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 شكر وتقدير
 

الشكر هلل شكرا عظيما، والحمد هلل حمدا كثيرا، الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة،  إن
 نجاز هذا العمل.إعلى أداء هذا الواجب ووفقنا إلى وأعاننا 

 من سورة إبراهيم 7اآلية رقم  فهو القائل )لئن شكرتم ألزيدنكم( 

أو بعيد على إتمام متنان إلى كل من ساعدنا من قريب كما نتوجه بجزيل الشكر و اإل
هذا العمل، ونخص بالذكر األستاذة  المشرفة بلهواري كريمة، التي لم تبخل بنصائحها 

 وتوجيهاتها التي أفادتنا طيلة فترة
خراجه بأفضل صورة ممكنة، نسنجاز هذا العإ  كل خيريجازيها  أنل هللا إمل وا 

أعضاء لجنة المناقشة،  كما نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا للسادة األساتذة،         
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة 

 العاملين بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مولود معمري، 

ونخص بالذكر أساتذتنا الكرام بقسم العلوم السياسية و العالقات الدولية على رأسهم 
دون أن ننسى العاملة بالمكتبة الجامعية " عكاش ، فضيلة و ، لساي األستاذة مليكة

 راضية" ، وكل من ساعدنا في جمع المادة العلمية لهذه المذكرة.

 فلكم كل الشكر و التقدير

 

 إسالم، مليكة

 



 
 إهداء

 
 

الذي أحاطني  أهدي ثمرة جهدي إلى روح والدي الكريم رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانه،
لى أمي الغالية التي غمرتني بحبها وعطفها وحنانها بفيض حبه ورعايته وا   هتمامه، وا 

 وكانت سندا لي وذخرا في هذه الحياة.
 لهم مني كامل المحبة والتقدير.

 إلى إخوتي وأخواتي جميعا وكل عائلة أيت أحمد.
أمين، عالء الدين، صالح،  إلى كل أصدقائي وأخص بالذكر مراد، علي ،عمر، محمد

لى كل من عرفته من بعيد أو  مين مصباح،بالل، أحمد، تسعديت، وأ توفيق قطار، وا 
 قريب.

إلى زميلتي في هذا العمل مليكة عماروش، وكل من أعانني في إتمام رسالتي 
 العلمية، راجيا من هللا التوفيق و السداد والخير والفالح.

 
 
 

 
 
 
 

 إسالم



 
 

 إهداء
 
إلى من حملتني وهنا على وهن، إلى المرأة التي لو ذكرت خصالها لن تسعني  

صفحات مذكرتي، إلى الوحيدة التي تتمنى أن تراني أحسن منها، إلى من رأتني بقلبها 
قبل عينها، أدعوا لها ربي أن يطيل في عمرها ويجعلني دائما مطيعة لها، إلى نبع 

 .أميي ...إلى الغالية الحنان و األمان، إلى العزيزة على قلب
إلى مصدر قوتي وعطائي، إلى من لم يبخل علي بما طلبته وبما لم أطلبه، إلى من  

اليسير من فضله، إلى  كان نجاحي في الحياة هدفه، إلى من أتمنى أن أتمكن من رد
 .أبيرجوا من هللا أن يمد في عمره، إلى العزيز الذي أحمل إسمه بكل إفتخار، أ

 سعدية"جدتي الحنون "
 إلى شموس ورياحين حياتي، الذين شاركوني األفراح و األحزان في هذه الحياة   

 إخوتي وأخواتي....إلى كل القلوب الطاهرة، األحفاد و الحفيدات.
 حمد إسالماركني في إتمام هذه المذكرة أيت أإلى زميلي الذي ش

، إلى نبع الصداقة مصطفاي إلى التي ترفع من معناوياتي كل مرة األخت سلمى 
مليكة بوشيبان ومليكة مسعي، إلى كل األصدقاء و األحبة، تسعديت ، ويزة ، بالل، 
بايا، شابحة، رشيدة، نوال، أمين مصباح، إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تخصص 

دارة محلية سياسات عامة  .2017دفعة  وا 
 .أهدي لكم هذا العمل

  
 مليكة
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محطات وتحوالت كبرى، تمس السياسة،  2011يشهد العالم العربي منذ بداية  
إلتقت كلها المجتمع، والثقافة، وقد تعددت واختلفت بشأنها الدراسات والمواقف واألحكام، لكن 

حول طرح قضية طبيعة السلطة السياسية، وشرعية النظام السياسي، وحول دمقرطة الدولة 
واإلنتقال الديمقراطي، ولعل التحدي الكبير الذي تواجهه مختلف الدول، وخاصة العربية، 
المتمثل في الخروج من اإلستبداد ومن البيئة الخاضعة لنمط وحيد لإلدارة السياسية والتحول 

لى مجال سياسي أخر، يقبل بإختالف اآلراء والمواقف وحرية التعبير الفردية و الجماعية، إ
ومحاولة إيجاد مرجعية سياسية جديدة، مبنية على مبادئ حقوق اإلنسان، والثقافة الديمقراطية 
وسيادة القانون، وهذا أمام تحديات اإلنتقال الديمقراطي، فالتطلع إلى الديمقراطية في الدول 

 لعربية من القضايا المشتركة بين شعوب وقادة الدول.ا
عرفت السنوات األخيرة، بروز آلية جديدة في عملية اإلنتقال الديمقراطي،   وقد 

المتمثلة في التوافق السياسي، هذا األخير الذي يعتبر من النماذج المقترحة لمعالجة مسألة 
المشاركة في السلطة في المجتمعات المتعددة و المنقسمة إجتماعيا، والتي تعاني عدم 

ألزمات التي تصاحب إقصاء مجموعة إجتماعية ما، فهو يمثل اإلستقرار، و العنف، و ا
المرحلة اإلنتقالية  في الساحة السياسية المتمثلة في اإلنتقال الديمقراطي، و البحث عن نظام 

 أكثر ديمقراطي.
وتعتبر تونس من بين الدول العربية التي خاضت تجربة التوافق السياسي، بعد ثورة  
في بحثها عن تحقيق الديمقراطية، ولهذا تم إختيار الموضوع للتعرف أكثر على  2011

شكالية تطبيقه.   التوافق السياسي الذي إنتهجته تونس، وا 
 أهمية الموضوع -1

 :في ما يليتكتسي الدراسة أهـمية بالغة 

فهو مفهوم  ،دراسة التوافق السياسي من أهم الدراسات الـمطروحة على الساحة الفكرية إن -
على أن عملية التوافق السياسي تتضمن تتابعا زمنيا  ،حديث، حيث تؤكد األدبيات الحديثة
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نتقالية و في األخير مرحلة اإلجتياز الـإثم  ،لـمراحل تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي 
 بالديـمقراطية التوافقية . يسمىإلى ما التوصل 

حول  و األبحاث في أنـها تفتح الباب أمام الـمزيد من الدراسات ،كما تتمثل أهـمية الدراسة -
 التوافق السياسي. موضوع 

و بالتالي تطمح إلى إبراز  ،الدراسة لرصد و تحليل عملية التوافق السياسي في تونس تأتي -
وكذا الوقوف على العقبات و الـمعوقات التي  ،التوافق السياسي في النظام التونسي آلياتأهم 

 تطبيقه.تواجهه والتي تـحول دون 

 ختيار الموضوعإمبررات    -2

مـجموعة من الدوافع  هكان منطلق ،الموضوع كمجال للدراسةختيار هذا إإن 
 الـموضوعية و الذاتية:

 مبررات موضوعية -أ

ختيار الحالة التونسية يكون إف ،التوافق السياسي له من يؤيده وله من يعارضهعتبار إب -
 بحكم النموذج التوافقي في هذه الدولة حديث النشأة. ،األنسب للدراسة

كونه موضوع جديد في مـحاولة متواضعة إلثراء الرصيد  ،نقص البحوث في هذا الموضوع -
 العلمي.

كرغبة  ،وتونس على وجه الخصوص ،ول العربية عامةالتحوالت السياسية األخيرة في الد-
ومدى تـمثيلها لكافة  ،فعلية نسعى من خاللـها الوقوف على حقيقة الديـمقراطية في تونس

 األطياف السياسية.

 مبررات ذاتية -ب

 عتباره يرتبط بـمجال التخصص.إمعالـجة موضوع التوافق السياسي برغبة الباحثين في  -

 ي إثراء البحث العلمي.رغبة الباحثين ف -
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ختيارنا لهذا إفكان سبب  ،كوننا طلبة في العلوم السياسية تخصص رسم السياسات العامة -
 مدى معرفتنا لـمختلف الفواعل التي تشترك و تؤثر على عملية التوافق السياسي. ،الموضوع

 :أهداف الدراسة -3

 تسعى الدراسة إلى تـحقيق األهداف التالية:

و كذلك التعرف على  كمفهوم،ذلك بتحليلها  و ،توفير نظرة عن التوافق السياسيمـحاولة  -
 وهذا بدراسة حالة تونس. ،النموذج التوافقي و نتائجه

وعوامل حدوثها و  ،نتقال الديـمقراطي في تونسكما تـهدف الدراسة إلى تفسير ظاهرة اإل -
براز النتائج التي أفرزتـها. دحديذلك من خالل تـ  األسباب و الدوافع وا 

 الدراسات السابقة -4

 من العدم، بل البد من وجود خلفيات ال يمكن لبحث أو دراسة ما أن تنشأ  
ومرجعيات متنوعة لموضوع الدراسة، ومن هنا كانت ضرورة اللجوء والبحث عن موضوعات 

سواء عن طريق إشارات أو غير ذلك،  ،مشابهة، أو موضوعات تناولت موضوع الدراسة
نتقال الديمقراطية والتوافق ض الدراسات التي تناولت موضوع اإلولألمانة العلمية فقد وجدنا بع

 السياسي.

 أ: من الناحية النظرية

بعنوان الموجة الثالثة والتحول الديمقراطي في أواخر القرن دراسة صامويل هنتغتون  -
وقد أشار في  دراسته إلى عمليات أو موجات التحول ، 1993، الذي صدر 1العشرين

                                       
دار  ، تر:عبد الوهاب علوب، )الكويت:القرن العشرين أواخرالموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في صامويل هنتغتون،  1

 (.1993سعاد الصباح، 
: مفكر هولندي تخصص في السياسات المقارنة، ألف وحرر العشرات من الكتب بما فيها كتابه المهم أرنت ليبهارت*

وكتاب الديمقراطية:  1985الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، وكتابه تقاسم السلطة في جنوب إفريقيا الصادر عام 
، ولقد حصل على العديد من الجوائز تقديرا لبحوثه في مجال 1999ر عام دولة الصاد 36أشكال الحكومات وأداءها في 

 السياسات المعاصرة.
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تحول الذي شهدته دول الديمقراطي، التي عرفها العالم منذ القرنين الماضيين، إلى بداية ال
  لثة من موجات التحول الديمقراطي.سبانيا و البرتغال، فيما أسماه بالموجة الثاشرق أوربا وا  

ية وأمريكا الالتينية، ولم يهتم بعمليات قتصرت على الدول األوروبإال أن دراسته إ
التحول في القارة اإلفريقية والدول العربية، لذا سنحاول في هذه الدراسة دراسة التحول 

 وهي تونس. ،الديمقراطي في دولة من دول العالم الثالث

،  2006الصادرة في ، 1، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد*دراسة أرنت ليبهارت -
عات المتعددة ، و التي تعاني من تناولت الدراسة، الديمقراطية التوافقية في المجتمحيث 

نقسامات  عرقية، دينية، طائفية وحزبية، ولقد قدمها على أنها إستراتجية في إدارة وا  ختالفات إ
تخاذ القرارات ، بدال من التنافس وا  النزاعات من خالل التعاون والوفاق بين مختلف النخب

 ة.باألغلبي

وسعى من خالل هذه الدراسة تقديم صورة مبسطة وشاملة عن نظرية الديمقراطية، 
التي طبقت على عدد من الدول األوربية وغير األوربية، وخصائص كل نموذج من هذه 

خفاقها، والعوامل اإلالنماذج، وأسب جتماعية المساعدة والمعيقة التي تؤثر في اب نجاحها وا 
أن التجربة التوافقية ليست قابلة للتطبيق في المجتمعات التعددية وتوصلت الدراسة إلى ، ذلك

ختالفات بين المجتمعات التعددية بين ألن ثمة هناك عالما كامال من اإل غير الغربية،
 العالمين األول و الثاني.

 ب: من الناحية التطبيقية

 .2افقدراسة أنور الجمعاوي، المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التو  -

 23نتخابات التشريعية األولى بتاريخ اسة مالمح المشهد السياسي بعد اإلتناولت الدر 
  أفرزتها هذه اإلنتخابات، والتي ، وأبرز القوى و األحزاب السياسية التي2011أكتوبر 

                                       
 (.2006تر: حسني زينة، )بيروت: الفرات للنشر و التوزيع،، الديمقراطية  التوافقية في مجتمع متعددرنت ليبهارت، أ 1

)قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة ، التوافقالمشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو أنور الجمعاوي،  2
 (.2014السياسات، 
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نتظمت في أربعة جبهات سياسية: وهي جبهة الترويكا، الجبهة الليبرالية، الجبهة إ
 اإلنقاذ الوطني. اليسارية و الجبهة

كما أشار الكاتب أيضا، إلى دور الرباعي الراعي للحوار في تجميع الفرقاء  
السياسيين، بغرض التفاوض على القضايا المتنازع عليها، حيث توصل الرباعي الراعي 

برئاسة مهدي جمعة لتشكيل  ختيار حكومة تكنوقراطللحوار مع األحزاب السياسية إلى إ
 نفراج السياسي.خطوة بإتجاه اإلحكومة إنتقالية ك

وتوصلت الدراسة إلى أنه، توجد العديد من المعيقات و العقبات التي تواجه الحكم 
التوافقي، والتي تتمثل في عدم وجود ثقة بين الفرقاء السياسيين، ناتجة عن محاولة المعارضة 

ى إخراج البالد من التونسية اللجوء إلى ثورة مضادة، تقضي على جهود التوافق، الرامية إل
األزمة السياسية الراهنة، أما المعيق األخر الذي وقف ضد اإلنفراج السياسي، فقد تمثل في 

 التعصب الديني الذي حملته بعض القوى و األحزاب السياسية التونسية. 

 .1دراسة هيثم سليماني، التوافق السياسي في تونس: محطات و مطبات -

إلى  2011توافق السياسية التي مرت بها تونس، من تناولت الدراسة أهم محطات ال 
نتقال داف الثورة واإلصالح السياسي واإل، والتي بدأت من الهيئة العليا لتحقيق أه2017غاية 

ومن ثم حكومة كل من الحبيب الصيد  ،ثم تلتها تجربة الترويكا، الحوار الوطني ،الديمقراطي
 ويوسف الشاهد.

تحديات التي تواجه عملية التوافق السياسي في الحدود و الكما تطرقت الدراسة، إلى  
تونس، والتي توصلت إلى أن التوافق يحتاج إلى نخبة جديدة ال عالقة لها بإرث الماضي 

 وحساباته.
 
 

                                       
ودراسة السياسات،  لألبحاثقطر: المركز العربي )  التوافق السياسي في تونس: محطات ومطبات، هيثم سليماني 1

2017.)  
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ئتالفية في تونس: قراءة في التركيبة والتداعيات الحكومة ال  دراسة أنور الجمعاوي، -
 .1والتحديات

الحكومة اإلئتالفية في تونس، التي شكلها الحبيب الصيد،  تناولت هذه الدراسة حالة 
حيث كرس هذا األخير التعددية في تركيبة الحكومة، وذلك من خالل إشراك حزب حركة 
النهضة، ما يعني قيامها على إئتالف تعددي سياسي، تكنوقراطي واسع، جمع بين إسالميين 

ديات التي تواجهها الحكومة في مقدمتها كما تناولت الدراسة التح وعلمانيين وغير متحزبين،
 الملف األمني، اإلقتصادي، اإلجتماعي.

وقد توصلت الدراسة، إلى  أن المشهد السياسي التونسي بعد الثورة، ال يمكن أن يحكم  
بسلطة الحزب الواحد، وال  بمنطق األغلبية و األقلية، وأن الحل و المخرج يكمن في ثقافة 

ح على األخر، و اإلستعداد للتواصل معه في إبداع آلية التوافق داخل التعايش، وروح اإلنفتا
 المجتمع السياسي التونسي.  

عند قراءتنا لهذه الدراسات، لم يجد الباحثان دراسة شاملة لموضوع اإلنتقال  
الديمقراطي و التوافق السياسي، والعالقة الموجودة بينها، لذا قاما الباحثان ببحث أكاديمي 

 وضوع، كمحاولة منهما إلثراء الرصيد العلمي.حول الم

 إشكالية الدراسة -5

الدول العربية بعد موجة الربيع  بعضالتي عرفتها  ،نتقال الديـمقراطياإلإن عملية 
 ،ستقرار سياسيإ و الوصول إلى ،جعلها تبحث عن سبيل للخروج من هذه الحالة ،العربي

وتونس من  ،تعد أهم آلية للوصول إلى الديـمقراطية التوافقية ،ولعل أن عملية التوافق السياسي
 بين هذه الدول التي سعت إلى تطبيق  هذا النهج.

 هذا سيدفعنا إلى طرح اإلشكالية على النحو التالي:و 

 
                                       

)قطر: المركز العربي  ئتالفية في تونس: قراءة في التركيبة والتداعيات والتحدياتالحكومة ال ، أنور الجمعاوي 1

  (. 2015لألبحاث ودراسة السياسات، 
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تحقيق النتقال تونس في  انتهجتهإي تالتوافق السياسي الكيف ساهمت تجربة 
 الديمقراطي؟

 اإلشكالية يـمكن طرح التساؤالت التالية:لإلجابة على هذه 

 ؟ التوافق السياسيو  ماذا نعني باإلنتقال الديمقراطي -
 نتقال الديمقراطي في تونس؟المؤثرة في عملية اإل العوامل أهمماهي  -
 ماهي أهم محطات التوافق السياسي التي عرفتها تونس؟ -
 في تونس؟ماهي أهم األسس التي قام عليها التوافق السياسي  -

 
 الفرضيات -6

لإلجابة على هذه اإلشكالية البد من بلورة تصميمات و هيكلة أطر متعلقة بالـموضوع 
 رتأينا صياغة الفرضيات التالية:إولـهذا الغرض  ،وفق الدراسة

شتدت الضغوط الداخلية إكلما  ،في المـجتمعات الناميةاإلنتقال الديمقراطي تزداد مظاهر  -
 و الخارجية.

 إلى بيئة داعمة تجعل فرص نجاحه عالية. التوافق السياسييحتاج  -
 .بمدى تقبل األطراف المتوافقة للتنازالت المقدمةالتوافق السياسي في تونس مرتبط   -
 حدود الدراسة  -7

إلى غاية  2011تركيز الدراسة بصفة خاصة، على التوافق السياسي في تونس من 
العودة إلى السنوات التي سبقت قيام الثورة التونسية في ، ولكن ذلك ال يمنع من 2017
)فترة الرئيس بن علي وبورقيبة(، لمحاولة إستكشاف وفهم حقيقة الدوافع التي تقف  2010

 . وراء عملية اإلنتقال الديمقراطي في تونس
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 منهجية الدراسة: -8

و تتضمن  ،مشكلةعتبار أن الـمنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة الإب
ختيار فرضيات من أجل الوصول إلى إو  ،قواعد و خطوات لإلجابة على أسئلة الباحث

عتماد في هذه الدراسة على منهجية م اإلتـ ،و الوقوف على نتائج دقيقة ،كتشاف الحقيقةإ
 :مجموعة من المناهج واالقتراباتتتضمن  مالئمة،

 أوال: المناهج

 المنهج التاريخي -أ

التي ولدت في  ،يتضمن الجانب التفسيري التحليلي في دراسة للظواهر الـماضيةالذي 
 .1، أو دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى الماضيظروف زمنية لـها خصائصها

وهو ما  ،الخلفيات التاريخية دون الرجوع إلى ،فال يـمكن فهم عملية التوافق السياسي 
 للوصول إلى الحقائق. ،يمكننا من وصف الحاضر و تفسيره

من  ،الديـمقراطي في تونس اإلنتقالن الـمنهج ساعدنا على اإللـمام بمسار إوعليه ف
 ستيعابه.إال يتم إال من خالل الـماضي و  ،منطلق أن دراسة الحاضر و فهمه

 منهج دراسة الحالة -ب

 ،كان فردا اءسو  ،هو الـمنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية الـمتعلقة بأي وحدة
ويقوم على أساس  ،أو مـجتمعا عاما ،أو مـجتمعا مـحليا ،جتماعياإأو نظاما  ،أو مؤسسة

أو دراسة جـميع  ،التعمق في دراسة الـمعلومات الخاصة بـمرحلة معينة من تاريخ هذه الوحدة
و  ،د الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة  بالوحدة الـمدروسةصق ،الـمراحل التي مرت بـها

 .2بغيرها من الوحدات المشابـهة لها

                                       
  محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي )الجزائر: دار هومة، ط5، 2007(، ص. 1.68 

الجزائر: دار النشر للجامعات، قترابات و األدوات )السياسي: المفاهيم، المناهج، ال المنهجية في التحليلمحمد شلبي،  2
  .87 (، ص.1997
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بـهدف  ،ستعانة بـهذا الـمنهجاإلوهو ما ينطبق على الـموضوع مـحل الدراسة، حيث تم  
من خالل دراسة الـمراحل التي مرت بـها تونس في  ،التقرب أكثر من الظاهرة مـحل البحث

عتماد هذا الـمنهج في إ ل معها النظام السياسي،  و سيتم و كيف تعام ،الـمراحل األخيرة
و هي التجربة  ،عتبار أننا ستناول عملية التوافق السياسي بدراسة حالة معينةإب ،الدراسة

 التونسية.

 المنهج الحصائي د:

هو أسلوب يضم مجموعة من األساليب المتنوعة المستعملة لجميع المعطيات  
التي قد تبدوا في الغالب غير  ،ستدالالت العلميةحصائية وتحليلها، بغرض إظهار اإلاإل

 .1واضحة

ويستخدم هذا المنهج في تحليل المعلومات، التي تكون على شكل أرقام وبيانات، 
 تبويبها و تحليلها. ،نتخابات وتنظيمهاهذا المنهج من أجل عرض نتائج اإل إستخدمنا

 قتراباتثانيا: ال

 :اإلقترابات التاليةعتماد على تـم اإل ،ستيعاب عناصرهإوع أكثر و ولـمقاربة الموض 

 القتراب القانوني أ:

نتظام العمليات السياسية عتمد على المؤسسة كوحدة تحليل، وا  قتراب الذي يوهو اإل 
 .2سسيميكانيزم العمل المؤ  ضمن

وذلك من خالل دراسة المبادئ و األهداف، مثلما وردت في سياقها القانوني، ومدى 
 .ير والقوانين المنظمة للحياة السياسية في تونس، قبل وبعد الثورة، كالدساتتطابقها مع الواقع

      

                                       
  عبد القادر حليمي، مدخل إلى الحصاء )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1994(، ص. 1.24 

-219(، ص. 1986)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،  المنهجية و السياسةملحم قربان،  2
247 . 
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 النسقي ب: القتراب

يعرف اإلقتراب النسقي، على أنه مجموعة  من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا 
مع بعضها البعض بشكل منظم، بما يعنيه ذلك، أن التغيير هي أحد العناصر المكونة 

 . 1في بقية العناصر للنظام الذي يؤثر

وهذا من خالل دراسة العالقة السياسية داخل النظام السياسي التونسي، وتفاعله مع 
 .البيئة الداخلية و الخارجية، وصوال إلى ما يسمى بالتغذية اإلسترجاعية

 الوظيفي ج: القتراب

ستمراره، ضرورية لبقاء النظام السياسي و إ يفترض هذا المدخل، وجود وظائف محددة 
مثل وظائف المدخالت و المخرجات، ثم طور فيما بعد في صياغة أخرى، ينظر فيها إلى 

لسياسي، وظائف التحويل، تشمل قدرات النظام ا ،النظام السياسي على مستويات ثالث
  .2ستمرار و التكيفوظائف اإل

، ستعاب المطالب وتحويلهانسي في إوهذا من خالل قدرة النظام السياسي التو  
 ستمراريته، والتكيف مع الوقائع.اد البدائل و الوظائف التي تضمن إومحاولة إيج

 الثقافة السياسية قترابإ د:

على أساس أن  ،عتباره من أهم الـمفاهيم الـمستخدمة في دراسة النظم السياسيةإب
التي تشكــــل نظام  ،النظام السياسي يستمد شرعيته من مجمـــــوع الرموز السياسية و الثقافــــــية

ومن ثم يصبح البحث عن وجود قيم داخل الـمـجتمع و  ،الـمعتقدات لألفــراد و الجماعات
و الحرص على الـمشاركة  ،و القبول بالتعددية ،و الفكري  ،مثل التسامح السياسي ،الدولة

 .كضرورة لعملية التوافق السياسي في تونس 3،السياسية

 
                                       

  1  محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، االقترابات و األدوات، مرجع سابق، ص. 72.
  عبد الغفار رشاد القصبي، مناهج البحث في علم السياسة، جامعة القاهرة: مكتبة االداب، 2004، ص.2.189 

  نقس المرجع، ص. 3.180 
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 أدوات جمع البيانات :ثالثا

خطابات الرئيس بن علي، ونتائج وذلك من خالل تحليل المضمون، كتحليل 
حرصنا على البحث في أبرز الـمكتبات الـجامعية و غير الـجامعية على ومن ثم  نتخابات،اإل

 ،و غيرها من الـمراجع ،و رسائل جامعية ،مذكرات ،مـجالت ،الـمراجع ذات الصلة من كتب
 . لكترونية ألساتذة وباحثين متخصصيننا عددا معتبرا من الـمقاالت اإلينتقإكما 

 الطار المفاهيمي -9

 الربيع العربي-1

تم إستخدام مفهوم الربيع العربي، لإلشارة إلى الحراك الذي عم بعض الدول العربية، 
من الحراك األوروبي عام  ،وكان أول إستخدام لكلمة الربيع في الحقل السياسي الحديث

ستخدم للداللة على عربيا فأ ، أما1، وهو العام الذي صدر فيه البيان الشيوعي1848
ا، األحداث التي حصلت في المنطقة العربية، بدءا بتونس، مصر، وليبيا، واليمن، و سوري

لح هي رحل وثورتنا ثورة سلمية"، وأول من أطلق هذا المصطوالتي رفع فيها الشعب شعار " إ
 .2مجلة )فوريان أفريز االمريكية(

 الحراك السياسي-2

هو صورة من صور التفاعل، والتنافس، والتدافع، والنشاط السياسي السلمي بين  
 داخل مختلف القوى، و التجمعات، و التكتالت السياسية في البالد، سواء كانت هذه القوى 

الحكم و في السلطة، وما كان منها في المعارضة وخارج السلطة و الحكم، ويكون حرا و 
راديا في إطار من الحماية الدستورية، ووفقا لقواعد اللعبة السياسية، كما أفرزتها كافة   عفويا وا 

 
                                       

 ، في:41/09/2014سهيل إدريس، "أفاق التحول نحو الديمقراطية في بلدان الربيع العربي"، جريدة األنبار،  1
ababmag.com/node/507 ،  (.07/05/2017اإلطالع )تاريخ                    

الواقع وسيناريوهات  –رؤية تحليلية في ضوء فروض نظرية الثورات  -جبران صالح علي حرمل، "ثورات الربيع العربي 2
 :، في4068المستقبل"، الحوار المتمدن، ع

 ?aid=355286 ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp http  ، (.28/05/2017) اإلطالعتاريخ 
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األطراف السياسية من أحزاب، وتكتالت سياسية، ومؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني في 
 .1المعنيالبلد 

 الثورة-3

تعرف الثورة، على أنها إنقالب جذري في حياة المجتمع، يؤدي إلى قلب النظام  
اإلجتماعي، وتوطيد نظام تقدمي جديد، ناقلة السلطة من أيدي طبقة رجعية إلى طبقة 

 .2تقدمية

 العلمانية-4

نتشرت في 1789ظهر مفهوم العلمانية في أوروبا مع إنطالق الثورة الفرنسية  عموم ، وا 
القارة األوربية في القرن التاسع عشر، وتمتعت بالنفوذ السياسي لتنتقل إلى أغلب دول 

وعدم تدخل الهيئات  ،، ويشير مفهومها إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية3العالم
 .4الدينية في شؤون الحكم

 :نتفاضةال -5

معبرا من خاللها عن رفضه هي حركة عفوية شعبية، غير منتظمة، يقوم بها الشعب 
 .5تخذته السلطة الحاكمة، أو إجراء إلقرار

، وقد وتكون بطابع سلمي ،حتاللواإل لمقاومة الظلم ،حركة شعبيةبمعنى هي  
 .نتفاضةباإل حتالل اإلسرائيلي، المقاومة لإلصطلح على تسمية الحركات الشعبية الفلسطينيةأ

                                       
 ، مركز البحرين"الحراك السياسي الجديد -فبراير...المجتمع الثاني والزمن الجديد 14ائتالف شباب "عباس المرشد،  1

 :في، 2012 للدراسات في لندن،
http://www.bcsl.org.uk/ar/studies/coalittiounfeb14/1581  ( 15/06/2017، تاريخ اإلطالع.) 

 .215(، ص. 2006)عمان: دار أسامة للنشر و التوزيع،  المعجم السياسيوضاح زيتون،  2
  نفس المرجع، ص. 3.251 

  أحمد بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية )بيروت: مكتبة لبنان، 1982(، ص. 4.246 
 محمد الحاج، "ما بين االنتفاضة والثورة"، في: 5
  www.aljabha.org/?r=91537(.10/09/2017) اإلطالع ريخ، تا  

http://www.bcsl.org.uk/ar/studies/coalittiounfeb14/1581
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 يدولوجياال -6

        ويعد من المعتقدات واألفكار، التي تؤثر على نظرتنا للعالم،  هي مجموعة
، أول من أطلق هذا المصطلح في كتابه "عناصر اإليديولوجية"، De Tracy"  دي تراسي"

وقد طبق هذا المصطلح خاصة على المواقف السياسية، التي هي أساس العمل السياسي 
هي االيدولوجيا التي يلتزم بها ويتقيد بها  ،ياسيةوأساس تنفيذه وشرعيته، واإليديولوجية الس

رجال السياسة و المفكرين إلى درجة كبيرة، بحيث تؤثر على حديثهم وسلوكهم السياسي، 
 .1وتحدد إطار عالقاتهم السياسية بالفئات اإلجتماعية المختلفة

 صعوبات الدراسة -10

قلة الدراسات األكاديمية في حقل العلوم السياسية، التي تتعلق بموضوع التوافق  -
 السياسي. 

 المراجع الموجودة يغلب عليها الطابع اإلعالمي، فهي مراجع عامة وغير متخصصة. -
 قلة الدراسات الملتزمة بالحياد. -

 هندسة الدراسة -10

و تأكيـــد أو نــــفي  ،المـحددة في البحثلدراسة الموضوع و إثرائــــه وتحليل اإلشكالية 
 :منهجي التاليعتمدت الدراسة على التحليل الـإ  ،الفرضيات المقترحة

 عن الموضوع. مقدمة عامة

 يشكل الفصل األول اإلطار النظري للدراسة، وذلك من خالل التطرق في: :الفصل األول

 نتقال الديمقراطي.إلماهية االمبحث األول  •
 الثاني ماهية التوافق السياسي.المبحث  •

 
                                       

 في:مفهوم االيدولوجيا،  1

www.moqatel.com/openshare/Bethoth/Mnfsia15/Ideology/sec01.d(. 10/09/2017) اإلطالع اريخ، ت               

                                         

http://www.moqatel.com/openshare/Bethoth/Mnfsia15/Ideology/sec01.d
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نتقال الديمقراطي في تونس من خصصنا هذا الفصل، لدراسة بيئة اإل :الفصل الثاني 
1987-2011. 

اإلطار اإليديولوجي للنظام  و نتناول في المبحث األول طبيعة البنى الرسمية •
 السياسي التونسي.

 .في تونس واقع المؤسسات غير الرسميةالثاني المبحث   •

 .2017 -2011يتناول هذا الفصل تجربة التوافق السياسي في تونس الفصل الثالث: 

 .2011 أواخر للحراك السياسي التونسيخصص المبحث األول  •
بعد ثورة  في تونس التوافق السياسي مساراتو  آلياتوفي المبحث الثاني، نتناول   •

2011. 
 .التوافق السياسي تقييمنتائج و وفي المبحث الثالث نتناول   •

 

 ج.م بأبرز ما توصلنا إليه من نتائتل ،بـخاتـمةو ختمنا الدراسة 
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 الفصل األول:
نتقال الديمقراطياإلطار النظري لعملية اإل   

و آلية التوافق السياسي   
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يمثل ضبط اإلطار النظري للدراسة وتحديد مفاهيمها، ضرورة منهجية ومعرفية، ال  
 تجاوزها في إزالة أي غموض.ينبغي 

ونتناول في هذا الفصل، كل من مفهوم اإلنتقال الديمقراطي والتوافق السياسي، إذ 
وأهم وذلك بالتطرق إلى تعريفه، نتقال الديمقراطي، قف في المبحث األول عند ماهية اإلن

جية، التي تدفع المفاهيم ذات الصلة به، ثم نعالج عوامل اإلنتقال الديمقراطي الداخلية و الخار 
النظام السياسي للقيام بعملية االنتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، كما نتطرق إلى 
النظريات المفسرة لها، لنتناول بعدها أهم المعوقات التي تعرقل عملية اإلنتقال الديمقراطي، 

و أسسه  وفي المبحث الثاني نسلط الضوء على ماهية التوافق السياسي من خالل تعريفه
 .وأشكاله، ومن ثم التعرض للعالقة بين التوافق السياسي واإلنتقال الديمقراطي

 وعلى هذا األساس فإن دراستنا تتمحور في المباحث التالية.

 

 نتقال الديمقراطي.المبحث األول: ماهية اإل 

 ماهية التوافق السياسي. المبحث الثاني: 
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 المبحث األول:

 الديمقراطينتقال ماهية اإل 

تعتبر ظاهرة اإلنتقال الديمقراطي من بين المفاهيم التي شغلت العلماء، و الدارسين، 
و المهتمين، بوصفه مفهوم حديث، وينشأ في مجتمعات مختلفة من حيث النضج السياسي، 
لذا نجد أن الباحثين و العلماء، أثاروا جدال حول تحديد مفهومه،  ولفهم هذه الظاهرة أكثر 

تناول في هذا المبحث أربعة مطالب، نتناول في المطلب األول، نشأة و مفهوم سوف ن
اإلنتقال الديمقراطي، وفي المطلب الثاني عوامل اإلنتقال الديمقراطي،  وفي المطلب الثالث 

نتقال الديمقراطي، جاهات النظرية المفسرة لعملية اإلتاإلنتقال الديمقراطي، ونتناول اإلأشكال 
 في المبحث الرابع.  وأهم معوقاته

 

 نتقال الديمقراطيمفهوم اإل المطلب األول: 

 نتقال الديمقراطينشأة اإل  أوال:

شهد العالم الحديث ثالث موجات من اإلنتقال الديمقراطي، وتشير هذه الموجات إلى  
الحركات اإلنتقالية من أنظمة غير ديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية، وقد أثرت هذه الموجات 

عدد من الدول بتحولها إلى الديمقراطية، وقد بدأت أولى هذه الموجات في الواليات في 
و سويسرا، ليصل عدد  ، لتلتحق بها كل من فرنسا و بريطانيا1828المتحدة األمريكية عام 

( دولة مع بداية عشرينات القرن 29نتهجت الديمقراطية إلى تسعة و عشرين )الدول التي إ
  1العشرين.

                                       
 .73ص.  ،مرجع سابقصامويل هنتغتون،  1
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الحكم الديمقراطي وجة الثانية فبدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، وعودة أما الم 
إلى ستة و ثالثين  1962يطاليا و اليابان، ليصل عدد الدول الديمقراطية عام إلى ألمانيا، وا  

( دولة، وتراجعت في بداية الستينات إلى ثالثين دولة، بفعل اإلنقالبات العسكرية في 36)
ا و أمريكا الالتينية، في حين بدأت الموجة الثالثة في منتصف السبعينات في إفريقيا و أسي

ستمرت هذه ، وا  1976تبعتها اليونان بأشهر قليلة، ثم إسبانيا عام جنوب أوروبا، ثم 
التحوالت الديمقراطية في الثمانينات و التسعينات حتى الوقت الحاضر، في كافة دول العالم 

 1و الشمال على نحو متفاوت.الثالث، سواء في الجنوب أ

 نتقال الديمقراطيثانيا: تعريف اإل 

يعد اإلنتقال الديمقراطي مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، حيث يتم ضمن هذه  
المرحلة اإلتفاق على مجموعة من القواعد، لحل الصراعات بأساليب سلمية، تتوج بإقرار 

نتهاج الطرق السلمية و المشاركة السياسية، وا  ات، وتوسيع دستور ديمقراطي و إجراء إنتخاب
 2الحوار، و اإلبتعاد عن األساليب الثورية و العنيفة في التغيير.

ويقصد به عملية تغيير سياسي، تنعكس على المجتمع بكل أبعاده اإلقتصادية،  
طية اإلجتماعية، الثقافية، اإلدارية، تعتمد على التنافس، التفاوض أو التعاقد، وهي غير نم

شكال و مضمونا، حيث تتأثر بأوضاع و خصوصيات كل مجتمع، مع تمسكها بمجموع 
مقومات النظام الديمقراطي، التي تحقق حكم الشعب عبر ضمان أوسع مشاركة و المساواة 
في حقوق المواطنة، وتنافس سياسي، يحتكم على اإلقتراع الحر والعادل، المفضي إلى تداول 

   3شرعية دستور. سلمي على السلطة في إطار

نتقال،  وهو اإل ،ى أنه يحمل مفهوما مركزياولقد عرفه "محمد عابد الجابري"، عل 
من أين؟إلى أين؟ و كيف؟، ويجيب عن هذه األسئلة كما  ويطرح ثالث أسئلة جوهرية وهي:

                                       
  المرجع نفسه ، ص ص. 77- 1.85 

-1988الديمقراطي في النظم السياسية العربية : دراسة حالة النظام السياسي الجزائري التحول مصطفى بلعور،  2
  .29،30، ص ص. (2013ة محمد خيضر بسكرة الجزائر،، أطروحة دكتوراه )جامع2008

نطينة، )جامعة قس دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير-النخبة السياسية و إشكالية االنتقال الديمقراطيزكريا بوروني،  3
 .36(، ص. 2010-2009كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، تخصص الرشادة و الديمقراطية،
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نتقال إلى الديمقراطية، أما من أين؟ فهو يجيب عنه من خالل اإلفبالنسبة للسؤال  يلي،
نتقال يكون من الوضعية التي نحن لمسكوت عنه غالبا، باعتبار أن اإلفهو ا أين؟ إلىالسؤال 

عرفة نتقال بدون متحديد كيفية اإل يتم يجيب على السؤال كيف؟ أي كيف فيها ومن ثم
1نتقال.للوضع الذي يكون منه هذا اإل

 

طبيعة مزدوجة، ألنها تضم مؤسسات النظام القديم وتتسم مرحلة اإلنتقال الديمقراطي ب 
إلى جانب المؤسسات الجديدة، مما يجعل هذه المرحلة من أخطر المراحل، إلحتمال تعرض 

حتوائه مل قيام نظام سياسي هجين، بمعنى إالنظام إلنتكاسات تعيده للخلف، كما من المحت
اإلنتقال الديمقراطي، بأنه عملية  للعناصر الديمقراطية و غير الديمقراطية معا، كما يتميز

 2مؤقتة وممهدة للتحول الديمقراطي.

بناءا على ما سبق، يمكن القول أن اإلنتقال الديمقراطي، هو عملية اإلنتقال من  
ة إلى حكم النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، بمعنى اإلنتقال من حكم الفئة المستبد

التداول السلمي على السلطة  و التعددية و المشاركة نتخابات و األكثرية، حيث تكون اإل
 السياسية.

 نتقال الديمقراطي مع بعض المفاهيمثالثا: عالقة اإل 

يرتبط مفهوم اإلنتقال الديمقراطي بمجموعة من المفاهيم التي تتداخل معه من ناحية، 
الديمقراطي، وتختلف وتستقل عنه من ناحية أخرى، وعليه سنتطرق لمفهوم كل من التحول 

 اإلصالح السياسي و التنمية السياسية.

