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              الجريدة المدنية

تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 

بالتعاون  مع

http://jamaity.org/agenda 

العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، يف حوار خاص لـ»الجريدة املدنية«:

إننا يف جماهبة منظومة فساد ...
 قد تؤّدي بنا إىل »دولة مافيوزية«

بقلم عالء شلبي األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان

ذكرى 17 ديسمبر 
العـــدالة والحقــــوق اإلجتــــماعية

الذكرى الـ 68 اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
المدافعون العرب عن حقوق اإلنسان باتوا هدفا 

رئيسيا للحكومات وجرائم جماعات اإلرهاب

http://jamaity.org/agenda
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
حسين العباسي

ونحن نحتفل بالذكرى 68 لإلعالن العاملي لحقوق االنسان الذي 
مثل منعرجا يف تاريخ البرشية ملا أكده من إميان بحقوق االنسان 
مستوى  ورفع  االجتامعي  بالرقي  والدفع  الفرد  وبكرامة  األساسية 
الحياة يف جّو أفسح من الحرية ماّم كانت عليه، إنه من أهّم الوثائق 
الدولية لحقوق االنسان خاصة ملا تّم تبنيه من قبل االمم املتحدة 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  وثيقتي  مع   1976 سنة 
والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
وقد  الدولية  الحقوق  بالئحة  يعرف  ما  والثقافية سنة 1966 وهو 

كان سبقها اإلعالن العاملي للبيئة يف ستوكهومل سنة 1972.

واالتحاد العام التونيس للشغل الذي نشأ من أجل الدفاع عن 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية إىل جانب الحقوق الوطنية وخاض 
من أجلها نضاالت مريرة عرّضت مناضليه للتنكيل واالضطهاد منذ 

فرتة االستعامر الفرنيس.

أما بعد رحيله، فقد تصاعدت هذه النضاالت خالل االنتقالني 
الذين مرّت بهام البالد:

حيث   86 منذ  السوق  اقتصاد  نحو  التونيس  االقتصاد  انتقال 
شهدت تونس تراجعا لعديد املكاسب االجتامعية مبا يف ذلك عىل 
مستوى العالقات الشغلية عرب إرساء املرونة عند االنتداب والتوظيف 
تفاقم  جانب  إىل  الهشة  التشغيل  أمناط  انتشار  وعرب  والترشيح 
الكتساح  نتيجة  العمومية  الخدمات  وتراجع  االجتامعية  الفوارق 
النقل...(  التعليم،  )الصحة،  الحياة  مجاالت  لكل  السلعي  املنطق 
وتراجع الدور التعدييل للدولة عىل صعيد توزيع النفقات العمومية 

كام عىل الصعيد الجبايئ الذي ارّض عبؤه باألجراء يف املرتبة األوىل.

االنتقال السيايس ما بعد 14 جانفي 2011 حيث كان من املؤمل 
الالشعبية  الخيارات  ويف  التنموي  النمط  يف  النظر  إعادة  تقع  أن 
الجهوية  التنمية  وتحقيق  الفقر  ومقاومة  الشغل  توفري  أجل  من 
لذلك  الدستور  مّهد  وقد  االجتامعية خاصة  الفوارق  والقضاء عىل 
السيايس،  النظام  مراجعة  عرب  السلطة  لتوزيع  املجال  فسح  ألنه 
كام خلق ظروفا مشجعة عىل توزيع الرثوة وذلك بتوسيع الحقوق 
البيئية  كالحقوق  جديدة  حقوقا  لتشمل  واالجتامعية  االقتصادية 

والتمييز االيجايب.

إال أن منط التنمية بقي عىل حاله يعّمق تراجع دور الدولة يف 
ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية وهذا ما جعل االتحاد ينادي 
بإعطاء املسألة االجتامعية مكانة مركزية وإرساء منوال تنموي بديل 

مستديم دميقراطي وعادل.

املدين  املجتمع  رياديا ضمن مكونات  االتحاد دورا  وكام لعب 
والدميقراطي يف الجانب السيايس عرب حوار وطني أّهله لنيل جائزة 
الدور  نفس  لعب  عىل  العزم  مقّر  فإنه  لسنة2015  للسالم  نوبل 
عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، إذ ال معنى ملكاسب االنتقال 
هذا  تواصل  تضمن  واجتامعية  اقتصادية  مكاسب  دون  السيايس 
االنتقال وتحميه وذلك خاصة عرب تفعيل الدستور ومأسسة الحوار 
االجتامعي وأنقذ البالد من أزمة ضائقة كانت تتهددها عىل جميع 

املستويات.

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

فريق العمل
األمجد الجملي، عبد اللطيف حداد، ضياء تقتق، 

 سمير أحمد، محمد كريم السعدي

جانفي شهر الثورات، الحراك االجتماعي 
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ملف  العدد القادم

عالء شلبي)*(
)*(األمين العام للمنظمة العربية 

لحقوق اإلنسان

متر املنطقة العربية بواحدة من أحلك الفرتات يف تاريخها املعارص، 
ورمبا األسوأ منذ نكبة فلسطني 1948، فام بني تفيش قمع الحكومات 
وتفاقم أمناط اإلرهاب والتدخالت غري الحميدة للقوى األجنبية، تشهد 
التقويض  حد  إىل  يصل  مسبوق  غري  تدهورا  اإلنسان  حقوق  حالة 
الكامل بصورته املبارشة أو عرب تدمري مقومات حامية حقوق اإلنسان 

ويف مقدمتها القضاء عىل قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان.

وتأيت الذكرى الثامنة والستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف 
رئيسيا  اإلنسان هدفا  العرب عن حقوق  املدافعون  فيه  أصبح  وقت 

لقمع الحكومات وجرائم جامعات اإلرهاب عىل حد سواء.

العرشين  السنوات  خالل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  عاىن 
املاضية من إجهاض قدراتهم يف مجاالت حامية حقوق اإلنسان، تارة 
من خالل القيود القانونية واألمنية الهائلة عىل العمل الحقوقي وخاصة 
يف مجاالت الحامية، وتارة أخرى بفعل تشجيع الرشكاء الدوليني للحركة 
الحقوقية بالعمل وفق أولويات ال تتفق مع املطالب الشعبية العربية،  

وليس من بينها االجتهاد يف تعزيز الحامية.

العام  يف  العربية  الشعبية  واالنتفاضات  الثورات  مرحلة  وشكلت 
2011 نقطة تحول رئيسية يف وضعية حقوق اإلنسان يف املنطقة، تزايد 
معها دور الحركة الحقوقية بصفة عامة، واتسع هامش حركة املدافعني 
يتم  مل  االستدامة، حيث  له  تتح  مل  األفق  هذا  أن  غري  خاصة،  بصفة 
ترسيخ الهامش املتاح وفق ضامنات ترشيعية تحميه، وتكالب الفاعلني 
السياسيني يف السلطة وخارجها عىل استقطاب الحقوقيني يف الرصاعات 

السياسية أو تدمري قدراتهم عىل العمل واالستمرار.

ملجمل  الحكومي  القمع  صور  عادت  حتى  طويل  وقت  مير  ومل 
الحركة الحقوقية وخاصة للمدافعني عن حقوق اإلنسان بصورة مكثفة 
تتجاوز يف طبيعتها وقسوتها مرحلة ما قبل الثورات، وخاصة من خالل 
القيود الهائلة عىل حرية عمل الجمعيات من خالل تدابري ترشيعية 

آليات  ابتداع  عرب  أو  املامرسة  يف  السابقة  القيود  تشديد  أو  جديدة 
بهامش  تتمتع  تزال  ال  التي  العربية  البلدان  يف  جديدة  وسياسات 

استقرار نسبي يف اإلقليم العريب املضطرب.

ويف ساحات االنفالت الكامل، يبقى املدافعون عن حقوق اإلنسان 
املنهارة  الحكومات  سواء  الفاعلني  مختلف  لجرائم  الرئييس  الهدف 
اإلرهابية  التنظيامت  وبينها  األخرى  املسلحة  الجامعات  أو  عمليا 

األعتى يف العامل.

إىل  العريب  اإلقليم  يف  الفاعلة  األجنبية  القوى  سلوكيات  وتعيد 
وإن  املايض  يف  البغيض  االستعامر  حقبة  مالمح  من  جملة  األذهان 
حقوق  عن  املدافعني  وضعية  وتشمل  نسبيا،  مختلفة  بأدوات  أتت 
عىل  والتفاعالت  املواقف  تتفاوت  حيث  ذلك،  مظاهر  أحد  اإلنسان 
هوية املدافعني وانتامءاتهم وتوجهاتهم، وقد تتوقف كذلك عىل هوية 

خصومهم السياسيني من سلطات وأحزاب وجامعات إرهاب.

إن النيل من حياة وسالمة وحرية املدافعني يف ساحات االضطراب 
عىل  القيود  فرض  يجري  الهش  االستقرار  ساحات  يف  بينام  الرئيسية، 
حريات املدافعني يف التنقل والسفر وتعرض لالعتقال الجائر وملالحقات 
أمنية وقانونية مبعزل عن الضامنات القانونية ويف غيبة رقابة قضائية 
جادة مع تجميد رسمي أو فعيل ألوعية النشاط الجمعياتية يصب يف 
اتجاه واحد، وهو القضاء املربم عىل أي التزام باحرتام وحامية حقوق 
الذين  املدافعني  عىل  القضاء  خالل  من  الشامل  مبفهومها  اإلنسان 

يحملون رسالتها.

غري أن الرهان يبقى قامئا بقوة وفاعلية عىل وعي الشعوب التي 
تأثرت مبقاصد حقوق اإلنسان ورفعت شعاراتها ضمن مطالب الثورات 

واالنتفاضات، وهو رهان وإن تأخر لكنه يبقى رهانا مضمونا.

ويعزز من الرهان إيقاع رسعة التحول لذي متسك بزمامه األجيال 
الجديدة يف مجتمعات شابة.

الذكرىال 68 اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
المدافعون العرب عن حقوق 

اإلنسان باتوا هدفا رئيسيا للحكومات 
وجرائم جماعات اإلرهاب

كانت الهجرة، عىل امتداد التاريخ اإلنساين، تعبري شجاع عن عزم األفراد 
عىل تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.

واليوم زادت العوملة ووسائل التواصل الحديثة يف عدد الراغبني )من 
ذوي القدرة( يف االنتقال إىل أماكن أخرى.

وأوجد العرص الجديد تحديات وفرص للمجتمعات يف كل أنحاء العامل. 
الفرص  إظهار  عن  فضال  والتنمية،  الهجرة  بني  الرابط  أبرز  أنه  كام 
الظروف  تحسني  أي   — املشرتكة  بالتنمية  يتصل  ما  يف  توفرها  التي 

االجتامعية واالقتصادية يف بلد املنشأ وبلد املقصد.

وهناك تركيز عاملي متزايد عىل الهجرة يف هذا األيام. وتحديات الهجرة 

الدولية وصعوباتها — مختلطة بعوامل الخوف من املجهول والطوارئ 
واألقاليم.  البلدان  بني  متعاضدا  وعمال  تعاونا  تتطلب   — والتعقيد 
وتضطلع األمم املتحدة بدور هام يف هذا املجال، رامية إىل فتح أبواب 
اتجاه  يف  الدفع  عن  فضال  واألقاليم،  البلدان  داخل  والتفاعل  النقاش 

فرص تبادل الخربات والتعاون.

املجتمع  للهجرة،  الدولية  املنظمة  خالل  من  املتحدة،  األمم  وتدعو 
وهم  قضوا  الذين  واملهاجرين  الالجئني  وتذكر  االلتقاء  إىل  الدويل 
يحاولون الوصول إىل ملجأ آمن. وتدعو املنظمة الدولية للهجرة الجميع 
إىل املشاركة يف أول مسرية شموع عاملية يف 18 ديسمرب تكرميا لالحتفال 

باملهاجرين الذين قضوا هذا العام.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم الدولي
للمهاجرين
18 ديسمبر

فهرس 

االفتتاحية 
في الذكرى 68 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

الدولة  دور  تراجع  يعّمق  الحالي  التنمية  نمط 
في ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية

الجـريـدة 

املدنية

الذكرى ال 68 اليوم العاملي لحقوق اإلنسان
رئيسيا  هدفا  باتوا  اإلنسان  حقوق  عن  العرب  املدافعون 

للحكومات وجرائم جامعات اإلرهاب
بقلم عالء شلبي

الحقوق االقتصادية واالجتامعية ُملهمة املّد الثوري
منوال التنمية الحايل لن يحقق العدالة االجتامعية

بقلم محمد المنجي عمامي

والحّرية والكرامة  الشغل  أجل  من  اندلعت  الثورة  فيام 
َمهّب  يف    .. واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  الوطنية 

املَديونية وَجشع الليربالية
بقلم عبد اللطيف حداد

املسألة االقتصادية واالجتامعية كانت وقود الثورة، واالتحاد 
كان مظلتها

بقلم توفيق عياشي

الحقوق االقتصادية واالجتامعية  يف دستور 27 جانفي 2014  
بقلم النـوري مزيــــــد

العنف املسلط عىل النساء يف مواقع العمل:
واقع تشغيل النساء بتونس• تونس وجراح الذاكرة: 

حتّى ال يكون تاريخنا تاريخ املنترصين
بقلم رجاء الدهماني 

الفرجة ووظيفتها االجتامعية واالقتصادية:
محرقة الفينيق وطيف 17 ديسمرب

 بقلم حاتم التليلي

يف رهانات الّسياسات االقتصاديّة لحكومات الثّورة
 بقلم عطية العثموني                     

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 

الرهان يبقى 
قائما بقوة 

وفاعلية على 
وعي الشعوب 

التي تأثرت 
بمقاصد حقوق 
اإلنسان ورفعت 
شعاراتها ضمن 
مطالب الثورات 

واالنتفاضات، 
وهو رهان وإن 

تأخر لكنه يبقى 
رهانا مضمونا.

  بقلم قاسم عيفية  
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ما هي أوجه ومجاالت الفساد التي تواجهون؟
واملحسوبية،  والرشوة  والسيايس  واملايل  اإلداري  الفساد  نواجه 
وأخطر ما نواجه الفساد الساكن يف العقول فكثريون يعتقدون، بل 
يؤمنون،  أنّه عندما يتعلّق األمر باملال العام يكون من املباح أن 
ترسق مؤسستك أو وزارتك أو تعطي الرشوة النتداب ابنك أو أن 

تنجح ابنتك يف امتحان.
لهذا نعتقد أّن املوضوع أكرب مام يتخيله البعض خاصة فيام يتعلّق 
بنتائجه خاصة عىل املدى املتوسط والبعيد وآثار الفساد املدّمرة 
الرجوع عليها إال بصعوبة  إذا وصلت إىل حدود قصوى ال ميكن 

وبتقديم تضحيات قد تكون دماء كام كان األمر يف بلدان أخرى.

الوطنية  الهيئة  رسمتها  التي  الخطة  معالم  هي  ما 
لمقاومة الفساد، واألهداف التي وضعتها؟ 

تقيص  لجنة  سليلة  وكانت   2011 نوفمرب  منذ  موجودة  الهيئة   
الحقائق حول الرشوة والفساد  التي ترأسها املرحوم العميد عبد 
الفتاح عمر والتي كانت تتقىص حول ملفات الرشوة والفساد التي 
تورط فيها النظام السابق وبن عيل ووزرائه وعائلته واملقربني منه. 
وانتهت هذه اللجنة يف تقريرها إىل إصدار توصية برضورة تفعيل 
بعث  تنص عىل رضورة  والتي  الفساد  الدولية ملكافحة  االتفاقية 
هيئات مستقلة تعنى مبكافحة الفساد وتنسيق الجهود الوطنية يف 
هذا املجال، لهذا تّم إحداث الهيئة مبقتىض املرسوم اإلطاري لـ14 

نوفمرب 2011 وعهدت لها مهام وفقا ملقاربة شمولية أي أن األمر 
ال يقترص مبقاومة الفساد عىل التقيص والتحقيق وإحالة امللفات 
الفساد  من  التوقي  إىل  أيضا  الجهود  بتوجيه  ولكن  القضاء  عىل 
وذلك عرب وضع السياسات ورسم الخطط وتنسيق الجهود والقيام 

بالحمالت التحسيسية.
منع  عرب  أظافرها  تقليم  تم  الهيئة  تأسيس  بعد  أنه  يالحظ  وما 
أي دعم مايل أو برشي أو لوجستي لها ميكنها من العمل وفقا ملا 
جاء به املرسوم وملهامها املرجّوة، وبالتايل بقيت الهيئة 5 سنوات 
تتخبط يف كيفية الحصول عىل اإلمكانيات والحال أنها تعاين من 
حتى  تستطع  ومل  مسّمى  بال  اسام  فكانت  الفادح  النقص  هذا 

متابعة الجهود واملهام التي بدأتها هيئة عبد الفتاح عمر.
اطالعي عىل هذه  وبعد  تسميتي يف جانفي 2016  لهذا وحال   
الوضعيّة اعتربت أن من أوكد املهام العمل عىل إيجاد اإلمكانيات 
السيايس  الهيئة وذلك عرب تحميل السلط واملجتمع  الدنيا لعمل 
املسؤولية تجاه الوضعية وحصل تحّسن هام باملقارنة مع الوضعيّة 
السابقة وأصبحت الهيئة فاعال رئيسيا فيام يتعلق مبكافحة الفساد 

وتم تعزيز قدراتها ولكن ليس بالشكل الكايف.
وكانت األولوية الثانية يف عالقة بالوضع العام وقناعتنا أن مكافحة 
الفساد ليست فقط مسؤولية الهيئة فهي مسؤولية كل التونسيات 
والتونسيني والدولة مبختلف مكوناتها وأطرافها وسلطاتها. فقمنا 
بحملة للتحسيس بآفة الفساد ورضورة تجميع الجهود للتصّدي 

لها وهذا أعطى مثاره وأصبحت قضية الفساد ورضورة مكافحته 
ملفا وطنيا. 

والنقطة الثالثة هي أنه تم تكريس هذا األمر من خالل ما أعلن 
الوحدة  حكومة  برنامج  به  جاء  وما  قرطاج«  »وثيقة  يف  عنه 
رضورة  من  إقراره  تم  وما  الشاهد  يوسف  يرأسها  التي  الوطنية 

وضع إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد.
فيام  والعمل  النشاط  تعاود  الهيئة  أن  يف  تتمثل  الرابعة  النقطة 
السلطة  مع  الجسور  وبناء  الفساد  ملفات  يف  بالتقيص  يتعلّق 
القضائية التي تُحال إليها امللفات وتقوم هي باملساءلة القضائية.

املدين وأصبحت  املجتمع  بناء جسور مع  أعدنا  اإلطار  نفس  ويف 
بقية  مع  وكذلك  الجهات.  مستوى  عىل  خاصة  رشكات  هنالك 
السلط والرشكاء كالربملان واإلعالم وخاصة الصحافة االستقصائية. 
كام تتواجد الهيئة يف الجهات عرب فتح مكاتب لها وبدأنا العمل 
يف صفاقس والكاف والقرصين. ونعمل عىل وضع قاعدة بيانات 

ومركز دراسات وبحوث.
الوقت  نفس  يف  فتحها  عىل  عملنا  التي  الواجهات  هي  فعديدة 
والهدف  األطراف،  مختلف  مع  تشاركية  ملنهجية  وفقا  والعمل 
واحد هو أن ننسق الجهود ما أمكن يف اتجاه بناء جبهة وطنية 

ملكافحة الفساد.

أن  ترى  هل  الحكومة،  موقف  قليل  قبل  ذكرت   
التنفيذية  للسلطة  شعارا  تكون  الفساد  مقاومة 
ترفعه دون فعل حقيقي فال يبقى للجمهور ثقة أن 
إجراءات سيقع اتخاذها؟ أو ربما هو مجرد إعالن نوايا 

ال أكثر.
الحكومة هي رأس السلطة التنفيذية وفيها إدارة ومنافع ومكاسب 
ومغانم وميكن أن نقول لوبيات وقوى ضغط وما يحدث يف تونس 
مجموعات  وراءها  الحكومات  وكل  الدنيا،  بلدان  كل  يف  يحدث 
ضغط وإدارات عميقة، وهؤالء هم أول املعارضني ألي جهد وطني 
أو حكومي ملكافحة الفساد، ويختلقون الذرائع من قبيل وجوب 
اإلدارة  كفاءات  عىل  واملحافظة  واالستثامر  املبادرة  حرية  ترك 
وعدم شيطنة املسؤولني ورجال األعامل وغري ذلك من الشعارات 

التي نعرفها وهي من قبيل الحق الذي يراد به باطل.
ما يجب الرتكيز عليه هو أن هناك حكومات ترفع شعارات وهناك 
حكومات  أخرى ال ترفعه وتضع رأسها يف الرمل. وما الحظناه أن 
مجرد  ورفضت  الثاين  الصنف  من  هي  الثورة  بعد  ما  حكومات 
بصدد  بذلك  يقوم  من  أن  واعتربت  الفساد  ذكر  أو  الحديث 

التشويش حتى عىل مسار االنتقال الدميقراطي.
  وما يحسب آلخر أيام حكومة الحبيب الصيد ولحكومة يوسف 
الشاهد حاليا  هو اعرتافهام بخطورة هذه الظاهرة وأقرت بوجوب 
وهذا  الفساد  عىل  الحرب  الشاهد  وأعلنت حكومة  لها  التصدي 
يف رأيي مهم ويجب االنطالق منه ملزيد دفع الحكومة يف اتجاه 

تفعيل هذه الشعارات.
وحكومة  الفساد  مكافحة  شعار  ترفع  حكومة  بني  تخريين  فلو 
يف  ظهر  وإن  حتى  األوىل  سأختار  فإنني  عنه  وتصمت  تتغايض 
أنه مجرد إعالن نوايا ألنني أمتسك به وأبني عليه وأدفع  الواقع 

تارة بلني وتارة بنوع من الضغط يف اتجاه تفعيل قراراتها.
وال أخفيك أنني سعدت مبا أعلنته حكومة الشاهد خالل جلسة 
االستامع ونيل الثقة وبعض القرارات التي أعلنت. وأعتقد أن األمر 

ال يزال، إىل حد اآلن، من قبيل إعالن للنوايا.  
بعد  مبارشة  نفسها،  وجدت  الحكومة  أن  يل  يقال  أسأل  وحني 
أولوية قصوى  وذات  حارقة  ملفات  قبالة  للثقة،  ونيلها  تسميتها 
غري  وأنا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  والتفاوض  كامليزانية 
امللفات  يوميا عىل  الحكومات تعمل  أن كل  أعتقد  مقتنع ألنني 
نعمل  ونحن  أيضا  حارق  ملف  الفساد  مقاومة  وكذلك  الحارقة، 
ضّد الساعة وعىل الحكومات أن تعمل وفقا لرؤية إسرتاتيجية وال 
يجب أن تشغلنا امللفات اآلنية عام هو اسرتاتيجي وما فيه بناء 

ملقومات املستقبل. 
وأصبح الجميع يقّر أّن مقاومة الفساد مسألة حيوية فيام يتعلّق 
الفساد  التي نتمناها جميعا، ألن  التونسيّة  بنمط عيشنا والدولة 
مجلبة لإلرهاب والخراب واإلفالس االقتصادي والسيايس وتداعياته 

ال ميكن ألي أحد أن يتكّهن بتداعياتها السلبية.
 كم من ملف أحلتموه عىل القضاء إىل حد اآلن؟

أحلنا أكرث من 120 ملفا منذ أن توليت رئاسة الهيئة، ونركّز أكرث 
عىل امللفات التي لها عالقة بالصفقات العموميّة ألنّنا نعتقد أن 
الصفقات والرشاءات العمومية أكرب نزيف يهدد البالد يف اقتصادها 

وللاملية العمومية.
فيه  وردت  إعالميا  بالغا   2016 نوفمرب   15 بتاريخ  أصدرنا  وقد 

املعطيات التالية:
- امللفات املحالة عىل القطب القضايئ: 20 ملفا.

بتونس  االبتدائية  باملحكمة  التحقيق  قلم  املحالة عىل  امللفات   -
وبالواليات وعىل القضاء العسكري: 33 ملفا.

-  امللفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مبارشة إىل كل من 
الفرعية  ولإلدارة  العدلية  الرشطة  بالعوينة وفرق  املركزية  الفرق 

لألبحاث االقتصادية واملالية بتونس ومراكز األمن: 18 ملفا.
امللفات املحالة عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس 

حديثا »بانتظار قرار النيابة العمومية«: 22 ملفا.
النيابة  إىل  الهيئة  قبل  قبل جانفي 2016 من  املوجهة  امللفات   -

لعمومية والتي ال تزال بصدد الحيني 27 ملفا.

