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العالم

العالم

تونس

اتحاد الشغل:
«أحبك يا شعب»
مالك ّزياني

يستعر الصراع بين «االتحاد
العام التونسي للشغل»،
وحكومة الرجل الشاب
يوسف الشاهد .أول من
أمس ،ذهب أمينه العام نور
الطبوبي ،إلى اإلعالن
الدين
ّ
بلغة واضحة أن منظمته
ذات التاريخ الضخم في البالد
واالنتشار الواسع ،واألقوى
بين نظيراتها العربية ،سوف
تبقى «سدًا منيعًا للدفاع عن
خيارات الشعب والمحافظة
على ممتلكاته» .طبعًا
الشاهد في المقابل ليس
«شيطانًا نيوليبراليًا» يريد
السطو على الدولة ،لكنه
الرجل الذي اختير لتطبيق
«اإلصالحات» األقسى في
تاريخ البالد؛ ّمن صور شراسة
المواجهة أن وزير التربية قال
لألساتذة ،أمس ،ولنقابتهم
المنضوية تحت سقف
«االتحاد»« :وزارة التربية ليست
إسرائيلية لتتحدثوا عن النصر
وأم المعارك».
ماذا يريد الوزير بحديثه
الديماغوجي هذا؟
«االتحاد» غارق في أزماته
الداخليةً ،وعليه ّ ما عليه
(هذا فضال عن أن أمينه
العام وبعض القيادات في
منظمته أصبحوا كما «كبار
المسؤولين» ال وقت لديهم
الصحافة ،العربية
للرد على
ّ
خصوصًا) .لكن «االتحاد»
يكاد يكون وحده اليوم
في ميدان الدفاع عن دولة
الرعاية االجتماعية في
تونس ،ولمعركته المحلية
صدى عربي ال ّبد أن يكون
واسعًا .وكلما أمعنوا في
ضربه وفي شيطنته ،نعود
مجددًا إلى الزعيم النقابي
الكبير فرحات حشاد ،مؤسس
هذه النقابة منتصف
األربعينات والذي سيغتاله
الفرنسيون عام  ،1952لنرفع
شعاره بكثير من النوستالجيا
والواقعية في آن« :أحبك يا
شعب» .هي معركة الناس،
الحكومات أن تنزل إلى
وعلى ً
األرض قليال...

التصنيع امل ـعــدة للتصدير املنتشرة
قرب املوانئ .جاء االنفجار عام ،1978
وأعلن «اتحاد الشغل» االضراب العام،
فـسـجــن بــورق ـي ـبــة ،م ــرة أخـ ــرى ،قـيــادة
ال ـن ـقــابــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا األم ـ ــن ال ـعــام
ّ
الحبيب عاشورّ ،
وقتيًا قيادة
ونصب
ّ
موالية له ،لم تنل في النهاية الشرعية
الالزمة.
ّ
الحد .فعلى
لم تقف األزمــات عند ذلك
ّ
ّ
العاملي بداية
االقتصادي
وقع الركود
ّ
الـثـمــانـيـنــات ،ات ـبــع بــورقـيـبــة ّنصائح
«صندوق النقد الــدولـ ّـي» وخفض من
دع ــم املـ ــواد االسـتـهــاكـ ّـيــة األســاسـ ّـيــة،
فـقــامــت «ان ـت ـفــاضــة ال ـخ ـبــز» منتصف
الـثـمــانـيـنــات .تـحــركــت حينها هياكل
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» الـ ــوس ـ ـطـ ــى وال ـ ـقـ ــاعـ ـ ّ
ـديـ ــة
وأعـلـنــت اض ــراب ــات عــن الـعـمــل ،وعلى
رغ ـ ـ ــم رف ـ ـ ــض الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ع ـ ــاش ـ ــور ل ـهــا
وت ـع ـط ـي ـل ــه اإلضـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـ ـع ـ ــام ،حـ ّـم ـلــه
بــورقـيـبــة امل ـســؤولـ ّـيــة ،وانـتـهــت حقبة
الرجل الــذي أراد إقامة تــوازن يضمن
ّ
السياسي لبورقيبة في مقابل
الــوالء
ّ
ّ
ّ
النقابي.
نسبية للعمل
حرية

