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تقييم استراتيجي 

عقب توليه الرئاسة ضاعف الرئيس قيس سعيد من انتقاده للنظام

الدستوري والسياسي والقانوني إذ كان يرى ضرورة صياغة هذا النظام من

جديد وإعادة التوازن بين السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية

والقضائية... وعىل خلفية تصاعد الخالفات بين رئيس الجمهورية وكل من

الحكومة و البرلمان من جهةواألزمة االقتصادية واالجتماعية والصحّيةالحادة

وغياب المحكمة الدستورية العليا (1) من جهة أخرى واعتمادا عىل الفصل

80 من الدستور التونسي لسنة 2014 (2) وعىل إثر اجتماع طارئ مع

مسئولين عسكريين وأمنيين تزامنا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

نددت بتعامل الحكومة مع أزمة كورونا، أصدر الرئيس قيس سعيد عدة

مراسيم رئاسية فى 25 يوليو 2021 أقال بموجبها الحكومة وعلّق أعمال

البرلمان لمدة شهر وأوقف العمل بعدة مواد من الدستور وأعطى لرئيس

الجمهورية سلطات واسعة وترأس كامل السلطة التنفيذية واالعتماد عىل

إصدار مراسيم رئاسية. ثم اصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا عدد 117

يتعلق بصالحيات جديدة، عىل رأسها تولي رئيس الجمهورية السلطتين

التنفيذية والتشريعية... ومما جاء في األمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية

التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة،

فيما تضمن الجزء الثاني من هذا األمر األحكام المتعلقة بصالحيات تلك

الحكومة نفسها وتمّدد الرئيس الفترة االستثنائية ثم أعلن عن تشكيل

حكومة جديدة برئاسة السيدة نجالء بودن، وتىل ذلك إعالن الرئيس عن

إجراءات 13-12-2021 وصفت أنها خريطة طريق للمرحلة القادمة... وصوال

إىل حّل البرلمان، فكيف تفاعل االتحاد العام التونسيي للشغل مع تلك

اإلجراءات؟.

 

 

 

تقديم:
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تقييم استراتيجي 

اعتبر االتحاد العام التونسي للشغل أن األزمة التي تمر بها تونس لم تكن

وليدة الصدفة، بل هي نتيجة تراكم لعدة سنوات بعد الثورة. أما األسباب

التي يستند عليها االتحاد فهي عديدة، منها:

 

أوًال- موقف االتحاد من األوضاع ما قبل 25 يوليو (نقد 
عشرية ما بعد الثورة):

 

3

 (*) دستور 2014 احد عناصر المشكل:
 

يرى االتحاد أن مكسب الحرية والكرامة

والعدالة االجتماعية، ":"... يََكاُد يتبخّر

َهاُفِت عىل السلطِة، وعدِم ويندثر نتيجة التَّ

النُّضِج السياسي لبعِض األطراِف عالوًة

َزَعاِت الشعبويِّة التي َطَغْت عىل عىل النَّ

الَمْشَهِد السياسي العام". (5) 

 

يحتاج الدستور حسب االتحاد إىل:" تعديالٍت وتوضيٍح وذلك نتيجة لما َطَفَح منه بمرورِ

الوقِت من أَلَْغاٍم (3)" من ناحية وتوظيفه: "لمآالت غير وطنية حسَب األهواِء وَموازِيِن

القوى، وتأويله ِوْفَق ما تَقتِضيه َمصلحُة هذا الحزِب أو ذاك وهذا التَّحالُُف أو ذاك "(4) من

ناحية أخرى.

(*) فشل االنتقال الديمقراطي:  

(*) تهرئة الرصيد الذي اكتسبه التونسيون من تجربِة الحواِر الوطني

التي كرمها العالم بمنحها جائزة نُوبل للسالِم سنة 2015، وذلك نتيجة

استهالكه من قبل سياسة المحاصصة  والمفاهمات االنتهازية التي سلبته

كل معانِيِه وَمقاِصِده النبيلَِة. (6)
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(*) نقد أداء مجلس النواب وسلوكه: 

 حيث سادت بينها، "المزايدات

والمهاترات البائسة والعدمية، ما شكل

قطيعٍة تاّمة مع َمشاِغِل التونسيين

اليوميِة ومع االستحقاقاِت الحقيقيِة

الكفيلِة بوضِع البالِد عىل ِسكِّة اإلنقاِذ

والخَالِص...". 

 

 أفرزت انتخابات 2019 فسيفساء سياسية في مجلس النواب 2019 بُنيت

أغلبها عىل الوعود الزائفة، وعىل المصالح الفئوية، وأهملت مصالح الشعب،

وسيادة البالد ما أدى إىل تعطيل لدواليب الدولة، نخبة تميزت بـ :"التناحر

عىل المواقع و الغنائم... بعجزها عن إيجاد الحلول، فنّفرت التونسيات

والتونسيين من كّل ما هو عمل سياسي..." (10)

 

(*) نقد سلوك النخب الحزبية: 

(*) فشل الحكومات المتعاقبة: 

 انجرّ عن ذلك المشهد تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف

الثورة، وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة، ويقطع مع منوال

الحيف االجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال واألعمال، فتتالت

الحكومات وظلت قاصرة حّتى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين

ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح اآلالف من أبناء شعبنا". (11)
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(*) نظام الحكم: 

 يرى االتحاد أن نظام الحكم قد سادته حالة الَوَهِن واالستسالم بعَد أن أصبح

لُعبًة بين أيدي بارونات الماِل الفاسِد وأداًة طّيعًة لتنفيِذ أجندات وارتباطاٍت

خارجيِة وااللتفاٍف عىل استحقاقاِت الثورِة. (12)

ونتيجة لكل ذلك، أصبحت البالد حسب المركزية النقابية، تعيُش وضعا

مأساويا ال َعْهَد لها به، وحالَة انفصاٍم لم تَعَهْدها من قبُل. انفصاٌم بين إجماِع

أهِل االختصاِص وممّثلين نقابّيين عن العّماِل وأصحاِب المؤّسساِت

ومواطنين حول َهْوِل الكارثِة، من ناحية، وبين الُنخبِة السياسيِة الُمنشغلِة

في غالِِبها بتجاذباتِها الِبيَزْنِطيَّة وُمَناَكَفاتِها الَغْوَغائِّية والبعيدِة كلَّ البعِد عن

ُهموِم التونسياِت والتونسييِن وعّما تحتاجُُه البالُد من حلوٍل وإصالحاٍت

عاجلٍة وآجلٍة.. وتُرِسي للقانون ُعلِويَّتُه وللدولِة هيَبَتها وللمجتمِع أَْمَنُه

ُخ فيه الثقَة في المنظومِة التي واستقراَرُه وتَحِمي للمواطَن كراَمَتُه وترسِّ

تحكُُمُه. (13)

لذلك طالب االتحاد بالكّف عن ما وصفه بـ :"مستنقِع الُمناكفاِت الَغوَغائَِيِة

والممارساِت االستعراضيِة، وأن يَمنَع نّوابَه من التذرُِّع بالحصانِة البرلمانيِة

، والتطاوِل عىل مؤّسساِت الدولة... و التهجُّم الُمِشيُن الستباحِة األمِن العامِّ

ا بُِتَهٍم خطيرٍة، ا وخارجي� عىل رئيِس الجمهوريِة، وتشويِه ُسمعِتِه داخلي�

وبالكفِّ عن الكْيِل بمكياليِن في التعامِل مع النّواِب... وأن تَكُفَّ األغلبية عن

َع عن ممارسِة الوصايَِة، والهيمنِة اعتبار المجلِس ملكّيًة حصريًة لها، وأن تترفَّ

عىل الهيئاِت الدستوريِة المستحَدثَِة لتوجيِه أعمالِها أو َعرقلِتها بالتعجيل

ى من الهيئاِت، ومنها إرساء المحكمِة الدستوريِة عىل باستحداث ما تبقَّ

قاعدِة الكفاَءِة والجداَرِة والمصداقيِة ال المحاصصِة والوالءاِت. (14)
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وبالنتيجة يرى االتحاد أن الخطر يحّدق بالبالد التي أصبحْت في أشدِّ الحاجِة