القضائية،  السلطة  في  التشكيك  من  الكثير  رصدنا 
بمكافحة  عالقة  في  المتابعين،  من  عدد  قبل  من 
جدية  متابعة  ثمة  ستكون  أّنه  تعتقد  هل  الفساد. 

من السلطة القضائية للملفات التي أحلتموها؟ 
أعدنا ربط الجسور بالسلطة القضائية ونحن نتعاون معها ونتصل 
والقطب  العمومية  النيابة  مستوى  يف  خاصة  القضاة  بالسادة 
القضايئ واملايل. ونحاول تنسيق الجهود، ونحاول أن تكون امللفات 
التي تصلهم من الهيئة  لها من الجدية واملصداقية عىل املستوى 
خاصة  الجهد  ومن  الوقت  من  الكثري  القضاء  ميّكن  ما  القانوين 

بأعامل التقيص التي نقوم بها.
مع  التعاطي  نسق  يف  البطء  من  الكثري  نالحظ  باملقابل  ولكن   
ال  بطء  هو  ولكن  بهذا.  يقرون  القضاة  والسادة  امللفات   هذه 
يقترص عىل ملفات الفساد فهو مييز »املاكينة القضائية التونسيّة« 
اإلدارية  أو  التجارية  أو  الجزائية  أو  املدنية  القضايا  فنرش وفصل 
يعاين بطئا نتيجة عدة اعتبارات ومعضالت بعضها هيكيل وبعضها 
خاصة  املعطيات  يف  الفادح  النقص  يهم  وبعضها  وإجرايئ  قانوين 
تقليديا  يزال  ال  تونس  يف  القضايئ  فاملرفق  واللوجستية  البرشية 
يف  املرافق  الترشيعي  واإلطار  وبالية  تقليدية  عمل  بآليات  يدار 

حاجة إىل مراجعة أكيدة وحتمية.
وطالبنا رئيس الحكومة بأن يصدر تعليامته إىل السيد وزير العدل، 
بصفته رئيس النيابة العمومية، حتى تعمل النيابة عىل الرفع من 
نسق فصل القضايا يف عالقة مبلفات الفساد حتى تعطيها األولوية 
من ناحية التعاطي معها مبا من شأنه رفع هذا النسق حتى نتمكن 
من إعطاء رسائل طأمنة إىل الرأي العام الذي لديه قناعة أنه ال 

ميكن مقاومة الفساد دون املساءلة القانونيّة.
وهذا ال يكفي حيث تؤكّد التجارب املقارنة أن الجزء األكرب يجب 
املنظومة  تفكيك  عرب  مير  وهذا  الوقايئ  الجانب  عىل  ينصّب  أن 
من  الفاسدين  ومتكن  وموجودة  منتصبة  وهي  للفساد  الحالية 

النهب ومن القيام بأفعالهم وجرامئهم دون رقابة أو محاسبة.

 هل بدأت محاسبة من وردت أسماؤهم في عدد من 
الملفات التي وقعت إحالتها إلى السلطة القضائية؟
نؤكّد أن جّل امللفات التي أحلناها بدأت فيها املساءلة القضائية 
النيابة  اإلجرائية  الناحية  فمن  التحقيق،  مستوى  عىل  وأغلبها 
التحقيق  عىل  وأحالتها  قدمناها  التي  واألدلة  بامللفات  اقتنعت 
وهذا يف حد ذاته مسألة هامة ألنه بإمكان النيابة أن تحفظ، وتم 
حفظ ملفان أو ثالثة فقط. ونشري أن التحقيق يكون عىل مستوى 
املحاكم وعىل مستوى القطب القضايئ واملايل، وهذا نعتربه مؤرشا 
جيدا ولكّنه غري كاف وطالبنا بالرتفيع يف النسق. وبعض امللفات 
القليلة تم فصلها ولكنها تهم جرائم  كالرشوة والخيانة املوصوفة، 

وميكن اعتبارها جرامئا بسيطة.

هل تعتقد أّن الفصل في الجرائم البسيطة فقط أمر 
مقصود؟

ليس مقصودا فيجب أن تعلم أن الجرائم املالية املعقدة تتطلب 
أبحاثا واختبارات وهذا يتطلب وقتا.

الوقت  الجرائم ولكنها يف نفس  أنواع  املالية من أخطر  فالجرائم 
الدهاء  من  الكثري  مقرتفوها  ميلك  أن  إما  فعادة  تعقيدا   األكرث 
بخربات  يستعينون  أنّهم  أو  جرامئهم،  عىل  للتغطية  و«الصنعة« 
عىل املستوى القانوين الفني فمن يرسق مليارات مستعد أن يدفع 

جزءا منها للتغطية عىل رسقته وما قام بنهبه.

واألفراد  اللوبيات،  استهداف  األجدر  من  يكن  ألم   
المرتبطين بها، فهي من سيعطل مكافحة الفساد، 

قبل المورطين في ملف الصفقات العمومية؟
أوال املساءلة القضائية غري املساءلة املعنوية أو املساءلة الصحفية، 
وأركان  قانونية  مقومات  وفيه  للقضاء  امللف  يقّدم  أن  ويجب 
الجرمية واضحة ومتوفرة: القصدي واملادي والرشعي، األمر ليس 
مجرّد شائعات أو حديث مقاهي أو حتى  »حديث جرائد« مع 

احرتامي للجرائد.
العام  املال  إنه  للنهب؟  مصدر  أهّم  هو  ما  عنهم،  تتحدث  ومن 
هو بالفعل الرشاءات والصفقات العمومية فهو يأخذ مال الدولة 
نفوذ  لهم  الناس  لبعض  منه  جزء  ويعطي  العمومية  واملجموعة 
إداري أو سيايس أو برملانيني ليوفروا له نوعا من الحصانة والحامية، 
فإذا اقرتبت له يوما أيادي الهيئة أو أيادي القضاء أو أي نوع من 
أنواع املساءلة يكون له حصانة. وهذا تحصني املال الفاسد بحزام 

سيايس وتوفره أحزاب وإعالم وحتى القضاء .
نحن كهيئة نقول بوضوح أنه ليس هناك ملف ورد علينا وقمنا 
بالتغطية عليه »وما كرب يف عينا حتى حد«، وقد وصلتنا ملفات 
وشجاعة  استقاللية  بكل  بعملنا   وقمنا  ومسؤولني  وزراء  تخص 
ومثة أسامء كبرية )كام ذكرنا يف عدد من املناسبات( أحلناها عىل 
القضاء، ودورنا ينتهي يف هذا الجانب. ومن له ملف ميكنه تقدميه 
إىل الهيئة، ودورنا إحالة ملفات إىل القضاء وواجبنا املحافظة عىل 
بعض  ويف  وملفات  أسامء  عىل  نعلن  أن  ميكن  وال  املهني  الرس 
فات  املوضوع  أن  للتأكيد عىل  الحمراء  الخطوط  نالمس  األحيان 

مداه.
التي  والجمعيات  األحزاب  متويل  لضبط  بقانون  اليوم  ونطالب 
ينص عليه الدستور ومل يتم التفعيل. فنحن يف حاجة إىل »تنظيف« 
مبسألة  إال  يكون  ال  وهذا  الفاسد  املال  من  السياسية  الحياة 
قانون  بترشيع  والقانوين  الترشيعي  الجانب  ورئيسية وهو  هامة 

العميد شوقي الطبيب لـ«الجريدة املدنية«:

إننا في مجابهة منظومة فساد 
ال أشخاص فاسدين ومواصلة 

استباحة المال العام تؤّدي بنا 
إلى »دولة مافيوزية«

حاوره سمير أحمد

أمل يكن احتجاجا عىل الفساد خروج الجامهري التونسية يف ديسمرب 2011؟ وهل ميكن بناء دولة مدنية ودميقراطية واجتامعية دون تفكيك منظومة 
الفساد ومحاسبة الفاسدين ووضع الترشيعات واآلليات التي تقطع مع مظاهر نهب املال العام ورسقة أموال الدولة والشعب ومقدراته؟

أال يجب أن ترافق هذا الربنامج حمالت التوعية ملواجهة التسليم بأّن الفساد جزء من حياتنا ومعامالتنا ومن سري اإلدارة؟
أّن الخطر كبري وأّن الفساد يهّدد  الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، يخرج أكرث من مرة عن حدود التحفظ ويعلن  العميد شوقي الطبيب، رئيس 
بتأسيس »الدولة املافيوزية«. التقته »الجريدة املدنية« بعد قرابة العام من توليه مهامه للبحث يف حقيقة واقع الفساد وللنظر يف االسرتاتيجيات 

والخطط التي وضعت للمكافحة. سألناه عن النوايا واإلرادات. وأعلمنا أنّه ماض يف مرشوع دونه لن تكون الجمهورية.

 وراء كل الحكومات 
مجموعات ضغط وإدارات 

عميقة، وهؤالء هم 
أول المعارضين ألي 

جهد وطني أو حكومي 
لمكافحة الفساد

 يقع تحصين المال 
الفاسد بحزام 

سياسي توفره أحزاب 
وإعالم وقضاء 
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ندوة  العاميل«  التثقيف  و  النقايب  التكوين  نظم »قسم 
بعنوان »االتحاد العام التونيس الشغل و تحديات ثورة 
الحرية و الكرامة / ثوابت التجربة النقابية و مقتضيات 

التجدد والتأقام« من 8 إىل 10 ديسمرب 2016..
عام  أمني  العبايس  حسني  األخ  الندوة  هذه  وافتتح 
التي طرح  كلمته  إليكم  نورد  للشغل،  التونيس  االتحاد 
من خاللها أهّم األسئلة الراهنة التي تطرح عىل الحركة 

النقابية واملدنّية:
نهاية  يف  نفسها  تجد  التونسية  النقابية  الحركة  »...إّن 
وسبل  دورها،  بتحديد  تتعلّق  أسئلة  أمام  مرحلة  كّل 
املحافظة  مع  جديدة  مرحلة  خصائص  ملواجهة  فعلها 
الجديدة  السياقات  إطار  ثوابتها. ويف  اآلن عىل  ذات  يف 
ستحاولون  الذي  اللقاء  هذا  يندرج  بالدنا  عرفتها  التي 
النقابية املالمئة  فيه - مشاركني وخرباء- تلّمس املامرسة 
دورها  تحديد  عىل  القدرة  لضامن  الجديدة  للسياقات 

كفاعل اجتامعي متعّدد األبعاد.
أحداثا  األخرية  سنوات  الخمس  خالل  بالدنا  عرفت  لقد 
كل  سؤال  موضع  وضعت  كربى  -سياسية  اجتامعية 
املنظومة االقتصادية والسياسية التي سادت فيها لعقود 
نتائج  جملة  من  رئيسيتني  نتيجتني  إىل  أّدى  مام  طويلة 
إسقاط  يف  تتمثل  النتائج  فأوىل  تحىص،  ال  فرعية  أخرى 
لعقود  استمر  استبدادي  لنظام  والكرامة  الحرية  ثورة 
التنظيمية  التحديات  يف  فتتمثل  الثانية  أما  طويلة، 
والفكرية الكربى التي طرحتها هذه األحداث، ومنها عىل 
وجه الخصوص تحديات الخيارات املجتمعية عىل مجمل 
املؤسسات غري الحكومية التي ارتبطت أجيال بنشاطها، 
مثاال  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  حالة  تعترب  وهكذا 
ستؤثر  التي  التحديات  هذه  جسامة  عن  يعرّب  منوذجيا 
يف مستقبل تونس، وذلك بحسب الكيفية التي ستتأقلم 
االقتصادية  املستجدات  مع  العتيدة  املنظمة  هذه  بها 
والسياسية واالجتامعية الجديدة، تلك التي فرضتها ثورة 

17 ديسمرب- 14 جانفي.
إّن التساؤل األول حول هذا السياق الجديد املرتتّب عن 
تعّدد  محلّه  حّل  والذي  الواحد  الحزب  منظومة  انهيار 
حزيب إىل حّد التخمة فضال عن عديد املنظامت املستقلة 
يتعلق بالكيفية التي سيتعامل معها االتحاد مع محيطه 

السيايس.
منظامت  أن  وهو  األّول  عن  فيرتتّب  الثاين  التساؤل  أّما 
املجتمع املدين، ومنها مختلف املنظامت النقابية )نقابة 
الشغالني واألعراف والفالّحني(، أصبحت موضوع تنافس 
الوجود  التي حصلت عىل حرية  السياسية  األحزاب  بني 
والنشاط. بل أن بعض األحزاب التي وصلت إىل السلطة 
بعد الثورة انتبهت إىل حجم ثقل االتحاد العام التونيس 
التونسية وحاولت تحجيمه  السياسية  الحياة  للشغل يف 

باالخرتاق أو باملواجهة العنيفة أو بتشجيع التعدد النقايب.
أّما التساؤل الثالث فيتمثّل يف أّن املنظاّمت غري الحكومية 
بوظائف  يقوم  اليوم  منها  الكثري  أصبح  النقابية  وغري 
تُنافس الدور اإلضايف لالتحاد العام التونيس للشغل، وهو 

الدفاع عن الطبقات املهّمشة ومساعدتها. 
أّما التساؤل الرابع فيتعلّق بالتقاليد التنظيمية الداخلية 
يتعلّق  فيام  خاصة  عقود،  منذ  املنظّمة  رّسختها  التي 
بآليات العمل والحوكمة، ومبسألة تجديد الّنخب النقابية 
واملؤسسات  والجمعيّات  األحزاب  مع  العالقات  وإدارة 
أّن  هو  املسألة  هذه  يف  والجديد  والدولية.  الحكومية 
واالقتصادي  والثقايف  واالجتامعي  السيايس  املحيط 
عىل  لعقود  الشغيلة  املنظمة  تدربت  الذي  والدويل 
التعامل معه قد بدأ يتغرّي وبخطى رسيعة. وتأسيسا عىل 
بالتفاعل  املستقبل  يف  مطالبة  الشغيلة  فإنّاملنظمة  ذلك 
مع هذه املستجّدات، ليس من منظور خارجي فقط بل 
مدعّوة  أصبحت  أنّها  يعني  ما  أيضا،  داخيل  منظور  من 
مع  يتناسب  مبا  الداخلية  الهيكلة  إعادة  يف  للتفكري 

متطلّبات هذه التحديات.
أّما التساؤل الخامس واألكرث إرباكا لالتحاد بصفة خاصة 
السلطات  فيه  سارت  الذي  األقىص  اللربايل  التوّجه  فهو 
املنارصة  االجتامعية  والقوى  الثورة  بعد  املتعاقبة 
لتوّجهها، مبا نتج عنه من تغيري يف توازنات سوق الشغل 
من  واملّس  االجتامعية،  والسياسات  االستثامر  وقوانني 
مبادئ تضامنية ُروِعيَْت طوال العرشيات الفارطة. وهو 
ما يهّدد بوضع التقاليد النقابية التي تأّسس عليها االتحاد 

موضع مراجعة. 
مفارقة  واملساءالت  التحوالت  هذه  كل  عن  ترتّب  لقد 
املنظّمة  عىل  وضاغطة  جديدة  واعتبارية  تنظيمية 
عىل  السيايس  الضغط  زاد  يف حني  أنّه  مفادها  النقابية، 
النقابية  النضالية  ثوابته  بعض  عن  يتخىّل  يك  االتحاد 
والوطنية، زاد عدد املحتاجني ملظلّته االعتبارية لتحقيق 
وأشكال  نضالية  مامرسات  وتطّورت  مطالبهم،  بعض 
تضامنيّة وحركات اجتامعية احتجاجية ومطلبيّة جديدة 

التاريخية،  االتحاد  مسؤوليات  مجال  مع  تقاطعت 
فتداخلت مع تحركاته أحيانا وتخالفت معها أحيانا أخرى 
ما يدعو ااملنظّمة الشغيلة إىل إعادة إعامل الفكر يف هذه 

القضايا وبلورة أجوبة عىل تحدياتها.
ملناقشة مجمل هذه املواضيع وغريها، مام يهم مستقبل 
اتحاد الشغل يف سياق ما بعد ثورة الحرية والكرامة )أو 
يف خضمها باعتبار الثورة مسارا طويل املدى(، يطرح هذا 

امللتقى النقابيمحاور التفكري التالية: 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  النقابية  التجربة   1-
ومقاومة  الشغالني  استغالل  مواجهة  يف  االستقالل  بعد 

االستبداد.
الحرية  ثورة  بعد  تونس  يف  النقايب  العمل  مفهوم   2-

والكرامة.
-3 التجربة النقابية التونسية وتحديات التعددية الحزبية 

الجديدة بعد 14 جانفي 2011.
-4 التجربة النقابية التونسية وتحديات التعددية النقابية 

بعد ثورة الحرية والكرامة.
-5 تحديات إعادة الهيكلة القطاعية والحوكمة والرقابة 
بعد  النقابية  املنظمة  داخل  املسؤوليات  عىل  والتداول 

الثورة.
الجديدة  االجتامعية  والحركات  النقايب  العمل   6-
وتداخل  املجاالت  تقاطع  حكومية:  الغري  واملنظامت 

املبادئ واملعايري.
-7 االتحاد العام التونيس للشغل ومحيطه النقايب املغاريب 

والعريب والدويل 
أرجو لكم التوفّق – من خالل مداخالت الخرباء وأشغال 
الورشات التي ستلتئم يف الغرض - إىل اإلجابات التي من 
لهذه  املالمئة  النقابية  االسرتاتيجيا  معامل  توضيح  شأنها 
الطريق  إنارة  يف  تساهم  عساها  الجديدة،  السياقات 
النضالية  املسرية  ملواصلة  ومناضلينا  النقابية  لهياكلنا 
انطلقت  والتي  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املظّفرة 

منذ سبعة عقود وال تزال.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«.

بالنسبة  باملكتسبات  بالترصيح  واملتعلق  العامة  الحياة  نزاهة 
الدولة بحكم وظائفهم هي مهن ذات مخاطر  ملختلف موظفي 
املرشوع  املحكمة. وهذا  كاتب  إىل  الجمهورية وصوال  رئيس  من 
جاهز واملطلوب أن تقع املصادقة عليه يف أقرب وقت. وهذا من 
شأنه أن وسيمكننا نحن والقضاء من تضييق الخناق عىل الفساد 
والفاسدين وميكننا من آليات وأدوات املحاسبة واملساءلة الفعالة.

الترصيح  وقانون  والجمعيات  األحزاب  متويل  قانون  نحتاج  إذا 
املبلغني  باملكتسبات وقانون منع تضارب املصالح وقانون حامية 

والشهود فيام يتعلق بالتبليغ يف قضايا الفساد.
تحقيق  نريد  ونحن  سنة،  يف  تتم  ال  الفساد  محاربة  أّن  وأؤكّد 
القريب ولكن أيضا املتوسط والبعيد ألننا يف مجابهة  أهداف يف 

منظومة ولسنا يف مواجهة أشخاص. 
وقد وقعت إحالة ملفات إىل رئيس الحكومة وقلنا أن هذه قامئة 
أولية ملجموعة من املسؤولني، نطالب باملساءلة واملحاسبة اإلدارية 
مع املساءلة واملحاسبة القضائية ويجب التفريق بينهام حيث أن 
الخطأ  ألن  وقضائية،  إدارية  ومحاسبة  فقط  إدارية  محاسبة  مثة 

اإلداري ال يؤدي بالرضورة إىل املساءلة القضائية. 
ونطالب أن يتحّمل الجميع مسؤوليته يف إصالح املنظومة وتعصري 
نعيشها  التي  العقاب  من  اإلفالت  عدم  أجواء  وخلق  اإلدارة 
باملناظرات  ويتالعب  العام  املال  ويأخذ  يفسد  من  فهناك  اآلن، 

والصفقات والرشاءات العمومية دون حسيب أو رقيب.
العام وهذا إذا تواصل سيؤّدي  إنّنا نعيش يف ضّل استباحة املال 
بنا إىل دولة مفيوزية وتتفاقم أزمة املالية العمومية وتنهار الدولة.

جمهورية  الثانية،  الجمهورية  ندخل  لم  نحن  إذا 
القانون والمؤسسات؟

الثانية نريد جمهورية الحق والقانون  نحن مل ندخل الجمهورية 
واملؤسسات. والقانون ميكن أن يكون ظاملا، ونحن نقصد مبنظومة 
الفساد أيضا مجموعة القوانني والتشاريع التي تبيح الفساد. فثمة 
من ينظم مناظرة أو صفقة عمومية بطريقة ميكن أن يقيص فيها 
أحد ويقبل آخر وبالقانون وتجتمع اللجنة وتقرر وحتى لو قّدمت 

شكوى سنكتشف أن األمر كان قانونيا.

في ذكرى 17 ديسمبر، هل يمكن أن نعتبر هيئتكم 
أحد االستجابات لمطالب الثورة؟ 

بلدان  الفساد هذا مكسب. ويف كل  لنا هيئة ملكافحة  تكون  أن 
الدنيا التي عاشت انتقاال دميقراطيا والتي  متكنت من الحد من  
منسوب الفساد إىل الدرجات »املعقولة« إذ ال ميكن أن نقيض عىل 

الفساد حتى يف فنلندا أو السويد
اإلدارية  السلطة  عىل  مستقلة  دستورية  هيئة  توجد  أن  يجب 
إذا  نحتاجه.  الذي  التوازن  نضمن  حتى  والترشيعية،  والقضائية 
نحن أوجدنا هيئة وهذا ايجايب ثّم متت دسرتتها وهذا مهّم أيضا.

أن  يجب  ما  ولكن  للنقاش،  قابل  الهيئة  أداء  يبقى  تأكيد  وبكل 
الكايف  والدعم  اإلمكانيات  لها  تتوفر  أن  هو  به  وعي  نكون عىل 
للعمل ويقع تحصني إطارها الترشيعي ما أمكن حتى تقدر أكرث 

عىل الفعل بالشكل املرجو وهذا ال يكون إال بدعم استقالليتها
اإلدارية واملالية.

ألنّنا  والدستورية  الوطنية  الهيئات  بقية  مع  تنسيقية  وعندنا 
الحظنا نوعا من املامنعة خاصة عىل مستوى ما ميكن أن يطلق 
عليه اصطالحا باإلدارة العميقة، فهنالك عدم تقبّل لهاته الهيئات 
التي يعترب البعض أنّها »قضمت« جزءا كبريا من صالحياته. فاليوم 
مستقلّة،  هيئة  تنظمها  بل  الداخليّة،  وزارة  االنتخابات  تنظّم  ال 
مقاومة  وكذلك  مستقلة  هيئة  مهام  من  أصبح  اإلعالم  وتعديل 
الفساد كانت كلها من مشموالت اإلدارة، بل حتى القضاء مل يكن 

معرتف به »فعليا« كسلطة مستقلة. 

معطلة؟  أيضا  التشريعية  السلطة  اعتبار  يمكن  هل 
االنتخابات  هيئة  أن  نذكر  الهيئات  عن  تتحدث  وأنت 
هي الوحيدة التي لها قانون وتعتبر مفّعلة دستوريا، 

كما لم يتم تفعيل أغلب أحكام الدستور.

من املفهوم أن تكون مثة مامنعة. فبعد أن وضع الدستور جاءت 
مستوى  ويف  السيايس  والنظام  البنية  يف  جوهرية  إصالحات 
من  أن  املفهوم  فمن  أخرى،  موازية  قوى  وجدت  املؤسسات 
»تخرجه من الباب يحاول أن يعود من النافذة«. لكن ما هو غري 
معقول أن تتواصل هذه العمليّة ومتتد يف الزمن ألنّه ميكن حينها 

أن نصل إىل مرحلة االنتكاس ومرحلة الردة.

اإلعالم  وسائل  بعض  مستوى  معاينته عىل  بصدد  نحن  ما  فمثال 
الثورة  عىل  بالندم  التونسيني  يشعر  عام  رأي  خلق  ومحاولة 
من  شابهها  وما  الربويطة«  »ثورة  قبيل  من  وذلك  ومكاسبها 
شعارات ومحاولة تبييض النظام السابق ورموزه، وكل هذا يدخل 
معاينته  ومتت  سياقه  يف  طبيعي  أمر  وهذا  الردة  قوى  إطار  يف 
ينجح فحينها  أن  املقارنة وما هو غري طبيعي  التجارب  يف عديد 

ستحدث انتكاسة.
فمن العادي أن نعيش مرحلة التحول السيايس والذي عادة يكون 
من أهم آثاره وأبرز رضيبة فيه تراجع مستوى التنمية وهذا أمر 
ال يقترص عىل تونس فقط بل يف كل البلدان التي عاشت انتقاال 

دميقراطيا.
لقد كانت تونس عربة يجرها حصانان حصان للسياسة وحصان 
االقتصاد وكان حصان االقتصاد مقّدم وحدث العكس بعد الثورة 
واملهّم اآلن أن يقع التعديل. واليوم نعيش بعض املؤرشات التي 
تفيد أن االقتصاد سيسرتجع عافيته فبعد الربيع السيايس سنشهد 
الربيع االقتصادي، وهذا أمر حتمي وليس مثة ربيع سيايس رافقه 
ربيع اقتصادي مبارشة، فالربيع السيايس تتبعه دامئا رجات ومن 

يدفع الثمن هو االقتصاد.

