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مقدمة
تعــد تونــس مــن أكثــر بلــدان الربيــع العــريب اســتقراراً بعــد ثــورة 14 يناير/كانــون الثــاين 
2011 إىل اآلن، وهــذا االســتقرار النســي مســح هلــا ابلدخــول يف ديناميكيــة جديــدة، 
وســاعدها يف العمليــة االنتقاليــة، وبقــدر مــا كانــت التعدديــة احلزبيــة يف البلــد تعــاين مــن 
االختنــاق الكبــري قبــل الثــورة، فقــد تبدلــت املعطيــات جــذرايً، ومعهــا تغــريت الســاحة 
السياســية، وُفكــت القيــود عــن التعدديــة احلزبيــة، ومُســح مبيــالد األحــزاب اجلديــدة وتطويــر 
التنظيمــات املناضلــة، وهبــذا انفجــر املكبــوت السياســي، وظهــرت علــى الســاحة أعــداد 
كثــرية مــن األحــزاب، إضافــة إىل مــا حصــل مــن إصالحــات دســتورية أســهمت يف بنــاء 
النظــام السياســي اجلديــد، وترســيخ حريــة الــرأي والتعبــري، وانتظــام العمليــات االنتخابيــة؛ 
الرائســية والربملانيــة والبلديــة، الــي أســهمت هــي األخــرى يف اســتمرار أتســيس األحــزاب 
السياســية اســتعداداً خلــوض العمليــة االنتخابيــة، كمــا أن اخلالفــات داخــل األحــزاب 
يتســبب بعضهــا يف أتســيس كيــاانت حزبيــة جديــدة، مــن جــراء االنشــقاقات املتكــررة الــي 

أضحــت إحــدى إشــكاالت العمليــة احلزبيــة.

مسحــت الثــورة، واإلصالحــات الــي تلتهــا، للمكــوانت السياســية املنفيــة خــارج البــالد 
مــن خمتلــف املشــارب الفكريــة، أو تلــك احملاصــرة داخلهــا، ابلظهــور والتعبــري عــن نفســها، 
انطالقــاً مــن مظالهتــا السياســية املتعــددة، وقــد حرصــت هــذه التيــارات علــى التشــكل 
السياســي والظهــور العلــي، والتعبــري عــن خلفياهتــا الفكريــة وبراجمهــا السياســية، إال أن كل 
تيــار مــن هــذه التيــارات ليــس ممثــاًل بوجــه سياســي واحــد، وقــد تتغــري املعادلــة احلزبيــة عنــد 
بعضهــم بــني حــني وآخــر، فضــاًل عــن النــزوح السياســي الــذي تلجــأ إليــه بعــض الرمــوز 

بســبب اخلالفــات املتكــررة.

برهنــت تونــس بعــد الثــورة أهنــا أرض خصبــة لنمــو األحــزاب، وقــد أســهمت العمليــة 
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احلزبيــة نوعــاً مــا يف ترســيخ مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، ومحلــت نســبياً مهــوم اجملتمــع 
وتطلعاتــه والدفــاع عــن مصــاحل املواطنــني وحقوقهــم العامــة واخلاصــة، ســواء تلــك األحــزاب 
الي شاركت يف احلكم وأسهمت يف صناعة القرار، أو أحزاب املعارضة الي تـَُعدُّ مراقبة 
ألداء األحــزاب احلاكمــة وحماســبة هلــا، وبقــدر مــا نشــطت األحــزاب التونســية يف شــق 

طريقهــا حنــو املواطــن التونســي، فــإن كثــرياً منهــا ال يــزال يعــاين مــن اختــالالت متعــددة.

تتنــاول هــذه الدراســة أبــرز التيــارات الفكريــة واملذهبيــة يف تونــس، وخاصــة تلــك التيــارات 
السياسية الفاعلة وذات احلضور الربملاين من بعد الثورة إىل اآلن، ومن ابب مقاربة تلك 
املكــوانت وإعــادة نظمهــا حســب الفكــرة األكثــر قــرابً عملــت الدراســة علــى تقســيمها 
حســب التيــارات العريضــة، وهــذه العمليــة يف التقســيم، وخصوصــاً التيــارات السياســية، 
قــد تكــون ســابقة نوعــاً مــا لعمليــة التموضــع احلــزيب يف فــرتات االنتقــال الدميقراطــي الــي 
يكــون للمجــال السياســي فيهــا منطقــه اخلــاص املختلــف عــن ســياقات التحــرر الوطــي أو 
ســياقات مقاومــة االســتبداد، ومــن أهــم منجــزات االنتقــال الدميقراطــي هــو الســماح ببنــاء 
جمــال سياســي جديــد، غــري اجملــال السياســي املتشــكل يف األوضــاع الســابقة القائــم علــى 
تقســيم الســاحة احلزبيــة إىل تيــارات أيديولوجيــة وعائــالت فكريــة، وقــد حتتــاج العمليــة 
احلزبيــة يف املســتقبل إىل ضمهــا إىل شــبكة قــراءة جديــدة ومركبــة تعتمــد نوعيــة اخليــار 

احلــزيب أو الوضــع السياســي أو االجتماعــي أو الثقــايف.

هــذا التقســيم ال يعــي ابلضــرورة تلــك احلديــة الــي متثلهــا دالالت هــذه املصطلحــات، 
حســب  ويغيــب  حيضــر  األيديولوجــي  فالعامــل  السياســية،  التيــارات  عنــد  وخصوصــاً 
االســتدعاءات املختلفــة، مــع مالحظــة أن بعــض الشــخصيات يف هــذه األحــزاب عابــرة 
لأليديولوجيــا، وبعضهــا قــد حيمــل أيديولوجيــا أخــرى غــري تلــك الــي يتبناهــا حزبــه، إضافــة 
إىل أن العامــل األيديولوجــي قــد يكــون حاضــراً يف الصفــوف القياديــة األوىل لألحــزاب 

أكثــر منــه يف حواضنهــا االنتخابيــة وشــرائحها املتعــددة.
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إىل جانــب هــذه التيــارات املختلفــة هنــاك فاعلــون سياســيون حمليــون خــارج بيئــة العمــل 
احلــزيب، مــن النقــاابت واالحتــادات، وقــد كان مــن خصائــص احلركــة النقابيــة التونســية يف 
مراحــل التشــكل األوىل الربــط بــني العمــل النقــايب والوطــي يف آن واحــد، وهلــذا بــرزت 
مؤسسات نقابية مهتمة ابلشأن العام كاالحتاد العام التونسي للشغل، الذي قام أبدوار 
سياســية خمتلفــة قبــل الثــورة وبعدهــا، تتمثــل يف توجيــه األحــداث ومجــع الفرقــاء واملشــاركة 
املباشــرة يف بعــض امللفــات السياســية، مســتفيداً مــن خرباتــه الطويلــة، وشــبكة عالقاتــه 
الواســعة داخليــاً وخارجيــاً، ووجــوده يف القطاعــات املختلفــة املدنيــة واإلعالميــة، ويــرى 
االحتــاد نفســه أكــرب رمبــا مــن األحــزاب القائمــة، بــل إن كثــرياً مــن القيــادات السياســية 
خرجــت مــن رحــم االحتــاد. وملــا كان االحتــاد ليــس حــزابً سياســياً ابملعــى القانــوين فإنــه 
خيــرج عــن نطــاق الدراســة، وكذلــك بقيــة املكــوانت النقابيــة وجمموعــات املصــاحل ورجــال 
األعمــال، الذيــن يــؤدون أدواراً سياســية خمتلفــة، قــد تفــوق يف بعــض األحيــان أدوار كثــري 

مــن األحــزاب؛ لكنهــا لــن تكــون حمــوراً يف الدراســة للســبب ذاتــه.

تتنــاول هــذه الدراســة ثالثــة حمــاور رئيســية، يتــوىل احملــور األول منهــا التعريــف ابملشــهد 
السياســي التونســي قبــل الثــورة، وكيــف أســهمت أجــواء مــا بعــد الثــورة يف إعــادة تشــكيل 
اخلارطــة السياســية اجلديــدة، وســيعرج علــى التعريــف ببعــض اإلصالحــات الدســتورية 
وأثرهــا يف العمليــة السياســية، واالســتحقاقات االنتخابيــة الــي متــت، ودورهــا يف إعــادة 

تشــكيل التحالفــات والــوالءات.

التيــار  القائمــة، وهــي:  التيــارات  الدراســة رصــد ألغلــب  هــذه  مــن  الثــاين  احملــور  يف 
اليســاري، والتيــار القومــي، والتيــار السياســي اإلســالمي، والقــوى املنحــدرة مــن منظومــة 
احلكــم قبــل الثــورة، مث التيــارات املذهبيــة والرتبويــة وعالقتهــا ابلسياســة، حيــث تعــد هــذه 
التيــارات عريقــة يف املشــهد التونســي، وقــد مــرت مبحطــات متعــددة، تعــود جــذور بعضهــا 
إىل زمــن االســتعمار الفرنســي، وبعضهــا أقــدم مــن ذلــك، خصوصــاً التيــارات املذهبيــة، 
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وقــد تشــكلت بعــض التيــارات السياســية يف البدايــة بصفتهــا تيــارات مقاومــة لالحتــالل 
ورافضــة للوجــود اخلارجــي، ومــا تــال ذلــك مــن حمطــات سياســية متعــددة، ُمنعــت فيهــا 
مــن النشــاط، ابســتثناء تلــك املكــوانت القريبــة مــن النظــام، حــى قيــام الثــورة ومــا أعقبهــا 
من مواقف سياســية خمتلفة، واســتقطاابت متكررة ســامهت يف األداء السياســي التونســي 
ومــا زالــت إىل اآلن، وإن اختلفــت املظــالت وتعــددت الالفتــات، واحلديــث عــن هــذه 

املكــوانت ســيقتصر علــى أدائهــا احلــزيب بعــد الثــورة. 

أمــا احملــور الثالــث فيتنــاول مســتقبل العمليــة احلزبيــة والتحــول الدميقراطــي يف تونــس، 
ودور العمليــة احلزبيــة يف صناعــة التحــول الدميقراطــي، إضافــة إىل التحــدايت املســتقبلية 
الــي تواجههــا العمليــة السياســية يف تونــس سياســياً واقتصــادايً، وحــى تلــك الــي هلــا 
عالقــة ابلشــأن اإلقليمــي والــدويل، وإىل أيــن تصــري هــذه التجربــة يف ظــل هــذه التحــدايت 

املختلفــة.

نرجــو أن تشــكل هــذه الدراســة انفــذة جديــدة ملعرفــة التشــكيالت احلزبيــة الفاعلــة بعــد 
الثــورة التونســية، وأن تســهم يف إعــادة قــراءة هــذه التجربــة ابلطريقــة الــي تعــزز الوعــي 
وتســهم يف معرفــة الواقــع العــريب وتفاعالتــه املتعلقــة بتطلعــات شــعوب املنطقــة وآماهلــا، 
بنــاء علــى أن التجربــة التونســية مبعــث أمــل للقــوى املناديــة ابحلريــة والتغيــري يف املنطقــة، 
ويف نفــس الوقــت تــرى فيهــا بعــض القــوى مصــدر إزعــاج وموضــع قلــق، وخصوصــاً تلــك 

الــي تتخــذ موقفــاً حــدايً مــن ثــورات الربيــع العــريب.
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المحور األول: خلفية المشهد السياسي التونسي
خيتلف املشــهد السياســي يف تونس قبل 2011 وبعده، فكثري من التيارات مل تتمكن 
مــن التشــكل سياســياً قبــل الثــورة إال يف احلــدود الضيقــة أو خــارج البــالد، حــى فرضــت 
الثــورة احلــق ابلتنظيــم، ومــن خــالل ذلــك تغــريت اخلارطــة الفكريــة والسياســية لتونــس، 
وبــرزت تلــك املكــوانت املغيبــة عــن املشــهد، واســتحدثت أخــرى بصــورة واضحــة ورمسيــة 
يف أغلبهــا، ولكــن هــذا املشــهد، وخصوصــاً السياســي منــه، مل يســتقر علــى صــورة واحــدة 

مــا بعــد الثــورة.

يف املرحلــة الــي تلــت الثــورة التونســية أعيــد بنــاء النظــام وكتابــة دســتور جديــد لتونــس، 
توافقــت عليــه خمتلــف الشــرائح السياســية، وُأجــري عــدد مــن االنتخــاابت الدميقراطيــة، 
رائســية وبرملانيــة وبلديــة، تشــرف عليهــا هيئــة انتخابيــة مســتقلة، معنيــة بتســيري العمليــة 
االنتخابية، ولكل مرحلة إفرازاهتا املختلفة، الي تعيد رســم مشــهد التحالفات السياســية 

مــن جديــد.

أواًل: التعددية الحزبية قبل الثورة
اعتمــد النظــام السياســي يف تونــس، منــذ االســتقالل 1956 إىل آخــر هنايــة حكــم 
زيــن العابديــن بــن علــي، علــى دســتور 1959، وهــو الدســتور الــذي صيــغ مبــا يتوافــق 
مــع رغبــة رئيــس احلــزب الدســتوري رئيــس اجلمهوريــة احلبيــب بورقيبــة، حيــث رســخ فيــه 
الشــمولية ونظــام احلــزب الواحــد، وانفــرد ابلزعامــة الكاملــة، وخاصــة بعــد انتخابــه يف 18 
مــارس/آذار 1975 رئيســاً مــدى احليــاة، حمتكــراً كل الســلطات التنفيذيــة ومســيطراً علــى 
القضــاء، وحمتفظــاً بتعيــني أعضــاء الســلطة التشــريعية ابنتخــاابت شــكلية ال وجــود فيهــا 
ملنافســني، إىل أن حــدث االنقــالب عليــه يف ســنة 1987، وخلفــه زيــن العابديــن بــن 

علــي.
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جــاء بــن علــي إىل احلكــم بوعــود الدميقراطيــة، واملصاحلــة الوطنيــة، وحتديــد مــدة رائســة 
اجلمهوريــة، وبــدا مــن ميثــاق 1988 أنــه ســوف ينقــل تونــس مــن دولــة احلــزب الواحــد 
إىل دولــة التعدديــة، وظهــرت تونــس حينهــا واعــدة أكثــر مــن غريهــا، بســبب أوضاعهــا 
االجتماعية املتطورة نســبياً، ولكن الســبب احلقيقي لســخاء تلك الوعود كان حاجة بن 
علــي لبنــاء شــرعية شــعبية ووطنيــة لزعامتــه بعــد االنقــالب األبيــض وهنايــة مرحلــة بورقيبــة، 
حيــث أطلــق ســراح آالف املعتقلــني اإلســالميني، وتــربع النظــام بطريقــة احملاصصــة ملنــح 

أحــزاب املعارضــة 19 مقعــداً وبعدهــا 34 مقعــداً.
ويف انتخــاابت 1999 بــدأت األمــور أتخــذ منحــى آخــر بعــد فــوز بــن علــي أبكثــر 
مــن 99% مــن األصــوات، ورغــم خضــوع دســتور 1959 لســتة عشــر تعديــاًل، ســواء 
خــالل حكــم بورقيبــة أو زيــن العابديــن بــن علــي، فإهنــا مل حُتــدث تغيــرياً جوهــرايً يف بنيــة 
النظــام السياســي، خاصــة يف ابب احلــرايت السياســية، بــل علــى العكــس؛ فــإن تعديــل 
ســنة 2002 مســح للرئيــس ابلرتشــح أكثــر مــن ثــالث مــرات، وظــل حيافــظ علــى قــدر 
مــن التعدديــة املنضبطــة واملعارضــة املواليــة، الــي يطلــق عليهــا بعضهــم )أحــزاب الديكــور(، 
إضافــة إىل هامــش رمــادي مــن أحــزاب نصــف قانونيــة ال يســمح هلــا خبــوض االنتخــاابت، 

وأخــرى ممنوعــة)1(. 

تنوعــت األحــزاب التونســية زمــن حكــم بــن علــي بــني أحــزاب مواليــة، وهــي عناويــن 
سياســية ســطحية ال تقــوم علــى قاعــدة اجتماعيــة، وتقــوم ابلدفــاع عــن النظــام وتربيــر 
خطواتــه، وأخــرى تنتمــي إىل املعارضــة احلقيقيــة، ســواء املعــرتف هبــا أو املمنوعــة، الــي 
كانــت تعــاين أصنافــاً مــن التضييــق تبــدأ مــن منــع املناشــط إىل الســجن والنفــي لــآالف 
مــن القيــادات مــدة طويلــة، مثلمــا هــو حــال حركــة النهضــة، ويف هــذه املرحلــة متايــزت 

األحــزاب السياســية علــى ثالثــة أقســام:

)1(   عزمــي بشــارة، الثــورة التونســية المجيــدة بنيــة ثــورة وصيرورتهــا مــن خــال يومياتهــا، املركــز العــريب لألحبــاث ودراســة 
السياســات، قطــر، الطبعــة األوىل، 2012، ص155.
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القسم األول: أحزاب ممثلة في البرلمان
يعــد التجمــع الدســتوري الدميقراطــي علــى رأس هــذه األحــزاب، وهــو احلــزب احلاكــم 
منــذ االســتقالل إىل الثــورة بتســمياته املتعــددة. ُأســس عــام 1920 علــى يــد عبــد العزيــز 
الثعالــي، وقــد بــدأ عروبيــاً، مث حتــول إىل حــزب يصنــف مــن خــالل قياداتــه أبنــه علمــاين 
راديــكايل، وتــراوح موقفــه مــن الديــن بــني التوظيــف يف مرحلــة مقاومــة االســتعمار، إىل 
قــدر مــن املواجهــة املســتفزة حــى أواخــر الســتينيات، مث العــودة إىل سياســة التوظيــف 

واالحتــواء.

تضــاف إليــه األحــزاب اإلصالحيــة، مثــل حركــة الدميقراطيــني االشــرتاكيني الــي انشــقت 
ســنة 1974، وقامــت أبدوار مهمــة يف النضــال الدميقراطــي، قبــل أن يســتوعب بــن 
علــي قيادهتــا يف بدايــة التســعينيات لتصبــح مــن أحــزاب املــواالة وتســانده يف انتخــاابت 
2004؛ وأيضــاً حــزب الوحــدة الشــعبية الــذي تعــود جــذوره إىل حركــة الوحــدة الشــعبية 
الــي أسســها أمحــد بــن صــاحل وانشــقت عنــه أواخــر الســبعينيات؛ واالحتــاد الدميقراطــي 
عــام 1988؛ وحــزب  اللَذيــن أتسســا يف  التحــرري،  االجتماعــي  واحلــزب  الوحــدوي 
اخلضــر للتقــدم املنشــق عــن احلــزب االجتماعــي التحــرري؛ وخــالل ســنة 1993 حتــوَّل 
املاضــي، إىل حركــة  القــرن  الــذي أتســس يف عشــرينيات  التونســي،  الشــيوعي  احلــزب 
التجديــد بعــد عــدد مــن املراجعــات الفكريــة، ويف ســنة 2012 حتولــت حركــة التجديــد 

إىل حــزب املســار االجتماعــي.

القسم الثاني: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثلة في البرلمان
تتمثــل يف احلــزب الدميقراطــي التقدمــي )يســاري(، وهــو مــن األحــزاب املعارضــة البــن 
علــي، أتســس عــام 1983؛ والتكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل واحلــرايت )يســار 
الوســط(، الــذي أتســس يف 1994، إثــر انشــقاق عــدد مــن قيــادات حركــة الدميقراطيــني 
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االشــرتاكيني املعارضــني الحتــواء حركتهــم مــن طــرف نظــام بــن علــي، وهــو كذلــك مــن 
األحــزاب املعارضــة، وكان لــه حضــور قــوي عقــب الثــورة مباشــرة، مث تالشــى.

القسم الثالث: أحزاب محظورة
 تتقدمهــا حركــة النهضــة الــي تعــد امتــداداً حلركــة االجتــاه اإلســالمي، عــام 1981، وقــد 
تعرضــت حلملــة اســتئصال بدايــة مــن ســنة 1990 حــى قيــام الثــورة، أدت إىل ســجن 
عشــرات اآلالف ونفــي اآلالف واستشــهاد املئــات؛ مث حــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة 
)يســار الوســط( الــذي أتســس يف 2001، وهــو مــن األحــزاب املعارضــة للنظــام منــذ 
الشــيوعية،  األحــزاب  أكــرب  مــن  وهــو  التونســي،  الشــيوعي  العمــال  أتسيســه؛ وحــزب 
أتســس عــام 1986. وقــد ظلــت قيــادات هــذه األحــزاب مالحقــة يف ســنوات مــا قبــل 

الثــورة)2(.
يف هذه احلقبة جرت العديد من الدورات االنتخابية، رائسية وتشريعية، ورغم السماح 
النســي واحملــدود لعــدد مــن األحــزاب السياســية القريبــة مــن النظــام أن تكــون يف الســلطة 
التشــريعية، فــإن ذلــك مل يفلــح يف تغطيــة الطابــع البوليســي للحــزب احلاكــم، حيــث انتهــج 
هــذا النظــام سياســة قمعيــة ممنهجــة حيــال كل املعارضــني، واســتخدم التعذيــب واالعتقــال 
أداًة للبطــش هبــم، واســتعان جبهــاز املخابــرات، وســخَّر القضــاء إلجــراء حماكمــات جائــرة، 
واســتخدم اإلعــالم لتشــويه املعارضــني، واعتمــد بشــكل كبــري يف هــذه اإلجــراءات علــى 
احلــزب احلاكــم وأجهــزة اإلعــالم واألجهــزة البوليســية، يف حــني ظــل دور اجليــش هامشــياً، 

بعيــداً عــن اإلدارة املباشــرة للحيــاة العامــة يف البــالد، قليــل العــدد والعتــاد)3(.

بشــكل عــام؛ كان النظــام السياســي التونســي يف عهــد بورقيبــة نظامــاً رائســياً مشوليــاً، 
قائمــاً علــى نظــام احلــزب الواحــد أغلــَب ســنوات حكمــه، ابســتثناء الســنوات األخــرية الــي 
اضطــر فيهــا إىل فتــح البــاب أمــام املعارضــة، فاعــرتف ببعضهــا وغــض الطــرف عــن بعضهــا 

)2(   املصدر نفسه، ص177.
ــة والكرامــة، الشــبكة  ــورة الحري ــورات الخــاص مــن االســتبداد. فصــل: تونــس ث ــي ث ــع العرب )3(   أمحــد كرعــود، الربي

العربيــة لدراســة الدميقراطيــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 2013، ص38.
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اآلخــر، وقبــل حبريــة التعبــري، مث حتــول إىل نظــام تعــددي شــكلي يف عهــد بــن علــي، 
مســموح فيــه لتلــك األحــزاب القريبــة مــن النظــام واملواليــة لــه ابلظهــور نســبياً، يف حــني 
تعرضــت فيــه التيــارات واألحــزاب املعارضــة األخــرى مــن كل التوجهــات ملختلــف أشــكال 
اإليــذاء؛ مــا بــني اإلقصــاء والســجن والنفــي والتعذيــب، وهكــذا كان اجلــو السياســي قبــل 

2011، حــى جــاءت الثــورة لتعيــد ترتيــب املشــهد السياســي مــن جديــد.

ثانياً: اإلصاحات الدســتورية بعد الثورة وانعكاســاتها على المشــهد 
السياسي 

بعــد فــرار بــن علــي أعلــن الوزيــر األول حممــد الغنوشــي، ويف اليــوم نفســه، توليــه رائســة 
اجلمهورية مؤقتاً؛ عماًل ابملادة 56 من الدستور، ويف اليوم الثاين أعلن اجمللس الدستوري 
إعــالن شــغور منصــب الرئيــس والعــودة للفصــل 57، ومــن مث تــوىل فــؤاد املبــزع، رئيــس 

جملــس النــواب، رائســة اجلمهوريــة مؤقتــاً.

شــهدت هــذه الفــرتة تغــري املشــهد السياســي يف تونــس، وذلــك ابالعــرتاف بعــدد مــن 
احلاكــم،  الدســتوري  احلــزب  وُحــلَّ  والرتخيــص ألحــزاب جديــدة،  احملظــورة،  األحــزاب 

وغابــت عــن املشــهد أغلــب األحــزاب املواليــة للنظــام الســابق.
وهبــذا تشــكل ثالثــي أمســك بزمــام الســلطة بعــد 14 يناير/كانــون الثــاين 2011، 
متكــون مــن كل مــن رئيــس اجلمهوريــة املؤقــت فــؤاد املبــزع، ووزيــره األول حممــد الغنوشــي 
الــذي خلفــه فيمــا بعــد الباجــي قايــد السبســي، واســتمرت هــذه الشــخصيات يف إدارة 
املرحلــة اجلديــدة مــا بعــد الثــورة، وهــو مــا مل يـَـرض بــه بعــض الثــوار، خاصــة دعــاة القطيعــة 
مــع نظــام بــن علــي، وكان مــن املهــام األساســية هلــذه احلكومــة املؤقتــة الدعــوة إىل هتيئــة 
شــروط صياغــة دســتور جديــد، بعــد تعليــق الدســتور القــدمي، وتنظيــم انتخــاابت رائســية 
خالل املدة احملددة دســتورايً بـ90 يوماً، وهي املدة احملددة لشــرعية الرائســة املؤقتة، لكن 
هــذه املــدة زادت عــن حدهــا لعــدة اعتبــارات، بعــد ذلــك تصاعــدت وتــرية االحتجاجــات 
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علــى حكومــة حممــد الغنوشــي الــذي اضطــر إىل االســتقالة، ومعهــا أصــدر الرئيــس املؤقــت 
يدعــو فيــه النتخــاابت جملــس وطــي أتسيســي يف 23 أكتوبر/تشــرين األول  مرســوماً 

2011 ويكــون مــن مهامــه صياغــة دســتور جديــد للبــالد يف غضــون ســنة)4(.
ُأجريــت هــذه االنتخــاابت يف موعدهــا احملــدد، وأســفرت عــن فــوز األحــزاب الــي كان 
هلــا موقــف واضــح حيــال النظــام السياســي قبــل الثــورة )حركــة النهضــة 89 مقعــداً، واملؤمتــر 
مــن أجــل اجلمهوريــة 29 مقعــداً، والتكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل واحلــرايت 20 
مقعــداً، وحصلــت العريضــة الشــعبية، وهــي قوائــم مســتقلة يقــف وراءهــا املنشــق عــن حركــة 
النهضــة حممــد اهلامشــي احلامــدي، علــى 26 مقعــداً(، وبذلــك متكنــت أحــزاب النهضــة 
واملؤمتــر والتكتــل مــن احلصــول علــى األغلبيــة يف اجمللــس، وقيــادة تونــس يف تلــك املرحلــة، 
وقــد ُشــكِّلت حكومــة ائتالفيــة برائســة األمــني العــام حلركــة النهضــة حينهــا محــادي جبــايل، 
كمــا انتخــب اجمللــس مصطفــى بــن جعفــر األمــني العــام حلــزب التكتــل رئيســاً للمجلــس 
الوطــي، واختــري منصــف املرزوقــي، رئيــُس حــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة، رئيســاً 

للجمهوريــة، وكان مــن أولــوايت هــذه املرحلــة صياغــة دســتور جديــد لتونــس)5(.

قضيــة  مركزيــة، وخاصــة  قضــااي  حــول  األوىل  بداايتــه  الدســتوري يف  النقــاش  متحــور 
املرجعيــة وموقــع الديــن يف الشــأن العــام وشــكل النظــام السياســي اجلديــد، وحــول النقطــة 
األخــرية تباينــت اآلراء؛ بــني مــن يــرى خطــورة النظــام الرائســي، بنــاء علــى أن نظــام بــن 
علــي كان نظامــاً رائســياً حــوَّل كل مصــاحل الدولــة خلدمــة احلــزب احلاكــم، ومبــا يضمــن 
بقــاء رئيســه يف الســلطة، ومــن مث فــإن هــذا الــرأي طــرح وبقــوة خيــار النظــام الربملــاين 
بصفتــه حــاّلً أمثــَل يــؤدي إىل اخلــروج مــن احلالــة الــي ضربــت تونــس يف حقبــة مــا قبــل 
الثــورة، ويضمــن عــدم هيمنــة رئيــس اجلمهوريــة مــرة أخــرى. ويف املقابــل هنــاك مــن رأى 
أمهيــة النظــام الرائســي، مــع حتويــل جــزء مــن صالحياتــه للربملــان، وبــني هــذا وذاك اعتمــد 

)4(   زوال ســهام، اإلصــاح الدســتوري فــي تونــس بعــد 2011م الســياقات والرهانــات الجديــدة، جملــة املفكــر، جامعــة 
حممــد خضــري، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية، العــدد )14(، ص470.

)5(   أمحد كرعود، مرجع سابق، ص47.
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نظــام يــوازن بــني صالحيــات رئيــس اجلمهوريــة وصالحيــات الربملــان؛ وذلــك ابلتوصــل 
إىل حــل توافقــي يشــبه الوصفــة الربتغاليــة يف نظــام أقــرب إىل الربملــاين يكــون فيــه الربملــان 
هــو الســلطة األصليــة ورئيــس احلكومــة هــو الشــخصية األبــرز يف الســلطة التنفيذيــة، أمــا 
رئيــس اجلمهوريــة فلــه صالحيــات مهمــة يف الدفــاع واخلارجيــة ومتثيــل الدولــة والقــدرة علــى 

التحكيــم، خاصــة أن انتخابــه مباشــرة مــن الشــعب. 

ضــم الدســتور التونســي اجلديــد مئــة وتســعة وأربعــني فصــاًل موزعــة علــى عشــرة أقســام؛ 
وهــو يُعــد مــن الدســاتري الطويلــة، وحُيســب هلــذا الدســتور، الــذي جــاء توافقيًّــا ابمتيــاز، 
وُكتــب مبفــردات تواكــب لغــة القــرن احلــادي والعشــرين، أنــه عــربَّ عــن إرادة أطيــاف واســعة 
مــن التونســيني، وكان للمجتمــع املــدين نصيــب يف صياغتــه، مؤكــداً النظــاَم اجلمهــوري 
وهويــة الدولــة التونســية وطبيعتهــا وتوجهاهتــا، وأن تونــس دولــة حــرة، مســتقلة، ذات 
ســيادة، اإلســالم دينهــا، والعربيــة لغتهــا، واجلمهوريــة نظامهــا، وهــي دولــة مدنيــة، تقــوم 
علــى املواطنــة، وإرادة الشــعب، وُعلويــة القانــون، وتســعى إىل حتقيــق العدالــة االجتماعيــة 

والتنميــة املســتدامة والتــوازن بــني اجلهــات.
يتنــاول البــاب الثــاين مــن الدســتور احلقــوق واحلــرايت؛ علــى غــرار احلــق يف الصحــة، 
واحلــق يف بيئــة ســليمة، واحلــق يف احليــاة، ويالحــظ النــصُّ علــى حقــوق مســتحدثة مثــل 
الــرأي  الفرديــة واجلماعيــة؛ كحريــة  احلــرايت  مــن  املعلومــة، ومجلــة  النفــاذ إىل  احلــق يف 
والنقــاابت واجلمعيــات،  والنشــر، وحريــة تكويــن األحــزاب  والتعبــري واإلعــالم  والفكــر 
وحريــة االجتمــاع والتظاهــر الســلميَّني، ابإلضافــة إىل حــرايت نوعيــة وخنبويــة؛ علــى غــرار 
حريــة اإلبــداع وحريــة البحــث العلمــي، واحلــرايت األكادمييــة، وحقــوق ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة وتكفــل الدولــة حبمايتهــم مــن كل متييــز ســلي، والتزامــات صرحيــة حبمايــة حقــوق 
املــرأة املكتســبة، مــع أتكيــد عــدم جــواز النيــل مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان وحرايتــه 
املضمونــة يف هــذا الدســتور، واحليلولــة دون عــودة االســتبداد أو تغيــري شــكل نظــام احلكــم 
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أو هويــة الدولــة أو االلتفــاف علــى ثوابــت اجملتمــع)6(.

