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مقدمة
ال يختلف الشببباب التونس بي عن غيره من شببباب العالف في عفو ه عن الحياة العامة؛ ولف تكن
مقاطعته الحياة السياسية وليدة الساعة ،بل تعود إلى ترة ما قبل ثورة  14يناير/كانون الثاني.
قد أثبتت االسببتشببارة الوطنية حول الشببباب لسببنة  ،2008أن ما يناهف  83بالمئة من الشببباب
التونسببي لف يكونوا مهتمين بالحياة الس ببياس ببية ،وأن  64بالمئة لف تكن تعنيهف االنتخابات ،وال
يستهويهف االنخراط في الجمعيات الوطنية.
على الرغف من ذلك ،اجأ الش ب ب ببباب التونس ب ب ببي المراقبين ،وأدى دورا ً أس ب ب بباس ب ب ببيا ً في الثورة التي
أطاحت النظام البائد ،لكنه س ب ب ببرعان ما عاد إلى مربع االس ب ب ببتنكا

الس ب ب ببياس ب ب ببي .التش ب ب ببنجات

الس ببياس ببية واالت ببطرابات التي را قت مرحلة االنتقال الديمقراطي ،أص ببابت الش ببباب التونس ببي
بخيبة أمل واسبعة جعلتهف يقاطعون الحياة السبياسبية بجميع أشبكالها .وقد شبكلت المحطات
االنتخابية المتعاقبة أبرز مثال على هذه البطالة الس ب ببياس ب ببية ،هجر الش ب ببباب ص ب ببنادي االقترا ،
وتخلوا عن زمام المبادرة في العمل السياسي سواء من بوابة الترشح أو االنتخاب.
ببروز قيس سبعيد على السباحة السبياسبية كمرشبح لالنتخابات الرئاسبية ،بدا الشبباب التونسبي
متحمسب ب ب ب بين لبه ،والتفوا حولبه في كبل مراحبل االنتخباببات ،قبادوا لبه حملبة انتخبابيبة غير مبألو بة
وبأبسب ببت التكاليف .كما تصب ببدوا لكل الهجمات ايعالمية التي ش ب بنت تب ببده ،مؤمنين له ضب ببا ًء
إعالميا ً جديدا ً ،لمعت يه ص ببورته ،وبرز من خالله التقارب بينه وبينهف .قد أبدى قيس س ببعيد
تفهما ً لمطالبهف االقتص ب ببادية واالجتماعية ،وأعطاها األولوية ،وش ب بباركهف نقمتهف على المنظومة
السبياسبية القائمة ،اختاروا مسباندته لمعاقبة هذه المنظومة السبياسبية التي يعتبرونها مصبدر
خيباتهف المتتالية.
ولبدت نتبائ االنتخباببات الرئباسب ب ب ب بيبة ،التي حصب ب ب ب ببد يهبا مرش ب ب ب ببح وحيبد جبل أص ب ب ب ببوات الش ب ب ب ببباب
المشب ب بباركين في االنتخابات ،مقارنة ببقية المرشب ب ببحين ،كما ً هائال ً من التسب ب ببالالت حول أسب ب ببباب
مسب بباندة الشب ببباب لقيس سب ببعيد ،واآلمال التي علقوها عليه .ما الذي يمكن اسب ببتخالصب ببه من
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هذه التجربة لمص ب ب ببلحة المش ب ب بباركة الش ب ب بببابية بص ب ب ببفة عامة؟ وكيف تس ب ب بباعد هذه التجر بة هف
احتياجات الشباب الفعلية التي تشجعهف على المشاركة في الحياة العامة؟

منهجية البحث
لإلجباببة عن كبل هبذه التسب ب ب ب ببالالت ،تعتمبد هبذه الورقبة البحثيبة منهجيبة تتكون من ثالث مراحبل
أساسية :جفء توثيقي ،وجفء ميداني ،واستبيان نشر على مواقع التواصل االجتماعي ،وخصوصا ً
الصفحات المساندة لشخصية قيس سعيد.
الجزء التوثيقي:
يتمثل هذا الجفء في جمع معلومات متاحة على مواقع التواصببل االجتماعي واالطال على عدد
كبير من التقارير الصب ب ببحفية الخاصب ب ببة بتاطية االنتخابات الرئاسب ب ببية التونسب ب ببية ،لرصب ب ببد مختلف
االنطباعات ،والعودة إلى السب ب ب ببيا االنتخابي وما حمله من أحداث .و يشب ب ب ببمل كذلك تحليل عدد
كبير من تص ب ب ب ببريحبات الرئيس قيس س ب ب ب ببعيبد منبذ الثورة التونسب ب ب ب بيبة إلى اليوم من أجبل الخرو
بتحديد وات ببح المالمح لمواقفه في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتص ببادية والثقا ية و هف
مشب ببروعه السب ببياسب ببي إجماال ً .وتعتبر هذه المرحلة تب ببرورية نظرا ً لخصب بوصب ببية الحملة االنتخابية
لقيس س ب ب ببعيد الذي لف يقدم يها مش ب ب ببروعا ً وات ب ب ببح المعالف ،وإنما أ كارا مش ب ب ببتتة ،س ب ب ببواء في
مداخالت مختلفة في ايذاعات ،أو في المداخالت التلفازية ،وحتى في الحوارات الصحفية .وهو ما
يجعل جمعها ترورة لفهف سبب روا خطابه السياسي لدى الشباب.
الجزء الميداني:
يشمل هذا الجفء إجراء مقابالت مع أشخاص ساهموا في قيادة الحملة االنتخابية لقيس سعيد
خالل االنتخابات الرئاس ببية الس ببابقة وبعض ناخبيه خالل الدور األول .وأتبعت المقابالت أس ببئلة
حول أس ب ببباب دعمهف المرش ب ببح قيس س ب ببعيد وماهية األ كار التي يتش ب بباركونها معه وتقييمهف
لفترة ما بعد توليه الرئاسة.
اس ب ب ببتندت المقابالت مع األش ب ب ببخاص الذين س ب ب بباهموا في الحملة االنتخابية على منهجية دقيقة
تقوم على جملة من األس ب ببئلة التوجيهية تهد

إلى االطال على تجربة بعض الش ب ببباب في قيادة

الحملة االنتخابية لقيس سبعيد ،واالسبتما إلى شبهادات حية لناشبطين شببان انخرطوا طوعا ً في
العمل السببياسببي .كما سببعت المقابالت إلى البحث عن األسببباب التي د عت ئة من الشببباب
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إلى الخرو من حالة االسبتنكا

السبياسبي واالنخراط في العمل السبياسبي من بوابة االنتخابات

الرئيسية و هف تجليات دور الشباب في حملة "يقال" إنها حملة شبابية بامتياز.
االستبيان :
قام ري العمل بإعداد اس ببتبيان موجه ش ببمل  400ش بباب وش ببابة من ناخبي قيس س ببعيد في
الدور األول .ورغف أن االستبيان لف يستند إلى القواعد العلمية نفسها التي تحكف علف ايحصاء
وس ب ب ب بببر اآلراء ،هو تميف بطبابعبه الموجبه ،وحباول اس ب ب ب ببتهبدا

