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الديمقراطية في مختلف
ة
سات
دعم وتعزيز المؤسس
غير حكومية ،غيير حزبية وغير ربحية ھدفھا عم
طني ھو منظمة غ
المعھد الديمقراطي الوط
شاركة المواطنين واالنفتاح ومحاسسبة الحكومات.
لعالم من خالل مش
أنحاء الع
منذ انشااء المعھد الديمقراطي الوطني سنةة  1983عمل ھذاا األخير مع شرككاء من  125بلدا ووإقليما على جمع مختلف االفراد ووالمجموعات
الديمقراطي التي يمكن
ي
أفضل الممارسات الدوولية في مجال التلتطور
ل
خبرات .ويستفيد ششركاؤه من
ف والتجارب والخ
الفكار والمعارف
لتبادل اال
جنسيات" ليؤكد أننه رغم عدم وجوود نموذج وحيد لللديمقراطية،
أن يك ّيفووھا مع االحتياجاات الخاصة لبلداننھم .ويأتي ھذا اللمنھج "متعدد الج
بين المواطنين
كما يعمل المعھد عللى تشجيع إنشاء قنوات اتصال ن
ساسية التي تتقاسممھا كل االنظمة الديمقراطية .ا
توجد بععض المبادئ االس
َ
المواطنين.
.
سين نوعية الحياة للجميع
المنتخببين ،فضال على تتعزيز قدرة ھذه األخيرة على تحس
سات السياسية واللمسؤولين
والمؤسس
على درجة من الوعي والفاعلية ،لھھم قدرة على التتعبير وابراز
مشاركةة المواطن :لكي تنجح الديمقراطيية ،ال بد من وججود مواطنين ى
برامجه المدنية بما
من  13000مجموعة مدنية .ف ج
ى سنوات عمل الممعھد مع أكثر ن
عي ومحاسبة الحككومة .وعلى مدى
مصالحھھم والعمل الجماع
جج حول القضاييا وتقديمھا ومراققبة الميزانية
صويت وبناء الحج
ت والجھود المبذذولة لتشجيع التص
ك التربية المدنية وبرامج التصويت
في ذلك
َ
صل بين المواطن والمنتخب.
ساعد ھؤالء المواطنين على القيام بدور نشط في اللعملية السياسية ووالعمل كحلقة وص
ومراقبةة عمل الحكومة تس
جتماعية الناس عللى المشاركة
سائل اإلعالم االج
والھواتف المحمولة ووس
ف
الديمقرااطية وتكنولوجيا المعلومات واالتتصاالت :تشجع ا إلنترنت
بشكل أككبر في السياسة بطرق أكثر ابتتكارا وتشاركية .وقد كان
نولوجيات الجديدة كجزء من التطور
ت
خدام التك
المعھد رائدا في استخ
د
مساءلة الحكومات ح
ة
ظيم والتعبئة من أجل زيادة
ت التوعية والتنظ
طي إذ ساعد موااطنين على تطويير وصياغة أدوات
الديمقراط
وفتح آفاق أوسع
أمام مباددرات المواطنين للتغيير السياسي واالجتماعي.
ھو يساعدھا على تعزيز ھيئاتھا االبرلمانية والرقاببة التشريعية
سلطات التشريعيةة في العالم .و و
الحكم الديمقراطي :يعملل المعھد مع الس
كما يساعد مختلف االوزارات ودواويين الوزارات
الت المحلية .ا
ن الداخلية ونفاذ الجمھور إلى المععلومة ولجان االننتخابات واالتصاال
والقوانين
على العمل بشكل أفضل ،ليكونوا أقرب للجمھور ويستمعوا له .ويددعم المعھد الديمققراطي الوطني أأيضا الجھود
األولى وورؤساء الدول ع
حسين تلبية احتياججات مواطنيھا.
التي تبذلھا السلطات اإلقلليمية والمحلية لتح
صالح القوانين
تثقيف الناخبين وإص
على تدريب و ف
االنتخاباات :يعمل المعھد جنبا إلى جنب ممع األحزاب السيياسية ومنظمات المجتمع المدني ع
ّ
مسؤولياتھا وشرعيتھا.
ا
أن تزرع الثقة في ھذه الحكومات ووتعزز
ى جميع مراحل االقتراع .ومن شأأن ھذه البرامج ن
االنتخابيية واإلشراف على
إلشراف على
مليوني مواطن لإل
بلدا قامت بدورھا بتعبئة أكثر من مل
الف في  74ا
وقد عملل المعھد مع أكثر من  300مجمموعة مدنية وائتال
نزاھة االنتخابات  ،وأأدى أكثر من 00
ة
ت األحزاب السياسسية لتعزيز
شراكات مع مئات
االنتخاباات .كما أسّس ش
 10بعثة مراقبة انتخابات في
نحاء العالم.
جميع أنح

طية الداخلية
طالقا من اإلجراءات الديمقراط
األحزاب السياسية انط
ب
ب السياسية :يععمل المعھد معع شركائه على تكوين
األحزاب
عمل المعھد مع أكثثر من 720
خابات وتطوير اللبرامج والعمل الميداني .وفي ھھذا الصدد ،ل
صوال إلى االنتخ
واختيارر المرشحين وص
المشاركة بنشاط في
ة
للمواطنين فيھا
ن
انفتاحا يمكن
ا
سية أكثر
منظمة وحزب سياسي في أكثر من  880بلدا من أجل خلق بيئات سياس
العملية الديمقراطية.
ميز المعھد الديمقرراطي الوطني برريادته في مجال تعزيز مشاركة اللمرأة في الحياة االسياسية .فالعديد من البرامج
المرأة ففي السياسة :يتمي
ت سياسية تعتبر الد
ص ّمممت سواء لبيئات
المبتكرةة التي وضعھا الممعھد ،والتي ُ
لديمقراطية فيھا نااشئة أو بيئات تععتبر الديمقراطية ففيھا راسخة،
ئدات أو كمواطنات مطلِعات .تھ ّيئ ھذه البرامج
حزاب السياسية ووالمجتمع المدني كناشطات وقا ت
س المنتخ َبة واألح
تشرك النساء في المجالس
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للمرأة بيئة تستطيع من خاللھا مناقشة القضايا السياسية وتترشح و ُتـنت َخب لمناصب ذات مسؤولية وتحكم بفعالية وتشارك بشكل كامل في
جميع جوانب حياة المجتمع والسياسة.

