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ويف املقابــل، رفــض ســعيد هــذه املطالــب، وأرص عــى املــي 
قدمــاً يف إجــراءات اإلصــاح الســيايس والدســتوري، وفقــاً 
ــد يف  ــتمراره يف التصعي ــك اس ــب ذل ــو تطل ــى ل ــه، حت لرؤيت

ــاته. ــن لسياس ــه املعارض وج

سياق داخلي مضطرب
ثــار الحديــث عــن التقــارب املحتمــل بــن االتحــاد التونــي 
العــام للشــغل وحركــة النهضــة، يف ســياق عــدد مــن املتغريات 
السياســية واألمنيــة املهمــة التــي تشــهدها تونــس يف الوقــت 

الراهــن، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- احتجاجــات شــعبية ضــد رئيــس الدولــة: شــهدت تونــس 
خــروج عــدد مــن املظاهــرات واالحتجاجــات الشــعبية يف 4 
و5 مــارس 2023، وذلــك اســتجابة لدعــوات االتحــاد التونــي 
العــام للشــغل لاحتجــاج عــى سياســات الرئيــس قيــس 
ســعيد ضــد القــوى املعارضــة والنقابيــة يف الشــهور األخــرية.

ــه  ــوا علي ــا أطلق ــددة مب ــعارات من ــرون ش ــع املتظاه ورف
انفــراد الرئيــس بالســلطات الثــاث والحكــم، واالحتجــاج 
عــى التضييــق عــى الحقــوق والحريــات العامــة للمواطنــن 
واملعارضــن عــى حــد ســواء، وكذلــك انتقــاد سياســات 
الحكومــة الحاليــة وطريقــة تعاملهــا مــع األزمــة االقتصاديــة 
املتفاقمــة ورفــع الدعــم عن املــواد األساســية وبيع مؤسســات 

ــدويل. ــد ال ــدوق النق ــروط صن ــذاً ل ــة تنفي الدول

وقبــل هــذه التظاهــرات نظــم االتحــاد إرضابــاً يف قطــاع 
الســكة الحديــد يف 2 مــارس الجــاري، احتجاجــاً عــى تــردي 
ظــروف العمــل واألوضــاع املهنيــة للعــال، ودفاعــاً عــن 
الحــق يف مارســة الحــق النقــايب. وتزامنــت احتجاجــات 
اتحــاد الشــغل مــع التظاهــرات التــي نظمتهــا جبهــة الخــاص 
ــاالت  ــة االعتق ــى حمل ــاً ع ــة اعرتاض ــة النهض ــي وحرك الوطن

ــا خــال الفــرتة األخــرية. ــت عــدداً مــن قياداته ــي طال الت

ــتمرار  ــع اس ــك م ــن ذل ــعيد: تزام ــن لس ــال املعارض 2- اعتق
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تشــهد تونــس فــي الوقــت الراهــن حالــة مــن الجــدل السياســي الواســع علــى خلفيــة التصعيــد القائــم بيــن 
رئيــس الدولــة، قيــس ســعيد، واألحــزاب والقــوى السياســية والمجتمعيــة المعارضــة لــه، وهــو مــا انعكــس 

فــي تنظيــم المعارضــة لمظاهــرات واحتجاجــات شــعبية تطالــب بإســقاط النظــام السياســي القائــم. 

تحالــف محتمــل!  هــل يشــكل “اتحــاد الشــغل” جبهــة مــع “النهضــة” ضــد الرئيــس التونســي؟, العــدد 1772، 10 مــارس 2023، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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حتالف حمتمل! 
هل يشكل “احتاد الشغل” جبهة مع “النهضة” ضد الرئيس التونسي؟
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ــة االعتقــاالت التــي تقــوم بهــا الســلطات األمنيــة ضــد  حمل
ــادات حركــة النهضــة  أكــر مــن 20 معارضــاً، وعــدد مــن قي
ومــن أبرزهــم كل مــن حبيــب اللــوز والصــادق شــورو 
التهامهــم بالتآمــر عــى األمــن القومــي للدولــة، وذلك بســبب 
ــر يف  ــق التوت ــين ملناط ــفري التونس ــبكات تس ــم يف ش تورطه

ــراق. ــوريا والع س

ــا هــي إال  ــاالت م ــة النهضــة أن هــذه االعتق ــرى حرك وت
ــا  ــة، ك ــس الدول ــين لرئي ــوم السياس ــة للخص ــة تصفي عملي
وصــف رئيــس جبهــة الخــاص الوطنــي، أحمــد الشــايب، هــذه 
االعتقــاالت بأنهــا سياســة عشــوائية يتبناهــا رئيــس الدولــة وال 

بــد مــن التصــدي لهــا.

