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 مقدمة  

 ةالحكوم أداءوارتباك  االقتصادية واالجتماعية الحادة األزمة واستمرار التونسي بالضبابية وبالتقلب يتميز المشهد السياسي

صادقة مجلس الشعب على تعديل القانون قت معم   ،انقسام سياسي حادطار وفي إ .على معالجة القضايا األساسيةقدرتها وعدم 

وذلك قبل أشهر قليلة من موعد االنتخابات التشريعية  ،بين مؤيد ورافض لذلك التعديل االنقسام   ا،مضمونً و شكًل  ،االنتخابي

 .(1)مقررة نهاية هذا العام والرئاسية التي كانت

 

وائم بمناسبة اختيار القالسياسية حزاب داخل األصراعات وتوسعت ال النخب السياسيةالثقة بين عدم أزمة تنامت  وقد

. على طرق غير شرعيةو على مال فاسد النسبي "تمددها"تستند في أطراف "شعبوية"  بروزساعد كل ذلك على التشريعية، و

( 2019 يونيو/حزيران 27 ،األسودعليه الخميس  طلقأ  عرفت تونس في يوم واحد ) ،االحتقان السياسي الحادهذا في ظل 

نة الجنوب الغربي( المؤم  ب)محافظة قفصة  عرباطةجبال ب اإلرسالمحطة  األولىاستهدفت العملية  :إرهابيةثلث عمليات 

  .(2)تونس ،إرهابيتان وسط العاصمة تلتها عمليتان ،بل تشكيلت عسكريةمن ق  

 

عرفت تونس على  ،د السبسييالباجي قا ،الراحلرئيس الر جديد لصحة كتتواتر معلومات حول تع بدأت ،بالتوازي مع ذلك

 ،بالتوازي حالة غموض قصوى بعد عدم ختم رئيس الدولة تنقيح القانون االنتخابي الذي صادق عليه مجلس الشعب إثرها

 ت فيهتواتر في الوقت الذي ،(3)في السلطة بتلك "المحاولة" أطرافحول "انقلب دستوري" واتهام  إشاعاتانتشار مع 

 أطرافصفقة بين عدة  إطارفي  يصبح ساري المفعولل، القانون االنتخابيي مضي الرئيس حتى ال  عن "محاصرة" إشاعات

وفاة قلبت التوازنات السياسية ودفعت ، وهي الباجي قايد السبسي ،بوفاة رئيس الجمهورية األمروانتهى  .لها مصلحة في ذلك

 األولويات.بالجميع إلعادة ترتيب 

 

الجنوب الشرقي للبلد  على تماس معف ؛التونسياألزمة التي تعرفها دول الجوار هذا المشهد تواصل  من تعقيداتما ضاعف و

" الحراك يلف "مخاض  كما  .اا وسياسي  ا واجتماعي  ا واقتصادي  مني  أعلى تونس الحادة تداعياتها  مع ،ليبياالحرب في تستمر 

 ندوة صحفية للهيئة المستقلة العليا لالنتخابات )رويترز(
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متعدد األوجه الالتعقيد  كل هذاورغم . على كل االحتماالت امفتوحً يبدو ، "كثيف   السياسي واالجتماعي في الجزائر "ضباب  

 .الدستورية وتجاوزها بكل مرونة األزمةمن امتصاص  السياسية التونسيةتمكنت النخبة واألشكال 

 

 من السالسة إلى االرتباك الدستوريةتجاوز األزمة 

معقول  بتأويلوالدستور،  ىللسلطة، بمقتض وسريع سلس انتقال تأمين التونسية النخبة السياسية استطاعت ة،وجيز فترة خلل

رئيس مجلس الشعب "محمد أدى لقد  .غياب المحكمة الدستوريةفي  الهيئة الوقتية لمراجعة دستورية القوانينمن قبل  ،ومقبول

حسب ما ينص  ،ات الرئاسيةستحقاقبتغيير موعد االقامت الهيئة العليا للنتخابات و كرئيس مؤقت للدولة، م  س  الق  الناصر" 

التشريعية  برغم ما يتولد عن ذلك من ضغوطات وتداخل في مواعيد االنتخابات ،ذكردون اعتراضات ت   ،(4)عليه الدستور

ا نظرً  ؛في السباق الرئاسي ةللمساهم أجندتهاترتيب  إعادةالسياسية والحزبية  األطرافما فرض على وهو  .(5)والرئاسية

بثلثة أسابيع  اتالدور األول للرئاسية على التشريعيومن الواضح أن تقديم  .المؤكدة على االنتخابات التشريعية النعكاساته

 للمرشحين للنتخابات التشريعية.على تصويت الناخبين  للتأثيرل فرصة للمؤهلين إلى الدور الثاني سيمث   

 

 إيقاع المشهد السياسي التونسي 

ن حدد الدستور بعد أ سلطات واسعةبم يعد رئيس الدولة يحتفظ إذ ل ؛2014 تغيرت صلحيات رئيس الجمهورية في دستور

أصبحت كما  ،(6)إضافة إلى بعض المهام ،"القوميواألمن  الدفاع والعلقات الخارجية"مجاالت باألساس في  الجديد مهامه

