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مقدمة
 نشــأ مفهــوم "الحــركات ا�جت�عيــة ليعــ� عــن حالــة مــن ا�غــ�اب الســيا�
ــات محــددة مــن العــ�ل والشــباب والطــب ــ¦ فئ  والثقــا© وا�جت�عــي، ســادت ب
 منــذ فــ�ة الخمســينيات مــن القــرن الع°يــن، ثــم زادت حدتهــا خــل فــ�ه
الشــباب ثــورة  تفجــر  مــع   1968 عــام  ذروتهــا  بلغــت  حتــى   الســتينيات، 
ــة، فللحــركات دور محــوري © تشــكيل ا�جتمــع  و© ســنة 1978 مــع الحركــة الع�لي
الحــركات الطلبــة وصــو� إ¸   لذاتــه و© تحقيــق مســار توجهــه، بدايــة بحركــة 
 الجديــدة لحقــوق ا�نســان ا�دنيــة وا�قتصاديــة والثقافيــة، واليــوم بــرزت الحــركات
 ا�جت�عيــة ا�ناديــة بحقــوق ا�نســان © أوج ظاهــرة العو�ــة فــ�زت كرافضــة
 ومتمــردة وناقــدة ¾ثارهــا وهــو مــا يكشــف لنــا ا�شــكت الحقيقيــة التــي يعيشــها
 ا�جتمــع التونــ� ومــا يدفعنــا للحديــث عــن بدائــل تنمويــة حقيقيــة مناهضــة
 لهــذه العو�ــة و�نطــق الســوق ا�توحــش، ومــن هــذا ا�نطلــق هنــاك موجــات
 فكريــة عديــدة تناولــت جدليــة العقــة بــ¦ الحــركات ا�حتجــة ا�جت�عيــة وحقــوق
 ا�نســان فهنــاك مــن تطــرق لهــا مــن خــل نظريــة تشــكيل البنيــة ÅنتــوÄ جيدنــز،
ــل ــن خ ــي، م ــاء ا�جت�ع ــا البن ــكل به ــي يتش ــة الت ــم الطريق ــÇ فه ــد ع ــذي أك  ال
 ا��رســات الب°يــة، اÅمــر الــذي يؤكــد أهميــة دراســة الحــركات ا�جت�عيــة،
 باعتبارهــا م�رســات تعمــل عــÇ صياغــة وتشــكيل عا�نــا ا�عــاÉ، مــع النظــر
ــات ــن م�رس ــÊ م ــزء كب ــكيل ج ــÇ تش ــم ع ــاء قائ ــا بن ــان باعتباره ــوق ا�نس  لحق
 اÅفــراد با�جتمعــات، وهكــذا © عقــة جدليــة بــ¦ البنــاء والفعــل، أي بــ¦ الحــركات
ــة ــات النظري ــن ا�نطلق ــا م ــن تناوله ــاك م ــا هن ــان، أيض ــوق ا�نس ــة وحق  ا�جت�عي
ــ¦ تنامــي ظاهــرة ــة ب ــة العو�ــة فتســاعدنا عــÇ فهــم العق ــة لنظري  للموجــة الثالث
 العو�ــة، وبــ¦ كل مــن الحــركات ا�جت�عيــة وحقــوق ا�نســان، ففــي الوقــت الــذي
ــتوى ــÇ مس ــم ع ــاواة والظل ــور المس ــن ص ــÊ م ــيادة الكث ــة إ¸ س ــه العو�  أدت في
 العــاÌ، إ� أنهــا قدمــت لنــا فرصــا �واجهــة آثارهــا الســلبية، مــن خــل زيــادة وعــي
Çــا لهــم مــن حقــوق، مــن خــل إطعهــم عــÎ ،Ìمســتوى العــا Çفــراد عــÅا 
ــا ــن تكنولوجي ــا م ــة ذاته ــ� أدوات العو� ــاÌ ع ــتوى الع ــÇ مس ــن ع ــارب ا¾خري  تج
 ا�تصــا�ت وا�ن�نــت، زد عــÇ ذلــك مقاربــة نظريــة أخــرى تعتــ� أن الحقــوق هــي
 وليــدة الحــركات ا�جت�عيــة الجديــدة تنبــع ُمنطلقاتهــا ومضامــ¦ معانيهــا وأشــكالها
 وتحو�تهــا مــن الــذات الفاعلــة التــي تراهــن عــÒ Çــوذج مجتمعــي جديــد يحــارب
الحقــوق أن  ويعتــ�  وتفتيتهــا  ا�جتمعــات  تشــظي  ومنطــق  العو�ــة   منطــق 
 ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة رهــان � يجــب التخــÓ عنــه وهــي زاويــة نظــر"ا�ن تــوران"

والتــي ســنتبناها © تحليلنــا لهذا التقرير 

1

.

الجھات في  التنمویة  للمشاكل  تعریة  المحتجة  االجتماعیة  الحركات 
القطاعات  وفي 



ــة ــركات ا�جت�عي ــلمية للح ــة الس ــ بخصوصي ــا محم Õدا �ــ ــياق التون ــ� الس  ويعت
 ا�حتجاجيــة © موجتهــا الثانيــة مقارنــة بباقــي البلــدان العربيــة خــل هــذه الســنة

ســواء © العــراق أو لبنان أو غÊهم من الدول

اإلشكالیة
 إ¸ أي مــدى ×كننــا القــول بــأن الحــركات ا�جت�عيــة ا�حتجــة © تونــس هــي
ــوق ــذه الحق ــل أن ه ــ�؟ ه ــن التون ــوق ا�واط ــاك  حق ــب وانته ــن تغيي ــÊة ع  تعب
 مدســ�ة أم �؟ هــل أن سياســة عــدم التحــاور وتجاهــل الدولــة لهــؤ�ء اÅفــراد هــي
ا�تذبذبــة التنمويــة  الخيــارات  أن  أم  ا�حتجاجــات  لهــذه  الحقيقــي   الدافــع 
 وا�شــوهة � تخــدم مصالــح ا�قتصــاد التونــ�  بــل تعكــس © عمقهــا أزمــات
ــة ــات ا�قتصادي ــي ا�ؤسس ــل أن تبن ــ�؟ وه ــن التون ــا ا�واط ــط فيه ــة يتخب  حقيقي
ــات ــأة اÅزم ــف وط ــاص يخف ــام والخ ــاع الع ــة © القط ــؤولية ا�جتمعي ــوم ا�س  مفه
ــياق ــة © الس ــركات ا�جت�عي ــلمية الح ــÇ س ــف تتج ــن؟ وكي ــها ا�واط ــي يعيش  الت

التونــ� وع� أية آليات؟

األفكار الموجھة لھذا التقریر أو فرضیات العمل 
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ــ� ــي تع ــل ه ــة ب ــح ا�قتصادي ــ للمصال ــت معط ــة ليس ــات ا�جت�عي  إن ا�حتجاج
والسياســية والثقافيــة  وا�قتصاديــة   اجت�عيــة  للحقــوق  انتهــاك حقيقــي   عــن 
 ا�نتهكــة و� يتمتــع بهــا ا�واطــن التونــ� رغــم أن القانــون التونــ� يحميهــا

دستورية  ويعت�ها 

ــاكل ــن مش ــات ع ــات و© كل القطاع ــة © كل الجه ــات ا�جت�عي ــف ا�حتجاج  تكش
ــاج ــة © ا�نت ــة ا�جت�عي ــاب العدال ــات، غي ــ¦ الجه ــاوت ب ــة (التف ــة للتنمي  حقيقي
ــل ــرح بدي ــتدعي ط ــا يس ــذا م ــة ....) وه ــر والبطال ــرة الفق ــاع ظاه ــع، اتس  والتوزي
العــام القطــاع   © ا�قتصاديــ¦  للفاعلــ¦  مجتمعيــة  ومســؤولية  جــدي   تنمــوي 

والخاص

منھجیة العمل
ــام حــول حــركات ــات واÅرق ــكل ا�عطي ــع ورصــد ل  إن هــذا العمــل هــو Þــرة تجمي
 ا�حتجــاج © تونــس مــن خــل مــا يقــوم بــه فريــق عمــل ا�نتــدى التونــ�
ــوب مــن ــة عــ� مخرجــات ا�عــم ا�ســموع وا�كت ــة وا�جت�عي  للحقــوق ا�قتصادي
 إذاعــات وتلفــازات وجرائــد تصــدر يوميــا © تونــس ومــن إعــم الكــ�وÄ ســواء عــ�
ــدى وأيضــا نتيجــة ــد ا�لكــ�وÄ للمنت ــ� ال�ي ــا يرســل ع ــة أو م  الشــبكات ا�جت�عي
 عمــل ميــداÄ لفــروع ا�نتــدى © الجهــات ســواء مــن خــل ا�شــعارات التــي تصلهــم
 مــن ا�واطنــ¦ ومــن جمعيــات ومنظــ�ت ا�جتمــع ا�ــدÄ أو كذلــك مــا يوثقــه

فريــق ا�نتدى ومــا يواكبه عÇ ارض الواقع

.

-

.

.

-

.
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أھداف التقریر

ــدى ــادئ ا�نت ــزام Îب ــة كالت ــة والج�عي ــات الفردي ــات ا�حتجاج ــن خلفي ــف ع  الكش
 التونــ� للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة ا�دافعــة عــن حــق ا�واطنــ¦ © ا�طالبــة
 بحقوقهــم التــي فرضهــا الدســتور التونــ� والتقليــص مــن الهــوة العميقــة بــ¦

الت°يــع والواقع التون�

ــف ــات وا�واق ــن ا�نطباع ــدا ع ــة بعي ــر ا�جت�عي ــل الظواه ــد وتحلي ــاد © رص  الحي
 ا�يديولوجيــة للتشــخيص والكشــف السوســيولوجي ا�وضوعــي خدمــة للمجتمــع

بفاعليــه لعلنا نســت°ف حلو� تغــÊ واقعهم ا�جت�عي

ــي واع يعــ� عــن الحاجــات اÅساســية  ا�×ــان بالفعــل ا�حتجاجــي هــو فعــل مواطن
 والäوريــة للمجتمع

 ا�جتهــاد وا�ثابــرة © العمــل ا�يــداÄ رغــم صعوبتــه لجمــع ا�عطيــات الزمــة
واÅرقــام النســب  لــكل  وا�نجــزة  الرئيســية  ا�رجعيــة  الجهــة  ا�نتــدى   ليكــون 

الجديــدة الخاصــة بالحركات ا�جت�عيــة ا�حتجاجية © تونس

 التمكــن مــن رســم ديناميكيــة الحــركات ا�جت�عيــة © مســارها خــل ســنة 2019 مــن
الرفــض وجغرافيــات  æســها  التــي  والقطاعــات  الحــركات  هــذه  أصنــاف   خــل 
ا�دعومــة السياســية  العطالــة  ســياق  و©  خلهــا،  تتأجــج  التــي   والتمــرد 

باســ�اتيجيات إعميــة لشــيطنة هذه الحــركات باعتبارها كابحا للتنمية وا�ســتث�ر

 التأكيــد عــÇ العقــة العضويــة بــ¦ اÅفعــال ا�حتجاجيــة والحقــوق ا�قتصاديــة
ــدة دون ــن واح ــث ع ــن الحدي ــدة و � ×ك ــة واح ــان لعمل ــ� وجه ــة فه  وا�جت�عي
ــا نؤكــد أن ا�حتجــاج يقــوم بــه اÅفــراد مــن اجــل انتــزاع حقوقهــم  أخــرى ومــن هن

ا�غتصبــة للعيش بكرامة وبإنســانية

اإلطار المفاھیمي للعمل
 الحــركات ا�جت�عيــة الجديــدة- ا�حتجــاج- الحقــوق - اÅزمــة- التنميــة- ا�ســؤولية

ا�جتمعيــة – ا�جال العــام – مجتمع ا�خاطر

.

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

-
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الحركات االجتماعیة الجدیدة تعبیرة غاضبة لمجتمع المخاطر واألزمات I.

الفــرد بــ¦  جديــدة  عقــة  أرســت  ا�جتــ�ع  علــم   © ا�عــاÉة  التنظــÊات   إّن 
ــه أضحــى هنــاك نــوع مــن التــزم والتــوازن بــ¦ الفاعــل والنســق،  وا�جتمــع Îــا أنّ
ــة Åّن النســق ا�جت�عــي هــو نســق متحــرّك ومتحــّول ــل عــÇ الحرك ــا يُحي  وهــو م
ــل ــراط  يحم ــي انخ ــل الج�ع ــن الفع ــ¦ ضم ــراط الفاعل ــل انخ ــن خ ــتمرار م  باس
 الكثــÊ مــن ا�لتــزام بقضايــا ا�جتمــع  وانتــ�ء إ¸ قــوة مجتمعيــة بعينهــا ضــد
 خصــم مــا أي أنــه Éاع مــن أجــل الوجــود والتعبــÊ عــن الحــق © الحيــاة  بإمكانيــة
ليســاهم هــؤ�ء ا�جت�عيــ¦  النشــطاء  بــ¦  متفاوتــة  وبصفــة  ا�مكانيــات   مــن 
ــاء ــام وبن ــرأي الع ــة ال ــة، و© صياغ ــÊ ا�جت�عي ــات التّغي ــل اتجاه ــة © تحوي  بكثاف

  وتبعــا لذلــك فقــراءة الواقــع ومســاءلته وتقديــم ا�يضاحــات الäوريــة حولــه
 يجــب أن نأخــذه Îحمــل الجــد والحــذر معــا، ومــن هنــا ســنحتاج إ¸ مفهــوم
 الحركــة ا�جت�عــي كآليــة لفهــم الواقــع ا�جت�عــي ومجرياتــه © ســياقات قــد
 تتوفــر وقــد تغيــب فيهــا بالــäورة بعــض أركان الحــركات ا�جت�عيــة كــ� صاغتهــا
 اÅدبيــات الغربيــة، خصوصــا وأّن مفاهيــم الحركــة ا�جت�عيــة تشــتبك مــع مفاهيــم
وا�جتمــع وا�حتجــاج  الج�عــي  الفعــل  وأشــكال  النقابيــة   التنظيــ�ت 

Äا�د

ــدة ــة جدي ــخ وجه ــه التاري ــا أن توج ــيتها ×كنه ــم هامش ــة ورغ ــركات ا�جت�عي  فالح
 وأن تكــون قــادرة عــÇ اســتقطاب فاعلــ¦ ُجــُدٌد لهــم مواقعهــم داخــل النســق
 ا�جتمعــي، قادريــن عــÇ إحــداث موازنــات جديــدة ×كــن أن تتجــاوز أحيانــا
ــد مــن ــدوðل وهــذا بــ°وط . كــ� شــّكل اهتــ�م العدي  إطارهــا ا�حــÓ والوطنــي لتُ
ــة ــ�ت ا�جت�عي ــة والتنظي ــوران" تجــاوزا للتجــارب التاريخي ــال "ا¾ن ت ــ¦ أمث  الباحث
 �عتبــار الحــركات ا�جت�عيــة أداة تحليليــة بعينهــا æّكننــا مــن فهــم الñاعــات

الهويــات ا�جت�عيــة  وا�ناويل  التنموية التشــاركية

3

1

ا�جت�عيــة والرهانــات التي تحكمها © نســق اجت�عي ما

2

3

جمع منوال تنموي
WIEVIORKA Michel, 2016 ,  « Postface » in Mouvements sociaux .quand le sujet devient acteur, Geoôrey Pleyers et Brieg Capitaine 
(dir), Paris, éditions de la maison des sciences de l’homme.
TILLY Charles, 2004, Social mouvements 1768-2004, ParadigmPublishers, LLC

2
1

ــة  ــدف مراقب ــة الشــاملة به ــة لتســاءل الهيمن ــة أو الطبق ــب ا�جموع  فتتجــاوز مطال
الثقافيــة التوجهــات   © للتحّكــم  أو  التاريخانيــة  نحــو  ا�جتمــع  لقيــادة   التطــور 
 للتغيــÊ ا�جت�عــي، أي أنهــا محصلــة تاريخيــة لتغيــÊات اجت�عيــة واقتصاديــة
Çوسياســية وثقافيــة، تأخــذ فيهــا ÷عيــة مؤسســاتية يعــ� مــن خلهــا الفاعلــون عــ 
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 الــñاع القائــم مــع الفاعــل ا�ضــاد ومــا اكتســبه مــن هويــة جديــدة خــل عمليــة
ــداف ــم¦ Åه ــ¦ ا�تقاس ــ¦ الفاعل ــمي ب ــÊ رس ــيق غ ــÇ تنس ــوم ع ــي تق ــة الت  التعبئ
ــا اكتســبه  مشــ�كة وا�نخرطــ¦ © Éاع مــع فاعــل مضــاد بعــدة أشــكال رافضــة وم
وتنظي�تهــا واســ�اتيجياتها  بخصوصيتهــا  ا�ؤسســة  هــذه  ضمــن  تنشــئته   مــن 
 ومرتكزاتهــا وأبعادهــا ومجــال فعلهــا وÒاذجهــا ارتــكازا عــÇ مــا تفــرزه مــن خطــاب
ــة ــّددات ا�جت�عي ــاه إ¸ ا�ح ــه وا�نتب ــث لتحليل ــبة إ¸ الباح ــع بالنس ــون ا�رج  يك
الفعــل. وا�شــاركة ©  التفاعــل  يكــون  أيــن  اليومــي  وا�عيــش  التعبئــة   لعمليــة 
 خطــاب ×كــن أن نفهــم مــن خلــه" روابــط الهيمنــة التــي تكــون موجهــة للمــ°وع

4". التاريخــي الجديد ومحّددة لنظام ســيا� جديد 

ــم أداة  ــي أه ــة ه ــة ا�جت�عي ــو                   إ¸ أّن الحرك ــك نوف ــار اري ــد أش  لق
ــا ــاط، أوله ــث نق ــى لث ــا ملتق ــرا لكونه ــي نظ ــع ا�جت�ع ــÊات الواق ــة �تغ  تحليلي
يعرفنــا الــذي  ا�رجــع  بكونهــا  ثانيهــا  السياســية،  للمشــاركة  أشــكا�   كونهــا 
 با�شــكا�ت العاّمــة التــي يــدور حولهــا الحــراك بدوافعــه وحيثياتــه ثــم لكونهــا
ا�جتمــع،  © تتداخــل  معيشــية،  بطــرق  ج�عيــة  هويــات  عــن   Êللتعبــ  فضــاًء 
 ويعت�هــا فرنســوا شــازيل                        مقاولــة ج�عيــة لحتجــاج لفــرض
ــوة ــاتية، ع ــائل � مؤسس ــية  بوس ــة والسياس ــة ا�جت�عي ــة © البني ــÊات عميق  تغي
ــا ــي،  أم ــق ا�جتمع ــل النس ــات داخ ــات والرهان ــم الñاع ــي أداة لفه ــك ه ــÇ ذل  ع
ــك " ــة إ¸ ذل ــة- فاعــل مضــاد، إضاف ــي فاعــل- هوي ــوران                      فه  ا�ن ت
 æثّــل ظاهــرة جوهريــة © ا�جتمــع وليســت حدثــا اســتثنائيا" ، كــ� تجمــع كّل
ــد ــي، بع ــد ج�ع ــي، بع ــد تاريخ ــة (بع ــة ا�جت�عي ــاد الحرك ــول أبع ــÊات ح  التنظ
ــد ــيا�، بع ــد س ــادي، ،بع ــد اقتص ــÓ، بع ــي تواص ــي، عئق ــد اجت�ع ــرب، بع  مضط
 ثقــا©، بعــد رمــزي، بعــد دينامــي)، وبعــد تاريخــي يتمثــل © كونــه ا�حصلــة
 التاريخيــة لجملــة مــن اÅحــداث التــي أفرزتهــا تراكــ�ت سياســية © مســتوى النســق
ــن ــرى وم ــة أخ ــ�ة تاريخي ــن ف ــة م ــركات ا�جت�عي ــذه الح ــف ه ــه، وتختل  وفاعلي
  ســياق آخــر وهــي مؤّسســة ج�عيــة تســعى إ¸ تغــÊ البنيــة ا�جت�عيــة والسياســية
 وهــي قــادرة عــÇ تنشــئة الفاعلــ¦، وتنظيــم صفــوف تحركهــم وابتــكار أشــكال
ــة ــة التعبئ ــل عملي ــن خ ــم م ــن مطالبه ــم ع ــم، وتعبÊه ــائل تواصله ــم ووس  نضاله
 ضمــن مجــال فعــل ج�عــي يتطــور وفــق الدرجــات ومســتويات الد×قراطيــة.

Erik Neveu

François Chazel  

Alain Touraine
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PIERRE Cours-Salies et MICHEL Vakaloulis, 2003, « Quelles sociologie des mouvements sociaux ? », p 128, in Les mobilisations 
collectives une controverse sociologique, Paris, Puf.

NEVEU Erik, 1996, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte.

TOURAINE Alain, 1978, La voix et le regard, Paris, Seuil, p45
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Campaign

ــن ــ¦ الناذري ــة ا�طالب ــاÉ (مجموع ــة عن ــÇ ثث ــز ع ــا ترتك ــÊى أنه ــÓ" ف ــا "تي  أم
ــوع ــن ن ــور م ــب، وجمه ــه ا�طال ــه إلي ــذي توّج ــتهدف ال ــة، ا�س ــهم للمطالب  أنفس
 آخــر مثــل القاعــدة الشــعبية، الحلفــاء) ووجــود الحركــة يتأّســس مــن التفاعــل
ــا ــودا عام ــب "مجه ــي تتطل ــت                الت ــود الحم ــن وج ــور م ــ� وتتط  بينه
 مســتداما ومنظــ�، ُ×ــÓ مطالــب ج�عيــة عــÇ ســلطات مســتهدفة" ، وتتميــز
ــارة ــي عب ــة فه ــاÉ أساســية هــي" الج�عي ــة عن ــده بأربع ــة عن  الحــركات ا�جت�عي
ــوم ــي تق ــائل فه ــداف والوس ــدة اÅه ــا و وح ــون مًع ــاس يعمل ــن الن ــة م ــن ج�ع  ع
Êعــي �حــداث التغــ�ــرؤى حــول الهــدف ا�شــ�ك مــن العمــل الج ــد ال  عــÇ توحي
 داخــل مجتمعهــم و  تنظيــم غــÊ رســمي فهنــاك انتشــار نســبي للج�عيــة مــع
العمــل التلقائيــة فتتميــز أســاليب  الرســمي و  التنظيــم   مســتوي منخفــض مــن 
Êــ ــع غ ــذ طاب ــ� تتخ ــة، ك ــة والتلقائي ــن العفوي ــبيًا م ــة نس ــة عالي ــال بدرج  واÅفع

Óِــ ــم، ُ×ْ ــتدام ومنظ ــام مس ــود ع ــن مجه ــارة ع ــي عب ــة                : وه  الحمل
 مطالب ج�عية عÓ ســلطات مســتهدفة

Campaign

Social Movement Repertoire

"Repertoire"

"Óعيــة                                      : ويــري "تشــارلز تــ� ذخــÊة الحركــة ا�جت
ــ¦ أشــكال العمــل الســيا�، ــن ب ــة م ــف Åســاليب ممكن ــارة عــن توظي ــا عب  أنه
 مثــل: (إقامــة جمعيــات وتحالفــات ذات أهــداف خاصــة، وعقــد لقــاءات عامــة،
 والســÊ © مســÊات ومظاهــرات، وتنظيــم ا�عتصامــات، وحمــت ا�ناشــدة،
ــن ــية)؛ وم ــات سياس ــات أو كراس ــ° مطوي ــة، ون ــة والصحفي ــات ا�عمي  والبيان
 ثــم يقصــد بكلمــة                  : مجمــوع اÅداءات واÅنشــطة ا�تضمنــة ©
 الحركــة ا�جت�عيــة مــن مظاهــرات ومســÊات و اعتصامــات وبيانــات... وغÊهــا

اÅساليب  من 

 عــروض الوقفــة: وهــي عبــارة عــن æثيــل ا�شــارك¦ بالحركــة ا�جت�عيــة لجملــة
والوحــدة، (الجــدارة،  هــي:  ا�حتجاجــي،  ا�جــال   © العامــة  الصفــات   مــن 
ــعبية ــدة الش ــاه القاع ــهم أو تج ــاه أنفس ــزام تج ــÊًا ا�لت ــددي وأخ ــم الع  والزخ

التــي ×ثلونها © الحركة

7

تيÓ تشارلز،2005، مرجع سابق، ص737

8

8Sztompka, Piotr. ÿe Sociology of Social Change.(London: Blackwell Publishers, 1993) p.p. 275- 276.