مقدمة
كانت حركة االحتجاج التي شملت جميع أنحاء البالد وأدّت إلى سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم 14
جانفي  ،2011ھي األولى من نوعھا في العالم العربي .فمن خالل الشبكات االجتماعية ،وخاصة الشبكة االجتماعية فايسبوكّ ،
نظم
الشباب في جميع أنحاء البالد أنفسھم بعيدا عن الھياكل السياسية التقليدية ،مثل منظمات المجتمع المدني أو األحزاب السياسية .وبالتمرّ د
على سنوات من الظلم والضائقات االقتصادية والبطالة والحرمان من الحريات األساسيةّ ،
مثل الشباب التونسي بمختلف شرائحه
االجتماعية واالقتصادية والسياسية محرك التغيير الذي اجتاح البالد.
الھدف :اعترافا بالدور المركزي الذي لعبه الشباب في تونس خالل األحداث التاريخية ،أجرى المعھد الوطني الديمقراطي
دراسة نوعية في مدن مختلفة من أنحاء تونس بين  11و  24مارس  2011ليرى كيف ينظر الشباب إلى ماضي وحاضر ومستقبل
بالده .وتقدّم نتائج ھذه الدراسة ،التي نوجزھا فيما سيأتي ،لمحة عن النظرة التي يحملھا الشباب التونسي على األحداث األخيرة والتحول
الديمقراطي والنخب السياسية والفرص المختلفة للمشاركة في الحياة السياسية .وتھدف ھذه النتائج إلى إطالع المسؤولين التونسيين،
سواء منھم أعضاء الحكومة االنتقالية أو األحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني ،على الفروق الدقيقة وراء آراء ھؤالء الشباب.
إنّ ھذه المعلومات ق ّيمة ألنھا سوف تسمح للسياسيين بتلبية احتياجات الشباب أثناء ھذه المرحلة االنتقالية السياسية الحسّاسة.
وكلف المعھد الديمقراطي الوطني مكتب أمرود لالستشارات بإجراء ھذه الدراسة في تسع مدن .وأمرود ھو مكتب استشاري متخصص
في أبحاث السوق واستطالعات الرأي ،ويعمل في تونس والجزائر .وھو ينضوي لمجموعة البحوث )ا نسومار .(ENSOMAR
واستعان المكتب باختصاصية في البحوث النوعية من أجل تنسيق الدراسة .كما عملت ھذه االختصاصية مع مركز قديم للحوارات
الجماعية أنشأه المعھد في المغرب .ولئن أجريت دراسات كمية عديدة منذ جانفي  2011فإن ھذه الدراسة ُتع ُّد الدراسة النوعية األولى
حول القضايا السياسية في تاريخ تونس ،إذ لم يكن يسمح إلجراء بحوث حول اآلراء الحرة زمن حكم بن علي .وبالنسبة إلى المعھد
الديمقراطي الوطني ،الذي حافظ على وجود ميداني دائم في تونس منذ قيام الثورة ،فإن ھذه الدراسة تمثل مبادرة رائدة من شأنھا أن تكون
دليال الستطالعات الرأي المستقبلية التي يعتزم المعھد القيام بھا لتحليل مواقف التونسيين من االنتقال السياسي الذي يتطور شيئا فشيئا.
نتائج مجموعات التركيز تكشف عن وجھات نظر الشباب التونسي ،وكيف يرون أن بالدھم االتجاه وشرح ھذه التصورات.
وتظھر نتائج الحوارات الجماعية طريقة تفكير الشباب التونسي وكيف يتصوّ رون االتجاه الذي تسير فيه بالدھم ويشرحون ھذه
التصورات.
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المنھجيةّ :
مارس  2011عشر حلقات نقاش
طي الوطني بين  11و  24س
نظم المعھد الديمقراط
جماعية في تسسع مدن حسب تووزيع جغرافي وواسع :تونس )حلققتي نقاش( وبنزررت وسوسة
والقيروان وسييدي بوزيد وصفااقس وقابس وناببل والكاف .وقد تم اختيار ھذه اللمدن اعتمادا
على مؤشر عددد السكان والثقل االقتصادي والمووقع الجغرافي والددور الذي لعبته ھھذه المدن في
وجانفي  .2011وللحص
ي
أحداث ديسمبرر 2010
صول على آراء أوولئك الذين كانت لھم مشاركة
طالة ،تألفت كل ممجموعة من سبععة إلى عشرة
أكثر في االحتججاج والذين تضررروا أكثر من البط
الجنسين إلى ٪ 55
ن
 25و 30سنة .وت ّم توزيع
أشخاص بين ذككور وإناث تتراووح أعمارھم بين 5
من الذكور و5
من بين معايير
عاطلين عن العمل .و ن
ن
 ٪45من اإلناث ووكان  ٪36من الممشاركين
انتقاء المجموععات التي اعتمدھا المعھد الديمقر
قراطي الوطني ھھي اختيار المشااركين الذين
بوك .وبعد اختيار اللمشاركين ت ّم
جتماعي فايس ك
ظمين للموقع االج
يعتبرون من اللمستخدمين المنتظ
وساط االقتصادية
بين الجنسين والتوززيع األوسع بين اللمناطق واأل ط
إعادة فرزھم ممراعا ًة للتكافؤ ن
واالجتماعية واالمستويات التعليممية والمھن المختللفة.
وقد ّ
ضوعات المطروحة والمناخ السيااسي الراھن مشااكل وعقبات
مثل الطابعع الحساس للموض
رنا في بعض األح
مفاجئة أمام إنججاز ھذا المشرووع .إذ اضطر ا
حيان لتأجيل المحاادثات بسبب
المدن الداخلية .ورغم نجاح عملية االننتقاء في ھذه
في العديد من ن
الحالة األمنية غغير المستقرة ي
كانت ذات أھمية
المناطق فإنھا ككانت عملية معقددة بشكل خاص ووذلك ألن مواضييع المناقشة ت
خاصة وصعبةة بالنظر إلى الدوور الذي لعبته ھذذه المدن في الثوررة .وباإلضافة إللى ذلك فھذه
طالعات الرأي التتي كانت تجري بصورة شبه
على دراسات استط
المناطق لم تكنن معتادة مطلقا عل
الوطني مع مكتب
ي
األرضية عمل المعھد الدديمقراطي
ة
لمدن الساحلية .ووفي ھذه
حصرية في الم
أمرود بشكل وثثيق للتغلب على ھذه العقبات.