ئبة محبددة من بين ئبات نباخبي

قيس سبعيد ،وهي ئة الشبباب .وتبف االسبتبيان عددا ً من األسبئلة تمحورت في األسبا

حول

المحاور اآلتية:
 -1أسبباب توجه الناخبين الشببان إلى قيس سبعيد في الدور األول من االنتخابات الرئاسبية،
وماهية النقاط المش ب ببتركة بينهف وبينه ،وإلى أي مدى يتش ب بباركون معه المبادئ نفسب ببها
التي يؤمن بها .كما حاولت مجمل هذه األسببئلة رصببد األ كار التي طرحها قيس سببعيد،
والقت رواجا ً لدى ئة الش ب ببباب؛ األمر الذي يس ب ببمح في المقابل بفهف حاجات هذه الفئة
من المجتمع التونسي.
 -2تمثل الشب ب ببباب التونسب ب ببي المصب ب ببوت لقيس سب ب ببعيد للواقع التونسب ب ببي ،وليس قت ما
يطرحه من آمال و رص ،ولكن أيضب ببا ما يثيره من مخاو

وتحديات ،وما إذا كانت هذه

العوامل مؤثرة في اختياره لقيس سعيد أم ال.
 -3تقييف الشب ب ب ب ببباب التونس ب ب ب ببي ألداء مؤسب ب ب ب بسب ب ب ب ببات البدولبة وأثر هبذا التقييف في اختيباره في
االنتخابات الرئاسية.
 -4رص ب ب ب ببد انطباعات الش ب ب ب ببباب التونس ب ب ب ببي حول مس ب ب ب ببار االنتقال الديمقراطي ،ومدى تأثير
االت ببطرابات التي را قته ،على مش بباركة الش ببباب التونس ببي في الحياة الس ببياس ببية ،وعلى
انتخابهف الرئيس قيس سعيد.
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مشاركة سياسية مترددة
أثبتت دراس ب ب ببة أجرتها ش ب ب بببكة مراقبون و one to oneبالتعاون مع منظمة Heinrich BOLL
STIFTUNGس ب ب ببنة  ،2018أن  47بالمئة من الش ب ب ببباب التونس ب ب ببي غير مهتمين مطلقا ً بالحياة
السياسية والشؤون المحلية ،إثر االنتخابات البلدية في أ يار/مايو .2018

1

في تقرير برنببام األمف المتحببدة اينمببا ي لعببام  2019المعنون "الشب ب ب ب بببباب

يتببأ كببد هببذا العفو

والمشاركة االنتخابية في تونس ثنائية االقبال والنفور" ،وقد جاء في التقرير أن:
" النقب بباش الدائب ببر حببول المشبباركة الشبببابية ببي االنتخابات متجه في األسا

نحب ببو عفو ب ببه عب ببن هب ببذه

المشاركة .وهببو مببا تؤكببده األرقام التي تطرحهببا الهيئببة المستقلة لالنتخابات بعببد انتهبباء كل اسببتحقا
انتخاب ببي ،في م ببا يتعلب ب بالتس ببجيل ببي االنتخابات وفي االقترا  .إذ تفيبببد أرقبببام الهيئببة العليببا المستقلة
لالنتخابات أن ببه مثب بال ً مب ب ببن الفتب ب ببرة الممتدة ب ب ب بين  10نيسان/أبريل  2019و 22مب ب ببايو/أ يار  ،2019بل ب ب ب
عبببدد المسجلين مبببن الفئبببة العمريبببة  35 - 18سبببنة  631ألبببف شخص ،أي مببا يعببادل  56بالمئببة مببن
المسجلين ب ببي نف ب ببس الفترة ولكن التسجيل ال يعني بالضرورة الذه ب بباب إلى صنادي ب ب االقترا  .فب ببي
الببدور الثانب ببي مث ب بال ً مب ببن االنتخابات الرئاسب ببية ،لب ببف يشببارـ سببوى  6.11بالمئة مببن الفئببة العمريببة -18
 25سنة .وهببذا مببن جملببة  3820825ناخبببا ً وناخبببة يشببكلون الجسببف االنتخابببي".

يبدو هذا العفو

مفسبرا ً قبل ثورة  ،2011نظرا ً لطبيعة النظام السببياسببي القائف آنذاـ ،والذي

قيد الحريات السببياسببية .إال أن ترة ما بعد الثورة لف تأت بالجديد .نسبببة مشبباركة الشببباب في
انتخابات المجلس التأس ببيس ببي لف تتجاوز عتبة العش ببرة بالمئة 2 ،وهو رقف ت ببعيف جدا ً مقارنة
بالنفس التحرري الذي أتفته الثورة على الحريات السياسية.
وبدت حالة البطالة السب ببياسب ببية هذه جلية في نسب ببب المشب بباركة الضب ببعيفة في االقترا  ،سب ببواء في
انتخابات  2014الرئاس ببية والتش ببريعية أو البلدية في  ،2018أو الرئاس ببية والش ببريعية في .2019
ورغف أن االنتخباببات الرئباسب ب ب ب بيبة األخيرة لف تشب ب ب ب بهبد ارتفباعبا ً كبيرا ً في المشب ب ب ب بباركبة الشب ب ب ب بببابيبة في
االنتخابات ،يبقى الال ت لالنتباه هو نجاح مرشح واحد في حصد أ كبر عدد من أصوات الناخبين
الشببان المشباركين في الدور األول من االنتخابات مقارنة ببقية المرشبحين ،في سبابقة سبياسبية
في تونس .وهو أمر لف يصد

أن حظي به مرشح معين في االنتخابات بهذا الوتوح.

 -1تونس في  19كانون األول  /ديسمبر  Heinrich BOLL STIFTUNG 2018مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة والشأن
المحلي -شبكة مراقبون-
" 2في أسباب عفو
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و

نتائ تقديرية أعلنتها مؤس بسببة "سببياما كونسبباي" (مؤس بسببة خاصببة السببتطال الرأي)،

ص ببوت أ كثر من  37بالمائة من الش ببباب المش بباركين في االنتخابات ،بين  18و 25س ببنة ،لص ببالح
المرشببح المسببتقل ،قيس سببعيد ،يما صببوت  11بالمائة للمرشببح المس بتقل ،الصببافي سببعيد،
و 8.7بالمائة لمرشب ب ب ببح حفب "قلب تونس" ،نبيل القروي ،و 5.4بالمائة لرئيس الحكومة آنذاـ،
مرشح حركة "تحيا تونس" ،يوسف الشاهد.
وبحس ببب النتائ نفس ببها ،إن أ كثر من  20بالمائة من الش ببباب المش بباركين في االنتخابات ،بين
 26و 45سبنة ،صبوتوا لمصبلحة سبعيد ،يما صبوت  13.3بالمائة لمصبلحة القروي ،و 10بالمائة
لمرشح حركة "النهضة" ،عبد الفتاح مورو.
وتعكس األرقام السببابقة اسببتئثار قيس سببعيد بالنصببيب األكبر من أصببوات الشببباب ،بل تمكنه
من تحريك قاعدة انتخابية لف يسبب لها أن صبوتت في أي انتخابات .حسبب إحصبائيات نفس
المؤسب ب بس ب ببة 62 ،بالمئة من ناخبي قيس س ب ببعيد في الدور األول لف يس ب ببب لهف أن ش ب بباركوا في
انتخابات من قبل.

