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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2019

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيقيّة
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
فسيفساء برملانية ومخاض حكومي عسري
قيس سعيد :انتصار كبري وتوقعات أكرب
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أسفرت نتائج الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية يف تونس ،التي نظمت يوم  13ترشين األول /أكتوبر  ،2019عن
فوز املرشح قيس سعيد عىل منافسه نبيل القروي بفارق كبري يف األصوات .وتأيت نتيجة االنتخابات الرئاسية
بعد أسبوع واحد من تنظيم انتخابات برملانية أفرزت تصدّر حركة النهضة قامئة الفائزين من دون تحقيق أغلبية
تسمح لها بتشكيل الحكومة مبفردها .ويف النصف الثاين من ترشين األول /أكتوبر الجاري ،تتحدد املالمح
ريا من التفاصيل تظل رهينة التفاهامت والتوافقات
األولية للمشهد السيايس واملؤسسايت الجديد ،غري أ ّ
ن كث ً
املتوقعة لتشكيل الحكومة ،ولطبيعة العالقة بني الرئيس من جهة والربملان والحكومة من جهة ثانية.

فسيفساء برملانية ومخاض حكومي عسري
أسفرت نتائج االنتخابات الربملانية التي نُظمت يوم  6ترشين األول /أكتوبر  ،2019عن تشظي الخريطة الحزبية
وتصدّر حركة النهضة قامئة الفائزين بحصولها عىل  52مقعدًا من إجاميل مقاعد الربملان البالغ عددها 217
مقعدًا ،يليها حزب قلب تونس بـ  38مقعدًا ،ثم التيار الدميقراطي بـ  22مقعدًا ،فائتالف الكرامة بـ  21مقعدًا،
عا
خامسا بـ  17مقعدًا ،وحركة الشعب
وحل الحزب الدستوري الحر
ّ
سادسا بـ  16مقعدًا ،وحركة تحيا تونس ساب ً
ً
ً
ٍ
ٍ
واحد و 4مقاعد لكل منها؛
مقعد
بـ  14مقعدًا .أما بقية القوائم الفائزة ،فقد حصلت عىل عدد مقاعد يراوح بني
ما يعني عدم قدرتها عىل تكوين كتل خاصة بها يف الربملان القادم ،واضطرار نوابها إىل االنضامم إىل كتل
أخرى أو البقاء مستقلني.
لقد حافظت كتلة حركة النهضة عىل تصدّر الكتل الربملانية منذ  .2011وكانت الحركة قد حصلت عىل املرتبة
ن كتلتها رسعان ما عادت إىل املرتبة األوىل بعد أن تفكّكت كتلة حزب نداء تونس.
الثانية يف انتخابات  ،2014إال أ ّ
قياسا بانتخابات ،2014
عا بـ  17مقعدًا
جلت تراج ً
ً
ورغم تصدّرها قامئة الفائزين يف االنتخابات األخرية ،فقد س ّ
حيث حصلت حينها ،عىل  69مقعدًا .ويف السياق ذاته ،سجلت نتائج االنتخابات الربملانية األخرية تراجع أغلب
أسسه
األحزاب التي اقتسمت النصيب األكرب من مقاعد الربملان السابق .فقد شهد حزب نداء تونس الذي ّ
ريا يف عدد نوابه ،وتراجعت مقاعده من  86مقعدًا عام 2014
الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس،
ً
تناقصا كب ً
الهممي (تحالف أحزاب
إىل  3مقاعد فقط يف االنتخابات األخرية ،وغابت الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة
ّ
وشخصيات قومية ويسارية) عن املشهد الربملاين الجديد بعد أن كانت تحوز  13مقعدًا ،وهو األمر ذاته
بالنسبة إىل ائتالف «تونس أخرى» املدعوم من الرئيس األسبق محمد املنصف املرزوقي .وخرجت أحزاب
أخرى خالية الوفاض ،أيضً ا ،بعد أن كانت صاحبة كتل يف الربملان السابق ،عىل غرار حزب االتحاد الوطني الحر.
ما حزب مرشوع تونس املنشق عن حزب نداء تونس ،فلم يحصل سوى عىل  3مقاعد بعد أن كانت كتلته يف
أ ّ
الربملان السابق تع ّد  15نائ ًبا.
ما ملحوظًا يف االنتخابات الربملانية األخرية مقارنة بانتخابات .2014
جل عدد من األحزاب تقد ً
ويف املقابل ،س ّ
حزب النهضة
ليحل ثالثًا بعد
ّ
فقد ارتفع عدد مقاعد التيار الدميقراطي من  3يف عام  2014إىل  22مقعدًا،
َ

