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كتوبر   11مناصرو المرشح المستقل في االنتخابات الرئاسية قيس سعيد يحضرون مسيرة حملة انتخابية في تونس، تونس،  تشرين األول/أ

2019. 
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 مقدمة  

ولف تكن    ؛عن غيره من شببباب العالف في عفو ه عن الحياة العامة  يال يختلف الشببباب التونسبب

. نيكانون الثايناير/  14 ثورة   ترة ما قبل  إلى  تعودبل   ،وليدة الساعةحياة السياسية  لامقاطعته  

من الشببباب  بالمئة  83ن ما يناهف أ ،2008حول الشببباب لسببنة   االسببتشببارة الوطنية  تت قد أثب

ال  و   ،االنتخابات فتعنيه  لف تكنبالمئة  64أن و  ،بالحياة السبببياسبببية نيهتمملف يكونوا   يالتونسببب

 االنخراط في الجمعيات الوطنية. فستهويهي

 التيالثورة  في  اً سببببببباسبببببببيأ اً دور  أدىو ،لمراقبينلتونسبببببببي االشبببببببباب ا اجأ من ذلك،    الرغفعلى 

 التشبببببببنجات  . السبببببببياسبببببببي  االسبببببببتنكا لى مربع  إسبببببببرعان ما عاد لكن ه    ،البائدالنظام   تطاحأ

أصبببابت الشبببباب التونسبببي   ،يرا قت مرحلة االنتقال الديمقراط  التيالسبببياسبببية واالتبببطرابات  

المحطات    شبكلتقد و  .أشبكالهابجميع  ن الحياة السبياسبيةبخيبة أمل واسبعة جعلتهف يقاطعو

  ،هجر الشبببببباب صبببببنادي  االقترا     ،ثال على هذه البطالة السبببببياسبببببيةبرز ماالنتخابية المتعاقبة أ

 ح أو االنتخاب.من بوابة الترش  السياسي سواء  عملالتخلوا عن زمام المبادرة في و 

الشبباب التونسبي  ابد، النتخابات الرئاسبيةلرشبح كمببروز قيس سبعيد على السباحة السبياسبية  

لو بة  أ قبادوا لبه حملبة انتخبابيبة غير مب ،حولبه في كبل مراحبل االنتخباببات  والتفوا  ،لبه  ينمتحمسببببببببب

ن ت تببببده التيتصببببدوا لكل الهجمات ايعالمية   . كمابأبسببببت التكاليفو  له  ضبببباءً   نينمؤم   ،شبببب 

ً   إعالمياً  أبدى قيس سبببعيد  قد  .بينه وبينهف من خالله التقارب وبرز  ، يه صبببورته لمعت  ،جديدا

على المنظومة    نقمتهفوشببببباركهف    ،ولويةاألها عطاأو  ،ية واالجتماعيةقتصبببببادلمطالبهف اال  فهماً ت

لتي يعتبرونها مصبدر  االسبياسبية  المنظومةهذه لمعاقبة مسباندته  روا تاخا   ،القائمةالسبياسبية 

 .متتاليةال هفخيبات

أصبببببببببوات الشبببببببببباب    ل  جب  وحيبد شبببببببببح  مر  حصببببببببببد  يهبا  التي،  نتبائ  االنتخباببات الرئباسبببببببببيبة  ولب دت

من التسببببببالالت حول أسببببببباب   هائالً   اً كم  ، مقارنة ببقية المرشببببببحين  ،المشبببببباركين في االنتخابات

يمكن اسببببتخالصببببه من    الذيما   .عليهها وقعل    التياآلمال  و ،مسبببباندة الشببببباب لقيس سببببعيد

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2019/04/29/%D9%81%D9%8A-%20%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
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 هف  بة هذه التجر   تسببببببباعدكيف عامة؟ والمشببببببباركة الشببببببببابية بصبببببببفة    لمصبببببببلحةهذه التجربة 

   في الحياة العامة؟ ةمشاركال هف علىتشجع التياحتياجات الشباب الفعلية 

  البحث منهجية

مراحبل    ثالثمنهجيبة تتكون من   البحثيبةهبذه الورقبة  ، تعتمبد  كبل هبذه التسببببببببببالالت  نإلجباببة عل

  صوصاً وخ  ،على مواقع التواصل االجتماعي  شرن  استبيان  و  ،وجفء ميداني  ،جفء توثيقي  :أساسية

 صفحات المساندة لشخصية قيس سعيد.لا

 الجزء التوثيقي:  

عدد  االطال  علىوفي جمع معلومات متاحة على مواقع التواصببل االجتماعي   جفءهذا ال تمثلي

لرصببببببد مختلف    ،التونسببببببيةكبير من التقارير الصببببببحفية الخاصببببببة بتاطية االنتخابات الرئاسببببببية 

عدد   تحليلكذلك يشببببببببمل  و  أحداث.حمله من  االنتخابي وماالسببببببببيا    إلى والعودة  ،االنطباعات

أجبل الخرو     اليوم من  إلى  كبير من تصبببببببببريحبات الرئيس قيس سبببببببببعيبد منبذ الثورة التونسبببببببببيبة

  والثقا ية و هف  يةقتصبببادواالبتحديد واتبببح المالمح لمواقفه في مختلف المجاالت االجتماعية 

ً إمشببببروعه السببببياسببببي  الحملة االنتخابية   وصببببيةلخصبببب نظراً تعتبر هذه المرحلة تببببرورية  و   .جماال

سبببببببواء في    ،نما أ كارا مشبببببببتتةإو  ،واتبببببببح المعالف  لف يقدم  يها مشبببببببروعاً  الذيلقيس سبببببببعيد 

هو ما  و  .حتى في الحوارات الصحفيةو  ،زيةاو في المداخالت التلفأ  ،ايذاعات  مداخالت مختلفة في 

 لفهف سبب روا  خطابه السياسي لدى الشباب. ترورة جمعها يجعل 

 يداني:  الجزء الم

مقابالت مع أشخاص ساهموا في قيادة الحملة االنتخابية لقيس سعيد   ءجراإشمل هذا الجفء  ي

أسبببئلة المقابالت  وأتبعت   .الل الدور األولخبعض ناخبيه و سبببابقةالخالل االنتخابات الرئاسبببية 

تقييمهف  و ها معه  لتي يتشببببباركونالمرشبببببح قيس سبببببعيد وماهية األ كار  احول أسبببببباب دعمهف 

  .رئاسةاليه ة ما بعد توللفتر 

على منهجية دقيقة  سببببببباهموا في الحملة االنتخابية  ن الذيشبببببببخاص  األمع  اسبببببببتندت المقابالت  

االطال  على تجربة بعض الشبببببباب في قيادة  إلى  تهد تقوم على جملة من األسبببببئلة التوجيهية 

في   رطوا طوعاً شبهادات حية لناشبطين شببان انخ  إلى  االسبتما و ،الحملة االنتخابية لقيس سبعيد

  د عت  ئة من الشببباب  التيالبحث عن األسببباب   إلى  كما سببعت المقابالت  .العمل السببياسببي
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االنخراط في العمل السبياسبي من بوابة االنتخابات و السبياسبي  االسبتنكا الخرو  من حالة   إلى

  .بامتياز نها حملة شبابيةإحملة "يقال" في  هف تجليات دور الشباب والرئيسية 

 :يان االستب

ناخبي قيس سبببعيد في   وشبببابة منشببباب  400ه شبببمل  ام  ري  العمل بإعداد اسبببتبيان موج  ق