عملية استطالع اللرأي وتعتمد
حلقات االنقاش الجماعيةة :تع ّد حلقات النققاش الجماعية أد اة بحث نوعي أككثر منه ك ّمي .وھھي تأتي لتك ّمل ع
اآلراء وھو ما ال تستط
ء
شف ھذه الحلقات
خذ عينات علمية ممن السكان .وتكش
على أخ
طيع استطالعات الرأي أن تقدمه .وتم ّكن ھذه
ت ثراء في
نظر المشاركين من خالل التبادالت الموجّ ھة والمفتووحة .وعالوة
الحلقات ص ّناع القرار من فھم الدوافع واالمشاعر والقيم ووراء وجھات ر
ة
ت إالّ صورة فوريية لآلراء أثناء التتعبير عنھا .ونظررا لحيوية ال
ك ،فإن نتائج ھذه المناقشات ليست
على ذلك
مرحلة االنتقالية التي تممر بھا البالد
التقرير ال تمثل إالّ
ر
فإنّ الرأأي العام في تذبذذب دائم حسب ررد فعل المواطنينن تجاه التغييرات واألحداث المتعااقبة .ولذلك فإنّ ننتائج ھذا
س  2011إلى نھاايته.
طالع ،أي من منتتصف شھر مارس
اآلراء إ ّبّان إجراء االستط
ستخدم دائما
ت نظر الشباب اللتونسي الذين شارركوا في ھذه الدرراسة .كلمات مثل "الشباب"و "الشبباب التونسي" تست
يعكس ھھذا التقرير وجھات
شاركين.
للتعبير على مواقف المش
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االستنتاجات الرئيسية
استنادا إلى سلسلة من عشر حلقات نقاش جماعية التي أجريت في شھر مارس  ،2011يستكشف ھذا التقرير وجھات نظر
ّ
وتتمثل
الشباب التونسي حول مواضيع األحداث األخيرة التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بن علي والتحول السياسي الجاري.
االستنتاجات الرئيسية في ما يلي:
الشباب التونسي يرغب فعال في المشاركة في عملية التحول الديمقراطي في بالده لكنه ال زال متحفظا حول التسھيالت
المتاحة .وأعرب المشاركون باإلجماع تقريبا على رغبتھم الحقيقية في المشاركة في عملية التحول السياسي في تونس ،وال س ّيما من
خالل التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي المزمع عقدھا في  24جويلية  .2011ويرى الشباب ،الفخور بدوره في إسقاط نظام
الرئيس بن علي ،ھذه المشاركة بأنھا الخطوة المنطقية التالية ويريد أن يرصد بدقة عملية االنتقال السياسية الجارية .ولكن يشعر ھذا
الشباب بالقلق إزاء العملية السياسية ودور النخبة فيھا .وھو يعرب عن شكوك تجاه بعض األفراد المح ّددين واألحزاب السياسية
ومنظمات المجتمع المدني التي تحاول استغالل الثورة ألغراض شخصية .وربّما يعود ھذا التردد إلى فترة طويلة في الماضي من
استبعاد للشباب ،ولمعظم التونسيين ،من المشھد السياسي ،وھي ظاھرة يرى أنھا ما زالت موجودة إلى ح ّد ما في ھذه الفترة االنتقالية .وال
تتم ّتع األحزاب السياسية التي تم تحييدھا وتھميشھا في النظام القديم بسمعة جيدة في أوساط الشباب .ورغم أن منظمات المجتمع المدني
ھي أفضل حاال ،فإن الشباب ال يزال متر ّددا في دعم أي مؤسسة مھيكلة.
"التصويت ھو وسيلة لجعل صوتنا مسموعا ودليل على أن الثورة نجحت"
)مواطنة  ،تونس(
"أشعر أنني ألعب دورا في ديمقراطية وطنية".
)مواطن ،قابس(
"في ھذه المرحلة ،أعتقد أننا نحتاج إلى زيادة الوعي السياسي".
)مواطنة ،تونس(
يعتقد عدد كبير من الشباب أن بالدھم تسير على الطريق الصحيح ،ولكن كثيرين آخرين ال يريدون أن يخدعوا أنفسھم بتراجع محتمل
وعبّروا عن الحاجة إلى االنتظار قليال على المدى القريب والمتوسط .وتعتبر اإلطاحة ببن علي حدثا ايجابيا وھاما ومصدرا رئيسيا
للتفاؤل من شأنه أن يكرّ س ممارسة الحرية ويم ّھد الطريق لتشكيل حكومة تستمع إلى الشعب .وأكد المشاركون على قوة المواطنة التي
اكتشفھا التونسيون وإرادة االستثمار في مستقبل البالد لضمان مستقبل أفضل.
"إذا كنا قادرين على اإلطاحة ببن علي ،فنحن قادرون على بناء بلدنا .لدينا رجال ونساء قادرين على وضع البالد على المسار الصحيح".
)مواطنة ،الكاف(
"أشياء كثيرة قد تحسنت ولكن األھم من ذلك ،أصبح صوتنا اليوم مسموعا"..
)مواطن ،قابس(
و ُتقلِّص من ھذا التفاؤل رؤية واقعية وبراغماتية للوضع االقتصادي واألمني ،وھما مجاالن مھمّان يرى المجيبون أنھما قادران على
التحسن ولكن لم يتم فعل شيء في ھذا الصدد .أما حالة التشاؤم فمردّھا أساسا إلى الحالة غير المستقرة والمضطربة التي شھدتھا البالد
شھرين فقط بعد الثورة .وفيما يتعلق باألمن ،يشجب الشباب حالة عدم االستقرار المستمرة وارتفاع معدالت الجريمة الناجمة جزئيا عن
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إطالق سراح السجناء خالل الثورة .ورأى البعض أن الثورة قد قوّ ضت االقتصاد وأبعدت االستثمارات األجنبية عن البالد .وبوجه أعم،
يش ّكك بعض الشباب في األبعاد الديمقراطية للبالد وفي التصور الخاطئ الذي يحمله البعض عن الحرية والديمقراطية.

