
 

 

 ٢٠١١دور االتحاد العام التونسي للّشغل في ثورة تونس عام 

  ٢٠١٦كانون األول/دیسمبر  ١٥الخمیس 

 محاضرةملخص 

 سارة الجمل 

بالتعاون مع  في الجامعة األمیركیة في بیروت معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیةنظم 
بعنوان "النقابات  شر مؤخًرا لھالة الیوسفيكتاب نُ  حول مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة محاضرة

كانون  ١٥ الواقع فیھ نھار الخمیس وذلك ،العمالیة والثورات العربیة: تجربة االتحاد العام التونسي للشغل"
كتابھا ھذا في تتحدث محاضرة في جامعة باریس دوفین، وھي وأستاذة الیوسفي باحثة . ٢٠١٦األول/دیسمبر 

حیث أنَّ  ،والفترة االنتقالیّة التي تلتھا ٢٠١١عن دور االتحاد العام التونسي للشغل خالل ثورة تونس عام 
الحركة النقابیة في تونس كانت األقوى من بین الحركات النقابیة في الدول العربیة التي شھدت ثورات، 

 .السیما األكثر تأثیًرا في نتائج االنتفاضة

 ظفاح یةكیفو ،٢٠١١ عام تونس ثورة في االتحادر دو :ھي مسائل ثثال إلىالیوسفي في المحاضرة  تطرقت
 السیاسي المشھد في االتحاد تواجھ التي التحدیاتو ،والخارجیة الداخلیة األزمات أمام تماسكھ على االتحاد
 .الجدید

أھمھم العاطلون عن و، المھمشینالذي انطلق من  االتحاد في المسار الثوري دور شرحت الیوسفي ،بدایةً 
 االنتفاضة قیادیي لیسوا قد صرحوا بأنھم نیالنقابی ، أفادت الیوسفي أنَّ وفي ما یخص دور النقابیین العمل.
وأكثرھم من المعلمین الذین خرجوا مع -النقابیین  دورف. العمل عن نووالعاطل الشباب ھم قادھا من بل العامة،

 مكوناتو النقابیین بین وطیدةال عالقةال في ظلو .الشعارات تسییس في تجلى -تالمذتھم إلى المظاھرات
، في ھذه الثورة تنسیق بین المجموعاتال النقابیین دوربات  ،اتالمظاھر في موجودة كانت التي المجتمع
  .والعاطلین عن العمل والمحامین بین األحزاب السیاسیة والنقابیین السیما

ً ملجیشكل االتحاد نَّ وأضافت الیوسفي أ ً رمزی أ ً وسیاسی ا ً ومادی ا ألن المظاھرات التونسیة انطلقت من دور  ا
حصل في ما بمقارنةً و .من توسیع رقعة االحتجاجات االتحاد تمكن وقد ،في تونسفي كل مكان  االتحاد

كانت مھمتھم الوحیدة الضغط بل  ،بإسقاط بن عليفي حینھا  المتظاھرون لم یطالب، البلدان العربیة األخرى
 یعود إلىالسبب في ذلك و .غیرھاوالتنمویة وقتصادیة واالجتماعیة االتبني مطالبھم لعلى المكتب التنفیذي 

ن ویعرفو ،في إطار تنظیمي معینن وینشط اوكان المتظاھرونف .تحاداالفي تسییر والتبعیة ستقاللیة االثنائیة 
ینایر  14مظاھرة لم تكن وبحسب الیوسفي،  .نھاوا یستعملوحدود الموارد التنظیمیة والسیاسیة التي كان



ھي في تونس قتصادیة اأھم منطقة  لىإفي غضون ساعتین امتد  عامإضراب إلى  دعافاالتحاد ھو من  ،عفویة
ً دعم صفاقسقدمت مظاھرة و. صفاقس ً معنوی ا ً مھم ا  ذلك. لتواصل الثورة بعد ا

كوسیط بین  ، ھو دورهدعم الثورة یتخطىدور  فیھا تحادلال أصبح ،بعد رحیل بن علي بدأت مرحلة جدیدةثم 
حصل خالف كبیر بین المدافعین عن و والسیاسیة في البالد.جتماعیة واالقتصادیة االمختلف الفرقاء والقوى 

القدیمة الحاكمة. في قتصادیة االوالمؤیدین للتواصل المؤسساتي مع النخبة  ،قطیعة كاملة مع النظام السابق
أجروا اعتصامات  قد عن العمل من الجھات الداخلیةن والعاطلكان وموجودة  نتفاضةاالكانت  ،نفس الوقت

