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  اتتـــــــــويیـــتـــحـــمـــاالاالـــمـــحـــــــــاوورر  وو  
  

  االملخص  االتنفيیذيي  :  ااألوولل  محورراال          
  

  
  نوااقص  وو  االتحديیاتتاالفي    :االثانيمحورراال        

 
I -  أأددوواارر  االلجنة  وو  االمهھامم  االمنجزةة  وو  االصعوباتت  االتي  ووااجهھتهھامقدمة  : 

 

II   -  خلل  في  االهھويیة  وو  االتموقع:    االسيیاسيیة  ااألبعادد  في 
 

III   -  نوااقص  بنيیويیة  :  االتنظيیميیة  ااألبعادد  في 
 

IV     -    االتحالفاتت  فشل  أأسبابب  وو  ددووااعيفي 
 

V       -  تسويیق  ضعيیفااإلعالميیة  ااألبعادد  في  : 
 
VI       -  ااالنتخاباتت  في  االحزبب  للفش  االمباشرةة  ااألسبابب  في   

  

  االمحورر  االثالث:  مقترحاتت  العاددةة  بناء  االحزبب        
 
VII -  االتنافسيیة  االحزبب  ميیزااتت  وو  االمتاحة  االفرصص 
 

VIII -  االحزبب  بناء  إلعاددةة  مقترحاتت  وو  آآررااء  :  االبداائل  في 
 

                  
  :  االمرفقاتت  االمحورراالراابع          

  
  (  باللغة  االعربيیة  وو  االفرنسيیة  )    االتقيیيیم  ااستبانن  -  

  

 محاضر  االجلساتت  االتقيیيیميیة  على  االمستوىى  االجهھويي  وو  في  فرنسا  االشماليیة    -            
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  االمحورر  ااألوولل  :  االملخص  االتنفيیذيي  

هھھھذاا  االتقريیر  على  تصريیحاتت  وو  آآررااء  االمناضليین  أأعضاء  االحزبب  وو  االتي  تم  تجميیعهھا  عبر  يیعتمد    -      
...    غيیرهھھھا  من  االيیاتت  االتقيیيیم  االمعتمدةة  في  هھھھذهه  االمهھمةاالمقابالتت  االمباشرةة  وو  االمساهھھھماتت  االمكتوبة  وو

أأحد  يیعكس  آآررااء  أأعضاء  االحزبب  وو  ال  يیعكس  بالضرووررةة  ررأأيي  لجنة  االتقيیيیم  أأوو    اووصفيی  ااذلك  تقريیرلووهھھھو  
ااالتجاهھھھاتت  ددااخل  االحزبب  وو  للتحديیاتت    ووإإلى  توفيیر  معرفة  أأفضل  لآلررااء    أأعضائهھا  .  وو  يیهھدفف  االتقريیر

ماددةة  ثريیة  للتحليیل  االتي  توااجهھ  االحزبب  وو  االنوااقص  االتي  يیعانيیهھا  في  نظر  االمناضليین  ٬،  وو  يیوفر  بالتالي  
ذاا  االتقريیر  على  .  وو  قد  ااقتصر  ددوورر  االلجنة  في  صيیاغة  هھھھبداائل  االكفيیلة  بإعاددةة  بناء  االحزبب  وو  لبلوررةة  اال

  .تبويیب  االمالحظاتت  وو  ااآلررااء  كلما  أأمكن  ذذلك  وو  تقديیمهھا  حسب  ااألهھھھميیة  باعتبارر  االتكراارر  وو  االتردددد  

  ألززمة  االسيیاسيیة  ااألبعادد  على  االمناضليین  تركيیز  بداايیة  نذكر  االتشخيیص  نتائج  أأبرزز  من  وو  -      
  ووصفوهه  ما  صدااررتهھا  في  جاء  االتحديیاتت  من  عددد  مبرززيین  ٬،  ااالنتخاباتت  في  فشلهھ  وو  االحزبب
  أأهھھھم  إإحدىى  يیعتبروونهھا  االتي  االتقدميیة  ااألصليیة  ااختيیاررااتهھ  عن  اابتعاددهه  أأوو  االحزبب  هھھھويیة  بضبابيیة
  وو  ناحيیة  من  االموقف  وو  االخطابب  بيین  االتواافق  عدمم  تحديي  إإلى  أأشارروواا  كما  .  للحزبب  أأررصدةة

  هھھھذهه  مصدااقيیة  وو  مبدئيیة  كانت  مهھما  أأنهھ  مبيینيین  ٬،  ااألحيیانن  من  االعديید  في  االعامم  االرأأيي  اانتظاررااتت
  ةةلعد  ذذلك  ااعاددوواا  وو  ...  عزلتهھ  في  وو  االحزبب  ريیةيیجماهھھھ  من  االحد  في  ساهھھھمت  لكنهھا  وااقفاالم

  عدمم  إإلى  كذلك  أأوو  ٬،  االشاررعع  لنبض  ااالنتباهه  ضعف  وو  االمتغيیر  االوااقع  قرااءةة  في  االخلل  منهھا  أأسبابب
  .  لةاالسيیو  لىاع  وو  االتغيیيیر  سريیع  سيیاسي  مشهھد  مالحقة  من  االتمكن

االتنظيیميیة  أأوو  االخلل  االحاصل  في  ااألبعادد  االتنظيیميیة  أأحد    وو  يیشتركك  االعديید  في  ااعتبارر  االنوااقص  -    
أأبرزز  أأسبابب  االفشل  ٬،  وو  يیتمثل  هھھھذاا  االخلل  في  عدةة  أأسبابب  منهھا  االضعف  االبيین  في  االهھيیاكل  االحزبيیة  

٬،  وو  ضعف  االتوااصل  وو  االتنسيیق  بيین  االهھيیاكل  أأفقيیا  وو  عمودديیا  ٬،  وو  عدمم  االتناسق  بيین  االهھيیاكل  
يیاتت  االتوااصل  ددااخل  االحزبب  ٬،  وو  االشحة  االشديیدةة  في  ٬،  وو  ضعف  آآل  وواالهھيیاكل  االقاعديیة  االقيیادديیة

ميیل  االحزبب  االي  االعزلة  وو  ٬،  كما  أأشارر  االعديید  االي  االمواارردد  االماليیة  خاللل  االفترااتت  ااألخيیرةة  باألخص
  .  في  ددمج  االواافديین  االجددد  وو  اانصهھاررهھھھم  هھضعف  قدررااتاالتقوقع  علي  االذااتت  وو
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االذااتيیة  ٬،  سيیاسيیة  وو    وو  ررغم  كونن  االرأأيي  االسائد  بيین  مناضلي  االحزبب  يیعتبر  كونن  االعواامل  -
تمثل  االسبب  االرئيیسي  في  االخلل  االذيي  يیعانيیهھ  االحزبب  ٬،  غيیر  أأنن  االعديید  أأشارر    ميیة  وو  إإعالميیة  ...يیتنظ

كذلك  إإلى  تحديیاتت  خاررجيیة  كانن  لهھا  االتأثيیر  االسلبي  على  مسارر  االحزبب  .  وو  من  تلك  االتحديیاتت  
ف  من  عوددةة  االنهھضة  أأشارروواا  إإلى  سيیاساتت  االتخويیف  االتي  اانتهھجهھا  االحزبانن  ااالستقطابيیانن  (  تخويی

إإلى    وواارراأأوو  من  االفلولل  )  مما  صعد  في  ااالستقطابب  وو  اانعكس  بالتصويیت  ااالضطراارريي  ٬،  كما  أأش
  ..من  قبل  فصائل  منافسة  ااحتكارر  ااإلعالمم  االيخاللل  االحمالتت  ااالنتخابيیة  ٬،  ووتكثف  االمالل  االسيیاسي  

ززاالل  محل  وو  أأكد  جموعع  ااألعضاء  أأنن  االحزبب  ال  ززاالل  يیتمتع  بميیزااتت  مهھمة  وو  من  ذذلك  كونهھ  ال    -
ااحتراامم  وو  تقديیر  جمهھورر  ووااسع  باعتبارر  ررصيیدهه  االنضالي  وو  نزااهھھھة  قيیاددااتهھ  ٬،  وو  كونهھ  ررغم  صدمة  

ااالنتخاباتت  ال  ززاالل  يیحتفظ  بنوااتاتت  موززعة  على  كامل  االجمهھورريیة  خالفا  لغالب  ااألحزاابب  
  االديیمقرااططيیة  وو  االتقدميیة  ااألخرىى  ٬،  كما  أأكدوواا  على  ميیزااتت  ااختيیاررااتهھ  ااألصليیة  االتقدميیة  وو  ما  تمثلهھ

من  فرصص  إإذذاا  أأحسن  توظظيیفهھا  ...  وو  في  ضوء  ذذلك  هھھھناكك  قناعة  أأنن  االحزبب  يیمكن  أأنن  يیكونن  في  قلب  
مة  وو  أأنن  االنضالل  دأأنن  ااألززمة  ااالقتصادديیة  وو  ااالجتماعيیة  محت  وواالرهھھھاناتت  االسيیاسيیة  االقاددمة  خاصة  

عالووةة  على  االفرااغغ  االذيي    ٬،يیسيیطر  على  االمشهھد  خاللل  االفترااتت  االقاددمة  ننااالجتماعي  يیتوقع  أأ
  أأحدثتهھ  أأززماتت  ااألحزاابب  كافة  بما  فيیهھا  ااألحزاابب  االكبرىى  .

