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التصويت من أجل التغيري:

 املخاطر و االحتامالت التي تواجه أول انتخابات التحوالت العربية

مقدمة

صناع  تضع  االستبدادية  لألنظمة  الدراماتييك  السقوط  تتبع  التي  اإلنتخابات  إن 

السياسات أمام خيارات صعبة. فهي فرصة إلقامة أساس سليم لتحقيق الدميقراطية،  

حرية  ضامن  عىل  تساعد  التي  الفاعلة  العنارص  ولتعزيز  املؤسسات،  الٍنشاء  و 

عايل  رصاع  من  جزء  هي  اإلنتخابات  هذه  فان  ذلك،  مع  و  اإلنتخابات.  ونزاهة 

املخاطر عىل املستقبل يجري يف إطار هائل من عدم اليقني، بظهور عنارص فاعلة 

جديدة، ووجود نخب قدمية تعيد تشكيل أنفسها ومشاركة املواطنني يف السياسة 

بطرق جديدة وغري متوقعة.

 أصبح دعم و مساعدة االنتخابات يف العامل العريب اليوم أكرث تحدياً بسبب عاملني 

اثنني ميّيزان هذه املنطقة عن غريها. أوالً، التحوالت أصبحت أكرث صعوبة بسبب 

النظام  من  عنارص  أن  من  املخاوف  إن  القديم.  النظام  القتالع  القوية  املطالب 

عقود  بعد  العدالة  مطالب  و  الجارية  الثورات  تقويض  اىل  تؤدي  سوف  القديم 

من الظلم تخلق دامئاً ضغوطاً الستبعاد النخب السابقة. يف مناطق أخرى، انقسم 

اإلصالحيون داخل األنظمة اإلستبدادية، مثل بوريس يلتسني و ف.و.ديكلريك من 

جنوب افريقيا، عن املتشددين لقيادة اإلصالحات، مطالبني بكتم املطالب الستبعاد 

حلفاء النظام القديم بشكل واضح و علني. ومع ذلك، يف الرشق األوسط، كانت 

بسبب  جزئياً  اإلصالحات،  مبصداقية  اإللتزام  عىل  قادرة  غري  القديم  النظام  رموز 

تاريخ طوله عقود من الوعود الفارغة. و باملقابل، ال تزال املعارضة اجامالً ترفض 

أي سيناريو بنتيجة أقل من مغادرة الحكام كام فعل زين العابدين بن عيل. لذلك 

فإن مجال املساومة بني الطرفني ما زال من الصعب العثور عليه.

ثانياً، ملجتمع دويل يأمل يف دعم التحوالت العربية، إن عدم الثقة بالقوى الخارجية 

يؤدي اىل ازدياد مثل هذه املشاكل. إن إنعدام الثقة أمر ال مفر منه يف جميع دول 

العامل العريب، وخاصة  ما بعد اإلستعامر، ولكن الشكوك مرتفعة بشكل خاص يف 

تجاه الواليات املتحدة. دعم الواليات املتحدة إلرسائيل، ودعمها املستمر لألنظمة 

الباردة، ومؤخراً،  الزمن بعد الحرب  العربية املستبدة منذ ما يقارب عقدين من 

عدم استعدادها التخاذ مواقف قوية ضد حسني مبارك و بشار األسد وغريهم يف 

وقت مبكر خالل اإلنتفاضات قد زاد الشك بالنوايا األمريكية. بالرغم من أن رموز 

االنتقال يؤمنون بأن الخربة الدولية ميكن أن تساعد يف تسهيل العملية االنتخابية 

النزعة  تصاعد  قبولها يف سياق  النتائج، فهم يجدون صعوبة يف  الثقة يف  وتعزيز 

القومية والرغبة القوية لتأكيد السيادة.

يف ضوء هذه التحديات، تستكشف هذه الورقة كيف ميكن للمجتمع الدويل أن 

يشارك بأفضل شكل يف أول انتخابات  تأيت بعد اإلنتفاضات يف العامل العريب. بدراسة 

هذه  تركز  النوع،  هذا  من  انتخابات  تعقدان  عربيتني  دولتني  أول  وتونس،  مرص 

الورقة عىل التحديات يف تسوية األرضية، وإدارة العمليات اإلنتخابية، وخلق نتائج 

من  العديد  يف  نوعها   من  فريدة  بال شك  الحاالت هي  ومستدامة. هذه  عادلة 

الطرق، و كام هو الحال يف أي عملية انتقال، ال تزال يف حالة تغري مستمر. ومع 

عن  الفاعلة  الدولية  للجهات  مثالً  يعطي  السابقة  التجارب  يف  النظر  فإن  ذلك، 

ليبيا،  املثال،  سبيل  )عىل  تتبع  قد  التي  الحاالت  تلك  مع  للتعامل  طريقة  أفضل 

اليمن، وسوريا(.

والجدير بالذكر، أن هذه الحاالت تشري إىل أن مجتمع تعزيز الدميقراطية يجب 

أن يتعاطى مع هذه االنتخابات األولية بشكل مختلف عن أي انتخابات الحقة. 

وينبغي أن تعطى األهداف واألنشطة املختلفة األولوية، حتى ولو تطلب ذلك يف 

بعض الحاالت الخروج عن الربامج البناءة و حسنة النية بشكل عام من أجل الرتكيز 

عىل أنشطة أكرث إلحاحاً تكون رضورية لتعزيز العمليات االنتخابية. مع اإلعرتاف 

بالخوف الهائل وعدم اليقني التي يتعامل بهام الدميقراطيون مع اإلنتخابات األوىل، 

ترتيبات  التامس  يف  املربرة  الرغبة  مقاومة  الفاعلة  الدولية  األطراف  عىل  يجب 

انتخابات “مؤاتية”. كام ينبغي لها أن تساعد  دميقراطية فورية و دامئة و نتائج 

أيضاً أولئك املصممني عىل رؤية تغيري النظام يف مقاومة الرغبة املفهومة باستبعاد 

حلفاء النظام السابق من العمليات الدميقراطية الجديدة التي قد تسفر عن نتائج 

املؤقتة،  التدابري  اقرتاح  الدميقراطية  مروجي  ينبغي عىل  ذلك،  من  بدالً  عكسية. 

لشق  الدميقراطيني  دعم  بذلك،   و  “السلبية”،  النتائج  تجاه  التسامح  وتشجيع 

طريقهم من خالل هذه العملية الطويلة و غري المثالية.

1. متهيد الطريق

يواجه الدميقراطيون العرب تحديات كبرية يف تسوية األرضية ألول انتخابات. فهم 

السياسية  الفرص  تأكيد  االستبداد مع  إىل  النظام  التأكد من عدم عودة  يريدون 

ألولئك الذين كانوا معزولني عن أي عملية سياسية لفرتة طويلة. هذه مهام صعبة، 

النظام  حلفاء  لدى  املوارد  تراكم  و  الحكم  نظام  تغيري  حول  الدائر  للرصاع  نظراً 

القديم. الخوف من عودة النظام القديم، باالضافة اىل الرغبة العميقة، يف بعض 

التام  الكثريين لدعم االستبعاد  األحيان، يف إقصاء كل من ارتبط معه، قد يدفع 

لعنارص النظام. وكانت هذه املشكلة حادة بشكل خاص يف مرص وتونس، حيث 

التحوالت الرسيعة مل تعط نخب النظام الوقت الكايف لتغيري موقفهم. ومع ذلك، 

حتى عندما يأيت تغيري النظام بشكل تدريجي، فإن سنوات من اإلحباط املكبوت 

لإلستبعاد.  النطاق  واسعة  مطالب  اىل  تؤدي  قد   القدمية  النخب  سببته  الذي 

وينطبق هذا املثال بشكل خاص عندما يؤدي التمسك بالسلطة إىل قمع وحيش، 

وإضافة جراح جديدة ألمد طويل من الظلم.

أن الرغبة يف القضاء عىل حلفاء النظام القديم تقوض الدميقراطية. أما اإلحتفاظ 

بأنها  إليها يف كثري من األحيان من قبل املعارضة  مبساحة للنخب املحلية )مشار 

باإلنخراط  النخب  هذه  قيام  ضامن   عىل  يساعد  القديم”(  النظام  من  “بقايا 

األساسية  الطبيعة  بأن  تعرتف  أنها  وكام  تخريبها.  محاولة  من  بدالً  بالدميقراطية 

إىل  املستبد  اضطر  كام  متاماً  بالفعل،  زعيم.  استقالة  بناء عىل  تتغري  ال  للمجتمع 

النظام االجتامعي املحيل، فالدميقراطية أيضاً يجب أن تجد مكاناً  استاملة أركان 

لهم. وعالوة عىل ذلك، من خالل استبعاد النخب القدمية من العملية الدميقراطية 

إىل  ولو  تنتج،  املامرسة  فإن هذه   ، السياسية  مواقفهم  و  انتامئاتهم  أساس  عىل 

درجة أقل، البعض من املشاكل نفسها التي عاىن منها النظام القديم. وينبغي عىل 

بعيد، وأن  إىل مدى  الجهود  اخذ مثل هذه  يكونوا حذرين من  أن  الدميقراطيني 

القديم من  النظام  الذين لديهم روابط مع  الرغبة املفهومة ملنع أولئك  يقاوموا 

املشاركة لتفادي أي نتائج عكسية.

إيلن الست هي أستاذة مشاركة يف العلوم السياسية يف جامعة ييل.1
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فرض الحظر و القوائم السوداء 

تنترش املطالب الشعبية لحظر حلفاء النظام السابق أو إدخالهم اىل القامئة السوداء 

خصوصاً بني النخب التي مل تكن قد انشقت عن النظام القديم لتكون يف طليعة 

اإلصالح، مام ال يسمح بالقول بأن حلفاء النظام القديم يؤيدون الدميقراطية . إذاً 

كانت  السوداء  القوائم  وإنشاء  الحظر  فرض  إىل  الدعوة  أن  املستغرب  من  ليس 

واسعة اإلنتشار يف مرص وتونس و بإمكانها أن تظهر يف مكان آخر يف العامل العريب.

نجاح الثوار يف استبعاد املرشحني الذين هم عىل صلة وثيقة مع األحزاب الحاكمة 

الحكومة  يف  القديم  النظام  نخب  وجود  استمرار  عىل  منه  جزء  يف  يعتمد  سابقاً 

يف  الجلوس  يف  استمروا  الذين  القديم  بالنظام  املرتبطون  مرص،  يف  االنتقالية. 

للقوات  األعىل  املجلس  بإسم  املعروف   - الحاكم   العسكري  واملجلس  الحكومة 

املسلحة - رفضوا إصدار قانون اإلستبعاد السيايس. ويف غياب مثل هذا القانون، 

من  فقط  أسابيع  قبل  الصادر  االبتدائية  املحكمة  حكم  العليا  املحكمة  ألغت 

الرتشح  من  الحاكم  الحزب  يف  سابقني  أعضاء  إستبعاد  بغية  الربملانية  اإلنتخابات 

بكثري  أكرب  انفصاالً  اإلنتقالية  التونسية  الحكومة  أحرزت  املقابل،  يف  لإلنتخابات.2 

مع املايض وأصدرت املادة 15، التي تحظر النخب من النظام القديم من املشاركة 

يف إنتخابات 3.2011 أصبحت القامئة السوداء غري المنشورة األساس إلعالن عدم 

تأهل املرشحني.