ٍة جماعيٍة ال تستثِني إالّ  للجميع، وإىل هبَّ
ِ
إىل "صوِت الحكمِة وإىل عودِة الوعي

من يريُد إقصاَء نفسِه، لذلك لم يترّدد في تقديِم مبادرٍة إلرساِء حوارٍ هدفه

الُمعلَِن:" (15) إنهاء حالَة االحتراِب غيرِ 

 

بالتالي، دعوة رئيِس الجمهوريِة لتعزيز تفعيِل

دورِِه َكضامٍن الحتراِم الدستورِ وحاٍم للوطِن

وألمِنِه القوِمي من كلِّ التهديداِت الّداخليِة

والخارجيِة وأن يُعجَِّل بالتفاُعِل اإليجابِي للخروِج

من المرحلِة العصيَبِة التي تمرُّ بها البالُد والحرُص

عىل تجميِع الفرقاِء والتأليُف فيما بيَنُهْم عىل

قاعدِة الوالِء لتونَس وحَدها وذلك بتفعيِل نداِء

االتحاد للدعوِة إىل حوارٍ وطِني جامٍع وأن يُباِدَر،

قبَل فواِت األواِن، بوضِع المستلزماِت واآللياِت

الضروريِة إلدارِة هذا الحوارِ متعدِّد األبعاِد عىل

قاعدِة القواِسِم المشترََكِة. (16) وإال إعادة األمانة

إىل أصحابها وصاحب األمانة وهو الشعب

التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية .. (17)
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ثانيًا- الموقف من إجراءات 25 يوليو وما تالها:
 

1.   الموقف من إجراءات 25 يوليو:
 

 لم يكن االتحاد عىل علم بالقرارات االستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس

سعيد يوم 25 يوليو الماضي ولم تتم استشارته بشأنها. (18) واعتبر االتحاد أن ما قام به

الرئيس قيس سعيّد مسارا تصحيحيا حقيقيا ومراكمة نضالية مسترسلة واستجابة إىل

المطالب الشعبية ورغبة من األغلبية في إنقاذ البالد وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف

سياسية واجتماعية كثيرة إلنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة ألجهزة

الدولة ودواليبها، وإيجاد الحلول لألزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019

مّما ترّدت فيه من أزمات بفعل خيارات االئتالفات الحاكمة المتعاقبة ومنظومة الحكم التي

تتحّمل المسؤولية األوىل واألساسية في تفقير الشعب وتخريب اقتصاد البالد، واستنزاف

ماليّتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر المالية العالمية، متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم

ومطالبهم بل معادية لها كّل العداء. (19) وهو ما يمثّل خطوة إىل األمام نحو القطع مع

عشرية غلب عليها الفساد والفشل والبناء عليها من أجل:" تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم

الجمهورية وبناء الدولة المدنية االجتماعية..". (20) غير أّن االتحاد، وإن اعتبر إجراءات 25

يوليو خطوة مهّمة،  غير أنه أكد أنها في حاجة إىل تحويلها إىل مسار وذلك من خالل تقديم،

رئيس الجمهورية، خريطة طريق واضحة تحّدد المهام والمضامين واألهداف، وخاّصة ما

تعلّق بتنقيح الدستور والنظام االنتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون

الجماعات المحلية مع ضبط اآلجال إلنهاء المرحلة االستثنائية من خالل انتخابات تشريعية

سابقة ألوانها تعيد للمؤّسسات اعتبارها وتجّسم استقاللية السلطات الثالث. وترسي في

البالد استقرارا سياسيا يدفع إىل البناء بعد اإلنقاذ ويسهم في حل المعضالت االقتصادية

واالجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات ال يجب التأخير في معالجتها. (21) 
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ومقابل ذلك أكدت اغلب بيانات االتحاد العام رفض العودة إىل ما قبل 25 يوليو باعتبارها

منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت عىل تدمير الدولة

وتفكيك المجتمع. (22) واتهم االتحاد: "التحالف الحاكم بقيادة اإلسالم السياسي،

باالنقضاض عىل الثورة والسيطرة عىل الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة

والسيطرة عىل مفاصلها، ما أدى إىل تعميم الفوضى وانتشار اإلرهاب تحت شعار تغيير

ً إىل استشهاد مئات الشهداء من رموز سياسيين ومدنيين النمط المجتمعي، منتهيا

وعسكريين وأمنيين، وتدهور األوضاع االقتصادية وارتفاع نسب الفقر البطالة استفحال

الفساد. (23)
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اعتبر األمين العام أن رئيس الجمهورية

قيس سعيد كان واضحا في تمشيه، وانه

أعلن عن خريطة طريق وانه بصدد تنفيذها

مذكرا بأنها تتضمن بعد االستشارة استفتاء

وانتخابات تشريعية. (24) وأعرب عن ثقته

الكاملة في قرارات الرئيس، االستثنائية،

داعيا إىل تغيير النظام السياسي القائم في

البالد. (25) أمر أكده أيضا األمين العام

المساعد، الذي اعتبر إن االتحاد له ثقة

كاملة في قرارات الرئيس قيس سعّيد

االستثنائية وننتظر كشف خريطة طريق

واضحة واإلسراع في تشكيل حكومة

جديدة". (26)

 

 

2.   الموقف من إجراءات 13 ديسمبر "خريطة الطريق" :



تقييم استراتيجي 

كما أشار الطبوبي إىل أن تبني المطالب النقابية بل أنه يتبنى الخطوط الحمراء التي وضعها

االتحاد في عالقة باإلصالحات الكبرى ودور الدولة االجتماعي. بما في ذلك رفض التفويت

في المؤسسات العمومية ورفع الدعم . (27)
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ً رئاسيا (عدد 117) تضمن أصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2022 أمرا

تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية، وتدابير خاصة

بممارسة السلطة التنفيذية فضال عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس

نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد

لكافة المنح واالمتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه. لقد

احدث هذا األمر واإلجراءات الواردة فيه جدال واسعا عىل الساحة السياسية حيث

رفض عدد من األحزاب (28) وفي المقابل اعتبرت األطراف الداعمة لقيس

سعيد، أن اإلجراءات المعلنة في أمر 117 “إصالحات سياسية مهمة كانت

طالبت بها مختلف النخب السياسية وتفعيل لمطالب حل البرلمان وتعديل

الدستور”. (29)

3.   حول القرار الرئاسي 117:
 



تقييم استراتيجي 

تأسيسا واستكماًال لما سبق، نطرح السؤال المهم، وهو: كيف كان
موقف االتحاد من تلك اإلجراءات؟

10 

ً رئاسيا (عدد 117) تضمن أصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2022 أمرا

تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة

بممارسة السلطة التنفيذية، فضال عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات

مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه،

ووضع حد لكافة المنح واالمتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب

وأعضائه. فقد أحدث هذا األمر واإلجراءات الواردة فيه جدال واسعا عىل

الساحة السياسية حيث رفض عدد من األحزاب (30) وفي المقابل اعتبرت

األطراف الداعمة لقيس سعيد أن اإلجراءات المعلنة في أمر 117 “إصالحات

سياسية مهمة كانت طالبت بها مختلف النخب السياسية وتفعيل لمطالب

حل البرلمان وتعديل الدستور ”. (31)