الرمزية مطمح و السياسيةو بأبعاده التاريخية الحكومة ورئيسها محور السلطة التنفيذية. ورغم ذلك يظل المنصب الرئاسي

الهيئة العليا من قبل  ن تتم عملية الفرزبل أق ،ا لهذا المنصب في وقت قياسيمواطنً  97ترشح نحو ، ويتجلى ذلك في "الجميع"

فمن هم هؤالء  ،(7لخوض االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها) ينرشحمل املف   26للنتخابات التي حددت بصفة أولية قبول 

 المترشحون؟

 

 حين المقبولينبعض مواصفات المترش   

، )يوسف الشاهد ومهدي جمعة( ا مشوارهما السياسي بعد الثورةءاثنان بد :(8)ثلثة رؤساء حكوماتوجد يمن بين المرشحين 

وزارية أو  :سياسية علياا من تقلد مناصب ومن المرشحين أيضً  .)حمادي الجبالي(النهضة ي يبرز قيادوالثالث كان من أ

مستوى تعليم جامعي في غلب المرشحين لهم أن كما أ. محمد المنصف المرزوقي( )د. برلمانية أو رئاسة جمهورية

غلب المرشحين أينتمي و .(9)بالتفاوتللرئاسة التونسية نخبة المرشحين كما تتميز أعمار  ،وأدبيةقانونية اختصاصات علمية و

لت لعائلة الوسطية التي تمث  ما يسمى باول السياسية لألحزاب الغلبة تبدو أنغير  ،مع وجود بعض المستقلين سياسية ألحزاب

 ويمكن تصنيف المرشحين حسب واجهات سياسية بارزة كالتالي: .بأكثر من مرشح للنتخابات الرئاسية

 

 "أو "الديمقراطية الحداثية": "لعائلة الوسطيةاما يسمى بـ 

 ،إضافة إلى األحزاب التي تتقاسم معه خزانه االنتخابي ،(10)نداء تونسحزب كل األحزاب المنشقة عن هذه العائلة تشمل 

و"حزب  و"الحزب الدستوري" وربما حزب "قلب تونس". البديل التونسي وآفاق تونس :هما حزبان باألساسف وفي هذه الحال

لهذه العائلة  "الخزان االنتخابي" أصواتتشتيت  إلىذلك بالضرورة سيؤدي و .(11)هم من المستقلينموعدد  مل تونس"أ

 . اثنين أوح رشلصالح م بعضهملم يتنازل  إذا خاصة المحسوبين عليها ضعف حظوظوي  

 

كل  ا من قبلمدعومً بات نه رغم أنه مرشح مستقل غير أ ،العائلة من هذه ، وزير الدفاع المستقيل،ويعتبر عبد الكريم الزبيدي

 .(12)الزبيدي دون تحفظ لبرنامج األساسيةالنقاط  ياقة كما تبن  دون شروط مسب "تونس آفاق"و "نداء تونس" حزبمن 



 4 

تولي ل ،د السبسييالباجي قا ،رئيس الجمهورية الراحل هاقترح وقد .(13)"رجل "كل المراحل بأنه يوصف السيد الزبيديو

كما  الغموض،شخصية يلفها بعض وهو  .نه رفض ذلكغير أ ،بموافقة ضمنية من حركة النهضة ،حكومةلانصب رئيس م

عديدة حزبية ومالية وإعلمية  "ماكينات" له في وقت قياسي لتو ش ك   ل أوشك   .اإلعلمالظهور في وسائل و الكلمقليل أنه 

ومنهم بعض المرشحين من  ،من النخبة السياسية اهم  م افاجأ ترشحه جزءً وقد  .بإمكانياتها اللوجستية والبشرية نافذةتبدو 

 .(14)وتبدو حظوظه كبيرة العتبارات كثيرة، العائلة الوسطية

 

ولى ت وقد قيادي في حزب نداء تونس.كثم  ،بعد الثورة في إطار الحزب الجمهوري يوسف الشاهد برز اسم من ناحية أخرى،

ن من نفس ا ينهلأنهموزير دفاعه برغم حظوظ تختلف عن يبدو أن حظوظه وال  .(15)سياسية بعد الثورةالمناصب ال بعض

 . الخزان االنتخابي

 

 تيارات وشخصيات مستقلة: 

 منصف المرزوقي)على خلفية مساندة حزبية  يتقدم هبعض، فاوتنظيمي   اا وسياسي  فكري  ا غير متجانس خليطً  تضم هذه المجموعة

، (ائتلف الكرامةمخلوف )سيف الدين ائتلف مستقل على أساس أو  ،(مثااًل والهاشمي الحامدي ومحمد عبو  نبيل القرويو

الثلثة فوارق  "وبين هذه "الرموز. (صافي سعيد ،، حاتم بولبيار، سليم الرياحيقيس سعيد جبالي،ال)حمادي  بشكل مستقل أو

ومن الرافضين من خزان حزب حركة النهضة  ينهل"" منهم قد اعددً ثم إن  .والطموح في السن والتجربة والمرجعية الفكرية

 للمنظومة السائدة.

