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 حركة التغيير في تونس
 األسباب والتحديات

 
 د. كفاح عباس رمضان الحمداني

 جامعة الموصل مدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية/
 

 البحث مستخلص
، تبي  أن تتحيو  فيي بالدرمية األولي كانت أهداف الثورة التونسيية اتتايادية وامتماعيية 

إليي  أهييداف سياسييية تنالييب بنرييا  ديم رانييي تيياة  عليي  الت ددييية الثييورة ميين أيامهييا األخيييرة 
ن السياسييية واحتييرا  ح ييوا ا نسييان، و  وت يييي  مسييارها خيي    التونسييية الحكيي  عليي  الثييورةا 

أهدافها بالدرمة األول ، ف ل  اليرم  مين النمياح  خ   تح يا السنوات ال ادمة، سيكون من
نت يا  السياسيي إلي  الحكي  اليديم راني، وانت يا  اليب د الذي ح  ي  النميوذا التونسيي فيي ا  

تةييرين األو    32ميين حاليية الةييرعية التواف ييية إليي  حاليية الةييرعية الةيي بية ب ييد انتخابييات 
 هيذ  أنيت الةي ب التونسيي اليذي نترير  يزا  يي ، فإن النماح األه  الذي ميا3122عا   أكتوبر

 اعية التي ضح  من أملها.تح يا منالب  ا تتاادية وا متمالثورة، هو 
 
 لم دمةا

 لررت ترروفير  لفترررط يويلررة كررا  نرررام الرررعيس زيرر  العاقرردي  قرر   لرري قررادرا  
مي  شررررر يتس واسررررتقرار  أمكاسررررت اقتصررررادية واجتما يررررة لتررررونس  وقالتررررالي ترررر

السياسررري فررري المقاقرررل. لكررر  الصرررفقة السرررليوية فشرررلت فررري ررررل تزايرررد  جرررز 
الجررردد  لرررت اسررروا  العمرررل مررر   و  االقتصررراد  ررر  خلررر  الورررراع  للوافررردي  

الشرردادات الجامعيررة  وانتشررار الوررراع  الدامشررية والوررراع  المتدنيررة ا جررر 
فرري القيررار ايررر الرسررمي  وارتفررار التفرراوت فرري الرردخل والفرروار  المنايقيررة. 
ومرر  جانررت كخررر كررا  كنررال احتكررار الثررروط والقرروط والسررلية قالنسررقة لليققررة 

كرط الفسرررراد والمحسرررروقية والت رررريي   لررررت الحاكمررررة فرررري تررررونس وانتشررررار رررررا
الرررري  شرررريعا فشرررريعا فررررا   رررردد الخاسررررري  مرررر  ا و ررررار  الحريررررات العامررررة...
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االقتصررررادية والسياسررررية السرررراعدط  رررردد المسررررتفيدي  مندررررا ممررررا اد  إلررررت ت كررررل 
كرانو  ا ول/ ديسرمقر  75شر ية النرام. وك ا اد  إلت قيرام ثرورط شرعقية فري 

عررردودط إلرررت إزاحرررة الررررعيس قررر   لررري مررر   لرررت ادت خرررأل ايرررام م 0272  رررام
 .0277 كانو  الثاني/ يناير  ام 71السلية و لل في 

 
 أهمية الدراسة 

انررس لمرر  الخيررر المجازفررة والقيررام قتحليررل للثررورط فرري تررونس حاليررا يالمررا رلررت 
التحررروالت جديررردط التررري تعيشررردا ترررونس ايرررر مسرررتقرط واام رررة ومادامرررت  أقرررة 

دط مررا الشررعت التونسرري حديثررة العدررد  ومررا دامررت حركررة الحكومررة التونسررية الجديرر
التغييرررر الج ريرررة فررري ترررونس اليمكررر  تحقيقدرررا خرررأل فتررررط قصررريرط. مرررا  لرررل فأنرررس 
زاحررة الرررعيس قرر   يمكر  تنرراول الثررورط التونسرية وا سررقات الترري ادت إلررت حردوثدا واب

ومرررا كررري اكرررم انجرررازات الحكومرررة االنتقاليرررة خرررأل  رررام  لررري مررر   لرررت الحكرررم  
ومرررررا كررررري التحرررررديات التررررري تواجرررررس الثرررررورط التونسرررررية والحكومرررررة التونسرررررية   0277

الجديدط؟. فدل تحقر  الحكومرة التونسرية الجديردط اكردا  الثرورط التونسرية وميالرت 
 الشعت التونسي ام اندا تفشل في تحقي  ك   الميالت؟.

  
 هيكلية الدراسة

التمديرررد قسرررم كررر ا القحرررم إلرررت مقدمرررة وتمديرررد وثرررأم مقاحرررم وخاتمرررة  ف
اسررقات  فتنرراول المقحررم ا ولتنرراول تررونس فرري  دررد الرررعيس قرر   لرري  امررا 

  ا سررررقات والترررري قسررررمت إلرررري ثررررأم اقسررررام كمررررا يلرررري  اوال   الثررررورط التونسررررية
 .  ا سقات االجتما يةثالثا      ا سقات االقتصاديةثانيا  السياسية  

ت قسررمي  وكمررا  ا المقحررم الثرراني فتنرراول الثررورط التونسررية والرر   قسررم إلررامرر
ومررررا كرررري اكررررم انجررررازات  .قعررررد الثررررورط   تررررونس مرررراثانيررررا      الثرررورط التونسرررريةاوال  

 .0277الحكومة االنتقالية خأل  ام 
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امرا المقحررم الثالررم فتناولررت التحررديات الترري تواجررس الثررورط التونسررية  والترري 
  ثانيرررا      التحرررديات السياسررريةاوال  قسرررمت إلرررت ثرررأم اقسرررام  وكررري كمرررا يلررري  

 .التحديات االجتما ية  ثالثا    التحديات االقتصادية
 

 التمهيد 
تشرري  الثراني/  5)ثرورط الياسرمي ( فري  تم االنقأت النا م او مرا يسرمت قرر

واستققلس الشعت ا فراح الشعقية  واستعادت تونس فتوتدرا  7595 ام  نوفمقر
فراررررت قعررررد ا  رلررررت يررررويأ كرمررررة  وتررررم اتخررررا  إجرررررا ات ليقراليررررة مفيرررردط  وا

السرررررجو   والتحررررر  الجميرررررا قحماسرررررة قالنررررررام الجديرررررد  وو رررررعت الرفاكيرررررة 
 . (0)والديمقرايية في جدول اإل مال

كانرررت ترررونس مزدكررررط نسرررقيا. وكانرررت تررردي  قررر لل لحكمرررة الررررعيس الحقيرررت 
قورقيقررة الرر    ررر  منرر  االسررتقأل كيرر  يقرروم قالخيررارات الجيرردط فررأ يخ ررا 

ال   تاكت فيس جارتس الجزاعر. وكانرت تردي   إلارا  التصنيا المقالغ قس مثأ  
 . (2)ق لل خصوصا لشعقدا

تشرري  الثرراني/  5إلرت السرلية فري  (1)قعردما وصرل زير  العاقردي  قر   لري
اإلقامرة   )حيم  زل الرعيس الحقيت قورقيقرة وو رعس فري 7595نوفمقر  ام 

الجقريررة(  قرردات صررفحة جديرردط فرري تررونس فررأ ل  الرررعيس قرر   لرري  لررت إدخررال 
تعرديأت دسرتورية كقيررط تت رم  إلغرا  الرن  الر   يجيرز ترولي منصرت الرعاسررة 
مد  الحياط او انتقالدا إلت خليفتس كما تعدرد قترد يم تجرقرة تعردد ا حرزات  ومرن  

لغا  القواني  التي تقيدكا  .(4)الصحافة حريات واسعة واب
  ندما خل  الرعيس ق   لي الرعيس قورقيقة كانت امامس يريقة  ري ة.
لررررم تكرررر  القدايررررة  ات مخرررراير ترررر كر. حيررررم كانررررت المجاقدررررة المسررررلحة مررررا 

حديثررة    فقررد ترررل الرررعيس قورقيقررة لخلفررس قررأدا  محتومررا   اإلسررأميي  تقرردو امرررا  
ومنفتحرررة  كرررا  اإلرم راععرررا  مجلرررة ا حررروال الشخصرررية الررر   اقرررر فررري  رررام 

. وتعرررداد يعيررري للمرررراط التونسرررية مكانرررة المثيرررل لدرررا فررري العرررالم العرقررري 7575
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يعيررر  النمرررو  وحركرررة الترررأميم اوقفرررت منررر  قدايرررة السرررقعينات جنقرررت  سررركا  ال
)الصررررنا ات التصررررنيعية( لجارتدررررا الجزاعررررر  وصررررفوط نايقررررة  تررررونس مخرررراير

ومسررمو ة   قالفرنسررية منفتحررة  لررت العررالم ودقلوماسررية مواليررة للغرررت محترمررة
صرررروم   ت ررررا اسررررلحتدا ا ولررررت  ولخأواخيرررررا سررررمحت تررررونس للمعار ررررة قرررر

  يققلرروا ولررو مكررركي   قوا ررد لعقررة التعدديررة  كررا  كرر ا يسررتييا أإسررأميي  قرر
 .(8)الرعيس ق   لي إ  ينخري في يري  الديمقرايية

قام الرعيس ق   لي قإصرأحات  ديردط مر  اكمدرا تعرديل الدسرتور قحيرم 
تنقسرررم قررري    امرررا   77يحررر  لشرررخ  واحرررد ترررولي رعاسرررة الرررقأد  كثرررر مررر   ال

لغررا  نرررام خأفررة  52ية وال يزيررد  مررر الرررعيس  لررت ثررأم مرردد رعاسرر  امررا واب
 . (0)الوزير ا ول للدولة

صرردر قررانو  ا حررزات فرري تررونس وا ترفررت  7599ايررار/ مررايو  ررام  6وفرري 
التجمرا االشرتراكي التقردمي ويتز مرس احمرد  الحكومة التونسرية قرا حزات التاليرة 

القشرررير الصررريد  حرررزت  نجيرررت الشررراقي  التجمرررا الوحررردو  الرررديمقرايي يتز مرررس
التقرردم االجتمررا ي يتز مررس منيررر القرراجي  حررزت التجمررا التقرردمي االشررتراكي  

 . (7)االتحاد الديمقرايي الوحدو  يتز مس  قدالرحم  التليلي
مرر  الناحيررة االقتصررادية لررم تكرر  تررونس تمثررل معجررزط اقتصررادية وال قصررة 

  فري المنيقرة. لقرد مقارنة ققلدا  اخرر  نجاح كامل  ولكندا كانت اف ل حاال  
خرأل %( 7) نجحت في قلوغ متوسي معدل نمو اقتصراد  يصرل إلرت حروالي

العقررد الما رري  متجرراوز متوسرري قلرردا  فرري الشررر  ا وسرري وشررمال افريقيررا  
وقلرررردا  اخررررر  اقررررل مرررر  المتوسرررري  واققررررت التوازنررررات االقتصررررادية الداخليررررة 

ال تنريم ا سررط  والخارجية تحت السييرط. وقف ل سياستدا الناجحة في مج
. سرررنويا   %(7.7) انخفرررع معررردل النمرررو السررركاني قشررركل حررراد  إلرررت اقرررل مررر 

س قنسررقة نمررو فرري نصرريت الفرررد فرري النررات  المحلرري رة لرر لل حققررت تونرررنتيجرر
سنويا خأل العقد الما ي  وكو ادا  متميز نسقيا  %(3) اإلجمالي تزيد   

د م  الدخل  وال   وصل قالمقارنة ما معرم الدول العرقية. قلغ نصيت الفر 
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   ررأوط  لررت 0272  قحلررول ندايررة  ررام 0227دوالر( فرري  ررام  0573إلررت )
  ما تزايد اكمية دور قيار الخدمات  نسقيا    لل  كا  اقتصاد تونس متنو ا  

 %(60) إلررت اكثررر مرر  فرري اواعررل التسررعينات %(77) الرر   زادت حصررتس مرر 
مسرراكمة قيررار الزرا ررة  الوقررت الحررالي. فرري ا ررو   لررل انخف ررت نسررقة فرري

 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري النررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات  المحلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري اإلجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالي مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
( منررر  التسرررعينات. وقرررد نو رررت الرررقأد صرررادراتدا قف رررل حصرررة %9إلرررت  73)

 . (5)م  الصنا ات التحويلية مرتفعة نسقيا  
 المرراط قلغتدرا التري الرفيعرة المنزلرة وكا  اكتمام الحكومة قرالمراط كقيرر  واب 

 في وقنشايدا القشرية قالتنمية المتعلقة لمؤشراتا رقام وا اليوم تؤكدكا التونسية

 القرو  إجمرالي مر  %(32)حروالي  المرراط حاليرا   تمثرل حيرم المجراالت سراعر

 كنر ال والمسرؤولية القررار فري مواقرا ح روركا نسرقة قلغرت وقد القأد. في العاملة
 سررلل ا يقررا    وفرري%(33) والمحررامي  قلررغ الق رراط سررلل وفرري  %( 32)
 .اليلقرة مجمرل مر  %(62) الجامعرات فري الفتيرات نسرقة لغرتق   امرا%(10)

 إلرت حروالي ارتفعرت حيرم التشرريعية السرلية فري المرراط ح رور نسرقة وتعرززت
المستشراري .  مجلرس فري %(76) يقرارت مرا وقلغرت النروات مجلرس فري %(32)

 المراط  د العن  راكرط مجال معالجة في ا ولت المرتقة  لت وحصلت تونس

 مجرال فري  رقيرا ا ولرت المرتقرة ونيلدرا والملكيرة التنقرل حريرة فري حقدرا وترأمي 

 افريقيرا ا ولرت والمرتقرة الحيراط االقتصرادية في المشاركة فر  م  المراط تمكي 

 .(9)للمراط الفرد  الدخل قخصو 
استيار الرعيس ق   لي ا  يحصل  لت اف ل  7595 في انتخاقات  ام

حصرل حزقرس  لرت  ثر المراققي  كدو ا  النتاع  وقف ل تزوير فا   ادكش اك
مررر   %( 55.02) كامرررل المقا رررد. وا لررر  انرررس ترررم انتخاقرررس رعيسرررا للجمدوريرررة قرررر

 .(00)م  ا صروات %( 55) قر 7551. تم إ ادط انتخاقس في  ام (01)ا صوات
تشررري   01ومرر  ثررم جررا ت االنتخاقررات الرعاسررية والتشررريعية الترري جرررت فرري 

 55.1) فيدررا الرررعيس قرر   لرري  لررت نسررقة حصررل 7555ا ول/ اكترروقر  ررام 
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)%
ترررم ا رررادط    واخيررررا  %( 51) قرررر 0221. وتمررت إ رررادط انتخاقرررس فررري  ررام (02)

 0225تشرررررررررررررررررررررررررري  ا ول/ اكتررررررررررررررررررررررررروقر  رررررررررررررررررررررررررام  07انتخاقرررررررررررررررررررررررررس فررررررررررررررررررررررررري 
0271والتي كا  م  المؤمل انتداعدا في  ام  %( 95) قر

(01). 
 

 المبحث األو : أسباب الثورة التونسية
عالم العرقي المعاصر تيي  ثورط شرعقية قنررام حكرم  ول مرط في تاريي ال

قوليسرري يعررد مرر  ا تررت الررديكتاتوريات ا منيررة العرقيررة وقرر لل ا ررحت تررونس 
للعرررالم العرقررري  ندررا اسرررقيت نمرررو ي الدولرررة القوليسرررية  قثررورط شرررعقدا انمو جرررا  

. وتشكل الثورط في تونس نداية للخ ور واإل  را  فري صرفو  الساعدط  رقيا  
  العرررت العرراديي  الرر ي  رلرروا  لررت خنررو دم  لررت امتررداد  قررود مرر  المرروايني

الزم  في مواجدة دول  رقية قوليسية يد مدا الغرت وانرمة حكم تقوم  لت 
 .(04)اساس اجدزط ا م  والجيش

فلررم تتوقررا السررليات التونسررية إ  تتيررور الثررورط وتأخرر  اقعررادا جديرردط والترري 
والسياسرري الكقيررر فرري تررونس خررأل تشرركلت منيلقررا لدرر ا الحرررال االجتمررا ي 

ا سرراقيا ا خيرررط وفرري العقررود ا خيرررط قإشرركال اخررر  تشرراركدم فيدررا الشررعوت 
العرقيرررة  لرررت امترررداد العرررالم العرقررري تتمحرررور حرررول ارتفرررار ا سرررعار ونقررر  

حرول اليريقرة التري تعامرل قدرا الردول العرقيرة  الوراع  ولكندرا تتمحرور اي را  
و  اإلنسرررررانية ا ساسرررررية فرررري حريرررررة التعقيرررررر مواينيدررررا  وتنكرررررر  لررررريدم الحقرررر

مكانية توزيا  ادل لفواعد  ةوالتنريم والمشارك السياسية والمسا لة السياسية  واب
 . (08)النمو والتنمية وموارد الدولة

ل ا سنسلي ال و  في ك ا المقحم  لت اكم ا سقات التي ادت إلت قيرام 
 -الثورط التونسية وكي كما يلي 
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 السياسية : األسبابأو ا 
 هرمية السلنة -1

اسررتقرار المررزدوي و لرررل  مررا انتدررا  الحرررت القررراردط ا ققتدررا حالررة مرر  الرررأ
قفعل االلتحا  قالليقرالية ا مريكيرة مر  جدرة وقسرقت ارتجرال الديمقراييرة فري 
دول تفتقررر إلررت الوسرراعل مرر  جدررة اخررر . فرري الوقررت الرر   لررم ترردرل القيررادط 

لم قاتجررا  االنتقررال الترردريجي نحررو الديمقراييررة. التونسررية جررديا تغيررر قيعررة العررا
في حي  كانرت الدولرة فري ترونس تردخل مرحلرة االكتمرال الشرمولي فري الوقرت 
الررر   كانرررت فيرررس كررر   الررردورط تنررردثر تاريخيرررا وتفقرررد إشرررعا دا حترررت فررري و ررري 

 .(00)النخت الشيو ية الشمولية الساققة
 

 نرا  الحك  استبدادي 3-
لرت سردط الحكرم فري ترونس شركل  رودط جديردط من  مجي الررعيس قر   لري إ

تسررميس  لنرررام اسررتقداد  كخررر فلقررد اقترفررت الدولررة الفررراعا قسررقت مواجدررة مررا
ارررا  السررلية قالنسررقة للرررعيس قرر   لرري نفسررس  تررونس )اإلركررات ا صررولي( واب