استغرب بيان  المكتب التنفيذي أيضا  استمرار غياب بوادر أو إجراءات

واضحة لوضع حّد لإلفالت من العقاب في جرائم الفساد واإلرهاب والتسفير

وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم

االنتخابية وتقرير التفقدية العاّمة لوزارة العدل بخصوص االنتهاكات في

مجال القضاء وقضايا اإلرهاب. وشّدد عىل وجوب احترام الحقوق والحرّيات

باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 يناير (جانفي) كما أدان

أّي تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير واإلعالم والتنّظم ورفض االتحاد

المطلق المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءا بمجلّة األحوال

الشخصية ومرورا بحرية الضمير ووصوال إىل تكريس تقاليد الحوار

االجتماعي. (32)

 



تقييم استراتيجي 

ثالثًا- العالقة مع الحكومة ومطالب االتحاد االقتصادية
 و االجتماعية:

 
1.الخالف حول السياسة االقتصادية واالجتماعية:

 
بعد أسبوع من إصدار األمر الرئاسي عدد 117 ، ومرور أكثر من شهرين من تفعيل الفصل

80 من الدستور واتخاذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو (جويلية) 2021، كلف رئيس

الجمهورية قيس سعيّد، نجالء بودن رمضان بتشكيل الحكومة عىل أن يتم ذلك في اقرب

اآلجال الحكومية . 
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رحّب االتحاد بتشكيل الحكومة واعتبرها خطوة أوىل عىل طريق تجاوز األزمة وطالبها

بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خالل االلتزام بتعّهداتها

وتنفيذ االتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار

االجتماعي في اتجاه إنقاذ االقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص

من الفقر وتحّد من الحيف والبطالة وإرساء أسس عدالة اجتماعية كانت وال تزال مطلبا

شعبيا ال تنازل عنه. (33) غير أن التوتر سريعا ما ساد بين الطرفين نتيجة ما اعتبره االتحاد

اعتماد الحكومة عىل الحلول الترقيعية التي لم تَْنَفْذ إىل عمق اإلصالحات التي تَخلق

الثـروة. (34) و نتيجة أيضا إىل توّقف تطبيق االتفاقيات الممضاة بين الهياكل القطاعية

لالتحاد العام التونسي للشغل وتجميد التقدم في تطبيق تلك االتفاقيات والتفاوض في

المطالب الجديدة للقطاعات، وخاصة إصدار الحكومة للمنشور 20، الذي يعتبره االتحاد

مخالفا للدستور والقانون الدولي، ومدمرا لتاريخ كامل من الحوار االجتماعي الذي مكن من

تجاوز الخالفات والنزاعات الشغلية  (35) محذرا الحكومة من أن اعتماد المنشور، سيؤدي

إىل تفاقم اإلضرابات.  (36) في الوقت الذي طالب باستئناف الحوار االجتماعي وصوال

لتعديل المقدرة الشرائية ألعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق االتفاقيات

المبرمة في كّل القطاعات. (37) 

 

 



تقييم استراتيجي 
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2.   الخالف حول طريقة ومضمون التعامل مع صندوق النقد الدولي: 
 

في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي قدمت الحكومة التونسية

برنامجا لتنشيط االقتصاد يرتكز عىل أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50

 (38) . إجراءاً 

لقد أكد الطبوبي أن االتحاد "ليس ضّد التعاون مع المؤّسسات المالية

الدولية وال يعترض عىل مبدأ اللّجوء إىل طلب القروض إذا كان ذلك يصّب

في خانة التنمية، ولكّن كان يأمل لو تّم إشراك االتحاد والمنّظمات واألحزاب

الوطنية عند وضع الميزانية، خاّصة بعد قرار تجميد البرلمان حّتى يتحّمل كلٌّ

مسؤولّياتِه وحّتى يتقاسم الجميع التضحياِت كلٌّ حسب إمكانّياتِه، وحّتى تتمَّ

تعبئة الموارِد الذاتية وذلك للّتقليص قدَر اإلمكان من التعويل عىل القروض

الخارجية وتجنُِّب مزيِد ارتهاِن البالد للمؤّسساِت وأسواق المال العالمية".

(39)  كما استنكر االتحاد ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

من غموض وسرية وتعتيم وغياب ألّي صيغة تشاركية داخلية، وندعو إىل

الشفافية وحّق النفاذ إىل المعلومة وإشراك المنّظمات الوطنية وسائر

مكّونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن

وضوحها ونديتها وحفاظها عىل مصلحة الشعب والوطن واإلسراع بتدقيق

لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة ونعلن رفضنا ألّي

مفاوضة لم نسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآالتها. (40) 

فما هو موقف االتحاد من مضمون المفاوضات و شكلها؟ ولإلجابة
عن هذا السؤال، نشير إلى مايلي:
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كما اعتبر المكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل أن أي
تفاوض مع صندوق النقد الدولي واالتحاد األوربي ال ينطلق
من تدقيق شامل للديون ولالتفاقيات السابقة وال يسعى إلى
إشراك األطياف االجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج
إنقاذ شامل على المستويات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية، سيكون تفاوضا عقيما يؤّبد السائد ويستنسخ
الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي يكتوي بنتائجه

المواطن. (41)    
 

وتبدو النقاط الخالفية بين المنظمة

الشغــــيلــة والحــكومة بخــــصوص

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

واسعة، فاالتحاد يرى أّن االتفاق مع

صندوق النقد يجب أن يكون في إطار

حزمة من اإلجراءات لحّل القضيتين

السياسية واالجتماعية.. ويرى االتحاد

أنه: "ال يمكن أن نتحدث عن دور

االتحاد في مساعدة الحكومة عىل

التفاوض مع صندوق النقد ونحن نوتر

الجو االجتماعي ونضرب الحق النقابي

ونستهدف االتحاد في مقتل في قضية

المفاوضات الجماعية ونضرب

المعايير الدولية والدستور..." (42)  
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ويرى االتحاد أن مقترح الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي ال يمثل

برنامجا اقتصاديا، بل هو مجرد حزمة من اإلجراءات التقنية المحاسبية التي

ال تهدف إىل إصالح الوضع االقتصادي وال تتضمن أية رؤية، خاصة وأن

الحكومة ال تمتلك نظرة اقتصادية في الوقت الذي يتمسك بإصالح

المؤسسات العمومية حالة بحالة غير أن الحكومة لم تقدم إىل اآلن أي تصور

لإلصالح. وهي “تريد من االتحاد اإلمضاء عىل برنامج أعّد في بيوت مغلقة”.

(43)

تأسيسا عىل ما سبق، يمكن القول إن

“هناك محاولة لضرب الدور الوطني لالتحاد

عبر سماع رأيه في الملف االقتصادي

وإقصائه من الملف السياسي” قائال: “ال بّد

لالتحاد أن يتحّدث أيضا عن الوضع

السياسي”. (44)

كما اعتبر األمين العام لالتحاد أّن تعّهداِت الحكومة لصندوق النقد الدولي،

هي تعّهداٌت مسَقَطٌة جاءت لتؤّكد مرًّة أخرى أّن هذه الحكومة كغيرها من

الحكوماِت المتعاقبِة تسعى لتحميل الموظفين والطبقة الوسطى والفئات

الفقيرة فشل خياراٍت الحكومات وتبعاِت األزمة االقتصادية واالجتماعية

وجرِّها إىل مزيِد التفقير والتهميش، وفق قوله. (45) اعتبر األمين العام

لالتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن "نتائج مفاوضات

الحكومة مع صندوق النقد الدولي ستكون لها تأثيراٌت عميقة عىل االقتصاد

التونسي وعىل المالية العمومية، خاّصة في ظّل ميزانية مرتَهنة للصندوق

ولم تستشر فيها الحكومُة أيَّ طرف اجتماعي ولم تكن وليدَة توافٍق وطني.