 

 :اليسار الراديكالي واالشتراكي االجتماعي 

)ائتلف الجبهة  مة الهماميح :واالشتراكي الديمقراطي والقومي يمثلون اليسار الماركسيمرشحين يتمثل في أربعة و

لياس ، في حين يمثل إم(األما إلى)حزب حركة تونس  وعبيد البريكي، ()حزب الجبهة الشعبية ومنجي الرحوي ،الشعبية(

 ةحم رغم تمكن ،تبدو حظوظ مرشحي هذا التيار محدودة بل ضعيفةو. (جل العمل والحرياتأحزب التكتل من ) الفخفاخ

فل شيء . )المرتبة الرابعة( 2014األولى من االنتخابات الرئاسية لسنة في الدورة  متميزمن الحصول على مركز الهمامي 

لهذا  ،السابقين في الجبهةرفاقه حد انقسام الجبهة وترشح أ نه سيحظى بنفس المرتبة في االنتخابات القادمة نتيجةبأيشي 

برز حد أالتي كان أ تشتت القاعدة االنتخابية لليسار عامة ومناصري الجبهة الشعبية خاصة إلىما سيؤدي  وهو ؛المنصب

 تبدو حظوظ بقية المرشحين من هذا التيار ضعيفة.و .الخلف على من يمثلها في االنتخابات الرئاسيةعوامل انقسامها 

 

 حركة النهضة: 

 ،األولى للنتخابات التشريعية عن دائرة تونس ترشحه لرئاسة قائمة الحركة ،رئيس حركة النهضة ،م السيد راشد الغنوشيقد  

النهضة تهتم بالبرلمان وبإدارة الحوار " :وتقديم صورة مفادها أن مؤسسات الدولة"، إحدى إلى هدفه هو "الدخول أنويبدو 

النظام الداخلي ن أرغم  ،ألسباب موضوعيةلم يكن منصب رئاسة الدولة ليعنيه . و(16)داخله باعتباره قلب النظام السياسي"

أثار ترشيح الغنوشي للنتخابات البرلمانية وقد  عتبر راشد الغنوشي مرشح النهضة الطبيعي للتنافس على الرئاسيات.للحزب ي

بار على اعت ؛خاصةو داخل حزب حركة النهضة السياسية عامة، أ النخبةسواء داخل ، ا، خاصة أنه جاء مفاجئً اواسعً  جداًل 

ن الغنوشي اعتبار أوب. إلى احتمال ترشيح الغنوشي للنتخابات الرئاسية ،مناسباتعدة في  ،أشارتقيادات من الحزب قد أن 

 .(17)كبر من هذا المنصب النيابي المفترضشخصيته وتاريخه ودوره هو أب
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"العصفور النادر" الذي ستسانده في بـ ما أسمته ا على بعض من الغموض حولحافظت الحركة طوال فترة طويلة نسبي  

ذلك رئيس  أكد، مع تغليب الخيار الثاني كما من خارجها من داخلها أو دعم مرشح آخر سواء ،االنتخابات الرئاسية

إجراء االنتخابات الرئاسية على التشريعية قد أربك الحسابات القديمة مواعيد ن وفاة رئيس الدولة وتقديم غير أ .(18)الحركة

اتفاق ضمني  إطارواستعدادها لدعم مرشح في  ،تتمثل في عدم تقديم مرشح للرئاسة من داخلهاكانت والتي  ،لقيادة الحركة

 .2014االنتخابات الرئاسية لسنة  كما حدث أثناء

 

 ومع فشل مشاوراتها مع عدة شخصيات سياسية .البحث عن مرشح توافقيفي باشرت قيادات النهضة  على هذا األساس،

، قررت التأسيسيرئيس المجلس  ،مصطفى بن جعفرو ،وزير الدفاع ،عبد الكريم الزبيديو ،يوسف الشاهد ،ئيس الحكومةرك

الذين كانوا  على ما يبدو، حسابات بعض المرشحين غير منتظر أربك،ا فكان قرارً  .(19)ترشيح شخصية من داخل التنظيم

اهتمام حزب النهضة باالنتخابات لون على عدم ين كانوا يعو   خرآ حسابات . كما أربكفي الخزان االنتخابي للحركة يطمعون

 داخلية وربما خارجيةالعتبارات و ،سي السائد في البلددوره في النظام السياو ا لمحورية مجلس نواب الشعبالتشريعية نظرً 

عبد الفتاح  ،بين نائب رئيس البرلمان في األخير داخل الحركة انحصر االختيار .، في ابتعادها عن هذا المنصبتهم النهضة

 .راشد الغنوشي ،ورئيس الحركة ،مورو

 

 "القفص" العصفور النادر من داخل :ترشيح موروأبعاد 

 نائب رئيس الحركة(، اعامً  71) اتخذ مجلس شورى النهضة )أعلى سلطة في الحركة( قرار ترشيح الشيخ عبد الفتاح مورو

كان معارضين. وأي ودون  خمسة،وتحفظ  اعضوً  98تمت تزكيته من قبل و ،احالي   برلمان(المجلس نواب الشعب )ورئيس 

ن ذلك لم يتم أعن حقه وفق القانون الداخلي للحركة. غير له تنازل و عبد الفتاح موروترشيح اقترح  منرئيس الحركة، هو 

عن رغبته  تفي العديد من المناسبا أكدبل  ،اابقً ر عن رغبته تلك سنه لم يعب   بالرغم من أدون رغبة مورو نفسه في الترشح 