وصرررلت لحرررد  قرررادط الفررررد التررري وصرررلت إلرررت مرحلرررة لرررم يجررررؤ  ليدرررا حترررت 
 %( 12) جدرراز رسررمي تونسرري يخرر  )حسررت دراسررة (07)نيكرروال  تشاوشسرركو

مررر  نشررررط اخقرررار التلفزيرررو    مرررال الررررعيس قررر   لررري وتحركاترررس(  الشررررية 
موجرررودط فررري كرررل زمرررا  ومكرررا   التعررر يت المشررررور  ق رررا  خا رررا للنررررام  
ثرررررا  فا رررر  لليققررررة الحاكمررررة   ايررررات الحريررررات العامررررة  فسرررراد فرررري القمررررة واب

جررأ فرري اورقررا. وكررزال تجرقررة اردط المعار رري  الرر ي  اسررتيا وا إيجرراد ملروميرر
فرري  المسرار الرديمقرايي فرري ترونس إ  لعقررت كر   العوامرل الفا لررة دورا رعيسريا  

 .(05)ك ا اإليار
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 ا ا حات الديم رانية -3
 إ  اإلصررررررأحات الديمقراييررررررة الترررررري نفرررررر ت فرررررري تررررررونس  قررررررر مررررررؤتمرات

تأثيركا وينية في نداية الثمانينيات وقداية التسعينات م  القر  الما ي كا  
.  لرررل إ  نررررام الغالقيرررة يمرررن  السرررلية إلرررت حرررزت التجمرررا الدسرررتور  شررركليا  

 الررررررررررديمقرايي الرررررررررر   يتمتررررررررررا قغالقيرررررررررررة المقا ررررررررررد فرررررررررري القرلمررررررررررا  مف ررررررررررريا  
 .(09)إلت حرما  اآلخري 

والحرر  إ  الديمقراييررة فرري تررونس لررم تكرر  راسررخة فالمحافرررة  لررت التعدديررة 
ت المعار رة ووسراعل اإل رأم كانت شركلية وفر رت الرقاقرة  لرت انشرية احرزا

السياسية مندا تدقي مر   واحكام المحاكمات خصوصا   والق ا  لم يك  مستقأ  
الحركررة ا صررولية وتدديررداتدا لقعررم  ا  لررت. وترر رر الرررعيس قرر   لرري قمخرراير

إلرت ا  الررعيس قر   لري وجرس الديمقراييرة  اد  مقدا )اإلققا   لت الررعيس(  مرا
 .(21)ً  فاسدا وتوقراييا  ا التونسية ليرسي نراما  
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 نرا  الحزب الواحد -4
قعررد انتدررا  الحرررت القرراردط شرردد العررالم زوال حكررم الررديكتاتوريات العسرركرية 

ا  الحررزت راو ا حرزات الشررمولية ا حاديررة فرري العديررد مر  الرردول. ومررا  لررل فرر
م ترررررونس قمفررررررد   ونعنررررري قرررررس حرررررزت التجمرررررا رزال يحكررررر الواحرررررد الشرررررمولي مرررررا

رايي. وجررا ت االنتخاقررات الرعاسررية والتشررريعية الترري جرررت الدسررتور  الررديمق
ي رل فيدا الرعيس قر   لرروالتي حص 7555تشري  ا ول/ اكتوقر  ام  01في 

  لتؤكررد إ  %( 57.7) . قينمررا حصررل حزقررس  لررت نسررقة%( 55.1) ةر لررت نسقرر
وا  اجريررررت ر  سررررم تتغيررررر تقريقررررا  رحصررررة الرررررعيس وحررررزت التجمررررا الدسررررتور  لرررر

ي ررررل التعدديررررة ري ررررل الحررررزت الواحرررد ام فرررررسررررية وتشرررريعية فررررانتخاقرررات رعا
. وجررا ت االنتخاقررات ا خيرررط متشرراقس 7597الحزقيررة الترري انيلقررت فرري  ررام 

  دو  انقيار وكو ر ام م 17د  لت مدار رلتؤكد استمرار الحزت الواح اي ا  
 .(20)امر يكاد ا  يكو  حالة منفردط في العالم

  
 تمع الم ارضة -5

لحكومرة التونسرية اسرلوت القمرا للرتحكم فري مواقر  المعار رة اسرتخدمت ا
محرردود لل ررقي  للدولررة والر ررت الصررادر  رر  كرر   ا خيرررط كررا  لدمررا تررأثير ال

والررتحكم فرري مواقرر   امررة النرراس وا فكررار والمشررا ر الفرديررة  وا تقررال اال  
لعراعأت المشقوكي  وموت العشرات تحت التعر يت  سرجو  يافحرة ومأحقرة 

. ونجحرت (22)ي   ومياردط قاسية تستخدم كل الوساعل  حتت ا سروا مندراالمساج
الحكومة التونسية إلت تجاوز داعرط قما اإلسأميي  إلت اليسراريي  الخرارجي   ر  
ا يررر ثررم الررديمقراييي  ونشرريا  حقررو  اإلنسررا  وانتدررت قدررا إلررت التدررام اقنا كررا 

 حقيقيرررا   ا الشرررعت تمثرريأ  دم قاإل ررافة إلرررت  رردم تمثيرررل منتخقرري الشرررعت لدرر رانفسرر
وازدرا  الحكومررررة التونسررررية للقرلمررررا  واختيررررار الرررررعيس قرررر   لرررري اإل ررررأم وسرررريلة 

 نرررس والررروز  الكقيرررر للعررراعأت المافيرررا المقرقرررة منرررس  والتررري  لمخايقرررة النررراس قررردال  
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السرررلية الق ررراعية وتفشررري الفسررراد فررري اوسررراي  تشررركل جما رررة  رررغي و جرررز
 .(21)ساليققة السياسية الحاكمة في تون

  
 عد  ومود رؤية مديدة للتغيير -6

قاستثنا  احرزات المعار رة الغيرر معترر  قدرا رسرميا والتري تعتقرر إ  كنرال 
المر  داخرل  حاجة مو و ية إلت التغيير السياسي في النررام الحراكم لرم تقررز

مررر  احرررزات المعار رررة الرسرررمية المعترررر  قدرررا رؤيرررة جديررردط تنررراد   النررررام وال
نرررس ييالرررت قرررإجرا ات تجميليرررة إرز قعرررع النقرررد الخجرررول فقرررالتغيير حترررت إ  قررر

للدولرررة قدرررد  إ رررادط ترتيرررت القيرررت الرررداخلي  و رررم  منيررر  المحافررررة  لرررت 
المكاسررت واالمتيررازات  ويرررفع رف ررا قايعررا إ  تغييررر يقررود إلررت انتقررال مرر  

ة اشرررمل للديمقراييرررة شررراملة رسياسرررة تسرررليية قوليسرررية إلرررت سياسرررة تتقنرررت رؤيررر
تسرتقعد فري جوانرت كثيررط مر  المشراركة السياسرية  ات متعرددط التشترل فيدا احز 

 .(24)في القرلما  وفي مجلس الوزرا  وفي الجيش... الي
  

 احتكار الثروة وال وة والسلنة -7
توال الرعيس ق   لي في سياسرة االحتكرار الفعرال لمصرادر الثرروط والقروط 

ا اجدرزط القمرا والسلية السياسية  قعد ا  تحرال  اصرحات رؤوس ا مروال مر
المافيررررا الترررري  تمرررر  قرررروليس ودرل وجرررريش واصررررق  سررررجي  منرررراورات العرررراعأ

 لرررت إدارط شرررؤو  الدولرررة التونسرررية. واصرررق   وملموسرررا   وا رررحا   تمرررارس ترررأثيرا  
معروفا في تونس إ  ك   العاعأت التي يني  قاسمدا وزير الدولة ومستشار 

قكات مسراندط قويرة فري قصر قرياي السيد  قدالوكات  قردا  الر   يمتلرل شر
للردفار لخمرس سرنوات  وزارط الداخلية  وكنال  قدالعزيز ق   يا  وكا  وزيرا  

ثررم امينررا  امررا للتجمررا الدسررتور  الررديمقرايي سررنوات  ديرردط لكنررس تراجررا  رر  
السرراحة السياسررية قسررقت رروفررس الصررحية وحتررت داخررل  اعلررة الرررعيس نفسرردا 

 .(28)ديمقرايي حقيقي في القأدتشكل حاجزا قويا إمام إ   ملية إصأح 
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 تمديد و ية رةاسية راب ة -8

 ررررررل الررررررعيس قررررر   لررررري متشرررررقثا قعمليرررررة التجديرررررد لواليرررررة رعاسرررررية راقعرررررة 
)   الحصانة الميلقة(   نس ادرل إ  العالم قد دخل في  صر إلغا  الدفار

ولرة. سرم الدإالتي كا  يتمتا قدا الدكتاتوريو   فيما يتعلر  قرالجراعم المرتكقرة ق
وقعرررررررد ا  دمررررررررت الدولرررررررة وحررررررردط المجرررررررال السياسررررررري والمجتمعررررررري والررررررررواقي 
 المجتمعيررررررررررررة  ونفيدررررررررررررا المعار ررررررررررررة الرررررررررررر   قادكررررررررررررا إلررررررررررررت نفرررررررررررري  اتدرررررررررررررا

   ونفيدرررا المجتمرررا قررردا الررررعيس قررر   لررري فررري تح ررريروصرررفتدا كدولرررة اي رررا  
)الرعاسرررة مررد  الحيررراط( خررأل السرررنة الثانيررة لواليترررس الثالثررة. وكررر ا يتنررراقع  لررر

ومررررا  7595تشرررري  الثررراني/ نررروفمقر  رررام  5 لررري وصرررري  مرررا قيررررا قشررركل ك
 يجيررررز للرررررعيس تررررولي مدمررررة الرعاسررررة اكثررررر مرررر  الدسررررتور التونسرررري الرررر   ال

 ثرررررأم دورات. وقالترررررالي ووفررررر  كررررر ا القرررررانو  االنتخررررراقي لمنصرررررت الرعاسرررررة
 كرررري اخررررر دورط للرررررعيس 7555  وتعتقررررر دورط  ررررام 7599الرررر    رررردل  ررررام 

م التونسري اافرل متعمردا يروال الحملرة االنتخاقيرة إ  ق   لي اير إ  اإل أ
 .(20)ترش  الرعيس ق   لي كو ا خير يققا للدستور

ل لل  مد إلت إجرا  تعرديل  لرت الدسرتور لي رم  الرعاسرة لمرد  الحيراط  
تم االستفتا   لت الدستور الجديد ال   ين   0220مايو  ام  ايار/ 06ففي 

جمدوريرة لمردط خمرس ا روام... ويجروز  لرت  )ينتخرت رعريس ال 35في فصلس 
لرعيس الجمدورية إ  يجدد ترشريحس(. كمرا اصرق  مر  حر  إ  شرخ   مرر  

( التقررردم لأنتخاقرررات الرعاسرررية  كمرررا نررر   لرررت  ررردم  امرررا   57) يقرررل  ررر  ال
  كما احدثت ارفة ثانية قالقرلما  سياسيا   وال مدنيا   وال مساعلة الرعيس الجناعيا  

قررردور  إلرررت جانرررت الغرفرررة  شررراري  لي ررريلا اي رررا  ايلررر   ليدرررا مجلرررس المست
 .(27)ا ولت

 ( فررررري حكرررررم ترررررونس قيرررررد مررررر  امرررررا   03) لقرررررد ام رررررت الررررررعيس قررررر   لررررري
  وتمررت إ ررادط انتخاقررس فرري %( 55.7) قررر 7555حديررد فلقررد ا يررد انتخاقررس  ررام 
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 قرر 0225تشرري  ا ول/ اكتروقر  رام  07  ومر  ثرم فري %( 51) قر 0221 ام 
0271المؤمل انتداعدا في  ام  والتي كا  م  %( 95)

(25). 
  

 أزمة الخ فة -9
فررري العرررامي  ا خيرررري  مررر  حكرررم الررررعيس قررر   لررري كثررررت التحاليرررل  ررر  

سررريما قررري  مختلررر   معركرررة الخأفرررة التررري رلرررت محصرررورط قررردواعر الحكرررم  وال
فرقرا  العراعأت الترري تردور فرري مردار الرررعيس وزوجترس. وقررالرام مر  إ  حرررت 

السررا  ومحريي الرعاسرة تقردو صرامتة  لكندرا شرسرة  ومر  الوراثة التي تشغل 
الصرررعت الرررتكد  قنتيجتدرررا. حيرررم لرررم يسرررتقعد سررريناريو التوريرررم السرررألي. إ  
يردرررر إ  السرررلية والسياسرررة قرررد ياقترررا للسررريدط ليلرررت قررر   لررري التررري تصرررغر 

. حيم ا لر  وزيرر الخارجيرة السراق   قردالوكات  قردا  زوجدا قعشري   اما  
مستشررار الرررعيس الخررا   قرردالعزيز قرر   رريا  وال كمررا لدرررا.  ووزيررر الدولررة

إ افة إلت وزرا  كخري . اما االسم ا خر ال   يتكرر قشدط فدو اسم محمرد 
صرردر الرررعيس الشررات وكررو ينتمرري إلررت  اعلررة كقيرررط مرر   (29)صررخر الميررر 

القرجوازيرررة التونسرررية  قرررد صرررعد قسرررر ة القرررر  وكرررو شرررات يمررروح وتقررري جررردا 
 . (11)نة ا . ام( اإل ا ة الدينية ا ولت والوحيدط في القأداسس محية )زيتو 

تقرردم فررا  الدولررة التونسررية انتدجررت سياسررة مغلقررة  لررت نفسرردا  ونتيجررة مررا
اد  إلرررت توليرررد العنررر  السياسررري قسرررقت يقيعرررة النررررام الحررراكم فررري  وكررر ا مرررا

 جرز ا   تونس  وتمارس ك ا العن   لت المجتما قصريغ سرادية قعرد ا  اصرق 
لققررررا  النخقررررة الحاكمررررة فرررري تررررونس  وانتدجررررت سياسررررة الحرررررت  لررررت  اساسرررريا  

المجتمرررا وانتدكرررت مجالرررس السياسررري  ونرررررت إلرررت السياسرررة  اتدرررا  لرررت اندرررا 
 .(10)حرت تحكمدا قا دط الوال  للرعيس ق   لي او العداوط لس
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 : األسباب ا تتااديةثانياا 
قانترام ويمتلل تونس التمتلل ثروات نفيية لكنس قلد مستقر ويسدد ديونس 

مأيرري  سرراع   6يقررل  رر   ال قنيررة تحتيررة حديثررة  لكنررس قلررد سررياحي يسررتققل مررا
يوجرد  توجد مد  الصفي   لت ارار قعرع الردول العرالم الثالرم وال   والسنويا  

 لررل الفقررر الشررديد وا  كررا  اليخلررو ا مررر مرر  وجررود جيرروت فقررر  فيدررا اي ررا  
 .(12)كقيرط
 
 ية ال الميةاألزمة ا تتاادية والمال -1

فجرررت ثررورات  (0229-0225) إ  ا زمررة الماليررة العالميررة الترري حرردثت فرري
الجررررور فرررري قررررنغأديش والكررررامرو  وسرررراحل العرررراي ومصررررر والحقشررررة والدنررررد 
واندونيسررريا وا رد  والمغررررت والسرررنغال  قسرررقت ت رررا   ا سرررعار الوسررريية 

لمعيشرة لمعرات للمواد الغ اعية في العالم اجما  مما اد  إلت تردكور مسرتو  ا
 . (11)مأيي  القشر

كانرررررررت لدرررررررا  (0225 -0229)إ  ا زمرررررررة االقتصرررررررادية والماليرررررررة العالميرررررررة 
ترردا يات خييرررط  لررت االقتصرراد التونسرري   ندررا كشررفت قصررورط جليررة مررأز  

 .(14)نمي التنمية المتقا في تونس ييلة العقدي  الما يي 
 
 ترامع ا ستثمارات األمنبية -2 

التري  نمو  لت سرو  واحردط كري سرو  االتحراد ا ورقريتونس تعتمد في ال
منرر   رررام  مرر  الصررادرات التونسررية. لكرر  االتحرراد ا ورقرري %( 92)تسررتو ت 

يعررررريش فررررري ررررررل اإلسرررررقايات المررررردمرط لأزمرررررة االقتصرررررادية والماليرررررة  0229
ت ردولررس ا لنرر العالميررة  والنمررو فيررس اليررزال قييعررا جرردا  ف ررأ  رر  إ  قعررع

ونا  وايرلنردا... وكر ا مرا جعرل الركرود فري اليلرت ا ورقيري  إفأسدا المالي كالي
االستثمارية  كس سلقيا قصفة كليرة فري االقتصراد التونسري  إ  تجلرت  لرل مر  
خأل انكماش االستثمار  قعد إ  كانت تتلقت معات المأيي  مر  اليرورو  لرت 
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اع كيعة قروع مر  قنرل االسرتثمار ا ورقري  وتراجرا اإلققرال السرياحي وانخفر
ممررا اد  إلررت زيررادط المصررا ت الترري واجددررا  اسررتدأل الملقوسررات والسرريارات 
  وتقرررردر تراجررررا االسررررتثمارات 0272 و 0225االقتصرررراد التونسرررري فرررري  ررررامي 

 .(18)الفترط خأل ك   %( 67)ا جنقية قأكثر م  
 
 البنالة -3

حتت اليوم اليزال م  المستحيل الحصول  لت تقييم حقيقي للقيالة  وفي 
قررات سررقوي الرررعيس قرر   لررري كشررفت الصررحيفة الحكوميررة )القررريس(  ررر  ا 

اإل ررداد الحقيقيررة للشررقات العررايلي  كقيررر فمعرردل القيالررة لررد  الشررقات تتررراوح 
  حيرم 0225 ام  %( 32) سنة( كا  قد اقترت م  05 -79) ا ماركم ماقي 

 لنرت قالنسقة لخرجي التعليم العالي  في حي  إ  ا رقرام التري ا %( 17) قلغ
قالنسررقة لمجمررور الخررريجي  العررايلي   رر   %( 00.7) حيندرا كانررت تشررير إلررت

تم نشر دراسة م  يرر  القنرل العرالمي والتري تشرير  0227العمل. وفي  ام 
 72)إلرررت ا  معررردل قيالرررة كقرررار التقنيررري  وحررراملي شررردادط الماجسرررتير يقرررارت 

فرررا   (bretton woods)   وحسرررت قيانرررات منحتدرررا مؤسسرررة قريترررو  وودز%(
قالنسقة  %( 30) سنة  و (75 -77) قالنسقة لر %( 35) معدل القيالة يصل إلت

 12)   قينمرررا تصرررل المعررردالت إلرررت(02.05) قالنسرررقة لرررر %(00)   و(01 -02) لرررر

 قالنسررررقة للخرررررجي . ويقرررردر  رررردد الررررداخلي  إلررررت سررررو  العمررررل كررررل  ررررام قررررر %(
قرري معرمدررا ( منصررت شررغل ف67.222إلررت  01.111) مقاقررل خلرر  (712.222)

 .(10)مركز في تونس الكقر  والساحل
  .(17)تيور  دد ميالت الشغل المسجلة حست ا صنا  المدنية

 3113 3112 3111 2999 2991 وا ياألع

ممميييييييييييو  
نيييييييييييييالبي 

  يالةغ

361.372 366.122 222.136 226.713 227.712 
3117 3117 3116 3111 3119 

211.922 716.137 733.113 777.916 726.169 
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نأحررر فرري الجرردول ا ررأ  إ   رردد يررالقي الشررغل قررد ارتفررا إلررت ال ررع  

وكرر   الزيررادط التسررتييا سررو  العمررل اسررتيعاقدا  (0225 -7559) خررأل  ررامي
 مما اد  إلت انتشار راكرط القيالة قشكل  ام. 

