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في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثا ً
ال

Electoral Engineering in the Transitional Phase:
The National Constituent Assembly Elections in Tunisia as a Case Study

تندرج هذه الدراسة ضمن االهتمام الذي حظيت به الظاهرة االنتقالية لدى مختلف الباحثين
في حقل دراســات االنتقال ،وتتناول ذلك من زاوية ّ
تركز على المســألة االنتخابية غداة الثورة
التونســية عام  .2011وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى
محددا،
للمرحلة االنتقالية) والسياســي (الحدث والفعل والخطاب السياســي) .وتحلل مثا ًلا
ً
هــو انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي عــام  ،2011ســاعية لتفعيــل أداة مفهوميــة
مســتحدثة ،هــي مفهوم "الهندســة االنتخابيــة" ،وإعمالها في التجربــة االنتقالية في تونس.
وتتصدى هذه الدراسة اإلشكالية :أي هندسة انتخابية للتجربة االنتقالية في تونس؟ وخلصت
إلى أن الهندسة االنتخابية في تونس عبرت من الهندسة االنتخابية التسلط ّية إلى الهندسة
االنتخابيــة الديمقراطيــة ،وأنــه كان ثمــة خصوصيــة للهندســة االنتخابيــة للمرحلــة االنتقالية
األولــى ،تأتّــت مــن طبيعة مدخالتهــا المجتمعية القائمــة على نوعية االســتحقاق االنتخابي
والتحوالت الطارئة على الحقل السياسي.
وتغ ّير الفاعلين السياسيين
ّ
كلمات مفتاحية :االنتقــال الديمقراطي ،الهندســة االنتخابيــة ،تونس ،انتخابــات المجلس
التأسيسي .2011
This study fits into a broad category of scholarship concerned with transitional
periods in various political systems. Specifically, it examines the political
transition in post-revolutionary Tunisia since 2011. It does so by comparing the
legal provisions of the post-revolutionary transition - the major texts, which define
the transitional stage - and the political realities, which take the shape of events,
actions and political discourse. A point of particular focus is the 2011 elections
to the National Constituent Assembly, which the author analyzes through the
rubric of "electoral engineering". One more conclusion of the paper is that
electoral engineering remains a feature of Tunisian politics, although it has gone
"from "authoritarian electoral engineering" to "democratic electoral engineering,
reflecting changes which have taken in the country as a whole.
Keywords: Democratic Transition, Electoral Engineering, Tunisia, Constituent
Assembly Elections 2011.
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مقدمة
املؤش لتح ّوالته البطيئة
مثلت االنتخابات يف التاريخ السيايس التونيس ّ
منها واملتسارعة ،فعادة ما كانت املحطات االنتخابية يف تونس تالية
أو سابقة أو متزامنة مع لحظات سياسية مهمة مرتافقة مع تعديالت
ترشيعية أو دستورية عمو ًما((( .فلم يكن النظام االنتخايب مبعزل عن
النظام السيايس التونيس؛ إذ استبطن طبيعته وتَ ثَّل خصائصه يف
مختلف املراحل التي م ّر بها منذ االستقالل إىل اآلن ،وخاللها مثّل
النظام االنتخايب ،بوضوح الفت ،أداة سياسية بامتياز لتوظيف البناء
املؤسسايت وتوجيه الحياة السياسية ،وتشكيل املشهد السيايس ،ونحت
املشهد الحزيب ،وقد كان ذلك عرب تصميم قوانني انتخابية بحسب
"الطّلب" السيايس وعىل "املقاس" السلطوي((( .وميكّن هذا التعامل
األدايت مع القانون االنتخايب من تأصيل مفهوم الهندسة االنتخابية يف
الحالة التونسية((( ويك ّرس إمكان توطينه فيها؛ إذ إنه يستوعب بامتياز
مفهوم الهندسة االنتخابية مبا هي تصميم إرادي وا ٍع للنظام االنتخايب
عىل نحو يستجيب مل ُدخالت محيطه العام ،ويو َّجه إىل إنتاج مخرجات
مح ّددة قصد املساهمة يف تشكيل بناء مؤسسايت وسيايس مضبوط(((.
غري أن مقبول ّية مثل هذا التوجه تبدو موضع جدل باعتبار
االنتقادات املو ّجهة ،عمو ًما ،إىل مفهوم الهندسة االنتخابية((( التي
 1انظر يف هذا السياق :عبد الرزاق املختار" ،كلمة الختام :التقرير الختامي مللتقى
االنتخابات يف املغرب العريب" ،يف :مجموعة مؤلفني ،دراسات دستورية مغاربية ،إرشاف
أحمد السويس (تونس :مركز النرش الجامعي 453 )2011 ،وما يليها.
2 Vincent Gesier, "Tunisie: des élections pour quoi? Enjeux et sens du fait
électoralde Bourguiba à Ben Ali," Maghreb - Machrek, no. 168 (2000), pp. 14 - 27.
 3تخلو الدراسات الفقهية املهتمة باملسألة االنتخابية يف تونس من اإلشارة إىل مفهوم
الهندسة االنتخابية عدا القليل منها ،انظر:
Beligh Nabil, "Transition démocratique, ingénierie constitutionnelle et
électorale: L'expérience tunisienne," Iris, Analyses, 30/9/2011, accessed on
11/1/2018, at: http://bit.ly/2D1FLdr
أيضً ا :عبد الرزاق املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،االنتقال الدميقراطي واإلصالح الدستوري يف البلدان املغاربية ،إرشاف أحمد السويس
(تونس :منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص )2015 ،ص .99 - 98
 4وهو تعريف استخلصناه من مختلف املقاالت التي تناولت مفهوم الهندسة االنتخابية ،انظر:
Pippa Norris, Electoral Engineering Voting Rules and Political Behavior
& (Cambridge: Cambridge University press, 2004); Gideon Rahat
Mario Sznajder, "Electoral Engineering in Chile: The Electoral System
;)and Limited Democracy," Electoral Studies, vol. 17, no. 4 (1998
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs (eds.), "Ingénierie electoral
pourune fédération bloquée: Une circonscription électorale fédérale pour le
Parlement fédéral belge," Re-Bel e-book, no. 4 (Décembre 2013), at:
http://bit.ly/2CUAHrA
 5حول مجمل هذه االنتقادات املوجهة إىل مفهوم الهندسة االنتخابية ،انظر :عبد القادر
عبد العايل" ،الهندسة االنتخابية :األهداف واإلسرتاتيجيات ،وعالقتها بالنظم السياسية" ،دفاتر
السياسة والقانون ،العدد ( 10كانون الثاين /يناير  )2014ص 377؛ فاطمة بدروين" ،التح ّول
الدميقراطي والهندسة االنتخابية يف املجتمعات متعدّدة اإلثنيات" ،دفاتر السياسة والقانون،
عدد خاص (نيسان /أبريل  ،)2011ص  383وما يليها.
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تتصل مبوضوع ّيته ومرشوع ّيته .فمن حيث املوضوعية ،فإن ما يُعاب
عىل مفهوم الهندسة االنتخابية هو النزعة الوثوقية والطابع العقالين
اللذان يعتربان أن هندسة الواقع السيايس ممكنة من خالل التع ّرف
ومؤسساته((( .فهو من جهة،
تسي فاعليه ّ
إىل القواعد واآلليات التي ّ
يصح سحبه عمو ًما عىل ما
تص ّور منقول عن العلوم الصحيحة ،ال ّ
هو من مجال العلوم اإلنسانية؛ باعتبار حيويّة الظاهرة االجتامع ّية
وتش ّعبها مبا يجعلها عص ّية عىل التنميط والنمذجة .ثم إنّه من جهة
أخرى ،تص ّور يغفل أهمية العنرص الثقايف يف بناء املؤسسات؛ باعتبار
أن النظام االنتخايب هو منتج وليد ثقافته ال ميكن استرياده.
أما من حيث املرشوعية ،فإن الهندسة االنتخابية تقوم ،يف جوهرها،
عىل مفارقتني .تتّصل املفارقة األوىل مبدى املرشوعية الدميقراطية
الفوقي امل ُسقط
ادوي"
ألسسها؛ وذلــك بالنظر إىل البعد "اإلر ّ
ّ
فضل عن الطبيعة غري التمثيلية،
والنزعة التوجيه ّية الغال َبني عليهاً ،
أحيانًا ،للهياكل املتكفلة ببلورتها ،من دون أن نغفل "الحساسيّة"
باملؤسسات الدوليّة لدعم
السياسية تجاهها ،باعتبارها مرتبطة عادة
ّ
الدميقراطيّة ضمن برامج اإلعانة االنتخابية ،وهو ما رتّب إعادة
طرح جدل أولويّة بناء املؤسسات الدميقراطية عىل تشكيل الثقافة
الدميقراطية ومدى وجاهة ذلك .أ ّما املفارقة الثانية ،فتتّصل بتص ّورات
الهندسة االنتخابية؛ إذ تحاول ،بقصد إنجاح االنتقال ويف معادلة
صعبة ،أن متازج بجرعات متفاوتة بني مح ّددين رئيسني هام :الحاجة
إىل التمثيليّة من جهة ،ومتطلّبات االستقرار من جهة أخرى .وهام
ظل تعقّد الوضع االنتقايل،
مح ّددان قد يصعب التعايش بينهام يف ّ
مبا قد يدفع نحو تقديم ثانيهام عىل أولهام ،وهو ما يعيدنا إىل املربّع
األ ّول؛ أي املرشوعية الدميقراطية للهندسة االنتخابية.
غري أن مجمل االنتقادات املوجهة إىل مفهوم الهندسة االنتخابية
يقترص يف تقديرنا عىل الدرجة ال عىل الطبيعة .فالهندسة االنتخابية
أساسا مقاربة وظيفية للمسألة االنتخابية ،تستبطن يف جوهرها
هي ً
تجويد النتائج املرجوة من عملية التصميم االنتخايب؛ أي إنها
ليست مقاربة رياضية هندسية بحتة يف األصل ،إمنا هي محاولة
 6تعد فكرة التصميم التي تشكل أحد مقومات الهندسة االنتخابية مبنزلة استنساخ
للمنطق الفيزيايئ والريايض الغالب عىل الهندسة كعلم من العلوم الصحيحة يتطلب دراسة
توص ًل إىل تحديد
الظاهرة ملعرفة القوى املتحكمة فيها واملبادئ التي تحدد تفاعالتها ّ
وخصوصا األنجلوسكسونية منها ،تعاملت مع الهندسة
قوانينها ،ويالحظ أن بعض الدراسات،
ً
تعامل رياض ًيا بحتًا يقوم عىل اختزال املعطيات املتصلة باملادة االنتخابية ومتثلها
ً
االنتخابية
رياض ًيا ،انظر:
Yvan Dutil, Pour une meilleure démocratie Notions d'ingénierie électorale,
rapport présenté à la Commission des Institutions de l'Assemblée Nationale
du Québec et au Comité directeur des États généraux sur la gouvernance
Démocratique (Novembre 2002), accessed at 11/1/2018, at:
https://goo.gl/uAg4MX
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لتحسني األداء مبا يتوافر من مقاربات ممكنة .ثم إ ّن وجود الهندسة
االنتخابية ال يعني أنها العامل الوحيد املحدد يف األنظمة االنتخابية؛
فهي مبنزلة تجميع مجمل العوامل الظرفية واملجتمعية وغريها من
التي يستوجب أن تدخل يف حسبان هياكل تص ّور الهندسة االنتخابية
وخصوصا إذا ما كانت هذه الهياكل نابعة من الداخل
وصياغتها،
ً
غري مسقطة من الخارج .كام تبقى فاعلية الهندسة االنتخابية رهينة
تفاعل قد يكون غري محسوب لهذه العوامل ،ورهينة القبول السيايس
واملجتمعي .وهو ما تقوم املسارات االنتقالية شاه ًدا عليه ،إذ ال تكاد
تخلو تجربة انتقالية من إعامل الهندسة االنتخابية بأشكال مختلفة،
مبا يدفع إىل البحث عن تصنيفات ممكنة لها.

