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املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

تقييم حالة

مقدمة
ّ
أنجز الشعب التونسي من خالل ثورته في األشرر العشر المضية دّ أهّاف مرم  ،فقّ أسقط ّكتضتورة
بةروقراطة أمنة دتةّ نربته وأفقّته كرامته لسنوات طوةل  ،وأدضّ صةضغ قواه االجتمضدة -السةضسة الّاخلة
إطضر جّةّا (المجلس التأسةسي) ةنظم العالقضت في مض بةنرض ومع الشعب .وطرح أخة ار دلى نخبه
ا
وايعض لرض
الثقضفة أسئل أسضسة -جّةّ قّةم  -تتعلق بضلكةفة التي ستسضدّه دلى المواءم بةن هوةته التضرةخة
اليضرب في القّم ،التي ارتبطت أةيض بنظم اقتصضّة وبعالقضت اجتمضدة -سةضسة وبنمضذج ذهنة ثقضفة
حضن وقت مراجعترض ،وبةن روح العصر الجّةّ الذي ةلرج بضلّةمقراطة وبضلحرة الشخصة  ،وبضلقبول
بضالختالف البنضء وبضلحق في العةش الكرةم ،ادتمضّا دلى نظم ومؤسسضت ةيعرض الشعب بنفسه وال ةراجعرض
إال بشروط ومتى أصبح ذلك يرورةض .وخالل كل هذه المسةر  ،تصضردت في البالّ قوى مختلف وجرت
أحّاث سةضسة  ،بعيرض اكتسى خطور بضلغ  ،تجضوزهض الشعب التونسي في النرضة دبر إدضّ منح الشردة
القضنونة للنخب السةضسة الجّةّ  ،التي ستتولى مقضلةّ السلط  ،دن طرةق انتخضبضت ّةمقراطة توفرت فةرض
الشفضفة .
لكن األسئل التي ةبحث المراقبون المحلةون والّولةون دن إجضبضت لرض اآلن هي :كةف نفسر أو نفرم نتضئج
االنتخضبضت التأسةسة التي جرت في تونس()1؟ لمضذا مثال لم ةفز أي حزب من ممثلي التةضرات الحّاثة
(بمعنى التي تّدو إلى الفصل بةن المعتقّات الّةنة والسةضس ) بضلمرتب األولى في هذه االنتخضبضت ،والحضل
أن الشعب التونسي معروف بضنفتضحه الثقضفي وحّاثته الفكرة التي بّأهض منذ منتصف القرن 11؟ ولمضذا فضز
"حزب النري " اإلسالمي بأدلى نسب من مقضدّ المجلس التأسةسي ،والحضل أن قسمض مرمض من قةضّته كضن
في الخضرج أو في السجون ،وأن الحزب لم ةشضرك  -مثله مثل بقة األحزاب األخرى  -في انّالع الثور أو
في قةضّترض ،ومض ّالالت ذلك؟ وأةن كضن موقع أنصضر "حزب التجمع الّستوري الّةمقراطي" المحل في هذه
االنتخضبضت؟ وفي النرضة  ،مضذا ةمكن لـ"حزب النري " أن ةفعل بنجضحه الذي لم ةزكه سوى نحو  %02من
مجموع التونسةةن الذةن ةحق لرم التصوةت في االنتخضبضت ،وهي نسب ال تسمح له بأن ةؤلف بمفرّه الحكوم
االنتقضلة ( %11فقط من مقضدّ التأسةسي) التي تسةر المرحل المقبل رةثمض تجري االنتخضبضت التشرةعة ؟
 1انظر على سبيل المثال التحاليل التي قدمتها جريدة "الفجر" الناطقة باسم "حزب النهضة" ،عدد ،92وجريدة "المغرب" المستقلة عدد  .45انظر أيضا:
رشيد خشانة" ،خريطة جديدة لتونس تمهّد ألخرى في غضون سنة" ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بتاريخ .9111/11/14

http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0d92cbb5dd3e4&resourceId=d977eb14-c4e8-4542-8670-43594adab279
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التونسية لحظة انطالقة الثّورة
األحزاب
ّ

بضلمعنى السوسةولوجي لكلم "ثور " ،لةست هنضك لحظ انطالق لثور تسبقرض حضل "ال ثور" .ومن هذا
المنظور نستطةع القول إن مض اصطلح دلى تسمةته "الثور التونسة " كضن في مرحلته األولى –أي قبل أن
ةنتقل الفعل الثوري إلى مرحل تفكةك ركضئز النظضم مويوع الثور  -سةرور معقّ وتراكمة -ولكن ال ةقةنة -

من التفضدالت واألحّاث ،جرت وسط بةئ اجتمضدة وثقضفة مواتة لصةضغ معنى ثوري لتلك األحّاثّ ،ون
أن ةكون بمقّور أي طرف في المعضري أن ةرى بويوح األفق السةضسي لتلك األحّاث ،وأن ةستعّ له
بضلعمل بشكل حثةث وواع ومنظم لتحّةّ محتوى ذلك األفق وسبل بلوغه(.)0
ولكي نقّر موقع القوى السةضسة من الثور قبل انّالدرض ،وكذلك المسضف الذهنة والتنظةمة التي كضنت
تفصل ،قبل  11كضنون الثضني /ةنضةر  ،0211بةن المعضري التونسة -المعترف برض والسرة دلى حّ سواء-
والطضقضت الثورة التي كضنت تفرزهض التحوالت االجتمضدة في البالّ ،نورّ هنض تقةةمض "للويع الثوري" الذي
كضن سضئّا في تونس في تلك الفتر من منظور أحّ الشبضن المضركسةةن التونسةةن ،بعّ مرور خمس أشرر
دلى  11كضنون الثضني /ةنضةر .وةقول الشضب" :إن المتضبع لمض حصل في تونس ،ةلحظ توفر الواقع الثوري،
وجوّ ّرج دضلة من التنظةم،
وغةضب الرأس الثوري ...فتوفر الرأس الثوري الذي تلتف حوله الجمضهةر ةعني
َ

قوامرض :ويوح في األهّاف ،وتوزةع ّقةق ومّروس للمرضم ،وتجذر في مختلف المةضّةن والقطضدضت ،واختراق
لكل مؤسسضت الّول وأجرزترض بمض في ذلك الجرضز األمني والعسكري .وهذا مض ةؤّي إلى ّحر النظضم القضئم،
وتحقةق االنتقضل من مرحل إلى مرحل "(.)3
إن التحّي السةضسي العملي والمعرفي الكبةر الذي طرحته الثور التونسة دلى المعضري ودلى النظرة
الثورة التقلةّة دمومض ،هو أنرض أثبتت أنه بضإلمكضن المرور إلى "حضل ثورة " ّون أن ةكون ذلك "مبرمجض" من
طرف أي قو منظم  ،وأن ثبضت الثوار دلى مقضوم الرّ العنةف الذي واجرترم به الّول المستبّ  ،قبل أن
ةتبلور األفق الثوري لألحّاث ،لم ةكن ةحتضج بضليرور إلى تنظةم أةّةولوجي محكم وقةضّ مةّانة راسخ
 9انظر بالنسبة إلى مشاكل بناء مفهوم الثورة :عزمي بشارة" ،في الثورة والقابلية للثورة" ،الدوحة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات/8/99 ،
.9111

http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0d92cbb5dd3e4&resourceId=6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90