االجميیع  على  ااستعدااددهھھھم  للمشارركة  في  إإعاددةة  بناء  االحزبب  فهھم  يیروونن  أأنن  تلك  االمهھمة  وو  إإذذ  يیؤكد    -
تستوجب  بداايیة  تأكيید  اانتماؤؤنا  للعائلة  االتقدميیة  مع  اايیالء  االمحورر  االنضالي  ااالجتماعي  وو  مبدأأ  

االصدااررةة  في  توجهھاتت    ..ستقالليیة  االقراارر  وو  االدفاعع  عن  مشرووعع  االمجتمع  االحدااثياااالسيیاددةة  وو
االحزبب  ٬،  وو  ددعواا  إإلى  إإعاددةة  هھھھيیكلة  االحزبب  على  أأسس  ددقيیقة  تضمن  االتوااصل  وو  االتفاعل  وو  تدفق  
االمعلوماتت  أأفقيیا  وو  عمودديیا  ٬،  وو  تضمن  االتناسق  بيین  االهھيیاكل  ٬،  مع  اايیالء  ااألوولويیة  إإلى  مأسسة  

  إلنشاءوو  لكسب  ااستقطابب  االمناضليین  االقيیادديیيین  وو  االقيیاددااتت  االمحليیة  ٬،  وو  االقاعديیة  ٬،      االهھيیاكل  
االحديیثة  .  كما  أأكدوواا    تتااآلليیاتت  ااإلعالميیة  وو  االتوااصليیة  االفعالة  مع  ااستخداامم  ووااسع  للتكنولوجيیا

على  ضرووررةة  تعزيیز  االسلوكك  االمنفتح  وو  االمتقبل  وو  االمتفاعل  مع  ااآلخر  االسيیاسي  وو  ااالجتماعي  بما  
  االجامع  للفصائل  االديیمقرااططيیة  وو  االتقدميیة  .يیمكن  من  بناء  االحزبب  
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  ـنـتـائـــج  عـمـلـيیـــة  االـتـقـيیـيیـــمب  مصفوفة

  االخطوااتت  ااالجراائيیة    االبداائل  االتشخيیص

شعورر  ووااسع  بضبابيیة  هھھھويیة  
االحزبب  االسيیاسيیة  وو  تموقعهھ  

.  

أأهھھھداافف  وو  توجهھاتت  االحزبب  تأكيید  
ة  االديیمقرااططيیة  وو  تقدميیاالاالسيیاسيیة  
  .  ااالجتماعيیة

في    لجنة  إلعداادد  مشرووعع  الئحة  سيیاسيیة  للحزبب  تكليیف  -
  االمستحدثةاالتحوالتت    ضوء  أأددبيیاتت  ااحزبب  وو

  ااشرااكك  االهھيیاكل  في  إإعداادد  االالئحة  االسيیاسيیة  .  -

ااعتماددهھھھا  في  ااططارر  ااجتماعع  ووططني  (  لجنة  مركزيیة    -
  موسعة  )  .

 اااللتزاامم  بتوجهھاتهھا  في  كافة  موااقف  االحزبب  .  -
  

لحزبب  لاالجواانب  االتنظيیميیة  
مركبا  وو  غيیابب    تعاني  خلال

االمقوماتت  االرئيیسيیة  للحزبب  
(  ضعف  في  االهھيیاكل  ٬،  خلل  

في  االتوااززنن  وو  االتوااصل  
أأفقيیا  وو  عمودديیا  ٬،  ضعف  

  .  شديید  في  االمواارردد  االماليیة  )

إإعاددةة  بناء  االحزبب  ضمن  توجهھ    
  يیضمن  :

االتوااصل  وو  االتفاعل  االكلي  بيین    -
  هھھھيیاكل  االحزبب  أأفقيیا  وو  عمودديیا  .

  االتناسق  بيین  االهھيیاكل  االقيیادديیة  وو  -
  االهھيیاكل  االقاعديیة  للحزبب  .

تحديیث  وو  مأسسة  آآليیاتت  ااإلعالمم  وو    -
  ااالتصالل  ددااخل  االحزبب  .

مرااجعة  االنظامم  االدااخلي  وو  قرااررااتت  االحزبب  ذذااتت  االعالقة    -
  .وو  االمستجدااتتوو  تطويیرهھھھا  في  ضوء  االتوجهھاتت  االبديیلة  

اانشاء  قوااعد  بيیاناتت  حيیويیة  (  عناوويین  كافة  االمنخرططيین    -
ااختصاصاتهھم  وولحزبب  وو  خصائصهھم  ٬،  وو  أأخرىى  ألصدقاء  اا

٬،  وو  قاعدةة  بمرجعيیاتت  االحزبب  وو  أأددبيیاتهھ  وو  أأخرىى  
  بنشاططاتهھ  وو  فعاليیاتهھ  ...  )  .

تثبيیت  ااالشترااكاتت  وو  اايیجادد  مصاددرر  تمويیل  مستقلة    -
  دداائمة  .

تعميیم  االتوااصل  االرقمي  وو  اااللكترووني  بيین  أأعضاء    -
 االحزبب  ٬،  وو  اانشاء  نشرةة  ااخبارريیة  االكتروونيیة  ددااخليیة  .

  

  غيیابب  االخطة  وو  ااآلليیة
ااإلعالميیة  وو  ضعف  االتوااصل  

مع  االرأأيي  االعامم  وو  االقدررةة  
على  تسويیق  موااقف  االحزبب  

.  

ووضع  خطة  متكاملة  لتطويیر  ااإلعالمم  
وو  ااالتصالل  االحزبي  بما  في  ذذلك  
اااللكترووني  ٬،  وو  ااعتمادد  جهھازز  

  لهھذاا  االغرضض  .متخصص  

  ووضع  خطة  إإعالميیة  محكمة  .  -

نن  إإعاددةة  ااططالقق  جريیدةة  االموقف  وو  توفيیر  االدعم  االالززمم  لضما  -
  االتميیز  وو  االقدررةة  االتنافسيیة  .

  ووضع  خطة  لتوظظيیف  ووااسع  لإلعالمم  اااللكترووني  .  -

االتفكيیر  في  ااعتمادد  ووسائل  إإعالميیة  أأخرىى  على  مدىى  متوسط    -
 (  رراادديیو  ٬،  مجلة  ٬،  ...  )  .

  

فشل  االتحالفاتت  يیعودد  أأساسا  
إإلى  االتبايین  في  ااالختيیاررااتت  

االسيیاسيیة  وو  إإلى  ميیل  االحزبب  
وقع  وو  االعزلة  وو  قإإلى  االت
  قدررااتهھ  ااالندماجيیةضعف  

االتحالف  مع  فصائل  أأخرىى  أأوولويیة  
ملحة  خاصة  في  هھھھذهه  االفترةة  ٬،  وو  

لضمانن  االنجاعة  وو  االديیمومة  يیتوجب  
أأنن  تقومم  على  أأسس  تنظيیميیة  وو  

  سيیاسيیة  ووااضحة  .

متابعة  االتحاوورر  مع  االفصائل  ذذااتت  االقوااسم  االمشتركة  وو    -
كتل  االمحل  ااجماعع  (  وو  باألخص  االتحالف  االديیمقرااططي  وو  االت

  وو  حزبب  االعمل  وو  حركة  االشعب  )  

  ااعاددةة  ااالتصالل  بالرفاقق  االمنسحبيین  وو  ددعوتهھم  للمشارركة...-

ى  مستوىى  االهھيیاكل  االجهھويیة  لأأنن  يیعمم  هھھھذاا  االتحاوورر  ع  -
  بما  يیيیسر  ااالندماجج  االسلس  .
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يیعد  تقريیر  في  االتقدمم  االحاصل  وو  يیناقش  وو  يیعتمد  في    -
 ااالجتماعع  االوططني  االموسع  .

  

حضورر  وو  مشارركة  ضعيیفة  
للشبابب  وو  االمرأأةة  في  هھھھيیاكل  
االحزبب  عامة  وو  في  االتمثيیل  

  االقيیادديي  خاصة  .

إإعطاء  ااألوولويیة  في  إإعاددةة  بناء  
االحزبب  لتوجهھ  جادد  لتشبيیب  االحزبب  وو  
لتمكيین  شبابب  وو  نساء  االحزبب  من  

فرصص  االمشارركة  وو  تحمل  
  االمسؤووليیاتت  االقيیادديیة  

ااعطاء  ااألوولويیة  في  فرصص  االتدرريیب  عامة  وو  في  مدررسة    -
  ي  االشبابب  وو  االمرأأةة  .لفئتخاصة  االحزبب  

  اانشاء  ااططارر  حزبي  للشبابب  وو  آآخر  للمرأأةة  .  -

تشجيیع  مشارركة  شبابب  وو  نساء  االحزبب  في  منظماتت    -
  االمجتمع  االمدني  .

ووضع  كوتا  لمشارركة  االشبابب  وو  االمرأأةة  في  االهھيیاكل    -
 االقيیادديیة  .

  

االمدررسة  االسيیاسيیة  :  تثميین  
للمباددررةة  مع  االتأكيید  على  

ضعف  مشارركة  أأبناء  بعض  
وو  ضعف  ااستخداامم  االجهھاتت  

االمنهھجيیاتت  وو  االتكنولوجيیاتت  
  االحديیثة  .

تدعيیم  االمدررسة  االسيیاسيیة  للحزبب    -
وو  تمكيینهھا  من  االوسائل  وو  االمعدااتت  
االالززمة  لتحقيیق  أأهھھھداافهھا  وو  تطويیر  

  أأدداائهھا  .

توسيیع  االمشارركة  في  فرصص  االتدرريیب  االتي  توفرهھھھا    -
االمدررسة  كلما  أأمكن  مع  ااعطاء  ااألوولويیة  للشبابب  وو  االمرأأةة  

.  

  على  توفيیر  فرصص  تدرريیب  على  مستوىى  جهھويي  .  االعمل  -

االعمل  على  تحديیث  ووسائل  عمل  االمدررسة  وو  منهھجيیاتهھا    -
.  

على  االحزبب  أأنن  يیوفر  فرصص  تدرريیب  أأخرىى  خاصة  في    -
 االمجاالتت  االتي  ال  تغطيیهھا  االمدررسة  .

