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  في تونس الممارسة النقابية
ار في ضوء تغيرات حقلي العمل صقضايا االنتشار واالنح

 واالقتصاد*

  عبد الوھاب الشارني

  المعھد العالي للعلوم االنسانية بتونس

  

 

I-  المنھجي اإلطارو اإلشكاليةفي 

بتغير في ھذه الدراسة عن الموقف النقابي في سياق جديد يتسم  نتساءل
وأشكال  اإلنتاجات مؤسسالقتصادية والحياة العمل وواقع ا سريع في
آليات اطر وغيرھا من والتعامل المالي والعالمية يا التجارة اضقالترويج و

لعل من مالمح ھذا السياق أيضا تنامي الحركات و العملية االقتصادية.
تتحول لتنتشر و 1االحتجاجية التي تنطلق خصوصا من الجھات المھمشة

لما يحدث اليوم االجتماعية مثالتنمية االقتصادية والب بإلى مسار عام يط
  .2010منذ أواخر  "الربيع العربي" في ما يسمى ب

اقتصادية وليدة ظروف و اإلنسانيةفي تاريخ  ةرة النقابية حديثـالظاھإّن 
اعطت ألول مرة في التاريخ  اإلنتاجالعمل و عالمتحوالت في واجتماعية و

 ھذا ما يتغير اليوم بشكل يستدعي االنتباه ھوونمط االقتصاد الرأسمالي. 
ھذه الممارسة  وفقا لذلك فھل تتغير .الموضوعي للممارسة النقابية اإلطار

خصوصا وان التعددية النقابيّة أصبحت بعدا  تتضاءلـف ووتتجدد أم ستضع
والجامعة العاّمة التونسيّة  نس وذلك بتأسيس اتحاد عّمال تونسحقيقيّا في تو

فماذا سيكون موقع الحركات النقابية من  .منظّمة العّمال التونسيّينو للعمل
                                                            

من أجل مقاربة سوسيولوجية ألحداث أنظر في ھذا الصدد عبد الوھاب الشارني،  1
، مذكرة لنيل شھادة الكفاءة في وتحديد موقع الفئات المھمشة منھا 1984جانفي 

 .2، ص 1987لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، البحث، قسم علم االجتماع، ك
Abdelwaheb CHERNI, « Les émeutes des années 1980-1990, du 
déficit du social au regain du religieux », in IBLA, Tunis, 1-2011, 
pp. 75-90. 
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 أشكال االحتجاج الجديدة التي تنبثق من خارج حقل العمل أي من مواقع
النظر في السياسات  شكال الھشة للتشغيل لتعيدألاالبطالة واإلقصاء و

التي ھي تقريبا ذات القضايا االقتصادية وأنماط التنمية وأشكال التشغيل و
 التيدفعت الحركات المناھضة للعولمة والليبرالية الجديدة إلى التصلب و

لعربي (مصر وتونس تحرك اليوم العديد من مسارات االحتجاج في العالم ا
  . المغرب مثال)و

لعلھا بحسب تطور ھذا النمط و 1منذ ظھروھا تطورت الحركة النقابيةف
السؤال األساسي يحب . ومن قبلعرفھا اليوم تواجه لحظات تاريخية ھامة لم ت

شرعيته كحقل اجتماعي. إذ ال معنى لج مسألة اشتغال الحقل النقابي وأن يعا
ما يفرضه من عمق لمية من تحديث خارج ھذا السياق ولما تشھده النقابات العا

  نظر في كثير من المسلمات التي طبعت الموقف النقابي من النظام الرأسمالي.

الدولي وخاصة في البلدان  لما يحدث على الصعيدھذه المالمح العامة 
مالية المتطورة كشمال القارة األمريكية وبعض بلدان أوروبا، ھي الرأس

ذاتھا تقريبا التي ننطلق منھا لطرح مسألة التحديث النقابي بمعنى التجدد 
والحياة االقتصادية  اإلنتاجية. فالمؤسسة جديدةوالتأقلم مع الظروف ال

التقاليد النقابية كذلك لم تعرف . اديدج اتصف الثمانينات واقعمنذ من تواجه
شكل جامعة عموم العمل التونسيين أو االتحاد العام ي ، ففي تونس

  .بداية الثمانيناتمنذ المشاكل التي تواجھھا اليوم وخاصة  ونسي للشغل،الت

                                                            
في في شكل ممارسة إصالحية مھنية  1866نشأت الممارسة النقابية في بريطانيا منذ  1

البداية (تدافع عن أصحاب المھنة فقط) ثم تطورت إلى مرحلة النقابات الصناعية لتدافع 
عن طبقة األجراء بصرف النظر عن االنتماء المھني. ھذا التغير أدى بدوره إلى ظھور ما 

التي ستعطي بدورھا نشأة حزب العمال . les Trade Unions Congress بــ يسمى
ا اتسمت عالقات النقابات بالحكومات واألحزاب بالتقلب في . وإذ1906البريطاني سنة 

الحفاظ على نوع من االستقالل (فرنسا مثال) فإن السمة األساسية للممارسة النقابية تكمن 
في انتشارھا أو في تقلصھا في حقل العمل. وبصرف النظر عن دور االنقسامات السياسية 

اتساع الحقل النقابي أو انكماشه ظّل مرتبطا ات وتشتتھا فإن لتي تنجم عن انشقاق النقابا
بأنظمة العمل وبنجاعة النقابات وقت األزمات. ولعل أبرز مظاھر أزمة الممارسة النقابية 
في السياقات الجديدة، اليوم، تتأتى خصوصا من تنامي ظواھر مثل انسحاب الدولة من 

ما أعطى تنوعا  ، الفردانية في العمل وھوDéréglementationالسوق االقتصادي 
خطيرا في أوضاع األجراء ونمى مظاھر ھشاشة العمل، الشيء الذي أضعف الفعل 

 الجماعي وأشكال التضامن والنجاعة في الحوار االجتماعي. ولمزيد من التدقيق انظر: 
René REVOL, Dictionnaire des sciences économiques et sociales, 
Paris, Hachette Education, 2002, pp. 377-378.   
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لقد قاومت المنظمة النقابية الظاھرة االستعمارية وقاومت الحيف في 
ع الثروة لكنھا لم تعرف التسريح الجماعي للعمال والغلق المفاجئ توزي

للمؤسسات والتفويت السريع في مجاالت القطاع العمومي. ھذه الممارسات 
دفعت الحركة النقابية  19861سنة  اإلصالح الھيكلي التي برزت مع انطالق

إنما أيضا عن عن مصير العمال المسرحين فحسب و الإلى التساؤل 
كممارسة إذ أن شرعيتھا كانت تستمدھا من قدرتھا و موقفا ھي كمصيرھ

. تدعيم التغطية االجتماعيةوتدني األجور و األسعارعلى مواجھة الزيادة في 
الممارسة النقابية  أسستعقيد. فما يحدث يھدد  أكثراما اليوم فھي أمام وضع 

افع بية تدالمنظمة النقا أن. صحيح 2كنظامبما أن المتغير ھو العمل نفسه 
كن فعلھا في البنية الفقراء لأيضا عن العاطلين عن العمل والمھمشين و

للفعل النقابي قاعدة مؤسساتية  العمل يفترض أن يكونبنية في االقتصادية و
البدائل. إن ن والفاعلين والقضايا والتصورات ونخرطيمتوفر له ال إنتاجيةو

ي وھي مجال تدخله وفعله. ي الحقل الشرعي للوجود النقابعملية االنتاج ھ
فعلھا داخل ھذا تجديد أنماط ث الممارسة النقابية ولذلك تطرح مسألة تحديو

 الحقل قبل كل شيء، فمصيرھا مرتبط بمصيره.

في المجتمعات الرأسمالية  االقتصاديةالمؤسسة و اإلنتاجتواجه عملية 
نطق يقوم على المنطق االقتصادي المحض وعلى م االمتطورة واقعا جديد

باالستجابة المنافسة. وقد تعاملت ھذه المؤسسة مع معطيات الواقع الجديد 
                                                            

ليست خاصية تونسية. وإنما سياسة اإلصالح الھيكلي : 15-14، ص نفس المصدر 1
تدل ھذه المقولة على جملة اإلجراءات والتوجيھات التي تصدر عن المنظمات المالية 
العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التوازنات االقتصادية الكبرى 

، 1984دية واجتماعية كبرى مثل تونس في لتي عصفت بھا أزمات اقتصافي البلدان ا
. وتھدف سياسة اإلصالح الھيكلي 2002ة الثمانينات واألرجنتين في والمغرب في بداي

ة المالية وإعادة توازن االقتصادية وذلك بتصليب السياسعموما إلى تقييد السياسة 
الجباية. ھذه اإلصالحات تنعكس على  الميزانية بالحد من النفقات العمومية أو برفع

  .الفعل الجماعي كالمفاوضات بين األطراف االجتماعية
عرف حقل العمل أنظمة أساسية نذكر منھا نظام : 272، ص نفس المصدر 2

Frederick Taylor )1856-1915 .حيث قام تصوره على التنظيم العلمي للعمل (
 Henryكر أيضا التنظيم الذي اقترحه بما يتناقض مع التصور االمبريقي للعمل. ونذ

Ford )1863-1947 والذي دعم مكتسبات التقسيم األفقي للعمل التي بدأھا (Taylor 
ثم بعث نظام العمل بالسلسلة. ويأتي بعد ھذين النظامين نظام الما بعد الفوردية 

 ضا: المعروف بالتنظيم المرن وھو شكل تنظيمي أكثر استجابة لتقلبات السوق. أنظر أي
Evelyne JARDIN, « Travail : Taylor, pas mort  », in Sciences 
Humaines, n° 38 septembre-novembre 2002, p. 111. 
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نظمة العمل االنخراط الكلي فيما يفرضه من تغيير على مستوى أو
اعتبر ذلك والحد من كلفة اإلنتاج وتشريك النقابات و التجديد التكنولوجيو

  المنافسة وبالتالي من البقاء.من تحديثا يمكنھا 

اليوم يندرج  اإلنتاجمؤسسات لساحة االقتصادية التونسية وده اما تشھو
مثل سياسة  خرأ اضمن ذات القوانين غير أن األمور ھنا أخذت سياق

إذا . ومع االتحاد االوروبي اتفاقيات الشراكة إمضاءالھيكلي و اإلصالح
كانت الحركة النقابية في البلدان الرأسمالية المتطورة قد واجھت تحديث 

 إعادةينخرط األول في منطق المنافسة و باالنقسام إلى موقفين، المؤسسات
يتمسك ض الثاني ھذا المنطق ورتجديد اشتغال المؤسسة، في حين يعا

منطق من وقع أنظمة العمل و بدور النقابة كأداة لحماية مكاسب العمال
مطالبة بصياغة رؤيا في تونس اليوم  النقابية، فإن النظرة السوق المحض

تيجيا تحدد فيھا موقفھا بشكل دقيق مما يجري في واقع العمل أو استرا
تعطي موقعا لمنظمة االتحاد العام التونسي للشغل و اإلنتاجيةالمؤسسة و
حيث تبلغ  ،فاعل اجتماعي يؤطر قاعدة ھامة خاصة في القطاع العموميك

 1628000% على جملة 20نسبة المنخرطين على المستوى الوطني 
الد وفي السياسي للبر ھام في التاريخ االجتماعي وبدويتمتع و 1أجير

  المناخ االجتماعي.عملية التنمية و

للممارسة  ةعن األسس الجديد مقالال ابناء على ھذا نتساءل في ھذ
رات الطارئة على واقع التغييو اإلنتاجعن دورھا في عملية النقابية و

حاد العام أنظمة العمل كما نتساءل عن أھمية إشعاع االتالمؤسسات و
الجديدة التي تشھد انتشارا واسعا  الخاصة التونسي للشغل على المؤسسات

فالمسألة تتعلق  القطاع الخاص.االنتشار الرأسمالي و إطاراليوم في 
مجاالت وجودھا لنقابي إزاء قاعدته االجتماعية وا الفعل بإستراتيجية

الواقع الجديد المشاكل التي ستواجھھا ھذه القاعدة. فمواجھة دة وـالجدي
لتحديث النقابي الذي يدفع إلى طرح اشكالية ا اإلطاربمطالبه الجديدة ھي 
التجدد سواء كان ھذا االستمرار و، أقلمته مع قضايا اليومبمعنى استمراره و
  اتفاق.بي أو باالنخراط في أشكال حوار وبتجذير الموقف النقا

                                                            
1 Mohamed ENNACEUR, Les syndicats et la mondialisation : le cas 
de la Tunisie, Organisation Internationale du Travail, Institut 
International d’Etudes Sociales, Genève, 2000, p. 7. 
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بھا من  اإلحاطةاألبعاد سنتولى تفكيكھا و متعددةبصدد مسالة  إننا
  خالل تحليل الخطاب النقابي وذلك حسب المحاور التالية: 

ظواھر جديد ناجمة عن العولمة وإعادة ھيكلة االقتصاد التونسي إن  -1
كالعمل الھش والمناولة  وانخراطه في التوجھات الرأسمالية العالمية

ل عملية كما تمث سمة خاصة في العمل اليوم. التشغيل بالتعاقد فيوالمرونة 
تحرير االقتصاد والتفويت في مؤسسات القطاع العمومي لمصلحة القطاع 

ألزمة اجتماعية حادة ستمثل قاعدة جديدة لفعل الحركة  االخاص مصدر
  .النقابية وإدارة مسار المفاوضات االجتماعية

الحركة النقابية مطالبة ببديل نقابي أي بتصور يتعامل مع  إنمن جھتھا  -2
 الليبرالية اإلصالحاتيد. فماذا تقول الوثائق النقابية بشأن الواقع الجد

 ؟ الجديدة؟ ھل قبل االتحاد باإلصالحات وإعادة الھيكلة وعمليات التفويت

انطالقا من أن تحديث المؤسسات كما ھي في السياق األوروبي  -3
والشمال األمريكي يتضمن مشاركة الھياكل النقابية في تسيير المؤسسات 

