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Bevezetés

A tunéziai Szidi Bu-Szaidban egy bizonyos Mohamed Bouazizi 2010. december 
17-én felgyújtotta magát, tiltakozásul, amiért a rendőrök elkobozták a kordéját, 
amelyről – hatósági engedély nélkül – zöldséget és gyümölcsöt árult. Az 

országon tiltakozáshullám söpört végig, amely nem egyedülálló jelenség az arab 
világban, hiszen az elmúlt évtizedekben több országban – Algériában, Egyiptomban – 
is voltak ún. „kenyérlázadások”. Az utóbbi hetekben azonban a Bouaziziéhoz hasonló 
akciókat követtek el Marokkóban, Algériában, Mauritániában, Egyiptomban, Jemenben, 
sőt, Franciaországban is,1 és azokat követően spontán tüntetésekre, illetve szervezett 
demonstrációkra került sor a fővárosokban és a nagyobb településeken. Az a tény, hogy 
ezek az esetek Zein al-Ábidín Ben Ali tunéziai elnök távozása után megsokasodtak, azt 
sugallja, hogy a tunéziai példa közvetlen hatással volt és van a többi országban bekövetkezett 
tiltakozásokra. Annak ellenére, hogy a Tunéziában zajló események sok szempontból 
különböznek a többitől, a párhuzamos történések szükségessé teszik egyrészt maguknak 
az eseményeknek, másrészt azok hátterének az elemzését és összehasonlítását, mielőtt 
arra a kérdésre válaszolhatnánk, hogy vajon valóban korszakhatárhoz érkeztünk-e.

A tunéziai tüntetések, melyek néhány hét alatt az egész országra kiterjedtek, 2011. 
január első hetében kerültek a világ figyelmének középpontjába, amikor elérték a fővárost, 
Tuniszt is és – hivatalos közlés szerint – 78 halálos áldozatot követeltek. A tüntetők a 
megélhetési költségek drasztikus megemelkedése, az országot irányító, szűk hatalmi elit 
korrupciója, valamint a szólás- és sajtószabadság korlátozása ellen demonstráltak. Ennek 
hatására január 12-én az elnök menesztette a belügyminisztert és elrendelte a tüntetések 
alatt bebörtönözöttek szabadon bocsátását, továbbá ígéretet tett háromszázezer munkahely 
teremtésére, az élelmiszerárak féken tartására, a sajtó és az internet szabadságának 
helyreállítására; mindeközben lemondatta a kormányt, kihirdette a szükségállapotot, és 
bejelentette, hogy nem jelölteti magát újra a 2014-ben esedékes elnökválasztáson. Mindez 
azonban későn jött és kevés volt: az elnök még megbízta Mohamed Ghannúsit (a lemondott 
kormány vezetőjét) egy új kormány megalakításával, majd – „átmenetileg” rábízva az 
elnöki hatalmat2 – távozott az országból. Egy nappal később azonban az Alkotmányügyi 
Tanács úgy döntött, hogy „véglegesen távol levőnek” tekinti az államfőt,3 és a házelnökre, 
Fuád al-Mubazzaára ruházta az ideiglenes hatalmat. A tanács egyúttal kihirdette, hogy 
hatvan napon belül választásokat kell tartani Tunéziában. Az ügyvivő elnök megbízta 

* Tüske László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Arab Tanszék 
adjunktusa.

1 Szánthó Réka: „Egy ember felgyújtotta magát Kairóban”. http://index.hu/kulfold/2011/01/17/
egy_ember_felgyujtotta_magat_kairoban/, 2011. január 17.; MTI: „Felgyújtotta magát egy francia 
gimnazista”. http://index.hu/kulfold/hirek/2011/01/18/felgyujtotta_magat_egy_francia_gimnazista/, 
2011. január 18.

2 Az „átmeneti” távozás arra enged következtetni, hogy az elnök azzal számolt, hogy egy rövidebb idő 
elteltével, a rend helyreállítása után, melyet a hozzá hű politikai elit hajtana végre, visszatérhet az 
országba, és újra elfoglalhatja pozícióját.