إ ّن الدعائم الثالث ملفهوم الهندسة االنتخابية :التصميم
والتأثري واالستباق((( ،متكّن من تصنيف التشكالت املختلفة لهذه
الهندسة((( .وهو ما يت ّم ،يف تقديرنا ،باعتامد متييز يقوم عىل
توافر املق ّوم الدميقراطي للهندسة االنتخاب ّية من عدمه؛ إذ إن
سياقًا مؤسسات ًيا وسياس ًيا ومجتمع ًيا دميقراط ًيا يع ّد حاف ًزا لبلورة
نظام انتخايب دميقراطي ،كام يك ّون حاض ًنا مالمئًا لقانون انتخايب
دميقراطي ،يضمن مشاركة املواطنني واختيارهم الح ّر ،ويحقّق
السلمي للسلطة من خالل انتخابات تنافسية حرة ونزيهة
التداول
ّ
وشفافة .يف حني أن بيئة مؤسساتية وسياسية ومجتمعية تسلطية،
(((

 7يشكل التصميم املحدد الفني أو التقني ملفهوم الهندسة االنتخابية.
 8يشكل كل من التأثري واالستباق املحدد الوظيفي ملفهوم الهندسة االنتخابية.
 9تبلورت تصنيفات عدة للهندسة االنتخابية ،قام بعضها عىل معيار دستوري وبعضها
اآلخر عىل معيار وظيفي ،من ذلك الرأي الفقهي الذي يذهب إىل القبول بالتقسيم بني
هندسة انتخابية محايدة وهندسة انتخابية وظيفية .ونحن هنا ،ال نشاطر هذا الرأي الفقهي،
فالهندسة االنتخابية وظيفية يف كل الحاالت ،أي إنها تهدف إىل تحقيق أهداف خاصة
بصاحب القرار أو صاحبيه ،وحتى املعنى املقدم للهندسة االنتخابية املحايدة مبا هي الهندسة
التي تستهدف تحسني التمثيل الشعبي وتفعيل دور املجتمع املدين ،فإنه معنى تستوعبه
الهندسة االنتخابية الدميقراطية .حول هذا التقسيم انظر:
Leonardo Morlino, "Architectures constitutionnelles et politiques
démocratiques en Europe de l'Est," Revue Française De Science Politique, vol.
50, no. 4 (2000), p. 683 et svt.

تفرز ،بل تحتاج إىل هندسة انتخابية تسلّطية خادمة ملصالح
املستب ّد يف استمرارية الهيمنة عىل الحياة السياسية والسيطرة عىل
املشهد الحزيب ،وذلك ما يجري ببلورة السلطة الترشيعية التابعة
لقواعد انتخابية تحقّق ضامنًا استباقيًّا للنتائج من خالل توظيف
التقسيم االنتخايب والتحكّم يف إدارة االنتخابات وبرمجة املشاركة
اإلعالمي للعمليّة االنتخابية وضعف اإلجراءات
االنتخابيّة والتوجيه
ّ
(((1
الرقابيّة وصوريّة الرقابة القضائيّة .
ميثّل تفعيل هذا التصنيف داخل الحالة التونسية منوذ ًجا تحليل ًّيا
يتواءم مع خصائصها وخصوصياتها ،كام ميكّن من تحقيب تاريخها
االنتخايب .ففي التجربة التونسية ،تم التحول من الهندسة االنتخابية
التسلطية إىل الهندسة االنتخابية الدميقراطية ،وكانت نقطة التمفصل
الرئيسة بينهام هي الحدث الثوري الذي عرفته البالد يف  14كانون
الثاين /يناير .2011
أما قبلها ،مل تخرج االنتخابات التونسية عن الوصف ال ـ ّدارج
لالنتخابات يف البلدان العربية بانتخابات تسلطية( ((1غ ّيبت سؤال
الحرية ،ومل توفّر رشط املنافسة ،ومل تتمثل رهانها الحقيقي سواء
يف أدواتها أو يف وظائفها .لقد هندست السلطة الترشيعية ،يف فرتة
الحزب الواحد ثم يف فرتة الحزب املهيمن ،اإلطا َر القانوين العام
لالنتخابات (القانون االنتخايب ،وقانون األحزاب ،وقانون الصحافة
 ...إلخ) فو ّجهته فيام يحفظ مصلحة الحاكم دون املحكوم ،يف حني
تكفّلت السلطة السياسية بالتطويع السيايس والتوجيه املجتمعي،
فقد بقيت االنتخابات التونسية رهينة املنزلتني :إ ّما شبهة ِ
"الشبه"
(أي انتخابات شبه تنافسيّة) يف أحسن أحوالها ،أو دونيّة "ال ّدون" (أي
انتخابات دون تنافسيّة) يف أغلب حاالتها .لقد كانت انتخابات تزيّف
ال ّرهان االنتخايب الذي يتح ّدد معناه بالوظيفة األصيلة لالنتخابات ،مبا
للسلطة .وهو ما مل يتحقّق بتوظيف
السلمي وال ّدوري ّ
هي التّداول ّ
أدوات الهندسة االنتخابية ،سواء من خالل تحريف معنى التداول
الذي أصبح يفيد تداول "السلطة" للسلطة وذلك يف منزع تسلطي ،أو
من خالل طريقة التداول التي طاملا تزامنت مع مناخ التوت ّر والتنازع
السيايس وذلك يف منحى استيعايب والتفايف .ويف ضوئهُ ،حرصت نتائج
يل ،أو باألحرى ،التمثّيل للقوة السياسية
االنتخابات بالبعد التمثي ّ
املهيمنة؛ أي إن االنتخابات وإن مل تح ّدد من يحكم ،فإنّها تؤثر
يف الطريقة التي يُحكم بها .وهو ما يضفي عليها يف الحقبة األوىل
 10لطفي طرشونة" ،منظومة التسلط يف النظام السيايس التونيس قبل ثورة  14جانفي
 ،"2011املجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،)2012( 1ص  27وما يليها.
11 Marsha Pripstein Posusney, "Behind the Ballot Box: Electoral
Engineering in the Arab World," Middle East Report, vol. 28, no. 4 (Winter
1998).
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للتجربة االنتخابية التونسية معاين التحكمية الواضحة يف املرحلة
األوىل حني حكم بورقيبة ،الرئيس األ ّول للبالد ،ثم معاين امل ُحاصصة
املحسوبة يف مرحلة ثانية حني حكم الرئيس الثاين بن عيل .ويف ظلها
أدت االنتخابات ،يف الحالة التونسية قبل الثورة ،وظائف ال ترتبط
بالناخب بوصفها رهانًا لالنتخابات ،بل بالنخبة الحاكمة ،كاملراقبة
السياسية والتعبئة املوجهة والوظيفة التخديرية والوظيفة التواصلية
والوظيفة التحكمية عىل مستوى املرآة الداخلية .أما عىل الواجهة
سبيل دار ًجا لتلميع صورة
الخارجية ،فإن تنظيم االنتخابات بات ً
النظام السيايس وااللتفاف عىل الضغوط املرفقة بحزم املساعدات
والديون( ،((1غري أ ّن ذلك كان إىل حني.
لقد صنع تضافر حيف املنظومة االقتصادية وانسداد األفق
االجتامعي وته ّرؤ هامش الحريات الحدثَ الثوري الذي عرفته البالد
يف  14كانون الثاين /يناير 2011؛ حدث فارق متّت معه استعادة
طرح املسألة االنتخابية يف سياق مستج ّد ،وبرؤى مختلفة باختالف
الفاعلني واختالف زوايا املقاربة لهذا الحدث املحوري ،فقد قام
تطارح فقهي ترجم تجاذبًا سياسيًا واحتقانًا شعبيًا بشأن التكييف
السيايس والقانوين للمرحلة ،لتختلف تب ًعا لذلك التصورات بشأن
االستحقاقات السياسية واملؤسساتية والدستورية الالحقة( .((1ويف
هذا السياق ،منيز بني توجهني رئيسني ،أولهام اعترب ما وقع انتفاضة
محاول إعادة تدوير النظام السيايس القائم تحت عنوان
ً
فحسب،
البقاء ضمن الرشعية الدستورية القامئة ممثلة يف دستور ،1959
وذلك بإدراج مامرسة السلطة السياسية إثر  14كانون الثاين /يناير
 2011ضمن مفهوم الشغور الوارد بالفصل  57من الدستور يف محاولة
للتأطري الدستوري لالنتقال داخل النظام السيايس( .((1وقد كان من
استتباعات هذا التو ّجه حرص االستحقاق االنتخايب يف تص ّور جزيئ هو
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف أجل أدناه خمسة وأربعون يو ًما،
مهمت
وأقصاه ستون يو ًما من تاريخ ّ
تول رئيس مجلس النواب ّ
رئيس الدولة بصفة مؤقتة.
أما التو ّجه الثاين الذي دفع به الشارع السيايس ممث ًّل يف اعتصا َمي
القصبة  1والقصبة  ،2فاعترب أن ما تحقق ميثل ثورة عنوانها الجامع؛
مرشوعية جديدة ،ثورية يف أساسها ،شعبية يف عناوينها ومقاصدها،
 12املختار" ،كلمة الختام" ،ص .456
 13انظر حولها مساهامت األساتذة ،يف :مجموعة مؤلفني ،الثورة واالنتقال والتأسيس،
إرشاف أحمد السويس (تونس :منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص.)2013 ،
" 14عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز تام ،يجتمع املجلس
الدستوري فو ًرا ،ويقر الشغور النهايئ باألغلبية املطلقة ألعضائه ويبلغ ترصي ًحا يف ذلك إىل
رئيس مجلس املستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتوىل فو ًرا مهام رئيس الدولة بصفة
مؤقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون يو ًما وأقصاه ستون يو ًما وخالل املدة الرئاسية الوقتية يتم
انتخاب رئيس جمهورية جديد ملدة خمس سنوات".
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وهي مرشوعية يجب أن تجد امتدادها داخل الخطاب السيايس
والقانوين بوضع مجلس تأسييس منتخب دستو ًرا جدي ًدا يضع اإلطار
الدستوري لالنتقال إىل نظام سيايس جديد ،بحيث ينزل االستحقاق
االنتخايب يف تصور كيل لكونه استتبا ًعا طبيع ًّيا للمعاين الثورية
رئيسا للتأسيس النتقال دميقراطي ،وذلك
للحدث التونيس ،ومق ّو ًما ً
بوصفه رشطًا رضوريًّا إلعادة بناء املؤسسات وتجديد املرشوعيات
الدستورية والسياسية عىل أسس دميقراطية جديدة( .((1ويف هذا
السياق تحدي ًداُ ،رسمت خريطة املسار االنتقايل ضمن خطّني
رئيسني :أ ّولهام مواكبة االنتقال بضامن اإلدارة االنتقالية للمرحلة
مع تفكيك مؤسسات النظام السيايس القديم ،وثانيهام تأسيس
االنتقال ببناء النصوص واملؤسسات الجديدة والدامئة( .((1وهو
ما تطلّب ،انتخاب ًّيا ،تهيئة األرضية القانونية النتخابات املجلس
الوطني التأسييس يف  23ترشين األول /أكتوبر .2011
لقد استعاد ذلك ،بداهة ،عىل مستوى الساحة السياسية والحقوقية،
مسألة إعادة تشكيل النصوص االنتخابية الناظمة لالنتقال ،بنا ًء عىل
انتهاء "صالحيّة" النصوص القدمية ،أي إنه ُوجدت الحاجة إىل هندسة
انتخابية مختلفة وجديدة خلفي ًة وأطرافًا وكيفيّ ًة وتص ّو ًرا ،وذلك
لكون العالقة ثابتة بني الهندسة االنتخابية واالنتقال الدميقراطي يف
اتجاهيها تأث ّ ًرا وتأث ًريا؛ ذلك أ ّن عبو ًرا دميقراط ًّيا يفرتض ،كام يقوم
عىل ،انتخابات دميقراطية( .((1وباعتبار أ ّن هندسة انتخابية جيدة
تستحرض متطلبات املرحلة االنتقالية ،وتقوم عىل معايري الحكامة
االنتخابية( ((1ستضمن بداهة تحفيز االنتقال الدميقراطي وتفعيله ،يف
حني أن هندسة انتخابية غري جيدة قد تساهم يف سوء تقدير معايري
التمثيل ،ونقائص اإلطار اإلجرايئ للعملية االنتخابية (الرشط التقني)
 15مروان الدميايس ،الرشعية الدستورية واملرشوعية الثورية 14 :جانفي منوذ ًجا ،سلسلة
كراس األنوار (تونس /صفاقس :املغاربية للطباعة /دار محمد عيل للنرش.)2011 ،
 16شكّل خطاب رئيس الجمهورية املؤقت يوم الخميس  3آذار /مارس  2011بامتياز
خطابًا /برنام ًجا تضمن جملة من اإلجراءات املتخذة واالستحقاقات املنتظرة من نية إصدار
نص للتنظيم الوقتي للسلط العمومية وتعليق العمل بدستور  1959وتنظيم انتخابات
ملجلس وطني تأسييس .انظر حول مجمل هذه األبعاد :عبد الرزاق املختار ،الدستور الصغري:
التنظيم الوقتي للسلطات ،سلسلة كراس األنوار (تونس /صفاقس :املغاربية للطباعة /دار
محمد عيل للنرش.)2011 ،
 17عبد الفتاح مايض" ،مفهوم االنتخابات الدميقراطية" ،يف :مجموعة مؤلفني ،االنتخابات
الدميقراطية وواقع االنتخابات يف األقطار العربية ،عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض
(محرران)( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2009 ،ص .61 - 29
 18محمد املختار ولد الخليل" ،انتخابات موريتانيا  :2007 - 2006خطوة يف االنتقال
الدميقراطي" ،يف :مجموعة مؤلفني ،االنتخابات الدميقراطية ،ص 234-213؛ امحمد املاليك،
"االنتخابات الربملانية يف املغرب يف ضوء معايري الحكامة االنتخابية" ،يف :النزاهة يف االنتخابات
الربملانية :مقوماتها وآلياتها يف االنتخابات الربملانية )بحوث ومناقشات ندوة(( ،بريوت:
املنظمة العربية ملكافحة الفساد /مركز دراسات الوحدة العربية )2008 ،ص 469-443؛ انظر
أيضً ا :جمعية القضاة التونسيني" ،وثيقة إعالن طربقة حول الحكامة االنتخابية"،2011/7/19 ،
شوهد يف  ،2018/1/13يفhttp://bit.ly/2mnDPoz :

