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 6491-6491العالقات الخارجية لالتحاد العام التونسي لمشغل 
 د. سعد توفيق عزيز البزاز   

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب
 المقدمة:
فقد امن زعيم االتحاد ،سعى االتحاد العام التونسي لمشغل منذ تأسيسو الى اقامة عالقات متينة مع جيرانو المغاربة 

حشاد بوحدة الحركة النقابية المغاربية حيث قال: ))ان ىذا المشروع عزيُز عمينا طالما حممنا بو(( واكد ذلك بقولو  فرحات
ايضًا: ))ان انجاز تكوين الرابطة النقابية الفريقيا الشمالية اصبح مطمح كل عامٍل من عمال االقطار الثالثة الذين يشعرون 

اوطانيم(( ولم يكتفي االتحاد العام التونسي لمشغل وزعيمو فرحات حشاد بتقوية اوصر  بوجوب تكتميم لمقيام بواجباتيم نحو
فقد راى بميبيا بوابتو الى المشرق العربي ،الصداقة والتعاون مع الدول المغاربية فقط بل تعداىا الى اقطار المشرق العربي

حيث نشأت عالقات قوية بين االتحاد العام  عربي،التي يمكن عن طريقيا توحيد الحركة العمالية والنقابية في الوطن ال
حيث جرت خالل المؤتمر  1945/ايمول/25التونسي لمشغل والعمال المصريين بعد تأسيس الجامعة النقابية العالمية في 

نيا اتصاالت ولقاءات لتنسيق العمل والمواقف ونظمت المجنة الوطنية لمطمبة والعمال التونسيين اضراب عام معاٍد لبريطا
وتجمى تفاعل االتحاد العام التونسي لمشغل مع القضية الفمسطينية فقام  عامًا عمى احتالليا لمصر، 64بمناسبة مرور 

فمم يمزم االتحاد الصمت عن قرار ،االتحاد العام التونسي لمشغل بتأييد ودعم العمال الفمسطينيين من اجل استقالل وطنيم
 عرب والييود بل رفضو رفضًا قاطعًا .االمم المتحدة بتقسيم فمسطين بين ال

ولتثبيت خطوات االتحاد العام التونسي لمشغل قام زعيمو فرحات حشاد باالنفصال عن االتحاد النقابي العالمي بعد  
صوت العمال الى  يصالإلتحول االخير الى اداة لخدمة المصالح االستعمارية واال لتحاق باالتحاد العالمي لمنقابات الحرة 

ة االمم المتحدة التي تطالب بتحرير تونس من المحتل الفرنسي والتنسيق مع اليونسكو لنشر برامج التعميم العام منظم
 والميني بين العمال التونسيين.

تناول البحث ثالثة محاور: فالمحور االول تناول عالقات االتحاد العام التونسي لمشغل مع اقطار المغرب العربي.  
فقد تحدث عن عالقات االتحاد ببعض اقطار المشرق العربي )مصر وفمسطين(. والمحور الثالث تناول اما المحور الثاني 

 عالقة االتحاد العام التونسي لمشغل بالواليات المتحدة االمريكية والمنظمات العالمية .
 االتحاد العام التونسي لمشغل: 

خالل المؤتمر الذي عقد  1946ون الثاني//كان20( في I.U.G.T.Tتأسس االتحاد العام التونسي لمشغل ) 
، وقد جاء تأسيس االتحاد بعد فشل محاولتين سابقتين (2)وكان مدير مكتبيا الزعيم فرحات حشاد،(1)بالمدرسة الخمدونية

و)جامعة عموم العممة التونسية  1924لتأسيس منظمتين نقابيتين وطنيتين ىما )جامعة عموم العممة التونسية االولى( عام 
 .1938لثانية( عام ا

فعمى المستوى الداخمي قام االتحاد العام التونسي لمشغل خالل الحقبة االستعمارية بالمساىمة في النضال الوطني 
ومواقف  ،ت االحتالل الفرنسيضد المستعمر إضافة الى دوره االجتماعي من خالل االضرابات والمصادمات الدامية مع قوا

 اما عمى المستوى الخارجي فكان لالتحاد دوره في: روحة عمى الساحة السياسية التونسية،قادتو من مختمف القضايا المط
 أوال: المغرب العربي :

ابية في المغرب العربي،وادى آمن فرحات حشاد رئيس االتحاد العام التونسي لمشغل منذ البداية بوحدة الحركة النق  
 بإلقاء 1946/ كانون االول/ 20قام فرحات حشاد في  ،(3)1952 -1946راس اتحاده بين اعوام عمى  اً ريادي اً دور 

محاضرة في مقر جمعية طمبة شمال افريقيا المسممين في باريس وضح خالليا طموحات االتحاد ورغبتو في توحيد الحركة 
ل افريقيا ان حظ بمدان شما 000ع عزيز عمينا طالما حممنا بو : ))ان ىذا المشرو في المغرب العربي حيث قالالنقابية 
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الثالثة وثيق االرتباط وقضيتيا واحدة عمى وجو االطالق وعمى ىذا يجب احكام عقد الرباط االخوي المتين الذي يربط بين 
الطبقة العمالية في االقطار الثالثة في نطاق جامعة نقابية شمال افريقية، وىكذا يمكننا تنظيم جامعة نقابية شمال افريقية 

 .(4)ناجعة عن مصالح الطبقة العمالية في االقطار الثالثة ذات المصير المشترك(( قادرة عمى الدفاع بصفة
بقولو :))ان انجاز تكوين الرابطة النقابية الفريقيا الشمالية  1947 وقد أكد حشاد ىذه الحقيقة في كانون الثاني عام 

مقيام بواجباتيم نحو اوطانيم التي اصبحت مطمح كل عامل من عممة االقطار الثالثة الذين يشعرون بوجوب تكتميم ل
 .(5)تشمميا مصمحة واحدة ومستقبل واحد((

، وعمى ىذا االساس (6)ناضل حشاد في سبيل تحقيق وحدة االقطار المغاربية من خالل تحقيق الوحدة بين نقاباتيا 
الكاتب العام لالتحاد نداًء الى من خالل توجيو  اكد االتحاد العام التونسي لمشغل ضرورة التضامن بين االقطار المغاربية،

جاء فيو: ))ان حظ شغالي افريقيا الشمالية مشترك ىم يشتكون من نفس االالم  1947اذار عام  عمال المغرب العربي في
ويقاومون نفس االعداء ولذلك لن يتسنى ليم النجاح اال بتحقيق وحدتيم واشتراكيم في بذل ما لدييم من القوى واخالصيم 

، اول منظمة نقابية مستقمة في أفريقيا فان االتحاد العام التونسي لمشغلتصار قضيتيم المشتركة. ولذا في سبيل ان
لينظموا داخل نقابات مستقمة بجميع أنحاء ،ميما كانت وضعيتيم،يوجو ندائو الى كافة الشغالين الشمال افريقيين،الشمالية

وىذه النقابات ،عوان المصالح العامة وموظفي االدارات والبمدياتعمال الصناعة والتجارة والفالحة وأ–الجزائر والمغرب 
تتكون منيا اتحادات جبيوية ومركزية حتى يسرع اليوم الذي تتأسس فيو من االتحادات الجزائرية والمغربية والتونسية 

تونس(  -المغرب -)الجزائرالجامعة النقابية الشمال أفريقية أثناء مؤتمر تاريخي وتأخذ بيدىا حظوظ شغالي أقطارنا الثالثة
 .(7)وىكذا تدل الطبقة الشغيمة الشمال أفريقية شعوبنا عمى طريق الوحدة((

فرحات  ،سي لمشغل ومسيرتو ومن خالل رئيسووقد كشف ىذا النداء عن االبعاد المغاربية لعمل االتحاد العام التون 
المغربي بفضل اتصاالتو المباشرة مع القيادات المحمية  حشاد وايمانو المطمق بالحتمية التاريخية الرساء العمل النقابي

، 1947وقد صرح حشاد في محاضرة التي القاىا في مقر طمبة شمال افريقيا في اذار ، (8)ومحاضراتو وخطبو وافكاره
 مخاطبًا الطمبة بقولو: ))ان مصير عمال شمال افريقيا واحد انيم يعانون من المصاعب نفسيا ويناضمون ضد الخصوم

