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تقدمي
تعد هذه الورقة التحليلية مساهمة في ّ
ّ
تقفي أثر حراك
اجتماعي شغل اهتمام الرأي العام التونس ي واالعالم ّ
الدولي
واملحلي على ّ
حد السواء ،ونعني بذلك انتفاضة شباب األحياء
الشعبية التي رافقت الذكرى العاشرة للثورة .وهي املناسبة األبرز
في مطلع هذا العام التي نعود عبرها ّ
مرة أخرى للربط بين تناول
ّ
ّ
ّ
التحول الديمقراطي في داللته املركبة والشباب كفاعل اجتماعي
ّ
ّ
ّ
املستقبلية .
التحول الراهن وفي رهاناته
مركزي في هذا
لقد انخرطت عدة جهات بحثية واعالمية ومدنية على مدى
السنوات السابقة فيما يمكن ّ
عده جهدا مشتركا وجماعيا لرصد
وتحليل سوسيولوجيا الشباب وسوسيولوجيا الحركات
االجتماعية عامة في سياق مسار تاريخي انطلق مع سقوط
االستبداد ومسار تحول ديمقراطي ال يزال ،رغم ّ
كل الصعوبات،
يغالب النفس لتجنب السقوط واالنتكاس.
وما يزيد في تأكيد أهمية هذا الحقل البحثي هو ايضا تعدد
املداخل املرتبطة به ،فالديمغرافيا وأشكال التعبير الفنية
واالحتجاجية الجديدة والثورة االتصالية الرقمية ومتغيرات
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املشاركة السياسية ،وكذلك التطرف العنيف والهجرة وشرنقة
الفردانية ،...هي بعض من عناوين ملواضيع اهتمام مخصوصة
ّ
غايتها دراسة مجتمع الشباب في تفاعالته ومخاضاته وتمثالته.
ومن خاللها ّ
تحوالت املجتمع التونس ي عامة ومساراتها املفتوحة.
مكسب هذه األعمال البحثية وامليدانية بعد  2011هو
ّ
تحررها داخل الجامعة من سطوة املراقبة االدارية التي قطعت
زمن االستبداد أنفاس البحث العلمي أو كادت ،وحالت دون أعمال
ميدانية لدراسة املجتمع وتزامن ذلك مع تفتح مائة زهرة في
ّ
ّ
ّ
واملستقل ،حثت على إعداد
الحر
حدائق املجتمع املدني
ّ
الدراسات والندوات والبحوث.
حرك دوافع هذه الورقة هو ّأوال ر ّ
ما ّ
اهنية الحدث ذاته
وكذلك جملة الرسائل التي حملها ارتباطا باملجال الجغرافي
األساس ي وهو االحياء الشعبية وبالتقاطع الذي ّ
جسده بين فئات
شبابية وحركات اجتماعية ومدنية كانت تبدو ،ملن يشيح ببصره،
متباعدة بل متنافرة ،وهي مرتبطة أيضا بالقطيعة الصريحة التي
كشفها هذه الحراك األخير بين املجتمع التحتي والنخب الحاكمة
واملهيمنة عامة ،مما يطرح أزمة الديمقراطية التمثيلية التونسية،
غم حداثة عهدها ،من زوايا ّ
متعددة.
ر
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السّي ـ ـ ـاق السّي ـاسي املأزوم والغضب
املنتظر
لم تكن تحر اك ااات الش ا ا ا اب اااب خالل ش ا ا ا ااهر ج ااانفي الف ااارط
مفاجئة ألحد ،فال من جهة املؤس ا اسا ااات الرسا اامية للدولة 1وال من
جهة جمعيات ومنظمات املجتمع املدني التي كانت ترصا ا ا ااد حركية
ّ
املجتمع التحتي والش اابا ي تحديدا .كانت تحركات الش اارع وغض اابه
حاادثااا غير ّ
متوقع واألمر يختلف هااذا العااام عمااا صا ا ا ا ااار يعرف في
بتحركات ش ا ا ا ااهر جانفي املوس ا ا ا اامية ،إذ ّ
تونس منذ عقود ّ
تجم عت
جملة من العناص ا ا اار الغير مس ا ا اابوقة االقتص ا ا ااادية والس ا ا ااياس ا ا ااية
والص ا ا ا ااح ّياة .لتجعاال من غض ا ا ا ااب االحياااء هااذا العااام خااار الر يااة
النمطية
فلقد فهم قرار الحجر الصحي ملدة أر عة أيام ذو الفاعلية
الوقا ااائيا ااة املحا اادودة وفق املختص ا ا ا ااين واألط ّب ا ااء على أنا ااه '' حجر
س ا اياس ا ا ي '' هدفه ّ
الت ّ
وقي من تجمعات شا ااعبية وشا اابابية بمناسا اابة
ال ااذكرى الع اااش ا ا ا اارة للثورة .كم ااا ّأن قراءة األرق ااام واملعطي ااات التي
تداولها االعالم واملجتمع املدني على مدى األشا ااهر وحتي السا اانوات
األخايارة ك ا ااان ا اات مان جاهاتاه ا ااا تاؤش ا ا ا اار الاى حاجام الاغالاي ا ااان و الاقالاق
La carte des inégalités en Tunisie INS et la BM 2020
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ّ
االجتماعيين الصا ا ا اااعدين من املجتمع والذي تشا ا ا ااهد عليه االرقام
التالية .
جدول ح م التحركات لألربعة سنوات السابقة
السنة
2016
2017
2018
2019

ح م االحتجاجات ال ماعية
8713
10452
9356
9091

املصدر املرصد االجتماعي للمنتدى FTDESالتقارير السنوية

التقرير األخير لساانة  2020يؤكد هذا املنحى حيث سااجلنا .
تواص ا ا ا اال حض ا ا ا ااور املس ا ا ا ااألة االجتماعية ،وإن بش ا ا ا ااكل مغاير عن
الس ا اانوات الس ا ااابقة ،تزامنا مع األزمة الص ا ااحية وص ا ااعود متزايد ‘'
لطلااب الاادولااة ''  2إذ بلغاات التحركااات االحتجاااجيااة العش ا ا ا ااوائيااة
 5727بنسبة  ٪ 65،4وتميزت بنزعة قصووية تؤكد ثقل آثار االزمة
الصحية وتوتر العالقة بين الفئات الهشة ّ
والدولة.
كما سا ااجلنا وصا ااول  12883مهاجرا تونسا اايا الى السا ااواحل
اإليطالية ومنع  13466مجتازا من الوصااول ،ومازال معدل االنقطاع
الدراسا ي سانويا يتجاوز عتبة املائة ألف لنذكر أن الرقم املخيف
2أنظر سليم بين يوسف التقرير السنوي للحركات االحتجاجية لسنة  2020منشورات املنتدي التونس ي
للحقوق االقتصادية و االجتماعية ( طلب ّ
الدولة في قلب االقتصاد األخالقي لتحركات )2020

7

أوالد الحوم المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة

س ا ا ا ا ّاجل في س ا ا ا اانة الدراس ا ا ا ااية  2016/2015والذي بلغ  160ألف
منقطع.
على هذا أسا اااس هذه الصا ااورة االجتماعية القاسا ااية نقول
ّ
بأن التص ا ااويت التوافقي على الدس ا ااتور ّ
ثم ّ
كل س ا ااياس ا ااة التوافق
التي تحكمت في الحياة الس ا ااياس ا ااية منذ  2014بين النهض ا ااة ونداء
تونس أوال ثم بين النهض ا ا ا ا ااة ورئيس الحكوم ااة الس ا ا ا ا ااابق يوس ا ا ا ااف
ّ
الش ا ا ااهد وحزب تحيا تونس لم تقترح حلوال فعلية ملش ا ا اااكل البالد
ولم تكن كافية بالنتيجة لوقف دورة االحتجا املتجددة ودخول
ف اااعلين ج اادد دائرة الفع اال التعبوي ،ونعني هن ااا ب اادورة االحتج ااا
ّ
كما عرفها س اايدني ّ
تارو  Sidney Tarrowتوفر العناص اار التالية
"موجات صا ااعود ثم هبوط من االفعال الجماعية الوثيقة الصا االة
ببعض ا ا ا اهااا  ،و ردود فعاال مولاادة ر ّدا على تلااك األفعااال" .ويش ا ا ا ااتماال
مفهوم دورة التعبئ ااة على خمس ا ا ا ا ااة عن اااص ا ا ا اار أوال تزاي ااد كث اااف ااة
الص ا ا اراع ،ثانيا انتش ا ا اااره الجغرافي واالجتماعي ،ثالثا ظهور أفعال
ّ
تشكل مجموعات منظمة جديدة  ،خامسا
عفوية ،و رابعا كذلك
نشوء رموز جديدة3.
3دورة التعبئة قاموس الحركات االجتماعية ص  147سيسيل بيشو ،أوليفييه فيليول ،ليليان ما تيو،
ّ
ترجمة عمر الشافعي مبادرة االصالح العر ي
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فااالس ا ا ا ايااق التاااريخي الااذي انطلق مع  2011ثم ش ا ا ا اهااد بعااد
 2014منعرجااا جاادياادا إثر املص ا ا ا ااادقااة على الا ّادس ا ا ا ااتور في خاااتمااة
مرحل ااة مفص ا ا ا االي ااة من االس ا ا ا ااتقط اااب الثن ااا ي الح اااد العلم اااني-
ّ
االس ااالمي  ،أكد القطيعة الحاص االة تدريجيا بين النخب الحاكمة
غم ّ
تجددها النس ا ي ومع منظومة املؤس اسااات الجديدة من جهة
ر
و حركية املجتمع العميق و التحتي ففي د اسا ااة ّ
أعدتها جمعية ّ
لم
ر
ّ
الشا ا ا اامل أكدت النتائر ارتفاع الرأي السا ا ا اال ي لدي الشا ا ا ااباب تجاه
النخبة السياسية التي ال تعبر عنهم اذ ّ
صرح  ٪84من املستجوبين
بان النخب السياسية تخدم مصالحها فقط 4
من جه ااة أخري و ع ااد الش ا ا ا ااغف ال ااديمقراطي واإلنتخ ااا ي
لس ا ا ا اناة  2011ثم  2014حملات نتاائر االنتخااباات البلادياة لس ا ا ا اناة
 2018رس ا ااالتين األولي هي تتدني نس ا اابة املش ا اااركة الي  ٪ 37،7بعد
أن كانت  ٪ 68،3سا اانة  ،2014أما الثانية فكانت بداية تراجع قوة
األحزاب وصعود القائمات املستقلة كتنويعات مواطنية محلية ال
نمطية للمش ا اااركة الديمقراطية والتي حص ا اادت  ٪ 32،9من جملة
األصوات .وحققت العديد منها فوزا على النهضة والنداء معا.
4لم الشمل جمعية املواطنة والثقافة والتضامن .د اسة ّ
محددات تصويت الشباب التونس ي في
ر
انتخابات  2019إعداد حافظ شقير نوفمبر 2020
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انتخااابااات  2019أكاادت هااذا املنحى الس ا ا ا اال ي تجاااه النخااب
ّ
الس ا ا ا ايااس ا ا ا اياة وتجااه االحزاب التقليادياة ومثال مرور نبيال القروي
وقيس ّ
سعيد للدور الثاني رجة تحت أقدام التنظيمات التقليدية.
ورغم التناااقض بين ّ
الرجلين وتباااين الا ّادوافع التي تحركهمااا فااهمهمااا
ّ
والالفات خاا ّ
صا ا ا ا اة هو
جااءا من خاار منظوماة األحزاب التقليادياة
التعاطف الشا ا اابا ي مع أسا ا ااتاذ القانون الدسا ا ااتوري قيس سا ا ا ّ
اعيد
ذلااك أن  ٪ 37من الش ا ا ا ااريحااة العمريااة  25-18ص ا ا ا ا ّاوتاات لفااائاادتااه
وترجمت انتخابيا أجواء التفاعل التي ش ا ا ا ااهدتها حملته التي كانت
األقل كلفة مالية واألقل ضجيجا إعالميا.
من جهة أخرى ،رسمت مهاية التوافق االسالمي – العلماني
وتآكل مص ا ا ااداقيته خطوط صا ا ا اراع اجتماعي ص ا ا ااريح تتعلق هذه
ّ
ّ
املرة بالشاغل والتنمية ومقاومة الفساااد واملساااءلة وكذلك أشااكال
من املطالبة ّ
الراديكالية بالحريات الفردية واألسا ا ا اااس ا ا ا اية عبر دورة
احتجاجية ال تزال مفتوحة وال تزال تعتمل تفاعالتها التحتية بال
ّ
كلل لتش ا ا ااكل ض ا ا ااربا من الحض ا ا ااور الس ا ا ااياسا ا ا ا ي الش ا ا اابا ي الجديد
واملختلف عن الصا ا ا اايغ الكالسا ا ا اايكية وال ّش ا ا ا ااهد على ّ
توجه جذري
نحو ديمقراطية دامجة ّ
لكل الفئات.