3 A tunéziai alkotmány 56. és 57. cikke rendelkezik az elnök alkalmatlanságáról.
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Ghannúsit egy nemzeti egységkormány létrehozásával, miközben mindketten lemondtak 
az RCD4 pártban betöltött funkciójukról. Az újonnan kinevezett egységkormányban a 
legfontosabb tárcákat (belügy, külügy, hadügy, pénzügy) azonban még mindig az RCD 
tagjai kapták, így a tüntetések folytatódtak, és az ellenzéki pártokból (UGTT,5 FDTL6) 
kinevezett/felkért miniszterek közül négyen vagy be sem léptek a kormányba, vagy rögtön 
ki is léptek. Mivel az országban a végrehajtó hatalmat az elnök és a kétkamarás parlament 
gyakorolja, de az elnök kéri fel és nevezi ki a miniszterelnököt és a minisztertanácsot, 
illetve nevezi ki a 126 tagú felsőház 41 tagját, mind az RCD (mely az előző választásokon 
általában 80% fölötti eredményeket ért el), mind a parlamentben helyet foglaló (bár 
csak nagyon korlátozott szerepet játszó) kis pártok hitelessége megkérdőjeleződik/
megkérdőjeleződhet.

A tunéziai és a többi országon átsöprő megmozdulások kétségtelenül számos 
hasonlóságot és közös vonást mutatnak, így lehetőséget adnak arra, hogy a társadalmi 
és a vallási közeg, valamint az arab nemzetállamok gazdasága és politikai rendszerének 
néhány sajátossága alapján értelmezzük az eseményeket.

A politikAi öngyilkosság

Ismert, hogy a Közel-Kelet a profetikus karakterű három nagy monoteista vallás böl-
csője, melyek mindegyike – a judaizmus, a kereszténység és az iszlám egyaránt – tiltja 
az öngyilkosságot. Történetileg ugyan mind a judaizmusban, mind a kereszténység-

ben volt példa arra, amikor az egyén a közösség érdekében feláldozta az életét (elég csak 
Sámsonra, Dugonics Tituszra vagy Zrínyi kirohanására gondolni), vallási és társadalmi 
szempontból azonban ezek az esetek nem minősültek öngyilkosságnak.

Az öngyilkosság politikai eszközként való felhasználása modern jelenség, s mint 
ilyen, történetileg ismeretlen volt az iszlám világában.7 Valójában a 19–20. század során, 
az európai modernizáció és politikai fejlődés eszköztárából más eszközökkel (mint pl. 
az alkotmány, a parlament, a pártok stb.) együtt vették át, és politikai céljaik érdekében 
használják. Jól ismertek ebből a szempontból a palesztinai, iraki és más helyeken elkövetett 
öngyilkos merényletek, amelyek rendszerint a külső ellenség elleni terrorakciók formáját 
öltik: azaz pusztító, károkozó céllal hajtják végre, s az ellenség anyagi vagy morális 
potenciálját kívánják vele meggyöngíteni.

4 Rassemblement constitutionnel démocratique = Alkotmányos Demokratikus Gyülekezet (párt-
ja). 1988. február 27-én alapította Ben Ali. Az 1934-ben Habíb Burgiba által alapított Új-Dasztúr 
(Alkotmány) párt 1964-es utódpártjának, a Szocialista Alkotmánypártnak az utódja. Az RCD nevével 
is jelezni kívánja egyrészt szekuláris jellegét, másrészt az alkotmánynak mint intézménynek a köz-
ponti szerepét, egyben utalva arra a szellemiségre és modernizációra, melynek eredményeként a mai 
Tunézia létrejött. 1956-tól az RCD, illetve elődpártjai irányították Tunéziát. A forradalom kezdetéig 
az RCD a Szocialista Internacionálé tagja volt, ahonnan 2011. január 17-én kizárták.

