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رياض بشير

*

االنتخابات التونسية :2014
مراحلها ونتائجها

تحلــل هــذه الورقــة االنتخابــات التونســية األخيــرة التي جــرت في عــام  ،2014وتــرى أن ،من أهم
أن االنتخابــات لم تعد تجرى تحت إشــراف وزارة الداخليــة .فلقد أوكلت
المكاســب بعــد الثــورة ّ
العمليــة االنتخابيــة برمتهــا إلــى هيئــة دســتورية دائمــة ،وهــي الهيئــة العليــا المســتقلة
نجاحا بالنظر لما جرى،
يعد فــي حد ذاته
ً
أن الوصول إلى االنتخابات ّ
لالنتخابــات .وتــرى الورقة ّ
منــذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيســي ،عن حزب التيار الشــعبي محمد البراهمي.
فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي ،خاصة بعد
تعثــر المســار الديمقراطــي في دول الربيع العربي .كما ترى الورقة ً
أيضا أن النجاح التونســي
يحســب ،فــي حــد ذاته ،للترويــكا الحاكمــة ،خاصة لحركــة النهضة .كمــا أن حياد المؤسســة
العســكرية ،والــدور الكبيــر الــذي اضطلــع بــه االتحــاد العام التونســي للشــغل ،فــي لتقريب
اســهاما كبي ًرا في
وجهات النظر بين الفرقاء التونســيين من خالل الحوار الوطني ،أســهمت
ً
نجاح تلك االنتخابات.
*

باحث مبعهد املناطق القاحلة مبدنني –تونس ،ورئيس جمعية التنمية والدراسات االسرتاتيجية مبدنني.
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االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

مقدمة
يأمل التونسيون أن تضع االنتخابات الترشيعية والرئاسية ح ًّدا
للمرحلة االنتقالية املستمرة منذ نجاح ثورة  14جانفي  .2011ولعل
من أهم املكاسب بعد الثورة أ ّن االنتخابات مل تعد تجرى تحت
إرشاف وزارة الداخلية ،بل إ ّن العملية االنتخابية برمتها أوكلت إىل
هيئة دستورية دامئة ،وهي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .كام
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الوصول إىل االنتخابات يع ّد يف حد ذاته
نجا ًحا بالنظر ملا حصل ،منذ اغتيال عضو املجلس الوطني التأسييس
عن حزب التيار الشعبي محمد الرباهمي ،إذ راهن الكثريون داخل
تونس وخارجها عىل عرقلة املسار الدميقراطي ،خاصة بعد الرياح
املعاكسة التي اعرتضت املسار الدميقراطي لدول الربيع العريب.
وهذا النجاح يف حد ذاته يحسب للرتويكا الحاكمة ،وخاصة لحركة
النهضة ،وهذا مل يكن ليحصل لوال حياد املؤسسة العسكرية ،وكذلك
للدور الكبري الذي اضطلع به االتحاد العام التونيس للشغل ،لتقريب
وجهات النظر بني الفرقاء التونسيني من خالل الحوار الوطني.
املالحظات البارزة للعيان خالل االنتخابات الترشيعية والرئاسية
عديدة ،إالّ أ ّن أهمها السامح مبشاركة مرشحني كانوا منتمني إىل
نظام زين العابدين بن عيل ،إذ أ ّن هذه املشاركة تع ّد قانونية وحقًا
جدل وساهم يف تساؤالت فئة
بالنسبة إليهمّ ،إل أ ّن هذا األمر أثار ً
واسعة من الشعب التونيس((( ،وأيضً ا من النخبة التونسية ومنهم
محمد املنصف املرزوقي الذي وصف هذه االنتخابات بأنها منافسة
ولعل ما يلفت االنتباه
بني "مؤيّدي الثورة وأنصار الثورة املضادة"ّ .
كذلك أ ّن غياب العنرص الشبايب عن التصويت يف الترشيعية والرئاسية
مثّل حدث ًا بارزًا لدى عموم التونسيني ،بقطع النظر عن توجهاتهم
السياسية ،وذلك ناتج عن إحباط هذه الفئة ،لعدم تحقق ما كانت
تطمح إليه أيام انطالق الثورة التونسية من تشغيل وتحسن يف
ظروف الحياة املعيشة .كام تجدر املالحظة إىل أ ّن انتخابات تونس
الترشيعية والرئاسية أظهرت من جديد قوة "املجتمع املدين التونيس"
من خالل مراقبته لالنتخابات يف كل املراكز بالجمهورية وتوثيقه
لبعض التجاوزات الحاصلة؛ فكان صامم األمان لعدم حصول تالعب
بنتيجة التصويت.
مهم،
درسا ً
ومن هنا نستطيع أن نستنتج أ ّن هذه االنتخابات تع ّد ً
وعالمة فارقة يف املحيط العريب ،ومثلام كان الشعب التونيس سبّاقًا
 1خولة العيش" ،فوىض االنتخابات :املجلس التأسييس هو املسؤول" ،موقع نواة،
 ،2014/09/29عىل الرابط:
http://nawaat.org/portail/2014/09/29

يف الثورات العربية ،فإنّه يعود مرة أخرى وعن طريق االنتخابات
ليربز رأيه ويختار ممثليه من القامئات املرتشحة بطريقة دميقراطية.
فالحالة التونسية تع ّد اليوم شمعة مضيئة مقارنة بحالة بقية دول
الربيع العريب ،إذ تجن ّبت تونس الفوىض التي شهدتها تلك الدول ،عىل
الرغم من مواجهتها لبعض التوترات األمنية واالجتامعية.

االنتخابات التشريعية
جرت االنتخابات الترشيعية التونسية داخل البالد يوم  26ترشين
األول /أكتوبر  ،2014وهي أول انتخابات تت ّم بعد إقرار دستور
 ،2014ويف ظرف اقتصادي واجتامعي وأمني صعب تعيشه تونس
منذ الثورة.

تمويــل الحمــات االنتخابيــة للقائمات
المترشحة
تنافست خالل هذه االنتخابات بحسب الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات  1327قامئة ( 1230داخل تونس ،و 97خارج تونس)
موزعة عىل  33دائرة انتخابية ( 27داخل تونس ،و 6خارج تونس).
وقد متتعت كل قامئة بتمويل عمومي من الدولة للقيام بحمالت
انتخابية مع الحرص عىل عدم تجاوز السقف املحدد للمصاريف
واملقدر بـ  5أضعاف املنحة العمومية بالنسبة إىل االنتخابات
الترشيعية((( ،إذ ميثّل القضاء ودائرة املحاسبات بتونس عي ًنا رقيبة
عىل كل املشاركني ،بهدف عدم استعامل املال السيايس الفاسد سواء
من داخل تونس أو من خارجها يف الحمالت االنتخابية ،وكذلك
عدم رشاء أصوات الناخبني .وحدد القانون االنتخايب التونيس كيفية
املراقبة من خالل التدقيق يف الحسابات التي تتوىل إيداعها القامئات
املرتشحة ،وكذلك الرقابة امليدانية خالل الحملة االنتخابية ،وعليه،
ميكن للقايض التثبت يف مدى دقة املعلومات وسالمتها التي قدمتها
القامئات املرتشحة.
وتجدر اإلشــارة هنا إىل أ ّن عديد التساؤالت واالتهامات ُو ّجهت
إىل بعض األحزاب بتجاوز السقف املحدد ،واستعامل موارد مالية
مشبوهة لتنظيم حمالت انتخابية صاخبة وجالبة لالنتباه إضافة
إىل رشاء األصوات ،وقد أجابت عن هذا األمر الهيئة العليا املستقلة
 2ندوة صحفية حول تفاصيل السجل النهايئ لالنتخابات الترشيعية عقدتها الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات بنزل يف تونس العاصمة بتاريخ  ،2014/09/30ملزيد االطالع ،انظر الرابط:
http://bit.ly/1rvjz3Z

32
لالنتخابات بقولها إنها تراقب مبعية عديد منظامت املجتمع املدين
جميع الحمالت ،وأنها ترفع تقاريرها ،كام أ ّن دائرة املحاسبات
بإمكانها إلغاء فوز قامئة ثبت قيامها بتجاوزات خطرية.

