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ين األول  2017 أكتوبر / تشر

 

ي تونس بعد 
 
 : الثورةالديمقراطية التداولية ف

 دراسة لدور اتحاد الشغل

 بالل عبد هللا

 

 المقدمة

ي قلب النضال السياسي واالجتماعي منذ 
 
ي االتحاد التونسي العام للشغل، ف

 
كانت الحركة النقابية التونسية، ممثلة ف

ي المتعلق بالدفاع  اآلن؛ وقد تجاوز هذا الدور النضالي البعد النقاب 
ة االستعمار وحتر عن المصالح  تأسيسها إبان فتر

ي العام
 أكت  ضمن اإلطار الوطت 

ً
ي يمثلها االتحاد، لكي يلعب دورا

وشهد هذا الدور . االقتصادية واالجتماعية للفئات التر

 بير  حقبة وأخرى، ومر بكثتر من المنعرجات والتحوالت 
ً
 وهبوطا

ً
لكن هذه التحوالت لم تجعل االتحاد يحيد , صعودا

ي منذ تأ
سيسه حتر اآلن؛ فعىل الرغم من حدوث تقارب بير  بعض قياداته وبير  السلطة الحاكمة بشكل عام عن دوره الوطت 

ي بعض المراحل
 
ي مطالب ذات طبيعة سياسية تتعلق بالديمقراطية , ف

ي تبت 
 
ِقد االتحاد دوره الرائد ف

ْ
إال أن هذا األمر لم ُيف

ي تونس ككل
 
 عن الم, والحريات العامة وترتيبات الحياة السياسية ف

ً
طالب التقليدية ذات الطبيعة االقتصادية فضال

ي القلب من وظيفته الطبيعيه وتمثل صلب الدور المنوط به
 
ي تقع ف

 . واالجتماعية، والتر

ي تونس هي ما أتاح المجال لالتحاد للقيام بهذا الدور عىل مدار العقود الماضية
 
سواء , كانت طبيعة البيئة السياسية ف

ي تم تأسيسها فيما بعد , د بعد االستقاللبسبب نظام الحزب الواحد الذي سا
 –أو بسبب هشاشة األحزاب السياسية التر

،  –1983عام  حير  تم فتح الباب أمام تأسيس األحزاب السياسية ي المجتمع التونسي
 
وعدم تجذر هذه األحزاب ف

ي قضايا كل هذه العوامل ألقت عىل كاهل االتحاد مهمة القيا.  والتضييق عليها من قبل النظام الحاكم
 
ي ف

م بدور وطت 

فكان بمثابة الطرف الوحيد القادر عىل موازنة سلطة الحزب , الحريات العامة والتعددية السياسية وغتر ذلك من قضايا

ائح المجتمع التونسي  ت منها بعض شر ي أضتر
 . الحاكم، وكبح جماح سياسات النظام التر

ي ساعدت االتحاد عىل القيام بهذا الدور ه
و استقالليته التاريخية لحظة تأسيسه؛ فحير  تأسس االتحاد لم من األمور التر

ي بالشكل الذي يجعله يتم توجيهه من قبلها
وبعد االستقالل كانت قيادات االتحاد , يكن جزء من حركة التحرر الوطت 

ي عالقته بالسلطة
 
ي أغلب األحيان عىل الدفاع عن استقالليته واالحتفاظ بمسافة كافية ف

 
ي . حريصة ف

 
ي وحتر ف

 الحاالت التر

ي 
ورة عدم اإلصطدام بالسلطة، بما دفعها إل شكل من أشكال المهادنة، التر حرصت فيها قيادة المركزية النقابية عىل ض 
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ة أمام الوصول  ي بعض األحيان، إال أن القواعد النقابية والقيادات الوسىط ظلت تعمل كحجر عتر
 
وصلت إل حد التدجير  ف

 . لحالة التدجير  الشامل

ي قلب العملية االحتجاجية بما له ,  ل مجريات الثورة التونسية ضد الرئيس السابق زين العابدين بن عىلي خال
 
كان االتحاد ف

ي حركة الشارع التونسي 
 
ي قادر عىل التأثتر ف  عىلي من سدة الحكم وبدء العملية . من ثقل جماهتر

وعقب اإلطاحة بي  

ي تونس عن كانت تونس بصدد مناخ سياسي جديد و ,  االنتقالية
 
فاعلير  سياسيير  جدد؛ وهنا اختلف المجال السياسي ف

ي الشارع 
 
 ف
ً
ي كانت محظورة قبل ذلك عادت للتواجد كواحدة من األطراف السياسية األكتر ثقال

السابق؛ فحركة النهضة التر

 
ً
 واحدا

ً
 عىل حزبا

ً
اعية؛ كما أن الحياة السياسية لم تعد حكرا لكن , يقود النظام السياسي  وفق ما أظهرته أكتر من عملية اقتر

ة لتفاعالت العملية السياسية عىل عكس السابق حير  كان يوجد حزب واحد , التعددية الحزبية صارت السمة الممتر 

 . مهيمن عىل السلطة ولم يكن هناك من طرف يكبح جماحه غتر اتحاد الشغل

ي يمارس فيها اتحاد الشغل دوره السياسي 
ي تطرح نفسها بقوة هي . بذلك اختلفت طبيعة البيئة التر

ومن ثم فإن الفكرة التر

 ممارست 
ً
ي اقتضت سابقا

ورات التر ي السابق؛ فالض 
 
 كما كان يحدث ف

ً
 ضيحا

ً
 سياسيا

ً
ورة ملّحة لممارسة دورا عدم وجود ض 

 عىل طرف بعينه، فأصبح المج
ً
ي السلطة حكرا

 
، ولم يعد النظام السياسي والمشاركة ف

ً
ال هذا الدور قد انتفت تقريبا

اجع الدور السياسي  . السياسي يسمح بالتمثيل السياسي لكافة التيارات ، فلم يتر
ً
ومع ذلك فإن ما حدث هو عكس ذلك تقريبا

 . لإلتحاد لصالح األحزاب والحركات السياسية، بل تصاعد دوره بشكل الفت

ي تونس؛ وللتعامل 
 
ي سياق عملية اإلنتقال الديمقراطي ف

 
 لتفستر الدور الذي يمارسه اإلتحاد ف

ً
 نظريا

ً
هذا األمر يطرح تحديا

ي لدور اتحاد الشغل بعد الثورة؛ وتعىطي زاوية "  الديمقراطية التداولية"مع هذا التحدي تتبت  الدراسة مفهوم  كإطار تفستر

ي تناولت بالتفصيل دور االتحاد، لم يتبت  أي النظر هذه الدراسة الحالية أهمي
ة خاصة؛ فالدراسات األكاديمية القليلة التر

ي دراسة الموضوع؛ وربما يمكن، ببعض الحذر، استثناء العمل الرائد الذي قامت به هالة 
 
منها هذا المدخل النظري ف

 نظر 
ً
ي كتابها عن اإلتحاد؛ فقد عكست بعض مواضع الكتاب استبطانا

 
ي ف

ي عليه الديمقراطية اليوسف 
 للمنطق الذي تنبت 

ً
يا

ي دراسة  1؛ةالتداولي
 
ي الحالة التونسية بشكل عام، وف

 
ي لهذا المفهوم، واختباره ف غتر أن غياب التأصيل النظري والمنهج 

لع عليه 
ّ
ي حدود ما اط

 
، ف دور اتحاد الشغل بشكل خاص، يظل هو السمة الغالبة للدراسات الخاصة بالشأن التونسي

 . الباحث

 مشكلة الدراسة

ي تسىع الدراسة إل التعامل معها حول السؤال التالي 
 : تتمحور المشكلة البحثية التر

ي بلدان عربية أخرى، وما هو 
 
ي تونس، بينما أخفقت ف

 
ي لتجربة االنتقال الديمقراطي ف كيف يمكن تفستر النجاح النست 

 
ّ
ي هذا السياق، بالشكل الذي جن

 
ي تشهدها كثتر من دول الدور الذي لعبه اتحاد الشغل ف

ات االنتقال التر ب تونس عتر

ي إطار تحولها عن الحكم السلطوي؟
 
 الجنوب ف

 فرضيات الدراسة

 : تسىع الدراسة إل التحقق من صحة الفرضيات التالية

                                                             
1  ، ي

ي الثورةهالة اليوسف 
،  اإلتحاد التونسي العام للشغل، قصة شغف تونسية: نقابيون ف  (. وكنموذج عل هذا 2016)صفاقس: دار محمد علي الحامي

 . 256 – 251التناول، أنظر الصفحات 
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ات االنتقال الديمقراطي وفق نمو  – 1 ذج توفر الديمقراطية التداولية أطر سياسية مكّملة ومساندة، تعمل عىل تجاوز عتر

 للديمقراطية التمثيلية
ً
 كامال

ً
 . الديمقراطية التمثيلية، لكنها ليست بديال

ي الممارسة السياسية يعمل عىل زيادة حجم الدور الذي تلعبه مؤسسات  – 2
 
ي األخذ بالمعايتر التداولية ف

 
أن التوسع ف

، ومن بينها اتحاد الشغل ي
 . المجتمع المدب 

ي تشهد وجود أزمات تعوق استقرار ستر مجريات العملية أن الدور السياسي التحاد الشغل  – 3
ات التر ي الفتر

 
داد ف ستر 

اجع الدور لصالح األحزاب والحركات السياسية عقب انتهاء األزمات  . السياسية، والعكس، حيث يتر

 منهج وأدوات الدراسة

ي يقع تحت مظلتها مفهوم 
، والتر كمفهوم "  ديمقراطية التداوليةال"تعتمد الدراسة باألساس عىل نظرية الفعل التواصىلي

ي المحور األول
 
ي اإلطار النظري المبيرّ  ف

 
د تفصيله ف وباإلضافة إل ذلك تستفيد  . رئيسي تعتمده الدراسة، وفق ما ستر

ي 
 
ي ف

ي معالجة بعض الجوانب، حيث تستخدم المنهج المؤسسي التاريج 
 
الدراسة من الجمع بير  عدة مناهج بحثية ف

عت  بحث تأثتر البيئة  3م،كما تستخدم الدراسة منهج تحليل النظ2ل. ية للثورة ضد دولة اإلستقالاستبطان الجذور التاريخ

ات عىل سلوك الفاعلير  السياسيير   وانعكاس سلوك هؤالء الفاعلير  من ناحية أخرى عىل تشكيل ، وما يجري فيها من تغتر

ي تتم بداخلها 
ي دراسة العالقة بير   4نهج عالقة الدولة بالمجتمعكما يفيد م.  هذه البيئة وتشكيل محددات التفاعالت التر

 
ف

ي تخص , االتحاد والسلطة السياسية
ي عملية التعبئة االجتماعية من أجل تحقيق المطالب التر

 
وكذا دراسة دوره ف

ي تحقيق الضبط االجتماعي , المواطنير  
 
ي بحث ظهور مطالب. أو دوره ف

 
ي ف

 تستفيد الدراسة من منهج التحليل الطبفر
ً
ا  وأختر

 واقتصاديا 
ً
 5. مرتبطة بالفئات المستبعدة اجتماعيا

ي 
ي والبحث الميداب  حيث قام الباحث بالسفر من مض إل تونس إلجراء . إعتمد الباحث عىل الجمع بير  البحث المكتت 

ي . عدد من المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية
 
ة من  وعىل مدار تسعة أيام، ف اير إل  28الفتر ، قام 2016مارس  7فت 

الباحث بعمل اثنتا عشر مقابلة وزيارة ميدانية؛ فتم إجراء مقابالت مع خمس قيادات من اإلتحاد، منهم ثالث قيادات 

ة اندالع الثورة؛ كما تم عمل أرب  ع لقاءات مع خمس  ي اإلتحاد خالل فتر
 
، شغل كل منهم منصبه ف حالية، وقياديير  سابقير 

ي السائل غتر من المعطلير  عن العمل، منهم قيادي ونا ي العمل االحتجاج 
 
، وثالثة من المنخرطير  ف شط سياسي تنظيمي

ي اثنتان 
 
ي األنشطة اإلحتجاجية ويعمل بتجارة التهريب؛ وكذلك تم إجراء لقائير  مع قياديير  ف

 
المنظم، وواحد غتر منخرط ف

                                                             
 هذا المنهج، أنظر: لمزيد من اإلطالع عل  2

Andre Sorensen, "Taking path dependence seriously: an historical institutionalist research agenda in planning 

history", Planning Perspectives (London: Vol. 30, No. 1, 2015), Pp. 17–38. 

 لمزيد من اإلطالع عل هذا المنهج، أنظر:  3

David Easton, A Systems Analysis of Political Life (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1965). 

 لمزيد من اإلطالع عل هذا المنهج، أنظر:  4

Joel Migdal, Strong Societies and Weaken States: State Society Relations and State Capabilities in the Third World 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988). 

 لمزيد من اإلطالع عل هذا المنهج، أنظر:  5

Phil Agulnik, Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
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ي تطرح نفسها كمنافس لإلتحاد؛ وكذا تم عمل مقابلة مع قي
ي حركة النهضةمن التنظيمات النقابية التر

 
كما استفاد .  ادي ف

ة وإجراء العديد من الحوارات اليومية غتر المسجلة مع بعض المواطنير   الباحث بشكل غتر مباشر من المعايشة القصتر

 عن بعد مع بعض الزمالء التونسيير  
ً
ونيا ي جرت إلكتر

التونسيير  أثناء وجوده بتونس، وكذلك بعض النقاشات التر

 . امالمشتغلير  بالشأن الع

 تقسيم الدراسة

يتطرق المحور األول إل اإلطار النظري للديمقراطية التداولية، من حيث التعريف بالمفهوم والسمات الرئيسية له، ثم 

ي مقاربة التجربة التداولية بعد الثورة
 
ي إل اإلطار . تقديم النموذج النظري الذي سيتم اعتماده ف

بينما يتطرق المحور الثاب 

ي ظهرت بعد الذي تشكلت خال
ي ستغلب عىل أدوار كل من اإلتحاد والقوى السياسية الجديدة التر

 السمات التر
ً
له تاريخيا

أما المحور الثالث فيستعرض كيف تم تهيئة البيئة السياسية إل ظهور التجارب التداولية . الثورة، وذلك من منظور تداولي 

ي هذا الصدد 
 
ي أطرت المسار و . عقب الثورة، والدور الذي لعبه اإلتحاد ف

يتطرق المحور الرابع إل التجارب التداولية التر

ي عملت عىل تعديل . السياسي منذ بداية انطالق المرحلة االنتقالية
ثم يستعرض المحور الخامس التجارب التداولية التر

ل التعرف عىل وبعد ذلك يسىع المحور السادس إ. اإلنحراف الذي شهدته الممارسة السياسية للديمقراطية التمثيلية

ي تطرحها األزمات االجتماعية واالقتصادية
ي . مدى قابلية الديمقراطية التداولية لتقديم إجابات عىل األسئلة التر

وتأبر

ي انتهت إليها الدراسة
 . الخاتمة لتقدم الخالصات واإلستنتاجات التر

 
ا
 اإلطار النظري للديمقراطية التداولية: أول

ي سبيل تجاوز عيوب الديمقراطية التمثيلية، ظهر ما بات يعرف بالديمقراطية التداولية 
 
، deliberative democracyف

ي أثينا القديمة، بوصفها 
 
ي واألصيل للديمقراطية بالشكل الذي ظهرت عليه ف

اب أكتر من النموذج النفر ي تستهدف اإلقتر
والتر

ة للمواطنير  عىل قدم ي صنع القرار، ليس من خالل التصويت فقط، لكن من خالل  آلية للمشاركة المباشر
 
المساواة ف

ي تتحقق فيه مصلحة الجميع
والديمقراطية . التشاور والنقاش بير  مختلف األطراف بغرض الوصول إل قرار تواففر

