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تونس .. هل ينجح إليـــــاس الفخفاخ في 
تشكيل الحكومة وكسب ثقة البرلمان؟

مقدمة
كلــف الرئيــس التونســي قيــس ســعيد، مســاء االثنــن 20 يناير/كانــون الثــاين 2020، وزيــر 
املاليــة األســبق إليــاس الفخفــاخ بتشــكيل احلكومــة التونســية اجلديــدة، لينهــي بذلــك جــدل القــوى 
السياســية حــول املرشــح اجلديــد. وقــد جــاء هــذا اإلعــان بعــد إخفــاق رئيــس احلكومــة املكلــف 
ســابقاً، احلبيــب اجلملــي، يف انتــزاع حكومتــه ثقــة الربملــان، يف اجللســة الــي عقــدت يف العاشــر مــن 
يناير/كانــون الثــاين 2020، وذلــك ابعــراض 134 عضــواً، وهــم يشــكلون أغلبيــة اجمللــس، يف حــن 

وافــق 72 عضــواً ينتمــي أغلبهــم حلــزب حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة، وحتفــظ ثاثــة أعضــاء.

جــاء هــذا اإلعــان بعــد انتقــال ملــف احلكومــة إىل رئيــس اجلمهوريــة، حســب الدســتور التونســي، 
الــذي خيــول الرئيــس إجــراء مشــاورات داخليــة مــع الكتــل النيابيــة لتكليــف الشــخصية األقــدر 
بتشــكيل احلكومــة وإعاهنــا خــال شــهر، ويف حــال عــدم التوصــل إىل حــل حيــق لرئيــس اجلمهوريــة 

حــل الربملــان والدعــوة إىل انتخــاابت برملانيــة جديــدة.

وأســباب أتخــر   ،2011 ثــورة  بعــد  احلكوميــة  التشــكيات  املوقــف يف طبيعــة  تقديــر  يبحــث 
تشــكيل احلكومة التونســية اجلديدة، وإمكانية جناح إلياس الفخفاخ يف تشــكيل احلكومة اجلديدة 

وكســب ثقــة الربملــان.

طبيعة التشكيالت احلكومية السابقة
مــن بعــد ثــورة 2011 إىل اآلن ســبق حكومــة احلبيــب اجلملــي املقرحــة عشــر حكومــات صــوت 
عليهــا الربملــان ابلقبــول، وتعــد هــذه احلكومــة هــي األوىل الــي يصــوت الربملــان ضدهــا، ففــي عــام 
2011 تشــكلت أربــع حكومــات، كانــت األوىل يف 17 يناير/كانــون الثــاين، حــن أعلــن حممــد 

الغنوشــي )العضــو الســابق يف التجمــع الدســتوري( تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة احتفــظ فيهــا 
الثــاين كانــت  يناير/كانــون   27 ويف  املناصــب،  أبهــم  علــي  بــن  عهــد  آخــر حكومــة يف  وزراء 
حكومــة الغنوشــي الثانيــة، وهــي تركيبــة جديــدة حلكومــة الوحــدة الوطنيــة بعــد خــروج العديــد مــن 
رمــوز النظــام الســابق، حيــث تكونــت مــن مســتقلن، إضافــة إىل احلــزب الدميقراطــي التقدمــي، 
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وحركــة التجديــد، ويف الســابع مــن مــارس/آذار أعلــن الباجــي قائــد السبســي حكومــة جديــدة ال  
تضــم شــخصيات تقلــدت وزارات يف عهــد بــن علــي، بعــد اســتقالة حممــد الغنوشــي.

 يف 22 ديســمرب/كانون األول 2011 أعلــن محــادي اجلبــايل )قيــادي ســابق يف حركــة النهضــة( 
تشــكيل حكومــة جديــدة علــى إثــر فــوز حركــة النهضــة يف انتخــاابت اجمللــس الوطــي التأسيســي يــوم 
23 أكتوبر/تشــرين األول 2011، وهــي حكومــة ائتافيــة بــن حركــة النهضــة وحــزب املؤمتــر مــن 

أجــل اجلمهوريــة والتكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل واحلــرايت، ومســتقلن.

