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 سياساتبدائل 

 

 

انتباه المتابعين والمالحظين وذلك ألسباب  2014جلبت انتخابات تونس لنهاية سنة 

ا موضوعية وأخرى ذاتية تهم الداخل التونسي. يتمثل الجانب الموضوعي في أهمية هذ

اإلنجاز في سياق عربي تميز بصفة عامة إما بوضعيات انسداد ما بعد ثوري مثل حال 

سوريا وليبيا واليمن حيث حلت الفوضى والعنف محل البناء الدولتي والديمقراطي، أو 

بوضعيات استعادية مثل الحالة المصرية التي استرجعت فيها المؤسسة العسكرية مقاليد 

 خاب.السلطة ولو عن طريق االنت

يبدو مشهد االنتخابات التونسية التي تحصل في وضع شبه مستقر  ،في هذا السياق الهش

وبشكل شفاف، حالة شاذة. أما الجانب الذاتي الذي يهم الداخل التونسي، وكذلك بالطبع 

االمتداد العربي، فيتعلق بتغير الخارطة السياسية لصالح قوى كانت قد خسرت الرهان 

 أي القوى الحداثية الوطنية.  2011االنتخابي في سنة 

وكيف نفهم رهاناته وامتداداته  2014و  2011ما هي أهم مالمح هذا التغيير بين سنتي 

اإلجتماعية؟ من الواضح أن المشهد السياسي التونسي تغير بشكل جذري بالنظر إلى أول 

ض أنه كان في إطار من االستقطاب يرى البعانتخابات بعد الثورة. وقد تم هذا التغيير 

مفتعال. هو استقطاب بين قوى الحداثة والقوى التقليدية أو المحافظة وعلى رأسها حركة 

غير أن القراءة العميقة لنتائج االنتخابات االخيرة ومقارنتها بانتخابات النهضة اإلسالمية.

تبين بوضوح أن هذا االستقطاب لم يكن سياسيا بل كان مجتمعيا باألساس. وفي  2011

ل هذا االستقطاب تصبح مسألة عودة النظام القديم مجسدا في حزب نداء تونس من ظل مث

 باب المزايدة السياسية والدعاية االنتخابية أكثر منه تحليال جديا.

فبفعل الثورة شهدت تونس ديناميكية مجتمعية خلقت شروطا جديدة للتطور السياسي 

لى السلطة من جديد. في هذا يصعب معها عودة النظام القديم ولو وصل بعض رموزه إ

السياق تبين االنتخابات األخيرة في تونس أن اإلشكالية الرئيسية التي حكمت توجه أغلب 

. فإن كانت الكلمة المفتاح النتخابات ما بعد 2011الناخبين لم تعد هي نفسها كما في سنة 

ما يعنيه ذلك من  إلى إشكالية الدولة مع 2014الثورة هي اإلسالم فإنها تركت المجال سنة 

 عقلنة الوعي السياسي في تونس.      
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 ، إلى2014في نهاية سنة تونس  التي شهدتهاالتشريعية كما الرئاسية في دورها األول واالنتخابات  أدت

. وهي اختالفات تعكس تحول كبير سواء على 2011لسنة نتائج مختلفة جذريا عن االنتخابات التأسيسية 

من الناخب ما تمكن  ضوءالمشهد السياسي أو على مستوى توجهات الرأي العام وذلك على  مستوى

التشريعية  تكتسي هذه االنتخابات معاينته للسياسة وأهلها طوال الفترة االنتقالية على امتداد ثالث سنوات.