حل
ما «ائتالف الكرامة» (ائتالف يتبنى خطاب الثورة) فقد مثّل إحدى مفاجآت االنتخابات ،حيث ّ
وقلب تونس .أ ّ
عا بـ  21مقعدًا رغم حداثة تشكيله ،ومتكّن من حيازة نسبة معتربة من أصوات الناخبني ،خاصة يف الواليات
راب ً
(املحافظات) الجنوبية .ويف السياق ذاته ،زاد عدد نواب حركة الشعب من  3يف انتخابات  2014إىل  16يف
االنتخابات األخرية ،يف حني حصل الحزب الدستوري الحر (املحسوب عىل املنظومة القدمية) عىل  17مقعدًا(((.
يتضح من خالل توزيع مقاعد الربملان الجديد مفعول القانون االنتخايب الذي يعتمد آلية «التمثيل النسبي
مع أفضل البقايا» يف توزيع أغلب املقاعد ،حيث تم تحصيل  163مقعدًا بأفضل البقايا مقابل  54مقعدًا بعدد
 1ملزيد التفاصيل ،ينظر" :النتائج األولية لالنتخابات الترشيعية  ،"2019فيسبوك ،صفحة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،2019/10/10 ،شوهد يف ،2019/10/14
يفhttps://bit.ly/2IKhBJk :

1

ﺗﻮﻧﺲ :اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ

أﺻﻮات ﻛﺎﻣﻞ .وﺗﻌ ّﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،واﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﲆ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ أﻛﱪ اﳌﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎدل اﳌﻘﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ  09701ﺻﻮﺗ ًﺎ ،ﰲ ﺣﻦﻴ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﻮاﺋﻢ أﺧﺮى ﻋﲆ ﻣﻘﻌﺪ
واﺣﺪ ﺑـ  006ﺻﻮت ﻓﺤﺴﺐ  .وﻤﺑﻘﺎرﻧﺔ رﺻﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪّرت ﻗﺎﻤﺋﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﺑﻌﺪد
اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ أﺣﺮزﺗﻬﺎ ،ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ  20ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ  23ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ .
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪت آﻟﻴﺔ "اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ" اﻷﺣﺰاب واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﺼﻐﺮﻴة واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴًﺎ
ﰲ ﺿﺎﻤن ﻗﺪ ٍر ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﱪﳌﺎﻲﻧ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻓﺮزت ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ،
ً
ﻣﺸﺘﺘًﺎ وﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋ ًﻴﺎ ،وﻣﻨﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة
ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺼﻤﻮد .وﺗﺘﺄﻛﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻠﱠﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻮ
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺼﺎب اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﱪﳌﺎن ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻓﻠﺢ
وﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻗﻴﺎدﻳّﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ اﺗﺠﺎه رﻓﺾ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﺋﻢ أﺧﺮى.
ّ
ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻞ
ﺣﻞ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ،واﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ّ
أي ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺣﺰب ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬي ّ
ّ
ً
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ اﺣﺘﺎﻤﻻت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﺋﺘﻼف اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺣﺰب ﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﺼﺐ ،ﺣﺘﻰ
ن اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻗﻴﺎدﻳّﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ
ﻗﺎﻤﺋﺔ ،ﻏﺮﻴ أ ّ
ّ
اﻵن ،ﰲ اﺗﺠﺎه رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .
وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﻈﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،ﻤﺑﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ واﺋﺘﻼف
اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺣﺰب ﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺴﺘﻘﻠﻦﻴ ﻗﺎﻤﺋًﺎ .وﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﱪة ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺗﺤﻔّﻈﺎت اﻷﻃــﺮاف اﻷﺧــﺮى .وﰲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺻﻞ رﻓﺾ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،وﻋﺠﺰ اﻷﺧﺮﻴة ﻋﻦ ﻧﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن
ﻋﲆ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺮاه اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﰲ ﺣﺎل ﻣﺮور اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺜﺎﻲﻧ دون ﻧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻤﻳﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻖ ﺣﻞ اﻟﱪﳌﺎن واﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  .وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﻈﻞ اﻻﺣﺘﺎﻤل اﻷﺧﺮﻴ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻧﻈ ًﺮا إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﲆ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ،ﰲ ﺣﺎل ﻤﺗّﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ة.

