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مقدمة
ّ
تعدّ ّانتخابات ّأول ّمجلسّ ّقوميّ ّتأسيسيّ ّتونسيّ ّ(ّ 52آذارّّ/مارس ّّ ،6521أيّبعد ّخمسة ّأيّامّفقط ّمنّ
حيازة ّتونس ّاستقاللها) ّنقلة ّنوعية ّفي ّتاريخ ّتونس ّالمستقلّةّ .وأمضى ّذلك ّالمجلس ّثالث ّسنوات ّليصدرّ
منّأولّدستورّتونسيّ ّفيّسنةّّ،6525فكانّمنطلقّالتّشريعّلتركيزّالدّولةّوصناعةّكيانهاّونحتّ
ّ
نسخةّ ّ
ةّ.وعلىّالرغمّمنّهشاشةّالواقعّالمجتمعيّ ّآنذاكّبماّ
مالمحّهويّتهاّالقانونيّةّوالسياسيّةّوالثقافيّةّوالمجتمعيّ ّ
كانّيتميّزّبهّمنّارتفاعّنسبّاألميةّوالفقرّوالبطالةّوتدهورّاألوضاعّالحياتيّةّالعامّةّللبالدّوالعبادّ،كانت
االجتماعي وعقدت
رممت تونس به نسيجها
تأسيسي في تاريخ البالد حدثًا
انتخابات ّأول مجلس
ّ
مؤس ً
سا ّ
ّ
ّ
وسياسي أفضلّ .وتشاءّحركةّالتّاريخّأنّترجعّ
اجتماعي
اقتصادي و
عبره العزم على اإلقالع نحو مستقبل
ّ
ّ
ّ
تونس ّيوم ّّ 52تشرين ّاألولّّ/أكتوبرّّ ،5166أي ّبعد ّما ّيزيد ّعلى ّستّين ّسنةّ ،إلى ّنقطة ّالبدء ّبانتخابّ

مجلس ّوطنيّ ّتأسيسيّ ّثانّّ ،ربما ّيكون ّكما ّكان ّاألول ّقطعّا ّمع ّعهود ّاستبداد ّسياسيّ ّوتراجع ّاقتصاديّّ
واجتماعيّّبلغاّذروتهماّفيّنهايةّسنةّّ،5161حاملينّمعهماّثورةّّ61ينايرّّ ّ.5166
ّكبير ّبخصوص ّقيادة ّالتّحول ّالسياسيّّ
وقد ّشهدت ّالسّاحة ّالسياسيّة ّوالفكريّة ّفي ّتونس ّبعد ّالثّورة ّجدال ّا
ولةّوالمجتمعّ.وانّعرفتّ
والمجتمعيّّالحاصلّوتصورّالنموذجّاألمثلّلقيادةّذلكّالواقعّوطرقّإدارةّشأنّيّالدّ ّ
األشهر ّاألولى ّللثّورة ّتخبطّا ّواضحّا ّفي ّاالختيارات ّوبعض ّاالرتباك ّفي ّتبني ّالخطوط ّالعريضة ّلمشروعّ
ّالرأي ّعقب ّذلك ّعلى ّوجوب ّالرجوع ّإلى ّنقطة ّالصّفرّ،
مستقبل ّتونس ّالسياسيّ ّواالجتماعيّّ ،فقد ّاستقر ّ
وتدشينّالمرحلةّالجديدةّبمجلسّ ّتأسيسيّ ّجديدّيأتمنهّشعبّتونسّعبرّاالقتراع ّعلىّنحتّشكلّالمستقبلّ
والتّشريعّلهّ .
ولكنّ ،وانّسلمناّجدالّبأنّ ّثورةّّ 61ينايرّّ 5166فيّتونسّكانتّإعالنا ّلرفضّشرائحّالمجتمعّالمختلفةّ
انفجاراّفيّوجهّظلمّاجتماعيّ ّوسوءّإدارةّلشؤونّالبالدّ ،بلغاّذروتهماّمعّ
لعهودّ ّمنّاالستبدادّالسياسيّ؛ ّو ّ
نهايةّحكمّالنّظامّالسّابق؛ ّوعزم ّاألفرادّالقطعّمعها؛ ّفهلّيجوزّالقولّإنّ ّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّّ
التأسيسيّ ّحملت ّمعها ّبوادر ّقطع ّاألفراد ّوالشّرائح ّاالجتماعيّة ّالمختلفة ّداخل ّتونس ّوخارجها ّمع ّجوهرّ
التّركيبةّالسوسيولوجيّةّللمجتمعّالتونسيّ ّوللشخصيّةّالتونسيةّالقاعديّةّبتركيبتهاّالمعقدة؟ ّواذاّماّسلمناّجدالّ
بأنّ ّالفعلّاالنتخابيّ ّالّيمكنّأنّيكونّفعال ّعاطفيّا ّوانفعاليّاّفحسب؛ ّولكنّهّأيضاّفعلّعقالنيّ ّوواعّّ،فأينّ
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ينتهيّفعلّتأثيرّالعواطفّواالنفعاالتّفيّنتائجّانتخاباتّ"التأسيسيّ"؟ّومنّأينّيبدأّوزنّالسّلوكّالعقالنيّّ
توزعّاألصواتّعلىّالكتلّواألحزابّوالشّخصيّات؟ّ ّ
المنظّمّوالمدروسّفيّخريطةّ ّ
نقاربّبهذهّاألسئلة ّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّعلّنّاّنفهمّسوسيولوجيّاّلماذاّصوتّالتونسيّونّيومّّ52
تشرينّاألولّّ/أكتوبرّ5166؟ ّوكيف؟ ّوبماذا ّظفروا ّمنّذلك ّالموعدّاالنتخابيّ؟ ّّوربماّيبقىّماّحصلّمنّ
الرمزّعقبّإسقاطّقوائمّحركةّالعريضةّالشّعبيّةّ
توتّرّ ّاجتماعيّ ّعنيفّفيّمحافظةّسيديّبوزيدّالمحافظةّ /
للعدالةّوالتّنميةّالفائزةّفيّاالنتخاباتّيومّّ 52تشرينّاألولّّ/أكتوبرّّ 5166مؤشّراّمهمّاّعلىّمدىّالتّعقيدّ
الذيّيمكنّأنّيختفيّوراءّتفسيرّالنّتائجّ .ويدفعّبقوةّباتّجاه ّالتّحليلّالموضوعيّ ّلنتائجهاّوقراءةّمضامينهاّ
والمحاولةّالهادئةّالستنباطّدالالتهاّ،كماّيدحضّبداهةّتفسيرّالنّتائجّوتبسيطهاّوربطهاّاآلليّّببعضّالعواملّ
وردهاّالمباشرّإلىّأخرىّ .
ّ

االنتخابية في تونس ومنعرج المضمون
ّأوال -المواعيد
ّ

بعدّطولّشدّّوجذبّّوجدلّكبيرّبينّالكتلّواألحزابّالسياسيّةّوالهيئاتّالتيّانبثقتّعقبّثورةّينايرّّ5166

الرأي ّعلى ّإحداث ّمجلسّ ّوطنيّ ّتأسيسيّ ّيتولّى ّتشكيل ّحكومة ّشرعيّة ّووضعّ
في ّتونسّ ،وعقب ّاستقرار ّ ّ
دستورّجديدّللبالد ّّ -وهوّالمطلبّالذيّرفعهّالمعتصمونّفيّالقصبةّبعدّأسابيعّمنّسقوطّرأسّالنّظامّ
الحاكم ّفي ّتونس ّوتولّي ّرئيس ّالبرلمان ّزمام ّالحكم ّكما ّينصّ ّعلى ّذلك ّالدّستور ّالذي ّكان ّقائمّا ّّ -حّددّ
موعد ّتلك ّاالنتخابات ّيوم ّّ 52تشرين ّاألولّّ/أكتوبر ّّ .5166وتم ّانتخاب ّهيئة ّمستقلّة ّعن ّالحكومةّ
واألحزابّلإلشرافّعليهاّوتسييرهاّ ّ.
ّوقبل ّوقتّ ّوجيز ّمن ّانتهاء ّأول ّموعد ّلتسجيل ّالتونسيّين ّفي ّالقوائم ّاالنتخابيّة ّالخاصّة ّبانتخاب ّالمجلسّ
الوطنيّ ّالتأسيسيّّ ،صرح ّرئيس ّالهيئة العليا ّالمستقلّة ّلمراقبة ّاالنتخابات ّبضعف ّإقبال ّالتونسيّين ّعلىّ
التّسجيلّ،وأكّدّعلىّبطءّوتيرتهّّوعدهاّدونّالمأمولّ.وتحدثّرئيسّالهيئةّفيّتصريحّّرسميّّعنّأنّّالنّسبةّ
العامّةّللمسجّلينّفيّالقوائم ّلمّتتجاوزّّ %61منّإجماليّ ّعددّالتونسيّينّالحاملينّلبطاقاتّهويةّوطنيّةّفيّ
أكثرّمنّّ111مكتبّعبرّالبالدّاستّحدثتّلتسجيلّالمواطنينّ.ولمّتتعدّّنسبةّإقبالّالتونسيّاتّعلىّالتّسجيلّ
سبةّلدىّالرجالّّ.%51وبلغ ّالعددّ ّاإلجماليّ ّللمسجّلينّمليون ْينّوّ571
ّ
فيّالقوائمّّ،%62فيماّبلغتّهذهّالنّ
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وتحدث الجميع حينها عن حالة إحجام وعزوف كبيرين
ألف ّناخبّ ّمن ّمجموع ّّ 7.5ماليين ّناخبّ ّ .
السياسية في وقت يتطلّب فيه سياق العمل على إنجاح أهداف الثّورة حماس جميع
للتونسي عن المشاركة
ّ
ّ
وطنية.
الساحة
السياسية ال ّ
ّ
التّ ّ
تطورات ّ
بي مع ّ
ونسيين وتفاعلهم اإليجا ّ
ّواختلفت ّمحاوالت ّتفسير ّتلك ّالحالةّ ،وردّها ّالبعض ّإلى ّجملةّ ّمن ّالعوامل ّالمختلفةّ ،منها ّعدم ّاعتيادّ
ّالديمقراطيّة ّوالمشاركة ّالسياسيّةّ ،وعدم ّترسّخها ّفي ّالمجتمعّ ،وعدم ّثقتهم ّبنتائجّ
ّ
التونسيّين ّعلى ّثقافة
االنتخاباتّفيّالسّابقّوتشكيكهمّالمسبقّفيّنتائجّأيّ ّانتخاباتّ.كماّذهبتّبعضّاآلراء ّفيّاتّجاهّتحميلّ
المسؤوليّةّلوضعيّةّضبابيّةّالدّورّالمرتقبّللمجلسّالتأسيسيّّومهامّهّفيّذهنّالمواطنّالتونسيّ(ّ ّ.)6
ّومهماّتعددتّاألسبابّالتيّكانتّتقفّوراءّحذرّالتونسيّينّمنّاالنتخاباتّفيّبدايةّتدشين ّمشروعّالتحولّ
منحصر في حالة من عدم الثّقة المطلقة للمواطن في ك ّل ما هو
ًا
الديمقراطيّّ،يبقى التّفسير األوفى برأينا

اشتد عودها
الجمعي
الضمير
التونسي بمرور ّ
الزمن ،و ّ
آت من جهة ّ
الدولة .وهي حالة نمت وترعرعت في ّ
ّ
ّ
رئاسية شهدتها تونس في سنة ّ .2002وكانتّأغلبّاستطالعاتّ
واستحكمت حلقاتها مع آخر انتخابات
ّ

الرأي ّالمنجزة ّعقب ّالثّورة ّقد ّبينت ّمدى ّعمق ّتلك ّاألزمة ّمن ّعدم ّالثّقة ّفي ّكلّ ّرموز ّالدّولة ّومؤسّساتهاّ
ّ
المختلفةّ-باستثناءّمؤسّسةّالجيش(ّ-)5وأجهزتهاّّ،والسيّماّاألمنيّةّ ّ.
ّوالى ّجانب ّثقل ّسوداويّة ّالتاريخ ّالسياسيّ ّالتونسيّ ّفي ّعالقته ّبالمواعيد ّاالنتخابيّة ّفي ّذاكرة ّالمواطنّ
والمجتمعّ ،زادت ّموجة ّالفوضى ّاالجتماعيّة ّالعارمة ّالتي ّسادت ّمؤسّسات ّالمجتمع ّوالدّولة ّ(اعتصاماتّ
طعّطرقّ ،وغلقّالمصانعّ ،واالضطراباتّاألمنيّة)ّمنّحدةّأزمةّعدمّالثّقةّ ّ ،ومنّحالةّانطواءّ
واضراباتّ ،وق ّْ
المواطن ّعلى ّذاته ّوعلى ّمؤسّساته ّاالجتماعيّة ّالمرجعيّة ّ(العائلةّّ ،والعرشّ ،والقبيلةّ ،والحيّ) ّوابتعاده ّعنّ
الدّولةّومؤسّساتهاّوممثّليهاّ.وكانتّتلكّالمرحلةّتجسيدّاّفعلياّلحالةّ"أنومياّاجتماعيّة"ّبالمعنىّالذيّتحدثّ
شرت ّفي ّسياقّ
عنه ّعالم ّاالجتماع ّالفرنسيّ ّإميل ّدوركهايم ّّ ،Emile Durkheimوحالة ّاختالل ّمعياريّ ّاست ّْ

" 1إقبال التونسيين على التسجيل في القوائم االنتخابية ال يزال ُمحتشما" ،إيالف ،الخميس  4آب  /أغسطس .1111
 1أبرز استطالع للرأي عن درجة الثقة لدى التونسي أن  ٪ 7118من التونسيين ال يثقون في غير الجيش الوطني( .نتائج قياس الثقة لدى التونسي ،منتدى
العلوم االجتماعية في تونس ،جريدة الشروق التونسية 12 ،نيسان/أبريل .)1111
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انتقاليّ ّمر ّفيهّالمجتمعّمنّحالةّسيطرةّمطلقةّوافراطّمشهودّبهّفي ّحضورّالدّولةّ ،إلىّحالةّمنّالغيابّ
ّواالستقالةّوتبخرّوجودّتلكّالدولةّوضياعّ"هيبتها"(ّ ّ.)2
والّيعكسّذلكّاإلقبال ّالحذرّللمواطنّالتونسيّّعلىّالتّسجيلّفيّالقوائمّاالنتخابيّةّّ-رغمّالتّمديدّفيّآجالهاّ

أكثر ّمن ّمرة ّّ -غير ّارتفاع ّمست ّويات ّالخيبة ّالس ّوسي ّوسياسيّة ّللمواطن ّفي ّالدّولة ّوفي ّأجهزتها ّوبرامجهاّ
ةّوبعدّتهاويّرأسّالنّظامّالذيّكانّحاكمّاّ،وبعدّأنّاصطدمّ
ّ
ورموزهاّ ،بعدماّانكشفّالمستورّفجأةّ ّإثرّالثّور

للمقربينّمنهّ ّ.
لعائلةّالرئيسّ ّو ّ
ّ
المواطنّبهولّحجمّالفسادّوفظاعةّقصصّالثّراءّالخياليّّ

ولمّيكنّجرحّتلكّالخيبةّالسوسيوسياسيّةّهينّاّ،ولذلكّلمّتفلحّمحاوالتّ أرْبّصدعهّمنّطرفّهيئاتّماّبعدّ
ةّوالحكومة ّاالنتقاليّة ّّواألحزابّفيّإعادةّالثّقةّوتعديلّتوازنّباروماترّالثّقةّفيّالدّولةّّ ،وعليهّفيّإعادةّ
الثّور ّ
معت ّل كان التوتّر
الموقف في وقت

سياسي
وكأن الماضي يعاقب الحاضر في حقل
الثّقةّفيّماّقدّتطرحهّمنّبرامجّ.وبدا
ّ
ّ
سيد
العادي عن االنخراط في العمل
األساسية ،فكان إحجام المواطن
سمته
السياسي هو ّ
ّ
ّ
ّ
السياسي
جديدا ،بعد ما كان المشهد
حزبا
فتق فيه التنظّم والعمل
ً
الحزبي ،ليفضي إلى والدة نحو ً 111
ّ
ّ
األمامية،
طوال أكثر من خمسين سنة من االستقالل ال يدع مجاال إال لواحد ال حزب غيره في الواجهة
ّ
طوعا أو كرًها ضمن هوامشه
السياسي وتموقعت
وبضعة أحزاب أخرى تناثرت على تخوم ذلك المشهد
ً
ّ

الخلفية.
ّ

ومن ّالمهم ّالتّذكير ّبأنّ ّالمواعيد ّاالنتخابيّة ّقبل ّثورة ّينايرّ 5166وعلى ّمدى ّالتاريخ ّالسياسيّ ّلتونسّ
المستقلّةّ،لمّتكنّيوماّتمثلّرهانّاّللوصولّإلىّالسّلطةّ،كماّلمّتكنّيومّاّتحملّفيّطياتهاّأيّإشعارّمسبقّ
ائطّعالقاتّالقوىّ
ّ
بتغييرّ ّمفاجئّقدّتحدثهّالنّتائجّفيّواقعّالحياةّالسياسيّةّ،أوّأيّ ّتعديلّغيرّمتوقّعّلخر
السياسيّةّالقائمة(ّ .)1كانتّالمواعيدّاالنتخابيةّمسرحيّاتّيسهرّالقائمونّعليهاّعلىّحسنّإخراجهاّبدقةّفائقةّ
يينهّ.وعلىّالرغمّمنّأنّّالمواعيدّ
ّ
تيبّالركحّوتز
ّ
فيّاختيارّالممثّلينّوتوزيعّاألدوارّبينهمّوروعةّساحرةّفيّتر
ذينّحكماّالتّاريخّوالقدرّالسياسيّينّلتونسّالمستقلّةّ
الرئيسينّاللّ ّْ
االنتخابيةّاألحاديّة ّأو ّ"التعدديّة"ّلمّتكنّتلزمّ ّ
بشيءّمحدّدّوواضحّ،فإنّّاالنتخاباتّ–ّعلىّصوريّتهاّّ-لمّتكنّتخلوّمنّالدّالالتّوالمعانيّالمتبدّلةّحسبّ