 

                                       
لشق، كلية ، أطروحة دكتوراه )جامعة الحسن الثاني عين اإشكالية التنمية السياسية في الدول الناميةعزيزة مؤمن،  1

 .33(، ص.2002-2001العام،جتماعية، تخصص القانون قتصادية و اإلالعلوم القانونية و اإل
دراسة حول مستقبل مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي و إشكاليته في ظل المتغيرات  أبو الحسن عمر، " 2

 ، في:2014سبتمبر 4، الحوار المتمدن، "الحالية
?aïd=431302&r=0 http/www.m.ahewar.org/s.asp  ( 01/04/2017، تاريخ اإلطالع .)  
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 التحول الديمقراطي -1

، أن التحول الديمقراطي عبارة عن Samuel Huntigtonيرى صامويل هنتغتون 
مجموعة من حركات اإلنتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، تحدث 

كات اإلنتقال من اإلتجاه المعاكس خالل خالل فترة زمنية محددة، وتتجاوز  في عددها حر 
 .1نفس الفترة الزمنية

رتقاء الممارسة السياسية نتقال الديمقراطي، هو إوما يميز التحول الديمقراطي عن اإل
ة اإلنتقال إلى تكريسها، كقيمة، و ثقافة، اإلجرائية، وحدها األدنى، عند لحظفي حالتها 

 2الديمقراطي، وتطور أدائه نوعيا عبر الزمن.وممارسة عامة، ترسخ نظام الحكم 

 اإلصالح السياسي-2

تخاذ إجراءات متدرجة، من داخل النظام وآليات يعني اإلصالح السياسي القيام بإ 
نابعة من النظام السياسي إلعادة بناءه وتشكيله، بحيث يكون قادرا على التعامل مع 

 .3النظام السياسي الداخلية و الخارجيةالمتغيرات الجديدة و المتجددة، المحيطة ببيئة 

 التنمية السياسية-3

بدأ اإلهتمام بالتنمية السياسية كموضوع دراسة في العلوم السياسية في نهاية القرن  
العشرين، عقب الحرب العالمية الثانية، وقد إختلف الباحثون في إعطاء تعريف لها، فهناك 

ياسية لعمليات عتبارها هي المحصلة السإها، على أنها التحديث السياسي، بمن نظر إلي
 4قتصادي، أو المظهر السياسي المعبر عن هذه العمليات.إ -التحديث السوسيو

                                       
 .72.، صمرجع سابقصامويل هنتغتون،  1
(،     2013، )سبتمبر 415، ع المستقبل العربينتقال الديمقراطي في بلدان مجلس التعاون، علي الكواري، عوائق اإل 2

 .144.ص
(، ص ص. 2010)اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي،  الرأي العام والتحول الديمقراطيمحمد سعد أبو عامود،  3

133،134.  
، أفاق التحول الديمقراطي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية: دراسة مقارنة لحالتي الجزائر ومصرأحمد باي،  4

 .13. (، ص2009-2008لسياسية واإلعالم ،أطروحة دكتوراه )جامعة الجزائر: كلية العلوم ا
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على أنها العملية التي  ،" التنمية السياسية Alfred Diament ألفريد ديامنتعرف "
حتواء نمط جديد من األهداف و إل ،بموجبها يكتسب النظام السياسي قدرة متزايدة

 .1حتياجات، وخلق أنماط جديدة من التنظيماتاإل

نجاز تغييرات متعددة إتسمح ب ،تتضمن عدة مقومات ،يرورة معقدةسكما تعني  
سي تقليدي إلى حديث، نتقال من نظام سيافي مختلف الميادين، تؤدي إلى اإلاألبعاد، و 

عنه كليا من حيث ختلف ، لكن يو جزء من عملية التنمية السياسيةنتقال الديمقراطي هفاإل
أنها تتميز بطابع  ستمرارية، و التنمية تحتاج لمدة أطول لتنتج ثمارها، كماالزمن و اإل

 2معين. حدستمرارية، وال يقف عمرها الزمني عند الديمومة و اإل

طي كالتحول الديمقرا ،مع مجموعة من المفاهيميرتبط نتقال الديمقراطي اإل نستنتج أن 
من نظام سلطوي إلى نظام نتقال هو عملية اإلف ،السياسية و اإلصالح السياسي و التنمية 

 .ديمقراطي

 

 المطلب الثاني: عوامل االنتقال الديمقراطي

الواجب توافرها في سبيل حدوثه، وعلى  نتقال الديمقراطي مجموعة من الشروطلإل 
ن تشابه السياقات المجتمعية الرغم من اختالف هذه الشروط من حالة إلى أخرى، فإ

لمجموعة من النظم السياسية، وتشابه خيارات عمليات التطور السياسي في هذه النظم، 
مكانية أن تؤدي إلى نفس النتائج، وتنقسم شروط اإلنتقال  يؤدي إلى تشابه األسباب،  وا 

و الثانية تنبع الديمقراطي إلى مجموعتين، األولى تنبع من البيئة الداخلية للنظام السياسي، 
من خارج هذه البيئة، ففي بعض األحيان، تكون الضغوط الداخلية هي العامل الرئيسي 

ال، هو التأكيد لإلنتقال الديمقراطي، وفي حاالت أخرى يكون العكس، والمهم في جميع األحو 
 نتقال الديمقراطي شروط و عوامل تدفع في سبيل حدوثه.على أن لعملية اإل

                                       
 .38(، ص. 2007) مركز حقوق اإلنسان و المشاركة الديمقراطية، الدين و السياسة و الديمقراطيةرفيق المصري،  1
 ، في:2012أوت 14نتقال الديمقراطي في التجارب المقارنة"، ربيع الهاشمي، "اإل 2

?m=1 1468.html-spot-rabi3o.blogspot.com/2012/08blog/:/http ( 22/04/2017، تاريخ اإلطالع        .) 
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 لداخليةالعوامل اأوال: 

هناك العديد من العوامل الداخلية التي تلعب دور كبير في عملية اإلنتقال  
 الديمقراطي، والتي يمكن توضيحها على الشكل التالي:

 النخبة الحاكمة -1

إلنجاح عملية اإلنتقال الديمقراطي، البد على النخبة السياسية إدراك البدائل المتاحة، 
لتغيير النظم السلطوية، والبدء بعملية اإلنتقال الديمقراطي، و التوقيت، واألسلوب المناسب 

إلى جانب توفير عوامل أخرى، تتمثل في تنامي دور الطبقة الوسطى و مؤسسات المجتمع 
 .1المدني من أحزاب ونقابات

،  الحضاري ى إلى تعزيز اإلصالح اإلجتماعي، و هي التي تسع النخبة السياسيةن إ
فبعد وفاة الجنرال  ،سبانية أحسن مثال عن ذلكالحالة اإلو اإلقتصادي، و تمثل 

ستطاع الملك خوان انيا، وا  سبذي سمح بعودة النظام الملكي إلى إال ، Franco"فرانكو"
ل تداول سلمي في أو  ،1982نتقال الديمقراطي عام عملية اإل، القيام ب Juan Carlosكارلوس

  2نتخابات البرلمانية.للسلطة في أعقاب اإل

الديمقراطي، سيكسب الدولة  أنهم في تبنيهم الخيار ،عتقاد النخب الحاكمةإضافة إلى إ 
ليها، ويفتح أمامها المساعدات قتصادية و سياسية، ويخفف من العقوبات عمنافع إ

لتمسك بالسلطة تفوق تكليف نمائية، وكذلك إدراك هذه النخب أن تكاليف ااإلقتصادية و اإل
 .3نتقال الديمقراطياإل

ادرة على ونصل إلى أنه، كلما كانت هناك نخبة حاكمة راغبة ومؤمنة بالتغيير، وق 
  ت فرص نجاح عملية اإلنتقال الديمقراطي.مواجهة المعارضين، إزداد

                                       
(،          2004)عمان: دار الحامد للنشر و التوزيع،  بين التأصيل الفكري و المقاربة السياسيةالديمقراطية فايز ربيع،   1

 .180ص. 
)المعهد المصري للدراسات السياسية و  قراءة نظرية: الديمقراطية و التحول الديمقراطي، دراسات سياسيةحمد، أإيمان   2

 .3ص. (،2016، 2اإلستراتجية ، ج
 .58، ص. ع سابقمرجمصطفى بلعور،  3



اإلطار النظري لعملية االنتقال الديمقراطي وآلية التوافق السياسي:  الفصل األول  

 

 
23 

 المجتمع المدني -2

يعبر المجتمع المدني عن كيان وسيط بين الدولة و المجتمع، ويشمل على تنظيمات  
مدنية و تنموية، ويتميز عن الدولة، بأنه يهتم بالقضايا العامة أكثر مهنية،  إقتصادية، ثقافية،

من الخاصة، ومؤسساته تتسم بالتعددية و اإلختالف، كما أنه مستقل عن النظام الحزبي، 
ويضطلع بمهام، من شأنها ترسيخ التحول الديمقراطي، من خالل توجيه سلطة الدولة، ودعم 

راطية، وصنع القادة السياسيين، وتكمن قوة المجتمع المدني مفاهيم المشاركة و الثقافة الديمق
خضاعها للرقابة  في الترسيخ الديمقراطي، باعتباره أداة هامة لتصحيح مسار الحكومات، وا 
العامة، و يعمل على زيادة المشاركة السياسية وتوفير قنوات التعبير، مما يتيح الفرصة 

 .1لبعض الفئات للمطالبة بحقوقها

ال يمكن إيجاد مجتمع مدني حقيقي، إال من خالل تكريس الديمقراطية،  حيث أنه 
ويتطلب نطاق توسيع الديمقراطية محليا، بتجديد المجتمع المدني، وتوسيع نطاقه و تفعليه 

 .2بوصفه البنية التحتية للحياة السياسية

دور ومن األمثلة عن دور المجتمع المدني في دفع عملية اإلنتقال الديمقراطي، ال 
الذي لعبه عمال التضامن في بولونيا، في دفع النظام التسلطي للدخول معهم في مفاوضات، 

جراء اإلإنتهت بحصولهم على اإلعت نتخابات، التي آلت نتائجها لنقابة راف الرسمي وا 
 .3التضامن

نجد أن العالقة بين المجتمع المدني و الديمقراطية عالقة وثيقة، حيث تلعب 
ع المدني دورا هاما، في عملية اإلنتقال الديمقراطي، وهذا راجع لعدة عوامل، تنظيمات المجتم

أهمها قرب هذه التنظيمات من المواطن وتغلغلها داخل المجتمعات، ما يجعلها وسيلة لتعبئة 
 األفراد.

                                       
(،     2004) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد هللا،   1

 .302ص. 
   محمد عثمان الخشن، المجتمع المدني )القاهرة: األمل للطباعة و النشر،2004(، ص.2.93 

3 Michael Bernard, Civil Society and democratic transition in East- Europe ,political  quality , vol 108, N1 , 

)summer 1993), P.37. 
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 نهيار شرعية النظم التسلطيةإ -3

ستنفاذ هذه هو إالنظم التسلطية،  حيث أن من بين أحد العوامل المسؤولة عن إنهيار
 النظم للغرض الذي أنشأت من أجله، بمعنى أنها نجحت في حل المشاكل التي دفعتها لتولي

ستقطاب إجتماعي، عنف سياسي(، أو على العكس، قد مقاليد السلطة )أزمة إقتصادية، إ
تكون أخفقت في تحقيق ما سعت إليه، كما يفقد النظام شرعيته، بسبب التغير في القيم 

ية، إذ يصبح المجتمع أقل تسامحا مع النظام السلطوي، وينبغي اإلشارة على أن المجتمع
مشاكل الشرعية بالنسبة لنظام ما، قد ال تكون بطريقة آلية إلى إنهياره، بل أنها تنذر بمواجهة 

 1النظام للعديد من التحديات المؤسسية.

ر في فق هذا األخيستمرار النظام السياسي، فإذا أختعد الشرعية من أهم مرتكزات إ
حتياجات المواطنين ومواجهة األخطار الخارجية، أدى ذلك حل مشاكل المجتمع والوفاء بإ

 إلى فقدان النظام لشرعيته وللرضا الشعبي. 

 العوامل االقتصادية -4

إن بعض اإلنجازات اإلقتصادية التي يحققها النظام غير الديمقراطي في بعض  
إمكانيات اإلنتقال الديمقراطي، فالتنمية اإلقتصادية وزيادة الفترات، قد تعزز من فرص و 

رتفاع معدالت التعليم، كلها عوامل تساهم في خلق بيئة مالئمة  متوسط دخل الفرد، وا 
 2لإلنتقال الديمقراطي.

ولقد أشار صامويل هنتغتون على أهمية التطور اإلقتصادي في تحقيق الديمقراطية، 
د مهد لقيام الموجة الثالثة للديمقراطية بثالث طرق، الطريقة بحيث أن النمو اإلقتصادي، ق

األولى، تحققت نتيجة الطفرة التي شهدتها أسعار النفط، والثانية نتيجة وصول عدد من الدول 

                                       
)بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،   المجتمع المدني و الديمقراطيةعلي عباس مراد،  1

 .                                    57ص. ،(2009
 في: 14/02/2013توفيق إبراهيم، االنتقال الديمقراطي: إطار نظري، حسنين 2

http://studies.aldjazeera.net/ar/files/arabworddemocracy/2013/01/201312495334831438.html ، تاريخ
 (.13/04/2017) اإلطالع
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إلى مستويات نمو إقتصادية عالية، ساهمت في تحقيق عملية اإلنتقال الديمقراطي، أما 
مو اإلقتصادي الشديد السرعة إلى زعزعة األنظمة الطريقة الثالثة، فارتبطت بتحقيق الن

 1الشمولية في عدد من الدول.

نتقال الديمقراطي والتغيير ي من العوامل المهمة في عملية اإلقتصاديعتبر العامل اإل
السياسي، حيث تؤثر األبعاد اإلقتصادية على عملية اإلنتقال الديمقراطي تأثيرا مزدوجا، 

قتصادية، هو أحد األسباب الدافعة لإلنتقال، وفي نفس الوقت ية اإلق في عملية التنمفاإلخفا
 وجود هذه التنمية يوفر فرص ويتيح اإلمكانيات لتفعيل هذه العملية ونجاحها.

 : الثقافة السياسية5

ونعني بها مجموعة من القيم و المعتقدات السياسية المسيطرة في الدولة، لذلك كلما  
ساعد هذا في عملية اإلنتقال الديمقراطي، ويختلف دور العامل كانت ثقافة سياسية صحيحة، 

الثقافي من مرحلة ألخرى، حيث في بداية عملية اإلنتقال تكون الثقافة أقل أهمية و أكثر 
تكيفا، وعند بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية، تبرز أهمية الثقافة السياسية، وفي مرحلة 

يف يتعايشون مع هذه المؤسسات وكيف يديرونها تعزيز الديمقراطية، يتعلم المواطنون ك
 .2ويعملون داخلها

 العوامل الخارجيةثانيا: 

باإلضافة للعوامل الداخلية، للعوامل الخارجية دور في عملية اإلنتقال الديمقراطي  
 خاصة في الدول النامية.

 

 

                                       
  صامويل هنتغتون، مرجع سابق، ص. 1.120 

، مذكرة لنيل شهادة 2009-1999ستقرار السياسي في الجزائرالديمقراطي على اإلتأثير التحول مد إسماعيل، أحإسراء  2
الماجستير في العلوم السياسية )جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

 .10(، ص. 2012/2013
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 المؤسسات المالية الدولية -1

الديمقراطي، وذلك من خالل تقديم حيث برز دورها في دعم عمليات اإلنتقال  
المساعدات اإلقتصادية التي تمر بمراحل االنتقال، أو تقديم الدعم المادي و الفني لألحزاب 
السياسية، و منظمات المجتمع المدني، ومثال عن ذلك فرض الواليات المتحدة األمريكية 

على تسهيالت و مجموعة من الضغوط و العقوبات على النظم السلطوية، مقابل حصولها 
 .1مساعدات و قروض مالية

وهناك نوعان من المساعدات المقدمة لألنظمة اإلستبدادية، األولى بدأت مع نهاية  
السبعينات و بداية الثمانينات من القرن العشرين، الذي ركز على اإلصالح اإلقتصادي في 

انية بدأت في مطلع ظل األزمات اإلقتصادية التي كانت تعاني منها الدول النامية، والث
التسعينات، و التي ركزت على المشروطية السياسية، من خالل إجراء إصالحات ديمقراطية 

   2و إحترام حقوق اإلنسان، مما شكل ضغطا على الدول إلنتهاج المسار الديمقراطي.

 النظام الدولي بعد الحرب الباردة -2

الشمولية في أوروبا شهدت البيئة الدولية تغيرات جذرية في أنظمة الحكم   
الشرقية و اإلتحاد السوفيتي، وتحول أغلبها إلى الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي، 
وهذه الثورة الديمقراطية، أدت إلى تدعيم اإلتجاه نحو التغيير و اإلصالح، لدى حكام النظام 

ذجها، بمعنى أن الشمولي في مختلف بلدان العالم الثالث، من أجل إلحاقها بقيمها و نما
الغرب يشجع الدول الخارجة عن سيطرته باإلنتقال الديمقراطي، من أجل إخراجها من دائرة 
نفوذ الدولة المنافسة له، وذلك خوفا منه من قيام أنظمة سياسية، تحمل رؤى وطنية مختلفة 

                                       
جامعة بسكرة،  ،مجلة المفكراءة في المؤثرات الدولية"، ، قر حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربيعمر مرزوقي، " 1
 .172،171(، ص ص. 2014، )جانفي 10ع
)عمان: دار الراية للنشر و  االنتخابات و عملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرةقوي بوحنية و آخرون،  2

 .228(، ص. 2001التوزيع،
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ب عن ما يريده الغرب، و تعمل على توزيع الموارد المحلية بطريقة تقلص من سيطرة الغر 
 1عليها.

 نتشار أو المحاكاة )كريات الثلج(اإل  العدوى أو -3

في دولة ما، يشجع على إحداث إنتقال نتقال الديمقراطي إن نجاح اإل  
ديمقراطي في دولة أخرى، ولعل أن وجود نماذج ناجحة في أوائل الموجة شجعت دوال أخرى 

لقد لعبت الثورة على المضي قدما، وأصبحت بذلك نموذجا سياسيا للدول األخرى، و 
التكنولوجية دورا في تعريف الدول بالنماذج الناجحة، و أصبح على النظم اإلستبدادية من 

 2الصعب إخفاء المعلومات عن شعبها من العالم الخارجي.

، من حراك شعبي التي انطلقت من تونس 2010ومثال عن هذا النوع ما جرى أواخر  
ستمرت في الحكم لعقود تغيير أوجهة أنظمة، إت لتنتقل لدول عربية أخرى، التي استطاع

 طويلة)مصر، ليبيا..(. 

 التدخل الخارجي -4

خالل تدخل قوى أجنبية في عملية اإلنتقال الديمقراطي، وال يرتبط  ويكون ذلك من 
األمر فقط بالتدخل العسكري المباشر، بل يؤثر بشكل غير مباشر في عملية اإلنتقال 
الديمقراطي، وذلك من خالل اإلعانات التي تمنحها دول أجنبية، و أحسن مثال عن ذلك 

ت غطاء الديمقراطية، ما شكل ضغط على التدخل األمريكي في العراق،  والتي جاءت تح
 .3تجاه الليبرالية اإلقتصادية و السياسيةاألنظمة التسلطية، و تحريكها في إهذه 

                                       
(، ص ص. 1994)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الديمقراطي:دراسة نقديةحول الخيار برهان غليون و آخرون،  1

117،116.  
  مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص ص. 2.39،38

، مذكرة ماستر 2006-1990العولمة وأثرها على عملية اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي فوز نايف ريحان،  3
  .94(، ص. 2007التخطيط والتنمية السياسية، )جامعة النجاح الوطنية نابلس، تخصص 
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 1990-1975خالل الفترة حالة غزو عسكري  216حيث كشفت دراسة تناولت  
رتفاع عدد الحاالت التي تدخلت فيها الدول الديمقراطية عسكريا، لفرض عن زيادة إ

   1راطية في دول غير ديمقراطية.الديمق

 نقالب العسكري اإل  -5

اإلنقالب العسكري، هو فعل معادي للديمقراطية، ويعني تجميع السلطات في   
 يد العسكريين بقوة السالح، والذي بدوره ينقسم إلى شكلين:

حداث تغيير ايجابي في هيكل  ويكون إما باإلطاحة بنظام شمولي أو إستبدادي، وا 
السياسي، من خالل تسهيل إجراء إنتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة، وينتهي هذا النظام 

 اإلنقالب بنقل السلطة من قبل ضباط الجيش إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، مثال ما حدث
 Slazar و اإلطاحة بنظام "سالزار"  1974نقالب عام في البرتغال، عندما قام الجيش بإ

 2الديكتاتوري و اإلنتقال بالبالد إلى حياة ديمقراطية.

أو أن يتخذ شكل تدويري للسلطة، وذلك من خالل تغيير األشخاص مع بقاء النظام،  
يح بهم، ويكون حيث يضع قادة اإلنقالب ضباطا من الجيش مكان القادة السياسيين الذين أط

 1969مثلما حدث في ليبيا عام ستحواذ على السلطة مدى الحياة، هدف الضباط، هو اإل
 3عندما انقلب معمر القذافي على الرئيس الملم السنوسي.

 ثورة المعلومات -6

همت ثورة المعلومات و اإلتصال و مختلف أدواتها، كاألنترنت و الفضائيات أس 
ووسائل اإلتصال المختلفة من تحويل العالم إلى قرية كونية، سمحت بالشعوب باإلطالع 

                                       
بيروت: )  الديمقراطية و حقوق اإلنسان في الوطن العربي-الديمقراطية و هموم اإلنسان العربي المعاصرعلي هالل، 1

 . 35(. ص. 1983مركز دراسات الوحدة العربية، 
 في: 10/11/2013، 4271مدن،عنقالب الثوري بالجيش الوطني"،الحوار المترياض حسن محرم، "عالقة اإل 2

 
?aid=386279 http/www.ahewar.org/debat/show.art.asp

 (.13/04/2017، تاريخ اإلطالع ) 

 :، في31/07/2013، 314نقالبات العسكرية"، مجلة البيان،عالعزيز الزهيري، "صور من سجل اإل شريف عبد 3
http//ar islamway.net/article/1711  ( 15/06/2017، تاريخ اإلطالع                                .)     
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ألفكار و المعتقدات و القيم، مما أجبر الحكومات و األنظمة السياسية التكيف على مختلف ا
مع هذه الثورة، ألنها  لم تعد تتمكن من السيطرة على سكانها وحدودها، ولجأت حينها الدول 
إلى التخفيف من القيود على الحريات و السماح بالتعددية السياسية، و الحد من تدخل 

 1مؤسسات المجتمعية.المؤسسات األمنية في ال

نتقال الديمقراطي، تتمتع بالخصوصية من دولة ألخرى ومن فترة ألخرى،  إن تجربة اإل 
وفي الدولة الواحدة، حيث يلعب كل عامل من العوامل السابقة دورا في عملية اإلنتقال 

يجب نتقال ديمقراطي، لذا بدوره ال يؤدي بالضرورة إلحداث إ الديمقراطي، كما أن عامل واحد
 أن يكون هناك تداخل و تكامل بين هذه العوامل.

 

 المطلب الثالث: أشكال االنتقال الديمقراطي

ويقصد به األنماط التي يتم  إتباعها للقضاء على النظم غير الديمقراطية و تأسيس  
 نظم ديمقراطية، فقد يكون بنمط التحول، أو باإلحالل، أو من خالل التحول اإلحاللي.

  Transformationالتحول/التحول من أعلى إلى أسفل : أسلوبأوال

ذا النمط دورا يسميه البعض بمنحة الديمقراطية، حيث تلعب القيادة السياسية في ه 
محاوالت  أن ،نتقال الديمقراطي، وذلك من خالل شعور النخبة الحاكمةمهما  في عملية اإل

تجاه الجماهير قريبة إستخدام القوة و العنف إن عملية أقاق عن النظام القائم قد زادت، و نشاإل
 متصاصإل اإلصالحاتبعض  إجراءوذلك من خالل  ،الحكام المبادرة يأخذالوقوع، لذلك 

 .2من المخاطرة بترك الحياة أفضلالغضب الشعبي، وتطبيق المخاطرة بترك المنصب 
عملية  جراءبإهم أنفسهم يقومون  ،النظم الديمقراطية وليمسؤ  أن ،اآلليةتعني هذه 

، والقدرة لعملية الجرأة، وهذا النوع بحاجة لوجود قادة يمتلكون الميول الديمقراطية و التحول
                                       

أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات و البحوث  ) الديمقراطي و حرية الصحافة في األردن لتحولجمال الشلبي، ا 1
 .35،34(، ص ص.2009اإلستراتجية، 

2
:lynne Rienner pubblishers, 1995),         ,(LondoncountriesPolitical culture and democracy Larry Diamond,  

p. 45.                                                                                                                                       
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تفاق بين قادة النظام غير إفالبد من وجود  ،التحول الديمقراطي، ولكي يتم تدشين هذا التحول
 1.التخلي على السلطة سأساالمعارضة على الديمقراطية وبين 

( حالة، من مجموع خمسة و 16التحوالت إلى حوالي ستة  عشر)وقد بلغت هذه 
ثالثين عملية إنتقال خالل الموجة الثالثة، أو في طريقها إلى الحدوث مع نهاية الثمانينات، 
و هذه الحاالت الستة عشر للتحول الديمقراطي، كانت تشمل تحول خمس حاالت من نظم 

ثمانية نظم عسكرية، ويتطلب عملية التحول من الحزب الواحد، وثالث ديكتاتوريات فردية، و 
الحكومة، أن تكون أقوى من المعارضة، حيث كانت هذه األخيرة في كل من هذه الحاالت 
أضعف من الحكومة بدرجة واضحة في بداية العملية على األقل، ففي البرازيل على سبيل 

تكن هناك أزمة  المثال في بداية التحول، لم تكن هناك معارضة سياسية تذكر، ولم
 2اقتصادية، وال انهيار لجهاز القمع بسبب الهزيمة في الحرب.

ويتضمن التحول من أعلى إلى أسفل، ثالث مراحل تبدأ بمرحلة ضعف النظام، و  
ظهور نخب إصالحية داخله، ومعارضة ديمقراطية خارجه، ومن ثم تبني النظام مجموعة 

م ديمقراطي جديد، وعادة تأتي الخطوات من الخطوات اإلصالحية، وتنتهي بإقامة نظا
اإلصالحية التي يتبناها النظام على هيئة شكلية دون تطبيق مبدأ التداول على السلطة، أو 
إجراء انتخابات ديمقراطية، إال أن شروع النظام بالسماح للممارسة السياسية، حتى لو كانت 

طوات حقيقية نحو شكال، يؤدي إلى المزيد من الضغوط عليه، فيضطر للقيام بخ
قتناع النخب الحاكمة داخل النظام الحاكم بالديمقراطية، لديمقراطية، ويتميز هذا النظام بإا

وعدم القدرة على اإلستمرار بالنهج القديم، وتمتعه بقوة أكبر من قوة المعارضة، سواء من 
ي، وتختلف طرق داخل النظام أو خارجه، فتكون رغبة النخب القوة الدافعة لإلنتقال الديمقراط

الوصول إلى الحكم، سواء بموت مؤسس األنظمة القديمة، أو مجيء اإلصالحيين من 
 3المؤسسة العسكرية نتيجة إنقالبات عسكرية .

 Replacement: أسلوب اإلحالل/التحول من أسفل إلى أعلى ثانيا

                                       
 .197.ص (2009بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ،)نتقال إلى نظم حكم ديمقراطيةمداخل اإل  عبد الفتاح ماضي، 1

  صامويل هنتغتون، مرجع سابق، ص. 2.197
 .48-44، ص. مرجع سابقعبد الفتاح ماضي،  3
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مما  ينتج نمط اإلحالل، نتيجة عجز النظام التسلطي في مواجهة أزمة وطنية خطيرة، 
يعرض النظام لضغوط كبيرة من المعارضة الشعبية، في الوقت الذي تكون فيه النخب ترغب 
في الخضوع لإلرادة الشعبية، ومن غير المحتمل أن يستقر النظام الديمقراطي وفقا لهذا 
النمط ، فإمكانية عودة النظم التسلطية بأشكال جديدة و مختلفة تظل قائمة، وتشمل عملية 

ث مراحل متميزة، الكفاح إلسقاط الحكومة، سقوط الحكومة، والكفاح بعد سقوط اإلحالل ثال
، فكانت عمليات اإلحالل 1990الحكومة، ولم تحدث سوى ستة حاالت إحالل حتى عام 

نادرة اإلنتقال من نظام الحزب الواحد )حالة واحدة بين إحدى عشر حالة(، و األنظمة 
لة(، وتزداد إنتشارا بين حاالت اإلنتقال من العسكرية )حالتان من بين ستة عشر حا

 1الديكتاتورية الفردية )ثالث حاالت من بين سبع حاالت(.

وهو نمط يأتي بعد سقوط النظام التسلطي، بسبب ثورة شعبية أو موت الحاكم، وال  
بالضغوط الشعبية ، لكن إقامة  Linzينتج عن تعاقد بين النخب، فهو متعلق حسب"لينز" 

يمقراطية و ترسيخها، تعتمد بالدرجة األولى على دور النخب الجديدة ، كما كان قواعد الد
 2، فقد تكون النتيجة عكس ذلك ببروز نظام تسلطي أخر.1973الحال في البرازيل بعد 

، حيث أن 2011جانفي  25و أمثلة عن هذا النمط ما حدث في مصر في ثورة  
لشعب هو الذي يفرض عملية اإلنتقال األزمة فجرتها المطالب الشعبية، بمعنى أن ا

الديمقراطي على السلطة، بفعل تدهور األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية، حيث يعبر عنها 
 بالعنف و االحتجاجات.

 Transplacement      : أسلوب اإلحالل التحوليثالثا

وهو نمط يتم باإلشتراك بين نخب الحكم و المعارضة على أساس التفاوض و  
يات، نتيجة تراجع سلطة النظام اإلستبدادي و تحرك المعارضة إلستغالل الوضع، مع التسو 

لتسويات و ترتيبات عدم قدرتها على إحداث كل التغييرات التي تستهدفها، فيتم اللجوء إلى ا
ستقرار النظام، وتضعه على مسار الديمقراطية مع حماية مصالح النخب سياسية تتضمن إ

                                       
  صامويل هنتغتون، مرجع سابق، ص ص.1.217-195

 .67، ص.مرجع سابقزكريا بوروني،  2
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ترسيخ الديمقراطية في هذه الحالة، على توازنات القوة و طبيعة بين الطرفين، ويتوقف 
 1الصفقات المعقودة، فقد تنسحب النخبة المستبدة من الحكم مقابل العفو السياسي.

وتتعدد أنواع هذه التفاوضات وتتباين من دولة ألخرى، و تختلف األطراف حسب  
النخب المدنية حول دور كل منها ظروف الدولة، فقد يكون اإلتفاق بين النخب العسكرية و 

اسية حول المشاركة السياسية و في مسار التحول الديمقراطي، أو أن تكون بين األحزاب السي
نتخابات، أو بين مؤسسات النظام و بين اإلتحادات العمالية و رجال األعمال، وقد يكون اإل

ها في إحالل النهج لتزام األطراف و رغبتمكتوبا أو غير مكتوب، ويعكس مدى إاإلتفاق 
 2الديمقراطي.

( حالة، من حاالت اإلحالل 35وهناك إحدى عشر حالة من مجموع خمسة وثالثين) 
التحولي التي بدأت في الثمانينات و التسعينات، وكانت أشد هذه الحاالت تميزا، كان في 

يات بولندا، وتشكوسلوفاكيا و أورغواي، و كوريا، حيث كانت الجماعات السائدة في عمل
اإلحالل التحولي، في كل من الحكومة و المعارضة تدرك عجزها عن تحديد طبيعة النظام 
السياسي المستقبلي في بالدها، وكان زعماء المعارضة و الحكومة، يقومون بتعزيز هذه 
اآلراء باعتبار قوة كل واحد منهم، ويستقرون على جدلية سياسية ، فمن جهة نجد أن 

من بفكرة تحقيق إسقاط الحكومة في مرحلة ما في المستقبل القريب، المعارضة تعتقد أو تؤ 
ومن جهة أخرى نجد الحكومة، تعتقد أنها تستطيع احتواء المعارضة و إخمادها دون تحمل 

 3تكاليف باهظة ، فكانت عمليات اإلحالل التحولي تحدث عندما تتغير إعتقادات الطرفين.

يمقراطي، ففي النمط األول يكون للنخب الحاكمة تمثل هذه األنماط أشكال اإلنتقال الد 
دور حاسم، خاصة في األنظمة السلطوية، حيث تتم عملية اإلنتقال الديمقراطي بمبادرة من 

 داخل النظام التسلطي دون تدخل من جهات أخرى.

                                       
 نفس المكان. 1
 .42،41، ص ص.مرجع سابقمصطفى بلعور،  2
 .228،227، ص ص. مرجع سابقصامويل هنتغتون،  3
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من أكثر األنماط تميزا أما النمط الثاني فالتحول يكون من خالل الشعب، ويعد 
أعمال اإلحتجاجات من جانب التنظيمات الشعبية، و اإلضطرابات العامة نتشار بالعنف، وا  

 غير المنظمة.

في حين النمط األخير، تتم عملية اإلنتقال الديمقراطي، عن طريق مبادرات مشتركة 
بين النخب الحاكمة و النخب المعارضة، ونجد أن أفضل نمط إلحداث اإلنتقال الديمقراطي 

السياسي من تلقاء نفسه، وهذا يجنبه الضغوط الداخلية و الخارجية هو الذي يبادر به النظام 
 ويحقق اإلستقرار لشعبه.

 

 وأهم معوقاته. نتقال الديمقراطيجاهات النظرية المفسرة لعملية اإل تالمطلب الرابع: اإل 

لقد إهتم الباحثين و الدارسين في العديد من بلدان العالم بظاهرة اإلنتقال الديمقراطي،  
ختالف إلى النظريات المفسرة لها، ورغم إمن خالل التعريف و العوامل، باإلضافة وذلك 
تفقوا على وجود ثالث مداخل رئيسية لتفسير اإلنتقال ت النظر بين الباحثين، إال أنهم إوجها

 نتقال الديمقراطي العديد من المعوقات التي تواجهه.أن لعملية اإلالديمقراطي، ونجد 

 نتقال الديمقراطيفسرة لعملية اإل النظريات الم: أوال

 نظرية الحداثة -1

، ويرى أنصار هذا اإلتجاه أن الديمقراطية، هي  S. Martin Lipsetمن أهم روادها  
نتيجة للنمو اإلقتصادي، بمعنى أن التطور االقتصادي يرافقه تغير في بنى ووظائف 
المجتمع، من خالل إنتشار الثقافة و التعليم ووسائل اإلتصاالت، وزيادة الدخل وتحسن 

 في زيادة عدد  المتعاملين، المستوى المعيشي، مما يؤدي إلى زيادة الطبقة الوسطى، ويساهم
مما ينتج عنه تطور سياسي، من خالل تنامي مطالب المواطنين السياسية، التي تشكل  

   1ضغوطا تؤدي إلى إسقاط النظام السلطوي.
                                       

) رام هللا: المؤسسة الفلسطينية لدراسة  نتقال إلى الديمقراطية: إعادة نظر في براد يغم التحولنظريات اإل جوني عاصي،  1
 .32،31(، ص ص. 2006الديمقراطيات،
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ادية تجعل من الفرد حرا، و أكثر تعتبر المدرسة التحديثية، أن التنمية اإلقتص 
صبح أكثر لتعليمي، ووضعه الوظيفي، يستقاللية، ومع تحسن مستواه المعيشي، و اإ
ستقاللية ماليا، و فكريا، و إجتماعيا، مما يمكنه من إنشاء المنظمات التي تخلق حالة من إ

المعارضة، التي تسعى إلى اإلستقالل السياسي، وتعمل من أجل الحصول على الحقوق 
 1المدنية و السياسية،  التي تعتبر أحد ركائز التحول الديمقراطي.

تتضمن أفكار هذه المدرسة، الربط بين الديمقراطية الليبرالية و التقدم اإلقتصادي، و  
وضرورة توفر مجموعة من الشروط اإلقتصادية و اإلجتماعية لنجاح عملية التحول 
الديمقراطي، حيث أنه كلما إرتفع مؤشر النمو اإلقتصادي، إرتفع الدخل الفردي، ثم التوسع 

إنتشار أوسع للتعليم، والذي بدوره يرفع من نسبة المشاركة السياسية، في القاعدة الشعبية، ثم 
كما أن هناك عالقة وطيدة بين التنمية اإلقتصادية و الديمقراطية، حيث أن النظم 

 2الديمقراطية، ال تنشأ وال تتطور إال في ظل وجود مجتمعات متقدمة إقتصاديا.

ارل ماركس، الذين يرون أن ولقد تعرضت نظرية ليبست للنقد من قبل أنصار ك 
الرأسمالية تزيد من تهميش بعض الطبقات التي تزداد فقرا، وبالتالي تتحول متى توافرت لها 
الظروف المناسبة إلى الثورة على أصحاب الثروة في المجتمع، وتبدأ مرحلة جديدة من 

 .3مراحل التطور التاريخي

 

 

 النظرية البنيوية -2

                                       
تر:عبد النور الخراقي ) بيروت: الشبكة العربية   روح الديمقراطية:الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة،الري ديامند،  1

 .162(، ص. 2014لألبحاث و النشر، 
 .30.، صمرجع سابقجوني عاصي،  2
3hill’s collgek,custom  series USA , -(macgraw political thougt from photo to the presentM. Juuddj  Harmon,  

1994)  ,p. 49.            
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هتمت هذه المدرسة بالبنى اإلجتماعية الطبقية ، وا  Barrington Moorأهم روادها  
نطلق مور بدراسة تطور المجتمع بالمجتمعات األخرى، حيث إداخل المجتمع و بعالقة 

المجتمعات بالمقارنة مع النموذج الغربي، في محاولة من مور لفهم سبب إنحراف هذه 
لغربي(، فقد حدد  أن دراسته المجتمعات عن تطور النموذج المثالي )المجتمع البرجوازي ا

تسعى لتفسير األدوار السياسية البرجوازية، و للفالحين، و لطبقة مالك األراضي في 
 .1التحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي

ويرتكز أنصار هذه النظرية على دور الطبقة الوسطى في فرض رؤيتها السياسية، 
جتماعية من قبل مالك راعات اإلالص ألنهم يرون في حال غيابها، سيتم تحديد مسار

 .2األراضي و الفالحين، وهنا ستقوم الدولة بإنشاء حكم بعيد عن الديمقراطية

تعرضت هذه النظرية إلنتقادات من طرف مجموعة من الباحثين من بينهم الباحثين، 
، هذا األخير الذي اعتبر John Stivensو "جون ستيفانس"  Tida  Scopol"تيدا سكوبول" 

أن مور أهمل دور الطبقة العمالية في عملية اإلنتقال الديمقراطي في أوروبا بين الفترة 
، فمثال الرأسمالية الصناعية تخلق الشروط التي تسهل تنظيم الطبقة العمالية 1870-1939

والشرائح اإلجتماعية الوسطى، ما يصعب على النخب الحاكمة إبعادها من اللعبة السياسية، 
في سويسرا، حيث أتت الديمقراطية، نتيجة ضغوطات من المزارعين الصغار  مثال ما حصل

والبرجوازية الصغيرة المدنية، بينما في فرنسا ساهمت المجموعات المختلفة ذات التوجه 
الدفعة األخيرة للديمقراطية، بفضل دعمها من  1870-1860الجمهوري في نهاية العقد 

 .3رة وفئة الفالحين والبرجوازيينالطبقة العمالية و البرجوازية الصغي

كما إنتقد "تيدا سكوبول" الجذور االجتماعية ألنها عمل ماركسي، وأن مور يتفق مع  
"كارل ماركس" في مفهوم الطبقة االجتماعية، كناتج عن مجموعة من العالقات اإلقتصادية 

"تيدا  ا أن  ذات خصوصية تاريخية، وأن صراع الطبقات، هو الجوهر األساسي للسياسة، كم
                                       

  جوني عاصي، مرجع سابق، ص ص.42، 1.43 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة                                                                         نتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةمداخل اإل إسماعيل الشطي و آخرون،  2

 .55(، ص. 2003العربية،
 جوني عاصي، مرجع سابق، ص ص.3.48،47 
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جتماعية الذي يركز على مصالح الطبقة يوافق "مور" في تفسير الثورة اإل سكوبول" ال
نجليزية عند مور، نتجت من صراع نتائج السياسية، فمثال الثورة اإلاألرستقراطية التي تحدد ال

كية قادته العناصر التجارية األرستقراطية وصغار مالك األراضي، ضد الملك الذي أراد المل
نجلترا دولة ي، في حين أكد "تيدا سكوبول" أن إالمطلقة و المحافظة على النظام اإلقطاع

رستقراطية عليها، و أصبحت غير ا أدى إلى سيطرة مصالح الطبقة األضعيفة بيروقراطيا، م
  1قادرة على معالجة األزمات اإلجتماعية بالوسائل المتاحة لها.

 نظرية دينامكية التحول  -3

، ويفسر أصحاب هذه المدرسة عملية اإلنتقال Dancourt Roustouادها أهم رو  
تخاذ القرارات من البدائل المتاحة، ل دور النخب السياسية في عملية إالديمقراطي، من خال

حيث تشدد هذه المدرسة على أهمية الثقافة السياسية، و التغيير السلمي، وضرورة الحفاظ 
أن مسار التحول الديمقراطي، يمر عبر أربعة مراحل،  على الوحدة الوطنية، ويرى روستو

تبدأ بإتفاق عام بين عدد كبير من المواطنين حول الهوية الوطنية، ثم يليها صراعات ما بين 
الشرائح اإلجتماعية، وبعد ذلك تأتي المرحلة الحاسمة، وفيها تلجأ العناصر النشطة في النزاع 

يأخذ كل فريق  حصته في اللعبة السياسية، وأخيرا تأتي إلى اللجوء إلى المساومة السياسية، ف
المرحلة األخيرة التي تتعلق بتحول هذه األسس من وسيلة لتحقيق األهداف إلى هدف تؤمن 

 .2به جميع األطراف

ومن اإلنتقادات التي وجهت لنظرية دينامكية التحول، نجد إنتقادات كل  من   
التي  Leonardo Afritzerو "ليوناردو أفرتزير" Alberto Milotchi"البيرتو ميلوتشي" الباحثين

تؤكد على دور الحركات اإلجتماعية، مثل الحركات النسوية و العمالية وحركات حقوق 
شترط شرط " إ Rustoاإلنسان في عملية اإلنتقال الديمقراطي، ضف إلى ذلك نجد أن "روستو

أن القومية، هي عدائية للديمقراطية، الوحدة الوطنية لنجاح التحول الديمقراطي، عندما فسر 

                                       
  المرجع نفسه ص.49. 1

، أطروحة دكتوراه )جامعة دوافع و معيقات التحول الديمقراطي في العراق و أبعاده الداخلية و الخارجيةنبيل كريبش،  2
 .39(، ص. 2008باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية،
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تخذت القومية توجها يدعم إقامة مجتمع  مغلق، ألمر ليس دائما، ففي يوغوسالفيا إإال أن ا
 1بينما في بولندا وكازاخستان، القومية تميزت بتوجه يدعم بناء مجتمع مفتوح.

 

 نتقال الديمقراطيمعوقات اإل  ثانيا:

 الديمقراطي، العديد من المعوقات التي تحول دون نجاحه.تتخلل عملية اإلنتقال  

 قتصاديةالتحديات اإل -1

إن غياب وجود قاعدة مبنية على التنافس الحر، يساهم بعدم قيام تحول ديمقراطي  
حقيقي، فوجود سياسات تنموية مناقضة لطموحات المواطنين التي تمارسها المنظمات 

نتشار البطالة، وغياب  المساواة في توزيع الثروات، والتبعية اإلقتصادية اإلقتصادية، وا 
 2للمؤسسات اإلقتصادية والمالية الكبيرة، يجعل من عملية التحول الديمقراطي صعب المنال.