لتي تحكف علف ايحصاء  اها  نفس القواعد العلمية إلى    ستندلف ياالستبيان رغف أن و  .الدور األول

   ئبة محبددة من بين  ئبات نباخبي  ااسبببببببببتهبدحباول و  ،هتميف بطبابعبه الموجب    هو   ،راءسببببببببببر اآلو 

حول  األسبا  في  من األسبئلة تمحورت    تبف االسبتبيان عدداً و   .هي  ئة الشببابو  ،دقيس سبعي

 : ةتياآل المحاور

  ،الرئاسبية لى قيس سبعيد في الدور األول من االنتخابات إالناخبين الشببان  ه  توج   أسبباب  -1

  هانفسبببببالمبادئ معه    شببببباركونيتلى أي مدى  إو ،ينهبو النقاط المشبببببتركة بينهف وماهية

  ،لتي طرحها قيس سببعيد اكما حاولت مجمل هذه األسببئلة رصببد األ كار   .ايؤمن به التي

هذه الفئة    اتفهف حاجبفي المقابل يسبببببمح   الذيمر  ؛ األلدى  ئة الشبببببباب  رواجاً   قتالو 

 التونسي.المجتمع  من

وليس  قت ما   ،ت لقيس سببببببعيد للواقع التونسببببببيتمثل الشببببببباب التونسببببببي المصببببببو   -2

كانت هذه  إذا وما  ،وتحدياتثيره من مخاو   ما ي  أيضببببا  ولكن  ،و رصمال آيطرحه من  

 .العوامل مؤثرة في اختياره لقيس سعيد أم ال

أثر هبذا التقييف في اختيباره في  وتقييف الشببببببببببباب التونسبببببببببي ألداء مؤسبببببببببسببببببببببات البدولبة   -3

 . االنتخابات الرئاسية

  ومدى تأثير  ،رصبببببببببد انطباعات الشبببببببببباب التونسبببببببببي حول مسبببببببببار االنتقال الديمقراطي -4

  وعلى ،على مشببباركة الشبببباب التونسبببي في الحياة السبببياسبببية  ،را قته التيابات االتبببطر 

 لرئيس قيس سعيد. اانتخابهف  

 



 

صحوة من ركود؟ الشباب التونسي والحياة السياسية:              6 

 

 دة  مشاركة سياسية مترد  

 Heinrich BOLLمع منظمة   بالتعاون one to oneوجرتها شببببببببكة مراقبون  أثبتت دراسبببببببة أ

STIFTUNG بالحياة   مطلقاً  بالمئة من الشبببببببباب التونسبببببببي غير مهتمين 47أن  ،2018  سبببببببنة

 2018.1 وماي/ي ارأ في االنتخابات البلدية  إثر ،المحلية والشؤونالسياسية 

الشبببببببببببباب  "  المعنون  2019  عبباملبرنببام  األمف المتحببدة اينمببا ي  تقرير    في يتببأكببد هببذا العفو   

 :أنالتقرير في قد جاء و ،"النفورو االنتخابية في تونس ثنائية االقبال والمشاركة

األسا  نحببببو عفو ببببه عببببن هببببذه في ببببر حببول المشبباركة الشبببابية  ببي االنتخابات متجه  ش الدائالنقببببا "

تطرحهببا الهيئببة المستقلة لالنتخابات بعببد انتهبباء كل اسببتحقا     التيالمشاركة. وهببو مببا تؤكببده األرقام  

المستقلة االقترا . إذ تفيببببد أرقببببام الهيئببة العليببا  فيمببببا يتعلبببب  بالتسببببجيل  ببببي االنتخابات و في  ،انتخابببببي

بلبببببب    ،2019  يارأ /ومبببببباي  22و 2019 بريلأ/نيسان 10ن  يمببببببن الفتببببببرة الممتدة ببببببب  لالنتخابات أنبببه مثبببالً 

ئببة مببن بالم 56أي مببا يعببادل    ،شخصببف ألبب 631سببببنة   35 - 18عببببدد المسجلين مببببن الفئببببة العمريببببة  

 فببببي    .صناديببببب  االقترا   إلى   التسجيل ال يعني بالضرورة الذهببببباب  لكنو  فترةال نفبببببس بببببي لين المسج

-18  بالمئة مببن الفئببة العمريببة 6.11لببببف يشببارـ سببوى    ،االنتخابات الرئاسببببيةمببببن   الببدور الثانببببي مثببببالً 

 .وناخبببة يشببكلون الجسببف االنتخابببي" اً ناخببب 3820825وهببذا مببن جملببة  .سنة 25

ً   ،2011قبل ثورة   اً ر سبب  مفيبدو هذا العفو      الذيو  ،لطبيعة النظام السببياسببي القائف آنذاـ نظرا

 نسبببة مشبباركة الشببباب في    .بالجديد   ترة ما بعد الثورة لف تأت    ال أنإ. الحريات السببياسببية دقي  

مقارنة   اً جد تبببعيفرقف  وهو 2 ،ة العشبببرة بالمئةانتخابات المجلس التأسبببيسبببي لف تتجاوز عتب

 تفته الثورة على الحريات السياسية.أ الذيري بالنفس التحر  

سببببواء في    ،نسببببب المشبببباركة الضببببعيفة في االقترا   في جلية  هذهحالة البطالة السببببياسببببية  وبدت 

 .2019  في   شبببريعيةالو ةرئاسبببيالو أ  ،2018 ة في لديالبو أتشبببريعية  الو ةرئاسبببيال 2014انتخابات 

ً   لف تشبببببببببهبد ارتفباعباً االنتخباببات الرئباسبببببببببيبة األخيرة    أن  ورغف في    الشبببببببببببابيبة  في المشبببببببببباركبة  كبيرا

كبرهو نجاح مرشح واحد في حصد     ت لالنتباهالال، يبقى  االنتخابات أصوات الناخبين    من  عدد  أ

سبياسبية   في سبابقة  ،المرشبحين ةالمشباركين في الدور األول من االنتخابات مقارنة ببقيالشببان  

 . بهذا الوتوح معين في االنتخاباتمرشح به ي ظحن ألف يصد   مرأهو و .في تونس

 
الشأن  و الشباب في الحياة العامةو النساء  مشاركة  2018STIFTUNG Heinrich BOLLديسمبر ول / كانون األ 19تونس في  -1

  -شبكة مراقبون -المحلي

   2019أبريل   / انس ين 29 ،صحيفة تونس لالنباء ،االسعد بوعفي ،"عفو  الشباب عن المشاركة السياسية   في أسباب" 2

https://bit.ly/39r7SEw
https://bit.ly/39r7SEw
http://www.isie.tn/ar/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa/2019/10/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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  الرأي(،خاصببة السببتطال     )مؤسببسببةتقديرية أعلنتها مؤسببسببة "سببياما كونسبباي"   نتائ      و

كثر من  صبببو   سبببنة، لصبببالح   25و 18بين    االنتخابات،بالمائة من الشبببباب المشببباركين في  37ت أ

تقل، الصببافي سببعيد،  بالمائة للمرشببح المسبب 11يس سببعيد،  يما صببوت  المرشببح المسببتقل، ق

، نذاـآ  بالمائة لرئيس الحكومة 5.4بالمائة لمرشببببببببح حفب "قلب تونس"، نبيل القروي، و 8.7و

 الشاهد.مرشح حركة "تحيا تونس"، يوسف 

كثر من  بين ، المشببباركين في االنتخابات  المائة من الشببببابب 20وبحسبببب النتائ  نفسبببها،  إن أ

بالمائة   10لقروي، والمصبلحة  بالمائة   13.3سبعيد،  يما صبوت    مصبلحةل، صبوتوا سبنة 45و 26

 لمرشح حركة "النهضة"، عبد الفت اح مورو.

