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أ.م.د .ميادة عمي حيدر

الباحث حيدر عبداهلل محمد*

الممخص-:

مطلع العاـ  ،3122شيدت المنطقة العربية ،عدد مف األحداث والتطورات ،تمثؿ
في
َ
باندالع الثورات في بعػض البلػداف العربيػة ،تانػت ح ػيلة لتراتمػات مػا حػدث فػي المػدد

السػػابقة بسػػبب ترػػاؤؿ شػػرعية بعػػض األنظمػػة الحاتمػػة عل ػ مػػد عقػػود مػػف الػػزمف،
تانػػت بواتيرىػػا فػػي تػػونس ،التػػي مثلػػت منطلقػػا ثوريػػا للشػػعوب العربيػػة ل نت ػػاض رػػد

واقعيػػا السياسػػي إال إنيػػا عانػػت مػػف التنػػافس القطػػري السػػعودي ،بعػػد إحػػداث الت ييػػر،
تمثػػؿ ب لبػػة الن ػػوذ القطػػري فػػي بػػادئ األمػػر ،بتحال ػػو مػػع ااسػ مييف الػػذيف و ػػلوا إل ػ

السػػلطة ب رػػؿ الػػدعـ القطػػري التبيػػر واألورػػاع الداةليػػة المسػػاعدة ،التػػي تمثلػػت بػػدعـ
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الدور القطري اجتاه التغيري يف تونس بعد العام 3122

شرائح تبيرة مف الشعب التونسي التي عانػت التيمػيش قبػؿ أحػداث الت ييػر ،ليسػ مييف

ورأت فييـ الت اءة برفع الظلـ والجور عف ىذه الشرائح ،إال أف األمػور لػـ تسػير وفػؽ مػا

تانػػت تطمػػح لػػو ىػػذه ةا ػػة بعػػد شػػيوع عوامػػؿ عػػدـ األمػػف واالسػػتقرار رػػمف الػػداةؿ

التونسػػي ،األمػػر الػػذي سػػاء مػػف الورػػع االقت ػػادي واالجتمػػاعي ،ممػػا أعط ػ فر ػػة
للعلمػػانييف المػػدعوميف بنحػػو تبيػػر مػػف السػػعودية ،معظميػػـ مػػف بقايػػا النظػػاـ السػػابؽ ،أف
ي ػ ػ ػػوزوا باالنتةابػ ػ ػػات واف يتػ ػ ػػوف ليػ ػ ػػـ ال لبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي اتةػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػرار دوف انحسػ ػ ػػار تامػ ػ ػػؿ

ليس ػ مييف ،الػػذيف ظل ػوا مشػػارتيف فػػي السػػلطة ،محققػػيف نػػوع مػػف الت ػوازف فػػي الترتيبػػة

السياسية في الدولة التونسية.

السياسية ،الجامعة المستن ريةww.uomustansiriyah.edu.iq.
** طالب دتتوراه في تلية العلوـ السياسية ،الجامعة المستن ريةww.uomustansiriyah.edu.iq ،
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Abstract:At the beginning of 3122, the Arab region witnessed a
number of events and developments, represented by the
outbreak of revolutions in some Arab countries, the result
of the accumulations of past periods due to the diminution
of the legitimacy of some regimes over decades, the first in
Tunisia, which represented a starting point But it suffered
from the Qatari-Saudi rivalry, after the change was made,
represented by the predominance of Qatari influence in the
first place, in alliance with the Islamists who came to
power thanks to the great Qatari support and the internal
supporting conditions, which were supported by large
segments of the people Alto Which had suffered
marginalization before the events of change, to the
Islamists and considered them competent to lift injustice
and injustice on these segments, but things did not go
according to what they were aspiring to this, especially
after the prevalence of factors of insecurity and stability
within the Tunisian interior, which worsened the economic
and social situation, Gave a chance for the secularists,
backed by a large part of Saudi Arabia, most of them
remnants of the former regime, to win the elections and to
have the upper hand in the decision-making without a
complete retreat of the Islamists, who remained in power,
achieving some sort of balance in the political structure of
the Tunisian state.

65 العدد
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المـــقدمــة-:

تراؤؿ شرعية بعض األنظمة الحاتمة عل مد عقود مف الزمف ،تانت بواتيرىا في تونس ،التي

مثلت منطلقا ثوريا للشعوب العربية ل نت اض رد واقعيا السياسي ،تحرتة احتجاجية عبرت في

مرمونيا عف ااة اؽ الحتومي في تونس ب يـ متطلبات المجتمع ،عبر تزايد مؤشرات غياب
العدالة االجتماعية وت شي ال ساد وبطالة الشباب وفقداف األمؿ في حدوث الت يير ،فتاف مف

العوامؿ المساعدة لو ىو تزايد وسائؿ حرية التعبير ،التي ةلقت مجاال عاما واسعا للرأي العاـ

وفراءاً للنقاش تعد

سيطرة الدولة مف ة ؿ استعماؿ الحرتات الثورية في دوؿ الثورات ،وسائؿ

التوا ؿ االجتماعي توسائؿ فعالة لنشر المعلومات وحشد المتظاىريف وتوزيع أجنداتيـ ورسالتيـ،

فر ً عف ما توافؽ ذلؾ مع اارادة الدولية وااقليمية وةا ة قطر المشجعة لحرتة الت يير في
المنطقة.

-أهمية الموضوع -:تنبع أىمية الموروع تونو يسلط الروء عل الدور القطري في تونس بعد

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

في مطلعَ العاـ  ،3122شيدت المنطقة العربية ،عدد مف األحداث والتطورات ،تمثؿ بأندالع
الثورات( )في بعض البلداف العربية ،تانت ح يلة لتراتمات ما حدث في المدد السابقة بسبب

العاـ  ،3122التي طالت تأثيراتيا الجوانب السياسية واالقت ادية واألمنية في األةيرة ،تجزء مف
راع اتبر بيف قطر والسعودية شمؿ عدد مف دوؿ الت يير العربية ،في روء سياسة ىاتيف

الدولتيف في المنطقة.

إشكالية البحث -:تتجسد إشتالية البحث :في وجود ثمة ع قة بيف تراجع الواقع األمنيواالقت ادي في تونس بعد العاـ  3122وبيف تأثير التنافس القطري السعودي فييا .

-فرضية البحث -:أف

راع النةب السياسية ،ااس مية والعلمانية في تونس ،في الييمنة عل

السل طة بعد الت يير ،قد أعط فر ة لتؿ مف قطر والسعودية للتدةؿ في شؤوف تونس الداةلية
مف اجؿ التأثير بمجرياتيا بما يةدـ سياسة ىاتيف الدولتيف في المنطقة.

-مناهج البحث -:يستعيف البحث بالمنيج الو

ي التحليلي لتوريح أسباب قياـ الحراؾ الشعبي

ونجاحو بإزاحة نظاـ "زيف العابديف بف علي" في العاـ  ،3122حت

بروز التدةؿ القطري ثـ

السعودي في الشأف التونسي ،مع استعماؿ المنيج المقارف حسب مقتريات الررورة في الموروع

-الكممات المفتاحية ( -:الحراؾ الشعبي ،زيف العابديف بف علي  ،راشد ال نوشي ،قطر،

السعودية).
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المبحوث عنو.
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هيكمية البحث -:يقسـ البحث إل ةمسة مباحث وةاتمة ،إذ سيتناوؿ المبحث األوؿ ،أسباب قياـمسار الحراؾ الشعبي في تونس حت

الثاني ،فسيتطرؽ إل

نجاحو بتحقيؽ الت يير ثـ المبحث

الثالث ،الذي يتح دث عف دور قطر في إنجاح الحراؾ الشعبي التونسي بت يير نظاـ "زيف العابديف
بف علي" ،والمبحث الرابع ،الذي تناوؿ ت اعد الدور القطري بعد الت يير وأةي ار المبحث الةامس،

الذي تناوؿ فيو أفوؿ الدور القطري في تونس حت

اقرب إل االستنتاج.

نياية العاـ 3129

لننيي البحث بةاتمة

المبحث األول
أسباب الحراك الشعبي في تونس
لـ ينشأ الحراؾ الشعبي التونسي مف فراغ ،وانما تانت ىناؾ عدد مف األسباب الموروعية

لقياميا أبرزىا ،حالة االحتتار السلطوي الذي انتيجيا الرئيس التونسي حينيا(زيف العابديف بف

علي) في ظؿ ت شي ال ساد السياسي والمالي في محيط عائلة الرئيس وحاشيتو ،منذ تقلده من ب
رئاسة الجميورية اثر انق بو عل سل و( الحبيب بورقيبة) في العاـ  ،2:98في ظؿ سيطرتو عبر
ترأسو حزب (التجمع الدستوري الديمقراطي) الحاتـ ومحاولتو احتتاره مقاعد البرلماف ،فر

فررو الرقابة عل
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الحراؾ الشعبي التونسي رد نظاـ "زيف العابديف بف علي" في نيايات العاـ  3121أما المبحث

عف

أنشطة أحزاب المعاررة ووسائؿ ااع ـ ،تحت ذريعة درء مةاطر الحرتة

األ ولية وتيديداتيا لألمف والسيادة الوطنية ،وفي ظؿ انعداـ رؤية جدية وارحة لي
()2

والت يير السياسي الحقيقي في بنية النظاـ الحاتـ
واستق ارره السياسي عل

إذ رتز األةير عل

ح

()

تأميف شرعيتو

حساب دعـ النمو االقت ادي وتوفير المتاسب االقت ادية واالجتماعية

لشرائح واسعة في المجتمع ،األمر الذي أفر إل دةوؿ السياسييف في ميداف التجارة ومنافستيـ

