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 * خشانة رشيد

 

: هً رئٌسٌة سمات بخمس أكتوبر/االول تشرٌن 25 فً المقررة الرئاسٌة االنتخابات ستتسم

 بالصور إن سنة، من بأكثر االنتخابات قبل لحملته الدولة أجهزة جمٌع ُعبئت الذي الحاكم الحزب لمرشح ساحق فوز •
 التجمع "حصول• . المختلفة اإلعالم وسائل فً أم والخاصة، العمومٌة المبانً وعلى والساحات الشوارع فً العمالقة

 25 مقابل فً (مقعدا 259) النواب مجلس فً المقاعد من المائة فً 75 على علً، بن الرئٌس حزب ،"الدستوري
 معارض، حزب أهم أنه على المراقبون صنفه الذي ،"التقدمً الدٌمقراطً "إبقاء مع ،(مقعدا 53) لألقلٌة المائة فً

 وضعها عالج على انكفائها بسبب والبرلمانٌة الرئاسٌة المعركتٌن خارج اإلسالمٌة الحركة بقاء• . البرلمان خارج
 قٌادٌٌها وإخضاع المنفى فً قٌادتها غالبٌة ووجود التسعٌنات، مطلع التنظٌمً جهازها تفكٌك أعقاب فً الذاتً

 بالنتائج الثقة لقلة االقتراع فً المشاركة عن العزوف نسبة تزاٌد• . وأمنٌة إدارٌة لرقابتٌن، الداخل فً وكوادرها
 فً المائة فً 20بـ السابقة االنتخابات خالل التصوٌت عملٌات فً المشاركة نسبة وقُدرت. االنتخابً المسار وبصدقٌة
 شأن فً والمعارضة الحكم بٌن التدافع استمرار• . المائة فً 80 مستوى فً وضعتها المعلنة األرقام أن إال المتوسط،

 أجانب مراقبٌن استقدام

 النظام قطعه الذي للمسار نتٌجة هً الخمس السمات هذه
 رئٌس تنحٌة تارٌخ ،1987 منذ تونس فً السٌاسً

. (2000 – 1903) بورقٌبة الحبٌب األول الجمهورٌة
 بعدما رئاسٌة انتخابات ُتقام تعد لم عهده، أواخر ففً

 وتعهد. (1975) الحٌاة مدى رئٌسا البرلمان سماه
 الشعب إلى السٌادة بإعادة علً بن العابدٌن زٌن خلٌفته
 الرئاسٌة االنتخابات لكن. الحٌاة مدى الرئاسة وإنهاء

 العهد عن تختلف لم 1994و 1989 فً جرت التً
 التجمع "مرشح هو وحٌد مرشح فٌها كان إذ البورقٌبً،

 التعددٌة تكن لم وعملٌا. الحاكم" الدٌمقراطً الدستوري
 إلى للصعود المتطلعٌن من ٌشترط القانون ألن ممكنة

 أو نائبا ثالثٌن من ترشٌح على الحصول الرئاسة سدة
 وكذلك واحد لون من البرلمان فٌما بلدٌة، رئٌس

 ال كان الترشٌحات، تعدد إلى االنتقال أجل ومن. البلدٌات
 الشرط على االلتفاف األقل فً أو القانون تعدٌل من بد

 إلى 2009و 2004و 1999 فً اللجوء فتم السابق،
 االنتخابات، نهاٌة مع صالحٌتها تنتهً خاصة قوانٌن
 الحكم مرشح منافسة المواالة أحزاب من لرموز أتاحت



 
 

 الشٌوعً الحزب)" التجدٌد حركة "واستطاعت. نظرٌا
 علً محمد قٌادٌٌها أحد ترشٌح نفسه الوقت فً (سابقا

 فً ابراهٌم أحمد العام وأمٌنها 2004 فً الحلوانً
 المائة فً 95 من أكثر ٌُعطى مرة كل فً لكن ،2009

 وزارة وُتمنح الرسمً، المرشح إلى األصوات من
 األلف من االنتخابات لتنظٌم المطلقة الصالحٌة الداخلٌة

 ُتشرف علٌا لجنة أبدا تونس فً توجد لم إذ الٌاء، إلى
. االنتخابٌة االستحقاقات إدارة على
 استفتاء فً الدستور على"جوهري تعدٌل "إدخال ومع