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

املجتمعي) يف إجهاض
املجتمعي (الــرط
وضعف متثل الواقع
ّ
ّ
االنتقال أو انتكاسه .وضمن ما ذكر ،فإن النظام االنتخايب ميثّل،
بخلفيته النظرية وأبعاده الدستورية وتداعياته املؤسساتية ،أح َد
املفاهيم املركزية لقانون االنتقال ،بل أحد مكوناته األساسية .كام أن
أهمية العملية االنتخابية بالنسبة إىل املرحلة االنتقالية وخصوصياتها
تسمح بالحديث عن القانون االنتخايب لالنتقال le droit électorale
 ،de transitionفكيف كانت الهندسة االنتخابية للتجربة االنتقالية
يف الحالة التونسية ،وتحدي ًدا ألول انتخابات بعد الثورة؛ أي انتخابات
املجلس الوطني التأسييس؟

إن تفعيل مفهوم الهندسة االنتخابية ،بوصفها أداة مفهومية
يبي أن الهندسة االنتخابية
مستحدثة يف التجربة االنتقالية يف تونسّ ،
لالنتقال ،مبناسبة انتخابات املجلس الوطني التأسييس  ،2011كانت
هندسة خاصة النتخابات خاصة .وهو استخالص يتأكد بالعودة
إىل املعطى القانوين (النصوص الكربى) واملعطى السيايس (الحدث
والفعل والخطاب السيايس) للمرحلة االنتقالية .وتتجسم خصوصية
هذه التجربة االنتخابية يف بعدين :أولهام ذايت ،يه ّم خصوصية التجربة
التونسية يف ح ّد ذاتها ،ويف عالقتها بالتجارب املقارنة أيضً ا ،وثانيهام
موضوعي ،يه ّم خصوصية انتخابات املجلس الوطني التأسييس
باعتبارها أول انتخابات دميقراطية بعد الثورة ،ويه ّم أيضً ا عالقتها
باملواعيد االنتخابية الالحقة لسنة  ،2014والتي إن اتّحدت معها يف
املنزع الدميقراطي ،فإنها تختلف عنها يف التمثالت( .((1واملعنى أن
أسس الهندسة االنتخابية وخصائصها وتشكالتها النتخابات املجلس
الوطني التأسييس تح ّددت بجملة من املدخالت التي ميّزت هذه
املرحلة ،والتي متحورت حول املشهد الجديد ،الذي تناولناه يف املحور
يتأت من جملة من املتغريات ،تتصل باختالف نوعية
 19واختالف هذه التمثالت ّ
االستحقاق االنتخايب وتغري الفاعلني السياسيني ،إضافة إىل التحوالت الطارئة عىل الحقل
السيايس؛ فانتخابات املجالس التأسيسية ليست كغريها من االنتخابات الدارجة ،فهي
استثنائية مبعناها التأسييس؛ استثنائية يف رمزيتها واستثنائية يف زمنيتها .عىل نحو أمكننا
فيه الحديث عن تشكلني رئيسني للهندسة االنتخابية يف كامل املسار االنتقايل ،كانت فيها
انتخابات املجلس الوطني التأسييس نقطة التمفصل بينهام؛ بحيث وجب التمييز بني الهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل التي تهم انتخابات املجلس الوطني التأسييس والهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية الثانية التي تهم االنتخابات الترشيعية والرئاسية .2014
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الرئيس األول" :مدخالت الهندسة االنتخابية :يف املشهد الجديد"،
وهو ما كان ال ّنتاج الرئيس ملخرجاته ،إعادة تأسيس القانون االنتخايب،
والذي تطرقنا إليه يف املحور الرئيس الثاين" :املخرجات :إعادة تأسيس
القانون االنتخايب".

ً
أوال :مدخالت الهندسة االنتخابية :في
المشهد الجديد
تبلورت الهندسة االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس من
خالل نوعية مدخالتها التي ميكن تبويبها عىل أنها مدخالت تتعلق
باملجال السيايس ،وترتكز يف استتباعات االنتقال (املحور الفرعي
األول :استتباعات القتال) وأخرى تتعلق بالفاعلني السياسيني وترتكز
يف تطلعاتهم (املحور الفرعي الثاين :تطلعات الفاعلني السياسيني).

 11استتباعات االنتقال
يتشكل التنظيم الوقتي للسلط العمومية من مجموعة القواعد
تتجسد
املعتمدة للتنظيم الوقتي لسلطات الدولة يف فرتة أزمة
ّ
عــادة يف مرحلة انتقالية بني نظامني سياسيني .وتهدف هذه
القواعد ،ذات الطبيعة الدستورية ماديًّا والوقتية زمن ًّيا ،إىل تنظيم
العالقات بني مختلف السلط العمومية يف هذه املرحلة .وميثل
التنظيم الوقتي للسلط العمومية بهذا املعنى تعب ًريا عن تجاوز
النظام السيايس ملا قبل االنتقال ،ونقطة البدء إلعادة تشكيل
النظام السيايس وبنائه ملا بعد االنتقال ،وذلك عرب تأسيس رشعية
دستورية جديدة مرشوطة برشعية شعبية مستمدة من االنتخاب.
السياق ،ميثّل املرسوم  14لسنة  2011املتعلق بالتنظيم
ويف هذا ّ
(((2
املؤقت للسلط العمومية املؤرخ يف  23آذار /مارس ، 2011
النص /املجال للتجربة االنتقالية التونسية يف مرحلتها األوىل التي
َّ
تُستوىف بانتخابات املجلس الوطني التأسييس .كام متثّل مضامينه
األرضية القيمية واملؤسساتية للمسألة االنتخابية.
.أاألرضية القيمية

يندرج املرسوم  14لسنة  ،2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية من حيث املرجعية القيمية ،ضمن جملة من املبادئ
الدستورية واملفاهيم القانونية استهلّها يف حيثياته مببدأ سيادة
الشعب "حيث إن الشعب التونيس هو صاحب السيادة ميارسها
رشا ح ًرا ونزي ًها" و"حيث عرب
عن طريق ممثليه املنتخبني انتخابًا مبا ً
 20املرسوم  14لسنة  2011املؤرخ يف  23آذار /مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  25 ،20آذار /مارس  ،2011ص .363
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الشعب أثناء ثورة  14جانفي  2011عن إرادة مامرسة سيادته كاملة
تؤش إىل استعادة الشعب
يف إطار دستور جديد" ،وهي صياغة ّ
لسيادته املستلبة ومطالبته بقطع النظام السيايس البائد والقطيعة
مع دستوره ،وقطع ّيته يف املناداة بدستور الثورة التونسية .كام
تؤش أيضً ا إىل استحضار مكانة االنتخاب من السيادة آل ّي َة تفعيل
ّ
لها وتدعو إىل استعادة االنتخاب لرشوطه األصيلة واألصلية )انتخابًا
أساسا يف
رشا ح ًّرا ونزي ًها) ،بحيث يجد االنتقال مرتكزاته القيميّة ً
مبا ً
املعنيني الدميقراطي والتأسييس.
فاملعنى األول هو املعنى الدميقراطي ،بإعادة االعتبار ملا استلبه
نظام التسلط من سيادة وحرية ،وهو ما ال ميكن أن يت ّم إال من
خالل الفعل االنتخايب بهندسة تضمن رشوط دميقراطيته .وهي معانٍ
ذكّر بها الفصل األول من املرسوم  14لسنة  2011من زاوية النظام
االنتخايب املنشود بقوله "إىل حني مبارشة مجلس وطني تأسييس
رشا ورسيًّا حسب مقتضيات نظام
منتخب انتخابًا عا ًما ،ح ًّرا ،مبا ً
انتخايب يصدر للغرض مها ّمه".
أما املعنى الثاين للمرتكزات القيمية لالنتقال فهو املعنى التأسييس
يف معنى كتابة دستور جديد يحدد االتفاقية الـتأسيسية الجديدة
ويتضمن العقد االجتامعي الذي تستوجبه أسس الثورة وأهدافها(،((2
فعل تأسيسيًّا جام ًعا تشاركيًّا توافقيًّا إدماجيًّا ممث ًّل،
وهو ما يتطلّب ً
مبا يعني رضورة انتخاب مجلس تأسييس واسع التمثيلية ،مفتو ًحا عىل
كل الحساسيات الفكرية واملجتمعية والسياسية ،وهو ما يتساوق مع
األفق املؤسسايت لالنتقال(.((2
المؤسساتي
.باألفق
ّ