للتجار الحقيقييف بطرؽ غير مشروعة ،فر عف عجز االقت اد عف إتاحة فرص العمؿ للوافديف
الجدد في سوؽ العمؿ ،والسيما أ حاب الشيادات العليا ،في ظؿ تدني األجور في الوظائؼ غير

الحتومية( ،)3وتزايد البطالة إل
لقطاعات محدودة ليا

( %)25وارت اع األسعار والشعور بانحياز السياسة االقت ادية

لة بالنةبة السياسية الحاتمة ،وت شي مظاىر ال ساد والمحسوبية والرشوة

مليار دوال

()5

األمر الذي أفر

إل زيادة الت اوت في الدةؿ والثروة لعموـ المجتمع التونسي،

وغياب التوزيع العادؿ للةدمات االجتماعية في محافظات الدولة بيف شماؿ غني وجنوب ووسط

يواجيا التيميش( ، )6إل

جانب انقساـ المجتمع التونسي إل
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في األوساط القريبة مف نظاـ"بف علي" ودوائره( ،)4وارت اع نسبة الديف العاـ إل

أتثر مف()35

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

وأتثرية فقيرة تعاني مف القير واالرطياد ،في ظؿ تنامي نسبة الشباب مف مجموع الشرائح
منيا ،والتي تانت المحرؾ الرئيس للثورة مستثمرة التطور التتنولوجي ،في ميداف االت االت عبر
()7

التدويف وشبتات التوا ؿ االجتماعي مف التعبير عف مظالميـ ونقد النظاـ وةلؽ ثقافة الت يير

ناىيؾ عف الرغبة األمريتية بت يير النظاـ في تونس ،عبر ما تـ نشره في موقع ويتليتس ،مف

وثائؽ سرية تبيف حجـ ال ساد ااداري والمالي للنظاـ الحاتـ ،والسيما أنيا رتزت عف تحتـ عائلة

الرئيس وأ ياره في الحتـ وسيطرتيـ عل االستثمارات الداةلية في تونس ،األمر الذي فاقـ مف

النقمة الشعبية عل نظاـ (زيف العابديف بف علي)(.)8

المبحث الثاني
مسار الحراك الشعبي التونسي

أرحت تونس إباف حتـ "زيف العابديف بف علي" ،بحاجة إل ش اررة لتشعؿ الورع العاـ رد نظاـ

الحتـ ،ف ي/28تانوف األوؿ ،3121/أررـ الشاب التونسي(طارؽ الطيب محمد البو عزيزي)النار

عل ن سو أماـ مقر محافظة (سيدي بوزيد) ( ،)الواقعة في الوسط ال ربي مف تونس ،تعبي ار
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االجتماعية إل

( %)5322التي تعاني مف البطالة( ،)وتنامي وعييا بزيادة نسبة المتعلمة

عف احتجاجو عل م ادرة السلطات البلدية لعربتو التي يبيع فييا الةرر وال اتية لتسب رزقو،

وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبوؿ شتو أراد تقديميا في حؽ الشرطية التي

عتو أماـ

وع ًد ذلؾ الحدث بمثابة الش اررة
الناس وقالت لو (ارحؿ) ،فأ بحت ىذه التلمة شعا اًر للثورة التونسية ُ
التي أطاحت بحتـ الرئيس(زيف العابديف بف علي)( ،)9فةرج أىالي محافظة (بوزيد) في/29تانوف
األوؿ ،3121/بمظاىرات تردة فعؿ ع وية عل
المتظاىريف وقوات األمف احتجاجاً عل

واقع محتقف ،رافقتيا مواجيات بيف مئات

ارت اع نسبة البطالة والتيميش وااق اء ،لتنتشر ىذه

االحتجاجات في المناطؽ األةر مف الب د( ،):إال أنيا لـ تتطور تثورة سياسية إال بعد أحداث

الق ريف وتالة ،يومي الثامف والتاسع مف تانوف الثاني ،3122/التي سقط فييا نحو()61شييداً

وعشرات الجرح ( ،)21ارت ع فيو سقؼ المطالب مف إيجاد فرص للعمؿ ونيؿ حقوؽ المواطنة
والمساواة بال رص والتنمية إل

حد المطالبة بإسقاط النظاـ( ،)22وعل

الرغـ مف محاولة الرئيس

وعد بو ،تحسيف األوراع االجتماعية واالقت ادية وتوفير()411ألؼ فر ة عمؿ واستبداؿ وزير

الداةلية ،فر ً عف إع نو بعدـ الترشيح في انتةابات  ،3125إال أف ىذه ااجراءات لـ تأتي
بمردود ايجابي لو( ،)23األمر الذي دفع الرئيس التونسي حينيا الذي حتـ ب ده بقبرة حديدية
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التونسي(زيف العابديف) بإةماد االحتجاجات بإلقائو ةطاباً في/21تانوف الثاني 3122/وما ت ه،

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

طيلة()34عاماً إل

التنحي مف السلطة واليروب مف الب د ةلسة إل

السعودية في /25تانوف

مرر جياز األمف الةاص للرئيس التونسي حينيا ،معلومة ت ري بوجود انق ب عستري سين ذه

تبار قادة الجيش بما فييـ قائد الحرس الجميوري بعد أف تاف مستعداً اعطاء أمره الةاص للقوات
المسلحة بسحؽ المتظاىريف( ،)25تما شددت تؿ مف الواليات المتحدة األمريتية وفرنسا ر طيما
عل

حتومة (بف علي) وتلويح األميف العاـ لألمـ المتحدة في /25تانوف الثاني ،3122/بعقد

اجتماع طارئ لمجلس األمف الست دار قرار يديف (بف علي ونظامو) ،والتيديد بتوجيو اتيامات

دولية إليو ،األمر الذي عجؿ بيروبو ةارج تونس( ،)26وبوجو عاـ يمتف القوؿ أف نجاح الحراؾ
الشعبي في تونس يعود إل ث ثة أسباب رئيسة(-:)27

.2وجود ظروؼ موروعية مؤاتية انياء الحتـ السلطوي في تونس ،وفي مقدمة ىذه الظروؼ،
تمتع تونس بقدر عاؿ مف التجانس الستاني وارت اع معدالت التعليـ والدةؿ والتنمية البشرية ،و

تراجع االستقطاب اايديولوجي بيف ااس مييف و العلمانييف و ظيور توافؽ حلوؿ األجندة

الديمقراطية بيف مةتلؼ القو السياسية في تونس.
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الثاني ، )24( 3122/وقد تاف للعامؿ الةارجي الدور المؤثر في إحداث عملية الت يير في تونس فقد

 .3ظيور تحالؼ واسع بيف مةتلؼ فئات المجتمع التونسي في مواجيو نظاـ (بف علي) في
األسابيع األربعة األةيرة،فعل

الرغـ مف أف الحراؾ بدأ عل أررية مطلبية مف الشباب العاطؿ

عف العمؿ إال أف الت اؼ األحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية و االتحادات العالمية والنقابات
المينية والمثق يف وال نانيف حوؿ الشباب و ترامنيـ معيـ و انرماميـ إل حراتيـ ،ساعد في

توسيع نطاؽ الحراؾ التونسي طبقياً و مناطقياً ،مما أد

غير مسبوؽ.

إل

تزايد الر وط عل

النظاـ بنحو

 .4ظيور انشقاقات داةؿ النةب الحاتمة السيما بيف المجموعة المحيطة بػ (بف علي) و أسرتو
وبيف المؤسسة العسترية التي رفرت أف تستعمؿ القوة رد المتظاىريف ،وتاف الجيش في تونس

قد منع أجيزة الشرطة بالقوة مف إط ؽ النار عل
علي) عل التنحي مف من بو.

المتظاىريف ،و مارس دو اًر في إجبار (بف

وفػ ػػي /25تػ ػػانوف الثػ ػػاني ،3122/أعلػ ػػف الػ ػػوزير األوؿ(محمػ ػػد ال نوشػ ػػي) عػ ػػف توليػ ػػو رئاسػ ػػة

الرئيس  ،ليتول رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) من ب رئيس الجميورية بنحو مؤقت إل حيف
إجراء انتةابات رئاسية مبترة(.)28
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الجميوريػػة ب ػ ة مؤقتػػة ،إال أف المجلػػس الدسػػتوري قػػرر بعػػد ذلػػؾ بيػػوـ واحػػد إعػ ف ةلػػو من ػػب

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

المبحث الثالث
وجدت قطر في الثورات العربية التي اندلعت في العاـ  3122فر ة سياسية ل رض ن سيا ت عب
إقليمي ،لذلؾ دعمت ىذه الثورات مف ة ؿ قناة الجزيرة ااع مية ومف ة ؿ جامعة الدوؿ

العربية( ،)29ف ي الوقت الذي تانت فيو قطر ىي الداعـ األتبر لقو الت يير في تونس مف ة ؿ
الدعـ السياسي والمالي الذي ةلؽ حالة مف التجاذب السياسي بيف التيارات السياسية ،فر عف
الدعـ ااع مي ممث بقناة "الجزيرة" ال رائية التي غطت الحراؾ التونسي بقوة ،مف ة ؿ التقارير
مدار الساعة والمؤتمرات والندوات التي تنظميا

ااةبارية التي غطت الحدث التونسي عل

رأسيا(الراشد المرزوقي)،

والدراسات ال تي تنشرىا والشة يات المعاررة التي تستري يا وعل

الذي أ بح رئيسا للجميورية بعد الت يير ،والذي ارتبط بع قات مع قطر منذ سنوات ،فتاف أوؿ

مف أطلؽ شعار رفع راية الع ياف رد الرئيس السابؽ(زيف العابديف بف علي)( ،)2:و والً إل

(راشد ال نوشي) ،زعيـ حزب النيرة ااس مي ،الذي يرتبط مع قطر بع قات تعود إل سنوات
()31