 الرئاسٌتٌن الوالٌتٌن سقف ألغً ، 2002 فً أجري
 من محدود غٌر لعدد الترشٌح الرئٌس وسع فً وصار

 شكل فً الحٌاة مدى للرئاسة عودة شكل ما الوالٌات،
 الحاكمة الفئة رغبة الترقٌعات تلك وعكست. جدٌد

 على نموذجها وفرض للسلطة احتكارها باستمرار
 مطالب طرحت التً الصاعدة القوى لمواجهة المجتمع،
 تستطع لم لكنها الحكم، على السلمً والتداول اإلصالح

 المطلقة السٌطرة إلى الغلبة هذه وُتعزى. صوتها إسماع
 تسمٌة وإخضاع الدولة، على الحاكم الحزب ألجهزة

 التحزب، لمعٌار المستوٌات جمٌع فً المسئولٌن
 النشطاء، آالف حصدت التً القمع آلة لتوسعة باإلضافة
 المعارضات أٌضا وأنهكت اإلسالمٌٌن، من وخاصة
. المدنً المجتمع وأضعفت األخرى

 كانت اجتماعٌة فئات تواري مع التطورات تلك وتزامنت
 مجموعات وصعود البورقٌبٌة، الحقبة خالل مسٌطرة

 بالقرار تدرٌجا أمسكت للحاكم األسرٌة الدائرة من
 ٌُجردها قد ألنه تغٌٌر ألي تتصدى وصارت االقتصادي،

" الحداثً "السٌاسً الخطاب واسُتخدم. مكاسبها من
 غطاء األصولٌة، للحركات صرٌح شكل فً والمناهض

 ونظام احتكارٌة سٌاسٌة بنٌة على المحافظة لتبرٌر
 لصراع أو الخٌارات لتعدد فٌه مكان ال مغلق إعالمً
 من مختلفة أنواعا الجدٌد الحكم أغدق كذلك. اآلراء

 خالل من الوسطى، الفئات على واالمتٌازات التسهٌالت
 أو بٌت لبناء مصرفٌة قروض على الحصول مرونة
 للمدٌونٌة مسبوق غٌر ارتفاع إلى أدى ما سٌارة، شراء

 من ٌتوجسون األسر أرباب غالبٌة وجعل األسرٌة،
 المنظمات فً حتى أو السٌاسً العمل فً االنخراط

 ومالحقات لمضاٌقات التعرض خشٌة المستقلة، األهلٌة
. قضائٌة أو جبائٌة
 مجال فً الكهربائً بالسلك ٌُمسك الحكم ظل لذلك

 ُمعتمدا التغٌٌر، باب ٌُفتح ال كً للرئاسة الترشٌحات
 استخدمها التً تلك عن الجوهر فً تختلف ال آلٌات على

 فً الدٌمقراطٌات انتشار مع متأقلمة لكنها بورقٌبة،
 عزل أعقاب ففً. الباردة الحرب نهاٌة بعد العالم

 عامة انتخابات تنظٌم إلى الجدد الحكام بادر بورقٌبة،
 أحد ٌكون أن دون من نفسه على شرعٌة إلضفاء مبكرة
 رئاسة تسلم الذي الجدٌد الرئٌس وسارع. ذلك منه طلب

ٌّر للحزب، عام مؤتمر تنظٌم إلى الحاكم الحزب  وغ

 ،1988 سنة" الدٌمقراطً الدستوري التجمع "إلى اسمه
 والثالث الثانً الصفٌن وقٌادات الكوادر غالبٌة ُمستوعبا

 .سلفه أٌام
 جزئٌة استجابة
. والبرلمانٌة الرئاسة االنتخابات تونس فً تتزامن

 أدخلت ،1989 عام المبكرة لالنتخابات واستعدادا
 جزئٌة استجابة شكلت االنتخابً القانون على تعدٌالت
 على حافظ االنتخابً النظام أن غٌر. المعارضة لمطالب

 بطرٌقة اللوائح نظام على االعتماد وهً الرئٌسٌة، علته
 الفائزة الالئحة لمرشحً الدائرة فً المقاعد جمٌع تعطً
 تفوز النظام، لهذا وطبقا. األصوات من عدد بأكبر