و مع أن ذلك قد يبدو أنه خنقاً للدميقراطية، فإن نهج مرص يف الواقع قد يكون 

أساساً أكرث فعالية من أجل التغيري الدميقراطي من الحال يف تونس. يف غياب حظر 

رسمي عىل حلفاء النظام السابق، نظمت بعض الجامعات مثل التحالف املرصي 

الحزب  الناخبني لعدم دعم نخب  الثورة نرش قوائم غري رسمية و دعت  لشبيبة 

وأوصل  املناقشات،  و  الشفافية  عزز  النهج  هذا  السابقني.  الوطني  الدميقراطي 

املعلومات اىل الناخبني، مع السامح لحلفاء النظام القديم باالستمرار يف املنافسة. 

أما النهج التونيس - إن استثنينا النخب من النظام القديم وتجميع قامئة سوداء 

غري منشورة - إفتقر إىل الشفافية، و ضّخم الشائعات حول مستوى اإلقصاء،4 مام 

زاد من معارضة املتعاطفني مع النظام، وأدى إىل رفض القوائم الحزبية التي أدرج 

املنظمون أفراداً من القامئة السوداء عليها بدون سابق معرفة.5 وعالوة عىل ذلك، 

فإن النهج التونيس قد أخفق يف حل املشكلة األساسية، ألن حلفاء النظام القديم 

سعوا للنفوذ من خالل دعم حلفاء اقل فساداً يف االنتخابات.

ينبغي عىل األطراف الدولية الفاعلة تشجيع الحمالت العامة لتعزيز القوات املوالية 

للثورة أكرث من الحظر الرسمي والقوائم السوداء الغري معلنة. هذه الحمالت العامة 

تعزز الشفافية والحوار والفعالية العامة. كام أنها تسمح أيضاً لنخب النظام القديم 

بالدخول يف اللعبة السياسية الجديدة، ومنحها حصة يف الدميقراطية.

قوائم الحزب والرتشيحات الفردية

أو عىل قوائم حزبية   الجدل حول ما إذا كان يجب أن  يرتشح املرشحون فردياً 

يعكس بشكل مبارش الخوف من عودة النظام القديم. يعتقد الكثريون أن حلفاء 

النظام القديم قد يتمكنوا من اإلستفادة من السلطة غري الرشعية واملوارد للفوز يف 

االنتخابات. الثوار املرصيون سعوا لتنظيم قامئة حزبية مغلقة، عىل أمل أن يتكفل 

ذلك باستثناء أولئك الذين خاضوا اإلنتخابات عىل أساس سمعتهم املحلية )وغالبا 

ما كانوا تحت لواء الحزب الوطني الدميقراطي السابق(. بالنظر إىل تشويه سمعة 

وتفكيك الحزب الوطني، فإن مطالبة املرشحني خوض االنتخابات عىل قوائم حزبية 

كان يعتقد أنها متيز الثوار وتسهل ظهور أحزاب سياسية جديدة.

حلفاء  لتحجيم  الحزبية  القوائم  خالله  من  تستخدم  أن  ميكن  الذي  الحد  لكن، 

الثورية داخل الحكومة اإلنتقالية  النظام القديم يعتمد عىل قوة كل من القوى 

واملؤسسات املوروثة من املايض. يف تونس، ترك زين العابدين بن عيل وراءه نظاماً 

حزبياً قامئاً مغلقاً متاماً، و نظام تصويت للكتل الحزبية يتيح تحويل املقاعد إىل 

الحزب األكرب.6 يف املرحلة الحالية، كان املعارضون السابقون إىل حد ما متحدين يف 

رغبتهم يف قلب نظام الكتل الحزبية والحفاظ عىل نظام القامئة الحزبية، يف حني 

أن النخب املتحالفة سابقاً مع حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املحظور حالياً، 

كانت يف موقف ضعيف للسعي لتنفيذ إصالحات ملصالحها. يف املقابل، واجه الثوار 

املرصيون أكرب العقبات يف محاولة إنشاء نظام القامئة الحزبية. فهم واجهوا مقاومة 

الفردية.  الرتشيحات  تفضل  التي  املؤسسية  إرث  ومن  أقوى  محافظة  قوات  من 

والواقع أن الكثري من القوى املعارضة نفسها التي دفعت املجلس األعىل للقوات 

قد طالبت يف  كانت  الفردية يف عام 2011  الرتشيحات  نسبة  للحد من  املسلحة 

عامي 1985 و 1987 بحكم املحكمة الدستورية العليا ملصلحة املستقلني. ونظراً 

لهذه األحكام واستمرار قوة حلفاء النظام القديم، كافحت املعارضة للحد من نسبة 
املقاعد الفردية، من إقرتاح النصف يف البداية إىل ثلث مقاعد مجلس النواب.7

يف  إبقاءها  ينبغي  ولكن  مفهوم،  يشء  املكثفة  اإلنتخابية  القوانني  عىل  املعارك 

السياسية،  السلطة  الكربى يف  التحوالت  املهم أن ندرك أن مع  الصحيح.  املنظور 

إىل صناديق  املتوجهني  والناخبني  نسبياً،  املعروفني  غري  املرشحني  من  الطوفان  و 

االقرتاع للمرة األوىل، هناك الكثري من املجهول حول  أداء مثل هذه القواعد من 

الرتشح  يعارضون  كانوا  الذين  املسلمون،  اإلخوان  الواقع،  يف  العملية.8  الناحية 

القوائم  ضمن  أولئك  من  السباقات  هذه  يف  بكثري  أفضل  بشكل  أدوا  الفردي، 

الحزبية. فقد فازوا مبئة من أصل 166 مقعداً فردياً أي ستون باملئة، و 117 فقط 
من مقاعد القوائم الحزبية ال 332، أي خمس وثالثون باملئة.9

الرصاعات  أن يشاركوا بحكمة يف  الدميقراطيني  ينبغي عىل  االنتقالية،  البيئات  يف 

توجد  ما  غالباً  هناك  بأن  ينتبهوا  أن  عليهم  وينبغي  املؤسسايت.  التصميم  عىل 

التصميامت  من  االحرتاس  وعليهم  والفعلية.  املتوقعة  النتائج  بني  واسعة  فجوة 

املؤسساتية التي من شأنها أن تحول ميزان القوى لقوى محددة. وبغض النظر عن 

ذلك، فان مروجي الدميقراطية هم أفضل حاالً برتكيز جهودهم عىل قضايا أخرى.

حدود الدوائر وتوزيع املقاعد

اىل  باالضافة  املقاعد،  وتوزيع  الحدود  رسم  إلعادة  فرصة  إنتخابات  أول  تقدم   

أجل خلق  الدوائر من  املستبدون رسموا حدود  فالقادة  املايض.  أخطاء  تصحيح 

معاقل للنظام، وتوزيع املقاعد لصالحه. ففي النظام االنتخايب املرصي يف ظل مبارك 

عىل سبيل املثال، ، تلقت مناطق حدودية ذات كثافة سكانية منخفضة حصة غري 

متناسبة من املقاعد الربملانية. و يف تونس، حيث كانت املناطق الداخلية صاحبة 

األقلية السكنية محرومة بشكل منتظم تحت حكم زين العابدين بن عيل. و لكن 

مع ذلك، عىل الدميقراطيني أن يتجنبوا إبعاد القواعد القدمية ببساطة ألنها مقرتنة 

بالنظام السابق.

باملقابل عليهم أن يأخذوا بعني اإلعتبار اإلعتبارات االجتامعية واالقتصادية عند 

تقييم هذه القواعد. يف بعض الحاالت، هذا يعني الحفاظ عىل بعض الحاميات 

التي وضعت تاريخياً والفوائد املرتتبة من الحدود االنتخابية القدمية. إن تصحيح 

التوزيع النسبي غري العادل كام يف الحالة املرصية قد يؤدي إىل صعوبات سياسية، 

املحافظات  مع  مقارنة  عرقياً  اختالفاً  تحوي  الحدودية  املناطق  أن  خصوصاً 

البلد. و  السياحية يف  املعادن والرثوات  األساسية، وتوفر حصة غري متناسبة من 
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يعني تصحيحاً  قد  العادل  النسبي غري  التوزيع  إدخال تصحيح  أخرى،  يف حاالت 

ألخطاء املايض. و يف الواقع، أدت اإلصالحات الجارية يف تونس اىل توزيع املقاعد 

املقسمة بشكل معقول، ولكن مع ذلك أدت اىل اإلفراط يف متثيل املناطق الداخلية 

التي تحوي عدداً أقل من السكان.

و ينبغي يف الوقت نفسه عىل الدميقراطيني تفادي املوافقة التلقائية عىل القواعد 

القدمية ملجرد أنها تتمتع بالرشعية التاريخية. عىل سبيل املثال، رشط مرص أن يكون 

الفالحيني مستمد من ثورة جامل عبد  نصف املنتخبني عىل األقل من العامل أو 

النارص عام 1952. هذا الرشط يقوض الفرص املتساوية للمرصيني ويناسب املجتمع 

املرصي يف املناطق الحضارية بشكل أقل اليوم مام كان عليه منذ عقود. ومع ذلك، 

نظراً لجذوره التاريخية، والتي يكفلها الدستور، كانت الدعوة إلزالة الرشط ضعيفة 
نسبياً، مام أضاع فرصة كبرية لتصحيح الوضع.10

الخارجية  النظر  وجهات  تبادل  يف  مهامً  دوراً  تلعب  أن  الدولية  للجهات  ميكن 

والدروس املستفاد منها عن إعادة تقسيم وتوزيع الدوائر. وعليها أن تقدر املخاوف 

الداخلية واإلعرتاف بالحقائق اإلجتامعية واالقتصادية والسياسية. يف الوقت نفسه، 

استمرار  إىل  تؤدي  قد  التي  الحاالت  إىل  االنتباه  لفت  الخارجية  لألطراف  ميكن 

دعم تصحيح التوزيع النسبي غري العادل كام كان يف ظل النظام القديم، وأحياناً 

أخرى، تشجيع إعادة التفكري يف الرتتيبات غري العادلة. فإنها ميكن أن تفعل ذلك 

عن طريق طرح األسئلة، وتبادل الدروس املستفاد منها من حاالت أخرى، وإيجاد 

أساليب لتبادل الخربات ووجهات النظر مع الفعاليات الرئيسية ضمن التحوالت 

الدميقراطية يف مناطق أخرى. وال ينبغي أن يكون الهدف من هذا إعطاء الحلول 

التكنوقراطية التي تهدف إىل أن تؤدي إىل نظام “عادل” إفرتاضياً، بل املساعدة عىل 

استعراض العنارص املحلية الفاعلة يف النظام القديم عىل أساس كل حالة عىل حدة.