ويف مــارس/آذار 2013 قــدم علــي العريــض )قيــادي يف حركــة النهضــة( تركيبــة حكومتــه بعــد 
فشــل محــادي اجلبــايل يف مبادرتــه بتكويــن حكومــة كفــاءات، واســتقالته مــن منصبــه.

 يف يناير/كانــون الثــاين 2014 أعلــن مهــدي مجعــة )مؤســس حــزب البديــل الحقــاً( قائمــة 
حكومــة كفــاءات وطنيــة، وفــق خمرجــات خارطــة الطريــق للحــوار الوطــي الــذي جــاء مببــادرة تقــدم 
هبــا االحتــاد العــام التونســي للشــغل، للخــروج مــن الوضــع املتــأزم حينهــا، بعــد األزمــة السياســية 

الناجتــة عــن اغتيــال السياســي القومــي حممــد الربامهــي.

ويف فرباير/شــباط 2015، أعلــن احلبيــب الصيــد )شــخصية مســتقلة( حكومــة جديــدة، وهــي 
ائتافيــة تكونــت إثــر انتخــاابت تشــريعية ورائســية، ينتمــي أغلــب أعضائهــا حلركــة نــداء تونــس الفائــز 
الــي جــرت يف 26 أكتوبر/تشــرين األول 2014، إضافــة إىل وزراء  يف االنتخــاابت التشــريعية 
مــن حركــة النهضــة واالحتــاد الوطــي احلــر، ويف يناير/كانــون الثــاين 2016، أجــرى احلبيــب الصيــد 

تعديــًا علــى تركيبــة حكومتــه، عــن مــن خاهلــا وزراء جــدداً. 

ويف أغســطس/آب 2016 قــدم يوســف الشــاهد )قيــادي ســابق يف نــداء تونــس ورئيــس حتيــا 
تونــس حاليــاً( تركيبــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة، الــي جــاءت بعــد مبــادرة رئيــس تونــس الراحــل 
الباجــي قايــد السبســي علــى أســاس توافــق وطــي واســع، ويف ســبتمرب/أيلول 2017 أعلــن يوســف 

الشــاهد تعديــات وزاريــة، بعــد مشــاورات مــع رؤســاء األحــزاب السياســية.
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هــذا العــدد مــن احلكومــات يــدل رمبــا علــى أن احلــراك الدميقراطــي بعــد الثــورة مل يســتقر بعــد، 
وأن تونــس بلــد ال تعمــر فيهــا حكومــات مــا بعــد الثــورة، حــى االئتافيــة منهــا، وقــد مــرت أغلــب 
حكومــات مــا بعــد الثــورة بظــروف اســتثنائية، لكنهــا اســتطاعت العبــور، ولعــل الوضــع السياســي 
يف تونــس حباجــة إىل دميقراطيــة توافقيــة غــر معلنــة تضمــن جنــاح عمليــة التــداول الســلمي للســلطة، 
وتــؤدي إىل اســتقرار جزئــي أيخــذ مــداه الزمــي، حــى تتمكــن مــن خالــه احلكومــة مــن إحــداث 
تغيــرات اقتصاديــة تعيــد للشــعب ثقتــه ابلسياســة الــي بــدأ ابلعــزوف عنهــا، كمــا يظهــر يف مؤشــرات 

اإلقبــال االنتخــايب.

أسباب تعثر تشكيل حكومة اجلملي
مثة أســباب متعددة لرفض الربملان التونســي املوافقة على حكومة اجلملي، يتعلق بعضها بطبيعة 
النتيجــة االنتخابيــة الــي أفرزهتــا االنتخــاابت والعمليــة السياســية املتباينــة يف تونــس، وأخــرى تتعلــق 
ببعــض األمســاء املقرحــة، أو تلــك األســباب اخلارجيــة الــي يشــر إليهــا بعــض املســؤولن التونســين.