  لررت الرررام مرر  إ  معرردل القيالررة قرري  خريجرري الجامعررات رررل منخف ررا  
نرس زاد قشركل كقيرر منر   لرل إنتص  التسرعينات  فيكاد ي كر حتت م قشكل ال

كرا  واحرد تقريقرا مر  قري  كرل ارقعرة مر  خريجري  0272الحي . وقحلول  ام 
 الجامعرررات اليعمرررل. وتنتشرررر القيالرررة قررري  الشرررقات خاصرررة  قرررالنرر إلرررت إ 

 مررررر  العمرررررر ( 32) مررررر  العرررررايلي   ررررر  العمرررررل كرررررم تحرررررت سررررر  الرررررر %( 52)
(37) مندم تحت س  الر %( 97) و

(15).  
 مرر   رردد سرركاندم القررالغ  ررددكم %( 75) إ  ررراكرط القيالررة الترري تررؤثر  لررت

مرر  الشررقات  %( 32) مأيرري ( نسررمة. ولكرر  القيالررة الترري ت رررت اكثررر مرر  72)
الحاصررل  لررت الشرردادات الجامعيررة قاتررت تشرركل التحررد  ا كقررر للحكومررة التونسررية 

ي  الجردد مر  الجامعرة  في سرعيدا نحرو تروفير مزيرد مر  فرر  العمرل لدرؤال  الخررج
خرأل  (1222) اليتجراوز ( قعرد إ  كرا سنويا   9222) ال ي  ارتفا  ددكم إلت نحو

السنوات الخمس الما ية. ويسود اليأس واإلحقاي في اوساي ك   الفعرة المتعلمرة 
 .(19)م  الشقات  ا مر ال   دفا القعع مندم إلت االنتحار

لت الشوارر ليحولروا االفترا ري قعد إ  وقعت حادثة قو زيز  نزل الناس إ
الترري لرررم  إلررت واقعرري فقررد اسرررتفزكم مصررير كرر ا الشررات المتخرررري فرري الجامعررة

تترل لس ولو فرصة قيا الخ ار لسرد رمقرس  فيمرا كرا  صردر الررعيس صرخر 
فرري الثأثرري  مرر   مررر  فرري  المرراير  الرر   لررم يحصررل  لررت القكالوريررا يررتحكم

 رررردط  ناكيررررل  رررر  افررررراد  اعلررررة إمقرايوريررررة ماليررررة  ررررخمة تقرررردر قمليررررارات 
اليراقلسي ال ي  اليتجاوز مستواكم الدراسري فري الغالرت السرنة الثالثرة ثرانو . 

فيدا اي ا شقات اإلحيا  الغنية ال ي   وشارل شقات اليققات المعوزط وشارل
د التقرررررت رد  لرجرررررال الشررررررية. لقرررررراردررررروا قسرررررالة ايرررررر متوقعرررررة مرررررندم للتصررررر
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عمال االنترنيرت فشركأ االيردولوجيا الملموسرة الميلقا  ح  الشغل وحرية اسرت
 .(41)إسأمية وال ماركسية وال قومية لثورط لم تك  ال

 
 نهاية ما يسم  بالم مزة ا تتاادية التونسية 2-

كثررر الحررديم  رر  المعجررزط االقتصرراد التونسرري و رر  تحررول اقتصرراد تررونس 
ونسرية ترروي إلت نمو ي ناج  للتنميرة يحتر   قرس  وكر ا مرا كانرت الحكومرة الت

  ييل لس. ا تمدت فكرط المعجزط االقتصادية إلت ما
اختيار المقارقات قيريقة مراكرط وفري القيرام ا ختيار الماكر للم ارنات:  -أو ا 

تعتقرررر قمقارنرررات زمنيرررة وجغرافيرررة ايرررر منيقيرررة ورارررم إ  السرررليات التونسرررية 
ة لكرري يررتم اقررراز إال ا  اإلحصرراعيات اختررارت مراجررا  ررعيف قررارزا   قلرردكا اقتصررادا  

 .(40)االقتصاد التونسي قمقارنتس ما دول القارط اإلفريقية ا خر 

ا  انس يجت إ  تسم  التغييرات  التحو ت في المحاسبة والتانيف: -ثانياا 
 الخفيرررررررة فررررررري قنرررررررا  المؤشرررررررر وفررررررري يرررررررر  القيررررررراس او فررررررري تقيررررررريم رررررررراكرط

رو  فرررري قاسررررتمرار. وإلردررررار إ  المدرررراجري  يسررررتثم تقإردررررار التحسررررينا مررررا
الررقأد. واالسررتثمارات الترري تمررت والمشرراريا المصرراد   ليدررا يررتم الخلرري قيندررا 
لإلقنرررار قوجرررود انتعررراش اقتصررراد  ومنرررا، مأعرررم للمقاولرررة  والشرررركات التررري 

يررررتم  (API) تحصررررلت  لررررت ترررررخي  مرررر  ققررررل مؤسسررررة تشررررجيا االسررررتثمار
 .(42)احتساقدا كمقاوالت تأسست فعأ

  النسريا  المندجري لأنجرازات السراققة اثنرا  ساب ةنسيان ا نمازات ال -ثالثاا 
اإل رررداد الخيررررات االقتصرررراد  ومرررر  الملفرررت إ  نأحررررر فقرررردا  الرررر اكرط  نررررد 

7595السلية وخاصة قالنسقة إلت فترط ما ققل  ام 
(41) . 

يشركل االسرتيأ   لرت الررواكر  ا ستي ء عل  الرواهر ا متماعية: -راب اا 
قتصررراد  واالجتمرررا ي حيرررم يقررروم مسرررؤولو  االجتما يرررة لتأسررريس المررردح اال

 حكوميررررررررررررو  قاالسررررررررررررتيأ  مرررررررررررر  جديررررررررررررد وقصررررررررررررفة مقاشرررررررررررررط  لررررررررررررت قررررررررررررو 
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خاصررة قررالمجتما مرر  خررأل خيررات ينسررت مسررؤولية التيررور االيجرراقي إلررت 
 .(44)السياسات االقتصادية للحكومة

اختيررار المعلومررات قحيررم يررتم إخفررا   إخفيياء الم لومييات المتباينيية: -خامسيياا 
ي التسرررير مندرررا فررري االتجرررا  الصرررحي  وككررر ا فرررا  السرررليات المعلومرررات التررر
كو اقتصراد   تنفل تشدد  لت اولوية الجانت االجتما ي  لت ما التونسية ما

ولكرر  فرري نفررس الوقررت يررتم التقليررل مرر  شررا  ترسررانة قأكملدررا مرر  السياسررات 
 االقتصادية التي تسير قعكس ا كدا  االجتما ية التي تم اإل أ   ندرا ال

 .(48)فاؤكاقل إخ

اقررراز لقرقررام او إخفاعدررا حسررت توافقدررا او  إخييراا ميياهر لمرتييا : -سادسيياا 
 .(40)تعار دا ما الخيات الرسمي

 
 الفساد -5

لتقديرات ك   الديعات الدولية المختلفة يحتل معردل الفسراد فري ترونس  وفقا  
 .(47)قالنسررررررقة لقلررررررد نررررررام تمامررررررا   مسررررررتو  متوسرررررري  وكررررررو مررررررا يعتقررررررر مققرررررروال  

خوانررس  يمكرر  ال اختررزال الفسرراد فرري ا  ررا  اليققررة الحاكمررة مندررا قرر   لرري واب
وزوجتس وليلت اليراقلسي واقنا كما واقنا  إخواندما واصداركما الر ي  اسرتغلوا 
ققساية موقرا السرلية التري يحررو  قدرا لتكرديس ا مروال. إ رافة إلرت رجرال 

م مرر  إ  و لررت الررا..(45)اإل مرال التونسرريي  الر ي  كررانوا يعرانو  مرر  جشرعدم
 لت الفسراد فري الردواعر العليرا وقري   وساعل اإل أم والرا  العام تركز حصرا  

افرررراد  اعلرررة الرررررعيس قررر   لرررري  فرررا  مسررررالة الفسررراد والمحسرررروقية فررري تررررونس 
تجاوزت محيي النرام وتفشرت قري  شرراع  واسرعة مر  المجتمرا. وقرد اسرتخدم 

نو  االسرتثمار  النرام في تونس سياسات  امة مختلفة مثل الخصخصة وقا
وتشررجيا الصررادرات إلنشررا  ور ايررة شرركل مرر  اشرركال الراسررمالية المقنيررة  لررت 
المحسوقية التي كا  رجال ا  مال فيدرا يعتمردو  ا تمرادا كقيررا  لرت الدولرة 
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للوصررول إلررت السررلية واالمتيررازات والفررر  االسررتثمارية. وقرر لل حقرر  النرررام 
قا تقررار  قررديأ لقنصررار التقليررديي   جديردا     خلرر  تحررال  اجتما يررا  كردفي  اوال  

مر  الفعرات المتوسرية وال رعيفة الر ي  ا ررت قدرم اإلصرأحات االقتصررادية 
  اققررت النرررام  لررت سررييرتس  لررت االقتصرراد مرر   ات التوجررس الليقرالرري. ثانيررا  

خررأل شررقكات المصررال  الترري نسررجدا  لررت المسررتو  المركررز  وفرري المنرراي  
. وم  قي  جميا الحكومات االستقدادية فري ةراييقي  رجال ا  مال والقيروق

المنيقررررة اتقررررر  نررررررام قرررر   لررررري فررررري ترررررونس فرررر  اسرررررتخدام المنرمرررررات ايرررررر 
الحكوميررة  الترري تر اكررا الحكومررة قشرركل جيررد. وخلقررت شررقكة ت ررام  نفعيررة 
والترري حولتدرررا مرر  خرررأل مررن  االمتيرررازات والخرردمات االجتما يرررة فرري مقاقرررل 

إلرررررت فسررررراد مستشرررررر فررررري جميرررررا قيا رررررات د رررررم النررررررام ثقافرررررة المحسررررروقية 
 . (49)المجتما
 : األسباب ا متماعيةثالثاا 

 ا ضرابات -1
إ  اإل ررررررررراقات والوقفررررررررات واال تصررررررررامات وتشرررررررركيل اللجررررررررا  الشررررررررعقية 
 والتررررررراكرات شررررررقس اليوميررررررة. كانررررررت اقرزكررررررا انتفا ررررررة الحرررررروع المنجمرررررري 

ليريقرة تشتدر محافرة قفصة قإ مال استخراي الفوسفات م  ارا يدا وفر  ا
 مررا حرردثت 0229النمو جيررة لقنمرراي االسررتعمارية الفرنسررية  وفرري ميلررا  ررام 

 تعرررررررررررر  قانتفا رررررررررررة الحررررررررررروع المنجمررررررررررري التررررررررررري شرررررررررررارل فيدرررررررررررا  مرررررررررررال
 و رررررراعأتدم والعمررررررال والعررررررايلو  مرررررر  العمررررررل ويررررررأت المرررررردارس. المنرررررراجم

 وكانرررت العنرررراوي  الرعيسرررية لدرررر   االنتفا رررة الشررررعقية  تتمثرررل فرررري االحتجرررراي
 الفقررررررر وارتفررررررار ا سررررررعار  وانتشررررررار ررررررراكرط القيالررررررة  و ررررررد ررررررد مررررررراكر 

الفسررررراد المستشرررررر  فررررري نررررررام سياسررررري يقررررروم  لرررررت التحالفرررررات المصرررررلحية  
 .(81)والعصيقات الققلية والعاعلية
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 تغيير نرا  ال م  -2
إ  تغييرررر نررررام العمرررل وتررردكور  رررام فررري رررررو  العمرررل قالنسرررقة للفعرررات 

ة الترري اختارتدررا السررليات العموميررة المتوسررية والشررعقية. لقررد ركررزت السياسرر
قغية تعزيز ادا  االقتصاد التونسي فيما يتصل قالتنمية  لت تجميرد ا جرور  

 كسرتس اخرر  مرا ومرونة فري اليرد العاملرة قلغرت حرد الدشاشرة والتدمريش  وكرو
 لررت نحررو جلرري. إ  تررم التوصررل قالفعررل  0229المفاو ررات االجتما يررة  ررام 
سررنويا خرررأل  %( 1.5) ور القيررار العررام قنسررقةإلررت اتفررا  يق رري قزيررادط اجرر

 مالسنوات الثأم التالية  والحال إ  ك   الزيادط كانت اقرل مر  معردل الت رخ
ممرا اد  إلرت تردكور  %(7)  لت مد  السرنوات الجاريرة والر   تتجراوز نسرقة

فرري القرردرط الشررراعية للفعررات االجتما يررة  ات المررداخيل الزكيرردط. وال يمكرر  إ  
ا جررور  رررامنا للقرردرط التنافسرررية إال مرر  خرررأل إجررارط من رررقية يرررد يتحقرر  تجم

 .(80)اخأقيا وسياسيا
لقررد تفررراقم الو رررا االجتمررا ي فررري ترررونس نررررا النتشرررار الورررراع  الدشرررة 
المتدنيررة اآلجررر فرري القيررار الخررا  الرسررمي  وصررعود القيررار ايررر الرسررمي 

و زيز  لرم كرد  لت فشل االقتصراد الرسرمي فري تقرديم فرر   مرل العقرة. فقر
يك   ايأ    العمل ولكنس كا  يعمل في القيار اير الرسمي وال   كا  

  إلت الم ايقات م  السليات المحلية. ريتعرع قاستمرا
 (73)الف حية تنور األمر األدن  المضمون لمختلف المهن في ال ناعات مير

 )األمر األدن  بالساعة بالدينار(
 

 ساعة 21نرا   ةساع 21نرا   ال ا  تاريخ التنبيا
 0.774 0.731 1994 آب  أمسنس 2

 0.808 0.765 1995 أيار  مايو 2

 0.837 0.794 1996 أيار  مايو 2

 0.849 0.804 1996 أيلو   سبتمبر 9

 0.861 0.814 1997 أيلو  سبتمبر 31



 

 
 
 

 [70] (10) 01دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية            

 0.890 0.843 1997 تةرين الثاني  نوفمبر 6

 0.904 0.855 1998 آب  أمسنس 31

 0.945 0.894 1999 مسنسآب  أ 29

 0.974 0.923 2000 أيار  مايو 2

 1.015 0.964 2001 تموز  يوليو 2

 1.049 0.998 2002 تموز  يوليو 2

 1.090 1.039 2003 تموز  يوليو 2

 1.124 1.073 2004 تموز  يوليو 2

 1.153 1.102 2005 أيلو   سبتمبر 1

 1.187 1.136 2006 تموز  يوليو 1

 1.228 1.177 2007 يوليوتموز   1

 1.286 1.235 2008 تموز  يوليو 1

 1.299 1.253 2009 تموز  يوليو 1

م  العاملي  فقي لديدم  قد داعم. اما القاقو   %(37) وفي قيار السياحة
. في قيار المنسوجات %(70) او متدرقو  %(73) فدم اما مورفو  مؤقتو 

مرر   %(11) الوررراع   ثمررة نسررقة والمأقررس. والرر   يعررد قيا ررا رعيسرريا يرروفر
فقري مر   %(17) فري و را التردريت %(77) العاملي  في و ا ايرر داعرم و

جميررا العرراملي  يتمتعررو  قعقررد  مررل داعررم. قاإل ررافة إلررت حساسررية و ررعدم  
( اقرررررل مقارنرررررة مرررررا %12إلرررررت  07يكسرررررت المورفرررررو  ايرررررر الرررررداعمو  مررررر  )

قرررردرط التنافسررررية لتررررونس المررررورفي  الررررداعمي . فرررري كررررأ القيررررا ي   يقرررردو إ  ال
 .(81)ناجمة إلت حد كقير م  سو  ررو  العمل وتدني ا جور

 
 الةرخ ا تليمي بين داخ  الب د والساح  -3

يعتمررد المحللررو  االقتصرراديو   لررت اسررتخدام ارقررام الشررغل كمعيررار وحيررد 
لتقيرررريم الحقرررراع  االجتما يررررة واالقتصررررادية للمنرررراي .إ ا كانررررت القيالررررة تمثررررل 

تركة لجميررا منرراي  الررقأد  فدررو قررالرام مرر   لررل ايررر متكرراف  خاصررية مشرر
 التوزيررررررا قرررررري  منرررررراي  السرررررراحل والمنرررررراي  الداخليررررررة للررررررقأد. فدررررررو يتررررررراوح

( فررري المنررراي  السررراحل ويشررردد %72إلرررت  6) حسرررت القيانرررات الرسرررمية قررري 
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(. فيمرررا يتعلررر  %07إلرررت  76) المنررراي  وسررري الرررقأد والجنررروت والغررررت قررري 
حسررررت المنررراي  يجررررت الرجرررور إلررررت التحقيررر  الخمسرررري  ققيررراس معرررردل الفقرررر

ا خيرررر حرررول االسرررتدأل والمسرررتو  المعيشررري لقسرررر الررر   قرررام قرررس المعدرررد 
 الرررر   اكرررررد إ  المعرررردل الرررررويني مرررر  الفقرررررر 0227الررررويني لإلحصررررا   رررررام 

 %( 7.7)   و0222 ررام  %( 5.7) فرري الوسرري الغرقرري مقاقررل %(73)يقرردر قررر
 أ  نمرررري التنميررررة فرررري تررررونست كخررررر فررررومرررر  جانرررر .(84)فرررري الجنرررروت الغرقرررري