دخول املرشحني

دوراً  لعبوا  الذين  والشباب  عقود،  مدى  املقموعة عىل  املعارضة  أحزاب  إدخال   

رئيسياً يف الثورة، والجمهور املستبعد لفرتة طويلة من املشاركة املجدية هو الهدف 

األسايس من التحوالت العربية. يف تونس، قىض قرار حكومي عىل الحظر املفروض 

عىل األحزاب القامئة عىل أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس أو املنطقة، 

وسمح لألحزاب أو التحالفات أو املستقلني بتشكيل قوائم إنتخابية، طاملا أنها قد 

استوفت الرشوط الدنيا.11 وحاولت الحكومة أيضاً إرساء تكافؤ الفرص من خالل 

تسهيل متويل الحمالت االنتخابية12 والوصول إىل وسائل اإلعالم. مرص سعت أيضاً 

لتوسيع املشاركة، عن طريق وضع متطلبات الحد األدىن نسبياً لتسجيل األحزاب 

ودخول املرشحني.13 و لكن عىل الرغم من أن القانون يحظر الحمالت من إستخدام 

اإلنقسام عىل أسس عرقية ودينية، وبني الجنسني،14 فقد طبقت هذه اإلرشادات، 

خصوصاً بالنسبة للحمالت املتضمنة نصوصاً دينية، بشكل ضعيف.

القواعد  لتأسيس  مفاتيح  هي  األرضية  وتسوية  الرتشح  أمام  الحواجز  خفض  إن 

الدميقراطية، وإضفاء الرشعية عىل نتائج االنتخابات، لكنها تؤدي أيضاً إىل فيضان 

فردياً، و تم  ساحق من املرشحني. يف مرص، ترشح 6,591 مرشحاً ل 166 مقعداً 

إدخال 590 قامئة، عىل امتداد أكرث من 50 حزباً سياسياً مسجالً، يف سباق إنتخابات 

مجلس الشعب.15 يف تونس، دخل 11,618 مرشحاً انتخابات الجمعية التأسيسية، 

تونس  بذلتها  التي  الجهود  أدت  منطقة.16   33 يف  قامئة   1,662 عىل  تعمل  التي 

لتوصيل املرشحني اىل الناخبني من خالل التلفزيون الحكومي إىل تفاقم املشكلة. 

خالل شهر اكتوبر/ ترشين األول، ملدة أربع ساعات كل مساء، متكن املشاهدين من 

سامع مرشح مختلف كل ثالث دقائق - و كان بنسبة 20 مرشحاً للساعة الواحدة 

أو 80 مرشحاً يف كل يوم. بالنسبة للتونسيني - العديد منهم يذهبون اىل صناديق 

االقرتاع للمرة األوىل - زخم املعلومات هذا كان محرياً. حتى الناخبني املحنكني قد 
يعانون من صعوبة استيعاب هذا الكم من املعلومات.17

ينبغي عىل األطراف الدولية الفاعلة أن ترى الطوفان من املرشحني الجدد كميزة ال 

مفر منها من أول انتخابات، ولكن ليس كمشكلة يتوجب حلها. كام نوقش سابقاً، 

لإلنخراط يف  فرصة  الجدد  والداخلني  القدمية  النخب  الساحة إلعطاء  فتح  ينبغي 

للجميع، ولكن يف  الساحة  لتعديل  أن تعطى فرصة  ينبغي  العملية. مثالياً،  هذه 

الواقع، هذا لن يتم أبداً، حتى يف الدميقراطيات الراسخة. محاولة تطبيق ذلك يف 

أول انتخابات قد ال يكون ناجحاً، بل قد يؤدي إىل نتائج عكسية. لذلك، بدالً من 

الرتكيز عىل مثل هذه التدخالت، يجب عىل الدميقراطيني ترك العمليات الداروينية 

تأخذ مجراها. عندما يساهم التفتيت بهزمية االحزاب الصغرية - كام فعل بالنسبة 

للعلامنيني يف تونس - ستتعلم األحزاب فائدة الدمج، وعندما تجد األحزاب أنها 

تفتقر إىل أسس الدعم، سوف تتالىش. مثل هذه العمليات تستغرق وقتاً، والتدخل 

الدويل لن يرسع العملية بالرضورة.

2. عملية االنتخاب

الدولية  الجهات  دور  تحدد  عندما  املتنافسة  الضغوط  اإلنتقالية  النخب  تواجه   

ما يفتقر منظمو اإلنتخابات  التنفيذ. لعدد من األسباب، غالباً  الفاعلة يف عملية 

أنفسهم: عىل سبيل  تلقاء  فعال من  نحو  اإلنتخابات عىل  الكايف إلجراء  املال  إىل 

املثال، النظام القديم مل يضع إجراءات تهدف إىل إجراء إنتخابات دميقراطية ذات 

مصداقية، أولئك الذين نظموا اإلنتخابات السابقة يف البالد فقدوا مصداقيتهم إىل 

حد كبري، وأولئك الذين تقدموا لتصميم وتشغيل أول انتخابات مل يسبق لهم أن 

صوتوا من قبل يف استطالعات الرأي القومية. حتى اآلن، يف حني ما زالت املساعدة 

الدولية رضورية، قد تفرض أيضاً جدالً سياسياً. املشاعر القومية وصلت إىل القمة 

يف سياق التحوالت، و ميكن أن يستخدم الرافضون أي مظهر للوصاية األجنبية لنزع 

الرشعية عن هذه العملية.

للرصاع  الدولية بأن مساعداتها ميكن أن تكون مصدراً  الجهات  ينبغي أن تعرتف 

اإلنتخابية  للعمليات  واملراقبة  بالتحضري  األمر  يتعلق  عندما  وخصوصاً  السيايس، 

الرفيعة املستوى، و عليها صياغة برامجها وفقاً لذلك. ينبغي عليها أن تساعد عن 

طريق الحد من مدى وبروز هذه املساعدة. ينبغي لها أن متتنع عن التدخل بشكل 

كبري يف العملية الجارية، عىل الرغم من أن االنتخابات األوىل هي مرحلة حاسمة 

الواقع،  قد تكون  القيام بذلك. يف  الدميقراطية، مام يجعل من املغري  يف إرساء 

العمليات أكرث سالسة مع املزيد من اإلدارة الخارجية، ولكن العمليات األقل سالسة 

املطاف،  نهاية  أكرث مرشوعية. يف  نتائج  لها  تكون  املحلية  القوى  تقودها  التي  و 

نجاح اإلنتخابات ال يعتمد فقط عىل العمليات النظيفة، ولكن عىل النتائج التي 

ينظر إليها عىل أنها ذات مصداقية. وهذا، بدوره، يتطلب أن يدرك الجمهور أن 

للقوى املحلية السيطرة عىل العملية االنتخابية.

اإلدارة االنتخابية

مشكلة  اإلنتخابات  وتنفيذ  إعداد  عىل  لإلرشاف  اإلنتخابات  إدارة  هيئات  إنشاء   

السيادة  املخاوف بشأن  كأحد  رئيسياً  اإلنتخابات األوىل، وتلعب دوراً  أساسية يف 
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واإلستقالل. حتى الدميقراطيني املدركني متاماً لحدودهم الخاصة هم متحفظون عن 

التنازل عن هذه العمليات لتوجيه إرشاف دويل. ليس من املستغرب إنشاء كل من 

مرص وتونس هيئات محلية لإلرشاف عىل اإلنتخابات. يف تونس، حيث أن الحكومة 

الهيئة  تحت اسم  أنشأت لجنة جديدة متاماً  عازمة عىل مقاطعة كاملة للاميض، 

العليا املستقلة لإلنتخابات، بينام يف مرص، حيث كانت املقاطعة أقل اكتامالً، عني 

املجلس األعىل للقوات املسلحة اللجنة العليا لإلنتخابات من 11 عضواً وفقاً لقانون 

سنة 1956 املعدل للحقوق السياسية.

قد يكون الجمهور متسامحاً جداً عن العيوب اإلجرائية عندما ترشف سلطة محلية 

تحظى باحرتام عىل اإلنتخابات. يف تونس، كانت العملية متزعزعة: تسجيل الناخبني 

شهد بداية متقطعة وغري منتظمة، ثم متديداً، وأخريا حالً غري مثايل إلنشاء مراكز 

إقرتاع خاصة لغري املسجلني.18 ويوم اإلنتخابات، أيضاً، شهد عدداً من املخالفات، 

مع بعض اإلجراءات غري الالئقة يف إعداد اإلقرتاع، واإلقرتاع، وفرز األصوات. ولكن 

املايض،  مع  قطيعة  لإلنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  مثلت  ذلك،  من  بالرغم 

وأعطيت دوراً مستقالً، غري مقيد من قبل الحكومة املؤقتة. من خالل العمل الجاد 

واإلعرتاف العلني باألخطاء، إكتسبت سمعة بالعمل الشاق والتفاين. هذه السمعة 

الحسنة، إىل جانب إعتزاز التونسيني يف إدارة إنتخاباتهم الدميقراطية األوىل بدون 

إرشاف دويل مبارش واسع النطاق، سنحت لإلنتخابات أن ينظر لها كإنتخابات حرة 

ونزيهة وذات مصداقية، عىل الرغم من عدم مثاليتها.

قبل  من  املدارة  اإلنتخابات  لنوعية  بالنسبة  لقبوله  الجمهور  يستعد  الذي  الحد 

النظام  اإلنتخابات عن  املحلية يعتمد جزئياً عىل مدى إستقالل منظمي  الهيئات 

القديم. يف مرص، تصاعد حدة التوتر بني املجلس األعىل للقوات املسلحة  واملعارضة، 

يف  املسلحة   للقوات  األعىل  املجلس  جانب  من  املستمرة  التدخالت  جانب  إىل 

الشؤون التي هي تحت والية اللجنة العليا لإلنتخابات، اشاب قرارات اللجنة العليا 

لإلنتخابات. وإتضح هذا جيداً يف الجدل الدائر حول قرار اللجنة بإجراء اإلنتخابات 

ومثانية  تونس،  أضعاف مساحة  ستة  لديها  أن مرص  مبا  ثالث جوالت.  مدى  عىل 

أضعاف عدد سكانها، فقد واجهت مرص تحديات لوجستية أكرث صعوبة من تونس 

بأضعاف. ميكن لإلنتخابات املقسمة اىل جوالت أن تخفف الصعوبات اللوجستية 

و أن تعطي منظمي اإلنتخابات فرصة للتعلم مع مرور الوقت. و لكن مع ذلك، 

تعرض قرار إجراء عدة جوالت يف مرص إلنتقادات شديدة ليس فقط ألنه سبب 

أشهراً من الحمالت اإلنتخابية واإلقرتاع املتواصلني، ولكن أيضاً ألنه أثار املخاوف 

من أن املجلس األعىل للقوات املسلحة  وحلفاء النظام القديم إستفادوا من الفرتات 

الفاصلة بني الجوالت لزعزعة اإلستقرار يف هذه العملية.

نظرا إلستمرار وجود حلفاء للنظام القديم يرشفون عىل اإلنتخابات يف مرص، كان 

العديد أكرث تشككاً يف قرارات اللجنة العليا لإلنتخابات، وأقل تسامحاً مع العيوب 

ما  الدويل  للتدخل  النطاق  واسعة  شعبية  معارضة  فإن  ذلك،  مع  اإلنتخابات.  يف 

شنها  التي  القمع  حملة  عىل  الشعب  فعل  ردة  خالل  من  بان  كام  قامئة،  زالت 

والتي  األمريكية  الحكومية  غري  املنظامت  عىل  املسلحة   للقوات  األعىل  املجلس 

متولها الواليات املتحدة. وإن استمرار العملية اإلنتخابية عىل الرغم من أن النتائج 

املبكرة بدت عىل خالف مع رغبات املجلس األعىل للقوات املسلحة  وحلفائه، إىل 

جانب إرشاف القضاة املحرتمني، والطعون الناجحة لإلنتخابات يف حاالت املخالفات 

املزعومة، كلها أدت إىل استنتاج أن معظم النتائج كانت ذات مصداقية. 

