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مقدمة
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق القائم مع حركة النهضة منذ تشكيل أول حكومة بعد
انتخابات  .12014كما أكد موقفه الداعي إلى تغيير حكومي ترحل بمقتضاه حكومة يوسف الشاهد .وقد بات
تشكل صعبة ،على الرغم من أن مواقف السبسي لم تكن
المشهد التونسي
مفتوحا على احتماالت عدة ،واعادة ّ
ً
مفاجئة ،أخ ًذا في االعتبار األزمة السياسية المستمرة في تونس منذ أشهر.

صراع الرئاستين
لم يكن الخالف المعلن بين قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) والقصبة (مقر رئاسة الحكومة) وليد األسابيع األخيرة،
بل إنه يمتد إلى كانون الثاني /يناير  ،2018حين دعا السبسي األطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 2التي تم
مجددا ،للتوافق على خريطة طريق جديدة للعمل الحكومي.
على أساسها تشكيل حكومة الشاهد ،إلى االجتماع،
ً
وهو ما عرف الحًقا باسم "وثيقة قرطاج  ،"2والتي لم توّقع بسبب الخالف حول البند  43الداعي إلى إجراء تغيير

ضمنيا ،رحيل حكومة الشاهد ،وهو البند الجوهري في الوثيقة؛ باعتبار أن بقية البنود المتعلقة
حكومي؛ ما يعني،
ً
بالمحاور االقتصادية واالجتماعية واألمنية هي تكرار لبنود "وثيقة قرطاج األولى" .وفي حين أصر حزب نداء

تونس ،واالتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ،وأطراف أخرى أقل وزًنا ،على رحيل الحكومة ،تمسكت

حركة النهضة بما وصفته "االستقرار الحكومي"؛ ما دفع الرئيس السبسي إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج ،لتدخل

1

انظر" :حوار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم االثنين  24سبتمبر  2018على قناة الحوار التونسي" ،صفحة "رئاسة الجمهورية

التونسية" ،فيسبوك ،2018/9/24 ،شوهد في  ،2018/9/30فيhttps://bit.ly/2E8bMpl :
2

وثيقة قرطاج :اتفاق وقعت عليه تسعة أحزاب سياسية ،واالتحاد العام التونسي للشغل ،واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات

التقليدية ،واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري ،ليكون خريطة طريق لحكومة الشاهد .للمزيد ،انظر" :وثيقة قرطاج ..اتفاق سياسي حدد
أولويات الحكومة التونسية" ،الجزيرة نت ،2017/3/12 ،شوهد في  ،2018/9/30فيhttps://bit.ly/2zWJp9p:

1

هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟
جديدا ،تراجعت فيه سياسة التوافقات التي وسمت المشهد منذ "الحوار الوطني" سنة ،2013
األزمة السياسية ًا
طور ً

وحّلت محلها سياسة جديدة عمادها موازين القوى الحزبية والبرلمانية ،بعد أن صارت النهضة الكتلة األكبر وزًنا

نائبا ،مقابل تراجع كتلة النداء إلى المرتبة الثالثة بفعل نزوح كثير من أعضائها إلى كتلة "االئتالف الوطني"
بـ ً 68

الموالية للشاهد .كما عززت حركة النهضة حضورها بحيازتها المرتبة األولى في االنتخابات البلدية األخيرة
( ،)2018مقابل حلول قوائم نداء تونس ثالثة بعد القوائم المستقلة.3
لم يتعلق الخالف الحاد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ،منذ خروجه إلى العلن ،بتمايز الرؤى حول
يمر بها حزب نداء تونس منذ
البرامج والخيارات الكبرى للحكومة ،بقدر ما كان
ً
امتدادا لألزمات الداخلية التي ّ
السنة األولى التي تلت تصدره المشهد إثر انتخابات  .2014فلم يمض وقت طويل ،حتى بدأت التناقضات في
الظهور بين مختلف المكونات ،التي اجتمعت ،قبل االنتخابات ،حول الرئيس السبسي ،لتشكيل كيان سياسي
اعتبار يذكر .ففي
ًا
قادر على منافسة حركة النهضة ،من دون إيالء شروط التنظيم والهيكلة والمأسسة والبرامج

أيلول  /سبتمبر  ،2015انسحب األمين العام للحزب محسن مرزوق ،ومعه عدد كبير من الكوادر واألعضاء
والنواب ،ليشكل فيما بعد "حركة مشروع تونس" .وفي آذار /مارس  ،2016انسحب رئيس الهيئة السياسية رضا
بلحاج ،ومعه مجموعة أخرى من القياديين ،ليتواصل نزيف االستقاالت والتشققات ولتنزل معه كتلة الحزب في
البرلمان من المرتبة األولى إلى الثالثة.
عالوة على ذلك ،نشب صراع نفوذ بين قيادات حزب النداء ساهم في إضعافه أكثر؛ فبعد مغادرة الرئيس
4
فشيئ ا،
شيئ ا ً
السبسي قيادة الحزب ،إثر توليه رئاسة الجمهورية  ،شهدت الهياكل العليا حالة فراغ تحولتً ،