تقلبات
وصراعات
نصف قرن
تونس ــ حبيب الحاج سالم
م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادر أن تـ ـج ــد ب ـ ـل ـ ـدًا فـ ـي ــه مــا
يـشـبــه «اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل» ف ــي تــونــس.
ّ
نقابية فــي بلد صغير يبلغ
منظمة
ع ـ ــدد أع ـض ــائ ـه ــا حـ ــوالـ ــى  700ألـ ــف،
ّ
ي ـت ــرك ــز أغ ـل ـب ـهــم ف ــي أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة،
وينتشرون على امتداد جغرافيتها.
القوة ال تضاهيها ّ
هذه ّ
قوة ّ
أي حزب
ّ
أو منظمة أخ ــرى ،وهــي ق ــادرة بقرار
منها أن توقف الـبــاد ،وق ــادرة كذلك
عـلــى الـعـكــس .لــذلــك ،غــالـبــا ال يتجرأ
ّ
السياسيون على مهاجمتها.
ّ
قوة «االتحاد» ال تأتي فقط من حجمه
ّ
أو شدة تنظيمه ،بل كذلك من تاريخه
املمتد إلى ما قبل االستقالل (،)1956
ّ
الحالية للمنظمة
ّفيما تــرى القيادة
ّ
أنها امتداد ألسالفها ،وأن دفاعها عن
ّ
النقابي
القطاع العام ،وتجاوز دورها
إلضفاء توازن على املشهد العام ،هو
م ــن صـمـيــم «رس ــال ــة امل ـن ـظ ـمــة» الـتــي
وضـعـهــا املــؤس ـســون .لــذلــك ،ال يمكن
فـهــم دور «ات ـح ــاد ال ـش ـغــل» ومــواقـفــه
بعد الثورة من دون إلقاء الضوء على
تــاريـخــه ،ال ــذي يعكس ب ــدوره تاريخ
ّ
السياسي للبالد.
االقتصاد

دروس ما بعد االستقالل
ّ
التأسيسي عام
في انتخابات املجلس
 ،1956دخل «اتحاد الشغل» ،واتحادا
«ال ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة» و«ال ـف ــاح ــة»
(الزراعة) ،مع «الحزب الحر الدستوري
الجديد» (حــزب بورقيبة) في «جبهة
ق ــوم ـ ّـي ــة» ،وفـ ـ ــازوا م ـع ــا .ك ــان الـحـبـيــب
بورقيبة خطيبًا مقنعًا ،ومناورًا ّ
جيدًا،
يتبنى تـصـ ّـورات عن املــرأة واملجتمع،
ل ـكــن ل ــم ي ـكــن ل ــه ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ـ ّ
ـادي.