املحلية  للهيئات  بديالً  نفسه  تقديم  تجنب  الدويل  املجتمع  عىل  ينبغي  وبالتايل 

إلدارة اإلنتخابات. وعليه مساعدة منظمي اإلنتخابات عىل تعلم الدروس من مرص 

ذلك  مبا يف  املقبلة،  للتحديات  ثاقبة  نظرة  املناطق، ومنحهم  وتونس وغريها من 

مساعدتهم عىل تعزيز الشفافية ووضع جداول زمنية معقولة للعمليات الجارية. 

تقديم مثل هذه املساعدة ميكنه ان يقلل من ردود فعل الجمهور السلبية، ويف 

الوقت نفسه ميكنه أن يساعد عىل تقليل العيوب يف اإلنتخابات التي تديرها اللجان 

عىل الصعيد املحيل، وعىل زيادة نزاهة اإلدارة، وبناء ثقة الشعب يف هذه العملية.

تدريب حملة املرشحني و األحزاب

الالزمة  واملوارد  الخربة  إىل  يفتقرون  ما  غالباً  أيضاً  واألحزاب  األفراد  املرشحون   

للغاية.  مسيس  الدولية  املساعدة  تلقي  أن  أيضاً  ويعرفون  اإلنتخابات،  إلجراء 

بيادق،  أنها  أو  عىل،  تعتمد  أنها  عىل  إليها  ينظر  أن  تريد  ال  السياسية  األحزاب 

للقوات الدولية، و باألخص الواليات املتحدة. ميكن أن تعرض مثل هذه العالقات 

التأييد الشعبي للمرشحني للخطر و أن تدعو القمع الحكومي، كام ظهر يف الحملة 

عىل املنظامت غري الحكومية يف مرص يف اآلونة األخرية.

ومع ذلك، فان املنافسة بني املجموعات تجعلهم أكرث استعداداً لقبول املساعدة. 

غالبا ما يكون من الصعب عىل الالعبني املحليني رفض الخربة الدولية )عىل األقل إذا 

ما أعطيت لهم بطريقة غري ملفتة للنظر( عندما ميكن أن يستفيد منها خصومهم. 

من  واملعلومات  التدريب  واألحزاب  املرشحون  يتلقى  عندما  ذلك،  عىل  عالوة 

مروجي الدميقراطية، تنخفض بذلك تكاليف القيام بذلك بالنسبة لألطراف األخرى. 

ليس من املدهش أنه يف كل من تونس ومرص، الحظ مروجو الدميقراطية اهتامماً 

يقدمونها.  التي  املوارد  يف   - اإليديولوجي  التوجه  تخطى  الذي   - النطاق  واسع 

دربت برامجهم عدداً غري عادي من املرشحني واألحزاب يف فن اسرتاتيجية الحمالت 

اإلنتخابية، مع الرتكيز عىل قياس مصالح الناخبني ومتطلباتهم السياسية واإلستجابة 

لها.

عىل الرغم من النجاح الواضح لهذه الربامج وقيمتها، هناك أسباب مهمة إلعادة 

فعالية  وتعزيز  للمرشحني  الساحة  متهيد  إنتخابات.  أول  يف  تنفيذها  يف  النظر 

الحمالت القامئة سياسياً يف اإلنتخابات هي أهداف سامية، ولكن من غري املرجح أن 

يتحقق ذلك يف أول إنتخابات. ليس هناك ما يدعو إىل اإلعتقاد بأن حملة التدريب 

ينظر  كان  الحالتني،  كلتا  يف  مرص.  أو  تونس  يف  سواء  اإلنتخابات  نتائج  يف  أثرت 

أبقوا  أنهم منظامت فعالة قبل اإلنتخابات، وقد  للنهضة ولإلخوان املسلمني عىل 

عىل موقفهم املهيمن. بدالً من ذلك، مع وجود اآلالف من املرشحني و أكرث من مائة 

حزب يتنافسون عىل املقاعد، الحمالت الفعالة من قبل اآلالف من املرشحني قد 

تزيد اإلرتباك العام. األهم من ذلك، فإن ضخامة عدد املرشحني الداخلني للساحة 

يعني أن تكافؤ الفرص يف الحصول عىل برامج تدريبية لجميع األحزاب واملرشحني 

مهمة ضخمة. هذا يستمد الطاقة واملوارد بعيداً عن قامئة طويلة من املهام الحاسمة 

إلجراء اإلنتخابات، يف حني كانت الضغوط الجراء اإلنتخابات برسعة، عالية.

لتوفري  الجهود  لتكثيف  اإلغراء  مقاومة  بالتايل  الدميقراطية  مروجي  عىل  ينبغي 

التدريب للحمالت اإلنتخابية لألحزاب واملرشحني يف أول إنتخابات. نظراً للتحديات 

الهائلة التي تواجه الناشطني يف مجال الدميقراطية واملامرسني يف الداخل والخارج 

يف متهيد الساحة، وإعداد اإلنتخابات، وتثقيف الناخبني، ورصد هذه العملية، فإنه 

من الحكمة أن يحول الوقت واملوارد إىل مهام أكرث إلحاحاً وحرجاً، أي تلك الرامية 

إىل إنشاء وتعزيز العملية اإلنتخابية يف أول إنتخابات.
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تثقيف الناخبني

 تثقيف الناخبني هو تحدي رئييس يف أول إنتخابات. يف مرص وتونس - كام يف أماكن 

أخرى يف العامل العريب - غالبية السكان مل يصوتوا من قبل، وأولئك الذين فعلوا، 

قاموا بذلك يف ظل ظروف مختلفة جداً. هؤالء السكان يجب أن يتم إطالعهم عىل 

حقوقهم يف التصويت، وإىل متكينهم من املشاركة، من تسجيلهم اىل إيجاد مراكز 
اإلقرتاع الخاصة بهم، ثم اإلقرتاع، ورصد النتائج.19

أكرث  نهجاً  اتبعت  املتعلمني،  من  معظم سكانها  و  نسبياً  بلد صغري  تونس، وهي 

مع  لإلنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  جهود  بضم  الناخبني،  لتثقيف  شمولية 

أضعاف  ستة  تقارب  وهي  مرص،  والدولية.  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت 

عملية  يف  اإلنخراط  عىل  مشجع  غري  بتاريخ  و  أقل20  متعلمني  وبنسبة  املساحة، 

التصويت، أخذت نهجاً فاتراً يف تثقيف الناخبني. قدمت الهيئة العليا لإلنتخابات 

والحكومة جهداً ضئيالً لتثقيف وتعبئة الناخبني، وواجهت املنظامت غري الحكومية 

الدولية واملحلية املزيد من العقبات الصعبة.

ال زال الناخبون يف كثري من األحيان مشوشني وغري مدركني لحقوقهم يف كال البلدين 

تثقيف  كان  ما  غالباً  إنتخابات.  أول  يف  املهمة  هذه  ضخامة  عىل  يشهد  وهذا 

الناخبني يقترص عىل قسائم صغرية من الورق موزعة من قبل األحزاب السياسية، 

أنه من الصعب تحديد مراكز  ممهورة برمز الحزب. كثرياً ما وجد الناخبون أيضاً 

جيداً  املنظمة  السياسية  األحزاب  إغتنمت  إليها.  والتنقل  بهم  الخاصة  اإلقرتاع 

الفرصة هنا عن طريق وضع متطوعني يف مراكز اإلقرتاع، والذين ساعدوا الناخبني 

وبنفس الوقت قاموا باملزيد من الدعاية اإلنتخابية يف اللحظة األخرية.

هذه الحاالت تشري إىل أنه يف حني أن املهمة هائلة، فمن املحتمل أيضاً أن تتضمن 

عائدات كبرية.21 يف تونس، حيث كانت الجهود أقوى، كان اإلقبال عىل التصويت 

أعىل، وكان الناخبون أكرث اطمئناناً عن هذه العملية. يف مرص، عقب ضعف الجهود 

التي بذلت، كان إقبال و رضا الناخبني أقل. بالطبع، فإن العوامل ذاتها التي دفعت 

مرص لبذل جهود أضعف للتعليم، من املرجح أنها ساهمت بتدين نسبة مشاركة 

الناخبني ورضاهم. ومع ذلك، فإن الدرس واضح: يجب عىل املجتمع الدويل وضع 

املؤقتة،  والحكومات  االنتخابية،  الهيئات  إدارات  مساعدة  إىل  الرامية  الجهود 

واملنظامت غري الحكومية املحلية كأولوية يف توعية الناخبني واملساعدة االنتخابية.

مراقبة اإلنتخابات

 الجدل حول مراقبة اإلنتخابات الدولية يعكس التوتر األسايس بني تأكيد السيادة 

الخربة  الرشعية من خالل  وتعزيز  املحلية،  املوارد  اإلعتامد عىل  تعزيز  من خالل 

عدم  القاعدة،22  هي  لإلنتخابات  الدولية  املراقبة  فيه  أصبحت  عامل   يف  الدولية: 

سامح الرقابة الدولية يثري الشكوك، يف حني أن إمياءة موافقة قد تضفي الرشعية 

عىل كل من العملية ونتائجها. ولكن، إن اعطاء هذه االهمية لهذا الرصد مينح خربة 

وموافقة الجهات الدولية الفاعلة إمتيازاً أكرب من الجهات املحلية، مام يقوض ضمناً 

مفاهيم السيادة واملساواة.

الجهات الفاعلة املحلية يف حاجة للبت يف هذه املسألة، والقيام بذلك يف غضون 

وقت مناسب. فقد ناقشت كل من تونس ومرص وجود املراقبني، رافضة الفكرة يف 

البداية، و لكن يف نهاية املطاف، تقبلتا وجود “شهود عيان” ولكن ليس “مراقبني”. 

يف مرص، هذا النقاش يف حد ذاته كان مكلفاً، إذ جاء القبول بتوكيل شهود العيان 

األجانب بعد فوات األوان بالنسبة للمنظامت الدولية إلقامة مهامت طويلة األمد. 

تقل  ال  والتي  اإلنتخابات،  قبل  ما  عمليات  قدرتها عىل رصد  من  قلل  األمر  هذا 

أهمية من ناحية املصداقية عن نتائج اإلنتخابات يف يوم اإلنتخابات نفسه.

