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الجريدة المدنية

أحمد كرعود رئيس الهيئة التنفيذية  للفرع التونيس ملنظمة العفو الدولّية

على السلطة التنفيذية والتشريعية
والقضائية أن تنظر إلى منظمات المجتمع 

المدني باعتبارها شريكا أساسيا

تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 

الجمهورية الثانية،
المسؤولية المشتركة في دولة 
القانون والمؤسسات والحقوق؟

الجمهورية الثانية :
 المسؤولية المشتركة في بناء 

دولة القانون والمؤسسات
  بقلم حفيضة شقري        

جامل مسلّم،
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

المجتمع المدني شريك
في بناء الجمهورية الثانية وصمام 

أمان لتجنب األزمات

الدكتور شفيق رصصار، 
رئيس الهيئة العليا املستقلة االنتخابات

لم ُتجعل االنتخابات للسياسيين
والحزبيين لتصفية حساباتهم،

 هشام السنويس 
عضو الهيئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي

اإلعالم الجّيد هو الذي يساهم في 
التداول السلمي على السلطة وينحاز 

إلى الخيار الديمقراطي المدني
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
حسين العباسي

الوطنيّة،  واملسألة  املدنيّة  املسألة  قلب  يف  تأسيسه  منذ  االتحاد  كان 
منظمة اجتامعيّة منترصة لقضايا الشعب والوطن، منخرط يف الدفاع عن كّل 

قضايا حقوق اإلنسان والحريات والتحّرر يف تونس والعامل.

ومل يكن دفاع "منظمة حشاد" عن حقوق الشغالني وعموم التونسيات 
االجتامعيّة  الحقوق  أّن  عىل  املطلبيّة،  املسألة  عىل  مقترصا  والتونسيني 
تحقيق  أّن  وأبنائها  بناتها  من  إميانا  املطلقة،  األولويّة  كانت  واالقتصاديّة 
العدالة االجتامعية ميّر حتام عرب النضال االجتامعي والجامهريي واملواطني 

للتحّرر من االستعامر واالضطهاد والدكتاتوريّة.

لنضاالت  والضامن  الحاضن  أنّه  تاريخه  مّر  عىل  االتحاد  أثبت  ولقد 
وأنّه  واملساواة.  والكرامة  والعدالة  الحرية  أجل  والتونسيني من  التونسيات 
قاعدة  عىل  واملواقف  واألفكار  والتصورات  الرؤى  لكّل  الجامعة  املنظمة 
برامجه الوطنيّة وانتصاره لتطلعات الجامهري واستجابته ملشاغل املواطنات 
واملواطنني. وأنّه الضامن للتوافق الحقيقي بني كّل رشائح الشعب التونيس 
والتوترات  الهزات  كّل  من  تونس  أّمنت  التي  الحوار  مبادئ  عىل  واملؤمتن 
نريُدها مدنيّة ودميقراطيّة  التي  الثانية  الجمهورية  تأسيس  وأسست ملسار 
واجتامعيّة تُضمن فيها الحريات وتكون فيها السيادة للقانون وتحرتم فيها 
املؤسسات الدستوريّة، ويقع القطع مع كّل مظاهر الدكتاتورية واالستبداد 

وترىس فيها العدالة بني كّل الفئات والجهات.

فيها  يقتيض مشاركة مواطنيّة واسعة يكون  التأسيس مسار  أّن  ونعترب 
للشباب دور متقّدم وللنساء دور الرشيك الفاعل كامل الحقوق يف املبادرة 

والقيادة وإدارة الشأن العام.

ونّؤكد أنّنا ماضون يف خيار التشبيك والتشارك مع كّل املنظامت الوطنيّة 
نتقاسم معها رؤية مشرتكة ومواقف ومبادئ  التي  البالد  الحيّة يف  والقوى 
ثورة  املحافظة عىل مكاسب  إسرتاتيجية هدفها  برامج  قاعدة  جامعة، عىل 
17 ديسمرب - 14 جانفي ومجابهة كّل االنتهاكات التي متّس حقوق الطبقة 
الشغيلة وعموم املواطنات واملواطنني. وإّن يف عملنا املشرتك داخل الحركة 
إصالح  يف  للنجاح  وضامن  الجمهوريّة  ملبادئ  تحصني  واالجتامعيّة  املدنية 

املؤسسات وتطوير للقطاعات الحيوية.

التعليم العمومي  والعمل عىل  اننا نعتقد انه عىل عاتق الدولة دعم 
الخطط  االجتامعني، ووضع  مع رشكائها  بالتعاون  الرتبوية  املنظومة  إصالح 
الفئات  مبختلف  املواطنني  جميع  حقوق  تضمن  التي  الوطنيّة  التنموية 
والجهات ونحّصن بالدنا ضّد كّل األخطار التي ميكن أن تهّددها، مؤمنني أّن 

بناء تونس وحامية شعبها وضامن رفاهه مسؤوليّة مشرتكة. 

• الجريدة املدنية
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ذكرى 17 ديسمبر 
العـــدالة والحقــــوق اإلجتــــماعية

journal.civic@gmail.com : البريد االلكتروني

ملف  العدد القادم

   بقلم حفيضة شقير        
* نائبة رئيس الفدرالية الدولية  
لحقوق اإلنسان                                  

كام هو معلوم، يف تأسست الجمهورية الثانية بعد الثورة وبالتدقيق بعد اصدار 

الدستور الجديد الصادر 27 جانفي 2014. وكنا ننتظر أن ترشع الدولة يف تفعيل 

الدستور خاصة يف مجال الحريات وحقوق اإلنسان وفيام يتعلق بالهيئات الدستورية 

الخاصة بحقوق اإلنسان وأن تراجع القوانني السارية املفعول أو تضع قوانني جديدة 

لضامن متتع املوطنني واملواطنات بكل الحقوق التي أقرها الدستور وحاميتها.

تفعيل  اآلن عىل  إىل حد  تعمل  مل  والترشيعية  التنفيذية  القامئة  السلط  لكن 

الدستور إال يف مجاالت معينة وحاالت استثنائية  كإحداث املجلس األعىل للقضاء 

زلنا  الدستورية. وال  املحكمة  بإحداث  املتعلق  انتخابات أعضائه والقانون  وتنظيم 

ننتظر إىل حد اآلن  القانون الخاص بالهيئات الدستورية والقوانني الخاصة بتنظيم 

الحريات والحقوق. فاملشاريع كثرية ومتعددة وهي يف طور املناقشة يف الوزارات 

املعنية أو اللجان الربملانية املختصة.

البطالة  أزمة  وأن  األولويات  بقية  التنمية طغت عىل  أولويات  أن  املؤكد  من 

والحركات االحتجاجية التي تلتها مثلت عوامل أساسية لهذا التأخري. 

لكن وحتى وإن اكتست هذه العوامل أهمية بالغة إال أنها مرتبطة مبجموعة 

من االصالحات الرضورية. فاليوم وبعد صدور التقارير األممية حول التنمية  وخاصة 

املتحدة  األمم  برنامج  تبّنى   ،2002 منذ  العريب  العامل  يف  اإلنسانية  التنمية  تقارير 

للتنمية مفهوم التنمية اإلنسانية الذي يقوم عىل  أن اإلنسان هو الرثوة الحقيقية 

وعىل أن التنمية اإلنسانية هى عملية توسيع خيارات اإلنسان التي تقتيض العيش 

حياة طويلة وصحية، والحصول عىل املعرفة، وتوفري املوارد الالزمة ملستوى معيىش 

واحرتام  واإلبداع،  لإلنتاج  الفرص  وتوفري  وضامنها  اإلنسان  بحقوق  والتمتع  الئق 

الكرامة اإلنسانية وحامية الحرمة الجسدية واملعنوية والجنسية لإلنسان. 

لذا ولتحقيق التنمية اإلنسانية علينا أن نحدد ماهو املطلوب من املسؤولني من 

مؤسسات رسمية ومنظامت مجتمع مدين حتى تتحقق التنمية اإلنسانية مبختلف 

جوانبها.

عىل  مؤسسة  تنموية  برامج  بوضع  اليوم  مطالبة  أجهزتها  مبختلف  فالدولة 

قيمة اإلنسان وحقوقه وعىل إرساء عالقة ثقة بينها وبني املواطنني واملواطنات حتى 

يشعروا بأهمية دورهم يف النهوض باملجتمع التونيس.

املواطنني  ترشيك  عىل  تقوم  دميقراطية  آليات  تحدث  أن  فعليها  ولهذا، 

االعتبار  بعني  تأخذ  أن  يجب  التي  والسياسات  الربامج  هذه  بلورة  يف  واملواطنات 

حاجيات اإلنسان االقتصادية واالجتامعية  بدأ بضامن الحق يف التعليم للوصول إىل 

املعرفة باعتبارها أحد معضالت التنمية وبإعداد برامج تثقيفية للرتبية عىل حقوق 

اإلنسان واملواطنة.

تحقيق  إىل  الدستور،  الفصل 12 من  ما جاء يف  أن تسعى، حسب  عليها  كام 

العدالة االجتامعية والتنمية املستدامة وخاصة أن تتبنى اجراءات وسياسات مؤسسة 

عىل التمييز االيجايب لتحقيق التوازن بني الجهات لوضع حد للفوارق الجهوية بني 

الجهات الساحلية واملناطق الداخلية.

بتسهيل  ومساعدته  تنموية  مشاريع  اعداد  عىل  الشباب  تشجع  أن  وعليها 

االجراءات للحصول عىل قروض والتصدي للبريوقراطية والفساد يف االدارة التونسية 

التي تعرقل عمل الشباب  باعتباره قوة فاعلة يف بناء الوطن كام أقره الفصل 8 من 

الدستور. 

قوانني  وضع  أو  القوانني  مراجعة  يف  يرّسع  أن  الشعب  نواب  مجلس  وعىل 

جديدة من أجل تحقيق املواطنة املتساوية ومتكني املواطنني واملواطنات من التمتع 

بكل الحقوق والحريات العامة والخاصة التي أقرها الدستور دون متييز وعىل أساس 

والواجبات.  الحقوق  يف  واملواطنات  املواطنني  كل  وبني  املواطنني  كل  بني  املساواة 

مامرستها  عند  باألمن  اإلنسان  يشعر  بها  التمتع  وضامن  الحقوق  هذه  فبحامية 

وميكن له أن يساهم بكل وعي يف أخذ القرارات املصريية يف البالد دون خوف من 

انتهاك حقوقه أو التعدي عىل كرامته وذاته اإلنسانية.

وكذلك ودعام لدور منظامت املجتمع املدين ولتدعيم حرية تأسيس الجمعيات 

عىل الدولة أن تقنن وضع الجمعيات القانوين وتراجع قوانينها املتعلقة باملوضوع 

إلرساء عالقة رشاكة حقيقية مستمرة ودامئة مع هذه املنظامت حتى تلعب دورها 

ال فقط كقوة ضغط واحتجاج وإمنا كقوة اقرتاح.

املستقلة  الدستورية  الهيئات  أن ترّسع  يف إحداث  الدولة  وأخريا عىل أجهزة 

واملحكمة الدستورية بعدما تم انتخاب اعضاء املجلس األعىل للقضاء حتى نضمن 

مراقبة  يف  بعهدتها  املناط  الدور  الدستورية  املحكمة  وتلعب  القضاء  استقاللية 

دستورية القوانني خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق والحريات.

الدولة وخاصة يف  االعتبار ملؤسسات  اعادة  تساهم يف  االصالحات  فكل هذه 

االرتقاء بالتونيس إىل مرتبة املواطن املتمتع بكافة حقوقه والواعي بدوره يف تحقيق 

التنمية اإلنسانية. 

الجمهورية الثانية :
 المسؤولية المشتركة في بناء دولة 

القانون والمؤسسات

من أكرث التحديات التي تواجه الجهود املبذولة ملنع وإنهاء العنف ضد النساء 
لذلك،  التمويل بشكل كبري. ونتيجة  النقص يف  العامل هو  أنحاء  والفتيات حول 
تفتقر املبادرات الرامية إىل منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مكانها اىل 
مثل  املرأة،  ضد  العنف  ملكافحة  املبرشة  األطر  وتظل  والتنفيذ.  الدعم  آاليات 
األهداف اإلمنائية املستدامة، رهينة النقص يف التمول وضعف إمكانيات إحداث 

تغيريات حقيقية وكبرية يف حياة النساء والفتيات.

لليوم  املصاحب  الجنس،  نوع  عىل  القائم  للعنف  املناهض  النشاط  ويهدف 
العاملي لحقوق اإلنسان يف الفرتة من 25 ترشين الثاين/نوفمرب وحتى 10 كانون 
األول/ديسمرب، عىل تسخري 16 يوما لرفع الوعي العام وحشد الناس يف كل مكان 
العنف ضد  اتحدوا إلنهاء  النساء والفتيات. تدعوا حملة  إلحداث تغيري لصالح 
املرأة - اىل استخدام اللون الربتقايل كيفام شئتم لجعل العامل برتقالياً: اللون الذي 

يرمز إىل مستقبل أكرث إرشاقا دون عنف موجه ضد النساء والفتيات.

• العنف ضد املرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان.

• ينجم العنف ضد املرأة عن التمييز ضد املرأة قانونياً وعملياً وكذلك عن استمرار نهج الالمساواة بني الجنسني.

• من اآلثار السلبية للعنف ضد املرأة إعاقة التقدم يف العديد من املجاالت مثال القضاء عىل الفقر ومكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والسالم واألمن.

• العنف ضد املرأة والفتيات ليس باألمر الذي ال ميكن اجتنابه ... فمكافحته أمر ممكن وحتمي.

•يبقى العنف ضد املرأة وباًء عاملياً. وتعاين أكرث من 70 يف املائة من النساء من العنف يف حياتهن.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم الدولي
للقضاء على العنف 

ضد المرأة
25 نوفمبر

االفتتاحية فهرس 

»منظمة حشاد« ضمان الجمهورية 
المدنية الديمقراطية االجتماعية

 الدولة 
مطالبة بوضع 
برامج تنموية 
مؤسسة على 
قيمة اإلنسان 

وحقوقه وعلى 
إرساء عالقة 

ثقة بينها وبين 
المواطنين 

والمواطنات 
حتى يشعروا 

بأهمية دورهم 
في النهوض 

بالمجتمع 
التونسي

الجـريـدة 

املدنية

• الجمهورية الثانية :

 املسؤولية املشرتكة قي بناء دولة القانون واملؤسسات

  بقلم حفيضة شقري        

• تأسيسا للجمهوريّة الثانية

تفعيل الحقوق الدستوريّة واالرتقاء بظروف الشغالني

بقلم املولدي الجندويب 

• املسألة الدميقراطية والنقاشات غري املكتملة

بقلم طارق السعيدي     

• هاشم السنويس، الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال 

الّسمعي البرصي   

جوبهنا مبشاريع قوانني مشينة مل يتّم طرحها حتى يف 

العهد السابق

• استحقاقات إصالح اإلعالم عىل درب التأسيس 

للجمهورية الثانية

املكاسب املهّددة واملطالب املعلّقة

بقلم محمد الهادي طرشوين    

• جامل مسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق اإلنسان

املجتمع املدين رشيك يف بناء الجمهورية الثانية وصامم 

أمان لتجنب األزمات

• تونس وجراح الذاكرة: 

حتّى ال يكون تاريخنا تاريخ املنترصين

 بقلم محمد اليوسفي      

• جمهوريــــة النـســـــــاء 

رمُز الجمهورية األوىل

بقلم عبد اللطيف حداد  

• القايض أحمد صواب

السلطة السياسية والسلط املضاّدة

القايض واإلعالمي يف نفس الخندق ملراقبة السلطة 

السياسية الترشيعية والتنفيذية

• الدكتور شفيق رصصار،  رئيس الهيئة العليا املستقلة 

االنتخابات

مل تُجعل االنتخابات للسياسيني

والحزبيني لتصفية حساباتهم،  إنها إلعادة النظر دوريا 

يف وكالة الحاكمني

• أحمد كرعود رئيس الهيئة التنفيذية  للفرع التونيس 

ملنظمة العفو الدوليّة

عيل السلطة التنفيذية والترشيعية

والقضائية أن تنظر إىل منظامت املجتمع

املدين باعتبارها رشيكا أساسيا

• تقرير املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية

• النقابات واالقتصاد االجتامعي والتضامني 

االتحاد العام التونيس للشغل منوذجا 

 بقلم توفيق ذهبي    

• قانون املصالحة

حملة »ما نيش مسامح« تغلق أبواب متريره وتصّد 

نوافذ االلتفاف

بقلم سامي بن غازي      

• يف الدميقراطية التشاركية: العيش يف تونس مقاومة!!

بقلم : ضياء تقتق                                     

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 

http://jamaity.org/agenda
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العدالة االجتماعّية شرط 
بناء الجمهورية الثانية

ويف  االجتامعيّة،  والقوى  التونيس  املدنيّة  الحركة  أثبتت 
عىل  كبرية  قدرة  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  مقّدمتها 
لسنة  الجديد  التونيس  الدستور  صياغة  سياق  يف  الضغط 
ومؤّسسا  والحريات  للحقوق  ضامنا  جاء  والذي   ،2014

للجمهوريّة الثانية.
تنفيذ  تعطّل  ظّل  يف  منقوصا  يبقى  املُنجز  هذا  أّن  غري 
أحكام الدستور بسبب عدم االستقرار السيايس والتجاذبات 
الحزبيّة. كام أّن التخّوفات كثرية بسبب الخيارات السياسيّة 
يف  صعوبات  خلق  ماّم  الحايل  الحكم  لنظام  واالجتامعيّة 
واملطالب  األجراء  عن  املدافع  الشغل  اتحاد  مع  الحوار 

بتنفيذ التزامات الدولة التي وقعتها الحكومات السابقة.
وإنّنا نعترب مسألة العدالة االجتامعيّة حجر الزاوية األسايس 
الذي  الدميقراطي  البناء  مسار  ويف   الثانية  للجمهوريّة 
انطلق بثورة طالبت بالحرية والكرامة وحق الشغل، وكانت 
التحركات وطنيا وجهويا  الرئييس لكّل  ُدوُر االتحاد املؤطّر 

ومحليّا.
الفوارق  الزالت  سنوات  خمس  ميّض  بعض  أنّه  ونالحظ 
تتمّكن  ومل  حالها،  عىل  والجهات  االجتامعية  الفئات  بني 
واسرتاتيجيات  سياسات  وضع  من  املتعاقبة  الحكومات 
إىل  واالستجابة  الفجوة  تجسري  من  متّكن  عمل  وخطط 
الذين يواصلون حراكهم االجتامعي يف ظّل  الحّق  أصحاب 
نفوذ سيايس وإعالمّي  التي تطالهم من مراكز  التشويهات 

تابع.
ورغم »حشو« الخطاب الرسمي الذي يُورد مفردات العدالة 
والتضامن والجهات والتنمية والتشغيل وغريها فإنّها تبقى 
فعال  بذلك  يستنسخون  الفعل،  ومن  املضامني  من  مفرغة 
القيم  معجم  سحب  به  يراد  كان  الدكتاتوريّة  زمن  من 
واملبادئ التي تُرفع يف الساحات فرفعت يف املحافل الرسمية 
تطلعات  إىل  واالستجابة  الشعبية  الطبقات  بتمثيل  ادعاء 

التونسيات والتونسيني.
هياكل  فيه  تدعو  توقيت  يف  العدد  هذا  ملف  يصدر 
الشغالني  وعموم  منظوريها  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
للتعبئة تصديّا لخيارات الحكم التي تهّدد حقوق الشغيلة 
واملستضعفني واملحرومني واملُعطّلني. وتساند االتحاد يف هذا 
الخيار كّل القوى املدنيّة املؤمنة بالعدالة واملتمّسكة بخيار 

بناء جمهورية ثانية دميقراطية ومدنيّة واجتامعيّة.
ولقد حاولنا يف »امللف« لقاء عدد من الخرباء والشخصيات 
الوطنيّة قصد الوقوف عىل آرائهم وتصوراتهم لـ»الجمهورية 
املخرب  هذا  يف  كالسيكّية  حوارات  نعتمد  مل  و  الثانية« 
لهم  فسحنا  بل  املدنّية«،  »الجريدة  املدين:  الصحفي 
املجال لتقديم مجمل آرائهم واختيار الزوايا التي يجدونها 

األنسب والقضايا التي يفرتضون أنها ذات أولويّة.
درب  عىل  كبرية  فرصا  تونس  أمام  أّن  باملحّصلة  ونستنتج 
من  صعبة  لحظات  بتجاوزها  الثانية  جمهوريتها  تأسيس 
قاده  الذي  الوطني  الحوار  عالماته  أبرز  من  كان  التوتر 
البلد  لهذا  أّن  التونيس للشغل ورشكاؤه. كام  العام  االتحاد 
حقوقهن  عن  مدافعات  ونساء  مشارك  شباب  من  طاقات 
وفاعلة  حرّة  التونسيّة  باملرأة  آمنوا  رجال  يساندهم 
للحقوق  البلد دستورا حديثا ضامنا  وأنجز هذا  ومشاركة. 
والحريات وفيه ضامنة تأسيس مؤسسات متنع إعادة إنتاج 

الدكتاتورية.
وباملقابل تنتظرنا تحديات كربى لغياب االستقرار السيايس 
الحكومي ورضوخ  األداء  الدستور وضعف  وتعطيل أحكام 
الحكومة ملراكز نفوذ تعمل عىل حامية مصالحها وتعارض 

خيارات ثورة الكرامة والحريّة. 

املجلس  إىل  دستور  مبرشوع  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  تقّدم  لقد 

يتوقف  ومل  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  ضامن  هدفه  التأسييس 

اإلتحاد عند هذه الخطوة بل سعى قسم الترشيع والنزاعات إىل تكريس 

الّنص  مرتبة  إىل  والحقوق  باملكاسب  واالرتقاء   2014 دستور  يف  جاء  ما 

هذه  تضمن  أن  شأنها  من  واتفاقيات  مبشاريع  التقّدم  عرب  الدستوري 

متاحة  آليّات  عّدة  خالل  من  الكونية  املبادئ  هذه  وترسخ  املكتسبات 

للمنظمة وهي التالية:

جاء يف الباب الثاين من الدستور واملتعلق بالحقوق والحريّات يف الفصل 

وهم  والواجبات  الحقوق  يف  متساوون  واملواطنات  »املواطنون  منه   21

واملواطنات  للمواطنني  الدولة  تضمن  متييز،  غري  من  القانون  أمام  سواء 

الحقوق والحريات الفردية والعاّمة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.«

املواطنني  أّن  هل  التساؤل  إىل  تحيلنا  الفصل  لهذا  النقابية  القراءة  إّن 

واملواطنات قد تهيّأت لهم أسباب العيش الكريم دون متييز؟

التونيس  العام  اإلتحاد  يلعبه  الذي  الهام  للدور  ونظرا  هذا  عىل  وبناء 

اتفاقية  مرشوع  تقديم  إىل  الترشيع  قسم  سعى  اقرتاح،   كقّوة  للشغل 

يف  واملهنية  الشغلية  العالقات  تنظم  الفالحة  قطاع  يف  مشرتكة  إطارية 

هذا القطاع الذي يعترب العمود الفقري لالقتصاد التونيس، وهذا املرشوع 

مببادرة من اإلتحاد تّم التفاوض فيه مع اإلتحاد التونيس للفالحة والصيد 

البحري، وقد تّم نرش هذه االتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

بتاريخ 26 نوفمرب 2015.

وبهذا ارتقت املنظمة الشغلية بهذه الرشيحة من العملة يف قطاع الفالحة 

إىل ما جاء يف الفصل 21 من الدستور حول التساوي وتهيئة أسباب العيش 

الكريم.

كام جاء يف الفصل 40 من الدستور »العمل حق لكل مواطن ومواطنة، 

وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف«.

»ولكل مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل«.

اإلطارية  االتفاقية  بإصدار  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  يكتفي  ومل 

املذكور عرب   40 الفصل  تفعيل  إىل  بل سعى  الفالحة،  قطاع  املشرتكة يف 

الدفع بالعمل إلنجاز االتفاقيات القطاعية، وتحسني ظروف العمل بإقرار 

ماي  غرة  منذ  الفالحي  األدىن  واألجر  الصناعي  األدىن  األجر  بني  املساواة 

.2013

كام تضّمنت هذه االتفاقية تنظيم للعالقات الشغلية يف ظروف الئقة عرب 

االرتقاء باألجر األدىن الفالحي إىل مستوى األجر الصناعي من أجل توفري 

أجر عادل بني القطاعات.

تأسيسا للجمهورّية الثانية

تفعيل الحقوق الدستورّية 
واالرتقاء بظروف الشغالين

بقلم طارق السعيدي
 صحفي 

بقلم المولدي الجندوبي 
  األمين العام المساعد  المسؤول عن التشريع والنزاعات

ناقشنا كل ما 
يجب نقاشه وما ال 
يجب غير أننا أهملنا 

في غمرة الدفاع 
الضيق عن المصلحة 

الخاصة أو الحزبية 
ما يستوجب من 
النقاش ال فقط 
الستقرار تونس 

الحالي بل ولوضع 
أسس مستقبل 

واضح مستقر

مقدمة 

مباشرة اثر المؤتمر االنتخابي: 
الهيئة المديرة للرابطة تعقد 

جلسة مع وزير العدل
أصدرت الهيئة املديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالغا إثر 
الثالثاء 15 نوفمرب 2016. وتطرّق  العدل وذلك يوم  لقاء وفد عمها بوزير 
العدل حيث  بوزارة  وعالقتها  الرابطة  برنامج  تهم  مواضيع  عّدة  إىل  اللقاء 
وقع التطرّق إىل سبل التعاون والعمل املشرتك مع املطالبة بترشيك املنظمة 
الجزائية  اإلجراءات  مجلة  و تنقيح  مبراجعة  الخاصة  اللجان  يف  ورشكائها 

واملجلة الجزايئ. 
كام عرب الوفد عىل رضورة مالءمة الترشيعات مع الدستور و ذلك بإحداث 
لجنة تعنى بذلك و تكون الرابطة و املجتمع املدين ممثلة فيها ، مبديا يف 
نفس الوقت عميق انشغاله بظاهرة التعذيب التي الزالت متواصلة داخل 
بعض السجون و أماكن االحتجاز ثم طرح مسألة اإلفالت من العقاب ومآل 

القضايا و الشكايات املتعلقة بالتعذيب و بطئ النظر من القضاء.

أنشطة كثيفة لالتحاد الوطني 
للمرأة التونسية:

أطلق اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية يوم 15 نوفمرب 2016 برنامج عمل 

يهدف إىل التصدي للعنف املسلط عىل املرأة وإىل توسيع دائرة املتدخلني 
لحاميتها من مختلف أشكال اإلساءة وسوء املعاملة.

والعمران  لألرسة  الجهوية  املندوبية  مع  بالرشاكة  الربنامج  هذا  ووينّفذ 
البرشي بتونس واملندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس ودار الشباب.

كام نظم االتحاد لقاء إعالميا مع الفتيات املتكّونات مبركز التكوين املهني 
بإدارة  بباردو  التونسية  للمرأة  الوطني  لالتحاد  الجهّوية  للنيابة  التابع 
املرأة.  العنف ضد  :الوقاية من  النسائية سامية بن مبارك حول  األخصائية 
تّم خالله تقديم ونقاش رشيط وثائقي يكشف تجليّات العنف املسلّط عىل 

النساء. 
كام نظّم نظم االتحاد الوطني يوما تنشيطيا تحت شعار »شباب مثقف لغد 
أفضل« وذلك يوم األحد 20 نوفمرب 2016 بداية من الساعة العارشة صباحا 

مبقر املركز الثقايف الحراير 41 شارع لوي براي-.
الفكري  لالبتكار  النسائية  املنظمة  هذه  دعم  إطار  النشاط  هذا  ويندرج 
واإلبداعي وتعزيز الهوية الوطنية للشباب، ومبناسبة افتتاح املوسم الثقايف 
للمركز الثقايف »الحرائـــــــــــــر« 2016 - 2017  للمرأة التونسية بالتعاون 

مع جمعية التنمية والتواصل االجتامعي وبدعم من التعاون االسباين 

الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات تتبنى المساواة 

في الميراث:
يف إطار عرضها ملقرتح قانون أسايس متعلّق بتحديد نظام املنابات يف املرياث 
عديد  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  قدمت  نّواب،  عىل مجلس 

الحجج التي يقوم عليها هذا املرشوع نذكر منها:
يعترب هذا املرشوع متالمئا مع البنية العائلية ومع املجتمع التونيس الحايل 
حيث أن العائلة التونسية انتقلت من العائلة املوسعة إىل العائلة الصغرية. 
كام تغرّيت أدوار كّل من الّنساء والرّجال صلب هذه العائلة إذ نسجل ارتفاع 
املستوى التعليمي مبا يف ذلك الوسط الريفي كام قلص التعليم الفارق بني 

النساء والرجال يف مجال الترصف يف املمتلكات.
الفقر ويسهم يف تحقيق العدالة  القانون حال ملسالة تأنيث  ويقدم مقرتح 

االجتامعية. 
تجدر املالحظة أن مقرتح القانون متطابق مع مقتضيات الدستور وخاصة 

يف فصليه 21 و 46. 

في صفاقس: محاضرات حول 
اإلرهاب والتطرف

األردنية  األيام  ثقافية« 2016 ومبناسبة  تظاهرة »صفاقس عاصمة  مبناسبة 
التونسية  الرابطة  املنتظمة بصفاقس من 17 إىل 20 نوفمرب 2016 نظمت 
 18 الجمعة  يوم  الشاملية  صفاقس  فرع   - اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
ببلدية  العقود  بقاعة  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  من  بداية   2016 نوفمرب 
خالل  من  وذلك  واإلرهاب  التطرف  حول  فكرية  أمسية  الكربى،  صفاقس 

إلقاء محارضتني : 
األوىل حول التنوير يف مجابهة التطرف للسيد رشيف احمد العمري مدير 
وحدة مكافحة التطرف والثانية حول األردن والثورة العربية الكربى للدكتور 

جورج طريف.  

ومن وجهة نظر علمية فإن الدميقراطية عملية 
تبنى عىل ثالث أضلع أساسية،  ويتمثل األساس 
األول يف اإلجراء الذي يكفل اختيار الحاكم الحائز 
عىل األغلبية وقد تم النقاش حول هذه املسألة 
إىل  أدى  الذي  االنتخايب  النظام  اختيار  ووقع 
املضمون  فهو  الثاين  األساس  أما  الحايل.  املشهد 
التي  القيم  مجموعة  أي  للدميقراطية،  القيمي 
أننا  والحقيقة  الدميقراطي.  نظامنا  عليه  يبنى 
ال  أننا  حتى  املسألة  هذه  نقاش  يف  نستفض  مل 
عنها  الدفاع  نريد  التي  القيم  جملة  منيز  نكاد 
بني  خيارنا  بعد  نحدد  مل  مازلنا  فنحن  وتبنيها. 
املرأة املكّملة أو املرأة التي يجب أن تكون حرة 

ومساوية للرجل. 