 للمحافظة، المخصصة المقاعد بجمٌع األولى الالئحة
ٌُراوح  بحسب مقعدا عشر وأربعة مقعدٌن بٌن عددها و

 ٌُسلم أن ٌتصور أن للمرء ٌمكن وال. السكان حجم
 من محافظة مقاعد جمٌع بخسارة الحاكم الحزب

 متمردة منطقة واعتبارها حجمها، كان أٌا المحافظات،
 ُمشوقة االنتخابٌة اللعبة كانت ما فبقدر لذا،. السلطة على

 ظلت فٌها، السٌاسٌة الساحة أطٌاف جمٌع مشاركة بسبب
 من جرعة إدخال ٌتم لم طالما سلفا متوقعة النتائج

 للمرة المعارضة، منها تدلف التً البوابة تكون النسبٌة،
. النواب مجلس إلى األولى،
 الصرٌحة، بأسمائها أحزاب ستة االنتخابات فً شاركت

 حركة"و" الدٌمقراطً الدستوري التجمع "وهً
 حزب"و" الشٌوعً الحزب"و االشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن

" التقدمً االشتراكً التجمع"و" الشعبٌة الوحدة
 العب الى باإلضافة ،"التحرري االجتماعً الحزب"و

 اسمها غٌرت التً ،"اإلسالمً االتجاه حركة "هو جدٌد
 األحزاب قانون لبنود استجابة" النهضة حركة "إلى

 االنتخابات خاضت والتً ،1988 سنة الصادر الجدٌد
 الحملة جرت". المستقلة القائمات "عنوان تحت

 فٌهم بمن للجمٌع، ُسمح إذ جدٌد، مناخ فً االنتخابٌة
 لكن،. محدودة تضٌٌقات مع العمل، بحرٌة اإلسالمٌٌن،

 الخٌار كان القائم، االنتخابً القانون ضوء وفً
 بكامل المعارضة لوائح من الئحة تفوز أن بٌن محصورا

 مرشحً جمٌع فشل ٌعنً ما الدوائر، إحدى فً المقاعد
 ٌتم االقتراع باعتبار الدائرة تلك فً" الدستوري التجمع"

 الحزب ٌحصد أن وبٌن األفراد، على ولٌس اللوائح على
 فوز عن أعلن وطبعا. المجلس مقاعد جمٌع الحاكم
 الرئاسٌة، لالنتخابات الوحٌد المرشح علً، لبن ساحق
 فٌما األصوات، من المائة فً 90 تجاوزت بنسبة

 فً 17 وأسندت لحزبه، البرلمان مقاعد جمٌع أعطٌت
 حركة)" المستقلة اللوائح"ل األصوات من المائة

 تلك وشكلت. األخرى لألحزاب فُتات وُترك ،(النهضة
 لدٌه لٌس الجدٌد الحكم أن أثبتت قوٌة رسالة النتائج

 البٌت أوضاع ترتٌب أعاد وأنه دٌمقراطً، مشروع
 نفسها، بالقبضة والمجتمع الدولة إدارة فً لالستمرار

 غٌاب أٌضا أظهرت كما. تعددي خطاب ظل فً ولكن



 
 

 تشرٌن 7 بٌان "بدا إذ المعارضة، لدى بدٌل مشروع أي
 أساسه على علً بن أتى الذي" 1987 نوفمبر/ الثانً

 ما وهو األحزاب، لجمٌع السٌاسً السقف هو الحكم، إلى
 التً الرئاسٌة االنتخابات من اقترب أحد ال أن ٌفسر
 أو مجاهرة ُمقرون الجمٌع أن وبدا سلفا، محسومة بدت

 حزبا ٌقود أنه مع رئٌسهم، هو علً بن بأن مداورة
. منافسا
" النهضة"لـ ضربة

 لدى مرارة من خلفته بما الصفحة تلك ُطوٌت أن ما
 أمل من ٌدٌه نفض الذي المواطن لدى وإحباط األحزاب،

 تحدث أن ٌتوقع ٌكن لم التً الصدمة قوة بسبب التغٌٌر،
 بٌن المناوشات بدأت حتى الحكم، من بورقٌبة رحٌل بعد

 بلغت شاملة لضربة تمهٌدا" النهضة "وحركة الحكم
 صفحة فُتحت وعندما. 1992– 1991 فً ذروتها