أسباب داخلية

حبســب إعــان اهليئــة العليــا املســتقلة لانتخــاابت يف تونــس عــن النتائــج الرمسيــة لانتخــاابت 
الربملانيــة، الــي جــرت يف الســادس مــن أكتوبر/تشــرين األول 2019 فــإن حــزب حركــة النهضــة 
)إســامي( قــد تصــدر نتائــج االنتخــاابت، وذلــك حبصولــه علــى 52 مقعــداً يف الربملــان، مــن 
جممــوع 217 هــو عــدد مقاعــد الربملــان التونســي، يف حــن جــاء حــزب قلــب تونــس )علمــاين( يف 
املرتبــة الثانيــة مــن خــال حصولــه علــى 38 مقعــداً، وجــاء التيــار الدميقراطــي )يســاري( يف املرتبــة 
الثالثــة حبصولــه علــى 22 مقعــداً، وحصــل ائتــاف الكرامــة )حتالــف حمافــظ مكــون مــن أحــزاب 
وشــخصيات إســامية ويســارية( علــى 21 مقعــداً، يليــه احلــزب الدســتوري احلــر )امتــداد للتجمــع 
الدميقراطــي احلاكــم يف عهــد بــن علــي(  17 مقعــداً، مث حركــة الشــعب )قوميــة( 16 مقعــداً، يليهــا 
حتيــا تونــس 14 مقعــداً، ومشــروع تونــس 4 مقاعــد )ومهــا حــزابن منشــقان عــن نــداء تونــس(، ومل 

تتجــاوز ابقــي األحــزاب والقوائــم املســتقلة ثاثــة مقاعــد.



تقدير موقف

6

تونس .. هل ينجح إليـــــاس الفخفاخ في 
تشكيل الحكومة وكسب ثقة البرلمان؟

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ابلنظر إىل هذه النتيجة املوزعة على عدد من األطياف السياسية املتباينة، فإن أي فصيل منها 
مل يصــل إىل نتيجــة متكنــه مــن تشــكيل احلكومــة وضمــان تصويــت أغلبيــة أعضــاء الربملــان عليهــا. 
وملــا كانــت حركــة النهضــة هــي الــي حــازت أكثــر املقاعــد الربملانيــة، فإهنــا املعنيــة دســتورايً ابقــراح 
رئيــس احلكومــة، والبحــث عــن والءات سياســية تضمــن حيــازة حكومتــه علــى ثقــة الربملــان، وقــد 
حرصــت النهضــة علــى تقــدمي شــخصية مســتقلة؛ لعــدد مــن االعتبــارات الداخليــة واخلارجيــة، وكان 
احلبيــب اجلملــي هــو املقــرح، لكونــه مســتقًا أواًل، وللخــروج مــن أزمــة االســتقطاب السياســي احلــاد 
يف املشــهد التونســي، يف ظــل حالــة عــدم الثقــة الــي تعيشــها الكتــل الربملانيــة املتباينــة أيديولوجيــاً. 
وقــد وصفــت النهضــة مرشــحها أبنــه »شــخصية مشــهود هلــا بنظافــة اليــد، والتحمــس خلدمــة الدولــة 

وحماربــة الفســاد، والتطلــع إىل إحــداث نقلــة إجيابيــة يف حيــاة التونســيات والتونســين«.

