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 خلفية ال

 األقل على جديدة معطيات ثالث عنها نتج التي للتشريعية امتدادا ما حد الى الرئاسية االنتخابات كانت

 النهضة حركة حافظت وان. لألغلبية  الترويكا فقدان في االول المعطى تمثل. السياسي المشهد غيرت

 من المؤتمر يتحصل لم ،(2011 انتخابات في 87ب مقارنة) مقعدا 69 ب بفوزها محترما حضورا على

 والحريات الشغل أجل من الديمقراطي التكتل وانهار( سابقا 29  مقابل) مقاعد 4 على إال الجمهورية أجل

 المشهد يتصدر حزب كأول العهد الحديث تونس نداء حزب برز المقابل، في. البرلماني المشهد عن بغيابه

 الميول ذات الشعبية الجبهة دخول فهو الثالث أما. ثاني معطى هو وهذا(. مقعد 86) نسبية عددية بأسبقية

عن النتائج االولية  ديسمبر / كانون األول 22لعليا المستقلة لالنتخابات في اعلنت الهيئة ا

الرسمية لالنتخابات الرئاسية في دورتها الثانية والتي أسفرت عن حصول الباجي قائد 

وحصول المنصف المرزوقي بالمائة،  55,68صوتا بنسبة  1.731.529السبسي على 

 بالمائة. 44,32صوتا بنسبة  1.378.513على 

السبسي المرتبة مرّشح، تصدر على اثره السيد قائد  27هذا وقد شهد الدور األول تنافس 

نقطة بينما  11بالمائة. وكان الفارق ب 33,4يليه المرزوقي بنسبة  39,46 بنسبة األولى

نقاط في الدور األول. ويبدو هذا الفارق في كلتا الحالتين كبير مقارنة  6لم يكن إال ب 

ة على إال أن الناس تعودوا في البلدان العربيت الرئاسية في البلدان الغربية. باالنتخابا

انتخابات رئاسية غير تنافسية يحظى فيها الفائز على نسب خيالية. ليس هذا فحسب، بل 

 أن االنتخابات الرئاسية عمقت انقسامات في الرأي العام برزت في االنتخابات التشريعية.

وهي قد تؤدي الى تخلخل أواصر المجتمع اذا لم تتم معالجتها من طرف الرئيس الجديد،  

ززة بأغلبية رئاسية بعد تشريعية بأسبقية حزبه نداء تونس، مع تمتع بأغلبيةخاصة وأنه ي

الذين أزيحوا في الدور األول، أو أطراف سياسية لم  المرشحين به العديد من أن التحق

 يكن لها مرشح رئاسي )مثل آفاق والمسار(. 

تعارض  هرت فيولم تخرج نتيجة الدور الثاني من السياق العام لالنتخابات. فقد انص

مشروعين سياسيين وعّمقت الشرخ بين الشمال والجنوب. فكيف يمكن للرئيس الجديد، 

وهو المطالب بأن يكون رئيسا لكل التونسيين، رأب الصدع بين مكونات المجتمع 

 وأقاليمه؟ وهل يُبدد مخاوف بعض األطراف من "تغّول" حزب نداء تونس؟
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 15) واحد مقعد إال  التوجه الليبرالي الحر الوطني االتحاد عن يفصلها ال رابعة كقوة للبرلمان اليسارية

 الهمامي وحمة النداء زعيم السبسي الظافر، المربع من أقطاب ثالثة الرئاسية وتصّدر(. مقعد 16 مقابل

 . الحر الوطني االتحاد قائد الرياحي وسليم الشعبية الجبهة ممثل

 رئيس صالحيات محدودية من بالرغم النظير منقطع اهتماما الرئاسية جلبت أن المفارقات ومن

 العامة السياسة ضبط" سلطة الحكومة لرئيس يمنح معقلنا   برلمانيا   المشرع أراده نظام في الجمهورية

. الثقة منه ويسحب يمنحه الذي المجلس رقابة تحت(  تبعه وما 91 الفصول" )تنفيذها على السهر و للدولة

 الدفاع مجاالت في العامة السياسات بضبط" ويختص الدولة بتمثيل الجمهورية رئيس يقوم المقابل، في

 يتمتع و الحكومة، رئيس استشارة بعد وذلك العليا للوظائف ويُعين" القومي واألمن الخارجية والعالقات