ماذا أعد البديل النقابي لتحديث نظرته لعملية اإلنتاج  ،عملية اإلنتاجوإدارة 
أن تجربة المؤسسات الرأسمالية تثبت أن انخراط تسييرھا خصوصا وو

حديث قد ساھم في تطوير المؤسسة وخفف التوتر النقابات في عملية الت
قاعدة الممارسة  - من وجھة نظر مصلحة العمالوبين النقابة؟ بينھا و

بي فيما يتعلق بمسائل التمثيل والمبادرة كيف يبدو البديل النقا - قابيةالن
لعملية النجاعة في صياغة المواقف في واقع تھيمن عليه تجزئة او

 النزعة إلى تخفيض اليد العاملة؟اإلنتاجية حسب المؤسسات و

مج في مجال السياسة براالنقابية إلى جانب كونھا رؤيا و إن الممارسة -4
شكل توزيع الثروة ھي أيضا موقف عملي دية ونمط التنمية واالقتصا

فماذا يقترح  توجيه الفاعلين.والصراع االجتماعي  إدارةتصرف في و
في ضوء األوضاع  التقليدية التفاوضالنقابيون كآليات وأشكال للتعبئة و

شكال تحديث من أمثال  اإلضرابھو موقع الحوار و ماثم الجديدة؟ 
لذي تدعو له المركزية النقابية ھل يمثل الميثاق أو العقد ا؟ والممارسة النقابية

التوازن المنشود الحتواء عناصر  إطارالجھوية وبعض الھياكل الوسطى و
أصحاب لية التحديث مشتركة بين العمال ولجعل أعباء عمر والتوت

نطرح ھذه المسألة ألن تحديث المؤسسات كما ھو في  المؤسسات؟
ن م ةالنقابي أسس الممارسةيضعف اليوم يقلص و ةالرأسماليالمجتمعات 

تشتيتھا حسب واقع المبادرة و تجزئةخالل الحد من مركزية التفاوض و
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في مؤسسات ھشة تلوح بين عته نجاكذلك قد يفقد اإلضراب  .المؤسسات
يشكو العمال فيھا  حيثو ،لعجزھا عن المنافسة ااألخرى بزوالھاللحظة و

  ظمة التعاقد والمرونة في التشغيل.من عدم االستقرار لسبب أن

وإذا وجدت بعض النقابات في انفتاحھا على فاعلين آخرين مثل 
األحزاب السياسية والحركات االجتماعية الجديدة (الحركات النسائية، 

..) مصدرا النووي. االنتشارحركات البيئة والسالم، حركات مناھضة 
اتجاه العولمة، و سة االقتصاديةاستعادة ما أضعفه تغير المؤسإضافيا للنفوذ و

ھو تصورھا للعالقات  فإن الحركة النقابية التونسية أمام ذات االمتحان. فما
ما يتعلق بالحريات زاب السياسية في البالد خصوصا فيمع األح

األطر الغير ھو موقع الجمعيات و ؟ ومااإلنسانحقوق والديمقراطية و
في مواجھة انحصار الفعل النقابي  حكومية من استراتيجيا المنظمة النقابية

التقليدي؟ بمعنى آخر ماھي المصادر الجديدة التي يمكن للموقف النقابي أن 
   لكسب معركة البقاء؟ اإلنتاجيقوم عليھا، خارج مؤسسات 

ة عن التغيرات معالجة الحركة النقابية لألزمات االجتماعية المنجرَ  إن - 5
مطلع القرن الحالي تبين أن الماضي وت نھاية القرن االقتصادية التي طبع

الفعل  التنظيم ليس من فئة ردمل مع األوضاع الجديدة للمؤسسة والتعا
ھذه الفرضية  اآلليات.لب أيضا تجديدا في الرؤى و: ھذه المسالة تتطالظرفي

التجربة التونسية تبين ل النقابي منذ انبعاثه إلى اليوم. وكدھا مرجعية الفعؤت
حتى قبل في التسعينات كما في السبعينات والستينات وبية أن الحركة النقا

، متجذرة في النسيج االستقالل ھي حركة راسخة في الذاكرة الجماعية
بية على ھذا البحث أن يبني مكونات رسوخ الممارسة النقااالجتماعي. و

لمختلفة كالمجالس األحداث اانطالقا من الخطاب النقابي ووثائق الھياكل و
إزاء قضايا غيرھا تنفيذي وبيانات المكتب الو اإلداريةالھيئات الوطنية و

  الديمقراطية.العدالة االجتماعية والتنمية و

ما يمكن ه الوثائق يبرز عنصران ثابتان فيمن خالل التعامل مع ھذ
خرطين ووطنية : الدفاع عن المنالحركة النقابية إيديولوجياباره اعت

ازن أخرى تتردد حسب السياقات مثل التوتشكل مفاھيم و الممارسة النقابية.
صور ة والديمقراطية بعض مقومات التـ، الحرياالجتماعي، التنمية، العدالة

العالقات بين األطراف المكونة النقابي للحياة االجتماعية ونمط التنمية و
تمثل منطلقات  ھاتكمن أھمية ھذه المفاھيم في كونو .للمجتمع التونسي

في مختلف الحاالت، في التفاوض  الفعل النقابي اثوابت يستند إليھو
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تحدد أھدافھا انطالقا . فالحركة النقابية تعرف نفسھا وجھةاالمووالتعبئة و
تطالب أحيانا بدور الشريك العامة، بل إنھا تقترح البدائل ومن ھذه المبادئ 

: رسوخ في النضال ضد انطالقا من ھويتھا الوطنية االجتماعية االنسانية
ية حرتمسك بالعدالة في توزيع الثروة وبحقوق االنسان والمار واالستع

المتتبع لتاريخ الحركة النقابية يقف لھا على االفراد في النمط المجتمعي. و
تحديث المجتمع الجديد وھو ما يؤكد وموقع ھام في بناء الدولة الوطنية 
  د.ال يقف عند التوجه المطلبي المحدو أننا بصدد فاعل اجتماعي حقيقي

ل األساسي في مسألة التحديث النقابي يجب ؤاالسبناء على ھذا نرى أن 
أن يطرح قدرة الحركة النقابية التونسية على تجديد دورھا كفاعل 

ستوى ، على مھيكلة االقتصاد إعادةفھل ستترك العولمة و .اجتماعي
للفعل  اإلنتاج بأنظمة ما بعد فوردية، مرنة، مجاال موضوعياالمؤسسة و

ابي أم أن استمرار ھذا الفعل ھو رھين مواجھة ھذا االتجاه؟ فھل النق
بي على ھوية الممارسة النقابية وفاعليتھا أم أنه سيغير يحافظ التحديث النقا

الممارسة معا؟ نطرح ھذه المسائل لمعالجتھا ال بوصفھا فرضيات الھوية و
 ائيةاإلحصھو شأن الدراسات الكمية وأو النفي و اإلثباتبحث تستدعي 

د مالمح اتجاه الحركة النقابية انطالقا من صلر ةإنما كمحاور أساسيو
مصدر معلومات ومواد  باعتبارھا 1تحليل محتوى بعض الوثائق

 قد تم اختيار ھذه الوثائق حسب القضايا التالية:. و2ومعطيات للتحليل
، تأثير تغيرات ھذه األنظمة على أشكال الممارسة تغيرات أنظمة العمل

ابية (تراجع الفعل الجماعي وتنامي أشكال الفعل الفردي)، بحث النق
الخطاب النقابي عن أسس جديدة خارج حقل العمل، تعزز الممارسة 
النقابية وموقعھا االجتماعي وتوسع ھيمنتھا إلى مجاالت أخرى كالمطالبة 

 بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.

درتھا المركزية النقابية وثائق أصھا انطالقا من ءھذه القضايا حاولنا بنا
 وأخرى تناولت دور االتحاد في تونس.

                                                            
1 Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel de 
recherche en sciences sociales, Paris, Bordas, 1981, pp. 216-230.  

   انظر بصدد تقنية تحليل المحتوى:  2
Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, 
Editions DALLOZ, 1996, p. 58.  
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II – فعل: دور مطلبي محض أم السياقات الجديدة للممارسة النقابية 
  ؟تاريخانياجتماعي 

امية بسبب طبيعة االقتصاد التونسي الذي تحكمت فيه خصائص البالد الن
تحاد العام والدولة، وبسبب نشأة اال دعمت أھمية القطاع العموميت حيث

التونسي للشغل الراسخة في االتجاھات العامة كالوطنية والعمل على تحسين 
ظروف الشغالين من منطلق وطني عام أيضا، حيث لم تنحز النظرة النقابية 
فقط للعمال، لن تجد االتجاھات االقتصادية الجديدة القائمة على المؤسسة 

 .1اع الخاصنقابيا صلبا في القط االخاصة والمنافسة تقليد

اقترح والتساؤل النقابي األساسي منذ الثمانينات إلى اليوم ال يقوم على 
البدائل النظرية ونقد البرامج االقتصادية واالجتماعية فحسب وإنما أيضا 

وتدارك ما مومي اع العـــعلى تجاوز انحصار وجود الفعل النقابي في القط
الشغالين التي باتت مھددة  يحدث من تغيير على مستوى حقل العمل وتمثيلية

العملية االقتصادية. إذ بسبب ضعف أطرھا التقليدية وزوالھا التدريجي من 
وما يشھده  موميأن ما يحدث اليوم من خوصصة وتفويت في القطاع الع

النسيج االقتصادي من انتشار للمؤسسات الخاصة سيعطي في اآلجال 
يد للعمل والتنمية، إطار ليس القريبة إن لم يكن قد أعطى بعد، اإلطار الجد

الممارسة النقابية في السياقات تراجع فيه للممارسة النقابية أي نفوذ: إن 
الليبيرالية الجديدة تعبير عن مسار القطيعة بين االقتصادي واالجتماعي، 

رصة في تسيير عدة عوامل كالثورة اإلعالمية، تحكم البو تهمسار فرض
. في ھكذا التي زادت في حّدة المنافسةلمة المؤسسة االقتصادية ودور العو

 سياق سيتفكك الترابط الذي أرساه النظام الفـوردي بين االقتصـاد والعمل
وعبر نظام  اإلنتاجيةتنوع األنشطة داخل المؤسسة االقتصادية وعبر 

  .ي.الذي بعث إلى الوجود مرحلة االستھالك الجماھيراألجور المرتفعة 

االنفصال الالحق قد " في نفس الطريق" و كانااالقتصادي فاالجتماعي و
إما بشكل فردي يدفع كما أكد " آالن توران" إلى عودة االجتماعي للديني 

انطوائي حيث يقبل األفراد بسبب تعطل اشتغال آليات الفعل انسحابي و
ي على تعاطي مختلف اشكال الورع والتدين أو بشكل جماعي الجماع

ية الحركات من مختلف الفئات العمر فاعل حيث تعزز قطاعات ھامةو

                                                            
1 M. ENNACEUR, Les syndicats … op.cit., p. 7. 
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قدرة على التعبئة بمقوالت ايديولوجية وفعل سياسي الدينية كأطر تغيير و
تعطل ئكية بسبب تقلص المجال السياسي وحيث اخفقت الحركات الال

ھذا ما يؤكد دور المؤسسات الالئكية كالنقابات في والمقوالت التاريخية 
إعادة الترابط بين ادية والحياة االجتماعية وقتصتقليص الھّوة بين العملية اال

 اليوم التحديث النقابي في تونس سؤال حمن ھذا المنطلق يصب المجالين.
تساؤال ليس حول مواجھة االنعكاسات االجتماعية للتوجھات االقتصادية 

دور الحركة الجديدة فحسب وإنما أيضا حول آليات التمثيل النقابي و
تمع التونسي وما يتطلب ذلك من تدخل في نمط النقابية في توجيه المج

  الحكم والتنمية.

