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دور النقابات العاملية يف التصدي 
لسياسات التفقري والتهميش

االستاذ عبد الواحد املكني لـ »الجريدة املدنية«

 القوى التي تريد الثأر من التمدن والمدنية 
باسم األصالة تارة والمحافظة طورا لم تيأس

اطاللة على تاريخ 
الحركة النقابية 

الفلسطينية

قراءة في تجربة االّتحاد 
العام التونسي للشغل 
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

عىل  بالثبات  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يتمّيز 
املواقف، فمثلام متّسك باملطالب الشعبية خالل السنة 
الحكومة  لسياسة رئيس  االستقالل متصديا  األوىل من 
تواصل  حكومته  أن  معلنا   1956 يف  بورقيبة  الحبيب 
واالجتامعية،  االقتصادية  املستعمر  سياسات  منهج  يف 
تصّدي لحكومات ما بعد الثورة منبها لكّل السياسات 
التي تكرّست يف فرتة الدكتاتوريّة، والتي يتبناها الحكم 

إىل اليوم.

للعامل  وانتصارها  الشغيلة  املنظمة  استقاللية  إّن 
النضايل  والزخم  القّوة  بذات  االستمرارية  من  مكنتها 
الجامهريي وجعلت منها بالفعل بيتا للكادحني بالفكر 
نظام  أي  متنع  التي  املعّدلة  القّوة  وكانت  والساعد، 
حكم من فرض سياسات التفقري محّققة مكاسب كبرية 

للشغيلة.

احتجاج  قّوة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يكن  ومل 
وحسب بل كان قّوة اقرتاح حرص عىل إصدار تقاريره 
التحوالت  فهم  يف  مرجعا  كانت  والتي  التأسيس  منذ 
االجتامعّية واالقتصاديّة وتقديم اسرتاتيجيات وسياسات 

لتجاوز الصعوبات وتحقيق العدالة االجتامعّية.

بالدور  واعيا  النضايل  تاريخه  طيلة  االتحاد  كان  كام 
ثورة  وآخرها  الكربى  املحطات  تجىل يف  الذي  الوطني 
الهياكل  خلها  أطرت  التي  جانفي   14- ديسمرب   17
االنتقال  أسس  وضع  يف  شاركت  ثّم  الجامهري  النقابية 
مدنّية  ضامن  عىل  االتحاد  وحرص  الدميقراطّية.  نحو 
تأطري  مع  التوتر  من  والحّد  واالحتجاجات  التحركات 
جعل  ماّم  السياسية  القوى  كل  بني  الحوار  وتأمني 
التجربة التونسية األقل دمويّة واملرتكزة عىل مرجعية 

مدنّية، فجّنب تونس االنفالت األمني.

وتعترب املهام املطروحة عىل االتحاد اليوم أكرث تعقيدا 
االقتصادية  واألزمة  السيايس  الوضع  هشاشة  بحكم 
إيجاد  عىل  الحالية  الحكم  منظومة  وضعف  الخانقة 
الحلول األكرث نجاعة. كام أّن الوضع اإلقليمي والدويل 
األمنية  األصعدة  عىل  املتسارعة  والتطورات  الدقيق 
وتجعل  سلبا  الداخيل  تنعكس عىل وضعنا  والسياسية 

التحديات أكرب.

إّن تدّخل االتحاد يف الوضع السيايس واجب وطنّي وهو 

بايجابية  التعامل  املنظمة عىل  رضورّي وصحّي لقدرة 
خالل  أدوار  للمنظمة  وسيكون  األطراف.  كل  مع 
االستحقاقات القادمة االنتخابّية بالعمل عىل املساهمة 
االيجابية بخلق مناخ دميقراطي يؤسس لبناء مؤسسات 

الجمهورية الثانية.

السلم  معادلة  عىل  املحافظة  يف  االتحاد  قّوة  وتكمن 
مع  منظوريه  مطالب  عىل  التنازل  دون  االجتامعي 
الدولة  وقدرات  للبالد  العام  الوضع  إىل  االنتباه 
من  متكّن  رئيسية  آلية  التفاوض  معتمدا  االقتصادية، 
تحقيق مطالب عاجلة وترسم خارطة متوازنة لحامية 

مكاسب األجراء ومتكينهم من األفضل تدريجيا.

يف  فريدة  تونس  تجربة  كانت  إن  أنّه  التأكيد  ويبقى 
سياق التحوالت التي تعيشها دول املنطقة فذلك يرجع 
إىل ما يتميز به شعبها من حّس مدين وقدرته تاريخيا 
عىل املحافظة عىل قلعة حشاد التي دامئا الفارق النضايل 
والضامن الرئييس ضّد االنفالت أو الهيمنة املطلقة عىل 

الشعب.

• املدنية
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ملف  العدد القادم

يحتفل بيوم حقوق اإلنسان يف 10 ديسمرب من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم 
الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة يف عام 1948 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 
لالحتفال  كامال  عاما  تستمر  حملة  اإلنسان  حقوق  يوم  ينظم  العام،  هذا  ويف 
بالذكرى السنوية السبعني املقبلة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وهي وثيقة 
تاريخية أعلنت حقوقا غري قابلة للترصف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها 
كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي 
السيايس أو غريه أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع 

آخر. وهي الوثيقة األكرث ترجمة يف العامل، وهي متاحة بأكرث من 500 لغة.

قانونية وثقافية متنوعة من  الذي صاغه ممثلون من خلفيات  ويضع اإلعالن، 
جميع مناطق العامل، القيم العاملية، يضع معيارا للهدف املشرتك لجميع الشعوب 
وجميع األمم. وهو ينص عىل املساواة يف الكرامة والقيمة لكل شخص. وبفضل 
اإلعالن، والتزامات الدول مببادئها، تم إحياء الكرامة للماليني ووضع األساس لعامل 
يف  ولكن  متاما،  بعد  يتحقق  مل  اإلعالن  إليه  يصبو  ما  أن  حني  ويف  عدال.  أكرث 
الحقيقة ميكن القول أنه قد صمد أمام االختبارات عىل مدى الزمن وهذا يدل 
عىل الطابع العاملي الدائم والقيم الدامئة املتمثلة يف املساواة والعدالة والكرامة 

اإلنسانية.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم العالمي
لحقوق اإلنسان

10 ديسمبر

االفتتاحية 

االتحاد العام التونسي للشغل 
بيت الكادحين المناهض للتفقير والتهميش

الجـريـدة 
المدنية

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 

التحرري  والرصاع  الفلسطينية  النقابية  الحركة  تالزم  ان  اىل  االشارة  تجدر 
االقتصادية  أدواته  لتكريس  الصهيوين  املرشوع  سعى  حيث  الفلسطيني 
اليهود  للعامل  العام  االتحاد  تأسيس  ذلك  يف  مبا  العسكرية  والسياسة 
بل  العاميل،  النقايب  بدورها  تطلع  مل  والتي   ،1920 عام  )الهستدروت( 
استمرت يف ترسيخ ركائز املرشوع السيايس الصهيوين وإتباع سياسة عنرصية 

إزاء العامل الفلسطينيني العرب.
العامل  حامية  يف  مهم  بدور  الفلسطينية  النقابية  الحركة  اضطلعت 
خاصة  ترشيعات  أجل  من  والنضال  االقتصادية،  مطالبهم  عن  والدفاع 
بحامية العامل إال أن حكومة االنتداب الربيطاين أظهرت تعاطفاً وانحيازا 
االنتفاضات  يف  الفاعلة  املشاركة  ملزيد  دفعها  مام  اليهود  للمستوطنني 

والثورات الفلسطينية حتى عام النكبة 1948. 

ظهور االنقسامات و النكبة :
كتنظيم  العربية  العامل  وجمعيات  نقابات  اتحاد  تشكل   1942 سنة   يف 
نقايب مواز لجمعية العامل العربية الفلسطينية. ويف العام 1945 انشقت 
مع  وتوحدت  الفلسطينية  العربية  العامل  جمعية  عن  أخرى  مجموعة 
اتحاد النقابات. أدت هذه التطورات إىل سن قانون نقابات العامل لسنة 
1947، إال أن نكبة فلسطني عام 1948 شكلت طعنة عميقة للتنظيم النقايب 
الشعب  وتشتت  العامل  من  اآلالف  تشتت  أن  بعد  وذلك  الفلسطيني 
واملؤسساتية  واالقتصادية  االجتامعية  التحتية  البنية  ودمرت  الفلسطيني 

وفاتت فرصة االستفادة من القانون الجديد.
ومتخض عن النكبة نقل مقر جمعية العامل العربية الفلسطينية من حيفا 
ورافق  ن،  عاماّ يف  معظمهم  واستقر  النقابيون،  القادة  وتشتت  نابلس  إىل 
هذا الوضع ضم الضفة الغربية إىل االردن ، وذلك بعد صدور قرار املجلس 
األعىل للجمعية باستئناف العمل النقايب انطالقاً من عامن بعد أن غريت 
جمعية العامل الفلسطينية اسمها عام 1952 إىل جمعية العامل األردنيني 
ما دفع البعض ملواصلة العمل بشكل غري علني فقامت الحكومة األردنية 
النقابات  أن حلت  بعد  لسنة 1953  العامل رقم 53  نقابات  قانون  بسن 

العاملية املوجودة سنة 1952. 
اثر االقدام عىل »أرسلة« جمعية العامل العربية الفلسطينية، قرر مؤمترها 
سنة 1953 توقيف أعاملها، ودعا العامل العرب إىل دخول النقابات املهنية 
واملؤسسات االجتامعية والصحية والهستدروتية، األمر الذي عراّض التنظيم 
مختلف  عىل  النقابيون  القادة  تفرُّق  بعد  نكبة  إىل  الفلسطيني  النقايب 
إلقامة  ناجحة  غري  عديدة  محاوالت  وبذلهم  الفلسطينية،  التجمعات 
تنظيامت نقابية للعامل الفلسطينيني، إال أن هذه املحاوالت مل يكتب لها 

النجاح واستمر الحال حتى منتصف من الستينات.

العمل النقابي رافد للتحرر الوطني
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية منذ إنشائها عام 1964، أهمية التنظيم 
النقايب وحاولت بقيادة رئيسها آنذاك أحمد الشقريي تطبيق خطة للتنظيم 
السكانية  الكثافة  ذات  املدن  يف  سياسية  مكاتب  مبوجبها  تُفتح  الشعبي 
الفلسطينية، يف مختلف أنحاء العامل العريب. وأقرت سنة 1965 قانوناً لتنظيم 
شعبي يشكل األداة القادرة عىل حشد الفلسطينيني بكلاّ طاقاتهم وكفاءاتهم 
لتحرير فلسطني. وهو ليس بحزب وإمنا وعاء يضم قوى الشعب الفلسطيني 
فلسطني. تحرير  سبيل  يف  الجاد  للعمل  الصحيح  املنطلق  ليكون   العاملة 

أزمة العمل النقابي
لكن تعرضت التنظيامت النقابية لعديد الصعوبات لعل ابرزها تركُّز مفهوم 
دور املنظامت الجامهريية يف العمل السيايس، ما أصاب معظم االتحادات 
الفلسطينية بتقديم القضية السياسية عىل القضية النقابية واملهنية، لكون 
بقيادتها،  كامالً  التزاماً  تلتزم  املنظمة،  قواعد  من  قاعدة  االتحادات  هذه 

وبرنامجها السيايس، وميثاقها الوطني.
أسفر نظام االنتخابات واعتامد الكوتا ومتثيلية املنظامت عن ارتباط معظم 
جعل  ما  املهيمنة  للفصائل  السياسية  بالقيادات  التنظيامت  تلك  قيادات 
هرمها القيادي يلتفت عن مصالحها إىل مصالح الفصائل، وحال دون النمو 
الطاقات واإلبداعات ألبناء املهنة  والتطور يف حركتها املطلوبة الستقطاب 

الواحدة.
ما نجم عن ضعف البنية التنظيمية لالتحادات، فضالً عىل ضعف الصلة بني 
قيادات االتحادات وفروعها، وإهامل النشاط التنظيمي، وكذلك عدم عقد 
الجامهريي  الطابع  والقصور يف  لالتحادات يف مواعيدها  العامة  املؤمترات 
الشعبية  لقواعدها  وإحصاءاتها  االتحادات  معلومات  ونقص  لالتحادات، 

أفقد الحركة النقابية اشعاعها وتاثريها عىل حركة التحرر الوطني.

يف  االنشقاقات  انعكاس  النقابية  الحركة  اشعاع  تقهقر  اسباب  بني  من 
عام  أعقاب  يف  مثلام حدث  االتحادات،  أوضاع  عىل  الفلسطينية  الساحة 
1974، وطرح االتجاه نحو التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وكذلك 
يف أعقاب االنشقاقات عام 1983 وكذلك عدم االستغالل الكامل لإلمكانات 
أدوات  بصفتها  االتحادات  تؤديها  أن  ميكن  التي  املهمة،  واألدوار  املتاحة 
العاملي،  العام  الرأي  وتعبئة  العامل،  أنحاء  مختلف  مع  اتصال  وقنوات 

وحشده ملنارصة القضية الفلسطينية.
بتوقيع  الفلسطيني  النقايب  العمل  ازمة  تبدأ  مل  أنه  جلياً  يظهر  سبق  مام 
اتفاق أوسلو عام 1993 ولكن هذا االتفاق شكاّل محطة مفصلية يف العمل 
داخل  إىل  العمل  وانقسم  واضحا  أحدث رشخا  الفلسطيني حيث  النقايب 
وخارج ومن ثم إىل الضفة وقطاع غزة وقد بذلت جهود من أجل  إعادة 
وطرحت  الفلسطينية  املهنية  والنقابات  الشعبية  االتحادات  وتوحيد  بناء 
التعبري  والتمثييل يف  الوطني  يعزز دورها  مبا  ذلك  وآليات حول  تصورات 
عن حقوق ومصالح وتطلعات الرشائح االجتامعية والفئات املهنية وتشكل 
توحيد  تستطع  مل  أنها  إال  الفلسطيني،  السيايس  النظام  يف  رئيس  مكون 
الجسم النقايب ما جعل كل الخطوات واملبادرات تصل لحائط مسدود وأفق 

مغلق.
االتحادات  تنقسم  الفلسطينية،  العمل  لوزارة  الرسمية  التقارير   حسب 

النقابية الرسمية والفاعلة اىل :
- االتحاد العام لعامل فلسطني وأمينه العام حيدر إسامعيل يعترب جزء من 

األطر واالتحادات الشعبية املنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
تأسس  العام شاهر سعد:  لنقابات عامل فلسطني وأمينه  العام  االتحاد   -

بعد عقد التوافقات السياسية عىل ارض فلسطني سنة 1992.
- االتحاد العام الفلسطيني للنقابات العاملية املستقلة وامينه العام محمود 
زيادة تأسس هذا االتحاد سنة 2007 وتم إقرار عمله بشكل رسمي يف نهاية 
العام 2011 بعد أن بدأ العمل بالتعددية النقابية التي تم التوافق عليها 

يف نهاية العام 2009.

اطاللة على تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية
بقلم ضياء تقتق   

العرشين  القرن  بداية  منذ  تتشكل  فلسطني  يف  النقايب  التنظيم  مالمح  بدأت 
تشكيل  مبقتضاه  جرى  والذي   1909 سنة  الصادر  العثامين  للقانون  استنادا 
النقايب  التنظيم  انطلق  السياسية، حيث  الشؤون  روابط اجتامعية بعيدة عن 
الفعيل الفلسطيني سنة 1920، وتبلور عام 1925 من خالل تشكيل »جمعية 
العامل العرب الفلسطينية« . وكان القانون يشرتط أن ينص دستور الجمعية أن 

ال تتدخل يف الشئون السياسية والدينية.

http://jamaity.org/agenda
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النقابات في مواجهة 
سياسات التفقير 

والتهميش والتفاوت
كانت  مهام  الكربى  لألهداف  جامعا  فوجدناه  امللف  عنوان  اخرتنا 
املهام واملسارات وأشكال النضال اقرتاحا وتفاوضا وتعبئة واحتجاجا.

يف  الحقب  تّغريت  مهام  النقايب  والفعل  الوجود  إىل  الحاجة  أّن  كام 
الرغم  عىل  العامة  األهداف  بهذه  مرتبطة  الزالت  الحديث  التاريخ 
من التفاوت يف الحضور بني املنظامت النقابية يف العامل. وهذا األمر 
ميكن أن يرتبط بطبيعة الدولة حيث أّن دوال ضمنت ملواطنيها حقوق 
كثرية بوجود ترشيعات وحوكمة عادلة ونظام دميقراطي واجتامعي، 
السياسات  وضع  يف  والرشيك  الدائم  الرقيب  مبثابة  نقاباتها  فتكون 
اعتامد  إىل  فيها  النقابات  عمل  اسرتاتيجيات  تحتاج  وال  االجتامعّية، 
تكتيكات احتجاجية كثرية. كام أّن ضامن الحق النقايب يجعل تدخل 

النقابات يسريا وعمليا لتجاوز صعوبات العامل.
باملقابل تشهد دول مشاكل اجتامعية وتفاوتا كبريا بني الفئات ولكن 
مل يستطع عاملها تأسيس نقابات قويّة سواء لضعف فيها أو لهيمنة 

الدولة وقمعها للعمل النقايب والنضال االجتامعي.
كام أّن النضال النقايب ارتبط بالنضال ضّد الهيمنة االستعامريّة ودفاعا 
االتحاد  ولعّل  عملها.  وقّوة  وخرياتها  وأراضيها  الشعوب  موارد  عن 
منظمة  من  جعلت  التي  األمثلة  أهّم  أحد  للشغل  التونيس  العام 

نقابّية قّوة تحّرر من نري االستعامر ويف بناء دولة االستقالل.
إىل  االتحاد  األوىل مسرية  والنضاالت  التأسيس  وقد عكست ظروف 
اليوم، حيث أّن نضاله مل يقترص عىل الحقوق املهنّية فقط بل إنّه كان 
الضامنة من أجل الدفاع عن الحريات وقّوة اقرتاح لناء الجمهورية 
محاوالت  التعديل ضّد  قّوة  وكان  الثورة،  بعد  والدميقراطية  املدنية 

إعادة إرساء الدكتاتوريّة.
ومع كّل ما حّققه االتحاد للتونسيات والتونسيني طيلة عقود الزال 
الرسمية  السياسات  والزالت  كبريا  والفئات  الجهات  بني  التفاوت 
تكرّس التهميش والتفقري، مام يستوجب وضع خطط وبرامج نضالّية 
وفرض تصورات جديدة تعتمدها مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة 

االجتامعّية.
باملقابل نالحظ محوالت جهات كثرية استهداف االتحاد العام التونيس 
للشغل حامية ملصالحها السياسية أو املالية، وقد مرّت هذا األسبوع 
وهو  الشغيلة،  املنظمة  مقّر  االعتداء عىل  لحادثة  الخامسة  الذكرى 
األمر الذي مل يحدث يف ظّل حكم الدكتاتور بن عيل، ولكن الُحكم 
سنة 2012 اعترب أّن االتحاد هو القّوة الوحيدة التي متنعه من فرض 
نظام دكتاتوري جديد يف تونس فحاول استهداف مقرّه الرئييس بعد 

استهداف عدد من االتحادات الجهوية.
مؤمنا  والتونسيني  التونسيات  لكّل  جامعا  االتحاد  يبقى  هذا  ومع   
وتكاملها،  ترابطها  يف  حقوقهم  عن  مدافعا  األساسّية  بقضاياهم 
يبقى  الذي  الحوار  بقيم  متمسكا  االجتامعي،  التوازن  عىل  محافظا 

املرجع الرئييس لحل املشاكل وتجاوز االختالفات.
العدالة  أّن  مؤمنا  والتهميش،  التفقري  سياسات  ضّد  االتحاد  يناضل 
ودميقراطّية  مدنية  جمهورية  يف  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال  االجتامعّية 
حريصا  السياسية،  الهيمنة  محاوالت  لكل  التصّدي  عىل  يعمل  لهذا 

عىل صيانة مسار االنتقال نحو الدميقراطية.

مقدمة 

بقلم مصطفى القلعي: 
كاتب وباحث سياسي من تونس  

هناك نقاش بدأ مع ماركس وإنجلز يف منتصف القرن 19 ومل 
يتوّقف إىل اليوم حول طبيعة العمل النقايب هل هو إصالحي 
راديكايل  أم  اجتامعي  أم  نضايل  أم  تأسييس  أم  ثوري  أم 
االقتصاديّة  الحقوق  أجل  من  نضال  هو  هل  توافقي؟  أم 
واالجتامعّية للعاّمل أم هو نضال ضّد الرأساملّية؟ هل العمل 
النقايب يقود الجامهري أم يؤّمها ويحضنها ويدعمها ويوّفر لها 
ما تحتاج إليه من دعم لتستعيد قواها وتضّخ فيها الطاقة 
الالزمة ملواصلة ثورتها ضّد السلطة املنحازة للرأساملّية، كام 
حدث يف ثورة 17 ديسمرب 2010/ 14 جانفي 2011 بتونس؟

املنحازين  من  السيام  النقايب  العمل  أعداء  من  الكثري  طبعا 
اإلعالمياّني  من  أو  اليمينياّة  األحزاب  من  سواء  املال  لرأس 
املحرار  ملراقبة  تونس  يف  املنتصبة  التابعة  املنظاّامت  من  أو 
االجتامعي خدمة لدوائر املال والنفوذ األجنبياّة، قلت هؤالء 
باعتباره  ومنحدراته  النقايب  العمل  أصول  يجهلون  جميعا 
عمال سياسياّا بامتياز ويعملون عىل حرصه يف الجانب املطلبي 
ات املهنياّة اليومياّة. آخرهم  واملفاوضات االجتامعياّة حول امللفاّ
وصوت  سابقا  وسوطه  عيل  بن  صوت  بسياّس  برهان  كان 
عن  لالبتعاد  االتحاد  دعا  الذي  اليوم  السبيس  قايد  حافظ 
السياسة. ففي أوت 1842 تماّ شناّ أواّل إرضاب عام يف التاريخ 
يف مقاطعة ويلز جنوب بريطانيا. وقد شارك فيه نصف مليون 
ميكن  فال  واالقتصادية.  السياسية  املطالب  بني  ودمج  عامل 
االجتامعي  بني  وال  االقتصادي  وبني  االجتامعي  بني  الفصل 

وبني السيايس.
هذه هي طبيعة الرصاع النقايب. وكان كالم سامي الطاهري 

األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل واضحا يف 
رداّه عىل هذه النقطة عىل أمواج إحدى اإلذاعات إذ قال إناّ 
االتحاد العام التونيس للشغل مل يتوقاّف عن الفعل السيايس 
يف  وشارك  الوطني  التحراّر  حركة  يف  ساهم  إذ  تأسيسه  منذ 
يف  وشارك   1959 سنة  التأسييس  القومي  املجلس  انتخابات 
ضداّ  االتحاد  وقف  كام  االستقالل.  بعد  األوىل  الحكومات 
الجامهري يف نضالها االجتامعي ضداّ  السياسية وقاد  السلطة 
الخيارات االقتصادية للسلطة يف 1978 و1984 وغريهام من 

املحطاّات الكبرية يف تاريخ تونس. 
اإلشكالياّة التي تفطاّن إليها ماركس الحقا تتعلاّق بطبيعة النضال 
النقايب وحجمه، وهو نضال يومي ال مناسبايت، إن كان نضاال ضداّ 
ل ماركس إىل أناّ النضال النقايب هو  األسباب أم ضداّ النتائج. وتوصاّ
واالجتامعياّة  االقتصادياّة  الخيارات  لة  ومحصاّ النتائج  ضداّ  نضال 
كناّا  األسئلة  إجابة عن حشد من  نجد  أن  للسلطة. ههنا ميكن 
طرحناها مطلع املقال حول ما إذا كان العمل النقايب عمال ثورياّا 
ا إصالحي يف جانب كبري  تأسيسياّا أم هو عمل نضايل مقاوم ورمباّ

وال  تعجيز  دون  الوسطياّة  والحلول  التوافقات  عن  يبحث  منه 
إحراج للدولة يف القطاع العام ولرأس املال يف القطاع الخاص.