ولكن هل سيكون هذا الربيع الثاني للجميع؟
اليوم قطار مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ُوضع عىل السكة 
وبدأ يف السري بخطى بطيئة وهذا أمر يجب اإلقرار به ومؤرشات 
يف  النصوص  أب  الدستور  أقر  الترشيعي  املستوى  عىل  أنه  ذلك 
فصوله برضورة مقاومة الفساد ويف نفس الوقت أقر بوجود هيئة 
دستورية وأقر بصفة ال رجوع فيها مبسألة الفصل بني السلطات، 

وهذه مسألة هامة.
وأخريا أصبح لنا رأي عام وطني مناهض للفساد وشاعر بخطورته 
ومقر العزم عىل مقاومته ويعتقد أنه ال ميكن التعايش مع الفساد 
أصبح   الوقت  نفس  ويف  املؤرشات،  تثبته  وهذا  معه.  التطبيع  أو 

املسؤولون السياسيون يقرون برضورة التصّدي لهاته الظاهرة.
األمر  يفرغ  أن  ميكن  وهذا  نوايا  إعالنات  أنها  يل  تقول  أنت   
أفّضل مسؤوال سياسيا كأن  أقول لك ال، حيث  وأنا  من مضمونه 
يكون رئيس الحكومة مثال أو وزير يقول أن الفساد موجود وأننا 
سنتصّدى له أفضل من أن ينكر ذلك حتى ولو كان قوله مسايرة.

عندنا اليوم وزارة للحوكمة ما دورها؟
أشري إىل أنه وقع حذف وزارة مقاومة الفساد وهذا أمر جيد ومن 
والهيئة.  الحكومي  الطرف  بني  والتنسيق  التكامل  تفعيل  شأنه 
الوقايئ  الجانب  أساسا عىل  ينصب  أن  يجب  الحكومي  واملجهود 

بالتفاعل مع الهيئة والتكامل معها.

هل ترى أن للنقابات دور فاعل في مشروعكم؟
الوطن ومؤسساته ويف  بناء  فاعل، وهي رشيك يف  للنقابات دور 
يتحمله  الذي  الكبري  الدور  مع  اليوم  خاصة  املنظومة،  إصالح 
الطرف النقايب يف بناء املسار الدميقراطي ومحاولة إنجاحه وهذا 
يعني بداهة أن مسؤولية الطرف النقايب كبرية ألن مؤسسة ينخرها 
الفساد آيلة إىل السقوط  واإلفالس، وعندما تفلس مؤسسة سواء 
أكرب  فيها  العاملون  سيكون  عمومية  مؤسسة  أو  خاصة  كانت 
املترضرين بقطع أرزاقهم، وهذا يعنى بداهة أنه عىل النقابات أن 
تنخرط يف منظومة مكافحة الفساد عرب اإلصالح والتوقي والتبليغ 
واملحافظة عىل موارد هذه املؤسسات وهذا نالحظه فيام يتعلق 

بعديد سلوكات النقابيني الوطنيني.
يتدثر  فهنالك من  العكس  الوقت نالحظ كذلك   ولكن يف نفس 
عديد  يف  موجود  وهذا  الفساد  ترشيع  أو  لتربير  النقايب  بالغطاء 
الكافية  الشجاعة  لنا  تكون  وأن  ننكره،  أن  يجب  وال  الحاالت 

لالصداع به ومحاربته.

هي  ما  والمحلية  البلدية  االنتخابات  اتجاه  في 
الملفات التي يجب الحسم فيها لضمان ديمقراطية 

االنتخابات؟
يجب أوال مراقبة متويل هذه االنتخابات ويف هذا األمر مسؤولية 
لهيئة االنتخابات ومسؤولية املجتمع املدين والقضاء ولنا مسؤولية 

يف مراقبة التمويل ألنها مسألة هامة. 
للهيئات  وستكون  الالمركزية  إىل  االنتخابات  هذه  مع  وسنتجه 
املحلية استقاللية عىل املستوى الحكم املحيل والجهوي أكرب وإذا 
مل نكن من اآلن مستعدين لضامن حكم رشيد فيا خيبة املسعى 
أمن  إىل مسألة  ترتقي  التقسيم، فهي  إىل  فحينها ستكون مدعاة 

قومي.

تقصد أنه من الممكن أن نذهب من المركزية اإلدارة 
إلى المركزية الفساد؟

بالضبط، واإلدارة يجب أن تكون محايدة عىل جميع املستويات. 
حتى مننع هذا األمر.

نحن عىل مشارف 2017 ما هي خطواتكم القادمة؟
ملكافحة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  بداية  مع  سنكون   2017

الفساد وخطتها العملية، والتي تم  إمضاؤها يوم 9 ديسمرب.

وما هو هدفها الرئيسي؟
ضد  واحدة  جبهة  يف  الوطنية  األطراف   كافة  جمع  إىل  تهدف 
الفساد وهي السلط الدستورية الثالث إضافة إىل املجتمع املدين 

واإلعالم مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

كلمتك األخيرة لسنة 2017؟
إماّ تونس وإما الفساد.. وبحول الله ستكون تونس.

رأي  خلق  يحاول  من  هنالك   
بالندم  التونسيين  ُيشعر  عام 
الثورة ومكاسبها ويبّيض  على 
وكل  ورموزه،  السابق  النظام 
هذا يدخل في إطار قوى الردة

/http://jamaity.org 

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. 

جامعة نقابية للمرأة  والشباب والعامل

المرأة والشباب النقابي بين االلتزام 
النقابي وبناء ثقافة المواطنة

يختتم قسم املرأة والشباب العامل والجمعيات، اليوم الخميس 15 ديسمرب 2016 جامعة نقابيّة امتّدت لثالثة أيام 
تحت عنوان: »املرأة والشباب النقايب بني االلتزام النقايب وبناء ثقافة املواطنة«، وافتتحها األخ حسني العبايس أمني عام 

االتحاد العام التونيس للشغل.
وتدارس املشاركون واملشاركات واقع املرأة والشباب العامل يف االتحاد وانتظاراتهم وكيفية إدارة الحمالت املرتبطة 
بربامج االتحاد وأهدافه. كام تم تنظيم لقاءات حوارية حول االنتساب النقايب والعقد االجتامعي ومشاركة النقابيني 

من شباب ونساء يف استحقاق االنتخابات البلدية واملحليّة القادمة.

في افتتاح ندوة »قسم التكوين النقابي و التثقيف العمالي«
حسين العباسي يطرح األسئلة المنهجّية الرئيسية

http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda
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17 ديسمبر،
نجاحات تحققت وأمل 

كبير في العدالة 
االجتماعية نحتاج

لفت انتباهي، يف نصوص ملف هذا العدد، موقف ممثيل 
نعرف إرصارهم  الذين  الجهات  يف  االجتامعية  الحركات 
باملقابل  لكّنهم  نتابعها  التي  التحركات  وعنادهم يف كل 
عنه  التعبري  ميكن  فيام  املرارة  من  كثري  عىل  يعربون 

بـ«مامطلة« السلطات وتلّكئها يف تحقيق مطالبهم.
وأخريات  آخرين  خطاب  متابعة  يف  نالحظه  األمر  هذا 
التواصل  صفحات  عىل  أو  التحركات  أثناء  سواء  كرث 
كثرية  نجاحات  أّن  املالحظني  أغلب  ويقّدر  االجتامعي. 
ويف  املراقبة  نظم  ويف  الترشيعي  املستوى  تحّققت عىل 
هذا املُمكن االحتجاجي الذي أصبح رشعيا )وهو مرشوع 
هرسلة  ومحاوالت  وتشوييه  كرسه  إرادات  رغم  دامئا( 

الفاعلني فيه.
لقد تّم تشغيل عدد مهّم من املفروزين أمنيا )مثال( يف 
ساند  أو  الطعام  عن  أرضب  ممن  وهم  كثرية  مناسبات 
قامئات  يف  مدرجة  أسامؤهم  وكانت  الجوع  إرضابات 
الشهادات  أصحاب  واتحاد  تونس  لطلبة  العام  االتحاد 
املعطلني عن العمل، واعرتفت السلطات األمنية أنهم مل 
واملحتجون  »فرزتهم«.  ألنها  العمل  يف  بحقهم  يتمتعوا 
مع  تضيف  لكنها  لهم  بفرزها  منهم  لكثري  تعرتف  اليوم 
عىل  عربوا  كلام  الشارع  يف  قمعا  الجائر  اإلداري  القرار 
أّن  لنقل  السيايس.  القرار  أهل  وعىل  عليهم  سخطهم 
هذا االعرتاف أمر ايجايّب أيت به »ديسمرب«، ويف ديسمرب 
أمِل من بقي  الهرسلة والرغبة يف مصادرة  تتواصل  هذا 

محروما.
وليس غياب األمل مرتبطا مبلف بعينه ألّن أغلبية الشعب 
التونيس تفتقر إىل »اليوتوبيا«، وهو أمر مفهوم يف غياب 
بل  واجتامعي.  اقتصادي  انفراج  عىل  الدالة  املؤرشات 
تتعّزز حيث يعود رموز  إّن دالئل أخرى مثرية لإلحباط 
املواالة  سياسات  وتتواصل  اإلدارة  إىل  القديم  النظام 

واملحسوبية واإليثار الحزيب والرشاوى.
رغم  اإلحباط،  من  القدر  هذا  نلمس  أن  املعقول  من 
من  السند  يجدون  االحتجاج  صناع  من  هاما  عددا  أّن 
العام  االتحاد  أهلية، والزال  منظامت وطنية وجمعيات 
التونيس للشغل بكل هياكله املحلية والجهوية واملركزية 
االحتجاج  يف  حقهم  عن  ويدافع  الهرسلة  من  يحميهم 

السلمي.
ونعتقد أّن هذا األمر ليس مرتبطا باألفراد بل هو شعور 
كّل  إزاء  فنحن  والحشود،  »املجموعة«  نفسيّة  مييّز  عاّم 
الخطاب  فيها  يؤثر  الجامعية  النفسية  والحالة  مرتابط 
الرسمي ونرشات األنباء وقرارات التعيني وأخبار الصفقات 
واإلرهاب  املفهومة  أو  املقبولة  غري  القضائية  واألحكام 
ووضعية املرفق العام من مشتشفيات ومؤسسات تعليم 

وطرقات ووسائل نقل إلخ.
املرتبطة  املسائل  بعض  املدنيّة«  »الجريدة  تقّدم  وإذ 
فذلك  امللف  هذا  يف  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
ألنّنا عىل يقني أّن ذكرى 17 ديسمرب يجب أن تكون دامئا 
إلعادة النظر يف هذه الحقوق التي أشعلت املطالبة بها 
وألّن هذه  الدكتاتورية  أسقطت  شاملة  شعبيّة  انتفاضة 
تكرّس  سياسات  اليوم عرب  عليها  االلتفاف  يُراد  الحقوق 
التفاوت بني الجهات والفئات وتجعلنا أبعد عىل تحقيق 

العدالة االجتامعيّة. 

مل تكن للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أي اثر يذكر قبل 
لسنة  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  وحتى  املايض.  القرن  حلول 
1789 الذي جاء  يف أعقاب الثورة الفرنسية مل يأت عىل ذكر هذه 
الحقوق، واكتفى بذكر جملة من الحقوق املدنية والسياسية وردت 
يف سياق مفهوم يخضع كليا لسيطرة املذهب الليبريايل الفرداين الذي 
للنظام  أساسية  ركيزة  األفراد  بني  الطبيعية  واملساواة  الحرية  يعترب 
االجتامعي وهو مفهوم يقوم عىل فكرة أن الفرد ميثل الغاية وألجله 
ينصهر املجموع وأن هذا الفرد ال يستكمل شخصيته إال بالحرية التي 
تكمن يف اإلرادة الحرة واملستقلة. لذلك فإن أحقية الفرد يف اكتساب 

حقوق طبيعية تسبق بالرضورة استحقاقات الكيانات االجتامعية.

ومع اندالع الثورة الصناعية وظهور الحركات العاملية واالجتامعية، 
وبعد حربني عامليتني مدمرتني، ظهرت الحاجة إىل توسيع دائرة حقوق 
اإلنسان حتى تشمل إىل جانب الحقوق السياسية واملدنية الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية كتعبري عن فشل النظرية الفردانية 
الليبريالية. وقد تجسد هذا التوجه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
املؤرخ يف   10 ديسمرب 1948، ثم يف العهد الدويل الخاص بالحقوق 
القرار  مبوجب  اعتامده  تم  الذي  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 16 ديسمرب 1966، وهو 
نفس القرار الذي تم مبوجبه اعتامد العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية مبا يؤكد رسميا الرتابط العضوي بني العهدين وبني 

االستحقاقني. 
وقد تدعمت هذه الصلة أثناء انعقاد املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان 
امللتئم بفيانا سنة 1993 حيث أقرت الوثيقة املنبثقة عن هذا املؤمتر 
ومرتابطة  للتجزئة  قابلة  وغري  كونية  اإلنسان  حقوق  »جميع  أن 
اإلنسان  حقوق  يعامل  أن  الدويل  املجتمع  عىل  ويجب  ومتشابكة، 
معاملة شاملة وبطريقة منصفة ومتكاملة وعىل قدم املساواة، وأن 

يعطيها نفس القدر من األهمية«.
ثم تتالت املبادرات فيام بعد تباعا عن طريق منظمة العمل الدويل 
من  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  وعرب  املبادئ،  إعالن  عرب 

العاملي،  امليثاق  عرب  املتحدة  األمم  ثم  التوجيهية،  املبادئ  خالل 
وأخريا، وليس آخرا املواصفة الدولية ايزو 26000 املتعلقة باملسؤولية 
املبادرات  هذه  جملة  من  الهدف  كان  وقد  للمؤسسة.  املجتمعية 
الهزات  من  العديد  سياقاتها  عرفت  التي  العوملة  سياقات  تعديل 
واألزمات واالنحرافات والتجاوزات التي أخلت بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية وفاقمت من الفوارق بني بلدان العامل وفيام بني الفئات 

والجهات داخل البلد الواحد.
وعىل امتداد القرن املايض، سواء خالل فرتة االستعامر الفرنيس أو بعد 
والثقافية بشكل  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  ترد  االستقالل، مل 
ما  باستثناء  التونسية  للبالد  الترشيعية  املنظومة  يف  ورصيح  واضح 
الذي نص عىل أن »املعاهدات  املادة 32 من دستور 1959  ورد يف 
قبل  من  عليها  واملوافق  الجمهورية  رئيس  قبل  من  عليها  املصادق 
مجلس النواب أقوى نفاذا من القوانني« وكذلك الفصل 8 منه الذي 

ينص عىل أن »الحق النقايب مضمون«.
 وما ورد أيضا بالديباجة من إشارة إىل أن النظام الجمهوري خري كافل 
والتعليم وهي  والصحة  العمل  املواطنني يف  اإلنسان ولحق  لحقوق 
السنوات  تم خالل  فقد  وفعال  عامة وفضفاضة يف مجملها  إشارات 
األوىل من االستقالل إرجاء الحريات والحقوق االقتصادية واالجتامعية 
بعنوان أولوية التنمية مقابل تكفل الدولة بالتشغيل واإلنتاج وإعادة 
والحريات  الحقوق  جميع  مبصادرة  قامت  ذلك  عىل  وبناء  التوزيع 

وإلزام األطراف االجتامعية بالدخول إىل بيت الطاعة.
ويف املقابل تكفلت ببعث أقطاب إنتاج يف كل الجهات تقريبا )مصنع 
النسيج  ومصنع  بالقرصين  الحلفاء  تحويل  ومصنع  بباجة  السكر 
باملنستري وصناعات امليكانيك بسوسة وتكرير النفط ببنزرت ومعمل 
الفوالذ مبنزل بورقيبة وصناعات غذائية بالوطن القبيل..( وكان ذلك 
يهدف لخلق حركية جهوية متنوعة يكون لها دور القاطرة يف محيطها 

املحيل..
لكن االنفتاح عىل اقتصاد السوق بداية من أوائل السبعينات مل يعد 
دور  بإلغاء  وال  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بتهميش  يسمح 
منوال  ظل  يف  الوطنية  السلطة  لهم  أوكلت  الذين  الجدد  الفاعلني 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ُملهمة المّد الثوري

منوال التنمية الحالي لن يحقق العدالة االجتماعية

بقلم محمد المنجي عمامي
مستشار باالتحاد العام التونسي للشغل

بالرغم من 
المكاسب 

التي تضمنها 
الدستور الجديد 

أو تلك التي نص 
عليها العقد 

االجتماعي والتي 
تعّبر جميعها 

على حاجة 
حقيقية إلعادة 
االعتبار للحقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

وألحقية إحياء 
المسألة 

االجتماعية فهي 
ال تعدو أن تكون 
مجرد إعالن نوايا

مقدمة 
تنموي جديد مهمته اإلنتاج واالستثامر والتعديل. 
وبرضورة  االجتامعية  باألطراف  االعرتاف  أن  إال 
الحوار االجتامعي الذي تجسد يف االتفاقية اإلطارية 
عنه  ينتج  مل   1973 سنة  منتصف  إىل  تعود  التي 
تغيري جوهري عىل مستوى طبيعة الدول وعالقاتها 
أدى  ما  وهو  واملحيل  الجهوي  وباملجال  باملجتمع 
أبرزها أحداث  إىل عديد االخالالت واألزمات لعل 
26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز 1984 وانتفاضة 
ديسمرب   17 ثورة  وآخرها   2008 املنجمي  الحوض 

2010 - 14 جانفي 2011.
األسايس  محورها  كان  واالنتفاضات  الهزات  هذه 
وكان  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
التونيس  العام  االتحاد  راية  تحت  النقايب  العمل 
واملجتمعي  الحقوقي  الحراك  جانب  إىل  للشغل 

املحرك الرئييس ملختلف أطوارها.
لقد مثلت الحقوق االقتصادية واالجتامعية مرتكزا 
أساسيا لقيام الثورة التونسية، فالحق يف التشغيل، 
ويف  الكريم،  العيش  يف  والحق  التنمية  يف  والحق 
املساواة ويف الحظوظ بني الجهات والفئات كانت 
جميعها عىل رأس الشعارات التي ألهمت وشحذت 
الثوري يف تونس، وقد كانت جميعها حارضة  املّد 
صياغة  سبقت  التي  التأسيسية  الفرتة  طوال  بقوة 
بني  من  أن  ذلك  من  الجديد،  الجمهورية  دستور 
الوطني  املجلس  إىل  التي قدمت  الالفتة  املشاريع 
التأسييس لالستئناس بها يف صياغة الدستور الجديد، 
مرشوع االتحاد العام التونيس للشغل، وقد تضمن 
أن  ميكن  ملا  الشغيلة  املنظمة  رؤية  املرشوع  هذا 
يكون عليه نظام الحكم وما ميكن أن تكون عليه 
العالقة بني السلطات الثالث، و ما ترتئيه للنهوض 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية ولتحقيق التنمية 
العادلة واملستدامة، وما يلزم من تعهدات وآليات 

رقابية وتحكيمية لضامن حامية تلك الحقوق.
من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  حرص  وقد 
االقتصادية  الحقوق   دسرتة  عىل  مرشوعه  خالل 
مع  القطع  اتجاه  يف  الدفع  وعىل  واالجتامعية، 
العموميات، وعدم االكتفاء بإعالن النوايا واالرتقاء 
يضمن  بشكل  الدستورية  املبادئ  مرتبة  إىل  بها 
االلتزامات  لطبيعة  كافيا  توضيحا  صياغتها  يف 

بضامن  الكفيلة  ولآلليات  الدولة  عىل  املفروضة 
الحامية الفعلية لها.

البالد الجديد مجسدا يف جوهره  وقد جاء دستور 
لهذه الرؤية ولهذه اإلرادة خاصة يف باب الحقوق 
األجيال  وحق  املستدامة  التنمية  وباب  والحريات 

القادمة.
االتحاد  أقدم  وبالتوازي،  النهج  هذا  عىل  وسريا 
اجتامعي  عقد  إبرام  عىل  للشغل  التونيس  العام 
للصناعة  التونيس  االتحاد  ورشيكه  الحكومة  مع 
 2013 جانفي  يف  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بتثبيت  يقيض 
األطراف  بارشت  وقد  االجتامعي،  الحوار  بفضل 
مهمة  التمثيل  ثالثية  لجان  إطار  يف  االجتامعية 
يف  البحث  بهدف  االجتامعي  العقد  بنود  تفعيل 

سبل:
- إرساء منوال جديد للتنمية يضع األسس الحقيقية 

لتنمية شاملة ودامجة ومستدامة.
- وضع سياسات نشيطة للتشغيل والتكوين املهني 
تساعد عىل النهوض باقتصاد متنوع االختصاصات 
تحقيق  عىل  قادر  املضافة،  القيمة  لخلق  موجه 
ما  أكرث  توفري  وعىل  املمكنة  النمو  درجات  أعىل 

ميكن من العمل الالئق.
الحوار  بفضل  الشغلية  بالعالقات  النهوض   -
االجتامعي مبا يساعد عىل االنتقال من واقع الرصاع 
املحكوم مبوازين القوى إىل واقع جديد قائم عىل 

منطق التوافق والتعاقد.
- إحكام الترصف يف أنظمة الحامية االجتامعية مبا 
لفائدة  الخدمات  إسداء  يف  االستمرارية  لها  يؤمن 
الحوار  وإدارة  وتنظيم  االجتامعيني،  املضمونني 
االجتامعي، ولضامن استمراره وانتظامه. ولتحقيق 
للحوار  وطني  مجلس  بعث  العقد عىل  نص  ذلك 
الوطني يتمتع باالستقاللية املالية واإلدارية ويكون 

ثاليث الرتكيبة بالتساوي.
الدستور  التي تضمنها  لكن وبالرغم من املكاسب 
االجتامعي  العقد  عليها  التي نص  تلك  أو  الجديد 
إلعادة  حقيقية  حاجة  عىل  جميعها  تعرّب  والتي 
االقتصادية واالجتامعية وألحقية  للحقوق  االعتبار 
تكون  أن  تعدو  ال  فهي  االجتامعية  املسألة  إحياء 

مجرد إعالن نوايا.
للحوار  الوطني  املجلس  إحداث  قانون  فمرشوع 
لجنة  مستوى  يف  مكانه  يراوح  الزال  االجتامعي 
يرتق  ومل  لخارجية  والعالقات  والحريات  الحقوق 
استوفت  التي  املستعجلة  املشاريع  مرتبة  إىل 
اللجان صياغة تقاريرها النهائية ليعرض يف مرحلة 
الشعب  نواب  العامة ملجلس  الجلسة  الحقة عىل 

للمصادقة عليه.
وال تزال املفاوضات الجامعية تفتقر إىل إطار قانوين 
ينظم بدقة مسارها ودوريتها وإجراءاتها واملواعيد 

التي يتعنّي التقيّد بها قبل وأثناء وبعد التفاوض.
للغاية  متفاوتة  برسعات  تعيش  البالد  والزالت 
رسعتان جندريتان )نسبة اىل الجنس( يف مستويي 
التشغيل والبطالة، ورسعات جهوية بني مناطق ال 
البطالة  فيها  أضحت  وأخرى  البطالة  تعرف  تكاد 

هيكيلية ومزمنة ومولدة للتحرس واالحتقان.
 وال تزال العالقات الشغلية موسومة بالتوتر والريبة 
وخاضعة يف جوهرها إىل موازين القوى. وما حصل 
الوظيفة  أجور  الزيادة يف  بتمكني  املدة األخرية  يف 
العمومية من تراجعات خلقت االحتقان والتلويح 
عىل  دليل  اصدق  القطاع  هذا  يف  العام  باإلرضاب 

ذلك.
التنموي  املنوال  نهج  عىل  تسري  البالد  والزالت 
الكارثية عىل  الجميع مخلفاته  الذي يعلم  القديم 
فدار  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  التوازنات 

لقامن ال تزال عىل حالها.
راكمنا  مبا  النفس  ومنني  الدنيا  منأل  أن  وميكن 
املستوى  عىل  واجتامعية  اقتصادية  حقوق  من 
الترشيعي. ولكن ما مل نبدأ يف تنزيل تلك الحقوق 
وملموس  جدي  بشكل  لتساهم  الواقع  أرض  عىل 
والحيف  والهشاشة  البطالة  مشاكل  حل  يف 
دولة  إحالل  ويف  الجهوي،  والتفاوت  االجتامعي 
والحوكمة  املواطنة  ومجتمع  واملؤسسات  القانون 
نبقى  فسوف  املحلية  والتشاركية  الدميقراطية 
حالنا  يبقى  وسوف  نتجاوزه،  وال  السطح  نالمس 

كمن يرقص فوق الخراب.