هــذا اخليــار دعــا حركــة النهضــة إىل البحــث عــن حتالفــات يف إطــار الكتــل الفائــزة، بعيــداً عــن 
القــوى احملســوبة علــى النظــام الســابق وقلــب تونــس، احلــزب الفائــز اثنيــاً الــذي أعلــن عــدم مشــاركته 
مــع النهضــة واختيــار مربــع املعارضــة، وأعلنــت هــي األخــرى عــدم مشــاركته يف احلكومــة علــى خلفيــة 
هتــم الفســاد والتهــرب الضريــي املوجهــة لرئيســه نبيــل القــروي، وهــذه املواقــف احلديــة رمبــا تكــون 
ســابقة ألواهنــا، يف ظــل البحــث عــن ضمــاانت اســتمرار العمليــة السياســية. يف حــن اشــرط حــزب 
التيــار الدميقراطــي يف وقــت ســابق احلصــول علــى وزارات ســيادية لقبــول الدخــول يف مفاوضــات 
تشــكيل احلكومــة، كالداخليــة والعــدل واإلصــاح اإلداري، واشــرطت حركــة الشــعب عــدداً مــن 
الشــروط بعضهــا خيــص السياســة الداخليــة، وتتمثــل يف اســتبعاد حكومــة التكنوقــراط، والعــدول عــن 
خيــار خصخصــة املؤسســات العامــة واحملافظــة علــى القطــاع العــام، وأخــرى هلــا عاقــة ابلسياســة 
اخلارجية كالنأي عن االخنراط يف احملاور اإلقليمية، كما اشرط ائتاف الكرامة استثناء املاحقن 
يف هتــم الفســاد أو احملســوبن علــى النظــام الســابق، ورغــم املشــاورات الــي قــام هبــا اجلملــي ملقاربــة 
هــذه الشــروط، واســتعداده منــح حقيبــة العــدل واإلصــاح اإلداري للتيــار الدميقراطــي، والتوافــق 
علــى شــخصية أخــرى لــوزارة الداخليــة، فــإن املشــاورات وصلــت إىل طريــق مســدود، وأعلــن التيــار 
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انســحابه منهــا، مث تبعــه حــزاب حركــة الشــعب وحتيــا تونــس.

كانــت اجلولــة األوىل مــن املشــاورات مفضلــة خيــار احلكومــة االئتافيــة علــى حكومــة الكفــاءات، 
لكنهــا مل تصــل إىل نتيجــة متفــق عليهــا، ليفضــل بعدهــا احلبيــب اجلملــي خيــار حكومــة الكفــاءات 
الــي مل تلــق موافقــة برملانيــة، وصــوت ضدهــا )134( عضــواً ملــربرات عــدة؛ بعضهــا يتعلــق بطبيعــة 
األمســاء املقرحــة كاهتــام بعضهــا ابلفســاد وعــدم الكفــاءة، أو شــبهة االنتمــاء ألحــزاب وقــوى 
سياســية كاالنتمــاء للنهضــة الــذي ميثــل عقــدة لــدى خصومهــا، أو االنتمــاء للنظــام الســابق الــذي 
ميثــل هــو اآلخــر عقــدة لــدى قــوى حمســوبة علــى الثــورة، مــن ضمنهــا النهضــة، الــي مل توافــق علــى 

بعــض األمســاء املطروحــة.

وكانــت حركــة النهضــة قــد عــربت، يف وقــت ســابق، عــن »تقبلهــا بــكل دميقراطيــة لقــرار حجــب 
الثقــة عــن حكومــة اجلملــي؛ ابعتبــاره يدخــل ضمــن العمليــة الدميقراطيــة وضمــن اآلليــات الدســتورية 
املعتمــدة يف تكويــن احلكومــة بعــد االنتخــاابت«، داعيــة إىل تشــكيل حكومــة »وحــدة وطنيــة 

توافقيــة علــى أرضيــة اجتماعيــة يف مســار الثــورة«.

أسباب خارجية 

هنــاك أســباب أخــرى خارجيــة يشــر إليهــا البعــض تتعلــق بطبيعــة العمليــة الدميقراطيــة يف تونــس، 
وكوهنــا النمــوذج األفضــل مقارنــة ببقيــة الــدول الــي انطلقــت فيهــا احتجاجــات 2011، وهلــذا تصــر 
بعــض الــدول اخلارجيــة القريبــة مــن املشــهد التونســي علــى إفشــال هــذا النمــوذج، وقــد اســتخدمت 
خمتلــف الوســائل حــى ال تتــم املوافقــة علــى حكومــة الكفــاءات املقرحــة، حســب تصرحيــات النائــب 

التونســي املســتقل، الصحــي مســارة، والقيــادي يف حركــة النهضــة، رفيــق عبــد الســام.