أوالً،  بطريقتني.  املشكلة  هذه  حل  يف  الفاعلة  الدولية  األطراف  تساعد  أن  ميكن 

ميكنها أن تدرك أن يف نهاية املطاف املهم هو العملية و ليس املصطلحات. إن كانت 

تسمية املراقبني “شهود عيان” تساعد عىل تخفيف املعارضة لوجود هذه األطراف، 

فإن املنظامت الدولية تُنصح بالقيام بذلك. ولكن ينبغي أن ينصب تركيزها الرئييس 

عىل تأسيس واضح ومتفق عليه للقوانني التي تسمح للشهود باإلنخراط يف أقرب 

لإلنتخابات،  الجيدة  اإلدارة  عن  املشورة  وتقديم  الحوافز،  وتوفري  ممكن،  وقت 
وتعزيز رشعية اإلنتخابات.23

ثانياً، فإنها ميكن أن تعزز وتستثمر يف برامج تدريب املدربني. يف تونس، لعب وجود 

مراقبني لإلنتخابات املحلية من مجموعة واسعة من اإلنتامءات )وكثري تم تدريبهم 

من قبل منظامت املجتمع املدين مثل IWatch و “مراقبون”( دوراً هاماً يف تعزيز 

الثقة يف العملية، ولكن يف بعض املناطق كان املراقبون محصورين بأولئك املنتسبني 

إىل أكرب األحزاب. إن تدريب مجموعة واسعة من املراقبني من خلفيات مختلفة 

يجعل من العملية أكرث شموالً.

3. النتائج

يود الدميقراطيون الحصول عىل النتائج التي من شأنها تعزيز ودعم الدميقراطية 

مجموعة  عن  تسفر  اوىل  إنتخابات  اىل  الدميقراطيون  يحتاج  البعيد.  املدى  عىل 

أن  يجب  واإلنتخابات  واحدة.  طاولة  عىل  ليجلسوا  املختلفة  القوات  من  واسعة 

إلضفاء  الكفاية  فيه  مبا  وسالسة  برسعة  وتنفذ  واملرأة،  األقليات  حقوق  تضمن 

الرشعية. املطالب املستمرة باستبعاد العنارص الفاعلة من النظام القديم والتقليل 

من التدخل الدويل تجعل من الصعب مواجهة هذه التحديات. 

الدميقراطيني عىل  مساعدة  من خالل  الفاعلة  الدولية  األطراف  تساهم  أن  ميكن 

عىل  الواقع،  يف  األهمية.  بنفس  والنتيجة  العملية  الدميقراطيات،  يف  بأن  الفهم 

الدميقراطيني يف العامل العريب، وعىل مروجي الدميقراطية املساندين لهم، أن يتذكروا 

بأن الدميقراطية يف أماكن أخرى يف العامل قد أسست جذورها ببطء، يف كثري من 

األحيان عىل الرغم من )ورمبا بسبب( إستمرار النخب القريبة من النظام القديم 

يف لعب دور يف النظام الجديد.24 من املؤكد أن الدميقراطيني املتطلعني اىل ترشيح 

و إحتامل فوز مسؤولني سابقني يف النظام السابق يخشون أن مشاركة هؤالء سوف 

تعرض الدميقراطية للخطر. ميكن للمرشحني املتصلني بالنظام السابق اعطاء وعود 

تقدم ضامنات ضئيلة فحسب. يف  ما  غالباَ  الوعود  ولكن هذه  ذلك،  عىل عكس 

بعض الحاالت، قد يلعب مسؤولو األنظمة اإلستبدادية السابقة دوراً وفق قواعد 

دميقراطية جديدة، ولكن يف أحيان أخرى، يرتاجعون عن كالمهم. ال ضامنات يف 

الحالتني. وعالوة عىل ذلك، ميكن للمرشحني الخارجني عن صفوف النظام السابق 

أن يكونوا أعداء للدميقراطية كذلك. مفتاح التقدم هو الحفاظ عىل الدعم لبناء 

يصبح  هنا  و  تاريخهم.  عن  النظر  بغض  الجميع،  تربط  التي  الدميقراطية  قواعد 

املعارضة  الدميقراطية، ويزيد من  للمبادئ  السابق مخالفاً  النظام  استثناء عنارص 

لعمليات الدميقراطية.
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مقاعد عىل طاولة املفاوضات

 من املمكن لربملان متنوع أن يجعل عملية اإلصالح السيايس أكرث صعوبة، لكنه 

إضفاء  تعني  املعزولة  األطراف  قلة  نظام جديد.  تعزيز  يف  أيضاً  أن يساعد  ميكن 

اإلصالح.  عمليات  لتقويض  املفسدين  من  أدىن  عدد  ووجود  الرشعية  من  املزيد 

األغلبية،  التعددية، وليس  اإللتزام بهدف  أيضاً، اإلعراب عن  بالنسبة لإلسالميني، 

األطراف  عىل  وينبغي  الدويل.  املجتمع  يف  املخاوف  تهدئة  عىل  يساعد  أن  ميكن 

الدولية الفاعلة أن تعرتف بأن لدى اإلسالميني، مثل العلامنيني، مجموعة واسعة 

من املواقف حول قيمة الدميقراطية. والهدف من ذلك هو دعم الدميقراطيني مهام 

كانت توجهاتهم اإليديولوجية وتعزيز القواعد املؤسساتية التي تساعد عىل تجنب 

هيمنة أي قوة سياسية واحدة. 

من األسهل لألحزاب املطالبة باإللتزام بالتعددية من اإللتزام بتحقيق ذلك بالفعل. 

ليس من املستغرب أن االخوان املسلمني املرصيني تحولوا من تأكيدات بأنهم سوف 

يرتشحون فقط يف ثلث الدوائر اإلنتخابية، إىل نصف الدوائر، و يف نهاية املطاف 

النواب.25  املئة من مقاعد مجلس  بنسبة 46 يف  والفوز  الرتشح يف كل سباق  إىل 

من  البعض  يكون  ما  وكثرياً  واسع،  نطاق  للتنافس عىل  تواجه ضغوطاً  فاألحزاب 

املرشحني غري متحمسني للتخيل عن سعيهم املضمون بالنجاح يف اإلنتخابات مقابل 

ضبط النفس من أجل املصلحة العامة، يف حني أن قادة األحزاب يتعرضون للضغوط 

إلرضاء أعضاء هذه األحزاب. نسبة املخاطر يف أول إنتخابات عالية. مع تزايد حالة 

للمخاطرة  مستعدة  غري  كثرية  أحزاب  هناك  املتوقعة،  العوائد  بشأن  اليقني  عدم 

إنتصارات ميكن  مع  بالخروج  العملية  تهديد هذه  تريد  ال  موقفها.هي  بتقويض 

إعتبارها “غري مقبولة” يف الداخل أو يف الخارج، كام أنها ال تريد أن تفقد أي نفوذ 

النظام  إىل  بالعودة  كاملخاطرة  أسوأ من ذلك  أو حتى  املستقبل  لديها يف تحديد 

القديم .

ينبغي عىل القوات الدولية أن تدعم أنتاج برملان متنوع من خالل توفري املعلومات 

العائد.  مثل هذا  أن يشجع  الذي ميكن  اإلنتخايب  التصميم  واملساعدة يف  التقنية 

ينبغي أن تستمر أيضاً بدعم العمليات الدميقراطية ملواجهة نتائج قد تبدو إشكالية. 

يف تونس، القضاء عىل نظام أكرثية الكتل الحزبية ملصلحة نظام مغلق ونسبي ساعد 

النتائج  فإن  أعاله،  أشري  وكام  بالطبع،  طرف.  ألي  أغلبية  تحقيق  عدم  تأكيد  يف 

واإلقتصادية  االجتامعية  واإلعتبارات  مؤكدة،  ليست  اإلنتخابية  للهندسة  الدقيقة 

ذلك،  األهم من  ومناسبة.  قواعد ممكنة  تحديد  يف  هاماً  دوراً  تلعب  والسياسية 

حتى عندما تعزز نتائج العمليات الدميقراطية املخاوف بني الدميقراطيني، ال ينبغي 

أن تنقلب النتائج من خالل وسائل غري دميقراطية. قد مييل الدميقراطيون للدعوة 

اىل إنقالب الهيئات املنتخبة عندما يخشون إستيالء قوات غري دميقراطية محتملة 

عليهم، ولكن كام أثبتت التجربة يف الجزائر منذ عرشين عاماً، فان اإلستسالم اىل 

تلك النبضات هو طريقة واحدة أكيدة إلحباط الدميقراطية.

ضامن حقوق املرأة واألقليات

األغلبية موجود يف كل  واملرأة يف مواجهة حكم  األقليات   مشكلة ضامن حقوق 

األحيان،  من  كثري  يف  انتخابات.  أول  يف  اضافياً  بعداً  يأخذ  لكنه  الدميقراطيات، 

فضلت األنظمة اإلستبدادية السابقة األقليات يف محاولة لتعزيز قوتها، أو عززت 

اإلنقسامات اإلجتامعية يف محاولة لتقسيم املعارضة. وباملثل، نفذت سياسات من 

شأنها تعزيز حقوق املرأة يف كثري من األحيان كرد عىل الحوافز الدولية والطلب 

املحيل، ولكن غالباً يف طرق ساعدت يف تعزيز النظام.

لذلك إن ضامن حقوق املرأة وحقوق األقلية يرفض يف بعض األحيان كجهد إلستمرار 

متييز حلفاء النظام القديم، وكفعل بناء لطلب للغرب. بالتايل، عندما قضت مرص 

عىل الحصة النسائية التي تضمن للمرأة عدداَ محدداً من املقاعد يف الربملان، كان 

رد الفعل ضعيفاً؛ فقد كان قانون الحصة عام 2010 إنتقد بشدة لتفضيله النساء 

اللوايت لديهن إتصاالت وثيقة بالحزب الوطني، وشوهدت املشاريع التي إستهدفت 

السابقة سوزان  االوىل  بالسيدة  وثيق جداً  بشكل  مرتبطة  أنها  النساء عىل  تقدم 

مبارك.26 وباملثل، كان ينظر إىل نظام مبارك اىل أنه مييز بعض أفراد الجالية القبطية 

و يثري العنف بني األقباط واملسلمني، لضامن والء األقباط. تتفاقم هذه املشاكل عن 

طريق املخاوف العميقة التي يشعر بها األقباط و الناشطون يف حقوق املرأة حول 

بعض اإللتزامات األيديولوجية لبعض القوى اإلسالمية.

 يف حني أن التحديات التي تواجه إدماج املرأة واألقليات يف النظام السيايس هي 

كبرية، كذلك هي املكافآت. يف العام املايض، أظهرت تونس تحقيق مكاسب كبرية 

ملشاركة املرأة من خالل الحامية املؤسساتية.27 منذ عهد بورقيبة، كانت تونس يف 

طليعة السياسات املتقدمة تجاه النساء، وبحلول نهاية عام 2010 كانت قد قادت 

املنطقة يف التمثيل الترشيعي لإلناث.28 واصلت تونس إتخاذ خطوات إضافية يف 

األشهر التي تلت سقوط بن عيل: من إسقاط التحفظات املتبقية عىل لجنة القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ووضع قانون للمساواة يف القوائم الحزبية 

الرجال والنساء عىل  الخطوات جدالً، حيث إحتج كل من  أثارت هذه  املغلقة.29 

أحكام التكافؤ. ومع ذلك، تركزت الحجج أكرث عىل اإلعتبارات املحلية30 من الرتكيز 

عىل دور النفوذ األجنبي.

