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«النهضة» تحرز أكثر من  %40من أصوات

املجلس التأسيسي في
كشفت النتائج غير الرسمية النتخابات
ّ
تونس ،أمس ،ما سبق ّ
وبينته التسريبات التي أكدت حصول اإلسالميني،
من حركة النهضة ،على حصة األسد من األصوات .الحركة التي أعلنت
نتائجها الخاصة طمأنت الداخل والخارج إلى أنها لن تقصي أحدًا

مشاورات لبناء مؤسسات
ممثلة لكافة األطياف
ُ
حتى وقت متأخر من مساء أمس ،لم تعلن
ال��ن��ت��ائ��ج ال��رس��م��ي��ة الن��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س
التأسيسي في تونس ،التي أجريت األحد
املاضي .بيد أن حركة النهضة اإلسالمية
ب��ق��ي��ادة ال��ش��ي��خ راش���د ال��غ��ن��وش��ي أعلنت،
ً
نقال عن إحصاءاتها غير الرسمية ،أنها
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أك��ث��ر م���ن  40ف���ي امل��ئ��ة من
مقاعد الجمعية التأسيسية الجديدة.
وق���ال م��دي��ر الحملة االنتخابية للحركة
ع���ب���د ال���ح���م���ي���د ال����ج��ل�اص����ي ال��������ذي أع���ل���ن
ال���ن���ت���ائ���ج م����ن أم������ام م���ق���ر «ال���ن���ه���ض���ة» ف��ي
تونس العاصمة ،إن هذا يعني أن حركته
أص��ب��ح��ت اآلن للشعب ال��ت��ون��س��ي وليس
ألنصارها فقط.
وت���اب���ع ال���ج�ل�اص���ي أن ال���ح���رك���ة س��ت��ش��رع
ف��ي أق���رب وق���ت ممكن ف��ي إج����راء سلسلة
م���ن االت����ص����االت وامل����ش����اورات «ل��ل��وص��ول
إلى مؤسسات ديموقراطية ممثلة لكافة
أطياف الشعب التونسي» ،مضيفًا بقوله
«ولن نقصي أحدًا عن مفاوضاتنا».
وتابع أن الحركة ستتعاون مع مجتمع
األعمال للنهوض ب��األح��وال االجتماعية
واالق���ت���ص���ادي���ة .وأك����د ال���ح���رص ع��ل��ى ب��ذل
ق��ص��ارى الجهد م��ن أج��ل تأليف حكومة
ائ��ت�لاف��ي��ة ،م��ع��ل��ن��ًا أن ال��ح��رك��ة ه���ي حاليًا
ب����ص����دد إع����������داد ح����زم����ة م�����ن اإلج�����������راءات
ال��ع��اج��ل��ة ال���ت���ي ت��ل ّ��ب��ي ح��اج��ي��ات ال��ش��ع��ب
التونسي.
وشدد أيضًا على حق الرأسمال الوطني
ف��ي تنمية ال��ب�لاد وإي��ج��اد م��واط��ن العمل
ً
و«ال����ك����س����ب وال������ث������راء امل�������ش�������روع» ،ق���ائ�ل�ا
«نطمئن األسواق واألطراف الدولية وكل
الشركاء والفاعلني االقتصاديني على كل
مصالحهم ف��ي تونس وعلى االلتزامات
التي أبرمتها الدولة التونسية».
وأعرب رئيس الحملة عن ارتياح قيادات
النهضة للخطاب التوافقي ملجمل الطبقة
السياسية التونسية ،مشيرًا إلى الحاجة
امللحة ف��ي املستقبل إل��ى ثقافة سياسية
ج�����دي�����دة ي����ك����ون ل���ل���م���ع���ارض���ة ف���ي���ه���ا ح��ق
االحتجاج واالختالف والتشاور.
وف��ي ّ
رده على اس��ت��ف��س��ارات الصحافيني
ب���خ���ص���وص زي���������ارات رص���دت���ه���ا وس���ائ���ل
ّ
اإلعالم أمس لكل من األمني العام للتكتل
الديموقراطي من أج��ل العمل والحريات
مصطفى بن جعفر ،ورئيس حزب املؤتمر
م��ن أج���ل ال��ج��م��ه��وري��ة منصف امل��رزوق��ي،
ورئ����ي����س����ة امل����ج����ل����س األع�����ل�����ى ل���ل���ح���ري���ات
س��ه��ام ب��ن س��دري��ن ،مل��ق��ر ال��ح��رك��ة ،أوض��ح
ال��ج�لاص��ي أن ه���ذه االت���ص���االت ت��أت��ي في
إط���ار م���ش���اورات تتعلق ف��ي ج��ان��ب منها
باملسائل االقتصادية واالجتماعية.
زع����ي����م ح�������زب ال���ت���ك���ت���ل م�����ن أج�������ل ال���ع���م���ل
وال��ح��ري��ات (ي���س���اري) ،أع��ل��ن م��ن ناحيته
أن «امل����ش����اورات ب����دأت م��ع ك��اف��ة ال��ش��رك��اء
السياسيني ،بمن فيهم «النهضة» ،وهي
م���ت���واص���ل���ة ف����ي ان���ت���ظ���ار إع���ل��ان ال��ن��ت��ائ��ج
ال���ن���ه���ائ���ي���ة» ل��ل�ان����ت����خ����اب����ات ،م���ع���رب���ًا ع��ن
ّ
لتحمل أعلى املسؤوليات في
«استعداده
حال حصول توافق».
ً
وف���ض�ل�ا ع���ن ن��ت��ائ��ج ان���ت���خ���اب���ات ال���داخ���ل
ال���ت���ون���س���ي ،ج�������اءت ح��ص��ي��ل��ة األص�������وات
ال��ت��ي ح��ص��دت��ه��ا «ال��ن��ه��ض��ة» ف��ي ال��خ��ارج
ّ
مشابهة ،بما أن الحركة املذكورة حصلت
أي���ض���ًا ع���ل���ى ن���ص���ف امل���ق���اع���د امل��خ��ص��ص��ة
لتونسيي املهجر وامل��ق ّ��درة ب��ـ  18مقعدًا.
وف���ي ف��رن��س��ا ،ح��ي��ث ت��ع��ي��ش أك��ب��ر جالية

