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:"النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

Syndicalistic Activism and the Challenges of the Transitional
Phase since "Arab Spring":
The Case of the Tunisian General Union of Labor

تطــرح هــذه الورقة موضــوع تحديات المرحلــة االنتقالية في تونس من منظــور موقع االتحاد
 وألن النقــاش فــي هــذا.العــام التونســي للشــغل وخصائصــه ودوره فــي هــذه العمليــة
الموضوع يستدعي بالضرورة بعض المفاهيم والفرضيات لنظريات المراحل االنتقالية في
 وذلك بعدما عرى، فإن الباحث اختار االشــتغال بمفهوم المجتمع المدني،التحوالت الثورية
 من، عن طريق بولياني وهابرماس،بعض نقاط ضعفه ووسع سوسيولوج ً ّيا وأنثروبولوج ً ّيا
 وهكذا بدا االتحاد العام التونسي للشغل اليوم أحد أهم مكونات.مجال فاعليته الكشفية
ُ  بينمــا،المجتمــع المدنــي في تونس
ضبط الحيز المعرفــي للمفهوم بالتركيــز على القوى
 والمســاندة للحريات، المتصدية لالســتبداد السياســي،المدافعــة عن قيم العدالة والكرامة
التــي كســبها المجتمــع سوســيولوج ً ّيا عبــر مســيرة طويلــة مــن تفكيــك البنــى والثقافات
.الجماعوية المكبلة لهذه الحريات
. المجتمع المدني، المرحلة االنتقالية، االتحاد العام التونسي للشغل، تونس:كلمات مفتاحية
This paper will present a study of the challenges posed by the Tunisian transitional
phase since the country's successful popular revolution; specifically, it will
examine the problem from the perspective of the Tunisian General Labor Union.
Any appropriate discussion of the Tunisian post-revolutionary transitional phase
would call for an understanding of the theory of transitional phases, the author
has chosen to focus primarily on the conceptual framework of civil society. He
did this, however, only after highlighting some of the theoretical limitations
of the concept of a civil society. With this in mind, Tunisia's General Labor
Union remains one of the most significant pillars of Tunisian civil society. For
the purposes of this paper, "civil society" is defined as those social forces which
defend the ideals of justice and dignity and which fight to undo the subcultures
and structures which have hindered political freedoms in Tunisia.
Keywords: Tunisia, Tunisian General Labor Union, Transitional Phase, Civil Society.
Professor of Sociology, Doha Institute for Graduate Studies.
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دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

"ال حاجة وال ن ّية لنا يف الحكم ،لكن لن يثنينا أحد مهام كان شأنه
عن االهتامم والتدخّل يف الشأن السيايس ،فهو يعنينا كمنتجني نتأث ّر
الحق يف إبداء الرأي،
بقراراته وتو ُّجهاته ،وهو يعنينا كمواطنني لهم ّ
حق االختيار .سنستميت يف ال ّدفاع عن حقوقنا النقاب ّية
وكناخبني لهم ّ
(((
وح ّرياتنا واستقاللية قرارنا ،كلّفنا ذلك ما كلّفنا" .

مقدمة
تويل البحوث املتعلقة باملراحل السياسية االنتقالية الحركات
االجتامعية ونشاط املجتمع املدين اهتام ًما كب ًريا .ويف حالة الظاهرة
النقابية ،يبدو يل مفهوم املجتمع املدين أشد مالءمةً؛ ألنه قد يستوعب
يف الوقت ذاته ،ولكن من دون خلط نظري ،الحركات االجتامعية
والنشاط النقايب .بَ ْي َد أن مفهوم املجتمع املدين  -كام يعرف الجميع -
وإن استعمله الجميع وتخاطبوا به كام لو أنه محل اتفاق شامل ،هو
مفهوم ملتبس ،ونرجع هذا اللبس إىل األسباب التالية:

•أن الذين انخرطوا يف محاولة بنائه من حيث هو مفهوم،
وصول
ً
حاولوا تأصيله يف الفلسفة بداية من أرسطو وأفالطون
إىل هوبز وهيجل .واضطرهم هذا إىل تقديم تأويالت ملتوية
أحيانًا ،من قبيل أن املجتمع املدين والدولة يف الفلسفة اليونانية
كانا مندمجني ،من دون اعتبار السياق التاريخي الذي تبلورت
فيه الفكرة مبعناها الحديث ،والتحوالت التي شهدتها ليس من
زاوية املستوى النظري فحسب ،بل أيضً ا من زاوية مجمل ما قد
تحيل إليه من تطور ملكونات املجتمعات الحديثة وتفاعالتها
املختلفة .وقد يكون أخطر هذه التحوالت حلول مجتمع الغرباء،
محل مجتمع الجريان واألقرباء ،وما ترتب
يف السوق الرأسامليةَ ،
عىل ذلك من أشكال وسبل جديدة يف تنظيم املجموعات وبناء
ال ُهويات ومامرسة الفعل السيايس.
•أنه يوحي بأن مثة مجتم ًعا سياس ًيا هو الدولة ومؤسساتها
الرسمية ومواردها البرشية ،مبا هي سلطة نفوذ وحكم لها
أدواتها املميزة يف التحكم والتأثري والضبط والقهر ،يقابلها
مجتمع مدين ،خا ٍل من السياسة وعالقات النفوذ ،يدافع عن
نفسه ضد تغول سلطة الدولة واستبدادها .نحن هنا يف صورة
الشعب ضد الليفياتون  .Leviathanلكن هذا ليس له أي
أساس واقعي ،سياس ًيا وسوسيولوج ًيا وأنرثوبولوج ًيا.