ومازلنا يف حرية من أمرنا حول الحريات الخاصة 
الفكري.  واالنتامء  املعتقد  حرية  ومنها  والعامة 
اإلرهاب  تكييف  يف  أمرنا  نحسم  مل  ومازلنا 
غاضبة  حالة  اإلرهاب  يرى  فبعضنا  واملجرمني، 
وبعضنا يراه مجرما ال بد من التعامل معه بلغة 
يتعلق  ما  يف  أمرنا  نحسم  مل  ومازلنا  الرصاص. 
التنمية  العام وحقه يف  بحق املواطن يف املرفق 
رغم تضّمن الدستور للمبادئ العامة. ومازلنا مل 
نحسم أمرنا يف ما يتعلق بحق املواطن يف التعبري 
عن رأيه ودفع السلطة إىل التفاعل مع تصوراته 
إلقناع  الشارع  تحريك  إىل  اللجوء  مازال  حيث 
معتمد بإصالح عمود متداع يف الحي، يف الوقت 
يف  إمضاء  بخمسني  عريضة  األمر  يتطلب  الذي 
البلدان التي أكملت نقاش املسألة الدميقراطية. 
أما األساس الثالث وهو جوهر املوضوع فيشمل 
القانون  وعلوية  الشعب  إرادة  حول  النقاش 
واىل  أي مدى ميكن أن تعلو إرادة الشعب عىل 
إرادة  رغم  القانون  سلطة  نُْنفذ  ومتى  القانون 
النقاشات مازلت مل تكتمل  الشعب. وألن هذه 
االنتخايب  اإلجراء  يف   فازوا  ممن  البعض  فإن 
التونسيني  أنف  رغم  قيمهم  تنفيذ  يف  انطلقوا 

مل  النقاش  وألن  بغيضكم،  موتوا  شعار  ورفعوا 
يكتمل فان ذلك املسؤول البارز يخرج ليقول يف 
إحدى اإلذاعات »مالها إال مرى« ، وألن النقاش 
فيهم  املضنون  رساح  املحكمة  تطلق  يكتمل  مل 
ومازلنا  والقضاء  العدالة  أهل  ذلك  ويختلف يف 
والن  الجاين،  نحدد  وال  املوت  ظروف  نناقش 
ميتلك  ال  منا  البعض  مازال  مكتمل  غري  النقاش 
دينارين يف اليوم  ليسد بهام رمق الجوع.  والن 
يف  املواطن  صحة  مازالت  مكتمل  غري  النقاش 
الذات  يحرتم  ال  العمومي  النقل  ومازال  خطر 
مازلت  يكتمل  مل  النقاش  ومادام  البرشية. 
تعقيدات اإلدارة وسلطة املوظف، ومازالت جرة 
غري  النقاش  وألن  املواطن.  مصري  تحدد  القلم 
مكتمل مازلنا نرى حقوق العامل تهضم ومازال 
اآلالف  أو  املئات  محددا يف مصري  العرف  مزاج 
من العامل. لقد ناقشنا كل ما يجب نقاشه وما 
ال يجب غري أننا أهملنا يف غمرة الدفاع الضيق 
يستوجب  ما  الحزبية  أو  الخاصة  املصلحة  عن 
بل  الحايل  تونس  الستقرار  فقط  ال  النقاش  من 

ولوضع أسس مستقبل واضح مستقر.

المسألة الديمقراطية
                           والنقاشات غير المكتملة

ال يكاد التونسيون يغادرون محورا أو موضوعا إال وتدارسوه 
املواضيع  كافة  يف  بدلوهم  وأدلوا  والخاص  العلني  بالنقاش 
مواضيع  تشمل  مل  النقاش  يف  الوفرة  حالة  أن  غري  واملحاور. 
ومحاور أساسية مازال النقاش فيها وحلولها غري مكتملة. ففي 
املسألة الدميقراطية اكتفى التونسيون بالنقاش حول اإلجراءات 
وآليات اختيار الحاكم، أما جوهر املسألة الدميقراطية فقد تم 
قد  ما  لتجاوز  أو  املعرفة  يف  لنقص  تعّمق  دون  عليها  املرور 

يثري القالئل.

أخبار المجتمع المدني  2 نوفمبر
ال لإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين

قُتل أكرث من 800 صحفي عىل 
مدى السنوات املاضية، ال ليشء 
املهني.  بواجبهم  لقيامهم  إال 
حظي  الحاالت  تلك  وبعض 
بعضها  بينام  دويل،  باهتامم 
االهتامم.  نفس  ينل  مل  اآلخر 
وحده،  املايض  العام  ففي 
ال  ما  أُعدم  املثال،  سبيل  عىل 
الصحفيني  من   17 عن  يقل 
من  الكثري  ويعاين  العراقيني. 
الصحفيني واإلعالميني يف جميع 
التخويف  من  العامل  أنحاء 

والتهديد بالقتل والعنف.
اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
الثامنة  دورتها  يف  املتحدة، 
والستني املنعقدة يف عام 2013، 
يوم  أعلن  القرار68/163 الذي 

2 نوفمرب بوصفه »اليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني«. وقد حّث القرار الدول األعضاء عىل تنفيذ تدابري محددة ملكافحة ثقافة 
اإلفالت من العقاب املتفّشية حاليا. وقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَني الفرنسيَني يف مايل يف 2 ترشين الثاين/نوفمرب 2013.

ويدين هذا القرار البارز جميع االعتداءات وأعامل العنف املرتكبة ضد الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم. ويحث الدول األعضاء عىل بذل قصارى جهودها ملنع أعامل 
العنف ضد الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم، وكفالة املساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم إىل العدالة، وضامن وصول الضحايا 

إىل سبل االنتصاف املناسبة. كام يهيب بالدول أن تشّجع بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيني ليك يقوموا بعملهم باستقاللية ومن دون تدّخل ال موجب له.

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/163
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املكاسب  إحدى  والصحافة  والتعبري  الرأي  حريّة  تعترب 
املكسب  ويبقى هذا  بعد 14 جانفي 2011.  الرئيسية 
انتقالّية غري مستقرّة وسعي مراكز  مهّددا يف ظّل فرتة 

النفوذ للسيطرة عىل قطاع الصحافة.
السنويس،  هشام  السيد  املدنّية«  »الجريدة  التقت 
لتبّي  البرصي،  السمعي  لالتصال  الوطنية  الهيئة  عضو 
أهّم التخوفات والتهديدات التي يعرفها القطاع راهنا، 
والوقوف عىل الرشوط األساسّية لبناء إعالم حّر يف ظّل 
جمهورية ثانية دميقراطية ومدنّية، نورد إليكم ترصيحه 
الكامل الذي حّمل فيه مسؤولّية األخطار لنظام الحكم 

ولوبيات املال واألحزاب النافذة.

بعالمتني جوهريتني يف دستوره  الجديد  املسار  يتميّز   «
الدستورية.  والهيئات  املحلية  الجامعات  وهام:  الجديد 
فلقد تّم االعرتاف ضمنيا بقصور الدميقراطية التنفيذية 
وأنه ال بّد من إرساء آليات أخرى تتجاوز املفهوم التمثيل 
مجرّد  من  الدميقراطية  فيه  ترتقي  تشاريك  مفهوم  إىل 
وسيلة للوصول إىل الحكم إىل غاية يف حّد ذاتها تعكس 

منط حياة ميتّد إىل مختلف جوانبها.
هناك  أّن  الحظنا  تجربتنا  فخالل  األسف  مع  ولكن 
اقرّه  الذي  الخيار  هذا  عىل  لاللتفاف  متعّددة  مجاالت 
للهيئة  فبالنسبة  الجديد،  دستوره  يف  التونيس  املجتمع 
تضمن  هيئة  هي  البرصي  السمعي  لإلعالم  املستقلة 
من جهة حرية التعبري والصحافة وتراقب مامرسة هذه 
الدولية  واملواثيق  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وفق  الحرية 

املتعارف عليها. 
تظهر  بدأت  وظائفها  مامرسة  يف  الهيئة  بدأت  وحني 
تسيطر عىل  الذي  الخاص  اإلعالم  مع  خاصة  اشكاليات 
طبيعيا  يكون  يكاد  أمر  وهو  مايل،  ضغط  مراكز  أغلبه 
الذي  التحالف  هذا  لوال  الدولية  التجارب  مختلف  يف 
السياسية  األموال وبعض األحزاب  اكتشفناه بني رؤوس 

املتنفذة.
انخرطت  اإلعالم  وسائل  بعض  أّن  الجميع  الحظ  فقد 
النزاهة  بقواعد  وأخلّت  السيايس  العمل  يف  مبارشة 
إىل بوق  والتنوع وتحولت  التعّدد  واملوضوعية ومبادئ 
دعاية لهذه األحزاب، علام أّن أغلب رموز هذه الوسائل 
النظام  مع  عريقة  تجربة  ولها  املجال  هذا  يف  متمرّسة 

الدكتاتوري السابق.
لقد كان من املمكن تعديل هذا املشهد ولنا من الخربة 
والشجاعة األدبية ما يؤهلنا إىل ذلك إال أننا ُصدمنا بهذا 
األموال  رؤوس  وبعض  املُتنفذين  الحزبني  بني  التحالف 
العامة يف  القوة  البيانات وُمنعنا من استعامل  فصدرت 
العديد من حاالت القرصنة رغم أّن القانون يجيز ذلك. 
التدّخل مبارشة يف مسائل اإلعالم العمومي مع  كام تّم 
مختلف الحكومات املتعاقبة دون استثناء إىل درجة عزل 
مصطفى  السيّد  التلفزة  ملؤسسة  العام  املدير  الرئيس 
للقانون  مخالفة رصيحة  ويف  حّق  موجب  دون  لطيّف 
وذلك ملجرّد أنّه دافع عىل املؤسسة اإلعالمية العموميّة 
يف مواجهة تلفزة خاّصة أوكل لها نقل احتفاالت جائزة 
نوبل مستعملة البنية التحتية ملؤسسة التلفزة العمومية 
الرئيس  من  وطُلب  القرص  داخل  املوجودة  التونسيّة 
املدير العام نقل الشارة من خالل هذه التلفزة الخاصة 
السمعي  لإلعالم  املستقلة  العليا  الهيئة  رفضته  ما  وهو 
البرصي، ورأت فيه خضوعا لضغط مراكز املال واعتداء 

عىل رمزية اإلعالم العمومي املدعوم من الرضائب التي 
يدفُعها الشعب التونيس.

إّن هذا املثال عىل هذه الترصفات التي جابهتها الهيئة 
غيض من فيض وهي تعكس االرتباك الذي دأبت عليه 
أو  رؤية  أدىن  إىل  تفتقد  باعتبارها  التنفيذية  السلطة 
موقف من فكرة اإلعالم العمومي واإلعالم الحّر بشكل 

عام.
الحكومات  مختلف  عىل  منهجيّا  سؤاال  طرحنا  وقد 
املتعاقبة مفاُده: ماذا تريدون من اإلعالم يف هذه املرحلة 
ويف ظّل الخيار الواضح الوارد يف الدستور؟  أو باألحرى 
كيف تريدون ترجمة الفصول، التي تقّر بحرية التعبري، 

واقعيّا من خالل القوانني املرتقبة؟
يتّم طرحها  مل  مشينة  قوانني  جوبهنا مبشاريع  ولألسف 
حتى يف العهد السابق وعىل رأسها ذلك املرشوع املتعلّق 
فيه  وصل  والذي  املسلحة  القوات  عىل  الزجر  بقانون 
يف  النيّة  ملجرّد  الصحافيني  حرية  سلب  حّد  إىل  األمر 

تصوير حاالت املجابهة بني املتظاهرين ورجال األمن.
إىل  أّدت  والتي  ضمنها  نشتغل  التي  البيئة  هي  هذه 
التعبري  حريّة  إىل  مسؤولياته  تحميل  يقع  كاريث  وضع 
لعرشات  التعبري  حريّة  ثقافة  غياب  هو  األصل  بينام 
املشهد  إىل  السابق  العهد  خرباء  وتسلّل  السنوات 
الذين كانوا  أّن نفس  أدّل عىل ذلك من  وتسميمه. وال 
صورتهم  ويشوهون  والحقوقيات  بالحقوقيني  ينكلون 
ويكتبون عنه مقاالت مسيئة، هؤالء أنفسهم تحولوا إىل 

إلفراغ  العمومي  املجال  وغزوا  نجوم 
القيم، التي ال طاملا ناضل من أجلها 
الحقوقيون، من معناها وتحويلها إىل 

مامرسات شعبوية تثري االشمئزاز.
عمومي  إعالم  عن  نتحّدث  وعندما 
بشكل  حّر  وإعالم  حكوميا  وليس 
عام فإنّنا نتحّدث عن مفهوم سيايس 

بالدرجة األوىل. 
الذي  ذاك  هو  العمومي  واإلعالم 
الحساسيات  ملختلف  فضاء  يشكل 
الفضاء  وهذا  والسياسية،  الفكرية 
يجب أن يدار مبهنية وأخالق صحفيّة، 
مختلف  إىل  املجتمع  يتعرّف  بحيث 
املشاريع واألفكار السائدة مام يعني 

تهيئة املواطن من خالل حّقه يف اإلعالم واملعرفة حتى 
يتمّكن يوم االنتخابات من االختيار بإرادة حرّة وعقالنيّة 
اإلعالم  أّن  يعني  والربوباغندا. وهذا  الغوغاء  بعيدا عن 
الجيّد يف نهاية املطاف، و من زاوية سياسية ويف السياق 
الذي نحن بصدده، هو الذي يساهم يف التداول السلمي 

عىل السلطة وينحاز إىل الخيار الدميقراطي املدين.
وهنا أتساءل، هل أّن األحزاب السائدة اليوم تريد فعال 

هذا الشكل من اإلعالم؟ أشّك يف ذلك.
اإلعالمية  والسياسات  السياسيّة  اإلرادة  غياب  إّن 
الواضحة التي تعكس جوهر الدستور يجعلنا نركّز عىل 

دور املجتمع املدين واملنظامت املنتخبة يف سّد الفراغ.
تراجعت  قد  الرشقية  أوروبا  يف  التجارب  فإّن  وللعلم   
الدميقراطي  االنتقال  األّول قبل  وعاد اإلعالم إىل مربعه 
مام يجعلنا ندّق ناقوس الخطر، ويف املدى املنظور هناك 
سوف  أساسيني  قانونيني  نصني  حول  حقيقية  معركة 
القانون  وهام  املستقبل،  يف  اإلعالمي  املشهد  يشكالن 

البديل للمرسوم 115 املتعلق بحرية الصحافة والقانون 
السمعي  االتصال  بحرية  املتعلّق  للمرسوم 116  البديل 
الحكومة  تركت  القانون  هذا  إىل  وبالنسبة  البرصي، 
إقراره  حالة  يف  ألنّه  إسقاطه  يجب  مرشوعا  السابقة 
نكون قد أنهينا التجربة السابقة وحّولنا الهيئة القادمة 
إىل ما يشبه مجلس االتصال يف العهد السابق. فاملرشوع 
الجديد يكرّس حضور السلطة يف مجالس إدارة اإلذاعة 
والتلفزة ويؤسس حتام إىل محاصصة حزبيّة فيام تعلّق 
بهيئة اإلعالم السمعي البرصي القادمة. ومل يكتفي بذلك 
فحسب بل إنّه يُعطي إمكانية للجامعات املحليّة لبعث 
للجامعات  إمكانية  ويعطي  الجهات  يف  إعالم  وسائل 
املحلية لبعث وسائل إعالم يف الجهات ويعطي إمكانية 
للوكالة الوطنيّة للرتّددات إلغالق إذاعات، وهو ما يعني 
اإلعالم  وسائل  عىل  التنفيذية  السلطة  سيطرة  عودة 
لنا  أّن  مبا  الهيئة  تقبله  لن  أمر  وهو  والخاصة،  العامة 
وسوف  القادمة  القوانني  مشاريع  يف  استشاريّة  وظيفة 
املهنية  الدميقراطية واملدنية والهياكل  القوى  نعمل مع 
إىل  قّدمته  الذي  الهيئة  قانون  مرشوع  يكون  أن  عىل 
كتابة  يف  راعى  ألنّه  للنقاش  خاضعا  الحاليّة  الحكومة 
والتجارب  الدولية  القوانني  ومختلف  الدستور  نصوصه 

الدميقراطيّة.
تنأى  بأن  الصدد،  هذا  يف  الجديد،  الحكومة  نطالب 
بنفسها عاّم شاب الحكومة السابقة من رغبة ملّحة يف 
الحكومة  لهذه  إّن  بل  اإلعالم،  عىل  يدها  وضع  إعادة 
للمجتمع  رسالة  لبعث  فرصة 
الترصّف يف  مفاُدها حسن  التونيس 

»الوديعة الدستورية«.
ثقافتان  اليوم  تونس  يف  أّن  وأعترب 
موجودتا  وهام  رصاع  حالة  يف 
القرص  يف  املجاالت،  مختلف  يف 
ويف  القصبة  وقرص  الجمهوري 
النقابية،  الهياكل  ويف  املنظامت 
الدولة  إرساء  إىل  تسعى  ثقافة 
املدنيّة الدميقراطيّة وثقافة مأسورة 
من  ولكّل  السابقة  الفرتة  مبخيالت 
البرشي  الذكاء  من  أدىن  حّد  له 
عن  بديل  أال  عاجال  أو  آجال  يعلم 
الدولة الدميقراطيّة املدنيّة يف تونس 
لحريّة  والتعّدد وضامنة  التنوع  استمراريّة  فهي ضامنة 
املعتقد، وضامنة للمرأة واألرسة، كام أنّها ضامنة أساسيّة 

لعالقاتنا الدوليّة.
فام يقوم به البعض من محاوالت للرجوع إىل الوراء ليس 
ولوال  الصغرية.  أعينهم  زاوية  من  تونس  إىل  النظر  غري 
أننا  من  الحاصلة  واالرتدادات  الهانات  رغم  ربحناه  ما 
اليوم  تونس  لكانت  بناء دميقراطية حقيقية  إىل  نسعى 

شأنها شأن الدول املجاورة.
التونسية  واملرأة  املدين  املجتمع  لوال  أنّه  ولنتذكّر 
هذا  نحقق  أن  استطعنا  ملا  الدميقراطيّة  واألحزاب 

الدستور وأن ننترص يف معركتنا ضّد العنف.
سياسية  خيارات  دون  االقتصاديّة  الشكالياتنا  حّل  وال 
دميقراطية وال مكان لدكتاتورية يف تونس وال ميكن أن 
كبرية  بأفكار  إال  منتلكه  الذي  القليل  بالقدر  نتعايش 

تتجاوز حجم خارطتنا.«

و«دولة  أثينا،  فوق  القانون  إن  أفالطون  يقول 
دستورية  ونظرية  سيايس  شعار  هو  القانون« 
الحاكم  بي  العالقة  تنظيم  منها  الغاية 
السلطة  بي  التوازن  تقيم  عالقة  واملحكوم.. 
والهيئات الدستورية واملنظامت املهنية املهتمة 
العامة«. ويؤدي تسلط  والحريات  »الحقوق  بـ 
أن  كام  االستبداد،  إىل  األحيان  كل  يف  الحاكم 
العامة  والحريات  الحقوق  ضامنات  تغليب 
الحارق  السؤال  ويظل  الفوىض..  إىل  يؤدي 
الذي يؤرق الجميع : »كيف نضمن التوازن بي 
واملنظامت  الدستورية  والهيئات  القانون  دولة 

املهنية؟«
يجمع  كيان  الدولة  أن  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال    
وغري  الدستورية  والهيئات  واملنظامت  السلطة 
الدستورية، وهي مطالبة دستوريا بتحقيق ضامنات 
باألحكام  التقيد  إطار  يف  والحريات  للحقوق  أفضل 
ملؤسسات  الخضوع  أن  يعني  ما  وهو  القانونية، 
باعتبار  للحاكم  طاعة  وليس  للقانون،  طاعة  الدولة 

القانون  الهدف املنشود لدولة  أن 
القانون.  نفاذ  ضامن  واملؤسسات 
السلطات  بني  الفصل  أن  ونالحظ 
إلجبار  الوحيد  الحل  هو  كان  إذا 
الحكام عىل االعتدال باملعنى الذي 
ذهب إليه »منتسكيو« فإن اإلعالم 
دولة  يف  الدميقراطية  محرار  هو 
القانون التي تقوم عيل التعددية.. 
تعددية املجتمع سياسيا واقتصاديا 
وعقائديا  وفكريا  واجتامعيا 
ودينيا. وهذا الرشط ال يتحقق إال 
يف إطار الحرية.. ويف ظل صحافة 
من  وجه  أفضل  عىل  تصان  حرة 
واضحة  دستورية  أحكام  خالل 
خاضعة  وغري  للتأويل  قابلة  غري 
قوانني  وبواسطة  للمزايدات، 

أساسية أو عادية وأوامر تطبيقية منسجمة معها ومع 
األحكام الدستورية واالتفاقيات الدولية . ونالحظ يف 
فصله  يف  نص  قد  التونيس  الدستور  أن  السياق  هذا 
والنرش  والصحافة  والتعبري  الرأي  حرية  أن  عىل   31
عىل  مسبقة  رقابة  مامرسة  يجوز  ال  أنه  و  مضمونة 
الدولة تضمن  أن  الحريات ويف فصله 32 عىل  هذه 
الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة وتسعى 
إىل ضامن الحق يف النفاذ إيل شبكات االتصال، إال أنه 
بعربات  والحريات  الحقوق  كبل هذه  الفصل 49  يف 
املتعلقة  الضوابط  القانون  »يحدد  غرار  عىل  مقيدة 

ال  مبا  ومامرستها  الدستور  بهذا  املضمونة  بالحريات 
ينال من جوهرها .. كمقتضيات األمن العام أو الدفاع 
ونحن  العامة«.  اآلداب  أو  العامة  والصحة  الوطني 
تكون  لن  والتعبري  الصحافة  حرية  أن  جيدا  ندرك 
ممكنة يف ظل تنامي األخطار التي تحدق بالصحفيني 
منه  السمعي  اإلعالم  بقطاع  العاملني  ومختلف 
والبرصي أو املكتوب أو االلكرتوين. وما تزايد منسوب 
الجسدية  االعتداءات  وتكرر  عليهم  املسلط  العنف 
أكرب  إال  الزجرية  املحاكامت  جانب  إىل  واملعنوية 
دليل عىل أن حال الصحفيني صعب للغاية. ونعتقد 
جذرية  حلول  يف  بجدية  التفكري  الرضوري  من  أنه 
ومعنويا،  ماديا  والصحفيني  اإلعالميني  حامية  تضمن 
وحاميتهم أيضا من املال الفاسد القذر الذي مل تعد 
حاميتهم  وكذا  أحد..  عىل  خافية  الكريهة  رائحته 
والسلطوية..  والحزبية  املالية  اللوبيات  ضغط  من 
وحاميتهم كذلك من جميع أشكال استغالل أوضاعهم 
يف  ونذكر  الهشة.  واالقتصادية  الصعبة  االجتامعية 
بادر  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  الصدد  هذا 
خوض  إىل  السبعينات  مطلع 
معركة ترشيعية رائدة يف العامل 
العريب، انطلقت بتضمني بعض 
بالصحافة  الخاصة  الفصول 
واستمرت  الشغل،  مجلة  يف 
إحداث  أجل  من  بالتفاوض 
للصحافة  املشرتكة  االتفاقية 
املكتوبة، كام عمل عىل صياغة 
للمؤسسات  أساسية  قوانني 
اإلعالمية العمومية أي مؤسسة 
تونس  ووكالة  والتلفزة  اإلذاعة 
بعد  وساهم  لألنباء،  إفريقيا 
املرسومنْي  إعداد  يف  الثورة 
املكتوبة  بالصحافة  املتعلقني 
البرصي.  السمعي  وبالقطاع 
الشغيلة  املنظمة  ومازالت 
وللتذكري  وتطويرهام،  املرسومني  مراجعة  إىل  تدعو 
فقد ساهمت مبعية طيف واسع من املجتمع املدين يف 
مامرسة الكثري من الضغط عىل الهيئة العليا لتحقيق 
يتّم إصدار  الدميقراطي ليك  الثورة واالنتقال  أهداف 
املرسومني وواصلت لعب نفس الدور وضغطت الحقا 
عىل املجلس الوطني التأسييس من أجل دسرتة حرية 
التعبري والفكر واإلعالم والنرش ورفع كل رقابة مسبقة 
تعديل  يف  رائدا  دورا  ولعبت  الحريات  هذه  عىل 
الفصول الدستورية من مسودة إىل أخرى نحو األفضل 
وحرصت عىل أن يقع تعديل عبارة »تسعى الدولة« 

ب«تضمن الدولة« الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ 
إىل املعلومة.. ومل تتوقف املسرية عند هذا الحد، بل 
عمل االتحاد العام التونيس للشغل بكل قواه للضغط 
الترسيع  الحايل من أجل  الشعب  نواب  عىل مجلس 
يف سن قانون الحق يف النفاذ إىل املعلومة. ورغم كل 
هذه الجهود املبذولة، فانه يدرك أن هنالك عمال شاقا 
يجب استكامله سواء يف عالقة بتنقيح قوانني أساسية 
عىل  فيها  التنصيص  اتجاه  يف  اإلعالمية  للمؤسسات 
يف  أو  والنفسية  والجسدية  املادية  الصحفيني  حامية 
االجتامعية واالقتصادية  اتجاه مزيد ضامن حقوقهم 
العمل  من  البد  لذلك  القصوى.  األولوية  وإعطائها 
عىل إلزام جميع املؤسسات اإلعالمية عمومية كانت 
أو خاصة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو الكرتونية 
بوضع أنظمة أساسية تضمن حقوق الصحفيني وجميع 
العاملني يف القطاع، وتسلط عقوبات ردعية تصل حد 
للمؤسسات  الرتاخيص  سحب  أو  الصدور  من  املنع 
رشوط  تضمن  وال  الحقوق  هذه  تحرتم  ال  التي 
الصحفيني،  حقوق  ولضامن  ألعوانها.  الالئق  العمل 
عليهم،  املسلط  املادي  االستغالل  من  ولحاميتهم 
تنقيح  أن يرسع يف  املرشع  لزاما عيل  بات  أنه  نرى 
املكتوبة  للصحافة  املشرتكة  واالتفاقية  الشغل  مجلة 
الشغل عىل  تفقديات  إلزام  التنصيص عىل  اتجاه  يف 
أداء زيارات تفقد دورية للمؤسسات اإلعالمية قصد 
إىل  الصحفيني  لحقوق  احرتامها  مدى  عيل  الوقوف 
إحداث  إىل  الرامية  املفاوضات  يف  الترسيع  جانب 
ومراجعة  البرصي،  السمعي  لإلعالم  مشرتكة  اتفاقية 
وحرية  اإلعالم  استقاللية  حامية  يعزز  مبا  املرسومني 
الصحافة وحقوق اإلعالميني، كام يجب وضع مرشوع 
عليه  والتوافق  الدرس  للصحافة حيز  األعىل  املجلس 
والرشوع يف التنفيذ يف أقرب وقت.  إن هذا يفيض بنا 
إىل التأكيد عىل أنه ال وجود لدولة قانون دون إعالم 
ودولية..  وطنية  ترشيعات  تحميه  ونزيه  حر  وطني 
جميع  معركة  يعترب  اليوم  اإلعالم  لهذا  والتأسيس 
ترشيعية..  املعركة  هذه  خطوات  وأوىل  التونسيني... 
االنتهاكات  ملنع  وحدها  تكفي  ال  الترشيعات  لكن 
املسلطة عىل  والنفسية  والجسدية  واملعنوية  املادية 
اإلعالميني، لذلك يجب تعزيزها بآليات رقابة ومتابعة 
القانون ومن محاسبة  نفاذ  ورصد متكن ميدانيا من 
أنه البد من االهتامم  املنتهكني للحقوق، كام نعتقد 
عمله  وباستقرار  للصحفي  االجتامعية  بالظروف 
ومبعيشته اليومية وأجره وصحته وقدرته عىل العالج 
وبتقاعده وبكل رشوط العمل الالئق حسب املعايري 
الدولية، الن الحرية تنكس رأسها أمام الجوع والفاقة 

والفقر والتهميش.

اإلعالم الجّيد هو الذي يساهم في التداول السلمي 
على السلطة وينحاز إلى الخيار الديمقراطي المدني

استحقاقات إصالح اإلعالم على درب التأسيس للجمهورية الثانية

المكاسب المهّددة 
والمطالب المعّلقة

 هشام السنوسي 
عضو الهيئة العليا المستقلة لإلعالم 

السمعي البصري 

بقلم : محمد الهادي طرشوني 
 كاتب عام مساعد للنقابة العامة لإلعالم

جوبهنا 
بمشاريع 

قوانين مشينة 
لم يتّم طرحها 
حتى في العهد 

السابق

نطالب الحكومة 
الجديدة  بأن 
تنأى بنفسها 

عّما شاب 
الحكومة 

السابقة من 
رغبة ملّحة في 

إعادة وضع يدها 
على اإلعالم

 اإلعالم الخاص 
تسيطر على 

أغلبه مراكز ضغط 
مالي متحالفة مع 
األحزاب السياسية 

المتنفذة

البد من االهتمام 
بالظروف االجتماعية 
للصحفي وباستقرار 

عمله وبمعيشته 
اليومية وأجره وصحته 

وقدرته على العالج 
وبتقاعده وبكل شروط 

العمل الالئق حسب 
المعايير الدولية، الن 
الحرية تنكس رأسها 
أمام الجوع والفاقة 
والفقر والتهميش.
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األجندة المدنية 
منتدى التدريبات: 

- نظمت الغرفة الفتية العاملية JCI، يوم 16 أكتوبر 
االختصاصات  متعددة  الدولية  باملدرسة   2016
التعرض  تم  التدريبات،  منتدى   ،EPI بسوسة 
إىل  املنتدى  ويهدف  مختلفة.  تعلم  ألساليب  فيه 
»القيادة«،  مجاالت  يف  التدريبات  أحسن  تقديم 
و«التواصل«، و«لغة الجسد«، و«املهارات الناعمة«.

أجل  من  خطوة   1000
المناخ

بحديقة  األرض  أطفال  شبكة  جمعية  نظمت   -
 1000 عنوان  تحت  نشاطا  بالعاصمة،  البلفيدير 
 ،pas pour le climat 1000 خطوة من أجل املناخ
األدوار  حول  املعارف  تعميق  مزيد  أجل  من 
يف  العمومية  الحدائق  بها  تضطلع  التي  الرئيسية 
الربنامج  هذا  وكان  كوكبنا.  عىل  الحياة  استمرارية 
ثرواتنا  مع  التواصل  عىل  األطفال  تشجيع  بهدف 

الطبيعية.
جان  بساحة  أبوابه   Goethe غوتة  معهد  فتح   -
دارك Jeanne d’Arc من أجل احياء حفل بتنشيط 

Hamdi Ryder حمدي ريدر

»الديمقراطية المحلية 
والممارسات الفضلى في 

ضفتي المتوسط«
- نظم مل الشمل بنزل الديبلومايس، لقاء دوليا تحت 
عنوان: »الدميقراطية املحلية واملامرسات الفضىل يف 

ضفتي املتوسط«
الشبان  الحقوقيني  تيميس  جمعية  نظمت   -
والسياسية  القانونية  العلوم  كلية  مع  بالرشاكة 
التمييز  ضد  وطنيا  يوما  بتونس،  واالجتامعية 
العنرصي. ويهدف هذا الحدث للتحسيس بأهمية 
تم  موضوعا  البعض،  يعتربه  الذي  املوضوع،  هذا 
تجاوزه أو غري مجد. كيف ميكن قبول وجود التمييز 

القائم عىل اللون يف تونس 2016؟

المدرسة كوسيلة أساسية 
لتجنب العنف

- نظم املعهد الفرنيس يوم 20 أكتوبر 2016 بشارع 
»املدرسة  حول  جهوية  ورشة  بالعاصمة،  باريس 
قيم  وتعزيز  العنف  لتجنب  أساسية  كوسيلة 
الورشة  املرأة والرجل«. وتندرج هذه  املساواة بني 
يف إطار مرشوع تكوين مواطنني مسؤولني، وتهدف 
املدرسة  تكرسها  مواطنة  قيم  أية  فهم  محاولة  إىل 

اليوم لدى الشباب. 