أوالد الحوم المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة

10

األزمة الص ـ ـ ـ ـ ية وتأجيج مشـ ـ ـ ــا ر
الغنب االجتما ي
ّ
ّ
يتكرر الح ا اادي ا ااث ودون مب ا ااالغ ا ااة عن أزم ا ااة مركب ا ااة من ا ااذ نت ا ااائر
انتخابات  2019التي أفرزت توازنات برملانية ص ا ا ا ااعبة التوليف س ا ا ا ااواء
إلدارة الحكم أو لتنظيم املعااارض ا ا ا ااة ،حيااث باادا املش ا ا ا اهااد البرملاااني رغم
ّ
شاارعيته االنتخابية غير ممثل حقيقة للمجتمع التونس ا ي ولتناقضاااته،
وهو الوجه املحلي ألزمة الديمقراطية التمثيلية عامليا ،حيث أص ا ابحت
ديمقراطية الس اااحات العامة ترفع ش ااعار '' أنتم ال تمثلوننا '' في إش ااارة
للنخب الس ااياس ااة الحاكمة رغم ش اارعيتها االنتخابية .نض اايف الى ذلك
بقاااء دور قيس س ا ا ا ااعيااد خااار دائرة املبااادرة الفعليااة ونحن نقترب من
نصف املدة الرئاسية
العنص ا ا ا اار االخر لزأزمااة هو التوتر الا ّادائم بين رئيس الجمهوريااة
واملنظومة البرملانية والس ا ااياس ا ااية عامة وص ا االت اليوم الى ّ
حد القطيعة
املعلنة واسا ا ا ااتعصا ا ا اااء الحوار مما ّ
هز صا ا ا ااورة الدولة لدي مواطنيها وفي
الخار وجعلها تبدو مفككة ،فضااال عن ضااعف قدرتها على االسااتجابة
لطلبات املجتمع الحيوية.
من جهتهااا ّ
عمقاات األوض ا ا ا اااع الص ا ا ا ااحيااة العااامليااة والتي دخلناااهااا
بداية من مارس  2020بسبب جائحة كورونا األزمة التونسية لتصبح
ّ
أزم ا ااة مفتوح ا ااة ،بع ا ااد تعط ا ال مؤس ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااات الحكم بن ا اااء على نت ا ااائر
11
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ّ
االنتخابات ،وصرنا منذ ذلك الحين أمام أزمة مركبة اقتصادية صحية
وسا ااياسا ااية واجتماعية .وفي الوقت الذي كانت فيه الحياة السا ااياسا ااية
داخل املؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات تنحدر الى أس ا ا ا اافل ّ
الدرجات و تتعمق من خاللها
القطيعة بين النخب الحاكمة و الفئات الشعبية .كانت تعبيرات الفقر
والخص اااص ااة والهش اااش ااة االجتماعية تحتل املش ااهد االعالمي التقليدي
ّ
واالفتراضا ا ي وأص اابح ''فاقدو الوجه أو الالمرئيون ‘‘ ،وهم أولئك الذين
ال تريااد س ا ا ا االطااة املهيمنين ر يتهم وال االعتراف بهم ،يملؤون الفض ا ا ا ا اااء
العمومي ويعلنون حضا ااورهم السا ااياس ا ا ي بمتجميتهم وأشا ااكال تعبيرهم
الخاصا ااة .وكان حضا ااورهم األخير زمن الجائحة كاشا اافا لحدة الفوارق
الطبقيااة واالجتماااعيااة التي تجعاال مخاااطر األزمااة الص ا ا ا ااحيااة املباااش ا ا ا اارة
ّ
وتبعاتها االجتماعية واالقتصادية أكبر وزرا على الفئات الهشة.
ّ
وقد شكلت االحياء الشعبية هذه املرة مسرحا مفتوحا لكشف
ح ا اادة ال افااوارق االج ات ام ا اااع اي ا ااة وح اجاام ال اهااوة فااي ط ارائااق ال اع اي ا ب اياان
التونس اايين ،وتص اااعدت ّ
مرة أخرى تعبيرات الوص اام االجتماعي لس ااكان
االحياء الش ا ا ا ااعبية وخاص ا ا ا ااة للش ا ا ا ااباب دون فهم فعلي وعميق لتجربة
الحياة اليومية لهذا الش ا ااباب منذ س ا اانوات ،وخاص ا ااة على امتداد فترة
الحجر والخوف من تفش ي الوباء والتي بينت أن التعامل مع املجتمعات
املتعددة واملتفاوتة داخل نفس املجتمع ال يختزل في نماذ بيروقراطية
وتقنية تماهي بين حوكمة املؤسسات وحوكمة املجتمعات.
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فالدعوة الى الحجر كهجراء كلي لم تسا ا ااتحض ا ا ار خص ا ا ااوص ا ا ااية
العي والسا ا ااكن وفضا ا اااءات اللقاء والترفيه والنشا ا اااط االقتصا ا ااادي
ّ
الالشكلي وآثار التوقف عن العمل اليومي كمورد رزق حيوي.
لقد تض ا ااافرت ض ا ااغوطات الحجر وتفاقمت درجات الهش ا اااش ا ااة
ّ
االجتماااعيااة وتتااالاات محطاات الغض ا ا ا ااب املعلن والاادفين خاااصا ا ا ا ااة بعااد
حادثة غرق الطفلة فرح حمايدي ،وهي من سااخرية األقدار من مواليد
ج ااانفي  ،2011في منطق ااة البحر األزرق في أكتوبر ،2020و ع ااد ه اادم
كشااك في القصاارين على رأس صاااحبه عبد الرزاق الخشااناوي  52-ساانة
وهو نائم داخله ،و في نفس الش ا ا ااهر وفاة الطبيب الش ا ا اااب بدر الدينعلوي  26-س ا ا اانة  -في جندوبة بس ا ا اابب عطب في املص ا ا ااعد الكهربا ي في
ّ
ديسمبر بسبب حادثة املصعد املعطل باملستشفى الجهوي.
ّ
تتكرر
ليس اات هذه األحداث األليمة س ااوى إحدى العالمات التي
لتزيد من مس ااتويات هش اااش ااة الثقة بين املجتمع ّ
والدولة وفقا لعالقة
تجعل من منس ااوب الثقة يتناس ااب مع منس ااوب الهش اااش ااة االجتماعية
والرأس ا ا ا اماال االجتمااعي كماا خلر الي ذلاك دونيس روس ا ا ا ااو Denis . 5
. Rousseau
تقاطعت هكذا عدة مؤش ا ا ا ارات إحص ا ا ا ااائية وتجارب معيش ا ا ا ااة
ّ
تراجيدية ودرامية لتعلن حجم الالمساواة والعنف االجتماعي امللموس
5ذكره عبد هللا حتوس أسئلة الثقة الهشة بين املواطن و الحكومة هسبريس  30مارس 2021
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حيث بلغت حسااب املؤشارات األولى نساابة الفقر املعلنة رسااميا ٪15،3
موزعة على املناطق الريفية  ٪26و ٪15في املدن الص ا ااغرى واملتوس ا ااطة
و ٪6،3في املاادن الكبرى ،في حين تحياال الثااانيااة إلى تقاااس ا ا ا اام مشا ا ا ا ااعر
وأحاس اايس الغبن والتهمي والعنف الرمزي لدى قطاعات واس ااعة من
املجتمع ،وخاص ا ااة لدى الش ا ااباب ،لتجعل من الذكرى العاش ا اارة للثورة
محطة ذات داللة سياسية مكثفة.
ما تهدف اليه هذه الورقة التحليلية هو تس ا ا ا االيط الض ا ا ا ااوء على
ّ
خص ااوص ااية الغض ااب الشا ابا ي في الذكرى العاش اارة للثورة وس اانحص اار
اهتمامنا في الفترة املمتدة بين ش ااهري جانفي وفيفري  2021وتحديدا
سلسلة التحركات الحاصلة بين (مسيرة احباء النادي اإلفريقي يوم 9
جانفي إلى مس ا ا ا اايرة يوم  6فيفري في الذكري الثامنة الغتيال الش ا ا ا ااهيد
ش ا ااكري بلعيد) وهو ما س ا انس ا ااعى الى تحقيقه في مرحلة أولى من خالل
العودة الى مقولة ''أوالد الحوم'' 6املتداولة في الحراك الش ا ا ا اابا ي األخير

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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باااعتبااارهااا مقولااة تحليليااة ممكنااة للبعاادين الجيلي واملجااالي للتحر اك اات
ّ
متحول في علم االجتم ا اااع
األخيرة ،ب ا اال تعود بن ا ااا الى موض ا ا ا ااوع بحثي
الحضري في تونس منذ عقود.
املرحلة الثانية من هذه الورقة التحليلية تهتم بأش ا ا ااكال الترابط
والتجساير التي تحققت بين شاباب االحياء الشاعبية والنشاطاء الشابان
في جمعيا ااات ومنظما ااات وفعا اااليا ااات املجتمع املا اادني املتنوعا ااة وتنا اااول
فرضيات أولية لفهم ديناميكيات ودالالت هذه العالقة.

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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أوالد احلوم مواطنة متمرّدة
بقاادر مااا مثلاات متااابعااة التحركااات االحتجاااجيااة على ماادى
السا ا ا اانوات الالحقة للثورة موضا ا ا ااوع إحصا ا ا اااء ودراسا ا ا ااة بالنسا ا ا اابة
للمجتمع امل اادني ف ااهمه ااا م ااا فتة اات توفر م ااادة عم اال ه ااام ااة لقيس
ا ّ
لتحوالت االجتماعية والسا ااياسا ااية العميقة التي يعيشا ااها املجتمع
والتي ّ
تمس منظومااة القيم املتحولااة بعااد س ا ا ا ااقوط التس ا ا ا االطيااة،
فا اااملجتمع الجا ااديا ااد في ضا ا ا ا ا ا ّال مرحلا ااة ّ
تحول ديمقراطي ما ااا بعا ااد
اس ا ااتبدادي ص ا ااار مؤهال إلنتا تعبيرات احتجاجية ض ا اااغطة على
ّ
والتجلي ّ
التش ا ا ااكل ّ
التدريجين
املؤس ا ا اس ا ا ااات وهو ما ندرجه ض ا ا اامن
للمواطنة الفاعلة واالجتماعية كمواطنة معاش ا ا ا ااة وليس كمقولة
مجردة  .أي ّ
الت ّ
تمس ّ
حوالت التي ّ
قانونية ّ
كل الفاعلين االجتماعيين
و الفئات ال فقط النخب و الفئات العليا .
زاوي ااة نظر ه ااذه الورق ااة وموض ا ا ا ااوعه ااا إذن هي التحر اك ااات
الش اابابية االخيرة لش ااهري جانفي وفيفري  2021والتي حملت معها
مؤش ا ا ا ارات لفعاال جماااعي جااديااد ينش ا ا ا ااأ ال على الركح امل ي ملجتمع
العماال أو الركح الجااامعي للحركااة الطالبيااة ،باال على ركح املجااال
الس ااكني والعي املش ااترك وهو الحي ،وما يوفره من فرص لروابط
اجتماعية وانسا ا ا ااانية متجددة تنعكس من خالل قدرات شا ا ا اابكية
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وتوق للعم اال االفقي ل اادي الش ا ا ا اب اااب ب ااال ا ّادرج ااة األولى ،ثم يتم ا ّ
ادد
ويسعي للحضور في املجال الحضري للمدينة.
مركزية الحي في تش ا ا ااكيل الهوية الجماعية للش ا ا ااباب جاءت
كذلك على لسا ا ا ااان شا ا ا ااباب الكرم الغر ي قبل ار عة سا ا ا اانوات فهم
''يالحظون الفرق على مس ا ا ا ااتوى البني ا ااة التحت ّي ا اة واملس ا ا ا ااتوي ا ااات
ّ
ّ
ّ
ّ
اتهالكية .بيد أ ّن أول ا ا ا ا يء
املعيش ا ا ا اية والنفاذ إلى املنتجات االس ا ا ا ا
يس ا ا ا ااتغربونه في نمط عي س ا ا ا ااكان األحياء الس ا ا ا ا ّ
اكنية املجاورة في
س ا اايدي بوس ا ااعيد واملرسا ا ا  ،هو ذلك االنطواء على الذات الفردية
اانية ّ
وحت الهدوء الذي ّ
املفرطة وبرود العالقات االنسا ا ا ا ّ
يخيم على
تلااك األحياااء ،وكيف ّأن ذلااك يتض ا ا ا ااا ب مع ّ
التض ا ا ا ااامن والتفاااعاال
ر
االجتماااعي ّالشا ا ا ا ااديااد واألجواء الصا ا ا ا اااخبااة في ّ
حيهم ''  ،7فااالتمييز
االجتماعي الناتر عن تقس ا ا اايم الس ا ا ااكان من خالل مناطق اقامتهم
ّ
ولد لدي الشباب تباعدا رمزيا بين نمطين من الحياة .
األولى ص ا اااخبة وجماعية واألخرى ''حبيس ا ااة املياه املتجمدة
للفردانية '' ،وفق التعبير املاركس ا ا ي و .بالعودة الى تحركات جانفي

