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بيملركز الديمقراطي العر ا رة وجهة نظر آلاراء الواردة أدناه تعّبر عن رأي الكاتب وال تعكس بالضرو   

 

 

ملركز الديمقراطي العربيا آلاراء الواردة أدناه تعّبر عن رأي الكاتب وال تعكس بالضرورة وجهة نظر   
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 اإلهداء

    

 ...علمتني  أّن العلم  بالتعلم أمي الحبيبة التي  إلى 

 ...إلى روح أمي الغالية  بعد رحيلها   

وجور  التلوث البيئي وإلى أمهات الحوض المنجمي الالتي يعانين من     

 ...الحكام

وإلى كل أم فقدت أبنها غرقا بحثا  عن فرصة حياة في الجانب                

 ... اآلخر من األرض

  

  

 

بأهدي هذا الكتا



                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  55 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

 

 : ملخص

منذ استقالل تونس شهدت منطقة الحوض املنجمي بالجنوب التونس ي انتفاضات وثورات متعددة تّم قمعها بداية   

إال أن سياسة القمع والتنكيل " . زين العابدين بن علي"الرئيسليتواصل ذلك  مع " حبيب بورقيبة"بأول رئيس تونس ي  

والتجويع فشلت في  قمع أحرار الجنوب من الثورة على ألاوضاع املزرية التي تعاني منها  املنطقة ، فكانت انتفاضة 

من " ين بن عليزين العابد"هذه ألاخيرة  وإن أخمدها  .الشرارة ألاولى للثورة التونسية 8002املنجمي لسنة   الحوض

خالل التقتيل والاعتقاالت والتنكيل والتتبعات القضائية ، إال أنه فشل في القضاء عليها ،فكانت ثورة السابع عشر 

من قبل عناصر انتهازية باسم إلاسالم وتحالفها ( الثورة املوؤدة)التي تّم تحويل وجهتها والتحكم فيها  8000من ديسمبر

وال تنحصر مشكلة الشعب  التونس ي في الفئة الحاكمة التي  .قوى الدولية  املساندة لهممع بقايا النظام السابق وال

"   ) أ.م"القرن املاض ي  وهي    تداولت على السلطة بل هناك عنصر آخر تحكم في املشهد السياس ي منذ الخمسينات

كم في املسار الاقتصادي ، والتي ساهمت في  تكريس التبعية للقوى الغربية  والتح( 0491تأسست  في جانفي 

 .والسياس ي  والاجتماعي للبالد

قدرتها في إحداث "  ثورة الياسمين "التجربة التونسية أو  ما أطلق عليه ـ  وأتباعه بالعالم العربي أبرز إلاعالم  الغربي   

ي ظل تحكم  أطراف تغيير،  إال أن الواقع يؤكد  أن ألاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية  والسياسية ازدادت سوءا ف

ضاعفت و عمقت  الفساد وعجلت بتآكل مؤسسات الدولة  والانفراد باستغالل  الثروات . متعددة مدعومة خارجيا 

 .الوطنية عل حساب الشعب التونس ي
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 : Abstract 

Since the independence of  Tunisia, the Basin Mine zone in the south of the country  

witnessed, constantly , manifestations and revolutions (INTIFIDATES)  , all of which were 

oppressed  right from the first President Habib Bourguiba continuing with President  Zine el-

Abidine Ben Ali.  

However the politics of starvation ,oppression, arrests abusing and murdering of  the people 

of southern Tunisia could not  stop them  from continuously resisting the deteriorating 

situation in the region ending up  by the Basin Mine Intifada in 2008.It was this  revolution 

which constituted the first  spark of “Tunisian Revolution” of 17 December 2010 despite the 

torturing and the killings by Zine el-Abidine Ben Ali. A Revolution that  its direction  has 

been diverted (a buried  revolution) to the extent becoming   in the hands of opportunists 

under the name of Islam in alliance with of elements from the previous political system 

backed by  Western forces. 

   The Problem of the Tunisian people has not been only with the directly governing elements 

in the political leadership but also there has been another element  domination the political 

scenery since the 1950s, that is   the “O- C” founded  in January 1947 controlling  the  

political ,social and economic scenery of Tunisia  as well as making Tunisia dependent on the 

colonialist forces. The Western media and their followers in the Arab World presented  the 

events in Tunisia in December -January 2011 as a revolution of changes but the reality in the 

field confirmed that  the economic and social situation   have been deteriorated  worse  than 

ever had been including  multiplying of corruption  to extent  erosioning state institutions  , 

placing the Tunisian people in the worst ever political and  economic situation. 

 

 

 

 



                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  77 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

 

 سالفهر 

 

 المحتويات الصفحة
 اهداء 00

 مقدمة 00

 إلاشكالية 18

 .تعريف املصطلحات  11

 .املوؤدة الثورة 8002املنجمي  الحوض نتفاضةا : ألاول  الفصل 11

 الصراع إلى الديمقراطية وجدار الطموح بين التونس ي الثاني الشعب الفصل 10

 السلطة على

 الفساد إلى الديمقراطي التحول  الثالث تونس من الفصل 00

 تونس رهن في الثنائية الاتفاقيات دور :الرابع   الفصل 101

 الحاكم الحقيقي لتونس "    أ.م: "لفصل الخامس ا:. الفصل الخامس  180

 خاتمة 101

 .املالحق 111

 .املراجع 100
 

 

 

 

 

 

 



                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  88 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

 : م ــقديـت

دراسة فكرية ،منهجية وميدانية للواقع واملشهد السياس ي الذي عاشته تونس في العقد ألاخير  من منطلق باحثة   

ار في تونس بعيدا عن الخطاب السياس ي باسم الوطنية عايشت الوضع ولها قراءات لعقود حول فواعل صنع القر 

خلصت الباحثة نعيمة كراولي كما نعرفها بتقييم ونتائج موضوعية بعيدا عن الذاتية .8000سابقا وباسم الدين منذ 

 وألاحكام إلايديولوجية معتمدة الرأي والرأي آلاخر مركزة على توظيف املنهجين املقارن والتاريخي لتفسير ألاحداث

 .بمعطيات ميدانية منذ منتصف القرن املاض ي وربطها بما حدث في تونس منذ ما يسمى بثورة الياسمين

سيجد القارئ في هذا املؤلف الجديد للباحثة كراولي تحليل بعيدا عن الحزبية في الطرح وألاحكام السياسية    

املرة عل دراسة وضعية خاصة متمثلة في معاناة  ركزت الباحثة هذه.املوجهة أو التفكير الرغبوي أو الذاتي في التقييم

التونسيين بالحوض املنجمي  بجنوب تونس الذي يشكل مصدر ثروة أساس ي  للشعب التونس ي  ككل ولكن الفساد 

والتبعية لعناصر خارج تونس حول باستمرار هذه الثروة خارج مصلحة تونس ولفائدة عناصر تونسية لها والء للقوى 

 .8000م تونس والشعب التونس ي،ممارسات استمرت مع التحول السياس ي منذ الاستعمارية باس

" قيس سعيد"وضع مرة أخرى  وعلى غرار انتفاضات القرن املاض ي  أدى لالنتفاضة الشاملة دفعت الرئيس    

والقراءة نعيمة  النظرة البعيدة  وكالعادة في كتابات الباحثة كراولي .جويلية  82لالستجابة ملطالب الشارع يوم 

العميقة للوطنية وألاصالة  القومية والعقائدية  للشعب التونس ي املتمثلة في مقاومة الاستعمار ورفض الهيمنة 

انتفض وفرض نفسه رغم   وفق مخطط غربي والتبعية وها هو اليوم عندما رأى أن تونس باسم الدين تسير ضمن و

 .  التحديات الداخلية والخارجية

إسماعيل دبش.د.أ  

  1امعة الجزائر ج
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 :   مقدمـة  

يعــــيع العــــالم اليــــوم علــــى وقــــع ألازمــــات الاجتماعيــــة واملعيشــــية والاقتصــــادية التــــي باتــــت ســــمة عامــــة  لــــدى الشــــعوب     

ولم تعد الديمقراطية والحريـات  .الكادحة التي تعيع تحت أعباء الجوع، والخيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة 

 1.مؤجل بالنسبة للجائع والعاطل” باتت ترف“فالديمقراطية  ، لوياتهم قمة  أو 

عديــد الانتفاضــات والثــورات  8002بعــد انتفاضــة الحــوض املنجمــي ســنة   و قـد عرفــت تــونس والعــالم علــى حــد ســواء   

" ورة الشــعوبثــ"فالشــعوب املقهــورة ال ت ــردد فــي مواجهــة الســالح بصــدورهم، فهنــاك تشــابه بــين . التــي لــم تمــر  بســالم  

وارتبطــــــت الثــــــورة بتحطــــــيم صــــــنم   2. ومــــــا عرفتــــــه تــــــونس قبــــــل  ثــــــورة الســــــابع عشــــــر ، فــــــالثورات معديــــــة 0292لســــــنة  

و بات من الثابت لرجاالت السياسـة فـي العـالم العربـي والغربـي تملمـل الشـعوب ووـحوتها وأن رائحـة  الثـورة . الاضطهاد

للقضــاء علــى الثــورة الوشــيكة ملنطقــة الجنــوب التونســ ي، " ل تجــارب محــ"وكانــت الــبالد التونســية .بــدأت تفــوح فــي ألافــق

. وخاصــة منطقــة الحــوض املنجمــي الــذي بــات يعــاني آثــار الفقــر والخصاصــة فــي ظــل غيــاب شــبه كلــي للدولــة ومؤسســاتها

ـــي املهــــد" تــــونس"وفعــــال ناحــــت القــــوى الغربيــــة املســــيرة ألاولــــى لـــــ  ورغــــم نجــــاح بــــن علــــي فــــي قمــــع. بفــــرض سياســــة القتــــل فـ

 .8000ديسمبر  01إال أن آثارها طفت على سطح ألاحداث بداية من  8002انتفاضة رديف 

                                                           
1
المـركةـز الديمقـةـراطي ر 0202أكتةابر  -نعيمةة كراولةي رنرنسةا  ةن   ةارج  الجيةال إلةا لع ةة ام ةز ر المركةز الةديمقراطي العربيرال  عةة امولةا  

c.de/wphttps://democratica-:   02ألمانيةةةةةةةةةةةةةار  -بةةةةةةةةةةةةةرلين العـةةةةةةةةةةةةةـربي للدراسةةةةةةةةةةةةةات اصسةةةةةةةةةةةةةتراتيجية والسياسةةةةةةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةةةةةةادية

-%D9%85%D9%86-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf 
2
 « La révolution est parfois contagieuse. Dans une ville, une étincelle : les barricades du peuple qui exige 

un changement de régime se dressent contre les fusils de la garde royale. La contestation s’étend, gagne un 

pays voisin, bientôt tout un continent. Ce scénario, qui a présidé au soulèvement arabe de 2011, fut aussi 

celui du « printemps des peuples » de 1848... En 1848, le « printemps des peuples », SYLVIE APRILE, LE 

monde diplomatique p:20-21 : 

https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53152 
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عديد املظاهرات للمطالبة خاصة بالتشغيل وتحسين ظروف " الربيع العربي"و عرفت تونس عقب ما يطلق عليه بـ

تمع، و استفادت  عصبيات  لعب الشارع في تونس دور كبير في نقل الحالة الثورية إلى كل مكونات املج قد و 3.العيع

     4.مختلفة من هذه املرحل الاستثنائية للتعبير عن نفسها

وفي لحظات معينة وبعد نضوج ظروفها الذاتية  تشعر فيها املجتمعات إلانسانية بحاجتها الجماعية إلى إعادة النظر في 

 5.يدة في التعامل معهاطريق عيشها ، وفي عالقاتها بكل ما يحيط بها ، وفي ضرورة صياغة أشكال جد

، "  للديمقراطية"الانتخابات التشريعية والرئاسية  باعتبارها تمثل التجسيد الفعلي " و رغم خوض تونس لتجربة    

ثورة  "الذي انطلق بعد اندالع ما يطلق عليه بـ "  التحول الديمقراطي"إال أنها عرفت  منعطفا خطيرا بات يهدد 

 .جع كبير  مما  أثر على الحياة الاجتماعية   والاقتصادية و السياسية ترا 6وعرف ألامن" الياسمين

                                                           

 10,000 to“Tunisians have been making their political claims through street protests: There have been up 3

every year since 2016. Promises of economic recovery have not been fulfilled, and  protests

Sept.  e of Democracy in Tunisia,The Futur Rory McCarthyremain high” , inflation and unemployment both
24, 2019 : 

democracy.html-https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/tunisia  
4
مقراطية ر ال  عة امولا  الم  عة المغاربية  لل  اعة  وإشهار الكتاب رتانس أيمن ال اغانمي ر الخريف العربي  ني التناقض  بين الثارج  والدي. د 

 .041ص 0202

 
5
ر أكاديمية اصدارج والسياسة للدراسات العليار برنا ج  0202-0200ع ا ع د الغني خميس الجزارر ج السياسة اصيرانية تجاه الثارات العربيةر     

مية و جا عة امقصار تخصص الدبلا اسية و العالقات الدوليرقد ت هذه الرسالة استكماال لمت ل ات الحصال الدراسات العليا المشترك بين امكادي

 :25ر ص0202علا درجة الماجستير ني الدبلا اسية والعالقات الدولية 

118350.pdfhttp://library.iugaza.edu.ps/thesis/ 

 

6
 
 
 « Définition de la sécurité : D’une part, Thomas, pour qui les conditions économiques, politiques, 

environnementales et de qualité de la vie constituent un élément nécessaire de la notion de sécurité dans les pays 

du Tiers monde. Cette précision serait en accord avec la tendance de la fin des années 80, et surtout depuis la fin 

de la guerre froide, d’une définition aussi large que possible, jusqu’à englober tous les niveaux du bienêtre. Cette 

tendance, par la suite, sera reprise avec la notion de « sécurité humaine ». C’est aussi le sens de la définition de 

Mac Namara citée par Al-Mashat : « La sécurité signifie le développement. La sécurité n’est pas le hardware 

militaire, même si elle peut l’inclure ; … la sécurité est le développement, et sans développement, il ne saurait y 

avoir de sécurité. »  Diego CARDONA, L’ÉVOLUTION DE LA NOTION DE SÉCURITÉ AU MEXIQUE, 

THÈSE Présentée pour l'obtention du grade de Docteur ès sciences politiques (histoire et politique 

internationales) (Colombie) Thèse No 664 Genève 2004,p 77  : 

these.pdf-https://doc.rero.ch/record/3231/files/CardonaD 

https://ftdes.net/ost-rapport-des-mouvements-sociaux-suicides-et-violences-aout-2019/
https://ftdes.net/ost-rapport-des-mouvements-sociaux-suicides-et-violences-aout-2019/
http://www.ins.nat.tn/
https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/tunisia-democracy.html
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/118350.pdf
https://doc.rero.ch/record/3231/files/CardonaD-these.pdf
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وأصـبحت معادلـة الحريـة و نتيجة فشل الطبقة السياسـية الحاكمـة و املتعاقبـة علـى السـلطة فـي إدارة شـؤون الـبالد،   

غيــر أن املــأزح الحقيقــي بــانمن مجــاال  للمقايضــة السياســية فــي الصــراع  بــين املنظومــة القديمــة واملنظومــة  الجديــدة ، 

الــذي تعيشــه تــونس هــو حتميــة لطبيعــة الطبقــة السياســية التــي ظهــرت بعــد الثــورة حــين صــارت غايتهــا الحكــم  و لــيس 

وفـــي ظـــل الصـــراع علـــى الســـلطة ال تـــزال    تغييـــر أوضـــاع الـــبالد وترســـيو دولـــة القـــانون واملؤسســـات والهيئـــات الدســـتورية

  7. مطالب الشعب التونس ي نفسها

وال تنحصـر مشـكلة الشــعب  التونسـ ي فـي الفئــة الحاكمـة بــل هنـاك عنصـر آخــر   يـتحكم فـي املشــهد السياسـ ي مــن وراء    

كانــت . 0492أفريــل   مــن ســنة   جــانفي  ، وعقــد ثــاني مــؤتمر لــه فــي  01و 01الــذي  تأســس   فــي "    أ.م"الكــواليس  وهــو   

تونســيين، ولكـن سـرعان مــا وقـع اســتيعابه مـن قبــل الحـزب الحــر الشـيوعيين ال  البـدايات ألاولـى لتأسيســه   بمبـادرة مــن

للـبالد التونسـية منـذ  التـي تسـيطر علـى املشـهد الاقتصـادي و السياسـ ي ."سلف التجمع الدستوري   الدستوري  الجديد

   9.هو الحزب السياس ي  الحاكم  في تونس "    أ.م"وهناك من يرى بأن  8. الف رة الاستعمارية  إلى اليوم

الحكومــــات  وعجــــزت" .   أ.م"تــــدخالت خارجيــــة  بمباركــــة   ات داخليــــة وو بـــذلك كانــــت الــــبالد التونســــية محــــل تجاذبــــ   

،  املتعاقبـــة عـــن تحقيـــق وعودهـــا رغـــم أنهـــا جـــاءت بعشـــر حكومـــات وأكثـــر مـــن ســـتة عشـــر تحـــويرا وزاريـــا وخمســـة رؤســـاء

 ســـاهموا جمـــيعهم كـــل حســـب موقعـــه فـــي تقهقـــر الوضـــع العـــام بـــالبالد وخاصـــة علـــى املســـتوى الاقتصـــادي مـــن خـــالل 

" الربيـــع العربـــي"يط فـــي عديـــد املؤسســـات العموميـــة لصـــال  قـــوى إقليميـــة   مثـــل تركيـــا وقطـــر املســـتفيد ألاول مـــن التفـــر 

كمــا ورطــوا  تــونس بعديــد الاتفاقيــات املصــيرية  والخطيــرة مثــل اتفاقيــة التبــادل الحــر . خاصــة " ثــورة الياســمين"عامــة و

    11" عهد الحماية الثانية "وضعت تونس  مجددا في التي  10"ألاليكا"والشامل واملعمق مع الاتحاد ألاوروبي 

                                                           
7
 :0202ديسم ر  01  الب التانسيين تتراوح  كانها ر ..أحمد نظيفر بعد عشر سناات  ن الثارج  

-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-10-east/1401672-https://www.skynewsarabia.com/middle

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9  

 

8
 : االتحاد التانسي للصناعة والتجارج والصناعات التقليدية "  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7

 %D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7% 

 
9
 .0أنظر إلا الملحق عدد    
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 « ALECA signifie « Accord de Libre Échange Complet et Approfondi ».  Il concerne un projet d’accord 

entre la Tunisie et l’Union européenne pour élargir et consolide leur coopération économique. L’ALECA 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وانقلــب التحـــول الـــديمقراطي ســـيف مســـلط علـــى الشـــعب التونســـ ي ،  وفرصـــة لتمريـــر عديـــد الاتفاقيـــات  ذات الطـــابع   

ي وفقـا ملـا هـو متـداول فـ"  شـعيي"و أول تغييـر" الربيـع العربـي "وبعد مرور أكثر من عقد على ما يطلـق عليـه بــ. الاستعماري 

 ألاوساط املحلية والدولية  بات من الضروري إعادة قراءة وتقييم  هذه الف رة  الحالكة التي مرت بها البالد التونسية 

بــات مـن الضــروري  دراســة "  ثــورة الياسـمين"بعــد مـرور عشــر سـنوات  علــى انــدالع  مـا أطلــق عليـه بـــ   :أهميـة الدراســة 

والهــدف .كبيــرا علــى جميــع ألاصــعدة الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســة الوضــع بــالبالد التونســية الــذي عــرف تــدهورا 

مـــــن هـــــذه الدراســـــة هـــــو  تقيـــــيم الوضـــــع بـــــالبالد التونســـــية  فهـــــل هـــــي فعـــــال ثـــــورة أم هـــــي مـــــؤامرة غربيـــــة بزعامـــــة إلاســـــالم   

راف ؟ و هــل تحققــت آمــال ومطالــب الشــعب التونســ ي ؟ومــن هــم ألاطــ 8002السياســ ي لوئــد انتفاضــة الحــوض املنجمــي 

   الفاعلة في تشكيل املشهد السياس ي  بالبالد ؟ 

 :إلاشكالية 

ـــ  قــــد ناحــــت وأنهــــا  ال تــــزال " ثــــورة الياســـمين "وإن ناـــ  إلاعــــالم فــــي إظهــــار أن التجربـــة التونســــية بعــــد  مــــا أطلـــق عليــــه بــ

ألاولــــى لثــــورة الشــــرارة   8002صــــامدة ،إال أن الواقــــع أثبــــت أنهــــا كانــــت فرصــــة للقضــــاء علــــى انتفاضــــة الحــــوض املنجمــــي 

وتبين بعد مرور عشر سنوات   أن ألاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . الشعب التونس ي ضد الظلم والقهر والاستغالل 

و السياســية تمــر بأزمــة حــادة،في محــيط مضــطرب تعصــف بــه الخالفــات السياســية والتنــاحر علــى الســلطة  بــين أطــراف 

                                                                                                                                                                                     
concrétise un objectif majeur du  Partenariat Privilégié  obtenu par la Tunisie auprès de l’UE en Novembre 2012 

et constitue un instrument d’intégration de l’économie tunisienne dans le marché intérieur de l’Union 

Européenne » : 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

11
 نعيمة "لـ"تانس ني عهد الحماية الثانية” امليكا“تفاقية الت ادل الحر الشا ل والمعمق  ع االتحاد اموروبي ا"لمزيد  ن المعلا ات أنظر كتاب   

 22ص   0200“ال  عة امولا جاان   برلين/واالقتصادية ألمانيا المـركـز الديمقــراطـــي العــربـي للدراسات اصستراتيجية والسياسية  ر" كراولي،

 :  و ا بعدها

-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9

-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A

-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7

-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 

 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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طنيــة والتيجيـــل بتآكــل مؤسســات، ممـــا ســاهم فــي التفـــريط فــي عديـــد عــدة ســاهمت بشـــكل كبيــر فــي العبـــ  بــالثروات الو 

 أمال وطموحات الشعب التونس ي؟  وما هي نتائج هذه التجاذبات" الثورة " فهل حققت .   املؤسسات العامة والخاصة

 .  والتدخالت على البالد التونسية ؟ ذلك ما سنحاول إلاجابة عليه   في الفصول التالية

 :تعريف املصطلحات

 09  فــي مختلــف املــدن التونســية، وانتهــت فــي 8000ديســمبر  01 هــي سلســلة مــن الاضــطرابات بــدأت فــي :ثــورة الياســمين -

ارتفـاع البطالـة ،   وكان احتجاج املتظاهرون علـى انتشـار. زين العابدين بن علي  الة رئيس الجمهوريةبإق 8000جانفي  

إلى سلسلة  8000وتحولت املظاهرات التي بدأت في ديسمبر  .الظروف املعيشية  وسوء الفساد   أسعار السلع الغذائية،

وأسفرت املظاهرات عن عشرات   ف والاعتقاالت من جانب الشرطة والجيع التونس ي تجاه املتظاهرينمن أعمال العن

 12. القتلى وآالف من الجرحى

ــــعبية: الانتفاضـــــة- ـــات الشـ ــــطل  علـــــى تســـــمية الحركــ ـــم ، وقـــــد اصـ ــــعة ملقاومـــــة الاحـــــتالل أو الظلــ ــــعبية واسـ ــــي حركـــــة شـ   هـ

 13.باالنتفاضة  املقاومة لالحتالل إلاسرائيلي  الفلسطينية

ا  :الربيـــع العربـــي  - الربيـــع العربـــي هـــو مفهـــوم يطلـــق علـــى ألاحـــداث التـــي جـــرت فـــي املنطقـــة العربيـــة وفجرهـــا الشـــباب بـــدء 

ثورتنـا ثـورة " ونهجهـا " لشـعب يريـد إسـقاط النظـام ا"  و" أرحـل " ، رافعـا شـعار   8000ومطلع  8000بتونس أواخر عام 

وأشار البعض بأن املقصود بالربيع العربي هو الثـورات السـلمية،التي حملـت الزهـور فـي وجـه ألانظمـة لتثمـر فـي " سلمية 

  14.النهاية حرية وديمقراطية
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 :0200الثارج التانسية   

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2011 
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 :االنتفاضة  

//ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9https: 
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  (:الااقع وسينارياهات  المستق ل )ج ران صالح علي حر لر  ارات الربيع العربي رؤية تحليلية ني ضاء نروض نظرية الثارات   

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286http: 

         0202 4-02- 4225: العدد-الحاار المتمدن 

  

 

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2011
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4068
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4068
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سياس ي القديم والنخبـة التـي تمثلـه، تغيير مفاجئ وسريع للنظام السياس ي، يؤدي إلى إلاطاحة بالنظام ال" هي  15: الثورة

ــــة  ــ ــ ـــية وطريقــ ــ ــ ـــــفة السياســ ــ ـــــ  الفلســ ــ ـــن حيــ ــ ــ ـــــديم مــ ــ ـــن القــ ــ ــ ـــف عــ ــ ــ ـــــدة، يختلـــ ــ ـــــة جديــ ــ ـــه نخبــ ــ ــ ـــــد تتبعــ ــ ــــام جديــ ــ ــ ــــه بنظـ ــ ــ وتعويضـ

ـــم وتختلــــف الثــــورة عــــن غيرهـــــا مــــن حــــاالت الاضــــطراب التــــي قـــــد يعرفهــــا النظــــام السياســــ ي كالتحركــــات الفئويـــــة أو .الحكـ

خاصـــــــة،ولكن دون أن يـــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى التفـــــــاف الفئـــــــات ألاخـــــــرى  الطائفيـــــــة التـــــــي يكـــــــون الهـــــــدف منهـــــــا تحقيـــــــق مطالـــــــب

حولها،وغالبا ما يتم قمع تلك التحركات أو يتم الاستجابة لـبعض مطالبـه  مـن غيـر أن يـؤثر ذلـك علـى النظـام السياسـ ي 

 16."ونخبه الحاكمة 

ر املتعلمــين، وال تقتصــر هــو انــدالع انتفاضــة موســعة ضــد الحكومــة، تنبــع مــن الفقــراء واملهمشــين، وغيــ  :ثــورة جيــاع   

على قوى املعارضة السياسية والقوى الدينية التقليدية، لالع راض على عدم تـوافر أو ارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة، 

وفــي حــال عــدم الاســتجابة الحكوميــة ملطالــب املحتجــين، . إذ يمثــل تــوفير الغــذاء آلاليــة ألاساســية للســيطرة الاجتماعيــة

ية لألوضاع الاقتصادية، ت زايد املواجهات مع قوات ألامن، ويحدث املزيد من العنف والعنف وتجاهل النتائج العكس

  17."املضاد الذي سرعان ما تتحول شرارته إلى احتجاجات واسعة
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 «Goldstone (2001) définissait la révolution comme étant « un effort capital pour transformer les institutions 

politiques et les justifications de l’autorité politique dans unesociété, accompagne d’une mobilisation de masse 

formelle ou informelle, et d’actions non institutionnalisées qui compromettent les autorités existantes » Olfa 

Monia BOUALLEGUE, Analyse économique des révolutions :Cas de la révolution tunisienne , THÈSE POUR 

OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ,En sciences économiques 

,École doctorale de Montpellier Unité de recherche LAMETA , Le 23 novembre 2017 ,p 25 : 

https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_

main_biu.jsp&profile=anonymous 

16
 - حاولة للفهز ر أستاذ القانان العامر جا عة  حمد الخا س بالرباط ر ركز جيل ال حث العلمي "الربيع العربي"أحمد بادرال ر نشل  ارات. د  

 :  20رص 0201أكتابر :  00العدد  -قات الدولية ال جلة جيل الدراسات السياسية والع

/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1http://www.kadhanews.com

%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D

9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf 
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 :0202نانم ر  0ني المن قة العربية     ركز المستق ل لألبحاث والدراسات المتقد ةر "  ارات الجيال"اندالل كاابح : انعكاسات  ضادج    

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ج

-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%A7%D8%AA

 -%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD 

https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
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نــوع مـن العمــل الجمــاعي  ، وتتكـون مــن جماعــات غيـر رســمية أحيانــا  "، هــي social movement الحركـات الاجتماعيــة  -

علــى  الحركــة الاجتماعيــة بمعنــى آخــر، تقــوم. نفــراد أو مؤسســات ل ركــز علــى قضــية سياســية أو اجتماعيــةبأعــداد كبيــرة 

 18 ."مقاومة أو رفض أو تنفيذ تغيير اجتماعي ما 

و ". ســـوء اســـتخدام النفـــوذ العـــام لتحقيـــق أربـــاح خاصـــة" عرفـــت موســـوعة العلـــوم الاجتماعيـــة الفســـاد بأنـــه  :الفســـاد -

ديـدة، و فـي أوسـع الصـور يمكـن القـول بـأن الفسـاد يتمثـل فـي سـوء اسـتخدام املنصـب لغايـات ملصـطل  الفسـاد معـان ع

و قد يكـون الفسـاد فرديـا . شخصية، و يشمل ذلك الرشوة و الاب زاز، و في هذه الحالة يدخل في العملية طرفان أو أكثر

ـــــتال    فــــــي حالــــــة ألاعمــــــال املحظــــــورة التــــــي يســــــتطيع املســــــؤول الرســــــمي القيــــــام بهــــــا بمفــــــرده، ـــال، الاخـ ــ ـــــا الاحتيـ ـــن بينهـ ــ و مـ

وعليـــه فـــإن الفســـاد يشـــمل مـــن حيـــ  مظهـــره عـــدة أنـــواع منهـــا السياســـ ي و املـــالي و . الـــ ...واملحســـوبية واســـتغالل النفـــوذ 

 19.إلاداري 

هي عملية انتقال من مرحلة إلى أخرى يصاحبها تغييـر  مسـتمر يـؤدي بهـا تحـول مـن مسـتوى إلـى مسـتوى أر ـى  :التنمية -

جـــذري فـــي جميـــع امليـــادين الاقتصـــادية  والاجتماعيـــة ، والسياســـية والثقافيـــة  وألاخالقيـــة  وغيرهـــا يرافقهـــا فـــي  ، تحـــول 

ذلــــــــك  وعــــــــي واح ــــــــرام للبيئــــــــة الطبيعيــــــــة   بمــــــــا يتمانــــــــ ى ومســــــــتوى التطــــــــور  والاخ ــــــــراع و الابتكــــــــار فــــــــي املجــــــــال الصــــــــناعي  

طلـب مسـار ومن ـى تصـاعدي بغيـة تحسـين نـوعي وكيفـي فـي والتكنولـوجي، فـالنمو يشـ رط الانتشـار والتوسـع ، والتطـور يت

 20.شتى ميادين الحياة 

                                                           
:حركة اجتماعية 

18
   

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D

8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 
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 :00-إشارج لحالة الجزائرر ص -أس ابهر آ اره و استراتيجيات  كانحته : ناجي بن حسينر الفساد   

constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf-https://www.univ 
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 :0:ص هل هي  قاربة؟ الفلسفة  والتنمية  ني العالز  العربي المعاصر: بن قدور نار الدين   

. pdfmosta.dz/images/revue/2015ar-www.univ 

 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
http://www.univ-mosta.dz/images/revue/2015ar
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اسـتخدام  أصـول ماليـة مهمـا كانـت طبيعتهـا أو نوعهـا "يعـرف الفقـه القـانوني الاسـتثمار ألاجنيـي بأنـه :  الاستثمار ألاجنبـي

تغالل السـلطة الفعليـة وسـواء خولـه هـذا  الاسـ.من شخص طبيعي أو اعتبـاري فـي نشـاط اقتصـادي  خـارج حـدود دولتـه

 21. "في توجيه النشاط الاقتصادي أم  ال، بهدف تحقيق  عائد مجز

نظــــرا لطبيعــــة البحــــ  ومــــن أجــــل إلاجابــــة علــــى إلاشــــكالية املطروحــــة اعتمــــدنا املــــنه  التــــاريخي   واملــــنه  : مــــنلب البحــــث

 . التحليلي الوصفي نظرا لتوافقهما مع طبيعة موضوع  
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 :01ر ص 0202حماية االستثمار امجن ي ني القانان الدولي العامر المركز العربي  للنشر والتازيعر ال  عة امولا   أحمد كاظز الساعدي.د  

https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%

D8%B9+%D8A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%

%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9

%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ot

s=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a 

https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
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ـــم تأســــــيس شــــــركة  0222انطلــــــق الاهتمــــــام الاســــــتعماري بجهــــــة  قفصــــــة منــــــذ اكتشــــــاف الفســــــفاط فــــــي ســــــنة     ــــ  تـــ حيــ

شـــركة فســـفاط   »صـــنيعة  « لحـــوض املنجمـــيو يعـــد ا  22 .بواليـــة قفصـــة0241الفســـفاط والســـكك الحديديـــة فـــي ســـنة 

 0221د مراكــز أو مــدن منجميــة إال بمــا أحدثتــه هــذه املؤسســة التــي بعثــت للوجــود فــي أفريــل وتاريخيــا ال توجــ،  قفصــة 

وظــّل هــذا الحــوض مقاطعــة خاضــعة لســيطرة شــركة فســـفاط . 0222بعــد اكتشــاف الفســفاط بجبــل الثالجــة فــي ســنة 

انطلـــق اســـتغالل قفصـــة ،ال تتقاســـمها أيـــة جهـــة أخـــرى نفوذهـــا عليـــه ، حتـــى وإن كانـــت الســـلطة املركزيـــة نفســـها فحـــين 

املنجمــي حكـــرا علــى أعــوان الشــركة ، فــال يســـمح لغيــرهم بــذلك ، وتتصــرف الشـــركة  الفســفاط  كانــت إلاقامــة  بــاملركز

بجميـع املرافــق التـي تــدرجت فــي تحقيقهـا  حســب مقتضــيات  الحيـاة املنجميــة مثـل ســكن و تزويــد باملـاء ، تجــارة ، ونقــل 

الحديــــد،التنس،نادي الرمايــــة الــــذي شــــارك بعديــــد الــــدورات  الرياضــــية  كــــرة القــــدم، كــــرة )ثــــم وــــحة وتعلــــيم  ورياضــــة 

هـذا إلـى جانـب اسـتجالب  ( Fanfare de Metlaoui-Conservatoire de M’dila)ونـوادي املوسـيق  ( الوطنية ونال جوائز

كــــز املنجميــــة و لــــم يكــــن الانتصــــاب بأحــــد املرا. ال رفيــــه وبعــــ  الحــــرف واملهــــن الحــــرة والخاصــــة  وخاصــــة املقــــاهي وغيرهــــا

فممارســـة حرفـــة الحالقـــة أو حتـــى جـــر املـــاء إلـــى .مســـموحا بـــه إال ب ـــرخيص  مكتـــوب مـــن مـــدير الشـــركة أو باالنتـــداب منهـــا 

فالشــركة كانــت . ألاهــالي ، يكــون فــي الحالــة ألاولــى  باالنتــداب  مــن الشــركة  وفــي الحالــة الثانيــة  ب ــرخيص مــن املــدير ذاتــه

 23."في نفس الوقت كالقصابة والخياطة  وغيرهاتهيمن على  جميع الحرف وتضمنها 

                                                           
22

 « Terre d’accueil, d’hospitalité et de convivialité, Gafsa a toujours été cette citadelle belle et rebelle, glorieuse 

et fameuse. Ses paysages somptueux et magiques, ses oasis luxuriantes et magnifiques invitent courtoisement au 

rêve et à la méditation et incitent gracieusement à l’escapade et à l’évasion. 

La fondation mythique de Gafsa est attribuée au Dieu Libyque Hercule ; des vestiges archéologiques découverts 

au fond de la source de la piscine romaine témoignent d’une présence humaine vieille de 40000 ans. Sous 

l’empire romain, Gafsa était déjà régie par un municipe élu, mais c’est le 22 juillet 1890 que Gafsa a élu son 

premier Conseil municipal. 

L’histoire de Gafsa est profusément riche, confuse et mouvementée. Son destin en main, accrochée au fil du 

temps, elle a toujours survolé son histoire avec courage et obstination : berbère, numide, romaine, byzantine 

avant de devenir arabe. Son statut géostratégique lui confère une place d’honneur à la porte du désert, tout en 

étant le chef lieu du bassin minier riche en phosphate, et célèbre pour abriter le plus virulent berceau de la 

contestation du pays.Gafsa se presse aujourd’hui de redorer son blason et de reconquérir ses lettres de noblesse. 

Son climat généreux, sa nature somptueuse et envoutante, conjugués à l’ambition aiguisée de sa population, sont 

à même d’en faire un havre de paix où il ferait bon vivre, dans un environnement de tolérance, d’amour et 

de fraternité. » Lakhder Souid 

 http ://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/7020 
 

23
 :137ص 0202ردراسات حال قضايا الثارج التانسيةر الدار التانسية للكتابر ع د الحميد ال  ابي  

https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=اآلخر+ ارج+حال+دراسات

UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4-&source=bl&ots=j 

https://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/7020
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
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حيـ   "0421وطبقا لتعليمات البنك الدولي  تبنت الدولة التونسـية برنـامج إصـالح هيكلـي لالقتصـاد التونسـ ي فـي سـنة  

الخيــــــارات الاقتصـــــــادّية الليبراليـــــــة التـــــــي اتبعتهــــــا تـــــــونس منـــــــذ الســـــــبعينات و الانخــــــراط بمنظومـــــــة العوملـــــــة منتصـــــــف "أن 

فـــة التــــي يقتصـــر دورهــــا علـــى فــــتح الثمانينـــ
ّ
ات ، تنـــدرج فــــي إطـــار توزيــــع لـــألدوار الاقتصــــادّية مفـــروض علـــى البلــــدان املتخل

أسواقها أمام صادرات البلدان الصناعّية ووضع طاقاتها البشـرّية املنتجـة ذات الكلفـة املتدنيـة تحـت تصـرف املنظومـة 

. إلانتـاج والحفـاع علـى قـدرتها التنافسـّية فـي ألاسـواح العاملّيـة إلانتاجّية الغربّية بهـدف تمكينهـا مـن الضـغط علـى تكلفـة 

هـــو انـــدماج تـــونس نهائيـــا فـــي منظومـــة اقتصـــاد  0421كمـــا كشـــف أن الرهـــان الحقيقـــي لبرنـــامج إلاصـــالح الهيكلـــي لســـنة 

ـد مــن خـالل اتفاقّيــة الشــراكة لسـنة 
ّ
التــي ابرمهــا  4204السـوح وتكــريس تبعيتهـا ألابدّيــة للمديونّيــة الخارجّيـة وهــو مــا تأك

النظـــام الســـابق مـــع الاتحـــاد ألاوروبـــي وتـــّم بموجبهـــا أحـــداث منطقـــة للتجـــارة الحـــّرة للبضـــائع الصـــناعّية قابلـــة للتوســـيع 

الحقــــا التفاقيــــة للتبــــادل الحــــر شــــاملة و معمقــــة كمــــا ورد ببرنــــامج العمــــل املوقــــع مــــن قبــــل الحكومــــة الحاليــــة فــــي أفريــــل 

تـــدابير التقشـــف التـــي كانـــت لهـــا  انعكســـت ســـلبية مـــن بينهـــا إعـــادة هيكلـــة شـــركة الـــذي اســـتند إلـــى جملـــة مـــن  24." 8009

وقـــد أســـفرت ". خطــة إعـــادة تأهيــل شـــركة فســـفاط قفصــة"فســفاط قفصـــة فــي إطـــار خطـــة إصــالح إســـ راتيجية بعنـــوان 

 عون  2000إلى  0421ألف في سنة  09هذه الخطة عن تدمير عدد كبير من مواطن الشغل لينخفض عدد ألاعوان من 

ـــنة  ـــرت البطالـــــة  .8001فـــــي ســ ـــي فقـــــد كثــ ـــي الحـــــوض املنجمــ ـــفاط  قفصـــــة هـــــي املشـــــغل الرئيســـــ ي فــ ـــار أن شـــــركة فســ وباعتبــ

 25. 8002وتدهورت الظروف الاجتماعية في املنطقة مما أدى إلى توترات اجتماعية أدت إلى انتفاضة 

                                                                                                                                                                                     
 

 
24
 :0204نانم ر  5احمد بن  ص فار نظا ة اقتصاد الساق ليست  ناال للتنميةر 

-8%D9%85%D8%A9https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85 

 

25
 :0202-5-71تونس نموذجا،: االنتقالية جنّات بن عبد هللا، سياسات التقشف لصندوق النقد الدولي تحت مجهر قانون العدالة   

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-s://ar.leaders.com.tn/article/5616http

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81

-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
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اعتاد الثـورة علـى الظلـم خاصـة أن البّد من الاع راف بأن ما حدث في تونس ليس بجديد على الشعب التونس ي الذي   

التـــاريو التونســـ ي حافـــل بـــالثورات املشـــابهة ألامـــر الـــذي ينفـــي املقـــوالت الغربيـــة عـــن الثـــورات العربيـــة النـــادرة والشـــعوب 

كمــا أن الكثيــر . املســتكينة، فالشــعب التونســ ي لــم يصــبر علــى الــرئيس الســابق زيــن العابــدين بــن علــي ورفضــه و ثــار عليــه

ــــة التونســـــية كالشــــــاعر مـــــن التخصـــــيات ألا  ــــى الدولـ ــــي إلـ ــــائرة كانــــــت تنتمـ ـــم"دبيـــــة الثـ ــــو القاســ ـــرم " والشـــــاعر" الشـــــاّبي  أبـ بيـــ

ما حدث ليس وليد اللحظة وإنما كان له العديـد  و .0404الذي حّمست أشعاره الشعب املصري لقيام ثورة " التونس ي

ظلـــم والفســـاد أوجهمـــا ومـــا كانـــت قـــد عرفتـــه املؤشـــرات التـــي عـــّززت الحـــد  بقـــرب الانفجـــار، با ضـــافة إلـــى بلـــو  ال  مـــن

تونس من انتفاضـات فـي العقـدين ألاخيـرين مثلـت سلسـلة مـن إلانـذارات للـرئيس بـن علـي الـذي لـم يسـتوعبها وتمـادى فـي 

التونســ ي حيــاة كريمــة و حريــة   و رغــم تضــمن الدســتور التونســ ي ملــواد عديــدة تضــمن للمــواطنين  .انتهــاج سياســة القمــع

 مـا كـانالفكـر والتعبيـر 
 
يطبـق علــى   وحريـة املعتقـدات وحريــة التنقـل، وهـو مـا يوجــد فـي معظـم الدسـاتير إال أن ذلـك نــادرا

  26. أرض الواقع في  تونس 

وقد عرفت قفصة منذ القدم بتحركاتها الثورية  ضد القهر والظلم وضـد جبـروت الحكـام، ممـا جعلهـا محـّل معاقبـة    

فـــي انتفاضـــة الخبـــز ،   0420وأحـــداث  041027عوقبـــت قفصـــة بعـــد أحـــداث   مســـتمرة مـــن قبـــل مـــن يتـــولى أمرهـــا ،وفعـــال 

 . وكأن قدرها أن تكون أرضا ثائرة ضد كل محتل أو حاكم جائر

ففــي اليــوم التــالي النتفاضــة واليــة قبلــي  وقعــت مظــاهرة ســلمية بمدينــة قفصــة بمبــادرة مــن رئــيس فــرع رابطــة حقــوح    

مســــبق مــــن والــــي الجهــــة و قــــد جــــاب املتظــــاهرون أغلــــب شــــوارع املدينــــة إلانســــان باملكــــان تحصــــل علــــى تــــرخيص شــــفاهي 

مــرددين نشــيد حمــاة الحمــى  و  إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة  ،   مطــالبين بــالرجوع فــي قــرار ال رفيــع، و لــم ي ــجل أثنــاء 
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 :النتائج.. عاا ل النجاح .. الثارج التانسية امس اب  علا ع ده  حمادر.د  

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm 
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 Amin Allal, POLITIQUE AFRICAINE N-117. Reformes néolibérales, cliéntélismes et protestations en 

situation Atoritaires, les mouvements contestataires dans  le bassin Minier de gafsa en Tunisie(2008), 

Editions KARTHALA, Paris mars 2010P119: 

https://books.google.tn/books?id=r2OEBJhfz0C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=thèse+de+doctorat+sur+ga

fsa&sourc 

 

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
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ح املعاهـــد و هـــذه املظـــاهرة أي عنـــف أو أي شـــعار منـــاوئ للنظـــام لكـــن تلـــت هـــذه املظـــاهرة حملـــة مـــن الاعتقـــاالت و إغـــال 

 28   .إلادارات

،و بقيـــت التنميـــة فـــي قفصـــة ومنـــذ ذلـــك التـــاريو بقيـــت منطقـــة الحـــوض املنجمـــي  تعـــيع علـــى واقـــع التهمـــيع املبـــرمج    

تتجاذبهــا ثنائيــة غيــاب إلارادة والتعويــل فقــط علــى شــركة الفســفاط واملجمــع الكيميــاوي الــذي اســت زف الطبقــة املائيــة 

 29.ل  بالجهة وتحول من حل إلى مشك

ـــي الحــــوض املنجمــــي  وخاصــــة فــــي معتمديــــة      نســــمة، مصــــدر انطــــالح  00.000التــــي تضــــم " الرديــــف" و تفجــــر الوضــــع فـ

ـــــاءت. الشـــــــرارة ألاولـــــــى للثـــــــورة التونســـــــية ، وذلـــــــك لتـــــــدهور الوضـــــــع الاقتصـــــــادي بالجهـــــــة ـــم جــ ــ  أفاضـــــــ  التـــــــي القطـــــــرة ثــ

. تـوظيفهم بشـركة فسـفاط قفصـة تحـت إشـرافها التي تمثلت في  إجـراء منـاظرة النتـداب إطـارات وأعـوان قصـد الكأس

واعتبــر أبنــاء الجهــة أن الشــركة فقــدت مصــداقيتها فــي التعــاطي مــع ملــف املنــاظرة   واتهموهــا بعــدم الشــفافية و انتقــدوا 

. ألاطــراف املحليــة وتنــاقض اســ راتيجياتهم مــن خــالل هــذه املنــاظرة وتعكــس هــذه ألازمــة تــداخل مصــال  . طــرح معالجتهــا

في ظاهرها بسيطة ال تفسر كل هذا الحراك وال ما تبعـه مـن معالجـة م ـرددة وأمنيـة أساسـا دامـت أكثـر  سـتة  فالحادثة

كمـــا . لكنهـــا فـــي باطنهـــا خطيـــرة تعبـــر عـــن تـــردي ألاوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بـــالحوض املنجمـــي بالخصـــو  . أشـــهر

ـــي   لســــنة  ية والاجتماعيــــة إذا مــــا اق رنــــت بأزمــــة سياســــية أن ألازمــــة الاقتصــــاد 8002بينــــت انتفاضــــة   الحــــوض املنجمـ

 30. تتمثل في الفساد واملحسوبية وقصر النظرة السياسية ستؤول حتما إلى حالة كارثية يصعب الخروج منها

وبــــذلك تــــوفرت عــــدة عوامــــل النتفاضــــة الحــــوض املنجمــــي، الفقــــر ، خصاصــــة والتهمــــيع والفســــاد،مما كــــون ألارضــــية 

ف كتاب املقاومة والتمّرد  " روجر بي رسن"وقد سأل ". زين العابدين بن علي"الجهة على الالزمة لثورة وتمرد أهالي 
ّ
مؤل

                                                           

28
 :1رص0202قاق اصنسانر ديسم ر  أحداث  ارج الخ ز رو يقة نص رتقرير الراب ة التانسية للدنال عن ح  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 
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 0204نانم ر  رالشروق ر.. لاال الفسفاط:الااقع االقتصادي ني قفصة حسين الحيدورير  

 http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html 
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 :0200-1-02وضع المناطق الداخلية والحاض المنجميرحركة التجديدر   ر إشكالية التنمية اصقليميةعمر بالهادي     

https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9 
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الثــــــورة تبــــــدأ علــــــى شــــــكل  كيــــــف يســــــتطيع النــــــا  العــــــادّيون التمــــــّرد علــــــى أنظمــــــة قويــــــة ووحشــــــية عنيفــــــة؟ أجــــــاب إّن 

ا، فتكسـر حـاجز الخـوف، أو ينسـ ى النـا  ا لخـوف، ومـن ثـّم تتحـّول احتجاجات، وهذه الاحتجاجـات تأخـذ بعـدا شـعبيف

ت  ." ثورة" إلى غضب شعيي عارم يطلق عليه ف 
 
وفي العقدين املاضيين، أي قبل بزو  فجر الثورات العربية وبعد أن خ

ولكـــن مـــع بدايـــة انـــدالع موجـــة الاحتجاجـــات . فـــي إيـــران ، تضـــاءل الحـــدي  عـــن الثـــورات وصـــار شـــبه نـــادر وْهـــ  الثـــورة 

ـا فـي املنطقـة العربيـة8000 والثورات في املنطقة العربيـة ولقـد بـرزت . ،عـاد الحـدي  مجـّددا عـن الثـورات الجاريـة حاليف

بعــض الكتابــات والاتجاهــات توصــف مــا يجــرى فــي املنطقــة، وتــرى أن فعــل الاحتجاجــات ال تعــدو أكثــر مــن حالــة عبثيــة 

، التـي «الفوضـ ى الخالقـة»نـة الثـورة ،بينمـا يضـعها الـبعض آلاخـر فـي خا  غير هادفة وال يستحّق أن يطلق عليهـا مفهـوم

رســـمت مـــن دوائـــر غربّيـــة  قامـــة شـــرح أوســـط جديـــد، أو تقســـيم املنطقـــة وإضـــعافها، وال عالقـــة لهـــا بـــإرادة الشـــعوب 

وســخطها علــى ألانظمــة القائمــة، وأّن فعلهــا ال يعــدو أكثــر مــن تحــّرك غيــر إرادي، أي إنــه يجــري الــتحكم بــه مــن الخــارج 

  31. ليس إال

التي عرفتها املنطقة العربية في املاض ي  املوجهة ضد عـدو أجنيـي فأنهـا  كانـت ضـد عـدو داخلي،وتعـدت و خالفا للثورات 

مطالبهـــا الـــدعوة إلـــى تلبيـــة الحاجـــات املاديـــة للمـــواطنين إلـــى قضـــايا غيـــر ماديـــة كالكرامـــة و الحريـــات السياســـية وتحقيـــق 

   32.الفرد الحاكم الوحيد   الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإنهاء مفهوم

و ال بد مـن التـذكير هنـا بالفسـاد الـذي لصـق بـالطرف النقـابي بالجهـة لعـدة عقـود  و بعـدة شخصـيات تولـت مناصـب    

فـــي النقابـــات املنجميـــة ،  ف ـــخط النـــا  والتـــي كانـــت وااــــحة فـــي مســـيراتهم وبيانـــاتهم وأحـــادي هم  الـــذي تجـــاوز النظــــام 

هذه الرموز التي زيـادة علـى قبولهـا باملحاصصـة النقابيـة فـي منـاظرة الشـركة وانخراطهـا فـي . ليشمل رموز الفساد النقابي

لعبـــة العـــروا و  والرشـــوة إضـــافة إلـــى اســـتغاللها للعمـــال مباشـــرة مـــن خـــالل شـــركات املناولـــة  كمـــا أن الاتحـــاد الجهـــوي 

حتـــى مجـــرد طـــرح احتجاجـــات  للشـــغل ونقابـــات املنـــاجم، لـــم تـــالزم الصـــمت فقـــط وإنمـــا رفضـــت فـــي آخـــر مجلـــس جهـــوي 
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القات والقيمالرإنسانيات ر المجلة الجزائرية ني امنتروبالاجيا تحديث ال نيات وتقليدية الع:  لش اب المغربي والعمل الجمهاري

 : 0202- 25والعلام االجتماعية عدد 

https://journals.openedition.org/insaniyat/15156 
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ع د الحكيز سليمان وادي.د  
 

رئيس  ركز راشيل كاري الفلس يني ، امس اب والم ررات.كاساته علا الدبلا اسية العربيةرالربيع العربي وانع

 :0204-0-05لحقاق اصنسان و تابعة العدالة الدوليةر

https://www.amad.ps/ar/Details/13009 
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أصـــرت فيـــه علـــى التمســـك بنتـــائج املنـــاظرة وطالبـــت ( نقطـــة 08بيـــان )الجهـــة، وأكثـــر مـــن ذلـــك أصـــدرت بيانـــا فـــي مـــا بعـــد 

و عرفت  منطقة الحوض املنجمي انهيـار اجتمـاعي ملعظـم . في تحّد واا  ملطالب املحتجين. با سراع بتشغيل الناجحين

فالشــركة ومــن ورااهـا الدولــة  جملــة مــن بيروقراطييهــا ازدادت . ألاطــراف وألاشــخا سـكانها  مقابــل ت ــخم ثــروة بعـض 

  33. ثرواتهم 

نشأت الحركة النقابية فـي تـونس ذات بعـدي " علما بأن النقابات العمالية في تونس تعد ألاولى في الوطن العربي حي   

ر إلـــى حـــد كبيـــر رفـــض الســـلط الاســـتعمارية وهـــو ارتبـــاط سيفســـ. سياســـ ي ارتـــبط فيهـــا النضـــال النقـــابي بالنضـــال الـــوطني

هـــذا البعـــد السياســـ ي ســـيظهر كثيـــرا فـــي عالقـــة جامعـــة عمـــوم العملـــة التونســـيين التـــي . تواجـــد هـــذه الحركـــة منـــذ نشـــأتها

 34."0489سنة " محمد علي الحامي"أنشأها 

رغم كثرة الشعارات، يرى و رغم عراقة النقابة  قد عجزت النقابات العمالية  بمنطقة  قفصة  من مساندة الجهة     

الــــبعض و وكأنمــــا ولــــد أهــــالي الحــــوض ليقفــــوا فقــــط إلــــى طــــابور تنفيــــذ التأجيــــل فهــــم مــــدرجون منــــذ الــــوالدة فــــي قائمــــات 

 35.ألاموات

وفـــــــي قـــــــراءة ملوقـــــــف  الســـــــلطة التونســـــــية  و شـــــــركة فســـــــفاط  قفصـــــــة مـــــــن مختلـــــــف ألازمـــــــات نالحـــــــ  بأنهـــــــا اتســـــــمت     

ولم تبدي الدولـة  أي نيـة عـن .لتهديد بغلق الشركة ، والتهديد بعدم صرف ألاجور بالسطحية وتكرار الحلول القديمة ا

 36. حـــل جــــذري للفقـــر و التهمــــيع الــــذي تعـــاني منــــه الجهــــة لعقـــود ، ولــــم تعطـــي حلــــول فعليــــة لتحقيـــق التنميــــة بالجهــــة 

 37.وتجهيز املجال ال رابي فالدولة التونسية مطالبة، أكثر من أي وقت مض ى، باالل زام بتجديد وتحدي  البنى التحتية 
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 :0225-2-4-رالحاار المتمدن عمار عمروسيةر إنتفاضة الحاض المنجمي  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136771 

 
34

ن المصةرية والتانسةية نةي التجربتةا(أحمد  حمد  ص فا رحياج اليعقابار الدور السياسي للنقابات العمالية العربية ني ظل  ارات الربيةع العربةي   

 :2015ر  1المشرول النقابي اصقليمير ص- نظمة نريدريش إي رت )العمل النقابي ق ل وأ ناء وبعد الثارات

files/bueros/tunesien/13449.pdf-http://library.fes.de/pdf 
35

 : 0202 – 20 - 00يام  الشروق    أ اات  ع تأجيل التنفيذر... سكان المناجز: ري ارتاج ني  دن الفسفاط ر  رج الخياري كشار سم  

36
االف  ليةار  2وتةانس خسةرت . .شةركتنا بمثابةة الدولةة نةي قفصةة: نةي حةاار خةاص( ر م ل شركة نسفاط قفصة)ر ضان صايد  نارج تليجاني ر  

 0202ردراسات حال قضةايا الثةارج التانسةيةر الةدار التانسةية للكتةابر ع د الحميد ال  ابي: 0202:س تم ر  21-الجمهارية -بس ب اض راب اصنتاج

 :137ص

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136771
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf
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بتـدخل مـن البنـك الـدولي وبموافقـة  وتاريو قفصة ارتبط بالتآمر املستمر من قبل الحكومات املتعاقبة علـى الجهـة ، و  

الحكومـــة التونســـية  تـــّم اعتمـــاد فـــي الثمانينـــات خطـــة إعـــادة هيكلـــة  شـــركة فســـفاط  قفصـــة،مما أدى إلـــى خفـــض عـــدد 

فقـــط، و بـــذلك بلغـــت نســـبة البطالـــة  2.000عـــامال، تراجـــع العـــدد إلـــى  00.000مجمـــوع  باملائـــة، ومـــن12العمـــال بنســـبة 

ورغـم احـتالل تــونس املرتبـة العامليـة الرابعـة فـي إنتـاج الفســفاط، إال  .باملائـة  90بهـذه املنطقـة فـي صـفوف الشـباب  إلـى 

      38.أن منطقة قفصة ظلت إحدى الجهات ألاشد فقرا في البالد 

فــي املائــة مــن مجمــوع حــاملي الشــهادات  9179العــاطلين عــن العمــل مــن حــاملي الشــهادات تصـل فيهــا إلــى علمـا بــأن نســبة 

 39.العاطلين عن العمل في تونس 

تعــــاني الفقــــر والتهمــــيع املتعمــــد مــــن قبــــل كــــل الحكومــــات ( والتــــي تســــمى الحــــوض املنجمــــي)فقصــــة بكــــل جهاتهــــا وباتــــت   

مدينـة بججـم الحضـارة  40 "كبصـة "أو مـا كـان يطلـق عليهـا    علمـا بـان قفصـة. املتعاقبـة منـذ الاسـتقالل إلـى يومنـا هـذا 

                                                                                                                                                                                     
 

https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=ا+ ارج+حال+دراسات

 UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4-&source=bl&ots=jآلخر

http://www.jomhouria.com/art39007_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88

%D9 

 
37

 رر  لخةص  المرحلةة الثالثةةة رالملةف النهةائي ردراسةةات0222دراسةة الخارطةةة الاطنيةة لل نيةة التحتيةة   والتجهيةةزات الجماعيةة الك ةر  نةةي آنةاق    

 :0201الدولية ر نيفري 

http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase3201

9ar.pdf 

 
38
 وكالة أنفوسود لألنباء/ سويس انفو  0221 ,أكتوبر 71سكان الحوض المنجمي وثورتهم خلف األبواب المـُغلقة، : ،تونس ل فانكارو - 

(Infosud): 
 

 

-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--D9%88%D9%86%D8%B3https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA% 

39
 0204نانم ر  رالشروق ر.. لـاال الفسفاط:الااقع االقتصادي ني قفصة حسين الحيدورير  

 http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html 

 

 
40

 « Capsa, le nom antique de la ville de Gafsa dont l’histoire remonte à l’époque numidienne, est située au Sud-

Ouest du pays, sur une superficie de 7.807 km2 avec un taux d’urbanisation de 73,8%. Alliant la civilisation 

romaine à celle de l’époque arabo-musulmane, elle fut la capitale d’un vaste territoire considéré comme le 3ème 

en Afrique du Nord (Ifrikya), et doit sa beauté aux ruines romaines qui jonchent la ville, mais aussi à une oasis. » 

POLE DE COMPETITIVITE DE GAFSA Le moteur de développement économique de la région, Revue 

L’Entrprise  N° 120 JUILLET - AOUT 2012 : 

http://www.polegafsa.com.tn/upload/files/POLE%20DE%20COMPETITIVITE%20DE%20GAFSA.pdf 

 

https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
http://www.jomhouria.com/art39007_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D9
http://www.jomhouria.com/art39007_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D9
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-
http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html
http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html
http://www.polegafsa.com.tn/upload/files/POLE%20DE%20COMPETITIVITE%20DE%20GAFSA.pdf
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تـوازي قرطـاج  فـي ألاهميـة التاريخيـة، وتتفـوح عليهـا فـي طبيعتهـا الثـائرة  41إلانسانية ، وتاريو يربـو علـى ثمانيـة آالف عـام،

أصــبحت طيلـــة أكثــر مـــن  لســـلطان الفــاطمّيين، ومـــن بعهــدهم لصـــنهاجّيين ، فمـــثال بعــد خضـــوع قفصــة   42 .ضــد الظلــم 

ة بذاتها( م0024 - 0020/هـ229 - 992)قرن 
ّ
 43. عاصمة لدويلة مستقل

ـــنة  ـــنة  م  مــــن قبـــــل  خيــــر الـــــدين بربــــرو   0220وقــــد حوصــــرت قفصـــــة فــــي ســ بعـــــد  0221وقاومـــــت إلــــى أن أخضـــــعت سـ

كــم العســكري خضــعت قفصــة إلــى الح 0421إلــى  0220و  خــالل الحقبــة الاســتعمارية التــي امتــدت مــن .مقاومــة شــديدة

املباشـــر  و قــــد جســــدت قفصـــة  نموذجــــا للنضــــال الـــوطني املتنــــوع فــــي أشـــكاله بمــــا فيهــــا املســـلحة، حيــــ  انــــدلعت شــــرارة 

كمــــا عاضــــدت املقاومـــة الجزائريــــة حيــــ  مثلـــت خــــالل تلــــك الف ـــرة مجــــال إســــ راتيجيا هامــــا . املقاومـــة مــــن جبالهــــا املمتـــدة

  44. ل راب الجزائري باعتبارها إحدى أهم البوابات التي تفتح على ا

و كـــان الاســـتعمار الفرنســـ ي علـــى وعـــي تـــاّم بالوضـــعية بواليـــة  قفصـــة منـــذ البعثـــات الاستكشـــافّية ألاولـــى التـــي أرســـلها إلـــى  

ـــى ســــنة   0220الــــبالد ، وخــــالل ف ــــرة حضــــوره املباشــــر  والتــــي انطلقــــت مــــع اكتشــــاف مــــادة الفســــفاط بالجهــــة  ســــنة  حتـ

 إلــى الريــف،"عــزل  القبائــل فــأقّر برنــامج  تعميــر الباديــة، أو  وحــاول . تــاريو إعــالن الاســتقالل0421
 
 الجديــدة

 
خــالل " النظــرة

لــــــه مــــــن تهديــــــد  
ّ
ثالثينّيــــــات القــــــرن العشــــــرين، عبــــــر تهدئــــــة رجــــــال القبائــــــل، وللحــــــّد مــــــن ظــــــاهرة ال ــــــزوح، نظــــــرا إلــــــى مــــــا تمث

 مــــن القــــوانين التــــي أحــــ.للمســــتوطنين ألاجانــــب فــــي املــــدن
 
دثْت تغييــــرات مهّمــــة فــــي امليــــدانين كمــــا ســــّن املســــتعمر مجموعــــة

صـــت  " 0402أمـــر "الاجتمـــاعّي والاقتصـــادّي، مثـــل 
ّ
ح القبائـــل حـــّق امتالكهـــا، فتقل ـــن  الـــذي رســـم الحـــدود  بـــين ألاراضـــ ي، وم 

رحــال بشــكل كبيــر، وأصــبحت القبائــل أكثــر اســتقرارا
ّ
غيــر أّن ذلــك لــم يحــدث تغييــرا فــي مســتوى البنــى . حيــاة البــداوة وال 

علما بأن الهـدف  الحقيقـي مـن ذلـك هـو تـوفير اليـد العاملـة ملنـاجم الفسـفاط التـي كانـت تعـاني مـن  45.سائدةالفوقّية ال
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 Ali Garoui Dally,Gafsa ou les origines de l’humanité ,C&R.d’orbis impression-Tunis Fevrier,  2018.p :20. 