 3كان الحديث عن "هيبة" الدولة و ضرورة حمايتها والعمل على إنقاذ صورتها أحد أبرز المسائل التي طرحت خالل تلك المرحلة على الحكومة المؤقتة
الثانية التي رأت في أهمية عودة الثقة في مؤسسات الدولة واسترجاعها لهيبتها أحد أبرز شروط تجاوز تونس لذلك المنعرج الحاسم الذي تعطّلت فيه
مصالح المجتمع والدولة ،وارتفعت فيه نسبة البطالة وانخفضت مستويات النموّ وتناقصت بشكل الفت أحجام االستثمار وهرب المستثمرون األجانب من
البالد مع تصاعد موجات االعتصام وتعطيل حركة اإلنتاج.
4
Eric Gobe et Larbi chouikha, « Tunisie des élections pour quoi faire? », Février 2010. http://www.ceri-

sciences.po.org
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السّياقاتّوالغاياتّالتيّتضبطهاّلهاّالسّلطةّالسياسيّةّالحاكمةّ.وقدّيكونّالهدفّمنّالموعدّاالنتخابيّّأحيانّاّ
معاقبةّالمعارضةّالتيّحادتّعنّ"الطّريقّالسويّ"ّالذيّرسمتهّلهاّالسّلطةّالسياسيّةّ،وقدّيكونّكذلكّفرصةّ
لمجازاة ّالطيّعين ّمن ّسليلي ّتلك ّالمعارضة ّماديّا ّورمزيّا ّبتمكينهم ّمن ّالمنافسة ّالصوريّة ّوالموهومة ّعلىّ
الرئاسةّ .وأصبحت ّالمواعيد ّاالنتخابيّةّ ،في ّالعشرين ّسنة ّاألخيرة ّقبل ّالثّورةّ ،تحمل ّكذلك ّرسائلّ
كرسيّ ّ ّ
ضمنيّةّإضافيّة ّتتولّىّوظيفةّتبليغّالقوىّالدوليةّحرصّالنّظامّالقائمّواستماتتهّفيّااللتزامّبالمضي ّقدماّفيّ
استيعابّالدّرسّالديمقراطيّّوحسنّتلقيهّ .
أول ّموعدّ ّانتخابيّ ّعلى ّدرب ّمسيرة ّاالنتقال ّالديمقراطيّّ ،استعادت ّمسارات ّبناء ّالثّقة ّبينّ
ومع ّاقتراب ّ ّ
المواطنّوالمشهدّالسياسيّّبعضاّمنّعافيتهاّ،خاصّةّعلىّإثرّتلقيّالمجتمعّرسائلّتطمينّعديدةّ،أكّدتّلهّ
حرص ّالحكومة ّالمؤقّتة ّعلى ّإجراء ّاالنتخابات ّفي ّموعدها ّالثّاني ّ(كان ّالموعد ّاألول(ّ )2الذي ّوقع ّتأجيلهّ
محدّدّاّبيومّّ51يوليوّّ/تموزّّ،)5166وفيّظروفّنزيهةّوشفّافةّ،وبعيدّاّعنّأيّّتدخلّمنّلدنّالحكومةّ ّ.
استيقظّبذلكّحس ّالمواطنةّدافعّاّعددّاّممّنّتخلفّمنّالتونسيّينّإلى ّتسجيلّأسمائهمّفيّالقوائمّاالنتخابيّةّ
وااللتحاقّبركبّالموعدّاالنتخابيّ ّالجديدّفيّآخرّأيّامهّ.وظلت ّالنّسبةّالعامّةّللتّسجيلّفيّالقوائم ّاالنتخابيّةّ
غيرّمرضيةّبالقياسّلحجمّالتّضحياتّالتيّقدمها ّالمجتمعّوأفرادهّفيّثورةّينايرّّ،5166لكنها ّعرفت ّعلىّ
الرغمّمنّذلكّتطوراّمشهودّاّمقارنةّ ّباألشهرّاألولىّالنطالقّعمليةّضبطّقوائمّالمقترعينّّ .وأفادتّبياناتّ
ّ
الهيئة ّالمستقلّة ّلالنتخابات(ّ )1أنّ ّالعدد ّاإلجماليّ ّللنّاخبين ّالذين ّوقع ّاعتمادهم ّالنتخابات ّالمجلس ّالوطنيّّ
التأسيسيّ ّبلغّّ 7215251ناخبّاّوناخبة ،ولمّيتجاوزّعددّالمسجّلينّإراديّاّمنّبينّذلكّالعددّاإلجماليّ ّلمنّ
يحقّ ّلهم ّالمشاركة ّفي ّاالنتخابات ّّ 1652115مسجالّ ،وهو ّما ّيعادل ّنسبة ّّ %21.17من ّإجمالي ّعددّ
المسجّلينّ.أمّاّعددّالمقترعينّفعلياّفلمّيتجاوزّّ2715157منهمّّ2512212منّالمسجّلينّإراديّاّ .
المهتزة ّلدى ّمختلف ّشرائح ّالمجتمع ّالتونسيّّ ،وثقافةّ
وتجدر ّاإلشارة ّإلى ّأنّ ّأركان ّالثّقة ّالسياسيّة ّالهشة ّو ّ
اإلحجامّعنّالعملّالسياسيّّوالتّسليمّالمطلقّبعبثيّتهّ،لمّتطفّّعلىّالسّطحّعبرّمؤشرّضعفّاإلقبالّعلىّ
 5يذكر أنه رافقت عملية اإلعالن عن تأجيل الموعد األوّل الذي كان مح ّددا لالنتخابات ( 14يوليو/ت ّموز  )1111حالة غضب واحتجاجات مختلفة لعدد
من األحزاب وال ّشرائح االجتماعيّة وبعض هياكل المجتمع المدن ّي التي اعتبرت أ ّن ذلك التأجيل يدخل في إطار عمليّة "التفاف على أهداف الثورة" وبداية
التشريع لتزييف االنتخابات والتن ّكر إلرادة الشعب .وعلى الرغم من تمسّك الحكومة االنتقالية بالموعد األوّ ل ،إال أنّها رضخت في نهاية األمر لمطلب
التأجيل الذي ارتأت الهيئة المستقلّة لالنتخابات أنّه األنسب لالستعداد الكامل وإنجازها في ظروف مالئمة.
 2بحسب تصريح رئيس الهيئة في ندوة صحفيّة عُقدت يوم الخميس  18تشرين األوّل/أكتوبر .1111
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التّسجيل ّفي ّالقوائم ّاالنتخابيّة ّفحسبّ ،بل ّبدا ّالحذر ّوالتّخوف ّكذلك ّواضحين ّفي ّمسار ّتقديم ّالترشّحاتّ
للمجلسّ ،حيثّظلتّاألعدادّضنينةّ ّإلىّحدودّاليومّاألخيرّلقبولّطلباتّالترشّحّ ّ ،وشهد ّذلكّاليومّتسجيلّ
نحو ّّ %21منّالقوائمّالحزبيّةّوالمستقلّةّالمتقدّمةّللتنافسّعلىّمقاعدّالمجلسّ .ويشارّفيّهذاّالنّطاقّإلىّ
ّموزعة ّعلى ّّ 57دائرةّ
أنّ ّعدد ّالقوائم ّالمترشّحة ّالنتخابات ّالمجلس ّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّبلغ ّّ 6265قائمة ّ
انتخابيّةّفيّالتّرابّالتونسيّّ ّ.وتّوّزعتّالقوائمّالمترشّحةّعلىّالنّحوّالتاليّ122ّ:قائمةّمستقلّةّ،وّ221قائمةّ
حزبيّةّ ،وّ 21قائمة ّائتالفيّة(ّ .)7وسجّلت ّأكبر ّنسبة ّتمثيل ّللمستقلّين ّفي ّالدّائرة ّاالنتخابيّة ّجندوبة ّ(الشّمالّ
الغربيّ) ّبنسبة ّّ %22من ّالقوائم ّالمترشّحةّ ،في ّحين ّمثّلت ّاألحزاب ّبأكبر ّنسبة ّفي ّالدّائرة ّاالنتخابيّة ّفيّ
باجةّ(الشّمالّالغربيّ)ّبنسبةّّ.%12
الرغمّمنّكل ّعمليّاتّاالستنفارّ
وظلتّنسبّحضورّالمرأةّالتونسيّةّعلىّرأسّالقوائمّضعيفة ّ()%7؛ ّعلىّ ّ
المسبقة ّوالتّنصيص ّعلى ّأهميّة ّحضور ّالمرأة ّووج ّودها ّالمكثف ّفي ّالقوائم ّالمترشحة ّالنتخابات ّالمجلسّ
فيّحينّطغىّالرجالّعلىّ
ّ
ائمّبينّالرجالّوالنّساء؛ ّ
ّ
التأسيسيّ؛ ّعبرّماّتم ّسنهّمنّقانونّالتّناصفّفيّالقو
المشهد ّبنسبة ّّ .%52وسجلت ّأكبر ّنسبة ّحضور ّللمرأة ّفي ّرؤساء ّالقوائم ّالمترشّحة ّبدائرة ّتونسّ6
(العاصمة) ّحيث ّسجلت ّالنّساء ّفي ّهذه ّالدّائرة ّنسبة ّّ %51من ّرؤساء ّالقوائم ّالمترشّحةّ .وظلت ّنسبتهنّّ
أضعفّعلىّ أرسّالقوائمّالمستقلّةّ(ّ.)%2هذاّ،وبينتّالمؤشّراتّأنّ  %50منّرؤساءّالقوائمّتفوقّأعمارهمّ
ّ11سنةّ ّ.وبلغّعمرّأصغرّرئيسّقائمةّّ52سنةّ،وعمرّأكبرّرئيسّقائمةّّ26سنة.
ّاآلنّالّتزودناّبالكثيرّمنّالمعطياتّوالتّفاصيلّالمدقّقةّ
ّ
الرغمّمنّأنّ ّاإلحصائيّاتّالمتوفّرةّإلىّحد
ّوعلىّ ّ
ّوتوزعهم ّبحسب ّالجنس ّوالعمر ّعلى ّمستوى ّالدّوائر ّاالنتخابيّة ّالمختلفة ّللبالد ّّ -وبغضّ
عن ّالمترشّحين ّ
النّظر ّعما ّأسفرت ّعنه ّنتائج ّاالنتخابات ّفيما ّبعد ّّ -يمكن ّالقول ّإنّ ّالمعطيات ّالمتوفّرة ّعن ّالمترشّحينّ
حاليّاّ ،تحملّإشاراتّوجملةّ ّمنّالفروقّالدالّةّعلىّتفاوتّدرجاتّالوعيّالسياسيّّ ّومدىّالقابليةّللتّعاملّمعّ
مستجدّات ّظرف ّالتحول ّالديمقراطيّ ّودرجة ّاإلقبال ّعلى ّالمشاركة ّالسياسيّةّ ،بحسب ّمتغيّّرات ّالنّوعّ
االجتماعيّ ّوالعمر ّواالنتماء ّالجهويّّ .وربما ّيكتسي ّضعف ّنسبة ّحضور ّالمرأة ّوالشّبّان ّعلى ّرأس ّالقوائمّ
ّتوافرت ّلدى ّالدّارس ّمعطيات ّأوفى ّعن ّمستويات ّالمشاركة ّفيّ
المتقدّمة ّلالنتخابات ّدالالت ّأعمق ّإذا ّما ّ
 8الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات http://www.isie.tn :1111
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الرغمّمنّأنّ ّنسبةّظفر ّالمرأةّمثالّبمقاعدّ
المناطقّالداخليّةّوالمناطقّالمّقصاة ّوالمهمّشةّ .ويجوزّهذاّعلىّ ّ
المجلس ّالتأسيسيّ ّتعدّ ّمقبولة ّنسبيّاّ،إذّحصلت ّالنساء ّعلى ّّ 15مقعدّا ّمنّأصل ّّ،567منهاّّ 15مقعدّاّ
نسائياّلحركةّالنّهضةّ .
ّّ

المشهدية وسياسة المعنى
التأسيسي:
الوطني
ثانيا -انتخابات المجلس
ّ
ً
ّ
ّ

تصر ّالمقارباتّالفكريّةّالمتناولةّلسوسيولّوجياّالفعلّاالنتخابيّ ّعلىّاعتبارهّممارسةّذاتّدالالت ّاجتماعيّةّ
عميقةّترتبط ّبشرّوطّاإلنتاج ّاالجتماعيّ ّلهاّ.ويحومّحولّذلكّالفعلّجدلّ ّ ّوصراعّ ّحادّّ ،تهدفّمنّخاللهّ

األطراف ّالسياسيّة ّالمتنافسة ّكلّ ّواحدة ّعلى ّطريقتها ّإلى ّضبط ّتمثّالتها ّالخاصّة ّبالديمقراطيّة ّاالنتخابيّةّ
وطرحها ّللعمومّفيّخضمّ ّذلكّالصّراعّاالنتخابيّّ.والّبد ّمنّاإلشارة ّإلى ّأنهّضمنّهذهّالحالةّالتنافسيّةّ،
يّضمر ّفعلّالتّصويت ّلحظةّتثمينّ ّرمزيّ(ّ )2عميقّالدّاللةّ ،يختزلّمجموعةّمنّالبروتوكوالتّالطقوسيّةّالتيّ
منّطبيعةّالرهاناتّالسياسيّةّالمطروحةّضمنّتلكّاالنتخاباتّوحجمهاّ ّ.
ّ
تستمدّّديناميّتهاّوجذوتهاّ
ويصبح ّمن ّالمهمّ ّفي ّهذاّالمقام ّالوقوفّعلى ّبعضّعناصر ّذلك ّاالستثمار ّالرمزيّ ّالذي ّتم ّتوظيفه ّفيّ
انتخابات ّالمجلس ّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّفي ّتونس .ويكون من المجدي قبل التّساؤل عن تحليل نتائج تلك
العام
بديهية لترابط
االنتخابات بوصفها خالصات
ّ
جدلي بين فعل التّصويت وبين اال تّجاهات المختلفة ّ
للرأي ّ
ّ
االنتخابية ومسرحة بعض
العملية
مشهدية
ي ودراسة
ّ
ّ
ّ
السياسي ،محاولة ال ّنفاذ إلى حقول االستثمار الرمز ّ
ّ
وطقوسيتهاّ .ولعلها ّتنير ّلنا ّفي ّما ّسيلي ّمن ّهذا ّالبحث ّفهم ّدور ّبعض ّتلك ّالعناصر ّ ّومقدارّ
فصولها
ّ
تأثيرهاّفيّنتائجّاالنتخاباتّ .

ّومنّالمهمّالتّذكيرّفيّهذاّالمقامّبأنّّالمداخلّاألنث ّرّوبولوجيّةّلدراسةّالمشهدّالسياسيّّتعدّحديثةّالعهدّنسبيّاّ.
وكان ّكليفور ّغيرتز ّّ Clifford Geertzمن ّأبرز ّمن ّأشاروا ّإلى ّأهميّة ّاالنتباه ّإلى ّما ّسمّاه ّبـ" ّسياسةّ
المعنى"ّفيّإطارّدفعهّفيّاتّجاهّالبحثّعنّالمعنىّالثقافيّّعندّمحاولةّقراءةّالفعلّوالحياةّالسياسيّينّّ.ورأىّ
أنّهّمنّالصّعبّأن ّيجدّالمرءّخطّاّوسطّاّبينّمجرىّاألحداث ّالتيّتؤلّفّالحياةّالسياسيّة ّمنّجهةّ ،وشبكةّ
8

Yve Déloye, « Rituel et symbolisme électoraux: Réflexions sur l'expérience française », In: Romali R. (dir), How
Did They Become Voters? The history of Franchise in Modern European Representation, (La Haye: Kluwer Law
International, 1998), p. 55.
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العقائدّالتيّتؤلّفّالثقافة ّمنّجهةّأخرى؛ ّّوأن ّكلّ ّشيءّيصبحّغابةّ ّمنّالمخطّطاتّوالمفاجآتّالمبعثرةّ.
المستقرة"ّ.إنّّماّيربطّبينّفوضىّاألحداثّمنّ
ّ
وتبدوّاألمورّأيضاّبنظرهّكصورةّهندسيّةّواسعةّمنّاألحكامّ
جهةّونظامّالمشاعرّمنّجهةّأخرى ّلهوّأمر ّشديدّالغموضّّ ،وأمّاّماّهوّأكثر ّمنّالغموضّفهوّصياغتهّ.
انبهاراّلألولى ّونظرةّأقلّّ
ماّتحتاجهّمحاولةّالربطّبينّالسّياسةّوالتّراثّ ،هوّنظرةّأقلّ ّ ّ
ّ
وفوقّكلّ ّشيء ّفإنّ ّ
اهتمامّاّبالنّاحيةّالجماليّةّلآلخر"(ّ .)5
ّويدفعنا ّاعتماد ّالمقاربة ّاألنث ّرّوبولوجيّة ّعلى ّذلك ّالنّحو ّإلى ّاالنتباه ّ-عند ّتحليل ّوقائع ّانتخابات ّالمجلسّ
ّوالمترشّحين ّعمومّاّ
الوطنيّ ّالتأسيسيّّ -إلى ّما ّطفا ّعلى ّالسّطح ّمن ّأشكال ّتوظيف ّاألحزاب ّّوالمستقلّين ّ
اللةّ،وسعيّ ّهؤالءّّ -كلّ ّبطريقته ّّ -لفرضّ
ّْ
لجملةّمنّالرموزّواالستعاراتّوالشّعاراتّالمختلفةّالدّ
ّ
وأنصارهمّ