إلى صراع خفي ،ثم معلن ،بين عدد من الشخصيات التي ترى نفسها مؤهلة لل قيادة وملء الفراغ الذي تركه
السبسي ،الذي ترأس الحزب منذ تأسيسه في يونيو  /حزيران  .2012لقد كانت شخصية نجل الرئيس
حافظ قائد السبسي ،رئيس الهيئة التنفيذية ،حاضرة في مختلف مراحل صراع النفوذ داخل حزب نداء تونس،
3

انظر" :االنتخابات البلدية في تونس :النتائج والتداعيات" ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/5/15 ،شوهد

في  ،2018/10/1فيhttps://bit.ly/2PoSrBH :
4

ينص الفصل  76من الدستور التونسي على أنه "ال يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية".

2

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
رغم تعدد الشخصيات ومراكز القوى التي ارتبط اسمها بهذا الصراع؛ ما جعل المعركة تبدو ،في عمقها،
معركة بين القيادات الطامحة إلى أداء أدوار متقدمة ،من جهة ،والرئيس وأسرته الساعية لتثبيت نفوذها
ومراكمته في المحطات السياسية المقبلة ،من جهة أخرى.

حركة النهضة :مخاض التوافق وما بعده
بع د تصدر حزب نداء تونس نتائج انتخابات  2014بفارق طفيف عن حركة النهضة ،ش ّك لت حكومة
الحبيب الصيد ،بمشاركة عدد محدود من وزراء الحركة ،في حين كانت أغلبية الو ازرات من نصيب حزب
عد ت هذه المشاركة ،حينها ،في رأي مراقبين ،اخت ار ًق ا في لحظة إقليمية ودولية طغى عليها
نداء تونس .و ّ
الخطاب الداعي إلى إقصاء اإلسالم السياسي واستئصاله ،في حين ذهب آخرون إلى أن األمر لم يكن

خيارا ،بقدر ما كان ضرورة فرضتها الخريطة السياسية التي أنتجتها االنتخابات التي منحت كال الطرفين
ً
ظ ا متقاربة ،يصعب في ظلها انفراد لون سياسي واحد بتشكيل الحكومة ،كما كانت استجابة لمطالب
حظو ً
فئات شعبية واسعة ودعوات قوى خارجية إلى الحفاظ على استقرار نسبي في تونس عبر مشاركة محسوبة
للنهضة ،وذلك رغم الرمزية التي وسمت مشاركة النهضة.
ظلت مشاركة حركة النهضة في الحكومات المتعاقبة بعد سنة ( 2014حكومتا الصيد األولى والثانية ،وحكومتا
المعدلة) دون وزنها البرلماني بكثير .ساهمت الحركة بمشاركتها هذه في تأجيج الصراع الدائر
الشاهد األولى و ّ

داخل حزب نداء تونس بين الداعين إلى الحفاظ على التوافق بين الحزبين من جهة ،ورافضي أي تعايش مع
اإلسالم السياسي ،خاصة من العناصر العلمانوية التي تحسب لسبب ما على اليسار ،من جهة أخرى ،رغم أن
هذه المشاركة لم تكن السبب الرئيس والمباشر في هذا الصراع .وفي المقابل ،لم يمنع التوافق خروج أصوات ،بين
أثمانا سياسية وانتخابية باهظة،5
الحين واآلخر ،معلنة تبرمها من هذا الخيار الذي كلف حركة النهضة ،في رأيهاً ،

5

تراجع رصيد حركة النهضة من األصوات مقارنة باالنتخابات البرلمانية سنة  ،2014رغم تصدر الحركة نتائج االنتخابات البلدية األخيرة

( .)2018للمزيد انظر" :االنتخابات البلدية في تونس :النتائج والتداعيات".