العنف  ملناهضة  النشاط  من  يوما   16 حملة  انطلقت  سنة،  ككل 
العنف  للقضاء عىل  العاملي  لليوم  املوافق  املرأة يوم 25 نوفمرب  ضد 
العاملي لحقوق  لليوم  ضد املرأة، واختتمت يوم 10 ديسمرب املوافق 

االنسان.
لتوعية  األنشطة  عديد  تنظيم  تم  ديسمرب،   10 إىل  نوفمرب   25 من 
التونسيات والتونسيني حول العنف املسلط عىل املرأة وحول رضورة 
العنف،  ضحايا  للناجني  املناسبة  املساعدة  توفري  مع  دونه  الحيلولة 
فتم تنظيم دورات تدريبية وموائد مستديرة ومسابقات التعبري الفني 

والندوات إلخ.

»ما تسكتش ماكش وحدك«
القدرات » Génération Avenir « يوما  نظم شباب برنامج تعزيز 

تحسيسيا بعنونا »ما تسكتش ماكش وحدك« املتمحور حول مسألة 
 26 يوم  وذلك  بتونس،  العمومي  النقل  وسائل  يف  الجنيس  التحرش 

نوفمرب 2016.
تونس  إيربت  فريدريش  مؤسسة  تنفذه  الربنامج  هذا  أن  ويذكر 
بالرشاكة مع كل من مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول 

املرأة )الكريديف(، املنظمة الطالبية AIESECفرع باردو بتونس،
 

ملتقى حواري بقبلي
 Femmes pour“ املساواة  أجل  من  نساء  املحلية  الجمعية  نظمت 

l’égalité”، يوم 26 نوفمرب 2016
 ملتقى حواري حول مسألة العنف املسلط عىل النساء يف والية قبيل.

 

السياسية  األحزاب  مناضالت 
تناقشن القانون االطاري

UNF-  ظظم صندوق األمم املتحدة للسكان
 03 من  األورويب  االتحاد  مع  بالرشاكة   PA
نساء  مع  لقاءين   2016 ديسمرب   07 إىل 
السياسية،  األحزاب  خاليا  من  ومناضالت 
املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  بخصوص 
وانعقد  املرأة.  ضد  العنف  عىل  بالقضاء 
اللقاءان عىل التوايل يف 3 ديسمرب يف سوسة 

و7 ديسمرب يف مقر الكريديف.
 

الناجيات من العنف
 ONU للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  نظمت 
السامية  املفوضية  مع  بالرشاكة   Femmes
األمم  وصندوق   ،HCDH االنسان  لحقوق 
األمم  وبرنامج   ،UNFPA للسكان  املتحدة 
املتحدة اإلمنايئ PNUD، ومنظامت املجتمع 
تحسيسيا  يوما  حكومية،  وأجهزة  الدويل 
املرأة  ضد  العنف  مسألة  حول  وتكوينيا 
واملوضوعة  املتاحة  واإلجراءات  والخدمات 
العنف،  ضحايا  الناجيات  النساء  ذمة  عىل 

وذلك يوم 05 ديسمرب 2016

مسابقات النساء السجينات
نظمت كل من وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية 
والقضائية، من 25 نوفمرب إىل 10 ديسمرب، جملة من 
وإعادة  السجناء،  حقوق  حول  التحسيسية  الحمالت 
املرأة.  ضد  الالعنف  وثقافة  االجتامعي،  اإلدماج 
ثقافية  بفعاليات  مصحوبة  الحمالت  هذه  وكانت 
مسابقات  تنظيم  تم  كام  السجينات.  النساء  لفائدة 
الفني واألديب والفكري والريايض يف عالقة  يف اإلنتاج 
دراسة  بإعداد  الرشيكان  وقام  هذا  النساء.  بحقوق 
تتعلق مببدإ حامية النساء من العنف يف ضوء أحكام 

دستورية جديدة.

أنشطة مكثفة للجمعية التونسية للصحة اإلنجابية
التونسية  للجمعية  للتابعة  الجهوية  الفروع  نظمت 
من  سلسلة   ،2016 نوفمرب   27 يوم  اإلنجابية،  للصحة 
الحصص الرتبوية والتحسيسية لفائدة التالميذ والطلبة 
من الجنسني حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 
الجامعي  اإليواء  مراكز  داخل  الحصص  هذه  أجريت 
بتونس والقرصين واملنستري، وباملعهد العايل للدراسات 
التكنولوجية بالكاف، ويف مركز التكوين املهني بتطاوين، 

ويف املدرسة اإلعدادية بوزيان بالقرصين.

16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، أبرز األنشطة

/http://jamaity.org 
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 بقلم عبد اللطيف حداد 

المسألة االقتصادية 
واالجتماعية كانت 

وقود الثورة، واالتحاد 
كان مظلتها

حي النور وحي الزهرور يف القرصين والرقاب وبوزيان 
يف سيدي بوزيد وأحياء الكرم واالنطالقة والتضامن يف 
شهدت  التي  واملدن  األحياء  من  وغريها  العاصمة... 
سقوط أكرب عدد من الشهداء والجرحى خالل أحداث 
شك  دون  فهي  بينها  املسافات  تباعدت  ولنئ  الثورة، 

مستوى  وتدين  التنموي  والُغنب  التهميش  عناوين  تتقاسم 
مستوى  ارتفاع  الباحثني  نظر  يف  يُفرس  ما  وهو  العيش، 

االحتقان يف هذه املدن واألحياء ودرجة السخط التي واجه بها سكانها القوات األمنية.
هذا التوصيف يُحيل بالرضورة عىل استنتاج عام وهو أن الحالة االجتامعيّة واالقتصاديّة كانت املُحرك 
االبرز لالنتفاضة عىل حكم بن عيل، وهو ما ينعكس ايضا يف طبيعة الشعارات التي رفعها املحتجون 
يف مختلف مدن البالد والتي تصف الحاكمني بـ«عصابة الرساق« وتُشنع بالـ«الطرابلسية« يف اشارة 

لعدد من اصهار الرئيس االسبق الذين كانوا ميثلون عناوين الفساد ونهب ثروة البالد حينها.

= البطالة والتهميش وقود الثورة
كام ال ميكن تجاهل ُمساهمة تحركات العاطلني عن العمل سواء املهيكلني يف إطار التنسيقيات الجهويّة 
للُمعطلني عن العمل أو اآلالف من العاطلني من غري املهيكلني يف تأجيج 
االحتجاجات وقيادتها يف عدة مدن وأحياء سواء يف واليات الداخل أو يف 
ُمحمد  »ساحة  يف  االحتجاجيّة  للتجمعات  قيادتهم  ذلك  ومن  العاصمة، 
عيل« منذ األيام األوىل النطالق االنتفاضة، وكذلك الدور الذي لعبه اتحاد 
وسليانة  القرصين  يف  العمل  عن  املُعطلني  الجامعية  الشهادات  أصحاب 
وكانت  والجنوب،  الغريب  والشامل  الوسط  مدن  من  وغريها  والكاف 
أغلب الشعارات ال تخرج عن دائرة التعبري عن الرفض للوضع االقتصادي 
واالجتامعي الذي وّسع يف دائرة االحتجاج لتشمل غري الناشطني من عامة 
السائد  لتغيري  الحاجة  وطأة  تحت  الثورة  ملطالب  انجذبوا  الذين  الناس 

واملطالبة بالحقوق املعيشيّة الدنيا.
االحتجاجي  الحراك  ارتباط  تحليل  مسار  هامة يف  تبدو  قد  اخرى  اشارة 
االجتامعيّة  باملطلبية   2011 جانفي  ديسمرب14-   17 ثورة  صنع  الذي 
باألساس هو عدد الشهداء من فئة العاطلني عن العمل من شباب املدن 
انسدت  ُشبان  بوزيد وهم جلهم  والقرصين وسيدي  تالة  مثل  الداخلية 
عالية  جاهزيتهم  فكانت  الفقرية  مدنهم  الكسب يف  ابواب  يف وجوههم 

لترصيف شحنات الغضب ضد النظام الحاكم أكرب.

= االتحاد واملظلة االجتامعية واالقتصاديّة للثورة
    رغم ارصار اغلب القراءات التي تريد تجريد الثورة من نسبها االجتامعي والسيايس عىل أن ما حدث قبل 
تنحي الرئيس االسبق بن عيل كان حراكا عفويّا يف مجمله ومل يكن نتاج ُمحركات أو موجهات قوى مدنيّة 
أو سياسية، فان ذلك ال ينفي الدور التاريخي املحوري الذي لعبه االتحاد العام التونيس للشغل يف تأطري 

أحداث الثورة والتحكم يف جزء هام من النسق االحتجاجي عرب احتضانه وتوجيهه يف الوجهة الصحيحة.
تلك الوجهة التي جردت املدافعني عىل نظام بن عيل حينها من أهم أدوات تشويه الحراك الثوري عرب 
الداخلية والخارجيّة« والغمز إىل وجود محركات »مخابراتيّة« وغريها من  السياسية  بـ«األجندات  اتهامه 

مقوالت املؤامرة التي تهالك عليها النظام االسبق. 
نقاوة  املحافظة عىل  تتمثل يف  االحتجاجي  للحركات  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  التي منحها  فالوجهة 
املطالب االجتامعية واالقتصادية املرشوعة والتي ال ميتلك النظام الحاكم حينها اإلجابة عنها، واملتمثلة أساسا 
يف مطالب املناطق املحرومة من أبسط مقومات العيش واملُفقرة اقتصاديا وتنمويّا، هذا فضال عن ارتفاع 

معدالت البطالة وانسداد ابواب الرزق واألمل يف وجوه الشباب. 
ولعل ما تكشف بعد 14 جانفي 2011 من حجم خراب البنية االقتصادية والتنموية املرتاكم عىل امتداد 
العقود السابقة، وما احتبس من رفض واحتقان تحت وقع الخوف يف ظل نظام ما قبل الثورة يعكس حجم 

ردة الفعل التي فاجأت العامل والتي انتهت بدفع الرئيس االسبق اىل ُمغادرة البالد.
الدليل األوضح عىل أن دوافع الحراك االجتامعي الغاضب هي اقتصادية واجتامعية باألساس هو ما  أما 
شهدته سنوات ما بعد الثورة من بركان احتجاجات متعاقبة طالت أغلب القطاعات واملناطق التي كانت 

تعاين واقعا مهنيا واقتصاديا تراكمت هشاشته عىل امتداد العقود التي سبقت الثورة.    

  توفيق عياشي
 صحفي

هو  لبطنها،  وإسهاال  عقلها  عىل  وروداً  األسئلة  أكرثُ  كان  ولنئ 

الباب السيايس  أبوابها هو  الدميقراطية يف باب صغري من  سؤال 

الثورُة  َسّجلَْتُه  ما  أقوى  فإّن  البحتة،  وشكلياته  إجراءاته  يف 

التونسيُة عىل صعيد الخيبات واالنتكاسات حتى ال أقول الخسائر 

واإلخفاقات، يتعلّق بالسؤال االقتصادي واالجتامعي. هنا أساسا 

وبالضبط نجُد كّل يشء يُراوُح َمكانَه يف مستوى الوقائع واملُقاربات 

ويف مستوى املَعيش الحيّس والفكري النظري سواء بسواء: َمن ِمن 

تجارَسَ  أّمها-  أو  الثورة  أَب  نفسها  تَُعّد  التي  تلك  -حتى  القوى 

عىل َوضع الّسوق وذراِعه الطُّوىَل ورأِس املال وَمنطِقه املتوّحش 

َموضع سؤال ؟ َمن ِمن هؤالء وأولئك أعاد يف لحظة ثورية فارقة 

مع  ُمصالحِتها  أفق  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  صياغة 

التشّوهات  من  املزيد  من  وحاميِتها  األصيل  الحقوقي  ُمحتواها 

إىل  لتستحيل  أصابتها  التي  والرضوض  والكدمات  لَحقْتها  التي 

عبٍء ُجرَِّد لحقبات طوال من كّل دعم سيايس وحامية قانونية ؟ 

ه، أبلََغ من الصورة  ولعّل ال أجد من الصور املُجّسمة لهذا التشوُّ

التي َرَسمها ماركس لحرية املنافسة بني رأس املال والعمل، صورِة 

»املنافسة بني الثعلب والدجاج بعد أن يتّم تحطيُم الُقّن«.

»أينام ولّْيَت وْجَهَك، كلُّ يشٍء قابٌل لالنفجار«

قالت  منذ  بدأت  والدجاجة  للثعلب  املُسلَِّية  غريُ  اللعبة  تلك 

ُجملتها  الثامنينات  يف  بريطانيا  وزراء  رئيسة  تاترش  مارغاريت 

النيوليربايل  املنعطف  بدَء  ُمعلَنة  بديل«  هناك  »ليس  الشهرية 

ومقوالت  الجامعات  ودروس  الكتب  بطون  من  وتحّولَه 

اإليديولوجيا إىل برامَج ومرشوعاٍت وسياساٍت للحكومات قبل أْن 

يَتمَّ تعميُمه الحقا عىل ُمجَمِل الكوكِب.

ومع فارق طفيف يف التوقيت كان قد حظَي باالحرتام يف إبّانه، 

َع يف برنامج التعديل الهيكل  انَحطَم القنُّ الوطنيُّ التونيسُّ وُشِ

بكامل  الدولية  املالية  املؤسسات  خطط  وتنفيذ   1986 سنة 

»حواِفرها« كام جاء يف خطاٍب ظريٍف ألحد »نّواب الشعب« عن 

َقْدر  يَقِصد حذاِفريَها. وعىل  البائد وكان  العهد  جهة تطاوين يف 

الليربالية  الوصفة  أستاذه ُمصّمم  يَدْي  املحّل بني  التلميذ  نجابة 

يف  التلميذ  نتائج  جاءت  اقتصادية،  املاكرو  بإجراءاتها  املعروفة 

أستاذه  عينْي  يف  العالقة  ذات  واالستحقاقات  االمتحانات  كل 

التونيسُّ رأسا نحو السوق  َه االقتصاُد  طبعا جّيدة وباهرَة. فتَوجَّ

املباش[ وترويجا  الخارجية متويالً ]االقرتاض واالستثامر األجنبي 

]الرتكيز عىل التصدير[ مبا يَضمن َمنسوبا ُمعّينا من العملة الصعبة 

لسداد خدمة الديون. وبعيدا عن َجرْد ما هو معروٌف عىل هذا 

باشتداد  سياسيا  تتغّذى  كانت  التي  وانعطافاته  بنتوءاته  املسار 

الفساد  باسترشاء  واقتصاديا  اآلفاق  وانسداد  الدكتاتورية  سطوة 

املحل  االقتصادي  بالنشاط  تعلق  ما  كّل  يف  املحلية  واللوبيات 

من  عنده  الوقوف  يجب  ما  فإّن  األجنبي،  بالرأسامل  والعالقة 

الحقائق التي ال تُْجَحُد، هو تآكُُل الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية والبيئية والشواهد عىل ذلك ال تُعِوُز َمن يَطلُبها. إذ هو 

يَجُد كلَّ انفجاٍر يف مكان االنفجار بعبارة الراحل محمود درويش 

من  لالنفجار«  قابٌل  يشء  كّل  َوْجَهَك،  ولّْيَت  »أينام  يقول  الذي 

التعليم إىل الصّحة إىل السكن إىل التشغيل إىل التنمية إىل البيئة. 

االحتجاجات  شارة  اندالع  مع  بُّد،  ال  كان  لذلك 

تصّوَر  ماّم  بأرسَع  األموُر  تَسري  أْن   ،2010 أواخر 

املستبدُّ الفاّر الذي مل يَكن أماَمه يف أياٍم َمعدوداٍت 

من خيار إالّ الفرار. فامتطى مذعورا أّول طائرة يف 

رحلتها للذهاب دون إياب.  

»وداوني بالتي كانت هي الداء«
بعد الثورة، ولنئ أعادت االحتجاجات االجتامعية 

بأشكالها املتنّوعة املؤطَّرَة أو الخارجة عن التأطري، 

والنقاشات بشأن قوانني املالية األصلية والتكميلية 

األخرية  الّست  للسنوات  الدولة  وميزانيات 

مثلُها  وستٌّ  عادية  ميزانيات  سّت   :12 ]عدُدها 

تكميلية[، لنئ أعادت إىل األذهان الشعارات التي 

ُمطالِباً  التونيسُّ  الشعُب  َرَفَعها 

واالجتامعية  االقتصادية  بالعدالة 

والثقافية أو ُقْل بالتنمية العادلة 

والشاملة، فإّن الواضَح أّن الطريق 

جنبا  الحقوق  تلك  ُمامرَسة  إىل 

السياسية  الحقوق  مع  جنب  إىل 

طويال  علينا  مازال  واملدنية، 

يشَهد  والبلُد  ال  كيف  وعصّيا. 

ملؤشات  ُجنونيا  تصاعديا  نسقا 

امليزانية !  عجز  وتزايد  التداين 

البالد  عىل  والقامئون  ال  كيف 

ما  لتحقيق  آلية  من  يرون  ال 

االقتصادية  بـ«التوازنات  يُسّمونه 

إطار  خارج  الكربى«  واملالية 

نّصت  التي  واملقاييس  الرشوط 

الالمتكافئة  االتفاقيات  عليها 

َقة[  واملُعمَّ الشاملة  ]الرشاكة 

الدويل  النقد  صندوق  وشوط  

والبنك العاملي ]برنامج التعديل الهيكل الجديد[ 

وال  تنميًة  تُعطَي  ولن  تأكيد  بكل  تُعط  مل  التي 

تشغيالً وال كرامًة وال يحزنون !

األضالع:  ُمتضاِفُر  ُمثلَُّث  يُدّمرُه  اليوم  بلُدنا 

وتَسَتْنزُِفه  الجبايئ،  والتهرّب  والتهريب  اإلرهاب 

الديوُن  عليه  فيها  تحالفت  وحشيٌة،  مديونيٌة 

الكريهُة للحقبة الدكتاتورية والديوُن غريُ الرشعية 

بخداع  تكتفي  ال  مديونيٌة  تلتها،  التي  للحَقَبة 

كل  علينا  يَقطع  ماّم  فقط  جيوبنا  وثقِب  عقولنا 

طريق إىل ما تبّقى من الثورة وَمطالبها، بل هي 

ترَهُن شعبنا بأجياله كافة وأزمنته الراهنة واآلتية 

ومعنى  لفظا  يَتداعي  جديد  مايل«  بـ«كومسيون 

أفىض  الذي  القديم«  املايل  »الكومسيون  عىل 

بتونس إىل االستعامر. 

األسوُة الحسنة
ورغم أّن املديونية تُواجهنا بكامل دمامتها وقبح 

إشاحة  بغري  يُفكّرون  ال  الكثريين  فإّن  عورتها، 

هم  قلٌّة  آخر.  يشء  بأّي  للتسّل  عنها  وجوههم 

األمُل  يَْحُدوهم  َمن  اليوم 

الصورة  هذه  لهدم  واإلرادُة 

صورة  وتشكيل  الَبِشعة 

ة  كُوَّ أوسع  وفتح  عنها  بديلة 

الليربايل  الجدار  يف  ُممكنة 

العازل ليكون منطُق الحقوق 

أقوى وأْوكََد من منطق الربح 

وليكون اإلنساُن وحياتُه أوىل 

العالَم  ِسلَع  كل  من  وأغىل 

وُمضارباتها  الدنيا  وبورصات 

يف  لنا  ولَيكُْن  ومنقوالتها. 

 2001 العام  األرجنتني 

 2005 العام  والبارغواي 

واإلكوادور العام 2008 أسوٌة 

حسَنٌة يف الخروج من وصاية 

ورفض  املالية  املؤسسات 

عىل  أو  التقشفية  التدابري 

الديون  سداد  تعليق  األقّل 

املديونية  يف  تدقيق  فرض  األقّل  األقّل  عىل  أو 

العمومية ووضع اآلليات املناسَبة الكفيلة بتطبيق 

نتائج التدقيق املَقدور عليها. و«كّل قدير وَقدرو« 

أهل  قْدر  و«عىل  أمثالهم  يف  أسالُفنا  يقول  كام 

العزم تأيت العزائم« كام يقول شاعر العربية الخالد 

أبو الطيب املتنّبي. 

فيما الثورة اندلعت من أجل الشغل والحّرية والكرامة الوطنية

الحقوق االقتصادية واالجتماعية ..
 في َمهّب الَمديونية وَجشع الليبرالية 

ويُرَسم  فيها  يُقال  وما  التونسية  للثورة  مديح  من  يُكال  ما  كّل  رغم 
لسخائها  متجيدا  واملَشهديات  الفنون  من  وبسواها  الجميلة  بالكلامت 
ما  آفاق، فإين  وَفَتَحْته من  ُفرٍَص  َمَنَحْته من  ما  باعتبار  املحّل والدويل 
أنفّك أراها ثورة شحيَحة يف ما ال تكون فيه الثوراُت الحّقة شحيحة وهو 
من  أمكن  ما  وبلورة  املقوالت  املُسلَّامت وخلخلة  األسئلة وهدُم  َقْدُح 

مشاريع األجوبة مهام كانت أّولية وعفوية وارتجالية.

 رغم إصرار اغلب 
القراءات التي تريد 

تجريد الثورة من 
نسبها االجتماعي 

والسياسي فان 
ذلك ال ينفي الدور 
التاريخي المحوري 
الذي لعبه االتحاد 

العام التونسي 
للشغل في تأطير 

أحداث الثورة 

ولَيُكْن لنا في 
األرجنتين العام 2001 

والبارغواي العام 2005 
واإلكوادور العام 2008 
أسوٌة حسَنٌة في الخروج 
من وصاية المؤسسات 
المالية ورفض التدابير 
التقشفية أو على األقّل 
تعليق سداد الديون أو 
على األقّل األقّل فرض 
تدقيق في المديونية 

العمومية ووضع اآلليات 
المناسَبة الكفيلة 

بتطبيق نتائج التدقيق 
الَمقدور عليها
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      وليس الدستور مجرد وثيقة أو إعالن أجوف عن مبادئ تصاغ بهدف تجميل 
الحقوق  وحامية  الحكام  صالحيات  لتقييد  أداة  هو  وإمنا  السيايس  النظام  صورة 
وضامن  اإلنسان  إنسانية  لتحقيق  رضوريا  رشطا  تعد  التي  األساسية  والحريات 
كرامته. فال معنى للدستور إذا مل يكن قامئا عىل احرتام حقوق اإلنسان وال وجود 
مسألة  عىل  قصوى  أهمية  يضفي  ما  هذا  يضمنها.  دستور  دون  اإلنسان  لحقوق 
املكانة الدستورية لحقوق اإلنسان بصفة عامة، والحقوق االقتصادية واالجتامعية 
بصفة خاصة، والتي تقاس بها اليوم مدى دميقراطية النظام السيايس الذي يؤسسه 

الدستور.
     وال شك أن حقوق اإلنسان بأجيالها املختلفة تكون منظومة واحدة ومتكاملة 
العنارص بحيث أن كل إخالل بأحد هذه العنارص يؤدي إىل اإلخالل بكامل املنظومة. 
كرامة  ضامن  وهي  األساسية  الغاية  نفس  إىل  التحليل  نهاية  يف  تهدف  وجميعها 
اإلنسان. كام أنها تشرتك يف كونها تشكل جزءا ال يتجزأ من مقومات الدميقراطية 
يف مفهومها الشامل ورشطا رضوريا لتجسديها. لهذا ال توجد حقوق لإلنسان أكرث 
أهمية من غريها، أي أنه ال توجد عالقة تفاضلية بني مختلف هذه الحقوق، فكلها 

تعترب حقوقا أساسية بنفس الدرجة وينبغي كفالتها بدون متييز.
     لكن هذا ال ينفي وجود خصوصية لكل صنف من الحقوق املذكورة. وما يهمنا 
هنا هو التأكيد عىل خصوصية الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي متثل ما يسمى 
بالجيل الثاين من حقوق اإلنسان، وذلك باملقارنة مع ما تسمى بحقوق الجيل األول 

أي الحقوق السياسية واملدنية.
التمييز بني هذين الصنفني من حقوق اإلنسان ال ميكن فصله عن تطور       إن 
الجيل  فظهور  والسيايس.  القانوين  الفكر  يف  األساسية  والحريات  الحقوق  نظرية 
األول من تلك الحقوق والحريات جاء يف مرحلة تاريخية ساد فيها الفكر الليربايل 
للفرد  تنظر  كانت  أنها  مبعنى  فردانية  نزعة  عليه  تطغى  كانت  الذي  التقليدي 
باعتباره القيمة األساسية يف الكون. فتأثرت بذلك نظرية حقوق اإلنسان يف مرحلتها 
األوىل حيث كانت تتجه أساسا للفرد باعتباره الغاية األوىل من إقرار تلك الحقوق 
والحريات وكانت تنظر لإلنسان ككائن مجرد أي بقطع النظر عن الواقع االقتصادي 
واالجتامعي الذي يعيش فيه. فهي تقر بحرية اإلنسان يف املطلق وباملساواة املجردة 

بني كل أفراد املجتمع دون اعتبار للوضعيات املادية امللموسة التي يوجدون فيها.
     وانطالقا من االنتقادات التي وجهت للتصور الليربايل التقليدي لحقوق اإلنسان، 
وخاصة تحت تأثري الفكر االشرتايك، بدأت تطرح بحدة مسألة العدالة االجتامعية 
باعتبارها رشطا رضوريا وأساسيا لتحرير اإلنسان من الفقر والبطالة واملرض والجهل 
وغري ذلك من اآلفات التي تتناىف مع مقومات الحياة الكرمية الالئقة. يف هذا اإلطار 
برزت إذن أهمية الحقوق االقتصادية واالجتامعية باعتبارها مكمال رضوريا للحقوق 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  هذه  مييز  فام  واملدين.  السيايس  املضمون  ذات 
هو أنها ال تتجه إىل اإلنسان ككائن مجرد وإمنا باعتباره كائنا اجتامعيا أي بالنظر 
للظروف املادية امللموسة التي يعيش فيها. كام أنها تتميز بأنها ليست مجرد حريات 
عامة يف مواجهة سلطة الدولة وإمنا هي حقوق دائنية ترتتب عنها التزامات ايجابية 

عىل عاتق الدولة لتوفري الرشوط املالمئة للتمتع الفعيل بتلك الحقوق. 
     وال شك أن تناول موضوع الحقوق االقتصادية واالجتامعية من خالل الدستور 
التونيس الجديد له ما يربره، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن هذا الدستور جاء 
كثمرة ملسار متخض أساسا عن احتجاجات ذات طابع اقتصادي واجتامعي قبل أن 
تطرح بحدة مسألة تغيري نظام الحكم برمته عرب إرساء عقد اجتامعي جديد يحقق 

مقومات الدميقراطية والعدالة االجتامعية يف نفس الوقت.
     وبالرجوع إىل أحكام دستور 27 جانفي 2014 ميكن أن نتبني أنه ساهم فعال ولو 
بصفة جزئية يف  تعزيز املكانة األساسية للحقوق االقتصادية واالجتامعية. غري أن 
إقرار هذه الحقوق صلب أحكام الدستور ليس كافيا وإمنا يتعني التطرق أيضا إىل 

مقتضيات تفعيلها يف الواقع امللموس حتى ال تبقى مجرد شعارات أو أداة للتسويق 
السيايس مثلام كان الشأن بالنسبة للدستور القديم.

