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وحدة تحليل السياسات

*

االنتخابات التشريعية التونسية
ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

مقدمة
مع إجراء االنتخابات الترشيع ّية تكون تونس قد بدأت باإلجراءات
اطي التي أرىس قواعدها "ائتالف
التنفيذيّة لعمل ّية التح ّول ال ّدميقر ّ
اطي،
الرتويكا" الذي حكم املرحلة االنتقاليّة ،وت ِّوجت بدستو ٍر دميقر ّ
وقانون انتخابات ،ومجموعة من األطر الترشيعيّة لضامن التح ّول
اطي .وال يجوز أن تنسينا التفاصيل الكثرية أ ّن أسس النظام
ال ّدميقر ّ
الدميقراطي قد أرسيت يف مرحلة هذا االئتالف ،مبا يف ذلك الدستور
الدميقراطي الوحيد يف املنطقة العربية ،ومسلكيات تداول السلطة
بشكل سلمي .وتدين االنتخابات األخرية وحتى تشكيل "نداء تونس"
ونجاحه بالفضل لهذه املرحلة التي حكم فيها حزبان علامنيان ثوريان
هام املؤمتر من أجل الجمهوريّة والتكتل من أجل العمل الحريات،
واللذان تحالفا مع "حركة النهضة" اإلسالمية؛ ما منع االستقطاب
الديني  -العلامين يف مرحلة مصريية وحاسمة من تاريخ تونس .وهو
ما مل يحصل يف دول عربية أخرى.
وما زال أمام تونس استحقاق االنتخابات الرئاسيّة ،وكذلك تشكيل
مؤسسات
حكوم ٍة جديد ٍة ،باعتبارهام محطتني رئيستني الستكامل ّ
ستوري .وإذا ما كانت املرحلة االنتقال ّية بقيادة
السيايس ال ّد
ّ
النظام ّ
اطي؛ فإ ّن تح ّديات
"الرتويكا" قد نجحت يف إرساء قواعد النظام ال ّدميقر ّ
إرسا ِء التح ّول الدميقراطي عمليًا ،وترسيخ القطيعة مع نظام بن عيل
االستبدادي ما زاال بحاج ٍة إىل جهد ،ويعتمد ذلك عىل نتائج االنتخابات
الترشيع ّية ،وطبيعة الحكومة املقبلة ،وكذلك نتائج االنتخابات ال ّرئاسية
ٍ
صالحيات أوسع لل ّرئيس حسب ال ّدستور الجديد.
ظل
يف ّ
ظل التط ّورات
نتائج االنتخابات الترشيع ّية بالغة األهم ّية؛ ففي ّ
وتُع ُّد ُ
املتالحقة التي شهدتها تونس واملنطقة العرب ّية ،أصبح النموذج
اطي يف بلدان
التونيس هو النموذج
ّ
ّ
املعياري الوحيد للتح ّول ال ّدميقر ّ
ِ
السالسة له أه ّمية
الثّورات العربيّة ،كام أ ّن إجراء االنتخابات بهذه ّ
ظل االستقطاب الذي عصف بوحدة القوى الثّورية بني
خاصة يف ّ
ّ
يايس والقوى العلامن ّية من جهة،
ُمعسك َر ْي تيارات اإلســام ّ
الس ّ
السابق والثّورة امل ُضادة
واالستقطاب بني القوى الثّوريّة وقوى ال ّنظام ّ
من جهة ثانية .ويف ِسياق هذه األجواء ت ّم التّعامل مع نتائج انتخابات
ٍ
مفردات تختزل النتائج عىل أنّها فو ٌز لـحزب نداء
تونس من خالل
تونس "العلام ّين" يف االنتخابات الترشيع ّية ،وهزمي ٌة لحركة النهضة
"اإلسالم ّية" ،وهذا بح ِّد ذاته قراء ٌة خاطئة .فعىل ال ّرغم من أ ّن نتائج
االنتخابات قد أظهرت تراج ًعا يف عدد مقاعد النهضة؛ فإ ّن عنوانها
ال ّرئيس هو فوز تيا َريْن سياس َي ْي كب َرييْن يُسيطران عىل نحو  %71من
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ألي منهام أ ْن يقود حكوم ًة ائتالف ّي ًة
مقاعد املجلس
ويكن ّ
الترشيعيُ .