فري مررد  %(  72) فرري المرد  السرراحلية و االسرتثماراتمرر   %(52) يقروم  لرت
 .تعتقرررررر و رررررعيات القلرررررديات ومسررررراكنيدا متفاوترررررة قررررري  الجدرررررات(88)الرررررداخل

 لررت الصرررعيد الديكلررري والجدررو   و لرررل  لرررت حسررات منررراي  الوسررري  التررري 
النست المرتفعة مر  ا ميرة فري  في كانت مدد الفقر وتتجلت الأمساواط اي ا  

 المنررررراي  الداخليرررررة. كمرررررا تتجلرررررت فررررري صرررررعوقة الحصرررررول  لرررررت العمرررررل فررررري
كرر   المنرراي  مقارنررة قسررواكا  إ  إ  نسررقة القيالررة الترري تقرردر  لررت المسررتو  

فري  %( 07.9))الوسي الغرقي(   قالقصري  %(05) تقلغ %(71.0) الويني قر
ليانة فررري حررري  إ  ا شرررخا  قسررر %(75) قجندوقرررة  و (5%07.5)القفصرررة  

الررر ي  لررريس لدرررم تخصررر  كقيرررر كرررم ا وفرررر  رررددا مررر  قررري  العرررايلي   ررر  
 العمررررل. فقيالررررة الشررررقات الحاصررررلي   لررررت شرررردادات  ليررررا ت ررررا فت نسررررقتدا

 . (80)2101 ام  %(03)  شر مرات في العشريتي  ا خيرتي  وقلغت نسقة
 رعيسرريا   أد دورا  لقررد لعررت التفرراوت فرري المسررتويات الرفاكيررة قرري  منرراي  الررق

 فرري ترررأجي  اال رريراقات االجتما يرررة. وقالتررالي قرررادت المررد  ا كثرررر ت رررررا  
وكي سيد  قوزيد والقصري  وتاكلة في الغررت ا وسري )الوسري الغرقري( مر  

 .(87)تونس  االنتفا ة  د الرعيس ق   لي
  

 الف ر -4
قرر خأل العقدي  الما يي  اردرت اإلحصا ات الرسرمية إ  معردالت الف

انخف ت وا  الو ا االقتصاد  العام تحس . مرا  لرل اكملرت اجرزا  كقيررط 
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 مرررررررررررررررررر  الررررررررررررررررررقأد  ونتيجررررررررررررررررررة لرررررررررررررررررر لل  تفرررررررررررررررررراقم التفرررررررررررررررررراوت المنررررررررررررررررررايقي.
 وتررررردل الفجررررروط فررررري معررررردالت الفقرررررر قررررري  العاصرررررمة وققيرررررة الرررررقأد  لرررررت إ 
 التفاوت  لت الصعيد المنرايقي مر  حيرم مسرتويات المعيشرة زاد قري   رامي

زادت الفجرروط فرري مسررتويات الفقررر فرري جميررا المنرراي   . حيررم(0221 -0222)
مررررر   مقارنرررررة قالعاصرررررمة الشرررررمال الغرقررررري والوسررررري الشررررررقي اللررررر ا  اسرررررتفادا  

االستثمارات العامرة وكر لل مر  مشراريا القيرار الخرا  فري مجرال السرياحية 
والصنا ات التحويلية الموجدة نحو التصدير  اقرت إلت العاصمة مر  حيرم 

 .(85)معدالت الفقر
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 %(72)فلقررد تمررت مراجعتدررا إلررت حررد  %(3.9) كانررت نسررقة الفقررر تقرردر قررر
فرريمك   كمعرردل وينرري. ولررو افتر ررنا إ  الفرروار  قرري  الجدررات تققررت دو  تغييررر

%(32) القررول إ  نسررقة الفقررر فرري الوسرري الغرقرري تقترررت مرر 
إ  الفقررر مرر  . (89)

وفري  (15-32) وجدتي النرر النسقية والميلقة نسقتس ارفرا قكثيرر فري القصرري 
   .(01)منس في ساعر مناي  القأد (37 -05) وقاقس (17-37) سيد  قوزيد

وثمررررة مؤشرررررات اخررررر  تؤكررررد اسررررتمرار وجررررود فرررروار  كقيرررررط قرررري  المنرررراي  
السررراحلية والداخليرررة فررري الرررقأد فررري االسرررتفادط مررر  القنيرررة التحتيرررة ا ساسرررية  

ي  ا كثرر حرمانرا والتعليم والخدمات الصحية  وفر  العمل. إ  تفتقر المنرا
 مررررررررررر  القنيرررررررررررة التحتيرررررررررررة االقتصرررررررررررادية واالجتما يرررررررررررة المأعمرررررررررررة  وتعررررررررررراني
مرر  ارتفرررار معرردالت القيالرررة. المنررراي  ا وفررر حررررا تررونس الكقرررر  والوسررري 

مر  المؤسسرات  %(52) مر  السركا  ونحرو %(62) الشرقي وت م - والشمال
ة الشرررررمال االقتصررررادية. قالمقاقرررررل ترررررؤو  المنررررراي  الرررررثأم الغرقيرررررة المحرومررررر

 مرررررر  السرررررركا  واقررررررل %(32) الغرقرررررري  والوسرررررري الغرقرررررري  والجنرررررروت الغرقرررررري
 .(00)م  الشركات %(9) م 

   

 الديم رانية وح وا ا نسان -5
وقسرقت ال رع  فرري التجرارط القينيرة مررا جيراندرا مر  قلرردا  اتحراد المغرررت 
العرقرري  اتجدررت تررونس إلررت االتحرراد ا ورقرري وكانررت تررونس قررد وقعررت  لررت 

متوسررريية واسرررتفادت  رررم  إيرررار كررر   الشرررراكة د رررم  - شرررراكة اورومعاكررردط 
مالي واسا النيا  قدد  تكيير  اقتصرادكا مرا شرروي التقرادل الحرر. وقردت 
تونس في  دد الرعيس قر   لري اشرقس قالع رو الثرام  والعشرري  فري االتحراد 
ا ورقي وم  دو  شل كانت مسالة الديمقرايية وحقرو  اإلنسرا  إال إ   لرل 

جرررد  نرروا  لفصررل مرر   ررم  اثنرري  شررر فصررأ اخررر ومندررا محارقررة كررا  م
اإلركررررررات. لقررررررد اقتصرررررررت اإلجرررررررا ات المتعلقررررررة قالديمقراييررررررة  لررررررت إجرررررررا  
إصرررأحات فررري النررررام اإلدار  والق ررراعي كررر ا قاإل رررافة إلرررت تررروخي ترافررر  

 .(02)تشريعاتدا ما المعاكدات الدولية
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 المبحث الثاني: الثورة التونسية
 ة التونسية: الثور أو ا 

ت ررررامنا  مررررا  0272كررررانو  ا ول/ ديسررررمقر  ررررام  79انرررردلعت الثررررورط فرررري 
كرانو   75ال   قرام قإ ررام النرار فري جسرد  فري  (01)الشات محمد القو زيز 

تعقيرا    ا قس  لت قيالتس ومصرادرط العرقرة التري  0272ا ول/ ديسمقر  ام 
نتيجررة الحرررو (  اد   0277كررانو  الثرراني/ ينرراير  ررام  1يقيررا  ليدررا )ترروفي فرري 

 0272كرانو  ا ول/ ديسرمقر  رام  79 لل إلت اندالر شرارط المراكرات في يوم 
وخررررروي كال  التونسرررريي  الراف رررري  لمررررا ا تقرررررو  او ررررار القيالررررة و رررردم وجررررود 
العدالة االجتما ية وتفاقم الفساد داخل النرام الحاكم. ونت   ر  كر   المرراكرات 

نس سرررقوي العديرررد مرررر  القتلرررت والجرحرررت مرررر  التررري شرررملت مررررد   ديررردط فررري تررررو 
ا مر   واجقررت الررعيس قر   لري  لرت  المتراكري  نتيجة تصرادمدم مرا قروات

إقالررة  رردد مرر  الرروزرا  قيررندم وزيررر الداخليررة وتقررديم و ررود لمعالجررة المشرراكل 
التي ناد  قحلدا المتراكرو   كما ا ل   زمس  لت  دم الترشر  النتخاقرات 

. وتررم تخفرريع اسررعار قعررع المنتجررات الغ اعيررة تخفي ررا 0271الرعاسررة  ررام 
يفيفرررا  لكررر  االنتفا رررة توسرررعت وازدادت شررردتدا حترررت وصرررلت إلرررت المقررراني 
الحكومية مما اجقر الرعيس ق   لي  لت التنحي    السلية ومغادرط القأد 

 71ليقيرررة إلرررت المملكرررة العرقيرررة السرررعودية فررري قشررركل مفررراج  قحمايرررة امنيرررة 
فأ ل  الوزير ا ول محمد الغنوشي في نفس  0277كانو  الثاني/ يناير  ام 

اليوم    توليس رعاسة الجمدورية قصفة مؤقتة و لل قسقت تعثر ادا  الرعيس 
الدسرررتور  مررررا إ رررأ  حالرررة اليرررروار  مررر   76لمدامرررس و لرررل حسرررت الفصررررل 

 75مجلس الدسرتور  قررر قعرد  لرل قيروم اللجرو  للفصرل وحرر التجول. لك  ال
 71مرر  الدسررتور واب ررأ  شررغور منصررت الرررعيس  وقنررا    لررت  لررل ا لرر  فرري 

 رر  تررولي رعرريس مجلررس النرروات فررؤاد المقررزر  0277 ررام  كررانو  الثرراني/ ينرراير
منصرررت رعررريس الجمدوريرررة قشررركل مؤقرررت إلرررت حررري  إجررررا  انتخاقرررات رعاسرررية 

 . (04)مقكرط
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 نس ما ب د الثورةتو  :ثانياا 
. قعرد ا  اقردم محمرد القرو زيز  0277  امشددت تونس تحوالت تاريخية 

 انتشررررررررررررت االحتجاجرررررررررررات الشرررررررررررعقية   لرررررررررررت إشرررررررررررعال النرررررررررررار فررررررررررري نفسرررررررررررس
مرررر  مدينرررررة إلررررت اخرررررر . وراررررم تصرررررد  الشرررررية قاسرررررتعمال الرررر خيرط الحيرررررة 
لأحتجاجرررات التررري كانرررت فررري معرمدرررا سرررلمية  ادت المرررراكرات إلرررت فررررار 

ينررراير. وكانرررت / كرررانو  الثررراني 71 فررريقررر   لررري إلرررت خررراري الرررقأد  الررررعيس
 االحتجاجررررات تشررررتد قسررررقت المرررررالم الترررري ليالمررررا ارتكقتدررررا حكومررررة  مرررردت
إلرررت خنررر  المعار رررة ومنرررا التعدديرررة الحقيقيرررة وتسرررققت قوانيندرررا القمعيرررة فررري 
 حرمرررررررا  التونسررررررريي  مررررررر  حريرررررررة التعقيرررررررر  وتكررررررروي  الجمعيرررررررات  والتجمرررررررا.

  وخاصرة مرا ا تمراد قرانو  0277  رامعية حقرو  اإلنسرا  كما تحسنت و ر
 انتخررررراقي تعررررردد  فررررري انتخاقرررررات المجلرررررس الرررررويني التأسيسررررري  والمصرررررادقة
 لت نرام روما ا ساسي المنش  للمحكمة الجناعية الدولية واالن مام إليدا  
 ورفرررررررررا معررررررررررم تحفررررررررررات ترررررررررونس حرررررررررول اتفاقيرررررررررة الق رررررررررا   لرررررررررت جميرررررررررا

ا تمررراد قرررانو  جديرررد للصرررحافة  وسررر  مراسررريم اشررركال التمييرررز  رررد المرررراط  و 
خاصة قا حزات السياسية والجمعيات. وصار مسموحا للتونسيي  قالتراكر  
 والتعقيرررررررررررررررر  ررررررررررررررر  كراعدرررررررررررررررم  وتكررررررررررررررروي  ا حرررررررررررررررزات والجمعيرررررررررررررررات ققررررررررررررررردر

ولكرر  تررد يم حمايررة  .7576  رراممرر  الحريررة لررم تشرردد  الررقأد منرر  اسررتقألدا 
 قررر   لررري شررردد  واعررر  مررر  ققيرررل الررررعيس قعرررد حقرررو  اإلنسرررا  فررري فتررررط مرررا

لجررررو  الشرررررية إلررررت القرررروط المفريررررة فرررري مواجدررررة االحتجاجررررات المتواصررررلة  
والترررررأخر فررررري تقنررررري إصرررررأحات جوكريرررررة تف ررررري إلرررررت اسرررررتقألية الق رررررا   
 والتحرررررديات التررررري واجدرررررت حريرررررة التعقيرررررر التررررري فشرررررلت الحكومرررررة االنتقاليرررررة

 لرت اكرم التيرورات وسنسرلي ال رو   .(08)في التعامل معدا قالشكل المناسرت
 -قعد الثورط وكي كما يلي  التي جرت في تونس ما
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 أه  التنورات السياسية -1
 ينررررراير  كرررررانو  الثررررراني/ 71 نرررردما ارررررادر الررررررعيس قررررر   لررررري تررررونس فررررري 

   احررررررتفر السرررررريد محمررررررد الغنوشرررررري قمنصررررررقس كرررررررعيس للرررررروزرا  0277 ررررررام  
 مرررة جديررردطينررراير ا لررر  الغنوشررري  ررر  تشررركيل حكو   كرررانو  الثررراني/ 75وفررري 

 ت ررررم العديررررد مرررر  المرررروالي  للرررررعيس قرررر   لرررري فرررري المناصررررت الرعيسررررة مثررررل
الدفار والداخلية والشؤو  الخارجية. وتحت  غي االحتجاجات في الشروارر  
ترررم تغييرررر تركيقرررة مجلرررس الررروزرا  ثرررأم مررررات للرررتخل  مررر  ا  رررا  كرررانوا 

فقرايررر    قعأقررات وثيقررة مررا النرررام السرراق . وقحلررول ندايررة شررقاي/  يتمتعررو 
ا ير الغنوشي إلت االستقالة وجر  تعيي  رعريس جديرد للروزرا  كرو القراجي 
قايررد السقسرري. كررا  مرر  المتوقررا مقرردعيا ا  يسررتمر السقسرري فرري منصررقس حتررت 

 يوليررررررررررررررررررررررررررررررررو مو ررررررررررررررررررررررررررررررررد إجرررررررررررررررررررررررررررررررررا  االنتخاقررررررررررررررررررررررررررررررررات.  تمرررررررررررررررررررررررررررررررروز/ 01
ومرررا  لرررل ترررم فررري وقرررت الحررر  تأجيرررل االنتخاقرررات وجرررر  تمديرررد فتررررط واليرررة 

 . (00)تشري  ا ول/ اكتوقر حكومتس حتت نداية
تشرررري  ا ول/  03فررراز حرررزت الند رررة فررري االنتخاقرررات التررري جررررت فررري 

الند رررررة وكرررررو حررررزت إسرررررأمي معترررردل وشررررركلت حركررررة  0277اكترررروقر  ررررام 
 اإلسررررررررأمية المد ومررررررررة قرررررررراعتأ  مرررررررر  حررررررررزقيي  اساسرررررررريي  فرررررررري المجلررررررررس

لعمرل وكما المؤتمر م  اجل انتخاقات ك   االالويني التأسيسي المنقث     
 الجمدوريررررررررررررررة والتكتررررررررررررررل الررررررررررررررديمقرايي مرررررررررررررر  اجررررررررررررررل العمررررررررررررررل والحريررررررررررررررات

 . (07)الحكومة الجديدط في تونس
 %(02)إ  النست وا رقام تفيد قا  م  انتخت حزت الند ة اليزيرد  ر  

مرررا انتخقررروا %(15) حرررال امررر  التونسررريي . والمتققرررو  امرررا إندرررم لرررم ينتخقرررو  . واب
 7622رت قفعرررل تنرررافس )اصررروات كثيررررط كرررد %( 32) احرررزات اخرررر  ويمثلرررو 
( حزقرا   776داعرط. في قلد نشأ فيس ) 33مقعدا في  079قاعمة انتخاقية(  لت )

 .(05)في ليلة و حاكا وفي رل ايات ثقافة سياسية
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ق   الرعيستعاققت  لت السلية في تونس حكومتا  اثنتا   لت إثر خلا 
تدا ترونس كانو  الثاني. وقعد احتجاجات واسعة النيا  شدد  لي في يناير/

ك ار وتعدرردت قتنررريم  مررارس/ 5 فرريالعاصررمة  تكونررت حكومررة انتقاليررة ثالثررة 
انتخاقررررات حرررررط وشررررفافة لمجلررررس وينرررري تأسيسرررري تعدررررد إليررررس مدمررررة صرررريااة 

 03 فررريدسرررتور جديرررد للرررقأد. وجررررت انتخاقرررات المجلرررس الرررويني التأسيسررري 
 اكتوقر. /تشري  ا ول

  (احررزات 726)  كثررر مرر  وقعررد احرردام الثررورط تررم مررن  تررراخي  قانونيررة
قمررا فرري  لررل حررزت الند ررة    الخلفيررة اإلسررأمية وحررزت العمررال الشرريو ي 

لأسررتددا  تحررت حكررم قرر   لرري.  و ر ررسالتونسرري  اللرر ا  كانررا محرررورا  
قرر   لرري  الرررعيس كمررا تمكنررت  ديررد الجمعيررات الترري كانررت محرررورط فرري ايررام
ة الدوليررررة لمسرررراندط مرررر  الحصررررول  لررررت التررررراخي  القانونيررررة  ومندررررا الجمعيرررر
 .(09)السجنا  السياسيي  والجمعية التونسية لمناك ة التع يت

تشكيلة سياسية  (772)اكثر م   يفي الساحة السياسي التونس يوجد حاليا  
معتمررردط جلدرررا رخصرررة لدرررا قعرررد اإلياحرررة قرررالرعيس قررر   لررري  ونأحرررر وجرررود 

مرر  حكررم  ا   امرر (72)فرري تررونس قعررد اكثررر مرر   سياسرريا   احررزات اكتسررقت وزنررا  
الحزت الواحد. وم  اكم ك   ا حزات حركة الند رة اإلسرأمية التري اسسردا 

والتررري حصرررلت  لرررت ا تمادكرررا فررري ك ار/  7597الشررريي راشرررد الغنوشررري  رررام 
في المنفت )قرييانيا(   اما   02قعد ا  ق ت ز يم الحركة  0277مارس  ام 

 .(71)وك ا الحزت معرو  قالتوجس اإلسأمي
ومررة االنتقاليررة قحررل التجمررا الدسررتور  الررديمقرايي  حررزت كمررا قامررت الحك

كرا  سمت قرالقوليس السياسري الر   ي ق   لي الحاكم  وا لنت حل ماالرعيس 
 ناصر  يتواجدو  في كل مكا  ويرتردو  مأقرس مدنيرة  اديرة لمراققرة نشريا  

فقرايررر تقنررت الحكومررة االنتقاليررة / شررقاي 75فرري و  المعار ررة والت رريي   لرريدم.
سرجين ا  722يفرو   و  العفو التشريعي العام ال   تم قموجقس إيأ  سراح ماقان

وكررا  معرررم كررؤال  مرردانو  او  كررانوا يق ررو   قوقررات قسررقت جررراعم سياسررية.
 يواجدو  تدما قمقت ت قانو  مكافحة اإلركات.
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الحكومرررررة االنتقاليرررررة إلرررررت االتفاقيرررررة الدوليرررررة لحمايرررررة جميرررررا  نرمرررررتاكمرررررا 
  القسررررر  وصررررادقت  لررررت القروتوكررررول االختيررررار  ا شررررخا  مرررر  االختفررررا

المتعلرر  قاتفاقيررة مناك ررة التعرر يت وايررر  مرر   ررروت المعاملررة او العقوقررة 
القاسررررية او الأانسررررانية او المدينررررة  الرررر   يفرررررع كليررررات مراققررررة لمناك ررررة 
التعرررر يت  والقروتوكررررول االختيررررار  الثرررراني للعدررررد الرررردولي الخررررا  قررررالحقو  

 .(70)ال   يفرع  لت الدول إلغا   قوقة اإل دامالمدنية والسياسية 
 

 ال رارات الحكومية لتحسين األوضا  ا تتاادية -2
اتخ ت الحكومة  دط إجررا ات لمعالجرة تردكور ا و رار االقتصرادية فري 

  -تونس مندا 
ا لنرررت الحكومرررة  ررر  القرنرررام  االقتصررراد  واالجتمرررا ي قصرررير المرررد    -ا

تصرراد  فررور  مرر  دو  اإل رررار قاآلفررا  والرر   يدررد  إلررت خلرر  تررأثير اق
)ا م   وخل   ويشمل القرنام   لت خمس اولويات المستققلية لأقتصاد.

