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 المقدمة 
ر  الضــّر ألحقــت  وعميقــة  بأزمــة هيكليــة  تمــّر تونــس 
بــكّل المجــاالت والمؤسســات، بمــا فــي ذلــك الفضــاء 
وإذ   عســير. 

ٍ
يــزال المتحــان وال  ي تعــّرض  الــذ المدنــي 

شــهدت البــالد خالل الســنوات العشــر الماضيــة حالًة 
وتفاقــم  مــّو  النُّ نســب  وتراجــع  االســتقرار  عــدم  مــن 
واالقتصاديــة،  والسياســية  االجتماعيــة  المشــكالت 
الرئيــس  أن توّلــى  ازدادت ســوءاًّ منــذ  األوضــاع  أن  إاّل 
الخامــس  فــي  الكاملــة  الســلطة  ســعيد  قيــس 
بحــّل  وقــام   ،2021 تموز/جويليــة  مــن  والعشــرين 
االســتثناء،  حالــة  وإعــالن  الدســتور  وإلغــاء  البرلمــان 
فتفاقمــت األزمــة وتعــّددت انعكاســاتها علــى جميــع 
ــد  ــورة يج الث ــذ  ــّرة من ــات. إذ ألول م ــاالت والقطاع المج
جّديــة،  لمخاطــر  معّرضــًا  نفســه  المدنــي  الفضــاء 
جعلــت القائميــن عليــه يســتعّدون مــن جديــد لخــوض 
معــارك علــى مختلــف الجبهــات مــن أجــل الحفــاظ علــى 
وتضحيــات  نضــاالت  بعــد  حّققوهــا  التــي  المكاســب 
كبيــرة. ورغــم أن فّعاليــات المجتمــع المدنــي بمختلــف 
والجمعيــات  النقابــات  مثــال  الحيويــة  القطاعــات 
ــة،  ــات الطالبي ــة والفّعالي ــة الحقوقي ــوية والحرك النَس
الرئيســي  الحــدث  أن  إاّل   

ٍ
متفــاوت  

ٍ
بنســق اســتمرت 

الفتــرة  طيلــة  الفعاليــات  هــذه  جميــع  اختــرق  ي  الــذ
ي  التحــّد هــو  التقريــر  هــذا  يغّطيهــا  التــي  الزمنيــة 
فــي  يتمّثــل  ي  والــذ األطــراف،  جميــع  واجهتــه  ي  الــذ
ي حصــل علــى رأس الســلطة واســتهدف  الــذ التغييــر 

بُرمّتهــا. والمدنيــة  السياســية  المنظومــة 

الوضع السياسي  
سياســيًا، انفــرد الرئيــس ســعيد بــكّل الســلطات، ولم 
ّي طــرف إاّل فــي حــاالت  أ الــى استشــارة  يُعــد فــي حاجــة 
نــادرة واســتثنائية، وغالبــًا مــا يكــون ذلــك فــي مســائل 
ى  الكبــر السياســية  باالختيــارات  تقنيــة ال عالقــة لهــا 
للدولــة وبتســيير الشــأن العــام. كمــا دخــل الرئيس في 
 مفتوحــة مــع أغلب األحــزاب، خاصــًة الوازنة منها. 

ٍ
حــرب

ومنــع  تجميــده،  بعــد  البرلمــان  حــّل  فــي  ذلــك  تمّثــل 
نّوابــه مــن الســفر، واعتبارهــم "مّتهميــن" إلــى أن تثبــت 
ر  براءتهــم. وفــي غيــاب ســلطة تشــريعية مُنتخبــة، قــّر
البــالد عبــر المراســيم. وأصــدر  الرئيــس ســعيد حكــم 
ــخ  بتاري ــادر  ــدد 117 الص ــوم ع ــياق المرس ــذا الس ــي ه ف
ي بموجبــه منــح لنفســه  الــذ أيلول/ســبتمبر 2017،   23
أهمهــا إصــدار قوانيــن فــي  صالحيــات مُطلقــة، مــن 
الحيــاة دون  شــكل مراســيم تشــمل جميــع مجــاالت 
 مــن األطــراف بمــا فــي 

ٍ
ّي طــرف أ استشــارة أو موافقــة 

ذلــك المؤّسســات الدســتورية. كمــا نّظــم استشــارة 
 جديــد. ورغــم أن هــذه 

ٍ
وطنيــة تمهيــدًا إلصــدار دســتور

أقــل مــن ثلــث  ى  يشــارك فيهــا ســو االستشــارة لــم 
اعتمــد  أنــه  االنتخابيــة، إال  القائمــات  لين فــي 

ّ
المســج

علــى النتائــج التــي أســفرت عنهــا، ومضــى مباشــرًة نحــو 
 جديــد بحجــة أن 94 % مــن المشــاركين 

ٍ
إصــدار دســتور

ــؤالء  ــب ه ــم أن أغل ــم، رغ ــوا بنع ــارة صّوت ــي االستش ف
ــتور 2014.  ــتبدال دس ــوا باس ــم يطالب ل

كان ُيفتــرض أن تشــارك األحــزاب ومكّونــات المجتمــع 
أفــكار  مناقشــة  فــي  المواطنيــن  وعمــوم  المدنــي 
لكــّن  صياغتــه،  فــي  والمســاهمة  الجديــد  الدســتور 
ــّون  ــة تتك ــن لجن ــة تعيي البداي ــي  ــار ف ــة اخت الدول ــس  رئي
الــوالء  ى  ســو بينهــم  يجمــع  ال  متناثريــن  أفــراد  مــن 
 
ٍ
دســتور وضــع  فــي  المشــاركة  ورغبتهــم  لشــخصه 
بديــل يســحب البســاط مــن أحــزاب المرحلة الســابقة. 
ورغــم مقاطعــة جميــع ُعمــداء الجامعــات، واألغلبيــة 
السياســي  الَطيــف  ممّثلــي  مــن  جــدًا  الواســعة 
بــذل رئيســها المعّيــن أســتاذ  اللجنــة،  والمدنــي لهــذ 
ي العميــد الصــادق بلعيــد جهــودًا  القانــون الدســتور
 بديــل تــم 

ٍ
حتــى تّوجــت أشــغالها بتحريــر وثيقــة دســتور
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يتــمّ اعتمــاد  الدولــة، لكــن وبــدَل أن  رفعهــا إلــى رئيــس 
 
ٍ
دســتور بنشــر  الجميــع  ســعيد  فاجــأ  الوثيقــة،  هــذه 

الرائــد  جاهــز قــام بصياغــة جميــع فصولــه، ونشــره فــي 
الرســمي.

مــا فعلــه رئيس الدولة مع الدســتور، كــّرره مع القانون 
ي حــّرره بنفســه، وأصــدره بتاريخ  االنتخابــي الجديــد الــذ
أيلول/ســبتمبر 2022، واعتمــد فيــه نظــام االقتــراع   15
ي بمُقتضــاه ســيتمّ  القوائــم، والــذ بــدَل  علــى األفــراد 
بتاريــخ 17 كانــون األول/ البرلمانيــة  تنظيــم االنتخابــات 

التعديــالت، تــمّ إقصــاء  ديســمبر 2022. وبموجــب هــذه 
البرلمــان  األحــزاب السياســية مــن المشــاركة. كمــا أن 
الجديــد ليــس مــن صالحياتــه  الدســتور  وفــق  القــادم 
يكــون  ولــن  الدولــة،  رئيــس  أو  الحكومــة  محاســبة 
يمّثلــون  وإّنمــا  الشــعب،  عــن  ممّثليــن  المرّشــحون 
الدوائــر المحليــة، ويمكــن عزلهــم مــن  منتخبيهــم فــي 

ــم.  ــة منه الوكال ــحب  ــة س آلّي ــتعمال  ــالل اس خ

ألغــى  الدولــة،  مقاليــد  جميــع  علــى  يســتولي  وحتــى 
عــن  المســتقّلة  الســلطة  صفــة  ســعيد  الرئيــس 
ي اعتبــره وظيفة كبقيــة الوظائف تخضع  القضــاء، الــذ
إلرادة الســلطة التنفيذيــة ممّثلــًة برئيــس الدولــة. كما 
التنصيــص علــى المجلــس األعلــى للقضــاء فــي  ألغــى 
الثــورة ألول  انتخابــه بعــد  الدســتور، وهــو مجلــس تــمّ 
المكاســب  أهــم  مــن  واعُتبــر  البــالد،  تاريــخ  فــي  مــّرة 
أصبــح  بذلــك  الُقضــاة.  أجلهــا مئــات  التــي ناضــل مــن 
المســؤول مباشــرًة  التنفيذيــة هــو  الســلطة  رئيــس 
بيــن  علــى القضــاء، فــي تعــدٍّ صــارخ علــى مبــدأ الفصــل 
الســلطات. وقــّرر فــي الســياق نفســه إعفــاء 57 قاضيــًا 
بُتهــمٍ مختلفــة. ورغــم نقــض المحكمــة  عــن العمــل 
التعّســفي نظــرًا لخلــّو ملفــات  اإلداريــة لهــذا اإلجــراء 
هــة 

ّ
أدّلــة تثبــت صحــة االتهامــات الموج المعفيّيــن مــن 

يــزال  الرئيــس ســعيد علــى طردهــم. وال  إليهــم، أصــّر 
 قضائيــة دوليــة، بما 

ٍ
هــذا الملــف معروضــًا علــى هيئــات

التــي اعترضــت  المّتحــدة  ــم  التابعــة لألمّ فــي ذلــك تلــك 
القــرارات ســواَء  أكثــر مــن مناســبة علــى مختلــف  فــي 
أو بغيــره  المتعّلقــة بالمــس مــن اســتقالل القضــاء 

الدســتورية. المؤّسســات  مــن 

ي تونس تحت الحكم الفرد
ــل  بالكام ــة  ــت خاضع ــس أصبح ــول أن تون الق ــن   ُيمك
العــام  ي يعمــل علــى إدارة الشــأن  الــذ ّي  الفــرد للحكــم 
ومنّظمــات  واألحــزاب  المؤّسســات  عــن  بعيــدًا 
المجتمــع المدنــي، ويبنــي شــرعيته علــى ســردية التأييد 
ي  القاعــد بالنظــام  ُيســمّى  مــا  خــالل  مــن  الشــعبي 
ــدث  ــام يتح ــو نظ ــه. وه أركان ــت  ــى تثبي ــل عل ي يعم ــذ ال
وبيــن  بينــه  فوقيــة  عالقــة  ويقيــم  الشــعب،  باســم 
الرئيــس المفــّوض باســم الشــعب، دون األخــذ بعيــن 
أحــزاب  الهيــاكل والتنظيمــات الوســيطة مــن  االعتبــار 
تمكيــن  ــة 

ّ
بحج وذلــك  مدنــي،  مجتمــع  ومنّظمــات 

بأنفســهم دون  إدارة شــؤونهم  المواطنيــن ألدوات 
اللجــوء إلــى أطــراف وســيطة تســحب منهم الســلطة 
هــي  المســار  هــذا  حصيلــة  لكــّن  إرادتهــم.  ّيــف  وتَز
محاســبة،  وال  رقيــب  دون  ليحكــم  الرئيــس  تفويــض 
هتهــا حكومــات دول 

ّ
وج التــي  االنتقــادات  رغــم  وذلــك 

غربيــة عديــدة مثــل الواليــات المّتحــدة األميركية ودول 
حقوقيــة  مؤّسســات  جانــب  إلــى  األوروبــي  االّتحــاد 
بــأن تونــس قــد انحرفــت عــن االنتقــال  دوليــة اعتبــرت 

االســتبداد.  الــى دائــرة  وعــادت  الديمقراطــي 
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ي   اقتصاد
ٍ
على أبواب انهيار

 تعيــش الدولــة التونســية أزمًة شــاملة غير مســبوقة. 
ــبب  ــة، بس ــة العمومي المالي ــاق  ــن اختن ــي م ــي تعان فه
ــع  ــات م ــت المفاوض ــا طال ــذ 2011. كم ــم من  متراك

ٍ
ــز عج

الــى  بعــد  التوّصــل  يتــم  ولــم  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ــعًا  ــال واس ــح المج ــأنه أن يفت ــن ش ــترك م  مش

ٍ
ــاق اتف

العالميــة  التمويــل  مؤّسســات  بقيــة  مــع  للتعامــل 
فــي  الحكومــة  تنجــح  لــم  المقابــل  فــي  واإلقليميــة. 
الحصــول علــى مــوارد ماليــة داخليــة كافيــة مــا اضطرها 
 

ٍ
البنــوك المحليــة بنســب التدايــن مــن  إلــى رفــع نســق 

غيــر مســبوقة. 