 1نور الدين الطبويب ،األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،من خطابه يف ذكرى
اغتيال فرحات حشاد ،صفاقس  ،2017/12/4انظر" :الطبويب يف ذكرى اغتيال حشاد :قوى
الشد إىل املايض استعادت أنفاسها..ال نية لنا يف الحكم لكن لن يثنينا أحد عىل االهتامم
بالشأن السيايس" ،الصباح نيوز ،2017/12/4 ،شوهد يف  ،2017/12/7يف:
http://bit.ly/2qEDfs0
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•أنه ذو محتوى قيمي إيجايب ،فهو يشري إىل جملة التنظيامت
املختلفة األشكال التي تعمل عىل ضامن استقاللها منتسبيها
وحاميتهم من تسلط الــدولــة ،أو عىل األقــل من تدخلها
البريوقراطي الثقيل الذي يكبل املبادرات الجامعية الخاصة .لكن
هذه الفكرة محل جدال كبري منذ ألكسيس دو توكفيل((( الذي
كان مداف ًعا عن الروابط والجامعات التقليدية ضد النموذج
الفرداين للمجتمع الحديث .وقد اعتُرب محافظًا بل رجعيًا؛
بسبب هذا املوقف ،ألنه يتعارض مع ُمنظِّري الحداثة ،بينام
نجد اليوم يف أمريكا حركة كاملة تعمل عىل إعادة االعتبار لفكرة
توكفيل((( .واألمر اليوم أشد تعقي ًدا يف واقعنا العريب؛ إذ يصبح
الدفاع ،عىل سبيل املثال ،عن الق َبلية أو الطُ ُرقية أو املنظامت
الدعوية املحافظة باسم املجتمع املدين أم ًرا غري مفهوم ،ألن
االستبداد يرتكز أحيانًا عىل مثل هذه األطر الجامعوية ،وهذا
واضح ال لبس فيه بالنسبة إىل الحركات النسوية عىل سبيل
املثال ،وكذلك ألن هذه املنظامت تبدو ،عىل األقل يف السياق
الحايل ،غري مساعدة عىل تحقيق االنتقال الدميقراطي الذي
يُوظف املفهوم.

•أن تطوراته الهابرماسية((( ،من خالل مفهوم الفضاء أو املجال
العام ،تحولت يف سياق الربيع العريب إىل أدوات رصاع داخل ما
يسمى املجتمع املدين نفسه؛ بحيث طُرحت رشعية املحاججة
الدينية يف بناء الرأي العام من دون أن تجري عملية فردنة
املعتقد الديني ،كام تفرتض فكرة هابرماس ضمن ًيا.
•أنه يعمل بصفته شعا ًرا نضاليًّا من أجل تحقيق فكرة "الصالح
العام" ،كام يذهب إىل ذلك مايكل إدواردز((( ،ويف الحد األدىن
بصفته مفهو ًما وصف ًّيا ،أكرث منه مفهو ًما تحليل ًّيا كشف ًّيا .والسبب
يف هذا الضعف التحلييل أن املفهوم غري قادر عىل الفصل يف
الطابع السيايس للمجتمع املدين؛ إذ الدفاع عن االستقاللية
والتصدي لالستبداد والبحث يف سبل تحقيق الصالح العام
يُع ّد مظه ًرا من مظاهر الفعل السيايس باملفهوم األنرثوبولوجي
فضل عن أن املجتمع املدين أصبح اليوم هو املمول
للعبارةً ،
الرئيس للمجتمع السيايس باملوارد البرشية.
2 Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome II, ch. IV
(Paris: Flammarion, 1981).
3 Seymour Dresher, "L'Amérique vue par les tocquevilliens," Raisons
Politiques, no. 1 (2000), pp. 63 - 76.
4 Jurgen Habermas, L'Espace public: Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise (Paris: Payot, 1993).
 5مايكل إدواردز ،املجتمع املدين ،النظرية واملامرسة ،ترجمة عبد الرحمن عبد القادر
شاهني (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،