للسلط
ين ّزل املرسوم  14لسنة  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت ّ
العمومية املسألة االنتخابية ضمن بُعد مؤسسايت .فبتنصيص فصله
األول عىل أنه و"إىل حني مبارشة مجلس وطني تأسييس منتخب
تنظيم مؤقتًا وفقًا ألحكام هذا
يت ّم تنظيم السلط العمومية
ً
املرسوم" ،يجد النص مداه الزمني وأفقه املؤسسايت يف استكامل
بناء مؤسسة املجلس الوطني التأسييس التي ستدير الحقًا املرحلة
 21انظر يف معنى االتفاقية التأسيسية وخصائصها عمو ًما ويف الحالة التونسية :عبد الرزاق
املختار" ،الدستور مبتدأ :يف أسس االتفاقية التأسيسية للجمهورية الثانية" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،يف الثورة واالنتقال والتأسيس ،إرشاف أحمد السويس (تونس :منشورات مجمع
األطرش للكتاب املختص ،)2013 ،ص  117وما يليها.
حارضا بقوة ،بوصفه محددًا للخيارات االنتخابية ،صلب مداوالت
 22كان املعنى التأسييس ً
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،انظر :عامر
العلوي وعواطف بلحسن ومفيدة بن يغالن ،مداوالت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي (تونس :املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
 ،)2012ص .135 ،104
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االنتقالية التأسيسية(((2؛ إذ وضع هذا الفصل ،بداللتيه االنتقالية
والتأسيسية ،الهندسة االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل ضمن
املفهوم األ ّم وهو الهندسة املؤسساتية .ومفاد هذا املفهوم الذي كان
وليد تعدد التجارب االنتقالية وتدعم دراسات االنتقال ،هو عملية
تخطيط ورسم جمليّة أو جزئيّة ملؤسسات النظام السيايس الوليد
خصوصا ،حالة التحول نحو الدميقراطية أو حاالت النزاع
التي تعقب،
ً
الداخيل أو الخارجي .وهي عملية مركّبة ومعقلنة ومو ّجهة وإرادية
أساسا ،تستهدف تشكيل البناء املؤسسايت الجديد عرب هندسته
ً
دستوريًّا بوضع نظامه الدستوري وبلورة مرشوعيته بهندسة
نظامه االنتخايب( .((2ويشرتط ذلك بداهة تفكيك مؤسسات النظام
القديم برمزيتها التسلطية وغياب رشعيتها الشعبية وقيامها عىل
نص الفصل الثاين
انتخابات تسلطية غري دميقراطية .ويف هذا اإلطارّ ،
"تحل مبقتىض هذا املرسوم
من املرسوم  14لسنة  2011عىل أنه ّ
ويتول الكتّاب العا ّمون أو
ّ
املجالس اآلتية :مجلس النواب []...
املكلفون بالشؤون اإلدارية واملالية لهذه املجالس ترصيف أمورها
اإلدارية واملالية إىل حني وضع املؤسسات التي ستع ّوضها مبقتىض
الدستور الجديد".
السياق نفسه ،ولضامن عدم عودة الرموز السياسية إىل املرحلة
يف ّ
السابقة ،وعىل الرغم من الحاجة إىل مساهمة بعضهم يف ضامن العبور
االنتقايل ،فقد ت ّم التنصيص عىل جملة من التحجريات االنتخابية،
وقد ض ّمنت هذه التنصيصات بصفتها رسالة طأمنة سياسية لباقي
الفاعلني السياسيني ،عىل الرغم من أ ّن مثل هذه النصوص الناظمة
للتنظيم الوقتي للسلط العمومية ،ال تحتمل ،بالنظر إىل موضوعاتها
األصلية ،إيراد مثلها ،فورد يف الفصل الحادي عرش من املرسوم نفسه
أنّه "ال يجوز لرئيس الجمهورية املؤقت الرتشّ ح لعضوية املجلس
ألي انتخابات أخرى بعد
الوطني التأسييس ،كام ال يجوز له الرتشّ ح ّ
وضع الدستور الجديد" .ويف الفصل الخامس عرش أنّه "ال يجوز
للوزير األ ّول وبقية أعضاء الحكومة املؤقتة الرتشّ ح لعضوية املجلس
الوطني التأسييس" ،وإن يكن هذا هو الوجه الظاهر للتحجريات
الذي يتالءم مع االستتباعات الثورية لالنتقال ،فإن لها وج ًها ضمن ًّيا
وداللة رمزية تحيل عىل إحدى خصائص االنتقال يف تونس ،الذي كان
ثوريًّا يف منطلقه ،ودستوريًّا يف تشكّله ،وتفاوض ًّيا يف مساره أيضً ا .فقد
دمج جز ًءا من مك ّونات املنظومة السياسية السابقة ضمنه (رئيس
 23وهو ما وقع التذكري به صلب الفصل الثامن عرش ضمن األحكام الختام ّية من املرسوم
التأسييس مها ّمه
نفسه "ينتهي العمل بأحكام هذا املرسوم عند مبارشة املجلس الوطني
ّ
تنظيم آخر للسلط العمومية".
وضبطه
ً
أساسا من حيث صانعوها وفاعلوها
داخلية
عملية
املؤسساتية
الهندسة
كانت
لنئ
24
ً
شكل متفاوتًا يتدرج من
واملعنيون بها ،فإنها ال تخلو من تأثري عامل خارجي دويل يتخذ عادة ً
اإلدارة املبارشة إىل خدمات الخربة واإلعانة ،وهو حال الهندسة االنتخابية أيضً ا.

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

الجمهورية املؤقت الوزير األ ّول وبعض أعضاء الحكومة املؤقّت)(.((2
وقد جاءت هذه التحجريات متفاوتة من حيث ح ّدتها موضوعيًّا
وعبت عن موقف استباقي؛ بحيث لن يت ّم تضمني موانع
وزمنيًّاّ ،
الرتشّ ح ضمن القانون االنتخايب الذي سيصدر الحقًا ،باعتبار أن نصوص
التنظيم الوقتي تحتل ما ّديًّا مكانة أعىل يف ترتيب القواعد القانونية،
لتلتقي هذه التحجريات موضوعيًّا مع تطلّعات الفاعلني السياسيني
املتخ ّوفني من عودة ظاهرة أو مسترتة لرموز النظام السيايس القديم.

