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املتعلّق  القانون  صدور  من  أشهر  ثالثة  بعد 

غيّب  تونس،  يف  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 

صالح،  بن  أحمد  والنقايب  السيايس  املناضل  املوت 

رسمي  تنموي  كخيار  التعاضد  تجربة  أطلق  الذي 

التجربة  فشل  ارتدادات  تجرفه  أن  قبل  للدولة، 

خارج السلطة وإىل غياهب السجن واملنايف. تزامٌن 

يكثّف من رمزية اللحظة التي أعيد فيها بعث هذا 

ومركون  بالخيبة  مثقل  ماض  بني  التنموي؛  املنوال 

لتجربة  تاريخي  رمز  وانسحاب  النسيان  لغياهب 

مختلفة  وقواعد  بأسس  جديدة  وبداية  التعاضد، 

السيايس  املركز  مع  العالقة  صعيد  عىل  خصوصا 

إقتصادية واجتامعية ضخمة  واملايل، محّملة مبهام 

يف زمن الجائحة وأعباء تراكامت خمسة عقود من 

سنة  بعد  الدولة  تبّنتها  التي  الليربالية  السياسات 

ما  بناء  يف  صالح  بن  تجربة  انتهاء  تاريخ   1969

أسامه يوما "الفضاء الجديد".

إذن، ووسط مناخ من الخوف املزدوج، من جائحة 

عصفت باألرزاق قبل األرواح، ومن مشهد سيايس 

مضطرب غرق أطرافه يف رصاعات التموقع وتحصني 

مربّعات النفوذ والصالحيات، خرج قانون االقتصاد 

االجتامعي والتضامني بصدى مكتوم وسط صخب 

لإلصابات  الدورية  واإلحصائيات  السيايس  اليومي 

التحرّكات  وضجيج  كورونا  بفريوس  الجديدة 

االحتجاجية التي مل تتوقف لحظة منذ رفع الحجر 

الصحي الشامل، ليقّدمه املدافعون عنه ومنارصوه 

كمفتاح الحّل ملأزق املنوال التنموي الراهن وبّوابة 

إلنفاذ العدالة االجتامعية ورفع املظلمة عن جهات 

يستحّق  األمل  هذا  وألن  الظّل.  يف  عقودا  ظلّت 

االقتصادي  املنوال  "أنسنة"  وألّن  واقعا،  يصري  أن 

باتت رضورة، وألّن مئات اآلالف من مواطني هذا 

الراهنة  االقتصادية  املنظومة  لفظتهم  الذين  البلد 

يُسلّط  أن  يجب  كان  أفضل،  مبستقبل  جديرون 

الضوء عىل هذا امللّف وأن يتّم تفكيكه من مختلف 

تنسف  قد  التي  الضعف  مواطن  عن  بحثا  الزوايا 

التجربة يف مهدها وتنتج عقودا جديدة من الخيبة 

واإلحباط. 
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املتعلّق  القانون  صدور  من  أشهر  ثالثة  بعد 

غيّب  تونس،  يف  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 

صالح،  بن  أحمد  والنقايب  السيايس  املناضل  املوت 

رسمي  تنموي  كخيار  التعاضد  تجربة  أطلق  الذي 

التجربة  فشل  ارتدادات  تجرفه  أن  قبل  للدولة، 

خارج السلطة وإىل غياهب السجن واملنايف. تزامٌن 

يكثّف من رمزية اللحظة التي أعيد فيها بعث هذا 

ومركون  بالخيبة  مثقل  ماض  بني  التنموي؛  املنوال 

لتجربة  تاريخي  رمز  وانسحاب  النسيان  لغياهب 

مختلفة  وقواعد  بأسس  جديدة  وبداية  التعاضد، 

السيايس  املركز  مع  العالقة  صعيد  عىل  خصوصا 

إقتصادية واجتامعية ضخمة  واملايل، محّملة مبهام 

يف زمن الجائحة وأعباء تراكامت خمسة عقود من 

سنة  بعد  الدولة  تبّنتها  التي  الليربالية  السياسات 

ما  بناء  يف  صالح  بن  تجربة  انتهاء  تاريخ   1969

أسامه يوما "الفضاء الجديد".

تحليل ديناميات 
االقتصاد االجتماعي 

والتضامني في 
تونس مشروط 

بفهم أفضل للعوامل 
التاريخية والثقافية 

والسياسية.
إذن، ووسط مناخ من الخوف املزدوج، من جائحة 

عصفت باألرزاق قبل األرواح، ومن مشهد سيايس 

مضطرب غرق أطرافه يف رصاعات التموقع وتحصني 

مربّعات النفوذ والصالحيات، خرج قانون االقتصاد 

االجتامعي والتضامني بصدى مكتوم وسط صخب 

لإلصابات  الدورية  واإلحصائيات  السيايس  اليومي 

التحرّكات  وضجيج  كورونا  بفريوس  الجديدة 

االحتجاجية التي مل تتوقف لحظة منذ رفع الحجر 

الصحي الشامل، ليقّدمه املدافعون عنه ومنارصوه 

كمفتاح الحّل ملأزق املنوال التنموي الراهن وبّوابة 

إلنفاذ العدالة االجتامعية ورفع املظلمة عن جهات 

يستحّق  األمل  هذا  وألن  الظّل.  يف  عقودا  ظلّت 

االقتصادي  املنوال  "أنسنة"  وألّن  واقعا،  يصري  أن 

باتت رضورة، وألّن مئات اآلالف من مواطني هذا 

الراهنة  االقتصادية  املنظومة  لفظتهم  الذين  البلد 

يُسلّط  أن  يجب  كان  أفضل،  مبستقبل  جديرون 

الضوء عىل هذا امللّف وأن يتّم تفكيكه من مختلف 

تنسف  قد  التي  الضعف  مواطن  عن  بحثا  الزوايا 

التجربة يف مهدها وتنتج عقودا جديدة من الخيبة 

واإلحباط. 

القانونية،  املفكرة  من   19 العدد  صفحات  بني 

بداية عن جذور  الغبار  نافضني  زمنني،  بني  انتقلنا 

الثقافة الشعبية  التضامنية وأشكالها يف  املامرسات 

التونسيّة. لنتتبّع الحقا مسار املأسسة منذ بدايات 

إىل  وصوال  النقابية  املنظامت  عرب  العرشين  القرن 

تجربة التعاضد يف أواسط الستينيات. حقبة كانت 

بناء دولة  محّملة باألحالم الكربى يف ذروة مرحلة 

ما بعد االستقالل. إالّ أّن النظام الذي تبّنى الفكرة 

واستثمرها سياسيا لرتكيز حكمه، مل يجد حرجا يف 

مذبح  إىل  صالح  بن  ساحبا  ذّمته  من  ينفضها  أن 

كانت  التي  اللحظة  تلك  وقربانا.  متّهام  السلطة 

التغيري  صعيد  عىل  الكلمة  معنى  بأتّم  تاريخية 

خلّفت  للبالد،  االقتصادية  للسياسات  الجذري 

ُشطبت  التعاضد،  تجربة  عن  قامتة  رسمية  رسدية 

املفّكرة  فحاولت  الفقرات.  من  العديد  منها 

القانونية النبش عن حكايات أخرى مغايرة ملا ُدّون 

يف دفاتر النظام والوقوف عىل رواية املهزومني. إذ 

إن تحليل ديناميات االقتصاد االجتامعي والتضامني 

التاريخي  للعامل  أفضل  بفهم  مرشوط  تونس  يف 

والثقايف والسيايس كأداة أساسية يف البناء املستقبيل 

ونجاح هذا املرشوع.

من  ذاكرة  يف  وشامً  التعاضد  تجربة  تركت  وكام 

تبّنوها ونّفذوها كام يف ذاكرة من ناصبوها العداء، 

الهياكل  من  متكامال  نسيجا  وراءها  خلّفت  فإنها 

التعاضد يف تونس  بنهاية  التي مل تزُل  واملؤسسات 

الدولة. يف هذا  قامئة تحت إرشاف ورقابة  وظلّت 

استعراض  إىل  القانونية  املفكرة  سعت  السياق، 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مكّونات  مختلف 

والرتاتيب  القانوين  البعد  صعيد  عىل  فقط  ليس 

والنصوص املنظمة لعملها، بل عىل مستوى واقعها 

مختلفة  مؤرشات  عرب  وماليا،  اقتصاديا  الراهن 

تفّس يف جانب منها أسباب فشل التجربة السابقة 

الهياكل  هذه  قدرة  أفق  أخرى  جهة  من  وتعكس 

عىل القيام باملهام املنوطة بها وحدودها.

، مل  القانونيني1  القانون حكرا عىل  يبقى  وحتّى ال 

نكتِف بترشيح القانون الجديد والتمّعن يف دالالت 

مراحل  تتبّعنا  بل  املختلفة،  فصوله  وارتدادات 

واألجنبية  املحليّة  األطراف  مختلف  ورصد  تشكله 

بديل  حول  األسئلة  طرح  إعادة  يف  ساهمت  التي 

أثبتت  دوليّة  تجارب  تناولنا  كام  الراهن.  للمنوال 

أّن قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني قادر عىل 

توفري طريق ثالث ملن ُسّدت أمامهم طرق القطاع 

العام والخواص. وهنا كان لزاما املرور عرب األشخاص 

الستكشاف  القانون  صياغة  عىل  عملوا  الذين 

فلسفته وغاياته. لكّن األهّم كان استعراض مواطن 

ستواجه  والتي  عليها  املُصادق  النسخة  يف  الخلل 

فمعضلة  ضخمة.  إشكاليات  التطبيق  مرحلة  يف 

اإلنفاذ كانت حارضة هي األخرى يف تناول املفكرة 

القانونية مللّف االقتصاد االجتامعي والتضامني. ال 

لبسط  بل  العزائم،  إلحباط  أو  عدمي  منطلق  من 

صورة كاملة عن املناخ االقتصادي العام الذي رأى 

فيه هذا القانون النور، وعالّت الهياكل ومنظومات 

مآل  لتجّنب  ليشء، سوى  ال  به.  املرتبطة  التمويل 

أكرث  اإلنفاذ  مسار  يكون  وحتّى  السابقة  التجربة 

ثباتا وقدرة عىل الدميومة واالستمرار.

تجارب دولية عدة 
أثبتت أّن قطاع 

االقتصاد االجتماعي 
والتضامني قادر على 

توفير طريق ثالث 
لمن ُسّدت أمامهم 
طرق القطاع العام 

والخواص

مل يقترص عمل املفكرّة القانونية يف هذا امللّف عىل 

االستعراض التاريخي أو التقني أو القانوين لالقتصاد 

عىل  الضوء  سلّطنا  بل  والتضامني،  االجتامعي 

تجارب مل تنتظر النّص لتعتمد هذا املنوال التنموي 

عنها  تخلّت  التي  املحليّة  املجتمعات  ألزمة  حالّ 

الدولة ومل تسل لعاب القطاع الخاص، يف حالة من 

التطّور الذايت ملجموعات الرفض أو كتل املظلومني 

من االحتجاج إىل االفتكاك ومن املساندة إىل طرح 

يف  ال  حارضة  جمنة  تجربة  كانت  حيث  البدائل. 

إشكالية  طرح  عرب  بل  فقط،  االحتفاء  حالة  سياق 

عدم  ظّل  يف  تنتظرها  التي  والتحديات  التطوير 

قدرتها عىل تجاوز النمط التقليدي لعالقات اإلنتاج. 

املجتمع  مكونات  من  عدد  مبادرات  تغب  مل  كام 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  توظيف  يف  املدين 

إلنصاف الفئات الهشة وخصوصا من النساء ضحايا 

العنف واالقصاء االقتصادي.

لماذا هذا العدد؟ 
قانون  يشكل  أن  نأمل  ألننا  ببساطة  اإلجابة 

االقتصاد االجتامعي والتضامني طوق النجاة لفئات 

الجغرافيا  وظلمتها  الدولة  عنها  تخلّت  اجتامعية 

نأمل  الخاصة. وألننا  األموال  وتعامت عنها رؤوس 

يتطلّب  القديم-الجديد  املرشوع  هذا  نجاح  أن 

طويل  تاريخي  ملسار  ومحايدة  عميقة  قراءة 

ومعّقد وراهن اقتصادي صعب وشائك. وأخريا ألننا 

العمل  عىل  املبنية  اإلنسانية  الفطرة  بقدرة  نأمل 

تأسيس  إعادة  يف  والتضامني  والتشاريك  الجامعي 

الطبقي  االختالل  وتقويم  االجتامعية  العالقات 

من  فرقا  لتخلق  ال  لتسعد  تنتج  مجتمعات  وبناء 

املسحوقني والساحقني.

  تم اقتباس هذه العبارة من تقديم العدد صفر من املفكرة القانونية بعنوان؛ . 1
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 نوافذ من الماضي 

تونس: في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
عميقة واجتماعية  تاريخية  جذور  ذات  ظاهرة 

صفوان الطرابلسي
 _

رغم ما عرفه مفهوم االقتصاد االجتامعي والتضامني 

من جدل عىل ساحة السيايس واالجتامعي يف الفرتة 

بقيت  شأنه  يف  العامة  النقاشات  أن  إال  األخرية، 

محدودة إىل حد بعيد. ومن أبرز نقاط ضعف هذه 

والحفر  التاريخي  التأطري  غياب  كان  النقاشات، 

فلالقتصاد  الظاهرة.  لهذه  الثقافية  الجذور  يف 

تاريخية  جذور  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي 

عميقة مرتبطة باملامرسات التضامنية لنمط عيش 

وساكني  الريفية  والجامعات  البدوية  القبائل 

األحياء الحرضيّة الشعبيّة.

تواجه  إْذ ال  اإلشكالية متثل هاجسا محوريّا.  هذه 

العامة واملهتّمني العرضيني فقط وإمنا حتّى املختّصني 

هذا  خالل  سنحاول  لذلك  املجال.  يف  والباحثني 

املقال تقديم نبذة عن الجذور التاريخية لالقتصاد 

خالل  من  وذلك  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي 

التقليديّة  التضامنية  املامرسات  من  جملة  عرض 

معرّجني عىل مدى قدرة الدولة التونسية يف حقبة 

سياساتها  ضمن  إدماجها  عىل  االستعامر،  بعد  ما 

للظاهرة  وصفنا  يكون  وحتّى  الحديثة.  التضامنية 

إىل  املامرسات  سنقّسم هذه  منهجيا،  لها  وتحليلنا 

التضامنية  املامرسات  وهي  كربى  أصناف  ثالثة 

التقليدية يف الفضاء الخاص واملامرسات التضامنية 

التضامنية  واملامرسات  العام  الفضاء  يف  التقليدية 

الحديثة "املدولنة" أو ذات البعد الربحّي. 

التضامنية  الممارسات 
الفضاء  في  التقليدية 

الخاص

قد ال يتطابق هذا النوع من املامرسات التقليّدية 

االقتصادي  للنشاط  الحديثة  والنامذج  العفويّة 

االجتامعي والتضامني. ومع ذلك نحن نعرضها هنا 

للرتكيز عىل وجود أنشطة تضامنية تقليدية هدفها 

للهشاشة  تتعرض  أو  هشة  فئة  معاضدة  األسايس 

أو تجابه مصاريف ضخمة غري منتظرة أو تتجاوز 

طاقة املنفق، من خالل تنظيم "إعادة توزيع للرثوة 

واملمتلكات واملوارد" بني مجموعة من األفراد تربط 

بينهم صالت اجتامعية مختلفة هي أساسا عالقات 

وترسيخها  وصيانتها  تعهدها  يتّم  ِجريًَة  و/أو  قرابة 

عن طريق التضامن وشّد اإلزر.

السياق  هذا  يف  وأشهرها  األمثلة  أبرز  من  ولعل 

"الّرغاطة" أو "التويزة" أو ما يتعارف عىل تسميته 

باإلشارة  والجدير  الجامعية".  "بالّشخرة  أيضا 

"التويزة"  بني  التمييز  يتم  إْذ  نوعان  "التويزة"  أن 

الجامعية التي يتعاون خاللها أبناء القبيلة الواحدة 

من أجل قضاء شأن يندرج ضمن املصلحة العامة 

يستدعي  التي  الخاصة  و"التويزة"  الجامعة،  لكل 

خاللها فرد باقي أعضاء املجموعة التي ينتمي إليها 

من أجل مساعدته عىل قضاء شأن خاص. من أبرز 

جني  مواسم  "التويزة"  فيها  نجد  التي  املناسبات 

بناء  الزيتون،  عرص  الُعولة،  الفالحية،  املحاصيل 

املساكن، تنظيم األفراح أو إقامة الّزردة وغريها من 

عىل  باألساس  "التويزة"  تقوم  األخرى.  املامرسات 

مبدأ التبادل غري املبارش وغري املرشوط للخدمات، 

يتلقى  للقبيلة  ينتمي  الذي  العنرص  أن  مبعنى 

آين  بشكل  رّدها  عىل  مجربا  وليس  آليا  املساعدة 

ولكنه، بشكل من األشكال، مجرب عىل املشاركة يف 

الكّل  إىل  انتامئه  بحكم  الالحقة وذلك  "التويزات" 

القبيل1. 

املامرسات  يف  عليها  التأكيد  نريد  التي  السمة  إن 

التضامنية التي ذكرنا منها مثاال يف الفقرة السابقة، 

هي أن أغلبها يندرج يف إطار املامرسات االقتصادية 

الفضاء  داخل  مُتارس  التي  التقليدية  واالجتامعية 

وامللكيات  والبيادر  والحقول  البيوت  مثل  الخاص، 

األّوليّة،  التنشئة  الخاصة األخرى، ويف نطاق دوائر 

أي العائلة سواء أكانت يف شكلها األرسي الحديث 

أم يف شكلها التقليدي املمتد. كام نالحظ أاَلَّ وجود 

هذه  لدعم  الدولة  هياكل  قبل  من  تدخل  ألّي 

بسوق  املامرسات  لهذه  عالقة  وأالّ  املامرسات، 

البضائع والخريات التي تقوم عىل التوزيع وإعادة 

التوزيع َذَوْي الطّبيعية الّربِْحيّة.

التضامنية  الممارسات 
التقليدية في الفضاء العام

فنجد  العام،  الفضاء  يف  النشاط  صعيد  عىل  أّما 

أيضا مجموعة من املامرسات القدمية املرتسّخة يف 

البنية العامة لثقافة املجتمع التونيس وذات عالقة 

باملخيال الجامعي ومن بينها املامرسات التضامنية 

"اإلسالمية". ومن أبرز املؤسسات التي تهيكل هذه 

املامرسات التي عرفتها تونس تاريخيا، نجد األوقاف 

واألحباس الجارية التي تكون يف غالب األحيان يف 

مداخيلها  تخصيص  يتم  عقارات  أو  أراٍض  شكل 

مجاالت  يف  تكون  ما  غالبا  عامة  مصلحة  لقضاء 

الصحة والتعليم والثقافة واألعامل الخريية وصيانة 

املنشآت الدينيّة2. 

سنة  األوقاف  منع  تّم  التضامني،  طابعها  ورغم 

وتاريخي  سيايس  سياق  يف  جاء  منع  وهو   ،1957

كانت دولة ما بعد االستعامر تحاول خالله تثبيت 

فيه  صارت  جديد،  واجتامعي  اقتصادي  منوذج 

املحتملة".  االنحرافات  "عديد  األوقاف  ملنظومة 

إذ مثّلت رافعة ماّدية مهّمة لنفوذ النخب الدينية 

حاولت  التي  الزيتونية  منها  وخاّصة  التقليدية 

يف  خاصة  تأثريها،  عىل  والحفاظ  مبوقعها  التشبث 

من  الّديني  الشأن  يعترب  جديد  سيايس  تصور  ظل 

املؤسسات  إدارة  ذلك  يف  ومبا  الّدولة  مشموالت 

الدينية ومتويلها بحيث ترشف عليه عرب مؤسساتها 

العموميّة3. 

عديد  األوقاف  ملؤسسات  فإّن  ثانية،  ناحية  من 

وخصوصا  املجتمعي  النموذج  عىل  االنعكاسات 

ركيزة  ميثّل  كان  والذي  النساء  بوضع  يتعلق  فيام 

من ركائز النموذج املجتمعي الجديد الذي تسعى 

فكثريا  تركيزه.  إىل  حينها  حديثا  املستقلة  الّدولة 

لحرمان  وسيلة  العائيل  الوقف  مؤسسة  كانت  ما 

النساء من املرياث خصوصا عند وفاة األب أو الزوج 

حق  من  واليتيامت  األرامل  النساء  يحرم  ما  وهو 

الترصّف واستغالل مناباتهن مع ضامن متتع األحفاد 

الصعيد االقتصادي،  أّما عىل  الوقف.  إنتاج  بفائض 

التصور  حسب  املمكنة"  "انحرافاته  للوقف  فإن 

آنذاك،  بالسيادة  الذي كان آخذا  الجديد  السيايس 

خالل  من  التنمية  سريورة  تعطيل  يف  يساهم  إْذ 

تعطيل حركة رأس املال والحّد من النفاذ إىل امللكيّة 

الخاصة باإلضافة إىل تعطيل حركية الرثوة وهو ما 

يحط من القيمة التداولية للعقارات يف السوق4.    

األخرى  التقليدية  التضامنية  األنشطة  أبرز  ومن 

القامئة يف  التضامنية  التي تندرج ضمن املامرسات 

الفضاء العام تسيري ما يعرف بـ "األرايض االشرتاكية". 

األرايض االشرتاكية هي التسمية الحديثة ملا يعرف 

بأرايض القبائل يف البالد التونسيّة وهي أراض ميلكها 

مشاعا أهل القبائل املنتصبة عليها وفقا للتوارث5. 

وبذلك فليست ملكية هذه األرايض خاصة باملعنى 

الفردي للكلمة ولكن ومن جهة أخرى، ويف الكثري 

من األحيان، ال حيازة "للُماّلك" لوثائق تثبت حدود 

بني  تاريخيا  ملكيتها  انتقال  مسار  وال  ممتلكاتهم 

األجيال املتعاقبة6. 

في بدايات القرن 
العشرين، تم إنشاء 

عديد الوداديات 
والتعاونيات اندرج 

معظمها ضمن مسار 
التحرير الوطني. 

يتّم استغالل هذه  وبالنظر إىل كل هذه األسباب، 

فوقها  املنتصبني  األهايل  قبل  من  جامعيا  األرايض 

بحيث يتم تسيريها بشكل تشاريك. يف القديم كان 

إطار  يف  يتّم  األرايض  هذه  استغالل  عىل  اإلرشاف 

عبارة  وهي  )ثاجاميث(  "بالّجامعة"  يعرف  ما 

اتخاذ  فيه  ويتم  القبائل  أعيان  يضم  برملان  عن 

مبا  النزاعات  مختلف  يف  والحكم  املهمة  القرارات 

يف ذلك النزاعات املتعلّقة باألرض وكيفية تقسيمها 

واستغاللها خصوصا فيام يتعلق باألنشطة الفالحية 

ونشاط الّرعي7. 

مجلسان.  األرايض  هذه  عىل  فيرشف  حديثا  أّما 

من  منتخبني  ممثلني  يضم  الذي  الترصّف  مجلس 

الذين ينشطون عىل األرض  املحليني  الفاعلني  قبل 

األنشطة  تنظيم  املجلس  هذا  ومهمة  االشرتاكية. 

االشرتاكية  األرايض  "إسناد  القامئة وذلك من خالل 

بني  من  األفراد  لفائدة  الخاصة  امللكية  وجه  عىل 

أعضاء املجموعة ذكورا وإناثا وذلك طبقا للرشوط 

املنصوص عليها قانونيا". املجلس الثاين هو مجلس 

اإلدارات  عن  ممثلني  ويضم  الجهوي  الوصاية 

املعنية وهو ميارس حق إرشاف الدولة عىل األرايض 

االشرتاكية رفقة وايل الجهة ومن بني مهامه مراقبة 

الغرض  يف  تقارير  ورفع  املحلّيني  الفاعلني  نشاط 

باألرايض  املتعلقة  النزاعات  فض  إىل  باإلضافة 

االشرتاكية يف حالة عجز مجلس الترصف عىل فّضها8.

أن  يبني  أنه  يف  تتمثل  املثال  هذا  أهمية  إن 

املامرسات التضامنية التقليدية قابلة لإلدراج ضمن 

وإن  الدولة  عليها  ترشف  حديثة  قانونية  هيكلة 

كذلك  وهو  واستحواذي.  استيعايب  بشكل  كانت 

التضامنية  املامرسات  إىل  ننتقل  بأن  يسمح  مثال 

التي ترعاها الدولة.

حديثة...  تضامنية  ممارسات 
  :

ٌ
 و/ أو رِْبِحّية

ٌ
لكّنها ُمَدْوَلَنة

خالل الفرتة االستعامرية من تاريخ تونس الحديث، 

وكان  التعاونيّة  والجمعيات  الوداديات  أّول  برزت 

أن  املهم  ومن  العرشين9.  القرن  بدايات  يف  ذلك 

نشري إىل أن ميالد تلك الوداديات والتعاونيات كان 

والجمعيات  املنظامت  من  الكثري  بعث  سياق  يف 

ذات  واملناضلة  واملقاومة  الوطنية  الصبغة  ذات 

وحتى  والثقافية  والنقابية  االجتامعية  الطبيعة 

الرياضية. من أبرز هذه املنظامت ومن أّولها نجد 

جمعيّة "االتفاق الودادي" والتي تم تأسيسها أثناء 

الحرب العامليّة األوىل )1914-1918( من قبل عاّمل 

السكك الحديدية املسلمني. مل تكن هذه الجمعية 

عاّمل  التحق  ما  رسيعا  إذ  الوحيدة  الودادية  هي 

معمل التبغ برفاقهم. هذا التوجه نحو الوداديات 

كان نتاجا للنقاشات التي خاضها محمد عيل الحامي 

والطاهر الحداد ورفاقهام والتي توصلوا من خاللها 

إىل أنه من الرضوري أن يتنظّم الشعب التونيس يف 

اتحادات وجمعيات تدافع عىل مصالحهم وتعاضد 
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مسار التحرير الوطني10.  

املخاض  هذا  إليها  توصل  التي  األفكار  أهم  ومن 

الفكري كان تكوين فروع رشكات تعاونية إنتاجية 

يف جميع أنحاء البالد يتم توحيدها فيام بعد تحت 

"أّمة  بـ  املنظرون  سامه  ما  تحقق  مشرتكة  قيادة 

اجتامعي  تغري  إحداث  إىل  تهدف  التي  املشاركني" 

املبادرين  أن  إال  إنتاجية.  جمعيات  إنشاء  عرب 

العملية  الصعوبات  من  مبجموعة  اصطدموا 

جعلتهم يتوجهون نحو تأسيس جمعيات استهالكية 

زراعية.  أو  صناعية  جمعيات  إقامة  استحالة  أمام 

لجمعية  قانون  مرشوع  صياغة  من  متكنوا  وقد 

تّم  التونيس"  االقتصادي  التعاون  سّموها: "جمعية 

تكوينها فعليًّا بقاعة الخلدونية يوم 29 جوان 1924 

األزمة  وطأة  من  التخفيف  أهدافها  بني  من  وكان 

وغالء  األسعار  )ارتفاع  للعرشينات  االقتصادية 

دون  استهالكية  مواد  توفري  عرب  وذلك  املعيشة( 

أسعار السوق11. 

عن  االقتصادي  التقرير  َصَدر  االتجاه،  نفس  ويف 

مؤمتر الحزب الحر الّدستوري بصفاقس سنة 1955. 

من خالل  التقرير  ذلك  يف  النقايب  التأثري  برز  وقد 

وعىل  طرحها  التي  األساسية  النقاط  من  العديد 

اللذان  العنوانان  وهام  والتعاضد،  التأميم  رأسها 

خالل  التونسية  للدولة  االقتصادية  التجربة  طبعا 

الذي  اإلسم  عن  وفضال  االستقالل.  دولة  بدايات 

ذاته  بحّد  يدّل  والذي  املامرسة  هذه  عىل  أطلق 

عىل التعاون والتضامن، فقد عملت هذه السياسة 

األرايض  من  كبرية  مساحات  توحيد  عىل  الرسمية 

فالحية  خدمات  تعاضديات  إلنشاء  الفالحية 

بالتوازي مع إنشاء صناديق ضامن تبادلية محلية. 

وعىل أثر االنطالق من القطاع الفالحي، تم إنشاء 

يف  األخرى  والتعاونيات  التعاضديات  من  العديد 

مجال الخدمات والتجارة والصناعة12. 

من أبرز األنشطة 
التضامنية التقليدية 

األخرى تسييير 
"األراضي االشتراكية" 

وهي أراض يملكها 
مشاعا أهل القبائل 

المنتصبة عليها وفقا 
للتوارث

بسيطرة  متيزت  أنها  التجربة،  هذه  سامت  ومن 

االقتصادية  األنشطة  أغلب  عىل  الّدولة  هياكل 

ذات  رسمية  مؤسسات  إىل  وتحويلها  التضامنية 

منذ  اسمه  غرّي  الذي  الحزب  تجاه  مزدوجة  تبعية 
الدستوري"13  االشرتايك  "الحزب  إىل  بنزرت  مؤمتر 

وتجاه الدولة عن طريق اإلدارات الجهوية للفالحة. 

سيايس  توجه  عىل  تقوم  التجربة  هذه  كانت  لقد 

األوحد  الحزب  وتبناه  اشرتايك  بعد  ذا  نفسه  اعترب 

وهي  الدستورية"  "االشرتاكية  شعار  تحت  الحاكم 

سمي  ما  تعتمد  اقتصادية  سياسة  عن  عبارة 

الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  بني  "التكامل 

والقطاع التعاضدي" وذلك بعد تنصيب أحمد بن 

التونيس  العام  لالتحاد  السابق  العام  األمني  صالح 

للشغل أمينا عاما مساعدا للحزب )محمد الصياح 

هو األمني العام( ووزيرا متعدد الصالحيات احتكر 

خمس وزارات بأكملها14.  

مع  خصوصا  توقف  الرسمي  االتجاه  هذا  ولكن 

مبرورها  تونس  عرفتها  التي  االقتصادية  التحوالت 

نحو نظام اقتصادي متدرج نحو اللربالية منذ بداية 

الذي  التوجه  ضمن  العرشين  القرن  سبعينات 

الرغم  وعىل  نويرة15.  الهادي  األول  الوزير  تزعمه 

التونسية  الدولة  سيطرة  ظلت  التوقف،  هذا  من 

املجال  يف  التضامنية  واألنشطة  املامرسات  عىل 

خالل  من  وذلك  أخرى  بطرق  متارس  االقتصادي 

وقد  ربحية.  غايات  نحو  األنشطة  تلك  توجيه 

وباإلضافة  حيث  عقودا،  السياسات  تلك  اتصلت 

تأسس  الذي  للتضامن  التونيس  البنك  إنشاء  إىل 

 ،1997 ماي   21 يف  املؤرخ  الرئايس  القرار  مبوجب 

تأطري  إىل  التونسية  العمومية  السلطات  عمدت 

قطاع القروض الصغرى من خالل القانون عدد 67-

99 املؤرخ يف 15 جويلية 1999 واملتعلق بالقروض 

الصغرى املمنوحة من قبل الجمعيات16. 

القرن  من  التسعني  السنوات  سياق  نفس  ويف 

التنمية يف قطاع  تّم أيضا إنشاء مجامع  العرشين، 

الفالحة والصيد البحري وذلك مبوجب القانون عدد 

43 املؤرخ يف 10 ماي 1999. كام نجد مجموعة من 

اإلجراءات األخرى من قبيل إنشاء مجامع املصالح 

التجارية  الرشكات  ملجلّة  تخضع  التي  االقتصادية 

والتي تم إصدارها مبوجب القانون عدد 93 املؤرخ 

يف 3 نوفمرب 2000 واملتعلق بإصدار مجلة الرشكات 

التجارية. أما خالل العقد األول من األلفية الثانية 

للخدمات  التعاونية  الرشكات  إنشاء  تم  فقد 

الفالحية.

األشكال  ملختلف  قدمناه  الذي  الجرد  خالل  من 

القانونية للنشاط االقتصادي االجتامعي والتضامني 

يف تونس، نالحظ أن أغلب املجهود الترشيعي الذي 

قامت به الدولة انطالقا من التسعينات كان موجها 

باألساس لدعم الفالحني واملنتجني يف القطاع الفالحي 

الرغم من وجود أرضية  البحري. وعىل  الصيد  ويف 

تعاونية وتضامنية ضمن مختلف هذه القوانني وما 

أطّرته من مامرسات فإن الغايات الربحية موجودة 

والعمل عىل إدماج هذه األنشطة ضمن سياسات 

الدولة االقتصادية اإلنتاجية والتوزيعية والتسويقية 

الرأساملية  وبالسوق  الحكومية  بالسوق  املرتبطة 

القول  ميكن  وعليه  األخرى.  هي  موجودة  كانت 

إن التوجه الترشيعي الذي أخذته الدولة التونسية 

القرن  فيه عىل األخص خالل تسعينيات  ونشطت 

العرشين مل يكن موجها بشكل مبارش لدعم قطاع 

اقتصادي اجتامعي وتضامني وإمنا موجها باألساس 

إىل دعم القطاع الفالحي وهو ما عكس عدم وجود 

بالقطاع.  مبارش  اهتامم  عىل  ترتكز  اسرتاتيجية 

هذا االهتامم الذي تجّدد وفرض نفسه يف الساحة 

بعد  الجمعيايت  النشاط  انفتاح  إثر  يف  االجتامعية 

سنة 2011 باألخص، وهو ما مثّل فرصة للناشطني 

واملبادرين يف قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني 

مواردهم  ولتجميع  عملهم  مجاالت  لتوسيع 

املدين.  املجتمع  أنشطة  إطار  يف  قدرتهم  وتطوير 

والتمكني متكنت فيام  التطوير  السريورة من  هذه 

القطاع والدفاع  بهويّة  بعد من خلق حركة واعية 

عن مصالح الّناشطني صلبه وهو ما زاد يف توسيع 

مجاله النقاش الذي تأجج مع ما بات يعرف بأزمة 

جمعية حامية واحات جمنة وما رافقها من سلسلة 

توج  حراك  الّدولة.  أجهزة  مع  صعبة  مفاوضات 

أسايس  بقانون  للمطالبة  الصفوف  بتوحيد  الحقا 

ينظّم القطاع والذي تم املصادقة عليه يف 17 جوان 

2020 أي بعدو أكرث من أربع سنوات من تقدميه 

التونيس  العام  االتحاد  قبل  من  للحكومة  كمقرتح 

للشغل.
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ياسين النابلي
 _

مل يكن أحمد بن صالح، الشاب الثالثيني املنحدر 

والحاصل  املنستري(  )محافظة  املكنني  مدينة  من 

واملعروف  فرنسا  من  العربية  يف  األستاذية  عىل 

بأنشطته النقابية، يتوقع أن عقدا كامال من تاريخ 

تونس املعارص )ستينات القرن العرشين( سريتبط 

التخطيط واالقتصاد، وسيميض  باسمه وأفكاره يف 

النفوذ وإرساله  بإنزاله من مركز  أيضا  العقد  ذاك 

إىل الهامش، سجينا ثم منفّيا وغريبا عن وطنه. 

أمينا عاما  انُتِخب أحمد بن صالح  يف سنة 1954 

لالتحاد العام التونيس للشغل, ورغم أنه كان من 

منارصي الرئيس بورقيبة يف معركته ضد صالح بن 

من  يتوجس  كان  األكرب"  "املجاهد  فإن  يوسف، 

النقابية وتزايد شعبية زعامئها، ويف  القوة  تعاظم 

مقدمتهم بن صالح. لذلك استحرض بورقيبة براعته 

اإلستعداء،  بصامت  ترك  دون  الصفوف"  "شق  يف 

وانتهى األمر بتغذية اإلنقسام داخل البيت النقايب 

وإزاحة بن صالح من األمانة العامة التحاد الشغل. 

ولكن بورقيبة مل يذهب بعيدا يف خيار إقصاء بن 

صالح نهائيا من املشهد السيايس بل استدرجه إىل 
َعرينه مجددا، وقلّده وزارة الصحة سنة 1957. 1

خالل السنوات األولى 
بعد االستقالل، 

فشلت نخب الحكم 
في صياغة مقاربة 

اقتصادية منسجمة 
مع حاجيات مجتمع 

أنهكه االستعمار
 

البورقيبي  الحضن  إىل  الرسيعة  العودة  كانت 

املغضوب  النقايب  حياة  يف  جديد  لفصل  مقدمة 

ُملفتا  تأثريا  الالحقة  السنوات  شهدت  فقد  عليه. 

ألحمد بن صالح يف إدارة الدولة وتطويع آلة الحزب 

ُمبديا  واالجتامعية،  االقتصادية  لتصوراته  الحاكم 

عىل  والسيطرة  واملناورة  اإلقناع  يف  كبرية  خصاال 

وَمديِحه.  بورقيبة  دعم  من  ومستفيدا  اآلخرين، 

ويف الوقت الذي كان فيه أحمد بن صالح يسعى 

الزعيم  كان  واملخطّط،  الفكرة  انتصار  معانقة  إىل 

للحفاظ  صالح  بن  أفكار  من  باالستفادة  منشغال 

مفاصل  عىل  الدولة  قبضة  وتشديد  سلطته  عىل 

الحياة واملجتمع، وهكذا سارا مًعا إىل حني...     

 

بن صالح: المنقذ من "الّضاَلل 
االقتصادي"

خالل السنوات األوىل التي عقبت إعالن االستقالل، 

مقاربة  صياغة  يف  الجديدة  الحكم  نخب  تُفلح  مل 

أنهكته  مجتمع  حاجيات  مع  منسجمة  اقتصادية 

عقود االستعامر ويتطلع إىل مصري أقل شقاًء. لقد 

غري  ليربالية  نزعة  نحو   1956 بعيد  الكفة  مالت 
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1954
انُتِخب أحمد بن صالح 

أمينا عاما لالتحاد العام 
التونسي للشغل

1963
أصبحت االشتراكية راية 

جديدة للحزب الدستوري

1968
قرار تعميم التعاضد الذي 

اتخذه بورقيبة من دون 
استشارة بن صالح

1970
حكم  على أحمد بن صالح

بالسجن واألشغال الشاقة 
لمدة عشر سنوات
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والتفكك  اإلنهيار  حالة  كبح  تستطع  مل  مدروسة، 

إىل  العائدة  املعّمرين  سفن  تركتها  التي  الهيكيل 

أوروبا. وخالل السنوات الفاصلة بني 1956 و1959 

وقع تغيري وزراء االقتصاد أربع مرات.2 ضمن هذا 

املسار املتعرث، كان أحمد بن صالح األكرث استعدادا 

بأفكار  والدفع  الراكدة  االقتصادية  الرِبك  لتحريك 

الهيكلة والربمجة والتخطيط، مستفيدا من الربنامج 

التونيس  العام  لالتحاد  واالجتامعي  االقتصادي 

للشغل، الذي كان يتوىل أمانته العامة. 

يف  ليس  املناضل  أن  يرّدد  صالح  بن  أحمد  كان 

حاجة النتظار وقوع األحداث دون محاولة التأثري 

يف مجراها، وإن لزم األمر اإللتزام بخطة فوقية من 

أجل تغيري األوضاع، إذ جاء يف أحد حواراته: "أليس 

األوضاع  بتغيري  يلتزم  أن  أدبيا ملناضل  األفضل  من 

والثورة عىل ما فسد منها وإن لزم من فوق، ليدفع 

مبجتمعه يف اتجاه التقدم طبقا للخطة املوضوعة أو 

بالعكس أن ينتظر وقوع األحداث انتظار املتفرج"3. 

وقد تَناَسب هذا الحامس مع غياب رؤية اقتصادية 

البورقيبية إىل مقاربة  السلطة  رسمية، ومع حاجة 

جديدة تشّدها إىل املجتمع وتضفي عليها مرشوعية 

بني  الفاصلة  السنوات  وخالل  البناء.  عىل  القدرة 

سنة 1957 و1968 مّر أحمد بن صالح عىل خمس 

والتخطيط  االجتامعية،  والشؤون  الصحة،  وزارات؛ 

القومية،  والرتبية  والفالحة،  واالقتصاد،  واملالية، 

وقد لّقبه رئيس الوزراء الفرنيس األسبق إدقار فور 

بـ"وزير كل يشء".

رغم أن بن صالح 
كان يردد دائما أنه 

لم يقبل ممارسة 
السلطة دون توضيح 

برنامجه، إال أنه فشل 
أمام التيار السلطوي 

الذي اعتمد أقصى 
التوظيف الدعائي 

والسياسي للتجربة.
الخارجة حديثا من  الدولة  اقتصاد  كان واضحا أن 

االستعامر املبارش أصبح بيد الشاب النقايب املدعوم 

من بورقيبة، الذي سيدفع بفكرة التغيري االجتامعي 

التخلص  مبادئ:  خمسة  عىل  املرتكز  واالقتصادي 

من االستعامر، النهوض باإلنسان، التنمية الجهوية، 

إصالح البُنى، التخطيط. وقد كانت تجربة التعاضد 

التي سيتم تدشينها يف بداية الستينات إطارا ستنتظم 

داخله أفكار بن صالح وانكساراته أيضا، فقد مثّلت 

إلصالح  للتأسيس  حقيقيا  مدخال  إليه  بالنسبة 

ويتدارك  العقارية  امللكيات  تشتت  يتجاوز  زراعي 

ويؤسس  التونسية،  الفالحة  تعانيه  الذي  العجز 

لتوازن تنموي جديد بني الجهات واملناطق. لذلك، 

التعاضدية  الوحدات  تشكيل  نحو  املرشوع  اتجه 

من  بداية  تزايدا  ستشهد  والتي  الفالحي،  لإلنتاج 

أواسط الستينات، وقد نَسَج حولها بن صالح آماال 

عريضة إىل حد اعتبارها مرشوعا يؤّسس لـ"مجتمع 

جديد".4     

المشحوذ  التعاضد 
الزعيم  بحماسة 

البالغة  وقع  عىل  تسري  التعاضد  تجربة  كانت 

وطنيا  بعًدا  املسألة  عىل  أضفت  التي  البورقيبية، 

إىل  صالح  بن  أحمد  ُمهندَسها  ورفعت  مقدسا 

–نخبا  الجميع  قبل  وقد  املُخلِّصني.  األبطال  مقام 

لكاريزما  اإلمتثال  منطق  تحت  وجمهورا-بالتجربة 

داخل  انصهر  وقد  وجربوته.  بورقيبة  الزعيم 

والدولة،  والحزب  الزعيم  ثالوث  الجديدة  التجربة 

جديدة  راية   1963 سنة  منذ  االشرتاكية  فأصبحت 

نفسه  عىل  يطلق  أصبح  الذي  الدستوري،  للحزب 

"الحزب االشرتايك الدستوري". ويف تلك السنة، أعلن 

استقاللية  عهد  نهاية  مواربة  دون  من  بورقيبة 

املدنية  الفعاليات  جميع  آمرا  الوطنية،  املنظامت 

والسياسية باإلنخراط يف التجربة، األمر الذي جعل 

خالية  "أرض  عىل  تتقدم  الدستورية  االشرتاكية 

أعلن  فقد  والتعاون"5.  والتداول  التسامح  من 

بورقيبة تسخري كل النفوذ واملقدرات لفائدة قادة 

الحزب الحاكم وأعضائه، من أجل إنجاح التجربة. 