النمــّو إلــى  الدولــي أن تتراجــع نســبة  البنــك   كمــا توّقــع 
حــدود 2,7 بالمائــة مــع نهايــة الســنة الجاريــة 20221 وأن 
ــدود 6%   ــي ح ــد أن كان ف ي 10 % بع ــار التج ــز  ــغ العج يبل
البطالــة جاثمــًة  أزمــة  خــالل الســنة الماضيــة. وال تــزل 
بــكّل ثقلهــا خاصــًة بطالــة حاملــي الشــهادات العليــا2، 
ــد 19  ــات كوفي ــبب مخّلف ــوءًا بس ــاع س وازدادت األوض
وتداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة وعجــز الحكومة 
التــي ُفقــدت  المــواد األساســية  عــن توفيــر العديــد مــن 

  .
ٍ

 مُشــط
ٍ

مــن األســواق وارتفعــت أســعارها بشــكل

وضع اجتماعي صعب 
ومتفجر

والسياســية علــى  االقتصاديــة  األوضــاع  انعكســت    
وّلــد مظاهــر   ســلبي، ممــا 

ٍ
بشــكل االجتماعــي  المُنــاخ 

المواطنيــن.  أوســاط  فــي  عــام   
ٍ

وغضــب  ٍ ُســخط 
صعــود  المنقضيــة  الســنة  طيلــة  البــالد  وشــهدت 
حــركات احتجاجيــة فــي العديــد مــن القطاعــات الحيوية 

أهمّهــا: مــن 

ـ اشــتباٌك متجــّدد مــع المعلميــن: تجــّددت المواجهــة 
حيــث  األساســي،  التعليــم  ونقابــات  الحكومــة  بيــن 
مدّرســو  قادهــا  واســعة  احتجاجيــة  حركــة  اندلعــت 
التربيــة  التــزام وزارة  المرحلــة اإلعداديــة بســبب عــدم 
ــدت  ــي تعهّ ــم، والت ــع نقابته ــت م أبرم ــي  الت ــة  باالتفاقي
المعلميــن  أوضــاع  بتســوية  الحكومــة  فيهــا 
مــن  طويلــة   

ٍ
لفتــرة عانــوا  الذيــن  النــّواب  واألســاتذة 

ــم  ــدم حصوله ــى ع ــة إل ــّش، إضاف اله ــل  ــكال العم أش
فــي  الدخــول  فقــّرروا  عــّدة،   

ٍ
ألشــهر رواتبهــم  علــى 

 مــن 
ٍ
ألــف تلميــذ إضــراب دام شــهرين، وهــو مــا حــرم 100 

ــي  ــلٍّ ظرف ــى ح ــل إل التوّص ــم  ــة. ورغ الدراس ــي  ــم ف حّقه
وســائل  اســتعمال  إلــى  الحكومــة  لجــأت  أن  بعــد 
متعــّددة الحتــواء االحتجاجــات، بمــا فــي ذلــك االعتــداء 
أّن مــا حصــل كان لــه  المُضربيــن، إاّل  علــى المعلميــن 

وُأســرهم. التالميــذ  علــى  الســيئ  األثــر 

احتجاجيــًا  حــراكًا  البــالد  شــهدت  النفايــات:  معركــة  ـ 
 مــن مناطــق 

ٍ
البيئيــة فــي عــدد بســبب تدهــور األوضــاع 

التــي  البدايــة مــع معتمديــة "عقــارب"  وكانــت  البــالد. 
الشــروع  تــمّ  ي  الــذ  

ّ
المصــب علــى  ســكانها  احتــّج 

 
ٍ

بغلقــه ألســباب  ســابق 
ٍ
رغــم صــدور قــرار فــي حفــره 

العــام  صحيــة. وأدت االحتجاجــات إلــى إعــالن اإلضــراب 
األمــن  وحصلــت مواجهــات مــع قــوات  المدينــة،  فــي 
 

ٍ
بجــروح آخريــن  وإصابــة   

ٍ
أســفرت عــن ســقوط قتيــل

النفايــات إلــى مدينــة  أزمــة  انتقلــت  متفاوتــة. بعــد ذلــك 
ــل  ــة، فحص ــد العاصم ــة بع الثاني ــة  ــس، المدين صفاق
اشــتباٌك واســع النطاق بيــن المواطنين والســلطات 
المدنــي  المجتمــع  وخــاض  والمركزيــة.  المحليــة 
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الســلطة  ضــد  مفتوحــًا  صراعــًا  والوطنــي  المحلــي 
التونســية  اّتحــاد الشــغل والرابطــة  التنفيذيــة بقيــادة 
المحاميــن  وعمــادة  اإلنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع 
 
ٍ
ى دفاعــًا عــن حــّق المواطنيــن فــي بيئــة ومنّظمــات أخــر

ســليمة.

الهجــرة  موجــات  تصاعــدت  النظاميــة:  غيــر  الهجــرة  ـ 
 

ٍ
بشــكل "الحرقــة"  التونســيون  عليهــا  يطلــق  التــي 

مختلــف  مــن  الضحايــا  توالــى  وقــد  مســبوق.  غيــر 
أبنــاء مدينــة  التونســية. وتعتبــر قضيــة  المحافظــات 
ــي  الت ــاوية  ــاالت المأس الح ــر  أكث ــن  ــس " 18 ـ 18 " م جرجي
الضحايــا  أســر  تّتهــم  حيــث  خطيــرًا،  مُنعرجــًا  اتخــذت 
يكــون لهــا  أن  باحتمــال  البحريــة  األمنيــة  الســلطات 
ــا.  أبناؤه ــه  ي كان علي ــذ ال ــرة  ــارب الهج ــرق ق ــي غ دوٌر ف
بشــفافية  التنفيذيــة  الســلطة  تتعامــل  أن  وبــدَل 
ــن   م

ٍ
ــلة ــي سلس ــها ف ــت نفس ــة، وّرط الحادث ــذه  ــع ه م

أثــارت غضــب األهالــي  التــي  الممارســات المشــبوهة 
الذيــن دخلــوا فــي مواجهــة مــع الحكومــة، حيــث أعلنــوا 
بــاآلالف  ــه 

ّ
التوج  عــام، قبــل أن يقــّرروا 

ٍ
أكثــر مــن إضــراب

صغــارًا وكبــارًا، نســاًء ورجــااًل نحــو جزيــرة جربــة حيــث 
تبليــغ  أجــل  مــن  الفرنكفونيــة  القمّــة  ُتعقــد  كانــت 
أصواتهــم إلــى رئيــس الجمهوريــة، لكــنَّ قــوات األمــن 
الجزيــرة.  بالقــّوة مــن دخــول  ومنعتهــم  تصــّدت لهــم 
عــدًا إعالميــًا وسياســيًا 

ُ
ب الحــدث  وهــو مــا أضفــى علــى 

اســتثنائيًا. 

القطــاع مــن  ُيعتبــر هــذا  المهــّدد:  الصّحــي  القطــاع   
 

ٍ
التــي تراجــع أداؤهــا بشــكل الرئيســية  بيــن القطاعــات 

ــرة  ــبب هج ــاء بس
ّ
ــدد األطب ــض ع ــث انخف ــوظ، حي ملح

مستشــفيات  بنــاء  يتــمّ  أن  وبــدَل  منهــم.  الكثيــر 
أنــا يقــظ " أن المستشــفيات  أثبتــت منّظمــة "  جديــدة، 
ــاع  ــل قط ــا دخ ــددًا. كم ــت ع ــس تراجع ــة بتون العمومي
ثالثــة  قــّررت  أن  بعــد  خطيــرة   

ٍ
مرحلــة فــي  األدويــة 

ــباب  ــس ألس ــن تون ــحاب م ى االنس ــر ــة كب ــر أجنبي مخاب
ى  الماليــة، مــا أد متعــددة مــن بينهــا فقــدان الســيولة 
بينهــا  مــن  الســوق  مــن  عديــدة  أدويــة  فقــدان  إلــى 

 مُزمنــة. 
ٍ

أدويــة حيويــة ألمــراض

الرســمية  األرقــام  أنَّ  رغــم  البطالــة:  أزمــة  اســتمرار  ـ 
البطالــة فــي حــدود  بقــاء معــدل  تحّدثــت مؤخــرًا عــن 
يقــّل عــن 45  أنَّ مــا ال  أكّــدوا  الخبــراء  أنَّ عديــد  15 % إاّل 
العاملــة  القــّوة  ضمــن  لين 

ّ
مســج كانــوا  ممــن  ألفــًا 

 قــد تعــود 
ٍ

العــام ألســباب اإلحصــاء  ُانســبوا مــن  قــد 
بالخصــوص  أو  القانونيــة  الهجــرة  إلــى تفاقــم ظاهــرة 
األخيــرة  الســنة  خــالل  شــهدت  التــي  النظاميــة  غيــر 
التنســيق  رغــم  ذلــك  حصــل  عاليــة.  تضّخــمٍ  نســبَة 
بيــن حكومــات االّتحــاد األوروبــي مــن  الواســع  األمنــي 
ى، حيــث تــمَّ   أخــر

ٍ
التونســية مــن جهــة جهــة والحكومــة 

 رســمية فــي هــذا الشــأن3 للحّد 
ٍ

التوقيــع علــى اتفاقيــات
الهجــرة.      مــن 

كمــا عــادت بقــّوة ظاهــرة اإلقــدام علــى االنتحــار حرقــًا 
أمــام المؤّسســات العموميــة. وفــي  أو  فــي الشــوارع 
فــي  باليــأس  اإلحســاس  علــى  خطيــر  مؤشــٌر  ذلــك 
وغيــاب  اآلفــاق  انســداد  نتيجــة  الشــباب،  أوســاط 

وجّديــة. فعليــة  تنمويــة  مبــادرات 

 احتجاجيــة شــهدتها 
ٍ

أّدت هــذه األوضــاع إلــى تحــركات
أشــكااًل  واّتخــذت  انقطــاع،  الحاليــة  مــن دون  الســنة 
االحتجاجيــة  والوقفــات  التجمّعــات  مثــل  متعــّددة 
أطــراٌف عــّدة مــن  بهــا  واالعتصــام، قامــت  والتظاهــر 
ــة،  ــة عَفوي ــّركات مواطني ــات وتح ــزاب وجمعي ــا أح بينه
يــزال  ي نجــح وال  الــذ إلــى جانــب االّتحــاد العــام التونســي 
 كبيــر مــن المؤّسســات العموميــة4. كمــا 

ٍ
فــي شــّل جــزء

ــت فئــات كثيــرة مــن أصحــاب العمــل الهــّش مثل 
ّ

احتج
ــال  المــدارس أو عمّ العامــالت الفالحيــات5، ومعّلمــي 
ومختلــف  الجامعــات،  وطلبــة  والحظائــر6،  البلديــات 
األجــرة،  ســّيارات  وســائقي  المهنيــة،  القطاعــات 
وغيرهــم مــن الفئــات المهــّددة فــي عيشــها وظروفهــا 
اللجــوء  تــمّ  التحــّركات  تلــك  ولمواجهــة  االجتماعيــة. 
ى األمــن التــي قامــت بانتهــاكات   مكّثــف إلــى قــو

ٍ
بشــكل

نــّددت بهــا المنّظمــات الحقوقيــة والمجامــع المدنية7 
.
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المدنــي  المجتمــع  أوضــاع 
بعــد  االجتماعيــة  والحــركات 

تمــوز يوليــو/   25

 السياق العام 
فــي  وهامّــًة  مختلفــًة  أدوارًا  المدنــي  المجتمــع  لعــب 
البــالد،  التــي عرفتهــا  األساســية  المحطــات  مختلــف 
ــي.  ــرن الماض الق ــات  ــبعينيات وثمانيني ــذ س ــًة من خاّص
ــن  ــر م الكثي ــراق  ــي اخت ــي ف ــن عل ب ــس  الرئي ــاح  ــم نج ورغ
الجمعيــات والمنّظمــات، إاّل أنــه لقي صمــودًا ملحوظًا 
 منهــا حافظت علــى اســتقاللية قرارها، 