قيس سعيد واالستثمار في سياق المقاطعة
حملت الثورة التونسب ببية أماال ً كبيرة للشب ببباب الذي كان يتو إلى انتعاش اقتصب ببادي يسب ببمح له
باالنتقال من وت ب ب ببعية البطالة والهش ب ب بباش ب ب ببة االقتص ب ب ببادية إلى مربع االس ب ب ببتقرار االجتماعي .لكن
سبرعان ما اصبطدم هذا الفخف الثوري بواقع مااير ،حيث تالشبت بسبرعة موجة التفالل ،وسباد
جو من التشب ب ببن السب ب ببياسب ب ببي المرحلة االنتقالية ،مرحلة غلبت عليها االتب ب ببطرابات السب ب ببياسب ب ببية
والص ب ببراعات الحزبية وتدهور المؤش ب ببرات االقتص ب ببادية وتفاقف الهش ب بباش ب ببة االجتماعية .ووجهت
أصب ب ببابع االتهام مباشب ب ببرة إلى الفاعلين السب ب ببياسب ب ببيين الذين أصب ب بببحوا متهمين بخدمة المصب ب ببالح
البذاتيبة ،وببإغفبال المطبالبب الحقيقيبة للشب ب ب ب ببباب التبائ إلى الحريبة والمطبالبب ببالح في العمبل
والكرامة والعدالة االجتماعية.
كل ما س ب ببب س ب بباهف في خل رأي عام مناهض لكل الطبقة الس ب ببياس ب ببية ،خص ب ببوصب ب با ً بعد توالي
ايخفاقات ،وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية جفء هام مما ينتظره الشببباب .ويبدو أن
7
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هذه الخيبة التي أصببابت الشببباب ،سببرعت في عودتهف إلى العفو

السببياسببي ،وهجرهف مرا كف

االقترا  ،وتخليهف عن الس بباحة الس ببياسببية ،معتبرين أن كل الوعود زائفة ،ورا ضببين ألن يكونوا
مجرد أداة تس ب ب ب ببتعمبل عنبد االنتخباببات ويجري التنكر لهبا يمبا بعبد .باالنتخباببات البلبديبة لسب ب ب ب بنبة
 2018بببدت يهببا مرا كف االقترا شب ب ب ب ببببه خبباليببة من النبباخبين الشب ب ب ب ببببان ،وكببذا الحببال بببالنسب ب ب ب بببة
لالنتخببابببات التش ب ب ب ببريعيببة لسب ب ب ب بنببة  .2019وخير دليبل على حجف المقبباطعببة الشب ب ب ب ببببابيببة للحيبباة
السياسية بعد الثورة ،هو إحجام الشباب حتى عن التسجيل في سجالت الناخبين.
و هذا ما أ كده لنا عالف االجتما السب ببيد جهاد الحا سب ببالف " في مقابلة معه حيث قال" :تحديد
أس ببباب انتخاب الش ببباب لقيس س ببعيد هو س ببؤال عام جدا ً .لكن يبقى هناـ عنص ببر وات ببح هو
انعدام الثقة بين الشب ب ببباب والطبقة السب ب ببياسب ب ببية ،ليبرز في هذه المرحلة رجل مثقف يسب ب ببتعمل
خطابا ً أخالقيا ً قائما ً على تذكير متواص ب ب ببل بالمبادئ ،برز كأنه الش ب ب ببخص المناس ب ب ببب في الوقت
المناسب".

3

في خضبف السبيا السبياسبي التونسبي المتأزم ،برز قيس سبعيد بشبكل تدريجي للعلن ،معتمدا ً
خطابا ً مناوئا ً لكل الطبقة الس ب ببياس ب ببية .قد بدا كا را ً بالتنظيمات الس ب ببياس ب ببية الحالية ،ومتمردا ً
على الهياكل الحزبية التقليدية .وإذا كان قيس س ببعيد ش ببخص ببية مجهولة قبل  ،2011قد كان
منذ بفوغ جر الثورة ر قة بعض الش ببخص ببيات الوطنية يجوب اعتص ببامات القص بببة  1والقص ببة
 ،2ويحتك مباشب ب ببرة بالشب ب ببباب المعتصب ب ببف .وهو ما أ كده لنا طار الرحالي ،عضب ب ببو ري الحملة
االنتخابية لقيس س ببعيد في االنتخابات الرئاس ببية عن والية بن عرو
الحملة ،لف أتعر

" :على عكس غالبية ري

إلى قيس س ب ببعيد في مدار أحد كليات الحقو  .لقد تعر ت إليه في القص ب بببة

حيث كان يجول بين المعتصب ب ببمين و يخاطبهف .ولقد كنت أسب ب ببتر السب ب ببمع من دون مخاطبته
وشدني كالمه كثيرا ً".

4

كما اعتبر قيس سبعيد خالل هذه الفترة أن النموذ السبياسبي المعتمد في المرحلة االنتقالية ال
يعبر عن ايرادة الحقيقية للش ب ب ب ببعب ،بل ويلتف عليها ،ونبه إلى ت ب ب ب ببرورة اعتماد مقاربة جديدة
3مقابالت بتاريخ  28و 29نيسان/أبريل .2020
 4مقابلة بتاريخ  28نيسان/أبريل .2020
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تقطع مع المات ب ب ببي وتنطل من المحلي إلى المركفي .وقد ركف قيس س ب ب ببعيد خالل هذه الفترة
خطباببه على الشب ب ب ب ببباب معتبرا ً إ يباهف "مبالكي الثورة" .هي على حبد تعبيره "ثورتهف" ودا ع عن
المطالب التي ر عها الشباب خاصة منها االقتصادية واالجتماعية.
هاجف قيس سب ب ب ببعيد في عديد من المرات الطبقة السب ب ب ببياسب ب ب ببية التي سب ب ب ببيطرت على المشب ب ب ببهد
السب ببياسب ببي .وتوعد "باعة األوطان" متهما ً إياهف بااللتفا

على مكتسب بببات الشب ببعب ،ودخل في

س ب ببيا من المقاطعة للطبقة الس ب ببياس ب ببية ،امتنع عن االنتخاب أو الترش ب ببح حيث أورد في أحد
تصريحاته قبيل انتخابات سنة " 2014لف أنتخب ولن أنتخب ألن القضية هي قضية بناء نظام
جديد يحق إرادة التونسب ببيين والتونسب ببيات " .كما ر ض تقلد مناصب ببب عليا في أي حكومة من
الحكومات المتعاقبة ،كما اقترح عليه تولي حقيبة العدل في مناسب بببتين ،وكان مرشب ببحا ً لرئاس ببة
حكوم ببة التكنوقراط التي خلف ببت حكوم ببة علي العريض سب ب ب ب بن ببة  ،2013كم ببا امتنع عن قبول
عضبوية المجلس األعلى ايسبالمي بعد تعيينه من قبل رئيس الحكومة األسبب علي العريض.
مقاطعة قيس س ببعيد الطبقة الس ببياس ببية الس ببائدة هي عنص ببر تقاطع مع الرأي العام الش بببابي
الذي خذلته األحفاب في أ كثر من مناس ب بببة؛ وبالتالي يعتبر التفا

الناخبين الش ب بببان حول قيس

س ب ببعيد هو ت ب ببرب من معاقبة الطبقة الس ب ببياس ب ببية واس ب ببتئنا

للحرب على النظف التقليدية في

التنظيف السياسي.