عن رغبته في  أخرىر في مناسبة كما عب   .في االستقالة من مجلس نواب الشعب ومن منصبه كنائب أول لرئيس المجلس

 .(20)اعتزال السياسة وترك المجال للشباب

 

غضب كوادر الحركة أ" ،لشروطهم األخيرةورفض هذه معهم الحركة التفاعل مع اقتراحها، ن رفض من تواصلت ويبدو أ

" المرشح النهضوي "عصفور نادر أن كذلك يبدو. كما (21)وغذى لديهم الرغبة في التحدي والمطالبة بتقديم مرشح لهم"

في مفاوضات  ،إليه ذا تمكن من الوصولإ في الدور الثاني، إمكانية استثماره مع خاصة ،الغنوشي من جهة حسب مقاييس

سياسة التوافق التي تعتبر من  إطارفي  مستقل  أم كان لحزب كان ينتمي أسواء  ،الرئيس المنتخبللمرحلة القادمة مع  الحركة

 استراتيجيات حزب النهضة في هذه المرحلة.

 

لم قرار مجلس الشورى "ن أمحمد بن سالم،  ،فرغم تأكيد القيادي في حركة النهضة، "عسيرة"تلك عملية االختيار كانت 

 ""راشد الغنوشي ،بل اختلفات حسمها التصويت بأغلبية مطلقة لصالح مقترح رئيس الحركة ،ا داخل المجلسيلق رفضً 

ن الذي اعتبر أ "،تور رفيق عبد السلمالدك ،من ذلك القيادي البارز في الحركة ،قياداتها أن القرار لم يحظ  بقبول جميع غير

دة مغشوشة هي وح الخطأالوحدة على (ـ)ف .ئ، وال يستجيب لمقتضيات المرحلة."اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاط

حسب ن ت  أبل يجب أن تنبني على الرغبات واألمزجة، التي ال يجب  ن "الخيارات السياسيةأ ا إلىمشيرً  قال،، كما ومزيفة"

 .(22).."االحزب ثانيً ، ثم مصلحة واًل من التدرج يبدأ بمصلحة البلد أ بطريقة عقلنية باردة في إطار
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برغم التقلص النسبي لشعبية حركة  ،سيكون لمرشح حركة النهضة حظوظ كبيرة، على األقل للمرور إلى الدور الثانيو

تبدو منضبطة مقارنة بباقي األحزاب واألطراف المرشحة. لكن  ،فللحزب نواة صلبة .(23)النهضة في السنوات األخيرة

العام السابق للحزب ورئيس حكومة  األمين ،حمادي الجبالي :وهما ،يخوضان سباق الرئاسيةي ن ن وازني  ن تاريخيي  قيادي وجود

هم في تقليص يسقد ، ا أن منصبه هذا شكلي(يؤكد دائمً رغم أنه ) نائب الرئيس ،وعبد الفتاح مورو ،األولىالترويكا في فترتها 

ودعت بشكل صريح "ناخبي النهضة إلى التصويت  القيادة أدركته مروهذا األ .ت للمرشح الرسمي للحزبحجم من سيصو   

فهل ستنضبط قواعد الحزب لقرار  .(24)عتبار أن "النهضة ليست صندوق دعم ألحد"افقط لمرشح الحركة للرئاسية"، ب

ن ون يجديالذ ،ومخلوف الجبالي وربما المرزوقي وقيس سعيدو القيادة بالتصويت لمورو أم ستتوزع أصواتها بين مورو

ا من بعض قواعد النهضة غير المتحمسين للسلوك السياسي للقيادة بعد اعتمادها سياسة التوافق مع حزب نداء نسبي   ا""تعاطفً 

 ؟صلية قبل انقساماتهاأل "التاريخية" تونس بنسخته

 

للحركة وال من قبل قطاع  ال من قبل بعض الرموز التاريخية ،ن السيد عبد الفتاح مورو ال يحظى بإجماعأ تجدر اإلشارة إلى

التي يمكن اعتبارها القواعد ومن سلوكه المنفتح الذي ال تستسيغه بعض  ،على خلفية مواقفه قبل الثورة من ناحية ،القواعد من

همة من المجتمع التونسي غير مبل فئات قبول من ق  يتمتع مورو ب ،كن مقابل ذلكل. (25)في حركة النهضة متشددة""

جزء من النخبة  كما يحظى بقبول لدى ،لمدن في الساحل والشمالو في بعض ا، أفي تونس العاصمةسواء  "النهضوية"

 ا.الدولية التي لها مصالح في تونس أيضً و بعض األطراف اإلقليميةو ،السياسية التونسية

 

 من سيتنازل لمن؟

 و السياسية.أو العائلة الفكرية التوجه أينتمون لنفس  آخرينتنازل بعض المرشحين لصالح  هو حد االحتماالت المنتظرةأ

من قبل بعض األحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية  ت قاد حملة منظمة وواسعة، "الوسطية"لى العائلة فبالنسبة إ

العائلة عن  ر أي مرشح من تلكلى هذه اللحظة لم يعب   الح عبد الكريم الزبيدي. وإلترك مكانهم لصلمرشحين ااالعتبارية تدعو 

سبق ورئيس حزب رئيس الجمهورية األ ،المنصف المرزوقيالدكتور محمد تحدث  ،في نفس السياق استعداده للتنازل.