جدلياّا  ليكون  السلطة  ضداّ  النقايب  الرصاع  مسألة  إىل  والنظر 
الطرفني  كال  عند  الرصاع  أدوات  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  البداّ 
ضمن  وتنظاّمهم  وحدتهم  للنقابيني  كانت  فإن  املتصارعني. 
مبؤسسات  والتزامها  االنتخاب  رشعياّة  لها  التي  االتحاد  هياكل 
القرار صلب االتحاد، فإناّ للسلطة أدواتها أيضا من إعالم دعايئ 
وعالقات أجنبياّة ومؤسسات الدولة والتوظيف اإلداري للقانون 
التاّهم  وتلفيق  ات  امللفاّ وفربكة  وهرسلتهم  النقابيني  ملعاقبة 
النقايب عرب االستاملة واإلغراء  الصفاّ  هم والعمل عىل شقاّ  ضداّ
بالخطط واملناصب وإشعال الفنت بني النقابياّني ودساّ الدسائس 

واملؤامرات...إلخ
ولكن البداّ من اإلقرار بأناّه ليس هذا ما يفشل النقابات يف بعض 
بعبارة  لقواّتها«  السيئ  »االستخدام  ا  وإمناّ النضالياّة،  املحطاّات 
ماركس، هو العامل الرئييس يف ذلك. رأينا أمثلة صارخة عىل ذلك 
د  تتوحاّ فعندما  والتعليم.  ة  كالصحاّ كربى  قطاعات  يف  تونس  يف 
ولكن  للسلطة.  الالشعبياّة  الخيارات  إيقاف  يف  تنجح  النقابات 
عندما تغرق النقابات يف النضال املطلبي القطاعي الفردي فإناّها 

تكون لقمة سائغة للسلطة.
ولكناّ النَفس التضامني لنقابات التعليم، يف املعارك الكربى ضداّ 
السيام  أخرى  نقابات  له  افتقرت   ، األقلاّ عىل  السلطة  خيارات 
سات وطنياّة كربى  يف القطاع الخاص. وهو ما سهاّل رضب مؤساّ
كتونس الجوياّة ومصنع الفوالذ مبنزل بورقيبة ومصانع االسمنت 

يف النفيضة وقرطاج وغريها.
ها بأسباب  فالسلطة مبدؤها ثابت هو خدمة رأس املال الذي ميداّ
ويصنع  املأجور  الربوباغاندي  واإلعالم  السيايس  كاملال  وجودها 
إذ  ذلك  بعد  الشعب  املراّ عىل  التبادل  ليكون  االنتخايب  بريقها 

تعيد السلطة لرأس املال ما له عليها من خدمات لرياكم ثروته 
ل. هنا، بني األوليغارشياّتني الرأساملياّة  عىل حساب حقوق العاماّ
والساعد.  بالفكر  التونسياّني  ل  العاماّ حقوق  تضيع  والسلطوياّة 
عمل  بأناّ  ماركس  تحليل  يدعم  ما  وهذا  النقابات.  دور  ويأيت 

النقابات متاّجه للنتائج ال لألسباب.
إىل  نجحت  أناّها  تونس  وللنقابات يف  لالتحاد  يحسب  ما  ولكن 
ل التي أشار إليها  حداّ كبري يف تجاوز مشكلة االنتامء النقايب للعاماّ
من  باعتبارها  بلندن  األوىل  األممياّة  خالل   1871 سنة  ماركس 
املعضالت التي عطاّلت النضال النقايب ضداّ الرأساملية، إذ تجاوز 
عدد منخرطي االتحاد 700 ألف منخرط. وهو عدد ضخم قياسا 
ل يف تونس منخرطني  إىل 11 مليون نسمة. وهو ما يجعل العاماّ
معركة الحقوق االقتصادياّة واالجتامعياّة ومؤطاّرين جياّدا صلب 

نقاباتهم التي تقيهم من التهميش.
النقايب  لكناّ املشكلة الكربى تظلاّ دامئا االخرتاق الحزيب للعمل 
املعادية أصال  الليربالياّة واإلسالموياّة  اليينياّة  السيام من األحزاب 
يف  ترى  األحزاب  فهذه  االجتامعياّة.  وللعدالة  النقايب  للعمل 
التفاوت  وتكريس  واإلثراء  لالستغالل  منجام  العاملة  الطبقة 

الطبقي والجهوي وخدمة رأس املال وتكديس ثرواته.
والتكوين  التأطري  يف  مهاماّ كربى  النقايب  العمل  تطرح عىل  هنا 
املفضوحة  اليميني  الحزيب  التسلاّل  مخطاّطات  إىل  واالنتباه 
ة التحراّر الكامل  لرضب العمل النقايب خدمة لرأس املال. إناّ مهماّ
تونس  يف  النقايب  العمل  ولكناّ  وطويلة.  شاقاّة  العاملة  للطبقة 
مع  د  التوحاّ تدعيمها  من  البداّ  الدرب  هذا  عىل  حقاّق خطوات 
األطراف السياسياّة واإليديولوجياّة اليسارياّة املدافعة عن العدالة 
ضداّ  ل  للعاماّ واالجتامعياّة  االقتصادياّة  والحقوق  االجتامعياّة 

التهميش واالستغالل واالستالب.  
•

النضال النقابي التونسي  في مواجهة تحالف السلطة مع رأس المال

املستديرة  مائدة  ملناهضة  العاملية  املنظمة  تنظم 
والتشاريك  الشامل  التنفيذ  أجل  "من  موضوع  حول 
التعذيب يف تونس" وذلك  لتوصيات لجنة مناهضة 

يومي 8 و9 ديسمرب بالحاممات.
الدوري  التقرير  عرض  عىل  ونصف  عام  مرور  بعد 
التابعة  التعذيب  الثالث لتونس عىل لجنة مناهضة 
مساحة  إىل خلق  اللقاء  هذا  يهدف  املتحدة،  لألمم 
واملجتمع  الوزارات  ممثيل  من  العديد  بني  للنقاش 

املدين والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ملناقشة  الوقاية من 
ذات  املسائل  وجميع  العقاب  من  اإلفالت  ومكافحة  التعذيب 
الصلة خالل يوم ونصف  يف مجموعات عمل ستقدم توصياتها 

يف نهاية األشغال.
السيد  من  كل  ديسمرب   08 الجمعة  يوم  االفتتاح  يف   وسيشارك 
مختار الطريفي نائب رئيس املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، 
اإلنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  رئيس  بودربالة  توفيق  والسيد 
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  عن  وممثلني  األساسية   والحريات 
التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة وممثلني عن منظامت املجتمع 

املدين املعنية مبناهضة التعذيب يف تونس.
ملخصا  فسيتضمن  ديسمرب   09 السبت  يوم  اللقاء  اختتام  أما 
عضو  الهاين  الوهاب  عبد  السيد  بها  قام  التي  للنقاشات  عاما 
لجنة مناهضة التعذيب، فضال عن ترصيحات  وبيانات ختامية 
للكل من  السيد مهدي بن غربية  الوزير  لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق 
اإلنسان   وممثلني عن الوزارات املعنية والهيئة الوطنية للوقاية 
من  التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة  وممثلني مجلس نواب 
الشعب وذلك تحت إرشاف السيد مختارالطريفي، نائب رئيس 

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تتابع
التنفيذ لمقررات التقرير الدوري الشامل لتونس

بين معهد حقوق اإلنسان  والرابطيين : 
إمضاء اتفاقية تعاون.

التونسية  الرابطة  اتفاقية تعاون بني  الثالثاء 28 نوفمرب 2017 توقيع  تم يوم 
لحقوق االنسان واملعهد العريب لحقوق االنسان لتكوين مجموعة من اإلطارات 

يف الفروع الجهوية للرابطة.
مسلاّم  االنسان، جامل  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  واعترب  رئيس 
ثقافة  نرش  و  املشرتك  العمل  دعم  إىل مزيد  تهدف  اإلطارية  االتفاقية  أن 
و  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التكوين  أهمية  عىل  الحقوق االنسان، مشددا 
العمل  آليات  من  واملنخرطني  الفروع  يف  الرابطة  مسؤويل  متكني  عىل  العمل 

الحقوقي.
الباسط بن حسن،  من جهته، أكد رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان عبد 
أن برامج عمل ستنبثق عن هذه االتفاقية من أجل تطوير قدرات منظامت 

حقوق االنسان وكوادر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
ويجدر التذكري ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان من املؤسسني 

للمعهد العريب وتربطه به عالقات تاريخية تعود اىل 28 سنة.

التونسية  الجمعية  أرشيف  على  عين 
للنساء الديمقراطيات

للنساء  التونسية  الجمعية  عقدت 
الثالثاء 28 نوفمرب 2017  الدميقراطيات يوم 
يف  »نظرة  الدراسة  لتقديم  مستديرة  مائدة 
من  خال  مستقبل  استرشاف  نحو  املايض 

العنف ضد النساء«. 
بالجمعية  العنف  الدراسة مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا  وأعد هذه 

من اجل استرشاف مستقبل خال من العنف ضد النساء
متثل هذه الدراسة مثرة تجربة استمرت ملا يزيد عن عرشين سنة من التعهد 
بالنساء ضحايا العنف ومتابعة قضاياهن قامت باألساس عىل التقييم والنقد 
الاليت  النساء  حول  الجمعية  ملفات  أرشيف  دراسة  خاللها  من  تم  املستمر 

توافدن عىل املركز من خالل 2561 عينة.

قانون  مشروع  حول  الوطنية  االستشارة 
اساسي لمناهضة التمييز العنصري.

افتتح يوم االثنني 20 نوفمرب 2017  فعاليات االستشارة الوطنية التي ستطلقها 
مع  اإلنسان  وحقوق  املدين  واملجتمع  الدستورية  الهيئات  مع  العالقة  وزارة 
التمييز  مكونات املجتمع املدين حول مرشوع قانون أسايس متعلق مبناهضة 

العنرصي وذلك بالتعاون مع املفوضية السامية لحقوق االنسان .

وإضفاء  املرشوع  لهذا  النهائية  الصيغة  ملناقشة  فضاء  االستشارة  هذه  متثل 
الوزراء للمصادقة  أنظار مجلس  التعديالت الرضورية عليها قبل عرضها عىل 

عليها.
ويتضمن مرشوع هذا القانون األسايس املتعلق مبناهضة التمييز العنرصي 11 
فصال مبوبة ضمن أربعة أبواب هي عىل التوايل باب يتعلق باألحكام العامة 
و باب ثان خاص بالوقاية والحامية أما الباب الثالث فيتعلق بـالزجر يف حني 

يخص الباب الرابع و األخري اللاّجنة الوطنية ملناهضة التمييز العنرصي.
السياسات  اقرتاح  الوطنية  اللاّجنة  هذه  ستتوىل  املرشوع  نص  وحسب 
واالسرتاتيجيات وبرامج العمل عىل املستوى الوطني ملكافحة التمييز العنرصي 
البيانات  جمع  اىل  باإلضافة  وتقييمها  ومتابعتها  بتنفيذها  الكفيلة  واآلليات 
التمييز  مبكافحة  الكفيلة  واإلجراءات  اآلليات  واقرتاح  اإلحصائية  واملعطيات 

العنرصي ونرش الوعي االجتامعي مبخاطره .

   أخبار المجتمع المدني...     أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...     أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...  
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العاملية  النقابات  َدْوِر  موضوُع  يَطرُح 
يف التصّدي لسياسات التفقري والتهميش، 
التحديات  ومن  غزيرَها  السياقات  من 
وخطريَها.  وفريَها  األسئلة  ومن  كثريَها 
الثالوث  لهذا  رسيعاً  َمْسحاً  ولعلَّ 
املُتداخل واملُتقاطع، يُفيض إىل التايل من 
املُتضافرة  واملُوجزة،  املُكّثفِة  الصياغاِت 
للموضوع  عاٍم  إطاٍر  تشكيل  عىل 

املطروح: 
عامليٌة  سوٌق  نشأت  العوملة،  ظلاّ  يف   -
االجتامعية  الحواجَز  اِخرتقت  عمالقٌة 
قواعَد  وأرست  الحامئية  والقواننَي 
َ َوصفاٍت جاهزٍة  »املُنافسة الوحشية« عربرْ
يف  النامية  البلدان  عىل  الدولية  الصناديُق  تفرُضها  واألصحاّ  تعرُضها 
َفاٍت يُوِص فيها الطبيُب املُبارُش  أفُق تقوية تنافسياّة اِقتصادياتها، َوصرْ
العمل  اِستقرار  ورضب  والتشغيل  الشغل  قوانني  بفرقعة  املُنترُص 
والتخيلاّ عن الدور التعدييل للدولة والتخلاّص من كلاّ ما من شأنه أنرْ 

يُعرِقَل »التحراّر االقتصادي« و »الليربالية يف عنفوانها«.
- ويف ظلاّ تداعياِت العوملة، ثابَر الطبيُب صاحُب الوصفة ومن ُعهَد 
ِس  إليه بتطبيق برنامج العالج، عىل التخيلاّ عن النقابات مبُحاولِة طمرْ
ٍل لُحقوق اإلنسان واجتامعيِته  مالِمِحها كفضاٍء حاضٍن وفاعٍل وُمفعِّ
عِ تلك النقاباِت خارَج النسيج االقتصادي واالجتامعي  وُمواطََنِته، وَوضرْ
رِها عربرْ التشكيِك يف جدوى العمل النقايب ويف  للمؤسسة، ورضرِْب دورْ

قدرتِه عىل إحداِث التوازناِت املطلوبة واألهداِف املنشودة.
- ويف ظلاّ الفشِل الذريعِ ملرشوعاِت التنمية املُرتِهنِة برفع وترية النمواّ 
بت فيها كلُّ أنواِع الجراحة التجميلية  وُمراكمِة رأس املاِل، والتي ُجرِّ
إىل  الُوصول  الهيكيل دون  التكييف  إىل  َصَصة  الَخورْ إىل  االنفتاح  من 
 .. النهاية  نقطة  التنمويُة  االقتصاديُة  النظريُة  بلغت  تُذكَر،  نتيجة 
النُموِّ  َدفعِ  التقليدية عن  االقتصادية  األدواِت  بعجِز  الجميُع  وَسلََّم 
العظمى  القوى  مناَء  إالاّ  يكن  مل  فالنامُء   . العالََمنيرْ بني  ِة  الُهوَّ ورَدرِْم 
للتدمري. هكذا  الُعظمى  الُقوى  نفِسه  الوقت  لإلنتاج والتي هي يف 
تأكيد  عىل  والبيئيُة  واالجتامعيُة  االقتصاديُة  االنعكاساُت  تضافرت 

نهاية النموذج التنموياّ الذي مل يَحمل من التنمية إالاّ اِسمها. 
التنمية  منوذج  واِنهياِر  اإلنتاج  وَعوملِة  االقتصاِد  تدويِل  ظلاّ  ويف   -
وتقلاَّصت  عنيفٍة،  هزاٍّة  إىل  االجتامعيُّ  النظاُم  تَعرََّض  إليه،  املُشار 
تَكن  ومل  إليها.  يَستند  النظاُم  ذلك  كان  التي  لية  العاماّ املُجتمعاُت 
َدها التي دفعت الثمَن، بل كانت معها الطبقُة  الطبقُة الضعيفُة َوحرْ
طُة التي ِسيقت تدريجياّا إىل الهامِش وزُجَّ بها يف دوائِر الفقِر  املُتوساّ
والَعَوِز. هكذا َوَجدت النقاباُت نَفَسها يف قلِب َمشهٍد ُمتحوٍِّل ُمَفكٍَّك 
تَراجعت فيه الروابُط واملُؤسساُت االجتامعيُة، وتَفاقمت فيه َمظاهُر 

التهميش واإلقصاِء، واِنَفرََط الَعقُد االجتامعيُّ الذي َساَد لُعهوٍد طواٍل 
َه املُعاناِة الوحيَد للنقاباِت، بل اِنضاف  اِنفراطاً كامالً. ومل يَكن ذاك َوجرْ
إليه إرثُها التنظيميُّ ورصيُدها الحريكُّ وُعمُقها القيميُّ الذي كثريا ما 
ياتِه الراهنِة واآلتيِة.       َجَعلَها تَعِجُز عن الِفعِل يف ُمحيِطها ورَفعِ  تحداّ
والحالُة تلك، ال يَبدو من املُغاالِة يف يشٍء، القوُل بأناّ األوضاَع التي 
أزمة  إباّاَن  العالَُم  َعرَفَها  التي  بتلك  تُقاُس  اليوَم  النقاباُت  تُواِجُهها 
1929 سواًء من حيث االنعكاسات االقتصادية واالجتامعية والبيئية، 

أو من حيث املَناخات النفسية والفكرية السائدة.
وإزاء ذلك كلاّه، ويف ُمواجهِة الُجُسور املَهدومة والطرقات املَقطوعة 
واآلفاق املَسدودة، ماذا عساها تفعُل النقاباُت ؟ هل إناّ يف ًخصوصيِتها 
التونسية ما يُسِعفها بأسلحٍة وتكتيكاٍت ومهاراٍت وخرباٍت ال تَتَوفاُّر 
عليها النقابُة يف هوياِّتها املألوفِة كونها تنظيامً جامهريياّا ِمهنياّا ناشطاً 
أساساً  املُرتبِط  املهنياّ  ور  الداّ إىل  غالباً  ُمنرِصٌف  لكنه  املُجتمع  داخل 
ِل واملُؤسسِة والسلطِة ؟ هل إناّ التعبريَة الوطنياَّة التي َميَّزَت  بالُعاماّ
االتحاد العام التونيساّ للشغل والتي تَجاوَز أُفُُقها َمصالَح املنخرطني 
فيه، هل يف هذه  وِفعالً  تَفاعالً معه  املُجتمعِ  ُعموم  إىل  وَمطالبَهم 
ٍ ما ؟ هل إناّ ما أضفاُه االتحاُد  التعبريِة خالٌص ما وسبيٌل ما إىل نرَصرْ
ميٍّ  تَقداّ ٍد ُحقوقيٍّ  بُعرْ النقايبِّ ِمن  العمل  التونيسُّ للشغل عىل  العام 
بَعيٍد  اِسرتاتيجيٍّ  بطابَعٍ  املُبارِش  امليداين  الدفاعيِّ  طابَِعه  يف  َربَطَه 
واملُساواِة  العدِل  ُمجتََمع  بناِء  أجل  ِمن  النضاِل  يف  يَتمثاُّل  وعميٍق 
الخايل من االستغالِل واملَيرِْز .. هل إناّ ذلك يَجعلُه مبنأى عن املَحاذيِر 

يات إىل فُرٍَص ؟ واملُنزلقاِت ويُعطيه الُقدرَة عىل تَحويِل كلاّ التحداّ

بالُفرص  دقيق  َووْعٌي   .. للُمقّدمات  عميٌق  ٌل  َتَمثُّ
والتحديات ...

وتنظيٍم  كفلسفٍة  النقابُة  به  تَحرْظى  ما  ورغم  العام،  االِتحاد  داخل 
الكوادر  لبناء  َمدرسًة  َجَعلَها  د  والتعداّ االنفتاح  مظاهِر  ِمن  وآداٍء 
ملاُمرسِة  وإطاراً  املُواطََنِة  عىل  والرتبية  القيادية  والشخصيات 

دميقراطية تشاركياٍّة، 
النقابية  الحركة  لنشأة  املحليُة  التاريخيُة  الرشوُط  َمنحترْه  ما  ورغم 
ِمن  والتضحياِت  بالشهداء  الحافُل  مسارُها  َمه  قَدَّ وما  التونسية 
ِمن نضاٍل  ص« فام  بُطالِن نظرية »الحياد« و«التخصاّ الشواهِد عىل 
ُخبزيٍّ ببالغٍ غايتَه يف غياِب الوعِي بالرشوط االِقتصادية واالِجتامعية 

والسياسية والثقافية التي أنرْتََجترْه،
ورغَم قُدرة االِتحاد املُعرَتَِف بها ِمن ِقبَِل الخاصِّ والعامِّ عىل املُوازنَة 
بني ثَواِبِته الوطنياِّة والنقابية من ناحية وُمرونِته يف التعاطي والتكيُِّف 
مع التحواّالِت والتي كان آخُر تَجسيٍم قويٍّ لها، الحواَر الوطنيَّ الذي 
ُد السلَم األهيلَّ  قَاَده سنة 2013 وَحَمى به البالَد ِمن كلاّ ما كان يُهدِّ

مع تصاُعد العنف واإلرهاب وتفاقُم أزمة الرتويكا الحاكمة، 
ي ملرشوع عزل النقاباِت َعربرْ  يُنرَْكُر لالِتحاد يف التصداّ ورغم نجاٍح ال 

مع  تقليدية  قًُوى  فيه  اِنصهرت  وداِمٍج،  واِسعٍ  يلٍّ  عاماّ أُفٍُق  تشكيل 
رت مبُجَملِها خيارات االستقاللية والنضالية  طاقات شبابية ونسوية َجذاّ
عليها  تَقف  التي  والُحقوق  املُساواة  أرض  َوَصلَّبَت  والدميقراطية، 
الدراسات[  ]قسم  درايسٌّ  بحثيٌّ  مبا هو  فضاَءها  َعت  ووسَّ املنظمة، 
يل[ وإعالميٌّ  وتدريبيٌّ تكوينيٌّ ]قسم التكوين النقايب والتثقيف العاماّ
اِتصايلٌّ ]قسم اإلعالم، جريدة الشعب، املوقع اإللكرتوين، الصفحات 
املفتوحة عىل املنتديات االجتامعية[ ماماّ َسَمَح بإدخال تَعديالٍت عىل 
َر قُدرتَها اإلدماجيَة واإلبداعيَة وأكَسبَها  النموذج السائد للنقابة وطَوَّ

كفاءًة تَفاُوضياًّة وتواصلياًّة ذاَت باٍل،  
التونيس  العام  االِتحاد  نقاباِت  فإناّ  جميعا،  ذكرناه  الذي  هذا  رغم 
للشغل -وبغضاّ النظر عن بعض حاالت االنفالت والشعبوية وركوب 
املُغامرة- ال تَعيُش بتاتا حالَة رًِض عن الذاِت بل لعلاّها تُحاول إخفاَء 
القلِق وذهاُب الطأمنينِة وحتاّى الخوف من  حالٍة أخطََر هي حالُة 
اتِه املُخيفِة املُرتبطِة بالسياساِت املُنتَهَجِة  املستقبل مع تنامي ُمؤرشاّ

وأولوياتِها املُتنكِّرِة للخيار االجتامعي.
وِر الذي مُيكن  َم إىل أناّ االِتحاَد مل يَنرْظُر إىل الدَّ نَخلُص من كلاّ ما تقداّ
ماِت  املُقداّ خارَج  والتهميِش،  للتفقريِ  ي  التصداّ يَلَعبَه عىل صعيِد  أنرْ 
ِي باإلطاِر االقتصادي  َر خارج الوعرْ ورْ درْناها، ومل يَتمثَّلرْ ذلك الدَّ التي َعدَّ
واالجتامعي والفكري العام الذي أثََّر عىل السياسات التنموياّة ونََحا 
التي قَطعت  الهيكيلاّ  التعديل  بَراِمِج  َمنرًْحى نيوليرباليا تجىلاّ يف  بها 
د األسايساّ  ل الدولِة وأحلاّت السوق َمَحلَّها جاعلًة منها املُحدِّ مع تدخاّ

واملُحراّك الرئييساّ للعملية االِقتصادية يف البُلدان النامية.
رِْرَي مبا اِعتََمل يف مقهى  د عيلاّ الذي أُث االتحاُد هو َمنتوُج بطحاء محماّ
امليناء وَمقاهي االتحاد وُدورِه يف املركز واملحليات. لكن من الالفِت 
أناّ هذا املنتوَج مل يَنرَْحِبسرْ أبدا يف هذه الدوائِر بل كان دامئا يَنطلق 
هو  هذا  إليها.  ِب  الرحرْ العالَم  من  ويؤوُب  ِب  الرحرْ العالَم  إىل  منها 
ِي النقابية التي حافظت عىل يََقظَِتها وحيوياِّتها ومل  الرساّ يف حالة الوعرْ
ِخ ! وعليه، فإناّ نقابات االِتحاد التي  تتعراّض إىل الشيخوخِة والتفسُّ
ي  ُة والطاقُة الدافعُة، مل تََر يف إمكانيات التصداّ مل تَكن تُعِوزُها القوَّ
ر ما رأتها وتُواِصل رؤيتَها إىل  للتفقري والتهميش فُرَصًة يف ذاتِها بقدرْ
اليوم عىل أنها تََحدٍّ قابٌل ألنرْ يَتَحوََّل إىل فُرصٍة. وهذا يَعني ما يَعني  
ِز عىل حقائق الواقعِ ووقائع الحال  من القسوة عىل الذاِت وعدم القفرْ
القيرِْس  عملياِت  يف  والتحراّي  الحساِب  دقاِّة  من  يَعني  ما  ويَعني   ..
َر والتهميَش  والوزرِْن والكيرِْل حتى إذا اِكتاَل النقابيون ما يُقاوُم الفقرْ

يُوفون ويستوفون ! 