لينظموا في نقابة  ،ينادي كل عمال شمال افريقيا من كل الفئات …نفسيم وال يستطيعون النجاح اال ببناء وحدتيم 
نفس ىذه النقابات يجب عمييا ان تتجمع في االتحادات الجزائرية  …في كل المدن والمراكز في الجزائر والمغرب ،مستقمة

ستعرف الطبقة  …ن بامكانيا ان تتحكم في مصير عمال شعوبيا الثالثةيكو ،والمغربية والتونسية وذلك في مؤتمر تاريخي
 .(9)ية كيف تقود شعوبيا نحو الوحدة((العمالية الشمال افريق

كان لتمك المحاضرة اثرىا الواضح في تضامن عمال المغرب مع العمال التونسيين أثناء االضراب الدامي في  
والقوات الفرنسية في صفاقس .وقد عبرعمال المغرب عن ذلك في برقية  ، الذي وقع بين العمال التونسيين1947/اب/4

رفعت الى االتحاد العام التونسي لمشغل معمنين احتجاجيم الشديد ضد تدخل القوات العسكرية الفرنسية الفشال ذلك 
فأكثر وطالبوا عن طريقو  اكثر ونتيجة لذلك ازدادت ثـقة العمال المغاربة باتحادىم )اتحاد العمال المغربي(، (10)االضراب

 .(11)برفع اجورىم محذرين من اعالن اضراب عام في حالة عدم االستجابة لمطاليبيم واعادة تضامنيم مع العمال التونسيين
حيا االتحاد العام التونسي لمشغل ىذه الوقفة الشجاعة من العمال المغاربة واتحادىم في المؤتمر الثاني في  

وعبر من خاللو عمى ضرورة وحدتيم وتضامنيم بتوثيق الصالت بين الحركات النقابية ، 1947/كانون االول/20
لذا فان االتحاد العام التونسي لمشغل ىو اول منظمة نقابية عمالية مستقمة يوجو نداءه الى العمال في المغرب ،(12)المغاربية

ء كانوا عمال صناعة أو زراعة أو تجارة أو العربي ويدعوىم لالنضمام داخل نقابات مستقمة في الجزائر والمغرب سوا
موظفين في البمديات أو حتى االدارات المحمية، لتكوين نقابات او اتحادات مركزية لتأسس بعد ذلك حتى تتأسس )جامعة 

 .(13)نقابية شمال افريقية( وتأخذ بيد عمال اقطارىا الشقيقة الثالثة الى طريق الوحدة
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اجل وضع دعوتو في توحيد الحركة العمالية في المغرب العربي موضع بدأ حشاد يعمل بجد وتفان من  
موظفًا افكار االتحاد العام التونسي لمشغل وجيوده لخدمة القضية الوطنية ذات االفق المغاربي اذ كان التداخل ،(14)التطبيق

حيث واصل االتحاد دعواتو  ،(15)وواضحًا بين العمل الوطني والعمل المغاربي في فكر االتحاد العام التونسي لمشغل وسموك
الذي اكد أىمية التضامن المغاربي عند قادة االتحاد وا ارسل تحياتو االخوية الى الفئة ،التوحيدية كما عبر المؤتمر الثاني

 .(16)الفرنسيالعاممة الشمال افريقية بشكل عام ودعاىم الى التضامن مع شعوبيا في كفاحيا ضد االحتالل 
ضرورة تنسيق االعمال النقابية في المغرب العربي وذلك ضمن برنامج  1949لثالث في نيسان عام واكد المؤتمر ا

وطالب االتحاد بتأميم المؤسسات  ،(17)كوين ))جبية عمال شمال افريقية((عمل محدد واقامة مؤتمر نقابي لممغرب العربي لت
وقد اكد االتحاد  ،لمشعب عن طريق التعميم االلزاميالكبرى ذات المصمحة العامة، ورفع المستوى الثقافي واالجتماعي 

وقياداتو ان ىذه المطاليب لن تتحقق اال بالكفاح الوطني لتحقيق االستقالل الوطني حتى تتحرر البالد سياسيًا واقتصاديًا 
ائريين والمغاربة في كان ىدف االتحاد العام التونسي لمشغل خمق ارضية اللتقاء النقابيين التونسيين والجز ، (18)واجتماعياً 

سبيل خوض نضال مشترك عن طريق وحدة العمل بين االقطار الثالثة وذلك بالدفاع عن مصالح الطبقة العاممة فييا 
وىي محاولة لتـفكيك المنظمات النقابية الفرنسية وازالتيا من اقطار المغرب العربي  ،(19)وتوحيد صفوفيا لمواجية االحتالل

حيث اكد  ،(20)الوطنيين الجزائريين والمغاربة عمى تكوين منظمات مستقمة عن الفرنسيين عن طريق مساعدة العمال
يمكن ان ينتيي اال متى ما حصمت الطبقة العاممة الشقيقة عمى حقوقيا وان ىذه  ))ان نجاح حركتنا ال المؤتمرون بالقول:

عن ما يربطنا بيم من  ئر من عراقيل ومظالم فضالً ب والجزاالحقائق تجعمنا نيتم بكل ما يالقيو اخواننا العمال في المغر 
 ،(21)عالقات اخوية وتضامن في العمل والكفاح الذي نريد بفضمو التحرر من جميع انواع العبودية واالستبداد واالستعمار((

بات الحرة ، رسالة الى الجامعة العالمية لمنقا1950/كانون االول/15حصل حيث وجو المجمس القومي لالتحاد في  وىذا ما
( واستبشر بقيام العمال المغاربة بالتظاىر في C.G.Tيرفض فييا مشروعيم )وىو االنضمام الى الجامعة النقابية الفرنسية 

باريس منفصمين عن العمال الفرنسيين وتكوينيم لجنة نقابية خاصة بيم، وقد اكد المؤتمرون العمل من اجل توحيد العمل 
 .(22)ف االتحاد العام التونسي لمشغلوىو اىم ىدف من اىدا،النقابي

أوجو،حيث  وبمغ اً لمشغل وعممو واضححتى غدا البعد المغاربي في فكر االتحاد العام التونسي  1951لم يحل عام  
عمى القمع الفرنسي في المغرب االقصى فأكد االتحاد العام التونسي لمشغل ىذا االتجاه التوحيدي  اً وقع اضراب عام احتجاج

جغرافي فقط وانما وحدة  ن زعيمو حشاد في المؤتمر الرابع اذ قال : ))ان الوحدة المغاربية شيء واقعي وعميق العمى لسا
ووحدة الكفاح المجيد في سبيل الحرية والعدل في ،في المصاب الذي سمطو االستعمار عمى اقطارنا المغموبة عمى امرىا

 .(23)لى الفوز بحياة العزة والكرامة((ب المغاربية وتضحيتيا االعمل الذي سيفضي في نياية االمر بفضل جياد الشعو 
وضرورة تكوين  ،يالحظ في اغمب خطابات الزعيم النقابي حشاد اشارة واضحة الى ضرورة توحيد الطبقة العمالية

 اىمحتى تتوحد كممة العمال في سبيل رفع مستو  (المغرب–الجزائر –ب العربي )تونس جامعة نقابية من اقطار المغر 
حيث يذكر اليرماسي ))ان حظ بمدان افريقيا الشمالية  ،االجتماعي ولغرض طرد االستعمار الفرنسي من البمدان الثالثة

الثالثة مشترك ووثيق االرتباط وقضيتيا واحدة عمى وجو االطالق وعمى ىذا يجب احكام الرباط االخوي المتين الذي يربط 
نطاق جامعة نقابية شمال افريقية. واعداد مستقبل افضل لمساىمتيا مساىمة ناجحة  الطبقة العاممة في االقطار الثالثة في

 .(24)في اقامة نظام اجتماعي يحقق حاجيات الطبقة الكادحة في افريقيا الشمالية((
الن حشادًا بدأ يسحب البساط ،ولم تكن السمطات الفرنسية في الحقيقة غائبة عن كل تمك االحداث ولم تكن راضية 