إقرار جزئي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدستور الجديد  I
     انطالقا من املبادئ العامة التي أشارت إليها توطئة دستور 27 جانفي 2014، 
تضمن  االجتامعية،  العدالة  ومبفهوم  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  تلك  منها  وخاصة 
نص الدستور إقرارا للعديد من الحقوق االقتصادية واالجتامعية، فعزز بذلك مكانة 
هذه الحقوق باملقارنة مع أحكام الدستور القديم. لكنه يف نفس الوقت تغافل عن 
بعض الحقوق األساسية التي تعترب رغم ذلك جزءا ال يتجزأ من منظومة الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية التي تقرها الصكوك واملواثيق الدولية.

-1 الحقوق املضمنة بالدستور
     تضمنت أحكام الدستور الجديد تكريسا رصيحا للعديد من الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية التي تندرج ضمن ما يسمى بالجيل الثاين من حقوق اإلنسان. وميكن 
برشي  ككائن  الشخص  إىل  تتجه  حقوق   : إثنني  صنفني  إىل  الحقوق  هذه  تقسيم 
بصفة مستقلة عن مصالحه املهنية، وحقوق أخرى ذات صلة وثيقة باملصالح املهنية 
للشخص. لكن هذا التقسيم الذي ميكن اعتامده العتبارات منهجية ال ينفي الرتابط 

والتكامل بني جميع هذه الحقوق.
     فمن ناحية أوىل، أقر الدستور عدة حقوق تتجه إىل اإلنسان بصفة مستقلة عن 
األشخاص  ومن حيث  من حيث مضمونها  متنوعة  املهنية. وهي حقوق  مصالحه 
وكرامته  اإلنسان  بسالمة  يتعلّق  ما  الحقوق  هذه  ضمن  فمن  منها.  املستفيدين 
الجسدية، مثل الحق يف الصحة الذي نصت عليه الفقرة األوىل من الفصل 38 والحق 
يف التغطية االجتامعية الذي نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصل، ومنها ما 
يتعلق باملقومات الذهنية لإلنسان مثل الحق يف التعليم الذي أشار إليه الفصل 39 
والحق يف الثقافة الذي نص عليه الفصل 42، ومنها كذلك ما يتصل بحامية الذمة 
املالية لإلنسان وخاصة من خالل إقرار حق امللكية، الذي يضمنه الفصل 41، وهو 
أن  القول  البديهي  من  صار  لكن   االقتصادية،  الحقوق  ضمن  عادة  يصنف  حق 
للملكية  وظيفتان متكاملتان : اقتصادية واجتامعية يف نفس الوقت، مبا يستوجب 

تحقيق املعادلة الرضورية بينهام من خالل التأطري القانوين ملامرسة هذا الحق.
     وأخريا تندرج أيضا ضمن الصنف األول من الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
بعض الحقوق األخرى التي تتجه إىل فئات معينة من األشخاص بحكم خصوصية 
وضعيتهم االجتامعية، ويف هذا اإلطار نص الدستور الجديد   يف الفصل 46 عىل أن 
وتطويرها«،  وتعمل عىل دعمها  للمرأة  املكتسبة  الحقوق  بحامية  الدولة  تلتزم   «
مجال  يف  خاصة  بصفة  املرأة  اكتسبتها  التي  الحقوق  إىل  ضمنية  إشارة  ذلك  ويف 
الفصل  أقرها  التي  الطفل  حقوق  اإلطار  نفس  يف  تندرج  كام  الشخصية.  األحوال 
47 من الدستور، وكذلك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث نص الفصل 48 عىل 
واجب الدولة يف حاميتهم من كل متييز ويف اتخاذ التدابري الالزمة لضامن اندماجهم 

الكامل يف املجتمع.
الحقوق  من  األول  الصنف  ضمن  إليها  املشار  الحقوق  جميع  أن  شك  وال       
االقتصادية واالجتامعية املكفولة بالدستور تتطلب تحليال مفصال ودقيقا لكل منها، 

لكننا نكتفي هنا بإبداء مالحظتني ذات صبغة عامة:
     - املالحظة األوىل ذات صبغة شكلية، حيث يطغى عىل صياغة بعض الفصول 
أسلوب إنشايئ ال يخلو من التزيد، وهو ما يتجىّل من خالل استعامل عبارات واسعة 
هويتها  يف  الناشئة  تأصيل   « عبارة  مثل  بدقة،  القانوين  مضمونها  تحديد  يصعب 
العربية اإلسالمية » الواردة بالفصل 39، أو التأكيد عىل أن الدولة » تدعم الثقافة 
الوطنية يف تأصلها وتنوعها وتجددها » حسب ما جاء يف الفصل 42. هذا فضال عن 
إليها ال يخضع إىل أي معيار واضح،  املشار  بالحقوق  املتعلقة  الفصول  تبويب  أن 
ومن ذلك مثال أن مضمون الفصل 42 الذي أقر الحق يف الثقافة وما يرتتب عنه من 
التزامات عىل عاتق الدولة يف هذا املجال كان يتعني أن يدرج مبارشة بعد الفصل 
39 الذي نص عىل التزامات الدولة يف مجال التعليم والرتبية والتكوين، وذلك باعتبار 

العالقة الوثيقة بني مضمون هذين الفصلني.
تتمثل يف وجود منحى توفيقي واضح يربز من  الثانية فهي  أما املالحظة   -       
خالل عدة فصول، ومن ذلك مثال ما تضمنه الفصل 39 الذي جاء ليؤكد عىل  » 
ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها »، مع التأكيد يف نفس الوقت عىل 
رضورة » االنفتاح عىل اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية ». ونعلم أن محتوى 

التأكيد  األوىل  الفصل كان موضوع جدل كبري حيث كان يتضمن يف صياغته  هذا 
عىل تعميم اللغة العربية، دون أية إشارة إىل االنفتاح عىل اللغات األجنبية، مبا قد 
يرتتب عن ذلك من خطر االنغالق يف تكوين الناشئة باسم األصالة املغلوطة. لكن 
وقع تعديل الفصل املذكور حسب الصياغة التوفيقية املشار إليها. ونفس املنحى 
الثقافة  التأكيد عىل دعم  الذي تضمن   الفصل 42  أيضا من خالل  التوفيقي يربز 
الوطنية مع اإلشارة يف نفس الوقت إىل رضورة  » االنفتاح عىل مختلف الثقافات 
كرشط  ايجابيا  التوفيقي  املنحى  هذا  يبدو  ما  وبقدر   .« الحضارات  بني  والحوار 
رضوري إلقامة مجتمع متامسك ومتوازن، فإنه قد يثري أيضا عدة صعوبات يف تفعيل 

مضمون تلك األحكام وتحقيق التجانس بني توجهاتها املختلفة.
     ومن ناحية أخرى، أقر الدستور صنفا ثانيا من الحقوق االقتصادية واالجتامعية، 
وهي الحقوق املرتبطة مبارشة باملصالح املهنية للشخص. ويف مقدمة هذه الحقوق 
الجديد. وال شك  الدستور  الفصل 40 من  العمل طبق ما نص عليه  الحق يف  يأيت 
الصبغة  ذات  األساسية  الحقوق  ضمن  رئيسية  مكانة  يحتل  العمل  يف  الحق  أن 
مقدمتها  ويف  الدولية،  واملواثيق  الصكوك  من  العديد  تؤكده  مثلام  االجتامعية 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   23 املادة  يف  لإلنسان  العاملي  اإلعالن 
اكتفى  قد   1959 جوان  غرة  دستور  كان  وإذا   .6 املادة  يف  والثقافية  واالجتامعية 
ليدعم بصفة  الجديد جاء  الدستور  فإن  الديباجة،  الحق صلب  لهذا  بإشارة عابرة 
واضحة املكانة الدستورية للحق يف العمل من خالل ما تضمنه الفصل 40 من أن » 

العمل حق لكل مواطن ومواطنة ».
بالغة، خاصة  الدستور أهمية  العمل صلب  الحق يف  التنصيص عىل       ويكتيس 
بحكم تفيش ظاهرة البطالة يف بالدنا بصفة هيكلية منذ سنوات، وهي بدون شك 
من األسباب الرئيسية التي كانت وراء االحتجاجات االجتامعية الواسعة التي أدت 
أن  نأمل  التي  الجديدة  املرحلة  هذه  يف  بالدنا  ودخول  السابق  النظام  انهيار  إىل 
نوفق فيها إىل إعادة االعتبار للحق يف العمل كقيمة إنسانية سامية مثلام جاء يف 

توطئة الدستور.
     كام أن التنصيص عىل الحق يف العمل صلب الدستور يكتيس أهمية عىل املستوى 
القانوين باعتباره يشكل األساس  الدستوري إلرساء مرفق عمومي للتشغيل تتمثل 
وتوفري  العمل  سوق  تنشيط  أجل  من  الدولة  سياسة  تجسيد  يف  الرئيسية  مهمته 
املقبلني  من  ممكن  عدد  أوسع  لفائدة  الئق  للحصول عىل شغل  املالمئة  الظروف 
للعمل  الدولية  االتفاقية  عليه  تنص  مثلام  بينهم،  الفرص  تكافؤ  ضامن  مع  عليه، 
رقم 122 بشأن سياسة االستخدام والتي صادقت عليها بالدنا منذ سنة 1965. لهذا 
نص الفصل 40 من الدستور عىل أن تتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامن الحق 
ملبدأ  بصفة ضمنية  يحيلنا  ما  ». وهو  واإلنصاف  الكفاءة  أساس  » عىل  العمل  يف 
أسايس ضمن املبادئ التي أقرتها املعايري الدولية للعمل، وهو مبدأ عدم التمييز يف 
مجال االستخدام واملهنة. ويكفي أن نشري هنا إىل االتفاقية الدولية للعمل رقم 111، 
التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1959، والتي أعطت تعريفا واسعا وموضوعيا 
للتمييز يف مجال العمل باعتباره يشمل  »كل تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم 
عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السيايس أو األصل الوطني 
أو األصل االجتامعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو 
املعاملة يف االستخدام أو املهنة«. لكن الفصل 40 من الدستور مل يتضمن تنصيصا 
رصيحا عىل مبدأ عدم التمييز يف مجال االستخدام وإمنا اكتفى باإلشارة إىل ضامن 
الحق يف العمل عىل أساس » الكفاءة واإلنصاف ». وإذا كان من السهل نسبيا تقدير 
معيار الكفاءة، فإن مفهوم اإلنصاف يبقى يف الحقيقة من أكرث املفاهيم ضبابية من 
حيث تقديره، وقد تكمن أهميته يف أنه من شأنه أن يربر اللجوء إىل إعطاء أولوية 
يف التشغيل لفائدة بعض األشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية، وذلك يف إطار ما 

يسمى بالتمييز اإليجايب.
     وباإلضافة للحق يف العمل، يندرج الحق النقايب أيضا ضمن الحقوق األساسية 
التي لها صلة وثيقة باملصالح املهنية للشخص. ويف هذا اإلطار، نص الفصل 35 من 
الدستور عىل حرية تكوين النقابات، كام نص الفصل 36 عىل أن »الحق النقايب مبا 
أو  النقايب  الدستورية للحق  يف ذلك حق اإلرضاب مضمون«. والحقيقة أن املكانة 
باألحرى ملبدأ الحرية النقابية تكاد تكون قاسام مشرتكا بني جميع الدساتري املعارصة. 
وهو ما أقره أيضا دستور غرة جوان 1959 يف فصله الثامن. لكننا نعلم أن مضمون 
هذا الفصل كان قد أثار جدال كبريا داخل املجلس التأسييس يف تلك الفرتة، بني مؤيد 
ورافض لتكريس حق اإلرضاب إىل جانب الحق النقايب، وانتهى األمر باعتامد الصيغة 
التي تضمنها الفصل الثامن من الدستور القديم حيث أقر أن الحق النقايب مضمون 

لكن دون التنصيص عىل حق اإلرضاب. وهذا ما أثار بدوره تساؤال حول معرفة هل أن 
حق اإلرضاب هو جزء من الحق النقايب وهل ميكن بالتايل اإلقرار بقيمته الدستورية 
من خالل اإلقرار بالحق النقايب؟. ويبدو أن واضعي الدستور الجديد أرادوا أن يحسموا 
األمر من خالل التنصيص يف الفصل 36 عىل أن » الحق النقايب مبا يف ذلك حق اإلرضاب 
مضمون ». لكن هذه الصياغة تبدو لنا غري موفقة، فهي توحي بأن حق اإلرضاب ليس 
حقا قامئا بذاته وإمنا هو فقط جزء من الحق النقايب، والحال أن نفس الفصل يوحي 
بعكس ذلك عندما نص يف فقرته األخرية عىل أن حق اإلرضاب ال يشمل قوات األمن 
الداخيل والديوانة، مبا يفيد ضمنيا أن الحق النقايب يشملهم. وهذا ما يؤدي إىل اإلقرار 
كانت  وإن  النقايب من حيث مفهومه وطبيعته  الحق  اإلرضاب عن  باستقاللية حق 

توجد عالقة متينة بينهام.
     وإذا كان استبعاد قوات األمن الداخيل من حق اإلرضاب، وكذلك استبعاد أعوان 
الجيش من الحق النقايب ومن حق اإلرضاب، مثلام نص عليه الفصل 36، ال يثري إشكاال 
الستبعاد  بالنسبة  قامئا  يبقى  اإلشكال  فإن  للعمل،  الدولية  املعايري  ضوء  عىل  كبريا 
جميع  حرمان  تفيد   36 الفصل  صياغة  أن  ذلك  اإلرضاب.  حق  من  الديوانة  أعوان 
أعوان الديوانة من مامرسة هذا الحق، دون أي متييز حسب صفة هؤالء األعوان أو 
للعمل  الدولية  للمنظمة  التابعة  النقابية  الحريات  لجنة  أن  طبيعة مهامهم. ونعلم 
تؤكد دامئا عىل أنه ال يجب التوسع يف قامئة األعوان العموميني الذين يحظر عليهم 
لهم صالحيات  الذين  األعوان  يف  القامئة  تنحرص هذه  أن  يتعني  وإمنا  اإلرضاب  حق 
كان من  أنه  نعتقد  لهذا  الدولة.  باسم  اإلكراه  استثنائية ميارسون من خاللها سلطة 
األجدر أن يحرص الحظر يف األعوان النشيطني أو الحاملني للسالح دون تعميمه عىل 

كافة أعوان الديوانة.
االقتصادية  الحقوق  مكانة  عامة  بصفة  دعم  قد  الجديد  الدستور  أن  ورغم       
بعض  تغافل عن  فإنه  غرة جوان 1959،  دستور  مع مضمون  باملقارنة  واالجتامعية 

الحقوق األساسية  األخرى التي مل تقع »  دسرتتها ».

2 – الحقوق الغائبة يف الدستور
     إذا كان الدستور الجديد قد دعم مكانة الحق يف العمل مثلام وقعت اإلشارة إليه، 
فإنه التزم الصمت متاما، مثلام هو الشأن يف دستور غرة جوان 1959، عن مبدأ أسايس 
له اتصال وثيق  بكرامة اإلنسان، وهو املبدأ املتعلق مبنع املتاجرة بقوة العمل والذي 
الجديد  الدستور  تغافل  كام  بالبرش.  املتاجرة  مبنع  يقيض  أشمل  ملبدأ  امتدادا  يعترب 
عن مبدأ أسايس آخر يتصل بحرية العمل، وهو املبدأ املتعلق بحظر العمل القرسي 
أو اإللزامي. ونعلم أن هذا املبدأ يندرج ضمن املبادئ والحقوق األساسية يف مجال 
العمل، وقد أفردته املنظمة الدولية للعمل باتفاقيتني أساسيتني صادقت عليهام بالدنا 
منذ السنوات األوىل من االستقالل، وهام االتفاقية رقم 29 واالتفاقية رقم 105. وال 
شك أن العمل القرسي ميثل انتهاكا خطريا ملبدأ كرامة اإلنسان، بل يعترب شكال من 
أشكال االسرتقاق الذي كانت بالدنا من الدول السباقة يف تحجريه منذ أواسط القرن 

التاسع عرش.
     وعىل صعيد آخر، تغافل الدستور أيضا عن مبدأ أسايس يرتبط مبفهوم الدميقراطية 
االجتامعية، بل يشكل جوهرها، وهو مبدأ الحوار االجتامعي الذي يعترب اليوم عنرصا 
رئيسيا يف منظومة العالقات املهنية. فهو يكتيس أهمية خاصة يف هذا املجال باعتباره 
يسمح ألطراف اإلنتاج بأن تساهم إىل جانب السلطة العمومية يف تأطري العالقات بني 
العامل وأصحاب العمل ويف ضبط االختيارات والتوجهات العامة للدولة ذات العالقة 

بالشأن االقتصادي واالجتامعي.
     وإذا كان مبدأ الحوار االجتامعي بهذا املعنى يشكل جوهر الدميقراطية االجتامعية 
التي تعترب مكمال رضوريا للدميقراطية السياسية، فإن املفاوضة الجامعية تعترب جوهر 
حق  عن  أيضا  الجديد  الدستور  تغافل  ذلك  ورغم  آلياته.  وأهم  االجتامعي  الحوار 
املفاوضة الجامعية الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من الحقوق االجتامعية األساسية مثلام 
تقره العديد من املعايري الدولية للعمل ومن ضمنها االتفاقيات التي صادقت عليها 
تونس يف هذا الشأن، وخاصة االتفاقية رقم 98 التي متت املصادقة عليها منذ سنة 
1957، باإلضافة إىل االتفاقيات التي وقعت املصادقة عليها سنة 2013 وهي االتفاقية 
رقم 144 بشأن الحوار الثاليث واالتفاقية رقم 151 بشأن عالقات العمل يف الوظيفة 

العمومية واالتفاقية رقم 154 بشأن املفاوضة الجامعية.
     وتجدر اإلشارة إىل أن اإلتحاد العام التونيس للشغل طالب بإدراج حق املفاوضة 
الجامعية يف الدستور مثلام طالب بإدراج املجلس الوطني للحوار االجتامعي ضمن 
العقد  بنود  إرسائه مبقتىض  االتفاق عىل  وقع  أن  بعد  املستقلة  الدستورية  الهيئات 
االجتامعي املربم بتاريخ 14 جانفي 2013. لكن املجلس التأسييس مل يستجب لذلك، 
فلم يتضمن الدستور أية إشارة ملبدأ الحوار االجتامعي بصفة عامة، رغم أن النجاح 
يف صياغة هذا الدستور يف شكله النهايئ يعود أساسا إىل االعتامد عىل آليات الحوار 
والتوافق بفضل املبادرة التي أطلقها االتحاد العام التونيس للشغل وأنجزت يف إطار ما 

عرف  »  بالرباعي الراعي للحوار ».
     وبقطع النظر عن نقائص هذا الدستور، ال بد من اإلقرار بأنه ساهم نسبيا يف 
تعزيز املكانة الدستورية للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف بالدنا. غري أنه ال يكفي 
إدماج هذه الحقوق صلب أحكام الدستور وإمنا يتعني أيضا وضع الضامنات الرضورية 

لتفعيلها.

الحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدستور  تفعيل  مقتضيات   II
الجديد

الدستور  املصادقة عىل  بعد  اليوم،  بالدنا  القائم يف  الرئييس  الرهان  أن       ال شك 

واملبادئ  القيم  ترسيخ  أجل  من  أحكامه  تفعيل  يف  النجاح  مبدى  يرتبط  الجديد، 
اإلنسانية التي تضمنها. وهذا ما يقتيض توفر جملة من الرشوط واآلليات التي ترتبط 
بالتزامات الدولة بصفة عامة من أجل إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية، من 

ناحية أوىل، وإمكانية التمسك بهذه الحقوق أمام القضاء، من ناحية أخرى.

-1 التزامات الدولة من أجل إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية
     من البديهي القول أن أهم ما مييز الحقوق االقتصادية واالجتامعية هو أنها ليست 
حريات مجردة يقرها الدستور لفائدة األفراد يف مواجهة السلطة، مبا يستوجب عدم 
تدخل هذه األخرية بصفة تؤدي إىل وضع قيود مشطة عىل تلك الحريات، وإمنا هي 
حقوق دائنية أي يرتتب عنها دين أو التزام إيجايب عىل عاتق الدولة. وهو ما يعني أن 
الدولة مطالبة يف نفس الوقت بضامن احرتام تلك الحقوق وحاميتها من كل انتهاكات 
وكذلك باتخاذ التدابري الرضورية ووضع اآلليات املناسبة وتخصيص املوارد الالزمة من 
أجل إعامل هذه الحقوق وضامن التمتع الفعيل بها، مثلام ينص عليه العهد الدويل 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الفقرة األوىل من مادته الثانية.

     لهذا ال يكفي التنصيص عىل هذه الحقوق يف الدستور، وإمنا ال بد من اتخاذ ما 
التي من شأنها  الصعوبات  برامج واضحة تسمح مبجابهة  يلزم من إجراءات ووضع 
أن تحول دون تفعيل تلك الحقوق والتمتع بها بصفة ملموسة. ولسنا يف حاجة إىل 
بالتحديات  تقرتن  التي  الصعوبات  الكثري من هذه  للتأكيد عىل وجود  كبري  مجهود 
بغياب  أساسا  ترتبط  تحديات  الراهن. وهي  الوضع  بالدنا يف  تعيشها  التي  الخطرية 
التنمية املستدامة والعادلة وتفيش ظاهرة البطالة والفقر وانعدام التوازن بني الجهات 
والفئات االجتامعية وانتشار مظاهر الفساد والتهرب الجبايئ وانخرام التوازنات املالية 
التعليم،  ومستوى  الصحية  الخدمات  مستوى  وتدىن  االجتامعي  الضامن  لصناديق 
وغري ذلك من اآلفات التي تنخر كيان الدولة واملجتمع بأرسه وتعيق بالتايل بشكل 

خطري تفعيل الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي يضمنها 
الدستور.