ّ
الترشيعي .والواقع أيضً ا أ ّن أيًّا من
متثيل يف املجلس
أقل ً
اب ّ
مع أحز ٍ
ّ
ه َذيْن التيا َريْن مل يستطع إزاحة اآلخر يف العمل ّية االنتخاب ّية ،ولن
السياس ّية .لقد
يستطيع أ ْن يتجاوزه بوصفه طرفًا أساس ًّيا يف العمل ّية ّ
كانت نتائج االستّطالعات التي َرصدت التو ُّجهات االنتخابية يف تونس
املؤش العر ّيب الذي
عىل امتداد أكرث من تسعة شهورٍ ،ومن ضمنها ّ
نفذه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،تشري إىل أ ّن التنافس
بني "النداء" و"النهضة" سيكون حول من سيحصل عىل املرتبة األوىل
من ناحية عدد مقاعد املجلس.
وكان الخارس األكرب يف هذه االنتخابات هي القوى الثوريّة املدن ّية
الترشيعي ملصلحة
أو العلامن ّية التي تقلَّص حج ُم متثيلها يف املجلس
ّ
اب شبيه ٍة بنداء تونس؛ فقد تراجعت حصة القوى
"النداء" وأحز ٍ
الثوريّة املدنيّة من  91مقع ًدا يف انتخابات عام  2011إىل  30مقع ًدا
يف انتخابات عام  .2014وال َّ
شك يف أ ّن عوامل عديدة مثل حالة
االستقطاب بني التيا َريْن الكب َرييْن ،و َم ْيل جز ٍء من الناخبني إىل عدم
إهدار أصواتهم ،وتصويتهم للحزب الذي يعتقدون أنه سوف يفوز
يف نهاية املطاف ،وتناقص أهمية التاريخ النضايل لهذه األحزاب ضد
جذب للناخب ،أدت كلها دو ًرا أساس ًّيا
النظام السابق بوصفه عامل ٍ
يف انخفاض حصتها من األصوات .وال يغفل هذا أ ّن حالة التشظّي
التي عاشتها القوى الثوريّة املدن ّية أدت أيضً ا دو ًرا أساس ًّيا يف هذه
وصول
ً
التأسييس وميالد "الرتويكا"
الهزمية؛ فمنذ انتخابات املجلس
ّ
إىل االنتخابات الترشيعيّة ،مل تستطع هذه القوى املدنيّة الثوريّة من
التحالف مع بعضها بعضًّ ا عىل برنام ٍج انتخا ٍّيب عىل أُسس تحقيق
أهداف الثورة وبلورة برنام ٍج مد ٍّين .بل عىل العكس من ذلك ،فقد
ٍ
تنافس وصل ح َّد االح ـراب ،ما ساهم يف جعلها أقرب
دخلت يف
اب شبه ُملحق ٍة بأحد التيا َريْن الكب َرييْن" :النداء"
ما تكون إىل أحز ٍ
و"النهضة" .وبناء عليه ،فقدت هذه األحزاب ِس َمتها الثوريّة من دون
مكاسب مدن ّي ًة أو علامن ّي ًة ملموس ًة حني اقرتب بعضها
أ ْن ت ُحقّق
َ
األيديولوجي أم
من "نداء تونس" سواء أكان ذلك عىل قاعدة القرب
ّ
السيايس؛ مبعنى العداء إلسالم ّية "النهضة" من
امجي أم الرباغام ّيت
ّ
الرب ّ
ناحية وفصامها مع القوى املدن ّية الثوريّة األخرى .وقد ساهم يف تراجع
اب ثوريّ ٌة علامنيّةٌ.
هذه األحزاب أيضً ا حالة التشظّي التي عانتها أحز ٌ
ولعل أفضل مثا ٍل عىل ذلك هو املؤمتر من أجل الجمهورية الذي
ّ
اب ،ثم انسحاب بعض نوابه ليكونوا مستقلني أو
تص ّدع إىل ثالثة أحز ٍ
اب أخرىِ ،مثل حزب
اب أخرى .وكان هذا حال أحز ٍ
ينضموا إىل أحز ٍ
املسار الدميقراطي االجتامعي والتكتل من أجل العمل والحريات.