غرس 1000 شجرة
- نظمت جمعية »أكاسيا للجميع« يوم 05 نوفمرب 
2016 مبنزل الحبيب بقابس، يوما لغراسة األشجار. 

وتم غرس 1000 شجرة يف هذا اإلطار.

الملكية العمومية للتراث
بقصبة  املدينة  عىل  الحفاظ  جمعية  نظمت   -
بحضور  ندوة   2016 أكتوبر   24 يوم  العاصمة 
سياسات  يف  والدوليني  املحليني  الخرباء  من  ثلة 
التثمني وأنشطة امللكية العمومية للرتاث يف الدول 

الفرنكوفونية. 

http://jamaity.org/agenda
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تونس وجراح الذاكرة: 
حّتى ال يكون تاريخنا 

تاريخ المنتصرين
العلنّية  االستامع  جلسات  عن  رشح  الذي  الجدل  أعاد 
من  للفيف  والكرامة  الحقيقة  هيئة  فيها  رشعت  التي 
واملنظومة  السيايس  االستبداد  زمن  االنتهاكات يف  ضحايا 
البوليسية البورقيبية والنوفمربية، لعلم التاريخ واملؤرخي 
الطبيعية  واالجتامعية  املهنية  مكانتهم  فيه  والباحثي 
ما عرفه من  كّل  االنتقالية غداة  العدالة  يف خضم مسار 
تعّثات وهنات وحّتى املزايدات التي بلغت حّد التشويه 

والتحقري املبتذل.
اإلعالم  وسائل  دور  إىل  ذلك  يف  الفضل  يعزى  وقد 
ومقاطع  صور  غزتها  التي  االجتامعي  التواصل  ووسائط 

محفورة  جراحا  ونكأت  السواكن  حرّكت  شفوية  شهادات  قّدموا  الذين  املترضرين  فيديوهات 
جّمة  تساؤالت  تطارحوا  الذين  املتلقني  حرية  عّمق  الذي  األمر  بعد،  تندمل  مل  الوطنية  الذاكرة  يف 
اإلنساين. للضمري  موجعة  ومظامل  وقائع  من  مسامعهم  إىل  وتناهى  شاهدوه  ما  هول  وحي   من 

ال شّك يف أّن حدث انطالق جلسات االستامع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس املعارصة 
ميثّل خطوة هاّمة ويف الطريق الصحيح نحو تضميد جراح املايض الحّي وتعرية حقائق سافرة يف جزء منها 
كانت مغيّبة. بيد أّن ذلك ال ميكن أن يحول دون اإلشارة إىل بعض املالحظات املضمونية واملنهجية الواخزة 
التي من املهم عدم القفز عليها أو تجاهلها من منطلق املسؤولية التاريخية التي هي مشرتكة وتشمل جميع 

الفاعلني من سياسيني و أحزاب ومنظامت ومجتمع مدين.
إّن الشهادات الشفوية التي قدمت عىل مرأى ومسمع من ماليني املتابعني يف تونس وخارجها يف العامل قاطبة 
رغم أهميتها هي يف حقيقة األمر ال ترتقي إىل درجة التاريخ العلمي املوضوعي املكتمل الذي يكون ملام 
بعديد الجوانب املحورية واألساسية فهي أشبه بعملية تطهري نفيس ووجداين لعيّنة من الضحايا، فالتاريخ كام 

يقول العالمة التونيس ابن خلدون هو يف ظاهره ال يزيد عن اإلخبار ولكن يف باطنه نظر وتحقيق. 
هنا يكمن كنه التاريخ وخطورته السيام حينام يتعلّق باستحقاق تاريخي مفصيل يف تونس الجمهورية الثانية 
يعنى بالعدالة االنتقالية وحلم املصالحة الوطنية الذي أجهض يف وقت مىض خالل عهدي الرئيسني الحبيب 

بورقيبة وزين العابدين بن عيل ألسباب يطول رشحها.
التاريخ واملشتغلني عليه من سينيامئيني وإعالميني ومرسحيني  أنّنا أصبحنا نعيش يف زمن دمقرطة  صحيح 
التي تربطها وشائج تقاطعات تصّب يف  وباحثني يف علوم أخرى كالسياسة واالنرتوبولوجيا وعلم االجتامع 
حقل املعرفة التاريخية و مسالكها املتشعبة. ولكن يف الواقع من املهم التحذير من خطورة االنزالق يف هضم 

تاريخ عاطفي أحادي منقوص يكاد يكون تاريخا للمنترصين اليوم من ضحايا األمس.
إّن االقتصار عىل روايات املترضرين واعتامدها كحقائق دامغة وثابتة دون البحث والتمحيص عن السياقات 
واملالبسات التاريخية واملسبّبات ومدى صدقيتها بعد النبش والتحري يف االرشيفات السيام تلك املقبورة يف 
أقبية وأروقة وزارات الداخلية والعدل والدفاع، من شأنه أن ينزلق مبسار العدالة االنتقالية يف أتون منطق 
املغالبة واملخاتلة الذي قد يحّول تاريخنا إىل تاريخ مبتور ورمّبا مشّوه يختلط فيه الحابل بالنابل ويندّس 
فيه التزييف والتوظيف مع الحقيقة املوضوعية التي مهام كان هناك من مساع جديّة إلماطة اللثام حولها 

فإنها ستظّل نسبيّة.
التي  باآلالم واألحزان  التاريخ« وتحويله إىل عرض فرجوي شاعري مفعم  بـ »مرسحة  القبول  العبث  ومن 
النظر عن األطراف  التاريخية وأخطائها بقطع  املسارات  ميكن أن تحجب خلفها خبايا األحداث وكواليس 

املترّضرة أو املذنبة.
بدورها يف  اإلنسانية واالجتامعية  العلوم  املختصة يف  البحث  الجامعة ومخابر  األوان ليك تضطلع  آن  لقد 
القضايا التاريخية التي تخّص مسألة العدالة االنتقالية بواسطة آليات وأدوات منهجية وعلمية موضوعية 
صارمة ليك ال يرتك الحبل عىل الغارب فيتحّول تاريخنا القريب إىل ورقة مقايضة سياسيّة وتصفية حسابات يف 
جوهرها تنطوي عىل أبعاد أيديولوجيّة ورهانات حزبيّة رصفة هدفها التموقع يف السلطة وحيازة مرشوعية 

فئويّة لهذا الطرف أو ذاك.
وال مشاحة عن القول بأنّنا نعتقد جازمني أّن مخرجات عمل هيئة الحقيقة والكرامة مهام بلغت من درجة 
مصداقيّة وأمانة موضوعية فإنّها ستظّل يف نهاية األمر مجرد مصدر من فسيفساء مصادر متنوعة ومتعّددة 
قد تساعد يف يوم ما الباحثني واملؤرخني املحرتفني عىل كتابة تاريخ علمي يرتكز عىل مساءلة املايض وتفكيك 
دينامياته وتقلبات مساراته السيام السياسيّة التي أودت بالبالد والعباد يف أتون حقبة استبداديّة كانت حبىل 

بالجراح املواطنيّة.
إّن قيمة الدفاع عن قداسة مبدإ صون تاريخنا من أّي تحريفات أو عمليات انتقاء ممنهج قد تطاله بني الحني 
واآلخر هي مشرتكة وتضّم جميع األفراد واملؤّسسات واألطراف املوضوعية التي تروم معرفة الحقيقة كاملة 
دون تزويق أو تنميق موجه سواء بوعي أو عن غري قصد. والتجارب التاريخية املقارنة تيش بقاعدة منطقية 
وعقالنية خالية من العواطف الجيّاشة واملشاعر الفيّاضة مفادها أّن النجاح من الصعب أن يكون حليف 
التيّار املؤمن واملنافح عن مقتضيات الجمهورية الثانية وثوابت البناء الدميقراطي الذي هو قيد التأسيس يف 
بالدنا  يف حال ما انفلتت عقال األمور وتحّول تاريخ دولة ما بعد االستقالل يف تونس إىل »قميص عثامن« 
تتقاذفه أيادي الّساسة والفاعلني التاريخيني بحثا عن مرشوعية أو تنصال من مسؤوليّة تستبطن مقاربة ما 

أنزل بها الله من سلطان.

  محمد اليوسفي  
 صحفي وباحث في 

التاريخ السياسي المعاصر

بن عيل، ورغم  بورقيبة وعهد  الجمعيات يف عهد  العديد من  أنشأت   «
كانت  القليلة  الجمعيات  بعض  فإّن  للسلطة  مؤيدة  كانت  األغلبية  أّن 

متمسكة باستقاللية القرار.
وبعد الثورة، وقع انفجار يف عدد الجمعيات  وكذلك يف األحزاب ونعترب أّن 
الوقت كفيل بالفرز. ونالحظ أّن جمعيات كثرية وجدت ووقع حلها. وكان 

مناطق  عكس  عىل  تونس،  يف  املدين  املجتمع 
يف  أمان  صامم  عميقة،  تغيريات  شهدت  أخرى 

كّل مراحل املسار الجديد.
بعد  تونس،  يف  وقعت  التي  التوترات  ظّل  ويف 
كبرية  قيمة  املدين  املجتمع  لحراك  كان  الثورة، 
يف  والقرارات  والتوجهات  الخيارات  تحديد  يف 
فاعال  عنرصا  وكان  السياسية.  بالرصاعات  عالقة 
املنظامت  عديد  واقرتحت  الدستور،  صياغة  يف 
والحقوق  والفردية  العامة  الحريات  يف  محاور 
املجلس  يأخذ  ومل  واالجتامعية،  االقتصادية 
عهد  دسرتة  وخاصة  منها،  بالكثري  التأسييس 
ارتبطت  ومشاريع  والحريات  للحقوق  تونس 

بحقوق النساء.
وكان املجتمع املدين حارضا عىل مستوى الحراك 

االجتامعي. وجّنب االتحاد العام التونيس للشغل البالد االنفجار الذي كان 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  رشكائه:  فبمعيّة  يحدث.  أن  ميكن 
والتجارة  الصناعة  واتحاد  بتونس   للمحامني  الوطنية  والهيئة  اإلنسان 
تلت  التي  الفرتة  يف  وخاصة  وليبيا،  وسوريا  العراق  يف  حدث  ما  تجنبنا 

الثورة بتأطري عديد التحركات حتى تبقى سلمية وهذا ما أفىض، بعد نقاش 
كبري، إىل  الحوار الوطني الذي رعاه االتحاد وسّهل النقاش بني األطراف 
السياسية املتباينة، وأبعدنا عن النتائج السلبية التي كان ميكن أن تعيشها 

تونس وال تحمد عقباها.
 ومل نكن نعرف أو نتصور نتائج االنفالت املمكن حيث كانت جامعات 
داعش  بايعت  التي  واملجموعات  الرشيعة  أنصار  ومنها  تتهيأ،  متطرفة 
والتي تنتظر أي ظرف للتوتر للدخول عىل الخط ومؤخرا رأينا عملية بن 
قردان واملخازن التي تم اكتشافها والتي تؤرش أّن خطة كبرية أعّدت لحرب 
أهلية ولنتائج وخيمة عىل الشعب التونيس نتائجها سياسية واالقتصادية 

واجتامعية مأساوية جدا.
وقد أخذ املجتمع املدين بادرة التعديل وهذه املسؤولية ستتواصل بتأطريه 
يف  عليه  املتفق  األدىن  تحقيق  إطار  يف  واملواطنني   املواطنات  من  لعدد 
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  الحقوق  مجال 
لها  التي  الجمعيات  والثقافية والبيئية، وذلك يف إطار رشاكة واسعة بني 
وعديد  الشغل  واتحاد  الرابطة  إليه  تسعى  ما  وهذا  مشرتكة  تصورات 

الجمعيات ليقع الضغط عىل سلط القرار الترشيعية والتنفيذية.
إّن بناء الجمهورية الثانية مسرية طويلة وتشهد 
وضعا  اليوم  نعيش  وحيث  وتراجعا.  تقدما 
يقظني  نكون  أن  يجب  وصعبا  هشا  اقتصاديا 
وتوترات  لتحركات  إمكانية  دامئا  هنالك  ألن 
السلمية  حدود  تتجاوز  أن  ميكن  اجتامعية 
يعتربون  ومن  السلطة  بني  املواجهة  سياق  يف 
دور  يكون  هنا  ومن  هضمت.  حقوقهم  أن 
املجتمع املدين الذي يعمل عىل إيجاد أرضيات  
تريض الجميع، رغم الوضع االقتصادي الصعب. 
السلطة  بني  التجاذب  هذا  نعيش  فاليوم 
وأزمة  اقتصادية  أزمة  تواجه  التي  السياسية 
مالية يف ميزانية الدولة 2017، عززتها التزامات 
والتي  السابقة،  الحكومات  ظّل  يف  الدولة 
صدرت يف الرائد الرسمي وتريد الحكومة الحالية أن ترتاجع عنها بدعوى 

الضغط املايل واألزمة االقتصادية.
ونتمنى أن تتواصل املفاوضات مع النقابات ويقع االتفاق عىل حد أدىن 
الرشائية  مقدرتهم  تدهورت  الذين  والشغالني،  التونيس  الشعب  يريض  

بشكل كبري. وعىل بقية الجمعيات أن تواصل الدفاع عىل بقية الحقوق 
وخاصة حرية التعبري. 

وعندما نتحّدث عن الحقوق ال يجب أن يكون األمر يف املجمل، فقطع 
الطريق اعتداء عىل حق آخرين يف التنقل ويف هنا يجب أن يجد املجتمع 

املدين الصيغة التي تريض كّل الناس.
إنّنا نريد من الجمهورية الثانية جمهورية مدنية دميقراطية تضمن فيها 
العدالة االجتامعية وهذا يستوجب إصالحا جبائيا حتى يساهم كل حسب 
مداخيله وموقعه، كام أّن  االقتصاد غري املنظم تجاوز الـ 54 باملائة. فيجب 
االتهامات  يف  التحقيقات  تفتح  أن  ونطالب  الجبائية،  العدالة  نكرس  أن 
السلطة  يف  مسؤولني  أّن  فيها  وجاء  الفساد  مقاومة  هيئة  أعلنتها  التي 

تعلقت بهم تهم التهرب الرضيبي والفساد والتهريب. 
تعديل  يجب  كام  إضافية،  موارد  توفري  من  متكن  قد  اإلجراءات  وهذه 
عىل  صعبا  ليس  وهذا  الرثوة،  حسب  الرضائب  الستخالص  القوانني 
السلطات وهي تعرف من ميتلك أمواال ومن سّدد ومن أخّل. وإىل اليوم 

مازال األجراء يتحّملون العبء الكبري.

وعيل املجتمع املدين أن يعّزز التشبيك يف هذه القضايا 
وغريها، كحقوق النساء مثال يف عالقة باملرشوع الشامل 
سبقته  التي  الدراسات  أّن  والحال  بعد  يصدر  مل  الذي 

أثبتت أّن نصف التونسيات وقع تعنيفهّن.
الثقافية  املنظومة  إلصالح  املشرتك  العمل  يجب  كام 
تهّدد شباب  التي  لألخطار  للتصّدي  الرتبوية  واملنظومة 
تونس وخاصة عمليات االستقطاب بتبني الفكر املتطرف 

واالنتامء إىل الجامعات اإلرهابية واملتطرفة.
ويف الجمهورية الثانية يجب أن نعّزز االستثامر لنضمن 
اإلبداعية  بالجوانب  أكرث  يهتموا  وحتى  ملواطنينا  الرفاه 
فالجانب  التطرّف،  ملقاومة  مهّم  مدخل  وهذا  والفنية 

األمني وحده ال يكفي. 
وعلينا أن نضع إسرتاتيجية متكن من تحقيق نتائج عىل 
البنية  تحسني  من  ونتمكن  واملتوسط،  اآلين  املستوى 
العشوائية  االنتدابات  مبعالجة  التسيري  وتطوير  التحتية 

معيارا.  والشفافية  الكفاءة  فنجعل 
لألحزاب  كبرية  مسؤولية  األمر  هذا  ويف 
عىل  تتصارع  أن  يجب  التي  السياسية 
واجتامعية  اقتصادية  برامج  قاعدة 

وثقافية وبيئية. 
العني  املدين  املجتمع  سيكون  هذا  ويف 
الرقيبة لبناء الجمهورية الثانية وسيواصل 
صياغة  فرتة  مع  بدأه  الذي  العمل 
الدستور وعملية البناء التي وقعت، فهو 
األزمات  لتجنب  ملجتمعنا  أمان  صامم 
الوضعية  حدة  من  تزيد  أن  ميكن  التي 

الصعبة التي تعيشها تونس اليوم.
للمستقبل  مقرتحات  له  ستكون  كام 

مدنية  ائتالفات  إطار  يف  الثانية  للجمهورية  وتصورات 
بناء عىل املهام املشرتكة حتى يكون األثر أكرب. كام يجب 
الترصف  لتعلم  مدرسة  نفسه  املدين  املجتمع  يكون  أن 
السيايس والحوكمة، ويواصل العمل عىل تأطري منخرطيه 

يف مجاالت الحياة العامة وليمتلكوا مهارات أكرث.
ال  الضامنات حتى  نخلق  أن  ويجب  تحديات  أمام  إنّنا 
األشكال سواء بشكلها  بأي شكل من  الدكتاتورية  تعود 
فيجب  بالحداثة.  املغلف  شكلها  أو  بالدين  املغلف 
تحصني الشعب التونيس وطالئعه املوجودة يف األحزاب 

والجمعيات. 
التوقي يكون عرب خلق مضادات حيوية ضد كل  وهذا 
املامرسات القمعية للدفاع عن الدميقراطية الناشئة التي 
مل يصلب عودها بعد والتي تبقى هشة حتى تقوى عىل 

مدى سنني.

التي  التهديدات  من  جملة  إزاء  أنّنا  التأكيد  يجب 
متارس  مل  فإن  داخلية،  أّولها  املدين،  املجتمع  تواجه 
يف  والتشاركية  الداخلية  الدميقراطية  الجمعيات  هذه 
تحرتم  مل  وإن  املنخرطني،  تريض  بصفة  القرارات  أخذ 
مبادئها وشعاراتها وأنظمتها الداخلية وقوانينها األساسية 
عىل  عكسيا  املردود  يكون  تعتمدها،  التي  واملواثيق 
مستوى تدريب الشعب التونيس عىل العمل الجمعيايت 
وعىل التسيري الدميقراطي وهذا ما نالحظه خاصة لدى 

بعض األحزاب ويف األمر إشارات سلبية. 
فيجب عىل األحزاب السياسية أن تكون لها سياسة منو 
وبرامج واضحة ويكون التنافس دميقراطي سواء داخلها 
هام  وهو  تونس  يف  املوجود  السيايس  الطيف  مع  أو 

ومتعّدد.
االقتصادي  التحدي  جميعا  نواجه  أخرى،  ناحية  من 
ويجب العمل عىل تجاوزه مع تضحيات من طرف كل 
الرشيحة  من  فقط  وليس  الرشائح 
تقّدم اآلن تضحيات جسام يف  التي 
الرشائية  والقدرة  الكرامة  مسألة 

وظروف العيش.
األمني،  التحدي  إىل  إضافة  هذا 
خاصة مع وجود حدود ممتدة مع 
ليبيا، ومثال بن قردان مؤرش خطري. 
الرابطة  التذكري مبوقف  وهنا وجب 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
بالدعوى لعقد مؤمتر وطني ملناهضة 

اإلرهاب يشارك فيه الجميع.
منطقة  يف  موجودة  تونس  أّن  كام 
لها  دولية  قوى  وهنالك  إسرتاتيجية 
للجارين. وكل ما سيقع يف  الباطنية  الرثوات  مطامع يف 
الجزائر وليبيا سيؤثر بشكل مبارش عىل تونس ويجب أن 
واملنطقة  إفريقيا  يقع يف شامل  ما  تجاه  منتبهني  نكون 

اإلفريقية بشكل عام واملنطقة العربية.
ومن ناحيتنا نؤكّد أّن الرابطة ستواصل عملها وسيكون 
لها تأثري أكرب يف الواقع. وللتذكري فإن منظمتنا ستحتفل 
بالذكرى 40 لتأسيسها وهي األوىل عىل املستوى العريب 
واإلفريقي التي تأسست لتهتم بضحايا انتهاكات حقوق 
وسائل  اعتامد  عىل  وسنعمل  ثقافتها.  وبنرش  اإلنسان 
لالنتهاكات  والناجع  الرسيع  للرصد  وحديثة  جديدة 
مهام كانت والتدخل للدفاع عن الضحايا وسنطّور آليات 

التوقي من االنتهاك. 
وختاما نطالب بتفعيل كل الهيئات الدستورية والوطنيّة 
وتعديل  املجتمع  يف  أكرب  استقرار  لتأمني  ضامنة  ألنها 

محاوره الكربى.«

جامل مسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

المجتمع المدني شريك في بناء الجمهورية الثانية 
وصمام أمان لتجنب األزمات

حقوق  عىل  للرتبية  منظمة  أعرق  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  تعترب 
اإلنسان والدفاع عنها يف املنطقة العربية. وقد كانت قبل 14 جانفي مع عدد قليل من 
املنظامت الوطنية مرجعا للنضال ضد الدكتاتورية. ورغم الثاء الذي عرفته الحركة املدنية 

التونسية من حيث عدد الفاعلي، فإّن حضور الرابطة ال زال مؤثرا. 
ويف إطار البحث عن إجابات لسؤال ملفنا التقينا السّيد جامل مسلّم، رئيس الرابطة، الذي 
قّدم لنا رؤيته لدور املجتمع املدين يف بناء الجمهورية الثانية، منطلقا من معطيات الراهن 
داعيا إىل رضورة مزيد التنسيق والتشبيك بي كّل املكونات املدنية من أجل التأثري أكث 

عىل القرار الوطني، ومعتربا املجتمع املدين صامم أمان ضّد األزمات. 
هذا رأيُه نسوقه إليكم.

يجب أن يكون المجتمع 
المدني مدرسة لتعلم 

التصرف والحوكمة، 
ويواصل العمل على 
تأطير منخرطيه في 
مجاالت الحياة العامة

نطالب بتفعيل 
كل الهيئات 

الدستورية 
والوطنّية ألنها 
ضمانة لتأمين 

استقرار
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أيقونة الثورة والمسار االنتقالي بال ُمنازع
نساء  راكمت  قليال،  يزيد  أو  ينقص  قرن  عىل مدى 
املجاالت  كافة  شملت  التي  النضاالت  من  تونس 
والرجعية،  والقهر  واالستغالل  االستبداد  قوى  ضد 
إىل  ورَفََعهّن  وانعتاِقِهن  تحّررِهن  هوامَش  َع  َوسَّ ما 
ذلك  عىل  الشواهُد  تُعِوزُنا  وال  تَُضاَهى.  ال  َمراتِب 
سواًء يف نَِسب التمدرس والنجاح يف صفوف الفتيات 
إىل  والدخول  املأجور  العمل  يف  النشاط  نَِسِب  أو 
تَُعدُّ إىل  التي كانت  تلك  القطاعات -سيّام  مختلف 
وقت قريب ذكورية- أو الحق يف الصحة اإلنجابية 
وضامن الحقوق الدنيا للطفل املولود خارج الزواج. 
مازلن  الذي  التمييز  واقع  من  الرغم  عىل  وذلك 
يُعانينه وعىل الرغم من رضب قيمة املُساواة بشكل 
ُمتزاِيد يف العائلة واملجتمع وسوق الشغل ويف عوامل 

السياسة والثقافة واالتصال.
ولعّل هذا الواقع بوْجَهيْه املتناقضنْي معا، هو الذي 
الثورة. فقد كانت  الهائل يف  الّنسوي  املّد  كان وراء 
النساُء من األّمهات والعازبات والعامالت واملُعطاّلت 
من  األمامية  الصفوف  يف  والتلميذات  والطالبات 
املُظاهرات واالعتصامات والتجّمعات. بل كان منظُر 
جابت  صورًة  األعناق،  عىل  املحموالت  الشابات 

العالََم وطبقت اآلفاَق وأدارت األعناق باتجاه ثورة 
بََدت وكأنّها ثورًة ضّد الفوارق الجنسية ذاَت جوهٍر 
ُمفارق لبيئتها الذكورية وثقافتها التمييزية حتّى تهيّأ 
للُمتابعني أنها ستفتح للنساء أوسَع فضاٍء للُمساواة 

والحقوق والتنمية العادلة يف األلفية الثالثة.
لكن الواقع رسعان ما بّدَد هذا الُحلَم الغّض فهّشَمه 
أيقظ  الفاّر  الدكتاتور  عىل  االنتصار  كأّن  تهشيام. 
من  واستيهاماتها  ُعَقَدها  وأطلََق  النامئة  الذكورية 
الحارقة  القضايا  محّل  املرأة  قضايا  فحلّت  َمعاِقلِها 
عن  شيئا  تسمع  ُعدَت  ما  الهوامش.  إىل  وطردتها 
والتشغيل  واالستغالل  والحيف  والفساد  البطالة 
َهة والفقر والتهميش واملديونية  الهّش واملُناولَة املَُشوَّ
الكريهة وخرائب التعليم واإلدارة واملَصارف وعطالة 
االنتقال  رشُط  عليها  يتوقّف  التي  املؤسسات 
فكلُّ  األمن.  إىل  اإلعالم  إىل  القضاء  من  الدميقراطي 
ما كان قد َصمَّ آذانَنا يف تلك الفرتة وأريد له أْن ميأل 
والنقاب، والسفور  الحجاب  أقطاَر وعينا هو قضايا 
الخروج  وفتوى  العيان،  وكّف  والختان  والثغور، 
الذهاب  وفَتوى  ُمسلِم،  بغري  الزواج  وفتوى  مبُْحرِم 
إىل الحاّمم وحدود السفر واملُقام، وتخصيص مدارس 
للبنات وشواطئ للنساء حتّى ال يَُكّن ِقبلة كل راء. 
الوراء،  إىل  سنة  مائة  أعادتنا  التي  األجواء  هذه  يف 

بغاية  للنساء  جامعية  تأديب  عملية  أوسُع  جرت 
تكميم أفواههّن وَحملِهّن عىل الصمت عساه مُيّكن 
مرشوعها  يف  الوقت  كسب  من  الجديدة  املَْشيَخة 
إلعادة النساء التونسيات إىل بيت الطاعة. ما رأيُت 
يف عهود تونس الحديثة حملًة أرشَس وال أبغَض من 
تلك التي كانت نساء تونس نَْهباً لها وال سيّام أولئك 
القياديات النافذات إىل عالَم الذكور بكل ما يتطلّبُه 
النفاُذ من قوة املُحاربني وشاعرية الحاملني. َمن ينىس 
والتهديد  والتخويف  والتشويه  والثلب  السّب  كّم 
لخرض  ولطيفة  قرامي  آمال  طاَل  الذي  والتكفري 
بلحاج  وبرشى  السليني  ونائلة  سالمة  بن  ورجاء 
حميدة وألفة يوسف ولينا بن مهّني وزينب فرحات 
وأحالم بلحاج وسعيدة قراج واملأسوف عىل شبابها 
الدائم نجيبة الحمروين وسلمى الجاليص وكلثوم كّنو 
وسناء بن عاشور وخديجة الرشيف وأخريات بالَعدٍّ 
من الاليئ ال نسمع أصواتهن عىل اإلذاعات وال نرى 
ومل  ُجهداً  يَألني  مل  لكنهن  الشاشات  عىل  ُوجوههّن 
بأْن  أجل حياة جديرة  أبدا من  يتأخرن عن معركة 
تُحيا يف املزارع واملصانع واملدارس والشوارع واملنازل 

عىل حدٍّ سواء.
وبقْدر ما كانت الهجمُة عىل النساء رَشَِسًة وانتقاميًة، 
تَقبْل  مل  وقُصَوويًّة  عارمًة  النسويُة  املُقاَوَمُة  كانت 
ط وال أيَّ وقوٍف عىل  فيها النساُء أيَّ وساطة أو توسُّ
الِحياد ويف الوسط. وكم كان فضاُء املعركة وكان الضدُّ 
عىل  الرمزية  بالداللة  جميُعها  غنيّا  السياُق  وكان 
ألنفسهّن  تونس  نساُء  طلبتْه  الذي  البقـــاء  نوعيّة 
ولكل املُواطنني معهن: إنه بقـــاٌء للحرية والكرامة 
الناُس،  ينَس  وإْن  االستغراق.  والم  بألف  واملُساواة 
فإنه ال مُيكنهم أْن يَْنَسوا أبدا تلك األياَم املُفرداِت من 
العام 2012، أيام 10 مارس و13 أوت و12 سبتمرب 
نساء  أجل  من  »التحالُف  تشّكل  ها  ِخِضمِّ يف  التي 

تونس« ومن زََخِمها الهائل نُسَجت ُخيوُط الُقامشة 
َوقْعِ  وتحت  للدستور.  والنقية  األصيلة  التونسية 
الرضبات املُتتالية واملُميتة، اضطرَّ الشيوُخ إىل الرتاجع 
وعىل صفحات  املربّع  تلو  مربّعا  النزال  ساحات  يف 
الدستور فَْصال تلو اآلخر: من الفصل األول الذي كان 
سيتضّمن الرشيعة كأصل للترشيع إىل الفصل الثامن 
كبديل  التكامل  سيتضّمن  كان  الذي  والعرشين 
بالحقوق  املتعلقة  الفصول  سائر  إىل  املساواة  عن 
ُمتنّكرة  والحريات والتي كانت ستقوم عىل فلسفة 
لحقوق النساء وَمكاِسبهن وكانت ستسري يف االتجاه 
بإطار  متأطرة  وتعزيزها وجعلها  لحاميتها  املُعاكس 

الدميقراطية واملُواطَنة واملُساواة.