:
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-

-
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.
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Óيــرى " تــ � غــÊ مؤســ�، إ¸ جانــب أشــكال غــÊ تقليديــة ومبتكــرة للفعــل".  كــ
" أن الحركــة ا�جت�عيــة تقــوم عÇ تآلف ثثة عناÉ أساســية هي
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 وبشــكل عــام يتــم النظــر إ¸ الحــركات ا�جت�عيــة باعتبارهــا جهــود منظمــة يبذلهــا
ــا� أو ــب أس ــÊ جان ــة تغي ــÊ أو مقاوم ــدف إ¸ تغي ــن ته ــاس ا�ؤثري ــن الن ــدد م  ع
 أكــ{ © ا�جتمــع... واليــوم يســتخدم مفهــوم الحــركات ا�جت�عيــة ل~شــارة إ¸
الســيا� للنظــام  اÅســا�  الخــط  خــارج  تقــع  التــي  والتنظيــ�ت   الج�عــات 
 والحــركات ا�جت�عيــة الجديــدة "أصبحــت æثــل © العقــود اÅخــÊة مــن القــرن
 الع°يــن مصــدًرا متزايــد اÅهميــة للتغيــÊ الســيا�."  بأنهــا: "تجمعــات تنشــط
،Êــ ــة التغي ــز أو مقاوم ــن أجــل تعزي ــة؛ م ــوات ا�ؤسســية النظامي  خــارج نطــاق القن
ــي ــام العا� ــتوى النظ ــÇ مس ــا أو ع ــع م ــام أو مجتم ــة أو نظ ــل مؤسس ــواء داخ  س
ــن ــل م ــرة، تعم ــة ح ــة منظم ــطة ج�عي ــة أنش ــا مجموع ــن يراه ــاك م  ككل"،  وهن
داخــل  Êتغــ إحــداث  أجــل  مــن  مؤسســية،   Êغــ أÒــاط   خــل 

�جتمع ا

ــي ــة الت ــز للحــركات ا�جت�عي ــدة فهــي شــكل متمي ــة الجدي  أمــا الحــركات ا�جت�عي
ــÊة ــات صغ ــة لج�ع ــح ضيق ــن مصال ــ� ع ــة لتع ــة الثاني ــد الحــرب العا�ي ــرت بع  ظه
ــم ــن أوضاعه ــزء م ــÊوا ج ــ�ك ليغ ــدف مش ــق ه ــوا لتحقي ــاس انضم ــن الن ــة م  منظم
ــي ــة الت ــة ا�تطرف ــركات الطبي ــا الح ــن أمثلته ــا، وم ــون عنه ــي � يرض ــائدة والت  الس
ــددة ــية ا�تع ــركات السياس ــن والح ــرن الع°ي ــن الق ــادس م ــد الس ــرت © العق  ظه
 مثــل حــركات الزنــوج الســود وحــركات تحريــر ا�ــرأة وحــركات البيئــة، وæتــاز
 الحــركات ا�جت�عيــة الجديــدة بأربــع مميــزات أساســية ميزتهــا عــن الحــركات
 ا�جت�عيــة التقليديــة، حــركات الحقــوق ا�دنيــة والسياســية تتمثــل أهدافهــا ©
Çهــا عــÊا�ســتوى الفــردي أكــ{ مــن تغي Çــة عــ ــة وا�جت�عي ــم الثقافي ــÊ القي  تغي
 مســتوى اÅبنيــة ا�جت�عيــة كــ� كان ســائدا © الحــركات ا�جت�عيــة التقليديــة، أمــا
 قاعدتهــا ا�جت�عيــة فهــي الطبقــات ا�جت�عيــة  ا�تنوعــة وا�تعــددة ووســائل
ــية ــائل سياس ــدد كوس ــاه مح ــÊ © اتج ــك الج�ه ــة وتحري ــÇ تعبئ ــد ع ــا تعتم  فعله
Çد عــ� حديثــة للتأثــÊ عــÇ الدولــة وأمــا أشــكال تنظيمهــا فهــي ترفــض ا�عتــ
 Òــاذج التنظيــم البÊوقراطــي الرســمي وفضلــت ا�عتــ�د عــÒ Çــاذج تنظيميــة أكــ{

مرونــة تتيــح Åعضائها ا�رونة والفعالية © ا�شــاركة

9

10

10Smelser, Neil J. & Baltes, Paul B. (editors).InternationalEncyclopedia of the Social and Behavioral Sciences.Vol. 21. (New York: Elsevier 
science Ltd, 2001) P. 14348

 مارشال، جوردون، وسكوت، جون. موسوعة علم ا�جت�ع- مجلد 2. ترجمة: محمد الجوهري وآخرون. (القاهرة: ا�جلس اÅعÓ للثقافة- ا�°وع القومي9

ــة ــزة للحــركات ا�جت�عي ــن الســ�ت ا�مي ــة م ــ�ع مجموع ــ�ء ا�جت ــد وضــع عل  لق
ــات متنوعــة ــى هوي ــل تتبن ــة ب ــا � تتحــدد © إطــار طبقــة معين ــدة وهــي أنه  الجدي
 عابــرة للطبقــات وكونهــا تعتمــد عــÇ التنظيــم غــÊ الرســمي وغــÊ ا�قيــد. أمــا
� أهدافهــا فهــي ثقافيــة اجت�عيــة با�قــام اÅول وليســت سياســية بشــكل مبــا÷، كــ
 تتميــز Îســتوى وعــي مرتفــع وهــي أقــل اهت�مــا با�واطنــة وبالتــا| � تهتــم
Äــد ــادة حجــم ا�جتمــع ا� ــم بزي ــت تهت ــا © نفــس الوق  بالســلطة السياســية، ولكنه

.

.
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 وزيــادة مســاحة ا�ســتقلية الذاتيــة كــ� "تفــ�ض وجــود ا�ختفــات مســبقا داخــل
ــة ــÇ حقيق ــا ع ــاتها وأهدافه ــى سياس ــم تبن ــن ث ــاد، وم ــة وا�قتص ــع والدول  ا�جتم

تلــك ا�ختفــات وتعمل عÇ توســيع الفضاءات ا�جت�عية

ــة الجديــدة إ�  وعــÇ الرغــم مــن ا�نتقــادات التــي وجهــت إ¸ الحــركات ا�جت�عي
Ìمســتوى العــا Çرغبــة ا�واطنــ¦ عــ Çأن تزايــد معــد�ت انتشــارها عا�يــا يؤكــد عــ 
ــة © العمــل الســيا� داخــل مجتمعاتهــم "عــÇ الرغــم ــق ا�شــاركة بفعالي  © تحقي
ا�د�ء مثــل  التقليديــة  الطــرق  عــ�  السياســية  ا�شــاركة  عــن  عزوفهــم   مــن 
 باÅصــوات © ا�نتخابــات السياســية العامــة، واتجاههــم إ¸ ا�شــاركة السياســية
وا�حتجاجــات ا�عتصامــات  مــن  التقليديــة   Êغــ الطــرق  خــل  مــن   ا�بــا÷ة 
للمبــادئ إحيــاء  æثــل  جديــدة  اجت�عيــة  حــركات  وتكويــن   وا�ظاهــرات، 

وا��رســات الد×قراطية © بدهم

ــر ــات وا�خاط ــ�وز اÅزم ــس ب ــة © تون ــة ا�حتج ــركات ا�جت�عي ــرزت الح ــد ب  لق
ــن ــيولوجيا م ــا سوس ــه مفهوم ــر بكون ــع ا�خاط ــف مجتم ــا تعري ــة و×كنن  ا�جت�عي
ــا ــة وآثاره ــرة العو� ــاول ظاه ــة © تن ــهرة عا�ي ــت بش ــي حظي ــم الت ــ{ ا�فاهي  أك
العا�ــي بعــده   © ا�خاطــر  مجتمــع  إ¸  الباحثــون  بعــض  ينظــر  إذ   ا�تعــددة، 
ــن ــÊ م ــزى كث ــي، تع ــع الصناع ــاط ا�جتم Òــن أ ــًرا م ــا متأخ ــاره Òطً ــدو| باعتب  وال
ــع ــي، م ــي والتكنولوج ــي والتقن ــدم الصناع ــÇ التق ــة ع ــار ا��تب ــره إ| ا¾ث  مخاط
ــل ــن خ ــم م ــذي يت ــوÄ وال ــاÄ الك ــن ا�نس ــمة واÅم ــق الس ــÇ تحقي ــل ع  العم
Äالتضامــن ا�نســا Çــة عــÕــة الكــ�ى القا ــات ا�جت�عي ــن شــبكة مــن العق  تكوي
ــر ــاوز ا�خاط ــانية وتج ــا ل~نس ــداف العلي ــق اÅه ــة لتحقي ــعى الب°ي ــوÄ، © س  الك
 العا�يــة، والتــي أصبحــت تتجــاوز حــدود الزمــان وا�ــكان، فحادثــة نوويــة © مــكان
 مــا قــد æتــد جغرافيًــا لتؤثــر عــÇ مناطــق أخــرى حــول العــاÌ، كــ� قــد æتــد آثارهــا
ــلط ــذا يس ــة، و ه ــال ا�ختلف ــ� اÅجي ــة ع ــة وجيني ــاًرا وراثي ــل آث ــن لتحم ــ� الزم  ع
ــة  © التعامــل ــه الحــركات ا�جت�عي ــع ب ــذي تضطل ــم ال ــدور العظي  الضــوء عــÇ ال
ــك ــل تل ــي، إذ تعم ــر العا� ــع ا�خاط ــا مجتم ــي ينتجه ــات الت ــر واÅزم ــع ا�خاط  م
ــاء مجتمــع ــه الجهــود نحــو بن  الحــركات عــÇ التصــدي لهــا، كــ� تعمــل عــÇ توجي
"مانويــل يتطــرق   �كــ اÅزمــات،  و  ا�خاطــر  هــذه  فيــه  تقــل  أفضــل،   عا�ــي 

Manuel Castells"كاســيلز                         " لهــذا ا�فهــوم إذ يضيــف أن "انتشــار ا�علوماتيــة 
ا�جت�عيــة "الحــركات  تطــور   Çعــ يعمــل  العا�ــي،  ا�خاطــر  مجتمــع   داخــل 
ــة، وللتفــاوت ــل الحــركات ا�ناهضــة للعو�ــة، وللحداث ــم، مث ــا هــو قائ  ا�ناهضــة �
ــركات ــ�لية، والح ــة الرأس ــ° ا�علوماتي ــع و© ن ــة © توزي ــدم العدال ــي، ولع  الطبق
الهويــة وتهديــد  ا�جت�عــي  وا�ســتبعاد  لســتغل،   ا�ناهضــة 

 والذات

 عزة خليل (محرر) وآخرون، الحركات ا�جت�عية © العاÌ العر�: دراسات عن الحركات ا�جت�عية © مñ، السودان، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، اÅردن، القاهرة:11
مركز البحوث العربية واÅفريقية، 2006، ص 35

12جيدنز، أنتوÄ و بÊدسال، كارين. علم ا�جت�ع مع مدخت عربية. ط4. ترجمة: فايز الصياغ. (بÊوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005). ص 488   
13Ritzer, George. Sociological ÿeory. 5 th ed. (USA: McGraw- Hill Inc., 2000) pp. 560- 583.
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Ulrich Beck© ــدأ ــد ب ــدي ق ــÊى أن ا�جتمــع الصناعــي التقلي ــك                 " ف ــش ب ــا "ألري  أم
ــا ا¾ن، ــا © ظله ــي نحي ــة الت ــة الهائل ــة والتقني ــورات التكنولوجي ــل الث ــار © ظ  ا�ندث
أو  لتتحــول ا�جتمعــات ويظهــر Òــط مجتمعــي جديــد هــو "مجتمــع ا�خاطــر 
ــاة ــاط الحي Òــاب أ ــا¾]: (غي ــز ب ــذي يتمي ــو\"، وال ــاÌ الف ــات أو ع ــع اÅزم  مجتم
 ا�ســتقرة، ومعايــÊ الســلوك ا�رشــادية، وتزايــد عــدم اليقــ¦ عــÇ ا�ســتوى العا�ــي
ــال ــددة © مج ــورات ا�تج ــد الث ــÓ تزاي ــوة ع ــة، ع ــات العا�ي ــد اÅزم ــل تزاي  © ظ
ــة © ــار ســلبية مدمــرة محتمل ــة وآث ــار إيجابي ــا ومــا ي�تــب عليهــا مــن آث  التكنولوجي
 ا�جــا�ت النوويــة وا�حاصيــل ا�عدلــة جينيــا)؛ ومــن ثــم يؤكــد "بــك" أن إدارة تلــك
ــد ــي أن æت ــل ينبغ ــب، ب ــة فحس ــدول القومي ــÇ ال ــñ ع ــي أن تقت ــر � ينبغ  ا�خاط
ــ¦- الحــركات ــات ا�واطن ــ�ء- ج�ع ــن: (السياســي¦- العل  مســؤوليتها لتشــمل كل م
 ا�جت�عيــة)، ويركــز ايضــا عــÇ الحــركات ا�جت�عيــة، وج�عــات ا�واطنــ¦؛ �ــا لهــم
 مــن دور كبــÊ © الضغــط عــÇ الساســة، والتأثــÊ عــÇ ا¾ليــات السياســية التقليديــة
ــة، والدفــاع عــن  للــدول، خاصــة © مجــا�ت حقــوق ا�نســان، وا�حافظــة عــÇ البيئ

.مصالح ا�ســتهلك¦

 و © الســياق التونــ� لســنة 2019 ونتيجــة للمخاطــر التــي عاشــها ا�جتمــع اتجهــت 
ــن ــزوف ع ــي الع ــاج وه ــدة لحتج ــكال جدي ــاب إ¸ أش ــة للذه ــات ا�جت�عي  الفئ
ــت أو ــن ا�شــاركة السياســية كالتصوي ــات عــوة عــÇ اÅشــكال  الســابقة م  ا�نتخاب
 ا�نتخــاب كــ� نجــد م�رســات مدنيــة أخــرى منهــا عــدم التســجيل © القوائــم
السياســية للمشــاركة  ورفــض  مدنيــة  مبــا�ة   � عــن  معــ�ة  وهــي   ا�نتخابيــة 
ــ¦ اÅو¸ ــا� صيغت ــاع ا�نتخ ــذا ا�متن ــوي ه ــيا� فيحت ــع الس ــن الواق ــاج ع  واحتج
ــاء ــم غرب ــعور بكونه ــة وش ــا�ت معزول ــش © مج ــف والعي ــي ضعي ــاج اجت�ع  اندم
ــة ــÊ بالسياس ــ�م الكب ــي ا�هت ــة فه ــة الثاني ــا الصبغ ــة أم ــات ا�جت�عي ــن الرهان  ع
ــم ــا� فه ــرض ا�نتخ ــار ضمــن ÷وط الع ــض لختي ــا هــو رف ــض فيه ــاع والرف  وا�متن
 يعلمــون ويؤكــدون أنهــم Ì يجــدوا مــن بــ¦ ا�رشــح¦ مــن يعــ� بشــكل مئــم عــن

هواجســهم ومطالبهم

 العــزوف عــن التصويــت هــو عــداء للنخــب السياســية  العاجــزة عــن التغيــÊ  والتــي 
ــة الشــباب بعــدم ا�حــاورة وتجاهلهــم ــة خاصــة منهــم فئ ــات ا�جت�عي  قابلــت الفئ
ــة ــات الحزبي ــن الخصوم ــع م ــوز ا�جتم ــك نف ــف إ¸ ذل ــهم، أض ــم وتهميش  ورفضه
ــيا� ــام الس ــن النظ ــة وم ــة الحزبي ــن الخارط ــا م ــغ فيه ــات ا�بال ــب للتوقع  وتكذي
 الســائد كــ� يــدل عــÇ خيبــات مبالــغ فيهــا وهــو نــوع مــن العقــاب للحقــل

 الســيا� ولكل فاعليه وعــزوف و قطيعة معه

.
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2018
9356

) : االحتجاجات الجماعیة  وأصنافھا ( العفویة والتلقائیة و العشوائیة
صنفنــا التونــ�  ا�جت�عــي  للمرصــد  العلميــة  العمــل  تقاليــد  خــل   مــن 
ــة اعت�ناهــا ــا تســمياتها، فا�حتجاجــات العفوي ــق مضامــ¦ حملته  ا�حتجاجــات وف
ــا ــة وفضاءاته ̂ع ــي ب ــة تنته ــة حدثي ــة ذات خلفي ــات انفعالي ــب احتجاج  © الغال
 محــدودة إ� أنهــا قابلــة للتطــور و×كــن أن تكــون نتيجــة احتجاجــات كامنــة وذات
نتيجــة لحتجاجــات التلقائيــة هــي  أيضــا  نجــد ا�حتجاجــات   طابــع ســلمي 
 العفويــة ومــا ×يزهــا هــو اســتمراريتها وتنــوع فضاءاتهــا والفاعلــ¦ فيهــا و×كــن أن
 تتواصــل ا¸ عــدة أشــهر وهــي احتجاجــات ذات طابــع ســلمي وتعكــس © الغالــب
ــات ــر آلي ــÇ تطوي ــ¦ ع ــدرة ا�حتج ــات وق ــع ا�حتجاج ــلطة م ــل الس ــات تعام  آلي
إ¸ مثــ  فتــؤدي  عشــوائية  احتجاجــات  ا¸  تتحــول  أن  و×كــن   احتجاجهــم 
 اعتصامــات ســلمية أو أن تصبــح عنيفــة مثــ كمحــاو�ت انتحــار ج�عــي والســبب
الســلطة اهتــ�م  وعــدم  للواقــع  الرافضــة  ا�حتجاجيــة  ا¾ليــات  كل   اســتنفاذ 

ا�حتج¦ .Îطالب 

 فرغــم تواصــل الفعل ا�حتجاجي ا� انه انخفض خل ســنة 2019 وكان حجمه 9091
 مقارنــة بالســنة الفارطــة 2018 التي كان حجــم ا�حتجاجات فيها 9356

 ارتفــع خــل هــذه الســنة حجــم ا�حتجاجــات العفويــة مــن 3628 الســنة الفارطــة 
ا¸ 4198 هــذه الســنة وانخفــض © كل من الصنف¦ ا�خرين  التلقا_ و العشــوا_

 كــ� æيّــز ا�حتجــاج العفــوي بالتذبــذب مــن ثثيــة إ¸ أخــرى إذ بلــغ عــدد
 ا�حتجاجــات خــل الثــ` اÅول 1012 ثّم ارتفع ا¸ 1200 لي�اجــع © الثثية الثالثة

.إ¸ 979 قبــل أن يرتفــع © آخــر ثثية لحجم 1007

.

.
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 ولقــد كانــت الو�يــة البــارزة مــن حيــث حجــم ا�حتجاجــات خــل ســنة 2019 خــل
 الثــ` اÅول و�يــة القÊوان  بحجم حركات اجت�عيــة احتجاجية 364 تلتها و�ية قفصة
 بعــدد حــركات اجت�عيــة احتجاجيــة بعــدد 216 احتجاجــا ثــم و�يــة جندوبــة بحجــم

حــركات احتجاجية بعدد 189

 خــل الثثيــة الثانيــة لســنة 2019  ســجلت ثثــة و�يــات أك� عــدد مــن ا�حتجاجات
وهــي القــÊوان بـ 454 احتجاج وســيدي بوزيد بـ 281 وتونس بـ 224

 أمــا خــل الثثيــة الثالثــة مــن ســنة 2019 فــ�زت و�يــة القــÊوان بـــ 508 تلتهــا و�ية
قفصــة بـ 201 ثم و�ية ســيدي بوزيد بحجــم احتجاجات بلغ 158

ــة اÅو¸ بحجــم ــة الرابعــة حافظــت القــÊوان مــرة أخــرى عــÇ ا�رتب  أيضــا © الثثي
 حــركات احتجاجيــة بلغــت 481 تلتهــا و�يــة ســيدي بوزيــد بحجــم 237 مــن الحــركات

ا�حتجاجيــة ثــم و�ية تطاوين بحجــم 146 من ا�حتجاجات

.

.

.

.
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  التوزع الجغرافي لالحتجاجات الجماعیة حسب الثالثیات 2019



 لقــد بــرزت الحــركات ا�حتجاجيــة نتيجــة اÅزمــات وا�خاطــر التــي شــعر بهــا
 ا�واطــن التونــ� نتيجــة ا�ســاس Îصالحــه وقيمــه حيــث يشــعر بالتهديــد والخطــر،
 وهــو مــا يتطلّــب <عــة رّد تــ�ز احتــ�ل عنــف مفاجــئ �زالــة هــذا التهديــد الــذي
ــدان Åبســط ــّ{ وفق ــة تع ــن  حال ــ� ع ــه تع ــن، وقرارات ــة واÅم ــح الحيوي ــّس ا�صال  م
 مســتلزمات الحيــاة ا�جت�عيــة وفقــدان لغــة التواصــل والحــوار بــ¦ اÅطــراف
ــوء ــن س ــة م ــر إ¸ حال ــور اÅم ــد يتط ــف، وق ــواء ا�وق ــل باحت ــو كفي ــة  وه  ا�تنازع
ــروف ــر بالظ ــة للتأث ــر القابل ــن التوت ــة م ــود إ¸ حال ــد يق ــ� ق ــف م ــم © ا�واق  الفه
Çــر الباعــث عــ ــادة حــّدة هــذا التوت ــÊة إ¸ زي ــان كث ــة © أحي  ا�حيطــة بهــا وا�ؤدي
ــض ــة للرف ــورا اجت�عي ــم ص ــة ت�ج ــبه بدوام ــا أش ــÊا مفاجئ ــس تغ ــة  تعك ــام أزم  قي
ــد ــÇ قي ــاء ع ــكك © البق ــق يش ــاؤل عمي ــهي تس ــوف فـ ــاس بالخ ــرد ولحس  وللتم
ــن ــي � ×ك ــا والت ــر إليه ــن الّنظ ــي ×ك ــدة الت ــتمرارية الوح ــك واس ــاة © æاس  الحي
ــدد ــي تتح ــم فه ــار حاس ــل خي ــن خ ــاة م ــة للحي ــة قابل ــتعادتها إ� © ديناميكي  اس
 بســبب عــدم القــدرة عــÇ اتخــاذ القــرار الــذي تتعــرض لــه بنيــة الوحــدة ( فــرد أو
� مجموعــة....) ا�خ�قــة"  ونشــأتها مرتبطــة باعتباريــن أساســي¦ وحاســم¦ وهــ
ــن أن ــود، فيمك ــروف الوج ــا ظ ــول جذري ــه يح ــدو أنّ ــدث يب ــن ح ــأ ع ــزق ينش æ" 
 يكــون هــذا الحــدث قــرارا اتخذتــه أقليــة وخضعــت لــه أغلبيــة أو مجموعــة، فيفقــد
ــة ــÇ الحال ــاظ ع ــتحالة الحف ــن اس ــف ع ــو الكش ــف، وه ــاط التكي Òــود أ ــذا وج  ه
 ا�عروفــة أو الحالــة اÅو¸، ويرجــع ذلــك عمومــا إ¸ التحــو�ت التــي تحــدث ©

Jacqueline Barus-Michel et Florence Guist-Desprairies et Luc Ridel, Crises…….Ibid, P21.
Ibid……., P22

14
15

."الســياق والتي � ×كن  تجاوزها أو ا�ســتعداد لها

14

15

13

والنســق الفاعــل  بــ¦  نوعيــة  عــÇ جدليــة  الواقــع   © Êالتغيــ  تتأســس عمليــة 
 كمكونــ¦ لعقــة تأثــر وتأثــÊ بــ¦ الــذات والعــاÌ الخارجــي، فالفاعــل ا�جت�عــي �
 يتحــرك © فــراغ فهــو منخــرط © شــبكة عقــات يســاهم © تغيÊهــا بقــدر مــا يتأثــر
 بهــا ولقــد أثبتــت قــراءات العقــود ا�اضيــة © علــم اجتــ�ع الحــركات ا�جت�عيــة  أن
 القــوى ا�هيمــن عليهــا غــÊ مجــردة مــن كل قــدرة عــÇ الفعــل وان كل قــوة تنــزع
 إ¸ الهيمنــة تقابلهــا ;ورة قــوة مضــادة تصــارع © ســبيل فــرض رؤيــة جديــدة
ــ ــخ فع ــح التاري ــك ليصب ــا © ذل ــا أو جزئي ــح كلي ــد تنج ــ/و¸ فق ــة ل ــع مخالف  للواق
ñتقتــ  Ì  �كــ محــددة  تاريخيــة  ظــروف   © اجت�عيــة  ذوات  تنجــزه   إنســانيا 
ــارات ــراءة ا�س ــدت إ¸ ق ــل امت ــيولوجية ب ــوث السوس ــÇ البح ــط ع ــات فق  الدراس
ــييد ــهمت © تش ــدة أس ــوى جدي ــرزت ق ــي أف ــة  الت ــات التابع ــة للمجتمع  التحديثي

.وبنــاء Òوذج مجتمعي Ì تخطط له دول ا�ســتقل
17

16

:17من ب¦ الكتابات نجد
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 وللوقــوف عــÇ ممــح الواقــع الجديــد والتحــو�ت ا�ســتجدة ارتأينــا أن نتخــذ مــن
Óــة الشــامل وا�حــ ــق لجدلي ــم معم ــل لفه ــل لننتق ــات للتحلي ــم آلي  بعــض ا�فاهي
 مــن خــل نواتــات جديــدة تدعــى بالحــركات ا�جت�عيــة ا�حتجاجيــة ضمــن
Óــ ــرور با�ح ــم ا� ــرى، ث ــارة أخ ــص ت ــارة وتتقل ــا ت ــع رقعته ــة تتس ــياقاتها ا�حلي  س
التنميــة لعمليــة  الجديــدة  ا�رتكــزات  لفهــم  فيــه  التنميــة   واســ�اتيجيات 
 والرهانــات الجديــدة © اللعبــة ا�جت�عيــة ضمــن بوتقــة التقســيم العا�ــي للعمــل
ــة ــÊ أرضي ــا لتوف ــعيا من ــة س ــن أدوار اجت�عي ــه م ــا تنتج ــة وم ــر محلي ــن أط  وضم
ــة وا�جتمــع ــ¦ الدول ــا قــراءة هــذه الحــركات كإفــرازات �زمــة ب ــة تخــول لن  نظري
ــذه ــات ه ــي ولديناميكي ــÊ ا�جت�ع ــة التغي ــل لعملي ــي طوي ــار تاريخ ــا مس  أنتجه

.  ا�جتمعــات التــي تختزل فعــل مكوناتها لتحقيــق التاريخانية

 فالقــوى ا�جتمعيــة فواعــل مهمشــة ومقصيــة � تختــار هامشــيتها بــل تســقط
الت�يــز æظهــرات  فتفجــر  وا�قتصاديــة،  ا�جت�عيــة  البنيــة   © لخلــل   عليهــا 
ــ�دي ــع ا� ــام الوض ــل النظ ــدم تحم ــاواة وع ــ مس ــم وال ــة الظل ــي وقضي  ا�جت�ع
ــة أفقــه مســدود وعاجــز عــن حــل ــه إ¸ Òــط تنمي ــة ووصول ــات ا�جت�عي  للمكون
ا�جتمــع يســتوعبهم  فاعلــ¦"  ا�همشــ¦  فيصبــح  لهــا   ا�رافقــة   ا�شــكت 
ــذا ــل ه ــلوكهم تتحم ــاط س Òــم  وان أ ــم ويقصيه ــه يجتذبه ــم © ا¾ن نفس  ويرفضه
 التناقــض وت�جــم وضعيتهــم عــن عمــق حالــة التبعيــة التــي أضحــوا فيهــا" ، وهــم
ــن ــم ع ــل ين ــش الفاع ــتهكية  وتهمي ــة وا�س ــة ا�نتاجي ــن العملي ــدة ع ــات مبع  فئ
ــة  فتفــرز هــذه ــ¦ اÅطــراف ا�جت�عي ــوازن ب ــة تتســم بانهــدام التكافــئ والت  عق
ــية ــاد الهامش ــ�اوح أبع ــاومة وت ــاوض وا�س ــدرة التف ــة © ق ــدم تبادلي ــة ع  العق
التقليديــة الثقافــة   Óالداخــ التنظيــم  وثقافية(فقــدان  اجت�عيــة  أبعــاد   بــ¦" 
ــادي ــق ا�قتص ــق اÅف ــادي ضي ــل ا�قتص ــة  (التطف ــر) واقتصادي ــة الفق ــة ثقاف   العزل
الراديكاليــة السياســية   المبــا�ة  الطبقــي  الوعــي  وسياســية(غياب   البطالــة) 

ابعــاد ايكولوجيــة (العزلــة الجغرافية وعدم توفر البنيــة التحتية

18

19."(

 ومــن بــ¦ ا�خاطــر واÅزمــات نجــد اÅزمــة البيئيــة فالتدهــور البيئــي أصبــح ×ثــل
ــق ــواحل وا�ناط ــة والس ــق الزراعي ــة وا�ناط ــوارد الطبيعي ــة ا� ــÇ د×وم ــرا ع  خط
 الرطبــة والتنــوع البيولوجــي للمنظومــات ا�يكولوجيــة حيــث يحــظ خلــل ©
 تهيئــة الفضــاء الــ�ا�  ناجــم عــن تركيــز الوحــدات الصناعيــة خــارج ا�ناطــق
اÅنشــطة بــ¦  ا�نافســة  اشــتداد  إ¸  با�ضافــة  لذلــك  ا�خصصــة   الصناعيــة 
ــي ــل وا�تنام ــÊ الحاص ــة، التأخ ــاب اÅرا% الفحي ــÇ حس ــا ع ــة وزحفه  ا�قتصادي

 الذيب إيناس، رسالة ختم الدروس الجامعية بعنوان مساهمة التحä ا�همش © و�دة ظواهر اجت�عية قفصة للسنة الدراسية 2004-2003 بكليةا¾داب 
والعلوم ا�نسانية بصفاقس

×كن ان تتوضح الفكرة أك{ عند ا�طع عÇ ا�رجع التا|

18

19:

J E Perlman, 1975, Roi’s favelas and the myth of myth of marginality polities and society, p141.
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ــي ــن ا�هن ــم والتكوي ــة التعلي ــوم أزم ــة الي ــر ا�طروح ــ¦ ا�خاط ــن ب  أيضــا نجــد م
 فلقــد شــكلّت ا�درســة منــذ فــ�ة طويلــة فرصــة ل/فــراد لرتقــاء © الســلم
ــف ــ¦ مختل ــرص ب ــؤ الف ــة لتكاف ــكل ض�ن ــد تش ــة Ì تع ــي، إ�ّ أّن ا�درس  ا�جت�ع
 الجهــات حيــث أن الفــوارق ا�وجــودة با�حيــط ال�بــوي مثــل البعــد عــن ا�درســة
ــا التدريــس ومســتوى ا�ربــ¦، وغÊهــا... أصبحــت æثــل عائقــا  وطريقــة بيداغوجي
ــم ــن التعلي ــر ع ــاع ا�بك ــتوى ا�نقط ــÇ مس ــاوت ع ــود تف ــه وج ــم عن ــاّ ينج  هام
التعليمــي ا�ســتوى  تشــمل  الفــوارق  وهــذه  والثانويــة.  اÅساســية   با�رحلــة 
 للتميــذ © اÅقســام اÅو¸ ثــّم تتنامــى مــع التقــدم © ا�ســتوى التعليمــي وتــؤدي
ــي وخاصــة ــه الجامع ــا والتوجي ــج الباكالوري ــÇ مســتوى نتائ ــة ع ــج متفاوت  إ¸ نتائ

التميز ُشَعب 

 إن تغيــÊ هــذا الواقــع ا�تســم بالتفــاوت يتطلــب تحســ¦ ظــروف النفــاذ إ¸
 تعليــم جيــد © كامــل ربــوع البــد وبصفــة عادلــة وهــو مــا يعكــس بصفــة جليــّة
Äــع وا�جــا ــاح للجمي ــي ا�ت ــم العموم ــة. إّن التعلي ــة ا�جت�عي ــن العدال ــب م  جان
ــدة مــن ــة جي ــع ويضمــن نوعي ــ¦ الجمي ــؤ الفــرص ب ــÊ © تكاف  يســاهم بشــكل كب
ــّ¦ ــ¦ ا�تعلم ــوارق ب ــي الف ــل تنام ــّق © ظ ــن أن يتحق ــك � ×ك ــم، إ�ّ أّن ذل  التّعل
Çّ̂ة يســاعد عــ ــ ــة مي ــة اجت�عي ــ�ء إ¸ فئ ــا. إّن ا�نت  للحصــول عــÇ شــهادة علي
 النجــاح © الدراســة والحصــول عــÇ شــهادة علميــّة، كــ� أّن التميــذ الذيــن
 يعيشــون © وســط تتفــ# فيــه ظاهــرة البطالــة والفقــر واÅّميــة تصبــح حظوظهــم
ا�بكــر عــن ا�نقطــاع  إمكانيــّة   لديهــم  ترتفــع  النجــاح  ضعيفــة © حــ¦   © 
 التعليــم، وبالرغــم  مــن أّن التفــاوت © التحصيــل العلمــي مــن منطقــة إ¸ أخــرى
ــا © ــة مرده ــج التعليمي ــتوى النتائ ــإن مس ــص اÅ<ة، ف ــاًس إ¸ خصائ ــرده باÅس  م
التعليميــة الخدمــات  مســتوى   Çعــ كبــÊة جغرافيــا  فــوارق  لوجــود   الغالــب 

 عــÇ صعيــد تنفيــذ أمثلــة التهيئــة العمرانيــة أدى إ¸ اعتــ�د أمثلــة عمرانيــة
 عشــوائية فرضهــا اÅمــر الواقــع، مشــكل الــñف الصحــي ا�تزايــد ســاهم © وجــود
ــات الفضــت ــدد ا�قاطــع ومصب ــع الســكان، تع ــÊ متصالحــة م ــة غ  هشاشــة بيئي
ــن ــل خطري ــ�ت æث ــذه ا�خ ــف ه ــوائية، إن مختل ــة عش ــائلة بصف ــة والس  الصلب
 عــÇ البيئــة خاصــّة عــÇ مســتوى ا�نجــراف الناتــج عــن ا�ســتغل الفحــي
ــدة الســطحية ــة وبا�ائ ــة بالبحــÊات الجبلي  ا�فــرط ومخاطــر تدهــور ا�ــوارد ا�ائي
ــاه الــñف الصحــي ــة وتñيــف مي  بســبب التلــوث الناتــج عــن اÅنشــطة الصناعي
 وتأمــ¦ التحكــم © النمــو الحــäي بهــدف ح�يــة مــوارد ال�بــة والحــد مــن
 ا�شــاكل الناجمــة عــن التوســع العمــراÄ العشــوا_ واعتبــار ا�ــوارد الطبيعيــة إرث
الهشــة اÅوســاط   Çعــ الضغــط  وتخفيــف  واجت�عيــة  اقتصاديــة  قيمــة   ذو 
الحيــاة نوعيــة  وتحســ¦  ا�ائيــة  للمــوارد  مســتدامة  إدارة  وتأمــ¦   (ســباخ...) 

...وح�ية ا�دن مــن الفيضانات 

.
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 كــ� تعتــ� أزمــة التشــغيل أيضــا أحــد ا�شــكاليات الهيكليــة الكــ�ى وعائــق
ــدوام ــÇ ال ــة ع ــت البطال ــد مثل ــس. وق ــة © تون ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي  للتنمي
 أحــد ا�شــاكل الكــ�ى بالبــد قبــل وبعــد الثــورة حيــث أن النســبة الوطنيــة
  للبطالــة اســتقرت © حــدود 15 % مــع ا�شــارة إ¸ أن هــذه النســبة ترتفــع
ــن واحتياجــات ــة التكوي ــدم مءم ــد ع ــا يؤك  حســب ا�ســتوى التعليمــي وهــو م
ــغل ــن الش ــق مواط ــادي © خل ــو ا�قتص ــدرة النم ــدم ق ــك ع ــغل وكذل ــوق الش  س

.بالعــدد الكا© Åصحاب الشــهائد العليا

 والتــي تتجــÇ مــن خــل نســب التأطــÊ وحجــم الفصــل ونوعيــة التجهيــزات
. ال�بويــة والنفــاذ إ¸ التكنولوجيــات الحديثة والتوزيــع الجغرا©  للمرب¦

 و بغايــة معالجــة هــذه ا�شــكاليات والتقليــص مــن فــوارق التعليــم فــان الــäورة
ــة ــش اÅ< ا�حروم ــا تحســ¦ ظــروف عي ــات منه ــدة واجه ــل عــÇ ع ــZ العم  تقت
ــرا© © ــاوت الجغ ــدة التف ــن ح ــف م ــم والتخفي ــم أبنائه ــÇ تعلي ــاعدتهم ع  ومس
ــة ــال البني ــرا© © مج ــاوت الجغ ــص التف ــي وتقلي ــم العموم ــات  التعلي ــÊ خدم  توف
 التحتيــة للتعليــم  وإيــء أهميــة قصــوى ضمــن برامــج التنميــة ا�حليــة والجهويــة
ــة ــة وا�همش ــق ا�حروم ــة با�ناط ــة خاص ــوارد الب°ي ــدرات ا� ــة ق ــ¦ نوعي  لتحس

وذلك بالنســبة لكل ا�ســتويات التعليميــة والتكوين ا�هني

ــر ــة وتطوي ــح تنمي ــد مفاتي ــتمر أح ــا� وا�س ــي اÅس ــن ا�هن ــكل التكوي ــ� يش  ك
ــم ــدرات ا�شــتغلّ¦ ومهاراته ــن تحســ¦ ق ــن م ــه ×ك ــار أن ــة التشــغيل باعتب  قابلي
 الفنيــة ويســاهم © ارتقائهــم © الســلم ا�هنــي داخــل ا�ؤسســة. كــ� تجــدر
العلميــة الشــهادة   Çعــ  ñتقتــ  � التشــغيل  قابليــة  تقييــم  أن  إ¸   ا�شــارة 
 وا�هــارات الفنيــة، بــل تعتمــد أيًضــا عــÇ قــدرة العامــل عــÇ التكيــف مــع
 اÅوضــاع وإ¸ تحمســه للعمــل والقــدرة عــÇ التعامــل مــع الغــÊ ومــن Þــة فــإن
�ــ ــب إيئه ــ� يتطل ــان اســ�اتيجيان م ــي يشــكن قطاع ــن ا�هن ــم والتكوي  التعلي
 ا�كانــة الäوريــة حيــث إذا كانــت ا�ــوارد الطبيعيــة تعــد أحــد ا�قومــات
الحقيقيــة الــ{وة  æثــل  الب°يــة  ا�ــوارد  فــإن  التنميــة  لتحقيــق   اÅساســية 

وبإمكانهــا تعويض النقص © ا�ــوارد الطبيعية.

Çوري العمــل عــäأيضــا أزمــة الســكن هــي أحــد ا�شــكاليات الكــ�ى فمــن الــ 
 تنفيــذ برامــج حقيقيــة للقضــاء عــÇ الســكن غــÊ الئــق ودعــم مجهــودات
ــكن ــ¦ الس ــة لتحس ــات ا�تخلف ــدة الجه ــج لفائ ــرار برنام ــي وإق ــكن ا�جت�ع  الس
 وبنــاء مســاكن اجت�عيــة، أيضــا أزمــة © البنيــة التحتيــة حيــث وضعيــة الطرقــات
ــك ــ æاس ــس ال ــتع�ل فيعك ــة ا�س ــدة وصعب ــÊ معب ــات غ ــبكة الطرق ــول ش  وط

.

.مجــا| يرتكز عÇ العزلــة وضعف ال�ابط ب¦ ا�دن
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مواطنیة لحقوق  حقیقیة  ترجمة  المحتجة  االجتماعیة   الحركات 
منتھكة

II.

Sujet personnel

 إن التفــكك ا�جت�عــي عــ� تقهقــر مؤسســات التنشــئة ا�جت�عيــة وتغلغــل العنــف
ــة ــب ا�جت�عي ــكاس للمطال ــو انع ــÊ ه ــم وا�عاي ــكل القي ــة ب ــكاله ل~طاح ــكل أش  ب
 وا�قتصاديــة والثقافيــة كحقــوق بشــكل ج�عــا] محــدث                                أو
 بشــكل دعــوة ذات فاعلــة                        فيصبــح حديثنــا اليــوم عــن فاعلــ¦
 اجت�عيــ¦ جــدد وحــركات اجت�عيــة جديــدة ســلخت القوالــب القد×ــة وهــو حديــث
 عــن معــاÄ الخــوف والعنــف والتطــرف أي عــدة تهديــدات مجتمعيــة جديــدة تعلــو
Çــة عــ ــت ا�جتمــع ا¸ ج�عــات منغلق ــة تعكــس تفت ــق ا�جت�عي ــوق كل الحقائ  ف

.

 ج�عــات معطلــ¦ عــن العمــل نزعــت عنهــم صفــة العمــل، فحــ¦ دون فحــة،
برامــج وطنيــة أســاتذة دون   أطبــاء دون مؤسســات وظــروف عمــل صحيــة، 
 تعليميــة حقيقيــة ...يجتذبهــم " وهــج ا�ســتهك ا�ــدÄ مــن دون أن ×كنهــم
 ا�ندمــاج بالطبقــات الوســطى التــي تزعــم الدولــة ح�يتهــا وإعــادة توزيــع
Çــ ــن أع ــرا م ــش تقهق ــات تعي ــذه الج�ع ــة، كل ه ــة عادل ــا بصف ــ{وات عليه  ال
ثقافيــة وسوســيو-  جغرافيــة  تغيــÊات  وتعيــش  أدنــاه  ا¸  ا�جت�عــي   الســلم 
التفاوتــات فاتســعت  ومكتســباتها  الحداثــة   © تدخلهــا   �مــ أكــ{   تدمرهــا 
 ا�جت�عيــة واختــñت ا�راتــب وا�كانــات ا�جت�عيــة "بحيــث Ì يعــد عليــة
ــفل ــون © أس ــون وا�حروم ــد ا�همش ــه و Ì يع ــل فوق ــب ب ــÇ ا�رات ــوم © أع  الق

 الطبقــات ا�جت�عيــة بــل دونهــا معلقــ¦ © الفــراغ" ، فهــؤ�ء الذيــن لفظــه20
 ا�جتمــع ومؤسســاته يضمحلــون © التهميــش و ال÷عيــة ا�جت�عيــة، يقــود هــذا
ــا] الحركــة © هــذا الســياق ا�جتمعــي ا�شــحون ــن ت ــل للتســاءل : مــن اي  التحلي

بالقلــق و بتفكك ا�دن وا�رياف و بتشــاؤم الفئات الشــبابية؟

ا�ن توران ، براديغ� جديدة لفهم عاÌ اليوم، ترجمة جورج سلي�ن ، ا�نظمة العربية لل�جمة ، لبنان، 2011، ص 31
20

 إن تفــكك ا�جت�عــي وليــد أزمــة النظــام الــذي يحكــم الحيــاة ا�جت�عيــة ا�هــدد
 مــن فــوق والــذي نســميه العو�ــة عكــس ا�حتجــاج والعنــف والوضــع ا�قتصــادي
 للراســ�ل ا�توحــش ظواهــر أفلتــت مــن الضوابــط ا�جت�عيــة وابتلعــت هواجــس

 الهويــات الج�عاتية

تفككــه يعكــس  و  والعنــف  ا�حتجــاج  تفاقــم  ا¸  يــؤدي  ا�جت�عــي   فافــول 
 وتعاظــم القــوى ا�وضوعــة فــوق ا�جتمــع ( كالحــروب، ا�ســواق ، التطــرف و
 ا�رهــاب الدينــي، العنــف الشــخ� والبيشــخ�، العنــف ا�ؤسســا]، العنــف
ــم ــح يتحك ــدا اصب ــدأ جدي ــا مب ــة بصفته ــوة ا¸ الفرداني ــة) و الدع  الســيا� للدول

.

néo- communautaire

ذاتها وكأننا نعيش حركة ا�جتمع © اتجاه معاكس
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individualism

ــÊ ت�اخــى ــا يحــرر قــوى تغي  إن تفــكك ا�جتمــع إ¸ ج�عــات منغلقــة عــÇ ذاته
ــات ا�نتــ�ء إ¸ مجموعــات ومؤسســات ــوم أي انحــل آلي  ضوابطهــا يومــا بعــد ي
 قــادرة عــÇ تأبيــد æاســكها وإدارة تحو�تهــا كــ� يحــرر عقــة مــع الــذات
ــا © ــن دوره ــاتية يكم ــات مؤسس ــج¦ آلي ــؤولية كان س ــة وا�س ــا بالحري  وإحساس
ــا ــل تصوراتن ــÇ كام ــل ع ــع ب ــÇ الجمي ــلطوية ع ــكال س ــÊ وإش ــم ومعاي ــرض قي  ف
ــي ــاء ا�جت�ع ــص الفض ــZ إ¸ تقل ــانه أن يف ــن ش ــكك م ــذا التف ــة وه  ا�جت�عي
 وا�جــال العــام إن Ì يكــن إ¸ إزالتــه وبالتــا| إ¸ انبثــاق مؤسســات جديــدة
 فيــؤدي هــذا إ¸ انحســار ا�جــال العــام با�جتمــع لتتســع القاعــدة الشــعبية
 للمشــاركة © الحــركات ا�جت�عيــة فيصبــح "حيــزا حقيقيــا أو اف�اضيــا حيــث
ــ�كة ــا ا�ش ــة القضاي ــخصية �ناقش ــم الش ــم اهت�ماته ــن لديه ــراد الذي ــي اÅف  يلتق
ــتلزم ــا يس ــاً م ــ�ك وغالب ــف مش ــول إ¸ موق ــة للوص ــادل ا¾راء ا�ختلف ــرض تب  بغ
 اÅمــر توليــد ضغــط لتحقيــق تغيــÊ ســيا� أو قانــوÄ بقــوة الحجــة أو عــدد
 اÅفــراد. وبهــذا يكــون ا�جــال العــام وســيطاً بــ¦ ا�جــال الخــاص بالفــرد وا�جــال
ــار هــذا ا�جــال متحــول ــاس" اعتب ــ� يواصــل طــرح "هابرم ــة" ، ك  الخــاص بالدول
ــا ــن وفق ــرن الع°ي ــورات الق ــع تط ــة م ــكل خاص ــد التش ــار ويعي ــكل وينه  يتش
ــكيل ــل وتش ــÇ التواص ــه ع ــا| وقدرت ــل ا�تص ــات العق ــñ ومتطلب ــروف الع  لظ

 © تحــو�ت ا�جتمــع التونــ�. إن مواجهــة هــذا يكــون بطــرح الحقــوق ا�نســانية
ــاة أو مــوت � تعــود تدخــت ــة حي ــة قضي ــا تكــون القضي ــة " فعندم  بصفــة جدي
 الدولــة تكفــي لحــل ا�شــاكل فالحيــاة � تتحــدد Îــا هــو قائــم وحســب بــل أيضــا
 بالحركــة التــي يكتشــف بهــا الفاعلــون © عمــق ذواتهــم مــن خــل دفاعهــم عــن
 حريتهــم الخاصــة وقدرتهــم عــÇ التــñف انطقــا مــن ذواتهــم هكــذا ينشــا
الطائفــي الدمــج  منطــق  مقاومتــه  والســوق  الســلطة  منطــق  يقــاوم   إدراك 
 الج�عــا]" ، كــ� أن الــذات الفاعلــة الشــخصية تناضــل ضــد أشــكال الحيــاة
 ا�جت�عيــة التــي تســعى ا¸ تدمــÊ نضالهــا ضــد Òــط الفردانيــة                  الــذي
 تتحكــم بــه محفــزات اÅســواق وال�امــج لكــن Þــة © الوقــت نفســه مطالــب
 ج�عاتيــة تنمــو وتشــكل دعــ� قويــا �ثبــات الــذات كــذات فاعلــة واعيــة تصــارع
ــم ــي باس ــك الت ــية تل ــة والسياس ــركات الديني ــوذج الح ــا لنم ــة وفق ــوى ا�نظم  الق
 اللــه والشــعب والحريــة وا�ســاواة اســتولت عــÇ الحكــم وقمعــت الحريــات

. فذات اÅفراد ليســت ُملحقة أو أداة بيد مؤســ� أجهزة ا�دارة العامة والخاصة

21

ا�ن توران ، براديغ� جديدة لفهم عاÌ اليوم، ترجمة جورج سلي�ن ، ا�نظمة العربية لل�جمة ، لبنان، 2011، ص 36
21

.عقــات اجت�عيــة تجادل © القضايــا ا�جت�عية التي æس فئــات اجت�عية كثÊة

22

عÇ عبد الرازق جلبي، وطارق سيد أحمد، وهاÄ خميس أحمد. القاموس العñي © العلم ا�جت�عي. (ا�سكندرية: دار الرواد، 2008). ص 280  
22



19

ــام؛ إذ أن ــال الع ــة وا�ج ــ¦ الد×قراطي ــة ب ــة الوثيق ــك إن العق ــÇ ذل ــوة ع  ع
الوســيلة هــو  يعــد  العــام  إطــاره  الد×قراطيــة  تشــكل  الــذي  العــام   ا�جــال 
 اÅساســية التــي نســتطيع مــن خلهــا إعــادة الســيطرة عــÇ ا�ســارات ا�قتصاديــة
ــة ــات ا�قتصادي ــن اÅزم ــد م ــوص والعدي ــة للنك ــدت عرض ــد أن غ ــا بع  �جتمعاتن
ــاس" أن صــور ا�شــاركة السياســية ــرى "هابرم  ا�رتبطــة بالفكــر الرأســ�|. كــ� ي
 التقليديــة أو ا�جــراءات الد×قراطيــة التقليديــة ممثلــة © اÅحــزاب السياســية
 وال��انــات، � æثــل اÅســاس الــكا© �تخــاذ قــرار ج�عــي، ومــن هنــا علينــا
والهيئــات التجمعــات  وتفعيــل  التقليديــة،  الد×قراطيــة  ا�ســارات   إصــح 
مــن العديــد  طبيعــة  فهــم   © العــام  ا�جــال  مفهــوم  ويســاعدنا   ا�جتمعيــة 
 الحــركات الشــبابية ا�حتجاجيــة الجديــدة، والتــي ظهــرت بقــوة © ا�جتمــع،
ــل ــاليب الفع ــام أس ــكل ع ــي بش ــي تتبن ــع والت ــوي با�جتم ــÊ ق ــا تأث ــح له  وأصب
 القائــم عــÇ العنــف والداعــي لــه، لتحقيــق أهدافهــا والدعايــة لهــا وفهــم القضايــا
ــا ــا وأهميته ــا ;ورته ــي له ــة الت ــات ا�جت�عي ــكاليات والحاج ــة وا�ش  ا�جت�عي

. لدى فئات عدة

ــوق ــة والحق ــركات ا�جت�عي ــ¦ الح ــÊ ب ــر والتأث ــة التأث ــاءت جدلي ــا ج ــن هن  وم
ــن ــا م ــن حرمانه ــل ع ــرد فع ــرزت ك ــركات ب ــذه الح ــة فه ــة وا�جت�عي  ا�قتصادي
 الحقــوق التــي نــص عليهــا الدســتور التونــ�  وبالرغــم  مــن أن تونــس صادقــت
ــة ــوق ا�قتصادي ــدو| الخــاص بالحق ــد ال ــا العه ــة منه ــق الدولي ــÇ ا�واثي  أيضــا ع
 وا�جت�عيــة والثقافيــة والعهــد الــدو| الخــاص بالحقــوق ا�دنيــة والسياســية
ــكال ــع أش ــÇ جمي ــاء ع ــة القض ــب واتفاقي ــة التعذي ــة �ناهض ــة الدولي  وا�تفاقي
ــ¦ ــدا ب ــة ج ــوة عميق ــل ا� ان اله ــوق الطف ــة حق ــراة  و اتفاقي ــد ا� ــز ض  التميي
 النــص القانــون ومــا يحــدث عــÇ ارض الواقــع وبنــاء عليــه نعتــ� الحــركات
ــÊة ــات الكب ــذه التناقض ــس ه ــراة تعك ــي م ــات ه ــات زالقطاع ــة © الو�ي  ا�حتج
ــة ــÊة محارب ــت كث ــاتها بتع ــة ومؤسس ــا الدول ــ�اف به ــن ا�ع ــل م ــي تتنص  والت
ــة و ا�نصــاف ــام عــÇ  العدال ــخ. ان الحــق" هــو مــا ق  ا�رهــاب ، ا�نتخابات....ال
 وســائر احــكام القانــون ومبــادئ ا�خــق"  وهــو ايضــا "مجموعــة قواعــد اجباريــة
اليهــا ينتمــي  التــي  بالج�عــة  ا�فروضــة داÕــا  العقــات ا�جت�عيــة   تحــدد 

".24الفرد

 كــ� أن حقــوق ا�نســان "هــي تلــك الحقــوق التــي ×تلكهــا الكائــن البــ°ى
Çجــرد أنــه كائــن بــ°ي"، ولقــد بــدأ اســتخدام مصطلــح "حقــوق ا�نســان" عــ� 
 نطــاق واســع منــذ القــرن الع°يــن، أمــا مــن قبــل ذلــك فــكان ا�صطلــح الســائد
ــ¦ ــتخدام ا�صطلح ــم اس ــازال إ¸ ا¾ن يت ــة"، وم ــوق الطبيعي ــح "الحق ــو مصطل  ه

23

احمد الرشيدي و عدنان السيد حس¦، حقوق ا�نسان © الوطن العر�، دار الفكر ، دمشق، 2002، ص 18
23

سميح غانم، موسوعة مصطلحات علم ا�جت�ع، مكتبة لبنان نا÷ون، لبنان، ص 172
24
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أنطون حم� (م�جم). قاموس الفكر السيا�: ج1.(دمشق: وزارة الثقافة، 1994) ص ص -264 267
25

عÓ ليلة. ا�جتمع ا�دÄ العر�: قضايا ا�واطنة وحقوق ا�نسان. (القاهرة: مكتبة اÅنجلو ا�ñية، 2007) ص ص 214 217
26

 و"مــن أهــم حقــوق ا�نســان التــي نــص عليهــا إعــن حقــوق ا�نســان الصــادر 
 عــن اÅمــم ا�تحــدة عــام 1948 الحــق © الحيــاة، والحــق © الحريــة، وحــق
 ا�لكيــة، وحقــوق الجنســية، والحــق © محاكمــة عادلــة، والحــق © ال�بيــة، وحــق
ــاء عــÇ مــا ســبق يقــوم تعريــف حقــوق  العمــل، وحــق اÅمــن ا�جت�عــي"  وبن
الفــرد حقــوق  بــ¦  التوحيــد  هــي  أساســية  مســل�ت  عــدة   Çعــ  ا�نســان 
 والج�عــة فتعــ� حقــوق ا�نســان عــن حقــوق الفــرد والج�عــة لتحديــد طبيعــة
ــاق ــ�م © نط ــع ا�هت ــرى موض ــم اÅخ ــة والقي ــ{وة وا�عرف ــوة وال ــدود الق  وح
ــة ــر القانوني ــ¦ اÅط ــد ب ــه والتوحي ــاركة في ــع وا�ش ــي للمجتم ــل ا�جت�ع  التفاع
ــة، ــوق القيمي ــن الحق ــع م ــل واس ــن متص ــان ع ــوق ا�نس ــ� حق ــة فتع  واÅخقي
 والتــي تــ�اوح بــ¦ قيــم مؤكــدة، وقيــم نطمــح إليهــا، وقيــم تحــدد مــا هــو قائــم،
Äا�نســا الشــأن  بتنظيــم  يتعلــق   �فيــ يكــون،  أن  ينبغــي  مــا   وقيــم تحــدد 
 والحفــاظ عليــه والشــمول العا�ــي لحقــوق ا�نســان فتعيننــا Åي حــق مــن
 الحقــوق باعتبــاره حًقــا إنســانيًا، يعنــى أنــه حــق عــام وعا�ــي © طبيعتــه، يتســع
 عــÇ ا�ســتوى النظــري ليشــمل كل شــخص عــÇ ســطح اÅرض دون أي æييــز
ــا ــوق وفًق ــة الحق ــÊ أولوي ــان فتتغ ــوق ا�نس ــس حق ــو تجان ــام نح ــاه الع  وا�تج
 لــكل مرحلــة مــن مراحــل التطــور التاريخــي للمجتمعــات، "إ� أن العو�ــة عملــت

26."