حمادي الجبالي وقيس سعيد وسيف الدين مخلوف لسحب ترشحاتهم للرئاسية والتنازل  عن اتصاالت بينه وبين ،الحراك

مكانية سحب إراهن النهضة بدورها على كما ت  . (26)"يرة في رئاسة الجمهوريةال أحد يملك خبرته الكب" هن؛ خاصة وألفائدته

"ابن  باعتبار الجبالي ،عبد الفتاح مورو ،ترشحه من سباق الرئاسة لصالح مرشح حركة النهضة حمادي الجبالي

المرزوقي وال لفائدة عبد الفتاح كد حمادي الجبالي أنه لن يتنازل عن ترشحه للرئاسية "ال لفائدة أفي حين  .(27)الحركة"

 .(28)ا إليجاد مرشح توافقي"ا جد  بح متأخرً الوقت أص"ن أا مورو"، معتبرً 

 

 ،ا العتبارات عديدةمتفاوتة جد   بل هي متساوية 2019لسنة  ا لمنصب رئاسة الجمهوريةال تبدو حظوظ المرشحين جميعً 

 ،كوادر متقدمة من نداء تونس ستةهم بين من) "الوسطية الديمقراطية الحداثية"العائلة  هم ممن ي حسبون علىمترشح عدد  منها:

ا بعض المرشحين المستقلين القريبين فكري  و ،مرشحين من العائلة اليسارية واالشتراكية الديمقراطية أربعةباإلضافة إلى 

ما سيؤدي إلى تشتت األصوات  ؛ومن نفس القواعدا من نفس الخزان االنتخابي وسينهل هؤالء جميعً  .العائلة( ا من نفسوسياسي  

ن البعض من هؤالء لهم حظوظ إ :. غير أن ذلك ال يمنع من القولوإضعاف نصيب كل مرشح من المنتمين إلى هذه العائلة

أو  ،رئيس الحكومة ،الذي رشح يوسف الشاهد بهم مقارنة بأحزاب أخرى كحزب "تحيا تونس"احزأم احجأأوفر على خلفية 

ر كل من حزب نداء من ذلك عبد الكريم الزبيدي الذي عب   ،مرشحين أو مرشح معين دون آخرينمساندة بعض األحزاب ل

 .عن دعمهما له فاق تونسآوحزب  إشعاعه وانقسامه()رغم تراجع قاعدته و تونس
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يوصف بعضهم "معاداة" النهضة(، و متقاربة بخصوص مواقفلهم ) نيوجد مرشحو ،غير بعيد عن هذه العائلةو

، رغم اختلف درجة "شعبويتهم" وتباين مضمون خطابهمو ،لهم إمكانيات وقدرات مالية ولوجستية معتبرةو ،"الشعبوية"ـب

 الثاني. دوروصول إلى الفتح ألحدهم للقد ي   إال أن الطريق، نفس الخزان من ونينهلكونهم و

 

 سيناريوهات محتملة

 :سيناريوهات ممكنة ةطرح ثلثت  ر، خالبعض اآل المرشحين لصالحتنازالت من بعض حصول  في حال عدم

 

 السيناريو األول: 

كما أن  ،نواة صلبة تعتمد عليهافللحركة  ؛ستكون لمرشح حركة النهضة حظوظ كبيرة على األقل للمرور إلى الدور الثاني

انجرار  ماأ. (29)اسيكون محدودً مرشح الحركة للرئاسية للتصويت لمع دعوة قيادة النهضة الحركة  "عدم انضباط "أبناء

 ،ا وقيس سعيدأساسً حمادي الجبالي  ا بينسيكون موزعً ف ن حصل،إ مرشح الحزب،ل التصويت ملعد الحزب جزء من قاعدة

 .ا لموقفه من قانون المساواةا نظرً دكتور محمد المنصف المرزوقي ضعيفً في حين سيكون التوجه لل

  

 الثاني:السيناريو 

وربما نبيل  ،الوسطية الحداثية" كعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد"العائلة وازنة من  أسماءستكون المنافسة حادة بين 

أي  وذلك على حساب ،سماء لصالح عبد الكريم الزبيدي أمر غير مستبعداأل بعضتنازل  كما أن .مهدي جمعةالقروي وحتى 

ا سيضعف حظوظ بقية المتنافسين من تلك العائلة وذلك في إطار تفاهمات م ؛(30)"وزنه" خر من العائلة مهما كانمرشح آ

منذ نحو السنة  يتعرض نه، رغم أيوسف الشاهد ال تقل عن حظوظ مورو والزبيدي ن حظوظغير أ وحسابات سياسية معينة.

