
 لنبني معا خطة نقابية جديدة للدفاع عن الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية لألجراء و الفئات الضعيفة 

 بقلم الحبيب قيزة 

 األمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل

 

في حدود  تدهور نسبة النمو في تواصلتتمثل حسب اإلحصائيات الرسمية  وإجتماعية خانقة تعيش بالدنا أزمة إقتصادية

كما بالمائة،  3,4 مسّجال التضّخم إلى جانب إرتفاع من الناتج الوطني الخام بالمائة 60الـ التداين وتجاوز نسبةبالمائة  5,1

في المائة مقارنة بـسنة  30بـ تدهور شهدت المقدرة الشرائيةوبالمائة من قيمته التبادلية مقارنة باليورو  10الدينار  فقد

أصبح القطاع غير المنظم كما .بالمائة 6,1عجز الميزانية  بلغبالمائة و 51,4حوالي في حين بلغت نسبة البطالة  ،0050

عجز الصناديق اإلجتماعية  و بلغ، مليار دينار 7يشّكل نصف االقتصاد الوطني و ارتفع عجز صندوق التعويض إلى 

ماعية التي تمّيز قطاعات الصحة والّسكن والتعليم والنقل والثقافة رداءة الخدمات اإلجت إضافة إلى  ،المليار دينار  يلاحو

وتزداد الوضعية سوءا عندما نتطّرق إلى تفاقم الفوارق اإلجتماعية بين الفئات والجهات وخصوصا ضمور ... أيضا 

أثرياء ما بعد الثورة بالمائة مقابل ارتفاع شريحة  67إلى  00الطبقة الوسطى قّوة التوازن في المجتمع الّتي تقلّصت من 

مرة حسب  40را، ثروة هؤالء تتجاوز ميزانية الدولة بـمليونير بالدوالر طبعا و سبعين ملياردي 6100الّذي بلغ عددهم 

وبذلك احتلّت تونس المرتبة السابعة إفريقيا في قائمة األثرياء  New World Wealthمكتب الدراسات البريطاني 

 .متجاوزة الجزائر والمغرب و ليبيا

من النتائج األبرز لهذه الحصيلة السلبية تراجع مكانة الدولة وفسح المجال واسعا إلبتزازها وإقدام أعداد متزايدة على عدم 

ة والهيئات الرسمية وإطالق العنان لإلحتجاجاتاإلجتماعية العنيفة وغير ِاحترام القانون والتطاول على ممثلي الدول

بارونات الفساد واإلفساد وتسلّطهم على المجتمع وتوظيفهم لمنظماته لتغّول  ما أصبحنا نعيشه من ننسى ،كما الطرةالمؤ

 .المدنية وابتزاز بعضها بقّوة المال

بكل  اءعن مصالح الوطن واألجر سؤولية تاريخية للدفاع نسية ككلميحّمل الحركة النقابية التو هذا الوضع الكارثي،

ي مواطني والّتمسك برفض عضمن تصّور مجتم إقتراحكون قوة عة النضالية منها والمعرفية وأن تالوسائل المشرو

 .مطالبة األجراء دون سواهمبالتضحية وتحميلهم فاتورة فشل سياسات لم يكونوا شركاء فيها

إلطار بكّل مرارة فشل الخّطة المطلبية النقابية التقليدية الحالية القائمة على المطالبة بالزيادة في األجور ونسّجل في هذا ا

و تدهور المقدرة الشرائية من في غياب مقاربة متكاملة ، فهيتقوم على مفارقة تتمّثل في الزيادة في األجور من ناحية 

في المائة  30قير العّمال وتفاقم تداينهم وتدهور مقدرتهم الشرائية بنسبة ناحية أخرى، مّما أّدى وال يزال يؤّدي إلى تف

مليار دينار  6,7بالرغم من تضاعف حجم األجور خالل السنوات الخمس األخيرة، حيث ارتفعت من  0050مقارنة بسنة 

ديد األجور اضطرار الحكومات المتعاقبة على التداين لتس مما 0056مليار دينار سنة  54,3إلى  0050سنة 

ّدة درجات رغم واإلستهالك، األمر الّذي فاقم المديونية والتضخم و تدهور قيمة صرف الدينار وأنزل المقدرة الشرائية ع

ت كافة الميادين و إضرابات وِاعتصامات و احتجاجات غطّ  من واإلقتصادي هذا الحراك اإلجتماعي ما صاحب

جعله يحّن إلى الماضي اإلستبدادي وإلى  مما أنهك المواطن العادي و نفره من العمل النقابي و اإلجتماعي والقطاعات 

هذه الحالة الكارثية التي وصلنا إليها ال يجب أن أن إال.اطيمنطق الحزم وهو ما يشّكل أكبر تهديد لمسار االنتقال الديمقر

مجال الحقوق المدنية والسياسية  ثورة فيال بفضلت الّتي تحققت تحجب عّنا الكم الهائل من اإلنجازات والنجاحا

 والحقوق اإلقتصاديةوالمطلوب اليوم هو استنباط طريقة تكفل التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة 