 22تطلعات الفاعلين السياسيين
لقد ترافقت املرحلة االنتقالية بصعود قوى سياسية وهبوط أخرى؛
إذ إنها أنتجت فاعليها الجدد وطوت إىل حني فاعليها القدامى،
وقد كان الفاعل السيايس الحزيب هو الفاعل املحدد داخلها .وهنا
عرف املشهد الحزيب يف تونس غداة ثورة  14جانفي  2011تغيريات
عميقة أث ّرت ،عىل نحو واضح ،يف مختلف مسارات املرحلة االنتقالية،
وتحدي ًدا املسارين االنتخايب والتأسييس .وهي تأثريات قامت عىل
التغيات الكيفية التي طالت هذا املشهد.
ّ
ففي مستوى أول من هذه التغريات الكيفية ،وقع الحسم والقطع
أي دور سيايس حايل أو مستقبيل للتجمع الدستوري الدميقراطي؛
مع ّ
حزب السلطة الذي هيمن لعقود طويلة عىل مفاصل الدولة .فت ّم حلّه
مبوجب حكم قضايئ مثّلت حيثياته املتميزة من جهة أوىل محاكمة
للهندسة التسلطية للنظام االنتخايب ولعالقات النفعية والزبونية
السياسية التي سادت قبل الثورة بني النظام السيايس والنظام الحزيب.
الشط الدميقراطي
حق ّ
كام شكّلت حيثياته من جهة ثانية مرافعة يف ّ
ملامرسة السلطة ،فجاء عىل لسان املحكمة "إ ّن الحزب امل ّدعى عليه
رئيسا للجمهورية بعد تنحية
قد تك ّون بسعي من رئيسه والذي كان ً
استغل ما كان له من سلطان
ّ
الرئيس األسبق يف  7نوفمرب  1987الذي
أوصل حزبه وهو امل ّدعى عليه عن طريق ظاهره االنتخاب ،ولكن
يف باطنه تغييب إلرادة الشعب وحرمان له من حقّه يف االختيار
الح ّر" ،معتربة "أ ّن الشّ عب التونيس قد ارتىض منذ االستقالل لنفسه
السلط"،
نظا ًما جمهوريًّا يقوم عىل مبدأ سيادة الشعب والتفريق بني ّ
لتخلص املحكمة إىل القول بـ "أ ّن الحزب امل ّدعى عليه مل يحرتم
النظام الجمهوري وأسسه ،وأ ّن النظام الجمهوري يقتيض أن للشّ عب
يتول أمره وما يرتت ّب عن ذلك من تداول
الحق يف االختيار الحر ملن ّ
عىل السلطة" ،معتربة "أنّه إذا ما تعقبنا التنقيحات التي تتالت عىل
وخصوصا يف بابه املتعلق برئيس الجمهورية يتّضح من
الدستور،
ً
ظل يتع ّهد هذا الباب بالتعديل
رشع الدستوري ّ
دون عناء أن امل ّ
 25عز الدين عبد املوىل" ،أضواء عىل التجربة التونسية يف االنتقال الدميقراطي" ،الجزيرة
نت ،2013/2/14 ،شوهد يف  ،2018/1/12يفhttp://bit.ly/1myA2Do :
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والتنقيح حتى يكون عىل مقاس رئيس الحزب امل ّدعى عليه ،فبدل
أن يكون الدستور قاعدة للحياة السياسية الرشعية والسليمة ،أصبح
عائقًا لتحقّقها مبفعول ما طرأ عليه من تعديالت ش ّوهت أحكامه يف
مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما تقتضيه من تداول دميقراطي
السلطة وانتهاك ملبدأ سيادة الشعب"(.((2
وسلمي عىل ّ
ويف مستوى ثانٍ من التغريات الكيفية التي لحقت املشهد الحزيب
غداة ثورة  14جانفي  ،2011وبغياب التج ّمع الدستوري الدميقراطي
ظل مناخ الحرية ،برزت ظاهرة حزبية نشطة تألّفت
أو تغييبه ،ويف ّ
من معارضة املايض ومن أحزاب جديدة .وميكن تصنيف مك ّونات
هذه الظاهرة الحزبية ضمن الخطوط والحساسيات الفكرية اآلتية:
الخط اإلسالمي (حركة النهضة ،وحزب التحرير ،وحزب اإلصالح
والتوحيد ،وحركة اللقاء اإلصالحي الدميقراطي ،وحزب العدل
والتنمية ،وحزب الكرامة واملساواة ،وحزب الكرامة من أجل العدالة
والتنمية  ...إلخ) ،والخط اليساري (حزب العامل الشيوعي التونيس،
وحزب العمل الوطني الدميقراطي ،وحركة الوطنيني الدميقراطيني،
والحزب االشرتايك اليساري  ...إلخ) ،والخط الليربايل (االتحاد الوطني
الحر ،وحزب آفاق تونس ،والحزب الليربايل املغاريب  ...إلخ) ،والخط
القومي العريب (حزب الطليعة العريب الدميقراطي ،وحركة الشعب
الوحدوية التقدمية ،وحركة البعث  ...إلخ) ،والخط االجتامعي
الدميقراطي (الحزب الدميقراطي التقدمي ،والتكتل من أجل العمل
والحريات ،واملؤمتر من أجل الجمهورية  ...إلخ)(.((2
لقد ّأشت هذه الظاهرة الحزبية النشطة إىل عودة العامل الحزيب
يف البعد السلويك والبعد الخطايب إىل الساحة السياسية يف تونس بعد
عقود من هيمنة ثنائية حزب الدولة ودولة الحزب؛ بحيث غدت
الساحة السياسية غداة ثورة  14جانفي  2011ساحة حزبية ،حتى ال
نقول متح ّزبة أحيانًا ،بامتياز ،وهو وصف يتالءم واملعنى الدميقراطي
من جهة أوىل ،وهو من جهة ثانية من متطلبات الفعل االنتخايب،
إضافة إىل كونه يستوعب مفهوم الحزب الذي يعطي مكانة محورية
للتداول السلمي للسلطة .وهنا يجب التذكري مبعاين الفصل األول
من املرسوم  87لسنة  2011الصادر يف  24أيلول /سبتمرب  2011حني
نص عىل "أ ّن الحزب جمعيّة تتكون باالتفاق بني مواطنني تونسيني،
ّ
يساهم يف التأطري السيايس للمواطنني ويف ترسيخ قيم املواطنة
ويهدف إىل املشاركة يف االنتخابات قصد مامرسة السلطة يف املستوى
الوطني أو الجهوي أو املحيل"(.((2
 26املحكمة االبتدائية يف تونس" ،قرار عدد  14432بتاريخ  9آذار /مارس  ،"2011دراسات
إسرتاتيجية ،العـدد  ،2ص .71 - 62
 27عن هذه التقسيامت وتنسيباتها ،انظر :مروان الدميايس" ،املشهد الحزيب يف تونس" ،يف:
مجموعة مؤلفني ،يف الثورة واالنتقال والتأسيس ،ص  29وما يليها.
 28الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  30 ،74أيلول /سبتمرب  ،2011ص .1993
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شكل متور ًما خالل
لكن ثنائية األحزاب واالنتخابات عادة ما تأخذ ً
املرحلة االنتقالية التي تتسم عادة بالتقدم الحزيب يف ظل هشاشة
الدولة الرخوة .ففي مفارقة غريبة ،وإن كانت م ّربرة بالظرف
االنتقايل ،انغمست مختلف األحزاب يف تونس مبارشة يف املسألة
االنتخابية ويف التطلّع السلطوي ،وذلك لقرب االستحقاق االنتخايب.
وهو تو ّجه يعمق مخاطر هذه العالقة وانحرافاتها ،خاصة إذا كانت
الظاهرة الحزبية ضعيفة التشكل ،ومحدودة التبلور وهشّ ة التقاليد.
كل العمل الحزيب ،كام أن الخطاب االنتخايب ال
فاالنتخابات ال تختزل ّ
ميكن أن يختزل الخطاب السيايس .يف الوقت ذاته ،ال ميكن أن تتح ّول
األحزاب إىل أحزاب انتخابات؛ أي أحزاب مناسبات ّية أو أحزاب تحت
رحمة االنتخابات ،بحيث تته ّرأ انتخاب ًيا ،وال يصح أيضً ا أن ينحرص
الخطاب السيايس والحزيب يف الظريف االنتخايب.
ويف مستوى ثالث ،وتب ًعا للتغريات الكيفية التي لحقت املشهد
الحزيب وإزاء الطفرة الحزبية بعد الثورة ،برزت فورة االستقاللية؛ فقد
ساهم إضفاء أبعاد ترشيعية وأرضية هيكلية عىل رشط االستقاللية
من خالل النصوص الناظمة لِلجان مواكبة االنتقال( ((2يف تسويق
ظاهرة املستقلني ودعم حضورها سياسيًّا ومجتمعيًّا ،وهو ما دفع
جز ًءا من املستقلني إىل محاولة التموقع ضمن املعادلة االنتخابية؛
مبعنى التح ّول إىل فاعل انتخا ّيب ،وذلك عرب توظيف امتدادهم املدين
لتحويله إىل ثقل انتخايب.
إن تضافر هذا املعطى مع استحقاقات االنتقال وتأثري الظاهرة
الحزبية كانا أهم املخرجات التي ساهمت يف تحديد اتجاهات
الهندسة االنتخابية ألول انتخابات بعد الثورة؛ فقد عنى استبطانها
تثوي ًرا للقانون االنتخايب التونيس ،وإعادة تأسيس له ضمن مرشوعية
دميقراطية جديدة.

ثان ًيا :المخرجات:
إعادة تأسيس القانون االنتخابي
لقد تشكلت الخريطة الترشيعية النتخابات املرحلة االنتقالية األوىل
من مكونني .املكون األول هو النصوص االنتخابية الكربى وهي:
 29املرسوم  6لسنة  2011املؤرخ يف  18شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،العدد  1 ،13آذار /مارس  ،2011ص 196؛ املرسوم  7لسنة  2011املؤرخ يف 18
شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقيص الحقائق حول الثورة والفساد،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،13ص 201؛ املرسوم  8لسنة  2011املؤرخ يف
 18شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات
املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17كانون األول /ديسمرب إىل حني زوال موجبها ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،13ص .203
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املرسوم  27لسنة  2011املؤرخ يف  18نيسان /أبريل  2011املتعلق
بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات( ،((3واملرسوم  35لسنة 2011
املؤرخ يف  10أيار /مايو  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني
التأسييس( .((3أما املكون الثاين ،فيتألف من نصوص مواكبة لها تتصل
باألحزاب السياسية والجمعيات واإلعالم(.((3
إن املرسومني  27و 35لسنة  ((3(2011يتمثالن يف تكاملهام الهندس َة
االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس ،وهي هندسة تطرح
سؤالني رئيسني :أولهام شكيل يستوعب جهة الترشيع وكيفيته،
ومفاده :من هندس؟ وثانيهام موضوعي يستوعب مادة الترشيع،
ومفاده :ماذا هندس؟

 11من هندس؟
استبطن الحامل الترشيعي النتخابات املرحلة االنتقالية األوىل
خصائص الترشيع يف الفرتات االنتقالية التي تعترب محيطًا
استثنائ ًّيا مالمئًا العتامد املقاربة املادية للقانون والتي ال تقوم
التمش الشكيل املحدد مسبقًا إلنتاج القاعدة
رضورة عىل
ّ
القانونية ،كام ال تستتبع التصنيف الشكيل للنصوص الناتج منه
بداهة .فاملرحلة االنتقالية تتميز بضعف نسبي للبعد التقعيدي
للقواعد القانونية ،وهو ما يتأىت من ضعف املاكينة الترشيعية
الكالسيكية ،مع رغبة يف ترسيع استيفاء الجانب العميل
والتدبريي ،من دون أن نغفل أيضً ا تصو ًرا دون ًّيا لدور القانون
رش ع سابقًا
يف املرحلة االنتقالية عىل أنه رد فعل مستبطن عمن ّ
وأنتج منظومة قانونية لالستبداد.
بخاصيات شكلية وموضوعية .فعىل
لقد متيزت النصوص االنتخابية ّ
املستوى الشكيل ،اتسمت هذه النصوص بوحدة جهة اإلصدار
وشكله .فمن حيث الشكل ،جرى االعتامد يف الفرتة االنتقالية عىل
"خاصة بالنظر إىل متطلبات
آلية املرسوم ،وهو تو ّجه يربر ويفرس
ّ
 30الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  19 ،27نيسان /أبريل  ،2011ص .488
 31الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  10 ،33أيار /مايو  ،2011ص .647
 32املرسوم  87لسنة  2011املؤرخ يف  24أيلول /سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم األحزاب
السياسية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،74ص 1993؛ املرسوم  88لسنة 2011
املؤرخ يف  24أيلول /سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم الجمعيات ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،العدد  ،74ص 1996؛ املرسوم  115لسنة  2011املؤرخ يف  2ترشين الثاين /نوفمرب
 2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد
 4 ،84ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011ص 2559؛ املرسوم  116لسنة  2011املؤرخ يف  2ترشين
الثاين /نوفمرب  2011املتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة
لالتصال السمعي والبرصي ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،84ص .2568
 33املالحظ أن اإلرساء الفعيل للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ت ّم بعد استصدار القانون
نصها القانوين ،وهو ما يعكس نية السلط االنتقالية ورغبتها
االنتخايب ،عىل الرغم من سابق ّية ّ
يف أن تعمل الهيئة من داخل القانون االنتخايب وألّ تساهم يف بلورته.

