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 تقدمي
 حراك ي أثرتعّد هذه الورقة التحليلية مساهمة في تقّف 

اهتمام الرأي العام التونس ي واالعالم الّدولي  شغلاجتماعي 

ونعني بذلك انتفاضة شباب األحياء  ،السواءعلى حّد  واملحلي

ألبرز وهي املناسبة ا للثورة.العاشرة  ى الشعبية التي رافقت الذكر 

ول بين تنا للربط ى أخر  مّرةعبرها نعود  العام التيفي مطلع هذا 

 في داللته  ل الديمقراطيالتحوّ 
ّ
 املرك

ّ
ماعي كفاعل اجت باببة والش

هن وفي مركزي في هذا 
ّ
  رهاناته املستقبلّية . التحّول الرا

 ىعلى مد ومدنية واعالميةلقد انخرطت عدة جهات بحثية 

د لرص وجماعيايمكن عّده جهدا مشتركا  السابقة فيماالسنوات 

وسوسيولوجيا الحركات  وتحليل سوسيولوجيا الشباب

تاريخي انطلق مع سقوط سياق مسار  عامة فياالجتماعية 

 ،رغم كّل الصعوبات،  يزالديمقراطي ال تحول مسار و االستبداد 

 .واالنتكاسيغالب النفس لتجنب السقوط 

أهمية هذا الحقل البحثي هو ايضا تعدد وما يزيد في تأكيد 

أشكال التعبير الفنية و  به، فالديمغرافياملداخل املرتبطة ا

ومتغيرات واالحتجاجية الجديدة والثورة االتصالية الرقمية 



 

 

نة المتمّردة والحق في المدينةالمواطأوالد الحوم  5  

ة هجرة وشرنقرف العنيف والالتط السياسية، وكذلكاملشاركة 

مخصوصة وين ملواضيع اهتمام اعن بعض منهي ، ..الفردانية.

المجتمع الشباب في تفاعالته  دراسة غايتها
ّ
 .تهومخاضاته وتمث

   ة.ومساراتها املفتوحنس ي عامة ومن خاللها تحّوالت املجتمع التو 

هو  2011بعد  وامليدانيةمكسب هذه األعمال البحثية 

 املراقبة االدارية التي قطعتسطوة  الجامعة منخل دا رهاتحرّ 

وحالت دون أعمال ، أو كادت البحث العلمي االستبداد أنفاسزمن 

تفتح مائة زهرة في    معذلك  وتزامناملجتمع ميدانية لدراسة 

  ،واملستقّل جتمع املدني الحّر حدائق امل
ّ
ت على إعداد حث

  .والندوات والبحوثالّدراسات 

ة الحدث ذاته ع هذه الورقة هو أّوال راهنيّ ما حّرك دواف

الرسائل التي حملها ارتباطا باملجال الجغرافي  وكذلك جملة

ات جّسده بين فئ وبالتقاطع الذيالشعبية  وهو االحياءاألساس ي 

 ه،بصر ب شيحملن ي، ومدنية كانت تبدو اجتماعيةوحركات شبابية 

ة التي الصريحمرتبطة أيضا بالقطيعة  وهيمتنافرة، بل  متباعدة

 كمةوالنخب الحاكشفها هذه الحراك األخير بين املجتمع التحتي 

نسية، التو التمثيلية  أزمة الديمقراطيةيطرح  واملهيمنة عامة، مما

  متعّددة.زوايا  من ،عهدهاحداثة  رغم
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 والغضبوم أزاملاسي ــيالّس اقــــــيالّس
      املنتظر

ااااات الشااااااااااااابااااااب خالل شاااااااااااااهر جاااااا نفي الفاااااارط لم تكن تحركا

وال من 1من جهة املؤسااااااسااااااات الرساااااامية للدولة  فالألحد،  مفاجئة

جهة جمعيات ومنظمات املجتمع املدني التي كانت ترصااااااااااااد حركية 

  كانت تحركات .تحديدا والشاااابا ياملجتمع التحتي 
ّ
وغضاااابه  ارعالشاااا

صاااااااااااااااار يعرف في  عماااايختلف هاااذا العاااام  واألمر غير متّوقع حااادثاااا

تجّمعت  إذاملوسااااااااااااامية، ت شاااااااااااااهر جانفي تونس منذ عقود بتحّركا

 والسااااااااااياساااااااااايةجملة من العناصاااااااااار الغير مساااااااااابوقة االقتصااااااااااادية 

ة. لتجعاال من غضااااااااااااااب االحياااء هااذا العااام خااار  الر يااة  والصاااااااااااااحيااّ

 النمطية 

ية فاعلال ذويام أهم قرار الحجر الصحي ملدة أر عة قد فلف 

اء علىو  املختصاااااااااااااين وفقاملحاااااادودة  وقااااااائيااااااةال '' حجر  أنااااااه األطبااااااّ

تجمعات شااااااعبية وشاااااابابية بمناساااااابة  من الّتوقيّ هدفه ياساااااا ي '' ساااااا

واملعطيااااات التي  قراءة األرقااااامكمااااا أّن  .العاااااشااااااااااااارة للثورة ى الااااذكر 

 اتوحتي الساااااانو األشااااااهر  على مدى االعالم واملجتمع املدنيتداولها 

ااااااناااااات مان جاهاتاهااااااا تاؤشااااااااااااار الاى حاجام الاغالايااااااان و الاقالاق  األخايارة  كا

                                                           
1 La carte des inégalités en Tunisie INS et la BM 2020  
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عدين من املجتاالجتماعيين 
ّ
والذي تشاااااااااااهد عليه االرقام  معالصاااااااااااا

 التالية .

 جدول ح م التحركات لألربعة سنوات السابقة

 ح م االحتجاجات ال ماعية السنة

2016 8713 
2017 10452 
2018 9356 
2019 9091 

 التقارير السنوية FTDESاملصدر املرصد االجتماعي للمنتدى

ا . حيث سااجلن املنحىيؤكد هذا  2020التقرير األخير لساانة 

وإن بشاااااااااااااكل مغاير عن  االجتماعية،تواصااااااااااااال حضاااااااااااااور املساااااااااااااألة 

' ‘متزايد  الصااااااااحية وصااااااااعودمع األزمة  السااااااااابقة، تزامناالساااااااانوات 

إذ بلغااات التحركاااات االحتجااااجياااة العشاااااااااااااوائياااة    2''  لطلاااب الااادولاااة

 ثقل آثار االزمة قصووية تؤكدبنزعة  وتميزت ٪ 65،4بنسبة  5727

 .الهشة والدّولة بين الفئات وتوتر العالقةالصحية 

مهاجرا تونساااااايا الى السااااااواحل  12883 سااااااجلنا وصااااااول كما 

معدل االنقطاع  ، ومازالالوصاااول مجتازا من  13466اإليطالية ومنع 

 خيفاملرقم لنذكر أن   ال ألفنويا يتجاوز عتبة املائة الدراساا ي ساا
                                                           

منشورات املنتدي التونس ي  2020أنظر سليم بين يوسف التقرير السنوي للحركات االحتجاجية لسنة 2 

 (  2020للحقوق االقتصادية و االجتماعية ) طلب الّدولة في قلب االقتصاد األخالقي لتحركات 
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 ألف 160والذي بلغ  2015/2016سااااااااااااانة الدراساااااااااااااية ساااااااااااااّجل   في 

  .منقطع

نقول  هذه الصااااااورة االجتماعية القاسااااااية  أساااااااسعلى هذا 

افق التو  كّل ساااااااياساااااااةثّم التوافقي على الدساااااااتور  التصاااااااويت بأّن 

بين النهضااااااااة ونداء  2014التي تحكمت في الحياة السااااااااياسااااااااية منذ 

يوساااااااااااااف  قالحكومااااة الساااااااااااااااااب ورئيسبين النهضااااااااااااااااة  تونس أوال ثم

اهد وحزب
ّ

 دتقترح حلوال فعلية ملشاااااااااااكل البال  تونس لمتحيا  الشاااااااااا

دخول و لوقف دورة االحتجا  املتجددة  بالنتيجة  تكن كافية ولم 

هناااا بااادورة االحتجاااا   ونعني،التعبوي فااااعلين جااادد دائرة الفعااال 

   Sidney Tarrow    تاّرو  سااايدني رفهاكما ع
ّ
  ر العناصااار التالية توف

الصاااااالة   ةموجات صااااااعود ثم هبوط من االفعال الجماعية الوثيق"

ويشاااااااااااااتماال . "ولاادة رّدا على تلااك األفعااالم ردود فعاال و ، ببعضاااااااااااااهااا

تزايااااد كثااااافااااة أوال  مفهوم دورة التعبئااااة على خمسااااااااااااااااة عناااااصااااااااااااار  

فعال ظهور أثالثا   ،واالجتماعي انتشااااااااااره الجغرافي ثانيا  ،الصاااااااااراع

 خامسا  ، مجموعات منظمة جديدة تشكّل  كذلك و  رابعا  ،عفوية

 3.نشوء رموز جديدة

                                                           
 و،تييان ما ليل فيليول،أوليفييه  بيشو، سيسيل 147 االجتماعية صدورة التعبئة   قاموس الحركات 3 

افعي مبادرة االصالح العر ي      
ّ
 ترجمة عمر الش
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بعااد  ثم شاااااااااااااهااد 2011ع اق التاااريخي الااذي انطلق مفااالساااااااااااااياا

خاااتمااة   فياملصااااااااااااااادقااة على الااّدساااااااااااااتور  إثر  منعرجااا جاادياادا 2014

 -العلمااااااني الحااااااد  الثناااااا ي االساااااااااااااتقطاااااابمن  مفصااااااااااااالياااااة مرحلاااااة 

د ،االسااااالمي 
ّ
 القطيعة الحاصاااالة تدريجيا بين النخب الحاكمة   أك

 من جهة  الجديدة  منظومة املؤسااسااات ومع رغم تجّددها النساا ي 

في دراسااااااة أعّدتها جمعية لّم ف ع العميق و التحتيو حركية املجتم

دت النتائر ارتفاع الرأي السااااااااااال ي لدي الشاااااااااااباب تجاه 
ّ
الشااااااااااامل أك

من املستجوبين   ٪84النخبة السياسية التي ال تعبر عنهم اذ صّرح 

 4بان النخب السياسية تخدم مصالحها فقط 

اإلنتخاااااا ي الاااااديمقراطي و  و عاااااد الشاااااااااااااغفمن جهاااااة أخري 

نتاائر االنتخااباات البلادياة لساااااااااااااناة  حملات 2014ثم  2011لساااااااااااااناة 

 بعد ٪ 37،7نسااااااابة املشااااااااركة الي  هي تتدني األولي  رساااااااالتين 2018

أما الثانية فكانت بداية تراجع قوة  ،2014ساااااانة  ٪ 68،3أن كانت 

األحزاب وصعود القائمات املستقلة كتنويعات مواطنية محلية ال 

من جملة  ٪ 32،9 التي حصاااااادتو الديمقراطية للمشاااااااركة  نمطية

  والنداء معا.وحققت العديد منها فوزا على النهضة  األصوات.

                                                           
. دراسة محّددات تصويت الشباب التونس ي في والثقافة والتضامنلم الشمل جمعية املواطنة 4 

  2020إعداد حافظ شقير نوفمبر  2019انتخابات 
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السااااااااااااال ي تجاااه النخااب  املنحىأكاادت هااذا  2019 انتخااابااات

لالتقليادياة  وتجااه االحزابالسااااااااااااايااساااااااااااااياة 
ّ
مرور نبيال القروي  ومثا

 .تحت أقدام التنظيمات التقليدية الثاني رجةللدور  وقيس سعّيد

 فااهمهمااا تحركهماااوتباااين الااّدوافع التي  جلينرغم التناااقض بين الرّ و 

ة  فات خااصااااااااااااااّ
ّ
هو جااءا من خاار  منظوماة األحزاب التقليادياة والال

التعاطف الشاااااااابا ي مع أسااااااااتاذ القانون الدسااااااااتوري قيس سااااااااعّيد 

صاااااااااااااّوتااات لفاااائااادتاااه  25-18من الشاااااااااااااريحاااة العمرياااة  ٪ 37ذلاااك أن 

ت نالتي شاااااااااااااهدتها حملته التي كا التفاعلأجواء  وترجمت انتخابيا

  ا.إعالمي واألقل ضجيجااألقل كلفة مالية 

 العلماني –االسالمي  التوافقمهاية ت رسم ،أخرى من جهة  

 هذه صاااااااااااريح تتعلق خطوط صاااااااااااراع اجتماعي  تآكل مصاااااااااااداقيته و 

غل
ّ
التنمية ومقاومة الفساااد واملساااءلة وكذلك أشااكال و  املّرة بالشاا

ر دورة عبية الفردية واألسااااااااااااسااااااااااا الّراديكالية بالحرياتمن املطالبة 

ال ب تعتمل تفاعالتها التحتيةاحتجاجية ال تزال مفتوحة وال تزال 

 
ّ
 السااااااااااياساااااااااا ي الشاااااااااابا ي الجديدل ضااااااااااربا من الحضااااااااااور كلل لتشااااااااااك

اهد على توّجه و عن الصااااااااااايغ الكالسااااااااااايكية واملختلف 
ّ

 جذري الشااااااااااا

  الفئات.ديمقراطية دامجة لكّل  نحو
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 وتأجيج مشــــــــا رالصــــــــ ية  ألزمة ا
   الغنب االجتما ي

بااااااة منااااااذ نتااااااائر  مبااااااالغااااااة عنودون  يتكرّر الحااااااديااااااث
ّ
أزمااااااة مرك

أفرزت توازنات برملانية صاااااااااااااعبة التوليف ساااااااااااااواء  التي 2019انتخابات 

املشاااااااااااااهااد البرملاااني رغم  احيااث بااد املعااارضااااااااااااااة،إلدارة الحكم أو لتنظيم 

 
ّ
 ،ناقضاااتهولتل حقيقة للمجتمع التونساا ي شاارعيته االنتخابية غير ممث

بحت حيث أصااااااا ،عامليازمة الديمقراطية التمثيلية وهو الوجه املحلي أل 

ة ال تمثلوننا '' في إشااااار  أنتمديمقراطية الساااااحات العامة ترفع شااااعار '' 

ك نضااااايف الى ذل االنتخابية.للنخب الساااااياساااااة الحاكمة رغم شااااارعيتها 

بقااااء دور قيس ساااااااااااااعياااد خاااار  دائرة املباااادرة الفعلياااة ونحن نقترب من 

 نصف املدة الرئاسية 

خر لزأزمااة هو التوتر الااّدائم بين رئيس الجمهوريااة نصااااااااااااار اال الع

عامة وصااااااالت اليوم الى حّد القطيعة  والساااااااياسااااااايةالبرملانية  واملنظومة

لدولة لدي مواطنيها وفي مما هّز صاااااااااااورة ا واساااااااااااتعصااااااااااااء الحواراملعلنة 

ة قدرتها على االسااتجابضااعف فضااال عن  مفككة،تبدو  الخار  وجعلها

  وية.الحيلطلبات املجتمع 

دخلناااهااا  التيالعااامليااة و  الصاااااااااااااحيااة جهتهااا عّمقاات األوضاااااااااااااااعمن 

بح لتص بسبب جائحة كورونا األزمة التونسية     2020بداية من مارس 

  بعااااااد، مفتوحااااااة أزمااااااة
ّ
نتااااااائر على  ل مؤساااااااااااااساااااااااااااااااااات الحكم بناااااااءتعطاااااا



 

المواطنة المتمّردة والحق في المدينةأوالد الحوم  12  

  ،االنتخابات
ّ
 بة اقتصادية صحيةوصرنا منذ ذلك الحين أمام أزمة مرك

في الوقت الذي كانت فيه الحياة السااااااياسااااااية و .وسااااااياسااااااية واجتماعية