(46) ولكل تلك االعتبارات أوضح االتحاد بأنه سيتم التصدي لكل السياساِت

واإلجراءاِت التي تتعارُض مع مصلحِة الوطن ومع حقوِق عّماله وشرائِحه

االجتماعية الهّشِة والفقيرِة.  (47) 
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رابعا- الموقف من حّل البرلمان:
 

دعا نور الدين الطبوبي أمين عام المنظمة الشغيلة، رئيس الجمهورية إىل حّل

البرلمان وإتمام ما انطلق فيه بشجاعة للنهاية والذهاب إىل انتخابات سابقة

ألوانها.. وذلك قبل يوم واحد من اتخاذ الرئيس القرار بحل البرلمان. (48)

استنادا للفصل 72 من الدستور.(49) كرد فعل عىل االجتماع الذي عقده أكثر

من مائة من نّواب المجلس المجّمدة أعماله يوم األربعاء 30 مارس 2022،

واتّخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم (50) فكيف تفاعل االتحاد مع هذا

القرار؟.

لقد ساند االتحاد قرار الرئيس بحّل البرلمان رغم أن القرار جاء متأخّرا معتبرا

أنه جاء كرّدة فعل عىل مغامرة يهدف البعض من خاللها إىل ضرب استقرار

البالد وإدخالها في دّوامة صراع الشرعّيات، كما لم يعد هناك من ضرورة

الستمرار المجلس النيابي المجّمدة أعماله ألنّه أعطى صورة سّيئة تعكس

فساد الحياة السياسية. (51) 

واعتبر أّن حّل البرلمان يمّثل خطوة

ضرورية إلنهاء معاناة عدد من النّواب

الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إىل

أعمالهم األصلية، وهو فرصة إليقاف

استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة

الشرعية في التحريض عىل بالدنا. وندعو

في نفس الوقت إىل عدم الزّج بالقضاء

في النزاع السياسي وتجّنب سياسة

التشّفي ضّد الخصوم السياسيين. (52) 
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خامسًا- نقد الخيارات السياسية لألطراف المعارضة
 لخيارات الرئيس:

 

توجه األمين العام لالتحاد نور الدين الطبوبي إىل اإلطراف السياسية جميعها

بضرورة القيام بقراءة نقدية ذاتية ألنفسها واالستفاقة من الغيبوبة ومن

الصراعات اإليديولوجية والتحرك من أجل تونس (53) كما دعا االتحاد كّل

الُقوى السياسّية الديمقراطية والمدنية والمجتمعّية والمهنّية والثقافية

والعلمّية لحسم موقفها النهائي والقطعي إزاء الّتعاطي العاجل والموحّد مع

األزمة الحالية وأن تتحّمل مسؤولّياتها التاريخية وذلك من خالل وضع برنامج

إلنقاذ تونس وإنجاحه بعيًدا عن الحسابات الشخصية أو الحزبّية الضّيقة.(54)

أمر يتطلّب العقل الراشد والوطني القادر عىل تجميع التونسيين حول

مشروع وطني.مبرزا أن «قوتنا في تنوع األفكار وكيفية ترجمة ذلك التنوع إىل

مضامين قادرة عىل التقدم بالبالد...إما بهذه الطريقة أو ال أحد سيكون رابحا

ولن نترك بالدنا تغرق … ». (55)

 

 

1.   مطالبة القوى السياسية بمراجعة أطروحاتها:
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تتالت التدخالت األجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعّددت عبر

تصريحات مسئولي بعض الدول أو من خالل تخصيص جلسة للكونجرس

األمريكي حول الوضع في تونس أو جلسة تصويت في البرلمان األوربي،

وذلك عبر شركات اللوبينغ وبشحن وتحريض من بعض المعارضين

التونسيين، للمسار الذي جاءت به اإلجراءات االستثنائية التي أعلنها رئيس

الجمهورية يوم 25 يوليو (جويلية) وفي هذا اإلطار اصدر المكتب التنفيذي

الوطني لالتحاد العام التونسي للشغل. بيانا  (56) عبر فيه عن:

 

2.   رفض التدخل الخارجي واالستقواء به:
 

(&) إدانة لجوء قيادات من حزب حركة النهضة االستقواء بجهات أجنبية،

وتحريضها ضّد البالد وصلت إىل حّد الدعوة إىل قطع إمدادها باللقاحات...

بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة

ووّظفوها لخدمة مصالحهم الخاّصة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي

تدعمهم عىل حساب قوت الشعب ومستقبل األجيال. (57)

 



تقييم استراتيجي 

18  

(&) رفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية.

 

(&) اعتبار الشأن التونسي شأنا

داخليا يُحسم سلمّيا بين

التونسيات والتونسيين وكّل

تدخّل خارجي، إنّما هو إضرار

بمصالح تونس وتأجيج للصراع

داخلها. (59)

 

(&) رفض التدخّالت األجنبية والتداول في األوضاع الداخلية التونسية

الصرفة تحت أّي تعلّة ما يمّثل: "مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة

استعمارية بائدة تسعى إىل تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين

تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية

في ظّل حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع

عن الديمقراطية". (58)
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(&) رفض توريط تونس في سياسة المحاور اإلقليمية والدولية تحت أّي

تعلّة كانت. ودعا إىل التصّدي إىل دعوتها الجهات األجنبية إىل الخوض في

الشأن الداخلي للبالد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إىل

الحكم والهيمنة عىل مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد

والنهب واإلرهاب. (60)

 

(&) دعوة بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات عىل بالدنا إىل مراجعة

سياستها تجاه تونس ومراعاة عالقاتها العريقة بها والقائمة عىل االحترام

المتبادل واحترام إرادة الشعب وحّقه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء

عالقات متوازنة (61) كما يدعوها البيان إىل دعم البالد في تدقيق ديونها

وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبّقى منها أو إعادة استثمارها. (62)

 

وفي موازاة ذلك دعا االتحاد إىل بلورة استراتيجية وطنية لعالقات تونس

الخارجية: "تقطع مع االصطفاف وتتعامل بنّدية وتغلّب مصلحة البالد وتعيد

الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاّصة بإعادة العالقات مع الشقيقة

سوريا... رسم سياسة اتّصالية وإعالمية عىل المستوى الوطني والدولي

ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حّقهم في

المعلومة ويدّعم حرّية التعبير واإلعالم وينهي حرب اإلشاعات والتشكيك

والتحريض والتجييش. كما شّدد البيان عىل:" استقاللية القرار الوطني

واإليمان بقدرة التونسيات والتونسيين عىل حّل مشاكلهم بعيدا عن التبعية

واالصطفاف.." (63)

 



تم اإلعالن عن هذه الجبهة يوم 26-04-2022 تتكون من ممثلين عن األطراف

الحزبية(5 أحزاب سياسية وهي، النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة

وحراك تونس اإلرادة وحزب األمل) و5 مجموعات (مواطنون ضد االنقالب

واللقاء الوطني لإلنقاذ وتوانسة من أجل الديمقراطية، ومبادرة اللقاء من أجل

تونس) ومجموعة من البرلمانيين والبرلمانية. وتدعو جبهة الخالص الوطني

إىل إطالق حوار وطني حول اإلصالحات السياسية في المجاالت االقتصادية

والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة لإلنقاذ، كما أنها تسعى إىل