م فكرة الديمقراطية ذاتها؛ كما أنها تجد جذورها الحديثة لدى كل 
َ
ك التداولية عىل هذا النحو قديمة ِقد من إدموند بتر

، ثم أخذ 1980وجون ستيوارت ميل وجون ديوي؛ غتر أن أول من استخدم هذا المصطلح كان جوزيف بيسيت عام 

ي يورجن هابرماس والفيلسوف األمريكي 
الجدل النظري حولها قوة الدفع الرئيسية له من قبل كل من الفيلسوف األلماب 

 6ز. جون رول

، حيث يسىع من خاللها إل تقديم  ي إطار نظريته النقدية عن الفعل التواصىلي
 
ي الديمقراطية التداولية لدى هابرماس ف

تأبر

ي األول يتم تعريف 
، والديمقراطية وفق النموذج الجمهوري؛ فف  الي  الديمقراطية وفق النموذج الليت 

نموذج وسىطي بير 

ي هي مناط هذا النموذج؛ وعىل الجهة المقابلة، يستهدف الديمقراطية عىل أساس المصلحة الشخصية لأل
فراد، التر

ي حير  أن الديمقراطية التداولية كما 
 
كة عت  بناء هوية موّحدة؛ ف

النموذج الجمهوري تحقيق المصلحة الجمعية المشتر

 
ً
 "يقدمها هابرماس تمثل نموذجا

ً
 7د. ، تتشكل فيها اآلراء عت  التفاعل التواصىلي بير  األفرا"بينذاتيا

ي العملية الديمقراطية، حيث تمثل الطبيعة البينذاتية 
 
من ثم فإن هذا النموذج يسىع إل جعل الحوار هو حجر األساس ف

ي هو المحرك لقرارات األفراد ومصالحهم، 
ي يكون فيها الوعي الذابر

ة للديمقراطية التمثيلية، التر  للطبيعة الذاتية الممتر 
ً
تجاوزا

ي كمحرك للمصالح وتكون الديمقراطية واجهة ل
ضاع اإلرادات؛ بينما تسىع الديمقراطية التداولية إل تجاوز الوعي الذابر

                                                             
6  ، ي

جمة، ، هاشم احمد محمد نظرية الدولة الديمقراطيةجون س. درايزك، باتريك دنلف  ( ص 2013)ترجمة وتعليق( )القاهرة: المركز القومي للتر

321 ،322 . 
وت: التنوير للطباعة والنشر والتوزي    ع، يورجي   هابرماس: األخالق والتواصل د. أبو النور حمدي أبو النور حسن،  7  . 192 – 189(، ص ص 2012)بت 
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ومحدد لآلراء، لصالح التفاعل التواصىلي بير  الذوات، وهو ما ينقل التفاعل من مستوى اإلرادة إل مستوى العقل، حيث 

ي تكو 
ن عىل قدم المساواة، ويكون العنض الحاسم هنا هو يتم تحييد عناض القوة المتفاوتة بير  األطراف المتحاورة، والتر

ير المتباد ير والتت   8ل. الُحّجة، والقدرة عىل التت 

لعل التساؤل األول الذي يفرض نفسه هنا هو الخاص بإشكالية الحجم، أي كيف يكفل هذا النموذج تلك الممارسة 

ي بلدان تضم الماليير  من المواطنير  التواصلية، بما يدفع الديمقراطية نحو صورتها األول األكتر نقاءً 
 
ي . ، وذلك ف

وتأبر

ي مفهوم 
ي الشؤون العامة، وهنا يأبر

 
كمفهوم رئيسي "  المجال العام"اإلجابة من خالل توسيع مشاركة وانخراط المواطنير  ف

ي فهم الرؤية الهابرماسية للممارسة الديمقراطية وفق نموذج الديمقراطية التداولية، حيث تنفتح مؤسسات 
 
النظام ف

ي 
وبذلك فإن الديمقراطية التداولية تعد نظرية . السياسي الرسمية عىل تأثتر الرأي العام ومداوالته عت  المجتمع المدب 

معيارية باألساس، قادرة عىل تقديم وصفات وتقييمات لممارسة قائمة، أكتر منها ذات تصور صارم عن كيف تعمل 

 9ة. الدول

رولز، حيث يطرح نموذجه للديمقراطية التداولية عت  ثالث مكونات؛ أولها، فكرة  فكرة المجال العام هذه تتكرر لدى

يعية؛ وثالثها،  وط مجاالت التداول التشر ي تحدد ظروف وشر
العقل العام؛ وثانيها، اإلطار العام للمؤسسات الدستورية التر

ويمكن القول أن نموذج رولز عىل  10ه. افالمعرفة والرغبة من طرف المواطنير  بشكل عام لمتابعة العقل العام وإدراك أهد

وط أساسية بخصوص المجال   عنها، حيث يطرح ثالثة شر
ً
ي العدالة، أو باألحرى ليس بعيدا

 
هذا النحو يتكامل مع نظريته ف

العام الذي يجري فيه التداول؛ أولها، ضمان الحقوق والحريات والفرص األساسية للمواطنير  األحرار المتساوين؛ ثانيها، 

عىط تلك الحقوق والحريات والفرص األولوية عىل القيم االجتماعية والسياسية؛ ثالثها؛ أن توفر المؤسسات العامة أن 
ُ
ت

ورية لضمان مشاركاتهم المؤثرة والفعال وط الض   11ة. لألفراد الشر

ي تسمح بالمشاركة التدا
ي بعض الدول الغربية، التر

 
، ظهرت عدة أطر تداولية، ف ي

ة عىل المستوى التطبيفر ولية المباشر

ي سياقات مختلفة، ومن بير  أبرز األمثلة عىل هذه األطر 
 
، وصناديق : للمواطنير  ف مؤتمرات اإلجماع، وهيئات المحلفير 

اع التداولية، وخاليا التخطيط، وجمعيات المواطنير  
 12. اإلقتر

ي ضمان صحة الممارسة التداولية، عت  ان
 
فتاحها عىل الرأي العام، وإتاحة عىل الرغم من أهمية مفهوم المجال العام هنا ف

ي بعض 
 
ي ف

ي الجدل الدائر حول الشأن العام، إال أن صحة الممارسة التداولية تقتض 
 
الفرصة ألفراد المجتمع للمشاركة ف

ي 
، تتوفر خالله الشية الكاملة لدى أطراف النقاش، كي يتحرر كل منهم من قيود وضغوط القواعد التر

ً
 نقيضا

ً
األحيان وضعا

ها عقالنية  يمثلها، ي التفاعل العقىلي الحر مع الحجج واآلراء المطروحة، واإلنحياز إل أكتر
 
وتكون له مطلق الحرية ف

 . 13وصالحية لتحقيق الصالح العام

ي 
لم تكن إشكالية الحجم، وكيفية إتاحة المجال لماليير  المواطنير  للمشاركة السياسية الفاعلة هي المعضلة الوحيدة التر

ي صلب النظرية، بوصفها قائمة عىل فكرة يوتوبية، تواجه تطبيق الد
 
 ف
ً
 كامنا

ً
يمقراطية التداولية، حيث يظل هناك قصورا

                                                             
اير  22، التداولية، التواصلية عند يورغن هابرماس"، موقع صحيفة حريات، بلقاسم مليكش، "الديمقراطية الصورية والديمقراطية التشاورية 8 فتر

2014 :  . متاح عل الرابط التالي

http://www.hurriyatsudan.com/?p=143877 
9  ، ي

 . 328، ص مرجع سبق ذكرهجون س. درايزك، باتريك دنلف 

ي، جون رولز والديمقراطية التداولية،  10 ق األوسطعبد هللا المطت   (. 2013نوفمتر  16، )لندن: الشر

 . المرجع السابق نفسه 11
 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  12

 ، ي
 . 332، ص مرجع سبق ذكرهجون س. درايزك، باتريك دنلف 

 . 330، ص المرجع السابق 13

http://www.hurriyatsudan.com/?p=143877
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مفادها تحييد عوامل القوة وتفاوتاتها بير  مختلف األفراد، كمحدد للتفاعل عند إدارة الضاعات السياسية، لصالح تغليب 

ير  ير والتت  ي بفكرة مثالية أخرى يصعب . المتبادل العقل واإلنتصار ألفضل حجة، عت  آلية التت  ويرتبط هذا البعد اليوتوب 

ي ذات الوقت، وليس المصلحة الخاصة 
 
ي تحقق مصلحة جميع األطراف ف

تصورها، وهي السىعي إل التوصل إل القرارات التر

؛ بمعت  أن ال تكون الديمقراطية هنا بمثابة آلية لتجميع المصالح الخاصة ل مختلف األطراف، ألطراف الضاع السياسي

ي 
كة للجميع دون أن تخدم مصلحة أطراف بعينها بشكل تجزيت   . لكن التوصل إل خلق أوضاع تمثل مصلحة مشتر

، بغرض جذب الديمقراطية التداولية من مكانتها  ي ُبذلت لتجاوز هاتير  المعضلتير 
هناك العديد من الجهود البحثية التر

، سعوا إل تطوير . واقعاليوتوبية نحو مزيد من التقريب إل أرض ال  من تسعة باحثير 
ً
 مكونا

ً
 بحثيا

ً
ز جهود فريقا وهنا تت 

نموذج نظري يستهدف تضمير  عنضي المصلحة والقوة داخل الديمقراطية التداولية، من دون أن تفقد جوهرها 

 ". التفاوض التداولي "وُيدع هذا النموذج ب  . الرئيسي 

التفرقة التقليدية بير  التداول والتفاوض، بوصف األختر يكون مرتبط بعنضي  يسىع نموذج التفاوض التداولي إل تجاوز 

ة ي األول أهم سماته الممتر 
 
ي التوصل إل القرار، بينما يعد غيابهما ف

 
ي هذا . المصلحة الخاصة واستخدام القوة ف

وينبت 

 عىل إقامة خط تحليىلي فاصل بير  نمطير  من التفاوض، األول هو التفاو 
ً
ي هو التفاوض النموذج أوال

ض غتر القشي، والثاب 

ي يكون فيها استخدام القوة أو تضمير  المصالح . القائم عىل استخدام القوة
 يسىع النموذج إل تكييف الحاالت التر

ً
وثانيا

ورة الزمة لتحققها، وجزء من  ي بعض األحيان ض 
 
 مع الديمقراطية التداولية، لكن ف

ً
الخاصة، ليس فقط غتر متناقضا

ورة ال  14. فعل التداولي صتر

، الذي يتم من خالله إدماج المصالح  فيما يتعلق بالمصلحة الخاصة، يحدد النموذج أرب  ع أنماط من االتفاق االتصالي

ي أي من هذه الحاالت بقناعة مفادها أن النتائج 
 
ام بمعايتر التداول؛ وينتهي التفاوض ف  

الخاصة، من دون أن يؤثر عىل اإللتر

 15: هذه األنماط هي . صفةالمتفق عليها صحيحة ومن

حيث يبدأ األطراف عملية التفاوض ولديهم تصورات ليست متباينة بشكل كبتر عن ما هو الصالح  : عمليات التقارب - 1

كة  ي عىل أسباب مشتر
ك عن الصالح العام، بحيث يكون التصور مبت  العام، وعت  التداول ينتهي الجميع إل تصور مشتر

 . يؤمن بصحتها األطراف كافة

ي  : اإلتفاقات المبدئية – 2
يبدأ التفاوض بتصورات متباينة لدى كل طرف عن ماهية الصالح العام، وينتهي التداول بتبت 

ك، لكن ألسباب مختلفة وط التداول قائمة، لكنه . تصور مشتر ام بشر ومن ثم فال يلزم أن يضمن هذا النمط استمرار اإللتر 

ي التوصل إل تسويات مؤقت
 
 ف
ً
 قد يكون صالحا

ً
ي الحقا

 . ة أو مبادئ إطارية منصفة تحكم أية عمليات غتر تداولية تأبر

يبدأ التفاوض من موقف نزاعي بشأن مصالح خاصة لألطراف، ومن خالل توسيع حدود المشكلة  : التفاوض التكامىلي  – 3

كة تضمن مصا لح كل وطرح منظورات جديدة بديلة للمنظورات الضيقة للمصلحة الخاصة، يمكن خلق مصلحة مشتر

اع  . األطراف، بعد تبيرّ  الطبيعة الظاهرية للت  

ي بشكل كامل – 4
يبدأ التفاوض من موقف نزاعي بشأن مصالح خاصة، وينتهي بالتوافق حول  : التفاوض التوزيىعي التعاوب 

كة، غتر أن محصلة التفاوض تكون ذات طبيعة صفرية، فيضطر كل طرف إل التنازل عن جزء مما 
تصور لمصلحة مشتر

ه وضع مثالي بالنسبة لمصالحهكا ي هذا النمط يكون مجرد التوصل إلتفاق جديد . ن يود التوصل إليه وفق ما يعتت 
 
وف

                                                             
ي الديمقراطية التداولية"، ترجمة: د.نجيب المحجوب الحصادي،  14

دغ وآخرون، "مكانة المصلحة الخاصة ودور القوة ف   الثقافة العالميةجي   مانستر

، عدد  ي للثقافة والفنون واآلداب، السنة الثالثي  
اير  –، يناير 168)الكويت: المجلس الوطن   . 79(، ص 2013فتر

 . 82 – 79، ص ص المرجع السابق 15
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أفضل من استمرار الوضع القائم الذي ال يود أحد استمراره، وال يكون من مصلحة أي طرف عدم التعاون أو إفشال 

 . التفاوض أو استخدام القوة القشية

 من المبدأ الفوكوي القائل بأن أي كائن أما عن القوة، 
ً
فيستبعد النموذج إمكانية غيابها التام عن عملية التداول، إنطالقا

له
ّ
ي تشك

ي هو عبارة عن مجموعة من عالقات القوة التر  . بشر
ً
ويحدد النموذج ثالثة أنماط يكون فيها استخدام القوة أمرا

 لضمان استمرار الفعل التداولي 
ً
وريا  16: ض 

ورة تنظيميةالق – 1 ي حاالت  : وة كض 
 
ي يتمتع بها الطرف الميّش أو الوسيط، السيما ف

ويقصد بها السلطات التنظيمية التر

ي التعبتر عن 
 
 لحق األطراف األضعف ف

ً
 صونا

ً
عدم المساواة بير  األطراف المتداولة، حيث يكون استخدام القوة الزما

 . نفسها 

ي يلزم فيها استخدام القوة لمنع اإلنحراف عن التداول كخيار، فيكون  ويقصد بها الحاالت  : القوة كعنض موازن – 2
التر

ة نسبية من خالل  استخدام القوة هنا كعنض رادع لموازنة الطرف الذي يبادر باستخدام القوة، ومن ثم تحييد القوة كمتر 

 . قوة مضادة، لقطع الطريق عىل أية سبل لتحصيل أحد األطراف أي مكسب باستخدامها 

ورة تنفيذيةا – 3 ي مرحلة الحقة عىل التداول ذاته، بغرض ضمان تنفيذ  : لقوة كض 
 
حيث يحض  أهمية استخدام القوة ف

اماته  . ما تم التوافق بشأنه، ولمنع أي طرف من النكوص والتنصل من إلتر 

، يطرح النموذج إمكانية التكامل بير  اآلليات التداولية واآلليات غتر التداولية، ويشتر ال
ً
ا ؛ أختر  إل آليتير 

ً
نموذج تحديدا

 ، اآللية األول هي التصويت، بوصفه آلية لتجميع المصالح الخاصة؛ واآللية الثانية هي المساومة بير  خصوم متعاونير 

ي صورة التلوي    ح بالتهديد وغتر ذل
 
 ف
ً
بعد استعراض األسس النظرية  17ك. بوصفها آلية يكون فيها استخدام القوة واردا

، يتم استخدام هذا اإلطار النظري الرئيسية لمفهوم  الديمقراطية التداولية، ثم استعراض عناض نموذج التفاوض التداولي

