85

أنور الجمعاوي

*

حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

تســتعرض هذه الدراســة ظروف نشــأة حركة "تمــرد" التونســية التي حاولت استنســاخ تجربة
الســلطة في مصر .وتح ّلل الدراســة
حركــة "تمــرد" المصرية ،بعــد نجاحها في تغيير رأس هرم ّ
ّ
العوامــل التــي أدت إلى قيام حركة "تمرد التونســية" ،كتعثر المســار االنتقالــي؛ وبطء وتيرة
الثورة من تأمين ّ
تحقق أهداف ّ
اإلصالحات؛ وعدم ّ
وإنصاف للمظلومين؛ ومحاسب ٍة لرموز
للشغل
ٍ
ُّ
وتعطل قطار ال ّتنمية؛ وانتشــار
الفســاد واالســتبداد؛ وبقاء مشــروع العدالة االنتقال ّية مع ّل ًقا؛
ّ
وتأخر
جيــوب الفقــر والبطالة في المدن وارتفاع األســعار؛ وتدهور القدرة الشــرائ ّية للمواطن؛
قطاع
العــام؛ وال ّتنازع علــى ال ّنفوذ بدل تقاســم األدوار؛ وســأْم
الدســتور؛ وإهــدار المال
ّ
صــوغ ّ
ٍ
ّ
ّ
كبيــر من التونســ ّيين من حالة االســتقطاب الثنائي بين حركة النهضــة وحركة نداء تونس،
وبين االئتالف الحاكم والمعارضة.
وتتعــرض الدراســة بالتحليــل ألهــم نقــاط االتّصــال واالنفصــال بيــن حركــة "تمــرّد" المصريّــة
تحول هذه الحركة من
أي مدى يصح القول بإمكان ّ
وحركة "تمرّد" التونســ ّية .وتتســاءل إلى ّ
مســتجدات المشــهد العمراني
قــوة تغيير ،وما مســتقبلها في ضوء
ّ
ظاهــرة احتجاجيــة إلى ّ
والسياسي بتونس اليوم.
ّ
*

تونيس.
جامعي
أكادميي وباحث
ّ
ّ
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شعبي أرشف عىل
شهدت مرص يف  30يونيو  2013حركة احتجاج
ّ
قيادتها عدد من الشّ باب الذين ّأسسوا ما يُس ّمى بـ "حركة مت ّرد" التي
نجحت يف استقطاب ماليني املواطنني من فئات عمريّة وسياسيّة
واجتامعيّة مختلفة ،وأقنعتهم بال ّنزول من جديد إىل ميدان التّحرير،
مرصي منتخب
واالعتصام به أليّام متتالية؛ بهدف إزاحة أ ّول رئيس
ّ
السلطة .وقد شكّلت الحركة ق ّوة استثمرها الجيش يف االنقالب
عن ّ
عىل الرشع ّية االنتخاب ّية ،والتّأسيس ملرحلة جديدة من العالقة بني
الحاكم واملحكوم يف مرص.
السلطة يف مرص
وقد أغرى نجاح هذه التّجربة يف تغيري أعىل هرم ّ
عد ًدا من الشّ باب التونسيّني الغاضبني عىل األداء الحكومي واملستائني
السيناريو
من تأخّر صوغ ال ّدستور وطول املسار االنتقايل ،باستنساخ ّ
املرصي يف تونس؛ فتنادوا إىل تأسيس حركة مت ّرد التونس ّية التي جرى
املنسق
اإلعالن عنها بالعاصمة التونس ّية يف  3متوز /يوليو  .2013ودعا ّ
العا ّم للحركة مح ّمد بال ّنور التونس ّيني عىل اختالف انتامءاتهم الطبق ّية
واأليديولوج ّية والجهويّة والحزب ّية إىل االنضامم إىل هذه الحركة؛
بغرض سحب الثّقة من املجلس التّأسييس وجميع السلط املنبثقة
منه مبا يف ذلك الحكومة وال ّرئاسة ،داع ًيا إىل إسقاط ال ّدستور ،وإطاحة
السيايس الحاكم الفاشل ،عىل ح ّد قوله(((.
اإلسالم ّ

أيلول  /سبتمبر 2013

حركة تمرّد التونسيّة:
إرهاصات الوالدة
مل تكن "حركة مت ّرد" بدعة فريدة أو حدث ًا ال مثيل له داخل االجتامع
التّونيس بعد الثّورة ،فهي تندرج ضمن مسار الفعل االحتجاجي اليومي
الذي درج عليه ال ّناس بعد  14جانفي (كانون الثاين /يناير)2011 ؛ فقد
للسلطة
تع ّددت التظاهرات واالعتصامات املطلبيّة أو تلك املعارضة ّ
الحاكمة عىل مدى سنتني ،وذلك بعد عودة املواطن إىل املشاركة يف
الشّ أن العا ّم إبّان الثورة ،وشيوع ثقافة التّحشيد لدى االئتالف الحاكم
منذ انتخابات  23ترشين األول /أكتوبر  2011ولدى أحزاب املعارضة
السواء .وقد سبقت حركة مت ّرد دعوات رصيحة إىل إسقاط ال ّنظام
عىل ّ
ولعل أه ّم تلك ال ّدعوات
الحاكم الذي أنتجته الرشع ّية االنتخاب ّيةّ ،
بحل املجلس
السبيس زعيم حركة نداء تونس ّ
مطالبة الباجي قايد ّ
حمدي الجبايل عش ّية
التأسييس والحكومة االنتقال ّية السابقة بزعامة ّ
السلطة
 23ترشين األول /أكتوبر  ،2012وذلك بح ّجة عدم إيفاء ّ
الحاكمة بعهودها املتعلّقة باستكامل صوغ ال ّدستور وتنظيم انتخابات
ترشيع ّية ورئاس ّية يف ظرف سنة ال أكرث .وكانت ال ّدعوة الثانية للخروج
السلطة الحاكمة إبّان مقتل شكري بلعيد زعيم حركة الوطن ّيني
عىل ّ
ال ّدميقراط ّيني اليساريّة يف  6شباط /فرباير  ،2013فقد تنادى أنصار
بحل املجلس
الجبهة الشعب ّية وقتها بالخروج عىل الحكومة ،وطالبوا ّ
واملؤسسات التّابعة له وال ّناتجة منه؛ وذلك بح ّجة عدم قدرة
التّأسييس
ّ
االئتالف الحاكم بزعامة حركة ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية عىل
تحقيق مطالب الثّورة يف الشّ غل والكرامة ،وعدم قدرته عىل فرض
خصوصا.
استتباب األمن ،وحامية املواطنني عمو ًما واملعارضني
ً

وقد وجدت هذه ال ّدعوة تجاوبًا من عدد من األطراف السياس ّية
الالئك ّية (العلامنية) املحسوبة عىل الت ّيار اليساري والت ّيار اللّيربايل يف
تونس ،ويف مق ّدمتها الجبهة الشعب ّية التي تتك ّون من ائتالف يجمع
بني اثني عرش حزبًا يساريًّا وقوم ًّيا علامن ًّيا ،وحركة نداء تونس بزعامة
السبيس ،وحزب املسار ال ّدميقراطي االجتامعي .وقد
الباجي قايد ّ
عبت هذه األحزاب عن مساندتها لحركة مت ّرد التونس ّية ومطالبها يف
ّ
السلطة بالفشل ،وذلك لع ّدة
(((
وباءت هاتان ال ّدعوتان إىل التم ّرد عىل ّ
ملؤسسات الحكم .
السلمي ّ
التّغيري ّ
مم
أسباب من بينها اصطباغ ال ّدعوتني كلتيهام بلون حزيب ض ّيق؛ ّ
وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ساهم يف الح ّد من حامس ال ّناس إىل التم ّرد .كام أ ّن قدرة حركة ال ّنهضة
•ما هي أه ّم املعطيات املتعلقة بنشأة حركة مت ّرد يف نسختها التونسيّة؟ عىل تحشيد الشارع إىل جانبها قد ساهم يف ترجيح كفّة ال ّدعوة إىل
أي مدى يجوز القول بإمكان تح ّول هذه الحركة من كونها االلتزام بالرشع ّية عىل ال ّدعوة إىل العصيان .يُضاف إىل ذلك أ ّن الحزب
•إىل ّ
الحاكم وحلفاءه قد أحسنوا إدارة األزمة عقب مقتل شكري بلعيد،
ظاهرة احتجاج إىل كونها ق ّوة تغيري؟
حمدي الجبايل يف
م
العا
أمينها
يف
ّلة
ث
مم
هضة
ن
ال
حركة
حت
و
ل
فقد
ّ
ّ ّ
ّ
•ما هي نقاط االتّصال واالنفصال بني مت ّرد املرصيّة ومت ّرد التونسيّة؟
قبول واس ًعا لدى
البداية بتشكيل حكومة تكنوقراط ،وهو اقرتاح لقي ً
•وما هو مستقبل هذه الحركة يف ضوء مستج ّدات املشهد
أطياف املعارضة ،وخفّف من اإلحساس بالغضب لدى املحت ّجني عىل
والسيايس بتونس اليوم؟
العمراين ّ
أداء الحكم االنتقايل .كام أ ّن مبادرة ال ّنهضة الحقًا بالتّنازل عن وزارات
 1راجع فحوى ترصيح مح ّمد بال ّنور إلذاعة موزاييك أف أم التونسيّة ،2013/7/3 ،انظر :السيادة (وزارة الداخليّة /وزارة ال ّدفاع /وزارة العدل) قد ساهم يف
والسيايس.
 http://goo.gl/Qea70التّقليص من وترية االحتقان داخل املشهد االجتامعي ّ
 2الحبيب األسود" ،املعارضة التونس ّية تتّفق عىل مؤمتر إنقاذ وطني" ،جريدة البيان
اإلمارات ّية ،2013/7/11 ،انظر:
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-07-11-1.1920090