عبرّتلكّالرموزّ
ّ
تصوّراته ّلمستقبلّتونسّالسياسيّ ّ
معانيهّوتمثّالتهّلشكلّالتّنافسّّ ،واستغاللّالفرصةّلتمرير ّ ّ
واالستعاراتّ .
وكان ّاختيار ّالهيئة ّالمستقلّة ّلالنتخابات ّالعمل ّبنظام ّترميز ّالقوائم ّقد ّأثار ّردود ّأفعال ّمختلفة ّفي ّالبدايةّ
ّوانخفاضّ
متسائلةّعن ّجدوى ّتلك ّالعمليّة ّفي ّمجتمعّ ّيتباهى ّأهله ّباالرتفاع ّالمشهود ّلنسب ّالمتعلّمين ّفيه ّ
يةّ،وعن ّمدىّإشارةّذلكّالتّرميزّإلى ّارتفاعّعددّالنّاخبينّالذينّيجهلون ّالقراءةّوالكتابةّ .ومهماّ
نسبّاألمّ ّ

حضورّالرمزّالمتجسدّ
ّ
تكنّاألسبابّالموضوعيّةّالتيّدفعتّبالهيئةّلتبنّيّذلكّالخيارّ،تجدرّاإلشارةّإلىّأنّّ
ّأمراّجديداّعلىّالمشهدّاالنتخابيّّوالسياسيّّالتونسيّّّ،وأضفىّمسحةّّمنّالطّرافةّالموحيةّ
فيّشكلّمعينّيعد ّ
بتغيرّفيّاألساليب ّوفيّداللتهاّ.ويعد ّذلكّاألمرّجديدّاّ ،ليس ّألنّ ّالتّنافسّاالنتخابيّ ّقبلّالثّورةّفيّتونسّ
كانّبطبعهّيتم ّفيّمشهدّ ّمتجانسّيحومّحولّذاتّالمعنىّالمتجسدّبدرجةّأساسيّة ّفيّالحزبّالحاكمّحينهاّ
حتّى ّوان ّكان ّله ّمنافسون ّصوريونّ ،-ولكن ّألنّ ّالرمزية ّكانت ّفي ّسابق ّاالنتخابات ّمختزلة ّفي ّاللّونّوليس ّفي ّاألشكالّ .وكان ّاللّون ّاألحمر ّبدالالته ّالمختلفة ّفي ّذهن ّالتونسيّ(ّ -ّ )61فهو ّدم ّالشّهداء ّالذينّ
حررواّالبالدّمنّاالستعمارّالفرنسيّّ،وهوّلونّالعلمّولونّالوالءّللوطنّ -يكتسحّالمشهدّالسياسيّّ ،عالمةّ
ّ
 9كيفوردغيرتز ،تأويل الثقافات ،ترجمة محمد بدوي ،الطبعة األولى( ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)1119 ،ص .595
 11كان عالم االجتماع عبد الوهاب بوحديبة قد فصّل القول في رمزية اللون وصلته بثقافة المجتمع ،وخصوصية استبطان الثقافة لمعاني اللون ودالالته،
كما تح ّدث عن االستثمارات الثقافية المختلفة في اللون األحمر في تونس والعالم العربي اإلسالمي ،وهو اللون الذي يندر أن ال تجده في علم دولة عربية
ومسلمة .انظر:
Abdelwaheb Bouhdiba, "Les arabes et la couleur", Culture et société, Publication de l'Université de Tunis, Tunis
1978, p. 78.
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على ّسطوة ّحزب ّالنّظام ّالحاكم ّعلى ّذلك ّالمشهد ّوسيطرته ّالمطلقة ّعلى ّمختلف ّأركانهّ .وحل ّاللّونّ
ّالتحول ّالسياسيّ ّالحاصل ّفي ّتشرين ّالثانيّّ/نوفمبر ّسنة ّّ ،6527ليخفّف ّقليال ّمن ّوطأةّ
ّ
البنفسجيّ ّبعد
حمرة ّحزب ّالنّظام ّ ّويهدئّمنهاّ .وكان ّاللّون ّالبنفسجيّ ّفي ّطرح ّالنّظام ّالسياسيّ ّالذي ّكان ّقائمّاّ ،تجسيدّاّ
رمزياّلمدىّاحترامهّواحترامّتونسّلمبادئّحقوقّاإلنسانّ.وهيّرمزيّةّكانت ّبكل ّالمقاييسّفاقدةّللمعنىّمنّ
دونّأيّ ّشكّ ّأو ّأي ّمحاولةّللتعسفّفيّالتّأويلّ .وكانّالتّزاوجّبينّاألحمر ّوالبنفسجيّ ّقبلّثورة ّعام ّّ5166
السّمة ّالغالبة ّعلىّشوارع ّتونس ّوساحاتهاّواجتماعات ّالنّظامّ ّوسائرّمناسباتّإشهاره ّلالحتفال ّوالفرحّ .والّ
غرابة ّفي ّأن ّتّنعت ّاليوم ّاألحزاب ّالسياسيّة ّالجديدة ّالمنبثقة ّمن ّالتجمّع ّالدستوريّ ّالمحلّ ّباألحزابّ
"البنفسجية"ّ ّ.
الرغمّمنّبعضّردود ّاألفعال ّعلى ّترميز ّالقوائمّ ،فإن ّالعمليّة ّاستكملتّ
ّومن ّالجدير ّبالمالحظة ّأنّه ّعلى ّ ّ
سريعّاّليتحولّالصّراعّالسياسيّّّوالتّنافسّاالنتخابيّّفيّنهايةّالمطافّإلىّتنافسّّعلىّالّرموزّ ّ،وصراعّعلىّ
الالتّوالمعانيّ.وانخرطتّالقوائمّواألحزابّ،حتّىّتلكّالتيّنعتتّبأنّهاّأحزابّالطّبقاتّالمتعلّمةّوالمناطقّ
ّ
الدّ
ّوالتّرويج ّلها ّعلى ّنطاقّ ّواسعّ ّ ّوتوصيل ّدالالتها ّللنّاخبينّ.
الراقية ّوالمرفّهة ّفي ّحمالت ّالتّعريف ّبرموزها ّ
ّ
ةّأصحابّالرمزّ
ّ
ّواستدعتّالحلبة ّاستنفارّكلّ ّماّمنّشأنهّأنّيحيلّبشكلّ ّمباشرّأوّغيرّمباشرّعلىّخلفيّ
ةّالمرجوةّلمستقبلّتونسّ،وتنافستّالقوائمّفيماّبينهاّ
ّ
وقناعاتهمّّوأيديولوجيّاتهم ّ ّوطموحاتهمّوأحالمهم ّالسياسيّ
صنعّاستثناءّالرمزّالذيّيحيلّإليهاّ ،وعلىّعبقريّةّابتكارّالشّعارّالمناسبّّوالذيّيكونّاألقدر ّعلىّ
ّ
علىّ
توصيلّمراميها ّللنّاخبينّ ،واألقدر ّعلىّالعزفّعلىّأكثرّأوتارّالمجتمعّحساسيّةّواستقطابّأكثر ّعددّمنّ
المقترعينّ ّ.
ّوتّراوحّاألمرّبينّاستثمارّرمزيّةّبعضّالحيواناتّكالجملّوالحمامةّ(قوائمّبعضّاألحزابّالقوميّةّواإلسالميّةّ
الزيتونةّ
وذاتّالميوالتّالعروبيّة)ّوبعضّالنّباتاتّالتيّالّتخلوّمنّدالالتّ ّمعروفةّلدىّالجميعّكالسّنبلةّو ّ
والنّخلةّ(لدىّعددّمنّالقوائمّالمستقلّة)ّ،إلىّاستدعاءّالنّجوم ّ(بعضّاألحزاب ّالتيّتنعتّنفسها ّبأنّهاّحداثيّةّ
وتقدّمية) ّواألهلةّوالشّمسّ،إلى ّمجسّماتّأخرىّكالمنجل ّوالمطرقة ّ(أحزاب ّيساريّة)ّ ،والمرآة ّواليد ّالممدودةّ
والورودّ،وحتّىّالنظّاراتّوعالماتّالطّرقّفيّإشارةّّلسالمةّالمسلكّوبّعدّالنّظرّ ّ.
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تنوع ّعدد ّالقوائم ّوعدد ّاألحزاب ّوالحساسيّات ّالمشاركة ّفي ّانتخاباتّ
تنوعت ّرموزها ّب ّ
كانت ّإذّا ّمشهديةّ ّ ّ
ةّبتنوعّالخلفيّاتّوالقناعاتّوتمثّالت ّالالعبينّالسياسيّينّ
تنوعتّمعهاّاإلحاالتّالرمزيّ ّ
المجلس ّالتأسيسيّّ ّ ،و ّ
للّحظةّالتاريخيّةّوللعمليّةّاالنتخابيّةّودورهاّالمرتقبّفيّرسمّمستقبلّالمشهدّالسياسيّّالتونسيّّ .
أماّعنّالحمالتّالدعائيّةّالنتخاباتّالمجلسّالوطنيّّالتأسيسيّّالتيّحدّدتّمدّتهاّبواحدّّوعشرينّيومّاّمنّ6
إلىّ 56تشرين ّاألولّّ/أكتوبر ّّ ،5166فقد ّانطلقت ّبدورها ّفاترةّّ ،وبدّا ّمشهدها ّمحتشمّا ّوخجال ّفي ّبدايةّ
األمرّ.وكأنّ ّذاتّاألسبابّ،التيّتّقدّمّذكرهاّ،والتيّوقفتّوراءّفتورّتسجيلّالتونسيّينّفيّالبدايةّفيّقوائمّ
النّاخبين ّ(رواسب ّ ّومخلّفات ّالماضي ّالسياسيّّ ّ ،وسريان ّثقافة ّالخوفّ ،وهواجس ّالتّزييف ّوانعدام ّالثّقة ّفيّ
الدولة ّوأجهزتهاّ ،)...استحكمت ّبدورها ّفي ّاأليّام ّاألولى ّللحملة ّاالنتخابيّةّ .ولكن ّسرعان ّما ّحمي ّ ّوطيسّ
الحملة ّ ّمع ّالمّشارفة ّعلى ّانتهائهاّ .ولم ّتخلّ ّالحملة ّاالنتخابيّة ّبدورها ّمن ّمحاولة ّاستغالل ّالمرشّحينّ
وتصوراتهمّ
فرصّالتّوظيفّالماديّّوالرمزيّّللدّعايةّوالوصولّإلىّالنّاخبينّ ّوتقديمّبرامجهمّ ّ
ّوقوائمهمّوأحزابهمّل ّ
للمستقبلّ .وتعددت ّلوحات ّتلك ّالمشهدية ّوفصولها ّمن ّتعليق ّصور ّرؤساء ّالقوائم ّفي ّالطّريق ّالعامّ ّ ّوفيّ
األماكن ّالمخصّصة ّرسميّا ّلهمّ ،إلى ّمواكب ّالسيّارات ّالتي ّجابت ّشوارع ّالمدن ّالكبرى ّإلى ّاالجتماعاتّ
وطرقّاألبوابّلتوزيعّالنشريّاتّالخاصّةّبالبرامجّاالنتخابيّةّوالمعرفةّبالمرشّحينّ .
العامّةّْ ّ،
ولم ّيغب ّاستدعاء ّالمجال ّببعده ّاألنث ّرّوبولوجيّ ّوالرمزيّ ّّ -ممثّال ّفي ّبعض ّالمناطق ّالجغرافيّة ّالداخليّةّ
والمجاالتّالعامّة ّّ -عن ّالحملة ّالدعائيّةّلعددّ ّمنّاألحزاب ّضمنّنسقّمنّالتّوظيفّالمّورفولوجيّ ّالمحكمّ
يدّالمدينةّالرمزّ ّ ،ولمّتتخلّفّمحافظاتّ
ّ
لدالالتّالمجال ّالمستّثمرّولمضامينهّالرمزيّةّ.فلمّتتخلف ّسيديّبوز
مخزن ّالتمرد ّومهد ّالثّورات ّ(الوسط ّالغربيّ) ّعن ّالحضور ّالمعبر ّ(انطالق ّحملة ّبعض ّاألحزاب ّمنها ّأوّ
اختتامها ّفيها ّأو ّالمرور ّبها ّخالل ّالحملة)ّ ،وهو ّما ّأرادت ّبه ّتلك ّاألحزاب ّمغازلة ّمشاعر ّأبناء ّالجهةّ
المهمّشينّّوالمحرومين ّمنّثمارّكلّ ّنماذجّالتّنميةّالمعتمدةّفيّتونسّمنذّاالستقاللّ ،والتّأكيدّعلىّاستحالةّ
طرحهمّمستقبالّمنّخياراتّالتّنمية؛ّبلّوالتّنصيصّصراحةّّعلىّصدارةّاالهتمامّبهمّقبلّغيرهمّ.هذاّفضالّ
هذاّالحاضرّوحدثّالتّغييرّ ،اللّذينّماّكاناّليحدثاّلوالّ
ّ
عنّالتّأكيدّعلى ّحجمّاالعترافّبجميلهمّفيّصنعّ
الهبةّاألولىّلهؤالءّضدّالظّلمّوالقهرّ .
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ّولم ّتكن ّالمجاالت ّالعامّة ّمن ّمالعبّ ّرياضية ّوقاعات ّمؤتمرات ّونزل ّومسارح ّأثرية ّبدورها ّبمنأى ّعنّ
محاوالتّاألحزابّلنسجّالمعنىّواالستجداء ّالرمزيّ ّمنّقيمةّالمجالّومنّمكانتهّفيّنفوسّالنّاسّودرجاتّ
قربهّمنّبعضهمّأوّبعدهّعنّالبعضّاآلخرّ.وارتأتّبعضّاألحزابّتكريسّرسالةّقربهاّمنّ"الشّعبّالكريم"ّ
وااللتحام ّبمختلف ّشرائحه ّالسيّما ّتلك ّاألقلّ ّحظّا ّوالمتكدّسة ّفي ّضواحي ّالمدن ّالكبرى ّوعلى ّتخومهاّ،
والمرابطةّبأريافهاّوبواديها؛ّفيّوقتّارتأتّبعضّاألحزابّاألخرىّضرورةّانتقاءّمستهدفيهاّوحصرّخطابهاّ
ومستواهمّ ّ ،وتتوددّإليهمّبمضامينّ
ّ
وجمهورهاّفيّقاعاتّفاخرةّوأمكنةّراقيةّتليقّبنوعيّةّصفوةّمنّتخاطبهم ّ
برامجهاّ"الحداثيّةّوالتقدّمية"ّوغيرّ"الشّعبويّة"ّ.وربماّيفسّرّذلكّالتّباينّفيّالخطابّونوعيّةّالمتوجّهّبهّإليهم؛ّ
ودرجةّتناسبّالخطابّمعّمجاالتّالدّعايةّومحيطهاّالمجاليّّوالبشريّّوالرمزيّ؛ّبعضّنتائجّالتأسيسيّّ،كماّ
باينّبعضّمقوماتّنجاحّفاقّحدودّالتوقّعّلبعضّاألحزاب ّوالقوائمّ .وربماّ
ّ
سيأتيّبيانهّ .وربماّصنعّذلكّالتّ
يحملّكذلكّبعضّمفاتيحّلغزّوسرّماّسمّيّبمفاجآتّنتائجّالتأسيسيّّ .
وانّبرهنتّمعالم ّاالستثمارّالرمزيّ ّوالتّوظيفّالمحكمّلهّفيّحمالتّاألحزاب ّالدعائيّةّعنّقوةّماديّةّكامنةّ
األحزاب ّأصنافّا ّوجعلتهم ّفوق ّبعضهمّ
ّتخف ّحجم ّاستثمار ّماديّ ّأكبر ّوتمويل ّماليّ ّأهمّ ،فإنّها ّفرزت ّ ّ
لم ّْ
توزعتّفيهّاألحجامّواألوزانّ ّ .ومن ّاألحزابّّوالقوائم ّالمستقلّةّمنّأظهرتهّ
درجاتّ،ورتّبتهمّفيّشكلّ ّهرميّ ّ ّ
ّوفقير ّبالمعنىّ ،ومنها ّمن ّبدا ّمتوسّط ّالحجم ّمادّةّّ
ّا
الحملة ّقويّا ّمادّةّ ّومعنىّ ،ومنها ّمن ّبان ّغنيا ّبالمال
ومعنىّ ،ومنها ّمن ّاستحال ّضعيفّا ّومحدود ّاألثر ّوالتّأثيرّ .وكشفت ّتلك ّالهرمية ّبشكل ّسافر ّقلة ّحيلةّ
الشخصيّاتّالمستقلّةّ ّوبعضّقوائمهمّالتيّرزحّأصحابهاّوهمّ"الفقراءّإلىّربّهم"ّتحتّرحمةّمنحةّالدّولةّالتيّ
تأخّرتّولمّيتسنّ ّلبعضهمّاستالمهاّ.وقدّيكونّذلكّالمعطىّالماديّ ّمسّؤوالّّ -بعضّالشّيء ّّ -عنّجانبّّ
منّاإلفالسّالسياسيّّالذيّتدحرجتّبمقتضاهّأغلبّالقوائمّالمستقلّةّوعددّمنّالشّخصياتّالوطنيّةّالمحترمةّ
علمّاّوكفاءةّّوصدقّاّفيّالنّتائجّالنهائيّةّللمجلسّالوطنيّّالتأسيسيّّ ّ.
الرغمّمنّذلكّ،فإنّ ّالتّحليلّالموضوعيّ ّيدفعّباتّجاهّالتحفظّعنّالقولّإنّ ّماّسمّيّبـ"المالّالسياسيّ"ّ
ّوعلىّ ّ
كانّوحدهّصانعّالفوارقّالدالّةّفيّترتيبّاألحزابّفيّنتائجّالتأسيسيّّ.ويبقىّمثالّحزبّاالتّحادّالوطنيّّ
الحرّّ-وهوّحزبّوليدّتأسّسّبعدّالثّورةّبفترةّ-الذيّأغدقّأمواالّخياليةّعلىّالحملةّليفوزّبمقعدّّواحدّأكبرّّ
مفند ّللمبالغة ّفي ّحجم ّتأثير ّالمال ّفي ّالملعب ّالسياسيّّ .ويذكر ّبأنّ ّمشكل ّتمويل ّاألحزاب؛ ّ ّوما ّسمّيّ
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بالدّعاية ّالسياسيّة؛ ّّوأحجام ّتوظيف ّالمال ّالسياسيّّ ،كانت ّمسائل ّمحل ّجدل ّمجتمعيّ ّمهمّ ّرافق ّالمرحلةّ
ليبرهن ّعلى ّنضجّ ّفي ّالتّعامل ّمع ّتلك ّالظّواهر ّالمستجدّة ّفي ّالمشهد ّالسياسيّّ .وتركز ّذلك ّالجدل ّعلىّ
ولمّيخلّّ
ّْ
أهميةّاحترامّالجميعّألعرافّاللّعبّالدّيمقراطيّّوعدمّتوظيفّالمحظورّفيّحلبةّالصّراعّوالتّنافسّ.
ذلك ّالجدل ّالمجتمعيّ ّمنّحرص ّمختلف ّالفاعلين ّالسياسيّينّعلى ّالتصدي ّللمخالفينّّ ،والدّعوة ّإلىّتحييدّ
بعضّالمجاالتّكالفضاءّالتعليميّ ّواإلدارة ّالعموميّةّوبيوتّالعبادةّعنّصخبّالحمالتّالدعائيّةّوأجيجهاّ.
شر
والّشك ّفيّأنّ ّتجاوزاتّعديدةّقدّحدثتّ ،ولكن
حد ذاته ما هو إال مؤ ّ
أن ذلك الجدل في ّ
المهم هو ّ
ّ