ٍ
مــن قبــل عديــد

يــات  الحّر الدفــاع عــن  بــأداء مهامّهــا فــي  وتمّســكت 
بالخصــوص  الــدور  هــذا  وبــرز  االجتماعيــة.  والعدالــة 
بــن علــي، ليّتخــذ  األخيــرة مــن نظــام  األســابيع  خــالل 
تغييــر  إلــى  ى  أّد الثــورة  نجــاح  بعــد  جديــدًا  مُنعرجــًا 
ــر2011. الثاني/يناي ــون  ــذ 14 كان ــي من ــهد السياس المش

مختلــف  مــع  اشــتباًك  فــي  المدنــي  المجتمــع  دخــل 
العــام طيلــة العشــرية  أدارت الشــأن  التــي  الحكومــات 
التــي تصــّدت  األطــراف  الماضيــة، إذ كان فــي مقّدمــة 
الترويــكا ". كمــا حــاول  النهضــة خــالل حكــم "  لحركــة 
أدوارًا متناقضــًة طيلــة  يلعــب  أن  المدنــي  المجتمــع 
وعنــد  السبســي  قايــد  الباجــي  الرئيــس  حكــم  فتــرة 
القــول  وُيمكــن  الســلطة.  تونــس  نــداء  حــزب  توّلــي 
 مالئمــة 

ٍ
بيئــة بــأن المجتمــع المدنــي أســهم فــي خلــق 

عليهــا  أقــدم  التــي  تموز/يوليــو   25 لحركــة  مهّــدت 
ّي ضــّد  القــو بســببها هجومــه  وبــّرر  الرئيــس ســعيد، 
التــي شــاركت فــي الســلطة خــالل الســنوات  األحــزاب 
ــع  ــه المجتم ه

ّ
ي وج ــذ ال ــد  النق ــّن  ــة. لك ــر الماضي العش

منــه  الهــدف  كان  السياســية،  الطبقــة  الــى  المدنــي 
الديمقراطيــة والحقوقيــة، وليــس  حمايــة المكاســب 

التنــازل عنهــا. 

إجراءاتــه  عــن  ســعيد  الرئيــس  أعلــن  عندمــا 
الّلحظــة  تلــك  تكــون  أن  كثيــرون  توّقــع  االســتثنائية، 

ومؤّسســاتها،  الدولــة  لضعــف  حــدٍّ  لوضــع  فرصــًة 
البــالد  وإدخــال  السياســي،  اإلســالم  مــن  والتخّلــص 
فــي ديناميــة جديــدة قــد تقــود إلــى قيــام ديمقراطيــة 
معظــم  ّيــدت  أ الســياق  هــذا  فــي  وفعليــة.  حقيقيــة 
ي  الــذ المُنعــرج  هــذا  المدنــي  المجتمــع  منّظمــات 
وجيــزة، خاصــًة   

ٍ
وبعــد مــرور فتــرة البــالد، لكــن  دخلتــه 

 مباشــر 
ٍ

ي هــّدد بشــكل الــذ بعــد صــدور المرســوم 117 
بــدأت هــذه المنّظمــات  بُرمّتــه،  الديمقراطــي  االنتقــال 
وتشــعر  الرئاســي،  للمســار  تقييمهــا  تعيــد  المؤّثــرة 
يــات. كمــا شــرعت  الديمقراطيــة والحّر بخطورتــه علــى 
فــي توجيــه رســائل متتاليــة إلــى الرئيــس ســعيد، تدعــوه 
إلــى توضيــح أهدافــه وإعــالن برنامجــه السياســي. ولمّا 
تأكّــدت مــن أنــه يعمــل علــى نســف المفاهيــم التــي قــام 
الديمقراطــي، قــّررت هــذه المنّظمــات  عليهــا المســار 
جديــد  والعــودة مــن  الرئاســية،  ي لالختيــارات  التصــّد
النــزوع  بيــن مكّوناتهــا لمواجهــة مخاطــر  التنســيق  إلــى 
تنظيــم  علــى  ذلــك  فــي  واعتمــدت  االســتبداد.  نحــو 
ــارع  ــى الش ــزول إل الن ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم  احتجاجي

ٍ
ــّركات تح

الجمعيــات  هــذه  أن  ورغــم  باالنتهــاكات.  والتنديــد 
بعيــدًا  والبقــاء  باســتقالليتها  متمّســكًة  بقيــت 
قبلــت  أنهــا  إال  وأجنداتهــا،  السياســية  األحــزاب  عــن 
أحــزاب  إلــى جانــب  المبــادرات  بعــض  المشــاركة فــي 

وحلفائهــم. لإلســالميين  مُناهضــة  ديمقراطيــة 
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ــد  ــراغ. لق ــن ف ــأت م ي ــم  ــعيد ل ــس س ــه قي ــدم علي ــا أق م
جائحــة  عــن  ترّتبــت  التــي  الكارثيــة  النتائــج  اســتغّل 
تكــون  أن  تونــس  فــي  أحــٌد  يتوّقــع  ولــم   .19 كوفيــد 
السياســي،  الوضــع  آثــاٌر خطيــرة علــى  الجائحــة  لهــذه 
المدنــي.  الفضــاء  وعلــى  يــات  الحّر وبالخصــوص علــى 
فعندمــا عجــزت حكومــة هشــام المشيشــي عــن توفير 
ــب  ــن نس ــف م ــة للتخفي ــرعة المطلوب ــات بالس اللقاح
أرقامــًا قياســية، اســتغّل رئيــس  التــي بلغــت  الوفّيــات 
الحكومــي،  العجــز  ذلــك  ســعيد  قيــس  الجمهوريــة 
باســتثماره سياســيًا مــن خــالل تعميــق نقمــة  وقــام 
ــف  ــي تق الت ــزاب  ــى األح ــة وعل ــى الحكوم ــن عل المواطني
ي.  ــد  تراجي

ٍ
ــكل ــا بش ــت أوضاعه ــي تفاقم ــا، والت وراءه

أجــل  مــن  موقعــه  مــن  الرئيــس  يســعى  أن  بــدَل  إذ 
الظــروف  تلــك  خــالل  عاجلــة   

ٍ
وبصفــة الحصــول، 

الــدول  مــن  اللقاحــات  مــن  المزيــد  علــى  الصعبــة، 
تســتفحل  الوبائيــة  الحالــة  تــرك  لتونــس،  الصديقــة 
والتراخــي  بالعجــز  الحكومــة  اّتهــام  يتمّكــن مــن  حتــى 
ــت  ــة، فكان الجائح ــن  ــا ع ــؤولية وحده ــا المس وتحميله
ــة  ــى رئاس ال ــه  ــذ وصول ــا من انتظره ــي  الت ــة  ــك الفرص تل

والدولــة.  الســلطة  الهيمنــة علــى  أجــل  الدولــة مــن 

الرئيــس ســعيد المؤّسســتين  بنــاًء علــى ذلــك، أقنــع   
العســكرية واألمنيــة بمــا أســماه "الخطــر الداهم" على 
البــالد، واســتعان بهما لتنفيذ أجندته السياســية التي 
الديمقراطــي.  االنتقــال  أســس  الــى تقويــض  تهــدف 
بإزاحــة خصومــه السياســيين مــن مواقــع  ولــم يكتــف 
اّتهــام كّل الطبقــة السياســية  بــل َعمــد إلــى  الســلطة، 
الديمقراطــي  الثــورة، واعتبــر المســار االنتقالــي  بخيانــة 
بنــاًء علــى  ر  الثــورة وعلــى الشــعب. وقــّر "مؤامــرًة " علــى 
ذلــك التخّلــي عــن أغلــب المؤّسســات الدســتورية التــي 
تــمّ إرســاؤها بدعــمٍ مــن المجتمــع الدولي مثــل " الهيئة 
بتجميدهــا  قــام  التــي   " الفســاد  لمقاومــة  الوطنيــة 
وإقالــة رئيســها واّتهامــه بالفســاد. كمــا هيمَــن علــى 
أزاح  التــي  لالنتخابــات"  المســتقّلة  العليــا  "الهيئــة 
 لــه، وأخضعهــا إلرادتــه 

ٍ
رئيســها واســتبدله بآخــر مــوال

ــيًا  ــرًا رئاس أم ــياق  ــس الس ــي نف ــدر ف ــية. وأص السياس
الثاني/نوفمبــر 2021، يقضــي بحــذف  بتاريــخ 24 تشــرين 
المركزيــة  وإلحــاق هياكلهــا  المحليــة  الشــؤون  وزارة 
هَويــة بــوزارة الداخليــة، رغــم أن هــذه الــوزارة كانت 

َ
والج

التــي  المحليــة  الســلطة  األولــى لتركيــز  النــواة  بمثابــة 
ــًا  ــًا مالي ــة دعم الديمقراطي ــدول  ال ــف  ــا مختل ــرت له وّف
المُنتخبــة  البلديــات  وجــدت  وبذلــك  ضخمــًا.  وتقنيــًا 
 

ٍ
بشــكل لتونــس  السياســي  التاريــخ  فــي  مــّرة  ألول 
وصايــة  ديمقراطــي، نفســها تعــود مــن جديــد تحــت 
ــن  ــًا ع الدولــة نهائي رئيــس  الداخليــة8. كمــا تخّلــى  وزارة 
الهيكليــة  األزمــة  ــة 

ّ
بُحج االنتقاليــة  العدالــة  مســار 

هــذه  أن  وتبّيــن  ســابقًا  بهــا  مــّرت  التــي  والسياســية 
أرض  علــى  تنفيذهــا  يمكــن  ال  السياســية  هــات 

ّ
التوج

الفضــاء  وتهديــد  يــات  بالحّر المســاس  دون  الواقــع 
المدنــي . 
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ى  المجتمع المدني ينأ
بنفسه عن مسار الرئيس

فــي  نفســها  المدنــي  المجتمــع  منّظمــات  وجــدت 
 صعــب، فكثيــر منهــا يعتــرض علــى 

ٍ
البدايــة أمــام اختبــار

وال  أوضــاع مــا قبــل 25 تموز/يوليــو.  البــالد إلــى  رجــوع 
يعــود ذلــك فقــط إلــى تباُينها مع " اإلســالم السياســي" 
لمؤّسســات  الضعيــف  األداء  بحكــم  أيضــًا  ولكــن 
البــالد.  الثــورة وفشــلها فــي إدارة شــؤون  الدولــة بعــد 
أن تكــون شــريكًا مــع  المنّظمــات  وقــد حاولــت هــذه 
رئيــس الدولــة فــي المرحلــة الجديــدة، وأن تشــّكَل قــّوة 
اقتــراح حتــى تحــّد مــن محاولــة هيمنتــه علــى الفضــاء 
علــى  إصــراره  وبســبب  لكــن  والسياســي،  المدنــي 
ي  النــأ العديــد منهــا  ر  والقيــادة، قــّر بالتوجيــه  االنفــراد 
الديمقراطيــة   يهــدف إلــى تقويــض 

ٍ
عــن تزكيــة مســار

الثــورة بفضــل   تحّققــت بعــد 
ٍ

والقضــاء علــى مكاســب
الميدانــي. والنضــال  الصمــود 

تّتســم  بقيــت  لكنهــا  المقاومــة،  أشــكال  تعــّددت 
ــادرة  ــع والق ــدة للجمي المَوحَّ ى  ــرؤ ال ــاب  ــّتت وغي بالتش
التغييــر  ى لصالــح أطــراف  القــو علــى تعديــل موازيــن 
المدنــي ال تريــد  المجتمــع  الديمقراطــي. فمنّظمــات 
ــي  ــها ه ــى نفس ــمًة عل ــزاب المنقس ــب دور األح أن تلع
مكّوناتهــا،  مختلــف  بيــن  ثقــة  أزمــَة  وتعيــش  أيضــّا، 
يــد حركــة النهضــة  يــده فــي  ومعظمهــا يرفــض وضــع 
آلــت إليــه  ى فيمــا  التــي يقــع تحميلهــا مســؤولية كبــر

