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                        الجريدة المدنية

الحركة المدنّية التونسّية، 
خمس سنوات حرية وبعد!

   بقلم شكري المبخوت                                          

الديمقراطّية 
واألزمة االقتصادّية

الثابت والمتحول في 
الحركة النسوية التونسية

        بقلم يسرى فراوس                                           

سمري الشفي 

وحدة وتماسك المجتمع 
المدني ضمانة للبالد ولالنتقال 

الديمقراطي الحقيقي
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
حسين العباسي

يأيت  املدنية" وهو ملحق  "الجريدة  األّول من ملحق  العدد  أيديكم  بني  نضع 
تعزيزا ملا نعتزم أن نقّدمه لقرّاء جريدة الّشعب من مالحق كانت "منارات " بكرها 
عليها،  وبنت  والثقافية  الفكرية  املالحق  يف  رائدة  تجربة  فاستعادت  وباكورتها 

وسيكون "الجريدة املدنية" ثاين انتاجاتها، ليكون امللحق" االقتصادي" ثالث األثايف.
   وقد انطلقت "الجريدة املدنية" من تجربة ملحق كنا أنجزنا عددا وحيدا منه 
تحت عنوان " مدنيات " بالتنسيق مع املعهد العريب لحقوق اإلنسان الذي واصل 

التجربة يف مجلّة الكرتونية نرجو لها التوفيق واالستمرار.
والتعريف  املدين  املجتمع  أهّمية  إبراز  إىل  الشهري  امللحق  هذا  ويهدف     
بأدواره مبا هو عامل توازن وقّوة تعديل داخل املجتمع وتجاه الّسلطة أّي سلطة، 
إذ ميّكن من نرش ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عن الحّريات العاّمة والفردية وعن 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية. وهو بذلك يواصل رسالة "الشعب" يف الدفاع عن 
التي  والجمعيات  وباملنظاّمت  بقضاياهم  والتعريف  الّشعب  عموم  وعن  العاّمل 

متثّلهم ويف مقّدمتها االتحاد العام التونيس للّشغل.
   وستسعى " الجريدة املدنية" إىل أن تكون صوتا لكّل الجمعيات التي تلتقي  
واإلنصاف  العدل  مبادئ  الدفاع عن  للّشغل يف  التونيس  العام  االتحاد  أهداف  مع 
الدميقراطية  الجمهورية  وقيم  االجتامعية  والعدالة  والتقّدم  والحداثة  واملساواة 
االجتامعية، ومع كّل املنظاّمت والجمعيات الهادفة إىل لعب دور الرّاصد واملتابع 
التقّدم  وتحقيق  وتثويره  تغيريه  ألجل  املتحرّك  مجتمعنا  داخل  والّناقد  والحاضن 

االجتامعي فيه.
  ولنئ شهدت تونس يف السنوات الخمسة األخرية حراكا متّقدا داخل املجتمع 
املدين، فإّن هذا الحراك ظّل مشدودا إىل إرث ثقيل من املنع واالحتكار والتوظيف 
مارسته السلطة عىل الجمعيات واملنظاّمت إالّ استثناءات منها شّكلت يف مجملها 
بعضها  تلبّس  حتّى  املعارضة  السلطة  ملامرسة  وأداة  واملتمرّدين  للرافضني  ملجأ 

بالنشاط السيايس الّصف وانتحل رغام عنه أدوار األحزاب واملجموعات السياسية 
يف  دور   " املدنية  للجريدة   " سيكون  ولذلك  أنشطتها.  ومارس  ومهامها  املمنوعة 
تخفيف ثقل وأعباء املايض وفتح اآلفاق ملستقبل يراكم فيه املجتمع املدين تجربة 
عميقة تستفيد من الدروس و تتجاوز معّوقات الحارض وتبني أسس مجتمع مدين 

قوّي يؤّدي دوره بيقظة و استمرار وال يخضع لألمزجة وال لألهواء واملواسم.
قد  تونس  يف  الجمعيات  مئات  وبعث  تأسيس  عرفها  التي  الطفرة  أّن  غري     
رافقته أسئلة كثرية عن دوافع هذا التضّخم الكّمي الفجئي للجمعيات وعن طبيعة 
هذه الجمعيات وأهدافها وعن مصادر متويلها رغم ما أحدثته من حركية وأنشطة 
متنّوعة وعمل ميداين غري مسبوق يبعث عىل الشك يف هذا االنتشار الواسع والتنظيم 
املحكم والقّوة املالية امللفتة تحرّكه يف الغالب غايات سياسية أصبحت ال تخفى عىل 

أحد بل تصّدر عدد منها املشهد ليكون معربا لإلرهاب تجنيدا ومتويال ومتويها.
ضعيفة  ذاتية  وبطاقات  جاهدة  الجمعيات  من  عدد  تسعى  املقابل     ويف 
وإمكانيات محدودة ووسط حصار إعالمي كبري إىل تحقيق غايات اجتامعية ووطنية 
رغبة يف التأثري اإليجايب يف الواقع االجتامعي وتحقيق اإلضافة ونرش ثقافة الحريات 
 " يف  تقدميه  عىل  سنعمل  ما  وهو  والتعريف  واإلسناد  الّدعم  تلقى  وال  والحقوق 
للتعريف  واملنظاّمت  الجمعيات  من  النوع  لهذا  فرصة  لنوفّر  املدنية"  الجريدة 

بأنشطتها والدعوة إىل إسنادها ودفعها حتّى تلعب دورها كامال.
    هذه رساتنا يف ملحق " الجريدة املدنيّة" فضاء مدنيا رحبا.. ونعّول عليكم 

لدعمها ونرشها واملساهمة فيها باملتابعة والنقد والكتابة.

اإلصالح التربوي،
كيف نصنع مدرسة الجمهورّية؟
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ملف  العدد القادم

  بقلم سامي الطاهري                                           

   بقلم شكري المبخوت                                          

الدويّل  اليوم  سبتمرب(   15( اليوم  العدد  هذا  صدور  يصادف 

املواقف  تأكيد  عىل  العاملّي  االحتفال  هذا  قيام  ورغم  للدميقراطية. 

اإليجابيّة بدل البكائيّات وإبراز وجوه التقّدم يف البناء الدميقراطي بدل 

الخيبات والتحّديات فإّن ما يدعونا إىل حديث مبنّي عىل  الحديث عن 

الخوف عىل الدميقراطيّة مأتاه اعتامد دول العامل يف السنة املنقضية لخطة 

تحت  وضعت  التي  الخطّة  هذه  وقوام   .2030 لعام  املستدامة  التنمية 

الفقر بجميع أشكاله،  القضاء عىل  للجميع« هو  شعار »مستقبل أفضل 

ومكافحة  مظاهر عدم املساواة والظلم، وحامية املناخ عىل كوكبنا.

الشعور  من  أجد رضبا  فإنّني  التونيس  سياقنا  يف  االحتفال  وبتنزيل 

ببالدنا. ويتملّكنا هذا  الدميقراطي  التأسيس  تقديري  يتهّدد يف  بالقدريّة 

الشعور كلاّم حاول الواحد مّنا أن يقيّم الحاصل من املسار االنتقايل بعد 

فالتناسب طردّي  البالد.  الذي شهدته  الهائل  الحراك  خمس سنوات من 

بني سيطرة الشعور بأّن اآلليّات والعقليّات والتصّورات القدمية تعود إىل 

مواقعها واالبتعاد التدريجّي عن الشعارات التي رفعها الناس خالل الثورة 

وبعدها. ولعّل هذا أكرث ما يتهّدد فعليا املرشوع الدميقراطّي يف تونس.

ففي كل يوم نسمع تحذيرات عن أجور األشهر املقبلة وفراغ الخزينة 

كام لو أّن من أعّد امليزانيّة أخطأ يف تقديراته وعىل األجراء تحّمل تبعات 

أن  األجور وهي عاجزة عىل  تدفع  أن  الدولة  مهّمة  كأّن  أو  الخطأ  هذا 

تقبض ما هو مستوجب لها من دافعي الرضائب. فمهام يكن حجم كتلة 

األجور فمن الكذب عىل الناس القول إنّنا نقرتض لندفع األجور فأبسط 

الناس يعلمون أّن مصدرها املوارد الذاتيّة للدولة التي يبدو أنها غري قادرة 

عىل فرض القانون واستخالص ما قدرته من أموال الرضائب. 

وبني الحني واآلخر يخرج علينا هذا املسؤول أو ذاك  بتهديدات جّديّة 

بتطبيق سياسات التقّشف التي طبقت يف بلدان عديدة ولكنها مل تفرز إالّ 

مزيدا من املشاكل والتوتّرات ومل تصلح فاسدا. واألغرب أّن بعض من هم 

مؤمتنون عىل تعديل االقتصاد وتحقيق توازناته مثل السيّد محافظ البنك 

املركزي ال يتواىن عن تذكرينا يف كل مناسبة، بربودة أعصاب كام لو أنّه غري 

معنّي باألمر وال مسؤوليّة له فيه، بأّن الدينار سيتدحرج أكرث فأكرث!  

متثّل  أحيانا  تضاربها  فهي عىل  املقّدمة،  األرقام  يف  املشكلة  وليست 

مؤّشات سلبيّة، وال يف مدى جّديّة املخاطر فهي قامئة فعال ويف تجارب 

البلدان التي تعاملت مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملّي وخضعت 

لرشوطهام ما ينبئنا عن بعض ما ينتظرنا يف قادم السنوات.

إّن املشكلة تكمن يف ما يبدو لنا مبثابة سيناريو جاهز شاهدنا فصوله 

وحلقاته يف بلدان أخرى عاشت بعض ما عشناه وهي اليوم رهينة القروض 

ودفع الفوائد املركّبة مع خفض العملة ورفع معّدالت الفوائد والتخفيض 

يف األجور وغري هذا ماّم بات معروفا من حلول قاتلة. فاملبتغى األسمى 

هو خصخصة املشاريع الحكوميّة وأمالك الدولة.

التي  املحدقة  بالكارثة  إّنا هو شعور  عنه  تحدثنا  الذي  الشعور  إّن 

أو  متوّحشة  ليبرياليّة  سياسة  إىل  عقالنيّا  ترجمناها  سواء  منها  فكاك  ال 

السياسيّني والتكنوقراط  أّن  حدسناها حدسا ماّم نعيشه يوميّا. واألخطر 

الذين يسندونهم يرون ما نرى ولكّنهم ال يقومون إالّ بتأجيل املصيبة يف 

انتظار وقوعها أو تقدميها للناس عىل جرعات. فأيّة دميقراطيّة ميكن أن 

تبنى أو تطّور يف مثل هذا السياق الكاريّث؟ وهل تعني الحريّة لدى القوى 

املاليّة العامليّة واملحلّيّة املتنّفذة نفس ما تعنيه لدى النخب والشعوب؟ 

ولنئ قامت النخب القانونيّة يف تونس بدور تاريخّي يف مستوى صياغة 

دميقراطّي  مكسب  وهو  األساسيّة،  والحقوق  الحريّات  يضمن  دستور 

النخب  أّن  يبدو  ولكن  انتهى.  قد  يبدو  ما  يف  دورها  فإّن  فيه،  ريب  ال 

االقتصاديّة القادرة عىل تجّنب الحلول النمطيّة املفروضة املؤملة وإيجاد 

املسالك املمكنة للخروج من هذه الطريق املسدودة إّما محكومة بنفس 

واالقتصادّي  االجتامعّي  الواقع  أسئلة  إىل  اإلصغاء  عىل  القارص  املنطق 

املحرجة وإّما أنّها عاجزة فعال عن صياغة التصّورات وتقديم البدائل. فقد 

التنمية ولكّن ال أحد، يف ما نعلم،  سمعنا كثريا عن رضورة تغيري منوال 

فّس لنا بالباء والتاء هذا املنوال البديل. 

إّن األخطار التي تتهّدد دميقراطيّتنا ليست من الصنف العريّض الذي 

ميكن التوقّي منه بيشء من اإلرادة والعزم والتخطيط ولكّنه من صنف 

نرجو  التقدير؟  بهذا  نيسء  فهل  نفسها.  الدميقراطيّة  وجود  أسس  ميّس 

ذلك.

•

الديمقراطّية واألزمة االقتصادّية

يف  للدميقراطية  العاملي  اليوم  إقرار  وقع 
املتحدة    األمم  قرار  مبوجب   2007 عام 
العاملي  اإلعالن  إصدار  مبناسبة   A/62/7
إىل  تاريخه  يعود  الذي  الدميقراطية  حول 
عام 1997. ويؤكد هذا اإلعالن عىل املبادئ 
خصائص  ويحدد  للدميقراطية  املكونة 
ومهام الحكومة يف بلد دميقراطي. ونحتفل 
بهذه املناسبة يوم 15 سبتمرب من كل عام.

برنامج االحتفاء بهذه المناسبة:
يكتسب اليوم العامي للدميقراطية منذ 14 جانفي 2011  زخام متزايدا  
يف تونس. وتعتربه كل مكونات املجتمع املدين فرصة للتعريف مبختلف 

األحداث واألنشطة التي طبعت السنة.
االنتخابية )FISE( تنطلق  لألنظمة  الدولية  املؤسسة  من  ومببادرة 
اإلحتفاالت هذه السنة من فضاء ARENA بحضور السيد شفيق رصصار 

.)ISIE( رئيس الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات
و18 سبتمرب2016 يف   15 بني  التظاهرات الجمعياتية  عديد  تنتظم  كام 

مختلف جهات الجمهورية يف إطار هذه املناسبة.

عين على ..

 اليوم الدولي
 للديمقراطية 
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الحركة المدنّية 
التونسّية، خمس 

سنوات حرية وبعد!
واملبادرات  الدائم  التقييم  آليات  لخلق  مفتوح  ملف 

الخالقة
بعد خمس سنوات وحدثني انتخابيني وما قد ال يُحىص من 
برامج وأنشطة، لنا وعلينا أن نُعمل النقد ونؤسس ألدوات 
تقييم واقع املجتمع املدين وما تّم تحقيقه من مكاسب وما 
أمكن من فرص وننظر يف التحديات التي وجبت مجابهتها.

هذا  يف  تنتظم  التي  واللقاءات  التقييم  نصوص  من  الكثري 
الشأن كثريا ما تركّز عىل ثنائية ما قبل 14 جانفي 2011 وما 
أّن مثّة حاجة  بعد، وعىل أهميّة األمر منهجيّا فإنّنا نعتقد 
للرتكيز أكرث عىل معطيات هذه الفرتة الجديدة التي يعتربها 
وأنّه  استثنائية،  واملتابعون  والناشطون  النشاطات  أغلب 
أمكن خاللها متكني التونسيني من حقهم يف التنظّم وحقهم 
والعوائق  النقائص  وأّن  التعبري،  يف  وحقهم  املشاركة  يف 
الحالية ال ميكن أن تنفي أصل املكسب، عالوة عىل أّن بعض 
االرتدادات بسبب ضغط قوى سياسية أو تعلّل حكومات، 
لبعض  معطاّل  كان  التنمية،  نسق  تعطل  أو  باإلرهاب 
مراحل هذا املسار ومربكا يف اتجاه تحقيق بعض املطالب 

واألهداف التي مازالت دون املنال.
إنّنا نفتح هذا امللف يف العدد األّول من "الجريدة املدنيّة" 
لهدف منهجّي، فاعتقادنا أنّنا من هنا نبدأ، ولكّننا )وال شّك( 
ومقرتحات  واملراقبة  والنقد  التقييم  ألّن  مفتوحا،  سنبقيه 

تعديل املسارات مسائل مفتوحة يف هذا الفضاء.
وهّمنا أن يكون من املمكن يف كّل مرّة التفكري يف جملة من 
أسئلة أساسيّة متّكن من اإلجابة ال فقط عىل واقع املجتمع 
دولة  بناء  يف  الفعليّة  مشاركته  سبل  يف  وتنظر  بل  املدين 
واشرتاك  بالوعي  النهوض  ويف  دميقراطي،  ومجتمع  مدنية 
التونسيني يف الشأن العام واإلميان بحقوق اإلنسان والدفاع 

عنها.
أن  ميكن  الذي  الحقيقي  االنتصار  أّن  يقني  عىل  ونحن 
نحققه، بعد اإلطاحة بالدكتاتوريّة هو صناعة ثقافة مدنيّة 
فرغم  لإلصالح،  أكرب  فرص  توفري  من  متّكن  الجمهور  عند 
تغيريا جذريا  تتطلّب  بأكملها  قطاعات  الزالت  املكتسبات 
والدكتاتورية  القمع  عاىن  شعب  يحتاجه  ملا  يستجيب 
والحيف االجتامعي، والزال يتطلع لتحقيق آماله يف تونس 

أفضل.
كبرية  فرصا  نتلك  ونحن  ومعّقد  شاّق  االنتقال  مسار  إّن 
مرّة من حّس مدين وإرصار  كّل  يثبته شعبنا يف  ما  أهّمها 
عىل التصّدي لكل قوى الظالم واستعداد دائم ملجابهة أعداء 

الحرية وسارقي ثرواته واملتالعبني مبصريه.
للفساد  تتصّدى  فاعليّة  أكرث  آليات  إىل  بحّق  اليوم  نحتاج 
وتحاول أن تفرض "قّوتها" ملصادرة الحريّة ورضب العدالة 

االجتامعيّة ورهن املؤسسات إلرادتها.
من  يحاول  ملّفا  شهر  كّل  يفتح  ملحق  املدنيّة"  "الجريدة 
التشاريك  والبحث  األساسية من جديد  األسئلة  خالل طرح 

يف األسئلة املُمكنة.
وإن كانت اآلراء الواردة يف املقاالت ال تعرّب بالرضورة عن 
فإنّها  املدنيّة«  و«الجريدة  و«الشعب«  اإلتحاد  مواقف 
مصادرة  وال  والتعبري  الرأي  بحريّة  إمياننا  بالتأكيد  تعكس 

عىل اآلراء واملواقف كلاّم كانت جديّة ومسؤولة.

عانت الحركة املدنية يف تونس أيام النظام البائد القمع واملحارصة والتهميش 
يف ظل نظام ديكتاتوري يرشع لحكم الحزب الواحد ويقمع التعددية مام 
أدى إىل اختناق املجتمع املدين وتهميش دوره. لكن ثورة  17ديسمرب 2014 
التي انتهت بسقوط النظام يوم 14جانفي 2011 كشفت عن الدور الفعاّل 

جعلت  التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  لجمعيات 
يحدث   مبا  مقارنة   استثناءا  التونسية  التجربة  من 
يف غريها من البلدان العربية . فكان املجتمع املدين 
بوصلة  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  رأسه  وعىل 
واملسريات  االحتجاجات  ودعم  واحتضان  تأطري  يف 
للفارين  ومالذا  منطلقا  مقراته  وفتح  واإلعتصامات 
إبان  القاتل  القناصة  ورصاص  البوليس  بطش  من 
بانفتاح  االنتقالية  املرحلة  متيزت  كام  الثورة. 
منظامت وجمعيات املجتمع املدين التي تلتقي عىل 
نفس املبادئ  واألهداف. وعملت عىل التنسيق فيام 
الدولة ومبادئ  الحفاظ عىل مدنية  أجل  بينها من 
وتحقيق  االجتامعية   العدالة  وتحقيق  الجمهورية 
أهداف الثورة واستحقاقاتها. فعرب الحراك املدين عن 
االنحياز منذ الوهلة األوىل إىل املنتفضني من شباب 
تونس وسكان الجهات الداخلية املحرومة واألحياء 

من   املتكونة  الثورة  حامية  مجلس  تشكيل  عىل  فعمل  املهمشة،  الشعبية 
القوى الثورية بهدف ترحيل حكومتي محمد الغنويش اثر اعتصامي القصبة 

استطاعت  مؤقتة  حكومة  تشكيل  إىل  املدين  الحراك  وأفىض   .2 1والقصبة 
 23 انتخابات  موعد  حتى  التوافق  من  كبري  بجانب  البالد  شؤون  تدير  أن 
أكتوبر 2011. كام توحدت  جهود املجتمع املدين من أجل تحقيق أهداف 
الثورة واستحقاقاتها واملساهمة يف معالجة األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
األهلية  الحرب  خطر  من  البالد  وإنقاذ  واألمنية 
االغتياالت  أمام مشهد  الهدامة  خاصة  والفوىض 
السياسية  فكان اعتصام الرحيل بباردو ليضع حّدا 

لرشعية حكم الرتويكا.

بادر االتحاد العام التونيس للشغل بإنجاز الحوار 
الوطنية  املنظامت  أكرب  معه  فتجاوبت  الوطني 
التونيس  االتحاد  أبرزها  من  كان  وتأثريا  نفوذا 
والهيئة  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة 
الوطنية للمحامني والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان وهي مبادرة للم الشمل وتحقيق 
وتأمني  للبالد  العليا  املصلحة  أجل  من  التوافق 
املبادئ  قاعدة  عىل  االنتقالية   املرحلة  إدارة 

التالية:
الجمهوري  وبالنظام  الدولة  مبدنية  التمسك   -
الدميقراطي وباملكتسبات املجتمعية التي راكمها الشعب التونيس إىل جانب 
احرتام حقوق اإلنسان وضامن الحريات العامة والفردية وتكريس املواطنة 

منظومة  واإلرهاب  االستبداد   مع  للقطع  والعدالة 
ومامرسة. 

