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مقدمة
أعلن يف تونس يوم  25متوز /يوليو  2019عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبيس ،بعد وعكة صحية أدخلته
املشفى قبل ذلك بشهر .وقد طرح رحيل السبيس ،الذي قىض نحو سبعة عقود من حياته يف الشأن العام،
يف لحظة مشحونة بالتجاذبات وقبل شهرين فقط من استحقاقني انتخابيني كبريين ،تساؤالت عن مستقبل
املسار الدميقراطي يف البالد ،وخريطة املشهد السيايس املقبل ،وقدرة الفاعلني السياسيني يف تونس
عىل املحافظة عىل الحد األدىن من التوافقات ،التي كان للرئيس الراحل دور مهم يف التأسيس لها،
وأسهمت يف حامية املسار الدميقراطي.

االستحقاق االنتخايب :حسابات السياسة وقواعد القانون
تجاوزت الدميقراطية التونسية وفاة الرئيس بهدوء ،وتوىل رئيس الربملان املنصب مؤقتًا ،وجرى تقديم
موعد االنتخابات .وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قد رشعت يف التحضري إلجراء االنتخابات الترشيعية
واالنتخابات الرئاسية منذ مطلع عام  ،2019عىل أن تجري األوىل يف  6ترشين األول /أكتوبر  ،2019والثانية
يف  17ترشين الثاين /نوفمرب  .2019ورغم أن أطرافًا سياسية ،بينها الجناح املوايل للرئيس الراحل يف حزب
نداء تونس ،أبدت ،يف أكرث من مناسبة ،رغبتها يف تأجيل االنتخابات((( ،فإن السبيس حسم الجدل بهذا الشأن
فعمل
ً
ريا يف املواعيد،
وصدّق عىل قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .لكن رحيل الرئيس اقتىض تغي ً
ما من شغور منصب الرئاسة(((؛
مبقتضيات الدستور يجب إجراء انتخابات رئاسية يف موعد أقصاه تسعون يو ً
ما يعني حصولها وجوبًا قبل  25ترشين األول /أكتوبر  .2019دفع هذا األمر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
إىل تقديم موعد االنتخابات الرئاسية إىل  15أيلول /سبتمرب (((2019؛ ما يفرض عىل املرشحني تقديم ملفات
ترشحهم يف الفرتة  9 - 2آب /أغسطس  ،2019أي يف أجل عرشة أيام بني إعالن موعد االنتخابات الرئاسية
وغلق باب الرتشح.
ومع أن رئيس الهيئة قد ساق املربرات الدستورية الختيار هذا التاريخ ،فقد ظهرت اعرتاضات عىل تقديم
موعد االنتخابات الرئاسية عىل الترشيعية .هذه االعرتاضات وإن جاء أغلبها بداعي ضيق الفرتة الزمنية
وصعوبة استيفاء مختلف اإلجراءات املطلوبة قبل موعد التوجه إىل الصناديق ،فإن الحسابات السياسية كانت
حارضة ،بقوة ،لدى مختلف األطراف .فاألحزاب واالئتالفات جميعها تدرك أن نتائج االنتخابات الرئاسية ستكون
مؤثرة ،بدرجات متفاوتة ،يف حظوظها يف االنتخابات الترشيعية ،وأن تحديد الحجم االنتخايب لكل طرف يفرض
عليه خوض الرئاسيات ،وهو خيار يحاول بعض األطراف املتنافسة تحاشيه ،ألسباب مختلفة .فحركة النهضة،
عىل الرغم من حسمها موقفها بأنها لن تكون محايدة وسيكون لها موقف يف االنتخابات الرئاسية ،فإنها
حافظت طوال األشهر املاضية عىل قدر من الغموض بشأن طبيعة املوقف ،بني تقديم مرشح عنها ودعم
مرشح آخر ،مع تغليب الخيار الثاين يف أغلب ترصيحات رئيسها راشد الغنويش((( .إن الحركة تحوز الكتلة األكرب
حا داخلها يتحسب من
يف الربملان ،وظلت تتصدر النتائج يف أغلب االستحقاقات االنتخابية ،منذ الثورة ،لك ّ
ن جنا ً
 1ينظر عىل سبيل املثال :وليد التلييل" ،تونس :عودة الجدل حول موعد االنتخابات الترشيعية والرئاسية  ،"2019العريب الجديد ،2018/9/3 ،شوهد يف
 ،2019/07/30يفhttps://bit.ly/2Yq9ZAU :؛ جليلة الكلبويس" ،تأجيل االنتخابات ..من ’رغبات‘ محمومة يف الكواليس إىل نوايا ’محتشمة‘ يف العلن" ،جريدة الصباح
التونسية ،26/6/2019 ،شوهد يف  ،30/7/2019يفhttps://bit.ly/30YOLf4 :
 2ينظر :الفصول  54و 85و 86من دستور الجمهورية التونسية.
 3ينظر" :اللقاء املوسع لإلعالن عن روزنامة االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها" ،صفحة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،فيسبوك ،2019/7/30 ،شوهد يف
 ،2019/7/30يفhttps://bit.ly/2GCAhJY :
 4ينظر" :راشد الغنويش :حركة النهضة تبحث عن العصفور النادر حتى تدعمه يف االنتخابات" ،فرانس  ،2019/5/20 ،24شوهد يف  ،2019/7/30يف:
https://bit.ly/2YrX9X3
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ارقميدلا راسملا لبقتسم