  هبل تمكن   ،بالنصببيب األكبر من أصببوات الشببباب وتعكس األرقام السببابقة اسببتئثار قيس سببعيد

حصبائيات نفس  إ حسبب    .خاباتصبوتت في أي انتمن تحريك قاعدة انتخابية لف يسبب  لها أن  

أن شببببباركوا في  لهف   لف يسبببببب  بالمئة من ناخبي قيس سبببببعيد في الدور األول 62  ،المؤسبببببسبببببة

 .من قبلانتخابات 

 

 سياق المقاطعة    واالستثمار في قيس سعيد 

 ً سببببمح له  ي ياقتصبببباد انتعاشإلى كان يتو    الذيكبيرة للشببببباب    حملت الثورة التونسببببية أماال

لكن  . مربع االسبببببببتقرار االجتماعي إلى يةقتصبببببببادوالهشببببببباشبببببببة االطالة ية البمن وتبببببببع باالنتقال

وسباد   ،حيث تالشبت بسبرعة موجة التفالل  ،بواقع ماايرف الثوري الفخ  هذا سبرعان ما اصبطدم

االتببببببطرابات السببببببياسببببببية    غلبت عليهامرحلة    االنتقالية،  السببببببياسببببببي المرحلة  من التشببببببن   جو

  تجه و  . واالجتماعية  الهشببببباشبببببة  وتفاقفية قتصبببببادت االالمؤشبببببرا تدهورو  والصبببببراعات الحزبية

ن أصبببببببحوا متهمين بخدمة المصببببببالح  الذي  السببببببياسببببببيينلفاعلين إلى امباشببببببرة   االتهامأصببببببابع 

العمبل  المطبالبب ببالح  في  والحريبة    إلى  المطبالبب الحقيقيبة للشببببببببببباب التبائ   ببإغفبالو  ،البذاتيبة

  والعدالة االجتماعية.والكرامة 

 

بعد توالي    صبببببوصببببباً خ ،اهض لكل الطبقة السبببببياسبببببيةي خل  رأي عام منكل ما سبببببب  سببببباهف ف 

ويبدو أن   .الشببباب ينتظره مماهام الحكومات المتعاقبة على تلبية جفء    وعدم قدرة  ،قاتاايخف

http://www.isie.tn/ar/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa/2019/10/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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كف    هفجرهو ،السببياسببي  عفو ال إلى  عودتهففي عت  سببر    ،أصببابت الشببباب  التيهذه الخيبة   مرا

كونوا  ن يألين را ضبببو  ،وعود زائفةن كل الأمعتبرين   ،ةياسبببالسببباحة السبببي عنيهف وتخل    ،االقترا 

 باالنتخباببات البلبديبة لسبببببببببنبة  .  بعبد   يمبا  لهبا التنكر  جريويسبببببببببتعمبل عنبد االنتخباببات  ت  مجرد أداة  

كف    2018 بببالنسبببببببببببة    وكببذا الحببال  ،شببببببببببببه خبباليببة من النبباخبين الشببببببببببببان  االقترا بببدت  يهببا مرا

الشببببببببببببابيببة للحيبباة على حجف المقبباطعببة  ل  خير دليببو  .2019لالنتخببابببات التشبببببببببريعيببة لسبببببببببنببة  

 حجام الشباب حتى عن التسجيل في سجالت الناخبين.إ هو  ،السياسية بعد الثورة

 

كده لنا عالف االجتما  السببببيد  ذا  و ه تحديد  "قال:  معه حيث  مقابلة جهاد الحا  سببببالف " في  ما أ

نصبببر واتبببح هو لكن يبقى هناـ ع .أسبببباب انتخاب الشبببباب لقيس سبببعيد هو سبببؤال عام جداً 

ليبرز في هذه المرحلة رجل مثقف يسببببببتعمل   ،الطبقة السببببببياسببببببيةام الثقة بين الشببببببباب وانعد

نه الشبببببببخص المناسبببببببب في الوقت  أ برز ك  ،على تذكير متواصبببببببل بالمبادئ قائماً   أخالقياً  خطاباً 

  3.المناسب" 

 

ً   ،علنبرز قيس سبعيد بشبكل تدريجي لل، مالمتأز  السبياسبي التونسبي السبيا   في خضبف   معتمدا

ً   ،بالتنظيمات السبببببياسبببببية الحالية  اً كا ر   ابد قد   .لكل الطبقة السبببببياسبببببية  اً مناوئ اً خطاب  ومتمردا

 قد كان    ،2011سبببعيد شبببخصبببية مجهولة قبل قيس   كان  إذاوالهياكل الحزبية التقليدية.  على

بة  والقصببب 1الثورة ر قة بعض الشبببخصبببيات الوطنية يجوب اعتصبببامات القصببببة    بفوغ  جرمنذ  

 ري  الحملة  عضببببببو    ،طار  الرحاليكده لنا أ هو ما  و  .بالشببببببباب المعتصببببببف ويحتك مباشببببببرة  ،2

على عكس غالبية  ري   ":  عرو االنتخابية لقيس سبببعيد في االنتخابات الرئاسبببية عن والية بن  

ليه في القصببببببة  إلقد تعر ت    .لى قيس سبببببعيد في مدار  أحد كليات الحقو إلف أتعر     ،الحملة

دون مخاطبته  من  سببببببتر  السببببببمع  ألقد كنت  و  .يخاطبهفو  جول بين المعتصببببببمينحيث كان ي

 4." شدني كالمه كثيراً و 

 

اعتبر قيس سبعيد خالل هذه الفترة أن النموذ  السبياسبي المعتمد في المرحلة االنتقالية ال   كما

 عتماد مقاربة جديدةاتبببببببببرورة  إلى ونبه ،ويلتف عليهابل ،رادة الحقيقية للشبببببببببعب  يا عبر عني

 
  .2020أبريل /نيسان 29و 28 بتاريخت مقابال3

 .2020أبريل /نيسان 28 تاريخبمقابلة  4
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 الفترةقيس سبببببببعيد خالل هذه  وقد ركف    .المركفي  إلى المحلي وتنطل  منتقطع مع الماتبببببببي 

 ودا ع عن"ثورتهف"   تعبيره هي على حبد  ."مبالكي الثورة"إيباهف   الشببببببببببباب معتبراً  علىخطباببه  

 واالجتماعية.ية قتصادر عها الشباب خاصة منها اال التيالمطالب 

 

سببببببببيطرت على المشببببببببهد   التية السببببببببياسببببببببية الطبق المراتمن  في عديد قيس سببببببببعيد هاجف 

في  ودخل   ،على مكتسبببببات الشببببعب  بااللتفا إياهف   متهماً  "باعة األوطان"توعد و   .السببببياسببببي

االنتخاب أو الترشبببببح حيث أورد في أحد  امتنع عن   ،سبببببيا  من المقاطعة للطبقة السبببببياسبببببية

ية هي قضية بناء نظام القض ب ألننتخ  أ   ولنب لف أنتخ  " 2014قبيل انتخابات سنة    تصريحاته

مناصببببب عليا في أي حكومة من   در ض تقل  كما  ."  والتونسببببياتجديد يحق  إرادة التونسببببيين  

لرئاسبببة    مرشببببحاً  وكان  ،مناسبببببتينتولي حقيبة العدل في  رح عليهاقت    كما ،حكومات المتعاقبةال

قبول  عن    امتنع  كمبببا  ،2013خلفبببت حكومبببة علي العريض سبببببببببنبببة    التيحكومبببة التكنوقراط  

  عضبوية المجلس األعلى ايسبالمي بعد تعيينه من قبل رئيس الحكومة األسبب  علي العريض.