" 3تكتيكات االنتفاضة التونسية ،ما العمل"" ،األفق االشتراكي " اإللكترونية ،األحد  10آذار /مارس  ،9111تحت توقيع :شاعر يسار ّ
ي شابّ من
تونس.
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ونشط كمض ادتقّت األحزاب .لقّ كضن الكثةر من قةضّةي "حزب النري " في السجن أو خضرج البالّ وكضن
نضشطوه المةّانةون مراقبةن أمنةض ومترّّةن غةر واثقةن دملةض ممض كضن ةجري ،وكضن المضركسةون الراّةكضلةون
في السجن أو مختفةن وقلةلي التأثةر في دضم النضس ،بةنمض كضن االنخراط في أحزاب المعضري المعترف
أمر ةثةر الخوف وةبعّ النضس دنرض ،إال المثقفةن المنضيلةن منرم الذةن آمنوا
برض ،من غةر الموالة للحكم ،ا
بعمق بمض كضنوا ةفعلونه .لقّ انّلعت الثور إذا –وأدتقّ أن هذه هي حضل أغلب الثورات في بّاةترض قبل أن
تعقلنرض وترتب أحّاثرض أّبةضترض الرسمة الالحق ّ" -ون سضبق تخطةط وايمضر".
ال ةعني هذا أنه لم ةكن هنضك نضشطون سةضسةون ونقضبةون تلقفوا األحّاث وأدطوهض في النرضة وجر جّةّ ،
لكن مض نرةّ قوله هو أن الشبضن الذةن فجروا األحّاث األولى للثور التونسة  ،لم ةشتغلوا ّاخل شبكضت وأطر
تنظةمة سةضسة جضهز  ،تقف وراءهض أحزاب المعضري السرة والعلنة التي نراهض الةوم تتصّر أحّاث
االنتخضبضت .بطبةع الحضل ،هنضك أسبضب دّةّ تفسر قصور المعضري التونسة في البّاة دلى اإلّراك
السرةع لمغزى مض كضن ةجري أمضمرض ،ودّم جضهزةترض في ذلك الوقت كي تسضهم بقو وحرفة في إنتضج
األحّاث ،وهو مض سنجّ له صّى بعّ ذلك في الكةفة التي سضرت برض االنتخضبضت والنتضئج التي أّت إلةرض.
بةّ أنه بإمكضننض أن نشةر إلى بعض تلك األسبضب وهي وان كضنت سةضسة فإنرض ذات أبعضّ سوسةو-
أنثروبولوجة وأمنة غضة في األهمة .
السبب األول  -في رأةنض  -للصعوب التي واجرترض المعضري في التقّةر اإلةجضبي السرةع للحضل الثورة التي
كضنت تتبلور أمضمرض ،هو الخصضئص السوسةولوجة للفضدلةن األوائل في األحّاث :من هم؟ ومض هي مطضلبرم؟
ومض هي آفضق حركترم؟ لقّ كضن األبطضل الذةن فجروا األحّاث األولى للثور شبضنض متعلمةن لكنرم دضطلون دن
العمل ،أو ةعملون في قطضدضت هش وبأجور زهةّ  ،كمض أنرم كضنوا غةر مؤطرةن سةضسةض وتنظةمةض ،ولم
ةرفعوا شعضرات طبقة أو ّةنة أو أثنة يةق  ،ولم ترتبط حركترم –كمض وقع ذلك في الحوض المنجمي
بقفص ودلى الحّوّ اللةبة في جنوب البالّ -بقيضةض محلة وايح  ،ولذلك فإن الظضهر التي شكلوهض كضنت
تستعصي دلى الفرم من وجر النظر المضركسة واإلسالمة  ،وحتى من وجر النظر الشعبوة التي تعمل برض
األحزاب التي ال راة أةّةولوجة وايح لرض.
السبب الثضني  -وهذا ربمض ةنطبق دلى اإلسالمةةن أكثر من غةرهم  -هو أن الرشضش الظضهرة للقوى
الشبضبة التي فجرت الثور بّت لرم مخةف من وجرةن :األول هو أن خصضئصرض السوسةولوجة ربمض ال
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تعطةرض زخمض ونفسض طوةال كي تستمر وةجري البنضء دلةرض ،وقّ بّا أن ذلك ربمض سةسمح للنظضم بضستريضئرض
بفتضت التنضزالت ،كمض حضول في النرضة أن ةفعل ولكن بشكل متأخر .ومن ثم ظرر لرذه القوى أن االنخراط
فةمض ةجري ربمض ةكون مغضمر غةر محسوب العواقب قّ تكون من جنس وةالت مض ذاقه قةضّةوهض في بّاة
الثمضنةنةضت والتسعةنةضت .أمض الوجه الثضني المخةف ،فرو أن دنفوان االنتفضي واصرار المتظضهرةن دلى
مواجر الرصضص فضجأ في حّ ذاته قسمض واسعض من المعضري  ،ممض أّخل شةئض من البلبل والتشوةش دلى
األذهضن ،وبّأ البعض ةرمس متسضئال إن كضنت األحّاث ستستغل لتنفةذ مكةّ  ،ميمونرض إمض كشف األدّاء
وبضلتضلي الوصول إلةرم واجتثضثرم ،وامض ترتةب توازنضت ّاخل السلط تتعلق بضالنتخضبضت الرئضسة لسن .0211
وفي كلتض الحضلتةن بّا للحركضت السرة  ،ومنرض حرك النري  ،أن الويع غةر وايح وال ةسمح بضلتحرك
المكشوف والفضدل بشكل سرةع.
السبب اآلخر هو أن النظضم االستبّاّي القضئم منذ  03دضمض قّ أغلق كل المنضفذ المؤّة إلى سضحضت النشضط
السةضسي الجمضهةري أمضم جمةع أحزاب المعضري المستقل  ،محضربض إةضهض بضلمحضكمضت المفتعل وبتنشةط
االنقسضمضت ّاخلرض .وفي هذه األثنضء ،كضن سلوك المعضري التي تّةن له بضلوالء ةسقط دنرض كل شردة في
قةضّ العمل السةضسي المعضرض .ومض ترتب دن ذلك هو أن الشبضن الذةن فجروا األحّاث األولى للثور  ،كضنوا
في حل من منضكفضت المعضري التقلةّة الغضرق في االنقسضمضت ،والمكون من نخب من المثقفةن والحقوقةةن
والفنضنةن ،وغةرهم ممن ةّورون في فلك مطضلب حرة الفكر والعمل السةضسي ،وال ةعضنون من البطضل
والترمةش والحرمضن وّوس الكرام (.)1
لقّ شرحنض في غةر هذا المكضن المعنى االجتمضدي العمةق الذي أدطضه هؤالء العضطلون دن العمل
والمرمشون الفقراء والمرضنون لثورترم دنّمض نعتوهض بـ"ثور الكرام " ،رافيةن تسمةترض "ثور الةضسمةن"( ،)5النعت
()6

الذي أدطته لرض بعض النخب الحيرة واألجنبة الغربة  .كمض بةنض في مكضن آخر

أةيض أن غةضب التأطةر

الحزبي للثوار في بّاة األحّاث ال ةعني أن هؤالء لم ةستفةّوا من وسضئل االتصضل الحّةث في تنسةق
نشضطرم ،ومن انتشضر بعض أحزاب المعضري في الّواخل ،أو أنرم لم ةستظلوا بضلنقضبضت الجروة والمحلة
لمنظم االتحضّ العضم التونسي للشغل ،وذلك قبل أن تلتف حولرم العّةّ من الجمعةضت الحقوقة والمرنة
 5صدرت ع ّدة كتب عن الثورة التونسية خالل األشهر الماضية (انظر البيبليوغرافيا في آخر الورقة).
 4المولدي األحمر" ،في معنى ثورة الكرامة" ،في :في الثورة من منظور علم االجتماع السياسي (تونس-ليبيا)( ،تونس :مطبعة فاين آرت برنت،
 ،)9111ص.191-111
 0المولدي األحمر" ،الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية" ،المرجع نفسه ،ص .02-33

4

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

ّ
التونسية
الانتخابات

المستقل  ،وتسضنّهم في النرضة جمةع الفئضت الشعبة في البالّ .لكن مض أثرنضه في الفقرات السضبق  ،بخصوص
مواقع أحزاب المعضري دنّ انّالع الش اررات األولى للثور  ،ستكون له انعكضسضته في مض بعّ دلى مستوى
إّار التوجه العضم لألحّاث ،وفرم كل تةضر لمعضني مطضلب الثوار ،وقراءته لمض ةمكن أن ةنجر دن حل
"التجمع الّستوري الّةمقراطي" ،وستكون لذلك أةيض آثضر مرم في سةر العملة االنتخضبة برمترض والنتضئج
التي ستفيي إلةرض.