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

املرحلة االنتقالية الراهنة"( ،((3والتي جعلت من رئيس الجمهورية
مجلس النواب
لحل
جهة الترشيع الوحيدة يف الفرتة االنتقالية تب ًعا ّ
َ
ومجلس املستشارين(.((3
أما عن جهة إعداد النصوص االنتخابية ،فنلحظ تقلص الطابع الشكيل،
وهي إحدى ميزات القانون االنتقايل ،إذ ال تعود عملية الترشيع يف
الفرتة االنتقالية إىل السلطة الترشيعية يف مفهومها الكالسييك ،بل
عادة ما تكون من اختصاص السلطة التنفيذية ،وقد تشاركها فيها
هيئات تع ّد جز ًءا من اإلدارة االنتقالية التي تختلف طريقة تكوينها
 بحيث قد تكون منتخبة أو مع ّينة  -كام تتنوع طبيعتها القانونيةويتفاوت أيضً ا مدى مساهمتها يف عملية التقعيد( .((3وهو أسلوب
يتنزل ضمن املرور من الثورة إىل الدولة؛ أي ضمن مأسسة الثورة،
ويستهدف عادة متثيل القوى السياسية الرئيسة يف الفرتة االنتقالية
واستيعابها وتوريطها يف اللعبة السلطوية ،مع السعي إلضفاء الرشعية
عىل املؤسسات وعىل املضامني أيضً ا ،وضامن مقبولية النصوص
املطروحة ،وهي اعتبارات تتأكّد يف حالة النصوص االنتخابية أل ّوليتها
وألولويّتها ضمن املسار االنتقايل.
وضمن هذا الخيار املختلط عىل مستوى إعداد النصوص الذي
يفرتض مسا ًرا تفاوضيًّا بشأنها بني جهة االقـراح وجهة اإلصدار،
يتن ّزل إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس
واالنتقال الدميقراطي عىل أنه جزء من اإلدارة االنتقالية التي "تتعهد
بالسهر عىل دراسة النصوص الترشيعية ذات العالقة بالتنظيم
[ّ ]...
السيايس واقرتاح اإلصالحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص
املسار الدميقراطي" .وهو ما يجعلها هيكل تداول وقوة اقرتاح من
بديل من سلطة ترشيعية ،كام يستمد من منطوق
دون أن تكون ً
الفصل األول من املرسوم  6لسنة  .2011وضمن مستوى ثانٍ من
االزدواجية ،جرى التمييز داخل هذا الهيكل بني مجلس الهيئة الذي
"يتوىل ضبط التوجهات الكفيلة مبالءمة التشاريع املتصلة بالحياة
السياسية مبا يتوافق مع متطلبات تحقيق االنتقال الدميقراطي []...
ولجنة خربائها التي تتوىل صياغة مشاريع القوانني وفق التوجهات
التي يتم ضبطها من الهيئة".
" 34للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق بالتفويض إىل رئيس الجمهورية
املؤقت يف اتخاذ مراسيم طبقًا للفصل  28من الدستور" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
العدد  10 ،10شباط /فرباير  ،2011ص .175
 35الفصل  65من الدستور التونيس" ،تتخذ شكل مراسيم النصوص املتعلقة بـ :النظام
االنتخايب والصحافة واإلعالم واالتصال والنرش وتنظيم األحزاب السياسية ومتويلها".
 36ملزيد من التعمق ميكن العودة إىل قراءة مركبة للقانون  5لسنة  2011املؤرخ يف 9
شباط /فرباير  2011املتعلق بالتفويض لرئيس الجمهورية املؤقت يف اتخاذ مراسيم طبقًا
للفصل  28من الدستور؛ املرسوم  14لسنة  2011املؤرخ يف  23آذار /مارس 2011؛ املرسوم
 6لسنة .2011
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إن ما يُلحظ من ازدواجية "املهندس" عىل مستوى جهة اإلعداد بني
املكونني الرئيسني ،وهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
السيايس واالنتقال الدميقراطي ،والحكومة االنتقالية ،ستكون له
نتائجه الحقًا عىل مداوالت النص االنتخايب ومضامينه ومآله(((3؛
بالنظر ،من جهة أوىل ،إىل اختالف التموقع السيايس ،ومن ث ّم ،املصلحة
السياسية ملن يعترب نفسه مؤمت ًنا عىل تحقيق أهداف الثورة ،وبني
من يُعد امتدا ًدا عضويًا للطبقة السياسية ملا قبل الثورة( ،((3وبالنظر،
من جهة ثانية ،إىل ازدواجية تركيبة الهيئة نفسها بني مجلس الهيئة
بهواجسه السياسوية املتنافسة( ((3ولجنة الخرباء بنزعتها التقنوية(،((4
وهو تع ّدد يف مستويات اإلعداد أنتج خارج الهيئة وداخلها بؤر توت ّر
كامنة ،ظهرت الحقًا حني هندسة النص االنتخايب(.((4
لقد ساهمت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،فعليًا وبصفة
ف ّعالة ،يف وضع ما ك ّيفناه بالنصوص االنتقالية الكربى ،ومنها النصوص
االنتخابية( ،((4وذلك عىل الرغم من املحدودية الكمية لتدخّلها إذا
ما احتسبنا مجمل عدد املراسيم الصادرة يف الفرتة االنتقالية( .((4ولنئ
يحسب لهذا األسلوب يف وضع القاعدة القانونية يف الفرتة االنتقالية
ميس جودة الترشيع صياغ ًة ومضمونًا ،وال
مرونته وميزته التدبريية ،فإنه ّ
ّ
أدل عىل ذلك من التنقيح الوارد عىل املرسوم  35لسنة  2011املتعلق
بانتخاب املجلس الوطني التأسييس مبوجب املرسوم  72لسنة 2011
املؤ ّرخ يف  3آب /أغسطس  .((4(2011لقد تعلّق التنقيح املذكور يف جزء
كبري منه باإلطار اإلجرايئ لنزاعات انتخابات املجلس الوطني التأسييس،
 37وهو ما ميكن استخالصه بالعودة إىل :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،يف جزئيه.
 38من ذلك الخالفات حول مضمون الفصل الخامس عرش من املرسوم  35لسنة ،2011
ست جلسات من أصل  58جلسة عقدتها الهيئة العليا لتحقيق
وقد خصصت له ،عىل ّ
األقلّ ،
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي طوال مدة عملها.
 39العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص  ،114 - 112وهو ما تشهد به انسحابات عديد
مك ّونات الهيئة أثناء عملها.
 40تجد هذه التوترات الهيكلية تربيراتها يف خلفيات تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي التي متّت تحت ضغط سيايس ،عرب مزاوجة
بني لجنة خرباء مكلفة بإصالح سيايس ومجلس ثورة ،حول السياق التاريخي والسيايس انظر:
عبد الجليل التميمي ،الثورة التونسية ،إرشاف وتقديم عبد الجليل التميمي يف السلسلة
الثانية :سيمنارات الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحارض وثورة الكرامة والدميقراطية ،رقم 16
(تونس :منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات.)2011 ،
 41انظر ترصيحات بعض أعضاء الهيئة ومواقفهم ،يف :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج ،1
ص .181 ،114
 42عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
طوال مدة عملها  58جلسة ،منها  31جلسة حول املسألة االنتخابية عمو ًما ،وقد خُص من
هذه األخرية املرسومان  27و 35بـ  22جلسة .وهو ما يؤكد محورية املسألة االنتخابية يف
عمل الهيئة.
 43تتميز اطالعات املراسيم الصادرة مبساهمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي بورود عبارة "باقرتاح من الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي".
 44الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  5 ،58آب /أغسطس  ،2011ص .1370

58
وهو ما عكس ضعف عقلية الترشيع وتقاليده لدى الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة ،إذ تركز نقاشها وعملها بد ًءا عىل ما ميكن أن يوصف
بالفصول السياسية من دون الفصول التقنية( ،((4وقد خلّف ذلك هنات
وفراغات ترشيعية وجب ملؤها الحقًا عىل الرغم من جهد تجاوزها(.((4
أما عىل املستوى املوضوعي فقد استوعبت النصوص االنتخابية
أساسا ثنائية التنازعية والتوافقية.
خاصيات املرحلة االنتقالية ،وهي ً
فالحقل السيايس االنتقايل تنازعي يف جوهره ،تشقّه االنقسامات
ويتّسم بعدم االستقرار السيايس واملجتمعي .وتستدعي هذه
توص ًل صع ًبا إىل نقطة توازن
التنازعية من الفاعلني السياسيني ّ
مجتمعي وسيايس ،يتم تقنينها ليشكل القانون بذلك الحافظ
واملحافظ مجتمعيًا .بهذا املعنى متثّل الهندسة االنتخابية أحد معابر
إدارة الرصاع وأحد مسالك تسوية النزاعات يف املرحلة االنتقالية،
املتعسة للمرسوم 35
عب عنه املخاض الصعب والوالدة
ّ
وهو ما ّ
لسنة  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس ،والجدل
املستمر بشأن خياراته الهيكلية يف إدارة العملية االنتخابية االنتقالية
ويف باقي اختياراته االنتخابية( .((4ومل يكن ذلك ممك ًنا داخل الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة برتكيبتها املتنوعة بني أطراف مدنية
وأخرى سياسية( ((4واملتعددة سياس ًّيا( ((4من دون إعامل التوافقية
بوصفها الوجه اآلخر املوازن للتنازعية التي تعد أحد رشوط نجاح
االنتقال وضامنة لعدم انتكاسه ،حتى أصبح يشار إليها باإلكراه
التوافقي الذي ال يعني الخيار األغلبي ،وإمنا يفيد تسوية بني الفرقاء
السياسيني تسمح بتأطري التنازعية وتثبيت استقرار املحيط السيايس،
وضامن طوعية الخضوع ألحكام القانون يف ظل الدولة الرخوة.
 45العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص .92
 46عبد الواحد املكني ،املسار االنتخايب يف االنتقال الدميقراطي بتونس (تونس /صفاقس:
املغاربية للطباعة /دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص .26 ،25
 47وهو ما ميكن استخالصه من خالل :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج .1
 48ال بد من اإلشارة إىل أن قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق
بتعيني أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
الذي ألغى قراره الصادر يف املوضوع نفسه يف  14آذار /مارس  2011قد ضبط تركيبة مجلس
ممثل عن الهيئات واملنظامت
ممثل عن األحزاب السياسيةً 33 ،
الهيئة عىل النحو التايلً 36 :
ممثل عن الجهات ،ممثالن
والجمعيات ومكونات املجتمع املدين 72 ،شخصية وطنيةً 12 ،
عن عائالت الشهداء .وقد اندرج اإللغاء يف إطار توسيع الرتكيبة ودعم متثيليتها السياسية
والجهوية واملدنية والرمزية ،انظر :الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  8 ،24نيسان/
أبريل  ،2011ص .454
 49يحدد قرار الوزير األول ،املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،األطراف السياسية
املمثلة كل منها بثالث شخصيات بحركة الدميقراطيني االشرتاكيني ،وحركة التجديد ،والحزب
الدميقراطي التقدمي ،والتكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات ،وحركة النهضة،
والحزب االشرتايك اليساري ،وحزب العمل الوطني الدميقراطي ،وحزب تونس الخرضاء،
وحزب اإلصالح والتنمية ،وحركة الوطنيني الدميقراطيني ،واملؤمتر من أجل الجمهورية ،وحزب
الطليعة العريب الدميقراطي .وهي تركيبة تجمع بني مختلف الحساسيات اإلسالمية واليسارية
والقومية وإن تغلب عليها الحساسية اليسارية.
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ويعد الفصل الخامس من املرسوم  6لسنة  ،2011املتعلق بإحداث
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال
الدميقراطي ،التعبري األوضح عن هذه الخاصية؛ إذ "تتّخذ الهيئة
قراراتها بالتوافق وإن تعذّر باألغلبية" ،والغريب أن التوافقية مل
تربز إال يف الترشيع للعملية االنتخابية من دون بقية النصوص ،فقد
شهدت الهيئة انسحاب عديد مكوناتها .فهل كان ذلك بحكم حاجة
الفاعلني السياسيني املل ّحة إليه؟ أم هي لحظة وئام سياسية عابرة؟
وإن كان ذلك شأن الرشط الشكيل يف إعداد الترشيع االنتخايب،
فكيف كانت ما ّدته؟