 
42

  .علا يد علي بن غداهز 0524سنة   نذوني العصر الحديث كانت  ارج  قد ان لقت ضد الظلز    

Mondher Kilani, La construction de la mémoire: le lignage et la sainteté dans l'oasis d'El Ksar, P299 : 

 

ks?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passhttps://books.google.tn/boo

é+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2 
43

:قفصة ر الماساعة التانسية المفتاحة    

%A9http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8 

 

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9 
44
 

 

45
 :0201 -2-00حال التناقض بين الساحل والداخل راآلداب ر: تانس العرجاءوئل بنجدو    

https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2
https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
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نقصـــــها الشـــــركة ممـــــا دعـــــى  باملســـــتعمر إلـــــى جلـــــب اليـــــد العاملـــــة مـــــن ليبيـــــا واملغـــــرب، ومـــــا زالـــــت أحيـــــاء اليبيـــــة واملغاربـــــة  

 .بأسمااهم إلى اليوم باملتلوي 

ثــروة التــي يجلبهـا اســتخراج الفســفاط للــبالد، إال أّن ميـزان التنميــة فيهــا فــي حــدوده  ومنطقـة قفصــة رغــم مــا تقدمـه  مــن

ومـــا يـــزال ســـكان الحـــوض املنجمـــي يفتقـــرون إلـــى البنيـــة التحتيـــة، والخـــدمات الاجتماعيـــة، مثـــل الحصـــول بشـــكل . الـــدنيا

كمــا . 47ت معروفــة بكثــرة مياههــابعــد اســت زاف الطبقــة املائيــة مــن أراضــيها التــي كانــ 46كــاف علــى امليــاه الصــالحة للشــراب

  48.تعاني منطقة الحوض املنجمي من عدم توفر  الرعاية الصحية الضرورية   فضال عن الفر  الاقتصادية

يز أهم البنى التحتية العمومية واستثمارات القطاع الخا  في الواليات 
ُّ
ك ر 

 
ومن سمات   السياسات التنموية الفاشلة ت

ا لخيــــارات اقتصــــادية وضــــعها املســــتعمر الفرنســــ ي . ت الداخليــــةالســــاحلية علــــى حســــاب الواليــــا ــــل ذلــــك اســــتمرار 
ل
ث وقــــد م 

 لنهب ثروات البالد
 

 49.وهذا ما يفسر إلى حد كبير ارتفاع نسب الفقر والبطالة في املناطق غير الساحلية. تسهيال

                                                                                                                                                                                     
adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-http://al 
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و ع إرساء الغساالت أص حت الشركة تنهب جان ا ك يرا  ن الثروج المائية للمن قة وامنكا أن  ياه الغسيل الملا ة أصابت كميات المياه  " 

انتفاضة  عمار عمروسيةر."  ان الماء  ن عند باعة يجل انه  ن  ناطق غير  لا ةالمت قية بالتلاث حتا أن الناس ني الرديف  ثال أص حاا يشرب

 : 0225 -22 - 22  حاولة تقايمية: المنجمي الحاض 

https://www.turess.com/alwasat/11261 
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 « L’étude de cas que nous présentons montre plutôt une gestion abusive de l’eau dans le bassin  

Phosphaté de Gafsa   soumis à une pression sans précédent sur les aquifères de la région par la Compagnie des 

Phosphates de Gafsa, en particulier en période de prospérité du marché des phosphates. Mais devant les 

problèmes socio-économiques récents et la demande croissante d’emploi dans ce secteur les possibilités de 

redynamiser le secteur agricole longtemps mis à l’ombre de l’activité minière ont été tentées par des 

investissements nationaux et privés. La déception des agriculteurs est totale devant l’épuisement de l’essentiel  

Des nappes phréatiques à salinité acceptable, dont la responsabilité revient à la Compagnie des Phosphates de 

Gafsa. » :   Abdeljalil Sghari et Salem Chriha Rivalité sur l’eau souterraine dans le bassin minier de Gafsa (Sud 

tunisien) : témoignage d’une gestion incohérente,  (PDF Download Available) Volume 4 (2016) Article de 

fond :  

 

https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de

_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente 

 
48

 :0205أكتابر  4،الر زية ال تكفي: تفاضة الحاض المنجمي والعدالة االنتقاليةنيدا هما ير ان  

  

-at-stop-not-must-trials-justice-transitional-uprising-/gafsahttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10

symbolic/-being 
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 :0200اكتابر  01ر"غسان بن خليفةر عشر سناات علا الثارج التانسية  عن خصاصيات وحدود االستثناء  

 

ar-ar/03-uprisings-ni.org/arabhttps://longreads.t  

http://al-adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/alwasat/11261
https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente
https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://longreads.tni.org/arab-uprisings-ar/03-ar
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حـــتهم وأرضـــهم والتوجـــه إلـــى وقـــد اتبـــع الاســـتعمار الفرنســـ ي خطـــة نبعـــاد متســـاكني الحـــوض املنجمـــي عـــن حـــرفهم وفال    

قفصـــة وذلـــك بتقـــديم مـــنح خاصـــة تصـــرف  فقـــط  فـــي مواســـم الحصـــاد لعمـــال املنـــاجم حتـــى  العمـــل بشـــركة فســـفاط 

   50.يضمنوا توفر اليد العاملة الالزمة الستخراج الفسفاط  بصفة دائمة 

يـف الهيكلـي، ممـا جـعــل الــدولة تتخلـى وقد أدت ألازمة التي اندلعت فـي منتصـف الثمانينيـات إلــ  اعتمـاد برنـامج التك   

، وإعــداد 0441عـن املسألة الاقـتـصـادية  وتدخل الخصخصة من خالل إبرام  عقد الـشـراكـة مـع الاتحـاد ألاوروبـي سـنة

وفـي هـذا إلاطـار تـم اعتمـاد انـدماج .8002إلـى سـنة  0441سـنة، تمتـد مـن سـنة   08الاقـتـصاد التونس ي لـذلـك على مدى 

اد التونســـ ي فـــي العوملـــة، ألامـــر الـــذي ّحـــتم تقســـيم الـــبالد إلـــى نصـــفين، تـــونس الســـاحلية أيـــن تتجلـــى الديناميكيـــة الاقتصـــ

 .الاقتصادية وإبرازها وكأنها الوحيدة القادرة على الاندراج في النظام العالمي، وتونس الداخلية التي ال تمتلك أي ن يء 

يطلـق أهـالي قفصـة علـى و  52 .على سكانها« لعنة»ية التي تزخر بها الجهة و لطاملا شكل الفسفاط  وبقية املواد إلانشائ 51

فكانـــت شـــركة فســـفاط قفصـــة بدايـــة عهـــد التلـــوث البي ـــي الـــذي ظـــّل بظاللـــه علـــى مـــا " اللعنـــة الفســـفاطية "الفســـفاط 

مبكــرة مــن تمكــن النظــام البــورقييي  مــن وضــع يــده علــى املنطقــة فــي ف ــرة  كمــا. اكتســبته مــن خبــرة فالحيــة تعــود لقــرون 

 سن قانون حل ألاحبا  و ضمه إلى ممتلكات الدولة و التفويت فيه بعد ذلك باملحاباة و بالوالء الاستقالل من خالل

كمـا ســن  . أي بعــد أحـد عشـر يومـا مـن إعـالن الاسـتقالل 0421مـار   00السياسـ ي، حيـ  وقـع سـن هـذا القـانون يـوم  

الــذي يســمح بــان زاع  24قانونــا مــن بينهــا القـانون  012قــدرت بــ 0424و  0421مجموعـة مــن القــوانين الاسـتثنائية مــا بــين 

 53 .املمتلكات

                                                                                                                                                                                     
 

 
50

 Ali Garoui Dally,Gafsa ou les origines de l’humanité op cit ,p :107. 

 
51

 :11:دكتار ني االقتصادر باحث ني  عهد المناطق القاحلة بمدنين ر تانس ص (*)ق ل الثارج وبعدها .. رياض بشيرر التفاوت التنماي ني تانس  

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/riad_bashir_%20Moustaqbal%20_468_%20final.indd.pdf 

 
52

 :0272أكتوبر - 71بي ،التاريخ عندما يرتدي ثوب ثائر،القدس العر: حسن سلمان، قفصة التونسية  
http://www.alquds.co.uk/?p=236897 
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 : ن أجل ال حث ني المسكات عنه  1962 قال هام جدا  ..تاريخ قفصة النضالي  

https://www.facebook.com/gafsa2/photos/a.201923763159988.50913.201840886501609/288651887820508/ 

 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/riad_bashir_%20Moustaqbal%20_468_%20final.indd.pdf
http://www.alquds.co.uk/?p=236897
https://www.facebook.com/gafsa2/photos/a.201923763159988.50913.201840886501609/288651887820508/
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التـــي اتخـــذتها الســـلطة العموميـــة منـــذ مطلـــع الســـبعينات إلـــى معالجـــة " املخططـــات"و"  البـــرامج"ورغـــم مـــا يعلـــن عنـــه بــــ   

مـن حيــ  التنميـة الريفيــة وتحديــد منـاطق ذات أولويــة  0411الوضـع مـن خــالل عـدة بــرامج الالمركزيـة الصــناعية سـنة 

إال أنها لم تفلـ  فـي كسـر الحلقـة املفرغـة لالسـتقطاب ( نهاية الثمانينات)والسياحي ( 0420)والاستثمار الصناعي ( 0428)

وإذا نظرنـا إلـى مختلـف البـرامج التـي وضـعت منـذ السـبعينات  عانـة املنـاطق غيـر املحضوضـة فإننـا نالحـ  أن . الساحلي

 54.ها املناطق الساحلية نسبة كبيرة تنتفع ب

وظلــــت منطقــــة الحــــوض املنجمــــي خــــارج بــــرامج ومخططــــات الدولــــة رغــــم أن الفســــفاط يشــــكل املــــورد الرئيســــ ي  للعملــــة 

وال زال أهـــالي املنطقــة يعــانون التهمــيع وشـــبابها . الصــعبة للــبالد التونســية، إال أّن ميــزان التنميـــة فيهــا فــي حــدوده الــدنيا

ا جعـــل املدينـــة تفــرض العصـــيان املــدني فـــي أكبـــر حملــة احتجاجـــات شــعبية ضـــد سياســـة وهـــو مــ .يكابــدون شـــبح البطالــة

     55. 8002جانفي سنة  2في « انتفاضة الحوض املنجمي» الرئيس السابق زين العابدين بن علي فيما عرف بـ

منهـــا، حيـــ  قـــام  مـــن بعـــده بانتهـــاج نفـــس السياســـة فـــي كـــل املجـــاالت وحتـــى العســـكرية " زيـــن العابـــدين بـــن علـــي"و قـــام    

جنـود الــذين  كــان  علـى معرفــة بهـم منــذ أيــام وجـوده فــي الجــيع أو -بتعيـين كبــار ضـباط القــوات املســلحة  مـن ضــمن ال

بعـد ذلـك، وبـالنظر إلـى طبيعـة الشـبكات التخصـية، كمـا . من خالل العالقات التخصية أي زمالءه من ترقية بورقيبة

 56. نحّدرين من تونس العاصمة ومن الساحل، عن املنطقة ألاخرى بدا  وااحا أن بن علي مّيز بين الضباط امل

واتبعــت الدولــة التونســية كغيرهــا مــن الــدول الناميــة  سياســة القمــع والتشــتيت وسياســة فــرح تســد متخــذة أســاليب    

 كمـــا.عــدة تمثلــت أساســـا فــي حالــة الكبـــت القصــوى التـــي فرضــها بورقيبــة أوال ثـــم بــن علـــي علــى الشــعب التونســـ ي ونخبــه

                                                           
  

54
 :المنجمي والحاض الداخلية المناطق وضع : اصقليمية التنمية إشكالية   بالهادي عمر  

 :0200-1ر 02روالداخل الساحل بين التفاوت إلا ابجن شمالر التفاوت  ن : اصقليمية التنمية إشكاليات

 

https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D

8 
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 Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011 Landry Signé, 

PhD* Rémy Smida, ASPJ Afrique & Francophonie - 2 e trimestre 2016, p 42: 

http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf 
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 :0202نيفري  04شاران  غرياال ر  ارج هادئة الجيش التانسي بعد بن علي ر ركز كارنيغي للشرق اموسطر   

62830-pub-mec.org/2016/02/24/ar-https://carnegie 

 

https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7-2/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7-2/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8
http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://carnegie-mec.org/2016/02/24/ar-pub-62830


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  2929 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

عجزت الدولة عن تحقيق تكافؤ الفر  بين املواطنين والجهات،  عجز املؤسسات إلادارية عـن تأديـة وظيفتهـا الرقابيـة 

انتفاضـة الحـوض وظهـرت العديـد مـن املؤشـرات املتعاقبـة لحصـول الانفجـار مـن ذلـك  وقـد. تجاه تجاوزات غير محدودة

جميــع مكوناتــه الاجتماعيــة والنقابيــة والسياســية نســاء حيــ  تحــرك الشــارع ب 57 8002ســنة جــانفي  مــن  فــي املنجمــي 

   58.ورجــــاال، أطفــــاال وشــــيوخا يــــدا واحــــدة متبنــــين مطالــــب الشــــباب وأصــــبحت العالقــــة صــــدامية بــــين الســــكان والســــلطة

وأعلنت معتمدية الرديف العصيان املدني في أكبر حملة احتجاجات شعبية ضد سياسة الرئيس السابق زين العابدين 

  59.بن علي

هـــذا وتعـــد ظـــاهرة انتفاضـــة الشـــعوب علـــى حكامهـــا  ظـــاهرة طبيعيـــة فقـــد انـــتفض أوـــحاب  الســـ رات الصـــفراء ضـــد     

و مــا شــهدته فرنســا لــيس فقــط انتفاضــة شــعب ضــد غــالء املعيشــة وارتفــاع ألاســعار بــل هــو انتفاضــة " مــاكرون"سياســة 

وهــو .  ددة الجنســية العــابرة للقــارات وبنــوكعميقــة ضــد النظــام الرأســمالي بكــل مؤسســاته، مــن برجوازيــة و شــركات متعــ

 60.أيضا نتيجة تصادم الجديد للمصال  الغربية املتضاربة والقديمة

                                                           
57 « À quatre cents kilomètres au sud-ouest de Tunis, la population de ce bastion ouvrier, 

souvent rebelle par le passé, se construit ainsi sa propre histoire dans une révolte soudée, 

rageuse et fière. Elle affronte sans faillir une stratégie gouvernementale faite d’encerclement 

et de harcèlement policiers d’un côté, de contrôle des médias de l’autre. »  KARINE GANTIN -

 OMEYYA SEDDIK , Révolte du « peuple des mines » en Tunisie,juiellet2008,p11 : 

 
 https://www.monde-diplomatique.fr/2008/07/GANTIN/16061 

 
58

 Les grèves de 2008, qui ont ébranlé cette région pendant près de six mois, ont ouvert le 

chemin de la révolution tunisienne. Aujourd’hui, le conflit en cours pourrait favoriser 

l’émergence d’un pôle social et politique ouvrier à l’échelle du pays, capable de résister à la 

confiscation de la révolution par les islamistes de Nahda et par les partisans de l’ancien 

régime sans Ben Ali. » : Tunisie : le bassin de minier de Gafsa et l’avenir de la révolution 

,BATOU Jean, HAJJI Adnen 

solidaire.org/spip.php?article25212-https://www.europe  : vendredi 4 mai 2012 
  

59
 Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011, Landry Signé, 

PhD* Rémy Smida, ASPJ Afrique & Francophonie - 2 e trimestre 2016, p 42: 

2/signesmida_f.pdf-07_Issue-iversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volumehttp://www.airun 

 
60

 :01-02ص  ر 0202   نرنسا  ن  ارج الجيال إلا لع ة ام زر  المركز الديمقراطي العربير ال  عة امولا نعيمة  كراولير    

-%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7content/uploads/2020/10/%D9%81%D8-https://democraticac.de/wp

-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/07/GANTIN/16061
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur389
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur8684
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article25212
http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
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ـد صــبر الســلطات التونســية وقــررت وضــع حــد  و    ــ بعــد مالزمــة الحــذر والهــدوء لف ــرة اســتمّرت حــوالي ثالثــة أشــهر، نف 

جوء إلــى القــو 
ّ
ة، وذلــك عبــر اجتيــاح عــدد واســع مــن قــوات ألامــن ملدينــة للحركــة الاحتجاجيــة فــي الحــوض املنجمــي، بــالل

أفريــل ، وبينمــا كــان أهــالي معتمديــة الرديــف غــارقين فــي نــومهم، قــام عــدد كبيــر مــن  09فــي فجــر يــوم الاثنــين  والرديــف، 

ــــين بالع ـــ ي ــــان املحتّج 
ل
ــــل الســـريع باقتحـــام لبيـــوت  متســـاكني الرديـــف  وانهـــالوا علـــى السك

ّ
تمـــض   ولـــم .رجــال فـــرح التدخ

مــــن جهــــة، قــــوات ألامــــن . ســــوى ف ــــرة وجيــــزة، حتــــى تحولــــت البلــــدة إلــــى ســــاحة مواجهــــة مفتوحــــة علــــى جميــــع الاحتمــــاالت

ــجارة  متهم ألاطفـال فـي ّسـن اليـافعين، يـرّدون علـى الشـرطة بالح  بتجهيزاتها املعروفة  ، ومـن جهـة أخـرى، ألاهـالي وفـي مقـّد 

ـصيان املدنيو تحّول املشهد بسرع.وحرح اليجالت املطاطية وبالرغم من إلايقافـات التـي . ة إلى حالة أشبه ما تكون بالع 

ـــــعت  02شــــملت بعــــض العناصــــر، التــــي اعتبــــرت محّرضــــة، إال أن الاشــــتباكات تجــــّددت يــــوم الثالثــــاء  أبريــــل، بعــــد أن وض 

ـبه كامل ـصار أمني ش   . املدينة تحت ح 

كل غيـــر مســـبوح،  وشـــاركت النســـاء فـــي الاعتصـــام وتعـــّددت و شـــيئا فشـــيئا، تطـــّورت أســـاليب الاحتجـــاج وتنّوعـــت بشـــ   

كاء وضــبط الــنفس، وهــي املعروفــة بردودهــا الحــاّدة علــى .املســيرات
ّ
وخالفــا  للمعتــاد أبــدت الســلطات قــدرا عاليــا مــن الــذ

ـ. مثل هذه التحّركات الاحتجاجية، سواء كانت طالبية أو حقوقية أو سياسية أو حتى نقابية ـرة وكانت قـوات ألامـن حاض 

بكثافــــة منــــذ ألاســــبوع ألاول النطــــالح عمليــــات الاحتجــــاج، لكنهــــا كانــــت تكتفــــي باملراقبــــة وتتجنــــب كــــّل مظــــاهر الاحتكــــاك 

ــــة الحالـــة وصـــعوبتها واختالفهـــا عـــن بقيـــة الحـــاالت التـــي عرفتهـــا الـــبالد، لكـــن، وبشـــكل  و  .بـــاملواطنين
ّ
كـــان هنـــاك وعـــي بدق

ـْجـ ي، قّررت السلطة تغيير ألاسلوب
ُ
  61 .دخل بالقوةوالت ف

                                                                                                                                                                                     
-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9 
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 ، 8002أفريل  00ي نقال عن  وكالة روي ز  بتاريو ،الدليل السويسر  تمّرد أهالي الحوض املنجمي يطرح امللف الاجتماعي بقوة: تونس   

 : 8002أفريل  00الدليل السويسري نقال عن  وكالة روي ز  بتاريو  
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%AF- 



                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  3131 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

وكالعــادة  .  ردع البقيــة الثــائرة بهــدف 62 8002وقامــت الســلطة الحاكمــة باعتقــال عــدد كبيــر مــن املحتجــين فــي جــوان     

باســتخدام املفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات ألامــن، ممــا أســفر عــن مقتــل  اســتعملت العنــف لحــل أزمــة الحــوض املنجمــي ،

ـــال التعســــف ـــين، إضــــافة إلــــى الاعتقـ ي والتعــــذيب وغيــــره مــــن ضــــروب املعاملــــة الســــيئة لعشــــرات ألاشــــخا ، ثالثــــة محتجـ

وقــــد نالــــت الانتفاضــــة دعمــــا كبيــــرا مــــن قبــــل منظمــــات املجتمــــع املــــدني . وأحكــــام مشــــددة بال ــــجن إثــــر محاكمــــات جــــائرة

وقامــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي ذلــك الوقــت، وغيرهــا مــن منظمــات حقــوح . املحليــة واملجتمــع الــدولي لحقــوح إلانســان

ــــدانين بشــــكل  إلانســـان التونســــية والدوليــــة، بتوثيــــق وإدانــــة الانتهاكــــات ضــــد املحتجــــين  وطالبــــت 
ُ
بــــا فراج عــــن جميــــع امل

   63.محاكمات جائرة   تعسفي في

بعــــد مضــــ ي عشــــر ســــنوات مــــن الثــــورة "لســــياح صــــدر بيــــان عــــن منظمــــة العفــــو الدوليــــة، ذكــــرت فيــــه ، إنــــه وفــــي هــــذا ا   

التونســــية، التــــي أشــــعلت موجــــة مــــن الانتفاضــــات فــــي جميــــع أنحــــاء الشــــرح ألاوســــط وشــــمال أفريقيــــا، ال يــــزال ال ــــحايا 

التـي ارتكبـت خـالل الثـورة، بـين يناضلون من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسـيمة لحقـوح إلانسـان 

لقد تقاعست الحكومات التونسية املتعاقبة  عـن إعطـاء ألاولويـة للمسـاءلة عـن  .8000جانفي  09و  8000ديسمبر  01

وقـــد أســــهم إلافـــالت مــــن العقــــاب علـــى أعمــــال التعـــذيب وغيــــره مــــن . انتهاكـــات حقــــوح إلانســـان التــــي ترتكبهـــا قــــوات ألامــــن

 " .  الاستخدام املفرط للقوة في املاض ي في حلقة ال تنتهي من الانتهاكات ضروب املعاملة السيئة، أو 

، نائبـة مـديرة املكتـب إلاقليمـي للشـرح ألاوسـط وشـمال أفريقيـا فـي منظمـة العفـو الدوليـة "آمنة  القاللي" كما صرحت   

ـــاي  ــ ــ ـــــذ مــ ــ ـــــائية محاكمـــــــــات، علــــــــى ألاقـــــــــل، تتعلــــــــق بـــــــــالقمع العنيــــــــف للثـــــــــورة أمــــــــام الـــــــــد 00، ُعقــــــــدت 8002ومنـ ــ وائر القضــ

التـي تـم إنشـاؤها بموجـب قـانون العدالـة الانتقاليـة ملعالجـة جـرائم املاضـ ي ، ولكـن لـم يـتم إصـدار أي حكــم  املتخصصـة

ـــار ــــي هـــــذا إلاطــ  .ورفــــــض مســـــؤولون ســـــابقون وحــــــاليون بـــــوزارة الداخليـــــة الاســـــتجابة نوامــــــر املحكمـــــة للمثـــــول إمامهــــــا  .فـ
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 Amin Allal, POLITIQUE AFRICAINE N-117. Reformes néolibérales, clientélismes et 

protestations en situation Atoritaires, les mouvements contestataires dans  le bassin Minier de 

Gafsa en Tunisie(2008), Editions KARTHALA, Paris mars 2010, P122:  

https://books.google.tn/books?id=r2OEBJhfz0C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=thèse+de+doc

torat+sur+gafsa&sourc 

 
 :8002أكتوبر  9الدولية،  الرمزية ال تكفي، منظمة العفو: الحوض املنجمي والعدالة الانتقاليةانتفاضة  63

-at-stop-not-must-trials-justice-transitional-uprising-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa

symbolic/-being 

 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
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الفرصــة ألاخيــرة  جــراء املســاءلة عــن الجــرائم املرتكبــة، وتحقيــق العدالــة قــد تكــون هــذه املحاكمــات هــي "وأضــافت بأنــه 

ســرهم
ُ
لقــد تجاهــل ضـــباط . غيــر أنهـــا قوضــت إلــى حــد كبيـــر بســبب اســتمرار العرقلـــة مــن قبــل القطــاع ألامنـــي. لل ــحايا وأ

 64" اءات املحاكمةألامن أوامر الاستدعاء للمثول أمام املحكمة، في ظل تتجيع نقاباتهم، التي دعت إلى مقاطعة إجر 

فاملأزح الحقيقي الذي تعيشه تونس هو طبيعة الطبقـة السياسـية التـي ظهـرت بعـد الثـورة التـي غايتهـا  فقـط الحكـم     

والســـــلطة  ولـــــيس تغييـــــر أوضـــــاع الـــــبالد وترســـــيو دولـــــة القـــــانون واملؤسســـــات والهيئـــــات الدســـــتورية ، وال زالـــــت مجـــــاالت  

    65.  في ميدان  القضاء وألامن  وإلاعالم الانتقال الديمقراطي تعاني رواسبها

قــد عاشــت تــونس طيلــة هــذا العقــد مــن الــزمن علــى وقــع ثقــل التخمــة السياســّية التــي طمســت املطالــب التنموّيــة "و      

والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية للثـــــورة رغـــــم أن كـــــل الحكومـــــات التـــــي تعاقبـــــت، لـــــم تخلـــــو خطاباتهـــــا مـــــن شـــــعارات العدالـــــة 

قيــق التــوازن بــين الجهــات والقضــاء علــى الفقــر والبطالــة والنهــوض بالشــباب وتطبيــق القــانون والقضــاء الاجتماعيــة وتح

فقــد عمقــت ممارســات الطبقــة السياســية والسياســات املصــرح بهــا  جــم الهــوة . علــى الفســاد بينمــا الواقــع عكــس ذلــك

أن تتحــّرك قيــد أنملــة نحــو هامشــها  بينهــا وبــين بــا ي مكونــات الشــعب التونســ ي فظلــت الحكومــات فــي برجهــا العــاجي دون 

حكومــة  00مـرور عشــر سـنوات تــداولت فيهـا   و عجــزت الحكومـات املتعاقبــة عـن تحقيــق وعودهـا رغــم.الـذي فّجــر الثـورة

 66''.حزبا سياسيا 227 على السلطة ونشأ خاللها

التابعــــة لشــــركة فســــفاط   وهنـــا ال بــــد مــــن التــــذكير بــــأن النظــــام بــــن علــــي قــــد ناــــ  فــــي شــــراء ذمــــم النقابــــات  العماليــــة    

وكــــان )وقـــف عمــــارة العباســـ ي الكاتـــب العــــام اللتحـــاد الجهـــوي للشــــغل بقفصـــة "قفصـــة التـــي أعلنــــت مســـاندتها لـــه فقــــد 

ضــد الحركــة الاحتجاجيــة بــالرديف وأقنــع لجنــة النظــام بتجميــد نقــاب ي الرديــف وإيقــافهم عــن ( عضــوا بمجلــس النــواب
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 :8081ي جانف 10سنوات من الثورة،منظمة العفو الدولية  10نضال الضحايا من أجل تحقيق العدالة وجبر الضرر مستمر بعد : تونس  

-the-after-years-10-victims-for-ontinuesc-reparation-and-justice-for-struggle-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia

revolution 
65

 :8080ديسمبر  04مطالب التونسيين ت راوح مكانها ، ..أحمد نظيف، بعد عشر سنوات من الثورة  

-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-10-east/1401672-https://www.skynewsarabia.com/middle

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%  

 

  
66
 :0202 ، المركز الديمقراطي العربي، أوتالشعب التونسي بين طموح الديمقراطية  و فخ االستحقاق االنتخابي نعيمة كراولير  -

 https://democraticac.de/?p=76493 
 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia-struggle-for-justice-and-reparation-continues-for-victims-10-years-after-the-revolution
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia-struggle-for-justice-and-reparation-continues-for-victims-10-years-after-the-revolution
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://democraticac.de/?p=76493
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ـــين بــــال راجع عــــن مطــــالبهمالنشــــاط النقــــابي بــــل وحــــاول مــــع ســــلط الجهــــة إ لكــــن فــــي املقابــــل ســــاندت عديــــد .قنــــاع املحتجـ

الاتحــــادات الجهويــــة هــــذه الحركــــة الاحتجاجيــــة وكونــــت لجــــان ملســــاندة حركــــة الحــــوض املنجمــــي منهــــا جهــــة بــــن عــــرو  

ا انقســـم فيهـــا ممثلـــو الجهـــا. وجندوبـــة والقيـــروان ت وكانـــت الهيئـــة إلاداريـــة الوطنيـــة التـــي عقـــدت فـــي الغـــرض ســـاخنة جـــد 

والقطاعــات بــين مســاند ومعــارض للحركــة بــل أيضــا مســاند ومعــارض ملوقــف املركزيــة النقابيــة التــي وقفــت ضــد نقـــاب ي 

 67"الرديف

وختامــــا يؤكــــد  الــــبعض علــــى  أن  تــــأثير نشــــاط اســــتخراج الفســــفاط علــــى الّصــــحة والتنــــوع البيولــــوجي واملــــوارد املائيــــة    

إعادة التفكير قبل القبول بأن تستجيب مياهنا و تربتنا وهواؤنا و خبزنا و  وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، تدفعنا إلى

تؤّجــل موتنــا قلــيال مادمــت تــؤّمن لنــا بعــض القــوت املســتيجل عبــر تــوفير مــواطن شــغل الزالــت ” معــايير تلــوث “حياتنــا إلــى

ــات عمليــة إنتــاج الفســفاط  
ّ
وضــعية تــدفعنا، مــن أجــل  ...تـرتهن إلــى منظومــة الفســاد املتغلغلــة فــي كامــل مفاصــل و محط

البح  في التكاليف الخفية للفسفاط، إلى التفكير خارج املنظومة الحالية القائمة على مزيد من إلاستخراجية املـدّمرة 

للبيئة و املكّرسة لال عدالة إلاجتماعية عبر إصرارها على املحافظة على أشكال تشغيل هشة ال تضمن الحق في العيع 

 68".  حول بدائل تنموية ترنو إلى نموذج إقتصادي و إجتماعي عادل ومستدامالكريم وتركيز البح
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التجربتان المصرية والتانسية ني (أحمد  حمد  ص فا رحياج اليعقابار الدور السياسي للنقابات العمالية العربية ني ظل  ارات الربيع العربي   

 :00ص2015المشرول النقابي اصقليمي - نظمة نريدريش إي رت )العمل النقابي ق ل وأ ناء وبعد الثارات

files/bueros/tunesien/13449.pdf-http://library.fes.de/pdf 

 
68

 :8132جويلية  31،”ماتحكيش عالفسفاط راني ال نسمع ال ندلّ “: اإلستخراجّية و الحق في الموارد الطبيعية في تونس آمنة مرناقي ،   

 

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88-D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/ 

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf
https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
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 الفصل  الثاني 

 الشعب التونس ي بين الطموح إلى  الديمقراطية  

 وجدار الصراع على السلطة 
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بعضها شهدت تونس على مدار تاريخها العديد من الثورات، كانت بعضها مذهبية كالثورة على الدولة العلوية و 

عندما خضعت دولة  0220وكثيرا ما كانت تلك الثورات تمتد لتشمل معظم دول املغرب العربي، ففي عام . سياسية

  0401.69انفجرت املقاومة الشعبية وتأسست أول حركة سياسية منظمة عام   تونس للحماية الفرنسية

 0420ديسمبر  84في " أحداث الخبز"اندلعت وتعد ف رة الثمانيات ف رة محورية في ثورة الشعب التونس ي، حي      

ف، و "محمد مزالي"عندما أعلنت حكومة 
ّ

ة تقش
ّ
، بضغط من صندوح النقد الدولي الذي طالب تونس بتطبيق خط

و تواصلت . عدة مناطق قبل أن تبلغ العاصمة وسرعان ما اجتاحت الثورة. تخفيض الدعم على منتجات الحبوب   

حبيب "جانفي، أعلن   الرئيس   1وفي يوم . جانفي 0ارئ وإعالن حظر التجول في الاحتجاجات رغم حالة الطو 

وفي نفس السياح ورد  أحداث الخبز "وهذا ما أطلق عليه التاريو الرسمي اسم . عن تراجعه عن هذا إلاجراء" بورقيبة

عضاء اللجنة أن ما جد لقد حصل اليقين ن " 8002في تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوح إلانسان، ديسمبر 

ليس أمرا عرضيا بسيطا، و ال حدثا سريع النسيان، أنه أشبه بالزلزال  0429وجانفي  0420بتونس أواخر ديسمبر 

إن مسألة ال رفيع في أسعار الخبز و مشتقات الحبوب لم  .الذي هز بناء املجتمع التونس ي الهع بكل أسسه وطوابقه

و لو اكتفينا بضبط تسلسل ألاحداث و تثبيت قائمة ال حايا وتحديد  .الجماهير تكن سوى الدافع املباشر الذي حرك

املسؤوليات الظرفية دون وضع ألاحداث في إطارها السياس ي و الاقتصادي و الاجتماعي والحضاري العام أشبه 

ول الفاجعة التي بالطبيب الذي يعال  ألاعراض و يبق  على مواطن الداء بينما املؤشرات و إن كانت لم تنبئنا به

حدثت  إال أنها كانت تلوح في ألافق منذرة بقرب حدوث أزمات شديدة ال تتحملها البالد   وكان يمكن تفاديها خاصة و 

 70".أعوام 1أن انتفاضة الخبز هي ثال  هزة عنيفة تهز أركان املجتمع التونس ي في ظرف 

املتظاهرين، و في أحيان أخرى تم إطالح الرصا  ولقمع املحتجين تم استعمال قنابل مسيلة للدموع لتفريق   

فكان من املفروض إطالح الرصا  في .مباشرة دون إنذار و بخاصة إذا رم  املتظاهرون الحجارة على أعوان ألامن 
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 :النتائج.. لنجاح عاا ل ا.. الثارج التانسية امس اب  علا ع ده  حمادر.د  

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm 

 

70
 :2رص0202أحداث  ارج الخ ز رو يقة نص رتقرير الراب ة التانسية للدنال عن حقاق اصنسانر ديسم ر    

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 

 

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
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الهواء أو على أكثر تقدير في مستوى أرجل املتظاهرين لتخويفهم أو جرحهم دون قتلهم لكن ثبت لدى اللجنة أن قوات 

كثيرا ما أطلقت الرصا  على املتظاهرين فجرحتهم في مستوى الرأ  أو الصدر أو البطن مما أدى إلى قتل ما ألامن 

 71. يقارب املائة مواطن و جرح مئات عديدة

و قد أخفت الصحافة التابعة للسلطة خبر إطالح الذخيرة الحية على املتظاهرين والقمع الدموي للحركات    

 من ذلك، سعت الّصحافة إلى تجسيد صورة بلد ابُتلي بـ . ي مور  في منازل املعتقلينالاحتجاجية وإلارهاب الذ
 
وبدال

، "التدمير"، "الجرائم"، "الفوض ى. "واملنحرفين والوحشية املزعومة الّنابعة من أحياء الطبقة العاملة"   العصابات"

لت عناوي"البربرية"، "التخريب"، "الخراب"
ّ
، " L'Actionالكسيون " ن ومقاالت الصحف مثل،ترسانة ميجمية كاملة تخل

كما اتبعت وسائل إلاعالم الدولية ".  ... Al Anwârألانوار"، "  Le Tempsلو تون "، "إلاعالن"، " La Presse"البريس "

 لو " )صّبار في الياسمين"أو   (RTSالقناة السويسرية" )كسكس ي الغضب"نفس املقاربة متعالية وفلكلورية بعناوين مثل 

 72. (0429جوان  02 بوان،

ا وأعنف  بكثير من تلك التي شهدتها البالد في جانفي  0429وكانت أحداث    عند مواجهة الاتحاد  0412عنيفة جد 

في أحد " محمد مزالي"فقد تحدث " عبد اللطيف الحنان ي"وفقا للمؤرخ . مع السلطة آنذاك  العام التونس ي للشغل 

ساعد على خلق " إدريس قيقة" وأن وزير الداخلية في ذلك الوقت" مؤامرة الخبز"كتبه عن كونه احية ما أسماه بـ

نف  ذلك في شهادة قدمها خالل ندوة احتضنتها مؤسسة " قيقة"هذه ألاجواء من أجل إزاحته من السلطة في حين أن 

ق بالخبز فقط بل ب.التميمي للبح  العلمي واملعلومات
ّ
صراع سياس ي داخل وشدد الحنان ي على أن ألامر لم يتعل

ا في الجنوب التونس ي 
 

ا أن أحداث الخبز كانت قد انطلقت من املناطق ألاكثر تهميش السلطة بين جناحين مضيف 

ا و بعد تدخل رئيس .  وانتقلت إلى مدن أخرى خاصة ألاحياء الفقيرة فيها وأن الخسائر املادية كانت كبيرة جد 
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 .02المرجع السابقرص  
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 :0200جانفي  20التاريخ المنسي للمحكا ين باصعدامر . ر انتفاضة الخ ز 0154أرو  الع يدير جانفي    

-https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7

7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A

-1984-%D9%8A

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8

%D8%B2/ 

 

 

 

https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1984-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/
https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1984-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/
https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1984-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/
https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1984-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/
https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1984-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/
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لتعود " نرجعو كيما كنا"إثر تصرح له في كلمة متلفزة شهيرة   عادت ألاوضاع إلى الهدوء"  الحبيب بورقيبة"الجمهورية

 73 . قرار الزيادة في أسعار الخبز و الدقيق ألاوضاع كما كانت عليه ويتّم إلغاء

وقد الزمت وسائل إلاعالم اليومية الصمت  يكاد أن يكون كليا حول هذه ألاحداث وبقيت تردد الشعارات الدعائية   

كانون ألاول تشيد ببرامج تنمية الريف  00املعتادة طوال هذه ألايام، فقد جاءت افتتاحيات الصحف اليومية في يوم 

 00نم بأننا نستقبل عاما جديدا و نحن نمش ي على الطريق الصحيح وفي وحة جيدة، و تمادت هذه النغمة يوم و ت ر 

يزداد فتوة و إشعاعا و تحذرا و يواصل (كانون ألاول حي  يجد القارئ في إحدى الصحف اليومية أن الحزب الحاكم 

كانون الثاني حي  وقع التعرض  8ال نفسه حتى يوم و ن جت إلاذاعة و التلفزة على املنو (. حمل مشعل ألامة املقد 

) حوادث شغب(لألحداث بصفة رسمية و نول مرة في بال  صادر عن وزارة الداخلية وصف الانتفاضة الشعبية بأنها 

 74"   .مناوئين"و " متطفلين"و " مفسدين"ووصف املواطنين املتظاهرين بكونهم 

الهادي '' الذي جاء في ف رة دقيقة بعد مرض''محمد مزالي 'ئيس الحكومة لذا تعد هذه  ألاحداث بداية نهاية عصر ر 

ا في إلا ''  نويرة في تونس " ربيع إلاعالم"عالم حي  كانت تلك الف رة تسمى بـوحاول أن يصنع مرحلة جديدة خصوص 

وتميّزت بنوع من الحرية، كما كان له برنامج كامل لالنفتاح على العالم الخارجي على غرار روسيا والصين ودول الخليج 

 75 . العربي وكانت له سياسة جديدة، على حّد تعبيره
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 :0201جانفي  2رحمة ال اهيرانتفاضة الخ زرهل حركها صرال سياسي ؟ر  

 

-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9

-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2

-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-9%83%D9%87%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%91%D  

74
 . 02رص0202أحداث  ارج الخ ز رو يقة نص رتقرير الراب ة التانسية للدنال عن حقاق اصنسانر ديسم ر     

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 
75

 :0201جانفي  2اضة الخ زرهل حركها صرال سياسي ؟ررحمة ال اهيرانتف  

-ltratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9https://u

-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2

-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7  

 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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ة إلى تبني مشروع إلاصالح الهيكلي الذي فرضته املؤسسات املالية اتجهت الدولة التونسي 0421و بداية من سنة    

الدولية وخاصة  ، واملتمثل في التقليص من تدخل الدولة في املجال الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات 

 76 .و إبالء هذه املهمة إلى القطاع الخا  الذي يستند إلى معايير الجدوى الاقتصادية

لتاريو لم يتوقف الشعب التونس ي عن املطالبة بحقوقه متخذا لتحقيق ذلك طرح عدة منها النضال ومنذ ذلك ا   

وقد . من خالل الاتحاد التونس ي للشغل الذي لعب دور كبير في تاريو تونس، أو باالنتفاضة تارة   وبالثورة تارة أخرى 

 . أثبت الشعب التونس ي صموده في وجه جور الحكام 

فتمادى في سياسة القمع إلى أن  8002لم يعتبر من انتفاضة الحوض املنجمي سنة " عابدين بن عليزين ال"غير أن   

وهنا يبدو أن الحبيب بورقيبة    .0421، مناصره ألاول في انقالب سنة  77تخلى عنه الجيع،ورفيق دربه رشيد عمار

نوفمبر   1ير العسكرية الرفيعة، ففي كان على صواب في حذره من تعيين الضباط العسكريين في مثل هذه املناصب غ

وقام  الحر  الوطني بقيادة الحبيب عّمار بتطويق القصر  الرئاس ي،  .، خلع بن علي بورقيبة في انقالب ناعم0421

قيد إلاقامة الجبرية حتى "بورقيبة "وبقي   .غير الئق وحّيا للحكم" بورقيبة"أن " بن علي" وأعلن ألاطباء الذين جمعهم

  8000.78شهر أفريل من سنة  وفاته في
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 :01ص -ر0222-00رعدد   ثال تانس:  المؤسسة و أ ر العالمة ني المغرب العربي سالز ل يضر قانة  

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 

 
77

 «   Les décisions des deux acteurs au cours de deux soulèvements populaires différents ont été principalement 

influencées par une asymétrie des informations disponibles dont l’armée à tiré profit. Dans la mesure où Ben Ali 

ne s’attendait pas à ce que l’armée envisage de refuser son ordre, il n’a fondé sa décision que sur la probabilité 

qu’il resterait en place après l’intervention de l’armée. Cette décision était probablement la façon la plus efficace 

de garder le contrôle pendant les manifestations de 2008. À vrai dire, nous pouvons voir que l’armée a réprimé la 

population en raison de la probabilité trop élevée que le régime reste en place, même si l’armée avait refusé 

d’ouvrir le feu. Par conséquent, le régime a pris la « meilleure » décision pour rester au pouvoir. En revanche, le 

soulèvement de 2011 démontre que l’asymétrie des informations entre le régime et l’armée a été déterminante 

dans la transition de régime qui s’est ensuivie. », Landry Signé -Rémy Smida, Les actions de l’armée tunisienne 

à Gafsa en 2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011, ASPJ Afrique & Francophonie - 2e trimestre 2016, 

PhD  p   54 :  

 

  https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf 

 
78

 :0202نيفري  04د بن علي ر ركز كارنيغي للشرق اموسطر شاران  غرياال ر  ارج هادءج الجيش التانسي بع  

62830-pub-mec.org/2016/02/24/ar-https://carnegie 

 

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
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وأعاد التاريو نفسه فقام رشيد عمار باالنقالب على بن علي بطريقة أكثر نعومة، رغم إيمان رين العابدين بأن الجيع  

 .،إال أنه وقع في فخهم79كان   يشكل  له تهديدا  متواصال 

محوريا في تشكيل املشهد السياس ي علما بأن الجيع التونس ي رغم عدم ظهوره في املشهد إلاعالمي قد لعب دورا 

جانفي  09، إال أنه عاد و تمرد على بن علي إبان ثورة   8002التونس ي ، فقد تدخل لقمع انتفاضة الحوض املنجمي  

 81.كما لعب الجيع دورا مفصليا في  فرار بن علي إلى السعودية  80" . رشيد عمار"بقيادة 
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 « L’ancien président tunisien Ben Ali a toujours considéré l’armée tunisienne comme une menace. Il la voyait, 

à tort, comme un acteur politique de l’élite. Pour cette raison, l’armée a toujours été privée de toute force 

politique et n’a jamais été institutionnalisée. Les troupes tunisiennes n’ont cessé de diminuer en effectifs au 

cours de la dernière décennie et ne comptaient que 35 000 soldats sous-équipés en 2010. Pour dissuader la 

population de contester sa position hégémonique, Ben Ali a en revanche fondé son pouvoir sur un appareil 

policier solide, composé de 120 000 membres en 2010. L’armée tunisienne, contrairement à d’autres pays du 

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, manque cruellement d’expérience militaire.   De plus, il convient d’ajouter 

que cet acteur « silencieux » ou « invisible » est dépourvu de puissance économique. Ben Ali lui-même a été 

général dans l’armée qui a accédé au pouvoir par le biais d’un coup d’état non violent en 1987. Depuis lors, les 

deux entretiennent une relation conflictuelle. Disposant d’une bonne compréhension des forces armées et de leur 

puissance, Ben Ali a estimé qu’il était nécessaire d’affaiblir l’armée, par crainte de connaître le même sort que le 

régime qui l’avait précédé. Ces tensions ont atteint leur paroxysme en avril 2002, lorsque « treize officiers 

militaires tunisiens, dont le général Abdelaziz Skik, chef d’état-major de l’armée tunisienne, furent tués dans un 

accident d’hélicoptère  ». L’armée n’a jamais cru à la théorie du simple accident et a toujours estimé qu’il 

s’agissait d’un acte délibéré orchestré par Ben Ali, qui se méfiait de l’armée et qui la considérait comme une 

menace. » », Landry Signé -Rémy Smida, Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 2008 et lors du 

soulèvement protestataire de 2011, ASPJ Afrique & Francophonie - 2 e trimestre 2016, PhD* p   45-46 : 

2/signesmida_f.pdf-07_Issue-https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume 
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 « Le rôle joué par l’armée, comme l’élément déclencheur du changement dans ce pays. Zoltan Barany avance 

que le manque de soutien de l’armée a contribué de façon essentielle au succès de la mobilisation populaire. Il 

explique que le manque de considération pour le régime, son rejet de la corruption organisée par le pouvoir 

exécutif, et le statut apolitique de l’armée professionnelle résident à la base de la volonté de l’armée tunisienne 

de ne pas ouvrir le feu sur les membres de leur propre population. Bien que les tensions existant entre l’armée 

tunisienne et le régime aient influencé la décision de l’armée, Barany omet dans son argumentation le fait que 

l’armée a bel et bien ouvert le feu sur la population au cours de la manifestation de Gafsa en 2008. Par 

conséquent, le mépris affiché par l’armée tunisienne à l’égard du régime et le statut de cette dernière ne suffisent 

pas à expliquer la décision des troupes militaires. F. Gregory Gause affirme que l’armée, désireuse de jouer un 

rôle plus important après la transition, a pris le risque de ne pas soutenir Ben Ali. Cette position a toutefois aussi 

ses limites, dans la mesure où l’armée tunisienne n’a pas participé activement au débat politique, contrairement 

aux événements survenus en Égypte en 2013. Les articles disponibles sur le rôle de l’armée dans la chute de Ben 

Ali ont souvent recours à des raccourcis pour expliquer les raisons de la décision de l’armée. Ajoutons encore 

que les études susmentionnées se fondent la plupart du temps sur une analyse descriptive plutôt que sur une 

démonstration explicative en bonne et due forme pour défendre leur point de vue», Landry Signé -Rémy Smida, 

Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011. » ASPJ Afrique 

& Francophonie - 2 e trimestre 2016, PhD* p  44 : 

https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf 
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املجاورة، كان الجيع في تونس تاريخيا  ضعيفا من الناحيتين  على عكس جيوا الدول "ويؤكد البعض على أنه  

، أول رئيس لتونس، إلى إفقاد الجيع التونس ي القدرة على القيام "الحبيب بورقيبة"فقد سعى . العسكرية والسياسية

ينيات القرن بانقالب ضّده، بعد أن شهد موجة الانقالبات في مرحلة ما بعد الاستقالل التي عّجت بها املنطقة في خمس

 . املاض ي

بع    
ّ
حي  وضع الحر  . سلسلة من التدابير ألاخرى الرامية إلى منع حدوث أي انقالب عليه"حبيب بورقيبة "و ات

 في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية لتقويض أي تواطؤ بين 
 
الوطني التونس ي، وهي قوة شبه عسكرية مقّرها عادة

باط وجنود الجيع من التصويت في الانتخابات أو الانضمام إلى ألاحزاب كما منع ض. الحر  الوطني والجيع

 . السياسية 

، و أوعز بورقيبة 0421في العام . إلى ترقية الضباط املوالين ليتولوا قيادة القوات املسلحة" بورقيبة" كما عمد    

الذين تم إرسالهم إلى ألاكاديمية  بإجراء تحّريات على أول دفعة من الضباط التونسيين" الحزب الدستوري "لحزبه 

ترقية "والذي أطلق على نفسه  -وقد شغل ضباط من هذا الفوج الذي تم فحصه   ."سان سير"العسكرية الفرنسية 

املناصب العسكرية الرفيعة على مدى العقود الثالثة التالية، ألامر الذي ضمن به والء الجيع للنظام  -" بورقيبة

زايد التهديدات الداخلية والخارجية  الذي أجبر بورقيبة على تغيير مساره وتقوية القوات ومع ذلك، ت .البورقييي

 . املسلحة في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن املاض ي
 
 نسبيا

 
 في الثكنات ومعزوال

 
و بقي الجيع  التونس ي محصورا

 . عن السياسة

 أ. وعلى مدى العقدين التاليين  
 
في  20إلى  90ولويات أخرى، حي  أنفق نسبة ت راوح بين كانت لدى بورقيبة أيضا

وقد فّضل بورقيبة ضمان . املائة من امليزانية على التعليم والخدمات الاجتماعية، وترك القليل من املوارد للجيع

 من الحرب
 
ب إلاضراب وطني عام قام به الاتح .ألامن في تونس من خالل التحالفات والدبلوماسية بدال

ّ
اد وقد تغل

، 0420، وتمّرد مدعوم من الليبيين في مدينة قفصة الداخلية في العام 0412العام التونس ي للشغل في العام 

                                                                                                                                                                                     
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D

%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf9%84 
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http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
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هز إعجاب بورقيبة "، على قوات الشرطة والحر  الوطني، ألامر الذي 0429-0420ومظاهرات الخبز الشاملة في العام 

، أهم باح  في شؤون الجيع "وير. ب.ل"، كما كتب "حةبنفسه، وأجبره على إعادة النظر في  تحدي  القوات املسل

وخالل هذه الف رة تضاعف إلانفاح العسكري أربع مرات، وارتفعت واردات ألاسلحة خاصة من الواليات  التونس ي 

 . العسكرية مع الثورة السياسية في تونس-املتحدة، تزامنت بداية التحّول في العالقات املدنية

 في ظل الدولة و بدأ الجيع، الذي ظل 
 
 على مدى عقود في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وخصوصا

 
مهّمشا

فقد أحدثت عملية . أن حظوظه ت راجع 8000البوليسية للرئيس السابق زين العابدين بن علي، يدرك بعد ثورة العام 

لت إدارة الجيع من الحكم وانتق.العسكرية ضمن خمسة جوانب -الانتقال السياس ي تغييرات في العالقات املدنية

 بنهاية تمييز  .التخ  ي للمستبّدين السابقين إلى قنوات أكثر المركزية
 
كان تغّير القيادة السياسية في تونس إيذانا

 82 .الضباط آلاتين من املناطق الساحلية الثرّية التي ينحدر منها بورقيبة وبن علي

الثورة يالح  أن تونس كانت وفقا للمتخصصين  بالرصد السياس ي و املتأمل في وضع العام بالبالد التونسية قبيل   

. الدولي،  بعيدة  كل البعد من أن تكون دولـة مؤهلة  حـداث التغيير السياس ي والاجتماعي، حتى ولو كان  إصالحيا

لعام ال يعاني  فلقد كانت كل املؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية توحي باالستقرار الاجتماعي، وبـأن الوضع ا

إال أن الوضع الاقتصادي . من أي خلل يمكن أن يسهم بهذا الحد أو ذاك في خلق احتقان شعيي أو توتر اجتماعي

حي  تعاني املناطق  الداخلية أساسا من الفقر . بتونس  يؤكد وجود اختالل كمي،وفوارح نوعية وهيكلية بين الجهات

املطالب ألاساسية للسكان بعد ثورة تتلخص في التشغيل والتنمية والتهميع الاجتماعي والاقتصادي مما جعل 
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وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية شعبية ووطنية تقض ي على الرشوة   83والكرامة وتوافر العدالة الاجتماعية

     84  .والغع واملحسوبية والفساد، من دون تمييز بين الجهات واملناطق املختلفة للبالد

تغّيرة)بعض على أن  الحزب الّدستوري وهنا يؤكد ال   
ُ
الحزب الحاكم لعدة عقود   والذي (بتسمياته املختلفة وامل

را في ألاسا  عن 8000في " زين العابدين بن علي"إلى غاية إلاطاحة بالرئيس  0421احتكر الّسلطة منذ سنة  ، معّب 

تاج . مصال  الطبقة البرجوازّية بالبالد  صيرورة داخلّية للمجتمع، بل ُزرعت بذورها ألاولى ليست هذه البرجوازّية ن 

ل الخارجّي لالستعمار الفرنس يّ 
ّ
وزادت العالقات الرأسمالّية تغلغال، خالل السبعينّيات، في ف رة حكومة . بفعل التدخ

 .التي انتهجْت سياسة الانفتاح، وراهنت على القطاع الخاّ  " الهادي نويرة"

تعّمق الفوارح الجهوّية، بين املناطق الساحلّية في الشرح التونس ّي واملناطق "صادّية و نتيجة   الاختيارات الاقت   

الداخلّية في الغرب من جهة، وبين ألارياف واملدن من جهة أخرى، نتيجة استمرار الاستثمار وتطّوره في الّساحل حيثما 

ر شروط الاستثمار، كالُبنية ألاساسّية
ّ
 أيضا ل راجع الا . تتوف

 
ز البرجوازّية التونسّية  ."ستثمار في الفالحةونتيجة  

ّ
ترك

 85.نشاطها واستثماراتها بشكل أساس ّي في قطاع الخدمات وخاّصة السياحة

ندلعت  انظام ضد النظام الحاكم والتي كانت إشارة لرفض التمييز بين الجهات    ومن أشهر املواجهات التي ا   

أواخر التسعينات من القرن املاض ي بين ( الواقعة بالشمال الغربي)باجه املواجهات الدامية  التي اندلعت في والية 

الذي يرأسه " ال رجي الرياض ي التونس ي"املواطنين وقوات ألامن على خلفية مباراة رياضية انحاز فيها الحكم إلى فريق 

                                                           
83

بأنه لكي تتحقق العدالة الاجتماعية ال بد من توافر عنصران،ألاول  ضرورة انطالح جميع " رفاييل"عديدة ملفهوم العدالة الاجتماعية حي  يرى  وهناك تعريفات  

اب والعقاب وأنها ال تتحقق العدالة الاجتماعية بفكرة الثو "رفاييل "وربط . و العنصر الثاني، هو ممارسة الحياد من جانب الدولة. ألافراد في املجتمع من نفس الخط

سس العدالة عبد العزيز الخال  ،   ،.في مجتمع يسوده الفوض ى، ويسود فيه الفساد، ولكن قال أنه يجب أن يسود املجتمع فكرتي الجدارة والاستحقاح
ُ
 4 بح  في أ

 :8001ماي 

-%D9%81%D9%8A-https://www.mominoun.com/articles/%D8%A8%D8%AD%D8%AB

5036-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3 
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al%20_468_%20final.indd.pdfhttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/riad_bashir_%20Moustaqb 
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 :0201 -2-00حال التناقض بين الساحل والداخل راآلداب ر: تانس العرجاءوئل بنجدو    

adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-http://al 
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ارات سياسية آنذاك سليم شيبوب أحد أصهار الرئيس التونس ي املخلوع، وقد رددوا خالل تلك املواجهات شع

في إشارة وااحة إلى سياسة عدم التوازن " يا زين تلّفت لينا وإال الجزائر أولى بينا" مناهضة لنظام الحكم ومنها شعار

  86".بين الجهات

و كشفت ألاحداث في السنوات ألاخيرة   جم ألاضرار  التي لحقت بالجهات الداخلّية في البالد بعد أن تحّولت    

إلى سياسة الحصر املجالّي لالستثمارات وتوزيع عائدات الدورة  ،تكريس التفاوت الجهوّي سياسة النظام من 

كما بينت إلاحصائّيات املختلفة سواء للمعهد الوطني لإلحصاء أو وزارة الشؤون الاجتماعّية عن خلل . الاقتصادّية

 ي الجهات الغربّية والجنوبّية، فبينما رهيب بين الجهات املحظوظة التي تتمركز على الساحل الشر ي للبالد وبين با

، من حي  نسبة فقر على ”معقولة“ديسمبر أو بعدها عن معّدالت تنمية  01تتحّدث الحكومات املختلفة سواء قبل 

باملائة   0172باملائة ، ونسب بطالة تراجعت بحسب التصريحات والبيانات الرسمّية إلى  02املستوى الوطني ال تتجاوز 

باملائة ، تشير نفس تلك البيانات إلى  جم الكارثة التي تعاني منها الجهات  0274لى تراجع نسبة ألامّية إلى با ضافة إ

باملائة ، في  00املهّمشة التي تتضاعف فيها تلك النسب، حي  بلغ معّدل البطالة في الشريط الغربي للبالد ما يفوح 

وهو . باملائة حسب ما صّرحت به وزارة الشؤون الاجتماعية 20حين وصلت نسبة  بطالة أوحاب الشهائد العليا إلى 

باملائة  حي  ال يتجاوز معّدل إلانفاح ألاسري  02ما أّدى إلى تنامي نسبة الفقر في مختلف تلك الواليات لتتجاوز 

  87 .دينارا في حين يتضاعف هذا الرقم في واليات الوسط والشمال الشر ّي  000الشهرّي 

ورغم احتالل تونس املرتبة  .باملائة  90خر  بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب  بهذه املنطقة إلى و في تقرير آ   

   88.العاملية الرابعة في إنتاج الفسفاط، إال أن منطقة قفصة ظلت إحدى الجهات ألاشد فقرا في البالد 
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 :النتائج.. عاا ل النجاح .. امس اب  التانسية  الثارجعلا ع ده  حمادر.د.  