 .نجاح االنتقال الديمقراطي بما يضمن من جهة أخرى، واإلجتماعية



ة هادئة و متزنة للوضع العام بالبالد دعت الجامعة العامة التونسية للشغل إلى انطالقا من هذه الخلفية و من خالل قراء

مراجعة اإلستراتيجية المطلبية للحركة النقابية على اعتبار أنها خاطئة و مجانبة للواقع واعتماد مقاربة جديدة للدفاع عن 

رفض ِاحتكار التفاوض من  رية الماضية ونا في العشمصالح األجراء تأخذ بعين اإلعتبار التحوالت التي شهدها مجتمع

ونحن في الجامعة العاّمة ندير الشأن قبل منظمة واحدة مهما بلغت شرعيتها التاريخية ومهما كانت تمثيليتها قطاعيا 

نغلّب المصلحة العامة للحركة النقابية التونسية بمختلف روافدها على المصالح التي تدخل  بعقالنية و النقابي اليومي

تواجدة على أرض نؤكد أّن لكل منظمات الحركة النقابية المؤسسة قانونيا و المنة الشعبوية و المزايدات و خا ضمن

من أجل بلورة استراتيجة مطلبية نقابية جديدة تمّكن من الدفاع عن مصالح األجراء و ضعاف الحال  الواقع حق المشاركة

فالمطلوب مّنا اليوم هو وضع أسس معادلة توّفق بين التحسين . يا والديماغوج بصورة فعلية و تقطع مع موجات الشعبوية

لإلرتقاء بالعالقات  وإتاحة الفرصةالشباب  من تشغيلتمكن وخلق الثروة  نموتزيد فيوتسجيل نسبالفعلي للمقدرة الشرائية 

شروط التنمية المحلية والجهوية، كل هذا في كنف تقاسم كل الشركاء  وضمان اإلجتماعية وتحسين الخدماتالمهنية 

 .الثروة ونصيبه مناإلجتماعيين للتضحيات كل حسب طاقته 

إّن التحّوالت الجارية في مفهوم العمل والناتجة عن الثورة التكنولوجية والرقمية والعولمة تطرح على الحركة النقابية 

مفهومها للعمل النقابي و تحديث آليات عملها و اإلرتقاء بأدائها إلى مستوى النقابة  التونسية بمختلف منظماتها تجديد

المقاربات لكنها تتفق في القطع مع الفوضوية  المصالح و المواطنية الشبكية القائمة على الشراكة والتي ال تنف تباين

 .النقابية

ر على البعد اإلحتجاجي على أهمّيته بل عليها ضمن الخطة تقتص أالمطلوب اليوم من الحركة النقابية التونسية  ولقد بات

سجن الماضي  وتخرج من التربوي حتى تتحول إلى قوة إقتراح-والبعد المعرفيالجديدة أن تزاوج بين البعد النضالي 

المأزق الّذي وجدت نفسها فيه  أدى إلى والشعبوي الذينتيجة التصور التقليدي  اليوم التي تعيشها والحلقة المفرغة

 .معها تنهك المتعاطينوالمتعلق بثنائية تدهور المقدرة الشرائية في ظل الزيادات في األجور إّنها دّوامة ال مخرج منها

تحميل األجراء  بالكف عن الحركة النقابية وضمن خطتها الجديدة إلى ضرورة مطالبة الحكومة إّن الواقع يحّتم اليوم على

اإلقدام على اجراءات عالجية نوعية و عاجلة تتعلق بالمعاش اليومي للتونسيين و عبئ األزمة عبر تجميد األجوروحدهم 

الملفات الكبرى، فالحكومة مطالبة اليوم بعقد مؤتمر حوار مع الشركاء اإلجتماعيين  همّ و بإجراءات استراتيجية وقائية ت

هلكين بدون استثناء الّتخاذ حزمة من اإلجراءات العاجلة تجّسد تقاسم من ممثلي العّمال و أصحاب العمل ومنظمات المست

وهي مدعوة أيضا لتنظيم  ،السيما من األثرياء الجدد و لتعبئة موارد مالية جديدةكل الشركاء اإلجتماعيين للتضحيات 

م على دكتاتورية السوق حوار وطني جاد و مسؤول لبلورة منوال تنمية تشاركي جديد وعادل يقطع مع ذلك المنوال القائ

 .واإلجتماعية و يتجاوز في نفس الوقت رديفه القائم على احتكار الدولة لكل المقّدرات اإلقتصادية

وفي هذا اإلطار وضمن هذا التوّجه فإّن الجامعة العامة التونسية للشغل بوصفها شريكا فاعال ومناضال على أتّم اإلستعداد 

تصاد الوطني والنهوض اإلجتماعي كشرطين متالزمين لنجاح اإلنتقال الديمقراطي الّذي للمساهمة البّناءة للنهوض باإلق

 .ةيشكل الهدف اإلستراتيجي الذي يمّكن بالدنا من الدخول إلى نادي البلدان الديمقراطي
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