ــ¦ ــة با�ؤسســات والفاعل ــدان ثق ــه فق ــوق يصحب ــاع عــن الحق  إن التمســك بالدف
ــيادة ــاب الس ــم أصح ــم باعتباره ــدم اح�امه ــي¦ وع ــي� السياس ــ¦ � س  الج�عي
الطوعــي الج�عــي  بالعمــل  تحمــى  تعــد   Ì خصوصيــة  وهــي   الشــعبية 
 وبا�ؤسســات ا�ولــدة لنتــ�ء والواجــب وهــو انتقــال مــن واقــع الحقــوق اÅكــ{
ــا للحديــث عــن  واقــع ــة وهــو مــا يقودن ــدا ا¸ واقــع الحقــوق اÅكــ{ عيني  تجري

الفاعلة الذات 

 بقــدر مــا ترتبــط الحقــوق العامــة با�نتــ�ء إ¸ النــوع البــ°ي تتضــاءل نتائجهــا
ــارس æ ــت ــو كان ــى ول ــة حت ــ{ واقعي ــي أك ــية ه ــوق السياس ــة، إن الحق  الواقعي
 ضمــن ج�عــة معينــة أو ضمــن مدينــة أو أمــة أمــا الحقــوق ا�جت�عيــة فتقــاس
 فاعليتهــا بنســبة انطباقهــا عــÇ أوضــاع نوعيــة كــ� هــي حــال اÅعــراف الج�عيــة
 ... إن إنشــاء الصلــة بــ¦ شــمولية الحقــوق ا�قتصاديــة وخصوصيــة الحقــوق
 ا�جت�عيــة النوعيــة هــو عمليــة صعبــة وتصنــف الحقــوق ا�نســانية إ¸ الحقــوق

.

.
ــة"، مــن ا�فــ�ض أن  كم�ادفــ¦، Îعنــى أن حقــوق ا�نســان هــي حقــوق "طبيعي

تكفــل للب° جميعا بشــكل طبيعي

عــÇ تجانس حقوق ا�نســان عامة © كافة الســياقات ا�جت�عية

25
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ــا ــل اÅول مــن حقــوق ا�نســان، وتنطــوي أهميته ــل الجي ــة وæث  السياســية وا�دني
ــرد ــة الف ــل بعق ــا تتص ــ� أنه ــوق، ك ــن الحق ــا م ــود لغÊه ــا ÷ط وج ــÇ أنه  ع
 بالســلطة مــن ناحيــة وبغــÊه مــن أفــراد ا�جتمــع مــن ناحيــة أخــرى، ومــن أهــم
ــة، ــة والذهني ــاة، وحــق ا�نســان © الســمة البدني  تلــك الحقــوق: (الحــق © الحي
ــن، وحــق ــة مســكنه، والحــق © اÅم  والحــق © ا�ســاواة، وحــق ا�نســان © حرم
 الســكن والتنقــل، والحــق © التعبــÊ عــن الــرأي والفكــر، وحــق اللجــوء إ¸ القضــاء
ا�نتخــاب، والحــق © ا�جتــ�ع  والحصــول عــÇ محاكمــة عادلــة، والحــق © 

).وتكويــن النقابــات، با�ضافة للحقــوق والحريات الفكرية

ــاÄ مــن الحقــوق، ــل الث ــة وهــي الجي ــة والثقافي ــة وا�جت�عي  والحقــوق ا�قتصادي
 والتــي عظـّــمت مــن فرديــة الفــرد © مقابــل ا�جتمــع، وفرضــت عــÇ الدولــة عــدم
 التدخــل © شــؤون اÅفــراد؛ �ــا ×ثلــه هــذا التدخــل مــن مســاس بحقــوق اÅفــراد،
 كــ� تعــرف  الحقــوق ا�جت�عيــة © "حــق ا�واطنــ¦ جميعــا بالخدمــات الحياتيــة
وتحقيــق ا�جت�عيــة  والتأمينــات  والعمــل  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم   مثــل 
ــون ــا القان ــوق يحفظه ــي " حق ــة ه ــوق ا�دني ــا  الحق ــة"   أم ــة ا�جت�عي  العدال
ــة ــوق ا�دني ــية، والحق ــوق السياس ــن الحق ــمل م ــي أش ــة وه ــ¦ © الدول  للمواطن
 نســبية تتكيــف مــع الزمــان وا�ــكان"  ومــن أهــم هــذه الحقــوق: (الحــق ©
ــروف ــادل وظ ــر ع ــل بأج ــق © العم ــة، والح ــة الصحي ــق © الرعاي ــم، والح  التعلي
 عمــل مناســبة، والحــق © التأمــ¦ ا�جت�عــي، والحــق © الحيــاة الثقافيــة، والحــق
 © تكويــن النقابــات وا�شــ�اك فيهــا، والحــق © ا�ســكن وحــق ا�لكيــة، والحــق ©

27

28

).© التضامــن ا�جت�عي ب¦ أبناء ا�جتمع والشــعوب

 وأخــÊا حقــوق التضامــن أو الحقــوق الجديــدة  والتــي ظهــرت اســتجابة �ــا شــهده
 العــاÌ مــن تغــÊات معــاÉة © ظــل العو�ــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تقــدم
 تكنولوجــي ومعــر© غــÊ مســبوق¦، وخاصــة منــذ النصــف الثــاÄ مــن القــرن
Êــ ــر ا�ص ــق تقري ــوق: (ح ــن الحق ــة م ــك الفئ ــن تل ــدي، وتتضم ــن ا�ي  الع°ي
ــة ــق © بيئ ــم، والح ــق © الس ــا©، والح ــي والثق ــادي وا�جت�ع ــيا� وا�قتص  الس
والحــق © ل~نســانية،  ا�شــ�ك  الــ�اث  مــن  ا�ســتفادة  آمنــة، وحــق   ســليمة 

لتنمية 30).ا
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اÅساســية وا�دنيــة وا�جت�عيــة ا�جت�عيــة مــن حقوقهــا  الفئــات   إن حرمــان 
ــدف ــع به ــ¦ للمجتم ــا وتدج ــة وأجهزته ــه الدول ــوم ب ــف تق ــو عن ــة ه  وا�قتصادي
ــه ــة ل ــل أيضــا مراقب ــ� ×ث ــا ك ــه سياســيا وإيديولوجي ــة علي ــة وا�طلق ــة التام  الهيمن
 وتحكــ� © خياراتــه ليســتحيل إيجــاد مشــاريع ســيادية وتصــورات مجتمعيــة بديلــة
ــو ا�ــدرك ــة والقدســية فه ــد يضفــي عــÇ نفســه ال°عي ــز تصــور واحــد ووحي  فÊك
للمعارضــة  Óفعــ تغييــب  أيضــا  وهــو  وحاجاتــه  ا�جتمــع  �تطلبــات   الوحيــد 
ــك اÅنظمــة ــة "فتشــحذ بذل ــة ومهــددة Åمــن الدول  السياســية التــي تصنــف كمخرب
ــم ــرف الحك ــن ط ــ�رس م ــيا� ا� ــاب الس ــة ا�ره ــمولية وا�م�يالي ــلطية الش  التس
ــاء ــي والقض ــم ا�جت�ع ــدة الجس ــة ووح ــاء الدول ــاء بن ــت غط ــع"  تح ــÇ ا�جتم  ع
ــا ــان ظرفي  عــÇ ا�ؤامــرات فيواجــه هــذا العنــف الســيا� بحــركات التمــرد والعصي
ذات ا�جت�عيــة  الحــركات  Îجموعــة  سوســيولوجيا  يعــرف  مــا  وهــو   وتلقائيــا 
النظــام هــذا   Çعــ والثــورة  بالتمــرد  وشــموليا  واســعا  أو  ا�حتجاجــي   الطابــع 

.التوتاليتاري

31بارغتون، مور، الجذور ا�جت�عية للد×قراطية وللدكتاتورية، ا�ؤسسة العربية للدراسات والن°، بÊوت، 1973، ص 114

31

ــع ــارض م ــا يتع ــاة عنف ــط ;ورات الحي ــن أبس ــاء م ــذا ا�قص ــة ه ــت م�رس  فمثل
 سياســة الدولــة © مرحلــة التحــول الد×قراطــي ويتناقــض مــع نزعاتهــا ومخططاتهــا
ــ� ــا يع ــد ÷عي ــات ا�ســتبعدة © الب ــة © الجه ــح نضــال الحــركات ا�جت�عي  فيصب
 فيهــا الفاعلــون والنشــطاء عــن الحــق © التعبــÊ عــن عيــش كريــم والرغبــة ©

عادلة تنمية 

.

هــو وا�جت�عيــة  ا�قتصاديــة  حقوقهــم  مــن  التونســي¦  ا�واطنــ¦  حرمــان   إن 
 إرهــاب حقيقــي وعنــف ســيا� ممنهــج مــن القمــة وهــو عنــف مــن طــرف الدولــة
ــة ــا لل°عي ــ°وع وفق ــف ا� ــوة والعن ــوء ا¸ الق ــق © اللج ــم الح ــ�ره إن للحاك  م
 العقنيــة القانونيــة Îفهــوم ماكــس فيــ� وفقــا Åشــكال مؤسســاتية بهــدف الحفــاظ
العــام للمجتمــع والدولــة واســتمرارية ســÊ ا�ؤسســة وا�ســتقرار  عــÇ اÅمــن 
ــة ــد اللعب ــق قواع ــلمية تواف ــات س ــلطة بآلي ــا] للس ــ¦ مؤسس ــو تقن ــيا� فه  الس

لسياسية ا

ــا للعنــف عــÇ أنظمــة ا�جتمــع وأنســاقه فــكّل مجتمــع  سوســيولوجيا يعتمــد فهمن
ــا خــرج ــف إذا م ــÊه والعن ــم بالخضــوع �عاي ــراد ويطالبه ــÇ اÅف ــراه ع ــارس ا�ك × 
 عــن إطــاره يفــرغ مــن معانيــه مثــ إذا اُخــرج العنــف الســيا� مــن النســق
 الســيا� يفــرغ مــن مضامينــه ومــن هنــا نفهــم أن الفئــات التــي تنخــرط ©

.
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ــع، ــش ا�جتم ــÇ هام ــش ع ــات تعي ــي مجموع ــة ه ــة ا�حتج ــركات ا�جت�عي  الح
 وهــي تلــك ا�جموعــات التــي æلــك القــدرة عــÇ ا�واجهــة ل~طاحــة بآليــات
با�خاطــر ، وهــي مــؤ÷ات اجت�عيــة تعكــس ا�حســاس   القهــر والســيطرة" 
بــ¦ توتــر   © تتســبب  ســابقا  ذكرنــا   �كــ اÅمــن  وعــدم  اÅزمــات   وانفجــار 
ــيا� ــام الس ــو النظ ــا نح ــة هج�ته ــة موجه ــزة الدول ــة وأجه ــات الغاضب  الج�ع
 وممثليــه مــن ذلــك الج�عــات السياســية ا�تنافســة وا�تناســية واقــع اÅفــراد

.وحاجاتهم

ــة و© ــة صحي ــي و© تغطي ــم العموم ــة و© التعلي ــغل و© الصح ــق © الش  إن الح
 التنميــة العادلــة و© اÅمــن و© ا�شــاركة السياســية و© بنيــة تحتيــة ســليمة
 تحمــي التونــ� مــن مخاطــر الطــرق  مســائل ;وريــة © حياتــه حــرم منهــا بــل
ا�بــادرات إعاقــة   © ا�تســببة  هــي  وكأنهــا  ُوشــيطنة  نضا�تــه   شــوهت 
 وا�ســتث�رات اÅجنبيــة رؤيــة تجاهلــت فيهــا الدولــة فكــرة أن تحقــق هــذه
ــدات ــ� وا�عاه ــون التون ــها القان ــ� يكرس ــع ك ــÇ ارض الواق ــا ع ــوق فعلي  الحق
ــد ــتث�رات إ¸ الب ــيجلب ا�س ــا س ــو م ــوق ه ــذه الحق ــع به ــة ، إن التمت  الدولي
ــتخدام ــرق اس ــل وط ــع ا�داخي ــة توزي ــة و"سياس ــة التنمي ــاح خارط ــهل إنج  ويس
ــش"  © ــط العي Òــغيل و ــتوى التش ــع مس ــع رف ــة م ــرات ا�تنافي ــتع�ل ا�دخ  واس
 ســياق تتخــÇ الدولــة عــن مهامهــا، وهــو مــا يشــّكل آليــات جديــدة لضبــط
كمواطنــ¦ اÅفــراد  انتظــارات  ورســم  ا�جت�عــي  الفضــاء  رســم   وإعــادة 

تونسي¦

وهــي العمــل،  وقــوة  ا�ــال  رأس  بــ¦  تصــادم  نتــاج  ا�جت�عيــة   فالحــركات 
ــم ــن فه ــادي، و� ×ك ــا� ا�قتص ــه اÅس ــم منطق ــñاع قدي ــدة ل ــرات جدي  æظه
 الحركــة مفصولــة عــن اقتصاديــات البلــدان مــن خــل عجــز الدولــة عــن إيقــاف
ــة ــراط © منظوم ــات ا�نخ ــة وانعكاس ــات التنمي ــل مخطط ــزوح، وفش ــف الن  نزي
 ا�قتصــاد ا�عــوÌ، وهــي كلّهــا عوامــل رئيســية لتفســÊ الحــركات ا�جت�عيــة

إليه بالنسبة 

قيس هادي أحمد، 1989، ا�نسان ا�عاÉعند هربرت ماركوز، بÊوت، دار ا�ؤّسسة العربية للدراسات والن° ، ص 145
32

TOURAINE Alain, 1978, Les sociétés dépendantes, Paris, Seuil, p45.33

.

32

33

.

34

ــلة ــورة سلس ــÊ فالث ــي الكب ــول ا�جت�ع ــاهم © التح ــة تس ــة ا�جت�عي  إن الحرك
ــز ــة، وهــي تتمي ــل ل/وضــاع ا�حلي ــا الوجــه ا�قاب ــة، إنّه ــن الحــركات ا�جت�عي  م
ــة ــات عديــدة مــن القــوى ا�جتمعي ــح فئ ــداء عــÇ مصال  بالتدهــور والســلب واعت
 مــن ا�همشــ¦ (ذُووا العمــل الهــش) الذيــن يتوســطون ا�كانــة بــ¦ البطالــة
ــع ــل ا�جتم ــض داخ ــول والرف ــة القب ــادة ازدواجي ــون ع ــن يعيش ــل" ، والذي  والعم

أم¦ سمÊ،1973، التطور المتكافئ، ترجمة برهان غليون، بÊوت، دار الطليعة34
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 وخارجــه © ا¾ن نفســه، كــ� تعتــ� نتاجــا لختــ�ت © قطــاع اجت�عــي وهــي
ــة © قطاعــات أخــرى،  فتتوجــه القــوى ــا÷ة  للسياســات العمومي ــج غــÊ مب  نتائ
ــح ــة لتوضي ــال كالحلب ــي مج ــة، فه ــة وا�واجه ــة للمطالب ــو الدول ــة نح  ا�جت�عي
ــا نضــال وتعبئــة ديناميكيــة لنشــطاء ــل مشــك اجت�عيــا، إنّه  ومعالجــة ملــف ×ثّ

.حاملــ¦ �ســؤولية فردية وج�عية ويحتلون عــّدة فضاءات اجت�عية

 وهنــا تجــدر ا�شــارة إ¸ أن الحرمــان  مــن الحقــوق "والقمــع غالبــا مــا يدفــع إ¸
 تشــكيل اÅطــر التنظيميــة الرافضــة وا�عارضــة للســلطة الحاكمــة كأطــر تعبويــة"
 بعيــدا عــÇ أن تشــكل مخزونــا ســابقا عــÇ الفعــل ومفتقــدا للمرونــة فــإّن
 الفــرص غالبــا مــا يتــّم تفعيلهــا © إطــار عقــات الحــركات بالســياقات التــي
 تجــري ضمنهــا"   ضمــن عمليــة تأطــæ Êثــل " الجهــود الواعيــة ا�ســ�اتيجية
يضفــي Îــا   Ìللعــا مشــ�ك  فهــم  بلــورة  أجــل  مــن  اÅفــراد  مــن   �جموعــة 

ا�°وعيــة عÇ الفعــل الج�عي ويحفزّه

 Fillieule olivier, 1997, stratégies de la rue les manifestations en France, Paris, presses de science Po, P5735

Doug Mc Adam, 1982, Political Process and the Development of Black Insurgency, P1236

ــوم ــ� Îفه ــا السياســية ×ــّر حت ــة © بيئته ــم بدراســة الحــركات ا�جت�عي  إن ا�هت
 مركــزي © علــم ا�جتــ�ع، وهــو" بنيــة الفــرص السياســية" التــي æّكــن مــن فهــم
ــدى ــا وم ــة صلبه ــركات ا�جت�عي ــأة الح ــة بنش ــروف ا�حيط ــة والظ ــذه البيئ  ه
 تأثــÊ هــذه الظــروف عــÇ هــذه الحــركات الناشــئة ومــدى تطورهــا ضمــن هــذا
 ا�نــاخ الســيا�، ويتميــز هــذا ا�فهــوم بقدرتــه عــÇ فهــم طبيعــة تعبئــة ا�ــوارد،
 وبالتــا| فهــم أشــكال التنظيــم لــدى الحــركات ا�جت�عيــة، وبقدرتــه عــÇ إدمــاج
ــض ــال والرف ــاج والنض ــر ا�حتج ــم ظواه ــه فه ــل، وعلي ــيا� © التحلي ــد الس  البع
 والتمــرّد فأصبــح هــذا ا�فهــوم مركزيــا © فهــم نشــأة واشــتغال وبــروز الحــركات

. ا�جت�عيــة © علم ا�جت�ع

Çالّنظــام الســيا� وتطوراتــه الظرفيــة عــ Êمــي هــذا ا�فهــوم إ¸ دراســة تأثــÊف 
ــة للمجموعــة،  فيهتــم  مصــÊ الفعــل النضــا| بغــض الّنظــر عــÇ القــدرة التعبوي
 بتحليــل الظــروف غــÊ الثابتــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل مــن النظــام الســيا�
ــب ــه. فيصع ــر ب ــة التأث ــده وقابلي ــال ض ــاج والنض ــة لحتج ــ{ عرض ــل أو أك  أق
ــرص سياســية بشــكل اســتباقي فـــ"أي حــدث أو ــة ف ــاح بني ــاÉ انفت ــد عن  تحدي
ــض ــهم © تقوي ــو يس ــÇ نح ــاق ع ــعة النط ــة واس ــات اجت�عي ــداث أو عملي  أح
 الحســابات والتوقّعــات التــي تتهيــكل عــÇ أساســها الســلطة السياســية، وهــو مــا
 مــن شــأنه أن يحــدث تغيــÊا © الفــرص السياســية" ، ويعطينــا عــÇ هــذا اÅســاس
 عديــد اÅمثلــة كالحــروب أو اÅزمــات أو التطــورات الد×وغرافيــة أو إعــادة

37 Doug Mc Adam, 1982, Political Process and the Development of Black Insurgency,1930-1970. p41

37
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ــى ــي تتخذهــا بن ــة النظــر إ¸ اÅشــكال الت ــ� أهمي ــن نفــس ا�نظــور الدينامي  م
 التعبئــة ومســارات الفعــل النضــا| كنتــاج لعملــة التفاعــل هــذه، وهــو مــا
 يدفــع إ¸ أطــر إدراك والــñاع حــول ا�عنــى © تحديــد ÷وط الفعــل الج�عــي

ا�حتجاجي .النضا| 

-

ــن ــ¦ م ــهم مناضل ــ�ون أنفس ــن يعت ــ¦ الذي ــ¦ ا�حتج ــوى ب ــات الق ــكيل عق  تش
. أجــل قضية مــا يلتزمون بها وب¦ أعضاء النظام الســيا�

ــوم ــل مفه ــن خ ــيا� م ــام الس ــه بالنظ ــي © عقت ــل ا�حتجاج ــل الفع  إّن تحلي
ــي: أو� ــه، وه ــاÉ تكّون ــة عن ــل أربع ــ� تداخ ــون ع ــية يك ــرص السياس ــة الف   بني
 درجــة انفتــاح أو انغــق ا�ؤسســات السياســية،  ثانيــا اســتقرار أو عــدم اســتقرار
ــة ــ¦ للحرك ــن داعم ــاء مؤثري ــاب حلف ــود أو غي ــا  وج ــية، ثالث ــات السياس  التحالف

ا�عنيــة، رابعــا وجود Éاعات أو انقســامات ب¦ النخب

 لقــد نجــح هــذا ا�فهــوم © الدراســات السوســيولوجية لفرادتــه © فهــم الحــركات 
أن تبــّ¦  ا�نتقــادات  فكانــت  الكثÊيــن.  محــاو�ت  خــل  مــن   ا�جت�عيــة 
ــة ــكاليات العملي ــاوز ا�ش ــا أن تتج ــوم � ×كنه ــذا ا�فه ــتخدمة له ــؤ÷ات ا�س  ا�
Çالتــي طرحتهــا نظريــة "الحرمــان النســبي"، فاعتــ�ت ا�قاربــة ا�رتكــزة عــ 
ــون ــا الفاعل ــعر ع�ه ــي يش ــاطات الت ــل الوس ــيا� تهم ــرص الس ــة الف ــوم بني  مفه
ــم ــن فه ــز ع ــي تعج ــا فه ــون له ــّم ×تثل ــن ث ــة، وم ــود البني ــر قي ــون بأث  ا�جت�عي
 الطريقــة ا�عقــدة وأحيانــا التناقضــات التــي تؤثّــر بهــا البنــى عــÇ عمليــات
 التعبئــة، فأنصــار مدرســة تعبئــة ا�ــوارد الذيــن وّجهــوا انتقاداتهــم Åصحــاب
ــح فهــم طــرق ــي تتي ــوا كّل ا�تغــÊات الوســيطة الت ــة يعت�ونهــم غيب  هــذه ا�قارب
والتــي الفاعلــ¦،  لــدى  تظهــر  التــي  ل~حبــاط  ا�وضوعيــة  الظــروف   إنتــاج 
يتبناهــا مطالــب  إ¸  بعــد  مــا   © تتحــول  والتــي  ويســتبطنونها،   يتمثلونهــا 
ــام ــا، إذا ق ــن حوله ــة  م ــدء © تعبئ ــة للب ــون قابل ــون وا�حتج ــون الرافض  ا�ناضل

.

:النقد حــول أربع نقاط محّددة

ــا موحــدا ومتجانســا، وكذلــك افــ�اض وجــود ــاره كيان ــة باعتب  مقاربــة فهــم الدول
فواصــل ب¦ الحقل الســيا� وحيز النضال ا�حتجاجي الســيا�

ــا ــو م ــة، وه ــة وا�حتج ــركات الرافض ــع الح ــية م ــى السياس ــل البن ــة تفاع  طريق
ــÊورة ــتمرة، ولس ــة مس ــاج لعمل ــه كنت ــام عن ــع وا�حج ــ¦ القم ــة ب ــه ا�راوح  æثّل

التفاعل ب¦ ا�ؤثــرات ا�ختلفة

-

-

.

.
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 التجمع والتجمهر امام
 مؤسسات الدولة (وخاصة

© ا�جال الحäي
 قطع الطريق (خاصة ©
ا�جال الريفي والقروي

 ا�تصال با�عم وبوسائل
 ا�تصال ا�جت�عي من اجل
 التعريف Îشكل الجهة ومن

)) اجل التعبئة
.1.2

.3

 
الفاعلون

:لقــد تنوعت آليات ا�حتجــاج فنجدها كالتا| 
آلیات االحتجاج 

أهم آليات اإلحتجاج
 الشبكات ا�جت�عية ، ا�سÊات السلمية ، غلق

 الطرقات، حرق العجت ا�طاطية ، اقتحام ا�ؤسسات
 ا�دارية

عرائض إحتجاجية، غلق مقرّات عمل

 نداءات ع� وسائل ا�عم ، ا�عتصامات ، ا�;ابات

 حمل الشارات الحمراء، هجرة بحرية با�راكب ،
السÊ عÇ ا�قدام نحو العاصمة ، الهجرة الج�عية

ــة ــون والطلب ــون ويتنوعــون فنجــد ا�واطن  خــل هــذه الســنة 2019 يتعــدد الفاعل
فأمــا والنســاء  وا�وظفــون  والعــ�ل  والفحــون  واÅجــرة  التاكــ�   وســائقي 
 ا�واطنــ¦  فنجدهــم مــن عــدة مــدن وأريــاف وقــرى منهــا: فرنانــة، معيــو، جلمــة،
 قبــÓ ، دوار الــزر|، أهــا| الزواريــن، بوحجلــة، ســبيطلة  الــ°اردة القñيــن،
 القــÊوان، الوســتية، حاجــب العيــون، بنــي خــداش، قصــور الســاف، مجــاز البــاب،
ــد، ــوق اÅح ــبيكة، س ــل، الش ــان، رأس الجب ــة  توج ــكاف، ، دخيل ــاس، ال ــل بلعب  ماج

.حفوز، قñ أو�د ســلطان
ــدا مــن ــة صنفــا جدي ــا نجــد خــل شــهر جويلي ــد والنوعــي © هــؤ�ء أنن  إن الجدي
ــة ــم الطلب ــرون وه ــون آخ ــاك فاعل ــا هن ــج أيض ــم الحجي ــ¦ وه ــ¦ ا�حتج  ا�واطن
 وســائقي ســيارات التاكــ� الفــردي عــدد مــن ســواق ســيارات اÅجــرة لــواج
 بالقــÊوان أيضــا ا�جتمــع ا�ــدÄ مثــل اتحــاد أصحــاب الشــهائد ا�عطلــ¦ عــن
ــية ــة التونس ــة والرابط ــة وا�جت�عي ــوق ا�قتصادي ــ� للحق ــدى التون ــل وا�نت  العم
ــة ــات والنقاب ــة التونســية للنســاء الد×قراطي  للدفــاع عــن حقــوق ا�نســان والجمعي
 الوطنيــة للصحفيــ¦ التونســي¦  ويلعــب هنــا ا�جتمــع ا�ــدÄ دورا مهــ� يعــ� عــن
 مســؤولية اجت�عيــة وعــن رهانــات تجذيــر الثقافــة ا�دنيــة والسياســية كــ� ســاهم

.© ا�حتجاجــات أيضــا الفحون © وادي مليــز و الكرمة 1 بالهوارب
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عّ�ل، موظّفون

 صحفيّون، سائقي سيّارات اÅجرة، سائقي النقل
الّريفي، فّحون، بّحارة

أولياء، متساكنون، نشطاء حقوقيّون

 عّ�ل الحضائر، أصحاب الّشهادات العليا، معطّل¦
عن العمل، أطبّاء وإطارات شبه طبّية

الفاعلون في الّتحركات

 فضاءات التحركات 

ا�صالح البلدية ، مقرات الو�يات، ا�عتمديات

مقرات قضائية ، مقرات وزارية ، رئاسة الجمهورية
مؤسسات تربوية ، 

 فضاءات التحركات االحتجاجية 

  فضاءات العمل ، ا�ستشفيات 

 الطرقات ، ا�قرات ا�دارية ، الساحات العامة
÷كة توزيع ا�ياه، ال°كة التونسية للكهرباء والغاز 

ــة ــا ول°ك ــل كندي ــ¦  �عم ــ¦  تابع ــ�ل وموظف ــارة و ع ــك البح ــÇ ذل ــوة ع  ع
  البيئــة والغراســة والبســتنة، عــ�ل ÷كــة فســفاط قفصــة و أعــوان الحضائــر
ــر ــ�ل الحضائ ــاجد وع ــوان ا�س ــارات وأع ــة و إط ــاع الصح ــة، و قط ــة ط�ب  ببلدي
 التابعــ¦ �دارة الغابــات بعــ�دة مقــرة جبــل وســت مــن معتمديــة عــ¦ جلولــة
ــوان ــي و أع ــة Îستشــفى فرحــات حشــاد و موظف ــي و العمل  وا�طــار الشــبه طب
 ال�يــد التونــ� أيضــا النســاء العامــت كفاعــت مهــ�ت © فضــاءات ا�حتجــاج
ــد| ــ� الصي ــت ا�خ ــÊة وعام ــة بهب ــة © الخياط ــة مختص ــت ب°ك ــن عام  منه

.بــدركاس ا�نتصب با�نطقــة الصناعية بكندار
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 وا�هــم © كل ذلــك "أّن يجمــع اÅفــراد شــعور عــام بالضيــم قوامــه ا�دراك ا�شــ�ك
 للد×قراطيــة © وضعيــة سياســية بعينهــا" ،  وبذوبــان الطبقــة الوســطى © تونــس
 فتلــك الطبقــات الوســطى عــادة مــا æوقــع نشــاطاتها © أعــ�ل إنتاجيــة أو
ــة ــم بجدلي ــي تتحك ــ�اتيجية الت ــات ا�س ــة، و© القطاع ــزة الدول ــة، و© أجه  تبادلي
 الدولــة وا�جتمــع،" فتكــون عــÇ علــم بضعــف الرأســ�ل ا�قتصــادي الــذي
ــة ــه الحرك ــك تختزن ــه، كل ذل ــ¦ © أجهزت ــيا�" ، وا�تحكم ــ�ل الس ــه الرأس  ابتلع
ــع ــة تجم ــرة ج�عي ــم "ذاك ــون أه ــا لتك ــعبي لفاعليه ــال الش ــة © ا�خي  ا�جت�عي
ــون ــون ا�جت�عي ــ� يتصــوره الفاعل ــع مســتقب ك ــا% والحــا;" ، ولتصن ــ¦ ا�  ب
ــح ــا تصب ــتقبل وإ�ّ فإنّه ــك © ا�س ــل كذل ــب ب ــا; فحس ــس © الح ــاه لي  Åّن معن

40

41LIAUZU Claude, 1986, « Crises urbaines crise de l’Etat mouvements sociaux », p32, in Etat, Ville et mouvements sociaux au 
Maghreb et au Moyen-Orient actes du colloque CNRS-ESRC, Paris.