 

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm 
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 :0202 ارس  0ر .هل تكان المركزية آلية  لمعالجة التفاوت الجهاي  

https://nawaat.org/2015/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%

9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D-D9%8A%D8%A9  

 

 
88
 وكالة أنفاساد لألن اء/ سايس انفا  0225 ,أكتابر 05سكان الحاض المنجمي و ارتهز خلف امبااب المـُغلقةر : رتانس كارول نان - 

(Infosud): 

 

-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

 

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
https://nawaat.org/2015/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://nawaat.org/2015/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-
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روا    
ّ
بيعّية،هي من أفقر مناطق البالد،فمنطقة ومن املفارقات الغريبة أّن مناطق الجنوب التونس ّي الغنّية بالث

ّ
ت الط

ر لتونس مليارات الدوالرات من صادرات الفسفاط
ّ
، ال يرى منها ألاهالي غير  89الحوض املنجمّي، في قفصة، التي توف

ا على . السراب والتلّوث البي ّي وألامراض الّسرطانّية ا وسياسيف مدى عقود؛ ال شّك أّن الجنوب التونس ّي تّم تغييبه تنمويف

شاركة فيها، في 
ُ
فحّتى املناصب القيادّية في الّدولة التي احتكرها الحزب الحاكم، يقع إقصاء أبناء تلك ألاقاليم من امل

 90."كثير من ألاحيان

تاريو الاستقالل إلى اليوم محطات تاريخية مفصلية صعبة عبر  0421وقد عرف الاقتصاد التونس ي منذ سنة    

نس ي عن رفضه لتدهور ألاوضاع الاقتصادية واملالية والاجتماعية بسبب السياسات الاقتصادية خاللها الشعب التو 

، ليتواصل هذا الرفض  8000يسمبر 01التي تبنتها الحكومات املتعاقبة منذ ذلك التاريو إلى ما بعد ثورة الكرامة في 

فتاح التي انخرطت فيها ألانظمة السابقة وعبرت الحركات الاحتجاجية عن رفضها لسياسات التقشف والان .إلى اليوم

وحكومات ما بعد الثورة بتوصية من صندوح النقد والبنك الدوليين وبمقتض ى انخراط تونس في املنظمة العاملية 

   .للتجارة

كم كان صندوح النقد الدولي والبنك الدولي محل انتقاد وتحميله مسؤولية   انتهاك الحقوح الاقتصادية 

 0429وأحداث الخبز  0412جانفي  81لشعب التونس ي بناء على ملفات أحداث الخميس ألاسود والاجتماعية ل

وكلها أحداث جاءت على خلفية خصخصة مؤسسات عمومية، ورفع الدعم عن  8002وأحداث الحوض املنجمي 
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 « Pourtant l’eau fut souveraine en ces lieux. La mer a longtemps recouvert ces contrées… un jour, 

les eaux se sont retirés, très vite, comme une nappe que l’on arrache d’un seul coup. Les poissons, les 

crustacés, les mollusques, ont pourri sur place, par épaisseurs prodigieuses. Toute cette vie a fait retour 

au règne minéral. Le charnier est devenu gisement. Squelettes, carapaces, coquilles, tout cela ne forme 

plus qu’une couche géologique : le phosphate». (Georges DUHAMEL 1884-1966. »   ,Bilel SALHI, 

Mutations socio-spatiales et environnementales du bassin minier de Gafsa (Sud-Ouest de Tunisie) : 

Approche par les outils géomatiques, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Docteur de 

Le Mans Université sous le sceau de l’Université Bretagne Loire École doctorale  ,CNU 23-24) Unité 

de recherche : Unité Mixte de Recherche CNRS 6590 Espace et Société (ESO) ,Le mans Univesité, 

Soutenue le : 29 septembre 2017,p 2  : 

file:///C:/Users/Mss/Downloads/2017LEMA3006.pdf 

 

90
 :0201 -2-00حال التناقض بين الساحل والداخل راآلداب ر: تانس العرجاءوئل بنجدو    

adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-http://al 

file:///C:/Users/Mss/Downloads/2017LEMA3006.pdf
http://al-adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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لمقدرة الشرائية املواد ألاساسية بناء على توصيات صندوح النقد الدولي مما خلف تدميرا ملواطن الشغل وتدهورا ل

 91 .وتدهورا للمرفق العمومي عرض فئات اجتماعية النتهاك حقها في الشغل وحقها في التعليم وحقها في الصحة

غياب العدل الاجتماعي ال يهدد توازن البالد " وفقا  لتقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوح إلانسان فإن  و    

ال يولد سوى الحقد و العنف، و تلك خطورة ألازمة الاقتصادية العامل  فقط، بل هو مؤذن بخراب العمران، ننه

 92".الثاني النفجار ألاحداث و اتخاذها الشكل التي آلت إليه

في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي، تخطط  40في املائة العام املاض ي، ودين عام تجاوز  00،2وفي ظل عجز مالي بلغ     

لة ملعالجة فاتورة ألاجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة تونس كذلك  صالحات عاج

 93. هيكلة الشركات اململوكة للدولة ذات ألاداء الضعيف

و منذ سبعينات القرن املاض ي تاريو التدخل املباشر لصندوح النقد الدولي والبنك الدولي في الخيارات        

في البالد من خالل منح قروض مقابل شروط تتعلق بتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي الاقتصادية والاجتماعية 

وكانت . وتبني سياسة التقشف من خالل تقليص اعتمادات الدعم وتجميد ألاجور والتفويت في املؤسسات العمومية

لي والبنك الدولي الشرارة ألاولى في سياقات الاحتجاجات على سياسات التقشف والانفتاح لصندوح النقد الدو 

                                                           

91
ات بن عبد هللا، سياسات التقشف لصندوق النقد الدولي تح  مجهر قانون العدالة الانتقالية   

ّ
 :8080-1-11تونس نموذجا،: جن

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-https://ar.leaders.com.tn/article/5616

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81

-8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

92
 :2رص0202أحداث  ارج الخ ز رو يقة نص رتقرير الراب ة التانسية للدنال عن حقاق اصنسانر ديسم ر    

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 

93
 إصدار سندات لسداد ديان  ستحقة وتمايل حز ة إصالحات طارئة ر ناء عدوني رتانس تراكز الدين لمااجهة ضغاط الماازنةس   

0-0-0200: 

-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

-6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%B-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9 

https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
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والاتحاد العام التونس ي للشغل الذي طالب، على "الهادي نويرة "بتأزم العالقة بين حكومة  0419سنة " اللغات"و

بعدة مطالب من بينها ال رفيع في ألاجور لتحسين املقدرة الشرائية   خلفية تدهور ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية

إلى التوقيع على امليثاح الاجتماعي الذي استجابت فيه الحكومة على  0411جانفي  04للمواطن، ليتم التوصل بتاريو 

أعلنت الحكومة عن قرارها ال رفيع في أسعار بعض املواد  0411وفي صائفة .جزء من مطالب املنظمة الشغيلة

وعلى مراجعة  الغذائية رغم وجود اتفاقية مبرمة مع املنظمة الشغيلة  تنص على الحفاع على السلم الاجتماعي

عاد 0411أكتوبر  1وفي .باملائة، وتشتد ألازمة من جديد بين الطرفين 2ألاجور كلما ارتفعت ألاسعار بنسبة تزيد عن 

بقصر هالل بسبب خصخصة " سوجيتاكس"الوضع للتأزم من جديد بإضراب عمال الشركة العامة لصناعة النسيج 

باملائة من رأ  املال والبنك  20التي اقتنت " سويفت"ة وهي شركة الشركة وتفويت الدولة فيها لفائدة شركة أمريكي

وفي توتر العالقة بين الحكومة .باملائة من رأ  املال والتفويت في البقية للقطاع الخا  00السعودي الذي اش رى 

با عالن على انتهت  0412جانفي  00و 4و 2والاتحاد العام التونس ي للشغل عقد هذا ألاخير جلسة عامة وطنية أيام 

ساعة على أال يشمل إلاضراب املرافق ألاساسية مثل  89ملدة  0412جانفي  81مبدأ تنظيم إضراب عام يوم الخميس 

حي  شهدت العاصمة نزول مسيرات شارك فيها نقابيون  0412جانفي  81وكان إلاضراب يوم .الكهرباء واملاء والصحة

ن هذا إلاضراب أول حراك شعيي رافض لسياسة الحكومة التقشفية وعملة وطلبة ليتوسع ويشمل كامل الجهات ويكو 

 94 ".التي تجسدت من خالل رفع الدعم والخصخصة والتي جاءت بإمالء من صندوح النقد الدولي

لذا اعتبر البعض على أن وصفات  الاعتيادية لصندوح النقد الدولي لم تتغّير منذ عقود مع تعديالت صغيرة هنا    

لقد أفلستم، سأقرضكم لكي تتمكنوا »:ويمكن تلخيصها في جملة واحدة  وهي . حالة الخاّصة لكّل بلدوهناك وفقا لل

عليكم باملقابل أن تتخذوا إلاجراءات الالزمة لتقليص مصاريفكم بتغيير نمط .من مجابهة املستيجل من حاجياتكم

تشكل في الواقع جوهر وأسا  ما  واملالح  أّن هذه الوصفة« .وإن ثارت عليكم شعوبكم فذلك شأنكم. عيشكم
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ات بن عبد هللا، سياسات التقشف لصندوق النقد الدولي تح  مجهر قانون العدالة الانتقالية   

ّ
 :8080-1-11تونس نموذجا،: جن

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-https://ar.leaders.com.tn/article/5616

-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  4747 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

وال غرابة أن يتم تمويل الحملة الدعائية لل رويج لهذه إلاصالحات من طرف . «إلاصالحات الكبرى »تسّميه الحكومة 

 95 .عدة أطراف أجنبية مشبوهة

وح حي  اعتمد صند"الثورة التونسية"وتواصلت ضغوطات املؤسسات  الدولية على تونس بعد ما بطلق عليه بـ    

واعتبر خبراء . النقد الدولي  لتبرير سياسة التقشف والتفويت في املؤسسات العمومية، على الضغط على كتلة ألاجور 

صندوح النقد الدولي أن كتلة ألاجور في الناتج املحلي إلاجمالي في تونس مرتفعة وهو ما يف رض تجميد ألاجور وتجميد 

إال أن هذا الطرح يبق  في حاجة إلى إثبات في تونس باعتبار أن . لةالانتدابات لتقليص الضغط على ميزانية الدو 

ففي الوقت الذي يعرف فيه الناتج املحلي إلاجمالي نسبة نمو . املعادلة التي قدمها الصندوح هي عكسية في تونس

لي إلاجمالي ضعيفة تشهد فيه كتلة ألاجور تطورا ملحوظا وهو ما يعطي الانطباع بأن كتلة ألاجور في الناتج املح

 .مرتفعة

كما أدت سياسة التقشف إلى إفرا  املؤسسات ال ربوية العمومية من املعلمين وألاساتذة واملستشفيات العمومية    

كما أدت هذه السياسة إلى تآكل املعدات والتجهيزات والى عدم تجديدها . من ألاطباء وإلاطارات شبه الطبية والفنيين

دة الخدمات العمومية في جميع املجاالت ودفع بالفئات الاجتماعية من الطبقة املتوسطة أو تعويضها مما أثر على جو 

إلى هجر املؤسسات العمومية ال ربوية والصحية في اتجاه القطاع الخا  الذي تحول إلى سيف مسلط على ميزانية 

ارتموا في أحضان الجهل و أما الفئات الاجتماعية الضعيفة فقد هجر أبناؤها مقاعد الدراسة و .ألاسر التونسية

استسلمت هذه الفئات إلى املرض في ظل مستشفيات مهجورة من ألاطباء واملعدات لتتباهى ألانظمة السياسية 
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املـركــــز الديمقــراطــــــي العــربــــي للدراســــات   ،" "تــــونس فـــي عهـــد الحمايـــة الثانيــــة” ألاليكـــا“تفاقيـــة التبــــادل الحـــر الشـــامل واملعمـــق مــــع الاتحـــاد ألاوروبـــي ا كراولـــي، نعيمـــة  

 : 10     8080“الطبعة ألاولى جوان   برلين/الاقتصادية أملانياإلاس راتيجية والسياسية و

-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-https://democraticac.de/wp

-%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84

-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%87%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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السابقة وحكومات ما بعد الثورة بنجاحاتها في الضغط على عجز ميزانية الدولة على حساب الحقوح الاقتصادية 

 96. والاجتماعية والبيئية للشعب التونس ي

ه خيار للّتقارب مع الّدول ألاوروبّية والغرب على حساب "وهنا يرى البعض أنه      
ّ
منذ الاستقالل ، كّر  ما بدى أن

العمق املغاربّي والعربّي وإلافريقّي تلك املخاوف، وسواء كان هذا الخيار يعود نيديولوجينا الّنخب الحاكمة ، أو 

ه ارتماء في الحضن ألاوروبّي بتوقيع أّول نسباب موضوعّية تتجاوز إلارادة الّتونس
ّ
عبّية والرسمّية، فإّن ما بدا أن

ّ
ّية الش

فاقّية للّتبادل الحّر سنة 
ّ
راكة سنة  0414ات

ّ
فاقّية الش

ّ
راكة املتمّيزة لم يعُد أن فاقم من تلك  0442وات

ّ
ثّم إعالن الش

 . املخاوف

. املعاهدات  ثنائية ألاطراف  املرتبطة بتتجيع الاستثمار و بعد جولة الاوراقوي للمفاوضات التجارية ازداد عدد  

لنفهم  عمق املكر في تطويق تونس باتفاقية  قائمة " التبادل الحر و الشامل واملعمق"ويكفي التأمل في إسم الاتفاقية 

من طرف الدول " حر"على  كلمات  مفخخة ،فلو تّم إمضااها فان تونس ستجد نفسها مكبلة باتفاح تبادل 

ألاوروبية،وطبعا بما انه الطرف ألاقوى  فال حدود لهذه الحرية،أي أنها متجددة تجدد التطور التقني والعلمي والزمني 

أي أنه شمل كل املجاالت ،والتي تتطور بدورها وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي،خاصة " الشامل"ويقصد باتفاح . 

وفقا لكلمة "  للتغيير املستمر" سنة بمعنى أنها قابلة  80و 00بين  سيمتد تنفيذها لف رة ما" ألاليكا"وأن اتفاقية 

وفقا للمصطلحات املتداولة  من قبل السلط " تتويج" ، خاصة وان هذه الاتفاقية جاءت كمرحلة أخيرة وكـ"الشامل"

فإن . سه بنفسهفذلك ال يحتاج إال توضيح نن املصطل  يشرح نف" املعمق"أما معنى " اتفاقية برشلونة"التونسية لـ

 . مثل هذه املصطلحات ال توجد في ما بين الدول الغربية
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ات بن عبد هللا، سياسات التقشف لصندوق النقد الدولي تح  مجهر قانون العدالة الانتقالية   

ّ
 :8080-1-11تونس نموذجا،: جن

-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7-https://ar.leaders.com.tn/article/5616

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81

-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
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فاقّية الّتبادل    
ّ
عّمق"فات

ُ
امل الحّر وامل

ّ
بين دولة  فقيرة منفردة، وتكّتل من الّدول ألاوروبية  القوية، لها بتونس " الش

أو من حي  املخاوف الّدائمة من تحّول  وبالعمق املغاربّي عالقات شائكة وُمعّقدة سواء من حي  الّتاريو الاستعمارّي 

خاصة و أنه ال يخف  على أحد مدى تبعية رؤساء ذلك الاستعمار املباشر إلى أشكال أخرى من الهيمنة الّناعمة ، 

 97. الدول إلافريقية لفرنسا 

تداعيات محلية  8000و كانت لألحداث التي اجتاحت العالم العربي منذ اندالع الاحتجاجات في تونس في ديسمبر    

حي  تسعى   .ودولية هامة، إال أنها لم تؤّد حتى آلان إلى نشوء نظام إقليمي جديد حقا، أو إلى توازن جديد للقوى 

ألانظمة املالية الدولية بتتجيع من واشنطن و لندن و باريس للوصول إلى النهاية املنطقية لعمليات العوملة بمساعدة 

    98.لنخب تتطابق مع أهداف ومصال  قوى إلاسالم السياس يفأهداف هذه ا. القوى إلاسالمية
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راطـــي المـركـز الديمقــ  تانس ني عهد الحماية الثانيةر” امليكا“تفاقية الت ادل الحر الشا ل والمعمق  ع االتحاد اموروبي ا كراولي، نعيمة  

 : 42ص   0200“ال  عة امولا جاان   برلين/العــربـي للدراسات اصستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا

-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1

-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A

-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 
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 «Le concept d’« Islam politique » ne semble pas être bien accueilli par le camp islamiste. Les acteurs de ce 

camp le critiquent chaque fois que l’occasion se présente. Un exemple saisissant de ces critiques se trouve à 

nouveau dans les écrits du leader PJ Diste marocain Saaddine Othmani. Dans l’un de ses ouvrages, Dans la 

jurisprudence de la religion et de la politique, le leader/auteur islamiste formule une critique de ce concept qui 

s’appuie sur trois arguments. Premièrement, ce concept reflèterait, selon l’auteur, une vision segmentaire de 

l’Islam découpant cette religion en des segments séparés dont chacun est adopté par des groupes distincts de 

musulmans. Deuxièmement, l’utilisation de ce concept réduit, explique Othmani, le mode de penser et d’agir des 

« mouvements islamiques » au domaine politique, chose qui ne traduit pas fidèlement, explique-t-il, l’état de la 

situation de ces mouvements dont le champ d’action ne s’arrête pas exclusivement au politique. Troisièmement, 

le concept de l’« Islam politique » semble dégager, une connotation péjorative qui renvoie à une 

instrumentalisation opportuniste de la religion pour des fins exclusivement politiques. » Mohamed FADIL , Un 

groupe religieux à l’épreuve du parti politique Sécularisation de l’islamisme au Maroc : Mouvement de l’unicité 

et de la réforme-Parti de la justice et du développement ,1996-2011, Thèse présentée en cotutelle en vue de 

l’obtention des grades de Philosophiae  Doctor (Ph.D.) en Sciences des Religions de l’Université de Montréal et 

de Docteur en Sociologie de l’École Pratique des Hautes Études Paris-Sorbonne Juillet, 2014 ,Université de 

Montréal École Pratique des hautes études Paris-Sorbonne ,p17 :   

 

lui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequenchttps://papyrus.bib.umontreal.ca/xm

e=6&isAllowed=y 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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بقوله " إبراهيم جيرين عطا هللا"فاملسألة  الدينية  عند إلاسالم  السياس ي  مسألة ثانوية وغير مهمة  وهو ما   أكده    

على املصال  الغربية بأن املسألة الّدينّية  عند حركات إلاسالم الّسياس ي ال تعد سوى غطاء إيديولوجّي  هدفه الحفاع 

رها  بالّدين ال يعني أنها إسالمية املنبع و . في املنطقة  العربية أوال ،و الوصول إلى الّسلطة  لتحقيق مصالحها ثانيا
ّ
وتس 

فها لغايات محددة سلفا 
ّ
فحركة   إخوان املسلمين ال تقيم وزنا لعقيدة التوحيد، وال تلقي باال . النشأة بل تّم توظ

د عليها  أهل السنةنقسام الت
ّ
فال يهمها إال . والجماعة،  هذا التوحيد الذي يتعارض مع حركة إلاخوان وحيد التي أك

 99.جمع أفراد ألامة مهما كانت عقائدهم واتجاهاتهم

وأن السلطة هي في نهاية ستؤوا " الديمقراطية "والطغاة واثقون بأن الطريق إلى الشرعية يمر باعتماد  ما يطلق عليه بـ

و بعد أن تمكن إلاسالم السياس ي  من الاستحواذ  على كراس ي مجلس نواب الشعب التونس ي، تجرأ      .هم حتمال

إن لتونس مستقبال " على إصدار مواع  ، لشعب يعود تاريخه نكثر من ثمانية آالف سنة وقال باستهزاء  "  الغنون ي"

العصفور " وفعال تمرن     100".تحتاج إلى مزيد من التمرينأن الديمقراطية حديثة وناشئة و  .ما دامت متمسكة بالحرية

و أعلن عديد القرارات املوجعة  لتنظيم إلاخوان وأزاحتهم  وفقا للقانون  و الشرعية الدولية   والدستور الذي "  النادر

 . 8009وضعوه  وفقا لقياسهم سنة 

نتهى، وهذه الجماعات   سيكون مصيرها الفشل فا سالم السياس ي محكوم عليه بالفشل و الجهاد باسم إلاسالم قد ا

 101.أيضا

                                                                                                                                                                                     
 

 
99
نعيمة كراولي اصسالم السياسي بين الخ اب العقائدي و رهان السل ة  ع التركيز علا تانسرتقديز ال رنسار إسماعيل دبشرالمركز   

 :000رص  0202ا  اي الديمقراطي العربي ر برلين  رألمانيا رال  عة امول

 

0/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8https://democraticac.de/wpcontent/uploads/202

4%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3

-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8

-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A

-D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%A7%-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86

-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf-%D8%B9%D9%84%D9%89 

 

100
 :تونس بحاجة إلى املزيد من ثقافة الحوار: الغنوش ي.. بعد إسقاط الئحة سحب الثقة  

 

9-https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/30/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
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 :0202 ، المركز الديمقراطي العربي أوتالشعب التونسي بين طموح الديمقراطية  و فخ االستحقاق االنتخابي نعيمة كراولير  

https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/30/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-9
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و بات .  و اختلف آلاراء حول ما عرفته املنطقة العربية هل هو ثورة شعبية أم مخطط غربي لتمرير أجندة جديدة  

فهل كانت ثورة أم مخطط لتغيير .بعد مرور عقد من انطالقها " ثورة الياسمين "من الواجب تقييم ما يطلق عليه  بـ 

سياسية للمنطقة العربية ؟خاصة وأنه بات من الواا  لكل املختصين في املجال السياس ي  والعلوم  -الخريطة  الجيو

كان يوشك على الانفجار، وأنه من  8000السياسية  والقانون الدولي بأن الوضع العام بالبلدان العربية  في سنة 

 .الواجب تحيد مساره والتحكم فيه 

زيادة كبيرة في نسبة هجرة ألادمغة  والكفاءات " خراب عربي"الذي لم يكن سوى " الربيع العربي"تائج كما كانت أولى ن  

وتشير دراسة نشرها املعهد التونس ي للدراسات .من تونس مما أدى إلى إفراغها من ألاطباء واملهندسين وألاكاديميين

    102.الهجرة باملائة من ألاساتذة الجامعيين ينوون 20إلاس راتيجية إلى أن 

في أمس ردام فإن الحكومات املتعاقبة  بتونس وجدت صعوبة في إحداث " ترانسناشونال"و وفقا لتقرير ملركز دراسات   

  103.توازن بين مصال  النخبة التقليدية وبا ي املواطنين املهمشين 

ربية ، والتي ساهمت في تأزم وقد ساهم   ظهور أطراف جديدة   كان لها دورا كبيرا في تحديد مصير الدول الع   

(  إلاسالم السياس ي)أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية  من ضمنها الصعود املفاجئ لألحزاب الدينية 

ع على مناصب في السلطة السياسية غداة . وعودة  رموز النظام السابق  هرعت  أحزاب سياسية عدة إلى ال ربُّ

 . 8000-8000الانتفاضات العربية في 
 
حي   حصدت انتصارات انتخابية في مصر وليبيا واملغرب وتونس، ولعبت أدوارا

لت بمساندة غربية
ّ
   104. رئيسة في الائتالفات السياسية التي تشك

                                                                                                                                                                                     
 https://democraticac.de/?p=76493 

102
 :0202ديسم ر  01  الب التانسيين تتراوح  كانها ر ..أحمد نظيفر بعد عشر سناات  ن الثارج  

 

-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-10-east/1401672-https://www.skynewsarabia.com/middle

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9  

 
103

 :8080جانفي  09إقفال عام في تونس للوقاية أم لتمرير ذكرى سقوط بن علي؟،   

https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/2021011

%D8%-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-4  
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 :8001ديسمبر -01ألاحزاب إلاسالمية ما بعد إلاخوان، مركز كارينغي للشرح ألاوسط، : مجهولة  آفاح 

https://democraticac.de/?p=76493
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
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أن البيت ألابيض  "   في كتابه  الثورة العربية  و الثورة املضادة  أمريكية الصنع" ب را  جيمس "وهنا يؤكد  الكاتب  

في أن تطيح الحركات  الاجتماعية  بالحكام املستبدين بل وقد يدعمهم في ذلك م حيا بهم ، إال أنه   قد يتسامح 

في حالة مصر ، لم يكن مبارك هو فقط  الحليف إلاس راتيجي . يحر  كل  الحر  على الحفاع على أجهزة الدولة 

عسكرية هم من مضت واشنطون تتفاوض معهم  ألاساس ي المبريالية الواليات املتحدة  بل كانت النخبة من القادة ال

إلى الديمقراطية  يضمن استمرار "  الانتقال" باستمرار  قبل إلاطاحة بمبارك وأثنااها وفي أعقابها  كي تتأكد من أن

 105".    تبعية  مصر للواليات املتحدة، وضمان أمن إسرائيل ومصالحها 

حي  استطاعت ألاحزاب الدينية  في " الربيع العربي "يطلق عليه بـ كما كان التدخل ألاجنيي ظاهرا  في تونس بعد ما  

تونس  من السيطرة على املجتمع التونس ي من خالل صناديق الاق راع  املؤيدة ماليا  و لوجستيا من قبل  قطر 

 . وإلامارات  والسعودية  وتركيا، وعدد كبير من الدول الغربية 

بير عن إلارادة  الشعبية، فالديمقراطية ليست سياسية فقط، ولكنها أيضا لذا ال تكفي صناديق الاق راع للتع   

اجتماعية، ومن املهـم القـول إن الديمقراطيـة السياسية التي تكر  التفاوت بين ألافراد وال تحقق الحـد ألادنـ  مـن 

ات في البلدان العربية، فقد العدالـة الاجتماعية تمثل ديمقراطية منقوصة، ويمكن أن تؤدي إلى الانتفاضات والثـور 

جرت انتخابـات دورية ومنتظمة في بعض البلدان العربية، إال أن نتائجها لم تكن تعبر عن إلارادة الـشعبية، وبناء عليه 

وإن ارتبطت الانتخابات ببناء الشرعية، إال أنها  في بعض ألاحيان  .فإن الانتخابات املزيفة ال عالقة لها بالديمقراطية
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-file:///C:/Users/Mss/Downloads/Noor

D8%Book.com%20%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%

A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8

%A9%20%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9.pdf 

https://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511
file:///C:/Users/Mss/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©%20Ù�%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø¶Ø§Ø¯Ø©%20Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØµÙ�Ø¹.pdf
file:///C:/Users/Mss/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©%20Ù�%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø¶Ø§Ø¯Ø©%20Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØµÙ�Ø¹.pdf
file:///C:/Users/Mss/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©%20Ù�%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø¶Ø§Ø¯Ø©%20Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØµÙ�Ø¹.pdf
file:///C:/Users/Mss/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©%20Ù�%20Ø§Ù�Ø«Ù�Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø¶Ø§Ø¯Ø©%20Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØµÙ�Ø¹.pdf


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  5353 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

لذا فليس من الغريب أن أحد ألاساليب املفضلة للُحكام لكي يتالعبوا باالنتخابات هي أن    106.ـرعية مزيفة تكون ش

 107.يكدسوا آلالة الانتخابية بمناصريهم 

و أفضت ازدواجّية الحكم بتونس إلى حالة هجينة، نظرا إلى ضعف املعارضة عموما وعجزها عن الامتداد وإحداث   

وعلى مستوى منظومة الحكم . صوتها في البرملان ونجاحها في التصّدي إلى كثير من مشاريع القوانينالتوازن رغم ارتفاع 

ل في أكثر من سياح شلال للعمل الحكومي
ّ
ر أثر كبير على الدولة ومؤسساتها ومث

ّ
وصارت ألازمة . كان النقسام النداء املبك

. ع بين شقوح النداء داخل مؤسسات الدولة وبأدواتهاوقد جرى الصرا. مضاعفة، أزمة حكم وأزمة مالّية اقتصادّية

و انتشرت ثقافة التقليل من شأن .وكان لهذا الصراع دور في العزوف العديد وخاصة الشباب عن العمل السياس ي

 108.العمل الحزبي وكانت عبارة الفشل أكثر العبارات تداوال في الخطاب السياس ي

مليار دينار مجموع اليجز التجاري بين سنتي  195 رجية أعظم  حي  بلغ و ما خفي حول التوازنات املالية الخا   

 109.مليار دوالر أمريكي مهربة للخارج وفقا  لدراسات جدية 60 و  8004و 8000

وهناك إجماع من قبل  املتابعين للشأن الاقتصادي الوطني على أن تونس تشهد اليوم إحدى أحلك ف رات انهيارها   

اعي  بعد أن رفع الجميع من الداخل والخارج أيديهم عنها رافضين إغاثة اقتصاد ميت ينتظر دفنه والاجتم الاقتصادي 

هذا با ضافة إلى غرقها في وضع انعدام . وإلايفاء بتعهداتها   بين الحين وآلاخر بعد أن عجزت  البالد عن سداد ديونها

وللتذكير فأن نسبة حاجات البالد من  .سسات الدولةالسيولة الكافية لتسيير املرفق العام ومتطلبات التصرف في مؤ 

. باملائة من قيمة امليزانية وهو ما يفقد إعدادها أي معنى تخطيطي ومنهجي 00والذي يليه تناهز  8080التمويل لسنة 

ة " هشام املشيش ي"كما أن إصرار رئيس الحكومة 
ّ
الغريب على  جر النشاط الاقتصادي وتعطيله بشتى الطرح بتعل

                                                           
106

 .04،  8009العربية لحقوح إلانسان، الطبعة ألاولى  ، القاهرة  عالء شليي، كرم خميس، الديمقراطية  والانتخابات في العالم العربي ، املنظمة 

content/uploads/2015/01/-http://aohr.net/portal/wpوالانتو-الديمقراطية-كتاب.pdf- 

  
107

 : 2آيني  روث ، الطغاة يتنكرون في ثوب الديمقراطية ،    

roduction/introduction_ar.pdfhttps://www.hrw.org/legacy/wr2k8/int 
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 :8004أكتوبر  02حتى يبلغ  الفرز مداه، ... 8004زهير إسماعيل ،  إنتخبات    

https://ultratunisia.ultrasawt.com/تحلیالت/سیاسة/إسماعيل-زهير/مداه-الفرز -لغيب-حّتى-8004-انتخابات 

 
109
 :0202نانم ر  2الثال اء  - 022العدد  2الشارل المغاربير ص! جماعة  ن الكتابرروأنلست الدولة التانسية  

233.pdf-street-/uploads/2020/11/maghrebcontent-https://acharaa.com/wp 
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وف من تداعيات الجائحة الصحية والتي ال قدرة لفيلق الوزراء وكتاب الدولة واملستشارين على إدارة ما ينجر عنها الخ

 110.  من أزمات عاصفة، أمر في غاية العدمية والعب 

لية كما عرفت حقوح املرأة التونسية تراجع كبير و باتت  تصنف مع بقية نساء إفريقيا،و في تقرير منظمة العفو الدو   

الذي نص على أنه  ظلت النساء والفتيات تتعرضن للتميز على مستوى القانون وعلى أرض الواقع  8001-8002لعام  

في جميع بلدان منطقة الشرح ألاوسط وشمال أفريقيا،وجدير بالذكر أن النساء والفتيات يمثلن نصف تعداد سكان 

اتها، إلى أنهن محرومات من املساواة مع الرجال في كافة املنطقة، ويسهمن إسهاما   كبيرا في كل مجتمع من مجتمع

فال توجد دولة في املنطقة ت رأسها امرأة، وقلة  قليلة جدا من النساء هن الالتي وصلن إلى  .مناحي الحياة تقريبا

ال حقوح وكانت آلامال الكبار الطامحة إلى إلاصالح السياس ي وإلاصالح في مج.  مناصب سياسية أو دبلوماسية رفيعة 

 111. قد تحطمت كلها تقريبا"   الربيع العربي"إلانسان التي أحيتها الانتفاضات الشعبية املعروفة بـ

علما بأن السلطات التونسية قامت بتشديد القيود املفروضة على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك حظر    

 112.ره من ضروب سوء املعاملةووردت أنباء جديدة عن التعذيب وغي. املظاهرات في بعض الحاالت

فالوضع العام باملنطقة  العربية كان  مثاليا  لتحقيق ألاهداف ألامريكية والغربية، فالدول العربية منقسمة على     

مما يسمح بالسيطرة على منابع الب رول،  ذاتها والنظم الحاكمة تستمد بقاءها من التبعية ألامريكية والغربية،

وفي التعامل القوى  .ائيل وتغييب القضية الفلسطينية والهيمنة علي منطقة الشرح ألاوسطوالحفاع على أمن إسر 

الغربية بزعامة أمريكية مع ثورات الربيع العربي يمكن القول أن الحل ينحصر في السيناريو ألاول  الداعي إلى إعادة 

سس طائفية وعرقية،إنتاج ألانظمة القديمة بوجوه جديدة، والسيناريو الثاني الداعي إلى تفت
ُ
بحي   يت املنطقة على أ

                                                           
110
 :0202نانم ر  2الثال اء  - 022العدد  2الشارل المغاربير ص !وينتظر الدنن...كريمة السعداوي ر االقتصاد التانسي  ات 

233.pdf-street-content/uploads/2020/11/maghreb-/wphttps://acharaa.com 

 

111
 :20-22ر  قد ة ونظرج عا ة علا امقاليزر ص0202-0202تقرير  نظمة العفا الدولية لعام    

content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf-.org/fr/wphttps://www.amnesty 

112
 .041المرجع السابق ص   
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يتم إفشال ثورات الربيع العربي وإجهاضها بشكل كامل ثم الانتقال إلى استعادة ألانظمة الديكتاتورية أو الطائفية أو 

   113.التقسيم بحسب الدولة وقابليتها ني املسارات

قد أثرت على معدالت النمو في إلاتحاد ألاوربي عامة   0028وهنا ال بّد من التذكير بأن ألازمة املالية العاملية لسنة    

وعلى تونس  خاصة ملوقعها   والتي أثرت بدورها على املنطقة العربية 114،  وعلى منطقة ألاورو على وجه الخصو 

علما باّن   .الاس راتيجي املطل  على البحر ألابيض املتوسط  هذا إضافة إلى وفرة  ثرواتها الطبيعية وموادها إلانشائية 

التدخل السياس ي ألامريكي في الشؤون الداخلية التونسية ليس بجديد حي  كانت الراعي الرئيس ي لإلصالحات 

 .  8000سبتمبر  00الاقتصادية في ف رة الرئيس الحبيب بورقيبة، كما تعزز دورها في ف رة بن علي بعد أحداث 

ت انتشارا للفكر املتشدد وتشكلت تنظيمات جهادية مسلحة بعد البالد التونسية شهد" و  يؤكد بعض املراقبون بأن   

كما هزت الاغتياالت السياسية . الثورة أربكت ألامن العام في البالد بهجمات استهدفت سياحا ورجال أمن وعسكريين

الهجرة ودفعت ندرة الوظائف العديد من الشباب إلى .البالد وفرضت السلطات حالة طوارئ ال تزال سارية إلى اليوم

وأحيانا تنتهي مغامراتهم بمأساة ويلقون حتفهم في البحر . عبر البحر بطريقة غير قانونية باتجاه السواحل ألاوروبية

    115".ألابيض املتوسط

                                                           
113

 :0202-2-02نريق العمل رسينارياهات التعا ل الغربي  ع الربيع العربير  

spring/-a-with-scenarios-deal-western-at.com/thehttps://www.ida2 

 

 
114

– 44عدد -دراسة تحليلية -علا بعض المؤشرات االقتصادية الكلية اللتحاد النقدي اموربي   0225نجاج  عيزير آ ار امز ة المالية العالمية   

 :221-225ر   ر جلد أر ص 0202ديسم ر

https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%

2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A720%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B

%D9%84%D9   
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 : 8080- 18-11أجواء باهتة في سيدي بوزيد تزامنا مع الذكرى العاشرة الندالع الثورة الشعبية ضد بن علي، : تونس  

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20201217%BA%D8%A

-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1   

https://www.ida2at.com/the-western-deal-scenarios-with-a-spring/
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20201217-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20201217-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20201217-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
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، أي قرابة خمسة 8080تونسيا وصلوا إلى إيطاليا في العام  08220وفقا نرقام وزارة الداخلية إلايطالية فإن  و  

 116. 8004ددهم في العام أضعاف مقارنة بع

الربيع العربي ننهم متأكدون من أن القوى التي  واو من الثابت أن الواليات املتحدة ألامريكية  والدول الغربية أيد   

وقد وظفت أمريكا عالقاتها بقوى إلاخوان املسلمين في مصر وبحزب   .ستحظ  بسطوة السلطة ستكون موالية لهم 

خوان املسلمين في ليبيا واليمن ومع بعض القوى السياسية ألحليفة لها للتخفيف من النهضة في تونس و بقوى أ

وقد جاء .  تداعيات الربيع العربي في محاولة ملنع قيام أنظمة يسارية في املنطقة وإعادة إنتاج أنظمة موالية للغرب

أجهزة املخابرات والدوائر  مسؤول املخابرات الفرنسية السرية تأكيدا لذلك حي  ذكر أن" جون غيسيل"تصريح 

التونسية ولكنها لم تخطر " ثورة الياسمين"السياسية في الغرب كانت على علم  مسبق بثورات الربيع العربي بما فيها 

 بذلك ننها كانت ترغب في حصول تغييرات سياسية في املنطقة 
 
  117. ألانظمة

لقد أثبتت :"، خيارات صعبة "هيالري رودهام  كلينتون "ت في كتابها مذكرا" هيالري كلنتون "وفي ذات السياح ذكرت    

فبفضل القنوات التلفزيونية الفضائية  و وسائل التواصل الاجتماعي،حّل الشباب .الاحتجاجات  في تونس أنها معدية 

، في منطقة الشرح ألاوسط   وشمال إفريقيا  في مقدم  من شهد على الانتفاضة الشعبية  التي  أطاحت  بن علي  

والواقع أن  الظروف  التي  قادت  . و بدأوا  انتقادهم السرية  لحكوماتهم دعوات عامة من أجل التغيير.شجعهم ذلك 

   118 ."إلى الغضب في تونس تسود أنحاء املنطقة كافة  ، خصوصا فيما يتعلق بالفساد و القمع

                                                           
116

 :8081جانفي  10إقفال عام في تونس للوقاية أم لتمرير ذكرى سقوط بن علي؟،   

https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%

-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114

%D8%-1%D9%8A%D9%8-%D8%B9%D8%A7%D9%85  

 

117
: العدد-لمخاوف الدولية  ن تداعيات الربيع العربير الحاار المتمدناعادت ناجي الحمداني   الثارات واالنتفاضات الجماهيريةر  

4022 - 0202  /02   /0:   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=380600 

 
118

 ذكرات هيالري رودهام  كلينتانر خيارات صع ة ر ترجمة  يراي بانسر  باالشتراك  ع ساندي الشا ي  و روزي   

 :201لرص .م.رشركة الم  اعات  لتازيع  و النشر ش0202حاكمةرال  عة امولا 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%

D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D9

https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E6%CF%CA+%E4%C7%CC%ED+%C7%E1%CD%E3%CF%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=380600
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
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تفش ي ظاهرة الفساد بكل أنواعه مما ساهم  في و قد لعبت  حركة  النهضة  طوال ف رة توليها  الحكم دور كبير في    

ضرب الاقتصاد التونس ي  من ذلك أنه  على  الرغم من الارتفاع الهائل في نسبة الت خم في تونس، التي وصلت إلى 

ة أعلى مستوى له منذ عام 1.2
ّ
، وارتفاع ميزان اليجز التجاري   0440باملائة بحسب املعهد الوطني لإلحصاء، م جل

مليار دوالر، وما يحتاجه ذلك التفاقم من توازن، بين ما تستورده تونس وما  0.0باملائة أي ما قيمته  2.2بنسبة 

 أن نواب حركة النهضة كان لهم رأي آخر في املوضوع،  إذ ان حبت كتلة النهضة من جلسة مجلس النواب 
ّ

تصدره، إال

من قانون  01لع ال ركية املستوردة، وفق الفصل على الس” معاليم ديوانية“التونس ي، عند بدء التصويت على رفع 

 .املالية املتعلق برفع الرسوم على السلع ال ركية 

 من دعم املنتج املحلي املوازي لها، من معدالت عجز امليزان التجاري التونس ي،    
 

وزاد استيراد تلك املنتجات، بدال

ا، إذ  02وصل إلى أقل مستوى له منذ ويؤدي إلى نفاذ الاحتياطي التونس ي من العملة الصعبة الذي  بات يغطي  عام 

ا فقط 24واردات  وما يصحب تلك العوامل من ارتفاع لألسعار بسبب انخفاض قيمة الدينار التونس ي، وبالتالي . يوم 

 119.ارتفاع البطالة بسبب ضعف إلانتاج املحلي لحساب املنتج املستورد

لتي تواجه املجتمعات لكونها  إلى بروز ظاهرة  الفقر ، وما ينجر عنها من البطالة التي تعد من أهم املشاكل اوأدت     

أمراض اجتماعية ونفسية خطيرة ، كا دمان  و الجرائم  وضعف الانتماء الوطني وكراهية املجتمع ، لينتهي ألامر 

            120.بالعنف وإلارهاب

ية محصورة في غني وفقير، فمع موجة الغالء التي لعب الفقر دور كبير في انتفاضة الشعوب، ولم تعد القض و    

الح  البعض  كما  121.شملت كل ن يء بكل بلدان العالم، أصبح الكل يتخّبط وسط دّوامة احتياجاته التي ال تنتهي

                                                                                                                                                                                     
%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%23%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%

%AF%20(1).pdf8A%D8 
119

 هل يدنع إخاان تانس إردوغان إلا السي رج علا اقتصاد بالدهز؟!اقتصاد تركيا علا حساب االقتصاد التانسي؟” النهضة“هل تدعز حركة   

 :0205نانم رر  01الس ت  

https://www.qpo/sts.com 

 
120

 : 00رص 0202علا ال  الة ني ال لدان النا ية  ع اصشارج إلا العراقرعلي ع اس ناضلر أ ر العالمة    

 

http://www.mof.gov.iq/Lists/ResearchesAndStudies/1.pdf 

https://www.qpo/sts.com
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ثورة "أن  تونس العاصمة قد عرفت تغييرات دراماتيكية وتبّدال كبيرا في مزاج التونسيين  بعد  ما يطلق عليه بـ 

 122".نالياسمي

وهو ما يعني (أي النمو السالب)ثورة  الياسمين   تراجع وانكماا " عرفت تونس  بعد ما يطلق عليه بـ وبذلك  

الانتقال من حالة ألازمة إلى حالة إلافال  مما  قاد إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي وبالتالي الفشل في إحداث الانتقال 

لقد انتقلت تونس بعد الثورة من .ملسار السياس ي وإنجاز الانتقال الديمقراطيالاقتصادي املنشود الناتج عن التعثر في ا

الانكشاف إلى الانكماا ومن مواجهة املصاعب وإدارة ألازمة إلى إدارة خطر إلافال ، وهو وضع غير مسبوح في تاريو 

 123.  البالد

يها فقط باسم إلاسالم، فقد سبق وان من تحقيق خططتها بتونس و النهوض بأتباعها وموال" حركة النهضة"و تمكنت   

،جاء ذلك في ندوة "تمثل آمال املسلمين وخطتهم وحلمهم بالنهوض"الثورة التونسية بأنها " راشد  الغنون ي"وصف 

العالم "في والية أفيون قره حصار غربي تركيا، تحت عنوان " منصة متطوعي ألاناضول للتعليم والدعوة"نظمتها 

رئيس حركة النهضة  أن إلاسالم ليس دينا بحد "  الغنون ي" كما بّين . اون ورؤيته املستقبليةإلاسالمي ، نموذج التع

ولم يقل آمال الشعوب العربية، نن آمالهم تتمثل في التنمية الاقتصادية وإعادة الثروات املنهوبة ،بينما  .ذاته بل دولة

   124.تتمثل آمال النهضة في السيطرة السياسية على الشعوب العربية

                                                                                                                                                                                     
121121

 :8002جويليا  1 !ثورة الجياعزينب حفني،     

-https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9! 
122

ااجب ق ال نكرج ال زال  ستق ل  تانس  جهاالر و  ن أجل تحسين   ستق ل ال الد   ن ال   ر   ص فا الفيتاري   تانس  ا بعد  ارج الياسمين   

 :  0200-2-00التغيير ر 

-%D9%85%D8%A7-https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86

-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86

15176596 

123
 :8080-  2-80املأزق والخرج، : النوري ،في الاقتصاد السياس ي للدولة التونسيةمحمد   

-%85%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9-https://ar.leaders.com.tn/article/5846

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A

 -%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 

124
  25علا تانسر المرجع السابق  ص   نعيمة كراولي اصسالم السياسي بين الخ اب العقائدي و رهان السل ة  ع التركيز  

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9!
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9!
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
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علما  بأن .وهذا ما يفسر ال رابط الكبير بين حركة النهضة وتركيا ، فهدفهما واحد وهو تدمير البلدان العربية 

هيالري رودهام  "في كتابها مذكرات " هيالري كلنتون "أهدافهما تلتقي أيضا مع  أهداف الكيان الصهيوني  حي   ذكرت 

   125."شريكة إسرائيل  الوحيدة  في املنطقة  منذ زمن طويلكانت تركيا : "أنه" ، خيارات صعبة  "كلينتون 
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زي  ذكرات هيالري رودهام  كلينتانر خيارات صع ة ر ترجمة  يراي بانسر  باالشتراك  ع ساندي الشا ي  و رو  

 :315لرص .م.رشركة الم  اعات  لتازيع  و النشر ش0202حاكمةرال  عة امولا 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%

D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D9

88%D8%B1_%D8%B1%D9%%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%23%D9%81%D9%

8A%D8%AF%20(1).pdf 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
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 من التحول الديمقراطي  إلى الفساد 
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التي انتشرت و تفاقمت  في  املجتمعات من أهم القضايا املطروحة التي  تحظ   باهتمام  126أصبحت ظاهرة الفساد 

حلي وإلاقليمي و الدولي  وأخذت تشغل حيزا مهما من آليات إلاصالح نظرا النتشار كافة الحكومات على املستوى  امل

فالفساد ظاهرة منتشرة في كل ببلد املعمورة، بغض النظر عن أنظمتها السياسية، فهو  .الفساد  بجل نواحي الحياة

في النظم الاقتصادية موجود   الدول الديمقراطية، والديكتاتوريات العسكرية على حد سواء، كما هو موجود 

 127.  الاقتصاديات املفتوحة إلى الاقتصاديات املغلقة ذات التخطيط املركزي  املختلفة من  

وقد القت مشكلة الفساد اهتماما كبير من قبل الباحثين ورجال السياسة على حّد سواء، و تأسست العديد من 

البنيان الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي للدول يمس  الهيئات الوطنية والدولية ملكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على

مليار  20وفقا للبنك الدولي فإن  جم الفساد العالمي يتجاوز مبلغ . الاقتصاديات املتقدمة والنامية على حد سواء

ستوى من املسؤولين الرسميين رفيعي امل 020دوالر أمريكي سنويا، و قد أظهر استبيان أجراه البنك الدولي مؤخرا بين 

دولة نامية على أن فساد القطاع العام يعتبر من أشد العقبات  10و ألافراد البارزين في املجتمع املدني في أكثر من 

التي تواجه التنمية و النمو في بلدانهم ويعتبر من املعوقات التي تضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمار ألاجنيي 

 128. املباشر

                                                           
126

 «  La corruption porte directement atteinte aux droits civils et politiques, notamment au droit de 

propriété en permettant des appropriations abusives « par des manipulations du cadastre »33. Elle 

érode également la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Par exemple, la 

déformation des résultats électoraux peut entraîner, d’une part, une participation moindre à la vie 

politique et, d’autre part, compliquer la mise en œuvre des politiques publiques surtout si elles ne sont 

pas vues comme légitimes . » , M. Hadrien Zanin, La lutte contre la corruption au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice au moyen du droit pénal, Thèse  de Doctorat  présentée et soutenue à 

Versailles, le 29 septembre 2016, L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY-L’UNIVERSITE 

VERSAILLES  SAINT-QUENTIN EN YVELINES, p16 : 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/fix_icwji1F0.pdf 
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تها  ني  التشريع الجزائرير أطروحة  قد ة لنيل شهادج الدكتاراه ني العلام ر قانان خاص ر الحاج علي بدر الدين رجرائز الفساد  وآليات  كانح  

 :0ص  0202-0202الجزائر –جا عة تلمسان كلية الحقاق و العلام السياسةر تلمسان 

%20%D9%88%D8file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA

%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%

D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf 
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 :00-00إشارج لحالة الجزائرر ص -تيجيات  كانحته أس ابهر آ اره و استرا: ناجي بن حسينر الفساد   

file:///C:/Users/MSS/Downloads/fix_icwji1F0.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯%20Ù�Ø¢Ù�Ù�Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø§Ù�ØØªÙ�Ø§%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØ´Ø±Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ù�.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯%20Ù�Ø¢Ù�Ù�Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø§Ù�ØØªÙ�Ø§%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØ´Ø±Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ù�.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯%20Ù�Ø¢Ù�Ù�Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø§Ù�ØØªÙ�Ø§%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØ´Ø±Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ù�.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯%20Ù�Ø¢Ù�Ù�Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø§Ù�ØØªÙ�Ø§%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªØ´Ø±Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ù�.pdf
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وهو . اعية و سياسية واقتصادية معقدة تمس جميع البلدان وتعيق سيادة القانون و يمثل الفساد ظاهرة  اجتم  

ورغم عدم وجود . يقّو ض أركان املؤسسات الديمقراطية ويضعف الاقتصاد  ويسهم في زعزعة الاستقرار السياس ي

رف بأنها تشكل فسادا مثل إساءة 
 
ا، فثمة أفعال كثيرة ُيع  استعمال السلطة تعريف  للفساد متفق  عليه دوليف

ر ض في نظام العدالة وإخفاء املكاسب املالية 
ْ
غ
ُ
ل امل  129.والرشوة واختال  ألاموال العمومية والتدخُّ

وبات  تدني ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وال راجع الكبير في مجال حقوح إلانسان،   يستدعي    

ر منه متساكنيه  عن طريق الهجرة الشرعية واملتمثلة خاصة في البح  عن ألاسباب التي جعلت من تونس   بلد  يف

هجرة ألادمغة ، هذا با ضافة إلى تنامي الهجرة الغير شرعية   من خالل اختيار املوت في البحر على أمل  وجود فرصة 

ل عديمي والسبب في ذلك يعود  لتغلغل الفاسدين في أجهزة  كل أجهزة الدولة بعد وصو .عمل في الدول الغربية 

املعرفة باملجال الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي   إلى مناصب قيادية  في الدولة ساهموا في تفش ي الفساد  الذي 

الجمع بين السلطات الثالث ، و التي  خاصة بعد تمكن حركة النهضة و بقية ألاحزاب الدينية  من  130أضعف الدولة 

 .لة التونسيةعجل بدورها في انهيار مؤسسات و مقومات  الدو 

 131و تواجه تونس اليوم مشكلة كبرى ال تقل خطورة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي   واملمثلة في الفساد   

الذي است زف موارد الدولة،والذي استفحل  خاصة في الف رة املوالية  للتحول الديمقراطي عقب ما أطلق عليه 

                                                                                                                                                                                     

constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf-https://www.univ 
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 :الفساد و النزاهة  

ethics.html-integrity-https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/corruption 

 
130

 «  La corruption affecte l’État de droit  par l’affaiblissement, plus ou moins direct, de la séparation 

des pouvoirs : « l’antinomie [entre corruption et démocratie] se prolonge au plan juridique, car le droit 

suppose un ordre qui est fondé sur des distinctions, comme la distinction public/privé, et sur des 

séparations comme la séparation des pouvoirs exécutifs législatif et judiciaire. Or, la corruption 

affaiblit les distinctions et mélange les pouvoirs. » , M. Hadrien Zanin, La lutte contre la corruption au 

sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au moyen du droit pénal, Thèse  de Doctorat  

présentée et soutenue à Versailles, le 29 septembre 2016, L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY-

L’UNIVERSITE VERSAILLES  SAINT-QUENTIN EN YVELINES, p 19 : 

nloads/fix_icwji1F0.pdffile:///C:/Users/MSS/Dow 
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الهيئة الاطنية لمكانحة الفسادر  جماعة :لمزيد  ن المعلا ات حال  التنظيز القاناني لمكانحة الفساد يمكن الرجال إلا المرجع التالي     

المعلا ات حال  كانحة الفسادر ال  عة النصاص  القانانية المتعلقة بمكانحة الفساد  ر الهيئة الاطنية لمكانحة الفسادر ركز الدراسات والتكاين  و

 :0201الثالثة جانفي 

http://www.transport.tn/form/codeconduite/download/texte_lutte_corruption.pdf 

https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/corruption-integrity-ethics.html
file:///C:/Users/MSS/Downloads/fix_icwji1F0.pdf
http://www.transport.tn/form/codeconduite/download/texte_lutte_corruption.pdf
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نخرفيه  الفساد  من الداخلفال يمكن بناء نظام دي". ثورة الياسمين"بـ فغالبية مجلس النواب التونس ي ليس .مقراطي ي 

الخا  بمجلس  04خاصة وأن قانون الانتخابات لم يش رط في الفصل . لهم شهادات عليا أو ما حتى ما يعادلها

العام الخا  برئيس الجمهورية،ضمن شروط ال رش  أي مؤهل تعليمي ،وكأن تسيير الشأن   90النواب  أو الفصل 

و بات من ألاكيد أن يقع تعديل قانون الانتخابات والدستور باش راط  .مسالة بسيطة ال تتطلب أية تكوين أو معارف

  132 .حد أدن  من املؤهل التعليمي لصحة كل مطلب لل رش  ني خطة تمثيلية،أو سياسية معينة

 رش  لالنتخابات التشريعية التي شاركت فيها وقد احتدت املنافسة بين القوى السياسية في تونس بعد قفل باب ال   

مقعدا واستعملت فيها كل الوسائل للفوز بالناخبين عبر إلاغراءات املالية  801قائمة تتنافس على  0000أكثر من 

فبعد . مما أثار تخوف أكثر من متابع للشأن العام من سيطرة املال على املشهد السياس ي الجديد. والوعود الانتخابية

الل البعد الديني والعقائدي في الانتخابات السابقة، يبدو أن قوى املال وألاعمال دخلت بقوة هذه الانتخابات استغ

و قد اختار رجال ألاعمال خالل هذه الانتخابات املشاركة في العملية . لتأخذ مكانها في الساحة السياسية التونسية

و ال يتعلق ألامر فقط بالعالقة غير الوااحة بين  .ن الجهاتالسياسية وترأسوا أكثر من قائمة انتخابية في عدد م

عالمي ألاعمال والسياسة، بل تعداه إلى تمويل ألاحزاب والحمالت الانتخابية من املال املتدفق من الخليج أو من املال 

رات فهيئة ورغم أن القانون الانتخابي أقر مراقبة حسابات املرشحين، إال أنه يحمل العديد من الثغ. املشبوه

الانتخابات يمكنها مراقبة الحسابات املالية الخاصة باالنتخابات التشريعية أو الرئاسية ولكنها ال تستطيع أن تراقب 

و هو ما يمكن املرشحين من تمويل حمالتهم بأموال . حساباتهم التخصية وال حسابات املرشحين معهم بنفس القائمة

كما  يمكن . اخل دون أن يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي أقرها القانون تأتي من مصادر مشبوهة بالخارج أو الد

للمرشحين تمويل حمالتهم بأموالهم الذاتية أو من قبل املتعاطفين معهم وال من رقيب أو حسيب، فسقف التمويل 

فاتر ولدى هيئة الانتخابي الذي أقره القانون يبق  سقفا نظريا إذ أن ما يصرف فعليا يتجاوز بكثير ما هو موثق بالد

كما  يقر الخبراء بأن القانون الانتخابي قد  غفل عن مسألة شراء الذمم خالل ال زكيات لل رش   .الانتخابات
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 : 23/12/2020 يتغير ني التشريع السياسي التانسي؟ سالز السحيمير  اذا يجب أن 

emaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%Ahttps://ar.l

-7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8

-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86  

 

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
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لالنتخابات الرئاسية املطالب بها املرشحون للرئاسة، وهي مسألة تضرب نزاهة وشفافية الانتخابات إذ ال يمكن إثبات 

و مما يعقد مسألة مراقبة تمويل .لت هيئات الرقابة وهيئة الانتخاباتشراء الذمم في جمع ال زكيات وإن حاو 

الانتخابات تشعبها وكثرة املتدخلين فيها من أحزاب وجمعيات وأفراد وبنوك ومؤسسات واعتمادها على قوانين 

 133.كثيرة

تحصل على   8004نة فوزا ساحقا في الّدور الثاني لالنتخابات الرئاسية التي أجريت في س" قيس سعّيد"و قد فاز   

وارتفعت نسبة . في املائة من ألاصوات املدلى بها ملنافسه نبيل القروي 81،84في املائة من ألاصوات مقابل  18،10

 134".باملائة في الدور الثاني 21،0باملائة في الدور ألاول إلى  94،2إقبال الناخبين من 

ال يجب إغفال دور ألاحزاب مثل "للرئاسة  وأنه  " سعيد قيس" وفقا للبعض فقد لعبت ألاحزاب دور كبير في وصول   

وبذلك لم يخض قيس سعيد ."لقيس سعّيد"النهضة والتيار الديمقراطي وائتالف الكرامة وغيرها ممن منحوا خّزانهم 

 بدعم حزبي واسع، وتمكن من تجميع عائالت سياسية متناقضة 
 
السباح بدعم شعيي فقط، فقد حظي أيضا

وكشفت مؤسسة  .ما دعمته عائالت قومية وليبرالية و حداثية  و إسالمية ويسارية وحتى دستوريةك. ومتعادية  

املتخصصة في سبر آلاراء، عن توزيع ألاصوات وألاحزاب الداعمة لسعّيد، بحسب التصويت في " سيغما كونساي"

ت حركة . الانتخابات التشريعية
ّ
في املائة من مجموع القاعدة   80،2في املرتبة ألاولى بنسبة  " النهضة"وقد حل
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 :2040-1-02: ر المال السياسي  الفاسد وتأ يره علا االنتخابات التانسية خالد بن بلقاسز 

-https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF   
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 :04التقرير النهائيرص 0201انس لسنةاالنتخابات الرئاسية والتّشريعيّة ني ت  

-report-final-2019-ahttps://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisi

ar.pdf 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-2019-final-report-ar.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-2019-final-report-ar.pdf
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" حركة الشعب"في املائة، وحزب   1،9بـ" التيار الديمقراطي"وحزب  135في املائة، 1،0بـ " ائتالف الكرامة"الانتخابية، ثّم 

 136.في املائة  8بـ " تحيا تونس"في املائة، وحزب  8.1بنسبة " الحزب الدستوري الحر"في املائة، و  2،9بـ 

لكرس ي قرطاج هم من النهضة، وهنا يكمن  خطر " قيس سعيد" في املائة من ساهموا في وصول    82،0بمعنى أن   

 137. على تونس( الذي فاز بأغلبية برملانية )تواجد حزب النهضة 

أن حركة النهضة  لم تحدد بعد موقفها، إما املشاركة " راشد الغنون ي"وفيما يخص الانتخابات الرئاسية فقد ذكر  

  توافقي، وقال بمرش  نهضاوي 
ّ

، "الذي ستدعمه في الرئاسية" العصفور النادر"إن الحركة ال تزال بانتظار : "أو مرش

  توافقي لتدعمه سواء من داخلها أو من خارجها"مشددا على أّنها 
ّ

هذا العصفور النادر : "أضاف و."تبح  عن مرش

 138."ع أو ألاغلبيةحتى آلان ليس ظاهرا في الساحة وال يوجد مرش  يتوافق حوله الجمي

                                                           
135

ر ق اله دعاج رسمية  ن 0201أكتابر  02يام الخميس الماانق لــ    الكرامة ائتالفأعلن سيف الدين  خلاف نائب عن   

ل  وأنه   دخ .لن يكان  جرد  شاركا حاضرا ني المشاورات  للمشاركة ني  شاورات تشكيل الحكا ة وصرح بأن ائتالف الكرا ة النهضة حركة

 .  " :ني  شاورات رسمية  ع حركة النهضة

https://mediaplustn.com/?p=51110 

136
 :0201أكتابر  02اشت اك  ع الااقعر: تانس  ا بعد انتخاب قيس سعيد التليلير وليد    

politics/2019/10/14/https://www.alaraby.co.uk/الااقع- ع-اشت اك-سعيد-قيس-انتخاب-بعد- ا-تانس 

 

Il ne manquait que les honneurs militaires aux Invalides, la gerbe de fleurs à l’Arc de Triomphe, la visite à  « 
137

, pour que l'accueil soit au format l’Hôtel de Ville et les entretiens avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe

protocolaire d’une visite d’Etat ! La visite qu’effectue en France depuis mardi, le président du mouvement 

Ennahdha, Rached Ghannouchi à la tête d'une délégation, après celle en Allemagne et en Italie, a été 

conseil en Relations publiques d’Ennahdha et ses relais dans l’Hexagone. -t préparée par l’agencesoigneusemen

Elle a été scénarisée en trois grandes étapes : Paris, Lyon (samedi) et Marseille (dimanche et lundi). Chacune de 

nts forts » : entretiens avec les officiels et des élus, rencontres avec ces étapes s’articule autour de quatre « mome

des chercheurs et leaders d’opinions, débats avec des compétences tunisiennes, et meetings avec les militants du 

mouvement. Des interviews s’y insèrent...les adhérents et les cadres du mouvement Du temps a été réservé pour  

Ennahda. Sous divers formats, des rencontres sont au programme à Paris, Lyon et Marseille. Avec 

l’effervescence des élections, l’impératif de mobilisation pour un vote massif et aligné, et la course à 

vous en interne, sont aussi importants que les autres -du mouvement pour les législatives, ces rendezl’investiture 

Marseille  -Lyon  -Tout sur la tournée de Ghannouchi en France : Paris  » séquences de relations publiques.