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2015فيفري     التقرير التقييمي لمسار الحزب في االنتخابات     

7 
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2015فيفري     التقرير التقييمي لمسار الحزب في االنتخابات     

8 
 

  ووااجهھتهھا  االتي  االصعوباتت  وو  االمنجزةة  االمهھامم  وو  االلجنة  أأددوواارر:  ةـــــــــدمـــقـــم
  

وو  االذيي    2014دديیسمبر    14اانبثقت  لجنة  االتقيیيیم  عن  االمكتب  االسيیاسي  في  ااجتماعهھ  االمنعقد  يیومم    -
  حددد  مهھامهھا  على  االنحو  االتالي  :

  .تنظيیم  وو  إإددااررةة  عمليیة  االتقيیيیم  على  أأنن  تشمل  أأعضاء  االحزبب  كافة    -1
  .  2015تقديیم  تقريیر  تجميیعي  في  كافة  نتائج  االتقيیيیم  قبل  نهھايیة  شهھر  جانفي    -2
  تقديیم  تقريیر  في  تقدمم  ااألعمالل  خاللل  فترةة  ااالنجازز  للسيیدةة  ااألميینة  االعامة  .  -3

  وو  تم  تشكيیل  االلجنة  من  قبل  االمكتب  االسيیاسي  باإلجماعع  من  أأعضاء  االحزبب  االتالي  أأسماؤؤهھھھم  :    -
  خالد  االوحيیشي  -1
  فجريیةعائشة    -2
  حسن  كراايي  -3
  ووسيیم  بوثورريي  -4
  

ووضعت  االلجنة  في  ااجتماعهھا  ااألوولل  خطة  عمل  وو  جدوولل  ززمني  للتنفيیذ  وو  تضمنت  االخطة  عدةة    -
إإعداادد  وو  إإددااررةة  ااستبيیانن  (  مرفق    :وو  منهھا  ٬،مقترحاتت  أأعضاء  االحزبب  ووفعاليیاتت  وو  آآليیاتت  لتجميیع  آآررااء  
٬،  كما  شملت  بما  في  ذذلك  االتنظيیم  في  االمهھجر  )  وو  عقد  ااجتماعاتت  جهھويیةباللغتيین  االعربيیة  وو  االفرنسة  

)  وو  بريید  االكترووني  Evaluation(    مساهھھھماتت  اافترااضيیة  عبر  موقع  االكترووني
)evaluation.joumhouri@gmail.comللغرضض  ا)  تم  اانشائهھم  .  

  
    ااعتمدتت  االلجنة  مباددئئ  وو  منهھجيیة  االعمل  االتاليیة:  -      
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تونس  االكبريي  وو  اارريیانة٬،  بنزررتت٬،نابل    عقدتت  االلجنة  ااجتماعاتت  تقيیيیميیة  في  كافة  االجهھاتت  ووهھھھي: -

٬،  االشمالل  االغربي٬،  صفاقس٬،قابس٬،االجنوبب  االشرقي٬،  توززرر٬،  االوسط  االغربي..وو  فرنسا  2وو1
مناضل  عضو  في  االحزبب.  (االتفاصيیل    150وو  شارركك  في  أأعمالل  هھھھذهه  ااالجتماعاتت  حواالي    االشماليیة.
 بالمرفق)

  ووخيیبة  االصدمة  حالة  علي  مترتبة  صعوباتت  )1ووااجهھت  االلجنة  عدةة  صعوباتت  نذكر  منهھا  باألخص:   -
وواامتناعع  عن  االمشارركة    سلبيیة  موااقف  االي  بالبعض  ددفعت  وو  االحزبب  أأعضاء  جل  أأصابت  االتي  ااالمل

  ااالجتماعاتت  لترتيیب  ااالززمة  االبيیاناتت  علي  االتحصل  من  نتمكن  لم  )2  في  ااالجنماعاتت  االتقيیيیميیة٬،
  وولم  تلفوناتهھم  وو  بهھم  ااالتصالل  يیتوجب  االلذيین  االمسؤووليین  أأسماء  علي  نتحصل  لم  حيیث    االجهھويیة
  االخالفاتت٬،  حولل(  االخصوصص  بهھذاا  االحاصلة  االتطوررااتت  حولل  معلوماتت  أأيیة  علي  نتحصل

  ررددوودد  االي  أأددتت  أأخطاء  ذذلك  عن  ترتب  قد  وو  ٬،)ااالتصاالتت  في  تفيید  أأنن  شأنهھا  من  االتي...ااالنسحاباتت
  بموعد  ااعالمهھ  يیتم  لم  االذيي  ااخر  ددوونن  ططرفف  أأوو  قسم  حضورر  أأوو  ااالحيیانن٬،  بعض  في  سلبيیة  فعل

)اانسحابب  عضويین  من  االلجنة  السبابب  شخصيیة  3.  وو  صفاقس  قابس  وو  نابل  تتحاال  مثالل.  ااالجتماعع
  في  جديي  بشكل  االتقدمم  من    االلجنة  تمكنت  فقدوو  غيیرهھھھا    االتحديیاتت  هھھھذهه  ررغم  منذ  بداايیة  االمهھمة....  وو

  لالسبابب  كبيیرةة  دداائما  تكن  لم  ااالعداادد  أأنن  ررغم(  ثريیة  حواارريیة  ااجتماعاتت  عقد  في  نجحت  وو  عملهھا
  علي  عالووةة  االمناضليین  مقترحاتت  وو  ااررااء  منوو  ثريي    مهھم  كم  تجميیع  ووفي)  ذذكرهھھھا  علي  أأتيینا  االتي
  ...االرفاقق  لبعض  االمعمقة  االمساهھھھماتت  من  عددد

  
  
  

  
  
  

  فـي  ااألبـعـــادد  االـسـيیـاسـيیـــة  ألززمـــة  االـحـــزبب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من  أأبرزز  االتحديیاتت  االسيیاسيیة  االتي  أأضعفت  االحزبب  وو  قلصت  
من  جماهھھھريیتهھ  وو  ددفعت  بالبعض  إإلى  ااالبتعادد  أأوو  ااالستقالة  خاللل  االفترااتت  

من  ناحيیة  في  االتغيیيیرااتت  ااألخيیرةة  في  نظر  االمشارركيین  في  االتقيیيیم  يیكمن  
االتي  أأصابت  هھھھويیة  وو  تموقع  االحزبب  لحد  ططبعهھا  بالضبابيیة  وو  عدمم  

االوضوحح  وو  باالبتعادد  عن  ااختيیاررااتت  االحزبب  االتقدميیة  ااألصليیة  االتي  تعتبر  
في  نظر  االعديید  أأهھھھم  ررصيید  للحزبب  وو  في  اابتعادد  خطابب  وو  موااقف  االحزبب  

ة  ووااسعة  في  االعديید  من  ااألحيیانن  عن  اانتظاررااتت  االعامة  من  االشعب  وو  فئ
  .  من  االمثقفيین  من  ناحيیة  أأخرىى

 



2015فيفري     التقرير التقييمي لمسار الحزب في االنتخابات     

10 
 

    
  

ذاا  االبعد  االحيیز  ااألووفر  من  مدااخالتت  وو  تقيیيیماتت  أأعضاء  االحزبب  ٬،  وو  ااعتبر  االعديید  كونن  هھھھااحتل  
  االتقصيیر  في  عددد  من  ااألبعادد  االسيیاسيیة  كانت  االسبب  االرئيیسي  ألززمة  االحزبب  وو  فشلهھ  في  ااالنتخاباتت  .
تيیسيیراا  لإلططالعع  على  هھھھذهه  ااآلررااء  فقد  أأووررددناهھھھا  من  ناحيیة  في  ترددددهھھھا  على  لسانن  أأكبر  عددد  من  

م  وو  االمهھم  في  نظر  أأعضاء  االحزبب  ٬،  كما  بوبنا  ااآلررااء  بما  يیساهھھھم  في  إإعطاء  فكرةة  حولل  ااألهھھھاالرفاقق  ٬،  
  حسب  محاوورر  فرعيیة  ااخترنا  لهھا  االعناوويین  االتاليیة  االتي  بدتت  هھھھي  ااألقربب  لمحتوااهھھھا  :

  االهھويیة  االسيیاسيیة  وو  تموقع  االحزبب  .ضبابيیة    -1
  وو  اانتظاررااتت  االرأأيي  االعامم  .االهھوةة  بيین  االخطابب    -2
  خلل  في  قرااءةة  االوااقع  االشديید  االتغيیر  .  -3

  
 وو  تموقع  االحزبب  :االهھويیة  االسيیاسيیة   -1

 
  من  االمالحظاتت  االتي  ووررددتت  بهھذاا  االخصوصص  :

ااألخيیرةة  (  ضبابيیة  االضبابيیة  وو  االتردددد  وو  االتذبذبب  ططبعت  االموقف  االسيیاسي  للحزبب  خاللل  االسنوااتت   ¾
  كذلك  على  مستوىى  االمفاهھھھيیم  االرئيیسيیة  ...  )  .