 22ماذا هندس؟
يستوعب املرسوم  35لسنة  2011املؤرخ يف  10أيار /مايو 2011
املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس ،واملرسوم  27لسنة 2011
املؤرخ يف  18نيسان /أبريل  2011املتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة
لالنتخابات ،البعد الوظيفي والرباغاميت للهندسة االنتخابية ويتنزل
ضمن معاين الوظيفة االنتقالية ،كام يقرنها باملسار الدميقراطي .يف هذا
السياق ،متيزت النصوص االنتخابية الكربى بحيثياتها التي استجابت
ملخرجات املرحلة االنتقالية األوىل ،فاستوعبت دالالت إعادة تأسيس
القانون االنتخايب خلفية ومقومات ،فورد بديباجة املرسوم  35لسنة
 2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس "قط ًعا مع النظام
السابق املبني عىل االستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غري
املرشوع يف السلطة وتزوير االنتخابات ،ووفا ًء ملبادئ ثورة الشعب
التونيس الهادفة إىل إرساء مرشوعية أساسها الدميقراطية والحرية
واملساواة [ ]...والتع ّددية [ ]...والتداول عىل السلطة ،وانطالقًا من
يتول وضع
إرادة الشعب التونيس يف انتخاب مجلس وطني تأسييس ّ
دستور جديد للبالد ،وباعتبار أ ّن القانون االنتخايب السابق مل يكفل
انتخابات دميقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة ،ت ّم التوافق عىل
انتخاب املجلس الوطني التأسييس وفقًا لألحكام التالية" ،التي ترد
يف الفصل األول من املرسوم نفسه" :ينتخب أعضاء املجلس الوطني
رشا ،رسيًّا ،وفق مبادئ الدميقراطية
التأسييس انتخابًا عا ًّما ،ح ًّرا ،مبا ً
(((5
واملساواة والتعددية والنزاهة والشفافية"  .وضمن هذه العناوين،
تسمح العودة إىل املرسومني  27و 35لسنة  2011باستخالص مح ّددات
الهندسة االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس التي قامت
عىل الدفع نحو التمثيل باعتباره أولوية رئيسة ،مع ضامن استقاللية
اإلدارة االنتخابية ،إذ تتن ّزل باقي التفاصيل الفنية واإلجرائية املتعلقة
بالعملية االنتخابية داخل هذين املحددين الرئيسني.
 50انظر :ديباجة املرسوم  35لسنة  2011وفصله األول؛ والفصل الثاين من املرسوم 27
لسنة .2011

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

.أأولويّة التمثيل

انطالقًا من مضامني املرسوم  35لسنة  2011املؤرخ يف  10أيار/
(((5
مايو  ،2011مثلت مسألة التمثيل مدار الهندسة االنتخابية
النتخابات املجلس الوطني التأسييس ،إذ متحورت حولها طريقة
االقرتاع املستحدثة واإلجـراءات التفضيلية واإلجـراءات اإلقصائية،
وهنا ميكن أن منيز بني ثالثة مستويات من التمثيل :التمثيل السيايس
األيديولوجي ،والتمثيل االجتامعي ،والتمثيل الجغرايف.

•التمثيل السيايس األيديولوجي
أساسا رؤي ًة
تم التمثيل السيايس األيديولوجي ،وضمن مقاربة حزبية ً
وحجم ،باعتامد االقرتاع عىل القوائم يف دورة واحدة مع توزيع
ً
املقاعد يف مستوى الدوائر عىل أساس التمثيل النسبي مع األخذ بأكرب
البقايا( ،((5وذلك بعد نقاش مستفيض داخل الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،تحكّمت فيه
كل
الحسابات السياسية لألحزاب العائدة من جديد ،وتجاذبته مزايا ّ
من االقرتاع عىل األفراد واالقرتاع عىل القوائم ونقائصهام( ،((5وبدرجة
أقل مزايا االقرتاع باألغلبية والتمثيل النسبي ونقائصهام ،فقد بدا
التوجه شبه محسوم منذ البدء نحو النسبية( .((5لقد مثلت طريقة
تحول جذريًّا عىل مستوى تاريخية طرق االقرتاع
االقرتاع املستحدثة ً
املعتمدة يف التجربة التونسية التي هيمنت داخلها طريقة االقرتاع
باألغلبية ،سواء يف صيغتها املطلقة أو املخففة بجرعات النسبية .وهي
نقلة نوعية استبطنت رهانات الفاعلني السياسيني وتحدي ًدا األحزاب،
عبت عن
من دون أن تقيص عىل نحو مطلق املستقلني(((5؛ إذ إنها ّ
رغبتها عامة يف استجالب منافع الحارض االنتقايل ،عرب طريقة اقرتاع
متكّن أكرب طيف ممكن من اقتسام الكعكة االنتخابية بطريقة أعدل
قدر اإلمكان( .((5وقد ساهمت طريقة االقرتاع يف الحد من تخوفات
 51انظر مذكرة رشح األسباب وبعض تدخالت أعضاء الهيئة ،يف :العلوي وبلحسن وبن
يغالن ،ج  ،1ص .100 ،61 ،60 ،50
 52الفصل  32من املرسوم  35لسنة .2011
 53انظر حوله :كوثر دباش ،القانون االنتخايب التونيس :نحو القطع مع االستبداد ،سلسلة
القانون الدستوري للجميع (تونس :دار الطائر للنرش /مركز النرش الجامعي ،)2011 ،ص 49
وما يليها.
 54انظر :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1املواقف الداعمة لالقرتاع عىل القامئات
النسبي ،ص  .107 ،106 ،103واملواقف الداعمة لالقرتاع عىل األفراد ،ص ،109
مع التمثيل
ّ
.154 ،122
 55يع ّد ذلك غري ممكن بالنظر إىل تركيبة الهيئة التي تتضمن نسبة مهمة من املستقلني،
وبالنظر أيضً ا إىل الحسابات االنتخابية لألحزاب املمثلة فيها التي تعترب املستقلني خزانًا
انتخابيًّا قبل االنتخابات وبعدها ،وهو ما م ّهد الحقًا لظهور قوائم مستقلة يف ظاهرها ،حزبية
يف جوهرها ،ولظهور نواب الرتحال السيايس بني األحزاب .انظر فيام يتصل بنسبة املستقلني:
قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي .وحول املسألة يف مداوالت الهيئة
انظر :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص .101
 56املرجع نفسه ،ص .173 ،143

59
أحزاب ما بعد الثورة من استنساخ تجربة املايض السيايس بحمولته
االنتخابية عرب طريقة اقرتاع قد متكّن حزبًا واح ًدا من الهيمنة عىل
الساحة السياسية .كام مكّنت من الحد من تخوفات هذه األحزاب
ظل غياب املعطيات الدقيقة عن حجمها املجتمعي.
من بعضها ،يف ّ
تصب
ومكنت أيضً ا من تجاوز تخوف كامن من نتائج غري مسبوقة قد ّ
وأساسا حركة النهضة .وقد استبطنت طريقة
يف خانة اإلسالم السيايس،
ً
االقرتاع املستحدثة أيضً ا حاجة الوضع االنتقايل ،بطبيعته الهشّ ة ،إىل
التدعيم واالندماج وبناء الثقة مجتمع ًيا ،وإىل املرشوعية مؤسسات ًيا،
عرب ضامن أوسع مشاركة سياسية ممكنة وأكرث متثيلية ممكنة.
وال ب ّد أن نشري إىل أن الحرص عىل التمثيل السيايس كان ضمن الدائرة
الدميقراطية؛ إذ حرصت القوى السياسية املمثلة يف الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة ،ورغم بعض التوجهات املتحفظة داخل لجنة
الخرباء( ،((5عىل إدراج إجراءات تقييدية تحول دون عودة الطبقة
السياسية التي ارتبطت مبنظومة التسلط .وقد مثلت هذه اإلجراءات،
التي ق ّدمت بعنوان تحصني الثورة ،أحد أبرز مظاهر األزمة بني الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة التي اعتربت أنها املؤمتنة عىل مسار
الثورة ،والحكومة التي اعتربت هذه اإلجـراءات مقاربة إقصائية
وخصوصا أنها
ومنحى خط ًريا يه ّدد مآل االنتقال وقد ينحرف به،
ً
إجراءات تصب موضوع ًّيا ،وتحدي ًدا يف مصلحة األطراف السياسية
املمثلة يف الهيئة( .((5وقد انتهى الخالف بتنازالت متبادلة بني الطرفني
متثلت يف تنقيحات متتالية ح ّدت من املجال الشخيص النطباق النص،
وانتهت بالفصل السادس عرش عىل النحو التايل "ال ميكن أن يرتشّ ح كل
من تحمل مسؤولية صلب الحكومة يف عهد الرئيس السابق باستثناء
من مل ينتمِ من أعضائها إىل التجمع الدستوري الدميقراطي ،ومن
تح ّمل مسؤولية يف هياكل التجمع الدستوري الدميقراطي يف عهد
الرئيس السابق .وتح ّدد املسؤوليات بأمر باقرتاح من الهيئة العليا
(((5
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
[ ]...من ناشد الرئيس السابق الرتشح ملدة رئاسية جديدة لسنة
 .2014وتضبط يف ذلك قامئة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي".
وقد استمر الحرج والتنازع السيايس الذي رت ّبته مسألة اإلجراءات
التقييدية حني إعداد لجنة صلب الهيئة قامئ َة املناشدين التي متت
ضمن مناخ متوتّر ،اختلط فيه الت ّربؤ واالتهامية داخل الطبقة
السياسية؛ ما دفع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إىل تأكيد أنه
 57تعلّلت بأن اإلجراءات اإلقصائية غري دميقراطية ،وأن ال إقصاء إال ملن أقصاه الصندوق،
معتمدة عىل بعض التجارب االنتقالية.
وخصوصا أن الصياغات األولية تجعل جز ًءا من الحكومة معنيًّا بهذه األحكام.
58
ً
 59تطبيقًا لذلك ،صدر األمر  1089لسنة  2011املؤرخ يف  3آب /أغسطس  2011املتعلق
بتحديد املسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الدميقراطي.
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يجب ،ضمن مبادئ الثورة وأخالقياتها والعتبارات قانونية (حامية
املعطيات الشخصية( وأمنية (حامية املعنيني( ،إضفاء الطابع الرسي
ميس من األشخاص.
عىل القامئة وتحجري استعاملها مبا ّ

والرجال .ويت ّم ترتيب املرتشحني صلب القامئات عىل أساس التناوب
بني النساء والرجال .وال تقبل القامئة التي ال تحرتم هذا املبدأ إال فيام
املخصصة لبعض الدوائر".
الفردي للمقاعد
يحتّمه العدد
ّ
ّ

وقد د ّعم ذلك وجاهة طرح املرشوعية الدميقراطية للهندسة
االنتخابية يف املرحلة االنتقالية عرب طرح السؤال حول مدى مرشوعية
إدراج أحكام يف النص االنتخايب ت ُقيص جز ًءا من الطبقة السياسية
تحت مربرات املرشوعية الثورية واإلكراه االنتقايل والطابع الظريف
والخاصية الجزئية لإلجراءات املتخذة (منع من الرتشّ ح من دون
االنتخاب( ((6ومنع يخص بعض املسؤولني من دون غريهم وذلك
ضمن مدة محددة) ،ومهام تكن املربرات فإن الطابع الدميقراطي
ملثل هذه اإلجراءات يبقى ،يف نظرنا ،معدو ًما.

