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تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 

بالتعاون  مع

http://jamaity.org/agenda 

 بقلم سامي بن سالمة 

في حواره لـ »الجريدة المدنية«، 
نور الدين الطبوبي يقّيم المسار االنتخابي

»ال نعرف من حيكم اليوم 
ومن يعارض واالحتاد لن 

يكون شاهد زور«
يجب أن ُتعتمد مجلة الجماعات المحلية 

بصيغة تشاركية ال بإرادة أغلبية

عن السياقات الخفية لالنتخابات البلدية 
ومحاذير الُحكم المحّلي ومخاطر الاّلمركزية

 عليها إْثـَنـَتــا َعَشــر ...

األستاذ شفيق صرصار لـ الجريدة المدنية:

تونس من ريادة مؤشرات 
الديمقراطية إلى القائمات السوداء 
و البلديات فرصة الحلم ضدا لليأس
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

مهام كانت طبيعة الخالفات وحدتها فإّن االتحاد 
ومتمسك  عليه  ومحافظ  دامئا  بالحوار  معنّي 
املنظمة  استجابة  أساس  املبدأ  هذا  كان  بأطره. 
ملبادرة رئيس الجمهوريّة، ومستعّد دامئا لكّل فرص 
الحوار كلاّم كانت جاّدة ويف خدمة املصلحة العليا 

للوطن.

داخل أطر الحوار نقّدم نقدنا ومقرتحاتنا وتصّوراتنا، 
ونجلس إىل جميع املكونات السياسية واالجتامعيّة 
لإلصالح  واملستعّدة  واملدنيّة  بالجمهورية  املؤمنة 
يف  رأي  من  إال  جهة  أّي  عىل  تحفظ  ال  والتغيري. 
الفوىض بديال عن الحوار ويف العنف بديال األفكار 
عن  بديال  بالرأي  والتفرد  واملزايدة  التعّنت  ويف 

التشاركيّة والعمل املشرتك.

الحوار  االتحاد ورشكاؤه مثاال يف تجربة  قّدم  لقد 
التجارب  أحد  الدولية  املجموعة  اعتربته  الوطني 
الناجحة يف العامل. ومل يكن األمر إال حلقة هاّمة يف 
مسار من النضال ومن الرتبية عىل مبادئ احرتام 
اآلراء والدفع الدائم إىل إحالل السلم االجتامعية.

الحكومة  وخاصة  طرف  أي  االتحاد  ينقد  وأن 
فهذا ال يعني مطلقا أنّه يذهب إىل القطيعة مع 
مكوناتها أو داعميها، إنه فقط يقوم بدوره الوطني 
عىل  ينبني  بتقييم  املرحلة  لرضورات  ويستجيب 
كل  دعم  يف  واضحا  كان  أنّه  كام  ثابتة.  مؤرشات 
مناسبات  يف  ذلك  ومعلنا  ايجايّب،  حكومي  جهد 

عديدة.

ومل يعارض االتحاد موقفا أو وضعا أو مرشوعا إال 

واقرتح باملقابل سبل التعديل وقّدم مضامني عمليّة 
للخروج من األزمات تأخذ يف االعتبار الوضع العام 
وواقعيّة،  موضوعيّة  بكل  الدولة  وقدرات  للبالد 
مؤمن  مسؤول  رشيك  بأنّه  وعي  عىل  أنه  حيث 
بالدولة ومؤسساتها، وعىل وعي كامل مبقتضيات 

املرحلة ورهاناتها.

مهاّم  إطارا  اآلن  إىل حد  تزال  ال  قرطاج«  »وثيقة 
كل  تلتزم  أن  رشط  الخالفات  من  جملة  لتجاوز 
لجمع  املبادرة  مجال  ويبقى  باتفاقياتها.  أطرافها 
واالجتامعية  السياسية  القوى  من  عدد  أكرب 
رشط  جديّة  مبادرة  كل  يقبل  واالتحاد  مفتوحا، 

املسؤولية وااللتزام والجدية والنجاعة.

•املدنية

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  -
 العنوان االلكرتوين : journal.civic@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 - السحب : مطبعة دار األنوار - الرشقية - تونس

فريق العمل

سمير بوعزيز، عبد اللطيف حداد، ضياء تقتق، محمد كريم السعدي

في ذكرى يوم األرض
مستقبل مدينة القدس، إدارة الصراع وحماية الحق الفلسطيني

journal.civic@gmail.com : البريد االلكتروني

ملف  العدد القادم

االفتتاحية 

وثيقة قرطاج، معنيون بالحوار دائما

الجـريـدة 
المدنية

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 
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 يسرى دعلول     

ان اثارة الحكم املحيل جاء كإجابة عىل 
الذي  الثورة  قبل  ما  الحكم  نظام  فشل 
السلطة  وتغول  املركزية،  عىل  يعتمد 
السيايس واإلقصاء  التنفيذية واالستبداد 

والتهميش االجتامعي.
الثورة  ومطالب  النضاالت  فكانت 
والكرامة  بالحرية  متعلقة  وشعاراتها 
تأصيل  من  تفرتضه  وما  واملواطنة 
والزبونية  والرشوة  للفساد  ومقاومة  واالقتصادية  االجتامعية  للحقوق 

واملحسوبية. 
ومن تجليات ذلك تشكل مجالس حامية الثورة، يف منوذج تونيس لحامية األحياء 
واملنشآت مساهمة يف تثبيت روابط املواطنة والحس املدين وااللتزام مبسؤلية 

األمن محليا.
الدستورية  املؤسسات  بعض  حل  هو  الثورة  بعد  اإلجراءات  أوىل  من  وكانت 
التوافقية  البلديات وتم تعويضها بنيابات خصوصية يف نطاق الرشعية  وكذلك 
التي شكلت الركيزة األساسية النطالق النقاش حول الدميقراطية التشاركية  كحل 
التهميش واإلقصاء  بعد أن ثبت فشل املركزية والالمحورية املشوهة   ملشاكل 

عيل املستوى الجهوي واملحيل.
املالية  املوارد  من  واملحليات  الجهات  متكني  دون  شكال  اعتامدها  وقع   ( حيث 

والبرشية الالزمة ). 
وتبعا لهذا املد الثوري املواطني كانت للنيابات الخصوصية العديد من املبادرات 
التشاركية. حيث استعادت املجالس البلدية حركية تجلت يف تنظيم اجتامعات 
مبشاركة  والتشاور  املقرتحات  وإعداد  الجامعي  للتفكري  متخصصة  وورشات 
فاعلني ومنظامت مجتمع مدين وخرباء يف املجالس البلدية واملساهمة يف صياغة 

القرار املحيل.
لالختالف،  واحرتام  حريات،  من  الثورة  ملبادئ  متضمنا   2014 دستور  وجاء 
ومساواة، وحوكمة وتشاركية،  وتناصف،  واستقاللية للسلطة القضائية املؤمنة 
بقيم  املواطنة والضامنة للحقوق والحريات،  وتنصيص عىل إرساء  املؤسسات 
الدستورية،  وإقرار نظام السلطة املحلية  مع تعميم البلديات عيل كامل تراب 
الجمهورية  نظرا لكون ما يفوق 40 يف املائة من املواطنني ال تشملهم املجالس 

البلدية وأكرث من ذلك بكثري عىل مستوى املجال.
الذي يعكس يف  الدستور للسلطة املحلية  السابع من  الباب  وقد تم تخصيص 
نظرنا  روح الثورة، ويقطع مع نظام االستبداد والفساد ويؤسس لبناء الجمهورية 
فيها  ويتم  التشاركية  الدميقراطية  آليات  فيها  تعتمد  تشاركية،  بطريقة  الثانية 

التشييد من القاعدة إيل القمة.
ويجسد هذا العنوان مفهوما جديدا يف مامرسة سلطة الدولة عن طريق سلطات 
محلية وجهوية وحتى إقليمية  تتمتع باالستقاللية وتعد أوراق سياساتها  وفق 
إعادة  وبهدف   متييز  العامة  دون  املصالح  يخدم   مبا  وأولوياتها  خصوصياتها 

إدماج املواطنني يف محيطهم دون إقصاء.
بالسلطة،   جديدة  لعالقة  يؤسس  املحيل،  والحكم  التونسيني  عن  الحديث  إن 

املجتمعية  املشاركة   عىل  تقوم  لسابقتها  مغايرة  تشاركية  لعالقة  وتقنني 
والشفافية والنجاعة، وعيل الحق يف النفاذ للمعلومة،  وعىل املراقبة واملحاسبة 
وتجسد  املدين،  اإلبداع  وتشجع  الجهات،  بخصوصية  وتأخذ  جديدة،  باليات 

االنتامء وروح املبادرة.
 فالعالقة بني التونسيني والحكم املحيل تؤسس ملواطنة فعلية تتجىل يف  رشاكة 

بني مختلف الفاعلني املحليني  والتي ال ميكن تحقيق حكم رشيد بدونها.
إن املضامني الدستورية سواء عىل مستوى إرساء املؤسسات أو يف خصوص باب 
السلطة املحلية والحوكمة الرشيدة والحكم التشاريك تجعل من التونيس  فاعال 
أساسيا يف املجتمع،  وهو ميارس حقوقه كمواطن مهتم بالشأن العام املحيل عىل 

املستوى الثقايف السيايس، االجتامعي، االقتصادي واإلداري.
السلطة  يف إطار حكم  الثقة مع  قيام عالقة قوامها  الطرح يرمي إيل  إن هذا 
محيل يتمتع باالستقاللية يف إطار دولة موحدة يتحقق فيها االتصال والتواصل 

بني النظام السيايس واملواطن.
التونيس والسلطة  هذا املوضوع يفرتض قيام عقد اجتامعي جديد  يربط بني 
املحلية  كشكل آخر من نظام تتعدد فيه  مراكز القرار، ويعكس تطورا  ملفاهيم 
السلطة من سلطة أساسها التسلط إىل أخرى قوامها الحرية واملسؤولية. وبالتايل 
رفع التحدي ضد التخلف السيايس كمدخل نحو تحسني حياة الناس مبا تعنيه 

من تطور ثقايف واجتامعي واقتصادي.
من  مرحلة  بعد  له  متلكه  إعادة  نحو  والسري  العام  بالشأن  املواطن  فاهتامم 
لبعض   وتركيز  قانونية  واطر  سياسية  بيئة  توفري  يف  ساهم  والتهميش  اإلقصاء 

املؤسسات  الدستورية.

املجتمع  ومنظامت  التونسيني  من  العديد  وإدراك  لألفضل  التوق  أن  وحيث 
املدين  ألهمية املرحلة بعد الثورة جعلهم يشتغلون عىل ذواتهم وعىل تطويرها 
واالستفادة من الدروس  والتجارب املدنية  مستأنسني بتجارب ناجحة  من بينها 

عديد الدول من إفريقيا وأمريكا الالتينية.
ويف هذا اإلطار تولت بعض منظامت املجتمع املدين االنطالق يف تجارب منوذجية 
التنموي املحيل من  البلديات، كمؤسسة أساسية يف العمل  عيل مستوي بعض 
خاللها يتم تشخيص املشاكل العامة االجتامعية، واالقتصادية والثقافية والبيئية 
محليا وتحديد االحتياجات وضبط األولويات والعمل عيل حلها بشكل جامعي 

يف إطار القانون.
  وحيث  يقتيض ذلك  التشاور مبا يعنيه من رضورة توفر جلسات االستامع، 
عىل  والعمل  التشبيك  املنتديات،  متخصصة،  لجان  إطار  يف  التواصل  الحوار، 

استدامة التفكري والفعل املواطني.
بعدها،  ما  وتواصل   املؤسسات   إرساء  قبل  بدأ  قد  املدين  العمل  هذا   إن 
وكانت تجارب الجمعيات متنوعة وعديدة  يف جهات مختلفة نذكر منها إحدى 
الجمعيات  بسوسة  التي اشتغلت سنة 2012 يف إطار امليزانية التكميلية للدولة 
تنمية  مرشوع  إعداد  يف  بوعيل  سيدي  بجهة  املجتمعية  املشاركة  تجربة  عىل 
مختلف  شملت   واسعة  ومشاورات  مبشاركة  تشاريك   مسار  إطار  يف  محيل 
الفئات من نساء ورجال وشباب وحاميل إعاقة ومختلف الفاعلني يف الجهة يف 
إطار أعامل ولجان وورشات متخصصة وعمل ميداين  قوامها العمل التطوعي  
املسؤولية   وروحها  املحلية  والحوكمة  واإلبداع  والتدريب  التعلم  ومنهجها 

باعتامد الشفافية.
املفتوحة   بالحوكمة  املتعلقة  بصيادة  الخصوصية  النيابة  تجربة  كذلك   ونذكر 
التي متثلت يف  إشهار امليزانية وإرساء موقع واب للتفاعل مع املواطنني إلبداء 

رأيهم واملشاركة يف صنع القرارات. 
التشاركية  الدميقراطية  آليات  من  آلية  إلرساء  أخرى   مبادرات  إىل  نشري  كام 
املتمثلة يف امليزانية التشاركية يف النيابة الخصوصية بقابس واملرىس مببادرة من 

فاعلني يف املجتمع املدين.
كام تم إطالق عدة مشاريع وأنشطة  لجمعيات مختلفة  اشتغلت حول رصد 
أنشطة البلدية، والربملان ومراقبة امليزانيات والتي تجعل املواطن مشاركا  فاعال 
يف صنع القرار، راصدا، ناقدا  ومتابعا ملؤسسات الدولة وللشأن العام اعتامدا عىل 

مبدأ الشفافية وتكريسا لحق النفاذ للمعلومة.
كام نشري إىل  تجربة جمنة  وغريها كثري من  املبادرات املواطنية  التي متيزت 

بتنوعها  وبإبداعاتها  وثرائها يف تجربة الحكم املحيل.
فكر  يجسده  جديدا  تصورا  تعكس  واملتعددة  املختلفة   التجارب  هذه  إن 
مواطني حر نقدي يؤمن بالعمل امليداين وبإدماج التونسيني يف عملية التنمية 
ألدبياتها،   وتدعيام  املدنية،  للذاكرة  حفظا  وتجميعها  توثيقها  يتطلب  ما  وهو 

والسعي لتطويرها.
لكن إرساء املؤسسات الذي مل يكتمل بعد، وحل النيابات الخصوصية ووضعها 
النظر  إيل عدم  إضافة  املعتمدين،  التنفيذية عن طريق  السلطة  تحت إرشاف 
إىل حد اآلن يف قانون الجامعات املحلية يبعث عيل الخوف والقلق عىل هذه 
الدميقراطية الناشئة التي ال ميكن أن يتم ترسيخها دون الحكم املحيل واستكامل 
التغيري  بأنفسهم والتأثري بهدف  للنهوض  املواطنني/ات  قوانينه وتقوية قدرات 
نحو تحسني حياة الناس ومتتعهم بحقوقهم،  وترشيكهم يف صنع القرار وصياغة 
السياسات العامة  بحرية ونجاعة إضافة إىل التشاور والحوار مبا يحقق حوكمة 
املسؤوليني   ومساءلة  مراقبتها  خالل  من  مواردها  وحامية  الدولة  مؤسسات 

ومكافحة الفساد وإرساء الشفافية يف إطار سيادة القانون.
واإلبداع وتحمل  البرشية  بالطاقات  املحيل واإلميان  والذكاء  البلد  ويبقى حب 
آلليات  وفقا  املحيل  الحكم  لرتكيز  الكربى  الضامنة  هو  ملسؤولياتهم  املواطنني 

الدميقراطية التشاركية.
محامية وناشطة حقوقية

التونسيون والحكم المحلي

تفعيل التشاركية والمشاركة المجتمعية 
والشفافية والنجاعة

املحتجزين  املوظفني  مع  للتضامن  الدويل  اليوم  يتوافق 

واملفقودين يف كل عام مع الذكرى السنوية الختطاف أليك 

األمم  وكالة  مع  يعمل  كان  سابق  صحفي  وهو  كوليت، 

املتحدة لإلغاثة والتشغيل يف الرشق األدىن عندما اختطفه 

أحد املسلحني عام 1985. وقد عرث عىل جثته أخريا يف وادي 

البقاع اللبناين يف عام 2009.

الدويل  اليوم  أهمية  األخرية  السنوات  يف  تزايدت  وقد 

للتضامن مع املوظفني املحتجزين واملفقودين بسبب اشتداد 

الهجامت التي تشن ضد األمم املتحدة. ويشكل هذا اليوم 

مناسبة لحشد الجهود، واملطالبة بتحقيق العدالة، وتعزيز 

تصميمنا عىل حامية موظفى األمم املتحدة وحفظة السالم 

وزمالئنا يف األوساط غري الحكومية والصحافة.

25 مارس عين على ..

اليوم العالمي للتضامن 
مع الموظفين المحتجزين 

والمفقودين

الباب السابع من الدستور 
روح الثورة، ويقطع مع 

نظام االستبداد والفساد 
ويؤسس لبناء الجمهورية 
الثانية بطريقة تشاركية
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الهامش من الثورة إلى  الحكم المحلي إستعصاء الحركة  انتخابات 2018
خطوة أولى 

لتكريس الحكم 
المحلي وتمرين 
ديمقراطي جديد

نتمنى  طويال،  مسارا  سيكون  االنتخابات.  بإجراء  األمر  يتضح  لن 

ماي ستكون  األّول من شهر  األسبوع  نهاية  كثرية.  تعرثاته  تكون  أال 

للتونسيني مجالس بلدية جديدة وللجميع يف كل قرية وحي. وسننتظر 

إصدار الترشيعات املتعلقة بالحكم املحيل حتى تتضح معامله. وهذا 

لن يكون كافيا أيضا فمن الواضح أال جهة متثلت معامل هذا الحكم، 

وسيدخل الجميع يف مترين دميقراطي جديد وتدريب عىل التدبري ال 

عهد لنا به.

يؤكّد الخرباء أن أسس الحكم املحيل مل تبني وأن مؤسساته تتطلب 

سنوات إلرسائها وحتى البلديات ستجد صعوبات فال مواردها البرشية 

مهيأة وال مواردها املالية واضحة املصادر. كام أّن العالقات بني املركز 

واملحيل غري مضبوطة.

هذا يؤكّد أن األمر ال يتعلق فقط بنتائج االستحقاق االنتخايب القادم 

واألرقام  السيايس  عىل  االنتخايب  تقّدم  التي  األحزاب  هّم  هو  الذي 

كامال  حضورا  تسجل  أن  الحالية  لألغلبية  أمكن  وقد  املضامني.  عىل 

االقرتاع.  قبل  األقل(  عىل  )نظريا  متقدمة  يجعلنا  مام  الرتشحات  يف 

ال  أكرثهم  الجدد  املحليني  »املسؤولني«  من  آالفا  الصناديق  وستفرز 

علم له بدوره لو أُنتخب. سيتعاملون مع موظفي إدارة سابقة، مبعنى 

أن الدولة مل تعّدهم للمرحلة الجديدة ومل توضح عالقاتهم باملنتخبني، 

إداريو األمس يشتغلون يف إدارة اليوم.