ــم الرئيــس، قيــس  ــة: اته 3- تصعيــد رئــايس ضــد املعارض
ســعيد، األحــزاب والقــوى السياســية واملجتمعيــة باســتهداف 
األمــن القومــي للبــاد، وتبنــى الرئيــس ســعيد خطابــاً سياســياً 
تصعيديــاً حمــل يف طياتــه اتهامــات للمعارضــة بالســاح 
مبشــاركة أجانــب يف هــذه التظاهــرات، وهــو مــا دفــع 
ــة يف 6  ــع دخــول ممثلــن عــن اتحــادات نقابي الســلطات ملن
دول عــى األقــل مــن أجــل املشــاركة يف االحتجاجــات التــي 

ــاد الشــغل. ــا اتح ينظمه

ــل  ــن أج ــن م ــة للمواطن ــد املعارض ــك حش ــد كذل وانتق
التظاهــر يف الوقــت الــذي يتعــرض فيــه رئيــس الدولــة 
ملحــاوالت اغتيــال، متهــاً املعارضــة بتنظيــم مظاهــرات 
بــا هــدف وبــا مطالــب، وأن الهــدف الحقيقــي وراء ذلــك 

يتمثــل يف زعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة التونســية.

ــية  ــة السياس ــارت األزم ــدة: أث ــة متصاع ــادات دولي 4- انتق
املمتــدة يف تونــس مواقــف بعــض الفاعلــن الخارجيــن وعــى 
رأســهم األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث 
عــروا عــن قلقهــم البالــغ إزاء حملــة االعتقــاالت التــي طالــت 
العديــد مــن املعارضــن، وطالبــوا الحكومــة التونســية بوقــف 

اعتقــال املعارضــن السياســين.

مؤشرات دالة
يف إطــار هــذا الســياق، تصاعــد الحديــث عــن اتجــاه االتحــاد 
النهضــة  حركــة  مــع  للتقــارب  للشــغل  العــام  التونــي 
)اإلخــوان املســلمن( واحتــال تشــكيل تحالــف معــارض يف 
ــى  ــة ع ــؤرشات الدال ــن امل ــعيد، وم ــس س ــس قي ــه الرئي وج

ــك مــا يــي: ذل

1- انتقــاد سياســات رئيــس الدولــة: يبــدو أن هنــاك توافقــاً 
بــن اتحــاد الشــغل وحركــة النهضــة بشــأن انتقــاد سياســات 

رئيــس الدولــة، وتحديــداً تجــاه ثــاث قضايــا رئيســية، وهــي 
ــلطة،  ــراد بالس ــيايس واإلداري، واالنف ــاح الس ــر يف اإلص التأخ
ــة  ــري الحكوم ــس تغي ــض الرئي ــة، ورف ــدم إرشاك املعارض وع
الحاليــة رغــم فشــلها الواضــح يف مواجهــة األزمــة االقتصاديــة، 
وهــو مــا ظهــر خــال التظاهــرات الشــعبية التــي نظمهــا كل 

مــن االتحــاد وحركــة النهضــة ضــد رئيــس الدولــة. 

ــب  ــو املكت ــاص، عض ــة الخ ــادي يف جبه ــا رصح القي ك
التنفيــذي لحــزب حــراك تونــس اإلرادة، عمــر الســيفاوي، بأن 
هنــاك تقاربــاً بــن جبهــة الخــاص واالتحــاد العــام التونــي 
للشــغل، وأن األمــور تســري يف اتجــاه التنســيق املشــرتك، وهــي 

الترصيحــات التــي مل يؤيدهــا االتحــاد.

ــام  ــن الع ــق األم ــن: أطل ــن املعتقل ــراج ع ــة باإلف 2- املطالب
ــرات  ــال املظاه ــويب، خ ــن الطب ــور الدي ــغل، ن ــاد الش التح
ــدم  ــال املعارضــن، وق ــا اعتق األخــرية، ترصيحــات انتقــد فيه
ــادات  ــم قي ــذي يض ــة” ال ــجن “املرناقي ــي س ــة ملعتق التحي
حركــة النهضــة املعتقلــن، ومــن أبرزهــم عــي العريــض، 
وهــو مــا متــاىش مــع موقــف حركــة النهضــة الرافضــة لهــذه 
االعتقــاالت، والتــي وصفتهــا بأنهــا تصفيــة سياســية مــن قبــل 