خلصت هذه املبادرة اىل التسيع يف تشكيل الهيئة العليا 
واالنتهاء  االنتخايب   القانون  لالنتخابات وسن  املستقلة 
من صياغة الدستور الجديد الذي متت املصادقة عليه 

يوم 26 جانفي 2014
لعب  واالنتخابية  الترشيعية  باملسألة  يتعلق  وفيام 
تونس  حراير  ائتالف  مثال  فعاال  دورا  املدين  املجتمع 
به  تقدمت  الذي  للمقرتح  التصدي   عىل  عمل  الذي 
حركة النهضة »الفصل 28« من مرشوع الدستور الجديد 
للبالد التونسية حيث وقع التنصيص عىل تكامل األدوار 
الجنسني  بني  املساواة  عىل  التنصيص  دون  األرسة  يف 
وكانت مسرية 12أوت 2012 التي كشفت عن الخلفية 
الرجعية ملفهوم التكامل  والدفاع عن مبدأ املساواة. إىل 
الرئاسية  االنتخابية  املحطات  نجاح  عىل  السهر  جانب 
بكل  والتشهري  املراقبة  بدور  باالضطالع  والترشيعية 
بوصلة  املدين   املجتمع  فكان  والتجاوزات  اإلخالالت 

وعني يقظة لحراسة وتأمني شفافية العملية االنتخابية.
اليوم عدة تحديات خاصة  املدين  املجتمع  تواجه  لكن 
يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها البالد والتي تتسم 
وأزمات  بتجاذبات  وتتميز  االستقرار   عدم  من  بحالة 
وإخفاقات عىل األصعدة املختلفة السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية  وتجلت مظاهر هذه األزمة خاصة يف تغرّي 
الحكومات يف ظرف وجيز وعدم قدرتها عىل االستجابة  
وعدم  وضعفها  عملها  تعرث  نتيجة  الشعبية  للمطالب 
مراكز  إىل  برامجها وخضوعها  وغياب  داخلها  التجانس 
أنتج  بتعهداتها.. مام  اإليفاء  القدرة عىل  النفوذ وعدم 

شعورا باإلحباط  واليأس يف تحقيق أهداف الثورة.
 إن هذا الوضع أدى إىل تقلص وتراجع  دور املجتمع 
االستعدادات   مسألة  من  املدين  املجتمع  أين  إذ  املدين 
املدين من  املجتمع  أين  والجهوية؟  املحلية  لالنتخابات 
الجهات:  من  بالعديد  حلت  التي  املتعددة  الكوارث 
كوارث طبيعية وحوادث ومشاكل بيئية مثل تلوث املياه 
وكرثة األوساخ، أآل يعد نشاط املجتمع املدين مناسبايت  

دور  حياد  مسألة  من  املدين  املجتمع  أين   وأدايت؟ 
املجتمع؟  ألسلمة  الدؤوب  والسعي  واملدارس  العبادة 
أين املجتمع املدين من مسألة التمويل املشبوه لعديد 
ألغراض  سياسية  أجندات  وفق  تعمل  التي  الجمعيات 
حزبية ضيقة؟ أين املجتمع املدين من التحدي الراهن  
ملواجهة اإلرهاب  وبتفعيل مقرتح اإلتحاد العام التونيس 
للشغل يف انجاز حوار  وطني ملناهضة اإلرهاب وإيجاد 
إسرتاتيجية وطنية ملواجهته  والتنبيه  ملخاطره وصلته 
مسألة  ليست  اإلرهاب  فمحاربة  والفساد،  بالتهريب 
وثقافية  اجتامعية  مسألة  كذلك  وإنا  فحسب  أمنية  
وتربوية؟ أين املجتمع املدين من مرشوع ثقافة بديلة 

ملقاومة ثقافة املوت وإرساء مقومات ثقافة الحياة؟
وجمعيات  منظامت  إىل  الحاجة  أوكد  يف  اليوم  نحن 
فرتاقب  املضادة  السلطة  مبهمة  تضطلع  مدين  مجتمع 
وتشهر وتقاوم أشكال عنف الدولة الالمرشوع وطغيان 
واستقرار  أمن  تهدد  التي  املتمردة  واملافيات  اللوبيات 

تونس والحق يف املواطنة والعيش الكريم ...

* نحن اليوم في أوكد 
الحاجة إلى منظمات 

وجمعيات تضطلع 
بمهمة السلطة المضادة 
فتراقب وتقاوم أشكال 
عنف الدولة الالمشروع 

وطغيان اللوبيات 
والمافيات المتمردة

املجتمع املدين كسلطة رقابة وسلطة مضادة

انجــازات رائـدة ومســؤوليات 
تنتظر التخطيط والتنفيذ

يف  نسبه  ارتفعت  الذي  املنظم  غري  االقتصاد  ميثل 
عىل  واجتامعيا  اقتصاديا  وباال  األخرية  السنوات 
األفراد واملؤسسات نظرا لغياب الحامية االجتامعية 
الدورة  عن  وخروجه   ، لها  املالزمة  الحقوق  وكافة 
الجبائية  املوارد  توفر  التي  العادية  االقتصادية 
للدولة وارتباطه مبسالك التجارة املوازية والتهريب 
واملساس باألمن االقتصادي للتونسيات والتونسيني. 

التضامن  مركز  مع  وبالتعاون  السياق  هذا  يف 
لدى  االقتصادي  الخبري  الطرابليس  كريم  واألستاذ 
للشغل،   التونيس  العام  باالتحاد  الدراسات  قسم 
والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة  قسم  يصدر 
هذه االيام دراسة يتناول فيها وضع املرأة العاملة يف 

االقتصاد غري املنظم يف تونس. 
تحديد  الدراسة يف  لهذه  الرئيسية  اإلشكالية  تكمن 
التونسية  املرأة  تجاه  نقابية  إسرتاتيجية  مالمح 
تحليل  خالل  من  املنظم  غري  االقتصاد  يف  العاملة 
الشكل  هذا  يف  النسوي  العمل  لواقع  معّمق 
استبيان  نتائج  عىل  باالعتامد  وذلك  االقتصادي 
ميداين لعينة ممثلة شملت حوايل 006 امرأة عاملة 
جهات   6 عىل  موزّعات  املنظم  غري  االقتصاد  يف 
تونسية و هي ) تونس، بن عروس، منوبة، القصين، 

سوسة، املهدية و مدنني(. 

أوىل  دراسة  امتدادا ملخرجات  الدراسة  ومتثل هذه 
والشباب  املرأة  قسم  قبل  من   4102 عام  أنجزت 
للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  العامل والجمعيات 

وذلك بالرشاكة مع مركز التضامن.
تناولت الدراسة األوىل قراءة عامة يف واقع االقتصاد 
الكيل  االقتصاد  مستوى  عىل  تونس  يف  املنظم  غري 
وانتهت إىل جملة من التوصيات التي وقع تبّنيها من 

التونيس  العام  االتحاد  قبل 
يف  مشاركته  خالل  للشغل 
يف  االقتصادي  الحوار  مؤمتر 

جوان 4102. 
التي  النتائج  ضمن  ومن 
دراسة  إليها  توصلت 
من  مجموعة  إبراز   4102
املتعلقة  الخصوصيات 
يف  العاملة  املرأة  بوضعية 
من  املنظم  غري  االقتصاد 
النشاط  قطاعات  ناحية 
عن  فضال  املداخيل  وضعف 
تعرّضها إىل أشكال شتّى من 
املخاطر املهنية يف داللة عىل 
هشاشة وضعيتها االقتصادية 

و االجتامعية مقارنة بالرجل الناشط يف االقتصاد غري 
املنظم. 

لهذه  األسايس  املنطلق  النتائج  هذه  ومتثل 
لهذه  معّمقا  تحليال  ستتناول  التي  الثانية  الدراسة 
إسرتاتيجية  مسارات  تحديد  بهدف  الخصوصيات 
الفاعلة  املساهمة  أجل  من  إتباعها  لالتحاد  ميكن 
االقتصاد غري  العاملة يف  املرأة  بوضعية  النهوض  يف 
إىل  انتقالها  ضامن  و  املنظم 

القطاع املنظم.
تنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة 
قراءة  تباعا،  تتناول  محاور 
يف  الناشطات  النساء  واقع  يف 
تونس  يف  املنظم  غري  االقتصاد 
ألهم  عرض  األول(،  )الجزء 
لالستبيان  التحليلية  النتائج 
امليداين )الجزء الثاين( و مالمح 
املمكنة  النقابية  اإلسرتاتيجية 
الكفيلة  التوصيات  وجملة 
بتجاوز الصعوبات التي تعرتض 
غري  االقتصاد  يف  العاملة  املرأة 

املنظم )الجزء الثالث(. 
• ضياء 

املرأة التونسية العاملة يف االقتصاد غري املنظم:

الواقع و الحلول الممكنة من منظور نقابي

     بقلم سهام بوستة                                          

* أين  المجتمع المدني 
من مسألة حياد دور 

العبادة والمدارس 
والسعي الدؤوب 

ألسلمة المجتمع؟ 
أين المجتمع المدني 
من مسألة التمويل 

المشبوه لعديد 
الجمعيات التي تعمل 
وفق أجندات سياسية 
ألغراض حزبية ضيقة؟

قراءة

مقدمة 

حاتم التليلي 
سنوات  خمس  طيلة  حدث  فام  اإلطالق،  عىل  مواطنّي  حّس  مثّة  ليس 
وأكرث مل ينجب غري مصنع من شأنه تخصيب أسلحة قاتلة أصابت حلام 
هو اآلن عىل شفا جرف هاّر، وال نظّن أّن أحدا سيّدعي العكس، ومن 
شاء غري االعرتاف بذلك من باب املزايدة سنزايد عليه أكرث، فحتى لصوص 
الثورة وانتهازييها بدورهم هم اآلن يف غربة سياسية مثلهم مثل هؤالء 
الذين كانوا أّول الواقفني يف ساحات الرفض من أجل وطن تتحقق فيه 

العدالة والكرامة وقيم املواطنة.
أنطونيو  االيطايل  الفيلسوف  األنطولوجي« مثلام رّدد  مثّة فقط هذا »القحط 
نيغري، ومن باب البحث عن املشرتك مل تكن مثّة غري هشاشة يف الهوية كام 
يشبه  ما  إىل  بدورها  الثورة  حّول  السوق  منطلق  إّن  املسكيني،  فتحي  رّدد 
البضاعة، فأصبح اإلنسان محض بضاعة مهملة يف أسواق املزايدة االيديولوجية 
حّولنا  ماّم  فيه،  إنسانية  خاّصية  آخر  طعن  تّم  أن  بعد  واألمنية  والسياسية 

جميعا من الرهان اآلدمّي إىل الحيوايّن.
قد يبدو هذا الكالم محض لغة غضبيّة، ولكن أن يتحّول الشهداء إىل أرقام يف 
أسواق اللعبة االنتخابية فهذا رضب من رضوب كس أعناق الحّس املواطنّي، 
وأن نّدعي أن قتىل هذه الطائفة شهداء وقتىل األخرى محض مجرمني يستحقون 

املوت فهذا أيضا عنوان اغتيال للمشرتك كآلية من آليات فكرة املواطنة أيضا.
يشّغلها  جديدة  طروادة  بوصفه حصان  االسالمي  الله  مع  التعاطي  يتّم  وأن 
تدمري  إىل  اتجاه  أيضا  فهذا  ما  شعب  هويّة  ردم  بتعلّة  الحدايّث  الكولونيايل/ 
خصوصية شعب ما، والنجاح يف ذلك سيجعل من فكرة التفاعل والتشاكل التي 

تقوم عليها املواطنة محض أقنعة إلخفاء أسلحة الغزو والقتل والرتويع وظاهرة 
قطف الرؤوس واإلقامة عند حدود سياسيات انتاج الرعب التي تقرتفها الدول 

اآلن.
وأن يتّم التعاطي مع الوسائل االعالم من خالل أرسها داخل شبكة العنكبوت 
الحقيقة،  ستكون  الضحيّة  أّن  رضورة  يعني  فهذا  لها،  أموال  وضّخ  السيايس 

تلك  تعمد  االلتباس  فّك  وعوض  أمامنا،  يجري  ما  حدث  حقيقة 
األجهزة االعالمية بحكم أنها تلعب داخل معادلة القتل إىل تضليل 
املواطنة جّد ساذجة خاّصة  فكرة  الناس، وهذا سيجعل من  عامة 

بعد اشعال فتيلة التناحر الفكري واإليديولوجي.
عن  واملعطلني  الثورة  وشهداء  جرحى  انتظارات  حجم  يكون  وأن 
بينام  الحائط،  عرض  به  رضب  قد  املهمشني،  من  وغريهم  العمل 
ما  فهذا  البعض،  إىل  بالنسبة  ماليا  ارثا  يشبه  ما  إىل  البالد  تحولت 
من  والحرمان  التجويع  عىل  قامئا  االقتصادي  الراهن  من  سيجعل 
أبسط الحقوق، ماّم يجعل من فكرة املواطنة ال ميكنها عىل اإلطالق 
أن تتحقق، وهل ميكن فعال ذلك بينام تخيّم علينا عالمات االنقراض 

البيولوجي؟
عنوان  يراها  التي  النتائج  تلك  مستعرضا  علينا  معرتض  يأيت  قد 
املواطنة الفعلية، كالدستور واالنتخابات وتعدد دور النرش والجرائد 
وفسح املجال أمام رضوب النقد وإىل غري ذلك، وعني املهزلة فعال 
أن يقول ذلك مقتنعا، إذ تّم ذلك فعال بعد أن تّم استبدال الفعل 

املمسكة  هي  السياسية  الطبقة  نفس  من  جعل  ماّم  سيايّس،  هو  مبا  الثوري 
الهاميّش وبالتايل فإّن سياسيات  الثورة كان يقودها  أّن  بزمام الحكم، يف حني 

التمركز هي األخرى لن تلعب يف غري مربع قتل ما هو مواطنّي.

االشاف  وسلط  الهيئات  إليهم  تنظر  مل  سوريا،  يف  القتىل  الشباب  من  مئات 
جميعها إال بوصفهم إرهابيني، وما من أحد تساءل عن اسباب نّو هذه الظاهرة 
وأسبابها. آالف من املنحرفني ينظر إليهم كحيوانات آدميّة ومل يتساءل أحد عن 
السياسات التعليمية التي جعلت منهم طرائدا سهلة لظاهرة الجرمية، وعدد 
مهول من املهّمشني والعاطلني عن العمل يئسوا هم اآلن من التشغيل ومن 

التنمية بينام ينعم غريهم بأرطال من املاليني املنهوبة.
أن تكون مثة مواطنة فعال، فهي ال ميكن أن تستند عىل 
الجانب القانوين والسيايس والثقايف فحسب، إنا هي لن 
تحقق اطالقا يف غياب نسيج اجتامعي واقتصادي تشاريك 
تفاعيل تحظى فيه الحدود الدنيا من كرامة املواطن، فثّمة 
ما يجعلنا نعرتف أّن كياننا االجتامعي باتت تسوده ثقافة 
وهي  بالقوة،  إعادته  وتحاول  باملايض  تبرّش  التي  املوت 
ثقافة أصوليّة ودوغامئية وجدت يف القديم من املقّدس 
محاولة  الجامهري  تستقطب  فصارت  الرشعية  وسيلتها 
إدماجها يف حقولها الفكرية، بينام يف املقابل ظلت ثقافة 
حداثية تحاول التصدي لتلك الثقافة من جهة، ومن جهة 
التأسيس ملجتمع حدايث يخلو من التعصب  ثانية تحاول 
والقتل واإلرهاب، إذ هي األخرى تحاول جاهدة  إدماج 
املجتمع يف صّفها وعرب طرق مختلفة  شائح عديدة من 
رّدة  مثابة  كانت  فقد  ويا لألسف،  كاإلعالم وغريه، ولكن 
فعل بافلوفيّة ضّد األوىل، ماّم كرّس حضور التصادم وورّط كّل من الثقافتني يف 

مربّع اإلقصاء والقتل، وإزاء هكذا تطاحن تظل فكرة املواطنة محض أوهام.

سؤال المواطنة أمام سياسات الكوميديا

*أن يتحّول 
الشهداء إلى 

أرقام في 
أسواق اللعبة 

االنتخابية 
فهذا ضرب من 

ضروب كسر 
أعناق الحّس 

المواطنّي
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  تتسربل 
جمعيات 

بجلباب المجتمع 
المدني والحال 

أّن لها أدوار 
تورطها في 

قضايا اإلرهاب  
والتهريب 

وتبييض األموال

بني االعالم واملجتمع املدين 

عالقة جدلّية 
محكومة بتقلبات 
المرحلة االنتقالية

من بني أهم االسلحة التي اعتمدها نظام زين العابدين بن عيل 
وتبخيس  وتظاهراته  انشطته  ومحارصة  املدين  املجتمع  لخنق 
اعالمي  حصار  فرض  هو  والخارج  الداخل  يف  وتأثريه  حجمه 

شديد عىل امتداد أكرث من ثالثة عقود. وقد نجح هذا السالح فعال يف عزل الحراك املدىن املطالب بالتغيري عن 
الشارع رغم تطور اشكال النضال حينها واتساع رقعة النسيج املدين املناوئ لحكم بن عيل، وتواصل هذا الحصار 
اىل حني ظهور ما يعرف بشبكات التواصل االجتامعي وتطور »امليديا الجديدة« التي أصبحت خالل السنوات 
األخرية لحكم بن عيل أهم سالح مضاد تشهره القوى املدنية املعارضة يف وجه النظام وتخرتق به حصار االعالم 

التقليدي لها لتوصل صدى تحركاتها اىل العامل.

هكذا بدت املالمح العامة للعالقة بني االعالم يف اشكاله املتعددة وبني حراك القوى املدنية التي ثبت انها يف حاجة 
اكيدة اىل السند االعالمي سواء تعلق االمر باستغالل املساحات االتصالية الرحبة التي توفرها فضاءات التواصل 
االلكرتوين أو باستثامر القوى املدنية نفسها يف مجال االعالم واستحداث اجنحة اعالمية متصلة بها كام حدث بعد 

14 جانفي 2011 وبيشء من االحتشام قبل ذلك التاريخ.

 من الحصار إلى االنتفاضة   
خالل السنوات االخرية لحكم بن عيل ال تكاد تسمع إال بعض األصوات اإلعالمية الناشزة 
عن العزف اإلعالمي الرسمي واملتمثلة اساسا يف بعض صحف املعارضة والنرشيات التي 
تصدر عن بعض منظامت املجتمع املدىن والتي كانت يف اغلبها أوعية للبيانات الحزبية 
املنددة بانتهاكات النظام باستثناء بعض التجارب املهنية الجادة التي تتمثل اساسا يف 
بعض الصحف التي تصدر عن االحزاب املعارضة وجريدة الشعب التي يصدرها االتحاد 

العام التونيس للشغل.
الرخوة  الخارصة  يشكل  االعالم  بان  واعية  املدنية  القوى  كانت  الحصار  ذلك  ظل  يف 
التي يستغلها النظام لعزلها ولذلك كانت تحاول كس االخرتاق باللجوء اىل بعض املنابر 
اإلعالمية يف الخارج إليصال صوتها، ولكن هذه املهمة مل تكن سهلة إال عند تطور أشكال 
التواصل االلكرتوين واستغالل املساحات التي تتيحها االنرتنت للتعبري ونرش التسجيالت 
النظام خالل سنواته  والوثائق، وهذا ما تطور بشكل الفت وأصبح خارجا عن سيطرة 

األخرية وبشكل أوضح عند انطالق االنتفاضة االخرية ضده.
يف هذه االثناء نجحت قوى املجتمع املدين من منظامت وأشخاص يف قلب موازين اللعبة 
االعالمية واالتصالية ضد النظام ليربز الدور الكبري لطبقة جديدة من الفاعلني املدنيني 
وجلهم من الشبان وهم املدونون يف فضاء االنرتنت الذين يجمعون بني صفة النضال 

املدين وبني الثقافة االتصالية الحديثة.

االنفالت اإلعالمي واالنفالت النضالي
    بعد 14 جانفي 2011 عاشت البالد عىل وقع حالة انفالت عام وارتباك يف املشهد السيايس واملدين واإلعالمي وهو 
ما جعل من الصعب اجراء عملية فرز وغربلة وتحديد من يُحسب عىل املجتمع املدين ومن يُحسب عىل قطاع 
االعالم ومن هو منتحل لصفة النضال. وقد سادت حالة االنفالت عىل امتداد االشهر االوىل التي اعقبت تاريخ 14 
جانفي ويف تلك الفرتة مثل االعالم املرآة العاكسة لحالة الفوىض والتخبط العام مبا يف ذلك »الفوىض املدنية« التي 
متثلت يف االنفجار الهائل للتشكيالت املدنية من منظامت وجمعيات وروابط و«فصائل ثوريّة«، ويف تلك الفرتة 
كان االعالم مبختلف تصنيفاته سواء القديم املتحول أو املتناسل حديثا مجرد وعاء لكل ما يرشح يف الفضاء العام.

وبتوضح الصورة شيئا فشيئا وبداية تشكل خارطة شبه واضحة ملشهد ما بعد 14 جانفي انعكس هذا الوضوح 
النسبي ايضا عىل املشهد االعالمي حيث امكن الفرز بني االعالم املهني املُتطور_بدرجات_ وبني العناوين املنتحلة 
للصفة االعالمية وبني إعالم املال الفاسد واملافيات الخفية، وكذلك ينسحب هذا التصنيف عىل قوى املجتمع املدين.

 انسجام مؤقت
ولكن ذلك مل مينع وجود انسجام كبري بني بعض القوى املدنية التي وقفت ضد محاوالت مسخ النمط املجتمعي 
وتصدت ملحاولة بث الفتنة وبني منابر اعالمية ابقت عىل خطها امللتزم بقيم الدميقراطية واملدنية. وقد تواصل هذا 
االنسجام الحقا يف معارك كثرية خاضتها القوى املدنية سواء يف ما يتعلق بقضايا حقوق االنسان التي ساهم االعالم 
بشكل كبري، ويساهم اىل اليوم، يف كشفها وهو ما اضطر السلط املتعاقبة اىل معالجتها او تعلق االمر بالتصدي 

لقوانني وقرارات كانت تهدد مسار االنتقال الدميقراطي حيث تم الغاؤها جراء ضغط املجتمع املدين واإلعالم.
 طبعا تختلف عالقة االنسجام هذه باختالف طبيعة االصطفافات  والتحالفات وتغري موازين القوى السياسية التي 
باتت تغري وجوبا يف توجهات جزء من املشهد االعالمي وكذلك يف تغيري خارطة انتشار ومتوقع قوى املجتمع املدين .

وبالتايل نخلص إىل القول إىل أن العالقة بني االعالم واملجتمع املدين خاضعة بدورها اىل تقلبات الوضع االنتقايل 
الذي نعيشه منذ اكرث من خمس سنوات رغم الفرز النسبي الذي تحقق خالل هذه الفرتة.

اتحاد الطلبة، الحاضر 
الدائم في كّل 

محطات النضال 
المدني والوطني 

والديمقراطي
البالد، كام مثل  التطور و الرصاع يف  لطاملا مثلت الحركة الطالبية يف تونس جزءا أصيال من حركة 
االتحاد العام لطلبة تونس ركيزة أساسية من ركائز املجتمع املدين التونيس، و يرجع ذلك العتبارات 
تاريخية رافقت نشأته و تطور الوعي الوطني يف تونس كام يف العامل الثالث كله اثر انكفاء مدافع 

الحرب العاملية الثانية.