سي للتونسيين بل أهميتها ليس فقط باعتبارها مرآة تعكس الواقع االجتماعي والسياسي والنف والرئاسية

ونظرا لهذا  مالمح الفترة النيابية المقبلة والتي ستمتد على مدى خمس سنوات. ستحددكذلك باعتبارها 

عودة للنظام القديم وذلك في قراءة  يرى في نتائجهااختلفت التحاليل بين من التداخل ولعمق التحوالت فقد 

انتصار إن عمق التحول المجتمعي في تونس.  سياسية مباشرة، وبين من يرى فيها تحوال سياسيا يعكس

وحصول مرشحه لمنصب الرئاسة على المرتبة  بأغلبية المقاعد ، الذي تكون حديثا،حزب نداء تونس

هما نموذج الدولة  وللمجتمع للدولة سياسيين ثقافيين بين نموذجين التعارضر على ضوء س  ف  ، ي  األولى

 سي.ونموذج اإلسالم السيا الحديثة الوطنية

  األرقامدالالت 

تقييم العملية االنتخابية في مجملها بأن اعتماد االنتخاب على قاعدة التسجيل ب يمكن القول فيما يتعلق

 2011حيث تجاوز عدد المصوتين سنة . 2011الطوعي قد قلصت نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات سنة 

فقط ما يقارب الثالثة ماليين ونصف  2014سنة ل ةالتشريعي نتخاباتاالين في حين شارك في ياألربعة مال

ألف  300ة في دورها األول بحوالي ليتراجع عدد المشاركين مرة ثانية خالل االنتخابات الرئاسي ناخب

 إلى حوالي 2014بالمائة لتتراجع نسبيا في تشريعية  70قرابة  2011بلغت نسبة المشاركة سنة . شخص

. ويفسر ذلك بالعقبات التي من عدد المسجلين بالمائة 64للرئاسية إلى حدود ثم في الدور األول  بالمائة 68

من أهمها تنظيمها في فصل الصيف واالقتصار على فترة لعل  ،في هذه السنة واجهت عملية التسجيل

 تجاوزتلم  حيثلخارج االداخل وخاصة بين  شديدة التفاوتغير أن نسب المشاركة تبقى لذاك.  وجيزة

 .نظرا لقلة المكاتب وانتشار الجالية التونسية على فضاء واسعالثين بالمائة في أحسن الحاالت الث النسبة

بد هذه الشريحة حيث لم ت   بفئة الشباب.أما المالحظة الثانية والهامة على مستوى نسب المشاركة فتتعلق 

وتعود  .ول للرئاسةال في الموعد التشريعي وال في الدور األ العمرية حماسا للمشاركة في التصويت

الثقة في تحسن أوضاعهم خاصة في مجال  همأسباب هذه المقاطعة كما يعبر عنها العديد منهم إلى فقدان

فغياب هذه التشغيل ثم إلى النكسات التي أصابت المرحلة االنتقالية والتي شوهت عملية التحول السياسي. 

  تونسيون خالل المرحلة االنتقالية.اإلحباط الذي غرق فيه ال يعكس ذلكالفئة عن التصويت 

التي تأكدت من ظاهرة االستقطاب الثنائي هو على مستوى نتائج هذه االنتخابات إن أول ما يشد االنتباه 

تأكد هذا االستقطاب في الدور األول قد و لتوجهين مجتمعيين وسياسيين رئيسيتين.تصويت المكثف ال خالل

أكثر على  حركتا نداء تونس وحركة النهضةهيمنت حيث  .كما سنرىولو بعناوين مغايرة من الرئاسية 

. أي ما يزيد عن ثلثي أصوات التونسيين الذين خالل االنتخابات التشريعية من مليونين ومائتي ألف صوت

التي تجمع اليسار  الشعبية الجبهة وتم ذلك على حساب أحزاب أخرى مثل  .العمليةشاركوا في هذه 

براليا نخبويا ثم حزب االتحاد الوطني الحر الذي يالذي يمثل توجها ل تونس حزب آفاقكذلك والقوميين و

ارتبط اسمه أكثر بمؤسسه ورئيسه رجل األعمال الذي ظهر بعد الثورة وهو سليم الرياحي. أما المجموعة 

ومة التي تحالفت مع حركة النهضة في إطار حك تلك بما فيها األحزاب أغلب الثالثة واألخيرة فتضم

وحزب التكتل  حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لرئيسه المنصف المرزوقي . ومنهاالترويكا االنتقالية

 .لرئيسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي من أجل العمل والحريات

 صوت وأقل من ثالثين ألف مقاعد( 4) على أقل من سبعين ألف صوت لألول هذه األحزاب تحصلت 