ــه. ــه ومعارضي ــة لخصوم ــس الدول رئي

وعــى الرغــم مــن إعــان ســامي الطاهــري، األمــن 
العــام املســاعد التحــاد الشــغل، أن هــذه التحيــة تــم فهمهــا 
بطريقــة خاطئــة وأن املقصــود بهــا القيــادي أنيــس الكعبــي، 
الكاتــب العــام لنقابــة رشكــة تونــس للطرقــات الســيارة دون 
ــن  ــارب ب ــن تق ــث ع ــن الحدي ــع م ــك مل مين ــإن ذل ــريه، ف غ

ــة. ــة النهض ــاد وحرك االتح

3-توظيــف األزمــة االقتصاديــة: تشــري مواقــف االتحــاد 
التونــي العــام للشــغل وحركــة النهضــة خــال الفــرتة األخرية 
إىل توظيــف كل منهــا لألزمــة االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا 
البــاد يف الوقــت الراهــن، وذلــك يف إطــار الضغــط عــى 

ــم. ــتجابة ملطالبه ــة لاس ــس الدول رئي

4- رفــض اإلســاءة لحركــة النهضــة: رفــض دفــاع حمــة 
ــيئة  ــعارات مس ــع ش ــي، رف ــار التون ــم اليس ــي، زعي الهام
لراشــد الغنــويش، رئيــس حركــة النهضــة، خــال املســرية 
االحتجاجيــة التــي دعــا إليهــا االتحــاد، وهــو مــا كشــف عــن 
إمكانيــة وجــود تقــارب بــن اتحــاد الشــغل وحركــة النهضــة.

عقبات قائمة
عــى الرغــم مــن الحديــث عــن بعــض املــؤرشات عــى 
إمكانيــة إنشــاء تحالــف بــن االتحــاد التونــي العــام للشــغل 
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وحركــة النهضــة ملعارضــة ســعيد ودفعــه لاســتجابة ملطالــب 
ــكيل  ــرص تش ــن ف ــد م ــات تح ــاك عقب ــإن هن ــة، ف املعارض
جبهــة معارضــة تضــم االتحــاد والنهضــة، ومــن ذلــك مــا يــي:

1- اختــاف التوجهــات واملطالــب: أكــد قــادة اتحــاد الشــغل 
أن هنــاك اختافــاً يف املبــادئ واألهــداف بــن االتحــاد وجبهــة 
الخــاص الوطنــي، ففــي حــن تطالــب جبهــة الخــاص 
الوطنــي والنهضــة بإســقاط النظــام الســيايس الحــايل وإجــراء 
ــغل  ــاد الش ــإن اتح ــرة، ف ــية مبك ــة ورئاس ــات برملاني انتخاب
ــس  ــتجيب رئي ــو، وأن يس ــار 25 يولي ــح مس ــب بتصحي يطال
الدولــة ملطالبــه الخاصــة بإجــراء حــوار وطنــي تشــارك فيــه 
ــة باســتثناء حركــة النهضــة،  كل القــوى السياســية واملجتمعي
كــا أن االتحــاد أعلــن رفضــه مشــاركة النهضــة يف مظاهــرات 
ــاعد  ــام املس ــن الع ــري، األم ــامي الطاه ــد س ــاد، إذ أك االتح
لاتحــاد، رفضــه مشــاركة أي ممثلــن عــن حركــة النهضــة يف 

ــط. ــم الشــخصية فق هــذه التظاهــرات إال بصفاته

2- تبايــن املواقــف إزاء مســار 25 يوليــو: تدعــو جبهــة 
مــا  إىل مرحلــة  العــودة  إىل  والنهضــة  الوطنــي  الخــاص 
ــكل  ــك بش ــض ذل ــغل يرف ــاد الش ــو، إال أن اتح ــل 25 يولي قب
ــرة أخــرى إىل  ــودة اإلخــوان املســلمن م ــض ع ــق، ويرف مطل
ســدة الحكــم، القتناعــه بــأن النهضــة تتحمــل مســؤولية تــأزم 
األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة قبــل 25 يوليو. 
ولــوال رفــض الرئيــس ســعيد للمبــادرات التــي طرحهــا اتحــاد 
الشــغل خــال العــام األخــري، وخاصــة فيــا يتعلــق بالحــوار 
ــاد  ــام االتح ــا ق ــه، مل ــاركن في ــرة املش ــيع دائ ــي وتوس الوطن

ــد عــى هــذا النحــو. بالتصعي

3- دعــم ومتويــل اإلرهــاب: يــرى اتحــاد الشــغل أنــه ال ميكــن 
التقــارب مــع النهضــة بســبب تــورط قــادة الحركــة يف قضايــا 
ــا أكــده ســامي الطاهــري،  ــل اإلرهــاب، وهــو م دعــم ومتوي
ــو  ــة تدع ــة النهض ــال إن حرك ــث ق ــاري، حي ــارس الج يف 7 م
للعنــف واإلرهــاب، كــا أنهــا ســاندت اإلرهابيــن ودافعــت 

عنهــم، وبالتــايل ال ميكــن االصطفــاف معهــا.