وُغُموُض   .. الُمحتوياِت  : ُوضوُح  للتنمية  خارطة طريق 
اآلليات

لنئ كانت خارطُة الطريق للقضاء عىل التفقري والتهميش يف محتواها 
وأدواتِها  آلياتِها  يف  فإنها  عليها،  خالَف  وال  فيها  اِلتباَس  ال  واضحًة 

دًة. وفواِعلِها تبدو عصياًّة وُمعقاّ
بعد كلاّ ما َحَدَث حول الثورة وأثناءها وما تاَلها، وبعد كلاّ ما خاَضترْه 
مل  وعميقٍة،  طويلٍة  ُمجتمعياٍّة  حواراٍت  من  والتونسيون  التونسياُت 
الُكلُّ  يبرَْق من خالٍف عىل منوال التنمية البديِل ورافعاتِه وَدعامئِه. 
الً، أجرياً وبطاّاالً، ُمجِمٌع عىل منواٍل تنمويٍّ  مييناً ويَساراً، رأسامال وُعاماّ
قارعة  ُمواطن عىل  أياّ  يرتك  فئًة و«ال  أو  يَستبِعُد جهًة  ال  إدماجيٍّ 
منوال  »أياّ  دراسِته  يف  املؤداّب   رايض  األستاذ  يقول  كام  الطريق« 
للتنمية يف ظلاّ التحديات الراهنة ؟ » )1(. ويََضُع األستاُذ لهذا املنوال 
القطاعاُت  فيه  تتوازى  سوق  اِقتصاُد  أواّلُها  أُُسٍس  أربعَة  املنشود 
الثالثُة، وثانيها ُمحتوى جديٌد اِجتامعيٌّ عادٌل، وثالثها التعليُم وروُح 
املبادرة كسبيل للحداثة والتمياّز واإلبداع، ورابعها التفتاُّح عىل العالَم 

والتموقُع الجغراسرتاتيجي.
النهوض  إىل  رأساً  ٌه  ُمَوجَّ ل،  واملُشغاّ املُنِتج  لالقتصاد  داِفٌع  منواٌل  إنه 
شة وإىل الحدِّ من الفقر وزحِفه عىل الطبقة الُوسطى،  بالجهاِت املُهمَّ
وقيمتُه  أعىل  التشغييلُّ  وُمحتواه  أقوى  النموُّ  فيه  »يكون  منواٌل 

غل املُحدثَة أرقى« )2(. املُضافُة أرفع وكفاءة مواطن الشاّ
أموٌر ال تستقيُم  املنوال وتفعيلَه وتعميَمه،  إرساَء هذا  أناّ  وال شكاّ 
َدها الحرية  يرْعِ والتهراّب والتهريب. َوحرْ يف ظلاّ اِقتصاد املُضاربَة والراّ
والشفافيُة والحوكمة تفتح اآلفاَق أمام املنوال الجديِد لِيَيرَْنَع ويُثِمَر 
عيرْشاً كرمياً ورَفاهاً اِقتصادياّا واِجتامعياّا ُموزَّعاً بأعدل طريقٍة ممكنٍة 

بني الجهاِت والفئاِت واألجياِل.
تقُف  عليها،  الجميعِ  وتَعاقُِد  املُحتوياِت  ُوضوِح  ِمن  النقيض  وعىل 
ولهذا  واإلجراُء.  التفعيُل  إليها  املوكوُل  والفواعُل  واألدواُت  اآللياُت 
املديناّ  املُجتمع  وقوى  النقاباِت  يف  م  تتجساّ ٌة  عداّ تَشكُّالٌت  الثالوِث 
املُحيطة بها، ويف الحركات االجتامعية والنسوياّة والشبابية الجديدة 
يف  -وخاصة  النقابة  وألناّ  بسواء.  سواء  االحتجاجية  الحركات  ويف 
املثال التونيس الذي نََحته االتحاد- تنظيٌم جامهرييٌّ مفتوٌح ذو قُدرٍة 
تُناَط  أنرْ  الطبيعياّ  من  يكون  فائقة،  وتشبيكية  وتَعبوياّة  تفاوضياّة 
ي للتفقري والتهميش وأنرْ تَُعلََّق عليه أقوى اآلمال  بُعهدتِه َمهامُّ التصداّ
النقابات  عىل  وقَواِعَد،  رُشوٍط  عىل  يَتوقاّف  نجاح  ذلك.  يف  للنجاح 
أنرْ تعمل عىل بَلورتِها وتَعِكَف عىل تفعيلِها عىل أرض الواقعِ. وهي 

يه ُمثلاّث إعادِة البناء. برأيي تُختَزَُل يف ما أسماّ
الضلُع األواُّل يف هذا املُثلاِّث، يَُخصُّ إعادَة بناء املفاهيم االقتصادية 
ُمُسوِح  َع  ونَزرْ ويَقينياّاٍت،  ُمسلاّامٍت  من  فيها  ما  وخلخلَة  السائدة، 
النمذَجِة واألسطرَِة. وتتعلاّق هذه املُسلاّامُت  التقديِس عنها ولُبُوِس 

املثالية  وبالَوصفِة  األخطاء«،  من  »املعصومة  بالسوق  أساسا 
يتجاذبُها  التي  االقتصادية  وبالسياسة  الدولية،  النقدية  للمؤسسات 
والربامج  جهة،  من  البعيدة  االسرتاتيجية  الهيكلية  الرؤية  قُطبان: 
العملية االستعجالية ويف أفضل األحوال قصرية املدى من جهة ثانية. 
لقد كان وسيكون دامئا من أفدح األخطاء، الرهاُن عىل الشقاّ األواِّل 
شنَي  واملُهمَّ املُعطاّلنَي  لُجُموِع  والتنكاُّر  اِسرتاتيجي  هيكيلٌّ  هو  ما  أيرْ 
ُدوهم يف الشغِل والعيرِْش الكريِم. ولذا كان من  وقَترُْل كلاّ أمٍل قد يَحرْ
الواجِب دامئا، إيجاُد املُعادلَِة بني املُخطاِّط الشامِل والِخطَِط القصرية. 
حمودة  بن  حكيم  األستاذ  يه  يُسماّ ما  عىل  االِعتامد  يَعني  وهذا 
العمومياّ  االستثامر  َدفرَْع  بها  ويَقصد   )3( النشيطة«  »السياسات 

والتحكاَّم يف نَِسِب الفائدِة لتأمني ذلك وحاميَة الُعملة الوطنية.
محفوفاً  باً  ُمتخشاّ حزيزاً  وعرْراً  التنمية  إىل  هذا  طريُقنا  بََدا  ومهام 
لنا عن هذا الطريق. أعني أناّ الحرَب  بَديٍل  باملخاطر، فإناّه ما ِمن 
، ال مُيكن  عىل الفقِر والبطالِة والتهميِش والتفاوِت الفئوياّ والجهوياّ
كسبُها بانتظار نهاية بعيدٍة لها قد نُدركُها وقد ال نُدركُها. إمنا هي 
عىل  قدرتنا  يف  األمَل  تُقواّي  اِجتامعيٍة  بإجاباٍت  الوَسِط  يف  تُكسُب 

تحقيِق مطلِبنا املُشرتَك يف الحرية والعدالة واالندماج.  
النقابية. وتتعلاّق يف  املفاهيم  بناء  إعادَة  الثاين، فيخصاّ  الضلُع  ا  وأماّ
رأيي بكلاّ العنارص التي تُشكاُّل متثَُّل النقايباّ لذاتِه وَدورِه وُمؤسسِته 
النقابية  واملؤسسة  لة  املُشغِّ اإلنتاجية  املؤسسة  أيرْ  املُزدِوج  مبعناها 
والنقابيون  النقابياُت  تخوض  أنرْ  يَجُب  الساحة  املُؤطِّرة. عىل هذه 
معركتهن/ـهم ولعلاّها أماّ املعارك طاملا أناّ الذات النقابية هي املُعارِك 

ُم والَحَكُم يف الوقِت نفِسه !  والَخصرْ
تَبرِْني َمطلبياتها وتُديُر نِضاالتِها يف  ويف تقديري، إذا ظلاّت النقاباُت 
ُحقوِق  عن  الدفاِع  رضورِة  بني  التواُزِن  تحقيِق  عىل  ِحررٍْص  ما  غري 
ُدُه ِمن مخاِطِر  منظوريها ورضورة الدفاع عن ُعموم املُجتمع وما يتَهدَّ
التفقريِ والتهميش وليست البطالُة والترسيُح من العمل والتشغيُل 
بال  ِميِمه  وتَعرْ واإلقصاء-  الفقر  -أيرْ  كليهام  لتعميق  ُسبُال  إالاّ  الهشُّ 

رحمٍة،
تِها -حتاّى إذا تناقضت مع  النقاباُت وراء االغرِتاِر بقواّ وإذا اِنساقت 
بينها  القنواِت والُجسوِر  َمدِّ  القواّة األخالقية- وتهاونت يف  القيم أو 
الناشئِة يف ُمختلِِف  وبني الحركاِت االجتامعية الجديدة والفعالياِت 

الُحقوِل السياسية والفنية والبيئياّة والحقوقية، 
سًة  ِمَنًة لخطاِب اإلنجازاِت واالنتصارات، ُمقدِّ وإذا ظلاّت النقاباُت ُمدرْ
العام  الرأي  عن  الطاّررَْف  ًة  غاضاّ املُؤامرة،  وَمُقولََة  اإلرضاب  آليَة 

ى  ُق له ُصَوٌر َمغلوطٌة وُمعاديٌة تتغذاّ و«الشعب الكريم« الذي تُسوَّ
اِستئثاراً  ضوئها  يف  بالُحقوِق  املُطالبَُة  تستوي  صارخة  شعبوية  من 
شون أوىل  رون واملُهمَّ بغنيمة وَسطرْواً عىل فُرصٍة كان املُعطاّلون واملُفقَّ

بها منهم ! 
إذا ظلاّت النقاباُت حبيسة هذه الدوائِر الثالِث، يكون من الصعِب 
َر املُنتظََر منها يف إنهاِء الفقِر املُدقَعِ واإلقصاِء  ورْ ا أنرْ تَلعَب الدَّ عليها جداّ
أو عىل األقلاّ الَحدِّ منهام، ويف صياغِة َمرشوٍع يُعيد األمَل للُجموِع 
بَطَِة والنفوِس املُعبَّأَِة ضداّ الحيرِْف االقتصادي واالجتامعي كواقعٍ  املُحرْ

ولكن أيضا كُشُعوٍر. 
ٍو  ا الضلُع الثالُث، فيخصاّ إعادَة بناء املَساراِت الكفاحياِّة عىل نَحرْ وأماّ
يَقطع مع  السجلاّ التقليدياّ لألشكاِل واألساليِب واألدواِت والُحلوِل 
وأفكاٍر  وأشكاٍل جديدٍة.  لُحلوٍل  س  ويُؤساّ االقتصادية واالجتامعية، 
الَحلاّ ؟ إناّ  نُقيُم يف املُشكل ونَخىش الحركَة باتجاه  إىل متى ونحن 
َد هذه الحداثَِة  الحداثََة الغاشمة ليست قََدراً عىل البرشية. وإناّ نَقرْ
دامئا  فهناك  يشء.  يف  املُستحيل  من  أو  اإلثرِْم  من  ليسا  وتَجديَدها 
وتَتحقق  البرُش  ظلاّه  يف  يَتَعايَُش  أشَمَل  وُحلرٍْم  أعَدَل  لعامٍل  فُرصٌة 

التنميُة واالِندماُج وتَأَمُن األرُض ويَسلَُم املناُخ.
*****
اليوَم،

َه العالَِم  َت َوجرْ ونحُن عىل مسافِة مائة عاٍم من ثورة 1917 التي غريَّ
اإلنساِن  تَحريِر  الزاويِة ملرشوع  َحَجَر  االِستغالِل  إنهاء  ِمن  وَجعلت 

وَحَداثَِته.
ولنئ أُتِيَحترْ لهذا املرشوِع االِشرتايك إمكاناٌت للتعديل وإعادة ترتيِب 
املرَشوع  مع  والرصاع  الثانية  العاملية  الحرِب  نتائِج  ضوء  يف  ذاتِه 
«، فإناّ املرشوعنيرْ  املُضاداّ الذي يِسُم نفَسه بـ »دميقراطية العالَم الُحراّ

كليهام مل مُيثاّال األفَُق املَنشوَد لعالَم العدالِة والسعادِة والسالِم.
ولكن رغم كلاّ املظامِل والنواِقِص واإلحباطاِت واالِنكساراِت، مل يَفقد 
واالِندماِج  الكامِل  ِر  للتحراّ إنساينٍّ  َمرشوٍع  بناء  يف  األمل  اإلنساُن 
أو  ٌل  فَصرْ قَورٌْل  للنقاباِت  أنرْ يكون فيه  مُيرْكُن  بَديٍل  الشامِل، مرشوٍع 

عىل األقلاّ إسهاٌم يف فَترِْح الطريِق الذي سيَتَِّضُح به الطريُق !

)1( و )2( األستاذ رايض املؤداّب، من دراسِته »أياّ منوال للتنمية يف ظلاّ التحديات الراهنة ؟« 
املنشورة عىل أعمدة جريدة »املغرب« يف ثالثة أجزاء أيام 16، 17، 18 سبتمرب 2014

)3( األستاذ حكيم بن حمودة، من مقالِه »تونس وصندوق النقد الدويل: تحدياُت العودِة إىل 
املُرباّع القديم للسياسات االِقتصادية« املنشور بجريدة »املغرب« يوم 23 أفريل 2017

ِضــدَّ : »نهاية التاريخ .. واإلنسان األخير«
َمــَع : َدْيُمومة التاريخ والعدالة والتنمية 

الُمسَتَداَمة ... واإلنسان الجديد !

 بقلم عبد اللطيف حداد 

   أخبار المجتمع المدني...     أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...     أخبار المجتمع المدني...   

الهيئة  بقرار  ترحب  جمعيات 
دستورية  لمراقبة  الوقتية 

مشاريع القوانين
بقرار  الجمعيات  نوفمرب 2017  عديد  االثنني 28  يوم  رحبت 
الهيئة الوقتية ملُراقبة دستورية مشاريع القوانني، عدد 9 املُؤرخ 
يف 23 نوفمرب 2017، القايض بأن الفصل 33 وما تبعه يف نفس 
السياق الفصلني 11 و24 من القانون األسايس املُتعلق باألحكام 

املُشرتكة بني الهيئات الدستورية، ُمخالف لدستور 2014.
نواب  أعضاء مجلس  لتحرك عدد من  ارتياحها  كام عربت عن 
الشعب من أجل الطعن لدى الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية 
مشاريع القوانني يف الفصل 33 من هذا القانون األسايس الذي 

أعدت الحكومة مرشوعه دون سابق تشاور مع املجتمع املدين، وترسع مجلس 
نواب الشعب يف املُصادقة عليه مرتني.

حذرت هذه الجمعيات من خطورة الرتاجع عام تحقق من مكاسب دستورية و 
قانونية يف مجال حقوق اإلنسان منذ 2011، ومن بينها الفصل 49 من الدستور 
الذي ينص عىل أنه »ال يجوز ألي تعديل أن ينال من ُمكتسبات حقوق اإلنسان 
بعدم  الشعب  نواب  مجلس  وطالبت  الدستور.«  هذا  يف  املضمونة  وحرياته 
الترسع يف املُصادقة عىل قوانني ُمخالفة للدستور واملعايري املُعتمدة يف الدول 

الدميقراطية، إلرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.
السمعي  االتصال  هيئة  قانون  إىل سحب مرشوع  الحكومة  رئيس  دعت  كام 
البرصي ألنه نِتاج استشارتني مغشوشتني قاطعتهام املُنظامت املهنية والحقوقية.
للصحفيني  الوطنية  النقابة  املوقعة  والجمعيات  املنظامت  بني  من  نذكر 
التونيس  واملنتدى  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  التونسيني 
حول  للبحث  التونسيات  النساء  وجمعية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 

التنمية و املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب.

منتدى المجتمع المدني يعقد دورته الثانية من اجل 
بحث القضايا االجتماعية للشباب والمرأة.

شاركت يوم السبت 2 ديسمرب 2017 بالعاصمة 50  جمعة تونسية يف اشغال 
النسخة الثانية من منتدى املجتمع املدين املمول من قبل برنامج األمم املتحدة 
املدين  واملجتمع  الدستورية  الهیئات  مع  العالقة  وزارة  مع  بالرشاكة  اإلمنايئ 

وحقوق االنسان.  
هذا  خالل  زوريال،  دياغو  بتونس  االمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  ممثل  أفاد 
املنتدى امللتئم تحت شعار »دور املجتمع املدين يف تعزز التامسك االجتامعي« ، 
أن الهدف من هذا اللقاء هو إتاحة الفرصة ملختلف الجمعيات للتالقي والحث 
ومنها  تونس  واالقتصادية يف  االجتامعية  االشكاليات  لكافة  الالزمة  الحلول  يف 

الخصوص امللفات املتعلقة الشباب و باملرأة.
وأشار اىل قدرة املجتمع املدين عىل لعب دور حاسم يف توجه وإرشاد الشاب 
التونيس الذي عاين من التهميش السيايس واالقتصادي وواجه صعوبة يف النفاذ 
انخراط  وأهمية  الحوار  رضورة  األممي  املسؤول  وأبرز  الشغل،.  سوق  اىل 
املجتمع املدين يف الجهود الرامية اىل بلورة الحلول الكفیلة بإنقاذ فئة الشاب، 
داعيا اىل تنظم منتدى املجتمع املدين بصفة دورية ، بهدف التمكن من مناقشة 

جملة من املواضيع التي من شأنها ان تشجع عىل االندماج االجتامعي.
املنجزة  امللتقى وقع استعراض حوصلة ألهم أنشطة املجتمع املدين  يف نفس 

بین سنتي 2012 و2016 بدعم من الربنامج األممي االمنايئ.
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عة  متنواّ أشكال  ة  عداّ مناسبات  تونس يف  ولقد شهدت 
احتجاجات،  الوضع،  هذا  عىل  االحتجاج  من 

أناّ  إالاّ  عفوياّا  يبدو  منها  جزء  كان  وإن 
كانت  فقد  ذلك،  غري  كانت  الحقيقة 
االتحاد  لياّة،  العاماّ الناّقابياّة  املنظاّمة 
ة  وخاصاّ غل،  للشاّ التونيس  العاماّ 
يف  تبدو  والقاعدياّة  الوسطى  هياكلها 

تحريضا  األحداث،  تلك  وراء  الغالب 
أحداث  انطالق  منذ  وقع  مثلام  وتأطريا، 

انتفاضة 17 ديسمرب 2010 يف مدينة سيدي 
بوزيد، وما تبعها من أحداث يف بقياّة املدن إىل غاية 

14 جانفي 2011 وما بعدها. 
ضمن  من  جعلت  التي  الوطنية  املنظامت  بني  من  االتحاد  كان 
والتاّهميش  والتفاوت  الفقر  أشكال  كل  معارضة  اسرتاتيجياتها 
خالل  من  املناسبات  من  العديد  يف  ذلك  فانعكس  ومقاومتها، 
هياكله  تصدرها  التي  والبيانات  اللاّوائح  أو  يقودها  التي  التاّحراّكات 
أقسامه  ضمن  بها  القيام  عىل  درج  التي  راسات  الداّ أو  ونقاباته 

ني. وبواسطة خربائه املختصاّ

النقابات وقضايا الفقر واالستبعاد االجتماعي:
والتاّفاوت،  بالفقر  لياّة  العاماّ النقابات  اهتامم  إنكار  بداية  ميكننا  ال 
العمل  النقابات أصال، جاء كرداّ ال فقط عىل ظروف  فانبعاث هذه 
البائسة وعىل االستغالل الفاحش الذي تتعراّض له الطاّبقة العاملة بل 
ن يف  وعىل ظروف الحياة العسرية التي كان يعيشها العامل. واملتمعاّ

الرتاث النقايب العاملي يستغني عن أياّة شواهد أخرى.
الوضع  الفقر هو  فإناّ   ،CSI للنقابات  العاملياّة  الكنفدرالية  وحسب 
عمل  لقاء  عادل  دخل  من  محروما  نفسه  املواطن  فيه  يجد  الذي 
الئق يقوم به، وأناّه حالة من حاالت االختالل يف نظام توزيع الرثوات 
عىل مستوى املجتمعات املحلية ويف العامل، ونتيجة لتفراّد قلاّة قليلة 
حرمانها  مع  يبياّة،  الرضاّ وباإلعفاءات  بها  ومتتاّعها  املنتجة  باملداخيل 

املتواصل لآلخرين- الفقراء- من ذلك، رغم أناّ كلاّ القوانني متنحهم 
ت األوىل العاجلة،  ائب. ومن املهاماّ هذا الحق، وإثقال كاهلهم بالرضاّ
الالئق وبأجر  العمل  العمل عىل خلق  الناّقايب،  التاّنظيم  حسب هذا 
التهراّب  ومقاومة  الجباية  يف  العدالة  وتطبيق  املواطنني،  لكلاّ  عادل 
حساب  عىل  رضيبية  بامتيازات  االنتفاع  أشكال  كلاّ  أو  يبي  الرضاّ

اآلخرين.

االتحاد العام التونسي للشغل وقضايا الفقر واالستبعاد 
االجتماعي في تونس:

ميكن تقسيم اسرتاتيجيا االتاّحاد العاماّ يف هذا املجال إىل سياقني:
اسرتاتيجيا ما قبل االنتفاضة:

كامل من  تونس هو سياق  2010 يف  ديسمرب  انتفاضة  ما سبق  إناّ 
واالقتصادي  االجتامعي  والتاّفاوت  والدكتاتورياّة  السيايس  التاّسلاّط 
بني  الحظوظ  يف  والالاّمساواة  االجتامعياّني،  والقهر  والظاّلم  والجهوي 
املواطنني، ومن تكريس الزاّبونياّة ومأسسة الراّشوة ومحارصة كلاّ نفس 
معارض تحراّري وطني، سياق مل تسلم منه حتاّى العنارص أو الفئات 

التي ال تناقض لها مع الناّظام نفسه وال مع خياراته الجوهرياّة.
طرح  عن  االتاّحاد  يتوان  مل   ،1946 جانفي   20 يف  تأسيسه  ومنذ 
التاّونسيني  ل  العاماّ استاملة  يف  اد  حشاّ نجح  فقد  التاّفاوت،  مسألة 
صلب  منه  يعانون  كانوا  الذي  التمييز  عىل  االحتجاج  قاعدة  عىل 
والذي جعل   ،CGT اليس جي يت منها  وخاصة  الفرنسية  النقابات 
يف  رين  ومتأخاّ النضاالت  يف  مني  متقداّ التونسيني  العامل  هؤالء 
العديد  العديدة كام يف  رواتبهم وامتيازاتهم. ويف خطاباته 
يؤكاّد  كان حشاد  ة،  خاصاّ الزاّهرة  جريدة  يف  مقاالته  من 

عىل ثالثة مستويات:
- مستوى القهر االجتامعي وضنك العيش والفقر الذي 
الشعب  طبقات  وكافاّة  التونسيون  العامل  منه  يعاين 

التونيس وال يجدون من يدافع عنهم.
التونسيني  العامل  مع  التاّعامل  يف  التاّمييز  مستوى   -
ومطالبهم، وعدم اهتامم النقابات الفرنسياّة ألوضاعهم مقابل 

عملها فقط عىل تحسني أوضاع العامل األوربيني وجالياتهم.
إىل رضورة  الدعوة  خالله  ومن  والسيايس  الوطني  القهر  مستوى   -
ة  ولعاماّ للعامل  االجتامعية  بالقضايا  تهتماّ  تونسياّة  نقابات  تكوين 
عن  واالستقالل  السيادة  قضياّة  ومنها  الوطنية  وبالقضايا  الشعب 

فرنسا. 
ويف "الربنامج املنبثق عن املؤمتر الثالث لالتحاد املنعقد أيام 15-16 
ذات  الكربى  سات  املؤساّ تأميم  إىل  عوة  الداّ متاّت   1949 أفريل  و17 
ة، واملقاومة الفعلياّة والناّاجعة للبطالة، واالعرتاف بحق  املصلحة العاماّ
الشغل للجميع والرفع من املستوى االجتامعي والفكري للشعب عرب 

إقرار التاّعليم اإللزامي".
رشيكا  فيها  كان  االتحاد  فإناّ  الكولونيالياّة،  بعد  ما  املرحلة  يف  ا  أماّ
ر "البناء الوطني"، وذلك من خالل برنامجه االقتصادي  مبارشا يف تصواّ
بورقيبة،  الحبيب  الراّئيس  حكومة  تبناّته  الذي  األول،  واالجتامعي 
ها أناّ الحكومة وقتها وجدت أمامها الربنامج  ة، لعلاّ أهماّ ألسباب عداّ

الوحيد الجاهز فضال عن تفكريها يف احتواء املنظاّمة وقياداتها.
ولة،  الداّ برنامجا وكوادر يف  "االتحاد"  فيها  م  قداّ التي  الفرتة  إناّ هذه 
منهم الوزراء ومنهم املسؤولون الكبار يف أجهزتها، ميكن أن نصناّفها 
هر، حيث اشتغل الناّظام  بكونها فرتة قادها ما يطلق عليه مبنطق الصاّ
الفاعلني  النسبي واملتفاوت، ولكناّ رهانات  التاّوافق  عىل قاعدة من 
"التحالف  مرحلة  يف  التاّواصل  يكن  ومل  واحدة.  كانت  املركزيني 

وتوتاّرات  صدامات  شهدت  بل  يرام،  ما  عىل  دامئا  تلك  التاّصاهري" 
نتيجة العديد من الحسابات التي كان يغلب عليها الطابع السيايس، 