يقبل  مل  أنه  دامئا  يردد  كان  صالح  بن  أن  رغم 

التي  األفكار  توضيح  دون  السلطة  مامرسة 

يف  يفلح  مل  أنه  إال  مهامه،  تنفيذ  يف  سيعتمدها 

الذي سعى  الجارف  السلطوي  التيار  أمام  الوقوف 

للتجربة  الدعايئ والسيايس  بالتوظيف  الذهاب  إىل 

عىل  التغلب  أيضا  يستطع  مل  أنه  كام  أقصاه.  إىل 

جاء  وهكذا  والكبوات.  الزالت  ومرتصدي  مناوئيه 

قرار تعميم التعاضد الذي اتخذه بورقيبة يف أواخر 

1968 من دون استشارة بن صالح، ليعبّد الطريق 

سنة  يف  التعاضد  تجربة  عىل  نهائيا  اإلجهاز  نحو 

الحكم.  دوائر  عن  نهائيا  مهنِدسها  وإزاحة   1969

وخالل حواراته الالحقة، سعى بن صالح إىل تأكيد 

الذي اتخذه  التعاضد  عدم رضاه عىل قرار تعميم 

يستند  ومل  نظره  يف  عشوائيا  كان  ألنه  بورقيبة، 

بلغتها  التي  األوضاع  تُوّضح  ميدانية  دراسات  إىل 

التجربة، مشريا إىل أنه كان يدافع عن خيار التقدم 

التعاضدية  الوحدات  تركيز  يف  واملدروس  النسقي 

الكثري من  إنه رفض يف  قال  الفالحي. وقد  لإلنتاج 

األحيان تدشني وحدات تعاضدية جديدة، كان يقف 

والدولة.6  الحزب  يف  جهويون  مسؤولون  وراءها 

تعميم  قرار  عن  بنفسه  نأى  صالح  بن  أن  رغم 

فإن  بآخر،  أو  له بشكل  وأبدى معارضته  التعاضد 

خط  ضمن  تخطو  كانت  البداية  منذ  التجربة 

فوقية  بنزعة  مدفوعة  وكانت  السلطوي،  السري 

ساهمت يف الكثري من األحيان يف رضب استقاللية 

الحقيقيني  الفاعلني  وتهميش  التعاضديات 

الفالحني،  ومتوسطي  صغار  غرار  عىل  داخلها 

إىل  تتحول  املستحدثة  املؤسسات  هذه  جعل  مام 

السلطة  ملركزية  خاضعة  فالحية  هياكل  "مجرد 

ومعتمدين".7  ووالة  إرشاف  وزارات  من  السياسية 

أحد  بورقيبة  يمدح  عندما 
رائه...   وز

يف الوقت الذي كان فيه أحمد بن صالح يستمرئ 

من  االستفادة  محاوال  له،  ومتجيده  بورقيبة  شكر 

واإلقناع،  التأثري  عىل  الفائقة  وقدرته  الرئيس  دعم 

املديح  هذا  تستقبل  الحكم  دوائر  بعض  كانت 

بن  أحمد  إىل  وتتطلع  شديدين،  وسخط  باستياء 

يسعى  الذي  الصغري"  "بورقيبة  بوصفه  صالح 

السياسية  املساحات  وافتكاك  املواقع  احتالل  إىل 

التعاضد  بتجربة  اإلطاحة  كانت  لذلك  والرمزية. 

املشهد.  من  وإزاحته  بصاحبها  لإلطاحة  مدخال 

الحركات  بعض  استغالل  إىل  املناوئون  سعى  وقد 

التعاضد  تجربة  تعميم  ضد  الناهضة  االحتجاجية 

اندلعت  التي  الوردانني،  منطقة  أحداث  غرار  عىل 

السياسية  السلطة  ولجأت   1969 جانفي   27 يف 

قتيال  خلّف  الذي  األمني  التدخل  عرب  قمعها  إىل 

ينظر إىل  الجرحى، وقد ظل بن صالح  وعددا من 

تلك األحداث بوصفها "نزاعات عائلية" وال تعرّب يف 

اعتقاده عن رفض شعبي لتجربة التعاضد، يف حني 

اتخذها أعداؤه حجة عىل إفالس سياسته االشرتاكية.  

مكاملة  صالح  بن  أحمد  استقبل   1969 خريف  يف 

أقاله  أنه  فيها  يعلمه  بورقيبة  الرئيس  من  هاتفية 

من منصبه كوزير لالقتصاد، مقرتحا عليه االستمرار 

عىل رأس وزارة الرتبية القومية. ورغم أن بورقيبة 

األمر – القرار مستعرضا  التلطيف من وقع  حاول 

بني  التوافق  عىل  للحفاظ  رضورة  كعادته-بوصفه 

أن  مدركا  كان  صالح  بن  أن  إال  الحكم،  أجنحة 

بعيدا ضده"8 عىل حد تعبريه،  أعداءه "سيذهبون 

وأن املكائد التي تَحّسَسها بعد مرض الرئيس سنة 

1967 أصبحت تحمل شكل الوقائع امللموسة. وقد 

ذهب أحمد بن صالح يف اعرتافاته الالحقة إىل أن 

واملقربني  السياسيني  فقط  تشمل  مل  األعداء  جبهة 

بعض  انخراط  شهدت  بل  بورقيبة،  الرئيس  من 

القامئني عىل األجهزة األمنية، عىل غرار مدير األمن 

تحريض  إىل  سعى  الذي  الفرتة،  تلك  يف  الوطني 

الذي  الوقت  ويف  التعاضد.9  سياسة  ضد  السكان 

ُسِحب منه اإلرشاف عىل االقتصاد تلقى بن صالح 

عروضا باملغادرة واالنسحاب من املشهد املحيل، إذ 

اقرتح عليه الحبيب بورقيبة االبن أن يذهب سفريا 

إىل مدريد. ولكن يبدو أن تطلعات وسيلة بورقيبة، 

زوجة الرئيس، كانت األقرب إىل التنفيذ، إذ همست 

"قبل  قائلة  لدغم،  الباهي  آنذاك  الحكومة  لرئيس 

أن يغادر بن صالح، عليه أن ميّر أّوالً بـ"دار خالتو" 

)أي السجن(".10 وبالفعل ِسيق أحمد بن صالح إىل 

املحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى" لتُصدر يف شأنه 

بالسجن  حكام   1970 ماي   19 يف  العليا  املحكمة 

تجريده  مع  سنوات،  عرش  ملدة  الشاقة  واألشغال 

يف  متكن  صالح  بن  ولكن  السياسية،  حقوقه  من 

فيفري 1973 من الفرار من السجن والسفر خلسة 

إىل الجزائر، ثم إىل أوروبا. 

بعد محنة السجن والتصفية السياسية ثم املنفى، 

التعاضد"  "إفشال  بفكرة  متمسكا  صالح  بن  ظّل 

وليس "فشل التعاضد"، معتربا أن االعتامد املطلق 

عىل بورقيبة قاَده إىل حتفه، وملخصا خطأه الكبري 

شعبي  بحق  أخطاًء  أرتكب  "مل  النحو:  هذا  عىل 

عىل  نشأت  ألنني  نفيس،  ضد  ارتكبتها  ولكنني 

احرتام قاديت ومن يكربين سّنا".11  

عبد الجليل، بوقرة. النظام البورقيبي: الصعود واالنحدار، ط1، تونس: دار آفاق . 1
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et Sociale en Tunisie (Mémoire De Fin D’Etudes) L’institut 
National De Travail Et Des Etudes Sociales, Université de 
Carthage 2014-2015, p 19. 

عبد الجليل، بوقرة. النظام البورقيبي: الصعود واالنحدار، ص: 30.. 3
4. Noura, Borsali. Livre d’entretiens avec Ahmed Ben 

Salah, Tunis : Samed éditions, 2008, p105.

الصايف، سعيد. بورقيبة: سرية شبه محرمة، ط1، بريوت: رياض الريس للكتب . 5

والنرش، 2000، ص: 291.

6.  Noura, Borsali. Livre d’entretiens avec Ahmed Ben 
Salah, p107.
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للسياسات التونسية عىل ضوء مفهوم السيادة الغذائية، تونس: 2019،  ص: 147.
8. Noura, Borsali. Livre d’entretiens avec Ahmed Ben Sa-
lah, p122.
9. Ibid, p128.
10. Ibid, p134.
11. Ibid, p 119.



العدد 19،  نوفمبر 2020
8

العليا:  المحكمة  قضاء  فقه  في  التعاضد 
لثقته وخيانة  للرئيس  مغالطة 

محمد العفيف الجعيدي
 _

عرفت   ،1969 سنة  من  الثاين  النصف  بداية  يف 

بسبب  حادة  واجتامعية  اقتصادية  أزمة  تونس 

رئيس  أعلن  كان  التي  التعاضد  سياسة  فشل 

ست  قبل  بورقيبة  الحبيب  الراحل  الجمهورية 

سنوات أنها خياره االقتصادي واالجتامعي للنهوض 

سارع  حينها،  التخلف.  من  والخروج  بتونس 

بورقيبة للتملص من سياسة التعاضد. لكن خطابه 

واجهه،  سيايس  اتهام  لنزع  كافيا  يكن  مل  ذاك 

قوامه أن دستور غرة 1959 كان ينيط به السلطة 

التنفيذية وضمنا أن يضبط السياسة العامة للدولة 

ويرشف عىل تنفيذها وأن يختار أعضاء حكومته. 

وحده  يكون  أن  عليه  تفرض  املعطيات  وهذه 

من  هو  كان  سياسة  فشل  عن  دستوريا  املسؤول 

الدولة  موقف  يكن  مل  هذا  لكن  اعتامدها.  قرر 

مل  بورقيبة  أن  أولهام  العتبارين:  حينها  وممثليها 

أحمد  بل  االقتصادي  امللف  يدير  من  فعليا  يكن 

فرتة  طيلة  توىل  الذي  التجربة  مهندس  صالح  بن 

واستقل  االقتصادية  الوزارية  املناصب  خوضها 

بسلطة القرار فيها  وثانيهام أن الثقافة السياسية 

أن  يف  التفكري  مجرد  ترفض  سائدة  كانت  التي 

يساءل زعيم األمة ولو عن تقصري يف مراقبة أداء 

أعضاده كام كانوا يسمون حينها .بدا حينها املأزق 

الدستوري جديا مبا افرتض تريثا يف إخراج املعالجة 

املناسبة.

بن صالح، انتظر  بمنزلك  
قليال:  منشغلون عنك 

تهمك بترتيبات 

قد  صالح  بن  كان   ،1969-11-04 يوم  نهاية  قبل 

اإلعالم  يومها  من  انطلق  مهامه.  كل  من  نحي 

الرسمي وشبه الرسمي يف الحديث عن جرامئه يف 

يف  تعسفه  عن  نجمت  التي  واملآيس  تونس  حّق 

مامرسة سلطته وعن حب بورقيبة لشعبه وأسفه 

عاّم آل إليه أمره. يف ذاك الحني، كان الكل يعلم أن 

نهاية الرجل السجن. لكن فعليا، مل تطلْه املالحقات 

اإلكتفاء  تّم  الثالثة أشهر،  القضائية ملدة تجاوزت 

خاللها بإخضاعه لرقابة أمنية تكّفل بها أعوان إدارة 

اإلستعالمات. كان طوال تلك املدة  كل من يدخل 

تقريرا  فيه  يكتب  بزوجته  أو  به  يتصل  أو  منزله 

والقضائية يف  األمنية  العليا  للجهات  يرفع  مفصال 

لها  التحضريات  انطلقت  حاسمة  لحظة  انتظار 

وبدت املحكمة العليا وسيلتها لكونها تربّئ الرئيس 

من دون سؤال ومن دون أن يكون موضع اتهام . 

العليا  المحكمة  قانون 
يع على القياس   تشر

يف  بحثت  التي  الربملانية  التحقيق  لجنة  دعت 

التعاضد  تجربة  رافقت  التي  التجاوزات  ملف 

تتعهد  ألن   1969-12-29 يف  املؤرخ  تقريرها  يف 

النّص  لكون  واعتبارا  باألبحاث.  العليا  املحكمة 

الدستوري الذي يريس تلك املحكمة يقتيض صدور 

يكن صدر  )مل  إجراءاتها وصالحياتها  ينظم  قانون 

بتقديم مرشوع  العدل  وزارة  تكّفلت  فقد  بعد(، 

ذاك القانون ملجلس األمة. وهو ما حصل يف مهلة 

العدل  وزير  حينها  بّرر  وقد  الشهرين.  تتجاوز  مل 

مبا  املرشوع  إعداد  يف  الرسعة  السنويس   محمد 

ذكّر أنه حاجة لتفعيل املؤسسات الدستورية، من 

يتمثل  منتظرا  قريبا  دورا  لها  أن  يخفي  أن  دون 

يف محاكمة بن صالح. وهنا ذكّر النّواب مازحا أنه 

وملا كان املجلس القومي التأسييس يناقش أمر تلك 

بن  أحمد  تدخل   1958-10-23 يوم  أي  املحكمة 

صالح ليعرب عن تفاجئه بها وعن معارضته لفكرتها 

ملا اّدعى من عدم الحاجة لها ، وحمد الله عىل أن 

موقفه ذاك مل يجد أي مساندة من زمالئه وتعّجب 

من حكمة األقدار التي جعلت من عارض أول من 

يحاكم أمام تلك املحكمة.

يم سياسي مع سبق  تجر
اإلصرار 

القانون  مرشوع  يف  األمة  مجلس  أعضاء  تداول 

املتدّخلون  بتاريخ 31-03-1970 يف جلسة حرص 

فيها عىل تسجيل حامستهم للمحاكمة املرتقبة رمبا 

يف سياق محاولة منهم للتربّؤ من عالقات يفرتض 

يجوبون  كانوا  الذي  الرجل  مع  لهم  كانت  أنها 

األرياف واملدن لدعم خطته االقتصادية ويتباهون 

"إقدام  مبقتضاه  املرشعون  واعترب  منه.  بقربهم 

رئيس  مغالطة  الحكومة- عمدا عىل  أعضاء  -أحد 

املصالح  من  النيل  ذلك  عن  ينجر  بحيث  الدولة 

العليا للوطن خيانة  عظمى" عقوبتها تلك املقررة 

"باملجلة الجنائية لجرائم اإلعتداء عىل أمن الدولة 

املدنية  الحقوق  من  اإلقتضاء  عند  الحرمان  مع 

صالحية  الجمهورية  لرئيس  وأسندوا  والسياسية. 

واإلذن  القضاة  من  العليا  املحكمة  أعضاء  تعيني 

بإجراء األبحاث . فكان ذاك يعني أن القانون يعترب 

أن الرئيس من يسائل وأن خطأه ال ينجم عن فعله 

وكان  الصحيح.  القرار  عن  متنعه  مغالطة  عن  بل 

بورقيبة  يحتاجه  ما  للمسؤولية  الجديد  التوزيع 

ضحية  بات  وقد  التجربة  عبء  من  للتخلص 

للمغالطة يستحق أن يُقتّص له.

عليه،  األمة  مجلس  مصادقة  من  واحد  يوم  بعد 

بالرائد  العليا  باملحكمة  الخاص  القانون  صدر 

من  يومني  وبعد  التونسية.  للجمهورية  الرسمي 

بأوامر  القضاة  أعضائها  تعيني  تم  القانون،  نرش 

رئاسية فردية، كام تم انتخاب أعضائها من أعضاء 

قد  الرئيس  وكان  زمالئهم.  قبل  من  األمة  مجلس 

كبار  من  ومثانية  صالح  بن  مبالحقة  أمره  أصدر 

املسؤولني يف فرتة التعاضد  قضائيا أمامها، بتهمة 

الخيانة العظمى لألول مبشاركة البقية له يف ذلك.

محاكمة على عجل: القضاء 
يدين المسؤول عن مغالطة 

الرئيس
أودع حاكم التحقيق املتهمني السجن مبجرد مثولهم 

شهر  مدة  استغرقت  التي  أبحاثه  وانتهت  أمامه. 

وعرشة أيام ألن تثبت تالعب املتهم الرئييس بثقة 

الزعيم. فقد بّينت األبحاث وكام ورد بقرار ختمها 

أن لنب صالح تاريخ مع الشغب وبّث الفتنة. فقد 

توىّل األمانة العامة لالتّحاد العام التونيس للشغل 

"أدخل  ولكنه  حشاد  فرحات  الزعيم  اغتيال  بعد 

عىل تلك املنظمة بسلوكه يف اإلضطراب والفوىض"  

ومراميه  الشخيص  "طموحه  عن  بحثا  وذلك 

الخارج  املستوحاة من  الهدامة  باملبادئ  املتشبعة 

والتي تلقنها من عنارص متطرفة يف يساريتها" مبا 

فرض استبعاده من موقع املسؤولية فيها. ولكنه" 

فيها  ميكنه  التي  الفرص  مرتقبا  ساكنا  يحرك  مل 

ومواصلة  التونيس  املجتمع  يف  مكانته  استعادة 

الندم  مظهرا  غاياته  لبلوغ  ومخططاته  برامجه 

"توّسم  ف  الدولة"  لخدمة  واالستعداد  والتوبة 

فيه رئيس الدولة الخري لصالح األمة فانتدبه سنة 

1957 لإلضطالع مبسؤولية يف الحكومة".

 

محاكمة المحكمة 
العليا كانت معالجة 

قضائية ألزمة 
سياسية واقتصادية 
قاد حكم الفرد إليها 

فعكست أعمالها 
تصور القضاء الخادم 

للنظام. 

دولة  كاتب  مبهام  "لينتخبه   1961 سنة  يف  وعاد 

للتخطيط اعتقادا منه أن أحمد بن صالح املعروف 

العنرص  سيكون  إخالصه  من  واملوثوق  بنشاطه 

فكان  ومخططاتها".  والدولة  الحزب  ملبادئ  الويف 

أن أوضح عمل املحقق عند هذا الحد كيف وقع 

الزعيم ضحية لطيبته وثقته يف بن صالح ليميض 

يف مرحلة ثانية  لبيان كيف كان هذا األخري متآمرا 

محرتفا.

إىل  أخرى  مرة  التحقيق  عمل  عاد  لذلك،  إثباتا 

ديباجة  من  فاستمّد  صالح  لنب  النقايب  التاريخ 

الرجل  صاغه  الذي  لالتحاد  اإلقتصادي  التقرير 

كربنامج  أنه  فيها  ورد  عبارة  بالتعاضد  فيه  وبرش 

وينبغي  كفاح  آلة  وإمنا  نظريات  مجرد  "ليس 

دليال  املقال  هذا  وكان  التطبيق".  حيز  إدخاله 

كافيا بذاته عىل أّن التعاضد كان مؤامرة سعى بن 

الجهاز  تنفيذها ألن "يهيمن عىل  صالح يف سبيل 

االقتصادي بصفة مطلقة"، ومن ثم "نصب أتباعه 

علمه  رغم  بها  إبقائهم  عىل  وأرّص  القرار  مبواقع 

وصلته  التي  التوصيات  ورغم  األثيمة  بترصفاتهم 

الدولة باستبعادهم منها بعد أن تأكد  من رئيس 

عنده عبثهم وسوء ترصفهم"، وكل ذلك بغاية "أن 

تحقيق  يف  نجح  وملا  النفوذ".  عرش  عىل  يستقر 

مبتغاه، "تهاون مببادئ الحزب وداسها وبتعليامت 

وهو  فخانها"  الرئيس  وبثقة  فتجاوزها  الحكومة 

بتنحيته  قام  حتى  الزعيم  له  تفطن  إن  ما  أمر 

التي رأى املحقق  وفرض محاسبته. تلك املحاسبة 

كفاية األدلة عىل توجيه التهمة فيها وإحالة املتهم 

ورشكائه عىل املحكمة لتصدر فيهم حكمها.

رجعية النص الجزائي وجهة 
نظر متى وجب مكافحة 

الخيانة
تجربة  نهاية  بعد  صدر  الذي  القانون  انتهى 

التعاضد إىل تجريم "مغالطة رئيس الدولة" وسلط 

العقوبات املقررة  الفعلة  عىل من تنسب له تلك 

لجرائم االعتداء عىل أمن الدولة الداخيل. وكانت 

ما نسب لنب صالح  املستحدثة من ضمن  جرميته 

السؤال حول احرتام اجراءات  ومن معه مبا فرض 

محاكمته ملبدأ عدم رجعية القانون الجزايئ. وهو 

جلساتها.  أول  من  املحكمة  رئيس  له  تصدى  ما 

فبعد أن  استعرض قرار ختم البحث ومىض بعد 

ذلك يف تالوة نص أخرجه من بني أوراقه يتعرض 

من  وكان  املقارنة.  التشاريع  يف  العليا  للمحاكم 

متسك  من  يثار  قد  ما  عىل  ردا  به  جاء  ما  أهم 

"ذاك  بكون  القول  الجزايئ  القانون  رجعية  بعدم 

املبدأ أصبح اليوم محل نظر وأصبح علامء القانون 

يغلب  ألنه  نظرا  صالحيته  يف  يشككون  الجنايئ 

جانب الفرد عىل جانب املجتمع ويرعى يف إفراط 

الحرية الفردية. أن هذا املبدأ وضع يف عرص يربره 

ما حصل من إفراط يف السلطة ومل يعد اليوم مربرا 

لتغرّي الظروف، مام يجعل هذا املبدأ عائقا يحول 

فحسب  الوطنية  ال  العامة  املصلحة  حامية  دون 

لكن يف كثري من األحيان العاملية". وانتهى بتالوته 

لتقرير مفاده أن قانون املحكمة العليا التزم املبدأ 
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يسلط  أن  دون  من  الجرائم  برشح  اكتفى  لكونه 

باملجلة  وردت  قدمية  فالعقوبة  جديدة.  عقوبات 

الجزائية واإلضافة تعلقت فقط بالفعل املجرم.

مل يهتّم القايض حينها كثريا ملا قد يُعاب عليه من 

ومل  واملداولة  املرافعة  سامع  قبل  موقف  إبداء 

بالفصل  الدستور  يكرسه  مبدأ  إنكار  من  يتحّرج 

من  املحامون  به  متّسك  مبا  يهتّم  مل  كام  منه.   13

يتحرج  ومل  امللف.  عىل  االطالع  من  متكنهم  عدم 

مام تضمنه ملف القضية من تقارير أمنية تنتهك 

موضوع  كانوا  أنهم  وتؤكد  املتهمني  خصوصيات 

املسكن  حرمة  تخرق  قانونية  غري  أمنية  مراقبة 

املكرسة بالفصل 9 من الدستور. وكان كّل ما يرد 

عىل لسان املحامني يُضّمن يف محرض الجلسة من 

اإلطار  أثره. يف هذا  أو  اهتامم مبدلوله  دون كبري 

ويف لحظة خارج السياق، كان استنطاق بن صالح 

فيام  الرجل  رأي  ليسمع  مناسبة  منه  جانب  يف 

خطط من سياسة.

بن صالح الحديث األخير: 
يصر على نجاح التعاضد 

بالتجاوزات ويعترف 
حرض جلسة استنطاق بن صالح 52 شاهدا حرصت 

املحكمة عىل سامعهم جميعا وكانوا من الفالحني 

التعاضديات  دخول  عىل  أجربوا  الذين  والتجار 

واملعتمدين  الوالة  من  بأمر  بهم  الزّج  تّم  وكان 

تحدث  رضخوا.  أن  إىل  ملامنعتهم،  تبعا  بالسجون 

وعن  لحقتهم  التي  الخسارة  حجم  عن  هؤالء 

مل  صالح.  بن  عنهم  سئل  عاشوا.  الذي  الهوان 

يكّذب مقالهم لكن قال أنه صدم ملا سمع منهم 

مساعديه.  من  التي متت  بالتجاوزات  علمه  نافيا 

له.  قدم  الذي  الواقع  من  محرجا  الرجل  هنا  بدا 

التعاضد  أن يتحدث عن  ولكن هذا مل مينعه من 

فتمسك  القناعة.  وبذات  تعود  به كام  آمن  الذي 

بكونه الزال مؤمنا بكون ازدهار الفالحة ال يحصل 

إال يف إطار التجمعات والتعاضديات. لكنه الحظ 

من  تم  لكونه  خطأ  فيه  كان  تعميمها  رسعة  أن 

البرشية  الفنية  اإلمكانيات  لضعف  مراعاة  دون 

حق  عن  املحكمة  رئيس  سأله  إلنجاحه.  الالزمة 

امللكية وعام جاء بالدستور من حامية لهذا الحق 

فرّد "النص الدستوري حمى الحق لكن مل يتعرض 

لوجه الترصف فيه وهو يعتقد أن امللكية ال تكون 

محرتمة إال عىل نطاق املجموعة".

أعمال المحكمة 
هي وثيقة تاريخية 

هامة لتقيييم تجربة 
التعاضد بعيدا عن 

خطابي ترذيلها 
السائد في فترة 

بورقيبة وبن علي 
وتمجيدها بعد 

الثورة
تعايش  من  موقفه  عن  االدعاء  ممثل  سأله 

القطاعات الثالثة أي القطاع العام والقطاع الخاص 

والقطاع التعاضدي فذكر "أن ذلك التعايش يجب 

يف  ال  االقتصادي  النشاط  مجموع  يف  يتحقق  أن 

قطاع بعينه".

وبخصوص تهمة املغالطة، أنكرها بن صالح قائال: 

أتلقى  الرئيس.  أعضاد  من  عضدا  كنت  "لقد 

التعليامت وأنفذ حسب اجتهادي. مل أغالط الرئيس 

وهو مل يغلط غري أين أخطأت التقدير وأرصح أين 

أنها  عني، غري  التي صدرت  األخطاء  مسؤول عن 

ويف  الحقا  العليا".  املحكمة  تستوجب  ال  أخطاء 

بن  محامي  توجه  املحكمة،  هيئة  مجاملة  سياق 

صالح األستاذ الهادي الغلويس لها بالشكر "قائال أن 

األجواء التي متت فيها املحاكمة جعلته يشعر أنه 

ليس أمام املحكمة العليا بل أمام لجنة من الحزب 

ورئيسهم  لبالدهم  مخلصني  حزبيني  من  متكونة 

ينظرون يف قضية أخ لهم". ضّمنت املحكمة قوله 

مل  أنها  فبدا  عليه.  تعقيب  دون  الئحة حكمها  يف 

تحزّب ظهر  من  ذكر  فيام  تَر  ومل  فيه حرجا  تجد 

عليها نقيصة تعيب عدلها . وهنا مل يكن حديث 

لرّد  كافيني  الهادئ وال مجاملة محاميه  بن صالح 

تهمة بُعثت املحكمة التي تنظر فيها ألجل إثباتها.

ووجب  ثبتت  المغالطة 
للرئيس القصاص 

املُّدعى مغالطته طوال مراحل  للرئيس  يُستمع  مل 

استقراء القضية. وتّم اإلكتفاء بُخطبه لتكون الدليل 

القاطع عىل حسن نيته وصواب رؤيته التي ترفض 

الوطنية   بالوحدة  وتتمسك  الطبقي  الرصاع  فكرة 

لإلصالح   قابل  املواطن  بأن  وتؤمن  الظلم  وتأىب 

لتحقيق  بأكملها  األمة  جهود  تضافر  وتشرتط 

العدالة االجتامعية  وتقبل النقد واإلصالح وال ترى 

مبا  فشله   تبني  إذا  التعاضد  عن  الرجوع  يف  ضريا 

ينفي عنها كل علم باإلخالالت التي جّدت. وبذات 

التميش، مل تلتفت املحكمة ألقوال بن صالح أمامها 

التهمة  إثبات  يف  واكتفت  التهم.  عن  جوابه  يف 

ملواقفه  وبتحليل  خطبه  من  مبقتطفات  حقه  يف 

أين  الفوىض  يثري  شخص  أنه  منها  استخلصت 

يخطط  وكان  والتسلط.  للتعسف  مييل  وأنه  حل 

للسيطرة غيلة وغدرا عىل الحزب والبالد مستغال 

يف ذلك غياب الرئيس للعالج. لكنه انكشف بفضل 

أن  لهذا  واستحق  وحزمه.  عليه  تآمر  من  فطنة 

يصدر يف حقه بتاريخ 24-05-1970 حكم بالسجن 

مدة عرشة أعوام مع األشغال الشاقة  كام اقتضت 

ادانة من اتهموا مبشاركته يف جرمه .

املحكمة  محاكامت  أول  الحد  هذا  عند  بدت 

واقتصادية  سياسية  ألزمة  قضائية  معالجة  العليا 

قاد الحكم الفردي لتونس إليها يف ستينات القرن 

العرشين. فكانت أعاملها مثاال منوذجيا عن تصور 

مخططاته  مع  املنسجم  للنظام  الخادم  القضاء 

استاء  من  حيال  وبشدته  لزعيم  مبواالته  املفتخر 

هذا األخري منه. ولكن هذه األعامل شكّلت أيضا 

وثيقة تاريخية هامة متكنت بفضل ما تجمع فيها 

من شهادات وتقارير وترصيحات من رسم صورة 

تقييم  سياق  يف  مبوضوعية  اليوم  تقرأ  أن  ميكن 

الذي  ترذيلها  خطاب  عن  بعيدا  التعاضد  تجربة 

ساد طويال وعن خطاب متجيدها الذي يسود اليوم 

يغفل  فكالهام  صناعها.  من  كانوا  من  دوائر  يف 

جانبا من حقائق ظلت حبيسة ملف أريد له أن 

يكون وسيلة تصفية سياسية.
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التضامن:   إلى  التعاضد  من 
الهوى  نقابي  منوال  تطور  في  قراءة 

 
يف شهر نوفمرب 1955، وبفضل دعم غري خفي من 

االتحاد العام التونيس للشغل، انترص مؤمتر الحزب 

للديوان  السياسية  الئحته  يف  الدستورّي  الحّر 

موقفهم  يف  بورقيبة  الحبيب  وزعيمه  السيايس 

صالح  عىل  الداخيل  االستقالل  التفاقية  املساند 

الذين  وأنصاره  للحزب  العاّم  األمني  يوسف  بن 

كانوا يرفضونها. وقد اعتمد الحزب يف ذات املؤمتر 

قبل  من  املُعّد  واالجتامعي  االقتصادي  التقرير 

يعترب  كان  والذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

االقتصاد  لبناء  اعتامده  الواجب  السبيل  التعاضد 

الوطني1. بعد سنة من ذلك، مل متنع أهمية حضور 

النقابيني يف الحكومة ويف عضوية املجلس القومي 

التأسييس بورقيبة وحزبه من الرتاجع عن تعهدهم 

االقتصادي. وبنتيجة ذلك، بدا برنامج االتحاد بشأن 

التعاضد االقتصادي متجها نحو األفول، وهو اتجاه 

تأكد من خالل تنحية مهندسه أحمد بن صالح من 

األمانة العامة لالتحاد.

ويف  العرشين  القرن  ستينات  بداية  ومع  الحقا 

وقت كان فيه االتحاد قد خال من أنصار املرشوع 

الحاكم  الدستور  حزب  جاهر  البديل،  االقتصادي 

باعتناقه عقيدة وبقبول منظّره قائدا. ومع وصول 

بن صالح ملوقع القرار السيايس وإحكامه السيطرة 

دولة،  وسياسة  مامرسة  إىل  التعاضد  تحّول  عليه، 

سنة  حتى  استمرت  التي  التعاضد  تجربة  فكانت 

اجتامعية  باضطرابات  التجربة  انتهت   .1969

لرموزها.  وقضائية  أمنية  ومالحقات  ومبحاكامت 

أفل بعدها حديث التعاضد كربنامج عمل ومرشوع 

مؤرخني  بني  خالف  موضوع  ليصبح  اقتصادي 

وسياسيني يف تقييم نتيجته وسبب الوصول لها. كان 

املنوال االقتصادي أخذ فرصته  يعتقد هنا أن هذا 

بينت  ما  وهو  لها.  يعود  ولن  بتونس  التجربة  يف 

قيم  عادت  وبفضلها،  فبعدها  عدم صحته.  الثورة 

عناوين  ضمن  مجددا  لتكون  وأفكاره  التعاضد 

يعتمد.  أن  يطلب  الذي  البديل  االقتصادي  النمط 

هنا أيضا كان االتحاد من يدافع عن املرشوع ومن 

يدفع يف اتجاهه بذات حامسة املايض ولكن تحت 

املسمى الجديد االقتصاد التضامني االجتامعي. 

ويبدو من املهم يف هذا اإلطار وبحثا عن استفادة 

تجربة  يف  التقليب  معاودة  محلية  خربة  من  أكرب 

املايض ال يف سياق حنني لها أو جلد لخطاياها ولكن 

طلبا الستفادة منها يف فهم الحلم الجديد. 

النضال  مرحلة  التعاضد 
وع طموح الوطني: مشر

التونيس  العام  لالتحاد  القومي  املجلس  صادق 

 1955 سنة  من  أوت  شهر  منتصف  يف  للشغل 

إىل  النقابيني  املسؤولني  "كافة  تدعو  الئحة  عىل 

أكدت  وقد  التعاضدية"2.  للدراسات  نواد  تكوين 

تلك الدعوة أن املنظمة النقابية اختارت أن تكون 

لدولة  التنموي  املنوال  تصور  يف  املبادرة  صاحبة 

الزاوية  حجر  سيكون  التعاضد  وأن  االستقالل، 

الرأساميل"  النقابة "أن االقتصاد  فيه3. فقد اعتربت 

الذي ورث عن الحقبة االستعامرية ومعه الجمود 

العقارية  والوضعيات  املوارد  وضعف  االقتصادي 

قويا  تونسيا  اقتصادا  يبني  أن  ميكن  "ال  الصعبة 

يعيش تحته التونسيون" وأن بناء املجتمع الجديد 

وتحقيق الرفاه لكل التونسيني لن يكون إال يف ظل 

ال  الذي  التعاضدي4  االقتصاد  هو  عادل  اقتصاد 

يقوم عىل غايات ربحية وإمنا يدفع له حب خدمة 

املجموعة".

مل يكن هنا تبني فكرة التعاضد حدثا طارئا لكون 

"للجامعة  وريثا رشعيا  بكونه  دوما  متسك  االتحاد 

النقابية  للتجربة  أي  التونسيني"5،  للعامل  العامة 

لها  كهدف  مؤسسوها  وضع  والتي  األوىل  الوطنية 

تطوير مكانة التعاونيات6 بالنسيج االقتصادي لكن 

من  منعها  لقادتها  ومحاكمته  لها  املحتّل  حظر 

تحقيق هدفها ذاك. وكان متسك االتحاد بالتعاضد 

منسجام مع موقف أغلبية صلبه وازنت بني رفضها 

للشيوعية كاختيار اقتصادي7 وبحثها عن تصورات 

اإلنتاج  أمناط  يف  العادلة  االقتصادية  للعالقات 

املعتمدة يف الدول الدميقراطية8 ويف بعض النامذج 

بينت فضل  التي  املحلية  واالجتامعية  االقتصادية9 

املجموعة10.  داخل  الحياة  تحسني  يف  التعاون 
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فكان التعاضد كمرشوع اقتصادي -عند هذا الحد 

النظري - جزءاً من مرشوع وطني يبرش بدميقراطية 

للدميقراطية  رشطا  النقابيون  اعتربها  اقتصادية 

السياسية التي تنتظر من دولة االستقالل وهو أمر 

مل يكن دقيقا كام بينت ذلك التجربة.

الديموقراطية  سبيل  في 
التضحية  االجتماعية: 

السياسية  بالديمقراطية 

يوم تكّفل النقابيون بحّل أزمة حزب الدستور التي 

نتجت عن اختالف قادتهم حول السؤال عن اتفاقية 

االستقالل الداخيل، اختاروا أن تكون صفاقس -مهد 

نقابتهم وموطن النسبة األكرب من كوادرها- مكان 

انعقاد مؤمتره. وقد هدفوا من خالل ذلك إىل ضامن 

نجاعة إجراءاتهم األمنية الصارمة التي منعت تسلّل 

أنصار بن يوسف للمدينة لغاية التأثري عىل أعامل 

لقادة  بذلك  وكان  مقاطعته.  زعيمهم  قرر  مؤمتر 

فضل  وهو  بورقيبة.  انتصار  يف  فضل  كبري  االتحاد 

ما كان لهم أن يحققوه لو مل يتجاهلوا االستحقاق 

بورقيبة  اختار  ويوم  تاليا  السيايس.  الدميقراطي 

تأكّد  الستينات،  املرحلة يف  ليكون رجل  بن صالح 

منطق التضحية ذاك وتبنّي أن التوجه نحو التعاضد 

كان يف مخيال من حلموا به آنذاك يقوم عىل اإلمالء 

والفرض ال اإلختيار واملبادرة.

عامة  سياسة  التعاضد، 
الفرد تغّيب 

يُعرِّف القانون عدد 04 لسنة 1967 11 التعاضد بأنه 

مؤسسات  تكوين  بواسطة  يهدف  للتنمية  "سبيل 

اقتصادية إىل تجديد األوضاع وتطوير الطرق الفنية 

باإلنسان".  والنهوض  اإلنتاج  تطويرا عرصيا وتوفري 

أي  مؤسساته  منه  الثاين  الفصل  يف  يخضع  وهو 

والباب  الحر  "اإلنخراط  منها  ملبادئ  التعاضديات 

املفتوح" و"التسيري الدميقراطي". لكن خالفا لنصه، 

سنة  منذ  تركيزها  انطلق  التي  التعاضديات  كانت 

1962 تُدار بشكل سلطوي عالوة عىل كونها كانت 

تضّم متعاضدين أجربوا بقدرة السلطة عىل الغصب 

عىل أن يتنازلوا عن الترصف يف أمالكهم.

منذ بداية تجربة 
الستينات، تيأّكد أن 

التوجه نحو التعاضد 
يقوم على اإلمالء 

والفرض ال اإلختيار 
والمبادرة.

أن  التجربة  تاريخ  يف  التقليب  يكشف  اذ 

نهاية  بلغ عددها يف  والتي  اإلنتاجية  التعاضديات 

املواطنني  ثلث  تستوعب  وباتت  ألفا  عهدها 

أعضائها  عن  رغام  غالبيتها  تركيز  تم  النشطني12 

الذين كانوا يف الجانب األكرب منهم يضطرون بفعل 

التهديد بالسجن والعنف الذي كان يسلط عليهم 

يف  الترصف  عن  التنازل  إىل  املحلية  السلطة  من 

أصولهم لفائدة التعاضدية، التي يتّحول عدد منهم 

إىل أجراء فيها فيام يحرم البقية من كل عائد يفرتض 

أن يكون حقا لهم من نشاطها. 

يف  بالنجاح  حينها  يحتفي  السيايس  الخطاب  كان 

سياسة  إطار  يف  إنتاج  منط  من  وبتحّوله  التّعاُضد 

الوحيد  اإلنتاج  منط  إىل  الثالثة  القطاعات  تعايش 

القادر عىل تحقيق التنمية يف سياق سياسة تعميم 

كأجل   1969 سنة  نهاية  ُحّددت  التي  التعاضد 

إلنفاذها. وكانت اإلحصائيات الرسمية التي ُسّوقت 

نجاح  عن  تتحّدث  العامة  والخطب  اإلعالم  يف 

أن  مؤرشاته  من  التعاضدية،  للوحدات  اقتصادي 

عددا قليال منها يعاين صعوبات مالية وأغلبها بات 

مزدهرا13. 

الرسمية،  الخطب  عن  وبعيدا  الواقع  أرض  عىل 

زادت سنوات الجفاف التي عرفتها تونس حينها من 

األزمة االجتامعية التي تولدت عن تعميم التعاضد 

توالت  أن  ذلك  أثر  من  وكان  والغصب.  بالقوة 

مبا  شعبيا  السياسية  تلك  عىل  اإلحتجاج  مظاهر 

انتهى النتفاضة يف عدد من قرى الساحل التونيس 

تراجعه   1969 سبتمرب  شهر  بورقيبة  إعالن  أعقبها 

عنها وتحميله مسؤولية الفشل فيها لنب صالح.

يتضح مام سلف أن التعاضديات كانت تستحدث 

شديدة  بريوقراطية  قبل  من  وتُدار  سلطوي  بقرار 

تحت  اختياراتها  املتعاضدين  عىل  تفرض  التمركز 

مسمى التخطيط العام وسياسة الدولة، وأن علتها 

فرض  يف  السلطة  تعّسف  بفعل  استفحلت  تلك 

ما  كشف  تحاول  التي  لألفواه  وتكميمها  تعميمها 

اعرتى التجربة من انحراف وخلل. 

أحد  السياسية  الدميوقراطية  غياب  شّكل  وعليه، 

أسباب فشل تلك السياسة، كام هو سبب يف ما ساد 

من خطاب ترذيل لها غيّب بإرادة سياسية لعقود 

واملسؤولية  للتجربة  موضوعي  تقييم  كل  بعدها 

الحياة  تطوير  يف  نجاحات  من  عنه  أسفرت  عام 

االقتصادية بفعل املشاريع الكربى التي استحدثت 

يف ظلها أو فشل. 

التعاضد يتقهقر : يوم 
اعتقدنا أن االقتصاد العادل 

بات جزءًا من الماضي 

انتهت  العرشين،  القرن  من  الستينيات  نهاية  يف 

دخلت  وقد  التعاضد.  سيّاسة  مع  تونس  تجربة 

بداية  لحدود  دامت  جديدة  مرحلة  يف  ثّم  من 

التسعينات عولت فيه يف تخطيطها االقتصادي عىل 

بارشت  بعد ذلك،  الخاصة.  واملبادرة  العام  القطاع 

يف  التعويل  فيها  تركز  أخرى  تجربة  خوض  تونس 

إنتاج الرثوة عىل املبادرة الخاصة دون سواها. بني 

تينك التجربتني ويف ظلهام تراجع حضور املؤسسات 

صمت  كام  االقتصادي.  املشهد  يف  التعاضدية 

الصوت النقايب املؤمن بقيمها. 

وعليه انخفض يف بداية العرشية األوىل من األلفية 

الثالثة، عدد التعاضديات الفالحية اإلنتاجية إىل 18 

ألف هكتار جميعها من  فقط، تستغل ستة عرش 

األرايض الدولية أي العقارات الفالحية التي تندرج 

يف ملك الدولة الخاص. ويف ذات الحيز الزمني، كان 

املؤسسة  حل  قد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

بسبب  ملكها  التي  االتحاد  تأمينات  التعاضدية 

املبارش  إفالسها. كام كان قد تراجع عن االستغالل 

خاص.  ملستثمر  وسّوغه  ميلكه  الذي  أميلكار  لنزل 

تعاضديات  بعض  من  املرجوة  الفائدة  وباستثناء 

الخدمات الفالحية التي ساهمت يف تحسني رشوط 

لهم  البذور ووفرت  لحاجياتهم من  الفالحني  رشاء 

فرص كراء أدوات العمل الفالحي، ساد اإلعتقاد بأن 

أي حديث عن القطاع االقتصادي الثالث من قبيل 

بفعل  رسيعا  تغري  واقع  وهو  العدمي.  الحديث 

وبعودة  جديدة  تعاونية  تجارب  بروز  مع  الثورة 

الحديث عن االقتصادي العادل.