األحزاب ومعضالت جني ثمار الثّورة
أ -بن علي هرب ،ما العمل؟
من المفضجآت األولى التي أربكت األحزاب المعترف برض والنقضب العضم الوحةّ في البالّ ،هروب الرئةس بن
دلى –أو ّفعه بشكل أو بآخر إلى ذلك -بطرةق لم تكن متوقع  ،وتركه فراغض سةضسةض ةنبغي ملؤه حتى ال
تّخل البالّ في ّوام من الصرادضت ربمض كضن بعض الجةران (القذافي دلى سبةل المثضل) ةنتظرونرض للتّخل.
وتسضءلت المعضري إن كضن ةصح أن تشضرك في حكوم وحّ وطنة أو انتقضلة مضزال رأسضهض -الوزةر األول
ورئةس الجمرورة  -في ةّ التجمع الّستوري الّةمقراطي المترم بضالستبّاّ في الحكم وبضلفسضّ السةضسي .وفي
الواقع ،كضن لتحّةّ الموقف العملي من هذه المسأل من طرف األحزاب أثر أولي بضلغ في إدضّ تموقعرض
ّاخل المسضر الذي اتخذته الثور.
وفي هذا المعنى ،ةمكننض أن نالحظ أن القراء التي قّمرض "الحزب الّةمقراطي التقّمي" ،وحزب "التجّةّ"
الورةث التضرةخي للحزب الشةودي التونسي ،كضنت متطضبق إلى حّ مض ،وهي تقوم دلى فكر أن الواجب
السةضسي نحو البالّ هو إنجضح دملة المرور إلى مرحل البنضء الّةمقراطي ،دبر المشضرك في حكوم وحّ
وطنة تيم أةيض سةضسةةن خّموا مع بن دلي شرةط أن تتوفر فةرم "نظضف الةّةن" .وفي المقضبل ارتبكت
النقضب في أخذ موقف محّّ من هذه المسأل قبل أن تحسم أمرهض في ذلك سلبض .وةبّو أن موقف النقضب
العضم هو الذي ّفع "حزب التكتل" الذي ةرأسه بن جعفر إلى دّم المشضرك في الحكوم  ،وقّ التقى في ذلك
مع "حزب العمضل الشةودي التونسي" وبعض الةسضرةةن اآلخرةن الذةن لم ةشكلوا حةنرض أحزابض بعّ .أمض "حزب
الزم الحذر ،ورغم أنه سضنّ
النري " اإلسالمي الذي لم ةحصل حتى ذلك الوقت دلى تأشةرته القضنونة فإنه َ
5