ار االتحاد العام س: انححقل العملر الممارسة النقابية في في انتشا -1
 موميالتونسي للشغل في القطاع الع

لقد ارتبطت نشأة النقابات باالقتصاد الرأسمالي وانتشرت بانتشاره. 
س تعود إلى نھاية الربع األول من ولئن كانت نشأة التجربة النقابية في تون

فإن نيالية، ولوأي في سياق رأسمالية ك) 1925-1924القرن الماضي (
انتشارھا في المرحلة الوطنية سيشكل في المجتمع التونسي خاصية من 

دخل العديد من القطاعات المھنيّة وخاصة في  صيات الفعل الجماعياخ
  .موميالقطاع الع

ولة جديدة ذات توجھات اجتماعية ي اقتصاد دلعل أھمية ھذا األخير فو
يجعله غائبا التقليد النقابي في ھذا القطاع وما يفسر أصال انتشار  ووطنية ھو

أو محدودا جدا في القطاع الخاص الذي ستزداد أھميته منذ بداية السبعينات 
قوانين االستثمار الليبيرالي التي ستميز ھذه مع التجربة االقتصادية الجديدة و

المتعلق باالستثمار في  1972أفريل  27- 38- 72التجربة (قانون عدد 
المتعلق بخلق  1973ديسمبر  31- 82- 73الصناعة التحويلية، قانون عدد 

ما سيرافقھا من بعث مؤسسات صندوق للتنمية والالمركزية الصناعية) و
ستبلغ شغل و موطن 100000مؤسسة صناعية و 800تصادية خاصة (اق

ھي نسبة لم تعرفھا من و % 53التي رصدتھا الدولة التونسية نسبة التمويل 
. والملفت لالنتباه في التقليد النقابي 1التونسية البورجوازية الطبقةقبل 

التونسي وفي مجاالت انتشاره أن مرحلة االستعمار قد أثّرت ووضعت أھم 

                                                            
1 Pierre SIGNOLE, « Industrialisation, urbanisation et mutation de 
l’espace tunisien », in Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 22, 1985, 
pp. 283-289. 
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أن الدولة الوطنية: فبحكم  حتى المرحلة الالحقة، مرحلةأطر ھذا االنتشار 
اقتصادية شغلت يدا عاملة محلية  أنشطةشركات أجنبية اضطلعت بخدمات و

البريد والتعليم فإن  ،الفالحة ،الكھرباءالسكك الحديدية،  ،مثل قطاع المناجم
  . 1قبل غيرھا، الممارسة النقابية ،ھذه القطاعات ھي التي ستعرف

إن قطاع الخدمات العمومية والمؤسسات ذات الرأسمال األجنبي 
المؤممة الحقا ھي التي سيتجذر فيھا الفعل النقابي ويكتسب إشعاعا وأھمية 
على الساحة االجتماعية. فانطالقا منھا ستنتشر الظاھرة النقابية في كافة 
أرجاء البالد ولو بنسب متفاوتة يحددھا التفاوت في مستوى المؤسسات 

القطاع الفالحي والحركية االقتصادية. إذ سيظل التقليد النقابي محدودا في 
رغم قدمه وسيظل ضعيفا في الجھات مثل الشمال والشمال الشرقي 

الشرقي في حين ستشكل الجھات الصناعية (تونس، صفاقس،  والجنوب
مجاال رحبا الكتساب الظاھرة النقابية قوة ) 2سوسة، بنزرت، قفصة

وانتشارا طبع السلوكات الجماعية الحديثة وأعطى تلك الجھات خصوصية 
االحتجاج والحضور على الساحة االجتماعية والسياسية. ومرحلة في 

التنمية، لم تغير إال بشكل نسبي مجاالت انتشار الممارسة النقابية 
ظّل إلى أواخر السبعينات وبداية  العموميخصوصا وأن القطاع 

وطموح االتحاد العام التونسي الثمانينات يضطلع بدور ھام في التشغيل. 
شار في مؤسسات القطاع الخاص لم يتخلص "إال حديثا جدا للشغل في االنت

وھذا ما يفسر انحصار  العموميمن الطمأنينة التي كان يحققھا القطاع 
الممارسة النقابية إلى اليوم في ھذا القطاع بنسب مرتفعة في السكة 

%) واالسمنت والنقل البري والمناجم والكھرباء والصحة 67الحديدية (
في حين تظل قطاعات أخرى  ئد والنقل الجوي والموانوالتعليم والبري

كالسياحة والفالحة على أھميتھا في حضور اليد العاملة، ضعيفة على 
العام للسياسة االقتصادية ينحو  االتجاهوإذا كان  .3النقابي التمثيلمستوى 

فإن أھمية حضور االتحاد العام  العمومينحو الخوصصة وتراجع القطاع 
في القطاع الخاص تقتصر على مؤسسات محدودة مثل  التونسي للشغل

  .4النسيج حيث توجد أكثر نسبة منخرطين

                                                            
1 M. ENNACEUR, Les syndicats … op.cit. 
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Ibid., p. 48. 
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فالحضور الفعلي والتمثيلي في القطاع الخاص ضروري اليوم 
الستمرار الفعل النقابي ولتجدده. إذ ال يمكن أن يضمن االنتشار الجغرافي 

 ةالجھوي اتدوالية عبر االتحا 23واإلداري وحده لالتحاد (التواجد في 
 ةالمحلي اتمعتمدية ممثال باالتحاد 250معتمدية على  100وفي حوالي 

 االفعل والتجديد إذ )نقابة أساسية 4000اتحاد محلي و 107وھو ما يعطي 
وھو المؤسسة الخاصة وظلت  يعن حقل العمل الرئيسي اليوم ابعيد ظال

 سنة إلى 1965 سنة قاعدته تتقلص وتنحصر (تراجع نسبة المنخرطين من
من جھة أخرى يمكن اعتبار  .1%) 22و 30بنسبة تتراوح بين  2000

السياقات الجديدة التي ستؤثر في الحياة  ظھورھي بداية  1980سنوات 
االقتصادية وفي الحركية النقابية على حّد سواء. فھذه العشرية ستعرف 

ومن  عّدة أحداث ھامة من حيث طبيعتھا السياسية االجتماعية االقتصادية
حيث وقعھا على مختلف ھذه المجاالت وعلى العالقة بين مختلف 
األطراف االجتماعية. وانطالقا من تفاوت وقعھا ومن دورھا في رسم 

  مشھد اجتماعي واقتصادي جديد يمكن تصنيف ھذه األحداث إلى فئتين:

    األولى: 

 ألمين العاموعودة ا 1981العام التونسي للشغل بقفصة  االتحادمؤتمر 
، تبني الحكومة التونسية لبرنامج اإلصالح الھيكلي 1981لالتحاد ديسمبر 

، انعقاد مؤتمر 1987، السابع من نوفمبر 1986 سنة لالقتصاد التونسي
 .1989 سنة سوسةباالتحاد العام التونسي للشغل 

  :ةالثاني

، 1983/1984، انتفاضة الخبز 1981 سنة االنتخابات التشريعية
 30اقية فين السلطة واالتحاد العام التونسي للشغل (اتعودة المفاوضات ب

لالتحاد العام  16) واحتجاج اليسار النقابي، انعقاد المؤتمر 1984أفريل 
 .)"الشرفاء"(وتنصيب ھياكل جديدة  1985 سنة التونسي للشغل، أزمة

فعل على الثانية  وإذا بدت بعض أحداث الفئة األولى وكأنھا ردّ 
زمة حاّدة على مختلف األصعدة خصوصا وأن ھذه ومحاوالت لتجاوز أ

األحداث تتقاطع فيھا مختلف األبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
جديدا ستعرف فيه الحياة النقابية مرحلة  افإنھا من جھة ثانية ستشكل إطار

                                                            
1 Ibid. 
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جديدة تعيش خاللھا مواجھة مع نتائج ھذه األحداث (برنامج اإلصالح 
). ولعّل معالجة السياق الجديد للفعل النقابي تنطلق من مثال 1986الھيكلي 

مواجھة االتحاد العام التونسي للشغل لألزمة الناجمة عن تھميشه منذ 
والمتمثلة في اتباع سياسية اقتصادية  1986وعن نتائج إصالح  1985

الھيكلي وفق توجھات المنظمات المالية الدولية القائمة  اإلصالحتقوم على 
 .1ي الخوصصة وتقليص مساحة تدخل الدولةعلى مبدئ

 ؟أي وقع على الممارسة النقابية ،سياسة اإلصالح الھيكلي -2

ثقل األزمة االجتماعية المترتبة عن تھميش االتحاد سنة  مثل عوامل إن
وإمضاء اتفاقية  1986منذ  ي لالقتصادصالح الھيكلاإلوعن برنامج  1985

جعل الفعل النقابي طرفا تس 1995 سنة الشراكة مع االتحاد األوروبي
خصوصا وأن ھذا المؤتمر  1989حاضرا بطريقة ما منذ مؤتمر سوسة 

النقابية أن تقبل فيه بدور المالحظ أو  ظمةجاء في سياق ال يمكن للمن
سيزيد في تھميشھا وإضعافھا. ولذا فإّن مواجھة مسائل  ، األمر الذيالمحايد

الوضع المترتب عن سياسة اإلصالح مثل طرد العمال والنقابيين ومعالجة 
  ستشكالن أرضية انطالق الممارسة النقابية من جديد. )1986( الھيكلي

واجھت المنظمة النقابية بعد  :1989إرث ما قبل مؤتمر سوسة  -2-1
جديدة لالقتصاد التونسي فيه االتجاھات المؤتمر سوسة إرثا ثقيال تسببت 

ابية لھذه االتجاھات. وتؤكد العديد غياب أو تھميش المواجھة النقمن جھة و
من الوثائق على أھمية العناصر التالية في ھذا اإلرث: تدھور في المقدرة 
الشرائية، تراكم ديون المنظمة النقابية، تضخم عدد النقابيين المطرودين 

  مطرود)، مصادرة أمالك االتحاد إلخ... 800(

بين األجراء  وةر المقدرة الشرائية واتساع الھوتبدو مسألة تدھو
في تشخيص واقع وأصحاب المداخيل المرتفعة على غاية من األھمية 

فالمخطط السابع أضعف الطاقة الشرائية لھذه الفئة  األزمة االجتماعية.
لم يصل إلى نسبة معّدل ارتفاع فنمو معّدل األجر  أماسنويا، % 2بنسبة 

 الي النصفحجم األجور بحوو نميعّد كذلك  .المؤشر العام لألسعار
                                                            

  عن تراجع دور الدولة في السياق الليبيرالي الجديد أنظر خصوصا: 1
Pierre BOURDIEU, « La démission de l’Etat », in Pierre BOURDIEU 
(dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 339. 
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 .1%)13% مقابل 7.7مقارنة مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ( ضعيفا
محترزا على بعض نتائج السياسة يبدو الموقف النقابي وضع ذا كھ مأما

االقتصادية الجديدة وھذا في حّد ذاته مؤشر على تجّدد الممارسة النقابية 
واإلنتاج  وسعيھا إلى أن تكون ذات موقع مّما يجري على ساحة العمل

عبّرت المنظمة النقابية عن  –وانطالقا من ھذه االستراتيجية  والتخطيط.
تحفّظھا على سياسة اإلصالح الھيكلي من داخل المجلس األعلى 

) وشجبت المفارقات التي تتدھور بالطاقة 1991أفريل  6للتخطيط (
الشرائية لألجراء وترتفع بالدخل الفردي لغير األجراء إلى الضعف 

 ارتفع دخل الفرد غير األجير 1991إلى  1986ل مّدة وجيزة (من خال
  .)2دينار 5000د إلى أكثر من 3300من  سنويا

وتبيّن جليا أن ھناك صراع بين أطروحتين: أطروحة تحرير االقتصاد 
ليبرالية أطروحة  ھيوالحّد من كلفة اإلنتاج بالضغط على األجور و

جور التي تعتبرھا بعض الجھات الزيادة في األصرفة من جھة. وأطروحة 
النقابية قادرة على المحافظة على التوازن االجتماعي وعامال يمّكن من 

  .من جھة أخرى االدخار واإلقبال على االستثمار

على احتجاجا  وضمن ذات التوجه النقابي تحفظت المركزية النقابية
فقدان سياسة الخوصصة التي شملت المؤسسات العمومية باعتبارھا سببا ل

مواطن الشغل وتحفظت على التفويت في ھذه المؤسسات إلى الخواص 
المركزية النقابية عن  تكما عبّر نسحاب الّدولة من مجال المنافسة.وا

رفضھا العتماد مرونة التشغيل ونظام العمل نصف الوقت واعتبرتھا 
أنظمة عمل ال تمّكن من مواجھة نتائج التسريح الجماعي للعّمال الناجم 

عاطل عن العمل  316000ن الخوصصة وال تمكن من استيعاب ع
حسب وثيقة المخطط السابع المقّدمة للمجلس  النشيطين% من السكان 25(

األعلى للتخطيط). ودعت المركزية النقابية إلى العمل على معالجة مسألة 
  البطالة المتفشيّة في أوساط الشباب.

                                                            
 ... ص1989حاد العام التونسي للشغل بعد مؤتمر سوسة االستراتيجية الجديدة لالت 1

18 -19.  
 .نفس المصدر 2
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طرح معالجة مظاھر ھذه من األھمية بمكان أن نشير إلى أن  ولعلّه
األزمة وإن كان يعّد أمرا يعبّر عن حضور االتحاد كفاعل في الحركية 

على االجتماعية وكطرف مواكب لوقع التغيرات االقتصادية واالجتماعية 
يضا استعداد المركزية فإّن ھذا الحضور والمواكبة قد ترجما أ ،نظام العمل

بعض الھياكل القاعدية أو  بصرف النظر عن مواقف أخرى لدىالنقابية (
 لالقتصادالوسطى) للمحافظة على التوازن والقبول باإلصالح الھيكلي 

إّن االنطالقة الجديدة للعمل النقابي  وبالتعايش بين القطاع العام والخاّص.
عاشتھا المنظمة كانت انطالقة احتراز ) بعد األزمة التي 1989(سوسة 

ل مشروط بالتغيرات الطارئة على ونقد وتحفظ، أي انطالقة تفاعل وقبو
يدعو االتحاد إلى لعب دور العمل واالقتصاد. وتأسيسا على ھذا سوف 

: "ھذا الرأي الذي عبرت عليه ليس يقول األمين العام آنذاك .الشريك
.. إنّما الدعوة إلى العام.المقصود منه التمسّك بعدد من سلبيات القطاع 

أن التعايش (بين القطاع العام ونحن نعتقد  .1اإلصالح دون التفويت
. " إّن 2"الخاص) ممكن وأنّه ال سبيل النتعاش قطاع على حساب اآلخرو

منطلق موقفنا ليس العداوة تجاه القطاع الخاص الذي نعتبره ضروريا إنّما 
  .3"المنشودحرصا على سالمة اقتصادنا الوطني واالستقرار االجتماعي 

مركزية يقوم على القبول فالموقف النقابي الذي عبرت عنه ال
باإلصالح لكنه يرفض التفويت، ويقوم على القبول بدور القطاع الخاّص 
لكنّه يرفض ذلك في واقع ما زال فيه ھذا القطاع ھّشا ومحدود اإلمكانيات 

ويقبل الموقف النقابي بعملية  ." لتحمّل أعباء قيادة االقتصاد الوطني"
  بع تجسيمھا.الخوصصة لكنّه يخشى االرتجال الذي ط

في ھذا المستوى من التحليل يمكن أن نقول إّن رّد الفعل النقابي إلى 
حدود ما قبل مؤتمر جربة على األقل إزاء ما طرأ من تغيير على العمل 
والسياسة االقتصادية انبنى على النتائج االجتماعية لھذه التغيّر. ولعّل ھذا 

دورھا في عمليّة االستثمار  الّرفض النسحاب الّدولة وتراجع موقف ما يفسر
ھيكلة إعادة والمنافسة وتوزيع الثروة. فالقبول المتحفّظ بالخوصصة و

النقابية  االقتصاد قابله تمّسك مطلق بدور الدولة وھو ما يعني أّن النظرة

                                                            
 .20، ص نفس المصدر 1
 .21، ص نفس المصدر 2
 .21، ص نفس المصدر 3
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تنشد في ھذا المستوى آليات توازن وتعھد ذلك للدولة باعتبارھا آلية تاريخية 
ر التعديلي، والنقابيون يستحضرون دون شك أحداث متمّرسة وفعالّة في الدو

حذف دور صندوق التعويض في دعم أسعار بعض المواد األساسية سنة 
وما انجّر عنھا من عنف اجتماعي وضع كل شيء في  1983/1984

 ).سياسة الحكومة، نمط التنمية، وقدرة الّدولة على التأطير(الميزان: 
من انسحاب الّدولة وما يخلّفه من  فالموقف من الخوصصة مرتبط بالموقف

وقع على الخدمات االجتماعية كالتعليم والتكوين والصّحة والحماية 
االجتماعية. فھذه القطاعات أساسية بحيث ال يمكن حسب التصور النقابي 

  جعلھا رھينة األمزجة الفردية وارتجال المستثمرين.