االقتصاد التضامني: أي 
المجتمع  ينتظرها  خدمة 

االقتصاد  من  الديمقراطي 
العادل؟

أكدت الثورة من خالل ما سبقها من حراك اجتامعي 

أن التنمية االقتصادية وتطور املؤرشات اإلنتاجية ال 

مينع األزمة االجتامعية ما مل يكن هناك توزيع عادل 

للرثوة. كام بينت الثورة فيام برز فيها وبنتيجها من 

محاوالت  بعض  خالل  ومن  اجتامعي  تكافل  روح 

فالحية  لضيعات  ربحية  غري  إدارة  تركيز  األفراد 

دولية أن البحث عن منوال تنموي بديل يجب أن 

ينبني عىل تصور عادل.

من الواجب التنبه 
إلى أن نجاح 
المؤسسات 

التضامنية صعب 
بغياب التمويل 

الميسر أو تمكين 
المبادرين إليها من 

استغالل األراضي 
الدولية والحصول 

على لزومات إلدارة 
مرافق عامة

توقعت أول حكومة انبثقت عن انتخابات املجلس 

اإلصالحات  بعض  تكون  أن  التأسييس  الوطني 

الجزئية التي تشجع عىل بعث تعاونيات الخدمات 

املطلوبة.  الغاية  لتحقيق  املمكن  السبيل  الفالحية 

القانون  مبرشوع  الحكومة  تقدمت  الغاية،  ولهذه 

للفالحة  وزيرها  عرّف  وقد   .2013 لسنة   45 عدد 

محمد بن سامل مرشوع القانون أنه "ال يهدف إىل 

ال  قد  القطاع،  أهل  عىل  اشرتاكية  تصّورات  فرض 

فاشلة  اشرتاكية  تجربة  بعد  التونسيون  يحبّذها 

تشكيل  هو  ما  بقدر  املايض،  القرن  ستينيات  يف 

الصغار  تساعد  للمزارعني  وأقطاب  تجمعات 

قدراتهم  وتنمية  اإلنتاج  تطوير  عىل  خاصة  منهم 

النقابية  القيادة  املرشوع  يُرِض  مل  التصديرية"14. 

مقابله  يف  لتطرح  معارضته  إلعالن  بادرت  التي 

قانون  لصياغة مرشوع  يفيض  إصالح جذري  فكرة 

ويكون  القطاعات  كل  يشمل  التضامني  لالقتصاد 

إطارا ترشيعيا لطريقة إنتاج عادلة.

ويف تتويج لهذا املسار، صدر القانون 30 لسنة 2020 

والذي  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلق 

وإن كرر ما ورد يف قانون التعاضد من حديث عن 

املبادئ االجتامعية للمؤسسات التي يؤطرها، فإنّه 

"مستقلة  الرصيح عىل كونها  بالتنصيص  متايز عنه 

تجاه السلطة العمومية". وعليه، انحرصت صالحية 

الهيكل الحكومي املختص بهذا االقتصاد واملسمى 

والتضامني يف  االجتامعي  لالقتصاد  األعىل  املجلس 

االقتصاد  لتطوير  الرامية  العامة  السياسات  اقرتاح 

التضامني. وتبدو لنا هذه الفوارق التي تؤدي إىل 

منع كل سيطرة للدولة عىل هذا االقتصاد وتكرس 

هذه  مييز  ما  أبرز  عنها  فيه  الفاعلني  استقاللية 

التجربة الجديدة عام سبقها.

لنجاح  سندا  الدميقراطية  تشكل  أن  يؤمل  وإذ 

بها  يبرش  التي  البديلة  االقتصادية  املؤسسات 

أن  إىل  التنبه  الواجب  من  يبقى  القانون،  هذا 

املالية  املحفزات  بغياب  صعبا  يبقى  النجاج  هذا 

االنخراط  إىل  املبادرين  متكني  أو  ميس  متويل  من 

عىل  والحصول  الدولية  األرايض  استغالل  من  فيها 

لزومات إلدارة مرافق عامة.

ذكر احمد بن صالح لدى مثوله أمام املحكمة العليا بتاريخ 15-07-1970 "أن ذاك . 1

التقرير توىل صياغته كل من أحمد التلييل ومحمد الخياري واألستاذ الجامعي 

ديربنيس.

ورد بالالئحة "يدعو املجلس القومي كافة املسؤولني النقابيني من عملة وموظفني . 2

وصنائعية وصغار تجار والفالحني وكذلك الشبيبة الشغلية واملثقفة إىل أن يكونوا 

يف جميع أنحاء البالد نوادي حية للدراسات التعاضدية "

بتاريخ  03-06-1955 أي قبل شهرين من تاريخ الئحة االتحاد صادقت الحكومة . 3

التونسية املؤقتة عىل اتفاقية االستقالل الداخيل.

افتتاحية العدد 24 من صحيفة صوت العمل لسان االتحاد العام التونيس للشغل . 4

بقلم أمينه العام احمد بن صالح تحت عنوان: "إما إصالح ثابت وإما تبديل".

أول منظمة نقابية تونسية أسست سنة 1924 وتم حظرها يف السنة املوالية.. 5

يراجع العامل التونسيون ظهور الحركة النقابية – الطاهر الحداد صفحة 33 وما . 6

بعدها.

7 .       FSM تّم قبول االتحاد العام التونيس للشغل عضوا بالجامعة النقابية العاملية

وانتهى املؤمتر الرابع لالتحاد الذي عقد شهر مارس 1951 لالنسالخ منها النتامئها 

اىل الكتلة الشيوعية وتلقيها التوجيه والتعليامت منها. كام تم اتخاذ قرار يف 

.CISL  االنضامم إىل الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة

يعد محمد عيل الحامي مؤسس الجامعة العامة أول من حاول أن ينرش بشكل . 8

مدروس وواع التعاونيات بتونس وقد استلهم فكرته عنها خالل دراسته العلوم 

االقتصادية والسياسية بربلني عرشينات القرن العرشين. الحقا ورغم كون احمد بن 

صالح كان ممن عارضوا انضامم االتحاد للسيزل فقد اختاره فرحات حشاد ليكون 

من ميثل االتحاد به. وخالل فرتة عمله تلك، انفتح بن صالح عىل تجربة التعاضد 

خاصة منها يف أوروبا الشاملية ليكون تاليا متى عاد لتونس املنظر لها.

بنك التعاضد املايل أسس سنة 1922 وكان من أهدافه مساعدة صغار الفالحني . 9

– يراجع العامل التونسيون - صفحة 29 -

بداية القرن العرشين أسست جمعيات خريية بتونس العاصمة ببعض املدن . 10

الكربى

قانون عدد 04 لسنة 1967 مؤرخ يف 19-01-1967 يتعلق بالقانون األسايس . 11

للتعاضد.

معطي إحصايئ ورد بتقرير البنك الدويل " إصالح الهياكل والحركة التعاضدية " . 12

مؤرخ يف 1969-06-25.

من ذلك أنه يف بيان الحكومة أمام مجلس األمة بتاريخ 29-12-1967 ذكر أحمد . 13

بن صالح ان الوحدات االنتاجية التي كان يبلغ حينها عدد 313 ال تعاين منها 

صعوبات إال 13 وحدة، يف ذاك الحني كانت الوثائق املحاسبية التي ميسكها  

االتحاد القومي للتعاضد تؤكد أن 194 وحدة تعاين صعوبات مالية.

ترصيح لوكالة األناضول لألنباء بتاريخ 12-10-2012 - تونس تدعو الفالحني . 14

لتكوين "تعاونيات زراعية".
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إشكاليات إنفاذ االقتصاد االجتماعي والتضامني: الدرب الشائك
محمد سميح الباجي عكاز

 _

مثّلت لحظة املصادقة عىل القانون الجديد لإلقتصاد 

امتد  طويل  ملسار  تتويجا  والتضامني  االجتامعي 

مراجعة  قضيّة  طُرحت  حني   .2011 منذ  لسنوات 

الرتداداته  نظرا  قصوى  كأولويّة  التنموي  املنوال 

التغيري  أفرزت  التي  واالجتامعية  االقتصادية 

جانفي   14 عقب  البالد  شهدته  الذي  السيايس 

2011. ورغم أن بلورة رؤية متكاملة ملرشوع قانون 

ومن  سنوات،   5 استغرقت  قد  القطاع  هذا  ينظّم 

ثّم 4 سنوات أخرى من املفاوضات والتعديالت بني 

للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  الحكومي  الجانب 

من جهة، قبل أن تتّم املصادقة عليه يف 17 جوان 

اإلنفاذ  يف  يكمن  األصعب  املسار  أن  إالّ   ،2020

والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  لفلسفة  العميّل 

وتجاوز املناخ التونيس املثقل بارتدادات السياسات 

للجزء  املكّونة  الهياكل  ووضعية  السابقة  التنموية 

والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  نسيج  من  األكرب 

متثّل  التي  املالية  االستقاللية  ضامن  إىل  إضافة 

الدعامة الرئيسية لنجاح املرشوع من عدمه.

والدة في الزمن الصعب

األرقام  وحتى  والبحوث  الدراسات  عرشات  عرّت 

خالل  الرسمية،  اإلحصاء  مؤسسات  عن  الصادرة 

الذي  اإلقتصادي  املنوال  أن  األخرية،  العرشيّة 

حقبة  منذ  املتعاقبة  الحكومات  مختلف  انتهجته 

السبعينيات قد خلّف أخاديد عىل املستوى التنموي 

بني مختلف جهات البالد، وانتهك حّق املواطنني يف 

املساواة االقتصادية واالجتامعية وعىل صعيد النفاذ 

منها  العمومية  والخدمات،  املرافق  مختلف  إىل 

سنة  بداية  حدود  إىل  فرّخت  سياسات  والخاصة. 

حالة  يف  وشابة  شاب  ألف   624 يقارب  ما   2020

الشهادات  ألف من حاميل  بينهم 173  من  بطالة 

العليا1. 

التي  االقتصادية  للخيارات  املسدود  الطريق  أمام 

الذي  الحّل  يكن  مل  عقود،  طيلة  الدولة  اعتمدتها 

الهرولة  سوى   ،2011 بعد  ما  حكومات  به  جاءت 

نحو التداين لترصيف االحتقان االجتامعي والقفز 

عىل موجات املطلبية التي اجتاحت البالد وشملت 

دائرة  إغالق  أحكم  آخر  خيار  القطاعات.  معظم 

عىل  بدورها  انعكست  التي  املديونية  من  مفرغة 

مختلف املؤرشات االقتصادية التي تدهورت بشكل 

األخرية،  الخمس  السنوات  خالل  خصوصا  رسيع 

فلم ترُصف الديون للتنمية وال إلنتاج الرثوة وتوفري 

فرض الشغل2. وسط هذا املأزق، طرح االتحاد العام 

التونيس العام التونيس للشغل سنة 2016، مرشوع 

كطريق  والتضامني3  االجتامعي  لالقتصاد  قانون 

واإلجتامعية  االقتصادية  األزمة  لترصيف  ثالث 

متعرّث  خاّص  وقطاع  مأزوم  عام  قطاع  عن  وبديال 

بعد مسار تفاويض وترشيعي طويل، صدر القانون 

عدد 30 لسنة 2020 املتعلق باالقتصاد االجتامعي 

ليمثّل   ،4  2020 جوان   30 يف  املؤرخ  والتضامني 

 – القديم  القطاع  هذا  تركيز  يف  األوىل  الخطوة 

يف  النور  رأى  الوليد،  القانون  هذا  أن  إالّ  الجديد. 

األزمات  أسوأ  إحدى  البالد  فيها  تعيش  لحظة 

ستستمر  والتي  املعارص،  تاريخها  يف  االقتصادية 

ارتداداتها لسنوات. إذ وبسبب جائحة كورونا التي 

أفضت إىل فرض الحجر الصحي الشامل يف تونس 

ويف اقتصادات معظم رشكائها االقتصاديني، دخلت 

البالد يف حالة انكامش اقتصادي غري مسبوق.

حيث  االقتصادية،  املؤرشات  مبعظم  عصف  وضع 

اإلنزالق  أساس  )عىل  االقتصادي  النمو  تراجع 

 5%21.6 بنسبة  السابقة(  السنة  بأسعار  السنوي 

مقارنة   2020 سنة  من  األوىل  الستة  األشهر  خالل 

بنفس الفرتة خالل سنة 2019. إضافة إىل توقعات 

البنك املركزي التونيس بأن يشهد منّو إجاميل الناتج 

حادا  تراجعا  الجارية  السنة  نهاية  حتى  املحيل 

البالد  صادرات7  تراجعت  كام   .6%-6.5 مسّجال 

مقارنة  دينار  مليون   495.7 ب   2020 جويلية  يف 

بنظريتها يف سنة 2019. االرتدادات االجتامعية ملثل 

إىل  البطالة8  نسبة  ارتفاع  يف  متثلت  األرقام،  هذه 

الحالية،  السنة  من  األول  النصف  نهاية  مع   18%

مع توقعات9 بأن تصل إىل مستوى ٪21.6 مقارنة 

الحكومة  الجائحة. مبعنى أن  بداية  بـ ٪15.3 قبل 

عاطل   274500 يقارب  ما  أمامها  ستجد  الجديدة 

جديد عن العمل مع نهاية سنة 2020. كام تشري 

سريتفع  املايل  الفقر  معدل  أن  إىل  االحصائيات 

الجارية، مام  السنة  من %15.2 إىل %19.2 خالل 

سيؤدي إىل انخفاض مستوى دخل حوايل 475000 

مواطنا ووضعهم تحت خط الفقر.

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  يجد  إذن، 

جديدة  أعباء  أمام  األوىل  الوهلة  منذ  نفسه 

التدهور.  من  مزيد  نحو  تسري  اقتصادية  ووضعية 

ليحّمله املؤمنون به مسؤولية فتح ثغرة يف الواقع 

الحّد  مستوى  عىل  البدائل  وخلق  للبالد  املتأزم 

الشغل يف ظّل  فرص  الجهوي وخلق  االختالل  من 

االقتصاديات  أعتى  عىل  بظاللها  ألقت  جائحة 

ستينيات  يف  األوىل  التجربة  كانت  وإن  العامل.  يف 

القرن املايض قد جاءت يف سياق بناء الدولة الفتية 

وطني  القتصاد  يؤسس  تنموي  منوال  عن  الباحثة 

قادر عىل تحقيق االستقاللية االقتصادية والسياسية 

يف خضّم ذروة التجاذبات الفكرية بني املعسكرين 

الدولية،  الساحة  عىل  املسيطرين  اإليديولوجيني 

فإن القانون الجديد يجد عىل عاتقه مهّمة إصالح 

السياسات  من  تقريبا  عقود  خمسة  تراكامت 

االقتصادية التي تدور يف فلك اقتصاد السوق وتركة 

التي تركت خلفها نسيجا  التعاضد  مرهقة لتجربة 

تحت  املنضوية  واملؤسسات  الهياكل  من  متكامال 

قطاع االقتصاد االجتامعي والتضامني.

 

اإلرث الثقيل للتجربة األم؛ 
الفالحية  المهنية  الهياكل 

نموذجا

قطاع  مع  جديدة  صفحة  تفتح  تونس  كانت  لنئ 

االقتصاد االجتامعي والتضامني مبنظومة ترشيعية 

أن  إال  هياكله،  عىل  الحكومية  الهيمنة  مع  تقطع 

مؤسسات  من  نسيجا  خلفها  تجّر  التجربة  هذه 

وهياكل االقتصاد االجتامعي والتضامني التي ورثتها 

املنرصم،  القرن  ستينيات  يف  التعاضد  حقبة  عن 

الهياكل  وتنقسم  الفالحي.  القطاع  يف  وخصوصا 

السابقة إىل  التجربة  املوروثة عن  الفالحية  املهنية 

الوحدات  الفالحية،  للخدمات  التعاونية  الرشكات 

لألرايض  املستّغلة  الفالحي  لإلنتاج  التعاضدية 

الدولية الفالحية ومجامع التنمية يف قطاع الفالحة 

والصيد البحري. 

يواجه القانون 
الجديد 5 عقود من 

سياسات تدور في 
فلك اقتصاد السوق 

وتركة مرهقة لتجربة 
التعاضد

ورغم أن هذه الهياكل املهنية تضطلع مبهام كبرية 

حيث  للفالحني،  الخدمات  تقديم  صعيد  عىل 

التعاونية  الرشكات  املثال  سبيل  عىل  تضطلع 

للخدمات الفالحية-وريثة التعاضديات من تجربة 

الفالحي  العمل  مستلزمات  الستينيات-بتوفري 

تجميع  إىل  إضافة  الفالحني،  من   11% لحوايل 

وترويج حوايل ثلث كميات الحليب املجمع وجمع 

املجمعة  الحبوب  كميات  من   45% حوايل  وخزن 

وترويج ما يناهز %80 من منتوجات الكروم والقيام 

بعمليات املرافقة واإلرشاد للفالحني10، إالّ أن هذه 

الهياكل تعاين من عّدة صعوبات وإشكاليات تعيق 

الجديدة  التجربة  عىل  بظاللها  وستلقي  تطّورها 

تعاين  حيث  والتضامني.  االجتامعي  لإلقتصاد 

صلب  االنخراط  نسبة  ضعف  التعاونية  الرشكات 

إجاميل  من   5% بالكاد  تتجاوز  ال  بحيث  هياكلها 

التوزع  خريطة  تربز  كام  البالد.  يف  الفالحني  عدد 

الجغرايف11 لهذه املؤسسات محدودية تواجدها يف 

املناطق الداخلية األكرث ترضرا من املنوال التنموي 

السابق، إذ تحتكر واليات الرشيط الساحيل 74% 

من مجموع الرشكات التعاونية البالغ عددها 316 

وحدة، بل وال تتواجد يف واليات الشامل الغريب التي 

تعترب مناطق فالحية بامتياز، سوى %9.5 من هذه 

الهياكل. هذا وتعاين الرشكات التعاونية من ضعف 

تنوع القطاعات الفالحية املشمولة بنشاطها، حيث 

ميثل تجميع الحليب %34 من قامئة خدماتها. أما 

عىل مستوى املديونية، فتمثّل هذه النقطة إحدى 

أهم وأصعب مشاكل الرشكات التعاونية، حيث بلغ 

مليون   400 يفوق  ما  ديونها12 سنة 2019  إجاميل 

البنكية عىل  الفوائد  دينار، يعود نصفها إىل تراكم 

وقت  يف  املؤسسات  هذه  تلقتها  التي  القروض 

سابق.

التعاضدية  للوحدات  بالنسبة  الوضع  يختلف  وال 

لإلنتاج الفالحي املستغلّة لألرايض الدولية الفالحية، 

 224 من  التعاضدية  الوحدات  عدد  تراجع  حيث 

كام  و2017.   1981 سنوات  بني   18 إىل  وحدة 

انحست مساحة األرايض الدولية املستغلة من قبل 

هكتار  ألف   237 من  التعاضدية  الوحدات  هذه 

هذا  ويف  الفرتة.  نفس  خالل  هكتار  ألف   16 إىل 

التونيس  االتحاد  أعدها  دراسة  خلصت  السياق، 

للفالحة والصيد البحري يف ماي 2020 إىل أّن أهم 

التي تواجه هياكل االقتصاد االجتامعي  التحديات 

صغر  يف؛  أساسا  تتلّخص  تونس  يف  والتضامني 

املستغالت الفالحية وتشتت امللكية، حيث تتكّون 

%45 من املستغالت من قطعتني أو أكرث، إضافة إىل 

تقّدم سن املستغلني الفالحيني، حيث تتجاوز أعامر 

%43 منهم الستنّي سنة. أما عىل مستوى التكوين 

ضمن  املنضوين  من   84% يكمل  فلم  العلمي، 

والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  الفالحية  الهياكل 

تسيري  عىل  انعكس  ما  وهو  االبتدائية،  املرحلة 

هذه الوحدات. كام رصدت الدراسة ضعف التأمني 

التعاوين الذي ال ينفصل عن واقع التأمني الفالحي 

الصنف  هذا  املعامالت  رقم  يتجاوز  مل  إذ  ككّل، 

سنة 2017 مبلغ 7.3 مليون دينار من جملة رقم 

بلغ 2088  والذي  القطاع ككّل،  املعامالت يف هذا 

مليون دينار أي بنسبة 0.36%.

نظريّا تبدو هذه املعّوقات املرتبطة بالوضع الراهن 

قابلة  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  لهياكل 

باألساس  تقوم  شاملة  هيكلة  إطار  يف  للمعالجة 

عىل توفري التمويالت واالعتامدات الالزمة لتصفية 

جديد  دفع  وتقديم  املالية  اإلشكاليات  مختلف 

وفق  إليه  املوكلة  واملهام  ليتالءم  القائم  للنسيج 

هذه  لكّن  القطاع.  هذا  لدور  الجديد  التصّور 

قد  الذي  الحقيقّي  االشكال  متثّل  بالذات،  النقطة 

يعيق إنفاذ هذا املرشوع الطموح وتعبيد الطريق 

الثالث كام يُدرج عىل تسمية هذا القطاع.

إشكالّية التمويل؛ أو منّصة 
المعطوبة اإلطالق 

بحث القانون الجديد ملنظومة االقتصاد االجتامعي 

عرب  مالية  استقاللية  تكريس  عن  والتضامني 

بإحداث بنك تعاضدي وفق نظام أسايس منوذجي 

نموذج تنموي 
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ورغم  للتعاضد.  العام  األسايس  القانون  اىل  يستند 

الحّل لضامن  تبدو نظريا مفتاح  الخطوة  أن هذه 

متويل مستقل ومستدام ملختلف املنخرطني ضمن 

تزال  ما  إنفاذها  إمكانية  أن  إالّ  املنظومة،  هذه 

الزمن ال يقل عن خمس سنوات  تحتاج حيّزا من 

عىل األقل13. لكن املرّشع مل يقترص عىل هذه اآللية 

التنصيص عىل فتح خطوط متويل  تّم  إذ  فحسب، 

بصفة تفاضلية14 لدى املؤسسات البنكية التجارية 

والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد  لفائدة مؤسسات 

الواقع نظرا  التحقيق عىل أرض  خيار يبدو صعب 

لحالة االنكامش االقتصادي وسياسة البنك املركزي 

رفع  القامئة عىل  التضّخم  معضلة  مع  التعاطي  يف 

آلية  بصفة  تؤّدي  التي  املديرية15  الفائدة  نسبة 

إىل تراجع حجم القروض وتقليل نسبة السيولة يف 

السوق املاليّة16. سياسة وإن نجحت نسبيا يف كبح 

جامح موجة التضّخم، إال أنها تنعكس بشكل مبارش 

الذي  االقتصادي  والنمّو  االستثامرات  عىل مستوى 

األخرى.  القطاعات  مختلف  بنمّو  مبارشة  يرتبط 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  يُستثنى  وال 

من هذه االرتدادات خصوصا مع تعاظم الرشوط 

القروض  مستوى  عىل  التجارية  للبنوك  املجحفة 

وصعوبة النفاذ إليها، خصوصا يف القطاع الفالحي. 

للقطاع  البنكية  املؤسسات  يتجاوز متويل  حيث مل 

الفالحي17 سقف %3 يف سنة 2020 مقارنة ب 27% 

كام  الخدمات.  لقطاع  و70%  الصناعي  القطاع  يف 

مل يحَظ الفالّحون سوى ب%3.5 فقط من إجاميل 

القروض املهنية للبنوك خالل السنة الجارية.

بدور  املتعلّق  الثالث  الخيار  يتعلّق  فيام  أما 

االجتامعي  االقتصاد  دعم  يف  املحليّة  الجامعات 

الوقت  يف  عليه  التعويل  ميكن  فال  والتضامني، 

للبلديات18.  املرتّدي  املايل  للوضع  نظرا  الراهن 

جائحة  بسبب  الطارئة  النفقات  إىل  فباإلضافة 

البلديات من حالة عجز مايّل  كورونا، تعاين أغلب 

الجبايئ  االستخالص  نسبة  ضعف  نتيجة  متفاقم19 

أّما  البلديات.  التي ال تتجاوز عتبة %11 يف بعض 

الوضع  يقّل  فال  الجبائية  غري  املوارد  مستوى  عىل 

عدد  يف  العقاري  الرصيد  محدودية  بسبب  سوءا 

هام منها. 

يبقى الرهان األكبر 
بانتقال هذا القطاع 

من تجارب رائدة 
في بؤر جغرافية 

معزولة إلى نسيج 
متكامل من الهياكل 

االقتصادية
املستوى  عىل  الكبري  التنموي  االختالل  يلقي  كام 

املناطق  يف  البلديات  قدرة  عىل  بظالله  الجهوي 

األكرث تهميشا وفقرا عىل دعم االقتصاد االجتامعي 

االقتصادي  الضيم  لرفع  تنموي  كرافد  والتضامني 

واالجتامعي عن تلك املناطق. إذ تتواجد %77 من 

البلديات مبعتمديات ذات مؤرّش تنمية محيّل أقل 

املجال  تركّز  تفاوت شاسع عىل صعيد  من0.5 مع 

للجامعات  العامة  اإلدارة  تقرير  بحسب  الحرضي 

ستكون  حظّا  األكرث  املناطق  فإن  وبالتايل  املحلية. 

أكرث قدرة عىل متويل مشاريع االقتصاد االجتامعي 

األكرث  املناطق  ستظّل  بينام  الجديدة،  والتضامني 

حاجة إىل تفعيل هذه املنظومة عاجزة عىل رصد 

اإلعتامدات الرضورية لتمويل الباعثني الجدد.

من  نسبة  بتخصيص  املتعلّق  األخري  الخيار  أما 

االقتصاد  مؤسسات  لفائدة  العمومية  الطلبات 

جبائية  امتيازات  ومنح  والتضامني  االجتامعي 

نشاطها  وطبيعة  املؤسسة  صنف  حسب  ومالية 

حضور  رهني  فيظّل  االنتصاب،  بجهة  التقيد  دون 

التجربة  هذه  دفع  يف  للمركز  السياسية  اإلرادة 

املنظومة  هذه  تطّور  ارتباط  تعزيز  وبالتايل  قُدما، 

تخصيص  عىل  وقدرتها  العمومية  السلطات  برغبة 

أو  بشكل  يعني  ما  وهو  الرضورية،  االعتامدات 

التمويل  بقضيّة  الحكومي  الطرف  إمساك  بآخر 

وتهديد املبدأ األسايس لفلسفة القانون الجديد وهو 

االستقاللية املالية.

رغم اآلمال الكبرية التي يعلّقها املؤمنون واملنظّرون 

لالقتصاد االجتامعي والتضامني بقدرة هذا البديل 

عىل التغلّب عىل ارتدادات املنوال التنموي الراهن، 

إالّ أن مسار إنفاذ هذا القانون يبدو شائكا وصعبا 

النور ويف مواجهة  فيه  رأى  الذي  التوقيت  يف ظّل 

االقتصادية  السياسات  أفرزتها  التي  الرتاكامت 

متعلّقا  األكرب  الرهان  ويبقى  املتتالية.  للحكومات 

من  القطاع  بهذا  واالنتقال  العقبات  هذه  بتجاوز 

إىل  معزولة  جغرافية  بؤر  يف  رائدة  تجارب  مجرّد 

نسيج متكامل من الهياكل االقتصادية القادرة عىل 

إنتاج الرثوة وتحقيق االستقاللية املالية وخلق أمناط 

إنتاج وتسويق جديدة تقطع مع اآلليات املعتمدة 

عن  التخيّل  يأىب  عام  قطاع  عىل  وجودها  وتفرض 

خاّص  وقطاع  املركزي  والتخطيطي  السيايس  عقله 

يرفض املنافسة وكس قواعد اللعبة السائدة.
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والتضامني:  االجتماعي  االقتصاد  قانون  إعداد  مسار 
الدولية التشجيعات  مع  المحلية  الحاجة  تتقاطع  عندما 

مهدي العّش
 _

انتهت الدورة الربملانية األوىل عىل حصيلة ترشيعية 

املشاجرات  من  عام  وجّو  وكيفا،  كاّم  ضعيفة 

شعبي  وانطباع  واالقصائية،  التخوينية  والخطابات 

بأن أداء الربملان يزداد سوءا يوما تلو اآلخر. وسط 

هذه العتمة، برزت املصادقة عىل القانون املتعلق 

جوان   17 يف  واالجتامعي  التضامني  باالقتصاد 

2020، بشبه اجامع الحارضين، كنقطة ضوء تكاد 

مل  مهّم  ترشيعي  إنجاز  ومبثابة  الوحيدة  تكون 

اجتمعت  فقد  به.  اإلحتفاء  فرصة  النواب  يفّوت 

القانون  هذا  اعتبار  عىل  النيابية  الكتل  مختلف 

وفرصة  الجديد  التنموي  املنوال  يف  أساس  حجر 

والفقر  البطالة  نسب  من  للتقليص  مسبوقة  غري 

والحّد من التهميش. مل يقترص اإلجامع حول أهمية 

األحزاب  عىل  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

كذلك  شمل  وإمنا  حساسياتها،  مبختلف  السياسية 

الرشكاء االجتامعيني، ابتداء باالتحاد العام التونيس 

والتجارة  للصناعة  التونيس  لالتحاد  وصوال  للشغل 

التونيس  باالتحاد  مرورا  التقليدية،  والصناعات 

الرسمي  االعرتاف  أن  بل  البحري.  والصيد  للفالحة 

ثالث،  كقطاع  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 

مع  جاء  الستينات،  يف  التعاضد  تجربة  انتهاء  منذ 

»العقد االجتامعي« الذي جمع يف شهر جانفي من 

ومنظمة  الشغل  اتحاد  مع  الحكومة   ،2013 سنة 

ترشيعي  ملسار  مّهدت  الخطوة  هذه  األعراف. 

فريد، جمع أطرافا متعددة، محلية وأجنبية، وتّوج 

باملصادقة التوافقية عىل القانون يف الربملان.

يلتقي  جديد«  »ُمعجم 
الجميع  حوله 

»املعجزة  حول  الدعاية  من  طويلة  سنوات  بعد 

 2011-2010 ثورة  عرّت  التونسية«،  االقتصادية 

الكبري  الجهوي  والتفاوت  التنموي  املنوال  هشاشة 

الذي أوجده. ورغم أن النقاش العام تركز أكرث عىل 

إجامع  هنالك  كان  والهووية،  السياسية  القضايا 

أكرث  بديل  تنموي  منوال  عن  البحث  رضورة  عىل 

الباب  الثورة  فتحت  ذلك،  مع  بالتوازي  عدالة. 

عىل حرية تكوين الجمعيات، وتحولت تونس إىل 

أصنافهم.  اختالف  عىل  واملمولني  للمنظامت  قبلة 

أو  الدوليون، من منظامت دولية  الفاعلون  ساهم 

الدويل  التعاون  ومؤسسات  وممولني  غري حكومية 

تعميم  يف  األوروبية،  الدول  من  لعدد  التابعة 

استعامل معجم »االقتصاد االجتامعي والتضامني« 
»مدمج«1  اقتصادي  كبديل  وإبرازه  فشيئا  شيئا 

 .)inclusif(

املوضوع،  املختصة يف  الجمعيات  فظهرت عرشات 

ونشأت  املحيل2،  أو  الوطني  البعد  ذات  سواء 

شبكات سعت لتجميع هياكل االقتصاد االجتامعي 

وأُطلقت  بينها،  فيام  الخربات  وتبادل  املوجودة 

املناطق  يف  خصوصا  منوذجية،  محلية  مبادرات 

املهمشة، حظيت بالدعم واملرافقة.

آفاق  لدراسة  منطلقا  كذلك  كانت  التجارب  هذه 

تعرتضه،  التي  والصعوبات  الثالث  القطاع  تطوير 

 ،2017 سنة  صدر  الدويل،  للبنك  تقرير  يف  كام 

ال  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  أن  إىل  وخلص 

تجارب  مع  باملقارنة  حتى  تونس،  يف  متأخرا  يزال 

بامكانه  وأن  وكينيا،  ومرص  كاملغرب  قريبة 

سّد  يف  واملتوسط  القريب  املدى  عىل  املساهمة 

الفجوة املوجودة يف التمتع باملرافق العمومية ويف 

إدماج الشباب والنساء يف قوة العمل3. تقرير البنك 

البنك  أصدر  فقد  نوعه.  من  األول  يكن  مل  الدويل 

األورويب لالستثامر، وهو من أبرز املمولني يف العامل 

 2014 سنة  دراسة  تحديدا،  املتوسط  جنوب  ويف 

املغرب  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  حول 

القطاع  أن  الدراسة  هذه  اعتربت  وتونس4.  ومرص 

مينحها،  التي  الفرص  استغالل  تم  ما  إذا  الثالث، 

التنموية  ميكن أن يصبح عنرصا رئيسا يف السياسة 

لهذه البلدان.

ساهم الفاعلون 
الدوليون في إبراز 

االقتصاد التضامني" 
كبديل اقتصادي 

مدمج" 

االجتامعي  االقتصاد  فكرة  جاذبية  دفعت 

األحزاب  جّل  افتقار  إىل  باإلضافة  والتضامني، 

وقابلة  واضحة  اقتصادية  وبرامج  لرؤى  السياسية 

للتنفيذ، إىل تبني الفكرة تدريجيا من قبل األطياف 

أو  النهضة  كحركة  اليمني  من  سواء  السياسية، 

حزب آفاق تونس، أو من اليسار حيث كانت أحد 

فكان  الشعبية5.  للجبهة  االنتخايب  الربنامج  محاور 

االقتصاد االجتامعي والتضامني تقريبا محّل إجامع 

يف الطبقة السياسية، سواء يف الحكم أو يف املعارضة، 

قبل الرشوع أصال يف صياغة مرشوع القانون.

عنصر قاّر في المخططات 
الحكومية واالستراتيجيات 

املخططات  يف   ،2016 منذ  االجامع،  هذا  انعكس 

والربامج االقتصادية للحكومة. فقد اعرتف مخطط 

التنمية 2016-2020، وهو أول مخطط تنموي بعد 

فقرة  له  وخّصص  الثالث،  القطاع  بأهمية  الثورة، 

متميزة  مكانة  إيالء  نحو  »التوجه  عىل  فيها  نّص 

خلق  منظومة  يف  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد 

واإلحاطة  االجتامعية  والخدمات  وتوزيعها  الرثوة 

ذلك  أن  عىل  التنمية  مخطط  شدد  كام  بالبيئة«6. 

مير عرب »إرساء اإلطار الترشيعي واملؤسسايت املحفز 

ذلك  يف  مبا  والتمويل  للتسويق  آليات  وإحداث 

شعارات  ألحد  كاستجابة  يظهر  ما  وهو  الزكاة«، 

حركة النهضة.

االجتامعي  االقتصاد  عىل  الرتكيز  ظهر  كام 

والتضامني يف جملة من االسرتاتيجيات التي أرشفت 

لتنمية  الوطنية  كالخطة  مختلفة7،  وزارات  عليها 

التقليدية )2017-2020(، واالسرتاتيجية  الصناعات 

للنساء  واالجتامعي  االقتصادي  للتمكني  الوطنية 

 ،)2020-2017( الريفية  املناطق  يف  والفتيات 

واالسرتاتيجية الوطنية لإلدماج االجتامعي ومقاومة 

وكان  للتشغيل.  الوطنية  واالسرتاتيجية  الفقر، 

املحاور  بني  من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

املايل  لإلدماج  الوطنية  لالسرتاتيجية  الخمسة 

الفالحة  وزارة  أعدت  حني  يف   ،8)2022-2018(

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  لدفع  اسرتاتيجية 

الدولة  أن  واضحا  فكان  الفالحي.  القطاع  يف 

االقتصاد  عىل  التعويل  إىل  أجهزتها،  بجميع  تتجه، 

االجتامعي والتضامني كحّل للمعضالت االجتامعية 

املفهوم  هذا  بدأ  ذلك،  مع  بالتوازي  واالقتصادية. 

يجد مكانا له يف بعض النصوص القانونية، منذ سنة 

الجامعات  مجلة  يف  تكريسه  إىل  وصوال   ،9  2012

املحلية.

والخارج  للداخل  إضايف  وكدليل  ذلك،  عىل  عالوة 

عىل األهمية التي توليها الحكومة للقطاع الثالث، 

عنّي يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق وزيرا 

مكلفا باالقتصاد االجتامعي والتضامني، يف التحوير 

الوزاري الذي أجراه يف شهر نوفمرب من سنة 2018.

بين اتحاد الشغل 
برعاية  تشارك  والحكومة… 

دولية

ثالثية  ندوة  بعد  القانون  العمل عىل مرشوع  بدأ 

كمحرك  والتضامني  االجتامعي  »االقتصاد  حول 

للتنمية والتشغيل«، جمعت يف ماي 2015 الحكومة 

مع الرشيكني االجتامعيني املمثلنْي للشغالني وأرباب 

العمل، برعاية من مكتب العمل الدويل10، األمانة 

الدامئة ملنظمة العمل الدولية. خلصت هذه الندوة 

إىل جملة من اإلشكاليات التي تعيق تطوير قطاع 

تشتت  وأبرزها  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد 

النصوص القانونية املوجودة واقتصارها عىل تنظيم 

هياكل بعينها وعدم مواكبتها للمتغريات االقتصادية 

االمتيازات  وضوح  عدم  عىل  عالوة  واالجتامعية، 

آليات  وجود  وعدم  الهياكل  هذه  بها  تتمتع  التي 

عىل  لإلرشاف  مؤسسة  وال  بها،  خاصة  متويل 

ترشيعي  إطار  إىل  الحاجة  إذن  ظهرت  القطاع11. 

جديد وموّحد يسمح بتجاوز كل هذه املعوقات. 

أوكلت الندوة الثالثية مهّمة صياغة مرشوع القانون 

لالتحاد العام التونيس للشغل. ورغم الدور التاريخي 

للمنظمة الشغيلة يف عالقة بالشأن الوطني عموما، 

وانطالق تجربة التعاضد يف الستينات من الربنامج 

تكليف  يبقى  لالتحاد،  واالجتامعي  االقتصادي 

بصياغة  الحكومة،  من  مبوافقة  النقابية،  املركزية 

عىل  نحوه  دفعت  معتاد،  غري  أمرا  قانون  مرشوع 

األغلب رعاية مكتب العمل الدويل لهذا املسار.

وقبل أن يسلّم االتحاد العام التونيس للشغل مرشوع 

القانون للحكومة، يف نوفمرب 2016، أطلقت وزارة 

التنمية والتعاون الدويل مرشوع دراسة اسرتاتيجية 

من  بدعم  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  حول 

لتشخيص  تهدف  للتنمية،  املتحدة  األمم  صندوق 

مع  به  للنهوض  اسرتاتيجية  ووضع  للقطاع،  شامل 

استكامل  الحكومة  انتظرت  واضحة.  عمل  خطة 

صياغة  يف  للرشوع   ،2017 جويلية  يف  الدراسة 

مرشوع القانون بناء عىل مخرجاتها. أنشئت لجنة 

املعنية  الوزارات  قيادة، تضم ممثلني عن مختلف 

»ملتابعة  الثالثة  االجتامعيني  الرشكاء  إىل  إضافة 

االقتصاد  وآليات  منظامت  تطوير  مرشوع  تنفيذ 

مع  بالتعاون  وذلك  والتضامني…  االجتامعي 

من  األول  الفصل  حسب  الدويل«،  العمل  مكتب 

القرار املحدث لها12.

وفق دراسة للبنك 
الدولي في 2017 

ال يزال االقتصاد 
التضامني متيأخرا 

في تونس، بالمقارنة 
مع المغرب ومصر 

وكينيا.
ورغم إقرارها بأن مبادرة االتحاد قلبت التميش، ألن 

األصل هو أن ينبع مرشوع القانون من اسرتاتيجية 

وطنية شاملة13، تبّنت الدراسة االسرتاتيجية معظم 

ما جاء يف مرشوع االتحاد، مع تحليل مواطن قوته 

من  مستوحاة  أخرى  بسيناريوات  أسوة  وضعفه، 

اعتمدت  أكرث من مسألة. وقد  املقارن يف  القانون 

لجنة القيادة كثريا عىل هذه الدراسة، وكذلك عىل 

مرشوع القانون الذي أعّده االتحاد العام التونيس 
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املقارنة،  القوانني  إىل  أيضا  واستندت  للشغل، 

كام  واللكسمربغ14.  وإسبانيا  والربتغال  فرنسا  يف 

إعداد  يف  »ساهم  دويل  بخبري  اللجنة  استنجدت 

االجتامعي  باالقتصاد  متعلق  قانون  مرشوع   18

أي  التميش،  نفس  العامل«15.  عرب  والتضامني 

االستنجاد بخبري دويل يف القانون، تكّرر عند صياغة 

مسار  ضمن  التشاريك16،  التمويل  قانون  مرشوع 

ترشيعي حظي هو اآلخر بتمويل خارجي17.

وبعد سنتني من األشغال واالستشارات، انتهت لجنة 

كانت  قانون  مرشوع  إىل   2019 صيف  يف  القيادة 

الغلبة فيه لرؤية ممثيل اإلدارة حول بعض النقاط 

الخالفية، ورفع إىل مجلس الوزراء مرفقا بتحفظات 

األطراف املتدخلة، وتحديدا االتحاد العام التونيس 

للشغل.

نقاش مقتضب في البرلمان، 
للحكومة  واتهامات 

لتعطيل با

عديدة،  أشهرا  الشاهد  يوسف  حكومة  انتظرت 

والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  خاللها  أجريت 

الجديدة،  الحكومة  تشكيل  مفاوضات  وبدأت 

للربملان.  وتحيله  القانون  مرشوع  عىل  لتصادق 

ذات  والخدمات  والتجارة  الفالحة  لجنة  نظرت 

الصلة، برئاسة النائب عن حركة النهضة معز بالحاج 

رحومة، يف مرشوع القانون، ومل تحتج أكرث من أربع 

جلسات استامع وجلستي مناقشة وتصويت، يومي 

السعة  هذه  عليه.  العمل  إلنهاء  ماي،  و22   21

من  سواء  النواب،  من  عددا  دفعت  املعهودة  غري 

إرجاع  لطلب  املعارضة،  من  أو  الحاكم  االئتالف 

حكومة  سعت  كام  اللّجنة.  إىل  القانون  مرشوع 

الياس الفخفاخ لسحب مرشوع القانون يف انتظار 

مزيد دراسته. إاّل أن طلب الحكومة جاء متأخرا، إذ 

السعة.  بهذه  أعاملها  اللجنة  إنهاء  تتوقع  تكن  مل 

ووراءهام  املجلس،  ومكتب  الفالحة  لجنة  أرصّت 

كتلة حركة النهضة، عىل مترير القانون عىل مصادقة 

الذي  الداخيل  للنظام  مستندين  العامة،  الجلسة 

مينع سحب املشاريع طاملا أحيلت عىل نظر الجلسة 

العامة. بل أن رئيس اللجنة اتهم الحكومة مبحاولة 

النواب،  من  عدد  عىل  بالضغط  املرشوع"  "إفشال 

وهّدد بالخروج يف ندوة صحفية وتصعيد لهجته إذا 

تّم تعطيل مرور مرشوع القانون، يف سياق أزمة مل 

تعد وقتها خافية بني الحكومة والحزب األكرب فيها.