تونسية (أكثر من نصف مليون شخص)،
فازت «النهضة» بأربعة مقاعد من أصل
ال��ع��ش��رة امل��خ��ص��ص��ة للجالية التونسية
في البالد ،بحسب النتائج النهائية التي
أعلنتها الهيئة االنتخابية صباح أمس.
وأك�����د م���س���ؤول���ون ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة
املستقلة لالنتخابات أن «النهضة» هي
أول ف���ائ���ز ف���ي االن���ت���خ���اب���ات ف���ي دائ���رت���ي
فرنسا (شمال  33,70في املئة) و(جنوب
 30,23في املئة) من األصوات.
وح�������ص�������ل ح����������زب «امل�������ؤت�������م�������ر م��������ن أج�����ل
الجمهورية» (يسار وطني) الذي يتزعمه
منصف امل��رزوق��ي على مقعدين ب���ـ12,55
في املئة ،بينما نال «التكتل الديموقراطي
ل���ل���ع���م���ل وال�����ح�����ري�����ات» (ي�����س�����ار) ب���زع���ام���ة
مصطفى ب��ن جعفر مقعدين أي��ض��ًا .أم��ا
«ال��ق��ط��ب ال��دي��م��وق��راط��ي ال���ح���داث���ي» ،فقد
حصل على مقعد واحد ،إضافة إلى مقعد
للمرشح املستقل الهاشمي الحامدي.
أما على صعيد تطورات الداخل التونسي
ال��ذي دخل سريعًا في مرحلة مفاوضات
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ق��د س��ارع