نتائج متوقعة أم مفاجئة؟
انتهت انتخابات مجلس نواب الشعب الذي سيدوم خمس سنوات
( ،)٢٠١٩-٢٠١٥وأظهرت نتائج الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
تقدم حزب "نداء تونس" الذي تأسس قبل أقل من عامني برئاسة
السيد محمد الباجي قائد السبيس بـ 86مقع ًدا((( ،وهو يض ّم عد ًدا
من رموز اليسار واالشرتاكيني وآخرين محسوبني عىل نظام بن عيل،
يليه حزب حركة النهضة برئاسة الشيخ راشد الغنويش بـ  69مقع ًدا،
ثم حزب االتحاد الوطني الحر برئاسة رجل األعامل سليم الرياحي بـ
 16مقع ًدا ،ويف املرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بقيادة حمة الهاممي
بـ 15مقع ًدا ،يف املرتبة الخامسة حزب آفاق تونس بـ  8مقاعد ،يف حني
توزع الثالثة والعرشون مقع ًدا املتبقية عىل بعض األحزاب والقامئات
املستقلة((( .جاءت هذه النتائج مبنزلة خلط جديد للخريطة السياسية
التونسية ،فقد اختفت أحزاب كان يعتقد أنها كبرية ومؤث ّرة انتخاب ًيا
مثل حزب املؤمتر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه السيد املنصف
املرزوقي ،وحزب التكتل الذي يرأسه السيد مصطفى بن جعفر
وحزب تيار املحبة (العريضة الشعبية سابقًا) الذي يتزعمه السيد
الهاشمي الحامدي والحزب الجمهوري بقيادة مية الجريبي ،مقابل
اختفاء هذه األحزاب ظهرت أحزاب جديدة لعل أبرزها نداء تونس
واالتحاد الوطني الحر.
وتؤكد نتيجة هذه االنتخابات عدم قراءة حركة النهضة الواقع عىل
الوجه املطلوب ،إذ أ ّن كث ًريا من شباب الثورة التونسية غري راض عن
نتائج حكمها خالل السنوات الثالث التي قضتها يف السلطة ،وبعضهم
عاقبها بعدم الذهاب لالقرتاع يوم االنتخابات الترشيعية((( .لكن
مقارن ًة برشيكيها يف الحكم ضمن الرتويكا خرجت حركة النهضة
مرفوعة الرأس ،إذ ساهمت االنشقاقات التي شهدها حزبا املؤمتر
من أجل الجمهورية والتكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات
 3قررت املحكمة اإلدارية قبول مطلب الطعن الذي تقدمت به قامئة حزب نداء تونس
بوالية القرصين إثر قرار هيئة االنتخابات إلغاء مقعد له بالجهة وإسناده إىل حزب التكتل،
وهو ما يعني أ ّن عدد مقاعد نداء تونس باملجلس النيايب أصبح  86مقعدًا.
 4ندوة صحفية حول النتائج النهائية لالنتخابات الترشيعية عقدتها الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات باملركز اإلعالمي بقرص املؤمترات يف تونس العاصمة ،بتاريخ .2014/11/21
 5محمد كريشان" ،مربوك لتونس ولكن ،"...القدس العريب ،2014/10/28 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=241930
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بشكل كبري يف النتائج الهزيلة التي تحصال عليها .يف مقابل ذلك
تحركت بعض الوجوه املحسوبة عىل نظام بن عيل مدعومة من
بعض رجال األعامل ،إضافة إىل عدد من اإلعالميني للتخفيف من حدة
االنشقاقات التي تسود حزب نداء تونس وتدعو املواطنني للتصويت
له ،ألنّه حسب رأيهم األمل الوحيد لتتجاوز تونس صعوباتها.
ميكن أن نع ّد نتائج هذه االنتخابات انتصا ًرا حر ًجا بالنسبة إىل حزب
نداء تونس ،إذ سيواجه الصعوبات واملشاكل التي واجهتها النهضة
قبل ثالث سنوات ،وهي عراقيل سياسية ومجتمعية واقتصادية
معقدة وعصية عن الحل يف الوقت الراهن .بينام أنهكت حزب حركة
النهضة تجرب ُة الفوز باالنتخابات األوىل بعد الثورة عام  ،2011إذ أنها
وعىل الرغم من حصولها عىل األغلبية يف املجلس التأسييس ،فإنّها
مل تتمكن من املسك بزمام الحكم ،بل أكرث من ذلك ،كانت تقف
يف صدارة املشهد وتتصدى للغضب الشعبي املتصاعد ،إضافة إىل
الحمالت اإلعالمية التشويهية ضدها وتعطل إنجاز املشاريع التنموية
املربمجة لعدة أسباب ،كل هذا كانت نتيجته عدم قدرتها عىل مترير
مرشوعها الخاص .هذا األمر دفع مثنه الباهظ الرشيكان السابقان يف
الحكم حزب املؤمتر من أجل الجمهورية وحزب التكتل ،من خالل
النتائج الهزيلة التي تحصال عليها يف االنتخابات.
وعىل الرغم من ذلك ،ميكن أن نعتقد أ ّن نتائج االنتخابات الترشيعية
التونسية أثبتت أ ّن مساندي حركة النهضة ومؤيديها ال يزالون
ك ًرثا ،وأ ّن القول بضعف تأثريها يفتقر إىل الدقة .فام مينحه مجلس
نواب الشعب لألحزاب السياسية من دور رقايب يجعل من حركة
مهم يف املرحلة القادمة ،أل ّن متثيلها يف هذا املجلس
النهضة العبًا ً
مهم ومؤث ّر يف اتخاذ القرارات ،خاصة أ ّن ذلك مكفول يف الدستور
ينص الفصل  60منه عىل أ ّن "املعارضة مك ّون
الجديد للجمهورية ،إذ ّ
أسايس يف مجلس نواب الشعب ،لها حقوقها التي متكّنها من النهوض
مبهامها يف العمل النيايب وتضمن لها متثيلية مناسبة وفاعلة يف كل
هياكل املجلس وأنشطته الداخلية والخارجية .وتسند إليها وجوبًا
رئاسة اللجنة املكلّفة باملالية وخطة مقرر باللجنة املكلّفة بالعالقات
الخارجية ،كام لها الحق يف تكوين لجنة تحقيق كل عام وتر ُّؤ ِسها.
ومن واجباتها املساهمة النشيطة والب ّناءة يف العمل النيايب"(((.
 6دستور الجمهورية التونسية  ،2014الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد خاص،
 ،2014/02/ 10عىل الرابط:
http://bit.ly/1tekW2x
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تفــــاوت نتائـــج النهضــــة والنــــداء
بين منــاطق تـونس
كشفت نتائج االنتخابات الترشيعية تفاوتًا انتخاب ًيا واض ًحا بني واليات
البالد ،ومثال ذلك سيطرة حركة النهضة سيطرة كاملة عىل واليات
الجنوب الرشقي :مدنني وتطاوين وقابس ،وهي واليات حدودية
مع ليبيا ،حساسة من الناحية األمنية ،ومهمشة مقارنة بالواليات
الساحلية عىل الرغم من امتالكها لرثوات باطنية وطبيعية هائلة.
وميكن تفسري هذا األمر بالشعبية والثقة الكبرية اللتني تتم ّيز بهام
النهضة يف هذه املناطق ،كام الننىس أ ّن رئيس الحركة راشد الغنويش
هو ابن الجنوب التونيس (والية قابس) ،إضافة إىل هذا وأول مرة يف
تاريخ تونس ت ّم يف عهد النهضة تسمية رئيس وزراء أصيل الجنوب،
وهو عيل العريض (أصيل والية مدنني) .كام أ ّن هذه املناطق مل تنس
التهميش الذي عانته خالل حكم الحبيب بورقيبة الذي ع ّدها مناطق
مساندة لغرميه السابق صالح بن يوسف((( ،وتواصل هذا األمر يف فرتة
حكم زين العابدين بن عيل الذي ركّز اهتاممه عىل مناطق الساحل،
ألنّه مثل بورقيبة أصيل تلك املنطقة ،فكانت تسمية أغلب الوزراء
واملسؤولني السامني من هذه املنطقة .أ ّما حزب نداء تونس فأظهرت
خاصة يف واليات الساحل ومنطقتي الشامل
النتائج شعبيته الكبرية ّ
تبي أ ّن له وزنًا انتخابيًا كب ًريا يف هذه املناطق(((.
الرشقي والغريب ،إذ ّ
مسار ديمقراطي مثير للتساؤالت
إثر نتائج االنتخابات الترشيعية ،ال ينكر أحد أ ّن هنالك تساؤالً وتخ ّوفًا
لدى بعض التونسيني من إمكان تغ ّول حزب نداء تونس وهيمنته
املس مبكتسبات الثورة
عىل السلطة .ويشمل هذا التخ ّوف ّ
خاصة ّ
من الحريّة وحقوق اإلنسان التي يتمتع بها التونسيون منذ ثالثة
أعوام ،وال سيام أ ّن تيا ًرا استئصال ًيا يتمتع بقوة ونفوذ كبريين داخل
هذا الحزب .كام أ ّن فوز حزب نداء تونس باألغلبية يف االنتخابات
الترشيعية ،وفوز قائد السبيس بالرئاسية ،سوف مي ّهد الطريق أمام
هيمنة الحزب الواحد عىل اإلدارة ومؤسسات الدولة من جديد.
 7صالح بن يوسف أصيل جزيرة جربة بالجنوب الرشقي التونيس ،وهو أحد أبرز قادة
الحركة الوطنية التونسية ،عارض عام  1955االستقالل الداخيل الذي قبل به بورقيبة ،ما أدى
إىل حدوث صدام بينهام ،اغتيل بن يوسف يف مدينة فرانكفورت األملانية يف آب /أغسطس
.1961
 8ملزيد املعلومات حول التفاوت الجهوي يف نتائج االنتخابات ،يرجى االطالع عىل:
"االنتخابات الترشيعية التونسية ما بني قوى الثورة وقوى النظام القديم" ،وحدة تحليل
السياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/11/8 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/68447d62-fea8-464a-9245a9081bec5691
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لكن املتابع للواقع التونيس الحايل ميكن أن يستنتج أ ّن هذا الطرح
املؤ ّدي إىل عودة منظومة االستبداد والفساد صعب تحقيقه اليوم يف
ظل قوة املجتمع املدين التونيس
ظل املامنعة الشعبيّة الواسعة ،ويف ّ
ّ
وتأثريه يف الحياة الوطنية ،وخاصة الشعبية الكبرية التي مازلت تتمتع
بها حركة النهضة ،ما يجعل الحريّة والدميقراطيّة مضمونتني إىل
حد كبري بالبالد ،وبذلك لن يستطيع أي حزب أن يعيد العجلة إىل
الخلف(((.