 والعفو األوسمة، ومنح المعاهدات على والمصادقة السلم وإبرام الحرب إعالن)  أخرى بصالحيات

  (.تبعها وما 77 الفصول( )المفتي وتعيين الخاص

 77 تقدم عن يقارب ما إعالن يُبرر مما الشعبي المخيال في بهالة مصونة الرئاسة وظيفة تبقى وهكذا

 أساسا الترشح شروط استوفوا ممن 27 إال االنتخابات على المشرفة الهيئة منهم تقبل لم و. لها مرشح

 ومن(. انتخابية دوائر 10 من 5.000 منها) مواطن 10.000 أو التأسيسي من نواب 10 تزكية:   وهي

 و علي، بن العابدين زين حكومات في سابقين وزراء 3 و حزب، رئيس 11 هنالك مترشح 27ال ضمن

 27 ضمن من ودوما. سياسي ماض بدون 9 و( حقوقية ومناضلة قاضية) امرأة منهم سابقين معارضين 9

 منهم 7 أعمار تتجاوز لم العمرية، الفئات جهة من و. أعمال رجال 5و أطباء 3و محامين، 7 يوجد

 .سنة 74 أعمارهم تفوق 2 و الخمسين

 التشريعي االنتخابي المسار بداية منذ دافعت التي النهضة لحركة مرشح أي هؤالء ضمن من يوجد ال

 عدم درجة الى جادة كانت ولقد. األطراف كل مع اتصاالت عبر اليه سعت توافقي مرشح عن والرئاسي

 وبموجب. الحركة ومن الترشح من انسحابه اعلن والذي الجبالي حمادي السابق العام أمينها ترشح تبني

 أعضائها تفويض اختارت" النهضة أن الثاني، تشرين/  نوفمبر 20 اجتماع في الشورى مجلس قرر ذلك،

 بعد الثانية، الدورة في وجددت". الجمهورية رئيس بمهام للقيام األصلح يرونه من اختيار وأنصارها

 .التصويت في لجمهورها الحرية وإعطاء الحياد التزام الصاخبة، االجتماعات من سلسلة

  

 النسبة الفارق

%   

االصوات 

المتحصل 

عليها في 

 الرئاسية

 النسبة

%   

االصوات المتحصل عليها في 

 التشريعية

 المرشح

الباجي قائد  )نداء تونس(1.279.941 36,85 1.289.394 39,46 9.443

 السبسي

-حزب المؤتمر 68.451 31,13 1.092.418 33,43 10.619

 947.017التيارالديمقراطي66.370

 1.081.838المجموع -النهضة

منصف 

 المرزوقي

 حمه الهمامي الجبهة الشعبية 122.436 3,52 255.529 7,82 133.093

 هاشمي المحبة 40.591 1,16 187.923 5,75 147.332
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 حسب استطالعات الرأي تتطور نسبة التصوي

 منصف المرزوقي محمد الجبالي باجي قائد السبسي

 الحامدي

 سليم الرياحي الحزب الوطني الحر 140.873 4,05 181.407 5,55 40.534

 كمال مرجان المبادرة 43.356 1,24 41.614 1,27 -1.742

احمد نجيب  الجمهوري 55.576 1,6 34.025 1,04 -21.551

 الشابي

مصطفى بن  اليكتل 23.331 0,67 21.929 0,67 1.402

 جعفر

 افرازات الرئاسية

أعطت استطالعات الرأي االسبقية 

 الى الباجي قائد السبسي سنة قبل

قد وصلت على االقل، و االنتخابات

وبخاصة  ،2013 صيفأقصاها في 

بعد اعتصام الرحيل و الذي كان 

بداية الحراك الشعبي الذي اطاح 

بحكومة الترويكا.  وفي آخر سبر 

في شهر  ماغشركة سي نُشرتهرأي 

حصل  ، 2014 يوليو/  موزت

(  29,8) السبسي على اعلى نسبة

و حمادي  (9,9بالمائة من مجموع ما تحصل عليه كل من محمد المنصف المرزوقي ) 10اي بفارق 

احد عناصر الجبهة الدستورية على في هذا االستطالع، حصل (. والجدير بالذكر ان 11,2الجبالي )

  االولى من االنتخابات الرئاسية. بوه خالل المرحلةولكن الناخبون غيّ  بالمائة 10حولي 

 