17.05.2019 , (Album Photos): 

marseille-lyon-paris-france-en-ghannouchi-de-periple-le-sur-tout-https://www.leaders.com.tn/article/27136 
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 0201  اي 02ننتظر العصفار النادر لدعمه ر : العناشي   

-https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A

-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1  

 

https://mediaplustn.com/?p=51110
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://www.leaders.com.tn/article/27136-tout-sur-le-periple-de-ghannouchi-en-france-paris-lyon-marseille
https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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،  لم يرفض هذه التسمية، فقبل ساعات من «العصفور النادر»الذي أطلق عليه  املتابعون اسم " قيس سعيد "و  

ر مشهدا واحدا طوال الوقت من فيلم 
 
ا حينما « العصفور »الصمت الانتخابي، قال  إنه يتذك ليوسف شاهين، تحديد 

  139''..بالحرية، ولم يشأ العودة إلى القفص مرة أخرى  أطلق الشاب العصفور من القفص، فتحرر، شعر 

إلى " عبد الفتاح مورو"و أبرز ما ميز الانتخابات الرئاسية ألاخيرة  هو قرار حركة النهضة إلاسالمية الدفع بمرشحها     

لحركة  منصب الرئاسة، بعدما أعلنت في وقت سابق عدم تقديم أي مرش  رئاس ي، بينما تقدم ألامين العام السابق

في " عبد املنعم أبو الفتوح"، كمستقل، وهو أشبه ب رش  "حمادي الجبالي"النهضة ورئيس الحكومة ألاسبق، 

  140. 8000الانتخابات الرئاسية املصرية بعد 

حركة النهضة قد تكون قدمت مورو ككبع فداء في الانتخابات الرئاسية، بينما تدعو ناخبيها " وهناك من اعتبر أن  

الشاهد، فهي تدرك ضمنيا صعوبة وصول مرشحها إلى قصر قرطاج، في بلد ينظر أهله إلى إلاخوان املسلمين الختيار 

بعين الريبة والحذر، ال سيما مع انخفاض الخزان الانتخابي للحركة إلى أربع مائة ألف صوت ال أكثر بعدما قارب عام 

 141".ألفين وأحد عشر املليون ونصف املليون ناخب

عدم تقديم مرش  رئاس ي لحركته،  وما قامت به النهضة من مراوغات " راشد الغنون ي"سبق وأن أعلن  هذا وقد    

والدفع بأكثر من مرش  يعيد للذاكرة تجربة إلاخوان في مصر، خاصة أن الفكر واحد والهدف واحد وهو  الانقضاض 

 من حركة النهضة  بأن الطريق إلى قصر قرطاج لن يكو . على السلطة
 
، فإنها لن تكتفي بمرشحها ووعيا

 
ن سهال
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 (بروفايل)الذي لم يرّوج الوهم للتونسيين « العصفور النادر».. نورهان مصطفى ، قيس سعيد  

 : 0201-02-04اال نين 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1434397 

  
140

 :8010أوت  88والعصفور النادر،.. نتخابات التونسيةوفاء صندي ،الا    

-0/2060126-https://www.alroeya.com/119

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9  

 

،75 -9-:8010 ؟بُمرشحها لصيد العصفور النادر” النهضة التونسية“هل تضحي   
141

 

-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-https://www.218tv.net/%D9%87%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9  

/ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1434397
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.218tv.net/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%8A
https://www.218tv.net/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%8A
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 أن ألاحزاب السياسية والرأي العام سيقفان من أجل منعها من الوصول ( عبد الفتاح مورو)املعلن
 
، فهي تدرك جيدا

إلى الرئاسة أو الاستيالء على كل مؤسسات الدولة، لذلك س رتب أوراقها على أسا  الدفع بمرش  آخر أو أكثر من 

 لضمان والئه في القصر الرئاس يخارج الحركة  ستدعم
 
أن حركة النهضة  "   راشد الغنون ي"كما  أعلن   . ه سرا

 142 .ستعمل جاهدة من أجل تحقيق نتائج مهمة في الانتخابات التشريعية التي ستتلو الانتخابات الرئاسية

نهضة إلى التجند ملعركة أن نتائج النهضة في الرئاسية، مشرفة جدا، ودعا  قواعد ال" راشد الغنون ي"وقد اعتبر  

  143. التشريعية  واصفا إياها باملعركة ألاهم

وهنا يؤكد البعض على أن  حركة النهضة   استعدت لهذه الانتخابات منذ سنوات، وعملت بمختلف السبل    

، وب  والوسائل على تجزئة العائلة الوسطية الديمقراطية الحداثية، وذلك عبر التحالف مع بعض ألاحزاب السياسية

الفتنة بين القيادات السياسية، وتتجيع عدة شخصيات على ال رش  كمستقلين مع ضمان تمويلهم من إمكاناتها 

املشهد السياس ي، والوصول إلى " تفجير"والهدف النهائي لحركة النهضة هو .املادية الكبيرة الوافدة من الخارج

عارضين لها، مقابل احتفاظها بناخبيها الذين يكونون الانتخابات بمرشحين متعددين، يشتتون أصوات الناخبين امل

و هو ما يجعل البعض يطلق على . مثلما يسمونه في السر" ألامير"عادة منضبطين في تنفيذ أوامر قيادة الحركة أو 

الذي يقررون اتجاهه في الانتخابات يوم التصويت ذاته، حي  تخرج التعليمات " القطيع الانتخابي"ناخيي إلاخوان 

   144.فجرا من املساجد

والذي صرح "  89الذي أدلى به لقناة فرانس " راشد الغنون ي"وهنا ال بد من التذكير بتصريح رئيس حركة النهضة    

أّن حزبه لن يقاطع الانتخابات القادمة لكن لم يتحدد بعد التخصية التي ستختارها الحركة لدعمها في هذا "فيه 
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 :8004أوت  88والعصفور النادر،.. نتخابات التونسيةوفاء صندي ،الا    

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-0/2060126-https://www.alroeya.com/119

%D8%A7%D9%84%  

 
143

 :8004-4-01ج النهضة ،  الغنون ي لم نستعد  لالنتخابات نننا كنا نبح  عن العصفور النادر من خار    

-%D9%84%D9%85-icle/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8Ahttps://www.alchourouk.com/index.php/art

-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF  
144

 :8004-4-00نهاية من؟ .. 8004، حركة النهضة وانتخابات تونس  جوهر الجموس ي. د 

tunisia-election-om/article/presidentialain.c-https://al 

https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://al-ain.com/article/presidential-election-tunisia
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  من داخل الحركة أو شخصية توافقية، قائالالاستحقاح، و إن كانت النهضة ست
ّ

إن الحركة تبح  عن : شارك بم رش

  بالتوافق لالنتخابات الرئاسية" العصفور النادر"
ّ

 145.الذي سي رش

حي  أشارت بعض التحليالت إلى أّن دراسات بّينت أن هنالك شركات " العصفور النادر"وقد اختلفت آلاراء حول 

مؤسس حركة شباب تونس أن قصة نجاح سعيد " ثامر بديدة"و أعلن ".قيس سعّيد"ب اتصال وّجهت الشباب النتخا

املشرف على الحملة هو " نوفل سعيد"هو العصفور النادر لحركة النهضة الن " سعيد "قد انتهت، بعد تأكدهم من أن 

وع الحكم املحلي إلى املنتمي لحركة النهضة هو من أعّد مشر " مراد بن عمر"وذكر أن . قيادي سابق بحركة النهضة

وأضاف أن  .8004وتم عرض هذا املشروع على حركة شباب تونس في اجتماع باملنستير في فيفري " رضا مأمون "جانب 

في الحملة كغطاء إعالمي فقط  بعاد شبهة الوالء لحركة " سنية الشرمطي"و" رضا املكي" قيس سعيد استعمل

  .النهضة

هو من "رضا مأمون "في الجامعة سنوات الثمانينات، أن " سعيد"الذي عرف كما قال مصطف  أحمد العيساوي    

واملجموعات « حركة شباب تونس»صاحب مجموعة " ثامر بديدة"إلى جانب عمل " قيس سعيد"كان يمّول حملة 

ري اليسا" رضا لينين"بائتالف الكرامة وبأق  ى اليسار املمثل في " قيس"وتساءل العيساوي  عن عالقة .الشبابية

" الوطد"، ذلك املاركس ي املتطرف وال رودسكي الذي انضم إلى  8000سنة « قوى تونس الحرة»القديم من مؤسس ي 

" قيس سعّيد"ويؤكد أن " رضا لينين"و" .رضا املكي"أن " مصطف  أحمد العيساوي "وبين . ثم خرج لخالفات فكرية

فهو . وبعض ألاموال، لكن هذا ألامر حصل في السّر  شبابا متطوعا ساعده في الحملة بالجهد الجماعي»باستمرار إن 

سياح جديد تندثر فيه ألاحزاب لتخلفها الفرح إلالك رونية ذات اللون الواحد وهو ما يسميه قيس سعيد الانتقال 

أن حملة سعّيد اعتمدت على أدوات قال أنه ال « الصحافة اليوم»في حدي  لـ" رافع الطبيب"وأبرز  .» الثوري الجديد

وذلك الستعمال تقنيات معقدة « كامبريتج اناليتكا»لكها إال شركات اخمة تشتغل على فايسبوك مثل مؤسسة تم

وهي تقنيات تعتمد على تطبيقات خوارزمية ال تر ى إليها مجموعات الفايسبوك وهي .تسمى التهديف الفردي السياس ي

املجموعات املغلقة التي أسست على مبدإ وقد تمكنت هذه التطبيقات من التالعب ب.من مجال امليتاـ معطيات
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 :يثير سخرية التونسيين” عصفور النهضة النادر“ سناء محيمدي،  

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-https://euroabia.com/%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1  

 

https://euroabia.com/%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86/
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وتساءل الطبيب ملصلحة من كل .التهديف عبر استغالل املعطيات الجغرافية و الديموغرافية والسلوكية والنفسية

في نفس مرتبة ال راب الوطني إال « مجاال سياديا»هذا العمل؟والجواب هو أن  الفضاء السيبرني يعتبر اليوم في العالم 

  146 .املنتهكة كتونس في البلدان

" رضا شهاب املكي"قيس سعيد هو "أن مدير الحملة الانتخابية " كلثوم كنو"  و في ذات السياح  كشفت القاضية 

نشط في كلية الحقوح والعلوم السياسية بالهياكل النقابية املؤقتة في نفس الخط “وانه ” رضا لينين”وُيلقب بـ

وأنهم اعتدوا عليه عديد ” إلاخوان“ات وغيرهما ، مشيرة أنه يساري و يكره السياس ي مع سمير الطيب وسفيان بن فرح

جانفي  09بعد “: ”فايسبوك“في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " كنو " وكتبت. املرات طعنا بالسكين

و الرفض  مما التقيت صدفة في شارع الحبيب بورقيبة  وعرض عليا الدخول معهم و كان جوابي وااحا وه 8000

 147!  درجة   وأصبح ينسق مع إلاخوان  020تحول  " رضا لينين" يدعو للتساؤل هل أن

ا في جامعة الحقوح والعلوم السياسية ،"رضا شهاب املكي"و يؤكد البعض على أن ا ثائر  عرفته الساحة الطالبية يساري 

 148.د عام تعليم ثانوي متقاعدمتفق ، وهو رضا شهاب املكي،"رضا لينين"بتونس، حتى لقبه الرفاح بـ

، بأن جذور فكرة "رضا لينين"امللقب بـ" رضا شهاب املكي"عضو حملة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية  وقد أفاد  

بقايا  الذي كان قد تشكل من" قوى تونس الحرة"، إذ انطلق فريق 8009ترشيح سعيد للرئاسة تعود إلى سنة 

، يجوب البالد شرقا وغربا بالتنسيق مع قيس سعيد للحدي  عن نظام 8000انفي منذ ج" الوطنيين الديمقراطيين"

                                                           
 

146
 :0200جايلية  02الثال اء   ...أو العصفار النادر« المرشح الثاري  «عااطف السايدي 

http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews[tt_news]=13745&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=6d9479fd

fb 

 

 
147

 :0201ال-1-02ابات لقيس سعيدر ن ها رضا لينين   دير حملة  االنتخ  

-%D9%87%D9%88-https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86

-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7  

 

 

-%D9%87%D9%88-ww.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86https://w

-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7  
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 :0201س تم ر  01أسماء بكاشرلقاء حصري  ع  رضاء لينين وسنية شرب ير  ن يقف وراء حملة قيس سعيد؟  

-7%D8%A1https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D9%82%D8%A

-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A

-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86  

 

 

http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=13745&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=6d9479fdfb
http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=13745&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=6d9479fdfb
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF%D8%9F/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B4/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF%D8%9F/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B4/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF%D8%9F/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B4/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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اق راع ألافراد وضرورة بداية التفكير في مسألة سلطة املحليات، وكان لينين يساهم بنصو  ينشرها من حين آلخر 

  149."باعتبار أنه كان موجودا حينها في البحرين

   

 

 

 

ستقل قيس سعيد بفوزه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بمنصب رئاسة هنأت حركة النهضة امل رش  امل''وقد 

لاللتحاح والاحتفال مع الشعب التونس ي “أنصارها  ودعت الحركة.8004أكتوبر  00الجمهورية التي جرت اليوم ألاحد 

 150''.في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة” بشارع الثورة
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 :  0202نيفري  12رضا لينين يتحدث عن أول  صانحة له  ع قيس سعيد ويقيز أداءه كرئيسر  

-https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7

-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86  

 
150
  http://acharaa.com/ar/454137:0201اكتابر 02لنهضة تُهنئ قيس سعيّد وتدعا لالحتفالر 

https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://acharaa.com/ar/454137
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إلى الحكم وعلى " العصفور النادر"،" قيس سعيد"م  فقد لعبت ألاحزاب الدينية دور كبير في وصول وبناء على ما تقد  

قيس سعيد قد وصل " ، فأن "لقيس سعيد"مدير الحملة الانتخابية  "رضا لينين"امللقب بـ" رضا شهاب املكي"رأسهم 

باملائة حزب ائتالف 1،0وإذا أضفنا  .من تأييد علني وسري من قبل حركة النهضة  28،8إلى الرئاسة بمساهمة  

ا، فتآمرت وانقلبت واغتالت وتدخلت  ا وثقافي  ا واقتصادي  الكرامة وقد تفننت فرنسا في إخضاع أفريقيا سياسي 

ا لتثبت وجودها  151.عسكري 

ولة شبيه بالوضع قبل الاحتالل الفرنس ي ،حي  اضطرت الد" الثورة التونسية"علما بأن الوضع بعد ما يطلق عليه   

التونسية وتحت ضغط الفساد إلى الاق راض، قرض أول ثم ثان ثم ثال  لكن القروض لم تكن لتنقذ الوضع بحكم 

وبأمر من ممثلي فرنسا، وبضغط  1868وتبنى الباي في أفريل . ضياعها مرة أخرى في جيوب الفاسدين في القصر امللكي

الذي " الكومسيون املالي"يا وإيطاليا، مشروع قانون ينش ئ من الدائنين وبموافقة من القوى العظمى و خاصة  بريطان

وكانت فرنسا، في هذا  ."خير الدين التونس ي"كان أول مظهر من مظاهر السيطرة املباشرة على البالد التونسية برئاسة 

ا، وكان الوقت، تسعى للحصول على موافقة الدول العظمى مثل أملانيا وبريطانيا الحتالل تونس بعدما تم تدميرها  مالي 

خذوا تونس إذا أردتم فإن إنجل را لن تعارض " : ممثل بريطانيا، صرح لنظيره الفرنس ي قائال" ساليسبوري"اللورد 

ه ال يمكن أن ت ركوا قرطاج في أيدي البرابرة
ّ
  152".ذلك، وستح رم قرارتكم وإضافة إلى ذلك فإن

لغربية ومساندة داخلية من قبل الحكومات العشر و قد تكررت محولة محاصرة تونس وإخضاعها من قبل القوى ا 

حركة "كما قامت حكومات . ألاخيرة وتوريطها بجملة من القروض املاحفة   التي س رهن البالد التونسية لعقود
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ــــي العــربــــي للدراســـات   تـــونس فـــي عهـــد الحمايـــة الثانيـــة،” ألاليكـــا“تفاقيـــة التبـــادل الحـــر الشـــامل واملعمـــق مـــع الاتحـــاد ألاوروبـــي ا كراولـــي، نعيمـــة   املـركــــز الديمقــراطــ

 :00  8080الطبعة ألاولى جوان    برلين/قتصادية أملانياإلاس راتيجية والسياسية والا

-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84

-%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1

-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7

-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 
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https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  7272 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

املتعاقبة بإمضاء عديد  الاتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية منها   اتفاقية التبادل الحر والشامل واملعمق "النهضة 

 153.والتي اعتبرها البعض باملرحلة ألاخيرة لالستعمار ألاوروبي لتونس" ليكاألا"

وقد مّل التونسيون الصراعات على النفوذ بين رؤساء الدولة والحكومة و مجلس نواب الشعب ، إضافة إلى     

ياس ي، تداول على ونتيجة انعدام الاستقرار الس .الفوض ى ومظاهر العنف التي تتسم بها أعمال املؤسسة التشريعية

ومع تزايد إلاحباط، برزت دعوات للتظاهر ضد كامل النخبة  .حقيبة الصحة خمسة وزراء خالل عام ونصف

جويلية ألاحد القادم، وأعرب آالف على مواقع التواصل الاجتماعي  82السياسية خالل عيد الجمهورية املوافق لـ 

 154. هة معروفة تنظيمهاع زامهم املشاركة في الاحتجاج رغم عدم تبني أي ج

. كما ضاعفت أزمة كورونا من نقمت الشعب التونس ي على الحكومات العاجزة عن توفير أبسط ضروريات العالج  

وقد  كانت جريمة تجميع الشباب يوم عيد إلاض ى في كل مراكز التطعيم بالبالد التونسية ضد كورونا  ثم صرفهم 

 واعتبر الشباب التونس ي أنها محاولة من الحكومة لنقل عدوى .التلقيح  آخر النهار بتعلة أنه قد تم تأجيل موعد 
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 « L’ALECA est la dernière étape de la longue histoire coloniale entre l’Europe et la Tunisie. La question de la 

terre, en particulier, a souvent été au cœur de ce rapport. Grâce à l’indépendance du 20 mars 1956, la Tunisie 

récupérait ses terres agricoles expropriées. Mais les colons européens restaient accrochés à de vastes domaines 

et, le 12 mai 1964, le président Bourguiba promulguait la loi dite « d’évacuation agricole » pour interdire aux 

étrangers de posséder des terres. Sous la dictature de Ben Ali, les « terres domaniales » récupérées aux colons 

seront parfois attribuées à des proches du régime, et elles connaîtront une vague de privatisations sous la 

pression du FMI. Lors du mouvement révolutionnaire de l’hiver 2010-2011, la population a voulu se 

réapproprier ses richesses nationales, dont les terres agricoles. Mais la dynamique de concentration des terres, 

d’export et d’intensification de l’agriculture, au détriment de la paysannerie garante de la souveraineté 

alimentaire, n’a pas pu être remise en cause. L’ALECA rendrait de nouveau possible l’exploitation des terres 

agricoles tunisiennes par des multinationales européennes » : Pas d’ALECA en Tunisie / No DCFTA in 

Tunisia , 2 mai par Collectif : 

http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia- ال-لآلليكا-ني-تانس  
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https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  7373 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

 

وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، فتح تحقيق في هذا الغرض و .كورونا بين الشباب  وأنها  جريمة في حقهم  

 155.التي شهدتها مراكز التطعيم ضد فيرو  كورونا، أول أيام عيد ألاض ى" العشوائية»

جويلية املوافق  82  باب التونس ي ، الذي بات مستهدف من قبل  حركة النهضة ، التجمع صباح ألاحدو قرر الش  

، وفي جل الواليات  مجلس نواب الشعب  عالن الجمهورية ، عدد كبير من الّتونسيين بالقرب من  19لـ الذكرى الـ

 ية ورحيل الحكومة وحّل مجلس النواب ،التونسية   للّتظاهر في العاصمة تونس مطالبين بإنهاء ألازمة السياس

قيس "الرئيس التونس ي أعلن  ولم تمر سوى ساعات قليلة على هذه التحركات حتى   .وسط حضور أمني كثيف

،  وذلك خالل ترأسه اجتماعا طارئا "الاستثنائية"جملة من التدابير التي وصفها بـفي قصر قرطاج، على  " سعيد 

، قرر على إثرها   رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب ،و تجميد سلطات للقيادات العسكرية وألامنية

من الدستور الذي ال يسمح بحله ولكنه ال يقف مانعا أمام تجميد كل  20مجلس نواب الشعب وفقا للفصل 

، وقرر، و قرر  إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد.أعماله

، وتولي رئاسة النيابة العامة والتحقيق مع النواب املتورطين في الفساد
 
 .أيضا

و أمام  فشل الطبقة السياسية الفاقدة للحس الوطني والخبرة السياسة ، وتزايد الاحتجاجات الشعبية  املطالبة      

في الصراع  بين املنظومة القديمة   مجاال  للمقايضة السياسيةو  بحقها في الشغل والحرية والكرامة الوطنية،

عاشت تونس طيلة عقد من الزمن على وقع ثقل التخمة السياسّية التي طمست املطالب واملنظومة  الجديدة، 

التنموّية والاجتماعية والاقتصادية للثورة رغم أن كل الحكومات التي تعاقبت، لم تخلو خطاباتها من شعارات 

لتوازن بين الجهات والقضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالشباب وتطبيق القانون العدالة الاجتماعية وتحقيق ا

فقد عمقت ممارسات الطبقة السياسية والسياسات املصرح بها  جم . والقضاء على الفساد بينما الواقع عكس ذلك

تحّرك قيد أنملة نحو الهوة بينها وبين با ي مكونات الشعب التونس ي فظلت الحكومات في برجها العاجي دون أن ت
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 :0200جايليا 00رالخميس  الت عيز" عشاائية"نتح تحقيق قضائي بس ب .. ز ة التلقيح ني تانسأ  

-ww.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9https://w

34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C3486

7%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbC

Tfo&page=1-TgAxtW6PlRv3KDESS 

https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
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 00عشر سنوات تداولت فيها الحكومات املتعاقبة عن تحقيق وعودها رغم  مرور  و عجزت.هامشها الذي فّجر الثورة

  156. حزبا سياسيا 881 حكومة على السلطة ونشأ خاللها

فّر الشباب منها الوضع التونس ي بعد الثورة في سؤاله ماذا جنى الشعب تونس ي من الثورة؟   البعض  وقد لخص    

ق  بالجرحى الذين  مازاو  ح  م  بالتهّور  وإن واصل  الاحتجاج  الت  ه 
جل اتُّ ن بقي  منهم ازدادت ُمعاناته وإن احت  م  ا إلى ملبيدوزا و 

ن يعالجهم  الحكم. ينتظرون م 
 
ة

ّ
م الشيوخ واليجائز دف

ّ
ْت ثورة العاطلين العمل من ذوي الشهادات العليا ، . وتسل ي  ّ

وُسم 

 
 
 ُحرمانا

ُ
ْت ثورة الّجهات املحرومة فازدادت الجهات املحرومة ي  ّ

 العاطلين عن العمل ، كما ُسم 
ُ
 157.فتضاعفْت نسبة

 على الثورة وُجوبهت 
 
ت ُمتآمرة ر  ر ض من التنمية املوعودة اعُتب 

 
ف 

ُ
وإن حاولت رفعت صوتها للمطالبة بحقها امل

ْت مكانُتهم أكثر في. بالرصا  املطاطّي 
ّ
هم بالخرطوا الذي  وانحط

ُّ
رّية فتمل رش

 
ط

 
ظل حكومة النهضة ومراجعها الق

صطاُد به الخنازيُر البرّية
ُ
وفي املقابل ينعم أعضاء السلطة وأنصارها باالمتيازات  داخل مؤسسات الدولة وخارجها، .ت

ير إلارهابيين إلى سورية ومالي الستقطاب  وتصد" منجٍم "هذا با ضافة إلى تحول   تونس إلى . بينما يزداد فقر  الفقراء 

 158. وغيرهم
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ans-https://ftdes.net/ar/dix- :8080-0-0الحكومة الجديدة في مواجهة تركة ثقيلة ووضـع لـم يعـد يتحمـل إلاخفـاق، :عشر سنوات من الثورة بعد

revolution/-la-apres 
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 « Trois régions, qui sont les plus riches de la Tunisie, concentraient en 2016, près des trois quarts de la 

création de richesse : le Grand Tunis (35,9%), la région centre-est (23,8%) et la région nord-est (13,5%). 

Le constat de la concentration de l’activité productive sur le littoral oriental du pays, où le PIB/habitant est le 

plus élevé et le taux de pauvreté le plus bas, a été confirmé par un nouveau rapport que vient de publier l’INS sur 

une ” Estimation du produit intérieur brut au niveau des grandes régions “. 

A l’inverse, les régions intérieures sont des régions à prédominance agricole et relativement peu 

développées. Les régions de l’ouest n’ont créé que 14,5% de la richesse nationale, à savoir la région 

centre-ouest (7,3%) et la région nord-ouest (7,2%). Le sud du pays n’a par contre contribué qu’à hauteur 

de 12,3%, à l’ensemble du PIB : la région Sud-ouest à 4,5% et le Sud-est, couvrant le tiers du territoire 

national, n’a généré que 7,8% du PIB national. », Voici les régions les plus riches de la Tunisie, selon 

l’INS. », : Par WMC avec TAP, 28 juin 2021  :  
https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-

lins/ 
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     0270-7-0  - 0992: العذذدد-الحذذوار المتمذذدن هكذذ ا تحذذدد هذذادي دانيذذال عذذن أوهذذار الربيذذا العربذذي و عذذن المعقذذف النقذذدي و الق يعذذي،  

 :لعورات واالنتفاضات الجماهيريةا: المحور،

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339307&r=0 

https://ftdes.net/ar/dix-ans-apres-la-revolution/
https://ftdes.net/ar/dix-ans-apres-la-revolution/
https://ftdes.net/ar/dix-ans-apres-la-revolution/
https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-lins/
https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-lins/
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3960
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3960
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=245
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339307&r=0
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بالعودة إلى الوقائع ملعرفة هوية الذين نزلوا إلى الشارع و هيمنوا على حركته الحظت اللجنة أن معظمهم " علما بأنه   

ينتمون إلى صنف لم يح  لألسف حتى اليوم بدراسات علمية تحدد موقعه سواء في حركة إلانتاج أو في هيكلية 

إن العاطلين ممن قذفت بهم املدار  في مراحلها ألاولى، أو الذين تعودوا لضيق ألافق بال جون و بيئات  .املجتمع

الانحراف والتسكع، أو الذين أفرزهم الريف املعطل أو الذين احتموا مؤقتا بأعمال ال تعرف الاستمرار و ال الاستقرار، 

ذلك و بشكل متواز اندفعت طبقة من املستثمرين و و في مقابل . إن هؤالء تكاثر عددهم بشكل سريع و خطير

الطفيليين ال تعبأ بإمكانيات البالد و ال بقوانينها و ال بمشاعر ألاغلبية و حقوقها فأحدثت تراكما ماليا سريعا بكل 

 الوسائل املشروعة واملمنوعة، و انطلقت في تحصين نفسها داخل قصور و أحياء كأنها مدن مغلقة، و ارتضت لنفسها

و بقدر ما كانت  .نمطا من العيع ومستوى من الاستهالك و التبذير ال ين جم مطلقا مع اقتصاد البالد و حياة شعبها

هذه الطبقة تجد إمكانيات الدفاع عن مصالحها بقدر ما كانت ألاولى تعامل بإهمال اجتماعي و ثقافي، فال هيئات 

علها تكاد تفقد الصلة املوضوعية باملجتمع، فصارت ال تشعر تدافع عنها و ال مؤسسات تؤطرها وتخفف آالمها مما ج

 159."بمبررات الانتماء إليه و الانضواء إلى مقوماته

والبد  أن ال ننس ى أيضا دور بعض القوى إلاقليمية والدولية التي تسعى إلى . وباملوازاة مع هذه التحديات والصعوبات  

موال في كل ن يء إال التنمية والاستقرار الاقتصادي، فضال عن نفاح السيطرة على املجتمع املدني، حي  تستثمر  ألا 

  160.الغرب الذي كان يساوم ويضع شروطا أكثر قسوة بشأن جدولة الديون 

كما لعبت الواليات املتحدة وحلفااها دور كبير في فرض عمالاها على الشعب التونس ي من خالل  الاستحقاح   

رف ثماني سنوات باتت ألاحزاب الدينية تسيطر على البالد  سياسيا واقتصاديا  الانتخابي وصناديق الاق راع  وفي ظ

فالسلطة واملراكز السياسية   حكر على فئات معينة، تسعى لالستيالء على  مؤسسات الدولة  وفقا لقواعد لعبة .

راء ذمم  الطبقة ومن خالل ش. الديمقراطية وصناديق الاق راع و تتحول الديمقراطية إلى استبداد شمولي جديد

                                                           

159
 :2رص0202داث  ارج الخ ز رو يقة نص رتقرير الراب ة التانسية للدنال عن حقاق اصنسانر ديسم ر  أح  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 

 
160
 :0279مركز الجزيرة للدراسات، جانفي قبله، إنجازاته وإخفاقاته ومست: خمسة أعوار على الربيا العربيمحمد الراجي، . د 

http://studies.aljazeera.net/ar/events/2016/02/201621375550300299.html 

 

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
http://studies.aljazeera.net/ar/events/2016/02/201621375550300299.html
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الفقيرة  فيحتكر الحزب املؤيد دوليا  السلطة تحت عدة مسميات ذات طابع شعبوي  مستغلة  مواقع التواصل 

إال أن شعوب .الاجتماعي  ووسائل إلاعالم  لتضليل شعوب أنهكها الفقر و أصبحت ترنو لتحقيق العدالة الاجتماعية

ي السياسة فالديمقراطية باتت رهينة اللعبة السياسية والفساد املالي  العالم الثال  تجهل حقيقة التوظيف املالي ف

.161 

فرض نوع معين من الفكر السياس ي  لضمان الهيمنة  و وصول عديمي الكفاءة  ، " الثورة"و فعال تّم بعد ما يسمى بـ   

  .، و تساح كالقطيعتجييع الطبقة الوسط  وإقناعها بأن تكون هي في طليعة الصفوف التي  تتم برمجة و حشد و

لذا يعد أوحاب رأ  املال قوة ال يستهان بها في تفعيـل أو تعطيـل  أي نظـام انتخابي بدرجات مختلفة، والتساؤل     

متى نثق في القول بأنه ال أحد يستطيع شراء : عن خريطة السلطة؟ أي" مستقلة"كيف تصبح خريطة الثروة : هو

حصة لها في البرملان ولن يصبح البرملان واجهة سياسية نوحاب الثروة أو مطية  املقعد وال يمكن ني ثروة أن تججز 

 162لزيادتها؟

فالفساد الذي تفش ى في البالد  مأتاه الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على الحكم، فلو ال املال الفاسد الذي اش رى   

واملال الفاسد هو الذي أوصل حكومات . ين فاسدينذمم الطبقة الفقيرة للوصل إلى البرملان ملا كان تحت القبة برملاني

 . فاسدة للحكم ، فالتمويل الخليجي والتكتيك ال ركي والدعم اللوجستي الغربي ركز في تونس كل أسس الفساد
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  Comment les entreprises ont-elles acquis des droits? Comment la démocratie a-t-elle été définie comme un 

individualisme égoïste? Ou l'argent comme liberté d'expression? La plupart des gens blâmeraient Trump, mais 

l'homme lui-même n'est qu'une distraction du programme de la droite plus profond et plus troublant. 

L’historienne primée Nancy Maclean nous emmène sous couverture pour nous pencher sur la manière dont 

l’influence de la droite radicale aux États-Unis s’est développée pour saper la démocratie. Depuis ses 

fondements intellectuels dans le travail de l'économiste James Buchanan aux efforts à long terme de milliardaires 

libertaires tels que les frères Koch, elle examine les stratégies de furtivité déployées pour saper la confiance dans 

le gouvernement et influencer le débat politique. Cet événement est présenté en partenariat avec la semaine des 

écrivains d'Adélaïde.  Nancy MacLean: La démocratie en chaîne : 

http://www.events.unsw.edu.au/event/nancy-maclean-democracy-chains 

162
ر 0204شل ير كرم خميسر الديمقراطية  واالنتخابات ني العالز العربي ر المنظمة العربية لحقاق اصنسانر ال  عة امولا  ر القاهرج  عالء 

 .22ص

content/uploads/2015/01/-http://aohr.net/portal/wpواالنتخ-الديمقراطية-كتاب.pdf- 

  

http://www.events.unsw.edu.au/event/nancy-maclean-democracy-chains
http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2015/01/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE
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في فرض التبعية لالتحاد " الربيع العربي "  كما ساهمت املنح و القروض املمنوحة إلى تونس   بعد ما يطلق عليه بـ  

وبي من جهة وتمكين ألاحزاب الدينية من هذه  القروض واملنح  التي لم يرى الشعب التونس ي منها ن يء إلى يومنا ألاور 

والتيجيل بدخول القوى الغربية مصحوبين " معمر القذافي''املال الفاسد دور كبير في القضاء على  و لعب  163.هذا  

وباسم طاعة القائد ألاعلى للقوات املسلحة  أدخل .التونس ي بعدد هائل من الجنود املرتزقة على ليبيا عبر ال راب 

للحكم السالح الذي دمر ليبيا وشعبها " الباجي قائد السبس ي"الجيع التونس ي في ألايام ألاولى من الثورة وفي ف رة تولي 

وأن  "  ماررشيد ع"بمساعدة " الباجي قايد السبس ي"لذي حدث في ليبيا ساهم فيه بقسط كبير وقد كتب البعض أن ا

إلي ليبيا " رشيد عمار"و"قايد السبس ي"السالح الذي استعمله إلارهابيون   في تونس هو نفس السالح الذي أدخله 

 .164لتنفيذ برنامج حلف الناتو في إلاطاحة بالقذافي و تدمير ليبيا وقد  تم تكريمه ملساهمته  الكبيرة لذلك  

وكلما قامت أمريكا ب حب مرتزقتها   من منطقة ما، . ل طال جيرانهافاملال الفاسد لم يضر الشعب التونس ي فقط ب  

 165. تكون بالضرورة تخطط لدخول منطقة أخرى 

حي  احتدم التنافس على الزعامة بين  ."معمر القذافي"وظلت ليبيا غارقة في الصراع املسل  بعد سقوط نظام   

عملية "دولي ويدعمه ائتالف عسكري تحت عنوان حكومتين وبرملانين، أحدهما مقره في الشرح، ويحظ  باع راف 
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 « L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini a révélé tout dernièrement que « la 

Tunisie a reçu de la part des Européens depuis 2011, 10 milliards d’euros, en dons et en prêts ». Un montant 

colossal l’équivalent de 30 milliards de dinars à raison de près de 04 milliards par an. Et d’ajouter que la Tunisie 

avait reçu de la part des bailleurs de fonds plus que ce qu’on lui avait promis. Mais où est allé tout cet argent et 

quel est son impact sur la vie des Tunisiens ?  ». 

-lunion-de-deuros-milliards-10-les-alles-sont-ou-https://www.espacemanager.com/tunisie

europeenne.html?fbclid=IwAR22EPz30CzFEVIS8rzGqKT57ipeBFsP1WjAzcHnhhDUZHua1Cb 

 
164

 :نظر إلا الماقع التاليلمعرنة المزيد  حال التكريز أ    

https://www.facebook.com/watch/?v=697327793656146 
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'' فأنـه مـن   املمكـن أن وهنا يمكـن استحضـار الانسـحاب ألامريكـي مـن سـوريا ، والـذي كـان الهـدف منـه بـدا املناوشـات مـع إيـران ، وفقـا لعبـد البـاري عطـوان   

ّوا هــــا مــــن ســــورية بأســــرع وقــــ  ممكــــن حتــــ  ال تكــــون 
ُ
ــــحب ق ــــد إيــــران، ولهــــذا قــــّررت سف ــــرب ضي ــــر بشــــعال فتيــــل الحف ّ ضي حف

ُ
ا لعمــــال تكــــون إدارة الــــرئيس ترامــــب ت

ع
ف ــــدف هف

جبـــاء، وحـــزب هللا 
 
 قـــّوات الحشـــد الشـــعبي، والن

ع
ـــة ـــراق، وخاصي هـــران فـــي العي د أن يكـــون ســـحب انتقامّيـــة مـــن قبـــل أنصـــار طي ســـتبعي

ف
جنـــدي  1800العـــراق وهيرهـــا، وال ن

ـــرفت ُمفاوضـــات اليـــوم فـــي أبـــو ظبـــي  ـــوف نفســـه، كمـــا جف
ف
 للخ

ع
تيجـــة

ف
طـــوة التاليـــة ون

ُ
ـــراق الخ وحـــة)أمريكـــي يتواجـــدون فـــي العي ـــحبي ( ولـــيس الدي بـــين طالبـــان وواشـــنطن لسف

ّ و 
ّ وُســعودي 

ــّوات ألامريكّيــة مــن أفغانســتان بُحضــور  باكســتاني 
ُ
ــن ســورية."إمــاراتّي الق ــه مي ّواتي

ُ
ــحب ق ت سف ّي فــا

ُ
لــف قــرار ترامــب امل

ف
 أســباب  خ

ُ
عــة ــد .. ، أربف

ف
ــل عق ــي؟ وهف مــا يي

عــــ
ف
ــــا للســــعودّية وإلامــــارات لت

ع
وريط

ف
د ت ســــتبعي

ف
ــــاذا ال ن ــــد إيــــران؟ وملي ــــرب  ضي د لحف عي

ف
ــــه يســــت

ّ
ــــحّيبها أم أن َف ــــا صــــفقة مــــع أردوهــــان يكــــون ألاكــــراد  ي  ــــحاب مادي ويضي هــــذا الانسي

ري 
ف

ش ا؟وبف  :8012ديسمبر -10ي 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/سحب-المفاجئ-ترا ب-قرار-خلف-أس اب-أربعة/ 

https://www.espacemanager.com/tunisie-ou-sont-alles-les-10-milliards-deuros-de-lunion-europeenne.html?fbclid=IwAR22EPz30CzFEVIS8rzGqKT57ipeBFsP1WjAzcHnhhDUZHua1Cb
https://www.espacemanager.com/tunisie-ou-sont-alles-les-10-milliards-deuros-de-lunion-europeenne.html?fbclid=IwAR22EPz30CzFEVIS8rzGqKT57ipeBFsP1WjAzcHnhhDUZHua1Cb
https://www.facebook.com/watch/?v=697327793656146
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B3%D8%AD%D8%A8/
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املكون من امليليشيات املسلحة وغيرها من القوات التي تتخذ من الغرب  "فجر ليبيا"، والثاني يدعمه ائتالف "الكرامة

وقد واصلت الجماعات املسلحة التي تسعى لتحقيق أطماعها ألايديولوجية .  مقرا لها، ويقع مقره في العاصمة طرابلس

وقد  ."القاعدة"و "للدولة إلاسالمية"إلاقليمية   القتال من أجل بسط سيطرتها، ومن بينها جماعات محلية تابعة و

ارتكبت القوات املختلفة املصطفة ضد بعضها البعض انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، منها شن الهجمات املباشرة 

لقتل غير املشروع والاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب، على املدنيين،  والهجمات العشوائية   إلى جانب أعمال ا

في مدينتي سرت ودرنة الليبيتين بعمليات " للدولة إلاسالمية"وقامت القوات التابعة . وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة

 166.إعدام وجلد وب ر أطراف على مشهد من املأل، كما استهدفت الرعايا ألاجانب املنتمين لديانات أخرى 

و ما جرى في ليبيا يدخل في إطار الفساد املتأتي من استغالل املنصب، لذا يعد الفساد آفة العصر فهو متواجد في   

ومن أبرز أشكاله استغالل املنصب ونهب املال العام والتهرب الضرييي . كل دول العالم، ولكن بدرجات مختلفة

ويبرز الفساد بشكل خا   .لقضاء على الفقر في الدول العربيةو يعد الفساد أحد أبرز عوائق ا. والرشوة واملحسوبية

في هذه الدول ال تطبق القوانين على املوظفين . في الدول التي ال تتمتع بقضاء مستقل وآليات للمسائلة واملحاسبة

 167  .ةوصناع القرار الذي يستغلون مناصبهم ملمارسة الرشوة وهدر املال العام واملحاباة خدمة ملصالحهم الخاص

على " ثورة الياسمين"عديد من تولوا السلطة  بعد ما يطلق عليه بـ" هذا وقد ساهم املال الفاسد في تكوين ثروات   

 168" .راشد الغنون ي "غرار 

                                                           

166
 :41-42ر  قد ة ونظرج عا ة علا امقاليزر ص0202-0202تقرير  نظمة العفا الدولية لعام    

content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf-https://www.amnesty.org/fr/wp 

167
 : 0200-2-01الفسادر   

18512871-8%B3%D8%A7%D8%AF/thttps://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D 

 
168

 « Suite à l’article publié par le Journal Al Awnouar, dévoilant que le président du Parlement Rached 

Gannouchi     figure en haut de la liste des personnes les plus riches de Tunisie avec une fortune de près 

« de 2700 milliards », le député affilié au bloc Démocrate, Haykel Mekki a appelé à l’ouverture d’une 

enquête. » ; 

https://www.tunisienumerique.com/rached-ghannouchi-en-haut-de-la-liste-des-plus-grosses-fortunes-de-tunisie/ 

 

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/t-18512871
https://www.tunisienumerique.com/rached-ghannouchi-en-haut-de-la-liste-des-plus-grosses-fortunes-de-tunisie/
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كما عرف الفساد إلاداري نفس إلاشكال، فهو معقد ومتشعب الجوانب و يختلف الباحثون حول كيفية تتخيصه  

. مستوى الدول وألافراد  و أصبح الفساد ظاهرة معقدة وظاهرة عاملية على. ناسبة ملحاربتهوتحليله واق راح الحلول امل

كما زاد الفساد  في ظل تطور  تقنية املعلومات وهيمنة اقتصاد  الخدمات ورفع حواجز الحماية التجارية ، أمام 

 169.تدفقات الاستثمارات والخدمات املالية 

 على معيشة املواطنين  عبر سرقة ألاموال  ويعتبر املواطن ال حية ألاولى   
 
 مباشرا

 
 اقتصاديا

 
للفساد ، حي  يؤثر تأثيرا

كما أن له تأثير على ألانظمة السياسية، حي  أنه يؤدي إلى تآكل . من خزائن الدولة ووضعها بين أيدي أفراد فاسدين 

د الفساد عدم الاستقرار،. الثقة بين الحكام واملحكومين
ّ
ويساعد على نحو غير مباشر املجموعات  و يمكن أن يول

حي  اغتنم املهربون فرصة إطاحة السيطرة السلطوية في كل من تونس  و ليبيا   . إلارهابية على تحقيق أهدافها 

 أخرى غير قانونية
 
ففي عهد بن علي، كان التهريب مستفحال، بيد أن . لتوسيع نطاح أعمالهم، ليشمل السالح وسلعا

. نوا يعرفون املهربين باالسم، ولم يسمحوا سوى بأنواع ومقادير ُمعّينة من البضائع بعبور الحدودمسؤولي ألامن كا

ويؤكد الباح  غير . واليوم، ليس ثمة اتفاح ضمني ملنع تهريب ألاسلحة واملخدرات عبر الحدود . لحماية ألامن التونس ي

 رك مسؤولو الدولة، ورجال املصارف، وأوحاب على أنه  يش" حمزة املؤدب"املقيم السابق في مؤسسة كارنيغي، 

ألاعمال، في شبكات تربطهم بعضهم ببعض وتسّهل عمليات الفساد وأنها   تمار  سيطرة على موارد الدولة، خاصة 

 170.منها القروض املصرفية وال راخيص، وهي نافذة ومؤثرة في إلادارة العامة

يعات  إال أن الجديد هنا  وألاخطر هو أن الفساد قد تجاوز مفهوم و رغم أن الفساد جريمة يعاقب عليها في كل تشر    

فالفساد بات يشكل ظاهرة إجرامية  وخيمة  الدالالت . الجريمة و أض ى   ظاهرة وتواتر حدوثها و تكرر  وقوعها 

                                                           

  
169
 : مة في الجزائرأثر الفساد إلاداري على أبعاد التنمیة املستدا ، ك زة الوزاني 

39/-https://bohooth.team/product/mastar 

 
170

 :8004-00-املرحلة الانتقالية في خطر،  : مروان املعشر ، سارة يركيس ساد في تونس   

74696-pub-mec.org/2017/11/10/ar-tps://carnegieht 

https://bohooth.team/product/mastar-39/
https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
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أو جماعية  والنتائج، وبات ظاهرة عاملية  تتضمن استغالل الوظيفة العامة  واملصادر العامة لتحقيق منافع شخصية

  171.مخالفة للقوانين وألانظمة

مفاصل  الدولة كلها بما فيها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد  "ثورة الياسمين "وقد نخر الفساد بعد ما يطلق عليه بـ 

الحبيب "، الجهاز املكلف بمكافحة الفساد بالبالد التونسية حي  أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس 

بأن الوكيل العام ملحكمة الاستئناف أذن يوم الخميس بفتح بح  "تونس إفريقيا لألنباء"في تصريح لوكالة " الطرخاني

بخصو  شكاية تقدمت بها (   محام")شو ي طبيب" تحقيق ضد الرئيس ألاسبق للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

بهة املذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة وأضاف بأن الش ."شبهة تدليس واستعمال مدلس"وتعلقت بـ" فيفان"شركة 

وصفقة عمومية مبرمة " إليا  الفخفاخ"الوطنية ملكافحة الفساد واملتعلق بتضارب مصال  رئيس الحكومة ألاسبق 

مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب إلاذن بتتبع املشتك  به ورد على الوكالة العامة ملحكمة 

كما أضاف أنه تم أيضا فتح تحقيق ضد شو ي طبيب بخصو  الشكاية التي .8080جويلية  04و الاستئناف بتاري

إلاخالالت التي تشوب التصرف املالي و إلاداري للهيئة زمن "تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن 

لخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة أن الوكيل العام ملحكمة الاستئناف أذن أيضا يوم ا"الطرخاني "وذكر ."رئاسته لها

الابتدائية بتونس بفتح بح  تحقيقي في خصو  شكاية تقدمت بها نقابة ألامن الجمهوري وأعوان مصلحة ألابحاث 

بخصو  ما يعرف ( محام" )مهدي زقروبة"و( محام ونائب بالبرملان" )سيف الدين مخلوف" بمطار تونس قرطاج ضد

أنه تم   إلاذن بفتح بح  "  الحبيب الطرخاني"كما  أضاف    .8080مار   02التي جدت يوم " بحادثة املطار"

ضد كل رئيس " ابتهال عبد اللطيف" تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة

محام ")مبروك كورشيد "و( محام ونائب بالبرملان" )خالد الكريش ي"لجنة التحكيم واملصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة 
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: ي الحقوح التخصصبن عــودة حـورية ،الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية و القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ف 

 :0،   8001- 8002: قانون دولي وعالقات دولية، السنة الجامعية

sba.dz/bitstream/123456789/1310/3/D_SJ_BENAOUDA_Houria.pdf-http://rdoc.univ 

http://rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/1310/3/D_SJ_BENAOUDA_Houria.pdf
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شبهة اكتشاف "وذلك بخصو  ( محامية" )سماح الخماس ي"و( ونائب ووزير أسبق نمالك الدولة والشؤون العقارية

 172".ألازهر سطا"استفاد منها رجل ألاعمال " تالعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم

ل الغربية حي   في ظروف اقتصادية سيئة انفجر ولم  يعد الفساد يقتصر على الدول النامية فقد طال أيضا الدو   

الشعب الفرنس ي  و انتفض  من خالل ثورة الس رات الصفراء ضد نظام حكم  بات من الواا  أنه يحابي ألاغنياء 

فكانت  الاحتجاجات في .وخاصة بعد  صدور قرار حكومي يقض ي  بزيادة الضرائب على الوقود مما أدى الرتفاع سعره

الس رات الصفراء  لم تكن موجهة ضد سياسات ماكرون وحكومته فقط، إنما كانت احتجاجات فرنسا من قبل 

و حسب املفكر ” .تضرب بالعمق رفض الشعب الفرنس ي لنظام كامل دفع با نسان إلى هاوية الجشع الرأسمالي

ال أن يثوروا بعد يأٍ  إ” أوحاب الس رات الصفراء “أنه لم يعد بوسع النا  ف” جون كلود ميشيا“اليساري الفرنس ي 

شعار الشعب يريد إسقاط النظام حي     و قد رفع أوحاب الس رات الصفراء في فرنسا  173”.من اليمين واليسار

لعبت انتفاضة الس رات الصفراء دور كبير في كشف حقيقة الوضع الاجتماعي امل ردي للطبقة الوسط  في فرنسا، 

بات واعيا بمدى سيطرة النظام الليبرالي على النظام السياس ي في   الذي نس يوعمق ألازمة التي يعاني منها الشعب الفر 

وقامت انتفاضة الس رات الصفراء بكشف .البالد والذي تجلى بوضوح في انحياز الرئيس الفرنس ي ماكرون لألغنياء

الفقر  النقاب عن املؤامرة التي تحاك ضد شعوب العالم، فانتفاضة الس رات الصفراء ليست فقط ثورة ضد

وفي هذا إلاطار انتفض الشعب الفرنس ي ضد . والخصاصة، بل هي أيضا ثورة ضد النظام الليبرالي ومؤسساته 

 .منظومة الحكم الفاسدة والنظام الاقتصادي الغير عادل الذي بات لعبة بأيد أغنياء فرنسا وغيرهم من أغنياء العالم

في تونس، ألقت بظاللها على كل مستوياتها الاقتصادية وألامنية و و بذلك يعتبر الفساد قوة مزعزعة لالستقرار      174

                                                           
  

172
 :0200-1-01القضاء ي دأ تحقيقات  ع الرئيس امس ق لهيئة  كانحة الفساد ونااب ني ال رلمانر.. تانس 

 -D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%-https://arabic.rt.com/middle_east/1256780

-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA / 

 
173
  /archives/84877https://horrya.net:8002 ديسمبر  15سادة ، إنه وقت الشعوب يازكي الدريي ،  

 
174

 :1أملانيا،   -، برلين 8080نعيمة كراولي ،فرنسا من  ثورة  الجياع إلى لعبة ألامم ، املركز الديمقراطي العربي،الطبعة ألاولى   أكتوبر   

-%D9%85%D9%86-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-https://democraticac.de/wp

-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-D8%A9%D8%AB%D9%88%D8%B1%

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9 

 

https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://horrya.net/archives/84877
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
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في السابق، كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي يحتكر هو وأركان حكمه عملية الفساد، . السياسية والاجتماعية

 في ممارسات فا
 
. سدة وينتفعون منهالكنه انتشر في أيامنا هذه كالنار في الهشيم، إذ بات املواطنون يتوّرطون يوميا

خذت إجراءات قانونية كثيرة ملكافحة الفساد، إال أن هذه آلافة تبدو 
ّ
أطلق املجتمع املدني العديد من املبادرات وات

 أكثر مما كان عليه الحال في عهد بن علي
 
ن عملية الانتقال الديمقراطي من البقاء . اليوم منتشرة

ّ
لكي تتمك

 على جبهتين في آن واحد ملجابهة نظام والاستمرار، البّد من أن تشّن 
 
 (حكم اللصو " )الكليبتوقراطية"تونس حربا

ي على نطاح واسع   
ّ

ل هذه العملية بالنجاح، يتعّين على الحكومة واملجتمع املدني . والفساد الصغير املتفش 
ّ
وحتى تتكل

 الاتفاح على إطار مش رك لفهم جوهر الحرب على الفساد وسبل تطبيقها
 
  175. أوال

هذا وقد قام املدونون بتأجيج الرأي العام العربي وكانوا جنود الخفاء للمخططات الغربية بالتعاون مع قنوات     

ه  لم يكن على رأ  الثورات العربية قيادات ملهمة، تحّرك الجماهير وتوّجهها الوجهة التي . عربية وغربية  
ّ
فصحيح أن

رين ، كما خلت الثورات العربية أيضا من وجود فال  1879 إيران   إلاسالمية في الثورة  تريد، كما هو شأن
ّ
سفة ومنظ

للحراك الثوري، الذي يتناسب مع مختلف مراحل التغيير، ولم يكن خلفها أحزاب  سياسية تعّيئ الجماهير وتتحذ 

  176.هممهم وتوّجه طاقاتهم ملمارسة مختلف أشكال ألاعمال الثورية املطلوبة

. املخابرات الغربية املنتشرة في كل مكان إال أن هناك أيادي خفية كانت تسير املدونين في الاتجاه الالزم من كواليس    

وفي إطار  .وبذلك تم إجهاض الثورات العربية وامتصا  غضب الشعوب ضد حكوماتهم وضد مؤيديهم الغربيين 

شهدت الساحة العربية حالة من عدم الاستقرار ألامني والسياس ي في آلاونة  الـشـرح ألاوسط الكبير تنفيذ مشروع 

كما شكلت ما . زاعات املسلحة تحديا متواصال ا يهدد املجتمعات، ويؤثر سلبا على مؤسساتهاألاخيرة، و أاحت ال 

يسمى بثورات الربيع العربي نقطة تحول في موازين القوى التقليمية والسياسية، وانعكست على أمن املجتمعات 

ة سببا جوهريا في ظهور عدد من و غدا الوضع والتطورات السياسية التي حصلت على الساحة العربي. وساملة أفرادها

                                                                                                                                                                                     
 

 
175
  pub-mec.org/2017/11/10/ar-https://carnegie-8004:74696-00-املرحلة الانتقالية في خطر،  : مروان املعشر ، سارة يركيس ساد في تونس  

176
شريكي،ا هناء 

 
تحدي  البنيات وتقليدية العالقات والقيمال،إنسانيات ، املجلة الجزائرية في الان روبولوجيا والعلوم الاجتماعية :  لشباب املغربي والعمل الجمعوي 

 : 12،8002عدد 

https://journals.openedition.org/insaniyat/15156 

https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
https://journals.openedition.org/insaniyat/15156
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وملا باتت التدخالت الخارجية تؤثر على سياسة . الحركات والثورات واملعارضات ذات الصبغة السياسية والاجتماعية

املجتمعات العربية ونظامها، كان ال بد أن تعي القادة وصناع القرار مدى تأثير هذه التدخالت السياسية على أمن 

  177.لعربيةوسالمة  املجتمعات ا

ولقد تحدثت  مع ما "مذكرات هيالري رودهام  كلينتون، خيارات صعبة"في كتابها " هيالري كلنتون "وهذا ما أكدته 

يكفي من الزعماء العرب ، طوال أعوام ، ندرك أن معظمهم غير راض عن  بقاء ألامور على ما هي عليه،يريدون 

ء عالقات شخصية معهم  وثقة متبادلة ، وفهم وجهات نظرهم  بحثت عن السبيل لبنا.التغيير شرط أن يتم في بطء

 178. "الثقافية و الاجتماعية التي تأثر  في تصرفاتهم   والدفع إلى  التغيير متى رأيت ذلك  ممكنا

في الشرح الوسط     179عن طموحات إلادارة ألامريكية بإحداث فوض ى خالقة" كوندوليزا رايس"كما لم يكن حدي     

مشفرة  موجهة لألطراف الفاعلة في املنطقة  وإنما كانت رسائل مشفرة للحكام العرب و أن ما حققوه سوى رسالة 

وبذلك تحصد الواليات املتحدة مزيدا  من . خالل عقود بات في خطر، وأن الغطاء ألامريكي في طريقه إلى الزوال  
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، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على 8001-8000أسامة أحمد محمد الشركس ي ،التحديات السياسية وتأثيرها على ألامن املجتمعي العربي   

 :0،همان ألاردن  8001وم السياسية كلية آلاداب والعلوم ،جامعة الشرح ألاوسط  آب،   درجة املاجستير في العلوم  قسم العل

 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/59e1d9fad6a5f_1.pdf 

 
178

،شركة املطبوعات  8002ميراي بونس،  باالش راك مع ساندي الشامي  و روزي حاكمة،الطبعة ألاولى مذكرات هيالري رودهام  كلينتون، خيارات صعبة ، ترجمة   

 :082ل،  .م.لتوزيع  و النشر ا

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%

9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%23%D9%81%D987%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D

%88%D8%B1_%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20(1).pdf 

  
179

و تعرف الفوض   الخالقة بأنها حالة سياسية أو , القاموس السياس ي في العقدين آلاخرين( الفوض   الخالقة )دخل مصطلح  :مفهوم الفوض   الخالقة " 

فهي أحداث متعمد لفوض   بقصد الوصول إلى موقف أو واقع سياس ي يلجا إليه الطرف , فوض   متعمدة ألاحداثإنسانية يتوقع أن تكون مريحة بعد مرحلة 

 بوليتيكية تعمل على إيجاد نظام سياس ي جديد وفعال بعد تدمير النظام القائم أو تحييده -الذي احدث الفوض   أو أنها حالة جيو

في املجال الاستراتيجي مع اختالف آلاليات والوسائل وإلادارة بالزمات يي علم ” إلادارة بالزمات“لى مفهوم اقرب إ” الفوض   الخالقة“يبدو من هذا املفهوم أن 