للتدابري  الدعم  لحشد  الدميقراطيني  الفاعلة  الدولية  األطراف  تساعد  أن  وينبغي 

أن  ميكنها  املنتخبة.  الهيئات  يف  متثيلهم  وزيادة  واألقليات  املرأة  تحمي  التي 

الحاالت  بتحديد  أوالً  التدابري يف خطوتني.  مقاومة هذه  التغلب عىل  إىل  تسعى 

التي تولد املعارضة ملثل هذه التدابري من املخاوف من أن حلفاء النظام القديم 

التي  التدابري  إليجاد  الدميقراطيني  مع  العمل  وثانياً،  السلطة.  اىل  يعودون  سوف 

النهائية(.  أو  املؤقتة  الحصص  ذلك  يف  مبا  املثال  سبيل  )عىل  أقل  معارضة  تولد 

للقيام بذلك، ينبغي عليها أن تدرك أن التدابري الرامية إىل توسيع نطاق الحقوق 

إليها كطلبات خارجية تتعارض  ما ينظر  والتمثيل، وخاصة بالنسبة للنساء، غالباً 

مع النسيج االجتامعي.

التوقيت و التوقعات 

يواجه الدميقراطيون الضغوط املتنافسة بشأن توقيت االنتخابات. هم بحاجة اىل 

تحريك  اإلنتخابات برسعة إىل األمام يف محاولة إلقامة “الحياة الطبيعية”، ولكن، 

االعتبار،  بعني  األوىل  اإلنتخابات  وأهمية  اللوجستية  املشاكل  أخذ  حني  وخاصة 

يلزمهم أخذ ما يلزم من الوقت املالزم لإلعداد لذلك.

القرارات  الالزمة إلتخاذ  الدميقراطية  تفتقر بطبيعتها للرشعية  املؤقتة  الحكومات 

إىل  الدعوى  الوقت،  مرور  مع  وبالتايل،  اإلنتقالية،  املراحل  يف  املطلوبة  الصعبة 

حكومة  وتشكيل  اإلنتخابات  الكثري  يرى  ذلك،  إىل  باإلضافة  تزداد.  اإلنتخابات 

أمل  الصرب، عىل  يفقد  والدميقراطية.  اإلعامر  إعادة  نحو  “دامئة”،  كخطوة هامة 

أن يتم “اإلنتهاء من االنتخابات”، حتى لو كانت الظروف ليست مواتية متاماً. يف 

الواقع، أصيب ما يقرب من ثلثي التونسيني بخيبة أمل عندما تم تأجيل اإلنتخابات 

من يوليو إىل أكتوبر، عىل الرغم من أن أكرث من نصف الذين شملهم االستطالع يف 

يونيو/ حزيران مل تكن لديهم فكرة عمن كانوا سيصوتون له وكان لهم فهم قليل 

ملختلف األطراف.31 وباملثل، أراد املرصيون امليض قدماً و برسعة باالنتخابات، عىل 

ويف  التحرير  ميدان  يف  املتصاعد  والعنف  النطاق  الواسعة  املظاهرات  من  الرغم 

جميع أنحاء البالد.
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4. التطلع إىل األمام

تاريخية  لحظة  يخلق  العريب  العامل  أنحاء  املزمنة يف  اإلستبدادية  األنظمة  سقوط 

للمواطنني  الفرص  املنطقة  أنحاء  مختلف  يف  تحدث  التي  التغريات  توفر  حرجة. 

أذهانهم  عىل  كانت  التي  االقتصادية  والتنمية  الدميقراطية  نحو  خطوات  إلتخاذ 

لعقود من الزمان. وتختلف الطبيعة الدقيقة للتغيري يف جميع أنحاء املنطقة، مبنية 

إىل حد ما عىل درجة القطيعة مع النظام القديم، ودور األقليات، ومدى اإلنتعاش 

أول  اللوجستية إلجراء  التحديات  فإن  الحاالت،  ولكن يف جميع  الحرب.  بعد  ما 

املثال،  الوليدة )عىل سبيل  إنتخابات تكون شاقة: أن تبنى املؤسسات االنتخابية 

األحزاب  الدوائر، وقوانني  اإلنتخاب وتقسيم  قوانني  و  اإلنتخابية  الهيئات  إدارات 

السياسية( أو إصالحها؛ مراجعة العمليات االنتخابية؛ و تدريب األحزاب ومنظامت 

حول  اليقني  عدم  خالل  من  التحديات  هذه  تتفاقم  واملواطنني.  املدين،  املجتمع 

إرتفاع القوة النسبية واملطالب السياسية الحقيقية للنخب الصاعدة، من ضمنها 

واسعة  إغراءات  الدميقراطية، وحول  املؤسسات  اإلسالمية، حول رشعية  األحزاب 

النطاق للقضاء عىل النخب السابقة، ومعارضة التدخل الدويل.

إن تجنب هذه اإلغراءات، وهي مدفوعة من الخوف من الثورة املضادة، والغضب 

املحليني  للدميقراطيني  وسيلة  أفضل  هو  املشددة،  والقومية  املايض،  ظلم  عىل 

لتحقيق أهدافهم. يحتاج الدميقراطيون إىل قمع الرغبة يف إستبعاد حلفاء النظام 

القديم إذا أرادوا أن تبقى النخب املحلية مستثمرة يف النظام الجديد. ويحتاجون 

إىل تحقيق التوازن بني الدور الدويل واملطالب القومية إذا ما أرادوا أن يستفيدوا 

من املوارد والخربات لتنفيذ أول إنتخابات.

يجب عىل أعضاء املجتمع الدويل أيضاً تعديل اسرتاتيجياتهم الخاصة يف االستجابة 

العريب.  العامل  يف  األوىل  اإلنتخابات  تشكلها  التي  نوعها  من  الفريدة  للتحديات 

واألولويات  الربامج  من  العديد  ويخصصوا  أنشطتهم،  من  يحدوا  أن  ينبغي 

تعزيز  املثال،  سبيل  )عىل  الالحقة  اإلنتخابات  يف  جيد  بشكل  وضعها  ميكن  التي 

األحزاب السياسية واملرشحني، والقوانني االنتخابية، وما إىل ذلك( من أجل الرتكيز 

عىل اإلحتياجات األكرث إلحاحاً و حرجاً )عىل سبيل املثال، تعزيز إدارات الهيئات 

إىل  وما  املحليني،  واملستطلعني  املراقبني  وتدريب  الناخبني،  وتثقيف  اإلنتخابية، 

الشامل  اإلقتالع  طلب  ملواجهة  الدميقراطيني  مع  يعملوا  أن  عليهم  يجب  ذلك(. 

املمثلني  من  متنوعة  مجموعة  وتشجيع  املشاركة  ميدان  لتوسيع  القديم،  للنظام 

سبل  دعم   اىل  أيضاً  يسعوا  أن  عليهم  ينبغي  املفاوضات.  طاولة  عىل  للجلوس 

العمليات املدفوعة محلياً )عىل سبيل املثال، توفري الدروس املستفاد منها من بلدان 

املنظامت  برامج  املدربني يف  وتدريب  اإلنتخابية،  الهيئات  إدارات  أخرى، ودعم  

غري الحكومية املحلية، الخ(، مع اإلعرتاف بأن املشاركة الدولية يف حد ذاتها مثرية 

للجدل من الناحية السياسية. أخرياً، ينبغي أن يساعدوا عىل خلق توقعات معتدلة 

سواء يف الداخل أو يف الخارج، والتصدي للتصورات أن هناك عملية إنتخابية أو 

نتيجة “صحيحة”، أو ان اإلنتخابات سوف تقدم الدميقراطية فوراً.

التي  للبلدان  بالنسبة  الوقت.  ببطء، و مع مرور  الدميقراطية يجري  اىل  اإلنتقال 

مختلف  تعطي  التي  والنتائج  القواعد  وضع  هو  األهم  فإن  إنتقالية،  مبرحلة  متر 

أنها مدفوعة  إليها عىل  ينظر  والتي  السياسية،  الساحة  يف  الفاعلة مكاناً  الجهات 

محلياً و”عادلة مبا فيه الكفاية”، بدالً من العمليات التي ال تشوبها شائبة أو مثالية 

النتائج. إن هذه العمليات الشمولية واملوثوقة تغرس الثقة يف الدميقراطية، و يف 

نهاية املطاف، القدرة عىل تحقيق الدميقراطية.



الهوامش

وذلك تقديرًا للمساعدات التي  –الكاتبة تتقدم بالشكر لكل من تابيثا ديكر، شادي حميد، لينا الخطيب، طارق مسعود، ستيفين نديجوا و تمارا ويتس 1.    
 .قدموها وتعليقاتهم التي ساهمت في إتمام هذه الورقة البحثية

الطابع اإلسالمي حاول أن يستبعد رموز النظام السابق من السباق الرئاسي، وذلك بعد أن أعلن  تمن الجدير باإلهتمام، أن البرلمان بأغلبيته ذا2.    
فقد قام البرلمان على إثر ذلك بإصدار قانون بحرمان رموز النظام . ترشحه لرئاسة الجمهورية –رئيس المخابرات العامة السابق  –عمر سليمان  /السيد

األمر الذي ترتب عليه . ل فترة العشر سنوات األخيرة من حقوقهم السياسية ومنها حق الترشح للمناصب العامةالسابق الذين تولوا مناصب عليا خال
المشاكل التي ذكرناها عن فرض  نفسكان هذا القانون سوف يساعد على حماية العملية الديموقراطية، إال أنه يحمل في طياته  وقد. إستبعاد عمر سليمان

  .ءالحظر والقوائم السودا
وأعضاء حزب التجمع الدستوري  –بن علي  /التي بموجبها تم فرض حظر على أعضاء الحكومات التي خدمت في عهد الرئيس 51وخاصة المادة 3.    

لفترة  –بن علي  /لدعم ترشح الرئيس 0252الديمقراطي المنحل، متضمنًا أعضاء الحزب على المستوى المحلي وجميع من شارك في إعالن أغسطس 
 .0252ئاسية أخرى في ر

التونسيون عدد المستبعدين بـ  ، في حين قدر المواطنون8,100على سبيل المثال، فإن مركز كارتر قام بتقدير عدد المستبعدين في هذه القائمة بعدد 4.    
: متاح على الموقع اإللكتروني. 0255أكتوبر  01" البيان المبدأي الصادر عن مركز كارتر بشأن إنتخابات الجمعية التأسيسية في تونس" 20,000

>102511.pdf-prelim-ww.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisiahttp://w< 
ألخير يجوز للقوائم الحزبية أن تقوم بإستبدال إسم المرشح المستبعد بآخر، ولكن في أغلب األحوال كانت معظم القوائم يتم إيداعها في اليوم ا5.    

 .  أدى إلى صعوبة إيجاد بدالء للمرشحين المستبعدين نظرًا لضيق الوقتللتسجيل، مما 
وائم نظام تصويت الكتل الحزبية هو نظام تمثيل غير متكافئ  كما أنه نادر اإلستخدام، إذ أنه بموجبه تجرى اإلنتخابات في الدوائر عن طريق ق6.    