اذ اعتمد حشاد في نضالو الوطني عمى فئة العمال  ،تحتيا تدريجيًا ليس من تونس فحسب بل من المغرب العربي ككلمن 
بعد موجة القمع الذي ،وبفضمو اصبح التيار الوطني المعادي لالستعمار الفرنسي في اوجو ،وىي الفئة الغالبة في البالد

سفي واالعتـقاالت المتواصمة لمقادة النقابيين بين الحين واالخر فقد استطاعت القتو الحركة النقابية المغاربية بالتسريح التع
الحركة النقابية المغربية ان تثبت وجودىا وان تستـقطب العمال من داخل المنطقة وخارجيا وان توحد نضاليا لتصبح قوة 
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ستعمار وعمالءه في الداخل بخطورة يمكن تجاىل دورىا االقتصادي واالجتماعي والسياسي اذ شعر اال اجتماعية مؤثرة ال
 .(25)1952/كانون االول/ 5بقيادة حشاد فدبروا اغتيالو في  ،نشاط الحركة النقابية المغربية

اربية اعمن االضراب العام ففي الدار البيضاء وجميع المدن المغ ،عمى الساحة المغاربية اً كان صدى االغتيال عنيف 
ابي الذي اعتبر ضربة موجية لوحدة الحركة النقابية في المغرب العربي .فقد قرر االتحاد عمى اغتيال الزعيم النق اً احتجاج

 ،(26)مع حزب االستـقالل المغربي اعالن االضراب لمدة يوم واحد عمى اغتيال فرحات حشاد باالتفاقالعام لمنقابات المغربية 
داءًا ندد فيو بيذا العمل ودعا الى اعالن الحداد واالضراب الزعيم النقابي التونسي واستنكار حادث اغتيالو واصدر االتحاد ن

كما وقع في الدار البيضاء اضرب عمال السكك وحدثت صدامات بينيم وبين ، (27)1952يوم الثامن من كانون الثاني/ 
لمواجية  ازاء ىذا الموقف قررت الجماىير العمالية عقد تجمع شييد وجرح المئات، 500مما أودى بحياة  ،رجال الشرطة

الموقف فاعتـقل عمى اثرىا ثالثة من القادة النقابيين وىم الطيب بو عزة ومحمد التيباري وبمعيد بن عبد اهلل وقد عقد التجمع 
في المركز العام لمنقابات، وضم االف العمال والقيت فيو الخطب لكن السمطات الفرنسية حاصرت التجمع واعتـقمت جميع 

 .(28)ل حزب االستـقالل واقـفمت بعض الصحفالنقابيين، وعمى اثرىا ح
بينت االضرابات التي وقعت في المغرب تأكيد الروح الوحدوية الراسخة في نفوس المغاربة ووحدة الكفاح والمصير،  

، 2004ففي كممة لمصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير في التاسع من كانون االول 
سنة عمى اغتيال فرحات حشاد اذ قال : ))لم تكن مجرد ادانة لجريمة اليد الحمراء او موقف لطبقة  52ة مرور بمناسب

بسائر االقطار المغاربية من مشاعر االخوة  إلخوانيميكنو المغاربة  العمال والمناضمين الوطنيين وانما كانت برىانًا عمى ما
سي لمشغل في كل مؤتمر وفي كل مناسبة يؤكد ضرورة النضال من اجل تخميص ، وكان االتحاد العام التون(29)المتبادلة((

 .(30)الوحدة في المغرب العربي من كل المعوقات التي تصادفيا والتي من شأنيا ان تؤخر ىذا اليدف المنشود
اعمنت االضرابات في العاصمة  1952وفي الجزائر حدثت اضرابات مشابية ففي التاسع من كانون االول  

لجزائرية ووىران ونظمت مظاىرات احتجاجية عمى اغتيال الزعيم فرحات حشاد، وعقدت االجتماعات العامة في اغمب ا
،عمى الرغم من وفاة الزعيم النقابي اال ان قادة االتحاد لم يتخموا عن واجباتيم ومبادئيم اذ حرصوا عمى (31)المدن الجزائرية

حصموا  1953ففي اوائل عام ،خاصة في اطار الجامعة العالمية لمنقابات الحرة ،تدعيم العالقات مع نقابات المغرب العربي
وحضر ىذه الدروس ،عمى منحة من ىذه المنظمة ساعدتيم عمى اعداد دروس بالمغة العربية حول تنظيم النقابات وادارتيا

دي في المؤتمر الثالث لمجامعة العالمية وقد تقدم االتحاد بشكوى الى المجمس االقتصا ،(32)من ليبيا 10نقابيًا تونسيًا و 23
 .(33)لمنقابات الحرة بسبب التعدي عمى الحريات النقابية في تونس والمغرب االقصى من قبل السمطات الفرنسية

، وبعد تعيين احمد بن صالح 1954وفي المؤتمر الخامس لالتحاد العام التونسي لمشغل الذي عقد في تموز عام 
فأكد ضرورة توحيد الصفوف لمقاومة المحتل اذ قال: ،، أخذ العمل االتحادي يأخذ طابع الشدة والصالبةامينًا عامًا لالتحاد

نقابة حرة في  إلنشاءفكان ذلك حافزًا  ،(34)))سنعمل عمى انشاء نقابات حرة بالشمال االفريقي لمقاومة االستعمار البغيض((
عرف )االتحاد  باسمرنسية واصبح لمعمال المغاربة تنظيم خاص المغرب مستقمة عن االتحاد العام لنقابات العمال الف

لمشغل اول المينئين لمنقابيين الوطنيين في  وكان االتحاد العام التونسي، (35)1955المغربي لمشغل( الذي تأسس في عام 
 .(36)1956المغرب وقدم دعمو ليم خاصًة بعد االستـقالل عام 

عمى أىم مبادئو في الوحدة  1956/ اذار/20 مؤتمره السادس المنعقد في اكد االتحاد العام التونسي لمشغل في
، وجاءت في التـقارير المقدمة ليبيا(-تونس-المغرب–)الجزائر  بأعالمالمغرب العربي، وكانت تعتمي منصة المؤتمر  ألبناء

بموقف الشعب التونسي بأسره  لممؤتمر حول قضية تحرير الجزائر ما نصو ))كفاح الجزائر كفاحنا القومي وانتم عمى عمم
 .(37)واالتحاد من ضمنو ازاء كفاح الجزائر الباسمة فالتأكيد مطمق في جميع الميادين في الداخل والخارج((
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كما وأسيم االتحاد التونسي لدى الجامعة العالمية لمنقابات الحرة لمساعدة االتحاد العام لمعمال الجزائريين عمى  
الييا بوصفو أحد االعضاء بل أسيم االتحاد التونسي عمى مساعدة الثوار الجزائريين بالسالح وكان الموافقة لقبول انتسابو 

 .(38)عمى رأسيم احمد التميمي الذي قام بنقل السالح في شاحنات الحرس الوطني التونسي لمساعدة الثوار في الجزائر
ة كان لو االثر الكبير في ضرورة ارساء قواعد لمنضال ان ارتباط االتحاد المغربي لمشغل بالنقابات التونسية والجزائري

المشترك في اقطار المغرب العربي اذ عارض االتحاد المغربي لمشغل انزال االسمحة والعتاد الحربيين لمسمطات الفرنسية في 
 .(39)195المغرب خالل عام 

مال ليبيا وتونس، لكن توجد بعض التوجد في الحقيقة الكثير من المصادر لمحديث عن العالقات النقابية بين ع
االشارات يمكن ان توضح لنا مدى اىتمام الشييد حشاد بميبيا التي يمكن عن طريقيا ان يؤدي دورآ في توحيد الحركة 
النقابية العمالية في الوطن العربي عن طريق الجامعة العالمية لمنقابات الحرة حيث ايد حشاد الالئحة الخاصة بتكوين 

لمجامعة في منظمة الشرق االوسط مطالبآ اياىا جميع اقطار المشرق والمغرب العربي عن طريق ليبيا، منظمة تابعة 
، مع العمم ان الحركة الوطنية لم تكن فاعمة في رسم 1952وخاصة بعد حصول ليبيا عمى استـقالليا السياسي مطمع عام 