اهتــم البــاب الثالــث ابلســلطة التشــريعية وكيــف ميارســها الشــعب مــن خــالل ممثليــه 
مبجلــس نــواب الشــعب، ابإلضافــة إىل تفصيــل مهامــه التشــريعية والرقابيــة، وأدوار رأَســي 
الســلطة التنفيذيــة )رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس احلكومــة( وصالحياهتمــا، وعــدم جــواز تــويل 
رائســة اجلمهوريــة أكثــر مــن دورتــني كاملتــني، متصلتــني أو منفصلتــني، وال جيــوز ألي 
تعديــل أن ينــال مــن عــدد الــدورات الرائســية ومددهــا ابلــزايدة، كمــا يؤكــد هــذا الدســتور 
العــدل، وعلويــة الدســتور،  اســتقاللية القضــاء واعتبــاره ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة 
وســيادة القانــون، ومحايــة احلقــوق واحلــرايت، كمــا ينظــم هــذا الدســتور أعمــال اهليئــات 
الدســتورية وهــي: هيئــة االنتخــاابت، وهيئــة االتصــال الســمعي البصــري، وهيئــة حقــوق 
اإلنســان، وهيئــة التنميــة املســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة، وهيئــة احلوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد، كمــا حــدد الدســتور طبيعــة الســلطة احملليــة الــي تقــوم علــى أســاس 
الالمركزيــة الــي تتجســد يف مجاعــات حمليــة تتكــون مــن بلــدايت وجهــات وأقاليــم، وتتمتــع 
اجلماعات احمللية ابلشخصية القانونية، وابالستقاللية اإلدارية واملالية، وتدير اجلماعات 

احملليــة جمالــس منتخبــة.

ومــن الواضــح أن هــذا البــاب حيظــى أبمهيــة خاصــة؛ إذ عــربَّ عــن تغــري جوهــري يف منــوال 
اإلدارة ابجتــاه تعزيــز الالمركزيــة.

بتفســري  يتصــل  والتاســع  الدســتور،  تعديــل  لطــرق  فقــد ُخصــص  الثامــن  البــاب  أمــا 
االنتقاليــة)7(. لألحــكام  ُخصــص  األخــري  والعاشــر  الدســتور، 

إضافــة إىل الدســتور اجلديــد الــذي متــت صياغتــه، كانــت هنــاك جهــود أخــرى تؤســس 

للدراســات،  اجلزيــرة  مركــز  الديمقراطــي،  االنتقــال  ومســتقبل  الجديــد  التونســي  الدســتور  اجلــرادي،  فتحــي     )6(
https://cutt.us/BTykK  ،2020/1/29 االطــالع:  اتريــخ   ،)2014/1/28(

)7(   املرجع نفسه.

https://cutt.us/BTykK
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للعدالــة االنتقاليــة واملصاحلــة اجملتمعيــة، وخاصــة عمــل هيئــة احلقيقــة والكرامــة الــي قامــت 
جبهدهــا الكبــري يف إطــار حتقيــق العدالــة االنتقاليــة واملصاحلــة الوطنيــة، لكــن مثــة ثغــرات 
حتتــاج إىل مزيــد مــن اإلصالحــات، ومــن ذلــك املوقــف مــن األخطــاء الوطنيــة الكــربى، 
الــي يفــرتض حفظهــا حــى ال يســمح بتكرارهــا مــن جديــد، فاملرحلــة الســابقة ليســت 
كلهــا خــرياً حمضــاً كمــا أهنــا ليســت شــراً حمضــاً، ومــن مث فــإن إعــادة تقييمهــا علــى ضــوء 
الثوابــت الوطنيــة مــن األمهيــة مبــكان حــى ال يعــاد إنتــاج املاضــي مــن جديــد، مــع األخــذ 
ابحلســبان أمهيــة أن تكــون تلــك القــراءات موضوعيــة إن مل تكــن مســتقلة، حــى يبقــى 
هلــذه الدراســات أثرهــا يف املســتقبل، ورغــم اجلهــود الــي بذلــت يف هــذا اجملــال فــإن الواقــع 

يدعــو ملزيــد مــن الدراســة واالســتفادة.

وهكذا جاءت ثورة 14 يناير 2011 لتعيد رسم املشهد السياسي واخلارطة السياسية 
مــن جديــد، ســواء مــن خــالل اإلصالحــات الدســتورية الــي متــت، أو مــن خــالل طبيعــة 
العمليــة احلزبيــة والتحالفــات السياســية الــي تعيــد نتائــج االنتخــاابت تشــكيلها يف كل 
مرحلــة، أو عــن طريــق احلكومــات املتتابعــة الــي أفرزهتــا االســتحقاقات االنتخابيــة بعــد 
الثــورة، وهــي عشــر حكومــات قبــل حكومــة إليــاس الفخفــاخ احلاليــة؛ لكــن مثــة خالفــات 
دســتورية هلــا أثرهــا املباشــر يف أداء الرائســات الثــالث، تعــود رمبــا لطبيعــة الدســتور نفســه، 
وطبيعة املتنافســني السياســيني، حيث مل تســتطع القوى السياســية منذ ســت ســنوات من 
الدســتور اجلديــد التوافــق علــى تشــكيل احملكمــة الدســتورية، ووضــع خمــارج وحلــول تنظــم 
العالقــة بــني رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الربملــان ورئيــس الــوزراء، هــذه اخلالفــات تظهــر بــني 
حني وآخر، وقد برزت للســطح خالل حكم الرئيس الســابق السبســي ورئيس احلكومة 
يوســف الشــاهد، وبقــي الربملــان وقتهــا بعيــداً عــن حلبــة الصــراع، مث عــادت للظهــور 
مــن جديــد بعــد انتخــاابت 2019 بــني رئيــس اجلمهوريــة قيــس ســعيد ورئيــس الربملــان 
راشــد الغنوشــي، وهــذه اخلالفــات مرشــحة لالنفجــار يف أي وقــت، ألســباب تتعلــق 
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بطبيعــة الدســتور وطبيعــة الشــخصيتني نفســهما، فرئيــس اجلمهوريــة ال خيفــي امتعاضــه 
مــن الدســتور احلــايل، بــل جعــل علــى رأس أولوايتــه يف برانجمــه االنتخــايب إعــادة النظــر يف 
الدســتور، مبدايً عدم رضاه عن املمارســة السياســية الي أنتجها هذا الدســتور، ويرى يف 
التعديــل ضــرورة ملحــة لتحقيــق التنميــة واحلكــم احملليــني، وتــرى قــوى سياســية أخــرى أن 
الوقــت غــري مناســب هلــذا التعديــل العتبــارات تتعلــق بطبيعــة املرحلــة الــي تعيشــها تونــس 

وحتــاول اخلــروج منهــا.

تشــكيل  فــي  وأثرهــا  الثــورة  بعــد  االنتخابيــة  االســتحقاقات  ثالثــاً: 
السياســية  التحالفــات 

مــن املهــم يف البدايــة اإلشــارة إىل دور القانــون االنتخــايب يف تشــكيل املشــهد احلــزيب 
القانــون والظــروف السياســية  الــي ال ختفــى علــى املتابعــني، فطبيعــة صياغــة  ونتائجــه 
حينهــا رمبــا كانــت حتتــم علــى املشــاركني يف صياغتــه عــدم الســماح ألي حــزب ابحلصــول 
علــى األغلبيــة، حبيــث ال يعــود الشــعب إىل الــوراء، مســتحضرين جتربــة مخســني ســنة 
ماضيــة مــن التفــرد، وحتوطــاً مــن حصــول بعــض القــوى املنظمــة واملســتعدة هلــذا التحــول 
علــى األغلبيــة، وبقــدر مــا كان هــذا القانــون رمبــا مناســباً يف وقتــه وســياقاته فإنــه أفضــى 
فيمــا بعــد إىل ضعــف املؤسســات وتشــرذم األحــزاب حبثــاً عــن مواقعهــا يف الدولــة، وفتــح 

اجملــال إلمكانيــة حصــول املكــوانت احلزبيــة الصغــرية علــى مواقــع يف الدولــة. 

شــهدت تونــس ســتة اســتحقاقات انتخابيــة بعــد الثــورة، تفــرز يف كل مــرة نتائــج خمتلفــة 
والعبــني جــدداً، وخاصــة مــا يتعلــق ابنتخــاابت اجمللــس التأسيســي واالنتخــاابت الربملانيــة، 
ففــي أول اســتحقاق دميقراطــي النتخــاب اجمللــس التأسيســي، يف 23 أكتوبر/تشــرين 
األول 2011، تنافــس مــا يزيــد علــى مثانــني حــزابً سياســياً، وكانــت هــذه االنتخــاابت 
بدايــة لتحــول املشــهد السياســي مــن التشــتت إىل التجمــع النســي، ففيهــا حتصَّــل حــزب 



19

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

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

حركــة النهضــة علــى نصيــب األســد مــن خــالل الفــوز بـــ 89 مقعــداً مــن 217، يليهــا 
املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة الــذي فــاز بـــ29 مقعــداً، مث تيــار العريضــة الشــعبية )قوائــم 

مســتقلة( بـــ26 مقعــداً، والتكتــل مــن أجــل العمــل واحلــرايت بـــ20 مقعــداً.

أفصحــت هــذه االنتخــاابت عــن تغــريات جوهريــة يف املشــهد السياســي، مــن خــالل 
إعــادة رســم خريطــة القــوى والتــوازانت السياســية، إذ مثــل فــوز حركــة النهضــة بدايــة ملرحلــة 
جديــدة يف احليــاة السياســية التونســية، وهــو مــا وضــع التيــار السياســي اإلســالمي أمــام 
اختبــار الســلطة، خاصــة أنــه حــرص علــى الرتويــج خلطــاب سياســي وســطي معتــدل، 
وتعهــد ابحــرتام الصبغــة املدنيــة للدولــة وســيادة الشــعب وقاعــدة التــداول علــى الســلطة؛ 
كمــا احتــل حــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة املرتبــة الثانيــة بعــد أن كان ينظــر إليــه علــى 
أنــه حــزب صغــري، وهــو مــا مكَّنــه مــن أن يكــون لــه دور يف اجمللــس التأسيســي؛ ابإلضافــة 
إىل بــروز العريضــة الشــعبية للحريــة بصفتهــا اثلــث قــوة يف االنتخــاابت ابحتالهلــا املرتبــة 
الثالثــة، وقــد مثلــت هــذه االنتخــاب خطــوة كبــرية ابجتــاه طــي صفحــة املاضــي وإرســاء 
قواعــد النظــام السياســي اجلديــد، فبموجبهــا قامــت أول مؤسســة ســيادية ذات شــرعية 
كاملــة تتمتــع بصالحيــات أتسيســية وتشــريعية، وإذا كانــت أول صالحيــة للمجلــس 
التأسيســي هــي كتابــة الدســتور فــإن أوىل مهامــه متثلــت يف انتخــاب رئيــس للجمهوريــة 

يتــوىل بــدوره اقــرتاح رئيــس للحكومــة علــى الربملــان مــع مراعــاة نتيجــة االنتخــاابت.
ومــع تشــكيل أول حكومــة تونســية بعــد الثــورة منبثقــة مــن خيــار الشــعب اكتملــت 
األركان األساســية للنظــام السياســي االنتقــايل يف إطــار مــن الشــرعية االنتخابيــة، وبذلــك 
مــن  دخلــت تونــس يف مرحلــة جديــدة يف اترخيهــا السياســي املعاصــر وجتــاوزت كثــرياً 
التعقيــدات السياســية والقانونيــة الــي ال تــزال بقيــة دول الربيــع العــريب تســعى لتجاوزهــا)8(.

)8(   عائشــة عبــاش، اإلســام السياســي والتحــول الديمقراطــي فــي تونــس: قــراءة فــي وتجربــة حركــة النهضــة فــي 
االطــالع: 2020/1/27م. اتريــخ  أملانيــا، )2014/9/14(،  العــريب،  الدميقراطــي  املركــز  الحكــم، 

https://democraticac.de/?p=37201
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تعــد هــذه اجلولــة االنتخابيــة األوىل بعــد الثــورة، وقــد أعــادت نتائجهــا تشــكيل املشــهد 
السياســي مــن جديــد، حيــث تقدمــت أحــزاب كانــت إىل مــا قبــل الثــورة مغيبــة عــن 
املشــهد، يف حــني فــازت كتلــة العريضــة الشــعبية اثلثــاً، وهــي مكونــة مــن قوائــم مســتقلة، 
وقــد ســاعدهتا عــدة عوامــل للفــوز، منهــا خطاهبــا القريــب مــن الشــعب، ووعودهــا الــي 
قطعتهــا للناخبــني، وحــل احلــزب احلاكــم، حيــث اســتفادت مــن خمزونــه االنتخــايب، وقــد 
بــني حــزب النهضــة واملؤمتــر والتكتــل، ومسيــت  الفــرتة حتالــف ثالثــي  أتســس يف هــذه 

احلكومــة املنبثقــة عــن هــذا التحالــف حكومــة )الرتويــكا(.

بعــد إقــرار الدســتور التونســي اجلديــد يف 26 يناير/كانــون الثــاين 2014، واألحــداث 
الــي شــهدهتا تونــس يف تلــك الفــرتة، ختلــت النهضــة عــن الســلطة، وُشــكِّلت حكومــة 
تكنوقــراط، وبعــد ذلــك ويف 26 أكتوبر/تشــرين األول 2014، كانــت أول انتخــاابت 
جمللــس نــواب الشــعب، ويف هــذه االنتخــاابت فــاز حــزب نــداء تونــس )ليــربايل وســط( بـــــ 
86 مقعــداً، مــن أصــل 217 يتكــون منهــا الربملــان، وَحلــت حركــة النهضــة اثنيــة حبصوهلــا 
علــى 69 مقعــداً، وبقــدر مــا كانــت هــذه النتيجــة مفاجئــة إال أهنــا أعــادت رســم املشــهد 
اثنيــة، وكان حــزب نــداء تونــس وحركــة النهضــة قــد شــكال ائتالفــاً واســعاً، بنــاء علــى هــذه 

النتيجــة، إال أنــه ضعــف ألســباب متعــددة؛ منهــا التفــكك الــذي أصــاب النــداء.

وقــد تلــت هــذه االنتخــاابت انتخــاابت رائســية يف 23 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2014، 
تنافــس فيهــا 27 مرشــحاً، مــن دون مشــاركة حــزب حركــة النهضــة، الــذي تــرك ألنصــاره 
حريــة االختيــار بــني املتنافســني، ومل تســفر عــن فــوز أي منهــم ابألغلبيــة، وهــو مــا أدى إىل 
إجــراء جولــة انتخابيــة اثنيــة بــني أكــرب فائَزيــن، يف 21 ديســمرب/كانون األول، وفــاز فيهــا 

مرشــح نــداء تونــس الباجــي قايــد السبســي علــى حســاب املنصــف املرزوقــي.

انتخــاابت  أول  فــازت يف  فإهنــا  النيابيــة  االنتخــاابت  النهضــة يف  نســبة  تــدين  ورغــم 
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بلديــة، ففــي 6 مايــو/أاير 2018، شــهدت البــالد أول انتخــاابت بلديــة حــرة، حلــت 
فيهــا النهضــة يف املرتبــة األوىل يف العاصمــة ويف عــدد مــن املــدن الكــربى، ومعهــا عــادت 
النهضــة لتصــدر املشــهد مــن جديــد، ويف 15 ســبتمرب/أيلول 2019 شــهدت تونــس 
انتخــاابت رائســية جديــدة، تنافــس فيهــا 26 مرشــحاً، حقــق فيهــا األكادميــي املســتقل 
قيــس ســعّيد مفاجــأة جديــدة، حيــث تقــدم نتائــج االنتخــاابت، وحصــل علــى %18.4، 
تــاله رجــل األعمــال نبيــل القــروي زعيــم حــزب قلــب تونــس املنشــق عــن نــداء تونــس، 
حبصولــه علــى 15.58%، وهــو مــا أدى إىل إجــراء جولــة اثنيــة مــن االنتخــاابت، يف 13 

أكتوبر/تشــرين األول مــن نفــس العــام فــاز فيهــا قيــس ســعيد.
اخلالفــات الــي أعقبــت نتائــج انتخــاابت 2019 تشــبه يف احلــدَّة مــا حصــل يف ســنة 
2013 حــني احتــداد اخلالفــات السياســية واأليديولوجيــة وتصاعــد العمليــات اإلرهابيــة 
الــي كادت تــودي مبجمــل املســار الثــوري، ومــا تالهــا بعــد ذلــك، وحبســب إعــالن اهليئــة 
العليــا املســتقلة لالنتخــاابت يف تونــس عــن النتائــج الرمسيــة لالنتخــاابت الربملانيــة، الــي 
جــرت يف الســادس مــن أكتوبر/تشــرين األول 2019، فــإن حركــة النهضــة قــد تصــدرت 
نتائــج االنتخــاابت، وذلــك حبصوهلــا علــى 52 مقعــداً يف الربملــان مــن 217 عــدد مقاعــد 
الربملــان التونســي، يف حــني جــاء حــزب قلــب تونــس يف املرتبــة الثانيــة حبصولــه علــى 38 
مقعــداً، وجــاء التيــار الدميقراطــي )يســار الوســط( يف املرتبــة الثالثــة حبصولــه علــى 22 
مقعــداً، وحصــل ائتــالف الكرامــة )حتالــف حمافــظ مكــون مــن شــخصيات إســالمية قريبــة 
من املزاج الثوري( على 21 مقعداً، يليه احلزب الدستوري احلر )امتداد للحزب احلاكم 
قبل الثورة( بـ17 مقعداً، مث حركة الشــعب )قومية( بـ16 مقعداً، يليها حتيا تونس بـ14 
مقعــداً، ومشــروع تونــس بـــ4 مقاعــد )ومهــا حــزابن منشــقان عــن نــداء تونــس(، ومل تتجــاوز 

حصــة ابقــي األحــزاب والقوائــم املســتقلة مخســة مقاعــد)9(.

ابلنظــر إىل هــذه النتيجــة املوزعــة علــى عــدد مــن األطيــاف السياســية املتباينــة، فــإن أي 
)9(   اهليئــة العليــا املســتقلة لالنتخــاابت، تونــس، االنتخابــات التشــريعية 2019، اتريــخ االطــالع: 2020/1/31، 

https://cutt.us/qxbRN
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كتلــة منهــا مل تصــل إىل نتيجــة متكنهــا مــن تشــكيل احلكومــة وضمــان تصويــت أغلبيــة 
أعضــاء الربملــان عليهــا، وألن حركــة النهضــة هــي احلــزب احلاصــل علــى أكثــر املقاعــد 
الربملانيــة، فقــد كانــت املعنيــة دســتورايً ابقــرتاح رئيــس احلكومــة، والبحــث عــن حتالفــات 
سياســية تضمــن حيــازة حكومتــه علــى ثقــة الربملــان، وقــد حرصــت النهضــة علــى تقــدمي 
شــخصية مســتقلة؛ لعــدد مــن االعتبــارات الداخليــة واخلارجيــة، وكان احلبيــب اجلملــي 
هــو املقــرتح؛ لكونــه مســتقاًل أواًل، وللخــروج مــن أزمــة االســتقطاب السياســي احلــاد يف 
املشــهد التونســي، يف ظــل حالــة عــدم الثقــة الــي تعيشــها الكتــل الربملانيــة املتباينــة سياســياً 

وأيديولوجيــاً.

هــذا اخليــار دعــا حركــة النهضــة للبحــث عــن حتالفــات يف إطــار الكتــل الفائــزة، بعيــداً 
عــن القــوى احملســوبة علــى نظــام بــن علــي وقلــب تونــس، احلــزب الفائــز اثنيــاً، نظــراً لتعهُّــد 
النهضــة يف أثنــاء احلملــة االنتخابيــة بعــدم التحالــف معــه؛ لكونــه ُوضــع يف صــورة احلــزب 
البحــث  اجملســد للفســاد، وهــذه املواقــف احلديــة رمبــا كانــت ســابقة ألواهنــا، يف ظــل 
اشــرتط حــزب  هــذا يف حــني  تونــس،  السياســية يف  العمليــة  اســتمرار  عــن ضمــاانت 
التيــار الدميقراطــي يف وقــت ســابق احلصــول علــى وزارات ســيادية، كالداخليــة والعــدل 
واإلصــالح اإلداري، لقبــول الدخــول يف مفاوضــات تشــكيل احلكومــة، واشــرتطت 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 عالقــة ابلسياســة اخلارجيــة؛ كالنــأي عــن االخنــراط يف احملــاور 
اإلقليميــة مثــل املوقــف مــن النــزاع يف ليبيــا أو املوقــف مــن الثــورة الســورية أو التقــارب 
مــع تركيــا وقطــر، كمــا اشــرتط ائتــالف الكرامــة اســتثناء املالحقــني يف هتــم الفســاد أو 

احملســوبني علــى نظــام بــن علــي مــن احلكومــة.

قــام احلبيــب اجلملــي بعــدد مــن املشــاورات ملقاربــة هــذه الشــروط، وأبــدى اســتعداده ملنــح 
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حقيبــة العــدل واإلصــالح اإلداري للتيــار الدميقراطــي، والتوافــق علــى شــخصية أخــرى 
لــوزارة الداخليــة، إال أن املشــاورات وصلــت إىل طريــق مســدود، وأعلــن التيــار الدميقراطــي 
انســحابه منهــا، مث تبعــه حــزاب حركــة الشــعب وحتيــا تونــس، وقــد كانــت اجلولــة األوىل مــن 
هــذه املشــاورات مفضلــة خيــار احلكومــة االئتالفيــة 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 املقرتحــة؛ كاالهتــام ابلفســاد وعــدم الكفــاءة، أو شــبهة االنتمــاء ألحــزاب 
لــدى خصومهــا، أو االنتمــاء  الــذي ميثــل عقــدة  وقــوى سياســية، كاالنتمــاء للنهضــة 
للنظــام الســابق، الــذي ميثــل هــو اآلخــر عقــدة لــدى قــوى حمســوبة علــى الثــورة، مــن بينهــا 

النهضــة، الــي مل توافــق علــى بعــض األمســاء املطروحــة.

هنــاك أســباب أخــرى خارجيــة يطرحهــا بعضهــم، 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.

مــع ذلــك فــإن هــذا الرفــض يعــد األول مــن بعــد الثــورة، وهــو مؤشــر واضــح علــى تصاعــد 
حــدة االســتقطاب داخــل املشــهد السياســي التونســي، والــذي وصــل إىل اهتــام بعــض 
القوى السياسية ابلوالء للخارج، يف بلد حتيط به عدد من الدول الي ال يزال أغلبها مل 
تصــل إىل حالــة االســتقرار أو االعــرتاف بــكل املكــوانت االجتماعيــة والفكريــة والسياســية 
أو إىل القبــول ابحلــد األدىن الدميقراطــي، 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 أتثريهــا يف 

امللفــات املتعــددة داخليــاً وخارجيــاً يف هــذه الــدول.



24

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

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

حبســب املــادة 89 مــن الدســتور التونســي فــإن الفعــل الدســتوري بعــد إعــالن نتيجــة 
النهائيــة  النتائــج  عــن  اإلعــالن  مــن  أســبوع  أجــل  »يف  يكــون كاآليت:  االنتخــاابت 
لالنتخــاابت يكلــف رئيــس اجلمهوريــة مرشــح احلــزب أو االئتــالف االنتخــايب املتحصــل 
علــى أكــرب عــدد مــن املقاعــد مبجلــس نــواب الشــعب، بتكويــن احلكومــة خــالل شــهر 
جيــدَّد 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 واالئتالفــات والكتــل النيابيــة لتكليــف الشــخصية األقــدر 

مــن أجــل تكويــن حكومــة يف أجــل أقصــاه شــهر«)10(.

ومــع هــذا فإنــه ألول مــرة منــذ الثــورة ختفــق حكومــة يف نيــل الثقــة أمــام الربملــان، وبنــاء 
على ذلك أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة 
ت أحــزاب تونســية علــى لســان بعــض نواهبــا عــن ترحيبهــا ابلقــرار، يف  جديــدة، وقــد عــربَّ
حــني اعرتضــت أخــرى، وفضَّــل بعضهــا انتظــار مــا ستســفر عنــه جولــة املشــاورات، وكان 
أمــام الفخفــاخ ثالثــون يومــاً لتشــكيل احلكومــة اجلديــدة ونيــل الثقــة، أو الدخــول يف 
انتخــاابت جديــدة، وبعــد جولــة املفاوضــات جنــح رئيــس احلكومــة اجلديــدة يف إقنــاع كتلــة 

واســعة مــن الربملــان هبــذه احلكومــة والتصويــت عليهــا.

يعــد هــذا املنعطــف الــذي دخلــت فيــه تونــس مــن املنعطفــات السياســية اخلطــرية بعــد 
الثــورة، الــذي خشــي كثــري مــن األوســاط السياســية أن يكــون آخــر مســمار يف نعــش 
الدميقراطيــة يف تونــس، وهــذا مــا شــجع القــوى احلزبيــة يف األخــري علــى التعاطــي اإلجيــايب 
مــع رئيــس احلكومــة اجلديــد، ختوفــاً مــن الدخــول يف رهــان انتخــايب قــد ال تكــون نتائجــه 
مرضيــة ألحــد، يف ظــل اجلــدل الدائــر حــول قانــون االنتخــاابت، إضافــة إىل الوضــع 

)10(   اجلمهوريــة التونســية، رائســة احلكومــة، دســتور الجمهوريــة التونســية، املــادة 89، اتريــخ االطــالع: 2020/1/31، 
https://cutt.us/lnMEy

https://cutt.us/lnMEy
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االقتصــادي اهلــش والسياســي املتــأزم واحمليــط امللتهــب.

املشــهد السياســي التونســي وإن كان متعــدد الــرؤى ومتبايــن األهــداف، فإنــه يفضــي 
يف األخــري إىل حــل توافقــي، كمــا حصــل يف االســتحقاقات االنتخابيــة الســابقة، وإعــادة 
االنتخاابت يف ظل أتزم اجلوار الليي، وتعدد القوى اخلارجية الرامية إىل حتقيق أهدافها 
علــى حســاب مصلحــة تونــس، قــد تــؤزم فرصــة إعــادة االنتخــاابت حبــد ذاهتــا والذهــاب 
ابلبــالد إىل فــراغ سياســي ال حتمــد عواقبــه، كمــا أن االنتخــاابت ليســت مضمونــة النتائــج 
ألحــد مــن هــذه األطــراف، وليــس مــن املؤكــد أن تكــون النتيجــة مغايــرة عــن ســابقتها، 
وإعادهُتا رمبا ُتدخل الكتل املوجودة يف مغامرة سياسية قد ال حتمد عواقبها، إضافة إىل 
أســباب وحســاابٍت أخــرى خاصــة ابلكتــل الربملانيــة، وهــذا رمبــا أدى إىل جنــاح التصويــت 

علــى هــذه احلكومــة، والدخــول يف مرحلــة سياســية جديــدة.

النجــاح وحتقيــق تطلعــات الشــعب التونســي هــو التحــدي األبــرز أمــام احلكومــة احلاليــة، 
الــي مبقدورهــا أن تكــون هبــذا املســتوى نظــراً ملقومــات النجــاح الــي تتمتــع هبــا، مــن خــالل 
الربامج الي أعلنتها، والشــخصيات املناســبة القادرة على إدارة امللفات املختلفة؛ وبقدر 
مــا يكــون تنــوع الشــخصيات السياســية داخــل الرتكيبــة احلاليــة عامــل جنــاح، فإنــه يف نفــس 
الوقــت قــد يــؤدي إىل العــودة للــوراء والدخــول يف معركــة كالميــة جتــرت صراعــات املرحلــة 
الســابقة، وتفــوت علــى الشــعب فــرص االنطــالق، ورمبــا يعــد مــن ضمــاانت هــذه املرحلــة 

إعــادة املصاحلــة بــني املكــوانت املختلفــة املشــاركة يف احلكومــة.



26

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

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

المحــور الثانــي: التيــارات الفكريــة والسياســية فــي تونــس بيــن 
تراكمــات الماضــي وتحديــات الحاضــر

تتجــاذب الســاحة الفكريــة والسياســية التونســية تيــارات عــدة؛ يســارية وليرباليــة وقوميــة 
وإسالمية، تتداخل أحياانً فيما بينها، وتتقارب يف بعض األحيان على شكل حتالفات 
سياســية اســتجابة لنتائــج االنتخــاابت املفاجئــة، وتنفصــل عــن بعضهــا أحيــاانً كثــرية، وقــد 
يتقــارب اليســار والقوميــون حــى يظهــروا لآخريــن تيــاراً واحــداً، وقــد يفرتقــون حــد التمايــز 
والوضــوح، كمــا أن مسعــة األحــزاب الكبــرية أو الفائــزة يف الربملــان تغطــي علــى األحــزاب 
الصغــرية غــري املمثلــة أو املمثلــة بنســب بســيطة، وعلــى الرغــم مــن تعــدد هــذه األحــزاب 
وتنوعهــا فإهنــا مل تســتطع شــق طريقهــا إىل الربملــان التونســي إال مــن خــالل التحالــف مــع 

مكــوانت أخــرى تــذوب داخلهــا.

بعــد ثــورة ينايــر 2011 اهتــز املشــهد السياســي يف تونــس، وأتســس أكثــر مــن مئــي 
حــزب سياســي، ووجــد التونســيون أنفســهم أمــام ســاحة سياســية غــري مســتقرة، تتشــكل 
فيهــا أحــزاب جديــدة وتــذوب أخــرى، إضافــة إىل الفــوز املــدوي لبعــض هــذه األحــزاب 
واإلخفــاق املــدوي يف نفــس الوقــت، كمــا حــدث مــع نــداء تونــس بــني االنتخــاابت 
الربملانيــة 2014 والثانيــة يف 2019، ورمبــا ابســتثناء حــزب حركــة النهضــة اإلســالمي 
تعــد أغلــب األحــزاب التونســية مــن هــذا القبيــل، ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود إىل احلالــة 
احلزبيــة الوليــدة واالنشــقاقات السياســية املتكــررة، واهلجــرات والتنقــالت احلزبيــة للنخــب 
فــإن  الثــورة،  أعقبــت  الــي  املتعــددة  التجــارب االنتخابيــة  مــن  الرغــم  التونســية، وعلــى 
الســاحة احلزبيــة ال تــزال ســائلة، فضــاًل عــن املشــهد السياســي العــام الــذي يتأثــر بشــكل 
كبــري هبــذا الوضــع، وهــذا مــا جيعــل مــن حتديــد األحــزاب الفاعلــة ابســتمرار أمــراً صعبــاً. 

مــن خــالل هــذا احملــور تستكشــف الدراســة أبــرز التيــارات يف تونــس، وهــي: التيــار 
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اليســاري، والتيــار القومــي، والتيــار الليــربايل، والتيــار السياســي اإلســالمي، مث التيــارات 
املذهبيــة والرتبويــة وعالقتهــا ابلسياســة، حيــث ســتقوم بقــراءة هــذه التيــارات املختلفــة 
مــن خــالل متثالهتــا السياســية الفاعلــة بعــد ثــورة 2011، وخاصــة تلــك األحــزاب ذات 
احلضــور الربملــاين الالفــت يف االســتحقاقات االنتخابيــة الربملانيــة، والــي ال تــزال موجــودة 
إىل اآلن ومل تتحول إىل أحزاب أخرى، وقد وزعت األحزاب على التيارات القريبة منها، 
مــع األخــذ يف احلســبان أن بعــض هــذه األحــزاب قــد ال تكــون متمســكة ابأليديولوجيــا 
بشــكل كبــري، وقــد ال حيمــل منتســبوها ذاك القــدر الــذي حيملــه مؤسســوها مــن الــوالء 
للفكــرة األم، وقــد تغيــب األيديولوجيــا وحتضــر حبســب املعطيــات السياســية املتقلبــة، وقــد 

حتضــر ابلقــدر الــذي متيــز بــه نفســها عــن التيــارات األخــرى.

خمتلفــة،  وبطــرق  التيــارات  هــذه  مــن خالهلــا  تشــكلت  عــدة  مراحــل  هنــاك  كانــت 
ولعــل الدراســة يف اخلــارج كان هلــا أتثريهــا األكــرب يف هــذا التشــكل، ويغلــب علــى أكثــر 
األحــزاب السياســية التابعــة هلــذه التيــارات الطابــع العلمــاين ابســتثناء األحــزاب ذات البعــد 
اإلســالمي؛ كحــزب حركــة النهضــة الــذي تبــى خيــار اإلســالم الدميقراطــي؛ للتمايــز عــن 

التيــارات األخــرى املنتســبة للمرجعيــة اإلســالمية.

أواًل: اليسار التونسي وأزمة االنشقاقات المتكررة
بني النشأة التارخيية لتيار اليسار إابن االستقالل التونسي، وما تال ذلك من تشكالت 
متعــددة أخــذت يف جمملهــا اجلمــع بــني األفــكار الليرباليــة واالشــرتاكية والشــيوعية، حصــل 
اللبــس يف تصنيــف بعــض األحــزاب التونســية، ولعــل فكــرة اليســار تتســع أكثــر لتشــمل 
التنظيمــات واألفــكار املمتــدة مــن تيــار الوســط املعتــدل الدميقراطــي االجتماعــي، واليســار 
الراديــكايل الثــوري، ابإلضافــة إىل أن احلالــة اليســارية التونســية والعربيــة عمومــاً، قــد جتمــع 
بــني التوجهــات اليســارية مــن جهــة، والقوميــة العربيــة والــذات القطريــة مــن جهــة أخــرى، 
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وهــذا رمبــا أقــرب حمــدد لتيــار اليســار التونســي املتشــعب.