 جتماعية و الثقافيةالتحديات اإل -2

تبرز أهمية التحديات الثقافية و اإلجتماعية في طبيعة المجتمع، إن كان يتصف بقوة  
ذات العالقات القبلية، التي تخلق إنتماءات لألفراد و الجماعات تضعف الوالء البنى التقليدية 

للقبيلة و مؤسساتها، وتظهر أيضا هذه اإلنتماءات في الممارسات و السلوكيات داخل 
مؤسسات الدولة ذاتها، و حتى أحزابها، مما يجعل منها المحدد األساسي في مواقع األفراد 

نتهاج العنف بين ار القيم الديمقراطية، السيما إمما يعكس إنتشومناصبهم داخل أطر الدولة، 
 .3الدولة و المعارضة، وغياب أسلوب الحوار و التعددية الفكرية و السياسية

                                       
  .60،59، ص ص. مرجع سابقجوني عاصي،  1

 في: 2012ماي 3سمية جلولي، "معوقات التحول الديمقراطي"،  2
 http// regionalstudies.arabero.com/t25 ،( 14/04/2017تاريخ اإلطالع.) 
، لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطي وتأخر العرب؟:دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى محمد مالكي و آخرون،  3

 .210،209الوحدة العريبة(، ص ص.)بيروت: مركز دراسات 
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كما أن العامل الثقافي يلعب دورا في عملية اإلنتقال الديمقراطي، حيث أن الثقافة  
أنها تكتسب األهمية القصوى في مرحلة تتغير حيث تكون أقل أهمية في بداية اإلنتقال، إال 
ستيعابهم لمواطنين الثقافة الديمقراطية، وا  تدعيم وتعزيز الديمقراطية، وذلك من خالل تقبل ا

 .1ألهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات، التي من شأنها تحقيق مفاهيم و مؤشرات الديمقراطية

 العالقات المدنية العسكرية -3

تواجه عملية اإلنتقال الديمقراطي، نجد العالقات المدنية من أبرز التحديات التي  
العسكرية، حيث أن نجاح اإلنتقال الديمقراطي يكون في سيطرة المدنيين على العسكريين، 
بمعنى تعظيم التدخل المدني، وتقليل التدخل العسكري في الشؤون السياسية و األمن القومي، 

لسياسي من مخاطر، تبرز في العقلية العسكرية، لما تعكسه سيطرة العسكريين على النظام ا
 .2و ما تقوم عليه من طاعة و مركزية للقرار، والتي تعد نقيضا للحرية و المساواة

 التحديات الدستورية -4

إن اإلنتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، يستدعي صياغة 
ات و اإلنقسامات وبتسويات بين األطراف دستور جديد، خاصة أن هذه المرحلة تتسم بالنزاع

المتصدرة للمشهد السياسي بعد إنهيار النظام القديم، وتظهر هذه التسويات في الدستور 
 .3الجديد

حيث أن غياب البناء المؤسسي، يجعل من الممارسات الشخصية تتفوق على 
على آليات تقليدية،  ستمرار الصراعات السياسية، بناءامارسات القانونية، مما يؤدي إلى إالم

                                       
، )عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، تجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطيةاإل شادية عبد هللا،  1

 .34(، ص. 2005
 .39،38نفس المرجع، ص.  2
(،     2011، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،نتقال الديمقراطيإستراتجية اإل عبد العظيم حنفي،  3

  .          213ص. 
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ويشكل عقبة أمام التحول الديمقراطي، الذي يرمي إلى إدارة الصراع السياسي بأدوات سلمية 
 .1ضمن القواعد القانونية و المؤسسية

 التحديات الدولية و اإلقليمية -5

هناك مجموعة من التحديات الدولية و اإلقليمية التي تؤثر في عملية اإلنتقال 
التحديات متصلة باإلتفاقات و المعاهدات الدولية و اإلقليمية المبرمة مع  الديمقراطي، وهذه

دول العالم، أو مع المنظمات الدولية، وكيف يتعامل معها النظام السياسي الجديد، إن قام 
ن أبقى عليها سوف يؤدي إلى  برفضها سوف يؤثر على الوضع السياسي و اإلقتصادي، وا 

ت هذه المرحلة تتصف بالتوتر الشعبي، كما تتعلق اإلحتجاج الشعبي، خاصة إن كان
التهديدات اإلقليمية بالتهديدات األمنية، كمحاولة دخول الجماعات المسلحة، و تهريب 

 .2نعكاس ذلك على اإلستقرار األمنيالسالح، و المخدرات، و اآلثار، وا  

من ومن خالل دراستنا للمبحث األول، نستخلص أن عملية اإلنتقال الديمقراطي 
المفاهيم الحديثة النشأة، التي يتم بموجبها اإلنتقال من أنظمة تسلطية وغير ديمقراطية إلى 
أنظمة ديمقراطية، ويرتبط مفهوم اإلنتقال الديمقراطي بالعديد من المفاهيم ذات الصلة به، 
كالتحول الديمقراطي، ومفهومي اإلصالح السياسي، و التنمية السياسية، ولحدوث االنتقال 

ديمقراطي، البد من توفر العديد من العوامل الداخلية و الخارجية، إال إن عملية اإلنتقال ال
 الديمقراطي تعترضها العديد من المعوقات و التحديات التي تحول دون نجاحها.

 

 

 المبحث الثاني:

ماهــــــــــــــــــية التوافــــــــــــــق السيـــــــــــــــــــاسي   
                                       

 .209،208، ص ص.مرجع سابقمحمد مالكي و آخرون،  1
، رسالة 2015-2010سياسات حركة النهضة وأثرها على التحول الديمقراطي في تونس محمد سالم هاشم شوبكي،  2

 .90(، ص.2016فلسطين، كلية الدراسات العليا، تخصص التخطيط والتنمية السياسية، ماجستير)جامعة النجاح الوطنية 
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العديد من الدول باإلختالفات الدينية و العرقية ، األمر الذي يؤدي إلى حدوث تتميز  
صراعات ونزاعات، لذا كان من الضروري إيجاد حل وآلية لتجاوز هذه النزاعات، وهذا ما 

 خذ به العديد من الدول.ت تأظهر فعال من خالل التوافق السياسي، الذي أصبح

السياسيالمطلب األول: مفهوم التوافق   

 أوال: نشأة التوافق السياسي

مصطلح التوافق السياسي ألول مرة، على طبيعة عمل الحكومة البريطانية  أطلق 
، حيث عبر على الظاهرة التي سادت الحياة السياسية 1979-1945للفترة الممتدة بين 

وتمثلت بتوافق ستمرت إلى سبعينات القرن الماضي، ة بعد الحرب العالمية الثانية، وا  البريطاني
الحزبين السياسيين )المحافظين و العمال( على السياسة العامة للحكومة، مثل تحقيق 

نتشار تأميم خدمات الدولة في القطاع الصحي، وا  الرفاهية، و الضمان اإلجتماعي، و 
 .1الصناعة

يطانيا تراجعا كبيرا، بسبب أزمة ومع بداية السبعينات، عرف التوافق السياسي في بر  
ستوجب على حزب المحافظين االقتصاد البريطاني، وهو ما إ تفاع أسعار النفط، وتدهورر إ

غايرة لسياسة حزب بالتخلي عن سياسة التوافق السياسي، وبدأ يدعوا إلى سياسة مالية م
جتماعية ومالية جديدة، التي  1979نتخابات العمال، فكانت إ مبنية على سياسة إقتصادية وا 

، وفاز حزب  Marguerite Thatcherافظين بقيادة " مارغريت تاتشر"دعا إليها حزب المح
المحافظين فيها، وأفادت نتائج تلك السياسة اإلقتصادية إلى إزدهار اإلقتصاد البريطاني 

 .2مجددا ، وانتهت بذلك فترة التوافق السياسي في بريطانيا

  تعريف التوافق السياسي ثانيا:

 صطالحي.وضعه، في إطاره اللغوي واإللتعريف التوافق السياسي البد من 

                                       
 في: ،11/07/2013كمال كوكبي، "التوافق السياسي و التوافق الوطني: المفاهيم ووسائل التطبيق والتجارب الدولية"، 1

  ?art=32543 http//www.altaakhipress.com/printart.php ( 15/05/2017، تاريخ اإلطالع.)      

  الموقع نفسه.2
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 أ: لغة

يعرف التوافق لغة، على أنه اإلنسجام والتفاهم، يقال توافق على أو توافق، يتوافق،  
 تفقوا و تفاهموا، أوفق عليه، يقال توافقت أرائهم أي إتوافقا، فهو متوافق، والمفعول متوا

 نسجمت وتقاربت.أي تألفت وا  توافقت وجهات النظر، 

 صطالحاب: إ

تفاق عدة مجموع تأثيرها منفردتين، أو هو إ هو تفاعل عاملين أو قوتين أعظم من
أشخاص من عدة نصوص بشأن موضوع أو مضمون معين، والدفاع عنه بشكل موحد 

 1ليصبح تأثيره أكبر.

رؤى لترشيح الحق ويختلف مفهوم التوافق عن اإلتفاق، كون أن التوافق هو مقاربة ال
الوطني، الذي يصب في مصلحة الوطن، الذي يضمن حق الشعب و الوطن، ويؤسس لدولة 
المؤسسات، ال دولة المصالح و المزاجات الضيقة باإلتفاقات، فالتوافق هو تشابه المواقف 
نتيجة ظروف معينة، أما اإلتفاق كما هو معروف، هو تلك اإلجتماعات  التي تجرى بعيدا 

س الرؤى الوطنية، عالم، و تجرى بين أطراف، تجتمع وتتفق بالرؤى الخاصة وليعن اإل
 . 2تفاق يكون مكتوبا أو شفهياواإل

والتوافق يعتبر آلية مهمة في إدارة المراحل اإلنتقالية، بالنسبة للبلدان التي تعرف  
الحصول  ختارت نظاما سياسيا، يصعب على األحزاب السياسيةالتي إأوضاعا استثنائية، أو 

  3على األغلبية من المقاعد.

ومن بين التعاريف المقدمة لمصطلح التوافق السياسي، نجد  تعريف عمار علي  
حسن، وهو أن  تتعاون جميع القوى المتنافسة على تحديد األهداف و اإلجراءات، وذلك من 

                                       
                                                                 في:  معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، 1

  ar/-http://www.almaany.com/ar/dict/ar ،  (.10/09/2017)تاريخ اإلطالع                                                                                                                                                                               
  2  الموقع نفسه.

 :، في12/10/2015ماجد البرهومي، التوافق في التجربة السياسية التونسية،  3
http://www.alquds.co.uk/?p=416817( 13/09/2017، تاريخ اإلطالع.) 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.alquds.co.uk/?p=416817
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الت، طراف المتنافسة للخالفات و الصراعات  السياسية بمنطق التناز تجاوز األ خالل
للمحافظة على المصلحة  العامة ، ورفضا للمحاصصات السياسية للمناصب القيادية 

 .1للدولة

تفاق عام يكون  بين األحزاب السياسية على يعرف التوافق السياسي، على أنه إ كما 
إدارة شؤون البلد،  وذلك بناءا على أسس توافقية، بغض النظر عن حجم تمثيلها البرلماني 

حزاب الصغيرة و الكبيرة(، وألن هذا المصطلح ظهر مباشرة بعد الحرب العالمية الحقيقي )األ
 post war political 2الثانية، سمي في بعض المراجع بالتوافق السياسي لفترة ما بعد الحرب

consensus. 

التوافق السياسي هو مصطلح في العلوم السياسية، يقصد منه تعاقد طرفين مختلفين،  
 تسوية قضية سياسية، أو إدارة الحكم، بأسلوب تشاركي على أساس التعاون وأو أكثر على 

نطالقا من اإلتفاق على السياسات العامة للحكومة بعد اإلحترام، ودون نفي خصوصياتهم، إ
 .3نقاشها، وصوال إلى تنفيذها، مرورا بالمصادقة عليها عبر البرلمان

اإلنفالت السياسي و األمني، وغياب  وهو تكييف مبدأ األكثرية و األقلية في مرحلة 
سلطة الدولة ومؤسساتها و أجهزتها، وبروز نزاعات على مختلف المستويات السياسية 

 .4واإلجتماعية لصالح اإلنحيازات الطائفية و العشائرية والمذهبية

فالتوافق إذن يعني التفاهم والتعاون، وهو مخرج من مخرجات األزمات و المشاكل،  
ة إيجاد حل لها، بحيث يمكن أن يكون التوافق مثال حول قضية معينة تهم في ظل صعوب

 المصلحة العامة، كصياغة دستور أو تجاوز أزمة معينة أو سياسة عامة.

                                       
 ، في:30/03/2012عمار علي حسن على الصفحة الرسمية ،  1

//free.facebook.com/permalink.php ?story_fbid=421805984502932&id=117728944910639&_rdc=1&_rd 

 (. 15/06/2017تاريخ اإلطالع )
  كمال كوكبي، موقع سابق.2 

، في: 2016أكتوبر  18سليمان شعباني، "حركة النهضة ونداء تونس: دفاعا عن التوافق السليم ضد التوافق المختل"،  3

 ps//www.noonpost.org/content/14579htt( 2017 /06/ 11، تاريخ اإلطالع .)  
 فخري كريم، "وجهات النظر: في مفهوم التوافق: لحضة غياب الوعي"، في: 4

www.marefea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=19785 ( 2017ماي  20، تاريخ اإلطالع.)     

http://www.marefea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=19785
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 المطلب الثاني: أسس التوافق السياسي

  grand coalition concept  أوال: اإلئتالف الواسع

السياسي، هو أن الزعماء السياسيين  إن الميزة األساسية التي يتميز بها التوافق" 
 .1"لكل قطاعات المجتمع التعددي تتعاون فيما بينها في ائتالف واسع لحكم البالد

وهذا النوع موجود وشائع في معظم الدول الديمقراطية، فمثال الدول التي تتبع النظام  
األكثري، تلجأ األحزاب الرئيسة إلى تنفيذه في أوقات األزمات، مثلما فعلت بريطانيا خالل 
الحرب العالمية الثانية، وقد تلجأ إليه األحزاب الكبرى، إذا أسفرت اإلنتخابات العامة عن 

ي عدد المقاعد التي يملكها كل حزب، و هذا ما حدث أكثر من مرة في ألمانيا، أما تعادل ف
في الديمقراطيات التوافقية، فإنه ليس ترتيبا خاصا تلجأ إليه األحزاب في الحاالت اإلستثنائية، 

 .2بل هو خيار مستقر يميز النظام التوافقي عن غيره

ل، وهو أنه يحل مشكلة اإلستثناء و اإلئتالف الواسع يستمد أهميته من عدة عوام 
الدائم لألقلية من الحكم، في حاالت المجتمعات التعددية، وذلك ألن اإلنقسامات الطائفية 
تميل إلى التطابق مع اإلنقسامات السياسية و الحزبية، بمعنى أن كل طائفة يكون لها 

 3أحزابها السياسية التي تمثل مصالحها.

ام أحزاب قوية ذات إنتشار واسع، وقيام تكتالت نيابية ويتطلب اإلئتالف الكبير، قي 
قادرة على تكوين أكثريات مستقرة، وتمتلك برامج واضحة تشكل أساسا للعالقة مع المواطنين، 

                                       
  أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص. 1.48 

، مجلس 16، سلسلة الدراسات و المعلومات، الملف "الديمقراطية التوافقية في إطارها العالمي و اللبنانيرغد الصلح، " 2
 .19ص. ،2007اللبناني ، كانون الثانيالنواب 

مجلة دفاتير جتماعية"، قراءة في المقومات الثقافية و اإل -يوسف بن يزة ، "مستقبل الديمقراطية التوافقية في العالم العربي 3
 .28، ص.2015، جانفي المستقبل
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األطراف الرئيسية ببعضها عتراف رة، واإلئتالف الكبير يتطلب إ وإلقامة التحالفات المزده
 1اف المشتركة.تفاقها على أساس البرامج و األهدالبعض وا  

يف وظيفة االئتالف الواسع عبر وضعه ضمن سياق مبدأين متنافسين، ويمكن توظ  
 مقراطية المعيارية، فمن جهة يبدوهما الحكم باإلجماع و حكم األكثرية في النظرية الدي

االتفاق الواسع بين كافة المواطنين أكثر ديمقراطية من حكم األكثرية، ولكن من جهة ثانية 
إال أنه وجهت  الوحيد من حكم األكثرية، هو حكم األقلية أو على األقل فيتو األقلية، البديل

ئتالف الواسع، يعني أن عملية صنع القرارات ستكون بطيئة، وذلك له إنتقادات كون أن اإل
ف محدود، بمعنى أن تشكيل أصغر ئتالن من األسهل القيام بالتوصل إلى إتفاق قي إيكو 

 2ئتالفات الواسعة .أنجح من اإل اإلئتالفات الرابحة

 

 

 لنسبيةثانيا:ا

هو مبدأ وثيق الصلة بمبدأ االئتالف الواسع، وتقوم النسبية بوظيفتين هامتين، األولى  
أنها طريقة في توزيع التعيينات في اإلدارة العامة و الموارد المالية القليلة، على شكل 

ء في مقابلتها بمبدأ الرابح يأخذ كل شيمساعدات حكومية على مختلف القطاعات، ويمكن 
عتبارها معيارا محايدا وغير منحاز للتوزيع، تزيل عددا كبيرا من حكم األكثرية غير مقيدة، وبإ

المشاكل المسببة لإلنقسامات في عملية صنع القرار، وتخفف بذلك من أعباء الحكم 
 .3التوافقي

                                       
 ، في:29/08/2007، "قراءة في مفهوم الديمقراطية التوافقية"، الحوار المتمدن، صبا النداوي  1

.0m.ahewar.org/s.aid=107397&r=، (03/04/2017) اإلطالع  تاريخ. 

  أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص ص.51- 2.84 
  المرجع نفسه، ص.3.68،67 
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ة تتصل بعملية صنع القرارات ومن بين أهم الوظائف األكثر أهمية للنسبية وظيف 
النموذج النسبي، بأنه النموذج الذي تؤثر فيه  York shetaynerشتاينرنفسها، ويحدد يورغ 

كل الجماعات في قرار ما بنسبة قوتها العددية، وفي هذا المجال تتصل أيضا قواعد النسبية 
د ما في المسائل و اإلئتالف الواسع ببعضها البعض، فتوزيع النفوذ توزيعا نسبيا إلى ح

السياسية، ال يمكن أن يضمن إال إذا تمت المساومة على القرار بمشاركة كافة الجماعات، 
إال أن النسبية كمعيار لتوظيف العاملين في اإلدارات الحكومية، يتبع أولوية للعضوية في 

حساب قطاع محدد، أعلى من األولوية التي توليها للكفاية الفردية، ولذلك فقد تكون على 
 .1الفعالية اإلدارية 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث: أشكال التوافق السياسي
إن التوافق السياسي له أشكال متعددة و تطبق في دول مختلفة، وهناك العديد من الدول     

 التي  طبقت هذا النموذج  .

 التوافق بين قوميات متعددة -1

( 26، ويجمع بين ستة وعشرين )1948يسود في سويسرا نظام كونفدرالي منذ عام   
مقاطعة، كما  أن البرلمان السويسري يضم شقين، المجلس الوطني الذي يمثل الشعب من 

عضو، ينتمون في األساس إلى أربعة أحزاب، و مجلس الواليات الذي يضم  200خالل 
                                       

  نفس المرجع ،ص ص. 1.84-70 
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أعضاء، يمثلون األحزاب األربعة،  7مؤلفة من  مندوبي المقاطعات، والحكومة السويسرية
ورئاسة الحكومة تنتقل كل سنة بالتناوب بين هذه األحزاب األربعة، إلى جانب تمثيل 

 1المقاطعات في البرلمان.

فرنسيين  % 32هولنديين و  %58أما في بلجيكا فالتركيبة اإلثنية مركبة، بحيث يوجد     
ت التي تتركز في مناطق جغرافية محددة ، حيث أقر ألمان، و مجموعة من األقليا %7و 
دستور للدولة، يعتبر الحكم فيها فدراليا بين المناطق، و البرلمان البلجيكي بشقيه  1993في 

)السينات و البيت( يضم أعضاء يمثلون المناطق، وهناك خمسة أحزاب رئيسية ليس بينها 
ة، وعليه فإن اإلنتخابات تكون بمثابة حزب وطني واحد، بل أن كل حزب يمثل منطقة أو أقلي

تقاسم و توزيع المقاعد بين المناطق و األحزاب، مما يضمن تمثيال متوازنا بين األقليات في 
البرلمان و في الحكومة، بحيث ال يوجد حزب مهيمن في أي من البرلمان و الحكومة، األمر 

المختلفة، وبالتالي ال ينفرد أي  الذي يحتم التعاون فيما بين األحزاب، التي تمثل األقليات
 2حزب بالسلطة.

 توافق بين أحزاب -2

ل للديمقراطية التوافقية تعطي المث )الدنمارك، النرويج، السويد(، سكندنافيةالدول اإل
، بحيث أن هذا النوع من الديمقراطية ال يلغي الصراعات السياسية، بل أحزاب األغلبية بين

ى أساس توافقي، يأخذ فيه كل طرف اعتبارا لمواقف و يوجه جميع األطراف إلى حلها عل
مصالح الطرف األخر، من خالل عملية حوار من أجل الوصول إلى حل مقبول على 
الجميع، فالبرلمانيون في السويد يعملون بشكل مهني، متمركزين في التشريع أكثر من 

جماهيرية و مهنية  الظهور في اإلعالم، كل مشاريع القوانين تعرض للنقاش أمام مجموعات
                                       

 ، في: consensuel democracy (2-2 ")02/12/2006مروان دويري،"الديمقراطية التوافقية  1
?i=501783 http:/aldjabha.org/( 23/05/2017، تاريخ اإلطالع.) 

  الموقع2  نفسه.



اإلطار النظري لعملية االنتقال الديمقراطي وآلية التوافق السياسي:  الفصل األول  

 

 
47 

ذات عالقة، قبل إقرارها بشكل نهائي في البرلمان، بفضل هذا النظام يستطيع التيار السياسي 
اليساري العمالي، أن يتعايش مع نظام رأسمالي، كما هو األمر في السويد، وفي هذه الدول 

 1هناك تراث مشاركة، و ثقافة توافقية تحترم الطرف األخر.

 نتماءات قبليةتوافق بين إ -3

، و % 85الحرب األهلية في رواندا، بين قبيلتي الهوتو التي تمثل   بعد سنوات من  
مواطن، سيطرت الجبهة الوطنية  800، وبعد إبادة حوالي % 14التوتسي التي تمثل 

، وأقامت نظام عسكري، عمل على تثبيت اإلستقرار 1994الرواندية على الحكم سنة 
اطية توافقية، ففي سنة ستطاع نقل الحكم إلى ديمقر أييد  دولي واسع إاسي، ومن ثم وبتالسي

نتخابات منطقية حسب هذا النموذج، حصلت فيها القوى المتصارعة على جرت إ 2001
جرت إنتخابات وطنية، وضعت حدا لإلختالف بين  2003تمثيل مرضي، وفي سنة 

 .2األطراف المتنازعة على السلطة

 ئفيةنتماءات طاتوافق بين إ -4

، جرى التوصل في 1975ي بدأت عام بعد سنوات من الحرب األهلية في لبنان الت   
، والذي يعطي 1943إلى تعديل في الميثاق الذي ساد منذ  1989تفاق الطائف سنة إ

للمسحيين في لبنان سيطرة كبيرة على السلطة، وفي أعقاب هذا التعديل أعطى للمسلمين 
مان بين المسيحيين و على تقاسم البرل 1990اتفق سنة مكانة أفضل عما كانت عليه، و 

ستمر اإل تفاق على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا، ورئيس الحكومة مسلما المسلمين، وا 
مما وضع حدا لهذه الحرب، ويعتبر النظام  ،سنيا، والناطق باسم البرلمان مسلما شيعيا

السياسي اللبناني نظاما توافقيا، حيث يعطي لكل طائفة المكانة المتفق عليها في الحكم، مما 

                                       
  الموقع نفسه.1 

  الموقع نفسه. 2 
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ن كانت هذه الديمقراطية تكرس الطائفية  يحول دون سيطرة طائفة على طائفة أخرى، حتى وا 
   1في لبنان، إال أنها استطاعت أن تضع حد للحرب األهلية.

 نتقال الديمقراطيرابع: عالقة التوافق السياسي باإل المطلب ال

ألوضاع  ظهر التوافق السياسي كآلية مهمة في إدارة المراحل اإلنتقالية، تمهيدا 
ستقرارا، بحيث يحتاج التوافق السياسي إلى البيئة السياسية و سياسية و إجتماعية أكثر إ

 نجاحه عالية.الثقافية و اإلجتماعية التي تجعل فرص 

حيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة، أو إعادة تصحيح مسارها، والسعي إلى نسج 
عالقات سياسية، تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة، من خالل أكبر قدر من اإلجماع 
السياسي و اإلجتماعي حولها، ومثل حاجة منهجية التوافق إلى اإلستناد إلى معطيات 

ية، فإن حاجاته كبيرة إلى اإلستناد إلى معطيات التقارب اإلجتماعية والفكرية، التقارب السياس
وهذا ما يفسر تعقيدات مسار التوافق في دول تمتلك نسيجا إجتماعيا، قبائليا، ومناطقيا فاعال 

 .2ومؤثرا

ويرتبط التوافق بالدرجة التي يمكن أن يبلغها منطق التنازالت السياسية، وهو ما  
إدارة الشراكة مع باقي مكونات األنظمة القديمة، إدراك قدراتها اإلقتصادية  يفرض أثناء

وخبراتها وشبكة عالقاته، وفوق ذلك إمكاناتها في العودة إلى السلطة، وذلك من خالل 
التوافق على قاعدة برامج إقتصادية وسياسية، وال تقف منهجية الشراكة على محاوالت 

السياسيين المختلفين فقط، فهي بهذا المعنى تعتبر ضيقة التقريب و الجمع بين الفاعلين 
المدى والتأثير، بل إن التأثير الفعلي آللية التوافق، يظهر حين تتمكن من تجميع السياسيين 
داراتها، ذلك أنه في كثير من األحيان يفشل مسار التوافق بين  وقوى الدولة العميقة وا 

                                       
  الموقع نفسه.1 

 .3(، ص.2014)قطر: مركز الجزيرة للدراسات،  التوافق السياسي وبناء الدولة في التجارب المغاربيةكمال القصير،  2



اإلطار النظري لعملية االنتقال الديمقراطي وآلية التوافق السياسي:  الفصل األول  

 

 
49 

رية ورؤيتها، حيث تتيح منهجية الشراكة بين السياسيين على مستوى أجهزة الدولة اإلدا
الفاعلين في إدارة السلطة، قدرة كبيرة على مواجهة عوامل التدخل الخارجي في الشؤون 
الداخلية للدول، التي تعرف مسارات إنتقال سياسي وتقلل من فاعلية العناصر الخارجية في 

 1المشهد السياسي الداخلي.

، مرتبط بشكل كبير بإنخفاض منسوب استخدام و وافق السياسيإن نجاح آلية الت 
يدولوجيا في الصراع السياسي، كما أن عنصر التخوف من اإلقصاء السياسي توظيف اإل

مكاناتها السياسية، يعتبر من  الذي تبديه المكونات السياسية، التي تدرك تواضع قدراتها وا 
لحق في التواجد في السلطة محفزات الضغط في إتجاه خيار التوافق، بهدف تأمين جزء من ا

 2وصناعة القرار السياسي.

ويعتبر التوافق السياسي كمنهج وخاصية للوصول إلى ما يسمى بالديمقراطية 
التوافقية، هذه األخيرة التي حضيت باهتمام كبير من طرف المختصين والباحثين، كون أنها 

د أن المرتكز األساسي متجانسة، ونجالطرحت لمعالجة مشكلة المجتمعات المنقسمة وغير 
، على أنه " التكيف ووقائع  April Kartelلها هو مبدأ التوافق، ولقد عرفها "أبريل كارتل"

الوضع السياسي واإللتقاء بالمعارضين في منتصف الطريق، وتعزيز الخير العام بالتضحية 
 .3والليبراليةببعض المطالب و اإليثارات الشخصية، ويرتبط أيضا بقيم الحكم و التسامح 

                                       
  المرجع نفسه، ص ص. 6-3 .1 

  نفس المرجع، ص. 2.7 

 خالد عليوي العرداوي، "الفدرالية و الديمقراطية التوافقية و معطيات الواقع العراقي"، في: 3

html-3-7-http//fcdrs.com/mag/issue ( 19/05/2017، تاريخ اإلطالع.) 
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أما قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية، فنجد أنه عرفها على أنها  
إتفاق يجري بين غالبية األعضاء صراحة أو ضمنا، حول العمل المراد القيام به أو السياسية 

 .1ستراتجيةالواجب إتباعها أو سلم القيم المقبولة، مثال في فرنسا التوافق حول القوة النووية اإل

 وهي ،ستنادا إلى أربعة خصائصإ أما أرنت ليبهارت* فقد عرف الديمقراطية التوافقية،
 :2كاالتالي

ئتالف واسع بين الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة في الحكم من خالل إ -1
 المجتمع التعددي.

 الفيتو المتبادل أو حكم األغلبية المتراضية. -2
 ل السياسي.النسبية كمعيار للتمثي -3
 .ستقالل لكل قطاع في إدارة شؤونه الداخلية و الخاصةوجود درجة عالية من اإل -4

فعرف الديمقراطية التوافقية، على أنها إستراتجية في إدارة   Lambroukhأما "المبروخ"
تخاذ مختلف النخب، بدال من التنافس وا   النزاعات، وذلك من خالل التعاون والوفاق بين

 .3باألكثريةالقرارات 

نقسامات ، كونها ورثت إالنمطستقلت حديثا بحاجة ماسة إلى هذا والدول التي إ 
نقسامات، قد تشكلت بفعل عوامل بسبب اإلستعمار فقط، بل ألن تلك اإلمجتمعية هائلة، ال 

 4قديمة وفاعلة.

                                       
 .109ص. ،(2001)مكتبة لبنان، قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية أحمد سعيفان،   1
 .47ص.  ،مرجع سابقأرنت ليبهارت،  2
 .17المرجع نفسه، ص.   3

( ص ص.    2007)العراق: معهد الدراسات االستراجية،  الديمقراطية التوافقية: مفهومها ونماذجهاشاكر األنباري، 4

9 ،10. 
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وكخالصة للمبحث الثاني، نصل إلى أن التوافق السياسي من الظواهر الحديثة 
التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، فهو يعبر عن ذلك التعاون بين القوى،  النشأة،

ونسيان الخالفات حفاظا على المصلحة العامة، وهذا لضمان استمرار المسار الديمقراطي، 
وتعددت ، وللتوافق السياسي أسس التي يقوم عليها، وهي مبدأ االئتالف الواسع ومبدأ النسبية

، أو توافق بين انتماءات افق السياسي، حيث نجد توافق بين أحزاب سياسيةأشكال وأنماط التو 
 ثنية، شرط أن يغلب منطق التنازالت على هذه القوى المتوافقة. قبيلة وا  

 

 

 

 

 

 

  

توصلنا من خالل دراستنا للفصل األول، وبعد اإلحاطة بمفهومي اإلنتقال الديمقراطي 
 :و التوافق السياسي إلى النتائج التالية

نتقال الديمقراطي يحتاج إلى البيئة السياسية و الثقافية و اإلجتماعية، التي إن اإل -
 تدعمه وتجعل فرص نجاحه عالية.

إن التوافق السياسي، يعد مرحلة مهمة من مراحل اإلنتقال الديمقراطي، باعتباره آلية  -
جتماعي ة أكثر مهمة ومؤثرة في المراحل اإلنتقالية، للوصول إلى أوضاع سياسية وا 

 إستقرارا.
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إن التوافق السياسي يرتبط بدرجة كبيرة بمدى مزج عالقات سياسية، تؤدي إلى إدارة  -
الدولة وتنظيمها، بقدر أكبر من اإلجماع السياسي و اإلجتماعي، وأيضا يرتبط 

 بمنطق التنازالت السياسية، والتقليل من استعمال الصراع اإليديولوجي.
الديمقراطي و التوافق السياسي، هي عالقة تكاملية ترابطية إن العالقة بين اإلنتقال  -

تهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي، باعتبار التوافق السياسي منهج وخاصية، 
للوصول إلى ما يسمى بالديمقراطية التوافقية، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من 

اسي للوصول إلى اإلنقسامات وعدم التجانس، لذا فالتوافق السياسي هو مرتكز أس
 الديمقراطية التوافقية.
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في هذا الفصل، سنركز على التوافق السياسي، أو تجربة التوافق السياسي في تونس  
إلى بدايات الحراك السياسي في تونس، وما ترتب عنه  ، وهذا من خالل التطرق 2011بعد 

، المساهمة في التغيير في تونسعوامل أهم المن نتائج على المستويين الداخلي والخارجي، و 
والتطرق إلى أهم المواقف اإلقليمية والدولية إتجاه الثورة التونسية، ثم نقوم في المبحث الثاني 

 سيكون لنتائج السياسي في تونس، وفي المبحث الثالث التوافق  مساراتو  آلياتبدراسة أهم 
 .وتقييم التوافق السياسي

 ستعنا في دراستنا على المباحث التالية:وعلى هذا األساس إ 

 

 2011 أواخر المبحث األول: الحراك السياسي في تونس

 2011بعد ثورة  التوافق السياسي في تونس ومسارات آلياتالمبحث الثاني: 

 التوافق السياسي في تونستقييم نتائج و المبحث الثالث: 
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 المبحث األول: 

 2011 الحراك السياسي في تونس

 *، بعد إقدام الشاب محمد البوعزيزي 2010ديسمبر  17إنطلقت شرارة الثورة بتاريخ  
على إحراق نفسه، كردة فعل عن األوضاع المزرية التي يعيشها، وقد إكتسب هذا الحدث 
زخما شعبيا تونسيا، وقد نتج عن هذه الثورة العديد من النتائج، سواء على المستوى الداخلي 

 أو الخارجي.

 ونتائجهافي تونس اإلحتجاجات المطلب األول: 

، حيث هزت هذه 2010ديسمبر  17ورة مثلت حادثة البوعزيزي الشرارة األولى لث 
 *الحادثة الشارع التونسي، وخاصة المقربين منه الذين تجمعوا أمام مقر والية سيدي بوزيد

للمطالبة بحقهم وحق البوعزيزي، لينظم إليهم فيما بعد العديد من الشباب الغاضبين، مما 
هات بين الطرفين، إستدعى تدخل الشرطة من أجل تفريق االحتجاجات، ما أدى إلى مواج

والتي خلفت عمليات إعتقال في صفوف المتظاهرين، وحرق بعض السيارة ومهاجمة المباني 
 1الحكومية.

لقد قاد اإلحتجاجات في البداية مجموعة من الشباب هم من خريجي الجامعات و  
العاطلين عن العمل، وكانت هذه الحركات اإلجتماعية عفوية كالتظاهرات و اإلضرابات، 

                                       
من عائلة مكونة من تسعة أفراد )أحدهم معاق( وهو  1984مارس  29شاب تونسي من مواليد *محمد البوعزيزي هو 

خريج جامعة دفعته ظروف المعيشة إلى العمل كبائع متجول لكسب معيشته، إال السلطات التونسية قامت بمصادرة عربته، 
حافظ وتقديم شكوى ضد شرطية التي قامت وفي هذا الظرف توجه البوعزيزي إلى مقر والية سيدي بوزيد من أجل مقابلة الم

 بصفعه إال أن المحافظ رفض رؤيته، ما أدى بالبوعزيزي إلى إحراق نفسه.
ليم الوسط الغربي لتونس ، تمتد على مساحة جغرافية تمثل ق**سيدي بوزيد: هي إحدى واليات الجمهورية التونسية ، تقع بإ

ساكن وتصل الكثافة السكانية  409.671نحو  2009سكانها عام كلم، بلغ عدد 6994من مساحة تونس ما يعادل  4,6
نسمة/كلم نعتبر من اقل مناطق البالد تحضرا، تعتبر الزراعة من أهم األنشطة االقتصادية فيها، وأهم إنتاجها الخضر 58,8

 وزيت الزيتون.
  راغب السرجاني، مرجع سابق،ص ص.1.91،90 
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ابتعدت عن العمل السياسي، )بمعنى لم تكن هناك أحزاب سياسية ونقابات عمالية لتأطر و 
هذه المظاهرات(، لينظم إليهم فئة الطلبة و العمال و الموظفين و المحامين و األطباء و 
العمال، ليصل صداها إلى خارج تونس، حيث تظاهر العديد من التونسيين في العواصم 

سا، التي تمثلت مطالبهم بالتشغيل و اإلنفتاح السياسي وحرية الرأي و األوربية على غرار فرن
 1اإلعالم لتصل المطالب إلى تنحية الرئيس من الحكم.

وأمام تفاقم هذه اإلحتجاجات، قرر الرئيس بن علي إستخدام القوة في مواجهة هذه  
، والتي 2010ديسمبر 24األحداث ، حيث قام بإخراج قوات األمن إلى الشارع بتاريخ  

خلفت وفاة أول حالة )محمد العماري( في والية سيدي بوزيد، ما أدى إلى إشتداد حدة هذه 
اإلحتجاجات، وكمحاولة من الرئيس بن علي لكسب عطف التونسيين قام بزيارة البوعزيزي 
في المستشفى، إال أن هذا لم يمنع من مواصلة التظاهرات، التي انظم إليها المئات من 

و الحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة، للتعبير عن تضامنهم مع  النقابيين
أهالي سيدي بوزيد، والتي تسبب في سقوط قتيل وجريح، بسبب استعمال قوات األمن 
للرصاص الحي ضد المتظاهرين، لتتواصل هذه االحتجاجات، وتنتقل إلى مدن ومحافظات 

ومدنين، والتي أعربت عن تضامنها مع سكان  تونسية كالقيروان، وصفاقس، وتالة، وقفصة،
 .2وأهالي سيدي بوزيد

ولقد تجاهلت وسائل اإلعالم لهذه الحركات االحتجاجية في بداية األمر، بسبب منع  
السلطات التونسية الصحفيين المحليين و األجانب من الوصول إلى مناطق اإلحتجاجات 

إلعالم في تونس في إعطاء البيانات وا عطاء صورة واضحة لحقيقة األحداث، وبقي دور ا
 ".3التي تبثها "وكالة تونس إفريقيا لألنباء

                                       
  توفيق المديني، الربيع العربي....إلى أين ؟، مرجع سابق، ص ص. 1.154-153 

 في: 02/04/2014، 2011الثورة التونسية   2

www.marefa.org ( 04/05/2017، تاريخ اإلطالع.) 
 .موقع سابقعلي عبده محمود، 3

http://www.marefa.org/
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وكأول رد فعل للرئيس زين العابدين على اإلحتجاجات الشعبية، ألقى خطابه األول  
، والتي أدانها ووصفها بأعمال شغب، وأنها تضر بصورة تونس لدى 2010ديسمبر  28في 

 . 1ون ضد كل من يريد المساس بتونسالمستثمرين، وتعهد بتطبيق القان

، قام الرئيس بن علي بتعديل وزاري، ضم خمس وزارات 2010ديسمبر  30وفي 
وهي وزارة اإلتصاالت، وزارة التجارة، وزارة الشباب و الرياضة، وزارة الشؤون الدينية ووزارة 

ن هذه الخارجية، كما عقد إجتماع وزاري عاجل للنظر في توفير مناصب الشغل، إال أ
الخطة لم تكن كافية بسبب مواصلة اإلحتجاجات، وما زاد األمر صعوبة هو وفاة محمد 

، ما خلف موجة جديدة من المظاهرات لتنتشر في العديد 2011جانفي  05البوعزيزي في 
 .2وصفاقس من المدن التونسية كتالة، القصرين، الكاف، سوسة

من المحامين  95لتصل المظاهرات إلى تونس العاصمة، التي عرفت إضرابات  
التي رفعت شعارات مناهضة للحكومة التونسية، لتتصد لهم قوات األمن بالرصاص الحي، 

 3قتيال في مدينتي القصرين وتالة، حسب مصادر نقابية. 35ما أدى إلى سقوط أكثر من 

ن فيه عن مجموعة من اإلجراءات جانفي ألقى بن علي خطابا، يعل 10وفي 
ألف منصب  300اإلجتماعية و اإلقتصادية، بهدف تحسين أوضاع الشباب من خالل خلق 

بمشاركة مؤسسات الدولة و الشركات الخاصة، كما اقترح  2012و 2011شغل جديد في 
عقد ندوة وطنية تشارك فيها المجالس الدستورية و األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 

لمدني وجامعيين، بهدف اقتراح خطط و استراتجيات جديدة لدعم سياسة التشغيل،  كما ا
تعهد بفتح المجال أمام اإلعالم من خالل إفساح المجال أمام المواطنين للتعبير عن أرائهم 
وانشغاالتهم، وكحل للتخفيف من عبء البطالة، قرر إعفاء كل مشروع إقتصادي من دفع 

                                       
 ، في:2010ديسمبر  28خطاب زين العابدين بن علي 1

 cni-xrKyi-?v=6 https//m.youtub.com/watch ( 17/06/2017،  تاريخ اإلطالع.)            

   راغب السرجاني، مرجع سابق، ص. 2.93 

 ،في:13/01/2011مسلسل األحداث منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في تونس،  3

bouazizi-bouzid-sidi-chronology-events-tunisia-m.france24.com/ar/20110113،(.02/08/2017اإلطالع) تاريخ 



2017-2011تجربة التوافق السياسي في تونس       الفصل الثالث:  
 

 
99 

مدة عشر سنوات، كما اتهم أطراف خارجية بالوقوف وراء الضرائب في األرباح ل
 .1اإلضرابات

وبما أن الخطاب لم يقتنع به شريحة واسعة من المواطنين، لذا نجد أن الشباب لم  
يتوانى من مواصلة االحتجاجات، ما أدى إلى سقوط قتلى في مدن الوسط و الشمال الغربي 

لة وزير الداخلية رفيق بلحاج، بسبب إطالقه جانفي قام بن علي بإقا 12خالل يومين، وفي 
  2النار على المتظاهرين.