7املراهقة في الكرم الغر ي سبعة سنوات بعد الثورة دراسة حول املراهقة في حي شع ي من الضاحية
الشمالية .مبدعون 2018
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فيفري نلمس هااذا البعااد '' الهوياااتي الجماااعي'' املقترن بااالحي لاادي
شباب االحياء الشعبية.
لنقف أوال على حجم هذه التحركات ونس ا ااق تطورها ،والتي
انطلقت يوم  9جانفي ب  46تحركا ،وتعود يوم  6فيفري الى نفس
الرقم ،غير أن ذروة هذه التحركات كانت على امتداد األيام األر عة
ل  17- 16 – 15- 14جانفي بحاصل  204تحركا.
ّ
رسم بيا  – 3 -رصد التطوراليوم للتحركات االحتجاجية
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تعاطت عديد الخطابات خاص ا ا ا ااة مع بداية التحركات مع
ش ا ا ا اباااب االحياااء الش ا ا ا ااعبيااة من جهااة الوص ا ا ا اام الس ا ا ا اال ي والتجريم
ّ
واملخاطر أو من جهة ر ية '‘ األمراض االجتماعية '' وهو ما مثل في
ّ
نظرنا مش ا ااكلة من جوانب ثالث األول معرفي ويتلخر في حص ا ار
التحليل الس ا اوس ا ايولوجي في ترسا اايمة تبسا اايطية وضا اايقة ال تأخذ
بعين االعتبار ّ
تعقد الحياة االجتماعية للشا ا ا ااباب وتعدد ّ
محدداتها
ومتغيراته ا ااا والعوام ا اال البنيوي ا ااة املنتج ا ااة للس ا ا ا االوك االجتم ا اااعي،
فا ّ
االربط بين ش ا ا ا اب اااب ه ااذه األحي اااء والجريم ااة وتفش ا ا ا ا ي املخ اادرات
ّ
والتواك ا اال وض ا ا ا ااعف الوازع امل ا اادني ،وعن ا ااد البعض ،الربط بين
الفضا ا ا اااءات الشا ا ا ااعبية والتطرف العنيف  ..يؤدي الى ضا ا ا اارب من
العماااء املنهجي فض ا ا ا ااال على أنااه يس ا ا ا ااقط كا ّال تحلياال في التوظيف
الس ا ا ا اي ا اااس ا ا ا ا ي لف ا ااائ ا اادة املهيمنين وال يربط بين ت ا ااأثير املح ا ا ّاددات
االجتماعية واالقتص ا ااادية وس ا االوك األفراد والفئات وهي املش ا ااكلة
ّ
الثاااني ااة املرتبط ااة به ااذا الخي ااار ،مم ااا يول اد ويؤجج ويقوي النزع اات
االقصا ا ااائية للشا ا ااباب وسا ا اااكنة االحياء من التفاوض الديمقراطي
ّ
وعدهم غرباء عن روح الديمقراطية التي تدمر الفئات املس ا ا ا ااتقرة
والعليا ،اي الفئات التي يرتفع منسوب الثقة بينهم وبين ّ
الدولة.
املش ا ا ا ااكلة الثالثة ذات طابع س ا ا ا ااياقي وعملي محليا ،ذلك أن
ّ
التحول
الس ا ا ا ايا اااق التونس ا ا ا ا ي الا ااذي ال يزال يغا ااالا ااب ص ا ا ا ااعوبا ااات
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الديمقراطي ال يقبل إبعاد قطاعات واس ا ا ا ااعة من املجتمع تتس ا ا ا اام
باحااركاياتاه ا ااا وماط ا ااالا اه ا ااا عاان عامالاي ا ااة الاتاغاياياار ال ا اادياماقاراطااي وتاباارياار
اس ا ا ا ااتبع اااده ااا بة ّجا اة أمه ااا فئ ااات غير ق ااابل ااة بمعقولي ااة العملي ااة
الااديمقراطيااة وبااأمهااا ‘' طبقااات خطيرة '‘ ،أو'' غير الئقااة '' ممااا يعني
افراغ الديمقراطية من عمقها االجتماعي وحصرها بين '' املدمجين
'‘ . les Inclus .فسواء كان ذلك بسبب الكسل املعرفي أو االنحياز
األيااديولوجي فااهنااه من الخطااأ حص ا ا ا اار دراس ا ا ا ااة األحياااء الش ا ا ا ااعبيااة
وتعبيراتها الشا ا اابابية في مر ع الجريمة واالنحراف الذي يعالج أمنيا
وقااانونيااا حت وإن كاااناات فعال مظاااهر االنحراف والجريمااة وقااا ع
اجتمااعياة مثبتاة إحص ا ا ا ااائياا فال يمكن بنااء عليهاا تعميم ص ا ا ا ااورة ''
املنحرف '' على كا ّال ش ا ا ا اباااب األحياااء ،وال الفصا ا ا ا اال بين الس ا ا ا االوك
االجتماعي والحتميات االجتماعية التي تنتجه.
ع ا ااالم االجتم ا اااع االرجنتيني الفرنس ا ا ا ا ي ‘'دنيس مركالن '‘.
 Denis Merklenي ان ات اب ا ااه ال ااى ه ا ااذا ال اخ اط ا ااأ امل اع اارف ااي وال اح اي ااف
ال ااديمقراطي وي اادافع عن مق ااارب ااة أعمق لتنا ااول تجرب ااة ش ا ا ا اب اااب
االحياء والطبقات الفقيرة لينتبه تحديدا الى ما يسا ا ا ااميه أش ا ا ا اكال
ّ
التسا ا ا ااييس الجديدة التي تبتكر وتتطور في هذه املجاالت ،فتفكك
الرابطااة االجتماااعيااة التي اكاان يض ا ا ا اامنهااا العماال املااأجور ومكمالتاه
املتمثلة في الحماية االجتماعية من املرض و التجز فقدان العمل
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وض ا ا ا اماااناات التقاااعااد التي تكفاال للعاااماال مكااانااة ودور معترف بهماا
أنتج اات واقع ااا ج اادي اادا للعالق ااات االجتم اااعي اة وأفرزت ش ا ا ا ارائح
متعددة من املغتربين واملقص اايين وفاقدي الحماية و بالتالي ،ص اايغ
وأطر مغايرة للفعل االحتجاجي والسياس ي .
''جميس س ااكوت ''  . James C Scott .من جهته ينتبه الى
ما أساماه الفعل الشابه –ساياسا ي  infra-politique .الذي تتخذه
الفئ ااات الت ااابع ااة واملبع اادة في فض ا ا ا ا اااءاته ااا الخ اااص ا ا ا ا ااة في مرحل ااة
ّ
بالتحول الذي يحص ا ا ال
االس ا ا ااتبداد والتض ا ا ااييق على الحريات .ثم
عبر املرور من الخط اااب املخفي واملقنع الي الخط اااب املعلن عن ااد
الاتاحارر مان الاخاوف وزوال الاقاياود الاتسا ا ا ا الاطاي ا ااة .فاه ا ااذا الا ّتاح ّاول
ّ
السياس ي سمح لالمرئين ولفاقدي الصوت من أن يكون لهم مكان.
ثم ّإن تراجع شابكات الحماية االجتماعية لدولة ّ
الرفاه كما
عرفتهااا مرحل ااة مااابع ااد الحرب الع اااملي ااة الثاااني ااة وغي اااب االعتراف،
ومن ثمة تفكك األواص ا ا اار االجتماعية مع عش ا ا اارية الثمانينات كما
ّ
يحللها بدقة '' روبار كاس ا ا ااتال '' ،Robert Castel . 8هو الذي أنتر
ّ
ش ا ارائح اجتماعية جديدة تعي أوض ا اااعا هش ا اة وغير مندمجة في

Yasmine Siblot ، Marie Cartier ، Isabelle Coutant ، Olivier Masclet et
Nicolas Renahy ; Sociologie des nouvelles classes populaires
8
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املجتمع ااات الص ا ا ا ان اااعي ااة امل ااابع ااد فوردي ااة ب ااالق اادر الك ااافي بروابط
عضوية قوية ودائمة.
''إيزب ااال كوت ااان ''  .Isabelle Coutant .إثر عم اال مي ااداني
جماااعي تؤكااد رفقااة عاادد من الباااحثين هااذا االتجاااه حين تعود الى
ّ
التحول من علم اجتماع
تاريخ الد ّراسااات السااوساايولوجية وبداية
الطبق ااة الع ااامل ااة املهيمن بع ااد الحرب الع اااملي ااة الث اااني ااة في اوروب ااا
ونضا ا ا ا اااالتهااا النقااابيااة والس ا ا ا اي ااس ا ا ا ايااة االش ا ا ا ااتراكيااة-الااديمقراطيااة
والش ا ا اايوعية وحت األناركية الى علم اجتماع ما تس ا ا اايمه الطبقات
الش ا ا ا ااعبيااة ،وهي تركيبااة اجتماااعيااة مختلطااة تض ا ا ا اام املجموعااات
األكثر هش ا اااش ا ااة وحرمان ومحدودي ّ
الدخل واملعطلين عن العمل
والنسا اااء العامالت في أنشا ااطة اقتصا ااادية بأجور ضا ااعيفة وصا ااغار
الحرفيين.
هكا ااذا يتحو ّل الحي (ويحا اال أحيا ااانا ااا محا ا ّال املص ا ا ا اانع ومقر
العماال) في ض ا ا ا ااوء هااذه املقاااربااات النظريااة الى مجااال جااديااد لبناااء
الهوي ااة الجم اااعي ااة للمبع اادين والفقراء وب ااالت ااالي الي مج ااال جغرافي
يض اام س اااكنة تعي معا وتتقاس اام نفس التجربة اليومية وتن ااج
ّ
داخلها رابطة اجتماعية ورمزية تض ا ا ا ااع خطا فاص ا ا ا ااال بين النحن ''
ابناء الحي و'' الهم '' الخرون والخارجيون ‘‘ .ضا ا اامن هذه الرابطة
االجتماعية املجالية املشكلة للهوية املستبعدة تتشكل أيضا هوية
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جيل ّي اة تهم الش ا ا ا اب اااب لتص ا ا ا اابح مجموع ااات األقران واألص ا ا ا ا اادق اااء
والجيران رابطة فاعلة تتص اادي ل ثار الس االبية الناجمة عن تحلل
وض ا ا ا ااعف الروابط األخرى .فااالتحوالت التي ش ا ا ا اهاادتهااا املجتمعااات
املعاص ا ا اارة عامة وفئات الش ا ا ااباب واالحياء والض ا ا ااواحي كانت مادة
إلن ات ا ااا م اعاارفااي وع ال امااي ك اث ايااف فااي م اج ا ااال ال اع الااوم االجات ام ا اااعاي ا ااة
واألنثروبولوجيا السا ا ا ااياسا ا ا ااية املعاصا ا ا اارة منذ مدرسا ا ا ااة شا ا ا اايكاغو
األمريكية.
لقد شكلت األحياء الشعبية في تونس فضاء سكنيا و رمزيا
ص ااار االنتس اااب اليه والعي فيه مص اادر انتماء وتماهي مع هوية
ّّ
جماااعي اة ،وت ّ
التعلق
تحقق من خالل اه مشا ا ا ا اااعر مرك ّب اة من قباال
بااالحي كفضا ا ا ا اااء واالنتماااء الى متسا ا ا ا اااكنيااه كحاااض ا ا ا انااة جماااعيااة
متضااامنة تسااتبطن شااعور الوصاام الساال ي الذي يساالط عليها من
الخار لتعكس ا ااه في وجه مس ا ااتهدفيها ،وهو ما تش ا ااير اليه الباحثة
التونس ا ا ا ااية '' تراكي زناد '' حين تقول '' أن الفض ا ا ا ااءات الحض ا ا ا اارية
الهامشية هي مجال حياة اجتماعية إبداعية ،وال يستقيم النظر
إليها فقط كمجاالت للخضا ا ا ااوع بل يمكن فهمها أيض ا ا ا اا بوصا ا ا اافها
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مجال لتعبيرات احتجاجية عدة تنم عن مخزون رمزي وإبداعي ال
يمكن التغاض ي عنه''.9
ما نلمس ا ااه بناء على ذلك ونحن نقارب ال ّس ا الوك االجتماعي
للش ااباب داخل االحياء الش ااعبية وذلك منذ الثورة هو ّ
التحول من
صا ا ااورة '' الحيطيسا ا اات ''  . Les Hittistes .التي ترمز الى ال ّس ا ا البية
واالنكم ااا وتجن ااب الحرك ااة الى ص ا ا ا ااورة الفع اال الحركي الجم اااعي
االحتجاجي10 .
اخترنااا ان ننطلق في هااذه الورقااة من الا ّادعوة الى التظاااهر
والتجمع امام مقر جامعة كرة القدم التي أطلقها األحباء الش ا اابان
للنادي االفريقي والتي تلتها سلسلة التحركات الليلية في االحياء.
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
الهامشية و الوظيفية تنسيق وتقديم الكراي القسنطيني تونس  2011جامعة منوبة '' التسمية في
أصلها الجزائري مضمنة تضمينا ساخرا يجمع بين الوصف و الوصم االجتماعي إمهم أولئك الذين
ّ
يمضون ساعات طويلة من النهار يسندون ظهورهم للحائط ويحدقون في الالشيئ ''
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باادايااة لنااذكر ّأن رياااض ا ا ا ااة كرة القاادم في التاااريخ االجتماااعي
لتونس املعاص ا ا اارة لم تنفص ا ا اال عن مدارات الصا ا ا اراع والتوظيف
الس ااياسا ا ي ،فش ااريط س ااامي التليلي الوثائقي ''عالبار '' يس ااتعرض
الخيوط الخفيااة و املعلنااة بين ش ا ا ا ااغف الناااس باااملنتخااب الوطني
ومغ ا ااامرة ك ا ااأس الع ا ااالم و إدارة اهم مواجه ا ااة اجتم ا اااعي ا ااة بع ا ااد
االسا ا ا ااتقالل بين دولة بورقيبة و االتحاد العام التونس ا ا ا ا ي للشا ا ا ااغل
سنة  1978و عد ثالث عقود و قبل ثورة ّ ، 2011
تحولت مدرجات
مالعب كرة القدم الى فض اااء للحش ااد الش اابا ي تعبيرا عن الغض ااب
والنزوع للمواجها ااة مع قوات األمن مع ظهور وتوالا ااد مجموعا ااات
االلتراس املنظمة11.
بعد الثورة ،تواصلت أنشطة هذه املجموعات ،وقد عرفت
منعرجا مع حملة '' #تعلم_عوم ‘‘التي انطلقت بعد موت الش ا ا ا اااب
عمر العبي ا اادي غرق ا ااا في واد برادس بع ا ااد ان أجبره أعوان األمن
اللااذين اكاانوا يالحقونااه الى القاااء نفس ا ا ا ااه رغم تااأكيااده انااه ال يجيااد
ال ّس ا ا ا اب اااح ااة ،اذ ّ
تحول اات ح ااادث ااة موت عمر من ااذ  2018الى عنوان
والرافض لعنف ّ
جامع ّ
لكل الشباب الغاضب ّ
الدولة واالفالت من

11شيماء بن رجب االلتراس واشكال التنظم وابعاده السياسية واالجتماعية
https://ftdes.net/ar/the-ultras-groups-in-tunisia/
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العقاااب ،وهي اليوم التكثيف األبرز للعالقااة املتوترة بين البوليس
وشباب األحياء الشعبية 12
دعوة ش ا ا ا اباااب النااادي االفريقي للتظاااهر امااام مقر جااامعااة
كرة القدم يوم  9جانفي للمطالبة بالتس ا ا اايير الش ا ا ا ّافاف لجمعيتهم
وتواتر ص ا ا ااور الش ا ا ااباب الذين تم إيقافهم بش ا ا ااكل مهين ثم حادثة
ّ
الراعي الذي تعرض لإلهانة أمام معتمدية س ا ا ا االيانة من قبل عون
أمن ،يوم  15جااانفي  2021اك ااناات ش ا ا ا ارارة قااادحااة أخري لخرو
موجات غضا ا ا ااب شا ا ا اابابية في معظم األحياء الشا ا ا ااعبية للعاصا ا ا اامة
واملدن ّ
الداخلية ،وقد أدت االعتداءات األمنية الى جرح الش ا ا ا اااب
هيك اال الراش ا ا ا ا اادي بس ا ا ا اابيطل ااة قب اال أن يف ااارق الحي اااة بع ااد أي ااام،
واس ا ا ا ااتمرت املواجهات الليلية في االحياء الش ا ا ا ااعبية بين الش ا ا ا ااباب
الغاااضا ا ا ا ااب واملحتقن وقوات االمن ،وقااد مكناات بعض املعطيااات
ّ
واملالحظ ااات املتوفرة واملح ااادث ااات الالش ا ا ا اكلي ااة التي أجرين اااه ااا مع
بعض الفاعلين من إبراز ثالث اس ا ا ااتنتاجات أولها دور مجموعات
االلتراس في هذه املواجهات ومش اااركة مراهقين بين  15و  18س اانة
 12سفيان جاب هللا الراب  ،السلفبة العلمية و االلتراس  ،حين تحكي الحومة الشعبية و تعلم عوم تعلم
اجري دليلك للعي في تونس اليوم و الزطلة في عراجينها رواية أخري عن السلطة في تونس ضمن مؤلف
جماعي عراجين الغضب كتابات سياسية ّ
مجددة كلمات عابرة نشاز 2020
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في هذه املص ااادمات ،أي من كانوا أطفاال عش اية الثورة ولم يعرفوا
سااوي النخب الحاكمة الحالية ،وتواصاال تحرك الش ارائح العمرية
الش ا اابابية األخري  25- 18و  ،35- 25وهو ما يعني أننا من الناحية
ّ
متحول س ا ا اامح بدخول دفعة جديدة من
الديمغرافية أمام وض ا ا ااع
الشااباب املحتر واتساااع الهوة بينه وبين األجيال السااابقة ،خاصااة
تلااك التي ّ
ّ
التحوالت .ثاااني ه اذه
ترهلاات فكريااا و جزت عن مواكبااة
ّ
حدة القطيعة بين مؤسسات ا ّ
لدولة وهذه الفئة
االستنتاجات هي
االجتماعية وخاص ا ا ا ااة بين املؤس ا ا ا اس ا ا ا ااتين األمنية والبرملانية ،وثالثا
نجاح هذا الخرو االحتجاجي للشباب في طرح املسألة االجتماعية
في وجههااا املجااالي والحض ا ا ا ااري داخاال الفضا ا ا ا اااء العمومي دفعااا بهااا
خطوة الي االمام نحو الفضاء السياس ي الديمقراطي.
رسم بيا  – 3 -ح م التحركات االحتجاجية لشهري جانف وفيفري
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رسم بيا  4أشكال ووسائل االحتجاج