9

الشباب التونسي والحياة السياسية :صحوة من ركود؟

شكل  - 1مستوى ثقة المشاركين في االستبيان في مؤسسات الدولة ،الدراسة المسحية التي أنجزها فريق العمل

ومع اقتراب االنتخباببات الرئباسب ب ب ب بيبة وخالل ترة الحملبة االنتخبابيبة ،تعفز خطباب قيس س ب ب ب ببعيبد
المناوئ لألحفاب ولكل عناصبر المشبهد السبياسبي القائف ،معتبرا ً إياهف مسبؤولين عن النكسبة
التي تشهدها تونس .وقد تجسد ذلك عليا ً في العديد من تصريحاته التي أ كد يها استقالليته
عن جميع األحفاب "ولدت مستقال ً وعشت مستقال ً وسأموت مستقال ً".
كما اس ب ب ببتفاد كثيرا ً من تعاطف ش ب ب بببابي كبير نتيجة بعض الهجمات ايعالمية التي تعرض لها،
معتبرين أن " الماكينة" (يقصد بها في تونس اآللة ايعالمية) قد اشتالت تده.
وللتأكيد على ما س ببب إ يراده ،وبالعودة إلى الدراس ببة المس ببحية ايحص ببائية التي تض ببع األس ببا
المنطقي لهذه الورقة ،وبسبؤال حوالي  400ناخب شباب من ناخبي قيس سبعيد في الدور األول
عن عالقتهف بالمؤسبسببات السببياسببية في تونس ،تصببدر مجلس النواب المرتبة األولى من حيث
المؤسب بس ببات األقل ثقة ،حيث عبر أ كثر من  80بالمئة من ناخبي قيس س ببعيد عن عدم ثقتهف
في مؤسسة مجلس نواب الشعب ،وهو ما يشير إلى كون ناخبي قيس سعيد – مثل مرشحهف
– ال يثقون بهذه المؤس ب بسب ببة التي ال تعتبر ممثال ً عليا ً للطبقة السب ببياسب ببية السب ببائدة ،من حيث
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تمثيلها لكل األطيا

الس ب ب ب ببياس ب ب ب ببية الموجودة في تونس ،ناهيك عن اعتبارها مس ب ب ب ببرحا ً لاالبية

التشنجات السياسية ،وسببا ً لتعطيل مسار ايصالح في تونس.
ويفهف من كل هذا ،أن قيس س ب ببعيد تبنى موقفا ً مناهضب ب با ً للمنظومة ككل ،ويفكر في ايص ب ببالح
من خارجها ،بمعنى إعادة تشب ب ببكيل منظومة سب ب ببياسب ب ببية تقلب معادلة الفاعلين السب ب ببياسب ب ببيين،
وتعطي الكلمة للشبباب الذين يعتبرهف أصبحاب السبيادة .ويتقاطع هذا التوجه مع حالة اليأ
التي أصب ب ب ببابت الشب ب ب ببباب في ترة ما بعد الثورة ،بعد تأخر ايصب ب ب ببالح وتنكر الطبقة السب ب ب ببياسب ب ب ببية
للمطالب الشب ب بببابية .ويبدو أن خطابات قيس سب ب ببعيد المناوئة للمنظومة السب ب ببياسب ب ببية الحالية،
جعلته يكسب ود الشباب الذين اختاروا انتخاب مرشح من خار المنظومة لمعاقبتها.

الشباب يقود الحملة االنتخابية
لعببل من أبرز تجليببات التفببا

الشب ب ب ب بببباب حول قيس س ب ب ب ببعيببد ،وقو هف إلى جببانبببه في الحملببة

االنتخابية ،بل قيادة حملته وايشرا

على كل تفاصيلها.

خصوصية الحملة االنتخابية لقيس سعيد
قبل الحديث عن تفاصيل هذه الحملة ،ال بد من ايشارة إلى خصوصية الحملة االنتخابية لقيس
سب ببعيد .هذا األخير امتنع عن تسب ببميتها حملة انتخابية ،وسب ببماها "حملة تفسب ببيرية" ،حيث جاء
على لسببان أحد المسببتجوبين في المقابالت" :لف نكن في حملة انتخابية ،بل في ظاهرة سببياسببية
غريبة أشبه بالهبة الشعبية .كنا منظمين من دون نظام ،ومنسقين من دون مكلفين واتحين
بالتنسببي  .كان األسببتاذ قيس سببعيد حريص با ً مرارا ً وتكرارا ً على أال نقدم وعودا ً زائفة للنا
أن نذكر بمبادئنا الس ب بياس ب بية عند االتصب ببال بهف".

5

 ،بل

خال ا ً لبقية المرش ب بحين ،لف يتقدم ببرنام

انتخبابي وات ب ب ب ببح المعبالف ،وا كتفى في أ كثر من منباسب ب ب ب بببة ببالتبأكيبد أن البرام يجبب أن تنبع من
إرادة التونس ب ب ببيين .وأس ب ب ببس حملته االنتخابية على "تمكين الش ب ب ببباب من اآلليات القانونية التي
سبتسبمح لهف بتجسبيف إرادتهف" .ولعل منطل قيس سبعيد في ذلك كان الشبعور بالخيبة التي

 5مقابلة مع الناشطة سيرين بوعزيفي بتاريخ  2شباط /براير .2020
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كببانببت ترا

كببل انتخببابببات ،نظرا ً لحجف الوعود الكبيرة التي كببان يقببدمهبا المرشب ب ب ب بحون مقبباببل

اينجازات القليلة التي تحق  ،والتي كانت تعتبر شكال ً من أشكال الكذب واال تراء في تقديره.
كمبا ببدا تنظيف ري حملبة قيس االنتخبابيبة ريبدا ً من نوعبه ،إذ إنبه لف يشب ب ب ب بمبل نباطقبا ً رس ب ب ب ببميبا ً
باسببف الحملة ،وال قيادات معينة لها .وكانت صببورة قيس سببعيد الوحيدة البارزة من دون وجود
حاشبية إلى جانبه .وقد عبرت سبيرين بوعزيفي -و هي شبابة من تبمن ري الحملة االنتخابية
لقيس س ببعيد  -على الش ببكل اآل ي " :ال يوجد تنظيف وات ببح ودقي للحملة االنتخابية ،ولف يكن
هناـ عدد واتب ب ببح ومحدد للمشب ب بباركين يها .كل شب ب ببخص كان يسب ب بباعد بطريقته" .وأتب ب ببا ت:
" ري العمبل في الحملبة كبان مزيجبا ً من الشب ب ب ب ببباب من مختلف المرجعيبات األيبديولوجيبة ،ببل
تف أطرا ا ً اتسمت عالقتها خار السيا االنتخابي بالتنا ر مثل النقابات الطالبية".