ويترتب على هذا النوع من ألازمات تفكيك للمنظومة املعنية أو املسبهدفة مما يسهل ,وفن صناعة ألازمة وافتعالها وإدار ها بنجاح لغرض مصالح محددة 

الفوض   الخالقة   ،فايد فار  رحومة دينا" وإعادة تشكله بطريقة تعكس تلك املصالح, ه ألاساسية ألامر الذي يؤدى إلى انهيار كلى للنظاماللجوء إلى مكونات

 :8011 أهسطس  7وتداعيا ها على ألامن إلاقليمي، املركز الديمقراطي العربي ،

craticac.de/?p=17753https://demo 
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زعامات عرقية وطائفية تسعى للحصول على الضمانات لتدفق الب رول وحماية مصالحها  وهي رسالة موجهة أيضا  ل

كما أنها رسالة موجهة أيضا إلى التيار الليبرالي لتقول .مزيد من املكاسب في ظل ضعف أنظمتها وعـدم استقرار املنطقة

لهم إن فرصتكم بأن ّ تنقضوا على كل من يحاف  على ثبات هذه ألانظمة تحت شعار الحرية، وهي  رسالة موجهة 

مي، وبخاصة إلاسالم السياس ي  واملقصود به إلاخوان املسلمون، الحصان الـرابح في أي انتخابات حسب للتيار إلاسال 

العديد مـن املختصين العرب وألامريكيين  والذي سيتغير الوضع بعد التجربة املصرية التي بدأت تظهر انحدار منحنى 

إال إذا كنتم ورقة  لكم ألامر إذا وصلتم إلى السلطة إلاخوان في الشارع املصري والعربي ، حي  تقول لهم  لن ي رك 

وفعال وصلت الرسائل إلى كل ألاطراف وبدأت تؤتي ثمارها  ويكفي هنا إلقاء نظرة على ألاحداث والتفاعالت .وشريكا لنا 

لوسيلة والشواهد التي تعيشها املنطقة العربية، سـواء تلك التي عرفت ثـورات وانتفاضات أو تلك التي   من حي  ا

فالعراح هو النموذج ألاعلى للفوض ى، حي  عرف حراكا طائفي ومحاصصة سياسية ستنتهي إلى . وليس الهدف

فدرالية، وتحولت مصر إلى ساحة صراع بين الليبراليين   وإلاسالميين وبين املسلمين وألاقباط، أما ليبيا  هذا وقد 

بأطروحة نهاية الدولة القطرية،  0420الخيال ألاكاديمي عام أن غير مسار " بينديك أندرسون "سبق  للعالم ألامريكي 

ولم تكن صرامة ألاطروحة في عبقرية النظرية، بل كانت في نصاعة . وبزو  سيادة املجتمعات الاف راضية مكانها

مريكية لوزير الخارجية ألا " املنظومة الدولية" كما أن هناك كتابين نشرا هما .  واقعيتها، وعدم حاجتها إلى التفسير

ب في . لفرانسيس فوكوياما” النظام الدولي والانهيار السياس ي” ألاسبق، ه ري كيسنجر، و
ّ
املؤلفان يعدان من أبرز الكتا

مجال  الدراسات املستقبلية، ويسلطان الضوء على املحاور الدولية التي يجب أن تكتنف فقهنا للمظاهر املحلية 

 180.الخارقة مثل الربيع العربي

ل ما تشهده املنطقة العربية من حـراك وتحوالت فإن  هناك عدة تساؤالت تطرح نفسها حول ما يسمى بـ وفي ظ   

أو أنه صنيعة مواقع التواصل  181في ما إذا كان مقدمة للفوض ى الخالقة التي تبنتها إلادارة ألامريكية «  ربيع العربي»

                                                           

180
 :8011فيفري  11هواجس وتأمالت،مركز الروابط للبحوث والدراسات إلاستراتيجية .. في ذكرى الربيع العربي،  لو بشير  أمباي .د  

http://rawabetcenter.com/archives/3970 

181
بدأت .نظرية ترى أن وصول املجتمع إلى أق  ى درجات الفوض ى متمثلة بالعنف والرعب والدم، يخلق إمكانية إعادة بنائه بهوية جديدة" الفوض ى الخالقة"   

وحقق املخطط نجاحا باهرا السيما في ليبيا والعراح واليمن، لكنه واجه مقاومة عنيفة في سوريا، واصطدم بتحالف شكلت روسيا أهم  8000العملية في عام 

 ":.أعمدته

http://rawabetcenter.com/archives/3970
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سياسية للمنطقة، أو أنه كان رد فعل  طة الجيوالاجتماعي ضمن سياح مخططات أمريكية  بهدف إعادة رسم الخري

  .منطقيا حالة من الاحتقان والتهميع لعدة عقود من الزمن

من قبيل إدارة ألازمات "  ترقيعية"فهل الربيع العربي مجرد إنفجارات سرعان ما ستخمد مستجيبة لتدابير   

أسـتـاذ الـعـلـوم " جيلز كيبل"رد لـ  جديد؟ فيوامتصا  قوة الدفع الجماعية، أم هي نقطة بداية جديدة تؤرخ لزمن 

السياسية الفرنس ي والخبير فـي إلاسالم والـوطن العربي على سؤال حول ما إذا كان الربيع العربي شتاء إسالمي؟ و هل 

« الربيع»أن هذا الوصف ّ متسق مـع الـواقـع، قـال بأنه هو مجرد تمثيلنا لهذا الواقع حي  إن استخدامنا لتعبير 

فـي أوروبا، غير أنـه فـي واقع الحال ال يمكن اخـ زال الـواقع في صورة    0412لوصف الثورات العربية كـان يعكس ربيع 

وال شك في أن الثورات العربية أو الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت بعض الدول العربية والتي اصطل  .ربيع أو شتاء

علما بأن .كان بمثابة هزة عنيفة زعزعت كيانات ألانظمة السياسية في املنطقة"الربيع العربي "على تسميتها إعالميا بـ

في حاجة إلى قدرات " الربيع العربي "لذا فما يطلق عليه بـ  182.الزلزال يكون في املناطق الضعيفة من القشرة ألارضية

 183.بحثية إضافية

،عاد الحدي  مجّددا عن الثورات الجارية 8000 ربيةو مع بداية اندالع موجة الاحتجاجات والثورات في املنطقة الع    

ا في املنطقة العربية ولقد برزت بعض الكتابات والاتجاهات توصف ما يجرى في املنطقة، وترى أن فعل . حاليف

الثورة ،بينما يضعها البعض   الاحتجاجات ال تعدو أكثر من حالة عبثية غير هادفة وال يستحّق أن يطلق عليها مفهوم

                                                                                                                                                                                     
-https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7

-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3

-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89

%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84  

 
182

 :880    889املستقبل العربي،  بين الثورة والفوض ى  « خليدة كعسيس  خالص ي،  الربيع العربي  

alida.pdfhttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_kh 

 

 
183

 :81-81صال  جواد شبر،ثورات  الربيع العربي،نظرة من الداخل، وعامل ثقافة التشيع،دار روافد  .د  

-file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor

Book.com%20%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%

D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%202%20.pdf 

https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_khalida.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
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، التي رسمت من دوائر غربّية  قامة شرح أوسط جديد، أو تقسيم املنطقة «الفوض ى الخالقة»ر في خانة آلاخ

وإضعافها، وال عالقة لها بإرادة الشعوب وسخطها على ألانظمة القائمة، وأّن فعلها ال يعدو أكثر من تحّرك غير إرادي، 

القوى الغربية كانت واعية بقرب ثورة الشعوب العربية علما بان   184. أي إنه يجري التحكم به من الخارج ليس إال

في كتابها مذكرات هيالري رودهام  كلينتون، خيارات صعبة  في الفصل الخامس " هيالري كلنتون "وهذا ما أكدته  

 185. "إنهم  يجلسون على برميل بارود،، وإذا لم يتغيروا فسينفجر" الثورة:الربيع العربي "عشر  الذي يحمل عنوان 

لذا نجد أن الانجازات التي تحققت في مصر وتونس واليمن وليبيا متواضعة جدا ، فما تحقق ال يتعدى إزاحة رأ    

فثورات الربيع العربي هي إحدى .  النظام ، أما مكونات النظام من مؤسسات وتشريعات وقوانين فما زالت قائمة 

ملشاكل الاقتصادية واملالية في العالم العربي و التي لم تعطي نتائج ألازمة الرأسمالية العاملية التي أدت إلى تعميق ا

 186.الفرصة لالقتصاد العربي أن يستفيق من سباته قبل اندالع الحركات الاحتجاجية 

بالرغم من أهمية الثورة التونسية وتعبيرها كما نرى عن مطالب الشعب " وفي هذا السياح يرى البعض بأنه

 ألامريكية، مشيرين في ذلك إلى بالحرية والكرامة، إال أن هن
 
اك من يفسر هذه الثورة بأنها نتاج لإلرادة الغربية وخاصة

حول إعادة تشكيل الشرح ألاوسط الجديد، حي  يرون أن " هيالري كلينتون "كلمة وزيرة الخارجية ألامريكية 

قة، حتى تستطيع الواليات املتحدة الثورات التونسية واملصرية وغيرهما ما هي إال محاوالت  ثارة البلبلة في املنط

                                                           

184
شريكي،ا هناء 

 
البنيات وتقليدية العالقات والقيمال،إنسانيات ، املجلة الجزائرية في الان روبولوجيا والعلوم الاجتماعية تحدي  :  لشباب املغربي والعمل الجمعوي 

 : 12،8002عدد 

https://journals.openedition.org/insaniyat/15156 

 
تـــــون، خيـــــارات صـــــعبة ، ترجمـــــة ميـــــراي بــــــونس،  باالشـــــ راك مـــــع ســـــاندي الشـــــامي  و روزي حاكمة،الطبعـــــة ألاولــــــى مـــــذكرات هــــــيالري رودهـــــام  كلين  185

 :080ل،  .م.،شركة املطبوعات  لتوزيع  و النشر ا8002

file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%

B1%D9%8A%20%D9%83%D9D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%

%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%23%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%

8A%D8%AF%20(1).pdf 

186
: العةدد-ربيةع العربةير الحةاار المتمةدنالمخاوف الدولية  ن تداعيات ال ررالثارات واالنتفاضات الجماهيرية   عادت ناجي الحمداني 

4022 - 0202  /02   /0:   g/debat/show.art.asp?aid=380600http://www.ahewar.or 

 

https://journals.openedition.org/insaniyat/15156
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Ø®Ù�Ø§Ø±Ø§Øª%20ØµØ¹Ø¨Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20%23Ù�Ù�Ø±_Ø±Ù�Ø¯%20(1).pdf
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E6%CF%CA+%E4%C7%CC%ED+%C7%E1%CD%E3%CF%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=380600
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تحقيق أهدافها املتعلقة بالتقسيم أو تغيير الزعامات أو غيرها من التعديالت التي تخدم املصال  ألامريكية والغربية 

 187" .وإلاسرائيلية في إلاقليم

الحرب "بعنوان " نيكوالي ساركوزي " صديق الرئيس الفرنس ي" برنارد ه ري ليفي"وهنا يمكن الرجوع إلى كتاب    

الذي كشف فيه أنه صانع ما جرى في ليبيا ومدبره، وأنه هو " يوميات كاتب في قلب الربيع العربي.. بدون أن نحبها

كم  ذكر أنه  هو من حرك دفعات املال وشحنات السالح من كل . من كتب بيانات املجلس الوطني الانتقالي اللييي

ت، وأنه من نص  بتوظيف جامعة الدول العربية لتكون جسرا لوضع ليبيا مكان إلى ليبيا، ومن دعا إلى حشد القوا

كما اع رف بأنه هو من ". معمر القذافي"في سلطة مجلس ألامن كي يطبق فرض حظر جوي انتهى بإسقاط نظام 

في تسبب في دخول ليبيا في متاهة البح  عن الاستقرار وألامن، لكن ألاخطر هو متاهة التغلغل الخارجي وتحكمه 

رئيس الحكومة إلايطالية " سيلفيو برلسكوني" وهذا ما  أكده أيضا. إدارة الحكم والسياسة ملدى غير منظور ألاجل

و أكد ". نيكوالي ساركوزي"السابق،  حينما بين الدور الفرنس ي وخاصة الدور التخ  ي للرئيس الفرنس ي السابق 

ما حدث في ليبيا جرى وفق "كما أوا  أن " أرادته فرنساما حدث في ليبيا لم يكن ثورة بل تدخل "أن " برلسكوني"

 188.قرار للحكومة الفرنسية بالذهاب إلى هناك، والتدخل في نزاع داخلي وتقديمه أمام املجتمع الدولي في إطار ثورة 

وفي . ربية كما كان للقوى  الغربية دور كبير في خلق ما يعرف با سالم السياس ي الذي لعب دور كبير في الثورات الع   

وفازت حركة  حما  "في كتابها مذكرات  هيالري رودهام  كلينتو، خيارات صعبة" هيالري كلنتون "هذا السياح ذكرت 

 189. "في الانتخابات  التشريعية   في ألاراض ي  الفلسطينية  بدعم من إدارة بوا 8001عام 

                                                           
 

187
  https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm:النتائج.. عاا ل النجاح ..  ارج التانسية امس اب علا ع ده  حماد  ر .د

 

 
 
 

 
188

 8002يناير  02طورات الجديدة في هيكلة  النظام العالمي وتداعيات الثورات العربية ،بين  الت: مستقبل النظام العربي محمد السعيد إدريس . د  

 

http://www.acrseg.org/36543 

 
ة،الطبعة ألاولى مذكرات هيالري رودهام  كلينتون، خيارات صعبة ، ترجمة ميراي بونس،  باالش راك مع ساندي الشامي  و روزي حاكم  189

 :009ل،  .م.،شركة املطبوعات  لتوزيع  و النشر ا8002

https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/8.htm
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الحرب دون أن )وميات كاتب في قلب الربيع اللييي ي"، في كتابه "برنار ه ري ليفي"كما يمكن الرجوع  ملا ذكره      

ونحن أعني ألاوروبيين ، وخصوصا الفرنسيين، .أنه الربيع في ليبيا، وفيما  ما وراء ليبيا ، في العالم العربي( ": نحبها

تماما قبل ، 8001يناير من عام  / أفكر بحديثي ألاخير مع ساركوزي، في شهر كانون الثاني.محكوم علينا أال نفعل شيئا

كم أحسنت بعدم ".أريد تغيير كل ن يء،أريد أن أثّور كل ن يء ،تعال التحق بي، سنصنع الثورة معا" الانتخابات

فهو ال يتحرك و .إنها الحدث الثاني ألاعظم ، بعد سقوط جدار برلين ، في حياة أبناء جيلنا.نن الثورة هنا .إلاصغاء إليه

 190."ال يتصرف، بل تجانب الثورة يا للعار

الابن بنظرية  الفوض ى الخالقة إيمانا راسخا وأكد  أن ما حققته الواليات املتحدة  هو " جورج بوا"كما آمن   

نتيجة  نظرية الفوض ى الخالقة، إذ اسـتخدم شعار الديمقراطية للغزو، وال زاعات الطائفية واملذهبية لتفتيت  الدول 

، هذا الـتـراث الذي ال يستطيع أن «بـرنارد لوـس»إلى الـتـراث الاستـشرا ي لـ لقد اسـتـنـدت هذه الـرؤية .ونشر الفوض ى فيها

وحتى إذا كان الشعار هـو الديمقراطية ، فإن تحقيقها يرتكز . يرى الوطن العربي إال بكونه تجمعا نقليات دينية وعرقية

ثني املوجود في املنطقة في حالة تناقض  على الاسـتـخـدام الصريح للطائفية، بهذا يصبح التنوع الطائفي والديني و ألا

  191.«التدمير الـخـالح»ستحكم، فيتحول التنوع إلى كارثة  وتصبح الديمقراطية هي  منتج  

وقد برهنت التجربة التونسية في مجال التحول الديمقراطي  على انحرافها عن مسارها الطبيعي  ، مما أنتج فساد   

وأكدت عديد "  الاح راف السياس ي" أو" البارونية النيابة"  باحثين  إسم  من نوع جديد  أطلق عليه  بعض ال

الدراسات أن من أكبر سلبيات وإلاخطار التي تهدد الحياة السياسية اليوم وخاصة تهدد الديمقراطية هو ما بات 

اصة النيابي فعل السياسية أي الاح راف السياس ي وهي أن يصبح الفعل السياس ي وخ "Baronisme بالبارونية " يعرف

بما يسمح  (Machine électorale) الانتخابية« املاكينات» مستحوذ عليه من مجموعة معينة لها إلامكانيات املادية و

فالبارونية السياسية تتطلب أن .لها بالسيطرة على املشهد السياس ي وتحديدا النيابة البرملانية لتمارسه بصفة مح رفة

                                                                                                                                                                                     
file:///C:/Users/MSS/Downloads/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9%20%D9%

87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%23%D9%81%D9

1_%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20(1).pdf%88%D8%B 
 :01، ترجمة سمر نحمد سعد، بدايات ،  ( الحرب دون أن نحبها)برنار ه ري ليفي، يوميات كاتب في قلب الربيع اللييي   190

.pdfhttps://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403 
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 . 001-005خليدج كعسيس  خالصير  الربيع العربي  بين الثارج والفاضا المرجع السابق   ص   
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وهو ألاسا  الذي ينتج . معينة منذ عقود وبشكل متواصل بنوع من إلاقطاع السياس ييكون نائب معين ينوب منطقة 

  Clientélisme politique أو ما يعرف اليوم باالس زالم السياس ي ) واقعيا واجتماعيا عالقات الزبونية السياسية 

، عمال مثمرا ومربحا  النيابي  بما في ذلك الوجود في مجلس سلطة محلية مثال / ويصبح بذلك الفعل السياس ي 

فيتقاسمون نتائج الفوز في ( حسب مفهوم علم الاجتماع السياس ي) « أزالم»للسياس ي ومن حوله من أنصار و 

وبمراجعة التشريع التونس ي نجد أنه ال يمتع قانونا  .الانتخابات ويدافعون بالطرح ألاكثر شعبوية على إعادة الانتخاب

وخاصة في املستوى النيابة لدى البرملان أو لدى املجالس  Socio- politique اسيةمن هذه الوضعيات السوسيو ــ السي

 8080املحلية على عكس املشرع الجزائري الذي تفطن لهذا الخلل الجسيم من منظومة الديمقراطية في دستور سنة 

متتابعتين أو »من مرتين  بأنه يمنع على النائب أن يكون عضو في البرملان أكثر  088بأن نص صراحة  من خالل الفصل 

تجاوز ما يعرف في علم الاجتماع السياس ي بالنواب أو رؤساء   وفوائد هذا املنع ثابتة وأكيدة وهي« . منفصلتين

تجاوز  كما تمنع . ، ملا في ذلك من خطر عن العملية الديمقراطية «Le   représentant à vie » البلديات مدى الحياة

في الحياة السياسية التي تجعل من املنتخب ال هم له سوى إعادة انتخابه وبالتالي فان بعض السلوكيات الشعبوية 

والعمل املحموم على إرضاء جمهور ناخبيه على حساب ال ركيز في « القطاعية»و« بالشعوبية»كل تصرفاته تتسم 

إلاقطاع ) الاس زالم السياس ي تجاوز عالقات  هذا با ضافة على أنها تمنع.  املسائل العامة والجماعية أي الوطنية

فيه منافع خاصة ومش ركة مع جمهور ألاتباع و « اح راف»و « حرفة»والاستثمار في العمل السياس ي باعتباره ( السياس ي

وأخيرا تساعد على تجاوز سلبية .« التملق مفيد للجاه والجاه مفيد للمال »ألانصار على حد قول ابن خلدون من أن 

وهو السلوك السياس ي الذي يجعل من الفوز في الانتخابات غاية في حد ذاته  Electoralisme يةما يعرف باالنتخابو 

 /Démagogie) «الديماغوجية»و« الشعبوية»وهدفا وحيدا غايته الحصول على ألاصوات بكل الطرح بما فيها 

Populisme ) فسة ال زيهة ويجعل العملية وهي بالضرورة مسلكية ال عالقة لها بالعمل السياس ي الديمقراطي واملنا

   192 .الانتخابية عملية صورية ال عالقة لها بإرادة الناخب الحقيقية
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 : 23/12/2020 سالز السحيمير  اذا يجب أن يتغير ني التشريع السياسي التانسي؟ 

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A

-7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8

-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7  
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https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
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وعليه فأن الانتفاضات الشعبية التي أسقطت أنظمة  عربية  قد غيرت ميزان القوى في الشرح ألاوسط وتجلى ذلك   

، وبروز دور كل من امل
ّ
ملكة السعودية وقطر مما عزز عدم اليقين في في دخول تركيا النشط في الصراع من أجل النفوذ

وقد أثبتت الوقائع أن القوى التي اغتصبت السلطة السياسية في مصر . العالقات الدولية في منطقة الشرح ألاوسط

وتونس وليبيا واليمن عجزت عن تقديم برامج إنقاذ وطني ملشاكل بلدانها املتفاقمة، حي  انحدر الاقتصاد املصري 

فازداد الت خم و اليجز في موازنة الدولة وارتفعت أسعار السلع وتفاقمت البطالة . نحو التدهور السريع والتونس ي 

و اضطرت الدولتان للتوجه إلى استدانة القروض . جنيهات للدوالر ألامريكي 4وانخفضت قيمة الجنية املصري إلى نحو 

 193 .من صندوح النقد الدولي  

باملائة، وقد أدى ذلك إلى تفجر  1،2ادي في البالد التونسية عرف  تراجع سالبا بـنسبة  علما بأن  معدل النمو الاقتص 

فقط، أي أكثر بمرتين من عدد  8080في شهر أكتوبر  210الوضع الاجتماعي فارتفعت أعداد الاحتجاجات إلى 

كما سجلت الاجتماعية ، بحسب أرقام نشرها املنتدى التونس ي للحقوح الاقتصادية و8002الاحتجاجات في أكتوبر 

 40باملائة  ، ودينا عاما يق رب من  00،9باملائة ، وعجزا  في املوازنة بنسبة  4البالد التونسية ركودا اقتصاديا بنسبة 

 194."باملائة من الناتج القومي

ساهمت في  أزمة مالية حادة"  خلق"و أدى هذا التوجه الديمقراطي  الخاطئ  واملدعوم من قبل القوى الغربية إلى   

التفريط املبالغ فيه في جل القطاعات العامة لصال  الدول الغربية وتركيا  ،وبذلك عرف الاقتصاد التونس ي تدهورا 

وقد بينت عدة دراسات .مرعبا أدى إلى تفقير شعوبها وتكبيلهم في ديون تجاه البنك الدولي وغيره لعقود عديدة 

در عن  رئيس الوزراء البريطاني ألاسبق ديفيد كاميرون الذي  ترأ  لجنة خطورة ذلك منها ما جاء في التقرير الذي صا

كلت بوساطة كّلٍ من كلية لندن لالقتصاد وجامعة أكسفورد«هشاشة الدولة والنمو والتنمية»تتعلق بـ
ُ

 .، والتي ش
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 - 4022: العةدد-المخاوف الدولية  ن تداعيات الربيع العربير الحةاار المتمةدن الثارات واالنتفاضات الجماهيرية  عادت ناجي الحمدانير 

0202  /02  /0:  

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=380600 

 
194

 :8080ديسمبر  10مطالب التونسيين تتراوح مكانها ، ..ورةأحمد نظيف، بعد عشر سنوات من الث  

-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-10-east/1401672-https://www.skynewsarabia.com/middle

-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9  

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E6%CF%CA+%E4%C7%CC%ED+%C7%E1%CD%E3%CF%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=380600
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https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
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بانمن الاقتصادي كانت التوصيات ألاولى للجنة املذكورة التي تضمنها تقريرها، بأنه   يجب مراعاة شعور النا  و 

كما يقّر التقرير بأن .والسالم الاجتماعي قبل الشروع في بناء نظام الحكم الذي يماثل ألانظمة الديمقراطية القديمة

و دفعوا بأفضل ممارسات الدول . الدول املتقدمة التي تحاول مساعدة الدول الهشة كانت تفعل ذلك بطريقة خاطئة

ت سريعة متعددة ألاحزاب، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية القاسية للغاية الثرية، مطالبين بإجراء انتخابا

ولقد أسفرت . والتي ال تحظ  بالتأييد والدعم الداخلي، وترّوج لها مؤسسات مالية عاملية مثل صندوح النقد الدولي

شديدة مثل العراح ما بعد  هذه املحاوالت عن ديمقراطيات معيبة للغاية ويسهل تخريبها، أو ربما شهدت انقالبات

وإن الدفع بوقوع ألاحداث، بما في ذلك . "القذافي"، وليبيا ما بعد عهد "مبارك"صدام حسين، ومصر ما بعد عهد 

الدعوة  جراء الانتخابات متعددة ألاحزاب مباشرة  في أعقاب الاضطرابات الداخلية الكبرى، ال يسفر عن نتائج 

.ناجحة بحال
195

   

وتبين باملكشوف فشل .في تحقيق وعودها لشعوبها " الربيع العربي "ات املتعاقبة التي افرزها وقد فشلت حكوم

الثورة ليعودوا "الذي أعاد رموز النظام السابق بمسميات جديدة، حي  تّم إخراجهم من باب " التوجه الديمقراطي"

، والدخول في "ول على نسبة عاليةالحص"حركة النهضة بتونس  في  ما ناحت، ك"الاستحقاح الانتخابي" من باب 

   196. ائتالف مع القوى ألاخرى وناحت بفضل اعتماد النظام النسيي في الانتخابات  من تشكيل حكومة ائتالفية 

حين " و قد عملت ألاحزاب خالل عقد من الزمن فقط على ضمان إستمراريتها في التواجد في املشهد السياس ي  و  

اء بشكل مباشر أو من خالل تحالفات هجينة تجمع بين إلاسالمي والليبرالي ووسط استلمت  ألاحزاب الحكم، سو 

اليسار، لم تقدر على إدارة السلطة لغياب عالقتها بالدولة واملؤسسات سوى تصورات هالمية عن الدور الاجتماعي 

الجانب السياس ي في  ونجل التغطية على هذا اليجز عملت ألاحزاب على ت خيم.للدولة والتأميم ورعاية الفقراء

                                                           

195
 :10100، العدد   8012أفريل  88، صحيفة الشرق ألاوسط ، ،ليونيد بيرشيسكس،  ال تدفعوا بالدول الهشة نحو الديمقراطية   

 

https://aawsat.com/home/article/1245006/الديمقراطية-نحا-الهشة-بالدول-تدنعاا-ال/بيرشيدسكي-ييانيد 
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 :02حسن كريز رالربيع العربي وعملية االنتقال الا الديمقراطية   حسن كريز ص  
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الثورات، وبات الهدف الوحيد هو تنظيم الانتخابات وفي مرحلة الحقة صار الهدف منع الاستقرار السياس ي ذاته خوفا 

إن أحزاب الثورة لم تخرج إلى آلان من مربع املعارضة، . من اكتشاف محدودية تلك ألاحزاب في إدارة الشأن العام

فهي على استعداد لبناء تحالفات مشبوهة في كل اتجاه، داخلية وخارجية، من ذلك ونجل التغطية على ذلك اليجز، 

السماح بإقامة قواعد عسكرية على أراض ي البالد، وهو ما ظل خطا أحمر في عهد من يتهمونه بالعمالة والارتهان 

ى وجماعات للمزيد من إغراح إلى الصناديق املالية الدولية واستجداء املانحين فراد” الثوار“للخارج، فضال عن هرولة 

ليست الدولة في .السياسيين وحظوظهم في الانتخابات” شعبية“البالد في الديون مقابل اس رضاء الشارع والحفاع على 

نظر ألاحزاب الوافدة ما بعد الثورة سوى أداة لتحقيق الشعارات الطوباوية التي ظلت ترفع لعقود، لكنها سقطت في 

ط كبدائل  خراج البالد من أزماتها، ولكن في اختبار انتمااها الوطني، حي  ظلت أحزابا أقرب أول اختبار لها ليس فق

 197." العابرة للدول ” ألامة“إلى 

وهنا البد من التذكير بأن إلاسالم السياس ي في تونس فاز باالنتخابات باملعنى السليي،نن خصومهم لم يعدوا العدة، 

فا سالم السياس ي محكوم عليه بالفشل،    والجهاد باسم إلاسالم   198.امجهموليس بفضل شعاراتهم و أفكارهم وبر 

  199.املتطرف قد انتهى، وهذه الجماعات   سيكون مصيرها الفشل أيضا
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 :2020/11/26انفجار من الداخل، .. الربيا التونسي مختار الدبابي،

 

-https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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-%D9%85%D9%86-D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84 
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المـركةـز الديمقــراطــةـي  ر"تةانس نةي عهةد الحمايةة الثانيةة” امليكةا“تفاقية الت ادل الحر الشا ل والمعمق  ع االتحةاد اموروبةي ا كراولي، نعيمة  

 :  20ر ص    0200“ال  عة امولا جاان   برلين/ة والسياسية واالقتصادية ألمانياالعــربـي للدراسات اصستراتيجي
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https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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جويلية الضربة القاضية لإلسالم السياس ي ليس فقط في تونس بل  82التي اتخذها يوم " قيس سعيد"وكانت قرارات 

تونس الحلقة حلقة الوصل بين  جنوب و شمال البحر ألابيض املتوسط ، وكما وصفها حي  تمثل . في املنطقة كلها

في املنطقة الواقعة بين « ليبيا التي ال يمكن التكهن بمستقبلها» و«  الجزائر العنيفة»بين « العالقة »البعض فهي 

من الجانب  .»البلدان الناشئة »و« البلدان النامية»أو بين «  املغرب العربي والشرح ألاوسط»ومنطقة « أفريقيا»

فقد تم تأكيد إرادة التغيري بتأييد مؤكد لعملية الانتقال . جانفي غير وااحة املعالم  09ألاوروبي تبدو ألامور بعد 

الديمقراطي من طرف كل السلطات ألاوروبية وهي ت رجم بكل تأكيد عزما على قلب صفحة الدعم الالمشروط 

  200." لألنظمة الاستبدادية

إال أن الواقع أثبت أن نية القوى الغربية  في رفع الدعم الغير مشروط لألنظمة الاستبدادية   لم يكن بدافع دعم   

مؤيديها وعمالاها  بما " بدالت"إحداث ش ئ  من التغيير  سكاتها، واستبدال " بنية "الشعوب املقهورة واملسلوبة  وإنما 

من املاركات العاملية  "بدالت  و كرافاتات " لقميص ألافغاني  أو الخليجي بـا"فتحول .  يتمان ى و مرحلة ثورة الجياع

 . متبوعا بعمليات تجميل لدى غالبية أعضااها وفقا ملتطلبات املرحلة الجديدة 

“ ويظهر مؤشر نشرته . 8002-8001تدهورا مزعجا منذ ألازمة املالية " وحة الديمقراطية"وبذلك  ظهرت مؤشرات    

دولة تحسنت فيها  81، مقارنة بـ8001دولة في العام  24،   تراجع الديمقراطية في ”بارات إلايكونوميستوحدة استخ
                                                                                                                                                                                     

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 
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 .021ص   المرجع السابق اصسالم السياسي بين الخ اب العقائدي و رهان السل ة   ع التركيز علا  تانسرنعيمة كراولي ر   

 
200

كانان الثاني واقتصادها السياسي واالجتماعي رهانات إعادج تشكيل / ن يناير 04و حمد حمدر تانس بعد الـ حمزج  دب ر  باتريس إي ا ر  

 :02-02كابنهاجنر ص –0200يانيا /السياسة اموروبير  حزيران

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515013762 
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الشعب ”و” كيف تنتهي الديمقراطية“وال عجب في أن يشهد  العام طفرة في الكتب التي تحمل عناوين مثل .  فحسب

  .”في مقابل الديمقراطية

، تنشأ مظالم وشكاوى شعبية أصيلة وحقيقية . لجديدة على أربع مراحلوعادة ما يتم تفكيك الديمقراطيات ا    
 
أوال

، يقوم الرجال ألاقوياء .  من الوضع الراهن، وفي الغالب، من النخب الليبرالية التي تكون في موضع املسؤولية
 
و ثانيا

ولوا على السلطة باستغالل ثالثا، بعد أن يست. املحتملون بتحديد أعداء ليلقي الناخبون الغاضبون باللوم عليهم

الخوف أو الاستياء، يقوم الرجال ألاقوياء بإضعاف إمكانية وجود وحافة حرة، ونظام قضائي محايد ومؤسسات 

فيتهمون القضاة املخلصين بسوء التصرف ويستبدلوهم .   من الديمقراطية الليبرالية” الليبرالي“أخرى تشكل الجزء 

و يتم تقويض .ب على محطات التلفازات املستقلة ويجبرون أوحابها على بيعهابأزالم، أو يطلقون مفتش ي الضرائ

بما أنهم يفوزون في -الحقوح الفردية وسيادة القانون، و يظل بإمكان الرجال ألاقوياء التظاهر بأنهم ديمقراطيون 

ية إلى موت الديمقراطية في كل ثم، في نهاية املطاف، في املرحلة الرابعة، يؤدي تآكل املؤسسات الليبرال. انتخابات حرة

ويكون مراقبو الانتخابات املحايدون مكممين؛ ومرشحو املعارضة م جونين؛ وحدود املحافظات . ن يء ما عدا الاسم

  201 . واملقاطعات معادة ال رسيم؛ والدساتير محرفة؛ وفي الحاالت القصوى، تكون الهيئات التشريعية مكبلة وعاجزة

الطريق ألاسهل  للوصول إلى الحكم ويؤكد البعض على أن " عباءة الديمقراطية"املتس ر بـ  و باتت املال الفاسد   

وثمة مبادئ مش ركة ويتم الشعور بها على   .الطغاة  يؤمنون بأن الطريق إلى الشرعية يمر باعتماد الديمقراطية

لكن التقدم . هاية املطاف سلطتهممستوى عميق، باملبدأ القائل بأن السيادة للشعب وأن السلطة الحاكمة هي في ن

على ال زام النظم الديمقراطية الراسخة القائمة في العالم بدفعه "آبير "على هذا الطريق هع، ويعتمد معناه إلى حد 

إذا هي قبلت أي طاغية يقدم مسرحية هزلية لالنتخابات، وإذا قبلوا بأن يتبع ال زامهم بالديمقراطية سعيهم . لألمام

                                                           
201

 (اصيكانا يست) –تقرير خاص  زينة، أبو الدين عالء :ترجمة دروس  ن صعاد المست دين بالدول الضعيفة: كيف تمات الديمقراطية ؟       

02/2/0205: 

-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-had.com/%D9%83%D9%8A%D9%81https://alg

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%9F

%D8%A7%D9%84%D9%85/-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF 

 

https://alghad.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alghad.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alghad.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alghad.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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وإذا أمكن . والفر  التجارية والرؤى قصيرة ألاجل بانمن؛ فسوف ينتقصون من قيمة ُعملة الديمقراطية إلى املوارد

فسوف يكتسبون أداة قوية  بعاد الضغوط بالحفاع على " ديمقراطيين"للطغاة النجاح في أن ينعتوا أنفسهم بالـ

يد والبدء في عرض رؤية أعرض وأوسع لقد حان وقت الكف عن بيع الديمقراطية بثمن زه. حقوح إلانسان عنهم

 202  .معنى للمفهوم الذي يشمل حقوح إلانسان

هذا وقد  عرف مجال حقوح إلانسان تراجع كبير في السنوات العشر املاضية ، فوفقا  لتقرير منظمة العفو الدولية   

زايد ل حق الرأي آلاخر، تلجأ الحكومات اليوم إلى وسائل محسوبة على نحو م "الذي ورد فيه   8001-8002لعام  

ومما يبع  على إلاحباط بصورة . ليس فحسب على صعيد الشرح ألاوسط وحده، وإنما على مستوى العالم بأسره

خاصة تلك الشواهد الوفيرة على أنه ليس ثمة ما يضاهي وحشية القمع الذي يستعمل إال مدى تعقيد ألاساليب 

 203".املتبعة في هذا القمع

إلافالت من العقاب عن انتهاكات حقوح إلانسان، فبعد مرور عشر سنوات على مصرع ما يقرب  كما استمر مناخ   

،لم تتخذ  8002أفريل  89شخص في أحداث عنف سياس ي خالل الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم  200من 

ولية، لم يتم إجراء وعلى حد علم منظمة العفو الد. السلطات أية خطوات لتحديد هوية املسؤولين عن تلك الوفيات

كما حدت السلطات التونسية من حرية .تحقيقات وافية في أي من الدعاوى التي أقامها أهالي ال حايا أمام املحاكم  

ومواد  8000ومنها قانون مكافحة إلارهاب للعام . التعبير باالستناد إلى  قوانين سنت في عهد زين العابدين بن علي

 9ومنحت حالة الطوارئ، التي ظلت سارية املفعول من  .م التشهير بالتخصيات العامةالتي تجر " القانون الجزائي"

أكتوبر ، الحكومة سلطة وقف جميع إلاضرابات واملظاهرات، ومنع وتفريق كافة التجمعات التي إرتؤي  8جويلية حتى 

وفي بعض الحاالت، . م واملطبوعاتأنها تهدد النظام العام، وفرض الرقابة على الطباعة والب  وغيرها من وسائل إلاعال 

سبتمبر ،  2وفي . استخدمت قوات ألامن القوة املفرطة لتفريق واعتقال املتظاهرين السلميين الذين تحدوا الحظر

                                                           
202

 : 5طية رص آينيث روث ر ال غاج يتنكرون ني  اب الديمقرا  

https://www.hrw.org/legacy/wr2k8/introduction/introduction_ar.pdf 

203
 :02ر  قد ة ونظرج عا ة علا امقاليزر ص0202-0202تقرير  نظمة العفا الدولية لعام    

content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf-https://www.amnesty.org/fr/wp 

https://www.hrw.org/legacy/wr2k8/introduction/introduction_ar.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf
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كما اق رحت .أعلن وزير الداخلية أن كل املظاهرات، وحتى املظاهرات السلمية منها، تعتبر مخالفة لقانون الطوارئ 

الذي من شأنه أن يعرض الصحفيين واملدافعين " زجر الاعتداء على القوات املسلحة "دا بشأنالحكومة قانونا  جدي

عن حقوح إلانسان وغيرهم ممن ينتقدون قوات ألامن والجيع إلى خطر املالحقة القضائية الجنائية، ويمنح قوات 

 204.ألامن سلطات مفرطة في استخدام القوة املميتة

دعين لم تكن على نفس درجة تزايد . يد أن تبدو غير ديمقراطيةو قليلة هي حكومات التي تر    
ُ
إال أن أوراح اعتماد امل

وهم مصممون على .فحتى الطغاة يسعون للحصول على الوضع الذي يضمنه لقب الديمقراطية. شعبية الديمقراطية

قراطية التي لها أقل العالقة أال يدعوا الحقائق املجردة تقف في طريقهم، فأجادوا تمام إلاجادة فن الشعارات الديم

قلق هي تقنيات  .بممارسات الُحكم
ُ
إن التقنيات التي يستخدمها هؤالء ألاوتوقراطيون ل رويض تقلب الديمقراطية امل

 205 . فالتحدي الذي يواجهونه هو أن يبدو مظهرهم و كأنهم يعتنقون املبادئ الديمقراطية. مبتكرة بانسا 

الصافي "غياب الكلي للشباب في مواقع القيادة نكثر من نصف قرن ، وهذا ما أكده الكاتب وهنا البد من إلاشارة إلى ال

سنة    90أو  00باملائة من عدد السكان إال أن حفنة من  الشيوخ منذ  10فرغم أن الشباب  يشكل حوالي " سعيد

عاما وكان عمر مستشاريه  ي راوح  80عاما حكم منذ  12عمره " زين العابدين بن على" يحكمون البالد ، فمثال  الرئيس

بحي  أن هناك تفاوت  في الثقافة وفي  الرؤية وفي الطموحات ، وبذلك أطفأ  الشيوخ كل الدماء .عاما   21و  12بين 

 206.وألافكار الجديدة ، بمعنى أن الدماء التونسية  لم تتغير منذ السبعينات

إلاسالم السياس ي بين "نعيمة كراولي  الذي يحمل عنوان "ب في تقديمه لكتا" اسماعيل دبع "و  فقا للبروفسور   

في (  8002-8000)لو أنجز هذا الكتاب في بداية " الخطاب العقائدي  ورهان السلطة  مع ال ركيز على تونس فإنه 

و آلاثار تونس والعالم العربي قد يكون صعب الفهم أو يبدو غامضا للكثير، بعد إلانزالقات الخطيرة وألازمات العميقة 

                                                           
204

 .022-041المرجع السابقرص  

 
205 
 
ا

 .  0لمرجع السابق رص 

 
206

 .25ـ تانس  ص 0200الصاني  سعيدر  نشارات عرابيار  ال  عة امولا   الصاني سعيدر حاارات الثارج   ع  
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أصبحت الصورة أوا ، وأن من كانوا " الربيع العربي"املأساوية  التي عاشها ويعيشها العالم العربي باسم ما يسمى بـ

 207.يصنفون بمفكري التحليل باملؤامرة ، أصبحت حاليا أرااهم هي السائدة ومقارباتهم ألاقرب إلى املوضوعية 

نهاية العالم كما "إلاسالم السياس ي، فثمة عالم آخر يتشكل في إطار يبدو أننا نشهد نهاية العالم الذي عرفه    

، فإن النسق العالمي يعيع آلان الطور ألاخير من عمره، "إيمانويل فالرشتاين" ، وفقا  لكتاب عالم الاجتماع"نعرفه

درجنا، من خاللها، على أن الطرائق التي "ويعبر مرحلة انتقالية إلى مستقبل غير مؤكد على إلاطالح، وي رتُب على ذلك 

 في هذه آلاونة
 
 جوهريا

 
، ويمكن النظر إلى إلاسالم السياس ي كأحد "تصور عاملنا، وأساليب تفكيرنا فيه، تواجه تحديا

محددات نهاية العالم كما نعرفه على وجه العموم، ونهاية العالم العربي كما نعرفه على وجه الخصو ، إذ لم يعد 

م السياس ي كجماعة إحياء هوياتية في السياح الكولونيالي، أو حركة شبه سياسية في بنية العالم يتعامل مع إلاسال 

الدولة الوطنية، وال كحليف ديني في إطار الحرب الباردة، وال كشريك يعمل كجدار وقاية ضد إلارهاب والتطرف في 

  208. " حقبة العوملة، وأصبح يمثل حزاما ناقال للتطرف عامليا

الناج  " مشرف"، فُرغم انقالب   "الديمقراطية املزيفة"ومن أخطرها إلارهاب الشعوب  باسم  فا رهاب أنواع 

بوا "إال أن رد "  حكم الطوارئ "وإعالنه عن    8001واحتجازه آلالف املعارضين السياسيين، في نوفمبر من سنة  

 209."يمقراطيةعلى طريق الد"وأن باكستان "يتجاوز الخط"على نحو ما لم " ُمشرف" كان بأن"

بهدف  تركيز و تثبيت " التحالف الدولي"فقد عاشت دول العالم الثال  و العالم العربي بصفة خاصة تحت وطأة     

ولألسف، أثناء هذه الرحلة "   ال زيهة والشفافة"و عاشت أجيال متتالية على وهم الانتخابات . دكتاتوريات موالية لها 

وولد  جيل لم  يعيع  بدوره في دولة الرخاء،وسوف يخلق جيل . أن ترى أي إنجاز الزمنية التاريخية توفت أجيل دون 

آخر في العالم العربي بدون أن يدرك دولة التنمية للجميع،نن ثورات الوهم والانشغال بحروب بال هدف وهدر 

فالتاريو  العربي . اتللطاقات املادية والبشرية بدون ترشيد جعلت التاريو العربي تاريو حروب و انهزامات واتهام

                                                           
207

 .  1نعيمة كراولي اصسالم السياسي بين الخ اب العقائدي و رهان السل ة  ع التركيز علا تانسر المرجع السابق ص   

    
208 

 :0201جاان  04ر  حسن أبا الهناءر اصسالم السياسي ونهاية العالز الذي نعرنه     

https://arabi21.com/story/1194507/ نعرنه-الذي-العالز-ونهاية-السياسي-اصسالم 

 
209

 : 2آينيث روث ر ال غاج يتنكرون ني  اب الديمقراطية رص   

/wr2k8/introduction/introduction_ar.pdfhttps://www.hrw.org/legacy 

https://arabi21.com/story/1194507/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://arabi21.com/story/1194507/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://www.hrw.org/legacy/wr2k8/introduction/introduction_ar.pdf
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الحدي  للعقود الستة املاضية رس   شيئا واحدا لدى املواطن العربي وهو إلاحباط والانكسار للجميع سواء تعلق 

 210.ألامر بالثورات املاضية أو الحالية

الجريئة " تونس والعالم  باتخاذه جملة من قرارات " قيس سعيد "لالستقالل  فاجأ الرئيس التونس ي 19وفي الذكر    

نتيجة  مجلس نواب الشعبمن منصبه و  تجميد أعمال " هشام املشيش ي"عندما قرر إعفاء رئيس الحكومة "

بسبب إصرارها وتعنتها في ( حركة إلاخوان التونسيين بتونس)التصادم السياس ي بينه وبين حزب حركة النهضة 

و . بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد ، رغم معارضة ألاخير لتوجيهات قيس سعيد"املشيش ي"التمسك بحكومة 

هشام "جويلية ، أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة  81فعال  أصدر الرئيس التونس ي قيس سعيد، الاثنين املوافق لـ 

وجاء في القرار أن يتولى  ."حسناء بن سليمان"، ووزيرة العدل بالنيابة "إبراهيم البرتاجي"و وزير الدفاع " املشيش ي

لكتاب العامون أو املكلفون بالشؤون إلادارية واملالية برئاسة الحكومة والوزارات املذكورة تصريف أمورها إلادارية ا

 211 .واملالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها

 

عتبره تدني ، حالة الطوارئ، مصحوبة بقرارات جذرية ضد ما ا8080جويليا   82يوم "قيس سعّيد "و أعلن الرئيس 

و ركزت إجراءات الطوارئ على جعل السلطة التشريعية وجزء من السلطة القضائية في أيدي . لسيادة الدولة

ف 8080سبتمبر  84و في .الرئيس، التي تمكنه من سّن تشريعات بموجب مراسيم  قوانين وترأ  النيابة العامة
ّ
، كل

 212. أكتوبر   00حدث ذلك بالفعل بتاريو  وقد. بتشكيل الحكومة "نجالء بودن"  "سعّيد"الرئيس 

                                                           

210
 :0205جانفي  00تقييز  ارات الربيع العربي  ن خالل  ا يقع ني تانسرحسن  ع يابة  . د  

http://www.ishtartv.com/viewarticle,79185.html 

211
 :8081-1-80، (تقرير)تونس ي قيس سعيد على حركة النهضة ملاذا انقلب الرئيس ال  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881 

 :النتائج وانتظار والترقب الصمت سياسة بين التونسي المدني المجتمع :يوليو/تموز 52بعد   212

-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-25-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-ww.arabhttps://w
%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B

http://www.ishtartv.com/viewarticle,79185.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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كما القت تأييد حزبي على غرار حزب التيار الشعيي حي  أكدت أرملة .وقد القت هذه القرارات ترحيب شعيي  كبير    

جويلية طاملا  82أنهم يساندون إجراءات ( قيادية في حزب التيار الشعيي" ) مباركة البراهمي"  "محمد البراهمي"الشهيد 

ك ملفات فساد يتم فتحها مشيرة إلى انه وفي حال توقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن فتح ملفات الفساد أو هنا

أن حرح مقرات حركة النهضة دون ألاحزاب " البراهمي"واعتبرت   .توقف عن وضع حد للفاسدين فلن يساندوه

 213. الذي بلغته تونس اليوم ألاخرى،ببعض الجهات،دليل على الوعي الشعيي بمسؤولية النهضة عن الوضع

املجلس النيابي معلقا إلى تاريو "إبقاء   ،   عن سلسلة تدابير جديدة أولها"قيس سعّيد"كما أعلن الرئيس التونس ي، 

عبر منصات  8088جانفي  0و يتمثل إلاجراء الثاني في بتنظيم استشارة شعبية بداية من ."تنظيم انتخابات جديدة

، تتمثل في "سعّيد"وثال  قرارات  .8088مار   80أن تنتهي في داخل البالد وخارجها يوم  إلك رونية ومباشرة، على

على أن تنهي أعمالها قبل ( املذكورة في الاستشارة)مهمتها التأليف بين مختلف املق رحات وإلاجابات "تشكيل لجنة 

اريع إلاصالحات الدستورية على الاستفتاء يتم عرض مش"، في رابع قراراته، إلى أنه "سعّيد"وأشار  ."نهاية شهر جانفي

، 8088ديسمبر عام  01تنظيم انتخابات تشريعية، يوم "، في حين كشف أن إلاجراء الخامس و هو "جويليا 82يوم 

  ."بعد إدخال إلاصالحات على القانون الانتخابي وعددا من النصو  ألاخرى 

إصالحات على القانون الجزائي ملحاسبة املتورطين وفقا  بإعالن" قيس سعّيد"با ضافة إلى تلك  إلاجراءات قام 

بين سيكونون  كما  ."في القضايا التي تمس الدولة"لطبيعة جرائمهم ومستواهم املعيش ي، مشددا على أن أول املحاس 

الوا كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وال ز "دعا الرئيس التونس ي، في القرار السابع وألاخير، إلى محاكمة 

   ."أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام"، مؤكدا على القضاء "يجرمون 

                                                                                                                                                                                     
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

213
ساندك طاملا إستمري  في فتح ملفات الفساد“: راهمي لسعّيدمباركة الب نيا الزهيدي،د  

ُ
 :8088-8- 1، ”ن

 

https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%

-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-b1%d9%83%d8%a9

-%d9%8a%d9%91%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%b9

%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83 

 

https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
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د الرئيس التونس ي على   
ّ
أن تتّم املحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبّين بأن الحريات والحقوح مضمونة في "و أك

انيات لالستجابة ملطالب وشّدد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل إلامك". تونس عكس ما يّدعيه أو ُيدّبر له البعض

 .الشباب التونس ي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية

أن من تلق  أموالا من الخارج أو من حّرض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فال مكان له في " سعيد"وأوا  

دا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أي كان بل سيظّل ف
ّ
 واحد مع املجلس التشريعي مستقبال، مؤك

ّ
ي صف

 " .الشعب لصناعة تاريو جديد لتونس

وأنشأ نظاما مختلطا  8009وأقر النص عام . واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا 

 .يعطي للبرملان والحكومة صالحيات أوسع من رئاسة الجمهورية

استحال على صاحب السيادة أن يمار  اختصاصات السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا "وأضاف أن 

الدساتير "و أن ."السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فال بد من نص جديد

توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج ملدة معينة وهؤالء وضعوا البرنامج 

، في إشارة إلى ألاحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب "تفيدون منهالذي سيس

ر .املرجعية إلاسالمية الذي حظي بأغلبية في املجلس التأسيس ي
ّ
بضرورة إعادة ألاموال "في الاجتماع " سعيد "وذك

 
ُ
ل بالشعب التونس ي داعيا القضاء إلى املنهوبة إلى الشعب التونس ي، وإلى وجوب التصّدي لكل املمارسات التي ت

ّ
نك

  .، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية عبر الـفيسبوك"الاضطالع بدوره في تطهير البالد من الفاسدين

د على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن ال تقبل عطفا بدون اح رام    
ّ
كما  أك

جويلية، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من  82في " سعّيد"أعلن قيس   هذا وقد. رادة الشعب

على " خطر داهم"في حال وجود " تدابير استثنائية"الجمود السياس ي في البالد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ 

 .البالد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرملان



                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  101101 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من  88في "  قيس سعيد"ور شهرين، أصدروبعد مر     

كما أورد  ."حتى إشعار آخر"الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد إلاجراءات التي اتخذها 

، في إشارة إلى تعديل دستور "ات السياسيةبا صالح"سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة " سعّيد "ألامر الرئاس ي أن 

 214 .أو تغييره 8009

دعا حزب التيار الشعيي إلى انجاز إصالحات سياسية " " 8000ديسمبر  01لثورة  00الذكرى "إحياء و بمناسبة  

عد واقتصادية واجتماعية، وتحرير القضاء، وفرض السيادة الوطنية باعتبارها من ألاولويات التي يتوجب تنفيذها ب

جويلية، للعودة إلى املسار السليم لثورة الشعب وبناء الدولة الوطنية على أسس استقاللية القرار الوطني  82خطوة 

الذكرى "في بيان له اليوم الجمعة بمناسبة إحياء " التيار الشعيي"وطالب  .والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية

ات سياسية شاملة وجذرية تتعلق بوضع دستور جديد يحف  الحقوح بإنجاز إصالح" 8000ديسمبر  01لثورة  00

والحريات ويقطع مع الفوض ى وازدواجية السلطة، وقانون انتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير 

اد كما دعا إلى تحرير القضاء وفتح باب املحاسبة لكل رموز الفس.. .واجهتها والانقالب مجددا على الشعب التونس ي

السياس ي وللمتورطين في إلاضرار بانمن القومي وفي الاغتياالت والتسفير والتمكين لإلرهاب حتى تفكيك شبكة إلاجرام 

وأكد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات  .املتشعبة وتطهير أجهزة الدولة ألامنية والقضائية وإلادارية من عناصرها

ة بما يمكن من تعبئة املوارد املالية الداخلية عوضا عن املديونية اقتصادية سيادية بديال عن إلاجراءات املوجع

املشطة ومقاومة اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات، واستعادة السوح الداخلية واملحافظة 

ز إصالحات كما شدد الحزب في بيانه على أهمية فرض السيادة الوطنية  نجا.على املقدرة الشرائية للمواطنين

سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية، معتبرا أن معركة فرض القرار الوطني املستقل هي جوهر الصراع 

                                                           

 :0203ديسم ر  31ر واشن ن – الحرة، سعّيد يعلن قرارات جديدة.. واستفتاء دستوري 5255حتى  نا لبرلماتجميد  214

-https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF
-2022-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

%D8%AF%-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1 
 

https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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السياس ي الدائر داخليا وخارجيا هذه ألايام بين الشعب التونس ي وقواه الوطنية التحررية من جهة، وبين منظومة 

 215" . للحفاع على مصالحها وامتيازاتها من جهة أخرى إلاخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج 

 النهضة دون تسميتها، بالتآمر مع دوٍل أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها" قيس سعيد"وقد اتهم الرئيس    
 
وأشار . حركة

 .  إلى قيام جهات تونسية بحمالٍت دعائية في الخارج تستهدف تونس

بحق حركة النهضة والبرملان، طالب حزب التيار الشعيي "قيس سعيد "ي وفي خطوة داعمة  جراءات الرئيس التونس    

، باعتباره 
 
و شدد . بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة املنهارة"بحل البرملان نهائيا

 أمام منظومة النهبضرورة تغيير النظام السياس ي والقانون الانتخابي في البالد، لقطع الطريق نهائ"الحزب على 
 
، في "يا

سعيد قرر أواخر الشهر املاض ي تجميد عمل البرملان وتجريد . إشارة إلى رئيس البرملان وتياره آلاتي من صلب النهضة

أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية 

 . نقاذ مؤسسات الدولة

 

علما بأنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البالد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة 

 216.والبرملان، ال سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء املقال

الداخل والخارج، إجراء استشارة شعبية على الان رنت تشمل التونسيين في " قيس سعيد" كما قرر الرئيس التونس ي   

وفقا .  8088لتقديم مق رحات بشأن إلاصالحات السياسية، في الف رة بين ألاول جانفي وحتى نهاية شهر مار  عام 

، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه إلاصالحات املق رحة في الخامس والعشرين من " سعيد"لقرارات الرئيس

بأنه سيعين لجنة من " سعيد"كما ذكر. 8088ديسمبر من عام  01نية يوم وستجرى الانتخابات البرملا.جويليا املقبل

                                                           
 :8088-1-10أجهزة الدولة ألامنية والقضائية وإلادارية، التيار الشعبي يدعو إلى تطهير   215

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3

%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1  

 

 :5253أوت  13لى تونس، التآمر عقيس سعيد يتهم النهضة ضمنيا بالرئيس   216 

-adath.net/maghreb/2021/08/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9https://www.alh
%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-1 

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9
https://www.alhadath.net/maghreb/2021/08/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.alhadath.net/maghreb/2021/08/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.alhadath.net/maghreb/2021/08/31/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 بحلول شهر جوان قبيل إجراء الاستفتاء العام
 
وأضاف في  .الخبراء لصياغة دستور جديد للبالد، لكي يكون جاهزا

 217. بعد مهاجمته املنتقدين لتدخله" نريد أن نصح  مسار الثورة والتاريو: "خطابه

التونس ي بعد تولي حركة النهضة الحكم منعرجا  خطيرا  بات يهدد أمن الدولة وأمن املتقاضين، وقد عرف القضاء 

محمد "و" شكري بالعيد"ولم يحسم القضاء املوالي للنهضة في في العديد من القضايا الخطيرة كاغتيال الشهيد 

، يوم الخميس، حل "قيس سعّيد" يوعلى إثره  أعلن الرئيس التونس ... والجهاز السري لحركة النهضة "  البراهمي

لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل الدولة "مجلس القضاء ألاعلى على أن يحل محله مجلس آخر، مشددا على أنه 

ال يمكن تطهير البالد إال بتطهير "أنه "سعّيد "و أضاف . على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة "مؤكدا أنه . 

كما أشار ".القضاء وظيفة وليس سلطة فوح سلطة الدولة. من وضع حد ملمارسات بعض القضاةال بد : "القضاء وأنه

 218." إلى أن السلطة  القضائية لم تحسم العديد من القضايا، رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون "سعيد " الرئيس
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 59645833-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

 
218

 :0200نيفري  32قيس سعيد يعلن حل  جلس القضاء  امعلا ني تانس ر  

-%D9%82%D9%8A%D8%B3-east/1500321-https://www.skynewsarabia.com/middle
-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59645833
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 الفصل الرابع

  دور الاتفاقيات الثنائية في رهن تونس
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وقد تدعم هذا التوجه منذ بداية . ، في أحضان الدولة صاد التونس ي، بالرغم من انطالقته شبه الليبراليةنشأ الاقت  

ار تأميم ألاراض ي من الستينات، عندما قررت الدولة التدخل املباشر في بناء املؤسسات الاقتصادية وإدارتها فكان قر 

جاء هذا التوجه .  أيدي املعمرين وإرساء نظام التقاعد وبع  العديد من املشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام

لزامه باح رام السياسة العامة للدولة ودعوته إلى التحول رغم إقرار الدولة باح رام القطاع الخا  وإلابقاء عليه مع إ

أدى هذا  . من التجارة واملضاربة العقارية إلى ألانشطة املنتجة، وهو ما أطلق عليه البعض تجديد القطاع الخا 

الدولة وتحولت إلى ما أصبح يعرف فيما بعد برأسمالية الدولة القائمة على مبدأ  التوجه إلى بروز مركزية دور 

 .التخطيط الاقتصادي

و با ضافة إلى املوروث الصناعي الذي تركته الاستعمار واملتمثل خاصة في الصناعة املنجمية التي وقع تدعيمها من     

كيميائية والصناعات الغذائية   -صناعات الب رو طرف الدولة الحديثة، برزت بعض الصناعات الجديدة مثل ال

وصناعة الجلود ومواد البناء وصناعة النسيج و تمكين هذه الصناعات من احتكار ألاسواح الداخلية ومنحها امتيازات 

وتم إنشاء مجموعة من الوحدات إلانتاجية وإصالح الهياكل   كما أولت الدولة اهتمام  باملجال الفالحي.ضريبية  

هكتار في الشمال والوسط والجنوب و أنشأت  200.000وحدة إنتاج تضم  800راعية، وفي هذا إلاطار تم بع  الز 

غير إن خيار الاقتصاد املوجه لم يدم طويال، فمع بداية عشرية  . هكتار 100.000تعاونية غطت  000الدولة 

مؤتمر املنستير للحزب الاش راكي الدستوري  السبعينات أقرت الدولة مبدأ الليبرالية الاقتصادية على أرضية نتائج

حل العديد من التعاضديات التجارية،التفويت في حصص من ألاراض ي املؤممة، بروز شعار تطهير   الذي أقر

 219.املؤسسات الصناعية بتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخا 

لية ، وهي مجلة شاملة لكل  القطاعات  مجلة الرصود املا 0414بنهاية تجربة  اقتصاد التعاضد صدرت في  

الذي أعط  للصناعات  التصديرية مكانة هامة باعتبارها  0418و قد تلى  ذلك إصدار  قانون أفريل .الاقتصادية 

                                                           
219

 :02ص -ر0222-00رعدد   ثال تانس:  المغرب العربي المؤسسة و أ ر العالمة ني سالز ل يضر قانة  

https://journals.openedition.org/insaniyat/7060 
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وقد ركز هذا القانون  على الاعتماد على الرأ  املال الخا   املحلى وألاجنيي وإعطاء . مصدرا هاما للعملة الصعبة

وقد تالحقت  النصو  التشريعية .من  الامتيازات  و التتجيعات  للمستثمرين  وخاصة ألاجانب منهم  أكثر ما يمكن 

املتعلق  بالالمركزية الصناعية   والصناعة املعملية   19النصو  التشريعية في هذا  املجال ، وجاء القانون عدد  

وقد عرفت  تونس . OF SHORE) )ع غير املقيمينقانون يتعلق باملؤسسات املالية العاملة م 0411ثم صدر في سنة .