ّ
قوة «االتحاد» ال
تأتي فقط من
حجمه أو تنظيمه،
بل أيضًا من تاريخه

على املقلب اآلخر كان «اتحاد الشغل»
ي ـح ـمــل بــرنــام ـجــا اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــا ،تـبـنــاه
ال ــرئـ ـي ــس ،وب ـ ــدأت م ــن ه ـن ــاك مـسـيــرة
ثالثة عقود من ّ
املد والجزر.
بتحالف الطرفني ،بدأت مالمح الدولة
الـجــديــدة ت ـبــرز ،ك ــان «ات ـحــاد الشغل»
ّ
ّ
الشيوعية ويهاجم
اشتراكيًا ،يرفض
ّ
البرجوازية ،ولــم يكن للحزب الحاكم
أيــديــولــوجـيــا اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،فاقتصرت
الـ ـص ــراع ــات داخـ ـل ــه ع ـلــى ال ـتــوج ـهــات
ّ
ّ
الزعاماتية.
السياسية والنزعات
ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،انـ ـتـ ـق ــل أح ـ ـمـ ــد بــن
صالح من األمانة العامة للنقابة إلى
الحكومة ،وصــار في بداية الستينات
الرجل األقوى بعد الرئيس ،حيث جمع
ّ
ّ
االقتصادية لتطبيق
بني كل الحقائب
ّ
«سياسة التعاضد» .بموازاة ذلك ،غير
ّ
االشتراكي
الحزب اسمه إلى «الحزب
ّ
ّ
ّ
"اشتراكية
الدستوري» ،ونظر لتطبيق
ّ
دستورية".
على رغم تطبيق برنامجه االقتصاديّ
ّ
ّ
والصحي ،صار «االتحاد»
والتعليمي
ف ــي إط ـ ــار س ـيــاســة ال ــوح ــدة ال ـقــومـ ّـيــة
ال ـصـ ّـمــاء ال ـتــي أقــام ـهــا بــورقـيـبــة على

هامش الـشــأن الـعــام ،حتى ّأنــه ّ
تحول
إل ــى م ـعــارضــة «س ـيــاســة ال ـت ـعــاض ّــد»،
وسـ ـي ــاس ــات ح ـك ــوم ـ ّـي ــة أخ ـ ــرى ســنـهــا
أمينه العام السابق .لم يقف األمر عند
ذل ــك ال ـحـ ّـد ،فعلى أث ــر سـجــن قياديني
نـقــابـ ّـيــن ،منتصف الـسـتـيـنــات ،هــرب
أحـمــد التليلي ،األم ــن ال ـعــام السابق
وأح ــد أب ــرز وج ــوه الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة،
إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وكـ ـت ــب إل ـ ــى بــورق ـي ـبــة
ّ
احتج فيها على غياب
رسالة شهيرة
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة وم ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ــدج ــن
ّ
النقابية.
املنظمة
مع بدء األزمات ،كان بن صالح ،الوزير
ّ
النقابي ،منكبًا على
صاحب املاضي
تــوس ـيــع امل ــؤس ـس ــات وب ـن ــاء اقـتـصــاد
ّ
م ـخــطــط ت ـس ـ ّـيــره ال ــدول ــة ،وع ـل ــى رغــم
ّ
ك ــل م ــا قـيــل ع ــن سـيــاســة ال ــرج ــل ،فقد
تأسست خــال فـتــرة حكمه الشركات
ال ـع ـم ــوم ـ ّـي ــة ،ال ـت ــي ال ي ـ ــزال ال ـت ـص ـ ّـرف
ّ
فــي مــا تبقى منها محل تـنــازع اليوم
ب ــن «االت ـ ـحـ ــاد» وال ـح ـك ــوم ــة .ل ــم تـبــدأ
ّ
املـشـكــات الـحـقـيـقـ ّـيــة إال بـعــد إزاح ـتــه
ن ـهــايــة ال ـس ـت ـي ـنــات (وم ـ ــن ث ــم ات ـهــامــه
بالخيانة ،وسجنه) ،وانطالق املرحلة
ّ
الليبرالية في السبعينات.
لــم يكن «االت ـحــاد» الــذي تــزامــن تنفيذ
جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن بــرنــام ـجــه م ــع قـمـعــه،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد ك ــان ــت مـحـنـتــه
ّ
ليبرالية
القادمة أكبر .وراء «خيرات»
السبعينات التي تحققت وفقها نسب
ّ
نمو هي األعلى في تاريخ البالد ،وال
الخبراء
تــزال إلى اليوم تثير «حنني»
ّ
ّ
االقتصاديني ورجــال األعـمــال ،تخفت
ّ
أزم ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة .ك ــان «االزدهـ ـ ــار»
ّ
يـ ـشـ ـم ــل ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،م ـ ــا ع ـ ـ ــدا ظ ـ ــروف
عيش الـعـمــال ،خصوصًا فــي املناطق
ّ
الداخلية التي بقيت بعيدة من مراكز