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"اإلسالمي"
وإذا ما ت َّم تجاوز تحليل النتائج عىل أساس قطب ّية
ّ
و"العلام ّين"؛ أي تحليلها عىل أســاس قوى ثوريّة وغري ثوريّة،
فسيتّضح أ ّن القوى الثوريّة املدنيّة خرست أكرث من  60مقع ًدا يف
هذه االنتخابات ،مقارن ًة بانتخابات عام  2011نتيج ًة لرتاجع حصة
املؤمتر ،والتكتّل ،واملسار ،ومل يعوض ارتفاع حصة الجبهة الشعب ّية
اب ذات
هذه الخسارة .وإذا ت ّم تحليل النتائج أيضً ا عىل أساس أحز ٍ
ٍ
السابق (سواء أكانت إسالميّة أم علامنيّة)
إرث نضا ٍّيل ض ّد النظام ّ
اب ليس لها إرثٌ نضا ّيل أو أنّها ت ُصنف بوصفها وريث ًة للتّجمع
وأحز ٍ
الدستوري أو تجمع لقيادته السابقة ،فقد انخفضت حصة األحزاب
السابق من  180مقع ًدا يف انتخابات
الثوريّة املناضلة ضد النظام ّ
 2011إىل ٍ 100
مقعد يف انتخابات  .2014كام ارتفعت حصة األحزاب
السابق ،والتي ميكن أ ْن تُ ثّل
التي ليس لها إرثٌ نضا ٌّيل ض ّد النظام ّ
ٍ
مقعد (حصة
السابق ،من  20مقع ًدا إىل أكرث من 100
إرث النظام ّ
النداء واألحزاب القريبة منه) ،مع وجود كتل ٍة تُ ثّل بني  17-15مقع ًدا
لقوائم ال تُحسب عىل أحد التصنيف َْي السابق َْي.
ُعب عن سيطرة "النداء" و"النهضة" عىل
وإذا كانت نتائج االنتخابات ت ّ
الترشيعي ،مع انخفاض حصة األحزاب الثوريّة
معظم مقاعد املجلس
ّ
املدن ّية مقارنة بانتخابات  ،2011وارتفاع حصة األحزاب التي تُصنف
عىل أنّها تحمل إرث التج ّمع والنظام السابق أو غري الثورية عىل
السؤال قامئًا :ملاذا فاز "النداء" ومن ث ّم القوى التي ُيكن
األقل ،فيبقى ّ
"محس ٌن" للنظام السابق بأكرب عد ٍد من
أ ْن ت ُصنف عىل أنّها استمرا ٌر
ّ
مقاعد املجلس؟ وملاذا تراجعت األحزاب الثوريّة؟

تغيّر محددات التصويت
في انتخابات تونس 2014
تغي ٍ
مم ال ّ
ات عىل صعيد مح ّددات
ّ
شك فيه أ ّن النتائج تع ِك ُس حدوث ّ
ٍ
عطيات مه ّم ًة تفيدنا
التصويت لدى التونس ّيني ،كام أ ّن هنالك ُم
بالكيفية التي ينتخب فيها التونس ّيون ،ومن أه ّمها العوامل التي
املؤش العريب لعام  2014يف تونس،
أوردها املستجيبون يف استطالع ّ
بوصفها عوامل مح ّددة لتصويتهم .فقد أظهر أ ّن أغلبيّة الناخبني
التونس ّيني تركّز عىل مجموع ٍة من ِسامت قيم ّي ٍة وأخالق ّي ٍة للمرشحني
أو قادة القوائمِ ،مثل :الصدق ّية والنزاهة والجديّة عىل حساب النقاط
الربامج ّية للقوائم .أ ّما االستثناءات؛ فهي أ َّن نحو  %20من التونس ّيني
أفادوا أنّهم ينتخبون قوائم وأحزابًا لديها القدرة والكفاءة عىل إدارة
اب يعتقدون
ال ّدولة ،كام أ ّن نحو  %15أفادوا أنّهم سيصوتون إىل أحز ٍ

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

ُحسن األوضاع االقتصاديّة يف البالد .وأفاد  %5أنّهم سيصوتون
أنّها ت ّ
إىل األحزاب التي تضمن األمان واألمن واالستقرار والنظام يف البالد،
