
 

 .عضو في المرصد التونسي للتحول الديمقراطي*

 

 سياسات بدائل

هي االنتخابات الديمقراطية األولى في تاريخ تونس  2011االنتخابات التونسية في  كانت

 توقعات في العمل من أجل تحقيق اهداف الثورة.اللم تتمكن من أن تلبي  هيوالحديث. 

وتتمثل أهم هذه التوقعات بالتشغيل وتقليص الفوارق االجتماعية والجهوية وتوفير 

ث عمدت بعض األطراف السياسية الى تقسيم المجتمع إلى الظروف االمنية للمواطنين. حي

حداثي مقابل إسالمي متأصل في حضارته أو علماني مقابل إسالمي متمسك بدينه. 

مجلس الفقدان  وظهرحول البرامج السياسية واالقتصادية لألحزاب.  الخالفحدة  واشتدت

 الى كفاءات ذات خبرة ساسية. التأسيسي

ذلك سلبا على أعمال المجلس، حيث تعطّل إعداد الدستور وتأخر إصدار القوانين لقد أثر 

 المتعلقة بالعلمية االنتخابية النتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية.

والتي أدات بدورها الى تكوين حركة  ،2011ترصد هذه الورقة اإلرث الثقيل النتخابات 

. كما وتقوم 2011"نداء تونس" كرد فعل سياسي لهزيمة القوى المناهضة للنهضة سنة 

والتحالفات التي  ،حركة نداء تونسلة يالورقة بتقديم عرض كامل عن المكونات السياس

 .هاونتائج ،بها تقام

المدني في تعديل المسار السياسي بحيث  وكما وتلقي الورقة الضوء على دور المجتمع

كيفية وتستعرض كشريك اساسي في عملية التحول الديمقراطي.  نفسهاستطاع ان يفرض 

 تكوين الهئية العليا المستقلة لالنتخابات بعد االنتهاء من وضع قانون االنتخابات.

الجميع يعكس  من طرفنتائج االنتخابات فإن قبول  ،والمشاكل صالنقائفعلى الرغم من 

أن ذلك لم يؤثر في نتائج  فاالعتقاد هوشفافيتها النسبية. ورغم اختالالت العملية االنتخابية 

 االنتخابات.

تخلص الورقة الى أهمية تجاوز ثالث ظواهر متمثّلة بإقصاء الشباب عن العملية التنموية 

لى تحقيق مصالحهم تركيز السياسيين عوضعف مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية، و

الحزبية والسياسية وتمثليهم في البرلمان. ظواهر دفعت الفئات المحرومة الى مقاطعة 

أدى التصويت المفيد والمبني على الخوف من اآلخر إلى تكريس التجاذب  كمااالنتخابات. 

 السياسي.

 2014ديسمبر  / األول كانون

 

 تونس في  التشريعية االنتخابات

 الخنادق حرب مواصلة أم جديدة مرحلة بداية

       *حافظ شقير 
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في ظل أوضاع تميزت بضعف أداء الحكومات « الثورة»تونس بعد أجريت أول انتخابات تشريعية في 

والتي لم تتمكن من أن تلبي توقعات عامة الناس في العمل  2011جانفي / كانون الثاني  14المتعاقبة بعد 

من أجل تحقيق اهداف الثورة. و تتمثل أهم هذه التوقعات بالتشغيل وتقليص الفوارق االجتماعية والجهوية 

ظروف االمنية للمواطنين. ويبدو ألول وهلة أن االنتخابات التشريعية قد حققت أهدافها أو جزء وتوفير ال

منها على األقل، كانتخاب مجلس نيابي متعدد وإرساء التداول السلمي على السلطة. لكن السؤال الذي 

ة في صيرورة يُطرح هو هل أن هذه االنتخابات كانت فرصة عبّر فيه المواطنون عن مشاركتهم الحقيقي

بناء الديمقراطية أم أن شيطنة االطراف السياسية لبعضها البعض قد زادت في التهميش السياسي الذي 

 يبرز من خالل ضعف المشاركة في االنتخابات و أيضا من خالل ما ُسمي بالتصويت المفيد؟

 

  2011اإلرث الثقيل النتخابات 
الديمقراطية األولى في تاريخ تونس الحديث. وقد كرست هذه االنتخابات  2011اعتبرت انتخابات 