تنظر  ومل  »اللجنة«.  طاولة  عىل  مازالت  املحلية  الجامعات  مجلة 

»اللجنة« بعد يف قانون الالمحورية. والترشيعات الربملانية تستوجب 

عددا كبريا من األوامر الرتتيبية. من أين سنبدأ؟

البلدية  االنتخابات  تأجيل  تعقيداته  زاد من  إنه مترين صعب،  فعال 

رئيس  انتخاب  عطلت  التي  السياسية  والتجاذبات  سنتني،  من  ألكرث 

هيئة االنتخابات الجديد وعطلت إصدار الترشيعات، وخاّصة تسببت 

يذهب  أن  ونتمنى  لالقرتاع،  والتسجيل  الرتشح  عن  كبري  عزوف  يف 

لالقرتاع من سّجل.

يذهب إىل االقرتاع مواطنون يأملون يف التغيري، أو يريدونه بالصندوق 

والحقيقة أن الكثري من اليأس خّيم عىل التونسيني ومل تعد لهم ثقة يف 

السياسيني واألخطر أن الشكوك طالت مسار االنتقال برمته.

واألمل أن تعيد هذه االنتخابات األمل إىل التونسيات والتونسيني، وأن 

الدميقراطية والشفافية وان تجنبها قامئات  تعيد تونس إىل مؤرشات 

العار، حني تكون املراقبة واملحاسبة أكرب والفرز االنتخايب عىل قاعدة 

الكفاءة واحرتام القانون وحامية املكاسب وتطوير املؤسسات وخدمة 

الصالح العام.

الفاعلة  واملساهمة  االقرتاع  عىل  اإلقبال  إىل  منخرطيه  االتحاد  يدعو 

االنتقال  مسار  حامية  يف  الوطني  دوره  عىل  يؤكّد  كام  املالحظة.  يف 

الدميقراطي وتجنب التجاذبات واالعتامد عىل التشاركية مبدأ لوضع 

الترشيعات، والحوار أساسا لتجاوز كل الخالفات.

اجتامعية  لعدالة  يؤسس  مبا  فيه  منيض  أن  ويجب  بدأ  املسار  هذا 

ويعيد للفئات املهمشة حقوقها ويساوي بني كل املواطنني. 

مقدمة 

ماهر حنين     

ككل الثورات تتلّمس الثورة 
للمرور  طريقها  التونسية 
من تدفق الحامسة والحلم 
رأس  إنهيار  عن  االّحق 
منظومة االستبداد والفساد  
وممّرات   جسور  إيل 
الّصعبة  التدريجي  االنتقال 
لبناء املؤسسات  واملتعرّجة 
واحرتام  للتعددية  الضامنة  والترشيعات  للّدميقراطية  الدامئة 

حقوق املواطنة.

 وغالبا ما يرتّدد »الثائرون« يف قبول هذه املسافة التي يستوجبها 
الدميقراطي وخوفهم  االنتقال  الثورة وزمنية  الفرق بني زمنية 
من أن تأكل الثورة أبناءها يجعلهم قلقني إزاء تفاصيل القوانني 
والترشيعات وأنظمة االقرتاع واحرتام حقوق اآلخر يف مجتمع 
تشقه تناقضات بالرضورة  فيتلهفون لرؤية نتائج الثورة رسيعا 
والحال أن الثورة كحدث تشكل قطيعة أما الثورة كمسار فهي 
إن نحجت ومل تنتكس ستحتاج للزمن البعيد لتتغري األشياء يف 
اإلتجاه السليم ألجل ذلك ال  يبدو يسريا  تحول الهامش من 
هامش لإلحتجاج إيل هامش للبناء الدميقراطي الطويل النفس.
بائع  البوعزيزي  إقتدار  يبدو  التونسية   الثورة  سياق  ففي 
الخرض املهّمش واملنيس عيل اإلنتحار قد  تّوجه  إقتدارأوسع 
هو إقتدار مجتمع الهامش الذي ينتمي إليه عيل إعالن إرادة 
الذي إهتز لدراما اإلنتحار كان مهيئا  الحياة فالحوض املجايل 
الذي  اإلستخالص  يؤكد  ما  وهو  لإلنتفاض  وإجتامعيا   نفسيا 
الهامش  »مجتمع  مؤلفه  يف  القسومي  املولدي  إليه  إنتهي 
مجتمع الثورة« من أن مجتمع الثورة األول هو مجتمع الهامش 
أو هم  الّدواخل وهو ما تذهب إليه أيضا  قراءة عمر بلهادي 
بقوله أن جهة بعينها هي الخط  املمتد من سيدي بوزيد- تالة 
القرصين- قفصة  كانت مهيئة قبل غريها لتلقي آالم صهد أحد 
فالتغييب  والعصيان  للّتمرّد  طاقة  إيل  وتحويله  لجلده  أبنائها 
للهامشية  القصوي  الحالة  هو’’  قسومي  املولدي  يصفه  كام 
إمكانية  للتهميش  كان  إذا  ألنه  وإثارة  حدة  األكرث  ووجهها 
التفاوض عيل رشوط االعرتاف فإن التغييب هوعملية قصدية 
وواعية وإقصاء )سيايس وإجتامعي وإقتصادي ورمزي( حتي 
من فضاء الهامشية ذاته. الذي تتسع دالالته لتشمل جغرافيا 

النظام  من  املستبعد  الرمزي  املحمول  وكل  الشعبية   األحياء 
اإلجتامعي السائد.

املهيئة أكرث  أو  إنتفضت  التي  الفئات  البديهي أن تكون   من 
الجغرافية  هذه  يف  نشأت  التي  هي  لإلحتجاج  غريها  من 
اإلجتامعية، اإلنتفاض هنا ال يأخذ معني رفض الهامشية فقط 
اإلندماج  هو  منه  املرتجي  األفق  ليصبح  اإلقصاء  رفض  بل 

وإنتزاع  اإلعرتاف من اآلخر الذي مارس اإلقصاء وبّرره. 
إلندماج  ممكنا  مدخال  املحلية  الدميقراطية  تكون  هنا  من 
ما تضمنته فصول   املؤسسات  مبوجب  الهامش يف دميقراطية 
دستور الجمهورية الثانية خاصة حيث نقرأ  عيل سبيل املثال  
يف الفصل 139 »تعتمد الجامعات املحلية آليات الدميقراطية 
أوسع  إسهام  لضامن  املفتوحة،  الحوكمة  ومبادئ  التشاركية، 
والتهيئة  التنمية  برامج  إعداد  يف  املدين  واملجتمع  للمواطنني 

الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون«.
بابه  جلية  وبصورة    - الدستور  ضمنها  التي  الحقوق  إن    
ملطلب  إستجابة  تشكل   املحلية  السلطة  مجال  يف   - السابع 
االمركزية كمدخل  للتنمية املحلية وذلك  بضامن املساواة بني 
املواطنني يف إعتامد االمركزية من خالل تغطية مختلف أصناف 
التشاركية  وبضامن  الوطني  الرتاب  لكامل  املحلية  الجامعات 
يف التسيري املحيل فضال عن إقرار مبدأ التمييز اإليجايب وتبقي 
تساهم يف  االّمركزية كبرية حتي  املواطنني من هذه  إنتظارت 
تحسني الخدمات املقدمة للمواطنني وتساهم خاصة يف ترشيك 

الديمقراطية المحلية
منٌط يقوم عىل ترشيك املواطنني يف تدبري شؤونهم وإعطاء الثقة ملؤسساٍت ُمنتََخبٍَة للقياِم 
باملهاّم التي يَقتضيها ذلك التدبرُي. ومن أهّم ما مُييّز هذا الشكل من الدميقراطية، أربعة 
مبادئ هي: املُواطََنة بَدالً عن كّل عصبيّة عشائرية أو جهوية أو سواهام، املُشاركة يف التدبري 
املصلحة  وتغليب  القرار  اِتخاذ  يف  املسؤولية  العام،  الشأن  ترصيف  عىل  الُقدرة  املحيّل، 

العامة عىل املصلحة الفرديّة. 
َمعلوٌم أّن هذا الشكل املحيّل للدميقراطية يرمي إىل الحدِّ من املركزيّة وفْسح املجال أمام 
إسهاٍم ُمواطنيٍّ فعيلٍّ وواسعٍ يف ترصيف الشأن املدينِّ. وقد شاَع يف أوروبا واِتََّخَذ أشكالَه 
وعرََف  فرنسا  يف  الترشيعي  اإلصالح  مع  املايض  القرن  من  الثامنينات  بداية  يف  العمليّة 
تطبيقاٍت الفتًة يف النموذج األملاين الفيدرايل حيث حظيت الدميقراطياُت املحليُة بقواننَي 

خاّصة واِستقاللية جبائية ومالية هاّمة.  

عين على ..
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وتنميتها  بجهاتهم  النهوض  يف  بالخصوص  املهمشة  الجهات  أبناء 
إقتصاديا وإجتامعيا وسياسيا وثقافيا. 

رهان املواطنة يف هذا املستوي مزدوج فهي من جهة أويل مواطنة 
متحققة محليا وهوما يجعل التأسيس للدميقراطية ولثقافة التعدد 
واملشاركة يتم عيل املستوي املحيل وهو املستوي الذي إعتربه توكفيل 
أسايس يف إرساء دميقراطيات مستقرة وقوية وهي كذلك من جهة 
ثانية إنتزاع لإلعرتاف من قبل »املحليني« بجدارتهم وحقهم يف إدارة 
شؤونهم املحلية يف ضل دولة موّحدة هذا اإلعرتاف وهذا اإلدماج 
ذو أهمية قصوي أنرتبولوجيا وسياسيا ألن إحدي املعارك األساسية 
بالضيم  اإلحساس  هو  اإلستقالل  منذ  ورمبا   2011 بعد  تونس  يف 
الناجم عن »الحقرة« التي ال تعني فقط الفقر وقلة اإلمكانات بل 
الدولة  أقصتهم  وملتساكنني  لجهات  ذاتها  اإلنسانية  الكرامة  متس 
املركزية  ومل متنحهم موقعهم و مكانتهم هذا اإلحساس يصل عند 
بعض نشطاء املجتمع املدين املنتمني إيل الجهات الداخلية إيل القول 

‘’ بإستعامر داخيل خلف الضيم يف نفوسهم ونفوس أبنائهم.
غري أن أمر التحول من اإلستبعاد واإلقصاء إيل املشاركة مل يعد موكوال 
لإلطار الدستوري وحده وملا يضمنه من حق التنافس الدميقراطي 
من أجل التسيري الدميقراطي للمجالس البلدية والجامعلت املحلية 
وملا يضمنه قانون هذه الجامعات من تنظيم جديد فعيل لسلطة 
الدولة عيل مجالها الرتايب عيل قاعدة المركزية فعلية تعود بالنفع 
عيل  املواطنني والجهات بل صار يتعلق بالفاعلني أنفسهم كمنتجني 
لفعلهم وملعني فعلهم اي املنتجني لفعل اإلحتجاج وملعني ولرمزيته 

وملعني املشاركة ورمزيته. 

  فتحّول الهامش من روحّية الثورة إيل إنتزاع الحق واإلقتدار عيل 
أن ال يحكم كام حكم سابقا تصطدم بعقبتني :

إحتجاجية عديدة   تستمر  إيل قوي  وحركات  تعود  ذاتية  األويل 
ناشطة يف الهامش  دفاعا عن حقوقها وتبحث عن مقروئية لخطابها 
وتعمل عيل شّد اإلنتباه إليها ومل تهدي بعد إيل سبل  التحّول إيل 
ما  وهو  املحيل  الشأن  تسيري  يف  للمشاركة  ومتضامنة  منظمة  قوة 
اإلحتجاجية  للحركات  السيايس  األفق  حول  مجددا  السؤال  يطرح 
وصعوبة اإلنتقال من االّحركات إجتامعية إيل الحركات اإلجتامعية 
حركات  أي  بيات  آصف  األمرييك   / اإليراين  اإلجتامع  عامل  بتعيرب 
حاملة لبدائل ومرشحة للمنافسة عيل السلطة املحلية  وتعود أيضا 
إيل  ما يهّددها من إجهاد و إستمرار اإلستبعاد الذايت بسبب حرب 
الحركة التي تخوضها منذ سنوات دون التهيؤ لحرب مواقع يعّدها 
السلطة  ورصاع   أجل  من  اإلجتامعي  الرصاع  يف  غراميش رضورية 
بني الربامج والرؤي هو يف املحصلة  من أجل الهيمنة اإليديولوجية 
للثقافة الدميقراطية ولقيم العدالة والتضامن يف وجه ثقافة التسلط 

واملحسوبية والفساد. 
القوي  لهذا  السبل  إلتباس  أو  الذايت  اإلستبعاد  هذا  مقابل  يف 
وقوي  أخري  إجتامعية  فئات  تستمر  الهامش  يف  اإلحتجاجية 
سياسية تقليدية وناشئة  يف اإلستفادة مام متنحه العملية السياسية 
والديقراطية وبالتايل إضفاء مرشوعية صندوق اإلقرتاع عيل حضورها 

السيايس.
املعضلة  الثانية تعود إيل أزمة الدميقراطية التمثيلية ذاتها يف ضل 
إختالل موازين القوي يف املنافسات اإلنتخابية بسب قدرة مرشحني 
ذوي إمكانيات مالية ودعائية ضخمة عيل حصد اإلغلبيات العددية  
تحويل  وبالتايل  الفوضوية   و  بالسلبية  ووصمهم  املحتجني  وعزل 
موازين  حقيقة  رضورة  تعكس  ال  التي  املؤسسات  داخل  األغلبية 
أغلبية رشعية   فمن ال ميلك  الجسم اإلجتامعي إيل  القوي داخل 
الدميقراطية  العملية  والتعبوي داخل  املادي  باملعني  التنافس  قوة 
داخل  واإلندماج  اإلحتجاجي  الهامش  مغادرة  عليه  يصعب 
يبقي  ما  الدولة عموما وهو  املحيل ومؤسسات  الحكم  مؤسسات 
املجتمع السيايس التحتي وهو املجتمع السيايس الفعيل يف قطيعة 

مع املجتمع السيايس الفوقي املهيكل والتقليدي. 
سيكون من املبكر اليوم التكهن  بنتائج أول إنتخابات محلية حرة 
للقوي  اإلنتخابية  الثمثيلية  مستوي  عيل  سواء  تونس  يف  ونزيهة 
األسابيع  ستفرزه  الذي  العام  املناخ  مستوي  عيل  او  املتنافسة 
القادمة ولكن من املؤكد أن منعرجا قادما سندخله بهذه املحطة 
اإلنتخابيية سيدفع لتعميق التفكري من أجل إجرتاح حلول لدخول 
بل  جلدته  عن  التخيل  دون  املؤسساتية  السياسة  مجال  الهامش 
خدمة لقضّيته وبغري هذا الدخول قد ال يبقي هامش الثورة ذاته 
متيقضا ألن الريح ال تجري دوما كام تشتهي السفن حتي وإن كانت 

سفينة الثورة التونسية املجيدة.

الهامش من الثورة إلى  الحكم المحلي إستعصاء الحركة 

الاّلمركزية
بإسناد  تختصُّ  الدولة  تنظيم  يف  طريقٌة 
الجامعات  إىل  الّصالحيات  ِمن  جملة 
تتمتع  اِعتباريٌة  ذواٌت  وهي  املحلية. 
تُديرها  واملالية،  اإلدارية  باالستقاللية 
مجالُس ُمنتَخبة تُوكَُل إليها سلطُة اِتخاذ 
القرار يف جوانَب ُمتَِّصلٍَة بترصيف الّشأِن 
مَينُحها  التي  لالختصاصات  طبقا  املحيّل 
الطريقُة -أْي  القانوُن. وتَطمُح هذه  لها 
الالّمركزية- إىل تجسيد دميقراطية الُقرِب 
وجهوية  محلية  تنموية  سياسات  وبناء 
أنجَع وأعدَل وأقدَر عىل إجابة حاجيات 

املُواطنني وتطلّعاتِهم. 

الديمقراطية التشاركّية
منٌط يقوم عىل ترشيك واسعٍ وناِجعٍ للمواطنني يف اِتخاذ القرارات عرْبَ جملة من اآلليات التي 
ُع هوامَش  تَبْني َمساراً تَشاُركيّاً يستوعُب عموَم املُواطنات واملُواطنني واملجتمعِ املدينِّ ويُوسِّ
ُمشاركِتهم وتأثريِهم يف السياسات العاّمة عىل الصعيد الوطني والخاصة عىل الصعيد املحيّل 
سواًء يف صناعِة القرار املحيّل وحّل املشاكل عن قُرٍب أو يف صياغِة تصّوراٍت ومناويَل للشأِن 
التنمويِّ واملحيلِّ تأخذ يف االعتبار خصوصيات منطقِتهم. وباعتبارها كذلك، تَُعدُّ الدميوقراطيُة 

التشاركيُة دميقراطية قُرٍب وإدماٍج.
ويُطبَُّق هذا النمُط التشاريكُّ بأدواٍت عّدٍة منها: االستفتاء، بناء مخططات التنمية وامليزانية 
تشاركيّا، الجلسات العامة، الحوارات املفتوحة، االستامرات، املشاورات، الحوارات، العرائض، 

املبادرات واالقرتاحات إلخ.
وال تُلغي الدميقراطيُة التشاركيُة الدميقراطيَة التمثيليَة أو تكون بديالً عنها. إمنا هي تعمُل 
عىل تاليف نواِقِصها وحّل إشكالياتِها خاّصة وأّن قًُوى مدنيًة كثريًة وحركاٍت اِجتامعيًة وشبابيًة 
ونسويًة واسعة، مل تَُعد تَِجُد يف الدميقراطية التمثيلية اإلجابَة املناسبَة لحاجياتِها وتطلّعاتِها.   

عين على ..عين على ..
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تقيموا  أن  لكم  كيف   •
الحالي  السياسي  السياق 
مسار  من  المرحلة  وهذه 
تجربة  يعتبر  جديد  انتخابّي 
االنتقال  مرحلة  في  جديدة 

الديمقراطي؟
- نحن ذهبنا يف خيار ال رجعة فيه 
تطور  آليات  من  آلية  والدميقراطية 
الشعوب و إطار تشاريك لبناء البالد 
بإحداث  املسار  استكامل  ومازال 
الهيئات  وبقية  الدستورية  املحكمة 
املحطة  وستكون   الدستورية. 
القادمة يف 6 ماي، وهي االنتخابات 
وبالخدمات  املواطنة  بقيمة  تتعلق  أنها  خاصة  هامة  البلدية، 

املبارشة التي تقدم للمواطن.
وبالنظر يف الرتشحات التي قُدمت، وبقطع النظر عن النتائج، فإن 
ألحزاب الحكم جاهزية أكرب من خالل إعداد قامئاتها. وأرى أنه 
البلدية وجود وعي مجتمعي حتى  االنتخابات  الرضوري يف  من 
يختار الناخب ويصوت للكفاءة وملن له القدرة عىل العمل ومن 
للبالد  املالية  اإلمكانيات  االعتبار  بعني  تأخذ  معقولة  برامج  له 

وظروفها العامة، فالواقعية هي األهم.
من ناحية أخرى يعرف املسار الدميقراطي شيئا من التعرث الذي 
قد يسبب اليأس للمجتمع وخاصة لفئة متيزه وهي الشباب الذي 
تتجاوز نسبته الخمسني باملائة وهذه ثروة وطنية يجب أن نعرف 
عزوف  نسجل  لألسف  ولكن  الالزمة.  اإلحاطة  بها  نحيط  كيف 

نسبة كبرية منه عن التسجيل لالنتخاب.
الحارقة  القضايا  التقّدم يف  يقع  السياسية مل  التجاذبات  ويف ظل 
املسنون  يجد  ومل  الفقر.  عىل  والقضاء  والتنمية  التشغيل  وهي 

يرسب  أن  شأنه  من  وهذا  الدولة  من  وحامية  عناية  والطفولة 
اليأس.