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

ّ
التونسية
الانتخابات

موقف بعض قوادّه المتطرف المنضهي لمشضرك بقضةض حزب الرئةس المخلوع في الحكم أثنضء أحّاث القصب
واحّ( ،)7فإن أهم شيء قضم به في ذلك الوقت هو االنصراف إلى إدضّ ترتةب صفوفه الّاخلة وتنظةم قوادّه
وادضّ نشرهض في كل مكضن.
مضذا ترتب دن ذلك؟ لقّ أّى الصراع بةن المعضري دمومض وبقضةض التجمع الّستوري الّةمقراطي في الحكم،
وبةن أحزاب المعضري في حّ ذاترض من أجل اكتسضب مواقع أفيل في صنع واّار أحّاث الثور  ،إلى إسقضط
الحكوم التي شضركت فةرض بعض أحزاب المعضري مثل "الحزب الّةمقراطي التقّمي" و"حزب التجّةّ" دن
طرةق مض درف بـ" القصب  ،"0ممض ايطر هذةن الحزبةن إلى مغضّر تلك الحكوم التي انرضرت بضستقضل
وزةرهض األول محمّ الغنوشي آخر من ت أرس حكوم بن دلي .من أسقط تلك الحكوم ؟ إنرم أنصضر شبضب
الثور الذةن قّموا من ّواخل البالّ رغم أنرم كضنوا يعةفي التأطةر السةضسي( ،)8و"حزب العمضل الشةودي
التونسي" ،و"حزب النري " –خضص التةضرات المتشّّ ّاخله ،-وبعض قوادّ "االتحضّ العضم التونسي
للشغل" ،وبعض أنصضر "حزب التكتل" ،وأنصضر "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة " الذي اكتسب مزةّا من
التأثةر بعّ حيوره المثةر الذي أوصله في النرضة إلى المجلس التأسةسي كثضني قو سةضسة في البالّ .ومضذا
كضنت انعكضسضت ذلك دلى مختلف األحزاب؟ كضنت تلك أول يرب تلقضهض "الحزب الّةمقراطي التقّمي"،
فبسبب أن رئةسه التضرةخي كضن قّ أبّى منذ أةضم الرئةس المخلوع طموحه في الوصول إلى أدلى هرم في
السلط -من خالل إص ارره دلى الترشح يّ هذا األخةر في انتخضبضت  ،-0221قضم منضفسوه دلى الزدضم
وخصومه السةضسةون بتيخةم هذه الصور وقّموا صضحبرض إدالمةض كشخصة مستعّ للتصضلح والتعضون مع
أدّاء الشعب للوصول إلى ذلك المنصب .وفي الوقت ذاته ،خرج "حزب التجّةّ" من تلك التجرب بحصةل
مزّوج  :حصل رئةسه دلى شعبة دنّ قسم مرم من الجضمعةةن( ،)1لكن مشضركته في حكوم أغلبرض من بقضةض
 7القصبة : 1بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من ال بالد تولى رئيس وزرائه محمد الغنوشي الرئاسة المؤقتة ،ثم تركها لرئيس مجلس
النواب وعاد إلى منصبه كرئيس للوزراء ..لكن المعارضين للحكومة وللنظام بر ّمته سرعان ما احتلّوا ساحة مبنى الحكومة –القصبة( -في األسبوع
األخير من شهر كانون الثاني /يناير) احتجاجا على استمرار حكومة الرئيس الهارب في السلطة ،م ّما فرض على هذه األخيرة القيام بتنازالت انض ّم
بموجبها بعض الوزراء من المعارضة والمستقلّين إلى الحكومة في إطار انتقالي ،وبذلك انفضّ االعتصام .لكن بعد حوالي شهر من ذلك ،عاد المحتجّون
إلى االعتصام بساحة الحكومة (القصبة  )9متّهمين إياها بمواصلة سياسة النظام القديم والمحافظة على رموزه ،ومتّهمين من انض ّم إليها من المعارضة
بالتّواطؤ معها ،وهو ما أ ّدى إلى انهيار حكومة الغنوشي وخروج المعارضة منها ،وعودة الباجي قايد السبسي الوزير القديم لبورقيبة إلى السّاحة السياسية
وزيرا أوّل.
 8هذه المالحظات هي وليدة زيارات ميدانية متك ّررة لساحة القصبة أين كان المحتجّون يعتصمون ،وقد استفدت في ذلك من قرب الكلّية التي أُدرس فيها
من مكان االعتصام.
9
خالل إدارته القصيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،قام أحمد إبراهيم باتخاذ بعض اإلجراءات التي نالت استحسان الكثير من الجامعيين.
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النظضم البضئّ القت استةضء قسم من النخب الةسضرة ومن النقضبةةن .وفي المقضبل أدطت "القصب  "0لمن فرمرض
بشكل مبكر زخمض من األنصضر الجّّ.
الحزبي
تحديات االنفجار
بّ -
ّ
بعّ حل "التجمع الّستوري الّةمقراطي" وسقوط حكوم الغنوشي؛ وبعّمض آلت رئضس الحكوم إلى البضجي قضةّ
السبسي ،الوزةر القّةم لبورقةب والوزةر الذي غضّر حكوم بن دلي بعّمض اقتنع بصعوب العمل معه منذ بّاة
التسعةنةضت من القرن المضيي؛ دضشت تونس ظضهر انفجضر حزبي هضئل لم ةعرف لرض التونسةون مثةال من
قبل ،فخالل أشرر قلةل فقط انتقل دّّ األحزاب في تونس من تسع إلى أكثر من مئ حزب .وّون الخوض
في مض إذا كضن ذلك ةعتبر ظضهر سلبة أم ّلةال دلى حةوة المجتمع السةضسي التونسي أو كضن حتى مكةّ
سةضسة -أمنة  ،فإن هذه الظضهر قّ دقّت إلى حّ كبةر من ويع أحزاب المعضري ذات الحيور التقلةّي
في البالّ ،وخضص منرض أحزاب الةسضر أو تلك المنيوة تحت راة التقّم والحّاث  .وةرجع سبب ذلك إلى أن
الذةن شكلوا تضرةخةض المعضري التونسة الةسضرة والتقّمة كضنوا ّائمض في معظمرم من المثقفةن الطلب
والمعلمةن واألسضتذ والفنضنةن والمحضمةن والقيض وغةرهم من الفئضت الوسطى التي تعمل في اإلّار وغةرهض.
أمض "الجمضهةر الشعبة " ،فقّ كضنت إمض تحت مراقب الحزب الحضكم في البالّ منذ االستقالل ،أو منيوة في
أطر االتحضّ العضم التونسي للشغل ،أو مرمش ومنكفئ دلى ذاترض .وبمض أن هذه المعضري كضنت مالحق
وميةقض دلةرض إلى أقصى الحّوّ ،فإنرض ظلت إلى حّ كبةر مقطود دن تلك الجمضهةر ،مختزل نشضطرض في
الّفضع الفكري المبّئي دن الحرة والّةمقراطة  .ومن ثم ،فإنه بمجرّ أن انقشعت غمضم االستبّاّ تحولت كل
حلق نقضش فكري وكل شبك صغةر من العالقضت النيضلة إلى نوا سةضسة شبه مستقل  ،غةر مستعّ
للذوبضن في األطر الحزبة الجضهز  ،وتبحث لرض دن موطئ قّم في الخرةط السةضسة الجّةّ من خالل
تأسةس أحزاب مستقل  .وهكذا ،فإن مض واجرته أحزاب المعضري التقلةّة في السةضق السةضسي الجّةّ ،لةس
فقط كةفة بنضء الجسور مع الجمضهةر التي كضنت مقطود دنرض ،وانمض أةيض كةفة التجذر في األرية
الفكرة التي كضنت تعتقّ أنرض تمثلرض ،بعّ أن انفجرت إلى حلقضت ةقوّهض مثقفون هرموا لكنرم بقوا متشبثةن
منضفع ادتبضرة من الثور التي جضءت جزئةض كثمر لعملرم الطوةل في مقضوم
بحقرم في الحصول دلى
َ
االستبّاّ.
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في مقضبل ذلك ،ةمكننض أن نالحظ أن التةضرات اإلسالمة لم تعضن كثة ار من هذه الظضهر  ،وهنضك دّ أسبضب
تفسر ذلك ،نذكر في مض ةلي ثالث من أهمرض :السبب األول هو أن المرجعة العقضئّة العضم لإلسالمةةن
سضدّترم إلى حّ مض دلى تفضّي التذرر األةّةولوجي .وهذا ال ةعني أنه ال ةوجّ تعّّ ّاخل التةضر اإلسالمي
أفيى في بعض الحضالت حتى إلى االنشقضق والّخول إلى االنتخضبضت بشكل مستقل( ،)12بل إن أحزابض جّةّ
تعمل تحت الراة اإلسالمة لم ةعرف التونسةون لرض تجذ ار سضبقض في المجتمع ،ظررت فجأ دلى مسرح
األحّاث وخضيت االنتخضبضت بشكل مستقل( ،)11لكن ذلك لم ةؤثر كثة ار في أّاء "حزب النري " الذي يم
في صفوفه أغلب القةضّات التضرةخة البضرز في التةضر اإلسالمي .وقّ أدطت هذه الخضصة حيو ار رمزةض
كبة ار لرذا الحزب في السضح اإلسالمة  ،شكل حمضة لقضّته من حمالت التشكةك ،سواء المغري أو
الصحةح  ،التي دضنى منرض بعض رموز المعضري األخرى غةر اإلسالمة .
السبب الثضني الذي سضدّ اإلسالمةةن دلى المحضفظ دلى أّنى ّرجضت الوحّ  ،هو –إيضف إلى خبرترم
التنظةمة  -أنرم كضنوا غةر معنةةن في خطضبضترم بضلبنة األفقة للمجتمع التونسي ،أي بتكوةنه الطبقي :دمضل
وفالحون وبورجوازةون إلخ ...أو فقراء وأغنةضء ،كمض أنرم لم ةتوجروا إلى التونسةةن بصفترم مواطنةن من
حقرم االختالف في دقضئّهم وأفكضرهم وأسضلةب دةشرم ،بل توجروا إلةرم بصفترم مؤمنةن ةنتمون إلى رابط
ّةنة واحّ هي اإلسالمّ ،ون ادتبضر للطبقة االجتمضدة أو لالختالفضت الثقضفة التي تشقرم؛ ومن ثم فإن
خطضبرم لم ةستثن مبّئةض أحّا .وهكذا ،فإنرم اشتغلوا بضلطرةق نفسرض التي اشتغل برض الحزب الحر الّستوري
في درّ االستعمضر ،الذي قضّ البالّ نحو االستقالل ادتمضّا دلى مقول واحّ هي معضّا االحتالل.
السبب الثضلث ،هو أن اإلسالمةةن نجحوا في البروز خالل الحمل االنتخضبة كقو سةضسة تقترح دلى الشعب
مرجعة ثقضفة مختلف دن مرجعة النظضم السةضسي المنرضر .لةس هنض مجضل تقةةم هذه المرجعة الثقضفة  ،إن
كضنت مثال تقّم –دلى األقل كمض ةفرمرض أصحضبرض -للشعب التونسي فرص حقةقة للتقّم والرقي الثقضفي
والحيضري أم ال ،لكن مض ال ةجب أن ةغةب دن المالحظ المستقل هو أن من أسبضب نجضح أي قو سةضسة ،
دنّمض تشتغل في سةضق ثوري ،هو مّى تمةز وتجضنس مرجعةترض الثقضفة مقضرن بمض كضن سضئّا ،وهذا شرط