االنتخابات، و خاصة خالل الحملة االنتخابية التي سبقتها، التجاذبات حول أنماط المجتمع. وعمدت بعض 

االطراف السياسية الى تقسيم المجتمع إلى حداثي مقابل إسالمي متأصل في حضارته أو علماني مقابل 

. و تبدو حادثة عرض فيلم برسيبوليس، االيراني المدبلج الى اللهجة التونسية، في إسالمي متمسك بدينه

أحدى القنوات الخاصة، الحبّة التي أمالت الكفة لصالح حزب النهضة وحلفائها
1

. فقد طغت هذه الحادثة 

ة. فكان ومثلها من االحداث االخرى، كعدم تحييد المساجد واالعتداء على الفنانين، على النقاشات العام

نتيجة لذلك، تغييب النقاش حول مستقبل البالد، وحول البرامج السياسية واالقتصادية لألحزاب. مما أعطى 

الفرصة لألحزاب الشعبوية )مثل العريضة الشعبية والتي تحصلت على عدد كبير من االصوات فاجأت 

لتي تحوم حول حركة النهضة من بها كل المالحظين للشأن االنتخابي التونسي( كما القائمات المستقلة ا

التواجد في المجلس الوطني التأسيسي. وكان ذلك أحد العوامل المؤدية الى نتائج مؤلمة في االنتخابات 

للتيارات الديمقراطية العلمانية والحداثية. وتنج عن هذه االنتخابات مجلس لنواب الشعب في ممارسة 

ن على الشهادات العلمية )على مختلف المستويات السلطة التأسيسية  مكّون من عدد من المتحصلي

واالختصاصات( لكن دون خبرة. إضافة الى افتقادهم للدراية السياسية وإلى المعرفة بدواليب الدولة
2

. و قد 

أثّر ذلك سلبا على أعمال المجلس، حيث تعطّل إعداد الدستور وتأخر إصدار القوانين المتعلقة بالعلمية 

البرلمان ورئيس الجمهورية، كالقانون االنتخابي وما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة االنتخابية النتخاب 

لالنتخابات. مما كان له تأثير كبير على التحضير اللوجستي لالنتخابات التي تقرر عقدها في نهاية سنة 

ات على اقصى تقدير حتى ال يتم خرق أحكام الدستور. إضافة الى ذلك، فإن ضعف أداء حكوم 2014

، قد ساهم في تعكير االجواء من 2014الترويكا التي توالت على الحكم إلى حدود شهر فيفري / شباط 

خالل عدم قدرتها على الريادة وإرساء مناخ سياسي يسمح بخلق ادنى مستوى من الثقة بين االطراف 

 .االجتماعية

 

  2014االجابة السياسية لنتائج انتخابات  

، والتي 2011تونس" كرد فعل سياسي لهزيمة القوى المناهضة للنهضة سنة  أتى تكوين حركة "نداء

«الصفر فاصل»ضمت شخصيات سياسية أرادت هجرة أحزاب 
3

إلى حركة ديمقراطية كبيرة تظم أربع  

مكونات: نقابيون ويساريون ودساترة )ينتمون الى الحزب الدستوري في صيغته تحت الحكم البورقيبي او 

حكم بن علي( ومستقلون. ولقد ساهمت شخصية مؤسسها المخضرم الباجي قائد السبسي، في ان يصبح 

فائدة في االلتحاق باألحزاب الديمقراطية االخرى. وساهم  "نداء تونس" قبلة للمستقلين الذين لم يجدوا اي

نداء تونس في تكوين تحالف "االتحاد من اجل تونس" مع بعض االحزاب المتموقعة على يساره. وأتى 

                                                
1 David D. Kirkpatrick, Broadcast of an animated film roils Tunisia before election, The New York times 
October 17, 2011 
2 Hamadi Redissi, Hafedh Chekir et Asma Nouira, La République des clercs, Diwen Editions, Tunis 2014. 
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ذلك بعد االزمة التي عرفتها البالد اثر مقتل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي. وشكل هذا 

خابية وسياسية لكنها لم ترتقي الى أن تكون جبهة انتخابية بسبب شعور "نداء تونس" التحالف جبهة انت

بالفارق في الحجم بينه وبين االحزاب المتحالفة معه. وسرعان ما اصبح "نداء تونس"، رغم حضوره 