3

هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟
رغم التزام قيادات الحركة ترويج خطاب التوافق .ودخل الخالف ،بين الداعين إلى الحفاظ على التوافق مع الرئيس
فكه ودعم استقرار حكومة الشاهد ،مرحل ًة جديدة من خالل الرسالة التي وجهها عدد من
السبسي ،والداعين إلى ّ
6
أساسا في ضرورة المحافظة على الوفاق مع
قيادات النهضة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي  ،ويتلخص مطلبها ً

السبسي وعدم التعويل على وفاق جديد مع الشاهد .وتأتي الرسالة ،بعد أيام قليلة من إعالن السبسي انتهاء التوافق
قادر على تشكيل قطب علماني قوي ،يمثّل
بينه وبين حركة النهضة ورئيسها .وتخشى هذه القوى أالّ يكون الشاهد ًا

قويا للنظام في مرحلة التحول
ً
بديال من السبسي في تحالف ديني  -علماني تحتاجه النهضة ،ويشكل ً
سندا ً

الديمقراطي .إن مجرد خروج تضارب الرؤى داخل حركة النهضة إلى العلن ،في حزب عرف بقدرته على احتواء
مؤشر على حرج اللحظة التي وجدت الحركة نفسها في خضمها ،رغم
ًا
يعد
خالفات قياداته داخل أطره التنظيميةّ ،

أن هذا التضارب لم يرق ،حتى اآلن ،إلى مرحلة التشظي التي يشهدها نداء تونس.

خالف الشاهد  -السبسي
ير للتنمية المحلية سنة
لم يعرف عن يوسف الشاهد تجربة سياسية أو نضالية ،قبل دخوله حكومة الصيد وز ًا
 ،2016عدا انخراطه لفترة وجيزة في الحزب الجمهوري ،ثم مغادرته لاللتحاق بحزب نداء تونس .ولم يكن اسم
مطروحا للنقاش بين األطراف التي اجتمعت ضمن ما يعرف بـ "وثيقة قرطاج" ،للبحث عن بديل من
الشاهد
ً
رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ،إلى أن اقترحه الرئيس السبسي في خطوة فاجأت متابعي المشهد السياسي

التونسي .في هذا السياق ،ذهب بعض المتابعين إلى أن ضعف تجربة الشاهد السياسية وحداثة عهده بالعمل
يقدم ،حينها ،مبررات الختياره
الحكومي كانا الدافع غير المعلن وراء هذا الخيار ،رغم أن الرئيس السبسي لم ّ
ئيسا لحكومة "الوحدة الوطنية"؛ إذ في نظرهم يسهل تحويله إلى مجرد "وزير أول" يمارس عمله تحت
الشاهد ر ً
سلطة رئيس الجمهورية ،الذي منحه الدستور صالحيات أقل من رئيس الحكومة؛ األمر الذي عبر السبسي عن
تبرمه منه في أكثر من مناسبة.

6

انظر" :قيادات في النهضة يوجهون رسالة إلى الغنوشي" ،موقع إذاعة موازييك إف إم ،2018/10/2 ،شوهد في  ،2018/10/3في:

https://bit.ly/2C21Ta5
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
لكن سرعان ما بدأت أنباء الخالفات تتسرب إلى وسائل اإلعالم ،في السنة الثانية ،رغم أن عالقة رأسي السلطة
التنفيذية؛ السبسي والشاهد ،شهدت مرونة نسبية ،خالل السنة األولى .فلم يصبح الشاهد مجرد وزير أول في
حاضر في مختلف فصول التنازع،
ًا
حكومة الرئيس ،بل باشر بأداء دور رئيس حكومة فعلي .كان اسم الرئيس
رغم أن الخالف المعلن ،حينها ،كان بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ السبسي ،رئيس الهيئة التنفيذية لحزب

نداء تونس؛ إذ يدرك متابعو المشهد السياسي التونسي أن الحديث عن طموحات حافظ السبسي غير ممكن
خارج سياق سلطة والده .ومّثلت كلمة الشاهد ،التي وجهها إلى التونسيين في  29أيار /مايو  ،2018والتي
مؤشر جليا على أن التشظي الذي أصاب حزب نداء تونس
ًا
حمل فيها على نجل الرئيس واتهمه بتدمير الحزب،7
في تصاعد ،وأن الشرخ الذي أصاب عالقة رأسي السلطة التنفيذية يصعب رتقه.

مستقبل األ زمة
رفض الرئيس السبسي اللجوء إلى الفصل  99من الدستور الذي يمنحه حق دعوة البرلمان إلى التصويت على
الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها ،رغم أنه نصح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتوجه إلى البرلمان لتجديد
الثقة في حكومته؛ وذلك لخشيته  -على ما يبدو  -من أن تبوء المحاولة بالفشل في ظل توقع تصويت نواب
معا ،األغلبية المطلقة ،لصالح حكومة الشاهد.
كتلة النهضة والنواب المنشقين عن كتلة النداء؛ الذين يمثلونً ،

فك التوافق مع حركة النهضة
ويعني ذلك خسارة جديدة لرئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة .وبإعالن السبسي ّ
ورئيسها ،وفي ظل تراجع الكتلة البرلمانية لنداء تونس لصالح كتلة "االئتالف الوطني" الموالية للشاهد ،ومع

تواصل نزيف االستقاالت من حزبه ،يكون الرئيس التونسي في وضع يتراجع فيه رصيده السياسي ،وتتقلص
هوامش المناورة أمامه ،على بعد سنة من االنتخابات التشريعية والرئاسية ،المقررة أواخر سنة  ،2019والتي
طمأن الرئيس التونسيين على إجرائها في موعدها من دون أن يفصح ،حتى اآلن ،عن دوره فيها.