جانفي ألقى بن علي خطابه األخير، وقال فيه العبارة الشهيرة )راني  13وفي 
، وتشكيل لجنة مستقلة 2010فهمتكم(، الذي أعلن فيه عن عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية 

لغاء الرقابة عن األن ترنت و الحرية الكاملة لإلعالم بكل وسائله، للتحقيق في الفساد وا 
ليعلن في  وتكليف الحكومة بتخفيض أسعار السلع األساسية كالسكر و الخبز و الحليب،

اليوم الموالي عن حل الحكومة التونسية وا عالن حالة الطوارئ ومنع التجمعات ألكثر من 
 . 3ثالثة أشخاص

جانفي  14ى المباني الحكومية في نتفاضة الشعبية ووصولها إلولكن توسع شدة اإل
توجه  ، أجبرت الرئيس بن علي على التنحي من السلطة و الهروب من البالد، حيث2011

ستقباله، خشية وقوع مظاهرات للتونسيين فيها، ليلجأ في األخير أوال إلى فرنسا التي رفضت إ
 .  "، وقد كان شعار الثورة التونسية "ارحلإلى المملكة العربية السعودية

كانت هناك عوامل  ألنهالسبب وراء التغيير في تونس، لم تكن حادثة البوعزيزي إن 
أخرى، ساهمت بشكل كبير في هذا التغيير، خاصة أن الثورة حملت شعارات تنادي بتحسين 

 مستوى المعيشة، والقضاء على أزمة البطالة والفقر. 

                                       
 ، في:2011جانفي  10العابدين بن علي  خطاب زين 1

 ?v=RggZec7tv8i https//m.youtub.com/watch  ،(. 1706/2017) تاريخ اإلطالع 

  مسلسل األحداث منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في تونس، موقع سابق.2
 ، في: 2011جانفي  13خطاب زين العابدين بن علي  3

MBvhVY-?v=FuH0 https//m.youtub.com/Watch( 17/06/2017، تاريخ اإلطالع.)  
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 العوامل السياسية -1

، سيطر حزب التجمع 1987في تونس  عند وصول الرئيس بن علي للسلطة  
الدستوري الديمقراطي على مجمل نشاطات الحياة السياسية و العامة في تونس، وسيطر 
الحزب على أغلبية مقاعد مجلس النواب في جميع اإلنتخابات التي أجريت في تونس منذ 

لحاكم، ، كما تم إقرار قوانين و تشريعات جديدة، جاءت في مجملها لمصلحة الحزب ا1989
واتضح ذلك من خالل التعديالت الدستورية التي أقرها مجلس النواب، لضمان استمرارية 

ليلغي القيد على عدد الفترات للترشح  2002حكم الرئيس بن علي لتونس، حيث جاء تعديل 
سنة، وترتب  75سنة إلى  70لمنصب رئيس الجمهورية، ورفعت سن الترشح للرئيس من 

ز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية التي عن هذه التعديالت فو 
 .1أجريت في كل مرة في تونس

ولقد تحول نظام بن علي إلى دولة بوليسية أمنية ونظام استبدادي، وظل محافظا  
على قدر من المعارضة الموالية، والتي تسمى في تونس بأحزاب الديكور، وحافظ على وجود 

حافظ على هامش بسيط من األحزاب النقدية نصف القانونية، التي ال تعددية منضبطة، و 
يسمح لها بخوض اإلنتخابات، وأخرى ممنوعة بشكل مطلق من المشاركة في اإلنتخابات 

 .2البرلمانية

عانت مؤسسات المجتمع المدني من مضايقات من قبل السلطات التونسية، ولم يعش  
بعة و المالحقة، حيث قامت الحكومة و أجهزتها أحد بمأمن من التدخل الحكومي و المتا

األمنية، باستخدام أساليب تتراوح بين االعتداء البدني، ووضع العراقيل البيروقراطية، ما 
 .3وضع هذه النقابات ومؤسسات المجتمع المدني تحت رحمة الحكومة

                                       
الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ) تونس: ثورة المواطنة...ثورة تونس بال رأس، العربي صديقي  1

  .14ص.  (،2011

)بيروت: المركز العربي لألبحاث و  الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتهاعزمي بشارة،  2
  .155(، ص. 2013الدراسات، 

  .14، ص. مرجع سابقالعربي صديقي،  3
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م كما تميزت فترة حكم الرئيس بن علي، بتصاعد حمالت القمع، حيث إعتمد النظا 
السياسي التونسي على تنمية أذرعه األمنية، للحفاظ على بقائه، حيث يالحظ المعالجة 
األمنية للقضايا ذات الطابع السياسي وتضخم الجهاز األمني، وتراجع الوظيفة السياسية 
للحزب الحاكم مقابل التوسع في الوظائف و األدوار األمنية، حيث تحول إلى ممارسة 

مستوى الشارع التونسي، من خالل تحويل خاليا الحزب إلى ما سمي الضغط و الرقابة على 
 .1لجان األحياء التي عملت كخاليا مدنية أمنية

 قتصاديةالعوامل اإل  -2

يعاني المجتمع التونسي من مشكالت هيكلية تنموية، إعتمدت نهج التفضيل في  
غير العادلة في تونس من  الخطط التنموية المناطقية أو الجهوية، إذ تعد السياسة التنموية

أهم االضطرابات اإلجتماعية، ألنها تسبب في الفوارق اإلجتماعية الضخمة، حيث انقسمت 
البالد عل مستوى التنمية، إلى شريط ساحلي يستأثر بمعظم أو بكل اإلستثمارات التنموية 

ة التي تشهده سواء األجنبية أو الحكومية، ومناطق داخلية معزولة، وكأنها تعيش خارج التنمي
 .2تونس

، على أن أكثر 2010وقد كشفت دراسة أعدتها منظمة رجال األعمال التونسيين عام 
 17محافظات ساحلية حيث تستقطب  7من الشركات في تونس، توجد في  52من 

من  32المحافظة المتبقية أقل من نصف المؤسسات التونسية، كما كشفت الدراسة نفسها أن 
 .3ة التونسية توجد في العاصمة تونسالمؤسسات اإلقتصادي

إضافة لذلك استئثار قلة من العائالت في تونس بخيرات الوطن وحرمان الباقي من   
اإلستفادة من مشاريع التنمية وفرص النمو االقتصادي، يثير الخنق االجتماعي، ويولد شعور 

                                       
،  العربي مجلة المستقبل، "الحركات االحتجاجية في تونس وميالد  الموجة الثانية من التحرر السياسي"عبد النور ناجي، 1

            .135 .، ص2011، ماي 387ع 
  نفس المرجع، ص. 2.142 

 .59،ص 2011، أفريل 184، عالتهميش الشامل: عوامل اندالع الثورة ضد نظام بن علي في تونسكمال بن يونس،  3
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مقدرات البالد في نفوس المواطنين األلم النفسي، حين يرون أن العائالت تستولي على 
 .1اإلقتصادية  وتعيش في ترف على حسابهم

حيث إستطاعت ليلى الطرابلسي و عائلتها، السيطرة و الهيمنة على نسب كبيرة من 
النشاط اإلقتصادي، سواء كان ذلك عبر العمل كوسيط لعمولة مالية من أجل تسهيل 

الشركات المالية و  اإلجراءات المالية و اإلدارية، أو من خالل إمتالك المؤسسات و
 .2اإلقتصادية

وكردة فعل عن تهميش المناطق الجنوبية، عرفت إحدى المدن التونسية               
) والية مدنين( مظاهرات و إحتجاجات، على خلفية قيام السلطات التونسية بغلق المعبر 
الحدودي الرابط بين تونس و ليبيا، وهو المعبر الذي يمثل عصب الحياة لسكان هذه المنطقة 

تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة المعيشية بسبب سياسة كون أن هذه األخيرة 
 .3التهميش التي يعانون منها و المطبقة من طرف الدولة

المالحظ أن األوضاع االقتصادية التي كانت تشهدها تونس في فترة حكم الرئيس بن  
اع كانت األحسن علي، لعبت دورا في إندالع الثورة التونسية، على الرغم من أن هذه األوض

بالنسبة لبعض الدول العربية، إال أن سياسة تونس غير متوازنة في توزيع الثروات زادت 
 األمر تعقيدا.

 العوامل االجتماعية -3

لقد شكلت أزمة البطالة، أبرز أسباب الثورة خاصة في صفوف الجامعين، الذي  
، بل ترجع لعدة سنوات ، ولم تكن هذه البطالة مؤقتة2010ألف عام  200تجاوز عددهم 

جعلت من هذه الشرائح عبئا على ذويهم و أسرهم، مما زاد من شدة اإلحباط النفسي لديهم 

                                       
  عبد النور ناجي، مرجع سابق، ص. 1.141 

  توفيق المديني، سقوط الدولة البوليسية في تونس، مرجع سابق، ص ص. 203 ، 204.   2 
علي عبده محمود، "الثورة التونسية: األسباب، عوامل النجاح و التحديات"، في:  3

http//www.sis.gov.eg/newur/34/8htm  ( 15/05/2017تاريخ اإلطالع .) 



2017-2011تجربة التوافق السياسي في تونس       الفصل الثالث:  
 

 
103 

وجعل من أزمة البطالة اجتماعية تطال أغلب التونسيين، ويضطر بسببها الشباب التونسي 
 .1إلى الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية

الثورة، تدحرج الطبقة الوسطى في  تنامت في تونس في السنوات األخيرة قبل 
المجتمع، بسبب غالء المعيشة و صعوبة العيش في المدن الكبرى لذوي الدخل المحدود، 
ويقول خبراء إقتصاديون، أن غالبية أرباب البيوت من األسر المتوسطة، صاروا يستدينون 

 .2من أجل قضاء حاجياتهم، ما أدى إلى تضخم الديون الخاصة

طالة و الفقر التي يعاني منها الشباب التونسي، أهم العوامل المساعدة مثلت أزمة الب
  على قيام الثورة في تونس.

التي شملتها ثورات الربيع  بالمقارنة مع الدول اإلستثنائيةتعتبر الثورة التونسية التجربة  
جانفي  14إلى غاية  2010ديسمبر 17متدت من إحيث  كليبيا، وسوريا، ومصر، العربي،
بل  ،يوما(، والنتائج التي أفرزتها الثورة لن تكن فقط على المستوى المحلي 29) 2011

 امتدت إلى المستوى الخارجي.

 :  على المستوى الداخليأوال

 أفرزت الثورة التونسية النتائج التالية: 

هروب زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد رفض فرنسا استقباله،  -1
احة بعائلة بن علي وعائلة الطرابلسي التي سيطرت على منابع السلطة في تونس، واإلط

وكان لهذه العائلة نفوذ كبير في األوساط السياسية و االقتصادية، وبعد الثورة تم اتهام هذه 
 3العائلة بسرقة المال واستغالل النفوذ.

                                       
،          2013رق الكتاب، (، )بيروت: ش الربيع العربي: ثورات الخالص من اإلستبداد، دراسة حاالتحسن كريم وآخرون،  1

  .32ص. 
  توفيق المديني، الربيع العربي ...إلى أين؟، مرجع سابق، ص. 2.159 

 :، في14/01/2011محمد محسن أبو النور، "أهم نتائج الثورة التونسية"،3

 http//cairodar.com/383542  ،( 20/06/2017تاريخ اإلطالع.) 
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ى أراد طالما مت ،كسر حاجز الخوف الذي أكد أن الشعب التونسي قادر على الفعل -2
وجد األمل و اإلصرار، وكذا التطور الحاصل على السياسة التونسية، حيث بدأت الوسائل 

العديد من القضايا السياسية و اإلقتصادية اإلعالمية تدرك جدية رسالتها وتعمل على طرح 
 1جتماعية التي كانت في الماضي ممنوعة.و اإل

أصوله، ما يمكن تونس من بدأ  حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية -3
 مرحلة جديدة من العمل السياسي الحزبي بعيدا عن احتكار السلطة.

 حل المجالس البلدية. -4

 تداعيات الثورة التونسية على الدول : ثانيا

لقد كان الثورة التونسية تأثير كبير على العديد من الدول، منها ما تعرض إلى الثورة  
وسوريا، والبعض األخر سارع إلى إجراء تعديالت تجنبا من وقوع كمصر واليمن وليبيا 

 إحتجاجات.

 مصر -1

كانت للثورة التونسية األثر الكبير قي إطالق شرارة الغضب في مصر، حيث بعد 
يناير"  25عشر أيام من سقوط النظام  التونسي، قامت الثورة في مصر المعروفة "بثورة 

وقامت المظاهرات تنديدا بقمع الشرطة، وقانون المتزامنة مع احتفاالت عيد الشرطة، 
الطوارئ، البطالة، أزمة السكن، الفساد و ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودعت المظاهرات 
بشكل أساسي إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة مدة ثالثين عاما، 

نحي مبارك عن منصب أعلن نائب الرئيس عمر سليمان ت 2011فيفري  11حيث في 
الرئاسة، وتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد، ثم سجن وحكم بتهمة 

 .2قتل المتظاهرين خالل الثورة

                                       
 . 164، مرجع سابق، ص. العربي....إلى أين؟الربيع توفيق المديني،  1
 يناير، في: 25حسام رمضان، "أسباب قيام الثورة/أسباب ثورة   2

causes-egypt/revolution-http//www6.mashy.com/home/tahrir ( 13/08/2017، تاريخ اإلطالع.) 
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 اليمن -2

في عدد من المدن  2011ابتداءا من جانفي  اليمن بالتشكل في حتجاجاتبدأت اإل 
استعمال النظام للعنف في قمع اليمنية، قبل أن تصل إلى العاصمة صنعاء، وبالرغم من 

المظاهرات، إال أن هذه األخيرة بقيت سلمية، وتضمنت العديد من الشعارات المختلفة منها    
 11" في جمعة الالعودةفيفري في مدن تعز وصنعاء وعدن و " 18" في جمعة الغضب"

ة النار ، إال أن الوضع انفجر في العاصمة صنعاء بعد إطالق القوات الحكومي2011مارس 
شخصا، ومع تأزم األوضاع  52مارس، الذي أسفر على مقتل  18على المتظاهرين في 

، 2012جانفي  23وافق الرئيس اليمني على توقيع اتفاق مجلس تعاون دول الخليج في 
مقابل حصوله على  عبد ربه منصور الهاديالذي يقضي بتسليم السلطة لنائب الرئيس 

أو القضائية بالرغم من ردود الفعل من الشعب اليمني  حصانة من المالحقة القانونية
   .  1المعارض على االتفاق الموقع

 ليبيا -3

أين  كسر الليبيون حاجز الخوف  في  2011فيفري  17بدأت الثورة الليبية في  
مدينة بنغازي، ثم انتقلت إلى المدن الرئيسية األخرى، ولقد كانت الثورة في بدايتها تتسم 
بغياب عنصر اإلجماع و التوافق الوطني حول اإلطاحة بالنظام، وذلك لوجود عدد كبير من 

انت الثورة عنيفة في ليبيا، وذلك المجموعات القبيلة الموالية و المؤيدة لنظام القذافي، ولقد ك
بسبب استعمال النظام للقوة ضد المعارضة، إال أن تدخل قوات حلف الناتو وما وفرته 
مكانيات، وفرضها منطقة حظر جوي أرسى التوازن  لالنتفاضة من مستشارين عسكريين وا 

قتل معمر بشكل حاسم وغير الواقع لصالح الثوار، األمر الذي أدى إلى اإلطاحة بالنظام و 
 .2خالل معركة سرت 2011أكتوبر  20القذافي في 

 
                                       

 خير الدين حسيب، "الربيع العربي: نحو آلية تحليلية ألسباب النجاح و الفشل"، في: 1

01/12/7242.htm-www.thawabitna1.com/article/article17 ( 05/08/2017، تاريخ اإلطالع.)             
 ع نفسه.الموق 2

http://www.thawabitna1.com/article/article17-01/12/7242.htm
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 سوريا -4

مارس  18، هي انتفاضة شعبية انطلقت يوم الجمعة 2011االحتجاجات السورية  
ضد القمع و الفساد وكبت الحريات،  وعلى اثر حادثة اعتقال خمسة عشر طفال في  2011

للنظام متأثرين باالحتجاجات وتعذيبهم، ألنهم كتبوا عبارات مناهضة  2011فيفري  27
العارمة التي اندلعت في الوطن العربي كتونس ومصر اللتين أطاحتا برئيسيها، ولقد قاد هذه 

طالبوا بإجراء إصالحات سياسية  المظاهرات الشبان السوريون في مدينة درعا الذين
قتصادية وا   هم بالرصاص لتبحرية...حرية" إال أن قوات األمن قا"جتماعية، ورفعوا شعار وا 

، ومن ثم انتشرت المظاهرات لتعم العديد من المدن السورية ليتحول الشعار إلى إسقاط النظام
كحماة و درعا ودمشق وحمص، وبعد التوسع والقمع الدامي لالنتفاضة من قبل القوات 

 .1السورية تم تشكيل الجيش السوري الحر

 الجزائر -5

، والتي 2010ديسمبر  28الجزائر في حتجاجات الشعبية في إنطلقت حملة من اإل 
قتصادية الذين طالبوا بإجراءات إصالحات إ قادها أحزاب المعارضة والشبان الجزائريين

حالة الطوارئ  ألغى النظام الجزائري حتواء هذه المظاهرات، تماعية وسياسيةـ، وإلواج
حة كان ومكافعاما، وأعلن جملة من اإلجراءات في مجال العمل و اإلس 19المفروضة منذ 

قتصادية التي من شأنها تخفيض الدعم على سلع أساسية، الفساد، وتراجع عن قراراته اإل
 .2قتصاديةمن واليات الجزائر  إحتجاجات عن األوضاع اإلوذلك بعد أن شهدت العديد 

 

 

                                       
 ، في:08/03/2016الثورة السورية،  1

/www.aljazeera.net/encyclopedia/event/2016/3/7 ( 01/05/2017، تاريخ اإلطالع .) 
 ، في:18/06/2013، 2011االحتجاجات الجزائرية  2

/http//www.4algeria.com/forum/t/375465 ،( 01/05/2017تاريخ اإلطالع .) 
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 األردن -6

ية وتحسين ظروف حتجاجات تطالب بإصالحات سياسهدت عدة مدن أردنية إش 
قتصادية لخفض األسعار ورفع رواتب إتخذ ملك األردن إجراءات إالمعيشة، ومن ثم 

الموظفين وتخفيض الضرائب، من أجل تهدئة األوضاع داخل األوساط الشعبية، كما تم إقالة 
لتقى بقادة اإلخوان المسلمين ألول مرة منذ ردنية وتشكيل حكومة جديدة، كما إالحكومة األ

 .1استالمه السلطة

 البحرين -7

متأثرة  14/02/2011البحرينية هي حملة احتجاجات شعبية بدأت في االحتجاجات  
بموجة االحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي، سميت هذه االنتفاضة بثورة 
اللؤلؤ، قاد هذه االحتجاجات شباب مستقلون إلى جانب جمعيات معارضة شيعية وليبرالية 

 .2و الديمقراطيةوقومية وبعثية تطالب بالحرية 

متد إلى الصين لى مستوى الدول العربية فقط، بل إوتأثير الثورة التونسية لم يكن ع 
 التي قامت بتعديل الدستور الصيني. 

 

 

 

 

 
                                       

 ، في: 2011االحتجاجات األردنية  1

http//www.marefa.org/index.php ( 03/04/2017، تاريخ اإلطالع       .) 
 اآلن،في: -2011اإلحتجاجات البحرينية  2

 www.marefa.org/index.php ( 03/04/2017تاريخ اإلطالع .) 

http://www.marefa.org/index.php
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 في تونس المساهمة في التغيير الفواعل: الثانيالمطلب 

 إحداث التغيير في تونس: ساهمت العديد من العوامل في

 فئة الشبابأوال: 

الدور الكبير في تحريك شرارة االنتفاضة التونسية، وذلك من خالل  لفئة الشباب انتك 
كسر حاجز الخوف الذي فرضه النظام سواء كان في فترة حكم الرئيس بورقيبة أو بن 

 1علي، وهذا يعود لعاملين أساسين وهما: 

ي، خاصة األول فيتمثل في اإلقصاء التهميش والبطالة، التي عان منها الشباب التونس  -1
 الفئة المتعلمة.

أما العامل الثاني فيتمثل في قدرته على التكيف مع الوسائل التكنولوجية الجديدة،  -2
خاصة مواقع التواصل االجتماعي، وتحويلها إلى أداة لتأسيس أنماط مشتركة جديدة 

 .األمر الذي لم يكن لدى األجيال الماضية في تونس

 وسائل التواصل االجتماعيثانيا: 

عتمدت االحتجاجات التونسية بشكل كبير على وسائل التواصل االجتماعي، وذلك إ  
عن طريق نقل حقيقة األحداث إلى الشعب داخل تونس، وهذا بهدف حشد أكبر عدد من 
الجماهير ورفع حس المواطنة داخل األوساط الشعبية، وبالتالي تكذيب البيانات التي تصدر 

لتواصل اإلجتماعي بكرة الثلج المتدحرجة، بحيث من الحكومة، وتشبه ظاهرة مواقع ا
 .2استطاعت استقطاب أالف المناصرين في فترة زمنية قصيرة

                                       
القومي على قوة الدولة  األمنثر مخرجات العالقة االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات أمولود دحماني،  1

، مذكرة ماجستير )جامعة مولود معمري، كلية 2015-2011في مراحل التحول السياسي، دراسة مقارنة: تونس وليبيا 

 .87،86(،  ص. 2016-2015،  الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية

دور وسائل التواصل االجتماعي في التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، دراسة           جميلة غطاس، كريمة مقداد،  2
جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، قسم علوم االتصال واإلعالم، )، وصفية )تونس،مصر(

 .37ص.( 2014/2015



2017-2011تجربة التوافق السياسي في تونس       الفصل الثالث:  
 

 
109 

نترنت كان لها النصيب األكبر في إسقاط الحكومة التونسية، ويرى باحثون أن األ 
حيث ساهم المدونون التونسيين في توفير تغطية مباشرة على أعمال الشغب وأماكن 

كتشفوا أن األمريكيون هم على محتوى تسريبات ويكيليكس، إوعند إطالعالتظاهرات، 
 .1يشاركونهم الرأي في فساد رئيسهم و أسرته

ستطاعت بعض القنوات الفضائية، كقناة الجزيرة و العربية في تعريف العالم و كما إ 
ات حتجاجات و التظاهر لتي تجري في تونس ومجرياتها وباإلالمواطن التونسي باألحداث ا

القائمة في المحافظات التونسية من خالل مشاهد الفيديو و الصور و الخطابات، وساهمت 
بذلك بتغذية الضمير الجمعي للمواطن التونسي، ووفرت مساحة للتعرف على أبرز مواقف 
األطراف السياسية و الفاعلين السياسيين و المحتجين ومطالبهم، كما أسهمت بعد إسقاط 

حراك الشعبي و الدعوة إلى حماية الممتلكات الوطنية والمدن من بعض النظام في تنظيم ال
 2الخارجين عن القانون.

شبه المحيط  الدور الهام في التغيير في تونس، الذيموقع ويكيليكس حيث كانت ل
العائلي للرئيس بن عائلي بالمافيا، وأن النظام التونسي ال يقبل النقد وال النصح، وفي إحدى 

بعنوان "ماهو لكم هو لي"، الذي بين  2008التي تم إرسالها في جوان  ،البرقيات لهذا الموقع
 .3فيه سوء إستخدام أقرباء الرئيس للنفوذ

 تحاد التونسي للشغلثالثا: اإل 

االتحاد العام التونسي للشغل من أرقى مؤسسات المجتمع المدني في تونس،  يعد 
ويعتبر من الفواعل الذين ساهموا في إنجاح الثورة التونسية التي التحق بها ، حيث أصدر 

، يطالب بطالق سراح الموقوفين وبحق جهة سيدي بوزيد 2010ديسمبر  18أول بيان يوم 

                                       
 ، في:2011جانفي  26ثورة تونس و المناطق المهمشة"، "عبد الوهاب مؤدب،   1
  http// archive.li/m72to  ، (.15/07/2017) اإلطالعتاريخ 
)الدوحة: المركز العربي لألبحاث  الثورة الشعبية في تونس ومدى قابلية النموذج للتعميمعبد العلي حامي الدين،  2

 .4،3( ص ص. 2011ودراسة  السياسات،
  توفيق المديني، الربيع العربي...إلى أين؟،مرجع سابق، ص.3.159 
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الشوارع، ثم صدور أول بيان للمكتب التنفيذي الوطني  في التنمية، وسحب قوات األمن من
، والذي أكد فيه على عدد من النقاط أهمها، الحق في الشغل 2010ديسمبر  21بتاريخ 

وضرورة اجتناب الحلول األمنية داعيا السلطة السياسية إلى إشراكه في حل المشاكل من 
 .1منطلق تشاوري 

لتؤكد مساندتها لتحرك  2011جانفي  04وم نعقاد الهيئة اإلدارية الوطنية يتم إ 
الجهات، وتدعوا إلى إصالحات سياسية، كما طالبت بانسحاب الجيش و إنهاء محاصرة 
الجهات، وبعد قرار هذه الهيئة عمت المسيرات في كل جهات البالد، حتى وصلت إلى 

ن جانفي، الذي أعل 08العاصمة خاصة بعد التجمع الكبير في ساحة محمد علي يوم 
االتحاد انحيازه للجماهير، ومن ثم قرار اإلضراب بصفاقس الذي رافقت مسيرة حاشدة قدرة ب 

جانفي بواليات  13ألف متظاهر، وتلى هذا اإلضراب إضرابات أخرى ومسيرات يوم  40
سيدي بوزيد و سليانة و القيروان و القصرين وبنزرت، التي رفعت شعارات تنادي بإسقاط بن 

، وبالتالي يعتبر اإلتحاد التونسي للشغل من تجمع الدستوري الديمقراطيعلي وحل حزبه ال
 2.أهم الفواعل التي أحدثت تغيير في مجرى الثورة

 المؤسسة العسكريةحيادية رابعا: 

، وذلك من خالل منع 2010التونسية دورا مهما في ثورة  لعبت المؤسسة العسكرية 
انتشار الفوضى واتخذت موقف مع الثورة ورفضت التدخل ضد المتظاهرين، حيث رفض 
رئيس أركان الجيش الفريق أول رشيد عمار قمع المتظاهرين، وأعلن عن مساندته للثورة بكل 

س بن علي في قمعه للثوار بكل الوسائل المتاحة ورفض االنصياع و الخضوع ألوامر الرئي
 3وسائل القوة.

                                       
الدور السياسي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربي )التجربتان أحمد محمد مصطفى، حياة اليعقوبي،  1

 .14، ص. 2015، منظمة فريديريش إيبرت،في العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات(المصرية و التونسية 
 .16المرجع نفسه، ص.   2

 في:  ، مركز كارنيغي،"خطوة تونس التاريخية نحو الديمقراطية"محمد كارو،  3

rg/2014/04/22/D8AED7D988-mec-http//www.carnegie ( 20/06/2017، تاريخ اإلطالع .)                                   
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قام الجيش بحماية المؤسسات الحيوية في تونس، كشركات المياه و الكهرباء و الغاز  
وكذا البنوك والسجون والمصانع والجامعات والوزارات و المستشفيات، كما أشرف على حماية 

ة العسكرية بعض عناصر حقول  القمح و التمور وحماية المتظاهرين، كما قدمت المؤسس
 .1األمن للقضاء

نجد أن وقوف الجيش إلى جانب المتظاهرين وعدم امتثاله ألوامر الرئيس يعد عامل  
من عوامل نجاح الثورة، من خالل التزام الحياد في المظاهرات و المسيرات التي طالبت 

غط على برحيل الرئيس بن علي ومنع سقوط العديد من الضحايا، وبروز دوره في الض
دون  السياسيالرئيس  بن علي ودفعه نحو التنازل عن السلطة، والتزم الجيش التونسي بدوره 

 .2التدخل في الشؤون السياسية

وبرز دوره كمتغير أساسي من خالل الوقوف مع المطالب الشعبية، دون أن يمسك  
ت نتقل، وبذلك إضفى قوة للثورة التونسيةبشرعية الثورة وأبقى شرعيتها بيد الشعب، مما أ

ستبدادي إلى الشعب دون أن يستحوذ عليها الجيش أو يطاب الشرعية السياسية من النظام اإل
 3بها.

 

 

 

 

                                       
 ، في:11/11/2011بدرة قعلول، "الجيش سيعود إلى ثكناته:  1

www.tunes.com/alwasat/21531 ( 19/04/2017، تاريخ اإلطالع.) 

 ، في: 2013جويلية  22، الحوار المتمدن، 2فضيل التهامي، "لثورات الديمقراطية في العالم العربي: تونس نموذجا،" ج 2

?aid=369652§r=0 http//www.ahewar.org/debat/show.art.asp ( 21/05/2017، تاريخ اإلطالع.)  
، 2011، صيف1، عالكرمل الجديدو التونسية"، مهند مصطفى، "مقاربات نظرية للثورات العربية، الحالة المصرية  3

 .110ص. 

http://www.tunes.com/alwasat/21531
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 تجاه الثورة التونسية: الموقف اإلقليمي و الدولي إالثالثالمطلب 

تباينت المواقف واآلراء بخصوص الثورة التونسية، والتي انقسمت بين معارض ومؤيد  
اتخذت العديد من الدول موقف الصمت، وسنأخذ عينة عن ذلك كالجزائر  لها، في حين

ومصر من حيث التقارب اإلقليمي، وفرنسا و الواليات المتحدة األمريكية باعتبارهما دولتان 
 تؤثران في صنع القرار في العالم.

 الجزائر-1

تتخذ  الموقف الجزائري اتجاه الثورة التونسية كان غير واضح المعالم حيث لم إن 
الدولة الجزائرية أية ردة فعل بشان األوضاع في تونس واكتفت بالقول أن ما يحدث في 
تونس هو شان داخلي وال يجوز التدخل في سيادة الدول، ويمكن إرجاع سبب هذا الموقف 
هو تخوفها من تصدير نموذج الثورة، خاصة أن الدولتين متقاربتين جغرافيا، حيث عرفت 

، إال أن السلطات الجزائرية 2011جانفي  05جاجات في وهران في الجزائر بعض االحت
، وكذا التخوف من تأثير 1992استطاعت احتوائها، ضف لذلك تخوفها من تكرار سيناريو 

 1الفراغ األمني في تونس على الحالة األمنية في الجزائر.

 مصر-2

لخيارات الشعب أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية أنها تؤكد على احترامها  
التونسي وأنها تثق في حكم األشقاء التونسيين وقدرتهم على تثبيت األوضاع وتجنب السقوط 
في الفوضى، وعلى الصعيد الشعبي فقد تظاهر العشرات من النشطاء المصريين أمام نقابة 

 .2نسيةالصحفيين بالقاهرة، للتعبير عن دعمهم للثورة التونسية رافعين اإلعالم المصرية و التو 

كما وقفت العديد من الشخصيات العامة، ومجموعة من المثقفين والكتاب و  
حيث أشاد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحاد الصحفيين المصريين مع الثورة التونسية، 

                                       
 ، في: 08/04/2015إبراهيم منشاوي، "توجه حذر: الموقف الجزائري من تطورات األحداث في تونس" ، تاريخ  1

 http//www.acrseg.org/36851  ، (.03/05/2017) اإلطالعتاريخ 
  علي عبده محمود، موقع سابق.2 
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العالمي لعلماء المسلمين بثورة الشعب التونسي، ودعا إلى إكمال المسيرة بإسقاط بقية رموز 
 .1النظام السابق

 طرق -3
حترامها إلرادة الشعب إ بالنسبة لقطر، فقد بادرت وزارة الخارجية القطرية بإبداء

لتزام قطر بعالقاتها إ التونسي وخياراته، ونقلت وكالة األنباء القطرية الرسمية ، تأكيد
 2المتينة مع الشعب التونسي، وحرصها على عالقاتها المميزة مع الجمهورية التونسية.

 ليبيا -4
أول نظام يعلن رفضه للثورة التونسية، حيث دعا الرئيس السابق كان النظام الليبي 

لليبيا معمر القذافي بعودة الرئيس زين العابدين بن علي للحكم في تونس، وقال مخاطبا 
وأعرب  ،" اذا كان رئيسكم اخطأ فحاسبوه"الشعب التونسي في كلمة أذاعها التلفزيون الليبي 

 3لمه لما حدث للجمهورية التونسية.من جهة أخرى عن أ
 فرنسا  -5

إليها، وذلك لعدم رغبتها في استياء  ين العابدينرفضت الحكومة الفرنسية لجوء ز  
الجالية التونسية المقيمة بفرنسا وقامت السلطات الفرنسية ببعض اإلجراءات، لضمان منع أية 
تحركات مالية مشبوهة لألصول التونسية في فرنسا، وأكد مكتب الرئيس نيكوال ساركوزي أنه 

، وأعربت الحكومة 4رع ما يمكنمستعد لتقديم المساعدة، ودعا إلى إجراء إنتخابات حرة بأس
نهاء العنف، وشددت على أن الحوار وحده يمكن أن يؤمن  الفرنسية عن أملها في التهدئة وا 

 .5حال ديمقراطيا ودائما لالزمة الراهنة

 
                                       

  راغب السرجاني، مرجع سابق، ص. 1.100 

  نفس المرجع، ص.2.99 

  نفس المرجع، ص ص.3.100،99 

     : في ،02/12/2011خليل سامي أيوب، "موقف االتحاد األوروبي من الثورات العربية"، الحوار المتمدن،  4
?=285741§r=0 http//www.m.ahewar.org/s.asp     ، ( 03/05/2017تاريخ اإلطالع.) 

 راغب السرجاني، مرجع سابق، ص. 5.98 



2017-2011تجربة التوافق السياسي في تونس       الفصل الثالث:  
 

 
114 

 الواليات المتحدة األمريكية-6

، 2011جانفي  14الى غاية  2010ديسمبر  17مع بداية االحتجاجات في تونس  
ة األمريكية الصمت اتجاه ما يحدث في تونس، بدءا بالرئيس السابق        إلتزمت اإلدار 
، ثم الخارجية األمريكية وصوال إلى الناطق باسم البيت  Barack Obama"باراك أوباما"

األبيض، الذين لم يشيروا في خطاباتهم إلى الموقف األمريكي من اإلحتجاجات التونسية، 
، أن الحكومة Hillary Clintonمريكية هيالري كلينتون ومن ثم أكدت وزيرة الخارجية األ

األمريكية تراقب ما يحدث في تونس دون أن تقف إلى جانب النظام على حساب الشعب وال 
 .1العكس

وبسبب تطور األحداث في تونس، دعت الخارجية األمريكية السفير التونسي في  
في تونس من تزايد عدد الضحايا،  الواليات المتحدة األمريكية، للفت انتباهه لما يحصل

 .2بسبب استعمال الرصاص في بعض واليات تونس

مما سبق نصل إلى أن االحتجاجات في تونس، كانت عفوية وسلمية، ، إال أن تفاقم 
اإلحتجاجات، أدى بالنظام السياسي التونسي إلى إستعمال القوة و العنف ضد االحتجاجات، 

لتظاهرات بانضمام النقابيين و الحقوقيين له، حيث كانت  إال أن هذا لم يمنع من مواصلة ا
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في إنجاح الثورة في تونس، كفئة الشباب، وسائل 
التواصل االجتماعي، اإلتحاد التونسي للشغل، وحياد المؤسسة العسكرية، ولقد كان للثورة 

 في مختلف الدول العربية.التونسية دور  في قيام العديد من اإلحتجاجات 

 

 

 
                                       

 ، في:12/12/2011تونس، "ما دور الواليات المتحدة في الربيع العربي؟"،  1

http//www.turess.com/alhiwar/23658   ،( 03/05/2017تاريخ اإلطالع). 
 .61، ص. ع سابقجمر كمال بن يونس، 2
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 المبحث الثاني:

 2011بعد ثورة  التوافــــق السيــــاســــي في تونس آليات ومسارات 

واجهت الثورة التونسية أولى تحدياتها السياسية  في أعقاب شغور منصب رئيس  
ولقد تولى محمد  2011جانفي  14الجمهورية، بعد إقالة الرئيس التونسي بن علي في 

من الدستور "الذي ينص على أنه في  57سلطات الرئيس طبقا ألحكام الفصل  *الغنوشي
صورة التعذر على الرئيس بالقيام بمهامه بصفة وقتية أن يفرض سلطاته إلى الوزير األول"، 

منصب الرئيس طبقا ألحكام  فؤاد المبزغوبعد إقرار الشغور النهائي لمنصب الرئيس تولى 
ر بصفة وقتية إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها من الدستو  57الفصل 
( يوما من تسلم الرئيس المؤقت المنصب، ولقد عرف المشهد السياسي التونسي 60ستين)

العديد من المحطات السياسية، ولعل أبرزها بروز آلية  2017إلى غاية  2011بداية من 
ر االنتقال الديمقراطي  وتجاوز التوافق السياسي كآلية مهمة، ساهمت في حماية مسا

 الخالفات و الصعاب بين مختلف األطياف السياسية التونسية.

 

                          نتقال ف الثورة و اإلصالح السياسي و اإل المطلب األول: الهيئة العليا لتحقيق أهدا
 الديمقراطي

تحضير لالنتخابات التشريعية وكخطوة أولى لتحقيق أهداف الثورة، سعت في إطار ال 
الحكومة إلى القيام بعملية إصالح سياسي مؤسس على الشرعية الدستورية من خالل تأسيس 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و اإلصالح السياسي و االنتقال الديمقراطي) التي تشكلت 

المؤرخ  2011لسنة  06اية الثورة(،  بمقتضى مرسوم رقم على أنقاض المجلس الوطني لحم
، وهي إحدى اللجان االستشارية التي شكلتها حكومة محمد الغنوشي 2011فيفري  18في 
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التي تقوم بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العالقة بالتنظيم السياسي،  وترأس 
 1هذه الهيئة عياض بن عاشور.

عضو، ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة اشتراكية  100وتجاوز عدد أعضائها 
سالمية وضمت  منظمة ونقابة وشخصيات وطنية وعائالت شهداء  19حزبا و 12علمانية وا 

 (.01ملحق رقم )ثورة الياسمين 

تمكنت هذه الهيئة من الجمع بين الشرعية الثورية و الشرعية الدستورية، وعملت على 
صدار العديد من المراسيم لتنظيم تأسيس مجموعة من اإلجراءات ال قانونية و الترتيبية وا 

 نتقال الديمقراطي وهي:حياة السياسية و العامة وضمان اإلال

قتضاه اللجنة والتي أنشأت بم 2011أفريل  15المؤرخ في  2011لسنة  27المرسوم  -1
نتخابات خابات التي أشرفت على تنظيم أول إنتخابات حرة في تونس)إنتالعليا المستقلة لإل
 (.2011أكتوبر  23المجلس التأسيسي 

المتعلق بإحداث هيئة وطنية  2011مارس  2المؤرخ في  2011لسنة  10المرسوم  -2
 مستقلة إلصالح اإلعالم و االتصال.

المتعلق بتنظيم المؤقت  2011مارس  23المؤرخ في  2011لسنة  14مرسوم عدد  -3
 للسلطات العمومية.

تخابات المتعلق باإ 2011ماي  10رخ في لمؤ ا 2011لسنة  35مرسوم عدد  -4
أوت  3المؤرخ في  2011لسنة  72المجلس الوطني التأسيسي المتمم بالمرسوم عدد 

2011. 
المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق  2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41مرسوم  -5

 11رخ في المؤ  20011لسنة  54اإلدارية للهياكل العمومية المنقح و المتمم بالمرسوم عدد 
 .2011جوان 

                                       
 .2،1، مرجع سابق، ص ص.  التوافق السياسي في تونس: محطات و مطباتهيثم سليماني،   1
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المتعلق بتنظيم األحزاب  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  87مرسوم عدد  -6
 السياسية.

 المتعلق بتنظيم الجمعيات. 2011ماي  24المؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد  -7
المتعلق بحرية الصحافة  2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  115مرسوم عدد  -8

 ر.و الطباعة والنش
تصال السمعي المتعلق بحرية اإل 2011نوفمبر  2 المؤرخ في 116مرسوم عدد  -9

 تصال السمعي البصري.لإل البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة
 
مثلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي و اإلنتقال الديمقراطي،   

أول خطوة للتوافق السياسي والمخرج التوافقي، بعد شغور منصب رئاسة الجمهورية في تونس 
بالرغم من الجدل الحاصل داخلها حول تركيبتها، حيث كانت تضم أحزاب وجمعيات 

وجيات مختلفة، بحيث استطاعت أن تجمع بين تيارات ومنظمات وشخصيات من إيديول
 مختلفة. 

 
 *المطلب الثاني: الترويكا

أعلنت محكمة البداية التونسية عن حل التجمع الدستوري  2011مارس  09 بتاريخ 
(، وفي ظل التحضير إلنتخابات المجلس 2011الى 1956الديمقراطي )الذي حكم من 

كانت ترغب في المشاركة في هذه السياسية التي  التأسيسي، ظهرت العديد من األحزاب
بعدما كان عددها ال  ،(02)ملحق رقم  حزب 100نتخابات حيث وصل عددها إلى اإل

 1أحزاب قبل الثورة. 10يتجاوز 

                                       
 )الدوحة: اإلنتخابات التونسية: خفايا فشل القوى الحداثية ومشاكل نجاح حزب النهضة اإلسالمي المولدي األحمر،  1

 .9 -7(، ص ص. 2011المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
لنقل البريد، لينتقل  19و  18القرنين : كلمة روسية تعني عربة التي تجرها ثالثة خيول وأستخدمت خالل الترويكا*

المصطلح إلى السياسة الروسية في العهد السوفييتي، حيث كان يقود البالد ترويكا )رئيس الحزب، رئيس مجلس السوفييت 
 األعلى ورئيس الوزراء، وإنتقل المصطلح إلى  تونس التي تعني التحالف الذي يجمع بين ثالثة أحزاب.
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، إال 2011جويلية  24ولقد كان من المقرر إجراء إنتخابات المجلس التأسيسي في  
أنه، وبسبب الجدل الحاصل بين مختلف األحزاب السياسية حول التاريخ حال دون إجرائها، 

جويلية نجد حركة النهضة، الحزب الديمقراطي  24ومن بين األحزاب التي تمسكت بتاريخ 
كة المؤتمر من أجل الجمهورية، ففي بيان لحركة النهضة التي التقدمي، حركة التجديد وحر 

أكدت تمسكها بإجراء اإلنتخابات في الموعد المحدد، واعتبرت أن كل يوم تأخير وتمديد 
للمرحلة االنتقالية يؤثر على استقرار البالد، أما االتحاد الديمقراطي الوحدوي، فــأكد تمسكه 

رورة اإلسراع في إضفاء الشرعية على المؤسسات  التي بالموعد أيضا، وأكد على قناعته بض
تقود البالد في المرحلة االنتقالية، في حين استغرب حزب أفاق تونس عن قرار التأجيل الذي 

ماي  16ال يحترم االلتزام السياسي، الذي تم التأكيد عليه خالل المجلس الوزاري المنعقد يوم 
12011. 