"اعتقد أن البالد سائرة في االتجاه الخاطئ .الناس فقدوا الثقة في حكومتھم ويتظاھرون كلّما أرادوا شيئا ،ولكن ھذا ال يؤدي إالّ إلى تعطيل
عمل الحكومة".
)مواطن ،تونس(
"أنا متشائم قليال :لقد حققنا ثورة وأطحنا بدكتاتور ولكن المشكلة ھي في عقلية الناس .إنه ألمر صعب ،فالناس يرون الحرية والديمقراطية
بشكل مختلف وال يعرفون معناھما الحقيقي".
)مواطنة ،الكاف(
"نحن نسير في االتجاه الخاطئ ،ال يوجد لدينا شيء ملموس ،إالّ الوعود والتھم الخيالية".
)مواطن ،تونس(
ويتفق كل المشاركين في الحلقات الجماعية على أن الشباب ھم من أشعل فتيل األحداث السياسية في حين يبقى دور الجھات السياسية
الرسمية مثيرا للجدل .أما الفساد والبطالة والقمع السياسي فكانت من بين أھم العوامل التي اعتبرھا الشباب سببا في اندالع الثورة .ونقل
المشاركون مشاركتھم الشخصية في المظاھرات واالعتصامات واستخدام الشبكة االجتماعية فايسبوك لعرض وتبادل ملفات الفيديو
والمقاالت كمساھمة منھم في الثورة .ويرى أغلبھم أنّ االعتصامات والمظاھرات ھي وسائل ديمقراطية مشروعة لتحقيق أھداف
سياسية ،في حين يرفض البعض منھم التظاھر من أجل المصالح الشخصية ويقولون إن االعتصامات ال ينبغي أن تمنع الناس من العودة
إلى العمل.
"شخصيا وحتى  13جانفي لم أشعر أ ّنني طرف معنيّ  ،وكنت ح ّتى على اقتناع بالخطاب األخير للرئيس بن علي .أما في اليوم التالي فقد
خرجت للتظاھر وكنت مقتنعا بما كنت أفعله في ذلك اليوم"
)مواطن ،سوسة(
"عندما أش ّغل حاسوبي وأتقاسم مقاطع الفيديو التي أجدھا على الشبكة االجتماعية فايسبوك ،فھذا يعني أنني أشارك في الثورة".
)مواطن ،القيروان(
"كان الناس في حالة غليان داخلي وكانوا يتس ّترون بالصمت ،لقد كانوا كبركان ينتظر فقط عالمة لينفجر".
)مواطنة ،الكاف(
"لقد كانت اإلنترنت والفايسبوك المحركات الرئيسية للثورة .قبل خمس سنوات ،كانت لدينا نفس المشاكل التي نعانيھا اليوم ،لكننا لم
نستطع التواصل .وكان من المستحيل تنظيم احتجاجات في الشوارع".
)مواطنة ،سوسة(
تتفاعل أغلبية الشباب التونسي إيجابيا مع فكرة الديمقراطية ،وھي متفائلة بشأن آفاق التحول الديمقراطي .وترتبط الديمقراطية ارتباطا
وثيقا بحر ّية التعبير وتبادل وجھات النظر .ويتحدث الكثير من الشباب عن صحوة سياسية بصدد التبلور في الوقت الذي يندمجون فيه في
العملية السياسية و ّ
يطلعون على الخيارات المتاحة لھم .كما ع ّبر بعض المشاركين عن قلقھم من أن الناس يسيئون فھم الديمقراطية
ويسيئون استخدام الحريات الجديدة .وأثار المشاركون في جميع المناطق مسألة عدم وجود ثقافة سياسية بعد عقود من القمع شجعت
الحكومة خاللھا المواطنين على االنشغال فقط بمواضيع مثل الموسيقى أو الرياضة إلبقائھم بعيدا عن السياسة .ويدرك الشباب أن االنتقال
إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية يتطلب التطوير التدريجي للثقافة والوعي السياسي في تونس.
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"لقد الحظت أن الناس أصبحوا ال يتابعون العروض الموسيقية أو كرة القدم ،بل أصبحوا أكثر اھتماما بالسياسة .خالل وقت قصير،
سيصبح التونسيون أكثر وعيا سياسيا وسيطرحون أسئلة عن مكانتھم في العالم".
)مواطن ،نابل(