 ماغحسب شركة  سي 2014 يوليو/  تموزشهر  رأيسبر 

مصطفى 

بن 

 جعفر

باجي 

قائد 

 السبسي

الهاشمي 

 الحامدي

حمه 

 الهمامي

كمال  منصف المرزوقي محمد الجبالي

 مرجان

3,2% 29,8% 3,1% 4,8% 11,2% 9,9% 10,3% 

 

 من المسجلين في سجل الناخبين الىبالمائة  62كانت نسب المشاركة متقاربة في الدورتين اذ نزلت من 

لم يتحصل أي مرشح وبالمائة من نسبة المسجلين في االنتخابات التشريعية.  70بالمائة، بينما بلغت  59

تصدر كل من الباجي قائد  على األغلبية المطلقة في الدور األول. وأسفرت النتائج في الدور األول عن

توزعت بين  من المائة من األصوات 73ا يقارب بمجموع م والمنصف المرزوقي المرتبة األولىالسبسي 
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لصالح حمة  لمائةبا 8شرة الى حدود ما يقارب (. وتنزل النسبة مبا33,43والمرزوقي ) (39,46السبسي )

مختلف التوجه  لوثامدي وسليم الرياحي. وهذا الثمن المائة لكل من الهاشمي حا 6اللهمامي وفي حدود 

المدعوم بالجبهة برصيد نضالي جذاب، ارتكز  أي العام. ففي حين يتمتع الهمامييعكس تنوع الر

 فيماعلى قاعدة عشائرية من الوسط الغربي )سيدي بوزيد والقصرين(،  ،أصيل سيدي بوزيد ،الحامدي

من ل شاب و ثري يغدق الجمهور بالوعود وشبكة معقدة استغل الرياحي موجة تعاطف مع رجل أعما

 دستوريين لقائد السبسي على حسابالناخبين ال الدور األول تفضيل وأكد العالقات البعض منها زبائنية.

 10المترشحين ذوي ماض تجمعي بما فيهم كمال مرجان الذي كانت تعطيه استطالعات الرأي ما يقارب 

من المائة. كما بددت  1على نسب أقل من  ين تجمعيينحتحصل األربع مرشبالمائة من األصوات. و

أحزابهما  تبعدما انهزم ،أمثال نجيب الشابي ومصطفي بن جعفر ،االنتخابات حلم مناضلين تاريخيين

 )الجمهوري والتكتل( في التشريعية. 

مليون وثالث مائة صوت وتحصل الباجي قائد السبسي مرشح نداء تونس في الدور األول على ما يقارب 

المرزوقي  في التشريعية. في المقابل انطلق الحزب وهو ما يعادل مجموع األصوات التي تحصل عليها

أن األحزاب الموالية له )حزبي المؤتمر من أجل إلى نظرا ضعيف انتخابي  دالمرشح المستقل برصي

صوت. ومع ذلك  135,000ة إال على والتيار الديمقراطي( لم تتحصل مجتمعة في التشريعي الجمهورية

بالمائة ممن  5بالمائة من الذين صوتوا له وجلب  70أمكن له استقطاب أصوات النهضة بما يعادل 

 13بالمائة ممن صوتوا له و  11 أي ،فضال عن رصيده الخاص صوتوا لنداء تونس في التشريعية،

 وا في التشريعية.بالمائة من أصوات األحزاب األخرى أو من الذين لم يشارك

إال أن  ،عبد الرزاق الكيالني مثال(ومن المرشحين )حمودة بن سالمة بتزكية عدد النهضة  قامت حركة

 لمحلية.ء من إطاراتها الوطنية واالمرزوقي هو الوحيد الذي استطاع استقطاب قواعد النهضة واقناع جز

تبار ماضيه الحقوقي، وثانيا كعنصر توازن بين باع ،للثورة تميّزه في تقديم نفسه أوال كحام   ومرد ذلك

رجوع المنظومة القديمة  صمام أمان أمام خطركالتشريعي والتنفيذي أمام تغّول نداء تونس، وثالثا 

حد والماضي التسلطي ألالمتقدم لسبسي احد رموزها التاريخين. ولقد رّكز حملته على سن أبانتخاب 

باب تهامه ب"الطاغوت". وتوجه بخطاب شعوبي الى الشرموز "الثورة المضادة" وصل الى حد ا