التاريخية ودرجات تمثّل المواطنة لدى ج ّل األطراف
صح ّي يؤ ّكد ارتفاع مستويات االرتقاء إلى شرف اللّحظة
ّ
ّ
الذاتية للمجتمع على مساره
الرقابة
السياس ّية ولدى عموم ال ّناس.
ّ
تطور مستويات ّ
وينم عن ّ
حس ّ
ّ

ّ.وعلىّالرغمّمنّأنّ ّبعض ّرجعّصدىّأنينّذلكّ
اطي وحرصه المتناهي على صيانة أسس بنيانه ّ
الديمقر ّ
ارضّالرهابّ
ّ
الجدلّالمشيرّإلى ّأهميّة ّتحييدّالمساجدّوبيوتّالعبادةّبشكلّخاصّ ّلمّيكنّيخفيّبعضّعو
والفوبيا ّمن ّاإلسالميّين؛ ّومنّخطرّاستفادتهم ّبإيعازّمنهم ّأو ّمن ّدونه ّمن ّتعاطف ّمن ّيؤمّون ّبيوتّاهللّ
وزائريهاّ،ويحيلّإلىّذلكّالنّقاشّالقديمّّ/الجديدّبشأنّتماسّّالدّينّبالسّياسةّوحدودّهذهّمعّذاك؛ّإالّأنّّذلكّ
الجدلّبدورهّالّيمكنّأنّيشذّعنّذلكّالمؤشرّالصحيّّالمشارّإليهّ ّ.
وعن ّاتّجاهات ّالتّوظيف ّالمسرحيّ ّللمجال ّأثناء ّالحملة ّاالنتخابيّةّ ،ال ّتفوتنا ّاإلشارة ّكذلك ّإلى ّما ّاحتلّهّ
المجال ّاالفتراضيّ ّبدوره ّمن ّحيز ّمهم ّفي ّالتّرويج ّلألحزاب ّولبرامجها ّوأخبارها ّمن ّجهةّ ،وفي ّالتّصديّ
اإللكترونيّ ّّوالوقوف ّسدّا ّمنيعّا ّللمنافس ّعبر ّترّويج ّاألخبار ّالدّاعمةّ ،وتناقل ّأصداء ّالحراك ّالسياسيّ ّفيّ
الجهاتّ،وبثّاإلشاعةّواإلشاعةّالمضادّةّإنّلزمتّالحالّمنّجهةّأخرىّ.وقدّسارعّعددّّمهمّمنّاألطرافّ
متنوعةّ
السياسيّة ّإلى ّاستنفار ّشبكات ّالتّواصل ّاالجتماعيّ ّ ّوصفحات ّ"الفيسبوك" ّخاصّةّ ّوتوظيفها ّبأشكالّ ّ ّ
لصالح ّحملتهّ ،مستغال ّفي ّذلك ّمآثر ّالماضي ّالمجيد ّلهذه ّالشّبكة ّاالجتماعية ّفي ّتأجيج ّمساحات ّالثّورةّ
وتغذيةّروحّالتمردّمنذّّ67كانونّاألولّّ/ديسمبرّّ،5161تاريخّانطالقّش اررةّالثورةّالتونسيةّّ.وعكّسّنمطّ
استغاللّالالعبينّالسياسيّينّللمجاالتّاالفتراضيّةّتفاوتّا ّفيّنمط ّالتّوظيفّوفيّأسلوبهّ ،وعبرّعنّاختالفّّ
في ّالمقاصد ّوالغايات ّالعامّة ّ ّوسلوك ّمستخدميهّ.وانّبدا ّذلك ّالتّوظيف ّلدىّبعض ّاألحزاب ّمدروسّا ّ(بثّّ
الرسائلّالذكيّةّالدّافعةّباتّجاهّالتصدّيّلكلّمحاوالتّإرباكّالمعنويّاتّ،والسّاندةّلهدفّاكتساحّالسّاحةّبمنطقّّ
ّ
الروحّأحيانّا) ّبأسلوبّ ّيخدمّالحملةّالدعائيّةّللحزبّ،ويعكسّتنظيمّا ّمحكمّاّوتوزيعّاّمرتّبّاّ
يغازلّالعقلّحينّاّو ّ
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لألدوارّبينّالفاعلينّواألنصارّفيّالنّطاقينّالواقعيّّواالفتراضيّ؛ّبدتّبعضّاالستخداماتّاألخرىّعشوائيةّ
سينّواألنصارّ .
ّ
ومتناثرةّومفتوحةّعلىّاالجتهاداتّالفرديّةّوالحينيةّللمتحمّ
ّوفي ّالخالصة ّيجوز ّالقول ّإنّ ّمسرحة ّانتخابات ّالمجلس ّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّفي ّتونس ّومساهمة ّمختلفّ
أطراف ّاللّعبة ّالسياسيّة ّفيهاّ ،كانت ّعلى ّغاية ّاألهميّة ّبحيث ّأفضت ّإلى ّمشهديّةّ ّمتميّزة ّعكست ّحماسةّ
مختلف ّأفراد ّالمجتمع ّالتونسيّ ّبأدوارهم ّالمتباينةّفي ّالمشهد ّإلنجاحّاالنتخاباتّوتأكيد ّالجدارة ّباالستحقاقّ
بةّوالخوفّ ّوثقلّالماضيّالسوسيوسياسيّ ّ(وهيّعناصرّلمّتكنّ
الديمقراطيّّ.ورغمّقلةّالخبرةّوانعدامّالتّجر ّ
غائبةّعنّالمشهد)ّجرىّالموعدّاالنتخابيّ ّفيّتكاملّ ّمنقطعّالنّظيرّبينّمختلفّالفصولّوالحلقاتّ.وهوّماّ
قد ّيؤكّد ّحقيقة ّأنّ ّاالستعداد ّلهذه ّاالنتخابات ّوالتّجهيز ّلها ّربما ّكان ّمبالغّا ّفيه ّوحمل ّالحدث ّأكثر ّممّاّ
يحتملّّ،وربماّكانّأكبرّحجمّاّمنّمقاصدهاّومنّرهاناتهاّالسياسيةّالتيّالّتتجاوزّكونهاّحركةّاختيارّأفرادّ
سيتولّونّكتابةّدستورّّجديدّللبالدّ.وانّصحّذلكّالقولّفيّبعضّجوانبهّيمكنّالقولّكذلكّإنّّالبعدّالرمزيّّ
والدالليّّلكتابةّدستورّجديدّّ-بماّيحويهّهذاّالحدثّمنّأبعادّوضعّحجرّاألساسّلمستقبلّّسياسيّّوثقافيّّ
واقتصاديّ ّواجتماعيّ ّمغايرّلتونسّبعدّأكثرّمنّخمسينّسنةّمنّخروجهاّمنّسطوةّالمستعمرّالفرنسيّّ،
وكأنّهاّستعودّبهّإلىّتاريخّنقطةّالبدءّلتنطلقّمنّجديدّ -هوّالذيّمنحّهذاّالموعدّاالنتخابيّ ّثقلهّالماديّّ
والمعنويّّ،وربماّيكونّالمسّؤولّاألولّكذلكّعنّنتائجّاختيارّالشّعبّعمدّاّلطرفّّواستبعادهّآلخرّفيّمسرحّ
تمثيلّتطلّعاتهّوتضمينهاّفقراتّهذاّالدّستورّالمرتقبّ .

ثالثّاّ-الخريطةّاالنتخابيّةّوالنّتائجّ:الثّابتّوالمتحولّ ّ
بعدّأخذّوردّّ ،وعقبّإسقاط ّالهيئةّالعلياّالمستقلّةّلالنتخاباتّقوائمّالعريضةّالشعبيّةّفيّمناسبةّ ّأولىّعندّ
يحّاألوليّ ّبنتائجّاالنتخاباتّ ،واسترجاعهاّبعدّأن ّقضتّالمحكمة ّاإلداريّة ّالتونسيّةّبذلكّ ،أفضتّأولّ
ّ
التّصر
حرةّفيّتاريخّتونسّالثّورةّإلى ّالنّتائجّالتّاليةّ :تحصّلتّحركةّالنّهضةّعلىّّ 25مقعدّاّ ،يليهاّحزبّ
انتخابات ّ ّ
الم ّؤتمرّمنّأجلّالجمهوريّةّالذيّتحصلّعلىّّ55مقعدّاّ،ثمّّالعريضةّالشعبيّةّللحريّةّوالعدالةّوالتّنميةّبـّ51
مقعدّاّ .وتحصّلّحزبّالتكتّلّمنّأجلّالعملّوالحريّاتّعلىّّ 51مقعدّاّ ،والحزبّالدّيمقراطيّ ّالتقدّميّ ّعلىّ
ّ 61مقعدّاّ ،يليه ّحزب ّالمبادرة ّوالقطب ّالدّيمقراطيّ ّالحداثي ّبخمسة ّمقاعد ّلكلّ ّمنهماّ ،وحزب ّآفاق ّتونسّ
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بـأربعةّمقاعدّ،ثمّّقائمةّالبديلّلحزبّالعمّالّالشّيوعيّّالتونسيّّبثالثةّمقاعدّ،وحركةّالدّيمقراطيّينّاالشتراكيّينّ
وحركةّالشّعبّبمقعدينّلكلّّمنهماّ،فيماّتحصّلتّّ61قائمةّأخرىّعلىّمقعدّّواحدّلكلّّمنهاّ .
ويفضي ّالنّظر ّإلى ّهذه ّالنّتائج ّإلى ّالقول ّإنّ ّانتخابات ّالتّأسيسيّ ّأسفرت ّعن ّصعود ّالفتّ ّومميّز ّلحزبّ
حركةّالنّهضةّبفوارقّّكبيرةّودالّةّعنّبقيّةّاألحزابّ ّ،وسمحتّبأقدارّمتفاوتةّلبعضّاألحزابّاألخرىّبالوجودّ
(حوالى ّّ 61أحزاب) ّإلى ّجانب ّتيّار ّالعريضة ّالشعبيّة ّللعدالة ّوالتّنمية ّالمستقلّ ّوبعض ّالقوائم ّالمستقلّةّ
األخرىّ ّ.
وبالنّظر ّإلى ّمعطى ّتباين ّالخلفيّات ّاأليديولوجيّة ّلألحزاب ّالتي ّوصلت ّإلى ّالمجلس ّوتقاطعه ّمع ّمعطىّ
الرصيدّالنّضاليّّلتلكّاألحزابّ،جاءتّخالصةّالنّتائجّلتؤكدّتشكلّكتلةّأولىّضمتّاألحزابّالثّالثةّالفائزةّ
ّ
الحريات)ّ،وكتلةّثانيةّضمتّ
بالمراتبّالعليا ّ(النّهضةّوالمؤتمرّمنّأجلّالجمهوريّةّوالتكتلّمنّأجلّالعملّو ّ
بقيّةّاألحزابّالتيّفازتّبأعدادّ ّقليلةّمنّالمقاعدّالمتراوحة ّفيّعمومهاّبينّواحدّوخمسةّباستثناءّالحزبّ
الديموقراطيّ ّالتقدّميّالذيّحصلّعلىّستّةّعشرّمقعدّاّ.وتضم ّهذهّالكتلةّالثّانيةّعددّاّمنّاألحزابّالوليدةّ
كحزبّ"آفاقّتونس" ّوحزبّالمبادرةّ ّالتي ّعرفتّبأنها ّأحزابّليسّلهاّتاريخّسياسيّ ّومحسوبةّعلىّالنّظامّ
السّابقّلكنهاّحازتّعددّاّمنّالمقاعدّفاقتّمقاعدّبعضّاألحزابّالمعرّوفةّبنضالهاّكحزبّالعمّالّالشيوعيّّ
وبعضّاألحزابّالقوميّة ّّوعددّمنّاألحزابّذاتّالخلفيّةّاإلسالميّةّالمؤسسةّبعدّالثّورةّ .ويبقىّتيارّالعريضةّ
الشعبيّةّللعدالةّوالتّنميةّّ -الذيّيردّبحسابّالمقاعدّالمتحصلّعليهاّفيّالمرتبةّالثّالثةّقبلّحزبّالتكتلّ-
خارجّتصنيفّالكتلّبماّأنهّتيّارّمستقلّّظهرّفيّوقتّّوجيزّقبلّاالنتخاباتّوفاجأّالجميعّببرامجهّوخطابهّ،
وظلّمحلّجدلّمستمرّّ ّّّ.
العامة التي حكمت سلوك ال ّناخبين ،وصنعت هذه
نظريا  -تفسير اال تّجاهات
فكيف يمكن إ ًذا –
ّ
ّ

معينة دون غيرها؟ ّ
ال ّنتائج ،وجعلت من فعل التّصويت يتّخذ وجهات ّ

توجدّثالثة ّنماذجّنظريّةّتعتمدّعادةّ ّفيّتفسيرّالسّلوكّاالنتخابيّ ّضمنّأدبيّاتّعلمّاالجتماعّاالنتخابيّّ.
األول ّذاّطبيعةّسوسيولوجيّةّ ،ويرتكزّعلىّبداهةّتأثيرّالمتغيّراتّالسوسيواقتصاديّةّ
التفسيريّ ّ ّ
ّ
ّويعدّ ّالنّموذج ّ
األولّ
(الجنسّوالعمرّوالطّبقةّاالجتماعيّةّ)...فيّنتائجّالتّصويتّوفيّخياراتّالنّاخبّ.ويرتبطّهذاّالنّموذجّ ّ
ارسفلدّّPaul Lazarsfeldخاللّدراسةّاالنتخاباتّالرئاسيّةّ
بنتائجّبحوثّميدانيّةّأنجزهاّعالمّاالجتماعّبولّالزّ
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في ّالواليات ّاألميركيّة ّسنة ّّ ،6511حيث ّتفاجأ ّبأنّ ّالحملة ّاالنتخابيّة ّلم ّتؤثّر ّفي ّخيارات ّالنّاخبين ّالذينّ
مستقرة ّومتطابقة ّمع ّمعايير ّأوساطهم ّالعائليّة ّواالجتماعيّة ّوالثقافيّةّ ّ .ويتبنّىّ
ظلّت ّتوجّهاتهم ّالسياسيّة ّ ّ
االجتماعية ّفي ّتفسير ّنتائج ّالتّصويتّ ّ .ويقول ّفي ّهذا ّالصّدد ّإنّ ّ"الشّخص ّيفكّرّ
الحتمية
ارسفلد ّمبدأ ّ
الزّ
ّ
ّ
ّ

سياسيّا ّبالشّكل ّالذي ّهو ّعليه ّاجتماعيّاّ ّ ،وتحدد ّالخصائص ّاالجتماعيّة ّالخصائص ّالسياسية"(ّ .)66وبهذاّ
توصّل ّإلى ّنتيجة ّرئيسة ّبنفي ّقدرة ّأيّ ّسلطة ّخارجيّة ّكاإلعالم ّوالدّعاية ّوغيرها ّعلى ّالتّأثير ّفي ّسلوكّ
الرهاناتّالسياسيّةّالمطروحةّعلىّ
اتّالخطابّالرائجّو ّ
ّ
التّصويتّ.وتبنّىّفكرةّالمواطنّالمستنيرّالمدركّلخلفيّ
السّاحةّ .
نموذجّالتفسيريّ ّالنظريّ ّالثّانيّلنتائجّالتّصويتّفهوّذو ّخلفيّةّنفسيّةّسياسيّةّ ،ويرى ّأنّ ّالنّاخبّيختارّ
ّ
أماّال
وجدانية ّماّتوجّهّاختيارهّ.وجاءّهذاّالنّموذجّناقدّا ّلمبدأّالحتميّةّ
عاطفي وعالقة
مرشّحهّانطالقّاّمنّارتباط
ّ
ّ
االجتماعيّةّفيّالتّأثيرّفيّسلوك ّالتّصويتّ .ويعدّ ّالنّموذجّالنّفسيّ ّوالسياسيّ ّسلوكّالتّصويتّبمنزلة ّالفعلّ
الرائجةّ .وهو ّانعكاسّ ّالرتباطّوجدانيّ(ّ )65ودائمّللنّاخبّإزاءّ
الموجّهّعبرّإدراك ّالنّاخبّللمواضيعّالسياسيّة ّ ّ
أحدّاألحزابّأوّالتّياراتّالكبرىّالمتصارعةّدومّاّفيّالسّاحةّالسياسيّةّفيّالغربّ ّ.ويكونّخيارّالتّصويتّهوّ
المحصّلة ّالمستوعبة ّلنظرة ّمعيّنة ّيحملها ّذلك ّالنّاخب ّللعالمّ ،وبقدر ّما ّترتفع ّمستويات ّارتباطه ّالوجدانيّّ
بالحزب ّيكون ّإيجابيّا ّنحو ّمرشّحيهّ .ويركّز ّهذا ّالتصور ّعلى ّأنّ ّأغلب ّالنّاخبين ّليس ّلديهم ّفي ّالغالبّ
خلفيّاتّسياسيّةّأو ّأيديولوجيّة ّمعيّنةّ ّويجهلونّخفاياّالصّراعّالسياسيّّ ،ولكنّقرارّالتّصويتّعندهمّيستلهمّ
وجهتهّمنّمرجعيّاتهمّ،وينظرّلألمرّعبرّعدساتهمّالوجدانيّة(ّ.)62وتّنحتّتلكّالمرجعيّاتّمنذّنعومةّاألظفارّ
اعدّصلبةّومستقرةّمنّالخياراتّاالنتخابيّةّ .
ّ
وتتعززّبالتّنشئةّاالجتماعيّةّوالمهنيّةّوتصنعّقو
ّ
أماّالنّموذجّالنظريّّالثّالثّالمفسرّالتّجاهاتّالتّصويتّ،فلهّخلفيّةّاقتصاديّةّويفترضّاعتبارّالنّاخبّكفاعل
عقالنيّيرسمّخياراتهّالسياسيّةّبالنّظرّإلىّمصالحهّودرجةّمنفعتهّ.وينقدّهذاّالنّموذجّفكرةّ"النّاخبّالسلبيّ"ّ
ّ
ّقدرة ّالنّاخب ّالتامّة ّعلى ّالحكم ّالسلبيّ ّأوّ
حبيس ّالمحدّدات ّالنفسيّة ّواالجتماعيّةّ ّ ،ويؤكّد ّفي ّالمقابل ّعلى ّ