وقد تم إستخدام . أكثر عدد من األصوات بجميع المقاعد في الدائرة التي جرى فيها اإلنتخاب حزبية تضم عددًا من المرشحين، وتفوز القائمة الحائزة على
 .بن علي /هذا النظام في تونس لدعم وتقوية حزب التجمع الدستوري الديموقراطي في ظل عهد الرئيس

روع المادة الخامسة التي كانت تنص على أن المرشح الجدير بالذكر أن المعارضة نجحت في إرغام المجلس األعلى للقوات المسلحة بسحب مش7.    
هذه المادة كانت معدة لتدعيم المرشحين الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي . الذي يخوض اإلنتخابات ال ينتسب ألي حزب سياسي

 .المنحل، وقد تم إلغاءها بعد أن هددت القوى السياسية بمقاطعة اإلنتخابات
أنظر في ذلك على سبيل المثال رينولدز . إختيار نظام اإلقتراع األنسب في أول إنتخابات هو أيضًا موضوع جدل في الدوائر البحثية واألكاديمية 8.   

حكم األغلبية "، وتيموثي مايسبورجر، 561-562، صـ 02، عدد 0250، يناير Journal of Democracyفي " اإلنتخابات الخاطئة "وجون كاري، 
 .562-511، صـ 02، عدد 0250، يناير Journal of Democracy، "ن المنظور الصحيحم

: ، متاح على الموقع اإللكتروني"نتائج إنتخابات مجلس الشعب"مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي،  9.    
-s2%80%99E%people-s2%80%99E%egypt-of-results/2012/01/25/org.carnegieendowment.egyptelections://ttph<
>elections-assembly 

فقد تم . لتوزيع الحصص" هير"وقد كان النجاح المتواضع لإلخوان المسلمين في ثلثي المقاعد التي كانت محجوزة للقائمة الحزبية نتيجة لإلستخدام نظام 
 . إستخدام النظام المذكور في تونس أيضًا لتدعيم األحزاب الصغيرة

من " فالحين"من المقيدين في النقابات العمالية، " عمال: "البرلمان المصري يجب أن يكون تحت أحد التصنيفات الثالث اآلتيةالترشح في 10.    
وهي الفئة التي تضم " فئات"لألراضي الزراعية عن عشرة فدادين، و" الفالح"المعتمدين في دخلهم على اإلنتاج الزراعي، على أال تزيد ملكية المرشح 

محجوزة لفئتي العمال والفالحين  -المحددة لكل دائرة  -( على األقل)وفقًا للنظام المصري تكون نصف عدد المقاعد . ات المجتمع من المهنيينباقي فئ
ين أما بالنسبة للمرشح. حتى وإن لم يحصل المرشح حامل هذا الوصف على األصوات التي تؤهله للمركز األول أو الثاني بين إجمالي عدد المرشحين

ويتم تصعيد أعلى مرشحين من فئتي العمال والفالحين . وإال فسوف يخوضوا إنتخابات اإلعادة 5+  %50قلين، فيجب أن يحصلوا على نسبة المست
 . أصواتًا لإلعادة أيضًا

أما القوائم الحزبية فيجب . احدة فقطعامًا، وأن يكون ممثاًل في قائمة حزبية و 02شروط الترشح التونسية تستوجب أن يكون المرشح فوق سن الـ 11.    
عامًا،  22تحت سن الـ ( على األقل)أن تحتوي على عدد من المرشحين يتناسب مع عدد المقاعد الخاصة بكل دائرة، على أن تتضمن كل قائمة مرشح 

  . وتتضمن تنوعًا ما بين الرجال والنساء، وعلى أال يكون من بينهم أحد الذين طبق عليهم حظر الترشح
ائم قانون تمويل الحمالت اإلنتخابية التونسي يمنع إستخدام التمويل الخاص أو األجنبي للحمالت اإلنتخابية، ولكنه يوفر دعمًا حكوميًا لقو12.    

   ى أقل من ناخب مسجل في الدوائر التي تحتوي عل 1,000تذهب إلى كل  --( $02ما يعادل )دينار  21وهي  –نصف كمية الدعم . المرشحين المسجلة
كما وضع   .ناخب 20,000 ناخب مسجل في الدوائر التي تحتوي على أقل من  1,000تذهب إلى كل ( $51ما يعادل )دينار  01ناخب، و200,000 

وفي . تخابيةالقانون حد أقصى لإلنفاق على الحمالت اإلنتخابية بحيث ال يزيد اإلنفاق عن ثالثة أضعاف نسبة الدعم الحكومي للدائرة محل الحملة اإلن
الدعم التى حصلوا عليها  من عدد األصوات في الدائرة، يجب على أصحاب هذه القائمة أن يردوا نسبة %3 حالة عدم حصول القائمة على نسبة أكثر من 

: ، متاحة على الموقع اإللكتروني0255أكتوبر  51مركز كارتر في . 1%0والمقدرة بـ 
>pdf_2011.October_FAQs_Tunisia/2011/PaperReport%20White/Publications/Files/media/~/org.ifes.www://ttph< 

ما )جنيه  500,000ألكثر من مبلغ  –أيًا كان تصنيفه  –أما بالنسبة لمصر، فإن القانون المصري يقضي بعدم جواز إنفاق المرشح على الدعاية اإلنتخابية 
وبالرغم من وجود تلك النصوص . جنيه أخرى في مرحلة اإلعادة 250,000في المرحلة األولى من اإلنتخابات، وذلك باإلضافة إلى ( $83,200يعادل 

التفعيل ا أدى إلى عدم إال أنه لم يوجد من اآلليات ما يراقب إلتزام المرشحين بهذه القيود وإلزامهم بالشفافية بشأن المبالغ التي تم صرفها على الدعاية، مم
التقرير المبدأي بشأن المراحل الثالث : 0255/0250اإلنتخابات البرلمانية المصرية "مركز كارتر، . الحقيقي لتلك النصوص في اإلنتخابات التشريعية
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: ، متاح على الموقع اإللكتروني2012يناير24، "إلنتخابات مجلس الشعب
-Assembly-Peoples-s/Egypt<http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_report

>Elections.pdf
.عامًا وأن يكون المرشح مولودًا عن أب مصري الجنسية25المرشحون المستقلون البد أن يكونوا فوق سن الـ 13.
–توقيع 5,000لى ، يشترط لتأسيس حزب سياسي أن يحصل الحزب ع2011بناًء على قانون أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة في مارس 14.

.توقيع عن كل محافظة300من مواطنين مصريين يدعمون ذلك الحزب، وأن يكون الموقعون من عشر محافظات على األقل، بحد أدنى –على األقل 
: ، متاح على الموقع اإللكتروني2011نوفمبر 27" دليل القراء لإلنتخابات المصرية"األهرام، 15.

><http://english.ahram.org.eg/News/26943.aspx
قائمة إئتالفية مكونين جميعهم 34قائمة حزبية و828قائمة مستقلة و655وجدفي الداخل ي. ارجهاخ6منطقة داخل البالد و26في تونس يوجد 16.
قوائم إئتالفية مكونين جميعهم 7قائمة حزبية و66قائمة مستقلة و72أما بالنسبة للمناطق التي تقع خارج حدود البالد فإنه يوجد لديها . مرشحًا1,517من 
http://www.tunisia>-: ، متاح على الموقع اإللكتروني"الجمعية التأسيسية التونسية باألرقام"أالن برادلي، . مرشحًا474من 

>numbers/-in-election-assembly-constituent-23rd-october-live.net/2011/10/21/the
: ، متاح على الموقع اإللكتروني التالي2011ية في الشرق األوسط، أكتوبر ، مشروع الديمقراط"دليل اإلنتخابات التونسية"دافني ماكوردي، 17.

>2011/-guide-election-<http://pomed.org/tunisian
وبالتالي فقد قامت الهيئة العليا المستقلة إلنتخابات . من الناخبين قد تم تسجيلهم في كشوف الناخبين%25بعد إنتهاء موعد التقدم كان أقل من 18.

وعليه فقد قامت الهيئة المذكورة بإنشاء . فقط%60المجلس الوطني التأسيسي بمد موعد التسجيل، إال أن عدد إجمالي الناخبين المسجلين لم يزد عن 
اب الناخبين غير المسجلين، إال أن ذلك اإلجراء لم يكن فعاًال نظرًا لبعد بعض مراكز اإلقتراع عن الناخبين وصعوبة مراكز إقتراع مخصصة إلستيع

ولكن مع كل ذلك، فإن هذا اإلجراء عبر عن رغبة السلطة التونسية في البحث عن حلول لمشكلة إنعدام . إيجاد بعضهم اآلخر في ذات يوم التصويت
.لشؤونالخبرة في مثل هذه ا

خاصة الكبار –األولى عندما كنت في تونس و وجدت أن بعض الناخبين . هناك واقعتين حدثتا لي توضحان المشكلة الخاصة بتثقيف الناخبين19.
ق اإلقتراع، وقد كان يحدث خالل العملية اإلنتخابية يحملون بطاقاتهم اإلنتخابية كاشفين وجه البطاقة للعامة أثناء إتجاههم إللقائها في صندو–منهم سنًا 

أما في مصر، فعندما سألت بعض النساء المنتميات للطبقة الفقيرة عن توجهاتهن في ترشيح رئيس . بن علي/ذلك أيضًا في عهد نظام الرئيس السابق
ات المسلحة هو الذي سوف يختار الجمهورية القادم، ردت بعضهن بالنفي وقالت أنه ليس من حقهن ترشيح رئيس للجمهورية وأن المجلس األعلى للقو

.الرئيس
: أنظر اليونيسيف. في مصر%66في تونس و %78طبقًا لمنظمة اليونيسيف فإن معدالت المتعلمين من البالغين تصل إلى نحو 20.

><www.unicef.org
.  وذلك للفت إنتباهي لهذه المقارنة–تامارا ويتس /أتقدم بالشكر للسيدة21.
جامعه كورنل للطباعة والنشر". لماذا أصبحت الرقابة الدولية على اإلنتخابات عرفًا دوليًا: معضلة الديموقراطية"، 2011سوزان هايد 22.
إلى بعض الخلط في فهم الدور الذي تقوم –رأي مركز كارتر في –وصف المراقبين الدوليين على أنهم شهود عيان بدًال من مراقبين يؤدي 23.