  لقد  غابت  هھھھويیتنا  االسيیاسيیة  أأوو  غيیبناهھھھا  ٬،  وو  فقد  االحزبب  بذلك  أأحد  أأهھھھم  ميیزااتهھ  . ¾
  من  االمؤشرااتت  عن  ذذلك  :   ¾

  أأننا  كنا  أأشد  االناقديین  للنهھضة  ٬،  ثم  أأصبحنا  ااألكثر  مداافعيین  عن  بعض  موااقفهھا  .  -
ااألحزاابب  ليیبرااليیة  .في  حيین  ااختيیاررااتنا  كحزبب    مع  أأكثرتوحدنا  في  نفس  االحزبب    -

  دديیمقرااططي  تقدمي  هھھھي  ااجتماعيیة  وو  تقدميیة  .
  موااقف  االحزبب  بدتت  كذلك  في  االعديید  من  ااألحيیانن  متذبذبة  وو  سريیعة  االتغيیر  : ¾

نجمع  االفصائل  وو  نتوحد  معهھا  بسرعة  وو  ددوونن  ددررااسة  كافيیة  ٬،  ثم  ننقسم  بسرعة  ٬،  مثالل    -
تونس  وو  االخرووجج  منهھ  كذلك  ٬،  االتوحد  في  مؤتمر  االدخولل  االسريیع  في  ااالتحادد  من  أأجل  

  سوسة  ثم  ااالنفصالل  ...
  .  2011االموقف  إإززااء  االنهھضة  في  االعديید  من  االمحطاتت  وو  خاصة  قبل  وو  بعد  اانتخاباتت    -
  ٬،  االموقف  من  االحجابب  ...االموااقف  االمتسرعة  مثل  االموقف  من  ااالنقالبب  في  مصر    -

  يیة  للحزبب  :وو  قد  ترتب  عن  هھھھذهه  االموااقف  وو  ضبابيیة  االهھويیة  االسيیاس ¾
  االعديید  من  ااالستقاالتت  من  االحزبب  وو  اابتعادد  االعديید  من  االمناضليین  أأصدقاء  االحزبب  .  -
  االترااجع  االسلبي  لصوررةة  االحزبب  لدىى  االرأأيي  االعامم  .  -
جعل  االمناضليین  في  موقف  ضعيیف  أأمامم  أأصدقاء  االحزبب  وو  االرأأيي  االعامم  ٬،  وو  أأضعف  قدررتهھم        -

  على  جلب  وو  ااستقطابب  االمناضليین  .
  حدةة  مناضلي  االحزبب  االسيیاسيیة  وو  االفكريیة  .أأضعف  بشدةة  وو  -

  
 االهھوةة  بيین  االخطابب  وو  اانتظاررااتت  االرأأيي  االعامم  : -2
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االمشارركيین  في  االتقيیيیم  هھھھو  االمتعلق  بمالحظاتت  وو  االبعد  االثاني  االذيي  أأشارر  إإليیهھ  االعددد  ااألووفر  من  االرفاقق            
االجماهھھھيیر  بما  في  تقيیيیماتت  تعبر  عموما  عن  حدووثث  تبايین  مهھم  بيین  االخطابب  االسيیاسي  االمعتمد  وو  اانتظاررااتت  

  وو  في  بعض  ااألحيیانن  مع  اانتظاررااتت  ررفاقق  من  االحزبب  كذلك  .  ٬،ذذلك  ااألصدقاء  وو  االمقربيین  من  االحزبب
  

  اابتعادد  االخطابب  عن  االعامة  عبر  عنهھ  االمشارركونن  بصيیغ  عديیدةة  منهھا  : ¾
  كانن  االخطابب  بعيیداا  عن  ااالنتظاررااتت  شكال  وو  مضمونا  .  -
  نتظاررااتت  أأخرىى  .ااووقع  ااسقاطط  لموااقف  مبدئيیة  على  ووااقع  مجتمعي  لهھ    -
  كنا  نجذفف  ضد  االتيیارر  .  -
          ٬،  وو  ااقتربنا  منهھا  عندما  نفرتهھا    يي  ووااسعجماهھھھيیر  ءكنا  ضد  االنهھضة  عندما  كانت  تتمتع  برضا  -
  االجماهھھھيیر.

  هھھھي  موااقف  قد  تكونن  صائبة  في  حد  ذذااتهھا  ٬،  لكن  مزااجج  االشاررعع  كانن  في  ااتجاهه  آآخر  .  -
  االعامم  كانت  خاططئة  .هھھھي  موااقف  صحيیحة  في  غالبهھا  لكن  ترجمتهھا  للرأأيي    -
موااقف  عاقلة  لكن  مسقطة  ٬،  كذلك  في  االعديید  من  ااألحيیانن  موااقف  االحزبب  كانت  صاددمة    -

  للرأأيي  االعامم  وو  حتى  لبعض  قوااعد  االحزبب  .
لم  ننتبهھ  إإلى  نبض  االشاررعع  وو  لم  نبذلل  االجهھد  االالززمم  لفهھم  االتطورر  االحاصل  في  ااتجاهھھھاتت    -
  االرأأيي  االعامم  .
  تغيیر  .االتكيیف  مع  ووااقع  شديید  االعجز  على    -
  

 وو  من  ااألمثلة  االتي  ذذكرتت  تجسيیداا  لهھذهه  االمالحظاتت  : ¾
االموقف  من  ااالنقالبب  في  مصر  :  ووصف  بالمستعجل  ٬،  غيیر  مجديي  ٬،  لم  نكت  مطالبيین  بهھذاا    -

  االموقف
  االموقف  من  ووززيیرةة  االسيیاحة  :  أألب  جزء  من  االرأأيي  االعامم  ضدنا  .  -
  االموقف  من  االصيیغة  ااألوولى  للدستورر  .  -
  االموقف  من  االحجابب  .  -
  

.  هھھھذهه  ووصفت  بكونهھا    2011االهھوةة  بدأأتت  منذ  االمشارركة  في  حكومة  االغنوشي  االبعض  أأنن    ااعتبارر  وو ¾
:  

  خطأ  ليیس  بالضرووررةة  في  االمبدأأ  وو  إإنما  في  تدااعيیاتهھ  .  -
  لكنهھ  موقف  حددد  موقع  االحزبب  ددااخل  االجغراافيیة  االسيیاسيیة  االتونسيیة  في  لحظة  فاررقة  .  -
  للقوىى  االمساندةة  للثوررةة  .هھھھذاا  االموقف  نقل  االحزبب  من  أأبب  للثوررةة  إإلى  مناهھھھض    -
  هھھھي  "  االخطيیئة  "  ااألصليیة  ٬،  أأحدثت  منعرجا  حادداا  في  هھھھويیة  االحزبب  وو  حيیاددهه  عن  مباددئهھ  .  -
  على  ووااقع  غيیر  مؤهھھھل  .هھھھذاا  االخطأ  نتج  عن  ااسقاطط  االنظريي  االعقالني    -
هھھھو  موقف  بدىى  للرأأيي  االعامم  كونهھ  يیداافع  عن  االدوولة  االتي  فقدتت  مصدااقيیتهھا  لدىى  االجماهھھھيیر    -
  االمنتفضة  .

  
 خلل  في  قرااءةة  االوااقع  االمتغيیر  : -3
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٬،    2011وو  االصوررةة  االوحيیدةة  االحاضرةة  في  أأذذهھھھاننا  هھھھي  معطيیاتت    2014ددخلنا  في  اانتخاباتت   ¾
  ددخلناهھھھا  ددوونن  أأنن  نأخذ  باالعتبارر  االتحوالتت  االعميیقة  االتي  جدتت  في  ااألثناء  .

ندااء  لم  نحاوولل  فهھم  االوااقع  وو  االتحوالتت  االمستجدةة  وو  مستوجباتهھا  ٬،  أأسأنا  تقديیر  قدررةة  وو  قوةة   ¾
  تونس  ٬،  لم  نعي  أأنن  االناسس  لم  تعد  تثق  في  االنهھضة  وو  تريید  االتخلص  منهھا  .

االحزبب  لدىى  االرأأيي  االعامم  وو  االتي  أأكدتهھ  كافة  مؤسساتت  سبر  ررغم  االترااجع  االمتوااصل  لصوررةة   ¾
تلك  االحقيیقة  وو  رااتت  ٬،  لم  يیقع  إإقراارر  شااآلررااء  وو  ضعف  ااالستجابة  لفعاليیاتت  االحزبب  وو  غيیرهھھھا  من  االمؤ

  االبحث  عن  تداارركهھا  
االحزبب  كانت  خاططئة  آآخرهھھھا  ااالصراارر  على  توقع  أأسبقيیة  راافاتت  االعديید  من  توقعاتت  وو  ااستش ¾

  االرئاسيیة  في  ااالنتخاباتت  ٬،  مما  ساهھھھم  في  ااالخاللل  في  ااإلعداادد  للتشريیعيیة  .
قرااءةة  االحزبب  للوضع  ااإلقليیمي  كاررثيیة  ٬،  االحزبب  كادد  أأنن  يیصبح  ووصي  على  االمشهھد  ااإلقليیمي  (   ¾

 ضع  في  سورريیا  )  .كالموقف  من  ااالنقالبب  في  مصر  ٬،  االو
      
  

  
  فـــي  ااألبـعـــادد  االـتـنـظـيیـمـيیـــة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حيیزاا  مهھما  من  مدااخالتت  وو  مالحظاتت  مناضلي  االحزبب  وو  قد  شملت  مختلف  ااحتلت  ااألبعادد  االتنظيیميیة  
أأووجهھهھا  وو  من  ذذلك  بعد  االعالقاتت  بيین  االقيیاددةة  وو  االهھيیاكل  االقاعديیة  وو  كذلك  بيین  االهھيیاكل  ككل  ٬،  وو  بعد  إإددااررةة  

ووررددتت  مالحظاتت  عديیدةة  حولل  سوء  االتوااززنن  بيین  أأططر  االحزبب  ٬،  كما  ووررددتت  مالحظاتت  كثيیفة  وواالحزبب  ٬،  
حولل  ضعف  االهھيیاكل  وو  عدمم  تمكنهھا  من  االتشكل  كهھيیاكل  حزبيیة  فعالة  خاصة  على  االمستوىى  االمحلي  .  
تبايینت  االمالحظاتت  بيین  االمقيیميین  في  االمدنن  االكبرىى  وو  االمقيیميین  في  مدنن  ددااخليیة  صغرىى  ٬،  حيیث  رركز  

ر  من  ااألوواائل  على  ووقائع  االتحديیاتت  االيیوميیة  وو  حيیثيیاتهھا  ...  كما  تبايینت  االرددوودد  بيین  مناضليین  ااألخيیريین  أأكث

فشلنا  في  بناء  حزبب  سيیاسي٬،  وو  من  االمؤشرااتت  عن  ذذلك  :  فقداانن  
االوحدةة  االسيیاسيیة  بيین  االمناضليین  ٬،  خلل  كبيیر  في  االتوااززنن  بيین  االهھيیاكل  
االقيیادديیة  وو  االهھيیاكل  االقاعديیة  وو  االجهھويیة  ٬،  غيیابب  االرؤؤىى  وو  خطة  االعمل  