ضمانُة الجمهورية الثانية
الكربى،  املعركة  هذه  ُغباِر  من  بعٌض  انجىل  عندما 
حامية  النساء  معركَة  تكن  مل  أنّها  للناس  تبنّي 
لرؤوسهن إمنا كانت معركَة تونس حاميًة ملُواطنيها 
كافة وِحفظاً للعهود املدنية والوطنية التي تجمعهم 
بدون متييز أو استثناء. مل تقبْل نساُء تونس أْن يَُكنَّ 
مَتْتَِهُنُهّن،  َهويٍّة  يف  التقوقَُع  يَرتضني  ومل  الٍت  ُمكمِّ
الاليئ  وهّن   .. األبناء  وتربية  والعّفة  الرشف  هويِّة 
ُمواطنيّة  هويٍّة  أجل  من  يَلني  ال  بتصميٍم  كافَْحن 
املسارات  مختلف  يف  رشيكاٍت  تجعلهّن  جامعٍة 

وسواعَد بانياٍت للجمهورية الثانية بكفاءة واِقتداٍر.
والزوايا  املسافات  متفاوتة  مواقع  ومن  شخصيا 
ملراقبة املشهد التونيس يف السنوات الخمس األخرية، 
مبقدوري أْن أقول بأّن الكتيبة األوىل يف كل معارك 
هي  كانت  جبهاتها  كل  وعىل  الثانية  الجمهورية 
كاهناٍت  ديهّواٍت  علّيساٍت  من  بهّن  أعِظْم  النساء. 
قريوانياٍت  أروياٍت  جازياٍت  فهرياٍت  فاطامٍت 
عزيزاٍت عثامناٍت بشرياٍت مرادياٍت لِيلِيّاٍت تاجياٍت 
ُسهرياٍت  نرصاواٍت  حّداداٍت  بلخوجاٍت  راضياٍت 
راشداٍت  نّڤضاتٍ   سعيداٍت  ُهداواٍت  ِبلَْحَسناٍت 
يف  بسخائهّن  أكرِْم  فارساٍت !  فَْرْوِسياٍت  يرُساواٍت 
واملُساواة  املُواطَنة  البانيِة رصوَح  الجمهورية  سبيل 
أمام القانون، الضامنِة َوْحَدها للحقوق والحريات ! 
بهّن  وحسبَُك  األوىل !  للجمهورية  رمزا  َدرُُّهّن  لله 

ضامنا للجمهورية الثانية !       
قال:  آراغون ُمخطئا عندما  لويس  الشاعر  هل كان 
ميالن  الروايئ  كان  أم  الرجل«؟  مستقبُل  »املرأة 
املرأة  تصبح  أْن  »إّما  قال:  عندما  واهام  كونديرا 
هام  اإلنسانية«؟  أمُر  ينتهي  أو  الرجل  مستقبل 
هذا  مقامنا  يف  القولنْي  كال  أّن  ولو  يُخطئا  مل  قطعا 
يحتاج إىل تحييث وتنزيل يف سياقنا املحيّل الراهن 
لتكون النسخة التونسية من هذيْن القولنْي األثرييْن 

آلراغون وكونديرا هي التالية: 
ويف  تونس  يف  الرجل  مستقبل  هي  التونسية  املرأة 
عموم  ويف  املتوّسط  حوض  من  الجنوبية  الضفة 
أو  كذلك  األمر  يكون  أْن  فإّما   .. العربية  املنطقة 
ينتهي أمر هذه الشعوب إىل غياب َغيُوب وَخطْب 

الُخطوب ! 

بحثنا يف سياق امللف عن صورة القايض يف الجمهوريّة الثانية وعن رؤية 
قاض ألولويات اإلصالح ومداخله.

نقّدم إليكم وجهة نظر القايض "أحمد صواب" الذي يعترب أكث القضاة 
املساهمي يف النقاش العام حول القضايا الرئيسية املرتبطة بالترشيعات 
ينقده  ألنّه  التحفظ  عىل  يخرج  ومل  الدميقراطّية.  نحول  االنتقال  وبناء 
الرأي محرتما حدودا  وإبداء  النقد  يف  املساهم  للقايض  ويؤّسس صورة 

مهنّية.
للسلطة  مضادتي  سلطتي  واإلعالم  القضاء  يُعلن  صواب"  "أحمد 

السياسية. إليكم ترصيحه الذي خّص به "الجريدة املدنّية".
»يهّمني يف سياق هذا امللف أن أركّز عىل منطلقات ثالث ترتبط بوضعيّة 
القايض، أّولها التزامات القايض، ويف هذا الصدد  يقول الدستور أّن القايض 
غري ملزم إال بالحياد، ويجب مرعاة هذا األمر، ولكن بالتوازي له جميع 
وحق  التظاهر  حق  الخصوص  وجه  وعىل  كمواطن  والحريات  الحقوق 
التنظّم يف الجمعيات والحق النقايب. وخاصة حرية التعبري وإبداء الرأي. 

مختار  وخاّصة  املناضلني  القضاة  من  أجيال  بنتها  التي  الرتاكامت  ثانيا، 
التونسية عندما كتب  السياسية والقضائية  الساحة  الذي زلزل  اليحياوي 

رسالته الشهرية يف جريدة "لوموند" سنة 2002.
ثالثا، وحسب تجربتي لسّت سنوات بعد الثورة وانطالقا من قناعتي بأّن 
التحليل يجب أن ينبني عىل العلوم السياسية أكرث من القانون الدستوري، 
تجاوزتها  منتسكيو   عند  الثالث  السلطة  تفريق  نظريّة  أّن  أؤمن  فإين 
اإلعالم واألحزاب يف  أثر  أكرث من قرنني، وقد  فلقد مىض عليها  األحداث 

مسألة تفريق السلط. 
السياسية  السلطة  وتتمثّل  مضادة.  وسلط  سياسية  سلطة  اليوم  فلدينا 
السلطتني  من  األحزاب  متّكن  وهي  االنتخابية  واإلجراءات  األحزاب  يف 
التنفيذية والترشيعية، وهي أصلية ومتجانسة. فمثال بعد االنتخابات متكن 
نداء تونس من سلطتني، وهذه مسألة دميقراطية. تقابلها السلط املضادة 
وتتمثل أساسا يف القضاء واإلعالم. لذلك يقال أن القضاء هو السلطة الثالثة 
نفس  يف  واإلعالمي  القايض  أّن  نعترب  هنا  ومن  الرابعة  السلطة  واإلعالم 

الخندق ملراقبة السلطة السياسية الترشيعية والتنفيذية.

ال قاضي مستقل دون إعالم حّر
ونعترب أّن مثة ترابطا وتالزما بني حرية التعبري واستقالل القضاء، وحرية 
التعبري ال معنى لها إذا مل يتوفّر لدينا إعالم حر ومستقل. وأصّور هذا األمر 

مبن يقوم بخطاب ويحتاج وسيطا مع الجمهور. 
ثالث  عىل  واملساعدة  الدعم  للقضاة  ميكن  ونزيه  حّر  إعالم  أجل  ومن 
مستويات أساسيّة: أّوال، عرب بوابة محاربة الفساد، فنحاول قدر اإلمكان 
الفاسد يف املؤسسات اإلعالمية. وثانيا، تدّخل قايض الشغل  املال  مراقبة 
األهّم  وهو  وثالثا،  الهّش.  التشغيل  من  اإلعالمية  املؤسسات  بتخليص 
تتبع  وهو  العدليني،  القضاة  زماليئ  من  شخصيا  طلبته  وقد  يل  بالنسبة 
املجلة  أو  اإلرهاب  قانون  أو  الجزائية  املادة  أساس  عىل  ال  الصحافيني 
املرسوم 115 ال غري. ويف هذا ضامن  العسكرية بل عىل أساس  الجنائية 

لحرية السلطة الرابعة وروح ما بعد الثورة والدستور الذي هو املبدأ. 
وتكريسا لهذا املبدأ وجب التأكيد أن ال قضاء مستقل دون إعالم مستقل. 
وانخرطت شخصيا   يف نضاالت اإلعالميني وكنت معهم دامئا يف مظاهراتهم، 
كام أنني، مع مجموعة من القضاة اآلخرين املتطوعني )من بينهم بشري 
الفرشييش وعىل دقيقة ومحمد كمون( نعمل مع نقابة الصحافيني كخرباء 

متطوعني يف صياغة النصوص وخاصة القانون الجديد للصحافة والنرش.
وقد كانت يل تجربة خصوصية يف مارس 2012 أثناء محاكمة قناة نسمة 

عندما تم تهديد الصحافيني واالعتداء عليهم وكان معهم حامدي الردييس 
ومن بينهم زياد كريشان، فكتبت مقاال يف الرتابط والتالزم بني استقاللية 

القضاء وحرية اإلعالم نرش حينها يف جريدة املغرب.
نقطتني متثالن  أجد غري  فإنّني ال  القايض  تعلّق مبجاالت تدخل  فيام  أما 
خطا أحمر وهام التحزب و إبداء قاض الرأي يف ملف يشتغل عليه. فال 

للتحزب أو مناقشة قضاياك.
وعندما يتحدث القايض يف ملف ال يجب مطلقا أن يتناول تلك القضية 

ألنه أبدى رأيه فيها ويجب أن يقدح يف نفسه وميتنع عن مسك امللف.
مسألة  يناقش  و  العام  الشأن  يف  يتحّدث  أن  للقايض  ميكن  وباملقابل 
اإلرهاب والتهريب والفساد والعمل الهش والهجرة غري النظامية والشأن 
النقايب. كام ميكن أن يتحّدث يف الشأن القضايئ فيام تعلّق بتنظيم العمل 
كل حكم صدر،  يف  يتكلم  أن  وميكنه  يناقشها.  أن  يجب  التي  واألحكام 

فالقايض حينها فقيه وليس قاضيا.
األول  للرئيس  حكم  بخصوص  مرة،  من  أكرث  يف  رأيي،  عن  عرّبت  لقد   
للمحكمة اإلدارية، ومنها قرار الرئيس األول يف توقيف التنفيذ يف مروان 
املربوك يف 30 مارس 2015. فلقد نقدت هذا الحكم كثريا، بل وقلت أن 
فيه شبهة فساد. وإجامال نقول أن لكل شخص أن يناقشه حكام صدر، مبا 

يف ذلك القايض.
من ناحية أخرى، للقايض مناقشة الترشيعات التي ستصدر، وهذا مجال 
سيصدر،  الذي  االنتخابات  قانون  يناقش  أن  فله  القايض.  لتدخل  آخر 
وقانون الالمركزية وقانون االستثامر. وكنا تابعنا مراحل صياغة الدستور، 

فالقايض يلعب دوره ويعرب عن موقفه.

قواعد تعامل القاضي والصحافة
أعتقد أّن قواعد تعامل القايض مع الصحافة ترتقي إىل الفن حتى يكون 

القايض مسموعا.
ثابتة احرتاما للصحايف واحرتاما  وأولها: املصداقية، فال أعطي معلومة إال 

لذايت واحرتاما للرأي العام.
ثانيا، الحرص عىل عدم تكرار واجرتار الظهور ألن الكامريا جذابة.

العالقات مع  القضاء واإلعالم والحرص عىل أن تكون  التشبيك بني  ثالثا، 
اإلعالميني جيّدة. 

الثورة مل يظهر يف اإلعالم أي قاض، وأننا  أنّه قبل  الصدد،  وأشري يف هذا 
بناء  فرتة  لنا يف  كان  القانون" حيث  رجال  "دكتاتورية  الثورة  بعد  عشنا 
التشبيك مع  القايض مرجعية وعليه  الدستور والقوانني تأثري كبري، ومثّل 

اإلعالميني وإعطاء املعلومة القانونية الثابتة.

التحديات والفرص يف الجمهورية الثانية
أعترب أّن املسألة الترشيعية دقيقة جدا ومثة مهام أساسيّة وجب انجازها، 
فبعد إرساء املجلس األعىل للقضاء وقريبا ستنتصب املحكمة الدستورية، 

يجب:
 أّوال: تنظيم الهيئات الدستورية املستقلة يف قوانني وخاصة الهيئة العليا 

لحقوق اإلنسان والحريات األساسيّة وهيئة مقاومة الفساد.
فيجب أن نثبت مسائل الترصيح عىل املمتلكات وحامية املبلغني وقانون 
اإلثراء غري الرشعي الذي تنقلب فيه قرينة الرباءة إىل قرينة إدانة حيث ال 
يثبت القايض املال الفاسد بل املعني باألمر يثبت أن املال نضيف. وهذه 
هي الطريقة التي قاومت بها ايطاليا وعدد من الدول األوروبية املافيا. 
فاإلثراء غري الرشعي ال يقاوم إال بقلب عبئ اإلثبات، فإثبات الرباءة يكون 

من قبل من عليه شبهات.
وثانيا: نحتاج نصا قانونيا للحوار الوطني لتجنب التصعيد عىل املستوى 
االجتامعي وتكون اإلدارة واالتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة 

والتجارة أطرافه.
وثالثا: يجب تنزيل السلطة املحلية يف قوانني.

الشباب والنساء واتحاد الشغل رافعات للمستقبل
نحن يف تونس اليوم أما فرص كبرية أهّمها:

 - مدرستنا القانونية قوية. 
- صورة تونس جيّدة، عىل عكس ما نتصوره عىل أنفسنا.

التي جنبتنا  توافق وحوار، وهي  ثقافة  أّن عندنا  نعترب  النقائص،  - رغم 
املآيس التي وقعت يف العامل العريب.

وعندنا ثالث رافعات وهي:
متثل  ألنّها  هيّنة  ليست  باملائة   10 فنسبة  العام،  بالشأن  مهتم  شباب   -

عرشات اآلالف منهم.
القاضيات  نسبة  بلغت  اإلدارية  املحكمة  يف  فمثال  التونسية،  املرأة   -

املنتدبات 60 باملائة. 
- االتحاد العام التونيس للشغل خاصة يف دوره التعدييل.

كام أّن لتونس يد عاملة مختصة وفيها مستوى تعليمي مهّم. ولكل جهة 
إرساء  منطلقا يف  يكون  أن  واجتامعي ميكن  اقتصادي  تعريف  تونس  يف 

تنمية محلية وجهوية وتحقيق التنمية بني الجهات.
من  قرون  كرس  وبعد  النهضة  عرص  يف  باسكال،  قاله  ما  بتذكّر  وأختم 
التحجر والدغامئية، "اإلنسانية ال تتطور إال باألطراف". وبالتوازي مع هذا 
أقول أّن القضاء وفكر القضاء ال يتطوران إال بالتوسعات، واستقالل القضاء 
القضاة  مجازي:  وبتعبري  باإلعالم  املتوسعني  القضاة  ببعض  إال  يتطور  ال 

املجانني ومنهم اليحياوي ثم أنا.
لقد فتح اليحياوي  نهجا للتقليص من واجب التحفظ، فكلام توسع التعبري 
وقع التضييق عىل التحفظ. وأنا وّسعت ذلك النهج. وساهمت يف تأسيس 
فقلد  مجانيا،  أمرا  ليس  االتحاد  كلمة  واختيار  اإلداريني،  القضاة  اتحاد 

أخذنا اسام وثقافة من االتحاد العام التونيس للشغل. 
وأمتنى أن يعمل النقابيون القضاة عىل أن يجعلوا من النهج، الذي فتحه 

مختار ووسعته أنا، شارعا.«

جمهوريــــة النـســـــــاء 
رمُز الجمهورية األولى

القايض أحمد صواب 

السلطة السياسية والسلط املضاّدة

القاضي واإلعالمي في نفس الخندق لمراقبة 
السلطة السياسية التشريعية والتنفيذية  بقلم عبد اللطيف حداد 

منذ ما يزيد عن نصف قرن، صدرت مجلة األحوال الشخصية التونسية املتضمنة أحكاما أعادت بناء املنظومة األرسية والعالقات 
السائدة فيها بي املرأة والرجل. ورغم أنها صيغت بطريقة تأويلية انتقائية للفقه السائد حول الزواج واملهر والطالق والنفقة 
والحضانة والسلطة العائلية والوالية عىل األبناء واإلرث، ورغم طابَِعها الذكوري واألبوي الذي ال ُشبهة عليه، فإنها مّثلت عالمة 
النساء  بي  العالقات  نََقَل  الذي  االجتامعي  الدستور  وهي  ال  كيف  الحديثة.  لتونس  والسيايس  االجتامعي  التاريخ  يف  فارقة 
والرجال من فضاء الطاعة واإلذعان إىل فضاء املعارشة واملؤالفة بالتوازي مع نُقلة ال تقل خطراً وَحْسامً عرفها النظام السيايس 
يف بالدنا، إذ قامت الجمهورية ودولة املُواطَنة عىل أنقاض ُحكم البايات ودولة الرعايا. وألّن هاتْي النُّقلََتْي كانتا ُمتزامنتْي يف 
الُحدوث متطابقتْي يف َهدم الِبَنى التقليدية الراسخة، كان من الطبيعّي أْن يرتبط يف الذهن والذاكرة هذا التحرُر بذاك، تحّرُر 
البالد من ربقة االستعامر ونظام البايات وتحرر النساء من ربقة االستعباد ونظام الحريم. فكانت نساُء تونس حقا ومتاما الرمَز 

األكثَ كثافًة واألقوى تعبرياً عن الجمهورية األوىل. 
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عن  الثانية  الجمهورية  تختلف   «
السلط  تنظيم  طريقة  يف  األوىل 
والفصل بينها وقد كانت سابقا تحت 

سيطرة مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ومتّت مراجعة التوازنات، يف الدستور 
هيئات  بإحداث  وذلك  الحايل،  
للسلطة  تفرع  من  مّكنت  دستورية 
مثل  امليادين  ببعض  يتعلق  فيام 
الذي  اإلعالم  وتعديل  االنتخابات 
تستقل  دستورية  هيئة  يد  يف  أصبح 
عن السلطة التنفيذية. وكذلك بتوزيع 

عرب  وهذا  محلية  سلطة  لدينا  فأصبحت  املحيل  بالحكم  السابع  الباب  يف  يسمى  ما  وخلق  السلطة 
الالمركزية.

بدأنا نسمع كالما عن تعديل  الدستور. وقد  اليوم هو يف كيفية تطبيق أحكام هذا  الكبري  واإلشكال 
الدستور، ولكن كيف ميكن أن نعدل الدستور أو نصلح املؤسسات قبل أن نقوم بتطبيق األحكام؟

ويجب التذكري أنه إىل حّد اآلن ليس لدينا إال مؤسسة دستورية واحدة التي هي الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات التي يتفق الجميع، سواء يف مستوى وطني أو يف مستوى دويل، عىل أنّها نجحت يف مهمتها 

وكان أداؤها متميزا.
لكن باملقابل الزالت هيئة االتصال السمعي البرصي والهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات العامة 

وهيئة مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة وقتية. و مل ترى هيئة التنمية املستدامة النور بعد. 
إذا مل نستطع، إىل حّد اآلن، خلق بقية الهيئات حتى ميكننا القول أن هذه التجربة كانت ناجحة أم 
ال. فهذه املؤسسات وأبواب من الدستور مل تدخل بعد حيّز التنفيذ. وقدضعنا دستورا يف 2014 ونحن 
اليوم يف 2016 ومل نتمكن من إرساء املؤسسات املركزية فكيف لنا أن نحكم بالقول أن دستور 2014 
ضمن أم مل يضمن ما كنا ننتظر منه خاصة فيام تعلّق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان. ويبدو أن الباب 

السابع، إىل حد اآلن، باب الحكم املحيّل، سينتظر إىل آخر 2017 أو 2018 حتى يتّم تفعيله. 

ونعتقد أّن للجمهورية الثانية ثالث مالمح كربى، أّولها هو التوازن بني السلط. ففي 1959 كان هنالك 
خلل فادح يتمثل يف أن كل السلط كانت لفائدة رئيس الجمهورية. وكان مثة من يقول أننا طبقنا النظام 
الرئايس والواقع أنه كان نظاما رئاسويا والفرق بينهام هو الفرق بني الحكم املليك املقيّد والحكم املطلق. 
والسلطة  الترشيعية  السلطة  مؤسسات  كل  يف  يترصّف   ،1959 دستور  يف  الجمهورية،  رئيس  وكان 
التنفيذية وهو رئيس املجلس األعىل للقضاء.  وتوجد أي طريقة ملساءلته ال عرب إجراء االتهام، املوجود 
مثال يف أمريكا، إذا خرق الرئيس الدستور وال بإجراءات الخيانة العظمى التي كانت خاصة فقد بأعضاء 

الحكومة.
وجاء دستور 2014 بتوازن، أوال داخل السلطة التنفيذية فأصبحت لدينا سلطة تنفيذية ذات رأسني 
عىل  تسهر  دستورية  ومحكمة  برملان،  مقابل  دولة(،  ورئيس  فعليا  الحكومة  يرأس  الحكومة  )رئيس 
تطبيق الدستور، وهي مؤسسة كان منها رعب طيلة الخمسني سنة الفارطة. ومن جانب آخر أصبح 

لدينا مبدأ التدبري الحر واالنتخاب املبارش عىل مستوى محيل وعىل مستوى البلديات. ومتيّزت الحياة 
الدستورية خالل الـ5 سنوات األخرية مببدأ االنتخاب الحر والتعددي والشفاف. 

ونذكّر أنّه يف عام 1959 كان هنالك انتخابات نوعا ما تعددية حيث ترشحت قامئة مستقلة وحزب 
انتخابات شبه تعددية وبعدها متيزت  الواحد ويف سنة 1981 شهدنا  الحزب  انزلقنا إىل  معارض، ثم 
هذا  واستمر  الفتات  بعض  تتقاسم  التي  األحزاب  وبعض  السيطرة  شديد  حزب  بحضور  االنتخابات 
الوضع إىل 2009. حيث يحتكر حزب سيايس واحد ما بني 70 و80 باملائة من األصوات، وهي نتيجة 
يعرفها منذ البداية، وترك هامشا بـ 20 باملائة، ثم أصبح 30 باملائة ألحزاب املعارضة، وهذه النسبة مل 

تتجاوز الثلث، يف أقىص الحاالت، فلم يتوفر مطلقا الثلث املعطل أو الثلث املحرك لالئحة لوم.
تغرّي كل املشهد اليوم، وأصبحت االنتخابات تعّددية حقيقًة باعتبار أن التمثيل فيها واسع جدا، وكذلك 
التمثيل يف املؤسسات ومل يحتكر أي حزب أكرث من 50 باملائة. فدخلنا يف رضورة االئتالفات لتشكيل 

الحكومة والتي ميكن مساءلتها، وهذا أمر مل يحدث من قبل. 
وتبقى املرحلة الهامة هي تطبيق أحكام الدستور بخلق السلطة املحلية ألّن الدميقراطية املحلية ليست 
فقط األقرب إىل املواطن، وهي مدرسة الدميقراطية، ولكنها حلقة من حلقات التنمية. ونحن نعرف 
أن السبب الرئييس للثورة هو التهميش وعدم التوازن الفظيع بني الجهات. ونالحظ أّن جهات لها كل 

الخريات ولكنها، لسوء الحظ، األفقر نتيجة سياسات التهميش. 
العالمة االيجابية األخرى، يف خصوصية هذا الدستور، ما يسمى بالحرض املوضوعي  للتعديل، حيث أّن 

هنالك أحكام ال ميكن املساس بها ومنها تحديد املدد انتخاب الرئيس. 
ففي دستور 1959 كان للرئيس الحق يف مدة قابلة للتجديد مرتني، ثم عّدل هذا الفصل، وجاء الفصل 
40 ليقّر مدتني غري قابلتني للتجديد. لكن وقع تعديل هذا الفصل 4 مرات ليك يقع السامح لرئيس 
الفصل  بعرض  إال  اليوم  التعديل  يقع  أن  ميكن  وال  للدستور.  مخالف  بشكل  الرتشح  بإعادة  الدولة 
املحكمة الدستورية، وجاء يف  الفصل 75 أنه: »ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية 
بتعديل  يطالب  أن  املقام  يف  رغب  إذا  الجمهورية  رئيس  مينع  هام  ضابط  وهذا  بالزيادة«.  ملددها 

الدستور. 
ويتمتع أعضاء الهيئات الدستورية وأعضاء املحكمة الدستورية مبدة واحدة غري قابلة للتجديد. والفكرة 
الجديدة أنه ال يوجد زعيم أوحد أو أشخاص ال ميكن تعويضهم فكل إنسان يقوم مبهّمته ويأيت من 

يخلفه وقد رمبا يكون أفضل منه. 
وعلينا أن نكون عىل وعي أن عدم سري املؤسسات كام تخيلها واضع النص ال يرجع للنّص ذاته بل ألّن 
للواقع مقتضياته وأحكامه. واملشهد السيايس اليوم غري مستقر باملرّة وليس لدينا أحزاب نهائيّة، مع 

ظاهرة السياحة الحزبية الغريبة.
من ناحية أخرى، كان النظام الربملاين 
إىل  أّدى  الذي  النظام  لكونه  متّهم 
أنّه  موضوعيا   الدول.والثابت  انهيار 
أغلب  األوىل  العاملية  الحرب  بعد 
الفاشية  تحت  سقطت  التي  الدول 
برملانية  أنظمة  كانت  النازية  أو 
ضعيفة.  كانت  فيها  والحكومات 
الثانية  العاملية  الحرب  بعد  لكن 
نوع  إدخال  الدساتري  واضعو  حاول 
من العقلنة فعرفنا ما ميكن تسميته 
بتغيري  الربملاين«  النظام  بـ«عقلنة 
كانت  التي  التنفيذية  السلطة  وتقوية  النظام  باستقرار  الربملانية بشكل يسمح  األنظمة  التوازنات يف 

ضعيفة نوعا ما. 
فنجحت أملانيا بدستور 1949 وحققت استقرارا كبريا إىل اليوم ، وأغلب حكوماتها أمتت مددها بوجود 

نظام سيايس مستقر واقتصاد نامي ومتطور.

فتفطن  السيايس.  االستقرار.  ضامن  يف  تنجح  مل  ولكنها   ،1947 ايطاليا  دستور  يف  العقلنة  وأدخلت 
االيطاليون إىل رضورة تعديل طريقة االقرتاع يف التسعينات حيث بدأ الحديث عىل الجمهورية ثانية 

مام سمح باستقرار أكرب للنظام السيايس. 
ونفس اليشء يف فرنسا مع الجمهورية الرابعة حني دخلت متاهة سقوط الحكومات بشكل رسيع 

باعتبار أن الوضع السيايس مل يكن مستقرا، ومل يضمنوا االستقرار إال مع دستور 1958 الذي 
حمل بصمة شارل ديغول، فكان هناك ضغط من أجل تقوية رئيس الجمهورية فكان النظام 
شبه الرئايس يف الجمهورية الخامسة. وهذا يؤكّد من جديد أّن عدم االستقرار يف النظام ليس 

مرّده األحكام. 
فحتى لو طبقنا الدستور األمرييك أو الدستور الفرنيس اليوم، بالوضع الحزيب السائد عندنا، 
سنحصل عىل وضع غري مستقر. فال يجب الرجوع إىل الظاهرة بل إىل األسباب. فعندنا 
اليوم، نظريا عىل األقل،  أكرث من205 حزبا وهو أمر بعيد عن املعقول ألن األحزاب تعرب 

عن انقسام الرأي العام، فهل يعقل أن يكون لدينا 205 رأيا، وعمليا لو قسمنا اآلراء هل 
سنجد أكرث من 10 ولنقل 20 رأيا. 

بهذا فعدم النجاح يف تطبيق الدستور والتعطالت الكبرية املوجودة 
ألن  ولكن  جيدة  تكن  مل  الحكام  ألن  فقط  يعود  ال  اليوم 

السياق العام هو سياق غري مستقر.
أّن  سنالحظ  الدستور  من  السابع  الباب  يف  نظرنا  ولو 
واضعي الدستور اختاروا »السلطة املحلية« عنوانا، أي 
أّن األمر ال يعنى الالمركزية فقط. وهذا ما جعل البعض 
يعتقد أنها سلطة رابعة واألصل أنها سلطة ال مركزية. 
وهذا الباب متطور جدا، واعتمد أهم ما هو موجود 
فيام يتعلّق باالمركزية ومع هذا نحتاج لتنزيله أمران: 

أولهام الحاجة إىل إطار قانوين لالمركزية، ففي الدستور 
من  ولكن  خاصة  منقولة وصالحيات  هنالك صالحيات 

التي  املحلية  الجامعات  مجلة  إذا  نحتاج  سيضبطها؟ 
التطبيق  ميزانية ألن  تتطلب  االختصاصات وهي  ستحّدد 

تغيريات  ويتطلب  واملايل  املادي  املستوى  عىل  سهال  ليس 
كربى .ثانيا: كيف سننجح يف تطبيق الباب السابع بعقلية 

املوظفني القدمية؟ فيجب تطوير القدرات عىل مستوى 
اإلدارات املحليّة حتى ميكنها تطبيق القانون الذي سريد 

يف مجلة الجامعات املحلية.

وهذا هو الجانب األّول يف تنزيل الباب السابع والقانون مل يصدر إىل حد اآلن ومل يرشع الربملان يف 
مناقشته.

االنتخابات  إلجراء  انتخابيا  قانونا  نحتاج  آخر  جانب  ومن 
البلدية والجهوية، وهذا القانون، الذي سيمكننا ألّول مرة من 
نواب  مجلس  أدراج  يف  مدة  منذ  موجود  مبارشة،  انتخابات 

الشعب.
وخالل مناقشته كنا نتوقع رصاعا حول نقاط صعبة، ولكن هذا 
مل يحدث وانحرص النقاط يف نقاط جزئية لحسابات سياسية 
فاألسباب  االنتخابات،  بنتائج  مرتبطة  حزبية  وتجاذبات 
الحقيقية ال متت بصلة إىل املشاكل املطروحة وكل ما يف األمر 

ارتبط بعتبة 2 أو 3 باملائة من األصوات. 
وخالل  االنتخابات،  إلعداد  أشهر   8 تحتاج  الهيئة  أّن  وأؤكّد 
هذه الفرتة ميكن إعداد مجلة الجامعات املحلية، وحتى إن مل 
يتم إعدادها فإنّه سيكون لنا عىل األقل مجالس بلدية منتخبة 
تطلب  مثال  فرنسا  ويف  املتطورة.  األحكام  إعداد  انتظار  يف 
إرساء الالمركزية ثالثني سنة حيث بدؤوا يف 1982 ومروا بثالث 

مراحل لتكريس الالمركزية. 
وتعمل الهيئة بايجابية مع رشكائها وأولهم اإلدارة، حيث أنها ال تستطيع توفري كل يشء. ويجرب القانون 

السلطة التنفيذية عىل مد يد املساعدة للهيئة ومتكينها من 
املطلوب يف حدود اإلمكانيات.