6

حملة شبابية على مواقع التواصل االجتماعية
انخراط الش ب ببباب في حملة قيس س ب ببعيد بدأ بش ب ببكل باكر .منذ ظهوره ايعالمي األول على قناة
"حنبعل" (قناة تلفازيه خاص ب ب ب ببة) ،الذي أعلن يه ترشب ب ب ب بحه لالنتخابات ،تجندت مجموعات من
الشب ب ب ب بب بباب للعم ببل في حملت ببه االنتخ ببابي ببة من خالل مواقع التواصب ب ب ب ب ببل االجتم بباعي ،وب بباألخص
" ايس ب ب ب بببوـ" .و يعتبر هذا التوجه نحو وس ب ب ب ببائل ايعالم الجديدة قطعا ً مع ايعالم الكالس ب ب ب ببيكي
وتوجها ً من الشببباب لمواجهة ما اعتبروه هجمة من ايعالم التقليدي على مرشببحهف ،مصببنفين
ايعالم التونسب ببي كجفء من المنظومة السب ببياسب ببية القديمة التي تعمل ألجندات خاصب ببة وتايب
عنه النفاهة.
كما سبمحت الحملة الواسبعة التي قادها الشبباب على مواقع التواصبل االجتماعي في االقتراب
من أ كبر عدد ممكن من الش ب ببباب؛ لكون هذه المواقع تش ب ببكل البيئة اال ترات ب ببية التي ينش ب ببت
يها الشباب.
وببالعودة إلى تقرير محكمبة المحباسب ب ب ب بببات الخباص بمراقببة األحفاب وتمو يبل الحمالت االنتخبابيبة
الرئاس ببية المبكرة الص ببادر في  8نو مبر/تش ببرين الثاني  ،2020والنظر إلى ترتيب المرش ببحين من

 6مقابلة أجريت معها يوم 2020 -2-2
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حيث التاطية ايعالمية ،نالحظ أن قيس سبعيد صبنف في المرتبة األخيرة من المرشبحين الذين
حصلوا على تاطية إعالمية في القنوات التلفزية وايذاعات والجرائد.

شكل  - 2التاطية االعالمية لمرشحي االنتخابات الرئاسية خالل الدور األول ,تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفاب وتمويل الحمالت
االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في  8نو مبر  /تشرين الثاني

7

في المقابل  -ومن خالل التقرير نفس ببه  -نجد أن قيس سب ببعيد حصب ببل على المرتبة األولى كأكثر
مرشبح حصبل على دعاية إعالمية خالل الحملة االنتخابية من خالل صبفحات ايسببوكية ،حيث
س بباهمت  30ص ببفحة غير رس ببمية في خدمة الحملة االنتخابية لقيس س ببعيد بمجمو  3ماليين
مشترـ ،أدارها  85مشر ا ً مقيمين في تونس وفي عدد من بلدان العالف.
 7تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفاب وتمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في 8
نو مبر  / 20207تشرين الثاني
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وتجدر ايش ببارة أيضببا ً إلى أن تقرير محكمة المحاس بببات تناول قت ص ببفحات الفايس بببوـ التي
سباهمت في الدعاية لقيس سبعيد ،ولكنه أغفل المجموعات التي أنشبئت على مواقع التواصبل
االجتماعي مثل مجموعة "الشب ب ب ببعب يريد" و"احنا ماكينة" والتي نجحت في اسب ب ب ببتقطاب أعداد
مهولة من الناخبين خاصة الناخبين الشبان منهف.
ويجبب التبأكيبد على نقطبة مهمبة من خالل المعطيبات الواردة في تقرير محكمبة المحباسب ب ب ب بببات،
وهي أن الص ب ببفحات التي قامت بالدعاية لقيس س ب ببعيد كلها ص ب ببفحات غير رس ب ببمية ،ألن قيس
سب ب ببعيد ال يملك أي صب ب ببفحة منها ،على الرغف أن بقية المرشب ب ببحين يملكون صب ب ببفحات رسب ب ببمية
مقابل عدد محدود من الصب ب ب ببفحات غير الرسب ب ب ببمية .وهو ما يشب ب ب ببير إلى عدة احتماالت أهمها أن
الص ب ب ب ببفحبات التي قبادت الحملبة االنتخبابيبة لقيس س ب ب ب ببعيبد انخرطبت في حملبة تطوعيبة ولف تكن
خاتعة مباشرة يشرا

قيس سعيد أو توجيهاته.

وما يؤكد هذا االسبتنتا  ،هو التوز الجارافي للمشبر ين على هذه الصبفحات التي توزعت على
عدد من البلدان ،كما ينفي تقرير محكمة المحاسبات قيام قيس سعيد بالتعاقد مع أي شركة
دعاية إعالمية ،خال ا ً لبعض المرشب بحين ،وهو ما يؤكد الطابع التطوعي لحملته ،بل ويتماش ببى
مع لسفة حملته االنتخابية المناهضة للنظف التقليدية في العمل السياسي.

14
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شكل  - 3عدد المشر ين على الصفحات غير الرسمية وتعدد توزيعهف الجارافي ,تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفاب وتمويل
الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في تشرين الثاني /نو مبر
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شكل  - 4ختال ات في تعداد الصفحات التي استعملت كأداة للقيام بالحملة الرئاسية الخاصة بكل مرشح ،تقرير محكمة المحاسبات الخاص
بمراقبة األحفاب وتمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في نو مبر  /تشرين الثاني

دور الشباب في الحملة االنتخابية يخفض من كلفتها المالية
من دالئل الروح التطوعية في الحملة االنتخابية لقيس سعيد واستفادته من اصطفا

الشباب

إلى جانبه ،هو التكلفة المنخفضة جدا ً للحملة.
قرر عدد كبير من الشب ب ببباب التطو لخدمة الحملة االنتخابية الرئاسب ب ببية لقيس سب ب ببعيد بشب ب ببكل
مس ب ب ب ببتقبل ،و يهف من ببادر إلى تقبديف دعف مبادي و

إمكبانيتبه المحبدودة .ونظف عبدد كبير من

الش بباب في مختلف واليات الجمهورية زيارات قيس سببعيد للجهات خاصببة ،وتكفلوا باسببتقباله
والقيبام بخبدمبة هبذه الزيبارات .وهو مبا أ كبده لنبا وزي البدعبا

 ،أحبد أبرز المشب ب ب ب بباركين في الحملبة

االنتخابية لقيس س ب ب ب ببعيد الذي قال" :الش ب ب ب ببيء المميف في الحملة االنتخابية هو التطو  .لف تكن
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هنبباـ أي عالقببة عموديببة قت ،كببان هنبباـ تنس ب ب ب ببي للجهود وكببل من كببان يؤمن بببالفكرة كببان
سفيرا ً لها وناطقا ً باسف الحملة".