ما بعد الثورة:
عودة إلى الجذور
يبدو واضحًا اليوم اقتراب ساعة الحسم التي ّ
تأجلت (أ ف ب)

ً
ُ
الصادق علوش« :االتحاد» و ِلد مستقال ...وسيبقى

الصادق علوش هو
واحد من مؤسسي
«االتحاد العام التونسيّ
للشغل» ومن بين
ّ
التاريخية التي
قياداته
عاصرت تاريخ المنظمة
ّ
النقابية القوية ،منذ
تأسيسها مع فرحات
ّ
حشاد ،إلى عالقات المدّ
والجزر مع سلطة الحبيب
بورقيبة

تونس ــ مجدي الورفلي
¶ م ــن ح ــن آلخـ ــر ي ـت ـع ــرض «االتـ ـح ــاد»
ّ
النتقادات تقول إنه يخرج من دائرة دوره
االج ـت ـمــاعـ ّـي وي ــدخ ــل ف ــي ال ـس ـيــاســة .هل
يستقيم ذلــك الـنـقــد بالنظر لـتــاريــخ هــذه
املنظمة؟
دعني أتحدث عن املبادئ ،وليس لي
أن أق ــول إن ك ــان «االت ـح ــاد» يتدخل
في السياسة أو ال حاليًا.
ح ـ ـ ــن تـ ـ ــأسـ ـ ــس «االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــام
ً
ال ـت ــون ـس ـ ّـي ل ـل ـش ـغــل» كـ ــان م ـسـت ـقــا،
ً
وب ـعــد االس ـت ـقــال ك ــان مـسـتـقــا عن
األح ـ ـ ـ ــزاب ،وكـ ـ ــان ال ـح ـب ـيــب ع ــاش ــور
ً
ّ
ي ــؤك ــد أن «االت ـ ـحـ ــاد» ُولـ ــد مـسـتـقــا
ً
وسيبقى مستقال لألبد.
سـيــاسـ ّـيــا ،حــن يـتــدخــل «االت ـح ــاد»،
ّ
ّ
يصب في مصلحة تونس،
فإن ذلك
والــدل ـيــل تــدخـلــه بـعــد « 14جــانـفــي»
ح ـ ـ ــن ك ـ ــان ـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ت ـت ـط ــاح ــن
والـ ـب ــاد م ـه ــددة ب ـح ـمــام دم ،ف ــأدار
ّ
وطنيًا أنقذ البالد ،ونال على
حوارًا

«االتحاد» والثورة :الهرم معكوسًا
ّ
الثورة ،يجب فصل أدوار
لفهم دور ّ«االتحاد العام
التونسي للشغل» في ّ
كل التصفية السياسيةّ
ّ
القاعدية لها .على رغم
قيادة املنظمة عن الهياكل
التي نفذها بن علي ،بقي «االتحاد» أحد املواقع األخيرة التي يمكن ضمنها
ّ
ممارسة السياسة ،ولو على مستوى مصغر وضمن حدود مرسومة من
النظام نفسه.
ّ
ّ
منذ بروز «اليسار الجديد» ،صار الطالب اليساريون يتوجهون بعد
ّ
العملية من «اتحاد الطلبة» إلى «اتحاد الشغل» .بني هاتني
دخولهم الحياة
املساحتني ،كانت السياسة تتلخص في الفوز على مرشحي النظام
ّ
ّ
قومية
موسمية حول قضايا
ضمن النقابات ،وتنظيم ندوات وتظاهرات
(فلسطني ،غزو العراق ،إلخ) .لكن املقصود مما سبق هو اإلشارة إلى
وجود شبكات منتشرة وقادرة على التنسيق والحشد والتحريضّ ،إبان
ّ
السياسية« :كي يولد ّأي
الثورة .ومثلما يوضح شكري حمد ،أستاذ العلوم
ّ
ّ
حقيقيون ،وشبكات تواصل
احتجاجي يجب أن يتوافر أشخاص
حراك
ّ
ّ
ّ
وموارد (مادية ومزية) وظروف مناسبة» ،وذلك يخدم ملصلحة «التوسع
ّ
ّ
ّ
الجغرافي الذي انطلق منه».
للتحرك ،وتمدده إلى خارج اإلطار
االجتماعي
ذلك بالضبط ما حصل.