 المرشح علً بن كان ، 1994فً جدٌدة انتخابات
 امتصاص الحكم حاول فٌما للرئاسة، فٌها الوحٌد

. للمعارضة النواب مجلس فً مقاعد بإهداء الغضب
 برلمان إلى اللون وحٌد برلمان من االنتقال هذا واستند
 االنتخابً القانون على إدخاله تم تعدٌل على تعددي
 مع االحتكار، إلى ٌؤدي الذي القوائم، نظام على حافظ
 على ُتوزع المنافسة خارج مقعدا 19 من حصة إٌجاد

 أربعة دخلت التعدٌل ذلك وبموجب. األقلٌة أحزاب
 للمرة البرلمان إلى الشٌوعً، الحزب فٌها بما أحزاب،
 المشاركة اإلسالمٌة للحركة ٌتسن لم فٌما األولى

 السجون، فً وقٌاداتها محظورة حركة باتت بوصفها
 رغم على مقاعد" التقدمً االشتراكً التجمع"لـ ُتعط ولم

 الحكومة لسٌاسة انتقاداته بسبب االنتخابات فً مشاركته
 الحركة مواجهة فً األمنً الخٌار اعتماد ورفضه

 هو االنتخابً القانون أن ظهر أخرى ومرة. اإلسالمٌة
 هذا فً مكان وال. المنتخبة الهٌئات على السٌطرة أساس
 من زعامات سُتفرز ألنها مثال، الفردٌة للدوائر النظام

 بموافقة ولٌس بجهدها البرلمان إلى تصل قد المعارضة
. االنتخابات حلقات جمٌع فً تتحكم التً الداخلٌة وزارة

 االنتخابات فً الجوهرٌة، المالمح بنفس المشهد واستمر
 34 إلى معها زادت والتً ،1999 سنة التالٌة البرلمانٌة

 باتت مثلما" األلٌفة المعارضة"لـ الممنوحة الحصة مقعداًا 
 الحزب" التقدمً االشتراكً التجمع "ظل لكن. ُتسمى

.. النقدي خطه بسبب البرلمان من الُمبعد الوحٌد القانونً
 فً معارض فرٌق تبلور ذلك مع التجربة تلك وأفرزت

 ملفات فً الحكومة على ضغوطا مارس النواب مجلس
 الحصانة رفع حد إلى وصلت احتكاكات وسبب عدة،

 السجن، وإدخاله الشماري خمٌس النائب عن البرلمانٌة
 الالحقة االنتخابات وأتاحت. آخرٌن نواب لتوعد إضافة
 من لهم زمالء أعٌد فٌما لهم، التجدٌد بعدم منهم االنتقام

. النواب مجلس إلى نفسها األحزاب
 

 بجدٌد 1999 انتخابات فأتت الرئاسٌة، صعٌد على أما
 زعماء من الثنٌن أجٌز إذ الترشٌحات، صعٌد على

 إلى للرئاسة الترشٌح الحكم من قربا األكثر األحزاب
 على تم الذي االستثنائً القانون وأتى. علً بن جانب
 حزب عام أمٌن عمر، بلحاج محمد ترشٌح أساسه
 اإلتحاد "عام أمٌن التلٌلً الرحمن وعبد" الشعبٌة الوحدة

 الكتابٌة التذكٌة شرط على التفافا ،"الوحدوي الدٌمقراطً
 تغٌٌر وبدل. بلدي مجلس رئٌس أو نائبا ثالثٌن من

 للرئاسة، الترشٌحات تعدد أمام الطرٌق لتعبٌد القانون
 مرة سوى لالستخدام ٌصلح ال قانونا النواب مجلس سن

 البرلمان فً الممثلة األحزاب لزعماء أجٌز فقد. واحدة
 االستثنائً القانون أن إال الحاكم، الحزب مرشح منافسة
 مقاس على حرفٌا مفصلة كانت إضافٌة شروطا وضع
 المؤهلٌن الوحٌدٌن لٌصبحا والتلٌلً عمر بلحاج

 فً 2 من أقل الحظ سٌئً" المنافسان "وأعطً. للترشٌح
 فً الناخبٌن حض أحدهما وكان األصوات، من المائة

 التصوٌت على الحملة أثناء عقده ٌتٌم انتخابً اجتماع
 عمر بلحاج على فُرضت سنة من أقل وبعد! علً لبن