املشــهد  داخــل  االســتقطاب  حــدة  تصاعــد  علــى  مؤشــراً  يعــد  الكفــاءات  حكومــات  رفــُض 
السياســي التونســي، الــذي وصــل إىل حــد اهتــام بعــض القــوى السياســية ابلــوالء للخــارج، كقلــب 
تونــس مثــًا، يف بلــد حتيــط بــه عــدد مــن الــدول الــي ال تــزال أغلبهــا مل تصــل إىل هــذه املرحلــة، 
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وتــرى يف هــذا النمــوذج مهــدداً لبقائهــا، إضافــة إىل األحــداث الــي يعيشــها اجلــوار التونســي، والــي 
تســعى الــدول املتدخلــة هنــاك إىل تســوية األرضيــة السياســية ملصلحتهــا يف اجلزائــر وليبيــا وتونــس، 

مبــا يضمــن أتثرهــا يف امللفــات املتعــددة داخليــاً وخارجيــاً يف هــذه الــدول.

اآللية الدستورية لتشكيل احلكومة
حبســب املــادة 89 مــن الدســتور التونســي، فــإن الفعــل الدســتوري بعــد إعــان نتيجــة االنتخــاابت 
يكــون كاآليت: »يف أجــل أســبوع مــن اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة لانتخــاابت، يكلــف رئيــس 
اجلمهوريــة مرشــح احلــزب أو االئتــاف االنتخــايب املتحصــل علــى أكــرب عــدد مــن املقاعــد مبجلــس 
نــواب الشــعب بتكويــن احلكومــة خــال شــهر جيــّدد مــرة واحــدة، ويف صــورة التســاوي يف عــدد 
املقاعــد يُعتمــد للتكليــف عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا. عنــد جتــاوز األجــل احملــدد دون تكويــن 
احلكومــة، أو يف حالــة عــدم احلصــول علــى ثقــة جملــس نــواب الشــعب، يقــوم رئيــس اجلمهوريــة يف 
أجــل عشــرة أايم إبجــراء مشــاورات مــع األحــزاب واالئتافــات والكتــل النيابيــة لتكليــف الشــخصية 

األقــدر مــن أجــل تكويــن حكومــة يف أجــل أقصــاه شــهر«.

ومــن خــال مــا ســبق فــإن اإلجــراءات املتعلقــة بتشــكيل احلكومــة تبــدأ مــن اختيــار احلــزب الفائــز 
لرئيــس احلكومــة، وتكليــف الرئيــس إايه بتشــكيلها، وينتهــي مــن التشــكيل يف غضــون شــهر، وميــدد 
لــه شــهر اثٍن يف حــال التعــذر، ويف حــال انتهــاء املــدة، أو عــدم تصويــت اجمللــس، فــإن رئيــس 
اجلمهوريــة يقــوم ابقــراح شــخصية جديــدة، يف غضــون عشــرة أايم، وهــو مــا حــدث فعــًا ابختيــار 
إليــاس الفخفــاخ، واملــدة احملــددة لــه دســتورايً الختيــار احلكومــة وعرضهــا علــى اجمللــس شــهر فقــط.

إعالن الرئيس ومواقف األحزاب
بعــد إعــان الرئيــس التونســي تكليــف إليــاس الفخفــاخ بتشــكيل احلكومــة، أكــد الفخفــاخ أنــه 
ســيعمل علــى أن تتكــون حكومتــه مــن »فريــق مصغــر منســجم وجــدي، جيمــع بــن الكفــاءة واإلرادة 