والعروبين والسلفيين ولجان حماية الثورة. فكانوا المدافعين عنه في والمحرومين وجمهور الغاضبين 

الحاضرين في الصفوف األمامية في تجمعاته )مما خلف بعض  واوسائل االعالم وشبكات التواصل وكان

ه المتعاطفين معه من النهضاويين بما يقارب ما فيها المتعاطفين معه(. ومدّ االستياء في الدوائر السياسية ب

ة. ولم تستنكر القيادة في الدورة الثاني  31.000لالنتخابات في الدورة األولى و  مراقب 18.000

 هذا االيعاز الذي فسرته باهتمام اطاراتها المشروع بسالمة وشفافية العملية االنتخابية. النهضوية 

واستغل االسبقية التي يتمتع بها في سبر  ائد السبسي على ماكينة نداء تونسالمقابل، أعتمد الباجي ق في

اآلراء لطمأنة الرأي العام على حسن نواياه والتزامه بمكاسب الثورة وتدعيم التعددية بدون اقصاء وال 

 أكتوبر/  تشرين األول – رشباط / فبرايتهميش. وقّدم نفسه أوال على أنه هو الذي قاد كوزير أول )

 على أنه ،وثانيا .أدت الى أول انتخابات حرة ونزيهةوالتي ( المرحلة األولى من التحول بسالم 2011

لحوار الوطني في االنهضة  شارك مع حركةجنّب البالد ويالت الحرب األهلية لما  السياسي المحنّك الذي

 بعدتها لثا أنه رجل الدولة القادر اليوم على ارجاع هيبوثا .خالل اعتصام باردو 2014 آب / أغسطسفي 

وحي بأنه هو الذي ت اعطى السبسي صورة ،الترويكا. وفي المحصلة الوهن الذي لحقها من جراء ادارة

الحلقة المفقودة في الحداثة البورقيبية . وهي ليبرالي منطلقاالسالم والديمقراطية ولكن من  يسد الثغرة بين

 التسلطية. 
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 قراءة  في النتائج

أجبرت األطراف السياسية ووسائل من االنتخابات الرئاسية وهي الدور الثاني  سادت حالة من التشنج

بتهدئة األوضاع والتحلي بروح التنافس. وكان انتصار الباجي قائد السبسي  والمطالبةالتدخل  علىاالعالم 

الثالث  ،حمة الهمامي أعلن حيث لصالح المرزوقي غياب مخزون انتخابي هام ،متوقعا لعدة أسباب أهمها

لتورطه في  قرار "قطع الطريق أمام المرزوقي"على ، باسمه الخاص وباسم الجبهة الشعبية ،في الترتيب

السياسة الخرقاء للترويكا واعتماده على روابط حماية الثورة، فضل الهاشمي الحامدي الصمت والتوجه 

سليم الرياحي علنا الباجي القائد  نى بما يحدث، بينما سانده غير معحاال الى لندن محل اقامته وكأن

مة طويلة من المساندين الذين التحقوا بما سمي باألغلبية الرئاسية حول قائ عنالسبسي. هذا فضال 

ناخبي حمة الهمامي للتصويت للسبسي  ثلثا ن ال يملكون أصوات ناخبيهم، اتجهالسبسي. وبما أن المترشحي

 ،وأخيرا .أرباعهم المرزوقي ثالثوثلثهم للمرزوقي. واختار ربع ناخبو الهاشمي الحامدي السبسي و

مترشح  المنسحبين من الدور األول فال يزيد  22ناخبو سليم الرياحي على المتنافسين. أما ناخبو التوزع 

 تقريبا األصوات التي تحصل عليها الهمامي مثال(. صوت )أي ما يعادل 260.906كثر من عددهم أ

للمرزوقي.ويكون  بالمائة 44,32 بالمائة مقابل 55,68لسبسي بنسبة وكانت النتيجة النهائية أن فاز ا

صوت.  286.016نقطة على المستوى الوطني. ويضيف المرزوقي الى رصيده األصلي  11الفارق ب 

والية األكثر  18السبسي الصدارة في  دائرة أي والية في حين يحتل 15ي ويتصدر المرتبة األولى ف

والشرقي( والساحل صوت. انحازت واليات الشمال )الغربي  442.148كثافة سكانية معززا رصيده ب 