املوانع اإلقليمية والخطوط الحمراء أمام وصول مرشح عن الحركة ،املحسوبة عىل اإلسالم السيايس،
إىل منصب الرئاسة .وتدرك حركة النهضة ،يف ظل تقديم موعد االنتخابات الرئاسية عىل موعد االنتخابات
الترشيعية ،أن ذهابها يف خيار دعم مرشح آخر قد يسهم يف تعظيم مكاسب حزبه يف االستحقاق
الربملاين عىل حسابها.
ريا عن حسابات النهضة ،وإن تباينت األسباب واملعطيات .فاألحزاب
وال تختلف حسابات األطراف األخرى كث ً
املنشقة عن نداء تونس (حزب الرئيس الراحل) ،تدرك أنها تتقدم إىل االنتخابات الرئاسية والترشيعية
ريا عن انتخابات 2014؛ إذ إن تشتت التحالف السيايس واالنتخايب الذي أوصل الرئيس
يف سياق يختلف كث ً
السبيس إىل منصبه ومنح حزب النداء الكتلة األكرب يف الربملان ،حينها ،يجعل من العسري تكرار التجربة.
وعىل الرغم من أن حافظ قائد السبيس (نجل الرئيس الراحل ورئيس الهيئة التسيريية لحزب نداء تونس)
ويوسف الشاهد (رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس املنشق عن النداء) ومحسن مرزوق (رئيس
حزب مرشوع تونس املنشق ،بدوره ،عن النداء) ،مل يعلنوا ،رسميًا ،حتى اآلن ،ترشحهم لالنتخابات
الرئاسية ،فإن أغلب املؤرشات تدل عىل أنهم سيكونون ممثلني فيها ،إما برتشيح أنفسهم أو برتشيح
قياديني من أحزابهم.
ويدرك ورثة الرئيس السبيس وحزب نداء تونس أن التشظي الذي أصاب الحزب األم سيؤثر ،بدرجات
عامل للدفع يف اتجاه خوض غامر
ً
متفاوتة ،يف حظوظهم ،غري أن حسابات االنتخابات الترشيعية تظل
االستحقاق الرئايس متفرقني ،بينام يظل خيار «التصويت املفيد» ألحد املرتشحني قامئًا ،منذ الدور
األول ،وهو الخيار الذي منح الرئيس الراحل وحزبه التقدم يف انتخابات  .2014وعىل خالف األحزاب ،يبدو
املرشحون املستقلون للرئاسية غري معنيني بحسابات االستحقاق الربملاين ،عىل نحو مبارش ،باستثناء
املرشحني املحسوبني عىل األحزاب الذين ميكن أن يتقدموا إىل االنتخابات بصفة مستقلني .ومن املتوقع
أن يقدم عدد من املستقلني ملفات ترشحهم إىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،خاصة بعد أن
منحهم بعض االستطالعات ،يف أوقات سابقة ،مراتب متقدمة .وبرصف النظر عن الجدل القائم بشأن جدية
هذه االستطالعات ،فإن نتائج االنتخابات الرئاسية السابقة أثبتت أن التعويل عىل حسم السباق الرئايس
ملصلحة مرشح مستقل ال يستند إىل معطيات موضوعية.
وعىل الرغم من إمكانية تواصل الجدل وتصاعده بخصوص التاريخ الذي اقرتحته الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،فإن مبدأ إجرائها ،يف املدى القريب ،يظل خارج الخالف .وحتى يف حال تعديل التاريخ يف اتجاه
التأجيل  -وهو أمر مستبعد ألسباب دستورية وسياسية  -فإن ذلك لن يتجاوز أسابيع قليلة ،وسيتخذ يف
إطار توافق عريض .وميثل االحرتام الكامل للضوابط الدستورية يف انتقال السلطة ،بعد وفاة السبيس،
عا إضافيًا اللتزام هذا املسار إىل نهايته ،مبا يف ذلك إجراء االنتخابات يف مواعيدها.
داف ً