أسااااااااااااافل الّدرجات و تتعمق من خاللها  ىداخل املؤساااااااااااااساااااااااااااات تنحدر ال

الفقر  تعبيرات كانت .القطيعة بين النخب الحاكمة و الفئات الشعبية

يدي لوالخصاااااصااااة والهشاااااشااااة االجتماعية تحتل املشااااهد االعالمي التق

  أو الوجه واالفتراضااااا ي وأصااااابح ''فاقدو
ّ
ن وهم أولئك الذي ،‘‘مرئيون الال

ضااااااااااااااااء يملؤون الف بهم،االعتراف  وال ر يتهمال ترياااد سااااااااااااالطاااة املهيمنين 

ويعلنون حضاااااورهم الساااااياسااااا ي بمتجميتهم وأشاااااكال تعبيرهم  العمومي

كاشاااااافا لحدة الفوارق   األخير زمن الجائحة وكان حضااااااورهم  .الخاصااااااة

ة ملباااشااااااااااااار التي تجعاال مخاااطر األزمااة الصاااااااااااااحيااة االطبقيااة واالجتماااعيااة 

ة.  اوتبعاتها االجتماعية واالقتصادية أكبر وزر 
ّ
 على الفئات الهش

 و  
ّ
ف ا لكشمفتوح املرة مسرحاهذه  لت االحياء الشعبيةقد شك

حاااجااام الاااهاااوة فاااي طااارائاااق الاااعااايااا  بااايااان حاااااادة الااافاااوارق االجاااتاااماااااااعااايااااااة و 

تعبيرات الوصاااام االجتماعي لسااااكان  ى تصاااااعدت مّرة أخر و  ،التونساااايين

صاااااااااااااة للشاااااااااااااباب دون فهم فعلي وعميق لتجربة االحياء الشاااااااااااااعبية وخا

وخاصااااااااة على امتداد فترة  ،الحياة اليومية لهذا الشااااااااباب منذ ساااااااانوات

والتي بينت أن التعامل مع املجتمعات الحجر والخوف من تفش ي الوباء 

راطية ختزل في نماذ  بيروقينفس املجتمع ال  واملتفاوتة داخل املتعددة

 وحوكمة املجتمعات.  وتقنية تماهي بين حوكمة املؤسسات
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ر خصاااااااااوصاااااااااية جراء كلي لم تساااااااااتحضاااااااااالى الحجر كهفالدعوة 

النشاااااااااط االقتصااااااااادي و الترفيه العي  والسااااااااكن وفضاااااااااءات اللقاء و 

 
ّ
 . عن العمل اليومي كمورد رزق حيوي  آثار التوقفو شكلي الال

 درجات الهشااااااااشاااااااة وتفاقمتلقد تضاااااااافرت ضاااااااغوطات الحجر 

  وتتااالااتاالجتماااعيااة 
ّ
بعااد علن والاادفين خاااصااااااااااااااة امل ات الغضاااااااااااااابمحطاا

 من مواليدسااخرية األقدار  من وهي ،حمايديفرح  طفلةالحادثة غرق 

هاااادم  عااااد و  ،2020منطقااااة البحر األزرق في أكتوبر في ،2011جااااانفي 

ساانة  52-الرزاق الخشااناوي  صاااحبه عبدعلى رأس  كشااك في القصاارين

ن يبدر الد شاااااااااااابالب طبيال وفاةالشاااااااااااهر في نفس  و ،نائم داخله وهو-

ي ف بسااااااااااابب عطب في املصاااااااااااعد الكهربا ي  في جندوبة -سااااااااااانة  26-علوي 

ل ديسمبر 
ّ
  .الجهوي  باملستشفىبسبب حادثة املصعد املعط

التي تتكرّر  عالماتال إحدى ى ليسااااات هذه األحداث األليمة ساااااو 

عالقة وفقا ل والّدولةهشاااااشااااة الثقة بين املجتمع   لتزيد من مسااااتويات 

ناسااااب مع منسااااوب الهشاااااشااااة االجتماعية تجعل من منسااااوب الثقة يت

 Denis.  5والرأساااااااااااااماال االجتمااعي كماا خلر الي ذلاك دونيس روساااااااااااااو 

Rousseau    . 

معيشاااااااااااااة وتجارب  مؤشااااااااااااارات إحصاااااااااااااائيةعدة  تقاطعت هكذا

  ودرامية لتعلن تراجيدية
ّ
موس املل االجتماعي والعنف مساواةحجم الال

                                                           
  2021مارس  30ذكره عبد هللا حتوس أسئلة الثقة الهشة بين املواطن و الحكومة  هسبريس 5 
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 ٪15،3لنة رسااميا الفقر املع نساابة ىاألولحسااب املؤشاارات  بلغت حيث

واملتوساااااااطة  الصاااااااغرى في املدن  ٪15و ٪26على املناطق الريفية  موزعة

اعر مشاااااااااااااا  إلى تقاااسااااااااااااام الثااانيااة حين تحياال  في الكبرى،في املاادن  ٪6،3و

قطاعات واساااعة من  الرمزي لدى والتهمي  والعنفالغبن وأحاسااايس 

العاشاااااااارة للثورة  ى لتجعل من الذكر  ،الشااااااااباب ىوخاصااااااااة لد ،املجتمع

 .ة ذات داللة سياسية مكثفةمحط

ما تهدف اليه هذه الورقة التحليلية هو تساااااااااااااليط الضاااااااااااااوء على 

 
ّ
العاشاااارة للثورة وساااانحصاااار  ى با ي في الذكر خصااااوصااااية  الغضااااب الشاااا

وتحديدا   2021 وفيفري   شااااهري جانفي بين اهتمامنا في الفترة املمتدة 

 9وم  يسلسلة التحركات الحاصلة بين  )مسيرة احباء النادي اإلفريقي 

في الذكري الثامنة الغتيال الشاااااااااااااهيد  فيفري  6 يوم  إلى مسااااااااااااايرة جانفي 

الل من خ  ىفي مرحلة أول الى تحقيقه ىنساااااااعساااااااهو ما و  شاااااااكري بلعيد( 

املتداولة في الحراك الشااااااااااااابا ي األخير  6''أوالد الحوممقولة '' ىالعودة ال

                                                           
6 Paul Sebag, Tunis : Histoire d’une ville, histoire et perspectives 
méditerranéennes (Pars : L’Harmattan, 1998) ; voir pour plus de détails : 
- Fredj Stambouli، «Sous-emploi et espace urbain des bidonvilles au 
Maghreb،» Revue tunisienne de sciences sociales، nos. 28- 29 (1972)،  aussi 
Fredj Stamboli ، urbanisation difforme et émergence d’une nouvelle société 
urbaine au Maghreb ، les temps modernes octobre 1977 n 375 ، pp 249-272 
on lie depuis un appel à ‘’ des nouvelles recherches sur le sous-prolétariat  
des bidons villes et des médinas  devraient à l’avenir élucider d’avantage leur 
conditions  sociologiques réelles  elle nous permettraient de connaitre le 
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اات ي لاملجااالتحليليااة ممكنااة للبعاادين الجيلي و  مقولااة باااعتبااارهااا لتحركا

باااااال تعود بنااااااا الى موضاااااااااااااوع بحثي متحّول في علم االجتماااااااع  ،األخيرة

  .الحضري في تونس منذ عقود

لترابط أشااااااااااكال ااملرحلة الثانية من هذه الورقة التحليلية تهتم ب

لشابان ا والنشاطاءشاباب االحياء الشاعبية  تحققت بينالتي  والتجساير

 ل وتنااااااو ني املتنوعاااااة املجتمع املاااااد وفعاااااالياااااات ومنظمااااااتفي جمعياااااات 

  العالقة.هذه  ودالالتيات فرضيات أولية لفهم ديناميك

  

                                                           
pouvoir réel qu’exercent  ces populations sur la vie sociale et politique et 
d’évaluer le degré de la leur conscience politique ‘’ 
- M Chabbi، «Une nouvelle forme d’urbanisation à Tunis : L’habitat spontané 
péri-urbain،» (Thèse de Doctorat en Urbanisme et Aménagement، Université 
de Paris Val-de-Marne، IUP de Paris، Créteil، 1986). 
-Olfa Lamloum et Mohamed Ali Ben Zina (dir) les jeunes de Douar Hicher et 
d’Eattadhamen، Arabesques 2016 
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    متمّردة  مواطنة  احلومأوالد 
ااات االحتجااااجياااة على ماااد  ىبقااادر ماااا مثلااات متاااابعاااة التحركا

بالنساااااااااااابة  ودراسااااااااااااةحقة للثورة موضااااااااااااوع إحصاااااااااااااء ال الساااااااااااانوات ال

للمجتمع املااااادني فاااااهمهاااااا ماااااا فتةااااات توفر ماااااادة عمااااال هااااااماااااة لقيس 

لتحّوالت االجتماعية والسااااااياسااااااية العميقة التي يعيشااااااها املجتمع ا

 التسااااااااااااالطياااة،منظوماااة القيم املتحولاااة بعاااد ساااااااااااااقوط   تمّس  والتي

راطي مااااااا بعااااااد فاااااااملجتمع الجااااااديااااااد في ضااااااااااااااااااّل مرحلااااااة تحّول ديمق

تعبيرات احتجاجية ضااااااااغطة على  إلنتا اساااااااتبدادي صاااااااار مؤهال 

 
ّ
دريجين التّ  يجلوالتّ شااااااااااكل املؤسااااااااااسااااااااااات وهو ما ندرجه ضاااااااااامن الت

كمواطنة معاشاااااااااااااة وليس كمقولة  واالجتماعيةللمواطنة الفاعلة 

أي الّتحّوالت التي تمّس كّل الفاعلين االجتماعيين قانونية مجّردة . 

 و الفئات ال فقط النخب و الفئات العليا . 

ااااات  إذن وموضاااااااااااااوعهاااااا زاوياااااة نظر هاااااذه الورقاااااة هي التحركا

معها  والتي حملت 2021 الشاااابابية االخيرة لشااااهري جانفي وفيفري 

مؤشااااااااااااارات لفعاال جماااعي جااديااد ينشااااااااااااااأ ال على الركح امل ي ملجتمع 

بااال على ركح املجاااال  ،للحركاااة الطالبياااة أو الركح الجاااامعي العمااال

ط فره من فرص لروابو وما ي ،وهو الحي والعي  املشااااتركالسااااكني 

قدرات شاااااااااااابكية  تنعكس من خالل وانسااااااااااااانية متجددةاجتماعية 
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ثم يتماااادّد  ،ىاألولفقي لاااادي الشاااااااااااااباااااب بااااالااااّدرجااااة وتوق للعماااال اال 

 . للحضور في املجال الحضري للمدينةيسعي و 

مركزية الحي في تشااااااااااكيل الهوية الجماعية للشااااااااااباب جاءت 

م الغر ي قبل ار عة سااااااااااانوات فهم كذلك على لساااااااااااان شاااااااااااباب الكر 

ة واملساااااااااااااتويااااااات '' يالحظون الفرق على مساااااااااااااتوى البنيااااااة التحتيااااااّ

نفاذ إ
ّ
ية وال

ّ
ول  ااااااااااااا يء املعيشااااااااااااا

ّ
لى املنتجات االساااااااااااااتهالكّية. بيد أ ّن أ

 الساااااااااااااكنّية املجاورة في عي  ساااااااااااااكان األحياءيساااااااااااااتغربونه في نمط 

 الفرديةسااااااايدي بوساااااااعيد واملرسااااااا  ، هو ذلك االنطواء على الذات 

وحّت  الهدوء الذي يخّيم على  ةوبرود العالقات االنساااااااااااانيّ  املفرطة

ضااااااااااااااامن والتفاااعاال تلااك األحياااء، وكيف أّن ذلااك يتضااااااااااااااارب مع التّ 

شااااااااااااااادياااد واألجواء الصااااااااااااااااخباااة في
ّ
فاااالتمييز  ، 7حّيهم ''  االجتمااااعي ال

االجتماعي الناتر عن تقسااااااااااايم الساااااااااااكان من خالل مناطق اقامتهم 

د لدي الشباب  تباعدا رمزيا بين نمطين من الحياة
ّ
 .  ول

 ة''حبيساااااااة املياه املتجمدصااااااااخبة وجماعية واألخرى ى األول

نفي بالعودة الى تحركات جا . و بير املاركساااااا يوفق التع ،للفردانية ''

                                                           
املراهقة في الكرم الغر ي سبعة سنوات بعد الثورة   دراسة حول املراهقة في حي شع ي من الضاحية 7 

  2018. مبدعون اليةالشم
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لاادي  بااالحي '' املقترن الجماااعي فيفري نلمس هااذا البعااد '' الهوياااتي

 . شباب االحياء الشعبية

ي التو  ،ونساااااااق تطورهاتحركات لنقف أوال على حجم هذه ال

نفس  ىفيفري ال 6تعود يوم و  ،اتحرك  46 جانفي ب 9ت يوم انطلق

التحركات كانت على امتداد األيام األر عة غير أن ذروة هذه  ،الرقم

   .اتحرك  204 جانفي بحاصل 17- 16 – 15- 14ل 

  – 3 -رسم بيا  
ّ
 حركات االحتجاجيةرصد التطور اليوم  للت

 
 للمنتدي تصميم نجالء عرفة  االجتماعياملرصد   املصدر
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مع  خاصاااااااااااااة مع بداية التحركات  عديد الخطابات ت تعاط

 يااة من جهااة الوصااااااااااااام السااااااااااااال ي والتجريماالحياااء الشاااااااااااااعب شاااااااااااااباااب

 وهو ما  االجتماعية '' األمراض‘ من جهة ر ية ' املخاطر أوو 
ّ
 فيل مث

 يو   معرفي ول األ   مشااااااكلة من جوانب ثالثنظرنا 
ّ
ر ر في حصااااااتلخ

ذ تأخ ضاااااايقة التبساااااايطية و   في ترساااااايمة جيو ليو وسااااااالتحليل الساااااا

داتها محّد تماعية للشاااااااااااباب وتعدد د الحياة االجبعين االعتبار تعّق 

  ،لبنيويااااااة املنتجااااااة  للسااااااااااااالوك االجتماااااااعيالعواماااااال او متغيراتهااااااا و 

بط بين شاااااااااااااباااااب هااااذه األحياااااء والجريمااااة وتفشااااااااااااا ي املخاااادرات فااااالرّ 

الربط بين  ،وعنااااااد البعض ،واكاااااال وضاااااااااااااعف الوازع املاااااادنيوالتّ 

. يؤدي الى ضاااااااااااارب من . التطرف العنيف الفضاااااااااااااءات الشااااااااااااعبية و 

يف التوظ تحليااال فيكاااّل  طعلى أناااه يساااااااااااااق املنهجي فضاااااااااااااالالعمااااء 

وال يربط بين تااااااأثير املحااااااّددات  لفااااااائاااااادة املهيمنين الساااااااااااااياااااااسااااااااااااا ي

لة وهي املشااااااااكالفئات ة واالقتصااااااااادية وساااااااالوك األفراد و االجتماعي

د ،الخياااارالثاااانياااة املرتبطاااة بهاااذا 
ّ
ات النزعااا ويؤجج ويقوي  مماااا يولااا

االحياء من التفاوض الديمقراطي  وسااااااااااكنةاالقصاااااااااائية للشاااااااااباب 

تدمر الفئات املساااااااااااااتقرة باء عن روح الديمقراطية التي غر  وعّدهم

  .الفئات التي يرتفع منسوب الثقة بينهم وبين الّدولة والعليا، اي

أن  ذلك ،املشااااااااااااكلة الثالثة ذات طابع سااااااااااااياقي وعملي محليا

التحّول  الساااااااااااااياااااااق التونسااااااااااااا ي الااااااذي ال يزال يغااااااالااااااب صاااااااااااااعوبااااااات
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جتمع تتسااااااااااااام بعاد قطاعات واساااااااااااااعة من املإالديمقراطي ال يقبل 