41

42

 الحركات االجتماعیة المحتجة تعریة للمشاكل التنمویة في الجھات
وفي القطاعات

III.

ل~نســان  �ـ ðمنظـ ِفعــً  تفــرز  تاريخيــة  كمحصلــة  العلمــي  مضمونهــا   Çيتجــ 
ــزة ــل اÅجه ــان يعيشــه مــن قب ــة وحرم ــات وصدمــات تاريخي  الغاضــب جــراء خيب
 ا�ســيطرة عليــه فتحطــم انتظاراتــه ا�جت�عيــة وحرمانــه مــن التمتــع Îنافــع
العبــور ا�نتقــال ;ورة إ¸  مرحلــة   بلــده وخÊاتهــا، وهــو مــا يضطرهــا إ¸ 
ــون ــدة يك ــة جدي ــ�ة تاريخي ــو ف ــاج نح ــة احتج ــل حرك ــي داخ ــاز الج�ع  وا�جتي
ــات ــول مقتضي ــة ح ــا إدراكات ج�عي ــي تنتجه ــة الت ــركات ا�جت�عي ــا الح  مفتاحه
أو رمــزي  أو  ســيا�  أو  اقتصــادي  منطــق  ويحّركهــا  ا�جت�عــي   الواقــع 

.ثقا©

ــاز ــÇ جه ــون ع ــن "يهيمن ــ¦ م ــات ب ــن Éاع ــة  ع ــركات ا�جت�عي ــف الح  تكش
 الســيطرة وبــ¦ أولئــك الذيــن ×ــّرون بخــ�ة التغيــÊ" ، فتســتغل كفضــاء يســتنجد
ــل ســلطات ا�÷اف، ــرى ســوى التجاهــل مــن قب ــي � ت ــات الت ــل الفئ ــه مــن قب  ب
 والتــي تعيــش حالــة غليــان شــعبي، فهــي "إفــراز للواقــع ا�جت�عــي، وتعبــÊ عــن
 عقــات اجت�عيــة تتســم بالتفــاوت ا�جحــف © ا�داخيــل والتوزيــع غــÊ العــادل
أو مأســاويا  حدثــا  وليســت  ا�جت�عيــة  الحيــاة  مــن  نابعــة  فهــي   للــ{وة، 

ئيا ستثنا ا

38

."39

38TOURAINE Alain ,1968 ,279.
39TOURAINE Alain, 1978, La voix et le regard, Paris, Seuil, p45.

40تيÓ تشارلز،2005، الحركات ا�جت�عية(2000-1768)،ترجمة ربيع، وهبة، القاهرة، ا�جلس اÅعÇ للثقافة، ص33

.مجــرّد احتجــاج هام� غÊ متأّصل © العمليــة التاريخية

42Ibid., p37
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ــن" ــذي يتضّم ــه" وال ــازع علي ــة "ا�تن ــخ محّصل ــح ســÊورة التاري ــه تصب ــاء علي  وبن
ــة ــن مؤّسس ــض م ــل الراف ــج" الفع ــدة فينت ــات عدي ــب   فئ ــء مطال ــراكا �م  ح
ــلطة ــع الس ــ¦ م ــ¦ الفاعل ــة ب ــق Éاع ومواجه ــÎ Êنط ــة للتغي ــة محّقق  ج�عي
ــك¦ ــ¦ ا�اس ــت ب ــلة التفاع ــه سلس ــون في ــف تك ــار عني ــتمر كمس ــة لتس  العام
التمثــت مــن  لجملــة  والحاملــ¦  الطامحــ¦  واÅشــخاص  الســلطة   بزمــام 
ــة ــÇ الدول ــرّد ع ــيا� والتم ــñاع الس ــل ال ــال ليضمح ــو النض ــة أو يخب  الج�عي
 ومؤسســاتها. وبالتــا| يكــون منطقهــا الñاعــي حــول "تغيــÊ النظــام ا�جت�عــي
اجت�عيــة كرهانــات   ، العمــل"  وعقــات  ا�لكيــة  روابــط  حــول   وباÅســاس 
 وæوقعهــا ضمــن آليــات التحّكــم والضبــط التــي تحتكرهــا الدولــة كرهانــات
 سياســية وأخــرى حäيــة كالســكن والتغطيــة ا�جت�عيــة والصحــة. ويكــون
ــوة ــة ا�صــادر والق ــم وأحقي ــة "قي ــدور حــول مجموع ــا ي ــا عندم ــñاع  موظف  ال

النادرة وا�كانة 

43

."44

43HEBERLE, R, 1951, Social movement an introduction to political sociology, New York, Appleton century-Cro�s Inc, P6.
44LEWISE Coser, 1956, ÿe functions of social con+it, New York, ÿe free press, p7.

45Ibid., p392.
46Touraine Alain, (2006), “Mouvements sociaux” p. 799 in Le dictionnaire des sciences humaines, sd 

ــا ــز © حراكه ــ�وز، ترتك ــÇ ال ــة تســاعدها ع ــة ظــروف معين ــط بالحرك ــ� تحي  ك
 عــÉ "Çاع حقيقــي حــول جملــة مــن القيــم وا�ــوارد ا�تواجــدة © ا�جتمــع" ،
ــلطة ــم، ا�دارة، الس ــة، التحك ــة، الرقاب ــة ا�قتصادي ــ{وة، الهيمن ــع ال ــا توزي  "منه
ا�ســتغل أو  ا�جت�عــي  ا�ســتع�ل  حــول  فعــل Éاع  وهــي   ،  السياســية" 
 لجملــة ا�ــوارد الثقافيــة، ويرتبــط بروزهــا باÅســاس بثثــة ÷وط "أولهــا تجمــع
ــم ــ¦ Îصالحه ــا واع ــون فيه ــة، ويكون ــة اجت�عي ــول هوي ــراد ح ــن اÅف ــة م  جمل
ــادة ــع ع ــدة، ويجم ــة الواح ــل ا�جموع ــم داخ ــي تجمعه ــن الت ــط التضام  وبرواب
 أفــراد الحركــة حــول جملــة مــن ا�قصيــ¦ وا�همشــ¦،  ثانيهــا أّن كّل فاعــل

45

46

 اجت�عــي يفــ�ض عــّدة فاعلــ¦ آخريــن لتتضــح وضعيــة كّل واحــد منهــ�، ثالثهــا
 يســعى كل مــن ينتمــي إ¸ الحركــة إ¸ فــرض رؤيــة جديــدة متفــق عليهــا والتــي

47". أجمعت عليهــا مكونات الحركة

47ROBERT Campeau., Idem, p392.
48TAECHOUNA Mohamed, 1982, Les marginaux dans les récits picaresques arabes et espagnols, Tunis, Publications de l’université du 

Tunis, P85.

ــ¦ ــة اÅخــوة والتضامــن ب ــد عاطف ــذي يول  يشــÊ البعــض إ¸ أّن "الجــوع هــو ال
ــب ــد التغل ــض قص ــم البع ــول بعضه ــم ح ــم صفوفه ــم إ¸ تنظي ــاع ويدفعه  الجي
ــا عــن æفصــل هــام ــة "يكشــف لن ــه كمحصل  عــÇ عدوهــم ا�شــ�ك"  ، فتجليات
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الزعفوري،عمر ،2009 ،"الحركات ا�جت�عية الحäية © ا�جتمعات التابعة "،عاÌ الفكرعدد1 مجلد 38 يوليو –سبتم� ،الكويت ، ص236 50
نفس ا�رجع،ص238 51

52
NEVEU Erik, 1996, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p 5

ــن ــادي ضم ــي وا�قتص ــاÌ التقن ــميه بالع ــا نس ــي، وم ــادي والتاريخ ــ¦ ا�قتص  ب
ــار ــاج �س ــي" نت ــة ه ــن أزم ــف ع ــ� يكش ــل" ، ك ــيم العم ــي لتقس ــم عا�  تنظي
ــد أهــم الســ�ت التــي  تاريخــي طويــل � ×كــن فهــم طبيعتهــا إ�ّ بالوقــوف عن
 طبعــت مســار التحــä © مجتمعاتنــا، وهــو مــا ســيقودنا إ¸ الحديــث عــن
 الفاعلــ¦ ا�جت�عيــ¦ © الوســط الحــäي لنقــرأ طبيعــة فعلهــم © ارتباطــه
 بأوضــاع التبعيــة" . إضافــة إ¸ ذلــك إّن أزمــة العنــف ســيا� يتــدرج مــن صــورة
ــة ــلطة حاكم ــÇ س ــاخط ع ــام س ــن رأي ع ــّ�ة ع ــركات مع ــج ح ــرى يُنت  إ¸ أخ
 تحتكــر كل مفاتيــح التنميــة، وتســعى إ¸ القضــاء عــÇ النظــم القد×ــة مــن
ــة أداة ــة ا�جت�عي ــون الحرك ــذا تك ــة، هك ــرى عنيف ــة وأخ ــائل ناعم ــل وس  خ
ــي ــم اجت�ع ــط أو تنظي ــّددة فق ــة مح ــة تاريخي ــل إ¸ تجرب ــ تحي ــة "ف  تحليلي
 بعينــه بــل æّكــن مــن فهــم الñاعــات ا�جت�عيــة و الرهانــات التــي تحكمهــا ©
ــذي ــي ال ــق ا�جتمع ــف النس ــا باخت ــف طبيعته ــا" ، فتختل ــي م ــق مجتمع  نس
ــا ــة تحمــل م°وع ــن أشــكال التعبئ ــا شــكل م ــة عــÇ أنّه ــدرك الحرك  يفرزهــا لتُ

مجتمعيــا جديــدا بغض النظر عن تحققــه أو عدم تحّققه

49

50

51

 فتســعى إ¸ إعــادة ا�نتــاج ا�جت�عــي الــذي" ينتجــه شــعور بالــ عدالــة
 ا�جت�عيــة"  . فتتجــÇ "كرايــة علــم اجتــ�ع الفعــل"  Åنّهــا هــي" جملــة أفعــال
التأثــÊ الج�عــي لجملــة مــن ا�دراك لهــا أســبابها اÅصيلــة منهــا   ج�عيــة 
ــع، ــه © الواق ــراد إ¸ فرض ــعى اÅف ــا يس ــا ضمني ــع م°وع ــي تطب ــت الت  والتمث
ــعى إ¸ ــي يس ــق احتجاج ــن منط ــادل ضم ــي ا�تب ــÊ الج�ع ــذا التأث ــور ه  فيتط
 الدفــاع عــن جملــة مــن ا�نافــع ا�اديــة أو لســبب يدفعهــم لحتجــاج" ، ويقــوم

53

54

55 بالفعــل ا�حتجاجي عادة "ا�ســيطر عليه عÇ ا�ســيطر

.

."

52

49SYLVIE Mesure et PATRICK Savidan, Ibid., p800.

53
TOURAINE Alain, 1978, La voix et le regard, Paris, Seuil, P46

54
NEVEU Erik, Ibid., P11

55
LILIAN Mathieu, 2004, « Comment lutter ? », Sociologie et mouvements sociaux, La 

تطور حجم االحتجاجات االجتماعیة حسب القطاعات سنة 2019 
 لقــد مثــل عــدد ا�حتجاجــات خــل ســنة 2019 © القطــاع ا�داري اÅبــرز والــذي
 تبوأ الرتبة بحجم 3173 ته القطاع ا�جت�عي بحجم 1719 و ا�رتبة الثالثة كانت
 للقطــاع ا�قتصــادي بحجــم 1116 وهــي نفــس القطاعــات التي بــرزت فيها حركات
 احتجــاج خــل ســنة 2018 مــا يعنــي تواصــل نفــس ا�شــاكل وعــدم جديــة الدولة

.© التعاطي مــع هذه القطاعات
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     توزع  االحتجاجات الجماعیة  حسب القطاعات
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 و© الثثيــة اÅو¸ مــن ســنة 2019 بلــغ عدد ا�حتجاجــات © القطاع ا�داري 828
.تــه القطــاع ال�بوي بـ 338 ثم القطاع ا�جت�عــي بـ 315 احتجاجا
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 و© الثــ` الثــاÄ كان النصيب ا�بــرز لحتجاجات © القطاع ا�داري بحجم 947 ثم
.القطــاع ا�جت�عــي بحجم 460 واخÊا القطــاع ا�قتصادي بحجم 454
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ــة اÅو¸ بـــ 635 والقطــاع ــÇ ا�كان ــاع ا�داري ع ــظ القط ــث حاف ــ` الثال  و© الث
 ا�جت�عــي بحجــم 524 وبــرزت أزمــة القطــاع الصحــي مــن خــل عــدة احتجاجــات

بلغ عددها 282

 و© الثــ` الرابــع عــاد نســق حجــم ا�حتجاجــات ا¸ القطاعــات التــي بــرزت ©
 الثــ` اÅول والثــاÄ فــكان حجمهــا © القطــاع ا�داري 745 و© القطاع ا�جت�عي

420 أمــا ا�قتصادي فكان بعدد 236

.

.

.



.IV البدائل التنمویة الجادة لمجتمع یبحث عن تحقیق التاریخانیة

36

ــة © تونــس افــرز عــدة حــركات اجت�عيــة  إن ا�ســار التاريخــي للسياســات التنموي
 احتجاجيــة منــذ ا�ســتقل ا¸ اليــوم فانخــراط الدولــة التونســية بعــد ا�ســتقل ©
ــا ــاÌ خياراته ــة شــكلت مع ــة ومحلي ــا بتحــو�ت دولي ــة كان مدفوع ــة التنموي  العملي
هــذه قيــادة   © مركزيتهــا  كــرس   �مــ التنمــوي  التحكيــم  وسياســات   التنمويــة 
ــ�د ــل اعت ــن خ ــة م ــل الدول ــس فع ــ� انعك ــة ك ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي  العملي
ا�قتصاديــة البنيــة   Çوا�راقبــة وا�قصــاء ســلبا عــ الضبــط  فعــل   اســ�اتيجيات 
اجت�عيــة æايــزات  لتــ�ز  الوطنيــة  الخيــارات  جــل  دولنــة  وإ¸   وا�جت�عيــة 
ــي ــÓ وتخف ــة تج ــة وجدلي ــ{وة الوطني ــادل © ال ــÊ ع ــع غ ــة وتوزي ــة تنموي  ومركزي
ــرز ممــح  الفاعلــ¦ ا�حلــ¦ كــردود فعــل لــñاع بــ¦ فاعلــ¦ مركزيــ¦ وهــو مــا اب
تنظيميــة اســ�اتيجيات   Çعــ ارتكــزت  التــي  ا�حتجاجيــة  ا�جت�عيــة   الحــركات 
© Óــة والت°يــك الفعــ ــة ا�جت�عي ــة © ا�عــ�اف والعدال  لتحقيــق رهاناتهــا ا�تمثل

التنموي .ا�سار 

 و© هــذا الســياق تعتــ� الحــركات ا�حتجاجيــة نــداء معلــن �فهــوم العدالــة
ــح ــتدامة فيفص ــاملة وا�س ــة الش ــن التنمي ــول ع ــÊ مفص ــوم غ ــة  كمفه  ا�جت�عي
 الناشــطون  مــن خــل اÅفعــال ا�حتجاجيــة التــي يتبنونهــا عــن ;ورة تبنيــه
 كحالــة تعــ� عــن انتفــاء الظلــم وا�ســتغل والقهــر والحرمــان مــن الــ{وة الوطنيــة
ــا بــ¦ اÅفــراد  فغيابهــا يفــرز فقــرا وتهميشــا وإقصــاء وفروقــا غــÊ مقبولــة اجت�عي
 والج�عــات واÅقاليــم داخــل الدولــة الواحــدة كــ� يُعــ� نــداء الشــباب اليــوم  عــ�
 ا�حتجــاج عــن الحرمــان مــن الحقــوق ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة والسياســية والبيئــة
 بــ¦ فئــات ا�جتمــع  وعــن حريــات غــÊ متكافئــة ومــن هنــا يحــä الشــعور بالــ
والتضامــن والتكافــل  ا�نصــاف  مشــاعر  وتعيــب  ا�جت�عــي  والظلــم   عــدل 
 وا�شــاركة ا�جت�عيــة والسياســية الفعالــة فــ تتــاح لقــوى ا�جتمــع الفــرص
 ا�تكافئــة لتنميــة قدراتهــم وملكاتهــم وطاقاتهــم لتوظيفهــا للصالــح العــام، إن
 غيــاب العدالــة © نظرهــم هــو غيــاب للمســاواة وبالتــا| مواطنــة مشــوهة �

.� تقــوم عÇ مبــادئ التضامن ا�جت�عي وعÇ حقوق ا�نســان وحرياته

 إن العدالــة غايــة قــد � يدركهــا البــ° لكــن حياتهــم ســوف تخلــو مــن القيمــة إذا
ــك النظــام ــن اجــل تحري ــوا م ــا وإذا Ì يناضل ــ�اب منه  Ì يســعوا باســتمرار ا¸ ا�ق
ا�جت�عيــة العدالــة  فتحقيــق  لهــا"    ÇعــÅا ا�ســتويات  اتجــاه   ا�جت�عــي © 

ابراهيم العيسوي، العدالة ا�جت�عية والن�ذج التنموية، ا�ركز العر� لبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ، 2014، ص 15
57

57

"

*

 التاريخانية                      من منطلق مقاربة ا�ن توران (                           ) هي قدرة ا�جتمع عÇ إنتاج نفسه بنفسه بإعطاء معنى ��رساته و بإنتاج
 توجهاته ولهذا ليس ا�جتمع ماهو كائن بل ما يفعله ليكون وهي ا�حرك ا�جت�عي والثقافية الذي يف^ سÊ ا�جتمعات وحركتها ويب¦ قدرتها عÇ توجيه

ذاتها نحو الوجهة الحقيقية التي تريدها

*l’historicitéAlain Touraine

sociologie de l’actionproduction de la société وهو مفهوم برز © كتابات توران التالية                                    وكتاب ..
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 يســتوجب إدراك أربعــة أمــور عمليــا، إن هــدف العدالــة ا�جت�عيــة � يتحقــق ا�
ــاج ــوم وا�حــروم وا�حت ــب ا�واطــن ا�ضل ــاح والنضــال وا�حتجــاج مــن جان  بالكف
ــي ــية الت ــزاب السياس ــات و ا�ح ــدÄ كالنقاب ــع ا� ــل دور ا�جتم ــن خ ــي� م  � س
 تؤمــن بهــذا ا�فهــوم وا�نظــ�ت الحقوقيــة التــي تعتــ� حقــوق ا�نســان مرجعيــة
الد×قراطيــة و  وا�ســتقلية  والســيادة  والتنميــة  العدالــة  ان  لهــا،   اساســية 
 مفاهميــم م�ابطــة وملتحمــة ببعضهــا البعــض و� ×كــن فصــل واحــدة عــن
التحــول فــرص  ،ان  ا�جتمــع  تقــدم  هــذا  يعــوق   �  �لــ عزلهــا  أو   ا�خــرى 
ــل تتوافــق خصائصــه مــع ــة Òــوذج تنمــوي بدي ــÊ © تونــس رهين  ا�جت�عــي الكب
 الســياق الحــا| الــذي تعيشــه البــد © مســتوى Òوهــا ا�قتصــادي و خريطــة

.ا�شاركة السياســية و الد×قراطية

 كــ� تكــون العدالــة شــديدة ا�رتبــاط با�ســاواة و بحقــوق ا�نســان أي انــه  يجــب
 أن تراعــي العدالــة الفــروق الفرديــة بــ¦ النــاس مثــل الجهــد ا�بــذول © متطلبــات
Çــة أي القــدرة عــ ــة الصحي  العمــل ودرجــات ا�هــارة والتأهيــل والفــروق © الحال
مقبوليــة الفــوارق  لهــذه  تكــون  أن  ذلــك  مــن  واÅهــم  اÅعبــاء   تحمــل 

اجت�عية

 لقــد طــرح مفهــوم التنميــة بعــد الحربــ¦ العا�يتــ¦ والحــركات التحريريــة ©
 العــاÌ الثالــث كأداة تســاعد عــÇ تجــاوز حالــة التخلــف التــي تعانيهــا ا�جتمعــات
 فتســاعدها عــÇ اللحــاق بركــب الــدول ا�تقدمــة كــ� بــدا مفهــوم التنميــة
ا�شــ�ك" تقرير"مســتقبلنا  ا�نتشــار بشــكل رســمي مــن خــل   ا�ســتدامة © 
1987 عــام  والبيئــة  للتنميــة  العا�يــة  اللجنــة  عــن   الصــادر 
�� كعمليــة لتطويــر ا�جتمعــات واÅرض وا�ــدن واÅعــ�ل التجاريــة بطريقــة تتــ
ــوم ــو مفه ــة فه ــال القادم ــوق اÅجي ــاس بحق ــا; دون ا�س ــات الح ــع احتياج  م
 شــامل يعمــل عــÇ تفعيــل واســتمرارية عــدة جوانــب كالجانــب ا�قتصــادي
ــظ ــار حف ــ¦ ا�عتب ــذ بع ــع اÅخ ــي م ــي وا�جتمع ــا] والبيئ ــي وا�ؤسس  وا�جت�ع
ــ¦ ــا وب ــة بينه ــة ا�يجابي ــتدامة العق ــة باس ــم ا�يكولوجي ــوي والنظ ــوع الحي  التن
ــع ــال القادمــة © التمت ــم الجــور عــÇ حقــوق اÅجي  النظــام البــ°ي عــÇ أن � يت
ا�خاطــر مواجهــة  ا�فهــوم  هــذا  يســتدعي   �كــ كر×ــة  حيــاة   ©  والعيــش 

.ا�جتمعيــة وا�ســاواة والعدالة ا�جت�عية

.

ــوم ــث ا�فه ــن حي ــداع م ــك با�ب ــط" بالتمس ــتدامة مرتب ــة ا�س ــق التنمي  إن تحقي
ــع ــا دف ــÓ أيض ــب الداخ ــادة الطل ــة وزي ــوق ا�حلي ــن الس ــق م ــام وا�نط  والنظ
ــدم ــل التق ــو وتعجي ــط النم Ò Êــ ــة وتغي ــاكل ا�قتصادي ــ�اتيجي للهي ــل ا�س  التعدي
 العلمــي والتكنولوجــي وتقويــة القــدرة عــÇ ا�بــداع الــذا] وتنميــة ا�ــوارد
 الب°يــة وبنــاء مجتمــع موفــر للمــوارد وصديــق للبيئــة" ، كــ� تؤثــر عوامــل

58حسن شحاتة و محمد حسان عوض، البيئة والتنمية ا�ستدامة ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، 2016، ص ص 88-90
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 عديــدة عــÇ التنميــة ا�ســتدامة ونجــد منهــا كفــاءة نظــم ا�دارة و التوزيــع
ا�تاحــة ا�نتاجيــة  بالطاقــات  ا�تاحــة وا�نتفــاع  للمــوارد  ا�مثــل   وا�ســتخدام 

ايضا

 إن مــؤ÷ات التنميــة ا�ســتدامة تتمثــل © ا�ــؤ÷ات ا�قتصاديــة (أي نصيــب
|�ــه يحــدد مســتوى ا�عيشــة، نســبة إجــ ــج الداخــÓ الخــام Åن ــن النات ــرد م  الف
 ا�ســتث�ر ا¸ الناتــج ا�حــÓ ا�جــ�| (نســبة ا�ســتث�رات)، رصيــد الحســاب
ــم ــة ولتقيي ــة الدول ــس مديوني ــ�| (لقي ــج ا�ج ــن النات ــة م ــبة مئوي ــاري كنس  الج
 قدرتهــا عــÇ تحمــل الديــون كــ� يرتبــط هــذا بنقــل الــواردات إ¸ صــادرات
 بهــدف تعزيــز الديــون) وا�ــؤ÷ات ا�جت�عيــة (مــؤ÷ الفقــر وفيــه ثثــة أبعــاد
ــن ــون س ــن � يبلغ ــخاص الذي ــن اÅش ــة م ــبة مئوي ــة أي نس ــة وصحي ــاة طويل  حي
ــن � ــن اÅشــخاص الذي ــة م ــة أي نســبة مئوي ــر الوســائل ا�قتصادي  اÅربعــ¦ وتواف
 ×كنهــم ا�نتفــاع بالخدمــات الصحيــة وا�يــاه و معــدل البطالــة، مســتوى ا�عيشــة
 أي نســبة الســكان الذيــن ليــس لهــم احتياجــات يوميــة مــن ميــاه وخدمــات
ــؤ÷ات ــكاÄ) وا� ــو الس ــدل النم ــم، مع ــي، التعلي ــñف الصح ــق ال ــة ومراف  صحي
|�ــن إجــ ــرد م ــب الف ــة، متوســط نصي ــوارد ا�ائي ــن ا� ــرد م ــب الف ــة (نصي  البيئي
ــية ــف الرئيس ــوط الهات ــاتية (خط ــؤ÷ات ا�ؤسس ــر) وا� ــة، التصح  اÅرا% ا�زروع
ــيب ــمة، الحواس ــكل 100 نس ــال ل ــف النق ــ�كون © الهات ــمة، ا�ش ــكل 100 نس  ل

الشــخصية لكل 100  نســمة، مســتخدمو ا�ن�نت لكل 100 نســمة

.