42
ومع كل هذه االح ـرازات ،فإنني سأستخدم هنا مفهوم املجتمع
املدين مبعنى أنرثوبولوجي  -سيايس دقيق ،ذي ارتباط وثيق بأهم
ثالثة عنارص ميزت يف رأيي العرص الحديث؛ وهي السوق الرأساملية
يف مختلف أبعادها االجتامعية واألخالقية ،والــدولــة  -األ ّمــة،
والفردانية االجتامعية.
من الناحية األنرثوبولوجية ،فإن أهم تحول كبري ،بحسب مفهوم كارل
بوالين((( ،أحدثته السوق الرأساملية يف حياتنا هو تشييء كل ما هو
منتوج اجتامعي و /أو طبيعي ،وفرض مفهوم النفعية والربح عليه.
ومثّل هذا التطور تهدي ًدا قويًا ج ًدا ملجموعة من القيم االجتامعية
تعتمد مفاهيم ومامرسات ال ربحية تنصهر عادة يف مفاهيم الهبة
والتعاون والعدل والحرية والكرامة اإلنسانية .ومن هذه الزاوية ،فإن
نضاالت الجمعيات الخريية واملنظامت الحقوقية وغريها إمنا هي
صورة من صور مقاومة السوق الرأساملية ومعايريها الربحية ونوع
الثقافة النفعية املبارشة التي تعمل عىل فرضها ،حتى وإن اضطرت
إىل االنخراط فيها عىل مستوى املامرسة(((.
تكريسا
من الناحية السياسية ،نشأت الدولة  -األ ّمة الحديثة
ً
لل ُمتَخيل الفلسفي  -السيايس لهوبز ،والذي هو الليفياتون ،وتحولت
إىل واقع سوسيولوجي وفق املفهوم الفيربي للدولة البريوقراطية
التي متثّل باملفهوم املاركيس الكالسييك الهيمنة والسلطة الطبقية.
ومن هذه الزاوية ،فإن ما ميثله املجتمع املدين هو النضال ضد
تغول الليفياتون ،ومحاولته ،عرب البريوقراطية وملصلحة فئة أو فئات
اجتامعية فقط ،اخرت َاق كل مجاالت الحياة العامة والخاصة ،قصد
املراقبة والسيطرة وفرض بعد واحد عليها ،باملعنى الذي يعطيه
هربرت ماركوز للعبارة(((.
من املنظور السوسيولوجي ،نشأ املجتمع الحديث بفعل القدرة
التفكيكية الهائلة للسوق التي حللت ما يسميه تونيز الحياة
الجامعوية((( .هذا املسار العام الذي وصفه دوركايم بدقة( ((1صنع
ثقافة الحريات الفردية ،إىل الحد الذي يسميه ميشيل فوكو االهتامم
بالذات( .((1وأن الدفاع عن الحريات الفردية اليوم يف مجتمعاتنا هو
دفاع ضد هيمنة الثقافة الجامعوية ،وضد التسلط السيايس الذي
يعزل األفراد سياس ًيا بعضهم عن بعض.
6 Karl Polanyi, La grande transformation (Paris: Gallimard, 1983).
 7ميكن متابعة هذا النقاش يف مجلة :الحركة املضادة للنفعية يف العلوم اإلنسانية،
واملعروفة باسم  .MAUSSصدر العدد األول منها عام .1988
8 Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel (Paris: Broché, 1968).
9 Ferdinand Tônnies, Communauté et société (Paris: PUF, 2010).
10 Emile Durkheim, De la division sociale du travail (Paris: PUF, 1968).
11 Michel Foucault, Le souci de soi (Paris: Gallimard, 1984).
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نستخلص مام سبق أن التحوالت الحاسمة التي رسمت معامل العرص
الحديث ،بأبعادها املختلفة (السوق ،ومتركز السلطة السياسية مع
اكتسابها وسائل تقنيَّة ومؤسساتية قهرية غري مسبوقة ،والفردانية
االجتامعية بثقافتها وفنونها وخيالها) ،قد خلقت متثالت تصارعية
(باملفهوم الذي يعطيه مارسيل موس للعبارة( ((1للحياة وللقيم
وللمصالح ،محورها مقاومة أقسام كبرية من املجتمع ،تعمل يف أطر
مختلفة وبأهداف متنوعة ،للمفهوم النفعي الخالص للسوق امل ُولّد
وامل ُ ِّربر لالستغالل يف شتى مظاهره ومعانيه ،ولتضخم سلطة الليفياتون
وتدخله يف كل يشء ،وللثقافة الجامعوية التي ت ُغلِّب الجامعة عىل
الفرد عىل نحو يحد كث ًريا من حريته .ومن ثم فإنني أعترب أن املنظامت
والحركات والكتابات والنقاشات التي تصب يف مصلحة الدفاع عن هذه
املعايري والقيم والحريات يف صلب ما أعنيه باملجتمع املدين.
بناء عىل ما تقدم ،فأنا ال أقبل ما توحي به عبارة املجتمع املدين
من أنه ال سيايس ،وأتفق هنا مع مالحظات عزمي بشارة بخصوص
هذه النقطة( .((1وهذا ما سيسمح يل بتناول النشاط النقايب يف تونس
وتحديات املرحلة االنتقالية يف سياق "الربيع العريب" من هذه
الزاوية .كام يجعلني أتحرر إىل ح ٍّد ما من ضيق أفق مجموعة من
الدراسات التي اعتمدت مفهوم املجتمع املدين لدراسة الربيع العريب،
ومنها ما ألفه كافاتورتا( ((1وبينني( ((1وغريهام.

نبذة تاريخية عن االتحاد العام
التونسي للشغل
سأبدأ بنبذة تاريخية مخترصة ج ًدا عن االتحاد العام التونيس للشغل.
ميكن القول إن تاريخ النشاط النقايب يف تونس بدأ يف أول العرشينيات
من القرن العرشين بعامل الرصيف يف املوانئ وبعامل املناجم،
خاصة يف الجنوب الغريب للبالد التونسية .بدأه إيطاليون ومالطيون
وفرنسيون ،كانت لهم عالقة باألحزاب الشيوعية واالشرتاكية يف
أوروبا .لكن يف عام  ،1924دخل يف حلبة النشاط مهاجر تونيس ،هو
محمد عيل الحامي ،عاد من أملانيا بعد تع ّرفه إىل الحركات االشرتاكية
 12مارسيل موس ،بحث يف الهبة ،ترجمة املولدي األحمر (بريوت :املنظمة العربية
للرتجمة.)2011 ،
 13عزمي بشارة ،املجتمع املدين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2012 ،
14 Francesco Cavatorta, Arab Spring: The Awakening of Civil Society, A
General Overview (Barcelona: European Institute of the Mediterranean,
IEMed, 2012).
"15 Joel Beinin, "Civil Society, NGOs, and Egypt's 2011 Popular Uprising,
South Atlantic Quarterly, vol. 113, no. 2 (2014).

دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

هناك ،ليدشن أول نقابة بزعامة تونسية .ومن املثري أن العامل األوائل
يف هذه املناجم واملوانئ كانوا غرباء وليسوا جريانًا أو أقرباء .كانوا
تونسيني مفقرين ،وليبيني هاربني من الحرب يف بالدهم ،وجزائريني،
وبعض املغاربة ،وكان القرويون وأهل املدن والفالحون يعتربونهم
(((1
"زوفري" ،وهي كلمة تشري إىل الشخص الساقط ،أو "كلب السوق"
الذي ال أصل له وال فصل ،ويرتاد خامرات امل ُستع ِمر التي افتتحها يف
املناجم وقرب املوانئ وأينام ُوجد هؤالء ،بينام الكلمة أصلها فرنيس
وتعني العامل .((1(les ouvriers
ظهرت النقابة التونسية تاريخ ًيا لتدافع عن هؤالء "الزوفري"
الساقطني ،عن هؤالء الذين أنتجتهم السوق الرأساملية الذين ال
أصل لهم وال فرع .خرج هؤالء من قراهم يف األرياف والواحات،
وغادروا مجموعاتهم القرابية ،أي القبائل ،ورمبا أحياءهم الشعبية يف
بعض املدن ،ليشكلوا قوى اجتامعية جديدة غري مسبوقة يف التاريخ
االجتامعي التونيس .وبتكاثر أعدادهم ومتركزهم يف فضاءات محددة،
وباتباعهم منط عيش مختلفًا عن منط عيش الفالحني والحرفيني
والتجار ،وباكتسابهم شيئًا فشيئًا ثقافة عاملية ر ّوج لها العمل النقايب،
وبانخراطهم يف الحركة الوطنية ضد االستعامر ،أصبح من كانوا
يسمون "زوفري" أحد عناوين العرص الحديث يف تونس ،وتحولت
نقاباتهم التي أرادها رواد حركة التحرير أن تكون تونسية خالصة
إىل ما أصبح يعرف اليوم باالتحاد العام التونيس للشغل .ففي عام
 ،1946استطاع فرحات حشاد ،وهو أصيل جزيرة قرقنة الواقعة يف
ساحل مدينة صفاقس التونسية ،وكان يعمل يف قطاع النقل البحري
مبدينة سوسة ،بالتعاون مع مناضلني آخرين أن يحرروا جميع نقابات
العامل التي بها تونسيون من هيمنة النقابات الفرنسية ،لتستقل
بذاتها وتشكّل شبكة فروع من النقابات املهنية والجهوية ،تلتقي
تنظيميًا يف مركزية نقابية واحدة هي االتحاد العام التونيس للشغل.

الخصائص السوسيولوجية
لالتحاد العام التونسي للشغل
لقد ذكرت بأن العمل النقايب يف تونس بدأ مع عامل املناجم واملوانئ.
وميكن القول إن هذه ظاهرة كالسيكية يف العرص الصناعي الحديث،
مهم ج ًدا يف تونس .ففي مجتمع
لك ّن بُعدها السوسيولوجي كان ً
 16من الناحية األنرثوبولوجية ،ميكن أن نسجل هذه العالقة بني السوق والشخص
"الساقط" الذي يصنف عىل أنه "كلب السوق" ،تعب ًريا عن رفض الجانب النفعي الخالص
لقيم السوق لبعض النتائج املحتملة لنشاطه.
17 Salah Hamzaoui, "Genèse et formation de la conscience ouvrière dans
un milieu rural," thèse de 3ème cycle, EPHE, Paris, 1970.
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ملفوف كله ،كام هو الحال يف جميع البلدان العربية ،ب ُدغام القرابة،
أريافه ُمقس َمة بني بدو وفالحني ،ومدنه مركب ٌة من حرضيني أصيلني
(أو هكذا يقدمون أنفسهم) ،معت ّدين بثقافتهم املدينية ،ووافدين أو
"شعراويني" (لفظ محيل يعني قاطني بيوت الشعر) فقراء ومحتقرين
يشتغلون يف األعامل القذرة أو الصعبة ويسكنون يف التخوم ،كانت
النقابة تلتقط الخيوط الجديدة الرابطة بني كل هذه املكونات.
وهي روابط العمل باألجر النقدي ،وتوظفها يف بناء أطر جديدة
تفاعل أش ّد كثافة ،وانسجا ًما أوسع
ً
تخلق بني جميع هذه املكونات
مدى مبضامني ومفاهيم مختلفة :حقوق العامل ،والوطن ،والشعب،
واملصلحة الوطنية ،واأل ّمة التونسية ،والحرية ،والوحدة النضالية.