الاااااادياامااقااراطااي وتااباارياار عاان عااماالاايااااااة الااتااغاايااياار  ومااطااااااالاا ااهااااااابااحااركاايااتااهااااااا 

ة أمهاااااا فئاااااات غير قاااااابلاااااة بمعقولياااااة العمل ياااااة اساااااااااااااتبعاااااادهاااااا بةجاااااّ

ي ممااا يعن أو'' غير الئقااة '' ،‘' طبقااات خطيرة '‘وبااأمهااا  الااديمقراطيااة

ين '' املدمج وحصرها بينافراغ الديمقراطية من عمقها االجتماعي 

'.‘ les Inclus   . فسواء كان ذلك بسبب الكسل املعرفي أو االنحياز

األيااديولوجي فااهنااه من الخطااأ حصااااااااااااار دراسااااااااااااااة األحياااء الشاااااااااااااعبيااة 

لج أمنيا الذي يعا واالنحرافالشاااااااابابية في مر ع الجريمة  وتعبيراتها

ااانااات فعال مظااااهر االنحراف  وإنحت  وقاااانونياااا  ع وقاااا  والجريماااةكا

رة '' صاااااااااااااو  تعميمعليهاا  ال يمكن بنااءفإحصاااااااااااااائياا  اجتمااعياة مثبتاة

وال الفصااااااااااااااال بين السااااااااااااالوك  ،نحرف '' على كاااّل شااااااااااااابااااب األحيااااءامل

  تنتجه.التي  والحتميات االجتماعيةاالجتماعي 

 .‘' دنيس مركالن'‘الفرنسااااااااااااا ي  االجتماااااااع االرجنتينيعااااااالم 

Denis Merklen   ياااانااااتاااابااااااه الااااى هااااااذا الااااخااااطااااااأ املااااعاااارفااااي والااااحاااايااااف

اول تجرباااااة شااااااااااااابااااااب عن مقاااااارباااااة أعمق لتنااااا ويااااادافعالاااااديمقراطي 

كال ما يسااااااااااااميه أشاااااااااااا ىال تحديدا  لينتبه الفقيرة والطبقاتاالحياء 

 املجاالت، ففي هذه  وتتطور التسااااااااااااييس الجديدة التي تبتكر 
ّ
 كتفك

اان يضااااااااااااامنهااا العماال املااأجور   هومكمالتااالرابطااة االجتماااعيااة التي كا

  و التجز فقدان العمل من املرض املتمثلة في الحماية االجتماعية
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 ا مااللعاااماال مكااانااة ودور معترف به التي تكفاال التقاااعااد  اتوضاااااااااااااماااناا

شااااااااااااارائح  أفرزت و   ةاالجتماااااعياااا للعالقاااااتأنتجاااات واقعااااا جاااادياااادا 

صااايغ  ،فاقدي الحماية و بالتاليمتعددة من املغتربين واملقصااايين و 

 السياس ي . مغايرة للفعل االحتجاجي و أطر  و 

ه الى ينتبمن جهته    .   James C Scott.  ''جميس ساااكوت '' 

الذي تتخذه   infra-politique.  ساياسا ي–الفعل الشابه  ما أساماه

في مرحلااااة  الخاااااصااااااااااااااااة في فضاااااااااااااااااءاتهااااا  واملبعاااادةالفئااااات التااااابعااااة 

ل ذي يحصااااااااااثم بالتحّول ال  .على الحريات والتضااااااااااييقاالسااااااااااتبداد 

واملقنع الي الخطاااااب املعلن عنااااد  الخطاااااب املخفيعبر املرور من 

حاّول  الاتساااااااااااااالاطايااااااة. ودوزوال الاقاياالاتاحارر مان الاخاوف  فاهااااااذا الاتاّ

مرئين ولفاقدي الصوت من
ّ
 كان.ملهم  يكون أن  السياس ي سمح لال

ا فاه كمالرّ  شابكات الحماية االجتماعية لدولة تراجعثم إّن 

 ،الثاااانياااة وغيااااب االعترافماااابعاااد الحرب العااااملياااة  عرفتهاااا مرحلاااة

ما ك عشاااااااااارية الثمانينات االجتماعية معومن ثمة تفكك األواصاااااااااار 

 يح
ّ
هو الذي أنتر  ،  Robert Castel. 8ها بدقة '' روبار كاسااااااااااتال ''لل

ة 
ّ
ة في مندمج وغيرشاااااارائح اجتماعية جديدة تعي  أوضاااااااعا هشاااااا

                                                           
8 Yasmine Siblot ، Marie Cartier ، Isabelle Coutant ، Olivier Masclet et 
Nicolas Renahy ; Sociologie des nouvelles classes populaires 
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 طباااالقااادر الكاااافي برواب عاااات الصااااااااااااانااااعياااة املاااابعاااد فوردياااة املجتم

 ودائمة.عضوية قوية 

إثر عمااااال مياااااداني . Isabelle Coutant.   '' إيزباااااال كوتاااااان''

 ىتعود ال االتجاااه حين الباااحثين هااذافقااة عاادد من ر  جماااعي تؤكااد

التحّول من علم اجتماع  وبدايةوجية تاريخ الدّراساااات الساااوسااايول

روبااااا او الطبقااااة العاااااملااااة املهيمن بعااااد الحرب العااااامليااااة الثااااانيااااة في 

الاااديمقراطياااة -اساااااااااااااياااة االشاااااااااااااتراكياااةوالساااااااااااااياااالنقاااابياااة  ونضااااااااااااااااالتهاااا

 تا تسااااااااااايمه الطبقاعلم اجتماع م األناركية الى  وحت والشااااااااااايوعية

تلطاااة تضااااااااااااام املجموعاااات وهي تركيباااة اجتمااااعياااة مخ ،الشاااااااااااااعبياااة

ومحدودي الّدخل واملعطلين عن العمل  وحرماناألكثر هشااااااااشاااااااة 

 اروصاااااغضاااااعيفة  بأجور العامالت في أنشاااااطة اقتصاااااادية  والنسااااااء

 .الحرفيين

 ومقراملصااااااااااااانع  أحيااااااانااااااا محااااااّل  ويحاااااال)الحي هكااااااذا يتحوّل 

مجااال جااديااد لبناااء  ىال ت النظريااة في ضاااااااااااااوء هااذه املقاااربااا العماال(

في االي مجاااال جغر  وباااالتاااالي والفقراءالهوياااة الجمااااعياااة للمبعااادين 

تعي  معا وتتقاساااام نفس التجربة اليومية وتن ااااج  يضاااام ساااااكنة

ا فاصاااااااااااااال بين النح ورمزيةداخلها رابطة اجتماعية 
ّ
''  نتضاااااااااااااع خط

الرابطة ضااااااااامن هذه    ‘‘. والخارجيون خرون '' ال  الهم'' وابناء الحي 

 يضا هويةأ االجتماعية املجالية املشكلة للهوية املستبعدة تتشكل
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 واألصاااااااااااااااادقاااااءة تهم الشاااااااااااااباااااب لتصااااااااااااابح مجموعااااات األقران جيليااااّ 

 للالناجمة عن تحرابطة فاعلة تتصاااادي ل ثار الساااالبية  والجيران

فااالتحوالت التي شاااااااااااااهاادتهااا املجتمعااات  األخرى. وضاااااااااااااعف الروابط

كانت مادة االحياء والضااااااااااواحي و  فئات الشااااااااااباباملعاصاااااااااارة عامة و 

إلنااتااااااا  مااعاارفااي وعاالاامااي كااثاايااف فااي مااجااااااال الااعاالااوم االجااتااماااااااعااياااااااة 

املعاصاااااااااااارة منذ مدرسااااااااااااة شاااااااااااايكاغو السااااااااااااياسااااااااااااية  اواألنثروبولوجي

  األمريكية.

زيا فضاء سكنيا و رم لقد شكلت األحياء الشعبية في تونس

ة وتماهي مع هوي والعي  فيه مصااااادر انتماءاليه  صاااااار االنتسااااااب 

 التعّ  ة من قبااال مركباااّ  مشااااااااااااااااعر ه ق من خاللاااتحّق تو  ،ةجمااااعيااا
ّ
ق ل

جمااااعياااة  متسااااااااااااااااكنياااه كحااااضاااااااااااااناااة االنتمااااء الى باااالحي كفضااااااااااااااااء و 

تساااتبطن شاااعور الوصااام السااال ي الذي يسااالط عليها من متضاااامنة 

ة وهو ما تشاااااااير اليه  الباحثلتعكساااااااه في وجه مساااااااتهدفيها،  الخار 

اءات الحضااااااااااااارية أن الفضااااااااااااا '' حين تقول '' تراكي زناد '' التونساااااااااااااية

 يستقيم  النظر ل حياة  اجتماعية  إبداعية، والالهامشية هي مجا

ها بوصاااااااااااف ا إليها فقط كمجاالت  للخضاااااااااااوع بل يمكن فهمها أيضااااااااااا
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مجال لتعبيرات احتجاجية عدة تنم عن مخزون رمزي وإبداعي ال  

 .9''يمكن التغاض ي عنه

 لوك االجتماعيونحن نقارب السااااااّ  بناء على ذلك  ما نلمسااااااه

ن محول للشااااباب داخل االحياء الشااااعبية وذلك منذ الثورة هو التّ 

لبية التي ترمز الى السااااااااّ .    Les Hittistes.  صااااااااورة '' الحيطيساااااااات ''

الجماااااعي الحركااااة الى صاااااااااااااورة الفعاااال الحركي  وتجنااااب واالنكمااااا 

 10 االحتجاجي.

التظااااهر  ىعوة الاخترناااا ان ننطلق في هاااذه الورقاااة من الاااّد  

مقر جامعة كرة القدم التي أطلقها األحباء الشاااااااابان التجمع امام و 

  .حياءسلسلة التحركات الليلية في اال  والتي تلتهاللنادي االفريقي 

                                                           
9 Traki Bouchrarar Zannad، la mémoire du Vecu pour une sociologie du vécu Serec 
éditions 2006 
10 Amin Alla avant on tenait les murs mainternant on tiens le quartiers   « Politique 
africaine » 2011/1 N° 121 | pages 53 à 67 

أنظر أيضا عادل بالحا  رحومة الشبان الحيطيست يعمرون الفراغ االجتماعي '' املجتمع املوازي بين 

جامعة منوبة  '' التسمية في  2011الهامشية و الوظيفية تنسيق وتقديم الكراي القسنطيني تونس 

ينا ساخرا يجمع بين الوصف و الوصم االجتماعي إمهم أولئك الذين أصلها الجزائري مضمنة تضم

شيئ ''  
ّ
 يمضون ساعات طويلة من النهار يسندون ظهورهم للحائط ويحدقون في الال
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التاااريخ االجتماااعي  باادايااة لنااذكر أّن  رياااضااااااااااااااة كرة القاادم في

لم تنفصااااااااااال  عن مدارات الصاااااااااااراع والتوظيف  عاصااااااااااارة لتونس امل

رض ''عالبار '' يسااااتع الوثائقي  فشااااريط سااااامي التليلي ،السااااياساااا ي

الخيوط الخفياااة و املعلناااة بين شاااااااااااااغف النااااس بااااملنتخاااب الوطني 

اااااأس العااااااالم و إدارة اهم مواجهااااااة اجتماااااااعيااااااة بعااااااد  ومغااااااامرة كا

د العام التونسااااااااااا ي للشاااااااااااغل االساااااااااااتقالل بين دولة بورقيبة و االتحا

تحّولت مدرجات  ، 2011 ثورةو عد ثالث عقود و  قبل  1978سنة 

ى فضاااااء للحشااااد الشاااابا ي تعبيرا عن الغضااااب مالعب كرة القدم ال

توالاااااد  مجموعاااااات و  النزوع للمواجهاااااة مع قوات األمن مع ظهور و 

 11.املنظمة االلتراس

 عرفت املجموعات، وقدتواصلت أنشطة هذه  ،الثورةبعد 

بعد موت الشااااااااااااااب  التي انطلقت‘‘عوم _تعلم# '' مع حملةمنعرجا 

األمن  بره أعوانأجان  واد برادس بعاااااادعمر العبياااااادي غرقااااااا في 

 رغم تااأكيااده انااه ال يجيااد القاااء نفسااااااااااااااه يالحقونااه الىاللااذين كااانوا 

بااااحاااة،  عنوان  الى 2018 عمر مناااذحاااادثاااة موت  تحّولاااتاذ الساااااااااااااّ

ن م الّدولة واالفالت والّرافض لعنفجامع لكّل الشباب الغاضب 

                                                           
شيماء بن رجب االلتراس واشكال التنظم وابعاده السياسية واالجتماعية 11 

https://ftdes.net/ar/the-ultras-groups-in-tunisia/ 
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س األبرز للعالقااة املتوترة بين البولي اليوم التكثيفهي و  العقاااب،

 12الشعبية  ألحياءوشباب ا

دعوة شاااااااااااااباااب النااادي االفريقي للتظاااهر امااام مقر جااامعااة 

هم لجمعيتاف جانفي للمطالبة بالتساااااااااايير الشااااااااااّف  9كرة القدم يوم 

ثة حاد مهين ثمم بشاااااااااااكل إيقافه الذين تمصاااااااااااور الشاااااااااااباب  وتواتر

عي الذي تعرض لإلهانة أمام معتمدية ساااااااااااااليانة من قبل عون 
ّ
الرا

ااناات شااااااااااااارارة قااادحااة 2021جااانفي  15يوم   ،أمن لخرو   أخري  كا

موجات غضاااااااااااب شااااااااااابابية في معظم األحياء الشاااااااااااعبية للعاصااااااااااامة 

  الشاااااااااااااابأدت االعتداءات األمنية الى جرح  وقد ،الّداخلية واملدن

، أيااااام بسااااااااااااابيطلااااة قباااال أن يفااااارق الحياااااة بعااااد هيكاااال الراشاااااااااااااااادي

ياء الشاااااااااااااعبية بين الشاااااااااااااباب ة في االحواساااااااااااااتمرت املواجهات الليلي

وقااد مكناات بعض املعطيااات  ،ملحتقن  وقوات االمناالغاااضااااااااااااااب و 

 واملالحظااااات املتوفرة و 
ّ
كليااااة التي أجريناااااهااااا مع شااااااااااااااملحااااادثااااات الال

أولها دور مجموعات   من إبراز ثالث اساااااااااتنتاجات بعض الفاعلين 

ساااانة  18و  15االلتراس في هذه املواجهات ومشاااااركة مراهقين بين 

                                                           
 حين تحكي الحومة الشعبية و تعلم عوم تعلم ،السلفبة العلمية و االلتراس  ،سفيان جاب هللا  الراب    12

اجري دليلك للعي  في تونس اليوم و الزطلة في عراجينها رواية أخري عن السلطة في تونس ضمن مؤلف 

  2020جماعي عراجين الغضب كتابات سياسية مجّددة كلمات عابرة نشاز 
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 ية الثورة ولم يعرفواأي من كانوا أطفاال عشاااا ،في هذه املصااااادمات

وتواصااال تحرك الشااارائح العمرية  ،ساااوي النخب الحاكمة الحالية

وهو ما يعني أننا من الناحية  ،35- 25و  25- 18الشاااااابابية األخري 

ساااااااااامح بدخول دفعة جديدة من الديمغرافية أمام وضااااااااااع متحّول 

اصاااة خجيال الساااابقة، الهوة بينه وبين األ  الشاااباب املحتر واتسااااع

ذه ثاااني هاا .ترّهلاات فكريااا و جزت عن مواكبااة التحّوالت تلااك التي

 
ّ
 ئةوهذه الفلدّولة القطيعة بين مؤسسات ا االستنتاجات هي حدة

وثالثا  ،والبرملانية املؤساااااااااااااساااااااااااااتين األمنيةخاصاااااااااااااة بين االجتماعية و 