قيس سعيد :انتصار كبري وتوقعات أكرب
مل تكن النتيجة التي أسفر عنها الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية عادية بكل املقاييس .فأغلب التوقعات
حني ،قيس سعيد ونبيل القروي،
واستطالعات الرأي التي سبقت يوم االقرتاع كانت تعطي نسبًا متقاربة للمرش َ
ن فوز األخري بنسبة  72.71يف املئة من أصوات
ما عىل منافسه ،غري أ ّ
ويف أقىص الحاالت كانت متنح سعيد تقد ً
الناخبني تجاوز كل التوقعات مبا فيها توقعات أنصاره .ومل يكن الفوز بفارق عريض املفاجأة الوحيدة يف
قياسا إىل االنتخابات الربملانية
الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية ،بل أضيفت إليه نسبة املشاركة العالية
ً
والدور األول من الرئاسية؛ ففي حني بلغت نسبة املشاركة  45يف املئة يف الدور األول من الرئاسية و41
يف املئة يف الربملانية ،فقد ارتفعت إىل  55يف املئة يف الدور الثاين من الرئاسية .وتظهر اإلحصائيات
ن ارتفاع النسبة العامة للمشاركة رافقه ارتفاع يف نسبة
التي نرشتها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أ ّ
مشاركة الفئات الشابة((( .وكانت املدن الكربى ،حيث ترتكز أغلب الجامعات ،قد شهدت حمالت تطوعية لتسهيل
تنقّل الطلبة إىل مناطقهم األصلية لإلدالء بأصواتهم ،عىل نح ٍ
و ساعد يف الرفع من نسب مشاركة الشباب
الذين أبدوا نفو ًرا نسب ًيا من التصويت يف مناسبات انتخابية سابقة.
 2للمزيد حول نظام التمثيل النسبي مع أفضل البقايا ،ينظر" :كيف تجري االنتخابات الترشيعية يف تونس" ،الجزيرة نت ،2014/10/23 ،شوهد يف  ،2019/10/14يف:
https://bit.ly/2M9GznJ
 3ينظر :الفصل  89من دستور الجمهورية التونسية.
 4ملزيد التفاصيل ،ينظر :فيسبوك ،صفحة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،شوهد يف  ،2019/10/14يفhttps://bit.ly/2kCMBCB :
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ريا لقيس سعيد عىل منافسه نبيل القروي يف
وعندما تم اإلعالن عن النتائج األولية ،التي أظهرت تقد ً
ما كب ً
(((
جل املدن التونسية مظاهر احتفالية كبرية ؛ ومثّل الفوز الذي
الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية ،شهدت ّ
حققه سعيد واالحتفاالت الواسعة التي رافقت الحدث ،ظاهرة شدّت انتباه املراقبني ألسباب عدة؛ منها
ن عددًا
أي إطار تنظيمي أو ماكينة حزبية ،إضافة إىل التلقائية التي طبعت االحتفاالت ،رغم أ ّ
افتقاره إىل ّ
من األحزاب ،منها النهضة والتيار الدميقراطي وحركة الشعب ،أعلنت دعمها لقيس سعيد ،ودعت منتسبيها
وأنصارها إىل التصويت له يف الدور الثاين.
ويف السياق ذاته ،حافظ قيس سعيد ،منذ إعالن ترشّ حه ،وحتى بعد فوزه ،عىل تأكيد استقالليته والنأي

أي انتامء حزيب ،وعىل التذكري بدعوته املتمثلة يف رضورة تعديل نظام الحكم القائم عىل
بنفسه عن ّ
املركزية ،والعمل عىل انطالق املشاريع السياسية واالقتصادية واالجتامعية من األطراف واملناطق الداخلية،

أساسا ،عىل املجالس املحلية((( .ويع ّد خطاب سعيد ،يف هذا الجانب ،أحد األسباب التي جلبت
عرب آلية ترتكز،
ً
له نسبة معتربة من أصوات الناخبني ،خاصة يف املناطق الداخلية التي تشهد صعوبات اجتامعية واقتصادية
وضعفًا يف الخدمات والبنى التحتية وسخطًا عىل النهج التنموي الرسمي منذ ما قبل الثورة ،حيث راوحت

نسبة املصوتني لصالحه ،يف الواليات الجنوبية ،بني  90و 97يف املئة.

مل يكن انحياز خطاب قيس سعيد إىل الفئات الشابة واملناطق املهمشة الرافد الوحيد الذي جلب له نسبة
كبرية من أصوات املقرتعني .فقد رفض ،طوال الحملة االنتخابية ،تلقّي متويالت من أطراف سياسية ورجال

التحل بالبساطة والزهد ،والتميز من بقية املرشحني
ّ
أعامل ومؤسسات مالية واقتصادية ،وحرص عىل
الذين نظموا حمالت باذخة ،واستغل موقعه يف مواجهة منافس محسوب عىل املنظومة القدمية،
وتتعلق به شبهات الفساد والتهرب الرضيبي .وإضافة إىل ذلك ،متيز خطاب قيس سعيد بالحسم يف

مة منها .فقد أعلن،
املسائل املثرية للجدل ،والتي حاول مرشحون آخرون اتخاذ مواقف وسطية وعا ّ
بوضوح ،رفضه التطبيع مع إرسائيل ،وعدّه «خيانة عظمى» ،وعارض مرشوع قانون املساواة يف املرياث

الذي قدّمه الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس ،وهو الرفض الذي جلب إليه أصوات رشيحة معتربة من

الناخبني املحافظني.