فر  العمل  ود م النشاي االقتصاد   وتيسير الحصول  لرت التمويرل  
 وتعزيز التنمية اإلقليمية  وتقديم المسا دات االجتما ية المستددفة(.

  وتمت الموافقة 2100نية العامة للدولة لعام  دلت الحكومة المؤقتة الميزا -ت
 0277 لرررت مشررررور قرررانو  الموازنرررة التكميليرررة فررري حزيررررا / يونيرررو  رررام 

قدرررد  إ رررادط تكييررر  مررروارد الدولرررة  لتأخررر  فررري اال تقرررار اآلثرررار الماليرررة 
المترتقة  لت التداقير االستثناعية التي اتخ ت قعد الثرورط. وقرد زاد اإلنفرا  

قينمرا  %(75) زاد فيدرا اإلنفرا  الجرار  قنسرقة %(77) نسقةالعام المتوقا ق
%(73) انخفع اإلنفا  الراسمالي قنسقة

(72). 
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ا ح ال ضاء -3  المحاسبة عل  مراة  الماضي وا 
اتخ ت الحكومة االنتقالية قعع الخيروات االيجاقيرة للتحقير  فري الجرراعم 

القتلررت. وانشررأت  اثنررا  االنتفا ررة والتعررويع للجرحررت و رراعأت ارتكقررتالترري 
 الحكومرررررررررة االنتقاليرررررررررة ا ولرررررررررت لجنرررررررررة وينيرررررررررة للتحقيررررررررر  فررررررررري االنتداكرررررررررات
الترري تررم ارتكاقدررا اثنررا  االحتجاجررات  وقررد نشرررت كرر   اللجنررة نتاعجدررا ا وليررة 

  ررررام ديسررررمقر/ كررررانو  ا ول 75الخاصررررة قاالنتداكررررات الترررري حصررررلت قرررري  
 يناير. /شدر كانو  الثاني يوف 0272

قتلوا  معرمدم  لت يد الشرية  اثنا   مدنيا   012ا   وخلصت اللجنة إلت
 االحتجاجرررررررات فررررررري  ررررررردد مررررررر  القرررررررر  والمرررررررد  فررررررري كامرررررررل انحرررررررا  الرررررررقأد.

شخصررررا خررررأل شرررردر مرررر   7161كمررررا خلصررررت إلررررت ا   رررردد الجرحررررت قلررررغ 
االحتجاجررات  إ ررافة إلررت  شرررات السررجنا  الرر ي  لقرروا حررتفدم اثنررا   مليررات 

يررررأ  نررررار قرررري   تشررررري   01ينرررراير. وفرررري / و  الثررررانيكرررران 76 و 73تمرررررد واب
  تقنت الحكومة قانو  معالجة  حايا الثورط الر   يمكرندم مر  راكتوق /ا ول

 الحصول  لت من  شدرية والعأي والتنقل المجاني لدم ولعاعأتدم.
سررقتمقر  ا لرر  مكتررت الناعررت العررام العسرركر   رر  توجيررس  /ايلررول 71وفري 
  راقيا   12 ليرة اثنرا  االحتجاجرات  وقر   لري ووزيرر الداخ الررعيستدم إلرت 

لرم و رفيا المستو  م  جداز ا م  الرتكراقدم مجرزرط دوليرة اثنرا  االنتفا رة. 
 تررررررتم محاسررررررقة ا  شررررررخ   لررررررت  مليررررررات القتررررررل الترررررري ارتكقدررررررا  ناصررررررر
قرررروات ا مرررر  راررررم انررررس توجررررد  ديررررد المحاكمررررات لعناصررررر مرررر  الشرررررية فرررري 

  المحاكم المدنية والعسكرية.
وفرررررري اولررررررت المحاكمررررررات  تمررررررت إدانررررررة الرررررررعيس السرررررراق  وزوجتررررررس ليلررررررت 
اليراقلسي  و دد م  افراد  اعلتيدما وم  المقرقي  مندما قتدم اختأس  وترم 

 سنة. 37الحكم  ليدما قالسج  لمدط 
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وقينمرررا حسرررنت السرررليات الق رررراعية مررر  المنرومرررة الق ررراعية العسرررركرية  
    إال اندرررررا تعاملرررررت قرررررقي وخاصرررررة مررررر  خرررررأل إ رررررافة إمكانيرررررة االسرررررتعنا

 قمعيرررا   مرررا إصرررأحات جدررراز الق رررا  التررري يرررال انتراركرررا والتررري لعقرررت دورا  
 .(71)اثنا  حكم ق   لي

 
 حرية الت بير والاحافة وتكوين المم يات -4

قرر   لرري  ررددا مرر  القررواني   الرررعيس ت ررمنت الترسررانة القمعيررة إقررا  حكررم
لررد  المحرراكم قصررد إخمرراد الترري تمررت صرريااتدا ليقررا تأويلدررا قشرركل تعسررفي 

صرررروت المعار ررررة. وتقنررررت الديعررررة العليررررا لحمايررررة اكرررردا  الثررررورط واإلصررررأح 
السياسي واالنتقال الديمقرايي قواني  جديدط تمت المصادقة  ليدا م  يرر  

 رعيس الدولة المؤقت.
 فريوالغت مرسوم القانو  المتعل  قالجمعيات  ال   تمت المصادقة  ليرس 

جريمررة الاالنتمررا  إلررتال او الترروفير خرردماتال لمنرمررة ايررر سررقتمقر  / ايلررول 01
معتر  قدا  قعد ا  كا  الرن  القرانوني يسرتعمل لسرج  كال  النشريا  مر  
احرررزات المعار رررة. كمرررا الغرررت مرسررروم القرررانو  المتعلررر  قرررا حزات السياسرررية 
فصأ ين   لت انرس اليمكر  للحرزت ا  يؤسرس مقادعرس  وانشريتس  وقرامجرس 

او اصل او جنس او جدة  وكو نفس الن  القانوني ال    لت دي  او لغة 
كرررا  يمعتمرررد فررري الما ررري لت ررريي  ا سرررس التررري كرررا  يمكررر  للتونسررريي  ا  

 يؤسسوا  ليدا احزاقا سياسية.
مررر   وفرري نفررس اإليررار  اصرررقحت مجلررة الصررحافة الجديررردط اكثررر انفتاحررا  
يس خرررررأل إلغرررررا  تجرررررريم التشررررردير قمؤسسرررررات الدولرررررة والاال تررررردا   لرررررتال رعررررر

  جناعيررا   الجمدوريررة. ولكرر  نفررس المجلررة حافرررت  لررت ا تقررار التشرردير  مررأ  
 رارم إلغرا   قوقرة السررج  والمحافررة  لرت الغرامررات الماليرة. وحافررت اي ررا  
 لرت ا تقررار التشردير قا ديررا  الالمسررموح قممارسرتداال  لررت انرس  مررل إجرامرري 
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د  ليس ق   لي وك لل النشر معلومات خايعةال  وكو نفس المفدوم ال   ا تم
 لمقا اط  ديد المعار ي  م  نشيا  حقو  اإلنسا .

وفرري قعررع ا حيررا    مرردت الحكومررة االنتقاليررة إلررت االسررتفادط مرر  كرر   
مرايو / ايرار 05النصو  القمعية.  لت سقيل المثال  ا تقلرت السرليات فري 

ال رررراقي سررررمير الفريرررراني قررررتدم تررررن   ليدررررا المجلررررة الجزاعيررررة وتتمثررررل فرررري 
مرر  شرررأندا ز ز رررة  امررر  الدولررة الخرررارجي للخيررررال ونشررر معلومرررات الالتعررريع 

ا م  العامال قعد ا  قعم قرسرالة مكتوقرة إلرت وزيرر الداخليرة اتدرم فيدرا  رقاي ا 
رفيعي المستو  قالمسؤولية    قتل المحتجري  اثنرا  الثرورط التونسرية. كمرا اتدرم 

ية تثقرررت تعررراو  سرررمير الفريررراني  رررقاي ا مررر  وزارط الداخليرررة قرررإتأ  وثررراع  سرررر 
 إدارط زي  العاقدي  ق   لي و جداز المخاقرات اإلسراعيلي.

وافرجت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة    سمير الفرياني قشكل 
سرقتمقر  وقعرد  لرل قأسرقور قراترس مر  تدمرة تدديرد امر   /ايلرول 00 فريمؤقت 

 الدولة الخارجي. 
ي التعامرررل قحرررزم مرررا وفررري قعرررع ا حيرررا   فشرررلت الحكومرررة االنتقاليرررة فررر

تشرررري   9 فرررياال تررردا ات  لرررت حريرررة التعقيرررر.  لرررت سرررقيل المثرررال  تجمرررا 
اكتررروقر معرررات المحتجررري  تنديررردا ققررررار قنررراط نسرررمة تررري فررري الخاصرررة / ا ول

قعرع فيلم قرسيقوليس ال   يرو  قصة يفلرة فري إيررا  قعرد الثرورط. وا تقرر 
إلسررررأمي الرررر   قعررررع ا شررررخا  ا  إحررررد  اللقيررررات تسرررري  إلررررت المقرررردا ا

يحرررر تجسررريد الررر ات اإللديرررة. وقعرررد  لرررل قيرررومي   ا لررر  المرررد ي العرررام فررري 
ترونس العاصررمة  رر  فرت  تحقيرر  فرري ق رية رفعررت  ررد اصرحات قنرراط نسررمة 
تي في  مأ قالنصو  القانونيرة فري مجلرة الصرحافة والمجلرة الجزاعيرة التري 

 تجرم التشدير قالدي  واال تدا   لت اآلدات العامة.
  اقتحم  شرات المحتجي  قا ة سينما 0277 ام  يونيو /حزيرا  05وفي 

كانت ستقم فيلما  حول اإللحاد في تونس. ورام ا  موقا قا ة السرينما كرا  
قريقرررا مررر  مركرررز للشررررية وا  القررراعمي   لرررت  ررررع الشرررريي قررراموا قرررإ أم 
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الشررررررررية ويلرررررررت الحمايرررررررة  إال ا  قررررررروات ا مررررررر  تقا سرررررررت فررررررري مواجدرررررررة 
 .(74)الدجوم
ترررخي ( إلنشررا  صررح  دوريررة  وسررت  93قرررام كررل  لررل تررم إ يررا  )و 

 .(78)إ ا ات إ  إم خاصة وخمس قنوات تلفزيو  تحاول ممارسة دوركا الرقاقي
  

 ح وا المرأة -5
اكثررر الرردول العرقيررة تقرردما فرري مجررال  ا تقرررتحققررت تررونس  الترري يالمررا 

  االنتخررراقي حقرررو  المرررراط  مزيرررد ا مررر  التقررردم فررري كررر ا المجرررال. ونررر  القرررانو 
للمجلس الويني التأسيسي  لت  رورط ا تماد مقدا المناصفة قري  الجنسري  
فرري القررواعم االنتخاقيررة  ولكرر   ررددا قلرريأ مرر  ا حررزات  رري  نسررا    لررت راس 

 ناعقررا   075امرراط فقري مر  اصرل  15قعرع القرواعم  وكرو مرا اد  إلرت انتخرات 
 .(70)في المجلس الويني التأسيسي

س  تقنت مجلس الروزرا  مشررور مرسروم رفعرت ترونس ااسي/ كت 76في 
قمقت رررا  تحفراتدرررا  لرررت اتفاقيرررة الق رررا   لرررت جميرررا اشررركال التمييرررز  رررد 
المررراط. ولكرر  الحكومررة حافرررت  لررت الإ ررأ   ررامال يررن   لررت إمكانيررة  رردم 

 تيقي  اإلصأحات التي تتعارع ما اإلسأم.
قمجررد ويرأ  المرراط تمنا مجلة ا حوال الشخصية التونسية تعدد الزوجرات 
فرري اليررأ  متسرراوية  قررا  نيرر  الرجررل ققرررار . وتعيرري كرر   المجلررة الرجررل والمررراط حقو 
ترن  مجلرة ا حروال  وتفرع  ل كأكما التوجس إلت المحاكم للتحصل  ليس. كمرا

للجنسررري . ومرررن   (سرررنة 79) الشخصرررية  لرررت ا  السررر  ا دنرررت للرررزواي يقررردر قرررر
ط حرر  تمريررر لققدررا وجنسرريتدا  قناعدررا  ايررر ا  المرررا 7553  ررامقررانو  تررم تقنيررس 

 .(77)في مساعل الميرام والح انة التمييز ال يزال قاعما  
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 ا نتهاكات المرتكبة في حا المحتمين -6
الشرروارر قعررد ا  احررر  محمررد القررو زيز  نفسررس  نررزل كال  التونسرريي  إلررت 

ارم ا  قعرع للتراكر  د الحكومرة. كانرت االحتجاجرات فري االقدرا سرلمية  ر 
المحتجرري  القررت الحجررارط و الزجاجررات الحارقررة. واجررس التونسرريو  قشررجا ة القرروط 
القاتلة التي اسرتعملتدا قروات ا مر  التري ايلقرت النرار  لرت جمرور المترراكري  

كرا  االرقدم مر  ترونس العاصرمة  وتسققت في مقتل اكثرر مر  مراعتي شرخ  
 ت.والمناي  الداخلية مثل القصري   وتالة  والرقا
ق   لي  وخاصة ايام  الرعيسوواصلت الشرية استعمال العن  قعد خلا 

مايو / ايارشدر فقراير  واواعل / شقاي 09 و 05 يناير  و /كانو  الثاني 05
 نرردما قامررت الشرررية قاال ترردا   لررت المتررراكري  والمررارط  وا تقررالدم قشرركل 

  التعررر يت. تعسررفي  وتعري ررردم للمعاملرررة القاسررية التررري قرررد ترقررت إلرررت مسرررتو 
وكا  ك ا التعامل قمثاقة ت كير للتونسيي   ال ي  صاروا يتمتعو  ققردر اكقرر 
مررر  حررر  الترررراكر مقارنرررة قالما ررري  قرررأ  جدررراز ا مررر  الزال يعتمرررد  لرررت 
المقارقررة العنيفرررة الترري يالمرررا ا تمررردكا فرري الما ررري وانررس صرررار اآل  ميالق رررا 

 .(75)اللجو  إلت العن قا تماد تقنيات جديدط لمواجدة التجمدر تقل  م  
 

 ال مةون والمهامرون -7
الليقيرررة  واجدرررت  ثرررورط  مرررا قدايرررة ال0277  رررام فقرايرررر/ منررر  اواخرررر شرررقاي

تونس ازمة إنسانية جرا  تدف  الأجعري  والمدراجري   قرر حردودكا مرا ليقيرا. 
 757017) اليقررررل  رررر  يونيررررو  اسررررتققلت تررررونس مررررا/ حزيرررررا  32والررررت اايررررة 

وفرري العمرروم  قرر لت السررليات العسرركرية  قمسررا دط المجتمررا  .اجنقيررا   (مواينررا  
المدني في تونس  والمنرمات الدولية  والمتيرو ي   جدرودا كقيررط لأسرتجاقة 

مررايو جرردت احرردام  نيفررة فرري / إلررت االحتياجررات اإلنسررانية. ولكرر  فرري ايررار
اليقررل  رر   مررا   وكررو ماتسررقت فرري مقتررلاجررديرمخيمررات الأجعرري  قرررت راس 

حرا  اجزا  مر  المخريم. وفشرل الجريش التونسري  الر   كرا  ستة مداجر  ي  واب
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ِيحرس المخيم  في منا ا مال العن  ورقما شارل في قعع الدجمرات  لرت 
 .(79)سكا  المخيم

 
 المبحث الثالث: التحديات التي توام  الثورة

قعررد  كررات الرررعيس قرر   لرري وكسررر حرراجز الصررمت مكرر  مرر  فررت  قررات 
اتخا كررا  ادية. ويقرردو إ  اولررت اإلجرررا ات الترري تررمالنقرراش  رر  المعجررزط االقتصرر

 .(51)مترد   لت المستو  الحكومي كشفت    و ا اقتصاد  واجتما ي
 لررررت الرررررام مرررر  ا كميررررة التاريخيررررة لوصررررول ا حررررزات اإلسررررأمية إلررررت  

السررلية فرري كررل مرر  تررونس والمغرررت ومصررر  فررإ  المحررل الحقيقرري سرريكو  
ادية واالجتما يرة والثقافيرة الجسريمة مد  نجاحدا فري حرل المشركأت االقتصر