البــالد. أوضــاع 

نحو تعديل قانون 
الجمعيات

ــحب  ــد س ــه بع أن ــي  ــع المدن ــات المجتم ــت منّظم أدرك
والبرلمــان، تّتجــه  األحــزاب  أقــدام  البســاط مــن تحــت 
وضعهــا  تغييــر  خــالل  مــن  فيهــا  التحّكــم  نحــو  النّيــة 
القانونــي. وهــو مــا جعــل 13منّظمــة حقوقيــة تونســية 
التونســية دعتهــا  ودوليــة توجــه نــداًء إلــى الســلطات 
 
ٍ
خططهــا لفــرض قيــود التخّلــي فــورًا عــن   " إلــى  فيــه 

المدنــي"9.  المجتمــع  جديــدة علــى 

مشــروع  مســوّدة  علــى  المخــاوف  هــذه  تســتند 
يخضــع منــذ  ي  الــذ بالجمعيــات  المتعّلــق  المرســوم 
المعنيــة  الــوزارات  أشــهر للمناقشــة داخــل مكاتــب 
المرســوم  عــن  بديــاًل  ســيكون  ي  والــذ األمــر،  بهــذا 
أيلول/ســبتمبر   24 فــي  المــؤّرخ   2011 لســنة   88 عــدد 
ي حافــظ علــى أهــمّ المعاييــر  الــذ 2011. وهــو المرســوم 
وتمّــت  الجمعيــات،  تكويــن  يــة  بحّر الخاصــة  الدوليــة 
 .2014 دســتور  مــن  فصليــن  فــي  الحــّق  هــذا  دســترة 
التاريــخ  التــي توالــت بعــد ذلــك  وقــد ســبق للحكومــات 
اإلرهــاب  ــة مقاومــة 

ّ
بحج اإلنجــاز  التّفــت علــى هــذا  أن 

المجتمــع  يقظــة  األمــوال، لكــن  ي لتبييــض  والتصــّد
المحــاوالت. تلــك  أفشــلت  المدنــي 

مــن   
ٍ
وبتوجيــه تموز/يوليــو   25 بعــد  الحكومــة  عملــت 

الجمعيــات  يــة  حّر تقليــص  علــى  ســعيد  الرئيــس 
والتحّكــم فــي الفضــاء المدنــي من خالل تعديــل قانون 
 واســعًة 

ٍ
اّتجــاه منــح اإلدارة "صالحّيــات الجمعيــات فــي 

التدّخــل فــي طريقــة  وســلطًة تقديريــة تمّكنهــا مــن 
ووظائفهــا،  المدنــي،  المجتمــع  منّظمــات  تكويــن 
وأعمالهــا، وتمويلهــا، وقدرتهــا علــى التحــّدث علنــّا عــن 
آرائهــا". وســبق للرئيــس قيــس  عملهــا والتعبيــر عــن 
شــباط/فبراير   24 بتاريــخ  بكلمــة   ــه 

ّ
توج أن  ســعيد 

اّتهــم فيهــا منّظمــات المجتمــع المدنــي بخدمــة   ،2022
السياســة  فــي  التدّخــل  ومحاولــة  أجنبيــة  مصالــح 
أشــكال  جميــع  حظــر  ي  َينــو إنــه  وقــال  التونســية، 
ي جعــل ُنشــطاء  الــذ الخارجــي عليهــا10، األمــر  التمويــل 
الســيناريو  إعــادة  احتمــال  مــن  يتخّوفــون  المجتمــع 

ي فــي تونــس. المصــر
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أعــّد  عمــل11  فريــق  المجتمــع  شــّكل  ذلــك  علــى  بنــاًء 
تقريــرًا دقيقــًا رفعه إلى مجلس حقوق اإلنســان التابع 
الوشــيكة  المخاطــر  المّتحــدة لفــت نظــره إلــى  لألمّــم 
وأشــار  وأعضائهــا.  الجمعيــات  يــة  حّر تهــّدد  التــي 
المرســوم  مــن   5 الفصــل  إلــى  بالخصــوص  الفريــق 
ي بموجبــه أصبــح تنظيــم األحــزاب والنقابــات  الــذ  117
والجمعيــات ومختلــف المنّظمــات المهنيــة، بمــا فــي 
الرئاســية،  للمراســيم  خاضعــًا  تمويلهــا،  ُطــرق  ذلــك 
ومــن مشــموالت لجنــة ســيتمّ إنشــاؤها لهــذا الغــرض 
أنَّ  ي  أ السياســية.  اإلصالحــات  ببلــورة  وتكّليفهــا 
اإلشــراف علــى الجمعيــات ســيصبح مــن مشــموالت 
الســياق نفســه إعــداد  وتــمّ فــي  الجمهوريــة.  رئاســة 
مشــروع مرســوم تحــت عــدد 2011  88  مــن قبــل اإلدارة 
الحكومــة  دون  لرئاســة  التابعــة  العامــة للجمعيــات 
ــذا  ــق أنَّ ه الفري ــر  ــي. واعتب ــع المدن ــارة المجتم استش
يــة الجمعيات،  المشــروع ُيشــّكُل خطــرًا داهمــًا على حّر
ي طلبــات لتكويــن  إذ بموجبــه يمكــن لــإلدارة رفــض أ
جمعيــات جديــدة لــم تحتــرم مــا ورد فــي الفصــول 3 و 
والتــي تنــصُّ علــى  المرســوم،  الــواردة فــي هــذا  و 10   4
اإلدارة، مثــل  مســائل عامّــة قابلــة للتأويــل مــن قبــل 
هــذا  أن  كمــا  الدولــة".  وحــدة  و"تهديــد  "التطــرف" 
المرســوم  ألغــى مكســبًا هامّــًا تحّقــَق فــي  المشــروع 
ي اعتبــر أن الجمعيــة قانونيــة  الــذ الســابق للجمعيــات 
ــّق  الح ــك  ــتبدال ذل ــمّ اس ــا. وت ــالم بتكوينه ــّرد اإلع بمج
صالحيــات  اإلدارة  ُتعطــي  اإلجــراءات  مــن   

ٍ
ملــة

ُ
بج

القبــول وفــق مــزاج  أو  الرفــض  واســعة ُتمّكنهــا مــن 
السياســية  الحســابات  أو مــا تقتضيــه  المســؤولين 
ــد  ــروع الجدي ــى المش ألغ ــا  ــلطة. كم ــكين بالس للماس
لهــا  التــي  الوحيــدة  الجهــة  هــو  القضــاء  اعتبــار  مبــدأ 
أن  شــأنه  مــن  مــا  الجمعيــات،  حــّل  فــي  صالحيــة 
يســمح لــإلدارة مــن جديــد أن تكــون الحكــم فــي هــذه 
المســألة الحّساســة والخطيــرة بالنســبة لمســتقبل 

ووجودهــا مــن عدمــه.  الجمعيــات 

علــى  الجاريــة  الخطيــرة  التطــّورات  هــذه  بســبب 
التجمّــع  يــة  حّر أصبحــت  التشــريعي،  ى  المســتو
مــن  المباشــر  للتهديــد  عرضــًة  الجمعيــات  وتكويــن 

التنفيذيــة.  الســلطة  قبــل 

التضييق المالي على 
الجمعيات

وفــي  المحّليــة،  البنــوك  التطــّورات  هــذه  دفعــت 
اهتمامــًا  ــه 

ّ
توج أن  إلــى  ي،  المركــز البنــك  مقّدمتهــا 

التــي  خاصــًا للجمعيــات، ال ســّيما فيمــا يتعلــق بالمنــح 
تحصــل عليهــا مــن الممّوليــن األجانــب. وال تــزل الدوائر 
الملــف، خاصــًة بعــد  الحكوميــة تتعامــل بحــَذر مــع هــذا 
لت فــي هــذا الســياق مــن قبــل 

ّ
التــي ُســج ردود الفعــل 

جــاء علــى  إثــر مــا  الدوليــة علــى  التمويــل  مؤّسســات 
لســان رئيــس الجمهوريــة وجعلها تترّدد فــي التعامل 

الســلطات. المُشــتبكة مــع  الجمعيــات  بعــض  مــع 

وجــدت الجمعيــات نفســها مُجبــرًة علــى االنخــراط فــي 
أنهــا هيــاكل غيــر  الســجل الوطنــي للمؤّسســات، رغــم 
ربحيــة. وهــو مــا جعلهــا خاضعــة للنظــام المحاســباتي 
االقتصاديــة.  الهيــاكل  مختلــف  علــى  ــق 

ّ
ُيطب ي  الــذ

أيضــًا للقانــون عــدد 52 ـ 2015  أصبحــت خاضعــًة  كمــا 
المتعّلــق بمقاومــة اإلرهــاب وتبييــض األمــوال. وهــو 
للمجتمــع  مباشــرًا  اســتهدافًا  النشــطاء  اعتبــره  مــا 
باالّتهامــات  ذلــك  ربــط  يقــع  عندمــا  خاصــًة  المدنــي، 
ههــا رئيــس الدولــة للجمعيــات. لهــذا الســبب 

ّ
التــي وج

ــفية مــن قبــل  تعّرضــت عــّدة جمعيــات لعراقيــل تعسُّ
مصرفــي،  حســاب  فتــح  مــن  حرمانهــا  وتــمّ  البنــوك 
معّقــدة  إداريــة   

ٍ
إلجــراءات إخضاعهــا  تــمّ  ى  وأخــر

 عاديــة.
ٍ
 ماليــة

ٍ
بتحويــالت القيــام  لتتمكــن مــن 

بدورهــا  خضعــت  فقــد  الدوليــة  المنّظمــات  أمــا 
أوتواصــل  تعامــل  كّل  إذ  معّقــدة،   

ٍ
إداريــة  

ٍ
إلجــراءات

مــع المؤّسســات العموميــة يمــرُّ بالضــرورة عبــر وزارة 
االســتثناء.  البــالد تخضــع لحالــة  أن  ــة 

َّ
بُحج الخارجيــة، 

فــي   
ٍ
ــطء

ُ
ب وجــود  الجمعيــات  عديــد  ل 

ّ
ســج كمــا 

بســبب  وذلــك  الماليــة،  المنــح  تحويــل  عمليــات 
ــن  ــد م ي للتأكّ ــز ــك المرك البن ــا  ــوم به ــي يق الت ــات  ي التحّر
ــن  ــن األم ــّس م ــأنها أن تم ــن ش  م

ٍ
ــبهة ــود ُش ــدم وج ع

عنــه  يترّتــب  جديــد  قــرار  كّل  مــع  إذ  للبــالد.  القومــّي 
الماليــة.  المــوارد  تعقيــدات إضافيــة للحصــول علــى 
التعقيــدات تنعكــس مباشــرًة علــى منّظمــات  هــذه 
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الفاعلــة والمســتقّلة، والتــي ُيمكــن  المجتمــع المدنــي 
أن  أو  وجودهــا،  أن تصبــح فــي لحظــة مــا مهــّددًة فــي 
التمويــالت  ــدَّ مــن نشــاطها فــي حــال حرمانهــا مــن 

ِ
تح

رجيــة.  الخا

شيطنة المجتمع المدني
 يقــوم 

ٍ
تتعــّرض منّظمــات المجتمــع المدنــي لحمــالت

التواصــل  شــبكات  عبــر  الدولــة  رئيــس  أنصــار  بهــا 
والفســاد  للخــارج،  بالعمالــة  تّتهمهــا  االجتماعــي، 
للوطــن  مُعاديــة  أجنبيــة  أجنــدات  وتنفيــذ  المالــي، 
إلــى  الحمــالت  هــذه  وتهــدف  ســعيد12.  ولقيــس 
وهــو مــا  العــام.  ي  الــرأ أمــام  وشــيطنتها  تشــويهها 
ــزداد  ــي ت الت ــة  الراهن ــية  ــاع السياس ــّل األوض ــي ظ زاد، ف
المخــاوف  منســوب  ارتفــاع  مــن  وغموضــًا،  تعقيــدًا 
أن  يســتبعدون  ال  الذيــن  المدنييــن  الفاعليــن  ى  لــد
الحكومــة  بيــن  التعــاون  انخفــاض نســق  وراء  تكــون 
 سياســية، وأن 