1.  الجذور التأسيسية لليسار 
تعــود اجلــذور األوىل لنشــأة اليســار التونســي إىل ســنوات 1920، الــي عرفــت صعــود 
جيــل مــن اليســاريني الذيــن أتثــروا ابالشــرتاكيني الفرنســيني مث ابنتصــار الثــورة البلشــفية 
1917، وقــد مــر التيــار اليســاري يف تونــس بعــدة مراحــل، تبنــت يف كل مرحلــة الفتــة 

خاصــة حبســب معطيــات الواقــع وظــروف املرحلــة، ومــن أبــرز هــذه املراحــل:
المرحلة األولى: مرحلة الحزب الشيوعي التونسي

القــرن املاضــي، وقــد أتســس  البــداايت األوىل للحــزب إىل مطلــع عشــرينيات  تعــود 
بوصفــه فرعــاً مــن فــروع احلــزب الشــيوعي الفرنســي، واحتــل مواقــع القيــادة فيــه تونســيون 
مــن ذوي الداينــة اليهوديــة، وعلــى الرغــم مــن القــرار الــذي اختــذه بعــض انشــطيه بتونســة 
احلــزب، علــى إثــر مؤمتــر احلــزب يف مايــو/أاير 1939، الــذي فيــه تغــري اســم احلــزب إىل 
احلــزب الشــيوعي يف القطــر التونســي، فــإن ذلــك مل يغــري مــن والئــه للحــزب الشــيوعي 
الفرنســي، وتبــى مقولــة االحتــاد بــني فرنســا ومســتعمراهتا، ومــن مث ضــرورة ربــط مســتقبل 
التونســية والعربيــة  القضــااي  بعــض  مــن  املوقــف  ذلــك علــى  بفرنســا، وانعكــس  تونــس 

كالقضيــة الفلســطينية يف عــام 1948)11(.

وبــني مواقــف احلــزب املواليــة لالســتعمار، ومواقفــه جتــاه القضــااي العربيــة، واصطفافــه 
مــع بورقيبــة يف خالفــه مــع صــاحل بــن يوســف، يذهــب البعــض إىل حتميــل احلــزب تبعــات 
املطالبــة ابالندمــاج مــع احلاميــة الفرنســية، يف حــني يــرى بعــض مــن الدارســني أن تلــك 
مرحلة قصرية ســرعان ما جتاوزها احلزب، إال أن موقفه من القضااي الســابقة، ومســاندته 
للحــزب احلاكــم، واخنراطــه معــه يف املطالبــة بدســتور تونســي وبرملــان منتخــب، بعيــداً عــن 

)11(   ســامل لبيــض، الهويــة اإلســام العروبــة التونســة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة األوىل، 2009م، 
ص95.
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مطالــب التونســيني الراميــة إىل االســتقالل الكامــل أواًل، وموقفــه مــن القضــااي العربيــة 
كالقضيــة الفلســطينية يف 1948، كمــا ســبقت إليــه اإلشــارة، وتبنيــه موقــف االحتــاد 
العادلــة يف  للقضــااي  منــاوئ  موقــف  احلــزب يف  وغــريه جيعــل  ذلــك  وقتهــا،  الســوفييي 
املنطقــة، حبســب خصومهــم مــن التيــارات األخــرى، إال أن احلــزب غــريَّ مواقفــه ابجتــاه 

القوميــة العربيــة، وخصوصــاً بعــد احنيــاز مصــر الناصريــة إىل املعســكر االشــرتاكي.
ويف 1962 جرت حماولة انقالب على نظام بورقيبة، الذي اختار االنغالق والتضييق 
علــى مســاحات احلريــة املتوفــرة، ومــن ذلــك حظــر احلــزب وحلــه متامــاً عــام 1963، ومنــع 

صحفه من النشــر، وهبذا صودرت كل ممتلكات احلزب)12(.

المرحلة الثانية: مرحلة )آفاق( 
نشــأت حركة جتمع الدراســات والعمل االشــرتاكي املعروفة ابســم )آفاق(، نســبة الســم 
اجمللــة الــي كانــت تصدرهــا ابللغــة الفرنســية، عــام 1963، وضــم هــذا التجمــع جمموعــات 
بعثيــة وانصريــة،  قوميــة  وماويــة، وجمموعــات  وتروتســكية  واســتالينية  ولينينيــة  ماركســية 
وخــاض عــدة معــارك سياســية يف إطــار معارضتــه الســلطة، خاصــة بعــد حتويــل نشــاطه مــن 
ابريــس إىل تونــس، وتبنــوا موقفــاً معارضــاً لســلطة بورقيبــة، وموقفــاً انقــداً لليوســفية )لقــب 

املنتســبني لصــاحل بــن يوســف()13(.
بــدأ التنظيــم ينشــط يف أوســاط االحتــاد العــام لطلبــة تونــس، واالحتــاد العــام التونســي 
للشــغل، هبدف توســيع قوة ونفوذ »جتمع الدراســات«، وأســهم التجمع إســهاماً كبرياً يف 
خــوض النضــال الوطــي الدميقراطــي يف تونــس طيلــة مرحلــة الســتينات، ويف عــام 1964 
مت التوافــق علــى حتويــل مكتــب احلــزب مــن فرنســا إىل تونــس، وخــاض معاركــه ضــد 
النظــام، عقــب هزميــة يونيــو عــام 1967، وقــاد التظاهــرات الشــعبية العامــة يف تونــس رداً 
علــى العــدوان الصهيــوين علــى الــدول العربيــة، وضــد مواقــف الرئيــس بورقيبــة مــن القضيــة 

)12(   املولدي قســومي، خارطة اليســار التونســي، من كتاب: خارطة اليســار العربي، مؤسســة روزا لكســمبورغ، مكتب 
مشــال إفريقيــا، ص32.

)13(   املرجع نفسه، ص99.
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الفلســطينية حــني ألقــى خطابــه الشــهري يف مدينــة أرحيــا بفلســطني عــام 1965، وطالــب 
الفلســطينيني ابالعــرتاف بقــرار التقســيم)14(، وهــو مــا دخــل بســببه جتمــع الدراســات يف 

أزمــة مــع النظــام وحماكمــات قاســية. 

المرحلة الثالثة: التشظي اليساري
بعــد أزمــة اليســار مــع بورقيبــة دخــل التيــار يف مرحلــة جديــدة، أدت إىل تدمــري البنيــة 
مثــل:  اللينينيــة،  املاركســية  األيديولوجيــا  تتبــى  تنظيمــات  عــدة  وبــروز  هلــم،  التنظيميــة 
التجمع املاركســي اللينيي، واملنظمة املاركســية اللينينية، وحزب الشــعب الثوري، ومنظمة 
احلقيقــة، ومنظمــة العامــل التونســي، ومجيعهــا منبثقــة مــن هــذه األخــرية، الــي تعــد التنظيــم 
السياســي الوريث حلركة آفاق، ويف 1986 ولد حزب العمال الشــيوعي التونســي الذي 
ولــد يف منــاخ عــرف فيــه تنامــي التيــار القومــي واإلســالمي الــذي دخــل معهــم يف ســجال 

طويــل)15(.

حالــة التشــظي الــي عــاىن منهــا اليســار قبــل الثــورة اســتمرت يف املرحلــة التاليــة هلــا، 
ونتيجــة لفتــح اجملــال للتعدديــة السياســية واحلزبيــة فقــد ظهــر عــدد مــن األحــزاب اليســارية، 
القــوى  ورغــم وجــود اجلبهــة الشــعبية كمظلــة واســعة لليســار فإهنــا مل تنجــح يف مللمــة 

اليســارية املتعــددة.

2.  التشكل السياسي لليسار التونسي بعد الثورة 
كشــفت قائمــة األحــزاب املعــرتف هبــا بعــد ثــورة تونــس عــن قائمــة مهمــة مــن األحــزاب 
السياسية اليسارية الناشئة، فباإلضافة إىل األحزاب القدمية ذات التوجه اليساري، برزت 
إىل الواجهــة السياســية أحــزاب تنحــدر مــن اإلرث السياســي اليســاري، منهــا: احلــزب 
االشــرتاكي اليســاري، وحــزب العمــل الوطــي الدميقراطــي، وحــزب النضــال التقدمــي، 

)14(   توفيــق املديــي، منظمــات اليســار الجديــد فــي تونــس، احلــوار املتمــدن، العــدد )201(، 2002/7/26، اتريــخ 
https://cutt.us/5xCRTاالطــالع: 2020/2/3،

)15(   سامل لبيض، مرجع سابق، ص103.

https://cutt.us/5xCRT
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وحزب اليســار احلديث، واحلزب الشــعي للحرية والتقدم، وحزب الوطنيني الدميقراطيني 
املوحــد، واجلبهــة الشــعبية الوحدويــة، وحــزب املســتقبل مــن أجــل التنميــة والدميقراطيــة، 
وحــزب العمــال الشــيوعي التونســي، وحركــة البعــث، وحــزب الطليعــة العــريب الدميقراطــي، 
وحــزب تونــس اخلضــراء، وحــزب النضــال الشــعي، وحــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة، 
والتكتــل الدميقراطــي للعمــل واحلــرايت، واألخــريان ينتميــان لليســار مبعنــاه الواســع)16(. 

يف  برملــاين  حضــور  ولــه  العــام،  املســتوى  علــى  فاعــل  هــو  مــا  األحــزاب  هــذه  مــن 
االســتحقاقات االنتخابيــة الــي جــرت، ومنهــا مــا هــو أقــل مــن ذلــك، وحبســب نتائــج 
االنتخــاابت الســابقة فــإن األحــزاب اليســارية مفاجئــة بنتائجهــا ســلباً وإجيــاابً، مثلهــا مثــل 
املكــوانت السياســية األخــرى، وميكــن االكتفــاء هنــا مبناقشــة األحــزاب واملكــوانت الفاعلــة 
انتخابيــاً بعــد الثــورة، وذات احلضــور الربملــاين الالفــت، مــع األخــذ ابحلســبان أن الرتكيــز 
األكثــر يكمــن يف الفعــل السياســي هلــذه األحــزاب قبــل خلفيتهــا الفكريــة، ســواء اليســار 

األيديولوجــي منهــا أو الدميقراطــي االجتماعــي.
أ-  الجبهة الشعبية 

تعــد اجلبهــة الشــعبية املكــون األبــرز لليســار التونســي بعــد الثــورة، ينضــوي حتــت إطارهــا 
عــدد مــن األحــزاب والشــخصيات اليســارية التونســية، وقــد مــرت مبراحــل عــدة، خرجــت 

منهــا بعــض األحــزاب ألســباب خمتلفــة، وبقيــت أخــرى.

النشأة والتطور	 

أتســس ائتــالف اجلبهــة الشــعبية يف 7 أكتوبر/تشــرين األول 2012. وتقــدم نفســها 
بوصفهــا متثــل طريقــاً اثلثــاً يف مواجهــة االســتقطاب الثنائــي بــني حــزيب حركــة النهضــة 
ونــداء تونــس، ومجعــت اجلبهــة عنــد أتسيســها عشــرة أحــزاب يســارية التوجــه هــي: حــزب 

)16(   املولدي قسومي، مرجع سابق، ص23.
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العمــال، وحــزب الوطنيــني الدميقراطيــني املوحــد، وحركــة الدميقراطيــني االشــرتاكيني، وحركــة 
البعــث، وحــزب الطليعــة العــريب الدميقراطــي، وحــزب النضــال التقدمــي، واحلــزب الوطــي 
االشــرتاكي الثــوري، ورابطــة اليســار العمــايل، وحــزب تونــس اخلضــراء، واحلــزب الشــعي 

للحريــة والتقــدم، ابإلضافــة إىل مجعيــات وأشــخاص مســتقلني.

تؤكــد اجلبهــة يف خطاابهتــا مجلــة مــن الثوابــت، منهــا: املطالبــة بتعزيــز الدميقراطيــة واحلريــة 
السياســية واحلفــاظ علــى التنــوع والتعــدد احلــزيب يف مجيــع املؤسســات التمثيليــة للدولــة، 
وتتبــى منــذ أتسيســها خطــاابً معارضــاً، وتطالــب بتحقيــق أهــداف الثــورة، ومل ختــِف رغبتهــا 

يف أن تكــون بديــاًل للنظــام احلاكــم.
ويف 12 ديســمرب/كانون األول 2014، دعــت اجلبهــة إىل قطــع الطريــق علــى الرئيــس 
التونسي املنتهية واليته حينها، املنصف املرزوقي، إذ رأت أنه املرشح الفعلي حلزب حركة 
النهضــة، وأعلنــت يف يناير/كانــون الثــاين 2018 مســاندهتا واخنراطهــا يف االحتجاجــات 
االجتماعية الي شــهدهتا تونس، وهو ما تســبب يف اهتام رئيس الوزراء التونســي حينها، 

يوســف الشــاهد، هلا أبهنا »غري مســؤولة«)17(.

بــدأت اجلبهــة الشــعبية منفتحــة علــى اجلميــع، مناديــة بتحقيــق أهــداف الثــورة، حماولــة 
مللمــة اليســار التونســي مــن أقصــاه إىل أدانه، واســتطاعت احلصــول علــى 14 مقعــداً 
نيابيــاً يف انتخــاابت 2014، لكنهــا انتهــت بســيطرة لــون واحــد علــى قيادهتــا وأدائهــا، 
ويعــد حــزاب العمــال والوطــد احلزبَــني املســيطَرين علــى زعامــة اجلبهــة، ولقــد مــرت حبالــة مــن 
االنشــقاقات املتعــددة منــذ 2014؛ كان أبرزهــا عقــب اخلــالف حــول مرشــح اجلبهــة يف 
االنتخــاابت الرائســية، بــني املنجــي الرحــوي ومحــة اهلمامــي، وقــد قــدم عــدد مــن النــواب 
اســتقاالهتم مــن الكتلــة الربملانيــة، اعرتاضــاً علــى إعــالن اجلبهــة ترشــيحها محــة اهلمامــي، 
واخلــالف املرتتــب علــى ذلــك بــني حــزب العمــال الشــيوعي وحــزب الوطنيــني الدميقراطيــني 

)17(   اجلزيرة نت، الجبهة الشعبية بتونس ائتاف يساري معارض، اتريخ االطالع: 2020/2/4.
https://cutt.us/pJHxP 

https://cutt.us/pJHxP
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املوحــد، وهــذا مــا أثــر يف نتيجتهــا يف االنتخــاابت الربملانيــة يف 2019، حيــث مل حتصــل 
اجلبهــة إال علــى مقعــد برملــاين واحــد، ومــن مث فــإن اليســار التونســي رمبــا عجــز عــن بنــاء 
جبهــة متماســكة خــالل مــدة طويلــة رغــم احملــاوالت، ولعــل اإلرث األيديولوجــي الثقيــل، 
وغياب النقد الداخلي، وصراع الزعامات، أبرز تلك األسباب املؤثرة يف مسرية اجلبهة.

أبرز الشخصيات	 

-  منجي الرحوي

مــن مواليــد 1963، حصــل علــى الشــهادة العليــا يف االقتصــاد املــايل والبنــوك، وهــو 
سياســي تونســي، اخنــرط يف العمــل السياســي منــذ شــبابه، وهــو قيــادي يف حــزب حركــة 
الوطنيــني الدميقراطيــني املوحــد )وطــد(، أحــد مكــوانت اجلبهــة الشــعبية، عضــو اجمللــس 
الوطي التأسيســي ما بني 2011 و2014، وانتخب انئباً ابلربملان عن اجلبهة الشــعبية 

يف انتخــاابت أكتوبر/تشــرين األول 2014، وأعيــد انتخابــه يف 2019.
عــرف الرحــوي مبواقفــه املعارضــة حلكومــة الرتويــكا )احلكومــة املنبثقــة عــن اجمللــس الوطــي 
التأسيســي(، وكان مــن املســامهني يف اعتصــام الرحيــل 2013، واختلــف مــع اجلبهــة 

الشــعبية بســبب االنتخــاابت الرائســية، وترشــيحها حلمــة اهلمامــي بديــاًل عنــه)18(. 

يعــد الرحــوي نفســه الوريــث الشــرعي لزعيــم )وطــد( شــكري بلعيــد، الــذي اغتيــل يف 
2013، وهــو مــن أبــرز مؤسســي اجلبهــة الشــعبية مــع اهلمامــي، ويســعى الرحــوي لقيــادة 

اجلبهــة واعتبــاره ممثلهــا األول.

-  حمة الهمامي
مــن مواليــد 1952، معــارض يســاري تونســي، أحــد مؤسســي حــزب العمــال الشــيوعي 

)18(   الصبــاح نيــوز، الســيرة الذاتيــة للمترشــح منجــي الرجــوي، )2019/9/2(، اتريــخ االطــالع: 2020/2/5. 
https://cutt.us/mapJC

https://cutt.us/mapJC
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التونســي ذي التوجــه املاركســي اللينيــي، مــن معارضــي نظــام بورقيبــة وبــن علــي، وترشــح 
ألول مــرة لالنتخــاابت الرائســية يف 23 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2014)19(.

ترشح اهلمامي أيضاً لالنتخاابت الرائسية يف سبتمرب/أيلول 2019، وأظهرت النتائج 
بــني ســنة 2014 و2019 فرقــاً واضحــاً يف شــعبية الرجــل، فقــد حصــل علــى %7,82 
يف االنتخــاابت الرائســية لســنة 2014، وهــو ترتيــب مشــرِّف مقارنــة بنتائــج انتخــاابت 

2019 الــي حصــل مــن خالهلــا علــى املرتبــة 15 بنســبة %0،7.
ب-  حزب التيار الديمقراطي 

احلــزب  ويُعــرِّف  يُوصــف،  الوســط كمــا  يســار  إىل  الدميقراطــي  التيــار  حــزب  ينتمــي 
نفســه أبنــه حــزب اجتماعــي دميقراطــي، يدعــو إىل نظــام يقــوم علــى العدالــة االجتماعيــة 
والتوزيــع العــادل للثــروة، ويكفــل املبــادرة اخلاصــة، وامللكيــة الفرديــة، واملنافســة احلــرَّة مــع 
اضطــالع الدولــة بــدور تعديلــي، وابالســتثمار العمومــي، واحملافظــة علــى امللكيــة العموميــة 

للقطاعــات احليويــة، وأتهيــل القطــاع العــام.

النشأة والتطور	 

أتســس حــزب التيــار الدميقراطــي يف 30 مايــو/أاير 2013، وهــو منشــق عــن حــزب 
املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة، ويف 15 أكتوبر/تشــرين األول 2017 انضــم إليــه التحالــف 
الدميقراطــي، ومبقتضــى هــذا أصبــح حممــد بــن مــربوك احلامــدي انئــب أمــني عــام التيــار 

الدميقراطــي.

شــارك التيــار الدميقراطــي يف االنتخــاابت الربملانيــة 2014 وفــاز بثالثــة مقاعــد، وكان 
القــوة احلزبيــة الثالثــة يف االنتخــاابت البلديــة يف 2018، كمــا شــارك يف االنتخــاابت 

)19(   موسوعة اجلزيرة، حمة الحمامي، اجلزيرة نت، شخصيات، اتريخ االطالع: 2020/2/6، 
https://cutt.us/QZvyQ

https://cutt.us/QZvyQ
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الرائســية حيــث ترشــح أمينــه العــام حممــد عبــو يف انتخــاابت 2019، وحصــل علــى 
4.3%، كمــا شــارك يف االنتخــاابت الربملانيــة 2019، وحصــل علــى 22 مقعــداً يف 

الربملــان.

وابســتثناء االنتخــاابت الرائســية فــإن نتائــج االســتحقاقات االنتخابيــة الســابقة أثبتــت 
أن التيــار الدميقراطــي يف تقــدم، يف ظــل غيــاب للجبهــة الشــعبية، التيــار الواســع لليســار، 
وهــذا مــا مكنــه مــن تصــدر املشــهد، إضافــة إىل أخطــاء احلكومــات الســابقة الــي اســتثمر 
فيهــا، ولعــل ختفــف احلــزب مــن ثقــل األيديولوجيــا اليســارية كان لــه دور يف هــذا التقــدم، 
كذلك فإن تبنيه خطاابً شعبياً قريباً إىل أذهان املواطنني ومهومهم، وبعيداً عن خطاابت 
اليســار الراديــكايل، وتقــدمي خالفــه مــع التيــارات اإلســالمية، كالنهضــة مثــاًل، علــى أهنــا 
خالفــات سياســية ال أيديولوجيــة، قــد تكــون كذلــك مــن ضمــن العوامــل املســاعدة علــى 
الظهــور الالفــت للحــزب، لكــن مغامراتــه غــري احملســوبة قــد تفقــده جــزءاً مــن حاضنتــه 

االنتخابيــة، وخاصــة احلاضنــة احملافظــة الــي اســتثمر فيهــا مــن قبــل. 

أبرز الشخصيات 	 

-  محمد عبو 

ولــد يف 10 مايــو/أاير 1966، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه يف القانــون اخلــاص، 
وشــهادة الدراســات املعمقــة يف العلــوم اجلنائيــة، واألســتاذية يف احلقــوق مــن كليــة احلقــوق 
والعلــوم السياســية بتونــس، صــدرت لــه مــن الكتــب »مقــاالت قبــل الثــورة«، و«تنظيــم 
حرية اإلعالم«، و«النيابة العمومية«، ويعد عضواً مؤسساً يف املؤمتر من أجل اجلمهورية 
ســنة 2001، مث عضــو مكتبــه السياســي منــذ 2001، مث أمينــه العــام، قبــل أن يســتقيل 

مــن احلــزب يف 13 مــارس/آذار 2013.
انتخب عضواً ابجمللس الوطي التأسيسي يف انتخاابت أكتوبر/تشرين األول 2011، 
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وهــو وزيــر ســابق، أســهم يف أتســيس حــزب التيــار الدميقراطــي، ويعــد أمينــاً عامــاً للحــزب 
منــذ أتسيســه إىل 28 مــارس/آذار 2016 اتريــخ انتخــاب غــازي الشواشــي خلفــاً لــه، 
الثــاين يف أبريل/نيســان  للحــزب يف املؤمتــر الوطــي  عامــاً  مث انتخــب مــرة أخــرى أمينــاً 

.)20(2019

-  غازي الشواشي
ولــد عــام 1963، وهــو حمــاٍم وسياســي متحصــل علــى شــهادة احملامــاة، عضــو مؤســس 
حلــزب التيــار الدميقراطــي، وانئــب األمــني العــام مــن 2013 إىل 2016، وعضــو مبجلــس 
نــواب الشــعب يف االنتخــاابت التشــريعية 2014، وأمــني عــام التيــار الدميقراطــي منــذ 

مــارس/آذار 2016 إىل غايــة أبريل/نيســان 2019)21(.

أ-  المؤتمر من أجل الجمهورية
يعــد حــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة مــن األحــزاب التونســية القدميــة، وهــو حــزب 
والقانونيــة  السياســية  الشــخصيات  مــن  عــدد  مــن  اليســار، أتســس  مــن وســط  قريــب 
املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان يف تونــس، وقــد رفــض نظــام بــن علــي إعطــاءه ترخيصــاً 

قانونيــاً قبــل الثــورة، مث انل االعــرتاف بــه بعدهــا.

النشأة والتطور	 

ــس حــزب املؤمتــر يف 25 يوليو/متــوز 2001 علــى يــد عــدد مــن املناضلــني الذيــن  أتسَّ
، مكــوانً مــن  مجعهــم العمــل احلقوقــّي ورفــُض االنتهــاكات األمنيــة ضــدَّ اجملتمــع املــديّنِ
31 شــخصية، مــن بينهــم املنصــف املرزوقــي وحممــد عبــو، انطلــق احلــزب يف أهدافــه مــن 
النظــام اجلمهــوري والدميقراطيــة واحلريــة واحــرتام حقــوق اإلنســان، واعتمــد منهجــاً فكــرايً 
يقــوم علــى القيــم التحرريــة واحــرتام اهلويــة العربيــة اإلســالمية، وقــد تعــرض احلــزب للمنــع 

https://cutt.us/L6Ydz .2020/2/7 :20(   املوقع الرمسي للحزب، محمد عبو، اتريخ االطالع(
)21(   املصدر نفسه.

https://cutt.us/L6Ydz
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مــن النشــاط ورفــض منحــه الرتخيــص القانــوين، وتعرضــت بعــض قياداتــه للمالحقــات 
والســجن.

حصــل احلــزب علــى الرتخيــص القانــوين بعــد الثــورة يف 8 مــارس/آذار 2011، وشــارك 
يف انتخــاابت اجمللــس الوطــي التأسيســي يف 23 أكتوبر/تشــرين األول 2011، وفــاز 
احلــزب يف  مقعــداً، وشــارك  علــى 29  النهضــة، متحصــاًل  بعــد حركــة  الثانيــة  ابملرتبــة 
حكومــة محــادي اجلبــايل، وكان ضمــن ثالثــة أحــزاب مكونــة للحكومــة، كمــا انتخــب 
زعيمــه املنصــف املرزوقــي مــن قبــل اجمللــس الوطــي التأسيســي رئيســاً لتونــس مــن 2011 
إىل 2014، وختلــى املرزوقــي عــن رائســة احلــزب مباشــرة بعــد انتخابــه رئيســاً لتونــس، 

وانتخــب حممــد عبــو أمينــاً عامــاً لــه.

إطــار  متكــررة يف  وتعــرض النشــقاقات  متعــددة  ائتالفــات حزبيــة  احلــزب يف  دخــل 
قيــادات احلــزب، فقــد انشــق عنــه التيــار الدميقراطــي بقيــادة حممــد عبــو، وحــزب وفــاء 
بقيــادة عبــد الــرؤوف العيــادي، وحــزب اإلقــالع مــن أجــل املســتقبل بقيــادة الطاهــر مهيلــة، 
وكانــت بعــض تلــك االنشــقاقات تعبــرياً عــن رفــض هــذه القيــادات مــا تســميه تقــارابً بــني 

حــزب املؤمتــر وحركــة النهضــة.

بعــد خســارة املنصــف املرزوقــي يف انتخــاابت 2014 الرائســية، وحصــول حزبــه يف 
االنتخــاابت الربملانيــة 2014 علــى أربعــة مقاعــد فقــط، أســس يف أواخــر ديســمرب/كانون 
األول 2015 مــع عــدد مــن مستشــاريه الســابقني »تنســيقية شــعب املواطنــني«، وكان 
اهلــدف مــن ذلــك أتكيــد أن املعركــة احلقيقيــة ليســت جمــرَّد معركــة انتخابيــة، وقــد حتولــت 
هــذه التنســيقية إىل حــزب سياســي، واندمــج فيهــا حــزب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة يف 
20 ديســمرب/كانون األول 2015، األمــر الــذي أدى ببعــض املتمســكني حبــزب املؤمتــر 
إىل تقــدمي دعــوى قضائيــة ضــد دمــج املؤمتــر يف التنســيقية، لكــن احملكمــة االبتدائيــة بتونــس 
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مل تســتمع هلــذه الدعــوى، وقــد اســتمر مســري بــن عمــر يف قيــادة حــزب املؤمتــر، ورغــم جهــود 
زعيــم احلــزب ســابقاً، املنصــف املرزوقــي، يف تشــكيل حتالــف جيمــع املكــوانت املنشــقة 
عــن املؤمتــر لدخــول االنتخــاابت الربملانيــة 2019، فــإن ذلــك مل يتحقــق، كمــا أن املنصــف 
املرزوقــي أعلــن انســحابه مــن العمليــة السياســية عقــب االنتخــاابت الربملانيــة 2019، 

بعــد حصولــه علــى نتائــج متدنيــة جــداً، وهبــذا تــوزع حــزب املؤمتــر بــني عــدد مــن املكــوانت 
السياســية، أقواهــا التيــار الدميقراطــي وأضعفهــا املؤمتــر.

تعــد النتيجــة االنتخابيــة الــي حصــل عليهــا حــزب املؤمتــر يف انتخــاابت 2011 تعبــرياً 
عــن احــرتام قاعــدة شــعبية عريضــة لنضــال زعيــم احلــزب املنصــف املرزوقــي وقناعــة بــه، وقــد 
اســتطاع اســتقطاب جمموعــة مــن القوميــني واليســاريني وبعــض ذوي امليــول اإلســالمية إىل 
حزبــه؛ بســبب مواقفــه العروبيــة، وهبــذا صــار احلــزب خليطــاً أيديولوجيــاً عاجــزاً عــن تعريــف 
ذاتــه، وظهــرت التوتــرات بــني أعضائــه املختلفــني أيديولوجيــاً، ورفــض التيــار اليســاري 
داخــل احلــزب التحالــف مــع حــزب حركــة النهضــة اإلســالمي، وتســببت مغــادرة املرزوقــي 
للحــزب وأتسيســه حلــزب جديــد يف إحــداث فجــوة قياديــة مل تســتطع قيــادات احلــزب 

حلهــا.

أبرز الشخصيات 	 

-  المنصف المرزوقي
ولــد املنصــف املرزوقــي يــوم 7 يوليو/متــوز 1945 بواليــة انبــل جنــوب تونــس العاصمــة، 
ألســرة تنحــدر مــن اجلنــوب التونســي، وهــو حقوقــي سياســي تونســي، انل الدكتــوراه يف 
الطــب مــن جامعــة اسرتاســبورغ بفرنســا، وختصــص يف طــب األعصــاب والطــب العــام، 
كمــا حصــل علــى إجــازة يف علــم النفــس مــن كليــة العلــوم اإلنســانية جبامعــة الســوربون، 
وعمــل أســتاذاً مســاعداً يف جامعــة اسرتاســبورغ، وأســتاذاً للطــب احلديــث يف جامعــة 
ابريــس، ودرَّس يف اجلامعــة التونســية، وقــد ألــف مــا يزيــد علــى 12 كتــاابً ابللغتــني العربيــة 
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والفرنســية، يف جماالت الطب وحقوق اإلنســان والدميقراطية، منها: »اإلنســان احلرام«، 
و«إهنــا الثــورة اي مــوالي«، و«حــى يكــون لألمــة مــكان يف هــذا الزمــان«، و«يف ســجن 

العقــل«، و«ننتصــر.. أو ننتصــر مــن أجــل الربيــع العــريب«)22(.
يتبــى املرزوقــي التوجــه العلمــاين احلداثــي املعتــدل، ويؤمــن ابحلــوار واالختــالف احلضــاري 
مــع اإلســالميني وإمكانيــة التعــاون معهــم مــن أجــل بنــاء جمتمــع دميقراطــي، ويعــد مــن 
أبــرز املعارضــني لنظــام بــن علــي، وجاهــر مبعارضتــه لــه، وشــكل حــزب املؤمتــر مــن أجــل 
اجلمهورية، وطالب إبســقاط نظام بن علي، وظل ســنوات يف املنفى بفرنســا إىل أن عاد 
بعد الثورة. ويف 12 ديســمرب /كانون األول 2011 انتخبه اجمللس التأسيســي التونســي 

رئيســاً لتونــس، ليكــون بذلــك رابــع رئيــس للبــالد منــذ اســتقالهلا)23(.

-  سمير بن عمر 
علــى  وحتصــل  العاصمــة،  بتونــس   1968 مايــو/أاير   18 يف  عمــر  بــن  مســري  ولــد 
اإلجــازة يف العلــوم القانونيــة مث شــهادة الدراســات املعمقــة يف العلــوم القانونيــة، واخنــرط 
مبهنــة احملامــاة، وعــرف بنضالــه حماميــاً؛ إذ شــغل منصــب كاتــب عــام اجلمعيــة الدوليــة 
ملســاندة املســاجني السياســيني ســنة 2002، ويعــد مــن مؤسســي حــزب املؤمتــر مــن أجــل 
اجلمهوريــة، وترشــح مــن خاللــه لعضويــة اجمللــس الوطــي التأسيســي، ويعــد حاليــاً رئيــس 

اهليئــة السياســية للحــزب)24(.

أ-  التكتل من أجل العمل والحريات
يعــد حــزب التكتــل مــن أجــل العمــل واحلــرايت مــن األحــزاب السياســية الــي أتسســت 
قبــل الثــورة، وينتســب احلــزب إىل اليســار االجتماعــي، مجــع عــدداً مــن الشــخصيات 

الدميقراطيــة والتقدميــة.
https://cutt.us/9rPwb)22(   موسوعة اجلزيرة، منصف املرزوقي، اجلزيرة نت، اتريخ االطالع: 2020/2/9. 

