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Deşi departe de a avea cel mai facil parcurs post-revoluţie, Tunisia a reuşit, totuşi, ca în
trei ani după înlăturarea regimului Ben Ali, prin echilibrul de putere între forţele seculare şi
partidele islamiste, să adopte o nouă constituţie şi să menţină trendul ascendent (deşi uşor) al
ţării după Primăvara arabă, spre deosebire de alte ţări din regiune ale căror revolte nu au avut
efectele scontate. După un an 2013 marcat de crize politice, stagnare economică, precum şi de
un val de violenţe atribuite jihadiştilor2, Tunisia anului 2014 a înregistrat o serie de reuşite în
procesul postrevoluţionar printre care se numără adoptarea noii constituţii în luna ianuarie,
alegerea noului Parlament în octombrie, precum şi alegerea noului preşedinte al republicii la
sfârşitul anului.3 Potrivit prevederilor noii constituţii, odată finalizate procesele de alegere a
parlamentului şi a preşedintelui poate începe formarea noului guvern al ţării.
Astfel, anul 2015 începe pentru Tunisia cu avansarea numelui lui Habib Essid pentru
postul de premier. După consultări cu partidele Afek Tounes, Al Moubadara şi Uniunea
Patriotică Liberă, Nidaa Tounes, în calitate de partid câştigător al alegerilor parlamentare şi în
conformitate cu prevederile noii constituţii, a propus luni, 5 ianuarie 2015, numele celui care a
primit aprobarea preşedintelui Beji Caid Essebsi de a forma noul guvern al ţării.4
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Odată însărcinat cu formarea noului guvern, Habib Essid are la dispoziţie o lună ca să-şi
formeze echipa (iar în situaţia în care nu se ajunge la un consens, încă o lună) şi să primească
votul parlamentului.5,6 Propunerea lui Essid nu este, însă, fără probleme, acesta fiind, după
părerea unora, o reminiscenţă a vechiului regim. După Revoluţie, Habib Essid a fost ministru de
interne în cabinetul interimar al lui Caid Essebsi şi în cel al lui Hamadi Jebali precum şi
consilierul pe probleme de securitate al premierului, cele două funcţii nefiind, totuşi, primele
deţinute. În timpul preşedinţiei lui Zine El Abidine Ben Ali a fost, pe rând, şef de cabinet în
Ministerul Agriculturii, şef de cabinet în Ministerul Internelor, secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, şi secretar de stat în Ministerul Mediului.
Cu toate că a colaborat foarte bine atât cu Essebsi cât şi cu coaliţia de guvernare
condusă de Ennahda, sunt voci, în special în rândul partidelor politice cu reprezentare în
parlament dar care nu au fost consultate, care nu aprobă numirea acestuia ca personalitate
însărcinată să formeze noul guvern date fiind legăturile sale cu „simboluri ale trecutului şi
eşecului”, făcându-se referire atât la regimul Ben Ali cât şi la guvernarea Troika (compusă din
partidele Ennahda, Consiliul pentru Republică şi Ettakatol).78
De altfel, nemulţumirea unei părţi din electorat cu privire la numirea lui Essid nu este
decât vârful aisbergului, acesta nefiind singura reminiscenţă a fostului regim, două exemple cel
puţin la fel de relevante în acest sens fiind noul preşedinte al Tunisiei, Beji Caid Essebsi,
precum şi numărul de mandate parlamentare – majoritar – câştigate de partidul acestuia, Nidaa
Tounes.
Adoptarea Constituţiei în luna ianuarie a anului 2014 a permis organizarea în luna
octombrie a aceluiaşi an a alegerilor parlamentare precum şi a celor prezidenţiale în lunile
noiembrie (primul tur) şi decembrie (cel de-al doilea tur).
Observatorii evoluţiilor din această ţară au apreciat că alegerile din Tunisia nu au fost şi
nu sunt importante doar pentru Tunisia, pentru parcursul său istoric, ci pentru întreaga zonă,
succesul procesului electoral al acestei ţări semnificând faptul că „democraţia poate prinde
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rădăcini în lumea arabă”9, făcându-se astfel referire la ţări precum Egiptul sau Libia unde
evoluţiile post-Primăvara arabă au stârnit deopotrivă dezamăgire şi revoltă.