مرت وسيطرتو عل زماـ األمور في تونس

األمر الذي جعؿ الناطؽ بأسـ رئاسة الجميورية
()32

"عدناف المن ر" ،ي ؼ فيو قطر "بالداعـ الرئيس لتونس واىـ شرتائيا"

عل عتس السعودية

التي أبدت موق اً مةتل اً ومتح ظاً ،إذ انطلقت أ وات رسمية ودينية في المملتة و
الشعبي التونسي بػ ػ (ال تنة وأنيا مف
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دور قطر في إنجاح الحراك الشعبي في تونس عام :3122

ت الحراؾ

نع أعداء ااس ـ)( ،)33فعندما أقدـ (محمد البو عزيزي)

عل إحراؽ ن سو في تونس في/28تانوف األوؿ ،3121/ا در الم تي العاـ بالمملتة فتو شجب
فييا القتؿ بالن س ،تما و ؼ التظاىرات بأنيا "أفعاؿ ةطرة ومحرمة وىي ةارجة عف ااس ـ"،

ألنيا تيدد وحدة العالـ ااس مي ،تما حذر وزير الةارجية السعودية حينيا بػػ"قطع أي إ بع ُيرفع

احتجاجا رد النظاـ" ،في الوقت الذي أحجمت فيو عف تينئة النظاـ الجديد في تونس بسبب
()34

استرافتيا للرئيس المةلوع(زيف العابديف بف علي)

وعل

الرغـ مف ةلو الحراؾ الشعبي

التونسي مف أي طابع ايدولوجي وال ياب التاـ للجماعات ااس مية( ،)35إال أف رعؼ البنية
التنظيمية للمظاىرات والتحرتات الشعبية ،أتاح ال ر ة لقو ااس ـ السياسي ممث بحزب حرتة

عل القو السياسية األةر  ،األمر الذي اوجد بيئة مف ال راعات بيف تيارات ااس ـ السياسي
()36

والتيارات السياسية األةر  ،وألق ذلؾ بظ لو عل جميع مراحؿ بناء النظاـ السياسي الجديد

وقد استمرت قطر في دعميا لقو الت يير في تونس فتاف أمير قطر(حمد بف ةلي ة آؿ ثاني) ،أوؿ
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النيرة ،فرع حرتة ااةواف في تونس ،مف ش ليا وت درىا المشيد وسعييا ل رض وجيات نظرىا

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

شة ية رسمية قيادية تزور تونس بعد الت يير فر ً عف حروره أش اؿ المجلس الوطني

المبحث الرابع
تصاعد الدور القطري في تونس بعد التغيير

استطاع التيار ااس مي بت در حزب النيرة أف يعتلي الحراؾ في تونس ،واف يوجو المسار

نحو م يوـ ذو مرجعية إس مية ،لتقدـ قطر ن سيا تمنقذ ليس مييف الجدد الساعيف للو وؿ إل

الحتـ ،والمتمثليف بحزب النيرة ،فحشدت ن سيا عبر بروتوتوالت الماؿ السياسي بالدعـ
ال محدود لجماعة النيرة ،األمر الذي اعتل في البداية قمة ىرـ التجاذبات في المشيد التونسي

ال ارؽ في ال ور ( ،)واحتؿ حي اًز تبي اًر مف المساحة ااع مية في سجاؿ عالي الوتيرة بيف
مستحسف مست يد (مساعدة مف دولة شقيقة) ومجرد تبادؿ م الح اقت ادية بيف البلديف ،وبيف

الريبة والشؾ عل أنو توجو نحو استيطاف قطري في تونس ومنيج للسيطرة عل االقت اد والتدةؿ

في السياسة الداةلية للب د( ،)38إل

الحد الذي و ؼ فيو رئيس حزب "حرتة النيرة"" ،راشد
()39

ال نوشي"" :أف دولة قطر شريؾ في الثورة التونسية"

في وقت لـ تثر فيو السعودية أي اىتماـ
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التأسيسي(.)37

جدي بما جر في تونس ،تونيا لـ تمثؿ أي ةطر استراتيجي عل م الحيا في المنطقة ،ربما

لبعدىا ورعؼ االت اؿ بيا ومحدودية دورىا عل المستو ااقليمي( ،)3:إال أنيا لـ تتةل عف

دعميا االقت ادي لتونس ،حت

ال تةلي الساحة ةالية فقط لقطر ،إذ أقرت السعودية عبر
()41

ندوقيا التنموي ،ث ث ات اقيات قروض ميسرة بتموي ت إجمالية بل ت ( )331مليوف دوالر

وعل

الرغـ مف وجود التيار العلماني الليبرالي اليساري ،الذي يعد ن سو القوة الدافعة للحراؾ

التونسي رد نظاـ "بف علي" ،استطاعت "حرتة النيرة" قطؼ ثمار ىذا الحراؾ بدعـ قطري
إع مي ومالي( ،)42فجاءت انتةابات المجلس التأسيسي في /34تشريف األوؿ،)(3122/
ليستأثر حزب"حرتة النيرة ااس مية" بالمقاعد األتثر عدداً فيو مف بقية األحزاب المنافسة

بنسبة( %)52وليحظ

مرشحيا ،أميف عاـ حزب النيرة(،حامد الجبالي) ،من ب رئيس وزراء

الحتومة االئت فية( ،)43فاستطاعت قطر بتؿ سيولة إدارة الملؼ التونسي ،فمف الناحية السياسية،
تونس في احت االتيا بالذتر األول

للحراؾ بناء عل

دعوة مف حرتة النيرة في /25تانوف

الثاني ،3123/والذي انعتس عل سياسة تونس الةارجية ،التي جاءت منسجمة مع الرؤية القطرية
اتجاه القرايا ااقليمية ،مثؿ تسليميا رئيس الوزراء الليبي في عيد القذافي ،دوف رمانات بالتزاـ
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تتث ت الزيارات المتبادلة بيف تبار المسؤوليف القطرييف ونظرائيـ التونسييف ،وشارؾ أمير قطر

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

الحتومة اللي بية بمعايير حقوؽ اانساف ،وفتحت الب د أماـ شيوخ الدعوة مف جميع الب د العربية،
في سوريا بإسـ (الجياد)( ،)44وترحيب زعيـ حزب النيرة ااس مية "راشد ال نوشي" ،ب ترة أف
يطاؿ الت يير األنظمة الةليجية( ،)45ورغـ االستقباؿ الحميـ لألمير"حمد آؿ ثاني" في تونس ،فإف

زيارتو تانت غير مستحبة ومرفورة مف القو الديمقراطية والعلمانية التي نظمت تظاىرة رفعت

فييا شعار "شعب تونس حر ال أميرتا وال قطر" ،و تانت تعلـ تماماً أف ىذه الزيارة لـ تتف في

حقيقتيا إال طمأنة للنيرة حوؿ مسار االنتةابات( ،)46في وقت اتسمت الع قات بيف السعودية
حد رسـ

وتونس بالبرود إل

ورة سيئة للنظاـ الجديد عبر وسائؿ إع ميا مثؿ :قناة العربية
()47

و حي تي الشرؽ األوسط والحياة

وبيذا شتلت حرتة النيرة ااس مية ،التي قدمت ن سيا

بأنيا حرتة ديمقراطية ذات ةل ية إس مية ،الحتومة في تونس والتي تقبؿ التوا ؿ مع ال ير
والتحالؼ معو مف اجؿ ال الح العاـ ،الحتومة باالشتراؾ مع ائت ؼ حزبيف رئيسييف في المجلس

الوطني التأسيسي ،ىما :المؤتمر مف اجؿ الجميورية والتتتؿ الديمقراطي مف اجؿ العمؿ

والحريات( ، )48في وقت زادت الجماعات السل ية في تونس مف انتشارىا ل رض منظومتيا العقائدية
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وبادرت تونس إل طرد الس ير السوري ،وغرت النظر عف س ر وتس ير الشباب التونسي للقتاؿ

بتؿ تزمت وبدوف نقاش ،وترجموا ظيورىـ في ال راء السياسي التونسي مف ة ؿ العنؼ الذي
()49

مارسوه رد المجتمع

ومف اجؿ مواجية التحديات االقت ادية التي واجيت تونس بعد الت يير

والمساعدة في تة يؼ التوتر االجتماعي وانجاح الحتومة الجديدة بقيادة ااس مييف الذيف وجيوا
ن ب أعينيـ إل

الدعـ القطري لتعزيز دور الشباب والقراء عل

البطالة التي تانت المحرؾ

األساس للحراؾ التونسي ،ابتدأ رئيس الوزراء التونسي مف حرتة النيرة (حمادي الجبالي) زياراتو

الةارجية لقطر قبؿ فرنسا ،التي تعد الشريؾ االقت ادي األتبر لتونس ،لتبدأ بذلؾ المساعدات
القطرية تنزؿ عل

ةزينة الدولة التونسية عبر نسؽ المساعدات واليبات وات اقيات التعاوف بيف

تونس وقطر( ،)4:أبرزىا إن اقيا نحو ملياري دوالر لدعـ الحتومة التونسية( ،)51ومنحيا قرض بقيمة

مليار دوالر إل البنؾ المرتزي التونسي ،وابراـ ات اقيات استثمار في مجاؿ الن ط وال از وات اقية
االستثمار في سندات الةزينة التونسية والتوقيع عل

مذترة الت اىـ للتعاوف بيف شرتة التيرباء

والماء القطرية والشرتة التونسية للتيرباء وال از ومذترة الت اىـ ما بيف بنؾ قطر الوطني وو ازرة
تونس ( )6مرات أسبوعياً ب
()52

تونس

ة مباشرة ومف دوف توقؼ بيدؼ جذب االستثمارات القطرية إل

وتاف حجـ االستثمارات القطرية داةؿ تونس بلغ نحو ( )322مليار دينار تونسي ،ما

يعادؿ مليار دوالر في العاـ  ،3125أي حوالي ( % )24مف جملة االستثمارات األجنبية المباشرة
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المالية التونسية ،تما ازدادت الزيارات حت أ بحت الةطوط الجوية القطرية تسير رح تيا إل