ــى  ــغل ع ــاد الش ــظ اتح ــد: يحاف ــدة التصعي ــاف ح 4- اخت
إمكانيــة التهدئــة يف أي وقــت مــع رئيــس الدولــة، خاصــة وأن 
ــع  ــن يداف ــال الذي ــن الع ــعة م ــة واس ــل رشيح ــاد ميث االتح
عــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتاعيــة وتحســن أوضاعهــم 

املعيشــية.

ــارب  ــف أو التق ــداً أن التحال ــدرك جي ــاد ي ــا أن االتح ك
ــه يف املشــهد  ــري ســلباً يف وضع ــن شــأنه التأث ــع النهضــة م م
ــا اتضــح يف ترصيحــات  ــو م ــاد، وه الســيايس الراهــن يف الب
الطبــويب، التــي انتقــد خالهــا التأويــل الخاطــئ لترصيحاتــه 
التــي أطلقهــا خــال التظاهــر ضــد رئيــس الدولــة، نافيــاً أن 
ــع  ــارب م ــو التق ــات ه ــذه الترصيح ــن ه ــد م ــون القص يك
النهضــة، وهــو مــا ظهــر يف انتقــاده للرئيــس واملعارضــة، 
عــى حــد ســواء، ويقصــد بهــا هنــا جبهــة الخــاص الوطنــي 
ــة  ــه ومحاول ــتغالها لترصيحات ــبب اس ــة، بس ــة النهض وحرك
توظيفهــا إلظهــار أن هنــاك تحالفــاً معارضــاً يتــم بنــاؤه مــع 

ــة. ــس الدول ــة رئي ــغل يف مواجه ــاد الش اتح

كــا أن الطبــويب أكــد أن املشــاورات مــع رشكائــه )هيئــة 
ــدى  ــان واملنت ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــة الدف ــن ورابط املحام
التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة( مــا زالــت قامئــة 
بشــأن مبــادرة اإلنقــاذ واســتعداده لتقدميهــا لرئيــس الدولــة 

إلقناعــه بحلحلــة األزمــة السياســية الحاليــة.

5- رفــض القواعــد الشــعبية: أعلنــت مباركــة عواينيــة، أرملــة 
النائــب الرملــاين، محمــد الراهمــي، انتهــاء عاقتهــا باالتحــاد 
العــام التونــي للشــغل، قائلــة: “لــن نســامح الطبــويب 
واتحــاد الشــغل، وال املنظومــة الســابقة، عــا اقرتفــوه بحــق 
تونــس”، مضيفــة أن القضــاء التونــي “بــدأ يتعــاىف ملواجهــة 
ــيايس،  ــال الس ــات االغتي ــق عملي ــف حقائ ــدين، وكش الفاس
والشــعب التونــي ســيعرف كل مــا جــرى أيــام حكــم 
ــن  ــويب للمعتقل ــة الطب ــة تحي ــى خلفي ــك ع ــة”، وذل النهض
مبــن فيهــم قيــادات النهضــة، وهــو مــا دفــع قيــادات االتحــاد 
لــإرساع نحــو تفســري املقصــود مــن ذلــك، ونفــي أي عاقــة 
ــاد  ــدان االتح ــن فق ــاً م ــة، خوف ــة النهض ــع حرك ــارب م للتق
لقواعــده الشــعبية التــي ترفــض أي تقــارب مــع النهضــة 

ــاد. ــاع الب ــور أوض ــؤولية تده ــا مس وتحمله

محدوديــة  الراهنــة  املعطيــات  ترجــح  الختــام،  ويف 
ــة  ــع حرك ــغل م ــام للش ــي الع ــاد التون ــارب االتح ــرص تق ف
ــا  ــوط به ــدة املن ــه القــوة الوحي ــرى االتحــاد أن النهضــة، إذ ي
تغيــري موازيــن القــوى يف الوقــت الــذي يســتأثر فيــه رئيــس 
ــية  ــوى السياس ــم رافضــاً إرشاك األحــزاب والق ــة بالحك الدول
واملجتمعيــة يف العمليــة السياســية، وهــو مــا يدفعــه ملواصلــة 
ــات  ــات أو تفاه ــول يف تحالف ــرداً دون الدخ ــد منف التصعي

ــة النهضــة. مــع حرك
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