إنها حصيلة كارثية لهذه األحزاب بالمقارنة مع ما حصلت . مما حرمه من الحصول على أي مقعدللثاني 

هذه المجموعة أحزابا عريقة في تاريخ نجد في  الوقت في نفس .2011عليه في االنتخابات التأسيسية سنة 
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وري الذي لم تحصل سوى على مقعد واحد بالنسبة للحزب الجمه لكنهاتونس وكانت معارضة للترويكا 

 يتزعمه الوجه التاريخي أحمد نجيب الشابي، أو لم تحصل على أي مقعد مثل حزب المسار الديمقراطي

 . حليف حزب نداء تونس

أنه لو تجاوزنا مستوى التحليل السياسي المباشر لنتعمق في محتوى نتائج الدور األول من الرئاسية لوجدنا 

من  إن أول تساؤل يفرض نفسه ولو بعناوين مغايرة. تقطابساال بنفس التشريعية تقريبا نتائج يستعيد

 رشح محمدالم في هذه الحالة هو تفسير األصوات التي حصل عليها وجهة نظر علم االجتماع السياسي

بالمائة في  2المنصف المرزوقي والحال أن حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية لم يحصل سوى على 

بالمائة من نوايا التصويت ثالثة أشهر  7ي لم تكن تعطيه سوى قرابة التشريعية كما أن استطالعات الرأ

لهذا السبب البد من تعميق فهمنا ليلج عمق الحراك المجتمعي. فبحكم عدم تقدم  قبل الموعد االنتخابي.

الشق المحافظ سياسيا واجتماعيا وجد المرزوقي له موطأ قدم حركة النهضة بمرشح لها وهي التي تمثل 

ذلك استفاد من الجهاز ل لفضاء المحافظ خاصة وهو يمثل مكونا من الترويكا التي كانت تحكم.في هذا ا

كما استفاد حتى من مساندة أحزاب إسالمية متطرفة مثل حزب  االنتخابي لحركة النهضة مثل المراقبين.

محافظة اإلسالمية قد التحرير الذي كان قد قاطع االنتخابات التشريعية. هذا ما يجعلنا نقول بأن األطراف ال

تحركت بشكل أكثر فاعلية بعد تراجعها في االنتخابات التشريعية مؤكدة بذلك على نفس ذلك االستقطاب 

        المجتمعي بين التوجه الوطني الحداثي والتوجه المحافظ اإلسالمي.  

لنظام االنتخابي الذي فهو مرتبط بطبيعة ا أما على مستوى توزيع المقاعد داخل مجلس نواب الشعب المقبل

تم اعتماده وهو نظام األغلبية النسبية مع اعتماد أكبر البقايا. وهي طريقة تمنع من ناحية انفراد قوة سياسية 

بأغلب مقاعد المجلس كما تسمح لألحزاب الصغيرة بالتواجد إذا وصل رصيدها إلى حد معين. وفي هذا 

 ؤهله لتكوين الحكومة. أما حزب حركة النهضةمقعدا مما ي 86اإلطار حصل حزب نداء تونس على 

عما كان عليه حاله خالل الفترة التأسيسية. مقابل  امقعدا مما يعني فقدانه لسبع عشرة مقعد 69 فحصل على

فهي وإن لم تخسر  .لكل منها امقعد 16و  8على ما بين  الحزبين األولين تلي ذلك حصلت األحزاب التي

وباعتبار غياب األغلبية  لكنالمقاعد.  عدد قوى السياسية الكبرى من حيثفإنها لم تربح مكانة بين ال

 على ضوء هذا المشهدإلتالف الحكومي المقبل. افي تكوين  لقة فإن هذه األحزاب تبقى ضروريةالمط

النيابي برزت خطة رئيس الدولة كوسيلة لتعديل كفة توزيع السلطة فاعتبرت إذن رهانا أساسيا بالنسبة 

الباجي قائد السبسي والمنصف  ستقطاب مما يفسر تقارب النتائج بين المرشحين األبرزينلطرفي اال