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

في تونس ،تما دعمت قطر البنؾ المرتزي التونسي بػ ( )611مليوف دوالر وديعة ،لدعـ احتياطو

ىبة بقيمة ( )8:مليوف دوالر ،األمر الذي أسيـ في ةلؽ ( )5411فر ة عمؿ ،فر

عف

االستثمارات التبيرة لقطر في تونس تاستثمار شرتة "الديار" القطرية بمبلغ ( )211مليوف دوالر
()53

لمشروعيا السياحي التبير في منطقة "توزر" في الجنوب التونسي
م

وقد أحيت قطر ةططاً لبناء

اة "ال ةيرة" الن طية بتل ة ملياري دوالر ،والذي يعد المشروع األرةـ في تونس  ،بعد أف تـ

تأجيليا لعدة سنوات إباف عيد الرئيس "زيف العابديف بف علي" ،لت بح قطر اتبر شريؾ تجاري

لتونس بعد فرنسا( ،)54ونتيجة لت اقـ العجز التجاري إل (%)628حت
الم حوب بارت اع البطالة إل

تانوف األوؿ ،3123

( ،%)2:وتعدي نسبة ال قر إل ( %)36وتراجع الموجودات

ال افية مف النقد األجنبي( ،)55منحت قطر ،تونس قرراً بمليار دوالر ،الذي و

التونسي األسبؽ (حسيف الديماسي) بأنو األسوأ عل

و وزير المالية

ااط ؽ في تاريخ الب د ،نظ اًر ل ائدتو

المرت عة جداً بالمقارنة مع السوؽ العالمية ،والذي أر فيو انتحا اًر معلناً لتونس(.)56

وقػد تميػػزت ىػذه المػػدة ب ػػعود الحرتػات السػػل ية فػي السػػاحتيف السياسػػية واالجتماعيػة فػػي تػػونس
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مف العملة األجنبية ،واط ؽ

قدمت
ندوؽ ال داقة القطري للشعب التونسي في العاـ  ،3124إذ ّ

وذلؾ عبر العديد مف الجمعيات الةيرية والدعوية التي سيطرت عل العديد مف الجوامػع والمسػاجد،
وباتػ ػػت تحرتػ ػػاتيـ تسػ ػػتيدؼ الجماعػ ػػات العلمانيػ ػػة والحداثيػ ػػة السػ ػػيما مػ ػػف النقػ ػػابييف والمعاررػ ػػيف،

تأغتيػػاؿ(لط ي نقػػض) ،احػػد قػػادة حػػزب نػػداء تػػونس و(شػػتري بلعيػػد) احػػد قػػادة الجبيػػة الشػػعبية(،)57

فر ػ عػػف انتشػػار الةطػػاب التت يػػري فػػي المسػػاجد ،فػػي ظػػؿ تنػػامي أعمػػاؿ العنػػؼ رػػد ال نػػانيف

والة ػ ػػوـ الػ ػػدينييف ،تالشػ ػػيعة والطػ ػػرؽ ال ػ ػػوفية ،ومػ ػػا قػ ػػاموا بػ ػػو مػ ػػف اعتػ ػػداءات عل ػ ػ المقامػ ػػات
()58
اثر عل الورع االقت ادي للب د التي تعتمد عل المػورد السػياحي ،فأثػار
الدينية  ،األمر الذي ً
ذلػػؾ غرػػب واسػػع بػػيف الحرتػػة العلمانيػػة وش ػرائح عديػػدة مػػف الشػػعب التونسػػي وةرجػػت تظػػاىرات

تدةؿ قطر الذي أروا فيو
عارمة في الب د ،األمر الذي أثار امتعاض القو العلمانية في تونس مف َ
انحيػػا از قطريػػا ليس ػ مييف السػػيما حػػزب النيرػػة لتمتنػػييـ بالشػػأف السياسػػي فػػي تػػونس وسياسػػتيـ
()59

المرنػػة التػػي انتيجوىػػا اتجػػاه الحرتػػات السػػل ية

لػػذلؾ أعلػػف االتحػػاد العػػاـ التونسػػي للش ػ ؿ عػػف

إع ػ ػ ف إر ػ ػراب عػ ػػاـ ف ػ ػػي الػ ػػب د ،وترتػ ػػب علػ ػ ػ فشػ ػػؿ مبػ ػػادرة رئ ػ ػػيس الحتومػ ػػة المنتمػ ػػي لح ػ ػػزب
استقالتو في /2:شػباط ،3124/وتػ ه تتليػؼ(علي العػريض) مػف حػزب النيرػة ،بتشػتيؿ الحتومػة
التي اتيمت بأنيا إعادة إنتاج ل ئت ؼ الحاتـ( ،)5:التي ما انت أت أف عبرت عػف المنحػ القطػري
ن سػو إزاء المواقػػؼ الةارجيػػة ،إذ أعلنػػت تػونس غػػداة عػػزؿ الػرئيس مرسػي مػػف قبػػؿ القػوات المسػػلحة
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النيرػػة(حمادي الجبػػالي) ،اعػػادة تشػػتيؿ الحتومػػة مػػف عنا ػػر تتنػػوقراط غيػػر حزبيػػة ،إل ػ تقػػديـ

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

الم رية ب عؿ ثورة /41يونيو(حزيراف) ،3124/أف "تدةؿ المؤسسة العسػترية أمػر مرفػوض دوليػا"،
الةلػػيج األةػػر بمػػا حػػدث وأعلنػػت تأييػػدىا التامػػؿ للسػػلطة الجديػػدة( ،)61والػػذي عبػػر عػػف الةشػػية

ال ريحة ليس مييف مف أف ي يبيـ ما أ اب أقرانيـ بم ر.

المبحث الخامس
انكفاء الدور القطري في تونس حتى نهاية العام 3129

رغػػـ مػػف محاولػػة الحتومػػة التونسػػية السػػيطرة عل ػ الورػػع الػػداةلي إال أف األزمػػة عػػادت مػػف
جديػػد ،ف ػػي /36تمػػوز ،3124اُغتيػػؿ عرػػو المجلػػس الػػوطني التأسيسػػي والمعػػارض اليسػػاري(محمد

البراىمػػي) ،األمػػر الػػذي أد إل ػ ت ػػاقـ األورػػاع السياسػػية واألمنية،السػػيما واف األح ػزاب العلمانيػػة

حملت حزب حرتة النيرة مسؤولية ذلؾ ،فتوجو حشد رةـ نحػو مقػر المجلػس الػوطني التأسيسػي
َ
ليطالػػب بحػػؿ األةيػػر ،وأنرػػـ إلػ المحتجػػيف ()71عرػواً منتةبػاً ،علقػوا مشػػارتتيـ فػػي اجتماعػػات

المجلػػس( ،)62فانػػدلعت االرػػطرابات وانسػػحب أعرػػاء المعاررػػة مػػف المجلػػس الػػوطني التأسيسػػي
وت ػػاعدت الػػدعوة لتشػػتيؿ حتومػػة اانقػػاذ الوطني،والػػذي ت ارفػػؽ مػػع انػػدالع المظػػاىرات المطالبػػة
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وأدانػػت بشػػدة مػػا أسػػمتو "االنقػ ب العسػػتري" علػ "الشػػرعية الديمقراطيػػة" فػػي وقػػت رحبػػت فيػػو دوؿ

بإرجاع حتـ ااةواف المسلميف في م ر ،فبادر (االتحاد التونسي للش ؿ) وث ث منظمات حقوقيػة

بطرح مبادرة للةروج مف األزمة ،تترمف تشتيؿ حتومػة ت ػاءات وطنيػة غيػر حزبيػة واقػرار مشػروع

الدسػػتور وتشػػتيؿ ىيئػػة مسػػتقلة ليشػراؼ علػ االنتةابػػات( ،)63وةوفػاً مػػف أف تةسػػر تػػؿ شػػيء تمػػا

حدث في م ر ،قبلت الحتومة التي يسيطر علييػا حػزب النيرػة ،ةارطػة طريػؽ سػميت بالمبػادرة

الرباعيػػة وترتػػب عل ػ ذلػػؾ اسػػتقالة حتومػػة(علي الع ػريض)  ،وتتػػويف حتومػػة جديػػدة برئاسػػة(ميدي

جمعػػة) ،واق ػرار دسػػتور ت ػوافقي فػػي تػػانوف الثػػاني ،3125/أعقبػػو إج ػراء انتةابػػات برلمانيػػة فػػاز بيػػا
العلمػػانييف ممػػث بحػػزب (نػػداء تػػونس) ،بأتثريػػة المقاعػػد وقػػاـ بتشػػتيؿ ائػػت ؼ حزبػػي وتتػػويف و ازرة

جديػدة ولي ػػبح (البػػاجي القائػد السبسػػي) فػػي/42تػػانوف األوؿ ،3125/ثالػث رئػػيس جميوريػػة للػػب د

بع ػػد الت يي ػػر ،بع ػػد ف ػػوزه علػ ػ ةل ػػو (المن ػػؼ المرزوقي)المنتم ػػي لح ػػزب حرت ػػة النير ػػة ،ب ػػارؽ
األ ػوات ،ولتتشػػارؾ حرتػػة النيرػػة ااس ػ مية فػػي /3شػػباط ،3126/بجانػػب حػػزب (نػػداء تػػونس)
الذي انعتس ذلػؾ علػ انت ػاء السياسػة الةارجيػة لتػونس بعيػدا عػف التوجيػات القطريػة ،إذ تراجعػت
الحتومة التونسية عف الدعـ العلني والمباشر لتنظيـ ااةواف في م ر واالبتعاد عف قطر في العاـ