األزمة االقتصادية  مسؤولية لهالتي تحم    ،من قبل المعارضة السياسية بألوانها المختلفةومكثف قصف مركز  إلىوالنصف 

من قبل التيارات التي تصف  ،إدانته و"تعزيره" إلى باإلضافة ،(31)وتراجع بعض من قطاع الخدمات العامة واالجتماعية

بعد التحالف مع النهضة ووصفه بالعقوق، سبب ب ،(32)ا و"التيار االشتراكي الديمقراطي" تارة أخرى"الثورية" حينً ـنفسها ب

الشعبية والحضور ا من منسوبً نه يملك بأن كل ذلك ال يمنع من القول . غير أد السبسييالباجي قا ،الرئيس الراحل ه عنداابتع

ا في ذلك مستندً اإلعلمي مكثف  هحضورأن كما  ،الدولة العميقة""ه مسنود من قبل جزء من نأخاصة و ،األوساطفي جميع 

 وحتى يسارية وخاصة الذي انصهرت في داخله عدة مجموعات قادمة من عدة أحزاب "وسطية" ،حزب "تحيا تونس"لى إ

 احتمال واردبقائه للدور الثاني  فإمكانية ،لذلكالمنحل.  من شخصيات كان لها دور مهم في حزب التجمعو ،حزب نداء تونس

 و مورو.ى حساب الزبيدي أعل اأيضً 

 

 السيناريو الثالث: 

إلى  الوسطية الديمقراطية الحداثية""العائلة دفع أطراف سيما  ، وذلكعبد الفتاح موروو يكون الدور الثاني بين الزبيدي أن

وذلك في ؛ في مواجهة مرشح النهضة النافع""و أ ""المفيد لدعم عبد الكريم الزبيدي على قاعدة التصويت اهجميعالتوحد 

ى النخب السياسية و تحجيمه لدعليه أ القضاءمن  2014المتجدد الذي لم يتمكن دستور األيديولوجي القديم  إطار الصراع

 .(33)ن بشكل غير مباشرا في هذا الصراع وإللنخراط جزئي   ظر البعض انطلق الحملة االنتخابيةتولم ينلكل الطرفين. 

وفي  حسب مصالحه. لمراهنة عليه كل  ف لدعمه وااطراأل ا منكثيرً يدفع  ا" تنظيمي  ا "مستقل  مرشحً كما أن تقديم الزبيدي 

وال اعتراض عليه من قبل النهضة  ،رجل دولةفهو  ؛ا أي طرفموضوعي   غضبوصول الزبيدي ال ي   أنيبدو  ،جميع الحاالت

لى مورو إعبد الفتاح مرور استثمار" " إمكانيةن كما أ .(34)في عدة مناسبات ،راشد الغنوشي ،زعميها وقد أكد ذلك ،اأيضً 
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التوازنات السياسية  في ظل غير مستبعدة ،األطرافقات مع باقي فالدور الثاني من قبل النهضة في بناء التحالفات والتوا

 .القائمة والمستقبلية

 منوبة تونس.أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن، جامعة ، يد. عبد اللطيف الحناش* 

 

 

 مراجع

يرية أو قناة  تتعلق بشروط التقدم للنتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من اإلشهار السياسي عبر جمعية خ( شمل التعديل فصواًل 1)

% في االنتخابات التشريعية، واشترط على أي مترشح للنتخابات تقديم 3التعديل نسبة عتبة ال تتجاوز  ر  ق  م لألحزاب السياسية. وأ  تلفزية على غرار ما يضبطه القانون المنظ   

 سوابق أو ملحقات قضائية. ةوالتي تثبت خلو سجله من أي "3"بطاقة عدد 

 172آخرين عن التصويت =  14ا وامتناع نائبً  30ا ورفض نائبً  128وسط جدل وانقسام.. برلمان تونس يصادق على تعديل القانون االنتخابي... وتمت المصادقة عليه من قبل 

 .(انائبً  217لنواب الحاضرين من جملة من ا

 (: 2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019يونيو/حزيران  18جدل وانقسام.. برلمان تونس يصادق على تعديل القانون االنتخابي، موقع الجزيرة نت في  انظر: وسط

https://bit.ly/30nZFeo 

 (:2019 آب/أغسطس 19)تم التصفح في  ،2019يونيو/حزيران  27 ،( انظر: عملية ارهابية مزدوجة تستهدف وسط العاصمة تونس، موقع بزنس نيوز2)

https://bit.ly/2TOGaJy 

 (:2019 أغسطس 19 في التصفح تم) 2019يوليو 05 بتاريخ منشور المرصد، موقع ،… بعد   ينته لم األسود الخميس: انظر -(3)

https://bit.ly/2RVPjiC 

 . 2019تشرين األول أكتوبر/ 25( أي إجراء انتخابات رئاسية في موعد أقصاه تسعون يوًما من شغور منصب الرئاسة؛ ما يعني حصولها وجوبًا قبل 4) 

 9 – 2ت ترشحهم في الفترة ما يفرض على المرشحين تقديم ملفا ؛2019 تشرين الثانينوفمبر/ 17عوض يوم  2019أيلول سبتمبر/ 15( أصبح تاريخ االنتخابات الرئاسية 5)

التحضير إلجراء ، أي في أجل عشرة أيام بين إعلن موعد االنتخابات الرئاسية وغلق باب الترشح. وكانت الهيئة العليا المستقلة للنتخابات قد شرعت في 2019 آب/أغسطس

تشرين نوفمبر/ 17، والثانية في 2019تشرين األول أكتوبر/ 6ترض أن تجري األولى في التي كان من المفو، 2019االنتخابات التشريعية واالنتخابات الرئاسية منذ مطلع عام 