اإليجابيّ ّعلىّالمرشّحينّ.ويبينّهذاّالنّموذجّاالقتصاديّ ّمدىّإفالسّوأزمةّماّسمّيّبـّ"الهويّاتّالوجدانيّة"ّ
11

Paul Lazarsfeld, B.B Berelson, The people s Choice, New York, Columbia University Press, 1944, p. 27.
Michel Offerlé, "Eclats de voix: Les élections comme objet de science politique", Regards Sociologiques, n° 7 ,
1994 , p. 67.
13
Nonna Mayer et Daniel Bory, "Les variables lourdes en sociologie électorale", Enquête, n° 5, Débats et
Controverses , 1997, p. 110.
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بما ّأنّ ّنسب ّالنّاخبين ّالمستقلّين ّالذين ّال ّينتمون ّإلى ّأيّ ّحزب ّهي ّالغالبةّ ،خاصّة ّفي ّالواليات ّالمتّحدةّ
()61
الرهانات"ّ ،ويختارّالنّاخبونّمّنّ
األميركية ّ ّ.ولذلكّ ،الّيعدوّالتّصويتّبنظرهم ّأنّيكونّإال ّ"تصويتا على ّ

ّالرهان ّنفسهاّ ّ .وبعبارةّ ّأخرى"ّ :النّاخب ّالعقالنيّ" ّعند ّهؤالء ّهو ّاألخ ّالتّوأمّ
يتموقع ّوايّاهم ّعلى ّخطوط ّ

"لإلنسانّاالقتصاديّ"ّ(ّ.)L'Homo eoconomicusالفاعلونّالسّياسيّونّهمّ"عقالنيّون"ّيبحثونّعنّالمطابقةّبينّ
الوسائلّوالنّاخبّيرسمّاختيارهّفيّ"السّوقّاالنتخابيّ"ّتمامّاّمثلّالمستهلكّالذيّيقتنيّهذاّالمنتجّوالّيقتنيّ
غيرهّ .يصوتّالنّاخبّبحسبّأنصارّهذاّالنّموذجّالنظريّ ّللحزبّأو ّالشّخصّالذيّيعتقدّأنّه ّاألقدر ّعلىّ
الرفعّمنّمستوياتّربحهّويعودّعليهّبالنّفعّوالفائدةّأكثرّمنّغيرهّ ّ.
ّ
التونسي،
عقالنية" سلوك التّصويت لدى ال ّناخب
النظرية يجوز لنا التّساؤل عن مدى "
ومن هذه المنطلقات
ّ
ّ
ّ

الوجداني" مع األحزاب المتنافسة ودور "عقالنيته" و"تعاطفه" في صناعة فوز بعضها
وعن مدى "تعاطفه
ّ
بمقاعد التّأسيس وفشل البعض اآلخر في الحصول عليها؟
ّالعشرة ّشهور ّالمنقضية ّمن ّعمر ّالثّورة ّالتونسيّة ّنقاشات ّمستفيضة ّبين ّأفكارّ ّورؤىّ
ّ
لقد ّعرفت ّمرحلة
ي ّمجتمعينّمحتملينّلمستقبلّتونسّالسياسيّ ّوالحضاريّّ:
متعدّدةّ ،تلخّصتّفيّعمومهاّفيّتصورّمشروعّ ّْ

مشروعّمجتمعيّّيرى ّفيّالتّأسيسّللمستقبلّعبرّالفصلّمعّالماضيّالسياسيّ ّمعّاالحتفاظ ّبثوابتّاالنتماءّ
ّوالهويةّ ّ ،ومشروع ّمجتمعيّ ّآخر ّاعتقد ّفي ّضرورة ّالقطع ّالجذريّ ّمع ّالماضي ّوالتّأسيس ّلمشروع ّمجتمعّ
ّوحريّة ّاإلبداع"ّ
ّتصورات ّمغايرة ّتقوم ّعلى ّمبادئ ّ"الحداثة" ّواحترام ّ"الحريّة ّالشخصيّة ّ
ّ
"حداثيّ" ّينبني ّعلى

وعدمّتقييدهماّبأيّ ّضوابطّّ،والدّعوةّللتخلصّمنّ"عقدة"ّالمقدّسّوالمعتقد(ّ .)62وكانتّبذلكّلغةّالصّندوقّ–ّ
انتصارّللهويّةّ ّونصرةّللحفاظّعليهاّوانقاذّاّللفصلّاألولّمنّالدّستورّالحاليّّّوالذيّيعدّّ
ّا
فيّنظرّالكثيرينّّ-
"تونس ّدولة ّعربيّة ّمسلمة ّاإلسالم ّدينها ّوالعربيّة ّلغتها"ّ ،أكثر ّممّا ّهو ّانتصار ّلحركة ّالنّهضة ّكحزب ّأوّ
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 15شهدت مرحلة ما بعد الثورة حوادث عديدة لخصت بشكل مباشر وعلني تصادم المشروعين ،وأخرجت للعلن ولعموم الناس ذلك النقاش المستتر الذي
كان يدور بين األطروحتين .يمكن أن نذكر منها الحوادث التي ترافقت مع عرض فيلم "ال ربي وال سيدي" للمخرجة السينمائية نادية الفاني ،وكان
العرض محاولة تمرير فكرة "التطبيع" مع حريّة اإلبداع حتى وإن اجتازت حدودها ،وكان الر ّد مباشرا ،وشهد المجتمع التونسي جدال فعليّا وحركة
احتجاج واسعة رافضة للمسألة .ويمكن كذلك ذكر ما رافق عرض الفيلم اإليراني المج ّسد للذات اإلالهية "بارسبوليس" باللغة العاميّة التونسية على القناة
التلفزيونية الخاصّ ة "نسمة" وما ترافق معه من مسيرات داخل كامل مناطق البالد ،والدعوة لمقاطعة القناة ورفع شكوى على صاحبها لالعتداء على
مقدسات المجتمع ،وما عقبها مقابل ذلك من مسيرات معاكسة شكال ومعنى ،تدعو إلى التحرر من "عقدة الحالل والحرام" ،وجسّدتها تظاهرة س ّميت
بـ"اعتقني" باللهجة العامية بمعنى ارفع وصايتك عنّي أو دعني وشأني .وقد انقسمت األحزاب السياسية قبل االنتخابات بقليل بين مساند لهذه الحركة
األخيرة وبين رافض لها .ورأت بعض األحزاب ّ
أن خسارتها لعدد من المقاعد في التأسيسي كانت ضريبة المساندة العلنيّة لقناة نسمة ولعرض الفيلم.
وكان تحالف القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي من بين أبرز المناصرين لمسيرات "اعتقني".
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التيّنحت ّهذاّالمنحىّّوعدت ّحركةّالنّهضةّ(الفائزّاألكبر ّفيّ
ّْ
كبرنامجّسياسيّّ .وعديدةّهيّالتّحليالت(ّ )61

االنتخابات)ّمستفيدةّبشكلّ ّمباشرّمنّعمليّةّتحويلّانتخاباتّمنّالمفروضّأنّها ّلكتابةّدستورّ ّجديدّ ّللبالدّ

إلىّصراعّّعلىّالهويةّبينّطرفينّ،أحدهماّيقدمّنفسهّمدافعّاّعنهاّوآخرّيريدّطمسهاّ ّ.
وخرجتّحركةّالنّهضةّفيّنظرّبعضّالمراقبين ّمنتصرةّ ّمنّلعبةّغيرّمتكافئةّاستلهمتّفيهاّبدرجةّكبيرةّ
من ّقوة ّكامنة ّ"للهويّة" ّفي ّالعقل ّالباطنيّ ّوالضّمير ّالجمعيّ ّللمجتمع ّالتونسيّّ ،الذي ّوان ّبدا ّفي ّالصّورّ
ّواتّجهت ّبعضّ
النمطيّة ّالمتداولة ّ"غربيّ ّالهوى ّ ّومتحرر ّالطّبع"ّ ،فإنّه ّفي ّباطنه ّمحافظ ّومتمسّك ّبثوابتهّ .
اآلراء ّاألخرى ّإلى ّالتأكيد ّعلى ّأنّ ّالنّهضة ّبخطابها ّالمعتدل ّوبرسائلها ّالمؤكّدة ّعلى ّعزمها ّالحفاظ ّعلىّ
المكاسبّالحداثيّةّللمجتمعّالتونسيّّخاصّةّّماّيتعلقّبمجلّةّ(قانون)ّاألحوالّالشخصيّةّوحقوقّالمرأةّفيّظلّّ
رؤيةّإسالميّةّوسطيّةّومعتدلةّ،قدّأبهرتّعمومّالنّاسّوغازلتّاعتدالّالشّعبّالتونسيّّففازتّبأصواتهّ.وفيّ
هذاّالسّياقّكتبّالبعضّماّيلي"ّ:إنّّوعيّالشّعبّالقائمّلمّيستقرّّبعدّ،والّيزالّيبحثّعنّأجوبةّإلشكاالتّ
السّياسةّوالهويّةّواالجتماعّ.وتمثلّالطبقةّالمتوسّطةّبؤرةّمدارّهذاّالوعيّالشعبيّّ.وعيّيريدّ’االعتدال‘ّ.
األول ّلصالح ّالثّانيّ ،وال ّيرغب ّفي ّالتشبّثّ
ويرغب ّفي ّالجمع ّبين ّ’التقدم‘ ّو’التّقليد‘ّ .ال ّيريد ّأن ّيضيع ّ ّ
نحت ّبعضّالتّحليالتّاألخرىّإلى ّالتّأكيدّعلىّأنّ ّفوزّ
بالثانيّعلىّحسابّاألول"(ّ .)67وفيّاالتّجاه ّنفسهّْ ّ ،

حركة ّالنّهضة ّ"جسد ّقدرةّ ّفائقة ّفي ّفهم ّطبيعة ّالمجتمع ّالتونسيّ ّوشخصيّته ّالقاعديّة ّالميّالة ّإلى ّالعاطفةّ
والمنفصلةّعنّالحساباتّالسياسيّةّ،وتحويلهاّبحرفيّةّسياسيّةّعاليةّوتفعيلهاّفيّأرضّالواقعّ،وخاطبّقياديّوّ
النّهضةّالنّاخبينّبماّيفهمونّأوّبماّيحبّونّ ،وتمكّنّالحزبّمنّإحياءّالخالياّاألنث ّرّوب ّولوجيّةّالنّائمةّللشّعبّ
ّالرأي ّأنّ ّفوزّ
التونسيّ ّوهي ّالمنابع ّالثقافيّة ّالنّائمة ّالتي ّاجتهدت ّدولة ّاالستقالل ّفي ّتجفيفها"ّ .ويرى ّهذا ّ
حركةّالنّهضةّماّهوّإالّترجمةّلتعطشّغالبيّةّالمجتمعّالتونسيّّإلىّإحياءّالدّينّواخراجهّمنّدوائرّالتّغييبّ
اإلقصاءّوأنّّالحركةّتمكّنتّ"عبرّتوظيفّالكلمةّالبسيطةّوالطيّبةّمنّأسرّمشاعرّجلّمنّأودعواّأصواتهمّ
ّ
و
صناديقّاالقتراع"(ّ ّ.)62

 12لم تصدر إلى ح ّد الساعة دراسات علمية مع ّمقة عن تحليل نتائج االنتخابات التونسية ،ويقتصر الموجود المتداول على عدد من المقاالت والكتابات التي
تتناثر في بعض المواقع اإللكترونية .ونشير هنا إلى بعض المقاالت التي نُشرت في موقع الحوار المتمدن وموقع ب ّوابتي ،وإيالف ،وبعض التحليالت
األخرى التي وردت في بعض الصحف التونسية والعربية وبعض المواقع اإلخباريّة.
 18السموأل راجي ،قراءة في نتائج االنتخابات التونسية ،الموقع اإللكتروني ،الحوار المتمدن 1111/11/5
 17صالح المازقي" ،قراءة سوسيولوجية لنتائج االنتخابات التونسية" ،الموقع اإللكتروني بوابتي1111/11/5 ،
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ّوعند ّتلخيص ّعدد ّمن ّهذه ّاآلراءّ ،باإلمكان ّالقول ّإنّها ّربطت ّبمنطق ّسببيّ ّتصويت ّالتونسيّين ّلحركةّ
النّهضةّبظاهرةّماّيسمى ّ"اإلحياءّالدينيّ"ّأوّبعودةّالدّينّإلىّالشّارعّّوالى ّالمجتمعّالتونسيّّْينّ.وأكدتّعلىّ
أهميةّتأثيرّذلكّالعاملّ–ّمنّخاللّالتّعاطفّالوجدانيّّمعهّّ-فيّخيارّالنّاخبينّ ّ.