 ، 3126مم ػ ػػا جلػ ػ ػػب استررػ ػ ػػاء السػ ػ ػػعودية واامػ ػ ػػارات المنػ ػ ػػاوئتيف للسياسػ ػ ػػة القطريػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تػ ػ ػػونس
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العلمػػاني الػػذي يرػػـ العديػػد مػػف فلػػوؿ نظػػاـ بػػف علػػي ،الحتومػػة برئاسػػة(الحبيب ال ػػيد)( ،)64األمػػر

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

والمنطقة( ،)65إال أف ىذه الحتومة التونسية لـ يتتب ليا االستمرار بسػبب عػدـ االسػتقرار السياسػي،
الجميورية (الباجي القائػد السبسػي) وزيػر الدولػة للشػؤوف المحليػة (يوسػؼ الشػاىد) لتشػتيؿ الحتومػة

فػػي /38أيلػػوؿ ،)66( 3127/وبػػذلؾ دعمػػت السػػعودية بجانػػب تػػؿ مػػف اامػػارات والتويػػت والبحػريف،
الحتومػػة الجديػػدة فػػي تػػونس التػػي أرػػع ت مػػف حتػػـ ااةػواف ،واف لػػـ تقرػػي علييػػا تمػػا حػػدث فػػي

م ػػر ،فػػي مقابػػؿ اسػػتمرار قطػػر لػػدعميا لحػػزب حرتػػة النيرػػة( ،)67الػػذي ربػػح مرحلػػة التطبيػػع مػػع

الدولة وحافظت علػ وجودىػا فػي السػاحة السياسػية التػي ي لػب عليػو الطػابع العلمػاني ،الػذي يرجػع

احػػد أسػػبابو الرئيسػػة إل ػ اعتػػداؿ التيػػار ااس ػ مي مقارن ػةً بنظ ارئػػو فػػي دوؿ الت ييػػر األةػػر التػػي

تو ػػؼ بأنيػػا أتثػػر تشػػدداً مػػف نظيرتيػػا التونسػػية( ،)68وىػػذا مػػا تبػػيف إل ػ انة ارطػػو مػػع حػػزب "نػػداء
تػػونس" ،بجانػػب تبػػر المنظمػػات االجتماعيػػة فػػي وثيقػػة " قرطػػاج الثانيػػة" ،للمطالبػػة بت ييػػر حتومػػة
"يوسؼ الشاىد" ،بعد نجاحيا فػي تنظػيـ أوؿ انتةابػات بلديػة بعػد ثػورة "الحريػة والت ارمػة" فػي تػونس

التي حاز فييا حزب "حرتة النيرػة" علػ العػدد األتبػر مػف المقاعػد بنسػبة و ػلت إلػ ()39275

ف ػػي /7أي ػػار ، 3129/ل ػػالح حتوم ػػة م ػػف التتن ػػوقراط ،تت ػػوف ق ػػادرة علػ ػ إنج ػػاح انتةاب ػػات الع ػػاـ
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الم حوب برةامة التحديات األمنية واالقت ادية في الب د ،ليتـ حجب الثقة عنيا وتتليؼ رئيس

 ،312:البرلمانيػػة والرئاسػػية( ،)69فجػػاءت زيػػارة ولػػي عيػػد السػػعودية األميػػر "محمػػد بػػف سػػلماف" إلػ

تونس في /38تشريف الثاني ،3129/التي أغدؽ عل الةزينة التونسية بمنحػة ن ػؼ مليػار دوالر،
ليتـ تقليده مف قبؿ الرئيس التونسي "الباجي القائد السبسي" أعل وسػاـ شػرؼ فػي الػب د ،ممػا يؤتػد
عل أىمية تونس لد السعودية بتعزيز دورىا فييا التي شتلت ميدانا للتنافس مع قطر(.)6:

الخاتمة-:

عانت تونس مف التنافس القطري السعودي ،بعد أحداث الت يير ،تمثؿ ب لبة الن ػوذ القطػري فػي

ب ػػادئ األم ػػر ،بتحال ػػو م ػػع ااسػ ػ مييف ال ػػذيف و ػػلوا إلػ ػ الس ػػلطة ب ر ػػؿ ال ػػدعـ القط ػػري التبي ػػر

واألورػػاع الداةليػػة المسػػاعدة ،التػػي تمثلػػت بػػدعـ ش ػرائح تبي ػرة مػػف الشػػعب التونسػػي التػػي عانػػت
التيميش قبؿ الحراؾ الشعبي ،ليس مييف ورأت فييـ الت ػاءة برفػع الظلػـ والجػور عػف ىػذه الشػرائح،
رمف الداةؿ التونسي ،األمر الذي ساء مف الورع االقت ػادي واالجتمػاعي الػداةلي لتػونس ،ممػا

أعط فر ة للعلمانييف المدعوميف بنحو تبير مف السعودية ،معظميـ مف بقايا النظاـ السابؽ ،أف

ي وزوا باالنتةابات واف يتوف ليـ ال لبة في اتةاذ القرار دوف انحسار تامؿ ليس مييف ،الذيف ظلوا

- 363 -

العدد 65

إال أف األمور لـ تسير وفؽ ما تانت تطمح لو ىذه ةا ة بعد شيوع عوامؿ عػدـ األمػف واالسػتقرار

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

مشارتيف في السلطة ،محققيف نوع مف التوازف في الترتيبة السياسية في الدولة التونسية.

)

طالب دتتوراه في تلية العلوـ السياسية ،الجامعة المستن رية.

 )أطلؽ ااع ـ ومعو الدوائر السياسية في الدوؿ ال ربية عل الحراؾ الشعبي الذي ح ؿ
في عدد مف الدوؿ العربية في العاـ  ،3122م طلح "الربيع العربي" ،لينتشر ىذا
الم طلح بعدىا في األوساط ااع مية والبحثية في العالـ ،غير أف األحداث التي تلت
الربيع لـ تتف أفرؿ مف مقدماتو ،فإذا تاف الربيع أزىر نسبياً في تؿ مف تونس وم ر،

فإنو بدا قاح شاحبا مق ار في ليبيا واليمف وسوريا ،قر عل متاسب ىذه الشعوب منذ

االستق ؿ .للمزيد ينظر إل :د.احمد بودراع ،فشل ثورات الربيع العربي :محاولة لمفهم،
مجلة جيؿ الدراسات السياسية والع قات الدولية ،مرتز جيؿ البحث العلمي ،بيروت،
العدد( ،)22تشريف األوؿ،3128/ص.65-64

()2بدرية
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الهوامش :

الح عبداهلل ،تطور النظام السياسي في تونس من عهد بورقيبة إلى ثورة28

ديسمبر ،3121مجلة دراسات سياسية واستراتيجية ،ب داد ،بيت الحتمة ،العدد(،)44
 ،3127ص .217

)

عل الرغـ مف وجود سبعة أحزاب معاررة في تونس إباف حتـ رئيسيا السابؽ(زيف

العابديف بف علي) ،إال انو ليس لدييا دور يذتر ،فالدستور التونسي يشترط في الترشيح
لرئاسة الجميورية ،أف يتوف ُمزت مف قبؿ ( )41برلماني ،أو رئاسة البلدية ،والمعلوـ أف
جميع ىؤالء ،ىـ أعراء في الحزب الحاتـ ،لذلؾ ان رد(زيف العابديف) لوحده بالترشيح في
رئاسة الجميورية .ينظر إل  :إسراء احمد جياد ،محددات التفاعل والتأثير بين الثورات
العربية :دراسة في األسباب والنتائج ،مجلة المستن رية للدراسات العربية والدولية ،مرتز
المستن رية للدراسات العربية والدولية ،الجامعة المستن رية ،العدد(،3124 ،)54
أجر بعدىا تعدي للدستور بال

ليف ( )4:و ( ،)51ازالة الحد األق

لتقلد المن ب

الرئاسي ومنحو الحؽ في الترشح النتةابات العاـ  ،3115ثـ ترشحو مجددا في انتةابات
العاـ ،311:لوالية ةامسة فاز بيا بنسبة ( %)9:ينظر إل  :م ط
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ص .48وقد شيدت الب د في عيده ث ث انتةابات رئاسية أوليا في العاـ  ،2:::التي

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

تنوز للنشر والتوزيع ،3122 ،ص .8:إال أف النظاـ التونسي أتاح مزاولة العمؿ النقابي،
إذ شتؿ "االتحاد العاـ للش ؿ" ،الذي يعد مف ابرز االتحادات النقابية في تونس ،دو ار
مزدوجا بحسب تطور الحالة الجماىيرية والتي تراوح نشاطو بيف االحتواء والمعاررة،
والتي قد تر ط قواعده عل قيادتو بقوة مؤثرة في لحظات تاريةية معينة ،تما حدث في
الحراؾ الشعبي التونسي الياب الشارع رد الرئيس السابؽ "زيف العابديف بف علي" ينظر
إل  :عزمي بشارة ،الثورة التونسية المجيدة ،المرتز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
()3

بيروت ،ط ،2تانوف الثاني ،3123/ص.37
سيماء علي ميدي المعموري ،دور األحزاب في النظام السياسي التونسي بعد التغيير،
رسالة ماجستير(غير منشورة) ،تلية العلوـ السياسية ،الجامعة المستن رية،3128 ،
ص.86

()4د.ىناء عبيد ،من الحرمان إلى التوقعات :االقتصاد السياسي لــ"التحوالت الثورية" في
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سقوط الطغاة العرب :ثورات الحرية في مصر وتونس وليبيا والوطن العربي ،القاىرة،

المنطقة العربية ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية،
القاىرة ،العدد( ،)298المجلد( ،)58تانوف الثاني ،3123/ص .66وأيرا :عرفات علي
جرغوف ،الموقف القطري من الثورات العربية وأثره في تحوالت السياسة الخارجية
القطرية ،مجلة المستن رية للدراسات العربية والدولية ،مرتز المستن رية للدراسات
العربية والدولية ،الجامعة المستن رية ،العدد( ،3125 ،)59ص.48