 . 2019الثاني 

حل البرلمان وطرح مشاريع  ( تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة األغلبية المطلقة ألعضاء مجلس نواب الشعب. كما يخول له الدستور6)

 ستفتاء وإصدار بعض القوانين في الرائد الرسمي واختيار أعضاء بعض الهيئات الدستورية واعتباره حارس الدستور وحامي استقلل الدولة.قوانين على اال

  .82إلى  77الفصل  ،2014تونس  ،طرش للكتاب المختصمنشورات مجمع األ دستور الجمهورية التونسية،

 ،بالتاليو ا قدموا وصل الضمان المالي دون توفير التزكيات.مترشحً  14ورفض  ،ووصل الضمان الماليالمطلوبة ا لغياب التزكيات ملف   57فض ر   املف   71( من بين 7)

 .امترشحً  71ن، فيما تم رفض ملفات اثنتن ااا من الرجال ومترشحتمترشحً  24فالمقبولون 

ا على رفض أحزاب الترويكا عندما قرر االستقالة احتجاجً  ،2013 آذار/مارس 13إلى  2011 انون األولك/ديسمبر 24( حمادي الجبالي: ترأس حكومة الترويكا األولى من 8)

 )النهضة والمؤتمر والتكتل( تشكيل حكومة تكنوقراط.

 .2015 فبراير/شباط 6العريض وأنهى مهمتها يوم  ا لحكومة عليحكومة التكنوقراط خلفً قاد  :مهدي جمعة

 محل الصيد في رئاسة حكومة وحدة وطنية ويواصل رئاسة الحكومة رغم انسحاب أغلب األحزاب من حكومة الوحدة. يوسف الشاهد: حل  

، يوسف 53سنة، محمد عبو  56نبيل القروي  ،69عبد الكريم الزبيدي سنة،  70جبالي الحمادي  ،71سنة، عبد الفتاح مورو  74رزوقي ممنصف البيل المثال: سعلى  (9)

 .43الشاهد 

 .حزب مشروع تونس، حزب بني وطني، حزب األملحزب تحيا تونس، ( 10)

محسن مرزوق وسعيد العايدي وسلمى اللومي وسليم الرياحي وناجي جلول  :وهم بالخصوص ،مترشحين مقبولين كان لهم دور في فترات مختلفة في حزب نداء تونس 7( 11)

)تم التصفح  ،2019أغسطس/آب  5 ،موقع المغرب ،ونبيل القروي ويوسف الشاهد. انظر: حسان العيادي، العائلة الوسطية واالنتخابات الرئاسية: مرشح وحيد أم شتات العادة؟

 (:2019 آب/أغسطس 19في 

https://bit.ly/2NmEENu 

 (:2019 آب/أغسطس 17)تم التصفح في  ،2019أغسطس/آب  15 ،مإف إ( "حزب آفاق تونس يعلن عن تبنيه للنقاط التي صرح بها عبد الكريم الزبيدي"، موقع شمس 12)

https://bit.ly/2ZfL3MT 

إلى  1999ا بالبحث العلمي والتكنولوجيا من سنة ، ثم تولى منصب كاتب دولة لدى الوزير األول مكلفً 1999نة إلى س 1995ا لجامعة الوسط من سنة ن قبل الثورة رئيسً ي   ( ع  13)

كما تم تعيينه ، خطة عميد لكلية الطب بسوسة 2008إلى سنة  2005ليشغل من سنة  2002ا للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة ووزيرً  2001ا للصحة سنة ثم وزيرً  ،2000سنة 

 وهو نفس المنصب الذي تقلده في عهد حكومة يوسف الشاهد إلى اآلن. ،2013و 2011ا للدفاع الوطني بعد الثورة لمدة سنتين بين وزيرً 

 20)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس Ultra، 19موقع تونس  ،ف كتبًا؟ابات الرئاسية: كم من وزير سابق؟ من كان سجينًا؟ ومن أل  ( انظر: المترشحون للنتخ14)

 (:2019آب /أغسطس

https://bit.ly/30pVkaI 

 .بناء علقات واسعة مع أجهزة اإلدارة والدولة المختلفةمن نه حلية ورئيس حكومة لمدة ثلث سنوات ما مك  الشؤون المو الصيد البحري ووزير البيئةو ( كاتب دولة للفلحة15)

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 4 ،( انظر: الشخصيات المرشحة من داخل النهضة لخوض االنتخابات الرئاسية، موقع الحقائق أونلين16)

https://bit.ly/2PmAQ1J 

المجلس التأسيسي من أهمية ووزن  ه)بما يمثل مسؤولية حكومية أو تقلد أي منصب حكومي وحتى تأسيسي ةتحمل أي نع "فتعف  "( اكتفى بعد الثورة باالهتمام بإدارة حزبه و17)

 للنتخابات الرئاسية.شارت في مناسبات عدة إلى احتمال ترشيح الغنوشي أكما قيادات من الحزب  ،(ينتاريخي

 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019مايو/أيار  20، 24( انظر: راشد الغنوشي: حركة النهضة تبحث عن العصفور النادر حتى تدعمه في االنتخابات، موقع فرانس 18)