فرضيات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
جعلت نتائج االنتخابات التونسية السؤال يُطرح عن جدية احتامالت
تشكيل ائتالف بني الحزبني الكبريين :حزب نداء تونس وحزب حركة
النهضة ،ينتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البالد يف املرحلة
املقبلة .فحزب نداء تونس يستطيع نظريًّا أن يشكّل حكومة حزبية،
لكنه عىل األرجح لن يلجأ إىل ذلك ،األمر الذي سيلزمه بالتوافق
والتحالف مع تيارات مستعدة للتعاون معه لتشكيل ائتالف موسع،
لضامن أغلبية مريحة يف الربملان ،مبا ميكّنه من مترير برامجه ،كام أ ّن
رصح بإمكان قيام تحالف بني النداء والنهضة ،إذا
الباجي قائد السبيس ّ
(((1
كان ذلك يف مصلحة تونس  .أشارت حركة النهضة قبل االنتخابات
إىل حاجة تونس لحكومة وحدة وطنية ،فبحسب قادتها عىل الجميع
التفكري والعمل م ًعا من أجل بناء رؤية مستقبل ّية للبالد.
تع ّددت إذًا ،االحتامالت املتوقّعة لتشكيل الحكومة ،والتي ميكن أن
نلخّصها فيام ييل:
•االحتامل األول :تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق
جميع األطياف السياسية املوجودة يف مجلس نواب الشعب،
بهدف تحقيق االستقرار السيايس والحكومي يف املرحلة
القادمة .يبدو هذا االحتامل األقرب منطق ًيا للتحقق يف ظل
رغبة املنظامت الراعية للحوار الوطني يف ذلك ،وعدم مامنعة
حزب نداء تونس يف إرساء حكومة تتوافق عليها أغلب األحزاب
املمثّلة يف مجلس نواب الشعب.
 9صالح الدين الجوريش" ،تونس عضوة يف نادي الدول الدميقراطية" ،عريب /10/ 31 ،21
 ،2014عىل الرابط:
http://arabi21.com/Story/785700
 10برنامج" ،اإلكسرباس مع باجي قائد السبيس" ،راديو إكسرباس آف آم،2014 /11/18 ،
عىل الرابط:
http://www.radioexpressfm.com/ar/ecouter/lexpress-beji-kaid-essebsi20141118-mp3

34
•االحتامل الثاين :تشكيل نداء تونس لحكومة بالتحالف مع
حركة النهضة حتى ال تصبح مصدر قلق له يف املعارضة فتزداد
رمبا شعبيتها ،خاصة ،أ ّن أبناء نداء تونس يعرفون قبل غريهم
ثقل حجم املشكالت االقتصادية واالجتامعية واألمنية وخطورة
التحديات التي تجابهها تونس اليوم .وتجدر هنا اإلشارة إىل
أ ّن التقارب الحاصل بني نداء تونس والنهضة بدأ يربز للعيان
رئيسا ملجلس
خاصة عند انتخاب نواب النهضة ملحمد النارص ً
نواب الشعب ،وانتخاب نواب نداء تونس عبد الفتاح مورو نائ ًبا
لرئيس هذا املجلس .وعىل الرغم من ذلك فإ ّن هذا االحتامل
صعب تحقيقه عىل أرض الواقع نظ ًرا ملامنعة بعض الشخصيات
داخل حزب نداء تونس لكل تقارب "واضح" مع حركة النهضة،
حتى ال يخرس النداء حلفاءه وخاصة أبناء الجبهة الشعبية.