5 Union générale tunisienne du travail = Tunéziai Dolgozók Pártja. 1946-ban alapították, 1956-tól az 
Új Dasztúr és utódpártjainak ellenzéke.

6 Forum démocratique pour le travail et les libertés = Demokratikus Fórum a Munkáért és 
Szabadságjogokért. 1994-ben alakult.

7 Az iszlámban az egyén élete nem saját döntésétől függ, hiszen felelősséggel tartozik Isten felé a vallás 
törvényeinek betartásáért, illetve a közösség felé annak fenntartásában.
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Ezzel szemben, a tunéziai Mohamed Bouazizi öngyilkossága egészen mást közvetít: 
saját halálával inkább a kétségbeesésre, a reménytelenségre és az életkörülmények 
elviselhetetlen voltára hívja fel a figyelmet. A diktatúra, az elnyomás borzalmaira – úgy, 
ahogy azt Prágában Jan Palach és Budapesten Bauer Sándor tette 1969 januárjában.

Politikai erőterek: a reális és a virtuális Politikai erőtér

Ahhoz, hogy a politikai rendszert megkérdőjelező események mozgatórugóit és a 
politikai mozgás várható tendenciáit valamelyest prognosztizálni tudjuk, ki kell 
térni az arab nemzetállamok politikai berendezkedésének sajátosságaira. Erről 

azt állíthatjuk, hogy a modern arab nemzetállamok olyan összetett politikai rendszert 
alkotnak, amelyben egyszerre vannak jelen az uralkodói jogokat átörökítő, archaikus, 
patrimoniális berendezkedés elemei és a modern nemzetállam hatalomgyakorló 
struktúrái. Ezek az egymástól radikálisan eltérő formák két különböző elvet követnek: a 
patrimoniális szerkezet az uralom maximálását teszi lehetővé, míg a modern nemzetállam 
demokratikus hatalommegosztó elvek szerint működik. Az arab államok politikai 
rendszerének elemzése azt mutatja, hogy a tényleges hatalomgyakorlás a patrimoniális 
elvet követi, és ez olyan térben történik, amelynek a szereplői a hagyományos közösségi 
formák hagyományos szövetségével kapcsolódnak egymáshoz (klientúra). A döntések itt 
születnek, a végrehajtásról itt gondoskodnak, ezt nevezzük reális politikai térnek. A vezetés 
egyetlen személy abszolút hatalmát jelenti. Ezek mellett létezik a modern nemzetállamok 
demokratikus berendezkedésére emlékeztető struktúra, melyet az előbbivel szemben 
virtuális politikai térnek nevezünk, mert formális és működését a reális politikai tér 
szereplői döntik el, nyers hatalmi és személyi politikájukkal. A virtuális politikai tér ilyen 
értelemben eszköze a hatalomgyakorló reális politikai térnek.

A legitimitás: baj’a

Az arab országokban a politikai hatalom egy archaikus politikai intézmény, a hűségeskü 
– baj’a – révén szerzi meg a legitimitását. Ez a hagyományos politikai közösség belső 
kohézióját biztosító vallásjogi nyilatkozat, amely a vezető és a közösség viszonyát 
szabályozza. Eredeti formája szerint a vezető vállalja a vallástörvénynek (sarí’a) megfelelő 
kormányzást, a közösség tagjai pedig az engedelmességet mindaddig, amíg a vezető 
betartja a sarí’át. Ez a szerződéses formát öltő eskü élethosszig szól, bár rendkívüli 
események hatására megújítható. Tudunk arról is, hogy bizonyos helyeken akár évente 
megerősíthetik. Egyébként csak akkor mondható fel, ha az uralkodó megsérti a sarí’a 
előírásait. A viszony szakrális, ezért önérdekű felmondása elképzelhetetlen. Ha mégis sor 
kerülne rá, a vallásjog rendelkezései szerint kell az így előállott jogsérelmet rendezni.
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A pártrendszer

Ha mindezek alapján azt állítjuk, hogy a mai arab nemzetállamok meghatározó politikai 
rendszere a tradicionális patrimoniális elvet követi, fölmerül a kérdés, hogy a demokra-
tikus berendezkedés olyan elemei, mint a tömegmozgalmak, a civil szerveződések és a 
politikai pártok, hogyan viszonyulnak ehhez a struktúrához.