ة ينجاح هذا الخرو  االحتجاجي للشباب في طرح املسألة االجتماع

دفعاااا بهاااا  العمومي الفضااااااااااااااااءوالحضاااااااااااااري داخااال في وجههاااا املجاااالي 

   الديمقراطي.خطوة الي االمام نحو الفضاء السياس ي 

 جانف  وفيفري  ح م التحركات االحتجاجية لشهري  – 3 -رسم بيا   
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 أشكال ووسائل االحتجاج 4رسم بيا   

 
 تصميم نجالء بين عرفة   للمنتدىاملصدر املرصد االجتماعي 

اااات نرصااااااااااااااااد من خالل الجاااادولين تواصاااااااااااااااال ن ساااااااااااااق التحركا

تواصااااااااااااال التجديد في االشاااااااااااااكال االحتجاجية كذلك االحتجاجية و 

د قيمة هذه املمارساااااااااات االحتجاجية والوساااااااااائل التعبوية 
ّ
مما يؤك

ويجعل السااؤال حول أية  املدنية.في نحت صااور متعّددة للمقاومة 

 املؤساااااااااااااساااااااااااااااات عالقااة ممكنااة بين دمقرطااة االحتجااا  ودمقرطااة 

ه غيرهم ألن واملقصااااااااااايين قبلتجين ساااااااااااؤاال مشاااااااااااروعا وهو  هم املح

  والحياة العامة.يطرح مسألة حضورهم السياس ي في املدينة 

 قتهالذي تكلم بطري للشباباألخير  يهذا التعبير االحتجاج

ليس سوي حلقة من هذا  –فاالحتجا  في جوهره خطاب مّوجه  -

  املساااااااااااااار إذ 
ّ
طاقته  يساااااااااااااتمد وهو  ووساااااااااااااائطف عدة وساااااااااااااائل وظ

عدة
ّ
في دراسااااااااة   إذ يعبر ه بغياب العدالة لدي حساااااااااسمن اال  الصااااااااا
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شاااااااااااب من أر عة  800مع عينة شااااااااااملت  جماعية أجريناها سااااااااااابقا

أن الدولة ال تسااااااااااااااعد  منهم ٪4،80  13 احياء في تونس العاصااااااااااااامة 

ل األغنياء و ٪  81،6الفقراء وان  يرون   ٪82،4يؤمنون أمها تفضااااااااااااّ

 ى الجميع باااااالأن القوانين املجّردة ال تطبق بنفس الطريقااااااة عل

 14 بحيف يجعل الضعفاء ضحايا

حساااااااب دراساااااااة'' لم الشااااااامل '' ينظر الشاااااااباب الي الفسااااااااد على أنه 

املحسوبية منهم أن الفساد والّرشوة و  ٪87ظاهرة منتشرة ويعتقد 

د هذه الدراساااااااااااة اعتقاد الشاااااااااااباب بأنه منتشااااااااااارة في منطقتهم و 
ّ
تأك

 15كلما ازداد الفقر ازداد املعاناة من الفساد 

 داخل املجال الحضاااااااااااااري  والتهمي زيع الجغرافي للفقر التو 

الفصااااااال بين املجاالت  أخري عالماتالتونسااااااا ي يرسااااااام لنا من جهة 

فصااااااال اساااااااتفحل تحت  وهو واملعزولةاملبعدة  واملجاالتاملندمجة 

 التي ا والخيارات تأثير اتجاهات العوملة الليبرالية
ّ
ا الدولة منذ عتهبت

                                                           
الجتماعي في فهم التطرف العنيف دراسة  تنسيق ريم بن اسماعيل '' منشورات املنتدي البعد ا13 

  2020التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية  
14 https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-
lextremisme/  

 مصدر سابق 15 

https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-lextremisme/
https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-lextremisme/
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اوت التنموي ال فقط بين تفااويطرح قضااااااااااااايااة ال أواخر الثمااانينااات

  .االقاليم بل داخل املدن نفسهاالجهات و 

 .فبحسااااااب تعبير الجغرافّية األمريكية ساااااااسااااااكيا ساااااااسااااااان 

Saskia Sassen.   أنتجت العوملة الرأسااااااااااامالية املفتوحة منافسااااااااااااة

 ة متمركزة في مدنأنشااااااااااطة اقتصااااااااااادي ومن ثمة الكبرى، بين املدن

وغير مباشااااارة   لشاااااريحة  أعمال ووظائف مباشااااارةعصااااارية ومهن و 

في املقابل اشااااااكال جديدة من وأنتجت  ،مهنية قادرة على االندما 

عزل وطّوق غير 16الالمساااااااااااواة داخل الفضاااااااااااء الحضااااااااااري نفسااااااااااه 

 وتركهم فيناااااادمجين وأحكم آليااااااات مراقبتهم وتقفي خطاااااااهم امل

 Luc.  17شااااااااااااايااابللوبولتونساااااااااااااكي و  اهأي خااار  مااا يسااااااااااااامياا ''الخااار ''

Boltanski et Eve  chiapello   . ''ها في التي تقاس ''مدينة املشاااريع

 تهم ومرونتهم وقابليتهم للنشااااااااااااااط الذيقيمة ومكانة األفراد بحركيّ 

ا ها سااااااااااعد. للعوملة اذن وتثمنهتفرزه الّروح الجديدة للرأساااااااااامالية 

 األغلبية. منبوذ ها وهمو  األقلية وأشقيا هاوهم 

                                                           
16 Voir sociologie des inégalités Olivier Galland et Yannik Lemel  Armon colin 
pp 224 -227 ،  2018  
17 Boltoanski et Chiapello le nouvel esprit du capitalisme  
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تجلي تمظهراتااااه باااادأت تاملعولم   تجاااااه اال مثاااال هااااذا آثااااار   

الواضاااااااااااااحاااااة بين األحيااااااء  الفوارق من خالل   في تونس العمرانياااااة

في العوملااااة  املناااادمجااااةالّراقيااااة و  الجاااادياااادةالتجمعااااات العمرانيااااة و 

 ا التي تتركز فيهااو   الخاادماااتيااةاملاااليااة  و   واالنشاااااااااااااطااة االقتصاااااااااااااااديااة

مصحات متعددة الصحية الخاصة من عيادات طبية و  الخدمات

الترفياااه ومراكز التساااااااااااااوق ال اااااااااااااخماااة  مرافقو   االختصااااااااااااااااصاااااااااااااااات

املركز العمراني  )البحيرة،  والشاااااااااااااركات واملؤساااااااااااااساااااااااااااات الخاصاااااااااااااة

وقس على ذلك في اكبر  .العاصااااااااااااامة.. قرطا  فيحدائق  الشااااااااااااامالي،

ة والطرفيااااااة حيااااااث البناااااااء الفوضاااااااااااااوي األحياااااااء الفقير و  ،املاااااادن  (

تعقد تية و نقر الخدمات وتردي البنية التحالسكن االجتماعي و و 

ما ك ،أصاااابحت حياة الناس البسااااطاء حيث ات االجتماعية العالق

 ا دائماا اصاااااااااااااراعاا ،آصاااااااااااااف بيااات  يساااااااااااااميهم عااالم االجتماااع اإليراني

ما خلق داخل االحياء م االدارةتمرة لسااااااطلة الدولة و مخاتلة مسااااااو 

 
ّ
مون با يتعاي  فيه املعدالشعبية نفسها واقعا سوسيولوجيا مرك

 
ّ
 و  ىة وشااااارائح وساااااطوالفئات الهشااااا

ّ
ظومات رمزية ولغوية مه منتنظ

فااااالحي الشاااااااااااااع ي فضاااااااااااااااااء جغرافي وساااااااااااااكني ، عالئقيااااة متااااداخلااااةو 

ءينروبولوجي مركب الّدالالت و ليس بوأنث
ّ
ليشااااااااااحيث  ''  ة صااااااااااما

ّ
 ك

ومكانيا سااااااااااااااكنا ومتحركا، ومكانا للمر ي  حيزا اجتماعيا  الشاااااااااااااارع

 وهو يمثل كيان ،املسموعو 
ّ
تي ل فيه املشاعر والراء الا معقدا تتشك
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بهذا نفهم كيف حّول  ساااااااااااااكان   18عبير عنها بطرق فريدة '' يتم الت

زي البرجواد طردهم من الفضاء العام األحياء الشعبية والذين أري

وتنتقده نانساااااااااا ي فريزر .   كما يريده هبرماس -االقصااااااااااا يو  املهيكل 

Nancy Fraser  -   ية املرئالشاااارع الى حلبة صاااراع  ومجال للتجلي و 

د أنه و 
ّ
مفتاحا ضااااااااااروريا لفهم الحياة االجتماعية صااااااااااار  هو ما يؤك

راتها
ّ
 في املجال الحضري التونس ي .  وتوت

وسااااااااااااااائاال النقاال  االساااااااااااااتهالك وانعاادام وكلفااةفطرق العي  

لى ع فعليااة الغنيااة شااااااااااااابااه مغلقااة تلااك االحياااءالعمومي تجعاال من 

ة عبر الوسائط االفتراضي ومفتوحة فقط شباب االحياء الشعبية

   من قبل األمن ان حصااااااااااااال وارتادوها ن بل هم مطاردو  ،و الصاااااااااااااورة

 متهم املثبتة على بطاقاتوعناوين إقا بسااااااااااابب لباساااااااااااهم ومالمحهم

ه اليها مرشد الشا ي منذ أواخر الثمانينات وهي ظاهرة نبّ  ،هوياتهم

ساااااااااااااع العمراني التي فصااااااااااااالاااااات بين الفئااااااات حين بين حركااااااة التوّ 

.  ولتعبير جاك دونزيبأي  والعلياالضاااااااااااااعيفة والفئات املتوساااااااااااااطة 

                                                           
االوسط ترجمة أحمد زيدان املركز أصف بيات الحياة سياسة كيف يغير بسطاء الناس الشرق 18 

   2014القومي للترجمة القاهرة '' 
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Jaques Danzelot    .   مت الفوراق الطبقية التي ظهور ثالث  جساااّ

 . 19سرعات داخل املدينة 

جهتاااااه من  انتباااااه .  Zygmunt Bauman بوماااااان.زيغموناااااد 

نظيم السائلة في ت افرزتها الحداثةلهذه السمة الجديدة التي  بدقة

التي يطل هااااا  واملردوديااااةاملجااااال الحضاااااااااااااري وفق معااااايير النجاااااعااااة 

معااااارك للحّولاااات املاااادن الى ساااااااااااااااااحااااات  املعولم، والتي أسااااااااااااامااااالالر 

بين من يتمترساااااااااااااون داخاال بناااءات الجاادياادة  والّرمزيااةاالجتماااعيااة 

                                                           
19  Selon   Jacques Donzelot، dans son ouvrage Quand la ville se défait، 
Quelle politique face à la crise des  
Banlieues ?، Paris، Seuil، 2006. Les lignes de partage du territoire se  font 
dans la société française comme suit   - Les minorités ethniques et les 
pauvres dans les zones de relégation.  
- Les petites classes moyennes dans les communes rurales et périphériques 
(périurbaine).  
- Les centres gentrifiés investis par une population cultivée، financièrement 
aisée، et soucieuse des avantages du positionnement géographique au 
centre pour l’emploi، les loisirs et l’éducation des enfants. 
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سااااااااامة هذا   باإلقصااااااااااء.ومن يشاااااااااعرون   20محمية خشاااااااااية الغرباء 

رق  هم ط ورمزي تحّول الي تباااااعااااد ثقااااافي املجااااالي أنااااه  االنفصااااااااااااااااال

 العي  
ّ
ري ساااؤال ح هنا يطفو والجماعية،  واملتخيالت التوالتمث

ل هاااا الرقيق  التونسااااااااااااا ي فتحيعااااالم االجتماااااع  باااااالهتمااااام يطرحااااه

االساااااااااااااتهالك املنّوع من املنتجاااات والخااادماااات في الطبقاااة  انحسااااااااااااار

 البرجوازيااة وبااات علىع حكرا هاال غاادا املتنوّ  وحواشااااااااااااايهااا املهيمنااة 

  الطبقات قدر غيرها من  واملقرف( )املمّل مط املنّ 

الحدود( )ليسااااااااااااات الجدران  نقول إجابة عن هذا الساااااااااااااؤال 

ة رمزية  داخل ي ه تلك ،وساااالوكيةاملدن مادية بل هي أيضااااا وخاصااااّ

قات اساااسااها نفهم العال والتي علىالحقيقة الجديدة املثبتة اليوم 

بااه  يشاااااااااااااعر وتعبيرات ماااعبرهااا دوافع  واالجتماااعيااة ونقرأالطبقيااة 

شاعر ك موبالتالي الدوافع التي تحرّ  .أوالد الحوم من حرمان نس ي

الغضااااااااااااااب واالحتجااا  لااد هم و تعلن اساااااااااااااتحااالااة تحوياال الفضاااااااااااااااء 

                                                           
20 C’est dans la ville que sont définis les champs de bataille، que sont 
dessinées les lignes de front. Les tranchées fortifiées (abords 
infranchissables) et les bunkers (bâtiments massifs étroitement gardés) qui 
visaient à tenir les inconnus à l'écart et à leur barrer le passage sont en 
train de devenir l'un des aspects les plus visibles des villes contemporaines 
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االجتماااعي الى فضااااااااااااااااء أساااااااااااااياال في ضاااااااااااااااّل احتااداد الفوارق وغياااب 

 العدالة . 

ة ظهور وتشاااااااااااااكااال االحيااااء الهاااامشاااااااااااااياااة حركااالناااذكر هناااا أن 

ات الدّراسااانت موضااوع اهتمام علم االجتماع و ك تاريخيا  الطرفيةو 

منذ الخمساااااااااينات مع تونس في  الحضااااااااارية والجغرافية الحضااااااااارية

 ثم مع فر  سااااااطمبولي  وحافظ سااااااتهم  Paul Seabag.  بول سااااااباغ

وحركة الهجرة الداخلية من األرياف من خالل تناوله ألزمة الريف 

ذه لهاااالتي تجعلناااا نفهم الااادور الباااارز  وهي الااادّراساااااااااااااااات الى املااادن 

وهو تحول بارز في  ،1984الفئات الهشاااااة في انتفاضاااااة الخبز سااااانة 

دور الشااااااااباب الجامعي  ب االحياء في الفضاااااااااء العام بعد شاااااااابا دور 

 هنا فرضاااااااااية للبحث اليوم  والحركة العمالية ونساااااااااتطيع ان نقدم

 على عبر تراكماااات  حول تشاااااااااااااكااال هاااذا الفااااعااال االجتمااااعي املحتر

مع الجهات  رنينه  تصاااااااااااااادي اجعلت منه فضااااااااااااااء  عقود حت ىمد

يلية جرات أنتروبولوجية و للثورة العتباالّداخلية منذ األيام األولي 

ااأدوات نقااال  ساااااااااااااّرعتهاااا وساااااااااااااااائااال التواصااااااااااااااال االجتمااااعي الحاااديثاااة كا

  . للتعبئة كأدوات  كذلكلزأحداث والوقا ع و 

التعبير عن هاااااذه الهوياااااة الجمااااااعياااااة '' أوالد الحوم '' كماااااا 

ب ىموسيق تعبيرات وعات االلتراس  و ماالنتماء ملج
ّ
 رافيتي الغو  الرا

حث بال بعد الثورة هو ضاارب من قضااية املن عشاارة ساانواتالطيلة 
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ة ذوات مستقلكمجتمع   غالبة مجتمع األفرادمل مغايرة حلول  عن 

بل هي في تنافس غير  ،ومتنافسااااااااااااة وفق منطق اقتصاااااااااااااد السااااااااااااوق 

هاااااا او بعضاااااااااااااهاااااا   املاااااال -متكااااااف  بين من يملاااااك ر وس
ّ
)املاااااادياااااة  كل

 كاااذلاااك وهي ، مزياااة ( للتفوق ومع من يفتقااادهااااالر االجتمااااعياااة و و 

ر اكثم العفوي والتلقااااااا ي والعاااااااطفي يشاااااااااااااكاااااال من التنظ اعالن 

اباة ة كالحزب والنقليدية املدنيّ م التقيفاعلية من اشاااااااااااااكال التنظ

الااااادينياااااة حول  اشاااااااااااااكاااااال الترابط االجتمااااااعي  والجمعياااااة وكاااااذلاااااك

د ولكنهاا ال تمااهي وال .امل اااااااااااااجاد والحلقاات الادينياة  هي مقولاة توحاّ

خليااااااة بقاااااادر مااااااا ترسااااااااااااام الفوارق الااااااد  تطمس االختالفااااااات وحت
ّ
ا

 خطوط التباعد مع الخار  '' الغير '' . 