ي تحليل الدور السياسي التحاد الشغل خالل مرحلة االنتقال الديمقراطي بعد الثورة
 
فبوصفه أكت  وأقدم منظمات . ف

ي ا
 
 ف
ً
 مؤثرا

ً
ي تونس، يلعب اتحاد الشغل دورا

 
ي ف

لمجال العام، بشكل يعمل عىل انتشار وتعميق الديمقراطية المجتمع المدب 

ي تونس إال بعد الثورة، لكن . التداولية
 
وغ الممارسة التداولية بشكل جىلي ف

وعىل الرغم من أن الظروف لم تكن مواتية لت  

ي ساعدت عىل بزوغ النموذج التداولي خالل المرحلة االنتق
الية، وهذه الجذور ثمة جذور لهذه التقاليد التداولية هي التر

 بينها 
ً
وبير  التموضعات السياسية  –أي الجذور  –تعود إل لحظة اإلستقالل ذاتها، من دون أن تنقطع الخيوط تماما

وري التتبع المكثف، بقدر ما تحتاج الدراسة، ذلك الخيط الناظم  السائدة وقت الثورة وما بعدها؛ لذا سيكون من الض 

ي أفضت إل بزوغ النموذج التداولي فيما المفش لدور مختلف الفاعلير  
طوال عمر دولة اإلستقالل، لفهم اإلرهاصات التر

 . بعد 

ي الممارسة 
 
ي ترسيخ الطابع التداولي ف

 
حه، لتفستر دور اإلتحاد ف سوف يتم توظيف نموذج التفاوض التداولي الذي تقدم شر

اح ورعاية عدة آليا ي أعقاب الثورة، عت  مبادرته باقتر
 
ي كان من أبرزها الهيئة العليا لتحقيق السياسية ف

ت حوارية، والتر

ي 
، والحوار الوطت  ويساعدنا النموذج عىل فهم حيثيات حضور القوة . أهداف الثورة واإلصالح والتحول الديمقراطي

ية والمصلحة الخاصة ضمن الممارسات التداولية، أو اللجوء إل ممارسات نقيضة للتداول، مثل التصويت أو اللجوء للش 

ي حاالت 
 
والمساومات المتبادلة، دون أن يؤدي ذلك إل الخروج عىل مقتضيات الديمقراطية التداولية، وفق ما ظهر ف

ي وتحييد االنقسامات األيديولوجية لصالح 
ي مجريات الحوار الوطت 

 
، ومعاودة إلغاء هذا اإلقصاء؛ وكذا ف إقصاء التجمعيير 

                                                             
 . 94 – 92، ص ص المرجع السابق 16
 . 105 – 94، ص ص المرجع السابق 17
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ورة الشية للتحرر من ضغوط القواعد المصلحة العامة، واستخدام القوة عت  الته ديد بالخروج للرأي العام، ومن ثم ض 

 
ً
ي عليها الدراسة تباعا

 . الشعبية؛ وغتر ذلك من ممارسات ستأبر

 
 
 من سؤال اإلستقالل إىل سؤال الديمقراطية: ثانيا

ي الحياة السياسية 
 
ّ  اتحاد الشغل عن بقية األطراف الفاعلية ف ي تمتر

ي لعل السمة األبرز التر
 
التونسية اليوم تلك المتمثلة ف

 لكافة فصول 
ً
ا  ممتر 

ً
ي الدولة التونسية المعاضة، والذي يمتلك مواكبة وحضورا

 
أنه يكاد يكون خط اإلستمرارية األوحد ف

هذه الدولة، منذ والدتها وحتر اللحظة الراهنة، السيما مع حل حزب التجمع الدستوري عقب الثورة، والذي كان بمثابة 

ي للحزب الدستوري الحر، الذي قاد، تحت زعامة بورقيبة، الحركة الوطنية التونسية من أجل االستقالل االمتداد 
 . التاريج 

ي تحقيق 
 
ي اتحاد الشغل منذ تأسيسه، هو ذلك الدور السياسي الذي لعبته ف

 
ّ  الحركة النقابية التونسية، ممثلة ف ما متر

ي ذلك 
 
ي كثتر من بلدان الجنوب، اإلستقالل، لكن بمعزل عن الحركة الوطنية ف

 
الوقت، وذلك عىل خالف الحركات النقابية ف

ي كانت جزء من الحركة الوطنية، ومن ثم تخضع لقيادتها 
، التر ي ي الجوارين الجزائري والمغرب 

 
ومن بينها الحركة النقابية ف

ي حير  أن الحركة النقابية التونسية كانت تتمتع باستقاللية كافية عن القياد
 
ة السياسية لحركة التحرير بقيادة وتوجيهها؛ ف

 . بورقيبة

كان سؤال االستقالل السياسي خالل تلك الحقبة له األولوية عما عداه، لذا فإن الصفة النقابية كانت مجرد واجهة للدور 

ي فرحات حشاد، الذي 
تم السياسي الذي لعبته القيادات النقابية وقتها، وعىل رأسها المؤسس لإلتحاد والقيادي التاريج 

ي مقاومة االحتالل 1952اغتياله عام 
 
 من المستعمر الفرنسي عىل دوره المتنامي ف

ً
ومن ثم فإن سؤال االستقالل كان . ردا

ي ذلك الوقت
 
ة الحركة النقابية ف ي مستر

 
 . هو السؤال المركزي ف

ي مواجهة صالح  ، نشب الضاع بير  جناجي الحزب الدستوري بقيادة الحبيب بورقيبة1956مع تحقيق اإلستقالل عام 
 
ف

ي ذلك الضاع
 
ي ذلك الوقت لجناح بورقيبة أحد عوامل ترجيح كفته ف

 
ي الكفة المقابلة . بن يوسف، وكان انحياز االتحاد ف

 
وف

ي ذلك الضاع، ومع هروبه إل .  كان صالح بن يوسف الذي فّر إل القاهرة
 
 مع الزيتونيير  ف

ً
كان بن يوسف وقتها متحالفا

 عىل
ً
ي  مض أصبح محسوبا  من قبل القوى  18. التيار القومي العروب 

ً
هذه اللحظة التأسيسية للضاع تم استبطانها الحقا

ي 
 
 عىلي ف

ورة اإلطاحة بي   ي اجتمعت عىل ض 
ي 2011والتيارات السياسية التر ي التغريت 

؛ السيما مع ترسيخ الطابع التحديتر

ي للدولة التونسية خالل عهد بورقيبة، والتحول باتجاه سياسات اقتصاد 
السوق منذ السبعينيات، وهي السياسات التر

 19ا. ورثها بن عىلي ولم يحيد عنه

ي الوقت الذي تعمق فيه التناقض بير  كل من اإلسالميير  والقوميير  واليساريير  من جهة، ودولة اإلستقالل أحادية الطابع 
 
ف

ي الوقت الذي مال . من جهة أخرى، كانت عالقة اإلتحاد بالسلطة تنحو منج مختلف
فيه اإلتحاد لجبهة بورقيبة ضد فف 

نامج اإلقتصادي واإلجتماعي الذي  ي ذلك الوقت، من خالل طرح الت 
 
بن يوسف، كان اإلتحاد يقوم بما يشبه المقايضة ف

ي دولة اإلستقالل، . تم إقراره
 
ي حكمت عالقات الدولة بالمجتمع ف

لت المعادلة التر
ّ
ويمكن القول أن هذه المقايضة شك

ي تطابقت خال
ي المعادلة والتر

 
لها األبعاد السياسية واالقتصادية واإلجتماعية والجهوية، فكان الحزب واإلتحاد، وهما طرف

                                                             
ي  18

 عل الحركة اليوسفية عقب هروبه إل مرص واستضافة عبد النارص له، ف 
ً
 ثمة وجهة نظر ترى أن الصبغة األيديولوجية القومية أضفيت الحقا

 : ي
.ورد ف  ي  وليس له أي طابع أيديولوجر

ً
ي جوهره كان سياسيا

 حي   أن الرصاع ف 

 . 2016مارس  6ابلة بتاري    خ ، أمي   عام مساعد اتحاد الشغل. تمت المقمقابلة مع سامي الطاهري
ي ا 19

ي التونسي المعارص: جذور أزمة الدولة ف  ي الفكر األيديولوجر
لمسار سهيل الحبيب، "الثورة عل دولة اإلستقالل، وماهية التحول الديمقراطي ف 

 ،" ي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد  عمراناإلنتقالي الحالي   . 142 – 123(. ص ص 2013خريف  6)الدوحة: المركز العربر
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ي حير  تمثل صفاقص وقفصة مركز 
 
، تسيطر فيه المنستتر وسوسة عىل مقاليد الحكم، ف

ً
 جهويا

ً
، يعكسان توازنا الرئيسيير 

يك تارة والمعارض تارة أخرىالثقل االجتماعي الموازن عت  اتحاد الشغل، الذي يلعب دور   . 20الشر

ي الحكومات المتعاقبة
 
 طوال الوقت مع . عىل هذا الحال شاركت رموز نقابية عدة ف

ً
 تشاوريا

ً
، لعب اإلتحاد دورا

ً
ومؤسسيا

 
ً
 من الطابع الصدامي الذي كان حدثا

عة التشاورية أكتر ي تقاليده الت  
 
ي صوغ السياسات العامة، وهو ما رسخ ف

 
الحكومة ف

ي 
ي الحديث عن الممارسات التداولية التر

 
 بنهاية السبعينيات، وتلك الثقافة التشاورية ستظهر آثارها فيما بعد ف

ً
عارضا

 . تزعمها اإلتحاد عقب الثورة

ي السبعينيات عىل 
 
ي عالقته بالسلطة، إل أن انفجر الوضع ف

 
عمل االتحاد عىل الحفاظ عىل الحد األدب  من االستقاللية ف

ي تم انتهاجها خلفية الس
وخالل ذلك الوقت تزعم االتحاد المعارضة الشعبية . ياسات االقتصادية نيوبرالية الطابع التر

ة لقيادات االتحاد عام  ي صدام مباشر مع السلطة، انته باالعتقاالت الشهتر
 
للتوجهات الحكومية الجديدة، مما وضعه ف

ي تحولت من خاللها المسألة االقتصادية االج1978
تماعية إل مسألة سياسية تتعلق بالحريات السياسية، إل أن ، والتر

، من خالل التحول عن نظام الحزب الواحد والسماح بتعددية حزبية مع بداية عقد  ي انتهت األزمة بانفراج ديمقراطي نست 

 . الثمانينيات

 والتبعية للسلطة خالل تولي 
ة حكم بن عىلي عرف اإلتحاد حالة من حاالت التدجير 

ي   خالل فتر
كل من إسماعيل السحباب 

، مما سد منافذ العمل السياسي  ي مقابل تشديد القبضة البوليسية لنظام بن عىلي
 
ثم عبد السالم جراد لقيادة اإلتحاد، ف

ي 
 
ي السابق؛ بل إن جراد تمادي ف

 
الحر أمام المعارضة؛ كما أن اإلتحاد لم يعد يمثل مظلة لحركات المعارضة كمان كان ف

ي أطيح تقاربه مع السلطة
ي والطريقة الدراماتيكية التر

ي ذلك، بحسب البعض، بالخوف من مصتر السحباب 
 
 ف
ً
، وكان مدفوعا

ها من قيادة االتحا ة عرفت تونس تجربة سياسية، سيتضح فيما بعد أنها كانت الحاضنة األول  21د. به عت  خالل تلك الفتر

ي تشكلت عام "للحقوق والحرياتأكتوبر  18هيئة "للثقافة الديمقراطية التداولية، وهي تجربة 
 . 2005، والتر

ي وشخصيات عامة، وعكس تكوين الهيئة 
ي رحابها ممثلير  عن أحزاب وجمعيات ومنظمات المجتمع المدب 

 
ضمت الهيئة ف

ي 
 
؛ وهدفت الهيئة إل موازنة الحزب الحاكم، ف اليير  وقوميير  ويساريير  وإسالميير  مختلف ألوان الطيف السياسي من ليت 

ي . ذي زاد فيه تضييق الخناق عىل حرية العمل السياسي الوقت ال
 
وقامت الهيئة عىل عدة مبادئ يمكن القول أنها تمثل ف

الروح التوافقية؛ وإقرار حق اإلختالف؛ وتجاوز الشعارات األيديولوجية : جوهرها الثقافة الديمقراطية التداولية، وهي 

ك  22ة. لصالح المصلحة السياسية المشتر

، والذي عّمقه النظام الحاكم منذ مثلت الهيئة عىل  للعداء المستحكم بير  اليسار واإلسالميير 
ً
اقا  هذا النحو إختر

ي أن 
 
، وكان الرهان يتمثل ف

ً
ي حد ذاته إنجازا

 
ي إطار عمل سياسي موحد يمثل ف

 
التسعينيات، فكان جمع هذين النقيضير  ف

ي فضاء عمل سياسي مع 
 
اكهم ف بقية التيارات، من شأنه دفعهم إل مزيد من كش طوق الحظر عن اإلسالميير  وإشر

ة، بما يحد من غلواء  الواقعية واإلشتباك مع القضايا السياسية عىل أرضية تمس مصالح الحياة اليومية للمواطنير  مباشر

                                                             
ي العمامي  20  . 2016مارس  6، المدير التنفيذي السابق لمركز الدراسات والتوثيق التابع إلتحاد الشغل. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع محمد المنجر
 . مرجع سابقمقابلة مع سامي الطاهري،  21

ي اإلط 
، تقول بأن السبب ف  ي

ي الموالي للسحباب  ي كانت "ملفقة" وفق هناك رواية يتبناها التيار النقابر
ي نسبت إليه، والنر

احة به لم يكن قضايا الفساد النر

 عل سؤال طرحته عليه صحفية أمريكية، عما إذا  
ً
ي واشنطن، ردا

كان لديه هذه الرواية، إنما يرجع السبب إل ترصي    ح ورد عل لسانه أثناء تواجده ف 

شح النتخابات رئاسة الجمهورية، وكان رده أنه  ي التر
ي النية ف 

، فتوالت فصول قضية الفساد النر ال يوجد ما يمنع ذلك، مما أثار ضده غضب بن علي

 : ي
ت ضده وأطيح به عل خلفيتها من قيادة اإلتحاد. ورد ف   أثت 

 . 2016مارس  5، أمي   عام مساعد إتحاد عمال تونس. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع صابر المناعي 
، "هيئة  22 ي ي حجر

،  أوراق المتابعة السياسيةوالحريات بتونس: الوصول إل التوافق"،  أكتوبر للحقوق 18لطف  ي  13)باريس: مبادرة اإلصالح العربر

 . 4(، ص 2006أكتوبر 
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ي عالقة اإلسالميير  ببقية التيارات السياسي
 
ي ف

 
 18منتدى "وأسست الهيئة آلية حوارية عرفت ب  23ة. هيمنة التناقض الثقاف

ي رحابها إل إصدار سلسلة من اإلعالنات والوثائق حول عدد من القضايا الخالفية، "أكتوبر للحوار
 
ي أدت النقاشات ف

، والتر

وعىل الرغم من أن . مثل العالقة بير  الدولة والدين، وحرية الضمتر والمعتقد، وحقوق المرأة والمساواة بير  الجنسير  

ي ممارسة الديمقراطية التداولية بير  التجربة أصابها الضمور بعدها 
 
بسنوات، إال أنها كانت تجربة مبكرة وذات داللة ف

ي الحياة السياسية بعد الثورة
 
 . الفرقاء السياسيير  الذين أصبحوا الفاعلير  الرئيسيير  ف

ي عداء م
 
ع دولة اإلستقالل مع اندالع الثورة، كانت أغلب التيارات السياسية، وباألخص اإلسالمية والقومية واليسارية، ف