املصدر املرصد االجتماعي للمنتدى تصميم نجالء بين عرفة

نرص ا ا ا ا ااد من خالل الج اادولين تواص ا ا ا ا اال نس ا ا ا ااق التحر اك ااات
االحتجاجية وكذلك تواص ا ا ا اال التجديد في االش ا ا ا ااكال االحتجاجية
ّ
والوسا ا ااائل التعبوية مما يؤكد قيمة هذه املمارسا ا ااات االحتجاجية
في نحت صااور ّ
متعددة للمقاومة املدنية .ويجعل السااؤال حول أية
عالقااة ممكنااة بين دمقرطااة االحتجااا ودمقرطااة املؤس ا ا ا اسا ا ا ا ااات
س ا ا ااؤاال مش ا ا ااروعا وهو هم املحتجين واملقص ا ا اايين قبل غيرهم ألنه
يطرح مسألة حضورهم السياس ي في املدينة والحياة العامة.
هذا التعبير االحتجاجي األخير للشباب الذي تكلم بطريقته
 فاالحتجا في جوهره خطاب ّموجه – ليس سوي حلقة من هذا
ّ
املس ا ا ا ااار إذ وظف عدة وس ا ا ا ااائل ووس ا ا ا ااائط وهو يس ا ا ا ااتمد طاقته
ّ
الص ا اااعدة من االحس ا اااس بغياب العدالة لديه إذ يعبر في دراس ا ااة
أوالد الحوم المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة
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جماعية أجريناها س ا ا ااابقا مع عينة ش ا ا ااملت  800ش ا ا اااب من أر عة
احياء في تونس العاص ا ا ا اامة  ٪80،4 13منهم أن الدولة ال تس ا ا ا اااعد
الفقراء وان  ٪ 81،6يؤمنون أمها تف ّ
ض ا ا ا ال األغنياء و ٪82،4يرون
ّ
املجردة ال تطبق بنفس الطريق ا ااة على الجميع ب ا اال
أن القوانين
بحيف يجعل الضعفاء ضحايا 14
حس ا ااب دراس ا ااة'' لم الش ا اامل '' ينظر الش ا ااباب الي الفس ا اااد على أنه
ظاهرة منتشرة ويعتقد  ٪87منهم أن الفساد ّ
والرشوة واملحسوبية
ّ
منتشا ا ا اارة في منطقتهم وتأكد هذه الدراسا ا ا ااة اعتقاد الشا ا ا ااباب بأنه
كلما ازداد الفقر ازداد املعاناة من الفساد 15
التوزيع الجغرافي للفقر والتهمي داخل املجال الحض ا ا ا ااري
التونس ا ا ي يرس ا اام لنا من جهة أخري عالمات الفص ا اال بين املجاالت
املندمجة واملجاالت املبعدة واملعزولة وهو فص ا اال اس ا ااتفحل تحت
ّ
تأثير اتجاهات العوملة الليبرالية والخيارات التي اتبعتها الدولة منذ
13البعد االجتماعي في فهم التطرف العنيف دراسة تنسيق ريم بن اسماعيل '' منشورات املنتدي
التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية 2020
14

https://ftdes.net/ar/etude-pensee-sociale-et-resonances-aveclextremisme/

15مصدر سابق
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أواخر الثمااانينااات ويطرح قض ا ا ا ايااة التف ااوت التنموي ال فقط بين
الجهات واالقاليم بل داخل املدن نفسها.
فبحسا ااب تعبير الجغر ّ
افية األمريكية سا اااسا ااكيا سا اااسا ااان.
 .Saskia Sassenأنتجت العوملة الرأسا ا ا اامالية املفتوحة منافسا ا ا ااة
بين املدن الكبرى ،ومن ثمة أنش ا ا ااطة اقتص ا ا ااادية متمركزة في مدن
عصا اارية ومهن وأعمال ووظائف مباشا اارة وغير مباشا اارة لشا ااريحة
مهنية قادرة على االندما  ،وأنتجت في املقابل اش ا ااكال جديدة من
الالمس ا ا اااواة داخل الفض ا ا اااء الحض ا ا ااري نفس ا ا ااه 16عزل ّ
وطوق غير
املن ا اادمجين وأحكم آلي ا ااات مراقبتهم وتقفي خط ا اااهم وتركهم في
''الخااار '' أي خااار مااا يس ا ا ا ااميااه بولتونس ا ا ا ااكي وش ا ا ا ايااابللوLuc . 17
'' . chiapello Boltanski et Eveمدينة املشاااريع'' التي تقاس فيها
ّ
بحركيتهم ومرونتهم وقابليتهم للنش ا ا ا اااط الذي
قيمة ومكانة األفراد
تفرزه ّ
الروح الجديدة للرأس ا ا اامالية وتثمنه .للعوملة اذن س ا ا ااعدا ها
وهم األقلية وأشقيا ها ومنبوذ ها وهم األغلبية.

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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آث ااار مث اال ه ااذا االتج اااه املعولم ب اادأت تتجلي تمظهرات ااه
العمرانيا ااة في تونس من خالل الفوارق الواض ا ا ا احا ااة بين األحيا اااء
والتجمع ااات العمراني ااة الج اادي اادة ّ
الراقي ااة واملن اادمج ااة في العومل ااة
واالنش ا ا ا اطااة االقتصا ا ا ا اااديااة املاااليااة والخاادماااتيااة والتي تتركز فيهاا
الخدمات الصحية الخاصة من عيادات طبية ومصحات متعددة
االختصا ا ا ا اااصا ا ا ا ااات ومرافق الترفيااه ومراكز التس ا ا ا ااوق ال ا ا ا ااخمااة
والش ا ا ا ااركات واملؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات الخاص ا ا ا ااة (البحيرة ،املركز العمراني
الش ا ا ا اامالي ،حدائق قرطا في العاص ا ا ا اامة ...وقس على ذلك في اكبر
املا اادن ) ،واألحيا اااء الفقيرة والطرفيا ااة حيا ااث البنا اااء الفوض ا ا ا ااوي
والسكن االجتماعي ونقر الخدمات وتردي البنية التحتية وتعقد
العالقات االجتماعية حيث أص اابحت حياة الناس البس ااطاء ،كما
يس ا ا ا ااميهم عااالم االجتماااع اإليراني آص ا ا ا ااف بيااات ،ص ا ا ا اراع اا دائم اا
ومخاتلة مس ا اتمرة لسا ااطلة الدولة واالدارة مما خلق داخل االحياء
ّ
الشعبية نفسها واقعا سوسيولوجيا مركبا يتعاي فيه املعدمون
ّ
ّ
والفئات الهشا اة وشا ارائح وس ااطى وتنظمه منظومات رمزية ولغوية
وعالئقي ااة مت ااداخل ااة ،ف ااالحي الش ا ا ا ااع ي فض ا ا ا ا اااء جغرافي وس ا ا ا ااكني
ّ
ّ
وأنثروبولوجي مركب ّ
الدالالت و ليس بنية ص ا ا ااماء حيث ''يش ا ا اكل
الش ا ا ا ااارع حيزا اجتماعيا ومكانيا س ا ا ا اااكنا ومتحركا ،ومكانا للمر ي
ّ
واملسموع ،وهو يمثل كيانا معقدا تتشكل فيه املشاعر والراء التي
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يتم التعبير عنها بطرق فريدة ''  18بهذا نفهم كيف ّ
حول س ا ا ا ااكان
األحياء الشعبية والذين أريد طردهم من الفضاء العام البرجوازي
املهيكل واالقص ا ا ااا ي -كما يريده هبرماس وتنتقده نانسا ا ا ا ي فريزر .
 - Nancy Fraserالش ااارع الى حلبة ص اراع ومجال للتجلي واملرئية
ّ
وهو ما يؤكد أنه ص ا ا ااار مفتاحا ض ا ا ااروريا لفهم الحياة االجتماعية
ّ
وتوتراتها في املجال الحضري التونس ي .
فطرق العي وكلفااة االس ا ا ا ااتهالك وانعاادام وس ا ا ا ااائاال النقاال
العمومي تجعاال من تلااك االحياااء الغنيااة ش ا ا ا ابااه مغلقااة فعليااة على
شباب االحياء الشعبية ومفتوحة فقط عبر الوسائط االفتراضية
و الص ا ا ا ااورة ،بل هم مطاردون من قبل األمن ان حص ا ا ا اال وارتادوها
بسا ا ا اابب لباس ا ا ااهم ومالمحهم وعناوين إقامتهم املثبتة على بطاقات
هوياتهم ،وهي ظاهرة ّنبه اليها مرشد الشا ي منذ أواخر الثمانينات
حين بين حرك ا ااة ّ
التوس ا ا ا ااع العمراني التي فص ا ا ا ال ا اات بين الفئ ا ااات
الض ا ا ا ااعيفة والفئات املتوس ا ا ا ااطة والعليا أي بتعبير جاك دونزيلو .

18أصف بيات الحياة سياسة كيف يغير بسطاء الناس الشرق االوسط ترجمة أحمد زيدان املركز
القومي للترجمة القاهرة '' 2014
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 الفوراق الطبقية التي ج ّس امت ظهور ثالث. Jaques Danzelot
. 19 سرعات داخل املدينة
 انتب ااه من جهت ااه. Zygmunt Bauman .زيغمون ااد بوم ااان
بدقة لهذه السمة الجديدة التي افرزتها الحداثة السائلة في تنظيم
املج ااال الحض ا ا ا ااري وفق مع ااايير النج اااع ااة واملردودي ااة التي يطل ه ااا
ّ  والتي،الرأس ا ا ا ام ااال املعولم
حول اات امل اادن الى س ا ا ا ا اااح ااات للمع ااارك
ّ االجتماااعيااة
والرمزيااة الجاادياادة بين من يتمترس ا ا ا ااون داخاال بناااءات

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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محمية خشا ا ااية الغرباء  20ومن يشا ا ااعرون باإلقصا ا اااء .سا ا اامة هذا
االنفص ا ا ا ا ااال املج ااالي أن ااه ّ
تحول الي تب اااع ااد ثق ااافي ورمزي هم طرق
ّ
والتمثالت واملتخيالت الجماعية ،و هنا يطفو سااؤال حري
العي
ب اااالهتم ااام يطرح ااه ع ااالم االجتم اااع التونس ا ا ا ا ي فتحي الرقيق ه ال
انحس ا ا ا اار االس ا ا ا ااتهالك ّ
املنوع من املنتجااات والخاادمااات في الطبقااة
املهيمنااة وحواش ا ا ا اايهااا هاال غاادا ّ
املتنوع حكرا على البرجوازيااة وبااات
ّ
ّ
(اململ واملقرف) قدر غيرها من الطبقات
املنمط
إجابة عن هذا الس ا ا ا ااؤال نقول ليس ا ا ا اات الجدران (الحدود)
داخل املدن مادية بل هي أيض ااا وخا ّ
صا اة رمزية وس االوكية ،تلك هي
الحقيقة الجديدة املثبتة اليوم والتي على اساااسااها نفهم العالقات
الطبقيااة واالجتماااعيااة ونقرأ عبرهااا دوافع وتعبيرات مااا يش ا ا ا ااعر بااه
أوالد الحوم من حرمان نس ي .وبالتالي الدوافع التي ّ
تحرك مشاعر
الغض ا ا ا ااب واالحتجااا لااد هم و تعلن اس ا ا ا ااتحااالااة تحوياال الفض ا ا ا اااء