  لقد ولد االتحاد العام لطلبة تونس من رحم النضال الوطني واالجتامعي، عندما أخذ املجتمع التونيس 
يف تنظيم صفوفه وفئاته يف معركة االستقالل، وكان أول ظهور لالتحاد بعد أسابيع قليلة من إعالن الكفاح 
الزعيم الوطني والنقايب فرحات حشاد كان  التاريخية أن  املسلح يف شتاء 1952، و تقول بعض املصادر 
من بني املرشفني عىل تأسيسه. وبعد االستقالل، خاضت املنظمة معركة استقاللها عن السلطة والحزب 
الحاكم، والتي وصلت ذروتها يف أحداث فيفري 1972، وهي األحداث امللحمية التي راح ضحيتها العديد 
من الشهداء ومنها انبثقت شعارات فيفري املركزية والتي متثل إىل اليوم ركائز املنظمة ودورها الطاليب 

والوطني. 
بعد ثورة 17 ديسمرب- 14 جانفي كان الهدف األسايس ملناضالت ومناضيل االتحاد عقد مؤمتر جامهريي 
املسار  استحقاقات  لكن  انتظاره،  طال  بريقا  للمنظمة  ويعيد  فيفري  يعكس شعارات  موحد  دميقراطي 
الثوري والذي شارك وانغمس فيه أبناء االتحاد حالت دون التمكن 
من عقد املؤمتر، ومل نتمّكن من ذلك إال بعد أكرث من سنتني، هذا 
إضافة لتعقيدات أخرى متمثلة يف الصاعات وبقايا الصاعات بني 
الذي  االنتصار  املنظمة. وكان  الناشطة صلب  السياسية  املكونات 
حققه االتحاد يف انتخابات املجالس العلمية سنة 2012 عىل شباب 
يلعب  االتحاد  وجعل  املؤمتر  النجاز  قويا  دافعا  النهضة،  حركة 
وتشق  شقت  التي  والصاعات  التجاذبات  خضم  يف  وطنيا  دورا 
الساحة السياسية يف تونس. والحقيقة أنه مل يخل شارع أو تحرك 
املنظمة،  ومناضيل  مناضالت  من  الدميقراطية  للحركة  مسرية  أو 
منظام،  يكن  مل  وإن  ومهام  محسوسا  ودورها  تأثريها  جعل  مام 
لتعكس  االتحاد  قيادة  وعادت   2013 ربيع  املؤمتر  انعقد  حتى 
الوقائع عىل األرض قاعديا بعد أن كانت القيادة يف معظم سنوات 
النظام  لها إال من خالل قمع  السلطة ال قوة  بن عيل قريبة من 
مؤمتر مستقل  مرة من عقد  كل  ومنعهم يف  النقابيني  للمناضلني 
الحركة  يف  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  ساهم  لقد  ودميقراطي. 
الثورة  شهداء  أول  أن  ويكفي  كبري،  بشكل  والدميقراطية  الثورية 
الشهيد »محمد عامري« كان من أبناء االتحاد ) وكان يل شخصيا 
لالتحاد  وكان   ،) الثورة  قبل  قفصة  النضال معه يف جامعة  شف 
حضوره الثابت يف كل املحطات األخرى من القصبة 1 والقصبة 2 
إىل التحركات االجتامعية املختلفة، وكان يوم 6 فيفري يوما حزينا 
مأساويا وصادما عندما خس االتحاد أمينه العام املساعد السابق وأحد زعامء الحركة الدميقراطية الشهيد 
شكري بلعيد، وكان لذلك بالغ األثر يف متوقع املنظمة بشكل أكرث وضوحا يف خندق املعارضة، وبحدوث 
االغتيال الثاين يف حق الشهيد محمد براهمي، كان أبناء االتحاد هم أول من فتح ساحة باردو أمام اعتصام 

الرحيل بعد مواجهات عنيفة مع قوات األمن.
 مل يقتص نشاط االتحاد العام لطلبة تونس عىل الشأن السيايس، بل كان للمنظمة إسهاماتها يف املجال 
الفني والنضال النسوي واالجتامعي، وتم تشبيك عالقات واسعة عربية و دولية مع عديد القوى الشبابية 
واملنظامت الطالبية، األمر الذي رسخ مكانة االتحاد ضمن مكونات املجتمع املدين، و جعل له دورا هاما يف 
خدمة البالد و متثيل الشباب، وال ريب أن أبناء االتحاد هم من أسسوا اتحاد أصحاب الشهائد املعطلني عن 
العمل، وهم من أطروا وساعدوا يف أنشطة الحركة التلمذية. لكن رغم كل تلك التضحيات وكل املساهامت 
يف املجتمع املدين والحركة الدميقراطية، مل يرتك املجال لالتحاد لطرح رؤيته لواقع الجامعة والشباب عموما 
الشباب، فلم يقع ترشيك  الواقع وحل مشاكل  عىل طاولة حوار جدي، وتقديم مقرتحاته لالرتقاء بهذا 
االتحاد العام لطلبة تونس يف كل الحوارات الوطنية ومل يتم األخذ برأيه من طرف السلطة عىل اإلطالق 
، كأن مل يتغري شيئا يف هذا املجال قبل الثورة وبعدها.  وهكذا فإن أسئلة تُطرح للمستقبل بإلحاح: هل 
سيتمكن االتحاد من فرض نفسه شيكا حقيقيا يف صياغة مستقبل تونس وإن يف مجال الشباب؟ وكيف 
ذلك؟ وهل يجب تغيري أساليب وآليات النضال والعمل املعتمدة طيلة العقود املاضية حتى تتالئم مع 

الظروف الجديدة؟

إن كان ال بّد من إطالق اسم عىل مرحلة ما بعد الثورة يف تونس فال 
شّك وأنّه سيكون »مرحلة املجتمع املدين«. فقد امتازت هذه الفرتة 
من  املختلفة  املدين  املجتمع  مكّونات  بتكاثر  التونيس  التاريخ  من 
نقابات وحركات اجتامعّية متنّوعة وجمعّيات فاق عددها الثامنية 
عرش ألف جمعّية. غري أّن أهّمّية هذه الظاهرة ال تقترص عىل البعد 
املنظاّمت  عدد  أّن  امليدانّية  الدراسات  بعض  أثبتت  فقد  الكّمي 
البقّية  يتعّدى حضور  الخمسة آالف وال  يتجاوز  فعلّيا ال  الناشطة 
مجرّد الوجود الورقي. وعليه فإّن أهّمّية هذه الظاهرة تكمن أساسا 

يف املستوى الكيفي ال الكّمي.
بحيث ال يختلف اليوم اثنان يف اعتبار منظامت املجتمع املدين قّوة فاعلة 
منظاّمت  افتّكته  دور  وهو  للّدولة  الحياتيّة  املجاالت  جميع  يف  ومؤثّرة 
املجتمع املدين من السلطة التي كانت تجمعها بها قبل ثورة 2011 عالقة 
عىل  وإّما  للنظام  دعائيّة  كأبواق  منها  البعض  استخدام  عىل  إّما  تقوم 
انحصار  أّدى إىل  التضييق عليها مبا  السلطة  بينها جرّاء محاولة  التصادم 
الثورة  التعّسفيّة. وبعد  النظام  نشاطها يف االحتجاج والتشهري مبامرسات 
أّدى رفع التضييقات عىل الجمعيّات التي أضحت تعمل عىل ضوء مرسوم 
الجمعيّات  تغرّي طرق عمل  إىل  الحّريّة غري مسبوق  إطار من  2011 يف 
»قّوة ضغط«  إىل  احتجاج«  »قّوة  من  تتحّول  جعلها  مبا  أساليبه  وتنّوع 
ال صدام مبدئيّا بينها وبني السلطة بقدر ما هي مساهمة يف بناء املسار 
املساهمة  هذه  فروع  أهّم  أحد  وكانت  العام.  الفضاء  وتأثيث  االنتقايل 
مشاركة املجتمع املدين عىل املستوى الترشيعي وضغطه الدائم يف اتجاه 
ارساء منظومة قانونيّة تحّرريّة ومتالمئة مع مبادئ حقوق اإلنسان فكانت 
هذه املساهمة أّوال عىل مستوى إعداد النّص الدستوري الذي كرّس بدفع 
من املنظامت والجمعيات مبدأ الدميقراطيّة التشاركيّة وهو املبدأ الذي 
يدعم اليوم قانونيّا مشاركة املجتمع املدين يف إعداد النصوص الترشيعيّة. 
فالعمليّة ليست مجرّد ترشيك للمنظاّمت املدنيّة بدعوة من معّدي النّص 
املشاركة  أيضا قامئة عىل  أو سلطة ترشيعيّة( فحسب بل هي  )حكومة 
التلقائيّة للمجتمع املدين من خالل تحرّكات تتعلّق بالنصوص املطروحة 
للنقاش أو باقرتاح قوانني لسّد فراغات ترشيعيّة وهو ما يساهم  يف لفت 
انتباه السلط السياسيّة إىل قضايا ترشيعيّة واسرتاتيجيّة قد تكون خافية 

عليها.

المجتمع المدني وإعداد الدستور
لعب املجتمع املدين دورا فاعال يف إعداد نّص دستور 27 جانفي 2014 
وأبدى  التأسييس  الوطني  املجلس  أعامل  املختلفة  مبكّوناته  تابع  حيث 
مالحظات هاّمة حول صيغ الدستور املتتابعة من خالل تنظيم ملتقيات 
علميّة ساهم فيها خرباء تونسيّون ودوليّون ولقاءات مع املؤّسسني داخل 
املجلس وخارجه.وازدادت أهّميّة دورهبعد إصدار مسوّدة الدستور يف 1 
جوان 2013 التي رأت فيها أهّم مكّونات املجتمع املدين تراجعا عن عديد 
الحقوق والحريّات. فكان أن تشّكلت لجنة التوافقات التي أّدت إىل اقرتاح 
نّص الدستور الحايل. وهو نّص ميتاز إضافة إىل احتوائه عىل قامئة حقوق 
وحريات تكاد تكون كاملة بتكريسه ملاّدة جامعة تحّدد صالحيات املرّشع 
يف الحّد من الحقوق تضّمنها الفصل 49 منه. ويثبت تتابع األحداث الدور 
بالدستور  املاّدة  اقرتاح تضمني هذه  املدين يف  املجتمع  لعبه  الذي  الهام 
ومن ثّم يف تكريسها صلبه. حيث وقع اقرتاح هذه املاّدة ألّول مرّة  من 
قبل خرباء يف القانون خالل أعامل الندوة التي نظّمتها جمعيّة البحوث يف 
االنتقال الدميقراطي والجمعيّة التونسيّة للقانون الدستوري يف 15 جانفي 
واقرتاحات«.  تقييم  الدستور  مرشوع  مسوّدة  يف  »قراءة  بعنوان   2013
وما هذه املاّدة إاّل مثال عىل الدور الفّعال الذي لعبه املجتمع املدين يف 
متكني تونس من دستور تقّدمّي عموما كرّس يف ما كرّس مبدأ الدميقراطيّة 
التشاركيّة باعتباره بّوابة مشاركة مضمونة وفاعلة ملكّونات املجتمع املدين 

يف بناء الجمهوريّة الثانية.

تشريك المجتمع المدني في صياغة النصوص التشريعّية
تكريسا للدميقراطيّة التشاركيّة تّم ضمن مجلس نّواب الشعب فتح حوار 
دائم مع مكّونات املجتمع املدين التي فتحت أمامها إمكانيّة الحضور يف 

اللجان الترشيعيّة لتقديم توصياتها بخصوص مشاريع القوانني املتدارسة 
بل وقع متكينها من تقديم مشاريع قوانني موازية لالستئناس بها من قبل 
باملجلس  املتعلّق  القانون  مرشوع  اعداد  خالل  حصل  كام  متاما  النواب 
ونقابة  التونسيني  القضاة  جمعيّة  تقّدمت  حيث  مثال.  للقضاء  األعىل 
خاّصة  قوانني  مبشاريع  التونسيّات  الناخبات  ورابطة  اإلداريني  القضاة 
بها للمجلس. وقد حصل هذا التواصل أيضا بني مكّونات املجتمع املدين 
االنتقاليّة  بالعدالة  املتعلّقة  القوانني  الشعب يف مشاريع  نّواب  ومجلس 
وباالنتخابات وبالحق يف النفاذ إىل املعلومة عىل سبيل الذكر ال الحص. 
املجتمع  اللجان إىل صوت  إعدادها  استمعت خالل  كلّها مشاريع  وهي 
اعتمدت عليه يف  اقتصت يف حاالت عىل االستامع وأن  أن  املدين فكان 
يبدو  أمر  وهو  عنها  الصادرة  النهائيّة  النصوص  لتطوير  أخرى  حاالت 
النصوص  أّن هذه  الّصدد إىل  مفهوما للغاية. وال بّد من اإلشارة يف هذا 
الواردة عىل اللجان من الحكومة هي نصوص قد وقع إعدادها يف حاالت 
يف  حّقه  اقتالع  من  أيضا  متّكن  الذي  املدين  املجتمع  من  مبشاركة  كثرية 

الحضور يف الجلسات العاّمة ملجلس نّواب الشعب.

المشاركة التلقائّية للمجتمع المدني في صياغة النصوص 
التشريعّية

يف أحايني كثرية تكون مشاركة املجتمع املدين يف صياغة النصوص الترشيعيّة 
مببادرة منه ال بدعوة من السلط املختّصة –وإن كانت الدعوة من قبل 
الناجحة يف هذا  القليلة  التجارب  ناتجة عن مبادرة. ومن  السلطة غالبا 
السياق نذكر تجربة حملة »دميقراطيّة كاملة يف االنتخابات املحلّيّة« التي 
أطلقها عدد من الجمعيّات املدنيّة التونسيّة كجمعيّة الحق يف االختالف 
وإبصار وجمعيّة الدفاع عن الحريات الفرديّة والنقابة الوطنيّة للصحفيني 
التونسيني وأصوات نساء ورابطة الناخبات التونسيات وملّ الشمل وعتيد... 

ومنظامت إقليميّة ودوليّة كمنظّمة أوكسفام ومركز املرأة 
العربيّة للتدريب والبحوث وبرنامج دعم املجتمع املدين 
داعية جميعها وقد تجاوز عددها الثالثني إىل إقرار مبدإ 
الرجال والنساء ومتثيليّة  العمودي واألفقي بني  التناصف 
املتعلّق  القانون  يف  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  الشباب 
املحليّة  االنتخابات  يخّص  فيام  واالستفتاء  باالنتخابات 
والذي كان حينئذ تحت أنظار لجنة الترشيع العام مبجلس 
حملته  خالل  املدين  االئتالف  هذا  عقد  الشعب.  نّواب 
القانون  يف  خرباء  أعّدها  مقرتحات  ورقة  عىل  املرتكزة 
بالتشاور مع أعضاء االئتالف لقاءات مع ممثيل وممثالت 
الكتل الربملانيّة واألحزاب السياسيّة ومسؤولني يف السلطة 
الكاملة  التمثيلية  يضمن  ترشيع  بإقرار  للدفع  التنفيذيّة 
لكّل املواطنني واملواطنات بدون متييز. وال شّك وأّن هذا 
االئتالف املدين كان من بني األصوات التي أّدى سامعها إىل 
ذلك  قبل  كان يشكو  الذي  الترشيعي  النّص  ذلك  تطوير 

من نقائص أشارت إليها منظاّمت عديدة أخرى.

نصوص  اقتراح  في  المدني  للمجتمع  التلقائّية  المشاركة 
تشريعّية

الجمعيّة  أهّمها  من  املجني  املجتمع  منظامت  من  مجموعة  عملت 
التونسيّة للنساء الدميقراطيّات عىل مرشوع قانون شامل ملناهضة العنف 
ضّد املرأة التحقت به فيها عديد الوزارات يف فرتة معيّنة وال بّد وأّن مثل 
ترشيعيّة  نصوص  اقرتاح  يف  املدين  للمجتمع  التلقائيّة  املساهامت  هذه 
الثورة.ومن  بعد  ما  التونيس  املدين  للمجتمع  املميّزة  السامت  من  هي 
الدميقراطي  لالنتقال  الكواكبي  مركز  قّدمه  ما  ذلك  عىل  األخرى  األمثلة 
من جملة من مقرتحات مشاريع قوانني إصالحيّة عمل عليها مختّصون 
القانون  وإصالح  الفساد  ومقاومة  والحوكمة  كاألمن  عديدة  مجاالت  يف 
الجزايئ وإعادة هيكلة املشهد املؤسسايت املتعلّق بحقوق اإلنسان وتفعيل 
االلتزامات الدوليّة املرتبطة بانضامم تونس إىل املحكمة الجنائيّة الدوليّة. 
وال تكاد تتوقف منظامت املجتمع املدين عن القيام مبثل هذه املبادرات.

نقائص واقتراحات
سوف نورد هذه النقائص مردفة باقرتاحات تجاوزها بصورة برقيّة يف ثالث 

نقاط.
أّوال- تتوقّف املشاركة التلقائيّة للمجتمع املدين يف اقرتاح نصوص ترشيعيّة 
حرّي  جّدّي  منارصة  عمل  ذلك  يتبع  فقلاّم  النص  اعداد  حّد  عند  غالبا 
فيه  النظر  أو حتّى  املخرج  اعتامد ذلك  املختّصة برضورة  السلط  بإقناع 
وال شّك أّن الجمعيّات واملنظاّمت تفّكر غالبا يف هذا األمر غري أنّها تبقى 
املاليّة والبرشيّة الرضوريّة  القيام به نظرا لعدم توفّر املوارد  عاجزة عن 
فتبقى مقرتحاتها حربا عىل ورق قد ال يدري بوجوده حتّى أصحاب القرار. 
وبالتايل فمن املتّجه التفكري يف كيفيّة للخروج من هذا املأزق وهو عمل 
املسؤول  الوزاري  الهيكل  الدولة من خالل  به مؤسسات  تقوم  أن  ميكن 
عن العالقة بني الحكومة واملجتمع املدين أو الراجع إليه هذا األمر الذي 
نرى أّن من مهاّمه جمع هذه املقرتحات ودراستها وفرز الغث منها من 
العمل عىل ما هو جدير منها باالهتامم. كام ميكن أن  السمني ومتابعة 
يتّم هذا العمل بسهولة داخل املجتمع املدين نفسه إذا وقع استغالل آليّة 
التشبيك بصفة جيّدة وعقالنيّة فتقّسم األدوار واملسؤوليّات واملصاريف 
بعض  فتأخذ  األساسيّتني  العمل  مرحلتي  حسب  الشبكة  مكّونات  عىل 
أخرى مبرحلة  وتختّص جمعيّات  اإلعداد  مرحلة  كاهلها  الجمعيّات عىل 

املنارصة.
ثانيا- تبدو عمليّة تدّخل املجتمع املدين عىل املستوى الترشيعي مشتّتة. 
فقد لوحظ أّن عديد منظاّمت املجتمع املدين تعمل 
متوازية  بصفة  الترشيعي  املجال  نفس  عىل  أحيانا 
إىل  يؤّدي  ما  وهو  منفردة  بصفة  مقرتحاتها  وتقّدم 
الضغط  قّوة  وتشتّت  أحيانا  والتعارض  غالبا  التكرار 
بالتأكيد عالوة عىل الخسارة املاّديّة والبرشيّة املتأتّية 
وتحت  مختلفة  بعناوين  العمل  نفس  إعادة  من 
آليّة  إطار  يف  التفكري  إذن  يجدر  متنّوعة.  أغطية 
التشبيك من قبل املجتمع املدين نفسه بتنظيم عمليّة 
أكرب  فعاليّة  يضمن  مبا  الترشيعي  السياق  يف  تدّخله 
ويسهم يف تركيز املجهودات واملوارد وترشيدها. ومن 
األجدر أن يقع تصّور آليّة داخل املجتمع املدين نفسه 
الترشيعي  املرشوع  بنفس  املهتّمة  املنظامت  متّكن 
شبكات  ضمن  البعض  بعضها  إىل  أصواتها  ضّم  من 
مختّصة فيكون عملها أدّق وأمنت من خالل االستفادة 
الشبكة  والبرشيّة لجميع مكّونات  املاليّة  املوارد  من 

ويكون صوتها موّحدا وبالتايل قّوتها أنفذ.
ثالثا- يبقى ترشيك املجتمع املدين يف أعامل مجلس 
املبادرة  عىل  وقائم  مهيكل  غري  الشعب  نواب 
–ولو  الجمعيّات  بإطالع  كثرية  أحيان  يف  يسمح  ال  إطار  يف  الجمعيّاتيّة 
بعض  لتجد  الترشيعيّة  النصوص  جوانب  جميع  عىل  فبصعوبة-   سمح 
غري  نصوص  عىل  العمل  عىل  مجربة  كثرية  أحيان  يف  نفسها  الجمعيّات 
قد  املعنيّة  اللجنة  تكون  القوانني  مسودات  من  نسخ  عىل  أو  محيّنة 
تجاوزتها يف موعد استامعها للجمعيّة املدعّوة. كام ميكن أن يحّدد موعد 
االستامع للجمعيّة بعد أن يكون النّص قد خرج من أيدي اللجنة فيكون 
التدّخل بشأنه غري مفيد كام لو كان والنّص ال يزال قيد البحث أمام اللجنة 
املختّصة به. فالعربة ليست باالستامع إىل الجمعيّة فحسب بل بتمكينها 
التفكري صلب  بّد من  والتغيري. وعليه فال  االقرتاح  من مامرسة حّقها يف 
مجلس نّواب الشعب يف هيكلة تدّخل املجتمع املدين بتصّور آليّة للحوار 

معه ضمن هيكل قاّر مختّص بذلك.

دور المجتمع المدني في تغيير التشريعات، 
الضغط وقّوة االقتراح

     بقلم توفيق العياشي                                          

 بقلم  خالد الماجري       

     بقلم غسان بوعزي                                          

رغم كل 
التضحيات لم 
يترك المجال 
لالتحاد لطرح 

رؤيته لواقع 
الجامعة والشباب 

عموما ولم يتم 
األخذ برأيه من 
طرف السلطة 

على اإلطالق قبل 
الثورة وبعدها

العالقة 
بين اإلعالم 

والمجتمع 
المدني 

خاضعة إلى 
تقلبات الوضع 

االنتقالي 
الذي نعيشه 

منذ أكثر 
من خمس 

سنوات
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املناضالت  خيمة  يزال  وال  االتحاد  كان 
ورغم  واالجتامعيني.  املدنيني  واملناضلني 
مدنّية  هياكل  خلق  يف  التونسيني  إبداع 
مجاالت  كّل  ويف  الجهات  كّل  يف  عديدة 
العمل الحقوقي، سواء ما تعلّق بالحريات أو 
واالقتصادية  االجتامعية  والحقوق  بالتنمية 
خلق  يف  عديدة  تجارب  ونجاح  والفنون، 
مبادرات ُممّيزة،  فإّن االتحاد العام التونيس 
للشغل، املنظمة املرجع تاريخيا ونضاليا، ال 
يزال راعيا وحاضنا لكّل حّس مدين وداعام 
الحرية  قيم  عن  واملدافعني  للمدافعات 
أمان  وصامم  واملساواة،  والعدالة  والكرامة 
ألجلها  ناضل  مكتسبات  عن  رّدة  كّل  ضّد 
بفضل  واكتسبوها  عقودا  التونسيون 

انتفاضة 17 ديسمرب- 14 جانفي.
من  األّول  العدد  »الشعب«  تصدُر  وحيث 
يكون  أن  أرادت  فإنها  املدنّية«  »الجريدة 
األمني  الشفي  سمري  األخ  مع  األول  حواره 
والشباب  باملرأة  املكلّف  املساعد  العام 
االتحاد  تقييم  لسؤاله  والجمعيات  العامل 
وتصّوراته  التونسّية  املدنية  الحركة  لواقع 
بخصوص آليات العمل املمكنة مع النسيج 

املدين الرثي يف تونس اليوم. 