حيث تقرر وعبر منظمة  1951تديران البالد حتى نياية عام  يةفقد استمرت االدارة البريطانية والفرنس،مستقبل البالد الميبية
مع العمم ان ليبيا ىي حمقة الوصل بين عمال المشرق والمغرب الذين كانوا  ،(40)المتحدة اعطاء ليبيا استـقالليا االمم

اكد حشاد عن  ، وقد(41)مفترقين عن بعضيم بسبب الحواجز الجغرافية فضاًل عن النظام السياسي المفروض عمى ليبيا
وتـقديم الدعاية النقابية والوفود في تمك المناطق التي ،استعداد منظمتو الن تساعد في انجاز ميمتو في ليبيا والمشرق العربي

وحياتيم التي من اجل تحقيق مطالبيم االجتماعية وتحسين ظروف عمميم  ،يحتاج الييا العمال العرب لتنظيم انفسيم
 .(42)يطمحون الى تحقيقيا

كان الحبيب بورقيبة أكثر اىتمامآ من غيره باجتذاب ليبيا الى المغرب العربي الكبير خاصة في االوقات التي كانت 
مع ليبيا في أثناء الحكم الممكي حال  تسوء فييا العالقات مع مصر، غير ان االتجاه السمبي الذي ساد العالقات الخارجية

عض المباحثات ي الكبير الميم اال اذ استثنينا مشاركتيا احيانآ في بدون التحاق ليبيا بمشاروعات المغرب العرب
 .( 43)االقتصادية

 المشرق العربي: ثانيًا:
فكانت ىناك عالقات بين  ،نشأت بين االتحاد العام التونسي لمشغل وبين بعض االقطار العربية عالقات قوية 

مي والوطني الذي تناول النضال من اجل االستـقالل ورفع عمال القطرين التونسي والمصري نتيجة لمرابط الديني والقو 
وقد توطدت ىذه االواصر وتأصمت بعد المؤتمر التأسيسي لمجامعة النقابية العالمية بباريس في ،المستوى االجتماعي لمعمال

االت ولقاءات ، وجرت خالل المؤتمر اتص(44)ن عن النقابات المصرية والتونسيةالذي اشترك فيو ممثمو 1945/ ايمول/25
دعت المجنة الوطنية لمطمبة والعمال  1946وفي منتصف تموز من عام  ،(45)لتنسيق العمل والمواقف وسبل تطويرىا

عامًا عمى احتالليا لمصر، فأولت ))منظمة االتحاد  64التونسيين الى تنظيم اضراب عام معاد لبريطانيا بمناسبة مرور 
وعبرت عن تضامنيا  ،يحدث في مصر وما تعرضت لو الطبقة العاممة من اضطياد وقمع االقميمي(( اىتمامًا كبيرًا لما كان

مع العمال المصريين، في المقابل شجب العمال المصريون اعمال القمع التي ارتكبيا االستعمار الفرنسي في حزيران عام 
 .(46)صفاقس وزرامدين بحق العمال التونسيين 1946

لمشغل ومنذ وقت مبكر من تأسيسو اىتمامًا متزايدًا بالحركة النقابية المصرية اذ اىتم  وأبدى االتحاد العام التونسي 
في جميع المدن الكبرى ،1946مركز البحوث االقتصادية والنقابية )الذي أنشأه االتحاد العام التونسي لمشغل في نياية عام 

الحركة  ، ىذا المركز اىتم بالبحث في تاريخوكان ينظم محاضرات نقابية تتناول موضوعات مختمفة(،بالقطر التونسي
، الذي اه بعضيم بالجانب القومي والوطنيكما أن تمك العالقات تطورت بارتباط مواقف عمال القطرين تج ،النقابية المصرية
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وف يتجاوز حدود الطبقات العامة في القطرين الى عالقات بين شعبين شقيقين يمران بأزمات يستدعي واجب كل منيما الوق
 .(47)بجانب شقيقو لمساعدتو عمى تخطييا

وقف الشعب المصري الى جانب شقيقو التونسي لتخميصو من ازمة المجاعة التي حمت بو، اذ  1947ففي عام  
أرسل الشعب المصري باخرة محممة بالقمح لكن السمطات الفرنسية منعت الباخرة من انزال حمولتيا بل أجبرتيا الى العودة 

فكان ىذا ،لنضاليما من اجل اخراج المحتل اً قوي اً ترابط الشعبين الشقيقين ودعم تمك الحادثة كانت دلياًل عمى لمصر، اال ان
، ساند التونسيون اخوانيم المصريين اثر ظيور وباء التونسيين يمإخوانالشعور االخوي متباداًل فمثمما ساند المصريون 

مصر والمشاركة في مقاومة  ابعة لالتحاد العام التونسي لمشغل الذىاب الىحيث بادرت الجامعة الوطنية لمصحة الت الكوليرا
 .(48)1947، وقد اشار االتحاد العام التونسي لمشغل الى ىذه القضية في مؤتمره الثاني الذي عقد عام الوباء

ساند االتحاد وزعيمو حشاد الشعب المصري في نضالو ضد االنكميز الى جانب  1949-1948وفي عامي  
مع تصاعد اعمال  اً قوي اً مما اعطى لتمك العالقات دعممساعدة االتحاد بقبول النقابة المصرية في الجامعة النقابية العالمية 

القمع التي مارستيا السمطات المصرية المتعاونة مع البريطانيين بيدف القضاء عمى قادتيا ولم تسمح لممثمي النقابة 
مما اثار ذلك  1949/تموز/10ة( المشاركة في اعمال مؤتمرىا الثاني في ميالنو في المصرية )الجامعة النقابية العالمي

من عسف ىذه السياسة  لؤلسف: ))ان اخواننا في مصر يعانون حشاد في خطابوعاطفة العمال التونسيين الذي اشار اليو 
يخوضونو بالرغم من المناورات ويجب عمينا ان نحيي شجاعتيم وصالبتيم في النضال الذي  ،المعادية لمطبقة العاممة

.وقد اشار حشاد الى وجوب مساعدة العمال العرب وتنظيم نقاباتيم (49)الرجعية التي تصدر عن عقمية متخمفة الى االبد((
وحين  وحرية تمتعيم بحق االضراب وادان الحكومة المصرية مما يعانيو العمال المصريون من اضطياد وقمع السمطة.

، رحب بو زعيم االتحاد فرحات 1950المتحدة مؤتمرىا االجتماعي بالقاىرة في تشرين الثاني عام نظمت منظمة االمم 
لكن السمطات الفرنسية منعت حشادًا من السفر ،ور لطرح المشاكل وايجاد الحمول المناسبة لياضحشاد اذ حاول الح

ن انسحاب االتحاد العام التونسي لمشغل من وضيعت الفرصة لمحيمولة دون استمرار العالقات المصرية التونسية، وحتى ا
الجامعة النقابية العالمية وانضمامو الى الجامعة العالمية لمنقابات الحرة، لم تمنعو من االىتمام بما كان يجري عمى الساحة 

مية لمنقابات المصرية ولم يتخل عن موقفو المؤيد والمساند لمفئة العمالية المصرية حتى أن حشادًا طمب من الجامعة العال
من اجل مساندة الشعب المصري ومساعدتو في نضالو ضد االحتالل البريطاني وحل النزاع  1951الحرة ان تتدخل عام 

وقام قادة االتحاد العام التونسي لمشغل وىم احمد التميمي وحشاد  ،(50)المصري البريطاني حول مسألة قناة السويس والسودان
في سبيل المساعي التي يبذليا االتحاد لسحب الحركة العمالية في مصر لالنضمام  ،(51)رةبزيارة القاى ومحمود المسعدي

طمبت الجامعة العالمية لمنقابات الحرة من االتحاد العام التونسي  1952تموز  لمجامعة العالمية لمنقابات الحرة،ومع قيام ثورة
الح ممثآل عن االتحاد التونسي ومساعده بيكر ممثمين فقام احمد بن ص،القيام بحممة لصالحيا في مصر والسودان،لمشغل

 .(52)عن الجامعة العالمية بزيارة مصر
حيث كانت تونس تمر  كان ىناك نوع من البرود في العالقات بين عمال الدولتين. 1954 - 1953وبين عامي 