حقبة بن علي:
ال معجزة
عقب انقالب الجنرال زين العابدين بن
علي ،الــذي تزامن مع اشتداد سياسة
الـلـبــرلــة ،وجــد «االت ـحــاد» نفسه تحت
ّ
(عشريتني انقسمتا بني
قيادة مهادنة
إسـمــاعـيــل الـسـحـبــانــي وع ـبــد الـســام
جراد) .لم يكن ذلك وليد الصدفة ،فقد
ه ـن ــدس ب ــن ع ـلــي س ـيــاس ـتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة
ّ
تجاه النقابة .عرف الرجل أنه ليحكم
الـبــاد ،يجب إرض ــاء موظفي الــدولــة،
أي الطبقة الوسطىّ ،
ّ
األساسي
املكون
ف ــي جـم ـهــور «ات ـح ــاد ال ـش ـغــل» .بــدايــة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات ،وبـ ـع ــد انـ ـقـ ـش ــاع غ ـبــار
ّ
اإلسالمينيّ ،
طمن بن علي
املعركة مع
«ال ـت ـق ــدم ـي ــن» ع ـل ــى س ــام ــة «ال ـن ـمــط
ّ
املجتمعي» ،وطـلــب مــن ناحية أخــرى
االس ـت ـقــرار ،وق ـ ّـدم فــي املـقــابــل رشــاوى
ّ
اجتماعية.
ع ـم ــل الـ ـجـ ـن ــرال ع ـل ــى إرض ـ ـ ــاء ال ـنــزعــة
االسـ ـتـ ـه ــاك ـ ّـي ــة ل ـل ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى،
وكــان للفقراء نصيب أيـضــا« ...اتحاد
الشغل» نفسه لم يكن بعيدًا عن ذلك.
ّ
أراض بأسعار
القياديون على
حصل
ٍ
ّ
مخفضة ومهل تسديد ممددة ،يضاف
إلى ذلك تفاصيل صغيرة أخــرى مثل
تـسـجـيــل م ـعــاشــات بـعــض الـقـيـ ّ
ـاديـ ّـن
ع ـل ــى ح ـس ــاب ش ــرك ــات ط ــاق ـ ّـي ــة ت ــوف ــر
أج ـ ــورًا ع ــال ـي ــة ،وم ـن ـح ـهــم ح ـظ ــوة فــي
مؤسسات الدولة.
ص ـن ـع ــت هـ ـ ــذه ال ـت ــرت ـي ـب ــات الـ ـص ــورة
ّ
الـ ّ
التونسية» ...لكن
ـورديــة لـ«املعجزة
م ــع أح ـ ــداث ق ـف ـصــة عـ ــام  2008ب ــدأت
ّ
التغير.
األشياء في

إثــرهــا جــائــزة نــوبــل لـلـســام ل ــدوره
االستثنائي.
خـ ــال ف ـت ــرة دك ـت ــات ــوري ــة ن ـظ ــام بــن
ّ
ً
ّ
سياسيًا
غطاء
علي ،شكل «االتحاد»
ل ـل ـم ـعــارضــن ب ـج ـم ـيــع ات ـجــاهــات ـهــم
األي ـ ـ ــدي ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .كـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة
فسيفساء سياسية وأيديولوجية.