االمتجدددةة  ٬،  ضعف  ااإلددااررةة  وو  االتسيیيیر  ٬،  ضعف  االتوااصل  وو  االمنهھجيیة  وو  
االتباددلل  بيین  االهھيیاكل  أأفقيیا  وو  عمودديیا  ٬،  غيیابب  تقاليید  االتقيیيیم  االدوورريي  وو  
االمتابعة  ٬،  ضعف  االقيیم  االحزبيیة  (  اانضباطط  ٬،  االتزاامم  ٬،  االعمل  االتطوعي  ٬،  
االعمل  االجماعي  ٬،  ...  )  ٬،  ضعف  االهھيیاكل  االقاعديیة  وو  االجهھويیة  ٬،  شحة  

.  االمواارردد  االماليیة  
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ررؤؤيیة  أأووسع  وو  يیعوددوونن  بالتقيیيیم  وو  حديیثي  ااالنتماء  وو  مناضليین  قداامى  ٬،  وو  ااألخيیريین  عاددةة  ما  تكونن  لهھم  
  ...  2011بالمقاررنة  إإلى  عامم  

االتي  ووررددتت  بأكثر  تردددد  في  االحالة  االوااحدةة  وو  على  االمستوىى  االوططني  ٬،  وو  فيیما  يیلي  االمالحظاتت  
  )  :    BOXحاوولنا  أأنن  نلخص  ااألكثر  دداللة  في  االجدوولل  االتأشيیريي  (  

  
 بيین  أأططر  االحزبب  :ضعف  االعالقاتت  وو  االتوااصل  وو  االتنسيیق   -1

 
  ضعف  االعالقاتت  وو  االتوااصل  بيین  االقيیاددةة  وو  االقوااعد  : �

  حتى  عند  االحاجة  .االقيیاددةة  ال  تستجيیب  بالشكل  االمطلوبب    -
  نتلقى  موااقف  االحزبب  مثل  أأيي  موااططن  .  -
  االقيیاددةة  تجاهھھھلت  كافة  االهھيیاكل  بما  فيیهھا  االمكتب  االسيیاسي  .  -
بعض  االقرااررااتت  تعبر  عن  نظرةة  محورريیة  تقسم  االحزبب  إإلى  قوةة  مركزيیة  وو  قوىى    -

  هھھھامشيیة  .
:    ززيیاررااتت  االقيیاددةة  إإلى  االجهھاتت  محدووددةة  ٬،  وو  إإنن  ووجدتت  فهھي  خاططفة  (  االجنوبب  االشرقي  -

  االجهھاتت  متشوقة  دداائما  لرؤؤيیة  االقيیاددةة  ...)  .
مركزيیة  االقراارر  وو  ضعف  االتوااصل  أأضعف  ااالنتماء  وو  قدررةة  االهھيیاكل  االجهھويیة  على    -

  كسب  االرأأيي  االعامم  وو  االمناضليین  .
  قبولل  غيیر  موفق  لبعض  االشخصيیاتت  االتي  أأضر  موااقفهھا  االحزبب  فيیما  بعد  .  -

  أأفقيیا  وو  عمودديیا  .صعوباتت  في  ااالتصالل  وو  االتنسيیق  على  كافة  االمستويیاتت   �
 االتنسيیق  شبهھ  منعدمم  خاللل  ااالنتخاباتت  :  االوثائق  تصل  بعد  فوااتت  ااألوواانن  . �

  
 ااخالالتت  في  هھھھيیكليیة  االحزبب  وو  إإددااررتهھ  : -2

 
  شديید  في  االهھيیاكل  االقيیاددةة  وو  ضعف  بيین  في  هھھھيیاكلهھ  االقاعديیة  .  فاخخاانت �
  .  2011لم  تقع  مرااجعة  جديیة  لهھيیكلة  االحزبب  حتى  بعد  أأززمة   �
 االحزبب  لم  يیقع  توظظيیفهھا  بالشكل  االمطلوبب  ررغم  ااستعدااددهھھھا  .كفاءااتت  عديیدةة  ددااخل   �
  قلة  االنشاططاتت  وو  االفعاليیاتت  وو  ااقتصاررهھھھا  على  االمناسباتت  ٬،  وو  ااإلعالمم  عنهھا  في  ووقت  متأخر  . �
ال  ووجودد  لبراامج  وو  مقترحاتت  ددوورريیة  وو  عمليیة  من  قبل  االقيیاددةة  ٬،  وو  قد  ساهھھھم  ذذلك  في  سوء  أأددااء   �

  االهھيیاكل  االقاعديیة  وو  االجهھويیة  باألخص  .
  أأيي  أأنشطة  ضمن  أأوو  مع  منظماتت  االمجتمع  االمدني  .  غيیابب �
  االحزبب  ال  يیوجد  في  أأيیة  منظماتت  مجتمع  وو  ال  يیهھتم  بالمشارركة  جديیا  فيیهھا  . �

 
 لم  نتمكن  بعد  من  بناء  حزبب  : -3

 
ال  توجد  ووحدةة  سيیاسيیة  بيین  االمناضليین  مما  ساهھھھم  في  توااصل  االخالفاتت  وو  في  ضعف  االتواافق  وو   �

  في  االعديید  من  ااالستقاالتت  .
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اامم  ااآلخر  وو  االقيیم  وو  ااألخالقيیاتت  حتراالحزبيیة  :  ضعف  اااللتزاامم  وو  ااالنضباطط  وو  اا  ضعف  االثقافة �
  ...  ٬،االرفاقيیة  االحزبيیة

  غيیابب  خطة  االعمل  االمحكمة  وو  االعمليیة  االمتجدددةة  بما  في  ذذلك  خاللل  ااالنتخاباتت  . �
  ضعف  ووضوحح  االهھيیكلة  وو  االتناسق  بيین  االهھيیاكل  . �
  ضعف  أأوو  ضعف  شديید  للهھيیاكل  االقاعديیة  وو  االجهھويیة  . �
  مقرااتت  وو  فشل  في  تدبيیر  ااألمواالل  االالززمة  .أأززمة   �
  االحزبب  كاددرر  جيید  لكنهھ  بقي  في  دداائرةة  االعجز  االميیدااني  (  االجهھاتت  غيیر  مهھيیكلة   �
خلق  ااخالالتت  وو  صدماتت  (  إإثر  االنتائج  )  وو  هھھھدرر    مما  تصرفف  االحزبب  كحزبب  كبيیر  خالفا  لوااقعهھ �

  للمالل  .
 
 شحة  االمواارردد  االماليیة  : -4

 
  االعمل  .  شحة  االمواارردد  االماليیة  جعلتنا  عاجزيین  عن �
  فشلنا  في  ااالنتخاباتت  .غيیابب  االمالل  ساهھھھم  بقوةة  في   �
 ااالصراارر  على  االتصرفف  كحزبب  كبيیر  ساهھھھم  في  هھھھدرر  االمالل  وو  االفوضى  . �
�  

    
  

  ددووااعـــي  وو  أأسـبـــابب  فـشـــل  االـتـحـالـفـــاتت
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  وو  من  االتعبيیرااتت  ذذااتت  االعالقة  االتي  تكرررتت  على  لسانن  االمشارركيین  :
x -  ي  سيیاسي  .اهھھھاالتحالف  مع  ندااء  تونس  كانن  أأقربب  إإلى  االنفاقق  االسيیاسي  حيیث  ال  يیوجد  أأيي  تم  

  ااالنصهھارر  مع  آآفاقق  تونس  كانن  ضد  االطبيیعة  حيیث  ال  يیوجد  أأيي  مشرووعع  مجتمعي  مشتركك  .  -
  االمصالح  وو  االحساباتت  االشخصيیة  لعبت  كذلك  ددوورراا  مهھما  في  إإفشالل  االتحالفاتت    -

x -    ددخولل  االحزبب  مع  ندااء  في  ااالتحادد  من  أأجل  تونس  هھھھي  خساررةة  مركبة  على  االمستوىى  االرمزيي  وو
  االسيیاسي  وو  االشعبي  .

هھھھناكك  ااجماعع  حولل  ااعتبارر  كونن  االتحالفاتت  االتي  أأبرمت  باءتت  
ااعتبارر  كونن  االعواامل  االذااتيیة  جميیعهھا  بالفشل  .  كما  يیوجد  ااجماعع  في  

تمثل  االسبب  االرئيیسي  أأوو  االوحيید  .  وو  من  أأبرزز  ااألسبابب  االتي  ووررددتت  
ضعف  ااالنفتاحح    وقع  على  االذااتت  ٬،قعلى  لسانن  االمشارركيین  نذكر  :  االت

٬،  سيیطرةة  االخطابب  ج  االواافديین  االجدددوو  االقدررةة  علي  ددم  ااآلخر  على
ااالنتصارريي  ٬،  االتحالف  على  غيیر  مبدأأ٬،  مشرووعع  فوقي  وو  متسرعع  ٬،  

  توظظيیف  لكسب  مشرووعيیة  .
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االتحالف  مع  ندااء  مكن  هھھھذاا  ااألخيیر  من  ااستثمارر  ررمزيیة  االحزبب  لفك  االعزلة  االسيیاسيیة  عنهھ    -
  .  RCDفي  نظر  االعديید  إإعاددةة  اانتاجج    باعتباررهه

  لكسب  ررصيید  أأددبي  .  Tremplinااستعملت  االحزبب  كمطيیة  آآفاقق  وو  ندااء    -
x -    االحزبب  تميیز  بميیلهھ  إإلى  االعزلة  وو  ااالنزووااء  وو  ررفض  ااالنصهھارر  ضمن  االعمل  االوططني  االجماعي  مما

  أأفقدهه  االقدررةة  على  توظظيیف  وو  ااستغاللل  االفرصص  .
  ررصيیدهه  االنضالي  .  االحزبب  اانغلق  على  نفسهھ  وو  بقي  يیقتاتت  من  -
االحزبب  يیباددرر  بالتجميیع  وو  يیعجل  باالنسحابب  (  من  ااالتحادد  من  أأجل  تونس  وو  من  االحواارر  االوططني)    -