A modern arab nemzetállamok lakossága hagyományos közösségi formákban, 
vérségi-leszármazási elv szerint szerveződő közösségekben él. Az emberek gazdasági, 
kulturális és politikai tevékenységét helyi és országos szinten is ezek a keretek jelölik 
ki. Az eredeti közösségi hovatartozását felmondó egyén ideája elképzelhetetlen. Az 
individuum fogalma gyakorlatilag ismeretlen. Így a civil szerveződések gyengék; az 
egyéni kezdeményezésű közösségi alakulatok fő működési területei az azonos szakmákat 
egybefogó szakszervezetek (pl. Egyiptomban a bírák és jogászok szakszervezete) 
és egyéb szervezetek. (Ezek kialakulását és elismerését egyébként a tradicionális 
munkamegosztásban jól ismert céhek elve alapozta meg.) Így a politikai funkciókra irányuló 
pártosodás másodlagos jelenség az arab társadalmakban; látványosan felülről indul – 
gyakorlatilag az uralmi nagypolitika kezdeményezi. Az így létrehozott pártalakulatok 
„szövetségek”, „néppártok”, amelyek a mögöttük lévő heterogén összetételű tömegnek 
megfelelően „népfrontos” jelleget mutatnak, és a létrehozó politikai elit uralmának 
„nyugatias típusú” támogatását biztosítják. Ám a pártok kialakulása kétségtelenül arra 
is alkalmas eszköz lehet, hogy a tradicionális szövetségi rendszert – a döntéshozó reális 
tér meghatározó elemeit – beemeljék a demokratikus nemzetállam intézményeibe. Azaz, 
hogy a reális politikai tér meghódítsa és a maga képére formálva használja fel a virtuális 
politikai teret (pl. a Szaddám Huszein vezette Ba’asz Párt és a tikriti klán, vagy az algériai 
FLN vezetése és a kelet-algériai származás stb.). A modern arab államok pártosodásának 
folyamatai azt mutatják, hogy a pártok – mutatis mutandis – nem mások, mint az archaikus 
klientúrák átpolitizálásával kialakuló formációk.

A mai arab nemzetállamok politikai rendszere ezt a kettősséget mutatja: rendelkeznek a 
modern demokratikus állami berendezkedés intézményeivel (a pártokkal, a választásokkal, 
a parlamenti törvénykezéssel stb.), de ezek mind a patrimoniális alapszerkezet elvei 
szerint működnek. Fölmerül a kérdés, hogy milyen tényezők bonthatnak meg egy 
ennyire megszilárdult politikai uralmi rendszert? Elméleti szempontból több válasz is 
adható. Vagy az történt, hogy a társadalom felmondta a hatalomban lévők legitimitását 
biztosító szerződést, vagy megbomlott az uralmi klientúra szerkezete, és – különböző 
körülmények hatására – egy új hatalmi központ jött létre, amelyik bejelentette igényét 
az uralomra (vagy arra készül). De nem lehet annak a lehetőségét sem kizárni, hogy 
a Tunézia a társadalmasulás új korszakának küszöbéhez érkezett. A kérdések nyitva 
maradnak, de a válaszok kialakításához célszerűnek látszik a demográfia és a gazdaság 
jellemző adatainak áttekintése.
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DemográfiA és gAzDAság

Ismert, hogy miközben az elmúlt évtizedekben demográfiai robbanás zajlott le a Közel-
Keleten, az utóbbi évek trendjei azt mutatják, hogy e növekedés üteme a legtöbb 
országban lelassult. Ennek egyik legfőbb oka az oktatás és a családalapítás idejének 

kitolódása, a másik az urbanizáció. Az adatokból kiolvasható, hogy a városiasodás 
fordított arányban áll az egy főre jutó gyermekszámmal, hiszen míg vidéken a föld 
megműveléséhez, a gazdaság ellátásához minél több munkáskézre van szükség, addig 
városi körülmények között sokkal nehezebb a népes családokat eltartani. Ennek ellenére, 
míg pl. Európában a tizenöt év alatti lakosság aránya átlagosan 15–17%, addig az arab 
országok egy részében még mindig 30% körül mozog (sőt, pl. Tunéziában és Algériában 
az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat).