ي تأسست سلطتها من رحم حسم الضاع ضد جناح بن يوسف
، والتر ي سادت خالل عهدي بورقيبة وبن عىلي

. بتوجهاتها التر

ي نظر أبناء تلك التيارات، لكنها كانت ثورة ضد دولة اإلستقالل 
 
لذا فإن الثورة لم تكن عىل هذا النحو ذات أفق إصالجي ف

وكان هذا العداء لدولة االستقالل، والذي ينسب خالله كل تيار نفسه إل . عقود ونصفبالشكل الذي ساد خالل خمسة 

ك األبرز بير  التيارات السياسية 
الحركة اليوسفية بوصفها الحركة المؤسسة للعداء لسلطة بورقيبة، هو العامل المشتر

ي نظر كل تيار كانت تحق. المختلفة، حتر لو تباينت أسبابها 
 
 لنبوئته بسقوط هذه الدولة، وكانت لذا فإن الثورة ف

ً
أي  –يقا

ي طبعت دولة اإلستقال –الثورة 
َوى معها صفحة الممارسة اإلستبدادية التر

ْ
ط
ُ
 تأسيس دولة ديمقراطية، ت

ً
ي عمليا

 24ل. تعت 

عية التار  لت الشر
ّ
ي شك

، لم يختلف الوعي بطبيعة اللحظة التاريخية وما تطرحه من أسئلة مغايرة عن تلك التر
ً
يخية نقابيا

 لدى قيادات نقابية من خارج اإلتحاد؛ . لدور اإلتحاد 
ً
ولم يقتض هذا الوعي عىل قيادات اتحاد الشغل فقط، لكنه كان سائدا

ة، رئيس الجامعة  ي المطلوب خالل اللحظة التاريخية الراهنة، يقول الحبيب قتر  ح رؤيته لطبيعة العمل النقاب 
ي شر

فف 

ي مرحلة  الحركة"العامة التونسية للشغل، أن 
 
، واليوم ف ي

ي تأسيسها ارتبطت بفكرة الوطنية والتحرر الوطت 
 
النقابية ف

ي يرتبط بفكرة المواطنة وليس الوطنية، يما يعنيه  ي مرحلة التحول الديمقراطي فالعمل النقاب 
 
التأسيس للتعددية النقابية ف

و  وع ذلك من حقوق وواجبات لدى المواطن، فإذا كان محمد عىلي الحامي حامل للمشر ، فنحن حامل للمشر ي
ع الوطت 

ي 
 25". المواطت 

ة من  ، 2011يناير  14حتر  2010ديسمت   17عىل صعيد آخر، يمكن القول أن تطور موقف اتحاد الشغل، خالل الفتر

 خالل المحور التالي من الدراسة
، عىل نحو ما سنبير   . ألفر بظالله عىل المسار السياسي خالل مرحلة ما بعد بن عىلي

 
 
 الطريق إىل الديمقراطية التداولية: ثالثا

ي 
 
ي للثورة عىل دولة االستقالل كما أوضحنا ف ، كانت التيارات السياسية المهمشة هي صاحبة النسب األيديولوج 

ً
سياسيا

، وهو ما وضح عىل  ، عىل األقل بالمعت  التنظيمي ي
 
 بالقدر الكاف

ً
موضع سابق؛ لكن هذه التيارات لم تكن متجذرة شعبيا

ي صعيد الحر 
ي إدعاء أي فضل ميداب 

 
ي ف ، فلم تستطع أي من هذه التيارات أن تستثمر الحراك الشعت  اك الثوري ضد بن عىلي

ي مواجهة التيارات األخرى
 
، يتنازعه كل تيار ف ي ي حدوث اإلنجاز الثوري، واكتفت بادعاء النسب األيديولوج 

 
 . ف

 كان اإلتحاد، بوصفه مؤسسة مدنية لها هيكل قيادي ذو طابع جماعي 
ً
، هو الطرف المؤهل من الناحية العملية للعب دورا

ي وتوجيهه وتوظيف ي تأطتر الحراك الشعت 
 
 ف
ً
ي للمطالب   26ه. محوريا كانت القيادة العليا لإلتحاد داعمة عىل المستوى الخطاب 

 من 
ً
 بتأطتر الحراك إال بدءا

ً
، لكنها لم تتخذ قرارا ي ر، وقبل ذلك كان التأطتر يناي 4اإلجتماعية منذ اليوم األول للحراك الشعت 

                                                             
23  ، ي ي حجر

 . 5، ص المرجع السابقلطف 
 . مرجع سبق ذكرهسهيل الحبيب،  24
ة 25  . 2016مارس  7بتاري    خ ، رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل. تمت المقابلة مقابلة مع الحبيب قت  
، أنظر:  26  لمزيد من التفاصيل حول كيفية ممارسة االتحاد للحشد والتعبئة خالل أيام الثورة ضد نظام بن علي

Choukri Hmed, Sarah-Louise Raillard, "Abeyance, Networks, Contingency and Structures: History and Origins of 

the Tunisian Revolution", Revue française de science politique – English (Vol. 62, No. 5, 2012), Pp. 31-53 . 
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ي  27ة. يتم من القيادات الوسىط بمعزل عن توجيه المركزية النقابي
وكان هذا التأطتر الذي تقوم به القيادات الوسىط يأبر

ي صورة مبادرة ذاتي
 
فالشارع كان يسبق الجميع، وهو من يفرض إيقاع الحركة عىل  28ة. استجابة لتحركات الشارع وليس ف

 . مختلف األطراف

اب شامل، إلنه  اب الجهوي والقطاعي لتشتيت قوى السلطة؛ ولم يرد تنظيم إض  إعتمد االتحاد أثناء الثورة سياسة اإلض 

 بصدام مع السلطة، ومن ثم إمكان تكرار تجربة 
ً
 1984وتجربة  1978لو فعل ذلك سيكون هذا إيذانا

ً
ي عمليا

ي تعت 
، التر

ب اإلتحاد، ويبدو أن هذا الهاجس المستمد من  وبقوة، مما ألفر بظالله عىل الطابع  ض 
ً
ا هاتير  التجربتير  كان حاض 

ي  ي لخطاب اإلتحاد، والذي حاول المزاوجة بير  اعتماد لغة الحوار والمناشدة وبير  الضغط التدريج 
اإلصالجي التضامت 

ب اإلتحاد عىل هذا النحو فلن يكون هناك أفق لنجاح  المتماهي مع حركة الشارع؛ فبحسب سامي الطاهري، أنه لو تم ض 

 29ة. الثور 

هذا التماهي مع حركة الشارع، عىل الرغم مما هو معروف عن عبد السالم جراد من قربه من السلطة، ال يمكن فهمه إال 

ي ضوء تجربة انتفاضة الحوض المنجمي عام 
 
 للمركزية النقابية، مفاده أن 2008ف

ً
؛ فقد كانت هذه التجربة بمثابة درسا

، كي ال يؤثر التقارب مع السلطة  ي اق عن توجهات القواعد النقابية ونبض الحراك الشعت  يجب أال يصل إل درجة اإلفتر

، أو يقلل من مصداقية اإلتحاد لدى الرأي العا
ً
ي داخليا عية القيادة أو يهدد التماسك النقاب 

 30م. ذلك عىل شر

 عىل السلطة
ً
، لم تكن األحزاب السياسية وافدة جديدا  عىلي

  عقب اإلطاحة بي  
ً
 كادت تكون وافدة جديدا

ً
فقط، لكنها أيضا

ي اإلشتباك مع طبيعة التحديات االجتماعية بشكل جدي، ومن ثم فإن 
 
عىل الواقع كذلك، فلم يكن لها تجربة عميقة ف

ي أصبحت مسؤولة عن 
ة الكافية للتعامل مع الواقع التر ي عىل عجل، ولم يكن لديها الخت 

برامجها صيغت بشكل شعارابر

ي . لمباشر معه وإيجاد حلول لمشكالتهالتعامل ا
ي كانت قياداتها تعيش بالخارج، أو تلك التر

وينطبق هذا عىل التيارات التر

ي تواجهها 
ي مواجهة التحديات التر

 
س خلف شعارات يوتوبية ومقوالت نظرية يصعب األخذ بها ف تنشط بشكل شي وتتمتر

ة الالزمة المتوف. تونس ي معادلة عالقات الدولة بالمجتمع فكانت هذه األطراف تنقصها الخت 
 
رة لدى الطرفير  التاريخيير  ف

ة، لكنه  طوال تجربة دولة اإلستقالل، أي اإلتحاد ورجال الحكم السابق؛ فإذا كان اإلتحاد ال يتصدى لتولي السلطة مباشر

ي تيش الحك
  31م. القوة التر

ي تونس تشهد انقسام
 
، عىل هذا النحو كانت البيئة السياسية الجديدة ف ؛ التيار األول ذو نزوع راديكالي

 بير  تيارين رئيسيير 
ً
ا

 لمسار الحدث الثوري، لكنه 
ً
ورة القطع مع الحقبة المنتهية وتأسيس دولة جديدة، وهو التيار األقرب فكريا يرى بض 

، يدرك خطورة الفراغ ا ي ذو نزوع إصالجي
 ال يمتلك توجيه مسار األحداث؛ والتيار الثاب 

ً
 وتنظيميا

ً
لدستوري سياسيا

ي 
 
ة والموارد عىل استيعاب تطورات األحداث، ومعالجة الفراغ الحادث ف ي الحاصل، وهو األقدر بحكم الخت 

والمؤسسابر

ي كان لديه . السلطة
، والتيار الثاب  ي واإلعالمي وبعبارة أخرى، يمكن القول أن التيار األول كان أقوى عىل الصعيد األيديولوج 

 . طرفير  عاجز عن الهيمنة بشكل كاملمصادر القوة الفعلية، وكال ال

ي خيمت عىل أوضاع كل 
إستفاد اإلتحاد من حالة التوازن والتعددية والضعف وصعوبة الهيمنة من طرف بعينه، والتر

ي السائد، عىل تنوع مشاربه ودوافعه، غداة الثورة،   عىل التماهي مع الطابع االحتجاج 
ً
؛ فعمل أوال

ً
القوى السياسية تقريبا

ن
ّ
ي  كي يتمك

 
ي اللتان تم تشكيلهما ف

ي الغنوسر
ي اإلطاحة بحكومتر

 
من استيعاب حالة الفوران الثوري، وخالل ذلك شارك ف

اير  27يناير و 15 ي السلطة، 2011فت 
 
ّ القصبة األول والثانية، وتصويب قراره بالمشاركة ف ي

ي حركتر
 
، عت  مشاركته الفاعلة ف

                                                             
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  27
28  ، ي العمامي  . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع محمد المنجر
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  29
 . المرجع السابق نفسه 30
يكي  31 . تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع عبيد التر

ً
 . 2016مارس  7، أمي   عام مساعد اإلتحاد سابقا
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ي مجلس حماية الثورة، قبل وعمل اإلتحاد بذلك، بقصد أو عن غتر قصد عىل إست
 
نفاذ أغراض الطاقة الثورية وتفريغها ف

، من خالل الهيئة العليا، وهو  أن يتمكن من إعادة توجيه البوصلة عت  موازنة العملية السياسية بير  اإلصالحيير  والثوريير 

ي موضع الحق
 
 ف
ً
ي إليه تفصيال

 . ما سنأبر

ت مسألة مشاركة اإلتحاد  ة أثتر
ي أقدم عليها اإلتحاد بالفعل من خالل تلك الفتر

ي السلطة، وهي الخطوة التر
 
بشكل مباشر ف

، ليتماه اإلتحاد ثانية مع التحركات  ي اليوم التالي
 
خالل تسمية ثالث وزراء، قبل أن يعاود ويسحب ترشيحهم ف

ي 
 لط.  االحتجاجية الرافضة لحكومة الغنوسر

ً
بيعة األزمة المتمثلة كان قرار المشاركة، بحسب سامي الطاهري، يعكس إدراكا

 
ً
ض أنه كان قرارا

لة من جهة أخرى، ومن ثم فُيفترَ
ّ
ي السلطة من جهة، وأن جميع القوى يجب أن تكون ُمَمث

 
ي وجود فراغ ف

 
ف

ي 
 
، بل وكانت هناك نية من قبل قيادة اإلتحاد للتفاوض بغرض زيادة عدد الوزراء الذين يشارك بهم االتحاد ف

ً
محسوبا

 32ة. السلط

اجع  عىل الرغم ات متباينة، فهناك من يرى أن التر ي السلطة خضع لتفستر
 
اجع الشي    ع عن قرار المشاركة ف من ذلك، فإن التر

، يعكس توجه بعض القيادات المركزي
ً
 فرديا

ً
 ألن القرار كان باألساس قرارا

ً
 نظرا

ً
ي حير  ثمة رواية تقول بأن  33ة،كان طبيعيا

 
ف

اجع تم عىل خلفية اإلعالن عن تشكيل ا لحكومة من دون أن يتم التشاور مع اإلتحاد، الذي كان فقط قد قام بتسمية التر

ض أن يتم بالتوافق والتشاور مع مختلف  ي عىل التشكيل الحكومي الذي كان من المفتر
مرشحيه دون أن يوافق بشكل نهاب 

م به الحكوم ي كلتا الروايتير  مع وجهة النظر السائدة بو  34؛ةاألطراف، وهو ما لم تلتر 
اجع تم عىل خلفية تشكيل تلتفر أن التر

حكومة تضم عدد كبتر من رموز النظام السابق، وهو ما أثار غضب الشارع، فاضطر االتحاد إل التماهي مع المزاج الثوري 

 . السائد وقتها 

ي ، وفق التعبتر الذ"ال محيد عنه"أدت هذه العوامل مجتمعة إل بروز توجه لدى اإلتحاد، يعكس تطلعه إل لعب دور 

ه عن . راج وقتها  ي العملية السياسية من جهة، والتت  
 
ان ف ي لعب دور الوسيط أو رمانة المتر 

 
ويمكن تلخيص هذا الدور ف

ي ممارسة السلطة من جهة أخرى
 
ي طموحات اإلتحاد . اإلنخراط المباشر ف  يلت 

ً
 وسطا

ً
ويمكن القول أن هذا النمط يعد حال

، كامتداد لد
ً
 محوريا

ً
 سياسيا

ً
ي لعب دورا

 
ي مطالب ف ي ذات الوقت يلت 

 
ي تأسيس الدولة الوطنية التونسية، وف

 
ي ف

وره التاريج 

ي حسابات ممارسة السلط
 
ي  هه عن اإلنخراط ف  35ة. من يريدون تت  

 
 
 التداول كتأطير للمسار: رابعا

ي صفوف المعارضة، ومن ثم أقرب إل روح ومنطق الخطاب 
 
ي السلطة، أصبح اإلتحاد ف

 
بحسم موقفه من المشاركة ف

ي إسقاط 
 
ي تعرضت لها بعض مقرات اإلتحاد عقب مساهمته ف

المتمثل لروح الثورة، السيما مع بعض اإلعتداءات التر

، ووجه فيها اإلتحاد أصابع اإلتهام وقتها إل بقايا حزب التجمع الدستور  ي
 36ي. حكومة الغنوسر

                                                             
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  32
33  ، ي العمامي  . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع محمد المنجر
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  34
 لوجهات النظر المتباينة  والجدل حول   35

ً
طبيعة الدور الجديد لإلتحاد، كونه يمثل قوة توازن، ال هي سلطة وال سلطة مضادة، لمناقشة أكتر تفصيال

 أنظر: 

 ، ي
 . 121 – 112، ص ص مرجع سبق ذكرههالة اليوسف 

: 2011يناير  30الثورة"،  "إتحاد الشغل يطالب بمراجعة تركيبة اللجان وإحداث مجلس حماية36  . متاح عل الرابط التالي