ومع هذا عندي ثقة يف هذا الشعب الذي يصنع املعجزات دامئا، 
وله الكثري من النضج والوعي املجتمعي وهذا ما مكنه من إنقاذ 
ثورته. واعتقد أنه سيُقدم بأعداد كبرية ليُعدل ويُصوب البوصلة 
السياسية وليُفرز كفاءات حقيقية قادرة عىل أن تقوم بدور بعد 

االنتخابات البلدية.
يفرتض  الحكم   ونظام  بامتياز  سياسية  فهي  اليوم  أزمتنا  أما 
التحالفات السياسية، وهو أمر معمول به يف عديد الدميقراطيات 
يف العامل ولكن بعقلية أخرى. أما عندنا فال وجود لتجانس وتغيب 
حكومي  والتضامن  الخطاب  ووحدة  والربامج  التصورات  وحدة 
الحقيقي، وكأننا إزاء أكرث من حكومة، ولهذا األمر تداعيات خطرية 

عىل رسم األهداف وتحديد األولويات وسبل تجاوز كل املعوقات.
لكل هذا فإن االتحاد اليوم، وأكرث من أي وقت مىض، يُعلن أن لن 

يكون شاهد زور. 
عىل  ايجابيا  يؤثر  الذي  السيايس  االستقرار  دعم  مع  أننا  ونؤكّد 
ولتحقيق  الرشائية.  والقدرة  االستثامر  وعىل  العامة  املناخات 
وتطور  حقيقية  ديناميكية  تتوفر  أن  يجب  السيايس  االستقرار 

اقتصادي لخلق ثروة ترجع بالفائدة عىل الشعب التونيس.
بتسيري  اإلملام  عىل  الحكم  قدرة  غياب  اليوم،  نالحظ،  أنّنا  كام 
السياسيّة  الساحة  وتشق  وصعوباته.  وتعقيداته  الدولة  دواليب 

تجاذبات حادة، حتى بتنا ال نعرف من يحكم ومن يعارض. 
كانت  إذا  األحزاب  داخل  من  الكفاءات  عن  نعرتض  ال  نحن 
قادرة عىل تقديم القيمة املضافة ولكن ال يجب أن يكون األمر 
بالرتضيات، أو أن يصّدر طرف مشكال حزبيا داخليا إىل الحكومة 
الحكومي. وكان من  أثّر سلبا عىل األداء  ويفرض تعيينا فهذا ما 
تقع  تجارب سبع حكومات وال  بعد  األحزاب  تتعظ  أن  املفرتض 

يف هذه األخطاء.
مثة  تكن  مل  إذا  دميقراطي  بناء  إرساء  ميكن  ال  آخر،  صعيد  عىل 
مراقبة لتمويالت أكرث من واحد وعرشين ألف جمعية والبحث يف 
القطاعات التي تستهدفها والتثبت يف تنفيذها أنشطة من عدمه؟ 
أن  نالحظ  والتهريب  املوازية  التجارة  ملفات  يف  بالنظر  أنه  كام 
أنه  يقني  عىل  وأنا  املالية.  لتمويالتها  مصالح  الكربى  لألحزاب 
بوقوف املجتمع املدين واملنظامت الوطنية ويف مقدمتها االتحاد 

العام التونيس للشغل ستُعّدل البوصلة. 
أنه  فأؤكد  الحكومة  مع  األخرية  املدة  يف  خالفنا  بخصوص  أما 
ما  فمرده  كان،  ألي  استهداف  أو  أو شخيص  ذايت،  بخالف  ليس 
املجاالت  كل  السلبية يف  للنتائج  تقييامت موضوعية  ملسناه من 
عىل  سواء  سلبية  تداعيات  له  سيكون  ما  وهذا  والقطاعات، 

في حواره لـ »الجريدة المدنية«، الطبوبي يقّيم المسار االنتخابي
»ال نعرف من يحكم اليوم ومن يعارض واالتحاد لن يكون شاهد زور«
عندي ثقة في هذا الشعب الذي يصنع المعجزات دائما
يجب أن ُتعتمد مجلة الجماعات المحلية بصيغة تشاركية ال بإرادة أغلبية

التقاه سمير بوعزيز       

املدنية«  »الجريدة  التقت  األخري،  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  اجتامع  هامش  عىل 
السيد نور الدين الطبويب أمني عام االتحاد العام التونيس للشغل ملزيد التعرّف 
عىل تقييم املنظمة الشغيلة للمسار االنتخايب الراهن وتبنّي أهم التخوفات التي 

قد تهّدده.
األمني العام يحّمل األحزاب السياسّية مسؤولياتها ويحّذر من اليأس. يؤكّد عىل 
فرض  وتجّنب  املحلّية  الجامعات  ملجلة  النهائّية  الصياغة  يف  بالتشاركية  االلتزام 
األغلبية الربملانية قرارها. ويدعو إىل أن يكون القرار وطنيا بتجّنب »الهرولة« إىل 

السفارات رافضا ما مُيىل من وراء الحدود.
يف حديث السيد نور الدين الطبويب تأكيٌد عىل أن ثقة االتحاد يف التونسيني كبرية 
للجمهورية،  الدستورية  املؤسسات  بناء  ومواصلة  الدميقراطّية  مكاسب  لصيانة 
وتوصيٌة للوطن الجامع الذي تتحقق فيه العدالة بني الجهات ورد االعتبار لتلك 

التي عانت التهميش عقودا.

علينا أن نرسي تنمية 
مستدامة ونحقق 

الكرامة االجتماعية 
والطمأنينة بغد أفضل 

لعديد الجهات التي عانت 
من الحيف االجتماعي 

لعقود طويلة

عوض البحث عن المكانة لدى الشعب 
التونسي هنالك من يتنافسون على 

أخذ الشرعية من السفارات

السعي إلى 
البحث على 

الشرعية من 
السفارات 
خطر كبير
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االستثامر وخلق  التي ال تساهم يف جلب  العامة  املناخات  أو  االجتامعية  املكاسب 
االستقرار السيايس واالستقرار االجتامعي.

تصدر مجلة الجماعات المحلية، إلى حد اآلن، ما هو المقترح  • لم 
األساسي لالتحاد بخصوصها؟

تعد  أن  األجدر  من  وكان  الجامع«،  قبل  الحصرية  »حرّض  الشعبي  املثل  يقول   -
والقانوين  الترشيعي  اإلطار  وضع  وأولها  النجاح  مستلزمات  كل  الدولة  مؤسسات 

والزالت  البلدية  االنتخابات  تاريخ  إعالن  تم  وقد  املحطات.  من  محطة  أي  النجاز 
النقاشات حادة بخصوص مجلة الجامعات املحلية. ويف ظل التجاذبات قد ال 

التميش  اعتامد  دون  قرارها  نيابية  أغلبية  وتأخذ  اتفاق  إىل  نصل 
الفرقاء  األطراف وكل  نظر كل  بوجهات  واألخذ  التوافقي 
أغلبية  قانون  إال  نعتربه  أن  ميكن  ال  فهذا  السياسيني. 

وستكون له تداعيات وخيمة عىل االستقرار السيايس.
العليا املستقلة لالنتخابات  الهيئة  ولنتذكر ما كان مع 
والفراغ الذي حصل وكثافة الرتشحات. وهي يف األصل 
هيئة مستقلة يطمنئ إليها كل الناس ويحتكمون إليها 
ويقبلون بكل النتائج التي تصدرها. ولكن أصبح كل 
طرف سيايس يريد شخصا ما عىل رأس تلك الهيئة 
فتغريت املفاهيم وأصبحت عديد الشكوك تحوم 
حول هذه الهيئة التي كانت من مكاسب الثورة 

إضافة إىل حرية التعبري ووحرية التظاهر.
فنتمنى أن تقع صياغة مجلة الجامعات املحلية 
االعتبار  بعني  تأخذ  وبعقلية  تشاركية  بصيغة 
والتي  التجاذبات  سبّبتها  التي  النقائص  كل 
كانت يف عالقة بعديد املؤسسات التي نحتكم 

إليها.

تعّدل  أن  تخوف  هنالك  هل   •
المجلة في نسختها األخيرة بحسب 

األغلبية التي ستربح االنتخابات؟

مرشوعة  والتخمينات  التخوفات  كل   -
كل  يف  مواكبة  مثة  ليس  هذا  من  وأكرث 
تكلس  بسبب  الترشيعية  التطورات 
التي  الكبرية  املساوئ  من  وهذه  اإلدارة 
نعانيها. ومن املفروض أن كل الترشيعات 
التي يصادق عليها مجلس نواب الشعب 

تواكبها اإلدارة بإصدار األوامر حتى يكون 
اإللزامية  والصبغة  األثر  القوانني  لتلك 

والتطبيقية.
 

أحكام  تفعيل  عدم  أن  هل   •
أو  سياسية  إرادات  سببه  الدستور 

هي  أو  االنتقالي،  المسار  صعوبة  مرده 
مسؤولية مشتركة بين عديد األطراف؟

يف  وتعلمنا  متفاوتة،  بدرجات  مسؤولية مشرتكة   -
ما  فيه  رأي  كل  أن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
يُسَمع وال بد أن نتنافس ونختلف ونلتقي من أجل 
باسم  تفرض  أن  أما  وتطويرها.  املضامني  صياغة 
األغلبية ما تريد فإن النتائج عىل األرض، ومن خالل 
املامرسة، ستكون عكسية ويف هذا األمر مضار كبرية 
مع  اليوم  خالفنا  وهذا  التونيس.  والشعب  لتونس 
الحالية،  الحكومة  ومع  السياسية  األطراف  بعض 
كام اختلفا مع الحكومات السابقة حيث كنا نبحث 

دامئا عىل املردودية والنجاعة.

تمويل  فإن  مراقب  الحمالت  تمويل  أن  وحيث  التمويل،  مسألة  إلى  أشرت   •
مقترحات  لالتحاد  هل  فقط،  الحملة  ليس  االنتخابي  والمسار  يراقب  ال  األحزاب 

في هذا االتجاه؟
- خالل لقايئ مبحافظ البنك املركزي الجديد اقرتحت مراقبة التمويالت من الخارج. وأكرث من هذا 

البحث عن  نالحظ صفوف زوار السفارات، فعوض 
املكانة لدى الشعب التونيس هنالك من يتنافسون 
خطر  وهذا  السفارات،  من  الرشعية  أخذ  عىل 
كبري. وأؤكد أن تونس أصبح يُدبّر لها ويُسطّر لها 
لوضع حكامها وبرامجها من خارج حدود الوطن 
لها  مستقلة  دولة  فتونس  به.  نقبل  ال  ما  وهذا 
مكانتها يف املحافل الدولية. واليوم مثة من استغل 
عىل  تداولت  التي  السياسيّة  النخب  بعجز  ضعفنا 
الحكم واألزمات التي منر بها من خالل التصنيفات 
األخرية وعجز امليزان التجاري ونسبة 

التضخم.

• هل أمكن 
تجربته  يقيم  أن  للتونسي 
المحطة  الديمقراطية قبل هذه 

االنتخابية الجديدة؟
ومل  الدكتاتورية  ظل  يف  نعيش  كنا   -
حتى  باتزان  التجربة  تلك  تقييم  يقع 
نتعظ منها، وإن حققنا اليوم مكاسب 
أن  الرضوري  من  فإنه  دميقراطية 
عىل  ملموسة  مكاسب  مثة  تكون 
األرض حتى تكون هذه الدميقراطية 

صلبة.
املقارنة  التجارب  اعتامد  يكن  ومل 
من  أجزاء  أخذت  حيث  موفقا 
من  يكن  ومل  مختلفة  تجارب 
يف  كنا  وقد  تركيبها.  املمكن 
والحزب  الواحد  الرجل  زمن 
الواحد فانتقلنا مائة ومثانني 
دميقراطية  إىل  درجة 
تأخذ  أن  دون  منفتحة 
باالعتبار التدرج، وال يعني 
ذلك الرتاجع عن املكاسب 
من  بد  ال  بل  الدميقراطية 
صيغ تعديلية دون تضييق.

أهم  هي  ما   •
التي  التحديات 
الحكم  يطرحها 

المحلي؟
تحديد  يتم  مل  اآلن  حد  إىل   -
وما  محيل  هو  ما  بني  العالقة 
املقارنة  التجارب  ويف  مركزي،  هو 
هنالك جزء للترصف يف الحكم املحيل 
مستوى  عىل  يكون  األكرب  والجزء 
مركزي. والتخوف األكرب أنه بالعقليات 
التي نالحظها إذا كان لكل جهة ثروة 
سواء كانت باطنية أو فالحية أو مائية 
الغالب  هو  الجهوي  االنتامء  يكون 
عىل االنتامء للوطن وهذا خطر كبري. 
من  بكثري  والسري  التأين  وجب  لهذا 
بطيئة  تكن  وإن  وبخطوات  الحذر 
والتضامن  الوطن  وحدة  تكرس  فإنها 
أن  وعلينا  الرثوات  توزيع  يف  الوطني 
نريس تنمية مستدامة ونحقق الكرامة االجتامعية والطأمنينة بغد أفضل لعديد الجهات التي عانت 

من الحيف االجتامعي لعقود طويلة.

• وكيف سيساهم االتحاد في هذه االنتخابات؟
- كام شاركنا يف املحطات السابقة بتكوين املالحظني، ويبقى االتحاد يوازن دامئا بني دوره االجتامعي 

ودوره الوطني سيكون يف قلب الحدث من أجل إنجاح هذه املحطة شكال ومضمونا.

تعلمنا في االتحاد العام التونسي 
للشغل أن كل رأي فيه ما ُيسَمع وال بد 

أن نتنافس ونختلف ونلتقي من أجل 
صياغة المضامين وتطويرها

تونس أصبح يُّدبر 
لها وُيسّطر لها 
لوضع حكامها 
وبرامجها من 

خارج حدود 
الوطن وهذا ما ال 

نقبل به
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النهضة  حركة  إرصار  أنَّ  نعترب  أْن  ميكن 
البلدية  االنتخابات  تنظيم  عىل  الشديد 
كان أمراً منطقيا نظرا لوثوقها من الفوز 
فيها بنسبة ُمعترََبَة من األصوات. رغم أّن 
ناحية  بها من  االنتخابات قد تؤدي  تلك 
القوة  مرتبة  بفقدان  املخاطرة  إىل  أخرى 
لفائدة حليفها  البالد  األوىل يف  السياسية 
القامئات  مجموع  لفائدة  أو  تونس  نداء 
املستقلة. وهو أمٌر ِمن شأنه أن يؤثِّر عىل 
وضعها يف ما يتعلق باالنتخابات الرئاسية 

والترشيعية املقررة لسنة 2019.
لكن أْن مُيارََس الضغُط يف اتجاه َعْقد تلك 
وتنظيامٍت  أحزاٍب  ِقبَل  ِمن  االنتخابات 
العلم  متاَم  عالِمة  »دميقراطية«  سياسية 
بحتمية خسارتها، فهو أمٌر جدُّ غريب. وقد أثبَت َعْجزُها عن تقديم 
قامئات بالعدد الكايف يف عملية تقديم الرتشحات األخرية، ما كان يَعلَُمه 

الجميُع من اِفتقادها أليِّ وزن فعيلِّ عىل األرض.

سياقات انتخابية ماكرة .. وطبقة سياسية خائرة
حّقا إّن األمَر لَيَطرح أكرثَ ِمن سؤال حول الدور الحقيقي الذي لعبته 
وتلعبه تلك األحزاُب يف املشهد السيايس التونيس!؟ وحول ما إذا كان 
قادتُها واعني بالُجرم الذين هم بصدد اقرتافه بطريق فتح الطريق مرة 
أخرى لفوز أطراٍف عاثت يف البلد فسادا ملدة ثالث سنوات كاملة وهو 

يعاين إىل اليوم من تداعيات حكمها العابث!؟
إىل  “محرتمني”  وأفراد  وتنظيامت  أحزاب  جنوح  نالحظ  أننا  الواقع 
الدفع يف كل مرة بالبلد يف أحضان الحركة املنعوتة بــ«املتطرفة«. يتمُّ 
خطرية  وترشيعات  قرارات  اتخاذ  أجل  من  الضغط  طريق  عن  ذلك 
الذي  الهشَّ  التوازَن  النهاية  يف  وترضب  وَمصالِحها  ُمخطّطاتها  تخدم 

تقوم عليه العمليُة السياسية يف تونس بعد الثورة.
االنخراط  عملية  وكذا  الدستور،  من  السابع  الباب  »تنزيل«  مُيثل 
املحموم يف املطالبة بإقرار الالمركزية عىل املستوى الجهوي، نوعاً آخر 

من »املُطالبات« التي قد تتسبب يف رضب ذلك التوازن.
فقد عاىن بلُدنا كثرياً عىل املستوى االقتصادي وعىل مستوى التوازنات 
يتخذها  التي  العشوائية  القرارات  وِمن  املُجحفة  املَطلبيّة  ِمن  املالية 

سياسيون متوسطو الكفاءة تحت ضغط الشارع أو األحداث. 
إالّ يف خانة  نُصنِّفها  أْن  الصادرة ميينا وشامال ال ميكن  وهذه املواقف 
املُزايدات الشعبوية الخطرية. وطبعا يصل البعض يف ُمكابرته إىل درجة 
ُمقارنة وضع تونس بوضع دول أوروبية متطورة للُمطالبة بتقسيمها 
دميقراطية  تعيش  الدول  تلك  أّن  علمه  رغم  وُمقاطعات  أقاليم  إىل 
ُمستقرة منذ مئات السنني ال ميكن بأّي حاٍل من األحوال وعىل اإلطالق، 

ُمقارنُة وضعها بوضعنا الغارق يف أزماته وهشاشاته وتخبّطاته.