تشكيل حكومة شرعية لإلنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية، وتعمل عىل

اإلنقاذ االقتصادي والمالي، انطالقا من برنامج مخرجات الحوار الوطني،

وإعداد البالد النتخابات مبكرة وفق مقتضيات مخرجات الحوار الوطني،

ودعوة البرلمان الذي وضع نفسه عىل ذمة الحوار الوطني إىل تزكية الحكومة

ومخرجات الحوار الوطني لضمان االنتقال الدستوري اآلمن وإجراء انتخابات

مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة لالنتخابات. (64)
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3.   الموقف من جبهة الخالص: 
 

اعتبر االتحاد أّن ما سمي جبهة الخالص، تلزم أصحابها، وأن المنظمة

الشغيلة ضد من يظهرون في كل مرة في نسخة جديدة وبألوان جديدة. وأّن

هذا التوجه مرفوض، واتهم أمين عام اتحاد الشغل التونسي المكونات

الحزبية المشاركة في هذه المبادرة بالتملق لحركة النهضة، واالستفادة مما

تبقى لها من شعبية، للتموقع في المرحلة القادمة، مردفا أن هذا خيار يُلزم

هذه األحزاب وال يلزم اتحاد الشغل في أي شيء. وأكد أّن أفكار المنظمة

النقابية أبعد من هذا بكثير، وهي تسعى إىل فهم اللحظة الحالية لما بعد 25

يوليو (جويلية) التي تشهد عدة تعثرات، منها انفراد رئيس الجمهورية بكل

ما يريد من استحقاقات وهذا مرفوض. (65)

 



رغم مساندة االتحاد لخيارات الرئيس قيس غير أن تلك المساندة لم تكن

مطلقة. إذ أكد األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل، أن االتحاد لن

يعطي صكا عىل بياض ألي كان داعيا إىل بناء البالد مع القوى الحقيقية

الوطنية أما غير ذلك فأمر غير ممكن مؤكدا أن مشروع 25 (يوليو) جويلية، هو

مشروع فئة واسعة من الشعب وليس مشروع شخص أو فئة ضيقة معتبرا

أّن المسار بعد 25 جويلية بدأ ينحرف عىل مجراه الطبيعي، وهذا هو الخطر

الحقيقي.. مبّينا أنه:" ال يمكن ألي شخص مهما كانت نباهته وقدرته التفرد

بكّل السلطات…." معتبرا أن:" النقد البناء هو الوسيلة التي ستخرج البالد

من المأزق الذي تعرفه.. فنحن في أمّس الحاجة إىل وحدة وطنية صّماء واىل

تضامن وطني فعلي حقيقي من اجل خلق الثروة والعمل أكثر لإلنتاج أكثر”.

(66)
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سادسًا- من نقد المسار إلى تقديم البدائل:
 

1.نقد مسار 25 (يوليو) جويلية:
 

ويعتبر االتحاد أن البطء والترّدد، عالوة عىل

عوامل العرقلة والشّد إىل الوراء، بدأت تثير

المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، األمر

الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع

التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني

عىل الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما

يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية. (67)

 



التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في

هذه المرحلة التي تمر بها البالد لتأمين احترام

الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة

االستقرار للبالد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.

(68)

 

(*) التأكيد عىل وجوب مرافقة التدابير االستثنائية التي اتخذها رئيس

الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقّدمتها ضرورة ضبط

أهداف التدابير االستثنائية بعيدا عن التوسع واالجتهاد والمركزة المفرطة

وتحديد مّدة تطبيق اإلجراءات االستثنائية واإلسراع بإنهائها حّتى ال تتحّول

إىل إجراء دائم والعودة في اآلجال إىل السير العادي وإىل مؤّسسات الدولة.
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1.   مطالب االتحاد من رئيس الجمهورية:
 

(*) ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق

االقتصادية واالجتماعية دون تجزئة مع االحتكام إىل اآلليات

الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة

طريق تشاركية واضحة تسطر األهداف والوسائل و الرزنامة

وتطمئن الشعب وتبّدد المخاوف. (69)

 

(*) المطالبة بتفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفّقدية العاّمة لوزارة

العدل بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم الفساد واإلرهاب والتسفير والرش

واالغتياالت السياسية واالعتداء عىل المنّظمات. (70)

(*) تعديل النظام السياسي والقانون االنتخابي

وقانون الجمعيات أي مبادرة لتنقيح كل ما له

عالقة باالستحقاقات السياسية. (71)

 

 



كان االتحاد عىل وعي بخطورة األزمة المرّكبة التي كانت (وال زالت) تعيشها

البالد قبل 25 يوليو (جويلية) لذلك دعا في بيانه بمناسبة 1 مايو (غرة ماي)

2021 إىل حوارٍ وطنّي جامع: "يقطُع مع َهَوِس التفرِّد بالحكِم والتغّوِل في

السلطة والتمكِّن من َمفاِصل الدولة والرغبِة الجامحِة في إفساِد الحياِة

السياسيِة والمجتمعيِة، واالنشغاِل بتغذيِة الصراعاِت المذهبيِة والعقائديِة

ِب، وترذيِل المؤّسسات. والخطاِب الشعبوي المشحوِن بالكراهيِة والتعصُّ

(71)  وجدد النداء هذا يوم 25 (يوليو) جويلية 2021 قبيل إعالن الرئيس

:" التأخيـرَ فـي إلجراءاته(72). وحّذر االتحاد مـن أنَّ

تجـسيـدها عىل أرِض الواقـِع مــن ناحــيـــــٍة، 

والــسعَي إلـــى التشكيِك في َجدواهــــا مـــن 

بعــض األطـــراف الحاقدِة من ناحيٍة ثانيـــــٍة،

راٍت سّيئًة  تدلُّ عىل الرغبِة في تأبيد   هي مؤشِّ

أزمِتنا وتمديِد ِمحنِتنا باسم الشرعية االنتخابية تارًة وباسم الخصومات

الشعبوية تارًة أخرى". (73) وعّبر االتحاد عن االستعداد للمشاركة في حوار

وطني يفضي إىل إصالح عميق مبني عىل أساس مبادئ دولة القانون

والمؤّسسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي

يمارسها عبر ممّثليه المنتخبين مباشرة. (74)  وفي مرحلة الحقا أكد االتحاد

أن البديل عن حوار وطني حقيقي تشارك فيه كافة القوى السياسية والمدنية

المهيكلة ويفضي إىل مخرجات حقيقية قادرة عىل إنقاذ البالد من الهاوية .

(75) خريطة تنهي المرحلة االستثنائية وتحّدد اآلفاق بما يوّفر شروط

االستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية. (76)
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3.الحوار الوطني التشاركي سبيل للخروج من األزمة:
 
 

ينطلق تصور االتحاد للحوار التشاركي من عدة ثوابت منها تشريك القوى الحية من

مجتمع مدني وأحزاب سياسية (77) حوار لن  يكون مع تركيبة تضم :"من يتسلق

المواقع بحثا عن التموقع عىل مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية". (78)

 

 



غير أن الـرئـاسـة لـم تستجــب ألي

 مقتـــرح من اقتراحــات االتـــحاد 

العام التونسي للشغــــل و بعد 10 

أشهر من االنتظار والترّدد والرفض 

استقبل رئيس الجمهورية بعض األمناء العامين للمنظمات الوطنية واعتبرت

رئاسة الجمهورية أن ذلك هو إعالن النطالق الحوار الوطني أما االتحاد فوصف

اللقاء بين األمين العام لالتحاد ورئيس الجمهورية لقاء مجاملة وال عالقة له

بالحوار الوطني.(80) وبعد عدم استجابة رئيس الجمهورية لمبادرة الحوار

الوطني، وكذا األمر بالنسبة إىل خريطة الطريق، التي اقترحها االتحاد أخذت

العالقة بين الطرفين تتجه نحو البرودة من ذلك رفض االتحاد صيغة وآلية

االستشارة االلكترونية التي دعا إليها الرئيس معتبرا أنها ال يمكن أن تكون

بديال عن الحوار الوطني الفعلي".(81) الذي تشارك فيه كل القوى السياسية

والمدنية المهيكلة ويفضي إىل مخرجات حقيقية قادرة عىل إنقاذ البالد

واالستجابة لتطلعات الشعب وتجنيب تونس انتفاضة جديدة قد تعصف بها

وتؤّدي بها إىل وضعية الالقانون». (82) وثم أصدر رئيس الجمهوريةمرسوم

إحداث الهيئة االستشارية من أجل جمهورية جديدة الذي يتطرق الباب األخير

منه إىل لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين االستشاريتين .