للقضاء  األعىل  املجلس  انتخابات  فبمناسبة 
اتصلنا مبؤسسات التعليم العايل وطلبنا 
تنظيم  مشاركتنا  مؤسسة   13 من 
الدعم  كل  فوجدنا  االنتخابات 
واملساعدة وكان للمؤسسات نوع 
االنتخابات  وعاشت  اإلشعاع  من 
كحدث خارق للعادة وخاصة كلية 
الحقوق التي مرت منها أجيال من 
الحقوقيني، وتوفر لنا باملقابل مركز 
انتخايب كبري ومتميز وذيك وفيه كل 

العنارص التي متكن من العمل.
طلبنا  أننا  كام 

مركز  وساعدنا  الناخبني  قواعد  لضبط  البيانات  قواعد 
اإلعالمية 

وطلبنا من 3 مشغلني للهواتف إعالم الناخبني فاستجابوا. 
وساعدتنا التلفزة الوطنية ببثت الومضات مجانا، وهنا 
أشري إىل أّن دعم اإلعالم كان واضحا خالل انتخابات 

2014 ببث رسالة جيدة وايجابية.
 2014 ففي  أساسيا،  املدين رشيكا  املجتمع  ويعترب 
املهتمة  الكربى  الجمعيات  مع  اجتامعات  عقدنا 
باالنتخابات لتقديم طرحنا وتصورنا والكثري منها 
الكشافة  بينها  التسجيل ومن  ساعدنا حتى يف 
املدين  املجتمع  مع  ننسق  ونحن  التونسية. 
والتحسيس  التثقيف  جوانب:  ثالث  يف 

واملالحظة.
تأسيس  أساسيّة  عراقيل  ثالث  تهّدد  واليوم 

الجمهورية الثانية:
الضيقة  السياسية  الحسابات  غلبة  أّولها،   -

عىل مصلحة الجمهورية ومصلحة املواطن.
- ثانيها، التعطيل يف إرساء املؤسسات وأحكام 
دخول  من  سنتني  من  أكرث  بعد  الدستور 
الدستور حيّز التنفيذ، وهذا  سيؤدي إىل نظام 

معوّج. 
ويف  نخبته  يف  املواطن  أمل  خيبة  ثالثها،   -
دون  دميقراطية  ال  ألنه  الجديدة  املؤسسات 
انتخابات ووضعت  أفضل  أنجزت  فإذا  شعب 
أفضل منظومة واملواطن ال يقتنع بأّن هذا هو 
الحل ملحاسبة الحكام فإن كل يشء قد انتهى. فاالنتخابات ليست مجعولة للسياسيني والحزبيني 

لتصفية حساباتهم، ويف معناها األصيل هي إعادة النظر دوريا يف وكالة الحاكمني.
مرة  كل  يف  و  وكالة،  أعطى  الحق  صاحب  فالشعب 
يحاسب الحكام عرب االنتخابات وهي أفضل حل لحسم 
خالفاتنا. وكل الخوف أن يكون مثة عزوف. وهذا يعني أن 
مجموعة من املتسيسني هم فقط من سيحرض االنتخابات 

والخوف أال تؤمن الطبقات الشعبية باالنتخابات.

باملقابل نجد جملة من الفرص الهامة:
- أّولها، أن املسار االنتقايل يف تونس يعترب الوحيد الذي 

تقدم دون وقوع كوارث كان مبقدورنا أن ننجز األفضل.
وكانت  بهاعامليا  اعرتف  انتخابات   أنجزنا  أننا  وثانيها،   -
كانت  االنتخابية  بالنزاهة  يتعلق  ففيام  مهمة،  مرتبتها 
نسمح  أن  اليجب  مكتسب   وهذا   25 املرتبة  يف  تونس 

ألنفسنا بتحطيمه.
فرتة  طيلة  نعرفها  مل  تعبري  بحرية  اليوم  نتمتع  ثالثا،   -

تاريخنا الحديث ويُسمح ببعث جمعيات وأحزاب سياسية تستطيع أن تتصل مبارشة باملواطنني.«

الدكتور شفيق رصصار، رئيس الهيئة العليا املستقلة االنتخابات

لم ُتجعل االنتخابات للسياسيين
والحزبيين لتصفية حساباتهم،  إنها إلعادة 

النظر دوريا في وكالة الحاكمين
التقينا الدكتور شفيق رصصار، رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لسؤاله رأيه يف سبل 
تأسيس الجمهورية الثانية، وعن العراقيل التي تواجهنا اليوم والفرص التي يجب استثامرها 

عىل درب الجمهورية الدميقراطية املدنية.
القانوين وتحليِل وتبّيِ األسباب الرئيسية للوضع  وكانت إجابته ثرية من حيث املضموِن 
الراهن والتي ال يعترب النصوص، والدستور أساسا، سببا فيها بل العلة يف  السياق السيايس 

وتعطيل األحكام واملؤسسات الدستورية. إليكم يف ما ييل ترصيحه كامال :

 القانون االنتخابي في 
أدراج مجلس النواب 

بسبب حسابات سياسية 
وتجاذبات حزبية مرتبطة 

بنتائج االنتخابات 

غلبت الحسابات 
السياسية الضيقة على 

مصلحة الجمهورية 
ومصلحة المواطن

إذا أنجزت أفضل انتخابات 
ووضعت أفضل منظومة 

والمواطن ال يقتنع بأّن هذا 
هو الحل لمحاسبة الحكام 

فإن كل شيء قد انتهى

كل الخوف أن 
يكون ثمة عزوف، 

وهذا يعني أن 
مجموعة من 

المتسيسين هم 
فقط من سيحضر 

االنتخابات

علينا أن نكون على وعي أن عدم سير المؤسسات كما 
للواقع  ألّن  بل  ذاته  للنّص  يرجع  ال  النص  واضع  تخيلها 

مقتضياته وأحكامه
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األجندة المدنية 
المنتدى الخامس للتشغيل

بنزل  نوفمرب 2016  يوم 01  - نظمت جمعية »ريف« 
املاجستيك بالعاصمة، املنتدى الخامس للتشغيل الذي 
ومسؤويل  األعامل  رجال  للقاء  للشباب  فرصة  مثل 
القيام مبقابلة مبارشة معهم، ولتقديم  التشغيل بهدف 
سريهم الذاتية ملسؤويل املوارد البرشية، وللحصول عىل 
تربصات عملية وملراكز شغل، وكذلك للتمتع بتوجيهات. 

النساء المستثمرات
مملكة  سفارة  العائيل-  والتوجيه  النصح  مركز  نظم   -
هولندا  يوم 19 أكتوبر 2016 يوما للتشبيك بني النساء 
فرصة  وكانت  وتونس.  الغريب  الشامل  يف  املستثمرات 
وملقارنة  واملعرف،  األفكار  وتبادل  أنفسهن  لتقديم 
التجارب، وكذلك لطرح األسئلة والحصول عىل النصائح 

من قبل املستثمرات املتمرسات صاحبات الخربة. 

العولمة  وتحديات  »رهانات 
بالنسبة للبلدان النامية«

- نظم منتدى األكادميية السياسية بالرشاكة مع مؤسسة 
 ،Hotel Regency Gamarth بنزل  أدينـاور،  كونراد 
ندوة دولية حول: »رهانات وتحديات العوملة بالنسبة 
إىل  الدولية  الندوة  هذه  وتهدف  النامية«.   للبلدان 
إنشاء اسرتاتيجيات أمنية من أجل وضع حد لالرهاب، 
والصفقات الغري القانونية، والجرمية املنظمة، من أجل 
أن تحسني وضع منطقة شامل إفريقيا والرشق األوسط 

عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف.

التحرش الجنسي
توليب  قولدن  بنزل   2016 نوفمرب   09 يوم  نظمت 
للنساء  التونسية  الجمعية  من  كل  بالعاصمة،  املشتل 
موجودين،  وجمعية  واعي،  وجمعية  الدميقراطيات، 
شمس،  وجمعية  شوف،  وجمعية  دمج،  وجمعية 
بول  هيرنيك  من  وبالدعم   ،CSBR مع  بالتعاون 
التحرش  موضوع  حول  نقاشية  ندوة   Henrich Böll

الجنيس والتحرش بالطرقات. 

ماهي الحرب؟
- نظمت الجمعية الثقافية للخلق والتفكري اإليجايب يوم 
القهوة   ،Liber’Thé الثقايف  باملقهى   2016 أكتوبر   21
الفلسفية األوىل. ودار النقاش حول اإلشكاليات التالية: 
بني  العالقة  تتمثل  فيم  أسبابها؟  ماهي  الحرب؟  ماهي 
عادلة؟  حروب  هناك  هل  والحرب؟  البرشية  الطبيعة 
الحرب  للحرب؟ هل  أخالقية  إيجاد مربرات  هل ميكن 
االنسان  يختار  هل  البرشية؟  الطبيعة  يف  متأصل  جزء 

الحرب أو أنها متجذرة يف جيناته وثقافته وعقله؟

»المكتبة السحرية«
- نظمت الغرفة الفتية العاملية بحي الخرضاء بالعاصمة، 
يوم 22 أكتوبر 2016 نشاطا بعنوان »املكتبة السحرية«, 
منطقة حي  مكتبة يف  تحضري  النشاط يف  ويتمثل هذا 
الخرضاء. وهي مبادرة تقدم بها مواطنون شبان فاعلون، 
»التعليم«،  وهي  املستدامة  التنمية  أحد  إنفاذ  بهدف 
وتعزيز مهمة الغرفة الفتية العاملية فيام يتعلق بإحداث 

تغيري إيجايب يف املجتمع. 

يقول:" أوّد بداية أن أشريإىل أّن عالقة منظمة العفو الدوليّة باالتحاد العام 
التونيس للشغل تاريخيّة، فمنظمتنا دافعت عىل قادة االتحاد ملّا تعرضوا إىل 
االنتهاكات والسجن واملحاكامت الجائرة سنة 1978 وذلك بإصدار أحكام 
بالسجن واألشغال الشاقة عليهم  ويف مقدمتهم أعضاء املكتب التنفيذي  
وكذلك خالل األزمة بني االتحاد والسلطة خالل الثامنينيات، وقد لقوا كّل 
الدعم واملؤازرة سواء عرب التقارير التي صدرت من املنظمة وكذلك من قبل 
الفروع واألعضاء يف كل العامل الذين تبنوا النقابيني عىل أنهم سجناء رأي  

ونظموا حمالت تضامن معهم كان لها تأثري كبري.
فعالقة "أمنستي" باالتحاد نضالية، وشخصيا ترجع يب الذاكرة إىل سنة 1979 
حيث كنت مع عدد من رفاقي يف منظمة " برسبكتيف – العامل التونيس" 
النقايب  الزعيم  السجن  نفس  بنا يف  لحق  وقد  الورمي"  برج   " زنزانات  يف 
جمعتنا  وبذلك  انفرادية،  زنزانة  يف  وضع  الذي  عاشور  الحبيب  املرحوم 
محنة السجن وكذلك تضامن أعضاء أمنستي عرب العامل مع النقابيني وأعضاء 

منظامت سياسية باعتبارنا ضحايا محاكامت جائرة.
ونحن يف الفرع التونيس مع دعم العالقة النضالية مع اإلتحاد باعتبار أن 
ضامن واحرتام الحريات النقابية  يف تونس والعامل جزء ال يتجزّأ من حقوق 

اإلنسان".

في  التونسي  الفرع  حضور  أّن  المالحظين  من  عدد  يعتبر   
الحراك المدني التونسي ضعيف بالنظر إلى إشعاع المنظمة 

القرار  أصحاب  على  وتأثيرها  دوليا 
النشاط  إمكانيات  أّن  كما  الدولي. 
تعّززت بعد الثورة بضمان حرية الرأي 
تشرحون  كيف  والتنظم.  والتعبير 

األمر؟
إجابة عىل سؤالك، أقول أّن الفرتة التي جاءت 
والجرحى  الشهداء  بفضل  أتاحت  الثورة  بعد 
العفو  ملنظمة  جدا  كبري  الحرية  من  مناخا 
الدوليّة والجمعيات بصفة عامة، فبعدما كان 
جانفي   14 قبل  الحقوقية،  املنظامت  عدد 
بينها  من  وكان  اليد،  أصابع  عىل  يعّد   ،2011
اإلنسان  عن حقوق  للدفاع  التونسية  الرابطة 
الدميقراطيات  للنساء  التونسية  والجمعية 

لحقوق  العريب  واملعهد  التنمية  للبحث حول  التونسيات  النساء  وجمعية 
مثل  بالنشاط   لها  مرخص  غري  أخرى  جمعيات  توجد  وكانت  اإلنسان 
الجمعية التونسية ملناهضة التعذيب  وجمعية حرية وإنصاف والجمعيّة 

"ثورة  وبعد   . الحريات  ومجلس  السياسيني  املساجني  ملساندة  الدولية 
يف  جمعية   200 من  أكرث  وتكونت  األبواب  "انفتحت  والكرامة  الحرية 
املبادرات  وتعددت  إفادة  مركز  إحصائيات  اإلنسان حسب  مجال حقوق 

واألنشطة الحقوقية . 
وهذا يدّل أنّه مل يعد الرتكيز منحرصا عىل عدد قليل من الجمعيات املشاركة 
يف حركة حقوق اإلنسان. وقد انتقل العمل، أيضا، بالنسبة ألعضاء منظمة 
الدولية يف تونس من فرتة كانت تسيطر  العفو 
عليها الرقابة ومنع النشاط العلني إىل مناخ من 
الحريّة ومع هذا مل يكن االنتقال سهال، فنشأت 
مجموعات من أعضاء املنظامت يف العديد من 
البالد  أنحاء  كامل  ويف  والصغرية  الكبرية  املدن 

شامال  ووسطا وجنوبا. 
تقوم  أن  تونس  يف  املنظمة  حاولت  كام 
مبجهودات من أجل املشاركة يف حمالت وتكوين 
ال  لكن  املنظامت  بعض  يف  نشطاء  أو  األعضاء 
شّك أّن ذلك كان أقّل من انتظارات  وطموحات 

الحقوقيني والناس بصفة عامة .
بالتعاون  الجديدة  التنفيذية  الهيئة  يف  ونسعى 
مع األمانة الوطنية إىل أن يكون عملنا ومردود 
الفرع يف  مستوى انتظارات كل الحقوقيني يف تونس حتى تكون مساهمتنا 

أكرث تنّوعا وأكرث فاعليّة.

في  اإلنسان  حقوق  واقع  تقّيموا  أن  لكم  كيف 
دستور  أقّرها  التي  الثانية  الجمهورية  إرساء  سياق 

جانفي 2014؟
ديسمرب   17 ثورة  بعد  تونس  يف  حققنا  أنّنا  التأكيد  من  بّد  ال   
14- جانفي خطوات هاّمة جّدا يف اتجاه ضامن حقوق اإلنسان 
جانفي  دستور  يف  والحريات  الحقوق  باب  وكان  واحرتامها. 
اإلنسان. كام رفعت  الدولية لحقوق  املعايري  2014 يتامىش مع 
وانضمت  السيداو  اتفاقية  عىل  التحفظات  الثورة  بعد  تونس 
التعذيب وأرست له آلية  الربوتوكول االختياري للوقاية من  إىل 

وطنية .
كام تّم فرض حرية الرأي والتعبري وحق التنظيم وحرية اإلعالم، 
وال بّد من الحفاظ عىل هذا املناخ من الحرية وتفعيل الدستور 

يف قوانني وترشيعات وخاصة يف سياسات عمومية.
بالعدالة  يتعلّق  جّدي  مسار  يف  دخلت  تونس  أّن  املهّم  ومن 
االنتقاليّة، وهو مساءلة املايض الذي كانت فيه انتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنسان، والعمل عىل معرفة الحقيقة من سنة 1955 إىل 
إيجاد إصالحات  واملساءلة وخاصة  الذاكرة  سنة 2013، وحفظ 
ألجهزة الدولة التي كانت متارس االنتهاكات ويف مقدمتها أجهزة 

يف   هو  املسار  هذا  أهمية  عىل  الدليل   ولنا  واإلعالم.  والقضاء  األمن 
عيّنة  التونيس  للجمهور  أعطت  التي  العلنية  االستامع  جلسات  تنظيم 

عام كان يحدث زمن االستبداد.
ونسّجل أّن ثالث مجاالت مازالت تتطلب تغيريا وإصالحا:

أّولها: مواصلة استخدام التعذيب، 
تونسية  منظامت  أشارت  وقد 
هذا  إىل  تقاريرها  يف  ودولية 
األمر، وبالتايل يجب تجريم هذه 
تكريس  مزيد  ثانيها:  الظاهرة. 
وخاصة  والتعبري  الرأي  حرية 
فبالرغم  الصحافيني،  حامية 
والتعبري  الرأي  حرية  أّن  من 
أّن  إال  واضحة  ومامرستها  واسعة 
يتعرضون  الصحافيني  من  العديد 
من  والعديد  االعتداءات،  إىل 
والدولية  التونسيّة  الجمعيات 
فمن  الجانب،  هذا  إىل  أشارت 
املهّم أن تكون حامية الصحافيني 

أساسيّة. وثالثا: من الرضوري أن تتطّور املؤسسات الدستوريّة التي تقوم 
عىل  النواب  مجلس  يصادق  أن  ويجب  اإلنسان،  حقوق  حامية  عىل 
مرشوع القانون حول الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، 
وميكن الهيئة من املوارد املالية والبرشية حتى تضطلع بدورها. وكذلك 
أيضا  تنقصها  التي  التعذيب  من  للوقاية  الوطنيّة  الهيئة  إىل  بالنسبة 
زيارة  من  وتتمّكن  يجب  كام  بدورها  لتقوم  والبرشية  املالية  املوارد 
التعذيب.  من  الوقاية  يساعد عىل  ما  فهذا  واالعتقال  االحتجاز  أماكن 

كام يجب النظر يف التوصيات التي تقّدمها هيئات االتفاقيات الدوليّة 
ملنظمة األمم املتحدة وخاصة االتفاقيّة الدوليّة ملناهضة التعذيب التي 

يجب أن تُدرج يف سياسات الحكومة التونسيّة.
ما هي التحدّيات الكبرى المطروحة على الحركة المدنّية 

التونسّية راهنا؟
تكون  أن  املدين  املجتمع  منظامت  أمام  التحديات  أكرب 
رؤيتها واضحة بخصوص دورها يف ظّل وجود حياة حزبية 
العمل  بني  الخلط  عدم  املهّم  فمن  منفتحة،  وسياسيّة 

الحزيب والعمل املدين.
الجهات  بسياسات  تقديري،  يف  الثاين،  التحّدي  ويرتبط 
والقضائية  التنفيذية والترشيعية  السلطة  الرسمية فعيل 
رشيكا  باعتبارها  املدين  املجتمع  منظامت  إىل  تنظر  أن 
أساسيا، وليس دورها ازعاج السلطات األخرى أو "التنبري" 

أو تسجيل األخطاء.
حاالت  يف  املشاكل  ليربز  التنبيه  دور  املدين  فللمجتمع 
أو تفيش ظاهرة  أطفال شوارع  أو وجود  مثال  التعذيب 
املخدرات أو انتحار األطفال والشباب أو العطش ارتباطا 
بالحق يف املاء... ويف نفس الوقت، يقّدم املجتمع املدين 
الدور  بهذا  السلطات  تعي  أن  هنا  فالتحّدي  مقرتحات. 
والدعم  املوارد  وتوفّر  التواصل  جسور  وتفتح  عليه  وتتعّود  وتقبله 
املايل، حيث يجب أن تتمتّع املنظامت الوطنية غري الحكومية بالتمويل 
منظامت  تبقى  ال  حتى   ، محددة  وقواعد  رشوط  حسب  العمومي 

املجتمع املدين رهينة التمويل الخارجي.
للمنظامت والجمعيات، فمن  املؤسيس  البناء  فهو  الثالث،  التحّدي  أّما 
املهّم أن تكون للمنظامت قدرات برشية من ناحية التسيري والترصّف، 
واستقطابهم،  والنساء  الشباب  تعبئة  وقدرة عىل  وقيادات  كوادر  ولها 

الداخلية  الواليات  إىل  الكربى  املدن  من  والخروج 
واملعتمديات.

أّثر غياب االستقرار األمني والسياسي  كيف 
على واقع الحقوق والحريات في تونس؟

كّنا  مرحلة  من  انتقاليّة  وضعيّة  يف  تونس  يف  نحن 
نعيش فيها استبدادا ودخلنا مرحلة لبناء نظام سيايس 
أّن  والواقع  دستور2014،  يف  تبنّي  ما  وهذا  تشاريك، 
إرساء  تطلب  فقد  بعد.  ترىس  مل  املؤسسات  بعض 
سلطة قضائية بديلة وقتا قبل انتخاب املجلس األعىل 

للقضاء وما زلنا ننتظر املحكمة الدستورية.
وحيث مل تفّعل األحكام الخاصة بالهيئات الدستورية 
واضح عىل  تأثري  لذلك  كان  االنتقاليّة  الفرتة  يف هذه 
الحكومية  األجهزة  مقّدمتها  ويف  الحكومة  سياسات 
الوضع  اإلنسان. وكلاّم ذهب  لها عالقة بحقوق  التي 
نحو وضوح الرؤى السياسية  أمكن إرساء اإلصالحات 

الجوهرية لصالح احرتام وضامن الحقوق .

ما هي المسؤوليات واألولويات المطروحة على "أمنستي" 
وشركاؤها في السياق الوطني الراهن؟

الفرع التونيس جزء من حركة عامليّة ولدينا أهداف إسرتاتيجية تغطي 
الفرتة من 2016 إىل 2019، وهي: أّوال: نحن نسعى إىل عامل يتمتّع فيه 
الجميع بحقوق اإلنسان والعدالة دون متييز. ثانيا: نسعى إىل عامل يعرف 
ثالثا: نسعى إىل عامل يحظى فيه  فيه كّل شخص حقوقه ويطالب بها. 
الناس بحامية خالل النزاعات واألزمات. رابعا: نسعى إىل عامل يخضع فيه 

منتهكو الحقوق للمساءلة.
البرشية واملادية  وطرق  التونيس إىل تطوير مواردنا  الفرع  ونعمل يف 
بحقوق  تعنى  عاملية  نكون حقا جزءا من حركة  ونشاطنا حتى  عملنا 
تستوعب  التي  اإلنسان  حقوق  عن  يدافعون  أشخاصا  وتضّم  اإلنسان 

الجميع.
إسرتاتيجية  تحقيق  عىل  التونيس  الفرع  يعمل  سوف  اإلطار،  هذا  ويف 
منظامت  عىل  واالنفتاح  والتعاون  الحمالت  عىل  يركّز  عمل  وبرنامج 
العدالة  وتحقيق  التمييز  مكافحة  أجل  من  التونيس  املدين  املجتمع 
وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وكذلك تطوير الفرع من ناحية 

العضوية والنشاط.
وقد بدأ الفرع التونيس ملنظمة العفو الدوليّة يف تنفيذ مرشوع  يف مجال 
الرتبية علة حقوق اإلنسان بعنوان: تربية - متكني - عدالة منذ سنتني، 

ويهدف إىل بناء قدرات األعضاء ونشطاء املجتمع املدين واملؤسسات. 
وينفذ  اإلنسان.  حقوق  عىل  املدافعني  لحامية  حملة  عىل  نعمل  كام 
باللغتني  بعد  عن  تدريب  برنامج  بريوت،  ومقرّه  اإلقليمي،  املكتب 
دعم  عىل  العمل  ويقع  الالجئني.  بحامية  يعَنى  واإلنجليزية  الفرنسية 
قدرات املجتمع املدين يف آلية االستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع 

مكتب املفّوض السامي لحقوق اإلنسان.

أحمد كرعود رئيس الهيئة التنفيذية  للفرع التونيس ملنظمة العفو الدوليّة

على السلطة التنفيذية والتشريعية
والقضائية أن تنظر إلى منظمات المجتمع

المدني باعتبارها شريكا أساسيا
عقد الفرع التونيس ملنظمة العفو الدولّية جلسته العامة االنتخابية يومي 5 و6 نوفمرب 
املناضل  كرعود  أحمد  األستاذ  ترأسها  جديدة  تنفيذية  هيئة  انتخاب  وتّم  الجاري، 
»برسبكتيف«  مبحاكمة  يعرف  فيام  السبعينات  آواخر  السجن  عرف  الذي  الحقوقي 

حيث كان ينتمي حينها إىل هذا التنظيم الفكري والسيايس اليساري.
وأحمد كرعود خريج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم علم االجتامع وهو عضو 
يف منظمة العفو الدولية من أكث من 3 عقود، عمل خبري التدريب يف املعهد العريب 
لحقوق اإلنسان ثم مدير مكتب »أمنستي« اإلقليمي يف بريوت ملدة 10 سنوات، وهو 

مكون وخبري يف مجال بناء القدرات ملنظامت املجتمع املدين. 
التقت »الجريدة املدنّية« يف مقّر جريدة »الشعب« للحديث عن واقع حقوق اإلنسان 

يف تونس اليوم والتحديات الراهنة يف سياق التأسيس للجمهورية الثانية.
رفيقا  الشخصّية  ذاكرته  ليبدأ مبصارحة هي من سّجل  ينتظر سؤاال  مل  أحمد كرعود 

كما تّم فرض حرية الرأي للنقابيي يف السجن، ونصريا لهم يف محن أخرى.
والتعبير وحق التنظيم 
وحرية اإلعالم، وال بّد 
من الحفاظ على هذا 

المناخ من الحرية وتفعيل 
الدستور في قوانين 

وتشريعات وخاصة في 
سياسات عمومية

نسعى في الهيئة 
التنفيذية الجديدة إلى أن 
يكون عملنا ومردود الفرع 
في مستوى انتظارات كل 

الحقوقيين في تونس 
حتى تكون مساهمتنا 
أكثر تنّوعا وأكثر فاعلّية

الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية:
 انتخاب أحمد كرعود رئيسا

انعقد يوم 11 نوفمرب 2016 مبقّر الفرع التونيس ملنظمة العفو الدولية 
أعضاءها  كافة  بحضور  التنفيذية  الهيئة  اجتامع  العاصمة  بتونس 
املنتخبي من طرف الجلسة العامة االنتخابية املنعقدة مبدينة سوسة 
يومي 5 و6 نوفمرب 2016 وتقّرر عىل إثره توزيع املهام صلب الهيئة 

التنفيذية. 
ويف ما ييل قامئة أعضاء الهيئة التنفيذية بعد توزيع املهام:

الرئيس:  أحمد كرعود
نائبة الرئيس: وسيلة حمودة 

أمني مال: كامل الجويني
أمني مال مساعد: ماهر عمراين

أعضاء:رندة السعيدي - منجي غنيمي - عادل الغريب

http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda
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تحرك قررته متثيليات الحراك االجتامعي يف لقائها األول ضمن الجامعة 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  إرشاف  وتحت  بقربة  الصيفية 
لتحركات  مسبوق  غري  وعي  عن  منه  جانب  يف  ويكشف  واالجتامعية، 
تلقائية غري منظمة خارج كل تصنيفات   - غالبيتها  - يف  كانت إيل حني 

التأطري.
وسيضم التحرك : املعطلون عن العمل وعامل الحضائر وعامالت الفالحة 
وعامالت مصانع النسيج وشباب القرصين املعتصم أمام وزارة التشغيل 
منذ فيفري املايض.. وغريهم من الشباب والفئات التي تخوض تحركات 
عىل مستوى املعتمديات ومقرات الواليات يف عدد من الجهات الداخلية 

ومل يقع االستامع ملطالبهم.
ويأيت التحرك كردة فعل عن التجاهل والالمباالة التي ما انفكت تلقاها 
حكومة  مع  تتواصل  والتي  الحكومات،  لدن  من  االجتامعية  املطالب 

يوسف الشاهد.
التونيس  املنتدى  رئيس  الهذييل  الرحامن  عبد  اإلطار  هذا  يف  ورصح،   

مل  توليها  ومنذ  الشاهد،  حكومة  أن،  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
واعترب  بسنوات.  سبقتها  التي  االجتامعية  األزمة  لحل  مجهود  أي  تبذل 
أن تدخلها اقترص عن تلك االحتجاجات التي ارتبطت يف تحركها بوسائل 
اإلنتاج.  وباستثناء االحتجاجات التي تعلقت ببرتوفاك بقرقنة وفسفاط 
قفصة  مل تسعى الحكومة إىل التفاوض مع أي من املحتجني واملعتصمني 
الذين تجاوزت مدة تحرك بعضهم ال9 اشهر. حتى أن أخر جلسة جمعت 
معتصمي وزارة التشغيل مع وزير التشغيل ووزير التنمية ووزير الشؤون 
الهذييل ـ جلسة "غري جدية حملت  االجتامعية ـ كانت حسب ما أفاد 
إنتاج  الحلول ال تأيت إال إذا امتلك املحتج أداة  رسالة سلبية مفادها أن 

يضغط عربها عىل السلط الرسمية".
واعترب أن الخيار القضايئ ومحاكمة االحتجاجات هو التوجه الذي تعتمده 
فقد  واالقتصادية   االجتامعية  املطالب  مع  التعامل  يف  الشاهد  حكومة 
حقهم  يف  وصدر  املتلوي  شباب  محاكمة  املاضيني  الشهرين  خالل  تم 
يف  املعتصم  الشباب  وحوكم  التنفيذ  تأجيل  مع  سجن  أشهر  حكم ب8 
مقر والية قفصة وصدر يف حقهم حكم بشهر ونصف، كام صدر حكم 
بعدم سامع الدعوى يف حق شباب القرصين وشباب ماجل بلعباس بعد 
أن تم االستئناف يف الحكم الصادر يف حقهم غيابيا ب8 أشهر سجن وتم 
متابعة شباب سيدي بوزيد ومنسق اعتصام والية توزر من املعطلني عن 
العمل كام تم إيقاف عدد من أهايل الطلح عىل خلفية قطعهم للطريق 

ومطالبتهم بتوفري إطار تربوي ملدارس منطقتهم.

تعلق  قد  القضائية  املتابعات  هذه  أخر  أن  الهذييل  الرحامن  عبد  وبني 
سنة  2012  فيها  الحكم  تم  التي  قضيتهم  إثارة  بإعادة  الربكة  بشباب 
احد  أن  وأفاد  سنوات  والـ10  السنة  بني  تراوحت  جائرة  جد  بأحكام 
أّن  السجن وذلك بعد أن تبني  إيقافه وإيداعه  الشباب املحكوم قد تم 
أحد الشاكني مل يقم بإسقاط دعواه وهو ما يعني أن بقية الشباب الذين 

متت محاكمتهم قد أصبحوا محل تفتيش.
واعترب رئيس املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية أن األحكام 
الصادرة يف حق عدد من الشباب املحتج حتى وإن مل تصنف يف أغلبها 
املشاكل  معالجة  إىل  عادت  قد  الحكومة  أن  عىل  تؤكد  فهي  بالقاسية 
العمومية  النيابة  إحالة  عرب  وذلك  القضائية  املتابعات  عرب  االجتامعية 
الذي يوازن فيصدر أحكاما للرتهيب  القضاء  يف كل مرة  املحتجني عىل 
والتضييق عىل املحتجني. ونشري أّن  عددا ال بأس به من املحامني يقومون 

مبتابعة هذه املحاكامت.

تقرير االحتجاجات لسبتمبر واكتوبر
 عىل عكس ما تتوقع حكومة الشاهد لن تضع املحاكامت املذكورة سلفا 
حدا لالحتجاجات أو املطالبة، وفقا لعبد الرحامن الهذييل، بل إن مواصلة 
حكومة الشاهد اعتامد سياسة الهروب إىل األمام مع الحراك االجتامعي 
نسب  أن  وبنّي  أكرث.  االحتجاجات  وترية  تصاعد  أسباب  احد  سيكون 
خالل  التونيس  االجتامعي  املرصد  سجلها  التي  االحتجاجية  التحركات 

شهري سبتمرب وأكتوبر خري انعكاس لذلك. 
الصادرين  والتقريرين  وأكتوبر  سبتمرب  شهري  رصد  لنتائج  وطبقا 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  للمنتدى  التونيس  االجتامعي  عن املرصد 
واالجتامعية، وتحلصت الجريدة املدنية عىل نسخة منهام، سجل الشهران 
بأشهر  مقارنة  االجتامعية  واملطالبة  االحتجاجات  معدل  يف  ارتفاعا 
تحركا  أكتوبر و674  احتجاجا خالل شهر  تم رصد 986  الصائفة  حيث 
خالل شهر سبتمرب مقابل تسجيل 542 تحركا احتجاجيا خالل شهر أوت.