التوافق السيايس :أي مستقبل؟
استثمر الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس يف رصيده السيايس والزعامايت ،قبل انتخابات ،2014
وبديل حداثيًا من املرشوع املحافظ الذي متثله حركة النهضة ،املحسوبة عىل تيار اإلسالم
ً
باعتباره رم ًزا
السيايس .وساهم هذا الفرز يف بلوغ االستقطاب السيايس يف البالد أقصاه ،صيف عام  ،2013بالتزامن
مع وصول املشاريع اإلقليمية ذروتها يف محاولة القطع مع مخرجات الربيع العريب وإعادة إنتاج
مهم يف
أساسا) .وقد أدى هذا االستقطاب دو ًرا
منظومات االستبداد يف أكرث من قطر عريب (مرص
ً
ً
ن الرئيس السبيس اختار ،منذ تشكيل أول حكومة
قيام التحالف الواسع الذي أوصله إىل الرئاسة ،ولك ّ
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بعد االنتخابات ،الدخول يف توافق مع حركة النهضة .وعىل الرغم من أن مشاركة النهضة يف الحكومات
املتعاقبة ،منذ  ،2014كانت دون وزنها الربملاين ،واقترصت عىل حقائب من خارج الوزارات السيادية ،فإن خيار
التوافق ،وإن قلص من حدة االستقطاب الداخيل وساهم يف استمرار املسار الدميقراطي بهدوء ،قد أدى
من جهة ثانية إىل تشظي حزب النداء وانشقاق بعض الرافضني ألي رشاكة مع النهضة .أما عىل املستوى
اإلقليمي ،فسياسة التوافق مع حركة النهضة أدت إىل فتور عالقة الرئيس السابق مع عدد من الحلفاء
اإلقليميني السابقني الذين دعموا وصوله إىل الرئاسة(((.
وعىل الرغم من أن التوافق السيايس بني السبيس وحزبه من جهة ،والغنويش وحركة النهضة من جهة
عا ،خالل األشهر األخرية ،يف سياق الرصاع بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وانحياز
أخرى ،شهد تراج ً
رصا عىل استمرار العالقة
النهضة إىل خيار استمرار حكومة يوسف الشاهد بعكس رغبة الرئيس ،فإن الطرفني أ ّ
واستمرت اللقاءات بني السبيس والغنويش(((.
ما عارص نشأة الدولة منذ االستقالل ،وشخصية الغنويش
لقد ساهمت شخصية السبيس ،بصفته سياس ًيا مخرض ً
الذي عايش مواجهات حركته مع نظامي بورقيبة وبن عيل ،يف الحفاظ عىل قدر من التوافق ويف تجنيب
تونس املآالت التي عرفها أكرث من قطر عريب .غري أن السياق التونيس ،مبا يف ذلك القانون االنتخايب
عا
الذي يصعب ،وفقه ،حصول أي طرف عىل أغلبية متكنه من الحكم منفردًا ،كان إىل جانب عوامل أخرى داف ً
حجم.
للتوافق السيايس ،الذي شمل إىل جانب النهضة أحزابًا أخرى أقل
ً
سيتكرر هذا األمر عىل األرجح يف االنتخابات الترشيعية املقبلة ،ولن يتمكن أي طرف من حصد أغلبية متكنه
من تشكيل الحكومة منفردًا .وعليه ،سيظل التوافق رضورة سياسية ال غنى عنها ،يف املرحلة املقبلة .وهذه
من حسنات النظام الربملاين يف مراحل التحول؛ إذ أن نتيجة االنتخابات ال تتمثل برابح وخارس لجميع األوراق ،بل
ن تفاصيل االئتالفات ستكون محكومة بنتيجة االنتخابات
بقوى تحتاج إىل االئتالف واملساومة لتشكيل أغلبية .لك ّ
الرئاسية وبالخريطة الربملانية التي سيفرزها االستحقاق الربملاين .ويظل تكرار تجربة التوافق بني حركة
النهضة واألحزاب املنشقة عن حزب نداء تونس خيا ًرا ممك ًنا ،يف حال صحت نتائج االستطالعات املنشورة يف
األشهر األخرية ،والتي متنح هذه األطراف ،مجتمعة ،أكرث من نصف نواب الربملان املقبل.
وال يختلف األمر ،مبدئ ًيا ،حتى يف حال تشتت أصوات الناخبني بني القوائم املرشحة وإفراز برملان بكتل صغرية؛
إذ سيظل التوافق رضورة قامئة لتشكيل الحكومة املقبلة ،إال أن هذا االحتامل قد يساهم يف زيادة التجاذبات
ويضعف تجانس الفريق الحكومي؛ وهو األمر الذي أدى إىل أزمات سابقة يف حكومتي الحبيب الصيد
جح تشظي حزب نداء تونس وانقسامه يف هذا االحتامل.
( )2016 – 2015ويوسف الشاهد ( .)2019 – 2016ويُر َّ
فالقوى التي شكلت الحزب الذي تصدر نتائج االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف سنة  ،2014تتقدم اليوم
إىل االستحقاقني االنتخابيني املقبلني ،بعدد كبري من املرشحني ومن القوائم املتنافسة .وقد كشفت نتائج
االنتخابات البلدية ،التي أجريت يف أيار /مايو  ،2018أن االنشقاقات املتكررة أنهكت الحزب وقلصت حظوظه
وشتتت أصوات ناخبيه(((.