لن يشارك
نجيب الشابي
في ائتالف
مع حركة
الغنوشي
(زبير سويسي
ــ رويترز)

ال��ف��ائ��ز األك���ب���ر ،زع��ي��م «ال��ن��ه��ض��ة» الشيخ
الغنوشي ،إل��ى ال��ج��زم ب��أن حركته «ضد
اح��ت��ك��ار السلطة واالس��ت��ب��داد ،وبالتالي
ف��إن��ه��ا ل��ن ت��ن��ف��رد بتسيير ش���ؤون ال��ب�لاد
وح����ده����ا» ،ب��ح��س��ب ح��دي��ث إل����ى صحيفة

ّ
«الشروق» الجزائرية نشرته أمس .وذكر
ال���غ���ن���وش���ي ب�����أن «ح����رك����ة ال��ن��ه��ض��ة ظ��ل��ت
ت��ن��اض��ل دائ���م���ًا م���ن أج����ل وق����ف االح��ت��ك��ار
واالس����ت����ب����داد» ،م��ل ّ��م��ح��ًا ف���ي ال���وق���ت ذات���ه
إل���ى وج����ود ب��ع��ض ال���ت���ج���اوزات امل��رت��ك��ب��ة

ّ
ض��د ال��ح��رك��ة ،ل��ك��ن��ه ش���دد ع��ل��ى االع��ت��راف
بالنتيجة «إن جرت بطريقة نزيهة».
ف�������ي امل�������ق�������اب�������ل ،أع������ل������ن رئ������ي������س ال�����ح�����زب
الديموقراطي التقدمي (العلماني) نجيب
الشابي أنه لن يشارك وحزبه في ائتالف

الشعب اختار التوجه المحافظ ...وال حكم بال ائتالفات
كثيرة هي األمور
التي يمكن استنتاجها
من نتائج االنتخابات
التونسية ،غير أن أهمها
هو اختيار الشعب
للتوجه املحافظ الذي لن
يكون قادرًا على الحكم
وحده من دون التكتالت
األخرى

تونس ــ نزار مقني
قد ال تختلف آراء املواطنني التونسيني
ك���ث���ي���رًا ع����ن آراء ال����خ����ب����راء ال��س��ي��اس��ي�ين
ال��ت��ون��س��ي�ين ،لكنها ت��ع ّ��ب��ر أك��ث��ر ع��ن ع��دم
امل��ف��اج��أة بنتائج االنتخابات التي أدت
إلى إقصاء تيارات سياسية تاريخية في
البالد .فاملحللون السياسيون يشيرون
ف���ي امل��ج��م��ل إل���ى أن «ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي
اختار التوجه املحافظ» أكثر من التوجه
ال���ت���ح���رري ،وه����و م���ا أك�����ده ل���ـ«األخ���ب���ار»
أستاذ األنظمة السياسية املقارنة ،رئيس
قسم ال��ع��ل��وم السياسية بكلية الحقوق
وال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ت��ون��س ،ال��دك��ت��ور
ح��م��ادي ال��ردي��س��ي .وي��ض��ي��ف ال��ردي��س��ي
ف��ي م��داخ��ل��ت��ه أن «ال��ع��دي��د م��ن املعطيات
تداخلت لنصل اليوم إلى هذه النتيجة
ال����ت����ي ح���س���م ف���ي���ه���ا ال���ش���ع���ب ال���ت���ون���س���ي
الصراع الذي ّ
تأجج في الشهور املاضية
بشأن الهوية ،بأن اختار أحزابًا محافظة
ج��اءت ف��ي بياناتها االنتخابية حماية
ال���ه���وي���ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس��ل�ام����ي����ة ك��ه��وي��ة
لتونس».
ال������ردي������س������ي ف ّ
������س������ر رأي�����������ه ب���������أن ن���ت���ائ���ج
االن����ت����خ����اب����ات ق ّ�����وض�����ت ال����ح����رك����ات ذات
االت��ج��اه ال��ي��س��اري ،وع ّ��وض��ت��ه��ا ب��أح��زاب
ذات توجه تقليدي محافظ .وأض��اف أن
«األح���زاب اليسارية وقعت في مستنقع
ال����ص����راع ع���ل���ى ال���ه���وي���ة ع���ن���دم���ا ط��رح��ت
ُ
للنقاش ،وهو ما جعلها تمنى بهزيمة
كبيرة في نتائج االنتخابات األخيرة».
وعن تركيبة املجلس التأسيسي املقبل،
يشير الرديسي إلى أن «التكتالت نقطة
وقع حسمها منذ مدة في نطاق املجلس،
وخ���ص���وص���ًا أن األن����ب����اء ت��ش��ي��ر إل�����ى أن
حركة النهضة ستعقد تحالفات مع كل
م��ن ح���زب امل��ؤت��م��ر م��ن أج���ل الجمهورية
مل��ن��ص��ف امل�����رزوق�����ي ،وامل���ؤت���م���ر م����ن أج���ل
ً
الجمهورية ،وهو ما يوفر تكتال بغالبية