التونسيي أو
و %7أفادوا أنّهم سيصوتون لقوائم ت ُنهي التميّيز بني
ّ
بني الجهات املختلفة .وبلغت نسبة الذين أفادوا أنّهم سيصوتون
السابق أو تضمن التح ّول
إىل أحز ٍ
اب تعمل عىل القطيعة مع النظام ّ
أقل من .%1
اطي ّ
ال ّدميقر ّ
إ ّن مح ّددات السلوك االنتخايب يف عام  2014تكاد تكون مختلف ًة متا ًما
املؤش العريب 2011
عنها يف عام 2011؛ إذ ركّز التونسيون يف استطالع ّ
عىل أنّهم سوف ينتخبون األحزاب والقوائم التي تعمل عىل إرساء
السابق،
اطي ،والقطيعة مع االستبداد ومحاسبة النظام ّ
النظام ال ّدميقر ّ
والعدل واملساواة ،ومحاربة الفساد املا ّيل ،والحفاظ عىل ال ُهويّة
العربيّة واإلسالميّة لتونس ،إضافة إىل تحسني الوضع االقتصادي.
ويج ُد هذا التح ّول يف مح ّددات السلوك االنتخايب أيضً ا ما يُع ّززه من
املؤش العر ّيب  2014يف
أ ّن أولويّات التونسيّني ،كام ظهرت يف استّطالع ّ
تونس ،كانت ترتكز عىل غياب األمن واألمان وعدم االستقرار السيايس
بنسبة  %37من املستجيبني ،وكذلك سوء األوضاع االقتصاديّة بنسب ٍة
كل من :محاربة الفساد
ُمشابه ٍة .فيام كانت نسبة الذين ذكروا ً
أقل من  .%4إ ّن عدم
واإلداري ،والتح ّول ال ّدميقراطي كأولويّات ّ
املا ّيل
ّ
االستقرار الذي سيطر عىل املنطقة العربية بصفة عامة ،ويف الجوار
خاصة ،إضاف ًة إىل العمل ّيات اإلرهاب ّية
التونيس (ليبيا ومرص) بصفة ّ
ّ
واالغتيال السيايس التي شهدتها تونس واالستغالل الحزيب لها ،وكذلك
يايس التي سادت يف النصف الثاين من
حالة عدم االستقرار ّ
الس ّ
تغي أولويّات
عام  2013وحتى نجاح الحوار
الوطني ،ع ّززت كلها ّ
ّ
التونس ّيني .كام أثرت يف العوامل املح ّددة لتصويتهم ،لريكّز أغلبهم
السياس ّية ،ولتصبح
عىل جوانب قيم ّي ٍة ،مع أنها ضبابية من الناحية ّ
املعايّري األساسيّة لالنتخاب هي تحقيق األمن واالستقرار بشكل
رئيس ث ّم سوء األوضاع االقتصادية ،وليس مواقف القوى من النظام
االستبدادي السابق و ُمامرساته كام كان الحال يف  .2011وبناء عليه،
ّ
السياس ّية التي اعتقدوا بأنّها سوف
للقوى
التونسيون
الناخبون
ص ّوت
ّ
تحقّق لهم حلولً لهذه امل ُعضالت.
ومم ال ّ
أساسا ليكون حزبًا
ّ
شك فيه أ ّن "نداء تونس" ،والذي ُولد ً
يُواجه حركة النهضة اإلسالميّة عىل ٍ
أسس أيديولوجيّة وكحامٍ "لهوية
التونيس املدن ّية" ،ركّز يف ظل تتابع العمليات اإلرهاب ّية
املجتمع
ّ
السياس ّية عىل أ ّن هذه العمليات تع ِكس تقاعس ال ّدولة،
واالغتياالت ّ
األمني ،وأنّه هو الحزب األكفأ إلدارة ال ّدولة ،ومن
وترهل جهازها
ّ
ث ّم فإنه سيعيد األمان والنظام إىل تونس بناء عىل خرب ٍ
ات رئيسه

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

السياسية واألمن ّية واإلداريّة يف العهد البورقيبي ،ويف بداية عهد بن
ّ
عيل ،وكذلك خربات قادته مرشحي قوامئه.