"بعض الناس ال يفھمون معنى الحرية ،وھذا يقودنا إلى الفوضى".
)مواطنة ،نابل(
"لقد تحملنا الكثير من اإلحباط والقھر .ال يمكننا تحقيق الديمقراطية مع عقلية من ھذا القبيل".
)مواطنة ،تونس(
ورغم االعتراف بوجود تحسن نسبي في الوضع األمني خالل الشھرين الماضيين ،فإنّ عدم ثقة المواطنين في جھاز الشرطة يتجلّى
كمصدر رئيسي للقلق .ومر ّد ذلك ھو الدور التاريخي الذي لعبته الشرطة كأداة قمع بأيدي الحكومة تضاف إليھا أعمال العنف التي
ارتكبتھا خالل الثورة .ورغم ذلك ،يشعر المشاركون بالقلق إزاء الفراغ األمني وارتفاع عدد السرقات والسطو .ويعزى جزء كبير من
انعدام األمن في البالد لمحاولة أعضاء النظام السابق زرع الفوضى .ورأى البعض أن العالقات مع الشرطة قد تحسنت نوعا ما وأنھا
أصبحت ترعى حاجات المواطنين .وفي المقابل ،ھناك تحيّز ايجابي للجيش ألنه رفض أوامر حكومة بن علي إلطالق النار على
المتظاھرين .كما تمّت اإلشادة بحل البوليس السياسي باعتبارھا خطوة إيجابية.
"كنا من قبل نعيش بأمان في قابس ونستطيع العودة إلى ديارنا حتى الساعة  3صباحا من دون خوف  ،أما اآلن فنحن خائفون".
)مواطنة ،قابس(
"]ھناك[ فوضى عارمة ،وخلط كبير  -نحن ال يمكن أن نثق في الحكومة".
)مواطن  ،نابل(
ال زال الجانب االقتصاد مصدر قلق كبير في جميع أنحاء البالد .ورغم تأكيد كل المشاركين على أن سالمة االقتصاد ھي األولوية ،فإن
بعض المدن  -بنزرت ونابل وقابس وسيدي بوزيد -كانت أكثر تشاؤما حول تطور الوضع االقتصادي .وكانت المخاوف ذات الطابع
االقتصادي تتمحور اغلبھا حول البطالة وأزمة قطاع السياحة وارتفاع األسعار وكثرة اإلضرابات وتأثير األحداث السياسية واألمنية في
القطر الليبي المجاور .أما الشباب األكثر تفاؤال فقد ش ّددوا على تفكيك شبكات الفساد التي كانت تديرھا األسر الحاكمة ويرونھا كعامل
محتمل في اجتذاب االستثمار األجنبي .كما تم تسليط الضوء على دور الفئات التونسية الشابة والمتعلمة في تحقيق التنمية االقتصادية
المنتظرة .وشدد المشاركون من المدن الساحلية مثل سوسة ونابل وقابس على الحاجة إلى زيادة االستثمار األجنبي ،في حين أ ّكد
المشاركون من الكاف وتونس وسيدي بوزيد على ضرورة إنھاء اإلضراب والعودة إلى العمل.
"إن انتشار المظاھرات واإلضرابات تھدد االقتصاد وال يشجّ ع المستثمرين .قال لي أصدقاء يعملون لدى صينيين أنه بعد رؤية
االضرابات المتكررة قرر الصينيون إغالق شركتھم في تونس".
)مواطنة ،بنزرت(
"في صفاقس ،أغلقت العديد من الشركات بسبب االحتجاجات .الكل يدافع عن مصالحه الخاصة "
)مواطنة ،صفاقس(
"في رأيي ،يجب علينا بذل المزيد من التركيز على التصدير لتطوير االقتصاد".
)مواطن ،صفاقس(
كما يعترف الشباب التونسي بوجود الالمساواة واالنقسامات الجھوية .وعبر كل المدن التي زرناھا ،تمت في كل مناقشة جماعية
التركيز على التفاوت الكبير في التنمية بين المناطق الساحلية الغنية والمناطق النائية ،وتم اعتباره كسبب رئيسي إلندالع الثورة .وإلى
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جانب اعتبار التفاوتات مسألة تستوجب المعالجة الفورية ،شدّد الذين شملھم االستطالع في المناطق الساحلية مثل تونس وسوسة وبنزرت
وصفاقس ونابل على البطالة وانعدام األمن اللذان يع ّمان البالد بأكملھا .وتحدّث المشاركون من سيدي بوزيد وقابس والقيروان والكاف
عن االستبعاد المتعمد للمناطق الداخلية من قبل النظام السابق والذي استمر إلى ما بعد الثورة .ويتمثل ذلك في التسبّب في انتشار الفساد
والتھرب من معالجة القضايا الملحة مثل البيئة والبطالة ،أضيف إليھا مؤخرا فرض حكام من مناطق أخرى .ورغم ھذه االنقسامات،
أظھر الشباب تضامنا ال مثيل له عبر المناطق وأعربوا عن استعدادھم للتصدي لعدم المساواة في التنمية التي ال تزال قائمة.
"ھناك بعض العقليات 'الجھوية' التي يھتم كل واحد فيھا بمنطقته فقط .قابس ھي الوالية الوحيدة التي ال تتمتع بأي اھتمام خاص ويجب
علينا أن ُنسمع صوتنا".
)مواطنة ،قابس(
"ال يجب أن نكون جھويين ونقول 'ھذا من القصرين وھذا من سيدي بوزيد وما إلى ذلك إذا فلن نصوّ ت لصالحه' .يجب أن نصوّ ت
لألفكار وليس للناس".
)مواطن ،سيدي بوزيد(
"أثناء الثورة  ،لم يتوقف بعض االشخاص على نشر أنباء كاذبة عن بعض المناطق والجھات على الفايسبوك لزرع الفتنة .نسختھا كلھا
ونشرتھا للفت انتباه الجميع"
)مواطن ،الكاف(
"في سوسة ،كان سلوك الناس أثناء الثورة أكثر حذرا من المناطق األخرى مثل صفاقس وتونس والجنوب ،الخ .ويرجع ھذا ربما إلى
حقيقة أن معظم المستثمرين في تونس ھم من سوسة ولھم صلة بشكل أو بآخر بعائلة بن علي".
)مواطنة ،سوسة(
"عندما أطلب قرضا من البنك ،يطلبون مني تقديم ضمان ألني من سيدي بوزيد ،ولكن إذا كنت من صفاقس او من منطقة أخرى ال يطلب
منك شيء".
)مواطن  ،سيدي بوزيد(
عرف كثيرا اليوم في
أما األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فقد تعرّ ضت للقمع طويال في ظل الرئيس بن علي لذلك ھي ال ُت َ
صفوف الشباب .و ُتعرف ھذه المكونات أساسا بالشخصيات التي تقودوھا .عندما تم االعتراف باألحزاب ،كان ھناك كثير من االلتباس
حول تسمياتھا وبرامجھا ومواقفھا .وعندما نطلب من الناس أن يذكروا بصفة عفوية بعض أسماء األحزاب فھم يذكرون اسم الحزب
الحاكم السابق 'التجمع الدستوري الديمقراطي' وحزب النھضة الذي حصل مؤخرا على ترخيص والذي يعود بقوة .ولئن كان التجمع
الدستوري الديمقراطي يشھد إدانة جماعية النتمائه للرئيس بن علي ،فإن حزب النھضة اإلسالمي يثير نقاشات عديدة حول دوره
السياسي.
على الصعيد اإلقليمي ،وحتى لو كان للشعب دراية محدودة باألطراف السياسية الفاعلة ،توجد ثالثة أطراف تتميز برؤية واسعة وھي
االتحاد العام التونسي للشغل وحزب النھضة والحزب الديموقراطي التقدمي .وكان ھناك حزبان ّ
مثال المعارضة خالل حكم بن علي –
وھما التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي  -شھدت صورتھما اھتزازا كبيرا من خالل مشاركتھما في الحكومة االنتقالية األولى بعد
الثورة ،وقد ذھب البعض إلى ح ّد اتھامھما بالتواطؤ مع النظام السابق .وأعرب المجيبون عن رغبتھم في رؤية األحزاب السياسية تكسب
بوضوح من خالل المشاركة في المناظرات التلفزيونية والزيارات الميدانية.
" يقتصر وجود األحزاب السياسية على تونس العاصمة ،تاركة المناطق الداخلية من البالد التي انطلقت منھا الثورة".
)مواطن ،سيدي بوزيد(
"يتعين على األحزاب السياسية الخروج لمواجھة الشعب ،وتوزيع النشرات وزيارة الواليات".
)مواطن ،نابل(