)23(   املرجع نفسه.
)24(   املؤمتر من أجل اجلمهورية، سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية، اتريخ االطالع: 2020/2/9. 

https://cutt.us/DbUhP

https://cutt.us/9rPwb
https://cutt.us/DbUhP
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النشأة والتطور 	 
أبريل/نيســان  بــن جعفــر يف 9  الدكتــور مصطفــى  يــد  التكتــل علــى  أتســس حــزب 
1994، وحصــل علــى أتشــرية العمــل القانــوين يــوم 25 أكتوبر/تشــرين األول 2002، 
ليكــون أول حــزب حيصــل علــى التأشــرية منــذ ســنة 1988، شــارك يف الثــورة، وفــاز 
ابملرتبــة الثالثــة يف انتخــاابت اجمللــس التأسيســي عقــب الثــورة، وحصــل علــى عشــرين 
مقعــداً، وشــكَّل علــى إثــر فــوزه يف االنتخــاابت حتالفــاً حكوميــاً ثالثيــاً مــع حــزيب حركــة 
النهضــة واملؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة، وانتخــب رئيــس احلــزب مصطفــى بــن جعفــر رئيســاً 
للمجلــس الوطــي التأسيســي، ودافــع عــن الشــرعية االنتخابيــة، ووقــف ضــد حمــاوالت 

إســقاط حكــم الرتويــكا الــي اندت هبــا اعتصامــات 2013)25(. 

مــن املفارقــات العجيبــة يف واقــع الدميقراطيــة التونســية أن احلــزب مل حيصــل علــى أي 
مقعــد يف انتخــاابت 2014، وكذلــك يف انتخــاابت 2019، وقــد دفــع احلــزب رمبــا 
نتيجــة  منــه  لقيــادات ابرزة  املتكــررة  النهضــة واالنســحاابت  مــع حركــة  ضريبــة حتالفــه 
لتحفظاهتــم حــول طريقــة التســيري، ومل يفلــح احلــزب وال بقيــة أحــزاب وســط اليســار يف 

تشــكيل حتالــف يعيــد للتيــار مكانتــه. 

أبرز الشخصيات	 

-  مصطفى بن جعفر 
ولــد مصطفــى بــن جعفــر يف ديســمرب/كانون األول 1940، بتونــس، حاصــل علــى 
الشــهادة العليــا يف جمــال الطــب بتخصــص األشــعة، عمــل يف بدايــة مســاره املهــي أســتاذاً 
جامعيــاً يف كليــة الطــب بتونــس، وشــغل منصــب وزيــر الصحــة ضمــن حكومــة الوحــدة 
بعــد  التأسيســي  الوطــي  للمجلــس  رئيســاً  وانتخــب  الغنوشــي،  برائســة حممــد  الوطنيــة 
انتخــاابت 2011، تبــى التوجــه االشــرتاكي واخنــرط يف شــبابه يف »احلــزب االشــرتاكي 

)25(   حممــد الســبيطي، الخريطــة الحزبيــة الجديــدة فــي تونــس فــي ضــوء انتخابــات 2014، مركــز امللــك فيصــل 
2014، ص44. الــرايض،  والدراســات،  للبحــوث 
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الدســتوري«، مث أســس مع آخرين »حركة الدميقراطيني االشــرتاكيني«، مث انســحب منها 
نتيجــة تقارهبــا مــع نظــام بــن علــي، وأســس حــزب التكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل 
واحلــرايت، وســاهم مــع حزبــه يف خــروج ثــورة تونــس مــن عنــق الزجاجــة ابعتمــاد دســتور 
جديــد يف 26 يناير/كانــون الثــاين 2014، وتشــكيل حكومــة انتقاليــة برائســة وزيــر 

الصناعــة األســبق مهــدي مجعــة)26(.

-  إلياس الفخفاخ
اهلندســة  يف  املاجســتري  درجــة  علــى  حتصــل  تونــس،  يف   1972 ســنة  مواليــد  مــن 
امليكانيكيــة، واملاجســتري كذلــك يف إدارة األعمــال مــن فرنســا، اخنــرط يف احليــاة السياســية 
بعــد الثــورة ابلتكتــل الدميقراطــي مــن أجــل العمــل واحلــرايت، وقــاد احلملــة االنتخابيــة 
للحــزب ســنة 2011، وانتخــب بعــد املؤمتــر الثالــث للحــزب رئيســاً جمللســه الوطــي، وعــني 
وزيــراً للســياحة بعــد انتخــاابت اجمللــس الوطــي التأسيســي، ويف ديســمرب/كانون األول 

2012 ُعــني وزيــراً للماليــة)27(.

ترشــح الفخفــاخ للرائســة يف االنتخــاابت الرائســية 2019، وحصــل علــى صفــر فاصــل 
ثالثــة، وبعــد رفــض الربملــان حلكومــة احلبيــب اجلملــي، َكلَّفــه الرئيــس التونســي بتشــكيل 
الــي  لتشــكيل احلكومــة،  للتفــرغ  مــن حزبــه  اســتقالته  أعلــن  احلكومــة اجلديــدة، وهلــذا 

يرأســها حاليــاً. 

3.  نقاط القوة والضعف في تيار اليسار 
يعد اليســار أبغلب مكوانته األيديولوجية واالجتماعية من التيارات التونســية املناضلة 
الثــورة وبعدهــا، وهــو مكــون سياســي واجتماعــي رافــق التحــوالت السياســية يف  قبــل 
تونــس مــن قبــل االســتقالل إىل اآلن، فضــاًل عــن اخلــربة السياســية الســابقة الــي أفرزهتــا 

)26(   موسوعة اجلزيرة، مصطفى بن جعفر، اجلزيرة نت، اتريخ االطالع: 2020/2/9.
https://cutt.us/xGKXb

)27(   املرجع نفسه.

https://cutt.us/xGKXb
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املراحــل التارخييــة، إضافــة إىل أن اليســار اإليديولوجــي شــديد التنــوع، وقوتــه األساســية 
ليســت فقــط يف تنظيماتــه احلزبيــة املوجــودة، بــل يف انتشــاره يف كل دوائــر النفــوذ، إذ 
التحــق بعضــه ابلتجمــع الدســتوري الدميقراطــي ومبحيــط الرئيــس املخلــوع فــكان شــريكاً 
يف الســلطة، وبعضــه اآلخــر اخنــرط يف النقــاابت واملنظمــات احلقوقيــة واإلعــالم والوســط 
األكادميــي واإلدارة والقضــاء واألمــن وغريهــا، فقــوة اليســار ليســت حزبيــة أو انتخابيــة 
فقــط، بــل تكمــن يف املزاوجــة بــني التأثــري االنتخــايب املؤسســايت والتأثــري ابملواقــع املختلفــة 

الــي يشــغلها، وبعــض منهــا خــارج تكويناتــه احلزبيــة.

هــذا الوجــود واحلضــور لتيــار اليســار، ســواء ضمــن الفتاتــه احلزبيــة اخلاصــة أو خارجهــا، 
بقــدر مــا هــو نقطــة قــوة للتيــار بقــدر مــا فتــح اجملــال لتعــدد األهــداف وغيــاب البوصلــة، 
وتيــار اليســار حباجــة أكثــر مــن غــريه مــن التيــارات إىل مراجعــات جــادة لالســتفادة مــن 
بــه اســتثمارها والبنــاء  قــوة حقيقيــة، يفــرتض  هــذا احلضــور، حبيــث ميثــل ذلــك نقطــة 
عليهــا احرتامــاً للجهــود الســابقة، وحمافظــة علــى الدميقراطيــة الناشــئة، والرضــى بنتائــج 

االنتخــاابت أايً كانــت.

يعــاين اليســار التونســي بشــكل عــام ضعفــاً كبــرياً يف بنيتــه املؤسســية، ســواء مــن خــالل 
اجلبهــة الشــعبية أو األحــزاب األخــرى، وتعــد اخلالفــات الداخليــة واالنشــقاقات املتكــررة 
أكــرب نقطــة ضعــف تعانيهــا اجلبهــة اليســارية عمومــاً، ويعــد حــزب العمــال األقــرب إىل 
وبــني  تنظيمــاً،  اليســار  مكــوانت  أبــرز  مــن  الدميقراطيــون  والوطنيــون  الثوريــة،  النقــاوة 
الســبعينيات والثمانينيــات يف اجلامعــة،  منــذ  الزعامــة  املكونــني خــالف اترخيــي حــول 
وذلــك بنــاء علــى القــرب أو البعــد مــن التجربتــني الصينيــة واأللبانيــة ومــن القضــااي العربيــة، 
ويعــد »الوطــد« توليفــة ماركســية وحدويــة عربيــة، ولكنهــا أيضــاً كانــت تؤمــن ابالخــرتاق 
وتعتمدهــا اســرتاتيجية يف العمــل واالنتشــار والتأثــري بديــاًل عــن التنظيــم الكالســيكي، 
بــني  الثــورة حصلــت حمــاوالت توحيديــة  وهكــذا كانــت حاضــرة يف كل املواقــع. بعــد 
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مكــوانت هــذا التيــار، لكنهــا ظلــت يف وضــع املــوات والشــلل، واخلــالف داخــل اجلبهــة 
الشــعبية اليــوم هــو نتيجــة الصــراع بــني هذيــن املكونــني.

تــدين نســبة اليســار األيديولوجــي يف االســتحقاقات االنتخابيــة حيتــم عليــه تقــومي اهلزميــة، 
بــدل إلقــاء اللــوم علــى التيــارات املنافســة، وخاصــة ذات التوجــه اإلســالمي، فالعــداء 
احلــاد لإلســالميني، والنظــر إليهــم علــى أهنــم أعــداء ال منافســون، والتشــكيك يف النتائــج 
االنتخابيــة الــي أفرزهتــم، والســعي إلفشــال اجلهــود احلكوميــة حــى ال حتســب علــى حــزب 

معــني، ليــس مــن مصلحــة التيــار اليســاري.

النخبويــة املفرطــة والتحليــق بعيــداً عــن مهــوم املواطنــني، واســتدعاء الشــعارات واخلطــاابت 
القدميــة مــن العوامــل املضعفــة لتيــار اليســار خارجيــاً، وصــراع الزعامــة والعقليــة املنتميــة 
للماضــي، وغيــاب املراجعــات احلقيقيــة واالســتفادة مــن جتــارب التاريــخ، مــن مضعفــات 

اليســار داخليــاً، وهلــا انعكاســها املباشــر علــى التيــار يف حضــوره يف الســاحة.

لــه  الــذي يتحــول إىل اســتفزاز لعاطفــة الشــعب الدينيــة،  الثقــل األيديولوجــي احلــاد 
أثــره املباشــر يف مسعــة التيــار، فشــعب تونــس عــريب ومســلم، واخلطــاب املعــادي لإلســالم 
يســتفز العاطفــة الدينيــة لكثــري مــن املســلمني، حــى أولئــك البعيديــن عــن التيــار السياســي 
اإلســالمي، ومــا تفعلــه بعــض النخــب اليســارية مــن تبــي بعــض األطروحــات املاركســية، 
واملنــاداة ابلعلمانيــة الشــاملة إىل حــد إقصــاء الديــن عــن احليــاة عمومــاً، ووالء البعــض 
للفرنكوفونيــة، أو تبنيهــم خليــار التطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي، رمبــا تؤثــر هــي األخــرى 
يف مسعــة اليســار، فضــاًل عــن مواقــف بعضهــم الســابقة حــد التماهــي مــع نظــام بــن علــي.

4.  مستقبل اليسار التونسي
وآخــر  أيديولوجــي  يســار  بــني  مــا  تونــس  يف  اليســارية  السياســية  املكــوانت  ختتلــف 
اجتماعــي دميقراطــي، وبــني املكونــني بــون شاســع واختــالف كبــري جيعــل مــن الصعوبــة 
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مبكان أن يلتقيا حتت مظلة واحدة، وتعد بعض مكوانت اليسار االجتماعي أقرب إىل 
التيــار السياســي اإلســالمي منهــا إىل اليســار الراديــكايل، وخصوصــاً تلــك الشــخصيات 
واملؤسســات الــي ختففــت مــن العــبء األيديولوجــي وأعــادت تقييــم جتربتهــا املاضيــة، 
وهــذا التيــار ميكــن أن يعيــد بنــاء نفســه مــن جديــد، ويعيــد متوضعــه يف الســاحة السياســية 
التونســية، ولعــل يف تغيــري املضامــني والشــعارات وإعــادة ترتيــب الوضــع القيــادي الداخلــي 

مــا يعيــد لليســار اعتبــاره مــن جديــد.

النتائــج االنتخابيــة الــي حيصــل عليهــا تيــار اليســار األيديولوجــي أمــر متوقــع يف ظــل هــذه 
األزمــة الــي يعيشــها، بعــد أن جعــل مــن أولوايتــه االحتجــاج الدائــم واملعارضــة مــن أجــل 
املعارضــة، ومقاومــة األحــزاب الفائــزة، وهــي عمليــة مرهقــة قــد تتحــول إىل ظواهــر صوتيــة 
لنخــب تتصــارع علــى الزعامــة بعيــداً عــن تطلعــات مجاهريهــا الــي تتالشــى بشــكل كبــري.

أضــاع اليســار فرصــاً مثينــة يف تونــس، وانشــغل أبهــداف أخــرى علــى حســاب نفســه 
التونســي،  الداخلــي  والواقــع  العامــة  الســاحة  إليــه  حتتــاج  مــا  وعلــى حســاب  كتيــار، 
وإقنــاع  اجملديــة،  البدائــل  تقــدمي  بــدل  الفائــزة  األحــزاب  مواجهــة  قدراتــه يف  واســتنزف 
الناخب التونســي برباجمه وتطلعاته، يف طريقة أشــبه ما تكون إبضاعة البوصلة، يف حني 
كان هــو الكتلــة الــي مــن املفــرتض أن تقــود املعارضــة، وترفــض االصطفــاف مــع أحــزاب 

توصــف أهنــا ضــد الثــورة.

لعــل اليســار األيديولوجــي مل يعــد مبقــدوره التعــايف مبــا يؤهلــه للحكــم أو املشــاركة فيــه، أو 
حــى املعارضــة البنــاءة، ولكــن مبقــدور وســط اليســار أن يعيــد تعريــف ذاتــه وترتيــب أوراقــه، 
وتنظيــم نفســه يف اخلارطــة احلزبيــة اجلديــدة، وابســتطاعة التيــار الدميقراطــي أن يلتقــط زمــام 

املبــادرة ويقــود حتالفــاً مــن هــذا النــوع.

التيار الدميقراطي حباجة اآلن أكثر من أي وقت مضى أن يكون واضح الرؤية وحمدد 
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األهــداف وقــادراً علــى االســتفادة مــن أخطــاء املاضــي، والتخفــف مــن أجــواء احلــرب 
البــاردة الــي أرهقــت تيــار اليســار، وأن يســهم بواقعيــة عاليــة ويقــدم الربامــج القــادرة علــى 
الوصــول إىل الشــعب، ولعــل النجــاح الــذي حققــه التيــار مــن خــالل نتائــج انتخــاابت 
2019 عائــد إىل رمزيــة مؤسســه حممــد عبــو، ورغــم حــاالت التخبــط أحيــاانً، واهلالــة 
الثوريــة غــري املدركــة للواقــع، الــي قــد تؤثــر يف مســتقبل احلــزب، وخصوصــاً التصرحيــات 
الــي مل ينظَــر إىل عواقبهــا، مثــل مــا يتعلــق ابملوقــف مــن املــرياث وغــريه مــن القضــااي ذات 
احلساســية الدينيــة، فــإن احلــزب لديــه مــن اإلمــكاانت مــا جتعلــه بديــاًل يســارايً، وهــذا رمبــا 

حيتــاج إىل وقــت ووعــي كافيــني.

ثانياً: التيار القومي بين التعريب والتونسة
تعــد القوميــة العربيــة مكــوانً فكــرايً مشــرتكاً، ضــارابً يف الضمــري العــريب، أسســته اللغــة 
والتاريــخ والثقافــة، وشــكلته احملــن العربيــة املختلفــة، وكانــت هلــا امتــدادات متفرقــة يف أكثــر 
مــن قطــر عــريب، وأســهمت عــدة عوامــل يف نشــأته وتطــوره، ولعــل التيــار القومــي يف تونــس 

مــن أعــرق التيــارات القوميــة العربيــة.

1.  الجذور التأسيسية للحركة القومية في تونس
تشــكل التيــار القومــي يف تونــس يف فــرتات متفرقــة، لعــل أمههــا بعــد مؤمتــر القاهــرة 
1947، الــذي ضــم عــدداً مــن حــركات التحــرر العــريب املغاربيــة، وكانــت احلركــة اليوســفية 
إحــدى مكــوانت هــذا اللقــاء، وتنســب احلركــة اليوســفية إىل صــاحل بــن يوســف، أحــد 
املناضلــني التونســيني، الــذي بواســطته خرجــت القضيــة التونســية مــن بُعدهــا الُقطــري 
إىل البعــد العــريب، وخاصــة بعــد انــدالع ثــورة يوليــو املصريــة 1952، وبــروز مجــال عبــد 
الناصــر قائــداً عروبيــاً يف املنطقــة، ومشــاركته يف مقاومــة األحــالف العســكرية الســوفييتية 
واألمريكيــة، وتبــي الدعــوة إىل احليــاد اإلجيــايب، والدعــوة إىل مؤمتــر إندونيســيا للحيــاد 
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1955، الــذي شــاركت فيــه وفــود دوليــة عــدة، منهــا وفــد تونــس بقيــادة صــاحل بــن 
يوســف.

 كان بــن يوســف أمينــاً عامــاً للحــزب الدســتوري التونســي، وقــد اختلــف مــع احلبيــب 
مــع  والعالقــة  متعلقــة ابالســتقالل  أهنــا  بعضهــم  يــرى  امللفــات،  مــن  عــدد  بورقيبــة يف 
فرنســا، حيــث كان لــن يوســف نظــرة أخــرى وموقــف مغايــر عــن املوقــف البورقيــي، ويــرى 
آخــرون أهنــم مــن نفــس املدرســة لكــن اخلــالف علــى الزعامــة كان هــو الســبب الرئيســي 

يف االنقســام.
كان بورقيبــة مــن أشــد املدافعــني عــن التســوية السياســية مــع الفرنســيني، واســتعان هبــم 
يف قمــع مكافحــة االســتعمار وفــرِض نظــام احلــزب الواحــد، وقــد كانــت تصفيــة صــاحل 
بــن يوســف اغتيــااًل يف أملانيــا، ومل تســتطع العناصــر املتبقيــة مــن تيــار املعارضــة اليوســفية 
إحــداث اخــرتاق جديــد يف بنيــة نظــام بورقيبــة رغــم حماوالهتــا املتكــررة، ســواء مــن خــالل 
»اجلبهــة القوميــة التقدميــة لتحريــر تونــس«، أو مــن خــالل تعزيــز عالقتهــا بليبيــا واجلزائــر، 
وقــد قــادت اجلبهــة انتفاضــة عســكرية يف مدينــة قفصــة يف يناير/كانــون الثــاين 1980، 

وخســرت املعركــة عســكرايً، وخســرهتا كذلــك سياســيًا)28(.
علــى الصعيــد الطــاليب كان للطــالب الدارســني يف دمشــق وبغــداد دور يف نقــل أفــكار 
حــزب البعــث، الــذي كانــت اســرتاتيجيته قبــل عــام 1966 تتمثــل يف دفــع الطــالب 
البعثيــني العائديــن إىل تونــس لالخنــراط يف احلــزب احلاكــم والعمــل مــن خاللــه، وبعــد 
البعثيــة  التنظيمــات  بــدأت  احلكــم يف 1963،  إىل  ســوراي  البعــث يف  حــزب  وصــول 
ابلتشــكل يف تونــس، وظــل نشــاط البعثيــني ســرايً إىل أن قامــت تظاهــرات طالبيــة يف 
اجلامعــة التونســية يف 1968، حينهــا شــنت الســلطة محلــة اعتقــاالت واســعة حبقهــم، 
ونتيجــة الصــراع بــني قطــري احلــزب )دمشــق وبغــداد( انقســم أعضــاء احلــزب يف تونــس، 
ونظــراً لســخاء النظــام العراقــي حينهــا مــع تونــس فقــد غضــت الطــرف عــن نشــاط البعثيــني 

)28(   توفيــق املديــي، المعارضــة التونســية نشــأتها وتطورهــا، احتــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، الطبعــة األوىل، 2001، 
ص25.
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العراقيــني، وأتسســت عــدة تنظيمــات قوميــة مثــل حركــة التجمــع القومــي العــريب، وحركــة 
التحريــر الشــعبية العربيــة، وحــزب االحتــاد الوحــدوي العــرويب، ومل يســتطع اجلميــع بنــاء 

تنظيــم متماســك يف تونــس)29(.

ظــل التيــار القومــي حاضــراً يف تونــس، حمتميــاً ابألنشــطة النقابيــة والطالبيــة، وشــارك يف 
كثــري مــن احملطــات النضاليــة، وتعــرض للقمــع مثــل غــريه مــن املكــوانت املناهضــة للنظــام، 
لكــن هــذا التيــار مل يســتطع تشــكيل نفســه وترتيــب أوراقــه بعــد الثــورة، فقــد أتســس عــدد 
من األحزاب السياســية الي تدعي متثيلها للتيار، وانضم بعضها ســابقاً للجبهة الشــعبية 
كحليــف لليســار؛ كالتيــار الشــعي وحركــة البعــث وحــزب الطليعــة، وتتهــم هــذه املكــوانت 
ابلتخلــي عــن قوميتهــا وتســليم قرارهــا لليســار، يف حــني أن هنــاك فصائــل أخــرى ظلــت 
مســتقلة، وبعضهــا خــرج عــن اجلبهــة الشــعبية، كحركــة الشــعب وحــزب الغــد واجلبهــة 
الشــعبية الوحدويــة، وتعــد حركــة الشــعب رمبــا أقــوى هــذه احلــركات تنظيمــاً ومتثيــاًل يف 

الربملــان.

2.  حركة الشعب 
هــي حركــة قوميــة يغلــب عليهــا التوجــه الناصــري، وتعــد امتــداداً للحركــة العربيــة التقدميــة 
الناصريــة، وجمموعــة »الوحدويــون الناصريــون بتونــس« املعارضــة لــن علــي، كمــا متثــل 
الواجهــة األوىل لألحــزاب القوميــة يف تونــس، وهلــا حضورهــا الفعلــي يف املــدن  حاليــاً 

التونســية، وقــد انتمــت احلركــة إىل اجلبهــة الشــعبية وانســحبت منهــا.

النشأة والتطور 	 

أتسســت حركــة الشــعب يف 8 مــارس/آذار 2011، وشــاركت يف انتخــاابت اجمللــس 
الوطي التأسيسي، وفازت مبقعدين، ويف أكتوبر/تشرين األول 2012 انضمت للجبهة 

)29(   املصدر نفسه، ص89.
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الشــعبية، مث أعلنــت يف يوليو/متــوز 2013 االنســحاب منهــا، ويف انتخــاابت 2014 
فــازت بثالثــة مقاعــد، وفاجــأت اجلميــع بفوزهــا بـــ 15 مقعــداً يف انتخــاابت 2019.

تعرضــت احلركــة لعــدد مــن االنشــقاقات، لكنهــا رمبــا اســتطاعت التماســك مؤخــراً، 
ولعــل مــن األســباب الــي ســاعدهتا يف هــذا الفــوز، تــوازن خطاهبــا الداخلــي، واالســتقرار 
الــذي شــهدته احلركــة قبــل االنتخــاابت، إضافــة إىل رفعهــا شــعار حماربــة منظومــة الفســاد، 
ووجــود قادهتــا يف نقــاابت عــدة، كل هــذه العوامــل وغريهــا ســاعدت احلركــة وأاتحــت هلــا 

ترتيــب أوراقهــا والدخــول لالنتخــاابت.

أبرز الشخصيات 	 

-  زهير المغزاوي

مناضــل قومــي، درس يف املعاهــد اخلاصــة بســبب طــرده مــن املــدارس احلكوميــة لنشــاطه 
السياســي زمــن حكــم بــن علــي، وهــو األمــني العــام حلركــة الشــعب، وعضــو الربملــان 

التونســي.

3.  نقاط القوة والضعف عند التيار القومي 
للقوميــني يف تونــس اتريــخ نضــايل، وإرث سياســي عريــق، حيــث تــرى احلركــة نفســها 
أهنــا ولــدت مــن رحــم احلركــة التونســية املطالبــة ابالســتقالل، وهــي امتــداد لنضــاالت 
بــن يوســف، وغريهــم مــن القيــادات املناضلــة، وحيــرص  عبــد العزيــز الثعالــي، وصــاحل 
التيــار القومــي علــى نســبة احلركــة اليوســفية إليــه، وعدِّهــا بدايــة حمطــات نضالــه التارخيــي، 
إضافــة إىل االنتفاضــات التونســية الداخليــة، ســواء تلــك املنــددة ابلســلوك احلكومــي، عــن 
طريــق املنظمــات والنقــاابت واحلــركات الطالبيــة، أو الرافضــة ملشــاريع التطبيــع والتقــارب 
اإلســرائيلي العــريب والتدخــالت اخلارجيــة يف املنطقــة العربيــة، وأايً مــا تكــن هــذه املواقــف 
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ودوافعهــا، واخلــالف الدائــر بــني خلقهــا للنضــال وتبنيهــا لــه، وبــني القــول والفعــل، فــإن 
هــذا ال ينفــي أن للتيــار القومــي حضــوراً اترخييــاً الفتــاً يف كل الفــرتات يف تونــس؛ مــن بعــد 

االســتقالل إىل مــا بعــد الثــورة.

التيــار العــرويب- كغــريه مــن التيــارات- ال ينحصــر حضــوره السياســي واالجتماعــي يف 
العمل احلزيب فقط، بل له نفوذ مباشر يف عدد من النقاابت املهنية والعمالية التونسية، 
وخاصــة قطــاع التعليــم؛ وهلــذا حيــاول القوميــون يف تونــس الظهــور كتيــار وســطي، يف ظــل 
التجــاذابت التونســية الداخليــة بــني اليمــني واليســار، لكــن ينقــص هــذا التيــار- كغــريه مــن 
التيــارات األخــرى- أن الروافــد األساســية لفكــره هــي روافــد مشــرقية بعثيــة ســورية وعراقيــة 

وانصريــة وقذافيــة، ومل يســتطع حتقيــق مصاحلــة واضحــة مــع الرافــد العــرويب التونســي.
 يعــاين التيــار العــرويب أيضــاً غيــاب األدوات العلميــة يف املمارســة السياســية، حيــث 
يعتمــد كثــري مــن التيــارات القوميــة علــى املاركســية اللينينيــة أداة لتفســري التاريــخ وحتليــل 
الواقــع، ويعــود ذلــك الحتكاكهــم ابلتيــارات املاركســية يف أورواب، وأتثرهــم ببعثيــي املشــرق 
البعثيــة  القاعــدة  انضافــت إىل  املاركســية  النظريــة  القاعــدة  العــراق، هــذه  فــرع  وخاصــة 
لتجعلهــم يعتــربون العالقــة بــني القومــي والديــي عالقــة صداميــة، وعلــى هــذا األســاس 

هنــاك مــن يرفــض التعامــل مــع أي حــزب إســالمي)30(.

وإىل جانــب غيــاب الفكــرة اخلاصــة هنــاك حالــة مــن التشــتت يف قضــااي عربيــة متعــددة، 
علــى حســاب القضيــة الوطنيــة، كمــا أن غيــاب املظلــة الواحــدة، وتعــدد اجملموعــات 
السياســية املدعيــة متثيــل القوميــة، بــني حركــة الشــعب، وحركــة الشــعب الوحدويــة، ورابطــة 
القوميــني التقدميــني، وغريهــا، كل ذلــك أضعــف التيــار، فهنــاك أحــزاب عــدة تدعــي 

متثيلهــا للتيــار، ومــع هــذا تظــل حركــة الشــعب رمبــا أقــوى هــذه املكــوانت تنظيمــاً.

وممــا أضعــف التيــار كذلــك التجــاذابت األيديولوجيــة الداخليــة، املتقاربــة اترة مــع اليســار 

)30(   حممد الرمحوين، العلمانيون في تونس، مركز مناء للبحوث والدراسات، بريوت، الطبعة األوىل، 2013، ص37.
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حــد التحالــف والــذوابن، واترة مــع اليمــني حــد التبــي، إضافــة إىل التباهــي بنضــاالت 
اترخييــة وشــعارات قدميــة، هــي أحــوج مــا تكــون إىل ترمجــة واقعيــة، تنعكــس علــى واقــع 
النــاس املعيشــي، ووضعهــم االقتصــادي املــرتدي، وحضــور فكــرة الزعيــم الفــرد يف مرحلــة 
أكثــر مــا حتتــاج فيــه تونــس إىل الدميقراطيــة، ســواء علــى مســتوى األحــزاب أو الدولــة، 
وأتييــد بعــض األنظمــة العربيــة املعاديــة للدميقراطيــة، خوفــاً مــن بدائــل خمتلفــني ولــو أتــوا عن 
طريــق االنتخــاابت، كاملوقــف مــن ســوراي، واالصطفــاف السياســي مــع أطــراف عربيــة يف 
بعــض القضــااي مــع وضوحهــا، وكاملوقــف مــن األزمــة الليبيــة، ومــا مل يـَُعــد النظــر يف املوقــف 
مــن الدميقراطيــة واحــرتام نضــاالت الشــعوب فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً يف مسعــة التيــار شــعبياً 
يف النضــال واملقاومــة، وذلــك حــى ينســجم التيــار مــع أهدافــه الســتة املتعلقــة ابلتحــرر 
واالســتقالل، والوحــدة العربيــة، والدميقراطيــة، والتنميــة املســتدامة، والعدالــة االجتماعيــة، 

والتجــدد احلضــاري. 

4.  مستقبل التيار القومي في تونس
يعــد حصــاد 2019 ابلنســبة إىل القوميــني يف تونــس مــن أفضــل التجــارب الــي اســتطاع 
التيــار أن حيــرز فيهــا موقعــاً أفضــل مقارنــة ابالســتحقاقات االنتخابيــة األخــرى مــن بعــد 
الثــورة، وهــذه النتيجــة رمبــا توصلــوا إليهــا حبكــم ختففهــم مــن حــدة اخلطــاب الثــوري، 
وتبــي خطــاب قريــب مــن الشــعب، ورغــم أن التيــار القومــي التونســي متعــدد الوجهــات 
واألفــكار بــني البعــث بقســميه العراقــي والســوري، إضافــة إىل التيــار الناصــري، فــإن حركــة 
الشــعب تعــد مــن أقــوى هــذه احلــركات مقارنــة مبثيالهتــا حســب نتائــج انتخــاابت 2019 

الربملانيــة.

الضامــن األول الســتمرار تقــدم حركــة الشــعب هــو احملافظــة علــى متاســكها الداخلــي، 
وتعزيــز البدائــل الدميقراطيــة حلــل خالفاهتــا البينيــة، واالســتفادة مــن تراكمــات األخطــاء 
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مــن  مبدئــي  موقــف  واختــاذ  وإنســاانً،  أرضــاً  تونــس  مصلحــة  علــى  والرتكيــز  املاضيــة، 
الدميقراطيــة غــري خاضــع ملــوازانت القــوى القريبــة والبعيــدة خــارج تونــس.

إبمــكان حركــة الشــعب أن توســع مــن دائــرة تصاحلهــا مــع األحــزاب القريبــة منهــا، 
وتوســع كذلــك دائــرة التحالفــات مــع القــوى الــي جتمعهــا هبــا مشــرتكات كــربى، والتغلــب 
علــى االنقســامات واخلالفــات الــي تعرضــت هلــا طيلــة اترخيهــا، كمــا أهنــا حباجــة إىل 
لــألايم  مهيــأة  تكــون  الفكريــة، حــى  الســابقة ومنطلقاهتــا  لتجربتهــا  أعمــق  مراجعــات 
القادمــة، وعلــى احلركــة أن تعيــد مللمــة املكــوانت القوميــة األخــرى حتــت مظلتهــا ملرحلــة 
قادمــة، ومــا مل تتخفــْف مــن ثقــل املاضــي وتضــْع حــاًل للمســألة الدميقراطيــة داخــل احلــزب 
وخارجــه، وهتتــم ابلقضــااي التونســية أكثــر، فــإن احلركــة لــن تســتطيع الصمــود ومواكبــة 
التطــور الدميقراطــي يف تونــس، وقــد جتــد نفســها يف املســتقبل جــزءاً مــن مشــاريع أخــرى.

بيــن  الثــورة..  قبــل  الحكــم  مــن منظومــة  المنحــدرة  القــوى  ثالثــاً: 
الماضــي وإرث  الشــعارات  ليبراليــة 

تعــود اجلــذور التارخييــة لنشــأة مصطلــح الليرباليــة إىل القــرن الثامــن عشــر يف إجنلــرتا، وقــد 
بــدأ املصطلــح حممــاًل أبفــكار اقتصاديــة تدعــو إىل امللكيــة اخلاصــة وحريــة العمــل والتنقــل 
واملنافســة، مث توســعت تلــك املفاهيــم لتشــمل امليــدان السياســي، مركــزة علــى إشــاعة 
احلــرايت السياســية والفرديــة، ولعــل احلريــة هــي الفكــرة األساســية الــي يــدور حوهلــا مفهــوم 
الليرباليــة، وبغــض النظــر عــن تطبيــق هــذه الفكــرة مــن عدمــه فقــد بــرز يف الســاحة التونســية 

عــدد مــن األحــزاب حتمــل بعــداً ليرباليــاً، وهلــا حضورهــا السياســي قبــل الثــورة وبعدهــا.