زاب الضعيف في المجلس الدستوري، فاعال اساسيا في الحياة السياسية في البالد وقاعدة خلفية هامة لألح

الديمقراطية الممثلة في البرلمان. و ما زاد في تأثيره، هو دوره في الحوار الوطني وظهوره بقوة في 

استطالعات الرأي. و إضافة الى شخصية زعيمه، ساهمت جذور أحد روافه )الدستوري( في اقتحام 

 .2011المناطق الريفية بعد ان كانت حكرا على القوى االسالمية في 

 

 يصلح ما أفسده السياسيون يالمجتمع المدن

كان للمجتمع المدني دور محّدد في تعديل المسار السياسي بحيث استطاع ان يفرض نفسه كشريك اساسي 

الذي شّكل الوعاء الذي  في عملية التحول الديمقراطي. وقد كان ذلك خصوصا عبر الحوار الوطني

الي من المأزق. وقد فرضته القوى الشعبية بعد استعملته المعارضة لحكم الترويكا إلخراج المسار االنتق

والتي لم ترض  2013جوان / حزيران  1اغتيال الشهيد البراهمي وبعد توقف المداوالت حول دستور 

طموحات فئات عديدة من الشعب التونسي. إضافة الى تأثير ما حصل في مصر في نفس الفترة على 

 مواقف حركة النهضة. 

ية المجتمع المدني الذي مثّله كل من االتحاد التونسي للشغل )العمال( واالتحاد وانطلق هذا الحوار برعا

التونسي للصناعة والتجارة )االعراف( والرابطة التونسية لحقوق االنسان وعمادة المحامين. ومن بين 

العوامل التي ساعدت على نجاح المؤتمر الوطني، يمكن أن نذكر خريطة الطريق التي  وضعت المعالم 

االساسية لالنتهاء من الدستور واالنتخابات. واليزال الحوار الوطني قائما، حيث ُعقد اجتماع بعد 

االنتخابات التشريعية وكأن القائمين عليه يؤكدون  على ضرورة استمراره خاصة في ظل نتائج 

السياسي الجديد الذي االنتخابات. فالنتائج المتحصل عليها والتركيبة الجديدة للمجلس النيابي في ظل النظام 

 ، ستجعل من الصعب تشكيل حكومة دون اللجوء الى الحوار.2014وضعه دستور جانفي / كانون الثاني 

   

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

تم تكوين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بعد االنتهاء من وضع قانون االنتخابات. وقد كثر الحديث 

المحاصصة الحزبية عند اختيار اعضاء الهيئة. ولم يكن هذا بالغريب نظرا لطريقة وفاض الجدل حول 

نزاهة هذه الهيئة وفاعليتها اختيار أعضاء الهيئة. واستمر الجدل طوال فترة إعداد االنتخابات حول 

االدارة االنتخابية. و كان ذلك « اختراق»لمحاولة سيطرة بعض االطراف  السياسية عليها عبر نظرا

خاصة عبر ترشح بعض االفراد المنتمين الى أحزاب سياسية الى رئاسة او عضوية مراكز االقتراع. لذلك 

تم تناول مسالة التجاوزات التي وقعت خالل العملية االنتخابية على اساس عدم استقاللية الهيئة واتهام 

وضوعية التي اثرت بشكل رئيسها وأعضائها بالميل الى طرف سياسي دون آخر. و تم تجاهل العوامل الم

او بأخر على سير هذه العملية. و من بين هذه العوامل يمكن ان نذكر اضاعة الوقت في تششكيل الهيئة 

وانتخاب اعضائها دون مراعاة الموعد المحدد إلجراء االنتخابات حيث لم يُترك لها الوقت الكافي لتنظيم 

ت الجمعية التونسية من اجل نزاهة االنتخابات )عتيد( العملية بشكل محكم وفق المعايير الدولية. و أشار

حضور فاعل  »الى هذا االمر في تقريرها حول مالحظة االنتخابات التشريعية الذي يحمل عنوان 

« للمواطنة في ظل ضعف الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
4

. فأكدت منظمة عتيد على ضرورة تأصيل 

موكول لها بمفردها مسألة التنظيم واالشراف على االنتخابات. وأشارت  فكرة وجود ادارة انتخابية مستقلة

الى عدم تفاعل الهيئة المستقلة لالنتخابات مع بقية االطراف المتداخلة في العملية االنتخابية. وانتقدت 

 غياب وجود ادارة انتخابية تنفيذية.