بعد  التونسي  المدني  للمجتمع  أمكن 
في  حلما  يعتبر  كان  ما   2011 جانفي   14
ظّل الدكتاتورية حيث ُضمن حّق التنّظم 
النشطاء  استثمر  هل  التعبير.  وحرية 
والمواطنون عامة هذا المكسب في اتجاه 

إرساء حركة مدنية حقيقية وفاعلة؟

 14  - ديسمرب   17 ثورة  بعد  املدين  املجتمع  نجح 
الرئيسية  األهداف  من  لجملة  االنتصار  يف  جانفي 
من أبرزها وأهمها مسألة الحريات العامة والفردية 

وحق التنظم وحرية التعبري والصحافة.
مسألة  يحجب  أو  يخفي  أن  يجب  ال  هذا  أّن  غري 
يتعلق  ال  املدين  فاملجتمع  األهمية  من  غاية  عىل 
دوره مبسألة الحريات فقط فمسألة الرقابة عىل أداء 
الحكومة واإلدارة واملؤسسات وكذلك البعد التشاريك 
ال  التي  الكربى  وامللفات  القضايا  عديد  متابعة  يف 
وحساباتها  السلطة  ملزاج  خاضعة  تكون  أن  يجب 
ومراقبة  التعذيب  مبناهضة  مثال  املتعلقة  سواء 
اإلنسان  حقوق  رابطة  بها  تقوم  والتي  السجون 
واملنظامت ذات العالقة أو املسائل املرتبطة باألبعاد 
بعض  حققنا  وقد  واملحاسبة   واملراقبة  التنموية 
املكاسب التي نأمل ان تتدعم وتتطّور والتي تحتاج 
مزيد العمل. كام يجب االنتباه إىل البعد الترشيعي 

الذي يضمنها فتكون دامئا حقوقا وليست مّنة.
هذه  عىل  العاملة  املنظامت  تكون  أن  ويجب 

املسائل مستقلة عن التعبريات الحزبة والسياسية يف 
الحكم واملعارضة، خاصة أننا نشهد طفرة استثنائية 
 2011 جانفي   14 بعد  تكّونت  التي  للجمعيات 
املباش،  الحزيب  االنتامء  شبهة  تشوبها  منها  والكثري 
املدين.  للمجتمع  الحقيقية  املخاوف  من  وهي 
بها، وهي أن تتسبل  أكتوينا  وهنالك قضايا أخرى 
لها  أّن  والحال  املدين  املجتمع  بجلباب  جمعيات 
أدوار تورطها يف قضايا اإلرهاب  والتهريب وتبييض 
األموال، وهذه أمور ال يجب التغايض عنها مبا يتالءم 
ونعتقد  عملها.  وطرق  املدنية  الجمعيات  قيم  مع 
يف االتحاد العام التونيس للشغل بأّن هذه الظواهر 
املامرسة  لكن  االنتقالية  املرحلة  يف  تربز  أن  ميكن 
وميكن  الفرز  عملية  يف  سننجح  واليقظة  النقد  مع 

الحديث عن نسيج جمعيايت مستقل.

االشتغال  يجب  التي  السياسات  هي  ما   
عليها الستثمار الفرص المتاحة ومجابهة 

التحديات؟

وجليّة  واضحة  تكون  أن  يجب  السياسات  بالتأكيد 
بالقضايا  عالقة  يف  املدين  املجتمع  منظامت  لدى 
والحقوق  التنمية  يف  متخصصة  جمعيات  فهنالك 
ومع  الحريات  يف  وأخرى  واالجتامعية  االقتصادية 
هذه الطفرة ال بّد من التفكري يف تشبيك العالقات 
ليك يتسنى لهذه املنظومة توحيد املقاربات لتحديد 

األهداف.
وكان الحوار الوطني الذي دعى إليه االتحاد وتصدره 
الوطني  املستوى  عىل  فقط  ال  به،  يحتذى  نوذجا 

ولكن الدويل أيضا والذي تّوج بجائزة نوبل للسالم.
الحسابات  عن  االبتعاد  الرضوري  من  أنّه  كام 
ويجب  واملسؤوليات،  األدوار  ونستحرض  الفئوية 
التي  املقرتحات  تقديم  عىل  القدرة  لنا  تكون  أن 
تنسيق  إيجاد  يف  نجحنا  وإذا  املنظامت.  بها  تعنى 
سلة  يف  وتنظيمها  القضايا  أمهات  وتحديد  واضح 
املجتمع  أّن  يقني  عىل  فإنني  للمقرتحات  حقيقية 
املدين كام كان له دور حقيقي  يف مجال الحريات 
فإنه سينجح يف مختلف مجاال  التعذيب  ومناهضة 
الكلمة  له  وتكن  والسياسية  االقتصادية  القضايا 
مؤثرة يف سياسات الدولة. هذا وميّكن الدستور من 
الدميقراطية  إىل  املركزية  الدميقراطية  من  االنتقال 
للفعل  أن تجد فرصة  للجهات  املحلية وبهذا ميكن 
يف  واملساهمة  املحلية  املجالس  طريق  عن  والتأثري 
الدميقراطية  ترسيخ  شأنها  من  التي  األطروحات 

املباشة.
واليوم علمتنا التجربة أّن األحزاب الحاكمة يف تونس 
واإليفاء  مبفردها  العام  الشأن  إدارة  تستطيع  ال 
أّن املجتمع املدين  بالتزاماتها تجاه ناخبيها. وأعتقد 
وله  الحقيقية  املشاكل  ويعاين  املواطن  إىل  أقرب 
إمكانيات أكرب للتعبري عن همومه ومشاغله. وهذه 

الطرفني وهذا  املعادلة يجب أن تكون واضحة بني 
كان  وقد  التشاريك،  للعمل  يؤسس  أن  ميكن  ما 
ثم  االستبداد  مقاومة  يف  كبري  دور  املدين  للمجتمع 
االنتقال الدميقراطي وأصبح له إشعاع إقليمي ودويل 
وهذا يخدم تونس مبا ميّكن من جلب االستثامرات 
الجهات  أّن  شّك  وال  تنموية،  صبغة  ذات  ملشاريع 
املانحة تساعد تونس أكرث كلاّم كان املجتمع املدين 

شيكا يف االقرتاح واملتابعة.
منظامت  أّن  ومنها  كبرية،  تحديات  نالحظ  أنّنا  كام 
املجتمع املدين لعبت دورا كبريا كقوة احتجاج ضد 
الدكتاتورية ويجب أن يكون دورها الطالئعي اليوم 
التوازن  إدراك  إىل  نسعى  أن  ويجب  اقرتاح،  كقوة 
قامئا  يبقى  أن  يجب  الذي  واالحتجاج  االقرتاح  بني 
االنتقال  عىل  الحرص  أجل  من  الحاجة  دعت  كلام 

والتأسيس الدميقراطي.
يف  والشفافية  النزاهة  مبادئ  عىل  نشّدد  ونحن 
أسايس  شط  ألنها  املدين  املجتمع  مؤسسات  أداء 
مزيد  يف  وسيساهم  والدميقراطية،  لالستمرارية 

إشعاعها وتأثريها يف الواقع.

 عندما نتحدث عن المسؤولية المشتركة، 
من  تمكن  التي  والبرامج  اآلليات  هي  ما 
مساهمة حقيقية وفاعلة للقوى المدنية 
الديمقراطية  إرساء  في  واالجتماعية 

وتحقيق التنمية؟

نحن  نحتاجها  حقيقية  حاجة  عن  يعرّب  مهّم  سؤال 
والدولة ونحتاج إىل عالقة سليمة ومؤطّرة من خالل 
بني  حقيقية  بجسور  القيام  لها  يتسنى  مؤسسات 
الدولة واملجتمع املدين بتعّدد اهتامماتها يف املسائل 

املطروحة اآلن.
وأشت يف بداية الحديث إىل رضورة تنسيق العمل 
و مأسسة العالقة بني املجتمع املدين والدولة، وهذه 
أمر  وهو  ككل  املجتمع  تواجه  حقيقية  تحديات 
بالفرز  عالقة  يف  أخرى  إجراءات  تصاحبه  أن  يجب 
الحقيقي حتى تكون هذه الجمعيات "ُمفرزة "بناء 

عىل االستقاللية وشفافية مواردها.
العقد  غرار  عىل  االتجاه  هذا  يف  مشاريع  ولالتحاد 
االجتامعي، حيث اقرتحنا مأسسة الحوار االجتامعي 
يجمع  االجتامعي  للحوار  وطني  مجلس  خالل  من 
التونيس  واالتحاد  الشغل  واتحاد  الحكومي  الطرف 
ونأمل  التقليدية.  والصناعات  والتجارة  للصناعة 
أيضا أن يُأخذ بهذا املثال القرتاح مؤسسات كأن يقع 
بعث مجلس وطني للحريات وهيكل مشرتك يعنى 
التّسع  يجب  ال  أنه  إىل  وأنبه  التنموية.  باملسألة 
حقيقة  عن  معرّبة  تكون  ال  تصورات  تقديم  يف 

األوضاع وطبيعة الجهات التي ميكن أن تكون معنيّة 
مبؤسسات العمل املشرتك، فمنظامت املجتمع املدين 
من  ورقابية  مضادة  سلطة  تكون  أن  يجب  املعنية 
حزبية  بضغوط  محمولة  ال  األهداف  تحقيق  أجل 

ذات صبغة انتخابية.

التونسية  المدنية  للحركة  يمكن  كيف 
سلمية  مدنية  مقاومة  آلية  ترسي  أن 
قادرة على المراقبة والمحاسبة واالحتجاج 

واالقتراح ورفع مستوى الوعي؟

التجربة تجيب عىل هذه الهواجس وتعرّب عن حاجة 
حقيقية لقوى ُمنظَّمة تكون لها القدرة عىل تعديل 
امليزان. وكان للمجتمع املدين دور طالئعي يف فرتة 
االنتقال الدميقراطي حيث خضنا عددا من التجارب 
تحقيق  وأمكن  املدين  املجتمع  قضايا عىل  وفُرضت 
الدستور  بصياغة  عالقة  يف  األهداف  من  جملة 
التي هي  اآلليات  عديد  لنا  وكانت  املرأة،  وحقوق 

وليدة الحاجة امللحة حسب السياق.
بقراءة  نتحىّل  وأن  البحث  يعمق  أن  يجب  واليوم 
متأنية لضامن دميومة آليات مجتمعية دون ضغط 
من املطالب اآلنية. وهذه قضية مطروحة يف االتحاد 
صياغة  إىل  للوصول  املقرتحات  نجمع  أن  ويجب 
وتصور  العالقات  تشبيك  تضمن  وواقعية  حقيقية 
الحلول واملقرتحات مبا ميّكن املجتمع املدين من قدرة 

حقيقية عىل املراقبة والحركة.

والجمعيات  المنظمات  من  كبير  عدد 
مواقف  يجعلون  أيضا  والنشطاء  المدنية 
في  خاصة  وبوصلة  مرجعا  االتحاد 
الكبرى،  واالجتماعية  السياسية  األزمات 
تفكي  آلية  خلق  لكم  يمكن  كيف 
من  ممكن  عدد  أكبر  مع  مشترك  وعمل 

الفاعلين؟

بالقضايا  عالقة  يف  تاريخيا  دورا  االتحاد  لعب 
مصداقيته  إىل  يعود  وهذا  واالجتامعية،  السياسية 
فرصة  االتحاد  وجود  أّن  واعتقد  الواقع.  يف  وتأثريه 
ُمنحت لتونس يجب أن نستثمرها ويجب أن نطّور 
إىل  املدنيني  والنشطاء  املدين  املجتمع  مع  العالقة 
طور أرقى عىل أسس وثوابت تخدم البالد واملجتمع 
وتكرس الحريات ومبادئ الدولة االجتامعية واملدنية 
كل  مع  فيها  نتقاطع  التي  التنموية  األبعاد  وكل 
وإىل  عليه  نعمل  مطمح  فهذا  الرشيكة.  املنظامت 
سيكون  ولكن  ذكرمتوها  التي  الصيغة  إيل  التوصل 
للمنظامت  موضوعي  بفرز  نقم  مل  إن  صعبا  األمر 

املعنية بهذا األمر.
والتفكري يف هذا يجب أن ينطلق ألن وحدة ومتاسك 
املجتمع املدين سيكون ضامنة للبالد ويؤمن االنتقال 
قّدم  الذي  الشعب  وايفاء  الحقيقي  الدميقراطي 
التضحيات الكثرية حقه يف تحقيق أحالمه املرشوعة.

الجهات  كل  في  االتحاد  حضور  رغم 
ذلك  يستثمر  لم  أنه  إال  القطاعات  وكل 
للسلوك  تأسس  وحمالت  مشاريع  لتنفيذ 
العام  المرفق  على  كالمحافظة  المدني 
ما  العمل.  قيم  وإعالء  الفساد  ومجابهة 

رأيك؟

انشغال االتحاد بالوضع االجتامعي والوضع السيايس 
العام يف البالد أخذ من وقتنا الكثري، وهذا ال ينفي 
كاملتعلقة  ذكرت  الذي  االتجاه  يف  بها  قمنا  أدوارا 

بصياغة الدستور ومالحظة االنتخابات.
أكتوبر يف  انتخابات 23  قبل  املهام  بدأنا هذه  وقد 

إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولالنتقال 
أننا  كام  مهمة.  آثار  القرتاحاتنا  وكان  الدميقراطي 
عملنا عىل مبدأ التناصف وقام قسم املرأة والشباب 
العامل والجمعيات بحملة لتحسيس العامل وعموم 
الحضور  وأمكن  واملراقبة  باملشاركة  والناخبني 

للمالحظة يف عدد كبري من مكاتب االقرتاع.
وتكون  أكرب  تأثري  لالتحاد  يكون  أن  يجب  واليوم 
أبناء  من  واسعة  لقطاعات  تحسيسية  برامج  له 
إىل  حاجة  يف  الشغيلة  الطبقة  أّن  ونعترب  شعبنا، 
برامج جديدة. ويعمل قسم املرأة والشباب العامل 
باالنتخابات  مرتبطة  برنامج  حاليا عىل  والجمعيات 
والقانون  املحلية  بالسلطة  للتعريف  املحلية 
االتحاد  رؤية  االنتخايب وسنعرض من خالل حملتنا 
يف ما ارتبط بالدميقراطية املحلية املباشة. وسنعمل 
عىل أن تكون لنا عالقة مع الجمعيات التي لها تعمل 
عىل تأمني النجاعة، وهي مسؤولية لن نتنصل منها 
لتأثريها عىل االنتقال الدميقراطي وهي من أولويات 

االهتامم يف االتحاد.

الدولي  اليوم  سبتمبر   15 اليوم  يوافق 
للديمقراطي، ما هي الرسالة التي يمكن 

أن يوجهها االتحاد بهذه المناسبة؟

ألنها  للدميقراطية  يوما  يوم  كل  يكون  أن  يجب 
أسلوب حياة يختاره الشعب إلدارة شؤونه. ويف مثل 
مزيد  إىل  بالدعوة  االتحاد  رسالة  تكون  اليوم  هذا 
اليقظة واملتابعة واالنتباه إىل الدعاوي "الدميقراطية 
أجل  من  النضال  الكبري  عنوانها  التي  املغلفة" 
الدميقراطية ولكن مضمونها هو االلتفاف عليها ولنا 
األمثلة  من  والكثري  العريب"  "الربيع  تجارب يف هذا 
يؤمنون  الذين  أولئك  من  الصدد  هذا  يف  الصادمة 
الدبابات  ظهور  عىل  القادمة  هي  الدميقراطية  بأن 
أن  نؤمن  ونحن  ونقاومها.  نرفضها  بضاعة  وهي 

الدميقراطية هي حق مخصوص لكل الشعوب.
ويجب أن نؤسس للدميقراطية بكل أبعادها ولسنا 
مطمئنني للدميقراطية ببعدها اللربايل الفج حيث ال 
يجب أن نسهو عن األبعاد االجتامعية، فالدميقراطية 
ال ميكن ان تعيش وتستمر يف ظل االستغالل والحيف 

االجتامعي.
العامة  الحريات  جناح  جناحان:  وللدميقراطية 

وجناح العدالة االجتامعية.

سمري الشفي لـ«الجريدة املدنية«: 

ضمانة  المدني  المجتمع  وتماسك  وحدة 
للبالد ولالنتقال الديمقراطي الحقيقي

يدعو االتحاد إلى مزيد اليقظة والمتابعة واالنتباه 
إلى الدعاوي »الديمقراطية المغلفة« التي 

عنوانها الكبير النضال من أجل الديمقراطية 
ولكن مضمونها هو االلتفاف عليها

* يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني 
سلطة مضادة ورقابية ال محمولة بضغوط 

حزبية ذات صبغة انتخابية

*للديمقراطية 
جناحان: جناح الحريات 
العامة وجناح العدالة 

االجتماعية

نجاح آخر لتونس : 
حفيظة شقير نائبة 

لرئيس الفدرالية الدولية 
لحقوق االنسان.

أشغال  إفريقيا   بجنوب  جوهانزبورغ  مدينة  احتضنت 
املؤمتر 39 للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الذي انتظم 
أيام 23 - 27 أوت 2016   تحت شعار : " إىل اإلمام دفاعا 
وضامن  إسرتاتيجية  رؤية  صياغة   : اإلنسان  حقوق  عن 

مكانة املجتمع املدين كحجر زاوية يف التنمية البرشية".
القانون  وأستاذة  الدكتورة  انتخاب  املؤمتر  نتائج   أفرزت 
حفيظة  والنسوية  والنقابية  الحقوقية  املناضلة  العام، 

شقري.
دمييرتي  والحقوقي  اليوناين  املحامي  انتخاب  أفرزت  كام 
الدولية لحقوق اإلنسان  للفيدرالية  كريستوبولوس رئيسا 
 3 املنظمة طيلة  ترأس  الذي  كريم حدجي  لإليراين  خلفا 
سنوات والذي خلف بدوره الحقوقية واملناضلة التونسية 
سهري بلحسن أول امرأة عىل رأس املنظمة منذ تأسيسها 

سنة  1922 ، وذلك اثر مؤمتر لشبونة 24 افريل 2007.
الرسالة  الدفاع عن  التوفيق لحفيظة شقري يف  نتمنى كل 
متثيل  أحسن  متثل  وان  اجلها  من  انتخبت  التي  النبيلة 
داعم  خري  ومتثل  األوسط  والرشق  إفريقيا  شامل  منطقة 
لحقوق اإلنسان يف تونس. وتجدر االشارة ان حفيظة شقري 

متثل املنطقة رفقة املصي محمد عيل محمد الزراع.
املنخرطة  التونسية  والجمعيات  املنظامت  فان  للتذكري 
الرابطة  هي  املؤمتر  فعاليات  يف  واملشاركة  الفيدرالية  يف 
التونسية للدفاع عن حقوق االنسان والجمعية التونسية 
بتونس  للحريات  الوطني  الدميقراطيات واملجلس  للنساء 
واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية وشبكة 

دستورنا.
وفي ما يلي تركيبة المكتب الدولي الجديد :

الرئيس: دمييرتي كريستوبولوس )اليونان(
الرئيس الرشيف: كريم لحيدجي )ايران( 

نواب الرئيس: 
كرياكوسيان  ارتاك  )افغانستان(،  جهنجريي  غيسو 

دريسا  )بنغالديش(،  خان  رحامن  اديلور  )ارمينيا(، 

اليز مونج )اكوادور(، محمد  تراوري )كوت ديفوار(، 

)فرنسا(،  ارتيلون  ماريز  )مص(،  الزراع  محمد  عيل 

طوليكان  )غواتيامال(،  سوتو  فرانسيسكو  خوان 

ليغا  كانو  مارغاريتا  غلوريا  )كريقيستان(،  ايساميلوفا 

ماري  روز  )هولندا(،  فلييت  فان  جريار  )نيكاراغوا(، 

تراجانو )الفلبني(، حفيظة شقري )تونس( 

شايال موانقا )اوغندا(، ارنولد تسونقا )زمبابوي(
االمناء العامون:

دان فان رميدونك )بلجيكا(، اليس موقوي )بوتسوانا(
ديبي ستوتارد )ميانار(، بيار اسبريانس )هايتي(

فرانسوا  جون  املال:  امني  )فلسطني(،  جبارين  شعوان 
بلونتان

ضياء 

انتخابات األمين العام لألمم المتحدة:

إفريقيا خارج السباق 
وحظوظ المرأة األوفر 

منذ التأسيس 
لألمم  العامة  الجمعية  تسعى   
عضوا   193 من  املؤلفة  املتحدة 
يحيط  الذي  السية  غطاء  لرفع 
األمم  عام  أمني  انتخاب  بعملية 
عاما،    70 مدى  عىل  املتحدة 
بطلب ترشحات علنية واملشاركة 
حمالت  سياق  يف  أنشطة  يف 

انتخابية.
ولقد ترّشحت 4 نساء و 8 رجال 

ملنصب األمني العام خلفا لبان يك مون الذي تنتهي واليته أواخر 
العام الحايل بعد واليتني من خمس سنوات. وفيام ييل املرتشحات 

واملرتشحون :
فانيسا بوسيتش املتحدثة السابقة باسم الربملان الكروايت،

أنطونيو غوتريس رئيس الوزراء الربتغايل السابق واملفوض السامي 
لشؤون الالجئني سابقاً، 

سوزانا مالكورا وزيرة الخارجية األرجنتينية، 
فوك جريميك وزير خارجية رصبيا السابق، 

نتاليا جريمان نائبة رئيس الوزراء السابقة مبولدوفا، 
هيلني كالرك رئيسة الوزراء النيوزليندية السابقة ومديرة برنامج 

األمم املتحدة اإلنايئ، 
دانيلو تورك رئيس سلوفينيا السابق، 

كرستينا فيغوريس الدبلوماسية الكوستاريكية، 
إغور لوكسيتش وزير خارجية جمهورية الجبل األسود، 

إرينا بوكوفا املديرة الحالية ملنظمة اليونيسكو.
السابقة،  اليوغسالفية  مقدونيا  جمهورية  من  كريم  رسجان 

ومريوسالف الجاك من سلوفاكيا،
وقع   12 من  لـ10 مرتشحني  مناظرتني  املتحدة  األمم  أجرت  وقد 
يف  مرشحني    5 مجموعة  كل  ضمت  مجموعتني،  إىل  تقسيمهم 

الجمعية العامة. 
وجرى بث املناظرتني عىل الهواء مباشة يوم الثالثاء 12 جويلية 
2016، لكن عندما يبدأ أعضاء مجلس األمن الدويل املؤلف من 
15 دولة االقرتاع السي غري الرسمي الختيار مرشح والتوصية به 
نتائج هذا االقرتاع  العامة النتخابه يف وقت الحق فإن  للجمعية 
املغلق لن تتاح علنا، وسيحصل أعضاء املجلس عىل بطاقة اقرتاع 
املرشحة  الدول  ويبلغ  البطاقات  املجلس  يجمع  ثم  مرشح  لكل 

بنتائج مرشحيها لكن النتائج املجملة لن تعلن إىل الرأي العام.
وأخذا بتقليد »التنوع الجغرايف« يف مراعاة االختيار، وحيث تويل 
املنصب املصي بطرس غايل ثم الغاين كويف عنان والكوري الجنويب  
بان يك مون، فإن املنصب هذه املرة قد يكون من نصيب أوروبا 

الرشقية.