قابي الصادر عن ولئن بدا التحفّظ ھو الطابع الطاغي على الموقف الن
مركزية مؤتمر سوسة إزاء نتائج التوجھات الجديدة لالقتصاد والعمل فإّن 

  منھا: ،نقد ھذه التوجھات كشف عن مظاھر خلل كثيرة

ر االقتصاد قد عبّر عن تحرّ  1986برنامج اإلصالح الھيكلي لــ  -أ
اقتصادي -ذلك بھدف إعادة التوازن الماكروق وعميالتونسي بشكل جلّي و

خوصصة وق وتضييق مجال تدخل الدولة في السلحد من العجز ووا
وتشجيع الصادرات  تحرير التجارةالمؤسسات العمومية بشكل تدريجي و

  االستثمار األجنبي.و

 نقلّص عملية الّربط بيمن الّدور التعديلي للدولة وقد قلص ھذا التحّرر  - ب
  في نسبة األجور. توزيع الثروة مما أنجّر عنه انخفاضالنمّو االقتصادي و

نزع أكثر إلى الضغط على األجور التوجه الليبيرالي الجديد ي -ت
  المصرفية.متيازات الجبائية ويطالب أكثر باالو

وقع ترجمة ھذه التوجھات الجديدة أيضا في برنامج تأھيل  -ث
 الذي أرادت به الليبيرالية االقتصادية، 1996 في المؤسسة االقتصادية
تدريب المؤسسة االقتصادية على منافسة ة الثمانينات ومواجھة أزمة بداي

في منطقة التبادل العالمية و المؤسسات األجنبية واكتساب مكانة في السوق
 في الحر مع االتحاد األوروبي التي تندرج ضمن اتفاق الشراكة األوروبية

 12حيث ستصبح ھذه المنطقة التي ستقام على امتداد  1995جويلية  17
  منافسة ھامة.سنة مجال 
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آالف  10نسيجا مؤسساتيا متكونا من امج التأھيل نسيواجه بر -ج
ومعاصر  زمخابورشات صناعية صغرى و )5000مؤسسة نصفھا (

ھو ما يبين تأثير التوجھات الجديدة زيتون وثلثھا فقط قادر على المنافسة و
  .1حيث أن ثلثي المؤسسات سائر نحو االنھيار

لى التمكين من تصادي للمؤسسات يھدف إإذا كان التأھيل االق -ح
يد، التنويع) المستويات (السعر، الجودة، التجد مختلفالمنافسة على 

فإن الوقع  ،السيطرة عليھااستعمال التكنولوجيا المتطورة و التمكين منو
المؤسسات  أدى إلى تھميش العديد من ممااالجتماعي لھذه السياسة ثقيل 

واطن الشغل التي مكن من إحداثھا فھي حتى مغير القابلة للتأھيل و
وكذلك نسبة التأطير التي لم تتغير إال نسبيا حيث انتقلت من  .محدودة جدا

% وھو ما يفسر عدم اھتمام المؤسسات المؤھلة بأھمية 5.7% إلى 3.7
  .2العنصر البشري ومھارته في تحديث المنافسة االقتصادية

القتصادي الجديد ھو سبب ا 1986ويعتبر الموقف النقابي أن برنامج 
أزمة التسعينات. فھو في ھذا التصور برنامج مفروض من المؤسسات 
المالية العالمية كشرط لتمويل عجز الدولة حيث سجلت أواسط الثمانينات 
اختالال كبيرا في الموازين التجارية والمالية الّداخلية والخارجية، وبلغ 

تمر سوسة حدثا ؤكن إذا بدا ممليار دوالر. ل 6التداين الخارجي حوالي 
تجديد الھياكل، إعادة إطالق المفاوضات (باعثا للفعل النقابي من جديد 

االجتماعية، مواجھة غالء األسعار، تحقيق زيادة األجر األدنى الصناعي 
والفالحي، وضع اتفاقية زيادة أجور خاّصة بالوظيفة العمومية تمتّد على 

خرى تعتبر ھذا المؤتمر حدثا مّكن ، فإّن األطروحة األ)ثالث سنوات
المركزية المنبثقة عنه من إخضاع االتحاد للسياسة االقتصادية الليبيرالية 

  .3واالجتماعيةالجديدة ولتوجھات الحكومة في إدارة الحياة السياسية 

                                                            
اتفاق الشراكة بين تونس واالتحاد األوروبي، التأثيرات االقتصادية والتأثيرات انظر  1

ت باالتحاد العام التونسي للشغل ، دراسة أعدھا قسم التشريع والدراسااالجتماعية
  .379، ص 2001بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبارت، تونس، 

 .412، ص نفس الصدر 2
3 Salah HAMZAOUI, « Politique et syndicalisme en Tunisie », in 
Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome XXVIII, 1999, p. 371.   
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مظاھر التطور االقتصادي كما بدت في مجال التجارة  قامتولقد 
على حساب  1996 – 1987عشرية المالية في النات الخارجية والمواز

ستعرف األجراء وعلى حساب التشغيل وموارد الّدولة. فالتسعينات التي 
انطالق الشراكة التونسية األوروبية ستمكن من مضاعفة الّصادرات 

لكنّھا ستضعف عائدات الّدولة  وتحسين مؤّشرات التجارة الخارجية
المسجلة في ھبوط كلفة  والنتائج .19961المتأتية من الديوانة وذلك منذ 

اإلنتاج وفي نزعة آفاق الربح نحو التطور وإن زادت في نسبة النمو 
فھذا الحقل مازال  .2االقتصادي فإنّھا لن تؤدي بالضرورة إلى دفع التشغيل

عن االستجابة لشروط تأقلم العّمال مع مواطن الشغل الجديدة  اعاجز
  .3واعتماد المنافسة في تحديد األجور

حركيّة النقابية التي طبعت التسعينات وانطلقت منذ مؤتمر سوسة لكن ال
انعكاسات والليبيرالية الجديدة يتعايش مع لم تسر في اتجاه واحد  1989

اإلصالح الھيكلي لالقتصاد وفق مفھوم العولمة كما ترّوج له المؤسسات 
 .المالية العالمية ويمضي على اتفاقيات زيادات في األجور قصد التعديل

نزعة احتجاج حقيقي ورفض مطلق للعولمة نقيض ھذا التوجه فقد نشأت 
وسوف تعكس بعض وثائق االتحاد العام ولالتجاھات الجديدة لالقتصاد. 

والتي تلخصھا  موقف االحتجاج والرؤيا النقابية البديلة التونسي للشغل
إرساء اقتصاد وطني اشتراكي مستقل متحّرر من كّل " :الجملة التالية

. وتقوم ھذه الرؤيا على 4يّة وتحقيق توزيع عادل للثروات الوطنية"تبع
تشخيص لواقع التبعية الذي انخرط فيه االقتصاد التونسي ووصف لتعّمق 

  الفوارق االجتماعية الناجمة عن الليبيرالية االقتصادية الجديدة.

الجديدة التي ستظھر في مؤتمر جربة تنطلق من نتائج  فاالستراتيجيا
ات الشراكة مع االتحاد األوروبي وبرنامج اإلصالح الھيكلي اتفاقي

لالقتصاد وليس فقط من حّس نقدي واحتراز عبرت عنھما المركزية 
كذلك،  .19و 18و 17السابقة من خالل مواقف المؤتمرات الّسابقة 

                                                            
 .301ور سابقا، ص ... مصدر مذك اتفاق الشراكة 1
 .297، ص نفس المصدر 2
 .298، ص نفس المصدر 3
، المطبعة المركزية، 2002القانون األساسي لالتحاد العام التونسي للشغل، جربة فيفري  4

 .8و 7ص  ،... التقرير االقتصادي واالجتماعي، انظر أيضا 1، ص 2002تونس، 
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 1999، 1993، 1989على امتداد سيتطور  ، ھذا األخيرالموقف النقابي
ة مشروع برنامج بديل (وثيقة أعدت بمناسبتي وبلور إعدادإلى محاولة 

  ).2002فيفري  في ومؤتمر جربة 2001ديسمبر  في المجلس الوطني

 جديدة أيضا وفوارق اجتماعيةالنظام االقتصادي الجديد: ليبيرالية جديدة  - 3

لإلتحاد العام التونسي  من خاصيات البديل االقتصادي واالجتماعي
التي تردّدت حتى قبل صدوره من  العاّمةھو أنّه حّول المواقف  للشغل

 قيالر، ، مثل العمل على التنمية1999و 1993خالل المؤتمرات السابقة 
مقاومة العولمة وتحقيق التشغيل، إلى ، ةورالتوزيع العادل للث ،االجتماعي

ما يمكن اعتباره إيديولوجيا الحركة النقابية في السياق النيوليبيرالي. 
سيشكل أداة عمل يسعى  )2001واالجتماعي (ديسمبر فالتقرير االقتصادي

االتحاد العام التونسي للشغل إلى رسم موقع في العملية التنموية  بواسطتھا
  :وقد تتلخص مھام التقرير في أنه

سي بمختلف عناصرھا ويصف يشخص مكونات االقتصاد التون - 1- 3
التحرّر الذي وقد أبرز التقرير طابع االنفتاح و 1.يستقرئ آفاقھاحاضرھا و

حدود  عند إلى اليوم (والمقارنة تقف1986طبع االقتصاد التونسي منذ 
زت مرحلة ـ) وھي استراتيجية جديدة تختلف عن سالفتھا التي مي1998
جراء  أستنتج أن ّ اتجاه األنشطة الّدافعة لالقتصاد قد تباطيو. 1985 – 1973

  .2جملة من اإلصالحات ؤذا التحّرر واالنفتاح ويقترح لتدارك ھذا التباطـھ

 للمداخيل من شأنه أن العادلأّن اعتماد التوزيع يشير التقرير إلى و -3-2
يدّعم التنمية المستقلّة معتبرا أن توجه تعديل نمط التنمية عن طريق 

كثيرة  مخاطرأن خصوصا و ،3التجارة الخارجية قد ال يحقّق االستقرار
العجز وضعف تنويع الّصادرات ذه التجارة، كالتمركز الجغرافي وتحف بھ

بة ھاّمة من الصادرات عن المنافسة في العديد من المواد التي تحتّل نس
  الجلود).(كالنسيج واألحذية و

                                                            
 .40-14، ص 2003، تونس، التقرير االقتصادي واالجتماعيانظر  1
 .40- 35، ص نفس المصدر 2
   .49- 48، ص نفس المصدر 3
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د التونسي النظر في العديد من عناصر االقتصا التقريريفّصل  - 3- 3
مسألة الجباية والخوصصة مبرزا كالّدفوعات الخارجية وعمليات االستثمار و

ية وذلك بعّدة تعميق الفوارق االجتماععملية االقتصادية اليوم تنزع نحو أّن ال
  تجميد سلّم األجور باالتفاقيات.أشكال كاإلقصاء والتھميش عبر التسريح، و

الجديد  الليبيراليأّما البعد اآلخر الذي يعالجه التقرير في التوّجه  -3-4
ھذه العملية ، 1987ھو إطالق عملية الخوصصة منذ فالتونسي  لالقتصاد

تعديل دور ھو ما يفقد الّدولة عمومي والتي تؤكد تراجع حجم القطاع ال
السياق العالمي أّن  يؤكداألسس االقتصادية بعد أن كانت الوصّي األّول. 