تعديالت  حول  التوافق  من  األجواء  هذه  متنع  مل 

عديدة عىل مرشوع القانون، بعضها كان استجابة 

ملطالب االتحاد العام التونيس للشغل، مع الحفاظ 

الربملان  صادق  النهاية،  يف  الكربى.  الخيارات  عىل 

 131( الحارضين  بإجامع  القانون  مرشوع  عىل 

املصادقة  هذه  الرحومة  بالحاج  ليصف  صوتا(18، 

منذ  للتونسيني  الربملان  قدمها  هدية  »أفضل  بأنها 

االستثامر  رغبة يف  فقط  يرتجم ال  الثورة«. ترصيح 

آماال  بالخصوص  وإمنا  ترشيعي،  إلنجاز  السيايس 

عريضة معلقة عىل هذا القانون، ومن وراءه عىل 

سحري  كحّل  التضامني،  و  االجتامعي  االقتصاد 

ومدخل  واالجتامعية،  االقتصادية  املعضالت  ألبرز 

قد  ما  انتظار  يف  االجتامعية،  والعدالة  لالزدهار 

يحمله الواقع ومسار تطبيقه من عقبات وعرب.
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والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مفهوم 
التمايز   وعناصر  التعريفات  جدل 

صفوان الطرابلسي 
 _

خالل السنوات األخرية، عاد الحوار حول االقتصاد 

داخل  أهميّة  ليكتسب  والتضامنّي  االجتامعي 

الجامعة  وحتّى  واالجتامعية  السياسية  الساحة 

العلميّة. وذلك انطالقا من كونه مامرسة اجتامعية 

من جهة وتصّورا سياسيا من جهة ثانية وموضوع 

نظر علمي من جهة ثالثة. هذا القطاع االقتصادي 

البديل يحتّل اليوم جزءا من الفضاء العام ويتدخل 

بالتوازي مع مؤسسات  املجتمع  إعادة هندسة  يف 

الرأساملية  الّسوق  يف  الناشطة  الخاص  القطاع 

واملؤسسات العموميّة للّدولة وذلك يف إطار جدليّة 

تجمع بني الرشاكة واملنافسة والتفاوض.

ومع توّصل قوى املجتمع املدين يف تونس إىل فرض 

باالقتصاد  املتعلق  القانون  مرشوع  عىل  املصادقة 

نواب  مجلس  قبل  من  والتضامني  االجتامعي 

الشعب يف 17 جوان 2020، متكن هذا القطاع من 

اكتساب رشعية وجوده، القانونية عىل األقل، وهو 

ما يهبه موقعا رسميا يف املفاوضة االجتامعية اليوم. 

هذا  مميزات  فإن  القائم  الجدل  هذا  ورغم  لكن 

من  العديد  عىل  خافية  مازالت  وتفاصيله  القطاع 

اإلعالم  وسائل  توجه  ظل  يف  خصوصا  التونسيني، 

السياسويّة  الرصاعات  نحو  واملهيمنة  الكالسيكية 

التي طغت عىل أجندات معّدي الربامج والنقاشات.

إنطالقا من هذا الهاجس، سنحاول يف مقالنا التطرّق 

من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  موضوع  إىل 

متايزه  عنارص  حول  التساؤل  يحّفز  نظري  منطلق 

منها  سواء  االقتصادي  النشاط  قطاعات  باقي  عن 

"املدولنة" أو املنضوية ضمن السوق الرأساملية.

 

االجتماعي  االقتصاد  يف  تعر
المقاربات وتعّدد  والتضامني 

يف إطار سياق سيايس واجتامعي كوين متيز بتصاعد 

املناهضة  منها  وخصوصا  االجتامعية  الحركات 

الرأساملية،  االقتصادية  والسياسات  للعوملة 

ما  إيجاد  إىل  الهادفة  التنظريية  املحاوالت  تكثفت 

االقتصاد  تيار  االقتصادي. وقد كان  بالبديل  يعرف 

االجتامعي من أبرز هذه التيارات الجديدة.

لكن، ورغم تعدد اإلضافات النظرية يف هذا املجال، 

مبسألة  املهتم  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  أن  إال 

االقتصاد االجتامعي والتضامني تتمثل يف تعريفه. 

النظرية  الخلفيات  واختالف  التعريفات  كرثة  إن 

وتعدد  املعرّف  للفاعل  واأليديولوجية  والسياسية 

متقاربة  مجملها  يف  تبدو  ملسميات  التسميات 

الثالث،  القطاع  وتضامني،  اجتامعي  )اقتصاد 

االقتصاد الشعبي...( تجعل من تحديد هذا املفهوم 

يحتكر  تيار نظري كوين  أمرا شاقا. ويف ظل غياب 

رمزيا اإلسهامات الفكرية وتأطري املبادرات النظرية 

والعملية، تبقى لكل تجربة خصوصياتها التي تبنى 

املحلية  الظروف  أهمها  عوامل  عّدة  تأثري  تحت 

والعوامل التاريخية والرواسب الثقافية والسياقات 

واأليديولوجية  املعرفية  والخلفية  السياسية 

للمبادرين أو للجهات املرشفة واملؤطّرة واملساندة 

نصنف  أن  وميكننا  هذا  واملبادرين.  للمبادرات 

الدولية  الساحة  عىل  املتداولة  التعريفات  أغلب 

اليوم ضمن أربع مقاربات أساسية:

1. تهتم املقاربة األوىل بالجانب القانوين: إْذ تحيل 

واألشكال  للنشاط  املنظم  القانوين  املرجع  عىل 

والرشوط التي يفرضها أو التي يجب احرتامها من 

أجل اكتساب اإلنتامء للقطاع ورشعية النشاط صلبه. 

الفرنيس  املركز  تعريف  مثال  نجد  السياق،  يف هذا 

االجتامعي  لالقتصاد  واملالية  االقتصاد  يف  للتوثيق 

من  املتكون  القطاع  باعتباره  وذلك  والتضامني 

مجموعة املؤسسات الّناشطة تحت الشكل القانوين 

للتعاضديات والتعاونيات والجمعيات واملؤسسات 

نظامها  برتكّز  املؤسسات  هذه  وتتميز  املانحة. 

التضامن  مبدأي  عىل  أنشطتها  ومجمل  الداخيل 

والفاعلية االجتامعية1. 

وتركز  التشغييل،  بالبعد  الثانية  املقاربة  تهتم   .2

الرّسمية  واألشكال  اآلليات  دراسة  عىل  باألساس 

تلجأ  والتي  االقتصادي  للتنظّم  الرّسمية  وغري 

أوضاعها  تحسني  أجل  من  الهشة  الفئات  إليها 

االجتامعية. نجد يف هذا السياق مثال التصور الذي 

االقتصاد  يعترب  والذي  الربازيلية  املنظومة  تتبناه 

األنشطة  من  مجموعة  والتضامني  االجتامعي 

تطورها  التي  االجتامعية  واملامرسات  االقتصادية 

عرب  حاجياتها  تلبية  لضامن  الشعبية  املجموعات 

استغالل املقّدرات أو املوارد املتوفرة لها2.

السوسيولوجية  باألبعاد  الثالثة  املقاربة  تهتم   .3

املتمثلة يف كيفية إعادة هندسة الصالت بني األفراد 

بهدف إيجاد بيئة أو منط اقتصادي جديد ميكن من 

إدماج أكرب عدد ممكن من الفئات الهشة. وذلك من 

خالل الرتكيز عىل تقوية وتكثيف الروابط والصالت 

أجل  من  األفراد  يبنيها  التي  والتعاقديّة  التطّوعيّة 

تحقيق حياة أفضل، عرب جمعهم ضمن مؤسسات 

االجتامعي  الرفاه  من  األدىن  الحد  تضمن  إنتاجية 

وتؤمنهم من املخاطر االجتامعية واالقتصادية3.  

4. تهتم املقاربة الرابعة بالبعد السيايس من خالل 

املبادرة ومدى  االجتامعي من  الهدف  الرتكيز عىل 

ناحية  من  االجتامعية  العدالة  مبدأ  مع  تناغمه 

ومدى انخراطه يف خط مناهضة العوملة والسياسات 

االقتصادية النيوليربالية من ناحية أخرى. إْذ يعرف 

"جون لوي الفيل" مثال، أحد أبرز وجوه هذا التيار، 

أنشطة  باعتباره  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

تندرج  التي  واالستهالك  واالدخار  والتبادل  اإلنتاج 

ضمن سريورة "دمقرطة" االقتصاد من خالل اإللتزام 

إىل  برصاحة  هنا  الباحث  يحل  مل  وإن  املواطني4. 

البعد  نالحظ  أننا  إال  اإلمربيالية،  مقاومة  فكرة 

من  وذلك  للظاهرة  تعريفه  يف  املعياري  السيايس 

خالله تشديده عىل مسألة دمقرطة االقتصاد التي 

املعوملة  الرأساملية  السوق  احتكار  كس  تفرض 

إلنتاج الرثوة والتزام املواطنني من ناحية ثانية بهذه 

القضية من خالل مامرستهم ملا ميكن اعتباره نشاطا 

عليها  املتعارف  القواعد  يخرج عن  بديال  اقتصاديا 

صلب السوق الرأساملية.

االقتصاد  خصائص 
والتضامني  االجتماعي 

عىل هذا األساس، نركّز يف معالجتنا ملفهوم االقتصاد 

تعريفاته  لتعدد  نظرا  والتضامني،  االجتامعي 

ملن  وخالفا  مفاهيم،  من  به  يتعلق  ما  وتراكب 

عىل  معرقلة،  نقطة  االختالفات  هذه  من  يجعل 

قدرته عىل التكيف مع سياقات مختلفة يف بلدان 

وتعود  متنوعة.  محلية  لتجارب  ووفقا  مختلفة 

عىل  وقدرته  ديناميته  إىل  التكيفية  الخاصية  تلك 

استيعاب الخصوصيات املحلية لكل مبادرة. وهذا 

ليس بالغريب عىل مفهوم تبلور يف عرص الحداثة 

السائلة كام يقول عامل االجتامع الربيطاين من أصل 

بولوين "زيغمونت باومن". هذا العرص الذي يتميز 

حيث  حدودها  ترسيم  وصعوبة  املفاهيم  بسيولة 

وإعادة  التعريف  من  دامئة  دينامية  إىل  تخضع 

ال  هذا  ولكن  املتواترة.  للسياقات  وفقا  التعريف 

مهام  التجارب  كل  عىل  مفتوح  املفهوم  أن  يعني 

كانت صيغتها. ولذلك عمدت الكثري من التعريفات 

تقنيا  إجرائيا  تحديدا  اعتباره  ميكن  ما  وضع  إىل 

التي  املعيارية  واألسس  القيمية  املبادئ  لجملة 

تضمن اندراج هذه املبادرة أو تلك ضمن االقتصاد 

من  غريها  اندراج  وعدم  والتضامني  االجتامعي 

األنشطة االقتصادية. 

ومن أهم املبادئ القيمية واألسس املعيارية نذكر: 

• األولوية لجودة الخدمات مقارنة بالربح، 

الحر  السوق  مبدأي  عىل  التبادل  ملبدأ  األولوية   •

وإعادة توزيع الرثوة،

• اإلدارة الذاتية للمبادرة، 

واحد/صوت  )فرد  القاعدية  الدميقراطية  اعتامد   •

واحد( منهجا التخاذ القرار، 

• أولوية العمل مقارنة برأس املال،

• تهجني مصادر التمويل )تنويع املصادر(،

• تهجني فائض اإلنتاج )فائض إنتاج مادي/ فائض 

إنتاج اجتامعي/ فائض إنتاج سيايس...(،

• الربحية املحدودة، 

• اإلنتامء الحر،

• امللكية الجامعية غري القابلة للتقسيم،

• الفاعلية االجتامعية للمبادرة،

• القرب من الفئة املستهدفة.

لنشأة  االجتماعي  السياق 
االجتماعي  االقتصاد 

والتضامني

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  نفهم  حتّى  لكن 

أهّم  إىل  الرجوع  الرضوري  من  أعمق،  بشكل 

شهدتها  التي  السياسية  االقتصادية  التحوالت 

عىل  بروزه  فرتة  يف  الدول  مختلف  اقتصاديات 

الحراكات  مبقرتحات  واقرتانه  السياسية  الساحة 

واألخالقية  الجامعية  عىل  الرتكيز  إن  االجتامعية. 

والعدالة االجتامعية وغريها من العنارص الواردة يف 

التعريف ترتبط برتاجع دور الّدولة االجتامعي مبا 

يجعل األفراد "يعودون" إىل االستناد إىل املؤسسات 

االجتامعية األولية أو البحث عىل إنشاء ما مياثلها 

أو يعّوضها أو يستعيد دورها5.  فقبل بروز الّدولة 

الرّاعية أو دولة الّرعاية االجتامعية بوصفها تشكيال 

من املؤّسسات املدنية التي تحتكر هندسة الصالت 

والخاص،  العمومي  الفضاءين  داخل  االجتامعية 

كانت جملة من املؤسسات تقوم بهذا الدور. ولقد 

املمتد من  التقليدي  )العائلة مبعناها  للعائلة  كان 

األرسة إىل القبيلة...( الدور األبرز يف ترسيم حدود 

العالقات بني األفراد والفضاءات واملؤسسات، إْذ مل 

األولية  التنشئة  التقليدية عىل  العائلة  يقترص دور 

اإلنتاجية  العملية  ليشمل  ميتد  كان  بل  للفرد 

ومراكمة الرثوة وإعادة توزيعها، باإلضافة إىل إعادة 

يكتسب  مرجعا  باعتبارها  الرمزية  السلطة  إنتاج 

عالقاته  وشبكة  وصفته  موقعه  الفرد  خالله  من 

االجتامعية6. 

أهم الصعوبات 
التي تواجه المهتم 

بمسألة االقتصاد 
االجتماعي 

والتضامني تتمثل 
في تعريفه.

يف هذا السياق، تشري الدراسات السوسيولوجية إىل 

أن بروز مفهوم "الدولة الوطنية" أو "الّدولة األمة" 

"بسريورة  يعرف  فيام  السياسية  النخب  وانخراط 

تحديث املجتمع"، خصوصا يف بداية الفرتة ما بعد 

لينحرص  يرتاجع  العائلة  دور  جعل  االستعامرية، 

يف  األولية  االجتامعية  التنشئة  وظيفة  يف  نظريا 
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والسوُق  الّدولُة  الوظائف  باقي  تقاسمت  حني 

يف  فريدا  التونيس  املثال  ليس  ولكن  الرأساملية7. 

قُُدًما  الحدايث"  "االحتكار  هذا  دفع  فلقد  ذلك. 

أكرث  الفرد  أصبح  فقد  املجتمع".  فردنة  "بسريورة 

استقاللية عن مؤسسات الّرعاية األوليّة وأكرث تبعية، 

وملؤسسات  للدولة  االجتامعية  لألجهزة  نسبيا، 

السوق الرأساملية. وقد أّدى هذا االنتقال إىل تحلّل 

جزيئ للصالت ذات الطابع غري الرسمي بني األفراد 

القانوين(  )باملعنى  التعاقدي  غري  الطابع  وذات 

كثافة  من  رفّع  حني  يف  واملؤسسات،  األفراد  بني 

دخول  ومع  ولكن،  والتعاقدية.  الرّسمية  الصالت 

النمط الرأساميل يف سلسلة األزمات الهيكلية التي 

الحقبة  الستني وتدشني  السنوات  نهاية  عرفها منذ 

النيولربالية بعد أزمة 1970، تّم التخيّل عن املنهج 

كل  يلغي  عاملي  نظام  نحو  والتوجه  "الكينزي" 

الحواجز أمام التبادالت التجارية ويضعف إىل حد 

إىل  تدريجيا  ويحولها  الراعية"  "الدولة  تدخل  كبري 

"دولة مراقبة ومتابعة"8.  

دفع تخلي الدولة عن 
دورها االجتماعي في 
حماية الفئات الهشة 

إلى إحياء صالت 
التضامن العائلية أو 
القبلية أو المحّلية.

بوصفها  دورها  عن  الدولة  تخيل  دفع  بالنتيجة، 

البحث  إىل  األفراد  الهّشة  للفئات  اجتامعيا  سندا 

عن بديل. من بني هذه البدائل كانت العودة إىل 

مؤسسات اإلسناد القدمية يف محاولة إلعادة إحياء 

صالت التضامن العائلية أو القبلية أو املحلّية وكذلك 

املذهبية  أو  الدينية  األسس  ذات  التضامن  صالت 

تعرضت  ما  الصالت وجرّاء  لكن هذه  األثنية.   أو 

له من إضعاف وهلهلة لفرتة طويلة صارت عاجزة 

عىل توفري حامية حقيقية لألفراد املهّددين خصوصا 

يف ظل توّسع رقعة الفقر وغياب سياسات عمومية 

تضمن  اجتامعية  عدالة  منظومة  لرتسيخ  تهدف 

تنجح يف  تجعلها  مادية  مادية وغري  للعائلة موارد 

استعادة دورها القديم9. 

عنصر  تمايز  االقتصاد 
والتضامني االجتماعي 

من  السابقة  العنارص  يف  ذكرناه  ما  أساس  عىل   

سياقات سياسية واجتامعية فريدة حّددت نشأته 

تعدد  عىل  أحالتنا  ومعرفية  ثقافية  وسياقات 

تأسيس  رشوط  وتحديد  تعريفه  يف  املقاربات 

االقتصاد  مفهوم  أن  القول  بإمكاننا  مبادراته، 

االجتامعي والتضامني يدمج ثالثة مكونات نظرية 

أساسيّة10:

1. املُكّون االقتصادّي: مبا هو نسق إنتاجي يرتكز 

عىل منظومة قيمية تضبط رشوط اإلنتاج باإلضافة 

الفاعلني املشرتكني  التي تحرك  الغاية األخالقية  إىل 

إنتاج  الغاية األخالقية عرب  فيه. ومير تحقيق هذه 

نشاط  تطوير  خالل  من  وذلك  ومراكمتها  الرثوة 

أو غري  إنتاجي مؤطر داخل شكل مؤّسيس رسمّي 

رسمّي. 

الفكري  اإلطار  هو  مبا  االجتامعّي:  املُكّون   .2

والسيايس الذي يوّجه املنظومة القيمة التي ضمنها 

ينضوي النسق اإلنتاجي الخالق للرثوة والذي يحّدد 

باألساس رشوط اإلنتاج وإعادة توزيع الرثوة طبقا 

التي  القوى  موازين  تخالف  جديدة  قوى  ملوازين 

يفرضها االقتصاد الرأساميل املعومل وهو ما يحد من 

العدالة  تحقيق  نحو  ويدفع  الهّشة  الفئات  عزلة 

االجتامعية.  

الصالت  شبكة  هو  مبا  الّتضامنّي:  املُكّون   .3

االجتامعية التي يتم إعادة هندستها بهدف تجميع 

الجديد  اإلنتاجي  النسق  بناء  أجل  من  املوارد 

وتحقيق األهداف االجتامعية املرجّوة منه. وعليه، 

يضّم املكّون التّضامنّي مجموعة امليكانيزمات التي 

متّكن االقتصادّي من تحقيق االجتامعّي.  

بالضبط يقع ما نركز عليه يف عرضنا. ويكمن  هنا 

أجل  من  وذلك  التضامني  هندسة  فيه يف  الجديد 

االجتامعي.  يتحقق  بحيث  االقتصادي  بناء  إعادة 

وهذه عملية إعادة تشكيل اجتامعية شاملة متس 

معانيها  يف  واالجتامعي  والتضامني  االقتصادي 

استبطان  عرب  التشكيل هذه  إعادة  وتتم  الشاملة. 

اإلنتاج  عمليّة  تحكم  جديدة  ملعايري  األفراد 

االقتصادي11،  وهي معايري تتأسس عىل قيم بديلة 

الرّثوة  إنتاج  أجل  من  الصالت  استثامر  من  متّكن 

التي ستشهد تجديدا يف مفهومها هي أيضا. فعندما 

يتعلق األمر باالقتصاد االجتامعي والتضامني نخرج 

عن الفهم املادي للرثوة نحو فهم أوسع مفتوح عىل 

واملعريف  املادي  املمكنة:  األموال  رؤوس  مختلف 

واالجتامعي العالئقي. 

إشكالية  يف  البحث  املقال  هذا  يف  حاولنا  لقد 

باقي  عن  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  متايز 

القطاعات االقتصادية واإلنتاجية املحيطة به والتي 

الكائن  الجدل  إىل  البداية  تطرقنا يف  تتفاعل معه. 

النظر  وزوايا  املقاربات  ومختلف  تعريفه  حول 

يف  أّما  الفاعلني.  مختلف  صلبها  يف  يتموقع  التي 

مرحلة ثانية وانطالقا مام ورد يف نقاش التعريفات، 

تتأسس  التي  العملية  الرشوط  حاولنا تحديد أهم 

عليها مبادرات االقتصاد االجتامعي والتضامني. يف 

ثالثة حول سياقات نشأته  حني تساءلنا يف مرحلة 

الكوين  املستوى  عىل  سواء  والسياسية  االجتامعية 

األخري  العنرص  يف  الباب  فتح  ما  وهو  املحيّل.  أو 

تركيبه  وإعادة  املفهوم  هذا  تفكيك  إمكانية  عىل 

املتسائلة  مقالنا  إشكالية  عىل  اإلجابة  أجل  من 

حول عنرص التاميز فيه والذي يتمثل يف قدرته عىل 

والصالت  العالقات  )أي  التضامني  هندسة  إعادة 

االجتامعية( من أجل إعادة بناء االقتصادي )نشاط 

اقتصادي بديل يقوم عىل قيم مختلفة لقيم السوق 

)العدالة  االجتامعي  يتحقق  بحيث  الرأساملية( 

الفئات  عزلة  فك  خالل  من  االجتامعي  والرفاه 

ناحية يف  يغيب من  الذي  األمر  اقتصاديا(.  الهشة 

مبدأ  تسبق  والتي  للدولة  االجتامعية  السياسات 

اإلنتاجية  مبدأ  عىل  مبواصفات  املرشوط  العطاء 

السوق  أخرى يف  ناحية  يغيب من  والفاعلية، كام 

املادي  الرأسامل  أنشطتها  تثّمن  التي  الرأساملية 

أساسا وتنتج الرثوة من خالل تغليب قيمة التنافس 

العدالة  قيمة  والطلب عىل حساب  العرض  ومبدأ 

االجتامعية ومبدأ التضامن.
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الصعبة: التضامني  االقتصاد  مؤسسات  معادلة 

والديمومة الخصوصية 
محمد العفيف الجعيدي

 _
التضامني  االقتصاد  مؤسسات  املرّشع  يُعرّف 

االقتصادية  األنشطة  "مجموع  بكونها  واالجتامعي 

السلع  بإنتاج  املتعلقة  االجتامعية  الغايات  ذات 

وتسويقها  وتبادلها  وتوزيعها  وتحويلها  والخدمات 

االقتصاد  مؤسسات  تؤمنها  التي  واستهالكها 

للحاجيات  استجابة  والتضامني،  االجتامعي 

االقتصادية  العامة  واملصلحة  ألعضائها  املشرتكة 

أن  التعريف  هذا  من  ويستشّف  واالجتامعية". 

عن  الوظيفي  تصورها  يف  تتاميز  املؤسسات  تلك 

بكونها  الربحية  االستثامرية  االقتصادية  املؤّسسات 

كيانات اقتصادية هدفها خدمة القضية االجتامعية 

تنفذ  ال  املقابل  يف  ولكنها  التنمية  وتحقيق 

هذه  وتفرض  لسلطتها.  تخضع  وال  الدولة  سياسة 

رشوط  كتحري  تفاصيلها  عن  السؤال  الخصوصية 

وقواعد  االقتصادية  الحياة  دينامية  مع  تالؤمها 

التنافسية التي تحركها.

االجتماعية  الوظيفة 
ج  للمؤسسة: معايير من خار

المجال
يصنف القانون مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

يف خانة املؤسسات ذات الغايات االجتامعية مبا 

يكون معه أهداف نشاطها، وحسب حرفية نصه، 

هي "توفري ظروف عيش الئقة بغاية اإلدماج 

واالستقرار االجتامعي والرتايب تحقيقا للتنمية 

املستدامة والعمل الالئق زيادة عىل نرش "قيم 

التضامن االجتامعي" و"تحقيق العدالة االجتامعية 

والتوزيع العادل للثورة" و"الرفاه االقتصادي 

واالجتامعي وتحسني جودة الحياة". وهي بذلك 

أداة ملعالجة اإلشكاليات االجتامعية والتنموية 

ووسيلة تحقيق لتطلعات التصور االعتيادي 

للمؤسسة االقتصادية والذي يربط وجودها 

بعملية اإلنتاج وعالقاته ويستند يف تقييم أدائها 

ملعيار الربحية دون سواه. فتستحيل العملية 

اإلنتاجية التي ميثلها هذا النمط اإلنتاجي جزءا 

من مرشوع سيايس تنموي.

بالنشاط  عالقته  يف  السيايس  املرشوع  يُذكّر 

وبقيم  االشرتايك  االقتصادي  بالطرح  االقتصادي 

مؤسسات القطاع العام التي تدير املرافق العمومية 

لجهة أنه يلقي عىل املؤسسة واجب تحقيق التنمية 

وضامن التوزيع العادل للرثوة زيادة عىل لعب دور 

يف حل املشاكل االجتامعية. لكنه يتميز عنه بأنه ال 

التنموية  يستند ملوارد الدولة وال ينفذ مخططاتها 

التشارك  وعىل  الخاصة  املبادرة  عىل  يعتمد  بل 

وتكون  مشرتكة  لتطلعات  تستجيب  كمامرسة 

نتيجة لها. 

كام يلتقي مع فكرة املسؤولية املجتمعية للمؤسسة 

التي تعني أن تخصص املؤسسة جانبا من مداخيلها 

يوجه  ال  بأنه  عنها  يتميز  ولكنه  محيطها.  لتطوير 

سياق  يف  والبيئي  االجتامعي  ملحيطه  اهتاممه 

تعوييض أي يف إطار اعرتاف بدور نشاطه السلبي 

وتطويره  املحيط  ذاك  باعتبار حامية  ولكن  عليه  

هدفا وموضوع عمل.

فتكون هنا مؤسسات هذا االقتصاد نتاجا ملحيطها 

املجتمعي ووسيلة دمقرطة لبنيته كام هي عنوان 

يف  يستثمر  أن  منه  ينتظر  القتصاد  مختلفة  قيم 

يحّول هذا  أن  يؤمل  وعليه،  التنموية.  اإلشكاليات 

تعمل  وقت  يف  عمل  فرصة  إىل  البطالة  االقتصاد 

فيه األمناط اإلنتاجية األخرى عىل تخفيف تعويلها 

اإلنتاج. كام  كلفة  للحد من  العمل طلبا  عىل قوة 

يؤمل أن يحّول هذا االقتصاد ضعف البنية التحتية 

تُعّد يف غريها سببا  اإلنتاج يف وقت  إىل دافع عىل 

لتعطيله. 

االقتصاد  إلعالن  الخصوصيات  هذه  تنتهي 

- وكام فرض  يلتزم  اقتصادا  التضامني واالجتامعي 

اإلنسان  بأولوية   "- رصاحة  القانون  نص  ذلك 

والغاية االجتامعية عىل رأس املال". وتفرض أهمية 

املرشوع بقيمه املجتمعية والسياسية تلك السؤال 

يدين  اقتصادي  فعليا يف محيط  نجاحه  فرص  عن 

بقيم الربحية.

وط  الجدوى االقتصادية: شر
والتطور الصمود 

يكون  مناسبة  كل  يف  العام  القطاع  أنصار  يحاول 

لكون هدفه  التنبيه  أدائه  الحديث عن  موضوعها 

من  يجعل  يلعبه  الذي  التنموي  والدور  التشغييل 

للتقييم.  كمعيار  الربح  اعتامد  حقه  يف  املجحف 

وقد يكون ذاك القول مؤسسا فعليا ونظريا اعتبارا 

ما  كثريا  القطاع  لهذا  االقتصادي  التدخل  لكون 

يكون الدافع عليه تأمني الحق يف الخدمة وتحقيق 

إىل  النظر  متنع  مل  االعتبارات  هذه  أن  إال  التنمية. 

قدرة تلك املؤسسات عىل منافسة القطاع الخاص 

وحساب خسارتها لتحديد الحاجة ملواصلة التعويل 

كون  عىل  الدليل  يقيم  ما  وهو  عدمه.  من  عليها 

الربحية  األولوية  غياب  عن  الترشيعي  الحديث 

التضامني  االقتصاد  ملؤسسات  االجتامعية  واألدوار 

ال ميكنه أن يضمن استمرارها ما مل تعاضده ربحية 

وقدرة عىل التطور يف محيط تنافيس ميتاز فيه عليها 

القطاع الخاص بثقافة الربح وخلق الرثوة والقطاع 

الوصول  وبسهولة  حيوية  قطاعات  باحتكار  العام 

أن  هنا  ونقّدر  احتاجه.  كلام  العمومي  للتمويل 

تتحمل  بعضها  رشوط  تلك  األداء  نجاعة  لتحقيق 

املنتمون  اآلخر  وبعضها  الدولة  تحقيقه  مسؤولية 

لحلقة اإلنتاج فيام يكون كذلك فيها لحس املواطنة 

عام  أهمية  يقل  ال  دور  املستهلك  حقوق  والتزام 

سبقه.

الدولة مسؤولية 
تأمل السلط العمومية أن يكون االقتصاد التضامني 

بوابة إصالح ملنوالها التنموي. فتنتظر منه أن يحّد 

تخفف  أن  تأمل  كام  املوازي  االقتصاد  من ظاهرة 

االجتامعي  الحراك  ضغط  من  مؤسساته  حيوية 

من  تجربته  لتمكني  وسعيا  العمل.  عن  للمعطلني 

فرص نجاح فعيل تنيس فشل تجربة التعاضد التي 

سبقته، ضمن املرّشع لتلك املؤسسات األمور اآلتية:

- امتيازات جبائية:

أرىس الفصل 17 من القانون عدد 30 لسنة 2020 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  تخصيص  مبدأ 

األمر  صدور  تاليا  وينتظر  جبائية.  بامتيازات 

الحكومي التطبيقي الذي سيحّدد مضمونها. وتبدو 

فكرة التحفيز الجبايئ مهمة خصوصا وأنها قد تكون 

سببا يف تطوير قدرة مؤسسات االقتصاد التضامني 

التنافسية.

- خطوط متويل: 

نص القانون فيام تعلق بتمويل مؤسسات االقتصاد 

يكون  ضامن"  "صندوق  استحداث  عىل  التضامني 

املالية  املؤسسات  اإلقرتاض من  لها يف طلب  سندا 

وال يعلم هنا ما سيتوفر لهذا الصندوق من أموال 

له من قدرة عىل توفري ضامن  وبالتايل ما سيكون 

له  املنظم  األمر  صدور  لعدم  للمقرتضني  الخالص 

بنوك  بعث  بإمكانية  القانون  ذات  ذكر  كام  بعد. 

تعاضدية. ويالحظ هنا أن هذا التذكري قد ال يكون 

ذا أثر لغياب فرص جدية لنجاح مثل تلك التجربة 

كرثة  من  تعاين  التي  التونسية  املالية  السوق  يف 

البنوك وضعف املوازنات.

- تخصيص كوتا يف الطلبيات العمومية:

ألزم املرشع اإلدارة بتخصيص "نسبة من الطلبات 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  لفائدة  العمومية 

والتضامني مع احرتام مبدأ املنافسة وتكافؤ الفرص 

هام  دور  االمتياز  لهذا  يكون  أن  وينتظر   . بينها" 

االقتصاد  االقتصادية ملؤسسات  الحركية  يف تنشيط 

االجتامعي، خصوصا أن اإلحصائيات الرسمية تبني 

من   45% لوحده  يحتكر  العمومي  املستثمر  أن 

االستثامرات بتونس.

من  لها  ملا  الدولة  استعامل  الحد  هذا  عند  يبدو 

البديل  االقتصاد  لفائدة  وجبائية  مالية  صالحيات 

مبرشا. ويظهر استحداث "املجلس األعىل لالقتصاد 

تشاركية  بصياغة  وتكليفه  والتضامني"  االجتامعي 

للتوصيات التي تضمن تطور هذا النمط اإلنتاجي 

لهذا  دميقراطية  إدارة  اتجاه  يف  مهمة  خطوة 

يؤسسون  من  أداء  يظل  الذي  الجديد  االقتصاد 

مستقبل  سيحدد  الذي  األسايس  العنرص  تجربته 

وجوده وأدائه. 

في  الفاعلين  مسؤولية 
التضامني االقتصاد  مجتمع 

تتميّز تجربة االقتصاد التضامني عن تجربة التعاضد 

التي شاركتها منطلقاتها وسبقتها زمنيا بكون املبادرة 

وليس  االجتامعية  القوى  من  انطلقت  العتامدها 

بالتايل  ويكون  املركز.  من  مفروضة  قرارات  بفعل 

ما مييز هذه التجربة من روح تطوع وتحمس لها 

والذي  الحقيقي،  رصيدها  هو  فيها  املشاركني  من 

ميكن أن يكون سبب نجاعتها االقتصادية ودميومتها 

ألنه يكتنز ميزاتها التفاضلية والتي تتمثل أساسا يف 

املساواة بني الرشكاء وتشابك املصالح وتكاملها. 

- املساواة بني الرشكاء: ميزة تصنع الشفافية وتعزز 

الحوكمة 

يحط  االقتصاد التضامني من قيمة الرأس مال يف 

مقابل إعالئه قيمة اإلنسان. ويف هذا السياق، أقر 

هنا  متنع  لكل رشيك".  واحد  "صوت  مبدأ  قانونه 

النصيب  لهم  من  هيمنة  املساهمني  بني  املساواة 

وتؤدي  املؤسسة.  إدارة  عىل  املال  رأس  من  األكرب 

بالتايل لشفافية يف تداول املعلومات بشكل شفاف 

يف  الحوكمة  يعزز  مبا  املالية  املعامالت  كل  حول 

صالبة  أسباب  من  يكون  وقد  التضامني  االقتصاد 

مؤسساته.

- تشابك املصالح وتكاملها: ميزة تنافسية 

تفرض مبادئ هذا االقتصاد أال يكون الربح الهدف 

الوحيد ملن يختارونه كنمط إنتاج وأن يكون عنوان 

جهدهم البحث عن املصلحة املشرتكة. ويؤدي هنا 

يكون  أن  بفكرة  للقبول  باملصلحة  الربح  استبدال 

املساهم حريفا ملؤسسته يف حني أن ذلك يكون يف 

الرشكات الربحية من صور تضارب املصالح املحجر. 

املنافع  وتبادل  املصالح  لقاء  يكون  أن  هنا  وميكن 

بني األعضاء مبا ميثله من قرب وعدم حاجة لجهد 

ملؤسسات  األفضلية  إلعطاء  هاما  عامال  تسويقي 

يف  خصوصا  منافسيها،  عىل  االجتامعي  االقتصاد 

نسيج االقتصاد داخل املناطق والجهات.

المستهلك  مسؤولية 
باملجتمع  التزام  اقتصاد  التضامني  االقتصاد  يعد 

وبخدمة اآلخر تؤسسه تلك القيمة وينشط ألجلها. 

وقد يكون ثقل هذه املسؤولية رغم كرثة املحفزات 

وروح التطوع سببا يف عرقلة تجربته. وميكن هنا أن 

يكون املستهلك الذي يخدمه هذا االقتصاد سببا يف 

تجاوز هذه الصعوبات متى شارك اإللتزام.

يذكر هنا أن القانون أرىس عالمة مميزة ملؤسسات 

بشكل  إسنادها  رشوط  ونظم  التضامني  االقتصاد 

مينع نظريا عىل األقل كل إمكانية للتالعب بها. وقد 

االقتصاد  هذا  ازدهار  يف  سببا  العالمة  هذه  تكون 

املستهلك  يعتمدها  اختيار  عنرص  استحالت  متى 

جانبا  أن  لعلمه  تحملها  التي  املواد  عىل  فيقبل 

لخدمة  ستوجه  ألجلها  سيرصفها  التي  األموال  من 

املجتمع وأن من ينتجونها مناضلون آمنوا باالقتصاد 

يحققه  ما  قلة  بنائه رغم  العادل ومضوا يف سبيل 

لهم من دخل. 

نموذج تنموي 
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الغابية:    المشاهد 

مشروع لفّك حزام الفقر عن مليون تونسي 
محمد سميح الباجي عكاز

 _

األزمة  الحكومية لحلحلة  ضمن سلسلة املحاوالت 

االقتصادية التي ورثتها عن حقبة ما قبل 14 جانفي 

للمشاهد  املندمج  الترصف  مرشوع  جاء   ،2011

كحّل  نفسه  ليطرح  بتونس  منوا  األقل  باملناطق 

لصياغة مقاربة تنموية أكرث كفاءة يف إدماج وتثمني 

املجال  من  مهاّم  جزءا  متثّل  التي  الغابية  الرثوة 

مظلمة  ولرفع  االقتصادية  الدورة  يف  للبالد  الرتايب 

التونسيني  آالف  مئات  عن  واجتامعية  اقتصادية 

من  املمتدة  الغابات  تخوم  عىل  يقطنون  الذين 

والية  يف  وسطها  إىل  بنزرت  والية  يف  البالد  شامل 

القرصين.

الكثري  ارتبط يف ذهن  الذي  هذا الرشيط األخرض، 

من التونسيني خالل سنوات قليلة مضت بالحوادث 

فرصة  املرشوع  ميثّل من خالل هذا  قد  اإلرهابية، 

جديدة ملحاولة تخفيف وطأة السياسات التنموية 

وحرصت  الجهوي  االختالل  عّمقت  التي  السابقة 

قرى وبلدات بحزام خانق من الفقر والتهميش. إالّ 

أنّه ويف نفس الوقت، يبدو محارصا بعّدة إشكاليات 

متثّل عقبات حقيقية أمام إنفاذه.

الغابية؛  المشاهد  وع  مشر
الخطوات األولى إلدماج 

الغابات في المقاربة 
التنموية

يدخل مرشوع الترصف املندمج للمشاهد باملناطق 

أو كام يُعرف مبرشوع املشاهد  بتونس،  األقل منوا 

الغابية عامه الثاين بعد أن انطلق تجسيمه رسميا 

يف 5 أكتوبر 2018. ومتّت تعبئة موارد هذا املرشوع 

عرب  دينارا،  مليون   269 البالغة  تكلفته  لتغطية 

دينار  مليون   227 بقيمة  الدويل  البنك  من  قرض 

كفلسفة  مرتكزا  ذايت،  كتمويل  دينار  مليون  و42 

عىل تحقيق مبدأ التكامل بني املنظومات الفالحية 

التي  األولوية،  ذات  املناطق  يف  والرعوية  والغابية 

وجندوبة  وباجة  بنزرت  وهي  واليات،   8 تضّم 

والكاف  بوزيد  وسيدي  والقرصين  وسليانة 

والقريوان، لتشمل 18 معتمدية و25 وحدة ممتدة 

عىل 400 ألف هكتار.

من  جملة  الغابية  املشاهد  مرشوع  وضع  وقد 

سنوات  بني  تحقيقها  إىل  يسعى  التي  األهداف 

2018 و2023، والتي تتلّخص يف 3 محاور رئيسيّة:

الترشيعية  واألطر  البيانات  قاعدة  تعزيز   •

الترصف  عىل  القدرة  تعزيز  عرب  واملؤسساتية 

والرعوية.  والغابية  الفالحية  املوارد  يف  املستدام 

إذ تشمل هذه العملية جرد غابات الزياتني وجرد 

الغابات واملراعي وسباسب الحلفاء ثم إعداد برامج 

تنمية  الغابية والرعوية وإعداد مخططات  التهيئة 

الغابات  مجلة  مراجعة  مع  وإنجازها  تشاركية 

املستديم  للترصف  املؤسسايت  الجانب  وتحسني 

الغايب  املجال  يف  العلمي  البحث  ودعم  بالغابات 

والرعوي وتنمية قطاع الزياتني بتونس.

االستثامرات  تشجيع  عرب  االستثامر  مناخ  تهيئة   •

الجهوية املستدامة، وذلك بغراسة 20 ألف هكتار 

الزيتون  من  هكتار  آالف   5 وتلقيم  الزياتني  من 

مبناطق  والفالحي  والرعوي  الغايب  اإلنتاج  ودعم 

عىل  والرعوية  الغابية  األشغال  وإنجاز  املرشوع 

مساحة تقارب 100 ألف هكتار. كام سيتّم إنجاز 

املناطق  يف  التحتية  البنية  ودعم  التهيئة  أشغال 

الوطنية  الحدائق  تهيئة  ثم  للمرشوع  التابعة 

الترصف  اتفاقيات  وإبرام  الطبيعية  واملحميات 

من  كل  ودعم  املحليني  املتساكنني  مع  التشاريك 

سالسل القيمة املضافة  واملبادرة الخاصة يف مجال 

اإلستثامر والتحويل ثم إحداث روابط بني املنتجني 

والسوق.

واملتابعة  والتسيري  الترصف  منظومة  تعزيز   •

ذات  الحكومية  الهياكل  مختلف  لدى  والتقييم 

العالقة.

خالل السنتني املنرصمتني، استطاعت وزارة الفالحة 

تحقيق تقّدم  عىل مستوى برنامج التنمية الغابية 

باملناطق  املشاهد  يف  الترصف  مرشوع  إطار  يف 

األقل منوا. حيث تّم تشجري 3515 هكتارا عىل ملك 

الدولة و300 هكتار من أرايض الخواص، إضافة إىل 

و800  رياح  مصّدات  لتكون  هكتارات   10 تشجري 

تحسني  مستوى  عىل  أّما  املنشآت.  لحامية  هكتار 

املراعي، فشملت الغراسات الرعوية 2825 هكتارا 

الدولة و4720 هكتارا للخواص، إضافة  من أرايض 

هذا  االستغالل.  قيد  هكتارا   168798 تهيئة  إىل 

املندمج  الترصف  مرشوع  تنفيذ  مسار  شمل  وقد 

للمشاهد باملناطق األقل منوا بتونس، إعادة تهيئة 

الغابات،  لحرائق  مراقبة  أبراج   7 غابية،  منابت   3

18 مركزا غابيا و3 حدائق وطنية ومحمية طبيعية.

ويف إطار االعداد لتنفيذ هذا املرشوع، كانت وزارة 

يف  واملؤرخ   296 عدد  قرارها  أصدرت  قد  الفالحة 

27 جانفي 2017 واملتعلق بالرتخيص لإلدارة العامة 

للغابات بإبرام اتفاقيات رشاكة مع مجامع التنمية 

يف قطاع الفالحة والصيد البحري، والذي أسفر عن 

توقيع عرشات االتفاقيات التي تنتفع مبوجبها تلك 

الغابية مجانا مقابل  املنتوجات  باستغالل  املجامع 

الغابات  وتنمية  لحامية  وخدمات  أشغال  إنجاز 

مرشوع  مبناطق  منوذجية  تجارب  ضمن  واملراعي 

الترصف املندمج باملشاهد الغابية.