9

أصوات ثورة :حوارات مع الشباب التونسي
"ال أحد يستطيع أن يسمّي حزبا سياسيا واحدا ألننا نفتقر للثقافة السياسية".
)مواطن ،سيدي بوزيد(

ال يثق الشباب التونسي في النخب السياسية .وأعربت كل مجموعة عن سخطھا وتخوّ فھا من الذين يقدمون أنفسھم كقادة للثورة بغرض
االستفادة منھا .حتى التكتالت السياسية التي ال يطعن في معارضتھا لنظام بن علي نعتت باالنتھازية ومحاولة مصادرة الثورة م ّمن
قاموا بھا ،وعلى وجه التحديد الشباب .وفي السياق نفسه ،تعرضت األحزاب التي انضمت إلى الحكومة االنتقالية األولى إلى االنتقادات
واتھمت بمحاولة دفع نفسھا إلى واجھة االنتخابات الرئاسية المقبلة .كما ش ّدد المشاركون على بعض المجموعات مثل جبھة  14جانفي
ومجلس حماية الثورة قائلين آن ال أحد خوّ ل لھا أن تحمل مثل ھذه األسماء وانھا ال تمثل الشعب .ولئن القت بعض الجماعات السياسية
ردودا إيجابية أكثر من غيرھا ،فال يوجد ممثل سياسي قد كسب التعاطف الكامل للشباب وال أحد يعتبرھا ممثلة للثورة .وقد تم تشكيل
حلقات النقاش الجماعي مباشرة بعد تعيين السيد الباجي قائد السبسي وزيرا أوال في الحكومة المؤقتة .وعلى عكس سلفه ،السيد محمد
الغنوشي الذي أثار ردود فعل سلبية واسعة ،فإن االنطباعات بشأن القائد السبسي متناقضة إلى حد ما .فالبعض يثني على مھاراته وأسلوبه
في حين ينتقد البعض اآلخر تقدمه في السن وتواطؤه مع نظام بورقيبة.
"ال يوجد حزب يمثلنا .كانوا يعيشون حياة مترفة في الخارج بينما نحن نعاني ونموت ھنا .لماذا لم يعودوا إلى تونس؟"
)مواطن ،تونس(
"من حيث المبدأ ،ال يجب على رجال الدين التدخل في السياسة .حقيقة أن ]النھضة[ ھو حزب سياسي ھو دليل على أنھم ليسوا صادقين".
)مواطن  ،القيروان(
تعتبر النخبة مك ّبال وعائقا لالنتقال الديمقراطي .في نظر الكثير من المجيبين فإن المؤسسات والممثلين السياسيين الذين يقودون ھذا
االنتقال ينتھجون سياسة التعتيم واستبعاد شباب المناطق الداخلية .وھم يلقون باللوم على القادة السياسيين الذين يصدرون خطابات
مجردة وال يفعلون شيئا إلشراك الشباب .ويتو ّقع سكان المناطق ،وعلى وجه الخصوص الداخلية منھا ،أن يتم ابعادھا/استبعادھا من
عملية االنتقال التي تجري أعمالھا في العاصمة .و ُينظر إلى اللجنة السابقة لإلصالحات السياسية ،والتي أصبحت تسمّى 'اللجنة العليا
لحماية أھداف الثورة واإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي' ،بشكل إيجابي ألنھا وضعت تونس على مسار الديمقراطية ولكنھا ُتنتقد
أيضا باعتبارھا غير منتخبة وغير تمثيلية.
"نحن لم نختر لجنة اإلصالح السياسي ،فالحكومة ھي التي عينت األعضاء".
)مواطن ،الكاف(
ال يكفي رؤية األحزاب السياسية تتجادل .يجب على كل حزب أن يتقدّم بشكل مستقل عن اآلخرين".
)مواطن ،نابل(
"إن ]أعضاء المجلس التأسيسي[ ينبغي أن ي ّتبعوا برامج واضحة ومميزة وأن يستمعوا إلى الشعب".
)مواطن ،تونس(
التوقعات متزايدة .يشعر الشباب التونسي بالفخر إزاء الدور الذي لعبه في الثورة وينتظر الكثير من الحكومة االنتقالية .وأعرب
المشاركون في االستطالع عن األمل في أن تكون أولوية الحكومة ھي خلق فرص العمل ومكافحة الفساد وتحسين التواصل مع الشعب.
أما متطلبات الشفافية ومساءلة صانعي القرارات ال يجب أن ُتستثنى .ويُضاف إلى ھذه اإلنتظارات الشعور بأنه يجب على الشباب أن
يبقى متيقظا لمتابعة عملية التحول السياسي .وأكد الشباب على الحاجة إلى الحفاظ على الضغط المستمر من أجل تحقيق تغيير حقيقي.
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وإجابة على سؤال ما يتوقعون من أعضاء المجلس التأسيسي بعد انتخابه ،ر ّد اغلب المشاركين أنه ينبغي أن يكونوا صادقين وصريحين
ومسؤولين ونزيھين وعلى قدر مھا ّمھم .وإذ ي َذ ّكر المشاركين أن الحكومات السابقة والحالية ليست منشغلة بما فيه الكفاية باحتياجات
الشباب ،فھم يؤكدون على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس التأسيسي أقرب إلى الشعب وأن يضعوا مصالح البلد والشعب فوق
مصالحھم الشخصية .وبينما يتفق المشاركون على الحاجة إلى إعادة النظر في الدستور ،مع العلم أن الدستور الحالي كان مصمما لخدمة
بن علي ،فھم يطالبون األعضاء بأن ال ير ّكزوا فقط على اإلصالح الدستوري ولكن أيضا وفي المقام األول بمحاربة الفساد والبطالة.