     وهذا ما يطرح بحدة مسألة العدالة االجتامعية التي 
يتعني عىل الدولة أن ال تكتفي بتقديم وعود يف شأنها، وإمنا 
هي ملزمة بأن تسعى إىل تحقيقها طبق ما نص عليه الفصل 
12 من الدستور. وهو ما يستوجب بالرضورة القيام مبراجعة 
االقتصادية  وبرامجها  الدولة  لسياسات  وشاملة  جذرية 
واالجتامعية قصد مجابهة اآلفات املذكورة وتوفري الظروف 
املالمئة لتجسيد املبادئ والقيم النبيلة التي تضمنها الدستور 
يف هذا الشأن والعمل عىل ترجمتها من خطاب الشعارات 

إىل آليات الفعل واملامرسة.
عىل  قادرة  الدولة  ستكون  فعال  هل  نتساءل  أن  ولنا       
تحمل جميع هذه االلتزامات املرتتبة عن أحكام الدستور يف 
مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية، وذلك يف ظّل ندرة 
اإلمكانيات املتاحة وكرثة الضغوطات املرتبطة بوضع متأزم 
واضحة  إسرتاتيجية  غياب  مع  األصعدة، خاصة  عىل جميع 

لديها من أجل مجابهة التحديات الراهنة ؟
     كام أن تفعيل الحقوق االقتصادية واالجتامعية يستوجب 
القيام بإصالحات ترشيعية رضورية وذلك من خالل مراجعة 
الدستور  أحكام  مع  متاشيا  القانونية  النصوص  من  العديد 
مع  واضح  تعارض  يف  صار  النصوص  هذه  فبعض  الجديد. 
القانوين  للنظام  بالنسبة  الشأن  هو  مثلام  الدستور،  أحكام 
صدرت  التي  الشغل  مجلة  ألحكام  يخضع  حيث  للنقابات 
الدستور  من   65 الفصل  أن  حني  يف  عادي،  قانون  مبقتىض 
ينص عىل أن تنظيم النقابات يجب أن يكون مبقتىض قانون 

أسايس. هذا فضال عن أن جانبا هاما من تنظيم الحق النقايب، وهو املتعلق مبامرسة 
هذا الحق داخل املؤسسة، مازال يخضع أساسا إىل أحكام االتفاقيات املشرتكة يف غياب 
فيام  جذرية  مراجعة  إىل  حاجة  يف  اليوم  فنحن  لهذا  ينظمه.  واضح  ترشيعي  إطار 
يتعلّق بالحق النقايب، خاصة أمام مخاطر التعددية النقابية وما يرتتب عنها من توتر 
يف منظومة العالقات املهنية، وذلك يف غياب ضوابط قانونية  لتأطريها و ترشيدها عرب 
وضع معايري موضوعية لتقدير مدى متثيلية النقابات حتى ال يتحّول األمر إىل نوع من 

االنتصاب الفوضوي باسم الحرية النقابية.
     كام نشري أيضا إىل أن بعض النصوص القانونية الحالية ما زالت تشكل عائقا أمام 
مامرسة حق اإلرضاب الذي أقره الفصل 36 من الدستور، ومن ذلك أن الفصل 107 
باعتباره  العمومية  الوظيفة  يف  الحق  هذا  يجرم مامرسة  مازال  الجزائية  املجلة  من 
يؤدي إىل تعطيل املرفق العمومي. وإذا كان هذا الفصل صار مبثابة النص املهجور، 
فإنه يتحتم اليوم إلغاؤه نهائيا مع تنظيم مامرسة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية 
بني  الرضوري  التوازن  وتحقق  القطاع  هذا  خصوصية  مع  تتامىش  خاصة  بنصوص 
متطلبات الدفاع عن املصالح املهنية لألعوان العموميني ومقتضيات سري املرفق العام.

الحالية مع  القانونية  النصوص       وميكن أن نضيف مثاال آخر عىل تعارض بعض 
العامل  املحمولة عىل  املساهامت  قاعدة  بضبط  يتعلق  مثال  الدستور، وهو  أحكام 
وأصحاب العمل من أجل متويل أنظمة الضامن االجتامعي. فقد نص الفصل 65 من 
استخالصها  وإجراءات  ونسبها  واملساهامت  األداءات  قاعدة  أن ضبط  الدستور عىل 
يدخل ضمن مجال اختصاص السلطة الترشيعية، وهو ما يشمل طبعا جميع أنواع 
األداءات واملساهامت  مبا يف ذلك تلك املخصصة لتمويل أنظمة الضامن االجتامعي. 

مازالت  منها  العديد  أن  نالحظ  املوضوع  بهذا  املتعلقة  القوانني  إىل  بالرجوع  لكن 
تقترص عىل اإلحالة إىل نصوص ترتيبية لتحديد قاعدة املساهامت يف مادة الضامن 

االجتامعي ونسبها والعنارص املعفاة منها.
     وإذا كانت األمثلة املشار إليها من شأنها أن تربر تدخل املحكمة الدستورية يف 
نطاق اختصاصها املتمثل يف مراقبة دستورية القوانني، طبق ما نص عليه الفصل 120 
من الدستور، فإن دور القضاء يف تفعيل أحكام هذا الدستور لن يكون مقترصا عىل 
هذا الجانب وإمنا سوف يكون أشمل باعتباره » سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل 
وعلوية الدستور وسيادة القانون وحامية الحقوق والحريات » مثلام نص عليه الفصل 

102 من الدستور.

      -2 تدخل القضاء لتفعيل الحقوق االقتصادية واالجتامعية
اليوم  يكتيس  األساسية  والحريات  الحقوق  حامية  يف  القضاء  دور  أن  شك  ال       
أهمية كبرية. فالقضاء ميزان العدل وهو الذي يضمن احرتام القوانني وإيصال الحقوق 
مبا  الدستور  علوية  يفرض  قضاء مستقل  يستوجب طبعا وجود  ما  ألصحابها. وهذا 

يتضمنه من إقرار لتلك الحقوق والحريات  ويوفر الضامنات الالزمة لتفعيلها.
     وقد أثري جدل كبري حول مسألة إمكانية التمسك أمام القضاء بالحقوق االقتصادية 
الصكوك  أو  الدساتري  تقرها  عامة  مبادئ  شكل  يف  تأيت  عندما  خاصة  واالجتامعية، 
الدولية. فقد وقع التشكيك يف إمكانية التقايض بشأن هذه الحقوق استنادا إىل حجتني 
رئيسيتني. وتقوم الحجة األوىل عىل فكرة مفادها أن إعامل هذه الحقوق يستوجب 
تحدده  ما  وحسب  املتاحة  مواردها  به  تسمح  ما  الدولة حسب  توفرها  اعتامدات 
الحكومة من أولويات يف نطاق برامجها االقتصادية واالجتامعية. وهي مسألة سياسية 
بامتياز وتتجاوز بالتايل مجال تدخل القايض الذي يتخطى دوره عندما يصدر أحكاما 
تتضمن تقييام الختيارات الحكومة يف ضبط السياسة العامة للدولة. لكن هذه الحجة 
ميكن دحضها من خالل التأكيد عىل أنه إذا كان ضبط سياسة 
الدولة يبقى من مشموالت الحكومة، فإن تدخل هذه األخرية 
يسمح  ما  وهذا  احرتامها.  يتعني  قانونية  ضوابط  إىل  يخضع 
للقايض مبامرسة رقابته عىل رشعية تدخل السلطة التنفيذية 
قصد التأكد من مدى مطابقته لتلك الضوابط القانونية التي 

يضعها الدستور وينظمها املرشع.
     أما الحجة الثانية فهي تكتيس صبغة فنية وتستند إىل فكرة 
تقليدية مفادها أن األحكام العامة للدستور يف مجال الحقوق 
عامة  أهداف  مجرد  تتضمن  إمنا  واالجتامعية  االقتصادية 
تسعى الدولة لتحقيقها بصفة تدريجية، وهي تكون يف غالب 
األحيان يف شكل صياغة غامضة إىل حد كبري ال يسمح للقضاء 
بإصدار أحكام موضوعية بشأن وجود أو عدم وجود انتهاكات 
بشأنها. كام أن القايض ليس مؤهال من الناحية التقنية لتحديد 
مضمون تلك النصوص التي تحيل إىل مفاهيم غري قانونية مثل 
مفهوم » التنمية املستدامة » الوارد يف الفصل 12 من الدستور 
أو مفهوم » جودة الخدمات الصحية » الوارد يف الفصل 38 
من الدستور أو كذلك مفهوم » سالمة املناخ » الذي أشار إليه 
الدستور أيضا يف الفصل 45. فهي مفاهيم غري قانونية وذات 
واالجتامعية  االقتصادية  الوضعيات  حسب  متغري  مضمون 
وحسب اإلمكانيات املرتبطة بها. لكن هذه الحجة تبقى أيضا 
املتعلقة  للنصوص  العامة  الصبغة  أن  باعتبار  للدحض  قابلة 
بالحقوق األساسية ال تخص صنفا معينا من هذه الحقوق وإمنا 
تنسحب عىل الحقوق املدنية والسياسية مثلام تنسحب عىل 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية. كام أن النصوص الدستورية 
يجب  ال  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  هذه  تضمن  التي 
النظر إليها عىل اعتبار أنها مجرد وعود أو إعالن نوايا وإمنا تتضمن التزامات قانونية 
ميكن تقدير مدى الوفاء بها عرب االستناد إىل معايري ومبادئ تدخل ضمن آليات الرقابة 
القضائية، مثل مبدأ املساواة وعدم امليز ومبدأ العدالة االجتامعية. وكلها مبادئ ميكن 
أن توجه دور القايض يف تقديره ملدى الوفاء بااللتزامات املحمولة عىل عاتق الدولة يف 

مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية وذلك حسب الحاالت املعروضة عليه.
     وفعال أثبتت التجارب الوطنية يف عدة بلدان، كام هو  الشأن يف أوروبا وأمريكا 
ويف جنوب إفريقيا ويف الهند، إمكانية التقايض بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
املكفولة دستوريّا وصارت الجدوى من اللجوء إىل القضاء يف هذا املجال تتجىل اليوم 
بوضوح أكرث فأكرث حيث تسنى له أن ميارس يف هذا الشأن دورا هاما جدا من أجل 

تفعيل تلك  الحقوق وتكريسها عىل أرض الواقع.
دور  تطور  أن  إليها،  املشار  التجارب  خالل  من  نالحظ،  أن  املفيد  من  ولعله       
القضاء يف إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية اقرتن دامئا بتنامي دور املنظامت 
املهنية  والجمعيات واملجتمع املدين بصفة عامة يف اتجاه الضغط من أجل حامية تلك 
االنتهاكات  املترضرين من هذه  بها ومساعدة  املتعلقة  االنتهاكات  الحقوق وكشف 
عىل اللجوء إىل القضاء للمطالبة بحقوقهم يف هذا املجال. وهذا ما يسمح يف الختام 
بالتأكيد عىل أن مسؤولية حامية الحقوق والحريات األساسية تبقى يف نهاية التحليل 
مسؤولية مشرتكة ال تتوقف عىل صياغة الدستور وإمنا ترتبط باملناخ العام الذي يتنزل 
فيه وبقدرة املجتمع مبختلف مكوناته عىل تفعيل ما تضمنه هذا العقد االجتامعي 

من مبادئ وقيم نبيلة تضمن كرامة اإلنسان وتحقق العدالة االجتامعية املنشودة. 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
في دستور 27 جانفي 2014   

     تتنزل  الحقوق االقتصادية واالجتامعية صلب املنظومة الكونية لحقوق 
اإلنسان مبفهومها الشامل الذي ال يقبل التجزئة. وهي تندرج ضمن الحقوق 
والحريات األساسية التي يهدف الدستور إىل حاميتها عىل أساس مبادئ وقيم 
نبيلة يستمدها من تلك املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان. لهذا فهي تكتيس 
أهمية بالغة يف هذه املرحلة الحاسمة التي تعيش فيها بالدنا من أجل إرساء 
نظام دميقراطي يقطع مع منظومة االستبداد والحيف والفساد ويحقق أهداف 

ثورة الحرية والكرامة مثلام جاء يف توطئة دستور 27 جانفي 2014.

بقلم النـوري مزيــــــد  أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس                      

ليس الدستور مجرد 
وثيقة أو إعالن 

أجوف عن مبادئ 
تصاغ بهدف تجميل 

صورة النظام 
السياسي وإنما هو 

أداة لتقييد صالحيات 
الحكام وحماية 

الحقوق والحريات 
األساسية التي 

تعد شرطا ضروريا 
لتحقيق إنسانية 
اإلنسان وضمان 

كرامته
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ويعرف العنف حسب اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد 
املرأة والذي وقعته األمم املتحدة سنة 1993 عىل انه »اي فعل 
عنيف قائم عىل أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم 
عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، مبا يف 
الحرمان  أو  اإلكراه  أو  الفعل  مثل هذا  باقرتاف  التهديد  ذلك 
أو  العامة  الحياة  يف  ذلك  أوقع  سواء  الحرية،  من  التعسفي 

الخاصة«. 
 فالعنف وحدة غري قابلة للتجزئة والتصنيف بني أشكاله وهو 
يرتبط بكل أشكال املعاناة التي يعيشها العامل وبوجه خاص 
مستوى  عىل  واستعباد  نفيس  مستوى  عىل  تيشء  من  النساء 
أيضا  مرتبط  وهو  اقتصادي  مستوى  عىل  واستغالل  اجتامعي 
بتحول دور الدولة من راعية للخدمات االجتامعية ) الصحة، 
يف  املتمثل  املحدود  الدور  ذات  دولة  إىل  والسكن...  التعليم، 
ما  العامل  ويف  املجتمع  داخل  املهيمنة  الطبقة  مصالح  حامية 
مل تخرج من سياقاته حسب تقديرنا كل الحكومات التونسية 
املتعاقبة منذ ثورة الحرية والكرامة فأي واقع لتشغيل النساء 

اليوم؟؟

واقع تشغيل النساء في تونس: 
التونيس،  الدستور   ( واإلجراءات  القانونية  الترشيعات  أّن  رغم 
الشغل،  ومجلة  الشخصية  األحوال  مجلة  الدولية،  االتفاقيات  
لكن  تونس  يف  النساء  لفائدة  العمومية،..( جميعها  الوظيفة  قانون 
مل  ألنها  فاعلية  دون  واإلجراءات  القوانني  هذه  من  هام  يبقى جزء 

تحقق أهدافها. 
إذ تبقى حسب املسح الوطني حول التشغيل سنة 2011 الذي أعده 
املعهد الوطني لإلحصاء نسبة األمية يف صفوف اإلناث مرتفعة حيث 
بلغت%25.9 مقارنة بالذكور التي ال تتجاوز %11.2  ونسبة األجراء 
اإلناث 79.5 % ونسبة املشتغالت للحساب الخاص 12.5 %و تتزايد 
نسبة البطالة يف صفوف اإلناث لتصل 27 %  مقابل 15 % يف صفوف 
الذكور عىل عكس االعتقاد الخاطئ بان النساء مسؤوالت عن  بطالة 

الرجال.  
إن البطالة تؤثر عىل النساء أكرث من الرجال الن عملهن غالبا ما يرتبط 
نتيجة  أساسا  وذلك  توفرها  حال  يف  اآلمنة  وغري  الهشة  بالقطاعات 
بينت دراسة حول  إذ  الرتقية  العمل ويف  التمييز ضدهن يف  تواصل 
املرأة والتمكني االقتصادي أعدها مركز كوثر أن47.6 % من النساء يف 
تونس تتعرضن للعنف سواء جسدي أو جنيس أو اقتصادي أو نفيس 
ورغم ذلك ال تتقدم بشكاوى إىل القضاء سوى %17.8  منهن وأن 
47.1  %من النساء املستجوبات رواتبهن أقل من رشكائهن الرجال. 

والعمران  لألرسة  الوطني  الديوان  أنجزه  ميداين  آخر مسح  وحسب 
البرشي شمل عينة بـ2000  امرأة سنة 2010 فاّن نسبة النساء الاليت 

تخلني عن عملهن34.10 % يف املناطق الحرضية و 17 % يف املناطق 
الريفية وتعود أسباب هذا التخيل إىل تربية األطفال أو ظروف العمل. 
االنتهاكات  لتعدد  مالمئة  ظروف  يف  يعملن  النساء  أن  نعترب  إننا 
إطار  ظل  يف  الهشة  اإلنتاج  عالقات  نتيجة  واالجتامعية  االقتصادية 
قانوين يخدم مصالح املستثمرين وخاصة األجانب عىل حساب اليد 
العاملة، نظرا لخيارات الدولة املمالت من املؤسسات املالية الدولية 
خادمة  قانونية  ترشيعات  من  الشغل  مجلة  توفره   ما  إىل  إضافة 
بتطبيق  املعنية  اإلدارات  تهاون  نخفي  أن  دون  الخاص  للرأسامل 
والعامل خاصة  العامالت  اآلالف من  اثر عىل حقوق  الذي  القانون 
عند غلق املؤسسات والتفويت فيها وإعادة توطينها يف بلدان أخرى 
قبل  من  املنهوبة  األموال  واسرتجاع  القضائية  املتابعة  غياب  مع  

املستثمرين )األجور واملنح والساعات اإلضافية(. 

قطاع النسيج:
الذي يضم نحو 1967 مؤسسة ويشغل نحو 200  القطاع  إّن هذا   
ألف عاملة وعامل ويؤمن نحو 42.7 باملائة من صادرات الصناعات 
رغم  الرشسة  الرأساملية  العوملة  تفرضها  تحديات  يواجه  املعملية 
من  املتأتية  للسلع  املكثف  النفاذ  مجابهة  يف  القطاع  هذا  صمود 

البلدان املنتجة ومواجهة املنافسة الدولية. 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  أعدها  دراسة  وحسب 
أكرث  تضم  باعتبارها  املنستري  بوالية  النسيج  قطاع  واالجتامعية عىل 
من   % فإن86  بالقطاع  تشتغل  عاملة  يد  نسبة  وأكرب  املؤسسات 
جملة  من   %80 حوايل  وأن  الخياطة  مؤسسات  يف  يشتغلن  النساء 
ترتاوح  من  حني  يف  سنة  16و35  بني  أعامرهن  ترتاوح  املشتغالت 
أعامرهن  أكرث من 35 سنة ال ميثلن إال 20%   وهو ما يفرس عدم 
استقرار اليد العاملة يف قطاع النسيج  فأغلب العامالت يقضني فيه 
مرحلة من حياتهن ثم ينقطعن خاصة وأنهن يعملن يف إطار عقود 
محددة املدة ال متكنهن من الرتسيم ، كام أن أصحاب املؤسسات ال 

يفضلون العامالت الكبريات يف السن نظرا لرتاجع مردودهن. 
كام ان بعض املؤسسات ال متنع تشغيل الفتيات الصغريات والقارصات 
رغم أن القانون مينع ذلك إذ انه حسب هذه الدراسة فان 0.77% 
النسيج عىل  أقل من 16 سنة يقع ضمهن ملؤسسات  الفتيات   من 

أنهن يف وضعية متدربات.

القطاع الفالحي:
تعد الفالحة أحد القطاعات الهامة يف االقتصاد الوطني واملساهمة 
يف الناتج القومي الخام إذ يؤمن 8.15 % من الناتج الداخيل الخام 

ويشغل حوايل 16.3 % من اليد العاملة.
الدميقراطيات:  للنساء  التونسية  الجمعية  أعدتها  دراسة  وحسب 
استجوبت من  الريفي«  الوسط  للنساء يف  الفالحي  العمل  »ظروف 
خاللها 200 امرأة من بعض املناطق الفالحية بتونس فان 56% من 
النساء العامالت ترتاوح أعامرهن بني 41 و60 سنة و%17 دون 30 
شغل  عقد  دون  يعملن  منهن   %  73.7 سنة    61 فوق  و7%  سنة 
بالتغطية  يتمتعن  ال  و  املدة  محددة  بعقود  يشتغلن   %  15.6 و 
االجتامعية وال الصحية و 42 % منهن  يعتمدن عىل دفاتر معالجة 

أزواجهن.
وما ال يخفى عىل احد االنتهاك الواضح للقوانني املعمول بها يف ما 
يتعلق بالتغطية الصحية إذ نجد عاملة  من أربعة  يف قطاع 
بالتغطية  تتمتع  ال  ألنها  الصحية  بالتغطية  تتمتع  ال  النسيج 
بعدم  العامالت  تفاجأ  األحيان  من  كثري  ويف  االجتامعية 

انخراطهن وال تتفطن لذلك إال بعد انقطاع العالقة الشغلية.
بالتغطية  املتمتعات  للعامالت  الصحية  الظروف  إّن  ثم 
الصحية متدنية نتيجة ظروف العمل التي ال تراعي مقاييس 
الصحة والسالمة املهنية والتدهور املستمر للخدمات الصحية 
العمومية والذي يدفعهن إىل تحمل جزء من األدوية الرضورية 

للعالج نتيجة عدم توفرها يف املستشفيات العمومية. 

االنتهاكات في العالقات الشغلية 
غياب عقود الشغل تماما 

النساء دون  يتعمد عدد من أصحاب املؤسسات إىل تشغيل 
الصيغ القانونية املعمول بها رغم أن القانون ينصص عىل أن 
عقد الشغل يكون وجوبيا عندما تكون مدة العمل محددة 
العاملة مرتسمة  العقد تعترب  أنه يف حالة غياب  وهذا يعني 
العالقة  إثبات  أن  عىل  يؤكد  التونيس  القانون  وأن  خاصة 

الشغلية يتم بجميع الوسائل. 
إال أّن أغلب عقود الشغل تكون مكتوبة باللغة الفرنسية ما 
يجعل نسبة كبرية من العامالت ال ميلكن القدرة عىل فهم محتويات 
مدركات  غري  ويبقني  التعليمي  مستواهن  لضعف  نظرا  العقد 

لوضعهن القانوين يف املؤسسة.
و يف اغلب األحيان يتضمن العقد واجبات العامل مع غياب التنصيص 
عىل الحقوق التي يتمتع بها حسب القوانني والترشيعات يف ميدان 

الشغل.  
أكرث الوثائق التي تسجل فيها انتهاكات:

بطاقة الخالص : 
غياب بطاقة الخالص حيث يتم تسديد األجر يدا بيد ودون أي وثائق 

للتهرب من إثبات العالقة الشغلية. 
بطاقة خالص ال تتضمن أي معطيات باستثناء االسم واللقب للعاملة 
واألجرة دون تفصيالت وان وجدت تكون حسب ما يفرضه صاحب 

املؤسسة ال القانون. 
االختصاص: يكون غري مطابق للمهام التي تقوم بها العاملة.

الصنف والدرجة: ال يتطوران رغم األقدمية يف العمل وهو ما ينعكس 
عىل األجر األسايس الذي يبقي يف أدىن جدول األجور. 

عدم التسجيل يف الضامن االجتامعي.
للضامن  االقتطاعات  تكون  حتى  العمل:  ساعات  من  التنقيص 

االجتامعي أقل 
عدم التساوي يف األجر بني النساء والرجال خاصة يف القطاع الخاص 

العمل أثناء األعياد الرسمية الذي مينعه قانون الشغل. 

العمل أثناء األعياد خالصة األجر تحتسب كأيام عمل عادية. 
األجر الصايف يكون دون ما حددته الترشيعات.

و تبقى أكرث العامالت جاهالت مبحتوى بطاقات الخالص وال يعلمن 
كيف تحدد أجورهن ويشتكني من عدم ثبات دخلهن رغم حفاظهن 

عىل نفس ساعات العمل هذا مع الخوف من فقدان عملهن. 
املنح والساعات اإلضافية: 

ما  العادية  الساعة  فبسعر  احتسبت   وان  الغالب  يف  مقابل  دون 
يجعل العامالت معرضات إىل الرسقة ونهب مجهودهن 

التغطية االجتامعية:
يف  تسجيلهن  االحتياج  وبسبب  عن جهل  يقبلن  ال  العامالت  بعض 
منظومة التغطية االجتامعية مقابل متتعهن باملساهمة املقتطعة من 
العاملة  مساهمة  باقتطاع  املؤجر  يقوم  الحاالت  بعض  يف  و  األجرة 
لكن ال يودعها يف صندوق الضامن االجتامعي مام يحرم العامل من 

التغطية االجتامعية ومن مستحقاته عند التقاعد. 
حوادث الشغل:

مبقتىض  الشغلية  العالقة  قطع  يتم  العمل  عن  العجز  وضعية  عند 
نهاية مدة العقد وتتوقف املساهمة يف صندوق الضامن االجتامعي 
بالتقاعد  للتمتع  صارمة  رشوطا  القوانني  تفرض  كام  ذلك  مبوجب 
الوجويب إذ يجب أن تكون نسبة العجز أكرث من 66% للحصول عىل 

جراية دامئة .