8

ويتأكد ذلك أ كثر من خالل العالقة األ قية بين قيس سعيد وناخبيه وأعضاء حملته االنتخابية.
كان هناـ وجود اتصال مباشر بينه وبين عدد كبير من الشباب ،وهو ما اثبته االستبيان
الذي نشرناه ،حيث أ كد  72بالمئة من إجمالي المشاركين أنهف التقوا به بصفة شخصية سواء
في الجامعة أو في خارجها .وهو ما يؤكد على البعد الشخصي في العالقات التي شكلت النواة
األساسية لعالقة قيس سعيد بناخبيه.

شكل  - 5هل التقيت شخصياً بقيس سعيد ,دراسة مسحية من إنجاز ري العمل

هبذه الحباتب ب ب ب بنبة الشب ب ب ب بببابيبة لف تكلف قيس س ب ب ب ببعيبد كثيرا ً .بنبا ًء على مبا أورده تقرير محكمبة
المحاسب ب ب بببات المذكور أعاله ،نالحظ أن الحملة االنتخابية لقيس سب ب ب ببعيد لف تتكلف مبال مالية
تخمة ،عكس بقية حمالت المرشحين ،حيث امتنع قيس سعيد عن قبول التمويل العمومي
الخباص ببالحملبة االنتخبابيبة ،معتبرا ً أنبه يجبب عبدم تببذير أموال التونس ب ب ب ببيين ،كمبا لف يقبدم قيس
س ب ب ب ببعيببد تمويال ً ذاتيببا لحملتببه االنتخببابيببة ،و يعتبر مجمو تمو يببل قيس س ب ب ب ببعيببد خالل الحملببة
االنتخابية هو األقل من بين كل المر شحين .على سبيل المثال تمثل تكلفة الحملة االنتخابية
لقيس سعيد  0.7بالمئة من تكلفة الحملة االنتخابية للمرشح يوسف الشاهد.
وبحسب ب ب بباب مجمو األصب ب ب ببوات التي حصب ب ب ببل عليها مقارنة بتكلفة الحملة االنتخابية ،إن تكلفة
الصببوت بالنس ببة لقيس سببعيد لف تتجاوز  0.030دينار ،وهي أقل تكلفة بين المرشببحين وأدنى
بكثير من متوست التكلفة لدى كل المرشحين التي تمثل  1.980دينارا ً.

 8مقابلة بتاريخ  12أيار/مايو .2020
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شكل  - 6مقاربة موارد ر
المت ن
شحي للدورة االوىل لالنتخابات الرئاسية لسنة  2019وعدد االصوات المتحصل عليه من قبلهم
تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحزاب وتمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر نف رتشين ن
الثان /نوفمت
ي
ي

يشبير ما سبب إلى أن تكلفة حملة قيس سبعيد المالية كانت منخفضبة مقابل مشباركة وإقبال
شبابيين عاليين جدا ً .وهذا يؤكد الهبة التضامنية التي استفاد منها قيس سعيد.
كما يعتبر عدم قبول قيس سب ب ب ببعيد التمويل العمومي ،قد سب ب ب بباهف في تعاطف ئات شب ب ب بببابية
كثيرة معه ،باعتباره رئيس ب ب ب با ً متوات ب ب ب ببعا ً ش ب ب ب بببه حالته المادية واالقتص ب ب ب ببادية الوت ب ب ب ببعية المادية
واالقتصبادية بقية حالة الشبباب نفسبها ،ما عفز ايحسبا

بأنه رئيس منهف وإليهف،وهو ما خل

موجة من التض ببامن لص ببالحه خال ا ً لبقية المرش ببحين أو غالبيتهف الذين برزوا في جلباب األثرياء
الذين يهدرون أمواال ً كثيرة لشراء أصوات الناخبين.
و يش ببهد على ص ببد ما حص ببل ما أورده الس ببيد أحمد حس ببين العباس ببي وهو ش بباب ش ببارـ في
قيادة الحملة االنتخابية لقيس س ببعيد الذي جاء على لس ببانه في المقابلة التي أجريت معه "لقد
كانت كل الفئات ممثلة في متطوعي الحملة االنتخابية ،ولكن الطبقة الفقيرة كانت غالبة".

9مقابلة يوم  24اذار /مار
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.2020

الشباب التونسي والحياة السياسية :صحوة من ركود؟

9

كما أ كد هذه الفكرة الناش ببت أيمن بن عمار ،وهو ناش ببت س ببياس ببي ش ببارـ في ري حملة قيس
سببعيد االنتخابية بمدينة تونس ،حيث قال في المقابلة معه" :من العوامل التي شببجعتني على
االنخراط في حملته االنتخابية هي محدودية الموارد التي يمتلكها ...لقد سب ب ب ببئمنا من أشب ب ب ببخاص
يصر ون المليارات في االنتخابات دون أدنى نتيجة يما بعد ".10
قيس سبعيد اسبتفاد أيضبا ً وبالخصبوص من هبة شببابية تطوعية في جمع التبرعات لالنتخابات،
حيث ينص القانون التونسبي على كون المرشبح النتخابات الرئاسبية مطالب بجمع عشبرة آال
تبر أو عشبرة تبرعات من قبل عشبرة نواب في مجلس النواب .ولف يضبع قيس سبعيد برنامجا ً
لجمع التبرعات ،بل ا س ببح المجال للناش ببطين الش ببباب المتطوعين لتقديف التبرعات وا كتفى
بوتب ببع عنوان يرسب ببال التبرعات إليه ،وقد لقي هبة شب ببعبية من قبل الشب ببباب الذين تمكنوا في
وقت قياس ببي من جمع اثنين وثالثين ألف تبر وإرس ببالها إلى مكتب قيس س ببعيد ،بالرغف مما
قيل من وجود سرقة لتبرعات المرشح قيس سعيد وتحويل وجهتها إلى مرشحين آخرين.
كببل مببا س ب ب ب ببب يجعببل من هببذه الهببة الشب ب ب ب ببببابيببة قيبباسب ب ب ب بيببة بكببل المعببايير ومختلفببة على كببل
المس ببتويات .ولعل الجامع المش ببترـ بين كل أش ببكال تجند الش ببباب لمس بباعدة قيس س ببعيد
خالل الحملة االنتخابية ،هو ذلك الشب ب ببعور بالحمية تجاهه والرغبة في نصب ب ببرته ،كلما أحسب ب ببوا أنه
ت ب ب ب ببحيبة للمنظومبة القبديمبة .كلمبا كبان محبل هجوم وانتقباد من قببل أطرا

محس ب ب ب ببوببة على

المنظومة الحزبية القائمة ،سب ب ببواء في ايعالم أو عند التمويل أو عند سب ب برقة عدد من تبرعاته ،إال
وكانت ردة عل الش ب ببباب جدية ،وتجندوا لنص ب ببرته ،وهو ما يعد عامال ً نفس ب ببيا ً ومظهرا ً س ب ببلوكيا ً
جمعي با ً قببائم با ً على التعبباطف من جهببة ،ومن جهببة أخرى رغبببة في معبباقبببة المنظومببة القببائمببة.
و يتأكد ذلك مما أوردته س ببيرين بوعزيف وهي إحدى الناش ببطات في حملته االنتخابية في المقابلة
التي جمعت ري المل بها ،وبسب ب ببؤالها عن األسب ب ببباب والظرو

التي د عتها إلى مسب ب بباندته في

االنتخباببات أوردت "عنبد ظهوره في التلفباز ألول مرة يعالن ترشب ب ب ب بحبه ،لقبد مسب ب ب ب بني كثيرا ً خطباببه
وكالمه ،لقد أحسست أنه وحيد وأنه يعول قت على الشعب .لقد مسني ذلك كثيرا ً".