وة  غابات تونس ومفارقة الثر
والفقر

تنبع أهمية مرشوع املشاهد الغابية يف مستوى أّول 

االمتداد  تونس عىل صعيد  الغابات يف  أهمية  من 

ما   2018 سنة  مساحتها  بلغت  إذ  أّوال.  الجغرايف 

من   7.33% ميثّل  وهو  هكتار   مليون   1.2 يناهز 

إجاميل مساحة البالد. وقد كانت تنمية واستعادة 

بعد  ما  دولة  مشاريع  أهم  أحد  الغايب  الغطاء 

االستقالل . رهان أىت أكله عىل الصعيد االقتصادي 

أيضا، حيث تبلغ عائدات الغابات  سنويا ما يناهز 

220 مليون دينار، من ضمنها ما بني 10 و15 مليون 

دينار يف شكل مداخيل  مبارشة إىل خزينة الدولة، 

ميثل  ما  وهو  األخرية،  الخمس  السنوات  خالل 

االعتيادية. وتتأىت  الدولة  أمالك  %1.26 من موارد 

هذه العائدات أساسا من الخشب مبختلف أنواعه 

والذي بلغ انتاجه  قرابة 161 ألف مرت مكعب من 

الخشب املقطوع لسنة 2017، إضافة إىل النباتات  

الطبية والعطرية التلقائية الغابية التي تنترش عىل 

مساحة 409 ألف هكتار. وتضع هذه األرقام تونس 

يف املرتبة 32 عامليا يف مجال تصدير الزيوت النباتية 

بقيمة تفوق 30 مليون دينار سنويا.

ولكن، تحجب هذه األرقام "املرشقة"، واقعا بائسا 

الغابية،  املشاهد  مرشوع  شملها  التي  للواليات 

حيث يبدو الفرق هائال بني معّدالت الفقر والبطالة 

الوطني  املستوى  عىل  الجهوية  التنمية  ومؤرش 

يبنّي  ما  بحسب  الجهوي  املستوى  عىل  ونظريتها 

الجدول اآليت:

وبالغوص أكرث نحو املناطق املعنية مبارشة مبرشوع 

منوا  األقل  باملناطق  للمشاهد  املندمج  الترصف 

ترتبط  التي  املعتمديات  يف  وبالتحديد  بتونس، 

أغلب أنشطتها االقتصادية بالغابات، تصبح األرقام 

سجنان  يف  الفقر  نسبة  تبلغ  حيث   ، قسوة  أكرث 

ويف   ،39.9% املثال  سبيل  عىل  بنزرت(  )والية 

معتمدية نفزة )والية باجة( %37.7، و27.2 يف عني 

دراهم )والية جندوبة(. نسب ال تختلف يف باقي 

 9% يقطنها  والتي  للغابات  املتاخمة  املعتمديات 

الذين فاقمت األزمة  التونسيني  من إجاميل تعداد 

االقتصادية من معاناتهم.

إذن، ورغم استثامر الدولة يف تعزيز الغطاء الغايب 

إالّ  االستقالل،  أعقبت  التي  الستة  العقود  خالل 

الغابات،  تنمية  مستوى  عىل  الحكومي  الجهد  أن 

االقتصادي  الواقع  تنمية  بجهد مامثل يف  يقرتن  مل 

الظّل.  الذين ظلّوا يف  الغابات  واالجتامعي لسكان 

مقاربة  يطرح  الغابية  املشاهد  مرشوع  كان  وإن 

اتجاه  الغابية يف  الرثوة  تثمني  تنموية جديدة عرب 

تحقيق التغيري التنموي املرجو يف تلك الجهات، إالّ 

أنه يواجه عّدة تحديات قد تبطئ من عمليّة تغيري 

الوجه االقتصادي واالجتامعي للغابات التونسية.

يع اإللتهاب" وع "سر مشر
الفارطتني  السنتني  خالل  الفالحة  وزارة  سعت 

الغطاء  وتعزيز  التشجري  عملية  نسق  تسيع  إىل 

مراقبة  أبراج   7 تهيئة  إعادة  عرب  وتحصينه  الغايب 

هذه  كبح  يف  تفلح  مل  أنها  إالّ   . الغابات  لحرائق 

تلتهم  والتي  التونسية  الغابات  عىل  األخطر  اآلفة 

سنويا آالف الهكتارات  مسببة خسائر قد تتطلب 

عقودا لتعويضها. فمنذ سنة 2011 شهدت تونس 

أكرث  عىل  أىت  الغابات  داخل  حريق   2000 قرابة 

من 30.000 هكتار، وكانت ذروتها يف صائفة سنة 

فيام  النريان  اندالع  لوحدها  شهدت  التي   2017

يناهز 17.000 هكتار مام دّمر الغطاء الغايب متاما 

يف عديد املناطق. معضلة مل تتمكن الهياكل املعنية 

الحامية  أفواج  إمكانيات  لضعف  نظرا  حلّها  من 

الكيّل  الغياب  أو  النقص  حالة  إىل  إضافة  املدنية، 

للحرّاس  يف بعض الغابات وهو ما يحول دون رسعة 

التدخل عند نشوب الحرائق. إذ يبلغ عدد األعوان 

من  وغريها  والسباسب  الغابات  يحرسون  الذين 

بينهم 5150  الطبيعية 7455 عونًا من  املنظومات 

الحلفاء،  لسباسب  حارسا  و123  غابات،  حارس 

و212 حارس صيد و256 حارس برج مراقب.  أرقام 

للمجال  الجملية  باملساحة  مقارنة  جدا  ضعيفة 

الغايب املمتد عىل كامل الرشيط الغريب للبالد.

مرشوع  تطوير  تواجه  التي  الثانية  العقبة  أّما 

الغابية، فتكمن يف هشاشة وضع مجامع  املشاهد 

التنمية الفالحية  التي انخرط العرشات منها يف هذا 

الهياكل الفالحية  الربنامج. وهي تعاين كغريها من 

املالية وخصوصا  املوارد  التسيري وضعف  سوء  من 

التمويل البنيك وإشكاليات التسويق. ماّم يضعها يف 

تحّد حقيقي بعد االجراء الحكومي القايض بإلغاء 

بالنسبة  الغايب  الفضاء  استغالل  عىل  الرتاخيص 

للمجامع. وتبقى معركة كس اإلحتكار ، أحد أهم 

االختبارات ملدى جدية الدولة وصدق إرادة السلطة 

السياسية يف بناء منوال تنموي جديد يف الغابات. 

مقّدرات  عىل  شخصا   45 سنوات،  منذ  يسيطر  إذ 

مليون  مساحتها  تبلغ  التي  التونسية  الغابات 

هكتار عن طريق البتّات العمومية، مستفيدين من 

عائداتها البالغة مئات ماليني الدنانري، عىل حساب 

مليون تونيس ال يتجاوز دخلهم الشهري من العمل 

يف تلك الغابات 300 دينار.
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ديناميات االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس: 

والتطوييع تاريخ من التوظيف 
وسيم العبيدي 

____________________________________________________________________________________________
كان مسار إنفاذ االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس مقيدا في جزء كبير منه بتاريخ غير معروف وغير محلل. فهو يتعلق بفشل التجربة التعاضدية التي أطلقتها ونفذتها السلطة 

السياسية خالل ستينيات القرن الماضي. وقد ساهم االنطباع السيئ الذي خّلفته هذه التجربة في تشكيل مناخ عام من عدم الثقة والصّد تجاه التضامن والتشارك والعمل الجماعي، وهي 

القيم التي تمثل أسس االقتصاد االجتماعي والتضامني.

وبالتالي، بات من الضروري إعادة قراءة التجربة التعاضدية وارتداداتها من أجل تحديد أوجه القصور فيها وتقييم آثارها وأخيرا تتبع مسارات البناء المستقبلية، في ظّل قراءات تنسب إلى 

االقتصاد االجتماعي والتضامني مهام ضخمة قد ال تتناسب وقدرته على حّل مأزق نموذج التنمية الذي تبنته الدولة ونتائج جميع السياسات الليبرالية الُمطبقة منذ السبعينيات.

الشعبي  التضامن  من 
المؤسساتي التضامن  إلى 

والعمل  املتبادل  والتعاون  التضامن  ثقافة  تعترب 

بل هي جزء  تونس مامرسة موروثة.  الجامعي يف 

والرتاث  والتقاليد  العادات  من  مجموعة  من 

املحيل. إذ لطاملا اعتربت املامرسات التضامنية بديال 

ويعزز  الجامعي  الرفاه  بتحقيق  يسمح  مجتمعيا 

الروح االجتامعية والجامعية.

هو  تونس  يف  التضامنية  للمامرسات  األبرز  املثال 

تونس  مناطق  من  العديد  يف  متارس  التي   ، تويزه 

وتجسد تراثا اجتامعيا ثقافيا قدميا. يف الواقع، متثل 

هذه املامرسة تعبريا طوعيا عن اللجوء إىل العمل 

الفرد  خدمة  يف  املجموعة  تكون  حيث  الجامعي، 

من  العديد  عىل  تأثريها  وميتد  صحيح.  والعكس 

جوانب الحياة االجتامعية واالقتصادية لترتاوح من 

العمل الزراعي املوسمي )الحصاد وما إىل ذلك( إىل 

"الفرڤة"  يسمى  ما  غرار  عىل  التضامني  التمويل 

. "Farga"

تجّذره  يف  تويزه  مثال  عىل  العودة  أهمية  تكمن 

أشكال  من  كشكل  تنزيله  قابلية  ويف  الشعبي، 

القيمة  حول  يتمحور  الذي  الشعبي  االقتصاد 

املركزية للتضامن. ومن ناحية أخرى، يبدو الجدل 

الدائر حول رشعية ضم هذه املامرسات إىل مجال 

االقتصاد االجتامعي والتضامني يف محلّه، بالنظر إىل 

واالقتصادي  االجتامعي  وتأثريها  الجامعي  طابعها 

والغرض البديل الذي تطرحه بشكل عام. فالقضية 

االقتصاد  مرشوع  يف  التفكري  بإعادة  تتعلّق  هنا 

يكون  حتى  ومآالته  وآفاقه  التضامني  االجتامعي 

قادرا عىل متثيل واستيعاب كافة مبادرات التضامن 

يف  حرشه  ويتجّنب  الدويل  املستوى  عىل  الشعبي 

التصور والتجربة الغربية دون غريها. 

إذ عمدت الدولة 
إلى التخّلي عن 

دورها اإلجتماعي 
واالقتصادي، كانت 

تعّزز احتكارها 
لمفهوم التضامن

خالل العقود األربعة املاضية، تراجعت املامرسات 

االجتامعية  التغريات  ظّل  يف  تونس  يف  التضامنية 

واالقتصادية والثقافية التي شهدها املجتمع. ويعود 

التجربة  عن  التخيل  تداعيات  إىل  ناحية،  من  هذا 

واضح  بشكل  إجتامعيا  والتي متظهرت  التعاضدية 

تعاوين،  أو  تشاريك  نشاط  ألي  املتزايد  الرفض  يف 

لصالح ترسيخ املسارات الفردية؛ ومن ناحية أخرى، 

من خالل عملية تحرير االقتصاد التونيس واعتامد 

الدولة آليات ومنطق اقتصاد السوق.

الليربالية  نحو  الرسمي  التوجه  هذا  اقرتن  وقد 

الدولة  عمدت  فبينام  مركزية:  مبفارقة  االقتصادية 

اإلجتامعي  دورها  عن  التدريجي  التخيّل  إىل 

واالقتصادي، كانت من جهة أخرى تعّزز احتكارها 

االندفاع  تفّس  املفارقة  هذه  التضامن.  ملفهوم 

الهائل الذي مارسته السلطة لوضع يدها ومأسسة 

املامرسات التضامنية كوسيلة لنيل نوع من الرشعية 

املوجعة  اآلثار  لتخفيف  وكمحاولة  السياسية 

لسياسة التحّرر اإلقتصادي واإلجتامعي.

إذن، ويف هذا السياق ميكننا فهم وتحليل التحول 

انتقل  والذي  تونس،  التضامن يف  الكبري يف مفهوم 

من مامرسة شعبية بني املواطنني وصلب املجتمعات 

املحلية إىل تضامن تؤسسه وتؤطره وتحتكره أجهزة 

الدولة وعقلها السيايس.

تجلّت عملية إضفاء الطابع املؤسيس عىل التضامن 

من خالل إنشاء املنظامت والربامج والصناديق التي 

لإلشكاليات  وبدائل  حلوال  توفر  أن  املفرتض  من 

االجتامعية واالقتصادية ودعم الطبقات االجتامعية 

املحرومة. فقد تّم عىل سبيل املثال إنشاء الصندوق 

العام للتعويض )CGC( الذي يتمثل دوره يف دعم 

والصندوق  األساسية،  الغذائية  املنتجات  بعض 

رفع  إىل  يهدف  الذي   26-26 للتضامن  الوطني 

الحيف التنموي عن مناطق الظّل، وأخريا، الربنامج 

الوطني إلعانة العائالت املعوزة والتدّخالت لفائدة 

 .)PNAFN( أبنائها

اتّسمت  للتضامن  العمومية  الربامج  تجربة  أن  إالّ 

الترصّف  سوء  إىل  إضافة  السيايس،  بالتوظيف 

الفساد  واسترشاء  تجميعها  تّم  التي  األموال  يف 

شهدتها  التي  التغيريات  عرّته  ما  وهو  واالختالس، 

البالد بعد سنة 2011. حيث أصبح من الواضح أن 

مفهومه  الدولة  احتكرت  الذي  املؤسيس  التضامن 

ضمن  واملبتورة  املرتجلة  الربامج  له  وأنشئت 

مؤسسات ينخرها الفساد، مل يفشل فقط يف تحقيق 

هدفه املتمثل يف التخفيف من حدة الفقر، بل أدى 

يف املقام األول إىل تغذية انعدام الثقة الشعبية يف 

برامج التضامن العمومية أو الحكومية ويف تدهور 

عام.  بشكل  التونيس  املجتمع  يف  التضامن  قيمة 

الوحيد  العامل  القيمة، مل ميثّل  تراجع هذه  ولكن 

يف عرقلة تطور اإلقتصاد االجتامعي والتضامني يف 

نموذج تنموي 
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تونس، بل كان لفشل بعض التجارب والسيام تجربة 

التعاضد يف ستينيات القرن املايض دور كبري يف حالة 

الشلل التي شهدها مسار تطّور هذا القطاع.

سياق وأسس التجربة 
التعاضدية: فشل أو إجهاض 

خالل السنوات األوىل من االستقالل، كان االقتصاد 

الزراعي  القطاع  عىل  أسايس  بشكل  قامئا  التونيس 

الذي واجه حينها عدة عقبات أعاقت تطوره. ميكننا 

املرتبطة  املعوقات  الخصوص  وجه  عىل  نذكر  أن 

وباألخص  إليها،  والنفاذ  الزراعية  األرايض  بإدارة 

مشكلة األرايض االشرتاكية اململوكة للقبائل والتي ال 

تزال غري مستغلة، ومعضلة تجزئة األرايض الزراعية 

وهو ما مثّل السبب الرئييس لضعف اإلنتاج.

البالد  عانت  الفالحي،  القطاع  مشاكل  إىل  إضافة 

األخرى  الصعوبات  من  العديد  من  الفرتة  تلك  يف 

مبارشة  كنتيجة  األخرى  القطاعات  مختلف  يف 

املستعمر  مع  االقتصادية  العالقات  الضطراب 

السابق. لذلك كان البحث عن منوذج تنموي يسمح 

أولوية  االستقالل،  عرص  يف  جديد  مجتمعي  ببناء 

مطلقة للدولة الوليدة. 

تنموية  اسرتاتيجية  تونس  نفذت  الستينيات،  منذ 

جديدة تقوم عىل ثنائية إنهاء االستعامر والتخطيط. 

ويف هذا السياق، تم تنفيذ السياسة التعاضدية يف 

القطاع الفالحي بهدف تأطري إعادة هيكلة القطاع 

استخدام  وكان  استعامره.  وانهاء  إنتاجيته  وزيادة 

خصوصا  جديدة  ظاهرة  االستعامر،  إنهاء  مصطلح 

عىل املستوى اإلقتصادي، والذي كان يعني بحسب 

أحمد بن صالح ، "استعادة ممتلكاتنا ".

خالل  من  بلورتها  تم  فقد  التخطيط،  عملية  أما 

العام  القطاع  متكاملة:  قطاعات  ثالثة  تعايش 

الهدف  كان  التعاضدي.  والقطاع  الخاص  والقطاع 

الدولة  أجهزة  سطوة  تعزيز  التميش،  هذا  من 

للتأثري عىل السياسات االقتصادية واملالية وأداء دور 

التنمية  إطار خطة  ويف  وهكذا،  لها.  العام  املنسق 

التعاضد  العرشية 1962-1971، تم تأسيس تجربة 

شاملة  رؤية  من  جزءا  لتكون  الفالحي،  القطاع  يف 

إنشاء  تم  حيث  الزراعية.  األرايض  استعامر  إلنهاء 

عىل   1962 سنة  يف  الفالحية  التعاضديات  أول 

األرايض التي استوىل عليها املستوطنون الفرنسيون 

ديوان  إىل  آلت الحقا  والتي  األجانب  من  وغريهم 

األرايض الدولية. وارتكزت الفكرة عىل تجميع صغار 

الفالحني الراغبني يف االنضامم إىل التعاضديات هناك. 

صالح  بن  أحمد  حينها  األسبق  الوزير  رشح  وقد 

منع  ينبغي  كان  “أنه  موضحا  الخطوة  هذه  أبعاد 

املستوطنني  التي تم اسرتجاعها من  األرايض  توزيع 

قضية  إىل حل  الحاجة  بسبب  فرادى  الفالحني  بني 

استغالل األرايض الصالحة للزراعة". 

اإلنتاج  تعاضديات  إنشاء  عملية  استهدفت  كام 

ال  الذين  املزارعني  صغار  األول  املقام  يف  الفالحي 

واألرايض  هكتارات،   3 عن  أراضيهم  مساحة  تزيد 

املنطق  كان  الدولة.  وأرايض  الحجم  املتوسطة 

شكل  يف  معا  األرايض  تجميع  هو  التميش  هذا  يف 

كافية  مساحات  إيجاد  أجل  من  فالحية  تعاضدية 

وضامن إدارة جامعية أكرث كفاءة وإنتاجية.

حينها  العام  التصّور  يقترص  مل  أخرى،  ناحية  من   

التقني  أو  اإلنتاجي  البعد  عىل  التعاضد  ملوضوع 

حقيقية  أداة  أنه  عىل  إليه  ينظر  كان  بل  البحت، 

واالجتامعية.  االقتصادية  العدالة  ولتحقيق  للتحرر 

حينها  التجربة  عىل  املرشف  الوزير  وصفها  رؤية 

أحمد بن صالح قائال؛ "لقد تم تصور التعاضدية عىل 

أنها فضاء جديد، ومجتمع جديد ال ينبغي أن يكون 

فيه من يَسحق ومن يُسحق".

املؤمنون  كان  بينام  الواقع،  أرض  وعىل  ولكن،   

يرونه  التعاضدي  املرشوع  تنفيذ  عىل  واملرشفون 

ومتوسطي  منهم  الصغار  الفالحني،  لتحرير  كأداة 

الحجم والنهوض بأوضاعهم االجتامعية واالقتصادية، 

فقد كان يُنظر إليه يف الوقت نفسه عىل أنه تهديد 

حقيقي ملصالح األرستقراطية الفالحية وطائفة من 

السلطة السياسية يف ذلك الوقت. ويف هذا السياق، 

املرشوع  تساوي  منظمة  دعائية  حملة  انتعشت 

التعاضدي بـ``اإلشرتاكية'' و''إلغاء امللكية الخاصة'' 

إفشال  إىل  الهادفة  الضغوط  من  مسار  ضمن 

وإسقاط هذه التجربة.

لذلك ال ينبغي أن يقترص تحليل التجربة التعاضدية 

يجب  بل  واالقتصادية،  االجتامعية  الجوانب  عىل 

أن يتم تناول البعد السيايس، خاصة أنه تم دعمها 

السيايس  الحزب  قبل  من  مبارش  بشكل  وتنفيذها 

حينها.  الدستوري"  االشرتايك  "الحزب  الحاكم 

التجربة  عن  للتخيل  الحقيقية  البداية  نقطة  لكن 

املُسقط  السيايس  القرار  ذلك  يف  كانت  التعاضدية 

التعاضديات  بتعميم  يتعلّق  قانون  بإصدار  الخاص 

الرافضة  القوى  تحرّكت  هنا   .1969 عام  الفالحية 

الدعائية  الحمالت  وأخذت  قوتها  بكل  للتعاضد 

أكرب مام ساهم يف ظهور  للتجربة حجام  املناهضة 

يف  وخاصة  املرشوع  هذا  ضّد  احتجاجية  حركات 

منطقة الساحل )أحداث الوردانيني( .

املرشوع  عن  التخيل  قرار  عىل  شجع  الوضع  هذا 

مصطلح  من  جعل  خطاب  وانتشار  التعاضدي 

الجامعية  الذاكرة  يف  للفشل  مرادفا  التعاضد 

التونسية مام كان له تأثري كبري عىل املستوى الثقايف 

عىل  أما  الفردانية.  ثقافة  تعزيز  خالل  من  تجىّل 

بداية  منذ  تونس  عادت  فقد  اإلقتصادي،  الصعيد 

مركزية  كفلسفة  الليربايل  املنطق  إىل  السبعينيات 

ملنوال التنمية الجديد.

من ناحية أخرى، كانت نتائج التخيل عن املرشوع 

الزراعية  املجموعات  عىل  للغاية  ثقيلة  التعاضدي 

للخدمات  التعاونية  الرشكات  سيام  وال  املهنية، 

التي  الفالحي سابقا(  اإلنتاج  )تعاضديات  الفالحية 

القطاع  أوضاع  تدهور  يف  كبري  بشكل  ساهمت 

املتوسطني  الفالحني وحتى  الفالحي وخاصة صغار 

منهم.

التعاونية  الشركات 
الفالحية:  للخدمات 

من  المشوهة  النسخة 
التعاضديات

الفالحية  للخدمات  التعاونية  الرشكات  ظهرت 

مبوجب القانون رقم 94 الصادر يف 18 أكتوبر 2005 

تأسست  التي  الفالحية  التعاضديات  محّل  لتحّل 

وفق القانون 63/19 الصادر بتاريخ 27 ماي 1963. 

وقد أدخل قانون 18 أكتوبر 2005 تغيريين رئيسيني 

مثاّل تحوال كبريا يف السياسة الفالحية:

تعاونية"  "رشكة  إىل  "التعاضدية"  مصطلح  تغيري   •

السمعة  تجاوز  يف  املرّشع  رغبة  يعكس  ما  وهو 

الفالحني عىل  التعاضدية وتشجيع  للتجربة  السيئة 

االنخراط يف الهيكل الجديد-القديم. 

يف  التعاونية  الرشكات  هذه  نشاط  نطاق  حرص   •

لها  نشاط  أي  وإنهاء  الفالحية  الخدمات  تقديم 

يتعلّق باإلنتاج الفالحي.

الفالحية- للخدمات  التعاونية  الرشكات  تصنف 

الفعيل وفقا  النشاط  البالغ عددها 220 رشكة قيد 

من  -2017كجزء  سنة  الفالحة  وزارة  إلحصائيات 

إىل  بالنظر  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  نسيج 

ومجال  أهدافها  وإىل  أّوال،  القانوين  وضعها  طبيعة 

نشاطها من حيث دعم صغار ومتوسطي الفالحني يف 

تقديم الخدمات الفالحية. لكن مثل هذا التصنيف 

العام  السياق  إىل خصوصية  بالنظر  دقيقا  يبدو  ال 

التشكيك  الذي يؤثر عىل نشاطها والذي يدعو إىل 

االجتامعي  االقتصاد  مجال  إىل  الفعيل  انتامئها  يف 

والتضامني.

فشل التجربة 
التعاضدية ليس 

مرادفا لفشل مبادئ 
التعاضد أو قيم 

االقتصاد التضامني، 
بل هو فشل مأسسة 
هذا المفهوم بشكل 

مركزي وغير ناضج

عمل  ينظم  الذي  القانوين  اإلطار  تحليل  يُظهر  إذ 

هيمنة  الفالحية  للخدمات  التعاونية  الرشكات 

يقلّل  مام  الهياكل  هذه  تجاه  الحكومي  الحضور 

استقالليتها.  من  ويحّد  استقاللها  من  كبري  بشكل 

ثالث  إلرشاف  التعاونية  الرشكات  تخضع  حيث 

شخص  خالل  من  الداخلية  وزارة  وهي:  وزارات 

الفالحة  ووزارة  املالية  وزارة  )املحافظ(،  الوايل 

واملوارد املائية.

وتدخلها  اإلرشاف  سلطات  تنوع  فإن  الواقع،  يف 

للخدمات  التعاونية  الرشكات  وتشغيل  إدارة  يف 

املبادئ  يلغي  غالبا،  سلطوي  بشكل  الفالحية، 

فالفصل  والتضامني.  االجتامعي  لالقتصاد  األساسية 

39 من القانون عدد 94 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 

أكتوبر 2005 املتعلق بالرشكات التعاونية للخدمات 

خضوع  عىل  املثال،  سبيل  عىل  ينص  الفالحية 

الوايل )املحافظ(  الهياكل إىل مراقبة وإرشاف  هذه 

انتداب أو  املختص ترابيا. بل وال ميكن اجراء عقد 

تسمية مدير أو مدير عام صلب الرشكات التعاونية 

بالفالحة  املكلف  الوزير  مصادقة  دون  املركزية 

والوزير املكلف باملالية حسب الفصل 43 من نفس 

القانون.

التونيس  االقتصادي  السياق  ناحية أخرى، مثّل  من 

والتوجه الليربايل الذي اتبعته الدولة منذ سبعينيات 

أوضاع  تدهور  يف  حاسام  عامال  املنرصم  القرن 

الرشكات  سيام  وال  الفالحية،  املهنية  املجموعات 

املنوال  إن  بل  الفالحية.  للخدمات  التعاونية 

االقتصادي نفسه لتلك الرشكات يشكل عقبة كربى 

ويعيق  وكيفا،  كاّم  وتطّورها  ترسيخها  دون  تحول 

الخدمات  تقديم  يف  هدفها  تحقيق  خطري  بشكل 

يهدد  وبالتايل  الصغار،  الفالحني  لفائدة  الفالحية 

دورها االجتامعي يف دعم هذه الفئة الهشة.

االقتصادي  املنوال  هشاشة  عوامل  أهم  وتتمثل 

للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف:

• ضعف نسبة العضوية املقدرة بـ ٪6 من إجاميل 

عدد الفالحني يف تونس.

• تنصل الدولة من التزاماتها بتنفيذ آليات التحفيز 

قرض  إسناد  التأسيس،  منحة  غرار  عىل  والدعم 

مرصيف بقيمة 300 ألف دينار خالل السنوات الثالث 

األوىل من انطالق العمل وأخريا توفري دعم بنسبة 

٪40 من قيمة الرشاءات الخاصة باآلالت الفالحية.

وغياب  املالية  املوارد  إىل  الوصول  صعوبة   •

الرشكات  متويل  يف  املختصة  املالية  املؤسسات 

التعاونية للخدمات الفالحية.

تطور  عرقلة  إىل  العوامل  هذه  كل  أدت  وقد 

االقتصاد االجتامعي والتضامني يف تونس، فضال عن 

تدهور وضع الهياكل املرتبطة به، خصوصا بالنسبة 

للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية التي ناهزت 

ديونها 400 مليون دينار سنة 2019 حسب الدراسة 

الصادرة عن منظمة الزراعة العاملية والبنك األورويب 

لإلعامر والتنمية. 

إن فشل التجربة التعاضدية ليس بالرضورة مرادفا 

لفشل مبادئ التعاضد أو قيم االقتصاد االجتامعي 

باألحرى فشل محاولة مأسسة  والتضامني، بل هو 

قبل  من  ناضج  وغري  مركزي  بشكل  املفهوم  هذا 

فإن  وبالتايل،  الوقت.  ذلك  يف  السياسية  السلطة 

االقتصاد  مناقشة هوية  بإعادة  يتعلق  السؤال هنا 

ال  حتى  وآفاقه  وأسسه  والتضامني  االجتامعي 

يقترص تناول هذا املوضوع عىل دوره يف خلق فرص 

الشغل وحتّى ال يتم توظيفه أو التالعب به من قبل 

ديناميات  تحليل  إن  إذ  الخاص.  القطاع  أو  الدولة 

تونس مرشوط  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

بفهم أفضل للعامل التاريخي والثقايف كأداة أساسية 

يف البناء املستقبيل ونجاح هذا املرشوع. وبالفعل، 

عىل  ونتائجها  التعاضدية  التجربة  عرض  فإن 

مستوى عرقلة التطور الطبيعي لالقتصاد االجتامعي 

والتضامني يف تونس سيتيح لنا إدراكا أفضل ملركزية 

ماض  مع  نتصالح  أن  لنا  ويتيح  التاريخي  العامل 

وتجربة ومفهوم.

نموذج تنموي 
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الرابعة:    السلطة  بناء 
البديل  االقتصادي  المنوال  قدرة  عن  وآخر  المعوقات  عن  سؤال 

تذليلها  على 
كانت تونس إىل حدود ثورتها من الدول التي تقمع 

"تلك  بعدها  كانت  فيام  والصحافة.  اإلعالم  حرية 

تقرير  أكده  ما  وفق  تحققه"  منجز  أول  الحرية 

والذي   2020 لسنة  حدود  بال  صحفيني  منظمة 

صّنف تونس يف املرتبة 72 يف جدول احرتام حرية 

قبال  كانت  أن  بعد  دولة1   178 يضم  الذي  اإلعالم 

وحسب ذات املنظمة ويف تقريرها لسنة 2010 يف 

ذيل الرتتيب أي يف املرتبة 164 2. ويؤكّد هذا املنجز 

اإلعالم  أن  له3  حامية  من  الدستور  به  يعد  وما 

وعنوانا  الثانية  الجمهورية  يف  سلطة  بات  الحر 

لدميقراطيتها. 

تحضر المؤسسات 
اإلعالمية 

الجمعياتية في 
المشهد اإلعالمي 

التونسي السمعي 
حيث بلغ عددها 22

مثاره  من  كان  الذي  اإليجايب  البعد  مقابل هذا  يف 

التطّور الحاصل يف تنّوع املشهد اإلعالمّي التونيّس، 

يالحظ أن البناء الفعيل لإلعالم املهني القادر عىل 

الدميقراطي  املجتمع   بناء  يف   بدوره  االضطالع 

الزال يصطدم بعوائق من أهمها ضعف هيكيل يف 

املؤسسة اإلعالمية يجب تبيانه قبل أّي حديث عن 

عالجات ممكنة له.

المؤسساتية  الهشاشة 
التمظهرات لإلعالم: 

بطرق  اإلعالمية  املؤسسات  تصنيف  باإلمكان 

أو  إلكرتونية  أو  )مكتوبة  طبيعتها  وفق  مختلفة، 

عمومي  )إعالم  ملكيتها  وفق  أو  برصية(  سمعية 

)إعالم  بها  املستهدفني  أو وفق  وخاص وجمعيايت( 

هذه  وتساعد  وطني..(.  أو  جهوي  أو  متخصص 

املؤسساتية  الهشاشة  مواطن  تبيان  يف  التصنيفات 

للسلطة الرابعة.

اإلعالم المكتوب: أزمة 
بفعل  اشتدت  هيكلية 

عامل ظرفي 
املكتوبة  الصحافة  مشهد  عن  غابت  الثورة،  بعد 

التونسية عناوين صحف ارتبطت بالنظام السابق4 

املطبوعة.  للصحف  كبري  عددي  تطّور  مبوازاة 

5 عدد  بنهاية سنة 2012  بلغ  أن  فكانت املحصلة 

الدوريات الورقية  228 6. 

كانت تلك الطفرة نتيجة ملناخ الحرية وذكرت لحد 

بعيد بتاريخ الصحافة املكتوبة التونسية التي كانت 

تزدهر كلام تطور مناخ الحريات ولو بشكل مؤقت 

فيام تتأزم يف فرتات غياب الخرب وفرض الرقابة عليه 

وعىل تحليله. وبفضل ذات املعطى السيايس، تطور 

عدد املواقع اإلعالمية االلكرتونية بشكل الفت.

االجتامعي،  التواصل  شبكات  تأثري  وبفعل  الحقا، 

دخل هذا اإلعالم مرحلة ركود سببها ضعف اإلقبال 

موارد  وقلة  توزيع  من ضعف  عنه  نتج  وما  عليه 

وتبع هذا تسيح لعدد هام من الصحفيني كغلق 

ألسباب اقتصادية لصحف ومواقع متعددة ولينتهي 

األمر ألن أصبح يف نهاية سنة 2019 عدد الدوريات 

ويلحظ  فقط.  يومية  منها 7 صحف   31 التونسية 

التي  اليومية  الصحف  بني  من  إنه  اإلطار  ذات  يف 

تواصل الصدور صحيفتني حكوميتني منهام واحدة 

أنها  املحاسبية  املعطيات  كل  وتؤكد  مقروءة7  غري 

كربى،  خسائر  نرشها  بداية  تاريخ  من  تسجل 

مؤسسة  تعاين  املصادرة  األمالك  من  وصحيفتني 

دار الصباح التي تصدران عنها من صعوبات مالية 

كربى8 ، مبا يتأكد معه أن األزمة أعمق من ظاهرها.

الكورونا  جائحة  تفيش  وبفعل   2020 سنة  بداية 

منها،  توقيا  فرضت  التي  الوقائية  والسياسات 

األكشاك  عن  املكتوبة  والدوريات  الصحف  غابت 

ملدة ناهزت نصف السنة ليعود بعدها عدد قليل 

منها للظهور مجددا وليكتفي البقية بصيغة النرشة 

االلكرتونية. وقد كشف هذا األمر تطور املأزق الذي 

به  أنه يشرتك  يبدو  والذي  املكتوب  اإلعالم  يعرفه 

مع كل اإلعالم الخاص عىل تنوع محامله وعنوانه 

الخضوع لقيم الربحية.

تخضع  قيمة  الربحية: 
لسلطة  الرابعة  السلطة 

رأس المال
العمومي  اإلعالم  ملؤسسات  العددية  األهمية 

وضخامة مواردها عالوة عىل أهمية عدد إطاراتها 

الصحفية والتقنية9 مل متنع اإلعالم الخاص مبحامله 

املتعددة من فرض تفوقه عليها يف نسب املشاهدة 

الرأي  يف  يؤثر  من  بالتايل  يكون  أن  ويف  واملتابعة، 

لقيم  منه  األكرب  الجانب  يف  النجاح  ويعود  العام. 

الربحية التي تحكم هذا القطاع االستثامري والتي 

لألداء  الدائم  التقييم  عليه  القامئني  عىل  تفرض 

تغيبها  أمور  وهي  للتجديد،  املتواصل  والسعي 

البريوقراطية والفساد اإلداري يف اإلعالم العمومي. 

نجاح  سبب  كانت  التي  الربحية  أن  هنا  ويلحظ 

الخاص تستحيل إىل مصدر أزمة مبا تنتهي  اإلعالم 

املال سواء بوصفهم  له من فرض لسلطة أصحاب 

مالكني ملؤسساته أو مبا لهم من صفة مستشهرين 

به.

إعالم في خدمة مالكيه: 
اإلعالمية  املؤسسات  مالكو  الثورة  بعد  تفطن 

مؤسساتهم  لقدرة  الخواص  من  البرصية  السمعية 

يف صناعة الرأي العام والتوجيه السيايس. فحولتهم 

الحرية إىل فاعلني يف الساحة السياسية10. كام دفع 

عن  لها  تبحث  التي  األموال  رؤوس  االعتبار  ذات 

دور سيايس لتملك مؤسسات إعالمية قامئة ولبعث 

أخرى جديدة. وقد تم ذلك مبخالفة للقانون الذي 

اإلعالم  وسائل  استغالل  رخص  يف  التفويت  يحجر 

السمعي البرصي من دون ترخيص من الهيئة العليا 

لالتصال السمعي البرصي11 والرتاتيب التي متنع أن 

يدير أو ميتلك تلك املؤسسات من يحرتفون العمل 

السيايس12.

يرّي  إعالم يخضع خّطه التحر
ين للمستشهر

املستثمر  هدف  يكون  أن  الربحي  املنطق  يفرض 

ويعد  الربح.  تحقيق  إعالمية  مؤسسة  بعث  من 

تلك  تحقيق  رشط  اإلشهار  تحصيل  اإلطار  هذا  يف 

للصحافة  بالنسبة  املبيعات  لكون  اعتبارا  الغاية، 

بالنسبة  األخرى  الربحية  واألنشطة  الورقية 

عائداتها  تصل  ال  البرصية  السمعية  للمؤسسات 

اإلعالمية.  املادة  إنتاج  مصاريف  تغطية  ملجرد 

يتيح هذا العامل لكبار املستشهرين13 أن يستغلوا 

التبعية االقتصادية تلك لفرض رشوطهم فيام يتعلق 

التحريري للمؤسسات اإلعالمية وبالتايل يف  بالخط 

صناعة ما يسمى اإلشهار السيايس ملن يرغب منهم 

يف التحول لشخصية عامة ويف التعتيم عن املواضيع 

شبهة14.  أو  اتهام  موضوع  كان  مبن  تتعلق  التي 

لتحول  اإلشهار  معركة  لكسب  السعي  يؤدي  كام 

نسب املشاهدة لهاجس يسكن أصحاب املؤسسات 

اإلعالمية وقد يقودهم للخروج عن الضوابط املهنية 

وأخالقيات العمل الصحفي وقيم املهنية.

املالية  املوارد  ضعف  أن  سبق  ما  كل  من  يتبني 

وقدرة  الخاصة  التونسية  اإلعالمية  للمؤسسات 

برشوط  ميسان  لها  النفاذ  عىل  الخاص  املال  رأس 

يكون  أن  يفرتض  كان  وفيام  بدورها.  اضطالعها 

املطلوب  التوازن  يصنع  من  العمومي  اإلعالم 

أن  إال  اإلخرتاق،  من  الرابعة  السلطة  ويحصن 

يف  اإلدارية  البريوقراطية  وتحّكم  املحافظ  حسه 

االضطالع  من  الحاالت  من  كثري  يف  منعه  عمله 

بهذا الدور مبا فرض البحث عن منط إعالمي بديل 

املطلوب  التعدييل  بالدور  املشهد ويضطلع  يكمل 

فيصلح مبهنيته اإلعالم الخاص ويفرض عىل اإلعالم 

العمومي مجاراته يف نسق التجديد واإلصالح.

نموذج تنموي 
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وماذا لو عدلت  قيم االقتصاد 
المشهد؟ التضامني 

يف  بكثافة  الجمعياتية  اإلعالمية  املؤسسات  تحرض 

املشهد اإلعالمي التونيس السمعي حيث بلغ عدد 

15 وكذلك  للبث 22  املمنوحة لجمعيات  اإلجازات 

تتعدد  حيث  املكتوبة  الصحافة  مستوى  عىل 

يف  النمط  هذا  ساهم  وقد  ومواقعها.  نرشياتها 

تكوين خربة هامة يف مجال الصحافة اإلستقصائية16  

زيادة عىل تطويره  للصحافة الجهوية واملتخصصة 

ومساهمته الفاعلة يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان. 

أن  مالحظة  من  متنع  ال  هذه  دوره  أهمية  أن  إال 

أغلب مؤسساته تعّول يف عملها بشكل شبه كامل 

اإلستقاللية  غياب  يصنع  األجنبي17.  التمويل  عىل 

يرتبط  الذي  الجمعيايت  اإلعالم  هشاشة  املالية 

استمراره باستمرار ذاك التمويل. 

اإلعالم التعاوني: قيم المهنة 
تصلح أن تكون دافعا إلى 

االستثمار
االقتصاد  مؤسسة  املتحدة  األمم  وثائق  تعرّف 

بشكل   األفراد  "يكونها  جمعية  بكونها  التعاوين 

طوعي  لتحقيق أهدافهم واحتياجاتهم االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية املشرتكة عن طريق اإلشرتاك 

يف رشكة  تحكم منهم دميقراطيا"18. يتبني من هذا 

التعريف أن النمط اإلنتاجي التعاوين يزاوج يف قيمه 

الحاجيات  وتحقيق  اقتصادي  كنشاط  طبيعته  بني 

يتميز  وهو  العامة19.  واملصلحة  ألعضائه  املشرتكة 

من  املتأتية  الداخلية  بديناميته  غريه  عن  بالتايل 

جمع املشارك فيه بني صفة املالك والناشط والتزامه 

تلك  وتظهر  كهدف.  االجتامعية  بالوظيفة  الدائم 

امليزة مهمة للمؤسسات اإلعالمية اعتبارا لكون ما 

ينجر عنها من ضغط عىل كلف اإلنتاج يف قطاعات 

تراجعت بشكل كبري ربحيتها ميكن أن يعزز قدرتها 

عىل املنافسة واإلستمرار وألن عدم أولوية الربحية 

يف هذا النمط اإلنتاجي متنع أن يكون للرأس مال 

سيطرة عليه مبا يجعله متحررا من اشرتاطاته سواء 

منها املتعلقة بنوعية اإلنتاج أو بالخط التحريري.

الصحفيني  تعاضد  قريبا  نشهد  أن  هنا  ونتوقع 

باإلعالم املكتوب اعتباراً ملحدودية كلفة اإلستثامر، 

وذلك بخالف القطاع السمعي والبرصي. ويؤمل هنا 

أن يتم تخصيص اإلعالم التعاوين باعتبار أهميته يف 

التمويل  البناء الدميقراطي بتصورات خصوصية يف 

وتكاليف بث الرتددات مبا يحفز حركة التعاونيات 

املؤسسات  تصلح  التي  الحركة  تلك  املجال،  يف 

املصادرة لتكون قاطرتها.

اإلعالمية  المؤسسات 
المصادرة: ماذا لو لم تكن 

الخصخصة هي الحّل؟
وضعت  املصادرة20،  ملرسوم  وتنفيذا  الثورة  بعد 

املؤسسات  من  عدد  عىل  يدها  التونسية  الدولة 

بن  عائلة  كانت مملوكة ألفراد من  التي  اإلعالمية 

اإلعالم  يف  املتخصصة  الصباح  دار  يف  متثلت  عيل 

يف  املتخصصة  برود  كاكتيس  ورشكة  املكتوب21 

وإذاعة  أم22  أف  شمس  وإذاعة  التلفزي  اإلنتاج 

الزيتونة23. اختارت الدولة أن تدرج األخرية بالذكر 

بشكل  البقية  تدير  وأن  العمومي  اإلعالم  خانة  يف 

مؤقت لحني الترصف فيها بالبيع. 

فكرة تعاونيات 
الصحفييين قد تكون 

السبيل األمثل 
لتجاوز مأزق وسائل 

اإلعالم المصادرة
املؤسسات  ذاك  الخصويص  الوضع  مينع  ومل 

املصادرة من النجاح يف تطوير خط تحريري يتميز 

رافقه  ما  وبسبب  الوضع  هذا  ولكن  باالستقاللية. 