عمال الحظائر واآلليات: 
اإلدارات  مختلف  يف  يعملون  بالحظائر   وعامل  عاملة  74الف 

والهياكل العمومية يف تونس
بن عروس 1800 عاملة وعامل

سيدي بوزيد 12 ألف عاملة وعامل
القرصين 12 ألف عاملة وعامل

صفاقس 2400عاملة وعامل 
بالتغطية  يتمتعن  وال  اليوم  يف  12ساعة  العمل:  ساعات  معدل 

االجتامعية والصحية وال يتقاضني من األجر إال 250د يف صيغة املنح 
من قبل الدولة وقع ترفيعها مؤخرا إىل 330د.

وإبرام  له  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تبني  القطاع رغم  إن هذا 
وغري  هشة  قراراته  تبقى  الحكومة  وبني  بينه  اتفاقيات  مختلف 
ووزارة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  بني  جلسة  عقد  فبعد  منصفة 
التنمية  ووزارة الداخلية ووزارة الرتبية و وزارة الّصحة واالتحاد العام 
تسوية وضعيات من هم  االتفاق عىل  وقع  للشغل 2015  التونيس 
دون 40 سنة والعمل عىل إيجاد حلول ملن تجاوزوا 40 سنة وإسناد 
منح اجتامعية ملن تجاوزوا 60 سنة هذا مع  االلتزام بتسوية امللفات 

إىل حدود 2010 ما تعدى ذلك مل يصدر فيه أي قرار.

في  والعمل  المناولة  الخدمات  قطاع  في  التشغيل 
مراكز النداء 

االقتصادية  للحقوق  فادحا  انتهاكا  التشغيل  من  النوع  هذا  مثل 
تقع  ومل  سنوات  طوال  والعامل  العامالت  واجهته  واالجتامعية 
تسويته إىل حد اليوم رغم بعض اإلجراءات التي تم اتخاذها يف بعض 
القطاعات اذ تتعرض النساء يف كل مواقع العمل يف القطاع العمومي 
االنتداب وفرص  التمييز يف  أشكال  العديد من  إىل  الخاص  والقطاع 

العمل يف إسناد الخطط الوظيفية يف األجور يف ساعات العمل 
كام يتعرضن إىل التحرش الجنيس هذا القانون الذي ال يحمي النساء 
ويف اغلب األحيان يورطهن لصعوبة أثباته ورغم ان منظمة العمل 
الدولية اعتربته متييزا ضد النساء إالّ أننا ال نجد اتفاقية دولية تتعرض 
بصفة مبارشة للتحرش الجنيس ضد النساء فقط لجنة السيداواملكلفة 
بتطبيق أحكام االتفاقية الدولية املتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز 

أصدرت التوصية رقم 19 1992 وعرفت التحرش.
ويف ما يتعلق باملرشع التونيس الذي نقح املجلة الجنائية يف 2004 
أدرج التحرش يف باب االعتداء عىل الفواحش أي التعدي عىل األخالق 

الحميدة
واقر الفصل 226 ما ييل ”يعاقب بالسجن ملدة عام وبخطية مالية 

قدرها ثالثة أالف دينار لكن ال يجري التتبع يف جرمية التحرش الجنيس 
إال بطلب من النيابة العمومية وبناء عىل شكاية من املترضر“وهو ما 

نعتربه انتهاكا واضحا للحقوق األساسية لإلنسان. 

التحديات 
الدميقراطية  القوى  مختلف  تسعى   2014 دستور  إصدار  بعد 
مبا  القوانني  مالمئة  إىل   وطنية  ومنظامت  جمعيات  من  والتقدمية 
فيها القوانني الشغلية مع الدستور ومراجعة مجلة الشغل خاصة يف 
عالقة بالقوانني التي مل تنصف النساء العامالت يف مختلف القطاعات 
تتالءم كل  رئيسا حتى  الهشة  ويظل هذا مطلبا  القطاعات  خاصة 
القوانني مع الدستور و بات من الرضوري تفعيل االتفاقيات الدولية 
وخاصة املصادقة عىل االتفاقية الدولية 183 لحامية األمومة وبعث 
آليات رقابة من اجل ضامن احرتام قانون الشغل واالتفاقيات الدولية 
يف  االجتامعي  النوع  مقاربة  واعتامد  لألجور  األدىن  الحد  واعتامد 
الترشيعات القانونية مجال الشغل الشتغال النساء يف ظروف تطبعها 
الهشاشة والتمييز عىل كافة املستويات وإيجاد آليات حامية للحق 
تطوير  مع  الجنيس  والتحرش  التمييزية  املامرسات  وتجريم  النقايب 
القطاعات  يف  خاصة  للنساء  االجتامعية  التغطية  تعميم  و  القانون 
مع  ايجابيا  والتفاعل  مسؤولياتها  الدولة  تحمل  وخاصة  الهشة 

توصيات املجتمع املدين من اجل حامية حقوق النساء.

خاتمة
التجديد  بّد من تقييم شامل ووضع خطط مستقبليّة تقوم عىل  ال 
ودعم  القانونية  والنقائص  الهيكليّة  للمشاكل  الجذريّة  واملعالجة 
مجال املراقبة  ما يعيق يف تقديرنا تطّور القطاعات وإنصاف الطاقات 
النسائية العاملة ، بل وتهّدد أمن التونسيّيات والتونسيني عىل صعيد 
غذاءهم وقوتهم وحقوقهم الضامنة للكرامة والعدالة واملساواة وهو 

رهان ال يقّل عن الرهانات األمنيّة والسياسيّة.

العنف المسلط على النساء في مواقع العمل:
واقع تشغيل النساء بتونس

بقلم منى امصدق      
للمرأة  السيايس  بالتمكني  املتعلق  إطار مرشوعها  يف 
ومزيد  خصوصا  الريفية  وللمرأة  عموما  التونسية 
ترشيكها يف الحياة السياسية، من خالل اعتامد مقاربة 
تشاركية تسهم يف تعزيز دور املرأة الريفية يف الحياة 
»رأي  حول  دراسة  يقظ  أنا  منظمة  أنجزت  العامة، 

املرأة الريفية يف دورها يف عملية اتخاذ القرار«.
املنظمة  قبل  من  كاستجابة  املرشوع  هذا  ويأيت 
لرضورة الوقوف عىل واقع املرأة الريفية املستضعفة 
واملستبعدة من املشاركة بفعالية يف الحياة السياسية 
حلول  قرب  ومع  القرار.  أخذ  ويف  العامة  والحياة 
املرأة  تقدم  املنظمة دعم  ارتأت  البلدية،  االنتخابات 
املحيل  املستوى  عىل  مسؤوليات  تقلد  نحو  الريفية 
من خالل متكينها وتكوينها وتدعيم قدراتها واالنصات 
إليها ملعرفة مشاغلها وفهم مختلف معرقالت نشاطها 
فرصة  إعطائها  خالل  من  السيايس،  املستوى  عىل 
تقديم آرائها ومتتيعها بحرية التعبري عنها، إميانا منها 
ترشيك  خالل  من  إال  تكون  ال  اإلصالح  عملية  أن 

األطراف املعنية يف مسار تشخيص الواقع. 
أنا  منظمة  أنجزتها  التي  الدراسة  أن  اإلشارة  وتجدر 
للتعاون  االسبانية  »الوكالة  من  كل  بدعم  هي  يقظ 
الالعنفي«،  للعمل  الدويل  و«املعهد  الدويل«،  اإلمنايئ 
تقوم عىل استبيان ميداين استهدف نساء ريفيات يف 
وصفاقس  وجندوبة  نابل  وهي:  تونسية  واليات   8
مع  وسوسة،  وتوزر  وقابس  بوزيد  وسيدي  القريوان 

اعتامد اللهجة التونسية. وقد مكن هذا االستبيان من 
تقييم وتشخيص الوضع الراهن، ومعرفة مدى حضور 
املرأة الريفية يف الحياة السياسية وعالقتها  بالسلطات 
واملؤسسات  املنظامت  يف  ثقتها  ودرجة  املحلية، 

ومشاركتها يف االنتخابات ومشاغلها وأولوياتها.
النساء  أغلب  أن  االستبيان،  خالل  من  تبني  ولقد 
بنسبة  مستقبلهن  حول  متفائالت  املستجوبات 
%40.5 و%16.5 متفائالت بشدة. بينام %33.2 من 
نفس العينة متفائالت حول مستقبل الجهة و31.3% 
متفائالت حول مستقبل تونس.  كام متت مالحظة أن 
النساء الشابات هن األكرث تفاؤال مع اإلشارة أن إجاميل 
املتفائالت بلغ %57.4 بينام املتشامئات %11.9. هذا 
النساء  نصف  قرابة  أن  امليدانية  الدراسة  وكشفت 
بتفاوت  رصحن  الثامنية،  الواليات  يف  املستجوبات 
أن الوضع ليس سيئا عىل املستوى الوطني والجهوي 

واملحيل والشخيص.
االنتخابات  يف  التناصف  مبدأ  حول  رأيهن  إدالء  ويف 
به،  رضائهن  عن  عربن  النساء  من   80% الترشيعية، 
%13 رفضن هذا املبدأ، و%7 يعتربنه غري كاف وأن 
هناك حاجة لتعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات. كام 
اتفقت أغلب النساء أن الدولة ال تويل أهمية لتحسني 
وضع املرأة الريفية، وأنها، لو سنحت الفرصة ملشاركة 
إحدى قريباتها يف الحياة السياسية ستشجعها. واتضح 
أداء  عن  يكفي  مبا  راضيات  املستجوبات  أن  كذلك 
النساء يف املناصب القيادية املحلية أو يف الحكومة أو 
يف الجمعيات أو يف األحزاب السياسية أو يف مجلس 

نواب الشعب.

وبخصوص عالقاتها بالسلطات املحلية أفادت النساء 
بنسبة %38.10 أنهن تقدمن مبطلب ألحد املسؤولني 
أما البقية فلم تتقدم ألي مسؤول بطلب. وكانت أغلب 
املطالب التي تم التقدم بها هي مطالب شخصية ثم 
بطلبات  املتعلقة  املطالب  محدودة  وبنسبة  أرسية 
املستجوبات  النساء  معظم  وأكدت  املدين.  املجتمع 
أنه مل تقع اإلجابة عىل مطالبهن كام أن %71 يعتقدن 
أن املسؤولني املحليني ال يقومون بإيصال املطالب إىل 

الجهات املعنية. 
يف  الثقة  بنسب  تتعلق  التي  األرقام  أن  ويبدو 
القلق خاصة تلك  املنظامت واملؤسسات تبعث عىل 
كام  الخصوصية.  النيابات  ورؤساء  بالوالة  املتعلقة 
باألحزاب  يتعلق  فيام  واضحة  تبدو  الثقة  أزمة  أن 

السياسية وغريها. 

وحول االنتخابات البلدية القادمة، بدا أن %76.30 ال 
يعرفن بعد إذا ما كانت االنتخابات البلدية ستجرى 
السنة القادمة وأن %53 ال ينوين التصويت فيها، أما 
فهي: طول  متفاوتة  بصفة  تم رصدها  التي  العوائق 
ومشاكل  اإلرادة  وغياب  الثقة  وانعدام  املسافات 
املستجوبة  العينة  نصف  وأكدت  هذا  طبيعية.. 
خالل  السياسية  األحزاب  قبل  من  زيارة  تلقت  أنها 
الحملة االنتخابية وحوايل النصف أكدن أن اهتاممهن 

بالشؤون العامة والسياسات ليس بالكبري. 
عن  النساء  فيها  عربت  فرصة  االستبيان  ومثل  هذا 
مسألة  فاحتلت  تشغلهن  التي  القضايا  ترتيب 
التشغيل الصدارة تلتها مسألة تحسني البنية التحتية 

ثم موضوع مكافحة اإلرهاب. 

مشاركة المرأة الريفية في الحياة العامة ودورها في اتخاذ القرار

رجاء الدهماني 
ما  وضع  من  الخروج  أنها  عىل  الثورة  تعرّف 
والتطلع  الرضا  عدم  يحركه  باندفاع  وتغيريه 
يتطلب  ما  وهو  جديدة  سياسية  سياقات  إىل 
انتقاال دميقراطيا حقيقيا ينبع من إرادة سياسية 

حقيقية تتالءم مع طبيعة الثورات.
وهو ما أملت فيه النساء التونسيات عقب ثورة 
لحقوقها  االنتهاكات  األسف  مع  تستمر  لكن   2011 جانفي   2010 ديسمرب   17
االقتصادية واالجتامعية عرب أشكال مختلفة من العنف املسلط عليهن وسنتبني 
من خالل هذه الورقة ما تحف به الظروف االقتصادية واالجتامعية للنساء من 

عنف مسلط عليهن.

http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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الفرجة ووظيفتها االجتماعية واالقتصادية:
محرقة الفينيق وطيف 17 ديسمبر

  بقلم حاتم التليلي
  بقلم عطية العثموني                       

األوىل يف  كانت رشارته  الذي  االجتامعّي  االنفجار  أّن  يختلف عاقالن،  ال 
املهدورة والغائبة عىل  الحقوق  تلك  الرئييّس  17 ديسمرب، كان مضمونه 
املستويني االجتامعّي واالقتصادّي، كام أّن تحّققه األّول كانت صورة رجل 
به،  نّكلت  سلطة  عىل  ثوريّا  احتجاجا  املوت،  حّد  جسده  يف  نارا  يرضم 
كام نّكلت بباقي أفراد املجتمع. يوحي مشهد الحريق مبولد جاملية فّنية 
السائد  تتجاوز  نوعيّة  كقفزة  الكارثة/الدمار   جامليّة  وهي  أال  جديدة، 
االنتحار فهو  اآلخر  يوحي مبولد  أما سبب  الكالسيكية،  الجامليات  من 
ثورة، تكنس القديم عىل أن تعيد الحقوق االقتصادية واالجتامعية ملجتمع 
محروم منها، وهنا يكتمل الجاميل ويرتبط مبا هو سيايّس، مبا يرفعنا إىل 
التساؤل عاّم إذا كان ذلك قد تحّقق فعال، سيّام وأنّنا نقارب ستّة سنوات 

كاملة مضت عىل ذلك الحدث.
الغضبيّة،  األخرى  الفرجات  من  سلسلة  الفرجة  تلك  ولّدت   
مبا  واالغتياالت،  واملواجهات  واالرضابات  االعتصامات  تحّققها يف  وجدت 
يحيل إىل أنّه مثّة رضب من االلتفاف عىل الفرجة األوىل، حتّى أنّه وبرضب 

الفرجات  تلك  القامئني عىل  بأّن  القول،  التأويل/الهرمنوطيقّي ميكننا  من 
من  ومثّة  املوت،  نزعة  تحرّكه  من  مثّة  إذ  متعارضة،  دائرة  يف  يتحرّكون 
تحرّكه نزعة االنبعاث، األّول يواصل وفاءه ملحرقة البوعزيزي ودالالتها إذ 
الفينيق/العنقاء من  أّن حتّى الجانب األسطوري يحيل إىل انبعاث طائر 
رماده، بينام الثاين يعمد إىل وأد تجربة األول وإجهاضها، فيلتقيان يف فضاء 
ما، يكون مثابة تحّقق الفرجة، وهكذا يولد العنف بني املجموعة الواحدة 
من محّققي تلك الفرجة، بينام نتأكّد من تعارضهم وتصادمهم، مبا يحيل 
رضورة إىل أّن مرسحا منذ ستّة سنوات مل يستطع بعد أن يحّقق سبب 

ظهوره عىل الساحة، أال وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
االرضابات  خالل  من  اآلن،  حّد  واشتغالها  الفرجة  بقاء  إن   
أمنيّا وإىل غري ذلك  املفروزين  الجهات وحركة  النقابية واالعتصامات يف 
من الفرجات األخرى التي تتحّقق يف فضاءات مختلفة كالشوارع وغريها، 
ما هو إال دليل واضح عىل طمس شعار الفرجة األوىل )محرقة صاحب 
العربة(، والذي وجد ترجمته  االقتصادية واالجتامعية يف التوزيع العادل 

للرثوة والتنمية وتحقيق الشغل، مبا يحيل عىل رضورة عىل نفي أسباب 
الجرمية والعنف والتطرف واإلدمان. ولذلك نحن اآلن كثريا ما نعرث عىل 
الفرجة التي  تتضمن عّدة من الفرجات الثانوية، فهي ال تحتفل بحدث 
واحد، إمّنا مبركبات من األحداث تراكمت لتولّد نشأتها، ومن مثّة اشتغالها، 
السيايس  الرهط  فيها عنارص عديدة من  تتآلف  إنّها زخم من وضعيات 
ومآثر الشهداء  وأشخاص حّد اآلن يحلمون مبواصلة مسار الثورة، وهي 
بعديد  محفوفة  أن صريورتها  نتأكد  حتى  عرضها  يحني  إن  ما  ذلك  إزاء 
كّل  منظور  تعكس  واحدة  فرجة  يف  التأمت  وقد  املتقطعة  الفرجات 

محققيها.
يف  يتحرّكون  الفرجات،  هذه  محّققي  أن  البعض  يفوت  وما   
نفس الدائرة، ولكّنهم بصدد  التصادم، إذ مثّة من تحرّكه الّرغبة يف تحّقق 
الفرجة تلك بغاية اسرتداد حقوقه أو البحث عنها، ومثّة من تسوده الّرغبة 
وظيفته  األّول  ديسمرب،   17 حريق  جمرة  بغاية طمس  تحّققها  عدم  يف 
االقتصادية واالجتامعية والسياسة أيضا تنهل من رضورة استكامل الفعل 
الثورّي، أّما الثاين فهو السلطة أو ذراعها القمعيّة، األّول نصفه بالهاميّش/

الغاضب/الثورّي، أّما الثاين نصفه أو نشري إليه عىل أساس أنّه رجل األعامل 
أو السيايّس/السلطوّي، أو رجل األمن.

باتت الفرجة وحقلها الصادم )الفرجوي( منذ القرن املايض محّل دراسات األنرثوبولوجني واملرسحيني وعلامء االجتامع، حتى أن تجلياتها 
تكمن يف مجاالت عديدة، ولكن امللفت لالنتباه هو اتساع مجاالتها تلك، وفق ما يشهده العامل اليوم من تحّوالت وابداالت رسيعة وعميقة، 
 erika حّتى أنّها شهدت منعطفا جامليا كبريا، إذ غادرت ما هو فّني إىل ما هو اجتامعّي وسيايّس حتى أّن الباحثة األملانية يريكا فيرش ليشته
fischer-lichte ذهبت إىل القول إنّه »مبجرّد اندالع الرصاع حول السلطة بني املجموعات أو ضمن املجموعة الواحدة، ال يبقى ممكنا عّد 
الفرجة أداء جامليا وحسب، وإمنا اجتامعيا وسياسيا كذلك«، وال يخفى علينا اليوم ما نشهده من فرجات عديدة يف هذا السياق، تختلف 
باختالف وجودها وأهدافها، فثّمة ما يصلنا عرب الوسائط االفرتاضية من فرجات القتل والذبح والرتويع واإلرهاب، ومثة فرجات أخرى تتحّقق 
يف االعتصامات والتظاهرات الغضبّية، ولكن مثّة أيضا مشهديّة/فرجويّة تحّققت حني كان الجسد تحت الحرائق، أال وهي مشهد حريق 

محّمد البوعزيزي وما حمله من هالة ثوريّة لها وظيفتها االجتامعية واالقتصادية، والسياسية أيضا.

سرب  ملؤسسات  وفقا   - حافظت  وفئات  جهات 
االّراء - عىل نفس نسب التشاؤم وعدم الثقة يف 
الوقت  ففي  استثامرها  ونوايا  وقرارتها  الحكومة 
الذي تراجع فيه املعدل الوطني إىل الـ 60 باملائة 
) وفقا ملؤسسة سيغام كونساي ( تقدمت نسب 
التشاؤم يف جهات الجنوب الرشقي مثال إىل ال67 

باملائة. 
 17 الثورة  اندالع  بذكرى  االحتفاء  هامش  وعىل 
ديسمرب التقت "الجردية املدنية" عددا 
أكد  االجتامعية..  الحركات  ممثيل  من 
االستثامر  وعود  الجميع  أن  خاللها 
الواقع  عىل  اثر  لها  يكون  ولن  واهية 

وستبقى مثل سابقاتها دون تجسيم.. 
تحركات  عن  الرمييل  كريم  فاعترب 
بات  األفق  بالقرصين  أن  سبيطلة 

الثورة..  من  سنوات  ستة  بعد  اليوم  مسدودا 
االجتامعي  الواقع  يف  تغيري  مؤرش  ألي  وجود  فال 
التي  العامة  اإلحباط  وحالة  لجهته  واالقتصادي 
يعيشها الشباب يف سبيطلة مازالت عىل حالها منذ 
سنوات الثورة.. وأشار إىل  أن التاريخ يعيد نفسها 
وانتحار  املنطقة..  يف  التي مضت  السنوات  طيلة 
أحرق  أن  بعد  ديسمرب   4 يوم  الجهة  احد شباب 

لنفسه خري دليل عىل ذلك.. 
لن  األخرية  االستثامر  نوايا  أن وعود  كريم  واعترب 
الوعود  فيه  أعلنت  الذي  العام  اإلطار  تخرج عن 
التي سبقت.. وعود وقرارات لن تتحقق ولن متر 
عىل  والقادر  امللموس  التجسيم  إىل  الورق  من 

خلق مواطن شغل..  
غسان  أفاد  بدوره 
هنشريي من قدماء اتحاد 
أمنيا  املفروزين  الطلبة 
الجديد  قفصة( أن  )والية 
يذكر  أن  ميكن  الذي 
مع  الحكومة  تعامل  يف 
املفروزين  أن  هو  امللف 
إىل  اليوم  التعرض  بصدد 
املحاكمة عىل خلفية مشاركتهم يف االحتجاجات.. 

يف حني أن الحكومات السابقة كانت تكتفي بالحل 
والتفريق  للدموع  املسيل  الغاز   ( فقط  األمني 
باستعامل القوة ( وبني أنه حتى االتفاق املميض 
بني املفروزين أمنيا والسلط الرسمية عىل خلفية 
تجاوز  تم  إذ  خرقه  جانفي  تم   18 التفاوض يف 
اآلجال املتفق عليها يف جلسات استامع واىل اليوم 
االحتجاجات  امللف  وتتواصل  يف  الفصل  يقع  مل 
أن  وبني  السلطة.  قبل  من  واإليقافات  والعنف 
حل امللف طال واملفروزين أمنيا يف انتظار اللقاء 
فُض  إما  سيكون  وبعده  السلطة  مع  املربمج 
اإلشكاالت العالية أو االنطالق يف سلسلة جديدة 
من االحتجاجات التي ستحتد وستمر إىل إرضابات 

عن الطعام.  
عن  الحضريي  شذا 
األساتذة  اعتصام 
معدالت  عىل  الحاصلني 
تساوي أو تفوق 10/20 
يف مناظرة انتداب أساتذة 
انه  ابتدايئ، بينت  تعليم 
ومنذ انطالق تحركهم، يف 
أكتوبر املايض، مل تتعامل السلط الرسمية بالجدية 
التفاوض  جلسة  فحتى  املحتجني  مع  املطلوبة 

الحكومة  رئيس  املحتجني مبستشار  التي جمعت 
مفاجأتنا  خاللها  تم  االجتامعي  بامللف  املكلف 
مبقرتح النيابة واعتربت أن  الحكومة مل ترتك لهم 
اختيار سوى مواصلة  من 

االحتجاج..  
من جانبه بني عبد الحليم 
اعتصام  عن  حمدي 
ان  باملكنايس  "هرمنا" 
الحكومة أصبحت تعتمد 
لتأجيل  كوسيلة  التفاوض 
تأبيدها  وبالتايل  األزمة 
سلط  من  تفاعال  عرف  قد  االعتصام  أن  وذكر 
اإلرشاف وجلست إىل طاولة التفاوض مرتني غري أن 
كل ذلك مل يأيت بنتيجة تذكر بل أن السلط تسعى 
إىل هرسلة املحتجني وتقزميهم وإذاللهم قبل كل 
لقاء عرب تهديدهم باإليقاف والسجن..  واعترب أن 
طريقة التعامل التي تعتمدها السلط مع الحراك 
لحلحلة  جدية  نوايا  أي  تعكس  ال  االحتجاجي 

األزمة أو إيجاد حل تشاريك مع املحتجني.. 
وأشار إىل أن ترصفات الحكومة هي التي تفقدها 

املصداقية يف قرارتها ويف نوايا استثامرها.. 