ظللنا نُردِّد منذ سنوات بأّن غالبية طبقِتنا السياسية ضعيفة التكوين 
والتأطري وال تَِعي الرّهانات الحقيقية وال متلك الربامَج والرَؤى وال هي 
عالوة  بأنها  أخرى  مرة  نتبنّي  نحن  وها  بالوطن.  النهوض  عىل  قادرٌة 
مواقف  التخاذ  والسياسية  األدبية  الشجاعة  مَتلك  ال  ذلك،  كل  عىل 
قوية تُخالف توّجهات الرأي العام أو مراكز الضغط واللوبيات املهنية 

والقطاعية والجهوية وغريها. 
إنها ملعضلة كبرية لهؤالء أْن تكشف عمليُة تقديم الرتشحات عن الوزن 
رئاسية  ال  ولَِم  ترشيعية  انتخابات  بإجراء  يُطالب  كان  ملَن  الحقيقي 
ِعياً بأنه جاهٌز لُحكم تونس .. أو عن الوزن الحقيقي  سابقة ألوانها ُمدَّ
شعبيا لذاك الذي ما انفك يُطالب بالالمركزية »وبتنزيل« الباب السابع 
يف  البلدية  االنتخابات  وبإجراء  املحلية  السلطة  وبإقرار  الدستور  من 

َموِعِدها كحلول سحرية ملَشاكل انعدام التنمية وللفقر والبطالة.
فهذه األطراُف ما انفّكت مُتثل عمليّا وإن مل يَخرت بعُضها ذلك طَْوعيّاً، 
املسانَد الرسميَّ ملُخططات لحركٍة فََصلَت ُزوراً بني الّدعويِّ والسيايسِّ 
]وما ترشيحها ألمئة ُمبارشين إالَّ دليٌل آخر عىل كذبها[ وتَرمي للسيطرة 
عن  ُمبتَكرَة  جديدة  بطرق  املرة  هذه  ولكن  جديد.  من  الدولة  عىل 
فشل  بعد  ]إدارتها[،  فيها  القوة  َمواطن  أحد  ورضب  تفتيتها  طريق 
 23 انتخابات  بعد  والعنف  بالقوة  عليها  واالستيالء  اخرتاقها  عملية 

أكتوبر 2011.
ال ُموِجب يدعو إىل عقد االنتخابات البلدية قريبا بعد أن تأخر عقُدها 
السابقة جميَع  الرتويكا  تفويِت  بسبب  الثورة  إثْر  سنوات  سبع  ملدة 
الُفرَص التي أتيحت للتقدم بتونس.. وبسبب محاوالتِها تأخرَي ُمختلف 
االستحقاقات الوطنية ومن ضمنها املواعيد االنتخابية للبقاء يف الُحكم 

أطوَل مدة ُممكنة لتطبيق برنامجها يف أسلمة الدولة واملجتمع.
أّدى ذلك إىل تضييع وقٍت مثنٍي وإىل االلتفاف عىل كافة أهداف الثورة 
وإىل دخول البلد يف رصاع مرير حول الهوية مل يخرج منه إال بصفقة 

توافقية أّدت إىل اِقتسام اليمني املُحافظ للسلطة.
خرجت حركة النهضة الرابَح األكرب من دخولها الحكومة وتحالفها مع 
نداء تونس إثر انتخابات سنة 2014، إذ متكنت بفضله من نيل صّك 
الثقيلة التي بقيت تاُلحقها طيلة فرتة ُحكِمها  التَُّهم  الرباءة من كافة 
وتدمري  االغتياالت  يف  بآخر  أو  بشكل  والضلوع  اإلرهاب  كمساندة 
االقتصاد وإفالس الخزينة. ونجحت بفضل َزْرِع عنارصها يف أكرث وسائل 
الظهور  لها ومن  الرافضني  التطبيع مع جمهور  اإلعالم جامهريية من 
يف أغلب األحيان يف مظهر الحزب املُشارك يف الحكم القوّي واملسؤول.
ذلك بعُضه أو كلّه، جعلها تُْفلِت من انعكاسات تغرّي السياسة األمريكية 
تجاه حركة اإلخوان املسلمني وتُحافظ عىل ُمساندة األوروبيني وخاصة 
الوحيدة  القوة  اليوم،  حّد  إىل  يعتربونها  ظلّوا  والذين  منهم  األملان 

املنظََّمة جيدا والقادرة عىل ُحكم تونس.
َعرَبت  وبأنها  امليدان  عىل  بقوتها  إحساسها  تنامي  مع  ذلك،  شجعها 
املُتشقَّق وعىل  النفق بسالم، عىل ُمامرسة ضغوط كبرية عىل حليفها 
هيئة االنتخابات املُوالية لها للوصول إىل َعْقد االنتخابات البلدية التي 
التي  التأخريات  سلسلة  بعد  اختارته  الذي  املَوعد  يف  انتظارها  طال 
َشِهدتْها. كّل هذا جرى ويَجري من أجل هدٍف واضٍح وهو استئناف 
برنامجها األصيّل وإْن بطرق وأساليب مختلفة متى سمحت الظروف 

والتوازنات بذلك.
ستؤدي االنتخاباُت البلدية، إْن ُعِقَدت يف َموعدها وحاملا تتم املصادقة 
ودخوله  ونرشه  وختمه  املحلية  الجامعات  مجلة  قانون  النهائية عىل 
حيَّز النفاذ، إىل تكريس »السلطة املحلية« كام أرادتها الحركة يف دستور 
2014. وَمن ِمّنا ال يعلم بأّن اهتامَم »الدميقراطيني« عند مناقشته مل 
يتعّد حدوَد إنقاذ الفصل األول من الدستور ؟ واهتامم الدميقراطيني 
ذاك، مل يَكن ليُدرك الباَب السابع حتى يف الُحدود التي تسمح مبعرفة 

منطوق الباب وُمحتوى موادِّه. 

عن السياقات الخفية لالنتخابات البلدية ومحاذير الُحكم المحّلي ومخاطر الاّلمركزية

 عليها إْثـَنـَتــا َعَشــر ...

 بقلم سامي بن سالمة* 

الديمقراطية التمثيلّية
يف  مُيثّلهم  ملَن  االنتخاب،  عرْبَ  املواطنني،  اِختيار  عىل  يقوم  منٌط 
لذلك  تبعا  تُعترََبُ  القرار. وهي  اِتخاذ  التنفيذية وهيآت  الهياكل 
العام  وباالقرتاع  ُمنتظمة  بانتخابات  يتّسم  ُحْكٍم  لنظاِم  “صيغة 
وبحرية الفكر والحّق العام يف الرتشح للمناصب العامة وتشكيل 
روابط سياسية” كام يقول عالِم االجتامع األنجليزي أنتوين غيدنر.

الليربالية  بالدميقراطية  ُمرتبطة  التمثيلية  الدميقراطية  وتظّل 
يف  املُواطن  َدْوِر  تقلّص  يف  خاّصة  املتمثّلِة  إشكالياتِها  وحبيَسة 
الحياة العامة بعد التصويت، ويف أّن التفويض املمنوَح للمنتََخبني 
ال يَزيُد عن كونه طريقًة لتشكيل الهيآِت والحكوماِت خارَج كّل 

ُمراقبة وُمساهَمة ُمنتِظَمتنْي.

 الاّلمحورية
بكونها  تَختصُّ  َدة  املُوحَّ الدولة  تنظيم  يف  طريقٌة 
وتقيض  اإلداريّة.  املركزيّة  ِمن  يُخفِّف  تنظيميّاً  شكالً 
للسلطة  ُمَمثِّلٍة  إداريٍة  هيآٍت  بإنشاء  الطريقُة  هذه 
ال  هيآٍت  لسلطِتها،  وخاضعٍة  الجهات  يف  املركزية 
ومُتارُس  باالستقاللية  وال  القانونية  بالشخصية  تتمتع 
ُعوَِّل  وقد  التفويض.  أساس  عىل  االختصاصاِت  بعَض 
]الرتايب[  املادي  التواصل  تحقيق  يف  الالّمحوريّة  عىل 
والفّني ]الوظيفي[ بني املركز والجهاِت، وتأمني ِوحدة 
الدولة، مع تقريب الخدمات من املواطنني يف الجهات 

وتخفيف العبء عن املركز. 

عين على ..عين على ..
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الاّلمحورّية
تقوم عىل متثيل السلطة املركزية.

هيــآتُــــــها:
ُمَعيََّنٌة.

ال تتمتع بالشخصية القانونية.
مُتارس االختصاَص عىل أساس التفويض.
تَخضع لُسلطة اإلدارة املركزية ورقابِتها.

ميزانيتها جزأ ال يتجزّأ من ميزانية الدولة.

الاّلمركزّية
تقوم عىل متثيل الناخبني.

هيــآتُــــــها:

ُمنتََخبَة.
تتمتّع بالشخصية القانونية املستقلة.

تحظى بسلطة اِتخاذ القرار، مُتارُس صالحيات ذاتية وُمشرتكة 
وَمنقولة.

تخضع لرقابة الحقة عىل رشعية أعاملها.
ميزانيتُها ُمستقلة.

الجماعات المحلية
ترابية،  منطقة  برشية،  مجموعة  ثالوث:  من  يتكّون  كِياٌن 
املحلية  الشؤون  إدارِة  َمهامُّ  إليه  تُوكَُل  قانونية،  شخصية 

بواسطة هيآٍت محلّيٍة ُمنتََخبٍَة. 
البلديّات  أصناٍف:  ثالثُة  للدستور،  طبقا  املحليُّة،  والجامعاُت 

والجهاُت واألقاليُم. 

الحوكمة
تُعرَُّف بأنها »أسلوب مامرسة سلطات اإلدارة الرشيدة« 
أْي إدارة الُحكم بطريقة تَكفل للمواطنات واملُواطنني 
بطريقة ناجعة وشفافة تضمن لهم الرقابة واملشاركة. 
أو  تُستخدم إلدارة سلطاٍت  التي  اللعبة”  “قواعُد  إنها 
َموارَِد عىل نحٍو يحمي َمصالَح املُواطنني ويَضمُن قياَم 
والرقابََة  واملُساءلَة  والشفافيَة  واإلفصاَح  املسؤولية 

واحرتاَم املعايريِ األخالقية والنامذِج الحسنة. 

الَخَطر  ُمثّلِث  في  األول  الضلُع  البلدية  االنتخابات 
للاّلمركزّية

إنها اثنتا عرش ماّدًة ال غري ..
إنها إثنا عرش فصالً متعلقة بالسلطة املحلية، هي الفصول املمتّدة من 
131 إىل 142 وردت بالباب السابع من الدستور يُراد بها تغيرُي َوْجه 

تونس بال رجعة حسب أغلب الداعني إىل الالمركزية.
يف  رائجًة  فكرًة  محلية«  »سلطة  وإرساء  الالمركزية  إقراِر  فكرُة  مُتثل 
وأفغانستان  كالعراق  األجنبي  االحتالل  نرَْيِ  تحت  ترزح  التي  الدول 
ِقبَل أطراٍف  وغريها. وهي فكرة َمسنوٌد تطبيُقها بقوة يف تونس من 

أجنبيٍة دفعت أموالَها بسخاء لتحقيقها يف أرسع اآلجال.
التفكيك  عملية  ملواصلة  النهضة  لحركة  الباب  تفتح  قد  الفكرة  هذه 
املنهجي للدولة واالنتزاع املقّنن والتدريجي لصالحياتها ورمبا ُوُجوِدها 
بطريقة »حضارية« وناعمة وُمهذبة تَُعوُِّض فشَل األساليب »األخرى« 

التي اعتمدتها إىل حني سقوط ُحكمها سنة 2014.
ستتمُّ العملية عىل ثالِث َمراحَل رئيسية كام بيََّنها الفصالن 132 و133 
لها مرشوع مجلة الجامعات املحلية وستَُقرُّ  من الدستور بأساليب فصَّ

بعد ُصدورها يف األيام القادمة، وهذه املراحل هي:
1) االنتخابات البلدية: ِمن املنتظر أن تُعَقد يوم 06 ماي 2018 -إْن مل 
يَْحُدث طارئٌ- وتشمل 350 دائرة انتخابية يف كامل أنحاء الجمهورية، 
البلدي عىل كامل الرتاب الوطني باعتامد  تَمَّ تعميُم الوجود  أْن  بعد 
بها.  يُتاَلعْب  مل  أنه  يَضمن  يشء  ال  االنتخابية  للدوائر  جديٍد  تقسيم 
إىل »سلطات محلية«  البلديات  تحويل  إىل  االنتخاباُت  تلك  وستؤدي 
بصالحيات واسعة تُحال وتُنقُل إليها من السلطة املركزية. وستستفيُد 
والتي  املحلية  والسلط  املركز  بني  االختصاص  نزاعات  من  البلديات 
سينظُر فيها القضاُء اإلداريُّ والذي قد يفرض تقليصا إضافيا لسلطات 

املركز.
2) االنتخابات الجهوية: تتعلق بانتخاب ُسلطات جهوية تَْحُكم تراب 
كذلك.  الوطني  الرتاب  كامل  وتَشمل  (الوالية)  الجهات  من  كّل جهة 
مبارشة  إجرائها  لفرض  الضغَط  النهضة  تُكثَِّف حركُة  أْن  املنتظر  وِمن 
بعد االنتخابات املحلية وبالتوازي رمبا مع االنتخابات الترشيعية سيّام 
إضعاف  يف  مرشوعها  تطبيق  حلقات  من  رئيسية  حلقة  مُتثل  وأنها 
األعىل  يقوم »املجلس  أْن  بدونها  الدولة وتفكيك مفاصلها. وال ميكن 
للجامعات املحلية« املنصوص عليه بالفصل 141 من الدستور والذي 
يف  ُمِهمٌّ  أنه  يبدو  مجلس  وهو  تونس،  العاصمة  خارج  َمَقرُّه  َد  ُحدِّ
فصول  عديد  عن  الدفاع  من  سيُمكن  أنه  ذلك  الحركة.  اسرتاتيجية 
الدستور ومن تجسيم الفصل 140 منه عىل أرض الواقع خاصة وهو 
يتحدث عن إمكانية ربط الجامعات املحلية عالقات خارجية للرشاكة 
اِفتكاك  إىل  الجهوية  االنتخاباُت  ستؤدي  وعليه،  الالمركزي.  والتعاون 
الجهات املزيَد من صالحيات الدولة املركزية وستؤدي إىل اِنفراد الجهة 

(الوالية) بأغلب الجوانب املتعلقة بالتنفيذ والترشيع.
3) انتخابات األقاليم: هي املرحلة الثالثة وهي انتخاباٌت غرُي مبارشة 
إذ تُنتَخب مجالُس األقاليم ِمن ِقبَِل أعضاء املجالس البلدية والجهوية 
بني  الجمع  ِمن  مُتكِّن  أْن  ويُنتظر  الدستور.  من   133 الفصل  بحسب 
ى  جهتني (واليتني) أو أكرث من جهات الجمهورية يف هيكل جديد يسمُّ
بالـ »إقليم« مام سيزيُد من تفكيك ما تبقى من الدولة. ويَُعدُّ إنشاُء 
»األقاليم« قفزًة َمهولًة نحو املجهول خاصة أّن وجوَدها رشٌط رضوريٌّ 
أغلب  يف  االنفصال  أو  بالفيديرالية  حتى  أو  الذايت  بالُحكم  للُمطالبة 
التجارب املُقارنة. أومل تبنّي لنا تعرّجات املسار وانعطافاته والتواءاته، 
كان هدفه  إمنا   ،2014 سنة  دستور  التي وضعت  األغلبية  برنامج  أّن 

اخرتاق الدولة وافتكاك صالحياتها وتحويل صبغتها؟ 
الجامعات  من  أخرى  أصناف  بتكاثر  ما  يوما  التونسيون  يُفاَجأُ  قد 
املحلية مل يَسمعوا بها ِمن قَبْل، إذ ترك الفصل 131 من الدستور الباب 
مفتوحا أمام إحداثها بقانون نتمّنى أالّ تكون من صنف تلك التي يَُوىلَّ 
الخاّص«  و«القطاع  العام  القطاع  بني  الرشاكة  تختار  أو  »أمرٌي«  عليها 

للمشيخات والَحْوزَات !
ستخلُق السلطُة املحلية التي تقوم عىل الالمركزية وتتجسُد يف جامعات 
محلية بحسب الفصل 131 من الدستور، وضعاً جديداً ال تبدو تونس 
ُمتهيّئة له اآلن ال من ناحية املوارد البرشية وال املالية ومن شأن فشله 
أو حتى نجاحه التسبب يف انتكاساٍت ال يعلم أحٌد مداها. وهو ما قد 
يُنتج بيئة صالحة لتفريخ ُدويالت داخل الدولة تَفتك سلطاتِها وتُضعف 
منعدمة  شبه  بصالحيات  »رشفية«  دولة  ُمجرّد  تجعلها  وقد  ِوحَدتها 
يَقترص َدورُها عىل تسجيل اِعرتاِضها وتنديدها بترصفاٍت وقراراٍت مَتَسُّ 

من ِوحدتها وسالمتها الرتابية.

مساٌر خطيٌر .. وتجربة غيُر َمحسوبة العواقب
إّن واقعنا الراهن، وقراءتنا غري السطحيّة وغري املُتساهلة، وتقديراتِنا 
لتطورات األمور، تُنبئنا بأّن الالمركزية »التعسفية« ليست حالًّ ملشاكلنا 
انفالٍت  الواقع حاالِت  املتعاظمة وبأننا سنعيش لو طُبِّقت عىل أرض 
أمٌر  وهو  الدولة،  سلطة  عن  لها  وخروٍج  املحلية  للجامعات  جامعيٍّ 
يتحتم االستعداد له بالرغم من بقاء األمن والدفاع والعالقات الخارجية 
بيد السلطة املركزية. وعندها، لن يتحدث البعُض عن دولة »عميقة« 
بل عن دولة »عقيمة« إذ أنه يف ظل ُضعف الدولة  وهشاشة املسؤولني 
مامرسة  مجال  يف  ترتيبية«  »بسلطة  تتمتع  محلية  وبجامعات  عنها 
املحلية  للجامعات  رسمية«  »جريدة  يف  قراراتها  وتنرش  صالحياتها 
أيَّ خالٍف،  إّن  األسوإ.   توقُُّع  مُيكن  فإنه  الدستور)  من   134 (الفصل 
سيْنُشب بني السلطة املركزية ومحلياتها أو جهاتها أو أقاليمها، لن يتمَّ 
الفصُل فيه عن طريق القضاء كام يتوهم البعض بل سيتّم فصلُه أوال 
وأخريا عىل األرض عن طريق تجييش املواطنني ضّد الدولة »املارقة« 

التي تتدخل يف شؤون ُمواطني الكيانات الحرة الجديدة ! 
إنَّ العملية االنتخابية التي نحن بصددها عملية خطرية من نواٍح عدة: 

من ناحية إمكانية انحراف االنتخابات البلدية عن مسارها أوال، ومن 
ناحية انعكاسات تطبيق الالمركزية املُترّسعة وغريِ املدروسة عىل وضعٍ 
وخيبة  الجامهري  ُمغالطة  ناحية  ومن  ثانيا،  هشٍّ  واقتصاديٍّ  سيايسٍّ 
األمل التي ستتولّد عن اكتشاف زيِْف الوعود بإقرار التنمية املتوازنة 
وتقليص نسب البطالة وتعميم الرخاء عىل الجهات عن طريق االستيالء 
عىل الرثوات املشرتكة ثالثا. فالعمليُة سياسية وهدفُها توزيُع املناصب 
واملنافع والنفوذ عىل مسؤويل األحزاب عىل املستوى الجهوي وليست 
محض دستورية أو قانونية كام يّدعي البعض. ويف رأيي، لن تُغري إثنا 
عرش فصال من الدستور مصرَي تونس نحو األفضل، ولذلك يبدو يل من 
األسلم أْن نَُفكَِّر َسِويَّا يف طُرُق متوازنة لتجسيم الدميقراطية التشاركية 
املحلية الحقيقية وبنسٍق مرحيلٍّ عن طريق تعديل مجلة الجامعات 
التفكري يف عرض  يَْجُدر  املحلية قبل املصادقة عليها. ويف هذا اإلطار، 
تطبيق املجلة نظرا لخطورة مواّدها عىل االستفتاء الشعبي إْن تأجلت 
االنتخاباُت مرة أخرى. كام يَجُدُر بنا اِتخاُذ خطوات رضورية رمبا أهّمها 
تغيرُي نظام االقرتاع إىل نظام االقرتاع عىل األفراد مبا يُتيح التقليَص من 
للدوائر االنتخابية والرتفيَع يف عددها ومبا مُيّكن جميَع  الرتايب  املجال 

الكفاءات واملناطق بأن تكون ُمَمثَّلَة بطريقة أفضل.
إننا بصدد خوض تجربة غري محسوبة العواقب ال يشء يضمن نجاحها 
.. بل لعّل  ُمعطيات كثرية تؤكد فشلها املحتوم، إذ ال ضامنات دستورية 
أو قانونية ُممكنة تسمح اليوم بأاّل يتحّوَل “الحكُم” املحيل إىل كارثة 
إىل  الرامية  تلك  خاصة   .. وخارجيا  داخليا  البعض  ُمخططات  تُحقق 
عىل  والسيطرة  إلخضاعها  واستقرارها  ِوحدتها  ورضب  تونس  تفكيك 
لتونس  يحصل  قد  ما  أفضل  يكون  قد  ذلك،  قبل  وثرواتها.  راتها  ُمَقدَّ
من وراء االنتخابات البلدية إْن ُعِقدت يف موعدها، هو التخلُص ِمن 
جزٍء كبريٍ من هذه الطبقة السياسية البائسة التي مل تنجح يف يشء قْدر 
نَجاِحها يف تحقيق ُمخططات ُخصومها املُفرتضني. عىس أْن يُساهم ذلك 
يف تجديد الطبقة السياسية ويف إنتاج مشاريَع سياسية بديلة تنشأ ِمن 
رَِحِم هذا الشعب وأعامقه وأقاصيه، للنهوض بأوضاعه وتحسني رشوط 

بقائه عىل قيْد التقّدم والحياة !
*العضو األسبق للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، 
واملنسق العام ملنطمة 10_23 لدعم مسار االنتقال الدميقراطي

عين على ..