الرائدة مية الجريبي..
 إرادة وصمود

املدنيّة"  "الجريدة  أرسة  تتمنى 
الجريبي  ميّة  للسيّدة  الشفاء 
الجمهوري  للحزب  العامة  األمينة 

بعد تعرضها ألزمة صحيّة.
وقد كانت هذه املناضلة أحد أبرز 

القيادات السياسيّة خالل فرتة الدكتاتوريّة منذ بداية تسعينيات 
الحزب  ثم  التقدمي  االشرتايك  التجمع  داخل  املايض  القرن 
أمانته  تولت  والذي  الحايل،  القرن  بداية  التقدمي  الدميقراطي 

العامة خالل مؤمتره الثاين.
خاضت ميّة الجريبي نضاالت كثرية وصلت إىل حد إرضابها عن 
الطعام دفاعا عن حق حزبها يف إصدار وتوزيع جريدة "املوقف". 
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تونس ما بعد الثورة هي تونس الحراك الجمعيايت. فحسب آخر إحصائية نرشها 
مركز إفادة لالعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات يف موىف 16 
ماي 2016، بلغ املجموع العام للجمعيات يف تونس 18822 جمعية. ويشري هذا 
العدد املتنامي باستمرار، إىل االقبال الكبري نحو العمل املدين الذي يدل بدوره 

عىل الوعي املجتمعي باملكانة التي ال بد أن يحىض بها املجتمع املدين بتونس.
االنتقال  عملية  يف  أساسيا  دورا  لعب  أن  التونيس  املدين  للمجتمع  سبق  وقد 
بدور  لالضطالع  ونشاطه  عمله  أساليب  لتطوير  سعي  يف  ومازال  الدميقراطي 
من  بد  فال  وعليه،  نريد.  التي  واملتقدمة  الدميقراطية  تونس  بناء  محوري يف 
ضامن وجود األرضية املناسبة التي تخول ملنظامت املجتمع املدين أداء األدوار 
ودوليا.  ووطنيا  وجهويا  محليا  املجاالت  جميع  يف  بها  تضطلع  أن  بد  ال  التي 
أهمها االقرتاح  ومن  املدين  املجتمع  منظامت  أدوار  وتعدد  إىل تنوع  وبالنظر 
والضغط والرقابة، يتوجب أن تتمتع بحقها يف النفاذ إىل املعلومات والبيانات 
بحرمة  املساس  ودون  السلطة  من  قمع  أو  تخويف  دون  التعبري  حرية  ويف 
الناشطني فيها. وإذا أردنا للمجتمع املدين أن يؤدي رسالته ويكون فاعال ومؤثرا 
إيجابيا يف الواقع، فينبغي أوال تقييم مدى سالمة البيئة العامة التي ينشط فيها 

ومدى مراعاة خصوصيته ومكانته يف املجتمع ويف الدولة ترشيعا ومامرسة.
يف هذا السياق، قام مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية بإعداد دراسة حول 
املجتمع  أوضاع منظامت  عىل  بتونس“ بهدف الوقوف  املدين  املجتمع  „واقع 
بالرشاكة  الدراسة  هذه  إنجاز  وتم  والتقييم.  بالتشخيص  تونس  يف  املدين 
املواطنني  مشاركة  أجل  من  العاملي  التحالف  من  وبتمويل  جمعيتي  مع 
سيفيكيس CIVICUS World Alliance for Citizen Participation. وهنا 
تجدر اإلشارة أن التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني قد مّول دراسات 

مامثلة تخص واقع املجتمع املدين يف 20 دولة من بينها تونس.
واعتمدت أنوار املنصي الخبرية املكلفة بإعداد الدراسة منهجية تم الجمع فيها 
وفاعلية  جدوى  استجالء  خالل  من  الواقعية  واملقاربة  القانونية  املقاربة  بني 
القاعدة القانونية يف ضامن وتكريس الحق من جهة ومدى وعي املتلقي عند 
مامرستها من جهة أخرى. وأكدت األستاذة أنوار املنصي خالل تقديم الدراسة 
املؤطر  القانون  عىل  تقتص  مل  „الدراسة  أن  الجاري،  سبتمرب   9 الجمعة  يوم 
للجمعيات فقط وإنا شملت واقع الجمعيات ككل“. وتناولت هذه الدراسة 

8 مواضيع هي:
- تكوين الجمعيات: تم التطرق إليها من زوايا مختلفة تتعلق بالنظام القانوين 
والعوائق عىل  والتحديات  وإدارتها،  تأسيسها،  بالجمعيات، وإجراءات  املتعلق 
يسايره  الجمعيات مل  تكوين  التحرر يف  أن  وتبنّي هنا  القانون.  تنزيل  مستوى 
تحرر يف اإلدارة املرشفة عىل التسجيل وأّن استغالل بعض الفراغات الترشيعية 

أرست فقها إداريا مضيقا عىل حرية التكوين.
ومسألة  للتأسيس  القانونية  اآلثار  مسألة  عن  النظر  الجمعيات: بعد  - تسيري 
حل الجمعيات، فاملالحظ حسب الدراسة هو أنه بالرغم من وجود التزامات يف 
التسيري تؤسس للشفافية وحق النفاذ إىل املعلومة، فإن غياب املهنية عند بعض 
الجمعيات يف التعاطي مع قواعد التسيري من جهة وتراخي إدارة الجمعيات يف 

ضامن تطبيق مقتضيات القانون أدى إىل إضعاف العمل الجمعيايت.
-  املوارد املالية: من خالل مصادر التمويل الرشعية، والنظام القانوين املتعلّق 
أثبتت  األجنبي،  والتمويل  العمومي  التمويل  من  وكل  الجمعيات،  بتمويل 

الدراسة أن حرية الجمعيات )عىل مستوى القانون( يف 
اختيار ممولها يف املشاريع التي تعمل عىل إنجازها تبقى 
إىل  الوصول  ألّن  مبادئ  إعالن  األحيان مجرد  أغلب  يف 
التمويل العمومي ال يتّم إال ّعرب إجراءات معقدة تعجز 
أما  واحرتامها.  متابعتها  الناشئة عىل  الجمعيات  خاصة 
التمويل األجنبي، وعىل أهميته يف مساعدة الجمعيات 
إىل  الحاالت  بعض  أدى يف  أنّه  إالّ  إنجاز مشاريعها،  يف 
تبيض اإلرهاب، ويف حاالت أخرى إىل فرض برامج من 

الرشكاء املانحني.
القانوين  لألساس  التعبري: بالعودة  حرية  يف  - الحق 
عىل  والهنات  النقائص  عىل  والوقوف  التعبري  لحرية 
املستوى القانوين والواقعي، انتهت الدراسة إىل أن حرية 
الثوري  املناخ  الثورة وفرض  اقتالعه يف  التعبري حق تم 
مامرسته حتى يف غياب تقنني له وانتهى إىل تكريسه 
أقّل  قوانني  أن  إالّ  الدستور  قانوين وهو  أعىل نص  يف 
درجة من الدستور ومخالفة له ال تزال سارية املفعول 
التعبري كرشط  حرية  ضد  خطاب  تنامي  إىل  إضافة 

للتصدي لإلرهاب.
القانونية  للنصوص  السلمي: بالعودة  - التجمع 
العوائق  وبدراسة  السلمي،  للتظاهر  املؤطرة 

التظاهر  حرية  بخصوص  واقعيا  املسجلة  والنقائص 
السلمي، أكدت الدراسة أن التجمع السلمي حق ضمنه الدستور دون قيد أو 
أنّه  التظاهر، غري  لقوانني جائرة يف  الشعب قبل 2011 يف تحد  شط ومارسه 
ورغم دسرتة الحق فإن مامرسته تقتيض تنظيمه لكن اإلرادة السياسية القامئة 
مل تتخذ قانونا ينظم هذه الحرية وفق املعايري الدولية وأبقت عىل قانون 1969 

الذي ال يتامىش وهذه الحرية.
الدراسة  يف  املشارك  الخرباء  فريق  بالحكومة: الحظ  املدين  املجتمع  - عالقة 
أساسا  واملتعلقة   2011 بعد  ما  عهدناها  التي  الجيّدة  املامرسات  بعض  أّن 
باملقاربة التشاركية للمجتمع املدين يف اتخاذ القرارات وصياغة القوانني وكذلك 
وزارة  يف  مأسستها  رغم  مهددة  اليوم  أضحت  مكسبا  خلناها  والتي  الدستور 
تختص باملجتمع املدين إضافة إىل خلق خطة مكلف مبهمة يعنى بالتواصل مع 
املجتمع املدين يف أغلب الوزارات وبرئاسة الجمهورية ومبجلس نواب الشعب، 
إال أن التواصل أضحى يف بعض الحاالت مسألة صورية ال غري. لذلك تم النظر 
يف  والحق  الجمعيات  السياسية،  واملشاركة  املدين  املجتمع  التالية:  املسائل  يف 

التقايض، الرشاكة بني الجمعيات والحكومة.
فكرة  انبنى عىل  املوضوع  الجمعيات: اختيار هذا  بني  والتشبيك  - التحالفات 
إمكانية أن يكون من بني أسباب أفول العالقة مع الحكومة غياب التحالفات 
والتشبيك بني مكونات املجتمع املدين لخلق رأي عام مؤثر يف أصحاب القرار 

ويف رسم السياسات العامة.
أكرب  أنه  منطلق  من  الجانب  هذا  دراسة  والجبايئ: متت  الرضيبي  - الجانب 
الجمعيات عن  الجمعيايت يف تونس، ويعجز عدد كبري من  العمل  العوائق يف 
اإليفاء به ليس تهربا بل جهال به نتيجة اختالف مصادره ووجوده يف عدة نصوص 

ال ميكن للجمعيات اإلملام بها ما مل يكن لها محاسب معتمد مختص يف املجال 
الرضيبي والجبايئ. مع اإلشارة أنه يف حال عدم االلتزام بدفع الرضائب، تحرم 
الجمعية من التمويل العمومي. ومتت دراسة هذا الجانب من حيث االلتزامات 
للجمعيات،  الجباية  إدارة  ومراقبة  الجبائية،  وااللتزامات  والشكلية،  اإلجرائية 

انتهاء بالهانات والعوائق التطبيقية.
وإنا  فقط،  بحتة  تقييمية  ليست  منها  الغاية  ندرك أن  وبتصفح الدراسة 
كان السعي إىل الوقوف عىل هانات واقع مختلف مكونات املجتمع املدين يف 
تم  وعليه، فقد  الحقة.  مراحل  يف  يف  تغيريه  أمام  الطريق  قصد متهيد  تونس 
إليها  املتطرق  املواضيع  مجمل  تخص  عملية  بتوصيات  الدراسة  هذه  تعزيز 
باعتبار البيئة القانونية ومتطلبات الواقع التي يحتمها النشاط الجمعيايت، مع 
التنصيص عىل أن توفري مناخ جمعيايت سليم رهني كل الفاعلني كاملتدخلني يف 
املجاالت القانونية والسياسية والترشيعية والقضائية واإلدارية. ذلك أنه ال بد 
الترشيعية  السياسة  باعتامد مقاربة حقوقية يف  القوانني  أن يقرتن اصالح  من 
ومقاربة يكون فيها الضامن والفيصل لقضاء مستقل، وال بد من ضامن مهنية 

اإلدارة واحرتامها ملبادئ الحياد واملساواة.
لتطلعات  الثورة  بعد  ما  تونس  يف  الجمعيايت  الواقع  يستجيب  أن  دامئا  نأمل 
التونسيني أوال واملالحظني للشأن التونيس عىل الصعيد الدويل ثانيا. كام نأمل 
أن يالئم واقع املجتمع املدين األحكام واملبادئ التي جاءت يف دستور 2014 من 

أجل مجتمع مدين مستدام الحركية.
منى مصدق

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني 
التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها
http://jamaity.org/agenda 

http://jamaity.org/agenda 

ال بد من إعداد ملف صحفي جيد من أجل ضامن عالقة طيبة مع الصحافة. 
ويحتوي هذا امللف كل املعلومات والوثائق األساسية التي تقدم لإلعالميني 

مسبقا قبل أي حدث أو نشاط أو إطالق منتج معني.
البالغ الصحفي:

يجيب عىل األسئلة الخمس التالية: من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟ ملاذا؟
يتضمن موضوع الحدث املرجو اإلعالن عنه و/أو تغطيته

ميكن أن يحتوي عىل أرقام
يتضمن مقولة أو مقولتني حول الحدث

عادة ما ال يتجاوز صفحة واحدة
يحتوي يف آخر الصفحة عىل اسم الشخص املسؤول عن العالقة مع وسائل 

االعالم داخل الجمعية وكيفية االتصال به
ننصح كذلك بأن يُرفق امللف الصحفي بالوثائق التالية:

- برنامج الحدث
- تقديم املشاركني

- بعض الصور
- مطوية أو منشور لرشح الحدث

الملف الصحفي

يف دراسة جديدة أصدرها „الكواكبي“

تقييم واقع المجتمع المدني وقراءة 
في التشريع والممارسة

معلومات مفيدة
Trucs et Astuces Associatifs

األجندة المدنية 
بالديمقراطية  احتفاء  اليوم 

في القصرين 
تحيي جمعية أمل اليوم العاملي للدميقراطية، اليوم 15 
القصين  مبدينة  التاسعة  الساعة  من  انطالقا  سبتمرب 
من خالل تنظيم منتدى جهوي بعنوان »الدميوقراطية 
التشاركية ودورها يف إنجاح املسار االنتقايل يف تونس« 

ملزيد املعلومات: الربيد إلكرتوين
.associationelamal1396@gmail.com 

ورشة استراتيجيات تعزيز دور 
النساء في صنع القرار

الخميس،  اليوم  تونس،  نساء  أجل  من  التحالف  ينظم 
حول  ومقرتحات  اسرتاتيجيات  إلعداد  عمل  ورشة 
تعبئة وتعزيز دور املرأة يف صنع القرار والحياة العامة 
وتنعقد  الحكومة.  يف  ومتثيليتها  البلدية  واإلنتخابات 

الورشة يف مقر التحالف باملنزه التاسع.
acdp.tunisie@gmail.com ملزيد املعلومات

المعهد العربي يعّلُم 
األطفال الديمقراطية

تفتح دار السيدة، مقر املعهد العريب لحقوق اإلنسان، 
رسم  مسابقة  وتنظم  بالدميقراطية.  لإلحتفاء  أبوابها 

وتعرض فيلام لألطفال حول الدميقراطية.
ملزيد املعلومات الهاتف 71709234 أو 71703905 

15 _ 18 سبتمبر في قاعة 
»المونديال« 

من  بدعم  الّسينام  لنوادي  التّونسيّة  الجامعة  تنظم 
مهرجان   )IFES( االنتخابية  لألنظمة  الدولية  املؤسسة 
الفيلم الذي سيعقد من 15 إىل 18 سبتمرب 2016 تحت 

موضوع »الدميقراطية والحريات«
االتصال: 71348435 

ftcc.bureaufederal@gmail.com /

15 سبتمبر في بن عروس
ينظم  معهد فرحات حشاد للبحث والدميقراطية  ورش 

العمل و نقاشات حول  »دميقراطية السالم«.
fhird.contact@gmail.com / 58973399 :االتصال

15 سبتمبر 2016 
والسياحة  للشباب  الرتكية  التونسية  الرابطة  تعرض 
للدميقراطية،  العاملي  اليوم  مبناسبة  تقديم،  والثقافة 
مختلف انشطتها لهدف التعريف بها وإقامة روابط مع 

مختلف املمثلني الشباب.
ayarimohamed40@yahoo.com :االتصال

21 سبتمبر بقاعة المؤتمرات 
»حلمي« برأس الجبل

تنظم جمعية الخلق واإلبداع من أجل التنمية والتوظيف 
»دعم  فاعلني/فاعلت ومرشوع  »لنكن  برنامج  إطار  يف 
اإلقتصاد  إطار  يف  األعامل  ريادة  يف  الشابة  املواهب 
االجتامعي  االقتصاد  عنوان«  تحت  »ندوة  التضامني 

والتضامني، البديل للتنمية الشاملة واملستدامة«.
االتصال: 71847289

في انتظار القّمة األممية واألمريكية  يومي 19 سبتمبر و20 سبتمبر
غياب اإلرادة السياسية الدولية لحّل أزمة الالجئين

سجلت املفوضية السامية لشؤون الالجئني 19.5 مليون 
الجئ سنة 2015 وأنه بني 50 و70 مليون شخص انتقلوا 
ألسباب قاهرة من قراهم ومدنهم. واعتربت أّن الحاالت 
التي تتطلب توطينا عاجال تفوق مليون ومائتي ألف يف 
املائة ألف يف ثالثني  الفرص املقرتحة ال تتجاوز  أّن  حني 

دولة.
وسيقّدم تقرير األمني العام لألمم املتحدة الخاص باألزمة 
 19 يوم  نيويورك  يف  تعقد  قمة  خالل  لالجئني  الدولية 
سبتمرب الجاري، بحضور العرشات من قادة الدول، والتي 

يُنتظر أن تتخذ خاللها إجراءات جديدة.
 20 يوم  عليها  يرُشف  قّمة  إىل  أوباما  باراك  دعا  كام 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  كّل  أّن  ويُذكر  سبتمرب، 
يستدعي  مبا  منصبهام  األمرييك سيتخليان عن  والرئيس 
واالجراءات  التوصيات  رعاية  يف  املالحظني  لدى  شكوكا 

التي سيقع اقرارُها.
فإّن  النامية  الدول  الالجئني يف  باملائة من  يقيم 86  وإذ 
كربى  تتهمها  التي  الكربى  الدول  بيد  الدويل  القرار 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العاملة  الدوليّة  املنظامت 
لجوء  أزمة  أكرب  حيال  املسؤوليّة  تحّمل  بعدم  واإلغاثة 

دوليّة منذ الحرب العاملية الثانية.
الضغط  عىل  أسابيع  منذ  الدوليّة  املنظامت  وتعمل 
الحكومات من أجل وضع سياسات جديدة إلغاثة  عىل 

الالجئني وتطوير آليات األمم املتحدة يف هذا الصدد. كام 
أنّها تستعّد إلطالق حمالت دوليّة ملزيد التحسيس بهذه 
األزمة اإلنسانية خاصة يف الدول التي تستقبل عددا كبريا 

من الالجئني.
سياسية  بقضايا  مرتبط  امللفات  من  عددا  أّن  ويُذكر 
وعسكرية عىل غاية من التعقيد وخاّصة ملف الالجئني 
لبنان  هي:  دول  خمسة  يف  يرتكزون  الذي  السوريني 
واألردن وتركيا والعراق ومص، وقد انتقل عرشات اآلالف 

منهم إىل أوروبا.
وتطالب جهات إنسانية برضورة العمل عىل أسباب هذه 
األزمة بالحّد من خطر النزاعات املسلحة يف مناطق كثرية 
من العامل، وتنادي برفع التمويل للتدّخل اإلنساين لدعم 
جهود اإلغاثة والتصّدي لكّل أشكال االنتهاك التي يتعرّض 
بالبرش  االتجار  ظواهر  تفاقمت  حيث  الالجؤون  إلها 

واستغالل الالجئني.  

• االتحاد في عيد اإلنسانية
على  وتأكيد  الفلسطينّية  للقضية  دعم 
الدور الريادي في االنتقال نحو الديمقراطية
يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ميثّل  وفد   شارك 
 )fête de l›Humanité( اإلنسانية«  »عيد  فعاليات 
 11 إىل   9 من  أيام  ثالثة  استمرت  والتي  السنوية 
سبتمرب 2016   والذي خصص للتضامن مع قطاع غزة 
وفلسطني واألرسى يف سجون االحتالل االرسائييل وعىل 
نصف  نحو  بحضور  وذلك  الربغويث.  مروان  رأسهم 

مليون متضامن يف الفعالية املركزية يف باريس. 
األمني  سعد  كامل  السيد  من  كل  االتحاد  مثل  وقد 
واملنشآت  الدواوين  عىل  املسؤول  املساعد  العام 
عفية،  قاسم  والسيد  االتحاد  ومؤسسات  العمومية 
العربية  العالقات  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني 
بـساحة  كلمة  القى  والذي  والهجرة،  والدولية 
AGORA أكّد خاللها عىل موقف االتحاد املبديئ يف 
دعمه للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني 
به  اضطلع  الذي  الدور  ابرز  كام  املصري.  تقرير  يف 
تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  فرتة  تأمني  يف  االتحاد 
مام مكنه، وشكاؤه، من التكريم بجائزة نوبل للسالم 

لسنة 2015. 

االنتحار لمنع  العالمي  اليوم  • في 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
الظاهرة  حول  تقريره  يقدم  واالجتماعية 

في تونس
تنتظم كل عام يف العاش من سبتمرب فعاليات مبناسبة 
تعزيز  إىل  يهدف  والذي  االنتحار،  ملنع  العاملي  اليوم 
منع  أجل  من  العامل  أرجاء  شتى  يف  والعمل  االلتزام 
حاالت االنتحار التي ّسجلت ارتفاعا مخيفا. وقد جاء 
 800 من  أكرث  أّن  العامليّة  الّصحة  منظّمة  تقارير  يف 
أّن  يعني  ما  ألف شخص يقضون كل عام منتحرين، 

حالة انتحار واحدة تقع كل 40 ثانية تقريباً.
هذه  االنتحار  حاالت  انخفضت  لتونس  وبالنسبة 

 365 تسجيل  تّم  حيث  الصحة  وزارة  حسب  السنة 
حالة انتحار سنة 2015 أي مبعدل حالة يوميا مقابل 

372 حالة سنة 2014.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  وأفاد 
واالجتامعية يف تقريره الشهري أن محاوالت االنتحار 
تونس  احتلت  حيث  املاضية  السنة  خالل  ارتفعت 
الكربى خالل شهر جويلية املاىض املرتبة األوىل بـ 20 
نابل  والية  احتلت  حني  يف  انتحار  ومحاولة  انتحارا 

املرتبة األوىل خالل شهر جوان بـ 23 حالة. 