 11في هذا السياق ابتعد أحد المؤسسين الكبار لحزب النهضة –المحامي عبد الفتاح مورو -عن هذا الحزب وخاض االنتخابات بالتحالف مع قوى أخرى
حديثة النشأة مثل" :الحركة الوطنية للعدالة والتنمية" .ومن ناحية أخرى فضّ ل تيار إسالمي يساري قديم أن يخوض االنتخابات باستقالل عن بقية
األحزاب اإلسالمية تحت مظلة حزب جديد هو" :حزب اإلصالح والتنمية".
 11شهدت الساحة اإلسالمية ظهور حزب جديد على الساحة ،قضى رئيسه وقتا طويال في الواليات المتحدة األمريكية ،هو حزب التحالف الوطني للنماء
والسلم الذي تقدم بالترشح إلى كل الدوائر بشكل مستقل.
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توفر للتةضر اإلسالمي في دمومه ،ولم ةتوفر بويوح بضلنسب إلى منضفسةرم في المعضري الةسضرة والتقّمة
الحّاثة  .وكمض سنرى ،فإنه سةكون لذلك نتضئج مرم دلى سةر المعرك االنتخضبة ودلى الكةفة التي تعضمل
برض كل طرف مع ترك "التجمع الّستوري الّةمقراطي" المنحل.
السياسي
اطي" ومعضلة المال
السباق االنتخابي نحو المجلس التأسيسي :تركة
"التجمع الدستور ّ
تّ -
ّ
ّ
ي الديمقر ّ
ّ
ّ

ةحكى في تونس أنه دلى إثر حل "التجمع الّستوري الّةمقراطي" التقى دبّ الفتضح مورو أحّ مؤسسي حزب
النري المعتّلةن مع راشّ الغنوشي رئةس الحرك  ،وصضّف في تلك الفتر أن الحزب المذكور كضن قّ
تحصل لتوه دلى تأشةرته القضنونة  ،واثر اللقضء سئل دبّ الفتضح مورو دمض قضله لراشّ الغنوشي خالل الحّةث
الذي ّار بةنرمض فأجضب" :قلت له أن من أغلق بضب كضرفور (مركب تجضري يخم في اليضحة الشمضلة
الشرقة للعضصم ) أدطضك رخص لفتح ’دطرة ‘ (محل صغةر لبةع المواّ الغذائة )" .لم تلق هذه الكلمضت
دلى صم ال ةسمعون ،فبسرد أّرك السةضسةون أن مض دنضه الرجل السةضسي المحنك والمرح هو مستقبل
الترك "البشرة -االنتخضبة " التي خلفرض "التجمع الّستوري الّةمقراطي" وراءه بعّ حله .والسؤال األسضسي الذي
واجرته بعّ ذلك كل األحزاب النشط في السضح  ،هو :مض هو الموقف الذي ةجب اتخضذه إزاء هذا الجسم
السةضسي المتفكك والذي احتفظت بعض أشالئه بجزء من الشبكضت االجتمضدة -السةضسة التي كضنت تربط بةن
أديضئه دلى طول الخرةط االجتمضدة التونسة دموّةض وأفقةض.
كضنت بقضةض التجمع مغرة بضلنسب إلى الوسطةةن الحّاثةةن من أمثضل "الحزب الّةمقراطي التقّمي" و"حزب
التكتل" أكثر من غةرهم ،والسبب في ذلك هو أن المشروع االجتمضدي الثقضفي –ولةس السةضسي -الذي ةسعى
هذان الحزبضن إلى تحقةقه ال ةختلف كثة ار دن البرنضمج البورقةبي القّةم الذي واصله بن دلي وحضول بنضء
شردةته الخضص دلى أسضس الوفضء له (التعلةم الالئكي ،حرة الم أر  ،اإلسالم التقّمي .)..لكن األمر كضن
مختلفض إلى حّ مض بضلنسب إلى الةسضرةةن -وخضص المتطرفةن منرم -وكذلك بضلنسب إلى حزب النري
وحلةفرض "المؤتمر الوطني من أجل الجمرورة " .فضلةسضرةون كضنوا ةرون أن الرّف من الثور هو القيضء دلى
درق النضس وأفقّهم كرامترم ،وممثلو هذا النظضم بضلنسب إلةرم
نظضم سةضسي-اقتصضّي طبقي مستبّ سرق َ

التجمعةون الّستورةون الذةن ةنبغي إبعضّهم دن السلط ودّم السمضح لرم بضلعوّ إلةرض .وبضلنسب إلى
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النريوةةن كضن التجمعةون ةمثلون دمومض توجرض ثقضفةض نخبوةض منضقيض لتوجررم ،لكن هذا التوجه ال ةنسحب
في رأةرم دلى كل القضدّ التجمعة التي من الممكن لرم استقطضب جزء مرم منرض .ومن نضحة أخرى ،ةبّو
أن التّاخل الكبةر الذي كضن بةن التجمعةةن والمؤسسضت األمنة  ،جعل النريوةةن حذرةن من اختراقرم من
طرف بقضةض التجمع ،وهذا رغم أنرم لم ةعلنوا صراح أنرم ةغلقون البضب أمضم منتسبةه القّامى ،والسبب وراء
ذلك هو أنرم أصبحوا مرتمةن برذه القوادّ الفقةر المغلوب دلى أمرهض والتي فقّت أملرض في "التجمع" المحل.
أمض بضلنسب إلى ـ"حزب المؤتمر من أجل الجمرورة " فإن موقفه من بقضةض "التجمع الّستوري الّةمقراطي" -وهو
ةلتقي معه في دّّ من النقضط الثقضفة  -أماله "تكتةك" انتخضبي أثبت نجضدته ،وقّ تمثل هذا التكتةك في رفع
شعضرات تمزج بشكل فيفضض بةن العروب واإلسالم والعّال والحق في الحرة والكرام  ،مقضبل اتخضذ موقف
حضزم يّ بقضةض "التجمع الّستوري الّةمقراطي" بعّ أن حمل هو وزدةمه التضرةخي كل مسضوئ العرّ السضبق.
بطبةع الحضل ،كضن هنضك ّائمض شيء من الغموض متفش بةن جمةع األحزاب في مض ةخص الموقف من
النخب السةضسة "للتجمع الّستوري الّةمقراطي" ،ومن قضدّته الشعبة التي أصبحت هش منذ سنوات بفعل
تخلي هذا الحزب دن نرجه النيضلي التضرةخي التنموي .ولكن ،إيضف إلى هذه المسضئل المعقّ  ،ظررت
دقب كأّاء جّةّ أمضم أغلب األحزاب المترشح لالنتخضبضت ،تتمثل في تحّةّ موقفرض من المشكل التضلة :
هل ةمكن لحزب مض ،في سةضق تنضفسي ذي أفق انتخضبي ،أن ةوسع قضدّته الجمضهةرة ّون موارّ مضلة كضفة ؟
وهل ةمكن فتح البضب أمضم بقضةض "التجمع" ّون التلطخ األخالقي بتضرةخه السةضسي المشةن؟
في الفتر التي قيترض األحزاب وهي تترةأ لالنتخضبضت (شملت هذه المّ  ،بسبب تأجةل مودّ هذه االنتخضبضت
من تموز /ةولةو إلى تشرةن األول /أكتوبر ،الفتر مض بةن شرري أةضر /مضةو وأةلول /سبتمبر  ،)0211ظرر
دلى السضح نقضش حضّ حول دالق المضل بضلسةضس  ،ومض إذا كضن من حق األحزاب أن تلجأ إلى الخواص في
تموةل حمالترض االنتخضبة  .وفي أثنضء ذلك ،زاّت ظضهر "االنفجضر الحزبي" تعقةّا بسبب أن بقضةض "التجمع
الّستوري الّةمقراطي" بّأت تتشكل بّورهض من جّةّ في أحزاب صغةر صضرت في فتر وجةز تعّ بضلعشرات.
ولئن دبرت هذه الظضهر دن مّى اتسضع الشبكضت االجتمضدة لرذا الحزب المحل ،فإنرض أظررت أةيض مّى
خطور إمكضنة دوّته إلى المنضفس السةضسة في ويع لم ةجر فةه بعّ تفكةك دالقته الوظةفة بضلّول .
في مض ةخص المضل ،تشبثت األحزاب الصغةر الجّةّ أو الةسضرة  ،تلك التي لم تراهن دلةرض الشرائح
االجتمضدة العلةض الممثل للقطضع االقتصضّي ولم تزوّهض بضلمضل ،بمطلب الشفضفة  ،وركز بعيرض في حملته
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دلى فكر يرور الفصل بةن المضل والسةضس  .كضن هذا موقف "حزب العمضل الشةودي التونسي" وحزب
"الوطنةون الّةمقراطةون" وأحزاب أخرى قرةب منرمض والى حّ مض ،كمض كضن موقف "حزب المؤتمر الوطني من
أجل الجمرورة " ألسبضب تكتةكة  .وفي المقضبل ،حضول كل من "حزب النري " و"الحزب الّةمقراطي التقّمي"
التقلةل من أهمة هذا النقضش وتمةةعه ،بل وحضوال حتى تبرةر حصولرمض من جرضت لم ةكشفض دنرض بصراح
ارّ مرم
دلى هبضت مضلة في شكل مسضدّات لوجستةكة أو غةرهض .أمض األحزاب التي لم تحصل دلى مو َ