إن الخاصية السوسيولوجية الثانية لالتحاد العام التونيس للشغل تتمثّل
بأن توظيفه للعمل النقايب كان مزدو ًجا؛ من خالل الدفاع عن حقوق
العامل ،والنضال من أجل استقالل الوطن .وألن االستقالل مقرتن من
ناحية بفكرة كرامة الشعب والوطن وحريتهام ،ومن ناحية أخرى بفكرة
تحرير فرص االستثامر والربح من هيمنة املستثمر االستعامري ،فإن
أقسا ًما كبرية ممن يُصنفون ضمن الطبقات املتوسطة ،ومنهم التجار
البسطاء واملستثمرون والفالحون الصغار واملتوسطون ،قد انضموا إىل
االتحاد العام التونيس للشغل .وهكذا مل تكن هذه املنظمة النقابية
ممث ًّل للعامل فحسب ،بل لِط ٍ
َيف واسع من مكونات املجتمع التونيس
الذي أصبح شعبًا ت ُرفع يف تظاهراته عبارة "منوت منوت ويحيا الوطن".
وهذه األريحية يف ملِّ شمل التونسيني يف ذلك الوقت وصلت إىل أن
يُستدعى فقيه من جامع الزيتونة ،هو محمد الفاضل بن عاشور؛ ابن
رئيسا رشف ًيا لهذا االتحاد يف
الفقيه الكبري الطاهر بن عاشور ،ليكون ً
الفرتة األوىل من تأسيسه.
قسم كب ًريا
تظهر الخاصية الثالثة لالتحاد العام التونيس للشغل يف أن ً
من مناضليه النقابيني كان منخرطًا يف الحزب الحر الدستوري الجديد

44
الذي كان يقوده بورقيبة ،وعد ًدا أقل يف الحزب الشيوعي .وكان
الحزب الحر الدستوري الجديد ميثل جميع أطياف املجتمع التونيس
رشا يف كل
من تجار وفالحني ومستثمرين متوسطني وعامل ،ومنت ً
مناطق البالد .كان لهذا التداخل وظيفة نضالية كبرية؛ إذ إن النقابة
كانت تستطيع ،باسم الدفاع عن حقوق العامل ،مواصلة النضال ضد
املستعمر عندما يزج باملناضلني الحزبيني يف السجون ويرسلهم إىل
املنايف .لكن هذا ترتبت عليه نتيجة مهمة؛ فقد أصبح االتحاد العام
التونيس للشغل بعد االستقالل له قول فصل يف بناء الدولة التونسية
يف حد ذاتها.
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وهو ثان ًيا يناضل ضد مبدأ السوق الرأساملية التي تحاول فرض
ثقافة نفعية ربحية مناهضة لحقوق الشغَّالني .وهنا ميكن
أن نالحظ أيضً ا أن كلمة شغَّالني تتجاوز مفهوم العامل لتضم
كام ذكرت غريهم ممن يعمل ،وسرنى أبعاد ذلك يف الركيزتني
الثالثة والرابعة.

أربع مرجعيات تأسس عليها
االتحاد العام التونسي للشغل
رأينا أن املجتمع املدين الذي أتحدث عنه ،يشتغل بالسياسة ،ولكن
بطريقة مختلفة عن املجتمع السيايس املامرس للسلطة وامللتبس
بالدولة وإكراهات اشتغالها .وذكرت أنني أتحدث عن مجتمع يناضل
أخالقيًا ضد منطق السوق الرأساملية وأخالقها النفعية الربحية ،وضد
التسلط السيايس ،عىل اعتبار أن الدولة متثّل يف العموم مصلحة
مجموع الفئات أو الطبقات االجتامعية املهيمنة ،ومن أجل الحرية
يف أبعادها املختلفة .لقد شكّلت ثالث من هذه الخصائص الركائز
األوىل التي تأسس عليها االتحاد العام التونيس الشغل ،بينام تطورت
الخصيصة الرابعة يف مضمونها مع تطور خصائص القواعد النقابية
للمؤسسة وعمو ًما للمجتمع التونيس بعد االستقالل عىل النحو التايل:
تنظيم وقيادة؛ يف السياق االستعامري ،كان
•االستقاللية
ً
االستقالل عن النقابات والدولة الفرنسية ،أما يف عهد االستقالل،
فكان عن الدولة التونسية .من الناحية العملية ،كان تطبيق
هذا املبدأ ممك ًنا يف السياق االستعامري ،ولكن التبس تطبيقه
يف السياق الوطني ّأيا التباس.
•النضال من أجل حقوق الشغَّالني ضد االستغالل؛ فالشغَّالون
الذين يدافع عنهم االتحاد هم أنرثوبولوجيًّا كل أولئك الذين
بسبب تحولهم إىل أُجراء ضعفت اجتامعيًا وقانونيًا وثقافيًا
روابطهم بالجامعات التي كانوا ينتمون إليها .ومن هذه الزاوية
 وهذا مه ّم ج ًدا  -فإن االتحاد العام التونيس للشغل تحولإىل أهم منظمة مدنية ،إن صح التعبري ،تجسد عمق الحداثة
أول
السوسيولوجية للمجتمع التونيس ،وذلك من وجهني؛ فهو ً
وليد تفتت األطر االجتامعية القدمية ،وبذلك فهو متجاوز يف
هويته روابط القرابة والجهة والدين والجامعة الحرفية الضيقة،