مع الرأي العام الشببببابي  تقاطع   عنصبببرهي السبببائدة لطبقة السبببياسبببية  اقيس سبببعيد   مقاطعة  

كثر من    خذلته الذي قيس  حول  وبالتالي يعتبر التفا  الناخبين الشببببببان    ؛مناسببببببةاألحفاب في أ

للحرب على النظف التقليدية في   لطبقة السبببببياسبببببية واسبببببتئنا امعاقبة  من   و تبببببربسبببببعيد ه

  ف السياسي.يالتنظ

https://www.youtube.com/watch?v=aRckAMTYiNA
https://www.youtube.com/watch?v=szO4Pt9vsj8
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 خطباب قيس سبببببببببعيبدتعفز    ،االنتخبابيبةالحملبة    وخالل  ترةاالنتخباببات الرئباسبببببببببيبة    ومع اقتراب

ً   ،القائفالمشبهد السبياسبي   ولكل عناصبرالمناوئ لألحفاب     النكسبةإياهف مسبؤولين عن   معتبرا

كد  يها استقالليته   التي  تصريحاتهفي العديد من   وقد تجسد ذلك  علياً   .تشهدها تونس يالت أ

 ".وسأموت مستقالً  وعشت مستقالً  لدت مستقالً عن جميع األحفاب "و  

 

  ً   ،تعرض لها   التيمن تعاطف شببببببببابي كبير نتيجة بعض الهجمات ايعالمية   كما اسبببببببتفاد كثيرا

  تده.في تونس اآللة ايعالمية( قد اشتالت  بها يقصد)معتبرين أن " الماكينة" 

 

األسبببا    ضبببعت التيالدراسبببة المسبببحية ايحصبببائية   إلى بالعودةو  ،يرادهإ تأكيد على ما سبببب  للو

ناخب شباب من ناخبي قيس سبعيد في الدور األول   400بسبؤال حوالي  و  ،الورقةنطقي لهذه الم

ب المرتبة األولى من حيث  لس النواتصببدر مج  ،تونس عن عالقتهف بالمؤسببسببات السببياسببية في 

كثر من    ،المؤسبببسبببات األقل ثقة بالمئة من ناخبي قيس سبببعيد عن عدم ثقتهف   80حيث عبر أ

  مثل مرشحهف  –كون ناخبي قيس سعيد    إلى  هو ما يشيرو  ،مجلس نواب الشعبفي مؤسسة  

من حيث    ،دةلطبقة السببببياسببببية السببببائل علياً    ممثالً تعتبر  ال  التيال يثقون بهذه المؤسببببسببببة   –

 أنجزها فريق العملالتي  الدراسة المسحية ، مستوى ثقة المشاركين في االستبيان في مؤسسات الدولة  -  1شكل 

https://www.youtube.com/watch?v=szO4Pt9vsj8
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  يةلباال  اً مسبببببببببرحعتبارها اناهيك عن    ،ودة في تونستمثيلها لكل األطيا  السبببببببببياسبببببببببية الموج

  مسار ايصالح في تونس. تعطيلل اً سببو  ،التشنجات السياسية

 

ايصبببببالح   ويفكر في   ،للمنظومة ككل  مناهضببببباً   أن قيس سبببببعيد تبنى موقفاً  ،هذاكل    ويفهف من

 ،ب معادلة الفاعلين السببببببياسببببببيينمنظومة سببببببياسببببببية تقل  بمعنى إعادة تشببببببكيل  ،من خارجها

 يأ المع حالة    توجهال  . ويتقاطع هذاصبحاب السبيادةن يعتبرهف أالذيللشبباب    وتعطي الكلمة

ر الطبقة السببببببببياسببببببببية وتنك  بعد تأخر ايصببببببببالح  ،أصببببببببابت الشببببببببباب في  ترة ما بعد الثورة التي

  ،ئة للمنظومة السببببببياسببببببية الحالية ناو المسببببببعيد  ويبدو أن خطابات قيس   .للمطالب الشبببببببابية

 من خار  المنظومة لمعاقبتها.  حمرشانتخاب  اختاروا نالذيجعلته يكسب ود الشباب 

 

 الشباب يقود الحملة االنتخابية  

الحملببة جببانبببه في    إلى  وقو هف  ،حول قيس سبببببببببعيببد  الشبببببببببببباب  التفببا من أبرز تجليببات    لعببل  

 كل تفاصيلها. على ايشرا وحملته   قيادةبل  ،االنتخابية

 االنتخابية لقيس سعيد خصوصية الحملة 

خصوصية الحملة االنتخابية لقيس   إلى ايشارةال بد من   ،بل الحديث عن تفاصيل هذه الحملةق

اهاو  ،متنع عن تسببببميتها حملة انتخابيةا هذا األخير   .سببببعيد حيث جاء    ،"حملة تفسببببيرية" سببببم 

بل في ظاهرة سببياسببية  ،في حملة انتخابية نكنلف  "  :المقابالتعلى لسببان أحد المسببتجوبين في 

دون مكلفين واتحين من   قينمنس  و  ،دون نظاممن  مين  كنا منظ    .ة الشعبيةشبه بالهب  أغريبة  

بل   ،زائفة للنا   اً م وعودنقد   أالعلى   تكراراً و   مراراً   حريصبباً كان األسببتاذ قيس سببعيد   .بالتنسببي 

حقية اللب  اً خال   5 ." فبهعند االتصببببال   يةياسببببر بمبادئنا السببببأن نذك   لف يتقدم ببرنام     ،ينمرشبببب 

كو  ،عبالفانتخبابي واتبببببببببح الم كتفى في أ ثر من منباسبببببببببببة ببالتبأكيبد أن البرام  يجبب أن تنبع من  ا

لتي ااالنتخابية على "تمكين الشبببببببباب من اآلليات القانونية  حملتهأسبببببببس  و  .إرادة التونسبببببببيين

 التيالشبعور بالخيبة   كانسبعيد في ذلك لعل منطل  قيس و ." فبتجسبيف إرادته فسبتسبمح له

 
  .2020 شباط/ براير 2 تاريخمع الناشطة سيرين بوعزيفي ببلة مقا 5

https://www.youtube.com/watch?v=aRckAMTYiNA
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ً   ،را   كببل انتخبباببباتكببانببت ت حالا  هببقببدميكببان    التيلحجف الوعود الكبيرة    نظرا قبباببل  م  ونمرشببببببببب 

 تقديره.في  اال تراءمن أشكال الكذب و عتبر شكالً كانت ت التيو ،تحق  التية قليلال اتنجاز اي

 

 رسبببببببببميباً   يشبببببببببمبل نباطقباً  لفنبه  إ  إذ  ،نوعبه نم   ريبداً تنظيف  ري  حملبة قيس االنتخبابيبة    اببدكمبا  

دون وجود  من كانت صببورة قيس سببعيد الوحيدة البارزة و .لها  وال قيادات معينة  ،باسببف الحملة