Mindezek a mutatók súlyos problémákat, állami feladatokat vetítenek előre: a 
nagyszámú fiatal lakosság a következő egy-két évtizedben munkába áll és családot alapít, 
azaz iskolákat, munkahelyeket kell teremteni, az állami szociális hálót bővítésére és 
működtetésére stb. van szükség, továbbá a munkaerőpiacra elvileg már kilépett fiatalok 
munkanélküliségét is kezelni kell. A hagyományos technikák – az egyetemi oktatás 
kiterjesztése, a hadsereg, valamint az állami adminisztrációban történő alkalmazás – a 
hirtelen megnövekedett népesség, a gazdasági szerkezet, illetve a gazdasági és pénzügyi 
világválság miatt nem alkalmazhatók tovább. Miközben éppen a már iskolázott (az alapfokú 
oktatás mindenütt kötelező), a modern kor eszközeit (műholdas televíziózás, mobiltelefónia, 
internet) alkalmazni tudó és kívánó fiatalok elégedetlensége és kilátástalansága jelenti 
a fennálló rendszerek számára a legnagyobb kihívást, amennyiben a munkanélküliek 
között lényegesen nagyobb lesz a diplomások aránya – ugyanis, éppen a szekuláris állami 
intézményekben kapott képzésük okán, ők lesznek (lehetnek) leginkább hajlamosak a 
hatalom megkérdőjelezésére.

Más arab államokhoz képest Tunézia területét és lakosainak lélekszámát tekintve is 
a kisebb országok közé tartozik. Lakossága etnikai és nyelvi értelemben is homogén-
nek tekinthető, s a jövedelem megoszlása a lehető legkiegyensúlyozottabb a térségben. 
A nem olajállamok között Tunéziáé a legnagyobb egy főre jutó GDP; 2010-ben ez 9.500 
USD volt, magasabb az észak-afrikai államok átlagánál. A létminimum alatt élők száma 
a kilencvenes évek végére félmillió alá csökkent, miután a nyolcvanas-kilencvenes évek 
fordulóján még egymillió körül volt. Mindenesetre, a gazdaságilag bizonytalan vagy se-
bezhető réteg aránya tizenhét százalékról tíz százalékra esett vissza.8

A kilencvenes évek közepétől az országot politikai stabilitás jellemezte, részben annak 
következtében, hogy a kormányzat nagyon keményen lépett fel a politikai ellenzékkel 
szemben, akár a polgári, akár a vallási oldalról jelentkezett is az. A kormány liberális 
gazdaságpolitikát érvényesített, amelynek következtében csökkent az államadósság és az 
infláció mértéke, és megnyitotta az országot a külföldi kereskedelem előtt. Tunéziának 

8 Paul Rivlin: Arab Economies in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. 266–286. o.



szoros kapcsolatai vannak az Európai Unióval – az uralja a tunéziai exportot és importot. 
Viszonylag komoly ipari szektorral, s bizonyos olaj- és gázforrásokkal is rendelkezik. 
Talán ennek következtében is, sokkal többet fektet a munkaigényes, intenzív szektorba. 
Ez azt eredményezte, hogy az életszínvonal viszonylag magasnak mondható. Éveken 
keresztül Tunézia volt az a mintaállam, amelynek programját a többi arab nemzetállam 
követhette, hiszen a liberális gazdaságpolitika és az erős kormányzat eredményes 
politikának bizonyult.