حتل المرتبة األلى بفارق واليات الجنوب )الشرقي والغربي( و ا الح السبسي في حين اكتسح المرزقيلص

(. 2الوسط الغربي )قيروان والقصرين( وصفاقس ودوائر الخارج )باستثناء فرنسا  دوائر طفيف في

 وساو الوسط بينهما. ويعمقوبصفة عامة صوت الشمال لصالح السبسي والجنوب لصالح المرزوقي 

الفارق شرخا ظهر في التشريعية بين الشمال والجنوب. ففي الكاف مثال )الشمال الغربي( تحصل السبسي 

زوقي في  تاطوين بالمائة للمرزوقي. أما في أقصى الجنوب يحصد  الم 24،6بالمائة مقابل  75،4على 

هذا الفرق محطات  بعكسو بالمائة لخصمه. 11،1مقابل  بالمائة 88،9على أعلى نسبة أي  المتاخمة لليبيا

بالقضايا  نذ اواسط القرن العشرين بارتباطههامة من التاريخ السياسي للبالد. فالجنوب التونسي عرف م

و كان اكثر مساندة للحركة اليوسفية )العروبية( بينما كان الشمال اكثر انفتاحا على  العربية االسالمية

الى العاصمة و المناطق  ي وذلك لعدة عوامل نذكر منها الهجرة الداخلية من الشمالالفكر البورقيب

ؤشر على و قد الحضنا هده الفروقات في انماط الزواج و انماط الخصوبة و التي عادة ما ت الساحلية

  عميقة.تحوالت اجتماعية 

طة للسبسي في فئة الكهول ما ولعب عنصر السن دورا مهما حسب سبر اآلراء بإعطاء اولوية بعشرين نق

 74,6في فئة ما فوق ستين سنة بـ الفرق بالمائة(. ويتعمق  38,2ة مقابل بالمائ 61,8سنة ) 59 – 45بين 

سنة( فتتوزع  44 – 30سنة( وشباب الكهول ) 29 – 18فقط. أما في فئات الشباب )  25,4بالمائة مقابل 

 39بالمائة مقابل  46,8صّوت الرجال للسيد المرزوقي بـ فقد الجندر، األصوات بالتساوي. أما من ناحية 

 53,2بالمائة مقابل  61بينما صوتت النساء بصفة أكثر كثافة للسيد قائد السبسي بـ  ،بالمائة فقط من النساء

بالمائة فقط للرجال. وقد  يكون الناخب النموذجي للمرزوقي هو رجل، شاب أو شاب كهل من واليات 

 الخمسين من واليات الشمال والساحل وتونس الكبرى. امرأة كهلة أو رجل كهل ما فوق الجنوب مقابل
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  مضاعفات النتائج على حركة النهضة

ليس للحركة مرّشح وأنّها تفّوض أنصارها وناخبيها أن يختاروا "من يرونه  هقّرر مجلس الشورى أن 

اتهمها الطرف المقابل بازدواجية  فقد الحركة. كان لهذا الحياد األثر السيئ علىوتونس. األصلح" لرئاسة 

الخطاب ولوح بإقصائها من المشاورات الحكومية خاصة وأنه لم يصّوت من القوة االنتخابية للنهضة 

بالمائة في نهاية المطاف. وهذا يعني أن القواعد النهضوية لم تلتزم الحياد  2,6للسيد قائد السبسي سوى  

أي حوالي  ،بالمائة من مجموع ناخبي السيد المرزوقي 70السلبي بل صوتت بدرجة عالية تقدر ب 

إجمالي المصوتين للنهضة في االنتخابات التشريعية. وإضافة الى الخالف في التقييم بين القاعدة الشعبية 

ظهرت بوادر تصدع في القيادة نفسها بعد أن عبر حمادي  الجبالي  األمين العام  ،لةدللنهضة والقيادة المعت

نوفمبر /  تشرين الثاني 27ه الضمنية للمرزوقي في تعن مساند، سوب على التيار المعتدلالسابق والمح

الدور االول. فأكد على "ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية القادم من خارج نتائج اثر االعالن عن 

انون ك 11بيان استقالته من حركة النهضة في بالحزب الفائز باالنتخابات التشريعية". ثم تلى التصريح 

انسحاب النهضة من الرئاسية. وعبر عن تخوفه من " العودة بشعبنا الى  علىاحتجاجا  ،ديسمبر/  األول