                                                
4
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 المجتمع المدني فاعل في ضمان شفافية االنتخابات 

ألف مراقب ومالحظ لمتابعة االنتخابات. كما شارك االتحاد  14سّخر المجتمع المدني أكثر من أربعة 

مركز اقتراع. وأرسلت أيضاً جامعة الدول العربية وفدا ليشارك  559مالحظ، زاروا  28االوروبي مع 

االنتخابات. ولعل أن  في عملية المراقبة. وتمكنت االحزاب من إرسال مراقبيها بأعداد تسمح بمتابعة سير

هذا الزخم الهائل هو الذي جعل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عاجزة على مدهم بالوثائق الثبوتية 

الالزمة. ولم يمنع استنفار المجتمع المدني لرقابة االنتخابات وضمان نزاهة العملية وشفافيتها من حدوث 

التجاوزات والنقائص التي شابت العملية االنتخابية تجاوزات وخروقات. وأشارت عدة تقاريرالى هذه 

والتي قد تكون ناجمة عن سوء االعداد وضعف التدريب. وتبدأ هذه االختالالت منذ تسجيل الناخبين الى 

يوم االقتراع. فعملية تسجيل الناخبين التي تقوم على التسجيل االرادي لم تكن محكمة بالشكل الكافي. مما 

كبير من المواطنين من حقهم في االقتراع وخصوصا المواطنون المقيمون بالخارج.  أدى الى حرمان عدد

كما سّجلت تجاوزات كثيرة في شأن االشهار السياسي كالتحريض على العنف والتأثير على رغبة الناخبين 

ات في و استغالل االطفال في الدعاية االنتخابية وتمزيق معلقات بعض القائمات المترشحة او الصاق معلق

غير االماكن المخصصة لها من قبل الهيئة. وُسّجل أيضا خرق الصمت االنتخابي ومحاولة شراء 

 االصوات. 

فقد ُسّجلت تجاوزات من قبيل مد الناخبين ببطاقات اقتراع ، أما فيما يخص تنظيم مراكز ومكاتب االقتراع

لمائة من المكاتب(، وتعيين اشخاص في ا 27متعلقة بدوائر اخرى او عدم تعليق القائمات االنتخابية )

منتمين الى احزاب او قائمات مترشحة في مكاتب االقتراع مما اثر على مبدا الحيادية. اضافة الى ذلك، 

وقعت مشاكل خالل عملية احصاء االصوات كإبعاد المالحظين المنتمين الى المجتمع المدني عن متابعة 

 عملية الفرز.  

ت بالحجم الذي قد يؤدي الى التشكيك في نتائج االنتخابات، لكن رصدها كان ربما لم تكن هذه التجاوزا

دليال على ان المجتمع المدني كان عيناً ساهرة على سير العملية االنتخابية. ولم يكن دوره مجرد المالحظة 

 ائص فيبل قد يساهم عمله في دعم جهود الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الفتية على تالفي هذه النق

المستقبل القريب في االنتخابات الرئاسية التي قد تليها في االشهر القليلة القادمة انتخابات جهوية ومحلية. 

كما كانت التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وسيلة اثبات او نفي محايدة في إطار الجدل بين 

مسالة المال السياسي على سبيل المثال. واصبح الفاعلين السياسيين حول نزاهة االنتخابات و شفافيتها ك

ولها امكانيات  2011لدينا اليوم في تونس منظمات كبرى ذات خبرة تعمل في حقل المراقبة االنتخابية منذ 

بشرية متنامية. و نالحظ ايضا انه إلى جانب تنامي عدد هذه الجمعيات، فقد نمى ايضا عدد المؤسسات 

 .المختصة في استطالعات الرأي

 

 استطالعات الرأي، وسيلة جديدة لضمان شفافية االنتخابات 

مثلما هو الحال في عديد من الدول، فإن ثقة المواطنين في استطالعات الرأي ترتبط بممارسة 

الديمقراطية. فمن جهة، ال يشعر المستجوب بالخوف ويصّرح بالبيانات المطلوبة ويدلي بموقفه بكل جدية 

 تكون لمؤسسات سبر اآلراء الحرية الكافية لنشر البيانات بكل موضوعية. وصراحة. ومن جهة أخرى، 