 5ينظر عىل سبيل املثال" :وثائق رسمية تثبت متويل اإلمارات ألكرب أحزاب جبهة اإلنقاذ التونسية" ،مقاالت ،نون بوست ،2014/8/6 ،شوهد يف  ،2019/7/31يف:
https://bit.ly/2YrxZni
 6ينظر" :إنهاء التوافق يف تونس :تح ٍّد جديد يعرقل االنتقال الدميقراطي" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/12/17 ،شوهد يف
 ،2019/7/31يفhttps://bit.ly/2MBqnwn :
 7ينظر" :االنتخابات البلدية يف تونس :النتائج والتداعيات" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/5/15 ،شوهد يف  ،2019/7/31يف:
https://bit.ly/2PoSrBH

3

ارقميدلا راسملا لبقتسم

خامتة
يف كل األحوال ،ومهام تكن نتائج التصويت يف االستحقاقني االنتخابيني املقبلني ،فإن الرضورات القانونية
والسياسية تدفع يف اتجاه الحفاظ عىل خيار التوافق .فالقانون االنتخايب القائم عىل التصويت للقوائم
واعتامد أفضل البقايا ،يحول دون حصول أي طرف عىل أغلبية متكنه من تشكيل الحكومة ،إضافة إىل أن تجربة
السنوات األخرية سمحت بتجاوز عدد من األزمات السياسية الصعبة ،رغم الظروف االقتصادية واملعيشية
أساسا ،باألطراف املعنية بالتوافق يف املرحلة
التي متر بها البالد .غري أن السؤال الذي يظل قامئًا يتعلق،
ً
املقبلة ،وما إذا كانت تجربة الرئيس الراحل وزعيم حركة النهضة ستتكرر ،أم سيكون التوافق املقبل بتفاصيل
جديدة وفاعلني مختلفني.
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