خالل  اإلنسان  حقوق  رابطة  مؤتمر   •
األسبوع المقبل : فرصة للرابطيين لتفعيل 

هيكل نضالي عريق ومؤثر
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  مؤمتر  ينعقد 
اإلنسان أيام 23 و24 و25 سبتمرب القادم. وتعّد هذه 
املناسبة فرصة للرابطيات والرابطيني للبحث يف آليات 
املنطقة  األعرق يف  الحقوقية  املنظمة  أنشطة  تفعيل 
والتي تعترب املدرسة األوىل للنضال الحقوقي يف تونس 

منذ سبعينيات القرن املايض.
وقد كانت الرابطة عنوانا مهاّم ومركزيا سنوات النضال 
دام  حصارا  وعرفت  تأسيسها،  منذ  الدكتاتورية،  ضّد 
عقدا كامال، حيث حورصت مقراتها ومنعت أنشطتها 
الوطني   مؤمترهم  عقد  من  مناضلوه  يتمكن  ومل 

لسنوات.
أداء  لتقييم  مهّمة  فرصة  القادم  املؤمتر  ويعترب 
الرابطة خالل الفرتة املاضية والبحث يف تطوير أدائها 
وحضورها خاصة مع تنّوع املشهد املدين والجمعيايت.

»مانيش مسامح« :
حملة من أجل تصدي للفساد المقنن

غاضبة  فعل  ردود  االقتصادية  املصالحة  قانون  خلق 
سياسات  تناهض  التي  الشبابية  الحركات  لدى 
التحالف الحاكم. ومن بني الحركات املدنية املناهضة 
حركة  وهي  مسامح«،  »مانيش  حملة  القانون،  لهذا 
يتم  بأن  يطالبون  شباب  يقودها  مجتمعية  مواطنية 

أن  معتربة  املصالحة،  قبل  القضائية  باملحاسبة  القيام 
أمام  املساواة  ملبدأ  خرق  هو  املحاسبة  من  اإلفالت 

القانون. تعمل الحملة عىل أن يكون تنظيمها أفقياً.
بتقنني  متعلقة  قوانني  مشاريع  األيام  قادم  تحمل 
الفساد وهو ما يجرنا للحديث عن جولة أخرى من 
الحركات االحتجاجية داخل املدن التونسية من اجل 

التصدي إىل مترير هذه املشاريع الالوطنية.

العالمي االجتماعي  المنتدى  في  • االتحاد 
االجتماعية  المسؤولية  أهمية  على  تأكيد 

المشتركة واالقتصادي التضامني
انعقد املنتدى االجتامعي العاملي للفرتة من 10 إىل14 
أوت 2016، يف مونرتيال بكندا، وهي املرة األوىل يف بلد 
عضو يف مجموعة السبعة، بهدف اإلشارة إىل التفاوت 
للقضايا  والتصدي  والجنوب،  الشامل  بني  االقتصادي 
والنضال  البيئة  والحقوق  الالمساواة  مثل  املشرتكة 
وديكتاتوريات  لالقتصاد  النيوليربايل  التسيري  ضد 
إقامة  املجتمعات ومن أجل  املالية وتفكيك  األسواق 
والعدالة  والتضامن  واإلنصاف  واملساواة  الدميقراطية 

والسلم.
حرض أشغال املنتدى 50 ألف شخص ميثّلون حركات 
املجتمع املدين يف 120 دولة، ومثل االتحاد وفد يرتكب 
من أعضاء بالهيئة اإلدارية لالتحاد يرتأسه األمني العام 
االجتامعية  والتغطية  الصحة  عن  املسؤول  املساعد 
العام  واألمني  جراد،  الكريم  عبد  املهنية  والسالمة 
والدولية  العربية  العالقات  عن  املسؤول  املساعد 

والهجرة قاسم عفية. و نظّم الوفد ورشات حول:
الحامية  صناديق  ومراجعة  االجتامعية  املنظومة   -

االجتامعية
- العمل الالئق للشباب

- املسؤولية االجتامعية للمؤسسات
- النقابات واالتفاقات التجارية

أجل  من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  تنمية   -

تشغيلية أكرث للشباب

  األخبار المدنية ...    األخبار المدنية ...   األخبار المدنية ...   األخبار المدنية ...   األخبار المدنية ...   األخبار المدنية ...   

الدولية تطلق حملتها الدولية، وتدعو دول وشعوب العالم إلى الترحيب بالالجئين العفو  • منظمة 
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عرفت البالد منذ شهر جانفي 2016 موجة جديدة من االحتجاجات االجتامعية الواسعة 
انطلقت من القرصين و شملت أكرث من 16 والية وكان محورها األسايس التشغيل وتنمية 

املعتمديات والواليات املهمشة والظروف االجتامعية الصعبة.

وقد توقع بعض املتفائلني آنذاك أنها انطالقة هبّة عارمة شبيهة بهبّة 17 ديسمرب 2010، فيام ارتعب 
االحتجاجات  تطور هذه  مسار  فّند  واإلرهاب. يف حني  والتخريب  األمني  الخطر  من  املتشامئون 
توقعات كليهام. فقد تواصلت معظم هذه االحتجاجات بضعة أسابيع وقليلها الذي استمر بضعة 
يحقق  مل  جميعها  لكن  مثاال(  التشغيل  وزارة  أمام  القصين  معتمديات  معطيل  )اعتصام  أشهر 
ال النتائج الجامعية وال الفردية التي راهن عليها املحتجون ومل تحقق نقلة ولو بسيطة يف وضع 
يف  تنجح  مل  أنها  كام  وغريها.  وقرقنة  والسوايس  والدهامين  واملزونة  والرقاب  العيون  معتمديات 

تعديل الخيارات االقتصادية واالجتامعية الكربى لالئتالف الطبقي الحاكم.
فلامذا مل تعد االحتجاجات االجتامعية بالنجاعة التي كانت عليها إبان مسار إسقاط سلطة »بن 
عيل وطغمته«؟ ما الذي يجعل االعتصامات وإرضابات الجوع واإلرضابات والتظاهر أساليب قارصة 

اليوم عن تحقيق أهداف املنخرطني فيها الفردية والجامعية واملجتمعية؟
تدريجيا  2011« حصنت  مارس  غرة  »مسار  تكريس  منذ  البالد  تعيشها  التي  املرحلة  طبيعة  إن 
الناشطني  الوقت  نفس  يف  تدفع  التي  وهي  األويل،  االحتجاجي  الفعل  آثار  من  القامئة  السلطة 
واملناضلني إىل التفكري والعمل واإلبداع لتجاوز »أزمة الفعل االحتجاجي«. كام أن خيارات االئتالف 

الطبقي الحاكم تدفع نحو تعزيز العوامل املوضوعية لالحتجاج والرفض واملقاومة1.
فأزمة الفعل االحتجاجي كشكل/مستوى أويل ملامرسة الصاع الطبقي.. هي من جهة أزمة الفاعلني 
االجتامعيني يف متثل حدود ودور الفعل االحتجاجي والتعاطي معها كغاية يف ذاتها ال كجزء من 

خطة نضالية أي كمكون أويل من مكونات الفعل النضايل األكرث تركيبا من الفعل االحتجاجي..
إضافة إىل ضعف الدربة لدى املحتجني يف صياغة عرائض املطالب، وضعف التالؤم بني املطالب 
لتحقيقها  نضالية  خطة  وغياب  لتحقيقها  والنضايل  االحتجاجي  الشكل  وبني  االحتجاج  محور 
حساب  عىل  فئوية  أو  فردية  مطالب  تحقيق  إىل  النزعات  هيمنة  إىل  إضافة  حولها،  والتفاوض 

املطالب الجامعية املعلنة، ضعف القدرة عىل التعبئة وتجديدها وضعف األداء اإلعالمي.
من  سواءا  املساندة  دور جهد  بحدود  عالقة  االجتامعيني يف  الفاعلني  ألزمة  آخر  وجه  يأيت  وهنا 
املنظامت والجمعيات أو من النشطاء واملناضلني االجتامعيني. فقد تشكلت عديد لجان املساندة 
االجتامعية«  الحركات  لدعم  املدنية  »التنسيقية   2016 ماي  يف  تشكلت  كام  والجهوية،  املحلية 
مببادرة من املرصد التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية. غري أن جهود املساندة مل تنجح إالّ 
بشكل محدود يف تفعيل مستوى اإلحاطة بهذه التحركات لتتغلب عىل صعوباتها وترتقي يف أدائها 
ونجاعتها ويف كس حاجز الحصار والتشويه اإلعالمي. وبقيت الجهود يف أغلبها مشتتة وبدون خطة 

عمل متكاملة تستجيب ملا هو عاجل وملا هو قصري املدى يف مجابهة العراقيل.
)مركزية/جهوية/محلية،  املختلفة  مستوياتها  السلطة يف  أزمة  أخرى هي  األزمة من جهة  وهذه 
إدارية/معرفية/حكومية..( يف التعاطي مع الفعل االحتجاجي إما بالتجاهل أو باألساليب الزجرية 
إليه  وصل  ما  مع  تتعاطى  السلطة  تأديب..(..فهذه  )اعتقاالت،عنف،محاكامت،مجالس  القمعية 
الفعل االحتجاجي من وصم )نتيجة القصف/التشويه اإلعالمي( ومن عزلة )نتيجة ضعف الفاعلني 
والتجاهل اإلعالمي( ومن إجهاد )نتيجة قصور رؤية مركزية الفعل االحتجاجي(..ولكنها تتجاهل 

أمرين..
أولهام أن مرحلة مابعد الهبة الشعبية الشاملة 17ديسمرب28-فيفري 2011 تقتيض مبا افتكته من 
هامش للحرية شكال جديدا تشاركيا يف إدارة الشأن العام مبختلف مستوياته ومحاوره، ومل يعد 
من املمكن تفرد السلطة/الجهة الرسمية بإدارة الشأن العام بدون ضوابط مسبقة وال رقابة الحقة 

تحت مسميات هيبة اإلدارة وهيبة الكلية وهيبة الدولة..
وثانيهام أن وعي الفاعلني االجتامعيني بحدود دور وفاعلية الفعل االحتجاجي لن يتأخر كثريا بفعل 
التعاطي السلطوي مع هذا الفعل وسينتقل باملتقدمني يف النضال االجتامعي إىل قيادة تحركات أكرث 
تركيبا ضمن خطة نضالية هدفها اإلطاحة بالرتكيبة الحالية لالئتالف الطبقي الحاكم )بقطع النظر 
عن عناوينه السياسية( يف جزئها األكرث إرضارا/تعطيال ملسار تطور املجتمع يف تونس يف محوريه 

األساسيني االقتصادي واالجتامعي..

مبصالح  إرضارا  األكرث  هي  املختلفة  واألجيال  البالد  مصالح  وارتهان  السيادة  يف  والتفريط  للفساد  الحاضنة  الطبقة  إن     1
القوانني  تسن  التي  واإلرهاب..وهي  والتهريب  واإلفساد  للفساد  الحاضنة  البيئة  وهي  الشعب  من  العظمى  الغالبية 
اقتصاد  تشجع  التي  وهي  )أمن/جيش(  املسلحة  والقوات  لإلدارة  األساسية  الدواليب  يف  وتتحكم  السيايس  املسار  وتفسد 
منتج  اقتصاد  لخلق  إمكانية  كل  وتخنق  التمويل  وآليات  املالية  املؤسسات  يف  وتتحكم  واملضاربة  والوكالة  السمسة 
اإلبداعية.. الطاقات  ولتحرير  البالد  يف  االجتامعية  العالقات  ولتحرير  أعدائها  وصاية  من  للبالد  االقتصادي  املخزون   ولتحرير 

وهي التي تهيء البالد النتفاضة قريبة قادمة الريب..وتهيء لوعي جديد وفعل جديد للحركات االجتامعية أكرث نضجا، أكرث 
فاعلية وأكرث شمولية.

االحتجاجات االجتامعية يف تونس

مساراتها 
وعوائقها

 أبدأ بالقول ودون تردد أن أكرب انجاز حققه راشد الغنويش 
الصعود  وليس  جامهريي،  حزب  إىل  النهضة  تحويل  ليس 
إىل السلطة عىل اثر انتخابات اعتربها العديد من املالحظني 
عن  مقبولة  بصفة  األقل  عىل  وعربت  وشفافة،  دميقراطية 
يف  الغنوىش  حققه  ما  أكرب  إن  والناخبات...  الناخبني  إرادة 
من حزب  النهضة  تحويل  يف  يتمثل  املاضية  سنوات  الست 
وبالخصوص  الجامهري  من  واسعة  أجزاء  من  ومهاب  منبوذ 
والفكرية  السياسية  النخب  من  جدا  واسعة  رشائح  من 
يف  الطبيعي  مكانه  له  مقبول،  عادي،  حزب  إىل  والثقافية 

املجتمع ويف املشهد السيايس مبا يف ذلك يف السلطة.
السبيس  القائد  الداخلية يف حكومة  لنتذكر..عندما مكنت وزارة   
حركة النهضة من التأشرية القانونية بالرغم من أن قانون األحزاب 
مينع أي حزب له مرجعية دينية )وهو اقل ما ميكن أن يقال يف 
حزب النهضة(، مل "يفتح فمه" أي حزب من األحزاب الدميقراطية 
ووجد  للقانون،  املخالف  القرار  هذا  عىل  لالحتجاج  والتقدمية 
ال300 شخصا، وأكرثهم من الشباب، الذين تجرؤوا للتظاهر ضد 

بشارع  اإلنسان  ساحة حقوق  القرار يف  هذا 
محمد الخامس بالعاصمة يف عزلة عن القوى 
الذي  الكبري  النجاح  بالرغم من  الدميقراطية، 
منادية  تونس  تنظم يف  أول مظاهرة  سجلته 
األلفي  قرابة  أطلق  حيث  الالئكية  بالدولة 
 2011 فيفري   17 يوم  ومتظاهرة  متظاهر 
الواضح  شعارهم  بورقيبة  الحبيب  شارع  يف 
تونس  تونس  وليا،  ليك  تونس  تونس   "  :
وصعد  والسنوات  األشهر  مرت   ." الئكية 
السلفيني،  عمهم  وأبناء  النهضويني  صوت 
مقرات  وتحولت  واملساجد،  الشوارع  قي 
تحريض  مقرات  إىل  فاعل  بفعل  العبادة 
دعوات  وألقيت  ووهايب،  إخواين  ديني 
والعلامنيني  الالئكيني  تجاه  واالغتيال  الفتل 
والشيوعيني وغريهم من خصوم الفكر الديني 
الصوت  وخفت  الظالمية...  والتوجهات 
الالئيك والعلامين، بل "اختبأ بعض العلامنيني 
األشاوس عن األنظار" أمام الزحف الظالمي، 
خاصة بعد صعود اإلخوان املسلمني يف مص 
التونسية  واندثرت"الجمعية  السلطة...  إىل 
من  عدد  أسسها  التي  الالئكية"  عن  للدفاع 
تتحصل  ومل   2008 سنة  واملثقفني  املناضلني 
وكان   ،2011 سبتمرب  يف  إال  التأشرية  عىل 

يرأسها عند تأسيسها األستاذ حامدي الردييس ومن بني مؤسسيها 
األعضاء صاحب هذا املقال واألستاذ عبد الجبار النصريي واألستاذة 
منية  واألستاذة  فليس  الصالح  محمد  واملناضل  جميع  بن  منية 
وغريهم...  الفرجاين  واألستاذ شيف  جراد  نايلة  واملناضلة  العابد 
وتراجع "الزخم " العلامين أمام الزحف الظالمي عىل ضوء اتهامات 
اإلسالم  عن  والخروج  بالكفر  للعلامنيني  والسلفيني  النهضويني 
ينبغي  وللحقيقة  االستعامري.  الغرب  مصالح  وخدمة  ومعاداته 
الدميقراطية  عىل  املحسوبني  املثقفني  أوساط  بعض  بأن  االعرتاف 
لعبت دورا سلبيا جدا وقدمت خدمة مجانية للظالميني، بسلوكها 
نهجا مهادنا للحركة االخوانية وللفكر الديني عموما... فربزت بل 
القائلة بإمكانية "تحديث اإلسالم" ورضورة الدمج  تركزت الفكرة 
بني اإلسالم والدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل غري ذلك من الرتهات 
املثقفني  من  عدد  لها  يرتاح  تقال،  والحقيقة  التي،  والنفاقات، 

ومتنوعة  كبرية  ونوافذ  أبوابا  تفتح  ألنها  املحرتفني  والسياسيني 
مباشة  بصفة  "الواقف"  تواجه  ال  التى  والتموقعات  لالنتهازية 
معه  والتعايش  "معاشته"  من  حتى  أو  "مجانبته"  من  متكن  بل 
ومشاركته  معه  التحالف  وحتى  بل  املتبادل"،  االحرتام  كنف  "يف 
رقم  نداء   / النهضة  ذلك يف حكومة  البالد، كام شاهدنا  يف حكم 
1 بقيادة الصيد ثم يف حكومة النهضة / نداء رقم 2 بإضافة وزير 
من حزب املسار املنتمي لليسار حتى تاريخ مشاركته للنهضة يف 
تغتنم  أن  املنطقي  من  انه   ..2016 أوت   26 بتاريخ  البالد  حكم 
النهضة تراجع الفكر الالئيك والعلامين وانكامش عدد من الوجوه 
وتنرش  املواقع  وتحتل  عاليا  صوتها  لرتفع  العلامنية  والشخصيات 
املؤسسات  جميع  يف  املتخلفة  الوهابية  وثقافتها  الظالمي  فكرها 
العمل  حد  إىل  لديهم  الجرأة  بلغت  حتى  االجتامعية..  والرشائح 
من أجل وضع مدرسة موازية تنرش تعليام خصوصيا ذي مرجعية 
املؤمن  املتدين  الشباب  من  أجياال  ينتج  أن  املفروض  من  دينية 
السفر  إىل  نفسانيا ودينيا  واملستعد  اإلسالمية  والرشيعة  بالخالفة 
إىل سوريا أو العراق أو غريها يف أية لحظة تحتاجها معركة الظالم 
هناك... وقد كشفت بعض األحداث مدى تغول 
الفكرالظالمي...عندما طرحت قضايا مثل قضية 
يف  املساواة  وقضية  املثليني  وقضية  املخدرات 
اإلرث بني األنثى والذكر، وحرية اختيار الزوج 
بالنسبة للمرأة التونسية بقطع النظر عن ديانة 
بالنسبة  بالضبط  الحال  هو  ما  )مثل  الزوج 
للذكر التونيس(...عندما طرحت هذه املواضيع، 
رأينا كيف أن حركة النهضة، "فسخت" الفصل 
الثاين من الدستور الذي يعرف الدولة التونسية 
الفصل  إال  تتذكر  ومل  مدنية"،  "دولة  أنها  عىل 
األول الذي يؤكد أن "تونس....دينها اإلسالم ".. 
ملواجهة  معها  والسلفيون  النهضة  ومتوقعت 
محاوالت إعادة النظر يف هذه القوانني املتخلفة 
وغري العادلة ومتسكت برضورة اإلبقاء عىل كل 
وانتصت  الديني..  باملعنى  "شعى"  هو  ما 
إىل  يستغرب-  ال  مأتاه  من  واليشء   – النهضة 
اإلرث  لقانون  تحوير  لكل  الرافضني  معسكر 
مجلة  يف  الوارد  الدميقراطي  وغري  العادل  غري 
–ملجرد  للذكر  مينح  والذي  الشخصية  األحوال 
األمر  كان  وإذا  األنثيني...  حظ  ذكرا-  كونه 
النهضوية  والقيادات  العنارص  من  متوقعا 
والسلفية، فإن ما يحز يف نفس كل مناضل هو 
أن هذا النهج الظالمي الرافض للحرية الفردية 
وللمساواة التامة بني النساء والذكور، نجده قد تفىش حتى لدى 
أصبح  انه  واليساريات.  اليساريني  واملناضالت  املناضلني  بعض 
عموما  الدميقراطية  وللحركة  لليسار  بالنسبة  جدا  الرضوري  من 
إحياء الفكر الالئيك، واتخاذ كل املبادرات وانتهاج كل السبل من 
أجل فرض تواجد الفكر الالئيك والقيم الثقافية والثقافة الاليكية 
والتجمعات  والكليات  واملعاهد  املدارس  ويف  املجتمع  يف  عموما 
التي تعددت  الثفافية والفكرية والشبابية والنسائية  والجمعيات 
يف الفرتة األخرية... ولعل من أوكد ما ينبغي اإلرساع به هو إحياء 
تشكل  حتى  تونس"  يف  الالئكية  عن  للدفاع  التونسية  "الجمعية 
الطاقات وتنظيم  الذي يسمح بتجميع  التاريخي والقانوين  اإلطار 
واملناضالت  املناضلني  مختلف  مع  العالقات  وربط  املبادرات 

املعنيني واملعنيات مبعركة الالئكية يف بالدنا..
* كاتب عام »الجمعية التونسية للدفاع عن الالئكية«

في ضرورة إحياء النضال 
من أجل الدولة العلمانية

بقلم : غسان بسباس                                   بقلم : صالح الزغيدي                                          

 الفكرة القائلة 
بإمكانية »تحديث 

اإلسالم« وضرورة 
الدمج بين اإلسالم 

والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان  

يرتاح لها عدد 
من المثقفين 

والسياسيين 
المحترفين ألنها 

تفتح أبوابا ونوافذ 
كبيرة ومتنوعة 

لالنتهازية

لقد سبق هذا الفتى عصره بقرنين!
الحداد عند حلوله بتونس فجر  الطاهر  العريب طه حسني  هذا ما وصف به عميد األدب 

االستقالل ؛ وبعد قراءته لكتاب »امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع«.
كان قلم الحداد متمرًدا عىل العقليات املنغلقة ، وكان رائدا يف النضال السيايس واالجتامعي، 

املتالزمني.
له عديد اإلسهامات يف الجرائد الصادرة يف تونس وكان سنة 1920 من بني مؤسيس الحزب 
الحر الدستوري  حيث وقع تكليفه بالدعاية واإلعالم.  دافع عن العامل ليؤسس مع محمد 
عيل الحامي جامعة عموم العملة التونسيني سنة 1924 ثم اصدر سنة 1927 كتاب »العامل 

التونسيون وظهور الحركة النقابية« للدفاع عن الطبقات االجتامعية الفقرية واملضطهدة.
يعترب أب الحركة اإلصالحية املعارصة يف تونس واملدافعة عن حريات وحقوق املرأة وتجىل 

ذلك من خالل كتابه امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع سنة 1930.
التي  الطرح،  الجريئة وجدية  باألفكار  كتاباته  فامتازت  املألوف،  أفكاره خروًجا عن  مثلت 
الثابتة،  الفتاوى  لبعض  منافية  بطريقة  بقراءتها  وقام  اإلسالمية  الرشيعة  عىل  فيها  انفتح 
انفتاحه عىل علم االجتامع وكيف يقوم باملزج بني االجتامع  وقارئ كتاباته يتبني له مدى 

واالقتصاد. أوليس هو القائل: »إذا ما أردنا أن ننال الرغائبا... فليس لنا غري 
العلوم مطالبا« )االعامل الكاملة املجلد الثالث(

حامة  أصيل   1935 ديسمرب   7  -  1899 ديسمرب   4 الحداد  الطاهر 
قابس بالجنوب التونيس ، واملتحصل عىل شهادة التطويع من جامعة 
، متت  التونسية  العليا  الحقوق  الزيتونة والدارس للحقوق مبدرسة 
مكافأته عىل أفكاره التنويرية باملضايقات من املستعمر الفرنيس اثر 
القيام بتجربته النقابية الرائدة، والتي زادت حدة عند صدور كتابه 
األول . إال أن املعاناة الحقيقية كانت اثر إصداره لكتاب »امرأتنا يف 
الرشيعة واملجتمع«، حيث وجد مجتمعا بشيوخه وطلبته وحكامه 
حقوقه  ابسط  من  ومنعه  تكفريه  إىل  األمر  بهم  ووصل  يلفظونه 

ودفعه  إىل العزلة لحني وفاته.
مجلة  صدور  خالل  من  تونس  استقالل  عند  إال  الحداد  ينصف  مل 
وأقرت  كتاباته  من  أحكامها  استلهمت  التي  الشخصية  األحوال 
السلطة السياسية آنذاك إعادة طبع »امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع » 

الذي ظل ممنوعا طيلة أكرث من عقدين.
وقع االعتداء عىل رضيحه  بطالء شاهدة قربه »شهيد الحق والواجب 

... املصلح االجتامعي الطاهر الحداد«، باللون األسود واقرتفه هذا الجرم يف حقه مجموعة 
من أنصار الفكر الظالمي مبقربة الجالز، وكان ذلك  يف 4 ماي 2012 .