اما في مصر فقد كانت  ،ستـقاللل حشاد فضاًل عن ظروف االبأزمة داخمية في االتحاد العام التونسي لمشغل بعد اغتيا
االوضاع متوترة مع االنكميز بين المد والجزر، واالتفاقيات بين الجانبين حول انسحاب الجيش البريطاني من مصر .وبين 

قام بودالي وىو ممثل الجامعة العالمية لمنقابات الحرة بزيارتين الى مصر في تشرين االول عام  1956-1955عامي 
ثم استدعي لحضور اجتماع الييئة االدارية التحاد العمال المصري و ،عمى تكوين منظماتيم النقابيةلمساعدتيم ،1955

 .(53)1956الذين قرروا زيارة جميع االقطار العربية وفي مقدمتيا تونس عام ،يضم جميع االتحادات النقابية في مصر
وتأييدىم ودعميم ليا ولنضال العمال وتجمى تفاعل العمال التونسيين وتضامنيم مع القضية الفمسطينية   

، (54)1948-1945في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بين عامي  ،الفمسطينيين من اجل استقالل وطنيم اكثر
لذا سعى االتحاد الى اقامة  ،(55)اذ حظيت القضية الفمسطينية باىتمام االتحاد العام التونسي لمشغل وخاصًة بعد تأسيسو
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، فاتخذ مواقف مؤيدة ومساندة لمفمسطينيين واستغل جميع المناسبات لنصرة شقيقو (56)عمال العرب الفمسطينيينات مع العالق
 .(57)الفمسطيني، واسس لجنة لمدفاع عن فمسطين العربية وفرع المؤتمر االسالمي بتونس لفائدة القدس الشريف

، لالحتجاج ضد العدوان المسمط عمى 1946/ايار/10 ولم تـفت االتحاد فرصة دعوة جامعة الدول العربية في
واعتبر ذلك اليوم يوم )الغضب العربي(. ولم يسكت االتحاد العام ،الشعب الفمسطيني وناشدت الجامعة كل االقطار العربية

ضو عن تقسيم فمسطين بين العرب والييود، بل رف 1947/تشرين الثاني/29عن قرار االمم المتحدة في  التونسي لمشغل
وشارك االتحاد في  ،(58)أيام حاول الفرنسيون افشالو لكن دون جدوى 3واعمن االتحاد اضرابًا عامًا دام ،رفضًا قاطعاً 

وأكد حشاد تضامن ،في جامع )صاحب التابع( في تونس 1947/كانون االول/4المؤتمر العربي االسالمي الذي انعقد في 
، ووجو تحياتو االخوية لمطبقة العاممة الفمسطينية لما لصدور قرار التقسيم هاتحاده مع العمال الفمسطينيين وأبدى استياؤ 

 .(59)يبدونو من نضال من اجل تحرير بمدىم
أثناء الحرب التي خاضيا  ولم يقتصر موقف االتحاد من قضية فمسطين عمى المساندة والتضامن فقط بل تعداىا 

ن في تونس واقطار المغرب العربي لمقيام بما يتطمب من ميام حيث تشكمت لجا 1948العرب ضد الكيان الصييوني عام 
التوجيو والتدريب وارسال الجنود والمعدات الى ارض فمسطين لالنضمام الى القوات العربية واستطاع عدد من المقاتمين 

ونسيين شاركوا مشاركة ان العمال الت، (60)ل عمى الجبية المبنانية والسوريةالمغاربة الوصول الى دمشق واشتركوا في القتا
فعمية سواء بالتضامن مع ابناء شعبيم أو بارسال المتطوعين لمقتال ونصرة ابناء شعبيم الفمسطيني ضد الكيان الصييوني 

 الغاصب الذي كانت تسانده بريطانيا ثم امريكا.
ابي واندمجوا في كارثة عمى شعب فمسطين وطبقتو العاممة الذين اجبروا عمى ترك العمل النق 1948كانت حرب  

تحواًل خطيرًا وغير مفيوم في الوقت نفسو من لدن االتحاد العام  1949اذ شيد عام ،النضال لطرد الغاصب المحتل
اذ كان  ،ومن الشعب الفمسطيني وخاصًة في المؤتمر الثاني لمجامعة النقابية العالمية،التونسي لمشغل من القضية الفمسطينية

 -ا يعود الى عدة اسباب :موقف االتحاد سمبيآ . ربم
  التي تم عمى اثرىا تكوين دولة اسرائيل. 1948اليزيمة التي اصابت العرب عام 
 . عدم حصول التونسيين عمى دعم قضيتيم من جامعة الدول العربية 
  واعتبار العمال الييود  وإلسرائيلان موقف بعض االتحادات النقابية )الشيوعية( المؤيد لمحركة الصييونية

 عنصرًا تقدميًا في الشرق االوسط. (61)يستدروت()ال
  كان موقف ممثمي )العرب في االرض المحتمة( وىما توفيق طوبي ومنعم جرجورة سمبيًا لمغاية من قضية بالدىم

عتبر ان الرجعية : ))اننا العمال العرب بفمسطين نبية حيث جاء في خطاب منعم جرجورةومن مواقف البمدان العر 
/تشرين 29االمريكية قد قاومت قرار ىيئة االمم المتحدة وقرارات  -ابة الوامر االمبريالية االنكمواستج ،العربية
الخاصة بفمسطين وبدأت حربآ عدوانية ضد العمال العرب وضد الشعب العربي والشعب الييودي  1947الثاني/

ايقاف نموىا، االمر الذي نجم عنو  .وحينما فشل الرجعيون في الحيمولة دون تأسيس دولة اسرائيل الحرة سعوا الى
بؤس شديد في اوساط السكان العرب . فقد تم اقتالع مئات االالف من العمال الفمسطينيين من مساكنيم ومن اماكن 

بدأ قادة الرجعية منذ تشرين  ،عمميم وىم االن مجردون من كل شيء .من اجل االستمرار في تحقيق اىدافيم الشريرة
ياجمة القوى الديموقراطية العربية ومن بينيا المؤتمر النقابي العربي بفمسطين ويعتبر ذلك امرًا بم 1947الثاني عام 

طبيعيًا جدًا الن ىذا المؤتمر يعمل جاىدآ من اجل افشال المؤتمرات االمبريالية في فمسطين ويعمل كل ما في 
 .(62)وسعو في سبيل تحقيق تعاون ييودي عربي لتكوين دولتين مستـقمتين((

لم تكن ىناك في الحقيقة اية اتصاالت بين قادة االتحاد العام التونسي لمشغل وبين قادة  1956-1949وطوال أعوام  
الحركة النقابية الفمسطينية وذلك النشغال االتحاد العام التونسي لمشغل بقضايا بالده التحررية او تالشي ما يسمى 
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، او ربما ين وخاصة ما ييم الطبقة العماليةاالتصاالت بين تونس وفمسط بالحركة النقابية الفمسطينية او بسبب انقطاع
 .(63)كانت ىناك عالقات طيبة مع اليستدروت نتيجة ضغوط الجامعة العالمية لمنقابات الحرة

 ثالثًا: العالمية:
 (F.S.M)المي قرر االتحاد العام التونسي لمشغل،من خالل زعيمو فرحات حشاد االنفصال عن االتحاد النقابي الع 

،جاء قرار االنفصال 1951،وبعد تأسسو بأشير قميمة،في تموز عام (S.I.S.L)وااللتحاق باالتحاد العالمي لمنقابات الحرة 
عن االتحاد النقابي العالمي )بعد تحول االخير( أداة لخدمة المصالح االستعمارية الفرنسية،وعدم موافقة الشركات 

العام التونسي لمشغل مثل )تحديد ساعات العمل واالضراب،وحق الحصول عمى االجازات  االستعمارية من مطالب االتحاد
(64)المرضية،والمساواة بين العمال التونسيين والعمال االوربيين(

وقد  ،(65)انتخب فرحات حشاد عضوآ في لجنتو التنفيذية ،
ة" موجودة في كل مكان عن طريق تنظيماتيا المنتشرة "االتحاد الدولي لمنقابات الحر  حدد حشاد اىميتيا بالقول: ))ان السيزل