استقرارا   تشريعيا  ولم تسعى  الدولة التونسية إلى إيجاد أي  0420إلى سنة  0418خالل  الف رة  املمتدة  من سنة 

املؤرخ  19تغيير على  مستوى التصور التصور العام لالستثمار  عدى بعض التنقيحات  الطفيفة  مثل القانون عدد 

 0420.220جوان   80املؤرخ في  21- 20الذي نقح   وفقا للقانون  عدد  0419أوت  0في 

عرف الاقتصاد التونس ي تدهورا كبيرا " الربيع العربي"وبعد وصول حركة النهضة إلى السلطة بعد ما يطلق عليه بـ   

من الزمن في  التفويت في على جميع ألاصعدة وذلك للمساعي الحثيثة التي قامت بها الحكومات املتعاقبة ملدة عقد 

 .جل القطاعات املربحة لجهات أجنبية بعد تعمد إفالسها

من  توحدت القوى ألاوروبية من جديد مع القوى القديمة املتجددة في تونس لتحقيق  مقاصدهم وأهدافهم  و    

عهد الحماية "نس  مجددا فيالتي  وضعت تو " ألاليكا""  اتفاقيات تبادل الحر والشامل واملعمق"خالل توريطها بإبرام 

ير العديد  و رغم".الثانية 
ل
من تبعاتها على السيادة الوطنية التونسية وعلى كل القطاعات دون استثناء، إال أن  تحذ

مصرة على املض ي قدما  مضاء هذه الاتفاقية رغم  "بالربيع العربي "الحكومات التونسية  املتعاقبة عقب ما يسمى 

الدولية بين تونس والاتحاد ألاوروبي غير متوازنة، مما يجعلها في وضعية غير متكافئة عند أن شروط  املنافسة 

في ظل ألاوضاع الاقتصادية و  مصيرية اتفاقات  في  الانخراط كما أن تونس غير مستعدة أصال  في. التفاوض

غرب، واملتمثل بانسا  في السياسية  والاجتماعية  املتدهورة بعد سيطرة إلاسالم السياس ي املؤيد من طرف ال

فقد لعبت الحكومات املتعاقبة  " .حمادي جبالي"في عهد حكومة   8008التي أطلقت املفاوضات سنة " حركة النهضة"

 221.  على تونس دور كبير وأساس ي في تجسيد التبعية على حساب املصال  الوطنية

                                                           
220

 .1-5دراسة  قارنةر المرجع السابق ص -نعيمة كراولير  قانان االستثمار بتانس  

221
المـركـز الديمقــراطـــي  ر"تانس ني عهد الحماية الثانية” امليكا“ية الت ادل الحر الشا ل والمعمق  ع االتحاد اموروبي تفاقا كراولي، نعيمة  

 :   2ر ص   0200“ال  عة امولا جاان   برلين/العــربـي للدراسات اصستراتيجية والسياسية واالقتصادية ألمانيا
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تحوم  " ألاليكا"اقية التبادل الحر والشامل واملعمق، وإن كان تصريحات الاتحاد ألاوروبي  ، الطرف الرئيس ي في اتف  

على إنجاح الانتقال الديمقراطي بتونس، إال أن الواقع يثبت أن " عزمهم"و " رغبتهم"حول استعمال كلمات مثل  

أوليتهم   وأهدافهم هي إلابقاء على منطقة الشمال إلافريقي عامة  و على تونس  خاصة في دائرة نفوذهم للحفاع 

 . يها كسوح تجارّية  ومصدر للمواد ألاولية عل

اتفاقية  على غرار اتفاقية  ورغم اختالف ألادوات وألاشكال إال أنه ال فرح بين فرض  الحماية   أو  فرض      

 222. مع الاتحاد ألاوروبي، فهدفهما واحد "ألاليكا"التبادل الحر الشامل واملعّمق"

تمرير  عديد الاتفاقات التي تخدم مصالحها في إطار حوار الحضارات بين ضفتي   و بعد نجاح  الدول ألاوروبية في     

ليكون البوابة ألاولى لتمرير عديد الاتفاقيات والقرارات " الربيع العربي"جاء مشروع  223البحر ألابيض املتوسط  ،

                                                                                                                                                                                     
-https://democraticac.de/wp

-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1

-9%D9%85%D8%B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7

-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf%D8%A7%D9%84%D8%AB% 
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 «Mais la Communauté Européenne ne se borne pas à tourner son regard à l’est sur son continent, et regarde 

de plus en plus au sud. En effet, la conférence de Barcelone  , organisée à l’initiative de l’Europe, a mis en place 

le cadre des nouveaux rapports entre les deux rives de la Méditerranée. Cette nouvelle approche du partenariat 

euro-méditerranéen s’articule autour de trois axes principaux: ! Un axe politique qui ambitionne de fixer les 

contours d’un espace méditerranéen de paix et de stabilité. L’engagement politique et stratégique de l’Europe est 

sa réponse face à la présence croissante des Etats-Unis dans la zone méditerranéenne et moyen-orientale à la 

suite de la Guerre du Golfe en 1991. ! Un axe économique et financier avec pour objectif principal la création 

d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l’horizon 20105 , zone qui devrait regrouper une 

quarantaine de pays et huit cent millions de consommateurs. Sa mise en œuvre implique une coopération 

multidimensionnelle entre le nord et le sud de la Méditerranée dans les domaines de l’investissement, de la 

coopération régionale, de l’appui à l’entreprise, de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources 

halieutiques et des ressources énergétiques. ! Un axe social et humain intégrant la coopération entre les 

composantes de la société civile à travers différentes formes de partenariat décentralisé, centré sur les problèmes 

de la femme, de la jeunesse, des activités associatives, de l’éducation, de la démographie, des villes... Dans ce 

domaine, comme pour les autres, la perception sécuritaire prédomine dans la démarche européenne . » Estelle 

BRACK, L’ECONOMIE TUNISIENNE ENTRE AJUSTEMENT ET INTEGRATION (1986 - 1995), THÈSE 

pour le DOCTORAT en SCIENCES ECONOMIQUES, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Droit - 

Economie - Sciences Sociales, Date de soutenance : 4 novembre 1997,p 13  : 

https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf 

 

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf
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 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

التبادل الحر والشامل اتفاقية "، تم استغالل هشاشة الوضع لتفرض 224والسياسات التي تتنافى و مبدأ السيادة 

تقديم "مثل   مع تونس  تحت مسميات براقة  مليئة بتعابير إنسانية تضامنية"واملعمق  مع الاتحاد ألاوروبي 

فهذا هو الاستعمار الجديد الذي يتحرك تحت راية   حوار الحضارات والتآزر بين الشعوب الذي ورد في .  225" املساعدة

 226.ميثاح ألامم املتحدة

مع "  ألاليكا""  اتفاقيات تبادل الحر والشامل واملعمق"تقف مخططات  حركة النهضة عند السعي  برام و لم    

وفي غفلة من الكل سعت حركة .الاتحاد ألاوروبي، بل سعت جاهدة   برام  تونس اتفاقيات ثنائية مع   تركيا وقطر

ام اتفاقيتين مع حلفيها تركيا وقطر، النهضة من خالل رئيسها  ،والذي هو أيضا رئيس مجلس النواب  إبر 

ق
ّ
ق 227بفتح مكتب لصندوح قطر للتنمية بتونس، الاتفاقية ألاولى تتعل

ّ
بالتتجيع  الاتفاقية  الثانية   فيما تتعل

لة لالستثمارات بين تونس وتركيا تباد 
ُ
وقد تم إبرام الاتفاقّيتين مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون . والحماية امل

بين  8004جوان  08اريو وفيما يخّص إحداث فرع لصندوح التنمية القطري، فقد تّم إبرام هذه الاتفاقّية بت.الّدولي

دولة قطر والّدولة التونسّية بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجاالت الطاقة وال ربية والتكوين والبح  العلمي 

والصّحة واملوارد الطبيعية والفالحة والصيد البحري والصناعة والّسكن والسياحة وتكنولوجيات إلاعالم والاتصال 
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ت إلا إلي ورط االتحاد اموروبي دول العالز الثالث بعديد االتفاقيات التي تمس بالسيادج الاطنية  ر والتي ان لقت  نذ العهد االستعماري وتااصل  

  :معلا ات انظر الربط التالي لمزيد  ن ال. السناات الماالية لالستقالل 

 

Guy MARTIN, LES RELATIONS ECONOMIQUES EUROPE-AFRIQUE DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION DE LOME : NEO-COLONIALISME OU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 

INTERNATIONAL? CODESRIA Africa Développement / Afrique et Développement,  Vol. 4, No. 1 (Janvier - Mars 

1979  ), pp. 57-70 (14 pages) : 

https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1 
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 « Depuis 2011, suite aux changements politiques survenus en Tunisie, l’Union européenne a augmenté 

son assistance au pays pour accompagner sa transition démocratique. La Tunisie a, depuis, obtenu le statut 

de partenaire privilégié en novembre 2012.Ces relations effectivement privilégiées sont appelées à se 

consolider davantage. Des négociations pour un futur Accord de libre-échange complet et 

approfondi (ALECA) ont été lancées le 13 octobre 2015 lors de la visite à Tunis de la Commissaire 

européenne au commerce, Mme Cecilia Malmström. » : 

http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/  

226
 .00رالمرجع السابق ص"تانس ني عهد الحماية الثانية” امليكا“تفاقية الت ادل الحر الشا ل والمعمق  ع االتحاد اموروبي ا كراولي، يمةنع  
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 .0انظر الملحق عدد   

 

https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/plan_action_tunisie_ue_2013_2017_fr.pdf
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/presentation-de-l-aleca/
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/presentation-de-l-aleca/
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/press_corner/all_news/news/2015/trade_oct2015_fr.htm
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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مليون دوالر أمريكي لتونس  820حي  منحت دولة قطر  8001ذه الاتفاقّية إلى سنة و تعود ه. والتمكين الاقتصادي

رة تفاهم آنذاك بخصو  . للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس 80-80في إطار مؤتمر الاستثمار 
ّ
وتّم توقيع مذك

 228.إنشاء مكتب لصندوح قطر للتنمية بتونس

لتأسيس مجلس "   الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة"وقيع اتفاقية مع ت" الحكومية  "و فعال أعلنت غرفة قطر    

وقالت الغرفة في بيان، إن توقيع الاتفاقية جاء خالل زيارة رسمية يقوم بها وفد .رجال ألاعمال املش رك بين البلدين

رئيس الاتحاد " ماجول سمير "وزير الاقتصاد واملالية التونس ي، و" علي الكعلي"تونس ي إلى الدوحة حاليا، برئاسة 

إلى أن دولة " عبد الباسط الغانمي "كما ذكر مدير عام وكالة النهوض باالستثمار الخارجي . التونس ي للصناعة والتجارة

 في تونس، كما تعتبر من الدول العشر ألاولى املستثمرة في تونس على الصعيد العالمي
 
. قطر تعتبر املستثمر ألاول عربيا

229 

مع تركيا وقطر، جدال في تونس، مما أبرز اتهامات لرئيس ” املشبوهتين“مشروع الاتفاقيتين التجاريتين وقد  أثار     

باستغالل سلطته، لتمكين الدولتين من املزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد " راشد الغنون ي"البرملان 

ط هذا الجدل املتجدد .التونس ي
ّ
تربط حركة النهضة إلاسالمية بالدوحة وأنقرة في الضوء على العالقات التي  ويسل

 .إطار أجندة سياسية مرتبطة باملشروع إلاخواني في تونس

و أرغم نواب تونسيون الحكومة التونسية على تأجيل النظر في الاتفاقيتين اللتان تتيحان ل ركيا وقطر توسيع   

ة راشد الغنون ي ينوي مناقشتها يومي ألاربعاء وكان البرملان الذي يقوده رئيس حركة النهض .نفوذهما في تونس

والخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلق باملوافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوح قطر للتنمية حول 
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 :0202 اي  4بين الحكا ة وال رلمانر جدل حال اال تيازات الق رية والتركية ر :  نال دربالي ر تجارج وتنمية بين الحكا ة   

-https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88

%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9 C/ 

  

 

  
229
 :0200 ارس   23ق ر و تانس تاقعان اتفاقية صنشاء  جلس امعمال المشتركر  

-https://www.mubasher.info/news/3780805/%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

/ 

 

https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://www.mubasher.info/news/3780805/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%20/
https://www.mubasher.info/news/3780805/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%20/
https://www.mubasher.info/news/3780805/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%20/
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إضافة إلى اتفاقية أخرى تتمحور حول التتجيع والحماية املتبادلة لالستثمار بين الجمهورية  فتح مكتب له بتونس، 

 .لكن النواب احتجوا بأنهما ترسخان التبعية وتنتهكان السيادة التونسية ية وجمهورية تركيا،التونس

و أكدت مصادر نيابية تونسية أن الاتفاقيتين التي تسعى حركة النهضة إبرامها وفي غفلة من الجميع مع قطر وتركيا   

ها مثلما هو حال مشروع القانون ألاساس ي املتعلق و تشكالن خطرا على البالد وعلى استقرارها وسيادت” مثيرتين للريبة“

بين الحكومة التونسية  8001ديسمبر   81باملوافقة على اتفاح التتجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات املبرم في 

والحكومة ال ركية ومشروع قانون أساس ي يتعلق باملوافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوح قطر 

مية حول فتح مكتب لصندوح قطر للتنمية بتونس أن تزامن طرح الاتفاقيتين يكشف سياسة التمكين التي للتن

تنتهجها حركة النهضة داخليا وخارجيا وسعيها لتطوير التواجد ال ركي القطري في تونس، في إطار مشروع كامل يقوده 

أن الاتفاقيتين تمنحان سلطات واسعة وامتيازات  "قمودي"وأوا  النائب .تنظيم إلاخوان للتوسع في البلدان العربية

كبرى في صلة بقطاعات حيوية و اس راتيجية ونفوذا واسعا يضعهما خارج املجال القانوني للدولة التونسية، وهو أمر 

تت زالن في خانة الاستعمار وليس “يحد من السيادة الوطنية ويضر باستقاللية القرار الوطني واعتبر أنهما  

 230.”ارالاستثم

ملاذا  يرغب  مكتب  مجلس  النواب  تمرير هاذين املشروعين بهذه السرعة وفي وقت ما  والسؤال الذي يطرح هنا    

عبير "وهو ما أكدته .زالت فيه العديد من مشاريع القوانين الهامة التي تهم مصلحة البالد واملواطن على الرفوف

ه تّم التسريع في طلب النظر في  نائبة عن الدستوري الحر، في ندوة وحفية" موس ي
ّ
عقدتها بمقر البرملان التونس ي، و إن

وأواحت موس ي أّن تلك .بين حركة النهضة إلاسالمّية، وقطر وتركيا” املريبة“الاتفاقيتين، بسبب عالقة وصفتها بـ 

حتى يتم تمريرهما في “، متسائلة عن وجه الاستيجال من أجل إبرام الاتفاقيتين، 8001و 8001املشاريع تعود إلى سنة 

مثل هذه الف رة الاستثنائية وفي مثل هذا الظرف بالذات، حي  الجميع منشغل بأزمة كورونا وفي ظل خرح 

أصبحا يتكونان من ائتالف برملاني حاكم يمرر “وأشارت إلى أّن رئاسة مجلس النواب ومكتب املجلس .،”للقانون 

                                                           
 :0202, 4 اي  نريق التحريرر –الر سة  ،(2-0)لا سيادته اتفاقيتان  ع تانس تثيران الري ة وتعتديان ع.. لصالح تركيا وق ر  230

-https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8 / 

 

https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%20/
https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%20/
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كما اتهم البعض حركة النهضة . عدة خروقات“، مؤكدة وجود ”رقيب املشاريع التي يرغب في تمريرها  دون حسيب وال 

  231.بأنها تدافع عن املصال  ال ركية والقطرية أكثر من الدفاع عن املصال  التونسية 

زيارة إلى قطر   "    أ.م"عن  الواسطة  بين تونس و الدول الاستعمارية الجديدة قطر وتركيا حي  أدى وفد " أ.م"و كانت    

" عبد السالم بن عياد"نائيي الرئيس و"هشام اللومي "و" حمادي الكعلي"برفقة  .8080مار   89إلى  80لف رة  من في ا

كما  .مدير العالقات مع البلدان العربية باالتحاد" حسن القروي"عضو مجلس ألاعمال املش رك التونس ي القطري، و

اد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد أعلن الاتح. حضر سفير تونس في الدوحة سامي السعيدي

على مذكرة تحيين القانون ألاساس ي للمجلس املش رك  ، أنه تم التوقيع8080مار    80الثالثاء املوافق لـ"  أ.م"

وتطوير مهامه مع .( 0441وقد أنشأ املجلس التونس ي القطري املش رك بين الاتحاد والغرفة سنة )التونس ي القطري 

، أن الطرفين قررا "فيسبوك"وأضاف، في بال  نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل .فة تجارة وصناعة قطرغر 

إنشاء لجان فرعية صلب املجلس وخاصة في مجال الاستثمار لتقديم توصياتها إلي السلطات ذات العالقة، كما اتفقا 

  232 .بتونس 8080من سنة  على عقد الاجتماع املقبل للمجلس في  نهاية الثالثي الثاني

ا مع اتحاد الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية يضبط   8000جانفي  00حي  أمض ى الاتحاد في   
 
اتفاق

في هذه السنة بالذات لم يستطع الاتحاد بسبب  .شراكة ثالثية تحدد مبادئ وشروط النهوض بالحوار الاجتماعي

أن يخوض ( سياسية وعمليات إرهابية و اعتصامات عمت جهات البالد  اغتياالت)الوضع السياس ي الغير مستقر

وقد نجاح الاتحاد الراعي الرسمي للحوار  .مفاوضات وكان إنقاذ التجربة الديمقراطية الوليدة ذا أولوية القصوى 

ية، أمض ى الوطني في  إقناع كل ألاطراف بحكومة تصريف أعمال من أجل إلاعداد الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراط

                                                           
 :0202, 4 اي  نريق التحريرر –الر سة  ،(2-0)اتفاقيتان  ع تانس تثيران الري ة وتعتديان علا سيادته .. لصالح تركيا وق ر  231

-https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

-%D8%B1B7%D9%88%D9%82%D8%-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

-D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%

%D8%AA%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B9/ 
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 :0200 ارس  04تانس وق ر تاقعان  اتفاقية إحداث  جلس امعمال المشتركر   

-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8 B1 

 

https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A/
https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A/
https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A/
https://www.alramsah.com/%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A/
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%20B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%20B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%20B1
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ا في ألاجور سنة 
 
وقد سجل عدد إلاضرابات في القطاعين العام والخا   .مع حكومة مهدي جمعة 8009الاتحاد اتفاق

ا بنسبة  8002واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خالل التسعة أشهر ألاولى من سنة  تراجع 

ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة  ،وفق 8009مقارنة بنفس الف رة من سنة  98باملائة 

الشؤون الاجتماعية  شهدت تونس إضرابات قطاعات حيوية كانت محل جدل كبير في الرأي العام مثل التعليم 

 بمختلف مستوياته والصحة والاتصاالت واملناجم والكهرباء والغاز والقضاء وموظفي وزارة الخارجية وأعوان إلارسال

 233.إلاذاعي و التلفزي وغيرها من القطاعات الحيوية

بمساعدة غربية من السيطرة على املشهد "    (   أ.م)"وبذلك  تمكن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية     

. ذاوال تزال طموحاته نفسها حتى يومنا ه 800التي جرت سنة " الحوار الوطني"السياس ي  وكان ذلك من خالل بوابة 

بعض " والاتحاد التونس ي للشغل  حي   يرى "      أ.م"فقد ظهرت نداءات تدعو إلى تكوين لجان تفكير مش ركة  بين 

وإلاتحاد العام "     أ.م"جمع املسارات وتكوين لجان تفكير مش ركة بين " املشيش ي"املتابعين أنه كان يف رض على 

ى عدة واجهات وإلانصات ملق رحات املنظمتين الوطنيتين اللتين ال التونس ي للشغل من أجل التفكير في إلاصالحات عل

يمكن تنفيذ أي إجراءات إصالحية دون اللجوء إليهما في البلورة والتفكير والتنفيذ خاصة في ما يتعلق بتطوير إلادارة 

ن املنظمتين من شأنه وإلاصالح الجبائي وإدماج القطاع املوازي في الاقتصاد املنظم ولعل تكوين لجان تضم ممثلين ع

في آلاونة ألاخيرة من جهة وتشكيل نواة تفكير تكون "     أ.م"أن يذيب جليد التوتر الحاصل بين املنظمة الشغيلة و

منطلقا  رساء حوار وطني اقتصادي اجتماعي خاصة وأن الحوار السياس ي بين أضلع الحكم ما يزال غير محسوم 

اقمة بين الرئاسات الثالث وتمسك رئيس الجمهورية بعدم تشريك بعض ألاطراف وذلك بالنظر لألزمة السياسية املتف

 234 ".ممن يصفهم بالفاسدين واملتآمرين
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التجربتان المصرية والتانسية ني (أحمد  حمد  ص فا رحياج اليعقابار الدور السياسي للنقابات العمالية العربية ني ظل  ارات الربيع العربي   

 :22ص2015المشرول النقابي اصقليمي - نظمة نريدريش إي رت )العمل النقابي ق ل وأ ناء وبعد الثارات

files/bueros/tunesien/13449.pdf-http://library.fes.de/pdf 
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 .. لجان تفكير  شتركة بين الحكا ة و نظمة امعراف ناتن الكسراوير نرصة ل لارج تصّارات لإلصالحات االقتصادية   

 

http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews[tt_news]=20858&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=9c2cf6e1

79 

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf
http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=20858&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=9c2cf6e179
http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=20858&tx_ttnews%5bbackPid%5d=5&cHash=9c2cf6e179
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، ليكون مناسبة  لتمرير "الحوار الرباعي" فرض خطة جديدة على غرار "  أ.م"وبذلك بات من الواا  نية وخطة     

" خطيرة من حي  نتائجها الحينية واملستقبلية ، وذلك  بتعلة عديد الاتفاقيات التي ستورط تونس أكثر في اتفاقيات 

عن إيمانه بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثالثي كمنه  لدفع العالقات   "  أ.م"فقد  أعرب  " إنقاذ املؤسسات

ت بعيدا املهنية وللخروج من ألازمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانا

ودعا إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثالثي بما يتمان ى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات .عن كل تشنج أو مغاالة أو توظيف

الخروج منها، وبهدف إنقاذ املؤسسات ومواطن الشغل من خالل جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع 

يؤكد أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونس ي   .في ألاجور  الراهن وال يعني بالضرورة آليا الزيادات

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونس ي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة 

لزاخر بالنضال في التونسية للدفاع عن حقوح إلانسان، هذه املنظمات الوطنية العريقة ذات الرصيد التاريخي ا

بناء دولة الاستقالل، هي التي أنقذت تونس من ألازمة السياسية الخانقة التي   من املستعمر وفي  التحرر   مرحلة

ومن الكارثة التي كانت تحدح بها، وهي تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد، وجلبت لتونس  8000عرفتها سنة 

لت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع وتحو   ،8002  جائزة نوبل للسالم لسنة

 .مهما كانت طبيعتها  العربي بدفع من ألامم املتحدة، مجددا التأكيد على أن الحوار يبق  السبيل الوحيد لحل املشاكل

"235 

أن دولة قطر أنشأت " الشرح "في تصريح لـ "إسماعيل باباه"الشيو  كما أكد ممثل صندوح قطر للتنمية في تونس   

كبرنامج تابع لصندوح التنمية لدعم التنمية الاقتصادية في   (QFFT)صندوح الصداقة القطري بتونس 8000سنة 

فة  .مليون دوالر 41من خالل الهبات التي تبلغ . تونس
ّ
و وا  بأن صندوح قطر للتنمية هو مؤسسة عامة قطرية مكل

و تشمل هذه الاتفاقية عدة قطاعات . التنمية الخارجية با نابة عن دولة قطربتنسيق وتنفيذ مشاريع ومساعدات 

من بينها الطاقة، ال ربية والتكوين والبح  العلمي، الصحة، املوارد الطبيعية، الفالحة والصيد البحري، الصناعة، 
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 :0207-9-1، 0270حاد األعراف يؤكد أن المنظمات الوطنية أنق ت تونس سنة ات: دعا لتجديد الحوار االجتماعي العالثي  

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A-%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1  

 

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/296971/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2013
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/296971/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2013
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اريع ذات طابع إنساني وأضاف بأنها مش .السكن، السياحة، تكنولوجيا املعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي

 236 .اجتماعي

ومع اتساع خارطة الجهات املانحة وزيـادة أنشطتها املختلفة، يبدو من البداهة التساؤل  ملاذا تقدم   الجهات     

املانحة مساعدات للدول الفقرية؟ وما هي أهم أهداف هـذه الجهات املانحة؟ بمعنى آخر، هل أن الـدوافـع إلانسانية 

في سلوكيات الــدول املانحة؟ هل من دوافـع وأهداف أخرى كبرى من وراء تقديم مساعدات للدول هي املتحكمة 

 237الفقرية؟

، لكن (على اختالف قطاعاتها) وفقا لعديد  الخبراء فإنه  يتم تبرير أغلب املساعدات بأنها تستهدف أغراض التنمية   

تشير دراسة عالم الاقتصاد البريطاني الحاصل على جائزة  املؤشرات تشير وبشكل قاطع إلى نتيجتين وااحتين، ألاولى

والذي عمل مع البنك الدولي واستنادا لدراسته التطبيقية على دول مثل   Angus   Deaton"أنجو  ديتون "نوبل 

ق  تعميم الفساد في الدول النامية التي تتل" الهند وجنوب إفريقيا إلى أن املساعدات الدولية كانت سببا وااحا في 

  Can Foreign Aid“وعنوانها " William Easterly" " وليام  إيس رلي"أما دراسة " . املساعدات ولم يكن له اثر في التنمية

Buy Growth?"  سنة في إفريقيا   00والتي تدر  معامل الارتباط بين النمو الاقتصادي واملساعدات في ف رة طولها

وفي دراسة .فكلما زادت املساعدات كان معدل التغير في معدالت النمو أقلكشفت  أن عالقة الارتباط عالقة عكسية، 

 Aid and Growth: What“وكان عنوانها   Arvind Subramanian and Raghuram Rajan"أخرى أنجزها الباحثان 

Country Evidence Really Show -Does the Crossدات كانت تبين أن معدالت النمو في الدول التي لم تتلق املساع

                                                           
  

 : 0207فيفري   19مليون دوالر من ق ر لتمويل مشاريا في تونس، 052: زمردة دلهومي، ممعل صندوق ق ر للتنمية لـ الشرق 236

-%AB%D9%84sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%D8-https://al

-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 
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رعربية 0202المساعدات الخارجية بين امهداف اصستراتيجيةر والفااعل والمؤ رات الداخلية ني الدول المانحةر سياسات  اي   اسا عاليةر  

 :0ص  14عدد

2015_Alaya.pdf-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue014/Pages/Siyassat14 

https://al-sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA
https://al-sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA
https://al-sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA
https://al-sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue014/Pages/Siyassat14-2015_Alaya.pdf
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 8000إلى  0410أعلى في معدالت نموها من الدول التي تلقت املساعدات ، وحي  أن الدراسة تغطي ف رة طويلة من 

 .أي خالل أربعين سنة، فإن ذلك يزيد النتائج وجاهة علمية

  Foreignوعنوانهاالتي توصلت في نتائج دراستها   Carol Lancaster"كارول لونكاس ر"كما دعمت هذه النتائج بدراسة لـ 

Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics  إلى نفس النتيجة وهي عدم جدوى املساعدات في النمو

 .الاقتصادي

فقد أكد وبنماذج كمية في دراسته   William Easterly"وليام أيس رلي"أما ألاستاذ الجامعي والباح  في البنك الدولي

أن البيروقراطيين وألافراد املعنيين باملساعدات في الدول الغنية فشلوا في تقديم  urden The White Man’s Bوعنوانها

فالتسول . أية مؤشرات كمية وااحة على أي دور للمساعدات في دعم معدالت النمو الاقتصادي على املدى الطويل

ونسبة ما هو إنساني حقا في  .دال يبني دوال ، واملساعدات ال تقود للتنمية، بل تزيد من نسب الفساد والاستبدا

 238. باملائة  0،4املساعدات الدولية ال يتعدى 

وبناء عليه ال يمكن لعاقل أن يصدح أن تقوم  قطر بعمل إنساني بعد ثبوت تورطها في تخريب الدول العربية في ما   

حركة  إخوان "ع تونس منذ تولي ، مما يطرح التساؤل عن نوعية الاتفاقيات التي تم إبرامها م"بالربيع العربي"يسمى بـ

 ؟ "حركة النهضة "والتي غيرت اسمها إلى " املسلمين 

سيكون  لصندوح قطر للتنمية  سلطة كبيرة ال يمكن حتى للدولة أّن تتحكم فيها حي  تنص بنود الاتفاقية على " و 

ه 
ّ
ل بشكل مباشر أو غير مباشر املشاريع الت"أن

ّ
، بمعنى آخر "ي يشارك فيها الصندوح ال يمكن للدولة التونسية أن تعط

إذا ما تم في أحد مشاريع الصندوح ارتكاب أخطاء أو تجاوزات أو جرائم، أو في حال دخل الصندوح في مشاريع 

ه ال يحق للدولة التونسية أن تتدخل في هذه املشاريع، وإن حاولت 
ّ
مخالفة للبرنامج التنموي للدولة التونسية فإن

ه يت
ّ
كما يحق للصندوح أن يدخل في شراكات مع .اح للصندوح أن يقاضيها وأن يطلب منها تعويضاتالقيام بهذا فإن
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 : 0201 اي   22: الفلس يني  مبحاث السياسات  والدراسات اصستراتيجية ر ساراتنخ المساعدات االقتصادية والثمن السياسيرالمركز  وليد ع د الحير 

-https://www.masarat.ps/article/5156/%D9%81%D8%AE

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

https://www.masarat.ps/article/5156/%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.masarat.ps/article/5156/%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.masarat.ps/article/5156/%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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ها في تونس بدون العودة للدولة التونسية، ووفق بنود نفس الاتفاقية 
ّ

أطراف أجنبية في خصو  املشاريع التي يتوال

بالعملة الصعبة بدون أي قيد أو يحق للصندوح تحويل ألاموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى و 

أما بخصو  الطاقة التشغيلية لهذه املشاريع؛ فاالتفاقية تنص على أنه يسمح للصندوح باستخدام .. شرط

ه ال يسمح للدولة 
ّ
املوظفين واملستشارين ذوي الجنسيات ألاجنبية وتمنح لهم تراخيص عمل، وألاخطر من هذا فأن

  239. التونسية بمراقبة هؤالء

التدليس والتحايل في “بـ" راشد الغنون ي"بالبرملان عن كتلة الحزب الدستوري الحر " عبير موس ي"تهمت النائبة وا   

ووصفته رئيسة الحزب الدستوري ، بنود .“املشروع الاستعماري “، الذي وصفته بـ“قضية صندوح قطر للتنمية

واتهمه    .“قرارها الوطني، ومحو لسيادتها على ترابهاالاحتالل املفضوح للدولة التونسية، وضرب الستقالل “الاتفاقية بـ

، “محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوح قطر للتنمية على أعمال البرملان دون مصادقة مكتب املجلس عليها“بـ

 .مطالبا بعدم عرضها على التصويت

رير الاتفاقية غدا الثالثاء، و يسعى نواب الحزب الدستوري الحر، من خالل خطوتهم هذه، إلى منع مناقشة وتم   

تم " راشد الغنون ي"وقد قدم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرملان .بعد مساع قضائية ملنع عقد هذه الجلسة

 .توجيهها إلى وكيل النيابة في املحكمة الابتدائية في تونس،  بطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى املجلس واملصادقة عليها

ه الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى رئيس الحكومة، خالل شهر سبتمبر من العام املاض ي، هذا وقد سبق وأن وج

من  001دعاه فيها إلى سحب مشاريع القوانين املتعلقة باالتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل الـ 

ها ما لم تعرض على الجلسة النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب، الذي ينص على حق جهة املبادرة ب حب مبادرت
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 :0200-4- 05 ا أهدانها؟ اتفاقيات حفريات ..ات  تجمع تانس بق ر وتركيا برعاية النهضة اصخاانيةاالتفاقي  

ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%https://www.hafryat.com/

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-AA

-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9 

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
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دخل نواب الحزب الدستوري الحر، يوم الاثنين، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرملان التونس ي، مطالبين  .العامة

  240 .بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوح قطري للتنمية في تونس

يكاد ال يضارعه ” اللعب على الحبلين“ يمار  أدواره كأصل من أصول " "راشد الغنون ي" على أن  وهنا يؤكد البعض    

ويدير شؤون . وُيبطن غيره، ويزعم الديمقراطية بينما هو يستبد بمنصبه برغم الفشل” الاعتدال“فهو ُيظهر . فيه أحد

وأمض ى . البرملان ليس ليمثل مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية، وإنما لكي يتدبر تحالفات فساد ومؤامرات تمكين

وبرغم أن . ته للبرملان ليس للدفاع عن مصال  تونس وإنما للدفاع عن مصال  داعميه الخارجيينمعظم أوقات قياد

ويزعم أنه حزب وطني من . حزبه حزب أقلية في النهاية، إال أنه يستبد بما يريد ننه حصل على مقاعد أكثر من غيره

 241 " .ا دون أن يالح  أنه امتداد ملشروع خارجي ال عالقة له بالوطنية من ألاس

أّن الاتفاقية التي ستتم مناقشتها تم إمضاؤها بانحرف ألاولى " عبير موس ي"وفي ذات السياح ذكرت النائبة بالبرملان     

ا كان ألامين العام السابق لحركة 8001، وأنه في عام 8000عام 
ّ
 للتنمية "زياد العذاري  "النهضة تم تمريرها مل

 
وزيرا

شبهات تحوم حول هذه الاتفاقية في "وأكدت أّن هناك  ."يوسف الشاهد" والاستثمار في الحكومة السابقة برئاسة

 .منافية لألعراف وترتقي إلى درجة التخابر"، التي قالت إّنها "الغنون ي"و" أردوغان"مضمونها، وفي ربطها بالعالقة بين 

242 
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 :8081جوان  82ملان ملنع تمرير اتفاقية مع  قطر ،يعتصمون داخل البر " الدستوري الحر"نواب .. تونس  

news/2331696-https://www.eremnews.com/news/maghreb 

 

241 
 :0200-5-2ضةر راشد الغناشي نقد  قة ق ال عريض  ن قيادات وكاادر حركة النه علي حالل للغناشي حرام علا سعيّد 

 

-https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84

-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%BA

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89 
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 :0200-4- 05 ا أهدانها؟ اتفاقيات حفريات ..االتفاقيات  تجمع تانس بق ر وتركيا برعاية النهضة اصخاانية  

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-AA

-A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1  

https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2331696
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
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، دعاه فيها إلى سحب 8080ه الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى رئيس الحكومة خالل شهر سبتمبر وج" هذا  وقد  

من النظام الداخلي ملجلس  001مشاريع القوانين املتعلقة باالتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 

وكان البرملان وقتها .الجلسة العامةنواب الشعب الذي ينص على حق جهة املبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على 

قد قّرر تأجيل الجلسة العامة بطلب من الحكومة إلى اجل غير مسمى، وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع 

املتعلق باملوافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوح قطر  2/8080القانون ألاساس ي عدد 

 243.دوح قطر للتنمية بتونسللتنمية حول فتح مكتب لصن

ق باملوافقة على 8080جوان  00وقد  صادح مجلس نواب الشعب يوم ألاربعاء    
ّ
، على مشروع قانون أساس ي يتعل

اتفاقية مقّر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوح قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوح قطر للتنمية بتونس 

سامي "ألامين العام املساعد لإلتحاد العام التونس ي للشغل  وقد علق .فضر  08احتفاع و 00نعم  088بـرّمته بـ 

نشر اليوم تدوينة على حسابه الخاّ  بالفيسبوك أفاد من خاللها أّن الاتفاقية مع الصندوح القطري تأتي " الطاهري 

مع تمرير هذه منّددا بكّل نائب صّوت '' الشنطة وبسط الهيمنة''في سياح التمكين وتبييض ألاموال وتجارة 

 244.  الاتفاقية

جدر إلاشارة إلى أّن هذا القانون مّر في البرملان وسط حالة من الفوض ى والتشّنج وفي سابقة ليست ألاولى من نوعها ي"و

وحيي "تّم الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحّر عبير موس ي من قبل النائب املستقيل من إلائتالف إلاسالمي 

الذي تعمد الاعتداء عليها لفظيا ولم يكتفي بذلك فقام بركلها "  سيف الدين مخلوف"بل الراديكاليثّم من ق"صمارة 

 245".وسط صمت رئاسة املجلس، وذلك لرفضها تمرير مشروع هذا القانون 
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 ”امحزاب تعترض“رغز الجدل و ع تركيا ” تمضي قد ا“إتفاقية : تانس وصندوق ق ر للتنمية  

-https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 / 

 

 

 
245
 :8081جويلية  08الجمعة  تنمية القطري بتونس،البرملان ُيصادق على مشروع قانون إحداث مقّر لصندوق ال 

 

-ouuoou-uuoouou-uououu-uuou-ooooo-uouuu-uoouo-ouu-uuooou-https://ar.businessnews.com.tn/ouoouuou

oouuo,520,20163,3 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://ar.businessnews.com.tn/ouoouuou-uuooou-ouu-uoouo-uouuu-ooooo-uuou-uououu-ououuuo-ouuoou-oouuo,520,20163,3
https://ar.businessnews.com.tn/ouoouuou-uuooou-ouu-uoouo-uouuu-ooooo-uuou-uououu-ououuuo-ouuoou-oouuo,520,20163,3
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حادثة مخجلة وقعت تحت قبة ":  "الربيع العربي"كما علق البعض على هذا التصرف الغريب على تونس قبل    

و من نائب كان من املف رض أن يمثل القانون و يعمل إلى حماية الحقوح و الحريات بما في ذلك حقوح املرأة و البرملان 

و سقطت عنه  فالنائب ال يعرف الاح رام و ال التقدير و ال تليق به صفة النائب . التي يبدو انه ال وجود لها في ميجمه

و قد نتفق مع النائبة عبير موس ي أو . لكونها تختلف معه سياسيا صفة املواطنة حين تجرأ على صفع امرأة ال لش يء إال 

املؤسف  بغض النظر عن مواقفها  ومن  نختلف معها لكنها تبق  امرأة و أما و زوجة و ممثلة للشعب تستحق الاح رام 

تونسية إلى إن يتواصل العنف املسلط ضد املرأة إلى جلسات السلطة التشريعية و من الصادم أن تتعرض املرأة ال

 246."العنف بسبب آراءها السياسية 

وقد  كشفت  ألاحزاب التونسية موقفها  من هذه الاتفاقية املصيرية التي ستجرد تونس من سيادتها    حي  رحبت   

بعض ألاحزاب سياسية تونسية بالتعاون القطري التونس ي واعتبرته دعامة  لالقتصاد التونس ي املتعثر بسبب ألازمات 

ية ،فمصلحة تونس تقتض ي إلاسراع باملصادقة ملا توفرانه من فر  لالستثمار والتشغيل، إضافة إلى خلّوهما املتتال

من أّي مّس بالسيادة الوطنية، مشددين على أنه ال توجد أّية معاملة تمييزية ، فيما عارضت أخرى وأكدت أنها ترس  

حزاب التونسية من الاتفاقيات الاقتصادية القطرية وباتت علنية مواقف ألا .التبعية وتستهدفان السيادة الوطنية

تتخذ املسار الواا  والصريح في آلاراء التي أثارت العديد من التساؤالت عن جدواها للتنمية ومدى استفادة 

التونسيين منها،اق رنت بجدلية الرفض والقبول لالتفاقية القطرية التي باتت تشكل عالمة استفهام بين ألاحزاب و 

و في ظل تعقيدات املشهد الاقتصادي وتواصل الجدل تحت قبة البرملان    ".الكتل الحزبية والبرملانية نفسها داخل

وهو ما اعتبره البعض خرقا وانتهاكا لسيادة القرار .التونس ي حول اتفاقيتي الاستثمار والتعاون مع كل من قطر وتركيا

لدى بعض 7مضت داخل مجلس نواب الشعب التونس ي  الوطني الش يء الذي سبب جدال سياسيا كبيرا منذ أشهر 

 247 .القوى والنخب السياسية بخصو  مشروع قانون يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار املش رك بين تونس قطر

                                                                                                                                                                                     
 

 
246
 :0200جاان   30رالنائب صح ي سمارج يعنف النائ ة ع ير  اسي تحت ق ة المجلس: حاد ة صاد ة  

-uoo-ooo-uuou-oouo-ouuoooo-uouu-ouooo-ooou-ouuooo--ooouo-usinessnews.com.tn/ooooohttps://ar.b

ouuouo,520,20152,3 

247
 ”امحزاب تعترض“رغز الجدل و ع تركيا ” تمضي قد ا“إتفاقية : تانس وصندوق ق ر للتنمية  

https://ar.businessnews.com.tn/ooooo-ooouo--ouuooo-ooou-ouooo-uouu-ouuoooo-oouo-uuou-ooo-uoo-ouuouo,520,20152,3
https://ar.businessnews.com.tn/ooooo-ooouo--ouuooo-ooou-ouooo-uouu-ouuoooo-oouo-uuou-ooo-uoo-ouuouo,520,20152,3
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أستاذ القانون الدولي  عن سبب غياب معطيات دقيقة حول اتفاقية تونس مع "صادح شعبان"و قد  تسائل   

عروضة أمام مجلس النواب، خاصة وأن قطر كانت خالل العشر سنوات ألاولى  املمول ألاول صندوح قطر للتنمية  امل

 248.لخراب استهداف الشرح ألاوسط وشمال إفريقيا 

ويؤكد البعض على  أن الاتفاقية ليست من صنف املعاهدات الدولية، إذ أن الطرف املمض ي مع الدولة التونسية 

تبر اتفاقية دولية، إال إذا كان الطرف املقابل دولة، أو منظمة دولية أو ليس سوى مؤسسة وطنية قطرية، وال تع

و رغم استمرار الجدل بمعناه البرملاني إال أن الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ على املستوى  .”مؤسسة دولية متخصصة 

  249".الحكومي

كلمة الحسم عند رئيس الجمهورية قيس تمرير مثل تلك الاتفاقيات، تبق  حركة النهضة  إلاخوانية   في حال ناحت"و

 250." سعّيد، الذي تعهد بصون السيادة الوطنية واستقاللية تونس

                                                                                                                                                                                     
-https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/ 

 
248
 :0200جاان  01تساؤالت  شروعة حال  ا خفا  ن اتفاقية تانس  ع صندوق ق ر للتنمية ر 

-http://www.kapitalis.com/anbaa

-Atounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A

-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9

-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%89

%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ 
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 ”امحزاب تعترض“رغز الجدل و ع تركيا ” تمضي قد ا“إتفاقية : تانس وصندوق ق ر للتنمية  

 

-https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%88%D9%82%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 / 
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 :0200-4- 05 ا أهدانها؟ اتفاقيات حفريات ..االتفاقيات  تجمع تانس بق ر وتركيا برعاية النهضة اصخاانية  

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%

-9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-AA

-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1 9F 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B6%D9%8A/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B6%D9%8A/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B6%D9%8A/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%209F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%209F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%209F
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ورافقت  8004اتفاقيات اقتصادية وقعت عام  00اتفاقية  من بينها  20علما بأنه  تجمع بين تونس وقطر أكثر من 

ة التونسيين منها، وألاهداف الخفية وراءها، الاتفاقيات، الكثير من التساؤالت حول جدواها لالقتصاد ومدى استفاد

  251. وسط تشكيك كبير في أهدافها املعلنة وبنودها

فعلى الدولة التونسية  إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمت في ظل حكم حركة النهضة مع عرابي الربيع العربي 

إمضاء  8004ركة التونسية القطرية، في شهر مار  علما بأنه قد تم خالل انعقاد اللجنة العليا املش . تركيا وقطر  

 :مجموعة من  اتفاقيات بين البلدين  التي تمس بالسيادة الوطنية من  ضمنها

 252.اتفاقية في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر 

  القطرية في مجال املوانئ البحرية مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية ووزارة املواصالت والاتصاالت

 .والتجارية

 مذكرة تفاهم لالع راف املتبادل بالشهادات للمالحين العاملين في البحر. 

 اتفاح بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما ورااهما. 

  8080-8004البرنامج التنفيذي ألاول التفاح التعاون في مجال الشباب والرياضة العامين . 

  ة تعاون في املجالين السياحي وفعاليات ألاعمالمذكر. 

  8080-8004برنامج تنفيذي ثال  لالتفاح الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر-

8080. 

 مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي. 

                                                           
251

 :0200-4- 05 ا أهدانها؟ اتفاقيات حفريات ..االتفاقيات  تجمع تانس بق ر وتركيا برعاية النهضة اصخاانية  

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-AA

-A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1

-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9  

 
252

 ع تركيا تسمح له باستغالل   ار النفيضة  لعدج عقاد والذي كان المدخل "  الربيع العربي"علما بأن تركيا أ ضت اتفاقية بعد  ا يسما بـ  

 .الرئيسي لخراب   لي يا

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
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 سعاد عبد " حي   وقعت شيخة املدينة رئيسة بلدية تونس.ين بلدية تونس وبلدية الدوحةمذكرة تفاهم للتوأمة ب

 254 .اتفاقية تجارية للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية قطرية 253"الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

253
 ر." ير وهي نائب سابق بال رلمان التانسي  عن حزب  النهضة اصسال يانتخ ت سعاد ع د الرحيز التي تصدرت الئحة حزب النهضة اصسال"  

 :0205-1-2أول ا رأج تشغل  نصب رئيس بلدية العاصمة تانسر.. سعاد ع د الرحيز

-iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AFhttps://www.

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF  

 
254
 :0279-70- 70بتونس، للتنمية ق ر صندوق مكتب مانجر،فتح افريكان 

-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad

-%b1%d9%82%d8%b7%d8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82

%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9 

 

https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
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 الفصل الخامس 

 

 الحاكم الحقيقي لتونس    "    أ.م"
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إذ يساهم في تجسيم أهداف النمو والتشغيل و تعصير هياكل إلانتاج  يعد  الاستثمار املحرك ألاساس ي للعمل إلانمائي  

إال أنه  255.وتنويع الاقتصاد ويمكن من مواكبة التقدم التكنولوجي ورفع التحديات التي تع رض سبل البلدان النامية

الصناعات الصغرى بات بوابة  جديدة للهيمنة والاستعمار الغير املباشر ، و وسيلة للقضاء على ألاسواح الداخلية و 

ما يطلق عليه بالربيع العربي فرصة لعديد الدول الغربية والعربية على حّد سواء لالنقضاض "وقد كان .واملتوسطة

وقد لعبت حركة النهضة خالل ف رة حكمها  دور كبير في تمرير  عديد القوانين  و . على تونس و إفال  الدولة 

 . باالقتصاد التونس ي لعقود عديدة   الاتفاقيات املاحفة  التي أضرت  وستضر 

التي ارتبط تاريو إنشااها " أ.م"و قد ساهمت عديد ألاطراف في إيصال تونس ملرحلة إلافال  والتدخل ألاجنيي منها    

باالستعمار حي  أنشأ ، في ف رة الخمسينيات من القرن املاض ي، حينها كانت تونس مستعمرة، وهي املؤسسة الوحيدة 

. ت عملها بعد الاستقالل بتغير اسمها فقط وأصبحت املحرك الرئيس ي للبالد التونسية اقتصاديا و سياسيا التي  واصل

، ورغم أن تأسيسه كان على أيدي 0491سنة   التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة التونس ي الاتحاد فقد نشأ 

  الذي حكم البالد بعد استقاللها عن" ديدالحزب الحر الدستوري الج"الشيوعيين فإنه سرعان ما خضع لهيمنة 

 0421.256عام  فرنسا 

ي الواحد والعشرين  من شهر جوان هذا وقد بدأ تحرك ألاوروبي مبكرا في تونس بعد إطالقهم للربيع العربي ، فف  

بمقر الاتحاد "   كريستوفر أوكونور "، عقدت غرفة التجارة التونسية البريطانية بحضور سفير بريطانيا في تونس  8000

أمينة مال "( ب"مجمع ")ب  -و"التونس ي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية جلسة عامة  حي  تم فيها انتخاب 

 257. للغرفة

                                                           
255

 .0ر قفصة تانسر ص0115دراسة  قارنة ر  شركة ق يف لل  اعة والتازيع جاان  -نعيمة كراولي ر قانان االستثمار بتانس  

 

 
256

 نوبل للسالر.. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/للس-نوبل-بتونس-الوطني-للحوار-الراعي-الرباعي 

 
257

 :0204جاان  02نتح اخ ر الغرف المغلقة ني تانسر  

a108220504-og.net/http://lsmshgh.eklabl 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220504
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،التي  يريد البعض إيهامنا بأنها مجرد مكان يجمع رجال  "غرفة التجارة التونسية البريطانية"ؤكد البعض على أن و ي 

ألاعمال وأوحاب املؤسسات في تونس بنظرااهم  في اململكة املتحدة ، ولكن  الحقيقة أنها أبعد من ذلك بكثير هي 

ذ تتم  اجتماعات  بها بحضور سفير بريطانيا  بما له من ارتباطات مكان ب  امللفات والبرامج عمل التي يراد تمريرها، إ

وألاكثر من ذلك أن وزراء السيادة ،  وطبعا . بالحكومات وألاحزاب املتعاقبة على الحكم بل وألاحزاب املعارضة أيضا

زارة الصناعة  و وزارة  وزارات السيادة   املقصود منها  ليست وزارة العدل والدفاع  والداخلية  والخارجية  ، بل  الو 

الاستثمار  والتعاون الدولي  و وزارة املالية ، با ضافة إلى منصب محاف  البنك املركزي ورئيس الحكومة الذي 

ويتم اختيارهم من .يستوجب ضمان والئه  كي ال يخالف  أهم  القرارات  الوزارية  فال يتجرأ  على رفض  أي منها 

هم ومعرفة  قدراهم على تسيير امللفات الحساسة بما يضمن مصالحهم، سواء عبر داخل هذه الغرفة  بعد اختبار 

حتى أن بعض السياسيين أدرك ذلك بعد .جلبهم  إلى مقر  الغرفة أو عبر تقصدهم لالتصال بهم في أماكن أخرى 

. في حقيبة وزارية إلى منصبه في القصبة ،فصار يتقرب إلى الانجليز  بالتم   على أعتابها طمعا "مهدي جمعة "وصول 

  "258 

في "     أ.م"تنحصر مساعي " فلم 8009دور كبير في تشكيل املشهد السياس ي  في انتخابات سنة  " أ.م"وقد لعبت   

ت بوضوح خالل الف رة ألاخيرة رغبتها في وضع اليد  العلني على 
ّ
السيطرة على النسيج الاقتصادي فحسب، بل تجل

لت. خول بشكل حاسم في اللعبة السياسّية والسياسة العاّمة للدولةالشأن السياس ّي في البالد والد
ّ
  وقد مث

املدخل ألاساس ي لتجسيد هذه الرغبة، إذ شهد مقّر إلاتّحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات  الانتخابات

راشد "و" قائد السبس ي الباجي"في البالد كـ توافد أبرز القيادات السياسية الحزبية 8009التقليدّية في  انتخابات 

وداد "وغيرهم من قادة ألاحزاب، لالجتماع كّل على حدة مع رئيسة إلاتحاد " كمال مرجان"و" حّمه الهّمامي"و" الغّنون ي

ولكّن النتائج الحقيقّية لهذه الاجتماعات ما لبثت أن . تحت عنوان املشاورات حول الاستحقاح الانتخابي" بوشّماوي 

في تونس  والتي شهدت موجة غير مألوفة على ألاقّل منذ ” لألحزاب الكبرى “القوائم الانتخابية ظهرت مع إلاعالن عن  

                                                           
 

258
 :0204جاان  00 خالب بري انيا ني تانسرالجزء امولر   

a108220504-http://lsmshgh.eklablog.net/ 

http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220504
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ونفس  الش يء بالنسبة لالنتخابات  259 .من ترأّ  رجال ألاعمال لقوائم الانتخابات التشريعّية 8000جانفي  09

 260.بأنها وجدت قبل وجود الدولة التونسية يالح  "     أ.م"كما أن املتتبع ملسار .  8004التشريعية  والرئاسية لسنة 

"     أ.م" "ملعبد" الح "قامت   بالقيام بـ في بيت الطاعة و   8009كما دخلت الهيأة العامة ملراقبة الانتخابات لسنة     

   8009.261قبيل انتخابات 

ار تصريحات سفير الاتحاد وقد أث.262فهناك لوبيات  تتحكم في املشهد السياس ي  والاقتصادي  بالبالد التونسية    

، 8004جويلية  4الفرنسية يوم '' لوموند''، التي أدلى بها  في حوار له مع جريدة "باتريس بارغاميني"ألاوروبي بتونس، 

                                                           
259

ب الجديد المشهد السياسي و االقتصادي التانسير العّرا: االتحاد التانسي للصناعة والتجارج و الصناعات التقليدية  حمد سميح ال اجي عّكازر  

 :0204أوت  05

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/و-والتجارج-للصناعة-التانسي-اصتحاد 

 
260

 :0204جاان  02 خالب بري انيا ني تانس الجزء امولر :لمزيد  ن المعلا ات  حال  نظمة امعراف ارجع إلا الربط التالي    

 

 a108220396-http://lsmshgh.eklablog.net/ 

 
261

 « Mme Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, a reçu M. Chafik Sarsar, président de l’Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), accompagné de Mme Lamia Zargouni, membre de 

l’ISIE, et ce en présence de M Kais Sallemi, membre du Bureau Exécutif de l’UTICA et président de la 

Fédération nationale des TIC, jeudi 7 aout 2014 au siège de l’UTICA. La rencontre a été une occasion 

d’examiner l’évolution de l’inscription des électeurs, ainsi que les moyens à développer davantage cette 

opération notamment après la prolongation des délais d’inscription jusqu’au 26 aout courant. Mme 

Bouchamaoui a rapporté, à cette occasion, l’engagement de plusieurs entreprises tunisiennes à inciter et 

aider leurs personnels à s’inscrire, et leur volonté de renforcer la coopération avec l’ISIE pour atteindre 

cet objectif. Il a été convenu, dans ce cadre, de mobiliser des équipes de l’ISIE pour aller à ces entreprises, 

à leur demande, dans les zones industrielles des différentes régions, afin de permettre à leurs personnels 

de s’inscrire aux élections dans les délais prédéfinis. Il a été convenu, également, de renforcer la 

coopération entre les Unions régionales de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et les bureaux 

régionaux de l’ISIE dans ce cadre. M Sarsar a affirmé, pour sa part, l’engagement de l’ISIE à mettre des 

cadres dans ses différents bureaux régionaux à la disposition des entreprises pour de plus amples 

informations à ce sujet. » UTICA-ISIE: Accord de mobiliser des équipes de l’ISIE afin d’aider les 

entreprises à inscrire leurs personnels, Jeudi 07 Aout 2014 : 

 

aXfTpIzbIVhttp://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.X 

 

La notion d’économie de rente fait son entrée dans le débat public tunisien. Elle désigne la collusion entre  « 
262 

le pouvoir politique et un cartel de familles qui contrôle l’activité économique au détriment du progrès social qui 

C’est exactement ce que souligne Benoit Delmas, correspondant du média français   a révolution.a survécu à l

ontre le fait que l’économie , il alerte c» Tunisie, le cartel des banques « ». Dans un article intitulé : Le Point «

20 familles contrôlent   ,C L, » » ! .tunisienne est sous l’emprise de seulement 20 familles extrêmement riches.

l’économie tunisienne, selon « Le Point :  

point/-le-selon-tunisienne-leconomie-controlent-familles-https://www.webdo.tn/2021/03/18/20 

 

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220396
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.XaXfTpIzbIV
https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/benoit-delmas
https://www.webdo.tn/2021/03/18/20-familles-controlent-leconomie-tunisienne-selon-le-point/
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بأّن الاقتصاد في تونس تحكمه لوبيات تتحكم فيها عدد من العائالت النافذة والتي تسعى لخدمة مصالحها التخصية 

و أن هذه ألاطراف تتصدى لجميع محاوالت إرساء الشفافية واملنافسة   .قتصاديين جددوتمنع ظهور فاعلين ا

 .الشريفة و الحوكمة في القطاع الاقتصادي

ملا " استنكاره الشديد"أعرب الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له عن "وبناء عليه     

وأكد   .8004جويلية  4، الفرنسية ليوم "باتريس برغاميني"تحاد ألاوروبي بتونس، ورد في الحدي  الصحفي لسفير الا

رفضه لتدخل سفير الاتحاد ألاوروبي بتونس، في "الاتحاد، بصفته ممثل القطاع الخا  املنتج واملنظم في تونس، 

، وقبل شهرين من "ألاليكا"املشهد السياس ي والاقتصادي الوطني، بهذه الطريقة السافرة، بعد فشله الذريع في ملف 

أّن هذه التصريحات فيها  "أ.م"واعتبرت  ".الانتخابات، وهو ما يطرح العديد من التساؤالت حول أجندا الاتحاد ألاوروبي

إساءة كبرى لتونس ولشعبها وملؤسساتها وملنظماتها، وللقطاع الخا  املنتج واملنظم، الذي أظهر في السنوات ألاخيرة، "

رغم الظرف إلاقليمي والدولي الصعب وخاصة الوضع املعقد في ليبيا الشقيقة والذي ال تخف  صمودا وصالبة 

ال يسمح نّي كان بالتشكيك في وطنية ومصداقية الفاعلين "وأضاف البيان، أّن الاتحاد   ".مسؤولية أوروبا فيه

رئيسيا في النسيج الاقتصادي الوطني الاقتصاديين وفي املجموعات العائلية الاقتصادية التونسية، التي تعد مكونا 

بّين الاتحاد أّن العديد من املعطيات، التي قدمها سفير الاتحاد ألاوروبي، في شأن  كما ".على غرار بقية بلدان العالم

وهجرة الكفاءات " ألاليكا"بعض امللفات الاقتصادية مثل زيت الزيتون واتفاقية  التبادل الحر والشامل واملعمق 

في حدي  السفير ألاوروبي عن املساعدات، " لغة املّن والت خيم"مستنكرا في آلان ذاته  ".وذات طابع اف رائيمغلوطة "

ويؤكد الاتحاد أن تصريحات سفير الاتحاد   .التي يقدمها الاتحاد ألاوربي لتونس في إطار برامج التعاون املش رك

  263".وى العالقات بين تونس وشريكها ألاول الاتحاد ألاوروبيالتي تلتقي مع الخطاب الشعبوي، ال تليق بمست"ألاوروبي 

، باتت "باتريس بارغاميني"وفقا لبعض الخبراء واملتابعون فإن هذه العائالت  التي تحدث عنها السفير الفرنس ي    