فواِرق جوهرية بين 
الاّلمحورّية والاّلمركزّية:
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الجريدة المدنية

الحكم  مسألة  تمثلوا  قد  التونسيين  أن  تعتقد  هل   •
المحلي؟

القيام به من أجل تنزيل  ليس بعد ألن املجهود الذي كان من املفرتض 
ما جاء به الدستور وتفسري التصور الجديد للسلطة املحلية والنقلة التي 
يجب أن تقع من  مجرد المركزية إدارية إىل فكرة سلطة محلية  باعتبار 
أنه يف أساسياتها تقوم عىل الدميقراطية املحلية وتدبري الحكم وعىل نوع 

من االستقاللية املالية، لكل هذا فاملقومات غري موجودة.
وقد وضع الدستور جملة من اآلليات املتقّدمة املوجودة يف النظم املقارنة، 
وإىل حد اآلن، ليس املواطن فقط، بل أن النخبة السياسية غري واعية مبا 
التي تقوم عليها الدميقراطية املحلية  هو موجود فيها وال تفهم اآلليات 
كالتعديل أو التفريع مثال. كام أن مجلة الجامعات املحلية مل تصدر إىل حد 
اآلن وكذلك قانون الالمحورية  الذي ميكن أن يكون مجلة أخري. وليس لنا 

النصوص التطبيقية للمجلة.
أنفسهم  تونسيون  وسيجد  مرة،  ألول  ستنشأ  بلديات  عندنا  عمليا  إذا 
ألول مرة ناخبني محليني مل ينتمي أيا منهم من قبل إىل بلدية، سينتمي 
والحّد  املوارد  لديه  هل  ونسأل  حّر.  بشكل  أموره  وسيدبر  فجأة  إليها 
األدىن للنجاح يف هذا؟ هذا هو اإلشكال. وبالرجوع إىل سؤالك نؤكد أنه 
غري  املحلية  بالسلطة  املتعلقة  القانونية  النصوص  أن  باعتبار  ال جهوزية 

جاهزة.

• إذا »الحكم المحلي« عنوان فقط بال مضامين وال نصوص 
قانونية ترتبه، في غياب الوعي به؟

- وضعنا سقفا يف الدستور ولكن مل نَُنزل املؤسسات والنصوص القانونية 
املحلية،  بالدميقراطية  ثقافة مرتبطة  ناحية أخرى مثة  بها، ومن  املتعلقة 
هل هذه الثقافة موجودة؟ أقول ال لسوء الحظ ، وأن الخطاب السيايس 
القرب  دميقراطية  نجرب  مل  أننا  كام  تساعد.  مادة  يقدم  ال  واإلعالمي 
التشاركية ومل نجربها واملواطن غري مستعد وال يعلم أن  وال نعرف مثال 

االنتخابات البلدية من أهم املحطات يف التأسيس الدميقراطي.

• كيف تقيمون المسار االنتخابي إلى حد اآلن؟
- يف املسار عّدة تعرثات كربى تبيّنت من حيث عدم اإلقبال عىل التسجيل 
الرتشحات  أن  يقول  آراء  سرب  كل  أن  الثالث  والعنرص  الرتشحات  وعىل 
ستكون محدودة. وقد سبق أن نبهنا أن تغيري موعد االنتخابات وتأجيله 
من  وأكرث  السياسيني.  مصداقية  وأيضا  االنتخابات  مصداقية  من  ميس 
أحد عن  يتحّدث  ماي ومل  املوعد يف شهر  تحديد  تم  هذا الحظنا كيف 
االنتخابات الجهوية وهي حلقة أساسية لنجاح الدميقراطية املحلية، ويف 
السنة القادمة عندنا االنتخابات الرئاسية والترشيعية بهذا تم رص املواعيد 

االنتخابية يف سنة ونصف وهو أمر ليس منطقيا باملرة.

• وما هي انعكاسات هذا األمر؟

- هذا يسبب إرهاقا ويعكس عدم مصداقية السياسيني يف تحديد املواعيد 
ففي كل مرة نحّدد موعدا انتخابيا وال نعلم إن كان سيؤجل أم ال، وحتى 
الحظ.  لسوء  التأجيل  عن  نتحدث  مازلنا  اآلن  حد  إىل  املناسبة  هذه  يف 
كام أنه منذ 2014 نقول بأن مواعيد االنتخابات يجب تحديدها بشكل 
تجرى  سوف  يوم  أي  يف  املواطن  يعرف  املتقدمة  الدول  ويف  اسرتاتيجي 
االنتخابات القادمة. ونحن مل نصل إىل تحديد تواريخ االنتخابات بشكل 

اسرتاتيجي وعلمي دقيق.
كام أن عملية تقريب املواعيد ستؤدي إىل إرهاق الناخب التونيس الذي 
سيذهب إىل مكاتب االقرتاع خمس مرات يف سنة ونصف، ثم يبقى قرابة 
تعريفها  االنتخابات يف  أن  والحال  انتخابات.  دون  ثالث سنوات ونصف 
هي إعادة النظر دوريا يف وكالة الحاكمني. فيجب أن نعطي فرصة للناخب 
أن يقيّم الحاكم. وهذه فرصة يف دول أخرى فيها انتخابات نصفية حتى 
يحاسب الناخب السيايس. فقد يفوز حزب يف االنتخابات الترشيعية ولكنه 
مثة  أنه  كام  تتغرّي.  الناخب  رؤية  أن  عىل  مؤرش  وهذا  البلدية  يف  ينهزم 
فرق بني املستوى الوطني واملستوى املحيل وهو فرق سيايس ال متّكن منه 

االنتخابات املتقاربة.

ربما  معينة،  جهات  قبل  من  متعمد  أمر  أنه  تعقد  هل   •
إلعادة إنتاج نفس األغلبيات؟

عدم  عىل  تدل  التأجيل  عملية  ولكن  النوايا  عىل  احكم  أن  أريد  ال   -
الجهوزية وخوف من االنتخابات بنية أنه كلام تم التأجيل كان االستعداد 

أفضل، وهذا ليس صحيحا.

• نحن إذا حيال مسارات انتخابية ما هي الشروط التي يجب 
أن تتوفر لضمان الحد األدنى الديمقراطي؟

وهنالك  ومعايري  قواعد  يشء،  كل  قبل  هنالك،  انتخايب  مسار  ككل   -
يف  جدا  متقدمة  تونس  كانت   2014 انتخابات  ويف  الفضىل.  املامرسات 
وثانيا  االنتخابية  اإلدارة  حياد  يف  خاصة  تتمثل  والتي  للمعايري  احرتامها 
وإدماجي  تعّددي  بشكل  تكون  العملية  كل  أن  وثالثا  الشفافية  فكرة 
يسمح لكل أصناف املواطنني باملشاركة ويتيح حق الرتشحات. واملهم أيضا 
ونزيه  بشكل شفاف  تكون  كلها  واالقرتاع  ورقابتها  االنتخابية  الحملة  أن 

ومتاح للجميع، وهذه عنارص أصبحنا نعرفها ويجب التأكيد عليها.

• هذه هي القواعد العامة ولكن في ظل تكثف االنتخابات 
هل  الحالية،  االنتخابية  المسارات  وطبيعة  وجيزة  مدة  في 

من شروط إضافية لضمان ديمقراطية االنتخابات؟

- يف تقرير الهيئة بعد انتخابات 2014 قمنا بجملة من التوصيات وشملت 
جملة من العنارص أولها النقائص يف الترشيع االنتخايب وثانيا مراجعة النص 
املتعلق بسرب اآلراء وثالثا ما ارتبط بتمويل الحياة السياسية وليس فقط 
الحملة االنتخابية. واإلشكال أننا الزلنا يف تونس نخلط بني متويل الحياة 
السياسية ومتويل الحملة االنتخابية. ويف متويل الحياة السياسية ليس مثة 
أي رقابة، وال ميكن أن نضمن أن تكون الحملة االنتخابية نزيهة، إن مل نكن 
قبل الفرتة االنتخابية قد أخضعنا مختلف الفاعلني السياسيني إىل الرقابة. 
فليس هنالك  السياسية  الحياة  بتمويل  فعندنا مشكل حقيقي يف عالقة 
متويل عمومي أصال وال نعرف األحزاب كيف تترصّف، وال يكون التدخل 

إال يف فرتة االنتخابات.
ومن املفروض أن تتضافر جهود مختلف املتدخلني، يف هذه الفرتة، وهم 
االنتخابات ودائرة  والهيكا وهيئة  املالية  والديوانة ووزارة  املركزي  البنك 
رسيع  وبتبادل  متناسق  بشكل  األطراف  هذه  تعمل  وأن  املحاسبات 
للمعلومات. ونعرف عىل سبيل املثال أنه يف 2014 لجنة التحاليل املالية 
أمواال  تلقى  املرتشحني  أحد  أن  بخصوص  جدا  متأخرة  معطيات  أعطت 

من الخارج.
وقد دعينا يف عديد املرات إىل رضورة التقوية يف التنسيق حتى تستطيع 

مختلف هذه الهياكل أن تضمن حقيقة شفافية الحياة السياسية.

• لم تصدر مجلة الجماعات المحلية بعد، ما هي التعديالت 
التي تعتقد أنه من الضروري أن تدخل عليها؟

- املجلة مازالت إىل اليوم أمام اللجنة، وحتى لو صدرت اليوم لن تطبق يف 
يومها فهنالك نصوص تطبيقية، تقريبا ثالثني أمر تطبيقي. كام أنه ال ميكن 
أن تنجح املجلة دون نص آخر وهو القانون املتعلق بالالمحورية، حيث 

سيتوضح مثال دور الوايل واملعتمد يف عالقة ببقية الهياكل.
يعنى لو صدرت املجلة اليوم فإنها لن تطبق، فبخالف النصوص املرتبطة 
يفهمون  بلدية   350 يف  اليوم  املتوفرة  البرشية  املوارد  أن  هل  أسأل  بها 
املجلة واألوامر التطبيقية وهل قمنا بالتكوين الكايف لهم؟ هذا إضافة إىل 

غياب املوارد املالية.
كام أن السلطة املحلية تقوم عىل تغيري كيل للنموذج الذي انبتت عليه 
بعدية  ستكون  والرقابة  إرشاف  سلطة  مثة  تكون  فلن  التونسية  اإلدارة 
أن  ميكن  فمثال  الكايف،  التكوين  غياب  يف  خاصة  كربى  تحديات  وهذه 

يرصف مجلس بلدي امليزانية قبل نهاية السنة.
البرشي  اإلطار  وتكوين  القانوين  اإلطار  استكامل  فقط  ليس  فالتحديات 

ولكن أيضا املسألة املالية.

هو  أو  السياسية  اإلرادة  بغياب  مرتبط  األمر  أن  تعقد  هل   •
عدم فهم لطبيعة االستحقاق القادم؟

أن  الفرنيس حيث  املثال  لنأخذ  األمران صحيحان، ومع هذا  أن  أعتقد   -
ثالثني سنة، ويف كل عرش  تم يف  اليوم من المركزية  الفرنسيون  بلغه  ما 
سنوات يقع االشتغال عىل مرحلة، مع أن مع وصلته فرنسا من المركزية 
يعترب محدودا يف أوروبا. ومع هذا نحن نسأل هل وضعنا هذه الخطة؟ 
األقل خطة  القادمتني؟ عىل  السنتني  ماذا سنفعل فقط خالل  نعلم  هل 

لتكوين اإلطار البرشي؟

• وما هي الجهة المسؤولة على هذا األمر؟
مل  الدستور  من  كبريا  جزء  أن  نعلم  واليوم  واحدة،  جهة  هنالك  ليس   -
يدخل حيّز التنفيذ فأنظر مثال املحكمة الدستورية مل يقع انشاؤها بعد 
والباب السابع مل يدخل حيز التنفيذ واألقاليم يقال أنه سيقع العمل بها 

األستاذ شفيق صرصار لـ الجريدة المدنية:

تونس من ريادة مؤشرات الديمقراطية إلى القائمات 
السوداء و البلديات فرصة الحلم ضدا لليأس

حاوره سمير بوعزيز    
التونسية  بالجامعة  القانون  أستاذ  رصصار،  شفيق  األستاذ  املدنية«  »الجريدة  التقت 
العليا املستقلة لالنتخابات، لالستئناس برأيه فيام يتعلق مبسار  والرئيس السابق للهيئة 

االنتخابات البلدية ومسألة الحكم املحيل.
من  كان  التي  الصعوبات  جملة  عن  الحوار،  هذا  يف  رصصار،  شفيق  األستاذ  عرّب  وقد 
الرضوري تجاوزها باحرتام املواعيد وبتنزيل أحكام الدستور وإصدار النصوص القانونية 
ووضع آليات الرقابة وتحّمل كل األطراف املتدخلة ملسؤولياتها. وبنّي أنّنا مل نتمّثل بعد 

طبيعة الحكم املحيّل ومتطلباته ومشّقة إرسائه.
ونعترب جملة اآلراء واملواقف التي قّدمها مداخل رضوريّة لفهم هذا السؤال، وورقة هاّمة 

تدفع إىل مراجعة عديد املسائل يف اتجاه موعد 6 ماي 2018 وما بعده.
األستاذ شفيق رصصار »يُشفُق« عىل الناخب التونيس الذي سيذهب إىل االقرتاع مرارا يف 
سنة ونصف، ولن يكون له من الوقت ما يكفي لتقييم آداء من انتخْب. ويحذر مشريا 
إىل ارتباك املسار الدميقراطي حيث أننا تحولنا من التصنيف »الدميقراطي« إىل القامئات 

»السود«.
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بعد 9 سنوات، وال يتحدث احد عن االنتخابات الجهوية. 
مل  ونصوص  فعليا،  موجودة  وحيدة  هيئة  فثمة  الدستورية  الهيئات  وكذلك 
تصدر. صحيح أن النص املتعلق بهيئة مكافحة الفساد صدر لكن بالنسبة للهيكا 
وهيئة  اإلنسان  حقوق  بهيئة  املتعلق  خاصة  مشاريع  والبقية  متعطل  النص 

األجيال القادمة.

نبدأ  أن  الضروري  من  كان  أنه  يعتقد  من  الباحثين  من   •
مقلوبا،  كان  الديمقراطي  االنتقال  وأن  المحلية  باالنتخابات 

بدأنا  لو  األسلم  من  كان  أنه  تعتقد  هل 
باالنتخابات البلدية والمحلية؟

- أوال القول بـ«لو« فعلنا ولو قمنا ال يستقيم، وثانيا أعتقد 
التقدير غري صحيح ففي 2011 تم تقديم مقرتح  أن هذا 
فكرة االنتخابات البلدية لكن بأي قانون؟ بل بأي دستور؟ 
وهل ميكن أن نقوم بهذا يف غياب برملان وهيئات منتخبة 
أنجزنا  وقد  بكثري.  تجاوزناها  فرضيات  فهذه  ومؤسسات. 
انتخابات ترشيعية وانتخابات رئاسية وكانت ناجحة وكان 

من املفروض أن تنجز انتخابات بلدية يف 2015.

• لو عدنا إلى مسألة الدستور، ما هي األحكام 
التي وجب التسريع بتطبيقها؟

أن  وأعتقد  الفساد  حول  كارنغي  تقرير  عىل  اطلعت   -
بها  الترسيع  وجب  التي  األشياء  من  الدستورية  املحكمة 
الدستورية  واملحكمة  بالفساد.  غيابها  يربط  التقرير  فهذا 
يتأسس عليها الدستور ككل. والدستور نصص عىل أنه بعد 

سنة من املصادقة عىل الدستور يتم إرساء املحكمة الدستورية، فهنالك آجال 
يف الدستور تم خرقها. فلنكن واضحني لقد بدأنا بخرق الدستور يف عدة أحكام. 

وكام ذكرت وجب إرساء بقية الهيئات وإرساء الحكم املحيل.

العاجلة  المسائل  هي  ما  االنتخابات،  إجراء  بعد  طيب،   •
والمؤسسات التي يجب إرساؤها بشكل عاجل؟

الدوائر  إرساء  وهي  البلدية  االنتخابات  بانجاز  ربح  فيها  التي  املسألة  أوال   -
يف  لكن  مكسب.  وهذا  املحاسبات،  دائرة  وتعزيز  اإلدارية  للمحكمة  الجهوية 
نفس الوقت مجلة الجامعات املحلية ال ميكن أن تطبق إال بوجود مؤسسات 
كصندوق التعديل. من ناحية أخرى لدينا هياكل ال محورية وهياكل ال مركزية 
كيف سيقع التنسيق بينها حتى ال تتضارب، وهذا يتطلب إطارا قانونيا محكام 
مبجلة الجامعات املحلية وقانون الالمحورية وكل هذا يجب أن يصدر يف أقرب 

وقت.

• كان من المفروض أن تصدر التشريعات قبل االنتخابات؟
أن  هل  فصل،  الـ400  قرابة  وفيها  اآلن  املجلة  صدرت  إن  وحتى  بالفعل،   -
خاصة  النص  هذا  من  متمكنني  البلدية  املجالس  يف  سيكون  ومن  املرتشحني 
أنه سيكون لدينا وظيفة عمومية محلية، وسابقا كان لدينا تكوين يف املدرسة 
القومية لإلدارة ولو لعدد محدود حول اإلدارة املحلية، ولدينا اليوم 350 بلدية.