•االحتامل الثالث :أن تبقى حركة النهضة يف صف املعارضة،
خاصة لعلمها بأ ّن السنوات الـخمس القادمة لن تكون سهلة،
كام أ ّن العديد من منخرطي الحركة يرفضون التحالف مع حزب
نداء تونس ،إذ يع ّدون ذلك ضعفًا ،والحال أنها مازالت قوية يف
نظرهم .أجاب عن هذا االحتامل قادة الحركة بأنها مت ّد يدها
للجميع ،وسوف تكون داخل قبة الربملان معارضة مسؤولة
تهدف فقط إىل خدمة مصالح تونس ،ال املعارضة من أجل
املعارضة كام حصل ضدها يف املجلس التأسييس.
•االحتامل الرابع :تحالف نداء تونس مع بعض التيارات القريبة
منه ،مثل حزب آفاق تونس وحزب املبادرة ،وذلك لتعيني حكومة
ائتالف وطني .هذا االحتامل يصعب تحقيقه إذ يجب التشاور
مع حركة النهضة لتحظى أي حكومة مستقبلية بالنصاب يف
مجلس نواب الشعب.

االنتخابات الرئاسية
تع ّد االنتخابات الرئاسية املرحلة األخرية من الفرتة االنتقالية التي
تعيشها تونس منذ ثورة  14جانفي  2011التي أطاحت بنظام حكم
بن عيل ،وقد جرت هذه االنتخابات عىل دورين األول يوم  23ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2014والثاين يوم  21كانون األول /ديسمرب .2014

الشخصيات المترشحة
أمل الشعب التونيس أن يعيش أول مرة يف تاريخه ،انتخاب رئيس
للجمهورية بطريقة دميقراطية حقيقية ،وقد ش ّجع هذا األمر

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

بعض السياسيني واملستقلني عىل تقديم ترشحاتهم ،إذ نجد ضمن
قامئة املرتشحني عدة أسامء معروفة مثل عبد الــرؤوف العيادي،
وكامل مرجان ،واملنصف املرزوقي ،والباجي قائد السبيس ،والصايف
سعيد ،والهاشمي الحامدي ،وسليم الرياحي ،ونجيب الشايب ،وحمة
الهاممي وغريهم .كان أغلب هؤالء مؤث ّ ًرا خالل املواجهات السياسية
التي عرفتها تونس مند ثالثة أعوام .وعىل الرغم من أ ّن  27مرش ًحا
رئاس ًيا تق ّدموا لالنتخابات يف تونس ،فإ ّن املتابع للحالة التونسية قبل
االنتخابات ،كان يتوقّع وصول الباجي قائد السبيس مؤسس حزب نداء
تونس ،واملنصف املرزوقي املرتشح بصفة مستقلة إىل الدور الثاين.

حمالت انتخابية محتدمة
انطلقت الحملة االنتخابية للمرتشحني للرئاسية يوم السبت األول
من ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014ويف هذا اإلطار أوضحت الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات أ ّن االنسحابات التي متّت خالل الحملة
االنتخابية مل تُؤخد يف الحسبان ،لعدم احرتام آجال االنسحاب ،وذلك
وفق ما جاء يف القانون األسايس لالنتخابات .إذ أنّه ونتيج ًة لالنتخابات
الترشيعية انسحب كل من عبد الرحيم الزواري الوزير السابق يف
نظام بن عيل ،ومحمد الحامدي رئيس حزب التحالف الدميقراطي
من السباق الرئايس .ونظ ًرا للوضع الذي م ّيز الحمالت االنتخابية من
محاوالت لالستقطاب الثنايئ ومن حديث عن دور املال السيايس
إىل جانب الرتاشق بالكالم بني السياسيني ،أعلن كل من نور الدين
(((1
حشاد( ،((1ومصطفى كامل النابيل( ،((1وعبد الرؤوف العيادي
انسحابهم.
إذًا ،أصبح أغلب املرتشحني يتح ّدثون عن توظيف املال السيايس،
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بداية الحملة االنتخابية شهدت عدة تساؤالت
حول كيفية متويل حمالت املرتشحني ،ويف هذا اإلطار ،أشارت الهيئة
املخصصة لكل
العليا املستقلة لالنتخابات إىل أ ّن املنحة العمومية
ّ
 11برنامج "شك ًرا عىل الحضور" ،القناة الوطنية األوىل التونسية.2014 /11/17 ،
 12برنامج "الطريق إىل قرطاج" ،قناة نسمة التونسية.2014/11/ 17 ،
ملّ
 13بيان من عبد الرؤوف العيادي يوم  19ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014إذ ح خاصة
إىل عديد االستفهامات التي أثريت يف تونس حول "الهدية" التي تلقّاها السيد الباجي قائد
السبيس رئيس حزب نداء تونس من اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تتمثّل يف سيارتني
مصفحتني من أعىل طراز بدعوى تواصل التهديدات اإلرهابية الجديّة املستهدفة لحياته ،إذ
سبت قبل االنتخابات وثيقتان رسميتان من مصلحة الديوانة التونسية ،األوىل :رسالة من
ُّ
السفارة اإلماراتية يف تونس تطلب من خاللها تسهيل دخول سيارتني حتى يت ّم إهداؤهام
للباجي قائد السبيس ،والثانية :يف شكل وثيقة رسمية ببيانات السيارتني العائدة ملكيتهام
حسب الوثيقة للباجي قائد السبيس .يف هذا اإلطار أشار عديد السياسيني ورجال القانون إىل
أ ّن تقديم اإلمارات هدية كهذه لرئيس حزب نداء تونس  -مهام كانت األسباب  -يع ّد مخالفة
للقانون التونيس املنظم لألحزاب السياسية ،إذ ينص الفصل  19عىل املنع التام لكل "متويل
مبارش أو غري مبارش نقدي أو عيني صادر عن أي جهة أجنبية".