 10مقابلة يوم  26اذار /مار

.2020

 11مقابلة يوم  30شباط /براير .2020
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11

قيس سعيد يستقطب أصوات الشباب
أولوية المطالب االقتصادية واالجتماعية عن الحريات الفردية كمعيار انتخابي بالنسبة
للشباب
لف تقتصب ب ببر مشب ب بباركة الشب ب ببباب في االنتخابات الرئاسب ب ببية على مسب ب بباندة قيس سب ب ببعيد في الحملة
االنتخابية ،بل تمثلت أيضب ب ب با ً في انتخابه بش ب ب ببكل كثيف من قبل عموم الناخبين الش ب ب بببان حيث
حضي قيس سعيد بأصوات غالبية الشباب ،بل ونجح في د ع عدد كبير من الشبان والشابات
من الذين لف يشاركوا مطلقا ً في االنتخابات السابقة إلى مربع المشاركة السياسية.
ومن المهف ايش ب ب ب ب ب ببارة إلى أن قيس
س ب ب ب ببعيبد نجح في اس ب ب ب ببتقطباب ئبات
شبببابية متنوعة ،حيث يبدو أنه نجح
في تقب ببديف خطب بباب يتنب بباس ب ب ب ب ب ببب مع
مبتبطبلبب ب بباتبهبف .صب ب ب ب ببورة األس ب ب ب ب بت ب بباذ
األكب بباديمي المثقف الب ببذي يتحب ببدث
العربية بفصاحة وقادر على التحليل
القانوني بامتياز ،شب ب ببجعت الشب ب ببباب
من أصب ببحاب الشب ببهادات العليا على
انتخابه ،وجعلتهف ينبهرون بصببورته.
بهببف يبتبوقببون إلببى إع ب ببادة االعبتبب ب ببار
ل بل بم بث بقببف فبي تببونببس وفبي ال بح بي ب بباة
الع ببام ببة ،حي ببث يعتبرون أن الطبق ببة
السياسة الموجودة يسيطر عليها أشخاص غير مثقفين وال يؤمنون باينتا العلمي.
وبناء على إحصبائيات مؤسبسبة سبياما كونسباي تمكن قيس سبعيد من حصبد  25بالمئة من
أصوات ذوي التعليف العالي كأكثر مرشح منتخب من قبل الجامعيين.
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شكل  - 7تصنيف ناخبي قيس سعيد حسب الدخل الشهري ،من دراسة المسحية التي أجراها ري العمل

الش ب ب ب ببباب الذي انتخب قيس س ب ب ب ببعيد هو ش ب ب ب ببباب عانى من ويالت خيبات متتالية في ظل عدم
مراعاة الطبقة الس ب ببياس ب ببية لمطالبه االجتماعية واالقتص ب ببادية .وفي دراس ب ببة العينة التي أنجفناها
والتي اسببتهد ت  400شبباب وشببابة من ناخبي قيس سببعيد في الدور األول ،نجد أن  70بالمئة
من ناخبي قيس س ب ب ب ببعيد هف من األش ب ب ب ببخاص الذين ال يملكون دخال ً ثابتا ً .و يبدو ان هذه الفئة
الشببابية تعتبر أن االسبتحقاقات االجتماعية واالقتصبادية أولى من غيرها من االسبتحقاقات ،بما
يها تلك المتعلقة بالحقو والحريات.
بالرغف من ان جفءا ً كبيرا ً من الشب ب ب ببباب الذي انتخب قيس سب ب ب ببعيد يؤيد الحريات الفردية (في
دراسب ب ب ب ببة العينبة التي أنجفنباهبا ،س ب ب ب ببجلنبا أن  88.8ببالمئبة هف من مؤ يبدي الحريبات الفرديبة) .لف
تفع هؤالء الشببباب مواقف قيس سببعيد من عدة مسببائل حقوقية مثل المسبباواة في الميراث
والمثلية الجنس ب ب ب ببية .وذلك يش ب ب ب ببير إلى "قبول" أو "تقبل" جفء كبير من الش ب ب ب ببباب منط قيس

شكل  - 8درجات تأييد الحريات الفردية
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س ب ب ب ببعيبد القبائف على إعطباء أولو يبة لالس ب ب ب ببتحقباقبات االقتصب ب ب ب بباديبة واالجتمباعيبة على غيرهبا من
االستحقاقات ،خاصة تلك المتعلقة بالحقو والحريات.
وكان هذا المنط واتب ببحا ً في رد قيس سب ببعيد على مسب ببألة المسب بباواة في الميراث عندما أجاب
"حتى تجد المرأة ما ترث" .مشيرا ً إلى تدهور وتعية التونسي االقتصادية واالجتماعية.
وتجدر ايش ب ب ببارة إلى أنه في نفس الس ب ب ببيا االنتخابي ،كان هناـ عدد من المرش ب ب ببحين ممن أبدوا
دعمهف للحريات الفردية بشب ببكل مطل  ،لكنهف لف يجدوا دعما ً من قبل الشب ببباب ،وهو ما يؤكد
مبا س ب ب ب ببب وأش ب ب ب ببرنبا اليبه وهو أولو يبة الحقو االقتصب ب ب ب بباديبة على الحريبات الفرديبة ،ببل إن معيبار
الش ببباب في اختيار مرش ببحهف هو قدرة المرش ببح على االس ببتجابة لحاجاتهف االقتص ببادية قبل أي
اعتبار آخر.
الشباب بحثوا عن مرشح نزيه
ال يخفى على أحد كون الفساد كان من أبرز األسباب التي أدت إلى اندال ثورة  14كانون الثاني/
يناير  ،2011وكان القضاء على الفساد من أ كثر ما ينتظره الشباب في ترة ما بعد الثورة ،ولكن
خيبة األمل أص ب ببابت الش ب ببباب الذين أص ب بببحوا يش ب ببعرون باياب الثقة بمؤسب ب بس ب ببات الدولة وفي
الفاعلين السب ببياسب ببيين الذين يعتبرونهف متورطين في العديد من الممارسب ببات غير المشب ببروعة،
و يتأكد ذلك من خالل ما أبداه ناخبو قيس س ب ب ب ببعيد في الدراس ب ب ب ببة ،حيث أبدى حوالي  50بالمئة
منهف أن الخطر األول الذي يهدد المسبار الثوري هو الفسباد ،وتضباعف ايحسبا

لدى الشبباب

بكون الفسبباد هو ما تسبببب في تأخر تحقي مطالب الثورة وتأخير حصببولهف على االسببتحقاقات
االقتصادية التي كانوا يريدونها.
كل ما سببب أ كده لنا السببيد أحمد حسببين العباسببي ،و هو من بين الشببباب الذين سبباهموا في
قيادة حملة قيس سبعيد ،والذي أشبار إلى أن مرشبحه "لف يكن بالشبخصبية السبياسبية القيادية
وال الشب ببخصب ببية التي لها تاريخ سب ببياسب ببي نضب ببالي كبير ،ولكن ما يجذبك إليه هو روحه النزيهة .. .
نفاهته هي سمة ال تجدها كثيرا ً في الحياة السياسية".