للقةضم بحملترض االنتخضبة  ،رغم حيورهض البضرز في السضح  ،فقّ حضولت تلطةخ الحمل االنتخضبة للخصوم من
خالل التركةز دلى هذه النقط  ،ولكن بشكل انتقضئي إذ أن "حزب حرك التجّةّ" دلى سبةل المثضل لم ةركز
كثة ار في نقّه لرذه المسأل دلى "الحزب الّةمقراطي التقّمي" ،وفعل "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة "
الشيء ذاته مع "حزب النري ".
أمض في مض ةخص مويوع توسةع القضدّ الجمضهةرة  ،فإن فكر تقضطع المضل واإلشعضع الجمضهةري التي
مشضكل كبةر  ،خضص تلك األحزاب التي قضّترض لفتر
اشتغلت برض بعض األحزاب قّ تسببت لرذه األخةر في
َ
طوةل نخب ثقضفة حضربت النظضم السضبق بواسط األفكضر أكثر من أي شيء آخر .وأهم هذه المشضكل دلى
اإلطالق هو ايطرارهض لخوض الحمل االنتخضبة في الوقت ذاته الذي كضنت تعةّ فةه صةضغ مبضّئ دملرض
الحزبي وتعةّ مراجع الخصضئص المةّانة لموارّهض البشرة  ،وتحّةّا دلى المستوى المحلي .والمثضل
النموذجي للحزب الذي دضنى من هذه المشكل هو "الحزب الّةمقراطي التقّمي" ،إذ أنه ايطر في دز
الحمل االنتخضبة إلى  :الّفضع من جر دن فكر استرجنرض التونسةون تقول بيرور ادتمضّ األحزاب
السةضسة دلى المضل في صنضد إشعضدرض بةن النضخبةن ،وقّ ّافع الحزب دن هذه الفكر في الوقت الذي
كضنت فةه "اللجن الوطنة لتقصي الحقضئق حول الرشو والفسضّ" تأتي للنضخبةن كل ةوم بأخبضر سةئ دن
ممضرسضت "التجمعةةن" في هذا المةّان .ومن جر أخرى ،توجب دلى الحزب إّخضل تغةةرات مفضجئ دلى
قوائمه االنتخضبة تتمضشى مع هذا التوجه ،ممض سمح بضنيمضم بعض من قوادّ التجمعةةن القّامى إلى تلك
القوائم( .)10وفي كلتض الحضلتةن ،أّت هذه العملة القسرة بضلبعض من قّامى المنتمةن إلى الحزب إلى مغضّرته
بطرق ّرامة استغلرض الخصوم يّه.

 19في عدد من التجمعات السكانية الريفية ،خاض بعض الذين التحقوا بـ"الحزب الديمقراطي التقدمي" من الذين انتموا سابقا إلى "حزب التجمع
الدستوري الديمقراطي" الحملة االنتخابية بنفس األسلوب الذي كان أعوان الرئيس المخلوع يتبعونه ،م ّما نفّر منهم الناخبين (مالحظات ميدانيّة للكاتب).
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لكن هذه الطرةق لم تكن هي الوحةّ التي جربترض األحزاب في دملرض من أجل توسةع قضدّ األنصضر.
فـ "حزب التجّةّ" ،دلى سبةل المثضل ،استفضّ من دّم وجوّ زدضم تضرةخة مرةمن دلى رأسه لةنخرط مع
بعض األحزاب الصغةر األخرى الةسضرة في حلف انتخضبي مؤقت أدطوه اسم "القطب الّةمقراطي الحّاثي".
وةبّو أن هذا الحزب قّ ّفع ثمنض بضهظض لرذا الخةضر الذي ترتب دنه اختفضء اسمه الخضص من القوائم
االنتخضبة  ،في حةن أن األحزاب التي تحضلف معرض كضنت ورقة ولم تقّم له اإليضف المنتظر  .وفي ذلك
الوقت ،سلك "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة " طرةقض أخرى أبعّته -ظضهرةض دلى األقل -دن "المضل
السةضسي" ،وسمحت له بضلتعرةف بذاته كحزب قرةب من "حزب النري " وبضالنفتضح دلى كل من راهن دلى
زدضم رئةسه في الحصول دلى نسب محترم من األصوات .وقّ أدطى هذا أكله ،خضص دلى المستوى
المحلي في الّواخل ،حةث ةقّر النضس ذوو األصول البّوة والقروة السةضسةةن البسطضء (في اللبضس والكالم)
وتنشط العالقضت األولة الحةض العضم .
كل األحزاب التي دضنت من المشضكل التي ذكرنضهض ،لم تتحصل دلى نتضئج جةّ في انتخضبضت التأسةسي .ولو
لخصنض اآلن هذه المشضكل ،لوجّنض أنرض تتمثل في اآلتي:
 البنضء الّاخلي الذي ترتب دنه أحةضنض نزاع مفيوح حول األحقة بضلزدضم .
 التذرر التنظةمي لقوى سةضسة تلتقي دمومض في األفكضر واألهّاف نفسرض ،ولكنرض ال تمتلك القّر
الذاتة والخبر الكضفة التي تؤهلرض للعمل بشكل موحّ.
 اليعف المتأصل في دالقضت الكثةر من هذه األحزاب بضألوسضط الشعبة والذي هو راجع إلى
النخبوة الثقضفة لمؤسسةرض وقضّترض.
 ايطرار بعض هذه األحزاب إلى القةضم بمحضول إدضّ تأهةل لذاترض وفق متطلبضت السةضق الجّةّ
أثنضء الحمل االنتخضبة بضلذات.
 يعف نشضط هذه األحزاب خضرجةض لتسوةق برامجرض دلى المستوى الّولي ،وحتى من حضول القةضم
بذلك اتجه نحو فرنسض التي ارتكبت خطأ جسةمض في بّاة الثور بّفضدرض دن الّكتضتورة .
 افتقضر أغلبة هذه األحزاب إلى الموارّ المضلة الالزم لخوض غمضر دملة السبضق االنتخضبي.
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إن مض مةز "حزب النري " دن منضفسةه ،هو أنه ربمض كضن أقل من دضنوا من هذه المشضكل .فعلى المستوى
يمن هذا الحزب حتى قبل انّالع الثور حلةفض خلةجةض سخةض ومؤث ار في السضح العربة -اإلسالمة ،
الخضرجيَ ،
كمض يمن الريى والمبضرك –الحذر في ادتقضّنض -من طرف أكبر قو في العضلم وهي الوالةضت المتحّ