شبابة من تبمن  ري  الحملة االنتخابية  و هي-  بوعزيفيقد عبرت سبيرين و  جانبه. إلى  حاشبية

لف يكن  و ،ة االنتخابيةللحملدقي   و  واتبببح" ال يوجد تنظيف  ي:الشبببكل اآل  على  -لقيس سبببعيد  

:  أتببببببا ت و ." كل شببببببخص كان يسبببببباعد بطريقته .هامحدد للمشبببببباركين  يعدد واتببببببح وهناـ 

ببل   ،ولوجيبةياأليبدمن الشببببببببببباب من مختلف المرجعيبات     ري  العمبل في الحملبة كبان مزيجباً "

  6." عالقتها خار  السيا  االنتخابي بالتنا ر مثل النقابات الطالبيةاتسمت  تف أطرا اً 

 حملة شبابية على مواقع التواصل االجتماعية  

 منذ ظهوره ايعالمي األول على قناة   .بشبببببكل باكر  أخراط الشبببببباب في حملة قيس سبببببعيد بدنا

تجندت مجموعات من    ،لالنتخاباتحه ترشببببببببب    يهأعلن  الذي  ،زيه خاصبببببببببة(ا" )قناة تلفحنبعل"

بببباألخص  و  ،تمببباعيواصببببببببببببل االجمواقع التمن خالل  حملتبببه االنتخبببابيبببة    في الشببببببببببببباب للعمبببل  

ـ"  مع ايعالم الكالسبببببببببيكي   يعتبر هذا التوجه نحو وسبببببببببائل ايعالم الجديدة قطعاً و   ." ايسببببببببببو

مصببنفين    ،مرشببحهفما اعتبروه هجمة من ايعالم التقليدي على  لمواجهةمن الشببباب    وجهاً تو 

ب  ي اتو اصببببة  لتي تعمل ألجندات خاالقديمة    السببببياسببببية  المنظومة  من  عالم التونسببببي كجفءاي

 . عنه النفاهة

 

  االقترابقادها الشبباب على مواقع التواصبل االجتماعي في   التيكما سبمحت الحملة الواسبعة 

كبر عدد ممكن من الشبببببباب ينشبببببت   التي اال تراتبببببيةالبيئة ل  شبببببك  ت لكون هذه المواقع  ؛من أ

 . يها الشباب

االنتخبابيبة  وتمويبل الحمالتتقرير محكمبة المحباسبببببببببببات الخباص بمراقببة األحفاب   إلى  وببالعودة

رشبببحين من  ترتيب الم إلى  لنظراو ،2020 تشبببرين الثاني/نو مبر 8الصبببادر في  المبكرةالرئاسبببية 

 
 2020 -2-2مقابلة أجريت معها يوم  6
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 نالذي من المرشبحينة األخيرة ف في المرتبن  صب  د نالحظ أن قيس سبعي  ،ايعالمية  حيث التاطية

 .الجرائدو وايذاعات التلفزيةعلى تاطية إعالمية في القنوات  واحصل

 

تمويل الحمالت  و  , تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفابالتاطية االعالمية لمرشحي االنتخابات الرئاسية خالل الدور األول -  2شكل 

 7/ تشرين الثاني نو مبر 8االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في 

حصببببل على المرتبة األولى كأكثر  ن قيس سببببعيد نجد أ -ه نفسبببب  التقريرخالل    ومن -في المقابل 

حيث    ، ايسببوكيةن خالل صبفحات  حصبل على دعاية إعالمية خالل الحملة االنتخابية ممرشبح  

ن  ي مالي 3 سبببعيد بمجمو صبببفحة غير رسبببمية في خدمة الحملة االنتخابية لقيس   30سببباهمت  

 العالف.عدد من بلدان في و تونسفي مقيمين  اً مشر  85 أدارها ،مشترـ

 
  8االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في  وتمويل الحمالتتقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفاب  7

   الثاني ن/ تشري 72020نو مبر  
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 التيأن تقرير محكمة المحاسببببات تناول  قت صبببفحات الفايسببببوـ  إلى  أيضببباً  وتجدر ايشبببارة 

على مواقع التواصبل  أنشبئت التيلكنه أغفل المجموعات و  ،لقيس سبعيد ةسباهمت في الدعاي

سببببببببتقطاب أعداد لتي نجحت في ااو  "احنا ماكينة"و  مثل مجموعة "الشببببببببعب يريد" االجتماعي

 الناخبين خاصة الناخبين الشبان منهف.مهولة من 

  ،المحباسبببببببببببات محكمبة تقرير  في  التبأكيبد على نقطبة مهمبة من خالل المعطيبات الواردة    ويجبب

قيس   ألن ،لتي قامت بالدعاية لقيس سبببببعيد كلها صبببببفحات غير رسبببببميةاأن الصبببببفحات  وهي 

المرشببببببحين يملكون صببببببفحات رسببببببمية أن بقية الرغف  على   منها،سببببببعيد ال يملك أي صببببببفحة  

عدة احتماالت أهمها أن   إلى  ما يشببببببببير  وهوالرسببببببببمية.  مقابل عدد محدود من الصببببببببفحات غير 

لف تكن  و لتي قبادت الحملبة االنتخبابيبة لقيس سبببببببببعيبد انخرطبت في حملبة تطوعيبةاالصبببببببببفحبات  

 .مباشرة يشرا  قيس سعيد أو توجيهاتهخاتعة 

توزعت على    التيز  الجارافي للمشبر ين على هذه الصبفحات  هو التو هذا االسبتنتا ، وما يؤكد 

كما ينفي تقرير محكمة المحاسبات قيام قيس سعيد بالتعاقد مع أي شركة   ،عدد من البلدان

حبعض الل  خال اً   ،دعاية إعالمية ويتماشبببى  بل   لحملته،يؤكد الطابع التطوعي   وهو ما ،ينمرشببب 

  .العمل السياسي في ف التقليدية االنتخابية المناهضة للنظة حملته  لسف مع

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_46_6
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تمويل و  , تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحفابتعدد توزيعهف الجارافيو  عدد المشر ين على الصفحات غير الرسمية -  3شكل 

 نو مبر  /رين الثانيتشالسابقة ألوانها الصادر في الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية  
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حللقيام بالحملة الرئاسية الخاصة بكل  كأداةاستعملت  التيختال ات في تعداد الصفحات  -  4شكل   ، تقرير محكمة المحاسبات الخاص مرش 

 الثاني نو مبر / تشرين تمويل الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر في و  بمراقبة األحفاب

 

 الحملة االنتخابية يخفض من كلفتها المالية فيدور الشباب 

استفادته من اصطفا  الشباب  و ن دالئل الروح التطوعية في الحملة االنتخابية لقيس سعيدم

ً  إلى جانبه،  للحملة. هو التكلفة المنخفضة جدا

التطو  لخدمة الحملة االنتخابية الرئاسببببببية لقيس سببببببعيد بشببببببكل  من الشببببببباب    كبير  عددقرر  

عبدد كبير من   نظفو   .إمكبانيتبه المحبدودةتقبديف دعف مبادي و     إلىببادر  من هف  يو  ،مسبببببببببتقبل

تكفلوا باسببتقباله  و   ،خاصببةزيارات قيس سببعيد للجهات  الجمهورية باب في مختلف واليات  الشبب