.(

ا�جت�عــي النظــام  تطويــر  اÅول  بعدهــا  تعنــي ©  التنميــة  أن  البعــض   يــرى 
 ا�نتاجــي حتــى يزيــد ال�اكــم والنمــو والرقــي © إنتاجيــة عمــل ا�جــراء و©
ا�جتمعــات  Çعــ وا�جت�عيــة  العقلياتيــة  التحــو�ت  إدخــال   Äالثــا  بعدهــا 
ا¸ ا�ســتجابة  مــن  التمكــن  الثالــث  بعدهــا  ا�نســان و©  وتطويــر   التقليديــة 
. الــو�دة"  عنــد  الحيــاة  أمــل  يتحســن  حتــى  للســكان  اÅساســية   الحاجيــات 
شــاملة عمليــة  لتكــون  والتقنــي  ا�قتصــادي  البعــد  ا�فهــوم  هــذا   ويتجــاوز 
 ومتعــددة اÅبعــاد وتســتوجب إدمــاج كل اÅبعــاد الحياتيــة وكل طاقــات ا�جموعــة
Þــرة �قتســام  العــام  ا�جهــود   © يســاهم  أن  فــرد  لــكل  يتــاح   بحيــث 

لتنمية .ا

59د�لة ،الحبيب، 2002،وجوه ا�شكال © جغرافية التنمية،تونس، مركز الن° الجامعي،ص98 
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 هكــذا æثــل التنميــة مجــال فعــل ورهانــا وهدفــا وشــعارا، وهــو مــا شــكل
ــار الفاعــل ــا ¾ث ــد تعقبن ــة و ا�جتمــع فعن ــ¦ الدول ــة الــñاع ب ــا © جدلي  مضامينه
Êــ ــة تتغ ــو الدول ــ أوحــدا ه ــاك  فاع ــب أن هن ــس نجــد © الغال ــوي © تون  التنم
ــا ــÇ رؤيته ــñت ع ــي اقت ــة الت ــرت التنمي ــة احتك ــرى، دول ــ�ة Åخ ــن ف ــ�ته م  س
Çــت مجــ�ة عــ ــا كان ــة Åنه ــات ا�جت�عي ــة ببعــض ا�ناطــق والفئ ــل التضحي  مقاب
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التوتــرات بعــض  إ¸  أفــ�  مــا  وهــو  ســكانا،  اÅكــ{  للجهــات  أهميــة   إيــء 
ــذب ــتقلة بالتذب ــس ا�س ــة لتون ــ�ات زمني ــدة ف ــت ع ــادة، فعرف ــة الح  ا�جت�عي
 وعــدم وجــود سياســة اقتصاديــة واضحــة اعتبــارا إ¸ ثقــل ا�رث ا�ســتع�ري
ــل ا�طــارات الفرنســية وعــدة رجــال أعــ�ل أجانــب وهــذا مــا جعــل  وأزمــة رحي
ــا ــا أنه Î ــات ــة التحدي ــة ومواجه ــاء التنمي ــل أعب ــتعدادها لحق ــدي اس ــة تب  الدول
ــها ــت نفس ــي، ففرض ــة النواح ــة عريض ــة ا�جت�عي ــة الرعاي ــتقل ودول ــة ا�س  دول
 كقــوة وصائيــة لتكســب و�ءات القــوى ا�جت�عيــة واحتكــرت مجــال الفعــل

.ا�ســ�اتيجي التنموي

ــة إ¸ ــات ا�جت�عي ــرت الفئ ــد نظ ــة "فق ــرى مجتمعي ــة أخ ــة رؤي ــت التنمي  تجاذب
ــث ــاÌ الثال ــة © الع ــن الدول ــة" ، لك ــ�ل الدول ــن أع ــل م ــا عم ــÇ أنه ــة ع  التنمي
ــا ــن خياراته ــذا م ــؤولية Åن ه ــض ا�س ــات بع ــذه الفئ ــح ه ــ�ددة © من ــت م  كان
 واســ�اتيجياتها و� فائــدة مــن تدخــل هــذه الفئــات، فالتقــت نظــرة الدولــة
ــا ــو م ــا وه ــال فعله ــÊة Îج ــذه اÅخ ــاط ه ــة © ارتب ــة للتنمي ــات ا�جت�عي  والفئ
ــر الفاعلــ¦ ا�جت�عيــ¦ وهــذا مــا عصــف بتجــارب ــة Åث ــة مغيðب  جعــل منهــا فوقي
ــة ــة" بصعوب ــت هــذه التجرب ــرف بتوجــه "ا�ســتعء" . أيضــا اق�ن ــا ُع ــة وم  التنمي
Çــ ــى ع ــا أبق ــو م ــة وه ــث و العقلن ــة والتحدي ــوم التنمي ــ¦ مفه ــي ب ــز حقيق  æيي
 عمليــة التنميــة عــÇ أنهــا مجــرد شــعارات  ومخططــات تقدمهــا الدولــة" ، إضافــة
وا�مــول وا�ســتثمر  ا�ــ°ع  بكونهــا  للتنميــة  الدولــة  احتــكار  إن  ذلــك   إ¸ 
ــا ــÇ تنوعه ــة ع ــات ا�جت�عي ــات الفئ ــÊ حاجي ــن توف ــوق وع ــن الس ــؤول ع  وا�س
ــها ــ�ت نفس ــا اعت ــة Åنه ــات التنمي ــاط بسياس ــموليا أح ــدا ش ــس بع ــا عك ــو م  ه
 ا�ســؤول الوحيــد عــن الســيادة وÞــرة ا�ســتقل والنهــوض با�جتمــع، "فأوجــدت
 صياغتهــا © مــ°وع ا¾فــاق الع°يــة للتنميــة لتوجــد صبغــة علويــة فوقيــة
ــ¦ ــمÊ أم ــاه س ــا عن ــذا م ــعبي" ، وه ــق الش ــدة للعم ــة ومفتق ــتث�راتها مباغت  �س
إزاء الد×قراطيــة  إ¸  يفتقــد  "تدخــل  بأنــه  التونســية  الدولــة  لتدخــل   بنعتــه 

Êه�ا�طالــب الشــعبية وإ×انه بالنخب أك{ مــن إ×انه بالج

 بن جنات زهÊ ،2006 ،"اس�اتيجيات الفاعل التنموي ب¦ متطلبات ا�حÓ وإكراهات ا�عوÌ" ،ضمن أع�ل ندوة ا�جتمع ا�حÓ والتنمية ا�س�اتيجيات 60
والتحديات،صفاقس،كلية ا¾داب والعلوم ا�نسانية،ص53

 بوطالب محمدنجيب،2006،"التنمية ا�حلية وإنشاء القرى ا�ستحدثة © الصحراءالتونسية "ضمن أع�ل ندوة ا�جتمع ا�حÓ والتنمية ا�س�اتيجيات 61
والتحديات،صفاقس،كلية ا¾داب والعلوم ا�نسانية،ص90

لبيب طاهر، 2000، "التنمية ا�جت�عية واتجاهاتها بالبلدان العربية"، ضمن مجلة ا�ستقبل العر� عدد253، الكويت 62
63
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 AMIN Samir, 1970, Le Maghreb moderne, Minuit.
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Óل ندوةا�جتمع ا�ح� درويش الحبيب ،2006، "التنمية ا�حلية من خل التجربة ا�شاريع الصغرى دراسة © النسيج الصناعي بصفاقس" ضمن أع
والتنمية ا�س�اتيجيات والتحديات،صفاقس،كلية ا¾داب والعلوم ا�نسانية،ص99

ــا © ــدم الرض ــا�ت ع ــدوث ح ــع وح ــن ا�جتم ــح م ــاء ÷ائ ــذا أدى إ¸ إقص  كل ه
ــا ــة وديونه ــاء الدول ــد أعب ــ¦ عــÇ حــد الســواء وإ¸ تزاي ــ¦ والحäي  صــف الريفي
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 ف" تحمــل الدولــة الــدور كحكــم ومنســق وممــول أســا� للعمليــة التنمويــة أدى
 إ¸ تنامــي ســلوك ا�طلبيــة والتعويــل شــبه الــكÓ عليهــا وهــو مــا  تنــا� مــع مبــدأ
ــة ــه الدول ــذي تحملت ــوي ال ــبء التنم ــذا الع ــق ه ــه"  وراف ــذي رفعت ــص ال  التمل
 عــبء اجت�عــي أفــ� إ¸ توتــرات عاشــتها البــد بســبب تنامــي مظاهــر ا�قصــاء
 والتهميــش والفــوارق ا�جت�عيــة والجهويــة كــ� رافــق هــذا العــبء انكــ�ش
 ا�حــÓ وهيمنــة ا�ركــزي الشــمو| © ظــل "تصــور نخبــوي للتنميــة وارادويــة
ــي ــك اجت�ع ــه æاس ــة قابل ــتبدادية تهجمي ــة اس ــة ونزع ــة ناجع ــة وتدخلي  اقتصادي
ــا أدى إ¸ ــو م ــÊة" ، وه ــة كب ــات اجت�عي ــارخ وتصدع ــوي ص ــاوت جه ــوي وتف  ق
 مراجعــة تجــارب ا�ــا% والرغبــة © مواكبــة ا�ســتجدات النظريــة و© حقــل

.ا��رســة عÇ ثث مســتويات الفكرية و ا�جت�عية و السياســية

درويش الحبيب، نفس ا�رجع،ص102 
65

Le plus d’Etat
Le moins d’Etat

Óول تنامــى الخطــاب مــا بعــد الحــدا` الــذي أعــاد ا�عتبــار للمحــÅا�ســتوى ا © 
ــÊة ــة الحــس ا�شــ�ك كتعب ــار �قول ــد ا�عتب ــارات تعي  والخصــو�، كــ� ظهــرت تي
ــي ــاÄ ا�جت�ع ــا همشــها الشــمو| وا�ســتوى الث ــي طا� ــÊات ا�حــÓ الت ــن تعب  م
ــن ــة م ــا الدول ــت به ــة قام ــÊات جزئي ــداث تغي ــة �ح ــرات ا�جت�عي ــت التوت  دفع
قفصــة أحــداث  الع�ليــة1978،  اÅحــداث  التوتــرات:  هــذه  بــ¦ 
ــف 2008، ــداث الردي ــز1984، أح ــة الخب ــة1981، انتفاض ــداث التلمذي  1980، اÅح
ــة ــركات ا�جت�عي ــد 2011، والح ــيدي بوزي ــداث س ــردان2010، أح ــن ق ــداث ب  أح
 ا�حتجاجيــة منــذ 2011 ا¸ اليــوم توتــرات بغيــة تحقيــق ا�رتقــاء ا�جت�عي © ســلم
ــذ انطقاتهــا اÅو¸ © تونــس ــة  من ــك كانــت الحــركات ا�جت�عي ــات "وبذل  ا�راتبي
ــة ــة أكــ�"  ورفــع الوصاي  ا¸ اليــوم تطالــب بإجــراءات اقتصاديــة وفعاليــة اجت�عي
 ال°عيــة عــن الدولــة  التــي æلصــت مــن الوفــاء بوعودهــا ا��اكمــة أمــا ا�ســتوى
Çــ ــة ع ــت الدول ــادي ووقف ــو ا�قتص ــد�ت النم ــت مع ــادي انكمش ــث ا�قتص  الثال
ــع ــذا دف ــÓ. كل ه ــارا للمح ــت اعتب ــي أعط ــة الت ــدول ا�تقدم ــارب ال ــض تج  بع
ــو ــارة انطوني ــب عب ــث حس ــق الثال ــمي بالطري ــد س ــه جدي ــاع توج ــة �تب  بالدول
                  غيدنــز بتجنبهــا سياســة ا�كثــار مــن الدولــة                     أو التقليــل منهــا
Óتوجــه يحــاول دفــع قــوى ا�جتمعــات ا�حليــة  نحــو منطــق محــ                     ،  
ــدة لتأســيس ــة جدي ــات اجت�عي ــع رهان ــة  ودف ــات ا�جت�عي ــف مــن اÅزم  للتخفي

Òــط تنموي جديد
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67

66بوكراع رضا،2002،" التنمية الجهوية والتوجه ا�ؤسسا] الجديد للدولة" ،تونس، ا�جمع التون� للعلوم وا¾داب والفنون بيت الحكمة،ص413 

67بن جنات زهÊ، مرجع سابق، ص54 

 هكــذا أصبحــت التنميــة رهــان فاعلــ¦ فرديــ¦ مدعويــن إ¸ ا�خاطــرة وا�ســتث�ر
68 وا¸ توفــÊ احتياجاتهــم Îســاهمتهم © تقد×هــا"  وهــو مــا يســتوجب تعميــم

68د�لة حبيب، 2002 ، وجوه ا�شكال © جغرافية التنمية، تونس، مكتب الن° الجامعي التون�، ص55 
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ــه ــاره منطقــا ســفليا يجــب أ� يســيطر مــن فــوق، يخطــط ل  ا�نطــق ا�حــÓ واعتب
 مســبقا وتكــون فيــه الج�عــات ا�حليــة مبــادرة ومســتقلة تفــ�ض صعــودا القيــام
 بجملــة النشــاطات ا�حليــة وبصفــة حركيــة عــ� ال�امــج  ولتكــون دينامــو التنميــة

.الــذي يأخــذ مداه من القاعــدة لينت° ولتســود العملية القاعدية
ــة ــل �زم ــا البدي ــائكة Åنه ــة ش ــة عملي ــة ا�حلي ــة التنمي ــد عملي ــه تع ــاء علي  و بن
وليســت كحتميــة  ونزلــت  ا�جتمعيــة  القــوى  كاهــل  أثقلــت   تنميــة عموديــة 
 كفضــول أكاد×ــي أو كطــرح نظــري لنــ�ذج تنمويــة © العــاÌ، ويختلــف هــذا
 النمــوذج الصاعــد مــن القواعــد والــذي يعتــ� مفتاحــا لزمــة التــي تعيشــها بلــدان
ــ¦ ــة ب ــة ا�بدئي ــاواة النظري ــاركة وا�س ــاهمة وا�ش ــ�ض ا�س ــي تف ــوب والت  الجن
يفــ�ض الــذي   Óا�حــ ترابهــم  ضمــن  ا�حليــة  أدواتهــم  واســتع�ل   الفاعلــ¦ 
ــات. ــل ا�حلي ــن قب ــارم م ــب ع ــؤدي إ¸ غض ــر وت ــ� � تنف ــا ل ــا بت°يكه  صعوده
ــم ــه لنفه ــÓ ومضامين ــوم ا�ح ــÇ مفه ــف ع ــب أن نق ــوذج يج ــذا النم ــم ه  ولفه
 أبعــاد التوجهــات التنمويــة القاعديــة، فا�حــÓ يثــÊ لدينــا تســاؤ�ت عديــدة
وترســخها ا�ــا%  مــع  الحــا;  وتفاعــت   Óبالــك الجــز_  عقــة   تحددهــا 
 التصــورات ا�حيطــة بهــا © كل ســياق يطرحهــا، ويرتبــط ا�حــÓ بتصــورات فكريــة
 وسياســية وثقافيــة فهــو مرتبــط بجملــة التصــورات التــي تطــرح ارتباطــا بالتجــارب
ــا مــن ا�حــÓ والجهــوي ضمــن ــة ا�تعــددة، فلقــد æوضــع © درجــات دني  التنموي
 التجــارب التنمويــة اÅو¸ فلــم يظهــر ضمــن مشــاغل التنميــة كفضــاء يحظــى
Óزمــة الشــامل وا�حــÅزمــة هيكليــة وÅ م ا�خططــ¦ إ� كــردة فعــل� باهتــ
لــ/دوار، الجديــد  والتقســيم  الجهــوي  �قاومــة  العا�يــة  بالســياقات   ارتباطــا 
 وكفضــاء متحــول بســبب خضوعــه لعديــد ا�ســ�اتيجيات وا�تدخلــ¦ ا�راقبــ¦
 للمجــال لضبــط فاعليــه دون اعتبــار لجملــة الروابــط ا�شــ�كة بــ¦ الفاعلــ¦
ــا، إ¸ ــم م ــ�ء إ¸ إقلي ــاعر ا�نت ــن مش ــه م ــÓ قوت ــتمد ا�ح ــكلونه ويس ــن يش  الذي
ــة أو ــات ريفي ــه تجمع ــدرج ضمن ــن أن تن ــدة" و ×ك ــة واح ــد ومصلح ــÊ واح  مص

عمقة 69". مدن 

 وتنتظــم الحيــاة ا�جت�عيــة فيــه لتخلــق شــعورا بالهويــة والذاتيــة © تقاســم
ــن خــل ــا م ــدا ثقافي ــج بع ــا ينت ــش وهــو م ــا مشــ�كة © العي ــراد طرق ــك اÅف  بذل
 جملــة العــادات والتقاليــد واÅعــراف التــي تنظــم العقــات بــ¦ ا�نســان وا�نســان
 وبــ¦ ا�نســان والطبيعــة، وبذلــك يتخــذ ا�حــÓ بعــدا سوســيولوجيا وثقافيــا
ــا ــزة، وهــو م ــة، وا�عيشــية ا�خصوصــة وا�تمي ــى الذهني ــة البن ــط عــ�ه بجمل  يرتب
 يخلــق" أشــكال تفاعلهــم الخاصــة ليصبــح محصلــة تفاعــل تراكمــي مخصــوص بــ¦
ــل ــÊ ا�تواص ــن التغ ــع ع ــك � ينقط ــة وبذل ــة واجت�عي ــة وثقافي ــاد ايكولوجي  أبع
ــت ــ� كان ــا " ، ومه ــاد أو جميعه ــذه اÅبع ــد ه ــÇ اح ــرأ ع ــذي يط ــÊ ال ــا للتغ 70 تبع

 الزعفوري عمر،2006،"جدلية التجÓ والتخفي ا�حÓ مناطق الزراعات السقوية © سيدي بوزيد" ،ضمن اع�ل ندوة ا�حتمع ا�حÓ والتنمية بكلية 
صفاقس،ص69
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70 HENRY Mendras et MICHEL Forsé, 1993, Le changement social tendances et paradigmes, Paris, Armand colin, pp39-40.
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 مســتويات التغــÊ فهــذا � ينفــي اثــر الفاعلــ¦ ا�جت�عيــ¦ كأطــراف بــارزة ©
 اللعبــة ا�جت�عيــة و© إنتــاج وضعيــات وجودهــم وتغÊهــا التــي تحمــل مميزاتهــا
 مــن خصوصيــات ا�حــÓ الــذي يصنــع نســق فعلــه التاريخــي عــ� قواعــد تحكمــه
ــع ــارا إ¸ أن "كل مجتم ــه  اعتب ــن فعل ــل ع ــؤولية الفاع ــن مس ــ�اتيجياته ضم  باس
Êــ ــه وتغي ــه عــ� هويت ــم عقات ــة معرفــة تســمح بتنظي ــة وإمكاني ــك قــوة رمزي  ×ل

بعمله 71".النظام 

 ويســتمر وجــود هــذا ا�حــÓ "عــ� عقتــه با�جتمــع الحاضــن وعــ� تكاملــه معــه"
Óــ ــح ا�ح ــزي، فيصب ــÇ ا�رك ــÓ ع ــتقل ا�ح ــا اس ــا وجوب ــح لن ــا يوض ــو م  ، وه
 مجــال Éاع ويُطــرح هــذا ضمــن فلســفات مشــاريع التنميــة بعدمــا اهتمــت
ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة. وعــززت التنميــة  بقضايــا  ا�تحــدة  اÅمــم   منظــ�ت 
العمــل بظــروف  النهــوض   © هدفهــا  يتمثــل  التــي  الدوليــة  العمــل   منظمــة 
 وتحســ¦ وضعيــة حقــوق ا�نســان وال�كيــز عــÇ ت°يــك الجميــع © عمليــة
 التنميــة وتوزيــع فوائدهــا توزيعــا عــاد� وإدمــاج ا�حــÓ ضمــن الوطنــي، وركــزت
ــة ــه اÅهمي ــة نظم ــه وديناميكي ــات تضامن ــÓ بآلي ــء ا�ح ــة �ي ــود دولي ــدة جه  ع
هيــاكل عــدة  قبــل  مــن  ا�قصــودة  ا�جت�عيــة  باÅفعــال  والقيــام   القصــوى 
 "�حــداث تغيــÊات © اÅحــوال ا�قتصاديــة أو ا�جت�عيــة أو التقنيــة أو البيئيــة" ،
Óوا�وجهــة نحــو الشــخصيات ا�حليــة ا�تشــكلة مــن نشــاطات ومــوارد ا�حــ 

Óوإعــادة هيكلــة عقنية لل�اب حســب خصوصيات ا�ح.

72
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الــ�اب ا�حــÓ بوجــود مقومــات أساســية متمثلــة ©  تنميــة   وتتميــز عمليــة 
الفاعلــ¦ الج�عــة،  ا�ؤسســ¦،  الفاعلــ¦  ا�جت�عيــ¦،  الفاعلــ¦   (ا�جــال)، 
ــي ــة وه ــكالية التنمي ــة إش ــا ديناميكي ــكل كله ــوك وا�انح¦...تش ــ¦، البن  ا�قتصادي
ــدث بدورهــا ــي تُح ــة لبعــث ا�شــاريع الت ــة، وديناميكي ــة ومعرفي ــة ترابي  ديناميكي
ــل ــكالية التكام ــق © إش ــÇ توفي ــدل ع ــاع وت ــة والقط ــ�اب وا�ؤسس ــة ال  ديناميكي

مــا ب¦ اÅبعــاد والقطاعات �نجاح عمليــة التنمية

 وترتكــز هــذه الديناميكيــات عــÇ معطــى حيــوي شــديد ا�لتصــاق با�جتمــع
يعــرف وتفاعليــة  تبادليــة  عقــة  إنتاجاتــه ضمــن  مــن  إنتــاج  وهــو   Óا�حــ 
 ب"ا�جــال أو الــ�اب"، وهــو مفهــوم تجاذبتــه عديــد ا�ياديــن كل حســب تصــوره،
 إ� انــه يعــد مــن بــ¦ ا�عطيــات السوســيولوجية التــي تعــد حجــر الزاويــة �نجــاح
واقتصــاده وثقافتــه  ا�جتمــع  بتاريــخ  �رتباطــه  ا�حليــة  التنميــة   عمليــة 

وذهنيته

 عمران كامل،2006 "،تنمية ا�جتمع ا�حÓ © سوريا ب¦ الخصوصية والعو�ة ( حالة تنمية جبل الحص-سورية)"،ضمن أع�ل ندوة ا�جتمع ا�حÓ والتنمية 
بكلية صفاقس، ص117

73

TOURAINE Alain, 1974, Pourla sociologie, Paris, Seuil, p64
 JEAN REMY, 1998, Sociologie urbaine et rurale l’espace et l’agir, Paris, L’Harmattan, p17.

71
72

.

.



43

 فيكــون ا�جــال والفاعلــون ا�جت�عيــون متزمــون يحيــل احدهــم عــÇ ا¾خــر فــ
 ×كــن الحديــث عــن واحــد دون ا¾خــر لنســتطيع قــراءة التحــو�ت التنمويــة.
ــة ــي حرك ــداده، فف ــون بامت ــم محكوم ــال وه ــون ا�ج ــون ا�جت�عي ــج الفاعل  فينت
 الفاعلــ¦ نقــرا ا�جــال و© حركــة ا�جــال نقــرا الفاعلــ¦، فكهــ� حامــل ومحمــول
ــن ــر م ــن ا¾خ ــزأ م ــزء � يتج ــو ج ــد ه ــن ذاك وكل واح ــذا ع ــل ه ــن فص  و� ×ك

خل اÅنشــطة والعادات وعديــد ا�نتاجات ا�جت�عية

ــة ــ¦ وهــو موضــوع مراقب ــل الفاعل ــن قب ــñف م ــال هــو موضــوع ت ــم إن ا�ج  ث
 مــن قبــل الدولــة لتتحكــم فيــه وتتــñف فيــه كــو� يحميــه مــن الداخــل
 والخــارج. فيعكــس ا�شــهد ا�جــا| عقــة التــوازن والتكامــل أو الــ تــوازن والــ
ــزي ــ¦ ا�رك ــÓ، وب ــامل وا�ح ــ¦ الش ــي وب ــäي والريف ــال الح ــ¦ ا�ج ــل ب  تكام
ــدد ــزي ويتح ــادي والرم ــيا� وا�قتص ــتث�ر الس ــع لس ــا�ت تخض ــوي كمج  والجه
 التــوازن حســب مصالــح الســلط ا�تحكمــة فيــه وا�تهافتــة عليــه لتتحكــم بقيمتــه

 الرمزية

ــدة ــا ع ــن خله ــ�ز م ــه ت ــة أو متعســفة علي ــة متأني ــة تحديثي ــ� يعكــس عملي  ك
 ظواهــر اجت�عيــة وعــدة اســ�اتيجيات اقتصاديــة وسياســية لتحكــم © حــراك
ــن لل�امــج، كــ� تعكــس ــا ومنفذي ــن أو مجــرد رعاي ــوا إ¸ مبادري ــ¦ ليتحول  الفاعل
ا�وجهــة وا�راقبــة  الضبــط  عمليــة  حســب  تقلصــه  أو  ا�جــال   æطــط 

إليه

 وبنــاء عليــه يعــد ا�جــال نتــاج تفاعــل ســيا� وإيديولوجــي وحضــاري  بــ¦ عــدة
  فاعلــ¦ وهــو آليــة هامــة لتعريــة الواقــع الــذي تعيشــه ا�جتمعــات ا�حليــة
ــن ــرر م æ ــة ــة التنموي ــة © العملي ــة وظيفي ــو حلق ــها فه ــي تعيش ــكت الت  با�ش
وجــل اÅفــراد  مشــاركة  تســتوجب  التــي  التنمويــة  سياســاتها  الدولــة   خلــه 
محليــ¦ وتكويــن  البــ°ي  مــال  الــرأس   © با�ســتث�ر  ا�جت�عيــة    اÅطــراف 
 قادريــن عــÇ فهــم الواقــع واســت°اف مــا يتطلبــه الواقــع وÅن ا�نســان © هــذا
ــة ــة لتنمي ــول البديل ــ�ح الحل ــه ويق ــخص واقع ــ�م ليش ــز ا�هت ــو مرك ــه ه  التوج
ــه ــاخ د×قراطــي ×كــن أن تنجــح في ــق من ــز فلســفة ا�شــاركة لتحقي ــه ل�كي  مجال

لتنمية ا

ــعور ــة والش ــم ا�حلي ــ¦ قدراته ــÇ تثم ــ¦ ع ــك الفاعل ــة ت°ي ــاعد عملي ــا تس  أيض
Çــم عــ ــر قدرته ــؤدي إ¸ تطوي ــا ي ــع وهــو م  با�ســؤولية وضــ�ن مشــاركة الجمي
ــل ــاع والتفاع ــ�ع واقتن ــل إج ــون مح ــي تك ــج الت ــاح ال�ام ــاز وإنج ــم وا�نج  الفه
الروابــط ا�جت�عيــة وإبــراز مهــارات ا�حليــ¦ ايجابيــا وتعزيــز  الواقــع   مــع 
ــ¦ ــات الفاعل ــ¦ رهان ــن ب ــد م ــذا يع ــم، كل ه ــم و© محيطه ــة فيه ــادة الثق  وإع

.

.

.