7

انظر" :كلمة السيد يوسف الشاهد ليوم  ،"2018/5/29يوتيوب ،2018/5/29 ،شوهد في  ،2018/10/3في:

https://bit.ly/2OJ4RqD
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هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟
كما أنه ال يتوقع انسحاب سياسي مخضرم ،مثل السبسي ،بهدوء ،رغم التراجع الملحوظ في حضوره السياسي ،مقارنة
فك التوافق مع
ببدايات عهدته سنة  .2014على صعيد ثان ،يضيف الجدل الدائر بين قيادات حركة النهضة حول ّ

مؤشر آخر على الرغبة في الحفاظ على حد أدنى من التواصل معه .غير أن ذلك لن يعود ،على
ًا
الرئيس وحزبه

األرجح ،باألمور إلى ما كانت عليه طوال السنوات األربع األخيرة ،خاصة في ظل تواتر أحداث سياسية متفرقة
أثبتت التجارب السابقة أن البحث عن خيط ناظم بينها ،وان كان خفيا ،من شأنه المساعدة على فهم وجهة التحالفات.
ففي  4تشرين األول  /أكتوبر  ،2018عقدت الجبهة الشعبية (ائتالف أحزاب يسارية وقومية) ندوة صحافية ،حاولت
فيها تأجيج االستقطاب من جديدة بإعادة طرح قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد ،متهم ًة حركة النهضة،
صراح ًة ،بتشكيل جهاز خاص ،بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وبالتورط المباشر في اغتيال بلعيد .8وهو ما نفته
النهضة ،ودحضه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة االرهاب سفيان السليطي الذي شدد على ضرورة
االبتعاد عن توظيف القضية والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات.
وتأتي الحملة ضد النهضة بعد أيام من إعالن السبسي فك التوافق معها ،وتعيد إلى الذاكرة ما كان يعرف
بتحالف "جبهة اإلنقاذ" الذي جمع حزب السبسي والجبهة الشعبية وأط ارًفا أخرى إلسقاط حكومة الترويكا التي
كانت تقودها النهضة سنة  ،2013من دون إغفال الفوارق بين المرحلتين ،وأهمها تشتت التحالف السابق

وصعوبة إعادة جمع أطرافه .وفي سياق غير بعيد ،يظل موقف االتحاد العام التونسي للشغل ،الداعي إلى رحيل
موضوعيا مع جناح الرئيس السبسي والجبهة الشعبية ،من عوامل الضغط الواجب
حكومة الشاهد ،والذي يلتقي
ً

مستغال بعض اإلضرابات
أخذها في الحسبان .غير أن الشاهد يبدو قد تمكن من استيعاب الهجوم النقابي ،نسبيا،
ً

اسعا لدى الرأي العام .ويظل
مؤخرا ،والتي لقيت معارضة
العشوائية التي نفذتها النقابات القطاعية،
ً
وتنديدا و ً
ً
اإلضراب العام ،الذي هدد اتحاد الشغل بتنفيذه ،في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2018ومدى قدرته على المضي

في تهديده ،مناسبة لقياس موازين القوى بينه وبين حكومة الشاهد.
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انظر :بسمة بركات" ،تونس :عودة السجال بين ’الجبهة الشعبية‘ و’النهضة‘" ،العربي الجديد ،2018/10/3 ،شوهد في ،2018/10/4

فيhttps://bit.ly/2OMeOUi :
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
وفي هذا الخضم ،وبالنظر إلى التوازنات السياسية والبرلمانية ،وحالة النزوح الكثيف من جناح السبسي إلى جناح
الشاهد في حزب نداء تونس ،عالوة على ما قام به األخير من اختراقات عديدة في مستوى الجبهة الداخلية،
تحديدا في بعض المعاقل التقليدية لحزب النداء ذاته على غرار منطقة الساحل (المنستير) وصفاقس والقصرين
و ً
متوقعا على
تغيير جزئيا يظل
ًا
وغيرها من المناطق ،فإنه يستبعد سقوط الحكومة في المدى القصير .غير أن
ً

رأس بعض الو ازرات ،كما تظل إمكانية انسحاب الشاهد ،قبل انتخابات  2019بأشهر ،بعد تأمين كتلة برلمانية
اردة ،وربما تكون تهيئة لخوض االنتخابات.
وازنة وكيان حزبي مؤثر ،و ً
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