 التلٌلً، على الدور أتى ثم الحزب رئاسة من االستقالة
 المطارات، مؤسسة رئٌس منصب ٌشغل كان الذي

. الفساد بتهمة السجن فً لٌوضع
 مرشحٌن أربعة
 جرت التً التالٌة االنتخابات فً 1999 سٌنارٌو تكرر

 قانونا علً بن من بطلب البرلمان سن إذ ،2004 فً
 إلى للرئاسة المرشحٌن دائرة توسٌع أتاح آخر استثنائٌا

" التجدٌد حركة "عن حلوانً علً محمد: هم أربعة
 حزب "عن بوشٌحة ومحمد (سابقا الشٌوعً الحزب)

 اإلجتماعً الحزب "عن الباجً ومنٌر" الشعبٌة الوحدة
 الدٌمقراطً اإلتحاد "عن اإلٌنوبلً واحمد" التحرر

 من المائة فً 5 من أقل أعطوا لكنهم". الوحدوي
 عام أمٌن القانون حرم فٌما مجتمعٌن، األصوات

 (سابقا االشتراكً التجمع)" التقدمً الدٌمقراطً الحزب"
. البرلمان فً ممثل غٌر الحزب أن بدعوى الترشٌح من
 أمام المجال فً لإلفساح الدستور تعدٌل هو الالفت لكن
 سقفا ٌضع كان فالدستور. رابعة لوالٌة للترشٌح علً بن

 أي ثالث، إلى تمدٌدها ٌمكن بوالٌتٌن الرئاسٌة للوالٌات
 1994و 1989 انتخابات فً الفائز الرئٌس أن
 أن غٌر ،2004 فً الترشٌح له ٌحق ال 1999و

 ٌُجٌز قانونا سن البرلمان على المسٌطر الحاكم الحزب
 الحقا وأجري المسائل، هذه مثل فً استفتاء إجراء
 الوالٌات وترك الدستور تعدٌل أتاح 2002 فً استفتاء

 المعارضة جعل ما سقف، دون من مفتوحة الرئاسٌة
 أٌام فً الحٌاة مدى الرئاسة لعودة تمهٌدا تعتبرها
. بورقٌبة
 التً اإلعالمٌة الحمالت فً بوضوح النزعة تلك وتجلت
 ورافقتها، 2004 فً الرئاسٌة االنتخابٌة الحملة سبقت
 مرشح حملة بٌن كبٌر باختالل فقط تتسم لم والتً



 
 

 وإنما االفتراضٌٌن، منافسٌه وحمالت الحاكم الحزب
 أي المؤسسات، فوق ووضعه الفرد عبادة بطغٌان خاصة

 تمهٌدا األجواء تلك وكانت. للمنافسة تخضع ال منزلة فً
 أعطت التً الُمعلنة، النتائج على نفسٌا وتروٌضا سٌاسٌا

 ولمنافسٌه األصوات من المائة فً 95 علً لبن
. المائة فً 5 مجتمعٌن

 فُمنح معها، تزامنت التً البرلمانٌة االنتخابات فً أما
 وُترك المقاعد من المائة فً 80" الدستوري التجمع"

 صارت ما سرعان ،(مقعدا 37) أحزاب لخمسة الباقً
 فً" التحرري اإلجتماعً "عن عنصر انشقاق بعد ستة

 حصل الذي ،"للتقدم الُخضر حزب "لٌؤسس 2007
 ٌوم الداخلٌة وزارة من القانونً الترخٌص على

 مهد الذي االنتخابً للقانون تعدٌل آخر وفً. التأسٌس
 عدد من النواب مجلس رفع المقبلة، العامة لالنتخابات

 مقعدا 37 منهم نائبا 189 من البرلمان أعضاء
 وهذا. للمعارضة 53 منهم مقعدا 212 إلى للمعارضة،

 المقاعد من المائة فً 80 ٌتجاوز ال سقف وضع ٌعنً
 بأعلى الفائز الحزب للوائح (المائة فً 75 وحالٌا)

 القانون حددها كوتا مقابل فً االقتراع، فً األصوات
. للمعارضة االنتخابً

 فً لها تأثٌر ال البرلمان فً أقلٌة المعارضة هذه وُتشكل
 الكوتا زٌادة رغم على القوانٌن، سن أو القرارات صنع