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

مرتشّ ح للرئاسية تبلغ  79ألف دينار تونيس ،كام أ ّن السقف االنتخايب
حدد بـ  10أضعاف قيمة املنحة العمومية أي  790ألف دينار تونيس.
كام يح ّجر متويل التونسيني املقيمني بالخارج للمرتشح يف االنتخابات
الرئاسية .وت ّم أيضً ا منع قبول التحويالت من الذوات املعنوية بجميع
أصنافها ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية واألشخاص الطبيعيون األجانب،
حتى وإن كانوا مقيمني بتونس أو كان مصدر دخلهم تونس ًيا.
إضافة إىل الحديث عن متويل الحمالت االنتخابية ،فقد شابها عديد
الحوادث األخرى البارزة للعيان من خالل تنوع أساليب الخطاب
وتواصل املرشحني ،وميكن أن نذكر هنا:
•دعوة املنصف املرزوقي ،التونسيني إىل "التصويت ملصلحته،
وعدم تشتيت األصوات ،حتى ال تخدم خصومه من املنظومة
السابقة ،وذكر يف اجتامع له مبدينة صفاقس أ ّن هناك ثالثة
مؤشات عىل مخاطر تهدد املسار الدميقراطي يف تونس؛ أولها
ّ
ماكينة رهيبة للمنظومة القدمية عادت لالشتغال بعد أن ظن
الكثريون أنّها انتهت مبجيء الثورة ،وثانيها خطاب بعض الفائزين
يف االنتخابات الترشيعية من حزب نداء تونس امليسء إىل جهات
الجنوب التونيس ،وثالثها حديث البعض من نداء تونس عن حل
األحزاب التي ساندت املنصف املرزوقي يف االنتخابات الرئاسية
إىل جانب حديثها عن رضورة حل هيئة الحقيقة والكرامة
أو تحجيمها ومراجعتها حتى ال تهتم باملحاسبة .تع ّرض املرزوقي
لنقد الذع من معارضيه الستخدامه يف اجتامع له مبدينة القريوان
وصف الطاغوت للتجمعيني وأزالم نظام ابن عيل الذين عادوا
ملامرسة السياسة.
•قول الباجي قائد السبيس يف حملته االنتخابية بأ ّن حزب نداء
تونس يفتح الباب أمام كل القوى الوطنية سواء كانت نقابية
أو يسارية أو دستورية أو مستقلة ،مؤكّ ًدا أنّه سيكون الضامن
لحرية التعبري ،ألنّها من أبرز مكاسب الثورة ،مش ًريا إىل أ ّن
وصوله إىل رئاسة الجمهورية ال يعني "التغ ّول" بل أنّه سيعمل
عىل منع التغّول وعىل إرجاع هيبة الدولة.

•إعالن سليم الرياحي رئيس حزب االتحاد الوطني الحر تلقيه
تحذي ًرا من وزارة الداخلية بوجود مخطط الغتياله خالل الحملة
االنتخابية ،ومتّت دعوته إثر ذلك إىل إلغاء االجتامعات الشعب ّية
التي كانت مق ّررة يف إطار حملته .إال أنّه ويف حوار له عىل قناة
الحوار التونيس قال بأ ّن التهديد باغتياله الذي ت ّم إعالمه به كان
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وهم ًيا ،وتقف وراءه أطراف سياسية تتعامل مع جهات إرهابية
أرادت ترهيبه وتخويفه حتى تفشل حملته االنتخابية(.((1
أ ّدى اإلعالم التونيس ،خاصة املريئ منه ،دو ًرا محوريًا يف الحمالت
االنتخابية ،إذ ساهم يف توجيه الناخبني ودعوتهم إىل اإلقبال عىل
التصويت بكثافة ،وكذلك أبرز برامج املرتشحني خاصة يف القناتني
التلفزيتني الحكوميتني األوىل والثانيةّ ،إل أ ّن عديد املالحظات ميكن
تسجيلها يف هذا اإلطار حول القنوات التلفزية الخاصة ،فمنذ قرابة
العامني انخرط بعضها يف حمالت تشويهي ًة أكانت أم ترويجي ًة لبعض
األحزاب ،خاصة يف ظل تداخل املال السيايس مع التغطية اإلعالمية
يف بعض القنوات ومحاوالت سيطرة بعض رجال األعامل عىل املشهد
مثل اعتادت التهجم عىل الرتويكا الحاكمة
اإلعالمي( ،((1فقناة نسمة ً
عرب بعض برامجها الحوارية ،مستعملة يف ذلك ضيوفًا من مساندي
حزب نداء تونس ،هذه القناة التلفزية الخاصة دعمت وبكل ما
لديها من إمكانات الباجي قائد السبيس للوصول إىل قرص قرطاج.
كام ساهمت قناة الحوار التونيس خالل الدور األول من الرئاسية يف
الرتويج لرئيس حزب االتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ،يف هذا
اإلطار ونظ ًرا لسوء التفاهم حينها بني حزيب نداء تونس واالتحاد
الوطني الحر ،كان الرصاع عىل أش ّده بني القناتني ،فقبل االنتخابات
الترشيعية بأيام ،بثّت قناة نسمة برنام ًجا كامالً ملواجهة ما س ّمته
أكاذيب رجل األعامل سليم الرياحي والشكوك التي تحوم حول
مصادر ثروته ،أجاب الرياحي خصومه عرب الظهور يف أكرث من مناسبة
يف قناة الحوار التونيس .وساهمت قناتا الزيتونة واملتوسط يف تحسني
صورة حركة النهضة والرتويكا الحاكمة ،وتقديم بعض إنجازاتها يف
فرتة حكمها ،وهو ما مل تقم به القنوات الخاصة األخرى التي اعتادت
فقط إبراز سلبيات حكم الرتويكا.
وما يالحظ يف هذا السياق أ ّن بعض وسائل اإلعالم املرئية ساهمت
يف تغذية االستقطاب الثنايئ يف الترشيعية بني النهضة ونداء تونس،
ويف الــدور األول للرئاسية بني املرزوقي وقائد السبيس ،ما أث ّر
يف حظوظ بقية املرتشحني ،واألهم أ ّن ذلك حرم الناخب من حق
التع ّرف عىل بقية املرتشحني .من جانب آخر أعربت الهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بتونس (الهايكا) عن انزعاجها
من عديد الربامج التي خرقت القانون االنتخايب التونيس ،وخاصة يف
 14برنامج "ملن يجرؤ فقط" ،قناة الحوار التونيس.2014 /11/16 ،
 15محمد كريشان" ،اإلعالم التونيس وحمى االنتخابات" ،القدس العريب،2014 /10/21 ،
عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=238396
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ما يخص منع التشهري بالناس واإلشهار السيايس( ،((1وتدخلت الهايكا
يف بعض األحيان ،وسلّطت خطايا مالية عىل عديد القنوات التلفزية
واإلذاعات ،بسبب ما قالت إنّه إخالالت شابت عملية االنتخابات
الترشيعية والرئاسية.