(83)
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يرى االتحاد أيضا عدم إمكانية مجابهة األوضاع االقتصادية واالجتماعية

والسياسية الموجودة حاليا من قبل رئيس الجمهورية بمفرده وال ألي طرف

آخر مهما كانت قدرته لذلك دعا لضرورة التحاور باعتباره المخرج الوحيد

لتجاوز التعقيدات والصعوبات الموجود في البالد ومجابهة التطورات العالمية

المتسارعة في جميع الواجهات . (79)
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وما ضاعف من األزمة بين االتحـــاد والرئــاسـة
 إصدار هذه األخيرة مرسوم عدد 30 حول إرسا

ء “الهيئة الوطنية االستشارية من اجل جمهورية 
جديدة” التي رأت فيه المركزية النقابية مرسوما مسقطا: "لم
ينبثق عن تشاور أو اّتفاق مسبق.." وبالتالي: "ال يرقى إلى
التطّلعات الوطنية وال يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية
الصادقة ..."وجددت الهيئة رفضها أيضا:" ألّي حوار شكلي متأّخر
د فيه األدوار من جانب واحد وُتفرض فرضا ويقصي متعّجل ُتحدَّ
القوى المدنية والسياسية الوطنية فضال على أّنه حوار
استشاري ال يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جّدية ويراد منه تزكية
نتائج معّدة سلفا يتّم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على
طريقة المرور بقّوة وفرض األمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا
إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من االنتظار والرفض
والترّدد وبالطريقة المضّمنة في المرسوم أعاله غير قادر على
إخراج البالد من أزمتها بل سيعّمقها ويطيل أمدها إلى حّد
تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، ولذلك فإّن
االتحاد العام التونسي للشغل بكاّفة هياكله يرفض المشاركة
في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم. واتخذ هذا القرار
بإجماع أعضاء الهيئة إثر تمريره على التصويت وتقرر أيضا اإلبقاء
على االجتماع في حالة انعقاد”.(84) أما األمين العام لالتحاد
فوجه رسالة لسعّيد دعاه فيها إلى “التنازل والقيام بمراجعات

في االتجاه االيجابي من أجل مصلحة الوطن”.(85)
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رغم إصرار الرئاسة عىل تهميش االتحاد العام التونسي للشغل في عملية

الحوار الوطني برغم ثقل تمثيليته االجتماعية والقطاعية والجغرافية، أكد

االتحاد أنه «لن يبقى متفرجا، وهو يرى البالد تسير نحو الهاوية في ظل

تضاعف نسبة الفقر وتزايد أعداد المفقرين».(86) و انه سيظل شريكا وطنيا

فاعال وفي مقدمة القوى الوطنية، التي ستساهم في مواجهة التحديات

المتنوعة التي تمر بها البالد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، من أجل

الذود عن مصالح تونس العليا وضمان عزتها ومناعتها وازدهارها وبناء

مستقبل أفضل لألجيال القادمة.(87) وأنه لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره

التاريخي والريادي وتقديم رأيه في القضايا السياسية واالقتصادية

واالجتماعية وفي وضع التصّورات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل

متكامل ومندمج وعادل. (88) وأكد عىل أن الملف السياسي، هو من أبرز

التحديات واألولويات القادمة لالتحاد فالحسم في هذا الملف ستحسم بقية

الملفات وبالتحديد الملفات االقتصادية واالجتماعية (89) كما يرفض االتحاد

أي اصطفاف أو عودة إىل ما قبل 25 (يوليو) جويلية تلك" الحقبة التي غلب

عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحّولت إىل غنيمة" كما جدد تأكيدنا

عىل التصدي لدعاة الفوضى والعودة إىل الحكم عبر االستقواء بالدول األجنبية

مّدعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعّدوا عليها

مستخدمين أجهزة الدولة. (90)

 

 



كلما تأخر الرئيس عىل اتخاذ القرارات المنتظرة منه من قبل مسانديه إال

وتقلّصت جبهة مسانديها من األحزاب ومنظمات المجتمع المدني وفي

مقدمتهم االتحاد العام التونسي للشغل، الذي وإن حافظ عىل "شعرة

معاوية" في عالقته مع الرئيس قيس سعّيد، رغم عدم استجابة هذا األخير

لمختلف اقتراحاته، منذ 25 (يوليو) جويلية أواخر شهر (مايو) ماي 2022، غير

أنه وبعد صدور المرسوم عدد 30 الذي اعتبره االتحاد إنكارا وتهميشا لدوره

انتقلت العالقة إىل مواجهة مكشوفة بين الطرفين ما يعنى اتساع جبهة

المعارضة التي تضاعفت بعد إعالن موقف االتحاد (91) وعىل خلفية كل ذلك

والتزاما بدوره الوطني.. هل ينتقل االتحاد إىل تفعيل ما أطلق عليه الخيار

الثالث، خيار مغاير لما قبل 25 جويلية ولما بعده كما صرّح بذلك األمين

العام لالتحاد، وذلك"بالتنسيق مع األطراف والمنّظمات التي يتقاطع معها

في الثوابت والمبادئ للدعوة للقاء وطنّي يُثِمرُ قّوة اقتراح سياسية

واجتماعية وحقوقية ومدنية ال يستهان بها بمعّية .... منظمات وطنية

وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية ثابتة يؤّسس لتوجّه وطني ثالث عنوانه

اإلنقاذ في كنف السيادة الوطنية» (92) إن حصل ذلك سيؤدي حتما إىل

تحوالت جذرية في المشهد الحزبي والسياسي التونسي عامة... 
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[1]  - من بين القضايا المختلف عليها بين رئيس الدولة وحكومة التحالف بقيادة المشيشي نذكر:

- رفض ختم تعديالت القانون األساسي للمحكمة الدستورية المعطلة وبرر سعّيد رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة ، حيث

تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور عىل اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد االنتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2019

-  نشوب خالفات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان عىل تفسير الدستور فيما يختص بصالحيات كل منهما.

 - رفض رئيس الجمهورية تأدية  يمين وزراء(11 وزيرا) التحالف الثالثي الذي يقوده رئيس الحكومة.

[2]  - ينص الفصل 80 عىل أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البالد أو واستقاللها يتعّذر معه السير

العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة واالستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس

مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إىل الشعب".

[3]  - كلمة غرة مـاي 2021

/http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876

[4]  - المرجع نفسه.

/http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876 / ،20121 [5]  - كلمة غرة مـاي

[6]  - المرجع نفسه. 

[7]  - بيان الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/ 20 جانفي 2022

[8]  - بيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417 / 14 / 14 جانفي 2022

[9]  - المرجع نفسه.