Tunisienii şi-au pus speranţa în faptul că alegerile parlamentare ce s-au desfăşurat în
luna octombrie vor pune capăt celor trei ani de guvernare de tranziţie marcaţi de agravarea
problemelor sociale şi economice cauzate de rata şomajului, respectiv de scăderea nivelului de
securitate ca rezultat al activităţilor extremiste. Deşi socotită ca având cea mai de succes
ascensiune după Primăvara arabă, Tunisia se confruntă în continuare cu o serie de probleme. Pe
lângă îngrijorările cauzate de rata şomajului care depăşeşte în prezent 40%, o bună parte din
tunisieni sunt neliniştiţi de amploarea pe care au luat-o în ultimii ani activităţile extremiste atât
în interiorul ţării cât şi în afara ei, Tunisia numărându-se printre ţările furnizoare de combatanţi
în conflictele din Orientul Mijlociu.10
Partidele care au câştigat mandate parlamentare în Adunarea Naţională în perioada de
tranziţie, reprezentante ale curentelor islamist moderat şi secular, reflectă polarizarea de la
nivelul electoratului tunisian. Deşi o împărţire firească şi previzibilă pentru societatea tunisiană
în contextul postrevoluţionar, unii dintre alegători au tras concluzia după cei trei ani de
guvernare de tranziţie că tocmai această antiteză a încetinit procesul de schimbare care se
anunţa să aibă loc în ţară după Revoluţia de Iasomie. Eşecul coaliţiei guvernate de Ennahda,
Consiliul pentru Republică şi Ettakatol a determinat ca la alegerile din toamna anului trecut
electoratul tunisian să încredinţeze guvernarea – majoritatea parlamentului şi preşedinţia – unui
singur partid de factură seculară, Nidaa Tounes.
Dacă la alegerile parlamentare din 2011 partidul islamist Ennahda a câştigat, detaşat, 89
din cele 217 de mandate (următoarele două partide în ordinea locurilor obţinute fiind Congresul
pentru Republică cu 29 locuri şi Petiţia Populară cu 26 de locuri), alegerile parlamentare din
2014 au produs o inversare a situaţie în special pentru principalul partid din coaliţia de
guvernare de până la sfârşitul anului 2013 când a fost nevoit să se retragă de la guvernare în
favoarea unui guvern format din tehnocraţi.11
Alegerile parlamentare desfăşurate în Tunisia pe 26 octombrie 2014 au reflectat şi
confirmat evoluţiile înregistrate în această ţară după Primăvara arabă, şi în special după
câştigarea alegerilor pentru Adunarea Constituantă organizate în 2011 de către partidul
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Ennahda. Astfel, deşi se bucură în continuare de o prezenţă semnificativă în noul parlament, cu
69 din cele 217 locuri, Ennahda a fost devansat de partidul Nidaa Tounes, care a obţinut cel mai
mare număr de mandate parlamentare respectiv 85. Celelalte forţe politice în ordinea locurilor
câştigate sunt Uniunea Patriotică Liberă cu 16 locuri, Frontul Popular cu 15 locuri, Afek
Tounes cu 8 locuri şi Congresul pentru Republică cu 4 locuri.12
Partidul naţionalist şi secular Nidaa Tounes, fondat în anul 2012, se doreşte a fi
versiunea modernă a partidului Neo Destour al lui Habib Bourguiba (fapt ce a atras critica
coaliţiei de guvernare de la momentul respectiv). Printre membrii partidului se numără
reprezentanţi ai fostului regim, foşti membri ai Adunării Constituţionale Democrate. Partidul
era de părere că forţele seculare din Tunisia trebuie să se unească pentru a contracara dominaţia
mişcării islamiste Ennahda, al cărei opozant principal era.
Liderul partidului Nidaa Tounes, Beji Caid Essebsi, actualmente preşedintele Tunisiei, a
prezidat coaliţia anti-islamistă Uniunea pentru Tunisia13, fondată la iniţiativa acestuia în 29
ianuarie 2013. În componenţa coaliţiei mai intrau şi alte patru partide: Partidul Republican, Al
Massar, Partidul Socialist şi Partidul Muncii Patriotice şi Democrate.