Demográfiai és gazdasági alapadatok9

Egyiptom Tunézia Algéria Jordánia Magyar-
ország

Népesség
80.471.869

(1990: 
54.705.74610)

10.589.025
(1990:

8.095.492)

34.586.184
(1990: 

25.566.507)

6.407.085
(1990: 

3.064.508)
9.992.339

0–14 éves korig 
(%)

33
(2007: 32,2)
(2005: 33)

22,7
(2007: 2411)

(2005: 25,312)
(1998: 3213)

25,4
(2007: 27,2)
(2005: 29)
(1998: 38)

36
(2007: 33)

(2005: 34,5)

15

GDP vásárlóerő-
paritáson
(milliárd USD)

500,9 100,3 254,7 33,79 190

Egy főre jutó 
GDP (USD) 6.200 9.500 7.400 5.300 19.000

Munkanélküliség 
(%) 9,7 1414 9,9 13,415 11,5

  9 Forrás: „The World Factbook”. CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/ts.html. (2010-es becsült adatok.)

10 „The World Factbook 1990 Electronic Version”. CIA, http://www.gutenberg.org/cache/epub/14/pg14.
html, 2010. február 21.

11 „The World Factbook. 2008. Tunisia”. Bartleby.com, http://www.bartleby.com/151/ts.html.
12 „2005 CIA World Factbook. Country Profiles 2005”. Geographic.org, http://www.allcountries.org/

wfb2005/.
13 „The World Factbook 1998.” CIA, http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact98/4.htm.
14 A becslések szerint a diplomás értelmiség körében mintegy 30%.
15 A nem hivatalos adatok szerint 30%.
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Mi történt tunéziában? a „jázMin forradaloM”

A tunéziai tüntetések meglepték a világot, és meglepték magát a tunéziai politikai 
elitet is. Bouazizi öngyilkossága, valamint a huszonhárom éve regnáló elnök, 
Zein al-Ábidín Ben Ali megbuktatásával járó, „jázmin forradalomnak” 

elnevezett megmozdulások újdonságnak számítanak a Közel-Keleten, ahol – a 2005-ös 
libanoni „cédrus forradalmat” leszámítva – az 1950-es évek óta nem került sor ilyesmire. 
Ugyanakkor még ma is kérdéses – és talán csak a végkifejlet ismeretében foglalhatunk 
majd állást abban a kérdésben, hogy valóban forradalom volt-e, ami Tunéziában történt.

Az arab országok között Tunézia egy nagyon kiterjedt középosztállyal rendelkező, 
viszonylag jó életszínvonalon élő, képzett, „nyugatos” társadalomnak számított, ahol 
Zein al-Ábidín Ben Ali elnök vaskézzel tartotta fenn a rendet, miközben a politikai 
és sajtószabadságot a legszigorúbban korlátozta. Ben Ali, aki 1987-ben – az országot 
1956 óta vezető Habíb Burgiba félreállításával – került Tunézia élére, elődje politikáját 
folytatta, mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren. Belpolitikájának legfontosabb 
politikai hozadéka a kilencvenes évek elején egy feltételezett hatalomátvételre készülő 
iszlamista csoport megsemmisítése volt. A puccs felfedezése lehetőséget adott a teljes körű 
leszámolásra és a demokratikus normák elleni fellépésre, az iszlamista fenyegetésre való 
hivatkozással. Korlátozták a vallásgyakorlatot, az államigazgatás keretében ellenőrizték 
és meghatározták a pénteki beszédek tartalmát, miközben a vallás „államosítása” 
más eszközökkel is zajlott: Ben Ali mekkai zarándoklatával, a Ramadán nyilvános 
megtartásának elrendelésével legitimációt és népszerűséget keresett. Ugyanakkor 
megerősítették a nők helyzetét, engedélyezték a többpártrendszer elemeit, felszámolták az 
állambiztonsági bíróságot, kaput nyitottak a politikai száműzöttek hazatérése előtt stb.