التفريط في مؤسسات القطاع العمومي عملية تخدم استراتيجيا العولمة 
عديد من البلدان خاصة النّامية والليبيرالية الجديدة وھو اتجاه يكتسح اليوم ال

والتي ستنظّم في  في أوروبا الشرقية منھا وبلدان النظام االشتراكي السابق
). وبناء على ھذا فإّن 2012ي (سنة ــالمستقبل القريب إلى االتحاد األوروب

مبررات مثل عبء القطاع على ميزانية الدولة وضعف مردودية 
افز ھي من فئة العناصر المؤسسات العمومية بسبب غياب الحو

والبديل النقابي يھّمه بقاء الّدولة على رأس ھذه المؤسسات االيديولوجية. 
وحتى ان ساھمت  .1التي ھي أساس العملية االقتصادية واالجتماعية

 – 1992 ،1991 – 1988الخوصصة على امتداد المخططات الثالث (
ن عجز ) في التخفيف من نفقات الدولة وم2001 – 1996و 1996

دورھا في  ق وخاّصةـلم تتحقّ  المنتظرةفإّن األھداف األخرى  ،ميزانيتھا
ذلك ألّن المؤسسات  ،رفع حّصة االستثمار الخاّص ودفع عمليّة التنمية
لتحقيق الّربح السريع  لالمخوصصة لم ينظر لھا إال على أنّھا مجا

صة، ھو النتيجة المباشرة للخوص ،ولعّل فقدان مواطن الشغل والمضمون.
والتقرير النقابي  .المظھر األكثر تعبيرا عن اآلثار االجتماعية لھذا التوّجه

  .2يشير باألرقام إلى ھذه المسألة

 ،بمسألة الجبايةلقد دفع تشخيص وضع الليبيرالية الجديدة إلى االھتمام  - 5- 3
عن طريق سّن نظام  ،حيث أّكد التقرير على التوزيع العادل لألعباء الجبائية

ريبي يشمل العديد من األنشطة بما في ذلك التجارة الموازية التي تشكل ض
   وعمليات المضاربة. در ربح وفير بھامش تشغيل محدوداليوم مصا

                                                            
 .19... مصدر مذكور سابقا، ص  االستراتيجية الجديدة لالتحاد العام التونسي للشغل 1
 .71... مصدر مذكور سابقا، ص  التقرير االقتصادي واالجتماعيانظر  2
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حاور مبال اھتمامامن الطبيعي أن يجسم التقرير، كأداة تحديث نقابي، و - 6- 3
العالقات اعية اليومية كالقدرة الشرائية وتوزيع المداخيل والتشغيل واالجتم

  :التالية المسائلفأشار إلى  ،االجتماعيالضمان المھنية والصحة و

اتجاه نسبة األجور في المداخيل الھاّمة إلى االنخفاض على امتداد -
  ؛العشريتين األخيرتين

اتجاه نسبة المداخيل لغير األجراء (أرباح الشركات ومداخيل الّدولة -
  المتأتية من األداءات) نحو االرتفاع.

على طبيعة نمط التنمية المتّبع منذ الثمانينات وھو  ينعدُّ ھذان مؤشريو
نمط قائم أساسا على الضغط على نصيب األجر وتكلفة اليد العاملة، نقيض 
ما كان سائدا إلى حدود بداية السبعينات حيث كانت نسبة األجور من 

  .1%60المداخيل تمثّل 

زيادة في األجور التي لل االتفاقيات المبرمة كل ثالثة أشھرعجز -
طبعت العالقة بين االتحاد العام التونسي للشغل والّدولة واألعراف عن 
الحّد من تدھور القدرة الشرائية لألجراء. ولعّل دفع العمل النقابي يستوجب 
حسب التقرير إدماج فئتي األجر األدنى الفالحي واألجر األدنى الصناعي 

 االتي يعلن عنھ إّن الزياداتضمن المفاوضات االجتماعية خصوصا و
  األعراف والسلطة خارج ھذه المفاوضات محدودة جّدا.

الممارسة النقابية مؤشر على مرحلة انتعاش ھذا التوّجه في توسيع تدخل 
في في مقاومة وقع الليبيرالية الجديدة  االجتماعيھذا النمط من الفعل 
اعتماد و دعمھاتطور نظام جبائي يكرس الفوارق وي مستويات ھامة مثل

ويمثل الواقع اليومي  التشغيل العرضي: عقود محدودة المدة، عمل وقتي...
داخل مؤسسات العمل مجاال آخر على غاية من األھمية ذلك أن مباشرة 

ومن ھنا طرحت ضرورة  .العمل ومشاكله تمثل بعدا آخر من حياة األجراء
شير الدراسات اليوم إلى . وتبإصرار ومسألة الحق النقابيالتمثيلية النقابية 

أن ھذه التمثيلية يفرضھا ويحميھا القانون في العديد من البلدان مثل ألمانيا 
  تشھد الساحة التونسية تراجعا في ھذا الحق. نفي حي، والسويد

جتماعي مسألة االطرح التقرير االقتصادي و من جھة أخرى، - 7- 3
ن من وضع نظام يمكّ  صالح ھذا القطاع بماإدعا إلى الضمان االجتماعي و

عاب الفئات يعلى استقادر على رقابة تسريح المؤجرين وتغطية اجتماعية 
                                                            

     .113، ص نفس المصدر 1
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العمالية الجديدة التي ستولدھا األشكال الھشة للعمل. فالنظرة النقابية تعتبر 
من حقوق اإلنسان وھي بھذا تضع نفسھا في قلب  االجتماعيةالتغطية 
و تخلف أ تقدمالتي تقاس بھا درجة والحضارية الراھنة  االجتماعيةالمسائل 

فمقياس التنمية ال يكمن في المؤشرات االقتصادية التي تحيل  المجتمعات.
  باألحرى إلى النمو، وإنّما في التوزع االجتماعي لھذه المؤشرات.

آخر لتفعيل الممارسة  محوراالسالمة المھنية تعد مسألة الصحة و - 8- 3
عم "التقرير االقتصادي" تعمق النظرة يد ،النقابية. وبطرحھا كمحور نضال

الحقل األساسي الذي تقوم عليه منظمة  باعتباره النقابية في واقع العمل
العام التونسي للشغل. فتناول قضايا مثل األخطار المھنية وضعف  االتحاد

مستوى الوقاية منھا ال يمكنه إال أن يدعم الموقف النقابي. وقد تعزى أسباب 
لى مخالفات أصحاب المؤسسات للتشريعات المنظمة طرح ھذا المشكل إ

عدم تعود العمال على كالثقافة المھنية وطبيعة  السالمة المھنيةللصحة و
  استعمال وسائل الوقاية.

موقف إلى لتتحول تطورت النظرة النقابية  ،انطالقا من حقل العمل - 9- 3
النظرة على  الشباب المھمش. وتقوم ھذهرأة وقضايا اجتماعية تتعلق بالممن 

االجتماعي من جھة (مجلة  ھاودور للمرأة مكاسب التشريعيةالتمسك بال
على متطلبات الحياة الحديثة وما تفرضه والدستور) ووال الشخصية األح

  من أشكال مساواة في مختلف الميادين كالتعليم والعمل.

ية وفيما يتعلق بفئات الشباب يؤكد البديل النقابي على األھمية الديمغراف
ذا التوجه إلى العناية لنسبة ھذه الشريحة العمرية في حقل العمل وخارجه. ھ

بالشباب يؤشر على نظرة تحديثية للممارسة النقابية نفسھا حيث أن الشباب 
واألحزاب السياسية وھو أھم شريحة االجتماعية يمثل رھان عديد الحركات 

تظاراتھا على غاية ھذه الشريحة العمرية وان أسئلةكذلك إن  .في قواعدھا
من األھمية والتعقيد والكلفة مما يجعل الحلول الظرفية عاجزة عن اإلجابة 

ي والجامعي عنھا. ولذلك يشير الموقف النقابي إلى أھمية التكوين المھن
لمتطلبات العمل ويؤكد على ادماج المھمشين والعاطلين  ومالئمة التكوين

االضطرابات تتأتى اليوم من خصوصا وأن  لتحقيق االستقرار االجتماعي
  .1مھمشينالاألحياء التي تعج بالعاطلين عن العمل و

                                                            
  ضطرابات الحضرية:أنظر حول أھمية التھميش في اال 1
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III - السياسة االقتصادية ظّل الحركة النقابية في  ستراتيجياا
  مواجھة أم تأقلم؟مطلب تشريك النقابات،  :االجتماعية الجديدةو

 تشريك العمال والنقابات في تسيير وتخطيط عملية اإلنتاج -1

في السياق  لالنخراطؤال التشريك كآلية للمواجھة أم ھل يطرح س
خصوصا وأن العقود األخيرة قد عرفت في البلدان األوروبية  ،الجديد

 إن كان ذلكوأمريكا الشمالية مشاركة النقابات في المؤسسات اإلنتاجية و
وقد  ،فالسياق ھناك ھو تحديث المؤسسات ؟بخصوصيات تختلف عن سياقنا

ابات باعتبارھا عنصر تحديث للمؤسسة وللتأقلم مع طرحت مشاركة النق
أنظمة العمل الجديدة. أما السياق التونسي اليوم فيختلف عن ذلك على األقل 
من وجھة نظر أصحاب المؤسسات اللذين قبعوا في موقف تقليدي يتعامل 

ال كعامل تحديث. ولذلك اعتبرت المطالبة كعامل توتر مع المنظمة النقابية 
خدم استراتيجيا الربح تال ظواھر نقابات أو اللجان العمالية بتشريك ال

واالستثمار. ومن وجھة نظر نقابية ينظر لعملية تشريك العمال كأنھا مطلب 
  برالية الجديدة.يمن وقع الل حماية العمالتوقف عليه تنضالي مصيري 

قد أن تشريك النقابات أصحاب المؤسسات يجھل وإذا كان تصّور 
ودفع األرباح وغاب عنه أن اإلضافة تتأتى اليوم  اإلنتاجديد جفي تساھم 

فإن التصور  ،أدمجت النقابات في التسيير والتحديثمن المؤسسات التي 
الحركة النقابية في ال يقف عند تحفظ النقابي يرفع مطلب التشريك لكنه 

م مسألة ما إذا كانت مشاركة النقابات تعني تيسير تأقلعلى البلدان المصنعة 
ة المؤسسات مع تحوالت السوق وواقع المنافسة أم فرض البرامج النقابي

مشاركة النقابات تفترض سلطة نقابية ذاتية على قادة وحاجيات النقابيين. ف
ومستقلة وليس فقط تشريعا وتأسيسا لمشاركة قد تنتھي إلى إضعاف الدور 

 النقابي نفسه.

                                                                                                                         

Loïc WACQUANT, « Les banlieues populaires à l’heure de la 
marginalité avancée », in Sciences Humaines, Série Les grands 
dossiers, n° 4, septembre- octobre-novembre 2006, p. 30.   

  وأنظر أيضا:
Hugues LAGRANGE et Maréo OBERTI, « Les raisons des 
émeutes », in Sciences Humaines, Série Les grands dossiers, n° 4, 
septembre- octobre- novembre 2006, p. 28.   
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نتاجية في مرحلة ما بعد منطلق المنافسة الذي دخلته المؤسسة اإليقوم 
المنتوج في السوق،  ) أربعة عناصر:اندماجالفوردي على تفاعل (النظام 

، تنظيم العمل المالئم أيضا، اليد العاملة التي ستواجه ةالتكنولوجيا المالئم
 أما .فالسوق تشير إلى المنتوج المطلوب مشكل التأقلم مع نظام العمل.

فتختار  ،المنافسة والربحى تتمكن من فتكيف نفسھا إلنتاجه حتالمؤسسة 
إزاء ھذا  .1المؤھلة لذلك اليد العاملةوالتكنولوجيا المالئمة ونظام العمل 

دور النقابات والمفاوضات بين  سينحصر ،الوضع الجديد للمؤسسة (العمل)
العنصر الثالث والرابع من أجل حماية األجراء من االنعكاسات السلبية 

وتمكينھم من نصيب  في التشغيل، التسريح الجماعي...) (التعاقد لنظام العمل
ق تصور لأكبر من جملة عائدات المؤسسة. طبعا ھذا التصور ليس ھو منط

ذ الثمانينات وخاصة ــالتشريك الذي يخيّم على الموقف النقابي في تونس من
تحديد معنى ھذا منذ مؤتمر سوسة. ومن خالل الجدول التالي سوف نحاول 

في  حسب درجة تواترھا من الوثائق التقطنا كلمة التشريك المطلب حيث
إلتحاد العام التونسي للشغل طوال ا المسؤول األول عنخطاب من خطابات 

لتواتر الكلمة فإننا نعتمد أھمية السلطة  إحصاء . ولئن كنا ال نقّدمالتسعينات
خطاب الذي من ھذا ال وانطالقا .وھي المركزية النقابية ،النقابية التي ترّددھا
تمكنّا من رصد أھمية مصطلح التشريك في  19902 سنة ألقاه األمين العام

 التعبير عن توجه الحركة النقابية وأھدافھا االستراتيجية. 

                                                            
اليابانية بصفة عامة، وخاصياته  اتوالمؤسس تويوتاة ھذا النظام انتشر خاصة في مؤسس 1

ة في نظام المؤسسة. أن عملية االنتاج تتدخل فيھا تغيرات السوق بشكل سريع، فھي المتحكم
ھذه األخيرة ال تنتج بصفة عفوية بل حسب اشارات السوق التي تصل المؤسسة بصفة ناجعة 
بفضل التحكم اإللكتروني وتعلمھا بتغيرات الترويج والبيع. ووفق ھذه االشارات تستجيب 
ب المؤسسة بمرونة كبيرة تراعي فيھا الحاجة المطلوبة فترفع في االنتاج أو تخفض وتتجن

بذلك عبأ التخزين وتكاليفه فال تنتج المؤسسة إال حسب الطلب المعقلن. وھذا ما يفرض، 
مرونة أكثر في العمل وعدد محدود مبرمج حسب الحاجة، وإجراءات العقود المؤقتة للتشغيل 

   :على تعدد الكفاءات. انظر خاصة اعتمادعات العمل واوتوزيع سنوي لس
R. REVOL, Dictionnaire des sciences économiques et sociales, 
op.cit., p. 273.  

    .27، ص مصدر مذكور سابقا
 .38... مصدر مذكور سابقا، ص  الجديدة ةاالستراتيجي 2
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فعال ضمن سياق منافسة حديث (إعادة الھيكلة) مطلب التشريك يندرج 
وھو لئن حّدد ھدفا أساسيا ھو " تقاسم التضحيات" بين الشغالين وأصحاب 

شغالين من االندماج في المؤسسة بالمشاركة في المؤسسات وتمكين ال
فإنه يعبّر عن استعداد  1لتسيير والتنفيذ والمراقبةاوضع البرامج والخطط و

منطق المنافسة الجديدة وليس تھيئة المؤسسة لالدور النقابي للعب أدوار 
يأخذ بعين االعتبار مصلحة الطرفين ولعّل ھذا التصور الذي  .2مواجھتھا

 ،عمال من جھة ومصلحة أصحاب المؤسسات من جھة ثانية)(طموحات ال
لمن يحلّل بدقة محتوى  ،من البديھي لكنو .ھدفه التوازن االجتماعي

(من جھة يؤكد على  ة الخطابالخطاب النقابي أن يقف على ازدواجي
إالّ أن ھذه  .التوازن ومن جھة أخرى يدعو إلى اقتصاد اشتراكي)

ى وھي ليست تعبيرا عن جمود الحركة االزدواجية ليست غير ذات معن
حالة الّصراع بين األطروحات  تعبير عنالنقابية وتذبذبھا بقدر ما ھي 

على إدارة  داخل اإلتحاد العام التونسي للشغل وتأثير سلطة الھياكلالنقابية 
  ھذا الصراع والتصّرف فيه من جھة أخرى.