التي  املالية  الصعوبات  فإنه عمق  إدارة،  من سوء 

كانت تعرفها مؤسسة الصباح وقاد غريها إلشكاليات 

رابحة. وقد حاولت  كانت مؤسسات  بعدما  مالية 

هنا الحكومات املتعاقبة خصخصة تلك املؤسسات 

تبعة  تحّمل  من  وتنصال  منها  مايل  لدخل  طلبا 

صعوباتها، لكنها كانت يف كل مرة وبعد إعالن نيتها 

ترتاجع عنها تجنبا لغضب اإلعالميني الذين متسكوا 

برضورة أال يؤول الترصف فيها للمس باستقالليتها 

وال بالحقوق املهنية ألعوانها24.

اإلعالمية  املؤسسات  يف  الترصف  وجه  هنا  يظهر 

اعتامد  استمر  إن  يقود  وقد  إشكاليا.  املصادرة 

املؤقت فيه إلفالسها وبالتايل للمس بحقوق العاملني 

تعاونيات  فكرة  اإلطار  هذا  يف  تكون  وقد  بها. 

املستقل  الوطني  للمجلس  سبق  التي  الصحفيني 

لإلعالم واالتصال25 أن اقرتحها يف سنة 2012 السبيل 

األمثل لتجاوز املأزق القائم26. 

املجموعة  تقبل  أن  املقرتح  هذا  إنفاذ  يقتيض 

الوطنية أن يكون مجموع العاملني بتلك املؤسسات 

من  يتطلب  فيام  فيها،  الترصف  ميتلكون حق  من 

اإلعالمي  موقع  من  االنتقال  بفكرة  القبول  هؤالء 

املوظف إىل نطاق املتعاون صاحب املرشوع. ومتى 

الخطوة، سيكون فيها تجسيد فعيل ملا  متت هذه 

بتطوير  الدولة  من  إلتزام  من  القانون  عليه  نص 

االقتصاد التضامني واالجتامعي وعالوة عىل ما فيها 

من قطع مع ما برز من سعي للرتبح الريعي من 

األموال املصادرة.

يف أول تقرير للمنظمة بعد الثورة 2011  تقدمت تونس إىل  املرتبة 134، وضلت  . 1

تتقدم  لحدود سنة 2019 متى بلغت املرتبة 72 سنة 2019 التي استقر ترتيبها بها 

يف السنة املوالية وبررت املنظمة ذلك بخشيتها عىل املسار إرساء اإلعالم املستقل 

من بطء إرساء املؤسسات التعديلية.

يف تقرير سنة 2010 ملنظمة مراسلون بال حدود ويف  القامئة التي تضم 178 . 2

تراجعت تونس من املرتبة 154 اىل املرتبة 164 وذكر يف شأنها أنها بلد  "البلد ال 

يزال مستمرا يف تراجعه يف أسفل التصنيف العاملي نتيجة سياسة القمع التلقايئ 

التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعرب عن فكرة مخالفة للنظام."

ورد بالفصل 31 من الدستور  حرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش . 3

مضمونة. ال ميكن مامرسة رقابة مسبقة عىل هذه الحريات. فيام ورد بالفصل 32 

منه تضمن الدولة الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة. تسعى الدولة إىل 

ضامن الحق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.

الحرية ولورونوفو  الناطقتني باسم الحزب الحاكم التجمع الدستوري الدميقراطي  . 4

- املستقبل والوحدة واألفق  صحف حزبية معارضة كانت مقربة من النظام 

العقد ومجلة املالحظ وجريدة  العرب الدولية صحافة خاصة تعول عىل دعم مايل 

كبري من النظام

تقرير الهيئة الوطنية إلصالح اإلعالم واإلتصال 2012. 5

توزعت بني 17 نرشية يومية و 103 أسبوعية و11 نرشية نصف شهرية و69 . 6

شهرية و9 كل شهرين 12 فصلية و 1 كل أربعة أشهر و 1 سنوية.

صدرت جريدة الصحافة منذ سنة 1989  وهي ال تطبع  إال 2000 نسخة و ال . 7

توزع يف أحسن الحاالت إال ربعها ) توزع أساسا يف إطار االنخراطات التي تضمنها 

الحكومة لإلطارات واملؤسسات (. وبالتايل تسجل خسارة يومية بسبب عدم 

تغطية املبيعات لتكاليف النرش وألجور العاملني بها والذين يتجاوز عددهم 

حاجيات صحفية يومية مامثلة. رغم هذا مل تتوقف عن النرش بسبب ضغوطات 

الطرف النقايب الصحفي عىل الحكومة املالكة لها ) سنة 2012 قرر مجلس إدارة 

سنيب إيقاف صدور الصحيفة لكن إرضابات نقابية فرضت الرتاجع عن القرار(.

دار الصباح من أهم املؤسسات اإلعالمية التونسية الخاصة ارتبطت يف تاريخها . 8

لحد كبري بالحركة الوطنية و باإلعالم املهني يعود تاريخ بعثها لسنة 1951 تصدر 

صحيفتني يوميتني هام الصباح  و Le Temps وصحيفة أسبوعية هي الصباح 

األسبوعي ولها موقع الكرتوين تم اسم الصباح نيوز .استغل  صهر بن عيل صخر 

املاطري خالفات بني مالكيها  ليشرتي 70 من أسهمها  وهي النسبة التي متت 

مصادرتها بعد الثورة . 

يف املجال التلفزي هناك قانتني عموميتني الوطنية األوىل  والثانية ويف اإلذاعة نجد . 9

11 منها إذاعة وطنية وأخرى ثقافية وثالثة ناطقة باللغة الفرنسية والبقية جهوية. 

 
يراجع تقرير الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي حول الدور األول . 10

لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019 والذي بني كيف استعمل املرشح للرئاسة نبيل 

القروي قناة التلفزية نسمة كقاعدة لإلشهار السيايس غري القانوين.

ينص الفصل 16 من املرسوم 116 عىل انه " ....ال ميكن إحالة اإلجازة للغري إال يف . 11

حاالت استثنائية و بعد موافقة الهيئة. " ويظهر يف هذا االطار ملف التالعب 

برخصة " اذاعة كلمة" والذي وثقته الهيئة يف قرارها املؤرخ يف 26-10-2016 تحت 

عدد 264/2016 خري مثال عىل مثل هذا التالعب. 

ورد بالفصل 9 من كراس الرشوط للحصول عىل إجازة قناة تلفزية  "يلتزم الحاصل . 12

عىل اإلجازة  بأن ال يكون مؤسسو  و ومسريو القناة التلفزية ممن يضطلعون 

مبسؤوليات ضمن هياكل األحزاب السياسية. كام يلتزم بأن ال يتم تسيري املنشأة 

اإلعالمية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو يف هيكل بحزب سيايس "

  بداية من سنة 1991، استعملت الدولة اإلشهار العمومي لتتحكم يف املؤسسات . 13

اإلعالمية ومضامني خطابها فكانت ذراعها مؤسسة االتصال الخارجي متنحه  لتلك 
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والتضامني:  االجتماعي  االقتصاد  قانون 
إيجابية،  خطوة 

رغم بعض النقائص
مهدي العّش

____________________________________________________________________________________________
صدر القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020، ليختم مسارا تشريعيا دام سنوات طويلة، ويحّقق خطوة أولى في التأسيس لقطاع اقتصادي 

ثالث، ينتظر منه أن يساهم في الحّد من الفقر والتهميش والبطالة. فرغم وجود مئات المؤسسات المحسوبة على االقتصاد االجتماعي والتضامني، كالتعاضديات والتعاونيات وغيرها، التي تشتغل 

منذ سنوات طويلة، يصعب اعتبار النسيج المتوفر حاليا كقطاع اقتصادي قائم الذات. فالقوانين المنظمة لهذه المؤسسات تفتقر لرؤية موحدة ومنسجمة، بل ال تستجيب دائما لمقومات االقتصاد 

االجتماعي والتضامني، وتتعّدد فيها وزارات اإلشراف، مما يجعل النسيج الموجود »كالجسم المفكك والمشتت« 1.

ظهرت إذن الحاجة إلى سن إطار تشريعي جديد يسمح بتجاوز مختلف العراقيل التي تعوق نمو القطاع الثالث، سواء القانونية منها أو المؤسساتية أو المالية. ولم يّتجه المشّرع نحو إلغاء النصوص 

الخاصة ببعض أصناف المؤسسات، وال حتى لتعديلها جوهريا. ورغم مطالبة المركزية النقابية، وعدد كبير من النواب، بأن يّتخذ النّص الجديد شكل قانون أساسي لضمان علويته على بقية القوانين، 

حسم الجدل باإلستناد لرأي المحكمة اإلدارية وتمت المصادقة عليه كقانون عادي، يضبط حسب فصله األول، »اإلطار المرجعي لالقتصاد االجتماعي والتضامني«. فكان الخيار التشريعي هو التأسيس 

لقطاع موّحد ومنسجم وقادر على النمو واالستدامة، لكن بناء على النسيج القديم الموجود، وعلى مقاربة مفتوحة وَمرِنة قائمة على إسناد »عالمة« لمن يلتزم بالمبادئ.  

1. االقتصاد االجتماعي 
تفترض  »عالمة«  والتضامني: 

امتيازات وتمنح  التزامات، 

منتوجات  لتمييز   » العالمة   « تقنية  ظهرت  تاريخيا، 

املستهلك  عىل  يصعب  قد  معيّنة  معايري  حسب 

فتمنح من طرف هيكل مستقل  منها مبفرده،  التثبت 

تشجيع  بهدف  الدولة2،  من  به  ومعرتف  املنتجني  عن 

عن  املعايري  بهذه  االلتزام  عىل  االقتصاديني  الفاعلني 

أن  عوض  تنافسية،  مليزة  االلتزام  هذا  تحويل  طريق 

يكون فقط كلفة إضافية3. 

تستعمل  وأصبحت  رواجا،  العالمة"   « تقنية  عرفت 

أحيانا من السلط العمومية لجمع مؤسسات اقتصادية 

مثال  فظهرت  امتيازات،  ملنحها  أو  معينة  هوية  ضمن 

عديدة.  دول  يف  مجتمعيا"  مسؤولة  "مؤسسة  عالمة 

عالمة"  "منح  مقاربة  التونيس  املرّشع  يتنّب  مل  ولنئ 

ضمن قانون املسؤولية املجتمعية للمؤسسات الصادر 

سنة 2018، فإنه اعتمدها يف قانون املؤسسات الناشئة 

)Startup Act( الصادر يف نفس السنة، حيث ال تهدف 

العالمة إىل إبراز ميزة للمستهلك وفق منطق تنافيس، 

عن  النظر  بغض  متنوعة،  مؤسسات  تجمع  ما  بقدر 

أشكالها القانونية، ضمن نظام موّحد.

»عالمة« مفتوحة على 
متعددة قانونية  أشكال 

االجتامعي  االقتصاد  نسيج  وتنوع  تشتت  أمام 

عىل  الترشيعي  الخيار  استقر  تونس،  يف  والتضامني 

»مؤسسة  عالمة  عىل  فرديا،  مؤسسة  كّل  تتحصل  أن 

اقتصاد اجتامعي وتضامني«. كام أبقى الفصل الثالث 

مفتوحا  العالمة  هذه  عىل  الحصول  باب  القانون  من 

»القطاع  ضمن  تقليديا  تصنف  ال  قانونية  ألشكال 

الثالث«، كالرشكات التجارية )باستثناء رشكات الشخص 

عامة  وبصفة  االقتصادية،  املصالح  وتجمعات  الواحد( 

أن  ميكن  الخاص  للقانون  خاضعة  معنوية  ذات  كل 

يحدثها املرشع، طاملا احرتمت مبادئ وأهداف االقتصاد 

االجتامعي والتضامني. 

هذه املقاربة تختلف عاّم اقرتحه االتحاد العام التونيس 

للشغل يف مرشوعه، الذي ميّز بني مؤسسات منخرطة 

بطبيعتها يف االقتصاد االجتامعي والتضامني، وبني أخرى، 

اختياريا،  تحته  اإلنضواء  ميكنها  التجارية،  كالرشكات 

وهي مقاربة مستوحاة من القانون الفرنيس. ولنئ كان 

والتعاونيات  التعاضديات  عىل  الرشوط  نفس  تطبيق 

من جهة، والرشكات التجارية من جهة أخرى لالنخراط 

يف منظومة االقتصاد االجتامعي والتضامني خيارا قابال 

سياق تشريعي
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املؤسسات  من  كبري  عدد  بوجود  يُفسَّ  فإنه  للنقاش، 

املحسوبة، شكال، عىل االقتصاد االجتامعي والتضامني، 

من دون أن تطبّق مبادئه ومضمونه4. فقد اعترب املرّشع 

أن الشكل القانوين، لوحده، ال يعني شيئا، وأن األهم هو 

االلتزام باملبادئ واألهداف.

غري أن القانون مل يحدد الطرف املسؤول عىل استقبال 

قانون  خالف  عىل  وذلك  العالمة،  وإسناد  املطالب 

الثالث  فصله  يف  اكتفى  فقد  الناشئة.  املؤسسات 

عدم  اعتبار  مع  لإلجابة،  شهر  أجل  عىل  بالتنصيص 

يصدر  تطبيقي  أمر  إىل  وأحال  املوافقة،  مبثابة  اإلجابة 

يف أجل شهرين من دخول القانون حيز النفاذ، ويضبط 

إجراءات ورشوط إسناد العالمة، وكذلك سحبها. ولنئ مل 

اإلشارة  فإن  العالمة،  القانون عىل حاالت سحب  ينّص 

احرتام  مدى  عىل  الرقابة  أن  تعني  اإلمكانية  هذه  إىل 

ال  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ملبادئ  املؤسسات 

تقترص عىل مرحلة إيداع ملفها، وإمنا تبقى قامئة، وذلك 

لتفادي استغالل بعض املؤسسات، من دون وجه حق، 

لإلمتيازات املمنوحة للقطاع.

وط التحّصل على العالمة   شر

رغم انفتاح عالمة "مؤسسة اقتصاد اجتامعي وتضامني" 

يشرتط  الثاين  الفصل  فإن  عديدة،  قانونية  أشكال  عىل 

مام  الخاص،  للقانون  خاضعة  معنوية  ذاتا  تكون  أن 

يقيص األشخاص الطبيعيني واملؤسسات الفردية وكذلك 

أشخاص القانون العام.

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  يعرّف  الفصل  نفس 

األنشطة  مجموع  من  يتكون  اقتصادي  »منوال  بأنه 

يكون  التي  أي  االجتامعية«،  الغايات  ذات  االقتصادية 

»هدفها األسايس توفري ظروف عيش الئقة بغاية اإلدماج 

واالستقرار االجتامعي والرتايب تحقيقا للتنمية املستدامة 

املشرتكة  للحاجيات  »استجابة  وذلك  الالئق«،  والعمل 

واالجتامعية«،  االقتصادية  العامة  واملصلحة  ألعضائها 

األرباح«.  تقاسم  األسايس  هدفها  يكون  »ال  أن  عىل 

والطبيعة  االجتامعية  الغاية  بني  يجمع  التعريف  هذا 

االقتصادية لألنشطة، إذ يجب أن تتعلق "بإنتاج السلع 

وتسويقها  وتبادلها  وتوزيعها  وتحويلها  والخدمات 

نشاط  أي  ميارس  ال  من  كل  يقيص  مام  واستهالكها«، 

اقتصادي، كام هو حال عدٍد من الجمعيات. 

وزارة المالية 
استماتت في رفض 

مقترح البنوك 
التعاضدية، لكن 

البرلمان أقرها
 

عاّما،  االقتصاد االجتامعي والتضامني  تعريف  أىت  ولنئ 

يف  مفّصل  والخاص  العام  القطاعني  عن  مييّزه  ما  فإن 

سبعة مبادئ متالزمة. 

أول هذه املبادئ هو »أولوية اإلنسان والغاية االجتامعية 

املستدامة«،  التنمية  قواعد  واحرتام  املال،  رأس  عىل 

بضلعيها االجتامعي والبيئي. أولوية اإلنسان عىل رأس 

»التعاون  وهي  أخرى،  مبادئ  يف  كذلك  ترتجم  املال 

االقتصاد  مؤسسات  بني  املتبادلة  واملساعدة  الطوعي 

السائد  املنافسة  االجتامعي والتضامني«، عوض منطق 

تقبل  ال  التي  الجامعية  »امللكية  و  الخاّص،  القطاع  يف 

التقسيم«، وخاصة مبدأ »الربحية املحدودة«.

فعىل عكس القطاع الخاّص، ال ميثّل الربح يف االقتصاد 

وسيلة  وإمنا  ذاته،  بحد  غاية  والتضامني  االجتامعي 

لتحقيق غايات اجتامعية. مل يكتِف القانون بالتنصيص 

العامة عىل  الجلسة  النواب يف  املبدأ. فقد صادق  عىل 

املداخيل.  من  الفواضل  توزيع  كيفية  يفّصل  تعديل 

بداية، تخّصص نسبة %15 يف شكل احتياطات وجوبية 

وذلك إىل أن تبلغ نصف رأس مال املؤسسة )مقابل 5% 

فقط بالنسبة للرشكات التجارية حتى تبلغ االحتياطات 

عرش رأس املال5(. ثم تخّصص نسبة ال تتجاوز %5 من 

والبيئية، وهو  والثقافية  االجتامعية  لألنشطة  الفواضل 

العنوان  هذا  استغالل  يتم  أن  من  خوفا  يرتجم  قد  ما 

تكرار  من  وتوجسا  لألرباح،  مقّنع  توزيع  أجل  من 

مداخيلها  من  األكرب  القدر  التي خّصص  تجربة جمنة، 

الفواضل،  من  يتبقى  ما  أما  األنشطة.  من  النوع  لهذا 

فال ميكن توزيع أكرث من %25 منه يف شكل أرباح، عىل 

املؤسسة  أنشطة  تنمية  زاد عن ذلك يف  ما  أن يوظف 

اقتصاد  مؤسسات  بعث  يف  املساهمة  أو  وتطويرها 

أن  تربز  القواعد  هذه  جديدة.  وتضامني  اجتامعي 

األهم هو ضامن دميومة مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني ومنوها وتكاثرها، من أجل تحسني مساهمة 

القطاع يف خلق الرثوة وفرص العمل واإلزدهار. 

الجمعيات  عىل  ينطبق  ال  املحدودة  الربحية  مبدأ 

الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 والتي تحظى 

بعالمة مؤسسة اقتصاد اجتامعي وتضامني، إذ ال ميكن 

نشاطا  مارست  إذا  حتى  ربحية،  غاية  لها  يكون  أن 

بقاعدة  الجمعيات  هذه  املرّشع  خّص  كام  اقتصاديا. 

السنوية  واملنح  التأجري  يتعّدى معّدل  أالّ  أخرى، وهي 

األدىن  األجر  مرات  مثاين  رتبة  األعىل  الثالثة  لألجراء 

القطاعي، وذلك توقيا من استعامل عقود العمل لتوزيع 

األرباح يف شكل مرتبات. 

مبادئ  عىل  الرابع  الفصل  نّص  ذلك،  إىل  باإلضافة 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  بحوكمة  متعلقة  أخرى 

والتضامني، تضمن متييزها عن القطاع العام واستقاللها 

واإلنسحاب  العضوية  يف  املبادئ  هذه  تتمثل  عنه. 

املفتوح والطوعي دون متييز، وهو ما غاب عن تجربة 

التسيري  يف  االستقاللية  وكذلك  الستينات،  يف  التعاضد 

ما  وهو  السياسية،  واألحزاب  العمومية  السلط  تجاه 

التعاضديات حسب قانون 1967،  يتناقض مع وضعية 

التي  اإلدارة،  من  موافقة  إىل  تأسيسها  يحتاج  حيث 

حضور  ملمثليها  وميكن  عليها  إرشاف  سلطة  متارس 

الجلسات العامة ومجالس اإلدارة.

الدميقراطي  التسيري  مبدأ  أيضا عىل  الرابع  الفصل  نّص 

وباإلعتامد  الرشيدة  الحوكمة  لقواعد  طبقا  والشفاف 

عىل قاعدة صوت واحد لكل عضو. هذا املبدأ يضمن 

بأن ال يتحكم يف مؤسسة االقتصاد االجتامعي والتضامني 

من ميتلك أكرث مساهامت، مثلام هو الشأن يف القطاع 

بها  معمول  عضو«  لكل  واحد  »صوت  قاعدة  الخاص. 

الدول  بعض  يف  توجه  وجود  رغم  املقارن،  القانون  يف 

مؤسسات  يف  الخاص  االستثامر  لتشجيع  األوروبية 

عىل  تصويت  حقوق  مبنح  أحيانا  االجتامعي،  االقتصاد 

قدر املساهمة، وهو ما يهدد خصوصية القطاع الثالث 

وجوهره6.

من  لكنه،  التوجه.  هذا  يف  التونيس  القانون  ينخرط  مل 

العاّمل  للتنصيص عىل إرشاك  جهة أخرى، أضاع فرصة 

يف عملية أخذ القرار يف مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني، كام هي الحال يف القانون اإليطايل7. فالتسيري 

الدميقراطي يقتيض ليس فقط املساواة بني األعضاء أو 

وإمنا  مساهمتهم،  حجم  عن  النظر  بغض  املساهمني، 

التي سينفذونها  القرارات  أيضا ترشيك األجراء يف أخذ 

بها  معمول  التشاركية  هذه  مثل  نتائجها.  ويتحملون 

حيث   ،1976 منذ  أملانيا  يف  الخاّص  القطاع  يف  حتى 

املساهمني وممثيل  بني  تناصفيا  تسيريا  القانون  يضمن 

لنموذج  التأسيس  عند  األجدر،  من  كان  وقد  األجراء. 

االجتامعية  والغاية  اإلنسان  فيه  يعلو  بديل  اقتصادي 

العالقة بني  النظر يف  التفكري يف إعادة  املال،  عىل رأس 

الثالث،  القطاع  يف  األقل  عىل  العمل  وقوة  املال  رأس 

وهو جانب غفل عليه القانون متاما.

ديمقراطية التسييير 
تقتضي تشريك 

الشغالين وقد غفل 
القانون عن ذلك

بل أن القانون اإليطايل يشرتط كذلك ترشيك الحرفاء يف 

عملية أخذ القرار داخل مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني، تاركا لها تصّور الصيغ األنسب لذلك، يف حني 

"التسيري  مبدأ  عىل  بالتنصيص  التونيس  املرشع  اكتفى 

الدميقراطي والشفاف"، وقاعدة » صوت لكل عضو «، 

دون اشرتاط أي تشاركية. 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مبادئ  تبّنيه  فرغم 

املرشع  اكتفى  املقارن،  القانون  يف  عليها  املتعارف 

التونيس يف معظمها بالحّد األدىن، باستثناء مبدأ الربحية 

املحدودة الذي أىت مفّصال.

كل هذه املبادئ ملزمة ملؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني، سواء يف أنظمتها األساسية أو يف أنشطتها. 

اختالف  عىل  حاليا،  املوجودة  املؤسسات  ألن  ونظرا 

القانون  فإن  املبادئ،  هذه  كليا  تطبق  ال  أصنافها، 

منحها أجل ستة أشهر لتعديل أنظمتها األساسية، وذلك 

انطالقا من صدور قرار وزاري يتضمن األنظمة األساسية 

أشهر  ستة  بأجل  اآلخر  هو  واملضبوط  النموذجية، 

عالمة  فالحصول عىل  النفاذ.  حيز  القانون  دخول  عىل 

الحفاظ  كام  وتضامني«،  اجتامعي  اقتصاد  »مؤسسة 

عليها، يبقى رهني اإللتزام بهذه املبادئ. 

حوافز  وامتيازات متنوعة… 
ومؤجلة

االجتامعي  لالقتصاد  قانون  سّن  من  الهدف  يقترص  ال 

والتضامني عىل تنظيم هذا القطاع، وإمنا خاصة دعمه 

مؤسسات  متتيع   17 الفصل  أقر  لذلك،  وتشجيعه. 

جبائية  بامتيازات  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

ومالية، حسب صنف املؤسسة وطبيعة نشاطها ودون 

التقيد بجهة اإلنتصاب. فعىل خالف استثامرات القطاع 

الخاص التي تحاول الدولة توجيهها للجهات املحرومة، 

وذلك عرب منح امتيازات جبائية مل تفلح إىل اآلن يف تغيري 

االجتامعي  االقتصاد  دعم  مييّز  ال  الجهات،  هذه  واقع 

والتضامني بني جهة وأخرى.

اإلمتيازات، وإمنا أحال إىل  القانون مل يحّدد هذه  لكن 

سكت  حني  يف  املالية،  االمتيازات  يفّصل  حكومي  أمر 

عن االمتيازات الجبائية. قد يكون قصد املرّشع هو ترك 

األصل  لكن  املالية،  لقوانني  الجبائية  اإلمتيازات  تحديد 

االجتامعي  لالقتصاد  املنظم  القانون  يف  تضمينها  هو 

املتعلق  القانون  يف  مثال  الشأن  هو  كام  والتضامني، 

باملؤسسات الناشئة. ونخىش هنا أن يؤول هذا االختيار 

إىل متكني وزارة املالية من حرصها يف بعض االمتيازات 

وطبيعة  للمؤسسة  القانوين  الشكل  حسب  الجبائية 

االقتصاد  مؤسسات  كل  منها  تستفيد  فال  نشاطها8، 

االجتامعي والتضامني ككل، وهو أمر يتعارض جوهريا 

مع فلسفة القانون الجديد.

باإلضافة إىل ذلك، عّدلت الجلسة العامة النسخة الواردة 

يف مرشوع القانون الحكومي والتي أقرتّها اللجنة، والتي 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  متتع  عىل  تنّص  كانت 

وال  واملالية«.  الجبائية  االمتيازات  »بأفضل  والتضامني 

يعني حذف لفظ »أفضل« فقط امكانية منح امتيازات 

أكرب ملؤسسات القطاع الخاّص، وإمنا كذلك تأجيل متتع 

الجبائية،  باالمتيازات  العالمة  الحاصلة عىل  املؤسسات 

األصناف وسابق  بعض  لفائدة  ما هو موجود  باستثناء 

لهذا القانون، إىل تدّخل ترشيعي الحق.

من  نسبة  تخصيص   16 الفصل  أقّر  أخرى،  جهة  من 

أساسا9،  العمومية  الصفقات  أي  العمومية،  الطلبات 

ورغم  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  إىل 

يف  التقشف  وسياسيات  العمومية  املالية  صعوبات 

عىل  العمومية  الصفقات  حافظت  األخرية،  السنوات 

دورها املحوري يف دفع االقتصاد، إذ متثل سنويا قرابة 

أداة  كذلك  وهي  الخام.  الداخيل  الناتج  من   13%

ملساعدة املؤسسات الصغرى، إذ يخّصص لها األمر عدد 

1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية %20 من 

طلبات كل مشرتٍ عمومي. نفس املنطق فرض تخصيص 

التي  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  نسبة 

يصعب عليها منافسة الرشكات الكربى يف اجراءات طلب 

العروض، مام يقتيض تخصيصها دون سواها بنسبة من 

الرشاءات العمومية مع ضامن املنافسة وتكافؤ الفرص 

للصناعة  التونيس  االتحاد  معارضة  ورغم  بينها.  فيام 

اإلمتياز  هذا  ملنح  التقليدية  والصناعات  والتجارة 

ملؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني10، يبقى هذا 

املبدأ معموال به يف تجارب مقارنة11. فهذه النسبة تبلغ 

لسنة   30 عدد  القانون  أن  إال  مثال.  سلوفينيا  %30 يف 

2020 اكتفى بوضع املبدأ، من دون تحديد النسبة وال 

رشوط تطبيقها التي ستنظم بأمر حكومي. 

كام أن هذا اإلجراء يبقى غري كاف، إذا ما مل تتم مرافقة 

لإلملام  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات 

الدراسة  اقرتحت  العمومية. لذلك  الصفقات  بإجراءات 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  حول  االسرتاتيجية 

مساعدة هذه املؤسسات مبوارد برشية يف إطار برامج 

التشغيل12. 

سياق تشريعي
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هذه الحوافز تُضاف إىل ما سبق وأن نّصت عليه مجلة 

الجامعات املحلية، من واجب تخصيص اعتامدات من 

االقتصاد  مشاريع  لدعم  املحلية  الجامعات  ميزانيات 

الدولة دعمها يف ذلك  والتضامني، وواجب  االجتامعي 

بواسطة اتفاقيات معها13.

خصوصية تمويل  منظومة 

تكفي  ال  أهميتها،  عىل  والجبائية،  املالية  الحوافز 

االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  الحياة  مقومات  لتوفري 

التمويل  ملسالك  رهينة  تركت  ما  إذا  والتضامني، 

التقليدية. فرغم طابعه الربحي، يشكو القطاع الخاص 

من صعوبة النفاذ للتمويل البنيك. وقد أضحى القطاع 

البنيك من أبلغ األمثلة عىل »االقتصاد الريعي«، حيث 

البنوك  تترصّف  وإمنا  حقيقية،  ملنافسة  يخضع  ال 

قاعدة  حسب  ال  باالتفاق،  أسعاره  يحّدد  ككارتيل 

حسب  البنيك،  التمويل  كان  فإذا  والطلب14.  العرض 

املعهد التونيس للتنافسية والدراسات الكمية، »من أشد 

العراقيل« أمام مؤسسات القطاع الخاّص، سواء يف كلفة 

أصال15،  إليه  النفاذ  امكانية  يف  حتى  أو  البنيك  القرض 

ملؤسسات  بالنسبة  تعقيداً  أكرث  ستكون  الوضعية  فإن 

عىل  لهشاشتها،  نظرا  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد 

األقل يف بداياتها، وصعوبة إقناع البنوك مبردوديتها.

لذلك، أقّر الفصل 15 من القانون عدد 30 لسنة 2020 

مؤسسات  لفائدة  الخصوصية  املسالك  من  جملة 

املسالك  هذه  تتمثل  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد 

أوال يف »آليات متويل مالمئة« مع تركيز وتطوير منصات 

خاصة لهذه الغاية، وهو ما يشمل مثال طريقة التمويل 

التشاريك الذي صادق الربملان مؤخرا عىل القانون املنظم 

القانون خطوط متويل تفاضلية لدى  له16. كام خّصص 

أخّف.  وبرشوط  أقّل  بتكاليف  أي  املالية،  املؤسسات 

الناشئة،  املؤسسات  بقانون  أسوة   ،18 الفصل  وأحدث 

االقتصاد  مؤسسات  عليه  تتحصل  ملا  ضامن  آلية 

قبل  من  ومتويالت  قروض  من  والتضامني  االجتامعي 

البنوك ومؤسسات التمويل الصغري، وكذلك ملساهامت 

لتشجيع  وذلك  فيها،  الجامعي  االستثامر  مؤسسات 

عىل  واالستثامرية  واملالية  البنكية  املؤسسات  مختلف 

آلية  متويل  ويتّم  الثالث.  القطاع  دعم  يف  اإلنخراط 

الوطني  الصندوق  موارد  من  مايل  باعتامد  الضامن 

بنسبة  املستفيدين  مساهمة  من  وكذلك  للتشغيل، 

املوارد  من  وغريها  والهبات  القروض  مبالغ  %1من 

املرصح بها.

القانون قد يساهم 
في ظاهرة »التضخم 

المؤسساتي«
غري أن أهم آلية متويل أقرها القانون تتمثل يف إحداث 

االتحاد  مرشوع  يف  املقرتح  هذا  جاء  تعاضدية.  بنوك 

االسرتاتيجية،  الدراسة  أيضا  ودعمته  للشغل،  العام 

التي أوصت كذلك بدراسة فكرة تحول البنك التونيس 

هي  التعاضدية  والبنوك  تعاضدي.  بنك  إىل  للتضامن 

بنوك يكون فيها الحرفاء هم أنفسهم رشكاء يف ملكيتها، 

وتهدف إلتاحة فرص التمويل لفئات مقصاة منها، ألنها 

تعيل املنفعة االجتامعية عىل املردودية املالية17، وهي 

موجودة يف دول عديدة، كفرنسا وإيطاليا وسويسا. إال 

أن وزارة املالية استامتت يف رفض هذه الفكرة، مام أدى 

إىل التخيل عنها يف مرشوع القانون الحكومي، لتتحول 

وجهتها  التي  االنتقادات  أبرز  أحد  إىل  النقطة  هذه 

املدين  املجتمع  مكونات  من  وعدد  النقابية  املركزية 

للطرح الحكومي. يف النهاية، قرر النواب التنصيص عىل 

عدد  للقانون  تخضع  أن  عىل  تعاضدية،  بنوك  إحداث 

48 لسنة 2016 املنظم للبنوك، ولنظام أسايس منوذجي 

األسايس  للقانون  تطبيقا  حكومي  أمر  مبقتىض  يصدر 

العام للتعاضد، الصادر سنة 1967.

التمويل  رهان  بأهمية  وعيا  ترتجم  اآلليات  هذه  كل 

يزال  ال  ربحية،  ليست  األساسية  غايته  لقطاع  بالنسبة 

طور  يف  املوجود  والنسيج  التاريخية  التجارب  رغم 

التأسيس، وسط اقتصاد يشكو أصال من صعوبات كبرية 

يف التمويل. 

2. االقتصاد االجتماعي 
اقتصادي  قطاع  والتضامني: 

لإلحصاء وقابل  مهيكل 

نفسه،  القانوين  النّص  بقراءة  سواء  الواضح،  من 

مختلف  وقبلها  التحضريية،  ألعامله  بالرجوع  أو 

األحالم  أن  الحكومية،  واملخططات  االسرتاتيجيات 

فاألمر  كبرية.  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املعلّقة 

يساهم  ثالث،  اقتصادي  لقطاع  بالتأسيس  يتعلّق 

بشكل ملموس يف التشغيل والنمو والتقليص من الفقر 

والهشاشة. 

التي سبقت صياغة  الدراسة االسرتاتيجية  وقد حّددت 

مرشوع القانون أربع دعائم لتأسيس القطاع االجتامعي 

والتضامني، تتمثل يف الدعامة القانونية، وهو ما تحقق 

التي  التمويل  ومنظومة  الترشيعي،  اإلطار  بصياغة 

واملنظومة  املؤسساتية  الدعامة  وكذلك  لها،  تعرضنا 

اإلحصائية18.

ثالثة هياكل لثالثة أدوار: 
والتمثيل واالستشارة  اإلشراف 

االجتامعي  لالقتصاد  املؤسساتية  الدعامة  كانت 

فكرة  نقاش  عند  الخالف  مسائل  أهم  من  والتضامني 

أربعة  االسرتاتيجية  الدراسة  طرحت  وقد  القانون. 

سيناريوات:  

وهو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اقرتحه  األول   -

استشاريا،  مجلسا  تتضمن  ثالثية،  هيكلة  عىل  يقوم 

ومكتبا وطنيا ميثل نسيج مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

بالقطاع  بالنهوض  مكلفة  والتضامني، ومكاتب جهوية 

ومرافقة املؤسسات. 

- الثاين ورد يف مخطط التنمية 2016-2020 وهو يقوم 

تتكون من هيئة عمومية لإلرشاف  ثنائية،  عىل هيكلة 

عىل القطاع، ومجلس استشاري، 

مستوحى  وهو  االسرتاتيجية  الدراسة  أضافته  الثالث   -

من التجارب املقارنة، وهو إرشاف حكومي مبارش عىل 

القطاع، باإلضافة إىل مجلس للحوار واالستشارة، 

لديها  ترتكز  مستقلة  هيئة  إحداث  يف  يتمثل  الرابع   -

مهام اإلرشاف والتنفيذ وصياغة الربامج والحوار.

من  الواردة  صيغته  يف  القانون،  مرشوع  يحسم  مل 

الحكومة، الخيار، حيث نّص يف فصل وحيد عىل إحداث 

الباب مفتوحا  ترك  والتشاور، مع  للحوار  أعىل  مجلس 

أمام إمكانية إحداث هيئة عمومية بأمر حكومي لتتوىل 

النواب  لكن  للقطاع.  الفنية  الجوانب  مختلف  إدارة 

بعنوان  فصول  أربعة  يتضمن  باب  تخصيص  خرّيوا 

يضبط  والتضامني«،  االجتامعي  االقتصاد  »حوكمة 

هيكلة ثالثية تشمل، إىل جانب هيئة اإلرشاف واملجلس 

األعىل االستشاري، هياكل متثيلية.

مؤسسات  »تكّون  أن  السادس  الفصل  اقتىض  فقد 

االقتصاد االجتامعي والتضامني فيام بينها هياكل متثيلية 

والوطني«،  والجهوي  املجلس  املستوى  عىل  تجمعها 

قدراتها«،  وتطوير  املشرتكة  أنشطتها  »لتنسيق  وذلك 

النموذجية.  األساسية  أنظمتها  بنفسها  تضبط  أن  عىل 

لالقتصاد  األعىل  »املجلس  السابع  الفصل  أحدث  كام 

الحوار  االجتامعي والتضامني«، ويتمثل دوره يف إدارة 

وهو  املتدخلة،  األطراف  كافة  بني  والتشاور  التشاريك 

الهياكل  عن  ممثلني  تشمل  التي  تركيبته  يف  يظهر  ما 

االقتصاد  مؤسسات  عن  وممثلني  املتدخلة  العمومية 

عن  وممثلني  مستقلني  وخرباء  والتضامني  االجتامعي 

املجتمع املدين، مع إسناد الكتابة القارة للوزارة املعنية 

التوجهات  »اقرتاح  األعىل  املجلس  ويتوىل  باملوضوع. 

الكربى الرامية إىل تطوير« القطاع، وإبداء الرأي وجوبا 

يف كل مشاريع النصوص الترشيعية والرتتيبية املتعلقة 

به.

أخريا، أحدث الفصل الثامن »الهيئة التونسية لالقتصاد 

تتمتع  عمومية  هيئة  وهي  والتضامني«،  االجتامعي 

إرشاف  تحت  وتعمل  واإلدارية،  املالية  باالستقاللية 

عىل  كذلك  نّص  القانون  أن  والالفت  املعنية.  الوزارة 

املتعلق   1989 لسنة   9 عدد  للقانون  خضوعها  عدم 

وذلك  العمومية،  واملؤسسات  واملنشآت  باملساهامت 

لتمييزها عن املؤسسات العمومية غري اإلدارية ومنحها 

نّص عىل خضوع  واإلنجاز. كام  الترصّف  أكرب يف  حرية 

أعوانها لنظام أسايس خاّص. 

القيود،  الجمع بني االستقاللية والتحّرر من بعض  هذا 
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ميثل  أخرى،  جهة  من  الحكومي  واإلرشاف  جهة،  من 

الدراسة  أعدته  الذي  الرابع  للسيناريو  قانونية  ترجمة 

متحررة  مستقلة  لهيئة  طمحت  والتي  االسرتاتيجية، 

بأساليب  اإلنجاز  وقادرة عىل  البريوقراطية،  القيود  من 

أمام  مسؤولة  الوقت  نفس  يف  تكون  وناجعة،  عرصية 

الحكومة، مبا أن تطوير االقتصاد االجتامعي والتضامني 

الهيئة  أن   غري  العمومية.  السياسات  صميم  يف  يبقى 

تقترص  ال  االسرتاتيجية،  الدراسة  تصّور  يف  جاءت  التي 

مختلف  تجمع  وإمنا  القطاع،  اإلرشاف عىل  مهمة  عىل 

املهام صلبها.

دورْي  تشمل  ال  القانون  أحدثها  التي  الهيئة  أن  ورغم 

مهاّم  لها  حّدد  التاسع  الفصل  فإن  والتمثيل،  الحوار 

واسعة، إذ منحها اختصاصا عاّما إلدارة جميع الجوانب 

أسند  ما  عدا  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  الفنية 

مهام  عرشة  عن  يقّل  ال  وما  خاص،  بنص  لغريها 

واالسرتاتيجيات  والخطط  الدراسات  كإعداد  خصوصية، 

برامج  تنفيذ  املسؤوليات يف  بالقطاع، وتوزيع  للنهوض 

االقتصاد االجتامعي والتضامني، ومهام املتابعة والتقييم، 

باإلضافة إىل تكوين مختلف املتدخلني وتوفري املرافقة 

والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  والتأطري 

الهيئة  أجل سنتني إلحداث  الفصل 24  الخ. وقد حّدد 

التونسية لالقتصاد االجتامعي والتضامني، عىل أن تتوىل 

هذه املهام، يف انتظار ذلك، الوكالة الوطنية للتشغيل.

التونسية  للهيئة  املمنوحة  الواسعة  الصالحيات  أثارت 

لالقتصاد االجتامعي والتضامني بعض االنتقادات، حيث 

مؤسسات  استقاللية  لرضب  مدخال  البعض  اعتربها 

االقتصاد االجتامعي والتضامني عن السلط العمومية19. 

إرشاف  تحت  القطاع  ترك  يعني  ال  املبدأ  هذا  أن  إال 

ممثيل املؤسسات أنفسها. فصياغة السياسات العمومية 

وكذلك  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد  مجال  يف 

تنفيذها، يكونان دامئا من صالحيات الهياكل العمومية، 

سواء وزارات أو مؤسسات عمومية، وذلك يف مختلف 

التي  الصعوبات  عن  النظر  وبغض  املقارنة20.  التجارب 

لسحب  معنى  ال  تونس،  يف  املستقلة  الهيئات  تعرتض 

اإلرشاف  من  والتضامني  االجتامعي  كاالقتصاد  قطاع 

الحكومي، إذ ال يتعلق األمر مبجال ذي رهان دميقراطي 

الحسابات  أو  السلطوية  النزعة  من  حاميته  ينبغي 

السمعي  اإلعالم  أو  كاالنتخابات  للحكومة،  السياسية 

البرصي أو حقوق اإلنسان أو مكافحة الفساد، وال بدور 

تعدييل بني متنافسني يف سوق رأساملية.

كان  الترشيعي  الخيار  أن هذا  بالرضورة  يعني  ال  هذا 

الثالثية،  الهيكلة  عرب  حاول،  املرّشع  أن  فرغم  األمثل. 

التوفيق بني اعتبارات ومطالب مختلفة، قد يساهم هذا 

القانون يف ظاهرة »التضخم املؤسسايت«، وقد يؤدي إىل 

تضارب يف الرؤى أو نوع من التنافس بني مختلف هذه 

الهياكل دون آليات واضحة لحسمه.

شرط  اإلحصائية:  المنظومة 
بالقطاع للنهوض 

من بني املهام املناطة بعهدة الهيئة التونسية لالقتصاد 

جامعة  بيانات  قاعدة  وضع  والتضامني،  االجتامعي 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  ومحيّنة 

أن  ويجب  اإللكرتوين.  موقعها  عىل  للعموم  ونرشها 

الوطني  السّجل  مع  متطابقة  البيانات  هذه  تكون 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  أن  حيث  للمؤسسات، 

والتضامني مشمولة بواجب التسجيل والتحيني يف هذا 

لتسهيل  فرعي  بسجّل  إفرادها  مع  الجامع،  السجّل 

للمؤسسات   22 الفصل  منح  وقد  إحصائها.  عملية 

املوجودة قبل صدور القانون أجل ستة أشهر من تاريخ 

حصولها عىل العالمة، قابلة للتمديد مرة واحدة، لتسوية 

وإال  للمؤسسات،  الوطني  بالسجل  عالقة  يف  وضعيتها 

اعتربت منحلة قانونا.