[10]  - المرجع نفسه.

[11]  - المرجع نفسه.

[12]  - المرجع نفسه.

[13]  - المرجع نفسه.

[14]  - واصفا الوضع بـ«المقرف»...نور الدين الطبوبي إىل رئيس الجمهورية وإىل السياسيين: إما الحكم أو إعادة األمانة إىل الشعب

 /https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5D8%A7%D9%84%D9%88%D8

28/06/2021

[15]  - سامي الطاهري: لم تقع استشارتنا حول اإلجراءات االستثنائية

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE  3 أوت 2021 -

http://www.ugtt.org.tn/ 3-08-2021 [16]  - بيان

[17]  - بيان

http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86- 16 أكتوبر 2021

[18]  - بيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417 / 14 / 14 جانفي 2022

[19]  - المرجع نفسه.

[20]  - بيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417 / 14 / 14 جانفي 2022
[21]  - تضّمنت تعليق او تجميد المجلس النيابي إىل تاريخ تنظيم انتخابات جديدةو تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022  عىل أن تنتهي هذه االستشارة في الداخل

والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم االحتفال بذكرى االستقالل.تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتوىل أعضاءها التأليف بين مختلف

المقترحات واإلجابات عىل أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022 و يتم 

http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876/
http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876/
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417%20/%2014%20/%2014
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5D8%A7%D9%84%D9%88%D8/
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5D8%A7%D9%84%D9%88%D8/
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%20%203
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%20%203
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%20%203
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%20%203
http://www.ugtt.org.tn/%203-08-2021
http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%2016
http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%2016
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417%20/%2014%20/
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/7417%20/%2014%20/
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عرض مشاريع اإلصالحات الدستورية وغيرها عىل االستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ االحتفال بذكرى إعالن الجمهورية إىل جانب

عدد من اإلصالحات األخرى التي تتعلق بتنظيم االنتخابات وبكيفية اإلشراف عليها و تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون االنتخابي الحديد

يوم 17 من ديسمبر 2022 و سيتم في األثناء، ، وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائيو محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة

التونسية وفي حق شعبها وال زالوا إىل اآلن يجرمون ''

[22]  - مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بتونس: الطبوبي : سعيد يتبنى مطالبنا وخطوطنا الحمراء

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/ حسان العيادي23/03/2022

[23]  - تونس.. اتحاد الشغل يثق بقرارات سعّيد ويدعو لتغيير النظام السياسي

https://arabic.rt.com/middle_east/1260211-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/08-08-2021

[24]  - تونس.. اتحاد الشغل يثق بقرارات سعّيد ويدعو لتغيير النظام السياسي

https://arabic.rt.com/middle_east/1260211-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/08-08-2021

[25]  - مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بتونس: الطبوبي : سعيد يتبنى مطالبنا وخطوطنا الحمراء

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/حسان العيادي 23/03/2022

[26]  - عىل غرار حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق تونس والتكتل

[27]  - حركة الشعب،التيار الشعبي وحركة تونس اىل االمام....

[28]  - عىل غرار حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق تونس والتكتل

[29]  - حركة الشعب،التيار الشعبي وحركة تونس اىل االمام....

[30]  - بـيــــــان المكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونسي

-http://www.ugtt.org.tn/2021/09/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86///24-09-2021للشغل

[31]  - بيان

http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-تونس، في 16 أكتوبر 2021

[32]  - الطبوبي: لن نقبل بأّي حوار تستثنى منه القوى الوطنية

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B/ 07-04-2022

07/04/2022

[33]  - ينص عىل منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة  وهو بذلك مخالف لالتفاقية الدولية لمنظمة العمل

الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة االجتماعية

[34]  - بيان المكتب التنفيذي الوطني

http://www.ugtt.org.tn/2022/03/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/ 2 مارس 2022

[35]  - المرجع نفسه.

[36]  - يمثل المحور األول دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إىل التمويل بهدف المحافظة عىل النشاط ومواطن الشغل مع

إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضال عن إجراءات أخرى. أما

المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط االستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط

االستثمار الخاص، كما تشمل هذه اإلجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل اإلطار القانوني والترتيبي لألعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط

اإلجراءات لدفع التصدير.

مكتب التنفيذي إلتحاد الشغل: تحميل الحكومة مسؤولية «سياستها السلبية» وتحذيرها من تصعيد الهياكل القطاعية

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%-   04-03-2022

[37]  - الطبوبي: الحوار قد يكون الفرصة األخيرة لتجميع القوى لوطنية الحية

https://www.hakaekonline.com/article/140352/%D8%A7%D9%84%D /01-05-2022

[38]  - بيان الهيئة اإلدارية الوطنية 

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/ 04-01-2022

[39]  - مكتب التنفيذي إلتحاد الشغل: تحميل الحكومة مسؤولية «سياستها السلبية» وتحذيرها من تصعيد الهياكل القطاعية

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%-   04-03-2022
 

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5
https://arabic.rt.com/middle_east/1260211-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/08-08-2021
https://arabic.rt.com/middle_east/1260211-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/08-08-2021
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/
http://www.ugtt.org.tn/2021/09/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86
http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%25B/
http://www.ugtt.org.tn/2022/03/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/%2004-01-2022
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%25-
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%25-
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[40] - الطاهري: محاوالت لسماع االتحاد في الملّف االقتصادي وإقصائه من الملف السياسي

https://acharaa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9/ 28-03-2022

[41] - المرجع نفسه.

[42] - المرجع نفسه.

[43]  - الطبوبي: الحوار قد يكون الفرصة األخيرة لتجميع القوى لوطنية الحية

https://www.hakaekonline.com/article/140352/%D8%A7%D9%84%D /01-05-2022

[44]  - المرجع نفسه.

[45]  - المرجع نفسه.

[46]  - الطبوبي: أدعو لحّل البرلمان نهائيا، واالتحاد سينظر في خيار االضراب العام!

 https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A/ 29-03-2022

[47]  - ينص الفصل 72 من دستور 2014 عىل أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقاللها واستمراريتها، ويسهر

عىل احترام الدستور". وإن كان ال يوجد ما يشير حرفيا إىل أن الرئيس بإمكانه حل المؤسسة التشريعية، غير أن تأويل هذا الفصل، "يخول

للرئيس القيام بذلك"، حسب تفسير بعض من أساتذة القانون الدستوري"الذين يؤكدون أيضا أن هذا القرار هو :" تكريسا  لمبدأ الدفاع

الشرعي للدولة عن نفسها وعن مؤسساتها وحماية ألمنها واستقرارها باعتبار أن القراءة الرّسمية والوحيدة للدستور وتأويل فصوله ترجع

لرئيس الجمهورية بمفرده لعدم وجود المحكمة الدستورية وفي ظل الحالة االستثنائية"،وهو  القرار الذي جّنب البالد الدخول في وضع خطير

وذلك من خالل وجود سلطتين: واحدة رسمية تنفيذية متمثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأخرى موازية من خالل البرلمان

المعلّقة أشغاله.

[48]  - معتبرا هذا اللقاء االفتراضي: "انقالب ال شرعية له عىل اإلطالق"، متهما النواب المشاركين فيه بأنهم "يتالعبون بمؤسسات الدولة".

وأعلن أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في هذا االجتماع. 

[49]  - بيان المكتب التنفيذي الوطني

http://www.ugtt.org.tn/2022/03/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-/ 31 مارس 2022

[50]  - المصدر نفسه أعاله.