أغلبية  إنتاج  إعادة  ربما  الترشحات،  باب  غلق  بعد  المؤشرات   •
معينة هل أن ذلك يؤثر في مدى انخراط المواطنين في مسألة 

الحكم المحلي؟
- ليس بالرضورة إنتاج نفس األغلبية، واالنتخابات البلدية كانت فرصة إلنتاج 

نخبة سياسية جديدة ورمبا إنتاج أحزاب سياسية محلية وهذا مل يتم.

• وما هي ادوار ومسؤوليات المجتمع المدني وأيضا اإلعالم لرفع 
مستوى الوعي وصيانة هذا المسار؟

- نحتاج تربية مدنية حول الدميقراطية املحلية وليس فقط يف عالقة باالنتخابات، 
حيث يجب تكوين الناس. فالقول مثال أنه يف املحليات لن يقع االشتغال عىل 

التنمية أمر غريب.
وان تنجح البلدية هو أن تصنع تغيريا وتعطي بصيصا من األمل وتعيد األمل يف 
املسار االنتقايل والثورة، ألن املواطن عندما ال يرى تغيريا سينقم عىل كل يشء 

بل رمبا يحن عىل االستبداد بالقول أنه يوفر بعض األشياء.
األمل رضوري فمع البلديات الجديدة ميكن أن يصنع تعبيد طريق أمال وكذلك 

إنشاء مستوصف أو مدرسة أو حنفية عمومية وهذا يعيد الثقة.

• يعني يمكن أن تخلق مصالحة مع كل البالد؟ حيث أن االنتماء 
إلى الحي أو القرية أو الجهة يحلق انتماء لكل الوطن.

- ما يف ذلك شك.

• يعني المسألة تتجاوز التقني في قائمات وانتخابات وأحزاب، 
هنا نتحّدث عن الروح التي يمكن أن تخلقها عند الناس.

- نعم واليوم مثة فكرة اليأس وفكرة الخيبة ويجب إيقافها بإرجاع فكرة الحلم. 
وغدا ميكن أن يكون أفضل ومبا عندنا ميكن أن نصنع األفضل، ويجب أن نعلم 
أي مواطن يف أي بلدية أن السلبية ال تقّدم بنا. يجب أن يفهم املواطن أنه ميكنه 
تقديم تصوراته من خالل امليزانية التشاركية وأن تُقرتح األولويات. ويف تونس 
مازلنا يف منطق الدولة التي تعطي، فمثال تنشئ دار ثقافة ولكن ال يرتادها احد، 
واآلن ميكن أن تقرتح نفس امليزانية ألمر آخر حسب تقدير املصلحة كأن يكون 

نادي أطفال بدال من دار ثقافة مبا يناسب تلك املنطقة.
- يعني أننا ننتقل إىل مشاركة مواطنية بالوعي باالحتياجات؟
- بالضبط أنت تحّدد االحتياجات وال تنتظر أن يحددوها لك.

 
• أي نرفع من مسألة المشاركة؟

- ال التشاركية.

• ما هي األدوار المفترضة للمجتمع المدني بعد إرساء مؤساسات 
جديدة؟

- الدور األسايس األّول هو املتابعة ملجلة الجامعات املحلية قبل صدورها وال 
يحتج بعد أن يقع اعتامدها . والدور الثاين يف الرتبية املدنية وتوعية املواطن 

برهانات الدميقراطية املحلية ومواصلة العمل عىل الفئات املهمشة.

• وما هي األدوار الموكولة للمؤسسة األكاديمية؟ أليس عليها 
إنتاج معرفة للمجتمع المدني والمجتمع السياسي وأيضا اإلدارة 

التونسية؟
- هذا هام، هنالك تغريات كبرية أثرت عىل القانون العام والقانون الدستوري 
والقانون اإلداري، وهي مل تعد تدرس كام كانت قبل عرش سنوات. إضافة إىل 
تغريات متعلقة بالحوكمة. وهنا أعتقد أن األكادمييني يلعبون دورا ألن منهم من 
له أكرث من صفة فهم يف جمعيات ويف نفس الوقت يف الجامعة،  وهنالك من 
يساهم يف امللتقيات التي يقع تنظيمها بني الجامعات والجمعيات. عىل سبيل 

املثال جمعية البحوث حول االنتقال الدميقراطي التي نظمت هذا العام ثالث 
ملتقيات كربى بني الجامعة واملجتمع املدين حول عدد من املحاور األساسية.

إضافة إىل أن العديد من األساتذة الجامعيني هم خرباء تقع االستعانة بهم من 
الدراسات  نرش  الكبري هو  واإلشكال  والتأطري.  التكوين  يف  املدين  املجتمع  قبل 
توصل  بأن  أفضل  دورا  تلعب  أن  ميكن  اإلعالم  ووسائل  تطويره  يجب  الذي 

املعلومات حول التحضريات للمرحلة القادمة.

• وهل أن مؤسسات الدولة منفتحة على األكاديميين من أجل 
هذا الدعم المعرفي؟

استعانة  هنالك  كانت  التأسييس  املجلس  فرتة  فمنذ  موجود،  االنفتاح  هذا   -
بالخربات يف اللجان، وإىل اآلن الزالت دعوة املختصني موجودة لسامعهم حول 

بعض املحاور.
هذا األمر موجود منذ 2011 وقبلها كانت قطيعة مع األساتذة الذين مل يكونوا 
مع النظام السيايس. ويف لجنة تحقيق أهداف الثورة كانت مثة لجنة خرباء وهم 
أساتذة وتواصلت االستشارات يف املجلس التأسييس. وكان لألساتذة حضور أيضا 
يف وسائل اإلعالم للحديث يف بعض املسائل ومل يكن األمر موجودا بشكل كبري، 

وهذا أمر ميكن تطويره.

تبقي  هل  عنها،  الحديث  يمكن  التي  الصعوبات  كل  مع   •
التجربة التونسية نموذجا مميزا؟

- إىل حد اآلن هي تجربة فريدة واستثناء. ولكن ليس بالرضورة أن تبقى فريدة 
هنالك  أن  نالحظ   2015 إىل  وبالرجوع  سيتأّخر.  يتقّدم  ال  ومن  تتقّدم،  مل  إذا 
تقدما يف  الذي حقق  التونيس  النموذج  إىل  توجه  انتقادات كربى  وأن  تراجعا 
واليوم  بكثري.  سبقتنا  دميقراطيات  من  أفضل  وكنا  سلمي  بشكل  قيايس  وقت 
تتساءل:  أصبحت  التونسية  التجربة  متجد  كانت  التي  الدولية  اإلعالم  وسائل 
العالمات  يف  نصدر  نعد  مل  أننا  نتقّدم  نعد  مل  أننا  العالمات  وأكرب  يقع؟  ماذا 

الدميقراطية بل يف القامئات السوداء.
للقوانني  تعطيل  وهنالك  االستبداد  إىل  عودة  عن  الحديث  أصبح  تونس  ويف 

املتعلقة بالحرية.

الزلنا نخلط بين 
تمويل الحياة 

السياسية وتمويل 
الحملة االنتخابية. 
وفي تمويل الحياة 

السياسية ليس 
ثمة أي رقابة
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الناشط السياسي أحمد فرحات حمودي
حتى ال تكون المركزّيَة القرار والتسيير، المركزّية فقٍر 

وبؤٍس وتهميٍش !
]1[

من البديهّي اإلقراُر أوال أّن أّي انتخابات يف الدول التي اختارت الدميقراطية 
آلية إلدارة شؤونها، مُتثل لحظة سياسية متميزة يرتفع فيها مستوى اآلمال 
والطموحات. وِمن املهّم أيضا، التذكرُي بأّن انتخابات ماي (نيسان) القادم 
هي أول انتخابات بلدية تَجري يف مناخ دميقراطي تعددي منذ االستقالل 
تنافساً  وائتالفية ومستقلة،  متعددة حزبية  قامئات  بني  تنافساً  وستشهد 
من املفرتض أْن يكون حول الربامج. أّما القول بأّن هذه االنتخابات ستمثل 
السابع،  بابه  يف  الدستور  أرساه  الذي  الالمركزية  مسار  يف  فعليا  دخوال 
عىل  املُصادقة  ننتظر  أْن  علينا  ألوانه.  سابق  اإلقرار  هذا  أّن  فأعتقد 
مجلة الجامعات املحلية. وهنا أوّد انتهاز الفرصة لدعوة النواب لإلرساع 
باملصادقة عىل هذه املجلة التي سنعرف من خالل فصولها اإلجابة عىل 
السؤال الذي يُخامر الجميع: إىل أّي مدى ستمثل هذه االنتخابات دخوال 
فعليا يف مسار الالمركزية ؟ املفارقة أّن الرتّشحات تقّدمت للهيئة املستقلة 
انتخابُها  سيقع  التي  املحلية  املجالس  معرفة صالحيات  قبل  لالنتخابات 
بل إّن بعض القامئات انطلقت بعُد يف صياغة برامجها االنتخابية وإطالق 

ُوُعودها.
]2[

ال اختالف حول كون الالمركزية مساراً يتطلب عقودا من الزمن ليكتمل. 
ترابُطُه مع  أهّمها  لعل  يُواجه تحديات عدة  املساَر  أّن هذا  وال شّك يف 
فقر  المركزية  إىل  والتسيري  القرار  المركزية  تحولت  وإالّ  التنمية،  مسار 
وبُؤس وتهميش. يبدو إذن أّن نجاح مسار الالمركزية يشرتط ترابطه مبسار 
الفوارق  إّن  القوُل  مُيكن  لذلك  الشغل.  ومواطن  الرثوة  وخلق  التنمية 
الجهوية مُتثّل أكرب تهديد لنجاح مسار الالمركزية الذي سيكون بكل تأكيد 
يف صالح الجهات املحظوظة وعىل حساب الجهات األقّل حظا. وِمن املُهّم 
النقل  ُمتطورة (يف مجال  تحتية  بنية  يَشرتط  االستثامر  أّن جلب  التأكيُد 

واالتصاالت) وجودة الحياة (جودة خدمات املرفق العام وأماكن ووسائل 
الرتفيه) وهو أمٌر َموكول للدولة املركزية التي ال يُعفيها مساُر الالمركزية 
ها يف تطوير البنية التحتية ويف تحسني جودة الحياة يف الجهات  ِمن َمهامِّ
املحرومة لتكون جاذبًة لالستثامر عىل غرار الجهات املحظوظة. كام متثل 
الجهات  االستثامر يف  لدفع  ناجعًة  آليًة  واالجتامعيُة  الجبائيُة  االمتيازاُت 

املحرومة.

]3[
الوطنية  الدولة  ِوْحدة  تُهّدد  محلية  ُسلطة  قيام  ِمن  املخاوف  أّن  أعتقد 
بالنظر  مرشوعة  َمخاوُف  هي  والعروشية،  الجهوية  العصبيات  وتُحيي 
إلقليم  االنفصالية  (املحاولة  العربية  الدول  يف  فقط  ال  عدة  تجارب  إىل 
االنفصالية  (النزعات  دميقراطية  دول  يف  أيضا  بل  العراق)  يف  كردستان 
إلقليم كاتالونيا يف إسبانيا) وبالنظر أيضا إىل النعرة الجهوية التي رافقت 
قراَر إنشاء كلية طب يف والية مدنني مثالً فخرجت مدينة قابس يف مسرية 
مل تشهدها يف تاريخها، وكذلك بالنظر إىل بعض األصوات االنفصالية عىل 
قلّتها التي رافقت اعتصام الكامور يف والية تطاوين العام الفارط. ولكني 
أعتقد يف نفس الوقت أّن هذه املخاوَف ُمبالٌَغ فيها وهي ذريعة للبعض 
تاريخية.  قرارات  الحذَر مطلوٌب يف هكذا  إّن  الالمركزية.  إلسقاط مسار 
ولكنه ال يجب أْن يتحول إىل عائق أمام مسار الالمركزية الذي نعتقد أنه 
إىل تحقيق  البالد. المركزية تهدف  بكامل جهات  النهوض  سيُساعد عىل 
مبدأ  عينها  نُصب  تضع  المركزية  واملواطن،  للوطن  الفضىل  املصلحة 

التضامن بني الجهات.  

الناشطة النقابية جودة دحمان
ُخصوصيات المجتمع التونسي وثقافُته المدنية، ِتْرَياٌق 

لكّل الَمخاوف واالنحرافات
]1[

ماي  شهر  يف  البلدية  االنتخابات  غامر  تونس  خوض  أّن  يف  شّك  ال 

الدستوُر. ورغم  أرساه  الذي  الالّمركزية  يَُعدُّ ُدخوال يف مسار  املقبل، 
فاالنتخاباُت  والحساسة،  الهامة  املرحلة  هذه  ترتّصُد  التي  العقبات 
الحياة  لدمقرطة  محلية  ُسلطة  إلرساء  أوىل  ُخطوًة  تُعترَب  البلدية 
ومبشاغله  للمواطن  اليومّي  بالشأن  عالقة  يف  الجهات  يف  السياسية 

الحيوية ]إنارة، تنظيف، مساحات خرضاء، أنشطة ثقافية ..إلخ[ 
والحتمية  األساسية  املرحلة  هي  ذلك،  إىل  البلدية،  واالنتخابات 
البلدّي  فاالستحقاق  وعليه،  الجهوية.  واملجالس  لط  السُّ لتشكيل 
مُيثل فُرصة حقيقية إلضفاء املصداقية والفاعلية عىل العمل السيايس 
وبناء  واملناسباتية  الزائفة  والُوعود  الشعارات  مع  القطع  خالل  من 
الفعلية  بشواغله  االرتباط  وتوثيق  باملُواطن  ومبارش  اتصال حقيقي 

وانتظاراته وتطلّعاته.
عىل أنه ال بُّد من اإلشارة، أّن الطريق إىل كّل هذا لن تكون مفروشة 
بالورود .. والرهانات لن تتحقق والتحديات لن تُرفََع بتلك السهولة 
األخرية  الفرتة  يف  شهدنا  وقد  باملسار  تَُحفُّ  التي  العقبات  ظّل  يف 
أوالها وهي تشكيل القامئات وما العدُد الذي تّم إسقاطُه منها لعدم 
توفّر الرشوط وهو يُقارب الـ %5 إالّ دليٌل واضٌح عىل ما نزعم. زْد 
من  بدال  برّمتها  القامئة  عىل  يكون  الذي  التصويت  نظام  ذلك  عىل 
املحلية،  الجامعات  الساعة عىل مجلة  لحّد  املُصادقة  األفراد، وعدم 
التي يتوقّف عليها وحدها، تحديُد صالحياِت املجلس البلدي وحدوِد 
االختصاصات واملهاّم. هذه الصعوباُت والُحدوُد كلّها، مُيكن أْن تُؤّدَي 
إىل السقوط يف املامرسة الشكلية الفاقدة للمضمون الذي نرنو إليه 
سيّام وأّن اإلمكانيات املادية واملوارد الرضورية للعمل البلدي املُجدي 
والناجع ليست متوفّرة بالقْدر الذي يجعلنا ُمطمئّنني عىل مستقبل 

هذا االستحقاق.   
]2[

ِمن األكيد أّن الالّمركزية هو اختياٌر ومسؤوليٌة ومساٌر يتطلّب مدة 
هامة ليُحقق أهدافه النبيلة التي كُرَِّس من أجلها. وإمنا كان الرهاُن 
إحداث  أبرزها  من  لعّل  إيجابيات  من  له  ملا  االختيار،  هذا  عىل 
مجالس بلدية وجهوية وتوفري كل رشوط النجاح لها من إمكانيات 

مادية وطاقات برشية وكفاءات فنية. 
العليا  الهياكل  عىل  الضغط  تخفيف  ِمن  مُيّكن  خياٌر  الالّمركزية 
التخاذ  والرتكيز  الوقت  من  إضافية  هوامَش  لها  ويُوفّر  واملركزية 
سنُّها  الواجب  والقوانني  الترشيعات  بخصوص  املناسبة  القرارات 
واملؤسسات والّنظُم الواجب إحداثُها تيسرياً للعمل املركزي. إّن امليُضَّ 
ن تكريَس القرار القاعدي املبنّي عىل  يف هذا الخيار، هو الذي سيُؤمِّ
البلدي  العمل  عىل  يُضفَي  أْن  شأنه  من  مبا  واملُشاركة  الدميقراطية 
املبارَش  املُواطنية واإلسهاَم  معايَن االلتزام والنجاعة ويعّمَق املامرسة 
يف اتخاذ القرار يف نطاق املنطقة أو الجهة أو اإلقليم مهام كانت سواًء 
التنموي  االسرتاتيجي  أو  القريب  االستعجايل  باليومي  القراُر  تعلّق 

البعيد.
الحاّدَة  والنواقَص  القامئة  الفخاَخ  عّنا  تَْحِجُب  ال  اآلمال،  هذه  لكّن 

الُحكم المحّلي: ِرَهاناٌت وَتِحّدياٌت
ُنشطاُء َيْسِبرون األغوار .. وَيْستشِرفون الَمَسار

 اعداد عبد اللطيف حداد 

أّسَس الدستوُر الجديُد، يف بابه السابع، لسلطٍة محلّيٍة َمحكومٍة بالالّمركزيّة وقامئٍة عىل ثالوٍث 
املركز وهذه  بني  ُسلُطاتُها  تتوّزُع  ُحكٍم  بذلك منظومة  ُمرِسياً  واإلقليم،  والجهة  البلديّة  ُمرتابٍط 
التفريعات الجديدة لداِخِل تونس وُعمِقها الذي َحظَي بـ »صالحّياٍت ذاتّيٍة وصالحّياٍت ُمشرتَكٍَة 

مع السلطة املركزيّة وصالحّياٍت َمنقولٍَة إليها« طبقا ملا يَقولُه الفصُل 134 من الدستور.
وال شّك أّن هذه السلطَة املحلّيَة الجديدة، تُثريُ من اآلماِل بقْدِر ما تُثريُ من املخاوِف، وتصطبغ 
بالُحلِم والُوعوِد بقْدِر ما تصطِدم بالواِقعِ والُحدوِد، سلطٍة جديدٍة بقْدِر ما تَِعُد بتمكنِي الناِس 
وتعميِق الدميقراطية وتوسيعِ املُشاركِة السياسية واملدنّية وَرْدِم الُهّوِة بني املُواطن والدولة، فإنها 
تَكلُفٍة إضافيٍة وتُوِقُعهم يف بريوقراطّياٍت جديدٍة وتنزُل بهم دون  الناَس عىل  قد تحِمُل هؤالء 
. فمن يَدري كيف عساُه يكون َمَساُر هذا الُحكِم املحيّل ؟ وأيَّ  الخطِّ األخري يف إدارة املَرَفِق العامِّ

ِوجهٍة ستأخُذها تطبيقاتُه وترتيباتُه ؟ 
ِل اِستحقاٍق ملا يُطلَُق عليه  وبعد أْن أخذت بالُدنا طريَقها، نهائّيا وبال تأجيٍل وال ُرجوعٍ، إىل أوَّ
»اِنتخابات القرب« ]البلديّة والحقا الجهوية[ تَجُد الجريدُة املدنّيُة الُفرَصَة ُمواتيًة لسرْب األغواِر 
ثثُلٍّة من النشطاء السياسيني والحقوقيني والنقابيني  واِستكناه اآلفاِق عرْب طْرحِ ثالثة أسئلٍة عىل 

واملدنيني من مشارَب ومناِطَق ُمختلفٍة:
1 -  إىل أّي مدى مُتّثُل االنتخاباُت البلدية ُدخوالً فعلّياً يف َمَساِر الالمركزيّة الذي أرساه الدستور؟ 

]الطموحات والعقبات[
2 -  الالمركزيّة َمَساٌر يقتيض ُعُقوداً من الزمِن لِيكتِمل. لكّن ذلك ال يُعفيه من ُمواجهِة التحّديات، 
رأيُك؟  ما  االستثامر.  ُفرِص  غياِب  رغم  التنمية  َمَساِر  مع  الالمركزيّة  َمساُر  يَرَتابََط  أْن  وأبرزُها 

]اإليجابيات والسلبيات[
ُد وحدة الدولة وتُحيي العصبّياِت  3 -  تُسوُد كثرياً من األوساِط، َمَخاِوُف ِمن قياِم ُسلطة َمحلّية تَُهدِّ
الجهويّة والعروشّية ورمّبا أّدت إىل نََزعاٍت اِنفصالّيٍة. أال ترى/يْـن ُمبالغًة يف هذه املَخلوِف ؟ ولَِم ؟ 

]الذايت واملوضوعي[
تقرؤون يف إجاباِت هؤالء النشطاِء آراَء وأفكاراً هي من التنّوعِ والرثاِء مبكان، تُبدي شجاعًة يف 
ناِت  ُمواجهِة االستحقاقاِت والرهاناِت والتحدياِت وتَفاؤالً باآليت ِمن أزمنِة الجمهورية الثانية وُمكوِّ

نظاِمها السيايس وأشكاِل ُمامرسة السلطِة الجديدِة رغم كّل العوائق واملخاطر واملحاذير.
وإّن غداً لناِظرِه، قريٌب ! 
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التي تَعرتض خياَر الالّمركزية وال سيّام التفاوت الصارخ يف اإلمكانيات 
منها.  الحّد  فُرص  ويَنال من  الجهوية  الفوارَق  يُعّمق  يفتأ  ال  والذي 
إّن الرتابط العضويَّ بني مسار الالمركزية ومسار التنمية، يَدفعنا إىل 
التميّش الذي تَخرّيناه وخاصة متى  التساؤل بحرية عن مدى نجاعة 
التحتية وضعف  البنية  ترّدي  من  الواقع  حقائَق  االعتبار  يف  َوضْعنا 
الدوائر  أغلب  واإلمكانيات يف  املوارد  الخدمات ومحدودية  مستوى 
عجلة  ودفع  االستثامر  اِستقطاِب  عن  عاجزًة  يَجعلُها  ماّم  البلدية 
التنمية. والخشية كّل الخشية أْن تُفِرَغ هذه العقباُت العمَل البلدّي 
من ُمحتواه وأْن نُعيد إنتاَج مشاكل املنوال الحايل لكن تحت عنوان 

جديد هو »الُحكم املحيّل« و »التدبري الحّر« ! 