ٌ
ومنّظمــات المجتمــع المدنــي أســباب

الســلطة  بمحــاوالت  الحمــالت مرتبطــًة  تكــون هــذه 
مواقفهــا  بســبب  المنّظمــات  هــذه  علــى  الضغــط 
الرئيــس وأســلوب إدارتــه للحكــم..  الناقــدة لسياســات 
 غيــر صحــي، جعــل 

ٍ
وقــد ســاهم ذلــك فــي خلــق مُنــاخ

بيــن المجتمــع المدنــي والجهــات الحكوميــة  العالقــة 
وُيخشــى  الثقــة.  أزمــة  واســتفحال  بالتوتــر  تّتســم 
محّطــًة  القادمــة  البرلمانيــة  االنتخابــات  تمّثــل  أن 
الهيمنــة  مــن  الرئيــس  أنصــار  لتمكيــن  مفصليــة 
محاصــرة  علــى  والعمــل  الدولــة،  مؤّسســات  علــى 
ونشــطاء. لهــذا طالبــت  خصومهــم مــن سياســيين 
منّظمــات المجتمــع المدنــي خــالل الجلســة األخيــرة 
المّتحــدة  لألمّــم  التابعــة  اإلنســان  حقــوق  لمجلــس 
الســلطة بالتوقف عن تجريم الجمعيات وشــيطنتها، 
ومحاولــة إقصائهــا من مجــال السياســات العمومية. 
اّتهــام  عــن  بالتوّقــف  ســعيد  الرئيــس  طالبــت  كمــا 
ــه  ــام، ودعت الع ــن  ــّدد األم ُيه ــه 

ِ
ــي بكون ــع المدن المجتم

المُكتســبات  واحتــرام  االســتثناء،  حالــة  إنهــاء  إلــى 
الثــورة. وّفرتهــا  التــي  الحقوقيــة 

مــن  مزيــدًا  تســّلط  أن  شــأنها  مــن  المواليــة  األمثلــة 
بالمجتمــع  الحاليــة  الســلطة  عالقــة  علــى  األضــواء 

المدنــي: 

حمالت ضد النقابات 
والنقابيين 

ــه  ــّرض ل ــا يتع ــى م ــياق إل ــذا الس ــي ه ــارة ف ــن اإلش ُيمك
 " تنســيقيات   " قبــل  مــن  حــاد  هجــومٍ  مــن  النقابّيــون 
األنصــار إلــى  يدعــو هــؤالء  الرئيــس ســعيد، إذ  أنصــار 
"تطهيــر" االّتحــاد العــام التونســي للشــغل، ويصفــون 
والمُرتزقــة،  بالفاســدين  وكــوادره  قادتــه  أغلــب 
ابتــزاز  "عمليــات  المطلبيــة  تحّركاتهــم  ويعتبــرون 
وعرقلــة  الرئيــس  أجــل إســقاط  وتخريــب للدولــة مــن 

." اإلصالحيــة  جهــوده 

بيــن   نشــب 
ٍ

خــالف اســتغالل  تــمّ  الســياق   فــي هــذا 
رئيــس  ــح  ى شــرعية ترشُّ قيادّييــن نقابّييــن حــول مــد
مــن  آخريــن  وأعضــاء  الطبوبــي  الديــن  نــور  االّتحــاد 
ــون  القان أنَّ  ــن  ــي حي ــة ف  ثالث

ٍ
ــة ي لوالي ــذ التنفي ــب  المكت

األساســي لالّتحــاد ال يســمح إالَّ بدورتيــن. هــذا الخــالف 
ي ُعــرض علــى القضــاء للحســم فيــه، تمّــت محاولــة  الــذ
اســتثماره سياســيًا مــن خــالل دعــم الشــق األقّلــي فــي 
الدولــة،  التــي اعُتبــرت قريبــًة مــن رئيــس  قيــادة االّتحــاد 
إضعــاف  أجــل  مــن  الخــالف  توظيــف  بهــدف  وذلــك 
االّتحــاد بنّيــة تطويعــه، لكــنَّ المحكمــة اإلداريــة قضــت 

بصّحــة مؤتمــر االّتحــاد، واعتبــرت قيادتــه شــرعية. 

للَفالحــة  التونســي  باالّتحــاد  الثانــي  المثــال  يتعلــق 
انقــالب  لعمليــة  تعــّرض  ي  الــذ ي  البحــر والصيــد 
 

ٍ
ــض ــك بتحري ــة، وذل الحالي ــادة  القي ــاء  ــد أعض ــا أح قاده
هــذا  لمنــع  تتدّخــل  لــم  التــي  الســلطة  مــن  مباشــر 
الديمقراطــي  التســيير  لقواعــد  المُخالــف  األســلوب 
إلــى  ذلــك  ســبب  ويعــود  والمنّظمــات.  للجمعيــات 
مــن  ُيعتبــر  إبعــاُده  تــمّ  ي  الــذ المنّظمــة  رئيــس  أن 
عمليــة  يؤيــد  ولــم  النهضــة،  حركــة  مــن  القريبيــن 
عمليــة  تمّــت  أن  وبعــد  يوليو)جويليــة(.  تمــوز/   25
الدولــة  رئيــس  اســتقبل  المنّظمــة،  علــى  االســتيالء 
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بــه،  القيــادة الجديــدة لُيضفــي الشــرعية علــى مــا قامــت 
هــذه  وُتعتبــر  للمزارعيــن.  الوحيــد  الممّثــل  واعتبرهــا 
ســابقًة خطيــرة تشــبه مــا حصــل فــي أكثــر مــن مناســبة 
الرئيــس  كان  حيــن  الواحــد  الحــزب  ســلطة  ظــّل  فــي 
بورقيبــة يتدّخــل ويغّيــر بنفســه قيــادات المنّظمــات 

البــالد. فــي  ى  الكبــر الوطنيــة 

والصناعــات  والتجــارة  الصناعــة  بالنســبة الّتحــاد  أمــا 
التقليديــة فــإن قيادتــه بقيــت حريصــة علــى تجّنــب كّل 
ــة.  ــة الجمهوري ــة برئاس ــؤزم العالق ي ــأنه ان  ــن ش ــا م م
ّيــدت مــا أقــدم عليــه رئيــس الدولــة فــي الخامس  لهــذا أ
كّل  وتجّنبــت  تموز/يوليو/جويليــة،  مــن  والعشــرين 
المنّظمــة،  تجــاه  شــكوكه  ُيثيــر  أن  شــأنه  مــن  مــا 
وعملــت علــى مســاندته مــع المحافظــة علــى مصالــح 
أزمــة  ُيخّفــف مــن  ــار، لكــن ذلــك لــم 

ّ
والُتج الصناعّييــن 

ســعيد  فالرئيــس  الطرفيــن.  بيــن  القائمــة  الثقــة 
ودورهــم  األعمــال  رجــال  أهمّيــة  علــى  تأكيــده  رغــم 
بحمــالت  خّصهــم  أنــه  إاّل  التنمويــة،  العمليــة  فــي 
ــي  ــد ف أك ــه أن  ــبق ل ــث س ــّددة، حي ــديدة ومُتج ــاد ش انتق
لكــي  يأتــي  ال  المــال  لديــه  مــن  أن  المناســبات  ى  إحــد
ارتشــائه مــن قبــل أحــد  يجالســه، مشــيرًا إلــى محاولــة 
المليــارات بنهــب  اّتهــم أصحــاب  رجــال األعمــال. كمــا 
مــن  المئــات  وحــرم  الخــارج.  إلــى  واالرتهــان  الدولــة 
غيــاب  رغــم  الســفر  فــي  هــم  حقِّ مــن  األعمــال  رجــال 
أو إجــراءات  أحــكام  التــي ُتدينهــم، وعــدم وجــود  األدّلــة 
 ملــّف 

ٍ
الرئيــس يتابــع بحــرص قضائيــة ضّدهــم. كمــا أن 

ــالت  ــى تموي ــول عل ــن بالحص المُّتهمي ــال  ــال األعم رج
بــن علــي  الرئيــس  الدولــة فــي عهــد  غيــر شــرعية مــن 
ويســتعد حاليــًا إلخضاعهــم للمحاســبة  اآلن،  وحتــى 
وهــو   ." الجزائــي  الصلــح   " قانــون  إصــدار  خــالل  مــن 
ُيمّكــن رجــال األعمــال المّتهميــن بالفســاد  مرســوم 
التمّتــع بعفــو قضائــي مقابــل أن يدفعــوا خطايــا  مــن 
بإنجــاز مشــاريع مختلفــة لصالــح  يلتزمــوا  وأن  ماليــة 

األكثــر فقــرًا.  بالجهــة  بــدءّا  الجهــات 

مفاوضات صعبة مع 
صندوق النقد الدولي 

الدولــي عنــد  النقــد  توّقفــت المحادثــات مــع صنــدوق 
االســتثناء  حالــة  عــن  ســعيد  قيــس  الرئيــس  إعــالن 
األجنــدة  البــالد. قبلهــا كانــت هنــاك حاجــة لفهــم  فــي 
ــي  ــي ف الديمُقراط ــال  ــر االنتق ــة مصي ــية ومعرف الرئاس
حزمــة  لتنفيــذ  الحكومــة  اســتعداد  ى  ومــد تونــس، 
الحكومــات  تجنبــت  وأن  ســبق  التــي   " "اإلصالحــات 
تداعياتهــا  مــن  خوفــًا  عمليــًا،  بهــا  االلتــزام  الســابقة 
علــى الصعيــد االجتماعــي والسياســي. لهــذا اشــترط 
صنــدوق النقــد فــي البدايــة موافقــة أطــراف المجتمــع 
التونســي  العــام  االّتحــاد  رأســها  وعلــى  المدنــي، 
وذلــك إدراكًا  اإلصالحــات،  للشــغل، علــى تنفيــذ هــذه 
ي يلعبــه هــذا االّتحــاد داخــل  الــذ منــه للــدور األساســي 
المعادلــة التونســية. لكــن ســرعان مــا تخّلــى الصندوق 
ي رفضتــه النقابــات خوفًا  ضمنيــًا عــن هــذا الشــرط الــذ
يتعــارض مــع مصالــح   قــد 

ٍ
أن تتــوّرط فــي مســار مــن 

الســائدة. النقابيــة  الثقافــة  ومــع طبيعــة  العمّــال 

انطــالق  الجمهوريــة قبــل  رئيــس  ى  أبــد مــن جهتــه، 
علــى  قويــة  تحّفظــات  الصنــدوق  مــع  المفاوضــات 
بهــا  واســتهزأ  الدوليــة،  التمويــل  مؤّسســات  دور 
علــى  والهيمنــة  الوصايــة  بممارســة  إياهــا  مُّتهمــًا 
يضــع  أن  حــاول  كمــا  الــدول.  مــن  وغيرهــا  تونــس 
الحكومــة  ودعــا  معهــا،  للتعامــل  مُســبقة  شــروطًا 
ى لتمويــل ميزانيــة الدولــة،  إلــى البحــث عــن مصــادر أخــر
الــذات. لكــن عندمــا  االعتمــاد علــى  الــى  والتونســيين 
 

ِ
ومســاعدات  

ٍ
قــروض تقديــم  عــن  الــدول  أحجمــت 

ماليــة عاجلــة لتونــس، وذلــك بضغــوط أميركيــة، لجــأت 
النقــد،  صنــدوق  إلــى  جديــد  مــن  التونســية  الحكومــة 
وقســوتها.  صعوبتهــا  رغــم  لشــروطه  وخضعــت 
دعــم  علــى  تحصــل  أن  الســياق  هــذا  فــي  وحاولــت 
المطلوبــة  بـ"اإلصالحــات"  القيــام  أجــل  النقابــات مــن 

الصنــدوق. مــن 

االّتحــاد  قيــادة  ــرت 
ّ
عب الصعبــة  المعركــة  هــذه  فــي 

مــن  مخاوفهــا  عــن  للشــغل  التونســي  العــام 
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ــذ  ــن تنفي ــب ع ــن أن تترّت ــي ُيمك الت ــلبية  ــات الس التداعي
 مباشــر للُقــدرة الشــرائية 