دام األكرب يف 26 جانفي 1978.  إىل أن وقع الصاّ
ة بني 1975  ويف الحقيقة فإناّ نسب الفقر وقتها قد تناقصت، وخاصاّ
و1985، ويعود ذلك إىل ما مياّز فرتة سبعينات القرن العرشين من 
تاّينات يف بعث األقطاب االقتصادياّة الكربى  استثامر نتائج سياسات الساّ
والطاّفرة البرتولياّة ويف تشجيع بعث الصناعات التاّحويلياّة والتاّعويضياّة 
لتشجيع  أو  األجنبي  االستثامر  قوانني  وإصدار  املستوردة  للمواد 
الصناعات التاّصديرياّة، فضال عن مناخ التفاوض االجتامعي املبني عىل 
"العقود املشرتكة" واالتفاقات املشرتكة يف القطاعني الخاصاّ والعام بني 

الحكومة و"االتحاد".  
تأيت بعد ذلك املرحلة الليربالية املعوملة واالنفتاح االقتصادي، حيث 
القرن  تسعينات  بداية  يف  العاملية  االقتصادية  األزمة  انعكاس  كان 
ة بداية تقلاّص مداخيل الرثوات الباطنية ومنها  املايض ملموسا، وخاصاّ
أيضا يعيش تحواّالت كربى  االتحاد فقد بدأ هو  ا  أماّ النفطية.  الرثوة 
تدعو  داخله مطالب  ارتفعت من  إذ  وتنظيمه،  يف مستوى حركياّته 
الحزب  عن  وقياداته  ة  املسرياّ وهياكله  قراره  استقالل  رضورة  إىل 
الحاكم، وقد وجد هذا املطلب صدى بعد رصاعات داخلية، كانت 
نتيجتها عىل املستوى الوطني أحداث 26 جانفي 1978، والحقا وضعا 

استثنائيا يف فرتة الثامنينات إثر محاكمة أغلب قياداته وسجنها.
املطالب  د  وبتعداّ االجتامعي  بالناّضال  متمياّزة  املرحلة  هذه  كانت 
ل يف الوضع االجتامعي  االقتصادية واالجتامعية والسياسية، لكناّ املتأماّ
بسهولة  يالحظ  أن  ميكنه   2010 انتفاضة  قبل  تونس  يف  يايس  والساّ
أحد  يستطع  مل  ا  رمباّ كبري،  النفجار  ميهاّد  كان  الوضع  هذا  أناّ  كيف 

ات كانت تحيل إىل ذلك.   تحديد زمنه، لكناّ كلاّ املؤرشاّ
الكمية، فإناّ  التنافسية والدراسات  التونيس للقدرة  فبحسب املعهد 
البطالة التي تكون عادة يف أغلب البلدان النامية قليلة االنتشار بني 
الذي  هو  العكس  فإن  شهادات،  عىل  الحاصل  أو  املتعلاّم  الشباب 
حصل يف تونس، حيث انترشت البطالة يف صفوف الشباب مبا يعادل 
ة، كام بينت الدراسة أن سوق التاّشغيل يف تونس  ضعف الناّسبة العاماّ
ة بالحضور املتمياّز للعنرص  تتمياّز بالعدد املرتفع من الشباب وخاصاّ

النسايئ.
للبطالة بني سنوات 2010-2005 مستقرا يف  العام  ل  املعداّ لقد كان 
أصحاب  من  الشباب  بني  قرابة 23%  إىل  ارتفع  لكناّه  حدود 13%، 
الشهادات الجامعية سنة 2010. وتطواّرت نسبة العاطلني عن العمل 
بني حاميل الشهادات الجامعية من %14.4 سنة 2005 إىل 30.9% 
بني  تطور  مقابل  7 سنوات،  نقطة يف   16.5 بزيادة  أي   ،2011 سنة 
الثانوي بـ 2.7 نقطة يف نفس الفرتة،  التعليم  العاطلني من مستوى 
وعالقته  الجامعي  التكوين  بخصوص  سلبية  رسائل  يبعث  وهذا 
بسوق الشغل، وتناقصت باملقابل نسب العاطلني من بني الذين كان 
مستواهم محصورا يف التعليم االبتدايئ يف نفس الفرتة بـ 16 نقطة، 

لتمر النسبة من %48.2 سنة 2005 إىل %28.4 سنة 2011. 
املتأزاّمة  للوضعيات  بالنسبة  دامئا  األمر  كان  ومثلام  الحال  وبطبيعة 
يكون  الحظوظ  والتفاوت يف  الهشاشة  فإن وضع  اقتصاديا واجتامعيا، 
ة أصال، ولذلك نجد املرأة من  وقعه أثقل عىل القطاعات والفئات الهشاّ
تها البطالة أكرث من الرجل، وهي ظاهرة  بني الفئات االجتامعية التي مساّ
تزداد قتامة مع فئة أصحاب الشهادات الجامعية. ومن ناحية أخرى مراّ 
النساء والرجال من 11.3 نقطة سنة 2005 إىل 20 نقطة  الفارق بني 
الشهادات  أصحاب  من  متثاّلن 60%  النساء  أناّ  العلم  مع   ،2011 سنة 

الجامعياّة، ولكناّهن ال ميثاّلن سوى %26 من اليد العاملة النشيطة.

ومع حلول سنة 2011 كانت نسبة العاطلني عن العمل من الشباب 
العاطلني،  جملة  من   88% متثاّل  سنة   35 أعامرهم  تفوق  ال  الذين 
أعامرهم 25 سنة %37 من جملة  تتجاوز  الذين مل  الشباب  وميثاّل 

العاطلني.
 ، وتعود بطالة الشباب إضافة إىل الطاّابع الهيكيل للبطالة بشكل عاماّ
تلك  وخاصة  األسئلة،  من  العديد  يطرح  وهذا  اإلدماج،  عرس  إىل 
املتعلقة باملنظومة التكوينية والتعليمية والشهادات الجامعية فضال 
وال  فيها  توازن  ال  التي  باالتفاقات  وارتباطا  التشغيل  سياسات  عن 
تساوي يف الحظوظ بني تونس من ناحية والبلدان التي ترتبط معها 
باتفاقات رشاكة، عىل غرار ما وقع مع االتحاد األوريب. كام أناّ ما زاد 
يف تعميق انعكاسات أزمة البطالة هو ما شهدته البالد من تفاوت يف 

مستوى توزيع فرص التاّشغيل عىل مختلف الجهات.
إن تطبيق االختيارات الليربالية للدولة التونسية منذ أواخر الثامنينات 
ارتفعت  الذين  األموال  رؤوس  أصحاب  صالح  يف  كان  اليوم  إيل 
فإن  لألجراء  بالنسبة  أما  و1999   1983 بني   % بحوايل5  مداخيلهم 
نصيبهم من الناتج الداخيل الخام تراجع بحوايل %4 ومن املنتظر يف 
ظل الظروف االقتصادية الناتجة عن االنفتاح وكذلك نتيجة للنظرة 
التقليدية للكثري من أصحاب رؤوس األموال للعمل وعالقات اإلنتاج 
يف النظام الرأساميل، فان نصيب األجراء من املتوقع أن يرتاجع سنة 
عىل  املعقولة  الزيادة  من  األعامل  رجال  لتلكؤ  نظرا   2004/2005
مستوى األجور، والتي تتناسب مع الزيادة يف التضخم واألسعار ألن 
ذلك يساهم يف تطور الحركة االقتصادية ويشجع االستهالك الداخيل 
طفيفة  بنسبة  الدولة  نصيب  أيضا  تراجع  وقد  االستثامر،  وبالتايل 

نتيجة للحوافز املقدمة  ألصحاب رؤوس األموال. 
لقد كانت اسرتاتيجيا االتحاد قامئة أساسا عىل مبدأ الحد من اآلثار 
عىل  النيوليربالية  العوملة  وآلثار  العاملي،  البنك  إلمالءات  السلبية 
بالعديد من  العاملة يف تونس، وعىل هذا األساس فانه قام  الطبقة 
التحراّكات واإلرضابات، حيث شهدت سنة 2003 مثال أكرث من 400 
عىل  االقتصادية  التحوالت  لجملة  السلبية  اآلثار  كانت  لقد  إرضابا. 
العامل كبرية، وبرزت خاصة من خالل ارتفاع الضغط الجبايئ عليهم.

من  العديد  عرب  وتحليلها  ترشيحها  تماّ  قد  األوضاع  هذه  كلاّ  إناّ 
بالعديد  باالستعانة  االتاّحاد  أقسام  قامت  وقد  والوسائل،  اآلليات 
العديد  تكوينياّة يف  وندوات وحلقات  دراسات  وأنجزت  الخرباء  من 
من املسائل التي تهماّ الطبقة العاملة وتهتماّ كذلك بظروف الشعب 
املادية وبأهماّ املسائل التي ترمي إىل تجناّب االنفجار االجتامعي، وقد 
كانت تلك الدراسات املعني الكبري لسلطات القرار داخل االتحاد لبناء 
يتعلاّق  ما  الشاملة وخصوصا  بأبعادها  التنمية  مسائل  من  املواقف 

بالفقر والتفاوت االجتامعي وبني جهات البالد. 

متأثاّرا  كان  املرحلة  هذه  يف  املنظاّمة  يقود  كان  الذي  املنطق  إناّ 
لطة  الساّ تنتهجها  كانت  التي  االحتواء  وإرادة  املناورة  بسياسات 
نهاية  وإىل  املايض  القرن  من  السبعينات  عرشياّات  طيلة  الحاكمة 
العرشياّة األوىل من القرن الحادي والعرشين. ورغم ما كان يعيشه يف 
داخله من رصاعات كان محورها يف الغالب استقاللياّة املنظاّمة عن 
لطة القامئة، فقد نباّه االتاّحاد إىل خطورة السياسات املعتمدة من  الساّ
ة إىل ما ميكن أن يحدث من انفجارات بدأت تربز يف  ولة، وخاصاّ الداّ

بؤر مختلفة ومنها الحوض املنجمي بقفصة سنة 2008. 
والكاف  والقرصين  بوزيد  سيدي  يف  االنتفاضة  أحداث  بداية  ومع 
املساعدة عىل  ة  العليا خاصاّ القيادات  املدن األخرى حاولت  وبعض 
لطة، حني  إيجاد حلول لها، وذلك إىل آخر وقت قبل هروب رأس الساّ
جانفي   13 يوم  قرطاج  بقرص  ملقابلته  لالتحاد  العام  األمني  ذهب 

2011، لكناّ حركة الواقع كانت أرسع.

استراتيجيا ما بعد االنتفاضة:
مع 14 جانفي 2011 اتاّخذت اسرتاتيجيا االتاّحاد منحى آخر، فقد كانت 
العديد من قياداته وقواعده منخرطني فيها بل ومن أهماّ من ساهم 
يف تأطري التاّحراّكات الجامهريياّة وألهمها الشعارات التي رفعتها، فقد 
كانت املظاهرات تنطلق من أمام مقراّات االتاّحاد بالجهات، وكانت 
كلاّ الشعارات تقريبا ذات أبعاد اجتامعية وسياسية تتعلاّق بالتاّشغيل، 
فكان  والبطالة.  الفقر  وانتشار  التنمية  وانعدام  الجهوي  وبالتفاوت 
اإلرضاب املعلن ليوم 12 جانفي 2011 الرشارة القادحة لبداية العداّ 

التنازيل لحكم بن عيل يف تونس.
بل  ياسياّة،  الساّ املحطاّات  كلاّ  بن عيل يف  منذ هروب  االتاّحاد  ساهم 
لعلاّه كان افاعل املركزي األبرز فيها، انطالقا من املبادرة ببعث لجان 
لحامية  الوطني  املجلس  تأسيس  يف  املساهمة  ثماّ  املدين،  فاع  الداّ
الثاّورة يوم 11 فيفري 2011، فالهيئة الوطنية لحامية أهداف الثورة 
أفريل  يف  بها  التحق  التي  الدميقراطي  واالنتقال  السيايس  واإلصالح 
انتخابات  من  انطالقا  اليوم،  إىل  محطاّة  أياّة  عن  يغب  ومل   ،2011
املجلس التأسييس يف 2011 إىل االنتخابات الترشيعية والرئاسية نهاية 

ي  2014 وحتاّى تنصيب مختلف الحكومات التي تعاقبت، وإىل ما سماّ
بحكومة الوحدة الوطنياّة األخرية.

تتطلاّب  أخرى  أحيانا  واملحتقنة  أحيانا  رة  املتفجاّ األوضاع  كانت  لقد 
أجلها  من  التي  األهداف  وأناّ  ة  خاصاّ ومفاوضات،  عاجلة  تدخاّالت 
قامت ثورة الشعب يف ديسمرب 2010 ال يزال الكثري منها يف انتظار 
ل العام للبطالة الذي كان بني سنوات 2005-2010  التاّحقاّق. فاملعداّ
مستقرا نسبيا يف حدود %13 صعد إىل أكرث من %18 بعد 14 جانفي 
ل بعد أن ارتفع إىل قرابة %23 بني الشباب  2011. كام أناّ هذا املعداّ
من أصحاب الشهادات الجامعية سنة 2010، وصل إىل أكرث من 29% 
سنة 2011، وبلغت بني أولئك الذين ال تفوق أعامرهم 35 سنة 88% 
من جملة العاطلني، وميثاّل الشباب الذين مل تتجاوز أعامرهم 25 سنة 

%37 من جملة العاطلني.
الجهات،  أيضا  متفاوت  وبشكل   ، اليوم متساّ إىل  تزال  ال  البطالة  إناّ 
فالوسط الغريب والجنوب الرشقي والجنوب الغريب تحوز عىل نسب 

قد تصل إىل ضعف املعدل الوطني للبطالة
وقد مست البطالة املزمنة سنة 2011 أكرث من %41 من العاطلني عن 
العمل يف حني كانت هذه النسبة %35 سنة 2010، وهذا يعداّ من 
سامت هشاشة سوق الشغل والنزوع نحو اإلقصاء والتهميش داخله. 
البطالة املزمنة أمست أقوى  ا األخطر يف هذه املعطيات فهو أناّ  أماّ

نسبا لدى حاميل الشهادات الجامعياّة.
أو  االجتامعية  للفئات  االجتامعي  واإلقصاء  الفقر  ات  مؤرشاّ ا  أماّ
ينتظر منها،  أو مثلام كان  ل تحسنا ملحوظا  فإناّها مل تسجاّ للجهات، 
رغم التاّنبيهات التي ما انفكاّت هيئات االتاّحاد املختلفة تصدرها. لكناّ 
راسات التي تماّ  املفزع يف األمر هو استفحال رقعة الفقر بحسب الداّ
فىل من  ائح الساّ إنجازها والتي بلغت ما يقارب %30 مع تآكل للرشاّ

الطاّبقة الوسطى، والذين أطلق عليهم "طبقة الفقراء الجدد".
وبحسب بيانات منظمة الدفاع عن املستهلك فقد تدهورت املقدرة 
 %  40 بنسبة  املاضية  األربع  السنوات  خالل  للتونسيني  الرشائية 
الغذائية  وخاصة  االستهالكية  املواد  أسعار  يف  مشط  ارتفاع  جراء 
بنسبة 100 % وبلغت يف بعض املواد 200 % جراء انهيار منظومة 
الرقابة اإلدارية و”سطوة” شبكات متخصصة يف االحتكار والتهريب 

واملضاربة وتحكمها يف مسالك التوزيع .
إناّ مقالتنا هذه ال ميكنها أن تتناول كلاّ املعطيات اإلحصائية التفصيلياّة 
املتعلاّقة بالتفاوت بأشكاله وبجيوب الفقر املستمراّة بعد 14 جانفي 
2011 وإىل اليوم، وتواصل وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة 
وكذلك شبكات التواصل االجتامعي ومعهد اإلحصاء والهيئات الرقابية 
من مكواّنات املجتمع املدين يف نرش إحصائياّات تبدو أحيانا متضاربة 
حول أوضاع الفقر واالحتياج والتفاوت االجتامعي والجهوي والتي ال 

تزال حاداّة ونسبها مرتفعة يف كامل أرجاء البالد. 
يف  املركزياّة  األدوار  لعب  عىل  اإلرصار  االتحاد  يواصل  ذلك  ومقابل 
التنظيمية  أوضاعه  دقاّة  رغم  وذلك  األوضاع  بهذه  االرتقاء  محاولة 
الداخلية والهجومات العديدة التي يتعراّض لها من أطراف عديدة، 
تريد أن تزيحه من الساحة ولكناّه ال يزال يرصاّ عىل البقاء ومواصلة 

مشواره الذي بدأه املؤسسون األوائل.
إناّ الوسائل التي طواّرها االتحاد كثرية يف سعيه للمساهمة يف القضاء 
عىل الفقر والتقليص من الفوارق بشكل عام، وقد أضيفت إىل هذه 
اإلنسان  حقوق  وهيئة  املحامني  هيئة  جانب  إىل  تشكيله،  الوسائل 
واتاّحاد أصحاب العمل، إلطار لإلرشاف عىل املراحل االنتقالية التي متراّ 
بها البالد، ومنها مشاركته يف العديد من الهيئات الراّقابياّة والتاّشاورياّة 
األعامل  أصحاب  واتاّحاد  الحكومة  مع  االجتامعي  للعقد  وإمضاؤه 
ومشاركة هياكله يف العديد من املشاريع الوطنياّة والربامج التي ترمي 
إىل  االبتدايئ  من  مبستوياته  والتعليم  الرتبية  منظومات  إصالح  إىل 
العديدة للمساهمة  الته  العلمي، وتدخاّ العايل والبحث  الثاّانوي إىل  
يف حلاّ األزمات التي متراّ بها البالد يف املستويات املالية واالقتصادية 
املركزي  الفاعل  يعداّ  االتاّحاد  يزال  ال  لذلك  ياسياّة.  والساّ واالجتامعية 

األكرب يف حقل الفعل التاّاريخي بتونس إىل يومنا هذا.

قراءة في تجربة االّتحاد العام التونسي للشغل 
في المساهمة في مقاومة الفقر والّثورة

بقلم المنصف القابسي *
* أستاذ جامعي بقسم علم االجتامع

كاتب عاّم الّنقابة األساسّية ألساتذة كلّية 
اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس

اليوم أن ينكر أّن ما وقع  ليس بإمكان أحد 
انتفاضة 17 ديسمرب 2010/14  يف تونس خالل 
عىل  االجتامعي  الرّّد  من  نوعا  كان   2011 جانفي 
أيديولوجيا الّنمو التي طاملا رّوج لها كبار منظّري الليربالية وخرباء البنوك العاملّية، 
والتي أهملت طيلة عقود مسألة الّتنمية البرشية يف مستوياتها وأبعادها الّشاملة 
نفسه  هو  »املعجزة«  بلد  يكون  أن  الكربى  املفارقات  من  ولكن  واملستدامة. 
عاّم  الحقيقة سوى كشف  يكن يف  مل  الكربى، وهو  العربّية  االنتفاضات  منطلق 
كان مخفّيا وراء ستار »وهم املعجزة«. لقد انكشفت بالفعل أشكال عديدة من 
التفاوت والالمساواة يف منوال التنمية املعتمد واملصادق عليه، من ذلك االرتفاع 
الكبري يف نسب الفقر والبطالة والّتهميش واالستبعاد االجتامعي التي مّست فئات 
واسعة من الّسكّان، وعىل رأسها فئة الّشباب، فضال عن تهميش/استبعاد مناطق 
كاملة يف دواخل البالد، مقابل تركيز كبري عىل إمناء الرّشيط الّساحيل، بحيث مل 
تشهد السياسة االقتصادية تغرّيا كبريا عىل ما كانت عليه زمن االستعامر الفرنيس 

املبارش للبالد.

ومنذ تأسيسه في 20 جانفي 1946، لم يتوان 
االّتحاد عن طرح مسألة الّتفاوت، فقد نجح 

حّشاد في استمالة العّمال الّتونسيين على 
قاعدة االحتجاج على التمييز الذي كانوا يعانون 

منه صلب النقابات الفرنسية وخاصة منها 
السي جي تي CGT، والذي جعل هؤالء العمال 

التونسيين متقّدمين في النضاالت ومتأّخرين 
في رواتبهم وامتيازاتهم. 
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في  متجذرا  أمرا  المدنية  المسألة  اعتبار  يمكن  هل 
ثقافة التونسيات والتونسيين؟

بها.  التدرج  و  اإلجابة  تأطري  ممن  بد  ال  لكن  صعب  سؤال   
ارتبط  أمر  فالتمدن  املجتمعات  كل  يف  قدمية  املدنية  الظاهرة 
والبونيقي  األمازيغي  مباضيها  وتونس  العريقة  الحضارات  بكل 
والروماين والعريب اإلسالمي عرفت إرثا مدنيا. نحن أقدم بلد عرف 
لينظم حياة  القرطاجي و دستور آنذاك جاء  الدستور يف العرص 
املدينة و الدولة يف القرطاج وسن حسب املؤرخني قوانني التعامل 
ووافد  مستحدث  جديد  أمر  املدنية  أن  البعض  ويعتقد  املدين. 
قلة  بسبب  الطريقة  بهذه  يخمن  مغلوط، هناك من  أمر  وهذا 
الدراية حتى ال نقول بسبب الجهل، وهؤالء ميكن أن يستوعبوا أن 
الثقافة املدنية هي تراكم يحدث بني األزمان ويف املجتمعات ثم 
يتطور وتونس عرفت هذه الظاهرة. ففي عهد الحضور الروماين 
انترشت الثقافة البلدية وهذا أمر مدين و يف عهد األغالبة انترشت 
ثقافة الدواوين وتأسست بيت الحكمة، وخالل العهد الحسيني 
ينمي  أن  حاول  العربية  بالبلدان  دستور  أول  بتونس  تأسس 
بلدية  أول  وتأسست  الضمور.  من  بيشء  ولو  املدنية  مكاسب 
يف الحارضة تونس سنة 1958 و تم إلغاء العبودية عىل مراحل 
بني  يساوي  الذي  اآلمان  عهد  إعالن  تم  و   1848 و   1842 بني 
رعايا البالد وال يفرق بينهم بسبب الدين أو اللون أو املذهب أو 
اللسان. واضح إذا أن املدنية مل تأتنا يف علب جاهزة و مستوردة 

و  لها جذورها  بل  األخرية  السنوات  يف 
ال ضري أن نقتبس القيم اإلنسانية مثل 
املدنية ألننا كتونسيني وعرب ومسلمني 
ومتوسطيني أسهمنا يف حقبات سابقة يف 
تصدير األفكار والقيم الجديدة وبالتايل 
دون  و  نستورد  أن  ميكن  صدرنا  مثلام 

عقد.

ما هو أثر اإلرث المدني الوطني 
التي  التغيرات  في  واإلنساني 
السنوات  خالل  تونس  عاشتها 

األخيرة؟
مجلة  فلوال  صامد  و  واضح  إرث  إنه  
البعض  لقام  مثال  الشخصية  األحوال 
و  املجتمع  رؤوس  عىل  السقف  بهدم 
التابعة  مرتبة  إىل  املرأة  إعادة  لتمت 

الدولة  ألغتها  التي  األوقاف  منظومة  إعادة  لتم  و  املكملة  أو 
العامة( و سنة 1957  األوقاف   ( املستقلة سنة 1956  التونسية 

األوقاف الخاصة ولتمت إعادة التعليم الديني.
 وإىل اليوم مل ييأس هؤالء فقد ألغموا رياض األطفال و حولوها 
إىل آالت لتفريخ التعصب منذ الصغر، فهل يعقل أن تتنقب طفلة 
واملدنية  التمدن  من  الثأر  تريد  التي  القوى  هذه  سنني؟  الربع 
باسم األصالة تارة واملحافظة طورا مل تيأس. و كم يقف وراءها 

الذين ال يرغبون يف املدنية  النفطي"  "الورع  خاصة من منظري 
"كفر"  كبلد  تونس  القرضاوي  مرشدهم  غرار  عىل  يصنفون  و 
والحال أن تونس هي بلد االعتدال وبلد التنوير التي أنجبت ابن 
العزيز  وعبد  والبشري صفر  الدين  عثامنة وخري  خلدون وعزيزة 
الثعالبي والطاهر بن عاشور وأبو القاسم الشايب والطاهر الحداد 
الشيخ. بن  وتوحيدة  بورقيبة  والحبيب  الحامي  عىل   ومحمد 

هذا اإلرث امتد ليصل إىل تأسيس أول رابطة للدفاع عن حقوق 
اإلنسان يف العامل العريب 1977 وقد لعبت دورا كبريا يف التعريف 
بقضايا اإلنسان و حقوقه وفيها مترن الكثري عىل حقوق اإلنسان 
وخلعوا بيسارهم وميينهم جبة التحزب وااليدولوجيا وانهمكوا يف 
البناء املدين. كل هذا ساعد عىل مزيد 

بلورة البناء املدين يف تونس. 
نحن لنا أقوى مجتمع مدين يف إفريقيا 
والعامل العريب ولهذا ورغم الصعوبات 
فإن االنتقال الدميقراطي نجح وال زال 

سينجح بسب هذا اإلرث والرتاكم.