التي تاادعم هااذا االتجاااه الجااديااد في  األخرى من املؤشااااااااااااارات 

من الشااااااااااباب أن أهم شااااااااااعور  ٪ 64،7االحياء الشااااااااااعبية هي إجابة 
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ثم الحي بنساااااااااااااباااة   21واألقرانملجموعاااة االصااااااااااااااادقااااء بااااالنتمااااء هو 

 22 ٪ 45و الوطن أماء للبالد نتاال  قبل 53،9٪

ن م اقتباساااا التونساااية اليوم  هذا يجعلنا نصاااف العاصااامة

 الحق في املدينة''في كتابه املرجعي  . Michel Henri.   ميشااال هنري 

القديم لم يعد  حيث بامها صااااارت عرضااااة ألزمة وجودية حقيقية ''

ا مل وهو اقتباس يذهب بنا ،بشاااااااااااااع وبال روح الجديديمكنه البقاء و 

ديكاااليااة ايااالجغراف ''مع من ذلااك أبعااد
ّ
 David. لااديفيااد هرفي''  الرا

                                                           
 ريم بن اسماعيل مصدر سابق  21

  19    Voici ce qu'écrit Teresa Caldeira au sujet de São Paulo، deuxième ville 
du Brésil، en pleine expansion: 
São Paulo est aujourd'hui une ville de murs. Des barrières physiques ont été 
construites partout، autour des maisons، des immeubles، des parcs، des 
places، des bureaux et des écoles […]. Une nouvelle esthétique sécuritaire 
gouverne tous les types de constructions et impose une nouvelle logique de 
surveillance et de distance Et c'est dans ces lieux que se déroulent la 
gestation et l'incubation des besoins et désirs humains، c'est là qu'ils se 
développent dans l'espoir d'être satisfaits، qu'ils courent le risque de la 
frustration et، de fait، c'est là qu'ils sont le plus souvent étouffés 
22 https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-
lextremisme/  

https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-lextremisme/
https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-lextremisme/
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Harvey    . املواطنة املتمردة التي أنتجتها أشاااااااااااااكال  اليحين يحيلنا

كل التي تطرح بشااااااااء االجتماعي في املدن املعوملة و الحيف واالقصااااااااا

راديكااالي حق العي  في املجااال الحضاااااااااااااري وتوفير مقومااات الحياااة 

 ّدامجةال املدينة في الحق ليصبح النضال من أجل ،ملن حرموا منها

ال الااذي وهو املجااالجااامع لشاااااااااااااباااب االحياااء الشاااااااااااااعبيااة  اإلطااارهو 

دفاعا عنه اساااااتراتيجيات من أجله و ساااااتتشاااااكل حوله ومن خالله و 

  23.املقاومة

عة الشاااااااااااااغل والترفيه واملت والحق في ،ةفتوفير املرافق العام

، البوليسعنف ورفض الفساااااااد واملحسااااااوبية و  ،ن جهةالحركة مو 

ومتضااااااااااااااامنااة بين  ومقاااومااة جماااعيااةريجيااا محاااور تعبئااة تااد غاادت

هذا الخرو  االحتجاجي للتصادم مع  وفي ،الشعبيةشباب االحياء 

  ،أجهزة الاااادولااااة ممثلااااة في االمن
ّ
 ،الشااااااااااااابااااابت رمز الظلم في تمثال

 و عض وساااااااائلرساااااااالة ساااااااياساااااااية ساااااااعت التصاااااااريحات الحكومية 

هب النو  لعنفاالى احداث الشاااااااااغب و  باإلشاااااااااارةاالعالم الي تجاهلها 

زت  تناقلتها جّل  التي
ّ
  عليها.وسائل االعالم ورك
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ّ
مرئياااة جوهر هاااذه الرسااااااااااااااااالاااة هو الخرو  من منطقاااة الال

قلب  ووهبالحقوق تع والحق في التّم  والبحث عن موقع في املدينة

ركة الهوية املشااااااااااااات مغايرة تبنيللمعيارية الساااااااااااااائدة وخلق ملعيارية 

 مااااخصاااااااااااااومهاااا وتتحااادي  دهممن تعااا وتخوض عبرهاااا املواجهاااة مع

فااااالنواة الصااااااااااااالبااااة للهويااااة  .واساااااااااااااتصاااااااااااااغااااارا واهااااانااااةتعااااده احتقااااارا 

 الدينية بل اجتماعية و  هذه املرة  لم تكن  الجماعية ألوالد الحوم

  .نمطية

ر بعاااد تحرّ  االجتمااااعي الاااذياملجاااال  تحّول فييالضااااااااااااايم  إن 

 
ّ
عتراف ال لزاعا   ''أو انت األحياء طلبامحّرك لطاقات شباب  ورة الىالث

نساااااااااااااتحضااااااااااااار مقولاااة الصاااااااااااااراع من أجااال  هناااا للكراماااة،اي طلباااا  ''

لفهم  .   Axel Honnteh.  هونااث يقترحهااا أكساااااااااااااياالالتي االعتراف 

الى  ثالثاة نمااذ  هاا   وتفصااااااااااااايل  جادلياة الصاااااااااااااراع االجتمااعي اليوم 

ة  ات هي محااااّل صاااااااااااااراع داخاااال العالقااااات االجتماااااعيااااّ
ّ
لتحقيق الااااذ

    ةاملعاصر 

ما، يجمع فردا بمجموعة  الحّب الذيهو املسااااااااااتوى األّول، 

هذه القّوة العاطفية التي تربطه بمجموعته هي التي تحّقق  فقطف

قاااة في الّنفس وبااادومهاااا لن يتمكن من املشااااااااااااااااركاااة في الحيااااة 
ّ
لاااه الث

ة وهو الشاااااااااااااعور الااذي يحرر املغتربين من اغترابهم كمااا نجااد  العااامااّ

ملغترب لم غير أن هويااة ا 1844ذلااك عنااد ماااركس في مخطوطااات 
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اتتعااد تختزل في البروليتاااري 
ّ
الجماااعيااة لم تعااد الطبقااة باال  والااذ

  .صار للمغتربين وجوها عّدة

 بااااعتباااارهسااااااااااااايااااسااااااااااااا ي. فاااالفرد، –الثااااني، قاااانونياملساااااااااااااتوى 

ن ع اعلى أّمهاااا تعبير  وواجباااات، تااادرك أفعاااالاااهحقوق  مساااااااااااااتقال لاااه

وني نهنا يكون االرتباط ضاااارورّيا بين االعتراف القا اسااااتقالليته من

ات. لكن هذا ي
ّ
فهقامة عالقة دائمة مع  كاف،ل غير ظواحترام الذ

اس بااالتعاااطي  ر احترام اجتماااعي يسااااااااااااامح للنااّ
ّ
الّنفس تشاااااااااااااترط توف

اإليجا ي مع قدراتهم ومواه هم أو مع بعض القيم املساااااااااااااتلهمة من 

قافّية ومن ثقافتهم الفرعية
ّ
 .هوّياتهم الث

 تبطالذي ير عي االجتما يتعلق بالتقديراملساااااااااااااتوى الثالث  

ات، أو ما نساااااااّميه باإلحسااااااااس بالقيمة فلم يعد ممكنا 
ّ
بتقدير الذ

أن نفهم دوافع اإلحسااااااااااس بالغبن واالحتقار واإلقصااااااااااء واالزدراء، 

إذا اكتفينااا من جهااة، وأدوات الّتحّرر واالنعتاااق، من جهااة أخرى، 

ستغالل واال للّتناقض بين رأس املال والعمل    بالر ية االقتصادوية

بااقاايا
ّ
ياام، وبااحاايااف الااعااالقااااااات لااطاا . فاااااااألفااراد يشااااااااااااااعاارون بااااااالضااااااااااااااّ

اال أو أجراء، بااال بااااعتباااارهم  ة، ال فقط بااااعتباااارهم عماااّ االجتمااااعياااّ

وكرامااااااة  وهويااااااة،رغبااااااات غير مشااااااااااااابعااااااة، ولهم ذاكرة،  ذواتااااااا لهم

 .  (البشرمن  غباركأشياء )ويرفضون ان يعاملون 
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 ةالصاااااااااااااراع وليس التوافق الفوقي اذن هو الذي يميز املرحل

الحاااالياااة من التحّول الاااديمقراطي التونسااااااااااااا ي وهو صاااااااااااااراع محوره 

 بقي وتعبيراته رمزية ومادية وهو ليس صااااراعااملركزي اجتماعي وط

 حول أسااااااااااااائلااة الحااداثااة واملحااافظااة ال يااأخااذ بعين االعتبااارثقااافيااا 

 . املطالب الحيوية للفئات الضعيفة

كهويااااة  '' اوالد الحوم '' هكااااذا وقفنااااا عنااااد وظيفيااااة مقولااااة

  2021 وفيفري   في تتبعنا لتحركات جانفيراساامة للحدود  جماعية

 ،ح به حدود هذه الورقةمساااااااااااوتفصااااااااااايل ال تدون توساااااااااااع  ،وحاولنا

برالية عليه لليتأثيرات العوملة اربطها بتحوالت املجتمع التونساااااااااااا ي و 

ل الفاعلين منذ ثالث عقود و 
ّ
تنزيل ر يتنا  ضاااااااااااامن االهتمام بتشااااااااااااك

 لد هم . املقاومة ال التمرد و أشكالجدد و تجدد فضاءات و 
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 ابــــــــــــــــوشب وماحل أوالد  املدينةاحلق يف 
ارك ال ـاصر حصـ'ح  ـاـــــــــــمع اجملتمع املدين

  ''فأنت اآلن حّرمفر 
لساااااااااااااااااان الجميع الحااااادياااااث عن الااااادور املتناااااامي  ىيتردد عل 

ية موهو تثمين يراد به التشااااديد على اه ،للمجتمع املدني في تونس

املجتمع الحااااااديااااااث مقاااااااباااااال املجتمع التقلياااااادي في نظر عاااااادد من 

ويراد به أيضاااااااااااااا التأكيد على أهمية هذا املجتمع املدني  ،الباحثين

ط 
ّ
  إفااادة  مركز  إحصااااااااااااااائيااات .الااّدولااةاملساااااااااااااتقاال للحااّد من تسااااااااااااال

 ومنظماااااااتتؤكااااااد هااااااذه الطفرة الكميااااااة لجمعيااااااات   للجمعيااااااات 

 املجتمع املدني 

 ةواليات ال مهوري ىاملد   عل  سدة جمعيات ا  تم  توزي -4-رسم بيا   

 
 2020املصدر احصائيات افادة ديسمبر 
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 زي  ال معيات بحسب مجاالت النشاطتو  - 5-رسم بيا   

 
 2020املصدر احصائيات افادة ديسمبر 

طور الحاااااصاااااااااااااااال في تونس في حجم ومجاااااالت جلي إذن التّ  

 
ّ
ااافياااة وإذ تبقي هاااذ .ت املجتمع املااادنيعمااال جمعياااا ه األرقاااام غير كا

اذ هي تتعلق بااااالوجود  ،لتشاااااااااااااريح دقيق لواقع العماااال الجمعياااااتي

ا كمؤساااااااااااااساااااااااااااات له القانوني للجمعيات وليس بالوجود الفعلي لها 

و ه بنااء على هاذه املعطياات  لالنتبااهفات ال غير أن ال  ،برامر عمال

ي إذ تبقي تونس الكبري ف ،الحيف بين الجهااات في عاادد الجمعيااات

 مقارنة ٪25مع تفوق واضاااااي لوالية تونس ب  ٪32األولي ب املرتبة 

 ٪4و  ٪1واليات في أساافل الساالم بين  7حين تبقي  في ٪2بمنوبة ب 

 ،القصااااااارين ،الكاف ساااااااليانة ،باجة ،جندوبة ،بنزرت زغوان، )وهي

 توازن الجهوي النتشااااااارال( يكشااااااف هذه الجدول ال،ساااااايدي بوزيد
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كزي والحضاااااااااااااري الغااااالااااب املجتمع املاااادني و الطااااابع املر  جمعيااااات 

  .عليه

املااالحااظااااااة الااثاااااااناايااااااة تااخااّر مااجاااااااالت الااعااماااااال حاايااااااث تااااااأتااي 

 ثم املااادارس ب   ٪19 70، ب ىاملرتباااة األول الثقاااافياااة فيالجمعياااات 

وال نجد هنا تفصاااااااايال حول طبيعة عمل هذه الجمعيات  ٪ 19،37

وال  ٪1،71ات الشااااااااااااابااااب ساااااااااااااوي ياااعثقاااافياااة في حين ال تمثااال جمال

 .٪ 0،89الجمعيات النسوية  نسبة ىتتعد

فهم عالقة الشااااااااباب باملجتمع املدني فقط من هذه الزاوية 

 ع مفادهمتساااااارّ  معمّم و يؤدي الى اسااااااتخالص واالحصااااااائيةالكمية 

من العمل املدني  ونفورهمضااااعف اهتمام الشااااباب بالشااااأن العام 

ة فالنساااااااوية التونساااااااي ،أو الى ربط النضاااااااالية بالحجم والساااااااياسااااااا ي

ضاااااال الكمي بف ضااااااعفهانشااااااأت وال تزال تتطور رغم  مثال املسااااااتقلة

حقيقاااة الواقع االجتمااااعي وتجرباااة املعي  اليومي ف   .نضااااااااااااااااليتهاااا 

بتحليل مغاير لهذه العالقة  وتساااامحللشااااباب تحمل دالالت أخري 

فكيف نفهم إذن هذه  والساااااااااااااياسااااااااااااا ياملدني  واملجالبين الشاااااااااااااباب 

 وماا ي نعيشااااااهالعالقة في ضاااااال التحوالت االجتماعية املعاصاااااارة الت

هي رهااانااات التقااارب الااذي حصاااااااااااااال في تحركااات باادايااة السااااااااااااانااة بين 

ملدني ا وناشطات املجتمعونشطاء  وشبابشباب األحياء الشعبية 

   املنظم
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هناااك اتفاااق يكاااد يكون شااااااااااااااامال اليوم بين الباااحثين حول 

 ىال اسااااااااتنادا ،و عده 2011دراسااااااااة حركية املجتمع التونساااااااا ي قبل 

هذه  العالقة بين والىاملدني من جهة  واملجتمع العالقة بين الدولة

وهو مااا يمثاال تحااديااا جوهريااا  ،الفعلي نفسااااااااااااااه واملجتمعاملنظمااات 

لتفااااااادي الطااااااابع النخبوي للحركااااااة املاااااادنيااااااة وتوسااااااااااااايع قاااااااعاااااادتهااااااا 