]3[
االجتامعية،  املنتديات  األصوات وخاصة عىل صفحات  بعُض  تتعاىل 
ُمعرّبة عن َمخاِوف وَمخاِطر قد تَطال ِوحدة البالد بسبب ما قد يؤول 
بالتجاذبات  تُذكّرنا  هذه  الفعل  رّدة  ولعّل  َمحلية.  سلطة  قياُم  إليه 
األوىل  الجولة  بعد  الرئاسية سنة 2014  االنتخابات  التي حصلت يف 

عىل خلفيّة نتائج التصويت وقراءتِها ِمن ِقبَِل الطرفنْي املتنافسنْي.
موضوعية.  وأخرى  ذاتية  عوامل  إىل  تعود  إليها  املُشاُر  املَخاِوُف 
فالعمُل البلديُّ مرتبط يف جانب كبري منه بالعمل الحزيب وارتهاناته 
وحساباته التي رمّبا غّذت الُفرقَة والنعرات الجهوية. موضوعيّا، غياُب 
قد  فعيّل،  محيّل  لُحكم  الضامنة  واملؤسسات  والقوانني  الترشيعات 
يكون َمنَفذا للشخصنة والعصبيّات والنزعات املَرَِضيّة. ويف رأيي، فإّن 
التفاوَت التنموّي بني الجهات والفوارَق االقتصادية واختالَل التوازن 
يف توزيع الرثوة، لهي من أشّد املخاطر املُغّذية للعصبيات الجهوية 
واملُهددة بانحراف السلطة املحلية وتشّوه أدائها. وعندها قد يخرج 
َمقيتة مع  ُمقارنات  الشأن املحيّل من خصوصيته املحلية إىل  تسيرُي 

الجهات األخرى ال وجاهة فيها وال جدوى من ورائها.
لطة  السُّ امليُّض قُُدماً عىل طريق تكريس  بُّد من  ورغم ذلك كلّه، ال 
وُجهٍد  وقٍت  تطلبت من  مهام  الالّمركزية  وإرساء  والجهوية  املحلية 
وتضحياٍت ألنها، يف نظري، الطريُق القويُم والسبيُل الوحيُد لحوكمة 
تظّل  املعضالت،  وتفاقمت  البدايات  تعرثت  ومهام  التسيري.  نظام 
الضامنة  املتأّصلُة، هي  املدنيُة  وثقافتُه  التونيس  املجتمع  خصوصيُة 

والرتياق لكّل ما قد يطرأ من املَخاوف والنزاعات واالنحرافات.   

الناشطة المدنّية راضية ذياب
االنتخابات البلدية مفتاٌح لما ِانغَلَق من أبواب تونس 

في العهود السوالف
]1[

بَنَفٍس  بلدية،  انتخابات  نحو  القادمة  األشهر  يف  تونس  تتجه  أْن 
املحلية  السلطة  الذي جاء مبا يسمى  الدستور  جديد يتامىش وروح 
ملشاركة  تكريساً  فيه  وأّن  خاصة  جيد  يشء  الالمركزية،  اتجاه  يف 
بالذكر  الجديُر   ... املحيل  الشأن  إدارة  يف  الشباب  وخاصة  املُواطن 
اِجتامعية  آماَل عّدة فئات  بقْدر ما تحمل  االنتخابات  أّن هذه  هنا 
تونس  تضع  أنها  إالّ  الخاصة  االحتياجات  وذوي  والنساء  كالشباب 
مختلف  بني  الثغرات  تعميق  مزيد  من  حساسة  مرحلة  عتبة  عىل 
بلديات الجمهورية. فاستحداُث بلديات جديدة لتُغطَِّي كامَل تراب 
الجمهورية يشٌء جيٌد خاصة وأّن صفة املُواطن الكامل ستُعطى لكّل 
ولكّن   .. البلدية  املناطق  قاطني  عىل  حكرا  كانت  أن  بعد  تونيس 
مقارنة صغرية بني بلديتنْي واحدة مستحدثة منذ االستقالل وأخرى يف 

2016 تَحِملَُك عىل التساؤل عن أّي تكافؤ نتحدث ؟  
أحسُب أّن ماّم ال بُّد من االنتباه إليه أيضا، التقاطع بني الالمركزية 

فاملركُز  الطَّموَح.  املساَر  هذا  يَُعطِّل  أْن  مُيكن  الذي  والالمحورية 
سيَُفوِّت يف بعض صالحياته للسلطة املحلية ولكن أّي إمكانيات وفّرها 
املركُز للبلدية يك تقوم بتلك الصالحيات خاصة وأنها حاليا غري قادرة 
حتى عىل تدبري أمور بسيطة؟! خطوة شجاعة أْن ندخل االنتخابات 
أْن  ميكن  ال  الطموح  ولكّن  الدستور،  به  جاء  ملا  كتجسيد  البلدية 

يجعلنا تتغاىض عن املنزلقات التي ميكن أْن تُهدد مسار الالمركزية.

]2[ 
أرى أّن تونس عىل الرغم من كّل ما قامت به من خطوات جيدة يف 
مجال تكريس مبدأ املواطنة إالّ أنها متيض برسعة يف مسار الالمركزية 
الكفيلة ببلوغ غاياتِه. ففي  دون ُمراعاة  لظروف نجاحه والرشوط 
التنمية  مساَر  نجُد  جنونية،  برسعة  الالمركزية  مساُر  مَييض  حني 
غياب  و  القروض  َوَحل  يتخبّط يف  كثرية  وأحيانا  يتثاقل يف خطواته 
ندوات  نراه من  وما  أرقام  نسمعه من  ما  رغم  لالستثامر  شبه كيل 
يكون  أْن  املفروض  من  الذي  الشباب  التنمية.  رشف  عىل  منعقدة 
نراه  اقرتاح،  وقوَة  ودفعٍ  إنتاج  قّوَة  باعتباره  باملساريْن  املعنّي  هو 
باب  غلَق  الحكومُة  ارتأت  وقد  خاصة  بذلك  َمعنيٍّ  غرَي  أو  ُمَغيَّباً 
االنتدابات. َعقبات كثريٌة أمام هذا املسار الطَّموح إالّ أّن هناك بعض 
األمل إذا ما اقرتَن هذا املساُر مبكافحة الفساد وإدراك درجة مطلوبة 
من الحوكمة وحسن الترصف يف ثروات البالد. فام يُعوز تونَس ليس 
اإلمكانات املادية لكن حسن الترصف يف َمواردها والتوقف عن طلب 
القروض لتسديد األجور فالوضع ال يحتمل.  ال بُدَّ من رؤية واضحة 
واسرتاتيجية ُمحَكَمة للخروج من األوضاع التي باتت  تعيشها تونس.
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ببعض  يتعلق  ما  يف  خاصة  مرشوعة  املخاوُف  هذه  تقديري،  يف 
البلديات التي قد تظّل تحت هيمنة الطابع القبيل أو العرويش سيّام 
اِجتامعية  اِحتجاجات ومطلبيات  ونحن نرى ونسمع مع كّل موجة 
التواصل  صفحات  عىل  البعُض  لها  يُروِّج  انفصاليًة  دعواٍت  حاّدة، 
االجتامعي وإْن باحتشام.  لكن يف املُقابل أرى أّن أهّم عنرٍص قادٍر 
عىل دحض هذه املَخاوف وتَبديدها هو املُواطن الذي يريد إنجاح 
هذه التجربة ُمتَِّعظاً من دروِس املحطات السابقة عندما فرّط يف زِمام 
املبادرة وتنازل عن الّدور الذي كان من املفروض أْن يَلعبَه. وها هو 
اليوم عىل موعد مع رهانات السلطة املحلية وفُرَِصها الواعدة ملامرسة 
تلبيُة  شأنها  من  قراراٍت  واتخاذ  وخيارات  سياسات  وبناء  ُمواطنِته 
حاجياته يف العيش الكريم والتدبري الرشيد والتنمية املُستداَمة. وما 
ُمه أْن تكون االنتخابات البلديُة والسلطُة املحلية التي ستنبثق  أتوسَّ
السوالف  العهود  يف  تونس  أبواب  من  اِنغلََق  ملا  مفتاح  هي  عنها، 
.. ستُفتَُح عىل مرصاعيها لكل التونسيات والتونسيني اليوم ولألجيال 

القادمة  سواء بسواء.

الناشطة الحقوقية، أمل المّكي
في ظّل غياِب بدائَل تنموية 

ِانتخاباُت ربيع 2018 لن تصنع لوحِدها ربيَع الاّلمركزّية 
]1[

مُتثّل االنتخاباُت البلدية، باعتبارها االستحقاَق االنتخايبَّ املحيلَّ األّوَل 
من نوعه بعد جانفي 2011، َحَجَر الزاوية يف تجسيد مفهوم الالّمركزية 
من خالل إرساء الُحكم املحيّل. وقد خّصَص دستوُر 2014 أربعة عرشا 
فصال لالّمركزية، ُمَقّسمة إىل مستوياٍت ثالثٍة هي البلديات والجهات 
واعتامَدها  الالمركزية  دعَم  الّدولة  اِلتزام  التأكيد عىل  مع  واألقاليم، 
يف  للتحّول  فعلية  إرادًة  يعكس  قد  مبا  الجمهورية،  تراب  كامل  يف 
ماي   6 يف  تنظيُمها  املُزمعِ  البلديّة  االنتخابات  أهّميُة  وتتأّت  تونس. 

»الّسلطة  باب  الدستوُر يف  بها  التي جاء  املفاهيم  2018 من جملة 
املحليّة«، وعىل رأسها مفهوُم »التدبري الحّر« أي ذلك التثمني املنتظر 
السلطة  والوظيفية عن  العضوية  واستقالليته  البلدي  املجلس  لدور 
انتخاِب  عىل  سيُقِبلون  الّذين  التونسيون  ينتظر  حيث  املركزية. 
أْن  شّفافا،  نزيها  مبارشا  رّسيا  حرّا  عاّما  انتخابا  املحلّيني،  ُممثليهم 
يتمتّع هؤالء باالستقاللية يف إدارة شؤون الجامعة املحلّية والترصّف 
يف َمواردها. وهو أمٌر يُكرّسه الدستوُر الّذي مَينح الجامعاِت املحلّية 
االنتخابات  نتائج  أّن  غرَي  الرتتيبية.  والسلطَة  القانونيَة  الشخصيََّة 
املُنتظرة لن تكون عىل ما يبدو ذات متثيليّة كربى باعتبار أّن نسبًة 
هاّمة من الناخبني الّذين أدلوا بأصواتهم يف االنتخابات الترشيعية غرُي 
ُمسّجلني يف القامئات االنتخابية البلدية. زِْد عىل ذلك أّن نسبة كبرية 
من املساحة الُجملية للبالد التونسية ليست بها تغطية بلدية. وعالوة 
عن ذلك، فإّن انتخابات ربيع 2018 وحدها لن تصنع ربيع الالمركزية 
نسيج  عىل  قامئة  تنموية  ُمقّومات  غياب  تواصل  ظّل  يف  التونسية 
اجتامعي متكامل ميتاز بالرتابط بني ُمكّوناته وَموارده. وهذا ما يحيلنا 

عىل السؤال الثاين الّذي يرتابط فيه مساُر الالمركزية مبسار التنمية. 
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والتنمية  للتنمية  قاطرة  املحيّل  الحكُم  يكون  أن  املفروض  ِمن 
التشاركية  الدميقراطية  عىل  أساسا  يقوم  ُحكٌم  البالد،  يف  املستدامة 
والتضامن املحيّل والوطني والتوازن بني الجهات. إذ تنبني الالمركزيُة 
الجامعات  استقاللية  عىل  املايل  الصعيد  عىل  املحليّة  والحوكمُة 
وفق  توزيعها  وإعادة  املوارد  تعبئة  مستوى  عىل  وذلك  املحليّة. 
البلديّة  املوارُد  وتنقسُم  بلديّة.  دائرة  كّل  يف  املطروحة  االحتياجات 
باألساس إىل موارَد ذاتيّة جبائيّة وغري جبائيّة وموارَد ُمحالة من الدولة 
أو السلطة املركزيّة يف شكل ِمَنٍح أو اقتطاعاٍت أو ميزانياِت مشاريَع 
صندوق  ِمن  سنوية  ُمساعداٍت  عىل  البلدياُت  تعتمد  كام  جهويّة. 
القروض وفَق رُشوط ُمعيَّنة تخضع للعديد من املعايري. قد يبدو كلُّ 
هذا أمراً إيجابيّا، لكنَّ هذه الحوكمة الطّموحة تصطدم بصخرة واقعٍ 
التي  البلدية يف تونس، خاّصة تلك  اقتصاديٍّ صعٍب لعديد املناطق 
تتذيُّل قامئة املؤرّشات التنموية الجهوية عىل غرار القرصين وسيدي 
نسبِة  تراجعِ  الجبائية بسبب  املوارد  تعبئة  بوزيد وسليانة. عجٌز يف 
االستخالص التي ال تتجاوز 11 %، ضعٌف يف املوارد غري الجبائية ناجٌم 
عن محدودية الرصيد العقاري يف عدٍد هامٍّ من البلديات، اختالٌل كبرٌي 
عىل املستوى الجهوي (18 بلدية تحتكر أكرث من 50 % من املوارد)، 
عن  عدا  البلديات،  مستوى  عىل  محلّية  وأخرى  خارجية  َمديونيٌة 
تواصل تجاهل مبدأ التمييز اإليجايب يف السياسات التنموية، عوامُل 

جميُعها يَضع تجربة الالّمركزية عىل املحّك. 
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ال تنتهي سلسلُة التحّديات التي تُواجه مرشوَع الالّمركزية عند كّل ما 
َسلفت اإلشارُة إليه. فِمن املُنتظَر أْن تثرَي عمليُة رسِم حدود الجامعات 
املحلية (بلديات، جهات، أقاليم) إشكاليات بني الجهات التي سيتّم 
إدراُجها يف نفس اإلقليم أو توزيعها عىل أقاليم أخرى والبلديات التي 
سيتّم إحداثُها أو توزيُعها أيضا. إضافة إىل إمكانية نُشوء خالفات حول 
اختيار عاصمة اإلقليم مبا ينبئ عن عودة ُمحتََملَة لحساسيات جهوية 
قدمية، حساسيات تنعكس أيضا عىل مستوى غياب الشعور باالنتامء 
إىل الوطن لدى بعض الفئات التي عانت من التهميش طيلة عقود 
مبا من شأنه أْن يُعّزز النعرات الجهوية باسم الحق يف التنمية. كام 
أنّه يُْخَش من فهم »السلطة املحلّية« عىل أنها سلطة ُموازية ُمجانِبة 
الباب  من   14 الفصل  كان  وإْن  عنها،  ُمتفّرعة  ال  املركزية  للسلطة 
املتعلّق بالالمركزية قد نظّم هذه العالقة بني السلطتني بتنصيصه عىل 
أّن الدولة »تلتزم بدعم الالمركزية واعتامدها بكامل الرتاب الوطني 
يف إطار وحدة الدولة«. وحدٌة ترابية وقانونية أيضا تحرتم رايَة الوطن 
ومدنيَّة الدولة وسيادَة الشعب وُعلويَة القانون وحياَد اإلدارة وغريَها 

من القيم والحقوق والحريات التي كرّسها الدستور. 
عموما، ميكن القول بأّن الالمركزية يف تونس َمرشوع َمزروٌع يف حقل 
من األلغام يف ظّل استمرار أزمة مالية واقتصادية واجتامعية خانقة، 
حيث يُْخَش أْن يزيد تحويُل اعتامدات السلطة املركزية إىل الجامعات 
املحلية من تنامي املطلبية وإضعاف جهود التنمية الشاملة. كام إّن 
ثالثة  عن  يَقّل  لن  والذي  املرشوُع  يَتطلّبُه هذا  الذي  الزمني  املدى 
عقود ليُؤيتَ أُكْلَه، ال مَينح األجياَل الحالية من التونسيني املتعطّشة إىل 

عيش كريم كثريا من األمل.
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الجريدة المدنية

االنتخابات البلدية : 
رهان نظافة األيادي 

قبل نظافة المدن
    محمد المناعي      

مع انطالق استحقاق االنتخابات البلدية، يعلّق املواطن 
الحايل  السيايس  نتائج تعّدل املشهد  آماال عريضة عىل 
التحتية  البنية  و  وتنتشل مدننا من اإلهامل واألوساخ 
املهرتئة والفوىض العارمة وتوفر للجامعات املحلية الحد 