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 فضا ا ا ا اااء أس ا ا ا اياال في ضا ا ا ا ا ّال احتااداد الفوارق وغياااب
العدالة .
لنااذكر هنااا أن حرك اة ظهور وتش ا ا ا اكاال االحياااء الهااامش ا ا ا ايااة
والطرفية تاريخيا كانت موضااوع اهتمام علم االجتماع والد ّراساات
الحض ا ا اارية والجغرافية الحض ا ا اارية في تونس منذ الخمس ا ا ااينات مع
بول سا ااباغ  Paul Seabag .ثم مع فر سا ااطمبولي وحافظ سا ااتهم
من خالل تناوله ألزمة الريف وحركة الهجرة الداخلية من األرياف
الى امل اادن وهي ال ااد ّراس ا ا ا ا ااات التي تجعلن ااا نفهم ال اادور الب ااارز له اذه
الفئات الهش ااة في انتفاض ااة الخبز س اانة  ،1984وهو تحول بارز في
دور شا ا ااباب االحياء في الفضا ا اااء العام بعد دور الشا ا ااباب الجامعي
والحركة العمالية ونسا ا ااتطيع ان نقدم اليوم هنا فرضا ا ااية للبحث
حول تش ا ا ا اكاال هااذا الفاااعاال االجتماااعي املحتر عبر تراكمااات على
مدى عقود حت جعلت منه فض ا ا ا اااءا تص ا ا ا ااادي رنينه مع الجهات
ّ
الداخلية منذ األيام األولي للثورة العتبارات أنتروبولوجية وجيلية
س ا ا ا ا ّارعتهااا وسا ا ا ا ااائاال التواصا ا ا ا اال االجتماااعي الحااديثااة كااأدوات نقاال
لزأحداث والوقا ع وكذلك كأدوات للتعبئة.
التعبير عن ه ااذه الهوي ااة الجم اااعي ااة '' أوالد الحوم '' كم ااا
ّ
االنتماء ملجموعات االلتراس وتعبيرات موسيقى الراب والغرافيتي
طيلة العشاارة ساانوات املنقضااية بعد الثورة هو ضاارب من البحث
35
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عن حلول مغايرة ملغالبة مجتمع األفراد كمجتمع ذوات مستقلة
ومتنافس ا ا ا ااة وفق منطق اقتص ا ا ا اااد الس ا ا ا ااوق ،بل هي في تنافس غير
ّ
متك اااف بين من يمل ااك ر وس -امل ااال كله ااا او بعض ا ا ا اه ااا (امل ااادي ااة
واالجتم اااعي ااة والرمزي ااة ) للتفوق ومع من يفتق ااده ااا ،وهي ك ااذل ااك
اعالن ش ا ا ا اك ا اال من التنظيم العفوي والتلق ا ااا ي والع ا اااطفي اكثر
ّ
املدنية كالحزب والنقاباة
فاعلية من اش ا ا ا ااكال التنظيم التقليدية
والجمعي ااة وك ااذل ااك اش ا ا ا اك ااال الترابط االجتم اااعي ال ااديني ااة حول
امل ا ا ا اجاد والحلقاات الادينياة .هي مقولاة تو ّحاد ولكنهاا ال تمااهي وال
ّ
تطمس االختالفا ااات وحت الفوارق الا ااداخليا ااة بقا اادر ما ااا ترس ا ا ا اام
خطوط التباعد مع الخار '' الغير '' .
من املؤش ا ا ا ارات األخرى التي تاادعم هااذا االتجاااه الجااديااد في
االحياء الش ا ا ااعبية هي إجابة  ٪ 64،7من الش ا ا ااباب أن أهم ش ا ا ااعور
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 ثم الحي بنس ا ا ا اب ااة21ب اااالنتم اااء هو ملجموع ااة االص ا ا ا ا اادق اااء واألقران
22 ٪ 45  قبل االنتماء للبالد أو الوطن٪53،9
هذا يجعلنا نصااف العاصاامة التونسااية اليوم اقتباسااا من
 في كتابه املرجعي ''الحق في املدينة. Michel Henri . ميش اال هنري
'' بامها ص ااارت عرض ااة ألزمة وجودية حقيقية حيث القديم لم يعد
 وهو اقتباس يذهب بنا ملا،يمكنه البقاء والجديد بش ا ا ا ااع وبال روح
ّ
David .أبعااد من ذلااك مع'' الجغرافياا الراديكاااليااة '' لااديفيااد هرفي
 ريم بن اسماعيل مصدر سابق21
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-aveclextremisme/
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 . Harveyحين يحيلنا الي املواطنة املتمردة التي أنتجتها أش ا ا ا ااكال
الحيف واالقص ا اااء االجتماعي في املدن املعوملة والتي تطرح بشا ا اكل
راديكااالي حق العي في املجااال الحض ا ا ا ااري وتوفير مقومااات الحياااة
ملن حرموا منها ،ليصبح النضال من أجل الحق في املدينة ال ّدامجة
هو اإلطااار الجااامع لش ا ا ا اباااب االحياااء الش ا ا ا ااعبيااة وهو املجاال الااذي
س ااتتش ااكل حوله ومن خالله ومن أجله ودفاعا عنه اس ااتراتيجيات
املقاومة23.
فتوفير املرافق العامة ،والحق في الش ا ا ا ااغل والترفيه واملتعة
والحركة من جهة ،ورفض الفس ا اااد واملحس ا ااوبية وعنف البوليس،
غاادت تاادريجيااا محاااور تعبئااة ومقاااومااة جماااعيااة ومتضا ا ا ا ااامنااة بين
شباب االحياء الشعبية ،وفي هذا الخرو االحتجاجي للتصادم مع
ّ
أجهزة ال اادول ااة ممثل ااة في االمن ،رمز الظلم في تمثالت الش ا ا ا اب اااب،
رس ا ااالة س ا ااياس ا ااية س ا ااعت التص ا ااريحات الحكومية و عض وس ا ااائل
االعالم الي تجاهلها باإلش ا ا ااارة الى احداث الش ا ا ااغب والعنف والنهب
ّ
التي تناقلتها ّ
جل وسائل االعالم وركزت عليها.
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ّ
جوهر ه ااذه الرس ا ا ا ا ااال ااة هو الخرو من منطق ااة الالمرئي ااة
والبحث عن موقع في املدينة والحق في ّ
التمتع بالحقوق وهو قلب
للمعيارية الس ا ا ا ااائدة وخلق ملعيارية مغايرة تبني الهوية املش ا ا ا ااتركة
وتخوض عبرهااا املواجه ااة مع من تع ادهم خص ا ا ا ااومهااا وتتح اادي مااا
تع ااده احتق ااارا واس ا ا ا ااتص ا ا ا اغ ااارا واه ااان ااة .ف ااالنواة الص ا ا ا االب ااة للهوي ااة
الجماعية ألوالد الحوم هذه املرة لم تكن دينية بل اجتماعية وال
نمطية.
إن الض ا ا ا اايم ي ّ
تحول في املجااال االجتماااعي الااذي ّ
تحرر بعااد
ّ
الثورة الى ّ
محرك لطاقات شباب األحياء طلبا أو انتزاعا ''لالعتراف
'' اي طلبااا للكرامااة ،هنااا نس ا ا ا ااتحض ا ا ا اار مقولااة الص ا ا ا اراع من أجاال
االعتراف التي يقترحهااا أكس ا ا ا اياال هونااث  . Axel Honnteh .لفهم
جادلياة الص ا ا ا اراع االجتمااعي اليوم وتفص ا ا ا اايلهاا الى ثالثاة نمااذ
ّ
لتحقيق ال ااذات هي مح ا ّال ص ا ا ا اراع داخ اال العالق ااات االجتم اااع ّيا اة
املعاصرة
املس ا ا ااتوى ّ
ّ
الحب الذي يجمع فردا بمجموعة ما،
األول ،هو
القوة العاطفية التي تربطه بمجموعته هي التي ّ
ففقط هذه ّ
تحقق
ّ
الثق ااة في ّ
النفس وب اادومه ااا لن يتمكن من املش ا ا ا ا ااارك ااة في الحي اااة
ل ااه
العااا ّماة وهو الش ا ا ا ااعور الااذي يحرر املغتربين من اغترابهم كمااا نجااد
ذلااك عنااد ماااركس في مخطوطااات  1844غير أن هويااة املغترب لم
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ّ
تعااد تختزل في البروليتاااري والااذات الجماااعيااة لم تعااد الطبقااة باال
صار للمغتربين وجوها ّ
عدة.
املس ا ا ا ااتوى الث اااني ،ق ااانوني–س ا ا ا اي اااس ا ا ا ا ي .ف ااالفرد ،ب اااعتب اااره
مس ا ا ا ااتقال لااه حقوق وواجبااات ،تاادرك أفعااالااه على ّأمهااا تعبيرا عن
اس ااتقالليته من هنا يكون االرتباط ض اارورّيا بين االعتراف القانوني
ّ
واحترام الذات .لكن هذا يظل غير كاف ،فهقامة عالقة دائمة مع
ّ
ّ
النفس تش ا ا ا ااترط توفر احترام اجتماااعي يس ا ا ا اامح لل ّن ااس بااالتعاااطي
اإليجا ي مع قدراتهم ومواه هم أو مع بعض القيم املس ا ا ا ااتلهمة من
ّ
ّ
الث ّ
قافية ومن ثقافتهم الفرعية.
هوياتهم
املس ا ا ا ااتوى الثالث يتعلق بالتقدير االجتماعي الذي يرتبط
ّ
بتقدير الذات ،أو ما نس ا ا ّاميه باإلحس ا اااس بالقيمة فلم يعد ممكنا
أن نفهم دوافع اإلحس ا ا اااس بالغبن واالحتقار واإلقص ا ا اااء واالزدراء،
من جهااة ،وأدوات ّ
الت ّ
حرر واالنعتاااق ،من جهااة أخرى ،إذا اكتفينااا
بالر ية االقتصادوية ّ
للتناقض بين رأس املال والعمل واالستغالل
ال ا ّط اب اقااي .ف ا اااألف اراد يش ا ا ا ا اعاارون ب ا ااال ّ
ض ا ا ا ا اياام ،وب اح ايااف ال اعااالق ا ااات
االجتماااع ّي اة ،ال فقط باااعتبااارهم ع ّم ااال أو أجراء ،باال باااعتبااارهم
ذواتا ااا لهم رغبا ااات غير مش ا ا ا اابعا ااة ،ولهم ذاكرة ،وهويا ااة ،وكراما ااة
ويرفضون ان يعاملون كأشياء (غبار من البشر) .
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الص ا ا ا اراع وليس التوافق الفوقي اذن هو الذي يميز املرحلة
ّ
التحول ال ااديمقراطي التونس ا ا ا ا ي وهو ص ا ا ا اراع محوره
الح ااالي ااة من
املركزي اجتماعي وطبقي وتعبيراته رمزية ومادية وهو ليس ص اراعا
ثقااافيااا حول أس ا ا ا اائلااة الحااداثااة واملحااافظااة ال يااأخااذ بعين االعتبااار
املطالب الحيوية للفئات الضعيفة.
هك ااذا وقفن ااا عن ااد وظيفي ااة مقول ااة '' اوالد الحوم '' كهوي ااة
جماعية راساامة للحدود في تتبعنا لتحركات جانفي وفيفري 2021
وحاولنا ،دون توس ا ا ااع وتفص ا ا اايل ال تسا ا ا امح به حدود هذه الورقة،
ربطها بتحوالت املجتمع التونس ا ا ا ا ي وتأثيرات العوملة الليبرالية عليه
ّ
منذ ثالث عقود وتنزيل ر يتنا ض ا ا ا اامن االهتمام بتش ا ا ا ااكل الفاعلين
الجدد و تجدد فضاءات وأشكال التمرد واملقاومة لد هم .
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احلق يف املدينة أوالد احلوم وشب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
اجملتمع املدين معـ ـ ـ ـ ـ ــا 'حـاصر حصـارك ال
مفر فأنت اآلن حرّ''
يتردد على لسا ا ا ا ا ااان الجميع الح اادي ااث عن ال اادور املتن ااامي
للمجتمع املدني في تونس ،وهو تثمين يراد به التش ااديد على اهمية
املجتمع الح ا اادي ا ااث مق ا اااب ا اال املجتمع التقلي ا اادي في نظر عا اادد من
الباحثين ،ويراد به أيض ا ا ا ااا التأكيد على أهمية هذا املجتمع املدني
ّ
املس ا ا ا ااتقاال للحا ّاد من تس ا ا ا االط الا ّادولااة .إحصا ا ا ا ااائيااات مركز إفااادة
للجمعيا ااات تؤكا ااد ها ااذه الطفرة الكميا ااة لجمعيا ااات ومنظما ااات
املجتمع املدني
رسم بيا -4-توزي سدة جمعيات ا تم املد على واليات ال مهورية
قابس مدنين
قدلي %4,40 %3,46
%2,13

توزر
%1,51

تو س
%20,15

قفصة
%3,80

املهدية
%2,67

سيدي بوزيد
%4,03

تطاوين
%2,04

أريانة
%5,14

صفاقس
%7,64

بن عروس
منوبة %4,27

املنستير
سوسة %4,21
%5,04
القصرين
 %3,82القيروان
%3,05

 %2,36نابل
%6,00

سليانة
%2,13

الكاف جندوبة
%2,63 %2,04

باجة
%2,03

بنزرت
%4,18

زغوان
%1,27

املصدر احصائيات افادة ديسمبر 2020

أوالد الحوم المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة

42

رسم بيا  - 5-توزي ال معيات بحسب مجاالت النشاط
Juridique
1,69%

Citoyenneté
2,51%

Réseau Etrangers Enfance Jeunesse
1,34%
1,73%
0,32% 0,86%
Féminine
0,90%

Environne-mentale
2,57%

Sportive
12,30%

Ecoles
19,56%

MicroCrédits
1,29%

Scientifique
7,60%

Amicale
5,65%

Développement
10,47%

Culturelle
19,90%
Sociale
11,31%

املصدر احصائيات افادة ديسمبر 2020

جلي إذن ّ
التطور الح اااص ا ا ا ا اال في تونس في حجم ومج اااالت
ّ
عماال جمعيااات املجتمع املاادني .وإذ تبقي هااذه األرقااام غير كااافيااة
لتش ا ا ا ااريح دقيق لواقع العم اال الجمعي اااتي ،اذ هي تتعلق ب ااالوجود
القانوني للجمعيات وليس بالوجود الفعلي لها كمؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات لها
برامر عمال ،غير أن الالفات لالنتبااه بنااء على هاذه املعطياات هو
الحيف بين الجهااات في عاادد الجمعيااات ،إذ تبقي تونس الكبري في
املرتبة األولي ب  ٪32مع تفوق واض ااي لوالية تونس ب  ٪25مقارنة
بمنوبة ب  ٪2في حين تبقي  7واليات في أساافل الساالم بين  ٪1و ٪4
(وهي زغوان ،بنزرت ،جندوبة ،باجة ،الكاف س ا االيانة ،القص ا اارين،
س ا اايدي بوزيد )،يكش ا ااف هذه الجدول الالتوازن الجهوي النتش ا ااار
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جمعي ااات املجتمع امل اادني و الط ااابع املركزي والحض ا ا ا ااري الغ ااال ااب
عليه.
املااالحاظ ا ااة الاث ا اااناي ا ااة تاخا ّ
ار ماج ا اااالت الاعام ا اال حاي ا ااث ت ا ااأتااي
الجمعيااات الثقااافيااة في املرتبااة األولى ب  ٪19 70،ثم املاادارس ب
 ٪ 19،37وال نجد هنا تفصا ا اايال حول طبيعة عمل هذه الجمعيات
الثقااافيااة في حين ال تمثاال جمعي اات الش ا ا ا اباااب س ا ا ا ااوي  ٪1،71وال
تتعدى نسبة الجمعيات النسوية .٪ 0،89
فهم عالقة الش ا ااباب باملجتمع املدني فقط من هذه الزاوية
ّ
معمم و متس ا ا ّارع مفاده
الكمية واالحص ا ااائية يؤدي الى اس ا ااتخالص
ض ااعف اهتمام الش ااباب بالش ااأن العام ونفورهم من العمل املدني
والس ا ااياس ا ا ي أو الى ربط النض ا ااالية بالحجم ،فالنس ا ااوية التونس ا ااية
املسا ااتقلة مثال نشا ااأت وال تزال تتطور رغم ضا ااعفها الكمي بفضا اال
نضا ا ا ا اااليتهااا  .فحقيقااة الواقع االجتماااعي وتجربااة املعي اليومي
للش ااباب تحمل دالالت أخري وتس اامح بتحليل مغاير لهذه العالقة
بين الش ا ا ا ااباب واملجال املدني والس ا ا ا ااياس ا ا ا ا ي فكيف نفهم إذن هذه
العالقة في ضا اال التحوالت االجتماعية املعاصا اارة التي نعيشا ااها وما
هي رهااانااات التقااارب الااذي حص ا ا ا اال في تحر اكاات باادايااة الس ا ا ا انااة بين
شباب األحياء الشعبية وشباب ونشطاء وناشطات املجتمع املدني
املنظم