فإّن أسس ھذه  ،لعملوبما أّن سلطة الفعل النقابي تتأتى من بنية أنظمة ا
السلطة ومصادرھا قد تغيرت بمرور المؤسسة من الطابع الفوردي إلى ما 

وقد ال يعبر مطلب تشريك العّمال في إدارة عملية اإلنتاج وفي  .بعده
المؤسسة وتشريك النقابات في تخطيط السياسة التنموية عن تصور لتوزيع 

لسلطة النقابية التي فوائد العمل فحسب وإنما أيضا عن تثبيت مصادر ا
  تھّددھا تحوالت المؤسسة وأنظمة العمل.

 : إضعاف الممارسة النقابيةبيرالييالنيولالمنطق االقتصادي  -2
 والمنطق الجماعي واالجتماعي

مصادر سلطة النقابات.  ھشھشةالقتصاد النيوليبيرالي إلى اتجه ي
  .ھاتجّدد امتحانوتأسيسا على ھذا تواجه الحركة النقابية 

عولمة المبادالت التجارية وانفتاح األسواق على العالم قد وضعت ل
على توفير منتوج إذ فقدت القدرة المؤسسة الفوردية أمام صعوبات جّمة 

                                                            
 .54 ص ،نفس المصدر 1
 .42-40مصدر مذكور سابقا، ص  ...،التقرير االقتصادي واالجتماعي 2
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 ،وحتى تتجاوز ھذه األزمة ع وفي نفس الوقت ذي جودة عالية.متنوّ 
اختارت المؤسسة عملية التحديث عن طريق مرونة التشغيل والجودة 

 ، األمر الذي قسمكاليف اإلنتاج وخاّصة كلفة اليد العاملةوالحّد من ت
  الحركة النقابية إلى موقفين:

االنخراط التابع لبرنامج طبقة أصحاب المؤسسات والذي يعتبر أن  -
  يه أو ال تشارك.فالتحديث أصبح أمرا واقعا تشارك النقابات 

 ستقل.االنخراط ذي الطابع الفاعل باالعتماد على برنامج نقابي م -

اليابانية وبعض نقابات الواليات وتدرج الدراسات الحركة النقابية 
 نقابات السويد وألمانيافي حين تصنف  .ضمن التوجه األّول المتحدة وكندا

  .في التوجه الثاني

المطالب النقابية بوجود  يدالنظام الفوريقبل  البديھي أنّ  منوإذا كان 
 لمؤسسة داخل السوق الوطنية،ويمكن العمال من استھالك المنتوجات ا

دفعت بتيار نقابي إلى التحالف مع قد التحوالت األخيرة وإذا كانت 
 ،األعراف لتشكيل قّوة واحدة بھدف إنعاش المؤسسة وضمان بقاء العمال

تمسك بمبدأ ليفإّن تيار المواجھة رفض التنازل واتباع منطق المنافسة 
ملھم. وضمن ھذه الثنائية تكمن ة عورال ومطلب توزيع ثن العمـــالدفاع ع

 تتأتىأيضا مسألة تحول مصادر سلطة النقابة. ففي المرحلة الفوردية 
بصرف حماية األجور والحفاظ على أوضاع العمل من السلطة النقابية 

فھذه السلطة تقوم على قدرة النقابة  عن عملية المنافسة. أّما اليوم النظر
حيث لم يعد  ،افسة وعولمة المبادالتعلى مقاومة التنازل أمام منطق المن

ھذه من الممكن الحفاظ على األجور ووضع العمل خارجھما. ففي 
ن تجّدد النقابات كجزء من الحركة االجتماعية الواسعة مالمقاومة يك

 .1المناھضة لليبرالية الجديدة

من جھة أخرى تنزع المفاوضات االجتماعية اليوم إلى التجزئة 
مفاوضات  ،عرف كّل مؤسسة منفصلة عن األخرىوالالّمركزية حيث ت

الموقف النقابي الذي كان  تماسكخاّصة بھا. وھذا من شأنه أن يضعف 

                                                            
1 P. BOURDIEU, Contre-feux. Tome 2: Pour un mouvement social 
européen, Paris, Raison d’agir, 2001, p. 65. 
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اإلضراب لقد فقد  كذلك .يعتمد على وحدة المفاوضات ووحدة المشاكل
جدواه في المؤسسات التي ھي على ذي كان مصدر قوة الموقف النقابي ال

لمنافسة. ھذا السياق لن يكون أقل تأثيرا أبواب اإلفالس جّراء العجز عن ا
في الواقع التونسي والحركة النقابية لن تكون في موقع أفضل في مواجھة 

ة عن عولمة االقتصاد. لذلك رَ تغير أنظمة العمل والمبادالت التجارية المنج
سوف تواجه سلطة العمل النقابي حقائق أھمھا إدراج األجور ووضع 

بمعنى أن المؤسسات ستقحم ھذين  ،ة الجديدةالعمل ضمن منطق المنافس
العنصرين في إعادة ھيكلة نفسھا وھو ما حدث بالفعل (تسريح العمال 

وعلى مستوى مكانيزمات التدخل  .وانتشار مرونة التشغيل...)
يفقد ووالمفاوضات فإّن واقع التفتت في المؤسسات سيفتت المفاوضات 

ستقرار اليد العاملة وقدرة امرونة التشغيل  ضعفوستاإلضراب نجاعته 
  النقابة على التعبئة.

ھذه العناصر ليست إال تعبيرا عن إضعاف وتغير مصادر الفعل 
النقابي التقليدية. والحركة النقابية التونسي كغيرھا تطرح مسألة مصادر 
سلطتھا لتبحث خارج المؤسسة اإلنتاجية عن مصادر تدعم بھا إشعاعھا 

كة النقابية راسخة في النسيج االجتماعي رسوخھا ألم نقل إّن الحر .وقوتھا
  في التاريخ السياسي للبالد؟

  نفوذھاالنقابية و الممارسة المصادر الخارجية لفاعلية -2-1

إذن بالتفاعل بين الفاعلين االجتماعيين أي بين الحركة  المسألة تتعلق
بعض تتوقف قوة النقابة في  دالنقابية والحركات االجتماعية األخرى. فق

السياقات على ھذا التفاعل. وليس من قبيل الصدفة أن تذكر البحوث في 
مجال العمل النقابي عالقات التحالف بين النقابات والجماعات المحلية 
والفاعلين المحليين في الجھات واألحياء وذلك في إطار مواجھة ظاھرة 
 غلق بعض المؤسسات وما ينجّر عن ذلك من فقدان مواطن الشغل. كما
تشير ھذه البحوث إلى أھمية عالقة النقابات بالحركات االجتماعية 

فالحركة النقابية  كحركات البيئة والحركات النسائية واألحزاب السياسية.
المفقود في حقل  مجال ھيمنتھافي حاجة ماّسة كي تتجّدد إلى تعويض 

 إن انفتاح االتحاد العامفبالسلطة. ولذلك العمل بمصادر أخرى تمّدھا 
التونسي للشغل على الساحة االجتماعية والسياسية التونسية خارج 
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األسواق والعمل من شأنه أن يمّده بمصادر قوة، فالعالقة مع األحزاب 
السياسية واالنخراط في الفعل من أجل بعض القضايا كالمسألة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات من شأنھا أن توسع ھامش إشعاع 

ألھمية ھذه المسائل لدى المجموعات واألفراد، فالحاجة إلى  االتحاد نظرا
الديمقراطية والحرية ماسة اليوم. وإذا كان موقف االتحاد من ھذه المسائل 
راسخ في تاريخه فقد جّدد ھذه المواقف في مختلف المناسبات وعلى امتداد 

 لدليل على دعم االتحاد 2000سبتمبر  22الئحة  لعلّ السنوات األخيرة و
نشاط ھذه  فيللحريات ولرابطة حقوق اإلنسان، حيث شجب تدخل السلطة 

كما أّكد االتحاد  .المنظمة ومكنھا من الكتابة على صفحات جريدة الشعب
 وفي بيان المكتب التنفيذي 2001في خطاب األمين العام في غرة ماي 

حرية اإلعالم والصحافة على اعتبار أن  على 2001نوفمبر  19 بتاريخ
ّن دعوة النقابيين في مؤتمر إكذلك  .1عامل من عوامل التنميةعالم الحر اإل

إلى العفو التشريعي العام  2001االتحاد الجھوي بصفاقس في جويلية 
وإلى إقامة حوار وطني حول مسألة الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية 

تمد بالقوى حدث يؤكد انفتاح الحركة النقابية على مصادر أخرى 
  مكن للمالحظ ان يتبين مدى ترسُّخ ھذا االتجاه بعد الثورة.وي .نتشاراالو

إذ نجد في بعض  ،لكن الخطاب النقابي غير متجانس في ھذه المسألة
التصورات أن المركزية النقابية ليست جديّة في معالجة مسألة حقوق 

ج ت بل ھي أحيانا أداة إلعادة إنتايااإلنسان والعفو التشريعي العام والحر
. قمع الحريات من خالل طرد النقابيين الذين يعبرون عن آراء مختلفة

رغم ھذا تبدو الحركة النقابة منفتحة على مصادر أخرى للسلطة، وإذا 
كانت ھذه المصادر من فئة المبادئ (دعم الديمقراطية والحريات) فھي 
 اليوم من مصادر القوة الضرورية. واالتحاد العام التونسي للشغل يواجه
ھذه المسألة من خالل ممارسة الحق النقابي والعمل على ضمان استقاللية 

. وخصوصية الحركة النقابية التونسية وبعض نقابات البلدان هرار ھياكلـق
درة على توسيع ھامش مصادر أمريكية أنھا قا-العربية واإلفريقية والالّتينو

اليوم يتطلب  سياق العولمةف. الحركات الديمقراطية قوتھا من خالل دعم
  .2بين النقابات وسائر الحركات االجتماعية ا أكثرترابط

                                                            
 مصدر مذكور سابقا. ...التقرير االقتصادي واالجتماعيانظر  1

2 Ibid., p. 64-65. 
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ة ب، تستمد اليوم حسب المقاراإّن الحركات االجتماعية، نقابات أو غيرھ
من الوجود الموضوعي أو  المصادر قوتھا  constructivisteالبنائية 

عل وإنّما أيضا من التفا فحسب الطبيعي للمجموعات والمشاكل االجتماعية
ليست نقابية  القضايافالعديد من  1.الذي يمّكن من بناء المجموعات والمسائل

   .الجھوية التنميةحقوق اإلنسان وكلخطاب النقابي، للكنھا تصبح مجال 

  مجاالت اجتماعية جديدة لتجديد الحركة النقابية -2-2

 المرأة في الحياة االجتماعية والتمثيلية دور ليفعوتتمثل بطالة الشباب 
اع غير جانب مشاكل العمال المھاجرين وعمال القطإلى في المنظمة النقابية 

ن مسائل خاصة من شأنھا أن تمد االتحاد بأسس المنظّم والعمال المستقلي
في واقع  ،اجتماعية أخرى ومصادر نفوذ وحضور على الساحة االجتماعية

مومية المؤسسات العمازالت فيه الممارسة النقابية منحصرة أساسا في 
  .لقطاع الخاص يواجه صعوبات جمةإلى ااطھا ومازال توسيع نش

تمثيلية المرأة في الحقل النقابي ودور القطاع ة الشباب ولبطا – 3- 2
  الغير منظم

دورھا في مناخ نظرا ألھميتھا االجتماعية و ة الشباب :لبطا - 1- 3- 2
 وبذلك .بيةممارسة مطلجديدا لمجاال تقرار يمكن أن تشكل ھذه المسألة االس

يتجاوز فعل الحركة النقابية مجال حماية المنخرطين فقط ليشمل أيضا 
االتحاد  اھتماموالبطالة. وإذا كان  اإلقصاءسياسة التشغيل ومعالجة مشاكل 

إلى التعامل  مدعو العام التونسي للشغل بھذا الملف تقليديا ومبدئيا فإنه اليوم
ة العاطلين التي تطورت حسب معه كضرورة استراتيجية نظرا ألھمية نسب

. ثم 1994سنة  %15.6إلى  1984% سنة 13.3من  18معطيات المؤتمر 
سنة التي  29 – 15إن ھذه األھمية تفرضھا أھمية نسبة الشريحة العمرية 

بينت  قدو .2%45حوالي نصف السكان النشيطين  1990 إلى حدود تمثل
سألة من خالل مطالبته توجه االتحاد إلى طرح ھذه الم 18أشغال المؤتمر 

ير تمويل ن ھذه الفئة ومطالبة البنوك بتيسالمؤسسات باالنتداب من بي
المشاريع الصغرى والعمل المستقل ومن خالل التأكيد على التكوين المھني 

   .مجاالت التكنولوجيات الجديدة في وخاصة

                                                            
1 Erik NEVEU, Sociologie des mouvement sociaux, Paris, La 
Découverte/Syros, 2000, p. 90. 
2 M. ENNACEUR, Les syndicats … op.cit., p. 26. 
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 إلى قطاعطموح المنظمة النقابية  امتد :أھمية العمال المھاجرين 2-3-2
وإدراج مشاكلھم كما بينت ذلك الوثائق (البديل االقتصادي المھاجرين 

ضمن استراتيجية تتجاوز  20و 19و 18واالجتماعي) والمؤتمرات 
ذا وضع ھ فقدلكن من منطلق أن المھاجرين تونسيون.  ،الحدود الوطنية

التوجه أسس حوار بين االتحاد العام التونسي للشغل وبعض النقابات 
والعالمية وأرسى تقاليد مثل انعقاد تجمع سنوي لممثلي العمال األوروبية 

المھاجرين بتونس وذلك بحضور ممثلين عن النقابات األوروبية 
يتم ولعلّه من األھمية بمكان أن نشير إلى أّن ھذا اللقاء والمغاربية. 