 .المرزوقي

 التحوالت السياسيةفي مغزى 

كما أشرنا، إلى  اإلنتخابات؟ تؤكد حصيلة الرئاسية في التشريعية أوفي  سواء كيف نفهم مختلف هذه النتائج

 وحزب حركة النهضة حه للرئاسة الباجي قائد السبسيومرش االستقطاب الثنائي بين حزبي نداء تونس

طبيعة المرحلة التاريخية التي  إلىلنا ي. مثل هذا التقسيم ليس اعتباطيا بقدر ما يحالذي ساند المرزوقي

ها بعد الثورة. فبالنظر إلى طبيعة الخطاب وطبيعة األسس متعيشها تونس وطبيعة الرهانات التي تحك

يمكن القول بأن االستقطاب هو بين نداء تونس الذي يمثل، بحسب قيادييه،  ،زبيناإليديولوجية لهذين الح

نحن إزاء التوجه الوطني الحداثي المدني في تونس، وحزب حركة النهضة التي تمثل التوجه اإلسالمي. 

مشروعا للحكم  المعياري نموذج اإلسالم السياسي الذي يرى في اإلسالم :متعارضين اننموذجين يبدو

المعاصرة والقانون الوضعي. وعلى أساس هذا  الوطنية على مفهوم الدولة امؤسس اثم نموذجهوية ولل

استقطاب ثنائي بين أنصار الهوية اإلسالمية كما بلورتها تيارات اإلسالم السياسي بما فيها  برزالتقسيم 

 . اإلخوانية وأنصار الهوية الوطنية التي تثمن إسالما تونسيا يستلهم من الحداثة

بمثابة انتصار للهوية  وحصول قائد السبسي على المرتبة األولى بهذا المعنى يكون انتصار نداء تونس

بالرغم من أن المنصف المرزوقي يقدم  مجتمعكرؤية للدولة ولل التونسية على حساب اإلسالم السياسي
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م مكون أساسي في المجتمع وه أغلب ناخبيه ينتمون إلى التيار المحافظلكن  .نفسه على أنه علماني معتدل

في عمقه تحوال من إشكالية اإلسالم التي كانت الكلمة المفتاح في انتخابات  هذا النتصار كما يمثل .التونسي

أن نفهم هذا التحول على ضوء الصعوبات التي  كنناموي جديدة هي إشكالية الدولة.إلى إشكالية  2011سنة 

مل مع ثالث ملفات أساسية هي تسيير الدولة ومسألة العنف ثم وجدتها حركة النهضة اإلسالمية في التعا

للدولة التونسية تعتبرها مجرد مغامرة فردية لبورقيبة إشكالية الهوية الوطنية. فعلى خلفية قراءة خاطئة 

وبالتالي يمكن الهيمنة عليها وتغييرها، وضعت حركة النهضة من بين أهدافها وهي في الحكم السيطرة 

نضيف إلى ذلك غياب من خالل تعيينات حزبية خلقت توترا شديدا داخل اإلدارة التونسية.  ادواليبهعلى 

برنامج سياسي واضح يمكن أن يعتمد في تسيير الدولة والشأن العام بما يجنب البالد حالة االنسداد التي 

مسؤولية انتشار تحميل جزء كبير من الرأي العام حركة النهضة أما ملف العنف فيتمثل في وصلت إليها. 

وتبنيها  اإلرهاب بسبب تساهلها مع العناصر السلفية الجهادية وتشجيعها سفر الشباب التونسيين إلى سوريا

لنشاطات رابطات حماية الثورة التي مارست العنف ضد الفنانين والمثقفين وحتى ضد االتحاد العام 

التونسي للشغل. في حين أخذت مسألة الهوية صبغة الحرب الباردة بين أنصار اإلسالم السياسي وشق هام 

من المشرق  القادمينا عديد الدعاة من التونسيين. وقد تعمقت الهوة بين الطرفين بسب األنشطة التي قام به

غريب عن التونسيين سواء حول المرأة أو حول الجهاد. في هذا السياق  لخطاب ديني ليروجواالعربي 

شاهدنا عودة قوية لرموز الهوية التونسية مثل العلم التونسي وصور الرئيس السابق الحبيب بورقيبة 

كداللة  محرز وسيدي بوسعيد والسيدة المنوبية يسيدوأسماء بعض األولياء الصالحين المشهورين مثل 

 للرئاسة وقد كانت هذه الرموز حاضرة بقوة في حملة المرشح .على التشبث باإلسالم الصوفي المحلي

 الباجي قائد السبسي.