ولكنّماّيمكنّالتّأكيدّعليهّفيّهذاّالصّددّهوّأنّهّوانّصح ّاعتبارّفعلّالتّصويتّلحركةّالنّهضة ّّ -فيّ
ةّبمقوماتهاّالبارزةّ(الدّينّواللّغة)ّّ ،واّنّصح ّكذلكّاعتبارّ
ّ
انتصاراّلحجمّحماسةّالتونسيّينّللهويّ
ّ
جانبّ ّمنهّ -
جانب ّمن ّذلك ّالتّصويت ّتصويتا ّانفعاليّا ّعلى ّ"هوية ّوجدانيّة" ّبالمعنى ّالذي ّيتحدث ّعنه ّأنصار ّنماذجّ
تفسير ّسلوك ّالتّصويت ّذّوو ّالخلفيّة ّالسياسيّة ّنفسهاّ ،إال ّأنه ّالّيمكنّبأيّ ّحالّمنّاألحوال ّاختزالّالفوزّ
بنحو ّنصفّأصوات ّالنّاخبينّفيّذلكّالعاملّالوحيدّ.والّشك ّفيّأنّ ّاالقتصارّعلىّالتّفسيرّاألحاديّ ّالبعدّ
اوز ّبحق ّالمصوتين ّوجوهر ّممارستهمّ
يظل ّمن ّناحية ّخطأ ّمنهجياّ ّ ،ومن ّناحية ّأخرى ّتعديّا ّ"إثيقيا" ّوتج ّا
االنتخابيّةّأوالّ،واعتداءّّعلىّحقّالفائزينّومصادرةّالمشروعيةّالمجتمعيةّلفوزهمّثانيّاّ .
واذا ّما ّسلمنا ّمن ّناحية ّأخرىّبأهميّة ّالمحدّدات ّالسوسيولوجيّة ّمثل ّدرجة ّااللتزام ّالدينيّ ّواالنتماء ّالطبقيّّ
اخبينّواحداثّالفارقّاالنتخابيّّوفوزّبعضّاألحزابّ،فإنّهّ
ّ
والجهويّّوالنّوعّاالجتماعيّّفيّضبطّبوصالتّالنّ
الرجالّ،
قدّيفترضّأنّّالذينّمنحواّأصواتهمّلحركةّالنّهضةّأغلبهمّمنّالملتزمينّدينيّا(ّ)65منّعمومّالنّساءّو ّ
وأغلبهمّمنّالشّرائحّالفقيرةّواألحياءّوالجهاتّالمهمّشةّبماّأنّهمّبحسبّ– ّبعضّاآلراءّ -األكثرّقابليةّ ّوميالّ
بحكمّموقعهمّاالجتماعيّّالدّونيّّنحوّاالعتقادّالدينيّ(ّ ّ.)51
توزعّاألصواتّبحسبّاألحزاب ّفيّتقاطعهاّمعّالخريطة ّاالجتماعيّةّ
ولكنّالقراءةّالموضوعيّةّلمّورفولوجيا ّ ّ
والجغرافيّة ّالتي ّاستوعبت ّبالنّسبة ّإلى ّحركة ّالنّهضة ّمختلف ّالدّوائر ّاالنتخابيّة ّالممثّلة ّلسائر ّالشّرائحّ
منّالريفّإلىّالمدينةّومنّالشّمالّإلىّالجنوبّوحتّىّالدّوائرّاالنتخابيّةّخارجّالبالدّ،
ّ
واألوساطّاالجتماعيّةّ،
قد ّال ّتنفي ّأهمية ّالمحددات ّالسوسيولوجيّة ّفي ّالتّعاطف ّاالنتخابيّ ّلبعض ّالشّرائح ّمع ّالحركة ّإلى ّجانبّ
ومبتوراّوالّ
ّ
بعضّالمتماهينّمعّخطابهاّالدينيّّ،ولكنّهاّفيّذاتّالوقتّتجعلّذلكّالتّفسيرّيبدوّبدورهّمختزالّ
أن بعض المعطيات الواقعية والدالئل تفنّد ذلك ّ
 19وهي مسألة تحتاج إلى الكثير من التدقيق عبر الدراسة والبحث ،والسيما ّ
ألن جزءا مه ّما من الملتزمين
المتشددين بالدين ال تتوفر معلومات دقيقة عن مشاركتهم في االنتخابات من عدمها رغم إعالن بعضهم مقاطعتها ،وصمت البعض اآلخر .كما ال تتوفر
معلومات دقيقة عن مشاركة أنصار حزب التحرير من عدمها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ،وهو حزب ديني لم يمنح إلى ح ّد اآلن تأشيرة
العمل السياسي.
 11تسيطر هذه الفكرة على جملة من الدراسات السوسيولوجية لبعض الباحثين والدارسين التونسيين وتتكرر في عدد من البحوث والدراسات ورسائل
الدكتوراه التي تتولى ربط ظواهر اإلحياء الديني بالمناطق الشعبية والفقيرة.
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يفسرّبمفردهّغيرّجزءّ ّضئيل ّمنّحقيقةّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّّ.واذاّكانّمنطقّتأثيرّالمحدداتّ
ةّقادرّعلىّتزويدّالدّارسّبتفسيرّ ّوافّ ّلخياراتّالنّاخبينّوالتّأثيرّالمباشرّفيهاّلصح ّاالفتراضّ
ّا
السوسيولوجيّ
أو ّالتوقّع ّبأن ّيتّجه ّالخيار ّاالنتخابيّ ّللطّبقة ّالوسطى ّ-التي ّتجاوز ّحجمها ّبحسب ّاإلحصائيّات ّالرسميّةّ
ّ %21منّالمجتمعّالتونسيّ(ّ -)56أو ّلطبقةّالعمالّواألجراءّ-التيّتفوق ّنسبتهاّّ %71منّالعددّاإلجماليّّ
للمشتغلين(ّ ،-)55والعاطلينّعنّالعملّخاصّةّ ّمنّالمتعلّمينّالذينّفاقّعددهمّّ 511ألف ّعاطلّبعدّالثّورةّ،
نحوّأحزابّالعملّوالعمّالّالتيّتكونّبعضهاّبعدّالثّورةّولمّتفزّبأيّّمقعدّ ّ،ونحوّحزبّالعمالّالشيوعيّذيّ
التاريخّالنضاليّ ّالمعروف ّالذيّحصلّعلىّثالثة ّمقاعد ّفقطّ .هذاّإلىّجانبّأنّ ّتبنيّفرضيةّارتباطّفوزّ
حركة ّالنّهضة ّبما ّسّمّي ّبـ ّ"التّصويت ّعلى ّالهوية" ّقد ّيدفع ّالدّارس ّإلى ّالتّساؤل ّعن ّعدم ّفوزّحزمة ّمنّ
األحزاب ّالسياسيّة ّاألخرى ّالتي ّأعلنت ّمناصرتها ّللهوية ّالعربية ّاإلسالميّة ّكاألحزاب ّالقوميّة ّوعدد ّمنّ
األحزابّالجديدةّذاتّالخلفيةّاإلسالميّةّالمعلنةّكالتّحالفّالوطنيّّللسّلمّوالنّماءّ ّ.
ةّواّشكاليّةّالتّعاطفّالوجدانيّ ّمعّاألحزاب ّالفائزةّأوّفرضيّةّ
إنّ ّافتراضّمحدوديّةّالتّفسيراتّالنفسيّةّالسياسيّ ّ
المحددات ّالسوسيولوجيّة ّفي ّتفسير ّسلوك ّالنّاخب ّالتونسيّ ّأثناء ّانتخابات ّالمجلس ّالوطنيّ ّالتأسيسيّّ ،قدّ
تدفعّباتّجاهّتبنيّفكرةّالحضورّالبارزّللبعدّالعقالنيّّفيّسلوكّالمقترعينّ.ويصبحّالحديثّعنّاتّخاذّحركةّ
التّصويتّاتّجاهاتّ"عقالنيّة" ّجسدتّإلى ّحدّ ّمعينّفكرةّ"النّاخبّالعقالنيّ"ّالذيّارتادّ"سوقّاّسياسيّة"ّفاّْقتنىّ
منهاّماّرآهّمناسبّاّلمصالحهّومنافعهّالعاجلةّواآلجلةّ،تفسي ارّواردّاّ .وهوّمنحىّتحليليّ ّقدّتسندهّبقوةّبعضّ
المعطيات ّالواقعيّة ّلعمليّة ّاستعداد ّاألحزاب ّلخوض ّالمعركة ّاالنتخابيّةّ .فقليلة ّهي ّاألحزاب ّالتي ّدخلتّ
االنتخاباتّببرنامجّاقتصاديّّواجتماعيّّواضحّ،وكثيرةّهيّاألحزابّالتيّدخلتّالمعركةّبيدّّفارغةّوأخرىّالّ
شيءّّفيهاّ،وبطبيعةّالحالّطرحّجلهمّّ-خاصّةّهؤالءّالذينّفتحتّأمامهمّوسائلّاإلعالمّالمرئيّةّالمسموعةّ
وجهاتّنظرهمّالمستقبليّةّفيّالقضاياّاالقتصاديّةّواالجتماعيةّ،وأطنبّالبعضّمنهمّفيّالحديثّعنّذلكّ،
ّْ ّ-

لكنّعملياّوفعليّاّ ،خاضّعددّ ّغيرّقليلّمنّاألحزاب ّالمتنافسةّّ-وخاصّةّذاتّالثّقل ّالسياسيّ ّوالتّاريخيّّ-
المعركة ّمن ّدون ّبرنامج ّمكتوب ّومضبوط ّاألركانّ .وهناك ّمن ّرأى ّمن ّاألحزاب ّصراحة ّأنّ ّالمناسبةّ

 11الوكالة التونسية لالتصال الخارجي ،تونس ،الذكرى العشرون للتحول ،ص .151
 11المعهد الوطني لإلحصاء ،المسح الوطني للتشغيل ،تونس  ،1117ص .12
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(انتخابات ّالمجلس ّالوطنيّ ّالتأسيسيّ) ّوالهدف ّ(كتابة ّالدّستور) ّال ّيحتاجان ّإلى ّطرح ّبرامجّ ّاقتصاديّةّ
واجتماعيّةّوسياسيّةّ .
تصوّارّشرحتّفيهّعددّاّمنّوجهاتّنظرهاّ
ّوتعدّّحركةّالنّهضةّممّنّطرحّواّبرنامجّاّاقتصاديّاّواجتماعيّاّ،قدّمّ ّ
للقضايا ّوالملفّات ّالسياسيّة ّواالقتصاديّة ّواالجتماعيّة ّوالثقافيّة ّحتّى ّتلك ّاألشدّ ّحساسيّةّ ّواستغالال ّمنّ
خصومهاّ.وبغضّ ّالنّظرّعنّالمواقفّالموضوعيّةّمنّمحتوىّذلكّالبرنامجّومستوياتّواقعيّتهّ،فإنّ ّماّيهمّ
فيّهذاّالنّطاقّهوّالحدثّفيّحد ّذاتهّودالالتهّالتيّتتحملّبدورهاّجزءّا ّمنّمسؤوليّةّفوزّحركةّالنّهضةّ
الرغمّمنّإدراكّحركة ّالنّهضةّأنّ ّالتّنافسّاالنتخابيّ ّليومّّ 52تشرينّاألولّّ/أكتوبرّ
ةّالمقاعدّ.وعلىّ ّ
ّ
بأغلبيّ
تصوراتّبلّمعركةّّعلىّشكلّالدّستورّوتوجّهاتهّالعامّةّ،إالّأنهاّ
مجّوال ّ
ّ5166ليسّمناسبةّتنافسّعلىّالب ار ّ
اختارتّالتسلحّببرنامجّّاستباقيّّكسبتّمنّخاللهّالمعركةّ-إلىّجانبّجملةّمنّالعناصرّاألخرىّبالتّأكيدّ-
بشكلّ ّفاقّتوقّعاتّالمراقبينّوالمحلّلينّ ّ ،وفاقّسقفّتطلّعاتّالنّهضةّنفسهاّفيّنسبّحصدّالمقاعدّ .وبهذاّ
تتأكّدّلناّفرضيّةّأنّ ّالسّلوكّاالنتخابيّ ّللتونسيّ ّفيّهذهّاالنتخاباتّربماّكانّفيّبعضّمناحيهّانفعاليّاّ ،لكنّ
كبيرّمنهّخياراّعقالنيّاّوسلوكّاّواقعياّراهنّفيماّراهنّعلىّمشروعاتّاقتصاديّةّ
ّ
األكيد ّأنّه ّكانّفيّجانبّ ّ
واجتماعيّةّوسياسيّةّتبسطتّلهّوبدتّأكثرّوضوحّاّوأيسرّهضمّاّ .
ّوتنطبقّهذه ّالحالّبشكلّ ّأو ّبآخرّعلىّتحليلّماّسمّيّبمفاجأةّالتأسيسيّ ّأو ّبـ"ظاهرة" ّالعريضةّالشعبيّةّ.
وهيّتيّارّسياسيّ ّمستقلّ ّومستجدّّ،أعلنّعنه ّيوم ّّ 2آذارّّ/مارسّّ ،5166ورشّحّقوائم ّفيّأكثرّمنّدائرةّ،
ّودخل ّالمعركة ّاالنتخابيّة ّمن ّدونّسابق ّتاريخ ّسياسيّ ّأو ّنضاليّ ّولكن ّببرنامجّ ّاقتصاديّ ّواجتماعيّ(ّ.)52
ّومهماّتكنّمستوياتّنقدناّلمدىّواقعيةّماّعّرضّفيّهذاّالبرنامجّ(الذيّاستخفّبهّعددّّكبيرّمنّالمراقبينّ
والمحلّلين ّونّعت ّبشتّى ّأوصاف ّالالمعقوليّة)ّ ،إال ّأنّه ّيمثل ّاجتهادّا ّطرح ّحلوال ّممكنة ّلمشاكلّ ّ ّومصاعبّّ
حياتيّةّتعيشهاّفئةّ ّالّيّستهانّبهاّمنّأبناءّالمناطقّالداخليّةّوالريفيّةّواألحياءّالفقيرةّوالمهمّشةّ ّ.وقدّيكونّ
المعطىّاالنفعاليّ ّوالتّعاطفّالوجدانيّ ّّ -ممثّالّفيّتحركّاالنتماءّالجهويّ ّّوعاملّالقرابةّوالدّمّونصرةّاألخّ
وابنّالعمّ ّّ -حاضرةّوصنعتّبعضاّمنّفّوزّقوائم ّالعريضةّفيّمنطقةّسيديّبوزيد ّّ -مربّعّاالنتماءّالقبليّّ

 13دعا باألساس إلى وضع دستور ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان والهوية العربية اإلسالمية لتونس وإقرار مبدأ مجانية الصحة للجميع وإسناد منحة
بطالة قدرها  111دينار تونسي لفائدة  511ألف من مستحقّيها ،باإلضافة إلى تمكين المسنّين من التنقل مجانا في وسائل النقل العمومي وإنشاء ديوان
للمظالم ووزارة خا ّ
صة بالع ّمال التونسيين في الخارج.
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لرئيسّتيّارّالعريضةّّ ّ،-ولكنّتلكّالعواملّالّيمكنّلهاّأنّتفسّرّنجاحّالمرشّحينّمنّخارجّذلكّالمربّعّ ّوفيّ
دوائرّ ّانتخابيّة ّممتدّة ّمن ّشمال ّالبالد ّإلى ّوسطها ّّواّلى ّجنوبها ّوحتّى ّخارجها ّ(الدائرة ّاالنتخابيّة ّفيّ
باريس/فرنسا)ّ ّ .ومن ّالمهم ّفي ّهذا ّالسّياق ّعدم ّالتّغاضي ّعن ّذكر ّتأثير ّاإلعالم ّوتوظيف ّتيّار ّالعريضةّ
الرغمّمنّ
اخبينّ.وعلىّ ّ
ّ
الشعبيّةّقناةّفضائيّةّيملكهاّرئيسّالتيّارّفيّالتّعريفّبالبرنامجّ ّوتقريبهّمنّأذهانّالنّ
الميل ّإلى ّعدم ّتضخيم ّحجم ّذلك ّالدّور ّفي ّالتّوجيه ّاآلليّ ّلخيارات ّالنّاخبينّ ،إال ّأنه ّال ّيمكن ّكذلك ّأنّ
يستهانّبهّبماّأنّ ّرئيسّتيّارّالعريضةّلمّيكنّموجودّا ّفيّتونسّ ،بلّكانّيديرّحملتهّمنّلندنّوعبرّقناتهّ
بشكلّ ّيوحي ّفعال ّبالغرابة ّويطرح ّالكثير ّمن ّاألسئلة ّعن ّأشكال ّالتّواصل ّالمختلفة ّومجريات ّالتّنسيق ّبينّ
مناصريّهذاّالتيّارّالذيّظهرّفيّيومّ ّوليلةّوسائرّعمليّاتّضبطّالقوائم ّواختيارّالمرشّحينّوادارةّالحملةّ
وتمويلهاّوغيرّذلكّمنّالتّفاصيلّاإلجرائيّة ّالتيّساهمّالحضورّاإلعالميّ ّاليوميّ ّلرئيسّالتيّارّمنّلندنّفيّ
ضبطّالعديدّمنهاّعلىّالهواءّمباشرةّّ .
هذاّ ،ويبقى ّكذلك ّشبح ّ"التجمع ّالدستوريّ ّالديمقراطيّ" ّّ -الغائب ّالحاضر ّفي ّمشهد ّانتخابات ّالمجلسّ
الوطنيّ ّالتأسيسيّّّ-عامالّمهمّاّذهبتّبعضّالقراءاتّإلى ّتأكيدّحضورهّبأشكالّ ّمختلفةّ.ومنهاّفرضيةّأنّّ
ّالمليوني ّمنخرط ّفي ّهذا ّالحزب ّقبل ّعملية ّحله ّبعد ّالثّورة ّقد ّتكون ّأعطت ّأصواتها ّفي ّانتخاباتّ
ّْ
تركة

التأسيسيّ ّإماّلتيّارّالعريضةّلمساندتهّأوّدعمهّ،أوّلحركةّالنّهضةّانتقامّاّوتشفّيّا ّمنّالمجتمعّالذيّلفظّبنّ
عليّوحلّالتجمّعّالدستوريّّالديمقراطيّّبحسبّماّعبّرّعنهّأنصارّالتّجمعّفورّقرارّحله(ّ ّ.)51
العقابيّواردةّفيّبعضّأبعادهاّالفرديّةّ،لكنّهاّتظلّّمستبعدةّبنظرناّفيّ
االنتقامي أو
تبقىّفرضيّةّالتّصويت
ّ
ّ
صيغها ّالجماعيّةّ،وذلكّلسببّ ّبسيطّوهوّأنّ ّالتجمّعّالدستوريّ ّالديمقراطيّ ّالمنحلّ ّلمّتتوفرّلديهّعناصرّ
توليفّقويةّبينّمنخرطيهّ ّ،وكان ّيفتقدّهيكليّاّإلى ّروابطّ ّنضاليّة ّمتينة ّكانّبإمكانهاّالصّمودّبعدّالثّورةّأوّ
السريّّ،فغابتّبذلكّكل ّإمكانات ّاالستثمارّالرمزيّ ّالتيّربماّكانّ
التحولّبالحزبّإلىّطورّالعملّالسياسيّ ّ ّ

بعدّتهاويّرأسّالنّظامّوتتابعّسقوطّرموزهّ.
ّ
انهارتّوحدتهّوتفتتتّمباشرةّ ّ
منّشأنهاّأنّتنقذّصورةّالحزبّ،و ّ