1.  الجذور التأسيسية لليبرالية في تونس
بــــ«الليرباليــة  يُعــرف  ملــا  الفتــاً  التاســع عشــر حضــوراً  القــرن  بدايــة  تونــس يف  عرفــت 
الفكريــة« أبشــكال ُمتعــدِّدة وخمتلفــة، دون أن يكــون ذلــك مصحــوابً أبي بُعــد فكــري 
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وإيديولوجي، وعملياً كانت شــعارات احلرية وغريها من الشــعارات مرفوعة؛ ألهنا كانت 
حاجــة أساســية للحــركات الوطنيــة وللبلــد عمومــاً، يف ظــل خضوعــه للنفــوذ االســتعماري، 
وكلُّ التيــارات الفكريــة ومكــوانت اجملتمــع املــدين الــي ظهــرت يف ظــل االحتــالل الفرنســي 

مل تكــن خُتفــي توجههــا التحــرري مــن خــالل أدبياهتــا وبياانهتــا)31(. 

رغــم القمــع الــذي مارســه بورقيبــة علــى كل التيــارات فإنــه كان يصنــف اقتصــادايً علــى 
الليربالية، وإن كان فكرايً ال يتســق مع التوجهات الليربالية السياســية كما يطرح دعاهتا، 
وقــد ختلــى فيمــا بعــد عــن أجندتــه الليرباليــة االقتصاديــة، وغــري اســم حزبــه إىل احلــزب 
ليرباليــاً  االشــرتاكي الدســتوري، وتبــى منــوذج الدولــة املركزيــة. كذلــك فــإن هنــاك تيــاراً 
داخــل حــزب بورقيبــة بقيــادة الوزيــر أمحــد املســتريي، الــذي غــادر احلــزب فيمــا بعــد، 
والباجــي قايــد السبســي، واســتمر هــذا التيــار أبجندتــه الليرباليــة داخــل احلــزب احلاكــم.

االقتصاديــة  الليرباليــة  شــعارات  متبنيــاً  علــي  بــن  جــاء  بورقيبــة  علــى  االنقــالب  بعــد 
والدميقراطية السياسية، وحتسب فرتة حكمه على الليربالية املتوحشة، ويف عهده أتسس 
عــدد مــن األحــزاب متبنيــة شــعارات ليرباليــة؛ منهــا احلــزب االجتماعــي التحــرري بقيــادة 
منــري الباجــي، الــذي كان يصنــف حينهــا علــى أحــزاب املــواالة، وظــل التيــار الليــربايل، 
ســواء يف احلــزب احلاكــم أو خارجــه، قريبــاً مــن النظــام احلاكــم، أو متحاشــياً الصــدام معــه.

هناك خنب ليربالية قبل الثورة اختارت إما االستقاللية واالستقالة من الفعل السياسي 
املباشــر حتاشــياً حلصــار نظــام بــن علــي، علــى غــرار بعــض التكنوقــراط ورجــال األعمــال 
النظــام  لشــر  تفــادايً  احلاكــم  االلتحــاق ابحلــزب  اختــارت  وإمــا  اجلامعيــني،  واألســاتذة 
وأعوانــه، أو ممارســة لالنتهازيــة وركــب احلــدث وانتفاعــاً ببعــض العطــااي واملواقــع، يف حــني 
اختــارت بعــض النخــب الليرباليــة األخــرى اإلقامــة خــارج تونــس بغــض النظــر عــن اختاذهــا 

)31(   علــي عبــد اللطيــف الــاليف، الليبراليــة والليبراليــون فــي تونــس: المعالــم والجــذور التاريخيــة وفوضــى التأســيس، 
https://cutt.us/HJFHZ .2020/2/14 :املركــز املغــاريب للدراســات والتحليــل، )2020/8/15(، اتريــخ االطــالع

https://cutt.us/HJFHZ
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موقعــاً سياســياً مــن عدمــه)32(.

2.  القوى المنحدرة من منظومة الحكم قبل الثورة
يطلــق علــى عــدد مــن القــوى املنحــدرة مــن منظومــة احلكــم قبــل الثــورة أبهنــا أحــزاب 
ليرباليــة، وهــي تلــك األحــزاب الــي أتسســت بعــد الثــورة، وكان ألعضائهــا انتمــاء ســابق 
للحــزب احلاكــم قبــل الثــورة، وقــد ال يصــدق توصيــف الليرباليــة علــى أغلــب هــذه األحزاب 

وإن كانــت تدعيهــا، مــن جــراء ضعــف التزامهــا الدميقراطــي.

حصلــت بعــد الثــورة جتــارب أقــرب لليرباليــة مبعنيـَْيهــا السياســي واالقتصــادي، أمههــا جتربــة 
آفــاق تونــس، إذ كان للحــزب حضــور برملــاين يف الفــرتات الســابقة، ســواء بعــد انتخــاابت 
2011 أو 2014، لكــن هــذا احلضــور تضــاءل عنــد انتخــاابت 2019 إىل مقعديــن، 
وقــد طالــت احلــزب تصدعــات عــدة، وخالفــات داخليــة بــني قياداتــه، انتهــت إبعــالن 

ايســني إبراهيــم اســتقالته مــن رائســة احلــزب، علــى إثــر نتائــج انتخــاابت 2019. 

األحــزاب األخــرى لبعضهــا حضــور يف الســاحة السياســية حاليــاً، وبعضهــا كان لــه 
الداخليــة،  االنشــقاقات  بفعــل  بعدهــا  النيابيــة وغــاب  انتخــاابت 2014  حضــور يف 
كحــزب نــداء تونــس الــذي تعــرض النشــقاقات متكــررة، مــن ضمنهــا خــروج نبيــل القــروي 
ويوســف الشــاهد وأتسيســهما ألحزاب جديدة، إضافة للحزب الدســتوري احلر، الذي 
يعــد امتــداداً للحــزب احلاكــم يف عهــد بــن علــي وأكثــر اســتئصالية رمبــا عــن ســلفه، ولعــل 
حركــة النــداء وقلــب تونــس وحتيــا تونــس واحلــزب الدســتوري أشــهر هــذه األحــزاب وأكثرهــا 

أتثــرياً، وإن كان نــداء تونــس قــد خفــت حاليــاً حلســاب قلــب تونــس.

)32(   املصدر نفسه.
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أ-  نداء تونس 
يعد حزب النداء من األحزاب السياســية اجلديدة الي أتسســت يف تونس بعد الثورة، 
وهلــذا يصنفــه بعضهــم علــى أنــه واجهــة سياســية لرمــوز نظــام بــن علــي، لوجــود بعــض 
القيــادات مــن التجمــع الدســتوري الدميقراطــي املنحــل بــني صفوفــه، وينتمــي حــزب نــداء 

تونــس لليرباليــة الوســط.

النشأة والتطور	 

كانــت البدايــة مــن خــالل بيــان أصــدره الباجــي قايــد السبســي يــوم 26 يناير/كانــون 
الثــاين 2012، حــذر فيــه مــن عواقــب الضبابيــة والــرتدد يف حتقيــق أهــداف الثــورة، ودعــا 
مــن خاللــه القــوى الدميقراطيــة إىل التوحــد وخلــق بديــل تنظيمــي ليحصــل التــوازن يف 
احليــاة السياســية مبــا ميّكــن مــن التــداول علــى الســلطة وقيــام حيــاة دميقراطيــة حقيقيــة، بعــد 
ذلــك ُشــكِّلت جلنــة مؤقتــة ملتابعــة وتفعيــل هــذه املبــادرة، وُعقــد يــوم 16 يونيو/حزيــران 
2012 يف قصــر املؤمتــرات بتونــس العاصمــة مؤمتــر للتعريــف ابحلركــة مــن قبــل رئيســها 
الباجــي قايــد السبســي، وكان اهلــدف مــن ذلــك- حســب بيــان احلركــة- التصــدي هليمنــة 
حركــة النهضــة اإلســالمية وإحــداث تــوازن يف املشــهد السياســي يف تونــس، مث حصــل 

احلــزب علــى موافقــة رمسيــة يــوم 7 يوليو/متــوز 2012.
احلــزب اعرتاضــات  بــن علــي، وهبــذا وجــد  احلــزب أعضــاء ســابقني يف حــزب  ضــم 
كثــرية مــن القــوى احملســوبة علــى الثــورة، وعلــى رأســها حــزب حركــة النهضــة الــذي دخــل 
يف ســجاالت متكــررة مــع النــداء يف البــداايت األوىل لتأسيســه، وقــد تصــدر احلــزب 
نتائــج االنتخــاابت التشــريعية الــي نظمــت يف أكتوبر/تشــرين األول 2014، بعــد تقدمــه 
يــوم  الثــاين  الــدور  السبســي ابلرائســة يف  وفــاز  النهضــة،  الرئيــس حركــة  منافســه  علــى 
21 ديســمرب/كانون األول 2014 حبصولــه علــى 55.68% مقابــل 44.32% ملنافســه 
منصــف املرزوقــي، وهبــذا شــكل احلــزب حكومــة برائســة احلبيــب الصيــد أعلنهــا يــوم 2 
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فرباير/شــباط 2015، ضمــت وزراء مــن احلركــة وحــزب آفــاق تونــس، وحــزب االحتــاد 
الوطــي احلــر، وحركــة النهضــة، ابإلضافــة إىل مســتقلني، وبذلــك اســتوىل حــزب نــداء 

تونــس علــى رائســة الدولــة ورائســة احلكومــة ورائســة الربملــان)33(.

مل يكــن اهلــدف األساســي الــذي أتســس مــن أجلــه احلــزب قابــاًل للتماســك، فمواجهــة 
نفــوذ حــزب حركــة النهضــة إذا صــح التعبــري، ليــس مــربراً لتأســيس حــزب فضــاًل عــن 
اســتمراره، والعمــل احلــزيب لــه أهدافــه ومبادئــه، وليــس موجهــاً ضــد طــرف معــني، وحــى 
تلــك األهــداف الــي دخــل هبــا االنتخــاابت تراجــع عنهــا مــن خــالل تعاونــه مــع حــزب 
حركــة النهضــة، وهــو مــا أدى إىل تفــكك الزعامــات املنضويــة يف إطــار احلــزب، ومــن 
مث أثَـّـر ســلباً يف نتائجــه يف االنتخــاابت الربملانيــة والرائســية يف 2019، حيــث حصــل 
يف االنتخــاابت الربملانيــة علــى ثالثــة مقاعــد، يف حــني حصــل عبــد الكــرمي الزبيــدي، 
املرشــح الرائســي املدعــوم مــن النــداء، علــى 7.5%، ولعــل مــن األســباب الــي أســهمت 
كذلــك يف هــذا اهلبــوط االنشــقاقات داخــل احلــزب، مثــل مشــروع تونــس، وحتيــا تونــس، 
إضافــة إىل انتقــال زعيــم احلــزب الباجــي قايــد السبســي للرائســة، وهــذا مــا أدى إىل صــراع 
الزعامــات، وعجــز األطــراف املتصارعــة علــى االمتثــال لشــخصية واحــدة داخــل احلــزب، 
ولعــل وفــاة الباجــي السبســي قضــت علــى مــا تبقــى مــن حضــور حــزيب للنــداء، ابعتبــار 
أنــه حــزب الرئيــس كمــا يســميه بعضهــم، ولعــل مــن األســباب أيضــاً مبالغــة احلــزب يف 

الوعــود وإخفاقــه يف حتقيقهــا.

مــن املهــم هنــا اإلشــارة إىل ثــراء فكــرة الروافــد الــي انطلــق منهــا نــداء تونــس بــني املكــون 
الدســتوري واملكــون اليســاري واملكــون النقــايب واملكــون املســتقل، وهــذه الوصفــة كان 
مــن شــأهنا أن تبــي عمليــة حزبيــة رصينــة؛ ولكــن نقطــة قــوة النــداء هــي نقطــة ضعفــه 

)33(   موسوعة اجلزيرة، نداء تونس، اجلزيرة نت، )2014/11/8(، اتريخ االطالع: 2020/2/16.
https://cutt.us/WhI5F

https://cutt.us/WhI5F
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ابلتحديــد؛ وهــي شــخصية مؤسســه الــذي احنــاز عمليــاً البنــه يف الصــراع الداخلــي، وهــذا 
األمــر رمبــا كان لــه أتثــريه الســلي يف احلــزب، ويف فــرص بنــاء حتالفــات سياســية عابــرة. 

أبرز الشخصيات	 

-  الباجي قايد السبسي 
ولد الباجي قايد السبسي يوم 26 نوفمرب/تشرين الثاين 1926، درس احملاماة وخترج 
يف كليــة احلقــوق يف ابريــس عــام 1950، عمــل مستشــاراً لبورقيبــة، مث وزيــراً للداخليــة يف 
الســتينيات، مث تــوىل بعــد ذلــك وزارة الدفــاع، ُفصــل مــن احلــزب احلاكــم يف الســبعينيات 
بســبب تقاربــه مــع حركــة الدميقراطيــني االشــرتاكيني املنشــقة عــن احلــزب احلاكــم، مث عــاد 
بعــد ذلــك إىل احلكومــة وتــوىل وزارة اخلارجيــة، وشــغل يف عهــد بــن علــي رائســة جملــس 

النــواب)34(.

تــوىل السبســي رائســة احلكومــة التونســية قبــل انتخــاابت اجمللــس الوطــي التأسيســي، 
وفــاز برائســة تونــس يف انتخــاابت 2014، واســتمر يف الرائســة إىل اتريــخ وفاتــه يف 25 

يوليو/متــوز 2019. 
ب-  قلب تونس 

يعــد قلــب تونــس مــن األحــزاب اجلديــدة علــى الســاحة السياســية التونســية، وكثــري مــن 
أعضائــه مــن احملســوبني علــى نــداء تونــس ســابقاً، ورغــم أنــه حديــث النشــأة فإنــه قــوي 

احلضــور.

النشأة والتطور	 

أتســس حــزب قلــب تونــس يف 25 يونيو/حزيــران 2019، برائســة رجــل األعمــال 
التونســي نبيــل القــروي، وقــد اســتطاع احلــزب الفــوز ابلعديــد مــن املقاعــد يف الربملــان، 

)34(   حممد السبيطي، مرجع سابق، ص12.
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واحلصــول علــى املرتبــة الثانيــة بعــد النهضــة، كمــا اســتطاع مرشــح احلــزب لالنتخــاابت 
الرائســية نبيــل القــروي منافســة قيــس ســعيد يف اجلولــة االنتخابيــة الثانيــة.

صنــع احلــزب علــى عجــل قبيــل االنتخــاابت الربملانيــة 2019 خلوضهــا، وهبــذا فإنــه مل 
يتأســس علــى أرضيــة راســخة، وال تتوفــر لديــه مقومــات االســتمرار، فهــو أقــرب مــا يكــون 
إىل فعل اجتماعي وظف ملصلحة سياسية. وقد استقطب جزءاً من القاعدة االنتخابية 
مــن النــداء إليــه، مث لكونــه جديــداً علــى الســاحة السياســية التونســية الــي أصبحــت فيهــا 
األحــزاب الــي ســبقت قلــب تونــس تعيــش صراعــات داخليــة جعلتهــا تظهــر مشــوهة 
لــدى الشــعب، إضافــة إىل شــخصية املؤســس الــذي يتمتــع حبضــور إعالمــي مــن خــالل 
قنــاة نســمة الــي يديرهــا، واجتماعــي مــن خــالل املســاعدات اخلرييــة الــي يقدمهــا كرجــل 

أعمــال تونســي.

أبرز الشخصيات 	 

-  نبيل القروي

ولــد نبيــل القــروي يف 1 أغســطس/آب 1963، وهــو رجــل أعمــال وإعالمــي تونســي، 
ويعــد أحــد الفاعلــني يف املشــهد اإلعالمــي التونســي ومؤســس قنــاة نســمة، وكان مــن 
إىل  تونــس. صعــد  قلــب  حــزب  يؤســس  أن  قبــل  تونــس  لنــداء  والداعمــني  الناصريــن 
السياســة بشــكل مفاجــئ، وكان مقــرابً مــن نظــام بــن علــي قبــل ثــورة 2011، مث ســرعان 
مــا أتقلــم مــع الثــورة لتنميــة مشــاريعه. وتوصــف عالقاتــه مــع حركــة النهضــة ابملتقلبــة مــن 
اجلانبــني، فقــد تراوحــت بــني املواجهــة قبــل صيــف 2013، مث حماولــة التقــرب والرتويــض 
بعــد ذلــك مــن خــالل العالقــة مــع عــدد مــن قياداهتــا، مث العــودة إىل اجلفــوة مــن خــالل 
التباعــد بــني النهضــة والباجــي قايــد السبســي، فاملواجهــة يف أثنــاء االنتخــاابت، فنــوع مــن 

التقــارب مــع دوائــر قياديــة يف املرحلــة الراهنــة.
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تالحــق القــروي اهتامــات ابلفســاد املــايل والتهــرب الضريــي والثــراء غــري املشــروع وتبييــض 
األمــوال، حبســب معارضيــه، وهــذا كان ســبباً يف إيقافــه أكثــر مــن شــهر ونصــف، إثــر 
شكوى قدمتها منظمة »أان يقظ« منذ سنتني لتصل إىل حد إيقافه يف 23 أغسطس/

آب 2019 وجتميــد ممتلكاتــه، إىل أن أفــرج عنــه يف 9 أكتوبر/تشــرين األول 2019 
بقــرار مــن حمكمــة التعقيــب)35(.

جـ-  تحيا تونس
حــزب حتيــا تونــس هــو اآلخــر مــن األحــزاب الــي خرجــت عــن نــداء تونــس، وتصنفــه 
قيادتــه ضمــن الفكــر البورقيــي، نســبة إىل الرئيــس التونســي األســبق احلبيــب بورقيبــة، وهــو 

حــزب رئيــس الــوزراء التونســي الســابق يوســف الشــاهد.

النشأة التطور	 

أتســس حــزب حتيــا تونــس يف 27 يناير/كانــون الثــاين 2019 وحصــل علــى الرخصــة 
القانونيــة يف 4 مــارس/آذار مــن نفــس الســنة، ويف 24 مايــو/أاير 2019 انضــم إليــه 
حــزب املبــادرة برائســة كمــال مرجــان، الــذي ُعــني رئيســاً للمجلــس الوطــي لتحيــا تونــس، 
ويف األول مــن يونيو/حزيــران 2019 عــني اجمللــس الوطــي األول للحــزب رئيــس احلكومــة 
يوســف الشــاهد رئيســاً للحــزب، وقــد حصلــت انشــقاقات يف احلــزب اجلديــد علــى إثــر 
إعــالن رئيســه الرتشــح للرائســة، حيــث دعــم عــدد مــن قيــادات احلــزب ترشــيح عبــد الكــرمي 

الزبيــدي، وزيــر الدفــاع املســتقيل.
أتسســت البــداايت األوىل للحــزب عــن طريــق كتلــة برملانيــة ضمــت نــواابً منشــّقني عــن 
حــزب نــداء تونــس الــذي أسســه السبســي، وعــن حــزب آفــاق تونــس، إىل جانــب نــواب 
مســتقلني، أطلقــت علــى نفســها االئتــالف الوطــي يف ســبتمرب/أيلول 2018، وقــررت 

العــريب اجلديــد، )2019/10/13(، اتريــخ  )35(   آدم يوســف، نبيــل القــروي برلســكوني تونــس المثيــر للجــدل، 
https://cutt.us/beFeC  .2020/2/16 االطــالع: 

https://cutt.us/beFeC
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الكتلــة دعــم حكومــة يوســف الشــاهد)36(، قبــل أن تتشــكل يف إطارهــا احلــايل، وختــوض 
برملانيــاً، يف حــني  االنتخــاابت الربملانيــة والرائســية، حيــث حصلــت علــى 14 مقعــداً 

حصــل مرشــحها الرائســي يوســف الشــاهد علــى املرتبــة اخلامســة بـــ %7.5.

أبرز الشخصيات 	 

-  يوسف الشاهد 

ولد يوسف الشاهد يف 18 سبتمرب/أيلول 1975 بتونس، وهو أستاذ جامعي وخبري 
دويل يف السياســات الفالحيــة، حتصــل علــى الدكتــوراه يف العلــوم الفالحيــة مــن املعهــد 
الوطــي الفالحــي بباريــس يف 2003، بعــد أن حتصــل ســنة 1999 علــى شــهادة العلــوم 
املعمقــة يف اقتصــاد البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، وقــد اشــتغل مــن 2003 إىل 2014 خبــرياً 
دوليــاً يف السياســات الفالحيــة لــدى عــدد مــن املنظمــات الفالحيــة الدوليــة كاالحتــاد 
األورويب ومنظمــة التغذيــة العامليــة، واختــص مبتابعــة السياســات الفالحيــة بتونــس واملغــرب 
ابلتنســيق مــع وزارات الفالحــة ابلبلديــن، كمــا عمــل يف جمــال التعليــم العــايل، يف فرنســا 
والربازيــل واليــاابن، ولــه العديــد مــن اإلصــدارات واملشــاركات يف اجملــالت والتظاهــرات 

العلميــة العامليــة.
اشــتغل الشــاهد ابلعمــل السياســي عقــب ثــورة 2011، ويعــد مــن مؤسســي احلــزب 
اجلمهــوري يف 2012 كعضــو ابملكتــب السياســي، واهليئــة السياســية للحــزب، وانضــم 
يف 2013 إىل حركــة نــداء تونــس ليكــون عضــواً ابملكتــب التنفيــذي مكلفــاً ابلربانمــج 
السياســي حلملــة االنتخــاابت الرائســية 2014، وقــد شــغل منصــب وزيــر الشــؤون احملليــة 

يف حكومــة احلبيــب الصيــد عــام 2016، كمــا تــوىل رائســة الــوزراء منــذ 2016)37(.

)36(   موقــع يت آر يت عــريب، تحيــا تونــس يدعــو الشــاهد إلــى الترشــح للرئاســة، )2019/8/4(، اتريــخ االطــالع: 
https://cutt.us/gmTgM  .2020/2/16

)37(    يب يب ســي عــريب، مــن هــو يوســف الشــاهد رئيــس وزراء تونــس الجديــد، )2019/8/3(، اتريــخ االطــالع: 
https://cutt.us/wja8N  .2020/2/16

https://cutt.us/gmTgM
https://cutt.us/wja8N
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غــادر يوســف الشــاهد حــزب نــداء تونــس يف مطلــع 2019، بعــد خالفــات حــادة بينــه 
وبــني خصومــه، وال ســيما جنــل الرئيــس الراحــل حافــظ قايــد السبســي، ليؤســس علــى إثــر 
ذلــك حــزب حتيــا تونــس، مــع عــدد مــن النــواب املســتقيلني، متهمــاً حافــظ السبســي أبنــه 

يســعى خلدمة مشــروعه الشــخصي.
د-  الحزب الدستوري الحر 

احلــزب الدســتوري مــن األحــزاب الــي أتسســت بعــد الثــورة، محــل بدايــة اســم احلركــة 
الدســتورية، ويســعى جلمــع مؤيــدي التجمــع الدســتوري الدميقراطــي؛ حــزب بــن علــي قبــل 

الثــورة.

النشأة والتطور	 

أتســس حزب احلركة الدســتورية يف 23 ســبتمرب/أيلول 2013، عن طريق شــخصيات 
ابرزة يف نظــام بــن علــي، منهــم رئيــس الــوزراء الســابق حامــد قــروي وعبــد الرحيــم الــزواري، 
وقــد شــارك احلــزب يف االنتخــاابت الربملانيــة 2014 لكنــه مل حيــرز أي مقعــد، ويــرى 
بعضهــم أن ذلــك بســبب منافســة نــداء تونــس لــه، وكــون الشــخصيات الثقيلــة احملســوبة 
علــى نظــام بــن علــي موجــودة يف النــداء أكثــر مــن احلركــة الدســتورية، مــع احتماليــة أن 
يكــون هنــاك تنســيق بــني احلزبــني أبن يكــون التصويــت أكثــر للنــداء حــى تكــون املمثــل 

األقــوى خوفــاً مــن اكتســاح حركــة النهضــة.

 يف 16 أغســطس/آب 2016 غــريت احلركــة الدســتورية امسهــا إىل احلــزب الدســتوري 
االنتخــاابت  احلــزب يف  التاريــخ عبــري موســي، وقــد شــارك  ذلــك  منــذ  وتـَْرَأُســه  احلــر، 
الربملانيــة 2019، وحصــل علــى 17 مقعــداً يف الربملــان، كمــا شــارك يف االنتخــاابت 
الرائســية 2019، وتقدمــت رئيســة احلــزب كمرشــحة للرائســة، واســتطاعت احلصــول 

علــى حنــو %5.4.
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تعــرض احلــزب النشــقاقات متكــررة؛ منهــا انشــقاق احملاميــة ســامية العــوين، مــربرة ذلــك 
بسياسة اإلقصاء املمنهجة واالستبداد ابلرأي والتهميش املتعمد للمناضلني والكفاءات 

الوطنيــة مــن طــرف رئيســة احلــزب عبــري موســي، حســب قوهلــا)38(.

أبرز الشخصيات 	 

-  عبير موسي 
ولــدت عبــري موســي عــام 1975، يف تونــس، حصلــت علــى املاجســتري يف القانــون، 
وشــهادة الدراســات املعمقــة يف القانــون االقتصــادي وقانــون األعمــال، وهــي األمينــة 
العامــة املســاعدة حلــزب التجمــع الدســتوري قبــل حلــه، وكانــت املنســقة العامــة حلــزب 

احلركــة الدســتورية، وتعــد رئيســة احلــزب الدســتوري احلــر منــذ 2016 )39(.

عرفــت موســي بتبنيهــا خلطــاب حــاد شــديد املعارضــة للثــورة، ومــا جــاء بعدهــا مــن 
إصالحــات سياســية، ومعارضتهــا للمكــوانت السياســية الــي جــاءت هبــا الثــورة، وموقفهــا 
الرافــض حلــزب النهضــة، وآرائهــا املنــددة بسياســات قياداتــه يف احلكومــة، ومواقفهــا مــن 
األداء السياســي لرئيــس الربملــان التونســي احلــايل راشــد الغنوشــي، الــذي تعــده خصمــاً 

اســرتاتيجياً جيــب إســقاطه.

منظومــة  مــن  المنحــدرة  القــوى  لــدى  والضعــف  القــوة  نقــاط    .3
الثــورة  قبــل  الحكــم 

هــذه األحــزاب مبجملهــا تعــد امتــداداً للتجمــع الدســتوري احلاكــم قبــل الثــورة التونســية 
2011، وســواء جــاز إطــالق مصطلــح الليرباليــة عليهــا أو ال فإهنــا مــن املفــرتض أن 

)38(   أنباء تونس، الحزب الدستوري الحر، )2019/7/02(، اتريخ االطالع: 2020/2/91.
https://cutt.us/brTPU

)39(   الصباح نيوز، المرشحة الرئاسية عبير موسي، )2019/21/2(، اتريخ االطالع: 2020/2/91،
https://cutt.us/zdKfK

https://cutt.us/brTPU
https://cutt.us/zdKfK
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تســتفيد مــن التجربــة السياســية املاضيــة، مبــا هلــا وعليهــا، فهنــاك اتريــخ سياســي طويــل 
بعضهــم حبقــب سياســية  مــر  وقــد  األحــزاب،  هــذه  والرمــوز يف  القيــادات  مــن  لكثــري 
متعــددة، مــن بورقيبــة إىل مــا بعــد الثــورة، وهــذه املرحلــة تعــد نقطــة قــوة هلــذه األحــزاب إذا 

أحســنت تقييمهــا واالســتفادة منهــا.

هنــاك إمكانيــات عاليــة متوفــرة هلــذه األحــزاب مقارنــة بغريهــا، فالتمويــالت الضخمــة 
الــي تتمتــع هبــا رمبــا غــري متوفــرة لــدى كثــري مــن األحــزاب التونســية األخــرى، إضافــة 
للحضــور السياســي الداخلــي واخلارجــي، وهــذه املقومــات كفيلــة بتشــكيل معارضــة بنَّــاءة 
ومنهجيــة، ومقاربــة الوصــول إىل احلكــم، لكــن مــا حيصــل رمبــا هــو أقــرب ملربــع املعارضــة 
مــن أجــل املعارضــة، ولعــل مــا يفســر هــذا الضعــف يف األداء السياســي املعــارض، أن جــل 
هــذه النخــب كانــت حاكمــة حــى وقــت قريــب، ومل تنتقــل إىل املعارضــة إال مؤخــراً، وهــذا 

امتحــان لســلوك قياداهتــا الــي ألفــت الســلطة.

هنــاك خنــب سياســية كثــرية حمســوبة علــى هــذه األحــزاب، وقاعــدة شــعبية ال أبس هبــا 
إبمكاهنــا املنافســة يف حــال تكاملــت جهودهــا املبعثــرة، لكــن الواقــع أن هــذه األحــزاب- 
كغريهــا مــن األحــزاب التونســية- تعــاين اضطــراابً تنظيميــاً، وغلبــة املؤســس أو الرئيــس 
عــدة، يف ظــل غيــاب شــبه كامــل ملعــى  فــوت عليهــا فرصــاً  علــى اجلميــع، وهــذا مــا 
الدميقراطيــة الداخليــة وتــداول قيــادة احلــزب، مــا جيعــل الشــعب يف حالــة ختــوف مــن هــذه 
النمــاذج غــري القــادرة علــى االتســاق داخليــاً مــع مبــادئ الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، 
واألداء السياســي يف الفــرتات املاضيــة، واملمارســة السياســية املعاصــرة الــي ال تالمــس 

التطلعــات الداخليــة للشــعب.

تعيــد بعــض األوســاط هــذه املكــوانت إىل التوجــه الليــربايل، وملــا كانــت الليرباليــة تعــد 
التونســية، والعربيــة عمومــاً،  الليرباليــات  فــإن واقــع  الدميقراطــي  للفكــر  املثلــى  احلاضنــة 
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علــى خــالف ذلــك؛ فأغلبهــا يُعــد األســاس يف الظلــم االجتماعــي الــذي تعيشــه املنطقــة 
والفــوارق احلــادة يف اجملتمعــات العربيــة، وحتولــت إىل مظــالت سياســية لرعايــة مصــاحل 
القــوى املتحكمــة ابلعمليــة السياســية واالقتصاديــة، واســتخدمت الدميقراطيــة وكيَّفتهــا مبــا 
ال يــؤدي إىل اإلضــرار مبصاحلهــا أو مصــاحل القــوى اخلارجيــة املهيمنــة، ومــن مث أصبحــت 

هنــاك فجــوة كبــرية بــني مــا تنــادي بــه مــن شــعارات ومــا ترســخه مــن واقــع. 

4.  مستقبل القوى المنحدرة من منظومة الحكم قبل الثورة
األزمــة الداخليــة الــي تعانيهــا هــذه املكــوانت جتعلهــا غــري قــادرة علــى االســتمرار هبــذا 
الشــكل فضــاًل عــن ترتيــب أوراقهــا، بــل جتعلهــا معرضــة ألكثــر مــن انقســام، وإذ إن 
الباجــي قايــد السبســي، ومبــا حيملــه مــن كاريزمــا سياســية، مل يســتطع احملافظــة علــى وحــدة 
هــذه املكــوانت، إضافــة إىل أن أتبــاع حــزب التجمــع يف حــرية بــني هــذه املكــوانت، فإهنــا 

ال تــزال مرشــحة لالنقســامات أكثــر.

إبمــكان هــذه القــوى أن تكثــف مــن نقدهــا الــذايت، وأن تراجــع إرثهــا الســابق، فتســتفيد 
مــن إجيابياتــه وتراجــع ســلبياته، وتــدرك أن أدوات مــا قبــل الثــورة ختتلــف عمــا بعدهــا، 
فاملاضــي يتحــول إىل عامــل جنــاح عنــد البنــاء عليــه، كمــا أنــه مرهــق ومكلــف يف نفــس 
الوقــت عنــد التوقــف عنــده، والوضــع السياســي احلــايل عامــل إنقــاذ هلــذه املكــوانت ال 
العكــس، ويبقــى التحــدي األبــرز أمامهــا كيــف تســتفيد مــن املعطيــات احلاليــة بعيــداً عــن 

احلنــني إىل املاضــي مبــا لــه ومــا عليــه.