  أأوو  يیعجل  باالنقسامم  (  مؤتمر  سوسة  وو  ما  بعدهه  )  .
x -  طرةة  االخطابب  ااالنتصارريي  وو  اابراازز  االتارريیخ  االنضالي  منع  من  تحسس  االرأأيي  االعامم  وو  من  يیس

 االمأسسة  لعمل  ووططني  جماعي  عريیض  .
  خطابب  ااالعتزاازز  بالذااتت  االمتكررر  تحولل  إإلى  غشاء  منع  من  االتوااصل  االسليیم  مع  االشعب  .  -
  ثث  .حدلم  نتفطن  أأنن  نضاالتت  االشعب  وو  تضحيیاتهھ  هھھھي  ااألكبر  وو  ااأل  -
  ال  معنى  لهھذاا  االخطابب  بعد  ااسقاطط  االنظامم  ٬،  وو  ال  فائدةة  .  -

x -    قدررةة  على  هھھھضم  ااالختالفف  ددااخل  وو  خاررجج  االحزبب  .االحزبب  يیعاني  من  عدمم 
  كن  متوااضعيین  في  االتعامل  مع  ااآلخريین  .نلم    -
  نعاني  من  ضعف  في  تقبل  ااآلخر  ٬،  وو  ضعف  االتأهھھھيیل  لتقبل  ااآلخر  .  -
  االحزبب  ااعتمد  صيیغة  االوصايیة  على  ااألحزاابب  االديیمقرااططيیة  وو  االوسطيیة  في  نظر  االبعض  .  -
  يیأخذ  االعناء  حتى  لمعرفة  ااألسبابب  االحقيیقيیة  لالستقاالتت  االمتتاليیة  .  لم  االحزبب  -

x -  حالفاتت  فشلت  لكونهھا  كانت  مشرووعا  فوقيیا  تم  بيین  االقيیاددااتت  ددوونن  مشارركة  فعليیة  من  االهھيیاكل  االت
 االقاعديیة    .

قرااررااتت  االتحالف  وو  حتى  ااالنصهھارر  لم  تناقش  على  مستوىى  االهھيیاكل  االقاعديیة  وو  لم  تشبع  ددررااسة    -
  مما  حالل  ددوونن  ااالنصهھارر  .

x -  عداادد  للتغيیيیر  تمثل  ااألسبابب  االتقوقع  على  االذااتت  وو  ضعف  ااالنفتاحح  على  ااآلخر  وو  ضعف  ااالست
 االرئيیسيیة  لفشل  االحزبب  في  االعمل  وو  االتفاعل  مع  منظماتت  االمجتمع  االمدني  .

  
  
  
  
  

  ااألبـعـــادد  ااإلعـالمـيیـــة  وو  تـسـويیـــق  مـوااقـــف  االـحـــزبب
  
  
  
  
  
  

أأهھھھميیة  عاليیة  للبعد  ااإلعالمي  في  تقيیيیمهھم  ألززمة  االحزبب  وو  باألخص  في  أأعطى  االعديید  من  االمناضليین  
االتقيیيیم  االمعني  باالنتخاباتت  ٬،  وو  ااعتبروواا  االتسويیق  ااإلعالمي  أأصبح  يیلعب  ددوورراا  ررئيیسيیا  في  االنجاحاتت  وو  

غيیابب  االخطة  وو  ااآلليیة  ااإلعالميیة  للحزبب  وو  ضعف  االخطابب  ااإلعالمي  
إإعالميیا  حتى  االجيیدةة  منهھا  أأهھھھم  أأسبابب  فشل  االحزبب  في  تسويیق  موااقفهھ  

. 
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االمحورر  ااإلعالمي  للحزبب  بما  في  ذذلك  ااإلعالمم  االرقمي  ااالخفاقاتت  .  وو  إإذذ  يیالحظ  تواافق  ووااسع  حولل  ضعف  
االتي  تنتقد  جانبا  أأوو    أأوو  فقد  تبايینت  ااآلررااء  حولل  ااألبعادد  ااألخرىى  سوااء  االمتعلقة  باألسبابب  ٬،عبر  ااالنترنت

  آآخر  من  نشاطط  االحزبب  ااإلعالمي.
  

  تلك  االتي  تركز  على  ضعف  االمهھنيیة  كأحد  ااألسبابب  االرئيیسيیة  لفشلوو  من  أأكثر  االمالحظاتت  تردددداا  
٬،  وو  ضعف    هھوو  ضعف  االخطابب  وو  باألخص  إإخرااجا  ت  ٬،غيیابب  االخطة  ااإلعالميیةوو  ٬،االتسويیق  لموااقف  االحزبب

دمم  تمكيین  ووجوهه  أأخرىى  إإلى  ااحتكارر  االتحدثث  باسم  االحزبب  وو  عااإلعداادد  للظهھورر  ااإلعالمي  .  كما  أأشارر  االعديید  
  بما  في  ذذلك  على  مستوىى  محلي  من  االظهھورر  إإعالميیا  .  وو  من  االتصريیحاتت  عن  ذذلك  :

  
ددعايیة  وو  تسويیق  لموااقف  االحزبب  (  جريیدةة  االموقف  توقفت  وو  ال  يیوجد  لديینا  أأيیة  ووسيیلة  غيیابب  أأيیة  . �

 ووسيیلة  أأخرىى  )  .
 غيیابب  االخطة  ااإلعالميیة  حتى  خاللل  ااالنتخاباتت  وو  غيیابب  ووسيیلة  إإعالميیة  للتعريیف  بموااقف  االحزبب  . �
 لم  نوظظف  االشبكاتت  ااالجتماعيیة  اااللكتروونيیة  . �
لم  يیركز  على  أأوولويیاتت  وو  ااهھھھتماماتت  االجماهھھھيیر  ٬،  لم  يیتمكن  خطابب  موااززيي  الهھھھتماماتت  االجماهھھھيیر  ٬،   �

 من  ددغدغة  مشاعرهه  ...
 موااقفنا  وو  خطابنا  في  االعديید  من  ااألحيیانن  كانت  في  ااتجاهه  معاكس  النتظاررااتت  االرأأيي  االعامم  . �
 .  خطابب  وو  ططرقق  وو  ووسائل  إإعالميیة  يیغلب  عليیهھا  االطابع  االتقليیديي �
 ااإلعالمم  االمعادديي  أأوو  االمغرضض  .االردد  وو  االردد  االسريیع  على  علي    لم  تكن  لديینا  االقدررةة �
 ال  يیوجد  في  خطابنا  ما  يیميیزنا  . �
ااإلعالمم  االحزبي  ااحتكر  من  قبل  عددد  محدوودد  ٬،  لم  يیقع  توسيیع  دداائرةة  االمتحدثيین  باسم  االحزبب  ررغم   �

 ااستهھالكك  االبعض  إإعالميیا  .
االعديید  من  االمقابالتت  ااإلعالميیة  شابتهھا  عيیوبب  :  تناقض  في  االتصريیحاتت  وو  االموااقف  بيین  االقيیاددةة  ٬،   �

 طابب  منفعل  ٬،  خطابب  معادديي  لآلخر  ٬،  ...خ
  
  
  
  
  
  
  

  فـــي  ااألسـبـــابب  االـمـبـاشـــرةة  لـفـشـــل  االـحـــزبب  فـــي  ااالنـتـخـابـــاتت
  

  
  
  
  
  

غيیابب  ااسترااتيیجيیة  ووخطة  ووااضحة    وو  عدمم  توفر  االمستلزماتت  االبشريیة  
  وو  االمادديیة  وو  االماليیة    وو  تأخر  شديید  في  ااططالقق  االحملة  .
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أأسبابب  فشل  االحزبب  في  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  وو  االرئاسيیة  تعدددتت  االمقاررباتت  وو  ذذهھھھب  عند  االبحث  في  
م  ما  جاء  فيیهھا  ٬،  وو  سوفف  نذكر  منهھا  أأساسا  االعواامل  ذذااتت  هھھھاالعديید  إإلى  فترااتت  سابقة  أأتيینا  على  ذذكر  أأ

  االعالقة  االمباشرةة  لفترةة  ااالنتخاباتت  كما  ووررددتت  على  لسانن  االمشارركيین  :
  

محكمة  لموااجهھة  ااالنتخاباتت  على  االمستوىى  االوططني  ٬،  كما  أأنن  االهھيیاكل  لم  يیكن  لدىى  االحزبب  أأيي  خطة    -
  كانت  ضعيیفة  .

لم  يیكن  لديینا  االمالل  االالززمم  للتقدمم  في  كافة  االدوواائر  كما  لم  يیكن  لديینا  االوسائل  وو  االمعدااتت  االالززمة  وو   �
  خاصة  ااألحدثث  وو  ااألكثر  فعاليیة  .

  ة  وو  ثقل  في  ددوواائرهھھھم  .بعض  ررؤؤساء  االقائماتت  لم  يیكن  موفقا  حيیث  لم  تكن  لهھم  شعبيیااختيیارر   �
االتركيیز  فقط  على  االرئاسيیة  لم  يیمكن  من  ااإلعداادد  االجيید  للتشريیعيیة  ٬،  وو  ساهھھھم  في  تأجيیل  ااططالقق   �

  االحملة  ااالنتخابيیة  .
  ضعف  تنسيیق  االحملة  ااالنتخابيیة  وو  ضعف  االتنسيیق  بيین  االحملتيین  االرئاسيیة  وو  االتشريیعيیة  . �
  :عواامل  خاررجيیة  كثيیرةة  ساهھھھمت  كذلك  في  االفشل  وو  منهھا  باألخص   �

)  لصالح  ندااء  تونس  نتاجج    Vote utileااالستقطابب  االثنائي  وو  االتصويیت  االمفيید  (    -
  االتخوفف  من  عوددةة  االنهھضة  للحكم  وو  بغرضض  ااحدااثث  توااززنن  في  االمشهھد  االسيیاسي  .