باإلضافة إىل ذلك، نّص الفصل 12 عىل إحداث »حساب 

قمري« لدى املعهد الوطني لإلحصاء لتجميع املعلومات 

معطيات  مع  تطابق  يف  دامئا  القطاع،  مؤسسات  حول 

السجل الوطني للمؤسسات.

املرّشع  فيها  يهتم  التي  األوىل  املرة  ليست  أنها  ورغم 

بقابلية موضوع معنّي لإلحصاء21، يرتجم تخصيص الباب 

إيجاد  بأهمية  وعيا  الجانب  لهذا  القانون  من  الثالث 

بيانات دقيقة حول القطاع الثالث ومختلف مؤسساته 

من  اإلحصائيات  غياب  كان  فقد  به.  النهوض  ليتسنى 

أعّدوا  الذين  الخرباء  اعرتضت  التي  الصعوبات  أبرز 

النسيج  حول  املعلومات  أن  إذ  االسرتاتيجية،  الدراسة 

وبعضها  وهياكل،  وزارات  عدة  بني  مشتتة  الحايل 

منقوص وغري محنّي22.

القانون يبقى 
رهين صدور األوامر 

الحكومية التي
 ال يقّل عددها عن 6

االقتصاد  مؤسسات  حول  املحاسبية  املعطيات  أن  كام 

املعهد  لدى  متاحة  تكن  مل  والتضامني  االجتامعي 

ال  به  املعمول  التقسيم  ألن  نظرا  لإلحصاء،  الوطني 

يعرتف بها كقطاع مستقل.

خالصة

حاول املرّشع يف قانون االقتصاد التضامني واالجتامعي 

االستجابة ملختلف التطلعات  واالستفادة من مخرجات 

الدراسة االسرتاتيجية، وهذه عادة محمودة تضمن أن 

ينخرط  وأن  معمقة،  دراسات  الترشيع  عملية  تسبق 

السياسيات  تشمل  أوسع،  اسرتاتيجيات  صلب  القانون 

العامة ككل. وقد تدارك النواب بعض النقائص يف مرشوع 

وزارة  موقف  عن  نجمت  التي  تلك  خصوصا  القانون، 

الحكومة،  ترّدد  أو  التعاضدية،  البنوك  كمسألة  املالية، 

فيام يخّص هيكلة القطاع، يف حني أغفلوا أخرى، كعدم 

ذكر الجهة املسؤولة عىل منح »العالمة« أو عدم تفصيل 

اإلمتيازات الجبائية. كام أن تنزيل أحكام هذا القانون 

عىل أرض الواقع يبقى رهني صدور األوامر الحكومية، 

التي ال يقّل عددها عن ستة23. وقد أثبتت التجربة أن 

األوامر التطبيقية معضلة تعطّل تطبيق عرشات األحكام 

الترشيعية لسنوات أحيانا. دون أن ننىس أن الترشيع، 

اقتصادية  لتأسيس دينامية  أبدا  عىل أهميته، ال يكفي 

تجمع  بل  األسايس،  مبتغاها  الربح  يكون  ال  جديدة، 

االستمرار  ومقومات  واإلنسانية،  االجتامعية  الغاية  بني 

والدميومة.
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حوار مع لطفي بن عيسى

عنوان  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
االقتصاد "ألنسنة" 

حاوره محمد سميح الباجي عكاز
_________________________________________________________________________________________________

تطّلب األمر أكثر من ثالث سنوات، ليرى القانون الخاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني النور بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نّواب الشعب في 17 جوان 
2020. خطوة وإن لم تنل رضا المدافعين عن المشروع بعد التعديالت التي أدخلتها الحكومة على النّص المقّدم من االتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن 

عن تبنيه، إالّ إنه مثل إنجازا على مستوى اقتالع اإلعتراف السياسي بالدور التنموي لالقتصاد االجتماعي والتضامني. في هذا الحوار مع األستاذ لطفي بن عيسى، 
الخبير االقتصادي والمنسق العلمي لمبادرة االتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بمشروع القانون الخاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني، تسعى المفكرة 

القانونية إلى العودة إلى أسس فلسفة هذا المفهوم وسياقات نشأته التاريخية على المستوى الكوني، كما تسّلط الضوء على أهم اإلحترازات حول القانون الجديد 
والتحديات التي قد تعترض مسار إنفاذه. 

  

المفكرة القانونية: فلنبدأ أّوال بالسياق 

التاريخي لنشأة مفهوم االقتصاد االجتماعي 

والتضامني، كيف ظهر هذا الطرح 

االقتصادي وفي أي ظروف تاريخية؟

لطفي بن عيىس: ظهر مفهوم االقتصاد االجتامعي 

التاسع عرش ويف سياق تاريخي  القرن  يف منتصف 

آنذاك،  األوروبية  القارة  تشهده  كانت  حافل 

املنطقة تعيش  وبالتحديد سنة 1848. فقد كانت 

عىل وقع موجة من الثورات واالنتفاضات الشعبية 

أن  ميكن  بل  واالجتامعي.  السيايس  الطابع  ذات 

نقول إن مفهوم االقتصاد االجتامعي جاء كإمتداد 

لكن  االشرتاكية.  وهو  جديد  أيديولوجي  لخطاب 

االشرتاكية  من  الكثري  استمّد  وإن  املفهوم  هذا 

التي طّورها كّل من كارل ماركس وانجلز  العلمية 

خاصة  عّدة  ثورات  تبنتها  إيديولوجيا  إىل  لتتحّول 

الثورة البلشفية ومن ثم الصني وبعض دول أمريكا 

أخرى. حيث  نقاط  عنها يف  متايز  أنه  إالّ  الالتينية، 

اعترب منظّروه يف تلك الفرتة عىل غرار سان سيمون 

 Cabet وكابيه Fourrier وفوريي Saint Simon

أنهم داخل مجتمع رأساميل فعيل   ،Owen وأوين

ومل يقّروا برضورة إسقاط النظام برمته، بل بإمكانية 

إحداث الفارق عرب تأسيس ما ميكن تسميته بالُجُزر 

انشاء  مبعنى  القامئة.  املنظومة  محيط  أو  بحر  يف 

وحدات اشرتاكية داخل الجسم الرأساميل واملراهنة 

ككل  االجتامعي  الجسد  يف  وتوسعها  متّددها  عىل 

املهيمن.  االقتصادي  النظام  محّل  تدريجيا  لتحّل 

هذه الرؤية كانت محّل انتقاد االشرتاكيني العلميني 

الذين اعتربوها "اشرتاكية طوباوية" عىل حّد تعبري 

واالشرتاكية  العلمية  "االشرتاكية  كتابه  يف  إنجلز 

بني  الفكري  الرصاع  هذا  ولكن  الطوباوية"، 

نهاية  يف  أفرز  ما  التعبري، هو  إن صّح  املعسكرين 

لالقتصاد  أسست  التي  الكونية  املبادئ  املطاف 

االجتامعي.

مكّونات  ثالثة  عىل  االجتامعي  االقتصاد  ويتأسس 

هذا  أصل  تعترب  التي  التعاضديات  أّولها  رئيسيّة؛ 

باريس  كومونة  الحقا  استوعبتها  والتي  املفهوم، 

)1871( من خالل تسخري بعض الورشات التي تخىل 

عنها مالكوها وتحويلها اىل تعاضديات عاملية بعد 

ورسخ  ووحد صفوفها  تعويضات ألصحابها  تقديم 

تأسس  الذي  الدويل  التعاضدي  التحالف  مبادئها 

تخفيف  كبري يف  دور  له  كان  الذي  يف سنة 1895 

وصغار  الحرفيني  عىل  العامليتني  الحربني  تبعات 

الفالحني. املكّون الثاين ملفهوم االقتصاد االجتامعي 

هو التعاونيات، التي لعبت نفس الدور االجتامعي 

للتعاضديات خالل تلك الحقبة. يف البداية، نشأت 

التعاونيات عىل مستوى ضيّق وخصوصا يف الوسط 

التي  الجمعيات  فهو  الثالث  املكّون  أما  العاّميل. 

تأّسست يف البداية لإلحاطة بجرحى الحربني الذين 

كانت أعدادهم باملاليني إضافة إىل مساعدة الفئات 

الهشة إجتامعيا، لتتوّسع الحقا دائرة نشاطاتها إىل 

كّل املجاالت تقريبا.

م.ق: وأين مصطلح "التضامني" من كّل 

هذا؟

العنارص  أو  املكّونات  عن  نتحدث  كنا  عيىس:  بن 

تطور  ومع  الحقا،  االجتامعي.  لالقتصاد  التقليدية 

واالجتامعية  البيئية  الغايات  ذات  األنشطة 

املؤسسات  من  جديد  شكل  ظهر  واالقتصادية، 

ذات  تجارية  )رشكة  التجارية؛  الصبغة  ذات 

بالـ يسمى  ما  أو  ربحية(  وغري  اجتامعية  غاية 

تأخذ  جمعيات  وهي   .  Entreprenariat social

وقد  تجارية،  رشكات  صبغة  األحيان  أغلب  يف 

ظهرت باألساس يف الواليات املتحدة األمريكية. إذن 

يف  الكالسييك  الشكل  من  خروجا  يعترب  فالتضامن 

والتعاونيات  التعاضديات  االجتامعي عرب  االقتصاد 

صبغة  ذات  رشكات  نحو  واملرور  والجمعيات 

قانونية تجارية إمّنا بأهداف اجتامعية غري ربحية. 

فاالقتصاد التضامني يُعرف قبل كل يشء مبرشوعه 

االجتامعي وليس بشكله القانوين. 

ليتّخذ  االجتامعي  االقتصاد  مجال  توّسع  وهنا 

"التضامني".  مصطلح  إضافة  بعد  الحالية  تسميته 

عىل  الطرح  هذا  التونيس  القانون  استوعب  وقد 

سنة  يف  عليه  صادق  الذي  الفرنيس  نظريه  غرار 

طريقة  حول  واسعا  نقاشا  أثار  أن  بعد   ،2014

اعتبارها  وصّحة  التجارية  الرشكات  هذه  تصنيف 

مكّونا من مكّونات االقتصاد االجتامعي.

التسميات  عن  نتحدث  دمنا  ما  اإلشارة  وتجدر 

التضامني  االقتصاد  األوىل  كربى:  ثالث  هناك  أن 

تُعترب تونس  الذي  الفضاء األورويب  واالجتامعي يف 

املجتمعات  يف  الربحي  غري  االقتصاد  له،  امتداد 

أمريكا  يف  الشعبي  واالقتصاد  األنغلو-سكسونية 

الالتينية.

م.ق: لو أردنا تشريح فلسفة االقتصاد 

االجتماعي والتضامني، ما هي الفكرة 

المحورية التي يطرحها هذا المفهوم؟ 

بن عيىس: ُولد االقتصاد االجتامعي والتضامني من 

التي ولدتها  رحم األزمات االقتصادية واالجتامعية 

للرأساملية،  الدورية  )األزمات  الرأساملية  األنظمة 

التي كانت آخرها سنة 2008( وكإجابة عليها. 

يجمع هذا املفهوم يف أرقى تجلياته، بني مميزات 

)االقتصاد  املردودية  وأساسا  الخاص  القطاع 

كام  الفقر  يف  يستثمر  ال  والتضامني  االجتامعي 

الفقر(  القضاء عىل  يُرّوج، بل غايته األساسية هي 

العامة.  املصلحة  وأهمها  العام  القطاع  وركائز 

من  واملجتمع  باإلنسان  يضحي  الخاص  فالقطاع 

العام  والقطاع  األرباح،  أكرب قدر من  أجل تحقيق 

أما  اإلنسان،  أجل  من  الربحي  بالجانب  يضحي 

االقتصاد االجتامعي والتضامني فهو خلق منظومة 

اإلنسان والحفاظ عىل  جديدة أساسها تعزيز دور 

كرامته من دون إغفال أهمية املردودية يف النشاط 

االقتصادي ولكن بتسخريها لخدمة املجتمع.

 

المشروع الجديد 
بني على قراءة نقدية 

لتجربة بن صالح، 
والتي أخّلت بأهم 

عنصرين وهما 
الحرّية واالستقاللية.

االجتامعي  لالقتصاد  الكبري  العنوان  فإن  إذن، 

والتضامني هو "أنسنة" االقتصاد، ألن الدمار الذي 

عاشته اإلنسانية بدأ منذ ظهور امللكية الخاصة التي 

كانت بدورها سببا يف تشكيل الطبقات االجتامعية 

واستغالل اإلنسان لإلنسان تحت مسميات متغرية 

العرص  يف  واألجري  املالك  وآخرها  العصور  عرب 
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الحديث. هذه الحالة ولّدت أزمات دورية ونزاعات 

االجتامعي  االقتصاد  دور  يكمن  وهنا  وحروبا؛ 

والتضامني يف رسم خط العودة نحو الفطرة. 

م.ق: كيف يقدم االقتصاد االجتماعي 

والتضامني نفسه كبديل أو خط ثالث؟ وهل 

يصح أن نعتبره منواال إنتاجيا متمايزا عن 

نظيريه في القطاعين العام والخاص؟

بن عيىس: يسعى هذا املفهوم إىل إيجاد تالزم بني 

يجب  فاالقتصاد  واالجتامعي.  االقتصادي  البعدين 

أن يكون يف خدمة املجتمع. وهو ما يحتّم ارتكازه 

خط  ترسم  التي  الخاصة  املبادئ  من  جملة  عىل 

تباين واضح مع القطاع العمومي )رأساملية الدولة( 

والقطاع الخاص )رأساملية الخواص(. 

إليها  أرشت  أن  سبق  والتي  األوىل  اإلرتكاز  نقطة 

املال. فوفق فلسفة  اإلنسان عىل رأس  أولوية  هي 

االقتصاد االجتامعي والتضامني، املال عنرص أسايس، 

ولكن كوسيلة وليس كغاية. فعىل عكس املنظومة 

هدفا  الربحية  اعتبار  عىل  تقوم  التي  الرأساملية 

ومعيارا للنجاح ولو أدى ذلك إىل التضحية بكرامة 

القانون،  عىل  والتحايل  البيئية  والسالمة  العاملني 

إىل  يهدف  للمؤسسة  املالية  املردودية  تطوير  فإن 

يستفيد  أن  آخر،  مبعنى  اإلنسان.  سعادة  تحقيق 

يف  حاجياته  يلبي  مبا  اإلستثامر  عائدات  من  الفرد 

وضمن  املجموعة  إطار  يف  ولكن  الكريم  العيش 

املؤسسة  استمرارية  يضمن  متكامل  مرشوع 

وظروف العمل الالئق. وهذه النقطة بالذات تحيلنا 

عن  كليّا  تختلف  التي  املرابيح  تقسيم  آلية  إىل 

الخاص  فالقانون  التجارية.  املؤسسات  يف  نظريتها 

الهياكل  يلزم  والتضامني  االجتامعي  باإلقتصاد 

 15% نسبة  بتخصيص  تحته  املنضوية  واملؤسسات 

أن  إىل  وجوبية  احتياطات  شكل  يف  العائدات  من 

املعنية.  املؤسسة  مال  رأس  %من   50 نسبة  تبلغ 

كحد  الفواضل  من   5% نسبة  تخصيص  يتم  كام 

ثّم  والبيئية،  والثقافية  االجتامعية  لألنشطة  أقىص 

يتم توزيع املتبقي من الفواضل يف حدود نسبة ال 

أّما ما زاد  العامة.  تتجاوز %25 بقرار من الجلسة 

عىل ذلك، فيتم توجيهه نحو تنمية أنشطة املؤسسة 

وتطويرها أو املساهمة يف بعث مؤسسات جديدة 

يف إطار االقتصاد االجتامعي والتضامني.

االجتامعية  باملسؤولية  الثانية  النقطة  وتتعلّق 

الرأساملية  املنظومة  يف  تتنزّل  والتي  للمؤسسات، 

يف سياق عقلنة أداء رأس املال. بينام ال نحتاج إىل 

قرارات ردعية للتأكيد عىل هذه الضامنات األساسية 

ألنها تعترب روح االقتصاد االجتامعي والتضامني.

أّما املبدأ الثالث، فهو يتمحور حول آلية الحوكمة. 

الرشكات  أو  املؤسسات  صلب  القرار  يعود  إذ 

يف  األكرب  النصيب  صاحب  إىل  التقليدية  التجارية 

ملكية رأس املال، يف حني يختلف األمر وفق فسلفة 

تتساوى  حيث  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد 

حجم  أو  األسهم  قيمة  عن  النظر  بغّض  األصوات 

امللكية، ويخضع القرار إىل معيار الحّجة. 

م.ق: لعب االتحاد العام التونسي للشغل دورا 

محوريا في صياغة مالمح القانون المتعلق 

باالقتصاد االجتماعي والتضامني، واصطدم 

بتباين في الرؤى مع النسخة الحكومية قبل أن 

تتم المصادقة عليه في 17 جوان 2020، فما هي 

أبرز التحفظات حول هذه النسخة النهائية؟

بن عيىس: أهم مؤاخذاتنا تتعلق مبضمون القانون. 

شكل  يف  الشعب  نّواب  مجلس  يف  متريره  تّم  فقد 

بأن  طالب  الذي  طرحنا  عكس  عىل  عادّي  قانون 

يكون  وليك  علويته  لضامن  أساسيا  قانونا  يكون 

نّصا مرجعيا ملزما لجميع مكّونات النسيج الخاص 

باالقتصاد االجتامعي والتضامني. 

هذا وتغافل الفصل 4 من القانون املتعلق باملبادئ 

عن ذكر مبدأ مدنية الدولة واملواطنة وعدم التمييز 

جاء يف  كام  فئوية  أو  دينية  أو  أسس جنسية  عىل 

التونيس للشغل وهي نقطة  العام  االتحاد  مرشوع 

أساسية كانت لتلعب دور صامم األمان ضد توظيف 

مكّونات االقتصاد االجتامعي والتضامني يف مصالح 

فئوية أو عقائدية أو سياسية ضيّقة.

مبدأ  بتكريس  فتتعلّق  األهم  املؤاخذات  أما 

االستقاللية عن الدولة.

م.ق: بخصوص هذا المحور بالذات، إلى أي 

مدى يكّرس القانون الجديد مبدأ استقاللية 

االقتصاد اإلجتماعي والتضامني عن الدولة؟

االستقاللية عىل  مبدأ  تّم خرق  لألسف  بن عيىس: 

مستوى ثالث نقاط. تتعلّق األوىل بعالمة االقتصاد 

الدخول  تأشرية  تعترب  والتي  والتضامني  االجتامعي 

إىل هذا القطاع. إذ ال ينص مرشوع االتحاد عىل هذه 

النقطة، حيث صنف مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني ضمن فئتني؛ مؤسسات منخرطة بشكل 

طبيعي  )par  nature(  وآيل يف منظومة االقتصاد 

األساسية  القوانني  ألن  نظرا  والتضامني  االجتامعي 

)التعاونيات  املبادئ  نفس  عىل  تنص  تنظمها  التي 

والرشكات  التعاونية  الصبغة  ذات  التأمني  ورشكات 

والتعاضديات  الفالحية  للخدمات  التعاونية 

الفالحي...(  لإلنتاج  التعاضدية  والوحدات 

  )par option( اختياريا  منخرطة  ومؤسسات 

التجارية  الرشكات  )باستثناء  التجارية  كالرشكات 

الناشطة يف قطاعات الصحة والتعليم والنقل( والتي 

تستجيب لرشطي الغاية االجتامعية للنشاط وإعادة 

استثامر األرباح يف حدود الثلثني عىل األقل يف مجال 

العالمة  التنصيص عىل هذه  االجتامعي.  موضوعها 

من  األوىل  فالفئة  وعملية.  مبدئية  اشكاليات  يثري 

املؤسسات ال تحتاج أصالً إىل عالمة باعتبار طبيعة 

وقد  والتضامني.  واالجتامعي  االقتصادي  نشاطها 

املانحة  والجهة  العالمة  منح  رشوط  القانون  أحال 

بأمر حكومي من دون أن يوضح ماهيتها بالتحديد. 

يف  اإلخالل  تدارك هذا  وقع  لكن من حسن حظنا 

مرشوع األمر الحكومي املعروض عىل آخر مجلس 

شخصيا  شاركت  والذي  املتخلية  للحكومة  وزاري 

وسحب  إسناد  "لجنة  إحداث  تم  فقد  صياغته.  يف 

والتضامني"  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسة  عالمة 

للتكوين  الجهوية  اإلدارات  كل  مستوى  عىل 

املهني والتشغيل يرأسها ممثل عن وزارة التشغيل 

وترتكب من ممثلني عن املنظامت الوطنية الكربى 

الفالحة  واتحاد  األعراف  واتحاد  الشغل  )اتحاد 

واتحاد املرأة( وعن مؤسسات االقتصاد االجتامعي 

والتضامني. كام نص مرشوع األمر عىل منح العالمة 

التعاونية  الرشكات  ذلك  يف  مبا  للتعاضديات  آليا 

للخدمات الفالحية ومجامع التنمية يف قطاع الفالحة 

والصيد البحري والجمعيات التعاونيات وجمعيات 

الصبغة  ذات  التأمني  ورشكات  الصغري  التمويل 

مدى  من  والتثبت  ملفاتها  دراسة  وبعد  التعاونية 

التزامها مببادئ االقتصاد االجتامعي والتضامني نصا 

وسلوكا بالنسبة اىل للجمعيات والرشكات وتجمعات 

املصالح االقتصادية. 

حوار العدد  



العدد 19،  نوفمبر 2020
30

 

غفل القانون عن ذكر 
مبدأ مدنية الدولة 

والمواطنة وعدم 
التميييز وتاليا عن 

وضع صمام أمان ضد 
التوظيف الفئوي أو 

السياسي.
وتتعلّق النقطة الثانية بالهيئة العمومية التي تتمتع 

واملالية  اإلدارية  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية 

باالقتصاد  املكلفة  الوزارة  إرشاف  تحت  وتعمل 

الهيكل  هذا  منح  تّم  فقد  والتضامني.  االجتامعي 

العمومي صالحيات ومهاّم واسعة كّنا نرى رضورة 

وفق  املنتخبة  الهياكل  اختصاصات  صلب  بقائها 

التونيس  العام  االتحاد  به  تقّدم  الذي  املرشوع 

للشغل، يك نتجنب إحكام سيطرة األجهزة اإلدارية 

عىل القطاع. 

وأخريا، تّم التنصيص عىل مبدأ االستقاللية يف التسيري 

مع  السياسية  واألحزاب  العمومية  السلط  تجاه 

خرقا  يعترب  ما  وهو  التعاونية.  الجمعيات  استثناء 

خطريا، إذ كان املطلوب عدم املساس من شمولية 

املبدأ وترك التعاونيات التي ال تلتزم مببدأي الحرية 

االجتامعي  االقتصاد  منظومة  خارج  واالستقاللية 

والتضامني. مع العلم أن تعاونيات أعوان وموظفي 

الوزارات  وموظفي  أعوان  تضم  العمومي  القطاع 

اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات 

والجامعات املحلية ويكون االنخراط فيها اختياريا 

مبقتىض  إحداثها  تم  التي  التعاونيات  باستثناء 

تعاونية  الديوانة،  أعوان  تعاونية  غرار  عىل  قوانني 

والسجون  األمـن  أعـوان  تعاونية  الوطني،  الجيش 

الوطني والحامية  الحرس  واإلصالح، تعاونية أعوان 

يصبح  الصنف  هذا  يف  القـضاة.  وتعاونية  املدنية 

النشيطني  األعوان  لكافة  بالنسبة  وجوبيّا  اإلنخراط 

وإختياريّا بالنـسبة لألعـوان املتقاعدين. هذا وتعهد 

إىل  قوانني  مبقتىض  أحدثت  التي  التعاونيات  إدارة 

رؤساء مجـالس إدارة يقع تعيينهم من قبل وزارات 

اإلرشاف.

حذف  يف  فتمثلت  نتوقعها،  مل  التي  املفاجأة  أما 

وإلحاق مصالحها  والتشغيل  املهني  التكوين  وزارة 

"اإلدماج  مسمى  تحت  والرياضة  الشباب  بوزارة 

املهني" ضمن هندسة الحكومة الجديدة. قرار اتخّذ 

دون مراعاة لحجمها وثقلها راهنا وال للمهام املوكلة 

لها مستقبال كجهة حكومية مكلفة مبلف االقتصاد 

االجتامعي والتضامني.

م.ق: مثلت قضية تمويل المشاريع 

المنضوية ضمن منظومة االقتصاد 

االجتماعي والتضامني نقطة نقاش محورية 

أثناء مسار صياغة هذا القانون. كيف تّم حل 

هذه المشكلة؟ وهل يمكن أن تكون البنوك 

التعاضدية حالّ ناجعا؟

الشعب عىل  نواب  لقد صادق مجلس  بن عيىس: 

االقتصاد  منظومة  بتمويل  املتعلقة  االحكام  أهم 

مرشوع  يف  جاءت  كام  والتضامني  االجتامعي 

االتحاد العام التونيس للشغل، وأهمها إحداث بنك 

اىل  يستند  منوذجي  أسايس  نظام  وفق  تعاضدي 

االستقاللية  أن  إذ  للتعاضد.  العام  األسايس  القانون 

املالية،  املوارد  غابت  وإذا  املال.  مدخلها  الحقيقية 

فإن القطاع سيظّل رهني سياسات واختيارات البنوك 

التجارية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن لتونس تجربة 

ناجحة يف هذا السياق تتمثّل يف بنك الشعب1 الذي 

تّم تأسيسه سنة 1957 من قبل املنظّمة الشغيلة2. 

هذا  يكن  مل  حوله،  الخاطئ  التصّور  عكس  وعىل 

من  متأتيا  ماله  رأس  كان  بل  عموميا،  املرصف 

مساهامت األطراف املكّونة لهذا القطاع عىل غرار 

العامل والحرفيني والفالحني.  

زمنيا  حيّزا  سيحتاج  التعاضدية  البنوك  متويل  وألن 

القانون  التنصيص يف  تّم  يرتاوح بني 3 و5 سنوات، 

تفاضلية  بصفة  متويل  خطوط  فتح  عىل  الجديد 

االقتصاد  مؤسسات  لفائدة  املالية  املؤسسات  لدى 

االجتامعي والتضامني وتخصيص نسبة من الطلبات 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  لفائدة  العمومية 

حسب  ومالية  جبائية  امتيازات  ومنح  والتضامني 

صنف املؤسسة وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة 

بإجراءات  اإلجراءات  هذه  تعزيز  وتم  االنتصاب. 

أخرى لفائدة القطاع تتمثل يف تركيز وتطوير منصات 

خاصة باالقتصاد االجتامعي والتضامني وآلية ضامن 

إىل ضامن  تهدف  فيه  املنخرطة  املؤسسات  لفائدة 

خاصة  املسندة  التمويالت  أصناف  وكافة  القروض 

من قبل الجهاز البنيك وغريه من مؤسسات التمويل.

م.ق: يرتبط االقتصاد االجتماعي والتضامني 

عضويا بالحكم المحلّي. فما مدى قدرته 

على التأقلم مع الخصوصيات االقتصادية 

واالجتماعية المحلية؟ وهل تبدو منظومة 

الحكم المحلي جاهزة لإلنفتاح على هذه 

التجربة؟

املحلية  التنمية  املشرتك بني  القاسم  إّن  بن عيىس: 

يسمى  ما  هو  والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد 

باقتصاد القرب أي تلك املشاريع التي تتبلور وفق 

الحاجيات املحلية التي ال تكون مسقطة من املركز. 

املرشوع.  هذا  لرتجمة  البلديات  دور  يأيت  وهنا 

متّت  التي  املحلية  الجامعات  مجلة  نّصت  وقد 

العبارة عىل  املصادقة عليها يف سنة 2018 برصيح 

االجتامعي  االقتصاد  لصالح مشاريع  املالية  التعبئة 

إطار  يف  وذلك  و110   109 الفصلني  يف  والتضامني 

سنة  حدود  وإىل  لكن  الطرفني.  بني  مربمة  عقود 

مالية  اعتامدات  برمجة  يف  التفكري  يتم  مل   2019

واالجتامعي  التضامني  االقتصاد  مؤسسات  لتمويل 

طاملا أنه ال يوجد قانون ينظم عملها. واليوم أصبح 

االتجاه  يف  تسري  واألمور  جاهزا  الترشيعي  النص 

الصائب عىل املستوى القانوين. 

أن  بّد  فال  الجاهزية،  حول  سؤالك  بخصوص  أما 

بجائحة  املرتبطة  االستثنائية  الظروف  بأن  نقّر 

تم  إذ  التجربة.  تدشني  بإمكانية  عصفت  كورونا 

رصف معظم اإلعتامدات لتغطية األجور والنفقات 

الطارئة الخاصة مبقاومة تفيش فريوس كورونا. لذلك 

تّم تأجيل املشاريع التنموية ذات العالقة مبؤسسات 

 ،2021 سنة  إىل  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

والتي ستنطلق بالحد األدىن من التكلفة واملصاريف 

الوباء  لهذا  االقتصادية  االرتدادات  ألن  والتمويل 

ستمتّد لسنوات الحقة.

املنظومة ما يزال طويال.  كام أن مسار تركيز هذه 

فعىل صعيد ترسيخ مسار الالمركزية، يتطلب األمر 

27 سنة لتحقيق األهداف املرجوة، كام مل يتّم بعد 

االجتامعي  باالقتصاد  الخاصة  املؤسسات  كّل  بعث 

االجتامعي  لالقتصاد  األعىل  كاملركز  والتضامني 

والتضامني والذي ال ميكن أن يُبعث إال بعد تأسيس 

الهيئة العمومية.

تّم خرق مبدأ 
االستقاللية في 3 

نقاط: تيأشيرة دخول 
للقطاع، تركيبة 

الهيئة العمومية 
الناظمة واستثناء 

الجمعيات التعاونية 
من المبدأ.

هذا ويعاين الجانب الترشيعي من بعض النقائص، 

الترشيعات  يف  والنظر  الرتتيبية  األوامر  كإمتام 

 18 يف  املؤرخ  العيل  األمر  غرار  عىل  الخصوصية 

التعاونية،  بالجمعيات  املتعلق   1954 فيفري 

ومراجعة النصوص التي تهم املكونات التي تنشط 

الفضاء  مع  جميعها  لتتأقلم  الفالحي،  القطاع  يف 

االجتامعي  االقتصاد  أسسه  الذي  الجديد  القانوين 

والتضامني. لكن ال يجب يف ذات الوقت التبخيس 

من قيمة ما أنجز، عىل غرار اقتالع اإلعرتاف السيايس 

يف  القانوين  املستوى  عىل  وتأسيسه  القطاع  بهذا 

انتظار استكامل الخطوات الالحقة. 

م.ق: عاشت البالد في ستينيات القرن 

الماضي تجربة مؤلمة مع التعاضد انتهت 

إلى الفشل وسجن ونفي مهندسها الحقا. ما 

الذي قد يجعل من اآلتي متميزا ومتمايزا 

عن تجربة أحمد بن صالح؟ 

الجديد بني عىل أساس قراءة  بن عيىس: املرشوع 

بأهم  أخلّت  والتي  صالح،  بن  لتجربة  نقدية 

انتهجت  فقد  واالستقاللية.  الحريّة  وهام  عنرصين 

إجباريا  اإلنخراط  ليصبح  تسلطية  سياسة  الدولة 

هذا  مع  الفرق  يكمن  وهنا  التعاضد.  منظومة  يف 

االقتصاد  تجربة  تجديد  فطلب  الجديد.  القانون 

يُفرض  مل  تأسيسه  وإعادة  والتضامني  االجتامعي 

من  املبادرة  نبعت  بل  الدولة  مؤسسات  قبل  من 

التونيس  العام  واالتحاد  املدين  املجتمع  منظامت 

القطاع  وأصحاب  املواطنون  فيها  وانخرط  للشغل 

واملعنيون باألمر. هذا التغيري الجذري عىل مستوى 

تصدر  والتي  املشاريع  هذه  ملثل  التقليدي  املسار 

التنفيذية  عادة عن السلطة الترشيعية أو السلطة 

هذه  بصالبة  أكرث  مؤمنني  يجعلنا  ما  هو  برأسيها، 

عن  انبثقت  ألنّها  النجاح  عىل  وقدرتها  التجربة 

رغبة قاعدية ووعي املترضرين من املنوال التنموي 

واختيارهم.

تأسس بنك الشعب من قبل االتحاد العام التونيس للشغل، سنة 1957 واضطلع . 1

بتمويل التعاضديات يف كل القطاعات، قبل حتى أن تتبنى الدولة التعاضد كمنهج 

تنموي رسمي. وانتهت تجربة بنك الشعب سنة 1966، وتم افتكاكه من قبل 

الدولة وتغيري اسمه إىل بنك الجنوب بعد سجن األمني العام لالتحاد العام التونيس 

للشغل الحبيب عاشور إثر ما يُعرف بقضيّة "البابور" التي تتمثل يف احرتاق الباخرة 

التابعة لرشكة إحياء جزر قرقنة التي كان الحبيب عاشور الرئيس املدير العام لها.

التسمية التي تطلق عىل االتحاد العام التونيس للشغل. 2

حوار العدد 
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تجارب ونشاطات تضامنية

منير حسين عن المنتدى التونسي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

_
واملالبس  النسيج  مجال  يف  العامالت  النساء  تتعرض 

واللوايت ميثلن %86 من إجاميل العاملني يف هذا القطاع، 

إىل العديد من االنتهاكات تحت تأثري منوذج التشغيل 

الهش الذي فرضه املنوال التنموي الحايل. وتصنف هذه 

االنتهاكات ضمن صنفني تحت غطاء ما يسمى مبرونة 

التشغيل، للتغطية عىل العنف االقتصادي املسلط عىل 

هذه الرشيحة من العامالت. 

االقتصادية  الحقوق  انتهاكات  األول  الصنف  يهّم 

واالجتامعية خالل املسار املهني واملقدر بحوايل عرشين 

والعالقات  العمل  ظروف  االنتهاكات  وتشمل  سنة 

الشغلية يف خرق واضح ملجلة الشغل واالتفاقية املشرتكة 

لقطاع النسيج واملالبس. وهذا ما بيّنته دراسة  أصدرها 

املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية سنة 

2014، ضّمت عينة من 28 مؤسسة صناعية مختصة يف 

أغلب  يف  جغرافيا  وموزعة  التصديرية  الخياطة  مجال 

التابعة لوالية املنستري و260 امرأة عاملة  املعتمديات 

يف قطاع النسيج وأساسا قطاع الخياطة. فقد بني البحث 

القطاع ميثلن  العامالت يف هذا  أن أكرث من %42 من 

املعيل الوحيد للعائلة التي تتكون يف املتوسط من أكرث 

الفردي  الدخل  مستوى  تدين  ويفاقم  أشخاص،   5 من 

يف هذا القطاع من أزمتهّن، حيث يبلغ متوّسط األجور 

حوايل 300 دينار شهريا. كام تُحرم %26 من العامالت 

بالتغطية  متتعهن  لعدم  نظرا  الصحية  التغطية  من 

االجتامعية يف انتهاك واضح للقوانني املعمول بها. ويف 

انخراطهن  بعدم  العامالت  تفاجأت  األحيان  من  كثري 

يف منظومة الضامن االجتامعي وهن عموما ال تتفطّن 

أّن  يلحظ  الشغليّة.  العالقة  انقطاع  بعد  إالّ  ذلك  إىل 

ينتمني  الجهة  تلك  القطاع يف  العامالت يف هذا  أغلب 

إىل أوساط اجتامعية فقرية ومتوسطة وهّن يف الغالب 

يعانني من تدين الظروف الصحية والغذائية والسكنية 

مام ينعكس عىل مردودهن يف العمل. 

االقتصادي  اإلقصاء  يف  فيتمثل  الثاين  الصنف  أما 

بعد  عادة  العامالت  له  تتعرض  الذي  واالجتامعي 

والقدرة  املردودية  تراجع  ذريعة  تحت  األربعني  سن 

االقتصادية  والصعوبات  الصحي  ووضعهن  التنافسية 

وغريها. وعادة ما يتم التخلص منهن بطريقتني: 

والتي  املدة  محددة  عقودهن  تجديد  عدم  األوىل، 

أرباع  ثالثة  حوايل  القانوين  إطارها  ضمن  تشتغل 

العمل  من  يطردن  حيث  القطاع  هذا  يف  العامالت 

بهدوء بعد سنوات طويلة من دون أن ميلكن الحق يف 

املطالبة بالتعويضات، كام توصد أمامهن أبواب املصانع 

بتعلة التقدم يف السن ووضعهن الصحي املرتدي. 

الثانية، وهي تهم العامالت املرتسامت ، وميثلن حوايل 

ربع العامالت يف هذا القطاع، حيث يتم التخلص منهن 

التعسفي،  والطرد  للمصانع  الفجايئ  الغلق  عن طريق 

ضامن  أجل  من  املحاكم  إىل  العامالت  فتلتجئ 

الشغل.  مجلة  عليها  نصت  التي  املرشوعة  حقوقهن 

إال  يحصلن  ال  ومعّقد،  طويل  قضايئ  مسار  بعد  لكن 

عىل املستحقات والتي يتكفل بها يف الغالب الصندوق 

يف  التفريط  يتم  بعدما  االجتامعي  للضامن  الوطني 

التخلص  طريقة  كانت  ومهام  األمثان.  بأرخص  املصنع 

النهائية ألغلب املشتغالت  النتيجة  العامالت، فإن  من 

يف هذا القطاع بعد عرشين سنة من العمل يف املعدل 

النساء  هي اإلقصاء االقتصادي )رفض املصانع تشغيل 

عادة بعد سن األربعني ( واإلقصاء االجتامعي )تتعرض 

النساء يف إثر الطرد إىل التفقري والتهميش ويحرمن من 

الظروف  بهن  وتدفع  واالجتامعية(.  الصحية  التغطية 

إىل الهشاشة االجتامعية.

العمل الهش في قطاع 
ية في  النسيج قضية مركز

المنتدى أنشطة 
للحقوق  التونيس  املنتدى  بادر  اإلطار،  هذا  ضمن 

تأسيسه  منذ  املنستري  فرع  واالجتامعية  االقتصادية 

قطاع  يف  العامالت  النساء  قضية  تبني  إىل   2012 يف 

النسيج واملالبس وذلك عرب انجاز الدراسات والبحوث 

واألرشطة الوثائقية لتوثيق االنتهاكات وهشاشة العمل 

التي يعانني منها أو من خالل اإلحاطة بهن وتوجيههن 

ومساندة نضالهن ومرافقتهن يف املحاكم ولدى صندوق 

الضامن االجتامعي وتنظيم حمالت املنارصة لقضاياهن 

الحقوق  النتهاكات  التصدي  الصحة،  يف  الحق  )حملة 

للمؤسسات(  الفجايئ  الغلق  واالجتامعية،  االقتصادية 

والضغط عىل األطراف املتداخلة يف هذا القطاع داخليا 

والتصدي  العمل  ظروف  تحسني  أجل  من  وخارجيا 

الحّد من  ذلك من  مّكن كل  لالنتهاكات وغريها. وقد 

الضحايا. وتدريجيا، تحّول  االستغالل وتحقيق مطالب 

فرع املنتدى باملنستري إىل مرجع يف هذا املجال، حيث 

للباحثني والناشطني واملرتبصني واملسؤولني  أصبح قبلة 

للتفاوض واالستئناس بتجربته يف هذا املجال. كام سعى 

املنتدى إىل تكوين النساء يف مجاالت أخرى للمساعدة 

عىل إعادة إدماجهن يف الدورة االقتصادية خاصة النساء 

اللوايت يعانني من األمراض املهنية حيث نظم املنتدى 

دورات تكوينية يف الحرف بفضلها تحصلت النساء عىل 

مؤهل مهني وشهادة حريف مام مكنهن من االستفادة 

من متويل بنك التضامن وفتح مشاريعهن الخاصة. كام 

عمل عىل تنظيم املعارض لتسويق منتوجاتهن. وضمن 

باالقتصاد  التعريف  إىل  املنتدى  بادر  التوجه،  هذا 

الطرد  ضحايا  النساء  لدى  والتضامني  االجتامعي 

خالل  من  فيه  االنخراط  عىل  وتشجيعهن  التعسفي 

بعث مشاريع تثمن خرباتهن التي راكمنها يف املصانع. 

من االحتجاج والمناصرة إلى 
طرح البدائل والحلول

طرح  الحلول،  تقديم  نحو  املساندة  منطق  لتجاوز 

لفائدة  للنسيج  تعاضدية صناعية  بعث  فكرة  املنتدى 

العامالت املسحات كبديل وحل عميل لواقع الهشاشة 

الذي أجربن عىل العيش فيه. وقد تزامن ذلك مع طرح 

قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني من قبل اإلتحاد 

نسبة  تخصيص  يقرتح  والذي  للشغل  التونيس  العام 

من الصفقات العمومية لفائدة مؤسسات هذا القطاع 

االقتصاد  مشاريع  لدعم  حقيقية  فرصة  ميثل  ما  وهو 

االجتامعي والتضامني. 

وفق  والفرز  والتنسيق  التكوين  من  مرحلة  وبعد 

مقاييس دقيقة )العمر، الحالة االجتامعية، االختصاص، 

الخربة...( تراعي األحقية واألهلية، تّم تجميع خمسني 

ترتاوح  نساء  منهن  من 90%  أكرث  ومنخرط،  منخرطة 

أعامرهن بني 40 و55 سنة، وجلّهن يعشن يف الوسط 

معتمديات قرص هالل وصيادة  لقرى ومدن  الحرضي 

جانفي   25 ويف  املنستري.  والية  من  املديوين  وقصيبة 

2020، تّم عقد الجلسة العامة التأسيسية ووقع االتفاق 

املصادقة  متّت  كام  املتضامنة"  "األيادي  تسميتها  عىل 

إدارتها من بني  وانتخاب مجلس  األسايس  قانونها  عىل 

طويلة  إدارية  إجراءات  وبعد  املتعاضدات.  النساء 

املنظمة  القوانني  افتقار  باعتبار  عديدة  وصعوبات 

اإلدارات  تكوين  ونقص  الصناعي  املجال  يف  للتعاضد 

للتعاضديات  معرفتهن  وعدم  والجهوية  املحلية 

إلمتام  الوزرات  إىل  التوجه  إىل  )اضطررنا  الصناعية 

يف  املؤسسة  هذه  تسجيل  وقع  القانونية(  اإلجراءات 

السجل الوطني للمؤسسات يف 6 مارس 2020 وبذلك 

أصبحت مؤسسة قانونية.