غيــاب الربانمــج الواضــح للحــزب الدســتوري احلــر، وانشــغاله أبهــداف أخــرى متعلقــة 
ابالعــرتاف ابملاضــي، ورفــض أدوات مــا بعــد الثــورة، قــد ال جيعلــه قــادراً علــى الثبــوت يف 
اســتحقاقات دميقراطيــة قادمــة، خصوصــاً أن احلــزب يقــدم نفســه علــى أنــه معــارض حلركــة 
النهضــة، الــي يفــرتض أن تبقــى ضمــن أهدافــه يف إطــار التنافــس السياســي، وليــس كل 
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أهدافــه، واألصــل أن تبقــى ردة الفعــل حــول الثــورة يف إطــار الصــراع احلــزيب مــع الثائريــن، 
ال صراعــاً مــع مؤسســات الدولــة، ودســتورها ونظامهــا السياســي اجلديــد، وهــذه احلديــة 
يف أدائهــا السياســي متكنهــا مــن االســتثمار يف القاعــدة املتأثــرة مبــا قبــل الثــورة، والــي تعــد 

يف تناقــص مســتمر. 

يعــد قلــب تونــس مــن أقــوى هــذه األحــزاب مــن انحيــة اإلمــكاانت والدعــم، وقــد 
يكــون أوهلــا يف هــذه املرحلــة، خاصــة أن احلــزب بشــخصية مؤسســه اســتغل كثــرياً تلــك 
املســاحات االجتماعيــة الــي أمهلتهــا احلكومــة، لكــن االنقســامات الداخليــة واردة يف 
حقــه، خصوصــاً أنــه ال حيمــل فكــرة جامعــة ســوى شــخصية مؤسســه، ويف حــال تراجــع 
مؤسســه ألســباب قانونيــة فــإن احلــزب مرشــح لالهنيــار، إضافــة إىل أن الرتاجــع الكبــري 
يف اجلولــة الثانيــة مــن االنتخــاابت الرائســية ســيكون لــه أثــره الســلي يف معنــوايت احلــزب 

وأنصــاره.

تنتظــم يف  قــادرة علــى أتســيس كيــان واحــد جامــع،  هــذه األحــزاب  تكــون  رمبــا ال 
إطــاره الشــخصيات واألحــزاب املنحــدرة مــن منظومــة احلكــم قبــل الثــورة، نظــراً لتباعــد 
الــرؤى وتبايــن األهــداف؛ لكــن ابســتطاعة البعــض، كـ«حتيــا تونــس« مثــاًل، إعــادة ترتيــب 
أوراقــه بوصفــه قــادراً علــى مللمــة نفســه مــن جديــد، وابلــذات إذا ســعى للتخلــص مــن 
الشــخصيات املتورطــة يف هتــم الفســاد، وحينهــا ســيكون مــالذاً للقيــادات املهاجــرة مــن 

قلــب تونــس ومــن الوســط الليــربايل واليســار االجتماعــي. 

رابعاً: التيار السياسي اإلسامي وإعادة التموضع 
تتعــدد الالفتــات اإلســالمية يف تونــس؛ مــا بــني أحــزاب سياســية ذات مرجعيــة إســالمية 
تســعى للوصــول إىل احلكــم بطــرق دميقراطيــة، وأخــرى ال تؤمــن ابلدميقراطيــة، ومــا بــني 
مجاعــات ومذاهــب إســالمية، لبعضهــا حضــور سياســي ولــو جزئــي، ولبعضهــا اآلخــر 
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أهدافهــا الدينيــة اجملــردة، ويعــد حــزب حركــة النهضــة مــن أقــوى هــذه املكــوانت حضــوراً 
علــى املســتوى السياســي.

1.  حزب حركة النهضة 
مــرت حركــة النهضــة بعــدة أطــوار حــى وصلــت إىل الشــكل الــذي هــي عليــه اآلن، 
فقــد بــدأت كجماعــة إســالمية يف 1972، ويعــد أبــرز مؤسســيها راشــد الغنوشــي وعبــد 
الفتــاح مــورو، وقــد اقتصــر نشــاطها يف البدايــة علــى اجلانــب الدعــوي، وألن تونــس تنشــط 
فيهــا تيــارات سياســية متعــددة، فقــد اخنرطــت اجلماعــة يف صراعــات فكريــة وسياســية مــع 
التيــارات القوميــة واليســارية، وقــد ســاعد ذلــك علــى تفاعلهــم مــع أفــكار ورؤى سياســية 

وفكريــة جديــدة.
االجتــاه  اســم حركــة  حتــت  سياســياً  حــزابً  نفســها  اجلماعــة  أعلنــت  عــام 1981  يف 
اإلســالمي، وتقدمــت إىل وزارة الداخليــة بطلــب احلصــول علــى التأشــرية القانونيــة، لكنهــا 

مل تتلــق أي جــواب)40(.
بعــد االنقــالب »الطــي« ضــد بورقيبــة يف 7 نوفمرب/تشــرين الثــاين 1987 متتعــت حركــة 
االجتــاه اإلســالمي حبريــة احلركــة مــن دون االعــرتاف هبــا رمسيــاً، وأطلــق ســراح كل قياداهتــا 
وأعضائهــا مــن الســجن، ويف 8 فرباير/شــباط 1989 غــريت احلركــة امسهــا إىل حركــة 
النهضــة، وشــاركت يف االنتخــاابت التشــريعية 1989 بقــوة، وحصلــت علــى 17% مــن 
األصــوات، رغــم التزويــر الــذي حــدث. هــذه النتائــج أفزعــت النظــام والتيــارات التونســية 
األخــرى، ومــن مث أدخلتهــا يف قطيعــة مــع النظــام، وعاشــت قياداهتــا يف حمنــة جديــدة مــن 
احملاكمــات والنفــي، وقــد متكــن أولئــك الذيــن خرجــوا مــن البــالد مــن إعــادة ترتيــب أوراق 

احلــزب وتنظيمــه مــن جديــد إىل أن قامــت الثــورة، انلــت االعــرتاف هبــم قانونيــًا)41(.

)40(   عبــد اللطيــف احلناشــي، الحــركات اإلســامية فــي الوطــن العربــي، فصــل: احلــركات اإلســالمية يف تونــس مرحلــة مــا 
بعــد الثــورة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، اجمللــد الثــاين، الطبعــة األوىل، 3102، ص0471.

)41(   املرجع نفسه، ص4471.
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النشأة والتطور	 

حتصلــت حركــة النهضــة علــى الرتخيــص القانــوين يف 1 مــارس/آذار 2011، وهبــذا 
دخلت احلركة إىل املعرتك السياسي من البوابة الرمسية الي منعت منها سابقاً، وشاركت 
يف أول انتخــاابت بعــد الثــورة، وفــازت أبكثــر املقاعــد، حيــث حصلــت علــى 89 مقعــداً 
مــن 217، وهبــذا وجــدت نفســها أمــام طموحــات شــعب خــارج مــن الثــورة ومتطلــع إىل 
وضــع أحســن، وأمــام معركــة سياســية تتعلــق إبعــادة ترتيــب النظــام السياســي، وأمــام هــذا 
وذاك شــكلت احلركــة حتالفــاً مــع حــزيب التكتــل الدميقراطــي واملؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة.

الدولــة  النهضــة يف خطاهبــا ابحلــرايت والعدالــة، وحتديــث  اهتمــت  املرحلــة  يف هــذه 
التونسية، ومل تتطرق خلطاب تقليدي يتحدث عن تطبيق الشريعة أو الدولة اإلسالمية، 
واحــرتام  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  ابحلقــوق  املرتبطــة  املعيشــة،  قضــااي  علــى  وركــزت 
اســتقاللية اجملتمــع املــدين والعمليــة احلزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة ومدنيــة الدولــة، ومل 
تنجــر للصــراع الديــي العلمــاين رغــم االســتفزازات املتكــررة، وبــني رؤيتهــا املغلبــة للنظــام 
الربملــاين ورؤيــة بعــض املكــوانت املطالبــة بنظــام رائســي، كان التوافــق علــى نظــام متــوازن 

يــوزع الصالحيــات بــني احلكومــة والرائســة)42(.
َعــوي والرتكيــز عــوض  يف عــام 2016 قــررت حركــة النهضــة التخلِّــي عــن النشــاط الدَّ
العمــل السياســي، مــا أشــعل أزمــة داخليــة يف صفــوف احلركــة وصفــوف  ذلــك علــى 
إليهــا واملتعاطفــني معهــا، وهبــذا تواجــه احلركــة حالــة مــن االرتبــاك وضعــف  املنتســبني 
االنســجام مــع أدبياهتــا الســابقة، فتحوُّهلــا ابلكامــل حنــو العمــل السياســي أجربهــا علــى 

إعــادة النظــر يف إطارهــا األيديولوجــي)43(.
جســدت حركــة النهضــة يف هــذه الفــرتة جتربــة دميقراطيــة للحــركات السياســية اإلســالمية 

)42(   أمحــد الصبــاغ، حركــة النهضــة إشــكاليات الســلطة والحكــم بعــد الثــورة التونســية، مركــز الفكــر االســرتاتيجي 
األوىل، 2019، ص50. الطبعــة  إســطنبول،  للدراســات، 

)43(   محزة املؤدب، خروج النهضة الُمرتَِبْك من اإلسام السياسي، مركز كارنيغي للشرق األوسط، )2019/10/29(، 
https://cutt.us/GLhK0 .2020/2/19 :اتريخ االطالع

https://cutt.us/GLhK0
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يف البــالد العربيــة، أتسســت علــى اإلقــرار ابآلخــر والتســليم ابلدميقراطيــة والقبــول حبكــم 
دفــة احلكــم، وهــي  إدارة  توافــق إســالمي علمــاين يف  لتجربــة  الشــعب، كمــا أسســت 
أول جتربــة شــهدها التاريــخ السياســي لتونــس احلديثــة، وقــد ســاهم ذلــك يف احلــد مــن 
األحاديــة احلزبيــة والفرديــة، ومــع هــذا النجــاح اجلزئــي يف الشــق السياســي فــإن النهضــة 
مل تســتطع حتويلــه إىل جنــاح تنمــوي، ولعــل قلــة اخلــربة ابحلكــم، واختــالف األرضيــات 
األيديولوجيــة واحملاصصــة السياســية هلــا عالقــة بذلــك، إضافــة إىل الثقــل الــذي خّلفــه بــن 
علــي، واالحتجاجــات الفوضويــة واإلدارة البريوقراطيــة التقليديــة هــي األخــرى هلــا دور 

فيمــا يتعلــق ابإلخفــاق يف اجلانــب التنمــوي)44(. 

كان لألســباب الســابقة أثرها الســلي يف شــعبية النهضة، وألقت بظالهلا على املشــهد 
االنتخــايب، حيــث أدى ذلــك إىل تــدين النتيجــة الــي حصلــت عليهــا احلركــة يف انتخــاابت 
2014 الربملانيــة، فقــد حصلــت علــى 69 مقعــداً، لتحــل اثنيــاً بعــد حــزب نــداء تونــس، 
وقــد حتمــت هــذه النتيجــة علــى احلزبــني الدخــول يف حتالــف حكومــي برائســة رئيــس 
الــوزراء يوســف الشــاهد، ورغــم األزمــة الــي حلــت حبــزب النــداء، واالنشــقاقات داخلــه، 
وخــروج بعــض النــواب احملســوبني عليــه، وهــو مــا جيعــل النهضــة يف املســتوى األول مــن 
حيــث املقاعــد الربملانيــة، فــإن احلكومــة ظلــت متــارس صالحياهتــا، ورغــم حــرص الرئيــس 
ابقــرتاب  متذرعــة  ذلــك،  علــى  توافــق  مل  النهضــة  فــإن  الشــاهد  علــى رحيــل  السبســي 
النهضــة يف عالقــة صداميــة مــع  االســتحقاق الدميقراطــي يف 2019، وهبــذا دخلــت 

الرئيــس السبســي.

شــارك القيــادي يف النهضــة عبــد الفتــاح مــورو يف االنتخــاابت الرائســية مرشــحاً عنهــا 
يف 2019، وحصــل علــى 12.88% يف اجلولــة األوىل، ودعمــت احلركــة يف اجلولــة الثانيــة 

)44(   أنــور اجلمعــاوي، اإلســاميون ونظــام الحكــم اتجاهــات وتجــارب، فصــل: اإلســالميون يف تونــس وحتــدايت البنــاء 
السياســي واالقتصــادي للدولــة اجلديــدة قــراءة يف جتربــة النهضــة، املركــز العــريب لألحبــاث ودراســة السياســات، قطــر، الطبعــة 

األوىل، 2013، ص518.
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قيــس ســعيد ضــد منافســه نبيــل القــروي، كمــا اســتطاعت احلركــة احلصــول علــى 52 
مقعــداً يف االنتخــاابت الربملانيــة 2019، وهبــذا صــارت الكتلــة األوىل برملانيــاً، ودخلــت 

مبوجــب ذلــك يف أزمــة تشــكيل احلكومــة، كمــا ســبق اإلشــارة إليــه.

أبرز الشخصيات	 

-  راشد الغنوشي
ولــد راشــد الغنوشــي عــام 1941 بتونــس، وتلقــى تعليمــه االبتدائــي ابلقريــة، مث أمت 
تعليمــه يف الزيتونــة، وانتقــل بعــد ذلــك إىل مصــر ملواصلــة دراســته، خصوصــاً أنــه كان 
حينهــا مــن املعجبــني بتجربــة عبــد الناصــر القوميــة، لكنــه مل يســتقر هبــا طويــاًل، مث انتقــل 
إىل ســوراي للدراســة يف جامعــة دمشــق، وحصــل منهــا علــى اإلجــازة يف الفلســفة، وهنــاك 
بــدأت تتبلــور املعــامل األوىل لفكــره اإلســالمي، وقــد تنامــى لديــه التوجــه اإلســالمي أكثــر 
بعــد انتقالــه إىل فرنســا ودراســته جبامعــة الســوربون، حيــث بــدأ نشــاطه اإلســالمي وســط 
الطلبــة العــرب واملســلمني، كمــا تعــرف علــى مجاعــة الدعــوة والتبليــغ، ونشــط معهــا يف 
أوســاط العمــال املغاربــة، وقــد أســس الغنوشــي حركــة االجتــاه اإلســالمي، وحوكــم بســبب 

نشــاطه الدعــوي والسياســي عــدة مــرات)45(.

يعــد الغنوشــي أحــد املفكريــن اإلســالميني الذيــن خاضــوا عــدداً مــن التجــارب الدعويــة 
والسياســية، وقــد ســاهم يف ترشــيد الفكــر اإلســالمي وإثــراء املكتبــة اإلســالمية بعــدد مــن 
املؤلفــات الفكريــة، وقــد ترمجــت بعــض مــن كتبــه إىل لغــات عــدة، كاإلجنليزيــة والفرنســية 
والرتكيــة والفارســية، كمــا ســاهم يف أتســيس عــدد مــن املؤسســات العامليــة كالنــدوة العامليــة 

للشــباب اإلســالمي، واملؤمتــر القومــي اإلســالمي، وحلقــة األصالــة والتقــدم.

أقــام الغنوشــي يف لنــدن عــدة ســنوات، حــى عــاد إىل تونــس عقــب الثــورة، وســاهم 

)45(   موسوعة اجلزيرة، راشد الغنوشي، اجلزيرة نت، شخصيات، اتريخ االطالع: 2020/2/19.
https://cutt.us/GxKNs
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يف التجــارب السياســية الــي تلــت الثــورة، وهنــاك إشــكاالت كثــرية تتعلــق أبدائــه احلــزيب 
ومتســكه أو متســك أتباعــه بــه علــى رائســة احلركــة.

-  عبد الفتاح مورو

ولــد عبــد الفتــاح مــورو عــام 1948 ابلعاصمــة تونــس، وقــد درس يف كليــة احلقــوق 
والشــريعة ابجلامعــة التونســية حيــث ختــرج عــام 1970، كمــا تعلــم األملانيــة يف املركــز 
الثقــايف األملــاين بتونــس، إضافــة إىل إتقانــه اللغــة الفرنســية، وقــد بــدأ شــبابه صوفيــاً مث 
حركيــاً، كمــا عمــل قاضيــاً وحماميــاً، وتعــرض للقمــع والســجن كبقيــة قيــادات النهضــة، 
وشــن عليــه النظــام التونســي محلــة تشــويه شــخصية ســنة 1992، وبعــد هــذا االعتقــال 
أعلــن هــو وزمــالء لــه تعليــق عضويتهــم يف حركــة النهضــة، مث اعتــزل العمــل العــام حاصــراً 

نشــاطه بــني بيتــه ووظيفتــه حــى إســقاط نظــام بــن علــي.
عــاد بعــد ذلــك عبــد الفتــاح مــورو إىل النهضــة، وُعــنيِّ انئبــاً للرئيــس، وبعــد انتخــاابت 
2014 شــغل منصــب انئــب رئيــس جملــس نــواب الشــعب، مث رئيــس اجمللــس ابلنيابــة بعــد 
وفــاة الباجــي قايــد السبســي وتــوىل رئيــس جملــس النــواب رائســة اجلمهوريــة، كمــا شــارك 

يف االنتخــاابت الرائســية 2019 مرشــحاً عــن حركــة النهضــة)46(.

يف 26 مايــو/أاير 2020 أعلــن عبــد الفتــاح مــورو اعتزالــه العمــل السياســي وتفرغــه 
للعمــل العــام ومتزيقــه ملذكــرة احلــزب، وهــو مــا يعــي اســتقالته مــن حركــة النهضــة ومــن 
منصبــه القيــادي فيهــا، وقــد جــاء هــذا االعتــزال يف وقــت تشــهد فيــه تونــس خالفــات 
معمقــة، ابإلضافــة إىل اخلالفــات الداخليــة الــي تعيشــها حركــة النهضــة، وظــروف أتجيــل 
انعقــاد املؤمتــر العــام احلــادي عشــر للحركــة الــذي كان مــن املفــرتض انعقــاده يف مايــو/أاير 

2020، لكــن ظروفــاً كثــرية حالــت دون انعقــاده.

)46(   موسوعة اجلزيرة، عبد الفتاح مورو، اجلزيرة نت، شخصيات، اتريخ االطالع: 2020/2/19.
 https://cutt.us/5r29I

https://cutt.us/5r29I
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2.  األحزاب السياسية القريبة من التيار السياسي اإلسامي
تتعــدد األحــزاب السياســية اإلســالمية يف تونــس، وختتلــف براجمهــا وأهدافهــا، مــا بــني 
أحــزاب ذات أهــداف دميقراطيــة كحــزب حركــة النهضــة، الــذي ســبق احلديــث عنــه، 
وأحــزاب أخــرى هلــا أهــداف أخــرى متعلقــة إبعــادة اخلالفــة كحــزب التحريــر، الــذي 
حصــل علــى أتشــرية العمــل السياســي يف 2012، ورغــم التشــجيع القانــوين الــذي حظــي 
بــه لالخنــراط يف العمليــة الدميقراطيــة واحلزبيــة بقواعدهــا املعاصــرة، فــإن احلــزب ال يــزال 
بنفــس أدوات التأســيس، وهلــذا الســبب هنــاك مالحظــات قانونيــة تثــار حولــه بــني حــني 
وآخــر، تــؤدي يف بعــض األحيــان إىل توقيــف نشــاطه، منهــا املطالبــة بعــودة اخلالفــة، 

ورفضــه للعمليــة الدميقراطيــة والدســتور. 

األحزاب اإلسالمية األخرى ذات امليول السلفية، مثل أحزاب العمل وجبهة اإلصالح 
والرمحــة واألصالــة وحــزب الزيتونــة، ليــس هلــا حضــور عــام، ومل حتصــل علــى مقاعــد برملانيــة، 
ابســتثناء حــزب الرمحــة الــذي أتســس عــام 2012 ويرأســه ســعيد اجلزيــري، الشــخصية 
الســلفية الــذي يديــر أعمــااًل دينيــة متعــددة منهــا إذاعــة القــرآن الكــرمي، وقــد وجل احلــزب 
إىل قبــة الربملــان بعــد االنتخــاابت الربملانيــة 2019، وحصــل علــى أربعــة مقاعــد برملانيــة، 
لكــن األعضــاء الربملانيــني مــن هــذا احلــزب مل يصمــدوا يف حزهبــم كثــرياً، وقــد أعلــن اثنــان 

منهــم اســتقالتهم مــن احلــزب ألســباب تتعلــق ببنيــة احلــزب املؤسســية.

مــن األحــزاب القريبــة للجــو اإلســالمي تيــار احملبــة، الــذي أتســس يف 22 مايــو/أاير 
2013 برائســة السياســي التونســي حممــد اهلامشــي احلامــدي مديــر قنــاة املســتقلة، ويعــد 
حــزب تيــار احملبــة امتــداداً لتيــار العريضــة الشــعبية للحريــة والعدالــة والتنميــة الــذي أتســس 
يف 3 مــارس/آذار 2011، واحلاصــل علــى 26 مقعــداً يف انتخــاابت اجمللــس التأسيســي 

يف نفــس العــام.
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خــاض تيــار احملبــة االنتخــاابت الربملانيــة عــام 2014 وحصــل علــى مقعديــن، مث علــى 
مقعــد واحــد يف انتخــاابت 2019، وحصــل مرشــحه الرائســي يف انتخــاابت 2019 
علــى 0.4%، ومل يعــد للحــزب ذلــك احلضــور الــذي كان عليــه ســابقاً، بســبب اســتقالة 

كثــري مــن أعضائــه وتوجههــم إىل أحــزاب أخــرى.

يف إطــار املنافســة االنتخابيــة دخــل علــى اخلــط ائتــالف الكرامــة، الــذي أتســس يف 
2019 كتحالــف لعــدد مــن الشــخصيات السياســية، مث حتــول إىل حــزب سياســي يف 
2020، بقيــادة احملامــي التونســي ســيف الديــن خملــوف، ويهــدف احلــزب- حســب 
أدبياتــه- إىل مجــع القــوى الثوريــة يف حتالــف واحــد، ولالئتــالف ثالثــة أهــداف، هــي: 
اإلميــان ابلثــورة، واإلميــان ابهلويــة العربيــة اإلســالمية، واإلميــان بســيادة تونــس علــى قرارهــا 
وثرواهتــا، وهنــاك مــن يــراه أقــرب املكــوانت السياســية حلركــة النهضــة، وقــد شــارك االئتــالف يف االنتخــاابت 
الربملانيــة 2019 وحصــل علــى 21 مقعــداً، وهــي نتيجــة متقدمــة شــارك فيهــا اجلمهــور الثــوري الســاخط مــن 

األداء الســابق، وبعــض املنتســبني ســابقاً للنهضــة نتيجــة خالفهــم معهــا، وكــون االئتــالف 

أقــرب املكــوانت إىل اجلــو اإلســالمي حســب نظرهــم.

ال تــزال األحــزاب القريبــة مــن التيــار السياســي اإلســالمي حديثــة اخلــربة وضعيفــة البنيــة 
تعــرتض هــذه  الــي  املتكــررة  مــا يفســر االنشــقاقات  الــرؤى، وهــذا  املؤسســية ومتباينــة 
التجــارب، وهــي أمــور طبيعيــة حتــدث جلــل األحــزاب الوليــدة، وميكــن هلــذه األحــزاب أن 
تشــق طريقهــا مــن حيــث انتهــى اآلخــرون، وتســتفيد مــن التجــارب السياســية الســابقة، 
وتؤمــن بقواعــد العمــل السياســي، بوصفهــا أمــراً مبدئيــاً ال خضوعــاً إلكراهــات املرحلــة.

3.  نقاط القوة والضعف عند التيار السياسي اإلسامي 
رمبا مل تتضح بعد أو مل تكتمل املشاريع السياسية ألي من هذه املكوانت اإلسالمية، 
ابســتثناء حركــة النهضــة، وإذ إن حــزب التحريــر مل يتكــئ علــى أرضيــة دميقراطيــة تؤهلــه 
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خلــوض املنافســة السياســية أبدواهتــا املشــروعة يف جمتمــع يســعى للتحــول الدميقراطــي، 
فــإن حركــة النهضــة قــد تظــل املكــون اإلســالمي األقــوى تنظيميــاً وجغرافيــاً إىل اآلن، ال 
علــى مســتوى املكــوانت اإلســالمية فحســب، بــل أثبتــت اجلــوالت االنتخابيــة أن حركــة 
الثبــوت مــن بقيــة األحــزاب األخــرى، يف ســاحة سياســية غــري  النهضــة األَقْــَدُر علــى 
مســتقرة، وجتربــة دميقراطيــة جديــدة، فقــد تالشــت أحــزاب مــا قبــل الثــورة ومل يتبــق منهــا 

ســوى حركــة النهضــة.

وتنازالهتــا  بنتائجهــا،  والتزامهــا  الدميقراطيــة  ابلعمليــة  رضاهــا  النهضــة  حيســب حلركــة 
املتكــررة عــن حقوقهــا السياســية حلســاابت وطنيــة كــربى، فقــد ختلــت احلركــة عــن احلكومــة 
بعــد مصادقــة اجمللــس الوطــي التأسيســي علــى الدســتور اجلديــد واالنتخــاابت الربملانيــة 
يف 2014، تغليبــاً ملصلحــة تونــس وإرضــاء لبقيــة القــوى السياســية، وهــذا األمــر كان 
لــه أثــره اإلجيــايب علــى مسعتهــا، كمــا أنــه دليــل علــى تطــور احلركــة دميقراطيــاً، إضافــة إىل 
أتقلمهــا مــع التوليفــات احلكوميــة املتعــددة الوجهــات واخللفيــات، واســتيعاهبا للواقــع، 
ومســامهتها يف تقــدمي مقــارابت خمتلفــة حللحلــة إشــكاليات متعــددة تتعلــق ابلدســتور 
والشــريعة واحلقــوق واحلــرايت والديــن والدولــة والسياســي واالجتماعــي، ومرونتهــا الزائــدة 

أحيــاانً يف التنــازل عــن بعــض حقوقهــا تغليبــاً لالســتقرار.

مــن نقــاط قــوة حركــة النهضــة كذلــك اســتطاعتها حســم مــا يتعلــق إبشــكالية الدعــوي 
والسياســي، وإن كانت املســألة مل تؤطر بعد بشــكل تفصيلي، إال أهنا قد قطعت شــوطاً 
كبــرياً يف هــذا اجملــال، رغــم أن ذلــك يلقــى رمبــا معارضــة مــن بعــض املنتســبني إليهــا، إال 
أن خطــاب النهضــة املتميــز بعــدم احتــكاره للديــن، واعتبــاره حقــاً للجميــع ال مســؤولية 
النهضــة وحدهــا؛ وفــرت علــى نفســها معــارك سياســية متعــددة كان مــن املرجــح أن تظــل 
عالقــة عندهــا لــوال هــذه اخلطــوة اجلريئــة، كمــا حيســب للنهضــة خطاهبــا املتقــدم املتعلــق 
ابحلقــوق واحلــرايت وإســهاماهتا الفكريــة يف هــذا اجلانــب، ودورهــا يف ترســيخ ذلــك يف 
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فــرتات حكمهــا املختلفــة.

 ومــن نقــاط القــوة لــدى النهضــة كذلــك التعاطــي مبرونــة عاليــة مــع املكــوانت األخــرى، 
يســارية أو قوميــة، وحــى تلــك احملســوبة علــى نظــام بــن علــي، تعامــاًل يــراه اآلخــرون متاهيــاً 

أوقــع النهضــة يف حــرج مــع مجهورهــا وأصدقائهــا.

لكــن يف املقابــل مثــة نقــاط ضعــف ال تــزال تعانيهــا النهضــة، وميكــن أن تكــون حمدوديــة 
التجربة السياسية يف احلكم أوهلا، وخاصة يف مرحلة ما بعد الثورة، إضافة إىل األخطاء 
الثــورة واملتعلقــة  الــي وقعــت فيهــا مــع غريهــا مــن األحــزاب احلاكمــة عقــب  املشــرتكة 
ابلعدالــة االنتقاليــة، واملشــروعات االقتصاديــة الناجحــة، وغــض النظــر عــن ممارســات 
الفاســدين، وغريهــا مــن امللفــات الــي انتظرهــا الشــعب التونســي مــن تلــك األحــزاب، وهــو 

مــا أدى إىل العــزوف املســتمر عــن االســتحقاقات االنتخابيــة.

أداء احلركــة السياســي ال يــزال يــدور حــول القيــادة التأسيســية، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بزعامــة احلركــة الــي يتوالهــا الشــيخ راشــد الغنوشــي منــذ مخســني عامــاً، وهــو مــا أثّــر يف 
أدائهــا كحــزب سياســي، وانعكــس علــى حاضنتهــا الشــعبية، وبلــغ التأثــري إىل الصفــوف 
األوىل يف قيادة احلزب من خالل إعالن استقالة عدد من قياداهتا، كزايد العذاري وعبد 
احلميــد اجلالصــي، وإعــالن عبــد الفتــاح مــورو اعتزالــه للعمــل السياســي وهــو الرجــل الثــاين 
يف احلركــة، مبــا يعــي أن هنــاك خالفــات شــديدة تعصــف ابحلركــة، وخصوصــاً تداعيــات 
أتجيــل املؤمتــر العــام احلــادي عشــر للحركــة، ولقــد أصبــح مــن املهــم للتحــول الدميقراطــي 
الــذي تنــادي بــه النهضــة أن ينعكــس علــى أدائهــا الداخلــي، وأال يشــغلها االهنمــاك يف 

ترتيــب متوضعاهتــا داخــل الدولــة علــى ترتيــب صفهــا الداخلــي وبنيتهــا املؤسســية.

ضعــف اخلطــاب اإلعالمــي حلركــة النهضــة، وعــدم امتالكهــا وســائل إعالميــة قــادرة علــى 
خماطبــة اجلمهــور والتعبــري عــن نفســها بنفســها، وتســويق براجمهــا وآرائهــا مــن خالهلــا، يف 
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ظــل امتــالك قــوى أخــرى لوســائل إعالميــة متطــورة؛ هــذا الضعــف اإلعالمــي يؤثــر يف 
القاعــدة الشــعبية للنهضــة، ويعــزز قناعــات التكتــالت املنافســة هلــا. 

4.  مستقبل التيار السياسي اإلسامي
مقارنــة مبــا كانــت عليــه تونــس ومــا أصبحــت فيــه، فــإن اإلجنــاز األهــم هــو املســاحة الــي 
حتققــت يف جانــب احلــرايت العامــة والنجاحــات االنتخابيــة، ومل يكــن هنــاك تقــدم تنمــوي 
ابملســتوى الــذي ينتظــره الشــعب، العتبــارات كثــرية لعــل بعضهــا وجيــه، لكــن الطمــوح 
العــايل الــذي يرجــوه اجملتمــع مــن احلكومــات املتعاقبــة الــي شــاركت فيهــا النهضــة، ووعــود 
املرشــحني مــن الكتــل األخــرى، جيعــل املواطــن العــادي أمــام حتــد كبــري، فيمــا يعــزف 
البعــض عــن املشــاركة االنتخابيــة مدركــني أن الفائزيــن فيهــا لــن يســتطيعوا أن حيققــوا مــا 
يرجــوه الشــعب منهــا، ومــع هــذا فــإن النهضــة ال تــزال تقــارب مواقعهــا املعتــادة فيمــا يتعلــق 
ابلــدورات االنتخابيــة، ورغــم تــدين نســب النهضــة فإهنــا بعيــدة عــن املقارنــة بنســب بقيــة 

املكــوانت.

تعود أســباب ثبات النهضة يف هذه الســاحة السياســية الســائلة لطبيعة احلركة نفســها، 
وقدراهتــا التنظيميــة وإرثهــا النضــايل، الــذي اســتطاعت مــن خاللــه أن متتلــك أكــرب خــزان 
انتخــايب مقارنــة ببقيــة املكــوانت األخــرى؛ لكــن هــذه القاعــدة العريضــة تشــهد تقلصــاً 
املختلفــة، ولعــل  نتائــج االنتخــاابت  بــني حــني وآخــر، تظهــر آاثر ذلــك يف  واضحــاً 
أقــرب ســبب هلــذا التــآكل هــو فقــدان األمــل لــدى كثــري مــن الناخبــني يف حــزب رفــع 
ســقف أتباعــه يف احلريــة والتغيــري والنهضــة، ومل يســتطع حتقيــق ذلــك مــن خــالل مواقعــه 
املختلفــة يف املعارضــة أو احلكــم، حيــث ينتظــر املواطــن منــه التغيــري مــن خــالل موقعــه 
يف الســلطة، ويفكــر هــو يف احملافظــة علــى مــا ميكــن احملافظــة عليــه مــن خــالل موقعــه 
يف الدولــة، وإذا جــاز التعبــري فــإن التبايــن بــني أهــداف النهضــة املرحليــة املتعلقــة برتســيخ 
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الدميقراطيــة والعبــور هبــذه التجربــة يف وســط ملــيء ابأللغــام، وأهــداف مجهــور النهضــة 
املتعلقــة ابجلانــب االجتماعــي والتنمــوي، قــد يولــد فجــوة بــني القيــادة والقاعــدة، وبعــد أن 
كان اجلميــع متحــداً يف مربــع النضــال، حــدث مــا يشــبه الفصــام بــني برامجاتيــة القيــادة 
ومعياريــة األعضــاء، ورمبــا لــن تســتطيع النهضــة ردم هــذه الفجــوة يف حــال اســتفحاهلا، 
وأمــام ضعــف البديــل قــد يتمســك البعــض أبفضــل املوجــود، ويف نفــس الوقــت قــد يكــون 

التمســك نوعــاً مــن إعــادة اختبــار ومســاءلة، ورمبــا إعطــاء الفرصــة األخــرية.