 فً 25 إلى المائة فً 20 من للمعارضة المخصصة
 عناصر استقطاب فً نجاعتها أثبتت طرٌقة وهً المائة،
 النقابٌة القٌادات وبعض السابقٌن المعارضٌن من كثٌرة

 الوالء إعالن لقاء علٌهم، االمتٌازات إغداق بواسطة
 التً المقاعد لعدد سقف وضع إن القول وٌمكن. للحكم
 أتى باألكثرٌة، الفائز الحزب علٌها ٌحصل أن ٌمكن

 البرلمان فً األلوان تعدد لضمان مثلى صٌغة بوصفه
 تكرٌس دون من لكن المعارضة، ضغوط عند نزوال

. الفرقاء بٌن متكافئة ومنافسة وشفافة حرة انتخابات
 االنتخابٌة العملٌة على الداخلٌة وزارة سٌطرة فاستمرار

 انتخابٌة لجنة تشكٌل خٌار واستبعاد مراحلها، جمٌع فً
 ألن صورٌا، واالنتخاب شكلٌا التعدد جعال محاٌدة، علٌا

 ٌجد ولم". الفائزٌن "عملٌا ٌنتقً الذي هو الحاكم الحزب
 مرصد تشكٌل عن اإلعالن فً غضاضة الحكم

 من الحكم، من قرٌبة شخصٌات من مؤلف لالنتخابات
 اختٌار فً رأٌها أخذ أو المعارضة استشارة دون

 التقدمً الدٌمقراطً طرح عندما لكن. المرصد أعضاء
 االنتخابً، المسار لمتابعة دولٌٌن مراقبٌن استقدام فكرة
 وفلسطٌن والٌمن ومورٌتانٌا المغرب فً حدث بما أسوة

 رفضها إعالن إلى الحكومة سارعت وسواها، ولبنان
". الوطنٌة السٌادة من نٌال "اعتبرته لما بقوة

 االنتخابات فٌها جرت التً الظروف تشابه إلى وبالنظر
 ال العام، هذا انتخابات فٌها تجري التً وتلك األخٌرة،

 سلفا، النتائج ٌعلم فالجمٌع. البرلمان بنٌة تتغٌر أن ٌُتوقع
 أحزاب من حزب كل كوتا مراجعة هو هناك ما وكل

 رأس وبٌن بٌنها المسافة تقارب أو لتباعد تبعا المواالة
 هو األبرز فجدٌدها الرئاسٌة االنتخابات أما. الحكم

 بترشٌح اللعبة إطار كسر التقدمً الدٌمقراطً محاولة
 من الشابً نجٌب أحمد المحامً السابق العام أمٌنه

 اسم عن ٌُعلن حزب أول وكان المرسومة، اللعبة خارج
 على رد الحكم لكن. 2008 مطلع منذ للرئاسة مرشحه
 استثنائً قانون مشروع بإحالة تمثلت بمناورة المبادرة

 لها المرخص األحزاب لجمٌع ٌُجٌز النواب مجلس على
 من إعفاؤهم ٌعنً ما للرئاسة، المنتخبٌن زعمائها ترشٌح
. بلدٌة رئٌس أو نائبا ثالثٌن ترشٌح على الحصول شرط
 بغرفتٌه، سرٌعا البرلمان علٌه صدق الذي القانون، لكن

" الدٌمقراطً"لـ المركزٌة اللجنة قرار لكسر رمى
 أمام نفسه الوقت فً المجال إفساح مع الشابً، بترشٌح
 هً لتكون الجرٌبً، مٌة للحزب، العامة األمٌنة

 العامة، أمٌنته فٌها بما الحزبٌة الهٌئات أن إال. المرشحة
 الترشٌح حرٌة بمطلب وتمسكت الغواٌة رفضت
 استخدام "الحكم مرشح حق من لٌس أنه ُمعتبرة للرئاسة،

 الشابً وباشر". منافسٌه النتقاء المقاس على قوانٌن
 ٌُعلن أن قبل شهرا، عشرٌن نحو استمرت انتخابٌة حملة

 العملٌة من انسحابه 2009 أغسطس/ آب أواخر فً
 الترشٌحات تقدٌم انطالق من واحد ٌوم قبل برمتها،
 فرصة هدر "مسؤولٌة الحكم ُمحمال الدستوري، للمجلس