ٍ
هــذه اإلصالحــات مــن تهديــد

زادت  كّلمــا  إذ  االجتماعــي.  والســلم  للمواطنيــن 
وانخفضــت  البطالــة،  رقعــة  واّتســعت  األســعار، 
فــي  ســاءت  الديــون،  حجــم  وتضّخــم  الدينــار  قيمــة 
الفقــر.  نســب  وارتفعــت  النــاس،  أحــوال  المقابــل 

اّتحــاد الشــغل برفــض توصيــات صنــدوق  ولــم يكتــف 
بديــل   

ٍ
تصــور تقديــم  الــى  بــادر  وإنمــا  الدولــي،  النقــد 

المؤّسســات  التفويــت فــي  رفضــه  وأعلــن عــن  لهــا، 
يبلــغ عددهــا 111  والتــي  الخــاص،  العموميــة للقطــاع 
مؤّسســة. ورغــم أن الرئيــس ســعيد أعلــن عــن رفضه 
الُعمومــي، إاّل أن مديــرة صنــدوق  المســاس بالقطــاع 
أنَّ "المبــادرة  أكّــدت  الدولــي كريســتينا غورغييفــا  النقــد 
ى رغبتــه فــي  أبــد ي  الــذ التونســي  الجانــب  جــاءت مــن 
وهــو  العموميــة".  المؤّسســات  بعــض  خصخصــة 
 

ٍ
الجمهوريــة فــي مــأزق ورئاســة  الحكومــة  وضــع  مــا 

اســتراتيجية  اختيــار  إلــى  الشــغل  باّتحــاد  ودفــع  حــاّد، 
اجهــة.  المو

حّرية التعبير بين القانون 
والممارسة 

نــات  مكوِّ أهــمّ  مــن  والصحافــة  التعبيــر  يــة  حّر ُتعتبــر 
ســعيد  الرئيــس  تعهّــد  وقــد  المدنــي.  الفضــاء 
نقابــة  لكــنَّ  بهمــا.  المســاس  وعــدم  باحترامهمــا 
التونســّيين وجــدت نفســها فــي اشــتباك  الصحافّييــن 
والحكومــة ألســباب  الجمهوريــة  رئاســة  مُتجــّدد مــع 
وبنــاء  بالتشــريع  األمــر  يتعلــق  متعــّددة "ســواء كان 
يــة العمــل الصحفــّي وحــّق  المؤّسســات أو باحتــرام حّر
وفــي  المعلومــات   علــى  الحصــول  فــي  الصحفّييــن 
توفيــر الحمايــة لهــم خــالل تعّرضهــم للخطــر، وضمان 
فــي  العقــاب  مــن  اإلفــالت  ومُناهضــة  المحاســبة 
المســّلطة عليهــم"13. فالســلطة لــم ُتمّكــن  الجرائــم 
الصحافّييــن مــن "القيــام بدورهــم بعيــدًا عــن مختلــف 
 
ٍ
تقريــر فــي  النقابــة  وأكّــدت   ." الرســمية  الضغــوط 
االســتفتاء  أن "فتــرة  المناســبة علــى  بهــذه  أصدرتــه 
رئيــس  وضعــه  ي  الــذ ـ  الدســتور  مشــروع  حــول 
الجمهوريــة - خــالل شــهر تمــوز/ يوليــو  الماضــي كانــت 
بمســار  مقارنــًة  الصحفّييــن  علــى  األعنــف  "الفتــرة 
بهــم إلــى  االنتخابيــة لســنة 2019"، ممــا دفــع  الفتــرات 
أكثــر مــن إضــراب داخــل المؤّسســات اإلعالميــة،  شــّن 

الشــارع. إلــى  والنــزول 

يــة  لحّر العالمــي  التصنيــف  فــي  تونــس  تراجعــت   
بـــ 21 نقطــة دفعــًة واحــدة 14، حيــث  الصحافــة والتعبيــر 
المرتبــة  تحتــّل  كانــت  أن  بعــد   94 المرتبــة  إلــى  نزلــت 
أهمّهــا  مــن  متعــّددة  أســباب  إلــى  ذلــك  ويعــود   .73
الجرائــم  صــدور مرســوم عــدد 54 المتعّلــق بمكافحــة 
حيــث  واالتصــال،  المعلومــات  بأنظمــة  المتصلــة 
الســجن  المرســوم عقوبــات تصــل إلــى  تضمّــن هــذا 
وقــد  اإلشــاعات15.  وبــّث  التدليــس  جرائــم  لمقترفــي 
بــال حــدود" هــذا المرســوم  اعتبــرت شــبكة "مراســلون 
بمثابــة "خطــوة تثيــر مخــاوف مشــروعة وتــدّق ناقــوس 
ــع"16.   ــل المجتم ــة وداخ ــاط اإلعالمي ــي األوس ــر ف الخط
ي  للحّر

ٌ
القانون" ســالب وقــال ممّثــل الشــبكة أن هــذا 

بعملهــم،  القيــام  الصحفّييــن عــن  ة ويهدف إلى ثنــي 
بقــدر مــا يهــدف الــى خلــق منــاخ يعمّــه الخــوف، والدفــع 
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الذاتيــة." مــن جهتــه،  الرقابــة  الــى هاويــة  بأهــل المهنــة 
اعتبــر رئيــس نقابــة الصحافييــن أن " الســلطة الحالّيــة 
بيئــة غيــر آمنــة للعمــل الصحفــّي بممارســات  خلقــت 
التعبيــر، عــالوًة علــى  يــة  بت فــي تراجــع حّر

ّ
ســّيئة تســب

ــاف  ــة." وأض ــة واالجتماعي ــاع االقتصادي ــور األوض تده
 2022 دســتور  وجــود  ظــّل  فــي  اليــوم  نعيشــه  مــا   "
التعبيــر والنشــر  يــة  د لحّر ــدِّ المُهَ والمرســوم عــدد 54 17 
أّن التضييــق علــى  انتكاســًة خطيــرة "، مشــيرًا إلــى  ُيعــّد 
يــات "ال يمــّس فقــط بجوهــر العمــل الصحفــّي بــل  الحّر
المعلومــة، فــي  المواطــن فــي  يمتــد إلــى هضــم حــّق 
 ُفــرض علــى الصحفّييــن بضــرب حــّق النفاذ 

ٍ
ظــّل حصــار

المعلومــة." علــى 

ــوز.18  ــو/ تم ــد 25 يولي ــًا بع ــاكات تباع ازدادت االنته ــد  وق
ــس  ــي تون ــي ف ــهد اإلعالم ــن أن المش ــم م الرغ ــى  إذ عل
يــة يضيــق  الحّر يــزال متنوعــًا إلــى حــّد مــا، لكــّن مجــال  ال 
والخفّيــة  المُباشــرة  الضغــوط  بســبب  تدريجيــًا 
المســّلطة علــى الصحافّييــن ووســائل اإلعــالم. ففــي 
الثاني/يناير/جانفيــه 2022، تعــّرض قرابــة  شــهر كانــون 
الجنســية  حاملــي  مــن  أغلبهــم  ـ  صحفّيــًا  العشــرين 
بصــدد  كانــوا  عندمــا  الشــديد  للعنــف  ـ  التونســية 
الرئيــس  المعارضــة ضــد   نّظمتهــا 

ٍ
تغطيــة مســيرة

ســعيد. وقــد نــّددت بذلــك هيئــات دوليــة مُدافعــة عــن 
بــدون حــدود "19. بينهــا " مراســلون  الصحافّييــن مــن 

المدّونون تحت الحصار 
الرقابيــة  بــارزًا فــي مواجهــة اآللــة  ًا  لعــب المدّونــون دور
عندمــا  وذلــك  علــي،  بــن  الرئيــس  عهــد  فــي  العنيفــة 
ــدٌد   ــّرض ع ــا تع ــر. كم التوات ــي  ــورة ف الث ــات  ــدأت إرهاص ب
كبيــٌر منهــم لالعتقــال وُحكــم عليهــم بأحــكامٍ متفاوتــة.  
لكّنهــم اليوم يتعّرضــون للمالحقة األمنية والقضائية 
 موحــش 

ٍ
أمــر ارتــكاب  بُتهــمٍ عديــدة مــن أهمّهــا تهمــة " 

الصحافّييــن  جعــل  مــا  وهــو  الدولــة".  رئيــس  ضــّد 
بســيئ   54 عــدد  المرســوم  يصفــون  والمدّونيــن 
عــات 

ّ
التتب أّن   "19 المــادة  "منّظمــة  واعتبــرت  الذكــر. 

ــب  الَثل ــل  ــن أج ــن م ــات والمدّوني ــاه المدّون ــة تج الجزائي
والمعاييــر  المعاهــدات  مــع  تتعــارض   " الشــتم  أو 
التعبيــر.  يــة  التونســي الضامنــة لحّر الدوليــة والدســتور 
والمدّونــات  المدّونيــن  الحمــالت ضــّد  وُتشــّكل هــذه 
الناقــدة ألعــوان  ومواقفهــم/ّن  آرائهــم/ّن  بســبب   "
 عامــة للمؤّسســات العموميــة، ضربــًا 

ٍ
األمــن وبصــورة

ي يلعبه هذا  ي الــذ لحّقهــم فــي التعبير وللــدور الجوهر
ــاءلة  ــة ومس الديمقراطي ــاركة  ــز المش ــي تعزي ــّق ف الح
وتعتمــد   ." العمومييــن  والمســؤولين  الســلطات 
الســلطة فــي مالحقتهــا للمدّونيــن ومحاكمتهــم علــى 
أداًة  ُيمّثــل "  ي  الــذ االتصــاالت  الفصــل 86 مــن مجلــة 
التعبيــر ومشــاركة  يــة  آثــاٌر وخيمــة علــى حّر ترهيبيــة لهــا 
ــه  ــت إلي ــبما توصل ــة " حس ــؤون العام ــي الش ــراد ف األف

المنّظمــة.

الصحفــّي نــزار  اســتنطاق  االنتهــاكات  آخــر هــذه  مــن 
ي  رأ بســبب مقــال  األمــن  أجهــزة  بهلــول20 مــن قبــل 
ــع  ــف، وتوق ــة ضعي ــة الحكوم أداء رئيس أّن  ــه  ــر في اعتب
البرلمانيــة.  االنتخابــات  بعــد  بهــا  التضحيــة  يتــمّ  أن 
بعــد  مــّرة  ألول  إذ  خطيــرًا  مُنعرجــًا  ذلــك  ُاعتبــر  وقــد 
ــّي  ــبة صحف ــة بمحاس التنفيذي ــلطة  ــوم الس ــورة تق الث
ينــدرج ضمــن مقتضيــات  بــه  أّن مــا قــام  رأيــه، رغــم  عــن 

الصحفــّي21.   عملــه 
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نقاط مُضيئة في سجل 
المجتمع المدني 

المدنــي  الفضــاء  أّن  العــرض  هــذا  خــالل  مــن  يتبّيــن 
ى.  خــالل الفتــرة األخيــرة، قــد تعــّرض لثالثــة مخاطــر كبــر
ــاة  الحي ــّل  ــي كادت أن تش الت ــد  ــة كوفي ــا جائح أّوله كان 
العامــة. ورغــم الطابــع العالمــي لهذه الجائحــة، إاّل أنها 
ــث  ــس حي ــي تون ــات ف ي الحّر ــى  ــح عل  واض

ٍ
ــكل ــرت بش أّث

لتصفيــة  ســعيد  الرئيــس  قبــل  مــن  اســتغاللها  تــمّ 
حســاباته مــع الحكومــة ومــع األحــزاب الحاكمــة بهدف 
السياســي  المشــهد  وتغييــر  بالســلطة،  االســتفراد 

بُرمّتــه.

ــي  ــاء المدن ــه الفض ــّرض ل ي تع ــذ ال ــي  الثان ــد  التهدي ــا  أم
التــي  المعّقــدة  االقتصاديــة  األزمــة  مصــدره  فــكان 
العــام طيلــة العشــرية  ترّتبــت عــن ســوء إدارة الشــأن 
التــي  األحــزاب  وفشــل  الثــورة،  التــي عقبــت  الماضيــة 
حكمــت دون أن يكــون لهــا برامــج واختيــارات صحيحــة 
التونســي. البــالد وتحقيــق طموحــات الشــعب  لتنميــة 

مُجمــل  فــي  المتمّثــل  السياســي  ي  التحــّد أخيــرًا 
والتــي  ســعيد،  قيــس  عنهــا  أعلــن  التــي  اإلجــراءات 
تتعــارض فــي جوهرها مــع الخيــار الديمقراطــي، وتهّدد 
بنســف أهــمّ المكاســب التــي تحّققــت خالل العشــرية 

الماضيــة.