•الركيزة الثالثة هي النضال السيايس الوطني؛ مبعنى إن االتحاد
كان يقرن حصول البالد عىل االستقالل بحصول الشغَّالني عىل
حقوقهم .ومبا أن القاعدة االجتامعية لالتحاد مل تكن تقترص
عىل العامل ،إذ كان ُمنخرطًا يف حركة التحرير؛ فإن زعامءه
كانوا يتكلمون باسم الشعب ،والقولة الشهرية لزعيمه املؤسس،
والتي أصبحت مرجعية رمزية لالتحاد ،هي" :أحبك يا شعب".
هذه الركيزة النضالية السياسية التي تأسست يف عهد االستعامر
ستتحول يف عهد االستقالل إىل اهتامم ببناء الدولة الوطنية،
وعمل ًيا املشاركة يف ذلك .ولكن كان لهذا نتيجة رمبا مل تكن
متوقعة ،وهي أن النضال السيايس الذي جمع بني النقابيني
والسياسيني يف االتحاد العام التونيس للشغل ويف األحزاب
وأساسا الحزب الحر الدستوري بقيادة بورقيبة يف عهد
الوطنية،
ً
االستعامر ،تحول بعد االستقالل إىل رصاع عىل استقاللية االتحاد
يف حد ذاته ،وفق املبدأ األول الذي بُني عليه.
•الركيزة األخرية تولدت من كل ما سبق؛ وهي الدفاع عن الحرية
والعدالة والكرامة بصفتها مرجعية أخالقية عامة .وميكنني أن
أالحظ هنا بأن قيمتَي الحرية والكرامة يف عهد النضال ضد
االستعامر كانتا مرتبطتني بفكرة الوطن والشعب واإلسالم.
فاالحتالل حصل بالقوة ،واالستعامر كان ُمهي ًنا سال ًبا للحرية
و ُم ِ
هد ًرا للكرامة ومهد ًدا لل ُهوية الثقافية ،ولك ّن سلْب الحرية
والكرامة كان يستوي فيه الجميع بال استثناء .وبعد االستقالل،

دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

وبوسيلة التحديث التي اتبعتها النخبة التونسية الحاكمة
مبساندة االتحاد ،بدأت قضيتا الحرية والكرامة تتطوران عىل
مستوى املضمون يف اتجاهات جديدة تتعلق بالحريات الفردية
التي بدأت تهددها تيارات فكرية ذات تصورات جامعوية،
والحريات السياسية التي انقلبت عليها دولة االستقالل .ومبا أن
االتحاد العام التونيس للشغل كان يضم يف قواعده أغلب أطياف
املجتمع التونيس ،فإن قيمتَي الحرية والكرامة بدأتا تحيالن إىل
الحقوق الفردية ،حتى وإن ظلت كرامة الوطن وحريته شعارين
مهمني لدى مناضليه.

•إن هذه القيم هي التي تحولت فيام بعد إىل شعارات للثورة
التي أطَّرها االتحاد بقوة كبرية؛ فعىل سبيل املثال ،فإن  94يف
املئة من بني املنتسبني إىل االتحاد العام التونيس للشغل يف
مدينتي سيدي بوزيد والقرصين شاركوا يف التظاهرات الصعبة
التي ف ّجرت الثورة يف هذه املناطق يف  .((1(2011-2010وقد
أكسب هذا االتحا َد قيم ًة اعتبارية عالية لدى التونسيني؛ جعلت
كل الذين يتعرضون للظلم أفرا ًدا أو جامعات يلجؤون إىل هذه
املؤسسة النقابية للدفاع عن أنفسهم.
أختم هذه الفقرة مبالحظة سوسيولوجية ،أظن أنها مهمة ،تساعدنا
عىل تقدير وزن االتحاد العام التونيس للشغل وفهم دوره خالل املرحلة
االنتقالية التي ما زالت حرجة يف تونس .رأينا أن اسم املنظمة ال
يتض ّمن كلمة العامل بل كلمة الشّ غل ،وهذه الكلمة كام قلت تتجاوز
ما تحيل إليه كلمة العامل .ففي الفرتة االستعامرية انتمت إىل االتحاد
فئاتٌ اجتامعية تنحدر مام يسمى اليوم ،وبحسب السياق النظري،
تارة برجوازية صغرية وتارة أخرى طبقة متوسطة ،ألن العمل النقايب
مل يكن ينظر إليه عىل أنه يكرس الرصاع الطبقي ،بل عىل أنه أحد أطر
املقاومة الوطنية للمستعمر ،ولذلك انتمت إليه فئات من الحرفيني
والفالحني الصغار واملتوسطني متأثرين بالنشاط السيايس لزعيم الحركة
النقابية فرحات حشاد الذي اغتاله االستعامر بصفته سياسيًّا ال نقابيًّا.
بعد االستقالل ،بدأ فرز االنتامء يف ضوء املتغريات املهنية ،وبدأ اتحاد
الفالحني واتحاد الصناعة والتجارة يف التمركز عىل الذات املهنية الخاصة،
وبدأت الفئات التي متثلها تخرج من مجال تأثري املنظمة النقابية .لكن
ذلك جرى مقابل انخراط موظفي القطاع العام والقطاع الخاص يف
االتحاد ،وبتشجيع ،بل بتقنني ،من الدولة التونسية الناشئة التي كانت
تقتطع من مرتب كل موظف لديها نسبة لخزينة االتحاد ،واستمر هذا
نحو أربعة عقود .والسبب يف ذلك أن االتحاد كان رشيكًا فعليًا يف بناء
 18املولدي األحمر" ،انهيار معادالت التبادل يف سوق سياسية مزيفة" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،الثورة التونسية :القادح املحيل تحت مجهر العلوم اإلنسانية ،إرشاف املولدي األحمر
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
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دولة االستقالل ،خاصة يف الستينيات حينام جعلت الدولة التونسية
من املرشوع التنموي الوطني الذي أعده االتحاد يف سنة االستقالل،
مبساعدة من خرباء سويديني ،برنامجها التنموي الرسمي .وقد دبَّر وقتها
بورقيبة مقلبًا سياسيًا للكاتب العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،أحمد
بن صالح ،يك يخرجه بطريقة ال قانونية من رئاسة املنظمة النقابية
ويجعل منه املسؤول األول يف الدولة التونسية عن تطبيق الربنامج
التنموي املذكور(.((1