إلى قرار التأجيل، فنجد التحالف الوطني للسلم و أما األحزاب التي كانت تدعوا  
جويلية كان ارتجاليا، ولم يقم التشاور عليه بالقدر الكافي،  24النماء، الذي أكد أن موعد

حتى يحضى بإجماع وطني، وأضاف أن أي إنتخابات شفافة في أي بلد، تستدعي فترة ال 
خابات، أما "حركة مواطنة" فأعربت أسبوعا من تاريخ تعيين الجهاز المنظم لالنت 20تقل عن 

عن مباركتها لمقترح التأجيل، وقد أعلن كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة لالنتخابات، 
لكي تكون  2011أنه من غير الممكن إجراء االنتخابات في جويلية وتأجيلها إلى أكتوبر 

 .2أكثر شفافية و ديمقراطية
، والتي عبرت عن رغبة 2011أكتوبر  23نتخابات المجلس التأسيسي في أجريت إ 

 جماهيرية عارمة، في بناء الجمهورية التونسية الثانية على أسس و قواعد ديمقراطية.
 
 

 
 

                                       
 ، في:24/05/2011يل االنتخابات، موقف األحزاب من تأج 1

2-sat.com/forums/threads/1743024/page-http//www.tunisia ،  (20/06/2017) اإلطالعتاريخ. 
  نفس الموقع.2
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 :09الجدول رقم: 
                                                                2011التأسيسي  نتخابات المجلستوزيع المقاعد على األحزاب  في إ يوضح  

 المقاعد النسبة األصوات األحزاب

 89 %36,97 1,498,905 حركة النهضة
 29 %8,70 352,825 جل الجمهوريةالمؤتمر من أ

 26 %6,92 280,382 العريضة الشعبية
 20 %7,04 285,530 التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات

 16 %3,96 160,692 الحزب الديمقراطي التقدمي

 5 %3,19 129,215 حزب المبادرة
 5 %2,79 113,094 القطب الديمقراطي الحداثي

 4 %1,89 76,643 أفاق تونس
 3 %1,50 60,620 حزب العمال الشيوعي التونسي

 2 %0,78 31,793 حركة الشعب
 1 %1,27 22,842 حركة الديمقراطيين االشتراكيين

 1 %0,80 51,594 االتحاد الوطني الحر
 1 %0,32 32,306 حركة الوطنيون الديمقراطيون 

 1 %0,38 13,053 الحزب اللبرالي المغاربي
 1 %0,38 15,572 حزب األمة الديمقراطي االجتماعي

 1 %0,23 15,459 الحزب الدستوري الجديد
 1 %0,19 9,329 حزب النضال التقدمي

 1 %0,14 7,619 حزب العدالة و المساواة
 1 %1,54 5,581 حزب األمة الثقافي الوحدوي 

 8 %79,66 62,293 فوائم مستقلة فائزة بمقاعد
 217 %20,34 3,228,813 أصوات األحزاب و القوائم الممثلة للمجلس

 0 %100 824,335 بقية األحزاب و القوائم
   4,053,905 اإلجمالي

   8,289,900 لهم االنتخابعدد من يحق 

 isie.tnالمصدر: 
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:  في قراءة لنتائج انتخابات المجلس التأسيسي، يظهر قراءة في نتائج االنتخابات 
تغير وتطور في الخريطة الحزبية التونسية، خاصة بروز حزب حركة النهضة التي حصلت 

المؤتمر من اجل مقعدا، يليها حزب  217معقدا من بين  89على المرتبة األولى ب
مقعدا، ويرجع سبب  26مقعدا، وفي المرتبة الثالثة العريضة الشعبية ب 29الجمهورية ب 

حصول حزب النهضة على المرتبة األولى، إلى تعاطف الشعب التونسي معها، خاصة 
بسبب التهميش واإلقصاء الذي كان مسلط عليه من طرف نظام الرئيس بن علي، ومن جهة 

 إلى الرغبة  في إحداث قطيعة مع النظام السابق.ثانية يرجع ذلك 

(، وبما أن 89نتخابات فوز حزب حركة النهضة بأغلبية المقاعد)أفرزت هذه اإل
نائب، دخلت النهضة في مشاورات مع حزب المؤتمر من  109الحكومة تحتاج إلى موافقة 

مقعدا(، من  20لحريات)جل العمل و امقعدا( و التكتل من أ 29الحاصل ) أجل الجمهورية
تفاق، وشكلوا مجموع أجل تشكيل إئتالف حكومي )الترويكا( والتي إنتهت بالتوقيع على اإل

عضو  38عتراض نائب إلدارة المرحلة اإلنتقالية مقابل إ  154بثقة مقعدا، وفاز  137
 عضو، وأوكلت رئاسة الحكومة إلى األمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي 15وتحفظ 

وتولى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئاسة الجمهورية 
التونسية، في حين تولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل 

 1و الحريات رئاسة المجلس التأسيسي.

ق و نتهجت منذ ائتالفها منهج التوافحزاب الترويكا دورا كبيرا ، حيث إوقد لعبت أ 
التشارك في الحكم، حيث أكد رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن تونس ذات الديمقراطية 

، لذا كان البد من جمع أكبر عدد من األحزاب، ورغم  51الناشئة، ال تقبل أن تحكم بأغلبية 
الهدف نتخابات، إال أنها لم تسعى إلى إقصاء خصومها، وكان فاز في اإل أن حزب النهضة

 .2نتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكنوافق، هو إجراء إمن هذا الت

                                       
  هيثم سليماني، مرجع سابق، ص.1.3 

  المرجع نفسه، ص. 2.4،3 
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وبالرغم من أن الترويكا حافظت على زمام األمور في تونس ألكثر من سنتين سواء   
في حكومة الترويكا األولى أو الثانية، إال أن حضوره الشعبي قد عرف تراجعا ملحوظا 

 بسبب:

 بطئ وتيرة اإلصالحات في شتى المجاالت.  -1
 تعطل المشاريع التنموية.  -2
فشل الترويكا في مواجهة العمليات اإلرهابية ما جعل مجموعة من المواطنين يعتقدون أنها   -3

 غير قادرة على إدارة البالد وتحقيق االستقرار.
حدوث انشقاق داخلي بين األحزاب الممثلة للترويكا خاصة في حزبي المؤتمر و التكتل   -4

ضة، والتي عرفت انسحاب نواب داخلهما مثل، انسحاب عبد بقرار التحالف مع حزب النه
الرؤوف العيادي الذي أسس حزب حركة وفاء وتأسيس محمد عبو حزب التيار الديمقراطي 

 1)كان كالهما من نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية(.

أسيسي نتخابات المجلس التنت أول تجربة ديمقراطية أفرزتها إإن تجربة الترويكا كا       
 التي جمعت بين إسالميين و علمانيين وهي األولى في الوطن العربي.

 

 : الحوار الوطنيالثالثالمطلب 

التي عرفتها تونس في المرحلة االنتقالية األولى وانجاز انتخابات عد النجاحات ب 
، وتشكيل حكومة الترويكا بقيادة حزب النهضة، إال أن األزمة 2011المجلس التأسيسي 

حمادي  تقديمالسياسية التي عصفت بتونس بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد، أدت إلى 
ا زاد من حدة األزمة هي حادثة ، وم2013ري فيف 6في  ،ستقالته( إرئيس الحكومة)الجبالي 

غتيال الثانية، التي راح ضحيتها محمد البراهيمي النائب في المجلس التأسيسي و عضو اإل
، حيث تعالت األصوات المنادية بإسقاط الحكومة 2013جويلية  25حزب التيار الشعبي في 

هائية للدستور، والتي وحل المجلس التأسيسي الذي كان بصدد التصديق على النسخة الن
                                       

  أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص.1.3 
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المتكونة من عدة أحزاب سياسية  2013جويلية  26تبعها تأسيس جبهة اإلنقاذ الوطني يوم 
معارضة وفي مقدمتها حزب نداء تونس*، والجبهة الشعبية، وعدد من األحزاب اإلشتراكية و 

تة عشر الليبرالية، والتحق بها فيما بعد اإلتحاد من أجل تونس وحركة تمرد السياسة و س
منظمة مدنية و حقوقية ، ودعت هذه الجبهة إلى تنظيم التظاهرات و اإلعتصامات السلمية 
في مقر السلطة المحلية و الجهوية بغرض حل المجلس التأسيسي وجميع السلطات المنبثقة 

 1عنه )الحكومة و مؤسسة الرئاسة(.

 ومن بين أهم األسباب التي أدت إلى تفجير األزمة: 

جل الجمهورية الجلوس إلى أورفض حزب النهضة وحزب المؤتمر من  متناعهو إ  -1
ب لحز متداد بإعتبار أن هذا األخير هو إ ،طاولة الحوار الجماعي مع حزب نداء تونس

  2التجمع الدستوري الديمقراطي.
نتخابات المجلس التأسيسي، تم ني للمرحلة اإلنتقالية: حيث عند إتجاوز المد الزم -2
، على تحديد المرحلة 2011سمبر دي 15نتقالي بتاريخ إعالن المسار اإل توقيع على وثيقةال
تفقت على هذه الوثيقة إنتقالية بعام اإل ثنا عشر حزبا واحد فقط، وغير قابلة للتجديد، وا 

م تطبق بسبب طول ، إال أن بنود هذه الوثيقة ل3)األحزاب المكونة لهيئة تحقيق أهداف الثورة(
                                       

ديولوجية علمانية وسطية ليبرالية تؤمن بفصل الدين عن السلطة لبناء إ: هو حزب سياسي تونسي ذو  حزب نداء تونس*
في اجتماع شعبي  2012جوان  16مجتمع مدني متطور يسوده العلم و الثقافة، أعلن عن تأسيسه الباجي قايد السبسي في 

، ويضم 2012جويلية  07لداخلية التونسية في بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس وتم منحها الترخيص من قبل وزارة ا
تيارات سياسية مختلفة إذ تضم التيار اليساري وعدد عام من الدستوريين )نسبة للحزب االشتراكي الدستوري(، باإلضافة إلى 
 تجمعيين ومسؤولين انتموا سابقا إلى نظام زين العابدين بن علي، كما يضم أيضا مجموعة من ناشطي المجتمع المدني
ووجوه ينتمون إلى الحركة النسوية التونسية، ويقدم الحزب نفسه على انه يحمل الفكرة البورقيبية، أي انه يدافع عن أفكار 

 أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، ويتبنى أفكاره خاصة المتعلقة بمدنية الدولة والدولة الحديثة وتحرير المرأة.
  مرجع نفسه، ص ص. 1.5،6 

الحوار أكتوبر.... أسئلة عن الشرعية، والنهضة ترفض الجلوس على طاولة  23مع اقتراب موعد "وكالة  أنباء تورس،  2
 س"، في:نداء تون مع
 http//www.tap.info.tn  (.                                                                                   03/07/2017) اإلطالع، تم  
وكالة أنباء تورس، "فحوى وثيقة إعالن المسار اإلنتقالي"، في:                                3

http//www.turess.com/tap/109067 (.03/07/2017) اإلطالع، تم 
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عتبر كل من حزب نداء تونس و ة لصياغة دستور جديد لتونس، حيث إ نتقاليفترة المرحلة اإل
الحزب الجمهوري و حزب العمال أن طول هذه المدة هو محاولة من الترويكا للبقاء في 

نتقالية كان من المفترض إنهاء المرحلة اإلالحكم و الهيمنة على مفاصل الدولة، حيث 
ئتالف الترويكا هذا بالمقابل رفض إ، و 2012أكتوبر  23 بصياغة دستور جديد بتاريخ

التوجه، حيث رأوا أن المجلس التأسيسي لم ينجز كامل مهماته األساسية و الدستورية الموكلة 
 .1إليه
غة لة هوية الدولة بشأن صياالعلمانيين و اإلسالميين حول مسأ أدى الخالف بين -3

ستور، في حين لصياغة الدعتماد الشريعة اإلسالمية كأساس الدستور، فاإلسالميين يريدون إ 
ختلفوا أيضا علمانية الدولة، كما إ، وهو 1959عتماد صيغة دستور ذهبت المعارضة إلى إ 

في شأن نظام الحكم فاإلسالميون يريدونه برلمانيا  وحزب نداء تونس و الجمهوري يردونه 
ي و في حين فضل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الخلط بين النظام البرلمان ،رئاسيا

 .2الرئاسي
تدهور الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي: حيث شهد االقتصاد التونسي عدة مشاكل  -4

مليار  2,5بسبب تراجع احتياطي البالد من العملة األجنبية وارتفاع قيمة الدين الخارجي )
ما أثر سلبا في الوضع االجتماعي،  8,8(، وتفاقم عجز الميزان التجاري 2013يورو سنة 
من مجموع السكان، كما أن الجهات المهشمة  24,7ى اتساع دائرة الفقر لتشمل وأدى ذلك إل

مازاد األعمال االحتجاجية  ،%11نسبة  2013لم يتجاوز عدد المشاريع المنجزة فيها سنة 
تصاعدا واتساع المظاهرات، ولقد وظفت المعارضة هذه المظاهرات لتساهم في توسيع دائرة 

 .3التوتر االجتماعي و السياسي واثر سلبا في االقتصادشعبيتها، وكل ذلك ضاعف حدة 
 
لعب اإلعالم التونسي دورا تحريضيا لدى األفراد من خالل زرع مشاعر الحقد و  -5

الكراهية بين أطراف الشعب التونسي، وعدم وجود قانون منظم للقطاع اإلعالمي، الذي زاد 
                                       

  أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص. 1.9  
  المرجع نفسه، ص ص.2.12،11 

3International monetary find.state.ent by the INF Mission at the end of a visit to tunizia  
http//www.info.org/external/up/sec/pr/2013/pr 13482.htm  
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التخوين، ففي تقرير للمجموعة اإلعالمية من رقعة الكتابات التشهيرية التي تعتمد اإلقصاء و 
من  90لرصد اإلعالم وجمعيتان تونسيتان، أن الصحف الناطقة باللغة العربية نشرت نحو 

 .1خطابات الكراهية

شتداد التعارض  و التجاذب السياسي بين اإلسالميين و العلمانيين، تمكن وفي ظل إ        
لسياسيين، حول طاولة تفاوض واحدة إلنهاء الرباعي الراعي للحوار من جمع الفرقاء ا

حزبا من منتمين إلى الترويكا الحاكمة و المعارضة،  21الخالف فيما بينهم، الذي جمع بين 
ومن مجموع اللقاءات بين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والباجي قايد السبسي رئيس 

، وكان  le bristolدقفي فن 2013أوت  15حركة نداء تونس في لقاء باريس الشهير في 
خراج تونس من أزمتها، وفي  الهدف من هذا اللقاء، هو تقريب وجهات النظر بين الحزبين وا 

ستقرار في البالد أن لقاء باريس حقق اإل 2015فيفري  8هذا الصدد صرح الغنوشي في 
 .2الديمقراطيةختارا التوافق وبناء الدولة من حرب أهلية، وان هذين الحزبين إوأنقذ تونس 

 3قتراحات التي ضمتها خريطة الطريق هي:أهم اإل وكان من 

 ستكمال أعمال المجلس التأسيسي.إ -1
 نتخابات.ختيار الهيئة العليا المستقلة لإلإ -2
 إصدار القانون االنتخابي في مدة أقصاها أسبوعان. -3
 نتخابية في مدة ال تتجاوز أسبوعان.تحديد المواعيد اإل -4
 ستعانة بلجنة خبراء.أربعة أسابيع باإلور خالل مدة ال تتجاوز التصديق على الدست -5
 تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات المستقلة. -6
 .بقاء المنظمات األربعة الراعية للحوار إطار للتفاوض لحل كل الخالفات المستقبلية -7

                                       
جهاد حرب، " تقريرحول رصد خطابات الحقد و الكراهية في وسائل اإلعالم التونسية، المجموعة العربية لرصد  1

 في:" االعالم

ce.com/content/print/373445htmhttp//www.pulpit. alwatanvoi    ، (.18/07/2017) اإلطالعتاريخ 
  اإلنتقال الديمقراطي في تونس، ويكيبيديا، موقع سابق.2 

  أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص. 3.20 
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تفاق لنقابية بزعامة حسين العباسي عن إ، أعلنت المركزية ا2013ديسمبر  14في      
ستقالة علي سياسية، على تنازل حركة النهضة وا  رباعي الراعي لحوار وعدد من األحزاب الال

 2014جانفي 28العريض من الحكومة وتسليمها إلى التكنوقراط  بقيادة مهدي جمعة بتاريخ 
نتخابات التشريعية و يكون مهمتها اإلعداد  وتنظيم اإل والتي خلفت حكومة علي العريض،

قادات، إال أن حركة النهضة كان نتيكا لإله وبالرغم من تعرض الترو الرئاسية، إال أن
نتخابات، إال أنها فضلت التخلي قيادة الحكومة إلى حين إجراء اإل ستمرار فيبإستطاعتها اإل

فغيرت بذلك صورتها في الداخل و الخارج، على كونها حزب يؤمن بالتداول  ،عن السلطة
السلمي على السلطة، بخالف حركة اإلخوان المسلمين في مصر، وهذا يدل على قدرة حزب 

 .1النهضة في قراءتها للمتغيرات المحلية و الدولية

ى وفي هذا الصدد ألقى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كلمة في المنتد 
اإلقتصادي العالمي في دافوس حيث قال" كان لدينا خياران، إما أن نبقى في السلطة ونخسر 

 .2الديمقراطية، أو أن نكسب الديمقراطية ونتخلى عن السلطة"

، عرف ثالث 2011مما سبق، نصل إلى أن التوافق السياسي في تونس بعد  
نتقال الثورة واإلصالح السياسي و اإلاف محطات رئيسية، أال و هي الهيئة العليا لتحقيق أهد

الديمقراطي، التي ضمت أحزاب وجمعيات وشخصيات من إيديولوجيات مختلفة، ثم المحطة 
ة) حركة النهضة، حزب المؤتمر الثانية، وهي الترويكا التي جمعت بين ثالثة أحزاب سياسي

ل تثنائية، فهي أو سل الجمهورية، حزب التكتل من أجل العمل والحريات( وتعد محطة إجمن أ
نتخابات المجلس التأسيسي ، ليأتي دور الحوار الرباعي تجربة ديمقراطية التي أفرزتها إ

 الراعي للحوار في جمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة. 

                                       
)بيروت:  التغيير: أربع سنوات من الربيع العربي، العرب بين ماسي الحاضر وأحالم التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية 1

 .25(، ص. 2014مؤسسة الفكر العربي، 
، في: 2014فيفري 9فريد زكريا، لماذا نجح الربيع العربي في تونس ونعثر بباقي الدول بتاريخ  2

op-zakaria-farid-http//www.arabic.cnn.com/middleast/2014/02/09/tunis  (. 20/07/2017) اإلطالع، تاريخ 
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إلى  2011يمكن القول أن فترة حكم الترويكا ورغم قصر فترة توليها السلطة من  
ستطاعت تجاوزها من خالل ن أزمات و تحديات، إال أنها إلة م، وما تخلل هذه المرح2014

ئتالفه الل إتقبلها األخر، والمشاركة، و التوافق السياسي، و ترسيخها لمبدأ التعددية، من خ
نتقالي بعد رة حكم تونس، وقد رافق المسار اإلمع أحزاب أخرى ذو إيديولوجية مختلفة في إدا

تخلي رئيس الحكومة الترويكا، وصوال لحكومة التكنوقراط الثورة العديد من التنازالت بدءا من 
 لتنتهي في نهاية المطاف إلى إنجاز دستور تونس واإلنتخابات التشريعية و الرئاسية.

 

 2014دستور تونس  المطلب الرابع: 

دستور الجمهورية التونسية، هو دستور صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي  
في جلسة من قبل رئيس  2014جانفي  27،وتم ختمه في 2014جانفي  26التونسي في 

الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس 
الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بحضور عشرات الشخصيات التونسية،  باإلضافة 

نائب  200افقة إلى السفراء و الضيوف األجانب في تونس، وتمت المصادقة عليه بمو 
لشغور منصب محمد البراهيمي وشمل الدستور  217من جملة  4وتحفظ  12واعتراض 
 .1فصال 146توطئة و

، حيث تجاوزت، 2011بمعنى أن تونس تعد أول بلد عربي يضع دستورا بعد ثورة  
(، 2014جانفي  26الى غاية 2011 أكتوبر 26فالبرغم من طول فترة صياغة الدستور)من 

كل محمد البراهيمي وشكري بلعيد، إال أن هذا التأخر تم تتويجه بدستور نال إجماع غتيال وا  
 المشرعين الدستوريين. 

وقد أبدت العديد من األحزاب السياسية التونسية سعادتها بصياغة هذا الدستور، حيث  
التأسيسي والشعب التونسي، هنأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي النواب في المجلس 

                                       
 في:، 09/02/2014، 2014مضامين دستور تونس   1

www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2014/2/9/  (.10/08/2017 ) اإلطالعتاريخ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2014/2/9/
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عتبر أنه يكرس مبادئ حقوق اإلنسان، وينص على مراقبة قوانين أعمال الحكومة، ي إ والذ
وأضاف أن هذا الدستور هو دستور تاريخي توافقي سيشهد له العالم، وأن تجربة تونس في 
الديمقراطية هي تجربة منفردة في العالم العربي، في حين قال الطيب البكوش األمين العام 

هو دستور توافقي حول كل األطراف السياسية في  2014دستور أن  ،لحزب نداء تونس
سم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و إتونس وأن العالم سيشهد له، أما المتحدث ب

الحريات محمد باشور، أن هذا الدستور يجمع كل األطراف التونسيين مؤكدا على التوافق 
 .1لتونسيينالكبير على هذا الدستور الذي سيكون فخر لكل ا

تمحورت الخالفات والنقاشات حول الدستور التونسي، على جملة من المسائل، أهمها  
 عالقة الدين بالدولة، مكانة المرأة وحقوقها، ومسألة نظام الحكم.

 :مسألة مدنية الدولة وهويتها •

ففيما يخص مدنية الدولة وهويتها، أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي 
لثورة وقبيل إنتخابات المجلس التأسيسي، أنه ليس في برنامج الحركة الدعوة إلى تطبيق بعد ا

الشريعة، وأن األولوية إلقامة نظام ديمقراطي يكفل الحريات للجميع، وبأن الدولة التونسية لم 
تنفصل عن اإلسالم، حيث أن القانون األساسي ومجلة األحوال الشخصية مستمدة من 

ية، وأن حركة النهضة لن تقدم نفسها ناطقة باسم اإلسالم، ألنها ليست الشريعة اإلسالم
 .2مستخلفة من هللا

عتبروا حركة لق العلمانيين التونسيين، الذين إ وقد أثارت مسألة الشريعة اإلسالمية ق
النهضة تمضي بخطاب مزدوج، وتسعى إلى فرض الشريعة كمصدر للتشريع، وفي الجانب 

                                       
، 04/11/2016من مرسوم لألحزاب إلى قانون منظم: تفاوت في المواقف وتمسك بالروح التحررية إلنشاء األحزاب،  1 

 في:

 ?id=133392 amp.php-http//www.babnet.net/mobile/cadredetail  ،( 6/07/2017تاريخ اإلطالع .)         

 في: ،2011أكتوبر  3راشد الغنوشي، في حوار مع نجم الدين العكاري، المجلة،  2
 http//arb.majalla.com/2011/10/article55227372 (.20/06/2017) تاريخ اإلطالع 
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علمانيين بعدم سعيها إلى تطبيق الشريعة، وعدم إدراج هذه الكلمة في األخر، قامت بطمأنة ال
 .1الدستور، هو الحفاظ على الوحدة الوطنية التونسية وكي ال تكون سببا في اإلنقسام

ات و وقد لجأت حركة النهضة التونسية إلى النأي بنفسها من الدخول في صراع
لتشريع و الحكم، المية مصدرا وحيدا لعتبار الشريعة اإلسخالفات حول ذلك، وقررت عدم إ 

يضر بمصلحة تونس في ستهالك للوقت في الجدل حول هذا الموضوع، و وبررت ذلك بأنه إ
 2جتماعية.حل أزمتها اإلقتصادية و اإل

"تونس ، الذي ينص على أن 2014وهذا ما جاء في الفصل األول من دستور تونس  
رادة    ."الشعب، وعلوية القانون دولة مدنية، تقوم علو المواطنة، وا 

 مسألة المرأة وحقوقها: •

أما الموقف من مكانة المرأة وحقوقها، فقد أكدت حركة النهضة على تفعيل دور المرأة 
وصون مكتسباتها وتطوريها، و ضمان تكافئ الفرص بين المرأة و الرجل، وتحملها 

ي الحياة اإلقتصادية المسؤوليات السياسية، وضمان حقها في العمل، وتعزيز مشاركتها ف
 3.من الدستور 46، وهذا يبرز في الفصل ومناهضة كل أشكال العنف و اإلضطهاد ضدها

لتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، في إشارة للحفاظ على مجلة وكذا إ
األحوال الشخصية الموروثة عن الحبيب بورقيبة، والتي يعارضها بعض التيارات، وأثيرت 

                                       
، تتقديم التنازال أوعملية صياغة الدستور التونسي: اإلقناع، اإلكراه،  أثناءاعتمدته الثورة  أسلوبأي مونيكا ماركس،  1
 .18،19. ص ص (2014مركز بروكنجز،  :الدوحة)
الربيع العربي: ، في يوسف الصواني، ما بعد الثورة: تحديات وأفاق االنتقال الديمقراطيريكاردو الريمونت وأخرون،  2

 .223 .ص (2013بيروت: منتدى المعارف، )تر:لطفي زكراوي،  ،و الثورة واإلصالحاالنتفاضة 
 في: 45ص  ، 2011ديسمبر برنامج حركة النهضة من اجل تونس الحرية والعدالة و التنمية، 3

bengairdaine-nahdha /http//www.slideshare.net/mustapha556 ( 20/07/2017، تاريخ اإلطالع.) 
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مرأة من خالل مصطلحي المساواة و التكامل في سياق القضايا المجتمعية المعروفة قضية ال
 1في تونس

 مسألة شكل الحكم: •

أما موقف الحركة من شكل النظام السياسي، فهي دعمت النموذج البرلماني   
الستئصال الحكم الفردي  ولضمان الحريات العامة و الخاصة، وبما يتيحه هذا النموذج من 
توزيع السلطات، والتداول على السلطة عبر اإلنتخابات التعددية، ومصدر قوة واستقالل 

 .2المجتمع المدني

عارضوها، بأنها تسعى إلى اكتساب السلطة من خالل ما حققته في في حين رأى م
اإلنتخابات التشريعية، وكونها تمتلك أعلى عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي، إال أن 
حركة النهضة تنازلت عن موقفها لتدعم النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وقد قبلت 

مما اضعف موقفها أثناء التفاوض، رغم أن تمسكها بذلك تحت ضغط االغتياالت السياسية 
بالنظام البرماني هو سعي منها للحصول على الحماية السياسية، في ضوء ما تعرض 

 3أنصارها من إقصاء من قبل األنظمة السياسية السابقة.

من خالل الفصل األول من الدستور فنصت على أن يكون نظام الحكم جمهوري، "  
 .قلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، العربية لغتها، والجمهورية نظامها"تونس دولة حرة مست

 

 

 

                                       
)حزب حركة النهضة  نتقال الديمقراطي في تونس: دستور الجمهورية الثانية وتحديات الصياغةاإل بشير الجويني، 1

 17،18، ص ص. 2014ربيع  1سطنبول، تركيا،عإجتماعية، قتصادية و اإل، نشر مركز الدراسات السياسية اإلأنموذجا(
  برنامج حركة النهضة من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية، ص4، موقع سابق.2 

  مونيكا ماركس، مرجع سابق، ص ص. 3.24،23
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 المبحث الثالث: 

 نتائج وتقييم التوافق السياسي في تونس

مجموعة من  إلى ، الوصولأفرز التوافق السياسي الذي انتهجته تونس 
نتخابات التشريعية و ، تم تنظيم اإل2014، فبعد صياغة دستور تونس النتائج

 الحكومة.الرئاسية، وكذا تشكيل 

 المطلب األول: نتائج التوافق السياسي

 2014نتخابات التشريعية والرئاسية أوال: اإل 

في ظل التحضير لالنتخابات التشريعية حدد القانون االنتخابي عدد مقاعد البرلمان  
ي الخارج، وتنافست ف 18مقعد في داخل تونس   199مقعد  وخصص  217التونسي ب

في الخارج(،  ووصل عدد  97في داخل تونس و  1230قائمة في االنتخابات ) 1327
 ألف مترشح. 13المترشحين إلى حوالي 

 : 10جدول رقم 

 2014نتائج االنتخابات التشريعية التونسية 

  المقاعد  األصوات األحزاب

 %39,1 86 %37,56 1279941 حزب نداء تونس

 %31,7 69 %27,29 947014 حركة النهضة
 %7,3 16 %4,02 137110 تحاد الوطني الحراإل

 %6,9 15 %3,66 124654 الجبهة الشعبية
 %3,7 8 %3,02 102916 فاق تونسأ

 %1,8 4 %2,14 72942 جل الجمهوريةالمؤتمر من أ
 %1,3 3 %1,93 65762 حزب التيار الديمقراطي

 %1,3 3 %1,34 45799 حركة الشعب
 %1,3 3 %1,32 45086 المبادرةحزب 

 %0,9 2 %1,2 40924 تيار المحبة
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 %0,4 1 %1,47 49965 الحزب الجمهوري 
 %0,4 1 %1,27 43371 التحالف الديمقراطي

 %0,4 1 %0,18 5977 الجبهة الوطنية لإلنقاذ
 %0,4 1 %0,17 5762 حركة الديمقراطية االشتراكيين

 %0,4 1 %0,15 5236 عتبار"القائمة المستقلة "رد اإل
 %0,4 1 %0,14 5111 القائمة المستقلة " مجد الجريد"

 %0,4 1 %0,1 3515 حزب صوت الفالحين
 القائمة المستقلة" نداء التونسيين 

 الخارجب
1814 0,05% 1 0,4% 

 0 0 %11,88 425271 بقية األحزاب و القوائم
 100 217 100 3408170 العدد اإلجمالي لالوراق الصحيحة

 2,96 106010 وراق الملغاةاأل
 1,81 65069 وراق البيضاءاأل

 68,36 3579256 الناخبون 
 31,64 1656988 متناع عن التصويتاإل

  5236244 المسجلون 
   isie.tnالهيئة العليا لإلنتخابات  المصدر: 

كانت النتائج  عدة معطيات جديدة، حيث نتخاباتأفرزت هذه اإل :النتخاباتفي نتائج ا قراءة
، حيث تراجع حزب النهضة 2011نتخابات المجلس التأسيسي لعام تلفة كليا عن نتائج إمخ

وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب  مقعدا، 69إلى المرتبة الثانية بحصوله على 
وبروز حزب نداء تونس، الذي تحصل على المرتبة  التكتل من أجل العمل و الحريات،

نتقالية، حركة النهضة في تسيير المرحلة اإلعدا، والسبب يرجع إلى إخفاق مق 86األولى ب
 ونقص الثقة لدى الجماهير في هذه األحزاب.

وهي األولى منذ اإلطاحة ، 2014 أكتوبر 23نتخابات الرئاسية فقد أجريت في أما اإل    
مرشحا والفائز  27ابات نتخوترشح لهذه اإلبالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، 

 من األصوات. 50هو الذي يجب أن يحصل على أغلبية تفوق  ،نتخاباتفي هذه اإل
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 :10جدول رقم

 نتائج االنتخابات الرئاسية في الدورة األولى

 النسبة االصوات المترشحين
 %39,46 1289384 الباجي قايد السبسي)حزب نداء تونس(

 %33,43 1092418 المنصف المرزوقي)مستقل(
 %7,82 255529 حمة الهمامي )الجبهة الشعبية(

 %5,75 187923 محمد الهاشمي الحامدي )تيار المحبة(
 %5,55 181407 سليم الرياحي )االتحاد الوطني الحر(

 %1,27 41614 كمال مرجان )حزب المبادرة الوطنية الدستورية التونسية(
 %1,04 34025 احمد نجيب الشابي )الحزب الجمهوري(

 %0,80 26073 احمد الصافي السعيد )مستقل(
 %0,74 24160 المنذر الزنايدي )مستقل(

 %0,67 21989 مصطفى بن جعفر )التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات(
 %0,56 18287 كلثوم كنو )مستقلة(

 %0,54 17506 محمد الفريخة )مستقل(
 %0,31 10077 عبد الرزاق الكيالني )مستقل(

 %0,21 6723 مصطفى كمال النابلي )مستقل(
 %0,20 6486 عبد القادر اللباوي )مستقل(

 %0,20 6426 العربي نصرة )صوت شعب تونس(
 %0,18 5737 حمودة بن سالمة )مستقل(

 %0,17 5593 محمد بن مبروك الحامدي )التحالف الديمقراطي(
 %0,16 5377 محرز بوصيان )حزب الشباب الحر(

 %0,16 5245 الشايبي )حزب المؤتمر الشعبي(سالم 
 %0,15 5054 سمير العبدلي )مستقل(
 %0,14 4699 علي الشورابي )مستقل( 
 %0,13 4286 مختار الماجري )مستقل(

 %0,11 3551 عبد الرؤوف العيادي ) حركة وفاء(
 %0,10 3118 ياسين الشنوفي )مستقل(

 %0,08 1701 الدستورية(عبد الرحيم الزواري )الحركة 
 %0,07 2181 نور الدين حشاد )مستقل(

 %100 3267569 مجموع  أصوات المترشحين
  3339666 إجمالي األصوات
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  62,91 اإلقبال
  5308354 عدد من يحق لهم االنتخاب

 %1,50 50088 األوراق الملغاة
 %0,66 22009 األوراق البيضاء

 %37,09 1968683 االمتناع عن التصويت
 : الموقع الرسمي لهيئة االنتخاباتالمصدر

السبسي بالمرتبة نتخابات فوز الباجي القايد : أفرزت هذه اإلنتخاباتقراءة في نتائج اإل 
نتخابات التشريعية، ومنصف عن حزب نداء تونس الفائز في اإل %39,46األولى ب

الشعبية على ، وحمة الهمامي عن حزب الجبهة %33,43المرزوقي على نسبة 
لم تفسر على أي فائز باألغلبية  لهذه االنتخابات ، وبما أن النتائج األولى%7,82نسبة

 كبر نسبة.نية، تضم الحزبين المتحصلين على أإجراء دورة ثا تمالمطلقة، 
 :11جدول رقم 

 نتائج االنتخابات الرئاسية )الدورة الثانية(

 النسبة األصوات  المترشحين
 %55,68 1731529 السبسيالباجي قايد 

 %44,32 1378513 المنصف المرزوقي
 %100 3110042 مجموع أصوات المترشحين

  3189382 إجمالي األصوات 

  5308354 عدد من يحق لهم التصويت

 المصدر:الموقع الرسمي لهيئة االنتخابات

في تونس، أسفرت عن نتخابات الرئاسية الدورة الثانية من اإلفي  قراءة في نتائج االنتخابات:
 ، في حين حصل المنصف%55,68 نسبة على بحصولهالباجي قايد السبسي  فوز

 ما يعني فوز السبسي بمنصب الرئاسة. ،%44,32المرزوقي على نسبة 
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 تشكيل الحكومة  ثانيا: 

من الحبيب  2015جانفي  05بعد االنتخابات الرئاسية كلف رئيس الجمهورية في  
تشكيل الحكومة األولى للجمهورية الثانية والسابعة منذ الثورة مع األخذ بعين  *الصيد

االعتبار برنامج الحزب الفائز بأكبر نسبة في مجلس النواب )نداء تونس(، وقد قدم الحبيب 
والتي  2015جانفي  23الصيد أول مقترح لتشكيلته الحكومية أمام وسائل اإلعالم بتاريخ 

كاتب دولة(،  14وزراء معتمدين و 3وزيرا و  23م ثالث نساء )عضوا من بينه 40ضمت 
إال أن هذه التشكيلة األولى عرفت نوع من االهتزاز بسبب ضمها لممثلين عن نداء تونس 

مقعدا( وعدد من التكنوقراط واستبعاد حزب النهضة  16مقعدا( و االتحاد الوطني الحر)89)
لحكومي، لذا قررت أهم األحزاب الممثلة في والجبهة الشعبية وأفاق تونس  من التشكيل ا

مجلس نواب الشعب )حزب النهضة، الحركة الشعبية، أفاق تونس والمؤتمر من اجل 
 1الجمهورية( عدم منحها الثقة ألنها ال تمثل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية.

وبعد مشاورات مع األحزاب ومنظمات المجتمع المدني قام الحبيب الصيد إلجراء 
ليتم  2015فيفري  04تعديالت على تركيبة حكومته التي عرضها على مجلس النواب في 

مع احتفاظ  30نائب، واعتراض  166، بعد تصويت 2015فيفري  05التصديق عليها في 
ب حاضر، ليضم التشكيل الحكومي حزب نداء نائ 204ثمانية نواب بأصواتهم من مجموع 

تونس )وسط ليبرالي( والنهضة )إسالمية( واالتحاد الوطني الحر )ليبرالي( وأفاق تونس 
 14وزراء معتمدين و 3وزيرا و  25نساء ) 8عضو من بينهم  42)ليبرالي(، ويتكون من 

  2كاتب دولة(. 

ع  حركة النهضة اإلسالمي،  ويرجع سبب قبول حزب نداء تونس العلماني االئتالف م
إلى خيار استراتيجي، يسعى من خالله حزب نداء تونس إلى تحقيق عدة مطالب، من بينها 

                                       
  هيثم سليماني، مرجع سابق، ص. 1.6

 . 1، ص.مرجع سابقأنور الجمعاوي،  2
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نيل الثقة في البرلمان وذلك من خالل احتواء اإلسالميون المعتدلون و تحويلهم من معارضة 
 1إلى قاعدة شعبية تدعم خياراته السياسية و االقتصادية.

عتبرها من أولويات ه على عدد من الملفات التي إ في برنامج ركز الحبيب الصيد
فيما يخص الملف األمني  حكومته، في مقدمتها الملف األمني  و االقتصادي و االجتماعي,

فأكد على ضرورة تحقيق األمن و االستقرار من خالل مكافحة اإلرهاب و الجريمة المنظمة، 
مكافحة اإلرهاب ووضع منظومة قانونية  حيث دعا إلى التسريع في التصديق على قانون 

تشريعية تضمن األمنيين و العسكريين حقوقهم وحمايتهم أثناء قيامهم بواجبهم، أما الملف 
االحتكار و المضاربة  االقتصادي فوعد بالحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة
، أما الملف االجتماعي ومقاومة التهريب والعمل على تنظيم السوق و التحكم في األسعار

يجاد الحلول للذين يمارسون  فوعد بإدماج الفئات الغير المهيكلة في المنظومة القانونية وا 
  2التجارة بطريقة غير منظمة.

ولقد جدد البرلمان ثقته في حكومة الحبيب الصيد بعد التحوير الوزاري الذي أجراه 
 27عضو ) 32الدولة وضمت ، وتم التخلي على كتاب 2016على حكومته في جانفي 

وزراء معتمدين(، خاصة أنها عرفت قبول واسع داخل المجتمعين السياسي و  5وزير و
المدني ألنها ضمت خليط بين سياسيين و مستقلين وتكنوقراط، إال أنه وبعد مرور أقل من 
خمسة أشهر بدأ الحديث حول ضرورة استبدال الصيد بشخصية حزبية تنتمي إلى نداء 

 3تونس.