صغار تشغل مواقع احتكارية بالقطاعات التي نشطت بها، قبل ف رة من الزمن، وهو ما أدى إلى وجود عوائق أمام 
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 :0279-1-70منظمة األعراف تستنكر بشدة تصريحات سفير االتحاد األوروبي بتونس لصحيفة فرنسية،  

http://news.tunisiatv.tn/سياس/0279/21/فرنسية-لصحيفة-بتونس-ياالوروب-االتحاد-سفير-تصريحات-بشدة-تستنكر-األعراف-منظمة 

 #.Xb_7O5JKjIU 

http://news.tunisiatv.tn/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2019/07/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://news.tunisiatv.tn/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2019/07/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9#.Xb_7O5JKjIU
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عائالت تسيطر على مفاصل الاقتصاد التونس ي، وهم على  4ويؤكد البعض على أن  هناك .املستثمرين لدخول السوح 

 :النحو التالي

تدير تلك العائلة مجموعة من الشركات في اختصاصات املنسوجات وألانشطة الب رولية، حي   :عائلة البوشماوي 

، التي تكونت في ستينيات القرن املاض ي "بوشماوي "وتملك مجموعة .تمثل هذه القطاعات مجاالت رئيسية ننشطتها

من  باملائة 2، كما تستثمر في القطاع املصرفي واملالي، حي  تملك املجموعة حصة  (شركة ضبعة للب رول، مصر)

 مصرف الاتحاد الدولي للبنوك، وحصة في وكالة سيارات 

 

من " بوشماوي "و بعد الثورة   تمكنت مجموعة .في حل  القطناملتخصصة " ماي فيل"، فضال عن شركة "كيا"عالمة 

 .الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة" وداد البوشماوي "الدفع بأبنااها نحو مواقع القرار الاقتصادي، ف رأست 

، و "يانج"، و "مونوبري "مليون يورو، ويمتلكون العالمات التجارية  200ويبلغ رقم معامالتهم في تونس  :عائلة املبروك

لتوزيع السيارات، با ضافة إلى حضور قوي في مجاالت صناعة البسكويت وقطاع " لوموتور "حصة في شركة 

 264.الخا " بيات"الاتصاالت، كما يمتلكون أسهما في مصرف 

عبد "الذي أسسه " بولينا القابضة"وتدير تلك العائلة أكبر مجمع اقتصادي في تونس، وهو مجمع  :عائلة بن عياد 

 .أقطاب متخصصة 1مؤسسة في  11" بولينا القابضة"تضم ."وهاب بن عيادال
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ني صيف عام " علي   روك" ن ابن رجل أعمال  ري  ن  دينة المهدية ها "سيرين "تزوجت ال نت الثالثة للرئيس بن علي :   روك  عائلة"  

نازت بمناقصة تجهيزات الهاتف التي   (Alcatel )نقد نرضت نفسها كاكيلة لشركة. ر وبسرعة  ذهلة سارت هذه العائلة علا طريق النهب0114

ر احتجاجاً علا هذه تانس وقد انسح ت شركة إريكسان  ن  قرها ني. ر علا حساب  تعهدين آخرين قد اا  نتاجاً أنضل وبكلفة أقلتانس النقال ني

وبماازاج ذلكر  نحت سيرين  همة اصشراف علا االنترنيتر التي . ليان دوالر 0.1و كنت هذه العملية سيرين  ن ق ض . الممارسات االحتيالية

ات العا ة والمؤسسات الجا عية والثاناية ر وتدر عليها أرباحا طائلةر بعد أن أج ر الرئيس بن علي كل المؤسس » Planetبالنيت«تستغلها تحت اسز 

وزد علا ذلكر اشتركت سيرين بن علي بدعز  ن والدها ني صفقة شراء طائرات إيرباص  ن ق ل شركة . واالبتدائية علا االشتراك ني االنترنيت

 :0200 – 22 - 00  لتي تنهب تانسرئالت االعا: » .التانسية الخ اط

https://www.turess.com/alhiwar/15751 

 

https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/alhiwar/15751
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هي واحدة من الصناعيين الرئيسيين في تونس، وتعمل أساسا في نشاط صناعة الكابالت الكهربائية  :عائلة اللومي

، عبر "نداء تونس"تعد من املانحين الرئيسيين لحزب " اللومي"وعائلة ."كوفيكاب"لصناعة السيارات عبر مجمع 

الباجي "، التي شغلت منصب وزيرة السياحة ورئيسة ديوان رئيس الجمهورية، "سلمى اللومي"، و"فوزي"الشقيقين 

 ."قايد السبس ي

وهي من أكبر العائالت الاقتصادية املؤثرة من جهة الساحل التونس ي، وتنشط أساسا في القطاع  :عائلة إدريس

كما .آالف سرير، وتعد رائدة في هذا القطاع 2جعات السياحية بأكثر من السياحي، وتدير سلسلة من الفنادح واملنت

الطيران "تنشط املجموعة في مجال الصناعات البالستيكية وتربية ألاحياء املائية، وهي مساهم رئيس ي في شركة 

 .أيضا في مجال التطوير العقاري  ، وتنشط"الجديد تونس

طات، أهمها الصناعة إلالك رونية، وتجارة السيارات، وتجارة الشاحنات وتمتلك مجموعة متعددة النشا :عائلة املزابي

وتملك املجموعة  .الدراجات النارية، وتجارة املواد إلاعالمية والعقارات واملعدات الصناعية، وصناعة الجلد، وتجميع

 ."الاتحاد الدولي للبنوك"باملائة من مصرف  0.00، و"التجاري بنك"باملائة  من مصرف  2.10

أنشطة اقتصادية،  وتعمل املجموعة في عدة.ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في تونس" بن يّدر"تدير عائلة  :عائلة بن يّدر

، وإلايجار املالي، كما تدير املجموعة (تأمينات كومار)، وقطاع التأمينات (تملك بنك ألامان)من بينها القطاع البنكي 

، ولها استثمارات في (مصحات ألامان)ت مجموعة املستشفيات الخاصة في السبعينيا" رشيد بن يدر"التي أسسها 

كما .قطاعات الدواء وتوزيع السيارات، وقطاع الشاحنات وآلاالت ال خمة الخاصة باملقاوالت وألاشغال الكبرى 

و تتكون ."بوندان"وقهوة " بن يّدر"منذ عشرات السنين بقطاع املواد الغذائية، خاصة قهوة " بن يّدر"عرفت مجموعة 

 .مليون دوالر 110.0شركة تعد جميعها ألاكثر شهرة في قطاعها وقد  بلغ  جم مبيعاتها  10املجموعة من 

، مجموعة اقتصادية مختصة في الصناعات الغذائية، تحمل اسمها، وتعمل أساسا "املدب"تملك عائلة  :عائلة املدب

 را0412في صناعة ألالبان، تأسست عام 
 
وشكلت العائلة أيضا .ئدة في صناعة ألالبان في تونس، وأصبحت تدريجيا

، التي دخلت معها في شراكة عام "دانون "، والتي أثارت اهتمام شركة متعددة الجنسيات مثل "دليس"مجموعة 

 ."ال رجي الرياض ي التونس ي"، أحد أكبر الفرح الرياضية في العاصمة تونس "حمدي املدب"هذا وي رأ  .0442
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، في مدينة صفاقس، مجموعة من الشركات تنشط في قطاع مبيعات السيارات "الوكيل"ود عائلة تق :عائلة الوكيل

وتقوم .والعقارات، وتعمل في ثالث عشرة دولة أفريقية، وفي فرنسا، ومن خالل املشاريع املش ركة في الشرح ألاوسط

 265."سي روين"و"مازدا "املجموعة حاليا بتوزيع السيارات في تونس لعالمات 

و تتكون هذه العائلة من ثالثة أخوة وهم .من ضمن أهم  العائالت التي تحكم في تونس "لطيف "ا ورد إسم عائلة كم

 للرئيس بن علي منذ وقت طويل"رؤوف"و" صالح"و" كمال"
 
 شخصيا

 
وكانت هذه العائلة القوية . ، ويعتبر ألاول صديقا

طيلة السنوات  درة على تشكيل وإعادة تشكيل الحكومات،تمتلك القواملتكونة من مقاولين في ألاشغال العمومية، 

 . الخمس ألاولى من تاريو حكم الرئيس بن علي

وقد مكنه هذا الامتياز من . وزارة الفالحة عن طريق التحالف" مولدي زواري "وقد احتل أحد أعضاء هذه العائلة   

تابعة للقطاع العام مجبر على منحه عقود الفوز بمعظم عقود مقاوالت البناء العمومية، وكل مدير عام لشركة 

. وحتى الشركات التابعة للقطاع الخا ، فإنها تخضع للقاعدة نفسها. ألاشغال العمومية، لشركته تحت طائلة فصله

مثال ال يستطيع مؤسس فندح أن يحصل على قروض من البنك دون أن يعطي لشركة لطيف مهمة تنفيذ أشغال 

لعائلة على ماليين الدوالرات بفضل احتكارها واستحواذها على أسواح مقاوالت البناء في وقد استحوذت هذه ا. البناء

 266. القطاعين العام والخا 

حاضرة "   أ.م"وكان أكثر مجاهرة وبورزا  حي  كانت " ثورة  الياسمين"وقد تواصل الفساد ما بعد ما يطلق عليه    

 00ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء يوم ألاحد الاتحاد التونس  حي  وجه 8004بقوة  في انتخابات 
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 : 0201ياليا  01لجمعة تعرف عليهز ر ... عائالت تتحكز ني أقتصاد تانس 

-D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%-https://thenewkhalij.news/article/157259/9

-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85

-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85 
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 :0200 – 22 - 00  لتي تنهب تانسرالعائالت ا  

https://www.turess.com/alhiwar/15751 

https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://www.turess.com/alhiwar/15751
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وأعلنت املنظمة في بيان صادر عنه عن استعدادها الكامل للعمل مع "  قيس سعيد" تهانيه للم رش  8004أكتوبر 

 267. رئيس الجمهورية الجديد املنتخب والتشاور حول امللفات الوطنية الحيوية الراهنة 

 ما ينطوي " و 
 
الفساد على تحويل أو تحريف وجهة املوارد املالية أو الخدمات من الاستفادة العامة إلى العائالت كثيرا

 لألموال إلى مصارف وبنوك أجنبية، ما سبب حدوث 
 
 ما يتطلب هذا التحريف تحويال

 
الخاصة النهابة، إذ غالبا

له عالقة باملتغيرات  تونس   والفساد في. ديةتسريبات ضارة باالقتصاد الوطني تعمل على زيادة عرقلة التنمية الاقتصا

إلى " بن علي"الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن سياسة الخصخصة، التي بدأ النظام يطبقها منذ مجيء الرئيس 

تعني الخصخصة استبدال احتكار القطاع العام باحتكار القطاع  وفي ظل غياب قوانين صارمة ضد الاحتكار . السلطة

 على مفاقمة الفقر  يعمل الفساد في تونس. الخا 
 
وقد اجتهدت هذه . على تقزيم التنمية الاقتصادية، ويعمل أيضا

فردية ليست مجرد ممارسات  كما أن ممارسات الفساد في تونس . الطبقة السياسية التي تلوثت بالفساد حتى النخاع

منظمة، " مافيات "و " أطر شبكية "خاصة لهذه العائلة أو تلك من العائالت النهابة،  وإنما هي تتحرك من خالل 

 في إطار تلك 
 
 مؤسساتيا

 
 سلبية ". املنظومات الشبكية " وهكذا تكتسب ممارسات الفساد طابعا

 
كما كان  للفساد آثارا

ألاجنبية، والتنمية الاقتصادية، حي  أعاح التنمية السياسية وقوض ومدمرة على الاستثمار ألاجنيي واملساعدات 

بيئة " غير أن الفساد ما كان له أن ينتشر في تونس  وينمو ويزدهر، لو ال أنه لم يجد . الفعالية والكفاءة إلادارية

لفساد يتفش ى  في البالد، ، الذي ترك العنان ل"بن علي"واملتمثلة في الدولة البوليسية بزعامة الرئيس " حاضنة للفساد 

بل أن هذه الديكتاتورية البوليسية لجأت إلى تأسيس عالقات وروابط مع رجال . ولم يمار  أي دور في كبح جماحه

القتسام العموالت والصفقات والغنائم ليس فقط كنتيجة لضعف رموزها أمام إغراءات املال والثراء، وليس " ألاعمال

 لضرورات البقاء في السلطةفقط بدافع تأمين املستقبل وإ
 
وكلما تعززت عالقات الطرفين وتشابكت . نما أيضا

 ما . مصالحهم القوية دافع الطبقة ألاخيرة لحماية النظام وإحاطته بسياج من الوالء مدفوع الثمن
 
وهذا تحديدا

 " بن علي"ساعد 
 
ي تح  على الفساد، ال وحين تكون السلطة السياسية القائمة هي الت. على الاحتفاع بالسلطة طويال
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http://acharaa.com/ar/454192 
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 ، كما هي الحال بالنسبة لسلطة السابع من نوفمبر في تونس، فإن الفساد يصبح 
 
 منظما

 
بل، تدفع إليه دفعا

 268". مؤسسة"

واحتدت املنافسة بين .  و بذلك كانت الانتخابات ألاخيرة فرصة لرجال ألاعمال للدخول تحت قبة البرملان التونس ي    

قائمة  0000تونس بعد قفل باب ال رش  لالنتخابات التشريعية  ألاخيرة التي شاركت فيها أكثر من القوى السياسية في 

مما . مقعدا  استعملت فيها كل الوسائل للفوز بالناخبين عبر إلاغراءات املالية والوعود الانتخابية 801تتنافس على 

استغالل البعد الديني والعقائدي في الانتخابات فبعد . أثار تخوفات من سيطرة املال على املشهد السياس ي الجديد

. السابقة، يبدو أن قوى املال وألاعمال دخلت بقوة عبر هذه الانتخابات لتأخذ مكانها في الساحة السياسية التونسية

ي وقد اختار رجال ألاعمال خالل هذه الانتخابات املشاركة في العملية السياسية وترأسوا أكثر من قائمة انتخابية ف

غير الشرعية بين املال والسياسة ستفض ي إلى نتائج مشوهة ال " الزيجة "ويرى كثيرون أن هذه . عدد من الجهات

تعكس طموحات النا  وأهداف الثورة بل ستكر  وضعا قائما تتقاسم فيه القوى القديمة والجديدة السلطة 

 269.والثروة

قوّية صلب املؤسّسة التشريعّية، ودورا فّعاال في رعاية  ، ذراعا 270تحت قّبة قصر باردو"   أ.م"وقد منح حضور    

مة . مصال  هذه الفئة الاجتماعّية
ّ
خالل حفل استقبال نواب الاتحاد "وداد بوشماوي "هدف لم تخفه رئيسة املنظ

ن من مختلف اللجان الاقتصادّية صلب مجلس النّواب والدفاع   التونس ي للصناعة والتجارة 
ّ
حي  دعت إلى التمك

أّما ورقة الضغط .سّن التشريعات التي تحف  أعمالهم وتساهم في ازدهارها  وضمان مصال  رجال ألاعمال   عن

ل في اق راب الاستحقاح الانتخابي الرئاس ي والتشريعي سنة 
ّ
موعد أثبتت التجربة السابقة أّن ملال . 8004الثانية، فتتمث

م قدرة ألاحزاب على الحركة والاستقطاب وتعزيز الرهانات رجال ألاعمال دور حاسم في تحديد موازين القوى وتدعي

الداخلّية والخارجّية، خصوصا مع تعارض البرامج وألاطروحات الاقتصادّية نحزاب إلاتالف الحاكم مع الطرح 
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 :0200 – 22 - 00  لتي تنهب تانسرالعائالت ا  

https://www.turess.com/alhiwar/15751 
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 :0204-1-02: ر المال السياسي  الفاسد وتأ يره علا االنتخابات التانسية خالد بن بلقاسز 

-/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84https://www.dw.com

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF  
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  قر ال رلمان بتانس  

https://www.turess.com/alhiwar/15751
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
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مة الشغيلة
ّ
قانون تحركاتها منذ التسريبات ألاولى ملشروع "     أ.م"كما  كثفت . الاجتماعي والرؤية الاقتصادّية ملنظ

املالية ، تتصدر ألاطراف املناهضة  له لتصل تهديداتها  املتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد باالن حاب  من وثيقة 

نوفمبر  2رئيس الجمهورية  يوم "وداد بوشماوي "     "أ.م"والتقت رئيسة .قرطاج إذا  ما تم تجاهل التعديالت املق رحة

  271.ستماع ملمثلي الاتحاد التونس ي  للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةتزامنا مع جلسة لجنة املالية لال 

هي التي ت رأ   الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية  بعد سقوط نظام بن علي و "ب  -و"و    

د بأن يكون جزءا من هي التي أقنعت الاتحا" و.في العالم العربي" أفضل سيدة أعمال"لقب  8000التي نالت عام 

الرباعي الراعي للحوار الوطني، رغم التناقض التاريخي املعروف بين أهدافه بوصفه منظمة لرجال ألاعمال وأهداف 

   272 .الاتحاد العام للشغل الذي يعتبر نقابة العمال التونسيين، وهو املكون ألاكبر في تشكيلة الرباعية

وتثبت تورطها في نهب ثروات البالد  والتحكم في املشهد "  أ.م"ارير تدين وقد برزت في السنوات ألاخيرة عدة تق   

طلق  عليها اسم" السياس ي والاقتصادي للبالد التونسية ،مثل 
ُ
 ْسويسليكس" قضية التسريبات البنكية التي أ

#Swissleaks " ف إلاعالمية التابع للفرع 8002نّول مّرة على سطح ألاحداث سنة
ّ
بنك )السويسري  عندما أقدم  موظ

، على تسريب قائمة إسمية  لحرفاء البنك إلى "هارفاي فالسياني"، ويدعى HSBC التابع لبنك( الحسابات الخاّصة

دولة، بعضهم فتحوا حسابات مطابقة  800ينتمون إلى  001922وقد تضّمنت القائمة نحو . السلطات الفرنسية

قت
ّ
ى شهر نوفمبر من سنة ...بهم ُتهُم التهّرب الجبائي للقوانين املعمول بها وأّما البقّية فقد تعل

ّ
أخضعت  8009في موف

السلطات الفرنسية تلك املؤسسة البنكية للتحقيق على خلفية وجود شبهة التالعب والغّع البنكي واملالي وال رابح 

وكان .  8001و 8001سنتْي بطريقة غير قانونية با ضافة إلى تبييض ألاموال والغّع الجبائي خالل الف رة الفاصلة بين 

فرع الحسابات الخاّصة للمؤسسة البنكية املذكورة قد وضع على ذّمة حرفائه نظام غّع وتحّيل يتيح لهم إمكانية 

، "طارح بوشّماوي "رجل ألاعمال .أغلبها مقيمة في جّنات ضريبية ( وهمية)التهّرب الضرييي عبر افتعال شركات واجهة 
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 نوبل للسالر.. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/للس-نوبل-بتونس-الوطني-للحوار-الراعي-الرباعي 

 

https://nawaat.org/portail/2017/11/14/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3
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كما كشفت التسريبات امتالك . التابعة لالتحاد إلافريقي لكرة القدم، تصّدر القائمةرئيس سابق لهيئة التحكيم 

حاد ألاعراف التونسيين، لحساب مفتوح منذ تاريو جويلية "ب -و"شقيق 
ّ
علما أّن آخر عملية مالية  8009، رئيسة ات

ه 92218929وقد ناهز أعلى مبلغ مضّمن فيه . 8001في هذا الحساب تّم ت جيلها بتاريو ماي 
ّ
أي )، مع إلاشارة إلى أن

ن في مصر "( ب -ط "
ل
ه املدير العام لـ 273"موط

ّ
 274"  ”.املجموعة العائلية”تّم تعريفه في القائمات البنكية على أن

لم يجد املوقع الرسمّي لإلتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدّية حرجا من نشر نشاطات رئيسته   "و   

أّنها ال " وداد بوشّماوي "ورغم تصريح السّيدة . ورت في ألاسا  حول إلاعداد لإلستحقاح إلانتخابّي الفارطوالتي تمح

 أّن الواقع ينقل صورة مغايرة تماما 
ّ
  نّي منصب سياس ّي وأّنها ال تمتلك طموحات أو مطامع سياسّية، إال

ّ
تنوي ال رش

تمثلت في استقبال  مجموعة من السفراء  " وداد "بها السّيدة و آخر النشاطات التي قامت . لتصريحات هذه ألاخيرة

مع الدول ” العالقات الاقتصادية التونسّية“، ملناقشة 8009أوت  88يوم   275 ورؤساء البعثات الدبلوماسية  في الخارج

ور التقليدّي لهذه تتجاوز الد"  أ.م"هذه الخطوة التي أقدمت عليها رئيسة . ”التتجيع على الاستثمار“ألاجنبّية وجهود 

مة النقابّية وتطرح أكثر من سؤال حول حيثّيات قبول الدبلوماسيين مثل هذه الدعوة وهي التي تلغي املسالك 
ّ
املنظ

                                                           

» . Tarak, un autre Bouchammaoui qui dirige la HBS pétrolière en Egypte « 
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: ,21 avril 2019African Manager ?!, Liste des 10 plus grosses richesses de Tunisie 

 

tunisie/-de-richesses-grosses-plus-10-des-https://africanmanager.com/liste 
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 « La présidente de l’UTICA Wided Bouchamaoui a reçu, ce vendredi 22 août 2014, au siège de la centrale 

patronale, un certain nombre de chefs de missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger, ambassadeurs et 

consuls, en présence du vice-président de l’UTICA Samir Majoul, ainsi que des membres du Bureau exécutif de 

l’UTICA Hamadi Kooli et Taoufik Malih. 

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont étudié la réalité de la coopération économique entre la Tunisie 

et certains pays étrangers. Cette réunion a été, aussi, une occasion pour dialoguer et échanger les points de vue 

sur la place de l'économie dans le travail de la diplomatie tunisienne, en particulier les moyens développer les 

investissements étrangers dans notre pays et de faire connaitre les produits tunisiens sur les marchés étrangers. 

L’entretien a, également, examiné le rôle des Conseils d'affaires communs de l'Union avec un certain nombre de 

pays étrangers dans la promotion de la coopération entre la Tunisie et ces pays. » : Wided  Bouchamaoui reçoit 

des chefs de missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger 

Lecture zen 22/08/2014 : 

https://www.businessnews.com.tn/article,520,48857,3 

 

https://africanmanager.com/author/jalel/
https://africanmanager.com/liste-des-10-plus-grosses-richesses-de-tunisie/
https://inkyfada.com/ar/2015/02/11/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3/
https://www.businessnews.com.tn/article,520,48857,3
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لة في الدبلوماسيين بالقطاع الخاّ  وتحّولهم إلى ما يشبه الوكالء 
ّ
م عالقة الدولة ممث

ّ
املعروفة التي تنظ

 276".التجارّيين

مة ومحدودّية مهامها لتتحّول إلى ما يشبه " وداد بوشّماوي "بأّن السّيدة وهنا يري البعض     
ّ
تتجاوز بكثير  جم املنظ

للسياسة الاقتصادية لم ” العّراب“وصفة .السياسات الاقتصادية للبالد في الداخل والخارج” عّراب“الشريك أو رّبما 

نطلقت مع ما اصطل  على تسميته بالحوار الوطني تكن رهينة الاجتماع ألاخير مع الدبلوماسيين التونسّيين، بل ا

ل منذ جوان الفارط وسط
ّ
ي تعط

ّ
التي تحظ  "  أ.م"خالفات حادة بين الاتحاد العام التونس ي للشغل و  الاقتصادي الذ

 .العتبارات عديدة بدعم الفريق الحكومّي 

قة خصوصا بم   
ّ
سألة الدعم وموضوع الجباية  إذ وقد تمحور الخالف أساسا حول بعض النقاط الخالفّية املتعل

يرى إلاتحاد أّن الحكومة الانتقالّية ال يحّق لها الخوض في املشاكل إلاس راتجية وإلاصالحات الهيكلّية نظرا لطابعها 

ت ومّدة حكمها القصيرة
ّ
وتبدو مسـألة الشراكة بين القطاعين الخاّ  والعام والذي تّم تمريره في املجلس .  املؤق

أسيس ي أحد أكبر الخطوات التي تحّققت على صعيد الحّد من حضور الدولة في التنمية والبناء والتخطيط، الوطني الت

إذ تقوم فلسفة هذه الشراكة على أن تقوم الدولة بتقديم احتياجاتها على مستوى املشاريع املطلوب انجازها كاملرافق 

قد تكون هذه املسألة .الدولة في ما بعد بتسديد الفاتورة العمومّية ويتكّفل القطاع الخاّ  بالتنفيذ والتشييد لتقوم

طبيعّية في ظّل نظام سياس ّي واقتصادّي ليبرالّي يفصل بين دوائر القرار السياس ّي والقطاع الخاّ ، ولكّن الوضع 

ستشاري إلى سلطة إلى السيطرة على دوائر القرار والتحّول من دورها الا "     أ.م"التونس ّي وما تسير إليه ألامور من سعي 

  277 تقريرّية ي رجم بوضوح ما ستؤول إليه هذه الشراكة بين القطاعّين؟
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العّراب الجديد المشهد السياسي و االقتصادي التانسير : االتحاد التانسي للصناعة والتجارج و الصناعات التقليدية  حمد سميح ال اجي عّكازر  

 :0204أوت  05

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/و-جوالتجار-للصناعة-التانسي-اصتحاد 

 

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88
https://nawaat.org/portail/2014/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88
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بمقر الاتحاد  8002أفريل  00عديد اللقاءات مع البنك الدولي منها  الاجتماع الذي عقد يوم "   أ.م"كما كان لـ   

مع وفد من صندوح  278"مير  ماجول س"التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات  التقليدية  برئاسة رئيس الاتحاد 

 279".  عدنان مازاراي "النقد الدولي يتقدمه نائب مدير الشرح ألاوسط وآسيا  الوسط  

بين نائب رئيس إلاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة  8004كما انعقد اجتماع آخر في شهر  أفريل من سنة   

املديرة املساعدة لقسم الشرح ألاوسط وآسيا الوسط  والصناعات التقليدية ووفد عن صندوح النقد الدولي تقوده 

، "بيورن روذر"، رئيس البعثة إلى تونس، "  أ.م"وشكل الاجتماع، الذي حضره، وفق ."تالين كورانشيليان"بالصندوح، 

، ورئيس الجامعة التونسية للنهنا يمكن العودة للسيج "جيروم فاشير"وممثل صندوح النقد الدولي في تونس، 

 280". حسني بوفادن"بس، واملال

ويؤكد البعض على أن املجموعتين ألاكثر إشكالية في تونس هما مجموعة مسؤولي الجمارك ومجموعة ممثلي الاتحاد    

حي  تعمل هذه ألاخيرة مع شركات النفط   .UTICAالتونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية املعروف بـ

 تستغل ألاجنبية الشركات واتهم البعض  ".رد من تونس من دون دفع أجور عادلةالقتنا  املوا"والشركات العاملية 

 الطبيعية مواردهم سرقة"بـ قامت التونسية الحكومة وأن الخاصة ملصلحتها التونسيين واملواطنين التونسية ألارض

 281.تعويض دون  من

                                                           
278

وسمير ماجول يترأس الجامعة الوطنية  .انتخب   سمير ماجول رئيسا لالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلفا لوداد بوشماوي "   

منها رئاسة الغرفة وشغل عدة مناصب صلب املنظمة، . و هو رجل أعمال ينشط في قطاع املصبرات الغذائية.للصناعات الغذائية بعد انتخابه يوم أمس

كما انتخب ماجول نائب  .النقابية الوطنية، مفاوض اجتماعي، عضو في املجلس الوطني الانتقالي لالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

 :من هو سمير ماجول رئيس منظمة ألاعراف"خالل املؤتمر السابق،  8011رئيس منظمة ألاعراف سنة 
https://www.aljarida.com.tn/articles/األعرا-منظمة-رئيس-ماجول-سمير-هو-ن 

 
279

 :وند  ن صندوق النقد الدولي نظمة امعراف باند  ن -نحا  اجتمال رئيس  

s/2018/04/11/toune-http://www.kapitalis.com/anbaa ن-باند-امعراف- نظمة-رئيس-اجتمال-نحا / 

 
280

 :0201-4-4إتحاد امعراف يستق ل  وند صندوق النقد الدولي ر  

http://alchourouk.com/article/الدول-النقد-صندوق-وند-يستق ل-امعراف-اتحاد 
281

 :0201-00-الية ني خ رر  المرحلة االنتق:  روان المعشر ر سارج يركيس ساد ني تانس02  

74696-pub-mec.org/2017/11/10/ar-https://carnegie 

 

https://www.aljarida.com.tn/articles/ن-هو-سمير-ماجول-رئيس-منظمة-الأعرا
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/04/11/%D9%81%D8%AD%D9%88%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86/
http://alchourouk.com/article/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
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، إلى يومنا هذا 0491سنة  أ منذ .م"نشأ   في املشهد السياس ي بتونس منذ ف رة الاستعمار حي "   أ.م"فقد تحكمت    

التي تحدد السياسية الداخلية والخارجية  للبالد  التونسية ، وكانت ممثل الحكومات "  غرفة العمليات" وكانت 

 . ألاوروبية وخاصة فرنسا وأنجل را  في تونس 

، والتي  كانت توثيق رسمي لخيانة عديد لجائزة نوبل للسالم " الرباعي التونس ي للحوار"و هنا يمكن العودة لحصول    

فعلى إثر  إعالن لجنة نوبل فوز الرباعي التونس ي للحوار الوطني . املنظمات  للشعب التونس ي الذي ائتمنهم على الوطن

ألف دوالر أميركي ، والتي ستقدم في  418)ماليين كرونة سويدية  2بجائرة نوبل للسالم والتي تبلغ قيمتها  في تونس 

زين العابدين بن   سهامه في بناء الديمقراطية في البالد، بعد إلاطاحة بالرئيس ألاسبق( صمة ال رويجية أوسلو العا

عقده الرباعي التونس ي، مساء  يوم الخميس، في مبنى الفدرالية الدولية  جاء ذلك في مؤتمر وحفي .8000علي عام 

و تلبية لدعوة رسمية وجهتها   .قبلية للعمل في تونسلحقوح إلانسان في باريس، والذي عرض خالله خطته املست

بجائرة نوبل للسالم إلى العاصمة الفرنسية  الرباعي التونس ي للحوار الوطني الفاز الحكومة الفرنسية توجه

حضره كبار  رسمي ، على شرف الرباعي التونس ي، حفل"باريس"، بـ "معهد العالم العربي"كما أقيم في  ".باريس"

  .التخصيات السياسية والعمالية والثقافية التونسية في فرنسا من لفرنسية، وعددالتخصيات ا

أمام الرباعي مسؤولية كبيرة بعد الجائزة التي تعتبر نتيجة عمل اخم "، لألناضول إنه (أ -م)رئيسة " ب -و"و قالت     

وعبر رئيس معهد العالم العربي، ووزير   ."ألاحزاب السياسية معتبرة أنها ستكون دفعة جديدة نحو املستقبل وبين بينه

، الذي افتتح الحفل، في مقابلة خاّصة لألناضول، عن فخره الحتفاله بالرباعي، "جاك النغ"السابق  الثقافة الفرنس ي

وأنه يأمل أن يعمم النموذج التونس ي .إنجازها في إلاطارين الاقتصادي والثقافي واعتبر أن هناك خطوات أخرى يجب

على  في حدي  خا  مع ألاناضول " هايل الفاهوم"و من جهته، قال السفير الفلسطيني في فرنسا .العربي  على العالم

مضاعفة الجهود من أجل  في تونس و يجب مختبرات اليوم في العالم العربي أهمها هناك عدة "هامع الحفل، إن 

    282 ."إنجاح أشقائنا في تونس
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 :0202-02-02الحاار ها الاسيلة الاحيدج لتحقيق السالمر :الرباعي التانسي يرنا الجمالر   

-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-7%D8%B9%D9%8A%D8%A  

 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
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وتشكلت . نسية ودولية رشحت الاتحاد العام التونس ي للشغل لهذه الجائزةعلما بأن منظمات وهيئات وشخصيات تو    

 283 .لجنة دولية لدعم هذا ال رشيح

وكانت جائزة نوبل للسالم التي تلقاها  الرباعي التونس ي للحوار الوطني تتويج للعمالة للقوى الغربية من قبل     

و مبلغ مالي الذي لم يكن سوى صك " نوبل للسالم"ة منظمات  وطنية ، فضلت بيع البالد مقابل حصولهم على جائز 

 . مقابل رهن البالد والعباد، و شهادة  من قبل أعرافهم في الخارج على خيانة البلد

ني " مختبرا  " و رغم أن تونس كانت محّل تالعب  داخلي وخارجي ،إال أنها على خالف بقية العالم العربي لن تكون  

درجة كبيرة من الوعي السياس ي  بكل فئاته العمرية ومهما كان تحصيله  تجارب وذلك نن شعبها  على

وتونس هي املؤسسة ألاولى لنقابة  العمال في الوطن العربي . العلمي،فالسياسة حدي  الساعة في كل أسرة تونسية  

أن القيادات س زول وإن تم تغيير مسار إلاتحاد التونس ي للشغل وإغراء البعض منهم  بجوائز وغيرها، إال . انطلقت 

التي كانت لعقود نقطة  "   أ.م"وسيعود الاتحاد اللتفاف مع الطبقة الشغيلة ، ويكون نصيرها ،ويتخلص من هيمنة 

 .ضعفها الاتحاد التونس ي للشغل

فإن مراجعة عالقة الدول الاستعمارية مع الدول املستعمرة، نجد فيها عالقة تقوم من الناحية الاقتصادية على    

و اتخذت أخرى . تغالل ونهب ثرواتها و استمرت هذه  عالقة   بذات الطبيعة حتى بعد أن نالت  الدول استقاللهااس

مما جعل   العالقات بين الدول من هذه الناحية تتحكم بها اعتبارات القوة السياسية . منها إبرام الاتفاقيات

. الل حقيقي في موازين العالقات الاقتصادية بين الدول وهو ما يشير إلى اخت. والعسكرية وتفاوت القوة الاقتصادية

لذلك فإن  التعارض  بين املصال  الدول  املختلفة ،يوجد نوعا  من عدم التوازن  في تحقيق   تلك املصال ،فالدول 

  284. القوية سياسيا  وعسكريا  واقتصاديا ، تكون  في وضع أفضل لتحقيق مصالحها الاقتصادية  من الدول ألاخرى 
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 :0275-72-77نوبل للسالر،.. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%

-9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D-D8%B9%D9%8A

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1

%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A 
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 :02-1ر ص 0202حماية االستثمار امجن ي ني القانان الدولي العامر المركز العربي  للنشر والتازيعر ال  عة امولا   أحمد كاظز الساعدي.د  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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أربعة ممثلين عن املجتمع  املتكون من" الرباعي الراعي للحوار الوطني" مرة أخرى "الحوار الوطني"كما استهوت لعبة   

املدني وهو الاتحاد التونس ي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوح إلانسان، والاتحاد التونس ي للصناعة و 

من املفروض  يمثلون املجتمع املدني ،طرح فكرة إجراء  حوار وطني ثاني التجارة، والهيئة الوطنية للمحامين ، والذين 

أن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيجتمع قريبا لتقديم "  إبراهيم بودربالة" حي  أعلن عميد الهيئة الوطنية للمحامين

ه نظرا لنجاح الرباعي وأفاد عميد . مالمح املبادرة التي سيتم التقّدم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري 
ّ
املحامين أن

ه ارتأى أن يلعب 8002الراعي للحوار الوطني في إنجاح املسار الديمقراطي وحصولهم على جائزة نوبل للسالم سنة 
ّ
، إن

وأشار بودربالة أّن الرباعي الراعي  .هذا الرباعي دوره في إيجاد حّل نزمة التحوير الوزاري من أجل املصلحة العليا للبالد

للحوار والذي يضم الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد العام التونس ي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوح إلانسان واتحاد الفالحين، سيجتمع بصورة موضوعية ويتّم تحديد رؤية ُمش ركة ويتّم 

سنكون واسطة خير من أجل مصلحة ''ضيفا بأنها م .تقديمها للفاعلين السياسيين ولرؤساء السلطة الثالثة

 285.''الوطن

و للتذكير  فأن الرباعي الراعي للحوار الوطني قد تأسس في أعقاب اغتيال السياس ي اليساري والنائب في املجلس  

 286". 8000جويليا   82يوم " محمد البراهمي"التأسيس ي 

                                                                                                                                                                                     
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%

A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8

%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9

%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ot

s=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a 

 

 
285
 : 0200نيفري  8تمع قري ا لتقديز   ادرج للخروج  ن امز ةرالرباعي الراعي للحاار الاطني سيج: بادربالة 

https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9:

_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A

7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8  

 

286
 :8011-10-11نوبل للسالم،.. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس  

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-D8%B9%D9%8A

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1

%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8 

 

https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9:_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_,520,17448,3
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9:_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_,520,17448,3
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9:_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_,520,17448,3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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دة في البوليس والجيع واملحاكم على أن الدولة في امل"عبد إلاله بلقزيز "ويؤكد الدكتور  سل جتمعات  العربية ُمج 

 على حياة النا ، أو هكذا هي في وعيهم و مخياالتهم
 
 ثقيال

 
ومقابل . وال جون، وعدم اح رام القوانين، وهي تمثل عبئا

وصف الدولة في البالد العر . ضمور فكرة الدولة في وعي النا ، فثمة حضور مت خم لفكرة السلطة
ُ
بية ما وعليه ت

 بالدولة السلطانية، إنها الدولة 
 
قبل الحقبة الكولونيالية في علم الاجتماع السياس ي، بالدولة التقليدية، وأحيانا

 ال القوميين وال . القائمة بسلطتها على الشرعية الدينية
 
أما الدولة الوطنية التي تعاني أزمة الشرعية فال أحدا

 .راليين، وال الطوائف وال املؤسسات الدولية املعمولةاملاركسيين وال إلاسالميين وال الليب

وألاسباب . فالدولة الوطنية لم توفر لنفسها الحد ألادن  من ألاسباب التي تساعدها على التخفيف من وطأة أزمتها   

عيع على فال زالت الشعوب العربية ت  .تعني إلانشاء الديمقراطي لكيانها، وهو الشرط التحتي ملعالجة أزمة الشرعية

و بعد مقاومة شرسة للقوى الاستعمارية، ظهرت  كيانات سياسية  لها  صفة الدولة  "الدولة املستقلة"وهم 

وبمرور الوقت ازدادت التبعية .إال أنها  واقعيا ارتبطت إلى اليوم ارتباطا  قوي بالدول الغربية    ومقوماتها ومكوناتها

عهد الاستعمار في بصورته العسكرية قد "فإن  "مصطف  كامل"دكتور و وفقا لل. وتنوعت طرقها املعلنة والخفية

لذلك، فإن معظم الدول العربية  .انحسر في معظم الدول العربية، إال أن آثاره ما تزال قائمة في كثير من هذه البالد

ا تفتقد الشرعية تنتمي إلى الخانة املسماة دول صلدة، أي تجمع بين الاستقالل النسيي في مواجهة املجتمع، ولكنه

  287.ورض ى املواطنين

 "، أكذوبة  288 (الحرب دون أن نحبها)يوميات كاتب في قلب الربيع اللييي "، في كتابه  "برنار ه ري ليفي"ولقد لخص    

الربيع العربي  حينما كتب أنه ال تكفي زهرة  ان رنت  واحدة لتصنع ربيعا ديمقراطيا؟ وتسائل أليست هذه الصورة 

 289لجنود على دباباتهم مع متمردين مدنيين شباب تبلغ من السذاجة  ما يجعلها غير نزيهة ؟ألاخوية  

                                                           
287
  :0277جانفي ً 77:أزمة الدولة في الوطن العربي 

 

3253-event-https://carnegieeurope.eu/2011/01/11/ar 

 

 
288

 سمير سعدر بدايات.ا يات كاتب ني قلب الربيع العربير ترجمة دبرنار هنري ليفير الحرب دون أن نح هار ي  

https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf 

 

   
289

 : 0200بدايات   ر ترجمة سمر نحمد سعدر( الحرب دون أن نح ها)ر هنري ليفير يا يات كاتب ني قلب الربيع اللي ي برنا  

https://carnegieeurope.eu/2011/01/11/ar-event-3253
https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf
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حاضرة بقوة متس رة وراء عديد التخصيات النافذة بالبالد  للدفاع عن أرباب  ورجال ألاعمال في "  أ.م"كما كانت  

أحكاما خاصة تتعلق باملصالحة عن مشروع قانون جديد يتضمن " الباجي قائد السبس ي" تونس  حي  أعلن الرئيس

في القطاعين الاقتصادي واملالي، والذي يمنح العفو والحصانة من مواصلة املالحقة القضائية للمسؤولين ورجال 

ألاعمال املتهمين بالفساد والاختال  في ظل إلادارة السابقة للرئيس زين العابدين بن علي، إذا أعادوا ألاموال 

 . املسروقة

، وقمعت قوات ألامن "مانيع مسامح"هذا املق رح احتجاجات في مختلف أنحاء البالد نظمتها حركة وقد أثار    

و يعد أوحاب رأ  املال قوة ال . وتم العفو ولم يتم تسليم ألاموال املنهوبة 290.   العديد منها باستخدام القوة املفرطة

كيـف تـصبح خريطة الثروة : لفة، والتساؤل هويستهان بها في تفعيل أو تعطيل  أي نظام انتخابي   بدرجات مخت

متى نثق في القول بأنه ال أحد يستطيع شراء املقعد وال يمكن ني ثروة أن تججز : عن خريطة السلطة؟ أي" مستقلة"

 291حصة لها في البرملان ولن يصبح البرملان واجهة سياسية نوحاب الثروة أو مطية لزيادتها؟

 أقطابه الفساد العارم املتفش ي، " يدقيس سع" هذا  وقد ّوجه     
 
أصابع الاتهام إلى عالم ألاعمال التونس ي، محمال

، 8080سبتمبر   9وفي . وانتشار روح الزبائنية بين السياسيين والجشع الاقتصادي واملالي على حساب مصال  املواطنين

ة والتجارة  و الصناعات التقليدية،  استقبل رئيس الجمهورية للمرة الثانية وفدا عن  الاتحاد  التونس ي للصناع

 في الوقت نفسه 
 
يقوده رئيسه سمير مجول، الذي أعرب له الرئيس عن جميع تحفظاته بخصو  أرباب العمل، مهنئا

  جويليا، 81يوم . كما نشرت  الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. رجال ألاعمال ال زهاء
 
  بيانا

 
  جراءات  وحفيا

 
دعما

لى إعادة فتح ملفات قضايا الفساد، وتعديل قانون الانتخابات، واملتابعة القضائية للتجاوزات الرئيس، ودعته إ

                                                                                                                                                                                     
https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf 

 

290
 :022ر  قد ة ونظرج عا ة علا امقاليزر ص0202-0202ام  تقرير  نظمة العفا الدولية لع  

content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf-https://www.amnesty.org/fr/wp 

291
ر 0204ميسر الديمقراطية  واالنتخابات ني العالز العربي ر المنظمة العربية لحقاق اصنسانر ال  عة امولا  ر القاهرج عالء شل ير كرم خ 

 .22ص

content/uploads/2015/01/-http://aohr.+net/portal/wpواالنتخ-الديمقراطية-كتاب.pdf- 

    

https://www.businessnews.com.tn/lordre-des-avocats-se-prononce-en-faveur-des-decisions-de-kais-saied,520,110586,3
https://www.businessnews.com.tn/lordre-des-avocats-se-prononce-en-faveur-des-decisions-de-kais-saied,520,110586,3
https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf
http://aohr.+net/portal/wp-content/uploads/2015/01/كتاب-الديمقراطية-والانتخ
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وفي اليوم التالي . وقد ال زمت الهيئة بهذا املوقف وحافظت عليه إلى يومنا هذا. 8000الانتخابية امل جلة منذ عام 

، وهي قناة "قناة الجزيرة"مليات مداهمة ملقر جويليا قامت قوات الشرطة بع 81املباشر  عالن إلاجراءات،أي يوم  

ر د الصحفيون و املسؤولون التنفيذيون من املباني التي ظلت مغلقة منذ . ُينظر إليها على أنها حليفة لإلسالميين
ُ
وط

 292. ذلك الحين

عمال أعلن  أنه تم إعداد مسودة مرسوم للتصال  مع رجال ألا " قيس سعيد"وفي ذات السياح أعلن الرئيس     

 293. الضالعين بالفساد مقابل التعهد  بالقيام بمشاريع تنميوية

الليلة أكثر من أي “بقولها " الربيع العربي"الوضع بتونس بعد ما يطلق عليه بـ " ألفة يوسف " وختاما فقد لخصت    

تاريخية هي تجربة …وقت مض ى اشعر أن تونس وقعت في نفس املستنقع الذي وقع فيه العراح وإن بشكل مختلف

قد تطول املرحلة وتنتهي تونس …حكم فيها موقعنا قرب الجزائر وليبيا، وحكم فيها صراع عالمي ما زال لم يحسم بعد

نشر التفكك الاجتماعي والعمري والطبقي و الجهوي في   ألاكيد أن من أراد…قد يحصل تغيير عميق أيضا…التي عرفنا

الذي قال " الغنون ي"ألاكيد أن …رداءة سيدة للمشهد قد نا ألاكيد أيضا أن من أراد جعل ال…تونس قد نا 

 294."لكن هل هو نجاح قوة أم نجاح هشاشة؟ الجواب سيكون قريبا جدا..سنكون في باردو و قرطاج والقصبة قد نا 

                                                           

 :النتائج وانتظار والترقب الصمت سياسة بين التونسي المدني المجتمع :يوليو/تموز 52بعد   292

-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-25-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-https://www.arab
%AC%D8%AA%D9%85%D8%B%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-9
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

 

 
293

 :0200نيفري  32قيس سعيد يعلن حل  جلس القضاء  امعلا ني تانس ر  

-%D9%82%D9%8A%D8%B3-east/1500321-https://www.skynewsarabia.com/middle
-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF
-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

294
 :1é-10-8010 العراق، فيه وقع الذي املستنقع سنف في وقع  تونس أن اشعر  مض   وق  أي من أكثر  :يوسف لفةأ 

 

   https://ar.tunivisions.net/74670/ألفة-ياسف-أكثر- ن-اي-وقت- ضا-اشعر-ان-تان 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.tunivisions.net/74670/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86
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 خاتمة

ضات ، وبقيت التنمية رهينة املفاو عاشت   منطقة الحوض املنجمي  على مدى عقود على واقع التهميع املبرمج    

و حينما   يتوقف إنتاج الفسفاط  تسارع الحكومات  إلى عقد  مجلس وزاري خا  باملنطقة . الجوفاء واملماطلة  

عمق   8002و بينت انتفاضة الحوض املنجمي بقفصة  لسنة .  للتحاور الشكلي مع ألاطراف اللذين  أوقفوا إلانتاج

 .  مر بها البالد التونسية ألازمة الاقتصادية والاجتماعية   والسياسية  التي ت

و  بعد التفش ي الظاهر والصارخ  للفساد في البالد التونسية  والذي عانت منه تونس وخاصة منطقة  الحوض    

املنحمي  كان وااحا  لكل مهتم بالثورات والانتفاضات ولخبراء ومستشرفي السياسة  في تونس وفي الخارج  أن الوضع 

ورغم نجاح . ؤول حتما لثورة شعبية كبيرة قد تغير  موازين  القوى  في تونس  وفي العالم العام بالبالد التونسية سي

في قمع انتفاضة الحوض املنجمي والزجر بعدد كبير من شبابها   بال جون، إال أن " زين العابدين بن علي"الرئيس "

بد من وأد هذه الثورة في املهد وتّم لهيب الثورة   لم ينطفئ و عاد الشعب التونس ي مرة أخرى للتململ، فكان ال 

 .  بتأييد وتكتيك غربي  المتصا   غضب الشعب   و وأد  ثورته في املهد  " لعبة الربيع العربي"افتعال 

املدعوم خارجيا  لوجستيا وماديا ، وفي غفلة من الشعب "  و التحول الديمقراطي" الاستحقاح الانتخابي"و بفضل   

السياس ي من السيطرة على البالد التونسية والاستحواذ على السلط الثالث، الرئاسية  التونس ي  تمكن إلاسالم

و تمسكوا بالسلطة بالقوة املدعومة خارجبا بالتصفية والاب زاز والرشاوي  والاغتياالت  .والتشريعية و القضائية 

 .    "محمد البراهمي"و" شكري بالعيد "السياسية على غرار 

شر سنوات   أن ألاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية مرت بأزمات حادة،  ساهمت و  تبين بعد مرور ع

 .بشكل كبير في العب  بالثروات الوطنية والتيجيل بتآكل مؤسسات الدولة التونسية 

ي  جويلية  مطالبا بمحاسبة تنظيم الإلخوان  وكل من ساهم ف 82لذا  انتفض الشعب التونس ي مرة  أخرى وخرج يوم 

بحل البرملان والقيام بعدة إجراءات  " قيس سعيد"تدمير الاقتصاد  من رجال أعمال وغيرهم، فقام الرئيس 

المتصا  غضب الشعب  إال أنها لم ترتقي لطموحاته ، مما يدعو للتفكير ثانية  إن كان   فعال العصفور النادر 

 . لحركة النهضة 
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شعب التونس ي بالقضاء أوال على انتفاضة  الحوض املنجمي لسنة وبذلك توصلت القوى الغربية من وأد ثورة ال

ثم بغر  إلاسالم السياس ي  ودعمه لوجستيا وماديا  ،  الذي نا  في شّل   كل مفاصل الدولة  وإفال   8002

 .مؤسساتها إلاقتصادية  وغيرها

ميع  وتعاني من التلوث البي ي وختاما لنا أن نتسائل ملاذا تعيع منطقة الحوض املنجمي الخصاصة  والفقر والته

منذ الاستقالل  بتأميم " الدولة التونسية"رغم أنها تمّد إلى اليوم بالقسط ألاكبر من ميزانية الدولة؟ وملاذا لم تقم 

شركة فسفاط قفصة إلى اليوم ؟  علمنا بأنها   منذ تأسيسها  كانت وال زالت شركة خفية إلاسم ، أي أن لها شركاء ؟ 

هل أن  شركة قفصة شركة  متعددة الجنسيات ؟  وهل لهم مصلحة في تعطيلها  ؟ وما هي الحكمة من فمن هم ؟ و 

 بسعر ال راب؟  295بيع فسفاط  الغني بانورانيوم 
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 « La présente étude a été entamée dans le bassin de Gafsa connu, en particulier, par sa richesse en gisements 

de phosphates caractérisés par une teneur moyenne en uranium de 35 ppm. Il s'agit de faire l'inventaire de la 

radioactivité gamma naturelle des différents niveaux géologiques de la zone phosphatée. Les sols quaternaires 

qui environnent les gisements de phosphate ont montré un niveau radioactif relativement élevé. Plus loin, la 

même nature de sol s'est révélée moins radioactive. »: H. CHARNI MAJOUBI, A. ABBES, A. ABOUDI , S. 

KHAYATI, A. GRAUBY, H.A. GHARBI, S. MTIMET,  Étude de la radioactivité naturelle dans le sol du sud 

tunisien Région de Gafsa Tozeur Radioprotection 1991 Vol. 26, n°3, pages538   : 

https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/pdf/1991/03/rad19913p537.pdf 

https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/pdf/1991/03/rad19913p537.pdf
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 :املالحق 

 :3ملحق عدد 

 
يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية  5252/222مشروع قانون أساسي عدد 

 .ة وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونسالتونسي
 

 

 

 
* 
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 :8لحق عدد 

 

« Depuis quelques semaines le patronat tunisien occupe la scène 
médiatique d’une façon inhabituelle. Exit les Mehdi Jomaa, Amel Karboul 
et autres Houcine Abassi. C’est désormais, la controversée Wided 
Bouchamaoui et son organisation patronale, qui ont la part belle dans 
l’ensemble des médias. Il semble qu’une nouvelle politique plus 
agressive de l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de 
l’Artisanat (UTICA) s’est mise en place. 

Les temps ont changé. Hormis les chefs d’entreprises directement 
concernés par le rôle de l’UTICA, la visibilité dont jouissait l’UTICA était 
très limitée. Cela s’expliquait probablement par les relations 
qu’entretenait le président de l’époque Hédi Jilani avec le clan Ben Ali. 

Depuis 2011, après avoir assuré deux ans de présidence par intérim, 
Wided Bouchamaoui remporte les élections patronales, en janvier 2013. 
Ainsi, la femme d’affaires est partie pour un mandat de cinq ans, à la tête 
de la principale organisation patronale, dont l’appétit grandit de jour en 
jour, quitte à sortir de sa sphère et à s’imposer comme un acteur 
politique incontournable. 

Le rôle théorique de l’organisation patronale 

 

Que ce soit en Tunisie ou ailleurs, l’organisation patronale a pour 
principale tâche de défendre les intérêts des chefs d’entreprises qu’elle 
représente auprès des pouvoirs publics. Il est donc tout à fait normal, 
qu’en tant que partenaire social l’UTICA soit conviée aux discussions qui 
l’impliquent. 

Notre mission 
  
• Fédérer les entreprises tunisiennes du secteur privé et développer un 
réseau professionnel étendu, agissant pour la promotion des différents 
secteurs économiques. 
• Encourager et inciter à l’investissement, à l’innovation et à la création 
de valeur. Et ce, à travers la mise en place d’une stratégie et d’un 
programme d’actions visant à instaurer un climat économique et social 
propice au développement régional, national et international. 
• Accompagner les entreprises en leur fournissant soutien, conseil et 
information. 
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• Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics et défendre 
leurs intérêts lors des négociations sociales. 
• Dynamiser l’économie tunisienne en participant activement, auprès des 
pouvoirs publics, à l’élaboration et la mise en place d’une politique 
économique et sociale favorable à la croissance et à l’essor des 
différents agents économiques. 
• Promouvoir l’image du pays au-delà des frontières et développer le 
partenariat international. 
Site de l’UTICA 
Au fil de son histoire, l’UTICA a été rarement aussi incontournable. Or, 
depuis quelques temps, l’organisation est devenue non seulement le 
principal interlocuteur du gouvernement, mais aussi et surtout des partis 
politiques. 

Ainsi, a-t-on vu une délégation de patrons accompagner le chef du 
gouvernement Mehdi Jomaa aux Etats Unis ou en France pour vanter 
les mérites de la « start-up démocratique » ou encore accueillir à tour de 
bras les chefs des partis politiques pour mettre à jour leurs programmes 
économiques. 

Mais ce « virage » politique ne semble pas inquiéter l’UTICA, outre 
mesure. En effet, on nous apprend que « l’organisation des patrons joue 
ce rôle, depuis sa création, et qu’il n’y a rien d’inédit à ce que 
l’organisation use de son pouvoir pour défendre ses intérêts ». 

Certes, au niveau de ses relations avec les gouvernements successifs, 
l’organisation a toujours été consultée, à travers notamment les 
rencontres périodiques de la commission mixte entre le gouvernement et 
l’UTICA pour décider de la politique économique du pays. Mais, ce qui 
est inédit, c’est ce troublant « paternalisme » politico-économique que 
fait l’UTICA. D’autant plus que beaucoup de membres influents ou moins 
influents de la centrale patronale sont parachutés têtes de listes de 
plusieurs partis politiques pour les prochaines législatives. 

Incitation électoraliste : Quand l’UTICA fait de la politique 

 

Wided Bouchamaoui reçoit le président d’Ennahdha Rached 
Ghannouchi. Source : la page FB de l’UTICA 

Après avoir demandé à l’ISIE de mobiliser ses services auprès des 
entreprises, afin d’inscrire leurs personnels,c’est tout naturellement que 
l’UTICA a demandé à ses adhérents de se présenter en masse aux 
législatives afin d’assoir son pouvoir au sein du futur parlement. 

http://www.utica.org.tn/Fr/notre-mission_11_27
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298
http://nawaat.org/portail/2014/05/05/mehdi-jomaa-a-paris-ou-le-triomphe-de-la-politique-de-limage/
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298#.U_2hSMV5M7k
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D298#.U_2hSMV5M7k
https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.549430665163728/549430371830424/?type=1&theater
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.U_2hSMV5M7k
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.U_2hSMV5M7k
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/08/14/UTICA-donne-mot-ordre-adherents-legislatives/#sthash.P1SRC7I9.DZqD1NPj.dpbs
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/08/14/UTICA-donne-mot-ordre-adherents-legislatives/#sthash.P1SRC7I9.DZqD1NPj.dpbs
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Censée être apolitique, la centrale patronale ne résiste point à la 
tentation. Il faut dire que le terrain lui à été déblayé par un gouvernement 
acquis corps et âme à sa cause. Ces technocrates, pour la plupart 
dirigeants d’entreprises, ne peuvent qu’écouter les sirènes patronales 
qui chantent aux oreilles des gouvernants. 

Plus encore, c’est la collusion entre le monde économique et le monde 
politique qui inquiète : quand le grand gourou Rached Ghannouchi, fait 
du pied à l’UTICA, il est tout à fait normal de retrouver 9 membres de 
l’UTICA inscrits sur les listes électorales du mouvement 
Ennahdha. Idem, du coté de Nidaa Tounes où Moncef Sellami, Selma 
Elloumi Rekik ou encore Mounir Hamdi viennent garnir le peloton de 
“potentiels députés” à double casquette. 

Cette connivence politico-financière n’est pas sans rappeler un passé 
proche où la politique économique du pays était calculée en fonction des 
intérêts privés d’une oligarchie plus puissante que jamais. 

Il est d’ailleurs fort à parier, que la présidente de l’UTICA, Wided 
Bouchamaoui, prépare son entrée en lice dans l’arène politique pour 
2019. Du moins c’est ce que nous confie un chef d’entreprise affilié à 
l’UTICA, membre du bureau régional de Tunis : 

A travers ces candidatures, nous souhaitons défendre nos intérêts. Il ne 
faut pas oublier que nos intérêts sont ceux de notre patrie. De là à dire 
que les membres de l’UTICA, présents dans le futur parlement, 
formeront un groupe parlementaire, ce serait caricatural. Ils prendront 
certes en considérations l’intérêt du patronat, mais serviront avant tout 
les intérêts de leurs pays. Quant à Mme Bouchamaoui, qu’elle ait des 
aspirations politiques pour l’avenir, cela est compréhensible, que cela 
passe par une base patronale qui la soutient aussi. Reste que l’UTICA 
ne doit pas lui servir de tremplin, elle devra être au service de l’UTICA. 
Ces mots en disent bien long sur l’avenir socio-économique, si l’UTICA 
continue a prendre autant de galons. 

L’UTICA et la diplomatie « béni-oui-oui » 

Bouchamaoui reçoit une délégation des chefs de missions diplomatiques 
à l’étranger. Source : la page FB de l’UTICA. 

Le vendredi 22 août dernier, Wided Bouchamaoui, gardienne de la 
forteresse de l’organisation patronale a invitée une délégation de chefs 
de missions diplomatiques à l’étranger. afin d’édicter la ligne de conduite 
dans l’impulsion à donner dans la coopération économique avec les 
pays étrangers. Il est tout de même étranger que nos diplomates 

http://www.businessnews.com.tn/rached-ghannouchi--ennahdha-uvrera-a-cooperer-avec-lUTICA,520,48424,3
http://www.businessnews.com.tn/rached-ghannouchi--ennahdha-uvrera-a-cooperer-avec-lUTICA,520,48424,3
http://www.webdo.tn/2014/08/25/elections-legislatives-trois-hommes-daffaires-tetes-listes-dennahdha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20webdo%20(webdo)
http://www.webdo.tn/2014/08/25/elections-legislatives-trois-hommes-daffaires-tetes-listes-dennahdha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20webdo%20(webdo)
http://www.webdo.tn/2014/08/25/elections-legislatives-trois-hommes-daffaires-tetes-listes-dennahdha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20webdo%20(webdo)
http://www.espacemanager.com/lutica-arrivera-t-elle-ses-fins-par-le-biais-dennahdha-et-nidaa.html
http://nawaat.org/portail/2014/04/10/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-la-corruption-des-ben-ali-ou-la-revolution-inachevee/
https://www.facebook.com/UticaTunisie/photos/pcb.557644247675703/557643901009071/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UticaTunisie/posts/557644247675703
https://www.facebook.com/UticaTunisie/posts/557644247675703
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acceptent -et sans broncher- qu’on s’immiscent dans leurs prérogatives, 
d’autant plus qu’on leur impose de jouer le rôle de VRP pour une 
organisation représentants des entreprises privés, eux représentants de 
l’Etat. 