حيادية حركة النهضة ،ضرورة أم اضطرار؟
كانت هذه الحركة تتوقع الفوز يف االنتخابات الترشيعية لذلك مل
تق ّدم مرش ًحا قويًا ينتمي إليها يف االنتخابات الرئاسية ،بدعوى أنها
لن تحتكر املشهد السيايس .فقد أكدت أنها ال تدعم أي مرتشح،
عىل الرغم من تقديم رجل األعامل والفائز يف االنتخابات الترشيعية
عن حركة النهضة بدائرة صفاقس محمد الفريخة لرتشحه للرئاسية
بصفة مستقل ،ويف هذا اإلطار أكد الشيخ راشد الغنويش أ ّن الحركة
ليس لها اعرتاض عىل أي شخصية متقدمة لالستحقاق الرئايس ،وقرر
مجلس شورى حركة النهضة يف آخر املطاف ترك الحرية ألبناء الحزب
للتصويت حسب رغبتهم ،الختيار الشخص ّية املناسبة لقيادة املسار
الدميقراطي نحو تحقيق أهداف الثورة يف الحريّة والكرامة والعدالة
االنتقاليّة.
إثر نتائج االنتخابات الترشيعية ،وجدت حركة النهضة نفسها أمام
معادلة سياسية تفرض عليها دراسة األمر بشكل دقيق ،قبل اإلقدام
عىل أي خطوة قد يكون لها تأثري سلبي يف مستقبلها السيايس خالل
السنوات الخمس القادمة .فالحكمة السياسية ،من وجهة نظر قادة
النهضة ،تقتيض عدم مساندة أي مرشح وهو ما قرره أعضاء مجلس
املتغيات
شورى الحركة( .((1فنظ ًرا للواقع السيايس بتونس ،وخاصة
ّ
التي أفرزتها نتائج االنتخابات الترشيعية ،ونظ ًرا أيضً ا للتطورات
اإلقليمية والدولية ،اختارت النهضة "الحياد" ،غري أ ّن هذه الحيادية
تبدو ظاهرية ،فقرار الحركة ميكن قراءته يف اتجاهني :األول أنّه كان
اصطفافًا وراء املنصف املرزوقي ،خاصة أ ّن حامدي الجبايل دعا
رصاحة يف بيان له الشعب التونيس إىل انتخاب رئيس للجمهورية من
حزب آخر غري الحزب األغلبي يف مجلس نواب الشعب( ،((1والثاين
" 16بسبب ومضة إشهارية لـ’ نسمة‘ ..الهايكا تو ّجه لفت نظر لوسائل اإلعالم" ،جريدة
الصباح نيوز ،2014 /10/13 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1xtmYTy
 17عيل عبد اللطيف الاليف"¬ ،حيادية حركة ’النهضة‘ اإلسالمية تجاه مرشحي الرئاسية يف
تونس بني االختيار واالضطرار" ،القدس العريب ،2014/11/12 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=249603
 18بيـــان وموقف حول االستحقاق االنتخايب يف تونس للسيد حامدي الجبايل رئيس
الحكومة األسبق واألمني العام السابق لحركة النهضة ،يف  15ترشين الثاين /نوفمرب ،2014نُرش
يف الصحف الوطنية ومواقع التواصل االجتامعي.
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طلب ود حزب "النداء" بسبب عدم دعمها ملرشح آخر غري الباجي
قائد السبيس.

نتائج االنتخابات الرئاسية
الدور األول من االنتخابات الرئاسية

انتهت الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية التونسية وأفرزت نتيجة
كانت متوقعة ،وهي مرور الباجي قائد السبيس واملنصف املرزوقي
إىل جولة ثانية لتحديد من سيحظى بثقة الشعب التونيس (الجدول).
وقد بلغت نسبة املشاركة يف الدور األول من الرئاسية .%64.6
جدول نتائج الخمسة األوائل يف االنتخابات الرئاسية التونسية 2014

املرتشح

عدد األصوات املتحصل عليها

النسبة

محمد الباجي قائد السبيس

1289384

%39.46

محمد املنصف املرزوقي

1092418

%33.43

حمة الهاممي

255529

%7.82

الهاشمي الحامدي

187923

%5.75

سليم الرياحي

181407

%5.55

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج الدور األول لالنتخابات الرئاسية .2014

واملتتبع للمناطق التي فاز فيها كل مرتشح يالحظ تق ّدم املنصف
املرزوقي يف واليات الجنوب التونيس وبعض مناطق الوسط ،فيام
تقدم قائد السبيس يف مناطق الشامل وواليات الساحل .وما يؤكد هذا
األمر أ ّن أغلب الذين صوتوا لحركة النهضة يف انتخابات مجلس نواب
الشعب ،قد صوتوا للمنصف املرزوقي يف االنتخابات الرئاسية ،فيام
تدخّل االنتامء للجهة يف تصويت أغلب ناخبي والية سليانة لحمة
الهاممي أصيل املنطقة ،كام انتخب أغلب ناخبي والية سيدي بوزيد
الهاشمي الحامدي ابن هذه الجهة (الخريطة.)1
وتبي أ ّن الفارق ال
انتهت املرحلة األوىل من االنتخابات الرئاسيةّ ،
يتجاوز  %6بني املرزوقي والسبيس .كام انطلقت الترصيحات املتشنجة

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

خريطة()1
التوزيع الجغرايف للتصويت باألغلبية للمرتشحني يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية التونسية 2014

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج االنتخابات التونسية .2014

من عديد األطراف وخاصة من جانب حزب نداء تونس الذي قال
شخصا الذين صوتوا للمرزوقي ،هم من
رئيسه بأ ّن 1289384
ً
السلفيني والجهاديني وروابط حامية الثورة العنيفة واملتط ّرفة وأنصار
النهضة( .((1كام ّرصح محسن مرزوق الناطق باسم حملة رئيس حزب
نداء تونس أ ّن الكتلة التي ساندت املرزوقي هي أكرب تحالف متطرف
ممكن يف تونس ومتثّل كل التوجه العنيف والسيئ والشنيع ،داع ًيا
الجنوب التونيس الذي ص ّوت أغلبه للمرزوقي ،لالنخراط يف املسار
الوطني( .((2وقد أثارت هذه التصاريح يف حق من انتخب املرزوقي
استغراب عديد األطراف يف تونس ألنّها ت ِ
َقسم البالد وتستفز قرابة
ُعرش سكان البالد التونسية ،كام شهدت عديد واليات الجنوب
والوسط التونيس مسريات ووقفات احتجاجية تندي ًدا بترصيحات
السبيس وبعض قادة نداء تونس املهينة بحقهم .استنكر املرزوقي
من جهته ترصيحات رئيس حزب نداء تونس يف حق منارصيه وقال
19
الرابط:
20

ترصيح الباجي قائد السبيس " ،"EXCLU RMCإذاعة  ،2014/11/24 ،RMCعىل
http://bit.ly/1COQB3i
ترصيح يف برنامج "شك ًرا عىل الحضور" ،القناة الوطنية األوىل التونسية.2014 /11/24 ،

بأ ّن فوز السبيس بالرئاسية سيدفع البالد نحو عدم االستقرار(،((2
كام أعلن أنّه أصبح ميثّل مرشح القوى الدميقراطية ،داع ًيا كل من
ناضل معه طوال السنوات املاضية إىل االلتفاف معه ومساندته ،كام
دعا منافسه قائد السبيس إىل مناظرة تلفزية ومواجهة مبارشة أمام
الشعب التونيس.
تجدر اإلشــارة إىل أ ّن الجولة األوىل من الرئاسية شهدت عديد
التجاوزات من خالل خرق الصمت االنتخايب ،واستعامل سيارات
إدارية لنقل املصوتني للتصويت ملصلحة أحد املرشحني يوم االنتخاب،
إضافة إىل محاوالت استاملة الناخبني والعنف اللفظي واملادي يف
بعض مراكز االنتخاب .أجرب هذا األمر املرزوقي عىل تقديم عدة
طعون لدى املحكمة اإلدارية بتونس التي قضت برفضها ،وأق ّرت
النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
21

ترصيح للمنصف املرزوقي ،قناة فرانس  ،2014/11/25 ،24عىل الرابط:
http://f24.my/1HTl7XS
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الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية

تحالفات الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية
بانتهاء الدور األول من االنتخابات الرئاسية بدأ الحديث ع ّمن سيستميل
وسيستفيد من األصوات التي ذهبت إىل املرشحني اآلخرين وخاصة إىل
مرشحي الجبهة الشعبية ،وتيار املحبة ،واالتحاد الوطني الحر ،إذ متثّل
هذه األحزاب أهم خزان انتخايب بالنسبة إىل السبيس واملرزوقي .يف
هذا اإلطار دعا املنذر الزنايدي وكامل مرجان والعريب نرصة أنصارهم
إىل التصويت للسبيس يف الدور الثاين للرئاسية .كام اجتمعت عديد
املرتشحي ،فقد أعلن االتحاد الوطني الحر
األحزاب للنظر يف دعم أحد
ْ
مساندته للسبيس يف موقف فاجأ عديد املالحظني ،بسبب الخالفات
الكبرية قبل االنتخابات بني الحزبني ،لكن يبدو أ ّن انتخاب ممثّلة لالتحاد
الوطني الحر نائب ًة ثاني ًة ملجلس نواب الشعب ساهم يف تهدئة األجواء
والتصالح بينها .واتفقت الجبهة الشعبية من جهتها عىل ألّ تساند
املرزوقي "بقطع الطريق أمامه" لكنها مل تتفق عىل مساندة السبيس،
إذ برزت وجهات النظر عديدة داخلها ،بني مساند لرتشيح رئيس حزب
نداء تونس ورافض له .كام أعلن حزب آفاق تونس رصاحة ،مساندته
للسبيس ألنّه األمل الوحيد حسب رأيهم إلنقاذ البالد .واختار حزب
تيار املحبة من جهته الحياد ودعا أنصاره إىل انتخاب من يرونه صال ًحا
لتحقيق األمن والتنمية لتونس .واختار مجلس شورى حركة النهضة مرة
أخرى البقاء عىل الحياد ،بدعوة أنصار الحزب إىل انتخاب من يرونه
صال ًحا لحامية الحرية والدميقراطية التي تعيشها تونس ،وتجدر اإلشارة
هنا إىل التململ الذي حصل بني بعض قادة الحركة ،والذي وصل حد
إعالن حامدي الجبايل استقالته منها ،الختالف وجهات النظر حول رؤية
النهضة وسياستها تجاه االنتخابات الرئاسية( .((2وقد أعلنت عدة أحزاب
مساندتها للمرزوقي يف املرحلة الثانية لالنتخابات الرئاسية مثل حزب
اإلصالح والتنمية ،وحزب التيار الدميقراطي ،وحزب البناء الوطني،
وحركة وفاء ،والحركة الوطنية للعدالة والتنمية.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

لتاليف اإلخــاالت املسجلة يف االنتخابات الترشيعية والــدور األول
للرئاسية ،وذلــك مع الحرص عىل التصدي لتجاوزات املرتشحني
أو أنصارهام .كام عززت قوات الجيش والرشطة حضورها يف محيط
مكاتب االقرتاع خاصة إثر الرشيط املصور الذي بثته جامعة تكفريية
مسلحة وهددت فيه باستهداف البالد ،معرتفة بتورطها يف اغتيال
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي( .((2م ّرت انتخابات الدور
الثاين للرئاسية بسالم عىل الرغم من بعض التجاوزات امليدانية يف بعض
مراكز االقرتاع وخارجها ،والتي تصدى لها املراقبون من مكونات املجتمع
املدين باالحتجاج والتنديد ،إذ س ّجلت عدة اتهامات موجهة للهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات.
مبارشة إثر انتهاء االقـراع بتونس ،سارع مدير حملة الباجي قائد
السبيس محسن مرزوق إىل إعالن الفوز يف الدور الثاين من االنتخابات،
مش ًريا إىل أ ّن الفارق بني املرشحني كان واض ًحا ودعا أنصار حزبه إىل
االحتفال بالنرص الكبري املحقق .واستنكر عدنان منرص مدير حملة
املرزوقي من جهته ،هذه الترصيحات وقال إ ّن الجهة الوحيدة املخولة
إلعالن النتائج هي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي دعاها إىل
سمها الجرائم االنتخابية التي ارتكبتها حملة
التدخل إليقاف ما ّ
السبيس .قال منرص إ ّن ما أعلنه مسؤول حملة السبيس بشأن فوزه
الواضح ليس له أي أساس ،مش ًريا إىل أ ّن الفارق قليل ج ًدا وال يتعدى
بضعة آالف من األصــوات ،داعيًا أنصار املرزوقي لالحتفال بنجاح
االنتخابات بتونس .ودعا شفيق رصصار ،رئيس الهيئة العليا لالنتخابات
الطرفني إىل التهدئة ،كام ع ّد إعالن إدارة حملة الباجي قائد السبيس
فوزها بغري األخالقي ،مؤك ًدا أ ّن ذلك مخالفة خطرية للقانون االنتخايب يف
وعب
وقت مازال فيه بعض التونسيني بالخارج يؤ ّدون واجبهم االنتخايبّ .
أنصار املرزوقي وخاصة بجنوب البالد عن غضبهم واحتجاجهم عىل ما
حصل ،وكانت أعنف التحركات مبدينة الحامة بوالية قابس حيث خرج
عديد الشباب يف احتجاجات ليلية منددة بترسع حملة املرشح الباجي
قائد السبيس يف إعالن الفوز بجولة اإلعادة ،واستنكا ًرا كذلك لنتائج سرب
اآلراء التي ت ّم اإلعالن عنها يف بعض القنوات التلفزية .وتدخلت قوات
األمن للسيطرة عىل األوضاع ،واستعملت يف ذلك الغاز املسيل للدموع
لتفريق املتظاهرين.

نتائج الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية
إثر حملة انتخابية غلبت عليها املواقف املتشنجة بني أنصار املرزوقي
وأنصار السبيس ،خاصة بعد رفض الثاين املشاركة يف مناظرة تلفزية مع
منافسه ،دارت الجولة الثانية لالنتخابات يوم  21كانون األول /ديسمرب
 .2014وقد اتخذت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عديد القرارات

أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يوم اإلثنني  22كانون
األول /ديسمرب  2014النتائج األولية ،وأشارت إىل أ ّن نسبة املشاركة
بلغت  %60.11إذ شارك يف االقرتاع  3189672ناخبًا ،وسجلت أعىل

 22بيان استقالة حامدي الجبايل من حركة النهضة ،يوم الخميس  11كانون األول /ديسمرب
 ،2014نرش يف الصحف التونسية وتناقلته مواقع التواصل االجتامعي ،ليتف ّرغ إىل مهمة عدّها
مركزية ،وهي الدفاع عىل الحريات عن طريق مواصلة االنتصار إىل القيم التي قامت من
أجلها الثورة ،وعىل رأسها احرتام دستور تونس الجديدة ،عىل حد تعبريه.