 31فقد حزب نداء تونس األغلبية البرلمانية بعد أن قرر  2015نوفمبر 09في 
عضوا من حزب نداء تونس االستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب وتكوين كتلة انتخابية 

                                       
  نفس المرجع، ص. 1.10 

  أنور الجمعاوي، الحكومة االئتالفية في تونس، مرجع سابق، ص ص. 2.6،5 
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، "تونس ..تداعيات إقالة حكومة الحبيب الصيد وفرص نجاح خلفيتها"،       3

 ، في:2016أوت  14

 https//alaraby.co.ukopinion/2016/8/14/ ( 21/08/2017تاريخ اإلطالع.)    
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جديدة على خلفية الصراع الداخلي للنداء وتصاعد الصراع بين شق دستوري نسبة إلى الحزب 
سسه بورقيبة ، والذي يقوده نجل السبسي)حافظ السبسي(، وبين االشتراكي الدستوري الذي أ

شق يساري نقابي يقوده األمين العام للحزب محسن مرزوق الذي يرفض التقارب من النهضة 
ألنها تمثل خطرا على التجربة الديمقراطية باعتبارها حركة دينية ال حزبا سياسيا وهم 

 .1يرفضون أي شكل من أشكال التحالف معها

، جمع الرئيس السبسي في قصر قرطاج تسعة أحزاب سياسية  2016جويلية  3 في 
)حركة النهضة، نداء تونس، مشروع تونس، االتحاد الوطني الحر، أفاق تونس، حركة 
الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري، المسار الديمقراطي االجتماعي( 

تونسي للشغل، االتحاد التونسي للفالحة و الصيد وثالث منظمات وطنية )االتحاد العام ال
البحري، و االتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية( للحوار حول تغيير 
الحكومة ووضع مبادئها التي على الحكومة المقبلة االلتزام بها، عرفت بوثيقة قرطاج، وقعها 

ن وافقوا على ضرورة قيام حكومة جديدة ، الذي2016جويلية  13المشاركين في الحوار في 
تسعى لتطبيق ما جاء في الوثيقة، حيث بدأت الحكومة الجديدة أعمالها بعد سحب مجلس 

جويلية،  الذي اتهمته الحكومة بأنها لم يطبق  30نواب الشعب الثقة من  الحبيب الصيد في 
اح تونس في عملية ، فالبرغم من نج20142برنامج حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 

إال أن اقتصادها يواجه أزمة بعد سلسلة الهجمات اإلرهابية التي  2011انتقالها السياسي بعد 
 تعرضت لها تونس والتي مست قطاع حساس ومهم في تونس )السياحة(.* 

أعلن الرئيس السبسي  تكليف يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة  2016أوت  3وفي 
كاتب دولة  14وزيرا و 26أوت التي ضمت  20ه الجديدة في الذي أعلن عن تشكيل حكومت

صوتا من  167شابا وشابة التي حصلت على ثقة مجلس النواب ب  14نساء و 8من بينهم 
بأصواتهم الحكومة الجديدة مشاركة  5نائبا واحتفظ  22عترض ، فيما إ نائبا 194إجمالي 

                                       
  "نداء تونس يفقد األغلبية البرلمانية لصالح النهضة"، جريدة الثورة، العدد 18618، 10 نوفمبر 2015، ص.1.11 

  .1.، ص13465، ع 2016سبتمبر  15، جريدة السفير العربيفؤاد غربالي، "تونس: حين ترتفع اليد اليمنى للدولة"،  2
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وعودة كتاب الدولة بعد أن كان  شخصيتين نقابيتين وهما محمد الطرابلسي وعبيد البريكي
 . 2016جانفي  6الحبيب الصيد قد ألغاها في التحوير الحكومي الذي قام به في 

وذكر حمادي النحالي الكاتب العام لإلتحاد الجهوري للشغل "بوالية زغوان" أن  
ج نبثقت بناءا على وثيقة قرطاج التوجيهية، وهي بالتالي ملزمة ببرنام، إالحكومة الجديدة

عمل، وبين أن نجاح الحكومة من عدمه مرتبط بمدى تطبيقها لما جاء في وثيقة قرطاج 
لتزام  بد من الشروع في العمل عليها وا  ال ،التي تحتوى على عناصر مهمة ونقاط أساسية

 1لتزامها يجعلها كباقي الحكومات.اط يجعلها حكومة وفاق وطني وعدم إالحكومة بهذه النق

ن ستة سنوات على الثورة  الشاهد اليوم وبعد مرور أكثر م وتواجه حكومة يوسف 
حتجاجات بعدد من المحافظات التونسية   صادية واجتماعية، التي ساهمت في إقتتحديات إ

جتماعي التونسي التابع للمنتدى سيدي بوزيد( ، حيث رصد المرصد اإل)تطاوين، توزر، 
تحركا إحتجاجيا  1533، 2017ماي ر التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية في شه

اصة في مدن الجنوب، حيث احتجاجا فرديا خ 71حتجاجا جماعيا وإ 1462تتوزع بين 
قتصاد التونسي من مشاكل أبرزها الفساد و التهريب، حيث نبهت مجموعة األزمات يعاني اإل

أن بارونات  لى" إنتقال المعطل: فساد ومناطقية في تونساإل الدولية في تقرير لها بعنوان " 
و خصوصا التهريب على الحدود الليبية و الجزائرية فاقت المليارات من  ،قتصاد الموازي اإل

الدوالرات منذ اإلطاحة ببن علي، حيث تراجع ترتيب تونس في الئحة الفساد لمنظمة الشفافية 
 . 20162عام  75الى المرتبة  2010سنة  59الدولية من المرتبة 

                                       
 45غلبهم من السياح األجانب وجرح أ شخصا  22الذي أسفر عم مقتل  2015مارس  18في  هجوم متحف باردو *

وذلك  ،آخرين اغلبهم من السياح 39سائحا وجرح  38الذي أسفر عن مقتل   2015جوان  26سوسة في آخرين، وهجوم 
 24بعد إقدام مسلح على الهجوم على أحد شواطئ المنتجع السياحي مرسى القنطاوي، باإلضافة إلى تفجير تونس في 

 . 2016مارس  9-7وهجوم بنقردان في  2015نوفمبر 

 25، 1398، ع جريدة الشعبجتماعية"، نامجها وسعيها إلى حل المشاكل اإلحكومة مرتبط ببر طارق السعيدي، "نجاح ال 1
 . 4، ص.2016أوت 

 ، في:2017جويلية  08عائد عميرة، هل تشهد تونس تعديال وزاريا أم تغييرا كامال لحكومة يوسف الشاهد،  2
http//www.noonpost.org/content/18760  ،( 31/08/2017تاريخ اإلطالع  .) 
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عن عملية كبير لمكافحة الفساد التي  2017ماي  23هد في حيث أعلن يوسف الشا 
أطلق عليها " الحرب على الفساد، بدأت بإيقاف مجموعة من رجال األعمال من بينهم شفيق 
الجراية وياسين الشنوفي المرشح الرئاسي السابق و اإلعالمي سمير الوافي، كما تم مصادرة 

ف سليم الرياحي، حيث القت هذه العملية أموال و أمالك السياسي ورجل األعمال المعرو 
دعما كبيرا من قبل التونسيين، ومنظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسية، حيث أعلنت 
النهضة في بيان لها دعمها للحكومة في مقاومة الفساد مع مطالبتها بضرورة توفير 

ابية يجبالخطوة اإل جتماعي فوصف هذه العمليةنيات الالزمة، أما حزب المسار اإلاإلمكا
، في تي نصت عليها وثيقة قرطاج المتمثلة في مقاومة الفسادنحو تجسيد إحدى األولويات ال

ض رموز الفساد تمثل عتقاالت التي شملت بعحين إعتبر حزب أفاق تونس أن مجموعة اإل
  1نطالق الحرب على الفساد.بوادر أولى إل

 السياسيالمطلب الثاني: تقييم التوافق 

تعتبر تونس مقارنة بالبلدان العربية، التي عاشت تغييرات مماثلة على مستوى  
سمات األنظمة، التجربة الوحيدة التي تمكنت من التحول من نظام تسلطي إلى وضع ال

نتقال ديمقراطي سريع لم يحدث األولى لنظام ديمقراطي، فاإلنتقال الديمقراطي في تونس، إ
م يمر عبر تفاوض بين أطياف المجتمع السياسي، بل نتج من األعلى بمبادرة السلطة، ول

سم ثورة، وتعددت أي من جذور المجتمع التونسي في إنتفاضة، أطلق عليها إ من القاعدة،
 ..رها من التسمياتستبداد، وغيثورة الياسمين، أو الثورة ضد اإل األسماء من

عدة عقبات كادت نتقالها الديمقراطي إلى قدت تعرضت تونس في بدايات عملية إل
وقد تميز  ،نتهجتها، بعد سقوط نظام الرئيس بن عليصف بتجربة التوافق السياسي التي إتع

 التوافق السياسي بما يلي:

                                       
 ، في:2017ماي  26الرأي الجديد، هل بدأت الحرب على الفساد..أم هو جزء من الصراع السياسي حول الحكم؟، 1

24/933-26-23-27-06-2017-http//rayalhadid.com/index.php/reportage/118 ( 31/08/2017، تاريخ اإلطالع.) 
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نتقال داف الثورة واإلصالح السياسي واإلبعد تأسيس الهيئة العليا لتحقيق لتحقيق أه -
حزاب الراغبة في د من األنتخابات، ظهرت العديمن تحضير لإلالديمقراطي، وما ترتب عنها 

ختلفت إيديولوجياتها، وهذا ما سبب تخابات، وقد تعددت هذه األحزاب وا  نالمشاركة في اإل
 24نتخابات المجلس التأسيسي التي كانت مقررة في ال واسعا، خاصة حول تاريخ إجراء إجد

 .2011أكتوبر  23، وأمام هذا الصراع تم تأجيلها إلى غاية 2011جويلية 
فشل حكومة الترويكا، وعلى رأسها حركة النهضة في التصدي للهجمات اإلرهابية، جعل  -

 المواطنين يشكون في قدرتها على تحقيق اإلستقرار األمني، والتطور االقتصادي. 
اولة لى طويكا وباألخص حزب النهضة للجلوس إأزمة الحوار الوطني وعدم قبول أحزاب التر  -

 متداد لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.إعتباره إالحوار مع حزب نداء تونس، ب
ستقالة شكري بلعيد و محمد اإلبراهيمي، وا  غتياالت التي طالت كل من المعارض أزمة اإل -

 حمادي الجبالي من رئاسة حكومة الترويكا.
 (.2014الى 2011طول فترة صياغة الدستور التونسي الجديد )من  -
الخالف بين العلمانيين و اإلسالميين حول مسألة هوية الدولة بشأن صياغة الدستور و  -

 تدهور األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية في تونس. 
اف ، وبفضل وعي األطر إستطاعت تونس أن تضع لنفسها ما يعرف باإلستثناء التونسي و -

قواعد سياسية غير عادية، فلم  نتقالية و الحاجة لقوانين والمتوافقة لخصوصية المرحلة اإل
تستدعي  ، بل رابطوا الثورة بقيم سياسيةنتخاباتلدواعي إختزال الثورة في اإليستسلموا  

وهو ما توج  ،نفتاح على المعارضة، و اإلبين اإلسالميين والعلمانيين التوافق و التشارك
صل ومهد إلخراج الدستور بالتوافق العام و الشامل، الذي أنقذ البلد من التوتر السياسي الحا

، وأثبتت أن الحوار هو اآللية الوحيدة والناجعة إلنهاء الخالفات السياسية عبر 2014في 
 الوصول إلى أرضية مشتركة، من خالل تغليب المصلحة العامة على الخاصة.

جتماعي، فالدولة التونسية هي وافق السياسي مع تجانس النسيج اإلكما نجد تناغم ثقافة الت -
لة أمة موحدة، وذلك خالفا للعديد من الدول الديمقراطية المتعددة األجناس، التي تحتاج دو 

تفاق اثني اجتماعي، فما يميز إلى إإلى مواطنة متعددة األجناس، مثل أمريكا وكندا، أو 
ينية ) مسلمون وغير مسلمون(، أو نقسامات الدالدول العربية التي برزت فيها اإلتونس عن 
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ختالفات نة(، فالمجتمع التونسي ال يشكوا إل و أعراق( أو الطائفية ) شيعة وس)قبائ إثنية
عرقية وال قبلية وال دينية زال طائفية، وهو ما سهل عملية التوافق السياسي وجنبها العوائق 
الموجودة في البلدان األخرى المتعددة األطياف العراق ولبنان، باإلضافة إلى ثقافة التسامح 

 . نتقام و الكراهيةا الفاعلون السياسيون وعدم إستجاباتهم لداعي اإللى بهالتي تح
نشقاقات داخل نداء تونس إلى تكوين أربعة أحزاب سياسية وهي ولقد أفضت مجموعة اإل -

حزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق، حزب المستقبل للطاهر بن حسين، حزب بني 
 س أوال للقيادي رضا بلحاج،حزب تونوطني لسعيد العايدي ، وكان أخر هذه األحزاب 

ذا إستمر مسلسل اإل الرافضة للتوافق مع حزب النهضة، نشقاقات داخل حزب نداء تونس، وا 
خاصة أن هذه  ،فذلك سينعكس سلبا على الحكومة التونسية، وبالتالي على الشعب التونسي

 الد.قتصادي للبكثيرا في عودة اإلستقرار السياسي و اإل اعول عليه ةألخير ا
إن إنخراط ومشاركة حزب النهضة ونداء تونس، في حكومة واحدة سيؤثر سلبا على التجربة  -

الديمقراطية في تونس، ألنه يفرغها من مبدأ التداول السلمي على السلطة، الذي يعد أهم 
مبادئ الديمقراطية، ضف إلى ذلك إئتالف حزب النهضة مع حزبين علمانيين)حزب المؤتمر 

رية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات( في تجربة الترويكا، سيظهرها من أجل الجمهو 
السلطة، كما أن  ، مستعدة لإلتالف مع أي كان، مقابل الوصول إلىعلى أنها حركة إنتهازية

حزب النهضة يتميز بعدم المسؤولية، ونقص الخبرة في المجال السياسي، خاصة أنها كانت 
ذلك في فترة حكم الرئيس بورقيبة، أو فترة الرئيس زين مهمشة لسنوات طويلة، سواء كان 

 العابدين بن علي.
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ستنتاجات، في تونس، توصلنا إلى عدة نقاط وا   من خالل دراستنا لتجربة التوافق
 نجملها فيما يلي:

مع بداية الثورة ووصولها إلى المباني الحكومية ودعمها من طرف جميع الفئات المكونة للمجت -
عجلت بإسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ودفعه  ،همجمعيات وحقوقيين وغير من 
 هروب.الإلى 

 نتشار عدوى الثورة من تونس إلى باقي الدول العربية األخرى.إ -
 جتماعي في إنجاح الثورة التونسية.ر فئة الشباب و وسائل التواصل اإلدو  -
اف ن تأسيس الهيئة العليا لتحقيق أهدمرور تجربة التوافق السياسي بعدة محطات بدءا م -

نتقال الديمقراطي، تليها فترة حكم الترويكا وبعدها الرباعي الثورة واإلصالح السياسي و اإل
 الراعي للحوار، الذي كان له النصيب األكبر في جمع الفرقاء السياسي على طاولة واحدة.

نشقاقات التي طالت حزب اإل عرفت تونس بعض األزمات على مستوى األحزاب المتمثلة في -
 نداء تونس.

ديولوجيات مختلفة علمانية و إسالمية توصلت في توافقي ضم أحزاب من إصياغة دستور  -
 األخير إلى صياغته .
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الفصل، سوف نتطرق إلى بيئة اإلنتقال الديمقراطي في تونس في فترة حكم في هذا  
خالل دراسة أهم التعديالت الدستورية التي قام بها في الرئيس زين العابدين بن علي، من 

 .غير الرسمية في فترة حكمه لتونس شتى المجاالت، وواقع كل من المؤسسات الرسمية و

 وقسمنا الفصل إلى المباحث التالية:

 

.الطار اليديولوجي للنظام السياسي التونسياألول: طبيعة البنى الرسمية و المبحث   

في تونس. غير الرسميةواقع المؤسسات  المبحث الثاني  
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 المبحث األول:

 طبيعة البنى الرسمية والطار اليديولوجي للنظام السياسي التونسي.

نوفمبر  07بعد وصول الرئيس زين العابدين بن علي* للرئاسة في تونس في  
مختلف ، أجرى العديد من التعديالت على المؤسسات الدستورية والسياسية في 1987

 المجاالت.

 

 1987نوفمبر  07في   المطلب األول: وصول بن علي لسدة الحكم في تونس

، عن طريق إنقالب 1978نوفمبر  07تولى زين العابدين بن علي رئاسة تونس في  
لذي أطاح بالرئيس بورقيبة*، وقد أبيض، ومنذ ذلك الوقت أصبح يعرف برجل النظام القوي ا

تقرير طبي، يثبت عجز الرئيس بورقيبة عن إدارة مهامه كرئيس نقالبه على إستند في إ
، الذي ينص على أنه"عند شغور منصب 1959من دستور 57للدولة، مستفيدا من الفصل 

رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو العجز التام، يتولى الوزير األول مهام رئاسة 
 .1الدولة"

ف جهاز عتر ورية التونسية خيارا دوليا، حيث إ يسا للجمهختيار زين العابدين رئويعتبر إ 
يطاليا هي التي ، بأن إ Fulvio Martiniيطالي سابقا "فولفيو مارتيني" اإلستخبارات اإل

ر أنه وظفت وصاغت عملية اإلنقالب األبيض ضد الرئيس بورقيبة، ألنها رأت في هذا األخي

                                       
، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ 2011إلى غاية  1987زين العابدين بن علي: هو رئيس الجمهورية التونسية مند *
ن أوزير مفوض للشؤون الداخلية قبل  بورقيبة، من بين المهام التي توالها وزير الدولة،ستقاللها عن فرنسا بعد الحبيب إ

ة مباشرة في نوفمبر ، ثم رئيسا للوزراء في عهد الحبيب بورقيبة، تولى بعدها الرئاس28/04/1987بعين وزيرا للداخلية في 
 .2009والتي كانت أخرها في  نتخابات الرئاسية التي أجريت في تونسنتخابه في كل اإلإ، ليعيد 1987

، حيث تم 1956مارس  20ستقالل تونس في إل رئيس للجمهورية التونسية، بعد و أ(: هو 2000-1903الحبيب بورقيبة)*
 .1959جوان  01نتخابه رئيسا لتونس بعد المصاقة على الدستور التونسي في إ

 عمر بوبكري، ظهور فكرة الدستور و تطورها في تونس، مجلة تباين،ع3، )تونس،2013(، ص.1.83 
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بب مرضه و كبر سنه، إضافة إلى عدم األمور في تونس بس لم يعد قادرا على تولي زمام
قدرته على مواجهة التيار اإلسالمي في تونس، وفي شمال إفريقيا، وكذا توجه رئيس الوزراء 

لمنع تدخل جزائري في  1984إلى الجزائر عام  Bettino Craxi اإليطالي "بتينو كراكسي" 
يطالية الحكومة اإل وبناءا على ذلك قامت تونس، بسبب التوتر الذي كان حاصال بينهما،

يطالية شهادة خطة اإلنقالب، وأصدرت الحكومة اإلبالتنسيق مع المخابرات األمريكية بوضع 
طبية، وذكر فيها أن الرئيس بورقيبة لم يعد قادرا صحيا و عمليا على إدارة الحكم في تونس، 

 .1موجب الدستورأصبح زين العابدين رئيسا شرعيا ب ووفق ذلك

زين العابدين بن على تأييدا من مختلف القوى السياسية التونسية، من  الرئيس وقد تلقى
 بينها حركة النهضة، التي قامت بتعبئة أنصارها لمساعدته، حيث قال راشد الغنوشي:

وفتح أفقا رحبة  لقد بدد تغيير السابع من نوفمبر كابوسا كبيرا و ثقيال عن تونس "
كان الوضع قبل ذلك في حالة انسداد  كثيرة، بينماجيدة ومبشرة وواعدة بآمال و خيرات 

نني أبدد قرار التغيير وهو الوثيقة األساسية التي تحكم شديد و على حافة هاوية  خطيرة، وا 
كل عناصر أساسية كانت  الوضع القائم اليوم وتوجه جملة السياسات الحالية، يتضمن

 .2ا قد ناضلت من أجلها"السالمي من بينه تجاهالقوى السياسية في البالد و ال 
بن علي للسلطة في تونس، أعلن في خطابه األول على إنقاذ تونس  الرئيس مع وصول

نفتاح على خالل وضع برنامج يسمح للدولة باإلمن اإلنهيار السياسي واإلقتصادي، من 
 3المجتمع، فقام بإصدار العديد من القرارات اإلصالحية، تمثلت في:

 المعتقلين السياسيين من الحركة الوطنية و اإلسالمية.اإلفراج عن اآلالف من  -1
 .1988من خالل إمضاء الميثاق الوطني مع المعارضة  ،تأسيس ديمقراطية وفاقية -2

                                       
                      .50،49ص ص. (،2011عربية للعلوم و الناشرون،)بيروت: الدار ال سقوط الدولة البوليسية في تونستوفيق المديني،  1
)القاهرة: دار مصر المحروسة،  الحركات السالمية في الوطن العربي: دراسة مقارنة بالحالة التونسيةعلي عالني، 2

 . 257(،  ص. 2008
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  الربيع العربي...إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطيتوفيق المديني و آخرون،  3

 .147(، ص. 2012العربية، 
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تتضمن إلغاء النص الذي يجيز تولي منصب  ،اإلعالن عن تعديالت دستورية -3
مدة حكم تونس ، وتحديد 1988جويلية  25و إلغاء الخالفة اآللية في  ،الرئاسة مدى الحياة

 بثالث واليات.
لغاء نظام الحزب 1988إصدار القانون المنظم لألحزاب السياسية في أفريل  -4 ، وا 

 الواحد.
إجراء إنتخابات ومشاركة حركة النهضة فيها، ودخول المعارضة ألول مرة إلى  -5

 البرلمان.
 من إجمالي المقاعد في مجلس النواب. 20السماح للمعارضة من الحصول على  -6

 1باإلضافة إلى هذه التعديالت، قام الرئيس بن علي باإلجراءات التالية: 

 تحاد العام التونسي للشغل.إجراء مصالحة مع اإل -1
إصدار قانون جديد للصحافة، و السماح بإصدار الصحف الحزبية، منها صحيفة       -2

 شتراكيين.بل، وصحيفة حركة الديمقراطيين اإلالمستق
هي التجمع اإلشتراكي التقدمي، والحزب  ،زاب جديدةعتراف بشرعية ثالث أحاإل -3
 .تحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب اإل ،جتماعي من أجل التقدماإل

 2إلى جانب هذه التعديالت:

 إلغاء محكمة أمن الدولة وخطة وكيل العام للجمهورية. -1
 إحداث المجلس الدستوري ليتولى مراقبة دستورية القوانين. -2
الذي   ختيار رئيس الجمهورية الذي يتعلق بنظام إ ،2002ماي التعديل الدستوري في  -3

 .2009ثم الترشح لوالية خامسة عام  2004يمكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة عام 
 سنة. 75سنة إلى  70رفع سن الترشح من  -4
 .شتراكيلديمقراطي بدل الحزب الدستوري اإلتأسيس التجمع الدستوري ا -5

                                       
  توفيق المديني، سقوط الدولة التونسية في تونس، مرجع سابق، ص. 1.66 

،  المستقبل العربيعدي، "التجربة الديمقراطية في تونس: هاجس متأصل ومسار متعثر، أراء ومناقشات"، رنا العشوري س 2
 .162تونس، ص.
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التي قام بها الرئيس زين العابدين في بداية حكمه لتونس، مكنه يمكن القول أن اإلجراءات 
سرعان ما برزت نتهجها الداخلي، إال أن السياسية التي إ من اكتساب شرعية أمام الرأي العام

متداد لسياسة بورقيبة، حيث كرس الرئيس بن علي نظاما رئاسيا سلطويا حقيقتها على أنها إ
  1من خالل:

العهدات، األمر الذي يجعل الرئيس بن علي يترشح عدد قة بتعديل تعديل المادة المتعل -1
 لعدة مرات.

وري في نتائج نتيجة تحكم الحزب الدست ،الدور الشكلي للمعارضة في البرلمان -2
 نتخابات.اإل
 .تحكم السلطة التنفيذية في جميع القرارات في تونس -3

 

 سيالطار المؤسساتي و الدستوري للنظام السياالمطلب الثاني: 

 المؤسسات الدستورية في تونس: أوال

، حيث كان رئيس 1959ستند نظام الحكم في تونس طيلة ثالث عقود إلى دستور إ 
الحزب الدستوري هو الرئيس الجمهورية في ظل الحكم الحزب الواحد، حيث إحتكر رئيس 

عبر الجمهورية جميع السلطات في يده، كون أنه هو من يعين أعضاء السلطة التشريعية 
زدادت أكثر مع وصول بن علي لسدة الحكم في شكلية ال وجود فيها لمنافسين، وا   إنتخابات

تونس، الذي حافظ على جوهر النظام السابق، من خالل رئيس يحتكر السلطات و حزب 
 .2يسيطر على أغلبية المقاعد في السلطة التشريعية

تم تأكيد ذلك من خالل بالنظام الرئاسي، ولقد  1959 لقد أخذ الدستور التونسي 
، الذي نص على إقامة نظام رئاسي قائم على تفعيل عالقة 2002التعديل الدستوري لعام 

الحكومة بمجلس النواب من خالل الحوار البرلماني، وتعزيز رقابة مجلس النواب على 
                                       

  المرجع نفسه، ص ص. 1.25-23 

 .36(، ص. 2013، )شرق الكتاب،ثورات الخالص من االستبدادالشبكة العربية لدراسة الديمقراطية،  2
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الحكومة، كما تم تخصيص جلسات لألسئلة الشفوية، و تطوير نظام التمثيل بإحداث مجلس 
من الدستور، على "أن الشعب يمارس سلطته التشريعية  18ستشارين، حيث نص الفصل الم

ستفتاء" وبذلك يكرس الدستور ومجلس المستشارين، أو عن طريق اإلبواسطة مجلس النواب 
 .1التونسي ألول مرة ثنائية السلطة التشريعية

طة في تونس غير أما من الناحية الواقعية، فنجد أن مبدأ التداول السلمي على السل 
موجود في الواقع السياسي التونسي، بسبب التعديالت التي كانت تظهر في كل مرة على 
أحكام المواد المنظمة للتداول السلمي على السلطة، حيث أنه وبعد إلغاء المبدأ الذي ينص 

ستبداله بعهدين فقط، إعلى الحكم مد ضطر الرئيس بن علي للعدول عن هذا ى الحياة وا 
جراء تعديل أخر، ينص على أن العهدة الرئاسية غير التعد محدودة، وهذا من أجل يل، وا 

 .2ستمرار في الحكم مدى الحياةالبقاء و اإل

فيما يخص الفصل بين السلطات، فالدستور لم يضمن النصوص القانونية لضمان  
لسلطة التوازن بين السلطات، وهذا يظهر من خالل هيمنة السلطة التنفيذية على كل من ا

التشريعية و القضائية، حيث تشارك السلطة التنفيذية السلطة التشريعية، مهمة التشريع من 
يمارس مجلس أن من الدستور على  28خالل إقتراح مشاريع القوانين، حيث ينص الفصل 

، ولرئيس 1959دستورالسلطة التشريعية، طبقا ألحكام النواب أو مجلس المستشارين 
مجلس النواب على السواء حق مشاريع القوانين، كما تهيمن السلطة  الجمهورية  وألعضاء

التنفيذية على السلطة التشريعية باضطالع رئيس الجمهورية بوضع السياسة العامة للدولة، 
ويعلم بها مجلس النواب، كما تقوم الحكومة بمهمة المبادرة في المجال المالي فقط، دون 

مجلس النواب تقديم مشاريع قوانين تتعلق بتخفيض  السلطة التشريعية، وال يحق ألعضاء
 .3الموارد العامة أو زيادة أعباء جديدة

                                       
  محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص. 1.177 

2Sadrikhiri, le renauveau du movement democratique tunisien, olfa lamloum et bemard  ravenala alger, metidja 

impression, 2002 ,p. 67. 

 .115،)بيروت: مركز الدراسات العربية(، ص. دساتير الدول العربيةقسم الدراسات االنتخابية،    3
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كما تتحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية من خالل اإلصدار،االستفتاء و       
 الحل.

عملية اإلصدار تعني موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وحدد المشرع التونسي  
بخمسة عشر يوما من بلوغها رئيس الجمهورية، سواء من رئيس مجلس  أجل اإلصدار

في الفقرة األولى" يختم  52المستشارين أو رئيس مجلس النواب، حيث ينص في الفصل 
رئيس الجمهورية القوانين الدستورية و األساسية و العادية ويسهر على نشرها في الرائد 

بتدءا من بلوغها إليها خمس عشر يوما، إ اوزالرسمي للجمهورية التونسية، في أجل ال تتج
 .1من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة"

" لرئيس الجمهورية، أن يستفتي الشعب 47أما في حالة اإلستفتاء، فقد نص الفصل  
ل مباشرة في مشاريع القوانين ذات األهمية الوطنية أو في المسائل الهامة، التي ال تتص

ن أفضى اإلستفتاء إلى المصادقة  بالمصلحة العليا، دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور، وا 
على المشروع، فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل ال تتجاوز خمس عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن على نتائجه، ويضبط القانون اإلنتخابي صيغ إجراء اإلستفتاء و اإلعالن عن 

الجمهورية في تونس حل مجلس النواب في حالة مصادقته على الئحة نتائجه، ويحق لرئيس 
ستقالة نيابية نفسها، أو أن يقوم بقبول إلوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء المدة ال

 .2الحكومة"

كما تظهر هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية، من خالل أن رئيس الجمهورية هو 
نهاء مهامهم، ويتولى رئيس المجلس األعلى للقضاء، و  يتولى مهمة تعيين جميع القضاة وا 

المجلس األعلى للقضاء، مهمة تعيين ترقية ونقل وعقوبة القضاة، وهناك وجه أخر إلنعدام 
الفصل بين السلطات، هو أن االنتخابات التشريعية و الرئاسية يقامان في فترة واحدة ما 

 المرشحين للرئاسة في وقت واحد.يجعل الناخب يصوت ألعضاء السلطة التشريعية و 

                                       
  المرجع نفسه، ص. 1.122 

  المرجع نفسه، ص. 2.121 
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لكي يكون القضاء عادال ويقوم بمسؤولياته، البد من أن يكون مستقال عن السلطة  
 التشريعية و التنفيذية ويشرف عليه هيكل مستقل.

عتبر القضاء التونسي مرفقا إداريا، يحضى برعاية رئيس الجمهورية الذي يرأس أ  
ثل إنفالت قضائي يهدد طبيعة الحكم وشكله، م مجلس قضاءه األعلى العدلي، ويدير أي

ستقالل القضاء، ومثال عن ذلك الحراك الذي قادته جمعية قمع كل التحركات التي تنادي بإ
القضاة الشبان، بسبب قرار رئيس الجمهورية إنهاء عمل رئيس محكمة التعقيب              

الوزير األول في قضية نزاع مدني،  " إبراهيم عبد الباقي" على خلفية إصداره لحكم لم يعجب
 .1حكم فيها ضد أقارب المسؤول الحكومي

، فرضت السلطة سيطرتها الكاملة على القضاء الرسمي، وكذا 2005وفي عام  
الجمعيات، إال أن قوة سيطرة السلطة لم تمنع من بروز مقاومة قضائية، فقد تحملت الهيئة 

ة إبراز الخطاب الرافض الستيالء السلطة و الشرعية لجمعية القضاة التونسيين مسؤولي
 .2قضاتها على الجمعية وقمعها التيار اإلستقاللي

ولقد كان القضاء تحت هيمنة السلطة التنفيذية لسنوات عديدة، وكان القاضي يعيش  
ستقاللية حيث كان يعاقب كل من كان ينادي بإبين ما يتطلبه الحكم وما تطلبه اإلدارة، 

 عزل أو تجميد في الرتبة و الرواتب.القضاء وذلك بال

نصل إلى أن القضاء في فترة حكم بن علي كان تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وتابع 
 لها، ما أدى إلى عرقلة القيام بمهامها بفعل القيود المسلطة عليها.

 ثانيا: المؤسسة العسكرية 

بعض اإلمتيازات  ند تولي بن علي للسلطة في تونس، قام بمنح المؤسسة العسكريةع 
كتعيين بعض الجنراالت في مناصب وزارية أو تقليدهم إدارة بعض الواليات، وهذا يعود إلى 

                                       
)تونس: المفكرة القانونية،  القضاء التونسي خالل مرحلة النتقال الديمقراطي تحت الجسد الحيمحمد عفيف الجعيدي،  1

 .9(، ص. 2016
  المرجع نفسه، ص ص.2.12،11 
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أن المؤسسة العسكرية أيدت تولي بن علي للسلطة، عكس ما كانت عليه في نظام بورقيبة 
ويال التي إنتقدته ووصفته باإلستبدادي، ويسعى إلى التفرد بالسلطة في تونس ، هذا لم يدم ط

 120.000حيث قام بن علي بتهميشه، وقرب إليه أجهزة األمن بتفرعاتها والتي كان قوامها 
ومن ضمنها جهاز األمن السري، الذي كان من مهامه مالحقة السياسيين و عنصر، 
 .1النقابيين

بعكس الدول  ،إن دور الجيش بقي هامشيا وبعيدا عن الحياة العامة في البالد 
ألجهزة األمنية في قمع ر وليبيا، وال يتم اللجوء إليه إال في حالة عجز االمجاورة كالجزائ

نتفاضات ، وقد عزز  الرئيس بن علي سيطرته على مؤسسة الجيش من خالل مظاهرات وا  
، 1991توليه معظم القرارات الخاصة بالجيش، وذلك بعد تقاعد الفريق سعيد الكاتب عام 

د لهيئة األركان للفروع الثالثة للقوات المسلحة، ورفض  الرئيس بن علي تعيين رئيس جدي
يقوم بمهمة التنسيق بين الجيش و القوات البحرية والجوية ، وبالتالي حرمها من أعلى 

 .2مناصبها

إن المؤسسة العسكرية في تونس، عايشت ظروفا محليا دفعتها إلى عدم التدخل في  
تحافظ على درجة من المقبولية لدى الشعب  الحياة السياسية ال وفقا حدودها الدنيا، ما جعلها

التونسي، وأوجد هذا الواقع شعورا من التهميش لدى أفراد مؤسسة الجيش التونسي في أبسط 
قضايا الحياة العامة، وبالتالي لم تنغمس بمظاهر الفساد و الترف، ولم تمتلك مؤسسات 

في قضايا فساد  خاصة بها، في الوقت الذي تورط مجموعة من عناصر مؤسسات األمن
  .3وسرقة المال العام

                                       
)الدوحة:المركز العربي لألبحاث  ودراسة  ثورة تونس: األسباب و السياقات و التحدياتأمحمد مالكي و آخرون، 1

 .337(، ص. 2012السياسات، 
2 Charan grewal, a quit revolution: the tunisia military after ben ali, )Beirut : carenegie  middele easte centre, 

2016(, p .3. 
  .338،339، ص ص. مرجع سابقأمحمد مالكي و آخرون ،  3
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حافظ على شكله العام كمؤسسة لها دور  ،ما يمكن مالحظته، أن الجيش التونسي 
مهني، يديرها وزير الدفاع، في الوقت الذي اختص فيه جهاز األمن بالتسيير الكامل للشؤون 

 المتعلقة بالمحافظة على األمن، ومواجهة المعارضة.

 للنظام السياسي التونسي طار اليديولوجيال :الثالثالمطلب 

يعتمد النظام السياسي ألي دولة على مقومات، التي يبني بها إيديولوجيته، وفي  
تونس تطرح كثيرا مسألة على أي إيديولوجية يقوم عليها النظام السياسي، هل إتخاذ العلمانية 

 أو إتباع الشريعة اإلسالمية. 

 : على المستوى الرسميأوال

، لجأت النخبة الحاكمة إلى تطبيق 1956حصول تونس على اإلستقالل في  بعد
األنماط الغربية في تسيير شؤون الدولة و المجتمع، وكان الرئيس بورقيبة يتفاخر بالعلمانية 
حيث كان مشبعا بالثقافة الفرنسية، وأحد أبرز المعجبين بالطرح العلماني حول بناء دولة 

ما فعله مصطفى أتاتورك في تركيا، حيث قام بورقيبة بتجميد  تونسية علمانية، على غرار
حتضن رواد حركات ونس المعاصر، وا  دور جامع الزيتونة، الذي لعب دورا كبيرا في تاريخ ت

 .1التحرر في كل دول المغرب العربي

كما أن بورقيبة لم يسعى إلسترجاع اإلستقالل الثقافي، بل ضلت تونس خاضعة ثقافيا 
للغرب، حيث أنه لم يكتفي بتكريس العلمانية بشكلها الغربي، بل واصل به الحد إلى إلغاء 
كل قوانين األحوال الشخصية المستمدة من الشريعة اإلسالمية كقانون تعدد الزوجات، اإلرث 

أن الصوم أراد إلغاءه كحجة أن الصوم يضعف اإلنتاج، ضف إلى ذلك و الطالق، وحتى 
تولي بعض اليهود التونسيين مناصب وزارية أمثال ألبير بسيسي، وأندري باروش مؤسس 

                                       
(، 2003، )الملكية الفكرية محفوظة الكتاب، الحركة السالمية في تونس من الثعالبي إلى الغنوشييحي أبو زكريا،   1

  .27ص.
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الحزب الشيوعي، هذا ما أدى إلى تقليص دور اإلتجاه اإلسالمي في المحافظة على الهوية 
 .1الوطنية اإلسالمية

موذج الغربي المثالي، الذي يجب اإلقتداء ء دولة عصرية وفق النإتجه بورقيبة إلى بنا
ستراد الحداثة الغربية وتطبيقها لمجتمع التونسي، وأخذ على عاتقه إسم تحديث ابه، إذ فتح إ

في تونس، سعيا منه للتغيير السريع وتمتين العالقة مع فرنسا األم مثلما وصفها بورقيبة، 
 بي و إسالمي، وقد صرح بذلك قائال:وبالتالي انسلخ عن كل ما هو عر 

ن من مصلحة تونس وا   "بأن ما يربطنا بالعرب ليس إال من قبيل الذكريات التاريخية،
 وأن مرسيليا أقرب لنا من بغداد أو دمشق أو أخص،  أن ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة

  2يبية.الصحراء  الل  اجتيازاز البحر األبيض المتوسط أسهل من إجتين إالقاهرة، وأ
فالرئيس بورقيبة إعتبر مشروعه الثقافي جهاد أكبر لمحو التخلف، وهو في مسار 
تطبيق مشروعه، فقد كان يحاول اإلستيالء على تراث اإلصالحيين، و اإلنعطاف به نحو 

بعد إغالق  منهج تغريبي نخبوي، ومن أجل تحقيق ذلك سد منابع " توليد النخبة" العربية
ستبدالها بجيل جديد من النخب الحديثة البورقيبية، وهو أرقى جامعة الجامعة الزيتونية، وا  

، وحل كافة األوقاف الشرعية 1961إسالمية وحظر التعليم الشرعي فيه بموجب أمر عام 
الموقوفة على جامعة الزيتونة وطالبه وعلمائه، وعلى غيره من المساجد و المؤسسات  

األهلية، و القيام بتحويل بعض المساجد إلى مستودعات ومخازن، هذه الثورة الثقافية  الخيرية
 3التي قادها بورقيبة أفرزت قوى رافضة ومعارضة لهذا التيار و المشروع وكان من بينها:

 ضد طمس و تغريب الهوية التونسية. 1972إحتجاج الحركة الطالبية عام  -1

                                       
  .29،28المرجع نفسه، ص ص.  1
)جامعة الجزائر ، كلية  إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي مثال تونسعائشة عباش،  2

  .116(، ص.2007/2008سية ، قسم العلوم السياسية، تخصص رسم السياسات العامة، العلوم السيا
  المرجع نفسه، ص. 3.114 
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، الذي قوبل بالقوة و 1978جانفي  26للشغل في إضراب االتحاد العام التونسي  -2
جتمع التونسي، أما من العنف، و المضي في إصالحات شخصية ال تراعي خصوصيات الم

 قتصادية فقد اتجهت نحو:الناحية اإل
حتياجات األساسية للنظام ة من العناصر التي ركزت اإلتكوين حكومة برجوازية متألف -1

 السياسي الجديد.
لنفوذ االقتصادي للبرجوازية الكبيرة الفالحية و الصناعية و التجارية ، لدعم السلطة  -2

وكان هذا الدعم عن طريق اإلجراءات التي تكرس هيمنة الطبقة البرجوازية، مما أدى إلى 
و ظهور وانتشار الصراعات و  ،زيادة الفقر و البؤس لدى شريحة واسعة من التونسيين

نتفاضة وا   1978كاإلضراب العام في جانفي  ،الوضعيةالحركات االجتماعية الرافضة لهذه 
 .الخبز*

عام  108كان بورقيبة من أشد المعارضين للبس النساء للحجاب ، حيث أصدر منشور
الذي وصف الحجاب الزي الطائفي، ووزعت الجهات الرسمية منشورات على  1981

  1المساجد التي تحث المرأة على خلع الحجاب.
متدادا لسابقه بورقيبة، فقد واصل في نفس المنهج ، حكمه إ والرئيس بن علي كان 

من  108بحيث منع لبس الحجاب ألنه زي طائفي، حيث جدد الرئيس بن علي مرسوم 
أصدرت وزارة شؤون المرأة و  2008، وفي عام 2001الصادر  35خالل المنشور عدد 

ها، ليصل األمر عام األسرة في تونس مرسوما، يؤكد على منع ارتداء الحجاب في مؤسسات
إلى إجبار الجامعات التونسية الطالبات على التوقيع على إقرار بعدم لبس الحجاب  2009

في الجامعة، حتى الصالة أصبحت ببطاقات عضوية وبطاقات مغناطيسية لكل مصلي، 
والذي أعلن عنه وزير الداخلية التونسي  الهادي مهنى خالل مؤتمر صحفي في تونس عام 

   2لك لتنظيم الصلوات في المساجد.وذ ،2006

                                       
، بعد زيادة سعر الخبز 1984: هو االسم الذي أطلق على االضطرابات التي عرفتها تونس في جانفي إنتفاضة الخبز*

 وعدد من السلع األساسية.
 . 45 -42، ص ص. مرجع سابقراغب السرجاني،  1

  المرجع نفسه، ص ص. 2.72،71 
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دا في مشروعهما في بناء كل من الرئيس بورقيبة وبن علي، إستن نخلص إلى أن 
 الدولة والمجتمع في تونس، على الفكر الغربي العلماني. 

 على مستوى المعارضة: ثانيا

ام بدور إن الحركة اإلسالمية التونسية عريقة عراقة جامع الزيتونة، هذا األخير الذي ق 
فعال، من خالل الحفاظ على الهوية الوطنية اإلسالمية و العربية لتونس، ومن بين الذين 
درسوا في الزيتونة عبد الفتاح مورو، أحد أبرز الفاعلين و المشاركين في تأسيس الحركة 

 .1اإلسالمية التونسية المعاصرة

ة، التي ظهرت عام ومن بين هذه الحركات اإلسالمية، نجد حركة النهضة اإلسالمي 
، بدأت الحركة بنشاطها من خالل الدعوة في المساجد، ثم انتقلت إلى الجامعات، 1970

وفي ظل األزمة اإلجتماعية و اإلقتصادية في منتصف السبعينات، وبروز اإلتحاد العام 
التونسي كقوة معارضة للسلطة القائمة، تأثرت الحركة اإلسالمية، وبدأت تهتم بالجانب 

قادها النظام سي، وساعدها في ذلك تراجع دور الحركة النقابية إثر حملة إعتقاالت السيا
ستغالل المجال أمام الحركة اإلسالمية إل ، مما فتح1978نتفاضة جانفي القائم آنذاك، بعد إ

جتماعية بية لدى فئات إالوضع وترديد شعارات مناهضة للسلطة، جعلها تكتسب شع
 2مختلفة.