في اوربا وامريكا واسيا وفي غيرىا من االماكن،وىي توصل صوت العمال حتى الى منظمة االمم المتحدة وتنسق مع 
مرار اليونسكو مباشرًة وبصورة نشيطة من اجل نشر برامج التعميم العام،الميني واالجتماعي عبر كل العالم.وىي تشارك باست

في اعمال المكتب الدولي لمشغل بجنيف الذي يسير عمى تطور التشريع االجتماعي المستمر ومشاركة اوسع لالجراء في 
 .ر على تنفيذهاتسيير المؤسسات .كما انيا تيتم بصورة خاصة ببمورة مخططات النيوض االقتصادي التي تربط االمم وتسو

 .(66)لية ويؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى القرارات التي يرتبط بيا مصير االنسانية((وىكذا تصبح السيزل عامآل يحرك الحياة الدو 
أن الحرب الباردة  قرر حشاد ان يخوض نضالو في قمب العالم الغربي )الواليات المتحدة االمريكية( عمى الرغم من 

وفي ، (67)سان فرانسيسكواالذي عقد في  (A.F.L)مؤتمر النقابات االمريكية  1951، وحضر في عام كانت في اوجيا
وحيد الحركة ، قام حشاد قبل اغتيالو بزيارة ثانية الى الواليات المتحدة وأسيم اسيامًا فعااًل في ت1952نيسان من عام 
 .(68)النقابية االمريكية 

لمنقابات  اثارت ىذه الزيارة االوساط الفرنسية فقررت منعو من مغادرة البالد، فأثار ذلك احتجاج االتحاد الدولي 
الحرة والنقابات االمريكية، حيث كان مقررًا ان يسافر الى نيويورك ليحضر اجتماع المجنة التنفيذية في كانون االول عند 

عمى يد عصابة اليد الحمراء، بعد ان اصبح وجوده خطرآ ييدد الوجود  1952/ كانون االول/5ذلك تم اغتيالو في 
بعد ان اصبح زعيمًا عماليًا ليس في المغرب  ،فحسب بل في المغرب العربي ككلاالستعماري ليس في البالد التونسية 

 العربي فقط بل في العالم .
، تحت ( قبل سنة من اغتيالوSun theses) ففي بروكسل صدر لحشاد مقال بالمغة الفرنسية في مجمة صن ثيسز

( واخيرًا في تونس اذ قال : 69االقصى ثم الجزائر)تعرض فيو لموضع في المغرب  ،عنوان الحركة النقابية في شمال افريقيا
: اوليما التحرر االجتماعي بمسؤوليتين يجب عميو تأديتيما ))يجد العامل نفسو في المغرب والجزائر وتونس مضطمعاً 

 .(70)وثانييما ىي التحرر الوطني((
 الخاتمة:
-1946لـــــم يوفـــــق بيـــــا بـــــين عـــــامي  يمكـــــن القـــــول ان لالتحـــــاد العـــــام التونســـــي لمشـــــغل خطـــــوات ايجابيـــــة واخـــــرى 
.فالخطوات االيجابية كانت نجاح االتحاد في تكوين جبية عمال شمال افريقيـا فـي المغـرب والجزائـر لتنسـيق االعمـال 1956

كما ساعد االتحاد بإيصـال السـالح الـى الجزائـر اثنـاء قيـام ثورتـو  ،النقابية ضمن برامج عمل محددة وتوحيد وتنسيق المواقف
لعمـال الميبيـين عمـى وارسل االتحاد العام التونسي لمشـغل الـى ليبيـا لجانـًا نقابيـة لبـث الدعايـة ومسـاعدة ا،1954ام المجيدة ع

 .تنظيم انفسيم
امــا مشــرقيًا فقــد اســتطاع االتحــاد اقامــة عالقــات وديــة مــع العمــال المصــريين حيــث ســاند الشــعب المصــري اخوانــو  

بالمقابل سـاعد الشـعب التونسـي عـن طريـق االتحـاد  ،بإرسالو باخرة محممة بالقمح التونسيين اثناء المجاعة التي حمت بتونس
العام التونسي لمشغل الشعب المصري بإرسالو اطباءًا لمقاومة وبـاء الكـوليرا . ولـم يكتفـي االتحـاد اقامـة العالقـات مـع العمـال 
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بإرســـال الجنـــود والمعـــدات اثنـــاء الحـــرب التـــي حيـــث قـــام االتحـــاد  ،المصـــريين فقـــط بـــل تعـــداىا بمســـاندتو لمقضـــية الفمســـطينية
خاضــيا العــرب ضــد الكيــان الصــييوني. امــا عالميــًا فقــد نجــح االتحــاد بإقامــة عالقــات وديــة مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

 اليصال صوتو الى العالم الغربي وانضمامو الى ىيئة االمم المتحدة.
مسـيرتو فكانـت وجـود المحتـل الفرنسـي الـذي بـدأ موجـة قمـع الحركـة اما الخطوات التـي لـم يوفـق فييـا االتحـاد خـالل  

فكـان لتمـك الموجـة اثرىـا فـي  ،النقابية بالعتقال المتواصل لقادة االتحاد والتسريح التعسـفي فضـاًل عـن اغتيـال القـادة النقـابيين
بب حادثـة اغتيـال الـزعيم المصـرية بسـ -اصاب البرود العالقـات التونسـية 1955-1953وخالل عامي  ،تعثر عمل االتحاد

النقابي فرحـات حشـاد فضـاًل عـن ظـروف الحـزب الحـر الدسـتوري التونسـي خاصـة الصـراع بـين الحبيـب بورقيبـة وصـالح بـن 
اما فيما يخـص مصـر فكانـت االوضـاع متـوترة بـين المصـريين واالنكميـز بسـبب انسـحاب االنكميـز مـن مصـر، وفيمـا  ،يوسف

ىنــاك الفتــور فــي العالقــات  1956-1949ريع المغــرب العربــي الكبيــر .وخــالل اعــوام يخــص ليبيــا فكانــت غيــر ميتمــة بمشــا
وعـــدم حصـــول التونســـيون عمـــى دعـــم قضـــيتيم مـــن جامعـــة الـــدول  1948الفمســـطينية بســـبب ىزيمـــة العـــرب عـــام –التونســـية 

دروت عنصــرًا متقــدمًا فــي كمــا كــان موقــف االحــزاب الشــيوعية الفمســطينية مؤيــدًا لمحركــة الصــييونية واعتبــار اليســت ،العربيــة
 الشرق االوسط فضاًل عن انشغال التونسيون في ذلك الوقت بقضية بمدىم التحريرية وتالشي الحركة النقابية الفمسطينية.

 المصادر والهوامش الواردة في البحث:
(1( )I.U.G.T.Tوىي رمز ) :لالتحاد العام التونسي لمشغل. لممزيد حول ذلك ينظر 

Andre, Akoun, Dictionnaire de politique Larousse, (7) rue du Montparnasse et boulevard 
Raspail,114,Paris,vle,1979.p.339. 