سي الدولة ومن نموذج اإلسالم السيا أولويةاإلسالم إلى  أولويةتغير الرهان في االنتخابات التونسية من  لقد

 الطوباوية من تلك النظرة المثالية على مستوى الثقافة السياسية كذلك إلى الهوية الوطنية. هو تحول

التي تميز بين السياسة، وخاصة  لإلسالم السياسي باعتباره تواصال للدين اإلسالمي إلى نوع من العقالنية

مة. هكذا كان االستقطاب الثنائي بين في إطارها الوطني، وبين اإلسالم باعتباره هوية أخالقية وثقافية عا

نموذج  إزاحةنموذجين مجتمعين، وما نتيجة االنتخابات إال انعكاس لرغبة الناخب التونسي األغلبي في 

. كان هناك حرص شديد على استرجاع مقومات الهوية الوطنية التونسية بينت قصورهاحكم وثقافة 

. وبسبب هذا الحرص على تجاوز 2011 كانون الثاني/  جانفي 14واسترجاع دولة ما انفكت تضعف منذ 

نموذج اإلسالم السياسي توجه الناخبون بكثافة للتصويت لفائدة الحزب القوي القادرة على قلب المعادلة 

في خضم هذا  .(le vote utileوهو في هذه الحالة حزب حركة نداء تونس عبر شعار التصويت المفيد )

دفعت بعض األحزاب األخرى  ،مفيد المركز على نداء تونس كبديلالتوجه العام نحو التصويت ال

التاريخية فاتورة باهضة. ومنها األحزاب التي ساندت حركة النهضة في إطار حكومة الترويكا مثل حزب 

المؤتمر الذي لم يحصل سوى على أربعة مقاعد وحزب التكتل الذي سيغيب عن المشهد النيابي المقبل. 

عارضت حكم حركة النهضة لكنها كانت ضحية مباشرة للتصويت المفيد  اك أحزابكذل شملت الخسائرو

ذهب جزء كبير من قاعدتها االنتخابية لفائدة نداء تونس ومنها حزب المسار االجتماعي والحزب حيث 

وقد تكرر نفس هذا التوجه في الدور األول من االنتخابات الرئاسية حيث لم تتعدى شخصيات  الجمهوري.

 ية مثل مصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي عتبة الواحد بالمائة.تاريخ

لم يسلم من هذا االستقطاب الثنائي ومن التصويت المفيد سوى بعض األحزاب التي تتمتع بنوع من 

برامجها. مثال ذلك الجبهة الشعبية التي استمالت جزء هاما من الخصوصية في توجهاتها الفكرية وفي 

قفين ومن الطبقة الوسطى وكذلك حزب أفاق تونس الذي استمال جزء من اإلطارات ومن الطلبة ومن المث

. أما للرئاسية حمة الهمامي الذي حصل على المرتبة الثالثة الجبهة الشعبية كذلك كان حال مرشح .الشباب

رابعة في الذي حصل على المرتبة ال فيما يتعلق بحزب االتحاد الوطني الحر لرجل األعمال سليم الرياحي

 . وهو ما يؤكد أنه حزب انتخابي شعبويللمصوتين له الجغرافي د نجد منطقا في التوزيعفال نكا الرئاسية

باألساس أي دون امتداد مجتمعي نوعي ودون أرضية فكرية وإيديولوجية. وانتصاره يدل على  وظرفي
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ابقا. لذلك ال نستبعد تفكك هذا استمرار وجود ذلك المنحى الشعبوي الذي كانت تمثله العريضة الشعبية س

 الحزب خالل افترة النيابية المقبلة. 

صراحة  وتتعلق باألحزاب وبالشخصيات المحسوبة اإلطارمالحظة ال بد من أن نسوقها في هذا  توجد

 قد تجمع هؤالء في أحزاب وتشكيالت سميت بالعائلة الدستورية وعلى رأسها رئيسفعلى النظام القديم. 