%D8%A7%D9%84-https://syphaxmg.wordpress.com/2011/01/30/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-8%AC%D8%B9%D8%A9

AC / 
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السياسي المضطرب عىل لجوء  مع حسم اإلتحاد موقعه من العملية السياسية ضمن صفوف المعارضة، ساعد المناخ

ي تحقيق مكاسب اقتصادية لمنخرطيه، بما يزيد من شعبية السياسية؛ 
 
اإلتحاد إل الشارع لتوظيف موارده التنظيمية ف

، القيادي بحركة النهضة، فإن اإلتحاد   "ووفق ما يذهب إليه السيد العجمي الوريمي
استغل ضعف الدولة لكي يبتر ّ

ي خشيت بدور 
اء السلم اإلجتماعي بزيادة األجورالحكومة، التر  37". ها من أن تنفلت زمام األمور، فاختارت الحكومة شر

ي 
 
م حركة المعارضة؛ ويفش الوريمي هذا االضطراب ف

ّ
ي عالقة الحكومة باإلتحاد الذي سىع إل تزع

 
ولم يتوقف التوتر ف

تها عىل تزامن الظرف السياسي العصيب مع وجود مت  ع سياسي "العالقة بأنه يعود إل   لدى بعض القيادات النقابية، وغتر

وتتطابق هذه القراءة مع ما يذهب إليه  38". الدور السياسي لالتحاد، األمر الذي كان يدفع األوضاع لمزيد من التأزيم

ي أن 
 
ة، ف ي البالد"الحبيب قتر 

 
ابات، لفرض نفسه أقوى قوة ف ي اإلض 

 
ي إفراطه ف

 
 39". االتحاد استغل ضعف الدولة ف

ي ذلك الحير  حول كيفية جش الفجوة بير  مقتضيات سد الفراغ السياسي القائم عقب اإلطاحة كان الج
 
دل يتمحور ف

ي يناير . بالنظام، وبير  مقتضيات العمل الثوري
 
ي ف

قد قررت تشكيل ثالث لجان استشارية،  2011وكانت حكومة الغنوسر

يعات والمؤسسات، والثانية هي اللجن ، األول هي لجنة إصالح التشر ة الوطنية لتقضي الحقائق حول الرشوة والفساد المالي

ي ارتكبتها قوات األمن أثناء الثورة
غتر أنه بمثل ما تحفظ . والثالثة هي لجنة تقضي الحقائق عن التجاوزات واإلنتهاكات التر

ي تشكيلها، فإن هذا  
 
، ومناداته للحكومة بالتشاور معه ف ي

 وقتها اإلتحاد عىل تركيبة حكومة الغنوسر
ً
كان جوهر تحفظه أيضا

ي 
 
، وف ي

عىل تشكيل اللجان اإلستشارية الثالثة، فدعا ضاحة إل إعادة تركيبها بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدب 

ائح  ي تطلعات مختلف شر حة من قبل اللجان بتوافق الجميع، وتلت 
مقدمتها اإلتحاد، كي تحىط  اإلصالحات المقتر

 40ع. المجتم

ة للمرحلة لمواجهة نزوع الحكوم ي تشكيل األطر السياسية المسترّ
 
ي القوى السياسية ف

ر
ة إل اإلنفراد بالقرار، وتجاهلها باف

ي االجتماع الذي انعقد بعمادة المحامير  بتاري    خ 
 
ي لحماية الثورة ف

اير  11اإلنتقالية، ظهرت فكرة تشكيل المجلس الوطت  فت 

، حيث لعب 28، بمشاركة 2011 ي
ي الدفع بهذه الفكرة قبل ذلك، ووجه  من منظمات المجتمع المدب 

 
 ف
ً
 قياديا

ً
اإلتحاد دورا

الدعوة للحكومة لتبنيها وفتح باب التشاور بشأن تشكيل المجلس، وتقنير  وجوده، ومنحه السلطة الالزمة لممارسة 

يىعي القائم. مها
اف بهذا المجل 41مه بغرض سد الفراغ التشر س، ومنحه وطالب المجتمعون وقتها رئيس الجمهورية باإلعتر

 42ة. سلطات تقريرية وليست استشاري

بتشكيل المجلس يكون قد تم تأطتر التوازنات السياسية بير  السلطة والمعارضة، وتكون العملية السياسية قد خطت 

ي ممارسة العمل السياسي 
 
وما يجعل هذه الخطوة منقوصة هو أنها تشكلت . خطوة منقوصة باتجاه تشكيل إطار تداولي ف

ّ األذرع بير  السلطة ومعارضيها؛ فالحكومة تتشكل من دون مشاورة مع بقية القوى من رحم  توازنات القوى ولعبة لي

ي الشارع بالمظاهرات واإلعتصامات، ثم تقوم 
 
السياسية، فتقوم األطراف المعارضة بإسقاط الحكومة من خالل الضغط ف

ي لتنسيق الجه
ي إطار عمل تواففر

 
ي الضغط عىل الحكومة لتحقيق مطالب الثورةهذه المعارضة بتجميع نفسها ف

 
كما .  ود ف

 لما طالها من انتقادات بشأن كيفية تشكيل المجلس ومدى تمثيليته لقوى المجتمع، 
ً
أن هذه الخطوة كانت منقوصة نظرا

                                                             
لمان. تمت المقابلة بتاري    خ جمي الوريمي مقابلة مع الع 37 اير  29، القيادي بحركة النهضة وعضو التر  . 2016فتر
 المرجع السابق.  38
ة 39  ، مرجع سبق ذكره. مقابلة مع الحبيب قت  
  مرجع سبق ذكره.  الثورة"، "إتحاد الشغل يطالب بمراجعة تركيبة اللجان وإحداث مجلس حماية 40
 . المرجع السابق 41
 عل نص البيان التأسيسي إلنشاء المجلس، أنظر: لإلطالع  42

ي لحماية الثورة"، تورس،  "
: 2011/  2/  15تونس: تأسيس المجلس الوطن   . متاح عل الرابط التالي

http://www.turess.com/alfajrnews/45748 

http://www.turess.com/alfajrnews/45748
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ي 
 
ي مختلف الجهات، بغرض فتح قنوات تواصل مع القواعد اإلجتماعية ف

 
غتر أن المجلس عمل عىل تأسيس فروع له ف

 43د. يع أرجاء البال جم

ي فرضها األمر الواقع وتوازنات 
هذه الخطوة المنقوصة تم إكمالها فيما بعد بخطوة أنضج عملت عىل تجاوز السلبيات التر

 ، يىعي
ة للجدل مطالبة الحكومة بمنح المجلس سلطات تقريرية لسد الفراغ التشر  النقاط المثتر

القوى؛ فقد كان من أكتر

 
ً
 عن الجدل بشأن تركيبة  وأال يكون دوره استشاريا

ً
فقط، وهو المطلب الذي كانت الحكومة تتحفظ عليه؛ هذا فضال

ي وضعية الطرف 
 
 إل تموضع المجلس ف

ً
ي قامت الحكومة منفردة بتشكيلها؛ باإلضافة طبعا

وعضوية اللجان اإلستشارية التر

وعية المعارض للحكومة، والمتدثر بثياب الثورة، وهو ما كان يعّمق من حدة اإلستقط اب والصدام ويزعزع من مشر

ي التعبتر عن متطلبات المرحلة
 
 . الحكومة ف

ي تأسيس كيان حمل إسم 
 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي "تجسد اإلطار التداولي األنضج هنا ف

اف بمجلس حماية الثورة،"واإلنتقال الديمقراطي  فقام اإلتحاد بتقديم  ، والذي تأسس كنتيجة لرفض الحكومة اإلعتر

ي صدر مرسوم رئاسي بإنشائها عقب اإلعالن عن تشكيل مجلس حماية 
مبادرة إل رئيس الجمهورية لتأسيس الهيئة، والتر

اح "وعهد إل هذه الهيئة ب    44د. الثورة بإسبوع واح ، واقتر يعية ذات العالقة بالتنظيم السياسي دراسة النصوص التشر

   45". أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي اإلصالحات الكفيلة بتجسيم 

ي هذه المرحلة الحساسة، 
 
بتأسيس هذه الهيئة يكون قد تم رفع التناقض الرئيسي الذي يعّوق نضج التجربة التداولية ف

وهو التناقض بير  أصحاب التوجه اإلصالجي الدستوري، وبير  أصحاب التوجه الثوري المنادي بالقطع التام مع حقبة ما 

ي المسّم الذي تم  قبل
 
الثورة بكافة رموزها ومؤسساتها؛ ويتضح التوجه الجديد الرامي إل الجمع بير  أصحاب التوجهير  ف

ي اإلصالح والثورة
ي تجمع بير  منهجّيتر

ول . اختياره للهيئة، والتر
ّ
ومنذ ذلك الحير  أصبحت الهيئة هي اإلطار المؤسسي المخ

 . ء من حالة الفراغ الدستوري القائمبإدارة المرحلة اإلنتقالية لحير  اإلنتها 

 من الناحية التنظيمية، لكنه فقد فاعليته مع انسحاب القوى واألطراف 
ً
ي تماما

أما بالنسبة لمجلس حماية الثورة، فلم يختف 

 الرئيسية المكّونة له وإلتحاقها بالهيئة؛ كما أن حركة النهضة حاولت من جانبها تقديم نسختها الخاصة من المجلس عت  

ي ما أطلق عليه روابط حماية الثورة
 
، يمكن القول أن مجلس حماية الثورة بما تبفر فيه . انستنساخه ف ومن منظور تداولي

وكان أغلبها )من أطراف رافضة لإلنضمام للهيئة العليا، فقد بفر منصة لألصوات الثورية الجذرية الرافضة لمنطق التوافق 

 هو حركة ؛ وكذا بالنس(ذوي توجه يساري أو قومي 
ً
 وحيدا

ً
 سياسيا

ً
 لونا

ً
ي كانت تمثل تقريبا

بة لرابطة حماية الثورة، التر

ة للمرحلة االنتقالية. النهضة ف بها والمسترّ ّ  هذين الكيانير  خارج إطار العملية السياسية المعتر
 . وعىل أي حال فقد بفر

ي طليعة القوى بهذا المعت  كان فقدان فاعلية مجلس حماية الثورة نتيجة طبيعية لتأسيس ا
 
لهيئة؛ وألن اإلتحاد كان ف

ة لعمل الهيئة، فقد أشارت أصابع اإلتهام له بتعمد تهميش القوى اإلجتماعية الجديدة المنبثقة عن الثور   46ة. المسترّ

ي الديمقراطية التداولية، وهي 
 
ت بطبيعة الحالة إشكالية التمثيل، وهو ما يحيلنا إل إحدى المعضالت الرئيسية ف وأثتر

ي التداول حول قضايا الشأن ا
 
ة ف لمتعلقة بالحجم، وكيفية إتاحة الفرصة ألكت  عدد من أفراد المجتمع للمشاركة المباشر

 . العام

                                                             
43  ، ي

 . 122، ص مرجع سبق ذكرههالة اليوسف 
ي تونسحاتم مراد وآخرون،  44

ي ف 
فانا،  الحوار الوطن   . 21(، ص 2015)تونس: الجمعية التونسية للدراسات السياسية، منشورات نت 

، أنظر:  45  لإلطالع عل نص المرسوم الرئاسي

http://www.atide.org/ar/textes-officiels/instance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-de-la-revolution-

democratique-transition-la-de-et-politique-reforme-la-de / 
46  ، ي

 . 127، ص مرجع سبق ذكرههالة اليوسف 

http://www.atide.org/ar/textes-officiels/instance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-de-la-revolution-de-la-reforme-politique-et-de-la-transition-democratique/
http://www.atide.org/ar/textes-officiels/instance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-de-la-revolution-de-la-reforme-politique-et-de-la-transition-democratique/
http://www.atide.org/ar/textes-officiels/instance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-de-la-revolution-de-la-reforme-politique-et-de-la-transition-democratique/
http://www.atide.org/ar/textes-officiels/instance-superieure-pour-la-realisation-des-objectifs-de-la-revolution-de-la-reforme-politique-et-de-la-transition-democratique/
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تنظر األصوات الناقدة لمحاوالت تفكيك المجلس لصالح الهيئة إل أن تجربة المجلس كانت أقرب إل روح المشاركة 

ة، السيما وأنها، وفق وج ي تشكلت من األهالي الشعبية المباشر
هة النظر هذه، الوريث واإلمتداد الطبيىعي للجان الشعبية التر

لة له، ينظر شكري 
ّ
ي معرض تقييمه لتجربة المجلس ومحاولة البقاء بعد انفكاك القوى الرئيسية المشك

أثناء الثورة؛ فف 

 راقي"لطيف إل 
ً
لقت بمقتضاه هذه اللجان بصفتها شكال

ُ
ة، الجانب التنظيمي الذي خ  من أشكال الديمقراطية المباشر

ً
ا

اف المباشر عىل إدارة شؤونها ي واإلشر
 47". أثبتت من خاللها الجماهتر الشعبية أنها قادرة عىل التسيتر الذابر

ي للهيئة، 
 
ي توفتر اإلنتشار الجغراف

 
ي كامل البالد، ف

 
، بما يمتلكه من موارد تنظيمية ف

ً
 هاما

ً
لكن مع ذلك، فقد لعب اإلتحاد دورا

ي مختلف الجهات، وذلك بالتعاون مع رابطة حقوق اإلنسان واتحاد المحامير  لت
 
عية التمثيلية لها ف  48. حقيق الشر

ي عىل سالمة الممارسة التداولية؛  ها السلت  كذلك ظهرت هاهنا معضلة أخرى، وهي المتعلقة باستخدام القوة، وتأثتر

ي هذا السياق عند واقعة تتجسد فيها هذه المعضلة،
 
وتثتر هذه الواقعة . وهي قرار إقصاء رموز النظام السابق وسنتوقف ف

ي التداول حول هذا الموضوع 
 
بة؛ فمن ناحية أول، تم التوصل إل قرار إقصاء التجمعيير  بإجماع المشاركير  ف

ّ
إشكالية مرك

من قرب  ها لشبكات  داخل الهيئة؛ ولكن الهيئة ذات صفة استشارية باألساس، لذا فقد أرادت الحكومة، بما هو معروف عنها 

مصالح النظام السابق الواقع عليهم القرار، عدم األخذ بهذا اإلقصاء، وعند هذا الحد قام اإلتحاد باللجوء لما يمكن اعتباره 

 للقوة، من خالل التلوي    ح باإلنسحاب من الهيئة والضغط عىل الحكومة، ومن ثم تهديد استمرار عمل الهيئة 
ً
استخداما

عيتها، ي شر
 
ابات والطعن ف ومن وجهة نظر نموذج التفاوض التداولي . وربما تأزيم األوضاع من خالل تنظيم إعتصامات وإض 

وع، لضمان موازنة الطرف األقوى  وهو الحكومة صاحبة السلطة )يعد هذا اإلستخدام للقوة أو التلوي    ح بها أمر مشر

ي تم التوصل إليها (التقريرية
 . باإلجماع ، ومن ثم ضمان إقرار نتائج التداول التر

ل 
ُ
 إل الُمث

ً
؟ إستنادا  يصادر الحقوق السياسية لفئة من المواطنير 

ً
 إقصائيا

ً
ي قرارا

لكن، ومن ناحية أخرى، هل يجوز تبت 

ولكن اإلجابة قد تتغتر إذا نظرنا لألمر من وجهة إجرائية، وبالنظر إل السياق السياسي . التداولية، فاإلجابة القاطعة هي ال 

ي الثورة والمزاج الثوري 
 
ي موضع سابق مع عالقة القوى السياسية المشاركة ف

 
المهيمن وقتها، وبالعودة إل ما تم تفصيله ف

بدولة اإلستقالل، وما أفضت إليه تلك العالقة من ترابط بير  مفهوم الديمقراطية وبير  الثورة ضد دولة اإلستقالل، بما 