 تفرغه للدفاع عن الحريات. أعلن منظومة االستبداد" و

المحسوبين على التيار المتشدد له. فكتب  ،بانحياز كل من حبيب اللوز والصادق شورووتعمقت األزمة 

أن الحياد الحقيقي يعني "قطع الطريق على عودة منظومة  ديسمبر/  كانون األول 12 اللوز في مدونته في

أن راشد الغنوشي بمهيبا  ،االستبداد والفساد" والرفض القطعي ألي "تحالف أو تشارك" مع حركة نداء

أن التنافس هو صراع بين مشروع الحرية  قال شورو في مدونته في نفس اليومحمل مسؤولياته. و يت

التصدي للقوى المضادة بقضي أوال "يوأن الواجب  .الرجوع للنظام السابق ، مقابلالعدالة والكرامةو

للواء هذا  اصفات تجعله "جدير بأن يكون حاملللثورة" ومساندة المرشح المرزوقي لما فيه من مو

عبد الفتاح  المشروع". وطالب قيادة النهضة أن تتقي هللا في وحدة الحركة. ومن جهته أعترف الشيخ

قائال في لقاء مع سكاي نيوز عربية : "أتوقع بأن  ،بوجود شرخ قد يتعمق ،النائب األول للحركة ،مورو

يحدث شرخ بالنهضة وربما ينفصل جزء من قاعدتها أو شبابها عقابا لها على اختيارها ألن جزء منهم 

ي حزبا بقاعدة الشباب الذين ناقم على عدم تأييدها للمرزوقي". وتابع: "أتوقع أن ينشئ المرزوق

قلل  ،ديسمبر/ كانون األول  22وفي حوار له في جريدة الصباح في  سينسحبون من النهضة ممن أيدوه".

النعكاساته  ولكنه نبه من مغبة "التقارب" مع حركة نداء" ،الصادق شورو من حدة النزاع داخل الحركة

لخروج علنا لتبرير موقف الحياد وطمأنة القواعد السلبية على وحدة الحركة". واضطر راشد الغنوشي ل

وأضاف أن االنتخابات  .الغاضبة. فقال في لقاءات صحفية وتلفزية أن حياد الحركة جنّب البالد حربا أهلية

تقدمت النهضة بمرشح )وهو بذلك يعني أن انقالبا كان قد يحصل(.  ربما كانت تتعطل أو توقف لو

ال مبرر له وأن له ثقة  تونس ضة للنهضة والرأي العام من تغّول نداءوأضاف أن مخاوف القواعد العري

 في الرئيس الجديد. 

في الحقيقة، وقعت النهضة في فخ تكتيكي نصبته لنفسها من كثرة التخمينات. كانت شبه متأكدة من الفوز  

لى التحكيم بين خاصة وأنها لم تكن قادرة ع ،في التشريعية بما يسمح لها بهامش للتفاوض في الرئاسية

مرشحيها علي العريض وحمادي الجبالي الطامعين في التزكية الحزبية. وكان الهدف من تخريجة 

التشريعية بعد أن أقرت  عنهانتظار ما تسفر ب"الرئيس التوافقي" تصدير األزمة وجس نبض ميزان القوى 

ض الرئاسة التوافقية من كل جل األحزاب في اطار الحوار الوطني بأسبقيتها على الرئاسية. ولكن رف

 كأخف األضرار ولكنه ظهر أكثر تكلفة.  رض على النهضة الحياد، فبما فيهم المقربين منها ،المترشحين
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 :  من التصارع الى التوافق خاتمة

نه لم يلق ألذلك   حركة النهضة.الفائز الحالي من تملل قواعد وقيادات هو المرزوقي  المنصف يبدو

في  شد الجماهير حوله. ولوح بالتشكيكالمناصرين وح ضي قدما نحو تعبئةللم هاستعدادالمنديل وابدى 

النتائج مما نتج عنه اضطرابات في الجنوب، ثم تراجع وأعلن من قيادة الحملة الرئاسية دفع "حراك"  

غضب القواعد مما يحوله من حليف  أطلق عليه "حركة شعب المواطنين". وهكذا استثمر المرزوقي

فهل سينجح في بعث قطب ثالث يجمع الغاضبين؟ وهل سيلتقي مع األطراف التي  لنهضة الى خصم لها.ا

نائب رئيس الحركة الذي أعلن  آخرها القيادي عبد الحميد الجالصي . وكان غادرت أو تغادر النهضة

حول أسبابها،  والتي يحوم غموض / يناير كانون الثاني 28استقالته من مهامه في المكتب التنفيذي في 

  أهو تفّرد الغنوشي بالقرار أم رفض التعامل مع نداء تونس.