بقاء    ولقد حدث جدل حول هذه الحركة، حول ضرورة إبقائها بعيدا عن السياسية وا 
دورها فقط في العمل الثقافي و اإلجتماعي و التربوي، وبعد إعالن الحزب الحاكم في تونس 

، قرر أعضاء الجامعة اإلسالمية 1981)بورقيبة( عن قرار فتح باب التعددية الحزبية في 
عرفت بحركة  علنوا فيه عن حل الجماعة، وتأسيس حركة أخرى إلى عقد مؤتمر، الذي أ 

نتخب راشد الغنوشي رئيسا لها، وعبد الفتاح مورو أمينا عاما، وتقدمت اإلتجاه اإلسالمي، وأ

                                       
  يحي أبو زكريا، مرجع سابق، ص. 1.46 

  المرجع نفسه، ص ص. 25،26. 2 
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بطلب الحصول على تأشيرة العمل القانوني لتصبح حزبا سياسيا معتمدا، إال أن السلطات 
 1هذه الحركة.عتماد الرسمي لة لم ترغب بمنح اإلالتونسي

، على قيادات 1981جويلية   18وقد ردت السلطات على الحركة بإلقاء القبض في  
نتماء إلى جمعية غير مرخص لها، والنيل من كرامة حركة، وتقديمهم للمحاكمة بتهم اإلال

الرئيس ونشر وتوزيع منشورات معادية، وكذا تهمة قيام عناصر من حركات اإلتجاه 
، وحكمت 1987ف، أدى إلى عمليات تفجير في تونس في شهر أوت اإلسالمي بأعمال عن

 .2على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد بتهمة تهديد أمن الدولة والتواطئ مع  دولة إيران

، تبنى 1987نوفمبر  07زين العابدين الحكم عي تونس في  الرئيس وعند تولي 
الق سراح المعتقلين السياسيين مجموعة من التعديالت الدستورية والسياسية، من بينها إط

صدار عفو عن الغنوشي، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك في  ، وفي 1988ماي 15وا 
، غيرت الحركة إسمها إلى حركة النهضة، وهذا تقيدا بقانون األحزاب الذي يمنع 1989عام 
 .3طلبها بالترخيص رفض مة أحزاب على أساس ديني، إال أنهإقا

علي منذ توليه الحكم على ضرورة إعادة مكانة الهوية اإلسالمية أكد الرئيس بن  
 العربية، التي تم طمسها في عهد بورقيبة، ورفع شعار"المصالحة مع الهوية"، حيث قال

 بن علي في أحد خطباته: الرئيس

رد االعتبار إلى الدين   1987" لقد كان أول ما بدرنا به بعد السابع من نوفمبر    
من أن ديننا الحنيف هو قوام حضارتنا وركن أساسي في   ،هذه البالد، إيماناالسالمي في 

 .4مجتمعنا"

                                       
  المرجع نفسه، ص ص.50،49.  1 

  راغب السرجاني، مرجع سابق، ص. 2.60 
  نفس المكان.3 

رسالة ماجستير  ،2002-1994متغير القيادة و التعددية السياسية في تونس عصام عبد الوهاب محمد أيوب،  4
 .112،113(، ص ص. 2006)جامعة القاهرة: كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية، ، 
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ستئناف الدراسة ام النظام بفتح جامع الزيتونة، وا  فزيادة على إطالق سراح المعتقلين، ق 
فيه، باإلضافة إلى إنشاء المجلس اإلسالمي التونسي للنظر في مطابقة القوانين للشريعة 

 .1سترجاع مكانتها العربيةتونس بالدول العربية اإلسالمية إلاإلسالمية، وتدعيم عالقة 

وبعد تقيد حركة النهضة بشروط ومطالب النظام ، قام هذا األخير بالسماح للحركة  
شاركة في مشاورات الميثاق الوطني، و التوقيع عليه، وكذا التمثيل رسميا بالمجلس بالم

في شخص عبد الفتاح مورو، والمشاركة في اإلنتخابات  1989اإلسالمي األعلى عام 
، وتكوين اإلتحاد التونسي للطلبة، وكذا تمكين قيادة الحركة من إنشاء 1989التشريعية لعام 
لنتائج التي تحصلت عليها الحركة في االنتخابات التشريعية في ، وبعد ا2صحيفة "الفجر"

، تبين أنها قادرة على تعبئة الجماهير، ما جعل النظام السياسي التونسي يعتبرها 1989
 كأكبر معارضة له.

وللقضاء على حركة النهضة قام النظام بتحجيم دورها، وذلك من خالل التحالف مع 
 يات اعتقال و تعذيب، ولقد عبر الغنوشي عن ذلك عندما قال: أحزاب أخرى، وكذا القيام بعمل

 بعد كل هذا الصبر ال أملك إال أن أعبر عن شعوري  إني "            
 .3القائمة في تونس"  العميق بخيبة األمل في السياسة                 

ستمرت حركة النهضة في التأكيد على أفكارها في مؤتمرها السابع بلندن في   ولقد إ 
، حيث أكدت احترامها لمبادئ الديمقراطية، ورفضها للعنف وسياسة القوة 2001أفريل  3

وتأكيدها على العمل السلمي، ونظرا الستمرار رفض النظام التونسي منحها تأشيرة اإلعتماد 
فات مع شرائح مختلفة ومتعددة من المجتمع التونسي، بما في القانوني، توجهت لعقد تحال

ذلك التنظيمات العلمانية اليسارية)حزب العمال الشيوعي التونسي(، ولعل انخراط حركة 

                                       
، رسالة ماجستير )معهد 2003-1987أثر القيادة على التحول الديمقراطي في تونس في الفترة عامر محمد الجبو،  1

 .149(، ص.  2006البحوث و الدراسات العربية، 
  علي عالني، مرجع سابق، ص. 2.258 

(، 2006)سوريا: المركز العربي للدراسات اإلستراتجية األحزاب والحركات والجماعات السالمية جمال بارون وآخرون،  3
 .841ص.
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، دليل على أنها أصبحت 2005أكتوبر  18النهضة مع قوى ديمقراطية ويسارية في هيئة 
 .1تميل إلى العمل المشترك مع مختلف الحساسيات

 

 

 نتخابات: ال الرابعالمطلب 

، وتخلل هذه الفترة إقامة خمسة 2011إلى  1978إستمرت فترة حكم بن علي  من  
إنتخابات  رئاسية و تشريعية، وكان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الفائز في اإلنتخابات 

ما إذا الرئاسية والحاصل األكبر على عدد المقاعد في مجلس النواب، ما يؤدي للتساؤل، 
 كانت هذه اإلنتخابات تعبر عن التداول على السلطة أم أنها فقط إضفاء للشرعية؟.

 1989نتخابات التشريعية و الرئاسية ال  -1

 .1989أفريل  2أجريت اإلنتخابات الرئاسية و التشريعية في تونس في  

بالنسبة لإلنتخابات الرئاسية فقد أفرزت فوز الرئيس زين العابدين المرشح الوحيد في 
 . %100هذه اإلنتخابات بنسبة 

 أما اإلنتخابات التشريعية فقد أفضت النتائج التالية:
 (:01جدول رقم )

 1989توزيع المقاعد على األحزاب السياسية في تشريعات 

 المقاعد الصحيحةمن األصوات % األصوات األحزاب

 141 %80,6 1633004 التجمع الدستوري الديمقراطي
 0 %3,8 76250 شتراكيينحركة الديمقراطيين اإل
 0 %0,7 13596 حزب الوحدة الشعبية

                                       
   علي عالني، مرجع سابق، ص. 1.262 



2011-1987بيئة االنتقال الديمقراطي في تونس       الفصل الثاني:  
 

 
70 

 0 %0,4 7912 تحاد الديمقراطي الوحدوى اإل
 0 %0,3 7619 ئتالف اليساري اإل

 0 %0,3 5720 شتراكيالحزب التقدمي اإل
 0 %0,3 5270 جتماعي التحرري الحزب اإل

 0 %0,2 4054 شتراكيالتجمع التقدمي اإل
IRSP 1224 0,1% 0 
 0 13,7% 277155 مستقلين

 141 %98,4 2041883 ألوراق الصحيحةا
  %1,6 31836 األوراق البيضاء الملغاة

  %100  2073719 مجموع األصوات
       Nohlen et alالمصدر: 

شاركت فيها جميع األحزاب السياسية، بما فيها حزب ت: االنتخاباقراءة في نتائج 
أفضت أيضا فوز حزب التجمع الدستوري  النهضة كمستقل، ما عدا الحزب الشيوعي، التي
 الديمقراطي برئاسة بن علي بجميع مقاعد البرلمان.

 التي لم تحصل على أي مقعد، مما أثار الشكوكهذه النتائج جاءت مخيبة للمعارضة، 
حول جدية النظام في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، أمام القوائم المستقلة لحزب النهضة، 

من مجموع األصوات، لتؤكد على أنها أكبر حزب معارض في  %13فقد حصلت على 
ما يعني  ،البالد، في المقابل حصل التجمع الدستوري الديمقراطي على كل مقاعد البرلمان

 .1أن هذه االنتخابات كانت مجرد إعطاء مشروعية للحزب الحاكم فقط

 1994االنتخابات الرئاسية و التشريعية  -2

فاز الرئيس زين العابدين في االنتخابات الرئاسية، و التي حصل فيها على نسبة  
ذي ، ال1993من األصوات، أما االنتخابات التشريعية فقد أقيمت بعد إجراء تعديل  99%

 144سمح بمنح قدر من التمثيل لألحزاب المعارضة، وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 
المتبقية، يتم توزيعها  19مقعدا بينما المقاعد  144، حيث يجري التنافس على 163إلى 

                                       
)القاهرة: مركز دراسات حقوق اإلنسان،   التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونسجمال عبد الجواد و آخرون،  1

 .17(، ص. 1998
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على األحزاب التي لم يفز مرشحوها باألغلبية في الدوائر طبقا لقاعدة النسبية، وفي ضوء 
 .1صوات التي تحصلت عليها قوائم كل حزب في المحافظاتعدد مقاعد األ

 (:2جدول رقم )

 1994توزيع المقاعد على األحزاب السياسية في تشريعات 

 المقاعد من األصوات الصحيحة األصوات األحزاب

 144 %97,7 2768667 التجمع الدستوري الديمقراطي
 10 %1,1 30660 حركة الديمقراطيين االشتراكيين

 4 %0,4 11299 التجديدحركة 
 3 %0,3 9151 االتحاد الديمقراطي الوحدوي 

 2 %0,3 8391 حزب الوحدة الشعبية
 0 %0,1 1892 الحزب االجتماعي التحرري 

 0 %0,1 1749 التجمع الديمقراطي االشتراكي
 0 %0,0 1091 مستقلين

 182 %99,70 2832871 األصوات الصحيحة
  %0,30 8686 األوراق البيضاء الملغاة

  %100 2841557 مجموع األصوات
 تحاد البرلماني الدولي: اإلالمصدر

وقد شاركت فيها ستة أحزاب سياسية: التجمع الدستوري : قراءة في نتائج االنتخابات  
الديمقراطي، حركة الديمقراطيين االشتراكيين، حركة التجديد، االتحاد الديمقراطي الوحدوي، 

الشعبية، الحزب اإلجتماعي التحرري، التجمع الديمقراطي اإلشتراكي، وجاءت وحزب الوحدة 
مقعد، وحصول حركة  144نتائج االنتخابات بفوز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على 

 الديمقراطيين االشتراكيين، في حين حصلت األحزاب المتبقية على عدد محتشم من المقاعد.

 1999عية نتخابات الرئاسية و التشريال  -3

                                       
 .46، ص. 1994، تقرير عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربيالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  1
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، عرف ألول مرة مشاركة ثالث مترشحين، وهم 1999في اإلنتخابات الرئاسية لعام  
زين العابدين بن علي عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ومحمد بلحاج عمر رئيس 

 حزب الوحدة الشعبية، وعبد الرحمن التليلي رئيس اإلتحاد الوحدوي الديمقراطي.

 
 (:3جدول رقم )

 1999االنتخابات الرئاسية نتائج 

 النسبة عدد األصوات المترشح الحزب
 %99,45 3,269,067 زين العابدين بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي

 %0,31 10,594 محمد بلحاج عمر حزب الوحدة الشعبية
 %0,23 7,560 عبد الرحمن التليلي اإلتحاد الديمقراطي الوحدوي 

 samir gharbi radiographie d une election ,Jeune afrique ,2nvembre1999: المصدر

نتخابات حصل الرئيس زين العابدين بن علي في هذه اإلنتخابات:قراءة في نتائج ال 
 ا يعني فوزه بالعهدة الثالثة كرئيس للجمهورية التونسية.م، %99,45 على نسبة

مقعد، وفق قانون  144بدل مقعد  182وفي اإلنتخابات التشريعية جرى التنافس على 
 جديد يجمع بين نظام اإلنتخابات بالقائمة المطلقة و التوزيع النسبي.

 
 : 04جدول رقم

 1999توزيع المقاعد على األحزاب السياسية في تشريعات 

 المقاعد األصوات الصحيحة األحزاب
 148 81,32 التجمع الدستوري الديمقراطي

 13 7,14 شتراكيينحركة الديمقراطيين اإل
 7 3,85 حزب الوحدة الشعبية

 7 3,85 تحاد الديمقراطي الوحدوي اإل
 5 2,75 حركة التجديد

 2 1,10 الحزب االجتماعي التحرري 
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 182 %99,70 األصوات الصحيحة
  %0,30 األوراق البيضاء الملغاة

  %100 مجموع األصوات
 تحاد البرلماني الدولي: اإلالمصدر

وجاءت نتائج هذه اإلنتخابات بفوز حزب التجمع  : نتخاباتقراءة في نتائج ال 
على  34مقعد، في حين تم توزيع المقاعد  148الدستوري الديمقراطي على أغلبية المقاعد 

المعارضة، التي توزعت على األحزاب السياسية وهي: حركة الديمقراطيين اإلشتراكيين، 
الوحدة الشعبية ، الحزب التحرري، وفي  حركة التجديد، إتحاد الديمقراطيين الوحدوي، حزب

كل مرة تظهر هيمنة الحزب الحاكم في اإلنتخابات، أما التعديالت فهي عبارة عن خطة 
 إلرضاء المعارضة فقط.

 2004نتخابات الرئاسية و التشريعية ال  -4

أربعة مرشحين وهم زين العابدين عن حزب  2004ترشح لإلنتخابات الرئاسية ل 
الديمقراطي، محمد بوشحية األمين العام لحزب الوحدة الشعبية، منير  التجمع الدستوري 

الباجي عن حزب اإلجتماعي التحرري، ومحمد علي الحلواني عضو المكتب السياسي لحركة 
 .%94,49أفرزت فوز بن علي بعهدة جديدة بنسبة  التجديد، والتي

 (:05جدول رقم )

 2004نتخابات الرئاسية نتائج ال 

 النسبة عدد االصوات المترشح الحزب
 %94,49 4,202,292 زين العابدين بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي

 %3,78 167,986 محمد بوشيحة حزب الوحدة الشعبية
 %0,95 42,213 محمد علي الحلواني حركة التجديد

 %0,79 35,067 منير الباجي جتماعي التحرري الحزب اإل
 %91,2 4,449,558  العدد اإلجمالي لألصوات

 %3,3 14,779  األوراق البيضاء
  4,464,337  عدد المصوتين
  %91,52  نسبة المشاركة
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 : موقع الشبكة العربية لتعزيز الشفافية و مكافحة الفسادالمصدر

نتخابات فوز الرئيس بنسبة وككل مرة، تفرز اإل: نتخاباتقراءة في نتائج ال 
، %3,78الوحدة الشعبية بالمرتبة الثانية بنسبة  ، ومحمد بوشيحة عن حزب94,49%

للمترشح محمد علي الحلواني عن حركة التجديد، في حين عادت المرتبة  ،والمرتبة الثالثة
 جتماعي التحرري.للمترشح منير الباجي عن الحزب اإلاألخيرة 

 (:06جدول رقم )

 2004توزيع المقاعد على األحزاب السياسية في تشريعات 

 المقاعد األصوات الصحيحة األصوات األحزاب
 152 %87,59 3678645 التجمع الدستوري الديمقراطي

 14 %4,63 194829 حركة الديمقراطيين االشتراكيين
 11 %3,64 152987 حزب الوحدة الشعبية

 7 %2,20 92708 االتحاد الديمقراطي الوحدوي 
 3 %1,74 43268 حركة التجديد

 2 %0,60 25261 التحرري الحزب االجتماعي 
 0 %0,26 10473 أحزاب أخرى 

 189 %99,64 4199846 األصوات الصحيحة
  %0,36 15305 األوراق البيضاء و الملغاة

  %100 4215151 مجموع األصوات
 : بسيفوس، أرشيف أدم كار لالنتخاباتالمصدر

تنافس سبعة أحزاب أما اإلنتخابات التشريعية فعرفت : نتخاباتقراءة في نتائج ال 
، وحركة 189مقعد من أصل  152سياسية، فاز بالمرتبة األولى الحزب الحاكم ب 

، الحزب 3،حركة التجديد 7،االتحاد الديمقراطي الوحدوي 14الديمقراطيين اإلشتراكيين 
 .11، و الوحدة الشعبية 2اإلجتماعي التحرري 

 

 2009نتخابات الرئاسية و التشريعية ال  -5
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هذه اإلنتخابات أربعة مترشحين وهم وين العابدين بن علي عن حزب تنافس في  
التجمع الدستوري الديمقراطي، احمد إينوبي األمين العام لالتحاد الديمقراطي، محمد بوشحية 

 األمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد إبراهيم األمين العام لحركة التجديد.
 (:07جدول رقم )

 2009ئاسية نتخابات الر نتائج ال 

 النسبة عدد األصوات المترشح الحزب
 %89,62 4,238,711 زين العابدين بن علي التجمع الديمقراطي الدستوري 

 %5,01 236,955 محمد بوشيحة حزب الوحدة الشعبية
 %3,80 189,726 حمد االينوبليأ االتحاد الديمقراطي الوحدوي 

 %1,57 74,257 حمد ابراهيمأ حركة التجديد
 %99,83 4,440,187  العدد اإلجمالي لألصوات

 %0,16 7,201  األوراق البيضاء
 %100 4,447,388  عدد المصوتين

 نتخابات الرسمي: موقع اإلالمصدر

 أفرزت هذه األنتخابات فوز الرئيس زين العابدين بن علي: نتخاباتقراءة في نتائج ال 
بالرئاسيات للمرة الخامسة على التوالي، بنسبة أقل نوعا ما عن النسب التي كان يحصل 

  عليها في السنوات الماضية، ما يعني تركيز السلطة في شخص واحد.   

أما اإلنتخابات التشريعية فشاركت تسعة أحزاب سياسية، حزب التجمع الدستوري 
ديمقراطي الوحدوي، حركة الديمقراطيين حزب الوحدة الشعبية، اإلتحاد ال الديمقراطي،

اإلشتراكيين، الحزب اإلجتماعي التحرري، حركة التجديد، حركة الخضر للتقدم، التكتل 
 الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، الحزب التقدمي الديمقراطي.

 

 
 (:08جدول رقم )

 2009توزيع المقاعد على األحزاب السياسية في تشريعات 
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 عدد المقاعد النسبة األصواتعدد  الحزب
 161 %84,59 3,754,559 التجمع الدستوري الديمقراطي

 16 %4,63 205,374 حركة الديمقراطيين االشتراكيين
 12 %3.93 150,639 حزب الوحدة الشعبية

 9 %2,56 113,773 االتحاد الديمقراطي الوحدوي 
 8 2,24 99,468 الحزب االجتماعي التحرري 

 6 1,67 74,185 للتقدمحزب الحضر 
 2 %0,50 22,206 حركة التجديد

جل العمل و التكتل الديمقراطي من أ
 الحريات

5,329 0,12% 0 

 0 %0,03 1,412 الحزب الديمقراطي التقدمي)انسحب(
 0 %0,26 11,552 المستقلين

  %99,81 4,438,497 العدد اإلجمالي لألصوات
  %0,19 8891 األوراق البيضاء

  0%10 4,447,388 المصوتينعدد 
   %89,45 نسبة المشاركة

 pogar.business news: المصدر

في هذه اإلنتخابات، وبالرغم من حصول التجمع قراءة في نتائج النتخابات: 
(، إال أنه يظهر األحزاب المتبقية حصلت على 161الدستوري الديمقراطي على العدد األكبر)

 عدد معتبر من المقاعد.

أن اإلنتخابات في تونس كانت فقط إضفاء للشرعية، حيث كانت نتائج هذه يظهر 
اإلنتخابات في كل مرة تصب في صالح الرئيس بن علي وحزبه التجمع الدستوري 
الديمقراطي، ما يعني قيام النظام السياسي في تونس على األحادية التسلطية لهيمنتها على 

إلى غاية  1987دة الحكم في تونس منذ كل اإلنتخابات، منذ تولي الرئيس بن علي س
2009. 
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أن الرئيس زين العابدين بن علي، بعد توليه السلطة  إلى ،تم التوصل في هذا المبحث 
، قام بإجراء العديد من اإلصالحات السياسية و الدستورية، 1987نوفمبر 07في تونس في 

من أجل إضفاء شرعية للنظام السياسي فقط، أمام الرأي العام، لكن الواقع يظهر عكس ذلك، 
لى أغلب المقاعد في السلطة حيث قام باحتكار جميع السلطات في يده، وسيطرته ع

التشريعية، ضف لذلك أن النظام السياسي التونسي، سواء كان في فترة حكم بن علي أو 
بورقيبة، تم السعي إلى تطبيق النموذج الغربي العلماني في بناء الدولة، حيث تم منع لبس 

نسي، عتباره زي طائفي ودخيل على المجتمع التو الحجاب في المؤسسات والجامعات، بإ
محاوال بذلك جعل تونس رمزا للعلمانية، وفي المقابل ظهر تيار إسالمي ينادي بالعودة إلى 
تطبيق الشريعة اإلسالمية، وطالب بالحصول على رخصة العمل القانوني، إال أن هذا 
التيار)حركة النهضة( تعرض للقمع واإلقصاء، بسبب تخوف النظام التونسي من وصول 

 كم في تونس.التيار اإلسالمي للح
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 المبحث الثاني:

  واقع المؤسسات غير الرسمية في تونس

بعدما تطرقنا لواقع البنى الرسمية في تونس في المبحث السابق، سوف تنصب   
 دراستنا في هذا المبحث على واقع المؤسسات غير الرسمية في فترة حكم بن علي.

 

 المطلب األول: األحزاب السياسية

بداية ظهور التعددية الحزبية في تونس إلى بداية الثمانينات، عندما أعلن تعود  
الرئيس بورقيبة عن تأسيس أحزاب سياسية معارضة بشرط تخلي هذه األخيرة عن العنف، لقد 

تحاد كمظاهرات إ جاء هذا اإلعالن نحو التعددية بعد موجة من األحداث التي شهدتها تونس
شتراكي اإلصالحات بقي الحزب اإل *، ، ورغم هذه1979و أحداث قفصة  1978الشغل 

 .1الدستوري الحاكم هو المسيطر على الحياة السياسية

 ومع وصول زين العابدين للحكم، قام بإصدار تشريع جديد لألحزاب في أفريل 
عتبار أن الحزب هو تنظيم سياسي، يهدف إلى تنظيم ، لتقنين الحياة الحزبية، بإ1988

شترط في قيام األحزاب شاركة في الحياة السياسية، وا  نين التونسيين للموتأطير المواط
 .2السياسية، أن ال تستند في مبادئها و أهدافها على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة

 ويمكن تقسيم األحزاب السياسية التونسية إلى أحزاب معتمدة وأخرى غير معتمدة. 

 

                                       
: هو اإلسم الذي أطلق على العملية التي قام بها كوموندوس من المعارضين التونسيين ذي توجه 1979أحداث قفصة *

 ، بعد تسربه إلى مدينة قفصة، حيث أدت العملية إلى تأزم العالقات بين ليبيا وتونس. 1980في عروبي في جان
مجلة فازية ويكن، دور حركة النهضة في تحقيق التحول الديمقراطي في تونس في مرحلة ما بعد الثورة، الجزائر،  1

 .82ص (،2013، )ديسمبر 8، عالمواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاريخ
 .112ص.  مرجع سابق،قسم الدراسات اإلنتخابية و القانونية،  2
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  قانونا: األحزاب السياسية المعتمدة أوال

 وهي مجموع األحزاب التي قدم لها التصريح القانوني لمزاولة مهامها وهي: 

 حزب التجمع الدستوري الديمقراطي  -1

على يد عبد العزيز الثعالبي، تحت إسم الحزب الحر  1920أنشأ هذا الحزب عام  
انتقلت الدستوري، وكان يهدف إلى تحقيق إستقالل البالد من اإلستعمار الفرنسي، وعندما 

السلطة إلى بورقيبة، تغيرت تسميته إلى الحزب اإلشتراكي الدستوري، ومع تولي بن علي 
صالحه، وتغيير إسمه إلى  للحكم حرص على إعادة هيكلة الحزب اإلشتراكي الدستوري وا 

، ولقد سيطر هذا األخير على 1988فيفري  27حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في 
ية منذ االستقالل، من خالل حصوله على األغلبية المطلقة في كل دواليب الحياة السياس

االنتخابات، التي خاضها سواء الرئاسية أو التشريعية وحتى البلدية، كان يصدر صحيفتين 
 .1هما الحرية الناطقة بالعربية ولورونوفو الناطقة بالفرنسية

 حركة الوحدة الشعبية  -2

سسها الوزير األول لبورقيبة أحمد بن صالح سم الحركة الشعبية، التي أكان يعرف بإ 
، كحركة معارضة لنظام الرئيس بورقيبة، وهو حزب قانوني ذو توجهات قومية 1973

شتراكية، حصل على تأشيرة العمل القانوني في  ، وأمينه العام محمد 1983نوفمبر  19وا 
، لم يقع 1987بلحاج عمر، إال أنه وبالرغم من إزاحة الحبيب بورقيبة من السلطة سنة 

العمل على تحقيق  ،اإلعتراف بالحركة من طرف السلطات التونسية، ومن بين أهدافها
قتصادية التي ال مبرر لها، لتونسي، و التقليص من التبعية اإلاإلكتفاء الذاتي للشعب ا

                                       
) بيروت: مركز دراسات الوحدة  األداء البرلماني للمرأة العربية: دراسات حاالت مصر وسوريا وتونسنيفين مسعد،   1

                                                  .126(، ص. 2005العربية، 
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 11وحصل على  2004شارك في االنتخابات التشريعية لعام  1"الوحدةيصدر جريدة "
 مقعدا.

  التجديد كةحر  حزب -3

، 1993وهو الحزب الشيوعي التونسي سابقا، قبل التغيير إلى التسمية الحالية في  
ويرتكز هذا الحزب على الطبقة العاملة، ويتبنى مبادئ المركزية الديمقراطية و النظرية 

، ويمثل نشاطه امتدادا للحزب الشيوعي 1921الماركسية اللنينية، عقد أول مؤتمراته عام 
، وحصل على نسبة ضئيلة من األصوات، 1989الفرنسي، شارك في اإلنتخابات التشريعية 

نتخابات ، وا  محمد علي الحلواني 2004كما قدمت الحركة في اإلنتخابات الرئاسية لسنة 
 .2بن علي الرئيس كمرشحين لرئاسة الجمهورية ضد ،أحمد إبراهيم 2009

 حزب التجمع الديمقراطي التقدمي -4

، تحت إسم التجمع 1983ديسمبر  13ألحزاب التونسية، أنشأ هذا الحزب في أهم ا 
، إثر اإلنتفاضة العمالية و الشعبية 1988سبتمبر 12اإلشتراكي التقدمي، ورخص له في 

التي شهدتها تونس، حيث كونه مجموعة من الكوادر، تحت إسم الماركسيون المستقلون، 
لى الطبقية ومختلف أشكال اإلضطهاد، ويعتبر ويعتبر حزب يساري، من أهدافه القضاء ع

هذا الحزب، اإلسالم و العروبة مرجعية تاريخية و ثقافية للمجتمع التونسي ، شارك في 
، إال أنه لم يفز بأي مقعد رغم صدور 1999و 1994و1989نتخابات التشريعية لعام اإل

 .3"وقفالممن مقاعد مجلس النواب للمعارضة، يصدر جريدة " 20قانون يمنح 

 
                                       

رسالة  هيكلية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية: دراسة مقارنة )تونس، الجزائر، المغرب(،شهرزاد صحراوي،  1
(،  2013-2012ماجستير )جامعة بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، 

                               .46ص. 
( في  إبتسام الكتبي، 1957-1987قراءة في عالقة الدولة القطرية العربية بالمجتمع السياسي، مثال تونس)بيض ، سالم ل2

  .60(، ص.2001)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي
  توفيق المديني، المعارضة التونسية و نشأتها، مرجع سابق، ص. 3.187 
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 تحاد الديمقراطي الوحدوي حزب ال  -5

، إنشاء 1988أنشأ هذا الحزب إثر تكليف زين العابدين عبد الرحمن التليلي عام  
حزب قومي جديد، يضم الناصرين، و البعثيين، و القوميين، و الممثلة في حركة البعث و 

العديد من المناقشات، تم التجمع القومي العربي، وتنظيم طالئع الوحدة العربية، وبعد عقد 
اإلتفاق على مجموعة من التعديالت القانونية و السياسية، أهمها التمسك بالخيار الديمقراطي 
وحقوق اإلنسان والدفاع عن الوحدة العربية، ومساندة قوى المجتمع المدني، تم تسميته 

 1باإلتحاد الديمقراطي الوحدوي ورئيسه عبد الرحمن التليلي.

 جل العمل و الحرياتألديمقراطي من التكتل ا -6

، إثر اإلنتخابات التشريعية التي 1994أفريل   9هو حزب سياسي تونسي تأسس في  
، إال أنه لم يحصل على تأشيرة العمل القانوني، إال 1994مارس  20جرت في تونس في 

" ، منع من خوض مواطنون ، يصدر جريدة أسبوعية بعنوان "2002أكتوبر  25في 
أكتوبر للحقوق و الحريات  18، يعتبر من أحد مكونات هيئة 2009ابات الرئاسية اإلنتخ

 .2يتبنى إيديولوجية ديمقراطية و إشتراكية

 شتراكيينحركة الديمقراطيين ال -7

، وكان على رأس المؤسسين أحمد المسيتري، وحصلت 1978جوان  10تأسس في  
ني أكبر األحزاب السياسية التونسية ، وهي ثا1983نوفمبر  19على اإلعتراف الرسمي في 

بعد التجمع الدستوري الديمقراطي، هدفها صياغة كرامة المواطن و الدفاع عن حقوقه 
شارك في اإلنتخابات  3"المستقبلاألساسية وحرياته العامة، يصدر جريدة أسبوعية " 

 مقعدا. 16وحصل على  2004التشريعية لعام 

                                       
  .71،72المرجع نفسه، ص ص.  1

 "موقع حزب التكتل من اجل العمل و الحريات"، في: 2

  2568/-2-ettakatol.org/historique  ،( 04/08/2017تاريخ اإلطالع.)    
 .210، ص 1988، 92، ع التغير السياسي في تونس و أزمة النظام السياسية و الدوليةعز الدين شكري،  3
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 حزب الخضر للتقدم -8

، ويصدر جريدة 2006مارس  3، وتم اإلعتراف به في 2005نوفمبر  14أسس في  
، شارك ألول مرة في 1" أمينه العام المنجي الخماسي عضو مجلس النوابالتونسيبعنوان" 

 مقاعد. 6، وحصل على 2009اإلنتخابات التشريعية 

 جتماعي التحرري الحزب ال -9

جتماعي للتقدم، غير إسمه في أكتوبر تحت إسم الحزب اإل 1988تأسس في سبتمبر  
للتسمية الحالية )مؤسسه المنجي الخماسي(، وهو حزب سياسي صغير يتبنى  1993

على مقعدين من المقاعد  2004أطروحات ليبرالية ، حصل في اإلنتخابات التشريعية عام 
 .2"األفقالمخصصة للمعارضة، يصدر مجلة "

 انونا: األحزاب السياسية غير معتمدة قثانيا

 حزب حركة النهضة -1

، وبدأت نشاطها في الجانب الفكري من خالل 1970تشكلت هذه الحركة رسميا في  
إقامة حلقات في المساجد، وكذلك من خالل اإلنخراط بجمعيات المحافظة على القرأن 

غيرت إسمها إلى  1988الكريم، من أبرز مؤسسيها راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، وفي 
ة الحالية، حيث كانت من الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني، إال أنها لم يتم التسمي

 .3اإلعتراف بها كحزب سياسي

 

 
                                       

 "موقع حزب الخضر للتقدم" في: 1

 http//www.partitunisverte.org ،( 04/08/2017تاريخ اإلطالع).  
 في: التحرري موقع الحزب االجتماعي  2
 www.psltunisie.org ( 04/08/2017، تاريخ اإلطالع.)  

3 Tayab chantouf, le maghreb au present, )Alger : office des puplication universitaires, 2003(,  p 225.          
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 حزب العمال الشيوعي التونسي      -2

من أقدم األحزاب الماركسية اللنينية التي تنشط في تونس، أنشأ هذا الحزب عام  
العام حمة الهمامي، حيث لعب الحزب  ، وهو إمتداد لمنظمة العامل التونسي وأمينه1958

دورا في الفترة البورقيبية من خالل تجديد النضال النقابي و السياسي الديمقراطي، مما 
وكان الحزب الوحيد الذي رفض التوقيع على الميثاق الوطني  1986عرضه للقمع أواخر

 .1الذي قدمه بن علي لتنظيم الحياة السياسية

 حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  -3

، تحت رئاسة منصف المرزوقي رئيس الرابطة التونسية 2001جويلية  25أسس في  
، يعرف بمواقفه الراديكالية من نظام 1994-1989للدفاع عن حقوق اإلنسان سابقا بين 

 الحكم السابق، من أهم مطالبه تعديل الدستور والفصل بين رئاسة الدولة وبين رئاسة أي
حزب، في ظل مبدأ التداول على السلطة، وتدعيم حق اإلسالميين في تكوين حزب سياسي 

 .2"تونس المستقبليصدر صحيفة "

مما سبق يظهر أن تونس إنتقلت من نظام الحزب الواحد إلى نظام  التعددية  
السياسية، ما يعني وجود أحزاب دون أن تتمتع بحقوقها في ممارسة نشاط سياسي، يمكنها 

تداول السلطة، وهذا يظهر من خالل النتائج التي كانت تفرزها االنتخابات الرئاسية بفوز  من
الرئيس بن علي، بتصدر الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في اإلنتخابات 

 التشريعية.

 

 

                                       
  .30، ص. مرجع سابقسالم األبيض،  1
  موقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في: 2
 www.alirada.tn// http   ، (.04/08/2017) اإلطالعتاريخ 



2011-1987بيئة االنتقال الديمقراطي في تونس       الفصل الثاني:  
 

 
84 

 المطلب الثاني: المجتمع المدني

الرئيس بن علي  رت في تونس العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بعد إصدارظه
مجموعة من التعديالت التي تتعلق بالمنظمات المدنية التونسية، منها ما نص عليه الدستور 

، من اإلعتراف بحرية الفكر و التعبير و الصحافة و النشر و اإلجتماع 8في الفصل 
في عام  1959لسنة  154وتأسيس الجمعيات، ومنها ما تضمنه قانون الجمعيات رقم 

 .1ا تخفيف القيود المفروضة على تأسيس وعمل الجمعيات األهلية،  أهمه1988

، حيث أصبحت هذه الجمعيات 1992ولقد تم تعديل جزء من هذا القانون عام  
 .2تخضع إلشراف الحكومة وفق ضوابط تحدد حركتيها وعملها وشروط تشكيلها

بات، ويمكن تصنيف مؤسسات المجتمع المدني في تونس إلى، ثالثة أصناف، النقا
 الجمعيات، و جمعيات حقوق اإلنسان.

 أوال: النقابات

تحاد التونسي كل من اإلتحاد التونسي للشغل، اإلتحاد العام لطلبة تونس، اإل  نجد 
 .للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية

 : تحاد العام التونسي للشغلال  -1

جانفي  20تونسية، تأسست في اإلتحاد العام التونسي للشغل، هو أكبر منظمة نقابية 
، خالل المؤتمر الذي أنعقد بالمدرسة الخلدونية من قبل فرحات حشاد ومحمد الفاصل 1946

بن عاشور، ويقع مقره في تونس العاصمة، ينشط في القطاع العام، ويمتلك صحيفته 
"، يهدف إلى توحيد وتنظيم جميع الشغالين، و النهوض بأوضاعهم الشعبالخاصة وهي "

 .3قتصادية والدفاع عن مصالحهم المادية و المعنويةاإل

                                       
  عصام عبد الوهاب، مرجع سابق، ص. 1.216 
  عامر محمد الجابو، مرجع سابق، ص. 2.223 

 .23، ص.مرجع سابقعز الدين شكري،  3
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عتباره ورقيبة منذ اإلستقالل إلى تهميش إتحاد الشغل التونسي، بإحيث سعى الرئيس ب 
قوة في المجتمع التونسي، ولقد عرفت العالقة بين اإلتحاد و الحزب الحاكم تدهورا كبيرا في 

ة له بالحزب الدستوري، وبالتالي زادت منتصف السبعينات، نتيجة بروز جيل جديد ال عالق
 .1رغبته في اإلستقالل و التحرر من قيود السلطة

، نتجت عنه مواجهات دامية بين المحتجين 1980ولقد أعلن اإلتحاد إضرابا عاما  
وقوات األمن، وهذا بسبب رفض السلطة حصول اإلتحاد على استقالليته، ونفس الشيء في 

حيث عمل على السيطرة على اإلتحاد بوسائل مختلفة قانونية فترة حكم الرئيس بن علي ، 
دارية، وضمان والء قادة اإلتحاد للحزب الحاكم، باإلضافة إلى استخدام القوة مع  وتنظيمية وا 
المظاهرات، واعتقال العديد من أعضائه، ومن خالل هذه اإلجراءات أصبح اإلتحاد هيئة 

لديه دور محوري في الحياة السياسية و  مسيسة تخدم مصالح الحزب الحاكم، ولم يعد
 2اإلجتماعية.

 تحاد العام لطلبة تونسال  -2

، ولقد هيمن بورقيبة عليه، وجعله أداة من أدوات تحقيق النظام 1952أنشأ اإلتحاد عام 
دعا القوميين و اليساريون و الدستوريين بقيادة أحمد المستيري إلى  18لسياسته، وفي مؤتمره 

اإلتحاد عن السلطة الحاكمة، وكان رد فعل هذه األخيرة، هو القمع و العنف، ومع إستقالل 
وصول بن علي للحكم، قام باإلعتراف بهذا اإلتحاد وكممثل للطلبة التونسيين، ومفوضا 
باسمهم مع وزارة التعليم العالي، إال أن اإلتحاد دخل مع النظام في مواجهات عنيفة الذي 

 .3إلسالميينغير من سياسته إتجاه ا

 

                                       
الحركات االجتماعية في تونس:مداخلة في منتدى الحركات الحتجاجية في العالم العربي: دراسة في محسن مرزوق،  1

، )مصر: مركز البحوث العربية و اإلفريقية(، الحركات الجتماعية مصر، السودان، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، األردن
 .272ص. 

  .223، ص. مرجع سابقعصام عبد الوهاب محمد أيوب،  2
  محسن مرزوق، مرجع سابق، ص. 3.280 



2011-1987بيئة االنتقال الديمقراطي في تونس       الفصل الثاني:  
 

 
86 

 تحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليديةال  -3

، تحت تسمية اإلتحاد لنقابات الصناعية وصغار 1947جانفي  17و16تأسس في  
التجار بالقطر التونسي، وخالل مؤتمره الثاني، تغيرت تسميته لإلتحاد التونسي للصناعة و 

لتأسيسه بمبادرة من الشيوعيين التونسيين، ولكن سرعان ما وقع التجارة، كانت البداية األولى 
 .1استيعابه من قبل الحزب الحر الدستوري الجديد

 ثانيا: الجمعيات

جمعية، التي تلعب دورا  6700فيما يخص الجمعيات في تونس، فيوجد أكثر من  
 أهمها: مهما في الميادين اإلجتماعية الثقافية العلمية و اإلنسانية و الرياضية،

 الجمعية التونسية للمحامين الشبان -1

ماي من نفس 7، وتحصلت على تأشيرة العمل القانوني في 1970تأسست عام  
السنة، تهدف الجمعية إلى دراسة مشاكل المحامين الشبان، و السعي إلى حلها و المساهمة 

حترام القواعد المهنية  .2في تطوير مهنة المحاماة وا 

 ن التونسيين جمعية الصحافيي -2

، إال أن العمل الجمعياتي للصحفيين التونسيين يعود 2008جانفي  13تأسست يوم  
أول هيكل لهم، وهي الرابطة التونسية للصحافة التي  1962إلى الستينات، حيث أسسوا عام 

إلى جمعية الصحافيين التونسيين، من أهدافها جمع شمل الصحفيين،  1969تحولت عام 

                                       
 في: ،"تحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليديةموقع اإل" 1
 www.utica.org.tn/fr/  ( 04/08/2017، تاريخ اإلطالع.) 
 "الجمعية التونسية للمحامين الشبان"، في: 2

Http//ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7

%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD

%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86                                                  

 (.19/07/2017) اإلطالعتاريخ 

http://www.utica.org.tn/fr/
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قهم المادية و المعنوية ، الدفاع عن حرية الرأي و التعبير خاصة حرية والدفاع عن حقو 
 .1اإلعالم و الصحافة

 تحاد القومي للمرأة التونسيةال  -3

، وذلك من أجل توحيد لجنة المرأة 1956أنشأه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام  
تحاد حركات المرأة التونسية، و  قد لعبت السلطات التونسية في الحزب اإلشتراكي الدستوري، وا 

دورا كبيرا لدفع و دعم النواة األساسية لهذه المنظمة، إال أنه ومع وصول بن علي للحكم، 
تحول اإلتحاد إلى منظمة غير حكومية، ونظرا ألهمية دور اإلتحاد في المجتمع فرض 

 .2الحزب الحاكم سيطرته وجعله وسيلة لتحقيق أهدافه

 الديمقراطيات الجمعية التونسية للنساء   -4

، ونادت بفصل الدين عن الدولة، وكان من أهدافها 1989تأسست هذه الجمعية عام  
لغاء كل مظاهر  حصول النساء التونسيات على حقوقهن اإلجتماعية و السياسية والمدنية، وا 

 .3التمييز ضدها وتمكينها من المواطنة الكاملة

 حقوق النسان تثالثا: جمعيا

ت حقوق اإلنسان التونسية و السلطة بالصراع الدائم، حيث تقوم تتسم عالقة جمعيا 
السلطة بإعتقال و مالحقة أعضاء ونشطاء هذه الجمعيات، ما جعل هذه األخيرة غير مؤثرة 
و ضعيفة في المجتمع، ولقد بدأت هذه الجمعيات بالظهور في بداية حكم الرئيس بن علي، 

 ه الجمعيات:إثر تعديل قانون الجمعيات ومن بين أهم هذ

 

                                       
 "موقع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"،في: 1

www.snjt.org   ، (. 04/08/2017اإلطالع ) تاريخ 
2 Radia Haddad، parole de femme, (Carthage: Edition Alyssa، 1995( p103. 