Avocat de profesie, Beji Caid Essebsi i-a apărat pe activiştii partidului Neo Destour
după ce şi-a terminat studiile la Paris, ajungând consilier pe lângă primul ministru Habib
Bourguiba în anul 1956. Între anii 1957 şi 1971 a ocupat o serie de funcţii importante precum:
director al Administraţiei Regionale, ministru de interne, ministru delegat pe lângă primul
ministru, ministru al apărării, ambasador la Paris. În perioada octombrie 1971 - ianuarie 1972 a
militat pentru mai multă democraţie în Tunisia, motiv pentru care a demisionat din funcţia de
ambasador şi s-a întors în Tunisia. Ulterior însă, între aprilie 1981 – septembrie 1986, a ocupat
funcţia de ministru al afacerilor externe. În 1987 a fost numit ambasador în Germania. A ocupat
funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor între 1990 şi 1991. În 27 februarie 2011 a devenit
primul ministru al Tunisiei, după ce Mohamed Ghannoushi a demisionat din funcţie, pentru a fi
înlăturat din funcţie în 24 decembrie 2011, când preşedintele interimar Moncef Marzouki l-a
desemnat prim-ministru pe Hamadi Jebali, membru al mişcării Ennahda.
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http://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sideliningislamists
13
Pe lângă discursul dur la adresa partidului Ennahda, de altfel una dintre raţiunile fondatoarea partidului Nidaa
Tounes, nu este o surpriză pentru nimeni că Beji Caid Essebsi a fost un fervent opozant şi al primului partid salafist
din Tunisia, Partidul Frontul Reformei (în arabă Jabhat al-Islah), căruia i-a refuzat de două ori înfiinţarea pe
perioada cât a ocupat postul de prim-ministru al Tunisiei, cererea acestuia de autorizaţie fiind admisă abia în timpul
guvernului condus de Ennahda, pe data de 29 martie 2012.
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Intenţia acestuia de a candida la alegerile prezidenţiale a fost anunţată pentru prima oară
la sfârşitul lunii aprilie 2013, reacţiile ulterioare ale electoratului tunisian fiind împărţite. Deşi
în mod clar printre favoriţi, la anunţul că un veteran al regimurilor Bourguiba şi Ben Ali,
candidatul Essebsi, a intrat în turul doi al alegerilor, tunisienii au început să-şi exprime
deopotrivă bucuria şi nemulţumirea.
Principalul motiv invocat de cei care au votat atât în primul tur cât şi în cel de-al doilea
cu fostul preşedinte interimar Marzouki este teama de a concentra toată puterea în mâinile
contracandidatului Essebsi şi implicit a partidului său de factură laică, Nidaa Tounes, care în
urmă cu o lună îşi asigurase majoritatea locurilor din parlamentul tunisian pentru următorii
cinci ani. Teama exprimată în cel mai deschis mod este generată de faptul că octogenarul
Essebsi, fondatorul şi liderul partidului Nidaa Tounes, este văzut ca exponent şi continuator al
regimurilor Bourguiba şi Ben Ali, situaţie care seamănă cu cea din Egipt.
În ciuda avertizărilor asupra pericolului reprezentat de concentrarea întregii puteri în
mâinile unui singur partid, fapt ce ar fi ameninţat succesul Revoluţiei, se pare că eşecul fostului
preşedinte Marzouki şi al coaliţiei de guvernare conduse de Ennahda au dus la victoria lui Beji
Caid Essebsi care, deşi perceput în mod clar ca fost colaborator al lui Ben Ali, a dat de înţeles
că îndelungata sa experienţă este calitatea principală pe care ar trebui să-l aibă conducătorul
Tunisiei. După ce a câştigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale cu 55,68% din voturi,
devansându-l pe contracandidatul Marzouki, Essebsi a promis să readucă Tunisia pe linia de
plutire după trei ani de la răsturnarea preşedintelui Ben Ali.
După câştigarea alegerilor parlamentare, Essebsi a declarat că partidul său, care va
conduce guvernul de coaliţie pentru următorii 5 ani, este pregătit să conlucreze cu alte partide
pentru a face dovadă de unitate naţională într-o perioadă sensibilă pentru Tunisia.
Un rol important în procesul electoral a fost jucat de partidul Ennahda care, aşa cum am
precizat anterior, a ales să nu susţină public niciun candidat, deşi unii observatori s-ar fi aşteptat
iniţial ca partidul moderat islamist să îl sprijine pe Marzouki, alături de care a lucrat, în calitate
de partid principal al coaliţiei de guvernare până în 2013. Cu toate acestea, odată ce a pierdut
majoritatea în parlament, partidul moderat islamist a decis să nu susţină pe niciunul dintre
candidaţii la preşedinţie, afirmându-şi, în acelaşi timp, disponibilitatea de a colabora cu partidul
din rândul căruia poporul tunisian şi-a ales preşedintele şi căruia i-a acordat cele mai multe
mandate parlamentare.