 23اعرتف أبوبكر الحكيم ،املطلوب من وزارة الداخلية التونسية ،باغتيال شكري بلعيد
ومحمد الرباهمي وذلك يف فيديو مصور بث عىل مواقع اإلنرتنت تحت عنوان "رسالة إىل أهل
تونس" ،2014/12/18 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1wWHIkM
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االنتخابات التونسية  :2014مراحلها ونتائجها

نسبة مشاركة يف دائرة بن عروس بـ  %72.8فيام كانت أدىن نسبة يف
دائرة سيدي بوزيد بـ  .%43.6وقد فاز يف هذه االنتخابات الباجي قائد
السبيس بعد تحصله عىل  1731529صوتًا بنسبة  ،%55.68يف حني تحصل
منافسه املنصف املرزوقي عىل  1378513صوتًا بنسبة  .%44.32وكام
كان األمر خالل االنتخابات الترشيعية والدور األول من الرئاسية ،كان
التفاوت جليًا بني الواليات يف التصويت لألطراف املتنافسة ،إذ تواصلت
هيمنة املنصف املرزوقي عىل أصوات ناخبي الجنوب التونيس ،فيام
سيطر الباجي قائد السبيس عىل مناطق الساحل والشامل ويبدو واض ًحا
أيضً ا أ ّن رئيس حزب نداء تونس نجح يف الفوز بأصوات الناخبني التي
ذهبت خالل الدور األول من الرئاسية إىل حمة الهاممي بوالية سليانة
وإىل الهاشمي الحامدي بوالية سيدي بوزيد (الخريطة.)2
مل يقبل بعض منارصي املرزوقي وخاصة يف الجنوب التونيس فوز
السبيس برئاسة تونس ،فاندلعت بعد اإلعالن الرسمي عىل النتيجة
عديد االحتجاجات واملواجهات مبدن قابس ،وبن قردان ،ومدنني،
وقبيل ،ودوز ،كام ت ّم يف مدينة تطاوين حرق مقر حزب نداء تونس،
وهاجم بعض الشبان مقر حزب نداء تونس يف مدينة سبيطلة بوالية
القرصين وحاولوا حرقه .وانتقلت هذه االحتجاجات أيضً ا إىل بعض
ضواحي العاصمة التونسية وخاصة يف منطقة الكرم الغريب التي شهدت
احتجاجات ومواجهات مع األمن .دعا هذا األمر املنصف املرزوقي
إىل التدخل وطلب التهدئة من أنصاره وقبول النتائج عىل الرغم من
الخروقات الكبرية التي حصلت ،والتي من أهمها قول عدنان منرص
مدير الحملة االنتخابية للمنصف املرزوقي إ ّن املوىت "ص ّوتوا" بكثافة يف
الدور الثاين للرئاسية ،مش ًريا إىل أ ّن مئات املوىت كانوا مسجلني بسجل
وتبي استعامل بطاقاتهم للمشاركة
الهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتّ ،
يف انتخاب الباجي قائد السبيس ،هذا األمر نفته الهيئة وأشارت إىل
عدم صحته .قال السبيس يف كلمة إىل الشعب التونيس بأنّه سيكون
رئيسا لكل التونسيني ،داعيًا املواطنني إىل نسيان انقسامات فرتة الحملة
ً
االنتخابية ،كام شكر منافسه الرئيس املنتهية واليته املنصف املرزوقي،
مؤك ًدا حاجة البالد إليه وحاجته الشخصية إىل نصائحه .وكان السبيس
قد تلقّى بعد صدور نتائج االنتخابات اتصالً هاتفيًا من املرزوقي ،ه ّنأه
فيه بفوزه يف االنتخابات .فوز الباجي قائد السبيس بالرئاسة يف تونس
حمل إذًا نو ًعا من الضبابية ،خاصة يف ظل بعض الترسيبات عن حالته
الصحية وتق ّدمه يف السن ،كام أ ّن الجمع بني رئاسة الدولة وتشكيل
الحكومة لدى طرف سيايس واحد متمثّل يف حزب نداء تونس ،سيجعل
نسبة املخاطر مرتفعة يف بلد يحتاج كث ًريا لثقة محيطه اإلقليمي
والجهات الداعمة له .غري أ ّن ما تتميّز به تونس عن باقي بلدان الربيع
العريب هو قوة املجتمع املدين وقدرته عىل حامية مكتسبات البالد من

خريطة ()2
للمرتشحي يف االنتخابات
التوزيع الجغرايف للتصويت باألغلبية
ْ
الرئاسية التونسية 2014

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية التونسية .2014

حرية ودميقراطية ،وهذا ما يجعل عديد املالحظني وحتى السياسيني
واثقني يف قدرة التونسيني عىل امليض ببلدهم يف طريق سوي.

خاتمة
مثّلت االنتخابات التونسية نهاية مرحلة انتقالية ،وبداية أخرى دامئة.
فالسنوات الخمس القادمة ،والتي متثّل مدة عمل الحكومة الجديدة
والرئيس الجديد ،تع ّد فرتة كافية نسب ًيا للرشوع يف إجراء إصالحات
جوهرية عىل املستوى االقتصادي ،من إنعاش لالقتصاد ،وجذب
االستثامر ،ودفع التنمية ،والتحكم يف األسعار وغريها .شهد عام 2014
عدة محطات مهمة عىل درب املسار الدميقراطي بتونس ،بداية من
املصادقة عىل الدستور الجديد إىل إجراء انتخابات ترشيعية وختا ًما
االنتخابات الرئاسية ،وهو ما يع ّد عالمات فارقة يف تاريخ تونس .غري
أ ّن ما يشغل بال بعض املالحظني هو إمكان الحد من الحرية التي
اكتسبها الشعب التونيس بعد الثورة ،خاصة بعد سيطرة حزب نداء
تونس عىل نتائج االنتخابات .هذا األمر يقتيض من النخب التونسية
واملجتمع املدين رضورة البقاء يف حالة يقظة للدفاع عن مكاسبهم يف
صورة املساس بها.

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :عزمي بشارة

الدين والعلمانية في سياق تاريخي
يبحث هذا الكتاب في الصيرورة التاريخية للعلمنة وصو ًلا إلى األيديولوجيا العلمانية ،وفي عالقة الدين بالدولة كما
ويهتم المؤلف
ظهرت عيا ًنا في أوروبا ،ثم يقارن ذلك باألنموذج األميركي ،مب ِّي ًنا وجود نماذج مختلفة من العلمانية،
ّ
العام،
بفكرة “توليد العلمنية لنقيضها”؛ أكان ذلك في مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال
ّ
أو في مستوى نشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة.
معم ً
ً
قة في تطوير صيغة مركبة وجديدة لنظرية العلمنة ،ويشير
ومساهمة
نقدا لنظريات العلمنة
ويتضمن الكتاب ً
ّ
وأن الحداثة قد تؤدي في
أن هذه العملية مهمة علمانيةّ ،
الكاتب إلى عملية التأريخ كتح ٍّد للرواية الدينية؛ موضحً ا ّ
جزءا من الهوية
بداياتها قبل علمنة الوعي إلى انتشار التدين مع انتشار القراءة والطباعة ،وال سيما حين يصبح الدين ً
فإن هيمنة الكنيسة على السلطات الدنيوية انتهت قبل الحداثة،
الوطنية في بعض الحاالت .وخال ًفا لما هو شائعّ ،
أن بداية الحداثة كانت في إخضاع الدين للدولة ،ولم تكن في فصل الدين عن الدولة.
وهذا يعني ّ
ويعود المؤلف ،في هذا الميدان ،إلى فكرة الديانة المدنية عند روسو ،وإلى الطهرانية البروتستانتية ،وال سيما طهرانية
المهاجرين األوائل ،وإلى أسطورة التأسيس األميركية ،ودور الدين في االستعمار الحديث ،وينتهي إلى عرض أنموذج
جديد في فهم العلمنة.