هذا االعتداء حرك املجتمع املدين والسيايس وشكل صدمة للمدافعني عن مكتسبات املجتمع 
التونيس وانتكاسة ملا جاءت به الثورة التونسية. ومل يقف شيط االعتداءات عند هذا الحد، 
بل تواصل إىل يوم  8 فيفري 2015 ليتجىل الحقد عىل رموز التنوير واإلصالح بحامة قابس 
من خالل تحطيم التمثال التذكاري املخلد لذكرى رائد من رواد الحركة العاملية والوطنية 

والنسوية. 
يف هذا اإلطار تأيت رضورة إعادة نرش أعامل الطاهر الحداد التي وبعد مرور أكرث من 80 
سنة عن كتابتها نالحظ أنها الزالت تبحث عن اثر لها يف الوعي الجمعي لدى التونسيني. 
وكمساهمة من االتحاد العام التونيس للشغل يف نرش األفكار الحداثية والتقدمية ، واستجابة 
لدوره النضايل والتثقيفي ،أعيد طبع مؤلف: »األعامل الكاملة للطاهر الحداد«. والذي نتج 
عنه عودة إصدارات الطاهر الحداد للتداول من خالل طبعة أنيقة تجلب االنتباه وتتصدر 
إعادة  إىل   ، الصاعدة  األجيال  من  وخاصة  القارئ،  يغري  مبا  الكتب  بيع  محالت  واجهات 
التفريط فيها أمام غزو ثقايف آخر  التمعن فيها ونرش ثقافة أصبحنا نخاف عىل بالدنا من 
يهدد املكتسبات الحضارية للتونسيات والتونسيني، وصل به األمر إىل معالجة االختالف يف 

الرأي باالغتياالت السياسية. 
مل  ملرحلة  تونس  دخول  عن  أعلن  اإلرهايب  الدموي  التميش  هذا 
عىل  االعتداءات  من  يوم  يخلو  يكاد  ال  حيث  قبل  من  تشهدها 
املبدعني والفنانني واملثقفني يف مختلف املجاالت ليفسح املجال إىل 
تفجريات وأعامل تخريبية الهدف منها رضب كل متيش دميقراطي 

اجتامعي حدايث.
حاول االتحاد العام التونيس للشغل  الويف دوما اىل رواد الحركة 
التنويري  الفكر  أعداء  عىل  الهجمة  يرد  أن   ، والوطنية  النقابية 
الحداد حتى ال يغتال فكره بعد أن  بإعادة نرش فكر  والظالميني 
طالت االعتداءات شخص هذا النبي الغريب يف قومه ، يف حياته 
الدميقراطي  االنتقال  فرتة  مامته  ويف  الفرنيس،  االستعامر  فرتة 
وتأسيس الجمهورية الثانية التي تقوم عىل أفكار لطاملا دافع ونظر 

لها.
ضياء

عبد اللطيف حّداد    

أبرز  أحمد  أوالد  الصغرّي  محّمد  كان  سنوات،  مدى  عىل 
مالحقها  يف  وكتب  الشعب،  جريدة  »منارات«  أوقَد  من 

َ املراحل والَحَقبات: الثقافية عربرْ
وفــاًء حنيــناً .. لذكرى شاعــر ُمبيــن
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قبل اثنتيرْ عرشة سنة، وتحديدا يف غرّة مارس 2004، عىل 
أعمدة ملحق شقيق لهذا من هذه الصحيفة، ومع عودة 
لسنواٍت،  تََواَصَل  احتجاٍب  بعد  الصدور  إىل  امللحق  ذلك 
الً، وكان املرَسل إليه  كتََب الشاعر الراحل أوالد أحمد ُمرتسِّ
صديقه الناقد أحمد الحاذق الُعرف املرُشف عىل امللحق، 

كتََب الصغرّي إليه قائال:
لجريدة  الثقايف  امللحق  عودة  بخرب  كثريا  سعدُت  لقد   «
فكيف  االحتجاب،  من  سنوات  بعد  للصدور  الشعب 
أسمُح لنفيس مبُواصلَة استطابة كسيل حتّى ال يَنالني شُف 
من  رسائَل  يف   )...( املُلَحق؟  هذا  أعداد  أوىل  يف  الكتابة 
يَتَداَعى مثل أغصان  بأنرْ  لنفسه  املرُء  النوع، يسمح  هذا 
التداعي  ذلك  يلّم  أنرْ  أمل  عىل  للتّو  قطُعها  يَتمُّ  شجرٍة 
شتاَت الذكرياِت، سواًء منها األليمة، وما أكرثها أو األقّل 

أملاً وإيالماً وما أندرَها  ! » 
كَتََب شاعُر أزمنة تونس  إّن كّل الشعرية املتدفقة يف ما 

الكامن  الّس  عن  بنسبة  إالّ  تكشف  ال  وأنشد،  الحديثة 
َها للتعبري عن تََداعيه  وراء هذه الصورة الكثيفة التي تََخريَّ

الُحّر.
فالذي يبدو يل من َمشَهد كُومة األغصان الغّضة واملقطوعة 
وحاّسة  باألشياء  الرهافة  بالغ  إحساٌس  الشجرة،  من  للتّو 
قد  كان  زمٍن   .. نوعها  من  فريدة  التونيس  للزمن  إصغاء 
َهَجا أهلَه بكونهم »ُمجرَّد ُسّكان يَتفرّجون عىل الساعاِت 
عاممة  بني  فَرق  »ال  حيث  واألعوام«  واألشهِر  واألياِم 

وَخوَذة وال فرق بني احتالل ُمستقّل واستقالل ُمحتَّل«.
يتيمة  أو  َوحيدة  َمة  املُكوَّ لألغصان  تلك  تَُكنرْ صورتُه  ومل 
أخواٌت من منظومه  والفذاذة  الشعرية  لها يف  بل كانت 
أوالد  الصغرّي  يَلوح  جميعها  يف  سواء،  حدٍّ  عىل  ومنثوره 
أحمد مثل زاردشت الذي كان عليه أنرْ »يَسرَي كأنّه ظلٌّ ملا 

سيكون عليه يف آيت الزمان«.
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بعد وفاته األليمة وغيرْبِته الجسيمة، مل يُفارق الصغرّي أوالد 

أحمد أصدقاَءه وُمحبّيه وقارئيه طررْفَة عنيرْ ..
من  األول  العمود  جعل  يف  السبب  هو  ليس  ذلك  لكن 
أحمد.  أوالد  الصغرّي ويف  املدنية« ملحّمد وعن  »الجريدة 
ومعًنى  لفظاً  الشعب  جريدة  َمنارة  أنه  أوال  السبُب  إنا 
.. وَمنارة يف بطحاء محّمد عيل وكل بيوت فرحات حّشاد 
النقابية  املحلّيات  يف  التلييل  وأحمد  عاشور  وحبيب 
من  َمنارة   .. الجمهورية  تراب   َ َعربرْ الجهوية  واملركزيات 

واألشاء.  النواحي  كّل  من  وتتألأل   .. تَُرى  الجهات  كل 
وإنا السبُب ثانيا أنه املُبدُع واملُنشُئ والناظُم والصائُغ لـ 
»البيان النقايب العام« ذي الصوت املُدّوي والصيت الذائع. 
»البيان  بـ  العمود  هذا  نَِسَم  أنرْ  الُجُحود  من  وسيكون 
.. وال نأخذ اإلذَن من صاحِبه الذي مازال يُنِشد  النقايب« 

فينا: 
»نقايّب 

وُمعرتُِف 
وُمنضبُط 
وُمختلُِف 

ونور الفجر يَغمرين
وهذا الليُل ُمنِصُف » 
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كانت البياناُت العامة، يف الغالب، نُصوصاً كُلية تستجمع 
مع عباراتها املُنتََقاِة وَمعانيها املُصطََفاِة، أعمَق الُخالصاِت 
.. تلك التي تكون الروُح ُمبتداها وُمنتهاها، سواًء أكانت 
روَح جيٍل أم شعٍب أم أّمة أم روَح جزٍء من الكوكب ورمبا 

الكوكب كلّه .. أم روَح شاعر بتاممه وكامله ! 
وَمن يُنكررْ التنويَع األخري يف ُخالصات الروح التي تُلّخُصها 
الراحل يف  الشاعَر  يَقرأ  أنرْ  من  أكرثَ  عليه  ليس  البيانات، 
بيانه النقايب العام الذي أنشأه سنة 1985 .. أو يقرأه يف 
بيانه اآلخر الذي كَتَبَه يوم 7 نوفمرب 2005 ونرََشَه بجريدة 
»بيان  عنوان  تحت  نفسه  الشهر  من   11 يوم  املوقف 

الشاعر أوالد أحمد« وتَوََّجه بالقول: 

»بالٌد تُحاوُل 
َر استطاعتها-  -قَدرْ

أنرْ تَزوَل من الخارطة 
وأنرْ ال يكون لها من غٍد 

غري أيّامها الفارطة«
أو أنرْ يَقرأه يف نشيده الوطني »نُحّب البالد« الذي أبَهَر 
فرط  وِمن   .. عرفات  يارس  الراحَل  الفلسطيني  الزعيَم 
اتفاقيات  بعد  عودته  طريق  يف  -وهو  كان  به،  إعجابه 
اتخاذه  يف  يُفّكر  الغربية-  الضفة  إىل  تونس  من  أوسلو 
كان  الذي  املقطع  والسيّام  فلسطني  لدولة  رسميا  نشيدا 

يُرّدُده:
»ولو شّدونا كام شّدونا 

ولو قَتّلونا كام قتّلونا
لَُعدنا ُغزاًة لهذا البلد

نُحّب البالد كام ال يُحّب البالَد أحد«.
]4[

والخيال  الجامل  هذا  يف  نّصا  يُدرك  أنرْ  شاعٍر  بِوسع  هل 
.. ووطنا مبثل هذا االمتداد من تونس إىل فلسطني طردا 

وعكسا ؟
عىل ما يف الشعر من املُمكنات، 

وعىل ما يف النّص من ذاكرة الكلامت، 
فإّن الجواُب هو يقينا وقطعا متعلّق بشاعر ُمفرٍَد واحٍد 

هو محمد الصغرّي أوالد أحمد.
لروحـه ســــــالم اآلزال واآلبـــــاد !   

      البيان النقابي      

األعمال الكاملة  لرائد الفكر التنويري والحداثي بتونس  الطاهر الحداد :

كمال عبد اللطيفلقد سبق هذا الفتى عصره بقرنين!
جوهٍر عميق وَبهّي .. 

للفعل االجتماعي النقّي

َغيََّب  أسابيع،  ثالثة  من  أكرث  منذ 
ريعان  يف  ورُجال  فّذا  ُمناضالً  املوُت 
النقايب  النضال  ساحاُت  َعرَفَترْه  العمر 
تطاوين  جهة  يف  والسيايس  والحقوقي 
بسواء،  سواًء  وبعدها  الثورة  قبل 
يف  القدم  كرة  مالعُب  باملِثرْل  وَعرَفَترْه 
يف  أملعيّا  العباً  الرشقي  الجنوب  ربوع 
ِعه  ِبوسرْ ما  فعَل  اً  وُمسريِّ املكان  اتحاد 
موته  قبيرْل  رآه  حتّى  بفريقه  لالرتقاء 
يف كوكبة نوادي الرابطة املحرتفة األوىل 
غيابه  عىل  املأسوف  إنه  القدم:  لكرة 
الجسيم املرحوم كامل  األليم وفقدانه 

عبد اللطيف.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A?source=feed_text&story_id=10207840154695421
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  بقلم يسرى فراوس                                           

يف  والعقل  النقل  ثنائية  هو  واملتحّول  الثابت  يف  أدونيس  نرباس  كان  لنئ 
األدب والثقافة العربية، فإن استعاريت للعبارتني تُجرّدهام متاما من ثقل تلك 
صفّيا  لغويا  نقال  بالتايل  استعاملهام  ويكون  حملها  من  وتخّففهام  الثنائية 
بهدف النبش يف تفاعل الحركة النسوية مع التقلبات السياسية واالجتامعية 
واالقتصادية التي تهّز تونس بعد ثورة شعبية أقامت الدنيا ومل تقعدها. هل 
ظلّت الحركة النسوية التونسية وفية لألسس النظرية التي انبنت عليها؟ أي 
أدوات استعملت لتكتسب إشعاعها وألقها عىل املستوى الوطني والدوليثم 
كيف تفاعلت هذه الحركة مع تقلّبات تونس منذ 2011 وهل كان تفاعلها 
لتلك  الرسيع  النسق  أن  أم  أثرها  وتدعيم  مواردها  لتجديد  سبيال  ذاك 

التحوالت قد بعرث خطى الحامم؟ تلك هي املسألة.
استقاللية  حول  التونسية-شهادة  النسوية  »الحركة  كتابها  يف  غاني  عزة  تقول 
الحركة  تاريخ  إىل  التطرق  نريد  »عندما   )1979-1989( النساء  حركة  وتعددية 
النسوية يف تونس تواجهنا بديهة موجعة: ال يوجد للحركة خطاب حول نفسها«.

فاألدبيات النسوية التي تشّخص وتحلّل وتؤّرخ لهذه الحركة عىل غاية من الندرة 
ونقد  بتفكيك  لنا  تسمح  قد  التي  التونسية  السياسية  األدبيات  عكس  عىل  وذلك 

خطاب ومامرسة أصحابها حسب السياقات واملتغريات التي يتعاملون معها1.
لتجاوز هذه املعضلةخرّيت أن يكون مقايل هذا وبعيدا عن 
والقراءة  الشخصية  الشهادة  من  مزيجا  التاريخي،  النبش 
من  جرعة  مع  إليها  أنتمي  التي  النسوية  للحركة  الذاتية 
التجرّد ومحاولة ألخذ املسافة الرضورية حتى أتقىّص ما ترَكّز 
تقاليد  ومن  فكرية  ثوابت  من  التونسية  النسوية  الحركة  يف 
راسخة يف العمل واقرأ تحّوالتها والتحديات املطروحة عليها 

يف خضم ما يحدث. 
استنادا إىل هذه املنطلقات، يسعني أن أالحظ مترتس الحركة 
النسوية التونسية مببادئها وقيمها التأسيسية فرؤيتها الفكرية 
واضحة صافية وهو ما مّكنها من تحقيق جملة من املكتسبات 
بينام  االنتقالية.  املرحلة  خالل  التونسيات  للنساء  الجديدة 
واقتصاديا  سياسيا  مشهدا  سنوات  خمس  منذ  تونس  تعرف 
معّقدا ومتحرّكا بحيث مل تتمكن الحركة النسوية من مسايرته 
االستبداد  منظومة  مع  فيها  تعاملت  التي  الجاهزية  بذات 

والثورة التونسية.
يف الثابت يف الحركة النسوية التونسية، 

لعلّه ما من خالف حول متّسك هذه الحركة بقيمها التأسيسية املتمثلة يف االستقاللية 
السياسية والتعددية واحرتام حقوق اإلنسان والعلامنية والتضامن إال أن العمل وفق 

تلك املبادئ قد تأثر نسبيا باملناخ السيايس العام الذي تعرفه تونس. 
تنطوي أرضية نادي الطاهر الحداد لسنة1978وكذلك الوثائق التأسيسية للجمعيات 
بالنسبة  تعني  فاالستقاللية  مداها  وتوّضح  املبادئ  هذه  2عىل  التونسية  النسوية 
بقية  وكذلك  السياسية  السلطة  عن  تاّمة  استقاللية  التونسية  النسوية  للحركة 
األحزاب السياسية مبا فيها األقربني أي تلك التي تحمل فكرا دميقراطيا ونفسا تقدميا. 
ورغم أن مبدأ االستقاللية قد جعل الحركة النسوية يف مرمى الجميع سلطة ومعارضة 

فإن الناظر إىل املسار النضايل لها يالحظ رسوخ هذا املبدأ إىل اليوم. 
تّم تبني هذا النهج يف العمل النسوي إلحداث التاميز مع »النسوية الرسمية« إن 
صّح التعبري والتي وظّفها النظام البورقيبي ومن بعده النوفمربي فيام وظّفه لتحجيم 
املطالبة باملساواة التامة واإلبقاء عىل املنظومة السائدة بتقديس وتقنني التوزيع غري 
العادل لألدوار داخل العائلة وتضييق العمل السيايس للنساء خارج دائرة الدعاية 

للنظام القائم والزعيم القائد. 
الهيكيل  االستقالل  يف  النسوية  املنظامت  خيار  اليسارية  الحركات  تستسغ  مل  ولنئ 
والسيايس عنها بل وذهبت حّد اعتبارها »احتياطي الفاشية« فإن ذلك النهج اكسب 
مّكنتها  حيث   2011 ثورة  بعد  خاصة  الحرية  من  أوسع  هامشا  النسوية  الحركة 
استقالليتها من التفاعل بنفس املسافة مع كافة األطراف التي وصلت إىل الحكمبام 
يف ذلك تلك القريبة منها فكريا ولعّل متوقع الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات 
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الحكم  يف  السابق  النظام  رموز  عىل  اإلبقاء  ضّد  والثانية  األوىل  القصبة  حراك  يف 
بلعيد  شكري  الزعيم  اغتيال  بعد  اإلنقاذ  جبهة  يف  ومشاركتها  الثورة  بعد  مباشة 
املتخاذل  اليسار  ملوقف  مؤّخرا  الالذع  ونقدها   )2013 )خريف  منها  انسحابها  ثم 
الدالئل عىل أهمية  أفريل 2016 لهي بعض  املواريث يف  من مبادرة تعديل نظام 
وضغط  اقرتاح  كقّوة  موقعها  ووضوح  السياسية  االستقاللية  بخط  وفاعليةمتّسكها 

عىل كافة األطراف.
فيام  تعني  والتي  التعددية  قيمة  عىل  كذلك  تأسيسها  منذ  النسوية  الحركة  تقوم 
باستثناء  املبدأ،  هذا  وفق  الحركة.  ملناضالت  السياسية  التوجهات  تعددية  تعنيه 
املنخرطات يف حزب التجمع الدميقراطي سابقاواإلسالميات اللوايت بفعل انضباطهن 
الحزيب وتوّجهاتهن الفكرية والسياسية ال يتقاسمن مرشوع املساواة مع النسويات، 
وأهدافها.  الحركة  مببادئ  املؤمنات  كل  النسوية  املنظامت  تستوعب  أن  ميكن 
النسوية وأثرى  الحركة  بتثبيت استقاللية  السياسية  التعّدد يف املشارب  سمح هذا 
قناعتهن  وفق  للتحرك  ملناضالتها  أوسع  حرية  أعطى  كام  وتحرّكاتها  أطروحاتها 

السياسية واإليديولوجية خارج إطار الجمعيات النسوية.
ال شّك أن مبدأ التعددية قد سمح للمنظامت النسوية بأن تكون فضاء رحبا للنقاش 
الدميقراطي وأغناها بذلك عن ضغوط العمل الحزيب من انضباط ووالء غري أن هذا 
املبدأ يحمل حدوده يف طيّاته حيث كثريا ما صبغ مواقف 
خاصة  الرهانات  من  عدد  إزاء  بالضبابية  النسوية  الحركة 

السياسية ولنا يف ذلك مثال واضح قبل الثورة وبعدها.
قبل الثورة، تحديدا خاللسنة 2005، أطلقت أطياف سياسية 
السياسية  املعارضة  مكونات  أهم  من  متعددة  وحقوقية 
هيئة«18أكتوبرللحقوق  الساحة  عىل  املوجودة  التونسية 
ويف  تونس  يف  مسبوقة  غري  يتعتربتجربة  الت  والحريات« 
املنطقة العربية حيث ضّمت إسالميني وليرباليني وشيوعيني 
وقوميني وشخصيات مستقلّة من الحقوقيني طالبوا بإطالق 

الحريات3. 
وإن تتفق بعض مطالب حركة 18 أكتوبر مع بعض مطالب 
لقاء  اليساريني باإلسالميني بدا  النسوية فإن اجتامع  الحركة 
مضادا للطبيعة بالنسبة للنسويات فخرّينلذلك عدم االنخراط 
وجوه  ساندته  التعددية  ملبدأ  ولكنوتجسيدا  فيه  الرسمي 
للنساء  التونسية  الجمعية  مؤّسسات  من  عديدة  نسوية 

الدميقراطيات.
املدنية  الحريات  أفق  باتساع  إذ  التعددية  مبدأ  تناقضات  تنجل  مل  الثورة  بعد 
املمنوعة يف  التنظيامت  السياسية واكتسبت  التنظيامت  والسياسية تشّكلت عديد 
عهد الديكتاتورية صبغتها القانونية واحرتاما ملبدأي االستقاللية والتعددية مل تساند 
أو  التأسييس سنة 2011  املجلس  انتخابات  أي طرف سواء يف  النسوية  الجمعيات 
كذلك يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية التي جرت يف 2014. غري أن ذلك مل مينع 
الحكومات  املناصب يف  بعض  تقلّد  من  النسوية  الحركة  سياسية هامة يف  وجوها 
املتعاقبة كام مل مينع أخريات من االلتحاق بعدد من األحزاب السياسية مبا جعل 
الرأي  من  جزء  وحّمل  بل  واضح  غري  والسلطة  النسوية  الجمعيات  بني  التاّمس 