أوالد الحوم المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة

44

هناااك اتفاااق يكاااد يكون شا ا ا ا ااامال اليوم بين الباااحثين حول
دراسا ا ااة حركية املجتمع التونس ا ا ا ي قبل  2011و عده ،اسا ا ااتنادا الى
العالقة بين الدولة واملجتمع املدني من جهة والى العالقة بين هذه
املنظمااات واملجتمع الفعلي نفس ا ا ا ااه ،وهو مااا يمثاال تحااديااا جوهريااا
لتفا ااادي الطا ااابع النخبوي للحركا ااة املا اادنيا ااة وتوس ا ا ا اايع قا اااعا اادتها ااا
االجتماعية .24
على املستوى النظري ،لم يعد مفهوم املجتمع املدني يحيل
إلاى الاتاعابايار الاجام ا اااعاي لاالناخاراط الاطاوعاي لازأفاراد بام ا ااا هام أفاراد
متحررون من ّ
كل روابط جماعية تقليدية ،بل أص ا ا ا اابح هذا األخير
حاااض ا ا ا انااة متطورة للنضا ا ا ا ااال من أجاال مطااالااب جماااعيااة أيض ا ا ا ا اا،
فالهويات الجماعية ،س ا ا ا ااواء كانت ثقافية وغير ثقافية ،ص ا ا ا ااارت
جزءا من محا اااور نضا ا ا ا ا ااال املجتمع في تونس ،كما ااا في عا اادة دول
العااالم ،وال يزال الجاادل النظري حا ّاادا وخالفيااا حول تطور مفهوم
املجتمع املدني ووظائفه.
تونس ا ا ا ايا ااا وبا ااالعودة الي نر مرجعي لعبا ااد القا ااادر ّ
الزغا اال
وملس ا ا ا ا اااهم ااات الط اااهر لبي ااب ،نفهم ّأن ّ
التقب اال التونس ا ا ا ا ي ملفهوم
24الحبيب مرسيط دور منظمات املجتمع املدني في الثورة التونسية ضمن مؤلف جماعي حركية املجتمع
التونس ي في عشرية الثورة تقديم مولدي القسومي دار محمد على 2020
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املجتمع املدني اقترن تاريخيا باإلنفتاح الس ا ا ا ااياس ا ا ا ا ي وباكتش ا ا ا اااف
الغرامش ااية لدي أجزاء عامة من النخب الديمقراطية واليس ااارية،
أي اقترن بااالوعي بمركزيااة املعركااة الثقااافيااة والتحتيااة في مسا ا ا ا ااار
التغيير الديمقراطي ،وهو ما يتأكد اليوم من خالل دوره في نش ا ا ا اار
قيم وثقافة الديمقراطية والعدالة على نطاق أوس ا ااع خاص ا ااة أمام
قوة الحضور الثقافي للجماعات االسالمية.
وعلى املس ا ااتوي العملي الذي تنقله الوقا ع ،نرص ا ااد بدايات
موفقة لتقاطع بين املجتمع املدني "القائم" والحركات االحتجاجية
للفئات املهمشااة مما ّ
غير الصااورة النمطية الفاصاالة بين فضاااءات
فعاال النخااب واملنتمين للفئااات الوس ا ا ا ااطى والبرجوازيااة الص ا ا ا ااغرى
(مدرس ا ا ااون ،جامعيون ،أطباء ،محامون ،ص ا ا ااحفيون ،فنانون )...
وفئاات أخرى مقص ا ا ا ا ّياة ،وهو تقااطع عزز فرص ش ا ا ا اتاات "املهيمن
عليهم" في معركة التحرر من الهيمنة.
من هن ااا ب اادأ املجتمع امل اادني في االض ا ا ا ااطالع بمه ااام محو ّل
س ا ا ا اااس ا ا ا ا ي للحركات االجتماعية الجديدة ،وبالتالي تمكين تعبيرات
ّ
املقص ا اايين والالمرئيين من مس ا اااحة في الفض ا اااء العمومي كفض ا اااء
للمواجهة والتداول جعله ضمن القوى التي تخوض معركة مواقع
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طويل ااة لفرض مح اااور الع اادال ااة االجتم اااعي ااة والتنمي ااة والحقوق
االقتصادية واالجتماعية وغياب العدالة عامة. 25
هذا التقاطع بين املجتمع املدني بكل مكوناته ،من جمعيات
ومنظمات مس ا ا ا ااتقلة تاريخية ومنظمات وجمعيات جديدة وفروع
ملنظمااات دوليااة و"مجتمع الهااام '' بفاااعليااه ومطااالبااه وتحر اكااتااه،
أفرز ّ
تحوالت ترتبط ب اهنتااا معرفااة جاادياادة ّ
ومحينااة بااالواقع عبر
بحوث موجهة ودراس ا ا ا ااات قطاعية وجهوية ومحلية ،س ا ا ا اااهم فيها
جامعيون ومهنيون وباحثون شا اابان ،وبتنظيم املناصا اارة القانونية
واإلعالمية للمطالب وللمحتجين والنش ا ا ا ااطاء ،وسا ا ا ا ااهم كذلك في
تقوية القدرة التعبوية واللوجسا ااتية للفاعلين امليدانيين وتمكينهم
25نذكر هنا عديد املبادرات التي سارعت بهعالن تضامنها و انحيازها لتحركات الشباب
بييان جمعيات املجتمع املدني بتاريخ  20جانفي https://ftdes.net/ar/une-reponse-
repressive-a-une-crise-politico-economique/

تشكيل ائتالف التونسيين بالهجرة للدفاع عن شباب الحركة االحتجاجية وحملة التضامن ّ
الدولية
والرسالة ّ
املوجهة لرئيس الجمهورية قيس ّ
سعيد https://ar.lemaghreb.
رسالة املنتدى للمفوض األممي https://ftdes.net/ar/lettre-ouverte-au-rapporteur-
special-sur-les-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-libertedassociation-la-rapporteuse-speciale-des-nations-unies-sur-la-libertedopinion-et-dexpress/
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ماان مااوارد م ا ااادي ا ااة ال تاتااوفاار لاهاام ذاتاي ا ااا  ،كام ا ااا دفااع ناحااو بان ا اااء
االقتراحات وصياغة البدائل...
ثم أن قيمااة هااذه املمااارس ا ا ا ااة التفاااعليااة املتحققااة في املكااان
والزمان وعبر تجارب ميكروسوسيولوجية ما انفكت تقوي فاعلية
مقاومات الهام ومرئيته في ظل موازين قوى س ا ااياس ا ااية ودعائية
ّ
مختلة.
نحن به ااذا الت ا ا ا ااخير لل اادين اااميكي ااة املركب ااة -مي ااداني ااة،
رمزيا ااة ،إعالميا ااة  -بين منظما ااات وجمعيا ااات من املجتمع املا اادني
وتعبيرات ش ا ا ا ااباب األحياء الش ا ا ا ااعبية وفاعليها الجدد ،والتي بدأت
بوض ا ا ا ااوح في العش ا ا ا اارية األخيرة لحكم بن علي وتس ا ا ا ااارعت في منا
االن اف ات ا اااح ال ا اادي ام اق اراطااي ،ن اف اتااح ن ا اااف ا ااذة ل اف اهاام ت اطااورات ال اف اع ا اال
االحتج ا اااجي من خالل امك ا ااان ا ااات التف ا اااع ا اال بين م ا ااا يتم داخ ا اال
املؤسسات وما يتم خارجها ،سواء في مواجهة أو في تفاعل معها .
نقف اليوم مع تحر اك ااات ج ااانفي فيفري 2021على لحظ ااة
تغيير تفاعلي في األدوار وفي املواقف بين ش ا ااباب االحياء الش ا ااعبية
وش ا ا ااباب املجتمع املدني و ش ا ا ااكل أعم ،مجمل تنظيمات وتعبيرات
املجتمع امل اادني ذات الخلفي ااة ال ااديمقراطي ااة والتق اادمي ااة املؤمن ااة
بقيم الحرية والعدالة واملسا ا ا اااواة ،وهو فرز ذو أهمية تاريخية من
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ّ
عدة جوانب .نقف على أهمها من خالل عدد من الش ا ا ااهادات دون
توس ا ا ا ااع وتحلياال معمق ال تس ا ا ا اامح بهمااا هااذه الورقااة ،غير أنااه يبقي
موض ا ا ا ااوع ذو أهمي ااة قص ا ا ا ااوى من املهم أن تعود الي ااه التحليالت
االجتماعية والسياسية.

املصدر املرصد االجتماعي للمنتدي تصميم نجالء بن عرفة

اخترنا تناول نسق التحركات من خالل ثالث جهات لتأكيد
طباعها الحضري ولتأكيد خطوط الصراع الذي تشق هذا الفضاء
ّ
الحضري نفسه واملختلفة عن خط االنكسار الخر بين املناطق
الساحلية والجهات ّ
الداخلية وفق مؤشرات التنمية الجهوية
واملحلية.
ّ
ننطلق بداية من متابعة الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق االنسان لحملة االيقافات واملحاكمات االخيرة والتي
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كشفت ّأن عدد املوقوفين حسب احصائيات تقريبية متداولة بلغ
 ،1680وهو رقم ارتفع إلى  1960بعد أيام كما عرفت حمالت
االعتقال ذروتها ّأيام  18جانفي حيث سجلنا  632ايقاف
بالعاصمة وتونس الكبري وحدها من ابناء حي التضامن املالسين
وفوشانة والسيجومي وطبربة ،ثم يوم  20جانفي حيث سجلنا 200
قصر ،ويوم  21جانفي ّ
إيقافا ،معظمهم ّ
سجلنا ايقاف  242شاب.
وإلى جانب الرقم املرتفع لعدد املوقفين بشكل غير مسبوق
منذ  ،2011أشارت ّ
الرابطة وعديد املنظمات الحقوقية األخرى الى
توظيف ترسانة من القوانين البالية التي لم تعد تتالءم مع مبادئ
واملدونة ّ
ّ
الدولية لحقوق االنسان . 26لقد ّ
الدستور
خيمت أطياف
ّ
الدولة األمنية وارتفعت مخاوف العودة الي املاض ي خاصة بعد
مسيرة النقابات األمنية بصفاقس وما حملته من رسائل تهديد
صريحة للحقوقيين والسياسيين.
ّ
أميمة جبنون عن الهيئة املديرة للرابطة ،وهي من الجيل
الجديد للرابطيات ،تعلق على التحركات األخيرة فتقول '' لقد
فوجئنا مفاجأة سارة في الرابطة واملجتمع املدني للعالقة السهلة
26