 14تتبنى هذه القراءة بعض الكتابات التي تعتبر أن تلك الكتلة ه ّد دت بالتصويت االنتقامي لفائدة النهضة منذ اعتصامها بمبنى "القبّة" والذي جاء في سياق
التص ّدي العتصام "القصبة" ،وهي الكتلة التي نعتها الوزير األوّل السابق مح ّمد الغنوشي عند تن ّحيه عن الحكم "باألغلبية الصامتة" .انظر :السموأل
راجي" ،قراءة في نتائج االنتخابات التونسية" ،الموقع اإللكتروني :الحوار المتمدن.1111/11/5 ،
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ّالمنضوين ّفي ّالتجمّعّ
ّ
وجف ّرصيده ّالنّضاليّ ّوالتاريخيّّ ،خاصّةّ ّبعد ّقرار ّمجموعة ّمهمّة ّمن ّالبورقيبيّين
حزبّجعلتّمنّالتّراثّالبورقيبيّمرجعيّتهاّاألساسيّةّ ّ.
سابقّاّالنّأيّبأنفسهمّعنهّبعدّالثّورةّوتأسيسّأ ّا
الروابط ّالحزبيّة ّّ -على ّاألقلّ ّفي ّبعدها ّالوجدانيّ ّّ -ال ّتزال ّفاعلة ّفي ّنفوسّ
واذا ّافترضنا ّجدال ّأنّ ّ ّ
مجموعات ّالمنخرطين ّالسّابقين ّفي ّالتجمّع ّالدستوريّ ّالديمقراطيّّ ،فإنّ ّالمنطق ّيدفع ّباتّجاه ّتصويت ّهؤالءّ
ابّالوليدةّالتيّتفرعتّبعدّالثّورةّعنّالتجمّعّالمنحلّّ.وقدّراهنّعددّّمنهاّفعالّعلىّتلكّ
ّ
لعددّمهمّّمنّاألحز
الكتلةّاالنتخابيّةّ ،ولكنّالنّتائجّلمّتعكسّأثراّواضحّاّالستم ارريّةّالحسّ ّالسياسيّ ّ"التجمعيّ"ّفيّنفوسّبعضّ
ّأرد ّالشّعبّ
المجموعات ّمن ّالنّاخبينّ .بل ّإنّ ّنتائج ّاالنتخابات ّأكدت ّأنّ ّرسالة ّالعقاب ّالجماعيّ ّالتي ّا
التونسيّ ّتوصيلها ّلألحزاب ّذات ّالخلفيّة ّالتجمّعيّة ّواستبعادها ّمن ّالمشهد ّالسياسيّ ّواقصائها ّمن ّأغلبّ
الدّوائرّ ،كانت ّمن ّأكثر ّرسائل ّيوم ّّ 52تشرين ّاألولّّ/أكتوبر ّّ 5166وضوحّا ّوبالغةّ ّ ّوبشكلّ ّفاق ّبدورهّ
حدودّالتوقّعاتّ.بلّوربماّرأى ّالبعضّأنّ ّالنّاخبّالتونسيّ ّلمّيرحمّحتّىّتلكّاألحزاب ّالتيّتعدّ ّنفسهاّذاتّ
رصيدّنضاليّ ّ(كالحزبّالديمقراطيّ ّالتقدميّ)ّ ،الّلشيءّإالّألنّهاّأعلنتّالتّقاربّمعّأنقاضّالتجمع ّ ّوفتحتّ
قوائمهاّاالنتخابيّةّأمامّبعضّأعضائهّالسّابقينّ ،واستماتتّفيّرفضّإقصاءّالتجمّعيّينّمنّترشيحّأنفسهمّ
النتخابات ّالمجلسّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّفيّمراحلّصياغةّالقانونّاالنتخابيّ ّالحاليّفيّإطارّالمداوالتّبشأنّ
"الفصلّّ"62القاضيّبمنعّكلّمنّتحملّمسؤوليّةّسياسيّةّفيّالتجمّعّالمحلّّمنّالترشّحّ.وهوّماّجعلّتلكّ
األحزاب ّتتخلفّعنّالمواقعّاألماميّةّفيّنتائجّانتخاباتّالتأسيسيّ ّعلىّالرغمّمنّتأكيدّنتائجّسبرّاآلراءّ
ةّقبلّاالنتخاباتّتبوئهاّمراتبّّمهمةّ ّ.
ّ
المختلفةّالمنجز
ومنّالمفيدّاإلشارة ّإلى ّأنّهّخالفّاّللمتوقّعّكذلكّ ،لم ّيحملّموسمّالتأسيسيّحصادّاّيّذكرّألصحابّالقوائمّ
المستقلّةّ.وكانتّنتائجهاّدونّالمتوقّعّبكثيرّ،خاصّةّّبالمقارنةّمعّوزنهاّالكميّ،حيثّبلغّعددهاّّ122قائمةّ
مترشّحةّمنّأصلّّ6265قائمةّ ّ،ومقارنةّّبثقلهاّالنوعيّّالذيّجعلّمنّبعضهاّيحملّأسماءّمهمّةّلمناضلينّ
ولشخصيّاتّوطنيّةّمشهودّلها ّبالنّزاهةّوبالصّدقّوالكفاءةّفيّميادينّ ّمهنيّةّمختلفةّكالقضاءّوالتّعليمّالعاليّ
والمحاماةّوغيرّذلكّمنّالمجاالت .وقدّاختارّهؤالءّخوضّاالنتخاباتّفيّاستقالليّةّعنّاألحزابّمعّاعتقادّّ
راسخّفيّأهميّةّوزنهمّاالجتماعيّ ّومكانتهمّالمتميّزةّفيّالمجتمعّوفيّأذهانّالعمومّ.وهو ّما ّلمّتؤكّدهّعلىّ
خالفّذلكّنتائجّالتأسيسيّّ ّ .وتحتملّحركةّتغييبّالكفاءاتّالوطنيّةّالمستقلّةّعنّمقاعدّالمجلسّالتأسيسيّّ
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في ّظل ّحضورّ ّنوعيّ ّمغاير ّلشخصيّات ّغير ّمعروفة ّوطنيّا ّوذات ّمستويات ّتعليميّة ّوخلفيّات ّنضاليّةّ
متباينةّ،تفسيراتّموضوعيّةّتتّصلّبالسّياقّالسوسيوسياسيّّلهذهّاالنتخاباتّ،كماّيتّصلّبعضهاّاآلخرّبأبعادّّ
ذاتيّة ّللمترشّحين ّأنفسهم ّولنوعيّة ّخطابهم ّوأساليب ّتفاعلهم ّمع ّالحدث ّاالنتخابيّّّ .وال ّشكّ ّفي ّأنّ ّاستبعادّ
المستقلّينّمنّمقاعدّالمجلسّالّيحملّفيّحد ّذاتهّّ ّ -وبأيّ ّصورةّمنّالصّورّ– ّمعانيّعدمّتقديرّلمكانةّ
بعضهمّالمتميّزةّفيّقلوبّالنّاسّأوّعدمّاالعتبارّالمعنويّّلمواقعهمّاالجتماعيّةّوأرصدتهمّالنضاليّةّ،بقدرّماّ
ّوعمليات ّالمضاربةّ
يبرهن ّببساطة ّعلى ّأنّ ّالمحددات ّالعامّة ّلالختيار ّفي ّصلب ّهذه ّالمعركة ّاالنتخابيّة ّ
السياسيّةّوقوانينّاللّعبّكانتّمتّصلةّبغيرّذلكّ.وربماّيدركّعددّمهمّ ّمنّالنّاخبينّأنّ ّبعضّالشّخصياتّ
المستقلّة ّبخلفيّاتها ّالقانونيّة ّوالجامعيّة ّورصيدها ّالوطنيّ ّكان ّبإمكانها ّأن ّتكون ّاألقدر ّعلى ّالمساهمة ّفيّ
صياغة ّالدّستور ّالجديدّمن ّالتشكيلة ّالحاليّة(ّ )52للمجلس ّالتأسيسي ّالتي ّأفرزتها ّالنّتائجّ– ّوبعضها ّأسماءّ
اّعلىّأشخاصّمهماّثقلّ
ّْ
نكرةّعلىّالمستوىّالوطنيّّ ،-ولكنّالمراهنةّكانتّعلىّكتلّحزبيّةّولمّتكنّمطلقّ

ليصوت ّلحزبّّ
وزنهم ّالماديّ ّوالمعنويّّ .فالنّاخب ّتوجّه ّإلى ّصناديق ّاالقتراع ّفي ّجميع ّالدّوائر ّاالنتخابيّة ّ ّ
وليسّلمجموعةّأفرادّ ،وكانّفيّغالبّالحاالتّيجهلّأسماءّمنّهمّفيّالقوائمّ،والّأدل ّعلىّذلكّمنّأنّّ
حزبّ.فالمعركةّكانتّإذّاّمعركةّ
ورقةّالتّصويتّفيّحد ّذاتهاّلمّتتضمنّإال ّرموزّقوائم ّوأرقامها ّّوأسماءّأ ّا
قوى ّوكتل ّحزبيّة ّولم ّتكن ّمعركة ّأشخاص ّفرادى ّوال ّمعركة ّمكانات ّاجتماعيّة ّأو ّأرصدة ّمعنويّة ّألفرادّ،
ّولذلكّلمّيجدّالمستقلّونّلهمّحظّاّفيّركحّهذاّالصّراعّ،وبالقدرّالذيّاستقوتّأوزانّالكتلّالحزبيّةّالمتنافسةّ
فيّمختلفّحلباتّالصّراعّ ّومساحاتهّوتضخّمتّقواعدهاّاالنتخابيّةّ،ضاقتّالدّوائرّعلىّالمستقلّينّوانكفأتّ
قوائمهمّعلىّذاتهاّ ّوتضاءلتّحظوظهمّفيّالنّفاذّللمجلسّالتأسيسيّّ .
ّتبررّ
وقد ّيفرض ّالتّحليل ّالموضوعيّ ّفي ّهذا ّالنّطاق ّإثارةّجملة ّمن ّالعوامل ّالموضوعيّة ّاألخرى ّالتي ّقد ّ
جانبّاّمنّاستبعادّالمستقلّينّمنّمقاعدّالمجلسّالتأسيسيّّ،الذيّيبقىّفيّنظرناّاستبعادّاّعفويّاّوغيرّمتعمّدّ.
ّومن ّذلك ّمسائل ّتمويل ّالدّعاية ّوأساليب ّالنّفاذ ّإلى ّمواطن ّالثّقل ّاالنتخابيّ ّوالقدرة ّالماديّة ّوالتنظيميّةّ
واللوجستيّة ّللمستقلّين ّأمام ّاآللة ّالحزبيّة ّالتيّبدت ّأكثر ّاستعدادّا ّللعقبة ّالكّؤود ّواألقدر ّعلىّتعبئةّجمهورّ

 15ض ّمت هذه التشكيلة  87مقعدا لرجال تعليم من مختلف األصناف والرتب (من بينهم  12من التعليم العالي) ،وض ّمت  31محاميا ،ومجموعة  12من
األطباء والصيادلة ،وأما بقية المقاعد ف متنوعة كالمهندسين واإلطارات البنكية وعدد من الموظفين اإلداريين وأصحاب شركات خاصة ورجال أعمال
ومستثمرين .و شملت هذه التشكيلة بعض الرياضيين ورئيس جمعية رياضية ومخرجة سينمائية .وشملت  2مقاعد ظفر بها معطّلون عن العمل ،و 9مقاعد
أخرى لمتقاعدين من سلك التعليم وإداريين سابقين.
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النّاخبينّواعداد ّالقوةّوالتسلح ّبالفكرة ّوالمادّةّوالبشرّّ .وهناكّّ -إلى ّجانب ّذلكّّ -نوعيّة ّخطاب ّالمستقلّينّ
ّمنحصر ّفي ّالغالب ّفي ّمربّع ّالنّخبة ّوأفضية ّالمؤتمرات ّوحلقاتّ
ّا
والجمهور ّالذي ّتم ّاستهدافه ّوالذي ّظل
النّقاش ّواالجتماعات ّالضيّقةّ ّ .وقد ّتطرح ّأسئلة ّمهمة ّعن ّدور ّالقانون ّاالنتخابيّ ّالحاليّ(ّ )51في ّعمليّةّ
االصطفاءّوماّأدّى ّإليهّتوظيفهّمنّنتائجّ ّمخالفةّلالنتظاراتّ ،ولكن ّمختلفّهذهّالعواملّالموضوعيّةّعلىّ
أهميّتهاّفيّتبريرّجانبّمنّذلكّاالستثناء ّالطبيعيّ ّللمستقلّينّمنّمقاعدّالمجلسّالتأسيسيّّ ،تبقىّبنظرناّ
ثانويّةّفيّتوضيحّاألسبابّالفعليّةّوالحاسمةّفيّذلكّاالنسحابّالصّامتّمنّالصّورةّ .
وجدير ّبالمالحظة ّأنّ ّهذا ّاالنسحاب ّلم ّيستثن ّكذلك ّحالة ّعدد ّمن ّاألسماء ّالنقابية ّالمعروفة ّالتي ّاختارّ
بعضهاّدخولّالمعركةّعبرّقوائم ّمستقلّةّ ،أو ّدخولهاّباالنضمامّإلىّقوائم ّأحزاب ّعماليةّوليدة ّانبثقتّمنّ
رحمّالمنظّمةّالعمّاليةّ"االتّحادّالعامّّالتونسيّّللشّغل"ّ.ولكنّنتائجّالتأسيسيّّلمّتحملّصدّىّعماليّاّيذكرّ،الّ
فيّمستوىّالقوائم ّالمستقلّةّوالّفيّمستوىّاألحزابّالعمّاليّةّ .وغابّعن ّالمجلس ّوزنّاالتّحادّالذيّلمّيعتدّ
هاّ،وهوّالطّرفّالذيّيّحسبّلهّولقواعدهّبدرجةّ
الغيابّعنّالمشهدّالسياسيّ ّفيّتونسّالّقبلّالثّورةّوالّبعد ّ
أساسيّةّتحريكّأجيجّالتمردّفيّجهاتّالبالدّالداخليّةّمنذّاألحداثّاألولىّليومّّ 67كانونّاألولّّ/ديسمبرّ
ّللتحركات ّفيّ
ّ
ّ ّ ،5161وتحسب ّله ّجملة ّمن ّاألدوار ّالفاعلة ّفي ّتحريك ّالمشهد ّوتوجيه ّالبوصلة ّالعامّة
األشهرّاألولىّبعدّالثورةّ.ويذكرّفيّهذاّالصّددّأنّ ّاالتّحادّالعامّ ّالتونسيّ ّللشّغلّكانّمنّالقوىّالبارزةّفيّ
تصفيف ّالمشهد ّالسياسيّ ّلتونس ّالمستقلّة ّوتأثيثه ّمن ّخالل ّحضوره ّالبا ّرز ّككتلة ّمحوريّة ّفي ّانتخاباتّ
المجلس ّالتأسيسيّ ّاألول ّسنة ّّ ،6521فهل ّينذر ّهذا ّالغياب ّاليوم ّبتراجعّ ّمثير ّللدّور ّالعماليّ ّوللمركزيّةّ
النقابيّةّفيّالتّأثيرّفيّالمشهدّالسّياسيّ ّالتونسيّ ّخاصّةّفيّضوءّمستجدّاتّهذاّالمشهدّبعدّثورةّ5166؟ّ
ةّوالتعدّديّةّالحزبيّةّالتيّ
هذاّالمشهدّالمتّسمّبظهورّالعبينّجددّفيّالملعبّالسياسيّ ّبحكمّالتعدديّةّالنّقابيّ ّ
فرضتّنفسهاّّرافدّاّمهمّاّ ّوسندّاّضروريّاّلمسارّانتقالّّديمقراطيّّبصددّالتشكلّ ّ.

 12لم يسلم القانون االنتخابي المعتمد في انتخابات  ،1111والقائم على مبدأ أفضل البقايا ،من انتقادات عديدة ح ّملته عبرها بعض األحزاب والمستقلون
الذين لم يتم ّكنوا من انتزاع عدد من المقاعد مسؤولية فشلهم ،نظرا ألنه فتح بابا كبيرا أمام حركة الترشح مع تعليق آمال أكبر بحظوظ الفوز ،ولكنه في
واقع األمر وعلى خالف المتوقّع لم يكن كذلك .واعتبروه كذلك مسؤوال عن كثرة القوائم التي اعتقدت في درجات إنصاف القانون للقوائم واألحزاب ذات
األوزان ال ّ
ضعيفة واألمل في تشريكها في المجلس ،بحيث ساهم ك ّل ذلك في حركة تشتيت كبيرة ألصوات الناخبين .ويذكر أيضا أن عددا من القانونيين
اعتبروا ّ
أن القانون االنتخابي قد تسبّب كذلك في ظلم حركة النهضة بحرمانها من عدد ال يستهان به من المقاعد ومن األصوات .وهو ما يفسّر إلى ح ّد ما
الهدف األوحد من مبدأ أفضل البقايا والمتمثل في الحجب القانوني المستبق الحتكار مقاعد المجلس من قوّة تمثيلية مسيطرة لحصولها على أغلبية
األصوات.
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اطنية
ابعا -انتخابات
التأسيسي :امتحان ّ
طية ودروس المو ّ
الديمق ار ّ
ر ً
ّ

علىّقدرّماّحملتهّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّمنّمفاجآتّغيرّمتوقّعةّ،وعلىّقدرّمخالفةّ

تلكّالنّتائجّللتوقّعاتّ،وعلىّقدرّماّاستنزفته ّمنّوقتّتونسّقبلّإجرائهاّمنّجدلّوحل ّوعقدّ ،واحتجاجاتّ
واعتصاماتّ،فإنّهاّجاءتّكذلكّحبلىّبالدّرّوسّ ّ.
تقررتّاالنتخاباتّفيّالمناسبةّاألولى ّليومّّ5166/17/51
ومنّالمفيدّالتّذكيرّفيّهذاّالنّطاقّبأنّهّمنذّأن ّ ّ
ثمّّتأجيلهاّللموعدّالثّانيّ،كانتّهواجسّعدمّثقةّالتونسيّينّفيّنجاحّالمسارّالديمقراطيّّكبيرةّ،وكانّالشّعورّ
بالخيبةّالسياسيّةّيسيطرّعلىّالوعيّالمواطنينّواّحساسهمّ.وظلّّالحّكمّالمسبقّبفشلّاالنتخاباتّالمتوقّعةّّ-
إمّاّبعدمّإجرائهاّمطلقّاّأوّبتزويرهاّأوّبإفشالهاّعبرّافتعالّالعنفّمنّقبلّمجهولينّيّنعتونّدائمّاّبأعداءّ
استمرت ّفعاليّة ّالخيبات ّالسياسيّة ّالسّابقة ّفي ّالسّيطرة ّعلى ّذوات ّالمواطنينّ
الثورة ّّ -هو ّسيّد ّالموقفّّ .و ّ
والشعورهمّوفيّتغذيةّالهواجسّوتوقّعّفشلّاالنتخاباتّ .وسيطرّالخوفّالمرضيّ ّعلىّالثّورةّالجنينيّةّليفعلّ
استمرت ّشبكات ّالتّواصل ّاالجتماعيّ ّتتناقلّ
فعله ّفي ّالسّاحات ّاالجتماعيّة ّ ّوفي ّالسّاحات ّاالفتراضيّةّ .و ّ
اتّوالتّصريحاتّالمربكةّللمعنويّاتّ
سريب ّ
األخبار ّبسرعتهاّالمعهودةّ ّوقدرتهاّالفائقةّعلىّتدا ّول ّالشّائعاتّوالتّ ّ
بشأنّمؤامراتّتحويلّوجهةّالثّورةّووأدّمسارّاالنتقالّالديمقراطيّّ.ولمّتّهدّئّتطميناتّرئيسّالحكومةّالمؤقّتةّ
منّروعّالمواطنينّّوالّاألحزابّالتيّظلّّكلّمنهاّيهدّدّبطريقتهّبالتدخلّفيّحالّحدوثّأيّّطارئّقدّيّحولّ
دون ّإجراء ّالموعد ّاالنتخابيّّّ .واّلى ّيوم ّالتّصويتّ ،كانت ّاألجواء ّاالجتماعيّة ّوالسياسيّة ّمتوتّرة ّومشحونةّ
الرغمّ
بالخوفّمنّمجهولّترصّدتّلهّالحكومة ّالمؤقّتة ّبحشدّ ّأمنيّ ّوعسكريّ ّالفتّوغيرّمعتادّ ّ.ولكنّعلىّ ّ
منّكل ّذلكّ ،وجدتّتونسّنفسهاّمنذّالسّاعاتّاألولىّليومّّ 52تشرينّاألولّّ/أكتوبرّّ 5166أمامّطوابيرّّ
طويلةّمنّالمواطنينّتصطفّ ّأمام ّمختلفّمكاتبّاالقتراع ّمحقّقةّ ّبذلكّنسبةّمشاركةّفاقتّالتوقّعاتّ ،حيثّ
بلغتّالنّسبةّالعامّةّللمشاركةّّ%21.6داخلّتونس(ّ)57وّ%25فيّالدّوائرّاالنتخابيّةّفيّالخارجّ ّ.
أثارّإعجابهّفيّسيرّعمليّةّتصويتّالتونسيّينّيومّّ52تشرينّاألولّّ/أكتوبرّّ،5166
ّْ
ّوفيّسؤالّّلهّعنّماّ