ااستخداامم  ووااسع  للمالل  االسيیاسي  في  كافة  مرااحل  االحملة  ااالنتخابيیة  وو  في  كافة  أأنحاء    -
  االجمهھورريیة  .

عاءااتت  مغرضة  وو  أأكاذذيیب  ضد  االحزبب  وو  ااإلعالمم  وو  تسريیب  ااددمعاددااةة  بعض  ووسائل    -
  ررموززهه  .
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 االمحورر  االثالث:  مقترحاتت  العاددةة  بناء  االحزبب
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  فـــرصص  االـحـــزبب  وو  مـيیـزااتـــهھ  االـتـنـافـسـيیـــة  
  

يیتميیز  بنقاطط  قوةة  عديیدةة  وو  بميیزااتت    أأشارر  االعديید  من  االمناضليین  إإلى  حقيیقة  كونن  االحزبب  ال  ززاالل
تنافسيیة  يیمكن  أأنن  تساهھھھم  بفعاليیة  في  إإعاددةة  بناء  االحزبب  إإنن  أأحسن  توظظيیفهھا  .  وو  من  ااألبعادد  االتي  ووررددتت  

  بأكثر  تكراارر  وو  تأكيید  :
  
À     محل  ااحتراامم  وو  تقديیر  لدىى  جمهھورر  ووااسع  ٬،  باعتبارر  خاصة  ررصيیدهه  االنضالي  ال  ززاالل  االحزبب

 .  utileادديي  بل  مفيیداا  عيیت  لم  يیكن  موو  نزااهھھھة  قيیاددااتهھ  ٬،  مؤكديین  أأنن  االتصو
À     يیوجد  في  االحزبب  قيیاددااتت  وو  مناضليین  بمهھاررااتت  وو  تجربة  سيیاسيیة  متميیزةة  حتى  على

 مستوىى  جهھويي  .
À     االحزبب  االديیمقرااططي  االتقدميPDP    على  مستوىى  ااالختيیاررااتت  وو      ررصيید  نضالي  جيید

 ريیا  يیاالتوجهھ  وو  ال  ززاالل  محل  تقديیر  ووااسع  جماهھھھ
À   .  توظظيیف  هھھھذاا  االرصيید  من  شأنهھ  أأنن  يیساهھھھم  بفعاليیة  في  إإعاددةة  بناء  االحزبب 
À     االجمهھورريي  ررغم  خيیبة  ااألمل  في  ااالنتخاباتت  ٬،  فهھو  ااألكثر  توااجداا  على  االمستوىى  االجهھويي

 مقاررنة  بالعديید  من  االفصائل  ااألخرىى  .
À     ررصيید  مهھم    االمميیزةةكارريیزمة  قيیاددااتت  االحزبب  وو  نضاالتهھم   
À   ونن  االجمهھورريي  في  قلب  االرهھھھاناتت  االسيیاسيیة  االقاددمة  :  بهھذهه  االميیزااتت  ٬،  يیمكن  أأنن  يیك

ااالستقطابب  االثنائي  في  ااالختيیاررااتت  االتنمويیة  ااالقتصادديیة  وو  ااالجتماعيیة  غيیر  حقيیقي  لكونهھا  ااختيیارر  
 ووااحد  .

  
  

  
  

  فـــي  االـــبـــداائـــــــــــل  :  آآررااء  وو  مـقـتـرحـــاتت  إلعـــاددةة  بـنـــاء  االـحـــزبب
  

 وو  تموقعهھ  :أأوولويیة  بلوررةة  وو  توضيیح  االهھويیة  االسيیاسيیة  للحزبب   -1
 
  أأوولى  االمهھامم  تتمثل  في  تأكيید  وو  تحديید  االهھويیة  االسيیاسيیة  للحزبب  (  أأررضيیة  سيیاسيیة  ووااضحة  )  . 9
  ال  بد  من  توضيیح  االهھويیة  وو  تموقع  االحزبب  قبل  أأنن  ندخل  في  مسارر  االتحالف  . 9
ااالجتماعيیة  وو  االسيیاسيیة  بما  يیمكن  من  يیجب  أأنن  نقومم  أأووال  بتشخيیص  االتحوالتت  ااالقتصادديیة  وو   9

  توضيیح  االرؤؤيیا  وو  االتموقع  .
أأنن  نعودد  كذلك  إإلى  نصوصص  االحزبب  االديیمقرااططي  االتقدمي  وو  ننطلق  منهھا  في  إإعاددةة  صيیاغة  أأهھھھداافف   9

  االحزبب  وو  تموقعهھ  .
هھھھويیتنا  يیجب  أأنن  تكونن  تقدميیة  بأبعادد  متميیزةة  ترفض  ااالسالمم  االسيیاسي  وو  االليیبرااليیة  االمتوحشة  وو   9

  ااالجتماعي  وو  ااستقالليیة  االقراارر  وو  االمشرووعع  االمجتمعي  االحدااثي  .  تؤكد  على  االبعد
  ااختيیاررااتت  وو  تموقع  االحزبب  يیجب  أأنن  تكونن  متناسقة  مع  هھھھويیتنا  االسيیاسيیة  . 9
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االسيیاسيیة  للحزبب  باعتباررهه  ااحدىى  خالصاتت  االحركة  االسيیاسيیة    "يیناتتال  بد  من  االعوددةة  إإلى  "االج 9
االممتدةة  عبر  عقودد  وو  االتي  ااتخذ  تركيیبتهھا  االنهھائيیة  وو  االمكتملة  في  االحزبب  االديیمقرااططي  االتقدمي  .  

PDP    هھھھو  أأحد  أأهھھھم  مكوناتت  االترااثث  االسيیاسي  االتونسي  ٬،  شأنهھ  شأنن  حزبب  االدستورر  ااألوولل  وو
سس  مع  فصائل  ذذااتت  فالعامل  االتونسي  ليیؤ  Perspectiveاالثاني  ٬،  إإذذ  اانحدرر  من  حركة  آآفاقق  

  تارريیخ  مشرفف  بدووررهھھھا  توجهھا  فريیداا  وو  مميیزاا  .
االعمل  على  ضمانن  اامتداادد  ااقليیمي  وو  ددوولي  للحزبب  عبر  إإعاددةة  إإحيیاء  عالقاتت  االحزبب  مع  االفصائل  وو   9

ااألحزاابب  االعربيیة  وو  على  االصعيید  ااألووررووبي  وو  االدوولي  االتي  كانت  شريیكة  ٬،  وو  رربط  عالقاتت  مع  
اا  ووصوال  إإلى  تحديید  تموقع  االحزبب  ضمن  ااحدىى  االشبكاتت  االسيیاسيیة  نابيیة  من  ااختيیاررااترقاالفصائل  اال
  االتقدميیة  .االدووليیة  

 
 إإعاددةة  هھھھيیكلة  االحزبب  : -2

 
  ال  بد  من  إإعداادد  خطة  متكاملة  إلعاددةة  هھھھيیكلة  االحزبب  ضمن  االتوجهھ  االتالي  :

وو  كسبهھا  ٬،  وو  إإعطاء  أأهھھھميیة  للكيیف  أأكثر  من  االكم  :  ااألوولويیة  للكشف  على  االوجوهه  االقيیادديیة  االمحليیة   9
  للتفاعل  وو  ااستقطابب  مناضليین  بموااصفاتت  قيیادديیة  .

  االبحث  عن  شكل  تنظيیمي  أأكثر  دديیمقرااططي  وو  تفاعلي  . 9
إإعطاء  أأوولويیة  عاليیة  لتشبيیب  االحزبب  ٬،  وو  تمكيین  االشبابب  من  فرصص  االتدرريیب  وو  كسب  االمهھاررااتت  ٬،   9

ة  وو  وو  تمكيینهھا  من  تحمل  االمسؤووليیاتت  االقيیادديیة  على  مختلف  االمستويیاتت  االمحليیة  وو  االجهھويی
 االوططنيیة  .

 ال  بد  من  تمكيین  مناضليین  جددد  من  االبرووزز  وو  االمشارركة  في  قيیاددةة  االحزبب  .  - 9
اايیجادد  توااززنن  بيین  االهھيیاكل  االحزبيیة  وو  ووضع  حد  لعدمم  االتكافؤ  بيین  االهھيیاكل  االقيیادديیة  وو  االهھيیاكل    -

  ااألخرىى  .
للحزبب  ٬،  اايیجادد  قنوااتت  فعالة  لتوفيیر  االجانب  االمالي  مسألة  حيیويیة  (  اانشاء  مشارريیع  تجارريیة    - 9

  االدخولل  بأسهھم  في  في  مشارريیع  ...ال  بد  من  االتفكيیر  في  مقترحاتت  غيیر  تقليیديیة  ...)  .
  ااحكامم  االتنظيیم  وو  االتدررجج  في  االمسؤووليیاتت  االحزبيیة  .  -
ووضع  خطة  لتفعيیل  مشارركة  مناضلي  االحزبب  في  منظماتت  االمجتمع  االمدني  ٬،  وو  االعمل  على  خلق    - 9

  شبكاتت  للحزبب  .
انن  االتدرريیب  وو  االتأهھھھيیل  االمتوااصل  للمناضليین  لكسب  االمهھاررااتت  تعزيیز  االمدررسة  االسيیاسيیة  وو  ضم  -

  االسيیاسيیة  وو  االقيیادديیة  وو  لترسيیخ  ثقافة  االعمل  االتطوعي  وو  ثقافة  اااللتزاامم  .
أأشكالل  تنظيیميیة  تضمن  االتوااصل  االداائم  بيین  االهھيیاكل  أأفقيیا  وو  عمودديیا  ٬،  وو  تضمن  ووصولل  ااعتمادد    -