كبده لنبا  وهو .هبذه الزيبارات ةبخبدمبالقيبام و الحملبة  أحبد أبرز المشبببببببببباركين في   ، وزي البدعبا مبا أ

لف تكن   .المميف في الحملة االنتخابية هو التطو   الشبببببببببيء" :قال الذي  االنتخابية لقيس سبببببببببعيد
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ن بببالفكرة كببان  كببل من كببان يؤمنبباـ تنسبببببببببي  للجهود وكببان ه  ،هنبباـ أي عالقببة عموديببة  قت

  8." باسف الحملة ناطقاً لها و  سفيراً 

كثر من خالل العالقة األ ويتأكد ذلك  .بيةأعضاء حملته االنتخاو وناخبيه قية بين قيس سعيد أ

هو ما اثبته االستبيان و  ،مباشر بينه وبين عدد كبير من الشبابوجود اتصال   ناـكان ه 

كد  ،نشرناه الذي شخصية سواء  جمالي المشاركين أنهف التقوا به بصفة إبالمئة من  72حيث أ

شكلت النواة   التيهو ما يؤكد على البعد الشخصي في العالقات و  .في الجامعة أو في خارجها

ية لعالقة قيس سعيد بناخبيه. األساس

 

 نجاز  ري  العمل إدراسة مسحية من  بقيس سعيد, هل التقيت شخصياً   -  5شكل 

على مبا أورده تقرير محكمبة     بنباءً   .الشبببببببببببابيبة لف تكلف قيس سبببببببببعيبد كثيراً هبذه الحباتبببببببببنبة  

مالية    يس سببببببببعيد لف تتكلف مبال نالحظ أن الحملة االنتخابية لق  ،المحاسبببببببببات المذكور أعاله

قبول التمويل العمومي   عنحيث امتنع قيس سعيد  ،رشحينالمحمالت  عكس بقية    ،تخمة

ً   ،االنتخبابيبةالخباص ببالحملبة  كمبا لف يقبدم قيس    ،التونسبببببببببيين عبدم تببذير أمواليجبب أنبه  معتبرا

ل الحملببة يعتبر مجمو  تمويببل قيس سبببببببببعيببد خالو   ،ذاتيببا لحملتببه االنتخببابيببة  سبببببببببعيببد تمويالً 

 على سبيل المثال تمثل تكلفة الحملة االنتخابية  .ينحشر  قل من بين كل الماالنتخابية هو األ

 . بالمئة من تكلفة الحملة االنتخابية للمرشح يوسف الشاهد 0.7 لقيس سعيد

ن تكلفة  إ  ،ها مقارنة بتكلفة الحملة االنتخابيةيحصببببببببل علي  تاألصببببببببوات ال وبحسبببببببباب مجمو 

 ىوأدن ين رشببحبين المتكلفة  وهي أقل  ،اردين 0.030بة لقيس سببعيد لف تتجاوز  الصببوت بالنسبب

 . اً دينار  1.980تمثل  التيرشحين من متوست التكلفة لدى كل الم بكثير

 
  .2020 أيار/مايو 12 بتاريخمقابلة  8
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منخفضبة مقابل مشباركة وإقبال  كانت مالية حملة قيس سبعيد الفة  كلأن ت  إلى ما سبب  يشبير 

 سعيد. استفاد منها قيس التيالتضامنية  يؤكد الهبة  ذاوه .جداً  ينعالي  ينشبابي

سبببببببباهف في تعاطف  ئات شبببببببببابية  قد  ،التمويل العموميقيس سببببببببعيد   عدم قبوليعتبر   كما

الوتبببببببببعية المادية  ية قتصبببببببببادواالحالته المادية  شببببببببببه اً متواتبببببببببع اً رئيسبببببببببعتباره  با  ،هكثيرة مع

خل     وهو ما،وإليهفنهف  ما عفز ايحسبا  بأنه رئيس م  ها،نفسب  الشببابحالة  بقية ية قتصبادواال

لذين برزوا في جلباب األثرياء  اهف يتلباغرشبببحين أو بقية المل  خال اً موجة من التضبببامن لصبببالحه  

ً لذين يهدرون أما  .لشراء أصوات الناخبينيرة ثك واال

هو شببباب شبببارـ في  و أحمد حسبببين العباسبببيما أورده السبببيد   صبببد  ما حصبببلعلى    شبببهديو  

لقد  لتي أجريت معه "االمقابلة على لسبببانه في   جاء الذيس سبببعيد قيادة الحملة االنتخابية لقي

  9 رة كانت غالبة".يلكن الطبقة الفقو ،الحملة االنتخابية متطوعيكانت كل الفئات ممثلة في 

 
   .2020  مار /اذار  24مقابلة يوم 9

ن للدورة االوىل لالنتخابات الرئاسية لس  - 6شكل  شحي   عدد االصوات المتحصل عليه من قبلهمو  2019نة مقاربة موارد المتر

ي  وتمويل الحمالتتقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة األحزاب 
ين االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها الصادر فن ي تشر

 نوفمت   / الثانن
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كد هذه الفكرة الناشبببت أيمن بن عمار قيس  حملة  ناشبببت سبببياسبببي شبببارـ في  ري   وهو ،كما أ

شببجعتني على    التيمن العوامل  ":  في المقابلة معه لقاحيث    ،بمدينة تونساالنتخابية  سببعيد 

يمتلكها... لقد سببببببببئمنا من أشببببببببخاص    التياالنخراط في حملته االنتخابية هي محدودية الموارد 

  .10ما بعد "دنى نتيجة  يأيصر ون المليارات في االنتخابات دون 

  ،لالنتخابات   تبرعاالتبالخصبوص من هبة شببابية تطوعية في جمع  و قيس سبعيد اسبتفاد أيضباً 

ال   آرشبح النتخابات الرئاسبية مطالب بجمع عشبرة المحيث ينص القانون التونسبي على كون 

 اً برنامجقيس سبعيد  ضبع  يلف  و .مجلس النوابفي من قبل عشبرة نواب   تبرعاتأو عشبرة    تبر 

كتفى  و لتبرعاتبل ا سبببح المجال للناشبببطين الشبببباب المتطوعين لتقديف ا  تبرعات،اللجمع   ا

لذين تمكنوا في  اقد لقي هبة شببببعبية من قبل الشببببباب  و  إليه،  تبرعاتاليرسببببال    عنوان  بوتببببع

ما  مبالرغف   ،مكتب قيس سبببعيدإلى  رسبببالها إو تبر لف أن  ثيثالو  وقت قياسبببي من جمع اثنين

 خرين. آمرشحين إلى تحويل وجهتها و  المرشح قيس سعيد برعاتلتقيل من وجود سرقة 

مختلفببة على كببل  و  ة الشببببببببببببابيببة قيبباسبببببببببيببة بكببل المعبباييركببل مببا سبببببببببب  يجعببل من هببذه الهببب

قيس سبببعيد   مسببباعدةلد الشبببباب  المشبببترـ بين كل أشبببكال تجن    جامعاللعل  و  .المسبببتويات

ا أحسببببببوا أنه كلم  ،الرغبة في نصببببببرتهو ههو ذلك الشببببببعور بالحمية تجاه ،خالل الحملة االنتخابية

ن قببل أطرا  محسبببببببببوببة على  انتقباد مو   كلمبا كبان محبل هجوم  .ةتبببببببببحيبة للمنظومبة القبديمب

  الإ   برعاته،ترقة عدد من و عند سببببببأو عند التمويل أعالم  اي سببببببواء في   ،المنظومة الحزبية القائمة