أ ّما حركة مت ّرد التونس ّية التي ظهرت للعيان يف  3متوز /يوليو 2013
السابقة للخروج عىل ال ّنظام الحاكم مبيزتني :األوىل
فتتم ّيز عن ال ّدعوات ّ

دراسات وأوراق تحليليّة

87

حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

أنّها تنأى بنفسها عن الحزب ّية ،وتزعم أنّها حركة شعب ّية مفتوحة عىل و"ما عادش انح ّبو نعيشو يف الخوف والحرية والجوع" (مل نعد نحتمل
جموع التونس ّيني ،والثّانية أنّها حركة احتجاج ّية شباب ّية يرشف عىل العيش يف الخوف والحرية والجوع) ،و"ندمونا عىل أحىل ثورة"(((.
قيادتها عدد من الوجوه الشابّة غري املتح ّزبني وغري املستهلكني سياس ّيا.
السلمي ،وتنحو منحى التّواصل
وتتب ّنى هذه الحركة نهج التّغيري ّ
السلطة
امليداين املبارش باملواطنني قصد إقناعهم مبرشوع ّية التم ّرد عىل ّ
ورضورته ،وتستعني يف ذلك بتنسيقيّات موزّعة عىل مختلف محافظات
الجمهوريّة التونسيّة ،وتقوم بتظاهرات ثقافيّة وشعبويّة وتوعويّة
مؤسسات
ّ
تتقصد تعبئة ال ّناس ،وتأهيلهم لالنتفاض الجامهريي عىل ّ
الحكم ،وذلك بعد أن تجمع مليوين توقيع عىل وثيقة "حركة مت ّرد
واملؤسسات املنبثقة عنه"(((.
لسحب الثّقة من املجلس التأسييس
ّ
ومل تنشأ حركة مت ّرد التونس ّية من فراغ ،بل صدرت عن محضن
شبايب مسكون بالقلق ال ّناجم عن ع ّدة أسباب من أه ّمها ّ
تعث املسار
االنتقايل ،وبطء وترية اإلصالحات ،وعدم تحقّق أهداف الثّورة ويف
مق ّدمتها تأمني الشّ غل وإنصاف املظلومني ،ومحاسبة رموز الفساد
وأعالم االستبداد ،وبقاء مرشوع العدالة االنتقال ّية معلّقًا ،وتعطّل
قطار التّنمية ،وانتشار جيوب الفقر والبطالة يف املدن ويف مناطق
الظل ،وارتفاع األسعار ،وتدهور القدرة الرشائيّة للمواطن ،وتأخّر
ّ
صوغ ال ّدستور ،وإهدار املال العا ّم بسبب ال ّنفقات املتزايدة ألعضاء
السيايس
املجلس التّأسييس مقابل احتدام ّ
الصاع بني مك ّونات املشهد ّ
الذي غلب عليه التّنازع عىل ال ّنفوذ بدل تقاسم األدوار ،ومنطق
اإلقصاء بدل الحوار والتّواصل ،حتّى سئم قطاع كبري من التونسيّني
حالة االستقطاب الثّنايئ بني حركة ال ّنهضة وحركة نداء تونس ،وبني
االئتالف الحاكم واملعارضة اإلقصائ ّية .هذه املعطيات مجتمعة وفّرت
السائد ،وإىل
املناخ املناسب لنشأة حركة شبابيّة مت ّردية تدعو إىل نقض ّ
االلتفاف حول ثقافة ال ّرفض ومنطق العصيان بدل البحث عن حلول
أكرث اعتدالً وأرسخ يف الواقع ّية.
يتبي مالمح خطاب انفعايل
وال ّناظر يف بيانات حركة مت ّرد املعدودةّ ،
مؤسس يف جانب كبري منه عىل حالة اإلحساس باإلحباط ،والتّوق إىل
ّ
التّغيري ولو بطرق تبدو فوضويّة وغري واضحة املعامل ،بل غري مأمونة
العواقب .ويبدو الشّ عور باليأس واض ًحا عند قراءتنا استامرة "حركة
السلط املنبثقة عنه"
مت ّرد لسحب الثّقة من املجلس التّأسييس ّ
وكل ّ
املوزّعة عىل املواطنني ،والتي وردت بلهجة عا ّمية تونس ّية خالطتها
اللّغة العرب ّية ،وذلك حتّى تكون مفهومة عند عا ّمة ال ّناس ،وفيها
ترت ّدد عبارات من قبيل "ما تب ّدل يشء" و"رانا ف ّدينا" (لقد سئمنا)،
" 3استامرة سحب الثقة من املجلس التأسييس" ،انظر موقع حركة مت ّرد:
http://www.tamarrod-tn.com/portal/archives/130

وهي عبارات تتعلّق مبعجم وجداين ّ
دال عىل اإلحساس بالقنوط والتوت ّر
وعدم االستقرار ،ويستم ّد هذا الشّ عور رشعيّته من توصيف الحركة
للواقع بأنّه محكوم بانعدام األمن وازدياد اإلرهاب وتفقري املواطن،
(((
سقَة ال ُجدد .وتعترب
وظهور طبقة من الطرابلسيّة الوصوليّني وال َ َ
الحركة املجلس التّأسييس قد تجاوز صالحيّاته ،وفقد رشعيّته بانقضاء
م ّدة عام من انتخابه ولعدم قدرته عىل تقديم دستور خادم للتونسيّني،
بل هو خادم "ملصلحة األحزاب الحاكمة واملعارضة املتواطئة"((( معها،
مقابل ضياع حقوق جرحى الثّورة وشهدائها الذين "كلّام تكلّموا ُضبوا
ولُفّقت لهم تهمة حتّى يسكتوا"((( ،عىل ح ّد زعم الحركة.
أساسا
ومن ث ّم ،فإ ّن الحركة تق ّدم توصيفًا انطباع ًّيا للواقع ،يقوم ً
عىل استثارة املشاعر ،وإصدار األحكام املعياريّة للموجود من دون
السائد؛ فال نجد يف خطاب الجامعة
تقديم مقاربة موضوع ّية للوضع ّ
إحصائ ّيات دقيقة ،وال حج ًجا منطق ّية إلقناع املتلقّي برضروة التم ّرد،
بل نجد قراءة عدم ّية لل ّراهن التونيس بتجلّياته املختلفة .فمع واقع ّية
والتاجع
اإلقرار بتدهور القدرة الرشائ ّية للمواطن وارتفاع األسعار ّ
البطيء لنسب البطالة ،فإ ّن ذلك ال يعني بحال القول بأ ّن الوضع
كار ّيث .واملطابقة بني الحكّام الجدد وحكّام ال ّدولة القامعة عىل عهد
زين العابدين بن عيل غري صحيحة؛ فحكّام العهد املنقيض كانوا
يتولّون املناصب عىل جهة التّعيني والقرابة واملحسوب ّية وعلقت بهم
تهم فساد ونهب للامل العا ّم ،وهو ما مل يثبت عىل الحكّام املنتخَبني
يتول الوزارة أو غريها من
الجدد إىل ح ّد اللّحظة ،باعتبار أ ّن من ّ
الشف
املناصب الحيويّة يف هياكل ال ّدولة ُمطالَب بتقديم ترصيح عىل ّ
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ملف جرحى الثّورة
يتض ّمن كشفًا أله ّم ممتلكاته وأرصدته املال ّية .أ ّما ّ
فملف شائك تع ّهدت به وزارة العدالة االنتقال ّية وحقوق
وشهدائها ّ
اإلنسان ،وشُ كّلت مجموعة من اللّجان املعن ّية بتمحيص الضّ حايا وجرد
قوائم نهائ ّية بأسامئهم ،وجرى تقديم املساعدات املال ّية والتّسهيالت
اإلداريّة لهم((( ،وتوفري أسباب العالج لهم يف ال ّداخل والخارج .وتلفيق
التّهم لهم أمر فيه مبالغة ،إالّ أن يكونوا قد انتحلوا صفة جريح أو
رضر من أعامل العنف إبّان الثّورة(((.
مت ّ
وال مناص من مشايعة حركة مت ّرد يف استطالتها م ّدة صوغ ال ّدستور،
ولعل تجاوز املجلس التّأسييس للم ّدة القانون ّية
فهذا أمر ثابتّ .
املخصصة لهذا املشغل راجع إىل ح ّدة ال ّنقاش بني ممثّيل الشّ عب
ّ
فضل عن انشغال
حول دقائق ال ّدستور ومحامله الف ّنية واملضمون ّيةً ،
(((1
املجلس بال ّنظر يف القضايا املحلّية والجهويّة للمواطنني  ،وعدم توفّر
ال ّنصاب القانوين من الن ّواب ملناقشة فصول ال ّدستور املرتقب يف بعض
األحيان.
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املؤسسة العسكريّة بحامية الفرتة القادمة عىل املستوى
•تع ّهد ّ
األمني وتقديم ضامنات بعدم التدخّل يف املرحلة السياس ّية
القادمة.
ملف العفو التّرشيعي العا ّم واملنتفعني به.
•إعادة فتح ّ

•خطّة عاجلة للح ّد من البطالة وإيالء األولويّة ألصحاب الشّ هائد
العليا عرب آليّات تكفل ذلك.