األمةركة  .أمض دلى المستوى الّاخلي ،فإن منصب زدضم الحزب لم ةكن مويوع نزاع دلني حضّ بةن
أديضئه ،كمض أن البنضء الررمي المتمضسك للحزب ،سضدّ قةضّته في األوقضت الصعب دلى حسم الخةضرات
ودلى توزةع األّوار بةن أديضئه البضرزةن ّون أن ةؤّي ذلك إلى تصّع ّاخلي ةرّّ وحّته( .)13وحتى
األحزاب ذات المرجعة الّةنة  ،والتي لم تتعضون تنظةمةض مع هذا الحزب ،امتنعت دن انتقضّ قضّته الذةن وقعوا
في الكثةر من األخطضء التواصلة أثنضء حملترم االنتخضبة  .أمض العنصر األخةر الذي صنع قو "حزب
النري " ،فرو أنه في حةن كضنت األحزاب األخرى تجضهّ من أجل بنضء صالت تواصل مع الجمضهةر؛ التي
أصبحت بعّ حل "التجمع الّستوري الّةمقراطي" وانحسضر قو وزار الّاخلة خضرج كل مراقب حزبة أو أمنة ؛
كضن المسجّ والجضمع بضلنسب إلى "حزب النري " أول آلة دمل ّدوي جضهز لالستعمضل السةضسي رةثمض ةتم
االنتشضر التنظةمي للحزب .والمسجّ كضن في األحةضء الشعبة المالذ الروحي للفقراء ،إلى المسجّ كضن ةأتي
النضس من جمةع األصنضف.
هنضك أخة ار دنصر غضة في األهمة  ،أدطى لـ"حزب النري " و"للمؤتمر من أجل الجمرورة " السبق في
االنتخضبضت  -ولكن كل بصةغ مختلف  ،-وهذا العنصر هو تخلي األحزاب ذات البرنضمج االجتمضدي-
الثقضفي الحّاثي دن الّفضع دن هذا المشروع ،وترّّهض في نقّ المشروع المقضبل لمنضفسةرم في هذا المةّان.
كضن هذا خطأ فضّحض ،ألن تفضّي نقضش الروة تولّت دنه نتةجتضن كضنتض في غةر صضلح الحّاثةةن :األولى أن
دّم الخوض في المويوع ترك المجضل واسعض كي ةسوّ قول واحّ للنريوةةن مفضّه أن الحّاثةةن يّ الّةن
وأنرم ةعملون من أجل االنسالخ دن اإلسالم ودن العروب  .أمض النتةج الثضنة فري أن دّم خوض النقضش
في هذه الموايةع رسخ في أذهضن النضس فكر مفضّهض أن احتكضر النريوةةن الحّةث في الشأن الّةني وفي
العروب أمر "طبةعي" ،وقّ صوت الكثةر من المواطنةن لحزب النري دلى هذه الخلفة  .أمض مض ربحه "حزب
المؤتمر الوطني من أجل الجمرورة " من ذلك ،فرو أن غةضب النقضش الصرةح في مويوع الروة  ،جعل هذا
الحزب في منأى دن يرور تويةح موقفه من قيضةض ةبّو فةرض الّفضع دن موقف "حزب النري " غةر
 13عندما ظهر أن بعض قياديّي الحزب المتشددين ال يحسنون التعامل مع وسائل اإلعالم ،وغير قادرين على حجب بنية تفكيرهم الحقيقية المغرقة في
المحافظة عن المراقبين ،أبعدتهم القيادة عن الواجهة اإلعالمية دون أن يعترضوا على ذلك ودون أن تتخلّى هي عن ترشيحهم لالنتخابات.
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ممكن من طرف زدةم حزب قيى وقتض طوةال في خوض معرك ثقضفة دنوانرض الّفضع دن حقوق اإلنسضن
ودن الحرةضت الفرّة  .ومض ترتب دن ذلك ،هو أن هذا الحزب يمن بطرةق غةر مويودة مسضدّ "حزب
النري " له خالل سةر العملة االنتخضبة دلى حسضب اآلخرةن.