سبق. لم تحصل هذه بن علي سابقا حامد القروي وكذلك كمال مرجان وزير الخارجية األوزراء نظام 

تذكر تكاد ال  كما لم يحصل مرشحها في الرئاسية إال على نسبة التشكيالت مجتمعة سوى على أربع مقاعد

وفي ذلك تأكيد من الناخب التونسي على أنه قال كلمته في حزب التجمع الدستوري  من األصوات.

لذلك ال يجب أن يختزل وأنه أصبح يطمح إلى تجاوز فساد تلك الحقبة.  وفي المنظومة السابقة ديمقراطيال

في تفسير بسيط يعتبر هذا التنظيم الجديد مجرد امتداد لحزب التجمع.  تونس ب نداءزنحو حالتوجه الكبير 

ومنظومة قانونية يصعب  الواقع أن هذا الحزب نشأ على أرضية جديدة خلقتها الثورة وأعطت الحريات

  .وذلك بالرغم من وجود عديد الوجوه التجمعية داخله القديم االستبداد معها استنساخ

 : التوزيع االجتماعي والمجالي 

لم تخضع االنتخابات التونسية األخيرة لمنطق التوزيع الحزبي فقط، بل يبدو أن هذا األخير مرتبط بدوره 

تأكد معها العامل الجهوي خاصة في  جغرافي يمكننا من ضبط خريطة انتخابية تونسية-عيبتقسيم اجتما

. فمن الواضح أن القاعدة االنتخابية للنهضة تتركز أساسا في الجنوب التونسي وخاصة االستحقاق الرئاسي

في  وفي تواصل مع هذا المعطى، قدم المنصف المرزوقي جذوره الجنوبية كورقة في الجنوب الشرقي.

الحزب اإلسالمي يمثل التوجه المحافظ في يمكننا أن نفسر ذلك بعدة عوامل. فإن اعتبرنا حملته االنتخابية. 

عن استمرار فاعلية  ةالمجتمع التونسي فإن جهات الجنوب تتميز بنوع من المحافظة االجتماعية الناتج

ي ذالموقع الجغرافي المحاذي لليبيا وال الهياكل االجتماعية التقليدية مثل القبلية. قد نضيف لذلك خصوصية

على الصعيد وبخاصة القذافي وهو إعالم محافظ  عهدجعل من المنطقة فضاء لتأثير اإلعالم الليبي خالل 

في هذه المنطقة.  دوره لعبفي نفس هذا السياق االجتماعي، يمكن القول بأن عامل الهجرة  االجتماعي.

ش جعل من الهجرة واالقتصاد الحدودي من أهم موارد المنطقة. فضعف البنى االقتصادية بسبب التهمي

ي نفس الوقت ال بد ف .بهموم الداخل امنه بالخارج أكثر ةجعل من أفاق المنطقة مرتبطتومثل هذه األنشطة 

الجهوي الذي لعب دورا ال يستهان به في التصويت لفائدة حزب حركة النهضة.  االنتماء عاملمن التذكير ب

من الجنوب الشرقي ومنهم راشد الغنوشي مؤسس الحركة  ينحدرون الحزب اإلسالميدات فأغلب قيا

ر المقرر العام للدستور سابقا وكذلك حسين ضوكذلك علي العريض رئيس الحكومة السابق والحبيب خ

 النهضة دور ةهذا التركز القيادي لحركلفمن المؤكد أن الجزيري كاتب الدولة للهجرة في عهد الترويكا. 

نفس هذا التركز تحول إلى  في تركز أصوات الناخبين لهذا الحزب على حساب بقية األحزاب األخرى.

وقد تأكد . من خالل إسناده من األطراف المحافظة شخص المنصف المرزوقي في االنتخابات الرئاسية

همامي على دور معطى االنتماء الجهوي في االنتخابات الرئاسية من خالل حصول مرشح اليسار حمة ال

المرتبة األولى في والية سليانة وكذلك الشأن بالنسبة لمحمد الهاشمي الحامدي في والية سيدي بوزيد وهما 

 أصيلي الجهتين. 