كل العهود واالت ّفاقيّات املربمة بإرشاف لجنة من الخرباء
•مراجعة ّ
(((1
يف االقتصاد" .
واملالحظ من خالل هذه املطالب أنّها واردة عىل جهة العموم،
ويغلب عليها الغموض وتعرتيها الضباب ّية ،وال تبعث برسائل طأمنة
واضحة إىل املواطن التّونيس .ففي مستوى عموميّة الخطاب ال يفهم
كل التنظيامت واللّوبيات .أليس ذلك مدعاة
بحل ّ
املتق ّبل املقصود ّ
إىل تصفية اآلخر تحت مط ّية اتّهامه بالعنف الخطايب أو املا ّدي ،كام
مفصل،
أ ّن مراجعة ّ
ملف العفو العا ّم واملنتفعني به مطلب مبهم غري ّ
فهل القصد إجراء العفو العا ّم أم تعليقه أم توسيعه أم تقليص عدد
املستفيدين منه؟

"كل
ومن منطلق توصيفها املخصوص للواقع التونيس ،وقولها بأ ّن ّ
املؤسسات السياس ّية من املجلس التّأسييس إىل الحكومة والــوالّة
ّ
واملعتمدين  ...أثبتت إفالسها وعجزها عن تقديم حلول حقيق ّية"(،((1
ومن منطلق ما تس ّميه "الحصيلة الكارث ّية لحكم التّوافق والرشع ّية
االنتخاب ّية" ،دعت حركة مت ّرد التونس ّيني إىل "ال ّدخول يف طور جديد تأخذ
فيه الجامهري زمام املبادرة بإعادة تنظيم الحياة االقتصاديّة واالجتامعية
ّ أ ّما ما تعلّق بضبابيّة الخطاب وانعدام الطّأمنة ،فمتمثّل يف نسف
ورص
واإلداريّة وفرض واقع جديد"( ،((1ودعت إىل "توحيد قوى الشّ عب ّ
خطاب حركة مت ّرد لسنتني من مسار الحكم املدين االنتقايل ،وتلويحها
السلطة القامئة قصد تحقيق املطالب التّالية:
صفوفها ملواجهة ّ
السلطة املدن ّية والرشع ّية
بالتّأسيس لسلطة العسكر ً
بدل من ّ
املؤسسات املنبثقة عنه وعىل رأسها
حل املجلس التّأسييس ّ
• ّ
وكل ّ
مؤشات تساهم يف تنفري ال ّناس ،وهي تع ّد من
االنتخابيّة .وتلك ّ
الحكومة.
العوائق التي تحول دون انتقال حركة مت ّرد من ظاهرة احتجاج إىل
•تشكيل لجنة من خرباء يف القانون ال ّدستوري تتسل ّم ال ّدستور يف
ق ّوة تغيري.
مستواه الحايل ويُعهد لها مراجعة الفصول التي متّت صياغتها
وإكامل صياغة الدستور مبا يضمن حقوق اإلنسان ويخدم مصلحة
كل فئات الشّ عب التّونيس وذلك يف أجل ال يتجاوز  3أشهر.
ّ
حركة تمرّد التونسيّة:
كل التنظيامت واللوبيّات التي تتب ّنى العنف مامرسة وخطابًا.
حل ّ
• ّ
8
9
10
11
12

"سمري ديلو :جملة من اإلجراءات لفائدة شهداء وجرحى الثورة" ،2012/12/4 ،انظر:
http://jadal.tn/11367
"سمري ديلو" :وجدنا حوايل  900شخص ال عالقة لهم بجرحى الثورة" ،2012/3/21 ،انظر:
http://www.machhad.com/9264
"مصطفى بن جعفر :ما أعددناه  ...من أفضل دساتري العامل" ،2013/4/24 ،انظر:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=88521
واملهمت املطروحة" ،موقع حركة مت ّرد:
"حركة مت ّرد :الدّوافع واملنطلقات
ّ
http://www.tamarrod-tn.com/portal/archives/93
املرجع نفسه.

عوائق االنتقال من حركة احتجاج
إلى ق ّوة تغيير

تعاين حركة مت ّرد التونسيّة عوائق مختلفة تحول دون عبورها مرحلة
الفعل االحتجاجي إىل مرحلة الق ّوة الضّ اغطة القادرة عىل التّغيري.
وميكن تصنيف تلك العوائق إىل :ذات ّية وموضوع ّية.
 13املرجع نفسه.
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حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

ً
أوال :العوائق الذاتيّة
 .1محدوديّة التّجربة النضاليّة

أغلب املرشفني عىل حركة مت ّرد هم من الشّ باب املغمور ،الذي تسكنه
بالسلطة
رغبة يف التّغيري ،واندفاع انفعايل نحو تحقيق التح ّول واإلطاحة ّ
القامئة .واإلشكال ماثل يف أ ّن هؤالء القادة املحت ّجني الجدد ال يتوفّرون
عىل رصيد نضا ّيل مه ّم يف مجال مكافحة االستبداد أو االنتصار لحقوق
السلطة
اإلنسان ،وليسوا معروفني لدى عا ّمة ال ّناس عىل خالف أعالم ّ
الحاكمة الذين قضّ وا سنوات من أعامرهم يف مقارعة ال ّديكتاتوريّة،
رشع
وتوزّعوا بني ّ
السجون واملنايف ،وهو ما اكسبهم إرث ًا نضال ًّيا رمزيًّا ّ
لوجودهم واستمرار قيادتهم لجموع املحكومني.

وتنظ ًريا وتطبيقًا .وهذا األمر ميكن أن يكون عائقًا دون نفاذها إىل
عمق االجتامع التّونيس.
 .2عمومية النداء وغياب البدائل

كانت حركة مت ّرد التونس ّية رصيحة يف إطالق شعار "مت ـ ّردوا" ،ويف
توجيهها ال ّنداء لعموم التونس ّيني للخروج عىل ال ّنظام الحاكم واملطالبة
والسلط املنبثقة منه .لك ّن هذا
بسحب الثّقة من املجلس التّأسييس ّ
مفصلة ملا بعد التم ّرد؛ فال ّدعوة
ال ّنداء مل يحمل معه خارطة طريق ّ
مؤسسة عىل كرس سلطة القانون ،وعىل نقض الرشع ّية
إىل العصيان ّ
السائدة ،ومبن ّية عىل املطالبة بتقويض أركان ال ّدولة املدن ّية
االنتخاب ّية ّ
التي أنتجها صندوق االقرتاع (املجلس التّأسييس /الحكومة /ال ّرئاسة).
ويف ذلك نكوص عن أساليب التّنافس ال ّدميقراطي من ناحية،
ومجازفة بال ّدخول يف عرص الفوىض من ناحية أخرى؛ ذلك أ ّن مت ّرد
للمؤسسات الرشع ّية القامئة ،مبا يوحي
بديل واض ًحا
التونس ّية ال تق ّدم ً
ّ
بإمكان دخول البالد يف مرحلة فراغ دستوري وسيادي يف صورة نجاح
بحل املجلس التّأسييس فيها نقض لخيارات
التم ّرد املحتمل .واملطالبة ّ
ال ّناخبني يف  23ترشين األول /أكتوبر  ،2011وفيها نسف لجهود
التّشاور والتّوافق وأعامل الحوار والتّواصل بني األحزاب ومك ّونات
املجتمع املدين التي امت ّدت شهو ًرا قصد بلورة دستور مواطني تشاريك
يحظى مبوافقة أغلب التونس ّيني .والبديل من املجلس الحايل يف نظر
حركة مت ّرد "تشكيل لجنة خرباء يف القانون ال ّدستوري ترشف عىل
أي أساس يت ّم اختيار
مراجعة ال ّدستور وإكامل صياغته"( .((1لكن عىل ّ
لتتول مه ّمة
أعضاء هذه اللّجنة؟ وما مدى رشع ّيتها؟ ومن ف ّوضها ّ
بدل من مجلس تأسييس منتخَب؟ وقبل هذا وبعده،
صوغ ال ّدستور ً
أليس املرشفون عىل صوغ ال ّدستور حال ًّيا هم من أهل االختصاص
يُضاف إىل ذلك أ ّن الشّ باب
املحتج ّ
ّ
الصاعد يف حركة مت ّرد التونسية وذوي الخربة يف املجال القانوين؟
مل يتمكّن بع ُد من آليّات الخطاب الحجاجي وتقنيات القدرة عىل
بحل الحكومة
التعبئة واإلقناع ،فالبيانات الصادرة عن الحركة ترد غالبا يف شكل واالعرتاض نفسه ميكن أن يرسي عىل مطالبة "مت ّرد" ّ
ّ
ّ
ً
مفصل
أي تصور
منطقي ّ
مؤسسة ال ّرئاسة؛ فالحركة ال تق ّدم ّ
خطاب موسوم بالعموم واالرتجاليّة ،وال يرقى إىل درجة الخطاب وبتقويض ّ
ّ
بديل منها.
املؤسسات املدن ّية ومتعلّقاتها والقيام ً
الحجاجي املتامسك ،واضح املعامل والقادر عىل االنتقال باملتلقّي من لكيف ّيات إزاحة تلك ّ
ستتول حكومة ما بعد العصيان حكم
ّ
رشعي
فضل عام فال نعرف عىل ّ
أي أساس ّ
موقع الحياد أو التح ّزب إىل موقع املنترص لحركة التم ّردً .
نلحظه عىل صفحات التّواصل االجتامعي التّابعة للحركة من تنافس ال ّناس ،وكيف يت ّم تعيينها؟ وما هي صالح ّياتها؟ والغموض نفسه
مبؤسسة ال ّرئاسة املنشودة وتوابعها.
عىل ال ّزعامة ،والظّهور اإلعالمي بني قيادات الحركة ،فقد اشت ّد ال ّنزاع متعلّق ّ
الصعيد االجتامعي فوعدت حركة مت ّرد بصوغ "خطّة عاجلة
عىل صفة ال ّناطق ال ّرسمي لحركة مت ّرد التونسيّة بني مح ّمد بال ّنور أ ّما عىل ّ
وهيثم العوين .وبدت بوادر التص ّدع داخل الحركة نتيجة ميل بعض للح ّد من البطالة وإيالء األولويّة ألصحاب الشّ هائد العليا عرب آل ّيات
أعضائها إىل م ّد الجسور مع عدد من األحزاب السياسيّة ،ورفض
تكفل ذلك" ،لك ّنها مل توضّ ح معامل تلك الخطّة وال إمكانات تطبيقها
تفكريا
آخرين لذلك( .((1وهو ما يُخرب بنقص التّجربة النضاليّة للجامعة ً
 14ريم سوودي" ،مترد تونس :خالف بني املنظمني  ...انقسام داخل الحركة واتهامات
بالتسييس" ،2013/7/31 ،انظر:

http://www.assabah.com.tn/article-92824.html
" 15حركة مت ّرد :الدّوافع واملنطلقات".

العدد 4

90
مم يجعل األمر أقرب إىل الشّ عار التّعبوي منه إىل
ووسائل إنجازهاّ .
املعالجة الج ّدية ملعضلة البطالة يف تونس.
الصعيد االقتصادي ويف مستوى عالقات التّعاون ال ّدويل،
أ ّما عىل ّ
كل العهود واالتفاق ّيات املربمة بإرشاف
فدعت الحركة إىل "مراجعة ّ
لجنة من الخرباء يف االقتصاد" .وهذا املطلب يُنذر بدخول تونس
األوروب وصندوق ال ّنقد ال ّدويل ،ويؤ ّدي إىل
يف مواجهة مع االتّحاد
ّ
الشاكة االقتصاديّة التي بدأها الحكم االنتقايل مع عدد
إرباك مسرية ّ
واملتوسطي .وباملقابل ،ال تق ّدم
من دول الخليج ودول الجوار العريب
ّ
بديل وال شبكة جديدة لتنشيط العالقات
حركة مت ّرد برنام ًجا اقتصاديًّا ً
التونس ّية مع الدول األخرى.
وبذلك فعموم الخطاب ،وعدم وضوح ال ّرؤية املستقبليّة ،وانعدام
البديل يحول دون نجاعة مت ّرد التونسيّة وانتقالها من االحتجاج إىل
التّغيري.
 .3اختيار التوقيت الخطأ
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مؤسسات
رسعوا وترية االنتقال نحو إرساء ّ
بإدارة دفّة الحكم يف مرص ،و ّ
رشعيّة تابعة لهم يف شتّى املجاالت الترشيعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة،
فإ ّن اإلسالميّني يف تونس ،ممثّلني يف حركة ال ّنهضة ،قد عمدوا إىل
حرصا عىل تكريس شكل
السيادة ،وأبدوا ً
التّنازل عن ال ّرئاسة ووزارات ّ
من أشكال الحكم التّوافقي؛ وذلك عرب تشكيل حكومة ائتالفيّة تجمع
إسالم ّيني وعلامن ّيني ،منهم اللّيربايل ومنهم القومي ،ومنهم االشرتايك
املستقل عىل نحو ساعد يف توزيع املسؤول ّية ،وساهم يف
ّ
ومنهم
السيايس يف إدارة الحكم عىل امتداد الفرتة االنتقال ّية.
ترشيك اآلخر ّ
الشيعة يف ال ّدستور يك
النص عىل ّ
كام تنازلت حركة ال ّنهضة عن ّ
تسرتيض العلامن ّيني ،وعملت عىل صوغ دستور مع رشكائها ومع
مك ّونات املجتمع املدين عىل اختالفها ،وذلك سع ًيا لبلورة منظومة
جل التونسيّني .وعىل خالف ذلك ،كان
محل توافق بني ّ
دستوريّة تكون ّ
الشيعة ،ومل ينجحوا يف تحقيق
اإلسالميّون يف مرص ميّالني إىل تقديم ّ
مؤسساته ،وهو ما ساهم
التوافق املطلوب يف إدارة الحكم وتشكيل ّ
(((1
يف انقسام املجتمع انقسا ًما ح ّديًا /ض ّديًا بني اإلسالميّني وخصومهم .
وتلك بيئة ساعدت حركة مت ّرد املرصيّة يف تأليب ال ّناس عىل اإلخوان
املسلمني .أ ّما الواقع يف تونس فخالف ذلك ،ذلك أ ّن منطق االنتقال
السيايس ،وهو ما
التّفاعيل نحو ال ّدميقراط ّية ما زال غال ًبا عىل املشهد ّ
مقال يف غري مقامه وغري زمانه.
يجعل ال ّدعوة إىل التم ّرد ً

اختارت حركة مت ّرد التونسيّة اإلعالن عن نفسها يف بداية متوز /يوليو
 2013بالتّزامن مع إطاحة ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس يف مرص ،غري
مبالية بأفق انتظار املواطن التّونيس ومدار انشغاله يف هذه الفرتة من
السيايس إىل االصطياف
السنة ،إذ ينرصف أغلب التونسيّني عن الشّ أن ّ
ّ
السياحة لتحصيل ال ّرزق،
يف ال ّداخل والخارج ،أو إىل استغالل موسم ّ
ثان ًيا :العوائق الموضوعيّة
أو للتبضّ ع واالنشغال بشهر رمضان ومتعلّقاته.
يضاف إىل ذلك جمي ًعا أ ّن حركة متر ّد قد اختارت التحرك يف أواخر  .1محدوديّة اإلسناد ّ
الشعبي
ُ
ّ

املسار االنتقايل يف وقت شارف فيه املجلس التأسييس عىل تقديم
ال ّنسخة النهائ ّية من ال ّدستور ،ووعد فيه رئيس الحكومة عيل العريّض
بإجراء انتخابات رئاس ّية وترشيع ّية قبل نهاية عام  .((1(2013وهو ما
فعل اعتباط ًّيا باعتباره قد شارف عىل
يجعل نقض هذا املسار االنتقايل ً
ال ّنهاية بطبيعته ،وباعتبار البديل منه غري واضح .كام أ ّن هدم املن َجز
السابقة ،والبدء من جديد قبل جني مثار العمل االنتقايل يُع ّد
يف الفرتة ّ
مضيعة للوقت يف نظر عدد مه ّم من التونس ّيني.
 .4تقليد التّجربة المصريّة :مأزق اإلسقاط

سقطت حركة مت ّرد التونس ّية عىل سبيل القصد أو االرتجال يف مأزق
السيناريو املرصي إىل الواقع التّونيس بطريقة آل ّية.
العمل عىل تحويل ّ
إ ّن معطيات املشهد العمراين والسيايس بالبلدين متباينة؛ فمسار
االنتقال مختلف ومنط الحكم غري متامثل .فلنئ استأثر اإلسالم ّيون
" 16رئيس الوزراء التّونيس عيل العريّض :ال نخىش " 3يوليو مرص" ونسعى إلنهاء االستبداد
األسدي" ،جريدة عكاظ السعودية ،العدد :2013/7/8 ،4404
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20130708/Con20130708618339.htm

تبدو "مت ّرد" حركة وليدة داخل االجتامع التّونيس ،غري منغرسة يف العمق
الشّ عبي ،وغري ممت ّدة يف أعامق ال ّداخل التونيس؛ أعني القرى واألرياف
الظل يف الشامل الغريب ،والوسط ،وجنوب البالد.
واألحياء الشعبيّة ومناطق ّ
ورغم تحفّظ الحركة حي ًنا عن تقديم أرقام دقيقة حول عدد املنخرطني فيها
واملوقّعني عىل استامرتها ،ومجازفتها يف أحيان أخرى بالحديث عن عدد يرتاوح
بني مئتي ألف ومليون موقّع عىل وثيقة "سحب الثّقة" ،فإنّها تبقى عىل
وتجل ذلك من خالل ما وجدته
الصعيد امليداين حركة غري جاذبة لل ّناسّ .
ّ
(((1
من ص ّد يف عدد من املحافظات  ،فقد منعها األهايل يف محافظة بنزرت
ومحافظة قابس من جمع التّواقيع املناهضة للحكومة ،كام القت االزدراء يف
محافظة سوسة ومحافظة القريوان ،ومل تُقدم بع ُد عىل اختبار حضورها يف
رصا
املحافظات الجنوب ّية التي تُعرف بوالئها لالئتالف الحاكمّ ،
وظل نشاطها قا ً

السلطة :حالة مرص" ،مجلة املستقبل العريب ،العدد 413
 17هشام العويض" ،اإلسالميّون يف ّ
(متوز /يوليو  ،)2013ص .41-27
" 18حركة مت ّرد تونس تفشل يف جمع التوقيعات املناهضة للرشع ّية يف بعض الواليات"،
 ،2013/7/7انظر:
http://www.babnet.net/rttdetail-67999.asp
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حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