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Fostul secretar general al partidului Ennahda, Hamadi Jebali a declarat public la
începutul lunii decembrie a anului trecut că se retrage din partidul printre ai cărui membri de
seamă se număra încă din anii 1970 de când mişcarea a luat fiinţă. Fostul secretar general a
explicat că mişcarea devenită ulterior partid s-a clădit pe premisele libertăţii şi justiţiei
împotriva tiraniei şi corupţiei, aluzie la lupta împotriva reprimărilor şi nedreptăţilor din era
fostului regim Ben Ali, în timpul căruia Jebali a petrecut cincisprezece ani în închisoare, fapt ce
contravine direcţiei pe care mişcarea ar fi luat-o în ultimul timp, afirmând că nu se mai
regăseşte în alegerile pe care partidul său le face.14
Ennahda a obţinut, deci, al doilea loc la alegerile legislative câştigate de Nidaa Tounes
şi nu a prezentat oficial niciun candidat pentru alegerile prezidenţiale. Mişcarea nu a exclus
posibilitatea colaborării cu partidul câştigător în ciuda virulentului său discurs anti-islamist
precum şi a prezenţei în rândurile acestuia a unor elemente din vechiul regim.
De altfel, demisia lui Jebali din Ennahda a reprezentat doar actul final al distanţării de
partidul al cărui membru a fost de peste 40 de ani. Înainte chiar de a adopta o poziţie publică
fermă în chestiunea candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale, incompatibilitatea dintre Jebali
şi fostul său partid a mai fost reliefată în martie 2013 când acesta şi-a dat demisia din funcţia de
secretar general al partidului. Fost premier în perioada decembrie 2011 - martie 2013 până când
a demisionat din cauză că propriul partid – câştigător al alegerilor pentru Adunarea
Constituantă – a respins propunerea sa de a forma un guvern de tehnocraţi după grava criză
politică survenită în urma asasinării unui reprezentant al opoziţiei în februarie 2013, Jebali a
criticat recent poziţia partidului din care încă făcea parte faţă de cadidaţii la alegerile
prezidenţiale. În timp ce Ennahda a decis să nu susţină vreun candidat la preşedinţie, Jebali a
făcut în mod clar apel la electorat să voteze pentru oricine altcineva mai puţin pentru
reprezentantul partidului care a câştigat alegerile legislative, implicit Essebsi, adăugând că lupta
împotriva tiraniei şi a corupţiei trebuie să fie două puncte vitale de pe agenda preşedintelui ales
al Tunisiei.15
Posibilitatea ca Ennahda să nu facă parte din opoziţie, urmând chiar să conlucreze cu
Nidaa Tounes l-a determinat pe Jebali să afirme că ar putea forma un nou partid politic, dacă
scena politică „îl obligă la acest lucru”, considerând că alierea fostului său partid cu partidul
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majoritar din parlament ar duce la monopolizarea scenei politice. Astfel, după părerea fostului
premier, oricine ar îndrăzni să critice acţiunile guvernului ar fi perceput ca inamic al unităţii
naţionale şi acuzat de „crime şi de salafism jihadist”.16
La patru ani după izbucnirea revoltelor care aveau să fie reunite sub denumirea de
Primăvara arabă şi care, într-o primă fază, au părut să fie puternic marcate (sau chiar
ameninţate, în opinia unora) de emergenţa partidelor politice de sorginte islamică pe scena
politică17, evoluţiile ulterioare, deşi diferite în fiecare dintre ţări, au o trăsătură în comun –
estomparea până la anihilare a islamului politic de pe scena politică, excepţie făcând cazul
Tunisiei unde, după o guvernare de tranziţie măcinată de crize politice şi dificultăţi economice,
partidul Ennahda a câştigat al doilea număr de locuri în parlament. Întrucât şi în Tunisia, ca şi
în cazul celorlalte ţări ale Primăverii arabe, islamul politic moderat nu a marcat o victorie
decisivă, rămâne de văzut, în cele ce urmează, sub ce formă va activa Ennahda din poziţia pe
care o are şi ce portofolii îi vor fi atribuite în guvernul Essid, dar şi dacă personaje precum
fostul premier Jebali care a demisionat recent din partidul Ennahda vor intra din nou în jocul
politic.18
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