بموارد مد العاطلین عن العمل والمحتجین واصل االتحاد و ).ساحة القصبةبتسمى أیضاً ساحة الحكومة (مام أ
مؤسستین  بتأسیس قامو .قتصادیةواالمع النخبة السیاسیة  فیھ تفاوضیكان  في الوقت الذي ،لوجیستیة داعمة

، الدیمقراطينتقال واالھما المجلس األعلى لحمایة الثورة والھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة ھامتین 
 الدیمقراطیة.  كوني حولالشمولي والخطاب ، واللمبدأ التوافقیة في إدارة الصراع باإلضافة إلى تأسیسھ

المؤسسات الدیمقراطیة في كل بلد.  بینفي العالقة  االختالفتبین  دراسة تاریخ الشعوب الیوسفي أنَّ  تعتبر
كان االتحاد  أنَّ  الیوسفي فسَّرت ،خارجة من الدكتاتوریةالبلد ال ،في تونسآلیات إدارة الصراع  یخصما  يفو

 ،إدارة الصراع بحكم تركیبتھ المتنوعة أسس آللیة التوافقیة فيو ،لعمل الجماعي المنظماعلى  القائمالوحید 
 .جتماعیةواالقتصادیة االبین مختلف الفرقاء والقوى   على ھذه الثقافة التوافقیة إلدارة الصراع مستنداً 

َّ ھی تبني أول دستور دیمقراطي في  أدى إلىكبیر في الحوار الوطني الذي ه الدورلتحاد الاھاتان التجربتان  تأ
مع وجود یساریین  ،اإلسالمیین حكومة ترویكا بقیادةخبت نتُ ا ،بعد الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورةو. تونس

أزمة  حدثت ،حكومة ترویكانتخاب ابعد ومن التكتل من أجل الحریة والدیمقراطیة والعمل وحزب المرزوقي. 
المرجعیة الثوریة (أي المھمشون والعاطلون عن  ،أوالً  ؛تنافس بین ثالث مرجعیاتحصل وسیاسیة كبیرة 

ً  .الحكومة ال تمثلھم وال تعنیھم) العمل الذین یقولون أن الشرعیة التوافقیة المعارضة المكونة من النظام  ،ثانیا
طلبت تكوین حكومة وحدة وطنیة على أساس الشرعیة التوافقیة من  التي السابق وبعض الفصائل الیساریة

ً  .أجل إدارة األزمة السیاسیة ن إتقول حكومة ترویكا  التي نتخاباتاالھي شرعیة و ،المرجعیة الشرعیة ،وثالثا
 قانونیة. أنھاونتخبھا ا قد الشعب

وھو رمز من رموز الیسار الرادیكالي وحزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد  ،عیدلبشكري ذلك  بعد لاغتی
سیدي بوزید  مدینة وھو من ،ميل محمد براھاغتیكما  .تحاداالأكبر األحزاب الموجودة في ، أي (وطد)

وكانت ھناك الجبھة الشعبیة المكونة من مجموعة الفصائل  .وھي حركة قومیة عربیة ،ممثل حركة الشعبو
 ثم بدأت .اعتصام آخر أمام البرلمان وأُقیمأزمة كبیرة  تجدد حصول ،بعد االغتیالوالیساریة الرادیكالیة. 
قامة إو، حل المجلس التأسیسيو ،توحید الحكومة بما یلي:على إثر مطالب المعارضة مرحلة جدیدة خطرة 

أرباب العمل ضمت جبھة ألف ونجح بإدارة األزمة ألنھ  ،بالحوار الوطنياالتحاد نادى  .یةطراقتكنوحكومة 
كبیر في مقاومة بشكل المنظمات والجمعیات  ساھمتوقد  .والمحامین وجمعیة الدفاع عن حقوق اإلنسان

 .عمالاألمنظمة أرباب  باستثناء ،الدكتاتوریة

. على وجھ الخصوص القطاع العامنقلة نوعیة ألن االتحاد یمثل  تشكل الجبھةھذه نَّ أالیوسفي  اعتبرت
من ت تعبا ألنھالتحالف بالطبقات الوسطى التي كانت مساندة للعاطلین عن العمل في مرحلة الثورة قامت و

حصل تدخل كما  .األرباب وكانت ھامة بالنسبة للرأي العام التونسي الداخليجبھة مع  تألفف ،عتصاماتاال