ز أهمية  ومع ذلك تظل النتيجة. عرف عنها من ممارسات استبدادية غتر مستوفية لجوهر الديمقراطية التداولية؛ وهنا تت 

ي بغض األحيان لتصويب أي انحراف عن الُمثل 
 
ي تكون الزمة ف

تكامل النموذج التداولي مع اآلليات غتر التداولية، التر

، من خالل  ي المجلس التأسيسي
 
 ف
ً
اللجوء إل التصويت التداولية، وهنا نشتر إل أن العودة عن قانون اإلقصاء تمت الحقا

 . عليه، فتم إلغاؤه باألغلبية وليس باإلجماع

 تثتر مسألة العزل السياسي إشكالية المصلحة الخاصة
ً
فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان التوصل إل . أيضا

، أم أنه مجرد تجميع للمصالح الخاصة لألطراف ا ي التداول، هكذا قرار باإلجماع يمثل مصلحة عامة للتونسيير 
 
لمشاركة ف

؟ مرة أخرى، فإن اإلجابة عىل هذا السؤال تتوقف عىل  ي هذا السياق عىل إقصاء التجمعيير 
 
ي مصالحهم ف

الذين تلتفر

ة المبكرة من  السياق السياسي الحاكم؛ فالشاهد هنا هو سيطرة المزاج الثوري عىل الحياة السياسية خالل تلك الفتر

ي ممارسة العمل السياسي المرحلة االنتقالية، ومن ثم فل
 
م يكن من المتصور وقتها أن يدافع أي طرف عن حق التجمعيير  ف

 . من دون أن يفقد مصداقيته الشعبية

                                                             
ي لحماية الثورة: المسار و اآلفاق  47

:  –شكري لطيف، "المجلس الوطن   قراءة تقويمية". متاح عل الرابط التالي

https://cnprevolution.wordpress.com/about / 

48  ، ي
 . 126، ص مرجع سبق ذكرههالة اليوسف 

https://cnprevolution.wordpress.com/about/
https://cnprevolution.wordpress.com/about/
https://cnprevolution.wordpress.com/about/
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 التداول كآلية تعديلية: خامسا

 عىل 
ً
، حيث أصبحت هناك سلطة منتخبة شعبيا بانتخاب المجلس التأسيسي يكون الغرض من وجود الهيئة قد انقض 

ي الممارسة أسس ديمقراطية ت
 
 من النموذج التداولي ف

ً
ب جدا  باإلجماع من خالل آليات عمل تقتر

ً
م التوافق عليها مسبقا

ي مثل هذه الحاالت )غتر أن ثمة معضلة جديدة . الديمقراطية
 
ت من رحم هذا التحول ( تبدو حتمية الظهور ف

َ
لق
ُ
قد خ

، وهي أن الوضع الجديد يتضمن قدر من التفاوت بير  ما ت ي
تيحه اآللية المؤسسية المتبعة وما تتطلبه مقتضيات المؤسسابر

إنجاح التجربة اإلنتقالية؛ فاستحقاقات المرحلة االنتقالية لم تنتهي بعد، بل إن بدايتها الحقيقية كانت مع المجلس 

ي ستتمتع بها الدولة الجدي
عية التر دة، ومن التأسيسي المخول بوضع دستور جديد للبالد، وبمنطق األمور فإن مقدار الشر

ي مداوالت وضع 
 
ثم درجة اإلستقرار السياسي والدستوري المتحققة، مرتبطة بمقدار التوافق الذي يمكن أن يتحقق ف

ي مناخ سياسي مشبع بدرجة 
 
ي المقابل فإن انتخاب المجلس التأسيسي تم ف

 
الدستور الجديد والتصويت عليه؛ ولكن ف

ي   . عالية من اإلستقطاب األيديولوج 

، من خالل هيئة  عىل الرغم من ي العمل بير  اليساريير  واإلسالميير 
 
ة ف ي رحابها  18وجود سابق خت 

 
ي شهدت ف

أكتوبر، والتر

، عت  منتدى الحوار الذي تم  ي العديد من النقاشات والمداوالت حول أكتر القضايا الخالفية عىل الصعيد األيديولوج 

ي عدد من الو 
 
، إال أن التجربة تأسيسه داخل إطار الهيئة، والذي تم تجسيده ف ي ذلك الحير 

 
ي تم إصدارها ف

ثائق الهامة التر

ي تتم من موقع المعارضة مسلوبة السلطة ليست 
ك بير  الخصوم األيديولوجيير  التر

ة العمل المشتر العملية أثبتت أن خت 

 
ّ
ي حالة وجود مكاسب محتملة تحف

 
اب منها، السيما ف ي تتم من موقع حيازة السلطة أو اإلقتر

ز التنافس بير  مثل تلك التر

ي . مختلف األطراف
 
كيف يمكن تحويل الضاع الصفري الذي يخلقه السياق السياسي "وهنا يمكن تلخيص المعضلة ف

 ". إل مباراة تعاونية تتحقق فيها مصلحة مختلف األطراف؟

وط  ي بشكل كامل"يمكن القول بأن هذا الوضع ينطبق عليه شر
ي وفق ما تمت " التفاوض التوزيىعي التعاوب 

 
اإلشارة إليه ف

ي حالة وجود ضاع صفري يصعب حسمه بشكل تام لصالح طرف دون اآلخر، 
 
القسم النظري من الدراسة، والذي ينشأ ف

م عليهم اللجوء للحوار والتفاوض، وال يكون 
ّ
ي هذه الحالة خسارة مؤكده لكل األطراف مما يحت

 
ويحمل استمرار الضاع ف

شية أو اللجوء إل عدم التعاون أو إفشال التفاوض، حيث يمثل التوصل إل من مصلحة أي طرف إستخدام القوة الق

ي خسارة أقل لكل طرف ومكسب مؤكد للجميع
 . اتفاق تواففر

 غتر قليل من التعتر بعد اإلنتقال من الديمقراطية التداولية إل الديمقراطية 
ً
كان من الطبيىعي أن يشهد المسار السياسي قدرا

ي 
 
ي وسيادة مناخ سياسي اليسمح التمثيلية ُمَجّسدة ف ي ظل حالة التعددية والتوازن النست 

 
، وذلك ف  المجلس التأسيسي

امن مع حلول استحقاقات تزيد من حدة االستقطاب، بما يثتر أطماع كل   
بقبول الهيمنة من طرف تيار واحد، وذلك بالتر

 لصالح تصوراته األي
ً
ي حسم مالمح المسار السياسي القادم مستقبال

 
 . ديولوجية، وبما يخدم مصالحه الماديةطرف ف

، تزايدت بوادر الشقاق وصعوبة استمرار الوضع القائم، وتراكمت  بعد مرور عام عىل انتخابات المجلس التأسيسي

ات عىل صعوبة إكمال استحقاقات المرحلة االنتقالية، فأراد اإلتحاد قطع الطريق عىل تطور المأزق القائم الذي  المؤشر

الت السياسية داخل المجلس التأسيسي وبير  الحكومة والمعارضة، لذا قام بطرح مبادرته لعقد مؤتمر تشهده التفاع

ي والشخصيات الوطنية 
، وأرسل دعوات إل الرئاسات الثالثة ورؤساء األحزاب ومنظمات المجتمع المدب  ي

للحوار الوطت 

لكن بغياب كل من حزب حركة النهضة وحزب ، 2012أكتوبر  16وانعقد الحوار بتاري    خ . وممثىلي المنظمات الدولية

؛ وكانت مشاركة رئيس الجمهورية الرئيس  ي المجلس التأسيسي
 
المؤتمر من أجل الجمهورية، أكت  حزبير  من حيث التمثيل ف

ي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي بصفتهما المؤسسية وليست الحزبية
ر
 . محمد المنصف المرزوف

، كان الهاجس األساسي لدى النهضة 
ً
 عن المجلس التأسيسي المنتخب ديمقراطيا

ً
والمؤتمر هو أن يكون منت  الحوار بديال

ي والجبالي كانت . والذي يملكان فيه األغلبية
ر
لذا فقد اعتت  البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار أن مشاركة المرزوف
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ي ورهن مخرجاته بما يرتأيه مشاركة بروتوكولية، وأنج عليهما بالالئمة بسبب محاولة تفري    غ الحوار 
من مضمونه التواففر

ي تجاوز المرحلة 
 
ي مقايضة اإلتحاد بإعالن هدنة اجتماعية تساهم ف

 
ي تصور لحل األزمة يتمثل ف

، وتبت  المجلس التأسيسي

 عن عقلية اإلقصاء، وأن إهدار فر . اإلنتقالية
ً
صة الحوار وأشار البيان كذلك إل التأكيد عىل أنه ال مناص من التوافق بعيدا

ي حزب نداء تونس، أمر يخلو 
 
عىل هذا النحو بحجج نضالية تتعلل بعدم إمكانية التحاور مع رموز النظام السابق، ممثلير  ف

ي ظل وجود رموز من هذا الحزب داخل المجلس التأسيسي 
 
 أكد البيان عىل أن العودة إل التوافق . من المنطق ف

ً
ا وأختر

ي والحوار سيكون أمر حتمي تحت الض
ي وضغط المجتمع المدب   . غط الشعت 

ما توقعه اإلتحاد وعمل عىل تجنيب المسار السياسي حدوثه، وهو مزيد من التأزيم بشكل يصعب معه  2013شهد عام 

، وذلك مع اغتيال كل من شكري بلعيد ثم   باإلنفالت إل هوة العنف السياسي
ً
استمرار الوضع القائم الذي كان مهددا

ي فت  
 
اهمي ف ي مايو ويونيو محمد الت 

 
؛ وهنا لم يتواب  اإلتحاد عن معاودة طرح مبادرته الحوارية ف اير ويوليو عىل التوالي

 من مختلف األطراف لكنها تعود وتتعتر عىل خلفية صعوبة . ويوليو من ذات العام
ً
وكانت هذه المبادرات تشهد تجاوبا

ي النهاية عىل اللج. التحاور بينهم
 
وء للحوار بشكل جدي كان هو وصول التطورات السياسية غتر أن ما أجت  األطراف ف

ي ذات الوقت لصالح طرف بعينه، وانسداد 
 
واألمنية إل مرحلة يستحيل معها استمرار الوضع القائم، واستحالة حسمه ف

 لقد أصبح التعا. األفق أمام استخدام لغة القوة ومحاولة كل طرف إجبار الخصوم عىل اإلمتثال إلرادته السياسية
ً
ون حتميا

ي 
 . بير  مختلف األطراف لتجاوز الوضع القائم والوصول إل حول تواففر

ي 
 
ي الحوار إل أهمية وحيوية الدور الذي لعبه حسير  العباسي أمير  عام اإلتحاد ف

 
تشتر شهادات بعض األطراف المشاركة ف

ته النقابي ة اكتسبها من مستر ة كبتر ، وعىل الرغم من أهمية الدور الذي 49ة،إنجاح الحوار، السيما مع ما يتمتع به من خت 

ي 
 
ي ف

ي كانت تأبر
ي تغليب لغة الحوار، والتر

 
لعبته األطراف الثالثة األخرى الراعية للحوار، إال أنه يعزى للعباسي الفضل ف

ي كانت تميل إل المقاربات العملية، بغض النظر 
بعض األحيان عىل غتر هوى السيدة وداد بوشماوي ممثلة األعراف التر

ي حد ذاته عن
 
 50ا. توسيع مسارات الحوار كممارسة مطلوبة ف

ي تلك المرحلة المليئة باإلحتقان بير  كافة األطراف، 
 
 ف
ً
 هاما

ً
ي حد ذاتها كان أمرا

 
ويمكن القول أن الحوار كغاية تواصلية ف

، والذي تساعد وتشتر مجريات وتطورات الحوار إل أنها كانت تجربة مهمة تجسدت فيها تقاليد وسمات النموذج التداو لي

ي التعبتر عن 
 
ي تحييد القوة واإلحتكام لمعيار العقالنية وحجية الرأي ف

 
ام المتبادل ف خالله الموضوعية والمصداقية واإلحتر

ي تليير  المواقف . الصالح العام
 
ي خلقه ضمن أجواء الحوار، فأسهمت واقعيته وموضوعيته ف

 
وهذا ما نجح العباسي ف

ي الحواالمتصلبة لألطراف الرئيسي
 
ي ظهرت ف

ي تجاوز العقبات الصعبة التر
 
 ف
ً
ي قدما

 51ر. ة كالنهضة والنداء، ومن ثم المض 

ي إجبار األطراف عىل تحييد االعتبارات األيديولوجية والعقائدية 
 
، فإن اإلتحاد نجح ف ي العمامي وعىل حد قول محمد المنج 

ي كانت تخلق الصدام، ووضعهم أمام مسؤولياتهم الحقيقية والتعا
 52ة. طي مع المشاكل القائمالتر

 
ً
ال يمكن استبعاد استخدام القوة بشكل تكتيكي لتسهيل الحوار، فقد أجاد العباسي توظيف دور الرأي العام وجعله سيفا

ي حال استحكام الخالف بالخروج إل اإلعالم و
 
 عىل رقاب المتحاورين، حيث كان يهددهم ف

ً
" كشف أالعيب"مسلطا

ي تعوق التوصل 
ي إجبار األطراف المتصلبة عىل التوصل األطراف التر

 
إلتفاق، وهو التهديد الذي كان يثمر نتائج إيجابية ف

ي فقط من خالل الدور الحيوي الذي تمثله  53ق. التفا  اإليجاب 
 هنا بالمعت 

ً
ا وبذلك فإن دور الرأي العام لم يكن حاض 

                                                             
 . 92، مرجع سبق ذكرهحاتم مراد،  49
 . 96، ص المرجع السابق 50
 . 94 – 93، ص ص المرجع السابق 51
52  ، ي العمامي  . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع محمد المنجر
 . 93 – 92، ص ص مرجع سبق ذكرهحاتم مراد،  53
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ً
ى، ولكن أيضا ي الكت 

 من خالل التهديد باستدعائه بشكل ضاغط األطراف الراعية للحوار من منظمات المجتمع المدب 

 . داخل غرف التفاوض الشية

ي المنابر الحوارية فقط، 
 
ي المداوالت الجارية بشأن استحقاقات المرحلة االنتقالية عىل ما قدمه ف

 
لم يقتض دور اإلتحاد ف

ع ي من تذليل العقبات المعوقة الستئناف عمل المؤسسات الشر
 وما لعبه خالل الحوار الوطت 

ً
ية المنتخبة، لكنه أيضا

ي تمارس الحقوق 
ي المداوالت التر

 
 بشأن الدستور، وبما يتجاوز المشاركة التقليدية ف

ً
ي جرت الحقا

ي المداوالت التر
 
أسهم ف

حة للدستور؛ وبحسب  2011النقابية والجوانب االقتصادي واالجتماعية؛ فقد طرح اإلتحاد خالل عام  مسودة مقتر

ي اإلتحاد السي
 
ي % 70د سامي الطاهري، فإن حوالي القيادي ف

 
حة من االتحاد تم اعتمادها ف مما تضمنته المسودة المقتر

 54ة. النسخة النهائي

، وذلك لما أظهرته الممارسة 
ً
ي مأسسته لم يكن غائبا

 
، إال أن التفكتر ف ي

عىل الرغم من الطبيعة المؤقتة للحوار الوطت 

ي 
ي عبور المآزق التر

 
ة ف ، فتم تقديم طلب بالمأسسة خالل التداولية من فائدة كبتر تمر بها عملية االنتقال الديمقراطي

تير   هذه الفكرة عىل رغم وجاهتها، إال أنها أثارت بعض التخوفات، بالنظر إل لما قد تحدثه من انتقاص . الجلستير  األختر