ساحقة في صلب املجلس التأسيسي».
هذا املجلس الذي مهمته األساسية تبقى
كتابة دستور جديد لتونس تعيش به
البالد على امتداد األجيال املقبلة ،والذي
سيطرح طبيعة النظام السياسي املقبل
وم���ش���اري���ع أب������واب ال���ق���وان�ي�ن األس��اس��ي��ة
للحياة ال��ع��ام��ة ،وي��ش��ي��ر إل��ي��ه ال��ردي��س��ي
بأنه سيكون «نظامًا برملانيًا» ،وهو ما
ط��رح��ت��ه ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة ف��ي برنامجها
األساسي ،وكذلك ما يدافع عنه إلى ّ
حد
ما حزب املؤتمر من أجل الجمهورية.
ال����ردي����س����ي ل�����م ي���خ���ف رف����ض����ه مل���ث���ل ه���ذا
النظام ال��ذي طرحته الحركة اإلسالمية
وس�������ت�������ح�������اول إم�������������������راره ف��������ي امل����ج����ل����س
ال��ت��أس��ي��س��ي ،مضيفًا أن طبيعة النظام
البرملاني قد تقود إلى نظام محاصصة
غ��ي��ر دي��ن��ام��ي��ك��ي ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ت��ون��س،
م��س��ت��ش��ه��دًا ف����ي ه�����ذا ال���ن���ط���اق ب��ال��ن��ظ��ام
السياسي البرملاني في لبنان.
وع������ل������ى ع�����ك�����س ّم�������ا ت�����ط�����رح�����ه ال����ح����رك����ة
اإلس�ل�ام���ي���ة ،ي��ف��ض��ل ال��ردي��س��ي أن ي��ك��ون
ال���ن���ظ���ام ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ب�لاد ق��ائ��م��ًا على
أس�������اس ن����ظ����ام ش���ب���ه رئ����اس����ي ب���رمل���ان���ي،
وه���و ال��ن��ظ��ام امل��ع��ت��م��د ف��ي ف��رن��س��ا ،وه��و
البند نفسه ال��ذي ّ
نصت عليه «األح��زاب
ال����خ����اس����رة» ف����ي االن���ت���خ���اب���ات األخ����ي����رة،
وم��ن��ه��ا ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي التقدمي
وال���ق���ط���ب ال���دي���م���وق���راط���ي ال���ح���داث���ي ذي
ال��ت��وج��ه��ات اإلي���دي���ول���وج���ي���ة ال��ي��س��اري��ة،
وال����ت����ي ك���ان���ت م���ن���ذ ال���ب���داي���ة م����ع خ��ط��وة
تحوير الدستور التونسي لسنة 1959
ليكون مواكبًا للحظة الراهنة.
الرديسي أكد أن حركة النهضة ستفشل
في تأليف حكومة وحدة وطنية ،لرفض
ال��ت��ق��دم��ي وال��ق��ط��ب ال��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��ا في
صلب جهاز تنفيذي واح���د ،وأن��ه يبدو
أن الحركتني ستتجهان نحو املعارضة،
وخصوصًا أن م��دة املجلس التأسيسي
لن تستمر أكثر من سنة واحدة ،وهو ما