عىل العاصمة واملحافظات الشامل ّية والساحل ّية ،وهو ما يُخرب مبحدوديّة
السيايس
يرتسخ بع ُد يف الوعي ّ
اإلسناد الشعبي للتم ّرد باعتباره فعلً حجاج ًّيا مل ّ
للمواطن التّونيس الذي بدا م ّيالً إىل االحتكام إىل صندوق االقرتاع والتّنافس
السلطة بدل تحشيد الشّ ارع واالنقضاض عىل
السلمي الدميقراطي عىل ّ
ّ
الحكم .وقد تأكّد ضعف ال ّدعم الشّ عبي لحركة مت ّرد التونس ّية من خالل
السفارة املرصيّة يف تونس
فشلها يف تجميع عدد مه ّم من ال ّناس للوقوف أمام ّ
دعم لحركة مت ّرد املرصيّة وإلزاحة ال ّرئيس محمد مريس عن الحكم ،إذ مل
ً
شخصا( ،((1يف حني نجحت القوى املعارضة لها،
20
الحارضين
عدد
يتجاوز
ً
ويف مق ّدمتها االئتالف الحاكم بزعامة حركة ال ّنهضة ،يف تحشيد آالف املواطنني
لالحتجاج عىل االنقالب العسكري يف مرص رفضً ا للتم ّرد وسع ًيا إىل االنتصار
ملريس واملطالبة بعودة الرشع ّية .ويف ذلك دليل عىل محدوديّة حركة مت ّرد
الصغرية والطّبقة الوسطى.
التونس ّية وانحسارها يف ح ّيز مثقّفي البورجوازيّة ّ
 .2مخاطر التّحزيب

عىل الرغم من حرص حركة مت ّرد التونس ّية عىل ال ّنأي بنفسها عن
أي "حزب أو أيديولوجيا غري
التح ّزب ،ورفضها االندراج تحت راية ّ
العلم وتونس"( ،((2فإنّها قد سارعت باالنضامم إىل مبادرة الحوار
الوطني املنعقد بتونس بتاريخ  9متوز /يوليو  ،2013والتي جمعت
قيادات عدد من القوى السياس ّية الالئك ّية املعارضة لالئتالف الحاكم
ويف مق ّدمتها الجبهة الشعب ّية وحركة نداء تونس ،ودعا عدد من
كل التح ّركات السياس ّية مبا فيها حركة مت ّرد،
الحارضين إىل دعم ّ
معتربين أ ّن الحكومة املؤقّتة واملجلس التّأسييس قد فقدا الرشع ّية،
الهممي إىل أ ّن تر ّدي األوضاع السياس ّية واالقتصاديّة
وذهب ح ّمة ّ
من مسوؤل ّية الحكومة الحال ّية التي تقودها حركة ال ّنهضة واملجلس
ومؤسسة ال ّرئاسة( .((2ونادى املؤمترون برضورة عقد مؤمتر
التأسييس ّ
وطني لإلنقاذ يجري فيه إرشاك مختلف القوى املدن ّية والسياس ّية،
بحيث يضع ح ًّدا للفرتة االنتقال ّية ويشكّل هيئة لالنتخابات(.((2
ويُذكَر أنّه غاب عن مبادرة الحوار الوطني االت ّحاد العا ّم التونيس
للشّ غل ونقابة املحامني وجمعيّة القضاة ،وبدت األحزاب اليساريّة
واللرباليّة املعارضة لالئتالف الحاكم والخارسة يف انتخابات  23ترشين
األول /أكتوبر  2011الطّرف األبرز املؤيّد لحركة مت ّرد ،وهو ما ألقى
عليها شبهة التح ّزب من منظور عدد من املالحظني الذين اعتربوا أنّها
"واجهة شعبيّة ألجندة حزبيّة"( ،((2وبنوا ذلك عىل أ ّن جامعة مت ّرد
 19املرجع نفسه.
" 20استامرة سحب الثقة من املجلس التأسييس".
 21األسود" ،املعارضة التونسيّة تتّفق".
 22املرجع نفسه.
الصيد" ،حركة مت ّرد تونس :واجهة شعب ّية مزيّفة ألجندا سياس ّية مشبوهة" ،جريدة
 23ياسني ّ
الفجر التونس ّية ،العدد  ،2013/7/12 ،118ص .8

التونس ّية تتب ّنى أهداف أنصار الجبهة الشعب ّية وحركة نداء تونس
وحل املجلس
نفسها الذين نادوا عال ًيا ومل ّدة طويلة بإسقاط الحكومة ّ
التأسييس ،لك ّنهم مل يجدوا التّجاوب املأمول من املواطنني ،فانرصفوا إىل
استنساخ ال ّنموذج املرصي وإعادة إنتاج الشّ عارات واألهداف نفسها
تحت راية حركة شعب ّية شباب ّية أرشفوا عىل تكوينها واحتوائها والتّسويق
لها بطريقة تضمن تحقيق مطالبهم السياس ّية يف غري ترصيح بالتح ّزب،
وتضمن لهم استتباع أكرب عدد ممكن من املنارصين.
 .3هشاشة المعارضة

تبقى فصائل املعارضة اليساريّة واللربال ّية التي أعلنت تأييدها لحركة مت ّرد
السيايس التونيس،
التونس ّية معدودة من أحزاب األقلّية داخل املجتمع ّ
فلم تحصل الجبهة الشعب ّية وحزب املسار الشّ يوعي إالّ عىل مقاعد
معدودة يف املجلس التّأسييس .كام أ ّن نداء تونس قد تشكّل بعد العمل ّية
الصعب الحسم نهائ ًّيا يف
االنتخاب ّية يف  23ترشين األول /أكتوبر ومن ّ
صدقية استطالعات ال ّرأي القائلة بتزايد شعب ّيته .كام أ ّن هذه األحزاب
تعاين انقسامات داخل ّية وحاالت انشقاق ،وهو ما يجعل قدرتها عىل
املعارضة التغيرييّة محدودة وفاعل ّيتها يف استقطاب ال ّناس لرفد حركة
مت ّرد عىل ال ّنظام الحاكم أم ًرا غري ثابت وأبعد ما يكون عن اليقني.
 .4األداء التّوافقي لالئتالف الحاكم