()5د.احمد فارؿ جاسـ داود  ،م در سبؽ ذتره التحوالت السياسية في البمدان العربية:
دراسة تحليلية في األسباب وأفاؽ المستقبؿ ،مجلة العلوـ السياسية ،تلية العلوـ السياسية،
جامعة ب داد ،العدد ( ،3124 ،)58ص.8:

()6عبير ربيع يونس ،راديكالية غائبة :تداعيات االقتصاد عمى التحول السياسي في دول
الربيع العربي  ،الملحؽ االقت ادي لمجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات
ص.42
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السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)2:2المجلد( ،)59تانوف الثاني،3124/

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

البطالة ،فحسب إح اءات العاـ  ،311:و لت نسبة البطالة في

وؼ األمييف

إل ( %)722وترت ع ىذه النسب ممف ح ؿ عل التعليـ الثانوي إل ( ،%)25لت ؿ إل
( %)322:مف ةريجي التعليـ العالي ،بحيث و ؿ عددىـ في الن ؼ الثاني مف العاـ
 3121إل () 311ألؼ ،تما أف نسبة العاطليف ترت ع في المناطؽ الداةلية للب د عنو في
المناطؽ الساحلية .للمزيد ينظر إل :احمد ترعود ،تونس :ثورة الحرية والكرامة ،في تتاب
مجموعة باحثيف :الربيع العربي ثورات الة ص مف االستبداد :دراسة حاالت ،شرؽ
التتاب للطباعة ،تموز ،3124/ص.52

()7د.طو حميد حسف ود.ناظـ الشمري ،االحتجاجات(الثورات) العربية بين المتغيرات الداخمية
والخارجية ،مجلة التوفة للعلوـ القانونية والسياسية،

تلية القانوف ،جامعة التوفة،

العدد( ،3124 ،)28ص ص  .7:-79وأيراً :د.ةيري عبد الرزاؽ جاسـ ،النظام
السياسي التونسي بعد التغيير  ،المجلة السياسية والدولية ،تلية العلوـ السياسية ،الجامعة
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 )ال فت للنظر بمسألة البطالة في تونس ،انو تلما زاد المستو التعليمي زادت معو

المستن رية ،العدد( ،3125 ،)36ص ص.26-25

()8نوراف ش يؽ علي ،الربيع العربي :التمرد ،والثورة ،والنظام العالمي الجديد ،عرض تتاب
مترجـ لمحرره :توبىمانيير ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية

وااستراتيجية ،العدد( ،)2:2المجلد( ،)59تانوف الثاني ،3124/ص .266وأيرا:
ناجي عبد النور ،الحركات االحتجاجية في تونس وميالد الموجة الثانية من التحرر
السياسي ،مجلة المستقبؿ العربي ،مرتز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العدد (،)498
أيار ،3122/ص.259

)

تنتمي محافظة (بوزيد) التي انطلقت منيا ش اررة الحراؾ الشعبي في تونس ،إل جية

الوسط ال ربي ،وتمتد عل

مساحة تمثؿ( %)725مف مساحة الب د التلية ،تعد الزراعة

مف أىـ األنشطة اانتاجية فييا ت ؿ نسبتيا إل ( ،%)75تما تعد مف اقؿ مناطؽ الب د
ال ربي أيرا ،محافظتي "الق ريف والقيرواف" ،ويعد ىذا ااقليـ مف اقؿ مناطؽ الب د حظاً
باالنت اع مف ثروات الب د ،إذ سجؿ مستو ال قر أعل نسبة لو مقارنة بمناطؽ الب د
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تحررا ،إذ ال تتجاوز مف يعيشوف في الوسط الحرري إل ( ،%)36ويشمؿ إقليـ الوسط

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

البمدان العربية :دراسة في األسباب والنتائج والتحديات ،مجلة قرايا سياسية ،تلية العلوـ
()9

السياسية ،جامعة النيريف،العدداف( ،3124 ،)44-43ص ص.256-253

د.احمد فارؿ جاسـ داود ،م در سبؽ ذتره ،ص  .86وأيرا :نزار شقروف ،رواية
الثورة التونسية،

اقس :تونس ،دار محمد علي المحامي للنشر ،3122 ،ص .23لـ

يرفع الناس الذيف تجمعوا أماـ مبن

والية "بوزيد" ،احتجاجا عل

ما حدث لبوعزيزي،

منظمة ،بؿ عبروا عف غربيـ تارة فراد  ،وتارة مجتمعيف بتلمات فييا التثير مف السةط
واالحتجاج ،دارت في معظميا عف الترامة والظلـ ونتد الحياة ،إال أف ما حدث باليوـ
الثاني تاف شيئا مةتل ا بالم يوـ السياسي ،والذي
بوزيد ،إذ حرر اآلالؼ إل

ادؼ يوـ "السوؽ" األسبوعي في

المدينة مف تؿ حدب و وب ومف جميع األعمار وتافة

ال ئات ،جر تأطيرىـ بتظاىرة رةمة مف طرؼ "االتحاد العاـ التونسي للش ؿ" ونةبة
مف المثق يف والسياسييف المحلييف المعارريف للنظاـ ،تعالت بيا األ وات المنددة بالظلـ
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للمزيد ينظر إل  :د.علي عودة العقابي ،الحراك الجماهيري الشعبي الواسع والتغيير في

الذي تعرض لو "بوعزيزي" والتي نادت بالحرية والترامة للمزيد ينظر إل  :د .المولدي
األحمر ،الفالحون التونسيون والثورة ،مجمة الديمقراطية ،مرتز األىراـ للدراسات
():

السياسية وااستراتيجية ،العدد( ،)78تموز ،3128/ص ص.267-266
ند

الشقي ي الماريني ،الربيع العربي :األفق األسود ،بيروت ،دار المنيؿ،3126 ،

ص.217

()21

تماؿ بف يونس ،التهميش الشامل :عوامل اندالع الثورة ضد نظام بن عمي في تونس،

مجلة

السياسة

الدولية،

مرتز

األىراـ

للدراسات

السياسية

وااستراتيجية،

القاىرة،العدد( ،)295نيساف  ،3122ص ص .71-6:

()22

د.علي عودة العقابي ،م در سبؽ ذتره ،ص.242

()23تونس ةرـ الثورة :عنف الدولة أثناء االحتجاجات المناهضة لمحكومة ،منظمة الع و
()24

ريتاردو رينيي ديمونت وآةروف ،الربيع العربي :االنتفاضة واإلصالح والثورة ،منتد

المعارؼ ،بيروت ،3124 ،ص.82
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الدولية ،لندف ،3122 ،ص.21

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

بحث مقدـ إل

المؤتمر السنوي الرابع عشر لمرتز الدراسات الدولية ،جامعة ب داد،

/25آذار ،3124/ص ص.25-24

()26

ريتاردو رينيي ديمونت وآةروف ،م در سبؽ ذتره ،ص ص.8:-83

()27دنيا شحاتة ومريـ وحيد ،محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسية الدولية،

مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد (، 3122 ، )295

ص 25وأيرا :ند الشقي ي الماريني ،م در سبؽ ذتره ،ص ص.222-219

)28د .توفيؽ المديني ،سقوط الدولة البوليسية في تونس ،بيروت ،الدار العربية للعلوـ
ناشروف ،3122 ،ص .35:عمد "المبزع" ،إل تشتيؿ حتومة الوحدة الوطنية المؤقتة،
وتلؼ"محمد ال نوشي" ليتوف رئيسا للوزراء ،في /28تانوف الثاني ،3122/إال أف
االحتجاجات الشعبية الرافرة لوجوده بيذا المن ب لتونو مف أرتاف النظاـ القديـ،
استمرت حت قدـ "ال نوشي" ،استقالتو في /38تانوف الثاني ،3122/ليتلؼ بعدىا "فؤاد
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()25د.سرمد العبيدي ،التغيير في المنطقة العربية :قراءة في األشكال والعوامل المساعدة،

المبزع" ،قائد الجيش"الباجي القائد السبسي" رئيسا للحتومة وليشتليا في /8آذار،3122/
التي دامت تسعة أشير للمزيد ينظر إل  :بدرية

الح عبداهلل ،م در سبؽ ذتره،

ص.21:

()29

ميا سعد عبد التريـ التميمي ،دور مجمس التعاون الخميجي في النظام اإلقميمي العربي

بعد عام  ،3114رسالة ماجستير(غير منشورة) ،تلية العلوـ السياسية ،الجامعة
المستن رية ،3126 ،ص .258

()2:عرفات علي جرغوف ،م در سبؽ ذتره ،ص .48ولت ا يؿ أتثر حوؿ دور قناة
"الجزيرة" القطرية في إلياب مشاعر الثوار التونسييف رد الرئيس" بف علي" ،ينظر إل :
عزمي بشارة ،م در سبؽ ذتره ،ص.359

()31

د .مروة فتري ،ما بعد القوة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دول الثورات العربية،

وااستراتيجية ،تانوف الثاني ،.3123/ص .274ترتبط "حرتة النيرة" تقليدياً بجماعة

ااةواف المسلميف في م ر ،وبحرتة ااس ـ السياسي األوسع ،وتتشابو معيا في
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مجلة السياسة الدولية ،العدد( ،)298القاىرة ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

ارطياد رموزىا وتعقبيـ امنيا ،وقد رفرت السلطات التونسية أتثر مف مرة طلب تقدمت
بو الحرتة لتتحوؿ إل