[51]  - أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: ال بديل عن حوار وطني..

 https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%، 17/03/2022

[52]  - حفيظ حفيظ األمين العام المساعد التحاد الشغل لـ«المغرب»: «الملف السياسي من أبرز أولوياتنا وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام

السياسي والقانون االنتخابي إىل سعيد وننتظر تفاعله..»

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022

[53]  - أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: االستشارة اإللكترونية غير كافية..ويجب اعتماد التشاركية إلنقاذ البالد

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/53366 29/01/2022

[54]  -المرجع نفسه أعاله.

[55]  - بيان

http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-تونس، في 16 أكتوبر 2021

[56]  - المرجع نفسه.

[57]  -المرجع نفسه.

[58]  - المرجع نفسه.

[59]  - المرجع نفسه.

[60]  - بيانhttp://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-تونس، في 16 أكتوبر 2021

[61]  - المرجع نفسه.

[62]  - المرجع نفسه.

 

 
 

https://acharaa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9/
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%25A/
http://www.ugtt.org.tn/2022/03/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-/
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022
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[63]  - جبهة الخالص الوطني: مكوناتها وبرنامجها

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/54816-/27-04-2022

[64]  - الطبوبي: الشعب التونسي ليس بالغباء الذي يتصوره كثيرون ونطالب بهيئة حكماء

https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9/29-04-2022

[65]  - الطبوبي: مسار 25 جويلية بدأ ينحرف وهذا هو الخطر الحقيقي

 https://acharaa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9/ 27-03-2022

[66]  - بيان الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/ 20 جانفي 2022

[67]  - اتحاد الشغل: عىل رئيس الجمهورية إقرار جملة من الضمانات الدستورية

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8

AA%D8%AD%D 26% جويلية 2021

[68]  - المرجع نفسه.

[69]  - اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد عىل المقرّ المركزي لالتحاد العام التونسي للشغل

واالعتداء عىل األحزاب والشخصيات والمبدعين

[70]  - حفيظ حفيظ األمين العام المساعد التحاد الشغل لـ«المغرب»: «الملف السياسي من أبرز أولوياتنا وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام

السياسي والقانون االنتخابي إىل سعيد وننتظر تفاعله..»

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022

[71]  - كلمة غرة مـاي 2021

/http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876

[72]  - الطبوبي: ندعو اىل ممارسة ضغط ايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية

http://news.tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8% 25-07-2021

[73]  - كلمة غرة مـاي 2021

/http://www.ugtt.org.tn/2021/05/6876

[74]  - بيان

http://www.ugtt.org.tn/2021/10/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-تونس، في 16 أكتوبر 2021

[75]  - أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: ال بديل عن حوار وطني..

 https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%، 17/03/2022

[76]  - بيان الهيئة اإلدارية الوطنية 10 

http://www.ugtt.org.tn/2021/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86/ 10-11-2021

ً ضّد كّل الممارسات ً لنسف مسار االنتقال الديمقراطي، ووقوفا صاغ خبراء االتحاد خارطة طريق ، كان هدفها "حلحلة األزمة وتفاديا

المفضوحة لضرب مكاسب الدولة الوطنّية المدنية وعطالة مؤّسسات الّدولة أو تدميرها عىل نحو ممنهج وإنجاح الّتدابير االستثنائية والعودة

السريعة إىل تأمين السير العادي والحقيقي لمؤّسسات الدولة المفقود طيلة العشرية الحالية، وإعادة وضع البالد عىل نهج االستقرار والّتنمية

والّتقّدم، واستكمال مسار االنتقال الديمقراطي في كنف احترام الحريات الخاّصة والعاّمة وضمان الحقوق، خصوصا االقتصادية

واالجتماعية".انظر تفاصيل ما تضمنته الخريطة في الرابط التالي:

https://www.echaabnews.tn/ar/article/2357/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

[77]  - الطبوبي: الحوار ال يعني تشريك أكثر من مائتي حزب         

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8% / 07-04-2022

[78]  - الطبوبي: الشعب التونسي ليس بالغباء الذي يتصوره كثيرون ونطالب بهيئة حكماء

https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9/29-04-2022
 

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/54816-/27-04-2022
https://acharaa.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9/
https://www.nessma.tv/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022
http://www.ugtt.org.tn/2021/11/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86/
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[79] - الطبوبي في مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد: «الحوار هو الخيار الوحيد للخروج من األزمة وعىل الرئيس مصارحة

الشعب بحقيقة األوضاع»

 https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/ 21/03/2022

[80] - الطبوبي: الشعب التونسي ليس بالغباء الذي يتصوره كثيرون ونطالب بهيئة حكماء
 https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9/29-04-2022

وكانت حصيلة التفاعل بين رئاسة الجمهورية وقيادة االتحاد العام التونسي للشغل خالل االشهر الـ10 التالية لما بعد 25 جويلية محدودة جدا

تتمثل في بعض المكالمات الهاتفية بين الرئيس وأمين عام االتحاد ولقاءات  وبعض اللقاءات المباشرة (األول يوم 26 جويلية 2021 والثاني

يوم 15 جانفي 2022 والثالث يوم 22 ماي 2022 ولقاء مع المكتب التنفيذي يوم 1 افريل 2022 واللقاء األخير في 22 ماي 2022)

[81]  - الطبوبي: الحوار قد يكون الفرصة األخيرة لتجميع القوى لوطنية الحية

https://www.hakaekonline.com/article/140352/%D8%A7%D9%84%DD8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9/01-

05-2022

[82]  - أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: ال بديل عن حوار وطني..

 https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%، 17/03/2022

[83] - مرسوم إحداث الهيئة االستشارية من أجل جمهورية جديدة

https://www.carthage.tn/sites/default/files/public/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D8%AF

%D8%AF%2030%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf

[84]  - بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

http://www.ugtt.org.tn/2022/05/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/ 23 ماي 2022

[85]  - الطبوبي يدعو قيس سعيد للتنازل والقيام بمراجعات من أجل مصلحة الوطن

  https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/23-05-2022

[86]  - أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: ال بديل عن حوار وطني..

 https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%، 17/03/2022

[87]  - الطبوبي يلتقي مع رئيسة الحكومة في انتظار لقائه مع رئيس الجمهورية.. اتحاد الشغل والتحرك عىل كافة الواجهات للبحث عن

«االنفراج» السياسي.

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/ 23/02/2022

[88] - بيان الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل

http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/ 20 جانفي 2022

[89] - حفيظ حفيظ األمين العام المساعد التحاد الشغل لـ«المغرب»: «الملف السياسي من أبرز أولوياتنا وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام

السياسي والقانون االنتخابي إىل سعيد وننتظر تفاعله..»

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022

[90]  - الطبوبي يدعو قيس سعيد للتنازل والقيام بمراجعات من أجل مصلحة الوطن

  https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/23-05-2022

[91]  - طالبت عريضة حملت توقيع 72 من عمداء وأساتذة جامعيين وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية برفض االنخراط في لجنة

الحوار كما اصدر قدماء من قيادات الرابطة التونسية لحقوق االنسان بيانا يستنكرون فيه انخراط الهيئة المديرة للرابطة في الحوار الوطني

بالشكل الذي حدده قيس سعيد

[92]  - الطبوبي يُنهي خيار ما قبل 25 جويلية وما بعده ويُبّشر بالخيار الثالث

https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/ 10-12-2021
 

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/%2021/03/2022
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/%2021/03/2022
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/%2021/03/2022
https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9/29-04-2022
https://www.hakaekonline.com/article/140352/%D8%A7%D9%84%DD8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9/01-05-2022
https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/23-05-2022
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/
http://www.ugtt.org.tn/2022/01/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-/%2020%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%202022
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/522/02/2022
https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/23-05-2022
https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/23-05-2022
https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/%2010-12-2021