Que les salons et autres manifestations industrielles ne suffisent plus 
pour exporter les produits tunisiens ou trouver de potentiels investisseurs 
est une chose, s’appuyer sur les missions diplomatiques afin de le faire 
en est une autre, une ligne rouge à ne pas franchir. 

Dans ce contexte, aujourd’hui, tout est mouvant : une UTICA qui fait de 
la politique, des diplomates qui jouent les VRP, des partis politiques qui 
parlent pour ne rien dire, et un gouvernement qui pratique la politique de 
l’autruche. 

Autant dire qu’il est presque normal de voir l’UTICA profiter d’une telle 
cacophonie pour se placer au dessus de la mêlée, quitte à devenir 
l’acteur incontournable dans les prises de décisions économiques. 

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) aux abonnés 
absents 

La surprise dans tout ce remue-ménage, c’est l’absence totale de 
l’UGTT du débat. Depuis la fin du dialogue national, l’UGTT fait figure de 
fantôme médiatique. Annonçant, d’ores et déjà, qu’elle ne participera pas 
aux législatives, la centrale syndicale préfère laisser la politique aux 
politiciens. Elle reste, cependant, en retrait, laissant l’UTICA dicter sa loi, 
ce qui est étrange à plus d’un titre. Seul Belgacem Ayari, secrétaire 
général adjoint de la centrale syndicale s’est exprimé a ce sujet sur les 
ondes de Mosaique FM fustigeant ces candidatures « affairistes », en 
arguant leur manque d’expérience de la chose politique et prédisant une 
marginalisation des zones intérieures si ces hommes d’affaires venaient 
à faire partie de l’Assemblée. 

Ainsi, pour M. Ayari, que l’UTICA prenne une dimension politique 
n’effraie pas outre mesure l’UGTT dans ses prérogatives. L’UGTT sous-
estimerait-elle l’UTICA ou est-ce un aveu d’entente entre les deux 
centrales ? 

Que l’UGTT reste dans son domaine de prédilection est tout à son 
honneur. Mais, que cet acoquinement entre la centrale patronale et les 
partis politiques la laisse de marbre est d’autant plus inquiétant. Il est, 
aujourd’hui, encore possible de sauver les meubles avant la montée de 
l’UTICA, au lendemain des élections. Car une centrale patronale plus 
forte pourrait sonner la fin de la récréation et mettre à mal des pans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur,_repr%C3%A9sentant_et_placier
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l-ugtt-ne-participera-pas-aux-elections-via-des-listes-syndicales-89094
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l-ugtt-ne-participera-pas-aux-elections-via-des-listes-syndicales-89094
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entiers d’une société, qui sera soumise à une nouvelle oligarchie 
bicéphale politico-économique. 296 
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 L’UTICA, premier parti politique de Tunisie ?27 AOUT 2014 : 

tunisie/-de-politique-parti-premier-https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica 

https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica-premier-parti-politique-de-tunisie/
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 :املراجع  

أحمد محمد مصطف  ،حياة اليعقوب ، الدور السياس ي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربي   -

املشروع النقابي -ريع إيبرت منظمة فريد)التجربتان املصرية والتونسية في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات(

 :2015إلاقليمي،   

files/bueros/tunesien/13449.pdf-http://library.fes.de/pdf 
 

العربي  للنشر والتوزيع، الطبعة حماية الاستثمار ألاجنيي في القانون الدولي العام، املركز   أحمد كاظم الساعدي.د - 

 :8080ألاولى 

https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA
%AA%D8%AB%D9158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8

%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A
7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%
AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6L

X&veUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=
d=2a 

محاولة للفهم ، أستاذ القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط "الربيع العربي"أحمد بودراع ، فشل ثورات. د  

 :أكتوبر:  00العدد  -مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية  -،مركز جيل البح  العلمي 

1%D8%B4%D9%http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%8
84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%
D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D

9%85.pdf 
   
أيمن ال اغانمي ر الخريف العربي  ني التناقض  بين الثارج  والديمقراطية ر ال  عة امولا  الم  عة . د  -

 : 8002املغاربية  للطباعة  وإشهار الكتاب ،تونس 

عة حماية الاستثمار ألاجنيي في القانون الدولي العام، املركز العربي  للنشر والتوزيع، الطب  أحمد كاظم الساعدي.د  - 

 : 8080ألاولى 

https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA
158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9

+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A%85%D8%A7%D8%B1

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
https://books.google.tn/books?id=YZnsDwAAQBAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6LUtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ved=2a
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7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%
AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7&source=bl&ots=4r6L
UtNxJl&sig=ACfU3U2nq37x5fcsEgUcaPzp4vybsev7_Q&hl=fr&sa=X&ve
d=2a 

 

أحمد محمد مصطف  ،حياة اليعقوب ، الدور السياس ي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربي    -

املشروع النقابي -منظمة فريدريع إيبرت )التجربتان املصرية والتونسية في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات(

 :2015إلاقليمي 

files/bueros/tunesien/13449.pdf-http://library.fes.de/pdf 
 

محاولة للفهم ، أستاذ القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط "الربيع العربي"أحمد بودراع ، فشل ثورات. د  

 :  8001أكتوبر :  00العدد  -عالقات الدولية مجلة جيل الدراسات السياسية وال -،مركز جيل البح  العلمي 

http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%
84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%

%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%DD9%88%D9%84%D8%A9
9%85.pdf 
 

 
، قدمت هذه 8001-8000أسامة أحمد محمد الشركس ي ،التحديات السياسية وتأثيرها على ألامن املجتمعي العربي   -

الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في العلوم  قسم العلوم السياسية كلية آلاداب والعلوم 

 :،همان ألاردن  8001،جامعة الشرح ألاوسط  آب،   

 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/59e1d9fad6a5f_1.pdf 
 

 

 :8009نوفمبر  2أحمد بن مصطف ،منظومة اقتصاد السوح ليست منوال للتنمية، -

https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D
-9%85%D8%A9
-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/13449.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
http://www.kadhanews.com/images/28112017/%D9%81%D8%B4%D9%84%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses/59e1d9fad6a5f_1.pdf
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85
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-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85 

 
 
 
 :8080ديسمبر  04مطالب التونسيين ت راوح مكانها ، ..أحمد نظيف، بعد عشر سنوات من الثورة  

-10-east/1401672-https://www.skynewsarabia.com/middle
-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
-%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7 
 

 :8080جانفي  00التاريو املنس ي للمحكومين با عدام، . ، انتفاضة الخبز 0429أروى العبيدي، جانفي   -

https://inkyfada.com/ar/2021/01/31/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8
-A%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8
-1984-%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9%D

%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2/ 
    

 :آينيث روث ، الطغاة يتنكرون في ثوب الديمقراطية    -

https://www.hrw.org/legacy/wr2k8/introduction/introduction_ar.pdf 
 

 
 
 31وراء حملة قيس سعيد؟أسماء بكاشرلقاء حصري  ع  رضاء لينين وسنية شرب ير  ن يقف  -

 :5231س تم ر 

-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
-%D8%B1%D8%B6%D8%A7
-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9  

 :0é-00-8004 العراح، فيه وقع الذي املستنقع نفس في وقعت تونس أن اشعر  مض ى وقت أي من أكثر  :يوسف ألفة  -

  https://ar.tunivisions.net/74670/ تان-ان-اشعر- ضا-وقت-اي- ن-أكثر-ياسف-ألفة 

 
 
 :5232نانم ر  8أحمد بن  ص فار نظا ة اقتصاد الساق ليست  ناال للتنميةر -

D9%86%D8%B8%D9%88%Dhttps://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%
-9%85%D8%A9
-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1401672-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
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https://nawaat.org/2014/11/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  156156 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85 

 

 00،”ماتحكيع عالفسفاط راني ال نسمع ال ندّل “: آمنة مرنا ي ،إلاستخراجّية و الحق في املوارد الطبيعية في تونس  -

 :8002جويلية 

https://osaemarsad.org/ar/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8
%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%91

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D8%A9
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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/ 
 

أسعد جمعة رالقال الم ين  رّد العالّ ة ابن عاشار عما انتراه وهابيا آل سعاد  ن حااز تكفير  -  

 :المسلمين
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-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%-%D8%B9%D9%84%D9%89 
  

فيفري  02للبحوث والدراسات إلاس راتيجية  هواجس وتأمالت،مركز الروابط.. في ذكرى الربيع العربي،  لو بشير  أمباي .د   
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http://rawabetcenter.com/archives/3970 

 :8010-18- 18بتونس، للتنمية قطر  صندوق  مكتب مانجر،فتح افريكان   

-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad

-%d9%82%d8%b7%d8%b1-d9%82%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%

-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9

%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/ 

 :، ترجمة سمر نحمد سعد، بدايات  ( الحرب دون أن نحبها)برنار ه ري ليفي، يوميات كاتب في قلب الربيع اللييي   - 

https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf**  
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http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2017/11/04/%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%25
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https://ar.africanmanager.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://books4arabs.com/B8/books4arab.com_SP0403.pdf
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-www.refworld.org/cgihttps://

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515013762 

 
 :  الفلسفة  والتنمية  ني العالز  العربي المعاصر هل هي  قاربة؟: بن قدور نار الدين   -

. pdfe/2015armosta.dz/images/revu-www.univ 
 

بن عــودة حـورية ،الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية و القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل - 

 :8001- 8002: قانون دولي وعالقات دولية، السنة الجامعية: شهادة دكتوراه علوم في الحقوح التخصص

-http://rdoc.univ

sba.dz/bitstream/123456789/1310/3/D_SJ_BENAOUDA_Houria.pdf 

 :، مقدمة ونظرة عامة على األقاليم5232-5232تقرير منظمة العفو الدولية لعام    -

-https://www.amnesty.org/fr/wp
content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf 

  7الفوض   الخالقة وتداعيا ها على ألامن إلاقليمي، املركز الديمقراطي العربي ،  ،فايد فار  رحومة دينا   

 :8011 أهسطس

https://democraticac.de/?p=17753 
 

ساندك طاملا إستمريت في فتح ملفات الفساد“: دنيا الزغيدي، مباركة البراهمي لسعّيد - 
ُ
 :8088-8- 2، ”ن

 

https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8
-8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9%a9/%d9%85%d
-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a
-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af
-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83

%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/ 
     

 
 
ر  ارات الربيع العربي رؤية تحليلية ني ضاء نروض نظرية الثارات ج ران صالح علي حر ل  -

  (:الااقع وسينارياهات  المستق ل )

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286 
          5231 2-52- 2228: العدد-الحاار المتمدن 

 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515013762
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515013762
http://www.univ-mosta.dz/images/revue/2015ar
http://rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/1310/3/D_SJ_BENAOUDA_Houria.pdf
http://rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/1310/3/D_SJ_BENAOUDA_Houria.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1025522016ARABIC.pdf
https://democraticac.de/?p=17753
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://ar.tunisienumerique.com/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%86%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4068
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4068
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ات بن عبد هللا، سياسات التقشف لصندوق النقد الدولي تح  مجهر قانون العدالة الانتقالية - 
ّ
تونس : جن

 :8080-1-11نموذجا،

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-https://ar.leaders.com.tn/article/5616

-A%D9%82%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A

-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF 

 :8010-0-11نهاية من؟ .. 8010، حركة النهضة وانتخابات تونس  جوهر الجموس ي. د  

tunisia-election-ticle/presidentialain.com/ar-https://al 

 :8010أكتوبر - 12التاريخ عندما يرتدي ثوب ثائر،القدس العربي ،: حسن سلمان، قفصة التونسية - 

 

http://www.alquds.co.uk/?p=236897 

 :8004جوان  09،  عالم الذي نعرفهحسن أبو الهناء، إلاسالم السياس ي ونهاية ال -   

https://arabi21.com/story/1194507/ نعرفه-الذي-العالم-ونهاية-السياس ي-إلاسالم 

 

 :حسن كريم ،الربيع العربي وعملية الانتقال الى الديمقراطية   حسن كريم  -

 

%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%Afile:///C:/Users/user/Downloads/%D8%A7%D9

D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf 7%D9%84% 

 :8002حسني الرحيلي، املاء والعدالة الاجتماعية بالحوض املنجمي ،فريدريع إيبرت-

min.pdf-files/publications/publication_arabic_3-//mena.fes.de/fileadmin/user_upload/pdfhttps: 

 :5238 جانفي 88حسن  عبيابة  تقييم ثورات الربيع العربي من خالل ما يقع في تونس،. د  -

viewarticle,79185.htmlhttp://www.ishtartv.com/ 

 5232نوفمبر  ،الشروق ،.. لـوال الفسفاط:الواقع االقتصادي في قفصة حسين الحيدوري،  -

https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://ar.leaders.com.tn/article/5616-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7
https://al-ain.com/article/presidential-election-tunisia
http://www.alquds.co.uk/?p=236897
https://arabi21.com/story/1194507/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://arabi21.com/story/1194507/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
file:///C:/Users/user/Downloads/Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�%25
file:///C:/Users/user/Downloads/Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�%25
https://mena.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf-files/publications/publication_arabic_3-min.pdf
http://www.ishtartv.com/viewarticle,79185.html
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D8%A7%D9%82%D8%B9http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%

html- 

 

 : 8008حفي  الطبابي، من البداوة إلى املنجم، الطبعة ألاولى  -

-//www.livretunisien.tn/ar/livre/261/%D9%85%D9%86http:

-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85 

  

 :8009-4-01: ، املال السياس ي  الفاسد وتأثيره على الانتخابات التونسية خالد بن بلقاسم  -

-https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF   

 

 :املستقبل العربي بين الثورة والفوض ى  « خليدة كعسيس  خالص ي،  الربيع العربي   -

 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_khalida.pdf 

 
دكتور في الاقتصاد، باح  في معهد املناطق  (*)قبل الثورة وبعدها .. التنموي في تونسرياض بشير، التفاوت -   

 :القاحلة بمدنين ، تونس 

s/riad_bashir_%20Moustaqbal%20_468_%20final.indd.phttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticle

df 

 

 :8004جانفي  0رحمة الباهي،انتفاضة الخبز،هل حركها صراع سياس ي ؟،  -

-https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9

-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2

-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7 

 

 :  8080فيفري  12رضا لينين يتحدث عن أول مصافحة له مع قيس سعيد ويقيم أداءه كرئيس،  -

http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html
http://www.alchourouk.com/79193/696/1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-html
http://www.livretunisien.tn/ar/livre/261/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
http://www.livretunisien.tn/ar/livre/261/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
http://www.livretunisien.tn/ar/livre/261/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-17920829
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_khalida.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/riad_bashir_%20Moustaqbal%20_468_%20final.indd.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/riad_bashir_%20Moustaqbal%20_468_%20final.indd.pdf
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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-https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7

-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86 
 :8002جويليا  1 !ثورة الجياعزينب حفني،   -   

-https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

8%A7%D8%B9!%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D 

 

 :8004أكتوبر  02حتى يبلغ  الفرز مداه، ... 8004زهير إسماعيل ،  إنتخبات    -

https://ultratunisia.ultrasawt.com/8010-انتخابات- 
ّ
 تحلیالت/سیاسة/إسماعيل-زهير/مداه-الفرز -يبلغ-حت

 : 23/12/2020 سالم ال حيمي، ماذا يجب أن يتغير في التشريع السياس ي التونس ي؟ -

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D

-8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8

-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86  

 

 :8002-1-0شغل منصب رئيس بلدية العاصمة تونس،أول امرأة ت.. سعاد عبد الرحيم -

-https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF

-1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B-%D8%B9%D8%A8%D8%AF 

إصدار سندات لسداد ديون مستحقة وتمويل حزمة  سناء عدوني ،تونس تراكم الدين ملواجهة ضغوط املوازنة -  

 إصالحات طارئة ،

0-8-8080: 

https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9 

 

 :81  -،8000-88،عدد  مثال تونس:  املؤسسة و أثر العوملة في املغرب العربي سالم لبيض،ثقافة   -

s.openedition.org/insaniyat/7060https://journal 
  

https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.hakaekonline.com/article/115666/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9!
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/37978/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9!
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2019-%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/47319%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/video/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://journals.openedition.org/insaniyat/7060
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 :8001فيفري  89شاران  غريوال ، ثورة هادئة الجيع التونس ي بعد بن علي ،مركز كارنيغي للشرح ألاوسط، --

62830-pub-mec.org/2016/02/24/ar-https://carnegie 

 

 :ال  جواد شبر،ثورات  الربيع العربي،نظرة من الداخل، وعامل ثقافة التشيع،دار روافد ص.د   -

-file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor

Book.com%20%20%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D

8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%202%20.pdf 

 
، أكاديمية إلادارة  8000-8000عطا عبد الغني خميس الجزار، ة السياسة إلايرانية تجاه الثورات العربية،   - 

والسياسة للدراسات العليا، برنامج الدراسات العليا املش رك بين ألاكاديمية و جامعة ألاق  ى، تخصص الدبلوماسية 

و العالقات الدولي،قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في الدبلوماسية والعالقات 

 : 8002الدولية 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/118350.pdf 

 

 -عبد القادر املعال ، صفحات من وحي الثورة، الطبعة ألاولى 8000 : 

 

 : إلاقليمية التنمية إشكاليات:املنجمي والحوض الداخلية املناطق وضع : إلاقليمية التنمية إشكالية   بالهادي عمر      

 :8008-1، 01،والداخل الساحل بين التفاوت إلى جنوب شمال، التفاوت من

 

https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9

%8A%D8 

 

رئيس مركز ، ألاسباب واملبررات.،الربيع العربي وانعكاساته على الدبلوماسية العربية عبد الحكيم سليمان وادي.د  -

 :8009-0-82راشيل كوري الفلسطيني لحقوح إلانسان ومتابعة العدالة الدولية،

amad.ps/ar/Details/13009https://www. 

 

 :8002-1-9-عمار عمروسية، إنتفاضة الحوض املنجمي ،الحوار املتمدن  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136771 

 

 : 8002 -01 - 00 لة تقويميةمحاو : انتفاضة الحوض املنجمي  عمار عمروسية،  -

https://carnegie-mec.org/2016/02/24/ar-pub-62830
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
file:///C:/Users/MSS/Downloads/Noor-Book.com%20%20Ø«Ù�Ø±Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ø¨Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�%202%20.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/118350.pdf
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7-2/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7-2/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8
https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8
https://www.amad.ps/ar/Details/13009
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136771
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https://www.turess.com/alwasat/11261 
 : 8000،دراسات حول قضايا الثورة التونسية، الدار التونسية للكتاب، عبد الحميد الطبابي  - 

https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA1
36&dq=اآلخر+ ارج+حال+دراسات-&source=bl&ots=j

UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4 

 

-32وضع المناطق الداخلية والحوض المنجمي،حركة التجديد،   ، إشكالية التنمية اإلقليميةعمر بالهادي -
7-5235: 

https://amorbelhedi.wordpress.com/2012/07/16/%D8%A5%D8%B4%D9
4%D9%83%D8%A7%D9%8 

                                  

راشد الغنوشي فقد ثقة قطاع عريض من قيادات وكوادر حركة  علي حالل للغنوشي حرام على سعّيد -

 :5253-8-1النهضة، 
 

-https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84

-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF 

https://www.amad.ps/ar/Details/13009 
 

عالء شلبي، كرم خميس، الديمقراطية  واالنتخابات في العالم العربي ، المنظمة العربية لحقوق -    
 .:22، ص5232اإلنسان، الطبعة األولى  ، القاهرة 
ntent/uploads/2015/01/co-http://aohr.+net/portal/wpواالنتخ-الديمقراطية-كتاب-
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العّراب الجديد : االتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ي عّكاز،محمد سميح الباج  

 :5232أوت  58المشهد السياسي و االقتصادي التونسي، 

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/و-والتجارج-للصناعة-التانسي-اصتحاد 

 
االمتيازات القطرية  بين الحكومة والبرلمان، جدل حول: منال دربالي ، تجارة وتنمية بين الحكومة   

 :5252ماي  2والتركية ، 

 
A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%A

-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-D8%A9
%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9

%88%D9%85%D8%A9 C/ 
 

 
 
نانم ر  1الثال اء  - 511العدد  2الشارل المغاربير ص! جماعة  ن الكتابرروأنلست الدولة التانسية 

5252: 

233.pdf-street-content/uploads/2020/11/maghreb-https://acharaa.com/wp 
  

شركتنا بمثابة الدولة : في حوار خاص( ر م ع شركة فسفاط قفصة)رمضان صويد منارة تليجاني ،   -

سبتمبر  21-الجمهورية -اضطراب اإلنتاجأالف مليار بسبب  2وتونس خسرت .. في قفصة

 :5231،دراسات حول قضايا الثورة التونسية، الدار التونسية للكتاب، عبد الحميد الطبابي: 5232:

 

https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA1

36&dq=دراسات+حول+ثورة+اآلخر&source=bl&ots=j-

UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4 

  

ال زال مستقبل  تونس مجهوال، و من أجل    ،  مصطفى الفيتوري   تونس ما بعد ثورة الياسمين   -
 :  5253-2-55تحسين  مستقبل البالد  من الواجب قبول فكرة التغيير ، 

-https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7
-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%D8%A7
-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%86

15176596-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a 

https://nawaat.org/portail/2014/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://nawaat.org/2020/05/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20C/
https://acharaa.com/wp-content/uploads/2020/11/maghreb-street-233.pdf
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
https://books.google.tn/books?id=hZatDQAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=دراسات+حول+ثورة+الآخر&source=bl&ots=j-UU1Ce6tu&sig=WeZP4W9EM9VZ0SeHxcJA4
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-15176596
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 :8080-  2-81املأزح والخرج، : محمد النوري ،في الاقتصاد السياس ي للدولة التونسية   -

-https://ar.leaders.com.tn/article/5846

-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A

-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8

 -%AF 

 

 

 
 :5231-33-المرحلة االنتقالية ني خ رر  : ر سارج يركيس ساد ني تانس  روان المعشر32 

74696-pub-mec.org/2017/11/10/ar-https://carnegie 
 

 
 

 :5232-32-32الحاار ها الاسيلة الاحيدج لتحقيق السالمر :الرباعي التانسي يرنا الجمالر 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
-

%8A%D8%A9/%D8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9
-%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A  
-
 
دراسة  قارنة ر  شركة ق يف لل  اعة والتازيع ر قفصة  -نعيمة كراولي ر قانان االستثمار بتانس 

 .3118تانس جاان 

،  -مم ، المركز الديمقراطي العربي،الطبعة األولىنعيمة كراولي ،فرنسا من  ثورة  الجياع إلى لعبة األ -

أكتوبر  ألمانيا، -برلين المـركـز الديمقــراطي العــربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

5252    : 

-https://democraticac.de/wp
content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A

-%D8%B1%D8%A9%D8%AB%D9%88-%D9%85%D9%86-7
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9
-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf 

 

نعيمة كراولي اصسالم السياسي بين الخ اب العقائدي و رهان السل ة  ع التركيز علا تانسرتقديز   -

 :5252قراطي العربي ر برلين  رألمانيا رال  عة امولا  اي ال رنسار إسماعيل دبشرالمركز الديم

emocraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AAhttps://d
%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8
%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3

https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.leaders.com.tn/article/5846-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://carnegie-mec.org/2017/11/10/ar-pub-74696
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/445861
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf
https://democraticac.de/wpcontent/uploads/2020/05/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  168168 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
-%B7%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9
-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%88%D9-%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%8A%D8%B2

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.pdf 

س في عهد تون” األليكا“تفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع االتحاد األوروبي ا كراولي، نعيمة  -

المـركـز الديمقــراطـــي العــربـي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية   -"الحماية الثانية

 :    5253الطبعة األولى جوان    برلين/ألمانيا

-https://democraticac.de/wp
%81%D8%A7%D9%8content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9

-2%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82
-%D9%85%D8%B9
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
-%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7
-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%B9%D9%87%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf 

 
الديمقراطية  و فخ االستحقاق االنتخابي ، المركز نعيمة كراولي، الشعب التونسي بين طموح  -

 الديمقراطي العربي، أوت 5253:

 https://democraticac.de/?p=76493 
 

 
  
 
 - أس ابهر آ اره و استراتيجيات  كانحته : ناجي بن حسينر الفساد  :إشارج لحالة الجزائر -  

https://www.univ-
constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_arti

cle1_ar.pdf  

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://democraticac.de/?p=76493
https://democraticac.de/?p=76493
https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
https://www.univ-constantine2.dz/laboratoires/labgmes/index_htm_files/Revue_num4_article1_ar.pdf
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صادية الكلية اللتحاد النقدي علا بعض المؤشرات االقت  5228نجاج  عيزير آ ار امز ة المالية العالمية  

دراسة تحليلية -اموربي  - :ر   ر جلد أ 5232ديسم ر– 22عدد   

https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D
8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D
8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7

%D9%84%D9   
 

 (بروفايل)الذي لم يرّوج الوهم للتونسيين « العصفور النادر».. صطف  ، قيس سعيدنورهان م  -  

 : 8004-00-09الاثنين 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1434397 

   

تحدي  البنيات وتقليدية العالقات والقيمال،إنسانيات ، املجلة :  ريلشباب املغربي والعمل الجمهو  شريكي،ا هناء-

 : 8002- 12الجزائرية في ألان روبولوجيا والعلوم الاجتماعية عدد 

https://journals.openedition.org/insaniyat/15156 

 

 :8001 -2-88حول التناقض بين الساحل والداخل ،آلاداب ،: العرجاء وئل بنجدو تونس  -

adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-http://al 

 

 

 :8004 أكتوبر 02اشتباك مع الواقع،: تونس ما بعد انتخاب قيس سعيد التليلي، وليد    -

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/14/الواقع-مع-اشتباك-سعيد-قيس-انتخاب-بعد-ما-تونس  

 

 

 :8010أوت  88والعصفور النادر،.. وفاء صندي ،الانتخابات التونسية  -

-0/2060126-https://www.alroeya.com/119

-8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D

%D8%A7%D9%84%  

 
  

https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://ia802807.us.archive.org/24/items/20200207_20200207_1723/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1434397
https://journals.openedition.org/insaniyat/15156
http://al-adab.com/article/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/10/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://www.alroeya.com/119-0/2060126-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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عالء شليي، كرم خميس، الديمقراطية  والانتخابات في العالم العربي ، املنظمة العربية لحقوح إلانسان، الطبعة -

 :8009ألاولى  ، القاهرة 

content/uploads/2015/01/-http://aohr.net/portal/wpوالانتو-الديمقراطية-كتاب.pdf- 

 

 :8004ماي  80لدعمه ، ننتظر العصفور النادر : العنون ي   ،(ال ذكر  السم الكاتب)-

https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A

-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-  

 

،11 -0-:8010 العصفور النادر؟بُمرشحها لصيد ” النهضة التونسية“هل تضحي    ،(ال ذكر  السم الكاتب)    

-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-18tv.net/%D9%87%D9%84https://www.2

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9  

  

 

ر(ال ذكر  السز الكاتب)
 
الغناشي لز نستعد  لالنتخابات مننا كنا ن حث عن العصفار النادر  ن خارج   

 :5231-1-37النهضة ر  

https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%
-%D9%84%D9%85-8ABA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%
-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF 
 

ر(ال ذكر  السز الكاتب) 
امحزاب اصسال ية  ا بعد اصخاانر  ركز كارينغي للشرق : آناق  جهالة   

 :5232ديسم ر -32اموسطر 

66511-pub-6/12/16/armec.org/201-https://carnegie 
 
  
 
 :5232-1-52نريق العمل رسينارياهات التعا ل الغربي  ع الربيع العربير  ر(ال ذكر  السز الكاتب) 

ng/spri-a-with-scenarios-deal-western-https://www.ida2at.com/the 
 

 

 
في المنطقة العربية    مركز " ثورات الجياع"كوابح اندالع : ،   انعكاسات مضادة(ال ذكر السم الكاتب) 

 :5232نوفمبر  3المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 

 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%
B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ج-%A7%D8%AA

-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
 -%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD 
:اجتماعية ر حركة(ال ذكر السز الكاتب)

 
  

 

http://aohr.net/portal/wp-content/uploads/2015/01/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE
https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1182929/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.218tv.net/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%8A
https://www.218tv.net/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%8A
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511
https://www.ida2at.com/the-western-deal-scenarios-with-a-spring/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
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 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A
7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

 

-7-82، (تقرير)قلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة لماذا ان   ،(ال ذكر السم الكاتب) 

8183: 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881 

 

      
 :ر قفصة ر الماساعة التانسية المفتاحة(ال ذكر السز الكاتب)  

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9 
 
 http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9  
 

 

أحداث ثورة الخبز ،وثيقة نص ،تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق   ،(ذكر السم الكاتبال )

 : 5232اإلنسان، ديسمبر  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 
  

ة التحتية   والتجهيزات الجماعية الك ر  ني آناق ر  دراسة الخارطة الاطنية لل ني(ال ذكر السز الكاتب) 

 :5231رر  لخص  المرحلة الثالثة رالملف النهائي ردراسات الدولية ر نيفري 5212

gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoirehttp://www.mehat.
/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf 

 
  
رالدليل  تمّرد أهالي الحاض المنجمي ي رح الملف االجتماعي بقاج: تانسر  (ال ذكر السز الكاتب)   

ال عن  وكالة رويتز  ر الدليل السايسري نق 5228أنريل  32السايسري نقال عن  وكالة رويتز  بتاريخ 

 : 5228أنريل  32بتاريخ 

 
--https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1 

 
 9الرمزية ال تكفي، منظمة العفو الدولية، : انتفاضة الحوض املنجمي والعدالة الانتقالية  ،  (م الكاتبال ذكر الس)   

 :8002أكتوبر 

-uprising-w.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsahttps://ww
symbolic/-being-at-stop-not-must-trials-justice-transitional 

 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF-
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF-
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
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نضال الضحايا من أجل تحقيق العدالة وجبر الضرر مستمر بعد : تونس    ،  (ال ذكر السم الكاتب)   

 :8183جانفي  31سنوات من الثورة،منظمة العفو الدولية  31

-struggle-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia

-the-after-years-10-victims-for-nuesconti-reparation-and-justice-for

revolution 

   

أحداث ثورة الخبز ،وثيقة نص ،تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق   ،(ال ذكر السم الكاتب)

 :5232اإلنسان، ديسمبر  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 

 

 
في المنطقة العربية    مركز " ثورات الجياع"كوابح اندالع : ،   انعكاسات مضادة(ال ذكر السم الكاتب) 

 :5232نوفمبر  3المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 

 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%
B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ج-%A7%D8%AA

-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
 -%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD  

 

-7-82، (تقرير)ا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة لماذ   ،(ال ذكر السم الكاتب) 

8183: 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881 

      
 :ر قفصة ر الماساعة التانسية المفتاحة(ال ذكر السز الكاتب)  

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9 
 
 http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9  
 

أحداث ثورة الخبز ،وثيقة نص ،تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق   ،( ذكر السم الكاتبال)

 : 5232اإلنسان، ديسمبر  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf 
  

نية التحتية   والتجهيزات الجماعية الك ر  ني آناق ر  دراسة الخارطة الاطنية لل (ال ذكر السز الكاتب) 

 :5231رر  لخص  المرحلة الثالثة رالملف النهائي ردراسات الدولية ر نيفري 5212

t.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoirehttp://www.meha
/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia-struggle-for-justice-and-reparation-continues-for-victims-10-years-after-the-revolution
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia-struggle-for-justice-and-reparation-continues-for-victims-10-years-after-the-revolution
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/tunisia-struggle-for-justice-and-reparation-continues-for-victims-10-years-after-the-revolution
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2069/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8ة%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AD-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2384881
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user_upload/Amenagement_Territoire/CNIGEC/CNIGECResumePhase32019ar.pdf
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رالدليل  تمّرد أهالي الحاض المنجمي ي رح الملف االجتماعي بقاج: تانسر  (ال ذكر السز الكاتب)   

قال عن  وكالة رويتز  ر الدليل السايسري ن 5228أنريل  32السايسري نقال عن  وكالة رويتز  بتاريخ 

 : 5228أنريل  32بتاريخ 

 
--https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1 

 
 9الرمزية ال تكفي، منظمة العفو الدولية، : انتفاضة الحوض املنجمي والعدالة الانتقالية  ،  (سم الكاتبال ذكر ال )   

 :8002أكتوبر 

-uprising-ww.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsahttps://w
symbolic/-being-at-stop-not-must-trials-justice-transitional 

 

ر(ال ذكر السز الكاتب)
هل !اقتصاد تركيا علا حساب االقتصاد التانسي؟” النهضة“هل تدعز حركة    

 :5238نانم رر  37الس ت  هز؟يدنع إخاان تانس إردوغان إلا السي رج علا اقتصاد بالد

https://www.qpo/sts.com/ح-علا-تركيا-اقتصاد-النهضة-حركة-تدعز-هل 

أحداث ثورة الخبز ،وثيقة نص ،تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق   ،(ال ذكر السم الكاتب) 

 :5232اإلنسان، ديسمبر  

https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf    

 

 31إقفال عام في تونس للوقاية أم لتمرير ذكرى سقوط بن علي؟،   ،(ال ذكر السم الكاتب)

 :8183جانفي 

https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9
%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114

-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%-%D9%81%D9%8A-85%D8%B9%D8%A7%D9%  

 

ر(ال ذكر السز الكاتب)
 
 :الفساد و النزاهة 

ethics.html-integrity-https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/corruption  
 

 

ة الوطنية لمكافحة الفساد، مجموعة النصوص  القانونية المتعلقة بمكافحة الهيئ   ،(ال ذكر السم الكاتب) 

الفساد  ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،مركز الدراسات والتكوين  والمعلومات حول مكافحة الفساد، 

:5231الطبعة الثالثة جانفي   

http://www.transport.tn/form/codeconduite/download/texte_lutte_corrupti
on.pdf 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF-
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3--%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF-
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/gafsa-uprising-transitional-justice-trials-must-not-stop-at-being-symbolic/
https://www.qpo/sts.com
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.mcdoualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210114-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%25
https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/corruption-integrity-ethics.html
http://www.transport.tn/form/codeconduite/download/texte_lutte_corruption.pdf
http://www.transport.tn/form/codeconduite/download/texte_lutte_corruption.pdf
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 : التقرير النهائي 5231االنتخابات الرئاسية والّتشريعّية في تونس لسنة    ،(ال ذكر السم الكاتب) 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/el
ar.pdf-report-final-2019-ection_reports/tunisia 

  

 :5231اكتوبر 31ال،لنهضة ُتهنئ قيس سعّيد وتدعو لالحتفا  ،   (ال ذكر السم الكاتب)

http://acharaa.com/ar/454137 
 

 

(ال ذكر السز الكاتب) -
 :5231ال-1-32 ن ها رضا لينين   دير حملة  االنتخابات لقيس سعيدر   

 

-article/57263/%D9%85%D9%86https://www.arabesque.tn/ar/
-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%87%D9%88
-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86  

 :8183-7-83سوء إدارة أزمة كورونا يفاقم متاعب الحكومة التونسية، ،(ال ذكر السم الكاتب)  

://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88https
-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A1
-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85  
 
التطعيم ،الخميس " عشوائية"ب فتح تحقيق قضائي بسب.. زمة التلقيح في تونسأ ،(ال ذكر السم الكاتب) 

 :5253جويليا 55
 

https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%
-D8%B9

34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C
34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C3474

vious_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bE5%2C34858&views_exclude_pre
Tfo&page=1-bbCTgAxtW6PlRv3KDESS 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-2019-final-report-ar.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-2019-final-report-ar.pdf
http://acharaa.com/ar/454137
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.arabesque.tn/ar/article/57263/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/07/21/%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-34996?views_exclude_previous=34996%2C5%2C34746%2C34744%2C34747%2C34970%2C34918%2C34867%2C34748%2C34749%2C34745%2C34858&views_exclude_previous_token=gvRNpUMu5SjxHZ0_8bEbbCTgAxtW6PlRv3KDESS-Tfo&page=1


                                                

 الثورة التونسية  املوؤدة 8002انتفاضة الحوض املنجمي كتاب 

 

  175175 

 

 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال

 

الحكومة الجديدة في مواجهة تركة ثقيلة ووضع لم :بعد عشر سنوات من الثورة  ،(ال ذكر السم الكاتب)

 :8181-9-1يعد يتحمل اإلخفاق، 

 

revolution/-la-apres-ans-/ftdes.net/ar/dixhttps:/ 

  

 

هكذا تحدث هادي دانيال عن أوهام الربيع العربي و عن المثقف النقدي و   ،(ال ذكر السم الكاتب)

 القطيعي،

 :الثورات واالنتفاضات الجماهيرية: المحور،     8131-3-8  - 1921: العدد-الحوار المتمدن  

 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339307&r=0 

أحداث ثورة الخبز ،وثيقة نص ،تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  ،(ال ذكر السم الكاتب)

 :5232اإلنسان، ديسمبر  

ain1984.pdfhttps://ftdes.net/rapports/p 

 

القضاء يبدأ تحقيقات مع الرئيس األسبق لهيئة مكافحة الفساد ونواب .. تونس  ،(ال ذكر السم الكاتب)    
   :5253-7-51في البرلمان،

 https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B9 / 

 :النتائج وانتظار والترقب الصمت سياسة بين التونسي المدني المجتمع :يوليو/تموز 52بعد    (ال ذكر السم الكاتب)
-25-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-https://www.arab
-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%
-D8%AA%D9%85%D8%B9D8%AC%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
 

https://ftdes.net/ar/dix-ans-apres-la-revolution/
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3960
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3960
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=245
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339307&r=0
https://ftdes.net/rapports/pain1984.pdf
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://arabic.rt.com/middle_east/1256780-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-25-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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سعّيد يعلن قرارات جديدة، .. واستفتاء دستوري 8188تجميدا لبرلمان حتى  ،(ال ذكر السم الكاتب)   

 :8183ديسمبر  31واشنطن،  –الحرة 

https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%8
-5%D9%8A%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9
-2022-%86

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8
%D8%AF%-%A1 

 

  
 ارس   23ق ر و تانس تاقعان اتفاقية صنشاء  جلس امعمال المشتركر ( السز الكاتب ال ذكر)   

5253: 

-ws/3780805/%D9%82%D8%B7%D8%B1https://www.mubasher.info/ne
-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86 / 
 

اتفاقيتان مع تونس تثيران الريبة وتعتديان على سيادته .. لصالح تركيا وقطر   ( ال ذكر السم الكاتب)
 :5252, 2ماي  فريق التحرير، –الرمسة  ،(3-1)

8%B5%D8%A7%D9%84%D8%https://www.alramsah.com/%D9%84%D
-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-AD
-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1

%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8
-%D9%85%D8%B9-%A7%D9%86

%D8%AA%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ 

 

اتحاد األعراف يؤكد أن المنظمات : دعا لتجديد الحوار االجتماعي الثالثي  ،(ال ذكر السم الكاتب ) 

 :5253-2-8، 5231الوطنية أنقذت تونس سنة 

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE
%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A-8%B1  

 

مليون دوالر من قطر لتمويل  851: زمردة دلهومي، ممثل صندوق قطر للتنمية لـ الشرق   

 : 8183 فيفري  19مشاريع في تونس،

 

-https://al

-D8%AB%D9%84sharq.com/article/19/02/2021/%D9%85%D9%85%

-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 برلين –المانيا / عربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي ال
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فخ المساعدات االقتصادية والثمن السياسي،المركز الفلسطيني  ألبحاث السياسات  والدراسات  وليد عبد الحي،   

 : 5231  ماي 12: اإلستراتيجية ،مسارات
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 ا أهدانها؟ ..نيةر االتفاقيات  تجمع تانس بق ر وتركيا برعاية النهضة اصخاا( ال ذكر السز الكاتب)

 :5253-2- 58اتفاقيات حفريات 

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%
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يعتصمون داخل البرلمان لمنع تمرير اتفاقية " الدستوري الحر"نواب .. تونس  ( ال ذكر السم الكاتب )

 :8183جوان  82ع  قطر ،م

news/2331696-https://www.eremnews.com/news/maghreb 
 

 

البرلمان ُيصادق على مشروع قانون إحداث مقّر لصندوق التنمية القطري    ( ال ذكر السم الكاتب)

 :3818جويلية  18الجمعة  بتونس،
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النائب صحبي سمارة يعنف النائبة عبير موسي تحت قبة : حادثة صادمة   ( السم الكاتبال ذكر  )
 :5253جوان   30المجلس،
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https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2331696
https://ar.businessnews.com.tn/ouoouuou-uuooou-ouu-uoouo-uouuu-ooooo-uuou-uououu-ououuuo-ouuoou-oouuo,520,20163,3
https://ar.businessnews.com.tn/ouoouuou-uuooou-ouu-uoouo-uouuu-ooooo-uuou-uououu-ououuuo-ouuoou-oouuo,520,20163,3
https://ar.businessnews.com.tn/ooooo-ooouo--ouuooo-ooou-ouooo-uouu-ouuoooo-oouo-uuou-ooo-uoo-ouuouo,520,20152,3
https://ar.businessnews.com.tn/ooooo-ooouo--ouuooo-ooou-ouooo-uouu-ouuoooo-oouo-uuou-ooo-uoo-ouuouo,520,20152,3
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 51تساؤالت مشروعة حول ما خفى من اتفاقية تونس مع صندوق قطر للتنمية ،  ( ال ذكر السم الكاتب )

 :5253جوان 

-http://www.kapitalis.com/anbaa
8%A7%D8%A4%D9%84%D8tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D

-%A7%D8%AA
-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84
-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%81%D9%89
-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

%D8%AA%D9%88/ 

رغم الجدل ومع تركيا  ”تمضي قدما“إتفاقية : تونس وصندوق قطر للتنمية(  ال ذكر السم الكاتب  )

 ”األحزاب تعترض“

 

AA%D9%88%D9%86%D8https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%
-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%B3
-%D9%82%D8%B7%D8%B1
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 / 

  

 نوبل للسالم.. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس  ،   (ال ذكر السم الكاتب)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/-الرباعي

 الراعي-للحوار-الوطني-بتونس-نوبل-للس

 
 
(ال ذكر السز الكاتب)

 :5232جاان  32نتح اخ ر الغرف المغلقة ني تانسر   ر   

a108220504-http://lsmshgh.eklablog.net/ 
 

   
(ال ذكر السز الكاتب) 

 
ر
 
 :5232جاان  32 خالب بري انيا ني تانس الجزء امولر   

 

 a108220396-http://lsmshgh.eklablog.net/ 

 

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2021/06/29/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%20/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220504
http://lsmshgh.eklablog.net/-a108220396
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ألوروبي بتونس منظمة األعراف تستنكر بشدة تصريحات سفير االتحاد ا   ،   (ال ذكر السم الكاتب)  

 :5231-7-31لصحيفة فرنسية،

http://news.tunisiatv.tn/االوروبي-االتحاد-سفير-تصريحات-بشدة-تستنكر-األعراف-منظمة-

 سياس/5231/27/فرنسية-لصحيفة-بتونس

 #.Xb_7O5JKjIU 
ر( ال ذكر السز الكاتب)  

 
 : 5231ياليا  31لجمعة تعرف عليهز ر ... عائالت تتحكز ني اقتصاد تانس  

 

-https://thenewkhalij.news/article/157259/9
-D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%
-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85
-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85 
  

 31لتام للتعامل معه، منظمة األعراف تهنئ قيس سعيد وُتعلن استعدادها ا    ،   (ال ذكر السم الكاتب)

 :5231أكتوبر 

http://acharaa.com/ar/454192 
 
 :5233 – 21 - 33  العائالت التي تنهب تونس،   ،   (ال ذكر السم الكاتب) 

r/15751https://www.turess.com/alhiwa 

  
 
 
ر( ال ذكر السز الكاتب)

 
 :نابل للسالم..  قر ال رلمان بتانس الرباعي الراعي للحاار الاطني بتانس 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/10/11/الرباعي-

 للس-نوبل-بتونس-الوطني-للحوار-الراعي

  

 :من هو سمير ماجول رئيس منظمة األعراف   ،   (ذكر السم الكاتب ال)

https://www.aljarida.com.tn/articles/األعرا-منظمة-رئيس-ماجول-سمير-هو-ن 

 

(ال ذكر السز الكاتب)
 
ر 

 
 : نظمة امعراف باند  ن وند  ن صندوق النقد الدولي-يسنحا  اجتمال رئ

tounes/2018/04/11/-http://www.kapitalis.com/anbaa نظمة-رئيس-اجتمال-نحا -

 / ن-باند-امعراف

http://news.tunisiatv.tn/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2019/07/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://news.tunisiatv.tn/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2019/07/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://news.tunisiatv.tn/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2019/07/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9#.Xb_7O5JKjIU
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://thenewkhalij.news/article/157259/9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
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https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1500321-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
 

سعّيد يعلن قرارات جديدة، .. واستفتاء دستوري 5255،تجميدا لبرلمان حتى  (ال ذكر السم الكاتب) 

 :5253ديسمبر  31واشنطن،  –الحرة 

https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%8
-5%D9%8A%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9
-2022-%86

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8
%D8%AF%-%A1 

 

 نسيةالفر باللغة مراجع

- Amin Allal, POLITIQUE AFRICAINE N-117. Reformes néolibérales, 

cliéntélismes et protestations en situation Atoritaires, les 

mouvements contestataires dans  le bassin Minier de gafsa en 

Tunisie(2008), Editions KARTHALA, Paris mars 2010 : 

 

https://books.google.tn/books?id=r2OEBJhfz0C&pg=PA120&lpg=P

A120&dq=thèse+de+doctorat+sur+gafsa&sourc 

 
 
-   Abdeljalil Sghari et Salem Chriha Rivalité sur l’eau souterraine dans le 

bassin minier de Gafsa (Sud tunisien) : témoignage d’une gestion 

incohérente,  (PDF Download Available) Volume 4 (2016) Article de 

fond :  

 

https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_

souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignag

e_d'une_gestion_incoherente 

 

 
 -  Ali Garoui Dally,Gafsa ou les origines de l’humanité ,C&R.d’orbis 

impression-Tunis Fevrier,  2018. 
 

https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/12/13/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2022-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://books.google.tn/books?id=r2OEBJhfz0C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=thèse+de+doctorat+sur+gafsa&sourc
https://books.google.tn/books?id=r2OEBJhfz0C&pg=PA120&lpg=PA120&dq=thèse+de+doctorat+sur+gafsa&sourc
https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente
https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente
https://www.researchgate.net/publication/312023718_Rivalite_sur_l'eau_souterraine_dans_le_bassin_minier_de_Gafsa_Sud_tunisien_temoignage_d'une_gestion_incoherente
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-C L,  20 familles contrôlent l’économie tunisienne, selon « Le Point :  
-leconomie-controlent-familles-https://www.webdo.tn/2021/03/18/20

point/-le-selon-tunisienne 
 

- ASPJ Afrique & Francophonie - 2 e trimestre 2016, PhD*   : 
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volu

2/signesmida_f.pdf-07_Issue-me 
 

  Fatma . KARAOULI1 ., A. GUESMI  ., M. SLIMANI  et J. TARHOUNI 
,Approche méthodologique de gestion intégrée des ressources en eau 
dans un contexte de rareté , Article préparé pour être présenté dans la 
12ème Conférence « Inter Régionale Enviro Water », 9-11 Novembre 

2009 Marrakech, Maroc,p 1  : 
 

Anis/http://www.crrasidibouzid.agrinet.tn/images/production/articles%20 
articles_G_Anis/Approche%20m%C3%A9thodologique%20de%20gestio
n%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20des%20ressources%20en%20eau%2

0dans%20un%20contexte%20de%20raret%C3%A9.pdf 
 

 

-  ,Bilel SALHI, Mutations socio-spatiales et environnementales du 
bassin minier de Gafsa (Sud-Ouest de Tunisie) : Approche par les outils 
géomatiques, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de 
Docteur de Le Mans Université sous le sceau de l’Université Bretagne 
Loire École doctorale  ,CNU 23-24) Unité de recherche : Unité Mixte de 
Recherche CNRS 6590 Espace et Société (ESO) ,Le mans Univesité, 
Soutenue le : 29 septembre 2017   : 

file:///C:/Users/Mss/Downloads/2017LEMA3006.pdf 
 

 -Bruno Romagny et Christophe Cudennec,Gestion de l'eau en milieu 
aride : considérations physiques et sociales pour l'identification des 
territoires pertinents dans le Sud-Est tunisien, Dossier 6 | 2006 : 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/1805?lang=fr 
 
 

   -BATOU Jean, HAJJI Adnen ,Tunisie : le bassin de minier de 

Gafsa et l’avenir de la révolution  

-https://www.europe  : vendredi 4 mai 2012
solidaire.org/spip.php?article25212 

https://www.webdo.tn/2021/03/18/20-familles-controlent-leconomie-tunisienne-selon-le-point/
https://www.webdo.tn/2021/03/18/20-familles-controlent-leconomie-tunisienne-selon-le-point/
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
http://www.crrasidibouzid.agrinet.tn/images/production/articles%20Anis/articles_G_Anis/Approche%20m%C3%A9thodologique%20de%20gestion%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20des%20ressources%20en%20eau%20dans%20un%20contexte%20de%20raret%C3%A9.pdf
http://www.crrasidibouzid.agrinet.tn/images/production/articles%20Anis/articles_G_Anis/Approche%20m%C3%A9thodologique%20de%20gestion%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20des%20ressources%20en%20eau%20dans%20un%20contexte%20de%20raret%C3%A9.pdf
http://www.crrasidibouzid.agrinet.tn/images/production/articles%20Anis/articles_G_Anis/Approche%20m%C3%A9thodologique%20de%20gestion%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20des%20ressources%20en%20eau%20dans%20un%20contexte%20de%20raret%C3%A9.pdf
http://www.crrasidibouzid.agrinet.tn/images/production/articles%20Anis/articles_G_Anis/Approche%20m%C3%A9thodologique%20de%20gestion%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20des%20ressources%20en%20eau%20dans%20un%20contexte%20de%20raret%C3%A9.pdf
file:///C:/Users/Mss/Downloads/2017LEMA3006.pdf
https://journals.openedition.org/developpementdurable/1805?lang=fr
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur389
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur8684
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article25212
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article25212
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 -Diego CARDONA, L’ÉVOLUTION DE LA NOTION DE SÉCURITÉ AU 

MEXIQUE, THÈSE Présentée pour l'obtention du grade de Docteur 

ès sciences politiques (histoire et politique internationales) 

(Colombie) Thèse No 664 Genève 2004 : 

these.pdf-Dhttps://doc.rero.ch/record/3231/files/Cardona 

-  Estelle BRACK, L’ECONOMIE TUNISIENNE ENTRE AJUSTEMENT 
ET INTEGRATION (1986 - 1995), THÈSE pour le DOCTORAT en 
SCIENCES ECONOMIQUES, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS 
(PARIS II) Droit - Economie - Sciences Sociales, Date de soutenance : 4 

novembre 1997   : 
-https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these

doctorat.pdf 

 

 -Guy MARTIN, LES RELATIONS ECONOMIQUES EUROPE-AFRIQUE 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LOME : NEO-

COLONIALISME OU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 

INTERNATIONAL? CODESRIA Africa Développement / Afrique et 

Développement,  Vol. 4, No. 1 (Janvier - Mars 1979  )  : 

https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1 
 
 

-  KARINE GANTIN - OMEYYA SEDDIK , Révolte du « peuple des mines » 
en Tunisie,juiellet2008,p11 : 
 

diplomatique.fr/2008/07/GANTIN/16061-https://www.monde  
 
 

Landry Signé -Rémy Smida, Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa 
en 2008 et lors du soulèvement protestataire de 2011, ASPJ Afrique & 

Francophonie - 2 e trimestre 2016, PhD*   : 
/journals_F/Voluhttps://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French

2/signesmida_f.pdf-07_Issue-me 
 

-Lakhder Souid: 
 http ://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/7020 

 

https://doc.rero.ch/record/3231/files/CardonaD-these.pdf
https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf
https://estellebrack.files.wordpress.com/2009/10/1997_brack_these-doctorat.pdf
https://www.jstor.org/stable/i24498162?refreqid=excelsior%3Ad1af4c7e0fc92b1c32a95587568afe8d
https://www.jstor.org/stable/24498251?seq=1
https://www.monde-diplomatique.fr/2008/07/GANTIN/16061
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/7020
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- L’UTICA, premier parti politique de Tunisie ?27 AOUT 2014 : 

-de-politique-parti-premier-https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica
tunisie/ 

 

 
 -Liste des 10 plus grosses richesses de Tunisie ?!, African Manager,21 
avril 2019 : 
 
https://africanmanager.com/liste-des-10-plus-grosses-richesses-de-

tunisie/ 

 
 

- Mohamed FADIL , Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique 
Sécularisation de l’islamisme au Maroc : Mouvement de l’unicité et de la 
réforme-Parti de la justice et du développement ,1996-2011, Thèse 
présentée en cotutelle en vue de l’obtention des grades de Philosophiae  

Doctor (Ph.D.) en Sciences des Religions de l’Université de Montréal et 
de Docteur en Sociologie de l’École Pratique des Hautes Études Paris-
Sorbonne Juillet, 2014 ,Université de Montréal École Pratique des 

hautes études Paris-Sorbonne   :   
 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadi
l_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

 

 
  - M. Hadrien Zanin, La lutte contre la corruption au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice au moyen du droit pénal, Thèse  de 
Doctorat  présentée et soutenue à Versailles, le 29 septembre 2016, 
L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY-L’UNIVERSITE VERSAILLES  SAINT-
QUENTIN EN YVELINES  : 

file:///C:/Users/MSS/Downloads/fix_icwji1F0.pdf 
 
 

 -Mondher Kilani, La construction de la mémoire: le lignage et la sainteté 
dans l'oasis d'El Ksar   : 

 
https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA
297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqz
O0Psr2 

 

https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica-premier-parti-politique-de-tunisie/
https://nawaat.org/portail/2014/08/27/lutica-premier-parti-politique-de-tunisie/
https://africanmanager.com/author/jalel/
https://africanmanager.com/liste-des-10-plus-grosses-richesses-de-tunisie/
https://africanmanager.com/liste-des-10-plus-grosses-richesses-de-tunisie/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/11437/Fadil_Mohamed_2014_These.pdf?sequence=6&isAllowed=y
file:///C:/Users/MSS/Downloads/fix_icwji1F0.pdf
https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2
https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2
https://books.google.tn/books?id=RbqbWlv_SWQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=des+recherches+sur+le+passé+de+gafsa&source=bl&ots=eqzO0Psr2
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-Mohamed Elloumi, LA GOUVERNANCE DES EAUX SOUTERRAINES 

EN TUNISIE, Decembre 2016 :    
-s/3/2017/04/Rep.7content/uploads/site-mena.iwmi.org/wp-https://gw

Tunisia_final_cover.pdf-in-governance-Groundwater 
 

-Matieu Galtier,Tunise :à Gafsa ,la crise sans fin du phosphate,3à 

Mai 2022 : 

-la-gafsa-a-ttps://www.jeuneafrique.com/1335766/economie/tunisieh

phosphate-du-fin-sans-crise/ 

 
 -  Nancy MacLean: La démocratie en chaîne : 

http://www.events.unsw.edu.au/event/nancy-maclean-democracy-chains 

- Olfa Monia BOUALLEGUE, Analyse économique des révolutions :Cas 
de la révolution tunisienne , THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE 
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ,En sciences 
économiques ,École doctorale de Montpellier Unité de recherche 
LAMETA , Le 23 novembre 2017   : 

=2017MOhttps://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt
NTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous 

  - POLE DE COMPETITIVITE DE GAFSA Le moteur de développement 
économique de la région, Revue L’Entreprise  N° 120 JUILLET - AOUT 
2012 : 

http://www.polegafsa.com.tn/upload/files/POLE%20DE%20COMPETITIV
ITE%20DE%20GAFSA.pdf 

 
 
 -Pas d’ALECA en Tunisie / No DCFTA in Tunisia , 2 mai par Collectif : 
-Tunisia-in-DCFTA-No-Tunisie-en-ALECA-d-http://www.cadtm.org/Pasال-

  تانس-ني-لآلليكا
 
- Rémy Smida Les actions de l’armée tunisienne à Gafsa en 2008 et lors 

du soulèvement protestataire de 2011, Landry Signé, PhD*, ASPJ 
Afrique & Francophonie - 2 e trimestre 2016: 

https://gw-mena.iwmi.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/Rep.7-Groundwater-governance-in-Tunisia_final_cover.pdf
https://gw-mena.iwmi.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/Rep.7-Groundwater-governance-in-Tunisia_final_cover.pdf
https://www.jeuneafrique.com/1335766/economie/tunisie-a-gafsa-la-crise-sans-fin-du-phosphate/
https://www.jeuneafrique.com/1335766/economie/tunisie-a-gafsa-la-crise-sans-fin-du-phosphate/
http://www.events.unsw.edu.au/event/nancy-maclean-democracy-chains
https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
https://ged.biumontpellier.fr/florabium/jsp/win_main_biu.jsp?nnt=2017MONTD020&success=%2Fjsp%2Fwin_main_biu.jsp&profile=anonymous
http://www.polegafsa.com.tn/upload/files/POLE%20DE%20COMPETITIVITE%20DE%20GAFSA.pdf
http://www.polegafsa.com.tn/upload/files/POLE%20DE%20COMPETITIVITE%20DE%20GAFSA.pdf
http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia-لا-للآليكا-في-تونس
http://www.cadtm.org/Pas-d-ALECA-en-Tunisie-No-DCFTA-in-Tunisia-لا-للآليكا-في-تونس
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http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volum
ida_f.pdf2/signesm-07_Issue-e 

 

-Rory McCarthy ,The Future of Democracy in Tunisia Sept. 24, 2019 : 

democracy.html-https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/tunisia 

- SYLVIE APRILE , de 1848... En 1848, le « printemps des peuples », , 

LE monde diplomatique   : 

https://www.monde-

diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53152 
 

 
 
- Tout sur la tournée de Ghannouchi en France : Paris - Lyon - Marseille 

17.05.2019 , (Album Photos): 

https://www.leaders.com.tn/article/27136-tout-sur-le-periple-de-

ghannouchi-en-france-paris-lyon-marseille 

 
  -UTICA-ISIE: Accord de mobiliser des équipes de l’ISIE afin d’aider 

les entreprises à inscrire leurs personnels, Jeudi 07 Aout 2014 : 

 

http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.XaXfTpIzbIV 
 

 
 - Wided  Bouchamaoui  reçoit des chefs de missions diplomatiques 
tunisiennes à l'étranger 
Lecture zen 22/08/2014 : 

https://www.businessnews.com.tn/article,520,48857,3 
 

- WMC avec TAP, 28 juin 2021  :  

https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-
regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-lins/ 

 

 
ue/-tunisie-aleca/relation-l-http://www.aleca.tn/decouvrir 
 

    

http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
http://www.airuniversity.af.mil/Portals/10/ASPJ_French/journals_F/Volume-07_Issue-2/signesmida_f.pdf
https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/tunisia-democracy.html
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53152
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53152
https://www.leaders.com.tn/article/27136-tout-sur-le-periple-de-ghannouchi-en-france-paris-lyon-marseille
https://www.leaders.com.tn/article/27136-tout-sur-le-periple-de-ghannouchi-en-france-paris-lyon-marseille
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D294#.XaXfTpIzbIV
https://www.businessnews.com.tn/article,520,48857,3
https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-lins/
https://www.webmanagercenter.com/2021/06/28/469912/voici-les-regions-les-plus-riches-de-la-tunisie-selon-lins/
http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/
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558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AFhttps://arabic.rt.com/news/796
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7
-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3

%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8
-%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9 
 

 
-la-de-haut-en-ghannouchi-https://www.tunisienumerique.com/rached

tunisie/-de-fortunes-grosses-plus-des-liste 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=697327793656146 
 

 

https://mediaplustn.com/?p=51110 
 

http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/796558%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.tunisienumerique.com/rached-ghannouchi-en-haut-de-la-liste-des-plus-grosses-fortunes-de-tunisie/
https://www.tunisienumerique.com/rached-ghannouchi-en-haut-de-la-liste-des-plus-grosses-fortunes-de-tunisie/
https://www.facebook.com/watch/?v=697327793656146
https://mediaplustn.com/?p=51110
http://www.aleca.tn/ar/decouvrir-l-aleca/presentation-de-laleca/
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