الساعدط في ك   القأد.قعقرارط اخرر  الممارسرة العمليرة كري التري سرتثقت مرد  
. لررر ا فأننرررا سنسررلي ال رررو   لرررت اقررررز صررد  الشرررعارات اإلسرررأمية المرفو ررة

 -التحديات التي تواجس الحكومة التونسية الجديدط اآل  وكي كما يلي 
 
 ة: التحديات السياسيأو ا 

 ةك  الدولة -1
 لرل الجردل الفكرر  حرول شركل  صريرورتداإ  الثورط التونسية لرم تنرت  فري 

 ويقيعررة الدولررة الجديرردط الترري يجررت ا  تحررل محررل النرررام القررديم الرر   سررقي.
. كل كر ا يعنري ا  الثرورط التونسرية لرم تكر  لدرا كويرة فكريرة وسياسرية قعيندرا؟

لتفراؤل الحر ر الر   يرتقري إلرت تنرر ا وساي السياسية التونسية قشري  مر  ا
درجة الخشية م  انتكاس الثورط  خأل المرحلة االنتقالية التري دخلتدرا ترونس 
تحت حكم حركة الند ة اإلسأمية المد ومة قاعتأ  م  حزقيي  اساسريي  

تشررررري  ا ول/  03فرررري المجلررررس الررررويني التأسيسرررري المنقثرررر   رررر  انتخاقررررات 
  روا فري  05) مر  اجرل العمرل الجمدوريرةوكمرا المرؤتمر . 0277 رام اكتوقر 

  روا  02) المجلس التأسيسي( والتكتل الرديمقرايي مر  اجرل العمرل والحريرات
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تفجيررر ازمررة داخليررة قررد تمدررد النشررقاقات  اآل فرري المجلررس التأسيسرري( وتشرردد 
 لت اللحا  قحركة الند ة فالفرو  اإليديولوجية كقيررط قري  ا حرزات  ا ترا ا  

للسي   ند اول تحد  داخلري او خرارجي. ومر  جدرة اخرر   والثأثة وقد تيف
إصرررار حركررة الند ررة  لررت االسررتعثار قالحصررة ا كقررر فرري الحكومررة وتركيزكررا 

)رعرررريس  صرررأحيات رعررريس الجمدوريرررة لمصرررلحة الررروزير ا ول  لرررت تقلررري 
الوزرا ( اا ت العديد في الحرزقي  المتحرالفي  معدرا فري المجلرس التأسيسري 

 .(50)وفي الحكومة
وتكرررراد مختلرررر  ا حررررزات السياسررررية التونسررررية تجمررررا  لررررت  ررررقاقية كرررر   
المرحلة التي لم تحدد مدتدا  مشيرط إلت اندا قاقلة    تفرز معييات متعددط 

كرانو   75ل  تنسجم قال ررورط مرا اكردا  الثرورط التونسرية التري انردلعت فري 
 .0272ديسمقر م   ام ا ول/ 

 رررا  صررردركا )الند رررة اإلسرررأمية وترررر  المعار رررة التونسرررية ا  حركرررة
خأل ا يام ا ولرت مر  ممارسرتدا السرلية  فيمرا  كرت الرقعع  (قالديمقرايية

إ رررادط إنتررراي ) مررر  اركاندرررا إلرررت حرررد اتدرررام حركرررة الند رررة قالعمرررل مررر  اجرررل
. ودفعررت كرر   االتدامررات الترري قرردا صررداكا يتررردد (ديكتاتوريررة مرر  نررور جديررد

عررراديي   نررروال الدميسررري   رررو المكترررت قالمقررراكي  لرررت السرررنة المررروايني  ال
كرانو   71السياسي لحزت االتحراد الرديمقرايي الوحردو  إلرت القرول  إ  ثرورط 

(52)يناير التي اياحت قنرام ق   لي  لم تكتمل قعدالثاني/ 
. 

 
 األمن وا ست رار -2

ا م  واالستقرار كمرا اكرم شرعاري  للحكومرة كمرا كرو الشرأ  قالنسرقة لجرل 
  يقررردوا إ  الحققرررة الجديررردط التررري يجسررردكا الررروزير ا ول  سرررييالفرررا لي  السيا

تحاول إ ادط صريااة كر   الرؤيرة مر  خرأل االسرتمرار فري اسرتغأل سياسري 
واسررتراتيجي لعمليررة اإلحيررا  ومرر  خررأل تقنرري نفررس الشررعار الرمررز  المتحررور 
حرررول القحرررم  ررر  كيقرررة للدولرررة  الديقرررة التررري فقررردتدا قشررركل حصرررر  قسرررقت 
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سلقية وايرر ا خأقيرة لرق   لري وحاشريتس. لر لل اليمكر  تحقير  التصرفات ال
إ ادط التأكيل فقي م  خأل االسرتقرار المراكر اقتصراد  ومر  خرأل تشرغيل 

مدمرا  التونسيي  وم  خأل الولوي لأستثمارات الخارجية التي تشركل  نصررا  
فررررررررري تسررررررررريير الصررررررررررا ات االجتما يرررررررررة واب رررررررررادط الرررررررررتحكم فررررررررري الو رررررررررعية 

ك ا تررم تقررديم القرنررام  االقتصرراد  واالجتمررا ي الرر   تررم إيأقررس السياسررية وك
مر  زاويرة ال ررورط ا منيرة قينمرا تنتدري كر    0277نيسا / اقريل  ام  9في 

الوثيقررة  )قنرردا   لنرري للشررعت التونسرري مرر  اجررل العمررل وقرر ل الجدررد ورفررع 
   قررايا للم ررارقات(. وقتمديررد السررليات التونسررية وتعزيزكررا لدرر ا التقليررد الرر

يجمررد الصرررا ات ويخلررد اإلجمررار  لررت را  واحررد تنررت  اسرراليت حكوميررة فرري 
 .(51)تناام حزقي كقير ما تصور صارم ونميي للسلية

  
 ا دارة  -3

وم  الوا   ا  خقرط في اإلدارط وفي السياسة تعوز جدراز الحكرم الجديرد 
امام  ثوار او معار ي   ولسناامام في تونس  فالكثير م  الوقاعا تشي قأننا 

رجررال دولررة. الح ررور الكثيرر  لحركررة الند ررة فرري الحكومررة  وحرصرردا  لررت 
احتكار المناصت التنفي ية يشريرا  إلرت اسرتعجالدا االنتقرال إلرت حركرة سرلية 
  لرررررررررررررررررت رارررررررررررررررررم  ررررررررررررررررردم اسرررررررررررررررررتعدادكا للمدمرررررررررررررررررة  وكررررررررررررررررر لل شرررررررررررررررررركاؤكا
فرري السرررلية حزقرررا المرررؤتمر والتكترررل  فررررعيس الجمدوريرررة المنصررر  المرزوقررري 

  نررررس فرررري المعار ررررة  وكررررو  لررررت مررررا قررررال صررررحافي تونسرررريمررررازال يشررررعر ا
  ومر  موقعرس فري رعاسرة الجمدوريرة ير رت نشراي (ال يعر  اير ك   المدنة)

زمأعرررس فررري المعار رررات العرقيرررة ايرررر مكتررررم قمرررا يحدثرررس مررر  تررروترات فررري 
 .(54)العأقات قي  تونس وقي  حكومات  رقية اخر 

 
 

 الحياة السياسية -4
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اإلحرردام الحاليررة ا حررزات السياسررية إلررت حرردود  مرر  القررديدي إ  تفرراج  
قمعدرررا ومنعدرررا مررر  انجررراز انشررريتدا واب رررعا  تمو رررعدا وتحديرررد توجداتدرررا 
 الماديرررررة مررررر  خرررررأل الخيرررررارات الحكوميرررررة  وتققرررررت التوجدرررررات الحاليرررررة شررررريعا  

مثيررط لأسرتغرات خاصرة  نردما نأحرر تركيزكرا حرول النقراش حرول اسرعلة  مرا
نتخاقررات والتشرركيأت السياسررية الجديرردط والعلمانيررة تققررت مدمررة مثررل قررانو  اال

 ا ومكانة المراط في الحياط السياسية والدستورية واالجتما ية والتي لم تشركل 
مندرا اسراس الحررال االجتمرا ي وتكرو  احيانرا فري ترأخر ترام  ر  اليموحرات 
  الجوكريررة لقشررخا  الرر ي  كررانوا ورا  تحريررل االحتجرراي االجتمررا ي وتكررو 

فرري تررأخر تررام  رر  اليموحررات الجوكريررة لقشررخا  الرر ي  كررانوا ورا  احيانررا 
 .(58)تحريل االحتجاي االجتما ي

 
 الحريات ال امة -5

اسررتيا ت الحكومررة التونسررية فرري فترررط الرررعيس قرر   لرري ا  تسرريير  لررت 
الحيراط العامرة فرري ترونس ومر   ررمندا الحريرات العامرة و لررل قصرور واشرركال 

 -مختلفة مندا ما يلي 
الدسرتور   التجمرا حرزت قنيرة إ  :الدسيتوري اليديم راني التمميع بحيز  -1

فري  تأسرس فقرد .االسرتقداد  ياقعرس الفاشري     اتدا حد في تكش  الديمقرايي
 إيياليرا فري وصرعود الفاشرية الشريو ية ا حرزات نجرم لمرا حري  7502سرنة 

 دراية وقتدا ا  التونسي الدستور  الحزت لمؤسسي ولم يك  المانيا  في والنازية

االسرتقدادية  ا حرزات تلرل إلرت التفتروا كيكلتدرا  لر لل وكيفيرات ا حرزات قتأسريس
 وكيفيرات الحرزت كياكرل  ر  وكر   صرورط مروجزط استنسرخوكا . او واسرتلدموكا

 مؤسسات لتشمل المدارس اإل دادية م  تقدا كياكل وكي الحياط  استيأعس  لت

 :كافة المجتما
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وتوكرل  والثانويرة  اإل داديرة فري المردارس تنشري :المدرسيية الةبيبة منرمة -2
 الحرزت قكروادر واب ردادكم لألتحرا  واستدراجدم الس  صغار مدمة تأيير إليدا

 .الحقا  
 احيا  م  حي مندا يخلو ال ميليشيات مراققة     قارط وكي األحياء: لمان -3

 .المد  والقر 

 فري وتكونرت ا زمرات  تنشري  نرد قمعيرة ميليشريات وكري :الميليةييات -4

 الحيراط  وقردات مرد  رعيسرا   نفسرس الررعيس قورقيقرة  نردما نصرت السرقعينيات

 .حكمس  د نرام والعمالية اليأقية االحتجاجات

  .حي شعقتس ولكل ا حيا   جميا مزرو ة في وكي شعت :الدستورية الة ب -5
 الحكوميرة المؤسسرات فري جميرا مزرو رة وكري شرعت :المهنيية الةي ب -6

 والمصرانا والروزارات وا سروا  والمستشرفيات والقنرول في الجامعات والخاصة 

(50)الي ..واإلدارات
. 

 قمعردل المحافررات جميرا فري لجرا  موز رة وكري :المهيوي التنسييا لميان -7

 التنسري  وتترولت ترونس العاصرمة  فري لجرا  8محافرة  و كل في لجنة تنسي 

 .الدستورية اإلحيا  والشعت لجا  قي 
 الخراري فري التونسريي  ترأيير لجرا  تترولت وكري :المهامر في اتنسي لمان -8

 .الحزت إلت َم  الينتمو  ومراققة
 .(دستورية شعقة 9722) كل جامعة وتراس :الدستورية المام ات -9

 وتجرر  الحرزت  مرؤتمرات مر  لجنرة تنقثر  وكري للحيزب: المركزيية اللمنة -10

 .فردا   372م   وتتكو   اتس الحزت داخل م  تزكية ا  اعدا

 ويعيندرا الحرزت  لرت التري تشرر  العليرا الديعرة وكرو السياسيي: اليديوان -11

(57)نفسس الدولة وكو رعيس الحزت  رعيس
.  
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 ا ع   -6
مرر   مسراحة الحريررة لإل ررأم فري تررونس  قا تقاركررا مكسرقا  مدمررا   قعرد زيررادط

 ررة مكاسررت الثررورط فإنررس قإمكررا  قعررع النخررت المحليررة المرتقيررة قحركررة الند
ا  تدرريم   لررت اإل ررأم و لررت القرراعمي   لررت السياسررة  قررل مرر  الممكرر  ا  
نجد اي ا  نخقا  م  خاري القأد ودوال  تستييا اي ا  وقسردولة ا  تغرر  مراال  
سياسرررريا  وتسرررريير  لررررت إ ررررأم ا ررررحت قحكررررم الواقررررا  رقيررررا   رررراقرا  للقلرررردا   

 .(55)وقالتالي التأ ت قالرا  العام التونسي؟
 

 سوبيةالمح -7
تعيرري  القيررادات  لررت  اقرردم رعرريس الحكومررة المؤقتررة السرريد حمرراد  الجقررالي

اسرتمرارا  للسياسرة السرليوية  وكر ا يعرداإل أمية في وساعل اإل أم الرسمية  
 ينررس ينيقرر   الترري كانررت سرراعدط فرري  دررد النرررام القررديم  وا مررر ةواإلقصرراعي

اختيررار صرردر  رفيرر   لررت رعرريس الحركررة راشررد الغنوشرري الرر   لررم يتررردد فرري 
قغررع  لررت راس وزارط الخارجيررة الرر   يحمررل الجنسررية القرييانيررة  قدالسررأم 

 لررت رارم مايمثلررس كر ا االختيررار مرر  النررر  رر  خقررات  قدالسررأم وكفا ترس  
اسررتفزاز لمشررا ر الشررعت التونسرري  ومرر  محاكرراط لررند  المحاقرراط والمحسرروقية 

  كمرا اصرر  لرت وقعكرس  لريال   كا  ساعدا  في  دد الرعيس المخلور ق  
راقة المزروقي  لت توزير ا  ا  المكتت التنفير   للحركرة قمر  فريدم  لري 

(59)العريع كوزير للداخلية
. 

 
 : التحديات ا تتااديةثانياا 

 النرا  ا تتاادي -1
كررو النرررام االقتصرراد  واالجتمررا ي الرر   تعمررل حركررة الند ررة  لررت  مررا

ل   يلقي ميام  واكدا  الثورط التونسية إقامتس؟ كل كو النرام االقتصاد  ا
فرري التحرررر مرر  التقعيررة للغرررت  وفرري تشررييد تنميررة مسررتقلة ومسررتدامة  ام إ  
خيررات حركررة الند ررة المتمسررل قررالند  االقتصرراد  الليقرالرري  والرر   يمجررد 
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اندرا سررتأتي قحلرول اشررقس قرالمعجزات  ررم   اسرراسالنخرت التكنوقراييررة  لرت 
ات واالنفترراح  ال يعرردو ا  يعيررد إنترراي االقتصرراد  ة ا سرروا  واالسررتثمار يررحر 

وكرل االقتصراد حقرا  كرو  الريعي ال   ارسي في ترونس منر   قرود مر  الرزم ؟
 .فقي مو ور تقني؟

ويتسا ل الخقرا  التونسيو  والعرت فري مجرال االقتصراد  مر  اير  سريأتي 
تيررة للسياسررات االجتما يررة واالقتصررادية ومشرراريا القنررت التح المررال ال رررور 

الملحرررة الحتررروا  القيالرررة المنتشررررط فررري صرررفو  الشرررقات والنيأقرررة اقتصرررادية 
جديررررردط  قوامدرررررا االسرررررتثمار فررررري القيا رررررات االقتصرررررادية المنتجرررررة؟ الواليرررررات 

في اوروقا الغرقيرة قعيرد الحررت العالميرة  الديمقراييةالمتحدط كانت قد د مت 
كثيفرة السركا   قحاجرة الثانية  قر مشرور مارشال  والقأد العرقية  خاصرة ال

  إال ا  اوروقررا والواليررات المتحرردط مفلسررتي  الديمقراييررةمشرررور لترسرريي  لدرر ا
نرور  ا   ولكر  مراياليوم  وليستا قادرتي   لت ا مر. رّقما دول الخلي  قادرط مال

الترري سررتمولدا كرر   الرردول؟ فدررل سررتققل تلررل الرردول ققنررا  الدولررة  الديمقراييررة
 .(91)في تونس؟ التعددية الديمقرايية

  قدررر   «اإلسرررأم ا وروقررري إلرررت اإلسرررأم ا ميركررري»ترررونس تحولرررت مررر  
العقرررارط يلخررر  مثقررر  تونسررري النقلرررة التررري يتوقرررا ا  تكرررو  حركرررة الند رررة 

  او اندررا تيمرر  إليدررا. ومررا يعنيررس كنررا ا  اإلسررأم إجراعدررااإلسررأمية قصرردد 
قيرة مر  انمراي  ريش التونسي ال   ليالمرا لرم يصريدم قمرا تمثلرس القريم ا ورو 

وسرلول  مدرردد اليرروم قخيرارات اخررر . فالشرريي راشررد الغنوشري يقرريم قرري  تررونس 
وقرررري  الدوحررررة تقريقررررا   وكررررو اختررررار الواليررررات المتحرررردط ا ميركيررررة ققررررل ايركررررا 
ليزوركا وييمعندا في ا قات وصول حركترس إلرت السرلية  وكرو إ  فعرل  لرل  

ترررري ايلقتدررررا الند ررررة حررررول إنمررررا فعلررررس فرررري سرررريا  مرررر  اإلشررررارات العديرررردط ال
وجدتدرررا  قرررد ا  مررر  الركرررا   لرررت دور الدوحرررة فررري امتصرررا  جرررز  مررر  اليرررد 

يعنري  وكرو مرا« تعريرت منراك  التعلريم»العاملة التونسية  ومرورا  قالرد وط إلرت 
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الحرد مر  فرنسريتدا  ووصروال  إلرت  ردم االكتررام للحساسريات ا وروقيرة حيرال 
 .الدوية الجديدط للدولة في تونس

مقاقل كر   الوجدرة  يرر  خصروم الند رة ا   لرل سريمثل كارثرة  لرت  في
تونس  فالعأقة ما قير ل  تغني تونس    اوروقرا  وتعريرت المنراك  فشرل 
فررري معررررم الررردول التررري اجرترررس  امرررا  ررردم االكتررررام للتوقعرررات ا وروقيرررة مررر  
تونس الجديدط فسيعني حرماندرا مر  شرراكة اليمكر  لدرا ا  تسرتمر مر  دوندرا 

(90)تؤكد  ا رقام والحقاع    ماوف
. 