تأسيسي
ي
االنتخابي في سياق
مشاكل الفوز
سياسي ثور ّ
ّ
ّ
ّ

خالل الشرور التي سبقت االنتخضبضت ،كضنت كل ّراسضت سبر اآلراء ترجح أن ةكون "حزب النري " دلى
رأس الفضئزةن فةرض ،وهو مض تحقق فعال( .)11لكن هذا النجضح لم ةكن مرةحض للفضئز األول من دّ نواح.
فضلمشكل األول الذي قّ ةكون نغص إلى حّ مض دلى "حزب النري " نجضحه ،وربمض هذه هي أةيض حضل
"حزب المؤتمر الوطني من أجل الجمرورة " ،هو أن نسب المصوتةن في البالّ لم تتجضوز  %51من مجموع
من ةحق لرم التصوةت ،وهذا ةعني أن هنضك  %16من المواطنةن التونسةةن ممن ةحق لرم االقتراع ظلوا
صضمتةن ةراقبون سةر العملة ونتضئجرض فحسب ،وهي نسب تّدو من ادتقّوا أنرم نجحوا بفيل برامجرم
االنتخضبة إلى مراجع حسضبضترم وادضّ قراء نتضئج االقتراع جةّا وفق هذا المعطى .صحةح أن المشضرك في
انتخضبضت الّةمقراطةضت العرةق ال تحقق ّائمض نسبض أرفع ممض حصل في تونس ،لكن األمر ةبقى ّائمض مّدض
للتفكةر والتّبر من طرف جمةع األحزاب ،خضص أنرض مقبل دلى انتخضبضت جّةّ بعّ مّ قصةر من
المفترض أن ال تتجضوز السن بكثةر.
ونوّ هنض لفت االنتبضه إلى أن الخوض في التحلةل السةضسي لنتضئج االنتخضبضت تحلةال إحصضئةض قّ ةكون غةر
مفةّ ،إذ أن مثل هذا التحلةل غضلبض مض ةخيع لألهّاف والفريةضت السةضسة التصضردة للمتنضفسةن ،ولةس
هذا هو المكضن الذي ةقف فةه البضحث ،وقّ ازّاّ هذا األمر تعقةّا بسبب خةضر االقتراع دلى القوائم الذي
كبةر من األصوات ّون قةم دملة دلى مستوى التمثةل بضلمقضدّ ّون أن ةخسر ّاللته
ا
ةجعل دّّا
السةضسة ( .)15بةّ أن هنضك معطى إحصضئةض مرمض ةمكن أن ةتوقف دنّه المحلل والفضدل السةضسي دلى حّ
سواء ،وهو أن نسب الذةن صوتوا للفضئز األول "-حزب النري " -من مجموع من ةحق لرم التصوةت يعةف
نسبةض (نحو .)%02
 15لالطالع على نتائج جميع هذه الدراسات راجع مجلة "بوليتيك" اإللكترونية على الرابط التالي:
http://politik.webmanagercenter.com/Rubrique/autres-categories/sondages/
14اعتمدت االنتخابات مبدأ التصويت على القائمات واحتساب الكسور .بالنسبة إلى النتائج النهائية لالنتخابات راجع التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات بتاريخ .9111/11/13
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ال نورّ هذا الرقم للتشكةك في نجضح هذا الحزب في االنتخضبضت ،فضلعملة الّةمقراطة تقتيي أن ةمتثل
الجمةع لقوانةنرض ،وقّ شرحنض أداله كةف أن هذا الحزب استحق سةضسةض النجضح الذي أحرزه .لكن مض نوّ
مالحظته هنض ،هو أن االنتخضبضت التونسة جضءت بعّ سقوط ّكتضتورة دضتة  ،ثضر دلةرض الشعب ألنرض سلبت
الكثةر من أبنضئه حقرم في العةش الكرةم ،وحرمت النضس من الحرة  ،وخلطت بةن القراب والوالء السةضسي
واالقتصضّ ،وفريت بضلقو قراءات ّون أخرى لفرم العقةّ ولممضرس الشعضئر الّةنة  .وهذا ةعني أن البّةل
المنشوّ المفترض للّكتضتورة الزائل هو نظضم سةضسي ّةمقراطي قضئم دلى مبضّئ تمنع ذات التجرب من أن
تتكرر مر أخرى كةفمض كضن الشكل الذي ستأخذه .فإذا قرأنض نتضئج االنتخضبضت في هذا اإلطضر الذهني-السةضسي
ودرفنض أن الحزب األول الفضئز فةرض لم ةحصل في الواقع دلى قبول درةض من طرف النضخبةن ،أّركنض أنه
مضزال أمضم هذا الحزب –واألمر ذاته بضلنسب إلى بقة األحزاب -دمل ثوري كبةر كي ةلبي فعال رغبضت
الشعب.
لكن مشضكل "حزب النري " مع نجضحه ال تقتصر دلى ذلك فحسب ،فمن المفضجآت الكبةر لالنتخضبضت
التونسة حصول "العرةي الشعبة "( ،)16التي ةرأسرض الرضشمي الحضمّي -أحّ أوائل المنتمةن إلى "حزب
النري " ومقةم اآلن في لنّن حةث ةملك قنض "المستقل " ،-دلى المرتب الثضلث في قضئم النضجحةن ،بعّ
"حزب النري " و"المؤتمر من أجل الجمرورة " .والمشكل في نجضح هذه "العرةي " هو أن ال أحّ ةعرف من
تمثل بضليبط ،وال من هو وراء نجضحرض ،وال مضذا ستفعل بمقضدّهض ،ومض إذا كضن ممثلوهض سةتصرفون في
"المجلس التأسةسي" موحّةن تحت راةترض أم كل حسب مض ةراه .ومض زاّ هذا األمر غمويض ،هو تررب أغلب
المحللةن من الذهضب بعةّا في البحث دن خفضةض هذه الظضهر وتفسةرهض.
لةست لّةنض معلومضت موثوق برض تسضدّنض دلى فك شفر نجضح "العرةي " والبرهن دلى ذلك ،ولو أن بعض
المؤشرات المةّانة التي تسنى لنض مالحظترض بشكل مبضشر في األرةضف تّفع نحو ترجةح فكر التقضء المضل
والزبونة بضلقراب وبضلشبكضت التواصلة -األمنة التقلةّة "للتجمع الّستوري الّةمقراطي" .ولكن التسضؤل الذي
ةرمنض في شأن هذه النقط  ،هو مض إذا كضن بمقّور "حزب النري " ،الذي ةرنو إلى ويع أسضس ّستوري بعةّ
المّى للتوجه الّةني الذي ةمثله ،أن ةواجه أو أن ةوظف "العرةي " أو بعيرض لمصلحته ،ومضذا سةكون ثمن
ذلك سةضسةض؟ وكمض نالحظ ،فإن نجضح "العرةي " ةمثل مشكال مزدجض لـ"حزب النري " ّاخل المجلس
" 10العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" ليست حزبا بل "شارة اسمية" اجتمعت تحت رايتها بشكل غامض العديد من القائمات ال يربط بينها خط
أيديولوجي أو سياسي واضح ،وقد ظهرت "العريضة" قبيل االنتخابات وبشكل مفاجئ ،وقد اشتغلت أحيانا بالطرق التي تعمل بها الهيئات األمنية.
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التأسةسي :من ةمثلون سةضسةض؟ ومض طبةع دالقترم بضألحزاب التي شكلت معرض "النري " االئتالف الحكومي؟
وكةف سةصوتون ّاخل المجلس؟ وخضص في مض ةرم البنوّ اإلستراتةجة بضلنسب إلةرض.
المشكل األخةر الذي ةواجره هذا الحزب ةأتي من الحلفضء (حزب المؤتمر والى حّ مض حزب التكتل).
والمشكل الذي تواجره "النري " مع حلفضئرض ال ةتعلق بتوزةع الثمضر السةضسة للثور  ،بل بضالختالف
األةّةولوجي الذي ةجعل هؤالء الحلفضء دلى مسضف من برنضمجرض االجتمضدي-الثقضفي-الّةني .وةمكن لـ"حزب
النري " أن ةعضني من هذه المشكل من وجرةن :األول هو أنه ةمكن لعّم تعضون حلفضئه معه دلى مستوى
ويع المبضّئ األسضسة لرذا البرنضمج (كتضب الّستور وبنضء المؤسسضت الجّةّ وفق رؤة ّةنة ) أن تجعله
ةفلت من ةّةه فرص تحقةق مض كضن ةأمل أن ةجنةه من اللحظ التضرةخة التي شكلرض فوزه في االنتخضبضت،
تلك اللحظ التي تحّث دنرض أمةنه العضم حمضّي الجبضلي بكثةر من الصراح العضطفة خالل اللقضء
الجمضهةري الذي ذكر فةه الخالف السضّس وتحرةر فلسطةن واشضرات النصر الربضنة  .أمض الثضني فرو أن
مقضوم الحلفضء للبرنضمج السةضسي-الثقضفي الغضمض لـ"النري " ةمكن أن ةجعلرم قّو للجمضهةر التي ظلت
صضمت  ،أو لقوادّ األحزاب التي لم تحقق نجضحضت كبةر في االنتخضبضت (ومنرض حتى القوادّ القّةم للتجمع
الّستوري الّةمقراطي المحل) ،وهذا مض قّ ةسمح لرم بتقلةص فضرق التمثةل بةنرم وبةن "حزب النري " أو أن
ةكونوا في مقّم الفضئزةن في االنتخضبضت التشرةعة القضّم  ،أي بعّ سن أو أكثر بقلةل.

خاتمة
حيور
ا
دلى امتّاّ فقرات هذا التقةةم ،حضولنض قّر جرّنض أن نرصّ مواقع األحزاب السةضسة التونسة األكثر
أثنضءهض وبعّهض .وخالل ذلك ،أهملنض الحّةث دن دشرات األحزاب الجّةّ التي
في السضح قبل االنتخضبضت و َ

ظررت بعّ الثور  ،ومنرض أحزاب قومة وةسضرة  ،وأحزاب ذات توجه إسالمي ،وأخرى وسطة أو نريت من

رمضّ "التجمع الّستوري الّةمقراطي" المحل .إال أن المجضل وان لم ةتسع هنض للبحث في تفضصةل ويعرض ،فإن
هذا ال ةعني يعف أهمةترض اإلستراتةجة في االنتخضبضت المقبل  ،وخضص خالل السنوات المقبل  .فلةس من
المستبعّ مثال أن ةتخلص جزء من بقضةض "التجمع الّستوري الّةمقراطي" من أّران المرض التي أوّدرض فةه
حكم لم ةعتمّ دلى السةضس في سةضس البالّ ،فةنرض من جّةّ وقّ تعلم الّرس .ولةس من المستبعّ أةيض
أن ةلتقي من ةعتبرون أنفسرم شرفضء من بقضةض هذا الحزب ،مع الجةل الجّةّ من بقضةض الّستورةةن البورقةبةةن
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القّامى ،لةشكلوا قو سةضسة جّةّ قّ تلتقي في نرجرض االجتمضدي-الثقضفي مع أحزاب حّاثة أخرى ستجّ
نفسرض في المعضري  .كمض أنه لةس من المستبعّ أن تتطور القوى الحّاثة الكضمن ّاخل التةضر اإلسالمي في
مجمله ،لتتجضوز توجررض السلفي وتقّم للعضلم ميمونض جّةّا وحّةثض للثقضف اإلسالمة تسةر به الركبضن شرقض
وغربض .إن مض نستنتجه من كل هذا ،هو أن مض سةقّمه لنض هذا المخبر العربي األول للّةمقراطة في قضّم
الشرور والسنةن مضزالت مالمحه لم تتيح بعّ.
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