التغيات يف املح ّددات االنتخاب ّية التي استفاد منها
وفضل عن
ً
ّ
"النداء" واألحزاب املثيلة له ،فقد أث ّر ارتفاع نسبة العزوف عن
التصويت يف انتخابات  2014مقارن ًة بانتخابات  2011يف انخفاض
خاصة .لقد
نسبة ما حصلت عليه األحزاب الثوريّة املدنيّة بصف ٍة ّ
السيايس الذي ساد يف عام  2013وت ّوج
ساد شُ عو ٌر بأ ّن ّ
الصاع ّ
بتنازل "الرتويكا" عن الحكومة هو رصا ٌع حز ٌّيب َمحض ومل يكن
من أجل املصلحة الوطنيّة التونسيّة .وبناء عليه؛ فإ َّن املشاركة
ٍ
بحزب
تتنافس فيها األحزاب املتصارعة ذاتها لن تأيت
انتخابات
يف
ٍ
ُ
ميكن أ ْن ُيثّل طموحات املواطنني يف معالجة همومهم اليوم ّية .كام
والسياس ّية اقتناع املواطنني بأ ّن
ساهم يف هذه الالمبالة االنتخاب ّية ّ
رص بني "النداء" و"النهضة" ،وسيُحسم ال محالة بفوز
التنافس منح ٌ
أحدهام؛ ما رفع نسبة الذين كانوا يعتقدون أ ّن أصواتهم لن تؤث ّر
يف االنتخابات .وقد َعظّم من هذا الشعور عدم قدرة القوى املدن ّية
الثوريّة عىل التحالف يف ما بينها ،وعدم القدرة عىل إقناع الناخبني
بإمكانيّة املنافسة عىل حصة مؤث ّرة من مقاعد املجلس.

النتائج تعبّر عن انقسام اقتصادي
اجتماعي بأبعاد جهوية
التصويتي للناخب
التغي يف العوامل املؤث ّرة يف السلوك
إذا ما كان ّ
ّ
التونيس يساهم يف إدر ٍ
أفضل للنتائج؛ فإ ّن قراء ًة تفصيليّ ًة لحصص
اك َ
ّ
األحزاب التونس ّية من أصوات املقرتعني ،ومنها "النداء" و"النهضة"،
ميكن أن تلقي الضوء عىل نتائج االنتخابات من زاوي ٍة أخرى .فعند
كل دائر ٍة من دوائر البالد داخل
مراجعة ما حصلت عليه األحزاب يف ّ
تونس ،يتّضح أ ّن هنالك ثالثة ٍ
أمناط لتوزيع األصوات هي:
ال ّنمط األ ّول :فوز "النداء" أو "النهضة" يف عرش دوائر انتخاب ّي ٍة مع
كل واحد ٍة من
فوارق تراوح بني  %5إىل  %15من الق ّوة التصويت ّية يف ِّ
هذه ال ّدوائر ملصلحة أحد التيا َريْن .فحتى عند فوز أحد التيا َريْن
منافس ذو حضو ٍر
بالحصة األكرب من األصوات؛ فإ ّن التّيار الثاين يُعترب
ٌ
ٍ
ملموس؛ أي مثة انقسام يف هذه الدوائر بشكلٍ شبه متوازنٍ
شعبي
ٍّ
بني التيا َريْن .وهذه ال ّدوائر االنتخاب ّية هي( :صفاقس  ،1وصفاقس ،2
ومنوبة ،وزغوان ،وسليانية ،وسيدي بوزيد ،وجندوبة ،وتونس  ،1وبن
عروس ،والقرصين).