السياســية القويــة، والوفــاء للثوابــت الوطنيــة وأهــداف الثــورة«.
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ابلقــرار،  ترحيبهــا  عــن  نواهبــا،  بعــض  لســان  علــى  التونســية،  األحــزاب  بعــض  عــربت  وبينمــا 
اعرضــت أخــرى، حيــث أفــاد أمــن عــام التيــار الدميقراطــي، حممــد عبــو، أن حزبــه ملتــزم إبجنــاح 
احلكومــة، وكان نــواب مــن أحــزاب التيــار الدميقراطــي وحتيــا تونــس قــد عــربوا عــن ترحيبهــم ابلقــرار، 
وينتظــرون املوقــف الرمســي مــن أحزاهبــم الــذي ســيتحدد بنــاء علــى معرفــة تركيبــة احلكومــة وبرانجمهــا 
االنتخــايب، لتحديــد املوقــف منهــا، وألن الكتلتــن مهــا مــن اقرحتــا الفخفــاخ علــى رئيــس اجلمهورية، 

فــإن هنــاك فرصــة لدعــم كتلهــم الربملانيــة- الــي تصــل إىل 36 عضــوًا- لــه.

النائــب عــن حركــة النهضــة عمــاد اخلمــري أشــار، يف تصريــح إلذاعــة موزامبيــك، إىل أن النهضــة 
ال ترفــع فيتــو ضــد رئيــس احلكومــة، مشــراً إىل أن النهضــة تدعــم حكومــة وحــدة وطنيــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن جنــاح احلكومــة الثانيــة قــد يؤثــر يف شــعبية النهضــة فــإن خيــار دعــم حكومــة الفخفــاخ 
رمبــا أفضــل هلــا مــن الســر يف انتخــاابت جديــدة قــد ال تكــون نتائجهــا مرضيــة، ويف ظــل وضــع 
اقتصــادي مؤثــر، كمــا أن مــن الصعــب تشــكيل حكومــة جديــدة دون وجــود النهضــة؛ لكوهنــا 
املكــون األبــرز يف الربملــان، ورغــم اعــراض بعــض قياداهتــم، فإنــه يبــدو أهنــم ســيصوتون للفخفــاخ، 
لكونــه عمــل معهــا يف حكومــات ســابقة، وحــى تتمكــن مــن تثبيــت الربملــان الــذي يرأســه رئيســها 

راشــد الغنوشــي، وتغليبــاً للوضــع الداخلــي، وقطــع الطريــق أمــام التدخــات اخلارجيــة.

وقــد محّــل القيــادي يف حــزب قلــب تونــس، عيــاض اللومــي، يف تصريــح لوكالــة تونــس إفريقيــا 
لألنبــاء )الوكالــة الرمسيــة(، رئيــس اجلمهوريــة مســؤولية اختيــار الفخفــاخ، واصفــاً احلكومــة أبهنــا 
حكومــة الرئيــس، وأن حزبــه ســيحدد موقفــه مــن احلكومــة مــن خــال الربانمــج الــذي ســتقدمه.

أمــا ائتــاف الكرامــة فقــد أبــدى، علــى لســان انئبــه ســيف الديــن خملــوف، اســتغرابه مــن تكليــف 
إليــه رئيــس احلكومــة  الــذي ينتمــي  الفخفــاخ، العتبــارات تعــود إىل احلجــم االنتخــايب للحــزب 
املكلــف )التكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل واحلــرايت(، وحمدوديــة مــن اقرحــه مــن النــواب 
هلــذا املنصــب، مبــدايً ختوفــه مــن االختيــار واملــآالت. وقــد قــدم ســيف الديــن خملــوف شــروط كتلتــه 
وختوفاتــه للفخفــاخ يف لقائــه األول بــه، مؤكــداً أولويتهــم املتعلقــة ابلربانمــج والطــرح الثــوري وكرامــة 
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التونســي.

هنــاك أحــزاب أكــدت كذلــك أتييدهــا للقــرار رغــم حمدوديــة أعضائهــا يف الربملــان؛ كحــزب نــداء 
تونــس وحــزب البديــل، يف حــن يعــد احلــزب الدســتوري هــو الوحيــد الــذي أعلــن موقفــه الرافــض هلــذا 
االختيــار مؤكــداً أن احلــزب لــن يصــّوت حلكومــة إليــاس الفخفــاخ، كمــا جــاء علــى لســان رئيســته 

عبــر موســى.