Sana Ben Achour، la répression pénale de la pauvreté vagabondage et
mendicité Nachaz 24 janvier 2021
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ّ
تجسدت بيننا وبين شباب االحياء ومجموعات
واملرنة التي
االلتراس ،فلقد كان الترديد املشترك للشعارات عنوانا ح ّ
ينيا
وموضعيا لهذا التقاطع'' ..أوالد الحوم'' تحركوا بتلقائية في أحيائهم
وعبروا عن غض هم املشروع ،ما اردنا نحن القيام من جهتنا هو فك
الحصار على الحوم ونقل املواجهة باملعني السياس ي واملدني الى
وسط املدينة وهو ما تم من خالل مسيرة األلوان يوم  23جانفي
ثم يوم  26جانفي أمام مجلس النواب حين التقت املسيرة القادمة
من حي التضامن مع املجموعات الشبابية الناشطة مدنيا
وسياسيا واصطدم الجميع بجدار املنع البوليس ي ،وأخيرا مسيرة
يوم  6فيفري والتي انطلقت من ساحة حقوق االنسان لتستمر
بشارع بورقيبة  ،كلها محطات ّ
جد هامة في التحركات االخيرة ''.
سلسة التحركات التي استعرضتها أميمة حملت معها
محاوالت واعية وإرادية لربط االحتجا األخير بالتاريخ االجتماعي
التونس ي وبالسياق املعاصر ملا بعد  2011اي نقله من الحيني
والني الى ضرب من التاريخانية التي تحتاجها ّ
كل حركة اجتماعية
وسياسية تريد أن تكون فاعلة ومؤثرة على املدي املتوسط
والبعيد.
نورس وهي منسقة مشروع في الرابطة وعملت بشكل
مسترسل باملقر املركزي مع مناضلي ومناضالت جمعية '' دمر ''،
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شباب من نشطاء الحركة االحتجاجية ومن أبناء األحياء الشعبية
تؤكد هذا التقا ب الغني ّ
بالدالالت '' .لقد كنا نعمل صلب لجنة
ر
متابعة االيقافات بشكل يومي وحرصنا على رصدها وتوثيقها رغم
ّ
كل الصعوبات ،ولقد وضعت أنا نفس ي رقم هاتفي ال خص ي
لدى'' حماص '' با ع فواكه جافة '' في أريانة ومنوبة حين شعرنا
بتالحق االيقافات وتوسعها حت ّنيسر على الشباب التواصل معنا.
لقد قضيت  20ليلة بمقر الرابطة للمداومة صحبة االصدقاء
والصديقات وكنا نحرص باستمرار على ربط الجسور بين عائالت
املوقوفين واملحامين واالعالم من جهة ،ونعمل كذلك على كسر
الحصار على شارع بورقيبة حت ال يبقى أوالد الحوم في عزلة '' .
ّ
هذا االنخراط النضالي للرابطة كمنظمة حقوقية لفائدة
ابناء االحياء الشعبية يذكرنا بتقريرها التاريخي بعد أحداث الخبز
سنة  271984والذي جاء فيه'' بالعودة الي الوقا ع ملعرفة هوية
الذين نزلوا الي الشارع وهيمنوا على حركته رأت لجنة التحقيق أن
معظمهم ينتمون الى صنف لم يحظ لزأسف حتي اليوم بدراسات
ّ
تحدد موقعه ،سواء في حركة املجتمع أو في هيكلة املجتمع،
علمية
فالعاطلين ممن قذفت بهم املدارس أو الذين أفرزهم الريف أو
اللذين احتموا مؤقتا بأعمال ال تعرف االستقرار ..وقد كانت هذه
27تقرير لجنة تحقيق ّ
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 1984
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الفئات تعامل بههمال اجتماعي وثقافي وصارت ال تشعر بمبررات
االنتماء اليه '‘.
هكذا اذن نفهم املكانة التي يعطيها املؤرخون النتفاضة
الخبز في التاريخ االجتماعي باعتبارها املنعر الذي لعبت فيه
الفئات الغير مدمجة واملستبعدة دورا مركزيا ،وقد تسارع نسق
انتا وإعادة انتا التهمي والهشاشة مع تنفيذ السياسات
االقتصادية النيوليبرالية على امتداد عشرية حكم بن علي وهو
خيار لم تنجي تونس رغم الثورة في مراجعته والوقوف عند كلفته
االجتماعية.
التطور الحاصل للحركة الحقوقية بعد الثورة واملتمثل في
تعدد املنظمات املدافعة عن حقوق االنسان رافقه تطور اخر
كيفي يتعلق بالعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان وجعلها
متاحة للجميع .نورس تؤكد من خالل تجربتها أن العمل اليومي
ّ
السابق كان له أثر في التحركات األخيرة '' لقد عملنا في الرابطة من
خالل مشاريع محددة مع شباب االحياء الشعبية ومجموعات
االلتراس حول '' الوقاية من التطرف العنيف ''أو حول '' القانون
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عدد  28'' 5الذي يكفل الحق في حضور املحامي عند التحقيق ،وفي
مشروع ''نشر ثقافة حقوق االنسان'' ونجحنا ،رغم الصعوبات
ورغم سوء التفاهم الناجم عن االحكام املسبقة بين الفئات
الشعبية ومناضلي املجتمع املدني املنتمين للطبقات الوسطي ،في
ّ
كسر االعتقاد السابق حول الالعدالة والتمييز في تطبيق مبادئ
حقوق االنسان '' .حقوق االنسان مو لينا أحنا ،ليكم أنتم،
أحنا ديما محقورين '' هكذا كان ر ّد الفعل األول للشباب الذي
شارك معنا في هذه املشاريع والدورات التكونية  ..ولكن التكوين
على هذه املبادئ والتقارب بيننا وبينهم خلق ّ
مودة وثقة ..ولقد كان
هذا الشباب في صدارة التحركات األخيرة وتعرضت نسبة كبيرة منه
لإليقاف واملحاكمة وال جن '' ..في هذا تأكيد على التقاطع
والتقارب املمكن بين االلتزام النضالي املؤسساتي املهيكل والخاضع
للبرمجة واملرتبط بأهداف والتحركات التلقائية والعشوائية.
وحول تقيمها لتجربة املرحلة السابقة ،تؤكد نورس بأمها
حاملة لوجهين '' األول يبعث على القلق واالحباط خاصة لدى
 ، 28أقر البرملان في فيفري " 2016القانون رقم  5املتعلق بتنقيح وإتمام مجلة اإلجراءات الجزائية". .
إضافة إلى كونه يمنح للمشتبه فيهم الحق في االتصال بمحام منذ لحظة االحتفاظّ ،
نر القانون على
تقلير الفترة القصوى لالحتفاظ من  72إلى  48ساعة ملرتك ي الجرائم ،تمدد ملرة واحدة.
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هؤالء الشباب الذين تعرضوا لإليقاف ،فكيف يمكن اقناعهم بأن
تونس دولة ديمقراطية تحترم حقوق اإلنسان وبأن هذه األخيرة
قيم مشتركة متاحة للجميع ودون حيف بعد ما عاشوه مؤخرا من
انتهاك للقانون ومن أيام صعبة هم وعائالتهم ومع ذلك هناك
تواصل مستمر بيننا ،نحن نشطاء وناشطات الحقل الحقوقي
والشباب األحياء بعضهم عاد الى املقر ويريد االنخراط ويسأل عن
الفرع األقرب ملقر اقامته لاللتحاق .أنا نفس ي بصراحة أشعر
بمحبة كبيرة نحوهم '' ربيت عليهم الكبدة '' '' وهو الوجه الثاني
لهذه العالقة .
تجربة نورس كمناضلة حقوقية وكامرأة مع مجتمع ذكوري
هو مجتمع '' الفيرا '' وأوالد الحوم في التحركات األخيرة ،رغم
جملة األحكام املسبقة التي قد تعطل التواصل والتفاعل بينها
وبينهم ،شاهد على أهمية النضالية امليدانية التي تذيب الجليد بين
املجالين وتبني الجسور ،فما تحقق من كسر لتوق النخبوية التي
تعرف بها الحركة الحقوقية في أسابيع قليلة لم يتحقق من خالل
عمل سنوات كما تؤكد نورس .اننا هنا أمام تجسيد عملي ملا
ّ
يسمية أرفين غوفمان  . Ervin Goffman .التفاعل وجها لوجه
والذي يقيم عالقة بين النظام االجتماعي والنظام االتصالي،
فالتواصل بين مناضلين كانت تفصل بينهم جدران الجهل بالخر
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وسوء التفاهم واألحكام املسبقة ،ولقا هم على'' مسرح الحياة ''
الفعلي من خالل دور األفعال البسيطة وهي النظر ،الكالم
والحركة الجسدية والعناية املتبادلة التي تتيح املجال لتواصل
أفضل وبالتالي لتفاعلية اجتماعية ولتغيير ممكن للعالقات
االجتماعية وفرص لخلق إطار تجري ي لفعل سياس ي جديد
ومشترك.
ما نخلر اليه من خالل هذه الشهادات هو ظهور عالمات
وعي حقوقي لدى شباب االحياء الشعبية وقابلية للتواصل مع
منظمات املجتمع وكذلك كسر لدائرة النخبوية واالنعزالية لدى
شباب ومناضلي املجتمع املدني ،فالتقاطع ،ملن استطاع إليه
سبيال ،تجلى مجاليا حين تحولت املواجهات الليلية بين الشباب
والقوات األمنية '' من االحياء الى شوارع العاصمة مهارا ،ثم اتخذت
داللة سياسية أشمل عبر حضور مطالب الحريات الفردية ،سواء
املتعلقة برفض القانون عدد  52او بمطالب مجتمع '' امليم ع ''
ومطالب مقاومة الفساد ورفض العنف البوليس ي واملساواة
والتنمية جنبا الي جنب ّ .
الداللة األخرى تاريخية ،ذلك أن مسيرة
 26جانفي  2021أمام البرملان كانت بشكل ما احياء للذكري 43
لإلضراب العام لسنة  1978وهو املواجهة االجتماعية األبرز بين
النظام البورقي ي والطبقة الشغيلة وبين الحزب الحاكم واملركزية
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النقابية التي كانت السلطة املضادة األهم في منظومة حكم الدولة
الوطنية ،رغم مراوحتها بين وضعي التبعية واالستقاللية مع
الحزب ،في حين كانت مسيرة  6فيفري إحياء شعبيا وشبابيا
لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومناسبة اخرى للتذكير
بضرورة محاكمة املسؤولين عن هذه الجريمة االرهابية املنظمة
والتي تأخرت الى اليوم .وقد مثل إيقاف املناضلة الكويرية رانية
العمدوني ومحاكمتها والحكم عليها بال جن قبل أن يتم إطالق
سراحها لحظة بارزة في حراك الفترة التي نتناولها بالدرس.
الوجه الخر لهذا التقاطع نرصده من خالل تحركات
األحياء الشعبية في جهة سوسة بشكل خاص ،والتي تؤشر على
ّ
الطابع املركب لداللة الهشاشة واالقصاء التي نجدها أيضا في
الجهات الساحلية التي تعرف بمؤشرات تنمية مرتفعة مقارنة
بالجهات ّ
الداخلية .تحرك شباب سوسة كجزء من التحرك
الشبا ي الوطني تقاطع جهويا مع حملة ّ
مدنية ومواطنية للتصدي
لعملية جلب نفايات ايطالية لدفنها في االراض ي التونسية بتواطؤ
مسؤولين تونسيين مع مافيا ايطالية وذلك من خالل نصب خيمة
اعتصام في مدخل ميناء سوسة ملنع خرو النفايات التي وصلت
وتم انزالها على رصيف امليناء .
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هارون طالب بمدينة سوسة ّ
يصرح لنا '' لقد تحركت
االحياء الشعبية في سوسة ودعت عدة مجموعات شبابية للتجمع
بوسط املدينة '' باب البحر '' .ما ميز هذه التحركات هو طابعها
العفوي ومشاركة فئات شبابية عدة ،من ذلك الدور املتقدم
ملجموعات األلتراس بريغاد رو '' وساحليانو '' وبيامهم الصادر بعد
ما جاء على لسان وزير ّ
الدفاع في جلسة مجلس النواب حول
مسؤولية من أسماهم ضيوف املدينة وليس أصيلوها ،شباب
االلتراس هم م جعون لفريقهم وهم ايضا مواطنون مسكونون
بمشاغل مجتمعهم ''. 29
في تعليقه على دور املجتمع املدني واملواطنين وشباب
االلتراس في خيمة االعتصام للمطالبة بهرجاع النفايات '' إن هذا
التحرك الناجي كان بدافعين األول مواطني يتعلق بالحقوق

 29جاء فيه '' نحن الفيرا نحن الشارع نحن الثورة ''' العنف يقبر بالعنف و القضبان ال تقتلع بالفتات
من ورق اليوم نري جيال خلق أساليب جديدة للنضال ال تعترف بتفرقتكم الغبية سواء على اساس الجنس
أو الجهة أو األيديولوجيا أو أطركم وحساباتكم بيان ساحيليانو مجموعة األلتراس
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البيةية ،والثاني يتعلق بالسيادة الوطنية ورفضنا أن تتحول تونس
الى مصب نفايات تختاره املافيا االيطالية ''30
تحرك مدينة سوسة بعناصره املتنوعة وفاعليه املختلفين
يضفي على التحركات األخيرة طابعا متميزا فهو بقدر ما حمل لنا
تجربة مقاومة مدنية ناجحة حول ملف النفايات حمل لنا أيضا
تجربة تحرك فئات شعبية فقيرة مهمشة ومستبعدة في جهة تعرف
بأمها محظوظة ،وفي هذه العالمة الثانية تأكيد على ما سميناه
املدينة ذات السرعات املختلفة .فصورة ''جوهرة الساحل ''كوجهة
سياحية تخفي صورة الحيف الطبقي واالجتماعي وعالقات
ّ
املقصيين داخل املدن الكبرى
التصادم املمكنة بين املدمجين و
نفسها بسبب قلة مواردهم او مقرات سكنهم وهامشيتهم
وهشاشتهم االجتماعية ،وهو الصورة األخرى التي أراد هذا الشباب
إبرازها عن سوسة واملختلفة عن تلك التي ترو بين هواة جمع
صور املنتجعات السياحية املحروسة واملغلقة في وجه شباب
االحياء أنفسهم.
ّ
30الجامعية عفاف الهمامي مراكش ي عن شبكة تونس الخضراء تؤكد على العمق املدني والحقوقي
لهذه الحركة '' ندوة صحفية 23نوفمبر  2020أنظر كذلك
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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ما نجي فيه شباب املجتمع املدني في سوسة وتقاطعه مع
شباب مجموعات األلتراس ،ثم دعمه لتحركات االحياء ،هو بوجه
ما مختبر تجري ي لتفاعل تواصلي وميداني كسر الحواجز والصورة
ّ
النمطية للفعل املواطني .وأكد النزعة القصووية التي سجلناها مع
تحركات سنة  2020عامة .
في القيروان ،كانت تحركات حي املنشية الفتة بدورها
لالنتباه '' .صح ي ‘‘ ،معطل عن العمل حامل لشهادة جامعية منذ
 13سنة ،شارك في التحركات األخيرة وتعرض لإليقاف وال يزال
ينتظر جلسة محكمة االستةناف بعد أن حكمت املحكمة
االبتدائية بعدم سماع الدعوى لفائدته ،يصرح فيقول '' املن ّ
شية
من أفقر احياء القيروان وأفقر احياء تونس .الناس هنا معدمون
بال سند ..غض هم وانتفاضهم األخير هو عالمة يأس ورسالة
سياسية لطلب املرئية ‘' 31

31أنظر :املنشية أكبر حومة منسية..كيف هي الحياة هناك موقع بال قناع
ّ
حي املنش ا ا ا اياة هو من أكبر األحيااء الش ا ا ا ااعبياة بمحاافظاة القيروان وهو في ش ا ا ا اكال عماادة بهاا عادياد األحيااء
ويقطنها  50ألف سكان
الى جانب نسبة ّ
النمو الديمغرافي العالية ونسبة الشباب العالية ،وتقدر ب  40باملائة في كامل املحافظة.
ّ
وفي املقابل فهن بنيته األساسية ضعيفة ونسب الفقر به عالية وتغيب عنه عديد املرافق ويعاني من
ّ
بيةية ّ
مشاكل ّ
التحدث عنها .
وصح ّية .وهي نماذ قليلة من حالة التهمي التي يةس أهالي القيروان من
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نذكر هنا بأن مؤشرات التنمية بالقيروان تجعلها الوالية
األكثر فقرا بنسبة فقر تصل إلى  ٪34،9واملعلوم أن قياس مؤشر
الفقر يعتمد معطيات انخفاض املداخيل وكذلك الحرمان من
ّ
والصحة
النفاذ للحقوق الحياتية األساسية كاملاء والكهرباء
و ّ
التعليم األساس ي ..
لقد اتخذت التحركات االخيرة ألوالد الحوم طابعا وطنيا
شامال حيث شملت  17والية وبقدر ما ركزنا في الفقرات األولى على
ّ
التحول وتنزيله في سياق عام فهننا
عرض مقدمات أولية لرصد هذا
عرضنا أخيرا بعض الشهادات لفاعلين من مواقع مختلفة ال تغطي
ّ
كل فضاءات التحرك ومع ذلك ،نستطيع املجازفة بتأكيد فرضية
بحث ممكنة مضمومها أن التحركات الشبابية االخيرة وتقاطع
أوالد الحوم مع نضاالت املجتمع املدني تؤكد حركية مجتمعية
ّ
العشوائية املتالصقة على مساحة واسعة متاخمة ملدينة القيروان .توجد بالحي
يمتد الحي ذو املباني
ّ
ّ
املذكور مدرستان ومركز للرعاية الصحية األساسية .ال يوجد به نادي طفولة وال دار شباب وال سوق بلدي
وال مركز ثقافي .بل ال توجد به مساحة خضراء بعد اقتالع مساحة خضراء من قبل مواطنين بدعوى أمها
ّ
تحولت الى وكر للمنحرفين .كما يوصف بأنه أصبح مناخا م جعا على العنف وتجارة املخدرات وكذلك
ّ
على تنامي التطرف الديني من قبل الشبان خصوصا (أنظر ناجي زغدودي مدونات عربية  .املنشية بين
التهمي و الوعود االنتخابية ) .
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ثاوية ال تزال تحتا للفهم والدراسة من الناحية السوسيولوجية
واملنهجية لزأخذ بعين االعتبار عند التفكير والعمل من أجل خطة
نضالية لالنعتاق السياس ي واالجتماعي أي إنقاذ التجربة
ّ
التحول الى ديمقراطية
الديمقراطية التونسية من احتمال
واجهات تتلحف بشرعية صندوق االقتراع وتبرر استبداد األغلبية.
ونستطيع أن نجازف هنا باقتراح فرضية بحث مفادها تراجع ثقة
املجتمع ،وبصورة خاصة شباب االحياء الفقيرة وسكان املناطق
املهمشة ،في صدقية خطاب االسالم السياس ي وفي ممثليه
السياسيين و ّ
تحولهم للبحث عن تمثيلية اجتماعية ورمزية ال تزال
مالمحها غير جلية من بين عناصرها املمكنة قيم الجمهورية
الديمقراطية االجتماعية والعادلة .إذ من املؤكد اليوم رفض
الشباب العي في '' جمهورية االحتقار''
'' لوكة '' (اسم شهرة) ،شاب من حي التضامن  30سنة،
يؤكد مشاركته في التحرك األخير كما التحركات السابقة '' نحن
تحركنا في الثورة '' أحنا عملناها '' ،وتحركنا بعدها ألنه الشيئ ّ
تغير.
نحن لم نسمع اال الوعود ‘'ما فما كان الكالم '' ،لم نلمس أفعاال ..
وكل األحياء الشعبية ّ
شباب حي التضامن ّ
مل االنتظار وال ينظر الى
ّ
ليعبر عن ما يعتمل داخله ..
املستقبل باطمئنان ،وهو يخر
واملفروض أن ّ
يتم سماعه ال قمعه  ..نحن ال نطلب شيئا آخر غير
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العي كالخرين وهذا يتحقق بمزيد من التضامن والعدالة
االجتماعية ''' 32
''علي بوزوزية '' ناشط شبا ي طال ي سابق ومشارك في
ّ
ّ
التحركات األخيرة يؤكد بدوره العوامل البنيوية لهذه الهبة ‘'دوافع
الفقر هي التي تفسر التحركات الشبابية كما أن الفراغ الثقافي له
دور أيضا في العنف واالنفالت لدي الشباب ''.
ويضيف عند تقييمه للهبة األخيرة ''بأن الحركة
االحتجاجية األخيرة ينقصها التأطير والوعي مع أن الشباب يريد أن
يتحرر من قيود املاض ي وخاصة من قيود السياسيين واملنظومة
السابقة التي لم تحاول التجديد ومواكبة األحداث والعقليات
واألفكار الجديدة  ..وفي رأيي لم يحصل اي تقارب بين أوالد الحوم
والحركة املدنية والسياسية وضلت اشكال املساندة في مستوي
البيانات '' .
القطيعة بين مجال احتجا شباب األحياء ومجال عمل
النخب املدنية والسياسية جلية في رأي علي ،وهو بذلك يتقاطع
مع بروز حملة الجيل الخطأ والتي رأت النور قبل الهبة الشبابية
32فؤاد غربالي سوسيولوجيا املعاناة من خالل املعي اليومي لشباب االحياء الشعبية ،عمران عدد ،16
2016
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بأسابيع قليلة على شبكة التواصل االجتماعي ،وهي تقدم نفسها
حسب أسامة سليم ''كحركة أفقية يسارية وكتجمع للغاضبين
ّ
متعددة من اليسار ّ
الراديكالي وتسعي
والغاضبات وأطياف
ملناهضة القمع البوليس ي و ّ
الدولة األبوية ّ
والرجعيات الدينية
والليبرالية '' .33
رأي إسكندر وهو صحفي براديو ''واب التضامن'' و''راديو
 6الجمعياتي'' ال يتطابق مع ما ذهب اليه علي سابقا .بداية يقول
إسكندر ''للتحركات األخيرة اسبابها العميقة والهيكلية هنا في
التضامن ،وهو الحي األكبر حجما في تونس والذي يفتقر ألبسط
الحاجيات االساسية للشباب سواء املتعلقة بفرص العمل أو
بالترفيه  ..سنة الحجر األخيرة ّ
عمقت االزمة نفسيا واجتماعيا  ..ال
يجب أن ننكر النتائر السلبية لالنقطاع املدرس ي للفراغ الوجودي
واالجتماعي  ..لإلدمان للعنف والجريمة واالنحراف  ..غير أمها نتائر
لسياسات إهمال وتجاهل تستمر منذ سنوات  ..هناك غضب كبير
لدي الشباب والذي يميل بعضه الي التدرب على الرياضات
العنيف كاملالكمة والجيدو والتكوندو وحتي أعمال النهب األخيرة
التي تناقلتها وسائل االعالم ال يجب أن تقرأ خار هذا السياق ''.