سيجعل النهضة تلجأ إلى قيام حكومة
أغ���ل���ب���ي���ة وح���ك���وم���ة ائ����ت��ل�اف وط����ن����ي م��ع
ّ
الحركات التي ستتكتل معها.
معطيات الرديسي واستنتاجاته تأتي
ف����ي ت���وق���ي���ت ق���ال���ت ف���ي���ه م����ص����ادر ق��ري��ب��ة
م��ن امل��ط��ب��خ ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة النهضة
ل��ـ«األخ��ب��ار» أن زع��م��اء الحركة واملؤتمر
وال����ت����ك����ت����ل اج����ت����م����ع����وا مل���ن���اق���ش���ة إم����ك����ان
التحالف في صلب املجلس التأسيسي
وت��ك��وي��ن ك��ت��ل��ة أغ��ل��ب��ي��ة م��ط��ل��ق��ة .وه���و ما
ً
يطرح س��ؤاال كبيرًا بشأن ه��ذه التجربة
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة األول�������ى ال���ت���ي «ت��ج��م��ع
أطرافًا سياسية ال يعرف بعضها بعضًا
ج�����ي�����دًا» ،ح���س���ب ت��ع��ب��ي��ر ال���دب���ل���وم���اس���ي
ال��ت��ون��س��ي ال���س���اب���ق ،امل��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي
عبد الله العبيدي ،الذي يضيف أن هذه
ّ
االن���ت���خ���اب���ات خ���ل���ف���ت م���ش���ه���دًا س��ي��اس��ي��ًا
تتمازج فيه  3فئات سياسية متنوعة؛
أواله�����ا ف��ئ��ة س��ي��اس��ي��ة م��ت��أث��رة ب��ال��غ��رب،
وف�����ئ�����ة س����ي����اس����ي����ة ض������د ال�������غ�������رب ،وف���ئ���ة
سياسية ثالثة بينهما ،وهي الفئة التي
ّ
عبر عنها بالفئة «الدستورية» املتأثرة
بالفكر البورقيبي.
ّ
تلك البروقيبية التي أث���رت على تاريخ
ت����ون����س م���ن���ذ االس����ت����ق��ل�ال ل�����م ت���ج���ن ّ
أي
ن���ت���ائ���ج ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��أس��ي��س��ي��ة.
ك��ل�ام ال��ع��ب��ي��دي ي����دل ع��ل��ى أن ال��ت��ون��س��ي
إذًا اخ���ت���ار ال��ق��ط��ع م���ع ال��ح��ق��ب��ة ال��س��اب��ق��ة
والتنظيم السياسي الذي طرحه الرئيس
ً
التونسي الراحل ،وهو ما يدحضه قائال
إن «ال����دس����ات����رة» ب���ع���د س���ق���وط ع��رش��ه��م
السياسي توجهوا بنسبة  90ف��ي املئة
ن���ح���و ال���ن���ه���ض���ة وال�����ت�����ي�����ارات امل��ح��اف��ظ��ة
األخ������رى .وي��ش��ي��ر ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق إل��ى
«أن��ه يجب أن ّ
يعم ال��ح��وار بني التيارات
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ص��ع��دت ع��ل��ى مستوى
امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ل��ي��دف��ع ذل����ك ب��ات��ج��اه
االس���ت���ق���رار» .وي��ع��ط��ي ال��ع��ب��ي��دي أه��م��ي��ة
ق��ص��وى ل��ل��ح��وار ب�ين ال��ق��وى السياسية