 .24االجتماعية 

حيل املدني يلم يعد مفهوم املجتمع  ،النظري  ى املستو  ىعل 

لازأفاراد بامااااااا هام أفاراد  الاطاوعاي الاجاماااااااعاي لاالناخاراطإلاى الاتاعابايار 

بل أصااااااااااااابح هذا األخير  ،من كّل روابط جماعية تقليدية متحررون 

 ا،أيضاااااااااااااااحاااضااااااااااااانااة متطورة للنضاااااااااااااااال من أجاال مطااالااب جماااعيااة 

 صاااااااااااااارت ،ثقافيةوغير  كانت ثقافيةساااااااااااااواء  ،الجماعية فالهويات

كمااااااا في عاااااادة دول  ،جزءا من محاااااااور نضااااااااااااااااااال املجتمع في تونس

 تطور مفهوم وخالفيااا حول ري حاااّدا الجاادل النظ العااالم، وال يزال

   .املجتمع املدني ووظائفه

الي نر مرجعي لعباااااد القاااااادر الّزغااااال  وباااااالعودةتونساااااااااااااياااااا 

التونسااااااااااااا ي ملفهوم  قباااالأّن التّ نفهم  ،الطاااااهر لبيااااب وملساااااااااااااااااهمااااات

                                                           
الحبيب مرسيط دور منظمات املجتمع املدني في الثورة التونسية ضمن مؤلف جماعي حركية املجتمع 24 

  2020ولدي القسومي دار محمد على التونس ي في عشرية الثورة تقديم م
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 تشااااااااااااااف باكو باإلنفتاح الساااااااااااااياسااااااااااااا ي  تاريخيا اقترن املجتمع املدني 

مقراطية واليسااااارية، زاء عامة من النخب الديلدي أج الغرامشااااية

باااالوعي بمركزياااة املعركاااة الثقاااافياااة والتحتياااة في مساااااااااااااااار  اقترن  أي

ما يتأكد اليوم من خالل دوره في نشااااااااااااار  وهو ،الديمقراطيالتغيير 

خاصاااااااة أمام  على نطاق أوساااااااع والعدالةقيم وثقافة الديمقراطية 

  االسالمية.قوة الحضور الثقافي للجماعات 

ات نرصاااااااد بداي ،تنقله الوقا ع الذي املساااااااتوي العملي ىوعل

املجتمع املدني "القائم" والحركات االحتجاجية  لتقاطع بينموفقة 

النمطية الفاصاالة بين فضاااءات  غّير الصااورةمما  للفئات املهمشااة

 رى الصاااااااااااااغوالبرجوازياااة  ىفعااال النخاااب واملنتمين للفئاااات الوساااااااااااااط

( ...فنانون  ،صاااااااااحفيون  ،محامون  أطباء، ن،جامعيو  مدرساااااااااون،)

ة،ات أخرى وفئا زز فرص شاااااااااااااتاات "املهيمن وهو تقااطع ع مقصاااااااااااااياّ

 .الهيمنةفي معركة التحرر من  "عليهم

من هناااااا بااااادأ املجتمع املااااادني في االضاااااااااااااطالع بمهاااااام محوّل  

رات تمكين تعبي وبالتالي ،الجديدةسااااااااااااااسااااااااااااا ي للحركات االجتماعية 

مرئيين مناملقصااااااايين 
ّ
مسااااااااحة في الفضااااااااء العمومي كفضااااااااء  والال

التي تخوض معركة مواقع  ى لتداول جعله ضمن القو للمواجهة وا
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طويلاااااة لفرض محااااااور العااااادالاااااة االجتمااااااعياااااة والتنمياااااة والحقوق 

   .25ةاالقتصادية واالجتماعية وغياب العدالة عام

معيات من ج ،هذا التقاطع بين املجتمع املدني بكل مكوناته

ومنظمات مساااااااااااااتقلة تاريخية ومنظمات وجمعيات جديدة وفروع 

ااتااه مجتمع"ودوليااة ملنظمااات   ،الهااام '' بفاااعليااه ومطااالبااه وتحركا

ر ناااة باااالواقع عبهنتاااا  معرفاااة جاااديااادة ومحيّ تحّوالت ترتبط باااأفرز 

سااااااااااااااهم فيها  ،بحوث موجهة ودراساااااااااااااات قطاعية وجهوية ومحلية

 وبتنظيم املناصاااااارة القانونية ،جامعيون ومهنيون وباحثون شاااااابان

اهم كذلك في  وسااااااااااااا ،واإلعالمية للمطالب وللمحتجين والنشاااااااااااااطاء

تقوية القدرة التعبوية واللوجسااااااتية للفاعلين امليدانيين وتمكينهم 

                                                           
 نذكر هنا عديد املبادرات التي  سارعت بهعالن تضامنها و انحيازها لتحركات الشباب  25 

/:reponse-/ftdes.net/ar/unehttps- جانفي 20بييان جمعيات املجتمع املدني بتاريخ 

economique/-politico-crise-une-a-repressive   

 الّدولية التضامن وحملةتشكيل ائتالف التونسيين بالهجرة للدفاع عن شباب الحركة االحتجاجية 

 .https://ar.lemaghreb لرئيس الجمهورية قيس سعّيد املّوجهة والرسالة

rapporteur-au-ouverte-https://ftdes.net/ar/lettre- رسالة املنتدى للمفوض األممي

-liberte-la-a-et-pacifique-reunion-de-liberte-la-a-droits-les-sur-special
-liberte-la-sur-unies-nations-des-speciale-rapporteuse-la-dassociation

dexpress/-et-dopinion  

https://ftdes.net/ar/une-reponse-repressive-a-une-crise-politico-economique/
https://ftdes.net/ar/une-reponse-repressive-a-une-crise-politico-economique/
https://ftdes.net/ar/lettre-ouverte-au-rapporteur-special-sur-les-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-liberte-dassociation-la-rapporteuse-speciale-des-nations-unies-sur-la-liberte-dopinion-et-dexpress/
https://ftdes.net/ar/lettre-ouverte-au-rapporteur-special-sur-les-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-liberte-dassociation-la-rapporteuse-speciale-des-nations-unies-sur-la-liberte-dopinion-et-dexpress/
https://ftdes.net/ar/lettre-ouverte-au-rapporteur-special-sur-les-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-liberte-dassociation-la-rapporteuse-speciale-des-nations-unies-sur-la-liberte-dopinion-et-dexpress/
https://ftdes.net/ar/lettre-ouverte-au-rapporteur-special-sur-les-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-liberte-dassociation-la-rapporteuse-speciale-des-nations-unies-sur-la-liberte-dopinion-et-dexpress/
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كاامااااااا دفااع نااحااو  بااناااااااء  ،ماان مااوارد ماااااااديااااااة ال تااتااوفاار لااهاام ذاتاايااااااا 

  ...االقتراحات وصياغة البدائل

ثم أن قيمااة هااذه املمااارسااااااااااااااة التفاااعليااة املتحققااة في املكااان 

لية تقوي فاعوالزمان وعبر تجارب ميكروسوسيولوجية ما انفكت 

سااااااااياسااااااااية ودعائية  ى ل موازين قو ظمقاومات الهام  ومرئيته في 

ة
ّ
 .مختل

مياااادانيااااة، -نحن بهااااذا الت اااااااااااااخير للااااديناااااميكيااااة املركبااااة 

ن املجتمع املاااااادني بين منظمااااااات وجمعيااااااات م -رمزيااااااة، إعالميااااااة 

أت والتي بد ،الجدد الشاااااااااااااعبية وفاعليهاوتعبيرات شاااااااااااااباب األحياء 

ة لحكم بن علي وتساااااااااااااارعت في منا  بوضاااااااااااااوح في العشااااااااااااارية األخير 

ناافااتااح نااااااافااااااذة لاافااهاام تااطااورات الاافااعاااااال  ،الاااااادياامااقااراطااياالناافااتاااااااح 

االحتجاااااااجي من خالل امكااااااانااااااات التفاااااااعاااااال بين مااااااا يتم داخاااااال 

 .في تفاعل معها  مواجهة أوسواء في  ،املؤسسات وما يتم خارجها

اااات جااااانفي  نقف  لحظااااة  على2021فيفري اليوم مع تحركا

 ار وفي املواقف بين شااااااااباب االحياء الشااااااااعبيةتفاعلي في األدو  تغيير

 راتوتعبيمجمل تنظيمات  ،عمأ و شااااااااااكلاملجتمع املدني  وشااااااااااباب

نااااة املؤم والتقاااادميااااةاملجتمع املاااادني ذات الخلفيااااة الااااديمقراطيااااة 

ن موهو فرز ذو أهمية تاريخية  ،واملساااااااااااااواة والعدالةبقيم الحرية 
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ّ
 دون ادات الشااااااااااهمن خالل عدد من  نقف على أهمها جوانب.عدة

غير أنااه يبقي  ،الورقااة هااذهمااا بهتوساااااااااااااع وتحلياال معمق ال تسااااااااااااامح 

من املهم أن تعود اليااااه التحليالت  قصاااااااااااااوى موضاااااااااااااوع ذو أهميااااة 

  والسياسية.االجتماعية 

 
 ن عرفةتصميم نجالء بجتماعي للمنتدي املصدر املرصد اال 

اخترنا تناول نسق التحركات من خالل ثالث جهات لتأكيد 

لحضري ولتأكيد خطوط الصراع الذي تشق هذا الفضاء طباعها ا

 االنكسار الخر بين املناطق 
ّ
الحضري نفسه واملختلفة عن خط

وفق مؤشرات التنمية الجهوية الساحلية والجهات الّداخلية 

  واملحلية.

بطة التونسية للدفاع عن من بداية نطلق ن
ّ
متابعة الرا

 والتياالخيرة  واملحاكماتحقوق االنسان لحملة االيقافات 
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 لغبكشفت أّن عدد املوقوفين حسب احصائيات تقريبية متداولة 

حمالت  كما عرفتبعد أيام  1960 ىلإرقم ارتفع  وهو ،1680

ايقاف  632سجلنا  جانفي حيث 18 أّيام االعتقال ذروتها

سين املال  ابناء حي التضامن الكبري وحدها منبالعاصمة وتونس 

 200سجلنا  حيث جانفي 20يوم ثم  ،طبربةوفوشانة والسيجومي و 

 .شاب 242ايقاف  لناجانفي سّج  21يوم و  ،رمعظمهم قصّ  ،اإيقاف

سبوق مجانب الرقم املرتفع لعدد املوقفين بشكل غير  ىوإل

 ىلا األخرى عديد املنظمات الحقوقية أشارت الّرابطة و  ،2011منذ 

بادئ م توظيف ترسانة من القوانين البالية التي لم تعد تتالءم مع

أطياف . لقد خّيمت  26الدستور واملدّونة الّدولية لحقوق االنسان

العودة الي املاض ي خاصة بعد  وارتفعت مخاوفاألمنية  الدّولة

حملته من رسائل تهديد  ومامسيرة النقابات األمنية بصفاقس 

  ن.والسياسييصريحة للحقوقيين 

بطةاملديرة  عن الهيئةأميمة جبنون 
ّ
ل لجيمن ا وهي ،للرا

د فتقول '' لق التحركات األخيرةتعلق على  ،الجديد للرابطيات

لسهلة ا فوجئنا مفاجأة سارة في الرابطة واملجتمع املدني للعالقة

                                                           
26 Sana Ben Achour، la répression pénale de la pauvreté vagabondage et 
mendicité Nachaz 24 janvier 2021  
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ا وبين شباب االحياء ومجموعات نناملرنة التي تجّسدت بيو 

ا ينيّ ح افلقد كان الترديد املشترك للشعارات عنوان ،االلتراس

حيائهم أ''أوالد الحوم'' تحركوا بتلقائية في  ..وموضعيا لهذا التقاطع

ك من جهتنا هو ف ما اردنا نحن القيام ،وعبروا عن غض هم املشروع

الى  املدنيونقل املواجهة باملعني السياس ي و الحصار على الحوم 

جانفي  23األلوان يوم  من خالل مسيرة وسط املدينة وهو ما تم 

ين التقت املسيرة القادمة جانفي أمام مجلس النواب ح 26يوم  ثم 

لشبابية الناشطة مدنيا من حي التضامن مع املجموعات ا

يرة أخيرا مسو  ،اصطدم الجميع بجدار املنع البوليس يوسياسيا و 

فيفري والتي انطلقت من ساحة حقوق االنسان لتستمر  6يوم 

 .كلها محطات جّد هامة في التحركات االخيرة ''  ،بشارع بورقيبة 

حملت معها  التي استعرضتها أميمة حركاتسلسة الت  

ي بالتاريخ االجتماع األخير لربط االحتجا إرادية و  محاوالت واعية

 نقله من الحيني اي 2011 التونس ي وبالسياق املعاصر ملا بعد

الى ضرب من التاريخانية التي تحتاجها كّل حركة اجتماعية والني 

دي املتوسط اعلة ومؤثرة على املوسياسية تريد أن تكون ف

 البعيد.و 

وهي منسقة مشروع في الرابطة وعملت بشكل  نورس

 ،'' ردم جمعية '' مسترسل باملقر املركزي مع مناضلي ومناضالت
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ية الشعبشباب من نشطاء الحركة االحتجاجية ومن أبناء األحياء 

'' لقد كنا نعمل صلب لجنة  .التقارب الغني بالّدالالتهذا  تؤكد

بشكل يومي وحرصنا على رصدها وتوثيقها رغم  متابعة االيقافات

ولقد وضعت أنا نفس ي رقم هاتفي ال خص ي  الصعوبات،كّل 

ومنوبة حين شعرنا  في أريانةبا ع فواكه جافة '' حماص ''  ''ىلد

 عنا.مسر على الشباب التواصل نيّ  وتوسعها حت بتالحق االيقافات 

الصدقاء اومة صحبة االرابطة للمد ليلة بمقر 20 قضيتلقد 

على ربط الجسور بين عائالت  باستمرارنا نحرص والصديقات وك

كذلك على كسر  جهة، ونعمل واالعالم مناملوقوفين واملحامين 

 .أوالد الحوم في عزلة ''  ىال يبق  الحصار على شارع بورقيبة حت

بطة كمنظمة حقوقية لفائدة  االنخراطهذا 
ّ
النضالي للرا

 رنا بتقريرها التاريخي بعد أحداث الخبزابناء االحياء الشعبية يذك

'' بالعودة الي الوقا ع ملعرفة هوية فيهجاء  والذي 198427سنة 

أن  يقالتحق لجنةرأت  حركتهالذين نزلوا الي الشارع وهيمنوا على 

معظمهم ينتمون الى صنف لم يحظ لزأسف حتي اليوم بدراسات 

 ،معهيكلة املجتسواء في حركة املجتمع أو في  ،علمية تحدّد موقعه

الذين أفرزهم الريف أو عاطلين ممن قذفت بهم املدارس أو فال

 . وقد كانت هذهاالستقرار.اللذين احتموا مؤقتا بأعمال ال تعرف 
                                                           

  1984تقرير لجنة تحقيق الّرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 27 
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اجتماعي وثقافي وصارت ال تشعر بمبررات  بههمالالفئات تعامل 

 ‘.االنتماء اليه '

ة ضهكذا اذن نفهم املكانة التي يعطيها املؤرخون النتفا 

في التاريخ االجتماعي باعتبارها املنعر  الذي لعبت فيه الخبز 

 وقد تسارع نسق ،الفئات الغير مدمجة واملستبعدة دورا مركزيا

مع تنفيذ السياسات  والهشاشة انتا  التهمي انتا  وإعادة 

االقتصادية النيوليبرالية على امتداد عشرية حكم بن علي وهو 

رة في مراجعته والوقوف عند كلفته الثو  رغمتونس  نجيتخيار لم 

  االجتماعية.