33أسامة سليم نحن الجيل الخطأ الحراك ما بعد الجز ي في تونس موقع الهام 2021 – 05 – 21
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ال يتعلق األمر إذن بتقديم صورة خادعة لشباب األحياء
ّ
تغض النظر عن حقيقة ومرارة الواقع ،فهذه الصورة
الشعبية
مركبة ومتناقضة أحيانا كما ال يتعلق األمر بهرجاع ّ
كل مسؤولية
ّ
عالت هذه االحياء لسكامها بل للسياسات التي يخضعون لها ،كما
يتعلق األمر بنقد ّ
كل تبرير للمنحي االمني والبيروقراطي عند
التعاطي مع مجمل القضايا التي يثيرها مواطنو هذه االحياء.
تسمية أوالد الحوم التي يتبناها شباب األحياء جاءت
حسب اسكندر '' لتخلق هوية جماعية لشباب من أصول جهوية
مختلفة  .في التضامن تجد متساكنين من ّ
كل واليات الجمهورية ثم
هي أيضا إرجاع للوصم السل ي بتثبيت هذه الهوية ‘‘للشباب رغم
ضيق األفق تماهي مع هويتهم الجماعية التي يمثلها الحي ،فحين
ّ
نقرأ جدارية من مثل '' نحبك يا التضامن '' أو '' كباريون '' فهننا
أمام تعبير على هذه الهوية.
في تناوله ملسألة العالقة بين شباب األحياء الشعبية
واملجتمع املدني ،يظهر اسكندر من خالل تقييمه متفائال '' .لقد
لعبنا من خالل راديو التضامن وراديو  6دورا في إعطاء الكلمة
للشباب ونقلنا صوتهم وقاومنا الصورة ّ
النمطية ّ
السلبية التي
يروجها االعالم ّ
املوجه  ..وما حصل من تقارب بين أوالد الحوم
وشباب املجتمع املدني قرأ لدي البعض على أنه تحويل وجهة
65
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التحركات غير أنه مثل كذلك جسرا لتواصل ممكن  ..عديد
الشباب يؤكد لي '' يا اسكندر نحسوك كيفنا تعبر علينا بلغة أخري
أما تعبر علينا '' '' .
هذه شهادة ّ
حية على قيمة الحضور امليداني والقرب الذي
تسلكه فعاليات املجتمع املدني والذي يسهم في بناء جسور تواصل
وتفاعل قابلة لإلستمرار وهي الصورة القوية ّ
الداللة التي نجدها
لدي جور زيمل George Simmel .حين يقارن بين '' الباب '' و ''
ّ
الجسر''  ،فاألول يفصل بين ّ
الداخل والخار ويعطل التفاعل
بينما يمنح الجسر مجاال للحركة والذهاب من ضفة الى أخرى،
ّ
من عالم األنا الى عالم األخر ،مما يجعل من أوكد عناصر تشكل
الحياة االجتماعية لدي يميل هي القد ة على ّ
مد الجسور  ،وهو
ر
ز
ينظر الى الحياة االجتماعية بمثابة الحركة التي يستمر من خاللها
الفعل املتبادل بين األفراد ويتواصل التأثير الذي يمارسه ّ
كل فرد
على الغير .
ألجل ذلك نستخلر أن مسار الحركة االجتماعية ّ
بكل
عناصرها كحركة هادفة للتغيير ال يمكن فهمها في تونس اليوم
بمعزل عن مجاالت ومساحات وفرص التفاعل ،بل حق لنا أن
ّ
التحوالت السياسية والقانونية والتشريعية كانعكاس ملا
ننظر الى
يعتمل داخل املجتمع من ّ
تحوالت ناضجة ال تنتظر إال التكريس
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على املستوي القانوني ،فاملطالب الخاصة بتكريس قيم الحرية
واملساواة في القانون ال تمثل امتدادا للحركة االصالحية فحسب
بقدر ما تأتي من رحم حراك اجتماعي ملموس وفاعل وهو ما يعني
قلب املعادلة التي تجعل املنعرجات التشريعية أداة لتغيير
املجتمعات وذلك بجعل هذه األخيرة تعبير عن توق اجتماعي عميق
. 34

34عماد املليتي التحوالت االجتماعية والحريات الفردية لدي الشباب في تونس اية عالقة مجلة عمران
ربيع  2020عدد 38
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خامتة
مكنتنا هذه املحاولة التحليلية املختصاارة التي اسااتندت الى
محص االة مالحظات ومحادثات ال ش ااكلية من تس االيط الض ااوء على
ما س ا ااميناه انتفاض ا ااة غض ا ااب ش ا ااباب االحياء الش ا ااعبية وذلك من
جهتين رئيس ا ا ا ا ّايتين األولى تنطلق من هويتهم ذاتها '' كأوالد الحوم ''
والتي من خاللها افتكوا مكانة في الفض ا اااء العام وعبروا بواسا ا اطتها
عن تقا ااديرهم لا ااذواتهم ونرجس ا ا ا اايتهم كطا اااقا ااة دافعا ااة للفعا اال،
فااالجاادران (الحاادود) داخاال املاادن ليسا ا ا ا اات ماااديااة باال هي أيضا ا ا ا ااا
وخا ّ
ص ا اة رمزية وس ا االوكية .تلك هي الحقيقة الجديدة املثبتة اليوم
والتي على اس ا ا ا اااس ا ا ا ااها نفهم العالقات الطبقية واالجتماعية ونقرأ
عبرها دوافع وتعبيرات ما يش ااعر به أوالد الحوم من حرمان نسا ا ي
وما ااا يريا اادون قولا ااه حين يتكلمون ويحتجون با ااالطرق التي يرومها ااا
مناسبة.
الجهة الثانية كانت محاولة رص ا ااد لتجليات وأبعاد التقارب
الذي ّ
تحقق بينهم وبين ش ا ا ا ااباب املجتمع املدني والذي ّ
تبين أنه لم
يكن محض ص ا ا اادفة بل جاء في مس ا ا ااار من العمل الد وب أص ا ا اابح
بفض ا ا ا الااه املجتمع املاادني والحراك االجتماااعي حاااض ا ا ا انااة تجريبي اة
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لتجديد الفكر واملمارسا ا ااة السا ا ااياسا ا اايتين في أفق ديمقراطي دامر.
وهو ما ال ّبد من تلقفه والبناء عليه.
هذا الحدث قد يكون ّولى وانته لدى البعض ممن ّ
يتمنون
ّ
ص ا ا ا اماات املجتمع املس ا ا ا ااتحياال ،غير أن اه وض ا ا ا ااع في نظرنااا الحركااة
ّ
واملدنية في مقدمة املواجهة مع
االحتجاجية الش اابابية االجتماعية
منظومة حكم أفرزتها الحواص ا ا اال االنتخابية للمواعيد الس ا ا ااابقة،
وبقدر ما يبقي ص ا ا ااندوق االقتراع مكس ا ا اابا حملته ثورة الحرية بال
جدال ومصاادر شاارعية لساالطة وساايادة الدولة على مواطنيها ،غير
أنه أفرز أيضااا من داخله و ش ااكل يقارب املهزلة التاريخية نقيضااه
املثل العليا املتخيلة للديمقراطية وأش ا ا ا اار الحتماالت عودة م ّرة الى
الوراء.
ثمنا هذه ّ
وبقدر ما ّ
الداللة السا ا ااياسا ا ااية النتفاضا ا ااة االحياء
ّ
الش ا ا ا ااعبية فهنه يبقي من املهم مزيد توجيه االهتمام لطيات هذه
ّ
التحوالت التي تجري في مجتمع الش ا ا ا اباااب وفي مس ا ا ا ااتويااات محل ّياة
وموض ا ا ا ااع ّي اة وقطاااعيااة وحت ذاتيااة وفرديااة ووجوديااة .هي ّ
تحوالت
ص اابورة ومجهرية حينا وغاض اابة حين آخر وتعرف ّ
توهجا وض اامورا
ّ
اال أمها تبقي حاملة لبذور تغيرات ّ
قيمية وسا ا ا االوكية وسا ا ا ااياسا ا ا ااية،
فس اامة الهبات الش ااعبية والش اابابية أمها ر بما تأتي قبل موعدها أو
بعد موعدها في حسااابات العقل الس ااياس ا ي واملهم سااياس اايا هو أن
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نرافقها حين تأتي وأن نس ا ا ا ااتخلر دروس ا ا ا ااها بهدف إنقاذ التجربة
ّ
التحول الى ديمقراطيا ااة
الا ااديمقراطيا ااة التونس ا ا ا ايا ااة من احتما ااال
واجه ااات تتلحف بش ا ا ا اارعي ااة ص ا ا ا ان اادوق االقتراع وتبرر اس ا ا ا ااتب ااداد
األغلبية .ونس ا ااتطيع أن نجازف هنا باقتراح فرض ا ااية بحث مفادها
تراجع ثقة املجتمع ،وبصورة خاصة شباب االحياء الفقيرة وسكان
املناطق املهمشة ،في صدقية خطاب االسالم السياس ي وفي ممثليه
الس ا ا ااياس ا ا اايين اللذين ّ
تحولوا إلي جزء من منظومة العطالة وجزء
من قوي'' الثورة الس ا ا ا االبية '' التي تبقي على هيمنة املس ا ا ا ااتفيدين ،
وهو ما ّ
حول وجهة هذا الش ا ا ا ااباب للبحث عن تمثيلية اجتماعية
ورمزية ال تزال مالمحها غير جلية من بين عناص اارها املمكنة قيم
الجمهوريا ااة الا ااديمقراطيا ااة االجتما اااعيا ااة والعا ااادلا ااة ،والتي با اادأت
ّ
تتحول الى اطار مرجعي تنخرط فيه عديد التحركات واملناص ا ا ارات
إذ من املؤك ااد اليوم رفض الش ا ا ا اب اااب اليوم العي في ''جمهوري ااة
االحتقار''.
البعد األخير الذي من املهم التوقف عنده والذي يستوجب
اهتما اااما ااا أعمق الحقا ااا هو ربط الحركا ااة االحتجا اااجيا ااة املحليا ااة
واملجتمع املدني والباحثين في تونس مع مس ا ا ااارات حركة عاملية ال
تزال تش ا ا ا اه ااد موج ااات متت ااالي ااة من الرفض والتعبئ ااة في املنطق ااة
العربية التي عرفت موجة ثانية من االنت فاض ا ا ا ااات وفي ّ
كل أنحاء
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املعمورة  ،وبق اادر م ااا يع ااد ذل ااك عالم ااة على ت ااأه ااب قوي الع ااالم
ّ
الج ا اادي ا ااد املن ا اااهض للعومل ا ااة النيوليبرالي ا ااة وال ا ااداعي ا ااة الى تغيير
السا ااياسا ااات االقتصا ااادية واالجتماعية نحو عالم أكثر عدل فهنه
كل تجربة مد س ااة نض ااالية في ّ
يجعل من ّ
حد ذاتها س ااواء من جهة
ر
ّ
عدها مرجعية اثراء للتفكير االس ااتراتيجي حول دور املجتمع املدني
والحركات االجتماعية والقوي السياسية في تصور عالم جديد أو
من جهة ابتكار وسا ااائل واشا ااكال عملية لفعل سا ااياس ا ا ي ديمقراطي
منغرس في الواقع ويستهدف تغييره .
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