"نريد االستماع إلى صوت الشباب .المنظمات والجمعيات الحالية ھي في أيدي كبار السن ،كما ھو الحال بالنسبة إلى مجلس المواطنين"
)مواطنة ،قابس(
"اذا لم نضغط على الحكومة فإنھا لن تفعل شيئا".
)مواطن ،صفاقس(
"]المجلس التأسيسي[ ال يجب أن ينسى ما حدث لبن علي .لقد انتفض الشعب التونسي ويمكن أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم األمر".
)مواطن ،سيدي بوزيد(
"]ينبغي على أعضاء المجلس التأسيسي[ أن يعلموا أن الناس يتابعونھم .وينبغي أن يفكروا في إنشاء حسابات على الفايسبوك".
)مواطن  ،صفاقس(
وينقسم الشباب التونسي حول النھضة كقوة سياسية .رغم أن النھضة ھو الحزب السياسي األول الذي يستحضره المشاركون في
االستطالع  ،فإن المناقشات كشفت عن انقسامات عميقة في صفوف الشباب حول الحزب وعكست أيضا التوجھات التي يشھدھا المجتمع
التونسي اليوم .وقد ولدت عودة راشد الغنوشي )زعيم الحزب اإلسالمي( الكثير من النقاش في البالد وزادت من بروز ھذه الحركة منذ
بداية الثورة .وانتقدت حركة النھضة أساسا على خلفية األحداث التي جرت في الثمانينات والتسعينات وولّدت مخاوف من تراجع في
المشاركات ،خاصة منھن من سيدي بوزيد وسوسة،
الحريات والحقوق التي تتمتع بھا المرأة من خالل قانون األحوال الشخصية .وتعتبر
ِ
أن ھذا الحزب منافق ومتطرف ومعادي للمرأة ويعربن عن خشيتھن من أن يخلط الدين مع السياسة .أما الخطاب المعتدل لھذا الحزب
فھن يرينه انتھازيا ويھدف إلى جلب المؤيدين تحسبا لالنتخابات المقبلة .أما في بنزرت وغيرھا من المدن ،فيرى المجيبون في خطاب
النھضة نوعا من التحوير على غرار حزب العدالة والتنمية في تركيا .وقد صرح أولئك الذين يدعمون ھذا الحزب بدعمھم لعودة القيم
التونسية وأنه في ظل النظام الديمقراطي الجديد ينبغي أن يسمح للنھضة بالمشاركة .ورغم اختالف آراء المشاركين حول قراءتھم للنوايا
الحقيقية للنھضة ،فھم يجمعون على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة والحقوق االجتماعية المكتسبة منذ االستقالل.
"يجب علينا أن نطبق الدين .تونس بلد مسلم"
)مواطن ،القيروان(
"ما يُحسب للنھضة ھو إعادة إدماجه لوجوه ھامة من الناس )أطباء وفالسفة والعلماء( في المجتمع ،وھم ناس تعرضوا لالضطھاد في ظل
النظام السابق بسبب دينھم".
)مواطن  ،تونس(
" ليس من الجيد بالنسبة للنھضة أن تدخل في الحكومة .من األفضل لھا البقاء بعيدا عن السياسة "
)مواطن  ،القيروان(
"أريد أن أضع الحجاب و أن أعمل".
)مواطنة ،صفاقس(
"مع الثورة ال يمكن للنھضة ان ترغمنا على أي شيء!"
)مواطن  ،صفاقس(
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كرس للمشاركة السياسية .يرى المشاركون أنه من واجبھم التصويت النتخاب المجلس التأسيسي لضمان استمرار
التصويت ھو شكل ي ّ
العملية الديمقراطية وتحقيق أھداف الثورة .وبالدعوة إلى أن يختاروا بين عدة طرق للمشاركة في عملية التحول السياسي والعملية
الديمقراطية ،ذكرت كل مجموعة نقاش التصويت في االنتخابات المقبلة كأول اختيار .وأفاد عدد قليل جدا من المشاركين بأنھم صوتوا في
االنتخابات الماضية والتي ،في رأي األغلبية الساحقة ،شابھا تزوير واسع النطاق .على الرغم من حماسھم ،كشفت مجموعات النقاش أن
المشاركين ليست لھم المعلومات الكافية عن تفاصيل االنتخابات أو عن سلطات المجلس التأسيسي .وھو ما يكشف مسؤولية االتصال
الھائلة التي تنتظر الھيئات مثل الھيئة العليا .وما زال بعض المشاركين يذكرون أنه يجب إجراء انتخابات رئاسية على األقل بعد أسبوع
من انتخاب المجلس التأسيسي.
وبعد التصويت ،ذكر المشاركون الشبكات االجتماعية لتبادل األفكار السياسية والمشاركة في المنتديات العامة كقنوات بديلة للمشاركة
السياسية .ويعتبر الكثير منھم أن الفايسبوك ھو مصدر موثوق للمعلومات تليھا األخبار المتناقلة شفھيا والقنوات التلفزية .تبين ھذه
الدراسة أن معظم الشباب ال يرغبون في االنضمام إلى األحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الترشح أو المشاركة في أي
حملة .أما تبادل وجھات النظر السياسية مع األصدقاء أو أفراد العائلة فھو يبدو الشكل المفضل للمشاركة ،األمر الذي يعكس الروابط
األسرية القوية ،وأھمية االتصاالت غير الرسمية في تونس.