 ل فيواملتمثالتطور الحاصل للحركة الحقوقية بعد الثورة 

تطور اخر  االنسان رافقهنظمات املدافعة عن حقوق تعدد امل

ا وجعلهكيفي يتعلق بالعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان 

ي يومال العمل نورس تؤكد من خالل تجربتها أن  .للجميع متاحة

بطة من  السابق 
ّ
كان له أثر في التحركات األخيرة '' لقد عملنا في الرا

مجموعات محددة مع شباب االحياء الشعبية و خالل مشاريع 

االلتراس حول '' الوقاية من التطرف العنيف ''أو حول '' القانون 
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وفي  ،الذي يكفل الحق في حضور املحامي عند التحقيق 28'' 5عدد 

رغم الصعوبات  ،افة حقوق االنسان'' ونجحنامشروع ''نشر ثق

بين الفئات  الناجم عن االحكام املسبقة  ورغم سوء التفاهم

في  ،الشعبية ومناضلي املجتمع املدني املنتمين للطبقات الوسطي

 كسر االعتقاد السابق حول ال
ّ
عدالة والتمييز في تطبيق مبادئ ال

 ،ليكم أنتم ،'' حقوق االنسان مو  لينا أحنا .حقوق االنسان

لذي أحنا ديما محقورين '' هكذا كان رّد الفعل األول للشباب ا

الدورات التكونية  .. ولكن التكوين شارك معنا في هذه املشاريع و 

لقد كان . و وثقة.وبينهم خلق مّودة  املبادئ والتقارب بينناعلى هذه 

يرة منه نسبة كب وتعرضتة التحركات األخيرة ار في صدهذا الشباب 

في هذا تأكيد على التقاطع  . ''وال جن. واملحاكمة إليقافل

 الخاضعو املمكن بين االلتزام النضالي املؤسساتي املهيكل  والتقارب

 .يةوالعشوائالتلقائية  والتحركات بأهداف واملرتبطللبرمجة 

ها تؤكد نورس بأم ،وحول تقيمها لتجربة املرحلة السابقة 

 ىخاصة لد واالحباطالقلق  حاملة لوجهين '' األول يبعث على

                                                           
املتعلق بتنقيح وإتمام مجلة اإلجراءات الجزائية". .  5"القانون رقم   2016في فيفري  ، أقر البرملان  28 

ى منذ لحظة االحتفاظ، نّر القانون عل إضافة إلى كونه يمنح للمشتبه فيهم الحق في االتصال بمحام

 .ساعة ملرتك ي الجرائم، تمدد ملرة واحدة 48إلى  72تقلير الفترة القصوى لالحتفاظ من 
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م بأن قناعهيمكن ا فكيف ،لإليقاف تعرضواهؤالء الشباب الذين 

 هذه األخيرة مقراطية تحترم حقوق اإلنسان وبأنتونس دولة دي

حيف بعد ما عاشوه مؤخرا من  ودون متاحة للجميع  قيم مشتركة

ذلك هناك  ومع وعائالتهم انتهاك للقانون ومن أيام صعبة هم 

 الحقوقيطاء وناشطات الحقل نحن نش ،ستمر بينناتواصل م

عن  لويسأعاد الى املقر ويريد االنخراط  بعضهم والشباب األحياء

أنا نفس ي بصراحة أشعر  .الفرع األقرب ملقر اقامته لاللتحاق

ي وهو الوجه الثانبمحبة كبيرة نحوهم '' ربيت عليهم الكبدة '' '' 

 لهذه العالقة . 

مع مجتمع ذكوري  وكامرأةحقوقية  تجربة نورس كمناضلة

 رغم ،الحوم في التحركات األخيرة وأوالد '' الفيرا  '' هو مجتمع

 ينهاب والتفاعلجملة األحكام املسبقة التي قد تعطل التواصل 

ن النضالية امليدانية التي تذيب الجليد بيشاهد على أهمية  ،وبينهم

ة التي النخبويكسر لتوق  تحقق منفما  ،الجسور  وتبنياملجالين 

تعرف بها الحركة الحقوقية في أسابيع قليلة لم يتحقق من خالل 

ملا اننا هنا أمام تجسيد عملي  نورس.عمل سنوات كما تؤكد 

لوجه  التفاعل وجها.   Ervin Goffman.  أرفين غوفمان ةيسميّ 

 ،االتصالي والنظامبين النظام االجتماعي والذي يقيم عالقة 

لين كانت تفصل بينهم جدران الجهل بالخر بين مناض فالتواصل
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' ' مسرح الحياة ''على ولقا هم ،املسبقةواألحكام  التفاهم وسوء

الكالم  النظر،البسيطة وهي  األفعال دور خالل  الفعلي من

ل تيح املجال لتواصت املتبادلة التي والعناية الجسدية والحركة

ات للعالقممكن  لتغييرو  اجتماعيةلتفاعلية  أفضل وبالتالي

فعل سياس ي جديد ل تجري ي إطار خلقفرص لو االجتماعية 

   ومشترك.

ما نخلر اليه من خالل هذه الشهادات هو ظهور عالمات 

شباب االحياء الشعبية وقابلية للتواصل مع  ىوعي حقوقي لد

 ىدل واالنعزالية  لدائرة النخبوية منظمات املجتمع وكذلك كسر

ه ملن استطاع إلي ،طعفالتقا ،شباب ومناضلي املجتمع املدني

مجاليا حين تحولت املواجهات الليلية بين الشباب  ىتجل  ،سبيال

ذت ثم اتخ ،شوارع العاصمة مهارالى والقوات األمنية '' من االحياء ا

واء س ،داللة سياسية أشمل عبر حضور مطالب الحريات الفردية

 يم ع ''او بمطالب مجتمع '' امل 52املتعلقة برفض القانون عدد 

مطالب مقاومة الفساد ورفض العنف البوليس ي واملساواة و 

رة ذلك أن مسي ،تاريخية األخرى الّداللة  .والتنمية جنبا الي جنب 

  43ء للذكري امام البرملان كانت بشكل ما احيأ  2021 جانفي 26

ة األبرز بين وهو املواجهة االجتماعي 1978العام لسنة  لإلضراب

املركزية الحاكم و وبين الحزب  الطبقة الشغيلة و  النظام البورقي ي
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النقابية التي كانت السلطة املضادة األهم في منظومة حكم الدولة 

رغم مراوحتها بين وضعي  التبعية واالستقاللية مع  ،الوطنية

شعبيا وشبابيا  إحياء فيفري   6رة يفي حين كانت مس ،الحزب

 للتذكير ى اخر  اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومناسبة ى لذكر 

 االرهابية املنظمة بضرورة محاكمة املسؤولين عن هذه الجريمة 

وقد مثل إيقاف املناضلة الكويرية رانية  .اليوم ىوالتي تأخرت ال

العمدوني ومحاكمتها والحكم عليها بال جن قبل أن يتم إطالق 

  .سراحها لحظة بارزة في حراك الفترة التي نتناولها بالدرس

لهذا التقاطع نرصده من خالل تحركات  الوجه الخر

 التي تؤشر علىو  ،شكل خاصب األحياء الشعبية في جهة سوسة

 
ّ
 يأيضا ف نجدها واالقصاء التيهشاشة ب لداللة الالطابع املرك

نة قار الجهات الساحلية التي تعرف بمؤشرات تنمية مرتفعة م

شباب سوسة كجزء من التحرك  تحرك  الّداخلية.بالجهات 

دي مواطنية للتصة و ي الوطني تقاطع جهويا مع حملة مدنيّ الشبا 

تواطؤ ب لعملية جلب نفايات ايطالية لدفنها في االراض ي التونسية

 وذلك من خالل نصب خيمة مسؤولين تونسيين مع مافيا ايطالية 

و  النفايات التي وصلت اعتصام في مدخل ميناء سوسة ملنع خر 

  وتم انزالها على رصيف امليناء . 
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هارون طالب بمدينة سوسة يصّرح لنا '' لقد تحركت 

دعت عدة مجموعات شبابية للتجمع و  االحياء الشعبية في سوسة

ما ميز هذه التحركات هو طابعها  .بوسط املدينة '' باب البحر ''

من ذلك الدور املتقدم  عدة،العفوي ومشاركة فئات شبابية 

عد '' وبيامهم الصادر بنو اساحليجموعات األلتراس بريغاد رو  '' و مل

جلسة مجلس النواب حول  ما جاء على لسان وزير الّدفاع في

شباب  أصيلوها،ضيوف املدينة وليس  من أسماهممسؤولية 

هم ايضا مواطنون مسكونون م جعون لفريقهم و االلتراس هم 

 . 29بمشاغل مجتمعهم ''

 ابوشب واملواطنينفي تعليقه على دور املجتمع املدني 

في خيمة االعتصام للمطالبة بهرجاع النفايات '' إن هذا  االلتراس

األول مواطني يتعلق بالحقوق   التحرك الناجي كان بدافعين

                                                           
جاء فيه '' نحن الفيرا  نحن الشارع نحن الثورة  ''' العنف يقبر بالعنف و القضبان ال تقتلع بالفتات   29

نضال ال تعترف بتفرقتكم الغبية سواء على اساس الجنس من ورق اليوم نري جيال خلق أساليب جديدة لل

 مجموعة األلتراس        بيان  ساحيليانو  أو الجهة أو األيديولوجيا أو أطركم وحساباتكم 



 

 

نة المتمّردة والحق في المدينةالمواطأوالد الحوم  59  

 يتعلق بالسيادة الوطنية ورفضنا أن تتحول تونس والثاني ،البيةية

  30الى مصب نفايات تختاره املافيا االيطالية ''

تلفين خاملوفاعليه  تحرك مدينة سوسة بعناصره املتنوعة

على التحركات األخيرة طابعا متميزا فهو بقدر ما حمل لنا  يضفي

تجربة مقاومة مدنية ناجحة حول ملف النفايات حمل لنا أيضا 

ة تعرف في جه ومستبعدةتجربة تحرك فئات شعبية فقيرة مهمشة 

اه ما سمينوفي هذه العالمة الثانية تأكيد على  ،بأمها محظوظة

جوهرة الساحل ''كوجهة ة ''فصور  ملختلفة.ااملدينة ذات السرعات 

 وعالقات واالجتماعيسياحية تخفي صورة الحيف الطبقي 

رى داخل املدن الكب يناملقصيّ املدمجين و  املمكنة بينالتصادم 

وهامشيتهم قلة مواردهم او مقرات سكنهم  نفسها بسبب

 التي أراد هذا الشباب األخرى وهو الصورة  ،االجتماعية وهشاشتهم

تلك التي ترو  بين هواة جمع  واملختلفة عنازها عن سوسة إبر 

 شباب وجه واملغلقة فيت السياحية املحروسة صور املنتجعا

   .أنفسهماالحياء 

                                                           
كش ي عن شبكة تونس الخضراء   30 

ّ
 والحقوقياملدني  العمق تؤكد علىالجامعية   عفاف الهمامي مرا

 أنظر كذلك  2020ر نوفمب23الحركة '' ندوة صحفية  لهذه
Lilia Blaise la société civile ne décolère pas contre les déchets italiens illégalement 
exportés à Sousse، le Monde 14 avril 2021     
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 مع وتقاطعهما نجي فيه شباب املجتمع املدني في سوسة 

ه هو بوج ،ثم دعمه لتحركات االحياء ،شباب مجموعات األلتراس

الصورة كسر الحواجز و  وميدانيصلي توا ما مختبر تجري ي لتفاعل

د النزعة القصووية التي سجلناها مع  .املواطنيالنمطية للفعل 
ّ
وأك

 عامة .  2020تحركات سنة 

كانت تحركات حي املنشية الفتة بدورها  ،في القيروان

 ذمن جامعيةعن العمل حامل لشهادة  لمعط ،‘‘ صح ي '' .لالنتباه

 الوال يز  لإليقافرة وتعرض شارك في التحركات األخي ،سنة 13

ينتظر جلسة محكمة االستةناف بعد أن حكمت املحكمة 

ة شيّ يقول '' املنيصرح ف ،لفائدته ى بعدم سماع الدعو  االبتدائية

الناس هنا معدمون  .احياء تونس وأفقراحياء القيروان  أفقرمن 

 ورسالةاألخير هو عالمة يأس  وانتفاضهم. غض هم سند.بال 

  31' ‘املرئية لطلب  سياسية

                                                           
 قناع   بال موقعأكبر حومة منسية..كيف هي الحياة هناك   املنشية: أنظر31 

في شاااااااااااااكال عماادة بهاا عادياد األحيااء  وهو القيروانبياة بمحاافظاة حّي املنشاااااااااااااياة هو من أكبر األحيااء الشاااااااااااااع

 ألف سكان  50ويقطنها 

باملائة في كامل املحافظة.  40الى جانب نسبة النمّو الديمغرافي العالية ونسبة الشباب العالية، وتقدر ب   

ويعاني من  قوفي املقابل فهن بنيته األساسّية ضعيفة ونسب الفقر به عالية وتغيب عنه عديد املراف

  .مشاكل بيةّية وصّحّية. وهي نماذ  قليلة من حالة التهمي  التي يةس أهالي القيروان من التحّدث عنها
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 ان تجعلها الواليةنذكر هنا بأن مؤشرات التنمية بالقيرو 

املعلوم أن قياس مؤشر و  ٪34،9   ىاألكثر فقرا بنسبة فقر تصل إل

املداخيل وكذلك الحرمان من  معطيات انخفاض الفقر يعتمد

 والكهرباء والّصحةالنفاذ للحقوق الحياتية األساسية كاملاء 

  . الّتعليم األساس ي  .و 

طابعا وطنيا التحركات االخيرة ألوالد الحوم  لقد اتخذت 

على   ىبقدر ما ركزنا في الفقرات األولوالية و  17شامال حيث شملت 

 اتنزيله في سياق عام فهننعرض مقدمات أولية لرصد هذا التحّول و 

الشهادات لفاعلين من مواقع مختلفة ال تغطي بعض عرضنا أخيرا 

نستطيع املجازفة بتأكيد فرضية  ،ع ذلككّل فضاءات التحرك وم

طع تقان   التحركات الشبابية االخيرة و بحث ممكنة مضمومها أ

مع نضاالت املجتمع املدني  تؤكد حركية مجتمعية أوالد الحوم 

                                                           
يمتد الحي ذو املباني العشوائّية املتالصقة على مساحة واسعة متاخمة ملدينة القيروان. توجد بالحي 

د به نادي طفولة وال دار شباب وال سوق بلدي املذكور مدرستان ومركز للرعاية الصحّية األساسّية. ال يوج

وال مركز ثقافي. بل ال توجد به مساحة خضراء بعد اقتالع مساحة خضراء من قبل مواطنين بدعوى أمها 

تحّولت الى وكر للمنحرفين. كما يوصف بأنه أصبح مناخا م جعا على العنف وتجارة املخدرات وكذلك 

شبان خصوصا )أنظر ناجي زغدودي مدونات عربية . املنشية بين على تنامي التطّرف الديني من قبل ال

 .التهمي  و الوعود االنتخابية (  
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وجية وسيولالدراسة من الناحية السللفهم و  ثاوية ال تزال تحتا 

ل خطة من أج خذ بعين االعتبار عند التفكير والعمللزأ املنهجية و 

ذ التجربة لالنعتاق السياس ي واالجتماعي أي إنقا نضالية

التحّول الى ديمقراطية  الديمقراطية التونسية من احتمال

 .بيةتبرر استبداد األغلبشرعية صندوق االقتراع و واجهات تتلحف 

ة بحث مفادها تراجع ثق باقتراح فرضيةونستطيع أن نجازف هنا 

ب االحياء الفقيرة وسكان املناطق وبصورة خاصة شبا ،املجتمع

السياس ي وفي ممثليه  في صدقية خطاب االسالم ،املهمشة

تحّولهم للبحث عن تمثيلية اجتماعية ورمزية ال تزال السياسيين و 

الجمهورية  املمكنة قيممالمحها غير جلية من بين عناصرها   

إذ من املؤكد اليوم رفض  والعادلة.الديمقراطية االجتماعية 

 في '' جمهورية االحتقار''  شباب العي ال

سنة،  30من حي التضامن  شهرة(، شاب )اسم '' لوكة'' 