تعالت في تونس منذ الثورة، أصوات عديد من السياسيين والصحافيين منّددة بنتائج سبر اآلراء. في 

المقابل، تم اعتمادها في عدد من الصحف ومن قبل بعض االحزاب. في الواقع، لم تكن عمليات 

في بدايتها دقيقة. وأدت على سبيل المثال، إلى وضع استراتيجيات خاطئة من طرف استطالعات الرأي 

أحد االحزاب السياسية  )الحزب الديمقراطي التقدمي(. وانجزت عمليات سبر اآلراء بصفة منتظمة منذ 

 . و اصبحت تبرز شيئا فشيئا اتجاهات التصويت . 2011نهاية 

هذه البيانات من طرف االحزاب السياسية ؟ و ال يمكن والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف استعملت 

االجابة عن هذا السؤال بشكل دقيق لكن يمكن القول استنادا إلى بعض المؤشرات أن االستراتيجيات 
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االنتخابية لبعض االحزاب، بخاصة نداء تونس والنهضة، قد وضعت على ضوء نتائج سبر اآلراء. وما 

هو شبه تطابق نتائج سبر اآلراء الذي تم مباشرة قبل االنتخابات أو بعدها الحظناه في االنتخابات االخيرة 

مباشرة
5

مع نتائج االنتخابات. وهو ما من شأنه ان يوطد الثقة بين السياسيين و شركات استطالعات  

 الرأي.

ويظهر الرسم البياني الموالي ارتفاعا في نسبة التصويت لصالح نداء تونس يقابله انخفاض في عدد 

( بالمائة اذا ما 10لمصوتين لصالح النهضة حيث أن الفارق بين نداء تونس و النهضة فاق العشرة )ا

(35.4مقابل  46.8استثنينا الذين لم يصرحوا بأنفسهم )
6

. وهو نفس الفارق تقريبا بين الحزبين الكبيرين  

ن االعتبار، طبعا، التفاوت بين الفائزين بالمرتبة االولى والثانية في االنتخابات التشريعية مع االخذ بعي

 مختلف الدوائر االنتخابية.

 

 : ساهمة الوضع االقتصادي و االجتماعي في عزوف الناخبين و خاصة الشباب منهمم

هذه النسبة من دائرة  إلى حدود السبعين في المائة واختلفت  2014وصلت نسبة المشاركة في انتخابات 

الى اخرى حيث كان اقصاها في بن عروس بالعاصمة تليها دوائر اخرى بمدن كبرى كصفاقس 

اما ادناها فكان في دوائر اقرب الى الجهات الداخلية وجنوب البالد كدائرة سيدي  ونابل. 

من حيث توزيع السكان. وتليها القصرين والقيروان وتطاوين، أي الواليات االكثر تشتتا  ( 59.99بوزيد،)

اذا اضفنا هذه الظاهرة الى التجاوزات على مستوى عملية التسجيل في القوائم االنتخابية، نستنتج أن نسبة 

العزوف عن االنتخابات كانت مرتفعة جدا. ونالحظ أيضا أن الشباب يمثل النسبة االكثر ارتفاعا في نسبة 

دى الشباب في قائمات الناخبين حيث ُسّجلت فقط نسبة العزوف. فقد لوحظ منذ البداية ضعف التسجيل ل

                                                
5 Sigma Conseil a la sortie des urnes, EMRHOD 1 jour avant le scrutin 
6Sigma Conseil  
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سبعة عشر) بالمائة من الشباب بين ثمانية عشر وخمس وعشرين سنة. وأظهرت بعض استطالعات 

 .الراي أن ربع هذه النسبة فقط يعرف لمن يصوت و نصفها ال ينوي التصويت

 

 

فنسب البطالة  التهميش التي يعيشها. و يمكن ربط ارتفاع نسبة عزوف الشباب عن التصويت بحالة 

في المائة من العاطلين. وتمثل نسبة  ( 37) سنة وهي نسبة تفوق  (24و 15فئة الشباب بين ) مرتفعة عند 

%. مما يجعل من التشغيل أهم  30/5البطالة عند المتحصلين على الشهادات العليا من بينهم حوالي 

.لكن الفرق كان شاسعا بين تطلعات الشباب كما يتمثلونها عن  لها القضايا التي طالب الشباب بإيجاد حلول 