في المقابل، قلب الباجي القائد السبسي الطاولة على الجميع. فقد كان من المنتظر أن يكلف، بوصفه رئيسا 

 89كما يقتضيه الفصل  عدد من المقاعد" بتشكيل الحكومة للجمهورية، حزب نداء "المتحصل على أكبر

النظام السابق وكان وزير من الدستور. ولكنه فّضل تعيين الحبيب الصيد وهو شخصية وفاقية عمل مع 

( ومستشار أمني لدى 2011 أكتوبر/  األول تشرين – فبراير/  شباطفي حكومة السبسي األولى )داخلية 

ن "تغّول" نداء تونس استجابة لالنتقادات المتخوفة م ( . وكان ذلك2013-2011الجبالي ) حكومة حمادي

باستئثاره بالرئاسات الثالث )رئاسة الدولة والمجلس  والحكومة(. ودخل الصيد في مفاوضات مع كل 

األطراف بدون اقصاء بما فيها مع غير راغبين اطالقا المشاركة في حكومته. وكان التوجه األول هو 

أال يحكم اال مع  يتقاسم معه نفس تكوين حكومة  تلتزم  بالخيار العلماني لنداء ووعود السبسي ب

المرجعيات. وبعد مشاورات ماراثونية،  أعلن الصيد عن حكومة  ضعيفة الشرعية مشكلة أساسا من 

الجبهة الشعبية جل األحزاب بما فيها نداء، فضال عن مقاطعة  بالمائة مما أثار حفيظة 70بنسبة المستقلين 

مقعد( التي  69مقاعد( واستياء حركة النهضة ) 8اق )مقعد( وغضب حزب آف 15) االنضمام للحكومة

 يد على مراجعة التشكيلة الحكوميةاُقصيت من التشكيلة. ولوح الجميع برفض منح الثقة، مما أجبر الص

والدخول مجددا في مفاوضات  أكثر جدية. وتوقف في الرهان على مشاركة النهضة في الحكومة. وانقسم 

لنداء في اجتماع طارئ رفضها للنهضة  . وأعلنت المجموعة البرلمانيةالندائييون بين قابل ورافض

( وتالها قرار الهيئة التنفيذية يوم قبل االعالن عن التشكيلة الثانية للحكومة. إال أن 86من  70باألغلبية )

ذهب في اتجاه معاكس للتوجهات الكبرى  ،2015 فبراير/ شباط  3االعالن الرسمي للحكومة في

تضم أربع أحزاب بما فيها حركة  . وأعلن الصيد عن حكومة ائتالفيةلالنتخابات وأربك المالحظين

دولة، فضال على تحييد وزراء السيادة )الداخلية والعدل  تابلممثلة بحقيبة وزارية وثالث كالنهضة ا

 ة للكاتب العام لحزب نداء تونس. والدفاع( بينما منحت وزرة الخارجي

 ق على التصادم ومنح أغلبية مريحةالوفا لة الماسك بكل خيوط اللعبة، فّضلومن الواضح أن رئيس الدو

 فبراير/  شباط 5عوض أغلبية بسيطة لحكومة تحصلت في شبه استفتاء على ثقة البرلمان يوم االربعاء 

التوافق الشخصي بين الغنوشي والسبسي اللذان فرضا (. ويعوز هذا التوجه الى 217صوت من  169)

على اطارات أحزابهما وقواعدها العريضة خيارات خالفية. وان كان العنوان الكبير لكل هذه االرهاصات 

هو التوافق إال أن التشارك يبقى رهين تضميد جراح "جبهة الرفض" داخل نداء والنهضة وإقناع ناخبي 

توافقي. وهو بدوره مرتبط بنجاح الحكومة في الخروج من األزمة نداء تونس بصواب الخيار ال

  ابة للمطالب الملحة لعموم الناس.االقتصادية وتحقيق التنمية واالستج
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وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعاً قوياً في األوساط عربية وأروبية 
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