وعرف الشهران وفق التقريرين بروزا لالحتجاجات ذات الطابع الرتبوي 
تحركات  الرتبوي،  اإلطار  يف  املسجل  بالنقص  اغلبها  يف  ارتبطت  والتي 
وتعلقت  السواء  حد  عىل  التالميذ  وأولياء  النواب  األساتذة  فيها  انخرط 

ويف  املعلمني  يف خطط  العالية  الشغور  بِنَسب 
مستوى أقل بحالة األقسام واملؤسسات الرتبوية 

والطرقات ووضع حافالت النقل التلمذي.. 
وحافظت كل من القريوان وقفصة وسيدي بوزيد 

والقرصين عىل صدارة الواليات التي تسجل الرصيد 
والية  التحاق  مع   - املطلبية  االحتجاجات  من  األكرب 

سوسة ألول مرة مع رباعي الواليات التقليدية يف االحتجاج 
خالل أكتوبر - وتراوحت املعدالت داخلها بني الـ80 وال100 
احتجاج خالل شهر أكتوبر وبني 60 و80 احتجاج خالل شهر 

سبتمرب.
حدة  الهذييل،  الرحامن  عبد  وفق  تكشف    معدالت 

انه  ورأى  الجهات.  بهذه  االجتامعي  الوضع  تأزم 
تغيري  أي  الشاهد  حكومة  تدخل  مل  حال  ويف 

مع  التعامل  يف  تعتمدها  السياسة  التي  يف 
الحراك املطلبي فمن املرجح أن تواصل هذه 
املعدالت يف االرتفاع. وتتجه األوضاع داخل 

هذه املناطق نحو مزيد االحتقان والتأزم. 
وقابس  العاصمة  وتونس  مدنني  واليات  أما 
فاحتلت املرتبة الثانية يف نسق االحتجاجات 
شهر  خالل  احتجاجا  و80   60 بتسجيلها 
سبتمرب.  شهر  خالل  و60   40 وبني  أكتوبر 
تطاوين  واليات  الثالثة  املجموعة  وتشمل 

واملجموعة  وسليانة  وبنزرت  واملنستري  واملهدية 
وقبيل  والكاف  وباجة  وجندوبة  منوبة  واليات  الرابعة 

عددا  عموما  تشهد  والتي  األخرية  املجموعة  أما  ونابل 
محدودا من االحتجاجات فهي واليات بن عروس وتوزر 

وزغوان وأريانة. 
املرصد  لتقرير  وفقا  أكتوبر  شهر  وسجل 

االنتحار  معدالت  أعىل  التونيس  االجتامعي 
رصدها  تم  التي  االنتحار  ومحاوالت 

وذلك  املاضيتني  السنتني  طيلة 
محاولة  لـ119  بتسجيله 
مبعدل  أي  انتحار  وحالة 
4 حاالت تقريبا يف اليوم. 

سبتمرب  تقرير  واعترب 
االنتحار  لحاالت 
االنتحار  ومحاوالت 
هو  الشهر  ميز  ما  أن 
االنتحار  محاوالت 
سجلت  التي  الجامعية 

يف  وكانت  جهة  من  أكرث  يف 
االنتحار  محاوالت  ثلثي  حدود 

املرصودة خالل كامل الشهر والتي كانت 
وبني  انتحار.  الـ103 محاولة وحالة  يف حدود 

التقرير أنه أمام تجاهل السلط الرسمية لعدد من 
املطالَب واالحتجاجات اتجه املحتجون نحو لفت االنتباه 

وذكر  الجامعية  االنتحار  محاوالت  مرسحة  عرب  جديد  من 
عىل  كمثال  وتناولهم  لألدوية  القرصين  والية  التقرير معتصمي 

محاولة االنتحار الجامعية املمرسحة . 
االنتحار  حاالت  من  عدد  أكرب  والقرصين  القريوان  واليات  وسجلت 
تونس  واليتي  كانت  حني  يف  أكتوبر  شهر  خالل  االنتحار  ومحاوالت 
العاصمة والقريوان يف صدارة حاالت االنتحار ومحاولة االنتحار املرصودة 
خالل شهر سبتمرب. ومثلت  الفئة العمرية بني 26 و35 سنة أكرث الرشائح 
العمرية املهددة بسلوك اإلقدام عىل االنتحار حيث مثلت 63 باملائة من 
الحاالت.. وسجل شهر أكتوبر محاولة انتحار لـ4 أطفال دون ال15 وحالة 
انتحار لشيخ سنه 81 عاما وعجوز سنها 90 عاما.  يف حني مل يسجل شهر 
انتحار وحيدة لطفل  انتحار لكبار يف السن وشهد حالة  سبتمرب حاالت 

يف تقرير املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية

ارتفاع حّدة االحتجاجات االجتماعية 
مع غياب الحلول الحكومية ونسب 

االنتحار تثير القلق
 تونس - الجريدة المدنية - ريم سوودي  

تحت شعار »الحق يف أن يكون لنا حقوق« ينتظر أن يخوض املشاركون يف مختلف 
جانفي،   14 ثورة  منذ  واملطالبة  االحتجاج  تواصل  التي  االجتامعية  التحركات 
تحركهم الوطني يوم 10 ديسمرب املوافق لليوم العاملي لإلعالن عن حقوق اإلنسان. 

األجندة المدنية 
استثنائية  نقابية  جامعة 

للمرأة والشباب العامل:
يف إطار استكامل تنفيذ اتفاقات التعاون مع 
لالتحاد  الرشيكة  الدولية  النقابية  املنظامت 
املرأة  قسم  يستعد  للشغل،  التونيس  العام 
مع  وبالتعاون  والجمعيات  العامل  والشباب 
 LO Norway الرنويجية  النقابات  اتحاد 
املرأة  عنوان   تحت  نقابية  جامعة  لتنظيم 
العاملة والشباب العامل: بني االلتزام النقايب 
وبناء ثقافة املواطنة وذلك أيام 13 - 14 - 15 

ديسمرب 2016.
بناء ودعم قدرات  الجامعة إىل  تهدف هذه 
العامل  الشباب  من  النقابيني  املسؤولني 
النقابية  املسؤولية  تحمل  يف  العاملة  واملرأة 
يف جميع مستويات هياكل االتحاد مع القيام 
بحمالت منارصة لبلورة هذه األهداف إضافة 
إىل التمكني من تقنيات االتصال واملفاوضات 
وإدارة النزاعات وتأهيلهم لتحمل املسؤولية.
العامون  الكتاب  الجامعة  هذه  يف  يشارك 
املساعدون بالجهات واملسؤولون عن اإلعالم 
والجمعيات  العامل  والشباب  واملرأة  والنرش 
للمرأة  الجهوية  املكاتب  إىل عضوات  إضافة 
الجهوية  املكاتب  وأعضاء  وعضوات  العاملة 

للشباب العامل من كل الجهات.

في ندوة وطنية لقسم التكوين :
التونسي  العام  االتحاد 
ثورة  وتحديات  للشغل 

الحرية والكرامة 
االتحاد  تسلم  عىل  سنة  مرور  مع  تزامنا 
لجائزة  للحوار  الراعي  الرباعي  يف  ورشكائه 
بسبعينية  لالحتفال  واختتاما  للسالم،  نوبل 
تاسيس املنظمة، يعتزم قسم التكوين النقايب 
والتثقيف العاميل تنظيم ندوة وطنية تحت 
الحرية  ثورة  وتحديات  االتحاد  عنوان: 
والكرامة: ثوابت التجربة النقابية ومقتضيات 
 10  -  9  -  8 ايام  وذلك  والتاقلم  التجدد 

ديسمرب 2016.
املشاركات  سيتدارسها  التي   املحاور  تتمثل 

واملشاركون يف  اشغال الندوة يف:
العمل  فلسفة  صياغة  اعادة  تحديات   -

النقايب واملجتمع السيايس
الحزبية يف ظل  والتعددية  االتحاد  تجربة   -

النظام السيايس الجديد
مواجهة  يف  النقايب  للعمل  القانوين  االطار   -

التحديات الراهنة
وتشكل  االتحاد  هيكلة  اعادة  رهانات   -

السياق السيايس واالجتامعي الجديد
- االتحاد واملسالة االقتصادية : نقد السياسات 

العمومية واقرتاح التجاوز
- العالقات الشغلية واملهن الجديدة

- الحركة النقابية والتحركات االحتجاجية غري 
املطلبية يف تونس 2011 - 2016.

العريب  النقايب  واملحيط  العام  االتحاد   -
والدويل:  الرهانات والتحديات
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األجندة المدنية 
50 فنانا شابا في سليانة

يوم 25 نوفمرب 2016:
24caraTunisie

تنظم كل من جمعية الفنانني الشبان والوكالة األملانية 
جمعية  مع  بالرشاكة  للتعاون، 
املغامرون بكرسى بوالية سليانة، 
“24caraTunisie”، وهي مبادرة 
 24 الـ  من  شابا  فنانا   50 تجمع 
من  وذلك  بكرسى  بتونس  والية 
من   ،2016 نوفمرب   28 إىل   25
والطرقات  الشوارع  ملء  أجل 

إىل  الحدث  هذا  ويهدف  فنية.  وأعامل  أشكال  بعدة 
إىل  النفاذ  يف  والحق  واملساواة  الثقافة  دمقرطة  تعزيز 

الثقافة بتونس.

معرض »المناخ، اسكبو 360°«
يوم 25 نوفمرب 2016:
Climat, l’expo à 360°

 Climat,  »360° اسكبو  »املناخ،  معرض  تنظيم  يتم   -
بفرنسا  الوطني  البنك  مؤسسة  برعاية   l’expo 360
باملعهد  وذلك   ،Fondation BNP Paribas باريباس 
ويطمح  بالعاصمة.  باريس  شارع   20/22 الفرنيس 
املناخ بطريقة ممتعة  هذا املعرض إىل تقديم رهانات 
وبيداغوجية. إن أول أمر يجب معرفته حول املناخ هو 
األرضية.  الكرة  كامل  عىل  تأثري  لها  التغريات  هذه  أن 
ولهذا السبب، سيتم إرفاق هذا املعرض بنسخة تجول، 

منترشة يف العديد من البلدان.

%100 نساء
يوم 26 نوفمرب 2016: 

Apéro Entrepreneurs Tunis, 100% Ladies
- يتم يوم 26 نوفمرب 
2016، بتونس املدينة 
 Tunis Lemdina
وشارع   ،1 بالبحرية 

نساء   100% حدث  تنظيم  بالعاصمة،  عاشور  الحبيب 
L’Apéro 100% Ladies وهو حدث جمعيايت مجاين، 
التي  األعامل،  ريادة  تحب  التي  للنساء  فقط  ومفتوح 
يحملن  الاليت  تلك  أو  مرشوع،  بعث  بصدد  أو  قامت 
وطيلة  وللطلبة.  لألجراء،  وكذلك  مرشوع،  بعث  فكرن 
الحدث، يتم توفري مكرب صوت micro ليتسنى لكل من 
تريد التعبري عن تجربتها املهنية ولتعطي املثال من أجل 

تشجيع الشباب إلنجاح مسريتهم املهنية. 

إقامة األجانب بتونس،
يوم 26 نوفمرب 2016: 

Petit-déjeuner Débat : L’accès au séjour
 Terre d’Asile بتونس  اللجوء  أرض  منظمة  ينظم   -
إقامة  موضوع  حول  للنقاش  صباحيا  فطورا   Tunisie
واملهاجرين،  الحقوق  دار  بتونس، وذلك مبقر  األجانب 
الكائنة بـ 17 نهج خالد بن الوليد، ميتيال فيل. وسيجمع 
هذا النشاط املحرتفون يف القانون، الناشطني باملنظامت 
والجمعيات، بهدف املبادرة بالتفكري يف فعالية إجراءات 
اإلجراءات  تقديم  خالل  من  وذلك  اإلقامة،  تنظيم 
الحالية ونقائصها والتحديات املتعلقة بها. وسيكون هذا 
الحدث فرصة تبادل تجارب ملشاركة منظمة مغربية يف 

الفطور والنقاش. 

األجندة المدنية 
يوم 26 نوفمرب 2016: 

دراسة تتعلق بتطور األجور 
الحقيقية بتونس

 Débat: Evolution des Salaires Réels en Tunisie
 2005-2015

 Friedrich Ebert ايربت  فريديريتش  منظمة  تنظم   -
الحقيقية  األجور  بتطور  تتعلق  دراسة  حول  نقاشا 
بتونس بني 2005 و2015، التي أعدها كل من الدكتور 
بنزل  وذلك  العريب،  الدين  عز  والسيد  العاملي  طاهر 
العربية.  الرابطة  بشارع  الكائن  بتونس  الشرياتون 
ويتبعه  أزاك،  زكية  السيدة  بتيسري  النقاش  وسيكون 
برنامج  إطار  يف  النشاط  هذا  ويندرج  فطوريا.  كوكتاال 
»اإلصالحات االقتصادية من أجل تغيري عادل اجتامعيا 

يف منطقة شامل إفريقيا والرشق األوسط«.

يوم 01 ديسمرب 2016

الدورة الثانية للمهرجان الدولي 
»هندي ميوزك«

- تونس, دار الثقافة إبن رشيق -  جمعية إبصار لثقافة 
فعاليات  تنظم  البرصية  اإلعاقة  وذوي  ذوات  وترفيه 
الدورة الثانية للمهرجان الدويل » هندي ميوزك « الذي 
أيام 1 و2 و3 ديسمرب 2016  بالعاصمة تونس  سيعقد 
املوسيقية  العروض  إىل  إضافة  املهرجان  هذا  ويتضمن 
املساعدة  التكنولوجيات  ألحدث  معرض  والفنية 
واملوامئة واإلعاقة البرصية إضافة إىل ورشة املادة ثالثون 
وورشة  الرباي  تعليم  وخيمة  الدولية  االتفاقية  من 
البرصية  اإلعاقة  ذوي  من  لألطفال  اليدوية  األلعاب 
متميزة  بحرية  األنشطة ستنظم رحلة  إىل جانب هذه 
وإلنجاح هذه الدورة وحرصا لحسن التنظيم فإننا نهيب 
بكم للقيام بإجراءات السفر والحصول عىل التأشرية كام 
أرقام  مع  واملشاركني  املشاركات  أسامء  يف  قامئة  ننتظر 
الهيئة  أن  العلم  ومع  مهامتهم  وذكر  السفر  جوازات 
فئة  من  بنزل  ليايل  أربع  ملدة  اإلقامة  تضمن  املنظمة 

أربع نجوم إضافة إىل االستقبال والتنقل داخل تونس.

يوم 02 ديسمرب 2016: 

الدورة 11 لمؤتمر مركز رجال 
االعمال الشبان بتونس:

بتونس:  الشبان  االعامل  رجال  مركز  ملؤمتر   11 الدورة 
 11ème Congrès du CJD للتغيري  فرصة  األزمة، 
 Tunisie : La Crise, une opportunité de

changement
ومنظمة  الشبان  األعامل  رجال  مركز  من  كل  ينظم 
 Konrad-Adenauer-Stiftung أديناور  كونراد 
ملركز  عرش  الحادي  املؤمتر  بباردو،  الوطني  باملتحف 
»األزمة،  عنوان:  تحت  بتونس  الشبان  األعامل  رجال 
 2016 ديسمرب   02 الجمعة  يوم  وذلك  للتغيري«  فرصة 

عىل الساعة التاسعة صباحا. 

نظمت يوم الثالثاء 01 نوفمرب 2016 جمعية الحملة 
املنظمة  مع  بالرشاكة  التشغيل«  »ملتقى  التنموية 
الجمعية  من  كل  وبحضور   OIM للهجرة  الدولية 
الدامناركية  والتعاونية   GIZ الدويل  للتعاون  األملانية 
 .ANETI والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل
يتعلق  فيام  الجهود  تعزيز  إىل  امللتقى  هذا  ويهدف 

بتشغيل الشباب. 
ويندرج هذا امللتقى يف إطار مرشوع MoTuS للمنظمة 
الدولية للهجرة الذي يهدف إىل إعادة إدماج املهاجرين 
االجتامعية  الحياة  يف  أوروبا  من  العائدين  التونسيني 
الدعم  الهجرة  منظمة  بذلك  وقدمت  واالقتصادية، 
املستقل  والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  من  لكل 

 MoTuSe يسعى مرشوع بالخارج.  التونسيني  ومكتب 
إىل االستجابة لألهداف 8 و10 و17 للتنمية املستدامة 
التي وضعتها األمم املتحدة، وهي تتعلق بالعمل الالئق 
وإقامة  الفوارق،  يف  والتخفيض  االقتصادي،  والنمو 
رشاكات من أجل تحقيق هذه األهداف. كام ميكن هذا 
امللتقى التونسيني من العودة لتونس واالندماج يف سوق 

الشغل.
ولقد تم تنظيم ملتقى مشابه يف السابق يف إطار التوجيه 

نحو التمويالت الصغرى لفائدة املستثمرين الشبان. 
هذه  مثل  مكانة  لدعم  األرقام  بعض  إىل  إشارة  ويف 
أن:  التنموية  الحملة  جمعية  ممثل  أفاد  امللتقيات، 
»%30 من الشعب التونيس يبلغ من العمر أقل من 35 

البطالة،  يعانون   610000 هناك  الفئة،  هذه  ويف  سنة، 
الظروف  وإن  العايل.  التعليم  خريجي  من  منهم   50%
الخارج.  من  العائدين  للتونسيني  بالنسبة  حتى  صعبة، 
كام أن هذه األرقام املثرية للقلق متثل عبئ بطالة تبلغ 
املستوى  البطالة عىل  نسبة  %15,6 من إجاميل  نسبته 

الوطني«.
واملستمر  الالئق  العمل  ميثل  الجمعية،  ملمثل  بالنسبة 
واملثمر رضورة كام أن االستثامر الفردي والجامعي أمر 
 » TRE ANETI « تطبيق  بتقديم  وقام  هذا  أسايس. 
دعم  يف  تسهم  الوسائط  متعددة  ركيزة  ميثل  الذي 

البحث عن الشغل. 
إمييل يامنينري ترجمة منى امصدق

البحث عن فرص جديدة للشباب
مائدة   2016 نوفمرب   4 الجمعة  يوم  انعقدت 
للعدالة  التونسية  »الجمعية  نظمتها  مستديرة 
مجال  يف  النشطاء  عديد  جمعت  واملساواة« 
فرصة  الحدث  هذا  وكان  اإلنسان.  حقوق 
لتسليط الضوء عىل القواني التي تنتهك مجال 

الحريات الفردية والتي تعترب ال دستورية. 

وقد قام السيد وحيد الفرشييش األستاذ الجامعي 
ورئيس  املدين  باملجتمع  والناشط  القانون  يف 
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 
النسوية  املناضلة  عاشور  بن  سناء  والسيدة 
ورئيسة جمعية بيتي بتوجيه النقاش تحت إدارة 
الدولية  الفدرالية  من  فراوس  يرسى  السيدة 

لحقوق اإلنسان. 
دستورية  عدم  يف  النظر  اللقاء  هذا  خالل  وتّم 
تجرم  التي  العقوبات  قانون  من   230 املادة 
بالرتايض  البالغني  اثنني من  بني  الجنس  مامرسة 
وهم من نفس الجنس. وكذلك املادة 226 مكرر 
املتعلقة   228 واملادة  اآلداب،  مبخالفة  املتعلقة 
بالتحرش الجنيس واملادة 231 املتعلقة بالدعارة 

لتجريم املثليني جنسيا. 
مدير  جواشيم  بول  الحضور السيد  أيد  وقد 
التعبريعن  جدد  إذ  بول  هايرنيش  مؤسسة 
للعدالة  التونسية  الجمعية  عمل »  مع  تضامنه 

واملساواة » و دعمه لحامية الحريات الفردية. 
بن  السيدة  سناء  الحوار  أول  يف  بادرت  وقد 
عن  تاريخية  ملحًة  لتقدم  الكلمة  بأخذ   عاشور 
املادة القانونية 230 ، إذ وضحت أن سنة 1913 
لتدوين  كنتيجة  وذلك  القانون  وضع  سنة  هي 
قانون العقوبات التونيس. كام ال يوجد أي ذكر 
للواط  أو إدانة للمثلية الجنسية يف قوانني سابقة 

)مثل القانون الجنايئ التونيس لسنة 1861(.
ففي الواقع، تأيت هذه املادة من القانون الفرنيس 
قبل الثورة أي ما سبق سنة 1789 ، لذلك تعترب 
رمزاً للقرون الوسطى. فهي تدين أي عمل “غري 
إنجايب”. ومع مرور الوقت، إنحازت املادة إلدانة 

املجتمع بدل الفعل. 
أما السيد وحيد الفرشييش فقد أكد عىل نقطة 

 “ املادة  :.  تلك  تطبيق  كيفية  هي  و  مهمة 
عىل  التعدي  و   ، املواطنني  منازل  يف  النظر  إن 
سالمتهم الجسدية ، هو إقحام للعدالة يف الحياة 
املواطنني.  خصوصيات  عىل  تعدي  و  الخاصة 
أولئك  “ملطاردة”  املادة  توظيف  يتم  قد  كام 
الذين يثريون البلبلة  )شأن املادة 52 من قانون 

العقوبات(. 
التونيس  العقوبات  قانون  إن  أخرى،  ناحية  من 
عام  كنظام  األبوي  النظام  حامية  إىل  يسعى 
نظام  يف  والنساء  الرجال  لوضع  بذلك  مضطراً 
اجتامعي معني ، وأي شخص يسائل دوره يخضع 

لهجوم منظم .” 
تعترب  ملا  نقيم  أن  نستطيع  اللمحة،  هذه  بعد 
هذه املادة غري دستورية. ذلك أنه أوالً لتوضيح 
نفهم  أن  علينا  يجب  دستوريتها،  عدم  وفهم 
ففصل   . الدستور  فيه  كتب  الذي  السياق 
املبادئ  بعد  مبارشة  يأيت  والحريات”  “الحقوق 
 : وأساسيتها  ألهمياتها  إثبات  هذا  و  العامة 
التونسية.  القوانني  أولويات  من  الحرية  تعترب 
التونسية  الدولة   “ أن  عىل  تنص   )24( املادة 
“إن  يضيف:  كام  الفردية”.  الحريات  تحمي 
والبيانات  الخصوصية  تحمي  التونسية  الدولة 
إىل  أدى  القانون  هذا  وضع  الشخصية.”لكن 

ظهور الفئات الضعيفة واملهمشة واألقليات . 
كام أن املادة 23 تؤكد عىل أهمية الكرامة : “إن 

البدنية  وسالمته  اإلنسان  كرامة  تحمي  الدولة 
جرمية   . املعنوي  أو  املادي  التعذيب  ويحظر 

التعذيب هي جرمية غري قابلة للتقادم  .”
عدم  إثبات  عىل  نقترص  أال  ذلك  مع  وينبغي   
يجب  بل  الدستور.  مع  الجنايئ  القانون  توافق 
أن يكون هناك أيضا حجج مضادة ألولئك الذين 
يستغلون الفصول أو املواد الدستورية الغامضة. 
نستهل حججنا باملادة األوىل من القانون التونيس 
ميكن  البالد:  دين  »اإلسالم«  أن  عىل  تنص  التي 
القول بأن هذه املادة ليس بها صفة إلزامية تجرب 
الدولة عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية وتقاليدها. 
بل هو مجرد كلمة وصفية. كام ال يوجد أي ذكر 
للرشيعة اإلسالمية كمصدر للقانون التونيس. يف 
التي تنص عىل  الدستور  استجابة للامدة 6 من 
أن »الدولة تكفل املقدسات«: ميكن اإلجابة أن 
الدستورية  املواد  مع  حدوٍد  يف  ميارس  املقدس 
أو  الحريات  بحامية  املتعلقة  كتلك  األخرى، 

كرامة الفرد.
عمل  وسائل  عىل  الرتكيز  تم  املناقشات  وعقب 
املجتمع املدين لتأكيد عدم دستورية املادة 230 
من قانون العقوبات. ذلك أن ربط الصالت بني 
الجهات الفاعلة واملناضلة من أجل الحريات هو 
ما  فعالية وهو  قوة ذات  لتحقيق  أسايس  عمل 

يعترب شكال من أشكال املنارصة.
كام يجب التذكري بأن املحكمة الدستورية ستنشأ 
توافق  اإلعالن عن عدم  تونس وسيتم  قريبا يف 
املادة 230 التابعة للقانون الجنايئ مع الدستور.

الحرية  أجل  من  »التجمع  إنشاء  تم  كام  
الفردية« التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء 

الدميقراطيات، 
األورو-متوسطية  الشبكة  مع  بالتنسيق  وذلك 
 30 من  أكرث  من  يتألف  وهو  اإلنسان.  لحقوق 
جمعية. و يشمل مختلف مجاالت عمله حقوق 
واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  األقليات، 
وحقوق الجنسني وحقوق الضمري إىل غري ذلك. 

و قد أتت هذه التحركات بثامرها، وال سيام يف 
عام 2016 خالل شهر رمضان، اثر ندوة من أجل 

احرتام حرية الضمري وفتح املطاعم.

اميليان ميلر 
ترجمة عبداملجيد الجبايل 

قوانيـن مناهـضة للحـريات 
الفردية وباطلة دستوريا
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قادة  و  الساسة  كبار  يلتقي   ، سنة  كّل  يف 
واألفواج  الرسمي  الرأي  صّناع  و  اإلعالم 
الرشكات  وممثلو  للمفاوضي،  الدولية 
مزيفة  لحلول  تروج  التي  الجنسيات  متعددة 
ومستشارو أعتى املنظامت يف العامل ليتباحثوا 
بخطر  تنذر  التي  املناخية  التهديدات  شأن 
نظام  ويجعل  األرض  بكوكب  يحدق  عظيم 
يلتقون  فأكث.  أكث  عام  كّل  يختل  توازنها 
يسمى  ما  أو  للمناخ  العاملية  القمة  إطار  يف 
السنة  هذه  تنعقد  التي   COP األطراف  قّمة 
التهديدات  كّل  ورغم  سنة  وككّل  املغرب.  يف 
السياسات  نفس  الحكومات  املتزايدة  تواصل 
ميكن  ما  أكث  بانبعاث  وتسمح  االيكولوجية 
لالنحباس  املسببة  والغازات  الكربون  غاز  من 
التخفي  العمالقة  الرشكات  وتواصل  الحراري 
وراء األوهام التي تتعهد بها محققة يف الوقت 
نفسه أرباحا قياسية من خالل استغالل املوارد 

الطبيعية والتنقيب والتعدين والتكرير.
دولية  التزامات  عن  الحديث  العدل  غري  ومن 
بالتخفيض من انبعاثات الغازات وتلويث البيئة 
يف عامل تحكمه الالعدالة ويحكمه منطق الشامل 
املصّنع املتقّدم والجنوب الذي مثّل دامئا مخزنا 
للموارد من ناحية ومقربة لنفايات الشامل من 
من  تعاين  التي  االفريقية  فالقارة  أخرى:  ناحية 
الجفاف وانخفاض حاّد يف املوارد املائية والتصّحر 
واالحتقان  االرايض  خصوبة  معدالت  وانخفاض 
الحراري الشديد  ومن املتوقع أن تكون من أكرب 
املترضرين بيئيا يف السنوات القادمة يف حني أنها 
ال تساهم اال بـ 3 باملائة من االنبعاثات الغازية 
تتحدث هذه  أية عدالة مناخية  العامل فعن  يف 
القمم التي تنعقد مناسباتيا كّل سنة وتصاحبها 

جعجعة ال نرى لها طحينا أبدا.
عن  املارقني  وعي  من  اإلطاروانطالقا  هذا  يف 
النظم الرسمية يف كل انحاء العامل و اميانا منهم 
أن املؤمتر الثاين والعرشين لألطراف الذي ينعقد 
يختلف  لن   2016 )18-7نوفمرب(  املغرب  يف 
البدائل  ملحمة  تكوين  فكرة  جاءت  غريه  عن 
“االوديسة” التي جابت البحر االبيض املتوسط 

ثّم  وايطاليا  بفرنسا  مرورا  اسبانيا  من  منطلقة 
تونس والجزائر واملغرب يف نهاية املطاف. هذه 
متواضعة  بامكانيات  انطلقت  التي  امللحمة 
الحقيقني  املناضلني  من  كبريا  احتضانا  شهدت 
أن  جيّدا  تعي  التي  االحتجاج  وحركات  للبيئة 
ال  السوق  مبنطق  املحكومة  الدولية  العالقات 
ميكن ابدا أن تراعي الجانب البيئي متى تعلق 
األمر باستنزاف الرثوات الباطنية واستخراج كّل 

املوارد الطبيعية مقابل مليارات الدوالرات.
البلد  هذا  تونس،  عن  الحديث  سياق  ويف 
من  باملائة   0.07 مساهمتة  تتجاوز  ال  الذي 
كان  العامل،  يف  الحرارية  الغازات  انبعاثات 
حيث  هنا  وقفة  بطوطة  مللحمة  البدائل ابن 
الفريق  واتجه  بنزرت  ميناء  يف  املراكب  رست 
تم  التي  قابس  مدينة  إىل  والتونيس  األجنبي 
اختيارها الحتضان فعاليات االوديسة انطالقا من 
يوم الخميس 27 إىل األحد 30 أكتوبر باعتبارها 
الصناعية  األنشطة  من  ترّضرا  املدن  أكرث  أحد 
استقبلت  التي  قابس  البيئّي..  املستوى  عىل 
الزائرين بجامل حزين مل نكن قادرين عىل فهمه 
هذه  فيها.  والتجوال  التأمل  امعنا  عندما  اال 
بالجمعيات  لالحتكاك  مناسبة  كانت  الزيارة 
 STOP تعترب والتي  هناك  البيئة  عن  املدافعة 
أيام  إلقامة  وفرصة  POLLUTIONأبرزها 
تحسيسية تلفت النظر للوضع الكاريث يف قابس.
حلقات  عن  عبارة  كان  للفعاليات  األول   اليوم 
تونس  يف  الحارقة  البيئية  املواضيع  نقاش حول 
التحديات  تناولت  تفكري  ورشات  خالل  من 
والنفايات  والتلوث  املاء  الراهنة وقضايا  البيئية 
والطاقة والفالحة والفسفاط ... أما اليوم الثاين 
واحات  جمعية  ملداخلة  الصباح  يف  فخصص 
تلزم  اتفاقية  ولصياغة  برباشة  وجمعية  جمنة 
مختلف مكونات املجتمع املدين يف تونس وبقية 
أغلب  وانبنت  امللحمة.  يف  املشاركة  البلدان 
اآلراء عىل رضورة التوجه برسائل قوية للسلطة 
القمة  يف  املشاركة  وللدول  جهة  من  التونسية 
املناخية من جهة ثانية. وخصص الجزء الثاين من 

اليوم لزيارة معاينة لشط السالم بقابس. 