هل يمكننا الحديث عن حركة 
اليوم؟ تونس  في   مدنية 

قدمتها  محارضة  يف  ذكرين  سؤالك   
سنة 2011 يف عدة مدن ومنابر حول 
الحركة  تونس.  يف  املدين  البناء  تاريخ 
ما  وتغيري  عريقة  تونس  يف  املدنية 
فرصة  من  مكنها   2011 جانفي  بعد 
أن  ننىس  ال  بدائلها  لفرض  حقيقة 
والحفاظ  الدميقراطي  )االنتقال  هيئة 
عىل مكاسب الثورة( اسمها طويل و يختزلها البعض يف هيأة ابن 
عاشور كانت متكونة أساسا من ممثيل الحركة املدنية وعطاؤها 
عندي كان أفضل من عطاء املجلس التأسييس املنتخب، والفرق 
كامن يف نوعية العنارص ومستواها املدين والثقايف. وأنا ال أشكك 
يف رشعية التأسيسيني فمن ضمنهم عديد النابهني لكن فيهم من 
كان عىل مشارف الجهل السيايس واملدين وهذا قالته العامة قبل 
الخاصة. ولو عهد لهيأة بن عاشور كتابة الدستور ألمتته يف 3 أشهر 

ولكان أفضل من الحايل، علام وأناّ الدستور الحايل مرشف ملدنيتنا 
التونسية لكن كلفته كانت باهظة وباهظة جدا.

بماذا يتمّيز الحراك المدني التونسي؟
يعرف  وأحيانا  التمدد  مرحلة  يف  مازال  تونس  يف  املدين  الحراك 
له  وليست  االرتكاسية  الفعل  ردود  يف  يتوغل  ألنه  االنكامش 
اسرتاتيجيات عرصية طويلة املدى كذلك مل يعرف النسيج املدين 
الجميع  أن  والحال  املدنيني"  "الشيوخ  بيد  الهياكل  فكل  تشبيبا 
االجتامعي  املنتدى  يف  إال  الشباب  أر  مل  الشباب  عن  يتحدث 
جديد هو  ما  بكل  القدامى  ميسك  ذلك  عدى   ) الفوروم   ( 

وتحديد  تعريفه  عىل  فلنتفق  املدين  بالبناء  نرتقي  أن  أردنا  إذا 
عامة  تحمي  سلطة  يخلق  مجتمع  هو  املدين  املجتمع  أدوراه. 
تطورنا  الصدد  هذا  يف  السائدة.  السلطة  تسلاّط  من  املجتمع 
والحزب-الدولة  الفردي  الحكم  وبعهود  السابق  بالزمن  مقارنة 
لكن أغلب الفاعلني يف الحراك املدين مشدودين بشدة وباستنفار 
بني  الفصل  ويرفضون  والسياسية  األيديولوجية  دكاكينهم  إىل 
والفئوي،  األيديولوجي  بني  الفصل  ويرفضون  واملدين  السيايس 
وبني العمومي املدين املشرتك، واألخطر واألنىك أن العديد اليوم 
يقرع الطبول إليهامنا بأن الديكتاتورية أصلح لنا وميجدون العهد 
يف  حبا  ليس  تونس  يف  باالنقالبات  يحلم  من  هناك  بل  األسبق 
املستبد. وما زال  الرضوخ و طاعة  االستقرار بل حنينا إىل جبلاّة 

أمام بناة البديل املدين واالجتامعي كثري من العمل والبذل.

المدني  لـ"المجتمع  الرئيسية  المهام  هي  ما 
التونسي" واألولويات التي يجب أن يشتغل عليها؟

املدين  النسيج  تفعيل  مزيد  وهي  معروفة  املدين  املجتمع  مهام 
وكفانا من التأسيس. واملهم هو التفعيل ونرش املنظومة املدنية. 
ولألسف مازال األمر مقترصا عل الحوارض الكربى والفئات املثقفة 
املرفهة نسبيا، فكلام توغلنا يف االتجاه املخالف لألرياف واملناطق 
العميقة والفئات الشعبية غاب أو خفت الحضور املدين وغابت 
ثقافة البناء املدين. وهذه أولوية األولويات، ثم ال بد من تأصيل 
هذا البناء و إظهاره بأنه تونيس صميم رغم أنه من رحم الجامعة 

اإلنسانية.

تكريس  في  الدولة  دور  هو  ما 
اإلنسان  وحقوق  المواطنة  مبادئ 

وتكريس المبادئ المدنية؟
للدولة  الرئييس  الدور  يكون  أن  يجب  ال 
االكتفاء بالجرب املمدد يف أوراق الدستور. ال 
البناء  ترسيخ  ملزيد  القوانني  تفعيل  من  بد 
املدين و خاصة نرش منظومة تربوية وثقافية 
آخر  يف  الدولة  وما  القناعة  هذه  تكرس 
نسيج  فهي  علويا هالميا،  أمرا  ليست  األمر 
التي بإمكانها  الفاعلة واملؤسسة  القوى  من 

التخطيط وخاصة التنفيذ برسعة وبيرس.

 دولتنا عريقة وقدمية وهي متر حاليا بحالة 
"خفوت" نسبي ولكنها رغم كل الصعوبات 
والقارئ  والتمدن،  للمدنية  راعية  زالت  ال 
والدولة.  الُحكومة  بني  طبعا  يفرق  الكريم 
من  أو  الحالية  سواء  ذاتها  الحكومة  ولكن 
سبقها من حكومات حاولت دوما املحافظة 
رغم  املدين  للبناء  الرئيسية  املكاسب  عىل 
الوراء  إىل  والشد  املبطاّن  الطعن  محاوالت 
ولكن املجهود يجب أن يتواصل ويتضاعف 
حتى نصل بر األمان ونحقق الدولة املدنية 

الدميقراطية االجتامعية.

في  فعال  بدأنا  أننا  تعتقد  هل 
المدنية  الجمهورية  تأسيس 

والديمقراطية؟
وأحيانا  برسعة  أحيانا  السري  نواصل  مازلنا 
نتعرث ونسري الهوينا. ليس من السهل إشاعة 
مازالت  بالد  يف  واملدنية  الجمهورية  ثقافة 
الجهل  طاعون  الفقر.  و  الجهل  من  تعاين 
ألنه  بناء  كل  يدمر  أن  ميكن  الفقر  ووباء 
يتيح املجال أمام "التعمية" والتظليل ورشاء 
فاتك  سم  وهذا  برسعة.  واألصوات  الذمم 
الجمهورية  وبثقافة  العرصي  املدين  بالبناء 

والدميقراطية وحقوق اإلنسان.

مدنّية  تهّدد  التي  األخطار  ماهي   
الدولة التونسّية؟

عىل  أحيانا  خارجية  هي  عديدة  األخطار 
تأتينا "بالويها" من  القريبة وأحيانا  الحدود 
أصقاعستان(  )من  بعيدة  وأصقاع  حدود 
منارة  دوما  كانت  التي  تونس  أن  تصوروا 
قوافل  انترشت  منها  والتي  والثقافة  للعلم 
نرش الدين السمح والتقاليد الرائدة تستقبل 
رموز الشعوذة والدجل وتفرش لهم السجاد 
األحمر حتى يف قرص الرئاسة ليعطوا الناشئة 
املنقذ  بصورة  معنا  ويتعاملون  دروسا 
وواضح  محدق  خطر  هذا  الظالل/  من 
من  الداخل  من  وهناك  الباب  عىل  وهو 
 يحاولون مساعدته عىل فتح القفل للتسلل.
من  يأتينا  الخطر  أسلفت  كام  الداخل  يف 
الجهل والفقر. والفقر ليس فقط فقرا ماديا 
بد  ال  وللتصدي  ولذلك  وثقايف.  معنوي  بل 
التعليم  ونرش  الثقايف  البذل  تكثيف  من 

العرصي املدين والحدايث. لكن لألسف يغلب 
االرتجال عىل مشاريع إصالحاتنا يف التعليم 
االتجاه  يف  نسري  ال  أننا  ولتعرف  والثقافة. 
امليزانية  حجم  يف  وتفرسوا  انظروا  الصحيح 
فبقدر  والتعليم،  وللرتبية  للثقافة  املرصودة 
العزم تأيت العزائم وال ميكن أن نطري بجناح 

منتوف.

األكاديمية  المؤسسة  دور  هو  ما 
فاعلة  مدنية  حركة  بناء  في 

ومؤثرة وقادرة على التغيير؟
عن  معزولة  غري  األكادميية  املؤسسة 
العكس  بل  املجتمع،  وحراك  البالد  واقع 
أنصار  من  مستهدفة  مؤسسة  أكرب  كانت 
يف  رحالهم  الذين حطوا  داعش  و  الرشيعة 
خيامهم  ونصبوا   2012 سنة  املؤسسات  كل 
الدعوية وأعالمهم السود وثقافتهم العنيفة 
يف كل شرب من حرم الجامعة وداسوا حرمتها. 
طبعا الذين نفذوا هم أداة تنفيذ رمبا تلذذ 
أغلبهم  لكن  طيشا  العريف  بالزواج  بعضهم 
نالوا األموال والوعود إن مل يكن بالطأمنينة 
الجامعة  فبالجنة والفردوس. مرت  الروحية 
واملؤسسات األكادميية بامتحان عسري ووقف 
أغلب الجامعيني النابهني من أساتذة و طلبة 
لحامية  العملة  وحتى  وتقنيني  إداريني  و 
من  بد  ال  واليوم  مكسب وطني وحضاري. 
النوادي  عمل  وتكثيف  األمام  إىل  امليض 
بد  وال  العليا  واملعاهد  الكليات  يف  املدنية 
اليتيمة لحقوق  أال نكتفي بتلك السويعات 
اإلنسان التي يدرسها البعض لنيل األعداد بل 
ال بد من مامرسة حقوق اإلنسان واالبتعاد 

عن الفئوية والجهوية.

 العديد من مبيتاتنا ومدارجنا ال زالت تعاين 
من فريوس الجهوية والتعصب. اسألوا علامء 
الجدران  يف  يكتب  عام  امليدانيني  االجتامع 

والطاوالت،أمور ال تصدق. 
يف  املدنية  الثقافة  مستوى  رفع  من  بد  ال 
يف  دراّس  من  كل  وليس  األكادميي  الفضاء 
البعض هو  أكادميي  بالرضورة  الجامعة هو 
مجرد موظف يشتغل بالتدريس يف الجامعة 
لنيل املرتب وال يبحث عن صيانة علمه أو 
تطوير بيداغوجيته، وفاقد اليشء ال يعطيه. 

لكن من حسن الحظ ليسوا أكرثية.

االلتجاء  يستوجب  التونيس  املدين  املجتمع  وواقع  املدنّية  سؤال  يف  البحث  إّن 
التقييم  وأدوات  بالسياقات  واملعرفة  الشاملة  الرؤية  عىل  القدرة  لهم  من  إىل 

والتحليل.
رئيس جامعة صفاقس،  املكني،  الواحد  عبد  األستاذ  املدنية"  "الجريدة  حاورت 
ارتباطا بهذا املحور حّتى توّفر فرصة جديدة لقراءة "الواقع املدين" من وجهة نظر 

جامعّي ومساهم يف الفعل والنضال املدين واالجتامعي.
عبد الواحد املكني يقّدم قراءته وموقفه بشكل واضح، وحاجتنا إىل هذا رضوريّة 
وملّحة، حيث يساهم األكادميي يف التنوير من مختلف األبواب واعيا مبا يستوجبه 
كّل سياق أو إطار. وكالمه هنا مناسب للحديث الصحفي عىل لسان األكادميي : 

بسيط وعميق.   

بقلم  المختار المختاري          
العنرص  انخراط  بدايات  منذ 
النقايب  العمل  يف  التونيس 
مرتبطة  بداياته  كانت  الذي 
بالوجود االستعامري واألقليات 
من الجاليات األوربية التي كانت 
مساهمة  كانت  وفلكه.  ظلّه  يف  تعيش 
طرائق  عىل  مترينا  تعّد  التونسيني  النقابني  ومشاركة 
تستهدفونها  التي  املطالب  وإنفاذ  والتشكّل  التنظيم 
ويناضلون من أجل بلوغها وهذه املطالب ليس فقط طلبا 
أيضا  هي  بل  واملستعمر  التونيس  العامل  بني  للمساواة 
مطالب تحمي الشغالني من الفقر والتهميش الذي سطره 
له املستعمر ليكون املستنقع الذي يغرقه فيه حفاظا عىل 

مكاسبه وموقعه عىل األرض كحاكم فعيّل مطلق.

وبظهور الحراك الفكري السيايس )ولو بطابع نقيل مرتبط 
بالرضورة بحثا عن رشعية الكينونة البدايات( برز العمل 
واملعاكس  املغاير  االتجاه  ذي  الوطني  التونيس  النقايب 
حتى لسابقه عىل امليدان فنشهد التشكيل النقايب بقيادة 
بتوجهها  يت(  جي.  )اليس.  ورفاقه.  الحامي  عيل  محمد 
االشرتايك الواضح والرصيح واملبارش كشكل للنضال النقايب 
والنضال  الحراك  دفاّة  يوجه  اقتصادي  بخيار  االجتامعي 
النقايب يف جملة خياراته للملفات التي سيتخذها مدخال 
يرفد  وفكرا  نهجا  متثل  والتي  النقايب  لنضاله  وموضوعا 
ويسند األصل ويوجهه واألصل فيه عنرص وحيد هو إبعاد 
شعب  عن  واإلقصاء  والتهميش  والتجهيل  التفقري  شبح 

كادح مستعمر.
قادت  التي  ذاتها  الفكرياّة  والتوجهات  الخيارات  هذه 
النقابات  الشهيد فرحات حشاد إىل وجهة )السيزل( أي 
الحراّة كخيار للسند يكسبه مرشوعياّة التحرك يف الفضاء 
ة  عداّ متفواّق  غاصب  مستعمر  ضد  ويسنده  العاملي 
باركه  الذي  االختيار  هذا  خالل  ومن  وعددا.  وعتادا 
بورقيبة وسعى إليه بشكل مبارش وموازي ليضمن للحركة 
امليدان ضد خصومه  عىل  تفوقا  يقودها  التي  التحررية 
التونسيني من جهة ومن جهة ثانية يكون وجهة الحوار 
الرسمياّ  والناطق  للتفاوض  املستعمر  قيادات  ومقصد 
والوحيد للشعب التونيس املستعمر واملغتصب الحقوق 

والرزق.
وكان حتى اللحظة حراك النقابة )املمثلة يف االتحاد العام 
التونيس للشغل بقيادة فرحات حشاد( يجمع يف نضاالته 
الشغيلة  من  منظوريه  لصالح  النقابية  املطلبية  بني 
يف  تصباّ  وكلها  املستعمر.  ضداّ  النضال  وبني  التونسيني 
عنرص ووعاء واحد وهو حامية الشعب الكادح من شبح 
الفقر والجوع والخصاصة التي تسمح بالكثري من التحلل 
والتفسخ واإلنبتات الذي يؤثر اجتامعيا عىل كافة مناحي 
الحياة  عن  إقصائه  مثة  ومن  التهميش  وأهمها  الحياة 

العامة بتعلاّة الجهل..
بعد االستقالل البورقيبي من الطبيعي أن يحدث تحواّل 
يف العمل النقايب إذ أن الطرف املقابل تحواّل من مستعمر 
لتسويات  يحتاج  الشغالني  واقع  وأن  تونيس  حكم  إىل 
برزت  لذلك  وأزماتها  املراحل بني تحسنها  بتطور  تتطور 
قيادات نقابية من جيل املتعلمني املحرزين عىل شهادات 
علمية وكفاءات فكرية وخربات ميدانية دفعت بالعمل 
النقايب  للعمل  حديثة  ومفاهيم  جديد  طور  اىل  النقايب 
يسهم  بل  باملطالبة  يكتفي  ال  والذي  والفاعل  املساهم 
أيضا وبقدرة فائقة يف تطوير مكاسب الوطن االقتصادية 
مبطالب  الشغيلة  عيش  مستوى  رفع  من  يتمكن  حتى 
القدرة  الواقع والعرص ومتطلبات حامية  منطقية تساير 
التهميش  ومنه  والتفقري  الفقر  شبح  الستبعاد  الرشائياّة 
واإلقصاء حتى يتمكن الحاكم املطلق من فرض طقوسه 
استغالل  من  بالطه  عبيد  ومامرسات  وشهوات  ورغبات 

له  ليزينوا  بالحاكم  واستفرادهم  السلطة  من  قربهم 
خيارات تضمن لهم تكديس الرثوة الوطنية يف حساباتهم 
وجهالة  بجهل  يديرونها  التي  املوز  سياسات  ومزارع 
ويستبعدون ويقصون الشعب صاحب إنتاج الرثوة وسيد 
الرثوة الذي يجتهد ليبلغ أقصاها حتى يتمكن من تطوير 
للقادم جيال مكتسب  حياته ومهاراته ومعارفه ويؤسس 
منه  تنهب  التي  الرضائب  خالل  من  والعلوم  للمعرفة 
املستندة  املالكة  واألرس  الحاشية  إمرباطوريات  لتأسيس 
عىل حكم الجهات املنحدرة منها ومن تواطأ معها تزلفا 
ومتسحا عىل األعتاب لينال نصيبا من دم ورغيف الفقراء 

. الكادحني بغري وجه حقاّ
معضالت  النقايب  العمل  جابه  املنطلقات  هذه  ومن 
متطلبات  حسب  وجذب  شداّ  بني  مبراوحة  )ولو  عرصه 
جملة  سماّ  دساّ  يف  الحاكم  أفلح  الذي  اليشء  املرحلة 
القيادات  الهوة بني  نقاط االستفهام املضادة حتى يحفر 
أخرى  وأحيانا  تارة.  الرصاع  أشكال  من  كشكل  والقواعد 
الفيصل  يكون الصدام بكافة وسائله وكامل أسلحته هو 
ظاهره  الذي  الحراك  رصاع  األقوى  مبنطق  يحسم  الذي 
اجتامعية  اقتصادية  فكرية  خيارات  باطنه  بينام  مطلبي 
من  الشغيلة  حامية  الرئييس  هدفها  مؤسسة  ثقافية 

التفقري والتهميش واإلقصاء والتجهيل (.
والتجريب  املرونة  ببعض  يتسم  بورقيبة  عهد  كان  ولنئ 
الذي أتاح )املثال الذي نتخذه يف مقالنا هذا عالمة فارقة 
البحت  املطلبي  من  املتحواّل  التونيس  النقايب  النضال  يف 
تضمن  اقتصادية  لسياسة  والراسم  املخطط  املساهم  إىل 
األهداف الوطنية للشعب الكادح والرافعة لرايات تحدي 
قانون  تسطر  بل  واإلقصاء  والتهميش  والتجهيل  التفقري 
لتحدي  والرافع  الباين  الوطني  الفاعل  والتحرك  املشاركة 
ضد  العاملية  القوى  ورصاع  والحداثة  والتطور  التقدم 
ومصري  وقوت  برزق  والنهابة  الرساق  واستفراد  تغول 
كوين  أرحب  أفق  نحو  والتقدم  الصعود  يروم  شعب 
إنساين كذا كان الهدف األسمى( للمناضل النقايب الشاب 
واملخطط  املرشوع  صاحب  صالح’  بن  ‘أحمد  املتحمس 
الخمس  بلغ  وزر  ل  يتحماّ والذي  اجتامعي   – اإلقتصا 
أنها مرتابطة  حقائب وزارياّة لو استنرصنا ترابطها سنجد 
التخطيط والنتائج والذي أقنع بها بورقيبة الطامح كعادته 
البتالع الخصوم صورة وأفكارا وتاريخا ليكون هو صاحب 
شعب  عىل  الفضل  وصاحب  واملخطط  والنظرة  الفكرة 
مستغبى نتيجة جهل متفاقم ومؤسس عىل قاعدة الوالء 
الحاكم  حاشية  من  الخصوم  عىل  سهل  لذلك  املطلق. 
املريض ليس جسديا فقط بل وروحيا بعد متكن الفكري 
تونس  بأن  قناعة  أكرث  أصبح  إذ  وشخصه.  من شخصيته 

كلها مبن فيها وما عليها ملك لبنانه يأمرها كن تكون.
وبذلك مل يتعب وال حتى يتكدر مرتزقة البالط من تركة 
الباي إىل تركة الحزب البورقيبي ومن خلفهم جيش الجهة 
عالمة  تكون  كانت  وطنية  بتجربة  اإلطاحة  يف  وتباّعهم 
فارقة مضيئة يف تاريخ تونس عىل ما هي عليه من نقائص 

وما ميكن أن نجادلها فيه اليوم من هنات وتنازالت.
مدى  عىل  للتدليل  ولكن  اعتباطا  هذا  مثالنا  نتخذ  ومل 
ونهجا  وخيارا  وجهة  تأسيس  يف  النقابيني  مساهامت 
مغاير يحمي الشعب الكادح بالفكر والساعد من التفقري 

والتجهيل والتهميش واإلقصاء.
لكن يف ظلاّ وجود القاعدة السياسية ‘العيص والجزرة’ ويف 
ظلاّ امتالك السلطة الحاكمة ليس لسلطة القرار فقط بل 
)مرتزقة  عرب جيشني  وتنفيذه  إنفاذه  سلطة  هو  األدهى 
امللك  حاشية  من  أسيادهم  موائد  فتات  من  يتمعشون 
والتشويه  اللصيقة  والرقابة  والرتهيب  اإلشاعة  يؤثثون 
الذي  من  جيش  تفاصيلها  تنفيذ  يتماّ  والتي  والوشاية( 
أسس لهم بورقيبة ومن خلفه حتى يوم الناس األمن ومنه 
رغم  باطنه  كذلك  يزال  وال  الدولة  )أمن  يسمى  كان  ما 

االختالف الظاهر شكال(.   

ورقات من تاريخ نضال نقابي فكري مؤسس عبد الواحد املكني لـ »الجريدة املدنية«

 القوى التي تريد الثأر من التمدن والمدنية باسم 
األصالة تارة والمحافظة طورا لم تيأس

 العديد اليوم يقرع الطبول 
إليهامنا بأن الديكتاتورية 
أصلح لنا ويمجدون العهد 

األسبق بل هناك من يحلم 
باالنقالبات في تونس 

ليس حبا في االستقرار بل 
حنينا إلى جبّلة الرضوخ 

وطاعة المستبد

 األخطار عديدة هي 
خارجية أحيانا على 

الحدود القريبة وأحيانا 
تأتينا »بالويها« من 
من »أصقاعستان«

 الدستور الحالي مشرف 
لمدنيتنا التونسية لكن 
كلفته كانت باهظة جدا
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ببداية  اتسم  واجتامعي،  اقتصادي  ظرف  يف  بدوره  فيتنزل   ،1984 تقرير  أما 
اجتامعية  أزمة  من  عنه  انجر  وما  تونس،  يف  الليربايل  االقتصادي  الخيار  تأزم 
)أحداث الخبز يف جانفي 1984(، وكذلك إثر اإلجراءات التي اتخذتها حكومة 
 ،2001 تقرير  صدور  ويأيت  الهيكيل،  اإلصالح  مرحلة  إىل  وصوال  مزايل  محمد 
إثر التغريات العميقة يف السياسة االقتصادية للدولة، التي انخرطت كام يقول 
التقرير يف اتفاقية الرشاكة مع االتحاد األورويب، وكذلك يف سياق العوملة، وما 
الخوض يف  تأثريات عميقة عىل االقتصاد واملجتمع يف تونس. وقبل  لذلك من 
هذا املوضوع، البد من اإلشارة إىل أنه وقعت دراسة هذه املسألة من قبل بعض 
املؤرخني وغريهم، وخاصة الربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد الذي عرض 
بانجازه، وميكن عىل  التي حفت  التعريف به وبالظروف  إذ وقع  سنة 1956، 
املؤرخني  الدراسات: فمن  البعض من هذه  إىل  اإلشارة  الحرص  ال  الذكر  سبيل 
مثال نذكر، دراسة الحبيب بلعيد1، وعبد السالم بن حميدة2، وعدنان املنرص3، 
عيل  محمد  النقابيني  ومن  معىل5.  منصور  السياسيني  ومن  شاطر4،  وخليفة 
املؤدب6، وبوبكر عزيز اللطيف7، وغريهم كثري، غري أن أغلبها توقفت عند حدود 
التقارير  كل  البحث يف  يحاول  أنه  العمل هو  فميزة هذا  ولذلك  سنة 1956، 
اإلشكالية  ميثل  ما  وهو   .2001 و   1951 بني  االتحاد  صاغها  التي  االقتصادية 
الرئيسية، ويف إطارها تطرح عدة تساؤالت ومن بينها التساؤلني التاليني: ماهو 
التوجه العام الذي تدفع باتجاهه املنظمة النقابية يف الجانب االقتصادي منذ 

1956؟،  وما هي عالقة برامج اإلتحاد بالسياسة االقتصادية للدولة؟

دوافع انجاز برامج اقتصادية
عرب النقابيون منذ تأسيس االتحاد سنة 1946، عن اهتاممهم باملسألة االقتصادية، 
والتي  فيها،  يخوض  التي  االجتامعية  باملسألة  مبارشة  عالقة  وأنها عىل  خاصة 
كانت متس بشكل أو بآخر األطراف التي يتوىل الدفاع عنها، أي العامل، وهي 
أيضا يف عالقة مع املسألة الوطنية، وبصفة عامة كانت هناك صعوبة يف الفصل 
النقايب، وقد فرض االتحاد وجوده عىل السلطة  النضال  الثالثة يف  بني املسائل 
االستعامرية، واستطاع أن يكون مكونا أساسيا يف اللجان الحكومية التي تناقش 
عمل  حيث  واألسعار"،  األجور  "لجنة  مثل  واالقتصادية  االجتامعية  املسائل 
املسائل  بعض  يف  نظره  وجهة  وفرض  الحكومية،  الربامج  لبعض  التصدي  عىل 
مثل ربط األسعار باألجور سنة 19478، ومنذ 1951، تطور االهتامم بالجانب 
االقتصادي من قبل االتحاد العام التونيس للشغل، إذ قدم وثيقة عنوانها "مسائل 
اجتامعية" )Problèmes Sociaux( 9، وقد جاء يف مقدمتها إشارة إىل الدوافع 
واالجتامعية،  االقتصادية  املسألة  يف  الخوض  عىل  يقدم  االتحاد  جعلت  التي 
وهي إنارة الرأي العام العاملي مبا تواجهه الشعوب املستعمرة: " يهدف االتحاد 
 Belaïd )H(, La Crise de l’autonomie syndicale au Maghreb (1956 - 1965), de l’alliance  1
 avec les partis nationaux au contrôle par les Etats indépendantes. Thèse pour Doctorat
III eme cycle. Université de Paris I, Année Universitaire 1981 – 1982, p 105 - 115

2   ابن حميدة، الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس 1924 - 1956، ترجمة جامعية، دار محمد 
عيل الحامي، تونس، 1984

ن1924 –  3
1978، املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب، تونس، 2010

4  Chater (K), Tahar ben  Ammar, 1889 – 1985,Tunis, Editions Nirvana, 2010
5  Moalla (M), L’Etat tunisien et l’indépendance, Cérès Production, Tunis, 1992

6   املؤدب )محمد عيل(، الزعيم النقايب أحمد التلييل، كفاح ومواقف، تونس، دراسات نقابية، 1977
7  Azaeiz (B – L), Tels Syndicalistes, Tels syndicats.1ère partie 1900 – 1970, Editions. 
IMP. Tunis – Carthage, 1980,

8   بلهادي )عبد املجيد(، فرحات حشاد نضال ومواقف نضالية 1945 – 1952، املعهد العايل لتاريخ 
الحركة الوطنية، جامعة منوبة، تونس، 2013، ص

9  Union Générale Tunisienne du Travail, Problèmes Sociaux en Tunisie, Edition de La 
Commission des Etudes et de Propagande de L’UGTT, 1951.