غري أ ّن صياغة القانون االنتخايب مل تكن حاسمة فيام يتعلق مبشاركة
الشباب ،بل اكتفت بخطاب استنهايض استحثايث؛ فورد يف الفصل
الثالث والثالثني من املرسوم نفسه "وتعمل كل قامئة عىل أن يكون
[ ]...س ّن أحد (مرتشّ حيها) عىل األقل دون الثالثني عا ًما" ،وهذا
من دون ترتيب ،أي نتيجة قانونية عىل عدم احرتام هذا الرشط.
وهو موقف مل يكن مبعزل عن الخلفية املتهرمة للطبقة السياسية
والحزبية ،ويبقى التعلل بالواقعية االنتقالية والحاجة إىل النضج
السيايس وقلة الخربة السياسية والتخوف من العزوف الشبايب من
العملية االنتخابية من قبيل التعالت الواهية يف ظل ثورة هي
يف جوهرها ثورة شباب ،إذ ال يعقل أن يحرم الشباب من الثامر
السياسية إلنجازهم إن بقيت متثيليتهم دون املأمول(.((6

االجتامعي
•التمثيل
ّ
ويطلق عليه أيضً ا التمثيل الوصفي التصوري الذي يفيد متثل الهيكل
املراد انتخابه عىل شاكلة املكون االجتامعي ،مبا يستوعب تنوعه
الجنيس والعمري والعرقي .وهو هاجس مل يكن غائ ًبا عن الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة؛ بالنظر إىل طبيعة مكوناتها التي تضمنت
متثيلية يعت ّد بها للنساء وللشباب ولبعض التيارات النسوية والتقدمية
املحسوبة عىل مساندة قضايا املرأة( .((6وقد ّأش هذا إىل عودة غري
مسبوقة ملسألة املشاركة السياسية واملجتمعية للمرأة وملسألة موقع
خصوصا يف ظل االنتقال الدميقراطي
الشباب من العملية السياسية،
ً
الذي يفرتض صياغة قواعد جديدة للمشاركة السياسية تتجاوز
املقاربة التوظيفية والفئوية والنخبوية املوروثة( .((6وإن كانت املسألة
محسومة من حيث املبدأ داخل الهيئة ،فإ ّن الخالف كان يف التصور
يؤسس مقاربة تستند إىل مفهوم
والتمثل القانوين؛ إذ رأى فريق أنّه ّ
(((6
النوع االجتامعي وتندرج ضمن املقاربة الحداثية عمو ًما ،يف حني
اعتربه آخرون راف ًعا قانون ًّيا من دون متكني فعيل(.((6
لقد جاء النص مجد ًدا واع ًدا تقدميًّا وثوريًّا فيام يتعلق مبشاركة
املرأة ،فقد تن ّزلت ضمن رشوط صحة ترشح القوائم؛ فورد يف الفصل
السادس عرش "ت ُق ّدم الرتشّ حات عىل أساس مبدأ التناصف بني النساء
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للحزب املنحل.
 61انظر :قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي.
 62ضمن مقاربة سوسيولوج ّية ،انظر :عائشة التايب" ،قراءة يف مضامني ودالالت نتائج
االنتخابات يف تونس" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2012/1/8 ،
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•التمثيل الجغرايف
ويعني االمتداد الجغرايف للجسم النيايب بحيث تتوافر جل ،إن مل
يكن كل ،املناطق عىل ممثلني لها داخله .يف هذا اإلطار نص الفصل
الثالث والثالثون عىل أن "يجري التصويت بحسب دوائر انتخابية،
وتكون كل والية دائرة أو عدة دوائر ،وتعمل كل قامئة عىل أن يكون
مرتشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة االنتخابية" .وهو
فصل يرتّب عىل القوائم املرتشحة التزام بذل عناية ،وليس التزام
تحقيق نتيجة ،فيام ال ميكن أن يطرح مبعزل عن مسألة االمتداد
الرتايب لألحزاب غداة الثورة ،وهي يف هذا ،تتفاوت بني أحزاب
تكاد تكون "مركزيّة" وأخرى لها امتدادات جهوية ،وقليل منها ذو
متوسع ،عىل نحو تبدو فيه قدرتها عىل اإليفاء بهذا املوجب
امتداد ّ
القانوين متفاوتة.

الصدد ،هو الحفاظ
غري أن ما يدفع أول ًّيا إىل االستغراب ،يف هذا ّ
عىل املدى الجغرايف للدائرة االنتخابية كام كان عليه قبل الثورة،
والذي كان مرب ًرا قبلها بتطابقه مع الخريطة اإلدارية ومع التقسيم
الهيكيل للحزب الحاكم مبا ميكنه من وضع اليد عىل مفاصل العملية
االنتخابية ومراحلها( .((6ويبدو أن التصور الجديد لإلدارة االنتخابية
كان وراء هذا القبول باإلبقاء عىل التقسيم القديم والحفاظ عليه،
عىل الرغم من أنه أثار نقاشً ا واس ًعا داخل الهيئة(.((6
 65املرجع نفسه ،ص .133 ،123 ،107
 66انظر :توفيق الغناي" ،الدائرة االنتخابيّة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،دراسات دستوريّة
مغارب ّية ،ص  276وما يليها.
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دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

.باستقاللية اإلدارة االنتخابية

مثّلت اإلدارة االنتخابية املستقلة املرتكز الثاين للهندسة االنتخابية
للمرحلة االنتقالية يف التجربة التونسية وعالمة فارقة عىل تحول جذري،
بل ثوري ،يف مستوى الهيكل القائم عىل إدارة األبعاد األساسية للعملية
االنتخابية( .((6إذ كانت قبلها إدارة العملية االنتخابية تت ّم من داخل
املنظومة التسلطية عرب هياكل تابعة ،وهو ما أحال اإلدارة االنتخابية
إىل جزء من املنظومة الرقابية للسلطة التي تعمل عىل استدامة النظام
التسلّطي .لقد كانت وزارة الداخلية ،وضمن منطق دولة الحزب،
تتحكّم يف تنظيم االنتخابات عرب أذرعها التنفيذية (العامدة ،واملعتمدية،
والوالية) أو عرب الهياكل الخاضعة لسلطة إرشافها (املجالس البلدية)؛
بحيث تفتقد العملية االنتخابية رشوط النزاهة والحياد ،وتغدو السلطة
التنفيذية املتح ّزبة الطرف وال َحكم يف اآلن نفسه يف مراحل إعداد
االنتخابات كلها ،بد ًءا من التسجيل وانتها ًء بالفرز وإعالن النتائج ،مرو ًرا
بتحديد مكاتب االقرتاع وسري الحملة وإدارة يوم االقرتاع(.((6
وخوفًا من أن تعيد العملية االنتخابية إنتاج االستبداد ،أكّدت الهيئة
العليا يف أعاملها( ((7أ ّولية إحداث الهيكل املكلّف باإلرشاف عىل العملية
االنتخابية وأولويته ،من خالل إصدار املرسوم  27لسنة  2011املؤرخ
يف  18نيسان /أبريل  ،2011الذي ّأش إىل املرور من اإلدارة االنتخابية
التسلطية إىل اإلدارة االنتخابية الدميقراطية ،بتنصيصه عىل أنّه "تحدث
هيئة عمومية مستقلة تُدعى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ترشف
عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس"( ،((7و"تسهر عىل ضامن
انتخابات دميقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة"(.((7
وهي إدارة انتخابية مدارها االستقاللية عضويًا ووظيف ًيا .فعىل املستوى
العضوي ،تتمتع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،بحسب الفصل
الثالث ،بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري ،وتكون لها
ميزانية خاصة .ولضامن هذه االستقاللية "يشرتط لعضوية الهيئة الكفاءة
والحياد واالستقاللية والنزاهة ،وعدم تحمل مسؤولية صلب حزب
التجمع الدستوري الدميقراطي خالل عرش سنوات األخرية أو التورط يف
مناشدة رئيس الجمهورية السابق الرتشح لوالية رئاسية جديدة لسنة
 .((7("2014أما عىل مستوى االستقاللية الوظيفية فـ "يساعد الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات جهاز إداري ومايل وفني ،تحدد تنظيمه وطرق
 68عن اإلدارة االنتخابية ،انظر :أالن ﻭﻭﻝ وآخرون ،أشكال اإلدارة االنتخابية ،تعريب أمين
أيوب وﻋﻲﻠ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ (ستوكهومل :املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)2007 ،شوهد يف
 ،2018/1/12يفhttp://bit.ly/2AX9N0s :
 69انظر حوله :دباش ،ص  26وما يليها.
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 71املرسوم  27لسنة  ،2011الفصل األول.
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تسيريه ويخضع إىل سلطتها املبارشة وتق ّدم كل السلط العمومية جميع
التسهيالت التي تطلبها الهيئة ألداء مهامها .تضبط الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات نظامها الداخيل الذي ينظم سري عملها"(.((7
يخل من
غري أ ّن هذا الخيار االنتخايب عىل مستوى اإلدارة االنتخابية مل ُ
أساسا عدم إسناد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات سلطة
نقائص ،ته ّم ً
ترتيبية خاصة بها؛ إذ مل يتمكّن الهيكل الحقًا من تأطري بعض املسائل
التنظيمية املستجدة التي يفرتضها بداهة تعقّد العملية االنتخابية ،كام
ته ّم طريقة اختيار أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الذي تم ضمن
الخيارات املحدودة التي متنحها الفرتة االنتقالية ،فأُسندت مهمة تكوين
الهيئة ،يف طريقة مركّبة ،إىل الهيكل األكرث صدقية ومتثيلية ومقبولية
آنذاك ،هو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،بعد ترشيحات من
مكونات املجتمع املدين والهيئات املهنية .وهو اختيار حكمته التوازنات
(((7
والتجاذبات القطاعية واملهنية والسياسية داخل الهيئة وخارجها
واستم ّرت يف التأثري يف الخيارات الكربى للهندسة االنتخابية إعدا ًدا وبلورة.
إن ذلك ليؤكّد متالزمة مفادها أن لكل انتقال تفاويض يف مساره هندسته
االنتخابية ،وأنه داخل االنتقال نفسه ميكن املرور من هندسة انتخابية
إىل أخرى بنا ًء عىل جملة من املتغريات تتصل باختالف نوعية االستحقاق
االنتخايب ،وتغري الفاعلني السياسيني ،والتحوالت الطارئة عىل الحقل
السيايس .وتؤكد التجربة التونسية هذا األمر؛ فقد كان مراد الهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل ،التي ت ّوجتها انتخابات املجلس
الوطني التأسييس ،تشكيل البناء املؤسسايت الجديد .يف حني كان مراد
الهندسة االنتخابية للمرحلة االنتقالية الثانية ،التي ت ّوجتها أول انتخابات
املؤسسايت الجديد( ،((7ولكن
ترشيعية ورئاسية بعد الثورة ،تثبيت البناء ّ
تبقى نتائجها رهينة متغريات معقدة ومتداخلة؛ إذ ال يتطابق بالرضورة
حساب "الحقل" السيايس مع حساب "البيدر" االنتخايب ،إن جاز القول.
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