املجمع  يقبع  )حيث  السالم  شّط  زيارة  وكانت 
التونيس عىل بعد 800 مرت فقط عن  الكيميايئ 
معنى  بأتم  صدمة  املأهولة(  السكانية  املنطقة 
أو  األورويب  الوفد  من  سواء  للحارضين  الكلمة 
للتونسيني الذين ذهبوا اىل هناك ألول مرّة. ورمبا 
ال يستطيع من يصف املكان أن يكون موضوعيا 
أبدا فام يشاهده هناك يرسم يف الذاكرة خدشا 
ال ميحى عن مدى اجرام املؤسسات الصناعية يف 
حّق األرض والبحر والهواء والحيوان واإلنسان... 
الحىص  يكسوها  التي  األرض  حّق  يف  جرمية 
ألن  البحر  حّق  ويف  الكيميائية  للمواد  االخرض 
مخرج  من  تجري  امللوثة  املياه  من  أسودا  نهرا 
عابئة  غري  الشاطئ  يف  مبارشة  وتصب  الرشكة 
بحيواناته ونباتاته وجرمية يف حق املواطنني ألننا 
األصفر  الدخان  من  عمودا  أعيننا  بأم  شاهدنا 
هذا  الجو.  يف  وينترش  السامء  يف  يرتفع  الّسام 
الدخان وهذه الغازات التي قتلت عون الصيانة 
عبد  بقابس  والغاز  للكهرباء  التونسية  بالرشكة 
أكتوبر   26 األربعاء  يوم  مساء  الزيدي،  القادر 
بسبب  واالختناق  للتسمم  تعرّضه  إثر  الجاري 

انبعاث غازات صناعية ساّمة.
عىل  اتجه  الذي  الفريق  أن  القول  ميكن  ختاما 
يف  طريقه  واصل  املغرب  اىل  املراكب  ظهر 
يف  طنجة  ثّم  جزائرية  كمحطة  وهران  اتجاه 
املغرب محمال برسائل قوية يحاول الدفاع عنها 
تابعناه من مقاطعتهم  ما  هناك خاّصة يف ظّل 
يف  الصهيوين  الكيان  ملشاركة  نظرا  القّمة  لهذه 
فعالياتها و بأنهم يقودون هناك حملة كبرية  و 
عادوا  تونس  يف  الواليات  بقية  اىل  العائدون 
محملني بفكرة قامئة عىل أن مجمل اإلشكاليات 
البيئية واإليكولوجية يف تونس، هي نتاج مبارش 
للسياسات العمومية املعتمدة تتجىل تداعياتها 
الحوض  )مثل  مناطق  عدة  يف  وضوح  بكل 
أية  عليه،  وبناء  قرقنة...(.  قابس،  املنجمي، 
تصورات بديلة لإلشكاليات البيئية متر رأسا عرب 
مراجعة الخيارات الحكومية يف افق تصور منوال 
تنموي يكرس أبعاد العدالة اإلجتامعية والبيئية.
هيفاء منصوري

ملحمة البدائل ...
صوت بيئي مقاوم في وجه النظام الرسمي
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الجريدة املدنيةالجريدة املدنية

الحكاية كاللحكاية: 
كان يا مكان )قناة الحوار التونيس(، يف أحد األيام )يوم 
ما  »عندي  االجتامعي  الربنامج  من  حلقة  أكتوبر(،   14
لفتاة  االتهام  إصبع  توجيه  خاللها  وتم  بثّها،  تم  نقلك« 
الزواج  فكرة  وعرض  اغتصاب  ملحاوالت  تعرضت  قارص 
املنشط.  تعبري  نلموها« عىل حد  »باش  بأحد مغتصبيها 
أن  هي  الصادمة،  الحقيقة  تبقى  املشهد،  قساوة  ورغم 
املَخرج الالإنساين الذي قدمه املنشط فأثار ثورة الجمهور، 
هو يف األصل مخرج قانوين، أي نابع من القانون التونيس 
نفسه. حيث يحتم الفصل 227 مكرر من املجلة الجزائية 
أن: »يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى 
وإذا  كاملة.  عاما  عرش  خمسة  دون  سنها  عنف  بدون 
ودون  عاما  عرش  الخمسة  فوق  عليها  املجني  سن  كان 
العرشين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس 
أعوام. واملحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل باملجني 
آثار  أو  التتبعات  يوقف  املذكورتني  الصورتني  يف  عليها 
املحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار املحاكمة إذا انفصم 
للفقرة  الزوج طبقا  إنشاء من  به  الزواج بطالق محكوم 
الثالثة من الفصل 31 من مجلة األحوال الشخصية وذلك 

قبل ميض عامني عن تاريخ الدخول باملجني عليها.«  
ما الحل؟ 

اإلعالمي  املشهد  يكون  أن  حتام  املفروض  من  طبعا 
تناقض  وإن  اإلصالح  نحو  موجها  الناس  لقضايا  حامال 
هذا اإلصالح مع نص القانون، فيلعب بذلك دور املنارص 

للحقوق ومنرب تربية وتثقيف وتوعية. 
كام إّن الحديث عن دولة القانون واملؤسسات ال يستقيم 
األفراد  واملؤسسات يف حامية  القوانني  تكن  مل  إذا  أيضا، 
الفصل  تنقيح  رضورة  بات  لذلك،  مصالحهم.  تراع  ومل 
الجاين، وهو ما  الضحية وليس  يعاقب  الذي  227 مكرر 
نادت إليه العديد من مكونات املجتمع املدين، عىل غرار 
االئتالف املدين من أجل الحريات الفردية، يف انتظار أن 
انتهاكات  يف  الفصل  هذا  يتسبب  أن  قبل  صدى،  يجد 

جديدة ضد الطفولة، ذلك أنّه:
اجراء قانوين غري دستوري

توطئة دستور  ما جاء يف  القانون مع  يتعارض نص هذا 
2014، التي أكدت أن الدستور ضامن لـ »احرتام الحريات 
وحقوق االنسان« و«املساواة يف الحقوق والواجبات بني 
مكرما«،  كائنا  االنسان  »منزلة  وعىل  املواطنني«،  جميع 
وكأننا  بل  الجاين،  وجازى  الضحية  انتهك حق  فبالعكس 

بهذا القانون يكرّمه.
 كام يتعارض الفصل 227 مكرر مع جاء يف بعض فصول 

الدستور عىل غرار:
للمجتمع،  األساسية  الخلية  هي  األرسة  السابع:  الفصل 
الدولة  إلزامية  عىل  إشارة  وهنا  حاميتها.  الدولة  وعىل 
انتهاك  كل  ومعاقبة  األرسة  حامية  أجل  من  بالتدخل 

لثبات هذه األرسة أو تهديد لها.
الحقوق  يف  متساوون  واملواطنات  الواطنون   :21 الفصل 

والواجبات، وهم سواء أمام القانون، من غري متييز. تضمن 
الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات الفردية 

والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم
البرشية وحرمة  الذات  الدولة كرامة  الفصل 23: تحمي 
تسقط  وال  واملادي.  املعنوي  التعذيب  ومتنع  الجسد، 

جرمية التعذيب بالتقادم.
الفصل 47: حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن 
الدولة  الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم. عىل 
توفري جميع أنواع الحامية لكل األطفال دون متييز وفق 

املصالح الفضىل للطفل
بالحقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  يحدد   :49 الفصل 
ال  مبا  ومامرستها  الدستور  بهذا  املضمونة  والحريات 
لرضورة  إاّل  الضوابط  هذه  توضع  جوهرها.وال  من  ينال 
حقوق  حامية  وبهدف  دميقراطية  مدنية  دولة  تقتضيها 
الغري، أو ملقتضياتاألمن العام، أو الدفاعالوطني، أو الصحة 
العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احرتام التناسب بني 
القضائية ب  الهيئات  هذهالضوابط وموجباتها. وتتكّفل 
ألّي  يجوز  انتهاك.ال  أي  من  والحريات  الحقوق  حامية 
اإلنسان وحرياته  ينال من مكتسبات حقوق  أن  تعديل 

املضمونة يف هذا الدستور.
التي صادقت  الدولية  اجراء قانوين يتعارض واالتفاقيات 
يف  تنص  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  مثل  تونس  عليها 
فصلها التاسع عرش: »تتخذ الدول األطراف جميع التدابري 
املالمئة  والتعليمية  واالجتامعية  واإلدارية  الترشيعية 
أو  الرضر  أو  العنف  أشكال  آافة  من  الطفل  لحامية 
اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهامل أو املعاملة املنطوية 
ذلك  يف  مبا  االستغالل،  أو  املعاملة  وإساءة  إهامل،  عىل 
أو  )الوالدين(  الوالد  رعاية  يف  وهو  الجنسية،  اإلساءة 

الويص القانوين )األوصياء القانونيني( عليه، أو أي شخص 
آخر يتعهد الطفل برعايته.«

أما بالنسبة إلعالن حقوق الطفل، فيشري يف ديباجته،«وملّا 
كان الطفل يحتاج، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقيل 
قانونية  حامية  إىل  وخصوصا  خاصة،  وعناية  حامية  إىل 
اإلعالن  يشري  كام  بعده«.  أو  مولده  قبل  سواء  مناسبة 
بحامية  الطفل  يتّمتع  أن  »يجب  أنه  إىل  الثاين  املبدأ  يف 
الفرص  الوسائل،  من  وغريه  بالترشيع  مينح،  وأن  خاصة 
والعقيل  الجسمي  منوه  إلتاحة  الالزمة  والتسهيالت 
يف  سليام  طبيعيا  منوا  واالجتامعي  والروحي  والخلقي 
العليا محل  الحرية والكرامة.  وتكون مصلحته  جو من 

االعتبار األول يف سن القوانني لهذه الغاية.« 
إجراء قانوين يتعارض مع مجلة حامية الطفل

حيث تعترب املجلة يف الفصل 21 أن »استغالل الطفل ذكرا 
الصعبة  الحاالت  من  خاص  بوجه  جنسيا،  أنثى  أو  كان 

التي تهدد الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية«.
وباإلضافة لهذه الرتسانة القانونية املرجعية التي ذكرناها 
عىل سبيل الذكر ال الحرص، والتي تتعارض والفصل 227 
مكرر من املجلة، فإن املجلة الجزائية نفسها، ويف نفس 
والضحية  جان  هو  للجرمية  املقرتف  بأن  تعرتف  الفصل 
جناية  أمام  نكون  أن  املعقول  من  فليس  عليها.  مجني 
سبق  قد  خصوصا  عليه.  املجني  الضحية  فيها  يعاقب 
مغتصبها  من  القارص  تزويج  أن  النفس  أخصائيو  وأكد 
توازن  اختالل  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  وخطر  خطأ  هو 
شخصية البنت املترضرة مام يسهم يف اضطرابات نفسية 
جسيمة ترض بالطفلة، باألرسة وحتى باملجتمع ككل. وهو 
ما يفرس أنه قد بات من الرضوري مراجعة هذا الفصل 
حتى ال نشهد بعد اليوم أن يكون انتهاك الطفولة مقننا. 
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األجندة المدنية 
تدشين المركز التونسي 

للدراسات والبحوث حول اإلرهاب
- نظم املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 
يوم 26 أكتوبر 2016 بقاعة السينام أفريكا بالعاصمة، 
ندوة حول:  تدشني املركز التونيس للدراسات والبحوث 
اإلرهاب يف  للمركز:  دراسة  أول  لتقديم  اإلرهاب  حول 

تونس عرب امللفات القضائية 

مبدأ التمويل الجماعي
نوفمرب 2016  يوم 19  العاملية  الفتية  الغرفة  - نظمت 
عنوان  تحت  حدثا  بالعاصمة،  بورقيبة  الحبيب  بشارع 
مبدأ  لتقديم  الحدث  ويهدف   .» Smart Funding«
التمويل الجامعي crowdfunding )طريقة سريه، طرق 
جمعت  كبرية  ورشة  مبثابة  وهو  إيجابياته...(  متويله، 
هذا  ملناقشة  واملتحمس  الطموح  الشباب  مجموعة 

النوع من التمويل.

»مختبر التعلم«،
- نظم فضاء » El Space « يوم 19 نوفمرب 2016 مختربه 
العارش »مخترب التعلم«، حول التفكري النقدي، والتوجه 
نحو بناء الحجة، واسرتاتيجيات النقض وأساسيات الفكر 

النقدي. 

مهرجان »ممكن«
بحي   2016 أكتوبر   17 يوم  مشهد  جمعية  نظمت   -
النرص بالعاصمة مهرجان »ممكن« الذي تضمن سلسلة 
من التدريبات واألنشطة الثقافية. وجمعية مشهد هي 
والكفاءات  القدرات  تعزيز  مجال  يف  تنشط  جمعية 

الشبابية يف القطاعات الفنية والثقافية.

حوكمة الجمعيات
- أطلق املعهد العريب لرجال األعامل IACE ، يوم 10 
الرابعة  الدورة  بالعاصمة،   1 بالبحرية   2016 نوفمرب 
للحوكمة تحت عنوان: »حوكمة الجمعيات: املامرسات 
جمع  وقد  املصالح«.  رصاع  تجنب  الشفافية،  الفضىل، 
العامليني،  والخرباء  السياسيني  من  كال  املنتدى  هذا 
الرياضية  الفدراليات  ورؤساء  الجمعيات،  ومسرّيي 
جيدا  إطارا  املنتدى  وميثل  املدين.  باملجتمع  والفاعلني 
مبسألة  املعنية  املتدخلة  األطراف  مختلف  بني  للتبادل 

املامرسات الفضىل لحوكمة الجمعيات 

التحديات المناخية المحلية
 Lingare التونيس لبعث املشاريع النقار - نظم املركز 
مدينة  مشاركة  إطار  2016 حدثني، يف  أكتوبر   25 يوم 
املهدية يف مجال Ecopreneurs من أجل املناخ 2016، 

باألسبوع الدويل للحركات لألعامل الخرضاء:
املؤسسات  برونور،  إيكو  االبتكارات:  مخترب  مناخ 
الخرضاء، منظامت املجتمع املدين، ومتدخلون رئيسيون، 
املحلية،  املناخية  التحديات  تحديد  أجل  من  اجتمعوا 
لهذه  مستدامة  تجارية  حلول  واستلهام  وتحديد 

التحديات.
اختيارهم  وقع  الذي  اإليكوبرونور  البطل:  جائزة  مناخ 
الصغرى واملتوسطة،  الخرضاء  أوليا، يقدمون مشاريعم 
خرباء،  لجنة  أمام  خدماتهم  أو  منتوجاتهم  عن  فضال 

ولجمهور متنوع.

إثر  العلمي  البحث  هذا  فكرة  انطلقت  وقد 
أفريل  انعقدت يف كلية 9  الندوات  سلسلة من 
نظمت  ندوة  وخالل  بقرطاج،  الحكمة  وبيت 
بحث  وورشة  مبراكش  عياض  القايض  بجامعة 
بباريس، تعرضت للتحوالت يف تونس ويف املغرب 

العريب ويف الوطن العريب ويف املتوسط. 
وقد استنتج الباحثون أن األفكار النظرية املقدمة 
يف هذا املجال الجغرايف، كثريا ما تفتقد لألسس 
األبعاد  ومتعددة  والشاملة  السليمة  اإلحصائية 
العلمية.  البدائل  تقديم  للباحث  تسمح  التي 
وهذا ما أدى باألكادميي أو صانع القرار السيايس 
حدثت  التي  التغريات  قراءة   يف  االرتباك  إىل 
وتحدث يف تونس أو غريها من األقطار العربية 
تبني ذلك خاصة يف  املتوسطية. وقد  البلدان  أو 
الفرتة التي سبقت التغريات السياسية يف -2010

ما  وكثريا  اآلن.  إىل  التاريخ  ذلك  منذ  أو   2011
بشكل  تتخذ  االختيارات  و  القرارات  كانت 
بطبيعة  دراية  دون  الضغط،  وتحت  ارتجايل 
املتعاقبة.  التغريات  إليه  أدت  ومبا  املجتمع 
واألسلم انه علينا تعميق البحوث اإلحصائية ليك 
عىل  وانعكاسها  الـتأثريات  تداخل  درجة  نقدر 
البحوث  أن  إذ  واملجتمع.  واألرس  األفراد  واقع 

ما  كثريا  العينة،  ومحدودية  قلتها  عىل  السابقة 
فهم  ودون  معزولة  واحدة  إشكالية  تناولت 
العمل  عن  نتج  وقد  املتغريات.  ملختلف  شامل 
املشرتك بني مختلف هذه املراكز، تأسيس مرصد 
التحوالت يف العامل العريب. وتقرر القيام ببحوث 
ميدانية مقارنة يف كل من تونس واملغرب. ينجزه 
يف تونس  معهد الدراسات والبحوث اإلسترشافية 
حول  العلمية  للدراسات  التونسية  والجمعية 
املغرب  يف  وتنجزه  والصحة،  والهجرة  السكان 

جامعة القايض عياض مبراكش. 
وبعد سنوات وأشهر من اإلعداد النظري للبحث، 
انطلق العمل امليداين منذ 9 أكتوبر وسيستمر إىل 
البحث  غاية نهاية نوفمرب 2016. و تعترب عينة 
إذ  تونس.  يف  البحوث  تاريخ  يف  األهم  امليداين، 
تعتمد عىل عينة من 3000 أرسة تونسية و300 
حسب  نسبي  بشكل  موزعة  إحطياطية،  أرسة 
كان  إن  إحصائية سوى  دائرة  إىل 330  الواليات 

ذلك يف املجال البلدي أو املجال الغري بلدي.
وتعتمد الدراسة يف عملية جمع املعطيات عىل 
أي  من  تالعب  أي  متنع  أن  شأنها  من  تقنيات 
تخزين  خالل  أو  باالستجواب  القيام  خالل  كان 
إلكرتونية  لوحة  الباحث  يستعمل  إذ  العمل. 
الدائرة  يف  موقعه  تحدد    GPS بتقنية مرتبطة 
مبجرد  عليه  كام  املستجوبة.  األرسة  عنوان  ويف 
اإلرسال  ثم  التسجيل،  من  االستجواب  إنهاء 
صحة  تحديد  بإمكانها  مركزية،  بيانات  لقاعدة 

وجودة العمل.  
صفحة   43 عىل  االستامرة  تحتوي  األصل  ويف 
األفراد  كل  تسجيل  يقع  لألرسة  موجهة  ورقية، 
ثم  سنة،   18-65 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين 
أفرادها  ألحد  عشوايئ  باختيار  الحاسوب  يقوم 
الحوار معه. وهذا من شأنه أن ميكننا من  يتم 
باألرسة  الخاصة  العامة  املعطيات  الحصول عىل 

بالفرد  املتعلقة  املعطيات  ثم  أول،  جزء  يف 
املبحوث.

وتتعرض الدراسة إىل عدة محاور بحث متعلقة 
باملسار الدرايس، وباملسار املهني، ومبسار الحراك 
وبالحياة  االجتامعي،  الحراك  ومبسار  الجغرايف 
الزوجية ومختلف محطاتها إضافة لتوزيع املهام 
واستعامل  اللباس  وشكل  القيم  وسلم  واألدوار، 
وعالقة  االنتامء،  و  والهوية  اللغات  أو  اللهجة 
واملرسح  السينام  دور  كارتياد  بالثقافة،  املواطن 
األغاين  نوعية  تتناول  كام  الثقافية.  واملجاالت 
والوضع  واللغة،  املحتوى  حيث  من  املحبذة 
الصحي لألرسة واألفراد، إضافة إىل عالقة األفراد 
بالوضع السيايس والجمعيايت والنقايب. كام تتناول 
عىل األرسة بالهجرة. كام تتناول اهتاممات األفراد 

و طموحاتهم.
كل هذه املحاور مجتمعة ومتداخلة من شانها 
املجتمع  إليه  آل  ملا  دقيق  فهم  من  متكننا  أن 
بني  املشرتكة  للمعطيات  وتحديد  التونيس  
الجهات واملجاالت واملعطيات املختلفة من جهة 

إىل أخرى، ومن مجال إىل آخر.       
نسبة  أن  للبحث،  األولية  النتائج  بينت  وقد 
املتحصلني عىل الشهادات العلمية و إن كان ما 
يزال ابرز يف املدن والسواحل، أصبح موجودا يف 

كل املناطق ويف املجالني. 
بالتشغيل  مرتبطة  الرئيسية  املشاكل  وتظل 
الصحية. كام أن هناك احتجاج كبري  وبالتغطية 
االقتصادي  الواقع  وعىل  الخدمات  غياب  عىل 
والسيايس لكن بشكل موازي هناك متثل للثورة، 
و تبني لها لكن بكثري من الحرسة لعدم قدرتها 
األرسة  أن  املسح  بني  كام  الوعود.  انجاز  عىل 
القيم  سلم  عىل  تحافظ  تزال  ما  التونسية 
التقليدي وتحافظ األدوار داخل األرسة ت عىل 
السلطة الذكورية و يعكس تقسيم املهام متسك 
الرتابط  أن  كام  نسبيا.  التقليدية  بالقيم  األرسة 
النموذج  إىل  يزال يخضع يف مجمله  ما  والزواج 
اكد  وقد  بسيطة.  تغريات  عرف  وإن  التقليدي 
التونيس ذكرا كان أو انثى عىل التمسك بعذرية 

الفتاة كرشط للزواج.         

يف نتائج دراسة التحوالت االجتامعية واملجتمعية يف تونس

األسرة التونسّية مازالت محافظة 
وهي تتبنى الثورة وتتحسر على 

عدم تحقيق أهدافها
حول  امليدانية  العلمية  الدراسة  أسابيع  منذ  انطلقت 
وتنجز هذه  تونس.  املجتمعية يف  أو  االجتامعية  التحوالت 
تونس  يف  واملخابر  البحث  مراكز  من  مجموعة  الدراسة 
وفرنسا، وهي: مخرب تاريخ االقتصاد املتوسطي ومجتمعاته 
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ومعهد الدراسات 
بفرنسا  التنمية  حول  البحوث  ومعهد  بباريس  الدميغرافية 
والجمعية  بتونس  اإلسترشافية  والبحوث  الدراسات  ومعهد 
التونسية للدراسات العلمية حول السكان والهجرة والصحة.  
والعلوم  الدميغرافية  أستاذ  القصار  حسان  الدكتور  ويقوم 
االجتامعية بكلية 9 أفريل، باإلرشاف العلمي والتنسيق بني 
امليداين  التنسيق  وأتوىل شخصيا  املؤسسات.  هذه  مختلف 

بني مختلف فرق البحث.
       رضوان عيادي       

يف  إقراره  تم  والذي  املناخ  لقمة  النهايئ  االتفاق  نقاط  تتمثل أبرز 
ارتفاع  من  الحد  يف  ديسمرب2015   12 الفرنسية باريس يوم  العاصمة 
الحرارة »أدىن بكثري من درجتني مئويتني«، ومراجعة التعهدات اإللزامية 
»كل خمس سنوات«، وزيادة املساعدة املالية لدول الجنوب، إضافة إىل 

قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية املستدامة.
 وتعهد املجتمع الدويل -ممثال بـ195 دولة شاركت يف هذا املؤمتر بحرص 
ارتفاع درجة حرارة األرض وإبقائه »دون درجتني مئويتني«، و«مبتابعة 
الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية«. بعد تأكيد دول 
واقعة عىل جزر مهددة بارتفاع مستوى البحر أنها ستصبح يف خطر إذا 

تجاوزت حرارة األرض 1.5 درجة مئوية.
يف  األطراف  ملؤمتر  والعرشون   الثانية  الدورة  عقدت  اإلطار  هذا  يف 
االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ )COP22(  يف مراكش 
أيام 07  18-  نوفمرب 2016 حيث تبنى املشاركات واملشاركني يف املؤمتر 
إيجاد متويالت تقدر مباليني الدوالرات دعام للتكنولوجيا النظيفة، وبناء 
األمن  لتعزيز  أخرى  ومبادرات  املناخي  التغري  ملتابعة خطط  القدرات 

املايئ والغذايئ يف الدول النامية.
التزامات  كتاب  من وضع  لالنتهاء   2018 سنة  الحكومات  كام حددت 
لتنزيل اتفاق باريس وضامن الثقة والتعاون والنجاح يف تفعيل االتفاق 
التزامات  والرشكات  الحكومات  ووقعت  القادمة.  هذا  العقود  خالل 
التغري املناخي تضاف إىل اآلالف من االلتزامات األخرى  جديدة بشأن 

التي تم تبنيها من قبل مؤمتر باريس للمناخ العام املايض.
ما  الحد  إىل  يدعو  بيانا  املناخية،  الهشاشة  منتدى  أصدر  جانبه،   من 
درجة، حيث   1،5 يقارب  ما  إىل  األرض  ارتفاع درجة حرارة  من  أمكن 

التزامهم بوثيقة » رؤية مراكش «  عربوا عن 
التي تعهدت من خاللها الدول املوقعة عىل 
العديد من األهداف منها إصدار 100 باملائة 
بني  املتجددة  املوارد  انطالقا من  الطاقة  من 

2030 و2050.
التنفيذية  األمينة  اسبينوزا،  باتريسيا   وقالت 
لالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغريات 
املناخية، أن اتفاق باريس يعترب حدثا تاريخيا 
وأضافت  العاملي  املناخي  العمل  طريق  يف 
مراكش عن رضورة  الحكومات عربت يف  أن 
العمل الجاد واملستمر، والتأكيد عىل املرحلة 

الجديدة للتنفيذ والعمل من أجل املناخ والتنمية املستدامة يف إعالن 
مراكش.

خالل مؤمتر COP22 قدمت سبعة دول نامية آخر التعديالت وقبلت 
بأن تخضع للمراقبة بشأن انخراطها يف تعزيز اقتصاد منخفض الكربون 
املتعلقة  واألعامل  للمراقبة  نظام  إنشاء  إطار  يف  يندرج  الذي  األمر 
خطط  مجال  يف  أكرب  طموح  أمام  الباب  يفتح  كام  واإلبالغ  بالتحقق 

العمل املناخي واملعروفة بالخطط املحددة وطنيا.

بناء القدرات من أجل الشفافية:
)GEF( عن مبادرة  العاملية  البيئة  أعلن مرفق   ،COP22 خالل مؤمتر
 50 بلغ  متقدما  بلدا   11 من  بدعم  الشفافية  أجل  من  القدرات  لبناء 

مليون دوالر.
 

الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا
تلقت برامج مكافحة تغري املناخ دفعة قوية من خالل إطالق الرشاكة 
من أجل املساهامت املحددة وطنيا، وهي مبادرة تقودها دول نامية 

وماليا  تقنيا  الدول  ملساعدة  دولية  مؤسسات  إىل  باإلضافة  ومتقدمة 
لتحقيق األهداف املناخية والتنمية املستدامة.

التقدم الذي حققته الحكومات
املرتبطة  املهمة  املجاالت  من  العديد  يف  تقدما  الحكومات  حققت 
القدرات  وبناء  والتكيف  املناخي  التمويل  ذلك  املناخي مبا يف  بالعمل 
COP22 خطوة  مؤمتر  قطع  االجتامعي.  النوع  ومقاربة  والتكنولوجيا 
التي  األصلية  والشعوب  املحلية  املجتمعات  أرضية  تفعيل  نحو  أوىل 
متت بلورتها يف باريس العام املايض. ويشكل هذا الحدث بداية لعهد 
جديد لالستجابة الحتياجات الشعوب األصلية يف سياق املناخ، وستمكن 
التخفيف  مجال  يف  املامرسات  وأفضل  التجارب  تبادل  من  األرضية 

والتكيف كام ستستهم ال محالة يف دعم العمل املناخي.
املناخي ملنطقة  العمل  املقبلة، تهدف خطة  األربعة  السنوات   وخالل 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل مضاعفة الحصة التي يخصصها البنك 
الدويل للتمويل املتعلق بالعمل املناخي لتبلغ حوايل 1.5 مليار للسنة 

بحلول 2020.
ضياء تقتق

ال للفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية
يلعب املجتمع املدين دورا رياديا يف اإلصالح املجتمعي بالبالد 
التونسية سواء يف امليادين السياسية، أو االقتصادية، أوالثقافية 
اإلصالحي،  الدور  لهذا  وكمواصلة  أواالجتامعية...  الفكرية، 
يتبي اليوم دور املجتمع املدين يف املشهد اإلعالمي أيضا ليسلط 
الضوء عىل قضية مست من الطفولة، هذه األخرية التي انتهك 
الجائر  البعض  هذا  عىل  وباالرتكاز  القانواني.  بعض  حرمتها 
من القانون، تواصل انتهاكها يف أحد أكرب املنابر تأثريا يف الرأي 

العام: شاشة التلفزة.

مؤتمر األمم المتحدة للمناخ  COP  22 في مراكش: إعادة صنع نموذج جديد للبشرية
يعرّف مؤمتر األطراف بأنه الهيئة التقريرية  العليا لالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن 
يف  عليه  التوقيع  وقع  للمناخ.  املتحدة  األمم  مبؤمتر  كذلك  ويعرف  املناخية،  التغريات 
مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994. اعتمدت 

األمم املتحدة عىل هذه اآللية لوضع إطار عمل ملكافحة ظاهرة االحتباس الحراري.

2021
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النقابات واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
االتحاد العام التونسي للشغل نموذجا 

  بقلم توفيق ذهبي*  
* مكون بقسم التكوين النقابي      

و التثقيف العمالي  باالتحاد العام التونسي للشغل   

بقلم سامي بن غازي  

والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  النشأة  منذ  النقابات  ارتبطت 
نتيجة والدة هذه األشكال التنظيمية للعامل وللرشائح االجتامعية 
الكبري يف  باالختالل  تتميز  اقتصادية واجتامعية  الفقرية يف ظروف 
توزيع الثوة ويف ظروف العيش بي الربجوازية الصاعدة يف القرن 
الخاضعة  الشعبية  الفئات  وسائر  العاملة  والطبقة  عرش  التاسع 
العامل  وجد  فلنئ  الطبقة.  لهذه  والسياسية  االقتصادية  للهيمنة 
يف النقابات هيكال ميكن من التكتل من أجل تعديل نسبي مليزان 
التعاونيات، وهي  يف  وجدوا  فقد  املطالب،  بعض  وتحقيق  القوي 
اجتامعي  طابع  ذات  مؤسسات  االجتامعي  االقتصاد  أشكال  أويل 
مقبولة.  بتكلفة  الغذاء  مثل  األساسية  الحاجيات  توفري  من  متكن 
   Amiens يف أميان  CGTوقد عربت الالئحة الصادرة عن مؤمتر الـ
سنة 1906 عن عمق هذا الرتابط بي النقابة واالقتصاد االجتامعي 
النقابية  األهداف  تخدم  تنظيامت  التعاضديات  أن  اعتربت  حيث 
قاعدة  ستمثل  إنتاجية  مؤسسات  تسيري  عيل  العامل  وتدرب 

لدمقرطة االقتصاد وإعادة تنظيم املجتمع.
العالقة  تواصلت  فقد  العاملي  االقتصاد  يف  املهمة  التحوالت  ورغم 

وطيدة بني النقابات ومؤسسات االقتصاد االجتامعي خاصة و أن 
التوصية رقم 193 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تشجع عيل 
إيجاد هذه العالقة وتدعو إيل متتينها باعتبار القواسم املشرتكة 
االجتامعي  االقتصاد  ومبادئ  النقابية  املبادئ  بني  الكثرية 
التضامني وأهمها العمل عيل حامية دميومة مواطن الشغل 
واحرتام رشوط العمل الالئق وإعطاء مكانة لإلنسان واعتباره 
إدارة  مجالس  يف  النقابات  ممثيل  وجود  ولعل  أولوية. 