.
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Çــ�ر اســ�اتيجياتهم © تجســيد قدرتهــم عــ  ا�حليــ¦  ا�حتجــ¦ اليــوم وهــو مــا يُ
ــادئ ــÇ مب ــول ع ــي تع ــدة الت ــة الجدي ــركات ا�جت�عي ــ� الح ــر ع ــل فيظه  الفع
 العدالــة وا�واطنــة وا�عــ�اف والت°يــك والتنميــة كقيــم لبنــاء اســ�اتيجياتها
ــوق ــل الس ــÓ مث ــتغال للمح ــات اش ــراز آلي ــوÄ بإف ــا القان ــÇ عجزه ــتع¦ ع  وتس

. الســوداء التجــارة ا�وازية  العمل © القطــاع غÊ ا�هيكل

 فيضحــي الفاعــل ا�حــÓ نتــاج فعــل فاعليــه ا�جت�عيــ¦ باعتبــار أن لــه مجــا�ت
 التفــاوض ا�جت�عــي بغــض النظــر عــن اســ�اتيجيات الدولــة أو الحكومــات التــي
ــات ــدة تطــرح رهان ــا عــن بعــض مــن أدوارهــا ضمــن أوضــاع جدي ــت أحيان  تنازل
Êــ ــة وتغي ــة والعا�ي ــتجدات ا�حلي ــم ا�س ــÇ فه ــن ع ــ¦ القادري ــدة للفاعل  جدي
ــة ــدأ أن" التنمي ــق مب ــتجدة لتحق ــروف ا�س ــÇ الظ ــاء ع ــم بن ــ�اتيجيات فعله  اس
ــى تنمــو و تثمــر" ، ــزرع و ت�عــرع © الداخــل وتتفاعــل مــع الخــارج حت ــذرة ت  ب
 وبنــاء عــÇ فضــاءات التفــاوض وهــو مــا يجعــل مــن الفاعــل ا�حــÓ ذي خاصيــة
الفعــل مرونــة   Çوعــ الضغــط   Çعــ قــدرة  تســتوجب   تنافســية 

لتخطيط .وا
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ــذا ــة وه ــاب وا��رس ــ¦ الخط ــÊة ب ــات كب ــس تناقض ــوي بتون ــار التنم  إن للمس
ــة ــات ا�جت�عي ــح الفئ ــÇ مصال ــس ع ــات انعك ــ¦ الجه ــا ب ــدا تنموي ــق تباع  خل
 فلقــد واجهــت الدولــة التونســية إشــكا�ت صعبــة عــÇ ا�ســتوى ا�قتصــادي
 وا�جت�عــي بــرزت عــ� الــ توازنــات الهيكليــة التــي تعــاÄ منهــا اغلــب الجهــات،
ــراء ــÊة  ج ــر كب ــات ومخاط ــق أزم ــا خل ــو م ــات وه ــ توازن ــة ال ــزل كل جه  فتخت
الــ{وة والقــدرة عــÇ توزيعهــا وا�ســتفادة  Çا�نعكــس عــ ا�تفــاوت   النمــو 
 ا�نصفــة أفــ� هــذا ا¸ التباعــد ا�قتصــادي وا�جت�عــي وإ¸ مســار متعــ{
 للدولــة Ì تســتطع الســيطرة عــÇ التصدعــات التــي يعــاÄ منهــا ا�جتمــع التونــ�
 فطرحــت عــÇ نفســها جملــة مــن التحديــات © ال�امــج السياســية ل/حــزاب مــن
 اجــل إدمــاج الفئــات ا�جت�عيــة التــي همشــتها اÅنظمــة السياســية الســابقة
ــذا ــب ه ــب كس ــياق يصع ــب © س ــاب والتهري ــف وا�ره ــر العن ــدي لظواه  التص
ــا أن ا�جتمــع ينتظــر ــة منه ــة والخارجي ــة مــن الضغوطــات الداخلي  التحــدي لجمل
 مــن الدولــة أن تعــوض لــه مــا حرمتــه منــه اÅنظمــة الســابقة أن يتحــرر ويدمــج
 ويتــو¸ توزيــع ثــروات التنميــة بالعــدل ليتجــاوز الفقــر والبطالــة والهشاشــة
ــة ــة والتغطي ــم والصح ــاع التعلي ــارات © قط ــيا�، انتظ ــاد الس ــة وا�بع  ا�جت�عي
Óعيــة وكل مــا يعــوز هــذه الفئــات ا�جتمعيــة فــكان النزيــف الداخــ� ا�جت
 وتفــكك لبنــى ا�جتمــع وهــو أكــ� مشــكل يهــدد الفاعــل اÅوحــد "الدولــة"،
ــة ــن طبيع ــل م ــع وتقل ــت ترق ــة فكان ــوى ا�جتمعي ــ°ك الق ــا Ì ت ــة إ¸ أنه  إضاف
 اÅزمــة الهيكليــة التــي لحقــت ببناهــا نتــاج تنميتهــا ا�تخارجــة �قتصــاد مشــلول،
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 هــذه اÅزمــة التــي صعــب اســتئصالها والتــي تجلــت مــن خــل تذبــذب الخيــارات
بــ�كات ا�ســتع�ر ورواســبه وروابطــه التنمويــة ا�وجهــة   الوطنيــة وال�امــج 
ــ^ ــي يع ــورة الت ــل الث ــس قب ــت تون ــي حكم ــابقة الت ــية الس ــة السياس  وباÅنظم

. فكها

 وهــو مــا جعــل مــن تجربــة التحــول الد×قراطــي صعبــة التحقيــق بالشــكل الــذي
ــاد ــرد ذر الرم ــة مج ــكت ا�جتمعي ــا للمش ــت معالجته ــوى وكان ــذه الق ــر% ه  ي
ــي ــة الت ــوة القطيع ــع لفج ــو ترقي ــر وه ــان والفق ــف للحرم ــون وتخفي ــÇ العي  ع
 بــرزت بــ¦ فئــات ا�جتمــع فئــة غنيــة وأخــرى فقــÊة ذابــت بينهــ� الفئــة
ــاد ــكت ا�قتص ــل ومش ــذا الفش ــة له ــرة نتيج ــكت الهج ــت مش ــطى فكان  الوس
ــي ــال الد×قراط ــم  وا�نتق ــف و التعلي ــب والعن ــكت التهري ــكل ومش ــÊ ا�هي  غ
 والبطالــة وانتفــاخ القطــاع الثالــث كقطــاع الســياحة مثــ الــذي احتــوى أكــ{ مــن
ــ¦ ــار الفح ــية لصغ ــا هامش ــة، أيض ــة تقليدي ــة والفح ــة غائب ــه �ن الصناع  طاقت
ــرات ــذه æظه ــت كل ه ــة وكان ــق ا�عادل ــة © تحقي ــل الدول ــاج فش ــ¦ نت  وا�نتج
ــتطع ــع وÌ تس ــة ا�جتم ــبت © بني ــة ترس ــة هيكلي ــش أزم ــلول يعي ــاد مش  �قتص
اجت�عيــة æايــزات  موطــن  افــرز  مــا  وهــو  اســتئصالها   الدولــة 

).(التهميش،ا�قصاء،إدمــاج البعــض وإقصاء البعض ا¾خر

ــق ــة مســتندة إ¸ الوثائ ــات التنموي ــذب السياس ــÇ تذب ــة ع ــج الدال ــدد ال�ام  فتع
ــا ــن كونه ــم ع ــي تن ــا والت ــن خياراته ــ�ة ع ــات  ا�ع ــمية وا�خطط ــة الرس  التنموي
ــة ــع الدول ــع ودف ــف ا�جتم ــا اضع ــو م ــارج وه ــن الخ ــقطا م ــا مس ــ مفروض  فع
ارادويتهــا التابــع، فكانــت  اقتصادهــا   �بتعــه بعدمــا كيفتــه مــع متطلبــات 
التنمويــة كعمليــة مركبــة Ì تســتعد فيهــا فئــات ا�جتمــع بجهاتهــا  للعمليــة 
 وقطاعاتهــا، وهنــا يصبــح النســق ا�جت�عــي "النســق ا��ابــط بالقــ^" يعــ� عــن
 اÅزمــة ا�جت�عيــة الخانقــة التــي تعيشــها البــد وخاصــة القــوى ا�جتمعيــة التــي
ــ¦ ــا © تحس ــل لديه ــوت اÅم ــش وم ــاء والتهمي ــرارة وا�قص ــعر با� ــت تش  أصبح

ا�جت�عية .أوضاعها 
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ــة ــة الوطنيــة ودعمتهــا © ذلــك ا�نظــ�ت العا�ي ــة الدول ــا نتحــدث عــن نهاي  وهن
ــا ــو م ــا وه ــط فيه ــت تتخب ــي كان ــة الت ــاوز ا�ديوني ــدو| لتج ــك ال ــي� البن  و لس
 هــدد وظائفهــا ووجودهــا فا�نفتــاح ا�قتصــادي والســيا� الــذي تــو� بــه
 الهيئــات اÅمميــة قــد يــؤدي إ¸ تــأكل برامجهــا وتراجــع الحكومــات عــن æويلهــا
ــادت ــي ق ــوق" ، الت ــلطة الس ــة س ــة وأولوي ــة التنمي ــن" فردن ــا ع ــح حديثن  ليصب
ا�ســ�اتيجيات تتيحــه  مــا  عــ�  والجــودة  ا�نافســة  قاعدتــ¦  وفــق   التنميــة 
 التنمويــة مــن فــرص اقــ�اض واســتث�ر وتصبــح فيــه التنميــة رهــان فاعلــ¦

75
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 فرديــ¦ يدعــون للمخاطــرة وا�ســتث�ر وتوفــÊ احتياجاتهــم بعــد ان اصبحــت
.خدمــات الدولة للســكان مرتبطة باســهامهم فيها

 و لقــد أثــرت مراجعــة التوجهــات السياســية وانتهــاج الدولــة لخيــار التحــرر
ــع ــادة توزي ــث أن إع ــات حي ــف الجه ــة Îختل ــارات التنمي ــÇ مس ــادي غ  ا�قتص
Çالتدريجــي كان أثــره أكــ{ ســلبية عــ Óدوار بــ¦ الخــاص والعــام والتخــÅا 
ــم ــوي ث ــل التنم ــات و÷وط الفع ــز آلي ــد تركي ــتكمل بع ــي Ì تس ــة والت  ا�تخلف

 تأكــد هذا التفاوت مــع تقلص دور الدولة

"

."
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77سمة، غسان، 2002،"،نقد الفكرة العربية من موقع التمسك بها ،© مجلة ا�ستقبل العر�" ،عدد275 ،جانفي  2002،ص19

 وضمــن هــذا الســياق تعرضــت الدولــة لäبــات قويــة مــن تدفقــات العــ�
 الوطنيــة ا�قتصاديــة وا�اليــة والثقافيــة وا�عميــة وأصبحــت هــذه اÅجهــزة
 تتخــÇ مــن رقابــة اÅجهــزة الحكوميــة وأصبحــت حــدود الدولــة تتــآكل وÌ تعــد
التقليديــة وحتــى ســيادتها أصبحــت مرتبطــة القيــام بوظائفهــا   Çقــادرة عــ 
 عضويــا Îتانــة بنيتهــا ا�قتصاديــة © "زمــن تذبــح فيــه الســيادة عــÇ بــاب

77."صنــدوق النقد الدو| وا�نظــ�ت ا�قتصادية الدولية

André Gunder Frank 

ــد لهشاشــة ا�ســار التنمــوي ــة ا�حــدد الوحي ــارات الوطني ــذب الخي  وÌ يكــن تذب
 بــل كان للعوامــل الخارجيــة دورهــا © نحــت مســار التنميــة وبالتــا| انعكاســاته
 الوخيمــة عــÇ الجهــات ويتــم ذلــك حســب تنظــÊات                         بتحالفــات
 مصالــح قــوى ا�ركــز لتنميــة تخلــف هــذه ا�جتمعــات وابتــع اســتحقاقاتها مــن
ــم ــة تحطي ــذه العملي ــام به ــد القي ــتوجب ;ورة عن ــي تس ــث الت ــة التحدي  عملي
ــة للقــوى ــان تكــون مكمل ــدان � ب ــة وباســتقلية اقتصــاد هــذه البل ــوى التبعي  ق

.ا�م�يالية حسب مدرســة التبعية

ــم ــور قي ــة بتده ــة محكوم ــة ا�قتصادي ــى فالبني ــدة بن ــور ع ــه تده ــع حددت  وض
ــوم ــوى وتخ ــض الق ــز و بع ــف دول ا�رك ــمت بتحال ــية اتس ــة سياس ــادل وبني  التب
ــع ــ�لية لوض ــة رأس ــث ثقاف ــة تب ــة ثقافي ــل وبني ــيم العم ــي لتقس ــم العا�  التنظي
ــة ــت هيمن ــتهلكة فأضح ــات مس ــا �جتمع ــة وتحويله ــكة التبعي ــÇ س ــا ع  أطرافه
يطمــح فاعــل  كل  لتكبيــل  بإتقــان  مهيكلــة  ا�حيــط   Çعــ  ا�ركــز 

Êللتغي.

 ليــس هــذا فقــط بــل انــه �تبــاع الدولــة التونســية لتوجهــات أربــاب رأس ا�ــال
ــ¦ ــÊ ســمÊ أم ــي حســب تعب ــع الرأســ�ل العا� ــة م ــت الرأســ�لية ا�حلي  تحالف
ــس ــت تون ــة وأصبح ــادة الهيكل ــم إع ــ� � تت ــاره ل ــة مس ــع وإعاق  و;ب التصني
وثرواتــه والطاقيــة  ا�نجميــة  و  الطبيعيــة  ثرواتــه  تســتنزف  مطمــور   مجــرد 
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ا�قتصاديــات تكامــل  نظريــة  ا�نخــراط ضمــن   Çعــ مجــ�ة  Åنهــا   الفحيــة 
 العا�يــة أو مــا يطلــق عليــه العو�ــة التــي تفــ�ض ÷طــ¦ أساســي¦ الجــودة
ــا وضــع مجتمعــات ــا منطــق الســوق و� يراعــي فيه ــي يتحكــم فيه  وا�نافســة الت
 تصنعــت وانتهــت وأخــرى Ì تلتحــق إ¸ اليــوم بالركــب وهــو مــا يتنــا� مــع
 منطــق نظريــة ا�عتــ�د ا�تبــادل  ومــا يعمــق مــن أزمــة ا�جتمــع التونــ�
ــة حســب منطــق مهنــد� العو�ــة و يــؤدي ــف ادوار الدول  ويعــ^ مســاره ويُكيّ
 ا¸ آثــار وخيمــة Ì توعــد بهــا الفئــات ا�جت�عيــة وا¸ تهميــش أطــراف اجت�عيــة

Äمثــل النقابات وإضعــاف ا�جتمع ا�د.

 وبالتــا| فــرض صيغــة Òطيــة لــ� � تــ�ز مطامــح الفاعــل ا�حــÓ وعــدة أطــراف
ــة ــرض رؤي ــاق وف ــه الشــديدة وإÉاره عــÇ ا�نبث ــة أخــرى رغــم مقاومت  اجت�عي
 بديلــة �زمــة الدولــة الوطنيــة لقدرتــه عــÇ الفعــل وعــÇ الحركــة كمحصلــة
 تفاعــل مــع تراكــ�ت التجربــة السياســية التنمويــة لتونــس وهــو مــا يــ°ع
ســنة طيلــة  ا�واطنــون  عاشــها  التــي  الغليــان  حالــة  عــن   الحديــث 

2019.

العدالــة لغيــاب  اجت�عيــة  تعبــÊات  الرفــض  وفعــل  ا�حتجــاج  أحــداث   إن 
ــ{وة جــراء ــع ال ــاوت © توزي ــق التف ــة مصدرهــا يعــود باÅســاس إ¸ خل  ا�جت�عي
التحــو�ت مــن  مجموعــة  وجــود  إ¸  أدى   �مــ ا�قتصــادي  ا�نفتــاح   سياســة 
 اÅساســية © بنيــة ا�جتمــع تلــك التــي ×كــن إج�لهــا © ســيادة عقــات الســوق
 الرأســ�لية وازديــاد محــاو�ت اÅنشــطة الخاصــة وا�بــادرات الفرديــة والبعــد عــن
 آليــة التخطيــط، وتقليــص دور القطــاع العــام  والحــد مــن تدخــل الدولــة ©
ــواب ــح أب ــعار وفت ــاع اÅس ــة وارتف ــة العمل ــض قيم ــة وتخفي ــطة ا�قتصادي  اÅنش
© وا�غــراق  اÅجنبيــة  والســلع  ا�ســتث�رات  أمــام  عــÇ مñاعيهــا   ا�قتصــاد 
ــل ــح الرأســ�لية مقاب ــع الدخــل © صال ــا يســاهم © إعــادة توزي ــون وهــو م  الدي

.الحــاق الäر ببقيــة فئات ا�جتمع

 كــ� أن السياســات التنمويــة © تونــس ســاهمت © تعميــق الفــوارق بــ¦ الجهــات
برمجــة خــل  مجحفــة  ومركزيــة  وقطاعيــة  جهويــة  توازنــات   �  وكرســت 
 ا�ســتث�رات الجهويــة وبــرز ذلــك مــن خــل ا�ــؤ÷ات ا�حصائيــة التــي وفرتهــا
الداخليــة فا�ناطــق  وجهاتهــا،  البــد  أقاليــم  داخــل  الوطنيــة   ا�حصــاءات 
ــجل ــذي س ــا وال ــة فيه ــتوى التنمي ــها ومس ــتوى عيش ــÇ مس ــة ع ــا الدال  Îؤ÷اته
 مراتــب متدنيــة با�قارنــة مــع باقــي الجهــات عــÇ مســتوى التجهيــزات وا�عــدات
 وا�ســتث�ر © ا�ــوارد الب°يــة والبنيــة اÅساســية هــي اÅضعــف © البــد. كــ� أن
ــك ــÇ ذل ــا، ويتج ــ� وكيف ــة ك ــات التنمي ــت دون متطلب ــة بقي ــازات التنموي  ا�نج
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تشــتت نتيجــة  الفحــي  القطــاع  منهــا  قطاعــات  عــدة  ضعــف  خــل   مــن 
ا�رتقــاء اجــل  مــن  ا�تزايــدة  الحاجــات  الفحــ¦  مجابهــة  وعــدم   ا�لكيــات 
 Îحصولهــم الزراعــي والوضــع العقــاري لــه تاريخــه يتصــف بأهميــة "اÅرا%
ــندة) ــÊ مس ــا وأرا% غ ــوت فيه ــى وأرا% مف ــندة ومرع ــ�اكية (أرا% مس  ا�ش
 والدوليــة (جبــال أرا% فحيــة وعمرانيــة والســباخ) والخاصــة "  والتــي Ì تحــاول
ــة ــس وصائي ــات عــ� بعــث مجال ــا إ� © أواخــر الث�نين ــة ا�<اع © تصفيته  الدول
ــ� يشــكو ــة ك ــة عــÇ نطــاق الو�ي ــس الجهوي ــب ا�جال ــة بجان ــة © كل و�ي  محلي
الدولــة تكفــل  وعــدم  للخــارج  التصديــر  مســالة ضعــف  مــن  القطــاع   هــذا 

.با�ســالك ا�ؤدية ا¸ ذلك
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 كــ� أن الوضــع ا�قتصــادي يتصــف بالتبعيــة ا�قتصاديــة فالسياســات ا�قتصاديــة
ــذا ــات ه ــن سياس ــزء م ــت ج ــل كان ــي ب ــ�ل العا� ــن الرأس ــتقلة ع ــن مس  Ì تك
 الرأســ�ل فقــد انبنــت سياســة الحكــم عــÇ ا�رتهــان للــرأس ا�ــال العا�ــي
Çــ ــدة ع ــا كقاع ــا ويفرضه ــروج له ــي كان ي ــ°وط الت ــن ال ــة م ــوع لحزم  والخض
 جميــع البلــدان ا�تخلفــة ÷وط نابعــة مــن تصــوره �ســالة التنميــة © هــذه
ــي ــة والت ــن الهيمن ــد م ــة عــÇ مزي ــكاري ا�بني ــال ا�حت ــدان. سياســة رأس ا�  البل
Êــ ــتغل و التفق ــت ا�س ــÊة وضاعف ــات الفق ــوع الفئ ــÇ جم ــلبا ع ــت س  انعكس
 والبطالــة وأغرقــت البــد © الديــون وأدت ا¸ هجــرة ا�ــوارد الب°يــة مــن
 الهجــرات الداخليــة كــ� أضعفــت إشــعاع مراكــز الو�يــات باعتبارهــا مناطــق

 وضــع اقتصــادي ســهل عــدة عمليــات لت^يــح العــ�ل © ظــل تغيــÊات ©
ــق عــÇ العمــل النقــا� وأدى ــح ا�شــغل¦ و© ظــل تضيي  ت°يعــات الشــغل لصال
القــدرة ا�نحــدار ©  مــع  با�ناولــة  والعمــل  الئــق   Êالعمــل غــ انتشــار   إ¸ 
مســتوى وتهــاوي  ل/ســعار  ا�جنونــة  الزيــادات  إثــر   Çعــ ل/جــراء   ال°ائيــة 

الخدمــات ا�جت�عيــة © ظل � توازنــات تنموية ب¦ الجهات

البطالــة معضلتــي  عمــق   �مــ أدوارهــا  عــن  الدولــة  فيــه  تراجعــت   وضــع 
 والتهميــش وهــي أحــد أبــرز مظاهــر الحيــف ا�جت�عــي الــدال عــÇ فشــل
 السياســة ا�قتصاديــة ا�تبعــة بعــد الثــورة التــي أثــرت عــÇ الفئــة الشــبابية
أفــرزت  �كــ ذروتــه  واليــأس  ا�حبــاط  مســتوى  ليصــل  ونفســيا   اجت�عيــا 
ــاÌ الجر×ــة وتعاطــي ا�خــدرات والهجــرة ــوج إ¸ ع ــا الول ــدة منه ــات عدي  انحراف

حäيــة مــع محيطها الجهوي واضعفت تنافســية الجهــات وجاذبيتها

.ال^يــة هروبــا © قوارب ا�وت من الوضع ا�زري و بحثا عن شــغل

.

.
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79الحامدي بشÊ،نفس ا�رجع،ص73 

 كــ� تأثــر هــذا الوضــع با�ديونيــة الكارثيــة التــي دفعــت هــذه الدولــة إ¸
ــل ــا لتتحم ــع فيه ــة وال�في ــام الجباي ــة نظ ــادة هيكل ــ� إع ــل ع ــع © ا�داخي  ال�في
 أعباءهــا فئــة اÅجــراء والطبقــات الشــعبية وهــو مــا أدى إ¸ تدهــور القــدرة

.ال°ائيــة  ل/جراء وللفئات الشــعبية

ــة  ــام العو� ــوق ولنظ ــاد الس ــن �قتص ــ� مرته ــاد التون ــت ا�قتص ــة جعل  سياس
ا�جتمــع تنميــة  حســاب   Çعــ مطلقــة  أولويــة  ا�ديونيــة  خدمــة   فأضحــت 
ــي ــة ا�ســتث�ر العموم ــاف قيم ــة أضع ــف أربع ــة تكل ــة ا�ديوني  "فأصبحــت خدم
 العــام" ، وهــو مــا يبــ¦ اســتنزاف محاصيــل ا�اليــة العموميــة لصالــح هــذا الديــن
ــرك ــون وت ــد © الدي ــت الب ــي وأغرق ــ�ل الخارج ــو الرأس ــا نح ــل وجهته  وتحوي
ــ{وة ــة �راكمــة ال ــة تحكــم © التوجهــات ا�قتصادي ̂ق  مجــال واســع للفســاد وال
ــة ــن ا�حكم ــة اÅم ــات مؤسس ــد لنفق ــع تصاع ــرة م ــات ا�فق ــاب الفئ ــÇ حس  ع
ــة ــأ �حتجاجــات متواتــرة طيل ــ�ء الــذي هي  القبــض عــÇ هــذه الفئــات وهــو ال

.سنة 2019

 إن اتســاع الهــوة بــ¦ الحاكــم وا�حكــوم تتجســد © عــدة æظهــرات  منهــا الثقافــة
ــا � ــي يراه ــية الت ــاة السياس ــن الحي ــرد م ــحاب الف ــا انس ــي به ــحابية ونعن  ا�نس
 تعــ� عــن خياراتــه وم�رســاته وذاتــه وتتجســد © عــدم ال�شــح وعــدم التصويــت
ــي ــات الت ــد © ا�جتمع ــيا�: يتجس ــاد الس ــزاب والفس ــراط © اÅح ــدم ا�نخ  وع
ا�ــال وتوظــف  والــ{وة  بالســلطة  تســتأثر  حاكمــة  مجموعــات  مــن   Äتعــا 
والعنــف بالســلطة  والتشــبث  الــو�ءات  و  الذمــم  ÷اء   © الفاســد   الســيا� 
ــض أو ــ رف ــوم مث ــم وا�حك ــ¦ الحاك ــة ب ــات الهيمن ــن عق ــد ع ــرف ويتول  والتط
 ا�حتجــاج عــÇ نتائــج ا�نتخابــات و الزبونيــة وهــي مظهــر مــن مظاهــر الفســاد
ــول ــغال للحص ــه انش ــلطوي يقابل ــلم الس ــب © الس ــن منص ــث ع ــيا� والبح  الس

.عــÇ ال{وات من طرف الفاعل الســيا� 

ــت © ــة إذا كان ــات خاص ــاء ا�ؤسس ــيا� وبن ــح الس ــة با�ص ــل الدول ــ� تتعل  ك
 ســياق خصــو� مثــل تونــس وهــو التحــول الد×قراطــي متجاهلــة أن هــذا
السياســية وا�ؤسســات  اÅجهــزة   ©  Êتغيــ عمليــة  هــو"  الســيا�   ا�صــح 
 وأســاليب عملهــا وأهدافهــا وإ¸ æكــ¦ اÅفــراد مــن م�رســة خياراتهــم السياســية
اجت�عيــة عمليــة  وهــو  السياســية...  ا�شــاركة  مــن  وæكينهــم  حريــة   بــكل 
 مخططــة تتحقــق عــ� سلســلة مــن ا�راحــل وهــي عمليــة مجتمعيــة تخــص
بــ¦ العمليــة  هــذه  تجمــع  أن  ويجــب  الدولــة  أي  كلــه  الســيا�   ا�جتمــع 

الخصوصية ومرتكــزات الد×قراطية

80حامد خالد، ا�جتمع ا�دÄ و السلطة وال°عية، دار كنوز ا�عرفة للن° و التوزيع، ع�ن، 2018، ص ص 81-82

."
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ــ¦ الســلطة ــة ب ــأزم العق ــاء ا�ؤسســا] وت  وان مــن عوائقــه عــدم اســتك�ل البن
ــة ــات الحاكم ــل الهيئ ــة داخ ــوى ا�جتمعي ــكاس الق ــدم انع ــة ع ــع: نتيج  وا�جتم
ــدح © ــا يق ــذا م ــا وه ــا وطموحاته ــا ومصالحه ــاتها وأهدافه ــاتها وم�رس  وسياس
 ÷عيــة وجودهــا ويجعلهــا تتميــز بالقبليــة السياســية أي أن ا�واطــن يشــعر بأنــه
 عضــو © تحالــف قبــÓ واســع يظهــر فيــه و�ء لشــيخه ا�ــ�أس للتحالــف  مقابــل
 حصولــه عــÇ غنيمــة أو مقابــل الشــعور باÅمــن.. كــ� تتميــز أيضــا با�Êاثيــة أي
 أن توريــث الســلطة جعــل الحكــم يتحــول إ¸ مؤسســة عائليــة وأصبحــت القبيلــة
ــو ــلطية وه ــة التس ــا الدول ــم لتنش ــا © الحك ــة وأداته ــدر ال°عي ــية مص  السياس
 شــكل مــن أشــكال التنظيــم الســيا� يتحــول إ¸ حكــم العنــاÉ ا�يديولوجيــة ©
 توزيــع الســلطة  والتبعيــة للخــارج وانتشــار الفســاد الســيا� وا�داري أي أن
 يكــون هــذا الفســاد  جــزء مــن بنيــة الدولــة فيعمــق  ذلــك اÅزمــات التــي

ــدم © ــراز التق ــا إح ــح له ــث تتي ــاÌ الثال ــعوب الع ــام ش ــال أم ــروف النض  إن ظ
الــدول إمكانيــات  وتجمــد  وا�جت�عــي  ا�قتصــادي  البنــاء  إعــادة   عمليــة 
 وسياســتها القاÕــة عــÇ القهــر والظلــم ومــن هنــا يجــب أن تطــرح البدائــل
ــن ــع ع ــث ا�جتم ــه أي أن يبح ــن تاريخانيت ــث ع ــع يبح ــادة �جتم ــة الج  التنموي

محركاتــه ا�جت�عية لســÊه  وحركته

. التي يعيشــها ا�جتمع

.