2019:) 

https://bit.ly/2YrX9X3 

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019أغسطس/آب  7"النهضة": رشحنا مورو لرئاسة تونس كونه يحظى بقبول دولي، موقع وكالة األناضول لألنباء،  انظر:( 19)

https://bit.ly/2zfOHM0 

 (:2019 آب/أغسطس 18)تمت المشاهدة في  ،2019أغسطس/آب  11، اليوتيوبلمحة عن البرنامج االنتخابي للشيخ مورو، فيديو على  ( انظر:20)

https://bit.ly/2KMaj9F 

 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 7 ،موقع العربي الجديد ،عن النهضة: تغيير تكتيكي أو استراتيجي؟ امورو مرشحً  :( انظر: صلح الدين الجورشي21)

2019:) 

https://bit.ly/2yLlyIz 

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في ، 2019 آب/أغسطس 7 ،رفيق عبد السلم يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ، موقع باب نت ( انظر:22)

187067.asp-https://www.babnet.net/rttdetail 

فتحصلت الحركة على  ،2014سنة  ،. أما في انتخابات مجلس نواب الشعب2011سيسي سنة أانتخابات المجلس الوطني التفي ا صوتً  1. 501. 320تحصلت الحركة على  (23)

"انتخابات تونس: قراءة تحليلية في المعطيات  )عبد اللطيف(: الحناشيا. انظر: صوتً  517 234تحصلت النهضة على  ،2018سنة  ،، وفي االنتخابات البلديةاصوتً  947 034

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر 20 ،مركز الجزيرة للدراساتالجديدة"، 

https://bit.ly/30nZFeo
https://bit.ly/2TOGaJy
https://bit.ly/2RVPjiC
https://bit.ly/2NmEENu
https://bit.ly/2ZfL3MT
https://bit.ly/30pVkaI
https://bit.ly/2YrX9X3
https://bit.ly/2zfOHM0
https://bit.ly/2KMaj9F
https://bit.ly/2yLlyIz
https://www.babnet.net/rttdetail-187067.asp
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http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/201411198165244950.html/20 

 ذكره."النهضة": رشحنا مورو لرئاسة تونس كونه يحظى بقبول دولي، موقع وكالة األناضول، سبق  انظر: (24)

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 15 ،موقع الشروق ،انظر: بعد أن قرر شورى الحركة دعمه.. هل ستصوت قواعـــد النهضة لمورو؟ (25)

https://bit.ly/2HjvSMx 

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 15 ،ومخلوف للتنازل لفائدتي، موقع بوت سيكريت انظر: المرزوقي: هناك اتصاالت مع الجبالي وسعيد (26)

https://bit.ly/2Pgob0e 

)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 17موقع الرأي العام،  ،بن النهضة وأتوقع أن يقوم بسحب ترشحه لصالح مورو"احمادي الجبالي " :انظر: هشام بن أحمد، الهاروني (27)

 (:2019 آب/أغسطس 18

https://bit.ly/2L2sYNl” ، 

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 15موقع الشروق،  ،( انظر: الجبالي: لن أتنازل عن حقي في الترشح للرئاسة ال للمرزوقي وال لمورو28)

https://bit.ly/31TOhaI 

 "النهضة": رشحنا مورو لرئاسة تونس كونه يحظى بقبول دولي، موقع وكالة األناضول، سبق ذكره. ( انظر:29)

 عدم قدرته على التواصل والخطابة. برغم االحترازات العديدة حوله من ناحية (30)

 (:2019 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 13في تونس، القدس العربي،  "سلح انتخابي"انظر: انقطاع الماء يتحول إلى  (31)

https://bit.ly/2Zia1zc 

 وقع بوت سيكريت، سبق ذكره.انظر: المرزوقي: هناك اتصاالت مع الجبالي وسعيد ومخلوف للتنازل لفائدتي، م (32)

ا عن كل حسابات سياسية في ملفات االغتياالت والتسفير علء الحقيقة بعيدً إ"... العمل على التطبيق الصارم للقانون و تتمثل التعهدات التي قدمها المرشح الزبيدي في (33)

 تعديل الدستور والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية.و ،ما اعتبره عديد النشطاء رسالة تهديد ووعيد لحركة النهضة "؛والجهاز السري

 آب/أغسطس 18)تم التصفح في  ،2019 آب/أغسطس 16انظر: عبد الكريم الزبيدي يهدد النهضة بملف االغتياالت والجهاز السري ويعد بالمصالحة الشاملة، موقع باب نت، 

2019:) 

187515.asp-https://www.babnet.net/rttdetail 

 18)تم التصفح في  ،2019يوليو/تموز  29شر بتاريخ ن   ،tunivisionsهو مؤهل لمنصب رئيس الجمهورية، موقع و انظر: الغنوشي: الزبيدي رجل وطني وخدم البلد (34)

 (:2019 آب/أغسطس

https://bit.ly/2Nng2oa 

 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/11/201411198165244950.html/20
https://bit.ly/2HjvSMx
https://bit.ly/2Pgob0e
https://bit.ly/31TOhaI
https://bit.ly/2Zia1zc
https://www.babnet.net/rttdetail-187515.asp
https://bit.ly/2Nng2oa