بعــد انتخــاابت 2019، وبعــد عجــز احلبيــب اجلملــي عــن تشــكيل احلكومــة األوىل، 
وتشــكيل حكومــة أخــرى شــارك فيهــا عــدد مــن املســتقلني مــع متثيــل بعــض األطــراف 
السياســية، برائســة إليــاس الفخفــاخ، وجــدت حركــة النهضــة نفســها أمــام حتــدٍّ آخــر 
بوصفهــا الفائــز األول، وهــو وإن كان فــوزاً بطعــم اخلســارة، إال أن مجهورهــا ينتظــر منهــا 
الكثــري، ومــا ميكــن أن حتققــه يف املرحلــة القادمــة أقــل بكثــري ممــا وعــدت بــه؛ فصوهتــا يف 
احلكومــة لــن يكــون األول، ومــن مث فــإن مــا أيملــه منهــا املواطــن التونســي أكثــر ممــا ميكــن 
أن تقــوم بــه، وهبــذا ســتكون يف مواجهــة حقيقيــة مــع الشــعب، وحــى مــن بعــض أنصارهــا 
الذيــن مــا زالــوا يعولــون عليهــا الشــيء الكثــري، فهــل ختســر النهضــة الســلطة وتكســب 

الشــعب، أم أن األمــر جتــاوز ذلــك؟
مفارقــة حركــة النهضــة هــي أهنــا كانــت احلــزب املناضــل األكــرب الــذي تقــدم بعــد الثــورة 
ملــلء فــراغ القيــادة، ليتحــول إىل حــزب حكــم بعــد أن كان حركــة معارضــة، ويف رحلتهــا 
مــن مواجهــة احلكــم إىل املســامهة يف قيــادة البــالد مــن مواقــع خمتلفــة كان عليهــا أن جتــري 
جمموعــة مراجعــات عميقــة يف الثقافــة احلركيــة، واملضامــني، ونوعيــة العالقــة مــع الدولــة 
واجملتمــع، دون أن ختســر صورهتــا النضاليــة، وكان عليهــا أن جتــري موجــة تطبيــع دون 
أن ختســر ميزهتــا التغيرييــة الــي تقتضيهــا رســالتها التارخييــة وطبيعــة مرحلــة مــا بعــد الثــورة، 
خشــية أن يتكــون يف خميــال الناخبــني أن النهضــة مل تعــد حركــة تغيــري، وأن مؤسســات 
الدولــة قــد احتوهتــا وكيفتهــا، وأهنــا غلَّبــت عنــد املمارســة دواعــي االنــدراج علــى واجــب 
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التغيــري)47(.

هنــاك حتــدٍّ آخــر يتعلــق حبالــة التيــارات السياســية اإلســالمية املنافســة، والــي تســوق 
نفســها علــى أهنــا بديــل إســالمي أو أقــرب للنَـَّفــس اإلســالمي، وهــي ستســتثمر أكثــر يف 
مجهــور النهضــة، وتســتوعب املغادريــن مــن النهضــة، خصوصــاً األعضــاء واجلماهــري، دون 

تلــك القيــادات الــي لــن جتــد نفســها يف موقــع أقــل ممــا كانــت فيــه.

وهنــاك حتــدٍّ آخــر مرتبــط ابلبيئــة الدوليــة واإلقليميــة الرافضــة لصعــود التيــارات اإلســالمية 
بعــد الربيــع العــريب وتســعى إلفشــال هــذه التجربــة بــكل الطــرق، وحركــة النهضــة مــن 
القــوى اإلســالمية املســتهدفة، وهــذا مــا يظهــر يف كثــري مــن احملطــات، لعــل آخرهــا مــا 
حــدث مــع زعيمهــا راشــد الغنوشــي بصفتــه رئيســاً للربملــان علــى خلفيــة مــا اصطلــح عليــه 
بـ«االتصــاالت اخلارجيــة«، وهــي معركــة هلــا خلفيــات تتعلــق بطبيعــة صالحيــات رئيــس 

الربملــان ورئيــس اجلمهوريــة، ووجــدت اســتثماراً داخليــاً وخارجيــاً كبــرياً.

إبمــكان النهضــة أن تركــز أكثــر علــى البلــدايت، وحتــول جهدهــا إزاء حتقيــق مــا يرجــوه 
منهــا املواطــن التونســي البســيط، فرمبــا ذلــك أكثــر أتثــرياً وأقــدر علــى مالمســة احتياجــات 
النــاس، وأقــرب إىل مهومهــم وتطلعاهتــم، كمــا أن اإلصالحــات السياســية ال تســتهوي 
الغالبيــة العظمــى مــن الشــعوب، وإمنــا تســتهويهم اإلصالحــات االقتصاديــة، ومــع أن 
الثــاين مثــرة لــألول وال ميكــن حتقيقــه مــن دونــه فــإن الثــاين أكثــر اســتجابة هلمــوم املواطنــني 

وتطلعاهتــم.

اإلصالحــات التنظيميــة الداخليــة، واالنفتــاح علــى اخلــارج، وحماولــة تشــكيل ائتالفــات 
عابــرة للعائــالت الفكريــة، رمبــا ميثــل أولويــة ابلنســبة للنهضــة، وهنــاك جتــارب مشــجعة 

)47(   عبــد اجلميــد اجلالصــي، بعــد موســم انتخابــي طويــل تونــس بيــن دفعــة جديــدة للثــورة أو الدخــول فــي مرحلــة 
الايقيــن، منتــدى الشــرق، أكتوبــر 2019، ص7.



77

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

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

يف هــذا اجملــال، فقــد كانــت جــزءاً مــن ائتــالف 18 أكتوبر/تشــرين األول قبــل الثــورة، مث 
الرتويــكا وحتالفهــا مــع النــداء بعــد الثــورة، وكلهــا جتــارب متقدمــة رغــم مــا فيهــا، وميكــن 

االســتفادة منهــا والتأســيس عليهــا والنســج علــى منواهلــا وتفــادي تعثراهتــا.

خامساً: التيارات المذهبية والتربوية وعاقتها بالسياسة 
يف الغالــب يســعى كثــري مــن احلــكام يف املنطقــة العربيــة إىل الســيطرة علــى املؤسســات 
الدينيــة والعلمائيــة، حبيــث ميكــن مــن خالهلــا الســيطرة علــى اخلطــاب الديــي وتوجيهــه مبــا 
حيقــق رغبــة الســلطة احلاكمــة، ويعــزز شــرعية النظــام وطاعتــه، وتســمح أغلــب األنظمــة 
السياســية هلــذه املؤسســات ابالنتشــار حســب الشــروط املطلوبــة منهــا، أو مبــا ال يــؤدي 
إىل إضعــاف أداء الســلطة السياســية كأقــل تقديــر، لكــن الــذي حــدث يف تونــس رمبــا 
خيتلــف يف بعــض تفاصيلــه عــن الســائد يف املنطقــة العربيــة، فبعــد اســتقالل البلــد ُحّلــت 
يتمتــع  الزيتونــة، وهــو جامــع اترخيــي  األحبــاس )األوقــاف(، والقضــاء، وأُغلــق جامــع 
برمزيــة دينيــة وعلميــة يف املغــرب العــريب تضاهــي رمزيــة األزهــر يف املشــرق، فضــاًل عــن تبــي 
إجــراءات مناهضــة للمرجعيــة الدينيــة، وســرعان مــا خفــت حدهتــا يف العشــرية األوىل مــن 
االستقالل، واختذت طابع املسايرة والتوظيف يف مواجهة املد اليساري يف مرحلة أوىل، 

مث يف مواجهــة توســع احلركــة اإلســالمية.

تعيــش تونــس مزجيــاً مــن املذاهــب الفكريــة والدينيــة، ســواء علــى املســتوى السياســي 
أو الفقهــي أو العقائــدي، فتونــس بــالد مســلمة، مالكيــة املذهــب، أشــعرية العقيــدة يف 
األغلــب، وللصوفيــة حضــور روحــي يف األداء العبــادي العــام عنــد كثــري مــن أهلهــا، وإن 
كان بعضهــم ال يعــرف عــن الصوفيــة شــيئاً، إال أهنــا متجــذرة يف حياهتــم، وتعــد مــن 
أهــم املؤثــرات الدينيــة يف البيئــة الثقافيــة التونســية، ويســود فيهــا املذهــب املالكــي، إضافــة 
إىل جمموعــات تتبــع مذاهــب أخــرى كاحلنفيــة واإلابضيــة والشــيعة بتمثالهتــا العقائديــة 
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للدعــوة والتبليــغ وليــس هلــا ميــول سياســية،  تنتمــي  والفقهيــة، كمــا توجــد جمموعــات 
وهــي يف أغلبهــا ظواهــر مذهبيــة وتربويــة وجمتمعيــة، وال حتيــز سياســي أو حــزيب ملــزم هلــا 
ابلضــرورة، إذ ميكــن أن تكــون عابــرة ملــا هــو حــزيب، مــع انتمــاء بعــض مــن املنتســبني هلــا 
إىل أحــزاب سياســية، كذلــك ففــي تونــس أقليــات دينيــة مــن اليهــود خاصــة، مــع أعــداد 

قليلــة مــن املســيحيني والبهائيــني.
أ.  الصوفية 

للصوفيــة اتريــخ عريــق يف تونــس، وتعــد ظاهــرة ســلوكية حاضــرة بقــوة علــى املســتوى 
الديــي يف بــالد املغــرب عمومــاً، وقــد انتشــر التصــوف بشــكل جلــي يف القرنــني اخلامــس 
والســادس كرّدة فعل على انتشــار الرتف واحلاجة املاســة ملراقبة الثغور، وال ميكن الكالم 
عــن التصــوف يف تونــس دون ذكــر العالقــة بــني جامــع الزيتونــة وعــدد مــن الــزوااي الصوفيــة 
الــي كان التالميــذ فيهــا ينتقلــون منهــا للدراســة يف اجلامــع، وقــد تعــددت الطــرق الصوفيــة 
يف تونــس ولــكل طريقــة زوااي خاصــة هبــا، ومــن هــذه الطــرق الطريقــة القادريــة والشــاذلية 
والتيجانيــة والعروســية واملدنيــة واإلمساعيليــة والقامسيــة، وقــد امتزجــت هــذه الطــرق ابلثقافــة 
التونســية، وكان هلــا عميــق األثــر يف حيــاة التونســيني يف خمتلــف اجلوانــب، لكــن هــذه 
الــزوااي تعرضــت لإلمهــال، وقــد أعيــد بعــد الثــورة إعمــار بعضهــا واســتخدامها يف تدريــس 
العلــوم الدينيــة، وأتســس بعــد الثــورة احتــاد الطــرق الصوفيــة ليكــون حاميــاً للــزوااي الصوفيــة 

بعــد تعــرض بعضهــا للتخريــب)48(.

عانــت اجلماعــات الصوفيــة، كغريهــا، يف املرحلــة الســابقة، وخاصــة بعــد جتريدهــا مــن 
األوقــاف خــالل حكــم بورقيبــة، ولــدى عودهتــا بعــد الثــورة مل تســتوعب حجــم التغــري يف 
تونــس، الــذي كان مــن املفــرتض أن تبــدي معــه مراجعــات جــادة الســتثمار هــذا الواقــع، 
وإعــادة ترتيــب رســالتها االجتماعيــة، والنــأي بنفســها عــن التوظيــف السياســي، وخاصــة 

)48(   مــازن الشــريف، التصــوف معــراج الــذوق وتريــاق التطــرف، املكتبــة الثقافيــة للنشــر والتوزيــع، تونــس، الطبعــة األوىل، 
2015، ص68.
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بعــد إعــالن بعــض الطــرق الصوفيــة دعمهــا ملرشــحني رائســيني، أو الدخــول إىل السياســة 
مــن أوســع أبواهبــا بعيــداً عــن االســتقطاب الــذي يعبــث ابلصوفيــة ويشــوه مسعتهــا، علــى 

املســتوى العــريب واإلســالمي بشــكل عــام. 
ب.  السلفية 

مثــة مجاعــات ســلفية متعــددة دخلــت إىل تونــس مــن جــراء الطفــرة النفطيــة يف الســعودية 
وســفر بعــض التونســيني إليهــا حبثــاً عــن العمــل، وأتثــري القنــوات الفضائيــة ذات اخلطــاب 
الســلفي يف الداخــل التونســي، وذلــك ابتــداء مــن النصــف الثــاين مــن تســعينيات القــرن 

املاضــي، وقــد تزايــدت وتــرية انتشــارها عقــب الثــورة بشــكل الفــت.

تنشــط يف تونــس- إذا جــاز التعبــري- ثالثــة تيــارات ســلفية، أوهلــا الســلفية العلميــة 
وهــي الــي ترجــع إىل املدرســة الوهابيــة وتتبــى فهمــاً حرفيــاً لنصــوص القــرآن واألحاديــث 
النبويــة، وترفــض مبــدأ اخلــروج علــى احلاكــم، ويتبــى بعضهــم فتــاوى تربيريــة للواقــع والصــرب 
عليــه، ويبتعــدون عــن االشــتغال ابلسياســة، وليــس هلــم مكــون خــاص جيمعهــم، ويصنــف 
بعضهــم الداعيــة التونســي البشــري بــن حســن وكذلــك كمــال بــن حممــد بــن علــي املرزوقــي 

علــى هــذا التيــار.

اثنيهــا الســلفية احلركيــة الــي جتمــع إىل عقيدهتــا الســلفية االشــتغال ابلسياســة، ويرتبــط 
هــذا التيــار أبفــكار حممــد بــن ســرور زيــن العابديــن، الداعيــة الســوري الــذي خــرج عــن 
مجاعــة اإلخــوان املســلمني وأســس تيــاراً خاصــاً بــه، وقــد بــدأت نشــاطها يف تونــس يف 
مثانينيــات القــرن املاضــي، وحصــل صــدام بينهــا وبــني النظــام، لكنهــا عــادت إىل الســاحة 
بعــد الثــورة، مؤمنــة ابلعمليــة احلزبيــة واملشــاركة الدميقراطيــة، وقــد أتسســت أحــزاب تنتمــي 
إىل هــذا التيــار أو تتقــارب معــه فكــرايً مثــل: حــزب جبهــة اإلصــالح، وحــزب الرمحــة، 
وحزب األصالة، لكن ال يزال وجودها حمدوداً يف الســاحة العامة ابســتثناء حزب الرمحة 
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الــذي ســبق احلديــث عنــه.
أمــا الســلفية اجلهاديــة فتعــد التيــار الســلفي الثالــث، وهــي تتفــق مــع التيــار األول يف 
األســس النظريــة وتتبــى اخليــار املســلح للتغيــري، وتعــود بدايــة هــذا النــوع مــن الســلفية يف 
تونــس إىل الســبعينيات، وكان أول ظهــور عملــي هلــذا التيــار بعــد الثــورة مــن خــالل ملتقــى 
»أنصــار الشــريعة«، وكانــت الســلطات التونســية قــد صنفتهــا، يف شــهر أغســطس/آب 

ــًا)49(. 2013، تنظيمــاً إرهابي

ومــع تنــوع التيــارات الســلفية فــإن وجودهــم يظــل ضعيفــاً، نتيجــة البيئــة الــي يغلــب عليهــا 
الطابــع املــدين مــن جهــة، واحلضــور الصــويف يف إطــار املتدينــني مــن جهــة أخــرى، ولعــل 
ســنوات مــا بعــد الثــورة كانــت أشــد حضــوراً منهــا اآلن نظــراً حلالــة الكبــت الســابقة الــي 

عانــت منهــا كل التيــارات؛ إســالمية كانــت أو غريهــا.
ج.  التبليغ 

تعــود البــداايت األوىل جلماعــة التبليــغ يف تونــس إىل عــام 1967، عندمــا زار وفــد 
مــن مجاعــة التبليــغ مكــون مــن قيــادات تبليغيــة هنديــة وابكســتانية بــالد املغــرب لبحــث 
إمكانيــة نشــر منهــج اجلماعــة وتكويــن فــروع هلــا، وبعدهــا تشــكلت جمموعــة صغــرية مــن 
شــباب العاصمــة تنشــط علــى منهــج مجاعــة التبليــغ يف مســجد ســيدي يوســف، يقودهــا 
الطالــب يف كليــة احلقــوق عبــد الفتــاح مــورو، قبــل أن يؤســس مــع الغنوشــي مجاعتهــم 
احلركيــة، وكانــت هــذه اجملموعــة قــد تلقــت هــذا املنهــج مــن وفــد اجلماعــة الــذي زار تونــس، 
وقــد تراجــع نشــاط اجلماعــة بشــكل الفــت بــني 1991 و1995، وهــي فــرتة قامــت 
خالهلــا الســلطة بعمليــة متشــيط واســعة وجذريــة لنشــاط التيــار اإلســالمي، وشــهدت 
تضييقيــات علــى النشــاط يف املســاجد، لكــن منــذ منتصــف التســعينيات بــدأت مجاعــة 
التبليــغ اســتعادة وتــرية نشــاطها، وبــدت الناجيــة الوحيــدة ضمــن أخواهتــا مــن سياســة بــن 

االطــالع:  )2013/8/27(، اتريــخ  إرهابيــة،  الشــريعة كجماعــة  أنصــار  تصنــف  تونــس  عــريب،  )49(   يب يب ســي 
 .2020/2/19https://cutt.us/5jgYZ

https://cutt.us/5jgYZ
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علــي، وقــد عصمهــا نفورهــا مــن السياســة)50(. 

ليــس جلماعــة التبليــغ توجــه عــام مبمارســة السياســة، وإن كان بعــض أفرادهــا قــد ينشــط 
سياســياً، كمــا أن ظــالل الثــورة مل تنعكــس علــى أداء اجلماعــة ومنهجهــا، فمــا زالــت 
أنشــطتها ابلطريقــة املعهــودة يف كل دول العــامل، وال تلقــى معارضــة يف كثــري مــن الــدول؛ 
ولكنهــا يف تونــس تواجــه عــدة حتــدايت، علــى رأســها رمبــا مــا يتعلــق ابالنقســام الداخلــي 
الــذي حــدث للجماعــة، إضافــة إىل تعقــب الســلطة لألنشــطة واملــدارس غــري املرخصــة، 

وهــذا األمــر يدعوهــم ملزيــد مــن اإلجــراءات القانونيــة الــي تضمــن بقاءهــم.
د.  اإلباضية 

تعــد اإلابضيــة إحــدى الفــرق اإلســالمية التارخييــة الــي ينســبها البعــض إىل اخلــوارج، وإن 
كانــت تنفــي هــذه التهمــة عــن نفســها، ويؤيدهــا يف ذلــك كثــري مــن احملققــني والكتــاب 
املعاصريــن اليــوم، وحتمــل هــذه الفرقــة آراء خاصــة يف العقيــدة والفقــه والسياســة، وقــد 
انتشــرت يف عــدد مــن البلــدان اإلســالمية، نتيجــة مواقفهــا السياســية املعارضــة حلكــم بــي 
أميــة حينهــا، وانتشــارهم الدعــوي الــذي كان يوجههــم بــه مؤســس اجلماعــة جابــر بــن زيــد، 
وقــد نســبت اجلماعــة لعبــد هللا بــن إابض ال جلابــر، نتيجــة مواقفــه املعارضــة الــي اشــتهر 

هبــا.

يعــود اتريــخ اإلابضيــة يف تونــس إىل عهــد الدولــة الرســتمية، الــي أتسســت علــى يــد عبــد 
الرمحــن بــن رســتم واســتمرت 130 ســنة، وتعــد جزيــرة جربــة الواقعــة جنــوب شــرق تونــس 
مركزهــا الرئيســي، وقــد اســتمرت بعــض اجملموعــات متمســكة بذلــك الفكــر إىل اآلن، 
وهلــم ارتباطــات مــع غريهــم مــن أتبــاع املذهــب اإلابضــي يف ســلطنة عمــان واجلزائــر، كمــا 
مسحــت هلــم أجــواء الثــورة إبعــادة ترتيــب أنشــطتهم ومؤسســاهتم، واســتيعاب املســاجد 
)50(   أمحــد نظيــف، جماعــة التبليــغ فــي تونــس والتاريــخ المتــواري، صــواب الــرأي، )2019/2/25(، اتريــخ االطــالع: 

https://cutt.us/VZM3K .2020/2/20

https://cutt.us/VZM3K
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التابعــة هلــم جبزيــرة جربــة وجامــع اهلنتــايت ابلعاصمــة، وليــس هلــم نشــاط سياســي مييزهــم، 
وليــس عندهــم طمــوح إىل احلكــم أو تشــكيل أحــزاب سياســية خاصــة هبــم.

ه.  الشيعة
يعــد التشــيع يف تونــس مــن الظواهــر الدينيــة األقــل أتثــرياً، وقــد بــدأت حــاالت التأثــر 
ابملذهــب الشــيعي مــن قبــل التونســيني بعــد الثــورة اإليرانيــة، ويــرى بعضهــم أن بــن علــي 
فتــح اجملــال أمــام حركــة التشــيع خــالل حكمــه وقايــًة مــن اإلســالميني، وكانــت العالقــة 
بــني تونــس وطهــران حينهــا جيــدة علــى كل املســتوايت، وقــد أتسســت خــالل حكــم بــن 
علــي مجعيــة أهــل البيــت الثقافيــة، يف أكتوبر/تشــرين األول 2003، وهــي أول مجعيــة 
شــيعية تونســية، أتسســت قبــل الثــورة ومارســت أنشــطتها مــن دون ترخيــص قانــوين إىل 
مــا بعــد الثــورة، وحينهــا مل جيــد الشــيعة حرجــاً مــن الظهــور، إال أهنــم مــرتددون يف خــوض 

غمــار السياســة)51(.

ال يــزال النشــاط الشــيعي يف تونــس يكتنفــه بعــض الغمــوض، وذلــك ألســباب متعــددة، 
لعــل منهــا مــا يتعلــق بغيــاب الالفتــة السياســية املمثلــة هلــم، وهلــذا حيــاول شــيعة تونــس 
تنظيــم أنفســهم حتــت مظــالت اجتماعيــة وثقافيــة، يســعون مــن خالهلــا لتحقيــق أهدافهــم، 
ولعلهــا األكثــر أمنــاً هلــم مؤقتــاً، إضافــة إىل أنــه ليــس هلــم مرجعيــة دينيــة داخليــة، وهــذا 
مــا أدى إىل تعــدد توجهاهتــم حبســب املرجعيــات الــي يتبعوهنــا؛ بــني اخلامنئــي يف إيــران، 

والسيســتاين يف العــراق، وغريمهــا مــن املرجعيــات العربيــة.

الدســتور التونســي كفــل للمتشــيعني وغريهــم حريــة التديــن، ومــع هــذا هنــاك حتــدايت 
عدة تواجههم، أوهلا املوازنة بني عقيدهتم اخلاصة وبني الوحدة الدينية العامة يف تونس، 
واالنتبــاه ملشــكلة الطائفيــة الــي خنــرت اجملتمعــات العربيــة املشــرقية، واالحتفــاظ ابلصبغــة 
الوطنيــة بعيــداً عــن التجــاذابت السياســية اخلارجيــة، ويف حــال االنتبــاه هلــذه التحــدايت 

)51(   أنور اجلمعاوي، مرجع سابق، ص1794.
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ستســتطيع اجملموعــات الشــيعية يف تونــس االســتفادة مــن التجــارب الشــيعية الــي ســبقتها 
يف املنطقــة، وتــاليف املشــكالت الــي وقعــت فيهــا مثيالهتــا مــن احلــركات الشــيعية األخــرى، 
ولكــن طبيعــة بنيتهــا العقديــة، ومــا تفرضــه مــن والءات سياســية، جتعــل األمــر غايــة يف 
الصعوبــة مثلمــا حيصــل مــع كثــري مــن احلــركات الشــيعية يف املشــرق الــي مل تســتطع جتــاوز 
األطــر الطائفيــة حــى مــع انتظامهــا يف أحــزاب ومــرور قــرون مــن التعايــش مــع املكــوانت 

الوطنيــة األخــرى إذ إهنــا تبقــى أســرية منظومتهــا الطائفيــة. 
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المحــور الثالــث: مســتقبل العمليــة الحزبيــة والديمقراطيــة فــي 
تونــس

الدميقراطيــة الناجحــة تعتمــد علــى وجــود مؤسســات قويــة، واألحــزاب السياســية تعــد 
مــن أهــم هــذه املؤسســات ومــن أكثرهــا أتثــرياً، وهــي الوســيلة واآلليــة املثلــى للتحــول 
الدميقراطــي، فمــن دوهنــا يصعــب إجنــاز أي تقــدم دميقراطــي، كمــا أهنــا املؤشــر األبــرز 
علــى احلالــة السياســية القائمــة، قــوة وضعفــاً، ودور األحــزاب يف دعــم العمليــة الدميقراطيــة 
حيكمــه معطيــان مهمــان، حالــة النظــام القائــم، وجنــاح العمليــة االنتخابيــة وســالمتها.

ألســباب  العــريب،  الربيــع  دول  ببقيــة  مقارنــة  مســتقراً  سياســياً  وضعــاً  تونــس  تعيــش 
متعــددة، يتعلــق بعضهــا بطبيعــة اجملتمــع التونســي، وبعضهــا لــه عالقــة ابلعامــل اخلارجــي، 
وهــذا االســتقرار مســح بتحقيــق تلــك اإلصالحــات السياســية وانتظــام العمليــة االنتخابيــة، 
وكان لألحــزاب واملكــوانت السياســية دور يف هــذا االســتقرار، وبقــدر تعــدد التحــدايت 
الــي تواجههــا التجربــة التونســية فــإن الوعــي أبمهيــة احلــوار وســيلًة حلــل اخلالفــات أســهم 

يف حالــة االســتقرار.

أواًل: العملية الحزبية والتحول الديمقراطي 
خيضــع التطــور احلــزيب بشــكل عــام لعــدة عوامــل، وحبســب الدارســني لنشــأة العمليــة 
احلزبيــة وتطورهــا فــإن هنــاك عــدداً مــن املقــارابت املهمــة الــي تفســر هــذه الظاهــرة، علــى 
رأســها املقاربــة املؤسســاتية، وهــي الــي تعطــي دوراً مهمــاً لعمليــة التنظيــم، وينظــر مــن 
خالهلــا إىل األحــزاب علــى أهنــا مؤسســات سياســية تســعى للوصــول إىل الســلطة، تليهــا 
املقاربــة التارخييــة النزاعيــة الــي تــرى أن األحــزاب تتشــكل نتيجــة الصــراع بــني الثنائيــات، 
ومــن خــالل هــذه املقاربــة فــإن النزاعــات اجلديــدة تندمــج يف الثنائــي الســابق أو تشــكل 
ثنائياً جديداً، وإذا كان الثنائي السابق يقوم مثاًل على الفكرة امللكية مقابل اجلمهورية، 
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أو العمــال مقابــل الربجوازيــني، أو الديــي مقابــل العلمــاين، فــإن الثنائيــة الــي تنشــأ عقــب 
الثــورات قــد تتجــاوز الثنائيــات الســابقة ويتجــه املواطنــون لتشــكيل ثنائيــات جديــدة، 

وحينهــا يكــون أملهــم يف الثنائــي الســابق قــد وصــل إىل أقصــى درجــات التــدين.

هنــاك مقاربــة أخــرى تتعلــق ابلتطــور السياســي، وهــي الــي تنشــأ يف ســياق االنتقــال 
الدميقراطــي عقــب الثــورات، كمــا حــدث إابن الربيــع العــريب الــذي أفســح اجملــال لتشــكيل 
أحــزاب سياســية جديــدة، وقــد أحدثــت احلالــة السياســية يف تونــس عــدداً مــن التحــوالت 
السياســية الــي مل تســتقر بعــد، وهــذا مــا جيعــل اخلارطــة السياســية التونســية أمــام عمليــة 
تطــور مســتمر، وحالــة مــن عــدم الثبــات علــى شــكل واحــد، كمــا أن هــذا التحــول قــد 
يكــون يف شــكل حتالفــات جديــدة يف إطــار األحــزاب املوجــودة، أو عمليــة إعــادة متوضــع 
يف إطار التحالفات القائمة، أو تشــكيل حتالفات أخرى عابرة لأليديولوجيا؛ وهلذا كله 

أثــٌر يف حتقيــق االنتقــال الدميقراطــي.

يف الواقــع املعاصــر هنــاك إعــادة صياغــة ملدلــول احلــزب، بوصفــه الوعــاء املختــص لرتويــج 
البضاعــة السياســية، وهنــاك إعــادة صياغــة ملضمــون التعاقــد املــؤدي إىل االخنــراط، وهنــاك 
توســع لدوافع االخنراط تظهر فيها الطموحات الشــخصية وبناء املســارات الذاتية جبانب 
وحــى مبعــزل عمــا كان يســمى املشــاريع، ولذلــك يوجــد يف تونــس اليــوم أصنــاف مــن 
األحــزاب، منهــا: أحــزاب املرجعيــات، وهــي بصــدد التغــري للتأقلــم مــع األوضــاع اجلديــدة 
يف املضامــني واألوعيــة وصيــغ العمــل، فاإلســالميون والقوميــون واليســار، وحــى احتــاد 
الشــغل والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وبعــض النقــاابت املهنيــة، تتمتــع 
بنفــس الثقافــة وتواجــه نفــس التحــدايت، وكذلــك أحــزاب الربامــج، وهنــاك جتــارب متعثــرة 
يف هــذا اجلانــب لكنهــا قــد تكــون وصفــة املســتقبل، مثــل »آفــاق تونــس« و«تونــس 
البدائــل«، مث أحــزاب املاكينــات االنتخابيــة، وهــي ال تعتمــد علــى بنيــة هيكليــة مســتقرة 

وإمنــا هــي أقــرب إىل التحايــل السياســي.
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العملية السياســية عموماً واحلزبية على وجه التحديد تفرض إعادة االنتشــار السياســي 
والتموضــع حســب أولــوايت كل مرحلــة، ومــن مل يســتجب ملعطيــات اللحظــة قــد يتجــاوزه 
التاريخ، وهلذا فإن األحزاب عموماً أمام اختبار حقيقي بني خالفات املاضي ومتطلبات 
احلاضــر، فاملاضــي مرحلــة يســتفاد منهــا للبنــاء، والوقــوُف عندهــا ُمثقــٌل لكاهــل العمليــة 
السياســية، مــن هــذه الزاويــة ميكــن أن يُعــدَّ إقــدام حركــة النهضــة علــى خيــار التخصــص 
إدراكاً منهــا ملتطلبــات املرحلــة، ومــن مث فالتنظيمــات اليســارية حمتاجــة إىل االســتفادة مــن 
جتربــة التنظيمــات الــي ســبقتها، والــي قاومــت ضــرورات املراجعــة والتكيــف، وكان ذلــك 

ســبباً يف تالشــيها.

تعــد العمليــة احلزبيــة آليــة لرتســيخ الدميقراطيــة، واالنتقــال الدميقراطــي الــذي حــدث 
وحيــدث يف تونــس ال يُعــد كل الدميقراطيــة، وإمنــا يـَُعــد عامــاًل مــن عوامــل البنــاء املؤسســي 
هلــا، ومرحلــة مــن مراحــل التحــول الدميقراطــي، وتونــس انتقلــت مــن مرحلــة إزالــة النظــام 
التســلطي إىل مرحلــة إقامــة النظــام الدميقراطــي، وهــي تعمــل حاليــاً فيمــا يتعلــق ابملرحلــة 
الثالثــة املتعلقــة ابلتماســك الدميقراطــي، قبــل أن تنتقــل إىل مرحلــة النضــج الدميقراطــي 
الــي تــؤدي إىل دمــج املشــروع الدميقراطــي ضمــن املنظومــة اجملتمعيــة الثقافيــة واالجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة، وحتــوُّل الدميقراطيــة إىل ثقافــة جمتمعيــة ولبنــة مــن لبنــات النســيج 

الداخلــي، وتنعكــس علــى الســلوك الفــردي واجلماعــي.
هتتــم مرحلــة النضــج الدميقراطــي بتوفــري احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنــني، 
والرعايــة  التعليــم  وإاتحــة  والثــروة،  الدخــل  مســتوايت  تقــارب  احلقــوق  هــذه  وتشــمل 
الصحيــة، واحلــق يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، واملســاواة يف الفــرص دون متييــز، 
وكذلــك الضمــان االجتماعــي للفقــراء والعاطلــني عــن العمــل والعاجزيــن عنــه واملتقاعديــن، 

وهــذا بــال شــك حيتــاج إىل مــدة أطــول وجهــد أكــرب)52(.