توازنات القوى  من سلطة المؤسسات المنتخبة، وحاجة بعض القضايا إل أن يتم حسمها وتحمل مسؤولياتها وفق

آلية "كما أن الحوار كان يتم النظر إليه بوصفه   55ة. لذلك فإن هذه الفكرة لم تلفر اإلستجابة الكافي. السياسية القائمة

 من العودة إليه وقت اللزوم؛ ومن ثم برز ما "أزمة
ً
، ومن ثم فال داعي إل مأسسته بشكل دائم، وال يوجد ما يمنع أيضا

 
ً
ي حالة يمكن اعتباره توافقا

 
ي بعد انقضاؤه باعتباره ف

 عىل التعامل مع الحوار الوطت 
ً
ي "ضمنيا

، إل أن تفرض "سبات وقتر

 56ة. الظروف استيقاظه ثاني

ي السلطة، 
 
من ناحيته، كان أمير  عام اتحاد الشغل غتر متحمس إل فكرة المأسسة لما قد تفرضه عىل اإلتحاد من تورط ف

 عىل تماسك المؤ 
ً
ي لم يكن نهاية المطاف   57ل. سسة النقابية من الداخومن ثم التأثتر سلبا

كما أن انقضاء الحوار الوطت 

بالنسبة لدوره السياسي بقدر ما كان بداية لطور جديد من هذا الدور، وفق رأي البعض، السيما مع وجود بوادر أزمات 

ي المرحلة المقبل
 
 58ة. أخرى قد تشهدها تونس ف

 
 
 التداول كآلية استيعابية: سادسا

، فقد كان الرفض ينضف إل الشق السياسي باألساس، أما الشق لم ي
ً
 مطلقا

ً
ي رفضا

كن رفض مأسسة الحوار الوطت 

، والسيما   اإلحتفاء الدولي
ورة خلق آلية حوارية بشأنه، وقد أبر  بشأن ض 

ً
ا االجتماعي واإلقتصادي فقد كان التفكتر حاض 

ي القضايا االقتصادية منح جائزة نوبل للرباعي الراعي للحوار، لكي يعىطي دف
 
ي ف

عة قوية إل مساعي إقامة حوار وطت 

ي تواجهها تونس. واالجتماعية
ي الدعوة لحوار اجتماعي لحل المشكالت المزمنة التر

. ومن جانبه قام أمير  عام اإلتحاد بتبت 

 آخر حول طبيعة هذه المشكالت، وموقع اإلتحاد 
ً
 أن نطرح سؤاال

ً
وري أوال ي هذا اإلطار من الض 

 
 . منها وف

لقد اندلعت الثورة التونسية عىل خلفية عوامل عدة، كان أبرزها هو حالة التهميش الجهوي والتفاوت التنموي واإلفقار 

ي سنوات ما 
 
 إل خطورة استفحال هذه الظواهر ف

ً
، وكان اإلتحاد متنبها ائح المجتمع التونسي ي منه كثتر من شر

الذي تعاب 

ة "ير التنفيذي لمركز الدراسات والتوثيق التابع لإلتحاد، بأن قبل الثورة، ويوضح ذلك قيس بن يحمد، المد ي فتر
 
اإلتحاد ف

                                                             
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  54
 . 101، ص مرجع سبق ذكرهحاتم  مراد،  55
 . 104 – 103، ص ص المرجع السابق  56
 . 100، ص المرجع السابق 57
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  58
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ي اندلعت منها الثورة فيما بعد، وكان ذلك 
ي عدد من الجهات التر

 
عبد السالم جراد أصدر مجموعة دراسات عن التهميش ف

 59". بمثابة جرس إنذار للسلطة السياسية، لكنها لم تستمع لهذا التحذير

ي تونسبعد الثورة ظ
 
ي المجال العام ف

 
ولم تغفل . ل ملف العدالة اإلجتماعية من الملفات الهامة بالنسبة للجدل الدائر ف

ورة تحقيق العدالة   عىل ض 
ً
ي تشكلت بعد الثورة هذه القضية، فقد نصت برامجها الحزبية جميعا

األحزاب السياسية التر

لكن واقع الحال أن هذه األحزاب حير  تتول مواقع  60ي. لجهو اإلجتماعية والقضاء عىل التهميش التنموي عىل المستوى ا

ي كانت تتبناها حكومات بن عىلي 
 عن تلك التر

ً
ا  . المسؤولية، فإنها تتبت  سياسات ال تختلف كثتر

ي هذا السياق فإن الطرف الذي يرتبط دوره بملف العدالة 
 
 إل خطورة هذه الظواهر ف

ً
ومن جهته، كان اإلتحاد متنبها

ه هو اتحاد الشغلاإلجتماعية   من غتر
 من أن يتم نظر إليه عىل هذا النحو . أكتر

ً
فحير  . لكن مع ذلك فإن األمر أكتر تركيبا

، وما أفرزته من أوضاع اقتصادية اجتماعية،  ة حكم بن عىلي
ي شهدتها تونس خالل فتر

يتم النظر إل طبيعة التحوالت التر

، وكانت وعالقة ذلك بأسباب الثورة، يتضح أن هذه التحوالت  أدت إل إتساع رقعة التهميش اإلقتصادي واإلجتماعي

ارة الثورة كانت هي  ي انطلقت منها شر
ي يقع عليها هذا التهميش هي وقود اشتعال الثورة؛ كما أن المناطق التر

الفئات التر

ي يقع عليها التهميش
 . المناطق الداخلية التر

ي هي المعنية بشكل مباشر بت
ي تتحمل تبعاتها هذه الفئات المهمشة، والتر

ي البالد، والتر
 
عقيدات األوضاع اإلقتصادية ف

ة ، بحكم التعريف، مستبعدة من المشاركة السياسية المباشر
ً
ومن هنا تنبع المفارقة، وربما المعضلة، . اليومية، هي أيضا

وط الديمقراطية التمثيلي ي تونس بعد الثورة، السيما وفق شر
 
ي يواجهها اإلنتقال الديمقراطي ف

ي التر
 
ة، حيث كفل اإلنفتاح ف

 لكافة التيارات السياسية، لكن ذات األمر لم يتحقق عىل مستوى المصالح االجتماعية، 
ً
 حرا

ً
المجال السياسي تمثيال

 من التمثيل والتعبتر السياسي عن مصالحها، عىل الرغم من ادعاء غالب 
ً
فالزالت هذه الفئات المهمشة مستبعدة فعليا

ي القلب من تكوينها األحزاب تمثيل مصالح ه
 
ذه الفئات، وعىل الرغم من وجود أحزاب يسارية يقع تمثيل هذه الفئات ف

ي   . األيديولوج 

ي الممارسة الديمقراطية، بالنظر لما يتيحه من انفتاح وتواصل شامل بير  كافة الفئات 
 
ي أهمية النمط التداولي ف

هنا تأبر

م لمصالح الفئات المهمشةاالجتماعية واألطراف السياسية، بشكل قد يعّوض قصور 
ّ
. عدم وجود تمثيل سياسي منظ

ي ارتبط 
ي هذا المحور عن فئة المعطلير  عن العمل كنموذج للفئات المهمشة، والتر

 
 ف
ً
ويمكن لنا أن نتحدث تفصيال

، وهو  ل والسؤال الذي سنحاو ". التشغيل استحقاق يا عصابة الّشاق"بمطلبيتها واحد من أهم شعارات الثورة ضد بن عىلي

 
ً
ي التعبتر عن مصالح هذه الفئة والدفع بها قدما

 
ي هذا السياق هو المتعلق بالدور الذي يلعبه اتحاد الشغل ف

 
اإلجابة عليه ف

ي تونس
 
ي المجال العام ف

 
ي صلب الجدل الدائر ف

 
 . لوضعها ف

ي 
 لدوره الوطت 

ً
 منه وال امتدادا

ً
يكي أن دفاع اإلتحاد عن هذه الفئات ليس تفضال ي القلب  يرى عبيد الت 

 
فقط، لكنه يقع ف

 ل 
ً
ي تسميته، فهو ليس اتحادا

 
 ل " الشغيلة"من جوهر وظيفته وفق ما يظهر ف

ً
، ومن ثم فهو يجب أن "الشغل"لكنه اتحادا

 . ال ينصب اهتمامه عىل المشتغلير  فقط، لكن كل ما يتصل بشؤون الشغل
ً
وعىل الرغم من أن هذا التصور ليس منصوصا

ي النظام 
 
يكي أن اتحاد المعطلير  عليه ف  وجهة النظر هذه ويدافع عنها؛ ويرى عبيد الت 

الداخىلي باإلتحاد، لكن ثمن تيار يتبت 

 . 61عن العمل يجب أن يكون أحد اإلطارات المنضوية تحت مظلة اإلتحاد

                                                             
 . 2016مارس  1لمركز الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل. تمت المقابلة بتاري    خ ، المدير التنفيذي مقابلة مع قيس بن يحمد 59
، "الثورة التونسية والعدالة االجتماعية: التجانس الغائب"،  60 ي

ي مصباح الشيباب  وت: مركز دراسات الوحدة العربية، عدد  المستقبل العربر  423)بت 

 . 147 – 138(، ص ص 2014آيار / مايو 
، مقابلة مع عبيد ا 61 يكي  . مرجع سبق ذكرهلتر



20 

ي التحاد المعطلير  عن العمل، حيث أش
، عضو المكتب الوطت  ي

يف الخرايف  ي هذا الرأي مع ما يرويه شر
ار إل أنه أثناء يلتفر

، جرت محاوالت من قبل اتحاد الشغل لضم اتحاد المعطلير  ضمن إطاراته، 2006مداوالت تأسيس اتحاد المعطلير  عام 

، حيث لم ينظر إليها . وهو ما لم يتم الموافقة عليه ي
غتر أن هذه المحاوالت كان لها تفستر مختلف من وجهة نظر الخرايف 

ي انطالق
ي عىل اعتبار أنها تأبر

 
ي دعم الباحثير  عن التشغيل من الشباب المعطل، وأن ذلك يقع ف

 
 من رؤية اإلتحاد لدوره ف

ً
ا

ي للمعطلير  عن   الحراك المطلت 
ي ضمن محاولة تدجير 

، لكنه فّش هذا المسىع باعتبار أنه يأبر يكي صلب مهامه كما يرى الت 

ة بن جراد لم يكن فيه الختر لمنخرطيه ا"العمل، ف 
 62". لذين يتم تشيحهم وال يتضامن معهماتحاد الشغل فتر

ي السائل بشأن التشغيل، يتضح أن النظر إل دور  ول إل مستوى الحراك الشباب 
، والت   باإلبتعاد عن المستوى التنظيمي

ة اآلتية من  ي المستر
 
، فبالحوار مع اثنير  من شباب قفصة المعطلير  عن العمل، والمشاركير  ف

ً
اإلتحاد يكاد يكون محسوما

ي جي المروج بعد أن أوقفتها قوات األمن، يتضح أن القناعة  قفصة
 
ي حطت رحالها ف

 عىل األقدام حتر العاصمة، والتر
ً
ا ستر

ي دعم ومساندة قضايا المعطلير  "المسيطرة هي أن 
 
ي ف  63". اإلتحاد للشغل وليس للتشغيل، وليس لالتحاد الحق النقاب 

ي حوار مع
 
ي تردد صداها بوضوح ف

 64ة. أحد المعطلير  المنتمير  لمدينة بن قردان الحدودي وهي ذات القناعة التر

وري التعرف عىل الدور الفعىلي 
وبغض النظر عن تباين الرؤى لعالقة االتحاد ودوره تجاه الفئات غتر المنخرطة، فمن الض 

ي المجال العام، وكيف يتم التعاطي معها من األطراف المخ
 
ي طرح هذه القضية وتقديم الدعم لها ف

 
 . تلفةلإلتحاد ف

اإلتحاد باألساس يدافع عن مصالح وحقوق منخرطيه وهذه مهمته الرئيسية، "يرى أنور بن قدور، أمير  مساعد اإلتحاد، أن 

، فلدينا تواصل  ي فنحن ندافع عن حقوق الفئات المهمشة؛ والمسألة المهمة هنا هي التأطتر
ولكن العتبارات الدور الوطت 

ي قفصة والقضين والكاف وجندوبة وسيدي مع اتحاد المعطلير  عن العمل، كما أن
 
ابات جهوية ف نا سبق وأن قمنا بعمل إض 

ها من أجل التشغيل والتنمية؛ ولدينا تواصل دائم مع الحكومة بخصوص هذه المسألة، ولكن ال يوجد اتفاق  بوزيد وغتر

 
ً
ي تعقيدات إدارية ويستغرق وقتا

 
 65". معها، فاألمر يدخل ف

يف الخرا ي عىل أنه من جانبه، يؤكد شر
ة أو "يف  ي أي ندوة أو مستر

 
، السيما ف يتم تنظيم بعض الفاعليات بير  الطرفير 

يكي من قفصة، أن . 66"احتجاج بشأن التشغيل
االتحاد يتضامن شفاهة من خالل "بينما يقول عىلي األسلم ومحمد التر

بمساعدتنا عىل التواصل مع والي مخاطبة الحكومة، ويكون تضامن عام مع مبدأ التشغيل، وقام اإلتحاد الجهوي بقفصة 

 
ً
 ميدانيا

ً
ي اإلجمال فإن اإلتحاد وفروعه يساندون حقنا الدستوري، لكن ال يتبنون حراكا

 
 67". قفصة، وف

 سلبية يحملها كالم العيد الموسوي من معطىلي القضين الذين أتوا إل العاصمة لإلعتصام أمام وزارة 
وجهة نظر أكتر

اير   من فت 
ً
ي والتشغيل بدءا

اتحاد المعطلير  مجرد حت  عىل ورق بالنسبة لنا، واتحاد "، حيث يقول إن 2016التكوين المهت 

ي مثلها 
؛ وعن محاوالت "مثل مؤسسات الدولة مجرد مكان لتجمع لوبيات مصالح الشغل وكافة مؤسسات المجتمع المدب 

ي يد الحكومة وليست لنا يد فيها"التواصل مع اإلتحاد يضيف 
 
ي القضين قالوا لنا إن مسألة التشغيل ف

 
 68". اتحاد الشغل ف

وبعضهم؛ هل هناك وعي  ثمة إشكالية أخرى تطرح نفسها، وهي المتعلقة بالعالقة بير  التحركات الشعبية بير  المعطلير  

ورة طرح القضية بشكل موحد، أم يتم التعامل معها كجزر منعزلة ي أنه . بض 
يف الخرايف  من المطلوب المزاوجة "يرى شر

                                                             
ي  62

يف الخرايف  ي التحاد المعطلي   عن العمل. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع شر
 . 2016مارس  2، عضو المكتب الوطن 

يكي  63
اير  28، عاطالن من قفصة. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع كل من علي األسلم ومحمد التر  . 2016فتر

64  ،  . 2016مارس  4اطل من بن قردان ويعمل بتجارة التهريب. تمت المقابلة بتاري    خ عمقابلة مع عبد الوهاب الراججي
 . 2016مارس  3، أمي   عام مساعد باتحاد الشغل. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع أنور بن قدور 65
66  ، ي

يف الخرايف   . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع شر
67  ، يكي

 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع علي األسلم ومحمد التر
 . 2016مارس  6، عاطل من القرصين. تمت المقابلة بتاري    خ مقابلة مع العيد الموسوي 68
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ي كل األحوال فإن 
 
ر كل حالة، وف ي وبير  الضغط بشكل جهوي، وهناك حيثيات تت 

بير  الضغط عىل المستوى الوطت 

 حاالت وطنية  بينما يرى". الحكومة تقوم بالتسويف
ً
ا  وأختر

ً
ي بعض الجهات هي أوال

 
عىلي األسلم أن الحاالت الفرعية ف

ي 
 لتكرارها وتشابهها، فالقضية وطنية وال يجب النظر إليها بشكل تجزيت 

ً
 ".        نظرا

ي المقابل ثمة وجهة نظر ترى القضية بشكل جهوي متطرف، فبسؤال العيد الموسوي، أحد معتصمي القضين أمام 
 