العام التونيس للشغل بتقدميه لهذه الوثيقة، بأن يضع أمام الرأي العام العاملي 
إدارة  التي ال متلك حق  الشعوب  التي تواجهها  الحقيقية  املشاكل االجتامعية 
مصريها مثل الشعب التونيس"10، واالتحاد يريد من خالل هذه الوثيقة، أيضا 
أن يكون منظمة بناءة من خالل املساهمة يف تشخيص املشاكل والصعوبات 

التي تواجه البالد التونسية، وكذلك من خالل تقديم حلول لها11.
يف  االتحاد،  مساهمة  تنقطع  مل  االستقالل،  عىل  التونسية  البالد  حصول  وإثر 
هذه املسألة، فقد توىل النقابيون رئاسة اللجنة االقتصادية خالل مؤمتر الحزب 
الحر الدستوري التونيس املنعقد بصفاقس يف نوفمرب 1955، وقدم االتحاد خالل 
مؤمتره  السادس املنعقد بني 20 و 23 سبتمرب 1956، برنامجا اقتصاديا واجتامعيا، 
ذكر يف مقدمته األسباب التي دفعت املنظمة إىل الخوض يف املسالة االقتصادية 
إثر االستقالل، وهي أن الحكومة التونسية الجديدة مل تظهر أي استعداد للقطع 
مع السياسة االقتصادية التي كانت متبعة يف الفرتة االستعامرية، وهي سياسة 
موجهة لخدمة الرأسامليني بدرجة أوىل، وهو ما فرض عليه التدخل خاصة وأن 
ومنظامته  التونيس  الشعب  أطياف  مختلف  جهود  نضال  مثرة  كان  االستقالل 
التنبيه عىل  واجبه  فمن  وبالتايل  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  مقدمتها  ويف 
السياسيني، وتوجيههم نحو الوجهة التي يراها مناسبة للبالد والشعب، باعتباره 

ممثال لكل الطبقات الشعبية 12. 
برنامج  وضع  واجبه  من  أن  االتحاد  يرى  الوضع  بهذا  الوعي  من  وانطالقا 
اقتصادي يكون كفيال بتحقيق االزدهار:"... لذلك عمدنا إىل القيام بهذا العمل 
أن  همنا  ليس  أنه  عىل  حزم،  بكل  عليه  املثابرة  عىل  عازمون  ونحن  بأنفسنا 
نقدم يف هذا التقرير الجزئيات مفصلة مضبوطة باألرقام أي ما يجب أن يقدمه 
املرشوع الجاهز التام. ولكنه هنا نقدم خطوطا عامة مستوحاة من الواقع من 

تجربة إطارات منظمتنا بعيدا عن النظريات املجردة كل البعد"13
ملواجهة  االتحاد  يتدخل  أن  إىل  من جديد  الحاجة  السبعينات ظهرت  وخالل 
األسعار خالل صيف  ارتفاع  مسألة  وخاصة  واجتامعية،  اقتصادية  أزمة  بوادر 
سنة 1977، إذ برز نوع من االختالف بني املؤرشات التي تطرحا الحكومة وبني ما 
يقدمه النقابيون14، وقد دفع نسق األحداث وتطورها باالتحاد إىل رفض البيانات 
التي تقدمها الحكومة، وفرض عليه التفاعل مع الوضع من خالل تقديم بديل 
خاص به: " شعر االتحاد برضورة االعتامد عىل نفسه يف ضبط سياساته ومواقفه، 
نظرا الختالف  الرسمية،  واإلحصائيات  الكتابات  يعتمد عىل  أن  يكفي  ال  وأنه 
وجهات نظر الطرفني يف تأويل وتفسري بعض املعطيات املرقمة، وليس أدل عىل 
ذلك مام رصح به وزير االقتصاد من كون نسبة ارتفاع األسعار يف األشهر األخرية 

مل تتجاوز 9،2 باملائة، وهو رقم ال يصور واقع األسعار 
عىل حقيقته"15.

هيكل  إحداث  أن  القول  ميكن  املنطلق  هذا  ومن   
نقايب مكلف بالدراسات، كان استجابة لحاجة االتحاد 
إىل أن يكون ملام بالتطورات والتحوالت االقتصادية 
التفاوض مع  تونس، ومبا ميكنه من  واالجتامعية يف 
الحكومة عىل قواعد ثابتة. فتأسيس قسم الدراسات 
حاجيات  لضبط   " إذا  يأيت  واالجتامعية  االقتصادية 
دامئة  بصورة  النقابية  تشكيالته  مبختلف  االتحاد 
ومستلزمات  أهميتها  حسب  وترتيبها  ومستمرة 

الحياة النقابية واالجتامعية بالبالد"16.
وبالنسبة للتقرير االقتصادي واالجتامعي، الذي صدر 
سنة 1984، فالدوافع التي تقف وراءه ال يبدو أنها 
مختلفة كثريا عام وقع ذكره سابقا، فإنجازه يعود إىل 
الخاصة،  أن االتحاد كان يريد أن تكون له مصادره 
الواقع  فقهم  من  متكنه  دراسات  بنفسه  يقدم  وأن 
التونيس بشكل دقيق، واالستجابة ملطالب الجامهري 
أفكار  طرح  خالل  من  والتقدم،  الرفاه  يف  العريضة 
وتصورات وسياسات تختلف مع ما تقدمه املصادر 
أيضا يف  يتنزل  التقرير،  "17.  وإنجاز هذا  الحكومية 

إطار تكريس مجموعة من املبادئ  التي ينادي بها النقابيون وهي االستقاللية 

10  Ibid, «… L’U.G.T.T, en publiant l’étude contenue dans cet ouvrage, a voulu poser 
devant l’opinion internationale les problèmes sociaux réels auxquels ont à faire face les 
peuples qui comme le nôtre, ne détiennent  pas le pouvoir de diriger eux-mêmes leur 
propres affaires », p 2
11  Ibid.
12   االتحاد العام التونيس للشغل، املؤمتر القومي السادس، 20 – 23 سبتمرب 1956، مرشوع الربنامج 
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ورد يف صحيفة الشعب، 29 جويلية 1977، ذكره عدنان املنرص، الدر ومعدنه الخالفات بني الحزب 
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ص 152

15   الطيب البكوش، اجتامع مجلس الدراسات االقتصادية واالجتامعية التابع لالتحاد، الشعب، 22 
جويلية 1977

16   نفس املصدر
17   االتحاد العام التونيس للشغل، املؤمتر السادس عرش، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 15 – 20 

ديسمرب 1984، املكتب الوطني للدراسات، مطبعة االتحاد، ص 3

والدميقراطية، ففي الجانب األول أي مسألة استقاللية االتحاد، يرى النقابيون 
أنه ميكن الوصول إىل هذه الغاية من خالل انجاز مثل هذا النوع من الدراسات 

االقتصادية التي تحررهم من سيطرة األرقام الرسمية"18.
أن  ميكن   ،2001 لسنة  واالجتامعي  االقتصادي  التقرير  توطئة  من  وانطالقا   
نقرأ الدوافع التالية، التي جعلت النقابيني يبادرون بصياغة هذا التقرير، ومن 
أهمها محاولة فهم التغريات التي تتم عىل الصعيد العاملي واملحيل يف املسألة 
تأثريات  من  لذلك  وما  العوملة،  سياق  يف  تونس  بانخراط  وخاصة  االقتصادية، 
العاملي  االقتصادي  الليربايل  للنهج  قراءة علمية   "  : بـ  القيام  وبالتايل  مختلفة، 
الذي انخرطت فيه تونس عرب اتفاق الرشاكة بوابة االندماج يف التميش الدويل، 
قراءة تنطلق من ثوابت املنظمة ومن قانونها األسايس الذي ينص عىل النضال 
من أجل: ارساء اقتصاد وطني اشرتايك مستقل متحرر من كل تبعية وتحقيق 
توزيع عادل للرثوات الوطنية والدفاع عن الحريات العامة والفردية يف البالد.."19

االتجاه االشرتايك يف برامج املنظمة النقابية
الربامج  من  مجموعة  و2001،   1951 بني  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  صاغ 
النقاط  التأكيد عىل  االقتصادية واالجتامعية، ويف هذا اإلطار ميكن  التقارير  و 

التالية:
مستقل  اشرتايك  وطني  اقتصاد  "بناء  وهو  الهدف  مستوى  االستمرارية عىل   -
الربامج  كل  ركزت  إذ  للرثوات"،  عادل  توزيع  وتحقيق  تبعية  كل  من  متحرر 
والتقارير عىل أن الهدف األسمى لالتحاد هو الوصول إىل تحقيق هذه الغاية، 
لكن الوسائل لبلوغ ذلك اختلفت باختالف املرحلة والظرف، وتغريت بني العمل 
عىل إرساء االشرتاكية خالل الستينات إىل محاولة الحد من تأثريات الليربالية من 

خالل تقريري 1984 و 2001.
- وقعت املحافظة عىل االتجاه األسايس للمنظمة رغم اختالف الزعامء النقابيني 
وتأرجحهم بني االقتناع باالشرتاكية أو باالشرتاكية الدستورية، وبني قناعة بالنمط 

الليربايل
- استقاللية املنظمة النقابية عىل املستوى الفكري: استلهم النقابيون أفكارهم 

من منابع مختلفة، الكنفدرالية العامة للشغل، السيزل، اليسار التونيس..
انجاز  مستوى  عىل  االستمرارية  وخاصة  املسائل،  هذه  مجمل  عىل  وللتأكيد 
أشار  الذي   ،2001 سنة  تقرير  يف  ورد  ما  إىل  العودة  ميكن  والتقارير  الربامج 
إىل ما قام به النقابيون منذ سنة 1956، وأن ما يقدمونه ما هو إال استكامل 
وللمنظمة  للبالد  واالقتصادية  التاريخية  التحوالت  مراعاة  مع  الجهد  لذلك 
العام  بنا اإلشارة إىل أن االتحاد  ... وحري  النقابية:" 
التونيس للشغل تقاليد يف بلورة التقارير والتصورات 
حيث كانت التجربة األوىل مع برنامج 1956 بحكم 
مقرتحاتهم  تقديم  برضورة  آنذاك  النقابيني  اقتناع 
ضمن  فكانت  الثانية  وأما  الدولة،  بناء  ركائز  حول 
نتيجة   1984 سنة  واالجتامعي  االقتصادي  التقرير 
غري  الهيكيل،  اإلصالح  برنامج  عىل  يومئذ  اإلقدام 
نقاش  من  شهده  ما  هو  الحايل  التقرير  مييز  ما  أن 
معمق أسهمت فيه اإلطارات النقابية ضمن ندوات 
إقليمية ضمت كافة أعضاء الهيئات اإلدارية الجهوية 
فضال  الجهوية  للهيئات  استثنائية  اجتامعات  تلتها 
التي  للدراسات والترشيع والندوة  عن ندوة وطنية 

ضمت كافة أعضاء الجامعات والنقابات العامة"20.
إليه  دعا  الذي  االشرتايك  بالتوجه  يتعلق  ما  يف  أما   
القانون  أن  القول،  فيمكن  منذ سنة 1956،  االتحاد 
التوجه  عىل  يؤكد  الزال  النقابية،  للمنظمة  األسايس 
االشرتايك، ففي الفصل الثاين  يعمل االتحاد من أجل:" 
اقتصاد وطني اشرتايك مستقل متحرر من  إنشاء  أ– 
كل تبعية. وتحقيق توزيع عادل للرثوات الوطنية مبا 

يضمن طموحات جميع الشغالني والفئات الشعبية
ب – الدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الدميقراطية واحرتام حقوق 

اإلنسان"21.
 وحافظت تقارير سنوات 1984، و2001، عىل نفس التوجه، فاالتحاد يهدف 
إىل: "إرساء اقتصاد وطني اشرتايك مستقل متحرر من كل تبعية وتحقيق توزيع 

عادل للرثوات الوطنية والدفاع عن الحريات العامة والفردية يف البالد"22.
إن البحث يف مسألة التوجه االشرتايك، تدعو بالرضورة إىل التساؤل عن األطراف 
أو الطرف الذي بلور هذه األفكار، فربنامج 1956 وقف وراءه أحمد بن صالح 
الذي تصفه الدراسات باالشرتايك، عىل العكس من األمينني العامني الذين توليا 

18   نفس املصدر، ص 4 - 5
19   االتحاد العام التونيس للشغل، املجلس الوطني، املؤمتر االستثنايئ، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 

أميلكار: 20 – 21 – 22 ديسمرب 2001، جربة: 7 – 8 – 9 فيفري 2002، طبعة ثانية أنجزها قسم 
التكوين النقايب والتثقيف العاميل، جانفي 2003، ص7

20   االتحاد العام التونيس للشغل، املجلس الوطني، املؤمتر االستثنايئ، املصدر السابق، ص 10
21   االتحاد العام التونيس للشغل، النظام الداخيل، املصادق عليه من طرف الهيئة اإلدارية، أميلكار، 

22 – 23 نوفمرب 2007، ص 1
22   االتحاد العام التونيس للشغل، املجلس الوطني، املؤمتر االستثنايئ..2001، املصدر السابق، ص 7

من بعده:" كان رحيل ابن صالح يفتح دامئا باب العودة لغرميه الحبيب عاشور 
يف قيادة االتحاد، أو لفرتة انتقالية يؤمنها أحمد التلييل، وكالهام كان معارضا 
ألطروحات أحمد بن صالح االشرتاكية ورافضا لوجوده يف قيادة االتحاد أو يف 

موقع متقدم من قيادة الدولة"23.
 وتتحدث بعض الدراسات عن األجواء العامة التي صدر فيها تقرير سنة 1956، 
"التقرير  آنذاك:   لالتحاد  العام  الخط  توجيه  بن صالح يف  أحمد  تأثري  ومدى 
بقلم  أغلبه  واملحرر   1956 سنة  العام  لالتحاد  السادس  للمؤمتر  املقدم  األديب 
وأفكار  مستوردة  بنظريات  أبوابه  عديد  قد شحن يف  وفكره  بن صالح  أحمد 
الربنامج  النصوص يدرك خفايا  املتأمل يف بعض  القارئ  ثورية جامحة... ولعل 
لالتحاد"24،  العامة  السياسة  إىل  ترسيبه  صالح  بن  أحمد  يريد  الذي  املذهبي 
وتضيف هذه الدراسات أيضا، أن أحمد بن صالح كان يدفع إىل تبني االتجاه 
االشرتايك املتطرف، وخاصة انطالقا من سنة 1956:" ولكن بعد سنتني من تحمله 
الكتابة العامة أخذته العزة بالزعامة إىل تحريك املنظمة الشغيلة نحو غاياته 
املتطرفة"25.  واالشرتاكية  املاركيس  املذهب  من  املستمدة  واملذهبية  الفكرية 
ورغم أنه ميكن القول أن أحمد بن صالح كان هو املرشف عىل صياغة تقرير 
سنة 1956، فإن الدراسات أشارت إىل مساهمة أطرافا أخرى مثل أستاذ االقتصاد 

الفرنيس جريار ديستان دي برنيس26.
 وتأثر النقابيني كذلك باألفكار التي كانت سائدة يف األوساط النقابية األوروبية، 
وخاصة أحمد بن صالح الذي قىض ثالث سنوات يف بروكسيل، ينشط يف إطار 
للنقابات  العاملية  الجامعة  نرشيات  إىل  فبالرجوع  وبالفعل  السيزل:"  منظمة 
الحرة )السيزل( التي انضم إليها االتحاد سنة 1951 والتي عمل يف صلبها أحمد 
أن  بن صالح يف بروكسيل مدة ثالث سنوات متتالية )1951 – 1954( ميكننا 
هذا  قبل  اعتنقها  قد  االتحاد  وكان   1956 برنامج  يف  وردت  أفكار  عدة  نجد 

التاريخ..."27 
ويضيف الدارسون يف هذا اإلطار، أن االتحاد والنقابيني عامة تأثروا بطروحات 
الكنفدرالية العامة للشغل وكذلك بطروحات السيزل يف آن واحد: " ومام زاد يف 
جعل االتحاد يتأثر برسعة بدعاية السيزل هو أن هذه األخرية كانت تستعمل 
نفس املفاهيم األساسية التي ورثها النقابيون التونسيون عن الكنفدرالية العامة 
للشغل مثل التخطيط والتأميم والتعاضد واإلصالح الزراعي ولو مبحتوى مغاير. 
نفس  منذ حني مستعملة يف  إليها  أرشنا  التي  الرئيسية  املفاهيم  وكانت هذه 
النقابية  الجامعة  يف  )انخرطت  ثورية  نفسها  تعترب  التي  النقابات  يف  الوقت 
العاملية( ويف النقابات األكرث إصالحية التي تكون العمود الفقري للسيزل وذلك 

نظرا للتفاعل املبارش وغري املبارش بني مختلف النقابات األوروبية"28
أية اشرتاكية؟ إن التساؤل الذي يطرح، إثر تقديم االتجاه االقتصادي واالجتامعي 
الذي رغب االتحاد يف بلورته يف تونس منذ 1956 عىل األقل، هو حول مضمون 

االشرتاكية الذي ينادي به االتحاد منذ تلك الفرتة وإىل غاية اآلن؟
إن الحديث عن االشرتاكية كمفهوم ونظرية ونظام اقتصادي واجتامعي تبناه 
للبحث  العودة  إىل  بالرضورة  يدفع   ،1956 سنة  منذ  التونسيون  النقابيون 
أن:"  ورد  املتخصصة  املراجع  بعض  ففي  وتعريفه،  الدقيق  املفهوم  هذا  يف 
وتتميزان  اإلنتاج،  يف  واحد  أسلوب  تطور  يف  درجتان  والشيوعية  االشرتاكية 
والشيوعية هو  لالشرتاكية  االقتصادي  األساس  إن  النضج.  بدرجة  بعضهام  عن 
امللكية االجتامعية لوسائل اإلنتاج، واإلنتاج اآليل الضخم الذي يتم حسب خطة 
االقتصادية.  واألزمات  والفوض  املزاحمة  يعرف  وال  موحدة،  عامة  اقتصادية 
املجال  وتفسح  املنتجة،  القوى  طابع  مع  متالمئة  فهي  اإلنتاجية  العالقات  أما 
وهذه  ومتطلباته.."29،  اإلنسان  فهو  اإلنتاج  هدف  أما  الكامل...  تطورها  أمام 

االشرتاكية تنفي بالرضورة وجود الطبقات، والفوارق االجتامعية30
القول أن ما تضمنه قريب من  العودة إىل برنامج 1956،  ميكن  وإذا وقعت 
املشاريع  تسيري  الدولة  تتوىل  أن  تعني  فاالشرتاكية  ذكره،  تقدم  الذي  املفهوم 
االقتصادية واإلرشاف عليها:" ذلك أن املرشوع يقتيض أن يكون االقتصاد منظام 
من طرف سلطة واحدة تكون مبثابة املحرك وكل قرار يتخذ يف امليدان إمنا هو 
جزء من كل وال يكون ألي تحوير معنى إال يف نطاق الكل وبالنسبة إىل مكانه 
التحويرات  جميع  معرفة  إىل  سبيل  ال  فإنه  أخرى  جهة  ومن  الكل.  هذا  من 

الالزمة إال بواسطة مرشوع عام يشمل جميع مناطق االقتصاد"31.
املضمون  إطار  يف  عامة  بصفة  تتنزل  الدولة  تقودها  التي  السياسة  وهذه   
االشرتايك الذي هدفه اإلنسان، ذلك أن املرشوع أو الربنامج الذي وضعه االتحاد 
إمنا هو " عمل برشي يهدف إىل نفث الروح اإلنسانية يف األوضاع االقتصادية 
واالجتامعية...وهو عمل يهدف إىل تعزيز جانب اإلنسانية بحاميتها من الجهل 
الربنامج  هذا  وانتقد  البرشية"32.  والكرامة  يتامىش  ال  ما  وكل  والجوع  والفقر 
االستغالل الذي هيمن عىل السياسة االقتصادية خالل الفرتة االستعامرية نتيجة 

23   املنرص )عدنان(، الدر ومعدنه...، املرجع املذكور، ص 145
24   املؤدب )محمد عيل(، الزعيم النقايب أحمد التلييل، نفس املرجع ، ص  281

25   نفس املرجع، ص 283
26   ابن حميدة )عبد السالم(، الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس 1924 - 1956، ترجمة 

جامعية، دار محمد عيل الحامي، تونس، 1984، ص 108
27   نفس املرجع، ص 108

28   ابن حميدة )عبد السالم(، الحركة النقابية...، نفس املرجع، ص 111
29   موجز القاموس االقتصادي، عربه عن الروسية مصطفى الدباس، دمشق، دار الجامهري، 1972، 

ص 286 – 287
30   نفس املصدر، ص 287

31   االتحاد العام التونيس للشغل، املؤمتر القومي السادس، 20 – 23 سبتمرب 1956، مرشوع الربنامج 
االقتصادي..، ص 5 

32   نفس املصدر، ص 10

جشع الرأساملية33.
لكن انطالقا من الستينات، فإن هذه القناعات بدأت تشهد تغريا، وتطورا نحو 
طبقها  التي  التعاضد  فتجربة  لالشرتاكية،  األساسية  املعاين  عن  أبعد  اتجاهات 
واالشرتاكية،  الدولة  رأساملية  بني  مزيجا  كانت  لالتحاد،  السابق  العام  األمني 
واالشرتاكية  والخاص،  العام،  التعاضدي،  قطاعات،  ثالث  لتطور  مجاال  وأعطت 
الحبيب  ببنزرت سنة 1964، وكام عرفها  الحزب  أقرها مؤمتر  الدستورية، كام 
مؤمترات  أن  ويبدو  املستوردة34،  املفاهيم  عن  تكون  ما  أبعد  هي  بورقيبة، 
وانخرطت  لالشرتاكية  الكالسييك  املفهوم  بدورها  تجاوزت  قد  الالحقة  االتحاد 
يف سياسة تدعم التوجهات الحكومية، ففي املؤمتر العارش الخارق للعادة سنة 

1965، بينت الالئحة العامة أن النقابيني: 
" – يعلنون تشبثهم بالقرارات الثورية التي انبثقت عن مؤمتر املصري للحزب 
االشرتايك الدستوري يف انتهاج االشرتاكية الدستورية كمذهب والتخطيط كطريقة 
للقضاء عىل جميع مظاهر التخلف وتحقيق الكرامة والرفاهية لجميع املواطنني

- يسجلون بغاية االبتهاج املراحل التي تحققت بواسطة املخطط الثاليث الذي 
القطاعات  مختلف  وتطوير  الهياكل  وإصالح  األوضاع  بتغيري  السبيل  مهد 

االقتصادية لنجاح املعركة الثانية يف معركتنا االقتصادية
إنجاح  يف  االيجابية  املساهمة  عىل  العزم  يعلنون   -
جميع املشاريع بالعمل عىل مضاعفة اإلنتاج وتحسينه 

واملحافظة عىل مكاسب الشعب.."35.
من  انطالقا  النقابيني،  إىل  بالنسبة  األمر  وتحول 
السبعينات إىل مساندة شبه مطلقة للسياسة الليربالية 
التي انتهجتها حكومة الهادي نويرة: " نقرأ يف التقرير 
التزاما  لالتحاد يف 1973،  الثالث عرش  للمؤمتر  األديب 
الحكومة  النقابية مبعاضدة  القيادة  من جانب  كامال 
يف سياستها الجديدة التي بدأت يف التوجه نحو الخيار 
املؤمتر  وخالل  السابق"36،  من  أكرب  برصاحة  الليربايل 
االقتصادية  الالئحة  مضمون  يتجاوز  مل  عرش،  الرابع 
واالجتامعية، مجرد اإلشارة إىل بعض النقائص ومواطن 
الخلل يف بعض القطاعات االقتصادية، ودون التشبث 
عىل  أيضا  ينطبق  ما  ذلك  االشرتاكية"37،  مبضمون 
تقارير سنوات 1984 و 2001، رغم تأكيدها عىل أن 

االتحاد يسعى إىل إقامة اقتصاد وطني اشرتايك. 