المقارنة بين ما يحصل
اليوم وبين «انتفاضة
الخبز» ال تستوي

¶ ُيقال إن انتصار «االتـحــاد» لبورقيبة
خـ ــال م ـعــرك ـتــه م ــع ص ــال ــح ب ــن يــوســف
ك ــان م ـحــددًا ملصير تــونــس الـحــالـيــة .هل
يستقيم هذا القول؟
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،خ ــال االسـتـعـمــار
وانـطــاق مفاوضات االستقالل عن
فرنسا في  ،1955اعتبر بورقيبة أن
االسـتـقــال الــداخـلـ ّـي خـطــوة لــأمــام،
في حني اعتبرها صالح بن يوسف
خ ـ ـطـ ــوة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوراء .و«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» فــي
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ســانــد تــوجــه بــورقـيـبــة
فــي تـبـنــي املــرحـلـ ّـيــة وس ـيــاســة «خــذ
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب» ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة فــي
النهاية االستقالل.

¶ ل ـك ــن «ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـغ ــل» ن ـظ ــم مــؤت ـمــر
صـفــاقــس ع ــام  1955ملصلحة بورقيبة،
ّ
نهائيًا املعركة مع بن صالح
وهو ما حسم
ملصلحته؟
فــي تلك الـفـتــرة كــان بورقيبة غائبًا
خارج البالد وكان صالح بن يوسف
يــديــر األم ــور فــي الــداخــل ،كما كانت
لــه عــاقــات ج ـيــدة بــالـقـصــر حينها،
خ ـصــوصــا م ــع ال ـش ــاذل ــي ب ــاي ال ــذي

كــان يطمح لخالفة وال ــده .لكن حني
عــاد بورقيبة فــي  1حــزيــران /جــوان
 ،1955اسـتـقـبـلـتــه جـمــاهـيــر غـفـيــرة،
بمعنى أنــه لم يكن في موقع ضعف
ّ
جماهيريًا.
أما عن املؤتمر الذي نظمه «االتحاد»
ل ـبــورق ـي ـبــة ف ــي ص ـف ــاق ــس ف ـق ــد تـمــت
دعـ ــوة صــالــح ب ــن يــوســف م ــن طــرف
أحـ ـم ــد بـ ــن ص ــال ــح (ال ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـع ــام
ل ــات ـح ــاد ف ــي ح ـي ـنــه) ال ـ ــذي نصحه
بــال ـح ـضــور ل ـل ــدف ــاع ع ــن مــوق ـفــه في
املؤتمر ،ولكن رد فعل بن يوسف كان
الرفض والقول «أنتم هنا لتهددوني
باملوت».
مـ ــا الـ ـ ــذي ي ـج ـعــل ال ـح ـب ـي ــب ع ــاش ــور
ـاديــا رم ـ ّ
ق ـيـ ّ
ـزي ــا فــي «االتـ ـح ــاد» تفوق
ّ
ّ
رمزيته بقية القيادات؟
ّ
الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ع ـ ــاش ـ ــور ه ـ ــو م ـ ــن ك ـ ــرس
ّ
التونسي
استقاللية االتـحــاد الـعــام
ل ـل ـش ـغ ــل ع ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدس ـ ـتـ ـ ّ
ـوري
ّ
والـنـظــام الـسـيــاسـ ّـي ،كـمــا أن ــه أرســى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـتـ ـع ــاق ـ ّ
ـدي ــة وت ـع ــدي ــات