وكانت تدرس عموم التاريخ والجغرافيا واالقتصاد  ،عمى يد البشير صفر 1896تأسست المدرسة الخمدونية عام  (2)
 ،وانتخب اول مدير ليا االمير االي محمد القروي ،غة الفرنسيةالسياسي والفيزياء والكيمياء والجبر وفن الرسم والم

وكان مقر الجمعية  ،لسماع دروسيا وتولى البشير صفر القاء الدروس مجانًا .وتيافت العامة وطالب المغرب العربي
واالجتماعية يمقى من منبرىا في شتى الميادين االقتصادية  الخمدونية نقطة اشعاع تمتقي فيو مختمف الفئات لسماع ما

.ناصبت الحكومة الفرنسية العداء ليذه المدرسة واعتبرتيا ال مركزًا لنشر الوعي القومي فحسب بل رأتيا بمثابة كمية 
لتخريج قادة لمثورة عمى النظام االستعماري في تونس. البشير الحاج ابن عثمان الشريف: اضواء عمى تاريخ  حربية

 .73-72(،ص1981والنشر والتوزيع،)تونس، دار بو سالمة لمطباعة تونس الحديث،
 ،من عائمة كانت تعيش عمى صيد السمك 1914ولد فرحات حشاد في قرية العباسية بجزيرة قرقنة في صفاقس عام  (3)

ثم قام بعد ذلك باالىتمام  ،مارس عدة اعمال فعمل عمى رصيف الميناء ثم عمل محاسبًا في احدى الشركات الفرنسية
ثم صار بعد ذلك عضوًا لالتحاد المحمي بسوسة عام ،1936ة فإنضم الى نقابة شركة النقل عام باالمور النقابي

واستمر نضالو الى ان اغتالتو عصابة اليد الحمراء  ،ثم عمل بعد ذلك عمى تكوين االتحادات النقابية الوطنية،1937
لية في تونس نشأتيا ودورىا السياسي . لممزيد ينظر: سعد توفيق البزاز: الحركة العما1952/كانون االول/ 5في 

 .79(،ص 2009، دار زىران لمنشر، )عمان،1956-1924واالقتصادي واالجتماعي 
 كمية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورة،1958-1918( نزار احمد المختار، وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبيق 4)

 .88(، ص1998)الموصل،
، 83مجمة المستقبل العربي، العدد  النقابات والوعي القومي مثال تونس"، ( عبد السالم بن حميدة،"5)

 .48(،ص1981،)بيروت،8السنة
مركز دراسات ،(20( امحمد مالكي، الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي، سمسمة اطروحات الدكتوراه )6)

 .366(،ص1993الوحدة العربية،)بيروت،
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، السنة التاسعة عشرة، 7العدد  ور فكرة المغرب العربي وقائع وافاق"، مجمة دراسات عربية،( محمد عابد الجابري، "تط7)
 .89(،ص 1983)بيروت، 

 .50-49(بن حميدة، المصدر سابق،ص8)
، السنة 40العدد  اتحاد المؤرخين العرب، االتجاىات الوحدوية المعاصرة"، مجمة المؤرخ العربي، ( كفاح كاظم الخزعمي،"9)

 .83-78(ص1989اد،،)بغد14
 .89-88( المختار، مصدر سابق،ص10)
؛ 133ص،(1966)بغداد، ،الوطن العربي دراسة مركزة لتطوراتو السياسية الحديثة، مطبعة اسعد ( حسن العطار،11)

 .90-89المصدر نفسو،ص ،المختار
"، المجمة 1956-1946ب العربي "العالقات النقابية المغربية ودور الطبقة العاممة في وحدة المغر  سالم بويحيى، (12)

 .17(،ص1966،الشركة التونسية لفنون الرسم،)تونس،13، السنة 44-43العدد  ،التاريخية المغربية
 .233(،ص1987)بيروت، ،محمد عابد الجابري واخرون، وحدة المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (13)
 .48بن حميدة، المصدر سابق،ص (14)
الوحدة الوطنية ومشكمة االقميات في افريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية،  سالم ابراىيم بغدادي،( عبد ال15)

 .64(، ص1993)بيروت،
االستعمار الفرنسي يضطيد الحركة النقابية في الجزائر، ترجمة وليم سارة، مقدمة عمر السباعي االتحاد  وليم سارة، (16)

؛داىش، في الحركات الوطنية واالتجاىات الوحدوية في  35ب.م(، ص،)ب.د توزيع دار الفكر، ،العالمي لمنقابات
 .48ص ،(2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دمشق، المغرب العربي،

 .48بن حميدة، المصدر السابق،ص ؛49المصدر نفسو،ص داىش، (17)
 .49بن حميدة، المصدر نفسو،ص ؛90( المختار، المصدر السابق،ص18)
لك خمف التميمي، "بعض مالمح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورىا الوطني، "،مجمة العموم ( عبد الما19)

 .45(،ص1984،)الكويت،2، المجمد 1االجتماعية، العدد 
 .90( المختار، المصدر السابق،ص20)
 ورًا بحشاد .( ىي محاولة االتحاد تطبيق تجربتو عمى دول المغرب العربي التي بدأت عمى يد القابسي مر 21)
 .18بو يحيى، مصدر سابق،ص (22)
 .49بن حميدة، المصدر السابق،ص (23)
 .91( المختار، المصدر السابق،ص24)
 (، دار الغرابي،1986-1956تونس والحركة العمالية في نظام التبعية والحزب الواحد) محمد صالح اليرماسي، (25)

 07818214922 .194ص (،1995،بيروت)
 .92المختار، مصدر سابق،ص ؛50المصدر السابق،ص ( التميمي،26)
، رسالة ماجستير 1956-1944( كفاح كاظم عكال الخزعمي، حزب االستقالل ودوره السياسي في المغرب العربي 27)

 .181-179(ص1983، )البصرة،اآلدابغير منشورة، كمية 
بالدار البيضاء لمتضامن مع الشعب  1952 حداثألالذكرة الذىبية  إلحياءاتحاد المغرب العربي، الميرجان الشعبي  (28)

 .wwwكممة السيد الحبيب بو لعراس امين اتحاد المغرب العربي،  ،التونسي اثر اغتيال فرحات حشاد
Maghrebarabe. org،179ص ،(؛ الخزعمي، المصدر السابق2002، )الرباط. 

 .180المصدر نفسو،ص ،المغرب انظر :الخزعمي( مثل صحيفة العمم والراي العام والمغرب واالستقالل ورسالة 29)
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بالدار البيضاء ممحمة تاريخية تأكد تشبث المغاربة بوحدة المغرب العربي  1952احداث  ( مصطفى الكثيري،30)
 .www.Arabe.menara. com،الكبير

ية، مركز دراسات الوحدة الدين ومحمود عبد الفضيل، انتقال العمالة العربية المشاكل واالثار السياس( ابراىيم سعد 31)
، 2004/جانفي/23-22؛البيان الختامي لالتحاد العام التونسي لمشغل في  76( ص1991العربية، )بيروت،
www.agtt.org . . 

شورة، كمية ، رسالة ماجستير غير من1995-1958( كفاح عباس رمضان، وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبيق 32)
 تاريخ المغرب في القرن العشرين، ترجمة نيقوال زيادة ،روم الندو ؛20(،ص2002جامعة الموصل،)الموصل ،االداب

"وحدة المغرب العربي  ،اسماء العريف ؛362(،ص1980، )بيروت دار الثقافة لمنشر والتوزيع يحة،مراجعة انيس فر 
 .145-140(، ص1986باريس )ة الثانية،، السن19مجمة المنار، العدد  ،دروس في التاريخ"

محمد البشوش، "الوعي القومي في االوساط الجامعية في المغرب العربي مثال تونس"، مركز دراسات الوحدة  (33)
، في مجموعة بحوث نشرت في كتاب تطور الوعي القومي في المغرب العربي مصطفى 8سمسمة كتب ،العربية

دار النشر  ،ممدوح حقي، ليبيا العربية كأنك تعيش فييا ؛306(،ص1986 ،بيروت) الفياللي ومجموعة مؤلفين،
 .149(،ص1962،لمجامعيين،)ليبيا

 ، وثيقة المؤتمر الدولي الثالث لمجامعة الدولية لمنقابات الحرة (34)
C.E.S.L- TEOISIEMC CONGRES MONDIAL RESOLUTION SUR LA LUTTS CONTER 

LOPERESSION COLONIALE ET LA TUNISI 
 .www.archivesAr\. net.tnالجميورية التونسية، الوزارة االولى، وثائق اساسية، االرشيف الوطني، 

 .93المصدر السابق،ص ( المختار،35)
لجامعية في دار الحداثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات ا ،داغر المغرب العربي الحديث، ترجمة ق. (سمير امين،36)

 .254(،ص1981 بيروت،)الجزائر، 
 ،www.agtt.org،المؤتمر الرابع لالتحاد ،الذي اكد وحدة عمل المغاربة ،( بيان االتحاد العام التونسي لمشغل37)

 (.2004)تونس،
 .52ص المصدر السابق، ،( بن حميدة38)
 22-20ص المصدر السابق، ،بو يحيى (39)
مجمة  ؛ولممزيد انظر ايضًا : نازلي معوض واحمد يوسف، ندوة المغرب العربي"،95ص( المختار، المصدر السابق،40)