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ال ّنمط الثاين :حصول "النداء" عىل كتل ٍة تصويت ّي ٍة تصل إىل نحو نصف
الناخبني أو أكرث يف مثاين دوائر انتخابيّ ٍة .وينطبق هذا يف املناطق
الساحلية؛ إذ فاز النداء بأغلبية أصوات واليات املهديّة ،واملنستري،
وسوسة ،وكذلك بأغلب ّية أصوات دائرةوالية نابل (تصنف بوصفها
التونيس .كام حصل عىل
وط ًنا قبل ًّيا) وتُ ثّل جغراف ًّيا امتدا ًدا للساحل
ّ
أغلبية تونس  ،2وإريانة ،والكاف .ويعني هذا أ ّن القاعدة الشعبيّة
للنداء ترتكّز يف :الواليات الساحلية ،ونابل ،وجز ٍء غري يسريٍ من تونس
الكربى .وهذا يعني أ ّن الواليات التي كانت تُ ثّل واليات الحظوة يف
أنظمة ما قبل الثورة أو األكرث ثرا ًء هي قاعدة "النداء" التصويت ّية.
ال ّنمط الثالث :حصول "النهضة" عىل نحو نصف الناخبني أو أكرث يف
سبع دوائر انتخابي ٍة هي :قابس ،والقريوان ،ومدنني ،وتوزر ،وقبيل،
وتطاوين ،وقفصة) .مبعنى أ ّن أغلب ّية مواطني هذه الواليات الجنوب ّية
والداخليّة قد منحت أصواتها لـ "لنهضة" .وبناء عليه ،فإ ّن هناك
قاعد ًة شعبيّ ًة واسع ًة لحركة "النهضة" يف هذه الواليات التي كانت
ت ُع ُّد ُمه ّمش ًة خالل أنظمة ما قبل الثّورة ،وهي التي عاد ًة ما تقود
واالقتصادي أو إلغائه بني الواليات.
التنموي
شعارات تجسري التم ّييز
ّ
ّ
تقسيم جهويًّا غاية يف التعقيد
وتع ِك ُس قراءة هذه االنتخابات
ً
والخطورة؛ إذ إ ّن الناخبني ر ّجحوا كفة تيا ٍر عىل حساب آخر ليس
االجتامعي والثقا ّيف لهذه الجهات
بفعل عوامل مرتبطة بالتكوين
ّ
ٍ
مرتبط بالبناء االقتصادي
فحسب ،بل أيضً ا كان ترجيحهم لكفة تيا ٍر
واالجتامعي امل ُتباين بني هذه الجهات من ناحية ،وبأولويّات
كل من
الجهات املختلفة ،وتقاطعها مع الربامج التي يطرحها ّ
الحزبي ،وثقتها بأ ّن أحد التياريْن هو األقدر عىل التّعامل
هذيْن
ْ
مع األولويّات ،من ناحية ثانية.
ويشري هذا االنقسام إىل استمرار صريورة الفرز بني الجهات والواليات
الذي بدأ مع االستقالل ،وبقي الحقًا ،وعنوانه األسايس التم ّييز بني
الجهات من ناحية املعدالت االقتصاديّة واالجتامعيّة مع ما ميكن
أن ت ُظهره من ِس ٍ
امت ثقاف ّية .ويعني ذلك أنّه استمرار للكيف ّية التي
تك ّونت بها ال ّدولة التونس ّية الحديثة وتط ّورت منذ االستقالل من
مت ّيي ٍز ومتاي ٍز ملصلحة جه ٍة عىل حساب أخرى ،والذي قاد ،مع عوامل
أخرى أه ّمها االستبداد ،إىل الثّورة التونسيّة.