ظل حزب ال ّنهضة الحاكم محافظًا عىل
مقابل هشاشة املعارضةّ ،
متاسكه فلم ينفرط عقده ،وبقي يف منأًى عن أدواء االنشقاق
والسياحة الحزب ّية (االنتقال من حزب إىل حزب) ،وبدا محافظًا عىل
ّ
تق ّدمه عن بق ّية األحزاب يف مستوى عدد األنصار وذلك عىل الرغم
من تراجع شعب ّيته .وقد نجحت ال ّنهضة يف املحافظة عىل منط الحكم
االئتاليف التّوافقي ،وعملت عىل توسيعه باستقطاب وجوه سياس ّية
قوم ّية وأخرى مستقلّة أثناء تشكيل حكومتها االنتقال ّية الثانية بقيادة
عيل العريّض .وبدت حريصة عىل التّعاون مع التّحالف الحاكم معها
وتجل
عىل تكوين جبهة معارضة قويّة تتص ّدى لحركة مت ّرد التونس ّيةّ .
ذلك من خالل تناغم مواقف االئتالف الحاكم إزاء هذه الظّاهرة
االحتجاج ّية ،فقد ع ّدها املرزوقي "ظاهرة ه ّدامة"( ،((2واعتربها راشد
الغ ّنويش "من أحالم اليقظة"( ((2التي من املحال أن تجد طريقها إىل
" 24املنصف املرزوقي :حركة مت ّرد هدّامة وستفشل" ،موقع تونس الرقميّة،2013/7/11 ،
انظر:
http://goo.gl/8hTOZ5
" 25راشد الغ ّنويش ،االعتقاد يف حركة مت ّرد تونس ّية وهم وأحالم يقظة" ،موقع إذاعة
التونسية ،2013/7/6 ،انظر:
http://goo.gl/n2MpmJ
يزج بالبالد يف حرب أهل ّية مد ّمرة" ،جريدة التونس ّية،
راجع أيضً ا :لطفي زيتونّ ،
"حل التأسييس ّ
العدد  ،2013/7/15 ،561ص .17-16
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التّطبيق يف أرض تونس .وذهب مصطفى بن جعفر إىل أ ّن حركة مت ّرد
مج ّرد ظاهرة إعالميّة(.((2
واتّخذت الحكومة االئتالف ّية بقيادة ال ّنهضة إجراءات استباق ّية وقائ ّية
للح ّد من انتشار "مت ّرد" يف الشّ ارع التونيس ،فحذّر عيل العريّض رئيس
بكل
الحكومة من مغ ّبة زعزعة االستقرار ُمنذ ًرا بأ ّن الحكومة ستتص ّدى ّ
معتربا حركة مت ّرد
حزم ّ
لكل محاولة تهدف إىل نقض الرشعيّة القامئة(ً ،((2
(((2
السلطة القضائيّة القامئة
خط ًرا عىل املسار ال ّدميقراطي  .كام بادرت ّ
إىل تحريك ال ّنيابة العموميّة التّخاذ إجراءات ردعيّة وتتبّعات قانونيّة
كل من يعتزم التم ّرد عىل ال ّدولة أو قلب نظام الحكم(.((2
ض ّد ّ
السياق نفسه جرى القيام بتحويرات يف صفوف رجال األمن
ويف ّ
الذين يشتبه يف تعاطفهم مع حركة مت ّرد ،وبالتّزامن مع ذلك ،جرى
السابق وذلك يف بادرة تسرتيض
إطالق رساح عدد من رموز العهد ّ
(((3
التجمعيّني ،وتل ّوح ببوادر مصالحة وطنيّة واسعة  ،ولو عىل حساب
مسار املحاسبة .أ ّما عىل صعيد التعاطي مع نتائج حركة التم ّرد يف
عب برصاحة عن
مرص ،فقد كانت تونس البلد العريب الوحيد الذي ّ
إدانته لالنقالب العسكري( ((3وإنكاره للتم ّرد عىل الرشع ّية االنتخاب ّية،
وج ّد االئتالف الحاكم يف تحسيس ال ّناس بخطورة االحتكام لغري
" 26مصطفى بن جعفر يستهزئ بحركة مت ّرد ويعتربها ظاهرة إعالم ّية" ،موقع تونيفيزيون،
 ،2013/7/10انظر:
http://goo.gl/m2Wkt2
" 27رئيس الوزراء التّونيس عيل العريّض :ال نخىش".
" 28عىل العريض :حركة مترد متثل خط ًرا عىل املسار الدميقراطي" ،2013/7/22 ،انظر:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.
=php?t=42&a=96379&temp=1&lang
 29اتخذت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس العاصمة قرا ًرا يف  17متوز /يوليو
 2013يقيض بفتح تحقيق مع كل من يدعو إىل إسقاط النظام والتمرد عىل الدولة .وينص
الفصل  72من املجلة الجنائية عىل إعدام كل من يعمل عىل تبديل هيئة الدولة .جدير
باإلشارة إىل أ ّن رئاسة الجمهورية كانت قد تقدمت بشكاية ضد كل من يعمل عىل إسقاط
نظام الحكم القائم اآلن يف تونس ،انظر:
http://www.hakaekonline.com/?p=22309
وقد لقي هذا اإلجراء إنكا ًرا شديدًا من جانب أنصار حركة مت ّرد التونسيّة الذين بادروا بإصدار
عريضة بعنوان" :ردًا عىل قرار النيابة العمومية :أنا مع إسقاط النظام" ،وورد فيها ما ييل:
"بعد خرب قرار النيابة العمومية بفتح تحقيق مع كل من يدعو إىل إسقاط النظام والتمرد عىل
الدولة ،نعلن نحن املمضون أسفله دعوتنا إىل :إسقاط النظام وندعو إىل حل املجلس الوطني
التأسييس وكل املؤسسات املنبثقة عنه (رئاسة وحكومة ،)...وندعو إىل عقد مؤمتر وطني
لإلنقاذ يف أقرب اآلجال يأخذ قرارات سياسية حاسمة وفاصلة ويضع أجندة وأدوات ال ّنضال
امللموس لتحقيقها قصد وضع البالد عىل سكّة البناء الوطني والدميقراطي املنشود" .وتنادوا
بالتوقيع عىل هذه العريضة إلكرتونيًّا عىل ال ّرابط التّايل:
http://www.petitions24.net/petition_anc
 30خالد الكرييش" ،اإلفراج عن وزراء بن عيل إيجايب  ...ونطلب بإطالق رساح السلفيّني"،
جريدة التونس ّية ،العدد  ،2013/7/15 ،561ص .7
" 31تونس تدين االنقالب العسكري يف مرص" ،موقع اإلخباريّة التونسية ،انظر:
http://alikhbaria.com/index.php/a5bar-3arab/maghreb-3arabi/28255--qq---.html
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السلطة وتشجيعهم عىل التّعبري
الطّرق ال ّدميقراط ّية يف التّداول عىل ّ
لكل أمناط االنقضاض عىل الحكم واسرتجاع
السلمي املنكر ّ
والتّظاهر ّ
ال ّديكتاتوريّة .وهو ما أ ّدى إىل خلق رأي عا ّم مناهض للتم ّرد وقاعدة
حرصا عىل املصلحة
شعبيّة معارضة للخروج عىل ال ّنظام الحاكم ً
وعمل عىل تحقيق أهداف املرحلة
ً
والسلم االجتامعي،
الوطن ّية ّ
االنتقال ّية ،وهو ما ساهم يف انحسار حركة مت ّرد التونس ّية وبقائها خارج
العمق الشّ عبي.
 .5الرّابطة الوطنية لحماية الثّورة

تشكّلت هذه ال ّرابطة إبان اندالع ثورة  17كانون األول /ديسمرب
 14 - 2010كانون الثاين /يناير  ،2011وتك ّونت من مواطنني تط ّوعوا
والخاصة يف فرتة
لحامية األحياء والحفاظ عىل املمتلكات العا ّمة
ّ
واملؤسساتيّة.
كل ألجهزة ال ّدولة األمنيّة واإلداريّة
شهدت غيابًا شبه ّ
ّ
وقد جرت رشعنة هذه ال ّروابط الحقًا ،وأصبحت لها تنسيق ّيات منترشة
يف محافظات الجمهوريّة كافّة .وقد أوكلت إىل نفسها ع ّدة مهامت؛
من بينها مواجهة الثّورة املضا ّدة ،واملحافظة عىل الرشعيّة ،والعمل
عىل تحقيق أهداف الث ّوار .وقد أعرب قياديّون يف رابطة حامية الثّورة
عن معارضتهم الشّ ديدة لحركة مت ّرد ،وع ّدوها امتدا ًدا لل ّنظام القديم،
ومحاولة لنقض ال ّدميقراط ّية ،وتهدي ًدا ملكتسبات الثّورة ،وتنادوا
مبواجهتها والتّضييق عليها(.((3
 .6مآالت التّجربة المصريّة

ما آلت إليه تجربة مت ّرد املرصيّة من صعود للجيش وترشيع لحكم
العسكر ،مع ما رافق ذلك من قمع لح ّرية التّعبري واإلعالم ومصادرة
والخاصة وسفك لل ّدماء ،ساهم يف ارتياب عدد مه ّم
للح ّريات العا ّمة
ّ
من التونس ّيني من أهداف التم ّرد وعواقبه؛ فعدم استقرار الوضع
األمني يف مرص واضطراب أدائها االقتصادي وال ّديبلومايس بعد 30
حزيران /يونيو  2013وح ّدية االستقطاب الثنايئ داخل املجتمع
املرصي بني املؤيّدين للتم ّرد واملعارضني له ساهم يف تفكيك الوحدة
الوطن ّية ،وأ ّدى إىل الوقوف عىل شفري حرب أهل ّية ،وهو ما زاد يف عدم
اطمئنان قطاع كبري من التونس ّيني للتم ّرد وتوابعه.
ّ 32رصح قيادي يف ال ّرابطة الوطن ّية لحامية الثّورة أ ّن ال ّرابطة ستتصدّى لحركة مت ّرد ،انظر:
"القيادي يف روابط حامية الثورة مصطفى الطهاري :حملة مترد ستتمرمد" ،2013/7/6 ،انظر:
http://www.turess.com/babnet/67953

دراسات وأوراق تحليليّة
حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

تمرّد التونسيّة /تمرّد المصريّة:
مدارات التّماثل والتّفارق
ً
أوال :نقاط التّماثل
•انطالق الحركتني كلتيهام من بلدين ينتميان إىل دائرة ال ّربيع العريب،
ويشهدان مسا ًرا انتقاليًّا بطيئًا ،بل متعثّ ًا.
•إرشاف قيادات شابّة مغمورة عىل قيادة حراك التم ّرد يف الدولتني.
•سخط املنتمني إىل ت ّيار التم ّرد يف البلدين عىل أداء اإلسالم ّيني يف
الحكم ،واعتقادهم أنّهم حكم ماضو ّي فاشل ،ودعوتهم إىل الخروج
عليه وإطاحته.
•ركون الحركتني إىل تحشيد الشّ ارع وسيلة يف االحتجاج وطريقًا إىل
التّغيري بدلً من االحتكام إىل األساليب ال ّدميقراطية من قبيل االنتخاب
واالستفتاء.
•استثامر الحركتني لواقع االنفتاح واتّساع مجال الح ّريات العا ّمة
الخاصة ،وتع ّدد وسائل اإلعالم للمشاركة يف الشّ أن العا ّم والتّأثري
و ّ
يف ال ّناس واستتباعهم إلعالن العصيان الجامعي ،فجرى توظيف
مؤسسات ال ّدولة وقنوات تشكيل الوعي املتاحة إلطاحة الرشعيّة
ّ
القامئة (انتفاض عىل ال ّدولة من داخل ال ّدولة وبوسائل ال ّدولة).
الزج بهام يف
•استاملة ّ
املؤسستني العسكريّة واألمن ّية ،والعمل عىل ّ
السلطة وإخراجهام من مربّع الحياد إىل
حأمة ّ
السيايس عىل ّ
الصاع ّ
دائرة االنتصار للتم ّرد واالنقالب عىل ال ّنظام الحاكم.
•النأي عن الحزب ّية ،ولو يف الظّاهر ،وتوجيه الخطاب إىل عموم الشّ عب.
•استثامر تدهور القدرة الرشائيّة للمواطن وعدم استتباب األمن
وتفش البطالة ،وتر ّدي األوضاع االجتامعيّة واالقتصاديّة يف الفرتة
ّ
االنتقاليّة لتأليب املحكوم عىل الحاكم.
•التّعويل عىل العمل امليداين والتّواصل املبارش مع املواطن (جمع
التّواقيع) يف استقطاب املواطنني ،وتأهيلهم للمشاركة يف التم ّرد.
•التأكيد عىل أ ّن التم ّرد استمرار للثّورة وتصحيح ملسارها ال نكوص
عنها ،بل املراد استعادة سلطة الشّ عب ومتكينه من إدارة ثورته
املرسوقة وذلك قصد استنهاض الهمم من ناحية ،ورشعنة فعل
التم ّرد من ناحية أخرى.
ثان ًيا :نقاط التّفارق