 

 ن اش حو  الم مزة ا تتاادية  -2
كررا  قاإلمكررا  إ  يسررم  رحيررل الرررعيس قرر   لرري وكسررر الصررمت قخرروع 
نقاش حول المعجزط االقتصادية في الوقت الحا رر لرم يتحقر   لرل فعرأ فري 
تررونس نفسرردا  حيررم إ  ايررات إ ررادط النرررر فرري الخيررات المقرررو  قتف رريل 

والستمرار النخت السياسية واالقتصادية للقأد  يسا د فري اسرتقرار  لأستقرار
انمررراي الحكرررم التررري تمثلدرررا ديمومرررة الشخصررريات السياسرررية المكلفرررة قالشرررؤو  
االقتصرررررادية واالجتما يرررررة  وفررررري الو رررررا الرررررراك  للقرررررو  السياسرررررية  ترقرررررت 

اليرة الحكومة إلت مستو  ك   الركانرات  وال يعرود  لرل فقري إلرت الصرفة االنتق
للحكومررة وفقررداندا المفترررع للشررر ية حسررقما كررو مصرررح قررس فرري العررادط  قررل 

مر  نفرس القالرت.   ال  القادط الرعيسيو  يشتركو  فري نفرس الرؤيرة وينحردرو 
حيررم ينحرردر اكررم القررادط االقتصرراديو  للحكومررة االنتقاليررة ممررا اصررق  يسررمت 

  كرا  فري السراق  )النرام القديم( فعقد الحميد التريكي الر  م  اآل  فصا دا
كاتت دولة لد  وزير التنمية والتعاو  الدولي اصق  وزير التخييي والتعاو  
الررررردولي  ا مرررررر نفسرررررس ينيقررررر   لرررررت وزيرررررر الصرررررنا ة والتكنولوجيرررررا الحرررررالي 
 قررردالعزيز الرصرررار الررر   كرررا  يشرررغل منصرررت كاترررت دولرررة مكلررر  قالياقرررة 

 ت الررر ي  كرررم حاليرررا  المتجرررددط والصرررنا ات الغ اعيرررة  حترررت المعار ررري  القررردام
 حررزت يتقنررو  جزعيررا   ا ا  ررا  فرري الحكومررة االنتقاليررة وايررر المنتمرري  إلررت 

 كرررر ا الحررررديم المتكلرررر   رررر  النجرررراح االقتصرررراد   فرررري حرررري  التكنرررروقراييي 
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)المستقلي ( كم في العادط مستشارو  قدامت للنررام مثلمرا كرو الحرال قالنسرقة 
التنميررة والتعرراو  الرردولي  لمحمررد نررور  جررويني الرر   كررا  فرري وقررت مررا وزيررر

   ررم  حكومررات الغنوشرري  ومحمررد الناصررر الرر   شررغل منصررت وزيررر الشررؤو 
 .(92)االجتما ية وكو المنصت ال   يشغلس حاليا

ويقرردو إ  الحكومررة االنتقاليررة تراررت فرري الققررا   لررت نفررس المسررار المتقررا 
 إلرررررررت اال  والررررررر   يتميرررررررز مررررررر  جدرررررررة قررررررراحترام توازنرررررررات االقتصررررررراد الكلررررررري

ايير الترري و ررعدا كقرررار الشررركا  المرراليي  الررردوليي   ومرر  جدررة اخرررر  والمعرر
 قعررررررردم إخألرررررررس قعأقرررررررات القرررررررو  الداخليرررررررة لأقتصررررررراد السياسررررررري التونسررررررري.
حيم تقوم ا حزات السياسية والحكومة قاإل أ     اال تقارات االقتصادية 

 قيريقررررررررررررررررة يشرررررررررررررررروقدا الغمرررررررررررررررروع وقاسررررررررررررررررتعمال قيانررررررررررررررررات ةواالجتما يرررررررررررررررر
 قتحليرررررررل للسرررررررقت الرعيسررررررري الررررررر   اد  لدررررررر   الو رررررررعية  امرررررررة دو  القيرررررررام

اقتراحرات ملموسرة لأسرتجاقة  ا او انتقادات لأختيارات التي تم اتخا كرا او 
 .(91)قشكل امثل للميالقات االجتما ية واالقتصادية

 
 ا ستمرار في الخيار ا تتاادي ال دي  -3

رارية المتعلقررة إ  إسررتراتيجية الحكومررة التونسررية تنرردري فعليررا  ررم  االسررتم
قاالختيارات االقتصادية الكقر . إ  التفكير في االنتقال الديمقرايي والمخرري 
مرر  االقتصرراد السياسرري لمرحلررة قرر   لرري يتيلررت يرررح قعررع ا سررعلة الترري 
تحتررراي إلرررت اجوقرررة دقيقرررة لتحرررل محرررل الشرررعارات الف فا رررة والرسرررمية حرررول 

 .(94) رورط تحقي  اكدا  الثورط
الخييرررط خصوصررا وا   تقتصررادية احررد اقرررز التحرردياتعتقررر المشرراكل اال

الفروار  االقتصررادية متسرعة جرردا قرري  مرد  السرراحل السرياحية المتيررورط  وقرري  
المرررد  الداخليرررة المدشرررمة والحريصرررة  لرررت تررردارل مرررا فاتدرررا خرررأل فتررررط حكرررم 
الرررعيس قرر   لرري وكرر لل حققررة الرررعيس قورقيقررة وكررو اخررتأل ال يمكرر  تداركررس 

 .(98)لجدود وتكاملدا قي  جميا اإليرا إال قت ا   ا
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   الخمولة الخااة ا ستثمارات -4
 الرام م   لت 2117 و 0991 العامي  قي  االستثمار  لت اإلققال تراجا

 النرات  إجمرالي مر  الخرا  االسرتثمار نسرقة وانخف رت .الفاعردط اسرعار ارتفرار

 فري الوحيردط ثرةالثأ القلردا  مر  ترونس وكانرت نقيرة معويرة(. 2.0) قرر المحلري

 شرددت التري ومصرر جانرت الجزاعرر إلرت افريقيرا وشرمال ا وسري الشرر  منيقرة

(90)الفترط ك   خأل المحلي النات  إجمالي م  االستثمار نسقة في تراجعا
. 

 
 البنالة -5

لمواجدررة مشرركلة القيالررة اتخرر ت الحكومررة  ررددا مرر  التررداقير قررد  قتشررغيل 
دمررراي )الررر ( شرررخ  فررري الوريفرررة العموميررر 02) الررر ( شرررات داخرررل  02ة واب

اندررا لررم تررأت  ا انشررية قرردمت  لررت إندررا ميكانيزمررات لسياسررة خلرر  الشررغل  
. إ  سياسة تفعيل التشغيل تقدو قريقة مر  السياسرات السراققة (97)قشي  جديد

الترري لررم تتكلرر  قخلرر  فعلرري لفررر  الشررغل قررل ا ررادت النرررر فرري المناصررت 
يررم تعررزز مثررل كرر   السياسررات مرر   ات االمتيررازات الترري يمتلكدررا الررقعع. ح

وتيرط انتقا  حقو  العمال في إيار ا ولويات التي تمن  لتحسي  التنافسية 
 . (95)م  خأل زيادط مرونة العمل وخفع تكلفة الشغل

وحي  نتفح   لل قشكل قريت يردر إمامنا قرا  ا مرر ال يتعلر  قشري  
كومررررة قعررررد سررررماحدا جديررررد تررررم اتخررررا  . فمرررر  ناحيررررة يقرررردو لنررررا مثيرررررا قيررررام الح

قرراإل أ  فرري الصررح   رر  ا رقررام الحقيقيررة للقيالررة قإ ررادط اال تمرراد  لررت 
ا رقرررام الرسرررمية المعلررر   ندرررا ققرررل الثرررورط  وقيريقرررة نفسررردا يحررراول الخيرررات 
العمومي التخفي  م  درجة حدط الصعوقات التي تمر قدا الحكومة التونسرية 

ط المتجليرة فري فقردا  الشرغل وتراجرا لما قعد الثورط قما في  لل اآلثار المقاشرر 
السرياحة والحرررت ا كليررة فري ليقيررا. ويتعلرر  ا مررر كنرا فرري إيررار االسررتمرارية 
ما الما ي قراقة في  دم إ يرا  صرورط قاتمرة  ر  االقتصراد التونسري مر  

 .(99)جدة وقصعوقة الواقا في تجلياتس االجتما ية والسياسية م  جدة اخر 
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 القرو   دد رتفانتيجة ال النو ية الوراع  داماستح في الوا   العجزإ  

 فري مأيري ( 1) يقرارت مرا إلرت 0994 في  ام مأيي ( 1 م ) اقل م  العاملة

 و 2114 قي   امي  جديدط وريفة ال  77 استحدام تم في حي  2101  ام
(011)المتدنية المدارات  و  نصيت م  االقيتدا في كانت 2117

. 
 إلرتالعاملرة اد   القرو  مدرارات مرا حدثةالمسرت ا  مرال تيراق  إ   ردم

 2118   رام %(04مر ) خريجري الجامعرات صرفو  فري القيالرة معردل ارتفرا

 صرفو  فري المعردل تراجرا كر ا حري  فري  0225  رام %(00) الرر يقرارت مرا إلت

 .(010)نفسدا الفترط خأل المتعلمي  اير
 

 الفساد -6
ركة التكرتأت فري إ  تحليل الفساد في النقاش العمومي يقتصر  لرت مشرا

المشاريا واالستثمارات الوينية والخارجيرة و لرت نتراع  كر   الديمنرة وا مروال 
المحولة للخراري والمسرتعملة فري اسرتثمارات ماليرة او  قاريرة. وينرت   ر  كر ا 

 .(012)التركيز  لت كيمنة العصاقات اثر اير مراوت فيس
ريا إ  تحليرررررررل الفسررررررراد اقتصرررررررر  لرررررررت مشررررررراركة التكرررررررتأت فررررررري المشرررررررا

واالستثمارات الوينية والخارجية و لت نتاع  كر   الديمنرة وا مروال المحمولرة 
)فري فرنسرا وسويسررا وفري  للخاري والمستعملة في استثمارات ماليرة او  قاريرة
سرريا(  وكرر ا مررا يفسررر إ  كدول الخلرري  ومنرراي  اخررر  فرري امريكررا الأتينيررة و 
فسراد إلرت حرد اليروم  تخر  اإلجرا ات ا ساسية المتخ ط في نيا  محارقة ال

حجز ا مأل المنقولة والعقارية وتجميد ممتلكات كر   العصراقات فري ترونس 
 .(011)وخارجدا
 

 المنخفضة األمور -7
 سرنو  نمرو قمعردل 2117 و 2114 العرامي  قري  الصرافية ا جرور ارتفعرت

 فري %( 3) الرر نراكز الر   السرنو  اإلنتراي نمرو معردل دو  مرا ا  %(0) يقارت الرر

(014)نفسدا لفترطا
 . 
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 : التحديات ا متماعيةثالثاا 
 ارتفا  س ف المنالب ومحدودية ا مكانات -1

إ  اقرررز التحررديات الداخليررة الترري توجددررا تررونس سررق  التوقعررات الشررعقية 
... فقد افصحت الثورط    ميالت شعقية لد  مختل  جدا   ال   يعتقر  اليا  

يرفعرو  تلرل الميالرت يعتقردو  القيا ات االجتما يرة اآل  قعرع الر ي  مر  
إ  الحكومرررررة تملرررررل مفررررراتي  الحرررررل السرررررحر  لجميرررررا المشررررراكل وفررررري اقررررررت 

 .(018)اآلجال
 

  الهمرة ازدياد -2
 اوروقرا فري ت را   قرد الكفرا ات اصرحات التونسريي  العمرال  ردد إ  يقردر

 وخفر  .الحرالي القرر  ميلرا حترت الحرال كر    لرت واسرتمر خرأل التسرعينيات

 ا زمرة ا  إال الرقأد  ر  ال رغي مرد  التراريي  لرت المرتفرا الدجررط مسرتو 

 ممرا صرعوقة ا جنقيرة اكثرر العمرل اسروا  إلرت الوصرول إمكانية جعلت العالمية

 .(010)التونسي الداخل  لت االجتما ية ال غوي قالتالي زاد
 

  المنسيين بين المساواة مياب استمرار -3
 فري النسرا  معردل مشراركة زيتجراو  لرم التعلريم مسرتو  تحسر  مر  الررام  لرت

 حري  للرجرال فري %( 65.7) مرا قالمقارنرة %(01.9 ) الر 0272 العام في العمل

 قالنسرقة %(77) رقر مقارنرة %( 75) النسرا  صرفو  فري القيالرة معردل قلرغ

(017)للرجال
. 

 ا متماعية الحماية في فموات -4
 لررة الرررالقيا قإ انررات يحرررو  الرر ي  العمررل  رر  العررايلي  نسررقة تتجرراوز لررم

 .(015)تقريقا   شخ  ال  73 يواز  ما ا  0229   ام %(3)
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 الخاتمة
لم تكر  اإلصرأحات الدسرتورية والسياسرية واالقتصرادية واالجتما يرة التري 
اجراكررررا الرررررعيس )قرررر   لرررري( فرررري  دررررد الجمدوريررررة الثانيررررة اسررررتجاقة لميالررررت 

 لررل مرر  الجمرراكير الشررعقية وتلقيررة ليموحاتدررا قررالرام مرر  انررس كررا  قررد اد ررت 
  التحول نحو الديمقرايية لم يحصل إخأل الو ود التي قيعدا  لت نفسس ف

قرررل ققررري  نرررد حررردود الجانرررت اإل أمررري والرررد اعي وكرررا  فررري  قشررركل جرررد  
جوانقس ا خر  قد وصل إلرت الحردود الشركلية والصرورية والسريما فيمرا يخر  

  .توفير كليات و مانات التحول الديمقرايي
مسرررييرا   لرررت  قشررركل فعلررري  لرررت الدسرررتور التونسررري وادخرررل الكثيرررر مندرررا

مديمنرا   لرت مؤسسرات  الحياط السياسرية فري الرقأد كمرا ققري الررعيس قر   لري
الدولررة مرر  خررأل احتكررار  لمنصررت رعاسررة الجمدوريررة وسررييرتس  لررت الديعررة 

وحترت السرلية الق راعية لرم تكر   التشريعية م  النراحيتي  الدسرتورية والفعليرة 
 .و  الرعيس وكيمنتسقمنأ     نف

الر   اتدمرس الكثيررو  قأنرس  الشرقات الحراليفي تونس ا  جيل  الثورط اثقت
ال مقاالط قالشرأ  جيل ثقافة شعقية امريكية سيحية  و  ات   و يجيل استدأك

 جيررل الشررقات   انررس  لررت العكررس مرر  كررل  لررل  وا المحلرري او العرقرري العررام
 لرررت إنتررراي قيرررادات قسرررر ة  ياقرررة ن رررالية كاعلرررة  وقررردرط فررري داخلرررس يخترررز 

 م  اجل تحقي  ميالقس المشرو ة. قياسية  واستعدادا  للت حية ال حدود لس
لمعلومرات كري ا خرر  ا  ا  ل ةتكنولوجيرال وم  جانت كخر اثقتت الثورط

نرررام سياسرري فرري العررالم لرر  يكررو  فرري منررأ   رر  اختراقاتدررا او محصررنا  مرر  
م  الدات  المحمول وفيسرقول ويوتيروت  تدا ياتدا ك   الثورط  قتجلياتدا كافة

الر    للشرقات كانت كي الحزت التنريمري الحقيقري ندا ومدونات اإلنترنت  
 مك  ثورط الياسمي  م  التفت  واالنتشار. 

يتميررررز الو ررررا الررررراك  فرررري تررررونس قالتوجررررس نحررررو التركيررررز  لررررت الق ررررايا 
اندررا مرحلررة  السياسررة وتدمرريش الق ررايا االقتصررادية واالجتما يررة تحررت  ريعررة



 
   

  [723]       كفاح عباس الحمداني د.                                         ..حركة التغيير في تونس.....

انتقاليررررة و رررررورط إقامررررة قوا ررررد إلرسررررا  الحيرررراط الديمقراييررررة  وكمررررا اردرررررت 
التيررورات الداخليررة فرري تررونس قعررد الثررورط اكقررر دليررل  لررت إ  كرر ا التف رريل 
ييرررح إشرركالية كامررة حيررم إ  الق ررايا االقتصررادية واالجتما يررة كرري ق ررايا 

ت وتيلعرات الشرعت سياسية قحتة ووحردكا قرادرط  لرت تحقير  توقعرات وميالر
 التونسي.