كـبـيــرة فــي «مـجـلــة الـشـغــل» وتــركـيــز
ّ
الخاص.
نظام التقاعد في القطاع
تحسنت األمور إلى حدود  26كانون
الثاني /جانفي  ،1978تاريخ بداية
أح ـ ـ ــداث «ال ـخ ـم ـي ــس األسـ ـ ـ ــود» ال ـتــي
شهدتها تونس بعد اإلضــراب الذي
أعـلـنــه «االتـ ـح ــاد» رف ـضــا لسياسات
الدولة وتمت مواجهته بإعالن حالة
الطوارئ ،وقد تمت إحالتي بصفتي
عضوًا في املكتب التنفيذي لالتحاد،
رف ـقــة الـحـبـيــب ع ــاش ــور وغ ـيــرنــا من
القيادات ،على محكمة أمن الدولة.
ّ
ّ
الحالية
*هــل صحيح أن املــؤشــرات
في البالد (توجهات عامة للحكومة
ّ
عمومية ورفــع
للبيع فــي مؤسسات
الــدعــم ومـعــارضــة «االت ـح ــاد» لــذلــك)،
تحيل على أزمة  1985بني «االتحاد»
وحكومة محمد مزالي؟
فــي رأي ــي هـنــاك خــاف بــن األط ــراف
امل ـت ــداخ ـل ــة ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة اإلصـ ـ ــاح،
ّ
وضعية
فـ«االتحاد» يدفع للنظر في
ّ
عمومية وإصالحها كما
كل مؤسسة

بعد سقوط نظام بن علي ،أعاد «اتحاد
الشغل» ترتيب بيته الــداخـلـ ّـي .حظي

ّ
أنه ال يعترض على إصالح منظومة
الـصـنــاديــق االجتماعية مما يجعل
املقارنة بني ما يحصل اليوم وأزمــة
ّ
 1985ال تستوي باعتبار أن األمــور
ومــا سـتــؤول إلـيــه غير واضـحــة إلى
اآلن.
ّ
لكن ال أعتقد أن األمور يمكن أن تؤول
ال ــى م ــا حـصــل ف ــي ع ــام  1985أو ما
ُيعرف بـ«انتفاضة الخبز» ومعارضة
«االتحاد» لسياسات الدولة العامة،
حيث كان رد فعل الوزير األول محمد
مــزالــي قويًا جـدًا خــال املواجهة مع
االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ـعـ ــام ال ـت ــون ـس ــي لـلـشـغــل
حـيـنـهــا ،ف ـقــد ّ
زج بــال ـق ـيــادات وعـلــى
رأسها الحبيب عاشور في السجون
ّ
ونصب قيادة جديدة واستولى على
ّ
ّ
مـ ـق ــرات امل ـنــظ ـمــة ف ــي ج ـه ــات ال ـب ــاد.
(كامل املقابلة على موقعنا)
يعد الصادق علوش من
مؤسسي «االتحاد» (األخبار)
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يبقى وجود «االتحاد»
ضمانة لتخفيف ّ وقع
ضربات النيوليبرالية
ع ـبــد الـ ـس ــام ج ـ ــراد بـ ـخ ــروج م ـش ـ ّـرف،
وب ـ ــدأت امل ـن ـظ ـمــة ف ــي ب ـحــث م ــا تــراكــم
ُمن قضايا على امـتــداد فترة بن علي.
أدمج عشرات اآلالف من عمال «شركات
امل ـ ـنـ ــاولـ ــة» (ع ـ ـمـ ــال شـ ــركـ ــات ل ــوك ــاالت
خ ــارج ـ ّـي ــة ،يـعـمـلــون مــوس ـمـ ّـيــا بــأجــور
م ـت ــدن ـ ّـي ــة) ض ـم ــن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة،
ّ
ّ
مهنية على منح
وتحصلت قطاعات
ّ
وامتيازات خاصة.
وع ـلــى رغ ــم رف ــض «االت ـ ـحـ ــاد» الـتـقــدم
ب ـل ــوائ ــح ان ـت ـخــابـ ّـيــة أو اّمل ـســاه ـمــة في
ال ـع ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ـ ّـي ،فـ ــإنـ ــه ع ـم ــل عـلــى
اس ـت ـع ــادة دور ض ـمــن امل ـش ـهــد ال ـع ــام،
رفضته قواعد «حركة النهضة» بداية
ّ
وشنت عليه حمالت تشنيع ،لكن األمر
تـكـ ّـرس الحـقــا بلعب «االت ـح ــاد» الــدور
ّ
الرئيسي في تنظيم مؤتمر حوار أفرز
تنحي حكومة «الترويكا» ،وتنصيب
ّ
ّ
تكنوقراطية نظمت انتخابات
حكومة
عام .2014
ّ
ت ـ ـعـ ــزز بـ ـه ــذه «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات» ش ـعــار
«االت ـحــاد أق ــوى ق ـ ّـوة فــي ال ـبــاد» الــذي
ّ
النقابيون في اجتماعاتهمّ ،
وتم
يرفعه
تجسير ّ
هوة استمرت أكثر من عقدين
من حكم بن علي ،وعاد «االتحاد» إلى
الوطني ّ
ّ
كقوة
االضرابات وإلى «دوره