Tunézia a nyitott gazdaságú és a fundamentalizmussal szemben keményen fellépő 
ország mintaképe lett. A szelektív szövetségi politika lehetővé tette a liberális reformokat, 
de az elnök patrimoniális, személyes és tekintélyelvű módszere aláásta a reformokkal 
elért eredményeket. Ez a kormányzati magatartás kiterjedt a biztonsági erőkre és a had-
seregre is. Az állam és a magánszektor elmosódottsága pedig további bizonytalanságot 
jelentett.

A megmozdulások, de különösen az elnök távozása előtti néhány nap azt mutatja, 
hogy a társadalmi szerződés, amely a fenti feltételekkel a tunéziai rend alapjául szolgált, 
felbomlott. Ennek okát a megélhetési költségek drasztikus emelkedésében, a munkanél-
küliségben, illetve a legszűkebb politikai elithez (Ben Ali elnök, felesége és családjaik) 
kötődő korrupcióban jelölték meg. A tüntető tömegek ezek orvoslását követelik, és egy-
előre nem elégednek meg látszatmegoldásokkal – azaz a nemzeti egységkormánynak a 
korábbi uralkodó párthoz, az RCD-hez kötődő tagjait nem fogadják el.
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Mi lehet a Megoldás?

A helyzet kimenetele ebben a pillanatban megjósolhatatlan. Annyi bizonyos, hogy 
az átmeneti kormánnyal szemben is folynak a tiltakozások, aminek végét a márci-
usi választások jelenthetik, ha és amennyiben a tüntetők a választások tisztaságát 

és eredményeit nem kérdőjelezik meg, illetve a pártok legitimációját és hitelességét nem 
vonják kétségbe.

Egyelőre azonban az látszik, hogy politikai átrendeződés folyik, melyben a politikai 
alkuknak komoly szerepe lehet. Egyelőre az előző rendszer lebontása zajlik, és eddig 
nem tűnt fel olyan erő vagy szereplő, amely a hatalmat magához ragadni és hitelesen 
megtartani képes lenne.

Az előző évtizedek hatalmi struktúrájából valójában egyedül a hadsereg és személy 
szerint annak főparancsnoka, Rasíd Ammár tábornok az, aki presztízsében megerősödve 
került ki az eseményekből, hiszen január 13-án megtagadta a tűzparancsot,16 amit a 
távozóban lévő Ben Ali vissza is vont. Elemzők ebből arra következtetnek, hogy a 
megoldás akár egy – átmeneti – katonai kormányzás is lehet. De egyelőre nem lépett 
a színre a száműzött és eleddig hazatérni nem tudó Rásid Ghannúsi (Nem rokona a 
miniszterelnöknek! – NRE), így nem tudunk következtetni arra sem, hogy a Ben Ali-
rendszerben elnyomott és száműzött iszlamisták milyen és mekkora valós hatással 
lehetnek a tunéziai társadalomra. Nem kizárható egy, a régi hatalmi eliten belüli alku 
sem, akár a hadsereggel együttműködésben. A legrosszabb forgatókönyv szerint pedig 
a válság, a tüntetések és az erőszak bizonytalan ideig elhúzódhat, ami az egész Közel-
Keletre kihathat.

16 Rasíd Ammár tábornok Ben Ali elnöknek azt válaszolta, hogy „egyetért azzal, hogy a hadsereg bizto-
sítsa/állítsa helyre a rendet, de a hadsereg nem lő a népre”. Ezért Ben Ali megfosztotta őt pozíciójától 
és házi őrizetet rendelt el, azonban Ben Ali távozása után Mohamed Ghannúsi visszahelyezte poszt-
jára. Par Samy Ghorbal: „Rachid Ammar, homme fort de la Tunisie: »L’armée ne tire pas«”. Rue89, 
http://www.rue89.com/2011/01/16/larmee-ne-tire-pas-lhomme-fort-de-la-tunisie-est-general-185923, 
2011. január 16.
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