نجد الجزء الثاني من تونس والمتمثل في مدن الشريط الساحلي  في الجنوب المحافظ مقابل هذا التركز

مجال المدن والحواضر الكبرى التي  هول الغربي الفالحي. جهات الشما وكذلكوصوال إلى مدينة بنزرت 

مع ما يمكن أن يعنيه ذلك من ترابط ما بين هذا  ولمرشحه للرئاسة لحزب نداء تونس صوتت بشكل مكثف

من  واختيار الناخبين هناك من ناحية الفضاء الحضري التاريخي بنمط عيشه وبارتباطه بالدولة الحديثة

المديني القديم في هذا الفضاء ونمط العيش المرتبط باألنشطة الحضرية يساهم في  فالتركز .ناحية ثانية

البنية الثقافية لقد لعبت تجاوز المحافظة في هذه األوساط أو ربما يساهم في إنتاج محافظة من نوع آخر. 

السياسي. المدينية بدورها دورا على ما يبدو في حسم التعارض الرمزي بين اإلسالم التونسي واإلسالم 
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فمن المعروف أن اإلسالم التونسي العالم )الفقهي( نشأ تاريخيا في المدن وارتبط كذلك بمركز القرار 

منافسا من طرف قوى اإلسالم السياسي الصاعد بعد الثورة وجد هذا اإلسالم نفسه السياسي في تونس. 

في هذه أي اليسار والقوميين،  الجبهة الشعبية،وجدت  في نفس الوقت سواء الجهادي منه أو االنتخابي.

قاعدة انتخابية مهمة مكنتها من الحصول على معقد في كل دائرة تقريبا. مقابل هذا الصعود المدن 

 عن ركيزتهافضائها المحافظ و عنحركة النهضة العديد من المقاعد وكأنها ابتعدت نسبيا فقدت  ،الحداثي

 .ةالجهوي

لغربي بما فيه الواليات التي شهدت حراكا كبيرا أثناء الثورة مثل سيدي فتشمل الوسط اأما المنطقة الثالثة 

بوزيد والقصرين وسليانة. وفي هذه المناطق الحظنا ما يشبه توازنا للقوى بين الحزبين الكبيرين باإلضافة 

غير أنها توجهت بأكثر كثافة لصالح المرشح المنصف المرزوقي خالل إلى صعود الفت للجبهة الشعبية. 

يبقى في نظر المناطق  ربما االنتخابات الرئاسية وقد يكون ذلك مرتبطا بشخص الباجي قائد السبسي الذي

 للمدن الكبرى للشريط الساحلي.الداخلية ممثال 

 خالصة

كان أعمق ربما النهضة على فشلها، بل  حزب لم يكن تصويت التونسيين في مجمله خاضعا لمنطق معاقبة

نموذج أبرز محدوديته زمن الترويكا بقيادة النهضة ونموذج الدولة الوطنية  رفضمن ذلك من حيث هو 

التونسية الذي أراد الناخب استرجاعه. فلو كان التصويت عقابيا لما شمل أحزابا عارضت حركة النهضة 

باعتبار تراجع النفس  آخردرسا مهما في طياتها  كذلك طوال حكمها. حملت هذه التجربة االنتخابية

سياسية جسده  وواقعيةلصالح اختيار أكثر عقلنة  2011ي والطوبوي الذي طبع انتخابات سنة الشعبو

كما يبين ذلك تقارب  لم تعطي الغلبة ألي طرف شعار التصويت المفيد. غير أن هذه النتائج النهائية

ياسي سيكون من الصعب إيجاد صيغة الستقرار سبالتالي و األصوات بين المرشحين األولين للرئاسة.

طوال المرحلة النيابية المقبلة. فعلى خالف حلف الترويكا الذي تمخض عن االنتخابات األولى والذي انبنى 

من تكوين تحالف موضوعي على  اليوم باألساس على تحالف المنتصرين ضد األقلية، فإنه ال مناص

 أساس برنامج متفق حوله بما يتطلبه ذلك من تجانس سياسي. 
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