  لعكس  .االمعلومة  في  كال  ااالتجاهھھھيین  من  ااألعلى  إإلى  ااألسفل  وو  اا
  نن  مشارركة  االقوااعد  في  صيیاغة  االموقف  وو  االقراارر  .اضم  -
أسس  وو  االمهھني  االمتوااصل  في  ددررااسة  وو  تشخيیص  االوااقع  وو  في  ااإلعالمم  وو  منن  االعمل  االماضم  -

  تسويیق  موااقف  االحزبب  باألخص  .
تحيیيین  قاعدةة  بيیاناتت  االحزبب  :  بيیاناتت  متكاملة  للمنخرططيین  ٬،  وو  ألصدقاء  االحزبب  ٬،  وو  ألددبيیاتت    -

  مرااجعهھ  ٬،  وو  شركاء  االحزبب  .االحزبب  وو  
  إإعاددةة  ااالتصالل  وو  فتح  حواارر  مع  االمنسحبيین  من  االحزبب  وو  االذيین  لم  يیعاددووهه  في  ااألثناء  ٬،  -
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رااتيیجي  وو  لتفكيیر  ااالستل:  مثالل  ااططاررويیة  حيیإإنشاء  هھھھيیاكل  متخصصة  في  عددد  من  االمجاالتت  اال  -  
  وو  االمشارركة  في  االتنسيیق  معووااططاررلتفعيیل  لمرأأةة  ٬،  وول٬،  لشباببل  ووااخر  اتت  ٬،لوضع  االسيیاس

  مؤسساتت  االمجتمع  االمدني  ...
  ااألوولويیة  لكسب  قيیاددااتت  وو  كفاءااتت  مناضلة  سوااء  جديیدةة  أأوو  االتي  كانت  في  االحزبب  وو  اانسحبت  .  -

 
 االتوحد  مع  االفصائل  االتقدميیة  :  ااجماعع  على  ضرووررتهھ -3

 
 ااألوولويیة    لبناء  االحزبب  االوحدوويي  االذيي  يیجمع  كافة  االفصائل  االديیمقرااططيیة  وو  االتقدميیة  . 9
االتحالف  وو  ااالنصهھارر  يیجب  أأنن  يیكونن  مع  االفصائل  ذذااتت  االمرجعيیة  االمشتركة  وو  أأنن  يیتم  على  أأررضيیة   9

 سيیاسيیة  مشتركة  :
 حدااثيیة  وو  ااالبتعادد  عن  ااالسالمم  االسيیاسي  .  -
 ووسط  ٬،  يیسارر  ٬،  تقدمي  ٬،  ...  -

أأقربب  االفصائل  وو  ااألكثر  تأهھھھيیال  للدخولل  في  مشرووعع  جبهھة  أأوو  حزبب  :  االتحالف  االديیمقرااططي   9
 )  ٬،  االتكتل  ٬،  حركة  االشعب  ٬،  حزبب  االعمل  ٬،  االمسارر  .(ااجماعع  كامل

 
 :االفاعلة    يتوسيیع  االمشارركة  في  مستويیاتت  االمجتمع  االمدن -4

 
تفعيیل  االعالقاتت  وو  االشرااكة  مع  ااالتحادد  االعامم  االتونسي  للشغل  وو  االعمل  على  كسب  قيیاددااتت  وو  فاعليین   9

 في  ااالتحادد  .
تفعيیل  مشارركة  مناضلي  االحزبب  وو  منظماتت  االمجتمع  االمدني  االفاعلة  مع  إإعطاء  أأوولويیة  للمنظماتت   9

 االشبابيیة  (  ااالتحادد  )  وو  االنسائيیة  
  

 :  تمكيین  االشبابب  وو  تفعيیل  مشارركتهھ -5
 

أأكد  االمشارركونن  في  كافة  االجهھاتت  على  أأهھھھميیة  إإعطاء  ااألوولويیة  لقطاعع  االشبابب  ضمن  خطة  إإعاددةة  
وو  يیشمل  ذذلك  براامج  بناء  االقدررااتت  وو  االتدرريیب  لتدعيیم  االمهھاررااتت  االقيیادديیة  وو  ااالشرااكك  في    ٬،بناء  االحزبب

صيیاغة  وو  تنفيیذ  االقرااررااتت  وو  االبراامج  ٬،  وو  تمكيینهھم  من  تحمل  االمسؤووليیاتت  االقيیادديیة  ٬،  وو  تركيیز  ااالستقطابب  
.  وو  من  مقترحاتهھم  بهھذاا  على  االقاددةة  االشبابب  ٬،  وو  تطويیر  وو  تحديیث  االخطابب  وو  ووسائل  عمل  االحزبب  

  لخصوصص  نذكر  :  اا
  
 بعث  أأططر  جهھويیة  وو  تنظيیم  شبابي  ددااخل  االحزبب  وو  تمكيینهھ  تنظيیميیا  وو  مادديیا  . 9
 تشبيیب  االحزبب  عضويیة  وو  خطابا  وو  توجهھاتت  وو  ووسالل  ااتصالل  وو  تخاططب  . 9
إإعطاء  ااألوولويیة  في  االتدرريیب  وو  االتأهھھھيیل  وو  صقل  االمهھاررااتت  للشبابب  وو  تمكيین  االقيیاددااتت  االشابة  من   9

 لمؤسساتت  االمتخصصة  االتونسيیة  وو  االدووليیة  .فرصص  االتدرريیب  وو  كسب  االمهھاررااتت  ضمن  اا
 وو  ضمانن  توززيیع  ووااسع  لهھا  .اانشاء  نشريیة  االكتروونيیة  تخص  االشبابب   9
 اانشاء  جهھازز  شبابي  متخصص  في  مجالل  ااإلعالمم  وو  ااالتصالل  اااللكترووني  . 9
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تشجيیع  االشبابب  على  االمشارركة  في  منظماتت  االمجتمع  االمدني  وو  خاصة  في  ااالتحاددااتت  وو   9
 لما  في  ذذلك  من  فائدةة  للشبابب  وو  االحزبب  وو  االوططن  .  االمؤسساتت  االطالبيیة  االشبابيیة

  
  
  
 

 تدعيیم  االمدررسة  االسيیاسيیة  لتمكيینهھا  من  تطويیر  أأدداائهھا  : -6
 

أأجمع  االمشارركونن  حولل  أأهھھھميیة  مباددررةة  اانشاء  االمدررسة  االسيیاسيیة  للحزبب  باعتبارر  االحاجة  االوااسعة  
لصقل  االمهھاررااتت  االقيیادديیة  وو  للتمكيین  من  مباددئئ  وو  أأهھھھداافف  وووو  االملحة  لتدعيیم  االوعي  وو  االمعاررفف  االسيیاسيیة  

لتدعيیم  هھھھذهه  وو  ااختيیاررااتت  االحزبب.  وو  في  ضوء  االتجربة  االقصيیرةة  للمدررسة  ددعا  االمشارركونن  إإلى  االحاجة  
  وو  قدمواا  في  ذذلك  االمقترحاتت  االتاليیة  :  ٬،االمباددررةة
  
يین  من  على  مستوىى  جهھويي  بما  يیمكن  أأووسع  عددد  من  االمناضلاالعمل  على  اايیجادد  براامج  تدرريیبيیة   9

االمشارركة  وو  ااالستفاددةة  ٬،  وو  يیحد  من  االتكاليیف  ٬،  وو  يیأخذ  باالعتبارر  االخصوصيیة  وو  ااالحتيیاجاتت  
 االجهھويیة  .

اايیصالل  االمعلومة  حولل  براامج  وو  موااعيید  االدووررااتت  االتدرريیبيیة  إإلى  كافة  االجهھاتت  وو  االمناضليین  في   9
 االوقت  االمناسب  بما  يیضمن  مشارركة  أأووسع  .

 االمرأأةة  .  إإعطاء  ااألوولويیة  في  فرصص  االتدرريیب  للشبابب  وو 9
االعمل  على  تحديیث  منهھجيیة  وو  ووسائل  االتدرريیب  مع  توظظيیف  أأووسع  للمنهھجيیة  االتشارركيیة  وو   9

 للتكنولوجيیاتت  االحديیثة  إليیصالل  االمعلومة  .
إإعطاء  حيیز  في  االتدرريیب  لمجاالتت  االمعاررفف  وو  االمهھاررااتت  االمتصلة  باإلعالمم  وو  ااالتصالل  وو  كسب   9

 االدعم
  

 جريیدةة  االموقف  : -7
 

لمشرووعع  عوددةة  جريیدةة  االموقف  للصدوورر  وو  يیالحظ  أأنن  جدرراانن  يیوجد  ااستحسانن  ووااسع  بيین  االرفاقق  
االعالقة  االقويیة  االتي  تربط    نكافة  مقرااتت  االحزبب  االمتبقيیة  ال  ززاالت  مغطاةة  بأعداادد  من  االجريیدةة  مما  يیعبر  ع

بكونن  عوددةة  صدوورر  االجريیدةة  سوفف  تالقي  ترحابا  من  االمناضليین  .  وو  من    فيیدبالموقف  وو  ت  االمناضليین
  ااالقترااحاتت  بهھذاا  االخصوصص  :

ااالخبارريیة  االتحليیليیة    وواالسيیاسيیة    –دعوةة  إإلى  أأنن  تركز  محتويیاتت  االجريیدةة  على  االمقاالتت  االفكريیة  اال 9
٬،  ذذلك  أأنن  االصحف  ااالخبارريیة  أأصبحت  متوفرةة  بكثافة  وو  لديیهھا  اامكاناتت  هھھھائلة  ال  يیمكن  منافستهھا  في  

 ذذلك  .
االتقدمي    أأنن  تساهھھھم  االجريیدةة  في  بلوررةة  وو  نشر  االخيیارر  االتقدمي  وو  في  تقريیب  االفصائل  ذذااتت  االتوجهھ 9

 وو  ااالجتماعي  االديیمقرااططي  ٬،  وو  أأنن  تكونن  االمنبر  االرئيیس  لهھذهه  االفصائل  وو  االتوجهھاتت  .
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