 .طريق االنترنت والقنوات التلفزيونية من جهة والوضع الذي يعيشون فيه فعلياً من جهة أخرى

وال تبدو نسبة المشاركة ضعيفة فقط على مستوى العملية االنتخابية بل ايضا هي ضعيفة أيضا على 

لجمعياتي. . فقد أكد المسح الذي اجراه المرصد الوطني للشباب و المسح المذكور مستوى العمل االهلي و ا

( في المائة فقط من الشباب يشاركون في نشاطات المجتمع المدني وأن جزء كبيرا ال 6اعاله على أن )

 يثق بالجمعيات االهلية. وهو ما يدل على أن فكرة المواطنة ضعيفة جدا لديهم.

 
  نتيجة االنتخابات

الف سنة  930مقابل  2011مليون سنة  1.5)ناخب ( ألف 570)ـ انخفض عدد ناخبي النهضة بحولي 

وُسّجل تراجع . 2011بالمائة من مجموع االصوات التي حصلت عليها سنة  38أي ما يعادل ( 2014

فهي ضعيفة . وتُبرز االرقام المسجلة تفاوت نسب هذا االنخفاض. النهضة تقريبا في كل الدوائر النتخابية

وبلغت اقصاها في سليانة . في دائرتين في الجنوب مثل تطاوين ومدنين ومرتفعة في الشمال والوسط

 .وكان هذا االنخفاض متوسط في دوائر صفاقس. والكاف باالضافة الى تونس 

 وما عدى دوائر الجنوب، فقد فاق عدد ناخبي نداء. مليون صوت 1.3ـ تحصل نداء تونس على ما يناهز 

وتضاعف عدد ناخبي نداء تونس اكثر من مرتين و نصف في غالبية الدوائر . تونس عدد ناخبي النهضة

، والتي مكنتها من 2011وخالفا للنتائج التي حققتها النهضة سنة . االنتخابية للشمال والشمال الغربي
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تكوين الحكومة وعليه ان تكوين حكومة مع حلفائها، فان النتائج التي حصل عليها نداء تونس لن تسمح له ب

 .يفاوض في شان التحالفات

 4ـ لم يبقى من الترويكا اال حزب النهضة حيث لم يحصل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اال على 
صوت( بينما حصل حزب التكتل من اجل الحريات على مقعد واحد. اما االحزاب  69000لي امقاعد )حو

 ا اال التيار الديموقراطي المنشق عن حزب المؤتمر.االخرى المساندة للنهضة فلم يبقى منه

ـ غاب حزب المسار باكمله و لم  يتحصل الحزب الجمهوري وحزب التحالف الديمقراطي اال على مقعد 

واحد. دفعت هذه االحزاب، والتي لعبت دورا محوريا في التصدي للنهضة، ثمن استراتيجيات انتخابية 

المسار من ابراز خصوصيته بالنسبة لنداء تونس، دفع الحزب  غير موفقة. فبينما لم يتمكن حزب

 الجمهوري ثمن تململه في عالقته مع النهضة.

آلفاق  103000للجبهة و  124000ـ رغم ان عدد الناخبين لم يكن مرتفعا بالنسبة لهذين الحزبين ) 

االنتخابية أن يالحظ  مقاعد بالتوالي. و يمكن للمتابع لحملتهما 8و  15تونس( اال أنهما حصال على 

تركيزهما على الهوية الحزبية وخصوصياتهما في مقابل النهضة ونداء تونس . وسيكون لهما دورفي 

 اللعبة السياسية داخل البرلمان.

ألف صوت مما  140ـ تحصل الحزب الوطني الحر و الذي يترأسه رجل االعمال سليم الرياحي على 

الحظ المتابعون للحملة االنتخابية كمية الوعود الشعبوية التي  مقعدا. وقد 16مكنه  من الحصول على 

قدمها هذا الحزب من اعطاء منح الى سكان المناطق الحدودية أو المشاريع الفالحية للفقراء. ونظرا للفارق 

في عدد المقاعد في البرلمان، فان الحزب الوطني الحر يمكن ان يحاول اقحام نفسه في اللعبة بين االغلبية 

 واالقلية.