ادعت  حركة المھمشین والعاطلین عن العمل إال أنَّ  .أمیركي في الحوار الوطنيأوروبي ووأجنبي جزائري 
جتماعیة تحاد حافظ على نفوذه السیاسي من خالل المتاجرة بالمسألة االوأن اال ،ھمش من الحوار الوطنيتُ  اأنھ

 قتصادیة.واال

الحرب األھلیة كانت  ،كذلكوجربة المصریة جاریة، وتمت إزاحة اإلخوان. التفي نفس الوقت كانت 
في إدارة  األربع منظماتوالتحاد االنجاح لى إأدت عوامل عدیدة  .حاضرة في مخیلة الشعبالجزائریة 

على نوع من الشرعیة ممثلة في المجلس  من خالل المحافظة نتیجة إیجابیة أحدث الذي الحوار الوطني
السیاسي المرتبط بتقاسم السلطة بین النخبة القدیمة في تونس والنخبة ستقرار االخلق نوع من مما  ،التأسیسي

الیوم في  حكومة موزعة بین النھضة والنداءوجود وتجدر اإلشارة إلى الجدیدة خارج تونس (أي النھضة). 
 .جبھة بین النداء واإلسالمیین والنظام السابق وجود تونس، باإلضافة إلى

طابع لیبرالیة الالحكومة الجدیدة فیطغى على ، تحاداالتواجھ التي كبیرة التحدیات بال أما في ما یتعلق
تشمل كما  .من أجل اإلصالح الھیكلي على الحكومة ضغط كبیرممارسة بالجھات الممولة  تقومو ،محافظةال

الشراكات العامة وخصخصة القطاع العام، واألوروبي، تحاد االتفاوض على الشراكة مع التحدیات ال
سیاسي المشھد ال في ظل السیاسیةلتحدیات اأما  .والخاصة، ومشروع الالمركزیة الذي سیبدل وجھ الحكومة

الوقت في ولكن، ضعیفة لم تستطع أن تتنظم في فترة األزمات األخیرة. أحزاب سیاسیة  فتشمل وجودجدید، ال
مكون من المنظمات العالمیة التي وھو ، یمثل جھةً مانحةً  الذي ھناك نوع جدید من المجتمع المدني ،عینھ

الشباب وتدفع  العالمیة ھذه المنظماتتستقطب  .قتصادیةواالجتماعیة االالمسألة الحریات الفردیة على  فضلت
ً و .لقاء عملھمأجراً لھم  ً المناضلون  یعمل عن الثقافة التونسیة حیث یشكل ذلك اختالفا من أیضاً  قللیو ،مجانا

 ال ھيو ،النقابات الموجودة لیس لدیھا مصداقیة فإنَّ نقابي، التعدد ال من الرغم وعلى .القیاديتحاد االدور 
بین قواعد وتیارات التاریخي تحاد االنقسام ا تشملفقتصادیة واالجتماعیة االالتحدیات  أما. تحاداالنافس تُ 

ھو انقسام بین  ،حل محلھ انقسام من نوع آخر .للسلطة تابعاللمكتب التنفیذي ا ستقاللیةانقابیة محافظة على 
نفضل أن نكون منظمة نقابیة و على األحزاب المفروضالدور السیاسي  تأدیةتعبنا من "یقول تحاد االشق في 

جتماعیة اال ىالقو أنَّ و ،مع منظمة أرباب األعمال ھتحالففي  أخطأ أنھ یعتبرشق كبیر آخر و ،"كالسیكیة
 عن العمل.ن والعاطل ھمفي تونس  ىالكبر

 ،وطنيالبعد الذات قتصادیة واالجتماعیة االدور في المسألة بتحاد اال قیامإلى ضرورة  الیوسفي أشارتنھایةً، 
ھیكلة  ، وأن تُعادالسیاسیةوجتماعیة اال تینالمسألاألصلیة بمعنى ترابط وثیق بین تحاد االھویة لى إ یعود أالو

لدیھ مشكلة تمثیلیة في القطاع ، وفي القطاع العامموجود تحاد اال. فتحاد الذي كان یشبھ حزب الدستوراال
 في تمثیلیة النساء والشباب.مشكلة السیما الخاص 

بطریقة تتماشى مع تحاد االلنقاش: كیف نعید ھیكلة ل ُطرحت التالیة التي سئلةاألب المحاضرة اختتمت الیوسفي
كیف نحافظ على  وحدة المنظمة؟؟ كیف نغیر ھیكلة االتحاد بطریقة تضمن جتماعیةاالالمتطلبات والقوى 

 عند تبني الالمركزیة؟" الوحدة في الصراع والصراع في الوحدة"شعار 