السيناريوهات
كان إعان الرئيس التونسي تكليف الفخفاخ بتشكيل احلكومة التونسية هو اخليار الدستوري 
لتشــكيل احلكومــة اجلديــدة ونيــل الثقــة، أو الدخــول يف  الثــاين، وأمــام الفخفــاخ ثاثــون يومــاً 

انتخــاابت جديــدة، وهــذا مــا يضعنــا أمــا ســيناريوهن رئيســين:

-  السيناريو األول: جناح الفخفاخ يف تشكيل احلكومة وكسب ثقة الربملان 

يفــرض هــذا الســيناريو جنــاح رئيــس احلكومــة املكلــف يف التشــاور مــع الكتــل السياســية احلاليــة، 
وتشــكيل حكومــة جديــدة، وضمــان تصويــت أغلبيــة الربملــان عليهــا، وهــذا الســيناريو لــه نقــاط قــوة 

تعــزز إمكانيــة حتققــه، مثــل: 

1-  اخليــار التوافقــي الــذي عرفــت بــه التجربــة التونســية بعــد الثــورة، وهــي وإن كانــت متعــددة 
الــرؤى، ومتباينــة األهــداف، تفضــي إىل حــل توافقــي يف األخــر، كمــا حصــل يف االســتحقاقات 

االنتخابيــة الســابقة.

2-  أن الرافضــن للحكومــة الســابقة ليســوا علــى كتلــة واحــدة، فقــد مجعتهــم حتفظــات متعــددة 
علــى شــخصيات موجــودة يف حكومــة اجلملــي.

3-  أتزم اجلــوار الليــي وتعــدد األطــراف اخلارجيــة الراميــة إىل حتقيــق أهدافهــا علــى حســاب 

مصلحــة تونــس، وهــو مــا قــد يــؤزم فرصــة إعــادة االنتخــاابت حبــد ذاهتــا والذهــاب ابلبــاد إىل فــراغ 
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سياســي ال حتمــد عواقبــه.

4-  االنتخــاابت ليســت مضمونــة النتائــج ألحــد مــن هــذه األطــراف، وليــس مــن املؤكــد أن 
تكــون النتيجــة مغايــرة عــن ســابقتها، وإعادهتــا قــد تدخــل الكتــل املوجــودة يف مغامــرة سياســية قــد 

ال حيمــد عقباهــا.

5-  عــزوف الشــعب عــن االســتحقاقات االنتخابيــة، ويف حــال ُحــلَّ الربملــان فمــن املرجــح أن 

تتــدىن نســبة املشــاركة وزايدة الســخط الشــعي مــن القــوى السياســية املتصارعــة.

-  السيناريو الثاين: إعادة االنتخاابت 

تعــد مســألة إعــادة االنتخــاابت هــي اخليــار الثــاين يف حــال مل يســتطع الفخفــاخ احلصــول علــى 
ثقــة الربملــان، وهــذا الســيناريو تعــززه نقــاط القــوة التاليــة:

1-  ضعــف احلاضنــة السياســية لرئيــس احلكومــة املكلــف، فحزبــه مل يتحصــل علــى أي مقعــد يف 

الربملــان، ورغــم اســتقالته مــن حزبــه بعــد تكليفــه بتشــكيل احلكومــة، فــإن خيــار الرفــض يبقــى أمــراً 
وارداً.