 .136(،ص1988،)بيروت، 107المستقبل العربي، العدد 
 .119ص المصدر السابق، داىش، (41)
 .50ص المصدر السابق، ،بن حميدة (42)
 .16بو يحيى، العالقات النقابية المغربية،ص (43)
، السنة الثامنة، مطبعة 29العدد  ،بعاد الجديدة لمسيادة الخارجية التونسية"، مجمة السياسة الدولية( صالح العقاد،" اال44)

 . 155(،ص1972 االىرام التجارية،)القاىرة،
-53،العدد16، المجمة التاريخية المغربية، السنة 1958-1945( سالم بو يحيى، العالقات بين عمال تونس ومصر 45)

 .7(،ص1989سية لفنون الرسم،)تونس،، طبع الشركة التون54
فقد حضر عن القطر التونسي )منظمة االتحاد  ،( لقد كان الحاضرون من القطر التونسي والمصري وىم اليساريون46)

اما الحاضرون عن القطر المصري فيما اليساريان محمد يوسف المدرك  ،االقميمي( التي كانت تحت سيطرة الشيوعيين
كان ليما رأي يساري من االتحاد العام التونسي لمشغل حيث كانوا معارضين قيام اتحاد خاص وداؤود نحوم، المذان 

http://www.googel.com/
http://www.googel.com/
http://www.archives/
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ليكون اكثر فاعمية  ،في وقت كانوا ساعين لتوحيد الحركة النقابية العالمية (C.G.T)بالعمال التونسيين مستقمين عن 
 .8المصدر نفسو،ص في نظرىم. بو يحى،

 .9المصدر نفسو،ص بو يحى، (47)
 .10( بو يحى، المصدر نفسو،ص48)
 .11( المصدر نفسو،ص49)
"حركة التأليف في مجال العمل والعمال من واقع القائمة البيميوجرافية لمدراسات العمالية"، مجمة  رؤوف عباس حامد، (50)

مصدر ؛ بو يحيى، ال65(،ص968، )القاىرة، 40الكتاب العربي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والنشر، العدد 
 .14نفسو،ص

(51 )KRAIEM Mustapha,” aluGTT et le Moavement syndical maghrebin avant Iassassinat de 
Farhat Hached “Revule de Histoire Maghre bine 7eme annee (17-18)ianvier, Tunis 

1980, p.42. 
ودرس في المعيد  2004وتوفي في  1911ي/ / كانون الثان28( محمود المسعدي: ولد بتازركة في والية نابل في 52)

والمتريز  1946والدراسات العميا  1936وحصل عمى شيادة المغة واالداب العربية  ،الصادقي وجامعة السوربون
لمحزب الحر الدستوري وتقمد مناصب سياسية  1933اما نشاطاتو السياسية فقد انضم في  ،1948والدكتوراه  1947

عضو المجنة  ،وامين عام مساعد لالتحاد التونسي لمشغل ،مية لمنقابات لمنقابات التعميممنيا رئيس الجامعة القو 
مدير التعميم ثانوي لوزارة المعارف ومفتش  ،اصبح عضو ًا في مجمس امة ،التنفيذية لالمانة المينية العالمية لمتعميم

انظر: ديوان  ،وترأس المجنة التونسية باليونسكوا ،ةوزير الشؤون الثقافية اسس مجمة الحيا ،وزير لمتربية القومية ،لمتعميم
  .www.Diwan alarab.com،2004كانون االول  ،العرب، مجمة فكرية ثقافية ادبية شييرة

 .19بو يحيى، العالقات بين عمال تونس ومصر، المصدر السابق،ص (53)
 .21( بو يحيى، المصدر نفسو،ص54)
، 1956-1945تونس وفمسطين وموقف الطبقة العاممة من القضية الفمسطينية  العالقات بين عمال ( سالم بو يحيى،55)

 ، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم، )تونس،56-55، السنة العدد 16السنة ،المجمة التاريخية المغربية
 .18(،ص1989

مثمي العمال التونسيين ،اول لقاء بين م1945/ايمول/25( كان المؤتمر التأسيسي لمجامعة النقابية العالمية في 56)
 والفمسطينيين. 

بالتعريف بالطبقة العاممة  ،( حيث قام مركز البحوث االقتصادية والنقابية وىو مركز تابع لالتحاد العام التونسي لمشغل57)
العمالية الفمسطينية وبقضيتيم في محاضرات ودراسات عن تاريخ الحركة العمالية في فمسطين، وكان يمثميم )االتحاد 

 النقابي لمعمال العرب الفمسطنيين.
، منظمة 42مذكرات حسني صالح الخفش، حول تاريخ الحركة العمالية العربية الفمسطينية"، سمسمة كتب فمسطينية (58)

 ،؛ بو يحيى، العالقات بين عمال تونس وفمسطين69(،ص1973،)بيروت،التحرير الفمسطينية، مركز االبحاث
 .22المصدر السابق،ص

ادي التيموري، دور القضية الفمسطينية في تعميق الوعي القومي العربي في المغرب العربي مثال تونس، سمسمة الي (59)
 . 324-299(،ص1986)بيروت،،8كتب المستقبل العربي، العدد

 .24المصدر السابق،ص ،بو يحيى، العالقات بين عمال تونس وفمسطين (60)
،رسالة ماجستير غير منشورة، المعيد العالي 1956-1881في تونس  تطور الحركة الوطنية ،محمد يوسف نحمة (61)

 .160(،ص1981لمدراسات القومية واالشتراكية،)بغداد،



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

874 

ورفعت شعار عبرية العمل  1920( اليستدروت: وىي حركة نقابية صييونية كانت تضم العمال الييود تأسست عام 62)
يع الييودية الزراعية والصناعية واليدف االساسي النشاء ويقصد بذلك اقصاء العمال العرب عن العمل في المشار 

ابراىيم رضوان الجندي، سياسة االنتداب  لممزيد انظر: اليستدروت ىو )سياسي( لمسيطرة عمى فمسطين واستيطانيا.
 . 166-160، د.م، د.ت،ص1929-1922البريطاني االقتصادية في فمسطين 

 .27المصدر السابق، ص سطين،بويحيى، العالقات بين عمال تونس وفم (63)
االتحاد الدولي لمعمال العرب  1956فقد توحدت الجيود وأسس في اذار  ،( وفي اطار االىتمام بالقضية الفمسطينية64)

لكنو رفض  ،الذي لم يستدع االتحاد العام التونسي لمشغل في المشاركة في مؤتمره لكنو دعا االتحاد الى االنضمام اليو
العام التونسي لمشغل،  وتحولت قضية فمسطين في نظر االتحاد ،اديًا لالتحاد الدولي لمعمال العربواتخذ موقفًا مع

 .32-29ص المصدر نفسو، يحيى، بو ،مجرد قضية الجئين تستدعي حآل انسانيآ .لممزيد انظر
 .www.iftu.org، 2003( االتحاد الدولي لمنقابات الحرة، في بمدان الشرق االوسط وشمال افريقيا، 65)
االمين العام التونسي لمشغل بمناسبة زيارتو الى الواليات المتحدة االمريكية،  ،خطاب االخ عبد السالم جراد (66)

 االتحاد العام التونسي لمشغل. .www.agtt.org،2003/ ايمول/6،نيويورك
 .267-266( مالكي، المصدر السابق،ص67)
واالنخراط بالجامعة  1889حداث التي وقعت في شيكاغوا بأمريكا عام اال ،( بيان االتحاد العام التونسي لمشغل68)

 (.2004، )تونس،www.agtt.orgالعالمية لمنقابات الحرة، 
 www.friendsساحة االصدقاء واليوايات، ( فرحات حشاد، االبعاد الدولية في كفاح الطبقة العمالية،69)

alsaha.com، 3ص. 
 االتحاد العالمي لمنقابات، الفرنسيين، انظر: ريين وما يعانونو من اضطياد من(لممزيد حول وضع العمال الجزائ70)

 . 28-26ص بال( )الجزائر، ،االستعمار الفرنسي يضطيد الحركة النقابية في الجزائر، مكتب النشر والثقافة العمالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 