 إرادة تعكس وشفافة حرة انتخابات إلجراء جدٌدة
 تلك بعد العالمٌة األنباء وكاالت واعتبرت". الشعب
 من انسحب علً لبن منافس أهم "أن الحركة

 مربع إطار فً جرت االنتخابٌة الحملة لكن". االنتخابات
 سٌطرة كرس نحو على تخومه الحكم حدد صغٌر

 منافسٌه همش فٌما الرئٌس، – للمرشح مطلقة إعالمٌة
ًّ  فٌهم بمن المفترضٌن  انتقال. الموالٌٌن الحزبٌن مرشح

 التعددٌة؟ الى
 عبر تونس فً السٌاسً النظام لتطور العرض هذا من

 برلمان من انتقل البلد أن ٌتضح انتخابٌة، محطات أربع
. االستقالل من سنة 38 بعد التعدد إلى الواحد الحزب

 بأٌدي ظل البرلمان مفتاح ألن شكلٌة تعددٌة لكنها
 تتحكم التً واألمنٌة اإلدارٌة وأجهزته الحاكم الحزب

 المجال هذا فً تونس وحذت. االنتخابٌة العملٌات بسٌر
 الشكلٌة للتعددٌة لجأت التً العربٌة البالد بعض حذو

 السٌاسٌة الحٌاة على الواحد الحزب قبضة إلخفاء
 ارتَدت الرئاسة، صعٌد وعلى. والثقافٌة واالجتماعٌة

 مدى الرئاسة مرحلة إلى 2002 استفتاء بموجب تونس
 تنحٌة أعقاب فً منها تخلصت أنها بدا التً الحٌاة،

 الواجهة هذه وأتت. 1987 فً" األكبر المجاهد"
 األمٌركٌة) الخارجٌة الضغوط المتصاص التعددٌة

 السٌاسً النظام تطوٌر اشترطت التً (واألوروبٌة
 تعهدت اإلطار، هذا وفً. االقتصادي الدعم الستمرار

 اإلتحاد مع الُموقع الشراكة اتفاق بموجب تونس
 حقوق واحترام التعددٌة التزام 1995 فً األوروبً



 
 

 بٌاناته فً شكك األوروبً البرلمان أن إال. اإلنسان
. التعهدات بتلك التونسٌة الحكومة بالتزام المتكررة

 انسحب حصولها، من أٌام وقبل المطاف، نهاٌة فً
 بعدما االنتخابات، من التقدمً الدٌمقراطً الحزب
 أحمد السٌد ترشٌح بوجه أول عائقا السلطات ابتدعت
 برفضها ثم الحزب، رئٌس لٌس أنه بحجة الشابً، نجٌب

 النٌابٌة لالنتخابات الحزب هذا مرشحً لوائح معظم قٌد
. الرئاسٌة االنتخابات مع واحد وقت فً تجري التً

 والبرلمانٌة الرئاسٌة االنتخابات أن القول قصارى
 على حافظ بما السابق السٌاسً النظام إنتاج أعادت
 فً وهً منه، المستفٌدة االجتماعٌة الفئات مصالح
 عالقات تربطها التً أو الحاكمة األسرة أفراد من الغالب

 االنفتاح سٌاسة استثمرت والتً معها، مصاهرة
 العمومٌة المؤسسات من العدٌد لشراء االقتصادي
 بطرق تجارٌة بصفقات والفوز للخصخصة، المعروضة

 الذي السٌاسً الفراغ أن واألرجح. الشفافٌة عن بعٌدة
 سٌكون الفئات، هذه أمام افساحاًا  لتكرٌسه الحكم ٌسعى
 القوى تتجاوز متشددة صغٌرة جماعات لظهور حافزا

 عنٌفة فردٌة بأعمال للقٌام وتسعى التقلٌدٌة السٌاسٌة
 التً المسلحة بالجماعة أسوة الوضع، خلخلة لمحاولة
 الجنوبٌة الضواحً فً الجٌش قوات مع اشتبكت

 استمرار مع وبخاصة ،2007 سنة مطلع فً للعاصمة
 بالد فً القاعدة "مع المجاورة الجزائر فً الصراع
 اإلسالمً المغرب



 

 