ن كان هذا الموضوع هو من األهمية بمكان، إال أن الفصل فيه بأسرع وقت والتركيز على تواجد المراقبين في ميادين العمل وأل. بتأديته األطراف الدولية
: ، متاح على الموقع اإللكتروني21، صـ "ثالث إلنتخابات مجلس الشعبالتقرير المبدأي بشأن المراحل ال" مركز كارتر، . هو الهدف المنشود

-Assembly-Peoples-<www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Egypt
>Elections.pdf

فبعدما . خاضوها وهم في الحكم وأيضًا حلفاء ألنظمة حاكمة خسروا معارك إنتخابيةهناك العديد من األمثلة عن رؤساء خسروا إنتخابات كانوا قد 24.
بخوض إنتخابات –ماثيو كيريكو /وخسر، كما قام الجنرال1991إنتخابات عام –كينيث كاوندا /، خاض الرئيس السابق1964حكم زامبيا منذ العام 

في حاالت أخرى خاض بعض الرؤساء . 1996، ثم خاضها مرة أخرى وربح عام 1972لعام في بنين وخسر بالرغم من توليه السلطة منذ ا1991عام 
مياي /وذلك قبل أن يكسب نائبه السيد1997و1992سباق الرئاسة في عامي –دانيال أراب ماو /فقد فاز رئيس كينيا السيد. سباق اإلنتخابات وفازوا

وذلك قبل 1992-1981و من 1979-1997بنظام دكتاتوري عسكري في الفترات من -نج في غانا، حكم جيري راولي. 2002في العام –كيباكي 
ثم فاز في إنتخابات ديموقراطية 1988هيو قاد البالد منذ العام -لي تينج/الرئيس التايواني. 2001وحتى 1993إنتخابه ديموقراطيًا كرئيس للبالد منذ 

في كل هذه األمثلة كانت العملية . بإنتخابات كان قد دعمه فيها اإلئتالف الحاكم-وو -رو تاي/الرئيسأيضًا في كوريا الشمالية، فقد  جاء. 1996عام 
.الديمقراطية تقابل بعض العقبات والعراقيل إال أنها إستمرت في نهاية األمر

ذلك أنه في ظل نظام . زيادة عدد المقاعد التي تنافسوا عليهاالتغيير من نظام المستقلين إلى التمثيل النسبي قد يكون وراء قرار اإلخوان المسلمين ب25.
ات في التمثيل النسبي عادة ما ينجح عدد من المرشحين ويخسر الباقي، في حين أن نظام المستقلين يساعد األحزاب على التركيز على خوض اإلنتخاب

.على هذه النقطة المهمةشادي حميد/أتقدم بالشكر للسيد. المقاعد التي لديهم فرص قوية للفوز بها
، الحكم والقانون في "مكافحة عرض ظل السيدة األولى في العالم العربي: يناير25ناشطي حقوق المرأة في مصر ما بعد "أنظر هدى الصدة ، 26.
وجود إمرأة واحدة على األقل في هناك نص واحد فقط متعلق بالمرأة في قانون اإلنتخابات وهو يستوجب. 93-84، صـ 3، العدد 2011رق األوسط، الش

ألمر الذي أدى إلى أي موقع بالقوائم اإلنتخابية، وبالتالي فإن المركز الذي وضعت فيه السيدات في القوائم كان غالبًا ما يكون بعيدًا عن مواقع الفوز، ا
.عضو في البرلمان498حصول السيدات على خمسة مقاعد فقط من بين 
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: متاح على الموقع اإللكتروني". 2009ديسمبر 31التنصيف العالمي، : المرأة في البرلمانات الوطنية"اإلتحاد البرلماني الدولي، 27.
>e/arc/classif311209.htm-<http://www.ipu.org/wmn

http://www.ipu.org/wmn>-: متاح على الموقع اإللكتروني. 2010ديسمبر " المرأة في البرلمانات الوطنية"لمان ، اتحاد البر–انترا 28.
>e/arc/classif311210.htm

عن دور الدولة التونسية في تشجيع تمثيل المرأة، ). 71(والواليات المتحدة ) 52(على العالم وذلك بنسبة أعلى من المملكة المتحدة 31تونس مصنفة الـ
: ، متاح على الموقع اإللكتروني6، صـ 1999، "التحديات والخيارات: تقوية الدور البرلماني للمرأة في المنطقة العربية"أنظر عزة كرم، 

>pogar.org/publications/gender/karam1/karama.pdf-<http://www.undp
ولكن بسبب إستحواز أسماء الرجال على األغلبية العظمى من القوائم . يستوجب على القوائم الحزبية أن تمزج ما بين تمثيل الرجال والنساء29.

إجمالي أعضاء الجمعية التأسيسية، 217إمرأة من عدد 49بما يعادل (%22.5، فإن تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية وصل فقط إلى )%94تقريبًا (
).وإمرأة كنائب للرئيس

الصغيرة فإن مشكلة مواضيع متعلقة بالجدل حول دور المرأة في السياسة، وبعض المخاوف حول مستوى خبرتهن السياسية، وفي حالة األحزاب 30.
.إيجاد عدد كافي من المرشحات السيدات تطفو على السطح

الممنوح مع إقتراب يوم اإلنتخاب، كان عدد غير قليل من التونسيين على غير علم كافي بالعملية اإلنتخابية وبوظيفة الجمعية التأسيسية والتفويض31.
من التونسيين % 85"زيد مهريسي، . لبه على دفع األمور إلى األمام وإعادة الحياة العامة إلى طبيعتهافقد كان إهتمامهم ينصب في أغ. لها على وجه الدقة

>tunisia.www://http-:، متاح على الموقع اإللكتروني2011يونيو Tunislative ،9، "على إستعداد باإلدالء بأصواتهم
>,/votes-their-cast-to-willing-are-tunisians-of-/2011/06/09/88net.live

، المؤسسة الديمقراطية القومية، "تجاه تونس وفترة الجمعية التأسيسيةمواقف المواطنين : إلى األمامتخيل الطريق"و نيكول روزويل وإيان تي وودوارد، 
من 50%حيث أن . شهدت مصر أيضًا حالة مماثلة من اإللتباس ما بين اإلنتخابات وفكرة المضي قدمًا ودفع األمور إلى مجراها الطبيعي. 2011يوليو 

فقد . غير محددين بشأن الحزب الذي سوف يعطونه أصواتهم، بالرغم من أن أكثرهم كانوا ينوون المشاركة–ابات بشهر قبل اإلنتخ-الناخبين كانوا  
-مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ومؤسسة الحوار المصري. ذهبوا لإلنتخابات ساعين لإلستقرار واألمن ووقف زيادة األسعار

>http://dedi.org.eg/wp-: ، متاح على الموقع اإللكتروني2011نوفمبر 3، "إصدار إعالمي: ى للناخبين في مصرثالث مسح وطن"الدينماركي، 
>Release.pdf-Press-Poll-content/uploads/3rd



نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

ذات واملجتمعات  الدول  تواجه  التي  والجيوسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  بالشؤون  املتعلقة  املستقلة  السياسية  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز   يقوم 

الشيخ السمو  صاحب  حرضة  ودعم  رؤية  بفضل  الدوحة  بروكنجز  مركز  تأسس  األمريكية.  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  املسلمة،   األكرثية 

 حمد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر، وهو يعكس إلتزام مؤسسة بروكنجز بأن تتحول إىل مركز أبحاث عاملي.

 يتلقى املركز النصح واإلرشاد يف ما يتعلق باألبحاث والربامج من مجلس املستشارين الدويل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين والرئيس

الدولة بناء  وجهود  األوس��ط  الرشق  يف  السالم  عملية  يف  خبري  وهو  شيخ،  سلامن  املركز  ويدير  بروكنجز.  مؤسسة  رئيس  تالبوت،  سرتوب   املشارك 

والحوار يف املنطقة.

 

األعامل وعامل  املدين  واملجتمع  الحكومات  من  بارزة  شخصياٍت  مشاركة   تشمل  التي  والربامج  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز  يقوم  رسالته،   ولتحقيق 

واإلصالح الدميقراطية   -1 التالية:  الثالث  املحورية  باملجاالت  املتعلقة  الهامة  العامة  السياسات  قضايا  يف  سواء،  حّد  عىل  واألكادمييني  اإلعالم   ووسائل 

السيايس؛ 2- القوى الناشئة يف الرشق األوسط؛ 3- الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة.

أساسية جهوداً  املركز  أجندة  وتشمل  كافة.  النظر  وجهات  عىل  منفتح  هو  و  املنطقة،  يف  بروكنجز  مؤسسة  أبحاث  منرب  الدوحة  بروكنجز  مركز   يعترب 

األمريكية؛ املتحدة  الواليات  املنطقة ومن  من  فكر  وقادة  أعامل  قادة سياسيني ورجال  مع  العامة  السياسات  عقد حواراٍت حول  إىل  الدعوة  تضم   مرتابطة 

لنرش اإلعالم  وسائل  ودعوة  التحليلية؛  األبحاث  لكتابة  العامة   والسياسات  األكادميية  املجتمعات  يف  مرموقة   مراكز  يشغرون  زائرين  باحثني   استضافة 

منتدى تنظيم  و  تصميم  يف  واشنطن،  يف  بروكنجز  ومؤسسة  القطرية  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  الدوحة،  بروكنجز  مركز  ويساهم  بروكنجز.   تحاليل 

الحوار إلجراء  املدين،  واملجتمع  األكادميي  والعامل  واإلع��الم  واألع��امل  السياسة  مجاالت  يف  بارزين  قادة  يجمع  الذي  السنوي،  اإلسالمي  والعامل   أمريكا 

والنقاش الرضوريني. ويف تحقيق رسالته، يحافظ مركز بروكنجز الدوحة عىل قيم مؤسسة بروكنجز األساسية، أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثري.



عن برنامج اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب بجامعة ستانفورد

 يسعى برنامج اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب يف مركز للدميقراطية والتنمية وسيادة القانون يف جامعة ستانفورد إىل فحص الديناميات االجتامعية

والسياسية املختلفة داخل البلدان العربية وتطور أنظمتها السياسية، مع الرتكيز عىل اآلفاق، والظروف، و مسارات اإلصالح السياسية  املمكنة يف املنطقة.

 يجمع هذا الربنامج بني الخرباء واملامرسني عىل حد سواء - من صناع السياسات وأفراد املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ، ووسائل اإلعالم،

 واملجتمعات السياسية - فضال عن غريها من الجهات الفاعلة من خلفيات متنوعة يف العامل العريب، للنظر يف كيفية و إمكانية تحقيق الدميقراطية وحكم أكرث

استجابة وخاضع للمساءلة يف املنطقة وداخل البلدان العربية تحديدا.

 يهدف الربنامج إىل أن يكون مرجعاً فكرياً حول القضايا املتصلة بالحكم الرشيد واإلصالح السيايس يف العامل العريب، وأن ينتج األبحاث األكادميية السليمة، و

 الدقيقة، واملدروسة مركزاً بذلك عىل التدريب العميل يف العامل العريب مام يسمح ملختلف اآلراء واألصوات . يستفيد الربنامج من املداخالت الغنية يف املجتمع

األكادميي يف جامعة ستانفورد، أن كانت من أعضاء هيئة التدريس للباحثني أو طالب الدراسات العليا يف الجامعة، فضال عن رشكائنا يف العامل العريب وأوروبا.



عن مرشوع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية

 إن “مرشوع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية” هو مبادرة مشرتكة بني مركز بروكنجز الدوحة ومركز التنمية والدميقراطية وسيادة

 القانون يف جامعة ستانفورد )CDDRL(. نظراً لقلة عدد التحوالت الدميقراطية يف العامل العريب و عدم وجود دراسات جدية تعالجها، ظهرت حاجة حقيقية

 لتحسني التفاهم بني العلامء وصناع السياسة الغربيني ونظرائهم العرب حول ما ميكن وما يجب أن يحدث بعد هذه التحوالت. يهدف هذا املرشوع إىل

 الجمع بني الرصامة األكادميية و البحوث امليدانية، لتحليل وإلقاء الضوء عىل طبيعة التحوالت العربية، مع الرتكيز عىل تصميم االنتخابات، وصياغة الدساتري،

 وتنمية األحزاب السياسية، وعمليات الحوار الوطني. من خالل إرشاك علامء و خرباء عرب  و غربيني من خلفيات متنوعة. يوفر هذا املرشوع آراًء و أبحاث

جديدة و أصلية من املنطقة العربية وخارجها للمساعدة يف توجيه السياسة والتنمية و تقديم املساعدة للبلدان ذات األهمية اإلسرتاتيجية.
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