ّ
تصرح قياداته دائمًا .لكن
توازن» كما
هـ ــذه الـ ـع ــودة ت ــراف ـق ــت م ــع ص ــدام ــات،
س ـب ـق ــت ف ـ ـتـ ــرة حـ ـك ــوم ــة اإلس ــامـ ـي ــن
وحلفائهم ،وتستمر اآلن مــع حكومة
يوسف الشاهد.
ت ـق ــول ح ـك ــوم ــات «مـ ــا ب ـع ــد ب ــن ع ـلــي»
ّ
إن ال ـت ــوازن ــات املــالـ ّـيــة ال ـعــامــة تــآكـلــت،
م ـض ـي ـفــة (بـ ـخ ــاص ــة ح ـك ــوم ــة يــوســف
ّ
ال ـ ـش ـ ــاه ـ ــد) أن الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول تـ ـكـ ـم ــن فــي
«إصـ ــاحـ ــات كـ ـب ــرى» ت ـش ـمــل تـســريــح
أكـبــر ع ــدد مـمـكــن مــن مــوظـفــي الـقـطــاع
ّ
الـعــام ،رفــع ســن التقاعد ،وخصخصة
ّ
ال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــومــيــة ال ـخ ــاس ــرة الـتــي
ت ـس ـت ـن ــزف م ـ ـ ـ ــوارد مـ ــن امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة .فــي
ّ
مـقــابــل ذل ــك ،ي ــرى «ات ـحــاد الـشـغــل» أن
الحكومة راضـخــة إلــى «إمـ ــاءات» من
ّ
ّ
«ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي» وأن الـحــل
ّ
يكمن في إصــاح الشركات العمومية
ولـيــس بيعهاّ ،وإدم ــاج األنـشـطــة غير
ّ
تمثل ما يقرب من نصف
املنظمة التي ّ
االقـتـصــاد ّوتـشــغــل أكـثــر مــن ثلث اليد
العاملة ُ
(س ّنت قوانني في هذا االتجاه،
لكن يبدو أنها غير كافية).
ب ــن ه ــذا وذاك ،ي ـبــدو واض ـح ــا ال ـيــوم
اقـ ـت ــراب س ــاع ــة ال ـح ـســم ال ـت ــي تـ ّ
ـأجـلــت
ّ
ـروض فــي
بـ ـفـ ـع ــل ض ـ ـ ـ ــخ أم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّ
االقتصاد ،إذ بدأت مطرقة التقشف في
ّ
ّ
ال ــدق .ووســط كــل هــذا ،وفــي ظــل غياب
ّ
رؤي ــة وبــرنــامــج اقـتـصــادي ،كما كانت
الـحــال زمــن االسـتـقــال ،لــن يـكــون أمــام
«االتحاد» فعل الكثير إليقاف ّ
ّ
عاملي
مد
ّ
يتغذى على مكتسبات دولــة الرعاية
ّ
االجتماعية ،لكن يبقى وجوده ضمانة
ّ
لتخفيف وقع ضربات النيوليبرالية،
ويبقى الفاعل األهـ ّـم في الحفاظ على
الـتـجــربــة الـسـيــاسـ ّـيــة الــديـمــوقــراطـ ّـيــة.
(كامل التقرير على موقعنا)