"التصويت ال يحتاج الى ثقافة سياسية أو تاريخية عميقة ،يكفي مجرد معرفة أھداف ومبادئ األحزاب السياسية".
)مواطن ،سيدي بوزيد(
"األسرة واألصدقاء ھي جزء من فكرة الديموقراطية ".
)مواطن ،القيروان(
"منظمات المجتمع المدني تخدم مصالح الجميع .ھي ھيئات غير سياسية ".
)مواطن ،سوسة(
"سأنض ّم إلى حزب سياسي من أجل تحقيق أفكاري".
)مواطن ،تونس(
"المشاركة في االنتخابات يعطينا الشعور بأننا شاركنا في تحقيق التغيير في بالدنا"
)مواطن ،قابس(
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ّ
ملخص
تسلّط حلقات النقاش الجماعية التي ّ
نظمھا المعھد الديمقراطي الوطني في تونس في مارس  ،2011الضوء على الحماس الشديد لدى
الشباب التونسي للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي الجارية .ويبقى األمر متروكا للسياسيين لتحديد كيفية توجيه الطاقة الكامنة في
الشباب التونسي ،والتي ظھرت خالل الثورة ،لصالح العملية السياسية .فالشباب على قدر كبير من االنفتاح واالستعداد ألخذ بعين االعتبار
جميع وسائل المشاركة السياسية ولكنھم يظھرون بعض التحفظ حول الخيارات المتاحة بما في ذلك تلك التي تنطوي على العضوية في
األحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني.
مع افتتاح المجال السياسي في تونس ،فإن على مسؤولي األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التفكير بشكل جيد في استراتيجيات
لجذب الشباب داخلھا واستغالل مواھبھم ومھاراتھم .بعد أن ظھر على الساحة السياسية منذ قيام الثورة ،يمثل الشباب التونسي فرصة
ثمينة لألحزاب السياسية لحشد الدعم في االنتخابات المقبلة .من خالل دمج الشباب في ھياكلھا ،ستتمكن االحزاب ليس فقط من تلبية
مصالحھا اإلستراتيجية الفورية ولكنھا سوف تساعد أيضا الشباب على التعبير عن آرائھم والتعبير عن مظالمھم من خالل اآلليات
الرسمية ،بعيدا عن االحتجاجات في الشوارع .ووفقا لنتائج المسح ،يريد الشباب أن يتأكدوا أن صوتھم مسموع وأن وجھات نظرھم تالقي
ّ
التقدير .وينبغي أن
تتعزز الشبكات االجتماعية على اإلنترنت مثل فايسبوك بغيرھا من جھود االتصاالت المحلية إلشراكٍ أمثل للشباب.
كما تشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن تحسين الوضع األمني واالقتصادي من األولويات بالنسبة إلى الشباب .وبما أن الحكومات االنتقالية
تعھدت بمعالجة ھذه القضايا ،عليھا أن تثبت اآلن للمواطنين أنھا ملتزمة بالحفاظ على وعودھا .وينتظر الشباب التونسي من قادته
السياسيين وضع حلول واضحة وجديدة لھذه التحديات السياسية .وينبغي أن تشمل تلك الحلول جميع مناطق البالد ،بما فيھا تلك التي كانت
مھملة تحت حكم بن علي .وتبين من مجموعات النقاش أن الشباب ،سواء كانوا في سوسة أو الكاف ،لديھم شعور قوي بالوحدة والتضامن
الوطني كما يتضح من المسيرات التي انتظمت من تونس إلى سيدي بوزيد لشكر أھل ھذه القرية على إطالقھا شرارة الثورة.
أما القضايا السياسية مثل اإلصالح الدستوري واألنشطة الحزبية واالنتخابات المقبلة فھي أقل أھمية في نظر الشباب من مسألة األمن أو
القضايا االقتصادية ،ولكنھا تجتذب اھتماما متزايدا .إن االنتقال الديمقراطي اليوم ّ
يمثل فرصة عظيمة للسياسيين لرفع مستوى الوعي
بقضايا الشباب .وعلى سبيل المثال ،يعتبر قرار اللجنة العليا مطالبة كل األحزاب السياسية بتعيين ممثل الشباب صلبه ھو خطوة جيدة
وفي االتجاه الصحيح .وبما أن التصويت ال يزال وسيلة المشاركة السياسية بامتياز ،ستكون االنتخابات المقبلة فرصة للشباب للعب دور
أكثر نشاطا في الحياة السياسية.
إن تغيير نظرة السخط في تعامل الشباب مع المسائل السياسية ،وھو موقف ّ
تعزز على نطاق واسع في عھد بن علي ،لن يكون أمرا سھال.
فالشباب التونسي فخور باالنجازات التي ح ّققھا مؤخرا ،ولكنه ما زال قلقا بشأن المستقبل والدور الذي يمكن أن يقوم به السياسيون .وفي
الوقت الذي يجري فيه إنشاء مؤسسات البالد ،يجب أن تستثمر الجھات السياسية الفاعلة في مجال االتصاالت المحلية لتلبية االحتياجات
األكثر إلحاحا مع تجنب التحدث باسم الثورة .وعوض تقديم وعود غير قابلة للتحقيق ،فإنه على السياسيين أن يكوّ نوا منصات واقعية
ويشرحوا للشباب سبب إعطاء األولوية لبعض القضايا دون غيرھا .وبذلك سيتمكنوا تدريجيا من إقناع الشباب أن السياسيين ال يسعون
إلى السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ولكن لخدمة المصلحة العامة للمجتمع الوطني.
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ملحق 'أ'

توزيع المشاركين في حلقات النقاش الجماعية
العدد
49
39
88

الجنس
ذكور
إناث
المجموع

العدد
56
32
88

الس
30-25
35-30
المجموع

العدد
9
10
7
10
9
8
10
8
9
8
88

المدينة
تونس 1
تونس 2
بنزرت
سوسة
القيروان
سيدي بوزيد
صفاقس
قابس
نابل
الكاف
المجموع

العدد

المھنة

56

عاملين

32

عاطلين عن العمل

88

المجموع
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