حزب سياسي ،قبؿ أف تح ؿ عل

االعتراؼ الحتومي بيا في

العاـ  ، 3122بعد ىروب الرئيس السابؽ "زيف العبديف بف علي" للمزيد ينظر إل  :د.أمؿ
حمادة ،اإلسالميون وخطاب المؤامرة..قراءة مغايرة لتجربة تونس ،ملحؽ اتجاىات
نظرية ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)2:8المجلد( ،)5:تموز ،3125/ص.32

()32نق

عف :منذر احمد زتي شراب ،السياسة الخارجية القطرية في ظل التحوالت

السياسية العربية( ، )3123-3114رسالة ماجستير(غير منشورة) ،تلية اآلداب والعلوـ
اانسانية ،جامعة األزىر ،غزة ،3125 ،ص ص.254-252

()33جنان ياسيه سلمان العبادي ،القدرات الدفاعية لمجمس التعاون الخميجي ودورها في
تعزيز امن الخميج العربي ،أطروحة دتتوراه(غير منشورة) ،تلية العلوـ السياسية ،ب داد،
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الظروؼ السياسية التي ت اعلت معيا الحرتة قبؿ (25يناير/تانوف الثاني) ،مف حيث

جامعة ب داد ،3128 ،ص.351

()34

نق

عف :بوؿ ارتس وتاروليف روالنتس ،لعربية السعودية :مممكة في مواجهة

المخاطر ،ترجمة :ابتساـ الةررا ،مرتز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
حزيراف ،.3127/ص ص.239-238

()35د.بيؿ ماسؾ ،مسيحيو تونس والربيع العربي،مف تتاب لمجموعة مؤل يف :الربيع العربي
ومسيحيو الشرؽ األوسط ،تحرير :د.متري الراىب ،بيت لحـ :فلسطيف ،ديار للنشر ،ط،2
 ،3123ص.87

()36د.ىادي مشعاف ربيع ،ثورات التغيير العربي وصعود األحزاب اإلسالمية إلى السمطة،
مجلة دراسات سياسية واستراتيجية ،ب داد ،بيت الحتمة ،العدد( ،3127 ،)44ص.78

وأيرا :الطاىر بنجلوف ،الشرارة :انتفاضات في البمدان العربي ويميها بالنار ،ترجمة:
()37عرفات علي جرغوف ،م در سبؽ ذتره ،ص.49
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حسيف عمر ،المرتز الثقافي العربي ،الدار البيراء :الم رب ،ط ،3123 ،2ص.83

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

العابديف بف علي" ،انتقاؿ السلطة إل
المبزع) ،بعد أف عاشت عل

مد

ث ثة رؤساء(زيف العابديف ،راشد ال نوشي ،فؤاد

يزيد عف ن ؼ قرف في ظؿ رئيسيف فقط(الحبيبب

بورقيبة وزيف العابديف بف علي) ،فعل الرغـ مف إع ف حالة الطوارئ في الب د ،إال أف
األشير األول ما بعد الحراؾ الشعبي التونسي ،شيدت أحداث أمنية ةطيرة بسبب رعؼ
الدولة وفقدانيا لسيطرتيا عل

زماـ األمور ،تمثلت بيروب أو تيريب مئات المساجيف

الجنائييف ،وامتناع أ فراد الشرطة واألجيزة األمنية عف ممارسة مياميـ في ح ظ امف الناس
وممتلتاتيـ ،وتنامي الجماعات الدينية التت يرية التي= =تدعو إل العنؼ وتمارسو ،األمر
الذي أد إل حرؽ مراتز للشرطة ومرافؽ عومية وعمليات نيب للمح ت التجارية وشيوع
عمليات القتؿ وانتشار ااشاعات الم ررة للمزيد ينظر إل  :احمد ترعود ،احمد ترعود،
تونس :ثورة الحرية والكرامة ،في تتاب مجموعة باحثيف :الربيع العربي ثورات الة ص
مف االستبداد :دراسة حاالت ،شرؽ التتاب للطباعة ،تموز ،3124/ص ص.54-53
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)شيدت تونس ة ؿ()59ساعة فقط مف االنتقاؿ السياسي ،ما بعد ىروب "زيف

()38أبرار جواد تاظـ التميمي ،السياسة الخارجية القطرية والتحوالت السياسية في المنطقة
العربية :ليبيا أنموذجا ،رسالة ماجستير(غير منشورة)  ،تلية العلوـ السياسة ،جامعة

النيريف ،3127 ،ص.213

()39نق عف :منذر احمد زتي شراب ،م در سبؽ ذتره ،ص.253

()3:مرواف حميد محمد ،دور المممكة العربية السعودية في امن الخميج العربي بعد عام
 ،3114رسالة ماجستير(غير منشورة) ،تلية العلوـ السياسية ،الجامعة المستن رية،
 ،3128ص.269

()41احمد ةليؿ الربع ،الدعم الال متناسب :المساعدات االقتصادية الخميجية لدول الربيع
العربي ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)2:3المجلد( ،)59العدد( ،)2:3نيساف ،3124/ص.215

)تنافست في انتةابات المجلس التأسيسي في /34تشريف األوؿ)2611( ،3122/
قائمة حزبية ومستقلة ،رمت ما يقارب( )212611مرشح ،يمثلوف ( )211حزب سياسي،
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()42منذر احمد زتي شراب ،م در سبؽ ذتره ،ص.254

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

ال يـ الةاطئ لممارسة الديمقراطية .ينظر إل  :سيماء علي ميدي المعموري ،م در

سبؽ ذتره ،ص ص .9:-99يشير التاتب األمريتي(جوف برادلي) ،إل

أف و وؿ

ااس مييف للحتـ في تونس ،ال يرتبط بالررورة في تأييد األغلبية ليـ ،وانما مف قبيؿ
تجنب التثيريف للت ويت ،مشي اًر إل أف نسبة ( ،%)27فقط ممف ليـ الحؽ االنتةابي في

تونس ،ىـ مف قاموا بتسجيؿ أسمائيـ في التشوؼ االنتةابية ،فااقباؿ المتدني

باالنتةابات ىو الذي أعط

فر ة ال وز عل

أغلبية داةؿ األقلية التي= =ت وت.

ينظر إل  :جوف برادلي ،بعد الربيع العربي :كيف اختطف اإلسالميون ثورات الشرق
األوسط ،عرض تتاب قدمتو :نسريف جاويش ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ
للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)29:المجلد( ،)58تموز،3123/

ص.274

()43يرجع فوز ااس مييف باالنتةابات ،إل مقاومتيـ للنظاـ التونسي السابؽ عل مد أتثر
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يتنافسوف عل ( )328مقعداً ،األمر الذي عتس مد

ال ور التي لحقت بتونس نتيجة

مف عقديف وتبنييـ شعارات مناىرة للسياسات األمريتية وال ييونية في المنطقة ،ودعـ
شرائح المجتمع ال قيرة عبر الجمعيات الةيرية الممولة مف دوؿ الةليج ،األمر الذي
أعطاىـ مقبولية واسعة في المجتمع التونسي .ينظر إل  :د .ىي اء احمد محمد ،المرحمة
االنتقالية وتحدياتها في ظل وصول اإلسالميين إلى السمطة في تونس ،مجلة التوفة

للدراسات السياسية والقانونية ،تلية القانوف ،جامعة التوفة ،العدد( ،3124 ،)28ص
ص .98-96د.جاسونبراونلي ،المحافظة األمريكية :رد فعل إدارة اوباما تجاه ثورة
36يناير في مصر ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية

وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)29:المجلد( ،)58تموز ،3123/ص .55استأثر حزب
(حرتة النيرة) بعدد مقاعد المجلس التأسيسي بػػ():1مقعد مف مجموع ( )328مقعد

ينظر إل  :د .ىي اء احمد محمد ،م در سبؽ ذتره ،ص.:4

التونسية ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)2:4المجلد( ،)59تموز ،3124/ص .94بحسب تقرير مرتز "سوفاف غروب"
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()44عبد الس ـ بوعائشة ،تجاذبات حادة :البحث عن التوازن في السياسة الخارجية

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

الجيادييف الذيف يقاتلوف في سوريا والعراؽ بعدد و ؿ إل ( )72611تونسي ينظر إل :
د.محسف الندوي ،التعاون األمني بين المغرب ودول مجمس التعاون الخميجي ،مجلة
اتجاىات سياسية ،المرتز الديمقراطي العربي ،برليف ،العدد األوؿ ،تانوف األوؿ،3128/
ص.39

()45

نق

تنبأ "راشد ال نوشي" بأف في نياية العاـ 3122سيطيح الربيع العربي تؿ أمراء الةليج
عف :بوؿ ارتس وتاروليف روالنتس ،م در سبؽ ذترىنص .239لذلؾ شنت
حي ة "الحياة" اللندنية التي يموليا األمير "ةالد بف سلطاف بف عبد العزيز" ،القائد في

الجيش السعودي ،ىجوما عل " راشد ال نوشي" اثر ذلؾ الت ريح ،الذي تاف بالرد مف
السياسة السعودية التي تحاوؿ الح اظ عل ما تبق مف أنظمة ملتية في المنطقة العربية
وحمايتيا مف رياح الت يير ينظر إل  :د.عماد مؤيد المرسومي ،الدور القطري فوضى
برائحة الغاز ،مرتز حمورابي للبحوث والدراسات ااستراتيجية ،بيروت ،3125 ،ص.28:
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ومقره في نيويورؾ ،فأف تونس ت درت المرتز األوؿ مف مجموع ( )97دولة بعدد

()46سيؿ الحبيب ،المفاهيم االيديموجية في مجرى حراك الثورات العربية :مقدمة في
استئناف المشروع النقدي لاليديموجيات العربية المعاصرة  ،المرتز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،الدوحة ،3125 ،ص.52

()47

بوؿ ارتس وتاروليف روالنتس ،م در سبؽ ذتره ،ص.239

()48بعد أحداث الت يير في تونس ،تـ منح ( )217حزب سياسي تراةيص قانونية للعمؿ،
بعد( ) 61سنة مف حتـ الحزب الواحد ،مف رمنيـ حزب النيرة ااس مية  ،الذي
أسسو(راشد ال نوشي) في العاـ  ،2:92بعد أف قر ( )31عاماً في من اه ببريطانيا.