)52(   عبد الرمحن يوســف ســالمة، التجربة التونســية في التحول الديمقراطي، رســالة ماجســتري مقدمة لكلية التخطيط 
والتنمية السياســية، كلية الدراســات العليا، جامعة النجاح، فلســطني، 2016، ص27.
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هناك مؤشرات عدة على النجاح اجلزئي لعملية التحول الدميقراطي، أييت على رأسها 
النجــاح الدســتوري وتعديــل النظــام السياســي للدولــة، فقــد قطعــت تونــس شــوطاً كبــرياً يف 
ذلــك مــن عــام 2011 إىل 2014، إضافــة إىل التعدديــة احلزبيــة، رغــم ســيولتها وعــدم 
اســتقرارها وهشاشــة بعــض األحــزاب وحمدوديــة أعضائهــا، وفوضــى احلالــة احلزبيــة إذا 
جــاز التعبــري، إال أن هــذه اإلشــكاالت قــد يســهم عامــل الزمــن يف حلحلتهــا وترشــيدها، 
أضــف إىل ذلــك مــا يتعلــق ابنتظــام العمليــة االنتخابيــة خــالل املرحلــة املاضيــة وحريــة 

الــرأي والتعبــري الــي كفلهــا الدســتور.

األحــزاب السياســية عمومــاً حتتــاج إىل مزيــد مــن الوعــي الدميقراطــي، واألداء الداخلــي 
األكثــر حريــة وانســجاماً مــع معايــري الدميقراطيــة، فصــراع الزعامــات الــذي خييــم علــى 
قبــل  احلكــم  منظومــة  مــن  املنحــدرة  القــوى  عنــد  املؤسســية  البنيــة  وهشاشــة  اليســار، 
الثــورة، وهيمنــة القيــادات التأسيســية عنــد النهضــة، وختنــدق القوميــني مــع املشــاريع غــري 
الدميقراطيــة خــارج تونــس، كل هــذه املظاهــر مؤشــرات علــى تــدين منســوب الدميقراطيــة 
يف املمارســة الداخليــة هلــذه األحــزاب بنســب متفاوتــة، ومــا مل تنعكــس املشــاريع والربامــج 
السياســية الــي تقدمهــا جممــل هــذه األحــزاب علــى بنائهــا الداخلــي، فــإن عمليــة االنتقــال 
الدميقراطــي ســتظل مهــددة مــن الداخــل ألن حتــدايت الدولــة أعقــد مــن حتــدايت احلــزب.

األحــزاب السياســية تتعــرض ملغازلــة وابتــزاز مــن دوائــر املــال واإلعــالم والرايضــة مبــا يشــوه 
العمليــة السياســية، كمــا تتعــرض ألســئلة كثــرية تتعلــق ابحلاجيــات املســتعجلة لألجيــال 
اجلديــدة يف العيــش الكــرمي واحلوكمــة الرشــيدة واملســامهة يف القــرار ابعتمــاد صيــغ خفيفــة 
ومرنــة ومتجــددة، علــى خــالف أحــزاب الثكنــات الــي أدت أدوارهــا وكانــت متناســبة مــع 

مــزاج عصرهــا. 

تفتُّــُت نــداء تونــس، وتفــكُُّك اجلبهــة الشــعبية، وزواُل آفــاق تونــس، وغريُهــا، رســائل مــن 
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املواطنــني يف االنتخــاابت احملليــة 2018، واالنتخــاابت الرائســية والتشــريعية 2019، 
املوجهــة إىل املشــهد احلــزيب، تبــني مــدى احلاجــة إىل تطويــر األداء والعــرض اجلديديــن؛ 
ألن األداء القــدمي غــري قــادر علــى تلبيــة احلاجــة، ويبقــى مــن أهــم التحــدايت الــي تواجــه 
املنظومــة احلزبيــة احلاليــة قدرهتــا علــى اســتيعاب كل هــذه الرســائل لتفكــر بطريقــة مغايــرة، 

وختفــف مــن رواســب الصراعــات األيديولوجيــة الســابقة قبــل أن يتــم جتاوزهــا.

العمــى األيديولوجــي الــذي تعانيــه بعــض الرمــوز السياســية يســهم بدرجــة كبــرية يف عرقلــة 
مســرية التغيــري؛ إذ األصــل يف األيديولوجيــات أن تنفتــح علــى الواقــع، وأن تكــون مرنــة يف 
التعاطــي مــع املتغــريات السياســية، وقابلــة للنقــد واملراجعــة، فهــي ليســت حقائــق مطلقــة، 
وال متثــل حلــواًل جاهــزة لــكل مشــكالت احليــاة، بــل هــي مصــدر إهلــام لــدى معتنقيهــا، 
وأطــر عامــة قابلــة للتغيــري ال مقيــدة لــه، وقــد عانــت التجربــة السياســية التونســية مــن هــذه 
الظاهــرة، ولعــل يف عــزوف الشــعب بشــكل ملحــوظ عــن االســتحقاقات االنتخابيــة، 
والضعــف املتنامــي يف اإلقبــال علــى االنتخــاابت، وفــوز املرشــح الرائســي املســتقل قيــس 
ســعيد علــى بقيــة مرشــحي األحــزاب والتيــارات األخــرى؛ يفســر حجــم النفــور اجملتمعــي 
مــن هــذه الظواهــر املســتصحبة ملشــاكل املاضــي واألســرية ألطروحــات رمبــا جتاوزهــا الزمــان 

واملــكان. 
 2011 عامــي  يف  الســابقة  االنتخــاابت  يف  أكثــر  ســائدة  األيديولوجيــات  كانــت 
و2014، واســُتقِطب الناخبــون علــى أســس أيديولوجيــة، يف حــني حــدث تراجــع بســيط 
يف عــام 2019 يف مقابــل قضــااي أكثــر حتديــداً؛ مثــل األمــن القومــي وســيادة القانــون 
والدبلوماســية والعالقــات اخلارجيــة، وميكــن تفســري ذلــك ابلتطــور امللحــوظ يف احليــاة 

السياســية يف تونــس مــن بعــد الثــورة)53(.

)53(   عــز الديــن عبــد املــوىل، االنتخابــات الرئاســية التونســية ترســيخ للديمقراطيــة أم بدايــة انســداد سياســي؟، منتــدى 
https://cutt.us/5LlDCالشــرق، )2019/10/3(، اتريــخ االطــالع: 2020/2/21.

https://cutt.us/5LlDC
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 هــذا التقــدم رغــم حمدوديتــه إال أنــه يعتــرب شــيئاً إجيابيــاً مقارنــة مبــا كان عليــه الوضــع 
ســابقاً، ولعــل املراجعــات الــي أقدمــت عليهــا بعــض التيــارات أســهمت يف ذلــك، وقــد 

تكــون األايم القادمــة كفيلــة ابلتعــايف أكثــر مــن هــذه الظاهــرة.

االئتالفــات احلزبيــة العابــرة لأليديولوجيــا تعــد مــن األمهيــة مبــكان يف مراحــل االنتقــال 
ائتالفــات  أي  عليهــا يف  التأســيس  نوعيــة ميكــن  تونســية  جتــارب  الدميقراطــي، وهنــاك 
قادمــة، وخاصــة جتربــة ائتــالف »18 أكتوبــر« للحقــوق واحلــرايت، الــي مجعــت أصنافــاً 
عــدة؛ ليرباليــة ويســارية وإســالمية، انطالقــاً مــن ســنة 2005 علــى أرضيــة نضــال سياســي 
موحــد، وبلــورت مشــرتكات فكريــة خبصــوص اهلويــة وموقــع الديــن ومنزلــة املــرأة، وهــذه 
التجربــة تؤكــد إمكانيــة االلتقــاء العابــر لأليديولوجيــا، والــذي تطمــح إليــه تونــس الثــورة.

ثانياً: تحديات التحول الديمقراطي التونسي 
مبقارنــة التجربــة التونســية بنظرياهتــا مــن جتــارب مــا بعــد الربيــع العــريب يتبــنيَّ أهنــا مــن 
أحســن تلــك التجــارب وأســرعها تطــوراً، فقــد شــهدت تونــس ســت جــوالت انتخابيــة، 
بــدأت مــن انتخــاابت اجمللــس الوطــي التأسيســي 2011، مــروراً ابالنتخــاابت الربملانيــة 
ابالنتخــاابت  انتهــاء  وليــس  البلديــة يف 2018،  االنتخــاابت  مث  والرائســية 2014، 
االنتخــاابت،  هــذه  نتائــج  اختــالف  مــن  الرغــم  وعلــى  والتشــريعية 2019،  الرائســية 
وعــزوف بعــض الشــرائح عــن املشــاركة فيهــا، فــإن انتظامهــا وشــفافيتها ونزاهتهــا حســب 
التقاريــر الدوليــة، واســتقاللية اللجنــة العليــا الــي تديرهــا، يؤكــد أن التحــول الدميقراطــي يف 

تونــس يف طريقــه إىل التماســك.

هنــاك إصالحــات سياســية وقانونيــة ينبغــي أن يعــاد النظــر فيهــا ابلتزامــن مــع هــذه 
التحوالت، تتعلق بتســوية ملف القضاء، وخاصة ما يتعلق ابحملكمة الدســتورية، وإعادة 
النظر يف قانون االنتخاابت، وتعزيز سلطة األقاليم واحلكم احمللي، وإعادة النظر كذلك 
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يف الدســتور، إضافــة إىل امللــف األمــي وملــف اإلرهــاب الــذي يــراد لتونــس أن تغــرق فيــه، 
والــذي يثــار بــني حــني وآخــر، رغــم قلــة أتباعــه، لكنــه عامــل مهــم وســالح فتــاك يف وأد 
الثــورات، واالســتثمار مــن خــالل ورقــة اإلرهــاب وارد وبقــوة، وقطــع الطــرق املؤديــة إىل 
ذلــك مــن األمهيــة مبــكان، والرتحيــل املتكــرر هلــذه امللفــات حفاظــاً علــى اســتقرار التجربــة 
وأمــاًل يف توفــر األجــواء خُيشــى معــه تراكــم هــذه القضــااي؛ ألن غايــَة املرحَّــل مــا مل يُتــداَرك 

أن ينفجــر جمتمعيــاً، وعندهــا ســتتضاعف التبعــات واآلاثر.

والفســاد،  واالحتــكار،  التهريــب،  مثــل:  حلــول  إىل  حتتــاج  اقتصاديــة كــربى  قضــااي 
والشــبكات اإلجراميــة، وحجــم التضخــم، وإنعــاش االقتصــاد، وحتســني القــدرات الشــرائية 
للمواطنــني؛ يف ظــل ارتفــاع حجــم املديونيــة، وتراجــع معــدالت النمــو، مــع الضغــوط 
الكبــرية الــي ميارســها صنــدوق النقــد الــدويل املتعلــق بعضهــا بتخفيــض األجــور وختفيــض 
دعــم الوقــود، إضافــة إىل الشــعور ابلتهميــش اجلهــوي، فــكل هــذه املعطيــات جتعــل العمليــة 
الدميقراطيــة أمــام حتــدايت اقتصاديــة متعــددة ال تقــل خطــراً عــن التحــدايت السياســية، 
واحلكومــات الســابقة مل تســتطع تصفــري كل هــذه القضــااي، وهــذا األمــر جيعــل املرحلــة 
القادمــة يف غايــة اخلطــورة، خصوصــاً أن هنــاك تركيــزاً علــى توظيــف قضيــة االقتصــاد إلاثرة 

الغضــب الشــعي وإاتحــة اجملــال لالســتثمار فيهــا.

هــذه اإلشــكاالت رمبــا تتطلــب حكومــة مســتقرة وحمســوبة يف أغلبهــا علــى تيــار واحــد، 
ورغــم أن طــول املــدة يقتضــي أن تنتقــل تونــس مــن مرحلــة التوافقــات الــي حتكــم الفــرتات 
االنتقاليــة إىل مرحلــة التنافــس، فــإن الوضــع مل يتهيــأ بعــد هلــذه املرحلــة، لطبيعــة القانــون 
االنتخــايب والنتائــج االنتخابيــة ابلدرجــة األســاس، مث هنــاك أســباب أخــرى تعــود إىل 
تشــرذم النخــب السياســية، وتغليــب املصــاحل الشــخصية أحيــاانً كثــرية، واملعارضــة بقصــد 

املعارضــة.
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الرافعــة احلقيقيــة ألي انتقــال سياســي هــي الشــعب، وابألخــص فئــة الشــباب الــي متثــل 
أغلبيــة الناخبــني، وهــذه الفئــة تعيــش نســبٌة كبــرية منهــا حالــة عــزوف سياســي، ســواء 
علــى مســتوى املشــاركة يف العمليــة احلزبيــة والــدورات االنتخابيــة أو يف املناشــط السياســية 
العامــة، وألن األحــزاب السياســية مل تســتطع اســتيعاب هــذه الشــرحية ابلقــدر الــكايف فــإن 
عمليــة االنتقــال الدميقراطــي ســتظل تســري خبطــوات مرتحنــة ختشــى مــن الســقوط، بنــاء 
علــى أن الشــباب فاعــاًل مهمــاً يســاهم اســتقطاهُبم يف احملافظــة علــى احلالــة الدميقراطيــة، 
واحليلولــة دون اخرتاقهــا أو حــرف مســارها، مــن قبــل العديــد مــن دوائــر التأثــري الداخليــة 
أو اإلعــالم أو حــى ابلوســائل اخلشــنة، وهــذا األمــر يدعــو  واخلارجيــة، ســواء ابملــال 
األحــزاب كافــة إىل مراجعــة أدائهــا واالقــرتاب أكثــر مــن شــرحية الشــباب، وفتــح اجملــال 
أمامهــم لقيــادة األحــزاب واملشــاركة يف بنــاء الدولــة، وتفويــت الفرصــة علــى اجلماعــات 

غــري القانونيــة.
هنــاك حتــدايت أخــرى يف املشــهد السياســي التونســي تتعلــق ابلعامــل اخلارجــي، ولفهــم 
ــمت  هــذا العامــل ال بــد مــن العــودة إىل الــوراء عقــوداً، فبعــد خــروج فرنســا مــن املنطقــة ُقسِّ
مواقــع النفــوذ بينهــا وبــني قــوى دوليــة أخــرى، وُرمســت حــدود املنطقــة، وُزرع الكيــان 
الصهيــوين، كيــاانً اســتيطانياً اتبعــاً سياســياً واقتصــادايً للغــرب، وغريبــاً حضــارايً وثقافيــاً عــن 
املنطقــة، وكان مــن نتائــج تلــك النشــأة للــدول الُقطريــة العربيــة أن قامــت العالقــات بــني 
القــوى الكــربى واألنظمــة العربيــة علــى أســس خمتلــة تقــوم علــى عالقــات التبعيــة واهليمنــة، 
حيــث تعتمــد هــذه األنظمــة علــى محايــة القــوى الغربيــة الكــربى يف بقائهــا واســتمرارها، 
كمــا يتضــح أيضــاً العامــل اخلارجــي ابســتخدام خطــاب احلــرب علــى اإلرهــاب؛ ألجــل 
ترســيخ احلكــم املطلــق، وتربيــر قمــع احلــرايت مــن طــرف النخــب احلاكمــة، وقــد حتــول 
مــن  الداخليــني واخلارجيــني  للفاعلــني  اســرتاتيجية مهمــة  الواقــع إىل  هــذا اخلطــاب يف 
أجــل إجهــاض مســارات االنتقــال الســلمي إىل الدميقراطيــة املعاديــة ملصاحلهــم حســب 
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نظرهــم)54(.

ال تــزال فرنســا تــرى نفســها األحــق ابهليمنــة علــى الفضــاء االســتعماري القــدمي، وقيادتــه 
وْفــق مصاحلهــا علــى حســاب الشــعوب األخــرى، وهلــذا عملــت منــذ عقــود علــى تغذيــة 
احلــروب األهليــة املوجــودة مــن جــراء السياســات االســتعمارية، وهــو مــا أدى إىل إضعــاف 
التنميــة واألمــن يف هــذه البلــدان، وهــذا مــا ســاعدها علــى التوســع أكثــر يف دول املنطقــة 

املغاربيــة خاصــة وهنــب الثــروات النفطيــة واملعدنيــة.

أتسيســاً علــى ذلــك؛ يعــد العامــل اخلارجــي مــن أقــوى العوامــل يف مواجهــة تطلعــات 
الشــعوب، لكــن مثــة جتــارب كثــرية اســتطاعت جتــاوز العامــل اخلارجــي، وُصْنــَع بديــل 
دميقراطــي كأمريــكا اجلنوبيــة والفلبــني وكــوراي اجلنوبيــة، وهــذا يتطلــب شــيئاً مــن التــوازن يف 
التعامــالت اخلارجيــة، ألن تونــس تعيــش حالــة مــن اضطــراب الــوالءات اخلارجيــة، وهــذا 
بــدوره لــه انعــكاس مباشــر علــى الوضــع السياســي واالقتصــادي يف البلــد، وإىل جانــب 
هــذا التحــول املتصاعــد حيتــاج األمــر إىل فعــل سياســي مــرن وأكثــر اتــزاانً يف التعاطــي مــع 

العامــل اخلارجــي.

التجربــة اجلزائريــة رمبــا مــن التجــارب املشــجعة لتونــس يف حتوهلــا الدميقراطــي، حيــث إن 
اجلزائــر حتــاول أال ختــرج تونــس عــن إطارهــا، ولعــل زايرة قيــس ســعيد للجزائــر أواًل بعــد 
فــوزه، تفســر مــدى احلضــور اجلزائــري يف امللــف التونســي، واملوقــف اجلزائــري -العتبــارات 
أمنــه القومــي- مســاند لتونــس ويدعــم اســتقرارها ختوفــاً مــن انتقــال األزمــة إليــه، ويقــدم 

دعمــاً خمتلفــاً لتونــس.

هنــاك عوامــل أخــرى إقليميــة تتعلــق بطبيعــة تونــس بصفتهــا دولــة مــن دول الربيــع العــريب، 

)54(   عبــد الفتــاح ماضــي، العوامــل الخارجيــة والثــورات العربيــة أربــع إشــكاليات للبحــث، جملــة سياســات عربيــة، املركــز 
العــريب للدراســات، العــدد )36(، ينايــر 2019، ص17.12.
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يف وقــت اســُتهِدفت فيــه كل هــذه الثــورات، فــال تــزال قــوى كثــرية تســعى إلفشــال هــذه 
التجربــة، إضافــة إىل اشــتعال احمليــط الليــي الــذي ســيؤثر بطريقــة مــا يف املشــهد التونســي، 
نتيجــة العامــل اجلغــرايف أواًل، مث التدخــالت اخلارجيــة الــي تتســابق يف كســب دول اجلــوار 
الليــي، ويف هــذا اإلطــار قــد تتالقــى الــدول املختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا يتعلــق بــوأد هــذا 

التحــول يف تونــس.

كل هــذه التحــدايت ليســت مــربراً لتأخــر بعــض أهــداف الثــورة، خصوصــاً أن الكــرة 
ال تــزال يف ملعــب قــوى الثــورة، وهــذا مــا يدعــو إىل خطــوات ســريعة ومتوازنــة يف نفــس 
الوقــت إلحــداث مراجعــات وإصالحــات تعيــد األمــل للمواطــن التونســي الــذي بــدأ يفقــد 
ثقتــه ابجلميــع؛ وهلــذا ال يســتبعد أن تكــون تونــس مــن مجلــة املتعثريــن، لكــن هــذا التعثــر 
قــد ال يصــل إىل الدرجــة الــي ستســاهم يف إفشــال التجربــة الدميقراطيــة، ألن األرضيــة يف 
تونــس خمتلفــة نوعــاً مــا مقارنــة بكثــري مــن الــدول العربيــة، لكــن ذلــك ال يســتبعد عــودة 
أجنحــة نظــام بــن علــي عــن طريــق الصنــدوق نفســه، خاصــة أنــه قــد شــهدت التجــارب 
االنتخابيــة فــوز كثــري مــن الشــخصيات احملســوبة علــى نظــام بــن علــي، ولعــل اليــأس مــن 
احلالــة القائمــة، وضعــف اإلصالحــات االقتصاديــة، سيســامهان يف ذلــك، وجتــاوز هــذا 
التحــدي مرهــون ابلنجــاح السياســي واالقتصــادي حلكومــة إليــاس الفخفــاخ، وتســوية 
اخلالفــات الدســتورية املتعلقــة بصالحيــات الرائســات الثــالث الــي تســتثمر فيهــا القــوى 
اخلارجيــة، وأصبحــت مدخــاًل لتوظيــف بعــض األطــراف املتصارعــة بطريقــة مباشــرة أو غــري 

مباشــرة لعرقلــة هــذه التجربــة الــي تشــق طريقهــا يف حقــل ملــيء ابأللغــام.
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خاتمة 
تعــد تونــس أرضيــة خصبــة لنمــو األحــزاب، وقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد الثــورة نشــوء 
عــدد مــن األحــزاب السياســية، إضافــة إىل تســجيل األحــزاب القدميــة الــي مل يرخَّــص 
قبــل الثــورة، وخــالل هــذه املرحلــة مــن بعــد 2011 إىل اآلن رمبــا غابــت  هلــا قانونيــاً 
عــن املشــهد أكثــر األحــزاب القدميــة الــي كانــت حاضــرة بعــد الثــورة مباشــرة، ابســتثناء 
حــزب حركــة النهضــة وبعــض األحــزاب األخــرى، مــا يؤكــد أن العمليــة احلزبيــة تعــاين 
مجلــة مــن اإلشــكاالت، علــى رأســها اهتــزاز املشــهد احلــزيب، وهشاشــة أكثــر األحــزاب، 
االنشــقاقات  حلالــة  أساســية  بدرجــة  يعــود  ذلــك  ولعــل  الفاعلــة،  األحــزاب  وحمدوديــة 
إضافــة  تونــس،  احلــزيب يف  الوضــع  هبــا  يتميــز  الــي  املتعــددة  واالســتقطاابت  املتكــررة، 
إىل حالــة الســيولة احلزبيــة؛ فــكل التيــارات ال ميثلهــا حــزب واحــد بقــدر مــا تفــرز عــدداً 
مــن األحــزاب، وتســاهم األزمــات الداخليــة يف زايدة التشــظي واالنشــطار، فضــاًل عــن 
التنقــالت املتكــررة لعــدد مــن القيــادات السياســية بــني عــدد مــن األحــزاب، واالهنيــارات 
احلزبيــة املتكــررة، وتعــدد االئتالفــات واالنشــقاقات داخــل هــذه املكــوانت وبــروز ائتالفات 

جديــدة بــني حــني وآخــر.

يــزال حاضــراً يف املشــهد  فإنــه ال  التيــارات  يتعلــق ابلعامــل األيديولوجــي هلــذه  فيمــا 
السياســي، وإن بــدا خفيفــاً يف انتخــاابت 2019، كمــا أن هنــاك مــا يشــبه التداخــل 
األيديولوجــي أحيــاانً داخــل بعــض األحــزاب، أو متاهــي بعــض املكــوانت مــع الفتــات 
أخرى، كما حدث سابقاً من قبل حركة الشعب احملسوبة على التيار القومي واخنراطها 
مــع اجلبهــة الشــعبية احملســوبة علــى اليســار، كمــا أن بعــض األحــزاب قــد تكــون حمســوبة 
علــى تيــار معــني وداخلهــا مــن حيمــل أيديولوجيــات أخــرى أو ممــن جتــاوز األيديولوجيــا.

هنــاك تعايــش وجتانــس شــعي كبــري بــني مكــوانت الشــعب املتعــددة، والتعايــش الشــعي 
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هتــدده التجــاذابت السياســية واأليديولوجيــة بــني العائــالت الفكريــة املتعــددة الــي تســيطر 
علــى املشــهد السياســي واإلعالمــي، ومــن خالهلــا تســعى للتأثــري يف خصومهــا، واعتمــاد 
خطــاابت أقــرب مــا تكــون إىل خملفــات املاضــي منهــا إىل البنــاء السياســي الــذي تنشــده 
تونــس، وتســتثمر يف الفجــوات الــي مل تســتطع هيئــة احلقيقــة والكرامــة حلهــا، وألن هــذه 
املكــوانت أصبحــت مــن مقومــات الثقافــة الوطنيــة فإهنــا ال تــزال تؤثــر فيهــا أحــداث 
اخلــارج وتســتفزها صراعــات املنطقــة، وتســتجر بعــض خالفــات املنطقــة إىل الســاحة 

التونســية الغنيــة عــن كل ذلــك التوظيــف.

حتتــاج العمليــة احلزبيــة بشــكل عــام إىل مراجعــات جــادة، وحتــرر مــن األفــكار غــري القابلــة 
للتكيــف مــع ظــروف املرحلــة، وتقبــل أكثــر لآخــر، وبنــاء دميقراطيــات حقيقيــة داخــل 
بنيــة هــذه األحــزاب، كمــا أهنــا حباجــة إىل اخلــروج مــن احلســاابت الشــخصية واحلزبيــة 
وتغليــب املصلحــة الوطنيــة، والتنافــس علــى خدمــة الشــعب، وحماولــة حتســني صورهتــا أمــام 
الناخبــني الذيــن فقــدوا ثقتهــم هبــذه األحــزاب، وحاولــوا االســتعاضة عنهــا بشــخصيات 

مســتقلة.

نســب مقاطعــة االنتخــاابت املرتفعــة بــني كل مرحلــة وأخــرى، إضافــة لعــزوف شــرحية 
واحلزبيــة علــى وجــه  واســعة مــن الشــباب عــن االخنــراط يف العمليــة السياســية عمومــاً 
اخلصــوص؛ مــن أبــرز التحــدايت الــي تتعــرض هلــا العمليــة الدميقراطيــة، بنــاء علــى أن 
للسياســة  املقاطعــني  مــن  واملســتقبل، وكثــري  للحاضــر  احلقيقــي  الضامــن  هــم  الشــباب 
يســجلون اعرتاضهــم علــى ذلــك بعــدم قــدرة األحــزاب الفائــزة علــى حتقيــق تقــدم ملمــوس 
علــى املســتوى املعيشــي للشــعب، والفشــُل يف حتقيــق املطالــب االجتماعيــة قــد يــودي 

ابلنجاحــات السياســية متامــاً.

أمهيــة إقنــاع بقيــة املكــوانت غــري احلزبيــة ذات الــرؤى السياســية ابلدخــول يف العمليــة 
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احلزبيــة واملشــاركة الدميقراطيــة، حتتــاج إىل حتســني التجربــة القائمــة، ألهنــا البديــل األســلم 
عــن احلــركات والتكتــالت غــري القانونيــة، وبقــاء العمليــة احلزبيــة هبــذا الشــكل، وعــدم 
اســتطاعتها خلــق جنــاح سياســي واقتصــادي ملمــوس، يهــدد التجربــة احلزبيــة مــن الداخــل، 
ويعيق مسرية التحول الدميقراطي الذي تسعى له تونس، هذا فضاًل عن مجلة التحدايت 

اخلارجيــة، الــي تســتثمر كثــرياً يف الفراغــات واخلالفــات الداخليــة.
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https://cutt.us/lnMEy .2020/1/31 :اتريــخ االطــالع

رتَبِــْك مــن اإلســالم السياســي، مركــز كارنيجــي 	 
ُ
محــزة املــؤدب، خــروج النهضــة امل

 .2020/2/19 االطــالع:  اتريــخ   ،)2019/10/29( األوســط،  للشــرق 
https://cutt.us/GLhK0

الصبــاح نيــوز، الســرية الذاتيــة للمرتشــح منجــي الرجــوي، )2019/9/2(، اتريــخ 	 
https://cutt.us/mapJC .2020/2/5 :االطالع

اتريــخ 	   ،)2019/12/2( موســي،  عبــري  الرائســية  املرشــحة  نيــوز،  الصبــاح 
https://cutt.us/zdKfK.2020/2/19:االطــالع

عائشة عباش، اإلسالم السياسي والتحول الدميقراطي يف تونس: قراءة يف وجتربة 	 
حركــة النهضــة يف احلكــم، املركــز الدميقراطــي العــريب، أملانيــا، )2014/9/14( 

https://democraticac.de/?p=37201 اتريــخ االطــالع: 2020/1/27م.

https://cutt.us/brTPU
https://cutt.us/5jgYZ
https://cutt.us/5jgYZ
https://cutt.us/wja8N
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/gmTgM
https://cutt.us/pJHxP
https://cutt.us/lnMEy
https://cutt.us/GLhK0
https://cutt.us/mapJC
https://democraticac.de/?p=37201
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عبــد احلميــد اجلالصــي، بعــد موســم انتخــايب طويــل تونــس بــني دفعــة جديــدة 	 
للثــورة أو الدخــول يف مرحلــة الاليقــني، منتــدى الشــرق، أكتوبر/تشــرين األول 

.2019

 عــز الديــن عبــد املــوىل، االنتخــاابت الرائســية التونســية ترســيخ للدميقراطيــة أم 	 
بدايــة انســداد سياســي، منتــدى الشــرق، )2019/10/3(، اتريــخ االطــالع: 

.2020/2/21https://cutt.us/5LlDC

علي عبد اللطيف الاليف، الليربالية والليرباليون يف تونس: املعامل واجلذور التارخيية 	 
 ،)2020/8/15( والتحليــل،  للدراســات  املغــاريب  املركــز  التأســيس،  وفوضــى 

https://cutt.us/HJFHZ .2020/2/14 :اتريــخ االطــالع
الدميقراطــي، 	  االنتقــال  ومســتقبل  اجلديــد  التونســي  الدســتور  اجلــرادي،  فتحــي 

مركــز اجلزيــرة للدراســات، )2014/1/28(، اتريــخ االطــالع: 2020/1/29. 
https://cutt.us/BTykK

اتريــخ 	  السياســية،  اهليئــة  رئيــس  عمــر،  بــن  اجلمهوريــة، مســري  أجــل  مــن  املؤمتــر 
https://cutt.us/DbUhP  .2020/2/9 االطــالع: 

موســوعة اجلزيــرة، محــة احلمامــي، اجلزيــرة نــت، شــخصيات، اتريــخ االطــالع: 	 
https://cutt.us/QZvyQ  .2020/2/6

موســوعة اجلزيــرة، راشــد الغنوشــي، اجلزيــرة نــت، شــخصيات، اتريــخ االطــالع: 	 
.https://cutt.us/GxKNs  .2020/2/19

االطــالع: 	  اتريــخ  نــت،  اجلزيــرة  جعفــر،  بــن  مصطفــى  اجلزيــرة،  موســوعة   
https://cutt.us/xGKXb  .2020/2/9

موسوعة اجلزيرة، منصف املرزوقي، اجلزيرة نت، اتريخ االطالع: 2020/2/9.	 
https://cutt.us/9rPwb

موســوعة اجلزيــرة، نــداء تونــس، اجلزيــرة نــت، )2014/11/8(، اتريــخ االطــالع: 	 
https://cutt.us/WhI5F .2020/2/16

https://cutt.us/5LlDC
https://cutt.us/HJFHZ
https://cutt.us/BTykK
https://cutt.us/DbUhP
https://cutt.us/QZvyQ
https://cutt.us/GxKNs
https://cutt.us/xGKXb
https://cutt.us/9rPwb
https://cutt.us/WhI5F
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املوقع الرمسي للحزب، حممد عبو، اتريخ االطالع: 2020/2/7.	 
 	https://cutt.us/L6Ydz

اهليئة العليا املســتقلة لالنتخاابت، تونس، االنتخاابت التشــريعية 2019، اتريخ 	 
 https://cutt.us/qxbRN .2020/1/31 :االطالع

https://cutt.us/L6Ydz
https://cutt.us/qxbRN


مركــز مســتقل غــري رحبــي، يُعِــّد األحبــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــرب تكنولوجيــا االتصــال، إســهاماً 

منــه يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــري املبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

املســامهة يف رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــري االســرتاتيجي يف اجملتمعــات 
العربيــة

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، 

واملشــاركة الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األبحاث والدراسات: 
العلميــة يف جمــاالت  املنهجيــة  الدراســات واألحبــاث وفــق  إعــداد  املركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: املركــز،  ختصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية واألهلية، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضــااي الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

د املهــارات. ابلتعــاون مــع كادر علمــي حُمــرتف وُمتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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