إ  التركيررررررز  لررررررت السررررررييرط  لررررررت ا و ررررررار الداخليررررررة فرررررري تررررررونس مررررررا 
االسررتمرارية السياسرررة القديمررة نفسررردا  ومررر  جانررت كخرررر كنررال ايرررات الرؤيرررة 
المسررتققلية لمررا قعررد الثررورط ال يعنرري فشررل الثررورط وحتميررة رجررور االسررتقداد  لكرر  

ل  لرت العققرات والتحرديات يسعت ك ا القحم  لت تسليي ال و  قشكل اف 
الترري تواجررس الحكومررة التونسررية الجديرردط سرروا  كانررت سياسررية ام اقتصررادية ام 
اجتما يررة  فقيريقررة مررا لرر  يعررود ا مررر إلررت مررا كررا   ليررس مررا دام جررز  مرر  
الخو  قد تأشت  لك  م  المدم اي ا الت كير قالشروي ال رورية إلحدام 

ديمقرايررري حقيقررري وفعلررري  حيرررم قييعرررة حقيقيرررة مرررا الما ررري وخلررر  نررررام 
 يتحق  جز  كقير م  ك   الشروي م  خأل االقتصاد السياسي للقأد.
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Abstract 
The objectives of the revolution. the Tunisian economic and social 

the first place. before it turns in its final days of the Revolution to 

the political goals calls for a democratic system based on political 

pluralism and respect for human rights. and to judge the Tunisian 

revolution and evaluate its course in the coming years. it will be 

through the achievement of its goals in the first place despite the 

success of the Tunisian model in the political transition to democratic 

rule. and the country's transition from the case of legitimate harmonic 

to the case of popular legitimacy after the elections of October 03/ 

October 0277. the most important success. which is still waiting for 

the Tunisian people who produced this revolution. is achieve economic 

and social demands. which sacrificed for them. 
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(1)

نيكوو ب  ووو  بيوو ت  ييووود ق اوو جن اوووين ا  جبداووودجع ينووه جبل  وووينه  ووه " ووو  بيوو   جب لدووو   جب  ن وووي    
 .12جبح ي  ، قدي   ين د ماى، )د.من د.ت(، ص 

(2)
 .12، ص جب صير نف   

(3)
، ب"اوويم   1936أن و ع   ووب  بد "وو م  3 جبوديي  ينووه جبل  ووينه  وه " وو ن ببووي موو  ميناو    وو م    وو  موو  

ا ت ط بب  م  ث ن ن       جنضم إبى اف ف جب   بمو  جب طايو   وي جبحكوم جبفدن و  " وى قو ن  اح  و  
أدخو  جب وده. ب وي جقص ع جبح ب جبحد جبي و  ر  جبدينوي جب ح و ، م و  لع إبوى طوددل موه جب ير و  ب 

أا   جبيرج   جبث ن ن   يا   ها ك نف  بحص ب  " ى أ  مؤه  "    بأنو  قودك م لوي جبيرج و  مو  جبصو  
موو  ( École spéciale militaire de Saint-Cyr) جبخو م  ثوم نوو ع  وه " وو  جبوي   م مووه مير و 

 ويبر  إبوى  بداودجع او م   ت  يد ثم مه مير   جب يمليو  مو  لو ب ت  و ر مو رت  فدن و ، بأر و     و ل ج
جب ير   جبل كدن  جبل ي  بال  خب رجت بجألمه مو     ي و ر   ب بنو ت جب  حوي ، بمير و  جب يمليو  
جب ييجني  )قك  س، جب بن ت جب  حي ( بي   م  لي جن ه يه  جألموه جبل وكد  جب  ن و   يول قو بى 

بج وب ني  ثوم "ويه موويندج   وا جت. ثوم خويم بف وود   صويد  ا  حو  " وكد  مو  جب  وودب 10ري  و ه  
ب وي  أر وس  وا جت. ثوم "ويه  بجر و ،   باويج، ثم "يه  فيدج م  1977" م  بألمه جب طا  م  " م 

ني و ت   28 ليه  او يند دببو  ثوم بينود مفو ؤ ب اوؤبت جبيجخ يو   بو  أت نلويه بينودج ب يجخ يو  مو  
مو  قاودنه جألبع  أا و  د  ثم ريي و  ب و يرجف مو   ك مو  جبوديي  جبحبيوي   ر يبو  1986أ دن  " م 

 7ب  ن   ليم    م   ن الب غيد دم    ي جبديي    ر يبو  بلبو   مو    ، أابح ريي 1987" م 
اوو ن ت  17بج وو  د  وو بحكم   ووى جنوويبل  جبثوو ر  جباوولبي  موو   1987قاوودنه جبثوو ن   نوو م بد "وو م 

. 2011 م اووو ن ت جبثووو ن   ناووو ند "ووو  14 ووويل بهووودب موووه قووو ن  مووو   2010جألبع  دن ووو بد "ووو م 
 ب   ني مه جب ل  م ت، جنظدن جب   و "  جبحود ن ينوه جبل  وينه  وه " و ، لوبك  جب ل  مو ت جبيببيو 

 /http://ar.wikipedia.org/wiki                          )جبن دني (، " ى جب   س جببك دبن ،

                                  
، 1987ا     جبيببو  بع"والمن قو ن  جب  ييود بجبندو ي، مو  جبوخادس جبخ م و  ب  و  س موه نو م بد  (4)

؛ جب  مدجي ن جبحبيي   ر يب ، 19(، ص 1992)ق ن ن  ناد جب يجر  جألببى، ا     جبيبب  بع"الم،
؛ جب و مدجي ن جأل و جب 132، ص 1990،   نودجت  ن نيو ، (6) ، جب وا (66) مد   جب ا ر، جبلويد

ص  ،1990، ق وو ي  ن بيوو ، (6) ، جب ووا (67) جب ي  ووي  موو  جبلوو بم جبلد وو ، مد وو  جب اوو ر، جبلوويد
، 1988، اوو ن ت جبثوو ن   ناوو ند، (4) ، جب ووا (37) ؛ اوودبمن أيموو  جبخالموو ، مد وو  جب اوو ر، جبلوويد88
 .168ص 
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 . 18   بق ا ج، جب صير جب    ، ص  (5)

)جن خ  وو ت  دب  نيوو  ي ييوو  قاوو رك ميهوو  أ وو جب مل ر وو (، مد وو  جب ضوو مه،  رلوويي خاوو ن ن قوو ن  (6)
جبدو جدن  قو ن  جالاوال  ، ؛ 15، ص 1988ن   ناو ند، او ن ت جبثو   9، (5) ، جب ا (248) جبليد

 .81، ص8811، أن  ع   ب  بد، (45) مد   جب ا ر، جبليد
، ق و ي  (6) ، جب وا (67) جب  مدجي ن  جأل  جب جب ي  ي  م  جبل بم جبلد   ، مد   جب ا ر، جبليد (7)

 .88، ص 1990ن بي ، 
(8)

أبرجق اووو رني   اووو ن ت جألبع  دن ووو بد، مداووو   جبح وووه " لووو ن جب حوووين ت جب  صووو دن  مووو  قووو ن ،  
 . 5 -4(، ص ص 2011ا رني   ب ادق جألب ط، ) يدبتن 

 بألموم جبل مو  ب د ليو  65جبويوبر   أمو مبيجر  جباؤبت جبخ ريي ، جبد ه رنو  جب  ن وي ن ا  و  قو ن   (9)

   وب  بد "و م أن و ع 28، ني نو رك ،  جباوؤبت جبخ رييو  بينود مديو ت، لمو ع جب  حوي  أب  هو  جب ويي
 .3، ص  2010

 .13 -12ص    بق ا ج، جب صير جب    ، ص  (10)
(11)

 .21جب صير نف  ، ص  

، ) يودبتن 1ق مي  جب ين ن    ط جبيبب  جبب بي وي  مو  قو ن ، جبويجر جبلد يو  ب ل و م ن لودبت، ط (12)
 .244(، ص 2011

 .249ص  جب صير نف  ، (13)
 .242 -241ص ص  جب صير نف  ،( 14)
 .242ص  صير نف  ،جب  (15)
 .242ص  جب صير نف  ،( 16)

(17)
اووو ن ت   26موو   مووو  ياوو ب ربم نيووو  جبب يايوو  مووو   دنوو ببوووي نيكوو ب  مووو  ن نيكوو ب  قا بلي ووك  

جبل اوو     خ ر وو   إبووى"اوودل  ووا  لهووي  أ وويسبب وو    وو  مووه جبل وود  1918جبثوو ن   ناوو ند "وو م 
  جبدبمو ن .  لوي جبحودب جبل ب يو  ثم  لي لب  جنضم ب ح ب جباوي " جأل خن ب"   ها ك   اظي  

بباووو  نيكووو ب  مووو  هوووخج جب  ووو  ب اصوووي جبقحووو د جب ووو مي      يووو  ربم نيووو  قحووو  قووو ثيد جبث نيووو 
. جلووو    1947 "ووو م لووويه  ب ووو  باووو  جباوووي "ييه ب حكوووم جباوووي " .  وووكدقيد جقحووو د جباوووب ب 

 أت إبووىد ي قوو  ن يووي بينوود جبوويم م بج وو  د ق أاووبحب لوويه   جب رج"وو ماصووي موو  بيجر   موو نيكوو بس 
 "وو ممووه  ربم نيوو   كووم دا وو ق ر لووي "   ت، اوو1965 وو ام ربم نيوو  موو  للجر  موو رس "وو م  أاووبح

 جبوخ ب  (Sistematizare) ما رنس نيك ب  ماودبم جب اظويم ألهده ، م1989 " مبحي  1965
 ا ف بن   جب ك ت " ى م جي  ب"   مح بب  ب  ييد مل بم جبل او     خ ر و   بإ" د  من ض ه هي

  اووىب  أثدنوو   بمبوو ن  يخ وو    خ ر وو    وو  ميهوو  مووه ااوو  م  نياوو ت هوويث  بك موو  بيريوو  جنوو  موو  جب
 او ل مو  ب وط   خ ر و   خ  يو  جباولي جبو. بج ل  بمي دنه ابيود  بل جرممك نه  "  رجت " بي  
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مووه جبف وود ابيوود    باوو  جباوولي بيريوو  جببا وو غ ت.  ن  جابوود مباووى إدجر  موو  جبلوو بم ا وو   لوويثوونل بوود 

غودب  مو ميناو  قي ياو جرج  مو   مو  ثو رل لولبي   1989 "و م دن و بدا ن ت جألبع   م ايني ب جب
 بأ"يم و    ك و أنهو ربم ني  بماه  جن ادت ب يت أخدس مث  ا و   ب  خ رن و . ب و    مو  ثو ر  

 بوو  مح ا وو  " ووكدن إيوودجف ي اوو ن ت جألبع  دن وو بد مووه جبلوو م نف وو   لوو 25موو   أن ياوو  يبي وو هوو  ب 
جبد  "يو  بقويميد  بجال  د م  ي جبيبب ، ي  هم جرقك ب يدج  ال"يجم  " ي   كم" يه ب ج   دت   

، لووووووووووبك  جب ل  موووووووووو ت نيكوووووووووو ب  قا بلي ووووووووووك جب   وووووووووو "  جبحوووووووووود ن  .جب  صوووووووووو د جبدبموووووووووو ن 
                  wiki/http://ar.wikipedia.org/جبيببي )جبن دني (، " ى جب   س جببك دبنو ، 

                                          

 .243ص جب صير جب    ، جب ين ،  ؛14   بق ا ج، جب صير جب    ، ص  (18)
 .243ص جب صير جب    ،  جب ين ،( 19)

 .243ص  جب صير نف  ، (20)
 .244ص  جب صير نف  ، (21)
 .13   بق ا ج، جب صير جب    ، ص  (22)
 .13   بق ا ج، جب صير جب    ، ص  ؛246 -245ص جب صير جب    ، ب ين ، ج (23)
 .246ص جب صير جب    ،  جب ين ، (24)
نيكوووو ب  وووو  باوووو قدنه غدج وووويي ن   ا وووو   دطوووو  ، "وووودؤ بما  اوووو  مح ووووي مخ وووو ف، دجر جبااوووود  (25)

 .247ص جب صير جب    ، ؛ جب ين ، 17 -16( ، ص 2009بدنك ميدت، )  رن ن 

 .247ص جب صير جب    ، ، جب ين  (26)

 .248ص  جب صير نف  ، (27)

 .249ص  جب صير نف  ، (28)
باووهد جبووديي   ق ن و   ي  و  بريوو  أ" وو عبهوو   1980"وو م  م جبيوين مح وي اووخد جب وو طد  (29)

مح وو د  ناحوير مووه " ي وو  جب و طد  جب وو  اوو ت موه أ وودي مووه رهود ماهوو  جبوويا  ر ووه " وو ،  جب  ن و 
 2004 قو ب  مح وي اوخد جب و طد  "و م ،حد جبي   ر  جبدينويب ح ب جب أبع ريي جب  طد  

 ل   ماصي "ض  جب دا  جب دا ن  بي ى جبطدج     مه يبي    ه "   مه جببا  جبكبدس ب ديي 
. 2008لب  أغ ووط  "وو م  جب  ن وو  ماووخ مووؤق دل جب ال ووي موو  ب  د ووس جبي وو  ر  جبووين  دجط 

ااويج اوحب  يبي و  جب و  أبلوك  " وى   جبث ر  م  ق ن  هدب اوخد جب و طد  إبوى   يث م "اي
جب بد  ثم قداه  م  اايج ب   مد إبى د   ب بم نديس إبى ق ن  ألن  موه أاثود جبود بس جب ط   و  
بيس جبالي مه  م هم   ب د   ب  ي خ ع ب  جبديي  جب خ  م  وه " و  أت ن صودف  طدن و  غيود 

ا نو  اوهد   أ و   جب و طد   مح وي اوخد .  ن ني    ى أابح مه اب ر ري ع جأل"  ع مو  قو ن 
جبيا  ق ر جبديي   ه "   ب ك نه ثدب  بنصبح أ ي ري ع جأل"  ع، ج  حم جب د ع جال"الم  موه 
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ب وي "ودف "او   2007  "و م ماوخجال والمي ، إلج"و  جب ن و ت  خالع  لل محطو  إلج"يو  ق  ثو  مو 

 .2009" م   ب صح م  جب ك    دجر جبصب   مه رأ   ع مؤ    %( 70) قينا .   م  ادجف
مه رأس م ع جببا .  %( 1.93)  ، بن     جآلت ا  إ الم  به  مصدف جب ن  ن    م     ي 

ب   نووووي مووووه   ؛2010 "ووو م بقصوووو بت مووو  أبجخوووود ق ني ن نوووو  بجلووو دس ن ووووب  موووه أ ووووهم لووودا 
 ، لووووبك  جب ل  موووو ت جبيببيوووو مح ووووي اووووخد جب وووو طد  جب ل  موووو ت، جنظوووودن جب   وووو "  جبحوووود ن

 /http://ar.wikipedia.org/wikiى جب   س جببك دبن ،   )جبن دني (، " 

 .250 -249ص ص  جب صير جب    ،جب ين ، ( 30)
 .249ص  جب صير نف  ، (31)

 .253ص  جب صير نف  ، (32)
 .251ص  جب صير نف  ، (33)
 .252ص  جب صير نف  ، (34)

 .258ص  جب صير نف  ، (35)
مووه اوو ن ت جبثوو ن  بج  صوو ده   14 يو قدن  إنبوو  ب  وو   موويب بمح ووي   ووي ن قو ن  موو   لووي جع  (36)

(، ص 2011، )من 1م   وووطي  بح ووو ق جالن ووو ت، ط –جب ي  ووو  بجبي  ووو " ، جباوووبك  جببرب 
 .33 - 32، ص ص 13

  ووا ن  ب وو ن ،جب لهووي جبوو طا  بع صوو ف ،بيجر  جب ا يوو  بجب لوو بت جبوويبب ن جبااوودن  جال صوو يي  جب (37)
؛ جب لهوووي جبووو طا  بع صووو ف ،بيجر  جب ا يووو  بجب لووو بت 105(، ص 2002، )قووو ن ن (45) جبلووويد

(، 2010،  )قو ن ن (52)، جبليد (2009 -2005) جبيبب ن جباادن  جال ص يي  جب ا ن  ب  ن 
 .111ص 

 .9، ص ، جب صير جب    " ل  (38)

 .259 -258ص ص جب صير جب    ، جب ين ،  (39)

 .253ص  ب صير نف  ،ج (40)
 .24 -23، ص ص 12ص جب صير جب    ، إنب  بلخدبت،  (41)

 .25 -24، ص 12ص  جب صير نف  ، (42)

 .25، ص 12ص  جب صير نف  ، (43)

 .26 -25، ص ص 12ص  جب صير نف  ، (44)

 .26، ص 12ص  جب صير نف  ، (45)

 .27 -26، ص 13ص  جب صير نف  ، (46)

 .35ص  جب صير نف  ، (47)
 .253ب ين ، جب صير جب    ، ص ج (48)
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 .17 -16، ص ص ، جب صير جب    " ل  (49)

 .252؛ جب ين ، جب صير جب    ، ص 46ص  جب صير جب    ، إنب  بلخدبت،  (50)

 .35 -34ص  جب صير جب    ،إنب  بلخدبت، ( 51)
ا ن  ب وو ن ، جب لهووي جبوو طا  بع صوو ف، بيجر  جب ا يوو  بجب لوو بت جبوويبب ن جبااوودن  جال صوو يي  جب وو( 52)

؛ جب لهوووي جبووو طا  بع صووو ف، بيجر  جب ا يووو  بجب لووو بت 111(، ص 2002، )قووو ن ن (45) جبلووويد
(، 2010، )قوو ن ن (52)، جبلوويد (2009-2005) جبويبب ن جبااوودن  جال صوو يي  جب وا ن  ب وو ن 

 .115ص 
 .18، ص ، جب صير جب    " ل  (53)

 .33ص جب صير جب    ، إنب  بلخدبت،  (54)
 ، و  جبلد يوى جب   وأ ب ب ث ر  ق ن  بجنلك   قه  " ب ل  م ت جبيببي )جبن دني (نلبك  ج (55)

http://uranus.forumar abia.com.                                                                                              

جألبر      ن ن م   خو صن جب د  و  جبن   بيو  مو  قو ن  د"وم جبقحو د جألبرب و ،   لث  جبقح د (56)
 .5. ص2012نادن  جبقح د جألبرب      ن ، طبل  خ ا ، ا ن ت جبث ن   نا ند، 

 .22، ص ، جب صير جب    " ل  (57)

 .23جب صير نف  ، ص  (58)

 .13ص جب صير جب    ، إنب  بلخدبت،  (59)

ألبر      ن ن م   خو صن جب د  و  جبن   بيو  مو  قو ن  د"وم جبقحو د جألبرب و ،  لث  جبقح د ج (60)
 . 5. ص2012نادن  جبقح د جألبرب      ن ، طبل  خ ا ، ا ن ت جبث ن   نا ند، 

 .24، ص ، جب صير جب    " ل  (61)

 .254 -253ص ص جب صير جب    ، ( جب ين ، 62)
    
 و م نو م  ق ن   ه  ل ب ،1984للجر  م رس " م  29م  ببي  :ط رق جبطيي مح ي جبب " ن   (63)

  وويي   إ ودجم جباوو ر مو  نف و  أموو م م ود ببنو  2010 "و م   دن وو بداو ن ت جألبع 17 جبد لو 
بلد وو  او ت نبيوس " يهوو    ويي   و  ينوي ج  د يو   " وى مصو در  جب وو ط ت جبب ينو  مو  ميناوو    ينوي

 ت جب ح مظوو   بوو ع لووك س أرجد ق ووين ه  جبخضوو ر بجبف جاوو  بك ووي ري وو ، بب  اينووي  وودم   وو ط
أ  جر   )م اوبح   Dégage :جب   افل   أم م جب أل ب  ب  ب  م دن    ي  م     جبادطي 

أدس لبوو   هووخل جبك  وو  لوول ر جبثوو ر  بعط  وو   وو بديي  باووخب  لوول ر جبثوو رجت جبلد يوو  جب  ال  وو 
  4  مح ي جبب " ن   م ي قو م  ، أم ه "   جم   دج   جباهد أط      بديي د جن ف    جبالبي 

 وو رن .  أ وويم ق ثوو ع قووخا ر  قخ يوويج  بوو  موو  جبل اوو   جبفدن ووي ، 2011اوو ن ت جبثوو ن   ناوو ند "وو م 
، لووووبك  جب ل  مووووو ت جبيببيوووو )جبن دني (، " ووووى جب   وووووس مح وووووي جببوووو " ن  جب   وووو "  جبحوووود ن 
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