الخاّصة  اإلنتاج  سلسلة  آخر  يف  التعاضدية  متوقعت 

مّساحات  من  بالتنظيف  العالقة  ذات  باملنسوجات 

وفوط ومناديل وغريها. كام اختارت النساء املنخرطات 

يف هذه التعاضدية نظام املرونة يف اإلنتاج منذ البداية 

ليتالءم مع وضعهن العائيل والصحي. حيث ينجزن يف 

التعاضدية  وتقوم  اإلنتاج  مراحل  من  جزءا  منازلهن 

بالتسويق وتوفري املواد األولية التي يقع اقتناؤها من 

السوق املحلية. ونظرا لتفيش وباء كوفيد 19 يف تونس 

منذ بداية شهر مارس 2020، تأجلت عملية االنطالق. 

إالّ أنه وبعد رفع الحجر الصحي الذي دام لثالثة أشهر 

تقريبا، انطلقت التعاضدية يف رشاء مستلزمات العمل 

مراحل  أوىل  تبدأ  أن  وينتظر  ومعّدات  خام  مواد  من 

اإلنتاج والتسويق خالل شهر أكتوبر من سنة 2020.

 إذن، ميكن تعريف "األيادي املتضامنة "بكونها مرشوعا 

أو طوق نجاة لفائدة النساء ضحايا العنف االقتصادي 

التونيس  واالجتامعي  االقتصادي  الواقع  ولّده  الذي 

الدولة.  قبل  من  املعتمد  التنموي  املنوال  عن  الناتج 

وتكمن أهميته يف قدرته عىل توفري بديل للعمل الهش 

املرشوع  هذا  أّن  كام  فيه.  نشاطهّن  يزاولن  كّن  الذي 

واالستفادة  واالستدامة  االستمرارية  مقّومات  ميلك 

التزود  مستوى  عىل  املنطقة  يف  املتوفرة  الفرص  من 

الدورة  يف  واالندماج  املنتجات  وتسويق  الخام  باملواد 

بني  والتكاتف  التضامن  أن  يؤكد  مثال  االقتصادية. 

الفئات املترّضرة رضوريان من أجل التصدي لسياسات 

التهميش واإلقصاء واالستغالل. كام يسلّط الضوء عىل 

رضورة استغالل الفرص التي مينحها االقتصاد االجتامعي 

والتضامني كجزء من الحلول يف مواجهة البطالة والفقر 

والهشاشة االجتامعية.

المتضامنة":     "األيادي  تعاضدية 
النسيج  قطاع  في  االقتصادي  العنف  ضحايا  للنساء  نجاة  طوق 

إلنقاذ  تعاضديات 
ضحايا  النساء 

واإلقصاء  العنف 
االقتصادي:

تجارب بحث 
منظمات  من 

المدني المجتمع 

ال تقتصر معاناة النساء في تونس 

على العنف اللفظي أو الجسدي 

أو مظاهر التحّرش أو التنّمر، بل 

تمتّد إلى ما يمكن تسميته بالعنف 

االقتصادي الذي يمارس على 

النساء الباحثات عن منفذ إلى سوق 

الشغل أو العامالت في وحدات 

اإلنتاج الصناعية. حيث يمّثلن 

الفئة األكثر هشاشة وتضررا من بين 

مختلف الشرائح التي تكّون نسيج 

اليد العاملة النشيطة. وال تختلف 

أوجه اإلقصاء والضيم بين الوسط 

الحضري أو الريفي. فبين اإلضطهاد 

في مصانع النسيج وعمليات الطرد 

التعسفي، وبين غلق منافذ العمل 

على النساء المنتميات إلى فئات 

متدنية التعليم أو المتقدمات في 

السن في األرياف التونسية، بدعوى 

غياب الكفاءة أو محدودية القدرة 

على اإلنتاج، تتوّحد مآسيهن في ظّل 

المنظومة االقتصادية الراهنة التي 

ترتكز على معيار الربح واإلنتاجية 

بغض النظر عن البعد اإلنساني. 

من هذا المنطلق، تستعرض 

المفكرة القانونية في هذا الركن 

تجربتين لمنظّمتين من المجتمع 

المدني التونسي، في االستفادة 

من فلسفة ومميزات االقتصاد 

االجتماعي والتضامني إلعادة 

إدماج النساء ضحايا العنف 

االقتصادي في دورة اإلنتاج عبر 

خلق بدائل تضامنية تنتشلهن 

من دائرة التهميش وتمكّنهن من 

تجاوز اإلقصاء االقتصادي وخلق 

هياكل إنتاجية تعود عليهن بالربح 

االقتصادي المستّحق بعيدا عن 

منطق المساعدة والصدقة.

المحّرر

منشور  المتصل  المقال 
36 على الصفحة 
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الصعبة: التضامني  االقتصاد  مؤسسات  معادلة 

وعد جديد بأسس قديمة

لنئ متّـت املصادقة عىل القانون الخاص باالقتصاد االجتامعي والتضامني يف 17 جوان 2020، مرشّعا أبواب األمل يف قطاع بديل قد ميثل مخرجا من مأزق فشل املنوال التنموي السائد، إال أن هذا القانون الحديث مل 

يكون مبعزل عن إرث قانوين وتاريخي يعود لحقبة ستينيات القرن املنرصم، حني تبنت الدولة التعاضد كمنوال اقتصادي. تجربة خلّفت خالل السنوات الالحقة نسيجا متكامال من الهياكل واملؤسسات القامئة الذات 

والتي تجد نفسها منخرطة يف اإلطار الترشيعي الجديد ومحملة بارتدادات املايض. حيث أسست تجربة التعاضد وما بعدها، لبنية متكاملة من املؤسسات التعاضدية والتعاونية والجمعياتية التي واصلت مزاولة 

نشاطاتها حتى بعد قرب التجربة وسجن رّوادها ونفيهم. 

يف هذا السياق، ترّشح الرسوم البيانية التالية مختلف مكونات االقتصاد االجتامعي والتضامني ال فقط عىل صعيد البعد القانوين والرتاتيب والنصوص املنظمة لعملها، بل عىل مستوى واقعها الراهن اقتصاديا 

وماليا، مستعرضة مؤرشات مختلفة تفرّس يف جانب منها أسباب فشل التجربة السابقة وتعكس من جهة أخرى أفق قدرة هذه الهياكل عىل القيام باملهام املنوطة بها وحدودها. وإن كانت هذه األرقام واملعطيات 

تعري العقبات التي قد تعرتض التجربة الجديدة القدمية، فإن االمعان يف قراءتها وتفكيك أبعادها وداللتها ميثالن مفتاح الحّل لتجاوز ذكريات تجربة فاشلة ما تزال تلقي بضاللها عىل الوعي الجامعي للتونسيني 

والتونسيات الذين عارصوها. 

تجارب ونشاطات تضامنية
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األرض استرداد  أجل  من  قرن  مسيرة  جمنة؛  تجربة 
محمد سميح الباجي عكاز

_
التونسية تنتفض  بينام كانت شوارع معظم املدن 

عيل  بن  العابدين  زين  األسبق  الرئيس  حكم  ضد 

يف 12 جانفي 2011، وتزامنا مع وصول املظاهرات 

منطقة  يف  التونسية  العاصمة  قلب  إىل  مرّة  ألول 

يف  قبّيل  محافظة  يف  صغرية  بلدة  كانت  الباساج، 

يف  التاريخ.  مع  موعدا  ترضب  التونيس،  الجنوب 

تلك الليلة توّجه عرشات من أهايل جمنة ليسيطروا 

األمن  تراجع قوات  بعد  املعّمر/ستيل  عىل هنشري 

قاموا  من  بخلد  يُدر  مل  حركة  الجيش.  وانسحاب 

والتهميش  النسيان  غطاء  سرتفع  أنها  حينها  بها 

الذي استمر لعقود عن بلدتهم، لتدير الرقاب نحو 

إىل  الالحقة  السنوات  يف  ستتحّول  التي  واحتهم 

وعامال  والتشاريك  الذايت  التسيري  تجربة  يف  أيقونة 

االجتامعي  االقتصاد  إىل  االعتبار  إعادة  يف  ُملهام 

والتضامني كبديل تنموي ممكن.

2011؛ نهاية  12 جانفي 
معركة وبداية  مظلمة 

يف تلك الليلة، كان أهايل جمنة يجولون يف الواحة 

منهم  اغتصبتها  ألرض  حقيقينّي  كمالّك  مرّة  ألّول 

الحقا  منها  وحرمتهم  الفرنسية  االحتالل  قّوات 

دولة االستقالل. فقبل 89 سنة، وبالتحديد يف سنة 

1922 1، افتّكت السلطات االستعامرية ضيعة واد 

املالح )هنشري املعّمر/ستيل( ومنحتها إىل مستوطن 

فرنيس يدعى»Merillon 2« ، لتتوىل تسيريها الرشكة 

 "S.C.A.S.T" التونيس للجنوب  الفالحية  التجارية 

من  املُغتصبة  األرايض  إلدارة  الحقا  تأسست  التي 

التونسيني. ظلّت األمور عىل هذا النحو سنوات بعد 

الزراعي  الجالء  تاريخ  االستقالل سنة 1956، حتى 

استعيدت  الذي  األرض  أن  إالّ   .1964 ماي   12 يف 

بأمالك  إلحاقها  تّم  بل  تعد ألهلها،  املحتّل، مل  من 

هناك.  تعاضدية  وحدة  لرتكيز  استعدادا  الدولة3 

اكتتب4 الجمنيون يف الهنشري بقيمة 40 ألف دينار 

ووالية  )جمنة  حينها  قابس  وايل  مع  االتفاق  بعد 

قبيل كانت تتبع والية قابس إداريا وترابيا يف ذلك 

إىل  املبلغ  تحويل  اختارت  الدولة  أن  إالّ  الحني(، 

مساهامت يف مشاريع جهوية أرشفت عليها بنفسها 

حتى تاريخ تخيّل النظام آنذاك عن تجربة التعاضد 

وبداية حقبة اقتصادية جديدة يف بداية سبعينيات 

املعّمر/ هنشري  يُنتزع  أخرى،  ومرّة  املايض.  القرن 

قسا  فيه  فّوت  بعدما  األهايل  أيدي  من  ستيل 

مجلس الوصاية إىل رشكة ستيل التي تولّت إدارته 

فقد  مارس سنة 2002.  الثاين من شهر  إىل حدود 

اإلحياء  للخواص تحت غطاء "رشكات  تّم تسويغه 

الدولة  الفالحية" وذلك مبوجب عقد بني  والتنمية 

العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزير  يف  ممثلة 

ألف   14 مقابل  سنة،   15 ملّدة  إثنني  ومستثمرين 

دينار تقريبا سنويا. صفقة عكست طبيعة مرحلة 

بأرسها كان الفساد أبرز عناوينها والخصخصة أهم 

ففي  العامة.  املصلحة  حساب  عىل  وإن  مالمحها 

الوقت الذي كانت تدّر فيه 10800 نخلة ما يناهز 

املليون دينار سنويا من إنتاج التمور، كان نصيب 

الدولة ال يرقى إىل نسبة %1.5 من تلك األرباح.

استمّر الحال عىل ما هو عليه طيلة السنوات التسع 

الالحقة، حتّى مهّدت اللحظة الثورية التي عاشتها 

مظلمة  لرفع  الطريق   2011 سنة  شتاء  يف  البالد 

من  كغريها  ظلّت  التي  جمنة  بلدة  عن  تاريخية 

التنموية  الحسابات  خارج  والقرى  املدن  عرشات 

أيضا،  التاريخ  ذلك  أن  إالّ  املتعاقبة.  للحكومات 

إالّ  الواحة،  تلك  يف  جديدة  حقبة  فجر  مثّل  وإن 

أنه سيكون أيضا بداية الرصاع مع دولة ما بعد 14 

جانفي 2011، الراغبة يف مللمة سلطتها وسلطويتها 

التي بعرثتها جموع املحتّجني، تحت شعار الهيبة.

ية: هيبة الدولة  معركة الرمز
االحتجاجية؟ وعية  المشر أم 

خالل  البالد  شهدته  الذي  الثوري  للسياق  كان 

السنوات األربع الالحقة إضافة إىل موجة اإلغتياالت 

واالستحقاق االنتخايب يف أكتوبر 2014 أثر يف تأجيل 

معالجة ما حدث يف جمنة ليلة 12 جانفي 2011 

من  فسحة  املتعاقبة.  الحكومات  مختلف  لدى 

التنظّم ضمن جمعية  القرية  الزمن أتاحت ألهايل 

أسسوها لغرض تقنني إدارة هنشري املعّمر/ستيل يف 

فيفري 2011 واستغالل األرض بأشكال جديدة ذات 

السيايس  طابع تضامني تشاريك. لكن تغرّي املشهد 

الترشيعية  االنتخابات  يف  تونس  نداء  حزب  بفوز 

والرئاسية سنة 2014، وهو الذي رفع شعار "إعادة 

االنتخايب،  برنامجه  مرتكزات  كأحد  الدولة"  هيبة 

تجربة  ترسيخ  استطاعت  التي  سيجعل من جمنة 

ناجحة، املثل الرادع الذي كان يبحث عنه النظام.

لبيع  املوسمي  املوعد  من  تقريبا  أسبوعني  فقبل 

محصول التمور لواحة جمنة يف 18 سبتمرب 2016، 

والشؤون  الدولة  ألمالك  الدولة  كتابة  أصدرت 

التعاقد  لتحّذر من  العقارية، بالغا يف غرّة سبتمرب 

بشأن هذه الضيعة أو منتوجاتها، معتربة أن "ذلك 

التعاقد سيكون الغيا" ومذكّرة أن الضيعة املذكورة 

لجمعية  ال صفة  وأنه  الخاص  الدولة  مللك  راجعة 

فيها  الترصف  يف  لغريها  أو  جمنة  واحات  حامية 

بتتبع املرشفني عليها قضائيا. خطوة  تلّوح  قبل أن 

الدولة  ألمالك  كرشيد  مربوك  الدولة  كاتب  تالها 

والشؤون العقارية بتهديد مبارش ألعضاء الجمعية 

بأن السلطات الحكومية ستصادر املحصول السنوي 

لهنشري املعّمر/ستيل ومتنع انعقاد البتّة. 

كيلومرتا جنوب  بعد 538  املقابلة وعىل  الجهة  يف 

العاصمة، كان أهايل جمنة يعقدون اجتامعا شعبيا5  

حينها  بدت  التي  الدولة  كاتب  تهديدات  ملناقشة 

صارمة ومنذرة بعواقب مأساوية يف ظّل إجامع آراء 

األهايل عىل بيع املحصول ومواصلة إرشاف جمعية 

"باألساليب  الهنشري  تسيري  عىل  جمنة  واحات 

أو  للتفاهم،  مفتوحا  الباب  كان  طاملا  القانونية 

باألساليب الثورية إن اقتىض األمر"6. 

كان أهالي جمنة 
يجولون في الواحة 

ألّول مّرة كماّلك 
حقيقييّين ألرض 

اغتصبتها منهم 
قّوات االستعمار 

وحرمتهم منها دولة 
االستقالل

لكن جمنة مل تكن تستعد لهذه املواجهة منفردة، 

املنارصة  بحزام  تسميته  ميكن  ما  تكّون  حيث 

بالتزامن مع تطّور األحداث وتصاعد الجدل حول 

إعالن  بني  الفاصلة  األسابيع  خالل  القضية  هذه 

حلقة   .2016 أكتوبر   9 يف  وتنفيذها  البتة  تاريخ 

املنارصين التي توسعت شيئا فشيئا مفرزة ما سمي 

الوطنية لدعم جمنة، والتي ضمت  الحملة  حينها 

تجارب ونشاطات تضامنية
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الحراك  شباب  من  مختلفة  تشكيالت  صفوفها  يف 

إىل  إضافة  املدين،  املجتمع  ومنظامت  االجتامعي 

يف  املمثلة  السياسية  القوى  من  طيف  اصطفاف 

أن  استطاعت  القضية،  هذه  جانب  إىل  الربملان 

إىل  وتنقل معركتها  البلدة  تلك  الحصار عن  تكس 

مدارج املسح البلدي يف العاصمة تونس يف خطوة 

أفشلت أهم تكتيكات النظام واملتمثلة يف محارصة 

لعزل  الجبهات،  وتفكيك  الجهات  يف  االحتجاجات 

املؤثّر  السيايّس  املجال  خارج  الغضب  موجات 

التفاوض  إىل  االجتامعي عرب جرّه  الحراك  وإحباط 

الفئويّة  أو  القطاعيّة  واملطالب  الجزئيّات  حول 

الضيّقة. 

زخم جعل من يوم 9 أكتوبر محطّة فارقة يف مسار 

الرصاع الّذي يخوضه مواطنو جمنة حيث تّم بيع 

وبحضور  األهايل،  حامية  تحت  التمور  محصول 

قافلة مساندة قدمت من العاصمة وعدد من املدن 

والسياسيني  الحقوقيني  من  وفودا  حاملة  األخرى، 

وأعضاء من مجلس النواب وفنانني ونشطاء، وتحت 

التي مل تتدّخل يف لحظتها بشكل  أنظار السلطات 

مبارش بل اختارت أسلوب القمع الناعم خالل األيام 

التالية. حيث عمدت وزارة املالية الحقا إىل تجميد 

جمنة  واحات  حامية  لجمعية  البنكية  الحسابات 

إجراء   .2016 أكتوبر   23 يف  بالبتة  الفائز  والتاجر 

أسقطته محكمة االستئناف يف تونس بعد 8 أشهر 

اإللزام  بطاقة  بإلغاء  حكمها  أصدرت  حني  تقريبا، 

التجميد  ورفع  الجوادي7  سعيد  التاجر  حق  يف 

املالية وتحميل  الخطية  عىل حسابه، وإعفائه من 

جميع املصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات 

الدولة. لكن هذا القرار انعكس سلبا عىل محصول 

السنة الالحقة وأحال عرشات العاّمل عىل البطالة، 

وتجاوزت ارتداداته هنشري املعّمر/ستيل ليؤثّر عىل 

الجمعيّة يف مدينة جمنة. حيث ُحرمت  نشاطات 

البلدية  واملرافق  الخرييّة  والجمعيات  املدارس 

والصحيّة من عائدات محصول سنة 2016. ورغم 

الرهان  واصلوا  الذين  جمنة  أهايل  املظلمة، صمد 

الحزام  من  املؤازرة  وتواصلت  تجربتهم،  عىل 

الداعم لقضيتهم، ليتّم بيع املحصول يف 02 نوفمرب 

جمنة  واحات  حامية  جمعية  رعاية  تحت   2017

تجلّت  ثانية  محطّة  الدولة.  عن  ممثّلني  وبحضور 

من  ضمني  اعرتاف  اقتالع  يف  املرّة  هذه  رمزيتها 

الوضع  عودة  أو  التجربة  إنهاء  باستحالة  النظام 

بدأت  التاريخ،  ذلك  بعد   .2011 سنة  قبل  ما  إىل 

حّل  إليجاد  الطرفني  بني  املباحثات  من  سلسلة 

حّقها  وللجمعية  "الهيبة"  من  شيئا  للدولة  يحفظ 

يف استكامل املسار الذي بدأته ونجحت يف فرضه، 

إال أن هذا املسار مل يطل لتظّل األمور عىل ما هي 

جمع  لقاء  إثر   2020 جويلية   08 حدود  إىل  عليه 

غازي  العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزير  بني 

الشوايش والطاهر الطاهري رئيس جمعية "حامية 

ملف  معالجة  إلعادة  وأعضائها  جمنة"  واحات 

هنشري املعّمر/ستيل وإيجاد حّل لتسوية الوضعية 

صدور  إثر  عىل  نهائية  بصفة  للضيعة  العقارية 

قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني يف 17 جوان 

.2020

واحة بحجم دولة

االقتصادي  الوضع  عن  مبعزل  جمنة  بلدة  تكن  مل 

واالجتامعي البائس ملنطقة الجنوب الغريب التونيس 

االستقالل  بعد  ما  دولة  سياسات  خلّفته  الذي 

كانت  بداية سنة 2011،  التنموية. فمع  وخياراتها 

املرتبة  تحتل  جمنة  تتبعها  التي  قبيل  محافظة 

الجهات8 واملرتبة  األخرية )24( عىل مؤرش جاذبية 

نسبة  بلغت  الجهوية. كام  التنمية  14 عىل مؤرش 

الفقر  ونسبة   25.3% املحافظة  تلك  يف  البطالة 

ومل   18.7% فناهزت  األمية  نسبة  أما   ،18.5%

مرحلة  بلوغ  مواطنيها  من   10.1% سوى  يتمّكن 

البلدي،  العمل  مستوى  عىل  أما  العايل.  التعليم 

فحلّت بلديات قبيل ومن ضمنهم بلدية جمنة9 يف 

املرتبة 19 من إجاميل 24 عىل صعيد جودة ونجاعة 

الخدمات البلدية.

يف ظّل هذا الوضع ومع غياب الدولة، وعقم برامج 

املتعاقبة، نهضت جمعية حامية واحة  الحكومات 

جمنة بأعباء تحسني املناخ االقتصادي واالجتامعي 

هنشري  يف  املتمثّلة  الذاتية  مواردها  عرب  البلدة  يف 

املعّمر/ستيل بعد استعادته يف جانفي 2011. خالل 

جمعية  تكن  مل  التجربة10،  لبداية  األوىل  السنة 

الذاتيّة  املالية  املوارد  متتلك  جمنة  واحات  حامية 

لتمويل اإلنتاج، لذلك تّم االلتجاء إىل االقرتاض من 

ناهزت  قيمته  مبا  متور  وتاجرْي  املائيّة  الجمعيات 

142 ألف دينار. كام تّم تنظيم حملة تربّع بني أهايل 

جمنة كانت حصيلتها ما يقارب 34 ألف دينار. وقد 

ُوّجهت هذه املبالغ الستصالح األرض وإعادة تهيئة 

الالزمة.  والتجهيزات  املعّدات  ورشاء  الرّي  قنوات 

أما عائدات سنتي 2011 و2012 فقد غطّت بالكاد 

مصاريف اإلنتاج وتسديد ديون الجمعية.

لم تكن حالة جمنة 
لحظة رومنسية بل 

ارتكزت على قاعدة 
األرقام واإلنجازات

الحقيقية  اإلنطالق  نقطة  مثّلت   ،2014 سنة 

لنجاحات تجربة جمنة11. حيث ارتفعت العائدات 

معّدل  عند  التاريخ  ذلك  منذ  لتستقر  كبري  بشكل 

هذه   .2019 سنة  خريف  حتى  دينار  مليون   1.6

املداخيل تّم استغاللها بالكامل بعد طرح املصاريف 

وأجور العملة – الذين ارتفع عددهم من 40 عامال 

قارا سنة -2019لتنمية  إىل 152 عامال  سنة 2011 

الدولة  تقاعس  خلفه  الذي  الفراغ  وسّد  الجهة 

وتخليها عن دورها يف جميع املجاالت االقتصادية 

الرياضيّة  وحتّى  والصحيّة  واالجتامعية  والثقافية 

دينار خالل  مليون   1.726 تجاوزت  بقيمة جملية 

فقد  و2018.   2015 سنوات  بني  املمتدة  الفرتة 

يف  الجمعيات  لصالح  الدعم  مبالغ  قيمة  بلغت 

بينام  دينار،  ألف  أكرث من 119  املجال االجتامعي 

ناهزت يف املجال الريايض 554 ألف دينار عرب دعم 

وقبيل  جمنة  يف  القوى  وألعاب  الفروسية  جمعية 

الصعيد  عىل  أما  الشباب.  ودار  الرماية  ونادي 

لتحسني  املرصودة  املبالغ  بلغت  فقد  الرتبوي، 

واملدرسة  الثانوي  كاملعهد  التعليمية  املنشآت 

االبتدائية واإلدارة الجهوية للتعليم ومركز التكوين 

 321 يفوق  ما  ذهنيا  القارصين  ومركز  الفالحي 

لدعم  املوّجهة  املبالغ  اجاميل  بلغ  دينار. كام  ألف 

القطاع الصحّي 109.5 ألف دينار، رُصفت لتحسني 

ب  والتربّع  اسعاف  سيارة  واقتناء  املستوصف 

رسطان  عن  للكشف  آلة  القتناء  دينار  آالف   10

واحات  حامية  جمعية  تدّخل  شمل  كام  الثدي. 

جمنة املجال الثقايف، فقد تّم توزيع التربعات عىل 

هذا  يف  الناشطة  واملهرجانات  الجمعيات  مختلف 

أما  دينار.  ألف   52.8 تناهز  جمليّة  بقيمة  املجال 

املغطّى  البلدي  السوق  مرشوع  فيمثّل  إقتصاديّا، 

الذي ستعود مداخيله للبلدية، أحد أهم املشاريع 

االقتصاديّة بتكلفة تناهز 391.6 ألف دينار.

مجرّد  التعبري  جاز  إن  جمنة  حالة  تكن  مل  إذن، 

لحظة رومنسية التّف حولها الحاملون أو املؤمنون 

وقدرته  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  بجدوى 

عىل إحداث تغيري عىل الصعيد التنموي، بل ارتكزت 

واإلنجازات،  األرقام  قاعدة  عىل  التجربة  هذه 

لتلعب طيلة خمس سنوات دورا محوريا يف تحسني 

الجمعيايت وحتى  بلدة جمنة ودعم نسيجها  واقع 

مع  تخوض  كانت  التي  الحكومية  املؤسسات 

سلطتها املركزية حرب وجود. 

بعد االسترداد واقتالع 
االعتراف؛ جمنة وتحدي 

والتطوير الديمومة 

مل تكن عائدات بتّة سنة 2019 بذات املردود الذي 

واحات  حامية  جمعية  عىل  القامئون  عليه  تعّود 

مسّجال  دينار  مليون   1.3 تتجاوز  مل  فهي  جمنة. 

عائدات  عن  تقريبا  ب23.5%  يقّدر  انخفاضا 

التزاماتها  ما سينعكس سلبا عىل  سنة 2018 وهو 

الالحق.  الفالحي  املوسم  وتحضريات  االجتامعية 

وفيام أرجع رئيس الجمعية هذا الرتاجع إىل "إشاعة 

وإحجام  العنكبوتة12  أو  بالسداية  النخيل  مرض 

وكساد  للتجار  املوسمية  القروض  منح  عن  البنوك 

تجربة  أن  ينفي  ال  هذا  أن  إال  املحيل"13،  السوق 

جمنة وصلت إىل مفرتق طرق يفرض إيجاد أجوبة 

أمام  الصمود  عىل  وقدرتها  مصريها  عن  عاجلة 

مختلف اإلشكاليات، سواء كانت طبيعية أو مرتبطة 

بقواعد العالقة اإلنتاجية. فقد ظلّت عملية تسويق 

التقليدية  مساراتها  عىل  محافظة  جمنة  متور 

املتمثلة يف إنتاج املادة الفالحية وترصيفها يف شكل 

بتة يتوىل بعدها التاجر تجميع املحصول وتسويقه 

التعليب  أو  التحويل  قصد  جدد  مشرتين  نحو 

الجمعية يف أسفل ترتيب  والتصدير، وبذلك تبقى 

معزولة  وبؤرة  الواحة  عائدات  من  املستفيدين 

وسط آليات السوق الكالسيكية.

ورغم أن هذه النقطة بالذات كانت ماثلة يف أذهان 

لسنة  تقريرهم  خالل  من  التجربة  عىل  املرشفني 

2018، حني تعهدوا بجملة من املشاريع املستقبلية 

منتجات  تحويل  متور،  معمل  إنجاز  تتمحور حول 

مقوى  ورق  علب  معمل  إنشاء  وتصنيعها،  التمر 

إىل  إضافة  التمور،  صابة  لحامية  بالستيك  ومعمل 

تويل عملية الجني والخزن، إال أن هذه الطموحات 

تصطدم بواقع التوازنات املالية للجمعية والتزاماتها 

االجتامعية خصوصا مع حجم املصاريف التي ميكن 

ملختلف  االجتامعية"  "املساعدات  ضمن  تبويبها 

والتي  البلدة،  يف  الناشطة  والجمعيات  املؤسسات 

تستنزف تقريبا نصف مداخيل الواحة. 

املناخ  مالءمة  مبدى  الثانية  النقطة  وتتعلّق 

عىل  وقدرته  املحيل  واالجتامعي  االقتصادي 

نسيج  لتأسيس  الصلبة  األرضية  وتوفري  استيعاب 

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  من 

التي تتكامل فيام بينها ضمن حلقة مرتابطة تلبّي 

حاجيات عملية اإلنتاج والتسويق. خصوصا يف ظّل 

دعم  يف  املحلية  للجامعات  واملهم  الحاسم  الدور 

وتعبئة االعتامدات املالية لفائدة مشاريع االقتصاد 

بلدية  وضع  ميثّل  وهنا  والتضامني.  االجتامعي 

تطوير  أمام  أساسيا  عائقا  املثال  سبيل  عىل  جمنة 

البلدة.  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  تجربة 

حيث تعاين من عجز مايل ناهز 503 ألف دينار14 

من  استعراضه  سلف  ما  إىل  إضافة   ،2019 سنة 

مؤرشات تعكس واقع املحافظة ككل عىل املستوى 

االقتصادي واالجتامعي.

إذن، وإن نجحت جمعية حامية واحات جمنة يف 

اختبار النجاعة واقتلعت اعرتاف النظام ولكنها بعد 

خمس سنوات، تجد نفسها أمام تحّد جديد يتعلّق 

بسؤال الدميومة والقدرة عىل االستمرارية واإلنتقال 

من بؤرة أو جزيرة معزولة إىل مكّون ضمن نسيج 

متكامل من هياكل االقتصاد االجتامعي والتضامني 

بعالقات إنتاج جديدة تسمح بأن يتحّول االقتصاد 

االجتامعي من مجرّد متنّفس أو تجارب رائدة إىل 

رافد تنموي أسايس.
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اسمهان بن طالب و سلــوى كّنــو 
السبيعــي

النساء  جمعية  أنشطة  عىل  البحثي  الطابع  يغلب 

وتوّسع  تدّعم  وقد  التنمية.  حول  للبحث  التونسيات 

مختلف  ليشمل   2011 سنة  بعد  الجمعية  نشاط 

وذلك  امليداين،  العمل  نحو  أكرث  ويتوجه  الجهات، 

ما  الجمعية عليه منذ  الذي دأبت  املنهج  ضمن نفس 

"رؤية  عىل  التدخل  يرتكز  بحيث  قرن،  الربع  يفوق 

هذا  وضمن  والدراسات.  البحوث  عىل  تعتمد  علمية" 

االقتصاد  مسألة  عىل  الجمعية  عمل  كان  السياق، 

الجمعية  طّورت  الثورة  فبعد  والتضامني.  االجتامعي 

تدخل  وبلورة طرق  إرساء  لتساهم يف  وركّزته  نشاطها 

ناجحة وناجعة لإلدماج االقتصادي واالجتامعي للنساء 

والشباب املهددين بالتهميش.

وبناء عىل ما آلت إليه األوضاع االقتصادية واالجتامعية 

يف تونس، وأمام محدودية املنوال التنموّي وعجزه عن 

االستجابة لتطلعات واستحقاقات الشباب والنساء سيام 

يف الجهات، وبناء كذلك عىل نتائج التجارب التي بيّنت 

نجاح االقتصاد االجتامعي والتضامني يف بعث الوظائف 

الالئقة والحفاظ  عليها، وخلق الرثوة، والحد من عدم 

خاضت   ، املحلية  التنمية  وتعزيز  االجتامعية  املساواة 

مبادرات  وتأطري  دعم  خالل  من  التجربة  الجمعية 

اقتصاد اجتامعي وتضامني شملت النساء ضحايا العنف 

وعامالت املنازل ونساء من الحي الشعبي املسمى غزالة 

والية بنزرت.

المعتمــدة المنهجيــة 
للبحث  التونسيات  النساء  جمعية  قناعة  من  انطالقا 

حول التنمية بإخفاق التجارب التنمية املسقطة وبفشل 

العالقات العمودية، يف مقابل أهمية املقاربة التشاركية 

القامئة عىل عالقات تفاعلية أفقية، كان إميانهم بأن كل 

شخص معني يف عملية التنمية له صفة مشارك وليس 

الفعلية  املشاركة  يف  الحق  له  وبالتايل  مستفيد  مجرد 

يف كل مراحل الربامج واملشاريع واألنشطة املعني بها؛ 

واألهداف  للرؤى  وبلورة  لالحتياجات  تشخيص  من 

وعمليات اإلنجاز واملتابعة والتقييم والتعديل إىل حني 

فإن  لذا  واستدامتها.  املتوقعة  النتائج  تحقيق  ضامن 

املشاركة  لضامن  األشخاص  عىل  أساسا  انصّب  العمل 

يف  تُكّون  التي  املؤسسات  أن  فكرة  ولرتسيخ  الفاعلة، 

إطار االقتصاد االجتامعي والتضامني هي مرشوع حياة 

يجب العمل واملثابرة من أجل ضامن نجاحه ودميومته، 

وعىل هذا األساس كان عملنا عىل عديد الواجهات.

رأس المال البشري
بالعودة إىل السامت التي سبق ذكرها آنفا، تّم الرتكيز 

من ناحية عىل دعم الثقة يف النفس والشعور باالعتزاز 

عىل  العمل  تّم  كام  النساء.  الذات يف صفوف  وإثبات 

الجانب التوعوي فيام يتعلق بالحق يف العمل والعمل 

العمل،  وساعات  واألجر،  املهنية،  كالسالمة  الالئق 

والعنف االقتصادي، والتحرش.

من ناحية أخرى، أولت الجمعية اهتامما كبريا لرتسيخ 

فكرة العمل يف شكل مجموعات/فرق، خاصة مع غياب 

روح املجموعة لدى العديد من املشاركات، حيث تطغى 

العائلية، يف  الصغرى  املشاريع  أو  الفردي  العمل  فكرة 

حني أن االقتصاد االجتامعي والتضامني يقوم عىل عمل 

املجموعات. ومن هنا كان ال بد لها من العمل املكثف 

تقسيم  التواصل،  حول  التكوينية  الدورات  تنظيم  عرب 

تنمية  أجل  من  املرشوع(  )أثناء سري  واملتابعة  األدوار، 

روح املجموعة ومتاسك الفريق وترسيخ فكرة العمل مع 

اآلخرين بطريقة تضامنية من خالل املساهمة يف عمل 

الفريق عرب األفكار واملقرتحات وبذل الجهد.

تم إنشاء تعاضدية 
"إيديات" للنساء 

العامالت في المنازل
من ناحية ثالثة، كان للتكوين ذي الطابع املهني أهمية 

التكوينية  الورشات  عديد  الجمعية  وفّرت  فقد  كبرية. 

لدعم الكفاءة والقدرة املهنية للنساء والشباب آخذين 

وداعمني  السوق  ومتطلبات  ميوالتهن  االعتبار  بعني 

لكفاءاتهن املهنية. 

التمويـــل
كان  البرشي،  املال  الرأس  عىل  العمل  مع  بالتوازي 

هناك سعي حثيث من طرف الجمعية من أجل توفري 

التمويل. ويف هذا السياق تّم اإلتصال برشكائها من أجل 

وأهدافها  بأنشطتها  والتعريف  املؤسسات  فكرة  طرح 

والحصول عىل التمويل، وقد كلّلت تلك الجهود بالنجاح 

وتم توفري التمويالت الالزمة.

التســويــق  

بنّي واقع املشاريع الصغرى عموما محدوديتها وفشلها 

والخدمات.    املنتوج  وبيع  التسويق  صعوبات  نتيجة 

لذا، وأمام قلة الخربة وغيابها يف أحيان كثرية ومحدودية 

العالقات بالنسبة للمشاركات واملشاركني، فإن الجمعية 

املجال  هذا  يف  القدرات  ودعم  التكوين  عىل  تعمل 

)التجارة اإللكرتونية( وكذلك عىل إيجاد وخلق "مسلك 

تسويقي" قصري يوفر هامشا ربحيا معقوال. 

االقتصاد  أنشطة  اختيار 
والتضامني:  االجتماعي 

السياق  وتأثير  المتغيرات 
عملت الجمعية عىل ترسيخ أنشطة تضمن بها النجاح 

املنتوج  مستوى  عىل  التميّز  عن  وتبحث  والدميومة 

والخدمات. ولنئ بدت األنشطة صلب املؤسسات التي 

ساهمت الجمعية يف بعثها، يف إطار االقتصاد االجتامعي 

بالنساء  ومتصلة  "تقليدية"  ظاهرها  يف  والتضامني، 

الحلويات  االجتامعية، كصنع  املعايري  كام هو سائد يف 

املعتمد  والتميش  العام  للسياق  فإن  املنزلية،  واألعامل 

تبني  ويف  التوجه  هذا  يف  دوراً  التشاركية  عىل  القائم 

أنشطة دون غريها.

السن  ملتغري  فإن  العنف،  ضحايا  للنساء  فبالنسبة 

يف  هاّما  دورا  وامليوالت،  واملهنية  العلمية  واملؤهالت 

أن  إذ  غريها.  دون  أنشطة  التكوين صلب  العمل عىل 

املهارات  أو بعض  املعرفة  النساء لهن  نسبة هامة من 

التعليمي  املستوى  أن  كام  بعينه.  مبجال  املتصلة 

املحدود للغالبية منهن، يحول دون تكوينهن مهنيا يف 

املعرفة والدراسة  اختصاصات تستوجب حدا أدىن من 

السن(  يف  )التقدم  السن  عامل  ميثل  كام  واملهنية، 

بالنسبة ملجموعة من النساء عقبة إضافية. لذلك فهن 

يحبذن  وميوالتهن  وسنهن  استعدادهن  بحكم  إجامال 

أساسا يف عالقة  تعّودن عليها وهي  العمل يف مجاالت 

مبجال الطبخ. 

حول  للبحث  التونسيات  النساء  جمعية  قامت  وقد 

إىل  بتوجيههن  وقاموا  امليوالت،  هذه  باحرتام  التنمية 

أساسا  السوق، وهي  ومتطلبات  تتامىش  "اختصاصات" 

بالسكر  أو  السكر  قليلة  كالحلويات  صحية  ُمنتجات 

الغلوتان  من  الخالية  والحلويات  )التمور(  الطبيعي 

ومنتجات الحبوب الكاملة. باحثات يف مجمل األحوال 

بحيث  والتميّز،  اإلضافة  عن  األنشطة  اختالف  وعىل 

يبتعد املنتوج عن التقليدي والسائد يف السوق، وهو ما 

يعترب من وجهة نظر الجمعية إحدى ضامنات النجاح 

والدميومة. 

من ناحية أخرى، يلعب متغري االنتامء الجغرايف دورا يف 

تبني أنشطة دون غريها؛ من ذلك أن تجربة الجمعية يف 

غزالة من والية بنزرت أخذت بعني االعتبار خصوصية 

أن  فباعتبار  املشاركات؛  خصوصية  جانب  إىل  الجهة 

املنطقة تنتمي لوسط فالحي، فإن األنشطة تعتمد عىل 

الحبوب والخرضوات. ويعترب  الجهة خاصة من  منتوج 

إىل  فباإلضافة  متكامال.  الجهة  القائم يف هذه  املرشوع 

حارضا  كان  االجتامعي  البعد  فإن  االقتصادي،  طابعه 

محضنة  بعث  تم  حيث  املقاربة؛  هذه  ضمن  بامتياز 

النساء من املشاركة يف األنشطة  لألطفال حتى تتمكن 

أطفالهن  وجود  ضامن  خالل  من  ذلك  عىل  واملواظبة 

بالقرب منهن. إن هذه املقاربة التي تبدو يف ظاهرها 

توفري  يف  كذلك  تساهم  أساسا،  اجتامعي  بعد  ذات 

أسباب نجاح ودميومة املؤسسة االقتصادية.

ومؤسسات  الجمعية 
االجتماعي  االقتصاد 

والتضامنـي
1.بعث تعاضدية خدمات منزلية "ايديّات"

املنازل  عامالت  من  سيدة   30 التعاضدية  هذه  تضم 

ومقرها والية أريانة، وقد متكنت الجمعية من الحصول 

توفري  ومن  بإسبانيا،  بلنسية  حكومة  من  متويل  عىل 

التجهيزات الرضورية لسري عمل هذه املؤسسة؛ ولضامن 

دميومة ونجاح هذه التعاضدية. انخرطت فيها الجمعية 

كعضوة )ممثلة بشخص( وتم انتخاب ممثلتها يف مجلس 

تم  وقد  اللصيق.  التأطري  مواصلة  بذلك  لتؤمن  اإلدارة 

لهذه  القانونية  اإلجراءات  إمتام  يف شهر جويلية 2020 

التعاضدية وتسجيلها يف السجل الوطني للمؤسسات. 

2. بعث رشكتني ذات مسؤولية محدودة 

كام  بنزرت،  والية  يف  غزالة"  "أفراح  يف  األوىل  متثلت 

دفعت الجمعية نحو بعث مؤسسة أخرى بوالية أريانة 

ضّمت ثلّة من النساء ضحايا العنف. واألنشطة صلب 

وتحويل  الحلويات  صنع  عىل  تقوم  املؤسستني  هاتني 

انضامم  املؤسستني  كال  سجلت  وقد  الغذائية.  املواد 

شابتني من حامالت الشهائد العليا ومهددات بالتهميش 

بفعل البطالة املطولة والظروف االقتصادية واالجتامعية 

السيئة. 

من شأن التعاضديات 
أن تساهم في 

الحد من التبعية 
االقتصادية للنساء 

وتاليا من العنف

هذا وقد تم دعم كال املؤسستني بالتجهيزات واملحالت 

الالزمة كام هو الشأن بالنسبة للتعاضدية، وذلك بدعم 

مايل من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل. 

ختاما، ميكن القول يف عالقة باملشاركات خاصة النساء 

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  أن  العنف،  ضحايا 

والتضامني من شأنها أن تحقق االستقاللية االقتصادية 

لهن، وهي بذلك تساهم يف الحد من ظاهرة العنف 

النوع بصفة عامة، نظراً ألهمية متغري  املبني عىل 

التبعية االقتصادية يف قبول النساء للعنف.

أما يف العالقة باملسار التأسييس والتجارب املتوفرة؛ 

فإن التحضريات الذي قامت بها الجمعية قبل بعث 

املؤسسات تطلب ما يفوق سنة من العمل لضامن 

اإلشكاالت  ولحل  املشاركة  املجموعات  جاهزية 

التونسيات  النساء  جمعية  تعترب  وإذ  القانونية. 

هامة  القادمة  املرحلة  أن  التنمية  حول  للبحث 

املتوفرة.  التجارب  محدودية  أمام  خاصة  للغاية، 

فإنه بات من الرضوري العمل عىل التعريف بهذه 

التميش  وبناء  التبادل  يُتاح  التجارب وعرضها حتى 

املستقبل  يف  به  االستئناس  ميكن  الذي  والنموذج 

املنوال  هذا  العمل يف  االسرتاتيجيات وخطط  لبناء 

أيضا،  والرثوة  الشغل  مواطن  بعث  قصد  التنموي 

سواء كان عىل النطاق املحيل أو الجهوي أو الوطني. 

1.  La contribution de l'économie sociale et solidaire et de 
la finance solidaire à l’avenir du travail, Bureau international 
du Travail, Genève 2019.

التنمية:    حول  للبحث  التونسيات  النساء  جمعية  بة  تجر
البدائـــل  نصنـع  االدماج  إلى  التهميش  من 