•ات ّساع البيئة السياس ّية والشعب ّية الحاضنة لحركة مت ّرد املرصيّة
وقدرتها يف وقت قيايس عىل تجميع تواقيع ماليني املؤيّدين
إلطاحة مريس ،حتّى جمعت يف صفوفها بني الشّ يب والشّ باب،
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السلفي واللّيربايل ،وبني االشرتايك والقومي ،وبني الفالّح
وبني ّ
والرثي ،وهو ما يُعترب سن ًدا جامهرييًّا
والبورجوازي ،وبني الفقري
ّ
ميدان ًّيا لها مكّن من فعل االحتجاج وفعل التّغيري ،عىل خالف
حركة مت ّرد التونس ّية التي بدت منحرسة ضمن فئة الشّ باب،
مستقطبة العاطلني عن العمل من أصحاب الشّ هادات العليا
ـاســا ،وبــدت غري قــادرة عىل دخــول مختلف محافظات
أسـ ً
الساحيل.
الجمهوريّة ،فظلّت حبيسة شامل البالد ورشيطها ّ
•نجاح حركة مت ّرد املرصيّة يف عزل جامعة اإلخوان املسلمنيّ ،
وفك
االرتباط بينها وبني مك ّونات املجتمع املدين ،فلقيت التّأييد من
العمل واملحامني والقضاة الذين توت ّرت عالقتهم بالحزب
نقابات ّ
الحاكم ،واصطفّوا إىل جانب دعاة التم ّرد ،وفتحوا لهم مكاتبهم
يف املحافظات املرصيّة ليوظّفوها يف ال ّدعاية واالستقطاب .واألمر
خالف ذلك يف تونس؛ إذ حافظت حركة ال ّنهضة الحاكمة عىل
عالقات تشاور وتواصل مع املنظّامت املدنيّة والحقوقيّة ومع
املنظّامت النقابيّة ،وتالفت استعداء تلك األطراف الفاعلة يف
املجتمع التونيس ،بل وفّرت لها هامشً ا كب ًريا من االستقالليّة.
لذلك تجد حركة مت ّرد التونسيّة صعوبة يف استتباع تلك املنظّامت
وإقناعها برضورة العصيان املدين وتقويض ال ّنظام القائم.
•أ َّجل تجانس البناء املجتمعي داخل تونس وعدم قيامه عىل
التعصب الحزيب توظيف التم ّرد لصالح
التّقسيم الطّائفي أو
ّ
فريق دون آخر ،بل جعله غري ممكن؛ فتب ِّني التونسيني للاملك ّية
وانحيازهم لل ّدميقراط ّية( ((3يُضفي عىل الكينونة املواطن ّية الجامع ّية
حالة من التّامسك الذي يتعاىل عن ال ّنعرات الطائف ّية .يف حني أ ّن
الوضع يف مرص يختلف ،ذلك أ ّن عدم رضا األقباط عىل سياسات
اإلخوان املسلمني ساهم إىل ح ّد كبري يف رفد حركة مت ّرد املرصيّة
مباليني املؤيّدين األقباط ،وهو ما مل يتوافر لحركة مت ّرد التونس ّية.

•عىل الرغم من مراهنة عدد من قيادات حركة مت ّرد تونس عىل
الجيش ورجال األمن حتى ذهب مح ّمد بال ّنور زعيم الحركة إىل
أ ّن  %98من العسكر ورجال األمن سيقفون إىل جانب املتم ّردين
املؤسسة العسكريّة
يف ساعة الحسم( ،((3فإ ّن التاريخ يثبت أ ّن ّ
يف تونس قد حافظت عىل الحياد ،ونأت بنفسها عن التدخّل
السيايس منذ العهد البورقيبي ،وتأكّد ذلك إبّان ثورة 14
يف الشّ أن ّ
والخاصة
جانفي؛ إذ اكتفى الجيش بحامية املمتلكات العا ّمة
ّ
 33يؤيّد  %79من التونسيّني ال ّرأي القائل بأ ّن ال ّنظام الدّميقراطي ،وإن كانت له مشكالته،
"املؤش العريب ،"2013 /2012
فإنّه أفضل من غريه من األنظمة ،وذلك بحسب ما ورد يف:
ّ
السياسات ،الدّوحة ،حزيران /يونيو  ،2013ص .83
املركز العريب لألبحاث ودراسة ّ
 34املنجي املسعودي" ،قائد مت ّرد التونس ّية :جمعنا اآلالف من اإلمضاءات  ...ونطمح ملليوين
الشق األوسط ،العدد .2013/7/14 ،12647
توقيع" ،جريدة ّ

العدد 4

94
املؤسسة
وحراسة الحدود وعمل عىل فرض األمن ،كام رفض قادة ّ
سيايس طوال فرتة الحكم االنتقايل،
أي منصب
العسكريّة ّ
تول ّ
ّ
وهو ما زاد يف احرتام التونس ّيني للجيش .والواقع يف مرص متباين؛
بالسياسة منذ عهد
فالجيش ما فتئ يتلبّس بال ّدولة ويتامهى ّ
جامل عبد ال ّنارص ،وتأكّد ذلك إبّان ثورة  25يناير 2011؛ إذ
اضطلع املجلس العسكري بإدارة املرحلة االنتقاليّة ،ومل يرت ّدد
رجال العسكر يف تأييد املتم ّردين يوم  30يونيو  2013يف إطاحة
ٍ
جديد ،للجيش فيه الكلمة
الرشعيّة االنتخابيّة
تأسيسا لحكمٍ
ً
العليا.

•نجاح حركة مت ّرد املرصيّة يف كسب تأييد قطاع كبري من السلفيّة
السلفي عىل نحو ساهم يف توسيع
ّ
خاصة أتباع حزب ال ّنور ّ
قاعدتها الشعب ّية ،وع ّزز قدرتها عىل التّعبري .أ ّما يف تونس فأعلن
لكل
الشيعة ،معارضته ّ
السلفي ،ممث ًّل يف حركة أنصار ّ
الت ّيار ّ
وعب عن مناهضته لحركة
محاولة للخروج عىل الرشعيّة القامئةّ ،
مت ّرد التونسيّةُ ،معت ًربا أنّها استمرار ألتباع نظام بن عيل يف
لَ ُبوس جديد ،وأنّها أبعد ما تكون عن متثيل مطالب التونس ّيني
وطموحاتهم(.((3
•استفادة حركة مت ّرد املرصيّة من استخفاف اإلخوان املسلمني
بقدرتها عىل استتباع ماليني املتم ّردين عىل الحكم ،فعملت
يس عليها
يف ّ
ظل إجراءات رقاب ّية موسومة باملرونة ،وهو ما ّ
كل املحافظات يف رسعة منقطعة
االنتشار بني ال ّناس ،واكتساح ّ
ال ّنظري .يف حني تهيّب االئتالف الحاكم من حركة مت ّرد التونسيّة
سمها بحملة
الوليدة ،وشن حملة مضا ّدة للتّشويش عليهاّ ،
أي محاولة
"مضمض"( ،((3وأبدى رصامة شديدة يف التّعامل مع ّ
للعصيان املدين تستهدف زعزعة االستقرار ونقض الرشع ّية،
وذهب األمر برئيس كتلة حركة ال ّنهضة يف املجلس التأسييس
الصحبي عتيق إىل ح ّد القول بأ ّن من يستبيح أمن تونس ويه ّدد
ّ
(((3
رشع ّيتها ستدوسه األقدام ويستبيحه الشّ عب .
" 35بالل الشوايش :لن نسمح بتكرار السيناريو املرصي يف تونس وحركة مترد امتداد ألحزاب
صفر فاصل" ،2013/7/11 ،انظر:
http://www.turess.com/babnet/68199
" 36مضمض" :حملة شبابيّة جاءت ر ّد فعل عىل حركة مت ّرد التونسيّة ،وتهدف حسب
املس
الدّاعني إليها عرب مواقع التواصل االجتامعي إىل تحصني الثّورة والتصدّي ّ
لكل محاوالت ّ
بالسلم االجتامعي بتونس .انظر:
ّ
http://www.babnet.net/rttdetail-67971.asp
" 37الصحبي عتيق :من يستبيح الرشعية يف تونس سيداس تحت األقدام"،2013/7/14 ،
انظر:
http://www.babnet.net/rttdetail-68306.asp
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املؤسسة الدين ّية يف تونس ممثّلة يف جامع ال ّزيتونة
•محافظة ّ
السيايس
وشخص املفتي عىل مسافة تفصل بينهام وبني الشّ أن ّ
مؤسسة اإلفتاء حضو ًرا باهتًا عىل امتداد
بعد الثّورة .وكان حضور ّ
مؤسسة األزهر يف
حكم الحبيب بورقيبة وخلفه ،يف حني ظلّت ّ
مرص تضطلع بأدوار سياسيّة مبارشة وغري مبارشة عىل امتداد
عقود يف ال ّدولة املرصيّة الحديثة ،وأضفت الرشعيّ َة واملرشوعيّ َة
السلطة
عىل حركة مت ّرد املرصية وما انبثق منها من تغيري لهرم ّ
يف مرص ،وهو ما مل تحظ به حركة مت ّرد التونسيّة؛ لنأي دار اإلفتاء
السياسة.
عن مشاغل ّ

اإلسالميي من
•اختالف املسار االنتقايل بني البلدين ،وتباين متوقع
ّ
السيايس فيهام ،فلنئ بدا إخوان مرص م ّيالني إىل االستئثار
املشهد ّ
بال ّرئاسة ومقاليد الحكم ،فإ ّن الحركة اإلسالم ّية الحاكمة يف تونس
بدت م ّيالة إىل توسيع الحكم التّوافقي( ،((3والبحث عن صيغ
ائتالف ممكنة مع منافسيها حتّى تكون مسؤول ّية الحكم ومآالته
مسؤوليّة تشاركيّة.