مشاركته في التحرك األخير كما التحركات السابقة '' نحن  يؤكد

تغيّر.  ئألنه الشي وتحركنا بعدها ،تحركنا في الثورة '' أحنا عملناها ''

لم نلمس أفعاال ..  ،''فما كان الكالم ا 'م‘الوعود لم نسمع اال  نحن

شباب حي التضامن وكّل األحياء الشعبية مّل االنتظار وال ينظر الى 

ر عن ما يعتمل داخله  .. وهو يخر  ليعبّ  باطمئنان،املستقبل 

سماعه ال قمعه .. نحن ال نطلب شيئا آخر غير  واملفروض أن يتّم 
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العي  كالخرين وهذا يتحقق بمزيد من التضامن والعدالة 

 32جتماعية ''' اال 

ط شبا ي طال ي سابق ومشارك في اشن ''بوزوزية  علي''

د بدوره التحركات األخيرة
ّ
 العوامل البنيوية لهذه  يؤك

ّ
دوافع ‘' الهبة

لثقافي له ا كما أن الفراغالفقر هي التي تفسر التحركات الشبابية 

 . االنفالت لدي الشباب ''دور أيضا في العنف و 

''بأن الحركة ة األخيرة للهب تقييمه ويضيف عند

أن  الوعي مع أن الشباب يريدتجاجية األخيرة ينقصها التأطير و االح

يتحرر من قيود املاض ي وخاصة من قيود السياسيين واملنظومة 

مواكبة األحداث والعقليات السابقة التي لم تحاول التجديد و 

 ميحصل اي تقارب بين أوالد الحو واألفكار الجديدة .. وفي رأيي لم 

وضلت اشكال املساندة في مستوي الحركة املدنية والسياسية و 

 .''  البيانات 

حياء ومجال عمل القطيعة بين مجال احتجا  شباب األ 

اطع قوهو بذلك يت ،يعلالسياسية جلية في رأي النخب املدنية و 

ة قبل الهبة الشبابيالتي رأت النور مع بروز حملة الجيل الخطأ و 

                                                           
 ،16دد عمران ع الشعبية،فؤاد غربالي سوسيولوجيا املعاناة من خالل املعي  اليومي لشباب االحياء 32 

2016    
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فسها وهي تقدم ن ،لتواصل االجتماعيكة ابأسابيع قليلة على شب

''كحركة أفقية يسارية وكتجمع للغاضبين  حسب أسامة سليم

أطياف متعّددة من اليسار الّراديكالي وتسعي والغاضبات و 

ة األبوية والّرجعيات الدينية الّدولالقمع البوليس ي و ملناهضة 

 .33الليبرالية '' و 

 راديو''و ''تضامنواب ال'' رأي إسكندر وهو صحفي براديو  

قول بداية ي.   يتطابق مع ما ذهب اليه علي سابقاال '' الجمعياتي 6

للتحركات األخيرة اسبابها العميقة والهيكلية هنا في إسكندر ''

وهو الحي األكبر حجما في تونس والذي يفتقر ألبسط  ،التضامن

الحاجيات االساسية للشباب سواء املتعلقة بفرص العمل أو 

يا .. ال اجتماعجر األخيرة عّمقت االزمة نفسيا و .. سنة الح بالترفيه

دي نقطاع املدرس ي  للفراغ الوجو يجب أن ننكر النتائر السلبية لال 

ائر غير أمها نت .. االنحراف و  االجتماعي .. لإلدمان للعنف والجريمةو 

تجاهل تستمر منذ سنوات .. هناك غضب كبير لسياسات إهمال و 

ميل بعضه الي التدرب على الرياضات الذي يو  لدي الشباب

العنيف كاملالكمة والجيدو والتكوندو وحتي أعمال النهب األخيرة 

  .التي تناقلتها وسائل االعالم ال يجب أن تقرأ خار  هذا السياق ''

                                                           
  2021 – 05 – 21ام  أسامة سليم نحن الجيل الخطأ الحراك ما بعد الجز ي في تونس موقع اله33 
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ال يتعلق األمر إذن بتقديم صورة خادعة لشباب األحياء 

الصورة فهذه  ،ومرارة الواقع حقيقةتغّض النظر عن  الشعبية

ية كّل مسؤول كما ال يتعلق األمر بهرجاع ومتناقضة أحيانامركبة 

كما  ،اعالّت هذه االحياء لسكامها بل للسياسات التي يخضعون له

ند البيروقراطي عمنحي االمني و نقد كّل تبرير للبيتعلق األمر 

 االحياء.التعاطي مع مجمل القضايا التي يثيرها مواطنو هذه 

م التي يتبناها شباب األحياء جاءت تسمية أوالد الحو 

حسب اسكندر '' لتخلق هوية جماعية لشباب من أصول جهوية 

في التضامن تجد متساكنين من كّل واليات الجمهورية ثم  .مختلفة 

رغم  ابللشب‘‘هي أيضا إرجاع للوصم السل ي بتثبيت هذه الهوية 

فحين  ،ضيق األفق تماهي مع هويتهم الجماعية التي يمثلها الحي

ريون '' فهننا 
ّ
نقرأ جدارية من مثل '' نحبك يا التضامن '' أو '' كبا

 الهوية.أمام تعبير على هذه 

في تناوله ملسألة العالقة بين شباب األحياء الشعبية 

'' لقد  .تقييمه متفائالمن خالل  اسكندريظهر  ،واملجتمع املدني

ء الكلمة دورا في إعطا 6لعبنا من خالل راديو التضامن وراديو 

التي  لبيةمطية الّس للشباب ونقلنا صوتهم وقاومنا الصورة النّ 

يروجها االعالم املّوجه .. وما حصل من تقارب بين أوالد الحوم 

وشباب املجتمع املدني قرأ لدي البعض على أنه تحويل وجهة 
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التحركات غير أنه مثل كذلك جسرا لتواصل ممكن .. عديد 

 خري أدر نحسوك كيفنا تعبر علينا بلغة الشباب يؤكد لي '' يا اسكن

 ''  .أما تعبر علينا '' 

 القرب الذيحّية على قيمة الحضور امليداني و هذه شهادة 

صل الذي يسهم في بناء جسور تواتسلكه فعاليات املجتمع املدني و 

جدها ن الّداللة التيالقوية  ستمرار وهي الصورةلإل وتفاعل قابلة 

 '' و '' الباب '' حين يقارن بين  George Simmel زيمل.لدي جور  

ل فاألول يفصل بين الّداخل و  ،'' الجسر
ّ
 التفاعل الخار   ويعط

 ،ى الذهاب من ضفة الى أخر حركة و مجاال  لل يمنح الجسر  بينما

  مما يجعل  ،من عالم األنا الى عالم األخر
ّ
 لمن أوكد عناصر تشك

و وه ،مّد الجسور  القدرة على ل  هي يلدي زيم الحياة االجتماعية

ا هينظر الى الحياة االجتماعية بمثابة الحركة التي يستمر من خالل

رد يتواصل التأثير الذي يمارسه كّل فالفعل املتبادل بين األفراد و 

 على الغير . 

ألجل ذلك نستخلر أن مسار الحركة االجتماعية بكّل 

م و عناصرها كحركة هادفة للتغيير ال يمكن فهمها في تونس الي

 بل حق لنا أن ،اعلمساحات وفرص التفبمعزل عن مجاالت و 

ملا  انعكاسك  القانونية والتشريعية ننظر الى التحّوالت السياسية و 

يعتمل داخل املجتمع من تحّوالت ناضجة ال تنتظر إال التكريس 
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طالب الخاصة بتكريس قيم الحرية فامل  ،على املستوي القانوني

حسب ة فمثل امتدادا للحركة االصالحياملساواة في القانون ال تو 

وهو ما يعني  بقدر ما تأتي من رحم حراك اجتماعي ملموس وفاعل

قلب املعادلة التي تجعل املنعرجات التشريعية أداة لتغيير 

املجتمعات وذلك بجعل هذه األخيرة تعبير عن توق اجتماعي عميق 
34 .  

  

                                                           
مجلة عمران  عالقة  تونس ايةالشباب في  الفردية لدي والحرياتعماد املليتي التحوالت االجتماعية 34 

   38عدد  2020ربيع 
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 خامتة

 ىدت الالتي اسااتن ةمكنتنا هذه املحاولة التحليلية املختصاار 

تسااااليط الضااااوء على  شااااكلية منال  ومحادثاتمالحظات محصاااالة 

الشاااااااعبية وذلك من  شاااااااباب االحياءما ساااااااميناه انتفاضاااااااة غضاااااااب 

وم '' ويتهم ذاتها '' كأوالد الحتنطلق من ه رئيساااااااااااااّيتين  األولىجهتين 

طتها وعبروا بواسااااااا خاللها افتكوا مكانة في الفضااااااااء العام والتي من

 للفعاااااال،دافعااااااة  نرجسااااااااااااايتهم كطاااااااقااااااةو  لااااااذواتهم   تقااااااديرهم عن

ماااادياااة بااال هي أيضاااااااااااااااا  ليساااااااااااااااتاملااادن  فاااالجااادران )الحااادود( داخااال

ة رمزية وساااااالوكية الحقيقة الجديدة املثبتة اليوم تلك هي  .وخاصااااااّ

أ االجتماعية ونقر اسااااااااااااااساااااااااااااها نفهم العالقات الطبقية و  التي علىو 

 يمان نسااااا عبرها دوافع وتعبيرات ما يشاااااعر به أوالد الحوم من حر 

وماااااا يريااااادون قولاااااه حين يتكلمون ويحتجون باااااالطرق التي يرومهاااااا 

  .مناسبة

تجليات وأبعاد التقارب ل محاولة رصااااااادكانت الثانية الجهة 

نه لم أ ق بينهم وبين شاااااااااااااباب املجتمع املدني والذي تبيّن الذي تحّق 

أصاااااااااابح  يكن محض صاااااااااادفة بل جاء في مسااااااااااار من العمل الد وب

ة تجريبياااحااااضاااااااااااااناااة  الحراك االجتمااااعيو  املااادني بفضااااااااااااالاااه املجتمع
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   .امردديمقراطي أفق  السااااااااياساااااااايتين فيالفكر واملمارسااااااااة  لتجديد

  والبناء عليه.تلقفه وهو ما ال بّد من 

 هذا الحدث قد يكون 
ّ
ن و البعض ممن يتمنّ  وانته  لدى ىول

ه   املساااااااااااااتحيااال،صااااااااااااامااات املجتمع 
ّ
 نظرناااا الحركاااةفي  وضاااااااااااااع غير أنااا

هة مع جفي مقدمة املوا ةواملدنيّ  جتماعيةالشااااابابية اال  االحتجاجية

ة، السااااااااااابقاالنتخابية للمواعيد الحواصاااااااااال منظومة حكم أفرزتها 

 حملته ثورة الحرية بال مكسااااااااابااالقتراع يبقي صاااااااااندوق ما    وبقدر

 مواطنيها، غيروساايادة الدولة على  شاارعية لساالطةومصاادر جدال 

 يضاااهاريخية نقاملهزلة الت يقارب شاااكل و  داخله أيضاااا من أنه أفرز 

 ّرة الىم عودةالحتماالت املثل العليا املتخيلة للديمقراطية وأشاااااااااااار 

 الوراء.

النتفاضااااااااة االحياء  السااااااااياسااااااااية هذه الّداللةوبقدر ما ثمّنا 

تلي من املهم مزيد توجيه االهتمام فهنه يبق الشاااااااااااااعبية
ّ
هذه  طيا

ة  التحّوالت التي تجري في مجتمع الشاااااااااااااباااب وفي مساااااااااااااتويااات محليااّ

ة وقطاااعيااة وموضاااااااااااااع تحّوالت  هي .ووجوديااةوفرديااة  ذاتيااة وحت يااّ

وضاااامورا وتعرف توّهجا  آخرغاضاااابة حين و مجهرية حينا صاااابورة و 

 
ّ
 ة،سااااااااااااياساااااااااااايوساااااااااااالوكية و  قيمّية تغيرات تبقي حاملة لبذور أمها  اال

أو  بما تأتي قبل موعدها ر فساااامة الهبات الشااااعبية والشاااابابية أمها

واملهم ساااياسااايا هو أن  بعد موعدها في حساااابات العقل الساااياسااا ي



 

المواطنة المتمّردة والحق في المدينةأوالد الحوم  70  

ة إنقاذ التجرببهدف  نرافقها حين تأتي وأن نساااااااااااااتخلر دروساااااااااااااها

الااااااديمقراطيااااااة التونسااااااااااااايااااااة من احتمااااااال التحّول الى ديمقراطيااااااة 

تبرر اساااااااااااااتبااااداد ت تتلحف بشااااااااااااارعيااااة صاااااااااااااناااادوق االقتراع و واجهااااا

األغلبية. ونساااااااتطيع أن نجازف هنا باقتراح  فرضاااااااية بحث مفادها 

ورة خاصة شباب االحياء الفقيرة وسكان وبص ،تراجع ثقة املجتمع

في صدقية خطاب االسالم السياس ي وفي ممثليه  ،املناطق املهمشة

 وجزء اللذين تحّولوا إلي جزء من منظومة العطالة الساااااااااااياسااااااااااايين

  ،التي تبقي على هيمنة املساااااااااااااتفيدين  من قوي'' الثورة السااااااااااااالبية ''

ة اجتماعية للبحث عن تمثيلي الشاااااااااااااباب  هذا  وجهة حّول هو ما و 

ورمزية ال تزال مالمحها غير جلية من بين عناصااااارها   املمكنة  قيم 

والتي بااااادأت   ،الجمهورياااااة الاااااديمقراطياااااة االجتمااااااعياااااة والعاااااادلاااااة

رات  املناصااااااااامرجعي تنخرط فيه عديد التحركات و اطار  ىتتحّول ال

جمهورياااة العي  في '' اليوم الشااااااااااااابااااب  إذ من املؤكاااد اليوم رفض

 .االحتقار''

 والذي يستوجب بعد األخير الذي من املهم التوقف عندهال

الحركاااااة االحتجااااااجياااااة املحلياااااة  هو ربط  اهتمااااااماااااا أعمق الحقاااااا 

ية ال حركة عامل في تونس  مع مساااااااااااارات  الباحثينواملجتمع املدني و 

قااااة املنط التعبئااااة  فيل تشاااااااااااااهااااد موجااااات متتاااااليااااة من الرفض و تزا

حاء كّل أن  فاضاااااااااااااات وفي العربية التي عرفت موجة ثانية من االنت
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هااااب قوي العااااالم بقاااادر مااااا يعااااد ذلااااك عالمااااة على تااااأو   ، املعمورة

عيااااااة و  الجااااااديااااااد املناااااااهض للعوملااااااة النيوليبراليااااااة 
ّ
ر الى تغييالاااااادا

ه فهن االجتماعية نحو عالم أكثر عدل السااااااياسااااااات االقتصااااااادية و 

سااااواء من جهة يجعل من كّل تجربة مدرسااااة نضااااالية  في حّد ذاتها 

ي راتيجي حول دور املجتمع املدنجعية اثراء للتفكير االساااااتمر عّدها 

 تصور عالم جديد  أوالقوي السياسية في والحركات االجتماعية و 

من جهة ابتكار وساااااائل واشاااااكال عملية لفعل ساااااياسااااا ي ديمقراطي 

 منغرس في الواقع ويستهدف تغييره . 
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