واالجتامعي
االقتصادي
وميكن أن يظهر الثقل االنتخا ّيب عىل األساس
ّ
ّ
بجالء من خالل ما أظهرته نتائج دوائر تونس؛ ففي حني أ ّن فوز
ٍ
أصوات كثري ٍة يف تونس  2عن "النهضة" ،هو تعب ٌري
"النداء" ،وبفارق
عن انحياز أحياء الطبقة الوسطى والعليا يف تونس ِ 2مثل قرطاج
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واملرىس وحلق الواد واملنار واملنزه إىل النداء ،مقابل األحياء الشعب ّية،
ِمثل العمران وابن خلدون التي ص ّوتت ملصلحة النهضة .وينسحب
هذا عىل نتائج انتخابات تونس  1وإريانة وحتى بن عروس؛ أي
الدوائر االنتخاب ّية التي تتشكّل من أحياء شعب ّي ٍة من الفئات الوسطى
السياق
املتديّنة والفقرية ،وأيضً ا أحياء الطبقتني الوسطى والعليا .ويف ّ
دائرت :صفاقس األوىل والثانية؛ إذ حصل "النداء"
نفسهُ ،يكن دراسة َ ْ
عىل أصوات أعىل من "النهضة" يف صفاقس  2التي ترتكز فيها األحياء
والضواحي األكرث ثرا ًء ،يف حني حصلت "النهضة" عىل أصوات أعىل يف
صفاقس  1التى تضم األحياء الشعب ّية والتخوم الريف ّية.
ميكن مالحظة هذا االنقسام عند مراجعة القوة التصوتيّة لألحزاب
األقل متثيليًا أيضً ا؛ فعىل سبيل املثال ،حصلت األحزاب غري الثوريّة أو
السابق أو التي ظهرت
التي تُ ثّل استمرا ًرا  -بشكلٍ أو آخر  -للنظام ّ
ٍ
أصوات أعىل يف
تنافس "النداء" عىل إرث "التج ّمع ال ّدستوري" عىل
الساحلية ونابل ودائرة تونس  2وإريانة وبعض واليات
الواليات ّ
الشّ امل الغر ّيب؛ أي أ ّن قوتها التّصويت ّية ترتكّز يف الواليات التي ُيكن أ ْن
ظل أنظمة ما قبل الثّورة ،يف حني كان االنحياز
تع ّد مناطق الحظوة يف ّ
للتّيارات الثّورية واملدن ّية التي استندت يف رشع ّيتها إىل إرثها ال ّنضايل
األقل حظًا التي كانت تُ ثّل
االستبدادي يف الجهات ّ
ضد نظام بن عيل
ّ
الهامش يف دولة ما قبل الثّورة .والجدير باملالحظة ،أ ّن بعض الواليات
التونس ّية امل ُهمشة أعطت الفرصة لقوائم محل ّي ٍة لتفوز مبقاعد أو
خاص يُع ّزز
يل ٍّ
عد ٍد من األصوات؛ تعب ًريا عن انحيازها لربنام ٍج مح ٍّ
من مكاسبها الجهويّة ،كام يظهر من نتائج قفصة ،وقابس ،وتوزور.
ويعكس هذا مر ًة أخرى حالة االنقسام الخطرة التي ُيكن أ ْن تُع ّزز يف
ظل ما ستؤول إليه االنتخابات ال ّرئاسية املقبلة.
ّ
اجتامعي
اقتصادي
ُعب عن انقسام
ّ
وإذا كانت نتائج االنتخابات ت ّ
ّ
إقليمي ميكن البحث فيه عن امتدادات
جهوي أو
يتامهى مع تقسيم
ّ
ّ
ثقافيّة وأبعا ٍد ل ُهوية فرعيّة ،وسواء أكان هذا االنقسام مرتبطًا بجذور
ـراع مع االستعامر بني التّيار البورقيبي
تاريخ ّية منذ معركة الـ ّ
والتّيارات األخرى ،أم مبستويات التديّن واملحافظة االجتامعيّة،
ٍ
بأمناط معيش ّية أقرب لل ّريف والحرض ،فسوف يكون لتشكيل
أم
السياسية ويف إرساء التح ّول
الحكومة املقبلة أث ٌر مه ٌّم يف العمليّة ّ
السياسية
ال ّدميقراطي .فتشكيل حكوم ٍة يقودها "النداء" واألحزاب ّ