ومنذ ذلك الوقت ،أصبح االتحاد العام التونيس للشغل أكرب قوة يف
البالد كام يقول التونسيون؛ إذ تضم قاعدته خليطًا معق ًدا وواس ًعا
من املنتمني إليه ،يجمع جن ًبا إىل جنب أصحاب أدىن األجور يف
البالد باألساتذة الجامعيني واألطباء ،وعاملً وموظفي القطاع الخاص
بنظرائهم من القطاع العام .كام يوجد داخله النقابيون الرتوتسكيون
إىل جانب النقابيني القوميني واإلسالميني ،وكذلك املنتمني إىل الحزب
الحاكم ،لكن الجميع يترصفون بوصفهم شغَّالني نقابيني.
خالل تاريخ االتحاد ،كانت كل هذه الخصائص يف صلب موضوع
نشاطه النقايب والقيمي والسيايس .ففي النشاط النقايب دافع عن
حقوق العامل والشغالني عمو ًما ،عن حقهم يف الدفاع عن حقوقهم
وعن حقهم يف تحسني رشوط حياتهم ماديًّا وأدب ًّيا ومهن ًّيا .وعىل
املستوى القيمي واألخالقي ،دافع االتحاد عن العدالة مبا هي رفض
لنفعية السوق املطلقة ،وعن الكرامة ،كرامة الشغَّالني وكرامة
الشعب والوطن ،مبا هي قيمة إنسانية ال ميكن القبول بإهدارها.
وعىل املستوى السيايس ،قاوم االتحاد االستبداد الذي يؤدي إىل
منع الشغَّالني ،ومن ورائهم الشعب ،من الدفاع عن حقوقهم سواء
بالكلمة الحرة أو باإلرضاب عن العمل وغريه.
 19اعتمدت تونس خالل الستينيات من القرن العرشين سياسة اقتصادية اشرتاكية،
استوحتها مبارشة من وثيقة أعدها االتحاد العام التونيس للشغل لهذا الغرض .وكان
أحمد بن صالح عام  1956كاتبًا عا ًما للمنظمة ،وجرت إطاحته بطريقة غري قانونية خالل
سفره خارج تونس  -عارضه االتحاد العام لطلبة تونس  -ليلتحق الحقًا بحكومة بورقيبة التي
طبقت مرشوع النقابة.
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جعلت كل هذه الخصائص التاريخية والسوسيولوجية والسياسية من
االتحاد العام التونيس للشغل أهم منظمة اجتامعية تونسية ،ميكن أن
نصنفها عىل أنها إحدى ركائز املجتمع املدين التونيس باملفهوم الذي
قدمته .وهو مفهوم ال يُقيص السياسة من عمل املؤسسات املدنية،
لكنه ال يؤهل هذه املؤسسات يك تطلب السلطة بصفتها هذه.

االتحاد العام التونسي للشغل
والمرحلة االنتقالية بعد الثورة
من خالل الخصائص املذكورة أعاله ،أدى االتحاد العام التونيس
للشغل دو ًرا فارقًا يف انطالق الثورة التونسية ،ويف نجاحها السيايس
معي من
األول الذي تُوج بسقوط نظام االستبداد ،ويف فرض نهج ّ
التوافق واملسؤولية عىل القوى السياسية التي تنازعت السلطة بعد
فضل عن دفعها نحو العمل يف اتجاه التوافق األدىن عىل
الثورةً ،
خريطة طريق تجعل البالد تتجاوز األزمات الحادة التي عرفتها،
خاصة قبيل االنتخابات الترشيعية عام .2014
مــبــارشة بــعــد أن سقطت أعــمــدة نــظــام االســتــبــداد ،يف
كانون الثاين /يناير  ،2011ساند االتحاد العام التونيس للشغل
املعتصمني يف ساحة القصبة أمام قرص الحكومة إلسقاط مرشوع
استمرار بقايا النظام املنهار يف الحكم .كام ساند قيام "الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي" التي
تولت اإلعداد النتخابات املجلس التأسييس يف نهاية عام .2011
ويف عام  ،2013بلغت األزمــة التونسية ذروتها باغتيال مناضلَني
سياسيَني ،يساري وقومي ،من العيار الثقيل( .((2وزادت األزمة تعقي ًدا
حني بلغت صياغة دستور البالد مرحلة متقدمة ،برزت خاللها رصاعات
حادة بني اإلسالميني والحداثيني يف مواضيع الحريات الفردية وحقوق
املرأة وطبيعة الدولة وغريها .وحني استعىص الحل عىل القوى السياسية
لتوازن القوى ،دخل االتحاد العام التونيس للشغل بكل قوته لحسم
الرصاع من أجل مراجعة بنود الدستور املختلف بشأنها وإنهاء صالحية
حكومة املجلس التأسييس؛ ما تسبب له يف عداء قواعد األحزاب
والتنظيامت اإلسالمية التي اعتدت عىل مقره الرئيس بالعاصمة .وخالل
ذلك اقرتح االتحاد آلية للحوار الوطني قضت بأن تجتمع منظامت
املجتمع املدين الرئيسة يف البالد ،وهي االتحاد العام التونيس للشغل
واالتحاد الوطني للصناعة والتجارة ،والرابطة التونسية لحقوق االنسان،
وعامدة املحامني ،وحولها األحزاب الرئيسة يف البالد ،يك تضع خريطة
طريق سياسية تسمح بإعادة التوازن للمشهد السيايس التونيس،
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وبتكوين حكومة مؤقتة مهمتها إنجاز االنتخابات الترشيعية .وكانت
حالة فارقة يف تاريخ العمل النقايب ،ورمبا العاملي ،أن يجتمع جن ًبا إىل
جنب العامل واملوظفون بامل ُشغلني (الحكومة والقطاع الخاص) ،ليس
من أجل مناقشة موضوع األجور وتحسني اإلنتاجية ،بل من أجل دفع
السياسيني يك يتفقوا عىل إنقاذ الوطن من الخطر الذي كان يحدق به.
ثم بعد ذلك بعامني ،يف عام  ،2013وحينام دخلت البالد يف أزمة
اجتامعية ومالية ال تقل خطورة عن سابقتها ،وعجزت الحكومة األوىل
التي تولت السلطة بعد االنتخابات الترشيعية عن حلها ،استنجد
رئيس الدولة باالتحاد العام التونيس للشغل ليؤدي دو ًرا وطنيًا أساسيًا
يف صياغة وثيقة تفاهم ثانية ،س ّميت "وثيقة قرطاج"؛ أدت هي أيضً ا
إىل تغيري حكومة ما بعد االنتخابات الترشيعية بحكومة أخرى هي
التي تتوىل الحكم اليوم يف تونس تحت مراقبة امل ُوقّعني عىل وثيقة
قرطاج ،ومن ضمنهم االتحاد العام التونيس للشغل .واليوم يناقش
االتحاد العام التونيس للشغل ،كغريه من منظامت املجتمع املدين يف
مؤسساته ويف الفضاء العام ،املشاريع القانونية (آخرها مرشوع قانون
امليزانية العامة للبالد) التي تقدمها الحكومة ملجلس النواب ،ويعطي
رأيه فيها اعتام ًدا عىل مبادئ الوثيقة املذكورة.