 .CISL1نسيق مع ممثلي الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة بالت

قد آفاق إشعاع االتحاد العام التونسي للشغل دو من جھة أخرى تب
حيث أن اللقاءات مع ممثلي النقابات األوروبية والعالمية لم تعد اتسعت 

تقتصر على معالجة مشاكل العمال المھاجرين لتشمل أيضا األوضاع 
ببلدان أوروبا وقضايا التنمية والتشغيل في المغرب  االقتصادية والسياسية

إذ تشير  .ھجرة اليد العاملة التونسية والمغاربيةوالحّد من كثافة 
عامل مغاربي  2.000.000اإلحصائيات إلى وجود حوالي مليوني 

إدماجھم في الحياة االجتماعية  إلىالتأطير النقابي  يسعى سوفبأوروبا 
  والثقافية الحديثة.

حقل آخر إلشعاع  تنامي القطاع غير المنظم أو العمل المستقل: -2-3-3
مة النقابية. لقد ازداد ھذا القطاع أھمية نظرا لتغير سياسة البالد المنظ

االقتصادية واالجتماعية والتي اتجھت إلى خلق موارد المداخيل بدل خلق 
% من اليد  40( نظّم على أھميتهمفانتشار القطاع غير ال .مواطن شغل

ز عن العجأملته التوجھات الجديدة وذلك لمجابھة  2)العاملة غير الفالحية
ويظّل ھذا القطاع مجال تدخل نقابي من حيث  االستجابة لمطالب الشغل.

ويمكن نتيجة لذلك أن يحّث االتحاد  .مشاكل كعدم االستقرارل مصدر وھ
م وبعث أشكال لفاعلين في ھذا القطاع على التنظٌ العام التونسي للشغل ا

نشطة في أو أن يؤطر العديد من األ 3استغالل جماعية لمحالتھم وأنشطتھم
نقابات المالبس البالية بصفاقس، ونقابات سواق سيارة كنقابات جديدة، 

تشغيل السياسات خصوصا وأّن توجه  4األجرة ونقابات صيادي السمك
   .انتشار المشاريع الصغرىزاد في 

                                                            
1 Ibid.  
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 30. 
4 Ibid. 
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يعّد حجم حضور المرأة في  تمثيلھا:وضع المرأة العاملة و -2-3-4
ا الزدياد حضورھا في حقل العمل الھياكل على غاية من األھمية نظر

 ،)1994سنة  %22إلى  1975% من جملة السكان النشيطين سنة 18.9(
بل إن قطاعات كثيرة تشكل فيھا المرأة العنصر األساسي من حيث عدد 

% في الصناعات التحويلية، 43.5 ،% في قطاع النسيج76العامالت (
يمثّل مقومات . ومما 1% في التعليم)33و% في الصحة العمومية 43

حداثة الموقف النقابي من صورة المرأة في المجتمع بصفة عامة وفي 
العمل بصورة خاصة ھو شجبه لمظاھر التمييز التي يبررھا أصحاب 
المؤسسات بظاھرة تغيب المرأة. وعلى قاعدة ھذا الموقف يدعو االتحاد 
إلى سن قانون يعاقب التمييز في العمل والتحرش الجنسي ويحث على 
وضع صيغ عمل بوقت جزئي حتى تتمكن المرأة من أداء بعض واجباتھا 

. وانطالقا من نفس 2األسرية وتحافظ في نفس الوقت على مكانتھا كعاملة
يدعو االتحاد العام التونسي للشغل إلى تمديد مدة الرضاعة من  ةنظرال

  ساعة إلى ساعتين في اليوم وإلى إعادة النظر في سن تقاعد المرأة.

فالمطلب التحديثي  ،فيما يتعلق بموقعھا من ھياكل التمثيل النقابيأما 
األساسي يكمن في توسيع نسبة التمثيل بما يتماشي مع نسبة الحضور في 
العمل وھو أمر يتطلب إحداث تغيير ھام في القانون الداخلي حتى يضع 

% من نسبة االنخراط في االتحاد 30للمرأة حظوظا متساوية مع الرجل (
ية لكن تواجد النساء في ھياكل التمثيل النقابي أقل بكثير من ذلك) نسائ

وھو طموح لم  ،ويخلصھا من حضور صوري ومغيّب لطاقاتھا وكفاءتھا
  .3الجھويةتتمكن من تحقيقه آلية مثل لجان المرأة العاملة الوطنية أو 

تحقيق المواطنة وتحسين ظروف الشغالين والتنمية العادلة لمواجھة  -3
 4للفوارق االجتماعية اھر الجديدةالمظ

عملية تفرضھا طبيعة ھذه  ،إّن تحديث الحركة النقابية أو تجددھا
والتي بسبب ذلك تجد نفسھا مع نھاية كل مرحلة  الحركة المتعدّدة األبعاد

                                                            
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 27. 

 للتعمق في مفھوم الفوارق االجتماعية الجديدة أنظر مثال:  4
Eric MAURIN, « Les métamorphoses du salariat », in Sciences 
Humaines, n° 136, mars 2003, pp. 28-37. 
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م أسئلة تتعلق بتحديد دورھا ورسم استراتيجيا للفعل والتأطير ماتنموية أ
لن تستمّر كما أرادت  ةالنقابية. فالحركة لمواجھة خصائص المرحلة الجديد

أن تكون إالّ إذا جّددت أسئلتھا عن دورھا وأشكال فعلھا وقّدمت األجوبة 
  فنذكر أساسا: الكبرى المالئمة لذلك. أما عن أبعادھا

تعلق بانتماء ھذه المنظمة للوطن يو: التاريخي السياسيالبعد  -
الدولة الوطنية وصياغة  وفي بناء وبدورھا في تحريره من االستعمار

  ؛المشروع المجتمعي

 ؛بعد نضالي يتعلق بتحسين أوضاع الشغالين والعمال -

تحديثي يتعلق بالمشاركة في مسار التنمية وتحديث  ويبعد تنم -
 .1المجتمع. خاصة بعد تخلّي الدولة عن دورھا التعديلي

 رحيط نوجدير بالمالحظة أّن سؤال التحديث أو التجديد ال يمكن أ
 .خارج ھذه األبعاد الثالثة التي تحدّد ھوية الحركة النقابية وتعطيھا شرعية

فكيف يمكن إذن أن تجدد ھذه الحركة نفسھا وتحافظ في ذات اآلن على 
  عناصر ھويتھا؟

فنظرتھا  ،نستنتج من ھذا أن الحركة النقابية ليست عفوية وال ظرفية 
 السياسي والتاريخيالبعد من للواقع ومشاكله الراھنة أو الھيكلية تستمد 

في تحسين وضع العمال ومن دورھا في إرساء نمط  المتمثل ومن ھدفھا
 كما نستنتج أننا تنمية يستجيب لطموحاتھا في تكريس العدالة االجتماعية.

، "اـمعارضيھ"واختالفھا مع حركة تحّدد نفسھا انطالقا من مصالحھا  إزاء

                                                            
، االندماج بالدور التعديلي للدولة إلى مفاھيم قريبة مثل الدولة الراعية ا يتعلقفيم نشير 1

  االجتماعي، الدولة والروابط االجتماعية. ولمزيد اإلحاطة بھذه القضايا أنظر:
Dominique MEDA, « Le déclin du travail », in Sciences Humaines, 
n° 13, mai-juin 1996, p. 16. 
Achille WEINBERG, « Le salariat fragilisé », in Sciences 
Humaines, n° 13 mai-juin 1996, p. 20.  
Martine FOURNIER, « L’Etat providence dans tous ses états », in 
Sciences Humaines, n° 13, mai-juin 1996, p. 22.  
Jean-Pierre WORMS, « L’intégration à la française », in Sciences 
Humaines, n° 13, mai-juin 1996, p. 28. 
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. ورغم أن ھذه 1ي للنظام االجتماعيكلّ شبه وھو ما يجعلھا تقترح تصورا 
واضح المعالم ورغم أن  2األبعاد ال تنطبق إالّ على حركة فاعل طبقي

االتحاد العام التونسي للشغل ال يمثل طبقة اجتماعية إالّ أّن صيغة الشغالين 
على عموميتھا جعلت التنوع االجتماعي لھذه المنظمة يعرف درجة من 

تناغما نسبيا في  ائل مما أضفى على النقابييناالنسجام في العديد من المس
عدة مسائل وخاصة المسألة ن الموقف من أنماط التنمية المتبعة وم

المختلفة التي مرت  بوبناء على ذلك تفسر التجار .الديمقراطية والحريات
  بھا الحركة النقابية منذ تأسيسھا إلى اليوم. 

ع الحزب الدستوري لقد اتسمت مرحلة النضال الوطني بالتحالف م -
خصوصا وأّن العديد من النقابيين كانوا أعضاء في ھذا الحزب. وقد 

رغم أن  ،استمر التحالف ھذا في مرحلة الستينات وحتى نھاية السبعينات
بداية تلك العشرية عرف نمطا تنمويا جديدا سيعطي للحركة النقابية طابعا 

إلى فك االرتباط بين وانتھى  1978يا بدا بطيئا لكنه تفّجر في احتجاج
  الحزب والمنظمة النقابية.

قابية تبدأ منذ بداية السبعينات المرحلة األساسية الثانية للحركة الن -
حيث سيلعب االتحاد دور الشريك االجتماعي للدولة في إطار  )1973(

سياسة تعاقدية ھي في الحقيقة سياسة ليبيرالية قامت على أنقاض تجربة 
يبرالية االقتصادية والتعددية االقتصادية واالجتماعية التعاضد وقدمت الل

 كبديل عنھا وعن التعّددية السياسية.

 1978مرحلة قصيرة تبدأ منذ  يمرحلة قطيعة مع النظام الحاكم وھ -
 لتتحول إلى مرحلة مواجھة من أجل استقالل االتحاد.

مرحلة المواجھة ھذه ستحتّد وسيكون مؤتمر قفصة والمجلس  -
منطلقھا ألن ھذين الحدثين سيعيدان قيادة  1980ديسمبر  في الوطني

ھذه المرحلة كامل الثمانينات حيث سيمّر االتحاد  ستطبعاالتحاد الشرعية و
وسيستمر التوتر إلى  1985في ھذه العشرية بأزمة حادة عرفت بأزمة 

الذي سيرسم مالمح مرحلة جديدة  1989 في تاريخ انعقاد مؤتمر سوسة

                                                            
1 Alain TOURAINE, La voix et le regard, Paris, Seuil, 1978, pp. 
109-112. 
2 Ibid. 
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ت بين االتحاد والحكومة يعتبرھا البعض حيادية إزاء كل من العالقا
األحزاب السياسية وتعتبرھا أطروحة أخرى مرحلة والء للحكومة في 

 .1التعامل مع الحريات في الحقل النقابي

إّن أھم خاصية في تجربة الحركة النقابية ھي التي طبعت عالقتھا  -
ي االستقرار تب حالسلطة بتعاق –بالسلطة حيث اتسمت الحركية نقابة 

ية كل اوكانت مسألة استقالل االتحاد وقراره في قلب بد االضطراب.و
 عةيالمؤتمر االستثنائي قط صيغةكانت  اكم .)1985-1978-1965( أزمة

 1981 في مؤتمر قفصة(مع األزمة وإعالنا عن العودة إلى النشاط العادي 
وإلى حّد  1989في ، مؤتمر سوسة 1981ديسمبر في والمجلس الوطني 

  .)ألن األمر يتعلق ھنا بأزمة نقابية داخلية، 2001ة سنة ما مؤتمر جرب

فإن  ،ولئن شكلت وطنية المنظمة النقابية اھتمام جيل المؤسسين
اھتمام األجيال  استقطبتاستقالل قرارھا ودورھا في عملية التنمية قد 

مع الحزب  التطور التدريجي الذي بدأ بالتحالفالالحقة وذلك ما يفّسر 
الدستوري وسلطة الدولة الجديدة لينتھي إلى المطالبة باالستقالل عنھا ثم 
المواجھة. وال يغيب عنا في ھذا المستوى من التحليل أن أنماط التنمية 

وإخضاعھا غيّر من طبيعة  االجتماعية المتتبعة ودولنة كل مظاھر الحياة
ونزعة الھيمنة على  لنةالدووأعطاھا بعدا مدنيا يقاوم  الحركة النقابية

  مختلف القطاعات.

ھا له دورھا في الحركة فبعد مرحلة التحالف مع الحزب الذي أھلّ 
ستمتد طيلة الستينات لتتغير في السبعينات في صيغة  الوطنية وھي مرحلة

بتغير طابع الحركة النقابية  (le contrat du progrès) 2ميثاق الرقيّ 
أن فرض دور الشريك على االتحاد التخلّي  إلى المطالبة واالحتجاج. وبعد

أحمد (دة المركزية وقتھا اإلضراب، دور أدّى إلى تغيير قياو طلبيةعن الم
 152النقابية من  اإلضرابات، ستعرف الساحة االجتماعية تطّور )التليلي

وقد كان تدني المقدرة . 19773سنة  إضرابا 452إلى  1972إضرابا سنة 
ايقة العمل النقابي من أھم العوامل المفّجرة لنشأة الشرائية لألجراء ومض

                                                            
1 S. HAMZAOUI, « Politique … », op.cit., p. 374-375. 
2 M. ENNACEUR, Les syndicats … op.cit., p. 6. 
3 Ibid. 
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إبرام ورغم التفاوض مع منظمة األعراف  ،نزعة المطالبة واالحتجاج
االتفاقيات الجماعية والقطاعية ورغم التفاوض مع الدولة حول القانون 

  األساسي للوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية.