2-  معارضــة بعــض األحــزاب، كاحلــزب الدســتوري، للقــرار، وعــدم تفاعــل كتــل أخــرى كانــت يف 
صــف احلكومــة الســابقة، كائتــاف الكرامــة، وحــرص بعــض الكتــل الربملانيــة علــى البقــاء يف صــف 
املعارضــة، ككتلــة أمــل وعمــل، وهــذا حيتــم عليهــا التصويــت ضــد احلكومــة، حســب املــادة )46( 

الدســتور. مــن 

3-  شــروع قلــب تونــس، الكتلــة الفائــزة اثنيــاً يف الربملــان، يف تشــكيل تكتــل معــارض، مكــون 

مــن 93 برملانيــاً، حســب إعــان رئيــس احلــزب نبيــل القــروي، ويف حــال جنــح هــذا املشــروع، فــإن 
ذلــك ســيقلب موازيــن القــوى داخــل الربملــان، لكــن اخلافــات العميقــة بــن قلــب تونــس وحتيــا 
تونــس الــذي ادعــى وجــوده يف التكتــل قــد ال ترجــح جنــاح حتالــف مــن هــذا القبيــل، إضافــة إىل كــون 
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الفخفــاخ مقرحــاً مــن قبــل حتيــا تونــس والتيــار الدميقراطــي.

4-  التدخــات اخلارجيــة الراميــة إىل إفشــال العمليــة الدميقراطيــة يف تونــس، والــي أشــار إليهــا 
بعــض أعضــاء الربملــان يف جلســة الربملــان الــي مت التصويــت فيهــا ضــد حكومــة اجلملــي املقرحــة.

5-  التحــدي املتعلــق بطبيعــة احلكومــة؛ هــل ســتكون حكومــة وحــدة وطنيــة، منفتحــة علــى كل 
املكــوانت، ومــن ضمنهــا غــر الثوريــة، أم تســتثي خصــوم الثوريــن، إضافــة إىل طبيعــة الربانمــج 

املقــدم، واخلطــاب الثــوري الــذي اختفــى ســابقاً. 

خامتة
تدخــل تونــس يف منعطــف سياســي مل تدخــل مثلــه مــن بعــد الثــورة، وهــذا قــد حيتــم علــى القــوى 
السياســية إبــداء مرونــة فيمــا يتعلــق ابلتعاطــي مــع رئيــس احلكومــة اجلديــد، خشــية الدخــول يف رهــان 
انتخــايب قــد ال تكــون نتائجــه مرضيــة ألحــد، هــذا يف حــال مسحــت الظــروف إبقامــة انتخــاابت، 
يف ظــل اجلــدل الدائــر حــول قانــون االنتخــاابت، إضافــة إىل الوضــع االقتصــادي اهلــش، والسياســي 
املتــأزم، واحمليــط امللتهــب، ويبــدو أن الســيناريو األول هــو املرجــح يف حــال قــررت األحــزاب املقرحــة 
للفخفــاخ التصويــت لــه، كتحيــا تونــس والتيــار الدميقراطــي وأتييــد حركــة الشــعب، وتصــل كتلــة 
عضــواً(؛   54( النهضــة  انضمــام كتلــة  ويُرجــح  عضــواً،   )51( إىل  الثاثــة  األحــزاب  هــذه 
لاعتبــارات الســابقة، ويف حــال انضمــام كتــل اإلصــاح الوطــي واملســتقبل وائتــاف الكرامــة فــإن 
العــدد ســيتجاوز األغلبيــة املطلوبــة )109(، وإذا مت احتــواء اجلميــع يف احلكومــة، ومــن ضمنهــم 
الكتــل غــر الثوريــة، فــإن ذلــك رمبــا ســيكون أنســب وأكثــر اســتقراراً يف املرحلــة املقبلــة، وســيتعزز 
كذلــك رجحــان هــذا الســيناريو إذا مــا أقــدم الفخفــاخ علــى تعيــن األمســاء املقرحــة مــن قبــل الكتــل 
الربملانية لرائســة احلكومة كوزراء يف التشــكيلة احلكومية الي ســيقدمها، إضافة إىل ســرته يف اجملال 
االقتصــادي، ومسعتــه النزيهــة، وميولــه الثوريــة الواضحــة، وليرباليتــه االجتماعيــة، وهــو مــا قــد جيمــع 

قرطــاج )الرائســة( وابردو )الربملــان( والقصبــة )احلكومــة( علــى كلمــة ســواء.
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امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 
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حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
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- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