ف

ي جي المروج، وزا
 
ي والتشغيل، عما إذا كان معتصمي القضين قد حاولوا التواصل مع معتصمي قفصة ف

رة التكوين المهت 

نا أن  ذهبنا إل معتصمي قفصة، نطالبهم بأال ينضموا إلينا وال ننضم إليهم، وذلك كي "الذي تزامن اعتصامهم معهم، يخت 

ي توزي    ع الفرص بير  قفصة والقضين، وبسؤ ". ال يقفزوا عىل تحركاتنا ويحصدوا ثمارها
 
اله عن السبب يتطرق إل التفاوت ف

ي تطرحها الحكومة، وهو أمر متواصل منذ عقود عىل حد زعم
 69ه. حيث يظفر أهل قفصة أكتر منهم بفرص التشغيل التر

ي خضم بيئة سياسية مليئة باأل
 
ي الوعي بالقضية ربما هو ما أضعف من طرحها كأولوية ف

 
زمات طوال المرحلة هذا التباين ف

ي وقتها كان سيعّوق إمكانية الوصول لحل، بل . اإلنتقالية
ي الحوار الوطت 

 
وكان هناك إدراك سائد بأن طرح هذه القضايا ف

 لما سيخلقه من صدام بير  اتحاد الشغل واألعراف
ً
اف عىل الحوار نفسها، نظرا ولكن ماذا وأن تم تسوية . عملية اإلشر

 انتهاء المرحلة االنتقالية ؟هذه األزمات السياسية ب

ي األداء االقتصادي وتداعياته "يقول القيادي باإلتحاد سامي الطاهري 
 
دي ف ى عىل خلفية التر نتوقع أزمة سياسية كت 

 ". اإلجتماعية، وهذه المرة نتوقع أن األزمة ستعصف بالجميع، وستكون أكت  من كل األطراف بما فيهم اإلتحاد

 للطريق عىل حدوث أ
ً
ي قطعا

 
، للنظر ف ي اقتصادي واجتماعي

زمة من هذا النوع، زاد الجدل حول فكرة تنظيم حوار وطت 

 . هذه المشكالت بشكل شامل
ً
وال يمكن عزو التعامل مع هذه الفكرة بجدية إل انتهاء األزمة السياسية فقط، لكن أيضا

ي الحراك االجتماعي المرتبط بالتشغيل
 
ي اإللتفات إل تأثتر التصاعد ف

ي ينبىع 
 
ي يمارسها الشباب المعطلير  ف

، والضغوط التر

ي من يناير 
ي النصف الثاب 

 
ي القضين ف

 
ي شهد بعضها أحداث عنف، مثل ما وقع ف

، 2016مختلف الجهات عىل السلطة، والتر

 . وهو ما أفض  إل فرض حالة الطوارئ بالبالد 

ي العم
 
وري عىل مختلف المشاركير  ف لية السياسية التعامل بجدية أكت  مع فكرة مع الوصول لهذه المرحلة أصبح من الض 

ي دعم الممارسة 
 
ي دور استخدام القوة ف

 
ي لعالج هذه المشكالت المزمنة، ولعل هذا يعيدنا إل التفكتر ف

الحوار وطت 

 بير  . التداولية
ً
 وتوافقا

ً
ي ظل بيئة سياسية تشهد استقرارا

 
ي ف

فاستخدام الشباب المنتفض للقوة وممارسته الضغط هنا يأبر

ي وجه الجميع؛ هنا يتبير  وجود مصلحة 
 
الجميع؛ وبالعودة إل كالم سامي الطاهري عن خطورة انفجار الوضع االجتماعي ف

ي عدم الوصول إل هذا الوضع، والدفع نحو التوصل إل حل يتحمل مسؤوليته كافة األطراف
 
كة ف وهنا وجدت فكرة . مشتر

 الحوار االجتماعي واالقتصادي المجال المناسب كي 
ً
ي العمل عليها فعليا

 
 .  يتم البدء ف

ي حوار حول التشغيل؛ والحوار حول التشغيل "يقول سامي الطاهري 
 
، لكن الحكومة حضته ف لقد طالبنا بحوار اجتماعي

 العدالة 
ً
 التنمية الجهوية، ثالثا

ً
 منوال التنمية، ثانيا

ً
هو محض مسألة فنية؛ وما كنا نطمح إليه هو حوار شامل يتضمن أوال

 إصالحات شاملة لمنظومات الضمان االجتماعي والتعليم والصحة والنقل
ً
والحوار المزمع من أجل . الجبائية، رابعا

، لكنه متواضع من حيث  ي
التشغيل هو حوار شامل من حيث المشاركير  من حكومة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدب 

 70". اآلليات

ات أد ي معدل النمو قارب يؤكد كالم الطاهري هنا الهاجس الذي تفرضه مؤشر
 
ي تشتر إل تباطؤ ف

، والتر اء االقتصاد التونسي

ي حد ذاتها 
 
ويتفق . الصفر بالمئة، وهناك من يتوقع دخوله مرحلة انكماش؟ ومن ثم فإن مسألة التشغيل ليست كافية ف

                                                             
 . المرجع السابق نفسه 69
  . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع سامي الطاهري،  70
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 حول التشغيل وخلق المؤسسا
ً
بينما يذهب  71. تأنور بن قدور مع هذا الرأي، حيث يعتت  أن الحوار يجب أن يكون حوارا

يكي خطوة أبعد ويقول ضاحة أن  تشغيل المعطلير  عن العمل يزيد من تعقيد الوضع، فليس هناك معت  لتنظيم "عبيد الت 

ها من  ائب واإلرهاب وغتر ابطة مثل الض  ي حول قضايا متر
ندوة وطنية حول التشغيل من دون التوصل إل توافق وطت 

ي تؤثر عىل استقرار األوض
افقة مع خطة مكافحة فساد. اعالقضايا التر ورة لخطة تقشف عامة متر  72". وكذلك هناك ض 

يبية، وهي قائمة منذ عام  ، وتشارك بها 2012الجدير بالذكر أن هناك آلية حوارية قائمة حول إصالح المنظومة الض 

، غتر أن هذه االستشارة لم يتم اإلنتهاء منها بعد  اء وسياسيير  ي وخت 
ا يبدو أن غلبة االعتبارات وفيم. منظمات مجتمع مدب 

ي المجال العام
 
 عن األزمات السياسية هو أحد أسباب عدم تصدرها أولويات الجدل ف

ً
 . الفنية والنأى بها نسبيا

ورة مواجهتها،   حول ض 
ً
ا  كبتر

ً
 سياسيا

ً
عىل أي حال فإن قضية التشغيل عىل ما القته من إهمال، إال أنها لم تشهد انقساما

ي وجه الجميع، ومن ثم فإن التجاذب السياسي بشأنها لن يصل إل المدى الذي فهي كالقنبلة الموق
 
ي قد تنفجر ف

وتة التر

ي المزايدة عىل خصومه، وبتعبتر آخر، فهي ورقة أخطر من أن يتم التالعب بها دون 
 
 ف
ً
يدفع أي طرف إل توظيفها سياسيا

لن يمنع التوافق حول حلول أدب  وقتية وجزئية إذا  إحساس بالمسؤولية؛ ومن ثم فعدم التوصل إل حلول مثالية وشاملة

اء السلم االجتماعي واإلستجابة إل الحقوق المطلبية للمعطلير   ي شر
 
 . ما أمكن ذلك، وبمقدار ما يحقق الصالح العام ف

 خاتمة

ي تجنيب سعت هذه الدراسة إل تقديم تفستر لتنامي الدور السياسي لإلتحاد التونسي العام للشغل عقب الثورة، ود
 
وره ف

، عىل الرغم من التغتر الكبتر الذي طال بيئة الحياة السياسية  ي عبور مرحلة االنتقال الديمقراطي
 
تونس مصتر اإلخفاق ف

ي السابق هو الفاعل السياسي 
 
ي جعلت اإلتحاد ف

وط التر ة، والذي انتفت خاللها واحد أبرز الشر التونسية خالل تلك الفتر

عية لقوى المعارضة؛ فبعد الثورة أصبحت الفرصة سانحة لكافة الرئيسي الذي يستطيع مجابه ة السلطة وتقديم مظلة شر

ي صورة أحزاب وتنظيمات سياسية
 
ي هذا اإلطار تبنت الدراسة . التيارات السياسية كي تجد المجال للتعبتر عن نفسها ف

 
وف

ي يمكنه تقديم إضاءات ذات داللة ي عبور المرحلة االنتقالية،  نموذج الديمقراطية التداولية كإطار تفستر
 
عىل نجاح تونس ف

ي القلب منها الدور المحوري الذي لعبه اإلتحاد 
 
 . وف

توفر الديمقراطية التداولية أطر سياسية "سعت الدراسة إل اختبار صحة ثالث فرضيات؛ تقول الفرضية األول بأن 

ات االنتقال الديمقراطي وفق   مكّملة ومساندة، تعمل عىل تجاوز عتر
ً
نموذج الديمقراطية التمثيلية، لكنها ليست بديال

 للديمقراطية التمثيلية
ً
ي الممارسة السياسية يعمل "؛ وتنص الثانية عىل "كامال

 
ي األخذ بالمعايتر التداولية ف

 
أن التوسع ف

، ومن بينها اتحاد الشغل ي
أن "ة الثالثة ؛ بينما تقول الفرضي"عىل زيادة حجم الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدب 

ي تشهد وجود أزمات تعوق استقرار ستر مجريات العملية السياسية، 
ات التر ي الفتر

 
داد ف الدور السياسي التحاد الشغل ستر 

اجع الدور لصالح األحزاب والحركات السياسية عقب انتهاء األزمات ومن خالل مختلف محاور  ". والعكس، حيث يتر

ن الباحث من التحقق من 
ّ
 لظهور هذا النموذج من الدراسة، تمك

ً
صحة الفرضيات الثالث؛ حيث قدمت الدراسة تأصيال

ي تونس لوجوده؛ ثم عّرجت الدراسة عىل 
 
ي هيأت البيئة السياسية ف

الممارسة السياسية، والسياقات التاريخية والراهنة التر

ي الممارسة السياسية بعد الثو 
 
ي ظهر من خاللها هذا النموذج ف

ي تونسالتطبيقات العملية التر
 
 . رة ف

ي 
 للديمقراطية التمثيلية، والتر

ً
ي اإلنتقال الديمقراطي إل أن الديمقراطية التداولية ليست بديال

 
تشتر التجربة التونسية ف

ي أغلب الدول خالل الحقبة التاريخية الحالية؛ لكن 
 
ي ال يمكن تجاوزها ف

، التر
ً
أصبحت أحد الثوابت السياسية، ولو شكليا

؛ وأن كل منهما يكّمل اآلخر؛ فإذا كانت كثتر من تجارب اإلنتقال الديمقراطي لدول هناك إمكانية للتعا يش بير  النموذجير 

                                                             
 . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع أنور بن قدور،  71
72  ، يكي  . مرجع سبق ذكرهمقابلة مع عبيد التر
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ة الممارسة السياسية لدى الفاعلير  الجدد، فإن تونس   عىل خلفية فقر الثقافة الديمقراطية وخت 
ً
الجنوب تشهد إخفاقا

، وكي وط اإلنتقال الديمقراطي ي شر
 
فية حماية الديمقراطية التمثيلية من اإلخفاق والفشل، تقدم تجربة تستحق التأمل ف

 . عت  تقديم أطر تداولية مساندة

ي الممارسة، أمر 
 
كما أن التجربة التونسية تشتر إل نجاح تجربة االنتقال الديمقراطي عت  إتاحة المجال آلليات تداولية ف

ورة مأسسة هذه اآلليات بشكل دائم ط بالض  ي بل إن مأسسة . قد ال يشتر
 
هذه اآللية قد ّيدخل العملية السياسية ف

تعقيدات يصعب تجاوزها، تفاقم من اإلنقسامات االجتماعية عىل أسس أولية؛ لذا فإن الممارسة التداولية تظل مسألة 

ي تشهد ما يشبه اإلجماع حول أفضلية الديمقراطية 
معيارية ال يلزم مأسستها، كي ال تجور عىل اآلليات المستقرة التر

 . يليةالتمث

 ، ي التفاؤل بشأن ما تتيحه اآلليات التداولية من رسوخ وتعميق الطابع الديمقراطي
 
لكن مع ذلك يلزم الحذر من اإلفراط ف

ي عملية صنع 
 
 إل إتاحة الفرص ألكت  قدر من المشاركة المجتمعية ف

ً
فعىل الرغم من أن اآلليات التداولية تهدف نظريا

ي من التهميش، ومن ثم السياسات العامة والتأثتر عىل 
ي تعاب 

خيارات النظام بشكل يؤدي إل استيعاب كافة الفئات التر

تمثيل مصالح مختلف مكونات المجتمع أو أغلبها، لكن الحالة التونسية أثبتت حتر اآلن أن استعارة اآلليات التداولية 

ات االنتقال عىل مستوى النخب السياسية وليس عىل مستوى ا ي تجاوز عتر
 
لفئات االجتماعية، أو بعبارة أخرى، أسهم ف

فإن هذه اآلليات تعالج مشاكل النخب أكتر ما تعالج المشاكل المتعلقة بمشاركة المجتمع واستيعاب الفئات المستبعدة، 

ي الحالة التونسية
 
ي التطبيق ف

 
 ف
ً
ي تظل أكتر النقاط ضعفا

 . التر

 
ً
 نسبيا

ً
ي شهدت نجاحا

ي العام بذلك فليس مصادفة أن أكتر الحاالت التر
 
ي تونس هي تلك المتعلقة بتجربة الهيئة العليا ف

 
 ف

ي الذي أنه أزمة سياسية مستحكمة، أو صياغة دستور يتجاوز تناقضات 
، أو الحوار الوطت   عىلي

األول بعد اإلطاحة بي  

؛ أما األبعاد االقتصادية والمصلحية المادية الضيحة المرتبطة با ي
ي اإلسالمي العلماب 

ي وقضايا الضاع الهويابر
لضاع الطبفر

ة من النجاح  كبتر
ً
 . التهميش فلم تشهد حظوظا

، وال يوفر  ي الختام، يمكن القول بأن النجاح المتحقق حتر اآلن ال يوفر ضمانة الستدامة ورسوخ التحول الديمقراطي
 
ف

 حصانة للدولة التونسية ضد حدوث هبات شعبية قد تحدث اضطرابات سياسية وأمنية، وتعمق من
ً
حالة التدهور  أيضا

ي يناير 
 
ي القضين ف

 
ي األداء االقتصادي، عىل غرار ما حدث ف

 
ويظل هذا هو التحدي الذي ينتظر تونس، كي ال . ٢٠١٦ف

اء للوقت، أسهمت فيه اآلليات التداولية، لتأجيل انفجار سياسي يحتمه عجز  ي الذي تحقق مجرد شر يصبح النجاح النست 

تيبات السياسية القائمة عن اس تيعاب وتمثيل مصالح الفئات المستبعدة من جهة، ومن جهة أخرى التمسك بسياسات التر

، بغرض ترحيل األزمات وإرضاء قطاعات قادرة عىل دفع األوضاع نحو مزيد من التأزيم
ً
 . غتر مجدية اقتصاديا
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 بيان المهمة
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م المبادرة ف . تلتر  والتعددية والعدالة الحرية إل تحقيق تغيتر ديمقراطي

ة. اإلجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وت  لألصوات المتمترّ 
ً
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اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج • بحوث أصيلة يقدمها خت 

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعب    •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيتر

 العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عضية.  هدفنا أن تشهد المنطقة
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