12

في المقابل وفي األثناء برز الرئيس قيس سبعيد شبخصبية لف يعر
بل يعر

أن عليها أي شببهات سباد،

بتعففه عن المناص ببب ،ومتش بببث بمحاربة الفس بباد ،ومتش بببث بمحاربة المحس ببوبية،

وعبازم على انفبباذ القببانون على الجميع ،ولطببالمببا ردد" :على القببانون أن يكون كببالموت الببذي ال
 12مقابلة يوم  24اذار/مار
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يسبتثني أحدا ً" .وقد برز قيس سبعيد في عديد من المناسببات بتصباريح نارية اسبتهد ت الطبقة
السبياسبية الحالية ،متهما ً إياهف بالتورط في الفسباد "والعبث بقوت التونسبيين" .وبالتالي يمكن
االسب ب ببتنتا أن الشب ب ببباب قد بحثوا عن مرشب ب ببح نزيه يؤتمن على الدولة ،وال يوظف أجهفة الدولة
لخدمة مصالحه الشخصية.

ن ن
ر
لت أنجزها فريق العمل
اط ،من الدراسة المسحية ا ي
شكل  - 9تقدير المشاركي يف االستبيان للمخاطر التي تواجه االنتقال الديمقر ي

هل كان التعويل على الشباب خيار استراتيجي من
المرشح قيس سعيد؟
كما سب وأشرنا ،وبالرغف من محدودية مشاركة الفئة الشبابية في االنتخابات ،ان قيس
سعيد استحوذ على أ كبر عدد من أصوات الناخبين الشبان المشاركين في الدور األول من
االنتخابات مقارنة ببقية المرشحين.
ولكن هل كان منذ البداية مستهد ا ً هذه الفئة وما الذي د عه للرهان عليها دون غيرها؟
في الحقيقة ال توجد إجابات قاطعة عن هذه األسئلة ،لكن من المؤكد وبناء على ما ورد في جل
المقابالت ،إن المطالب الشبابية كانت حاترة بقوة في خطاب قيس سعيد السياسي.
وقد يكون مرد هذه العالقة والتوجه نحو الشباب ،طبيعة مهنة قيس سعيد الذي اشتال
لسنوات طوال في الجامعات ،وهو ما جعله على تما

مباشر معهف ،وأنشأ رابطة وثيقة بهف،

وهو ما أ كده لنا كل المشاركين المقابلين .قد عبرت سيرين بوعزيف عن ذلك بقولها" :لقد
عر ته في الجامعة لقد كان رائعا ً" .وحتى السيد أ يمن بن عمار ،وهو شاب من ري حملة
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قيس سعيد االنتخابية ،أ كد نفس الفكرة بقوله" :لقد التقينا في ملتقى خار الجامعات في
والية المنستير ،ولقد كان يستمتع بالنقاش مع الشباب".13
تبقى ايجابة عن هذا السؤال غير واتحة المعالف في ظل عدم القدرة على استنتا نواياه .قد
تكون قناعة شخصية بقيمة الشباب في مشروعه السياسي ،وقد يكون واعيا ً للثقل االنتخابي
للشباب ،راهن عليه .تبقى ايجابة صعبة المنال وتتطلب مزيدا ً من النظر والتمحيص.

خاتمة
حملت الثورة التونسية آماال ً كبيرة للشباب التونسي التوا إلى تحسين الوتع االقتصادي
ومن ورائه الوتع االجتماعي ،ولكن هذه الفئة ظلت منعفلة ورا ضة االنخراط في الحياة
السياسية ،بالرغف من مناخ الحريات الذي طبع الحياة السياسية في تونس منذ كانون الثاني/
يناير . 2011
عدم المشاركة السياسية بدت جلية في مختلف المحطات االنتخابية التي شهدتها تونس بعد
الثورة ،حيث سجلت عفو ا ً شبابيا ً كبيرا ً ،ولف تنجح القوى السياسية التونسية في استمالة
هذه الفئة.
االنتخابات الرئاسية المبكرة لسنة  2019في تونس ،مثلت حدثا ً هاما ً في المشاركة السياسية
للشباب في تونس ،ليس من حيث المشاركة الكمية للشباب ،ذلك أن نسبة الناخبين الشبان
لف تتطور كثيرا ً ،وإنما من حيث نوعية المشاركة ،حيث استطا مرشح وحيد من نيل غالبية
أصوات الشباب في االنتخابات ،بل واستطا خل التفا ة شبابية حوله من خالل تجندهف
لحملته االنتخابية بصفة تطوعية.
هذا و يبدو أن قيس سعيد أبدى هما ً عميقا ً لمشاغل الشباب التونسي ،كيف خطابه
السياسي مع المطالب االجتماعية واالقتصادية ،وشاركهف غضبهف على المنظومة السياسية
البائدة ،ووعدهف ببناء سياسي جديد تصبح يه إرادتهف محور الحكف.
وقد جاءت هذه المشاركة الشبابية في االنتخابات الرئاسية لتؤكد قيمة مشاركة الشباب في
الحياة السياسية لقدرة هذا الرصيد الديمارافي على قلب موازين القوى وا كتساب ثقل

13مقابلة يوم  26اذار/مار
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سياسي .كما عكست هذه التجربة قيمة المشاركة الشبابية في الحياة السياسية من حيث
بلورة مطالب الشباب الفعلية واالرتقاء بهذه المطالب إلى مركف صناعة القرار .
ولكن بالرغف من هذه التجربة ،إنها تبقى حدثا ً عرتيا ً ال غير ،على اعتبار تعلقها بشخص
قيس سعيد ال غير ،وهو ما يجعل من نجاح تجربته في الحكف أمال ً لمستقبل المشاركة
الشبابية في الحياة السياسية.
إن هذه الصحوة الظر ية للشباب تمثل دعوة لمكونات المجتمع السياسي التونسي للتفكير
في آليات جديدة تضمن إدما هذه الفئة في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام قائمة على
تجديد الخطاب السياسي وإبراز دورهف في العملية السياسية من مجرد متلقين للخطاب
السياسي إلى مشاركين في تشكيله .وإلى أن يتحق ذلك ،تبقى االنتخابات الرئاسية لسنة
 2019صحوة عابرة من ركود متواصل.
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