التــي  العديــدة  التجــارب  التنمــوي عــÇ ضــوء  الفكــر  الباحثــون ©   يجمــع 
ــذي يأخــذ ــة ال ــز للدول ــدور التدخــÓ ا�حف ــة ال ــات عــÇ أهمي ــا ا�جتمع  خاضته
ــا" ــÇ أنه ــتلس ع ــل كاس ــا مانوي ــة فيعرفه ــة التنمي ــه عملي ــكال © توجي ــدة أش  ع
تنمويــة عمليــة  إطــق   Çعــ قدرتهــا   Çعــ تؤســس ÷عيتهــا  التــي   الدولــة 
|�ــ ــÓ ا�ج ــج ا�ح ــة للنات ــو مرتفع Ò ــد�ت ــÇ مع ــط ع ــñ فق ــة � تقت  متواصل
ــاج ا�حــÓ و© عقتهــا با�قتصــاد  وإÒــا تحــدث تحــو�ت جذريــة © هيــكل ا�نت
النظــام هامــة ©  تحــو�ت  إجــراء   Çعــ قدرتهــا  ذلــك  إ¸  إضافــة   الــدو|"  
  ا�جت�عــي و العقــات ا�جت�عيــة وا�قتصاديــة مــع الحــذر بــان � يخلــط هــذا
 النمــوذج بــ¦ النمــو والتنميــة وينظــر إليهــ� بأنهــ� م�ادفــان دون اÅخــذ بعــ¦

.ا�عتبــار الظروف ا�قتصادية وا�جت�عيــة ا�ختلفة

81

قــدرات مــن  مســتقلة  اقتصاديــة  أســس   Çعــ تقــوم  الحقيقيــة  التنميــة   إن 
 وكفــاءات وطنيــة وتطويرهــا بشــكل خــ�ات ومعــارف فرديــة ومؤسســات قــادرة
 عــÇ التعبئــة © ا�ــ°وع الوطنــي والتصنيــع الحقيقــي للبــد للتخلــص مــن
 التبعيــة ومــن ا�شــاكل ا�جت�عيــة العديــدة أي أن يكــون للدولــة وللقــوى
ــة ــة النوعي ــيادي للمراكم ــيا� واع وس ــرار س ــار ق ــا يخت ــ إرادي ــة فع  ا�جتمعي

.التي تطــال كل جوانب الحياة

81عبد العزيز القاسم، © ا�جت�ع السيا� و ا�قتصاد وفقه ا�صح ، الشبكة العربية للن° ، بÊوت، 2010، ص 335
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 كــ� يجــب أن تقــوم التنميــة عــÇ التغــÊات الجذريــة مــن داخــل ا�ؤسســات و
 البنــى ا�جت�عيــة والثقافيــة والسياســية وا�قتصاديــة القاÕــة لتفــرز عقــات
 جديــدة عــÇ أنقــاض العقــات ا�نتاجيــة القد×ــة لتكــون م°وعــا شــام
 ومتكامــ وهــو مــا يســتوجب تدخــل الدولــة وتوجيههــا وتحمــل مســؤوليتها
 �نجــاح مســار التنميــة بإحــداث تغيــÊات قانونيــة ومؤسســاتية وتنظيميــة جــادة
ــادرة عــÇ "أن تحقــق انجــازات ــة ق ــق يجــب أن تكــون التنمي  ومــن هــذا ا�نطل
 معينــة عــÇ صعيــد بعــض القطاعــات ا�قتصاديــة ولكنهــا تبقــى تنميــة مشــوهة
©  |�الرأســ التطــور  احتياجــات  لتلبيــة  الخــارج  نحــو   وموجهــة 

82".ا�ركز

ــي ــع الوطن ــÇ التصني ــتث�رات وع ــادة ا�س ــÇ زي ــ�د ع ــك ا�عت ــÇ ذل ــوة ع  ع
ــات ــذه ا�نتج ــة ه ــ�م قيم ــان تح Þــا بأ ــة وتصديره ــة وا�نجمي ــواد الفحي  للم
 تنقــل ا�جتمــع التونــ� مــن حالــة التخلــف ا�قتصــادي والتبعيــة إ¸ وضــع
وأجورهــا التونســية  العاملــة  اليــد  وفــرة  وتراعــي  ومحــ�م  ســيادي   تنمــوي 
 والقــدرة ال°ائيــة للمواطــن مــن خــل تشــغيله وعــدم اســتغله © ســوق
الرعايــة ونظــم  النقــا�  والعمــل  التنظــم   © حقهــم  تراعــي   �كــ  العمــل 

. ا�جت�عية

الفاعلــ¦ ت°يــك  التنميــة  هــذه  �حــداث  التصنيــع  يراعــي  أن  يجــب   � كــ
ــدم ــا، ع ــة أيض ــور الد×قراطي ــا| حض ــرار وبالت ــع الق ــة © صن ــ¦ خاص  ا�جت�عي
ــة ا�نســان وظــروف عيشــه ــة التنمي ــة فغاي ــة �نجــاح هــذه التنمي  ا�;ار بالبيئ
ــات ــع عق ــع م ــو قط ــة ه ــة الحازم ــات التنموي ــاع السياس ــا إتب ــه أيض  ورفاهيت
ــدو| للعمــل وتجــاوز لزمــات ــا التقســيم ال ــود يفرضه ــة وتخلــص مــن قي  التبعي

.الحقيقيــة التي يعيشــها ا�جتمع التون�

 زد عــÇ ذلــك يجــب فــرض مفهــوم جديــد © القطــاع العــام والخــاص  أي
 "مجموعــة ا�ؤسســات العامــة والقطاعــات التــي تتبــع © تكوينهــا ومراســيم
 تنظيمهــا إ¸ الدولــة، فالدولــة هــي التــي تســاهم © رأس مــال هــذه ا�ؤسســات،
 حتــى ولــو كانــت منتجــة أو غــÊ منتجــة، يقابــل القطــاع العــام مــا يســمى
ــات أو ــن أو ج�ع ــراد محددي ــا أف ــي ×لكه ــات الت ــاص أي ا�ؤسس ــاع الخ  بالقط
ــن ــة  وم ــة والعو� ــر الحداث ــع مظاه ــام م ــاع الع ــدد القط ــاهمة. وُح  ÷كات مس
ــمية، ــدارس الرس ــة، ا� ــات الدول ــام ( جامع ــاع الع ــات القط ــÇ مؤسس ــة ع  اÅمثل
 الضــ�ن ا�جت�عــي والصحــي، قطــاع الكهربــاء، قطــاع ا�واصــت وا�تصــا�ت..)
 إمــا أمثلــة القطــاع الخــاص( الســياحة الفنــادق، ا�طاعــم، ا�تصــا�ت، مؤسســات

.83...)تعليــم عا| وثانوي

82ابراهيم مشورب، التخلف والتنمية دراسات اقتصادية ، دار ا�نهل اللبناÄ، لبنان، 2002، ص 131

83سميح غانم، موسوعة مصطلحات علم ا�جت�ع، مكتبة لبنان نا÷ون، لبنان، ص 335
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 يعنــي هــذا ا�فهــوم مســؤولية هــذه ا�ؤسســات تجــاه ا�جتمــع  أي" هــي التــزام
 مســتمر لقطــاع اÅعــ�ل مــن اجــل التــñف أخقيــا وا�ســاهمة © التنميــة
ــك ــم وكذل ــة وعائته ــد العامل ــية للي ــروف ا�عيش ــ¦ الظ ــع تحس ــة م  ا�قتصادي
 ا�جتمــع ا�حــÓ وا�جتمــع بشــكل عــام " ، وتعــد فكــرة تحمــل ا�ؤسســات
للضغــوط اســتجابتها  عــن   Êتعبــ ا�جتمــع   تجــاه  مســؤولياتها   ا�قتصاديــة 
ــÊات ــا �ــا لهــا مــن تأث ــي يجــب أن تســاهم © حله ــي يعيشــها والت ــة الت  الحقيقي
 خطــÊة عــÇ البيئــة وعــÇ حقــوق ا�نســان خاصــة مــا يتعلــق باÅجــور وظــروف
الخــاص القطــاع  واجبــات  يحــدد  تعنــي" وجــود عقــد ضمنــي   �كــ  العمــل 
مســتوى  © ا�قتصــادي  النشــاط  أثــر  ويقيــس  ا�جتمــع  تجــاه   ومســؤولياته 
 الرفاهيــة ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة و© الواقــع يوجــد غمــوض ودرايــة غــÊ كافيــة
 مــن جانــب اÅفــراد والــ°كات Îفهــوم  ا�ســؤولية ا�جتمعيــة لــرأس ا�ــال
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 إن ضغــط ا�جتمــع ا�ــدÄ كــرد فعــل عــÇ الــ°كات الخاصــة هــو نتيجــة لغيــاب
 القوانــ¦ ا�لزمــة لهــؤ�ء الفاعلــ¦ ا�قتصاديــ¦ ولضــ�ن مســاءلتهم Åن مثــل
 هــذه الــ°كات تعشــش © مجتمعــات © طريقهــا إ¸ تحقيــق التنميــة كــ� تكــون
 فيهــا القوانــ¦ غــÊ واضحــة والرقابــة صعبــة وبشــكل يقبــل الجــدل ×كنهــم فعــل
ــة  والنجــاة بفعلتهــم أو ×كنهــم ــة ومجتمعي ــه مــن انتهــاكات اقتصادي  مــا يريدون
ــوÄ واضــح ــزام قان ــه � يوجــد الت ــه Åن ــام ب ــا يجــب القي Î ــام ــن القي ــاع ع  ا�متن

�نتصابهــم © تونس

ــة ــن طبيع ــث ع ــو حدي ــة – ه ــؤولية ا�جتمعي ــوم – ا�س ــذا ا�فه ــرق له  إن التط
Äــد ــع ا� ــاص و ا�جتم ــام و الخ ــاع الع ــية والقط ــة التونس ــ¦ الحكوم ــة ب  العق
ــص ــام فتقل ــاع الع ــل القط ــاص مح ــاع الخ ــل القط ــث ح ــه، حي ــات ضغط  Îجموع
 الــدور ا�قتصــادي لهــذا اÅخــÊ © دورة النشــاط ا�قتصــادي و© توفــÊ فــرص
جــذب حــول  التونســية  الحكومــة  اهتــ�م  تركــز  نتيجــة  كان  وهــذا   العمــل 
 ا�ســتث�ر اÅجنبــي عــوض ا�حــÓ فــزاد دور ا�جتمــع ا�ــدÄ © الضغــط بنشــطائه
ــي ــوق الت ــرض الحق ــة وا¸ ف ــة وا�جت�عي ــة ا�قتصادي ــة  للتنمي ــء أهمي  إ¸ إي

.يطالبــون بهــا و© الرقابة عÇ الحكومة وعــÇ القطاع الخاص

ا�قتصاديــة التنميــة   © للمســاهمة  الخــاص  للقطــاع  التزامــا  يفــرض   وهــذا 
Óا�حــ وا�جتمــع  أ<هــم  و  العاملــ¦  مــع  التعــاون  خــل  مــن   ا�ســتدامة 
ــ°كات ــاط ال ــد لنش ــو مفي ــÇ نح ــتهم ع ــتوى معيش ــ¦ مس ــع ككل لتحس  وا�جتم

.
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ــا ــتمرا وثابت ــون مس ــب ان يك ــزام يج ــو الت ــة وه ــة ا�قتصادي ــ°كات و التنمي  ال
ــط¦ © ــÊ الناش ــط¦ وغ ــراد الناش ــاة ا�ف ــة حي ــ¦ نوعي ــي وبتحس ــñف اخق  بت

ا�قتصادية .الدورة 
 فتتعــد التســميات ا�رتبطــة با�ســؤولية ا�جتمعيــة لــرأس ا�ــال فنجــد منهــا
ــا ــمل بدوره ــي تش ــ°كات والت ــذه ال ــدة له ــة الجي ــ°كات والحوكم ــة ال  مواطن
ــا ــز مهامه ــي وت�ك ــاÄ واÅخق ــوÄ وا�نس ــادي والقان ــا ا�قتص ــÊة منه ــادا كث  أبع
الفســاد والتنميــة العمــل ا�جت�عــي ومكافحــة   عــÇ بعــض اÅنشــطة منهــا 
 الب°يــة والتشــغيل وا�حافظــة عــÇ البيئــة وهــي أنشــطة ضعيفــة جــدا ©
ــة دوره و ــÇ تأدي ــادر ع ــÊ ق ــي غ ــال ا�جت�ع ــتث�ر رأس ا� ــون اس ــس فيك  تون

.تحســ¦ كفاءة اÅداء ا�قتصادي لل°كات

Çــ ــدرة ع ــس الق ــس يعك ــوم © تون ــم الي ــوم ا�ه ــذا ا�فه ــي ه ــة تبن  إن أهمي
 محاربــة الفســاد بأشــكاله ليضــع أطــرا جديــدة للرقابــة وا�حاســبة وليصبــح
 غايــة إ¸ تأســيس منظومــة قانونيــة ومؤسســاتية وأخقيــة جديــدة لضبــط
ا�قتصاديــة الحقــوق  وح�يــة  والخاصــة  العامــة  الــ°كات  أداء   وترشــيد 
�ــ ــة ناظــم وراع © ا¾ن ذاتــه  ول  وا�جت�عيــة ل/فــراد © تونــس ولتكــون الدول
ــة وهــي ا�حاســبة ــم مهم ــق مفاهي ــ{وة ولتحقي ــع ال ــة توزي  � تســتبعد © عملي
 والشــفافية ولتوســيع دائــرة ا�صلحــة العامــة  وإ÷اك كل هــؤ�ء © عمليــة
ومســتوى والبطالــة  الفقــر  نســب  وانخفــاض  الرشــيدة  والحوكمــة   التنميــة 

.معيشــة الفئــات ا�جت�عية  وهي مســائل © عمــق التنمية ا�جت�عية

 فمــن" اÅســباب الرئيســية للنمــو ا�قتصــادي نجــد الزيــادة © رأس ا�ــال أي
 توفــر اليــد العاملــة ا�اهــرة ا�دربــة وتوفــر رأس ا�ــال وتوفــر التقنيــة الحديثــة
 وتوفــر ا�ــواد الخــام أيضــا التقــدم التقنــي أي توفــر التقنيــات الحديثــة © ا�دارة
ــم ــتوى التعلي ــ¦ مس ــة وتحس ــب ا¾| ا�تقدم ــات الحاس ــÇ برمجي ــم وع  والتحك

86". أي جودة عالية
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ــدن ــث م ــعى لبع ــاة وتس ــة الحي ــض بنوعي ــب أن تنه ــس يج ــة © تون  إن التنمي
 مســتدامة و تشــجع اســتع�ل وســائل النقــل ا�ســتدام وترشــد اســتهك الطاقــة
Êوتشــجع اســتخدام الطاقــة الجديــدة وا�تجــددة وتعــزز قــدرة التأقلــم مــع تغــ 
ــة ا�ســتدامة. ويكــون ــوض بالتنمي ــة وتطــور ا�دارة للنه ــاخ ومجتمــع ا�عرف  ا�ن
ــركات ــا الح ــة به ــض للمطالب ــي تنه ــة الت ــات ا�جت�عي ــتيعاب الحاج ــذا باس  ه
ــيا� ــل الس ــن الفع ــا ع ــة عزله ــا أو محاول ــة � بإضعافه ــة ا�حتجاجي  ا�جت�عي
للســلطة تقديــم مــ�رات  الحركــة وتوظيفهــا وعــدم   بحجــة عــدم تســييس 
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ــك الحجــج تجــد اÅطــراف السياســية ــت تل ــا، لكــن بتهاف ــا وا�ســتفراد به  لäبه
 وا�دنيــة ببدنــا نفســها أمــام مســؤولية تاريخيــة �راجعــة æشــيها الســابق
 ووضــع قدراتهــا السياســية وا�عميــة �ســناد ا�واطنــ¦ البســطاء وهــو أمــر
ــب ــكان تدعيمــه ا¾ن وهــو يتطل ــع أخــرى وبا�م ــده © مواق ــع تأكي  ممكــن ووق

.إرادة صادقة ورؤيــة عملية خقة

 فمــن كوابــح التنميــة © هــذه الجهــات هشاشــة بنيتهــا اÅساســية والصحيــة
ــة ــات التنموي ــع السياس ــي Ì تس ــة الت ــات الحيوي ــدة © القطاع ــكا�ت الع  وا�ش
ــت ــة أّرق ــة هيكلي ــوع أزم ــة لوق ــأ اÅرضي ــا هي ــو م ــة وه ــة جدي ــا بصف  �عالجته
 عديــد الفاعلــ¦ وألقــت جانبــا Îطالــب طمحــت إليهــا الفئــات ا�جت�عيــة منــذ

.بدايــة عملية بنــاء الدولة الوطنية

 واســتنادا عليــه اقــ�ح ا�نتــدى التونــ� للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة بديــ
ويبلــور فيهــا  تتخبــط  التــي  اÅزمــات  مــن  الدولــة  يخــرج  جــادا   تنمويــا 
بــ¦ تحقيــق عقــة عضويــة  تراعــي"  بديلــة  تنمويــة جهويــة   اســ�اتيجيات 
 التنميــة ا�قتصاديــة والتنميــة الب°يــة والتنميــة ا�جت�عيــة بشــكل ينهــض

87".بالفرد باعتباره الهدف والوســيلة

(loi organique)

ــم ــäوري ان تتس ــن ال ــه م ــات فان ــ¦ الو�ي ــاوت ب ــود التف ــن وج ــا م  فانطق
 تدخــت الدولــة باعطــاء ا�ولويــة للو�يــات ا�قــل حظــا وتتخــذ هــذه التدخــت
Çــز عــ ــة كــ� يجــب ال�كي ــكل و�ي ــم للواقــع التنمــوي ل ــا ومئ  طابعــا خصوصي
ــن ــة م ــط مجموع ــدرج وضب ــ�د الت ــل "اعت ــن خ ــات  م ــ¦ الجه ــة ب  المركزي
 ا�راحــل ا��ابطــة وا�كملــة لبعضهــا البعــض نذكــر أهمهــا، القيــام بجــرد دقيــق
Êعــات ا�حليــة، التفكــ� ومــدروس للصحيــات التــي ســيتم إحالتهــا إ¸ الج
 بعمــق © توزيــع الصحيــات ا�حالــة عــÇ الج�عــات ا�حليــة حســب اÅصنــاف
مســار لتنفيــذ  زمنيــة  طريــق  خارطــة  وضــع  أقاليــم)،  جهــات،   (بلديــات، 
ــيق ــى بالتنس ــي يعن ــÊ قطاع ــي غ ــكل وطن ــث هي ــة، بع ــة  والمحوري  المركزي
ــت ا÷اف ــون تح ــن أن يك ــة وم ــة والمحوري ــز المركزي ــار تركي ــة �س  وا�تابع
Êرئاســة الحكومــة، ســن قانــون أســا� خــاص بالمحوريــة                    لتيســ 
 التعامــل بــ¦ الســلطة الــ محوريــة (وهــي التــي æثــل الســلطة ا�ركزيــة
ــات ــاكل الج�ع ــال) وهي ــبيل ا�ث ــÇ س ــوا| ع ــا كال ــن طرفه ــة م ــة وا�عين  بالجه
 ا�حليــة ا�نتخبــة، ت°يــك واســع النطــاق عــÇ ا�ســتوى ا�حــÓ والجهــوي
 �ختلــف ÷ائــح ا�جتمــع © وضــع التصــورات وعــدم ا�قتصــار عــÇ أفــكار وآراء
 الكفــاءات رغــم أهميتهــا ( قانونيــة، اقتصاديــة، سياســية، علــم ا�جتــ�ع...)
ــي ــا� لتبن ــ°ط أس ــرارات ك ــكل الق ــيا� ل ــم الس ــفافية © الحس ــ�ام الش  واح

.هذا ا�°وع
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خاتمة
ــه ــه وآليات ــدد بفاعلي ــم متج ــث قدي ــو مبح ــة ه ــركات ا�جت�عي ــث الح  إن مبح
 وقطاعاتــه وجغرافيــات ا�حتجــاج فيــه، وهــو إعــادة إنتــاج للفجــوات والفــوارق
 ا�جت�عيــة © تونــس، كــ� أن بــروز هــذه الحــركات كان ذو خصوصيــة منــذ
ــ�اتيجيات ــج اس ــه ونض ــدى فاعلي ــا| ل ــي النض ــج الوع ــي لنض ــراك 14 جانف  ح
ــات التــي يتحركــون مــن ــة والتحــرك ونضــج الرهان  وأÒــاط فعلهــم وطــرق التعبئ
ــة ــه أصبحــت ا�طالــب تســتند عــÇ قاعــدة الحقــوق ا�قتصادي ــاء علي  اجلهــا وبن
 وا�جت�عيــة التــي æــت دســ�تها منــذ زمــن © القوانــ¦ التونســية © دولــة
 تنصــل سياســيوها مــن ا�ضطــع Îهاهــم وعــزوف هــذه الدولــة �نحهــم ابســط
 هــذه الحقــوق © الشــغل والصحــة والتعليــم والعيــش الكريــم فتأجــج ا�حتجــاج
 © قطاعــات عــدة © تونــس مــا هــو إ� انعــكاس لغيــاب هــذه الحقــوق ا�دســ�ة
ــوازن ــل © الت ــن اخت ــورة م ــس الص ــس نف ــات يعك ــاج © الجه ــ� أن ا�حتج  ك

 مــن هنــا تشــكلت رهانــات الفاعلــ¦ للدفــاع عــن هــذه الحقــوق ا�نســانية التــي
 � تســتلزم تأويــ معمقــا أو شــيطنة لهــؤ�ء الفاعلــ¦ وتوجيهــا غــÊ مــ�ر يعطــل
ــة التــي ×كــن أن تنهــض  مســار التنميــة © تونــس أو يعطــل ا�شــاريع ا�قتصادي
رعايــة الــ  دولــة  بــه  القيــام  عــن  عجــزت  مــا  وترقــع   بالجهــات 

ا�جت�عية

ــر ــتفحال مظاه ــاس إ¸ اس ــود باÅس ــس يع ــة © تون ــات التنموي ــل السياس  إن فش
الحقــوق ومــن  السياســية  الحريــات  منهــا  وخاصــة  الحريــة  مــن   الحرمــان 
ــة ــة يســتوجب نظــ� سياســية د×قراطي ــق التنمي ــة فتحقي ــة وا�جت�عي  ا�قتصادي
ــادي ــن ا�قتص ــد ل/م ــادي وتفتق ــز ا�قتص ــوق التحفي ــة تع ــ� خانق ــت نظ  وليس
ــورة ــد الث ــس بع ــتها تون ــي عاش ــة الت ــية وا�جت�عي ــات السياس ــاج اÅزم ــو نت  وه
 وهــذا يرتبــط عضويــا بالحقــوق والحريــات الد×قراطيــة "فــ� نــراه أساســيا
ــة السياســية والحريــات ا�دنيــة والحقــوق أمــورا مهمــة بشــكل ــة إن الحري  للغاي
Çــ ــا ع ــوء نتائجه ــا÷ © ض ــÊ مب ــر غ ــة إ¸ ت�ي ــت بحاج ــا وليس ــا÷ © ذاته  مب
ــن ــوق واÅم ــية والحق ــات السياس ــد للحري ــعب الفاق ــظ إن الش ــاد وا�ح  ا�قتص
 ا�قتصــادي فإنــه يكــون محرومــا مــن حريــات مهمــة تهــيء لــه مســؤولية قيــادة
ــمة ــرارات الحاس ــاذ الق ــاركة © اتخ ــرص ا�ش ــن ف ــا م ــا ومحروم ــه وتوجيهه  حيات
 ا�تعلقــة بالشــؤون العامــة و� ريــب © أن مظاهــر الحرمــان هــذه تشــكل قيــدا
Éعيــة والسياســية ويتعــ¦ النظــر إليهــا باعتبارهــا عنــا� عــÇ الحيــاة ا�جت

. تاسيســية للحرية ا�نســانية وانكارها يشــكل عقبة © حد ذاته

.

.

التنمــوي والتوزيع غــÊ العادل لل{وات ولوجود تنميــة حقيقية

.
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الحركات االحتجاجیة االجتماعیة  في تونس

 تعتــ� الحــركات ا�جت�عيــة ا�حتجاجيــة © تونــس نتــاج لسياســات
 انتهــاك حقــوق ا�نســان ا�قتصاديــة وا�جت�عيــة ولتجاهــل الدولــة
ــي ــة الت ــوى ا�جت�عي ــع الق ــاور م ــدم التح ــن وع ــية للمواط  التونس
ــوهت ــة ش ــة متذبذب ــارب تنموي ــج تج ــا أنت ــو م ــت، وه ــا غيب  طا�
مختلــف عــ�  التونســية  ا�جت�عيــة  البنيــة  وفككــت   ا�قتصــاد 
� اÅزمــات وا�خاطــر التــي أفرزتهــا والتــي عجــزت عــن معالجتهــا كــ
ــة � ترتقــي ¾مــال وانتظــارات ا�جتمــع ــو� ترقيعي ــا فرضــت حل  أنه

التون�

ــة ــة عقابي ــى سياس ــ� ا¸ أن يتبن ــن التون ــيدفع ا�واط ــذا س  كل ه
 للنخــب السياســية مــن خــل العــزوف عــن ا�نتخابــات وعــدم
ســيضفي مــا  وهــو  السياســية  اللعبــة   © الواعيــة   ا�شــاركة 
 خصوصيــة للحــركات ا�جت�عيــة ا�حتجاجيــة © موجتهــا الثانيــة
ا�قليمــي بالواقــع  مقارنــة  الســلمية  بصبغتهــا  æيــزت   التــي 
الوطــن  © العنيفــة  ا�جت�عيــة  بالحــركات   ا�شــحون 

العر�

.

.