ن قيس سعيد ،بأسلوبه التواصيل املخصوص ،متكّن من تقديم صورة جديدة تختلف عن الصورة
ال شك يف أ ّ

ن ارتفاع سقف التوقعات من
النمطية للسيايس التقليدي ،وكسب ثقة نسبة مهمة من التونسيني .غري أ ّ
مله مسؤوليات قد ال تتناسب مع صالحياته
الرجل ،يف سياق اقتصادي واجتامعي وسيايس مأزوم وضاغط ،يح ّ

الدستورية املحدودة ،خاصة يف ظل افتقاره إىل حاضنة تنظيمية وحزبية وبرملانية ،ويف ظل الضبابية التي
ن منط السلوك الشخيص قد يصلح لجذب األصوات
ما زالت تكتنف طبيعة الحكومة القادمة ومكوناتها .كام أ ّ

جا يف الحكم ،ويبقى يف النهاية مسألة مظاهر.
لكنه ليس سياسة وال منه ً

ويف هذا السياق ،يظل تعويل قيس سعيد عىل إحداث تغيريات عميقة يف النظام السيايس واملؤسسايت

ويف املنوال التنموي رهني قدرته عىل كسب دعم برملاين من الكتل الكبرية لتمرير مشاريع القوانني؛ وهو

ن حلول القضايا
دعم قد يتطلب حسابات ومقايضات وتخفيضً ا لسقف الخطاب الذي ميّز حملته االنتخابية .كام أ ّ

االجتامعية واالقتصادية يف تونس ال تكمن يف صياغة الدستور .وحتى لو أمىض الرئيس املنتخب حياته
يحل جميع املشاكل.
ّ
ن تغيري الدستور
املهنية أستاذًا للقانون الدستوري ،فهذا ال يعني أ ّ

رئيسا" ،الجزيرة نت ،2019/10/14 ،شوهد يف  ،2019/10/14يف:
 5ينظر ،عىل سبيل املثال :محمد عيل لطيفي" ،ليلة فرح يف تونس عقب إعالن قيس سعيد
ً
https://bit.ly/35y1459
 6ينظر :أمينة الزياين" ،قيس سعيد :رجل الظل نحو أضواء الرئاسة" ،العريب الجديد ،2019/10/13 ،شوهد يف  ،2019/10/14يفhttps://bit.ly/35zIMk4 :
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خامتة
بصدور نتائج االنتخابات ،الرئاسية والربملانية ،دخل املشهد السيايس واملؤسسايت التونيس طو ًرا جديدًا
تبدّلت فيه الكثري من املعادالت التي ظلّت قامئة منذ الثورة .فقد أسفرت مخرجات الصندوق يف االنتخابات
الربملانية عن تقلّص نصيب أطراف سياسية تصدرت نتائج انتخابات  ،2014وخروج أخرى خالية الوفاض ،وصعو ٍد
نسبي ألطراف ثالثة ،وهو ما ينذر مبشهد برملاين متنافر يصعب ،يف ظله ،الوصول إىل توافق لتشكيل فريق
ما يف االنتخابات الرئاسية ،فقد أحدث املرشح قيس سعيد املفاجأة
حكومي قادر عىل األداء واالستمرار .أ ّ
مله مسؤولية كربى لتلبية تطلعات الشارع إىل
بحصوله عىل نسبة غري مسبوقة من أصوات الناخبني ،ما يح ّ
إحداث تغيريات عميقة يف املجالَني السيايس والتنموي ،يف ظل صالحياته الدستورية املحدودة وحاجته
إىل معاضدة برملانية حكومية غري مضمونة ،حتى اآلن ،للوفاء بتعهداته.
ريا ،تكمن يف النفور من األحزاب والنخب السياسية مخاطر شعبوية عىل الدميقراطية .وحتى لو كانت
وأخ ً
إل أنّه ال بديل من النخب السياسية
كرثة االنشقاقات والتجوال الحزيب واالنتهازية السياسية من أهم أسبابها ّ
واألحزاب يف الدميقراطية التعددية يف عرصنا.
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