 
 :الخالصة

رغم كل الصعوبات على المستوى االقتصادي واالجتماعي واالمني، فان نجاح االنتخابات يمثل خطوة 

اساسية في ارساء الديمقراطية في البالد. ورغم كل النقائص والمشاكل، فإن قبول نتائجها من طرف 

من ناحية العملية االنتخابية او من الجميع يعكس شفافيتها النسبية. ورغم ما لوحظ من اختالالت سواء 

ناحية عدم احترام شروط الحملة االنتخابية او استعمال المال الفاسد فإننا نعتقد أن ذلك لم يؤثر في نتائج 

ان انتخاب او اعادة انتخاب االحزاب ذات المرجعية  2014االنتخابات. وابرزت انتخابات تونس 

ب، ورغم ما قيل له في المساجد، يمكن ان يتمرد على هذه االسالمية ليس بحتمية تاريخية وان الشع

 االحزاب.

 ومع هذا يجب العمل على تجاوز ثالثة ظواهرهي: 

اقصاء الشباب من العملية التنموية وضعف مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية  تسببا في ضعف  •

تتضافر الجهود، للعمل على دفع مشاركة هذه الفئة في عملية التسجيل واالنتخاب. لذلك، البد من أن 

الشباب الى االنخراط في الحياة المدنية والسياسية للبالد. فعلى الحكومة القادمة أن توفر االطر الالزمة 

لذلك اضافة الى عملها على حل المشاكل االقتصادية والتنموية. وعلى االحزاب تشجيع الشباب على 

 ات الستقطابهم. المشاركة في االنشطة السياسية عبر وضع الي

تركيز السياسيين على تحقيق مصالحهم الحزبية والسياسية وتمثليهم في البرلمان دفع الفئات المحرومة  •

الى مقاطعة االنتخابات. لذلك، على االحزاب ان تبني استراتيجاتها المستقبلية لتاخذ بعين االعتبار هذه 

 االنتخابية.الفئات ليس فقط كرصيد انتخابي تتذكره في المناسبات 

التصويت المفيد والمبني على الخوف من اآلخر كرس التجاذب السياسي وأزاح بعض التيارات   •

السياسية. وعلى هذه االخيرة اعادة مراجعة خياراتها خالل المرحلة المنقضية وتبني نفسها 

 نائي. واستراتيجياتها بشكل يجعلها قادرة على مواجهة ظرفية سياسية تدفع نحو االستقطاب الث
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والسؤال الذي يطرح اليوم و نحن في خّضم الحملة االنتخابية الرئاسية هو هل ستكون النتائج على نفس 

منوال نتائج االنتخابات التشريعية فيختار الشعب التونسي بنفس االغلبية رئيس الجمهورية ؟ و هل ستنجح 

بضرورة ان ال يكون الرئيس من بعض االطراف السياسية ممن خسرت االنتخابات من اقناع الشعب 

 االغلبية البرلمانية؟ في كال الحالتين ستعكس العملية االنتخابية لمنصب الرئاسة نضج الناخب التونسي.

واخيرا يمكن ان نشير الى البعد اإلقليمي لهذه االنتخابات من حيث اوال امكانية التداول على السلطة وثانيا 

  ية الدينية منها، بطرق ديمقراطية، حتى ولو وصلت بأغلبية ساحقة.  امكانية تنحي االحزاب ذات المرجع



 

 

   الكاتبعن 

صائي، ديموغرافي واح عضو في المرصد التونسي للتحول الديمقراطي،حافظ شقير 

: الدراسات والبحوث السكانية، التحوالت الديموغرافية، مدير متقاعد، حقول اهتمامه

 .تطالعات الرأيالخصوبة والهجرة، اس

 عن مبادرة اإلصالح العربي

 بحثية ومعاهد مراكز من مستقلة كشبكة 2005 عام" العربي اإلصالح مبادرة" تأسست

 البحثية األوساط في قوياً  انطباعاً  تأسيسها منذ المبادرة ورسخت. وأمريكية وأروبية عربية

 عمل مجموعات وبناء األبحاث، خالل من للمعرفة، منتجة باعتبارها القرار صنع ودوائر

 الرؤى يتقاسمون ممن والنشطاء الباحثين من واسعة شبكة وتطوير مختلفة، دول في

 .اإلصالحية

 بالضرورة تمثل وال كاتبها رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة األوراق

 .المبادرة رأي أو موقف

 . العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

 .المبادرة موافقة على الحصول يتطلب منها جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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