 رغــم خطــورة هــذه التحّديــات وصعوبتهــا، وتداعياتهــا 
جوانــب  هنــاك  المدنــي،  الفضــاء  علــى  بالخصــوص 
فمــع  المســتقبل.  فــي  األمــل  علــى  تبعــث  إيجابيــة 
الجســم  وكذلــك  المدنــي،  المجتمــع  بــأن  اإلقــرار 
بحالــة  يمــّر  الحاليــة،  المعــارض للســلطة  السياســي 
درجــة  يبلــغ  لــم  الحــال  ذلــك  أّن  إاّل  وضعــف،  تفــكك 
يــزال إلــى حــدٍّ  ي ال  الــذ ــي للنســيج المدنــي  الُكّل االنهيــار 
ي  بالتحــّد روٌح تنبــُض  وفاعــاًل. إذ هنــاك  مــا متماســكًا 

التاليــة: المظاهــر  فــي  ذلــك  ويتجّلــى  والمقاومــة. 

 يومي أو أســبوعي مظاهر االحتجاج . 1
ٍ

تتوالى بشــكل
أشــكااًل  وتأخــذ  التونســية،  المــدن  مختلــف  فــي 
مختلفــة.  وشــعارات  مطالــب  وترفــع  متعــّددة، 

االجتماعــي لــم  الجســم  أن  وفــي ذلــك دليــٌل علــى 
علــى  قــادرًا  يــزال  وال  الراهنــة،  للحالــة  يستســلم 
يــات  الحّر الدفــاع عــن  اســتعادة عافيتــه، ومواصلــة 
الثــورة بفضــل  التــي تــمّ اكتســابها بعــد  والحقــوق 

 متالحقــة.
ٍ

أجيــال نضــال 

المجتمــع . 2 داخــل  الحــاد  االنقســام  حالــة  تراجــع 
المرحلــة  بخطــورة  الوعــي  وعــودة  المدنــي، 
الديمقراطيــة  علــى  المباشــرة  وتداعياتهــا 
كمنظومــة. هنــاك وعــيٌّ يتنامــى بضرورة التنســيق 
بيــن أطــراف وأوســاط المجتمــع المدنــي للدفــاع 
ــاك  ــعة. هن ــات واس ــاء جبه ــلمي، وبن ــي والس الذات
مــن  التشــّكل  بصــدد  اجتماعيــة  حــركات  أيضــًا 
األشــهر  خــالل  أن تنمــو تدريجيــًا  وُيتوقــع  جديــد، 
األوضــاع  لتدهــور  نظــرًا  وذلــك  القادمــة،  القليلــة 
القاعــدة  وتصــّدع  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
ي  الــذ الشــباب  أن  كمــا  للنظــام.  االجتماعيــة 
المرحلــة  طيلــة  والمنّظمــات  األحــزاب  أهملتــه 
أشــكال  عــن  ويبحــث  يســتيقظ،  بــدأ  الماضيــة 
وتوحيــد  شــتاته  بتجميــع  وُيطالــب  للتنّظــم، 
تشــّكل. حالــة  فــي   

ٍ
مقاومــة مالمــحُ  وهــي  صفوفــه. 

ُيســجل فــي هــذا الســياق عــودة الحركــة الحقوقيــة . 3
مّثــل  وقــد  المســتقّل.  النضالــي  لموقعهــا 
التونســية للدفــاع عــن  الثامــن للرابطــة  المؤتمــر 
ي ُعقــد تحت شــعار " مــن أجل  حقــوق اإلنســان الــذ
يــات  والحّر الحقــوق  رابطــة مســتقّلة تدافــع عــن 
ــع  ــط لتجمي ــس فق ــًة لي ــة " فرص التامّ ــاواة  والمس
مختلــف الجمعيــات المناضلــة للمجتمــع المدنــي، 
القياديــة  وإنمــا للتأكيــد أيضــًا علــى إجمــاع هيئاتهــا 
ــا،  ــف مكّوناته ــن مختل بي ــترك  ــال المش النض ــى  عل
فــي  مُســتهدفًة  نفســها  وجــدت  أن  بعــد  وذلــك 
وجودهــا وفــي وحدتهــا. فجميــع مــن تحّدثــوا باســم 
يــات  الحّر أوضــاع  أن  علــى  اتفقــوا  منّظماتهــم 
إلــى  ودعــوا  خطــر،  فــي  األساســية  والحقــوق 
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والدفــاع  المدنــي  المجتمــع  اســتنهاض  ضــرورة 
َوَرد ذلــك  والديمقراطيــة.  الثــورة  عــن مكتســبات 
والجمعيــة  الشــغل  اّتحــاد  قــادة  ألســنة  علــى 
وعمــادة  الديمقراطيــات،  للنســاء  التونســية 
التونســيين،  القضــاة  وجمعيــة  المحاميــن، 
ي واالجتماعــي، وغيرهــا مــن  ى االقتصــاد والمُنتــد
يــات. الحّر عــن  والمدافعــة  المســتقّلة   المنّظمــات 

مختلــف . 4 عــن  النَســوية  الحركــة  تتخّلــف  لــم 
عــن  بالدفــاع  المتعّلقــة  النضاليــة  المحطــات 
ــت مالحظتــه طيلــة األشــهر  يــات، وهــو مــا تمّ الحّر
لسياســة  ى  لتتصــّد بقــّوة  عــادت  حيــث  األخيــرة، 
بحقوقهــّن.  واإلضــرار  النســاء  تهميــش 
معركــة  منهــا  الملفــات،  عديــد  فــي  ذلــك  تجّلــى 
رئيــس  القضــاء، حيــث تمّــت مطالبــة  اســتقاللية 
للقاضيتيــن  علنــي  اعتــذار  بتقديــم  الجمهوريــة 
الواقعــة  وهــي  اإللكترونــي،  بالوصــم  المعنيتيــن 
"تهديــدًا  النســوية  الجمعيــات  فيهــا  رأت  التــي 
تونــس"22.  فــي  يــات  الحّر لمنظومــة   حقيقيــًا 
التونســية للنســاء  كمــا رفضــت رئيســة الجمعيــة 
الديناميكيــة  مكّونــات  ومختلــف  الديمقراطيــات 
المــرأة مــن المشــهد السياســي  النســوية إقصــاء 
علــى  واالقتصــار  العــام،  الشــأن  إدارة  ومــن 
اليــه  ي دعــا  الــذ الحــوار  حضورهــا كـــ ''ديكــور'' فــي 
وجــّددت  الدســتور.  حــول  الجمهوريــة  رئيــس 
النســوية تمّســكها بالمكتســبات  هــذه األطــراف 
الحقــوق  بــاب  فــي   2014 دســتور  تضمّنهــا  التــي 
االحتجاجيــة  وقفتهــّن  خــالل  ورفعــن  يــات،  والحّر

تراجــع،  ال  شــعار''   2022 حزيران/جــوان   10 يــوم 
النســاء..  وحقــوق  يــات  الحّر علــى  اســتفتاء  ال 

اآلن''23. اآلن  المســاواة 

التحــّركات . 5 فــي  الجامعــات  طــاّلب  انخــراط 
بالحقــوق،  الماّســة  لالنتهــاكات  المناهضــة 
التعليــم. كمــا نّفــذت جمعيــة  بإصــالح  مطالبيــن 
العمــل  عــن  المعّطليــن  الجامعــات  خّريجــي 
بينهــا  مــن  االحتجاجيــة  التحــّركات  مــن  سلســلًة 
الرئاســة،  قصــر  قــرب  نّظموهــا  التــي  الوقفــة 
إصــدار  عبــر  بإنصافهــم  الدولــة  رئيــس  لمطالبــة 
المعّطليــن  وضعيــة  لتســوَية  رئاســي  مرســومٍ 
ممــن طالــت بطالتهــم. وبــدل أن يقــع االهتمــام 
بهــؤالء الذيــن تجــاوزت بطالتهم العشــر ســنوات، 
صــّوت  ي  الــذ القانــون  إلغــاء  ســعيد  قيــس  قــّرر 
اســتثنائية  بأحــكام  والمتعّلــق  البرلمــان،  عليــه 
ــك  ــات، وذل ــي الجامع ــغيل خّريج ــة بتش الدول ــزم  ُتل

التضامنــي.   االقتصــاد  ضمــن 
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خاتمة
قاســية  أمــل  خيبــة  الماضيــة  العشــرية  عــن  ترّتبــت 
أن  ينتظــرون  كانــوا  الذيــن  التونســيين  عمــوم  ى  لــد
تحّقــق لهــم الثــورة مســتقباّل أفضــل. يتحمــل الجميــع 
متفاوتــة.   

ٍ
بنســب وإن  االنتكاســة  هــذه  مســؤولية 

ــي  ــل السياس ــف للفع ــاد الضعي ــل الحص ــي ظ ــن ف لك
التونســيين  واالجتماعــي تهّيــأت أوســاٌط واســعة مــن 
لألطــراف  ى  يتصــّد ي  الــذ  " المُنقــذ   " فكــرة  ــل 

ّ
لتقب

التــي تحّكمــت فــي المشــهد السياســي، وهــو  الحزبيــة 
مــا أعطــى فرصــًة للرئيــس قيــس ســعيد لالنقضــاض 
اســتعراضية  سياســية   

ٍ
عمليــة عبــر  الســلطة  علــى 

الرجــل فــي  وجــد  بـــ "االنقالبيــة ".  وصفهــا معارضــوه 
ــيين  التونس ــب  ــل أغل ــن قب ــعًا م ــًا واس ــة تعاطف البداي
ي ســُينقذ  الــذ المُنتظــر  ّي  المَهــد بأنــه  الذيــن اعتقــدوا 
الدولــة. لكــن بعــد مــرور ســنة ونصــف  البــالد وُيصلــح 
مــن عمليــة 25 تموز/يوليــو، اتّضحــت رؤيته السياســية 
البســاط مــن  وســحب  ي  الفــرد الحكــم  القائمــة علــى 
ى  أد مــا  وهــو  المدنــي.  والمجتمــع  األحــزاب  تحــت 
فــي  ى  كبــر تغييــرات  إدخــال  إلــى  وتشــريعيًا  عمليــًا 
الديمقراطييــن  السياســي، مــا جعــل عمــوم  النظــام 
نظــام  نحــو  تتجــه  البــالد  بــأن  يدركــون  والُنشــطاء 

ديمقراطــي. وغيــر  ي  شــعبو

يبقــى  أن  المدنــي  الفضــاء  حــاول  المقابــل،  فــي 
ى  أخــر متماســكًا، وذلــك مــن خــالل مواجهــة مخاطــر 
المكاســب  وتهديــد  البيئــي،  ي  التحــّد مثــل  كبيــرة 
ي النهيــار  والتصــّد التونســيات،  التــي حصلــت عليهــا 
التقليــص مــن ظاهــرة  ومحاولــة  التعليــم،  منظومــة 
هجــرة الكفــاءات التونســية، وغيــر ذلــك مــن التحّديــات. 
والفعاليــات  ى  القــو هــذه  كّل  بيــن  يجمــع  مــا  لكــن 
إلــى مســار  العــودة  أجــل  التضامــن مــن  المدنيــة هــو 

الديمقراطــي.   االنتقــال 
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الهوامش
مضطــرب  ي  اقتصــاد وضــع  فــي  األزمــة  »إدارة  بعنــوان  تقريــر     1

الدولــي" -"البنــك 

2  رغــم أن المعهــد الوطنــي لإلحصــاء أكــد فــي آخــر تقريــر لــه أن نســبة 
الســنة  الثانــي مــن  الثالثــي  البطالــة شــهدت تراجعــًا طفيفــًا خــالل 

ــى 15,3%.  ــن 16,1 % إل ــت م ــا انخفض ــة 2022 عندم الجاري

التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في   3 ى   أكّد المنتد
 له وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل

ٍ
 تقرير

 اإليطالية من بينهم 2635 قاصرًا و624 امرأة منذ مطلع العام
الفترة من عام بـ 11042 كانوا وصلوا خالل نفس   الحالي. مقارنًة 

ى وفاة 507 مهاجرين قضوا في حوادث غرق  2021، ووثق المنتد
الحالية التونسية منذ مطلع السنة   .قبالة السواحل 

لت في شركة الكهرباء والغاز خالل   4
ّ

التي ُسج التحركات   مثال 
 الفترة الفاصلة ما بين 17 و20 تشرين األول/أكتوبر 22، وقطاع

الثاني/نوفمبر .الصّحة بداية من 17 تشرين 

5   وقفــات احتجاجيــة للعامــالت الفالحيــات تحــت شــعار " اعترفــوا بنــا 
" وذلــك بتاريــخ 3 تشــرين األول/أكتوبــر 2022،

التونســية  الحــدود  الحظائــر إلــى مــكان قريــب مــن  ــه عمّــال 
ّ

6   توج
 17 بتاريــخ  وذلــك  االجتماعيــة  ظروفهــم  علــى  لالحتجــاج  الجزائريــة 

الثاني/ينايــر  كانــون 

بيانــًا  اإلنســان  التونســية للدفــاع عــن حقــوق  الرابطــة  أصــدرت     7
غيــر  بـ"العنــف  فيــه  نــّددت   ،2022 األول/أكتوبــر  تشــرين   20 بتاريــخ 
ر، مــن قبــل األمنييــن، خــالل االحتجاجــات الشــعبية الســلمية"  المبــّر
بأدلــة  بتهــمٍ غيــر مســنودة  القضــاء،  أنظــار  ورفضــت "اإلحالــة علــى 
حــركات  تشــّكل  لتواتــر  الكبيــر"  "انشــغالها  عــن  ــرت 

ّ
وعب وبراهيــن"، 

 مــن 
ٍ
اجتماعيــة متفاوتــة األهميــة فــي عديــد الجهــات علــى غــرار عــدد

األحيــاء الشــعبية مثــل " حــي التضامــن واالنطالقــة والزهرونــي وحــي 
الرابــع ومرنــاق وجرجيــس وبنــزرت" رافقتهــا اعتــداءات أمنيــة  الزهــور 

المواطنيــن.  وإيقافــات شــملت عشــرات  يــن 
ّ

المحتج علــى 

مــن  مجموعــة  أصــدرت  األول/أكتوبــر  تشــرين   21 وبتاريــخ 
ــرت 

ّ
ًعب مشــتركا  بيانــًا  والنقابــات  والجمعيــات  المنّظمــات 

فــي  والقضــاء  البوليــس  "لتوظيــف  ــام  التَّ رفضهــا  عــن  فيــه 
والنشــطاء  الشــعبية  االحتجاجــات  غــرار  علــى  بعينهــا،   

ٍ
ملّفــات

صفاقــس".  بواليــة  البيئــي  الوضــع  علــى  يــن 
ّ

والمحتج  المدنييــن 
المجتمــع  ائتــالف  أعلــن  األول/أكتوبــر 2022،  يــوم 25 تشــرين  وفــي   
ونشــطاء  صحفّييــن  تضــمّ  وطنيــة  هيئــة  تكويــن  عــن  المدنــي 
ومحاميــن "مــن أجــل ضمان حق الدفــاع عن المّتهميــن والموقوفين 

يــوم 2  التحــّركات االحتجاجيــة"، مــع تنظيــم تحــّرك احتجاجــي ميدانــي  فــي 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022 تعبيــرًا عــن رفــض "السياســة التــي تعتمدهــا 

الســلطة لضمــان اإلفــالت مــن العقــاب لــكل المعتديــن ".  

المُنتخــب بتوصيــة مــن  بنــزرت  الرئيــس ســعيد إقالــة رئيــس بلديــة  ر  8  قــّر
العامــة للبلدييــن " ســابقًة  الجامعــة  اعتبرتــه  وهــو قــرار  الداخليــة.  وزيــر 
خطيــرة فــي تاريــخ تونــس لمخالفتــه الصريحــة للقانــون والعتمــاده علــى 

ــة ". ــات المحلي ــة الجماع ــا بمجل ــوص عليه ــر منص  غي
ٍ

ــات آلي

وشــمال  األوســط  اإلقليمــي للشــرق  المكتــب  اعتبــرت نائبــة مديــرة    9
التونســيين " يدركــون مــن واقــع  الدوليــة أن  إفريقيــا فــي منّظمــة العفــو 
التقييديــة علــى  القوانيــن  أن ُتشــّكلها  ُيمكــن  التــي  المخاطــر  تجربتهــم 
أثنــاء  العــام، حيــث اســتخدمت الســلطات  المجتمــع المدنــي والنقــاش 
حقبــة بــن علــي القمعّيــة للغايــة قوانيــن تعّســفية للجمعيــات وإجــراءات 

ــة”. ــق المعارض ــية لخن ــة كأدوات أساس ــة مرهق إداري

10  الرئيــس قيــس ســعيد أمــام اجتمــاع للحكومــة "يجــب منع الجمعيــات 
".وأضــاف  بذلــك  الخارجية...وســنقوم  التمويــالت  الحكومية مــن  غيــر 
ى خارجية...لــن نســمح  "هــم فــي الظاهــر جمعيــات ولكّنهــم امتــداٌد لقــو
ــٌد  أح ــل  ــال أن يتدّخ ــالد...وال مج بالب ــث  ــارج للعب الخ ــن  ــوال م ــي األم أن تأت

ــر".  أو تأثي ــط  ي ضغ ــت أ ــا تح ــي اختياراتن ف

ُعــرض  ي  الــذ ي  المــواز التقريــر  صــاغ  ي  الــذ الفريــق  هــذا  يتشــّكل   11
ّي  ــدور ال ــتعراض  ــالل االس ــف خ ــي جني ــان ف ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل عل
الجمعيــات:  هــذه  مــن  التونســية،  الحكومــة  قّدمتــه  ي  الــذ الشــامل 
مركــز  الفرديــة،  يــات  الحّر عــن  الدفــاع  جمعيــة  حــدود،  بــدون  محامــون 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  ى  والمُنتــد الكواكبــي، 

مــاد. أورو  وجمعيــة  بوصلــة،  جمعيــة 

12   موقــع انكفاضــة / نقطــة نظــام " المجتمــع المدنــي فــي مرمــى قيــس 
آذار/مــارس 2022. ســعيد. 15 

أيار/مايو 2022  13   بالغ نقابة الصحافيين 23 

أيار/مايو 2022 14   شبكة مراسلون بال حدود 3 

أعــوام  بالســجن 5  أن كل مواطــن "يعاقــب  المرســوم  ورد فــي هــذا     15
مــن  كل  أميركــي(  دوالر   15525( تونســي  دينــار  ألــف   50 قدرهــا  وغرامــة 
أو  إلنتــاج  واتصــال  معلومــات  وأنظمــة  شــبكات  اســتعمال  يعتمــد 
أو  ــة  ــاعات كاذب أو إش ــات  بيان أو  ــار  ــداد أخب أو إع ــال  أو إرس ــر  أو نش ــج  تروي
االعتــداء  بهــدف  أو منســوبة كذبــّا للغيــر  أو مــزّورة،  وثائــق مصطنعــة 
بــّث  أو  الوطنــي  الدفــاع  أو  العــام  باألمــن  اإلضــرار  أو  الغيــر  علــى حقــوق 

الســكان" بيــن  الرعــب 

https://www.independentarabia.com
https://www.independentarabia.com
2022. https://www.shemsfm.net 
2022. https://www.shemsfm.net 
2022. https://www.shemsfm.net 
https://www.madania.tn
https://www.tap.info.tn
https://www.tap.info.tn
 https://www.mosaiquefm.net 
 https://www.mosaiquefm.net 
  https://www.amnesty.org  
  https://www.amnesty.org  
https://www.alalam.ir/tag/3603498?t=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/3603498?t=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/3603498?t=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/3603498?t=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/3603498?t=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
 https://arabic.euronews.com
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16   ورد ذلــك علــى لســان ممثــل شــبكة مراســلون بــال حــدود بشــمال 
إفريقيــا خالــد درارنــي. موقع مراســلون

الصحافّييــن  الذكــر " مــن قبــل  بـــ " ســيء  المرســوم  يوصــف هــذا    17
والسياســيين فــي تونــس.

18   بعــد 24 ســاعة فقــط مــن اإلعــالن عــن اإلجــراءات االســتثنائية، 
الجزيــرة، وقامــت بإغالقــه دون تقديــم  اقتحمــت الشــرطة مقــّر قنــاة 
رغــم  المقــر مغلقــًا  يــزال  وال  الصحافّييــن منــه،  وطــردت  األســباب، 

الهيئــات المهنيــة.   مطالبــات نقابــة الصحفييــن ومختلــف 

 " عنــوان  تحــت  تقريــرّا  المناســبة  بهــذه  المنّظمــة  أصــدرت    19
الثاني/ينايــر/ كانــون   10  ." الحقيقــة  ســاعة  تونــس  فــي  الصحافــة 
خــالل  المُالحظــة  العنــف  "مشــاهد  أّن  واعتبــرت    .2022 جانفيــه 
الثاني/جانفيــه 2022، وهــي مظاهــر لــم تشــهدها  مظاهــرات 14 كانــون 
بــن علــي الســلطة فــي 2011، لــم تــزد  الرئيــس  العاصمــة منــذ أن غــادر 
بالوقــوف  الدولــة  رئيــس  التــزام  إاّل تأكيــدًا للمخــاوف بشــأن حقيقــة 

الصحافــة.”   إلــى جانــب حريــة 

20   مؤسس ومدير موقع " بيزنس نيوز "

أن   " نيــوز  بزنــس   " موقــع  صاحــب  بهلــول  نــزار  الصحفــّي  ذكــر     21
ى  بنــاًء علــى شــكو اســتنطاقه مــن قبــل فرقــة القضايــا اإلجراميــة تــمّ 

المرســوم 54 عــدد.  وفــق مقتضيــات  العــدل  وزيــرة  بهــا  تقّدمــت 

للنســاء  التونســية  الجمعيــة  رئيســة  الزغالمــي  نايلــة     22
الحَيــف والتمييــز مــا  النســاء مــن  التــي قالــت  '' تواجــه  الديمقراطيــات 
وانتهــاك حرمتهمــا  اإللكترونــي ضــّد قاضيتيــن  الّســحل  وصــل حــّد 
ــعيد'.  ــس س ــة قي ــس الجمهوري ــات رئي ــبب تصريح ــا بس وكرامتهم
المرأة، بــل  الشرف بجســد  ربــط  العيــب  ''مــن  أنــه   واعتبــرت 
يــات  الحّر تحتــرم  بيئــة  بكرامة وفــي  العيــش  فــي  الشــرف يكمُن 
 ..2014 دســتور  ومكتســبات  المواطنــة  فيهــا  وُتحتــرم  والحقــوق 
النســاء وبصفحــات الفيســبوك المواليــة.".  فالبــالد ال ُتقــاد بشــرف 
واّتهمــت   .  2022 حزيران/جــوان   8 بتاريــخ  موزاييــك  إذاعــة  موقــع 
يؤمــن  وال  النســاء مواطنــات  بــأن  يؤمــن  بأنــه " ال  الرئيــس ســعيد 

 ." بالمســاواة 

ــاء  ــية للنس التونس ــة  ــن الجمعي ــوية م ــة النس الديناميكي ــل  23   تتمث
الديمقراطيــات، جمعيــة بيتــي، مجموعــة توحيــدة بالشــيخ، جمعيــة 
مواطنــة  ،جمعيــة  والتنميــة  البحــث  أجــل  مــن  تونســيات  نســاء 
للعائلــة  أمــل  جمعيــة  نســاء،  أصــوات  جمعيــة  بالــكاف،  ونســاء 

كالم. وجمعيــة  بالــكاف  جســور  جمعيــة  والطفــل، 

https://rsf.org
https://rsf.org
https://inkyfada.com
https://www.article19.org
https://www.article19.org
  https://www.mosaiquefm.net
  https://www.mosaiquefm.net
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