العامالنسويات وزر األخطاء السياسية ألحزابهم وحكوماتهم.
يف عالقة مببادئ العلامنية وحقوق اإلنسان، ظلّت الحركة النسوية ثابتة رغم الهزّات 
التي عرفتها تونس بعد عودة اإلسالميني وصعودهم إىل سّدة الحكم وإثارتهم للنقاش 
القديم الجديد حول الهوية ومحاوالتهم املتواصلة لتغيري نط املجتمع والذي اتخذ 
إىل  الدعوة  النهضة  من  كثرية  وجوه  تبّنت  حيث  الدستور  صياغة  مسار  يف  أوَجُه 
التنصيص عىل الرشيعة كمصدر للترشيع وحاولوا يف املسوّدة األوىل للدستور مترير 
مفهوم التكامل بديال عن املساواة كام سعوا إىل فرض تراجع الدولة التونسية عن 
مصادقتها عىل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة ورغم حمالت التشويه 
نحو فصل  الدفع  النسوية ومتاسكها يف  الحركة  فإن شاسة  النسويات  التي طالت 
الدين عن الدولة ومتّسكها بوضعيّة القوانني وبكونية حقوق اإلنسان وحقوق النساء 
كجزء ال يتجزأ منها جعل اإلسالميني يرتاجعون عن جموحهم ذاك وتم إقرار املساواة 

يف الفصل 21 من دستور 27 جانفي 2014.  
يف التضامن مع النساء ضحايا العنف والتمييز والنساء املناضالت من اجل التحرر 
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الوطني يف سبيل دحر االحتالل وكذلك أولئك اللوايت تواجهن اإلرهاب،
 تعمل الحركة النسوية التونسية سواء من خالل مراكز استقبال ضحايا العنف يف 
تونس أو كذلك عرب نشاطها يف الشبكات النسوية والحقوقية اإلقليمية والدولية عىل 
كس جدار الصمت وإعالء صوت الناجيات من العنف والحرب. غري أنه ومنذ 2011 
من الواضح أن العمل الفعيل للحركة النسوية من أجل تلك القضايا العادلة ومن 
أجل تقوية الحركة النسوية املغاربية والعربية قد بدأ يعرف نوعا من الفتور بفعل 
االنغامس يف الواقع املحيل. وباستثناء تسجيل املواقف عرب البيانات ورسائل التضامن 
مل نعد نشهد تحركات ميدانية خاصة عىل املستوى اإلقليمي والدويل ملنارصة النساء 

ضحايا االحتالل واإلرهاب واالقتتال كام يف فلسطني وسوريا والعراق وليبيا.
الثابت يف مستوى املبادئ ال يقّل أهمية عن الثابت يف مستوى اسرتاتيجيات وآليات 
حول  نضالها  النسوية  الحركة  تواصل  أن  والرضوري  املهم  من  كان  ولنئ  التحرك 
املساواة التامة والفعلية بدون مساومة أو تحفظ أو تقييد ويف كل املجاالت سواء 
املدنية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية وأن يظّل صوتها عاليا 
من أجل تحقيق ذلك فال شك أنه من املهم أن تعّمق الحركة النسوية أدوات عملها 
حول تلك القضايا وأن تطورها بالنظر إىل الرهانات الجديدة خاصة تجّدد الخارطة 
جدد  فاعلني  بربوز  املدين  املشهد  وترشذم  االجتامعية  األزمة  واستفحال  السياسية 

عىل الساحة.
منذ انبعاثها، اختارت الحركة النسوية يف تونس أن تعدد مناهج تدخلها وعىل الرغم 
من وصمها بالحركة النخبوية إال أن ذلك مل يثنها عن الرتكيز عىل النضال الفكري 
الكتابة وقد  الحوار وورشات  ولقاءات  التفكري  النقاش وندوات  من خالل ورشات 
طرقت بذلك أبوابا كانت موصدة قبلها ومنها توزيع األدوار داخل األرسة والحقوق 
الجنسية للنساء وتوزيع املواريث والتحرش الجنيس والعنف ضد النساء فأخرجت 
فريدة  حالة  النسوية  الحركة  ما جعل  وهو  املمنوعات  من حجب  العناوين  تلك 
من نوعها يف محيطها العريب اإلسالمي فضال عام أفرزتهتلك اللقاءات من مبادرات 
املغاربية  الشبكات  لعدد من  كبعثها  والدويل  اإلقليمي  املستوى  تحرّك هامة عىل 
والعربية كام أن اإلصدارات النسوية غزيرة يف مجاالت مختلفة منها الفني األديب 

ومنها العلمي والبحثي مام أثرى الساحة الثقافية والعلمية يف تونس واملنطقة.
االلتصاقبالنساء  قنوات  إبداع  من  النسوية  املنظامت  النخبوية  تهمة  متنع  ومل 
الجمعية  بعثته  الذي  العنف  ضحايا  النساء  استقبال  مركز  شّكل  وهمومهنإذ  

للنساء  التسعينات التونسية  خالل  الدميقراطيات 
فضاء لكس جدار الصمت حول 
العنف الخصويص املسلّط عىل 

وكذلك  بالضحايا  التعّهد  مجال  يف  هامة  لخربة  الجمعية  لتكوين  ورافدا  النساء 
القانوين والسيايس  لصياغة وتبويب عناوين نضالها يف هذا املجال عىل املستوى 
كام سمح مركز تناصف الستقبال النساء ضحايا العنف االقتصادي والذي بعثته 
هامة حول  دراسات  بلورة  من  التنمية  للبحث حول  التونسيات  النساء  جمعية 
الوضع االقتصادي للنساء وفضح ظاهرة تفقريهن. يتم اليوم استنساخ التجربتني يف 
بلدان مغاربية وإفريقية وهو ما سمح بتعميمهام كنامذج ناجحة لتغيري العقليات 

والسياسات وفهم ظاهرة العنف املسلّط عىل النساء يف أبعاده املختلفة.
كذلك انخرطت الحركة النسوية التونسية يف النضال الدميقراطي بصفة عاّمة رغم 
القمع وتضييق األنشطة ومالحقة املناضالت وتجميد األرصدة.منذ سنوات رفعت 
الجمعيات النسوية شعارا واضحا اعتربت فيه أنه ال دميقراطية بدون حقوق نساء 
وال حقوق للنساء بدون دميقراطية. انطالقا من هذا الشعار، مل تتواَن النسويات 
يف الوقوف إىل جانب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان لتكشف عن وحشية النظام 
عرب بياناتها وتقاريرها وكذلك انخراط ناشطاتها يف مختلف لجان مساندة معاريض 
املجموعات  لعمل  مقرّاتها  بل وسّخرت  ونقابيني  النظام من سياسيني وصحفيني 
املمنوعة وأحيانا إلرضابات الجوعكام قامت مبعاضدة التحركات االجتامعية التي 

اسقطت زيف السلم االجتامعية الواهية من ذلك أنالجمعية 
الحوض  انتفاضة  ساندت  قد  الدميقراطيات  للنساء  التونسية 
محامياتها  مسّخرة   2008 جانفي  يف  اندلعت  التي  املنجمي 
والتنكيل  السجن  نالهم  الذين  الحراك  قادة  عن  الدفاع  يف 
الشعب  انتفاضة  خالل  فعله  عىل  دأبت  ما  وهو  والتجويع 

التونيس يف 2011.
غري أن املتأّمل يف أنشطة الحركة النسوية اليوم يالحظ انحسار 
مجال نضالها يف العمل القانوين عىل حساب قضايا أخرى كام 
له أن يسّجل ضعف أدوات تواصلها وعدم تجّدد طاقتها مقارنة 

بجمعيات نشأت بعد 2011. 
التهديدات  إىل  الترشيعي  الجانب  الرتكيز عىل  يُعزى هذا  قد 
وقد  املكتسبة  لحقوقها  بالنسبة  التونسية  املرأة  عرفتها  التي 
يكون مرّده أيضا تأثر الحركة النسوية بسياق مرحلة االنتقال 
الدستوري  اإلصالح  مسار  يف  تلخيصها  تّم  التي  الدميقراطي 
النموذج  لتغيري  اليوم دون محاوالت جدية  والقانوين إىل حّد 

التنموي واالقتصادي عىل أهميته وصبغته امللّحة.
لكن الرتكيز عىل اإلصالح الترشيعي عىل أهميته، نظرا للدورالذي لعبته القوانني يف 
تونس منذ االستقالل من أجل تغيري املجتمع وتحديثه وتطوير العقليات، ال يجب 
أن يحجب بقية االستحقاقات ومنها االستحقاق السيايس إذ كيف نفّس مثال غياب 
أعرق املنظامت النسوية عن مسار الحوار الوطني والذي كان يفرتض أن يتضمن 

أجندة واضحة يف عالقة بحقوق النساء؟
تشّكل  إعادة  بعد  خاصة  التهديدات  عديد  التونسية  بالتجربة  تحدق  اليوم، 
الحكم  يف  السابق  النظام  بقايا  مع  اإلسالميني  التقاء  عرب  السياسية  الخارطة 
مثنها  مصطنعة  وطنية  بوحدة  لإليهام  اإلرهاب  خطر  الطرفني  واستغالل 
األساسية  والحريات  اإلنسان  وحقوق  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  حول  املساومة 
مطلب  عن  للتنازل  األمني  والوضع  الثورة  باستحقاقات  واملزايدة  عموما 

كشف  عرب  واستبداد  فساد  من  املايض  تركة  لحقيقة تصفية  ا
واملحاسبةوال أدّل عىل ذلك من املواقف املشرتكة 

الجمهورية يف صيف   رئاسة  اقرتحته  الذي  االقتصادية  املصالحة  قانون  بخصوص 
فأين الحركة النسوية2015 من هذه املتغريات؟

أمام هذه التهديدات، ال نرى اليوم متوقعا سياسيا للحركة النسوية يوّضح موقفها 
من هذه امللفات الحارقة كام نشهد تقلّص عملها امليداين خاصة يف منارصة قضايا 

العدالة االجتامعية.
يف األثناء تغزو قوى الرّدة املجال االجتامعي عرب أدوات مختلفة غري العمل السيايس 
يف  2011واسترشت  بعد  تأسست  خدماتية  نسائية  منظامت  خالل  من  وأساسا 
الجهات الداخلية للبالد لتلبي االحتياجات اآلنية للنساء من ذلك اإلعانات املادية 
ل«النهضة  املجتمع  وإعداد  أيديولوجيتها  لتسيب  االقتصادي  الوضع  مستغلة 

اإلسالمية املنشودة« والتي متّر حسب أدبياتهم عرب النساء.
يعاضد مجهود تلك املنظامت قنوات إعالمية وصحافة إلكرتونية بل وجيش من 
نشطاء املواقع االجتامعية يسّوقون لخطاب رجعي يخرتق املجتمع يف غفلة من 

املنظامت النسوية التونسية.
االنتباه  لفت  باب  ومن  ناحية  من  التشخيص  باب  من  املالحظات  هذه  نسوق 
يف  أهم  دورا  ستلعب  فإنها  حارضا  اكلها  تُأٍت  مل  وإن  التي  التحّوالت  هذه  إىل 
أنها  خاصة  مستقبال  املجتمعية  الخارطة  توزيع  إعادة 
تحظى بغطاء سيايس هام بعد أن نرشت سمية الغنويش 
مقاال منذ أسابيع تدعو فيه إىل تأسييس الحركة النسوية 

اإلسالمية يف تونس4. 
مقاربتها  وضوح  بفضل  التونسية  النسوية  الحركة  إن 
وحّسها النضايل العايل ومرشوعيتها التاريخية قد حققت 
بإقرار  خاصة   2011 منذ  بها  يستهان  ال  مكتسبات 
املساواة  مبدأ  ودسرتة  االنتخايب  القانون  يف  التناصف 
أشكال  كافة  عىل  القضاء  اتفاقية  عن  التحفظ  ورفع 
التمييز ضد املرأة كام أنها نجحت يف التعبئة املجتمعية 
نواح  يف  قّصت  أنها  إال  الرجعية،  للمشاريع  للتصدي 
عّدة منها الحفاظ عىل انصهارها يف النضال الدميقراطي 
والدويل  واإلقليمي  الوطني  املستوى  عىل  واالجتامعي 
كام أنها قّصت يف البحث يف توسيع دائرة عملها خاصة 
داخل الجهات ومل تنجح يف استثامر مناخ الحرية الحذر 
االجتامعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  أدوات  باستعامل 
اليقظة املدنية املتواصلة حتى ال تنحرف  اليوم أكرث ماّم مىض إىل  وهي مدعّوة 
تونس عن مسارها وتعود لزمن الدكتاتورية وهو ما يعني تقوية قدراتها يف مجال 
رصد وتوثيق االنتهاكات والتقايض االسرتاتيجي كام أنها مدعّوة إىل تجديد كوادرها 
تحقيق  اليوم  وبإمكانها  تدّخلها  وسائل  تجديد  يف  يساهم  ذلك  لعّل  وطاقاتها 
انتشار خطابها من خالل توطيد شاكاتها بالجمعيات النسائية العاملة بالجهات 
عرب عملية تعلّم أفقية ومتبادلة تسمح لها بالتحّول إىل بيت خربة حقيقية لفائدة 

املنظامت الناشئة والتي مل ينخرها خطر األسلمة اإليديولوجية والفكرية.

http://arabi21.com/  4
story/882343/%D9%85%D9%86-
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من صفة »النيزك« 
إلى وكالة لألسفار!

بقلم : ضياء تقتق 
اتسمت الساحة التونسية قبل »االنفجار االجتامعي« ذات شتاء 2010 
اسم  عليه  يطلق  ما  أو  واملنظامت...  الجمعيات  من  بقسمني   2011  -

املجتمع املدين..
القسم األول أقامر »صورية« تسبح يف فلك الطغمة السياسية الحاكمة... 

نوفمربية اللون.
باختالف  خطورتها  درجة  تختلف  »نيازك«  من  قليل  فنزر  الثاين  أما 
أحجامها عىل هذا النظام الذي حاول تطويعها وتعامل معها بالتضييق 
املحاكامت  وعانت  األساسية  حقوقها  من  وحرمانها  أنشطتها  عىل 

والتشويهات .
تحول املشهد بسعة جنونية ليضيف إىل الصورة مكونات أخرى... 

جمعيات ما بعد نوفمربية ... خريية دعوية إسالمية متخفية وراء التنمية 
خاضعة  غري  بتمويالت  املجتمع  أخونة  عىل  تعمل  الرشعية...  بالرقية 

لرقابة الدولة.
تقابلها طفرة يف الجمعيات واملنظامت التي فتحت مصاعيها أمام ناشطني 
وجدوا أنفسهم يتذوقون من مختلف املطابخ السياسية العاملية... كذلك 

دون متابعة ويف غياب املرشوع الوطني .
لست ممن يطلق النكات لكني اذكر أن صديقا مّر باملقهى الذي أطالع 
عن  سألته  فلام  فيها...  افتقدته  ألشهر  متغيبا  وكان  صحيفتي...  فيه 
سبب هذا الغياب وهل أن ذلك يرجع إىل الهجرة أو الزواج أو الدراسة 

بالخارج...
أجابني بأنه عىل حالته لكنه أصبح ناشطا يف املجتمع املدين !!

تحول النيزك الذي كان يقلق راحة النظام إىل مشرتك يف وكالة أسفار.
يخوضها  مازال  التي  النضاالت  حقيقة  يعكس  ال  املشهد  هذا  رمبا 
والنسوية...  والنقابية  الحقوقية  واملنظامت  الجمعيات  يف  الناشطون 
لوالها ملا توصلت تونس إىل اسرتداد أنفاسها بدستور مدين يكفل الحقوق 
أوىل...  االنتخابية كخطوة  وإنجاح محطاتها  والفردية  العامة  والحريات 
االجتامعية... عىل درب من سقوا  العدالة  قوامها  عىل درب دميقراطية 

تراب تونس بالدم عندما اغتالتهم قوى الردة !

شابات وشباب كُرث، مبدعات وُمبدعون يف شتى 
واجبهم  آداء  عن  مستقيلني  يكونوا  مل  الفنون 
كّل  يف  وُمميّزا  حركيا  حضورهم  وكان  النضايل 
التحركات النضاليّة التي سبقت حدث 14 جانفي 

211 والتي تلته.
املّدب من  الشاب عدنان  السيناميئ  الفقيد  كان 
الدكتاتورية  ضّد  ناضلت  التي  الشبابيّة  الرموز 
من موقع الفنان امللتزم بقضايا الشعب والوطن، 
ملحمة  خالل  الكربى  املحطات  يف  حارضا  وكان 
بالعمل  التزامه  وواصل  ديسمرب14- جانفي.   17
يدافع  نضاليّة  أداة  السيناميئ  الفن  جعل  عىل 
بها  يؤمن  التي  اإلنسانية  القيم  عىل  خاللها  من 
إىل آخر يوم يف حياته حني كان يعّد تظاهرة يف 

مسقط رأسه حامم األغزاز.
املشرتك  عن  إبداعيا  يدافع  عدنان  وسيظل 
الوطني ألنّه تحّول إىل أيقونة ورمز لدى الشباب 
يف  بحّقه  واملتمّسك  حقيقي  تغيري  إىل  املتطلّع 

الحرية، واملرتبط بهموم الناس ومشاغلهم.
"الجريدة املدنيّة" تعترب أّن هذه التجارب املُميّزة 
تستحق االحتفاء، وسيبقى عدنان حيا يف قلوب 
إبداعية  تجارب  معه  خاضوا  ومن  عرفوه  من 

ونضاليّة ستخلّد حضوره.

عدنان المّدب الزال يدافع 
إبداعيا عن المشترك الوطني

   نوافذ    

http://femmesdemocrates.org.tn/nos-principes-atfd/
http://femmesdemocrates.org.tn/nos-principes-atfd/
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=24988
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في انتظار موعد انتخابّي جديد
أّيها الساهون عّنا!!

ووفائهم  املُفّقرين  أجل  من  ونضالهم  للضعفاء  وانتصارهم  للفقراء  حبّهم  عن  حّدثونا  الّصَور.  والتقطوا  إلينا  خرجوا  جميُعهم 
.) للشهداء. وقالوا أنّنا سنعرف يف عهدهم الرّخاء و"أن ال ظلم بعد اليوم" )عىل حّد شعار الدكتاتور الذي كِذَب ثّم هربرْ

برامجهم كانت بقيمة الورق )الذي طُبَع عليه( وخطاباتهم تنتهي عند حدود البّث وال صدى. من اِنتص اِنقلب، ومن ُهزَِم تعلَّل 
! بأنُّه ملرْ يُنرْتََخبرْ

***
نحن مل ندخل الُغرف املُغلقة التي تصنُع الحّكام والخاّصَة والحاشية لكّننا شاهدناهم عىل التلفزيون بُعيون الكادحني وقرأنا ما قالوا 

ذبًة، وقد أكرثوا من استغبائنا واإلكثار من التشديد عىل اإلعراب ليبدو كالمهم فصيحا وواثقا. ذبًة كِ كِ
تعلمنا قبل أن يُدركوا وخربنا قبل أن يُجّربوا، من بطحاء محمد عيل إىل رمل عىل الحدود وشجر كثري يف الشامل وبؤس يف كّل مكان 

وإرادة يف كّل حني، وكّنا مع الناس عقودا.
وإنّنا نفّس أحاجي السياسة قبل بيان الحكومة ونحزم األمر دفاعا عن الشّغالني واملهّمشني واملظلومني يف كّل شرب.

***
الخطاب االنتخايب، كان انتخابويا رصفًا ومل تُعلن أّي حكومة إرادتها الواضحة والصادقة لتعديل نظام الُحكم وأن تكون حاكمة 

ُمنتصًة للموقف الوطني، وغري خاضعة للوبيّات الفساد ولـ"اإلشارات الربّانيّة" واالستهالك "الحزبوي".
برْ أحدا يومها وقُلنا ننتظررْ علّنا نجد لألقوال أفعاال، وسرتنا شّكنا ما أمكن حتى ال يُقال أنّنا أهُل عدٍم وإقصاء ورفض غري  مل نكذِّ

مسؤول. 
جّربوا حكومات بكّل لوٍن، وجّربوا الوزراء. و يف الجملة الواحدة، يقولون أنّهم نجحوا وأنهم فشلوا. ويقولون أنّهم السبب وأّن 
الشعب هو املتسبّب، يف الهمسة الواحدة. وأحيانا يحاولون القول أن ال سبب، وإن هو إال قضاء وقدر. بل إنّهم ينطقون كلامت 

اليسار بصوت اليمني، وكالم اليسار من الُكتب املقّدسة والفتاوى ومن خلف أللحي السلفية ورابطات العنق اليمينية.
كيف نقرأ نّصكم؟ 

***
وكيف يُنصت الناس إىل خطابكم وأنتم تُخيطون القانون االنتخايب الجديد بصور أهلكم وحلفائكم ومصالحكم ولجانكم الحزبية 

وعسسكم.
أنتم تجهزون قامئات الفائزين واملهزومني وآكيل الفتات االنتخايب، وتصنعون دميقراطية معلّبة ومسبقة الصنع عىل القياس.

ال تقولوا أنّه فّن السياسة، لقد سئمنا. وال تقولوا أنّها "لعبة الدميقراطية"، فهذا املَهرُب البائس ال يسُع الجميع ومخرٌج سهل يُنتج 
الدكتاتوريات. هل قرأتم ما اقرتفنا حني خرج الشارع وانتفض؟

***
مثّة من يُبدع يف إضاعة الُفرص، ويُكرثُ من استعامل "األفعال الناقصة" ليك يستمّر. وتونس ليست فقرية كام يظّن فكّل ما كان 

جربناه، وأكتوينا ثّم شفينا فبعثنا مرارا.
الهيمنة، تستمّر قوى مدنية ومواطنيّة يف تكريس ثقافة مدنيّة  إرادات تكريس  ال ظالم كامل وال ظلمة مُيكن أن تستمّر. ومع 

والتأسيس لصياغة إجابات توافق تطلعات بنات وأبناء الشعب وهواجسهن/م وأحالمهن/م.
تونس لن تعود كام كانت ولن تكون أسوأ حاال، وإن أعيتها هذه الخطوات املُرتبكة عىل درب االنتقال نحو الدميقراطيّة. وإن أراد 
البعض التفرد بالقرار وتغليب املصالح الضيقة، فإّن املصلحة الوطنية واملبدأ يفرتض أن نتمّسك مبكتسبات هذا التمرين الدميقراطي 

املشرتك وأال نبادل اإلقصاء باإلقصاء وأن نكون متيقظني ومراقبني وناقدين وُمنبهني ومقرتحني، وغاضبني محتجني عند اللزوم.
***

ونحن نعّد الخطوة القادمة ال ننىس أن نقرأ ما فات.
أيها الساهون عنا إنا نرقبكم من قريب، فإن عدتم إىل رشدكم سالم قبلنا ووفاق رضينا، وإن أردتم تغليف الكالم بالزيف وغلبتم 

مصالح فئة عىل هموم الناس فإّن الغالب هو الشعب.
وتونس اآلن تحتاج ثورتها املدنية الحقيقية ببناء املعرفة وتكريس القيم النبيلة وإصالح املؤسسات. ونقول يجب أن نبدأ بإصالح 

دها ونُدرك أنها ممكنة، فثّمة من خّربها..  األحالم وتعهُّ
 ومثّة حدث انتخايّب قريب، فال تغسلوا أياديكم بدموع الفقراء بعد االقرتاع.

الموقف
بقلم سمير أحمد