يف  االستعامرية  للسياسة  تصحيح  ومحاولة  انتقاد 
امليدان االقتصادي

مل ينفك االتحاد العام التونيس للشغل منذ تأسيسه سنة 1946، عن توجيه النقد 
واالنتقاد للسياسة االستعامرية، سواء يف املجال االقتصادي أو االجتامعي، وقد 
التي كان يكتبها فرحات  الصحفية  املقاالت  برز ذلك من خالل مجموعة من 
حشاد خاصة، كام احتوت وثيقة سنة 1951، بدورها مجموعة من االنتقادات 
لهذه السياسة، فقد تحدثت مثال عن مسألة نهب األرايض التونسية مبختلف 
 ،38) )العروشية(  الجامعية  األرايض  الغابات،  الدولة،  أرايض  )األحباس،  أصنافها 

وتطرقت أيضا ملسألة التمييز عىل مستوى األجور وإسناد القروض البنكية39.
متييز  عىل  بدورها  تقوم  التي  للحامية  والجبائية  املالية  السياسة  وانتقدت   
يف  ظهرت  الذي  القطاعات  ببعض  واهتمت  التونيس40،  عن  الفرنيس  العنرص 
أواخر الفرتة االستعامرية، ومن أهمها قطاع النفط الذي أصبح محل رصاع بني 
القوى العاملية )فرنسا، انقلرتا، الواليات املتحدة(، يف حني أن نصيب تونس منه 

ظل ضعيفا41.
ومل يكتف النقابيون مبجرد نقد السياسة االقتصادية للحامية، بل طرحوا خالل 
وأدوات  التونيس  للواقع  حلوال  رأيهم  يف  متثل  التي  األفكار  بعض   ،1951 سنة 
عرف  ما  اإلطار،  هذا  يف  ورد  ما  أبرز  ومن  االقتصادي،  التخلف  من  للخروج 

"باملطالب الوطنية":
" – إصدار قانون فالحي جديد ميكن من توزيع أكرث عدالة لألرايض الفالحية

- تطوير ظروف العامل الفالحيني التونسيني من خالل  منحهم قروضا، وتطوير 
نظام التعاضد

- تجهيز البالد بوسائل الري التي متكن من تطوير مردود األرض
- تثمني املواد األولية مبا يوفر الشغل الكايف للتونسيني وتطوير املداخيل بالعملة 

الصعبة
- بعث عدة صناعات معدنية، ميكانيكية، كيميائية"42

والرشكات  املؤسسات  بعض  تأميم  مسالة  أيضا  طرحت  اإلطار  هذا  ويف 
االستعامرية الكربى، التي كانت تحقق أرباحا هامة، مل يستفد منها التونسيون 
إال بشكل محدود، وخاصة رشكة فسفاط صفاقس – قفصة، وقد ظهرت فكرة 

33   املنرص )عدنان(، الدر ومعدنه...، املرجع املذكور، ص 139
34   بلهادي )عبد املجيد(، آراء نخبة من التونسيني يف السياسة االقتصادية للبالد التونسية، 1956 – 

1969، روافد،عدد 17، املعهد العايل لتاريخ تونس املعارص، جامعة منوبة، 2012، ص 136
35   العمل، 3 أوت 1965، املؤمتر العارش الخارق للعادة لالتحاد الشغل

36   املنرص )عدنان(، الدر ومعدنه...، املرجع املذكور، ص 145
37   العمل، 25 مارس 1977، املؤمتر الرابع عرش لالتحاد الشغل، الالئحة االقتصادية واالجتامعية

38  Union Générale Tunisienne du Travail, Problèmes Sociaux en Tunisie.., op cit, p 66
39  Ibid, p 67
40  Ibid, p 69 - 70
41  Ibid, p 76 
42  Ibid, p 68 - 84

التأميم خالل املؤمتر الوطني الثالث لالتحاد املنعقد بني 15 – 16 و 17 أفريل 
الرشكات  تأميم   – ييل:"  كام  املطلب  هذا  العامة  الالئحة  طرحت  إذ   ،1949
الوطنية  للرثوات  عادل  توزيع  ضامن  بهدف  العمومية  املصلحة  ذات  الكربى 
إمكانيات  عىل  تهيمن  التي  االحتكارات  ملصلحة  وليس  العام  للصالح  وخدمة 

البالد "43. 
الرشكات،  هذه  تأميم  برضورة  قناعته  عن   ،1956 سنة  صالح  بن  أحمد  وعرب 
ألبني  الفرصة  يل  أتيحت  لقد  الوطني:"  االقتصاد  خدمة  يف  تكون  حتى  وذلك 
إلينا  بالنسبة  التأميامت.  موضوع  من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  موقف 
نحن التونسيون أن نؤمم معناه أن نعيد للدولة ما هو لها. بالنسبة إلينا نحن 
الشغالون، أن نؤمم معناه أن نوجه استغالل الرثوات ليس يف صالح رأس املال 

ولكن يف صالح املنتجني، أي الشغالني والشعب كافة."44
سنة  خالل  االتحاد  برنامج  تضمن  فقد  استقاللها،  عىل  البالد  حصول  ورغم   
طيلة خمس  الحامية  سلطة  اعتمدتها  التي  االقتصادية  للسياسة  نقدا   ،1956
فئة  وهي  أخرى  دون  فئة  خدمة  إىل  موجهة  كانت  أنها  ذلك  سنة،  وسبعني 
الرأساملني، كام أنها عمقت الفوارق بني الجهات، وأرضت بالصناعات املحلية، 
وبالتايل فمن غري املعقول االستمرار يف اعتامد نفس 

السياسة إثر االستقالل45. 

نقد مستمر للسياسة االقتصادية للدولة الوطنية
البد من اإلشارة إىل أن االتحاد العام التونيس للشغل، 
مل ينتظر حصول البالد عىل االستقالل ليطرح أفكاره، 
يف  التونسية  الحكومة  سياسة  إىل  نقده  ويوجه 
املجالني االقتصادي واالجتامعي، وخاصة تأخرها يف 
منذ  اصطدم  فقد  الضعيفة،  للفئات  الدعم  تقديم 
ووصل  عامر46،  بن  الطاهر  بحكومة   1955 أوت 

األمر إىل حد إعالن قطع املفاوضات معها47.
بضعة  البالد سوى  استقالل  أنه مل مير عىل   ورغم 
طرح  الذي  لالتحاد  االقتصادي  التقرير  فإن  أشهر، 
خالل  املؤمتر السادس يف سبتمرب 1956، جاء مفعام 
الوزير  حكومة  اعتمدتها  التي  للسياسة  بالنقد 
األول الحبيب بورقيبة، خاصة وأنه مل يبادر باتخاذ 
تنهض  أن  شأنها  من  وحاسمة  عاجلة  إجراءات 
أن  املنتظر  من  وكان  الضعيفة:"  الفئات  بواقع 
إدخال  إىل  وبالذات  أوال  التونسية  الحكومة  تعمد 
الشعبية.  الحاجيات  تسديد  سياسة  لتطبيق  الالزمة  االقتصادية  التحويرات 
...)لكن( عىل عكس ما كنا ننتظره فإنا نشاهد نوعا من الخشية والحذر العقيم 
أمام املشاكل االقتصادية وكأن الحكومة تطلب لنفسها شتى االعتالالت لتؤجل 

ساعة التفرغ لهذه املشاكل.."48. 
و ظهر األمر للنقابيني وكأنه خضوع ألصحاب املصالح املرتبطني سابقا بالنظام 
عن  املوروث  االقتصادي  بالنظام  القبول  يشبه  ما  أو  االستعامري،  الرأساميل 
الفرتة االستعامرية، وعدم الرغبة يف تغيريه:"...كل هذه الترصفات قد تدعو إىل 
أن  ذلك  وترضاه  وتقره  الحايل  االقتصادي  النظام  تقبل  الحكومة  بأن  االعتقاد 
الجهل بالعوامل االقتصادية واالجتامعية يؤدي إىل استضعافها وعدم االكرتاث 

بها وإىل الظن عن حسن نية بأن يف اإلمكان توجيهها"49.
 ومن خالل تقارير سنوات 1984، و2001، نقرأ أيضا عدة أوجه لنقد السياسات 
وقعت  مثال   ،1984 سنة  تقرير  خالل  فمن  االقتصادي،  املجال  يف  الحكومية 
العقارية  املشاكل   " بينها  الفالحي ومن  القطاع  الخلل يف   اإلشارة إىل مواطن 
الفالحية  العديد من املنتوجات  وعملية تجزئة امللكية وسياسة تحديد أسعار 
الفالحني وعشوائية  املمنوحة  القروض  الزيتون، حبوب..( وقلة  )حليب، زيت 
واإلرشاد  البحث  مجال  يف  واضحة  سياسة  غياب  إىل  إضافة  إسنادها  طرق 
الدولة  اعتمده  الذي  الخيار  عىل  النقد  تركز  للصناعة  وبالنسبة  الفالحي.."50، 
منذ بداية السبعينات، وهو خيار الصناعات املوجهة للتصدير، إذ يحتوى عىل 
الناحية  من  الخارج  عىل  االعتامد   " أهمها  ومن  الخلل  مواطن  من  مجموعة 
املالية أو من الناحية التكنولوجية أو من ناحية تسويق السلع"51، وقد نجم عن 
ذلك "استفحال هشاشة االقتصاد التونيس وعرقلة تطوره. فهو املسؤول الرئييس 
عن تفكك الصناعات وعن ضعف نسبة االندماج فيام بينها وعن تفاقم الفوارق 

بني الجهات.."52. 
ويشري التقرير االقتصادي لسنة 2001، بدوره إىل مجموعة من مواطن الخلل 
تونس يف  انخراط  للدولة ويف مقدمتها،  االقتصادية  السياسة  تهيمن عىل  التي 

43  Ibid, p 32
44   ذكره املنرص )عدنان(، الدر ومعدنه...، املرجع املذكور، ص 138

45   االتحاد العام التونيس للشغل، املؤمتر القومي السادس، 20 – 23 سبتمرب 1956، مرشوع الربنامج 
االقتصادي..، ص 4

46   استمر عملها بني أوت 1954 و  أفريل 1956
47  Chater (K), Tahar ben  Ammar, op cit, p217 - 222
48   االتحاد العام التونيس للشغل، املؤمتر القومي السادس، 20 – 23 سبتمرب 1956، مرشوع الربنامج 

االقتصادي..، ص 4
49   نفس املصدر، ص 4 - 5

50   االتحاد العام التونيس للشغل، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 15 – 20 ديسمرب 1984..، املصدر 
السابق، ص 7

51   نفس املصدر
52   نفس املصدر

االتحاد العام التونسي للشغل: 
دراسة في تصورات المنظمة النقابية للسياسة االقتصادية في تونس 1951 – 2001

عبد المجيد بلهادي
المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر ، جامعة منوبة

النقابية يف تونس، وخاصة ما تعلق بنشاط االتحاد العام لتونيس  تحيل دراسة املسألة 
ولنئ  املنظمة،  عليها هذه  تركز  التي  االهتامم  البحث يف مسائل  إىل  بالرضورة  للشغل، 
الثابتة  املسائل  من  هي  األسعار..(  األساسية،  القوانني  )األجور،  املطلبية  املسألة  كانت 
املنظمة قد  وسعت من دائرة اهتاممها لتشمل مختلف  النقايب، فإن هذه  النضال  يف 
املنظمة،  هذه  أن  من  ذلك  عىل  أدل  وال  االقتصاد(،  املجتمع،  )السياسة،  البالد  قضايا 
أنجزت سنوات 1951، 1956، 1984، 2001، مجموعة من الربامج والتقارير االقتصادية 
واالجتامعية،  وهذه التقارير تجاوزت ما هو مطلبي إىل مستوى رسم سياسات اقتصادية 
التي  الظروف  أما  للبالد خالل حقبات مختلفة.  العام  تأثري واضح عىل االتجاه  لها  كان 
صدرت فيها هذه التقارير فقد كانت مؤثرة بشكل كبري يف املضمون، ومستوى القبول 
النقابية  الجامهري  أو  االقتصادية،  األطراف  أو  السياسية،  النخبة  لدى  سواء  عدمه،  من 
والشعبية. وبصفة عامة ميكن القول أنها كانت تتسم يف كل مرة بوجود مرحلة فاصلة 
يف تاريخ البالد االقتصادي والسيايس واالجتامعي، فالربنامج االقتصادي واالجتامعي لسنة 
مهيمنا  االتحاد  فيها  كان  فرتة  استقاللها، ويف  البالد عىل  بعد حصول  أشهر  يأيت   ،1956
بدرجة كربى عىل الحياة العامة )يذكر هنا دوره يف مؤمتر الحزب بصفاقس سنة 1956، 

وكيف أنه رجح كفة الحبيب بورقيبة(.

 قدم منخرطوا اإلتحاد منذ 
1951 إلى إتحاد الصناعية 

وصغار التجار واإلتحاد العام 
للفالحة التونسية مخططا 
عاما اقتصاديا و اجتماعيا 
يأخذ بعين االعتبار كل 
المصالح بما في ذلك 

مصلحة كافة الطبقات 
الشعبية ومن األرجح أيضا 

أنهم اقترحوا ذلك على 
الحزب الدستوري الجديد و لم 

يحظ هذا المقترح في اإلبان

انتقد تقرير 1984 سياسة 
الدولة التي أصبحت 

تعتمد بشكل كبير على 
االستثمارات األجنبية في 
الفالحة، وهو ما نجم عنه 

عدة انعكاسات سلبية، أثرت 
بشكل أو بآخر على األوضاع 

االجتماعية في األرياف 
ودفعت أعدادا هائلة للنزوح، 

وهو ما ساهم في تأجيج 
أحداث جانفي 1984
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النقابات العمالية والممارسة 
الفعلية للحكم!! 

بقلم : ضياء تقتق                              
من  تضامن   / سوليدارنوشك  نقابة  انطلقت 
 1980 اوت   31 يف  البولونية  »غدانسك«  مدينة 
النقابات  اتحاد  فيها  تجربة لعب  لنفسها  لتخط 
البولونية دورا كبريا يف تحسني أوضاع العامل يف 
نقابة مستقلة شهدها  أول  الثامنينات، وشكلت 
فاليسا  ليش  ابرز مؤسسيها  الشيوعي من  العامل 
زعيم  ميالد  عن  ليعلن  االلكرتونيك«  »عامل 

للسالم سنة  نوبل  الحصول عىل جائزة  السلمية مام مكنه من  للمعارضة  للنقابة وزعيم 
1983. وتوىل ليش فاليسا رئاسة الجمهورية البولندية من سنة 1990 إىل سنة 1995.

بدوره مارس لوال دا سيلفا العمل النقايب يف نقابة عامل الحديد واستطاع أن يحتل منصب 
نائب رئيس نقابة عامل الحديد يف عام 1967، بعد ذلك تم انتخاب لوال رئيًسا للنقابة يف 
عام 1978 . سعى لوال داسيلفا جاهدا إىل تويل رئاسة الجمهورية وساهم يف إشعاع حزبه ، 

حزب العامل وتوج كفاحه يف شهر أكتوبر 2002ليتوىل الرئاسة لدورتني متتاليتني.

غامر  ليخوض  املزارعني  لنقابات  رئيس  خطة  وتوىل  مزارعا  نشا  فقد  مورالس  إيفو  اما 
السياسة ونال ثقة الناخبني سنة 2006 ليصبح رئيس بوليفيا.

يتبني لنا من خالل هذه األمثلة إمكانية وصول القيادات النقابية العاملية إىل أعىل سدة يف 
الحكم ونيل ثقة الناخب األمر الذي مل نره يف تونس رغم وجود أرضية مالمئة لذلك خاصة 
خالل فرتة االستقالل وبناء الجمهورية األوىل. وطرح بشكل محتشم اثر ثورة 17 ديسمرب 

14 جانفي.

لعل من ابرز العوائق لذلك هو تخفي التيارات السياسية املعارضة واملحظورة من النشاط 
تحت مظلة االتحاد العام التونيس للشغل.

حافظت املنظمة عىل لعب دور سيايس متقدم اثر 14 جانفي من خالل رفض حكومتي 
قادت  ذلك  واثر   2011 أكتوبر   23 انتخابات  تامني  يف  فاعل  بشكل  وساهمت  الغنويش 
الحركات االحتجاجية التي أطاحت بحكومة الجبايل والعريض لتقود بعد ذلك مسار الحوار 
القدر بل ساهمت يف  انتخابات 2014. ومل تكتف بهذا  الوطني مبختلف أشواطه وتامني 
الخروج من األزمة السياسية العاصفة من خالل صياغة وثيقة قرطاج والحصول عىل املرتبة 
يف  رشكائه  مبعية  عليها  حازت  والتي   2014 لسنة  للسالم  نوبل  جائزة  ترتيب  يف  الثانية 

الرباعي الراعي للحوار سنة 2015 .

شكلت املنظمة الرقم الصعب يف جميع املعادالت السياسية. إال أن املسترشف للمستقبل 
ويف ظل املتغريات الحالية للمشهد السيايس من خالل التعددية الحزبية والتعددية النقابية 
وبناء املؤسسات الدستورية والدميقراطية وانتهاج سياسة الالرجوع إىل مربع الدكتاتورية 
، وأمام تعايل األصوات بتحجيم دور االتحاد وحرصه يف الجانب املطلبي املهني، يصبح من 
الرضوري التفكري يف دعم ومساندة ائتالف حزيب تتقاطع أهدافه مع أهداف املنظمة أو يف 

بعث حزب يشكل واجهة سياسية لالتحاد. 

وهنا يطرح السؤال حول دور لالتحاد بعد عقد من اآلن؟ وهل يكون الحل يف تغيري دفة 
الجمهورية  رئاسة  أو  الحكومة  رئاسة  إىل  نقايب  مسؤول  ترشيح  نحو  السياسية  املواجهة 
علام وانه خالل الحوار الوطني اثر اغتيال الشهيد محمد ابراهمي طرح اسم األمني العام 

للمنظمة يف خطة رئيس حكومة.

* من املعجم النقايب : يستعمل مصطلح »الدور الوطني للمنظمة« للتعبري عن »الدور السيايس للمنظمة« .
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منظمة التجارة العاملية وإمضاء اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األورويب53، وهو 
ما ميثل خطرا عىل املؤسسات االقتصادية الوطنية، التي أصبحت عرضة ملنافسة 
شديدة، وكذلك االعتامد املتزايد عىل سياسة التصدير والبحث عن االستثامرات 
األجنبية لتوفري مواطن الشغل، أي ما وصفه التقرير بدخول البالد يف منعرج 
الرشائح  متس  سوف  وتأثريات  عدة  مخاطر  باطنه  يف  ...يحوي  اقتصادي:" 

االجتامعية األكرث عرضة للترضر من النزعة الليربالية"54.
عىل  انعكاسات  عدة  إىل  سيؤدي  االقتصادي  الخيار  هذا  أن  كيف  أيضا  وبني 
الوضع العام يف البالد، خاصة أمام عدم القدرة عىل تعبئة االستثامرات الخارجية 
بشكل هام، ومحدودية القدرة عىل التصدير خاصة يف اتجاه االتحاد األورويب 
هذه  شأن  فمن  ولذلك  جدد،  منافسني  ظهور  بينها  ومن  عوامل  لعدة  نظرا 

السياسة االقتصادية أن تؤدي إىل احتداد واستفحال عدة ظواهر مثل:
كالخوصصة  عوامل  عدة  نتيجة  العامل  من  ومتزايد  كبري  عدد  ترسيح   –  1  "

والتأهيل الصناعي...
2 – تباطؤ قدرة االقتصاد عىل إحداث مواطن شغل إضافية...

3 – انتشار أمناط هشة من التشغيل منها بالخصوص التشغيل بعقود محدودة 
املدة والتشغيل باملناولة..55. وخلص التقرير يف هذا املستوى إىل أن هذا التوجه 
"سيصبح أكرث خطورة مع تضاؤل قدرة الدولة التعديلية نتيجة تصاعد نفقاتها 

وتراجع مواردها الذاتية"56. 
االقتصادية  السياسة  لتعديل  مبادرات  عدة  تأسيسه  منذ  االتحاد  قدم  لنئ 
االستعامرية، مبا يوفر للتونسيني إمكانيات عيش أفضل، فإن مواقفه ومبادراته 
تلك  املبادرات، هي  أوىل هذه  ولعل  استقاللها،  البالد عىل  تنقطع بحصول  مل 
التي تقدم بها خالل مؤمتر  الحزب الحر الدستوري التونيس بصفاقس أيام 15 
-16- 17- 18 -19 نوفمرب 1955، إذ وقع تشكيل مجموعة من اللجان اختصت 
املالية، واللجنة  اللجنة  السياسية،  اللجنة  كل منها مبناقشة مسألة معينة مثل 
االقتصادية واالجتامعية، وهذه األخرية ترأسها النقايب، وعضو املكتب التنفيذي 

لالتحاد مصطفى الفياليل، وعضوية نقايب آخر وهو البشري بن اآلغة57.
قدم   " كبرية:  دالالت  اللجنة  هذه  رأس  عىل  الفياليل  مصطفى  لوجود  وكان   
منخرطوا اإلتحاد منذ 1951 إىل إتحاد الصناعية و صغار التجار و اإلتحاد العام 
كل  االعتبار  بعني  يأخذ  اجتامعيا  و  اقتصاديا  عاما  مخططا  التونسية  للفالحة 
أنهم  أيضا  األرجح  ومن  الشعبية  الطبقات  كافة  مصلحة  ذلك  يف  مبا  املصالح 
اإلبان  املقرتح يف  الجديد و مل يحظ هذا  الدستوري  الحزب  اقرتحوا ذلك عىل 
و  االقتصادية  املسائل  فجعلت  الصدارة  احتلت  الوطنية  املعركة  ألن  بعناية 
االجتامعية يف املرتبة الثانية ولكن يف مؤمتر الحزب الدستوري الجديد املنعقد 
بصفاقس من 15 إىل 19 نوفمرب 1955 عاد منخرطوا اإلتحاد إىل طرح املسألة 
الفياليل  مصطفى  السيد  وهو  أحدهم  بتكليف  املؤمتر  موافقة  عىل  وتحصلوا 
 .58"... اقتصادي و اجتامعي وقعت املصادقة عليه بإجامع كبري  بإعداد تقرير 
الحزب  صفوف  يف  النقابيني  ولوجود  التقرير  لهذا  كان  أنه  الدراسات  وبينت 
والدولة، تأثريات عديدة، انعكست عىل توجهات النظام يف امليدان االقتصادي 
بشكل أو بآخر59، وإن مل يتحول إىل حزب عاميل أو اشرتايك بأتم معنى الكلمة.

واالجتامعي،  االقتصادي  برنامجه  االتحاد  قدم   ،1956 سبتمرب  من  وانطالقا 
أهم  تطبيقه60، ومن  باتجاه  القامئة، ودفع  للسياسة  البديل  مبثابة  اعتربه  وقد 
ركائز هذا الربنامج أو "املرشوع" هي تضافر جهود ثالث قطاعات:" واملرشوع 
إىل  يرمي  ال  و  يقولون  الخاص كام  املجهود  يقيض عىل  ال  القومي  اإلقتصادي 
توريط البالد يف الشيوعية فاملرشوع االقتصادي القومي تنسيق فروع ثالثة من 
االقتصاد : فرع الدولة ، فرع التعاضد ، و فرع املجهودات الحرة "61. أما مضمون 
الفالحة،  القطاعات  مختلف  يف  تعاضديات  إحداث  فهو  ووسائله،  املرشوع 
الرتويج أو االستهالك. و يجب االنتظار إىل  الصناعة، سواء لإلنتاج أو  التجارة، 
غاية سنة 1962، ليتم الرشوع يف تطبيقه بإرشاف أحمد بن صالح الذي أدار 
عدة وزارات يف اآلن نفسه، يف إطار ما عرف بتجربة التعاضد )1962 – 1969 (.