 .45 .ص، (2008)مصر: دون دار نشر،  المشاركة السياسية للمرأة العربيةنيفين مسعد،  3
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 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان  -1

، التي تعمل على نشر تقارير وبيانات خاصة 1977ماي  07في  التي تأسست 
أدانت اضطهاد السلطة للتيار اإلسالمي،  1991بوضعية حقوق اإلنسان في تونس، وفي 
نتيجة الضغوط  ، قامت بحل نفسها1992وفي سنة  مما عرضها لضغوط كبيرة من السلطة،

األمنية، التي تعرضت لها قيادتها و أعضاءها، ثم عاودت الرجوع إلى نشاطها، إثر قرار 
، القاضي بوقف تنفيذ تصنيف الرابطة ضمن 1993مارس  26المحكمة اإلدارية في 

 . 1الجمعيات ذات الصبغة العامة

 المجلس الوطني للحريات بتونس   -2

أكتوبر  10بمجال حقوق اإلنسان، تأسست في  هي منظمة غير حكومية تونسية، تهتم
، من قبل أربعين شخصية، من بينهم المنصف المرزوقي، سيهام بن سدرين، كمال 1998

الجندوبي، مصطفى بن جعفر، علي بن سالم، له مواقف قوية في الدفاع عن حقوق 
مثل تيارات اإلنسان، ويمكن أن نرجع قوة مواقفه إلى قيمة الشخصيات التي تكونها، والتي ت

، 2000سياسية مختلفة، تعرض أعضاء المجلس لعمليات إعتقال من بينهم المرزوقي سنة 
 . 20012وسهام بن سدرين في 

 الهيئة العليا لحقوق النسان و الحريات األساسية -3

، وكانت خاضعة 1991جانفي  07هي هيئة وطنية استشارية، تم تأسيسها في  
ض بحقوق اإلنسان و حمايته وترسيخ قيمه وثقافته، ومن بين لرئاسة الجمهورية، وهدفها النهو 

مهامها تقديم اإلقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق اإلنسان و الحريات األساسية 

                                       
 .357( ص.1995)القاهرة: دار األمين، تقرير المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربي   1
 "موقع المجلس للحريات بتونس"، في: 2

1?ref=page_internal&mt_nav= http//m.facebook.com/pg/CNLT.Tunisie/about/   ، تاريخ اإلطالع
(18/07/2017.) 



2011-1987بيئة االنتقال الديمقراطي في تونس       الفصل الثاني:  
 

 
89 

على الصعيدين الوطني و الدولي، و المساهمة في إعداد مشاريع التقارير، التي تقدمها 
 .1ك إلى الهيئات و المؤسسات اإلقليميةتونس لهيئات و لجان األمم المتحدة، وكذل

حيث تم مواجهة مؤسسات المجتمع المدني كاإلتحاد العام التونسي للشغل بقيادة  
إسماعيل السحباني، وذلك من خالل  تقليص دور المنظمة النقابية، وما تبعه من إغالق 

تونسية للدفاع العديد من المؤسسات، ما أدى إلى تسريح العمال، أما فيما يخص الرابطة ال
عن حقوق اإلنسان ، فلقد تم استبعاد أبرز رموزها من بينهم رئيسها المنصف المرزوقي، 
ورفض المسؤول السابق في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا خميس كسيلة 

االنصياع ألوامر النظام، ما أدى إلى سجنه ثالث سنوات، واألمر ال يختلف  1997عام 
الحركة الطالبية بشقيها االتحاد العام التونسي للطلبة ذي التوجه اإلسالمي، و  كثيرا عن

االتحاد العام لطلبة تونس ذي التوجه اليساري، حيث قام النظام بحل االتحاد األول ومنع 
 .2الثاني من القيام بنشاطه

أن  لقد ساد الطابع العدائي بين النظام السياسي و مؤسسات المجتمع المدني، في كون 
النظام ال يريد أن يقتسم السلطة معها، حيث عاشت هذه المنظمات أسوء أيامها ، بسبب 

 الحصار البوليسي، و الرقابة على حرية تدفق المعلومات.

 

 

 

 

 

                                       
 الهيئة العليا لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية، في: 1

  id=679-www.droitsdelhomme.eg.tn/?page (  04/08/2017، تاريخ اإلطالع.) 
 .163، مرجع سابق، ص سقوط الدولة البوليسيةتوفيق المديني،   2

http://www.droitsdelhomme.eg.tn/?page-id=679
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 المطلب الثالث: العالم

ضمن القطاعات األكثر خضوعا للرقابة على  ،لقد كان اإلعالم التونسي قبل الثورة 
وهذه الرقابة شملت كافة وسائل اإلعالم، سواء كانت خاصة أو عمومية، المستوى العربي، 

تمتلكها الدولة ونظامها الحاكم، وكانت كافة المراحل التي تمر بها المضامين المنشورة عبر 
اإلعالم مراقبة و خاضعة، تحت إشراف عدد من الهيئات الحكومية التابعة للدولة، مثل وزارة 

سؤولية الكاملة عن القطاع اإلعالمي ووكالة اإلتصال الخارجي، اإلتصاالت التي تولت الم
التي تتبع مباشرة لوزارة اإلتصاالت، إضافة لوزارة الداخلية التي كانت تتحكم بإصدار 
التراخيص لوسائل اإلعالم المختلفة، بناءا على الرؤية األمنية  والسياسية العامة لنظام 

 .1الرئيس بن علي

على إبقاء المعلومة تحت نظره و التحكم فيها، بغرض السيطرة حرص النظام السابق  
المطلقة على الوعي الجماعي للجماهير التونسية، مستندا وجود شرعية قانونية، تسمح بعقاب 
كل من يخرج عن الخطوط الحمراء التي يرسمها النظام، واعتمد نظام بن علي، سواء كان 

الح ومنافع متبادلة حول اإلعالم، وذلك بوزاراته و هيئاته الحكومية على تحقيق مص
باإلستعانة بموارد بشرية ضخمة من الصحفيين من داخل تونس و خارجها، سواء كانوا  
عرب أو أجانب، وكل هذا من أجل تحقيق مصلحة واحدة، المتمثلة بتلميع صورة الرئيس بن 

مكفآت  علي، في حين إعتمد على أسلوب "العصا و الجزرة"، وذلك من خالل تقديم
للمتعاونين في سبيل تجميل صورته، من جهة أخرى سعى إلى معاقبة كل المعارضين 

 .2بقمعهم إلسكات أصواتهم

قام نظام بن على بقمع الحريات، واعتمد أسلوب القطب الواحد رافضا التعددية ، ليس  
نما أيضا شمل المنظومة اإلعالمية، حيث منع النظام من تناول اإلعالم  فقط في السلطة، وا 

                                       
 فاطمة العيساوي، "اإلعالم التونسي في مرحلة إنتقالية"، مركز كارنيغي، في: 1

 http//carnegiemec.org/2012/07/10 ( 17/06/2017تاريخ اإلطالع .) 
 الكتاب األسود"، مركز نماء، في: –ياسر المختوم، "منظومة الدعاية تحت حكم بن علي  2

398?id= centre.com/ActivitieDatials.aspx-http//nama ،( 17/06/2017تاريخ اإلطالع.) 
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بعض الموضوعات، مثل حقوق اإلنسان ومستوى الحريات العامة، وخاصة المواضيع التي 
ائلته، إلى جانب منع تناول الملفات اإلقتصادية كالبطالة و التنمية، تتعلق بحياة الرئيس و ع

 .1حيث كان يعاقب قانونيا كل من كان يتناول هذه المواضيع

المالحظ أن نظام بن علي، منع منعا باتا من تكوين إعالم معارض في تونس، وذلك  
لك بالسجن أو يظهر من خالل قيام النظام بمعاقبة الصحفيين المعارضين، سواء كان ذ

 النفي، ويصل في بعض األحيان إلى غلق الجريدة.

" 1عتمد نظام بن علي على أسلوب اإلحتكار اإلعالمي، حيث إحتكرت قناتا "الوطنيةإ  
" ، قطاع اإلعالم المرئي و المسموع في تونس، وارتكزت على تغطية أخبار 2و"الوطنية

ثنا الرئيس بن علي وعائلته، باإلضافة إلى هاتين القن اتين، يوجد قناتان تلفزيون خاصتان وا 
عشر محطة إذاعية )اثنتان ملك للدولة(، باإلضافة إلى قناتي "حنبعل" و "نسمة" اللتان 
حضيتا برواج واسع، إال أن النظام منع كل وسائل اإلعالم الخاصة من تقديم تقارير إعالمية 

ر دور وسائل اإلعالم على بث كل عن الحياة السياسية للرئيس زين العابدين، وبالتالي اقتص
أما فيما يخص وسائل اإلعالم المقروءة سواء  المعلومات التي تصب في مصلحة الرئيس،

اإللكترونية أو الوطنية فكانت تتبع مباشرة للنظام أيضا، أما الصحافة المعارضة التي كانت 
د"، فقد عاشت ممثلة في ثالث صحف مطبوعة وهي "المواطنون" و"الفجر" و"الطريق الجدي

ظروف القمع و القهر، وفيما يخص المحتوى اإللكتروني أوكلت للوكالة التونسي لألنترنت 
مسؤولية مراقبة كافة المواقع االلكترونية، و الحرص على حجب أي محتوى ضد النظام أو 

 .2يخالف رؤيته

مية وفي ظل األوضاع التي وصل إليها اإلعالم التونسي، قامت جمعية الصحف العال 
تخذت ها في قمع الصحافة في تونس، وقد إبطرد الجمعية الصحفية التونسية بدعوى تخاذل

السلطات التونسية مجموعة من اإلجراءات ضد الصحفيين، كسحب جواز سفرهم، مع العلم 

                                       
  الموقع نفسه. 1

  فاطمة العيساوي، موقع سابق.2 
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أن مؤسسات النشر و الطباعة، تقوم بتقديم نسخ من منشوراتها قبل اإلعالن عنها لوزارة 
 .1العام إلى جانب كاتب الدولة لدى وزارة الثقافةالداخلية و المدعي 

إن اإلعالم التونسي في فترة الرئيس بن علي، همش بشكل كبير من طرف النظام  
الذي لم يسمح بظهور إعالم معارض بسبب السيطرة على كامل وسائل اإلعالم السمعية و 

 البصرية، حيث كانت كافة القنوات تابعة للنظام التونسي.

نهاية المبحث إلى أنه، وبالرغم من فتح باب التعددية الحزبية في تونس،  نخلص في 
إال أن بعض األحزاب السياسية لم تتمتع بحقوقها في ممارسة نشاطها السياسي، وذلك 
برفض إعطائها التصريح القانوني، كما فرض الرئيس بن علي سيطرته، على جميع النقابات 

اة لتحقيق أهدافه، كما أن اإلعالم كان خاضعا بصفة وجمعيات المجتمع المدني، وجعلها أد
كليا للنظام ومنع من ظهور إعالم معارض، كما أن العوامل الداخلية والخارجية دور كبير 
ن كانت العوامل الداخلية من بطالة، وفقر هي  في زعزعة استقرار نظام الرئيس بن علي، وا 

 ة في تونس.التي لعبت الدور الكبير في قيام الثور 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 . 195،194، مرجع سابق، ص ص. سقوط الدولة البوليسية في تونستوفيق المديني،  1
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فترة حكم الرئيس بن علي تميزت باإلنغالق، حيث  نصل إلى أن ،في نهاية الفصل
كانت مختلف التعديالت الدستورية التي قامت بها السلطة التونسية، تصب في سياق تعزيز 
مكانة رئيس الدولة، وزيادة نفوذ وسيطرة الحزب الحاكم، وتستهدف إقصاء وتهميش 

المزيد من القيود على حقوق التعبير وحرية الصحافة  المعارضة السياسية، وفرض
واإلعتقاالت في حق قيادات النقابات، أما فيما يخص التعددية السياسية فهي تعددية شكلية 
للتظاهر بالديمقراطية أمام الرأي العام، وتعد العوامل الداخلية من بطالة وضعف المستوى 

  رفته تونس.المعيشي، السبب وراء الحراك السياسي الذي ع
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عالجت هذه الدراسة مسألة التوافق السياسي كآلية لإلنتقال الديمقراطي، الذي يمثل  
التعددية، فهو أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة في السلطة بالنسبة للمجتمعات 

جتماعية و المشاركة في صنع ثيل السياسي للمكونات والفئات اإليعتمد أساسا على التم
  القرارات. 

ي البلدان التعددية أو المتنوعة ويعتبر التوافق خيارا لممارسة السلطة و الحكم ف 
 ستقرار السياسي وكثرةن ضعف الوحدة الوطنية، وصعوبة اإلجتماعيا، والتي تعاني مإ

مظاهر العنف، وهذا بإشراك العديد من الفواعل ومكونات المجتمع في صنع القرار، ويستعمل 
ختالفات إلى العنف و الحروب األهلية، ن تحول اإلنقسامات و اإلكحل وأسلوب للحيلولة دو 

 ويؤسس لمبدأ التعايش عبر تقاسم السلطة والمهام وتشاركها.

النزاع وعدم الوفاق، وتوجيهها  جيات إدارة حاالتستراتفالتوافق السياسي نوع من أنواع إ 
تنافر، ومنها الوصول إلى حالة اإلستقرار تجاه تعاوني ووفاقي بدال من التنافس و البإ

نتقال نحو نظام ديمقراطي، التي يتطلع إليها أي مجتمع، ومنها تونس السياسي و اإل
نتقالية في الساحة ل المرحلة اإلالتوافق السياسي يمثخصوصا بعد مرحلة الثورة و التغيير، ف

نتقال من مرحلة واجهة الحكم الواحد المتمثل في التجمع المتمثلة في اإل ،لسياسية التونسيةا
نظام حكم ديمقراطي،  إلىالدستوري الديمقراطي تحت لواء الرئيس زين العابدين بن علي، 

ل الحالة الوسطية بين ياسي يمثن التوافق السمرحلة التي تمر بها تونس، لذلك فإوهي ال
 ستبداد و الديمقراطية.اإل

نتقال الديمقراطي، هو بمثابة العملية التي يتم من خاللها إن التوافق السياسي كآلية لإل
الجماع، الذي  مقاربة الرؤى و األطراف، لترسيخ الحق الوطني، والوصول إلى اإلتفاق، وا 

قة، ويضمن حقوق الشعوب يصب في مصلحة الوطن، ويعلوا على تلك المصالح الضي
تفاقات، كما أن لة المصالح والمزاجات الضيقة باإلوالدول، ويؤسس لدولة المؤسسات، ال دو 
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بوادر التوافق السياسي في تونس مر عبر جملة من المراحل، التي بدأت بتشكيل الهيئة العليا 
كومة الترويكا، نتقال الديمقراطي، مرورا بحداف الثورة واإلصالح السياسي واإللتحقيق أه

لنصل إلى التوافق الذي بادر به الحوار الرباعي للحوار، وهذا ما يدل على أن التوافق 
وحزب نداء السياسي في تونس مرتبط بمبدأ التنازالت، التي قدمها كل من حزب النهضة 

 تحاد التونسي للشغل.تونس، واإل

لمهمة تتعلق بموضوع ستنتاجات افي هذه الدراسات إلى جملة من اإل ولقد توصلنا 
 الدراسة، نذكر منها:

ستبدادي إلى نظام نتقال من نظام تسلطي إتعني اإل ،إن عملية االنتقال الديمقراطي -1
شاركة نتخابات والتداول السلمي على السلطة والتعددية و المحيث تكون اإل ،ديمقراطي

مع ألخر، ويكمن هذا ر، ومن مجتنتقال الديمقراطي من بلد ألخالسياسية، وتختلف عملية اإل
نتقال، وأيضا طبيعة ال التي يتم إتباعها في عملية اإلختالف في طرق وأساليب واألشكاإل

ختالف باألساس إلى اإلونوع المعوقات والتحديات التي تعرقل سير هذه العملية، ويرجع هذا 
 أنواع وأنماط الحكم في الدول، وطريقة تعامل كل دولة مع هذه الظاهرة.

عوامل نه توجد العديد من البالنظر لتجربة تونس في اإلنتقال الديمقراطي، نجد أولكن  -2
نتقال نحو النظام الديمقراطي، وتعتبر تونس من الدول السباقة في التي دفعتها للتوجه نحو اإل

، 2011ستطاعت اإلطاحة بالنظام التسلطي تحت رئاسة بن علي في التجربة، حيث إ هذه
حياة السياسية، لطة الحاكمة وسيطرتها على مقاليد الحكم وكل نشاطات النظرا لديكتاتورية الس

ية للشعب التونسي، وهذا ما يؤكد الفرضية نجتماعية المتدوأيضا لألوضاع اإلقتصادية و اإل
شتدت كلما إ ،راطي في المجتمعات الناميةنتقال الديمقتزداد مظاهر اإلالتي صيغت،  األولى

 ية.الضغوط الداخلية و الخارج
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 الشعبكثقافة ووعي  ،تونس التوافق السياسي فيل في الفواعساهمت العديد من  -3
دور الرباعي الراعي للحوار، وخاصة الدور الذي قام به اإلتحاد التونسي للشغل ، التونسي، 

ما يثبت صحة الفرضية  ،في جمع الفرقاء السياسيين )مثل نداء تونس وحركة النهضة(
 .إلى بيئة، تجعل فرص نجاحه عالية يحتاج التوافق السياسي أن، التي كان مفادها الثانية

إن مبدأ التنازالت وتقبلها من طرف األطراف المتوافقة، راجع باألساس إلدراك جميع  -4
والحاجة الماسة لقوانين وقواعد  ،نتقاليةاسية في تونس لخصوصية المرحلة اإلاألطراف السي

نتخابات والحكم، بل لدواعي إختزال الثورة في اإلدية، فلم تستسلم األطراف سياسية غير عا
ربطوا الثورة بقيم سياسية كبرى تستدعي التوافق و الشراكة الوطنية، وقد ظهرت هذه القناعة 
لدى األطراف القوية منها و الضعيفة، وذلك من خالل ترسيخ ثقافة التسامح والمصالحة 

التي صيغت على  ،حة الفرضية الثالثةالوطنية ونسيان األحقاد وتجاوزها، وهذا ما يؤكد ص
بمدى تقبل األطراف المتوافقة للتنازالت التوافق السياسي في تونس مرتبط  النحو التالي،

 .المقدمة

نتهجته تونس )التوافق بين صل إلى إن التوافق السياسي الذي إمن خالل دراستنا ن
 كادت الدخول في متاهات وأزماتساهم بشكل كبير في تجنيب البالد إسالميين وعلمانيين(، 

 عتبارها من التجاربقالية نحو الديمقراطية، إذ يمكن إ نتتعصف بمسار تحقيق التجربة اإل
 نتقال الديمقراطي.العربية اإلستثنائية في مجال اإل
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 :01ملحق رقم

األعضاء المكونون للهيئة للعليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي و اإلنتقال 
 الديمقراطي

 حزاباأل   -1

 الممثلسم إ الحزب الرقم
 أحمد الخصخوصي حركة الديمقراطيين االشتراكيين 1
 سمير الطيب حركة التجديد  2
 منجي اللوز الحزب الديمقراطي التقدمي  3
 مولدي الرياحي التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات  4
 نور الدين البحيري  حزب حركة النهضة  5
 البشير العبيدي الحزب االشتراكي 6
 محمد جمور العمل الوطني الديمقراطيحزب  7
 عبد القادر الزيتوني حزب تونس الخضراء  8
 محمد القوماني حزب اإلصالح والتنمية  9

 شكري بلعيد حركة الوطنيين الديمقراطيين 10
 بشير البجاوي  المؤتمر من أجل الجمهورية 11
 سمير بن عمر حزب الطليعة العربي الديمقراطي  12

 

 المنظمات و النقابات: -2

 سم المنظمة أو النقابةإ الرقم 
 تحاد التونسي للشغلاإل 1
 ة الوطنية للمحامينئالهي 2
 جمعية القضاة التونسيين 3



 قائمة المالحق

 

 
149 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 4
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 5
 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 6
 المجلس الوطني للحريات لتونس 7
 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 8
 العمادة الوطنية للمحامين 9

نصاف 10  جمعية حرية وا 
 نقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين 11
 نقابة األطباء األخصائيين للممارسة الحرة 12
 تحاد العام لطلبة تونساإل 13
 المعطلين عن العملتحاد إ 14
 الجمعية العامة التونسية للشغل 15
 الجمعية الوطنية لغرف عدول اإلشهاد 16
 حركة تحديث االتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية 17
 جمعية قدماء المقاومين 18

 
 شخصيات وطنية: -3

 أ:  فئة السياسيين:

 أنور بن قدور. -
 البوصيري بوعبدلي. -
 عبد العزيز المزوغي. -
 محسن مرزوق. -
 خديجة الشريف. -
 عدنان الحاجي. -
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 ب: فئة المحامين:

 العياشي الهمامي. -
 عبد الستار بن موسى. -
 عبد الجليل بوراوي.  -
 سمير عنابي. -
 مسعود الرمضاني. -
 زهير مخلوف. -
 لمياء فرحاني. -
 عبد الباسط بن حسن. -
 عبد الرؤوف العبيدي. -
 لزهر العكرمي. -
 الكبير.مصطفى عبد  -

  ساتذة:ج: فئة األ

 حسين الديماسي. -

 عبد الحميد األرقش. -
 علي المحجوبي. -
 عبد المجيد الشرفي. -
 محمود الذوادي. -
 لطيفة لخضر. -
 أحميدة النيفر. -
 فرج معتوق. -
 محمد علي الهاني. -
 عدنان منصر. -
 منصف وناس. -
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 د: فئة األطباء:

 أحالم بلحاج. -
 مين سامي بن ساسي.أ -

 ه:فئة القضاة.

 اليحياوي.مختار  -
 كلثوم كنو. -

 فئة الصحفيين:: و

 نورة البورصالي. -
 سامية البكري. -
 صوفي بسيس. -
 سفيان الشورابي. -

 ز: فئة الكتاب والشعراء:

 جليلة بكار. -
 حمد.محمد الصغير أوالد أ -
 مصطفى التليلي. -
 فتحي التريكي. -

  باإلضافة إلى الشخصيات التالية:

فرحات القمرتي/ منير قراجة/ منجي بن عثمان/ إبراهيم بودربالة/ سفيان بلحاج محمد/    
هادية جراد/محمد بوزريبة/ سامي الجربي/ درة محفوظ/ زينب فرحات/ هالة عبد الجواد/  
منجي ميالد/ سمير الرابحي/ علياء الشريف/عبد الجبار بسيس/ مصطفى بن أحمد 

حرابي/ أحمد الكحالوي/ السيدة الحراثي/ كريمة دريوش/ التليلي/مهدي مبروك/ مبروك 
نجيب حسني/ محمد الرحيمي/ أديب سودانة/ عماد الحيدوري/ صوفية الهمامي/ منصف 
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مباركي/ بلقاسم عباسي/ منية بوعلي/ نجوى مخلوف/ عبد السالم العرباوي/ محمد الهادي 
 الكحولي.

 ممثلو الجهات و الواليات -4
 

 الممثل الواليات والجهات
 عبد اللطيف الحداد تطاوين
 توفيق الجريدي قابس
 عبد العزيز العايب مدنين
 الحبيب غالب نابل

 الهادي بن رمضان جندوبة
 عقوبيلطفي الي تونس

 نعمان مجيد صفاقس
 يوسف الصالحي سيدي بوزيد

 رضا الرداوي  قفصة
 الفاضل بالطاهر قبلي

 فوزي الصدقاوي  بنزرت
 المولدي القسومي القصرين

 
 ممثلين الشهداء: -5

 المنجي البوعزيزي وعلي البوعزيزي.
 

 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

 
153 

:02ملحق رقم   

التعريف ببعض الشخصيات   

 الرقم الشخصية تعريفها
هو سياسي مخضرم تولى مناصب قيادية ، 1949جوان /01ولد 

وهو غير منتمي ألي  حزب  ،في وزارة الداخلية قبل الثورة و بعدها
عين كاتب دولة لدى 2011، في جانفي 2001في جانفي سياسي 

وزير الفالحة مكلفا بالصيد البحري، كما تولى حقيبة وزارية في 
بعد إقالة فرحات الراجحي، وهو رئيس الوزراء التونسي  2011
 .( 2016أوت  27إلى  2015فيفري  6)من 

 1 دالحبيب الصي

تخصص في مجال الفالحة ، 18/09/1975ولد في 
واألمن الغذائي، في جامعات غربية  مرموقة، وهو خبير 
لدى العديد من الوكاالت العالمية، لم يعرف عنه نشاط 

وظيفة  2014سياسي قبل الثورة، شغل بعد إنتخابات 
 التنميةكاتب دولة للصيد البحري، قبل أن يصبح وزير 

 حكومة لرئاسةتم ترشيحه ، ثم 2016المحلية منذ جانفي 
، من قبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي الوطنية الوحدة

 .قايد السبسي

 2 يوسف الشاهد

، هو سياسي و مهندس 6/10/1949ولد بسوسة في 
وصحفي تونسي، تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 

، بعد فوز حركة النهضة في إنتخابات المجلس 2011
، بعد 2013ي مارس ، قدم إستقالته ف2011التأسيسي 

رفض األغلبية المتمثلة في حركة النهضة، والمؤتمر من 
أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط، إستقال 
من منصب األمين العام لحزب حركة النهضة في مارس 

 .2014، ومن ثم إنسحب من الحركة في ديسمبر 2014

 3 حمادي الجبالي
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مهام، حيث عمل في تونس، تولى عدة  /29/11ولد 
الوطني،  األمنمستشارا للرئيس السابق بورقيبة، ثم مدير 

ووزير الداخلية، ثم الدفاع ووزارة الخارجية، كما عمل سفيرا 
 07/11/1987نقالب فرنسا وألمانيا، وبعد إ لتونس في

لتحق بالتجمع الدستوري الديمقراطي، وتولى رئاسة مجلس إ
عينه فؤاد  2011، وفي سنة 1991-1990النواب بين 

نتخابات المبزغ رئيسا للحكومة المؤقتة لإلشراف على إ
سيسي لكتابة دستور تونس، وفي سنة مجلس وطني تأ

، سس حزب نداء تونس المعارض لحزب النهضةأ 2012
نتخابات األصوات في إة يغلبالذي حصل على أ 

انتخب رئيسا  21/12/2014، وفي 26/10/2014
 للجمهورية التونسية.

 4 قايد السبسي الباجي

بتونس، ترأس الرابطة التونسية للدفاع  07/07/1945ولد 
عن حقوق اإلنسان في بداية التسعينات، وأسس مع آخرين 

من الجامعة التونسية المجلس الوطني للحريات، تم طرده 
جل مع مناضلين حزب المؤتمر من أ ثر تأسيسهعلى إ

إلى فرنسا، الجمهورية، مما اضطر لمغادرة تونس واللجوء 
 أكتوبر 23جع إلى تونس، وفي ، ر 2011وبعد ثورة 

، نتخب عضوا في المجلس الوطني التأسيسيأ 2011
 2014نتخب رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية، وفي عام وأ

نتخابات الرئاسية، ونجح في أن يمر للدورة ترشح لإل
 .%44,32الثانية، وتحصل على المرتبة الثانية بنسبة 

 5 مرزوقيالمنصف ال

، هو سياسي ومحامي 26/11/1964-06/02/2013
تونسي، وهو عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة واإلصالح السياسي واإلنتقال الديمقراطي، واألمين 
العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وأحد مؤسسي 

 6 شكري بلعيد
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الحكومة تيار الجبهة الشعبية، كان من أشد المنتقدين ألداإ 
االئتالفية في تونس، أغتيل أمام منزله من قبل مجهولين 

، األمر الذي إتبعه مظاهرات عارمة 06/02/2013في 
 بالبالد.

، هو سياسي تونسي 15/05/1955-25/07/2013
، عن حزب التيار التأسيسيوعضو المجلس الوطني 

العام السابق لحزب  واألمينالشعبي والمنسق العام للحزب، 
حركة الشعب، وينتمي للتيار الناصري، وعرف بمعارضته 

أمام  25/07/2013، أغتيل في الشرسة لحركة النهضة
 منزله من قبل بوبكر الحكيم ولطفي الزين.

 7 محمد البراهيمي

، هو سياسي ورجل أعمال تونسي، 13/07/1972ولد 
منذ  ومؤسس ورئيس حزب اإلتحاد الوطني الحر، يتولى

رئاسة النادي اإلفريقي، ترشح لإلنتخابات  2012جوان 
 .%5,55، وتحصل على نسبة 2014الرئاسية 

 8 سليم الرياحي

، تقلد عدة وظائف، حيث عمل 19/01/1970ولد 
، بعد أن تلفى تكوينا 1997كضابط بالديوانة سنة 

، 1999عسكريا، ثم عين بالديوانة متفقد عسكري سمة 
تجارية دولية بدبي، وكثف تعامله مع ومن ثم أنشأ شركة 

شركات أوربية وشرق أوسطية، ترشح لإلنتخابات الرئاسية 
 . %0,10، وتحصل على نسبة 2014

 9 ياسين الشنوفي

، هو سياسي تونسي، وكان عضو 1965ولد في جويلية 
المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، تحصل على شهادة 

التعمق في مجال علم ة، وشهادة في العربي اإلجازة
من  جتماع، وماجستير اليونسكو في العالقات الدوليةاإل

جمعية الدراسات الدولية بتونس، وهو يشغل منصب األمانة 

 10 محسن مرزوق 
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، 2008العامة للمؤسسة العربية للديمقراطية منذ مارس 
في بعد  20/03/2016أسس حزب مشروع تونس بتاريخ 

 إنشقاقه عن حزب نداء تونس.
اتب ومناضل يساري كهو مالك قناة الحوار التونسي، 

مساندته عرف بمعارضته الشديدة لنظام بن علي، و 
للتحركات الشعبية، منها إنتفاضة الحوض المنجمي 

المنبر الحر الوحيد  ، وكانت قناته2008نتفاضة فريانة وا  
، وبعد الثورة ن عليالذي يرصد أنشطة المعارضة زمن ب

لنهضة الحاكمة في تونس، مطالبا كة اتسم بمعارضته لحر إ
سقاط حكومة الترويكا، وقد سجن يوم بإسقاطها وا  

، من الدولة الداخليالتآمر على أبتهمة  09/11/2013
 إنشق عن حزب نداء تونس و أسس حركة مستقبل تونس.

 11 الطاهر بن حسين

، هو وزير الصحة العمومية في تونس، 08/05/1961ولد 
لتشغيل في حكومة محمد الغنوشي في تم تعيينه وزيرا ل

، وبقي في المنصب في حكومة الباجي 27/01/2011
، كان عضو في حركة 2011قايد السبسي، لغاية ديسمبر 

 نداء تونس، قبل أن ينشق عنها ويؤسس حزب بني وطني.

 12 سعيد العايدي

بتونس، هو موظف سامي، محامي  16/02/1962ولد 
للحكومة، ثم وزيرا معتمدا  ورجل سياسي تونسي، كاتب عام

قدم إستقالته من  لدى رئيس الحكومة الباجي قايد السبسي،
منصب الناطق الرسمي لحزب التحرير في تونس في أواخر 

مدير مكتب رئيس  2015أصبح في و  ،2015أكتوبر 
، أسس 01/02/2016الجمهورية التونسية  إلى غاية 

 تونس.حزب تونس أوال، بعد إنشقاقه عن حزب نداء 

 13 رضا بلحاج
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 و المصادر قائمة المراجع

 أوال:المصادر

 .1959الجمهورية التونسية، دستور 

 .2014الجمهورية التونسية، دستور 

 المراجع باللغة العربية  ثانيا: 

 الكتب   

، بيروت: مركز الديمقراطية و التنمية الديمقراطية في الوطن العربيبتسام الكتبي، إ -1
 .2001دراسات الوحدة العربية، 

، الملكية لى الغنوشيا  الحركة اإلسالمية في تونس من الثعالبي و أبو زكريا يحي،  -2
 .2003الفكرية محفوظة الكتاب، 

، الديمقراطية و التحول الديمقراطي، دراسات سياسيةقراءة نظرية: حمد إيمان ، أ  -3

 2016، 2المعهد المصري للدراسات السياسية و اإلستراتجية ، ج

الحداثية ومشاكل نجاح   التونسية: خفايا فشل القوى نتخابات دي ، اإلاألحمر المول -4
  .2011الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،   ،حزب النهضة اإلسالمي

معهد الدراسات  :، العراقالديمقراطية التوافقية: مفهومها ونماذجهاشاكر ،  ري األنبا -5
 2007اإلستراتجية، 

نتخابات و عملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية اإل بوحنية قوي و آخرون،  -6
 .2001الراية للنشر و التوزيع،عمان: دار  ،المعاصرة
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،سوريا: المركز العربي األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية بارون جمال وآخرون،  -7
 2006للدراسات اإلستراتجية 

، بيروت: مركز دراسات حول الخيار الديمقراطي:دراسة نقديةبرهان غليون وآخرون،  -8
 .1994الوحدة العربية،

، التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتهاالثورة بشارة عزمي،  -9
 .2013بيروت: المركز العربي ودراسة السياسات، 

: قطر ،المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافقالجمعاوي أنور،  -10
 .2014المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات، 

االئتالفية في تونس: قراءة في التركيبة و التداعيات و الحكومة الجمعاوي أنور ،  -11
 .2015ودراسة السياسات،  لألبحاث، المركز العربي التحديات

القضاء التونسي خالل مرحلة االنتقال الديمقراطي تحت الجعيدي محمد عفيف،  -12
 .2016 ، تونس: المفكرة القانونية،الجسد الحي

تر:عبد النور  : الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة،روح الديمقراطيةديامند الري ، _ 13
 2014الخراقي، بيروت: الشبكة العربية  لألبحاث و النشر، 

 ،الموجة الثالثة:التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينهنتغتون صامويل ، -14
 1993 الكويت: دار سعاد الصباح، تر:عبد الوهاب علوب،

، قطر: المركز العربي السياسي في تونس: محطات و مطباتالتوافق  ،هيثم سليماني -15
 2017لألبحاث ودراسة السياسات، 

، الدوحة: المركز العربي لألبحاث إستراتجية االنتقال الديمقراطيحنفي عبد العظيم ،  -16
 .2011ودراسة السياسات ،

الجامعية، ، الجزائر: ديوان المطبوعات مدخل إلى اإلحصاءحليمي عبد القادر،  -17
1994. 
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، الثورة الشعبية في تونس ومدى قابلية النموذج للتعميمحامي الدين عبد العلي ،  -18
 2011الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة  السياسات،

تر:لطفي زكراوي،  ،و الثورة واإلصالحالربيع العربي: االنتفاضة يوسف الصواني،  -19
 .2013بيروت: منتدى المعارف، 

، دراسة حاالت، ستبدادربيع العربي: ثورات الخالص من اإلال كريم حسن وآخرون، -20
 .2013بيروت: شرق الكتاب، 

، تر: حسني زينة، بيروت: الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعددليبهارت أرنت،  -21
 .2006الفرات للنشر والتوزيع، 

مركز حقوق اإلنسان و المشاركة  ،الدين و السياسة و الديمقراطية، المصري رفيق -22
 .2007الديمقراطية،

عية ، بيروت: مجد المؤسسة الجامالمجتمع المدني و الديمقراطية، مراد علي عباس -23
 .2009 للدراسات و النشر و التوزيع،

بيروت: مركز دراسات  ،مداخل االنتقال إلى نظم حكم ديمقراطية ،ماضي عبد الفتاح -24
  .2009 الوحدة العربية،

لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطي وتأخر العرب؟:دراسة مالكي محمد و آخرون،  -25
 .، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةمقارنة لدول عربية مع دول أخرى 

، الدوحة: المركز العربي ثورة تونس، األسباب، السياقات والتحدياتمالكي محمد،  -26
 .2012ودراسات السياسات، 

أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: ماركس مونيكا،  -27
 .2014 ، الدوحة: مركز بروكنجر،اإلقناع، اإلكراه، أو تقديم التنازالت

، األداء البرلماني للمرأة العربية: دراسات حاالت مصر وسوريا وتونسمسعد نيفين،  -28
 .2005بيروت: دراسات الوحدة العربية، 
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 2008، مصر: دون دار نشر، المشاركة السياسية للمرأة العربيةمسعد نيفين ،  -29
ونس )مداخلة في منتدى الحركات جتماعية في تالحركات اإل، مرزوق محسن -30
جتماعية مصر، السودان، الجزائر، الحركات اإل حتجاجية في العالم العربي: دراسة فياإل

 مصر: مركز البحوث العربية و اإلفريقية،، تونس، سوريا، لبنان، األردن(
،القاهرة: دار أقالم للنشر و 2011قصة تونس من البداية الى ثورة السرجاني راغب،  -31

 .2011التوزيع والترجمة، 
عمان: المركز  ،تجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطيةاإل ، عبد هللا شادية -32

 .2005العلمي للدراسات السياسية، 
الديمقراطية و حقوق -الديمقراطية و هموم اإلنسان العربي المعاصري هالل، عل -33

 .1983بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، اإلنسان في الوطن العربي، 
، نتقال إلى الديمقراطية: إعادة نظر في براد يغم التحولنظريات اإل عاصي جوني ،  -34

 .2006 الديمقراطيات،رام هللا: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 

، الحركات اإلسالمية في الوطن العربي: دراسة مقارنة بالحالة التونسيةعلي عالني،  -35

  2008دار مصر المحروسة،  القاهرة:

)القاهرة:   التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس،  وآخرون  عبد الجواد جمال -36
 .1998مركز دراسات حقوق اإلنسان، 

، بيروت: مركز آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيفؤاد عبد هللا ثناء،  -37
 .2004دراسات الوحدة العربية، 

، الدوحة: المركز سأتونس: ثورة المواطنة...ثورة تونس بال ر صديقي العربي،  -38
 .2011العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

، قطر: مركز ء الدولة في التجارب المغاربيةالتوافق السياسي وبناالقصير كمال،  -39
 .2014الجزيرة للدراسات، 
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والنشر و  ، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراساتالمنهجية و السياسةقربان، ملحم،  -40
 .1986التوزيع، 

، عمان: دار الحامد الديمقراطية بين التأصيل الفكري و المقاربة السياسيةربيع فايز،  -41
 .2004التوزيع، للنشر و 

، أبو ظبي: مركز الديمقراطي و حرية الصحافة في األردن لتحولالشلبي جمال ، ا -42
 .2009اإلمارات للدراسات و البحوث  اإلستراتجية، 

قترابات و المفاهيم، المناهج، اإل المنهجية في التحليل السياسي:شلبي محمد،  -43
 .1997، الجزائر: دار النشر للجامعات، األدوات

 .2007، الجزائر: دار هومة، المنهجية في التحليل السياسيشلبي محمد، -44
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 ملخص:

ظمة الحكم، أو ما يعرف شهدت الساحة العربية تغييرات جوهرية على مستوى أن
ر تونس جزءا نتقال الديمقراطي، حيث مس ذلك العديد من الدول العربية التي تعتببعملية اإل

 ،نتفاضات، أو ما يعرف بالربيع العربيال يتجزأ منها، وقد إتسمت الساحة السياسية بثورات وا  
والنهج الديمقراطي محل الحكم  الذي أحدث تغييرات في طبيعة نظام الحكم، بإحالل البناء

 ستبدادي التسلطي.اإل

نتقال الديمقراطي على عدة أسباب أدت إلى التوجه نحو اإلولذلك عرفت تونس 
مستوى نظامها السياسي، من بينها أسباب داخلية، تمثلت أساسا في سيطرة و هيمنة الحزب 

اطات السياسية، وعجز النظام م سابقا )التجمع الدستوري الديمقراطي(، على مجمل النشالحاك
التونسي، أمام تدني المستويات اإلقتصادية حتواء حجم المطالب المتزايدة من المجتمع على إ
جتماعية، وأخرى خارجية كالمتغيرات الدولية، ودور المنظمات الحقوقية العالمية من و اإل

جتماعي، التي أصبحت أرض خصبة ها، ووسائل التواصل اإلر التي تنشر خالل التقاري
 للتعبئة الجماهيرية )الفايسبوك واليوتيوب(.

ة التوافق تبنت تونس ما يسمى بعملي ،وعلى إثر ذلك، وفي ظل هذه المعطيات
نتقال الديمقراطي، مع القيام بالتعديالت الدستورية التي تجلت في السياسي كآلية مهمة لإل

، باإلضافة إلى تعديالت أخرى من الذي صيغ بنموذج حواري توافقي ،2014ستور تونس د
جل تسهيل وتسيير العملية السياسية، كتعديل القوانين الخاصة باألحزاب و الجمعيات، أ

 وقانون اإلعالم.

وتبقى تونس أمام تحديات كبرى، وخاصة اإلدارية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و 
نتهجتها تونس، من أجل دفع إستكمال التجربة التوافقية التي إقد تعرقل سير ، التي األمنية

نجاحها، وجعلها نموذجا عربيا، يقتدى به في المجال  عجلة اإلنتقال نحو الديمقراطية، وا 
 السياسي. 



 

 
 

Abstract: 
     The arabe arena has undergone fundemental changes un the level of 

government or the process of democratic transformation.                                 

        Many Arabe countries have considered Tunisia as an integral  part of 

them, the tunisia scene was cgeracterized by revolutions and uprisings, or i twas 

called the Arabe Spring,the system  of government, the place of condtruction  

and thr democratic approach in place of the authorirarian tyrannical rule.        

        Consequently, Tunisia has had several reasons for the democratization of 

its political sysrem, including thr internal control of the former ruling party over 

political activities and the inability of the regime to contrain the growing 

demands of  Tunisia society, social, economic and social factors and other 

external variables such as internationalism and the role of international humain 

rights organizations , througt published reports and social media, which have 

become a fertile ground for mobilizing masses ( Facebook and Youtube) .           

                                                                  

        As a result, Tunisia has adopted the so-called political consensus process as 

an important mechanism for democratic trantition, with constitutional changes 

enshrined in the Tunisia constitition of 2014, formulated in the consensus 

model, as well as other alendmenrs to facilitate policies, parties, associations and 

the media law.                                                                                                     

         Tunisia faces major challenges, particularly the administrative,economic, 

social and security challenges that can hamper the progress of the Tunisia 

experience in order to advance the transition to democracy  and make it an 

Arabe model in the political arena.                                                                     
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