  سبببببلوكياً   مظهراً و نفسبببببياً   عد عامالً هو ما ي  و  ،لنصبببببرته  اتجندوو   ،جديةالشبببببباب   عل كانت ردة و

  .بببة المنظومببة القببائمببة رغبببة في معبباقمن جهببة أخرى  و  ،على التعبباطف من جهببة  قببائمبباً   جمعيبباً 

الناشبببطات في حملته االنتخابية في المقابلة   ىحدإ هيو بوعزيفسبببيرين ما أوردته  م ذلك  يتأكدو 

مسبببببباندته في  إلى عتها لتي د االظرو   و  بسببببببؤالها عن األسبببببببابو ،مل بهالتي جمعت  ري  الا

  خطباببه  ني كثيراً لقبد مسببببببببب  ،حبهعالن ترشببببببببب  عنبد ظهوره في التلفباز ألول مرة يأوردت "  االنتخباببات

ً  .نه يعول  قت على الشعبأو لقد أحسست أنه وحيد ،كالمهو   11." لقد مسني ذلك كثيرا

 
 . 2020  مار /اذار  26مقابلة يوم  10
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 قيس سعيد يستقطب أصوات الشباب  

بالنسبة  انتخابيكمعيار  واالجتماعية عن الحريات الفردية  ية قتصاداالالمطالب أولوية 

   للشباب

قيس سببببببعيد في الحملة    مسبببببباندةعلى ف تقتصببببببر مشبببببباركة الشببببببباب في االنتخابات الرئاسببببببية  ل

في انتخابه بشبببببببكل كثيف من قبل عموم الناخبين الشببببببببان حيث    بل تمثلت أيضببببببباً  ،االنتخابية

عدد كبير من الشبان والشابات  د ع  بل ونجح في    ،حضي قيس سعيد بأصوات غالبية الشباب

  لسياسية.اربع المشاركة م إلى في االنتخابات السابقة لف يشاركوا مطلقاً لذين امن 

أن قيس    إلى  من المهف ايشبببببببببببببارةو

سبببببببببعيبد نجح في اسبببببببببتقطباب  ئبات  

يبدو أنه نجح    حيث  ،متنوعة شبببابية

تقببببديف خطبببباب   مع    نبببباسببببببببببببببيتفي 

األسببببببببببتببببباذ    .مبتبطبلببببببباتبهبف  صببببببببببورة 

المثقف   يتحببببدث ااألكبببباديمي  لببببذي 

قادر على التحليل و  العربية بفصاحة

  شببببببجعت الشببببببباب  ،القانوني بامتياز

على  لعلياا  داتالشببببهامن أصببببحاب  

 .جعلتهف ينبهرون بصببورتهو ،انتخابه

يببتبب   االعببتببببببببار إعبببببادة    إلببى  قببونو ببهببف 

تببونببس فببي  الببحببيببببباة  و  لببلببمببثببقببف  فببي 

حيبببث يعتبرون أن الطبقبببة   ،العبببامبببة

 .ال يؤمنون باينتا  العلميو  السياسة الموجودة يسيطر عليها أشخاص غير مثقفين

بالمئة من   25من حصبد تمكن قيس سبعيد    كونسبايحصبائيات مؤسبسبة سبياما  إبناء على و 

 من قبل الجامعيين.  رشح منتخبم كأكثرالتعليف العالي  ذويأصوات 
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عدم  ل ظمن ويالت خيبات متتالية في  ىهو شبببببببببباب عان انتخب قيس سبببببببببعيد   الذيالشبببببببببباب  

 اأنجفناه التيوفي دراسبببببة العينة ية. قتصببببباداالو لمطالبه االجتماعيةمراعاة الطبقة السبببببياسبببببية 

بالمئة  70نجد أن   ،شبباب وشببابة من ناخبي قيس سببعيد في الدور األول 400ت لتي اسببتهد او

هذه الفئة  يبدو ان و  .ثابتاً  ن ال يملكون دخالً الذيمن ناخبي قيس سبببببببببعيد هف من األشبببببببببخاص 

بما   ،االسبتحقاقاتية أولى من غيرها من قتصباداالو أن االسبتحقاقات االجتماعيةتعتبر  الشببابية 

  .الحرياتو قو حالمتعلقة بال يها تلك 

انتخب قيس سببببببببعيد يؤيد الحريات الفردية )في    الذيمن الشببببببببباب   اً كبير   اً ان جفء  بالرغف من

لف    .ببالمئبة هف من مؤيبدي الحريبات الفرديبة(  88.8سبببببببببجلنبا أن    ا،أنجفنباهب  التيدراسببببببببببة العينبة  

  عدة مسببائل حقوقية مثل المسبباواة في الميراث  منمواقف قيس سببعيد   هؤالء الشببباب  فع ت

قيس  منط   و "تقبل" جفء كبير من الشبببببببببباب  أ"قبول"    إلى  يشبببببببببيروذلك   والمثلية الجنسبببببببببية.

  ات تأييد الحريات الفرديةدرج  -  8شكل 

 ل يف ناخبي قيس سعيد حسب الدخل الشهري، من دراسة المسحية التي أجراها  ري  العمتصن -  7شكل 
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غيرهبا من    واالجتمباعيبة علىيبة  قتصبببببببببباداال  لالسبببببببببتحقباقباتالقبائف على إعطباء أولويبة  سبببببببببعيبد  

  والحريات.خاصة تلك المتعلقة بالحقو   ،االستحقاقات

  بجا أعندما  سبببباواة في الميراث على مسببببألة الم قيس سببببعيد  في رد اً هذا المنط  واتببببحوكان  

 . واالجتماعيةية قتصادتدهور وتعية التونسي اال إلى مشيراً  ".حتى تجد المرأة ما ترث"

رشبببببببحين ممن أبدوا كان هناـ عدد من الم  ،أنه في نفس السبببببببيا  االنتخابي إلى وتجدر ايشبببببببارة

يؤكد    وهو ما  ،شبببببابمن قبل ال  لكنهف لف يجدوا دعماً   ،الفردية بشببببكل مطل   دعمهف للحريات

ن معيبار  إببل   ،يبة على الحريبات الفرديبةقتصببببببببببادالحقو  اال وهو أولويبة  وأشبببببببببرنبا اليبهمبا سبببببببببب   

قبل أي  يةقتصببباداالاتهف  لحاج االسبببتجابةالشبببباب في اختيار مرشبببحهف هو قدرة المرشبببح على  

 . خرآاعتبار 

 الشباب بحثوا عن مرشح نزيه 

  /كانون الثاني   14ثورة    اندال   إلى  أدت  التياألسباب    ال يخفى على أحد كون الفساد كان من أبرز

كالقضاء على الفساد من   كانو،  2011  يناير لكن  و ،الشباب في  ترة ما بعد الثورة ما ينتظرهر  ثأ

في  و مؤسبببببسبببببات الدولةبن أصببببببحوا يشبببببعرون باياب الثقة الذيخيبة األمل أصبببببابت الشبببببباب  

  ،ن في العديد من الممارسببببات غير المشببببروعة ورطيتم يعتبرونهف نالذيالفاعلين السببببياسببببيين  

بالمئة  50أبدى حوالي  حيث   ،قيس سبببببببببعيد في الدراسبببببببببة ويتأكد ذلك من خالل ما أبداه ناخبو 

تضباعف ايحسبا  لدى الشبباب  و   ،يهدد المسبار الثوري هو الفسباد الذيمنهف أن الخطر األول  