أجاب ّالبرلمانيّ ّأندرياس ّغروسّ ،الذي ّجاء ّإلى ّتونس ّعلى ّرأس ّفريقّ ّمن ّالمراقبين ّالتّابعين ّللجمعيّةّ
 18بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،بلغت أعلى نسبة مشاركة بين الدوائر االنتخابية  %22في دائرة قبلي في الجنوب الغربي
التونسي ،وأقل نسبة  %47في دائرة سليانة في الوسط الغربي ،وتجاوزت نسبة المشاركة  %21في أربع دوائر انتخابية من أصل  18دائرة داخل
تونس.
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البرلمانيّة ّلمجلس ّأوروباّ ،بقولهّ "ّ :أوالّ ،وقوف ّاألشخاص ّبكرامة ّوشعورهم ّبالفخر ّواستعدادهم ّلالنتظارّ
ساعتينّوثالثّساعاتّفيّساحاتّالمدارسّقبلّاالقترابّمنّصندوقّاالقتراعّإليداعّورقةّالتّصويتّ.وقدّ
مرت ّالعمليّة ّفي ّأجواء ّسادها ّالهدوء ّوالكرامة ّوالشّعور ّبالمسؤوليّة ّبصورة ّال ّتكاد ّتصدّقّ .وشعرنا ّلدىّ
ّ
المواطنين ّالذين ّتجاوزت ّنسبة ّمشاركتهم ّفي ّاالنتخابات ّّ ،%51حتّى ّفي ّالقرى ّالمعزولة ّالبعيدة ّمئاتّ
ّمرةّمنذّمئةّ
ّفألول ّ
الكيلومترات ّعن ّالعاصمة ّتونسّ ،بأنّهم ّفخورونّومستعدّون ّالغتنام ّاللحظة ّالتاريخيّةّ .
عامّ،تمتّعّالتونسيّونّبحريّةّاختيارّهيئةّ(حاكمة)ّوبمنحهاّالشرعيّةّ،وقامواّبذلكّبشكلّ ّفريدّمنّنوعهّتقريبّاّ
فيّتاريخّالديمقراطيّةّفيّالعالمّمنذّالثّورةّالفرنسيّةّ.فالدّيمقراطيةّهيّدائمّاّعمليّةّذاتّمراحلّ،واليومّأنج ـزتّ
فيّتونسّمرحلةّواعدةّبكلّّخيرّلهذاّالبلد"(.)52
وجدّالمواطنونّالتونسيّونّإذّاّأنفسهمّّ -منّمختلفّالمستوياتّالتعليميّةّ ،ومنّمختلفّالشّرائحّاالجتماعيّةّ،
ومنّمختلفّالرتبّوالمسؤوليّاتّ–ّيصطفّونّ،
ّ
ومنّمختلفّاألعمارّمنّشبابّّوكهولّّوشيوخّّمنّالجنسينّ،

وينتظر ّالكلّ ّدوره ّمن ّدون ّتعدّ ّألحد ّمنهم ّعلى ّدور ّاآلخر ّبلغ ّشأنه ّاالجتماعيّ ّما ّبلغ(ّ .)55واّْلتحّمّ

التونسيّونّوالتونسيّاتّّ-فيّلحظةّ ّتاريخيّةّمشهودةّ-بمواطنيّتهمّ ،التيّكانتّمغيّبةّفيهمّلعقود ّطويلةّ ،حينّ
غمسوا ّأصابعهم ّفي ّقارورة ّالحبر ّاالنتخابيّ ّكما ّيقتضيه ّالواجب ّعلى ّكلّ ّمن ّرام ّأداء ّواجب ّالتّصويتّ
يومهاّّ ،والمفروضّعلىّكل ّمنّاختارّطوعّاّالتوجّهّإلىّمكاتبّاالقتراعّواختارّقبل ّذلك ّطوعّاّالتّسجيلّفيّ

ولكنّتحركتّفيّدواخلهّ
ّ
نّقبلّفيّعمليّةّالتّصويتّ
القوائم ّاالنتخابيّةّ ّ،وكذلكّعلىّكلّ ّمنّلمّيرّفائدةّ ّم ّْ

مواطنيّتهّيومهاّ،فهرعّقبلّأنّتفوتّعليهّالفرصةّفيّالبحثّعنّاسمهّفيّمكانّماّواإلدالءّبصوته(ّ .)21

وتحول ّغمس ّسبابة ّاليد ّاليسرى ّفي ّالحبر ّّ -الذي ّتردّدت ّالهيئة ّالعليا ّالمستقلّة ّلالنتخابات ّفي ّاعتمادهّ
وتخوفت ّمن ّردود ّالفعل ّبشأنه ّكونه ّحركة ّتبدو ّغير ّحضاريّة ّوقابلة ّللعديد ّمن ّالتّأويالتّ -إلى ّمصدرّ
ّ

للفخرّوللتّباهيّبينّالمواطنينّمنّمختلفّالشّرائحّوالمستوياتّاالجتماعيّةّ.وأصبح اإلصبع الملطّخ بالحبر

رمز للحظة تمايز وعالمة فارقة بين من استجاب لنداء مواطنيته وبين من رفض االنصياع لها وخشي
ًا
الميتين،
داال بين عهود من تهميش المواطن واالفتراء عليه
تجريبها؛ وفاصال ّ
بالصناديق الكاذبة وبأصوات ّ
ّ

 17كمال اللطيف" ،أندرياس غروس :التونسيون أوجـدوا المثال الذي يتعيّن االقتداء به" ،موقع سويس أنفو.1111/11/15 ،
 19تداولت شبكة الفايس بوك االجتماعية صورا معبّرة لوزراء حاليين ولمسؤولين سياسيين كبار في الحكومة الحاليّة يصطفّون في طوابير المقترعين
ينتظرون دورهم مث لهم مثل الجميع ،وهي ظواهر لم يعتدها المواطن التونسي من قبل .حيث كانت تطغى ثقافة التبجيل المبالغ فيه للشخصيات السياسية
من مختلف الرواتب مقابل غياب ح ّد أدنى من االعتبار المعنوي لعا ّمة الناس وللمواطن "البسيط" .وتداولت كذلك بعض أشرطة الفيديو الموثّقة الحتجاج
المواطنين على رئيسة قائمة لم تحترم دورها في الطّابور وطلب منها االصطفاف مثل غيرها على الرغم من ّ
أن القانون االنتخابي يمنح رؤساء القوائم
ح ّ
ق المرور المباشر للتّصويت.
 31تركت الهيئة المجال مفتوحا يوم االنتخاب لهؤالء الذين تخلّفوا عن التسجيل في القوائم االنتخابية لإلدالء بأصواتهم في مكاتب خا ّ
صة.
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الصندوق ،يشهد في حضرتها ذلك الحبر للمواطن بأن ال تصويت بعد اليوم
يؤسس لعالقة مغايرة مع ّ
وعهد ّ
لغير أحياء يرزقون .وربماّالّيختلفّتسارعّنسقّإقبالّالتونسيّينّعلىّغمسّاألصابعّفيّالحبرّيومّّ52
تشرينّاألولّّ/أكتوبرّّ -ّ 5166إال ّفيّبعضّتفاصيلهّ -عنّنسقّتداعّيّمختلفّجهاتّالبالدّومختلفّ

األفرادّمنّأبناءّالمناطقّوالتحامهمّبحركةّالتمردّواالحتجاجّتلبيةّ ّلنداءّالثّورةّواستجابةّ ّلصرخةّالبوعزيزيّ

قهر ّيوم ّّ 67كانون ّاألولّّ/ديسمبر ّّ ،5161أو ّعن ّتسارع ّوتيرة ّتداعيّ
الذي ّأضرم ّالنّار ّفي ّنفسه ّ ّا
التونسيّين ّإلىّااللتحاق ّبشارع ّالحبيب ّبورقيبةّيومّّ 61كانون ّالثانيّّ/يناير ّّ 5166من ّأجل ّالصّراخ ّفيّ
وجهّبنّعليّبكلمةّارحلّ(ّ،)Dégageسوىّفيّأنّ ّالتّداعيّاألولّكانّمطالبة ّبالكرامةّبينما ّكانّالتّداعيّ

ّاألول ّمن ّأجل ّحلم ّقد ّيتحقّقّ ،وكان ّالثاني ّمن ّأجل ّحقيقة ّثابتةّ .ولعلّ
الثاني ّممارسةّ ّلهاّ .كان ّالموعد ّ

الوطني المتجانسّالذيّمنحّعمومّمناطقّالبالدّقوةّالشّعورّ
الزمن
المناسبتينّكانتاّلحظاتّمميّزةّفيّنشأةّ" ّ
ّ
باالنتماءّإلىّحركةّشعبيّةّعارمةّتسامىّفيهاّالكلّّفوقّضيقّاألفقّوالحساباتّالضيّقةّ.إنّهاّلحظةّاكتظاظّ

الحيّزّالعامّّبالمواطنينّ،ولحظةّالتّسييسّالشّاملّ،وشعورّكلّّفردّبأنّهّمسّؤولّكمواطنّ،إنّهاّلحظةّالمواطنيةّ

فيّتونس"(ّ ّ.)26وكانتّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّّالتأسيسيّّفيّتونسّبذلكّلحظةّثانيةّ(بعدّالثّورة)ّفريدةّمنّ
الزيغ ّومحّت ّم اررة ّالحياة ّالسياسيّة ّالسّابقة ّوقّبرت ّكلّ ّمهاتراتّ
نوعها ّقوية ّبدروسها ّالتي ّشطبت ّآثار ّ ّ

االستخفافّبمواطنيّةّالمواطنّالتونسيّّ.ووضعتّفيّذاتّاللّحظةّعلىّالمحكّفرضيّاتّغربيةّشكّكتّسابقّاّ

في ّجهوزيّة ّمجتمعاتنا ّلممارسة ّالديمقراطيّةّ ،وفي ّأط ّروحات ّداعية ّلحقنها ّبالديمقراطيّة ّعلى ّجرعات(ّ.)25

ّوعلى ّالرغم ّمن ّأنّ ّهذا ّالموعد ّاالنتخابيّ ّجاء ّفي ّشكل ّ"درس ّافتتاحي" ّفي ّباب ّالديمقراطيّةّ ،فإنّه ّأتاهاّ
باقتدارّّكبيرّمنّبابهاّالواسعّوجاءّبهاّفيّجرعةّّواحدةّ ّ.ولمّتمنحّصناديقّاقتراعّالمجلسّالوطنيّّالتّأسيسيّّ

ألول ّمرةّالمواطنّالتونسيّ ّ– ّبأحجامهّاالقتصاديّةّواالجتماعيّةّوالثّقافيّةّوألوانهّالسياسيّةّالمتباينةّ -فرصةّ
ّ
ألولّمرةّفرصةّالتّعديلّوالتّغييرّوالتحكمّ
اختيارّحر ّلمرشّحينّلصياغةّالدّستور ّفحسبّ،ولكنّمنحتهّكذلكّ ّ
في ّشأن ّالبالد ّالذي ّكان ّمحرما ّعليه ّفي ّسالف ّالعهودّ ّ .ولقد ّكانت ّصناديق ّالتأسيسيّ ّرحبة ّبما ّمنحتهّ

للمواطن ّالمقموع ّلعقود ّطويلة ّمن ّفرص ّتضمينها ّانفعاالته ّالمكتومة ّ ّوتحميلها ّمختلف ّمشاعر ّالعقابّ
رتّمعّأولّورقةّتصويتّحقيقيّةّفيّتاريخّالبالدّأشكالّالتّعبيرّالمتراوحةّ
ّ
والتشفيّواالنتقامّّواالنتشاءّ.وتغيّ

ّعبرها ّالتّعبير ّالحضاريّ ّعن ّمستوياتّ
سابقّا ّبين ّالعنف ّوالمخاتلة ّوالمحاباة ّإلى ّخطوة ّديمقراطيّة ّتمأسّس ّ
الرضاّ .ومباشرةّ ّبعدّاإلعالن ّعنّالنّتائجّ ،تبادلّالجميعّالتّهانيّوهنأّ
درجاتّالقبولّو ّ
ّ
الرفضّ ّو
االستهجانّو ّ
ّ
"الخاسرون" ّمن ّفازّ ،فكانت ّلحظة ّأخرى ّكشفت ّعن ّتقاليدّ ّجديدة ّوليدة ّامتحان ّالدّيمقراطيّةّ ،عبّّرت ّعنّ

 31عزمي بشارة" ،زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب" ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.1111/11/15 ،

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/80b11590-87bf4247-921d-fa7dc67e6a45

 31عبّر عن مثل هذه األفكار علن ا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في حديثه عن سبل إرساء الديمقراطية في دول المغرب العربي.
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ّواالنصياع ّلهاّ ،واالنقيادّ
استيعاب ّمبكر ّلدروسها ّوعن ّوعيّ ّمستجدّ ّبضرورة ّاحترام ّنتائج ّالصّندوق ّ
ألخالقيّات ّالتّعايش ّالمشتركّ ،وتقبل ّاآلخرّ ،والتّنازع ّالحضاريّ ّوالّراقي ّمن ّأجل ّاإلسهام ّالبناء ّفي ّتصورّ

المستقبلّ ّ.

اّومنّاعتبرّنفسهّخاسراّوعمّنّظفرّبمقاعدّّفيّالمجلسّ
ّ
ّولكنّاألكيدّأنهّبغضّالنّظرّعمّنّاعتبرّنفسهّرابحّ
ومنّلمّيظفر ّمنّمختلفّاألسماء ّواألحزاب ّّوالقوائمّ،فإنّ ّالجميعّفائزونّ ّ،وتونسّهيّالفائزّاألكبرّ ،حيثّ

صنعت ّإرادة ّشعبها ّالذي ّكان ّ"يريد ّإسقاط ّالنّظام" ّذلك ّالفوزّ .ونجحت ّتونس ّوشعبها ّبامتياز ّمع ّمرتبةّ

فيّأولّامتحانّللدّيمقراطيّة.
الشّرفّ ّ

خاتمة
جسدت ّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّالتأسيسيّ ّمناسبةّ ّتاريخيّةّلحركةّتصالحّمختلفةّاألبعادّّواآلمادّ.فلمّتكنّ

انتخابات ّلممثّلين ّيختارهم ّالشّعب ّلمهمّةّكتابة ّدستور ّجديدّلتونس ّفحسبّ ،بل ّكانت ّأبعد ّمن ّذلك ّداللةّّ
وأكثرّعمقّاّ.كانتّفرصةّ ّإلعادةّاكتشافّتوازنّب ّوصالت ّالهويةّالتيّظنّت ّبها ّالظّنونّواعتقدّالبعضّأنّهاّ

ارتبكت ّواختلّ ّتوازنهاّ ّ .وكانت ّفرصة ّإلعادة ّثقة ّالمواطن ّفي ّمشهد ّسياسيّ ّتلطّخ ّباالستهتار ّبالفردّ
وباستبعادهّالعلنيّ ّمنّدوائرّاالستشارةّوتحديدّالمصيرّ.لقدّكانت ّتجربةّتصالحّللتونسيّينّمعّأنفسهم ّأوالّ،
ومعّبعضهمّالبعضّثانيّاّ،ومعّماضيهمّوحاضرهمّالسياسيّّواالجتماعيّّثالثّاّ ّ.

وعلىّاألهميّة ّالمرحليةّلكل ّماّجادتّبهّمرحلةّماّقبلّانتخاباتّالتأسيسيّ ّوماّبعدهاّمنّدروسّوعّبرّوماّ
نقشتهّمنّطيبّاألصداءّوبالغّاألثرّ،يبقىّمنّالمفيدّالقولّإنّّانتخاباتّالتأسيسيّّقدّمتّكذلكّرسائلّبليغةّ

لمختلفّالالعبينّالسياسيّينّالحاليّينّأو ّكلّ ّمنّستسولّلهّنفسهّالدّخولّيومّاّإلى ّذلكّالملعبّمنّالعبينّ

جددّّ،بأنّالّتسامحّ ّمستقبالّمعّمحترفيّاالستخفافّبالمواطنيةّ ،لقدّذاقت ّتونسّحالوةّتجربةّالديمقراطيّةّ
ولنّتتنازلّعنهاّيومّاّكلفهاّذلكّماّكلفهاّمنّحبرّّومنّصناديقّ .

مسارّتنكرّفيهّالنّظامّالسياسيّّ
أولّنتيجة ّتلخصّ ّا
وانّكانتّصناديقّانتخاباتّالتأسيسيّ ّفيّسنةّّ ّ 5166

للمجتمعّولمسؤوليةّحملّأمانتهّفأدارّذلكّالمجتمعّلهّظهرهّبعدّطولّاحتمالّ،فإنهّمنّالمؤكّدّأنّّالصّندوقّ
سيكونّمنّهناّفصاعدّاّالشّاهدّاألصدقّعلىّمنّيراهّالشّعبّاألحقّ ّبحملّتلكّاألمانةّ ّ،وسيظلّ ّشبحّذلكّ

الصّندوقّيطاردّكلّّمنّسيخونّاألمانةّأوّمنّسيتبدّىّأنهّدونّشرفّّحملهاّ.
ّ
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