السابق مع استثناء "النهضة" أو القوى
التي تُع ّد امتدا ًدا إلرث ال ّنظام ّ
اطي أصعب ،وامليل إىل
املدن ّية الثوريّة ،سيجعل عمل ّية التح ّول ال ّدميقر ّ
السيايس للحكم الجديد أكرث سهولةً؛ ألن الخربات
السلطويّة يف النظام ّ
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الطويلة لقادة "النداء" يف إدارة ال ّدولة ومعرفة أجهزتها البريوقراط ّية
األمن ّية واملدن ّية سيكون لها أثرها يف هذا املجال .إ ّن تشكيل حكومة
اب صغري ٍة؛ أي ليست حكومة
يقودها "النداء" عامدها دعم أحز ٍ
ٍ
إئتالف واسعة ،من شأنه إقصاء قوى سياس ّية خارج لعبة الحكم
وهي تستند إىل قو ٍة تصويتيّ ٍة كبري ٍة وقواع َد اجتامعيّ ٍة واسع ٍة ترتكّز
يف جهات وواليات مح ّددة؛ ما يعني قدرة األخرية عىل القيام بتعبئ ٍة
جامهرييّ ٍة كبري ٍة يف واليات متع ّددة ضد هذا الحكم الجديد ،وبخاصة
ظل سيادة شعو ٍر لدى هذه الجهات مفاده أنّها  -نظ ًرا لعدم وجود
يف ّ
ٍ
لتهميش جديد ُمورس عليها
حزبها امل ُفضل يف الحكم  -ستكون عرض ًة
يف فرت ٍ
ات سابقة ممت ّد ٍة ،وكانت الثورة بواب ًة إلنهائه .وميكن أن يكرر
تهميش هذه الجهات سياس ًيا سيناريوهات شبيهة باعتصامي القصبة
 1والقصبة 2؛ حني شعر أبناء الواليات الجنوبية والداخلية يف لحظة
مفصلية أ ّن الثورة عىل وشك أن ترسق منهم .وإذ كان سيناريو
اب قليلة التمثيل سيقود
تشكيل الحكومة بقيادة "النداء" مع أحز ٍ
إىل حالة استقطاب ،فإ ّن تشكيل الحكومة بقيادة "النهضة" باستثناء
"النداء" سيقود إىل امل ُعضلة نفسها.
ومن شأن مسارات االنتخابات ال ّرئاسية أ ْن تُعقّد األمر بشكل أكرب؛
إذ ينطوي فوز "النداء" برئاسة تونس عىل مخاطرة دخول البالد نفق
مؤسسات ال ّدولة ال ّدستورية حتى يف
هيمنة الحزب الواحد عىل ّ
ٍ
ائتالف حز ٍّيب واسع .ويأيت ذلك من متتع ال ّرئيس
ظل وجود حكومة
ّ
بصالح ّيات وسلطات أكرب من تلك املمنوحة له يف ظل املرحلة
ٍ
موسع
االنتقالية وحتى اآلن .كام أ ّن تشكيل حكومة
ائتالف حز ٍّيب ّ
ٍ
ائتالف حز ٍّيب ضيقٍ بقيادة "النداء" سريكّز السلطة يف يدي "النداء"
أو
الذي جاء إىل الحكم عىل قاعدة الحفاظ عىل األمن واالستقرار وإعادة
اطي ،ورمبا
الهيبة لل ّدولة وأجهزتها .وقد يبطئ ذلك التح ّول ال ّدميقر ّ
ٍ
مساحات واسعة ميكن من خاللها تعطيل فصل
يعطّله عرب فتح
السلطات ،وتفعيل أساس ال ّرقابة فيها ،وإضعاف دور ِسيادة القانون.
ممثل
السيناريو األفضل لتونس اليوم أ ْن يكون رئيس الجمهورية ً
إ ّن ّ
للقوى الثوريّة املدن ّية املستندة يف رشع ّيتها إىل تراث نضا ٍّيل ض ّد
مؤسسة ال ّرئاسة من تحقيق نوع
استبداد بن عيل؛ األمر الذي ُيكّن ّ
من التوازن ،وال ّرقابة املتبادلة مع حكومة يقودها "النداء" (حتى
ترشيعي يقع تحت سيطرة
لو تحالف مع "النهضة") ،ومع مجلس
ٍّ
هذيْن التياريْن .ومن شأ ّن هذا السيناريو أيضً ا التخفيف من ح ّدة
الصاع السيايس العميق بني ه َذيْن التيا َريْن.
ّ