إلى التأزم نتيجة تعمق  مرحلة السبعينات الوضع االجتماعي ستدفع
النقابية  الفوارق واختالف مصالح الفاعلين لتبلغ أزمة العالقة بين المنظمة

 26خاللھا المركزية النقابية إضراب  والحكومة درجة قصوى تتبنى
الطبيعي االجتماعي في الميزان. ومن  1977وتضع ميثاق  78جانفي 

اجتماعي في معالجة وفق ھذا التطور أن تصبح الحركة اليوم أھم طرف 
اسة يوتوجھات الس 1986انعكاسات سياسة اإلصالح الھيكلي لالقتصاد 

  االقتصادية الجديدة.

الحركة النقابية اليوم، بمنطلقات االيديولوجيا تضع ومن جھة أخرى 
الوطنية وبطموحاتھا في تحقيق تنمية عادلة ومجتمع حديث متفتح نفسھا 

أن تكون حركة ذات تصور كلّي في قلب الصراع االجتماعي وتقترح 
ھي ميكانيزمات التفاعل مع  ماو فماھي أھم مقوالتھا ،1للنظام االجتماعي

القوى االجتماعية األخرى كالدولة واألعراف. إذ ال معنى للتجديد النقابي 
ثة للمنظمة النقابية من جھة الخارج إجراء مواجھة بين األبعاد الث

لى الوضع االجتماعي من جھة ثانية. يبيرالية الجديدة علوانعكاسات ال
فوطنية الحركة النقابية وطابعھا النضالي من أجل حماية الشغالين 
وطموحھا إلى إرساء نمط تنموي قائم على توزيع عادل للثروات، ھذه 

ل العملية اليوم أمام وضع اقتصادي جديد حوَ ھي األبعاد الثالثة 
ز الوطن والدولة وفتت الجسم إلى عملية عالمية تتجاو الوطنية االقتصادية
  ي.دالعمالي التقلي

    من أھداف الحركة النقابية اليوم التوازن االجتماعيالتنمية العادلة و - 1- 3

في الوقت الذي تشھد فيه الساحة العالمية حركة احتجاج ومواجھة 
تطفو على السطح طبيعة القوى االجتماعية التي تخوض ھذه  ،للعولمة

                                                            
 A. TOURAINEر الكلي عن مبدا الكلية الذي صاغه يختلف طبعا مفھوم التصو 1

كمكون من مكونات ايديولوجيا الحركة االجتماعية وباعتبار الحركة االجتماعية فاعال 
  :يتدخل في الصراع مع حركات أخرى لقيادة تاريخانية المجتمع. أنظر للتوسع

A. TOURAINE, La voix…, op.cit., p. 113.  
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وتساؤل الحركة النقابية التونسية  .بات المجّددة في ذلكالمواجھة ودور النقا
عن تجّددھا طبيعي، بل ضروري في ھذه المرحلة من تطورھا خصوصا 
وأنه إذا كانت الحركات االجتماعية األوروبية تطرح دور النقابات في 

كم طبيعتھا حفالحركة النقابية في تونس ھي المؤھلة ب ،دعمھا وتعزيزھا
 ،يدھا التاريخية وبسبب غياب وضعف الفاعلين اآلخريناالجتماعية وتقال

كاألحزاب والجمعيات أن تضطلع بدور ما في معالجة انعكاسات الليبرالية 
وقد حددت وثائق الخطاب النقابي األھداف التي يعمل االتحاد  .الجديدة

العام التونسي للشغل من أجلھا في مقومات عامة كالتنمية والعدالة 
لعلّھا  ،مقراطية واالندماج واالستقرار االجتماعي والتحديثوالتوازن والدي

ھي اإلطار الذي يكرس من خالله البديل النقابي موقفه من العولمة وطنيا 
ودوليا ويحّدد اتجاھات تجّدد الحركة النقابية. فبصدد مسألة التنمية يقدم 

 تحسين األجـور والحفاظ على القدرة الشرائية يؤكد علىالخطاب تصورا 
لمواجھة ارتفاع األسعار. فالتنمية العادلة ضرورية إلرساء أواصر 
اجتماعية تقوم على التضامن وتدعم أسس التوازن بين الجھات وتدمج 

لتوزيع ل ناجعة مختلف الفئات. إن تدعيم القدرة الشرائية للشغالين آلية
لخطاب النقابي الذي أّكد على دور في ذلك مطلب رئيسي لالعادل للثروة و

الدولة في ھذه العملية وعلى ضرورة استرجاعھا مجاالت تدخلھا التقليدية 
حتى تساھم في التعديل االجتماعي (التعليم المجاني االجباري، التنظيم 
العائلي، منظومة الّصحة األساسية، االستثمار في التشغيل القار، دعم 

  التحاق المرأة بالعمل، دعم صندوق التعويض كأداة تعديل).

استراتيجيا االتحاد العام التونسي للشغل تھدف  إلطار يتبين أناذا في ھ
، لذلك تتواتر إلى جانب مقولة التنمية والصراع إلى التوازن ال إلى القطيعة

غير العادلة من شأنھا أن تخلق مصادر توتر الالتنمية ف .االستقرار ةمقول
وھي  ياالجتماع اإلقصاءواتساع ھامش الفقر و كثيرة كتدني األجور

متّص كل مظاھر الفوارق ت أداةمثل مقولة الوطنية ت. وعوامل اضطراب
بّرر التعايش طالما أن المؤسسة الوطنية مھّددة بالمنافسة األجنبية من تو

جھة ومنافسة وسطاء ووكالء التوريد من جھة أخرى. لكن ھذه 
 حققعلى طابع مطلبي ي ،رغم تمسكھا باالستقرار ،تحافظ االستراتيجيا

ظاھر م يقاومشغالين مستوى معينا من الحقوق كاحترام الحق النقابي ولل
مرونة التشغيل والمناولة والتسريح الجماعي والطرد ويطالب 

  .صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل بميكانيزمات تعديلية كإحداث
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األطروحة من  الحفاظ على االستقرارفي  ، ال يخلو ھذا التوجهكذلك
الدفاع "و "بّر عنھا تواتر بعض المصطلحات "كالنضالالنقيضة التي يع

وال ينفي من جھة  ،الحريات الفردية والعامة""و "عن العدالة االجتماعية
أخرى طموح النقابيين في تحديث المجتمع وتغييره على مختلف 

تدعو بعض الوثائق إلى في ذات االتجاه  .المستويات بما في ذلك الفكري
ظيف الدين واحترام حقوق اإلنسان ورفع أشكال تحديث التعليم ونبذ تو

الحصار المضروبة على المجتمع المدني وعلى الجمعيات والحريات 
المطالب ترافق  العامة والفردية حتى تتحرر طاقات الفعل النقابي. فھذه

  النداء من أجل إقامة بنك عمالي وتعاونيات.

  ةالنقابي ارسةمللمالدور التعديلي  -3-2

المتواترة في  من المقوالت االجتماعيالحوار والعقد ا تعّد مقولت 
لدور االتحاد  تعديلية الخطاب النقابي والتي تعبر عن نظرة استراتيجية

من العالقات بين األطراف  معتدلالعم التونسي للشغل في إرساء نمط 
الطابع الوفاقي  االجتماعياالجتماعية. كما تؤكد مقولتا الحوار والعقد 

ذلك أن صھر الخالف الذي يتأسس على قاعدة المصالح،  .نقابيلالتجاه ال
في قنوات كالعقد والحوار يمكن حسب وجھة نظر نقابية من تكريس رؤيا 

وار والعقد ـللمسائل االجتماعية. وتأسيسا على ھذا ال يبدو الحمختلفة 
ھما بديل التصور النقابي الذي ينطلق من بل  ،تفاوض فحسب يآليات

 .مصلحة الشغالينع المؤسسة الوطنية وواق حقيقتين:

مھّددة بخطر الزوال في  –المؤسسة االقتصادية  –فمؤسسة التشغيل 
ظل عالقات عالمية بدت تتحكم فيھا اتفاقيات الشراكة وقوانين العولمة 

وأدواتھا المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة  االقتصادية
ار أسواق موازية ومؤسسات وساطة ـانتشوفي ظل  .العالمية للتجارة

وتوريد تسعى إلى الربح السريع من جھة أخرى وكنتيجة الندماج 
تواجه الطبقة العاملة عدة مشاكل  ،االقتصاد التونسي في السوق العالمية

تتعلق ببنية التشغيل واستقراره وبحق الشغل ذاته. فالمنطق االقتصادي 
 تأخذفمن اتجاھات السوق  تانطلقالتي  تتحكم فيه قوانين المنافسة الجديد
ھا إلى المؤسسة التي استھدفت حّق الشغل فأقدمت على توحولته اإشار

التسريح الجماعي للعمال وعلى تبني أشكال تشغيل ھّشة حتى تحافظ على 
  قدرتھا التنافسية.
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آلية تعديل  يصبح البديل النقابي القائم على الحوار ،ذا وضعكأمام ھ
ضفاء النجاعة على ھذه األداة يقترح االتحاد العام التونسي وإل .اجتماعي

عليه.  لالطالعللشغل تقريرا اقتصاديا واجتماعيا ويدعو مختلف األطراف 
وھو من وجھة  تحديث الفعل النقابي وتصوراته. فالتقرير آلية من آليات

تجاه االنظر الھياكل النقابية أداة لتكريس التضامن النقابي أمام تطور 
ليبيرالي واندماج االقتصاد التونسي في السوق العالمية (اتفاقية األلياف ال

، فتح الحدود التفاقية المنظمة العالمية للتجارة 2005المتعلقة بالنسيج سنة 
، االندماج في منطقة التبادل الحر مع االتحاد 2007الخاصة بالخدمات 

  ).2008األوروبي 

  خاتمة

ا عن اآلخر، لقد تبين من خالل ھذ برغم الخصائص التي تميز كل حقل
أّن وقع تغيرات مجالي االقتصاد والعمل على الممارسة النقابية  مقالال

والدور الذي  المساحةل وـالشك مسَ د قكشكل من أشكال الفعل الجماعي، 
تلعبه ھذه الممارسة في السلوك االجتماعي للعديد من المجموعات. والمتتبع 

ة النقابية يتبين كيف تطورت ھذه األخيرة كرد لتطور بنية العمل والممارس
ولنا عية التي تفرضھا اتجاھات العمل. فعل أو كتأقلم مع الظروف الموضو

الذي  - حول الفعل الحرفي Alain Touraineفي استنتاجات أالن توران 
 - رقابي للمؤسسة والمشاركة في تسييرھا مطلبف ،تطور إلى فعل طبقي

يص ما يجري في مؤسسة اإلنتاج في مرحلة اداة ناجعة في وصف وتشخ
  ما بعد النظام الفوردي.

لقد تحكمت السوق أكثر في مؤسسة اإلنتاج وأصبحت توجھھا وفق 
حاجياتھا وذلك عن طريق الرقابة السريعة وااللكترونية مما يسر استجابة 

تسريح من المؤسسة لمؤشرات السوق. والنتيجة أن ما نشاھده اليوم 
ومرونة وھشاشة في التشغيل ومن تنامي لعدد العاطلين، جماعي للعمال 

(تجنب تكديس البضاعة عملية اإلنتاج  "عقلنة"إذا كان قد مكن من 
فقد ھدم بالمقابل،  ،مؤشرات السوقبوإتالفھا، تجنب تكلفة خزنھا) وربطھا 

أسس الممارسة النقابية التي تقوم على قاعدة  ،على الصعيد االجتماعي
رطين وعلى ظروف مشتركة للعمال وخاصة على حالة واسعة من المنخ

  من االستقرار والتواصل والمصلحة المشتركة.
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ومع بروز العولمة ستتأثر الممارسة النقابية حتى في المجتمعات 
تونس  جربتيتالية، على غرار النامية حيث تتمتع المنظمات العم

لعبته في والمغرب بموقع ھام في الذاكرة الجماعية بسبب الدور الذي 
مرحلة النضال الوطني أو في مرحلة بناء الدولة الوطنية والمشاركة في 

  مسار التنمية والتحديث.

ستضعف الممارسة النقابية في المؤسسة االنتاجية ، ساسھذا األعلى 
في فالمنظمة النقابية تقوم  .في ھذه البلدان، لكنھا ستحتفظ بأدوارھا التقليدية

بعد مؤسساتي مرتبط مباشرة  ية على أبعاد ثالث:العديد من البلدان النام
بعد سياسي تاريخي يعود إلى ، بعملية اإلنتاج وما تقتضيه من نزعة مطلبية

بعد و، أخيرا،  الدور الوطني للمنظمات النقابية في مقاومة االستعمار
تنموي يعود إلى موقع الحركة النقابية كفاعل اجتماعي يشارك الطبقة 

 لتنمية وينافسھا احيانا أو يعارضھا.القيادية عملية ا

فإن في  اإلنتاج،وإذا فقدت الممارسة النقابية بعض أسسھا في مؤسسة 
فالتجدد. ذلك ما  ،بعديھا الوطني والتنموي مصادر جديدة للمقاومة والبقاء

اليوم أكثر من ذي قبل إلى طرح مسائل مثل يفسر توجه الخطاب النقابي 
  الجھات ومقاومة أشكال التھميش واإلقصاء. نمط التنمية والتوازن بين 

ولكن بقدر ما تمكن ھذه المجاالت الفعل النقابي من التجدد 
قاعدته والعمل اليوم تبعده عن  االقتصاداالستمرار، فإن اتجاھات و

في مؤسسة اإلنتاج وتضعف تجانس التمثيل االجتماعي ليتجه األساسية 
مصطلحات عامة ووفاقية مثل  أكثر إلى البحث عن التوافق والتناغم في

  "االستقرار االجتماعي" و"الحوار الوطني".ة" و"المؤسسة الوطني
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