مؤسسات تعاضدية عمالقة يف فرنسا مثال خري دليل عيل 
إدارة مجموعة UP  وهي  الرابط، ففي مجلس  هذا 

مؤسسة تعاضدية  متتلك فروعا يف 17 دولة وتوفر 
خدمات تسهل الوصول لألكلة والرتفيه وغريها من 
الخدمات  لحوايل 24 مليون منتفع ويوجد فيها 
 ( الفرنسية  النقابات  أكرب  ممثلو  دامئة  بصفة 

.)  CGT  CFDT - FO
وعيل غرار أوروبا ميز هذا الرتابط بني النقابات 
واالقتصاد االجتامعي والتضامني تاريخيا الحركة 
النقابية التونسية.  يقول الطاهر الحداد يف كتابه 
»العامل التونسيون وظهور الحركة النقابية« أن 
محمد عيل الحامي، الزعيم النقايب الذي أسس 
عموم  جامعة  وهي  عربية  نقابية  منظمة  أول 
العملة التونسية عاد إىل تونس يف مارس  1924 
إنشاء  يف  فّكر  إذ  البالد«،  لها  تتّسع  ال  »بأفكار 

رشكات تعاونيّة زراعيّة وصناعيّة وتجاريّة للنهوض 
بالبالد اقتصاديّا واجتامعيّا إالّ أنّه اكتفى بالتفكري يف 

األسعار  غالء  مقاومة  بهدف  استهالكيّة  تعاونيّة  جمعيّة 
األزمة  جراء  من  الفقرية  الفئات  وبقيّة  العاّمل  منها  يعاين  كان  التي 
الخانقة التي رضبت البالد بعد الحرب العاملية األويل. وأرغم محمد 
اندالع حركة  بسبب  التعاونية  الفكرة  التخيل عيل  الحامي عيل  عيل 
بالحركة  االلتحاق  عضوي  كمثقف  عليه  فرضت  عاملية  إرضابات 
العاملية إلعانتها عىل تأطري نضاالتها ومساعدتها عىل التنظم. ولكن 
العمل التعاوين تواصل يف العرشينات والثالثينات مستفيدا من وجود 

بيئة اجتامعية مشجعة عيل التكافل والتعاون. 

ومنذ نشأة االتحاد العام التونيس للشغل يف 1946 عمد إيل تشجيع كل 
مظاهر التنظم يف جمعيات وتعاونيات. ويف الستينات وبفضل املجهودات 
املؤسسات  من  مبجموعة  االتحاد  ارتبط  التلييل  أحمد  للزعيم  الضخمة 
ولكن  الخدمات.  أهمها  مختلفة  مجاالت  يف  نشطت  التي  التعاضدية 
رسمية  سياسة  إيل  التعاضدية  السياسة  تحول  الستينات ستشهد  مرحلة 
للدولة، وستنتهي هذه التجربة يف 1969 إيل فشل ذريع وأزمة اقتصادية 
واجتامعية وسياسية حادة. وسيشهد االقتصاد االجتامعي انتكاسة خاصة 
السبعينات وهي مرحلة رأساملية  مع انطالق مرحلة جديدة بداية من 
لقيم  متنامي  وتكريس  الخاصة  للمبادرة  املطلقة  األولوية  مبنح  متيزت 

الفرداية باالعتامد عيل األجهزة االديولوجية الثقافية  للدولة.
و لكن االتحاد العام التونيس لشغل، وباعتباره منظمة متجذرة يف تاريخ 
النقابية يف تونس، عاد  هذا الوطن ومتمثلة لتاريخه كام لتاريخ الحركة 
لطرح االقتصاد االجتامعي والتضامني كبديل للأمزق الحايل الذي بلغته 
تفاقمت  الزمة  الحلول  إيجاد  عن  الليربايل  االقتصاد  عجز  بسبب  البالد 
بالتعاون بني االتحاد  وأفضت إيل ثورة 14 جانفي 2011. ففي 2012 و 

العام التونيس للشغل ممثال يف قسم العالقات العربية والدولية والهجرة 
وضع  يف  التفكري  انطلق   ICOSI الدويل  االجتامعي  التعاون  ومعهد 
الخطوط العريضة لوضع برنامج لتطوير االقتصاد االجتامعي والتضامني 
رسعان ما انخرطت فيه أقسام أخري وهي أساسا قسم التكوين النقايب 
وقسم  والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة  وقسم  العاميل  والتثقيف 
االجتامعي  باالقتصاد  االهتامم  زيادة  مع  وبالتوازي  والنزاعات.  الترشيع 
من قبل االتحاد العام التونيس للشغل ورغم املهام الوطنية التي أمالها 
مع  التعاون  توسع  فقد  حشاد،  منظمة  عيل  الدميقراطي  االنتقال  واقع 
جانب  إيل      NEXUS االيطالية  الجمعية  ليشمل  األوروبيني  الرشكاء 
توسيع التعاون مع شبكة الجمعيات الوطنية املهتمة باالقتصاد االجتامعي 
والتضامني  ومع هياكل الدولة. وقد أفيض هذا الجهد إيل نتائج مهمة 

أبرزها :
تكوين فريق من املكونات واملكونني يف االقتصاد االجتامعي والتضامني  
عيل  االطالع  من  متكينهم  جانب  إيل  النظرية  الجوانب  التكوين  وشمل 

تجارب ميدانية وزيارة مؤسسات تعاضدية يف تونس والخارج.

 إعداد دليل تكويني 
االجتامعي  االقتصاد  مبادئ  و  بأهداف  التعريف 
والتضامني يف عدد هام من الجهات مثل بنزرت وبن 

عروس وجندوبة وسوسة وسيدي بوزيد ...
االجتامعي  االقتصاد  حول  وطنية  ندوة  تنظيم 
واالتحاد  الحكومة  مع  بالتعاون  والتضامني 
الوطني  واالتحاد  والتجارة  للصناعة  التونيس 
وقد   2015 ماي  يف  البحري  والصيد  للفالحة 
مثلت هذه الندوة تحوال نوعيا يف تعاطي 
إذ  االجتامعي  االقتصاد  مع  الحكومة 
جهود  بدعم  االلتزام  عليها  فرضت 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
واملجتمع املدين الهادفة إيل وضع 
لتطوير  املوضوعية  الرشوط 

االقتصاد االجتامعي. 
مع  تشاركية  مبادرة  إطالق 
املهتمني  وكل  املدين  املجتمع 
لصياغة  االجتامعي  باالقتصاد 
قانون أسايس لالقتصاد االجتامعي 

والتضامني.
أفكار  حاميل  من  عدد  مرافقة 
الحمعية  مع  بالتعاون  املشاريع، 
االيطالية NEXUS لبعث مؤسسات 
قرقنة  يف  وتضامني  اجتامعي  اقتصاد 
مجامع  أساسا  وهي  وسوسة...  وجندوبة 
تنمية فالحية ورشكات تعاونية للخدمات الفالحية. 
العام  االتحاد  حرص  فقد  املوجودة،  املؤسسات  نقيض  وعيل 
االجتامعي  لالقتصاد  الكونية  املبادئ  احرتام  عيل  للشغل  التونيس 
من  مهم  عدد  إدماج  من  املؤسسات  هذه  مكنت  وقد  والتضامني. 
العائالت وتوفري أرضية دميقراطية للفعل االقتصادي واالجتامعي للمرأة  

يف جندوبة مثال  ) مجمع التنمية الفالحية  الغراغيز (.

 

في الديمقراطية التشاركية:
العيش في تونس مقاومة!!

بقلم : ضياء تقتق                              

اآلليات  من  جملة  التشاركية  الدميقراطية  متثل 
التي متّكن من إرشاك املجتمع املدين واملواطنني 
عموما يف صنع السياسات العامة بشكل مبارش، 
تسعى  لكنها  التمثيلية،  الدميقراطية  تلغي  وال 
لتتجاوز أوجه القصور والعجز فيها مبحاولة حل 
 ، الجميع  انخراط  وضامن  قرب،  عن  املشاكل 

خاصة و أن العديد من التحركات االجتامعية مل تعد تجد يف الدميقراطية التمثيلية سبال 
للتعبري عن حاجياتها ومطالبها و إيجاد حلول لها.

األيادي  يف  ارتعاش  تصاحبه  مرتدي  واجتامعي  اقتصادي  وضع  ظل  يف  تونس  تعيش 
للامسكني مبقاليد الحكم! 

أما املجتمع املدين فيتواجد وسط زوبعة سياسية عصفت أو تكاد باألحزاب السياسية 
التي تشهد انقسامات ورصاعات داخل قبة املجلس أو خارجه.

يف هذا اإلطار، هل ميكن الحديث عن مجتمع مدين مبعزل عن النقابات التي نتساءل 
حول مدى صمودها يف أتون امللفات االجتامعية التي تدافع عنها؟ 

لن أتحدث عن هيئة املحامني بعد عقد مؤمترها وتخوفات املتابعني من االنحراف عن 
املسار الذي لعبه القطاع يف املحطات الهامة التي شارك فيها بعد 14 جانفي 2011 يف 

عالقة بالعمل الجمعيايت املشرتك.
ولن أتحدث عن الرابطيني يف مؤمترهم األخري .. فلوال تدخل العقالء لحصل ما مل يكن 

يف الحسبان!!  
التي  الطبيعية  العالقة  إىل  عادا  للسالم  نوبل  عىل  املتحصل  الرباعي  من  اثنني  إن  بل 
تجمعهام وهو الرصاع بني سلطة رأس املال من جهة وحقوق العامالت والعامل من جهة 
أخرى. كل ذلك  أمام نظر حكومة هجينة متلونة بألوان نقابية سابقة!  لكنها اختارت 

سياسة الهروب إىل األمام ...
 باستثناء رصاع النقابات املبارش مع الحكومة، وذلك يف عالقة مبرشوع قانون مالية أعرج 
حاز عىل ثقة من كتبه ورفضه بحق أو بغري وجه حق كل من يعيش يف ربوع البالد، 
يحق لنا التساؤل هل يوجد مجتمع مدين مستقل له الحق يف الولوج إىل املعلومة ومناط 
بعهدته االقرتاح والضغط من أجل التأثري يف السياسات العامة؟ وما هو موقع الشباب 
من هذا كله أم إنه اكتفى بالوقوف عىل الربوة محاوال البحث عن عامل أخر يف أحالمه!!

عليها  تفرضه  ما  إطار  يف  إال  املنظامت  ترشيك  إىل  تلجأ  ال  الحكومات  بأن  أجزم  أكاد 
املؤسسات املانحة للسلطة كالبنك الدويل أو املفوضية األوروبية وغريها... وما جلسات 

االستامع تحت قبة مجلس النواب إال ذر رماد عىل األعني!!
أحد  مازال يف درج  املحلية  االنتخابات  إجراء  وتاريخ  تشاركية  الحديث عن  هل ميكن 

الشيخني ... مل أتأكد بعد أيهام !  
هل ميكن الحديث  عن هذا الشكل الراقي من الحكم يف ظل إعالم يعاين الهشاشة يف 

التشغيل  وغياب احرتام املؤسسات للحقوق االقتصادية واالجتامعية للمشتغلني فيها؟ 
هل ميكن للتونسيات والتونسيني االنخراط يف عمل جمعيايت مشرتك والكل مثقل بارتفاع 
عن  السؤال  وعند  املهاجرين  األحبة  ألحد  هاتفي  اتصال  يف  أين  اذكر  الحياة...  كلفة 
األوضاع املعيشية يف تونس، مل أجد إجابة تشفي غلييل غري : »مجرد العيش يف تونس 

يعترب مقاومة !!«

   نوافذ    

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

وتكثّفت  النقاشات  وترية  فتصاعدت 
يف األيام األوىل التي تلت اإلعالن وقد 
عىل  واسعة  حملة  إطالق  إىل  أّدت 
تحت  االجتامعي  التواصل  مواقع 
تشّكلت  مسامح«  »مانيش  شعار 
ألّول  تحضريا  عمل  مجموعات  إثرها 
العاصمة  ستشهده  احتجاجي  تحرّك 
أوت   28 يوم  القانون  مرشوع  ضّد 
تشكيل  الحملة يف  2015.  ونجحت 
من  عدد  يف  ناشطة  مجموعات 
موجة  خلق  ماّم  واملحليّات  الجهات 
من االحتجاجات التي ووجَهت بقمع 
الشباب  بعض  ومحاكمة  التحركات 

املشارك فيها. 
مارستها  التي  التضييقات  ورغم 
تعطيل  الحملة من  السلطة، متّكنت 
مجلس  يف  املصالحة  قانون  مترير 
بدعم  حظيت  وقد  الشعب.  نّواب 
والتشكيالت  األحزاب  من  هاّم  عدد 
التي  الوطنية  واملنظاّمت  السياسية 
ألّول  واسعة  رفض  جبهة  شّكلت 
مؤسسة  تقّدمه  قانون  مرشوع 
الباجي  فرتة  يف  الجمهورية  رئاسة 
البعض  دفع  ما  وهذا  السبيس  قائد 
املؤّسسة  لشوكة  كرسا  العتباره 

السياديّة األقوى يف تونس.
تنث  مل  القانون  تعطيل  عمليّة  إّن   
عن  به  واملتشبّثني  عنه  املدافعني 
ثانية  مرّة  متريره  إعادة  محاولة 
ترسيب  عرب  إّما  مختلفة،  بأشكال 
بعض الفصول يف قانون املالية لسنة 
الوقتية  الهيئة  قضت  والتي   ،2016
بعدم  القوانني  دستورية  ملراقبة 
بعض  إدخال  عرب  أو  دستوريّتها، 

مرشوع  عىل  الشكليّة  التعديالت 
القانون )تغيري اسم مرشوع القانون، 
ملحاولة  الفصول...(  بعض  إضافة 
تغيريات  بإحداث  العام  الرأي  إيهام 
كّل  أّن  إاّل  مضمونه.  يف  جوهريّة 
هذه املحاوالت باءت بالفشل نتيجة 
حملة  الزمت  التي  اليقظة  حالة 
»مانيش مسامح« وااللتفاف الشعبي 
والسيايس والجمعيايت حولها ماّم أدى 
القانون يف شهر  النظر يف  تعليق  إىل 

أكتوبر من سنة 2016.
 إاّل أّن جّل املتابعني للحياة السياسية 
يستبعدون  تونس  يف  لها  واملحلّلني 
عن  للسلطة  النهايئ  التخيل  إمكانيّة 
العمود  ميثّل  ألنه  القانون  مرشوع 
ممكنات  كّل  دفن  لعمليّة  الفقري 
املحاسبة الفعلية ملن أجرم يف املجال 
قبل  ما  مرحلة  يف  واالقتصادي  املايل 
إجهاض  عمليّة  فإّن  وبالتايل  الثورة. 
مصالح  نقيض  يف  تأيت  القانون  هذا 
املال  وعصابات  الفساد  لوبيات 
الحكم  ائتالف  يشّكل  التي  واألعامل 
الحايل أهّم تعبرية سياسية لها،  حيث 
املتعاقبة  الحكومات  كّل  سعت 
السياسيات  تثبيت  إىل   2011 منذ 
والتي  عيل  بن  لحكم  االقتصادية 
حريكّ  اسم  مجرّد  إىل  الدولة  حّولت 
إمكانية  تبقى  كام  املافيات.  لهذه 
مرشوع  فرض  محاوالت  إعادة 
األغلبية  عىل  التعويل  عرب  القانون 
إحداث  عرب  وذلك  واردة  الربملانية 
تكون  الطفيفة  التحويرات  بعض 
الطبقة  من  جزء  إرضاء  منها  الغاية 
السياسية املحرتزة عىل بعض النقاط 
يف مسار املصالحة وعزل الجزء اآلخر 
املصالحة  قانون  دّس  عرب  أو  منها 
مثل  والقوانني  املجاّلت  بعض  يف 
والقوانني  االستثامر  تشجيع  مجلّة 
املالية لكن هذا قد لن ينجح نتيجة 
االتّحاد  الشغيلة،  املنظّمة  تشبّث 
اآلن  حّد  إىل  للشغل،  التونيس  العام 
القانون  ملرشوع  الرافض  مبوقفها 
ويف  واملعّدلة  األصليّة  نسخته  يف 
الغلبة  مبنطق  السلطة  تعامل  صورة 
فإّن  النيابية  األغلبيّة  عىل  والتعويل 
األزمة االجتامعيّة ستتعّمق والتصادم 
االجتامعية  واملنظامت  السلطة  بني 

سيبلغ أقصاه.
مرشوع  تعويض  فكرة  متثّل  وقد 
بعفو  والجبائية  املالية  املصالحة 

وطني عام، كام ورد عىل لسان رئيس 
عقب  الغنويش  راشد  النهضة  حركة 
شهر  يف  الجمهوريّة  برئيس  لقائه 
اتّخاذه  أفريل املنقيض، تكتيكا ميكن 
حالة  لتجاوز  السلطة  طرف  من 
رغم  املرشوع،  قابلت  التي  الرفض 
واضحة  تزال غري  ال  الفكرة  أّن هذه 
يُفصح  مل  بها  تقّدم  من  أّن  باعتبار 
عن تفاصيلها وكيفيّة انجازها إضافة 
وعمليّة  قانونيّة  إشكاالت  عّدة  إىل 
مرشوع  أّي  فتقديم  تعرتضها.  قد 
واحرتام  مراعاة  دون  للمصالحة 
ودون  باملسألة  املعنيّة  الهيئات 
احرتام جملة الترشيعات )قانون 53 
لسنة 2013 وقانون العفو الترشيعي 
العام وقانون املصادرة لسنة 2011( 

أمر غري مقبول.
 إّن الّربط بني مسار العدالة االنتقاليّة 
وفكرة املصالحة الشاملة يبقى واردا، 
أو  للمصالحة  وطنّي  مؤمتر  عرب  إّما 
االتّجاه،  هذا  يف  ترشيعات  سّن  عرب 
الحقيقة  هيئة  احتواء  عمليّة  ألن 
خاّصة  مستحيلة  تبدو  ال  والكرامة 
والخالفات  عملها  نسق  تعطّل  مع 
والضغوطات  تشوبها  التي  الداخليّة 

املسلّطة عليها.
وجزر.   مّد  بني  الثورّي  املسار  إّن   
إىل  تسعى  التي  االجتامعيّة،  والقوى 
االجتامعية  العدالة  شعارات  ترجمة 
الواقع، يف رصاع  أرض  والكرامة عىل 
مستمّر مع من يريد تأبيد موقعه يف 
الطبيقة املهيمنة ومعركة  التحالفات 
قانون املصالحة االقتصادية تندرج يف 
كّل  عىل  فإّن  وبالتايل  السياق.  هذا 
املعنيّني بنجاح املسار الثوري العمل 
عىل تحويل شعار »مانيش مسامح« 
ممكن  سيايّس  عمل  برنامج  إىل 

اإلنجاز.

قانون المصالحة
حملة »ما نيش مسامح« تغلق 

أبواب تمريره وتصّد نوافذ االلتفاف
تاريخ    ،2015 جوان   ١٤ يوم  منذ 
ملرشوع  الجمهورية  رئاسة  تقديم 
املايل  املجال  يف  املصالحة  قانون 
يف  نقاشات  بدأت  واالقتصادي، 
أوساط مجموعة من الشباب الغاية 
منها التصّدي ملرشوع القانون ووأد 
يحمل  ألنّه  لتمريره  إمكانية  أّي 
من  جملة  أالثني عرشة  فصوله  يف 
األلغام التي قد تعصف بأحد أهّم 
وهو  أال  الثورّي  املسار  أهداف 
العدالة، كام أنّه يتناقض مع جملة 
بدستور  الواردة  واألحكام  القيم 
القوانني  من  وعدد   2014 جانفي 
املنظّم   53 القانون  أهّمها  لعّل 

ملسار العدالة االنتقالية.
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الجريدة املدنية

يقولون ما ال يفعلون!!
كُبر مقتا زمن الثورات
أن تستسهلوا الفقراء

مباذا يردون إيهامنا؟
يقولون أنّهم ماضون يف مقاومة الفساد، ويف تحقيق 
املخالفني  وتتبّع  القانون  وفرض  االجتامعية  العدالة 

وإرساء املؤسسات.
يقولون لكّنهم ال يفعلون.

)حكمُة  الحّي  الشارع  شعارات  الُحكم  أهُل  يتبّنى 
الُحّكام يف الّنفاق واإليهام( ويسوقونها عرب التلفزيون 
والشعب  الرسمية.  وبزّاتهم  الُكربى  صفاتهم  وخلف 
أصابعه  من  وبعضا  ُغبنا  يأكُُل  الشاشة  أمام  الكريم 

وكثريا من الحرسة. ويتأّهب.
من يُحارب الفساد ال تكون حربُُه املُعلنة عىل أصحاب 
وُمعتصمني  وُمهّمشني  وُمفّقرين  أُجراء  من  الحّق 

وُمعطّلني وَمفروزين مرّتني.
يوافقوننا علنا الرأي أّن ميزانية الدولة عاجزة بسبب 
التّهرّب الرضيبي ألهل الرثوة ويطالبون الجمهور بسّد 
العجز، ويُأبلُسون هياكله النقابيّة واملدنيّة ويشتكونها 

لرشكائهم الدوليني، ويتهمونها بـ »تعطيل املسار«.

***
السادة الُحكام،

اليوم  مفاوضاتكم  لكانت  العدل  ببعض  آمنتم  لو 
املُخالفني  لوائح  تُعلن  األخبار  ولكانت  املتهّربني  مع 

وعناوين البنوك وأحكام التنفيذ.
قّوة  يرسق  وطنّي  ال  مال  رأس  عن  تدافعون  إنّكم 
العمل. بل رسق كثريا من املايض ويصادر املستقبل، 

وأنتم بالوكالة تحمون مصالحه.
هل قُلت كالما يف االيدولوجيا؟

والشعبويّة  بالدمياغوجيا  القول  هذا  تصفون  وأنتم 
وعدم فهم املوازنات واستحقاقات السوق واالستثامر 
واألسواق املالية والتزامات الدولة الخارجية ومتطلبات 

املرحلة.
انتبهوا هذه هي الدمياغوجيا.

***
قرارات  لتنفيذ  الشوارع  إىل  الوالّة  بعض  يخرج 
بلديّة بهدم بعض املحالت املُخالفة أو املعتدية عىل 

الرّصيف.
الفعل  ونُكرِبُ  الّدعم  ونُعلن  الجهود  نؤيّد  إنّنا  جيّد، 

وندعو إىل تعميمه.
لكّن ذّر الرماد ال يُعمي العيون.

هل قلنا لكم أّن هذا نوع من املتاجرة؟ ها قد قلنا 
القانون  تطبقون  بأنّكم  اإليهام  تريدون  وكأنّكم  إذا. 

عىل الجميع.
وتريدون  الدولة  ميزانيّة  بضعف  تتعلّلون  وأنتم 
من  كان  ترتفُع،  واألسعاُر  األجور،  بتجميد  التعديل 
العدل أن تسرتجعوا أموال الدولة مّمن نهبها ال مّمن 

فّقرتُه سياسات أنظمة الحكم املُتعاقبة.
هل تعرفون أّي سقوط أخالقّي تقرتفون وأنتم تطلبون 
من الذبيح التضحية وتُخفون يف مكاتبكم وأرشيفكم 

بأسامء  والئحة  الذبح  سكاكني  كّل  ملفاتكم  وبني 
الجناة؟

***
يف التحالف بني حزيّب النفوذ السيايس املُطلق يرُّشع 
منه  ويُحرُم  امللاّمت  من  باملليارات  لآلالف  التعويض 
املئات سنينا، ومنهم من خاض حربا ضّد الدكتاتوريّة 
إن  ما  ضحايا  عىل  العام  الترشيعي  العفو  أجل  من 

َحَكُموا تََنكَُّروا.
من  ولكن  املفُروزين،  تشغيل  الصعب  من  ليس 
الّدهاء صناعة عدّو اجتامعّي لألجهزة لنعته بالفوىض 
بتسييس  املصالح والتعلّل مبطلبيته واتهامه  وتعطيل 

القضايا وتنفيذ أجندا بالوكالة.
يرّشُع حزٌب حّقه يف التعويض عىل القمع الدكتاتورّي 
نفسها  النظام  أجهزة  أّن  والحال  غريه  عىل  ويُنكره 
بالفرز والحرمان من  الرّس األمني(  تعرتف )بعد رفع 

الشغل واملحارصة والتجويع.
تواصُل  أنّك  علمَت  هل  )ورشيُكه(  الحزب  أيّها  يا 

سياسة املخلوع فيهم؟
علمَت. ووعيًا أتيَْت ما شِهْدنا. ووعيًا فهمنا أّنّك مثلُه 

إقصايئ.
***

يف الحرب عىل التهريب، ال حرب.. وكأّن البضاعة تنزل 
عىل األسواق من سامء أو هي من باطن األرض تخرُج.
قلتم حجزنا. قُلنا سمعنا. قلتم: نشُكر الديوانة والحرس 

الوطني. قلنا: ونحن أيضا شاكرين ُممتنني وُمعرتفني.
وبعُد،

وبائع  الّصغري  املهرّب  إىل  الكبري  املهرّب  يجلس  مل 
البضاعة املُهّربة يوًما.

املهرّب الكبري يجلس إىل بعِضُكْم.
***

الّسالح  حاملو  وحدهم  اإلرهاب،  عىل  الحرب  يف 
يخوضون املعركة. أنتم مرتِبُكون.

الّشعب التونيس يف بن قردان يُقاوم، ويف املُدن والُقرى 
املُتطرّفة،  غري  هويّته  عن  دفاعا  يستبسل  واألحياء 

ويلعُن من كان الّسبب.
من كان السبب ال زال يخيط هويّته برقع من خطاب 
مدين وبرقع »وهابيّة« وذكٍر يؤّوله تأويال ويُفسد منه 

الّسْمَح.
بالخطاب  يُصبغ  أن  ويريد  قَتَل  ملن  الغفران  يطلُُب 
الثورّي ُحلم أمميّة دينيّة تنبُُذ االختالف وتُفرّق وتُكّفُر.

***
يقولون ما يحتاجون لتزيني الخطاب وتثبيت الّسيطرة.

ويفعلون ما به يُهيمُنون ويسيطرون.
وهٍم.  محُض  الدكتاتورية  استنساخ  أّن  يعلمون  فهل 
وأّن الفقراء مل يناموا ليلتهم يُجّهزون الهتاف والسواعد 

بشارات الّنرص.
فَكرُب مْقتًا زمن الثورات أّن تستسهلوا الُفقراء.

الموقف

بقلم سمير أحمد
ميثل جو بريان الكاتب وأستاذ الفلسفة واملناضل صوت الباحثني 
عن عامل أفضل وهو رصخة املظلومني واملضطهدين يف كل مكان. 
عرف عنه البحث والتجوال من اجل إيجاد بدائل لنظام عاملي 

قائم عىل عوملة متوحشة.
يف  الجزائر  خاضته  الذي  التحرر  أجل  من  باملقاومة  آمن   
حربها عىل املستعمر الفرنيس كام آمن مبا قامت عليه ثورة 
يف  واألقليات  الشعوب  كل  وساند  الفرنسية   1968 ماي 

حركاتها التحررية.
أسس جو بريان مركز املعلومات بني الشعوب واصدر 6 

مؤلفات هي :
 Chili au   )  1987 - سنة  املعيش  الواقع  الشييل يف 

) quotidien
هؤالء الهنود الذين يريدون الحياة ، الفكرة املتوحشة - سنة 1993 

)Ces Indiens qui veulent vivre(
)Paroles d›un voyageur solidaire(  2000 كلامت مسافر متضامن - سنة

) Mes luttes, nos luttes - Pour un autre monde(  2007 رصاعايت رصاعاتنا من أجل عامل اخر سنة
)  Abécidaire du temps présent( 2012 - أبجديات الزمن الحارض

 Y’en a marre ! : résistances( 2015 وأخرها :  لقد سئمنا !! ... مقاومات وبدائل هنا وهناك  - سنة
)  et alternatives là-bas et ici

يقدم جو برايان كتابه بأنه مستوحى من رصخة أطلقها سنة 2011 مجموعة من املغنني ملوسيقى الراب 
وبعض الصحفيني السينيغالني. جاءت هذه الرصخة كردة فعل غاضبة عىل انقطاعات الكهرباء املتواصلة 

وإزاء الفساد والرشوة وسوء إدارة دواليب الدولة السينيغالية.
الطبقي  التفاوت  ويكرس  متوحش  اقتصادي  لنظام  الشديد  والرفض  االختناق  عىل  تعبرية  سئمنا هي 
والالعدالة ... هذا الرفض يتجاوز حدود الدولة بل هو موجود يف كافة أصقاع العامل الذي تسيطر عليه 
مجموعة صغرية من األثرياء تبحث عن االستكراش والتهرب الرضيبي وتختار ان تودع أموالها يف بلدان 

ما يسمى بالجنة الجبائية .
يوجه الشباب رصختهم إزاء ازدهار السوق السوداء وبارونات الهجرة غري الرشعية أمام استمرار غلق 

الحدود يف وجه املهاجرين.
مل يفت هؤالء الشباب استنكار ما يعيشه العامل من استنزاف لحقوق األجيال القادمة من خالل اإلرهاب 

البيئي الذي ميارس ويهدد مستقبل اإلنسانية والحياة عىل وجه األرض.
يعترب الكاتب أن  أزمة الرأساملية املعوملة هي أزمة كونية شاملة وان الخروج منها غري مضمون رغم 
محاوالت إنقاذها باالعتامد عىل متيش يفرض عىل اقتصادات الدول الرضب بعرض الحائط حقوق العامل 
حقوق  لكافة  انتهاكات  ميثل  مبا  البيئية  الصارخة  االنتهاكات  عىل  زيادة   . كافة  االجتامعية  والحقوق 

اإلنسان مبفهومها الشامل.
كام يتعرض الكاتب إىل تصاعد الحركات اإلرهابية املتجاوزة للدولة الواحدة واملتخطية للحدود وما متثله 

من اعتداء عىل الذات اإلنسانية وذلك بتواطؤ الدول املصنعة الكربى.
يتعرض الكاتب بعد طرحه للتساؤالت حول هذه التحوالت املعقدة التي يعيشها العامل إىل البدائل التي 

تضعها املقاومات يف كل مكان . وهي حركات اجتامعية باألساس هدفها وشعارها عامل أخر ممكن .
يشتمل هذا الكتاب عىل 48 سؤال يف شكل مقاالت تحليلية ميكن أن نستعرض أبرزها :

بوركينا فاسو : ثورة يقودها الشباب 
الكامرون : حرب استعامرية دامية ومنسية
الجبهة الوطنية ال ميكن أن يؤدي إال لألسوأ

نساء مقاومات من كل األلوان
الشعوب األصلية واألقليات والذي يجب علينا أن نتعلم منها

ضد كل أنواع التمييز العرقي
غزة فلسطني ... متى تعاقب فلسطني؟

إيران : دولة دينية ام دميقراطية؟
من اجل فرتة انتقالية يف املجال الطاقي والبيئي

املهاجرين: هل يتوجب عليهم املوت من اجل الحصول عىل أوراق اإلقامة
تونس: أين هي ذاهبة أوىل الثورات يف العامل العريب

هل قلتم سياحة؟
يف األخري ، أوجه كل الشكر واملحبة إىل أستاذ الفلسفة واملناضل النقايب والسيايس عبد الرحامن عزيز 

الذي أهداين هذا الكتاب من اجل مناقشته.
ضياء تقتق

:   JO BRIANT جو برايان 

سئمنا !!  مقاومات 
وبدائل... هنا وهناك

قراءة
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