حركة تمرّد التونسيّة:
آفاق المستقبل
الصعب الحسم بشكل نها ّيئ يف مصري حركة مت ّرد التونس ّية ،وذلك
من ّ
ظل عدم صدور إحصائ ّيات نهائ ّية حول املنتمني إليها واملتعاطفني
يف ّ
ظل تكتّم قياديّيها عن البوح بخطّة عملها
معها واملعارضني لها ،ويف ّ
امليداين ،وطرائقها يف استقطاب ال ّناس وتحقيق املليون ّية املوعودة التي
ميكن أن تح ّرك الشّ ارع .لك ّن الثّابت أ ّن هذه الحركة قد ساهمت
بشكل مبارش أو غري مبارش يف ال ّدفع نحو إنهاء املرحلة االنتقال ّية وذلك
عبت عنه من تو ّجه احتجاجي
بفعل ما فرضه من ضغط إعالمي ،وما ّ
شديد اللّهجة تجاه الحكم القائم؛ وهو ت َ َو ُّجه اختار تصعيد لهجة
كل
الخطاب ال ّناقد لإلدارة االنتقال ّية والتّهديد بـ "ثورة ثانية" تنسف ّ
مؤسسات ال ّدولة
السلط التي أنتجتها الرشع ّية االنتخاب ّية ،ويُعيد بناء ّ
ّ
وفق مطالب الجامهري املتم ّردة وتطلّعاتها إىل التّنمية الالّمركزيّة،
والتّشغيل ،واسرتداد الحقوق ،وإرساء العدالة ،وضامن الكرامة ،ووفق
شوقها إىل صوغ دستور يرتاقى عن الحزب ّية ،ويضمن املساواة والح ّرية،
وميثّل جموع التونسيّني.
والواقع أ ّن تب ّني هذا الخطاب الواعد ،ورفع مثل هذه املطالب املل ّحة،
والكفاح من أجل تحقيقها يساهم عمل ًّيا يف عطف القلوب عىل "حركة
 38أحمد نجيب الشايب" ،ما يجمعني بـ "ال ّنهضة" هو البحث عن وفاق" ،جريدة التونس ّية،
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دراسات وأوراق تحليليّة
حركة تمرّد التونسيّة :الحدود واآلفاق

مت ّرد" ولفت االنتباه إليها ،ويُغري باإلقبال عليها .غري أ ّن انتهاجها نهج
التّعبري عرب العصيان املدين ،وعدم تقدميها لخارطة طريق واضحة
املعامل حول مصري البالد بعد التم ّرد ،وعدم متثّلها ملشكالت الواقع
كل ذلك وغريه ،يبقى من بني األسباب التي
التّونيس وآليّات معالجتهّ ،
تح ّد من انتشارها ،وتقلّص من مدى قدرتها عىل إطاحة الرشع ّية
القامئة .ويبقى مستقبل حركة مت ّرد التونس ّية رهني ع ّدة معطيات،
لعل أه ّمها:
ّ
•مدى وعي ال ّناس برضورة ال ّنزول إىل الشّ ارع والحاجة إىل التّغيري
يف هذه املرحلة ال ّدقيقة من تاريخ البالد ،والتي شارف فيها
املسار االنتقايل عىل ال ّنهاية.
•مدى استجابة الحكومة االئتالف ّية الحال ّية لتطلّعات املواطنني
إىل تأمني أسباب العيش الكريم ،وتحقيق العدالة ،وتوفري املناخ
والخاصة.
املناسب ملامرسة الح ّريات العا ّمة
ّ
•مدى قدرة االئتالف الحاكم عىل تحويل نجاحه االنتخايب إىل نجاح
تنموي ،يساهم يف بعث مواطن الشّ غل ،والح ّد من التّفاوت بني
الظل ،وتحريك عجلة االستثامر ،والح ّد
املدن الكربى ومناطق ّ
من غالء األسعار ،ودعم القدرة الرشائ ّية للمواطن.
•مدى استعداد قوى املجتمع املدين واملنظّامت النقاب ّية واألحزاب
السياس ّية الفاعلة والجمع ّيات األهل ّية للقبول بفكرة التم ّرد،
بديل من قواعد التنافس ال ّدميقراطي للوصول إىل الحكم.
وتب ّنيها ً

•مدى وفاء الحكومة ال ّراهنة لعهودها يف خصوص تقديم جدول
زمني دقيق لتواريخ االنتهاء من صوغ ال ّدستور واملصادقة عليه،
ّ
والقيام بانتخابات رئاس ّية وترشيع ّية يف أقرب اآلجال.
•مدى التزام حركة مت ّرد التونس ّية باألجندة الوطن ّية ،وعدم خدمتها
ألطراف خارجيّة أو استعانتها بقوى أجنبيّة لفرض التّغيري بق ّوة
االنقالب العسكري أو التدخّل الخارجي.
هذه املعطيات وغريها يف سريورتها نحو اإلنجاز من عدمه ،ويف
تراوحها بني اإلمكان واالستحالة ،تح ّدد عىل املديني القريب والبعيد
الصعود ،ومن
حدود انتقال حركة مت ّرد التونسيّة من الكمون إىل ّ
القدرة عىل االحتجاج إىل القدرة عىل التّغيري.

95
املؤسسات السياديّة الحاكمة (املجلس
من الشّ باب إىل تغيري ّ
التّأسييس /الحكومة /ال ّرئاسة) باالستناد إىل ق ّوة الشّ ارع ودعم
تأس ًيا بتجربة  30يونيو املرصيّة.
العسكر ّ

•حملت الحركة بذور سخط عىل حكم اإلسالميّني ورشكائهم يف
وعبت عن حالة من اإلحباط لدى فئة من الشّ باب
ّ
السلطةّ ،
لعدم تح ّول مطالب الثّورة إىل واقع معيش يف حياة التونس ّيني
طوال الفرتة االنتقاليّة.

•وظّف أنصار مت ّرد التونس ّية املناخ ال ّدميقراطي املشهود يف البالد
للتّعريف مبرشوعهم واستتباع ال ّناس ،وفارقوا ال ّدميقراطيّة يف
مؤسسات
دعوتهم إىل الخروج عىل الرشعيّة االنتخابيّة وإطاحة ّ
الحكم التي أنتجها صندوق االق ـراع ،متب ّنية نهج التّحشيد
الجامهريي واستاملة العسكر يف تحقيق التّغيري املنشود.
•غلبت االنطباع ّية والتّوظيف االرتجايل عىل مقاربة مت ّرد للواقع
التّونيس ،ومل تق ّدم خارطة طريق واضحة املعامل ملستقبل البالد
بعد نقض الرشعيّة املحتمل ،ومل تبسط أمام املواطن خطّة
مفصلة ملعالجة القضايا املشكل ّية داخل االجتامع التّونيس
شاملةّ ،
(البطالة /املديون ّية /العنف السيايس).

•بدت مت ّرد التونس ّية م ّيالة إىل محاكاة ال ّنموذج املرصي يف الخروج
عىل ال ّنظام االنتقايل القائم ،وتناست اختالف ال ّزمان واملكان،
وتباين الخصائص العمران ّية والسياس ّية وال ّدين ّية للبلدين .كام مل
تجد التّأييد الواسع الذي وجدته حركة مت ّرد املرصيّة من مك ّونات
واملؤسسة ال ّدين ّية.
واملؤسسة العسكريّة
املجتمع املدين
ّ
ّ
•إ ّن ما ت ُنذر به التّجربة املرصيّة من مآالت ممكنة نحو االنقسام
والسقوط يف
السلطة ّ
الهويّايت ال ّداخيل والتّناحر الحزيب عىل ّ
قبضة العسكر واستعادة التّجربة "املبارك ّية" ،ال يُغري التونس ّيني
السيناريو املرصي.
باستنساخ ّ

السلمي عىل
•ساهم ميل التونس ّيني إىل التّنافس ال ّدميقراطي ّ
السلطة وقبولهم بفكرة الحكم التّوافقي عىل عالّته يف الح ّد من
ّ
حامسهم إىل تأييد حركة مت ّرد غري مأمونة العواقب وغري واضحة
البدائل.
تبقى حركة مت ّرد التونسيّة ظاهرة اجتامعيّة كامنة ،وظاهرة صوتيّة
إعالميّة بارزة قد تتح ّول عىل املدى البعيد من االحتجاج إىل القدرة
االستنتاجات
عىل التّغيري؛ وذلك إذا ط ّورت آل ّياتها ،ومقوالتها ،ومناهجها يف فهم
جسدت حركة مت ّرد التونسيّة أحد مظاهر الحراك املواطني /ال ّراهن التّونيس بتعقيداته املختلفة ،وإذا مل يتمكّن الحكّام من
• ّ
وعبت عن تطلّعات عدد تحويل الوعد بغد أفضل من شعار إىل حقيقة معيشة يحياها ال ّناس.
االجتامعي يف تونس بعد الثورةّ ،