ورغم تعرث هذه التجربة، وإيقاف العمل بها يف 2 سبتمرب 1969، و تجريد أحمد 
االتحاد  العظمى، فإن  الخيانة  بتهمة  للقضاء  إحالته  بن صالح من مهامه، ثم 
وتقديم  للبالد،  االقتصادية  والسياسات  املسائل  يف  رأيه  إبداء  عن  يتوقف  مل 
فان  االتحاد62،  وقيادة  النظام  بني  التوافق  ورغم  السبعينات،  فخالل  البدائل، 
ذلك مل مينع النقابيني من إبداء الرأي يف بعض املسائل، وخاصة تلك املتعلقة بـ 
األجور، األسعار، اإلنتاج، اإلنتاجية، وهو ما ظهر مثال من خالل التقرير األديب 
ذات  االقتصادية  السياسة  تعديل  إطار  ويف   ،1973 سنة  الثالث عرش  للمؤمتر 
املنحى الليربايل التي اعتمدتها حكومة الهادي نويرة منذ 1970، قبل االتحاد يف 
19 جانفي 1977، إمضاء "امليثاق االجتامعي"، الذي ضمن توافق أربعة أطراف 
اجتامعية، وهي الحكومة واالتحاد، ومنظمة األعراف واتحاد الفالحة، عىل نوع 

53   االتحاد العام التونيس للشغل، املجلس الوطني، املؤمتر االستثنايئ، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 
2001، املصدر السابق، ص 3

54   نفس املصدر
55   نفس املصدر، ص 5

56   نفس املصدر
57   بلهادي )عبد املجيد(، الوعي باملسألة االقتصادية يف فكر النخبة التونسية )1860 – 1956(، مركز 

النرش الجامعي، منوبة، تونس، 2011، ص 633 - 634
58   نفس املرجع

59  Azaeiz (B – L), Tels Syndicalistes, Tels syndicats.1ère partie 1900 – 1970, Editions. 
IMP. Tunis – Carthage, 1980, p261
60   انظر النقد الذي وجه لسياسة الوزير األول الحبيب بورقيبة وتراخيها يف بعض املسائل خالل هذه 

الفرتة، وغياب الرؤية الواضحة
61   الصباح ، 22 سبتمرب 1956 

62   املنرص )عدنان(، الدر ومعدنه...، املرجع املذكور، ص 146

من العقد واالتفاق الذي يربط ارتفاع األسعار بالرتفيع يف األجور:
التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذية  واملكاتب  السيايس  والديوان  الحكومة  إن   "
للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة واالتحاد القومي للفالحني املجتمعني 
يف قرص الحكومة برئاسة الوزير األول واألمني العام للحزب... اتفقوا عىل التدابري 

التالية:
املخطط  فرتة  طوال  اجتامعي  ميثاق  عىل  االجتامعيون  األطراف  يتعاقد   –  1
يف  وبالزيادة  االجتامعية  السلم  بصيانة  املدة  هذه  أثناء  ويلتزمون  الخامس 

اإلنتاج وبتحسني املقدرة الرشائية وظروف العيش والعمل للشغالني األجراء
2( من أجل صيانة املقدرة الرشائية للشغالني األجراء تراجع األجور يف كل مرة 
ترتفع فيها األسعار بنسبة 5 باملائة وتستقر يف هذا املستوى طيلة ستة أشهر 

متتالية
4( يتطور األجر األدىن املهني املضمون قانونيا بنسبة 33 باملائة ابتداء من غرة 
العمل  ساعة  عىل  اليدوي  العامل  يتقاضاه  الذي  األجر  فريتفع   1977 فيفري 
دينارا   40 الشهري  األجر  ويبلغ  مليام  إىل 193  حاليا  مليام   145 الواحدة من 

بالنسبة إىل توقيت عمل أسبوعي يساوي 48 ساعة يف األسبوع.."63. 
مواجهة  اندلعت  إذ  طويال،  يصمد  مل  االتفاق  هذا  مبضمون  العمل  أن  ورغم 

قوية بني االتحاد والحكومة أدت إىل حوادث 26 
جانفي 1978، وما تالها من إيقافات ومحاكامت 
للنقابيني، فإن املنظمة النقابية، استأنفت نشاطها 
يف هذا املجال وأصدرت تقرير سنة 1984، الذي 
احتوى بدوره تقييام لسياسة الحكومة االقتصادية 
البدائل، التي شملت  وطرح يف اآلن نفسه بعض 
أن  ورغم  مثال  الفالحة  ففي  القطاعات.  أغلب 
مجموعة  وأصدرت  حوافز،  عدة  منحت  الدولة 
من الترشيعات التي تشجع عىل االستثامر، ومن 
بينها مجلة االستثامرات الفالحية سنة 1982، فقد 
استفحل العجز الغذايئ، ولذلك  فإن االتحاد يرى 
تغيري  من  البد  وأنه  كافية،  غري  الحلول  هذه  أن 
الغذايئ  االستقالل  إن   " املعتمدة:  التوجهات 

يف  يعني  والسياسية  االقتصادية  لسيادتنا  األساسية  املكونات  إحدى  باعتباره 
نظرنا:

- أن ننتج محليا وبأنفسنا املواد الغذائية االسرتاتيجية التي يحتاجها شعبنا.
- أن ننتج محليا وبأنفسنا جميع التجهيزات )جرارات، آالت حصاد، قطع غيار..( 
التي  البذور واملشاتل، األسمدة...(  الوقائية،  )املواد  وجميع األسمدة واملشاتل 

تحتاجها فالحتنا.
الظروف  حسب  باستمرار  وتكييفها  املستعملة  التكنولوجيا  يف  التحكم   -

الطبيعية واالقتصادية واالجتامعية ملختلف جهات بالدنا.
- أن نحول محليا وباالعتامد عىل قوانا الذاتية منتوجاتنا الفالحية"64.

 وانتقد التقرير سياسة الدولة التي أصبحت تعتمد بشكل كبري عىل االستثامرات 
األجنبية يف الفالحة، وهو ما نجم عنه عدة انعكاسات سلبية، أثرت بشكل أو 
بآخر عىل األوضاع االجتامعية يف األرياف ودفعت أعدادا هائلة للنزوح، وهو ما 

ساهم يف تأجيج أحداث جانفي 1984. 
الفالحة  تعصري  يف  أمل  ال   " أنه  يرى  فاالتحاد  األوضاع،  هذه  مختلف  وأمام 
والزيادة الكافية يف إنتاجنا لتغطية حاجياتنا بدون النهوض الرسيع وامللموس 
بظروف عيش املنتجني وبدون تطوير الريف"65. وبالنسبة للصناعة، تناول تقرير 
االتحاد األسس التي انبنت عليها سياسة الحكومة يف هذا القطاع، وهي تشجيع 
املوجهة  الصناعات  منوذج  واختيار  واملحلية،  األجنبية  الخاصة،  االستثامرات 
للتصدير: " من املالحظ أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص يف االستثامرات 
الحكومة  طرف  من  املتبعة  السياسة  نتيجة  كان  السبعينات  خالل  الصناعية 
واعفاءات جبائية  امتيازات وتشجيعات  ملا متنحه من  لالستثامرات  واملشجعة 
للرأسامل املحيل )قانون 74/ 74( وللرأسامل األجنبي )قانون أفريل 1972("66.

الفوارق  تدعم  بينها  من  السلبيات  من  مجموعة  الخيار  هذا  عن  نجم  وقد   
املنجزة بني 1974 و 1981،  الصناعية  الجهوية، فدراسة توزيع عدد املشاريع 
تربز أن 88 باملائة منها أنجز يف منطقتني فحسب وهام الشامل الرشقي والوسط 
الرشقي67، وال يبدو بالنسبة لالتحاد أن الحلول املقرتحة خالل املخطط السادس 
)82 / 86( قادرة عىل تجاوز هذه املشكلة، وبالتايل فالبد من إعادة بلورة النظرة 
والفكرة التي تقود السياسيني من خالل:" االقتناع بأن تطور االقتصاد التونيس 
يبقى رهني تطور كل الجهات واستغالل كل الطاقات الطبيعية منها والبرشية. 
اقتناع قبل أن تكون مسألة قوانني تشجع  فاملسألة هي قبل كل يشء مسألة 

عىل الالمركزية"68.
 والبد من تغيري األولويات واالختيارات يف هذا القطاع " فمن الرضوري التعجيل 
بناء صناعة محلية  والعمل عىل  متكامل ومدعم  اقتصاد وطني  أسس  بإرساء 
فعوضا  التونسية.  بالبالد  املوجودة  والطبيعية  البرشية  الرثوات  عىل  مرتكزة 
للخارج  واملصدرة  الربح  الكثرية  الصناعات  إىل  أساسا  االستثامرات  توجيه  عن 

63  العمل، 20 جانفي 1977، تعاقد األطراف االجتامعيني عىل ميثاق اجتامعي، ص 3 
64   االتحاد العام التونيس للشغل، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 15 – 20 ديسمرب 1984..، املصدر 

السابق، ص 64
65   نفس املصدر، ص 66
66   نفس املصدر، ص 71
67   نفس املصدر، ص 82
68   نفس املصدر، ص 83

فإنه يجب االعتناء أكرث بالصناعات املنتجة لبضائع تتامىش مع متطلبات أوسع 
الفئات بالبالد..كام يجب العمل عىل رسم سياسة واضحة متعلقة باالختيارات 
من  والحد  اإلنتاج،  وسائل  يف  للتحكم  برنامج  وضع  إىل  وتهدف  التكنولوجية 
املؤسسات  عىل  الحفاظ  رضورة  إىل  التقرير  ونبه  الخارج.."69،  عىل  االعتامد 
العمومية يف القطاع الصناعي، ودعمها بكل الوسائل حتى تواصل مساهمتها يف 

النمو االقتصادي ويف التطور االجتامعي70. 
حيث  من  سبقه  الذي  التقرير  عن   ،2001 سنة  تقرير  صياغة  تختلف  ومل 
ومحاولة  للحكومة،  االقتصادية  السياسة  يف  ظهرت  التي  النقائص  تشخيص 
تصحيحها، وتقديم البدائل خاصة يف ظل انخراط البالد يف سياق العوملة، وآثار 
ذلك عىل الواقع التونيس، أو ما أطلق عليه تسمية "رضورة تعديل االسرتاتيجية 
إدخال  رضورة  االتحاد  يرى  الفالحة  قطاع  ففي  الدافعة"،  األنشطة  مجال  يف 

االصالحات التالية:
" 1 – الحد من تشتت امللكية لألرايض الفالحية، وهي الظاهرة التي ال زالت 

متثل أهم عائق لتطور الفالحة التونسية
2- تعميم تقنيات الري املقتصدة يف املاء...وميثل انتشار تقنيات االقتصاد يف املاء 
الضامن الوحيد الستمرار منو الزراعات املروية وامتصاصها لقسط وفري من اليد 

العاملة االضافية 
الطبيعية وذلك  العناية مبا تبقى من املراعي   – 3

قصد الحد من توفري األعالف السلعية...
بقية  اإلنتاج عىل  األسعار عند  تحرير  تعميم   – 4

املواد الفالحية..
النظر يف قوانني الشغل بالفالحة قصد  5 – إعادة 

جعلها أكرث ضامنا لحقوق األجراء..
للمواد  إطالقا  املحلية  السوق  فتح  عدم   –  6
أن  ميكن  الفتح  هذا  أن  ذلك  األوروبية،  الفالحية 

ينجر عنه تصدع خطري يف أسس هذا القطاع.."71
التصدير  إىل  املوجهة  وخاصة  للصناعة،  وبالنسبة 
االتحاد،  فتقرير  واألحذية،  والجلود  النسيج  مثل 
يشري إىل رضورة " – ارتقاء قطاع اإلكساء التونيس 
املشخصة  املالبس  إىل  الضعيفة  اإلضافية  القيمة  ذات  البسيطة  املالبس  من 
باشتداد  يتسم  عاملي  مناخ  يف  القطاع  هذا  دميومة  لضامن  وذلك  والرفيعة 

املنافسة وتباطؤ يف استهالك الثياب املتواضعة

- حث مؤسسات القطاع عىل االندماج والتكتل.."72، وبالنسبة للقطاع السياحي، 
فيتحدث التقرير عن رضورة اتخاذ مجموعة من االجراءات، ومن بينها العمل 
عىل تحسني نسبة االمتالء، ودفع السياح إىل االنفاق بشكل أكرب، ولبلوغ هذه 
الغاية وجب الرفع من مستوى التنشيط والخدمات وتحسني االشهار، وتكثيف 
التعليم والتكوين لسد حاجيات القطاع من اليد العاملة الكفأة، والعمل عىل 

استقرار اليد العاملة"73

الخامتة
واجتامعية،  اقتصادية  وتقارير  برامج  صياغة  يف  كبرية  جهودا  النقابيون  بذل 
وقد  اشرتايك"،   وطني  اقتصاد  "بناء  نحو  التوجيه  هو  منها  األسمى  الهدف 
واالقتصادي  السيايس  الظرف  باختالف  والتقارير  الربامج  هذه  قبول  اختلف 
واالجتامعي للبالد، وكذلك بالظروف الدولية. فلنئ وقع تطبيق برنامج 1956، 
خالل مرحلة الستينات، وإن ببعض التغريات، فإنه مل يؤد إىل إرساء االشرتاكية 
واالشرتاكية،  الدولة،  رأساملية  بني  مزيجا  كانت  بل  عليه،  املتعارف  باملفهوم 
واالشرتاكية الدستورية. أما بقية الربامج والتقارير فقد أخذت موقفا نقديا من 
العوملة منذ 1995، وقدمت  الليربالية، وانخراطها يف سياق  الحكومات  سياسة 
االقتصادي واالجتامعي  النظام  اجحاف  أن تخفف من حدة  بدائل من شأنها 

عىل الرشائح الشعبية.
)مؤمتر  للدولة  االقتصادية  السياسات  املراحل  بعض  يف  النقابيون  ساند  ولنئ 
إليهم  يعود  ما  رسعان  إذ  ظرفيا،  إال  يكن  مل  ذلك  فإن   ،)1970 مؤمتر   ،1965
"رشدهم" ليأخذوا موقفا نقديا وتصحيحيا للسياسات القامئة. إن النضال النقايب 
الذي يقوده االتحاد العام التونيس للشغل الزال يرنو إىل " بناء اقتصاد وطني 
اشرتايك"، لكن هل من املمكن يف ظل الليربالية املتوحشة والعوملة، الحديث عن 
هذه الغاية. تبدو املسألة صعبة، ولذلك فالظن أن الجهود تنصب عىل تقليم 
أظافر هذه الليربالية، أكرث من أي أمر آخر، وذلك بالدعوة إىل اتخاذ اجراءات 
من شأنها الحد من تأثرياتها السلبية عىل الرشائح الشعبية، خاصة إذا نظرنا إىل 

انخراط االتحاد فيام يعرف باملنتدى االجتامعي العاملي.

69   نفس املصدر، ص 95 - 96
70   نفس املصدر، ص 101

71   االتحاد العام التونيس للشغل، املجلس الوطني، املؤمتر االستثنايئ، التقرير االقتصادي واالجتامعي، 
2001، املصدر السابق، ص 35 - 36

72   نفس املصدر، ص 36
73   نفس املصدر، 37

جاء  المؤتمر السادس في 
سبتمبر 1956، مفعما بالنقد 

للسياسة التي اعتمدتها 
حكومة الوزير األول الحبيب 

بورقيبة، خاصة وأنه لم يبادر 
باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة 

من شأنها أن تنهض بواقع 
الفئات الضعيفة

في حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء: 
انشطة مكثفة للكريديف.

العنف  النشاط ملناهضة  يوم من  الدولية 16  الحملة  مبناسبة 
 16 النساء  ضد  العنف  »مناهضة  شعار  وتحت  النساء  ضد 
والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  نظم  يوم«،  وكل   ... يوم 
واإلعالم حول املرأة )كريديف( عديد االنشطة وامللتقيات منها 
ندوة لتقديم التاّقرير التاّقييمي للحملة التاّوعوية ضداّ التاّحرش 
بوسائل الناّقل الُعمومي وذلك يوم الثالثاء 28 نوفمرب 2017 . 

وتأيت هذه الندوة تتويجا لحملة توعوية ميدانية امتدت ملدة 
شهر من 25 سبتمرب إىل 25 أكتوبر 2017 يف إطار برنامج »دعم 
املساواة بني النساء والرجال يف تونس »مساواة« التابع لالتاّحاد 
األورويب وبدعم من صندوق األمم املتاّحدة للسكان وبالرشاكة 
مع رشكة نقل تونس. وافادت مديرة املركز أن الحملة ستتواصل 
يف  تونس  والية  يف  كانت  بعدما  و صفاقس  سوسة  واليتي  يف 

مرحلتها األوىل.
كام أشارت أن املركز بالرشاكة مع أطراف أخرى سوف يقوم باإلعالن عىل تطبيقة »بلغت« مام سيتيح الفرصة للمرأة التي تتعرض إىل تحرش يف 

وسائل النقل اإلعالم من التبليغ .
كام انتظم يوم األربعاء 29 نوفمرب 2017 مبقر املركز لقاء تقديم نتائج الدراسة الكيفية حول »خدمات اإلحاطة والتكفل بالنساء ضحايا العنف 
بتونس الكربى » املنجز ضمن الربنامج املشرتك لتحسني التعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف و ذلك بالرشاكة مع صندوق االمم املتحدة للسكان.

   أطلقت جمعية صفاقس املزيانة وموقع باب الجبيل مرشوعا جديدا 
يعتمد أساسا عىل إنجاز خريطة تفصيلية للمدينة العتيقة مام يسهاّل 

التجواّل يف أرجاءها وتحديد أهم معاملها.
يتمثاّل املرشوع يف خريطة ورقياّة تبنياّ مواقع املتاحف واملطاعم واألروقة 
والخدمات  واملخابز  واألسواق  واملقاهي  الدينية  واملعامل  الثقافية 
األخرى  املعلومات  من  العتيقة، عالوة عىل جملة  باملدينة  املتواجدة 
كمواقع أبواب املدينة واملآوي املحيطة بها. وتتكواّن  الخريطة أساسا 
للمدينة  املمياّزة  والخدمات  املعامل  بأهم  تعراّف  واجهة  واجهتني:  من 
ثانية  وواجهة  فيها،  الفضاءات  أنواع  مختلف  وخصوصياّات  العتيقة، 
تعرض الخريطة بطريقة بسيطة سهلة الفهم وتقدم ملحة صغرية عن 

تاريخ هذه املدينة.
العتيقة عن  املدينة  إطار خلق ديناميكية يف  يندرج هذا املرشوع يف 
عىل  منهم  الشباب  خاصة  صفاقس  والية  متساكني  تشجيع  طريق 

خول إىل مدينتهم والتاّعراّف عىل مخزونها الثاّقايفاّ واإلنسايناّ عن قرب  الداّ
يهدف هذا  االندثار، كام  استثامره وحاميته من  واملساهمة الحقا يف 
من  للزواّار  ومعاملها  املدينة  طرقات  يف  التاّجواّل  تبسيط  إىل  املرشوع 

خارج صفاقس لتشجيع السياحة. 
عن طريق  تسعى  التي  ـ  املزيانة  نظمت جمعية صفاقس  وقد  هذا 
نشاطاتها ومشاريعها إىل جعل والية صفاقس والية يطيب فيها العيش ـ 
يف وقت سابق، جولة استكشافية وسط املدينة العتيقة للتعريف بها 

وبتاريخها وتعويد العامة عىل زيارتها بصفة مستمراّة
تجدر اإلشارة يف الختام إىل هذه الخريطة تباع مبعلوم رمزي يف العديد 
ومطعم  ومقهى الكامور  املدينة  دار  غرارمقهى  عىل  البيع  نقاط  من 
املخزن ومكتبة الرشيف. ومتثل املداخيل متويال لهذا املرشوع الذي مل 

يتلقى أي دعم من الجهات الرسمية.  

إحياء للتاريخ والتراث الصفاقسيخريطة المدينة العتيقة: 

   أخبار المجتمع المدني...     أخبار المجتمع المدني...    أخبار المجتمع المدني...    

https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda


الخميس  7 ديسمرب  2017 -  العدد 10

الجريدة المدنية

الرش بالقانون والمؤسسات
رّش عين الحقيقة وقلب الكرامة

امتنعت فرقة األبحاث التابعة للحرس الوطني بسليانة عن التعاون مع حاكم التحقيق 

العسكري واعتذرت، هكذا!!

العسكري  القضاء  لدى  العام  الدولة  وكيل  وبتدخل  أيضا.  الداخلياّة  وزارة  امتنعت 

ة حقيقياّة وليست ُمزحة، فوزير  استجابت بإجابة خيالياّة، واتهمت الرياح. هذه القصاّ

الداخلياّة األسبق عيل لعرياّض يعترب أناّ الرياح كانت سببا يف اإلصابات وال يعرتف بأناّه 

املسؤول عن استعامل هذا السالح املحراّم. إناّهم فعال يريدون مللف الرشاّ أن يذهب 

أدراج الرياح. 

الجهة القضائياّة تسأل عن محارض جلسات لقيادات أمنياّة ناقشت استعامل »الرش« 

وتاريخا  بنصها  املحارض  م  تقداّ الرش  عن ضحايا  الدفاع  هيئة  لكن  تنفي.  والداخلياّة 

وختمها دليال عىل التالعب بالعدالة. إناّهم ال يحرتمون القانون ويستهنون بالقضاء.

وكانت  شاهدا.  لعرياّض  بدعوة عيل  ويكتفي  أمنيني،  أربعة  العسكري  القضاء  يدين 

ة لالعرتاف القضاء بالجرمية. اإلدانة كافية. وكانت حجاّ

تتدخاّل سهام بن سدرين. الحقيقة األمر أكرب من بن سدرين )لكن ال بأس(. املهماّ أن 

جلسة استامع عقدت واعتربها نقابيو وأهايل سليانة »مرسحية«، والهدف االلتفاف 

« امللف بقانون املصالحة  عىل القضاء. عفوا!! سحب األمر من القضاء. يريدون »رشاّ

وثقب عني الحقيقة.

***

للشغل  الجهوي  واالتحاد  »املغسلة«،  إىل هيئتها  امللف  بن سدرين  السياّدة  تسحب 

بسليانة يعيده إىل حدثه األواّل وأهله األواّلون بدعوة األهايل إىل اإلرضاب العام يوم 

13 ديسمرب.

أوجاع، أحالم شباب،  للبيع،  املزاد مفتوح. عيون مصابة  املصلحة!! من يشرتي؟  هنا 

تقارير رسياّة، محكمة عسكرياّة، حاكم تحقيق، ملف القضياّة، قانون العدالة، قيادات 

ميدانياّة...

هنا االلتفاف عن الحقيقة!! صناعة حقيقة عىل املقاس. حقيقة ملن يدفع منصبا أو 

مظلة. حقيقة للُقوى النافذة. للشيوخ واملشائخ. 

الجمهورياّة  بالقانون وتسخري مؤسسات  الجرح  بالباطل وخياطة  الحقاّ  بيع  يريدون 

للتزييف والتدجيل والتزوير.

***

وتحقيق  الحقوق  ضامن  األصل  يف  يعني  واملؤسسات  القانون  دولة  عن  الحديث 

ي للظلم. نحن أمام »قانونياّة الظلم«. إسباغ الظلم بحرب النصاّ القانوين  العدالة والتصداّ

بتطويعه لخدمة »الجرمية«.

ورداّ  الدميقراطي  االنتقال  مسار  يف  مهاماّ  والكرامة«  الحقيقة  »هيئة  إحداث  يعترب 

االعتبار لضحايا الظلم والقهر واالستبداد واالعتداءات. لكناّها تنحرف اليوم وتصبح أداة 

لتربئة مسؤولني عن جرمية.

ويبقى قانون العدالة االنتقالية مكسبا للتونسيات والتونسيني بعد 14 جانفي، لكن 

املشكل ليس يف النصاّ بل يف من تعهدوا/ن بتطبيقه.   

***

إناّ محاولة االلتفاف عىل الحقيقة لن تثني أهايل سليانة بقيادة االتحاد الجهوي للشغل 

ورشكائه يف املجتمع املدين عىل مواصلة النضال من أجل محاسبة من أجرم بـ«الرش«. 

هم يف تنمية عادلة. ، النضال من أجل العدالة االجتامعياّة وحقاّ وسيواصلون، وال شكاّ

تنخرط يف هذه  أن  االجتامعية واملدنياّة  والقوى  الوطنية  السياسية  القوى  وعىل كل 

. وقد أرادوا تثبيط العزائم، ولكن للساحات قياداتها  الحلقة الجديدة من نضال مستمراّ

وللحقيقة أنصارها دون زيف أو تجارة فيها.

***

« من حبات نار ورغم الجرح قد صمدوا. أصاب أهل سليانة »رشاّ

هم بلفاّ قضيتهم بنصاّ القانون وتطويع مؤسسة، يفرتض أن يكون  واليوم يريدون رشاّ

دورها كشف الحقيقة، من أجل طمس الحقيقة وتربئة الجناة.

ا للجميع. إناّهم يريدون رشاّ عني الحقيقة وقلب الكرامة. وإناّا نريد الربيع حقاّ

الموقف

بقلم سمير أحمد
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