خاتمة
من الناحية النقابية والسياسية ،قد تكون تجربة االتحاد العام
التونيس للشغل فريدة من نوعها عىل األقل يف العامل العريب .ولضيق
املجال ودقة موضوع الورقة ،مل نخُض يف تفاصيل العالقة الوثيقة،
واملتوترة يف الوقت ذاته ،والتي نشأت بني الدولة التونسية واملنظمة
العاملية .وهي عالقة اتُّهِم االتحاد أحيانًا بأنه سكت مبوجبها عن
االستبداد والتسلط ،أو بقبول الخيارات االقتصادية الليربالية للدولة،
عىل الرغم من تعارضها مع مصالح قواعده .وهذا موضوع متشعب
كام نعرف وميكن أن يحتل حيز ورقة خاصة به.
لكن طرافة التجربة النقابية التونسية تعطي الفرصة ملناقشة فكرة
املجتمع املدين نقاشً ا أعمق .وقد يكون لفكرة كارل بوالين التي
تفرتض أن العرص الحديث مل يقابل السوق بالتهليل والقبول بل
أول عىل تعديل املفهوم وما يحيل
قاومها بطرق شتى ،ما يساعدنا ً
إليه ،وثانيًا عىل فهم إشكاليات الحاالت االنتقالية بعد الثورات .فمن
ناحية ،نشأ االتحاد العام التونيس للشغل وهو يقاوم أيديولوجيا
السوق الرأساملية التي تس ّوغ االستغالل ومتارسه .ومن ناحية
أخرى ،نشأ وهو ميارس العمل السيايس باسم الشعب الذي تكونت
مالمحه السوسيولوجية األوىل يف إطار العالقات الجديدة التي أرستها
السوق والهيمنة االستعامرية ،وقد اغتال االستعامر عام  1952زعيمه

دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

املؤسس فرحات حشاد ألنه كان يتكلم باسم الشعب .ثم واصل
االتحاد بعد االستقالل نضاله من أجل استقالل منظمته عن الدولة
التونسية املستبدة التي وضعت قياداته يف السجن مرات عديدة.
ففي الستينيات من القرن املايض ،وبعد أن منع النظام كل نشاط
حزيب ،وحاول ربط املنظامت الوطنية غري الحزبية (اتحاد الشغل،
واتحاد الصناعة والتجارة ،واتحاد الفالحني) بالحزب الحاكم مبارشة،
رفضت قيادات االتحاد هذا التوجه وحدثت رصاعات عىل هذه
الخلفية حتى وإن ُحجب بُعدها املؤسيس لتأخذ طاب ًعا شخص ًيا.
وخالل كل هذه التجارب ،دافع االتحاد العام التونيس للشغل عن
الحريات العامة وكرامة البرش.
ومن املثري أن تكون جميع هذه املعايري واملبادئ هي ذاتها التي جمعت
أغلب فئات الشعب التونيس خالل الثورة التونسية .واستنا ًدا إىل هذا،
فنحن منيل إىل أن ال يشمل مفهوم املجتمع املدين سوى القوى ،منظمة
أو غري منظمة ،التي تقاوم يف كل وقت ومكان االستبداد السيايس،
واالستغالل بكل أنواعه ،وتنادي بالحرية باملعنى الذي تعطيه إياه حنا
أرندت .ويف التجربة العربية ،سيساعد ذلك عىل إخراج كل القوى التي
تعارض هذه املبادئ من مشموالت املفهوم ،وميكن أن نفهم حينها
بعمق أكرب القضايا التي تطرحها املراحل االنتقالية بعد الثورات.
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