األدىن من اإلمكانات البرشية واملادية للقيام بعملها. 
بواقع  تصطدم  ما  رسعان  االنتظارات  هذه  أن  غري 
موضوعي تتبني مالمحه منذ يوم اإلعالن عن القامئات 
يف  الحايل  االختالل  يكرس  واقع  املرتشحة،  االنتخابية 
أغلبيات  نفس  إنتاج  بإعادة  ينبؤ  و  السيايس  املشهد 
الفرتة الراهنة وسحب الفشل عىل مستوى وطني اىل املحليات، فالتحديات املطروحة عىل التونسيني 
أيادي  نظافة  رهان  لتطرح  شكلية   بلدية  مجالس  إفراز  مجرد  تتجاوز  االنتخابات  هذه  مبناسبة 

الفاعلني يف الشأن املحيل ومراجعة املشهد السيايس برمته.
فاملسار االنتخايب كشف إىل حدود اليوم ضعف االستعداد عند طيف واسع من املشهد السيايس 
وهو ما عربت عنه القامئات املرتشحة يف عدد محدود من الدوائر فضال عن أزمة الحياة الحزبية 
الواسعة  التحالفات  التسرت خلف قامئات بعناوين مستقلة وضعف ثقافة  واختاللها الذي يرتجمه 
والزهد يف  عند جهة  الزائفة  الوعود  إنتاج  إعادة  إىل  باإلضافة  الضيقة،  الحزبوية  النظرة  وطغيان 

الحكم وعدم االستعداد له واملشاركة فيه يف الجهة املقابلة.
وملا كان املال مؤثر رئييس يف إدارة االنتخابات وكسبها فان رهان حامية االنتخابات من املال السيايس 
تكريس  من  بدال  والواعي  الحر  واالختيار  الربامجي  التنافس  إلبراز  كمحاولة  بقوة  يطرح  الفاسد 
التمويل  غياب  اإلشكال يف ظل  ويتعمق  لألصوات،  إىل سوق  االنتخابات  وتحويل  النفعية  النزعة 
العمومي لالنتخابات مام يفتح الباب عىل مرصاعيه للتمويالت املشبوهة التي لن تكون سوى فاتحة 
فساد ومحاباة يف املستقبل. وهنا يطرح أيضا التداخل بني النشاط الحزيب واملجتمع املدين البوابة 
ومحدودية  األجنبي  التمويل  ومرونة  الجمعيايت  لالنفالت  بالنظر  املشبوه  السيايس  للامل  الكربى 
الرقابة فتضخ األحزمة الجمعياتية لألحزاب الكربى أمواال مشبوهة املصادر تعصف بنزاهة العملية 

االنتخابية.
يف ظل غياب تقاليد الفصل بني الحزب واإلدارة تطرح االنتخابات البلدية رهان حيادية أجهزة الدولة 
خاصة أمام مؤرشات عىل التداخل بني العمل الوزاري واالنتخايب والتعيينات السابقة للمعتمدين 
والوالة عىل أساس املحاصصة والوالء مام يفتح الباب أمام توظيف اإلمكانات املادية واللوجستية 

لإلدارة لصالح قامئات دون أخرى تفرز نتائج غري متكافئة.
وملا كانت االنتخابات املحلية االختبار األبرز لقيم املواطنة فإنها أيضا إطار خصب إلفرازات اجتامعية 
ما قبل مواطنية حيث تثري املنافسة النعرات القبلية والعروشية والجهوية التي تغطي حتى االنتامء 
الحزيب، فضال عن توظيف دور العبادة وتوظيف العامل الديني والعقائدي للفرز ولنا سابقة يف هذه 
املامرسات عرب تشويه املرتشحني هذه األمراض التي تنخر املشهد االنتخايب والسيايس إن نجحنا يف 

تجاوزها نكون قد خطونا الخطوة الرئيسية نحو مواطنة حقيقية.
فإذا كان طموح املواطن وانتظاراته، مدنا نظيفة وبنية تحتية وخدمات بلدية تحرتم الحد األدىن 
من رشوط العيش الكريم، فان هذا الهدف لن يتحقق إال متى أفرزت االنتخابات مجالس بلدية 
تتكون من أيادي نظيفة، نظيفة من كل مال فاسد ومشبوه، مرتفعة عن ثقافة الوساطة واملحسوبية 
والقبلية  القرابة  أساس  عىل  املحيل  الشأن  إدارة  عن  بعيدا  املواطنة  بثقافة  متشبعة  والزبونية، 
والعروشية والجهوية وكل أشكال التمييز، أيادي نظيفة مؤمتنة عىل املال العام ومقدرات املجموعة 
الوطنية.. هذه األيادي هي التي ميكن أن تجعل من بلدياتنا نظيفة من الفساد واملحسوبية قبل 

نظافة الشوارع.

 مشروع أصواتنا 2 للتوعية االنتخابية   
ينظم املكتب التنفيذي للمعهد التونيس للدميقراطية و التنمية ندوة صحفية يوم الخميس 22 مارس 2018 عىل الساعة العارشة 
صباحا يف نزل أفريكا قصد االطالع عىل فعاليات مرشوع أصواتنا للتوعية االنتخابية الذي ينفذه املعهد يف واليات الشامل الغريب 
وواليتي بنزرت و املهدية. وقد تم تدريب مجموعة من امليرسات وامليرسين للغرض قصد القيام بجملة من الحمالت التوعوية 
للناخبات والناخبني  وحثهم عىل املشاركة يف االنتخابات البلدية ماي 2018 باستعامل تطبيقة إعالمية حسب رزنامة أسبوعية يف 

الفضاءات العامة والشوارع الرئيسة لكافة البلديات الراجعة بالنظر يف الستة واليات التي يغطيها املرشوع
جمعيتي

وتقييم  ملتابعة  التونسية  الجمعية  تنظم 
يف  شهرية  دورات  العمومية  السياسات 
:  «تقييم  موضوع  يف  دراسية  أيام  شكل 
منظومة  اطار  يف  العمومية  السياسات 
األهداف «،  حسب  امليزانية  يف  الترصف 

حسب الرزنامة التالية:
ملنظومة  عام  مدخل   :2018 مارس   20  –
الترصف يف امليزانية حسب األهداف (جزء 1).

– 21 أفريل 2018 : مدخل عام ملنظومة 
الترصف يف امليزانية حسب األهداف (جزء 

.(2
الدولة  : إعداد ميزانية  – 19 ماي 2018 
حسب منظومة الترصف يف ميزانية الدولة 

حسب األهداف.
– 23 جوان 2018: وثائق امليزانية املعدة 
حسب  امليزانية  الترصف يف  حسب 

االهداف.
اطار  يف  .التقييم   :  2018 جويلية   21  –

الترصف يف امليزانية حسب األهداف.
الجمعية  من  بشهادة  الدورة  تختتم 

وصياغة دليل إجراءات خاص باملوضوع.
وتقييم  ملتابعة  التونسية  الجمعية 

السياسات العمومية.
جمعيتي

تقييم السياسات العمومية في اطار منظومة 
التصرف في الميزانية حسب األهداف   

 4 األحد  يوم  املغاريب  االقتصادي  املنتدى  نظم 
مارس 2018 اللقاء الجهوي ملرشوع عرشة حول 
البلدية  االنتخابات  يف  املرأة  مشاركة  مسألة 

القادمة بنزل » جاز تور خليفة « بسوسة.
عرشة، هو مرشوع يهدف إىل خلق تفاعل بني 
مختلف األطراف التي تعمل عىل ترسيخ مبدأ 
املساواة بني املرأة والرجل عن طريق التشجيع 
عىل بناء شبكة تخول للفاعلني يف هذا املجال 
ديناميكية  وخلق  والخربات  التجارب  تبادل 

جديدة تلتزم بتحقيق املساواة بني الجنسني.
ألحزاب  وممثالت  ممثلني  امللتقى  هذا  شمل 
واليات  من  وجمعيات  ومنظامت  سياسية 

صفاقس واملهدية وسوسة واملنستري ونابل.
وفعالية  ونسبة  السياسية  الحياة  يف  املرأة  واقع  مناقشة  وتّم 
مشاركتها يف االنتخابات البلدية القادمة. ومثنت السيدة آمال بن 
عيل مديرة املركز الجهوي لوزارة املرأة بسوسة يف مداخلة لها، 
القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 املؤرخ يف 11  ما جاء به 
أوت 2017 واملتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة الذي أدرج 
مفهوم العنف السيايس ليحمي املرأة من أي عنف يسلّط عليها 

يف إطار العمل السيايس.
عدة مداخالت أثّثت هذا اللقاء الذي أجمع فيه أغلبية الحضور 

عن عزوف املرأة عىل املشاركة يف االنتخابات وتقلّدها ملناصب 
هامة وتواجدها يف مواقع قرار نظرا لعدة أسباب. بعد املداخالت 
والنقاشات، انقسم الحضور إىل ثالثة مجموعات يف إطار مشاركة 
املرشحة  املرأة  التالية:  املحاور  يف  بتوصيات  والخروج  التجارب 
حسب  االنتخابات  مراقبة  وأخريا  الناخبة  واملرأة  لالنتخابات 
مقاربة النوع االجتامعي. هذا اللقاء ساهم عن طريق املقاربة 
التشاركية يف تثمني وأهمية مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية 

كناخبة أو كمراقبة أو مرتشحة.
جمعيتي

مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية
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حول المشاركة في لعبة 
اإلصبع األزرق

بقلم : ضياء تقتق                              

الترشيعية  الشطحات  بعد 

كل  لهيئة  املرافقة  والسياسية 

اثر  والتونسيني  التونسيات 

انتخابات  تأمني  يف  نجاحها 

املجلس التأسييس ومجلس نواب 

الشعب واالنتخابات الرئاسية بشوطيها، وامام املحاوالت املسجلة 

لتدجني الهيئة الدستورية املستقلة الوحيدة واملفعلة والتي تعد 

مفخرة لتونس يف طريق الدميقراطية الشاق والطويل، أجد نفيس 

مرغام عىل خوض غامر لعبة اإلصبع األزرق ال طمعا يف تحقيق 

نتائج آنية بل يف سبيل املساهمة يف ترسيخ تقاليد انتخابية وتركيز 

مؤسسات لألجيال القادمة.

 ميكن توصيف الواقع بالقاتم والفاقد لبصيص أمل، ويف ظل غياب 

نسيج حزيب وسيايس حقيقي جهوي ومحيل تنخرط فيه الناخبة 

والناخب من مختلف االعامر، طبعا بعيدا عن قطبيها الحاكمني 

واالئتالف املعارض لهام يف الطرح  والتوجهات. أجد صعوبة يف  

أو  اختارت حرق  أخرى  فئة  واقناع  االيجابية   باملشاركة  االقتناع 

تخريب أو تعطيل املرافق التابعة للدولة. أجد نفس الصعوبة يف 

إثناء البعض عن اختيارهم للعبة »البالنات« كحل النعدام اآلفاق 

أو االرمتاء يف أحضان رحالت املوت.

أتساءل دوما عن أسباب ارتعاش األيادي واألشخاص غري القادرة 

عىل البناء. بل هي ال تقدر اال عىل إدارة خيوط التنازعات وخلق 

التوترات من أجل رصف النظر عىل أمهات القضايا :  وهي خلق 

العيش  ظروف  تحسني  شأنه  من  مبا  العادل  واقتسامها  الرثوة 

لإلنسان التونيس.

والبطون  الدميقراطية  آليات  آلية من  قيمة خوض غامر  فامهي 

خاوية. زد عىل ذلك حالة الياس السائدة يف دولة ميكن توصيفها 

بالشيخ الوهن والذي يترصف يف أمالكه كمريض املوت، أوال تعترب 

معامالتها باطلة قانونا؟ 

   نوافذ    

/http://jamaity.org 

دورة تدريبية حول الَصحافة 
االستقصائية وتغطية االنتخابات

مبدينة   2018 مارس   11 األحد  يوم  اختمت 
حول  األوىل  التدريبية  الدورة  الحاممات 
وكشف  البلدية  االنتخابات  تغطية  “آليات 
الجرائم والتجاوزات االنتخابية”، والتي نظمتها 
مع  بالتعاون  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
ووكالة  التونسيني  للصحفيني  الوطنية  النقابة 
ووجهت   ،(GIZ) األملاين  الدويل  التعاون 
 لفائدة 20 صحفيا من مختلف وسائل اإلعالم .

ثالتة  مدى  عىل  الدورة  هذه  برنامج  وانقسم 
أيام إىل محورين هامني، حيث تم خالل املحور 
األول تدريب الصحفيني عىل أساسيات صحافة 

عىل  الثاين  املحور  خالل  وتعرفوا  االستقصاء 
االنتخابية  العملية  ومراحل  االنتخايب  القانون 
والجرائم القانونية املتصلة باالنتخابات البلدية..

من جانبه أكد نقيب الصحفيني ناجي البغوري 
أهمية  عىل  الدورة  اختتام  فعاليات  خالل 
فرتة  خالل  االعالميون  به  يضطلع  الذي  الدور 
أن  الرضوري  املقبل، ومن  االنتخايب  االستحقاق 
االستعداد  أتم  عىل  الصحفية  الساحة  تكون 
للقيام بدورها سيام يف مايتعلق  بتقديم معلومة 
سليمة للجمهور، وانتاج مضامني إعالمية ترتقي 

ملستوى تطلعاته وحاجياته.

الوطنية  النقابة  أن  عىل  البغروي  أكد  كام 
للصحفيني التونسيني ستواصل تنفيذ مثل هذه 
تونس  يف  الصحفيني  لفائدة  التدربية  الربامج 
 ، املقبلة  الفرتة  يف  مهاراتهم  لدعم  والجهات، 
املدين  املجتمع  منظامت  مع  بالرشاكة  وذلك 

الوطنية والدولية العاملة يف هذا املجال.
يذكر أنه ستكون نسخة ثانية من هذه الدورة 
يف  للصحفيني  محخصصة  القادمة  الفرتة  خالل 

الجهات.
عن موقع النقابة الوطنية للصحافيني 
التونسيني
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في االحتكار السياسي
ال أنازعك دورك فال تحتكر ما ليس لك وحدك

ال زال كثري من أهل األحزاب يعتقدون أنّهم املعنيون أساسا بالشأن السيايس، وكثريا ما 
يعلّقون عىل مواقف املجتمع املدين والنقابات بأنها »تدّخل يف السياسة«.

الكّل ميارس »السياسة« مهام كان املدخل حزبيا أو جمعياتيا أو نقابيا، وال تقاس قيمة 
الفعل السيايس بالهيكل الذي ينتمي إليه »الفاعل« بل مبدى قدرته عىل التأثري وفرض 

القرار وتوجيه األمور.
وضع  يف  تأثريا  األكرث  هياكله  وأصبحت  املدين  املجتمع  فيها  تقّدم  كثرية  مجتمعات 
السياسات وإصالح الترشيعات وفرض الخيارات، حيث كانت الهياكل املدنية أقرب إىل 
والخدمات. كام  الحلول  تقديم  واألقدر عىل  والتطلعات  الهواجس  الناس ومعربة عن 
أّن الكثري من األحزاب استجابت برسعة لهذه التغريات وأدركت رضورة تغيري خطابها 
لعوامل  فقط  ليس  املدنيني،  الفاعلني  استقطاب  عىل  عملت  إنّها  بل  عملها،  وأدوات 
انتخابيّة كام يحدث عندنا بل لالستفادة من خرباتهم وإحداث تغيري كامل يف أساليب 

العمل الحزيب.
***

الحزب مدخل للحكم أو املشاركة فيه، والعمل الحزيب ميّكن من وظائف وُسلط. وهذا 
ليس هدف الناشطني املدنيني والنقابيني الذين يعملون عىل املصلحة العامة، يريدون 
موقف الدفاع عن الحقوق واملراقبة للحاكم وفرض إرادات فئات واسعة الجامع بينها 

مطالبة بحق.
العمل املدين يخشاه الحكام، يف األنظمة الدكتاتورية، وتّدعي دعمه واالعرتاف به الكثري 

من األنظمة »الدميقراطية« واألصل أنه يزعجها.
 وكذلك هو العمل النقايب. النقابيون فرسان الحق يف كل مكان لوالهم لضاعت حقوق 

كل ساعة، وحدهم يربكون الحكام ويزعجون أرباب العمل. 
شاهدت هذا األسبوع نقاشا بني نقايّب لرشكة صنع سيارات مع وزير املالية الفرنيس. 
النقايّب ليس فقط عارفا باألمور وليس محتوى خطابه الواضح هو املهم، إنّها تلك القدرة 
عىل املواجهة والروح النضاليّة. النقايّب ال يطلب خبزه إنه يريد خبزا للجميع. والنقايب 

إذا تكلم كان صوته أعىل.
***

يف تونس، يزعجهم النقايّب ألنّه يف كل مكان وعىل كل الواجهات، يحمي الحقوق داخل 
والوزراء  السياسات  وينتقد  العام  الشأن  يف  ويتحدث  آخرين  مع  ويتضامن  مؤسسته 
والرؤساء والصناديق الدولية وينترص إىل الشعوب التي تتوق إىل الحرية،، ينتقد جامعة 

كرة القدم، ويكتب األشعار أيضا.
منظمة  ابن  وهو  السياسة.  يف  يتدّخل  لهذا  قلبته.  ما  كيف  تونيس  النقايب  تونس،  يف 
ُمواِجهة ضدا للمستعمر وضدا لالستبداد وضدا للثورة املضادة وضدا للتفقري والتهميش، 

وضدا لالنفالت والعنف واملّس مبؤسسات الدولة.
وللمبدعني  التعبري  ولحرية  أمنيا  للمفروزين  وتنترص  منظوريها،  عن  تدافع  النقابات 

وللمعتصمني من أجل الحق يف املاء والحق الشغل والحق يف التنقل والحق يف التعبّد.
***

حيث  الجديدة  تونس  تجربة  ويف  السيايس.  العمل  احتكار  األحزاب  بإمكان  يعد  مل 
فرضت القوى املدنية واالجتامعيّة تغيريات ترشيعية من خارج الربملان بأصوات ممثيل 

األحزاب. من له اليد العليا يف السياسة إذا؟
القوى املدنية والنقابية، فرضت تغيريا يف الحكم. األحزاب اتفقت، ولكن اإلرادة كانت 

لهذه القوى. من يحّدد يف السياسة إذا؟
وتبقى النقابات والقوى املدنية تتدخل يف الشأن العام والشأن السيايس، عىل أّن تدّخلها 
يف العمليّة السياسية املبارشة سيرتاجع تدريجيّا كلام تطّورت األحزاب السياسية وكانت 
أكرث قدرة عىل وضع سياسات وطنية تنترص لعموم التونسيات والتونسيني، وكلام طّورت 
من أدائها إن هي حكمت، وكلام انرصفت عن التجاذبات الحزباوية واملصلحية التي 

تعكر املناخ العام وتجعل البالد يف خطر. 
األحزاب غري قادرة عىل فرض األمر الواقع واحتكار القرار ألّن املواطنني غري املتحزبني 
يعلن  الذي  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أكربها  أخرى،  قالع  خالل  من  يتقدمون 
استعداده الدائم لدعم خيارات األحزاب كلام كانت توجهاتها لخدمة املصلحة العامة 

للبالد والعمل عىل تحقيق العدالة االجتامعية. 
وهنا تكمن الحكمة، ال أنازعك دورك فال تحتكر ما ليس لك وحدك.

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