للمزيد ينظر إل  :سيماء علي ميدي المعموري ،م در سبؽ ذتره ،ص ص.95-94
فجاء انتةاب (م ط

بف جع ر) رئيساً للمجلس التأسيسي ،وىو مف التتتؿ الديمقراطي،

و(المن ؼ المرزوقي) رئيساً للجميورية،مف حزب المؤتمر مف اجؿ الجميورية ،و(حمادي
اإلسالميون في تونس وتجربة الحكم في تونس :حركة النهضة اإلسالمية أنموذجا،
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الجبالي) ،مف حرتة النيرة ااس مية .ينظر إل  :احمد عبد التريـ االعرجي،

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

الرابع ،تانوف الثاني ،3124/ص.353

( )49مف ابرز العمليات التي قاـ بيا السل يوف الةتراؽ األمف الداةلي في تونس ،اقتحاـ
مجموعة متونة مف ( )311سل ي لحرـ تلية اآلداب في مدينة سوسة في /9تشريف
األوؿ ، 3123/واالعتداء عل بعض توادر التلية ،وتنظيميـ للتظاىرات المطالبة بأحياء
الة فة ااس مية في تونس .للمزيد عف ىذا الموروع ينظر إل  :سيماء علي ميدي
المعموري ،م در سبؽ ذتره ،ص ص.235-234

()4:
()51

أبرار جواد تاظـ التميمي ،م در سبؽ ذتره ،ص.221
فاطمة مساعيد ،مستقبل الدور اإلقميمي القطري في ضوء الثورات العربية بين التراجع

والتمدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانوف ،جامعة قا دي مرباح بورقلة ،الجزائر،
العدد( ،)22حزيراف ،3125/ص.49

()52

أبرار جواد تاظـ التميمي ،م در سبؽ ذتره ،ص.221

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

مجلة أبحاث إستراتيجية ،مرتز ب دي للدراسات واألبحاث ااستراتيجية ،ب داد ،العدد

()53الم در ن سو ،ص.222

()54منذر احمد زتي شراب ،م در سبؽ ذتره ،ص.256

()55أسماء حسف الةولي ،جدوى المساعدات :واقع وأفاق اقتصادات دول الثورات العربية،
مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،

العدد( ،)2:5المجلد( ،)59تشريف األوؿ ،3124/ص .22:وأيرا :د.ىي اء احمد
محمد ،م در سبؽ ذتره ،ص.53

()56عرفات علي جرغوف ،م در سبؽ ذتره ،ص.49

()57احمد ترعود ،م در سبؽ ذتره ،ص ص .61-5:ظير عنؼ التيار السل ي الجيادي
في تونس بالبداية ،محتجاً عل

عدـ السماح للطالبات المنقبات بدةوؿ الجامعة ،وقد

فتحت أجواء ما بعد الحراؾ الشعبي ،السبيؿ لقادة التيار السل ي الجيادي للةروج مف

حرتة النيرة ،األمر الذي و ؿ حد محاولتيـ اقتحاـ الس ارة األمريتية في
أيلوؿ 3123/ينظر إل  :د.تماؿ السعيد حبيب ،قيد التشكل :الجغرافيا السياسية الجديدة
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السجف ،بيد أف ال يلـ المسيء للنبي(ص) ،فتح الباب لبروز تحدي ىذا التيار لحتومة

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)2:1المجلد( ،)58تشريف األوؿ ،3123/ص.52
وتتجسد السل ية الجيادية التونسية في ث ث تنظيمات رئيسة ىي :أن ار الشريعة ،الذي
يؤتد المراقبوف بامت تو طموحات تبيرة تتمؿ في تجسيد مشروع إقامة ة فة إس مية
والقراء عل

األنظمة الديمقراطية ،والثاني ،تنظيـ القاعدة في ب د الم رب ااس مي،

وىي مجموعة تتبن

الةط المرتزي للقاعدة ،أما التنظيـ الثالث ،فيو "حزب التحرير

ااس مي التونسي" ،الذي تت ؽ أفتاره مع أن ار الشريعة ينظر إل  :أبو ال رؿ
ااسناوي ،شبكات العنف الجهادية قي المغرب العربي ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز
األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)2:9المجلد( ،)5:تشريف

األوؿ ،3125/ص .21:وقد اُتيـ "ولد سيؼ اهلل بف حسيف المتن " ،الملقب "بأبي
عياض" ،زعيـ تنظيـ أن ار الشريعة بتونس والذي

ن يا وزير الداةلية التونسي (لط ي

بف جدو) تحرتة ارىابية ،في نياية تانوف األوؿ ،3124/بأغتياؿ المعارريف "شتري
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والعنف في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية

بلعيد" و"محمد البراىيمي" ،األمر الذي عجؿ بيروب "أبي عياض" إل ليبيا ل ةتباء فييا
ينظر إل  :د.ةالد حن ي ،جماعات العنف الميبية و"الترانزيت الجهادي" ،مجلة السياسة

الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد(،)2:9

المجلد( ،)5:تشريف األوؿ ،3125/ص.217

()58د.أسماء نويرة ،الدولة وسياقات المجال الديني والتطرف في تونس ،مجلة الديمقراطية،
مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)78تموز،3125/
ص.85

()59عرفات علي جرغوف ،م در سبؽ ذتره ،ص .49بعد مرور أتثر مف عاـ عل انتةاب
المجلس التأسيسي ،لـ ينجح األةير في ورع مسودة دستور مت ؽ علييا ة ؿ المدة
االنتقالية ،حت منت ؼ العاـ  ،3124األمر الذي ساىـ في تأةر االنتةابات التشريعية
للحتومة االئت فية في تونس ينظر إل  :د.ىي اء احمد محمد ،م در سبؽ ذتره،
ص.52
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ثمانية أشير عف وقتيا الم ترض في حزيراف ،3124/وةلؽ العديد مف المشاتؿ السياسية

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة ،العدد( ،)2:3المجلد( ،)59نيساف،3124/
ص. 7

()61د .عبد الس ـ نوير ،في معنى الحدث :تكييف 41يونيو في سياق الحالة الثورية
العربية ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)2:5المجلد( ،)59تشريف األوؿ ،3124/ص .69

()62سيماء علي ميدي المعموري ،م در سبؽ ذتره ،ص ص.243-241

()63تارـ يحي  ،الدور السياسي لممجتمع المدني التونسي :دراسة حالة االتحاد العام
لمشغل  ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ لدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)313المجلد( ،)62تانوف الثاني ،3127/ص.42

()64ترتي الدةيؿ ،الخارطة التونسية بعد الثورة :النهضة وأخواتها ،المسبار للبحوث
والدراسات ،دبي ،3127 ،ص ص.23-21
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()5:أبو بتر الدسوقي ،الحصاد الهزيل لمثورات العربية،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ

()65د.ن ر محمد عارؼ ،التحدي االفتراضي :تحالفات اإلخوان اإلقميمية لحصار الثورة
المصرية  ،مجلة السياسة الدولية ،مرتز األىراـ للدراسات السياسية وااستراتيجية ،القاىرة،
العدد( ،)2:8المجلد( ،)5:تموز ،3125/ص .218وأيراً :بوؿ ارتس وتاروليف
روالنتس ،م در سبؽ ذتره ،ص.23:

()66سيماء علي ميدي المعموري ،م در سبؽ ذتره ،ص ص .29:-297فعل
المثاؿ ال الح ر ،أقدـ تنظيـ (داعش) في /29آذار 3126/عل

سبيؿ

ارتتاب مجزرة في

متحؼ "باردو" بتونس ،عبر إرسالو عن ريف مف عنا ره مف ليبيا بقتؿ ( )33سائح
وحوالي ( ) 61جريح ،أعقبيا قياـ إرىابي مف التنظيـ بمياجمة شاطئ في مدينة "سوسة"
أد

إل

مقتؿ ()49سائح ،في /37حزيراف ،3126/األمر الذي أوقؼ تدفؽ السياح

األجانب وشؿ القطاع السياحي الذي يشتؿ حوالي ( %)21مف الناتج المحلي ااجمالي
الحتومة العلمانية وزعزعة االستقرار في البلد ،عل غرار بقية دوؿ الت يير للمزيد ينظر
إل  :غويف داير ،فوبيا داعش وأخواتها ،ترجمة :رامي طوقاف ،الدار العربية= =للعلوـ
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مف االقت اد التونسي ،والذي يوفر نسبة مف الوظائؼ تزيد عف ىذه النسبة ،بيدؼ إفشاؿ

جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية

في تونس واستراتيجية مكافحتها بعد ثورة 25يناير(:3122العممية اإلرهابية عمى

متحف باردو 3126أنموذجا) ،مجلة اتجاىات سياسية ،المرتز الديمقراطي العربي،
برليف ،العدد الثاني ،تانوف الثاني ،3129/ص ص.2:7-2:1

()67مرواف حميد محمد العيثاوي ،م در سبؽ ذتره ،ص.266

()68د.بياء عدناف السعبري ،اثر الحراك العربي عمى النظام اإلقميمي ،مجلة قرايا سياسية،
تلية العلوـ السياسية ،جامعة النيريف ،العدداف( ،3125 ،)4:-49ص.37:

()69فتحي الجراي ،مستقبل المشهد السياسي في تونس بعد االنتخابات البمدية ،مرتز
الجزيرة للدراسات ،الدوحة/34 ،أيار ،3129/ص ص.4-3

)59

Tarek Amara, Saudis will lend Tunisia 00$$ million and finance
projects:
sources,
Reuters,
November
92/
9102,
https://www.reuters.com.
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