  االسببتحقاقاتحصببولهف على    تأخيرو   بكون الفسبباد هو ما تسبببب في تأخر تحقي  مطالب الثورة

 . دونهايكانوا ير  التي يةقتصاداال

كده لنا السببيد  في    واسبباهم نالذيو هو من بين الشببباب  ،  أحمد حسببين العباسببيكل ما سببب  أ

  لف يكن بالشبخصبية السبياسبية القياديةشبحه "مر  نأ إلى  شبارأ الذيو ،قيس سبعيد  ةقيادة حمل

..  .ه هو روحه النزيهةإليلكن ما يجذبك و  ،بيرلها تاريخ سببببياسببببي نضببببالي ك التيال الشببببخصببببية و 

 ً   12.في الحياة السياسية"  نفاهته هي سمة ال تجدها كثيرا

  ،أي شببهات  سباد عليها   أنفي األثناء برز الرئيس قيس سبعيد شبخصبية لف يعر   و في المقابل

  ،بمحاربة المحسبببوبية متشببببث  و  ،متشببببث بمحاربة الفسبببادو  ،فه عن المناصببببيعر  بتعف   بل

ال    الببذيعلى القببانون أن يكون كببالموت  "  :لطببالمببا رددو  ،على انفبباذ القببانون على الجميع  مازعببو
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 ً المناسببات بتصباريح نارية اسبتهد ت الطبقة  من قد برز قيس سبعيد في عديد  و  ." يسبتثني أحدا

بالتالي يمكن  و  .العبث بقوت التونسبيين" وإياهف بالتورط في الفسباد "  متهماً   ،السبياسبية الحالية

أجهفة الدولة   يوظفال  و   ،أن الشببببببباب قد بحثوا عن مرشببببببح نزيه يؤتمن على الدولة سببببببتنتا اال

 .لخدمة مصالحه الشخصية

هل كان التعويل على الشباب خيار استراتيجي من  

 المرشح قيس سعيد؟
س  ي  ان ق ،محدودية مشاركة الفئة الشبابية في االنتخابات وبالرغف من ،وأشرناكما سب  

المشاركين في الدور األول من   الناخبين الشبان من أصوات عدد  ركبأ  استحوذ علىسعيد 

حاالنتخابات مقارنة ببقية ال   ين.مرش 

  غيرها؟دون  يهاعلد عه للرهان  الذيوما هذه الفئة  كان منذ البداية مستهد اً  ولكن هل 

  ل  د في ج  اء على ما ور بنو لكن من المؤكد ،هذه األسئلة نعة طعافي الحقيقة ال توجد إجابات ق

  .ب الشبابية كانت حاترة بقوة في خطاب قيس سعيد السياسين المطالإ   ،المقابالت

اشتال  الذيطبيعة مهنة قيس سعيد   ،الشباب والتوجه نحوهذه العالقة مرد    كونيوقد 

بهف،  وثيقة  رابطة  أوأنش ،مباشر معهف  على تما جعله  وهو ما ،لسنوات طوال في الجامعات

كده لنا كل المشارك هو ماو لقد  ": ذلك بقولها نع قد عبرت سيرين بوعزيف  .لينالمقاب  ين أ

 ري  حملة  هو شاب من و ،يمن بن عمارأ  وحتى السيد ." اً عر ته في الجامعة لقد كان رائع

ي االستبيان للمخاطر  - 9شكل 
ن فن ي امن الدراسة المسحية ، تواجه االنتقال الديمقراطي  التيتقدير المشاركي 

 نجزها فريق العملألتر
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كد ،قيس سعيد االنتخابية "لقد التقينا في ملتقى خار  الجامعات في  :نفس الفكرة بقوله أ

 .13" يستمتع بالنقاش مع الشباب  ولقد كان  ،يروالية المنست

 قد  .ل عدم القدرة على استنتا  نواياهظالمعالف في تحة واهذا السؤال غير  نتبقى ايجابة ع

االنتخابي  لثقل ل واعياً  وقد يكون ،تكون قناعة شخصية بقيمة الشباب في مشروعه السياسي

  .والتمحيصمن النظر  اً طلب مزيدوتتايجابة صعبة المنال   تبقى .عليه راهن   ،للشباب 

 خاتمة  

ً آحملت الثورة التونسية  االتكبيرة للشباب التونسي  ماال   يقتصادن الوتع االيتحسإلى   و 

النخراط في الحياة ارا ضة و منعفلةلت ظلكن هذه الفئة و ،الوتع االجتماعيه ئورامن و

  /كانون الثانيفي تونس منذ  يةطبع الحياة السياس الذيبالرغف من مناخ الحريات  ،السياسية

 .   2011 يرينا

شهدتها تونس بعد   التية بدت جلية في مختلف المحطات االنتخابية يالسياس عدم المشاركة

ة التونسية في استمالة  السياسيلف تنجح القوى و ،كبيراً  شبابياً  حيث سجلت عفو اً  ،الثورة

 هذه الفئة. 

في المشاركة السياسية   هاماً  اً مثلت حدث ، في تونس 2019لسنة  المبكرةاالنتخابات الرئاسية 

ذلك أن نسبة الناخبين الشبان   ،من حيث المشاركة الكمية للشباب  ليس ،للشباب في تونس 

نيل غالبية من حيث استطا  مرشح وحيد   ،نما من حيث نوعية المشاركةإو ،لف تتطور كثيراً 

دهف  ا ة شبابية حوله من خالل تجن  استطا  خل  التفو بل ،أصوات الشباب في االنتخابات

 .لحملته االنتخابية بصفة تطوعية

خطابه ف  كي   ،لمشاغل الشباب التونسي عميقاً  سعيد أبدى  هماً يبدو أن قيس و  هذا

شاركهف غضبهف على المنظومة السياسية  و  ،ية قتصاداالو االجتماعية لباالمطمع السياسي 

 .  رادتهف محور الحكفإ يه وعدهف ببناء سياسي جديد تصبح و ،البائدة

قيمة مشاركة الشباب في  قد جاءت هذه المشاركة الشبابية في االنتخابات الرئاسية لتؤكد و

كتساب ثقل  و الحياة السياسية لقدرة هذا الرصيد الديمارافي على قلب موازين القوى ا
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حيث   كما عكست هذه التجربة قيمة المشاركة الشبابية في الحياة السياسية من .سياسي

 مركف صناعة القرار .   إلى لبااالرتقاء بهذه المطو الشباب الفعلية لبامط بلورة

على اعتبار تعلقها بشخص   ،ال غير عرتياً  نها تبقى حدثاً إ  ،لكن بالرغف من هذه التجربةو

لمستقبل المشاركة  أمالً هو ما يجعل من نجاح تجربته في الحكف و ،قيس سعيد ال غير

 . ة السياسيةالشبابية في الحيا

للشباب تمثل دعوة لمكونات المجتمع السياسي التونسي للتفكير  ر ية  ظالن هذه الصحوة إ

العام قائمة على  في إدارة الشأن و دما  هذه الفئة في الحياة السياسيةإ ليات جديدة تضمن آفي 

ين للخطاب  دورهف في العملية السياسية من مجرد متلق  ز ابر إو تجديد الخطاب السياسي

تبقى االنتخابات الرئاسية لسنة   وإلى أن يتحق  ذلك، مشاركين في تشكيله. إلى السياسي

 صحوة عابرة من ركود متواصل.   2019
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