الُحكم غير جاد في  أّن  الحراك االجتماعي يؤكدون  ممثلو 
تسوية الملفات وأنهم ماضون في االحتجاج

الجريدة المدنية . ميساء التليلي 
حزمة الوعود واملعاهدات الصادرة عن مؤمتر االستثامر األخري 
الصادرة عن  األفضل  الجهوية والغد  والتنمية  األمل  وخطابات 
رئيس الحكومة ووزرائه، يبدو أنها مل تحدث الفارق لدى ممثل 
منذ  االحتجاجية  تحركاتها  تواصل  التي  االجتامعية  الحركات 
بالتنمية والتشغيل  انفكت تجدد مطلبيتها  الثورة.. وما  اندالع 

"العامل القديم يحترض والعامل الجديد تأّخر بالظهور، وبني العتمة والضوء تولد الوحوش" وتحسني الوضع االجتامعي.. 
هكذا عرّب الفيلسوف واملفّكر اإليطايل أنطونيو غراميش عن املرحلة االنتقالية داخل عمليّة 
الثورة ما بني النظم القدمية واملجتمع املنشود الذي تحاول اإلنسانية بناءه، فهذه املرحلة 
هي املرحلة األخطر يف املسار الثورّي. فالجمع بني الهدم والتأسيس، بني الدحض والبناء، 
الضبابيّة  فيها  تسود  التي  املرحلة  ألنّها  األصعب  العمليّة  هي  والتفكري  االحتجاج  بني 
وتتسارع فيها األحداث ويصعب فيها التحليل. ويف صورة الفشل يف منتصف الطريق فإّن 
وقع الهزمية سيكون أكرث حّدة من املرحلة السابقة للثورة عىل كّل املستويات وعىل كّل 
األصعدة. وإّن النجاح يف تثبيت عود الثورة مرتبط بالقدرة عىل تجاوز هذه املحطّة. الثورة 
هي محاولة إلعادة التفكري يف كّل يشء وإحداث تغيري عىل كّل يشء. وأهّم هذه األشياء 
املعنيّة بالتغيري هي البنى االجتامعيّة التي أصبحت يف نقيض الوعي والطموح والتطلّع. 
إّن يوم 17 ديسمرب ليست مجرّد ذكرى وإّن الفعل الذي قام به محمد البوعزيزي يتجاوز 
فعل حرق الجسد، ليجّسد عمليّة إحداث رشخ داخل البنى االجتامعية السائدة ويطلق 
مسار تغيري وضع أهدافا عميقة له، حيث أنّه استهدف قلب التوازنات الطبقية مبا يضمن 
بناء عالقات اجتامعيّة جديدة أكرث عدال وقد تجسد ذلك يف مستوى الشعارات املنادى 
يف  الثورّي  املسار  انطالق  من  سنوات  سّت  بعد  املظاهرات.  و  االحتجاجات  كل  يف  بها 
احتياجات  تلبّي  جديدة  وطبقيّة  اجتامعية  توازنات  إحداث  عن  البحث  وبداية  تونس 
الفئات والطبقات والجهات املعنيّة بالتغيري تبقى النتيجة مخيّبة لآلمال فالتغيري املنشود 

مل يتحّقق إاّل بشكل محدود يف مجاالت دون أخرى. حيث أّن املكاسب املحّققة ال تتجاوز 
فرض هوامش من الحريّة السياسية وتحرير مربّعات التنظّم السيايّس واملديّن وكسب جزء 
يسري من فضاءات اإلعالم والتعبري. أّما عىل املستوى االجتامعّي واالقتصادي فإّن الوضع 
مل يظل كام هو عليه بل زاد تأزّما بالنسبة ملن هم يف أسفل السلّم االجتامعّي يف تونس 
التي  الجهات  وضع  وتأزّم  لهؤالء  املعيشيّة  األوضاع  صعوبة  تؤكّد  األرقام  كّل  أّن  حيث 
شّكلت الحاضنة األساسيّة للثورة يف تونس، مع مزيد إغراق البالد يف مسارات التفويت 
أجزاء  االقرتاض وخوصصة  التهافت عىل  تتواىن عن  الحاكمة مل  الفرق  السيادة، فكل  يف 
هامة من األمالك العامة والقطاعات الحيوية . كام سعى نظام الحكم إىل امتهان سياسة 
سياقها  من  الشعبية  االحتجاجات  أخرجت  ضخمة  دعائية  حملة  إعداد  عرب  التطويق 
االجتامعي وَجعلتها مرادفة لصور التخريب والحرق والنهب. ونَِشط خطاب سيايس أمعن 
الدولة"  وراء مقولة "حامية  االختفاء  و"اإلرهاب" من خالل  االحتجاجات  بني  الربط  يف 
التي أصبحت جملة دعائية رائجة، الهدف من وراءها إضفاء رشعية عىل منظومة الحكم 
وتقنني الحياة السياسية التي أصبحت تتاَمَهى فيها صورة الحاكم مع مفهوم الدولة. ولنئ 
أفلحت منظومة الحكم يف استدراج أغلب املعارضات إىل حظرية "الرشعوية" و"املطلبية" 
فإنها مل تفلح يف السيطرة عىل الحراك االحتجاجي الذي يتواصل يف العديد من املناطق 
بشكل منظم تحت قيادة املعطلني وخاصة هيئاتهم القاعدية، ذلك رغم القصف الدعايئ 
الثوري  املتواصل وخطاب الشيطنة املوجه ضد كل فعل احتجاجي. ولعل هذا املُعطى 

تفّكر جديا  الحكم  منظومة  البارز جعل 
خالل  من  تدخالتها  تنظيم  إعادة  يف 
مسارب  وفتح  الرتويض"  "حرب  خوض 
جديدة تُتيح لها إمكانيات السيطرة عىل 
الحراك واخرتاقه يف الجذور. ومن املنتظر 
الرأي  قادة  احتواء  خيار  يف  متيض  أن 
االجتامعي الذين يلعبون أدوارا مهمة يف 
تأطري االحتجاجات وذلك من خالل وضع 

من  أو  الحكم،  غرف  يف  لها  اإلعداد  يجري  شبابية"  بـ"مبادرات  ملّونة  إدماجية  برامج 
خالل زرع شبكات شبابية تحت لواء املجتمع املدين الذي سيضخ فيها املمولني الدوليني 
واإلقليميني أمواال طائلة. وتهدف هذه املبادرات إىل اإلجهاز عىل خيار املقاومة االجتامعية 
والحيلولة دون تحوله إىل مرشوع شعبي بديل يقطع مع الخط "الرشعوي" السائد الذي 
يتميز بثنائية الحكم واالحتجاج من داخل نفس املنظومة.  رغم كل الخيبات و الخيانات، 
ورغم إعادة ترتيب وتشكيل نظام الحكم فإن املسار الثوري مل ينتهي ومل يتوقف، فهو 
بني مد وجزر، تقلصت فاعليته لكنه مزال يتنفس، فاالحتجاجات مل تتوقف والتحركات 
االجتامعية مل تخمد، والبحث عن أطر سياسية جدية تعرب عنه مزال متواصال، و األمل يف 

النرص مزال قامئا.

في ذكرى 17 ديسمبر
الحراك االجتماعي روح الثورة وإرادة إخماده ستنكسر

عالء شلبي)*(
ال توفر الحكومات العربية جهداً من أجل التحلل من 
التزاماتها بالحقوق االقتصادية واالجتامعية بالرغم من 
انطالق  منذ  املنطقة  شهدتها  التي  الهائلة  التطورات 
للقول  مستمرة  املراوغة  تزال  فال  جانفي«،   14« ثورة 
املوارد  توافر  بدون  إدراكها  ميكن  ال  حاجات  بأنها 
الكافية وعىل نحو متدرج، بينام الحقوق هي ما تتوافر 

إمكانية تلبيتها وضامن التمتع بها وحاميتها.
وال تعدو هذه املراوغة سوى نوعا من املحاولة للتنصل 
من مسئوليات هي بطبيعتها أساسية ال ميكن لإلنسان 
البلدان  عىل  املراوغة  تقترص  وال  بدونها،  العيش 
بلدان  إىل  أيضاً  متتد  بل  الدخل،  ومنخفضة  متوسطة 
الطابع  عىل  اقتصادياتها  تتأسس  تزال  ال  التي  الوفرة 

الريعي وتفتقد للعدالة يف توزيع العوائد واألعباء.
العربية  واملطلبية  االجتامعية  الحركات  عربت  لقد 
بجالء عن فشل هذه املراوغة بأشكال مختلفة، وفندت 
حجج وذرائع الحكومات باالستناد عىل االلتزام القانوين 
القاطع بـ«ضامن املساواة ونبذ التمييز«، وهو جهد ال 

يستدعي توفري املوارد.
الحد  تلبية  يف  للتدرج  الحاجة  أن  عىل  أكدت  كام 
بالطبيعة  يقود  األساسية  الحقوق  بهذه  للتمتع  األدىن 
الحقوق  لتلبية هذه  املتاحة  املوارد  االستفادة من  إىل 
تنموية  خخطة  ووفق  ممكن  زمني  مدى  أقرص  يف 
وبرنامج عمل يستند عىل معايري ثالثة، أولها »العدالة 
يف  الشامل  مبفهومها  »املشاركة«  وثانيها  واإلنصاف«، 
أن  وثالثها  والتنموية،  والترشيعية  السياسية  الجوانب 
يكون »اإلنسان« لكونه إنساناً هو غاية خطط التنمية 

الوطنية كام هو يف ذاته أداة تحقيق هذه الخطة.
ومؤخراً انتهت إرادة املجتمع الدويل يف الخطة العاملية 
يف  املبادئ  هذه  ترسيخ  إىل   2030 املستدامة  للتنمية 
منت الخطة ومنطلقاتها وأهدافها، كام اتجهت الجمعية 
بعنوان  تكميلية  تنموية  اسرتاتيجية  لتبني  العامة 
االعتبارات  تلبي  والتي  للفقراء«  القانوين  »التمكني 
الجميع عىل  القانون يف خدمة  يعمل  ليك  واملقومات 

نحو يضمن حامية حقوق الفئات األضعف من خالل 
ركائز أربعة رئيسية: 

أوالها ضامن الوصول للعدالة، 
الفئات  لهذه  املتاحة  امللكية  حقوق  حامية  وثانيتها 

األقل حظاً، 
وثالثتها حامية حقوق العمل

ورابعتها حقوق مامرسة األعامل التجارية 
ومن نافلة القول أن العائق األسايس يف مواجهة قدرة 
املجتمعات العربية عىل إصالح االختالالت النابعة عن 
والعملية  الترشيعية  بالقيود  يرتبط  الحكومات  تسلط 
عىل حقوق التنظيم وما يتصل بها من حريات االجتامع 
والتعبري، فرغم ما شهدته املنطقة من متغريات هائلة، 
يف  نهجها  تواصل  تزال  ال  العربية  الحكومات  أن  إال 
الحيلولة دون نشوء تنظيامت اجتامعية مؤثرة أو تطور 
التنظيامت القامئة فعلياً، سواء اتصل ذلك بالنقابات أو 

بعموم مؤسسات املجتمع املدين.
تكون  أن  عىل  العربية  الحكومات  تحرص  وبينام 
عىل  مقترصة  االجتامعية  لالستحقاقات  مواجهتها 
التفاعل مع املواطنني يف صيغة أفراد، وليس يف صيغة 
جامعات أو تشكيالت عىل نحو يحول دون متكينها من 
التأثري يف السياسات العامة والتوجهات الترشيعية، فإن 
املجتمع املدين بعموم روافده يجب أن يحرص عىل أن 
يعرب عن حركات جامعة تتجاوز االحتقان واالنقسامات 
املقبولة،  غري  واالنحيازات  األيديولوجية  الطبيعة  ذات 
حتى يتمكن من التعبري الصادق واإليجايب عن هموم 
القدرة  تكويناته، وضامن  املجتمع مبختلف  وتطلعات 
يف التأثري عىل التوجهات االقتصادية وآثارها االجتامعية. 
من  الحر  املدين  املجتمع  عىل  يقوم  األهم  الرهان  إن 
قدرته  يعزز  ومبا  الحميدة،  غري  املؤثرات  مختلف 
يشكل  نحو  مجتمعاته، وعىل  قضايا  مع  التفاعل  عىل 
ومنع  الجامعة،  األهداف  لتحقيق  األساسية  الضامنة 
مختلف  سلوك  يطبع  بات  الذي  االنفالت  تداعيات 
تونس  ولنا يف  العربية،  البلدان  السياسيني يف  الفاعلني 

العربة.
)*(األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان         

الحقوق االقتصادية واالجتماعية.. 
ولنا في تونس العبرة

في رهانات الّسياسات االقتصادّية
لحكومات الّثورة

مل يعد يخفى عىل أحد أّن الحكومات املتعاقبة التي أوصلتها 
انتخابات قُّدت عىل مقاس بعض األحزاب كانت حكومات 
ثورة  شعارات  مع  كليّا  االقتصاديّة  برامجها  تتعارض  ميينيّة 
االقتصاديّة  الّسياسات  التي مترّدت عىل  17 ديسمرب 2010 
اقتصادي  تصّور  أجل  من  عيل  بن  لنظام  واالجتامعيّة 
واالرتهان  املتوّحشة  اللرّباليّة  مع  يقطع  بديل  واجتامعي 
إىل صندوق الّنقد الّدويل وإىل مافيّات املال واألعامل ولكّن 
لشعارات  تنّكرت  تالها من حكومات  الرّتويكا وما  حكومة 
إنتاج  إعادة  يف  وانخرطت  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  الثّورة 
الّشغل  مواطن  توفري  يف  أمال  اللّيربايل  االقتصادي  الّنموذج 
واالستجابة ملطالب آالف الّشباب املعطّلني عن العمل، وهي 
ال  ليربايل  اقتصاد  ظّل  يف  تحقيقها  يستحيل  أماين  لعمري 
يعرف إاّل امتصاص خريات الّشعوب وتفقريها ونهب ثرواتها.

إّن حكومات ما بعد الثّورة مل تتّعظ من أخطاء املايض ومل 
إمالءات  وراء  انساقت  بل  مبطالبها  وال  بالثّورة  ابدا  تؤمن 
توّجهات  وهي  العاملي  املال  ورأس  الّدويل  الّنقد  صندوق 
عديد  غلق  أمام  البالد  يف  االقتصاديّة  األزمة  عّمقت 
أوساط  يف  البطالة  وتفيّش  أبوابها  االقتصاديّة  املؤّسسات 
واملفسدين  الفساد  وإمساك  للّدينار  حاّد  وهبوط  الّشباب 
الّدولة وتنامي االقتصاد املوازي الذي أصبح يحتّل  مبفاصل 
قرابة %50 من االقتصاد الوطني فأصبحت البالد عىل قاب 

قوسني أو أدىن من اإلفالس.
يتزامن كّل ذلك مع تزايد مخاطر اإلرهاب والتّطرّف وهي 
واالجتامعيّة  االقتصاديّة  األزمة  تعميق  يف  ساهمت  آفات 
ماّم دفع عديد القطاعات اإلنتاجيّة إىل االحتجاج أمام تآكل 
واضح للطّبقة الوسطى التي كانت عىل الّدوام صاّمم أمان 

البالد.
فكيف ميكن تجاوز هذا الوضع االقتصادي املتأزّم؟

-1 املستوى الّسيايس: رضورة اإلرساع بترشيك فئات الّشعب 
املجالس  بانتخابات  الترّسيع  عرب  وذلك  القرار  صناعة  يف 
من  معيّنة  نسبة  الجهات  تعطي  التي  والجهويّة  املحليّة 
الوطني  الّشأن  إدارة  يف  التّدّخل  لها  تخّول  الّصالحيّات 
والجهوي واالنكباب عىل معالجة املسائل الجهويّة املتفاقمة 
وبدون ذلك يستحيل عىل الّسلطة املركزيّة إنجاز أي اخرتاق 

يف هذه املناطق.
الّصغرى  املؤّسسات  بعث  عىل  الفعيل  التّشجيع   2-
من  الّشباب  النتشال  لها  املايل  الّدعم  وتوفري  واملتوّسطة 

البطالة.
-3 تثمني الرّثوات الوطنيّة من فسفاط ونفط وإنتاج فالحي 
لخدمة  توظيفها  اتّجاه  يف  منها  البعض  وتأميم  وبحري 

االقتصاد الوطني.
حّل  خالل  من  فعليّة  زراعيّة  ثورة  إنجاز  عىل  العمل   4-
الفاّلحني والتّوّجه  التي تعيق  العقاريّة املستعصية  املشاكل 
إىل إدماج الّشباب يف تعاضديّات إنتاج قادرة عىل استقطاب 

اليد العاملة الّشبابيّة وتوفري القيمة املضافة.
الجهات  البيئيّة وإدماج منتوج  الثّقافيّة  الّسياحة  -5 تثمني 

املهّمشة يف الّدورة الّسياحيّة.
وتحرير  والرّقمي  التّكنولوجي  االقتصاد  عىل  املراهنة   6-
الّنقلة  إحداث  العلمي من  البحث  اتّجاه متكني  العقول يف 

الّنوعيّة التي تسهم يف تنمية االقتصاد الّصناعي والفالحي.
من  لتونس  يتوفّر  ملا  البديلة  بالطّاقة  االعتناء  رضورة   7-
إمكانيّات يف هذا اإلطار والعمل  عىل إحداث ثورة طاقيّة 

تجعل تونس قادرة عىل تصدير الطّاقة املتجّددة.
تعيل  وتربويّة  ثقافيّة  ثورة  إنجاز  مع  ذلك  كّل  يتزامن   8-
من شأن العمل وتعيد للمعرفة والعلم قدسيّتهام لتساهم 
الوطني  االقتصاد  تنمية  يف  الرّتبويّة  و  الثّقافيّة  الّصناعة 
وتصبح تونس قادرة عىل تصدير االبداعات العلميّة والفنيّة.

اللّيربايل  االقتصاد  مع  االشتباك  فّض  وبفضل  فقط  بهذا 
تونس  تستطيع  الغربيّة  الّرأسامليّة  والّدوائر  املتوّحش 
الثّقايف  مخزونها  وبتثمني  الّذاتيّة  قدراتها  عىل  باالعتامد 

واالقتصادي والقيمي دفع البالد نحو الّنامء والتّقّدم.
عطيّة عثموين الّناطق الرّسمي لثورة 17 ديسمرب 2010

بقلم سامي بن غازي  
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األجندة المدنية 

حماية حقوق اإلنسان 
ومكافحة اإلرهاب، 

وهُم التضارب  
نوفمرب   26 والسبت   25 الجمعة  يوم  انعقدت 
2016 بنزل طاالسو بقمرت ندوة دولية بعنوان 
»حامية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب: وهم 
التضارب ‘. وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل 
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وشبكة دستورنا 
التضارب بني حقوق اإلنسان  من أجل إظهار أن 
له  وجود  ال  وهم  مجرد  هو  اإلرهاب  ومكافحة 

عىل أرض الواقع.
لعل الالفت للنظر يف الندوة وجود أطراف متنوعة 
نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفري الفرنيس 
واملحامني  القضاة  وعديد  بتونس  األملاين  والسفري 
واإلعالميني  والحقوقيني  القانون  يف  والخرباء 
يف  ساهم  مام  املدين.  املجتمع  منظامت  وممثيل 
واختالف  اآلراء  تعدد  ويف  الندوة  محتوى  إثراء 
الحضور عىل رضورة ضامن  أجمع  وقد  املواقف، 

حقوق اإلنسان ووجوب مكافحة اإلرهاب.
وأكد السيد جامل مسلم رئيس الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، خالل هذا اللقاء،  أنه 
عىل املجتمع املدين التمسك بالحريات التي بدأنا 
نتمتع بها وندافع عنها دون تراجع عنها، بل يجب 

املواصلة حتى النهاية ».
املدير  بوكدوس،  فاهم  السيد  أكد  جهته  من 
املعارك  »أصعب  أن  الصحفيني،  لنقابة  التنفيذي 
ضد اإلرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات 
فيها  وتنعدم  الشعب  لدعم  فاقدة  تكون  ألنها 
اليوم تواجه خطر  التعبري ». ومبا أن تونس  حرية 
اإلنسان  حقوق  عىل  التعدي  يجب  فال  اإلرهاب، 
التعبري  حق  نخرس  ال  يك  الخطر  هذا  ملواجهة 
يبقى  الفطرية واملكتسبة وليك  األخرى  والحقوق 
الدعم الشعبي يف املقام األول ضد خطر اإلرهاب.

من هذا املنطلق، ميكن القول بأن املجتمع املدين 
هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات 
للحد من التعذيب واخرتاق القانون والتعدي عىل 
رصحت  وقد  عامة.  واإلنسان  املواطنني  حقوق 
السيدة أمنة القاليل مديرة مكتب هيومن رايتس 
يسمح  ال  اإلرهاب  »قانون  أن  بتونس  واتش 
الصحفيني  قبل  من  املعلومات  مصادر  بكشف 
عن  دافع  الذي  املدين  للمجتمع  انتصار  وهو 
هذه الضامنة »وهو ما يبني سعي املجتمع املدين 
يقوم  دميقراطي  مجتمع  وبناء  والتغيري  لإلصالح 
عىل االحرتام واملساواة أمام القانون لجميع البرش.

يجعل  اإلنسان  حقوق  »احرتام  بأن  رصحت  كام 
اإلرهابيني  محاربة  نحو  مجهوداتها  توجه  الدولة 
مالحقة  يف  جهودها  تشتيت  عوض  الحقيقيني 

حريات الرأي والتعبري والضمري وغريها«.
املجتمع  أن  عىل  بالتأكيد  الندوة  اختتام  تم  وقد 
املدين يلعب دورا أساسيا داخل الدولة املدنية وأنه 
اإلنسان  بحقوق  األمر  تعلق  ما  إذا  التحرك  عليه 
اإلرهاب  عىل  الحرب  سياق  يف  حاميتها  لضامن 

حسب السيدة جنان اإلمام الخبرية يف القانون.
بقلم عبد املجيد الجبايل

األجندة المدنية 
19 ديسمرب 2016

عرض لفيلم »السلحفاة الحمراء«
دورة  إطار  يف  الفرنيس،  املعهد  تونس، 
»Grand Écran au Petit Carnot  »يقرتح 
الرسوم  فيلم  تونس عرض  الفرنيس يف  املعهد 
الحمراء« ملايكل دودوك  املتحركة »السلحفاة 
دو ويت Michael Dudok de Wit، وذلك 
يوم اإلثنني 19 ديسمرب عىل الساعة السادسة 

والنصف مساء.
التذاكر قبل  املعلوم: 5 دينارات )يُفتح شباك 

30 دقيقة من بداية العرض(
موجز:

عىل  سفينة  حطام  من  ناج  قّصة  خالل  من 
جزيرة إستوائية تسكنها السالحف والسلطعون 
املراحل  الحمراء  السلحفاة  تروي  والعصافري، 

الكربى يف حياة اإلنسان.
الخاّصة نظرات مميزة )مهرجان كان  الجائزة 

)2016
لإلتصال: 71105200

 

29 ديسمرب 2016

يوم الفيلم القصير التونسي 
بقابس

الجامعة  تترشف  باريس،  نهج   21 تونس، 
لحضور  بدعوتكم  السينام  لنوادي  التونسية 
املؤمتر الصحفي التي نظََّمته بخصوص الدورة 
القصري  الفيلم  »يوم  مهرجان  من  الرابعة 

التونيس« يف ڨابس.
ftcc.bureaufederal@gmail. لالتصال:  

com / 71 348 435
 

23 ديسمرب 2016

كوني جميلة وال تتكلمي!
دورة  اختتام  يف  الفرنيس،  املعهد  تونس، 
صة لكبار املمثالت  »نعيش سويّا« 2016 املخصَّ
الفرنسيات، يترشّف املعهد الفرنيس بدعوتكم 
لحضور آخر عرض/نقاش حول الوثائقي »كوين 
Del- سايريغ  لدلفني  تتكلمي«  ال  و   مميلة 
phine Seyrig ، يوم الجمعة 23 ديسمرب عىل 

الساعة الثانية مساًء.
ييل الفيلم نقاش يُنشطُه عبد الرزاق صيّادي

موجز:
تُفيض 24 ممثلة إىل ديلفني سايريغ بأدوارهّن 
يف مجال السينام وحقيقة أن يُطلب منهّن أن 

يُكّن جميالن وال يتكلّمن.
 لإلتصال: 71 105 200

1819

لقاء بين نائب رئيس البنك الدولي والمجتمع المدني التونسي: 
الجمعيات الشبابية في المساءلة االجتماعية" "دور 

نظمت جمعيتي يوم األربعاء 30 نوفمرب 2016، بالرشاكة مع الشبكة 
األورومتوسطية لحقوق اإلنسان، لقاء بني بعض مكونات املجتمع املدين 
»دور  حول  اللقاء  هذا  ومتحور  الدويل،  البنك  رئيس  ونائب  التونيس 

الجمعيات الشبابية يف املساءلة االجتامعية«.
وقام هذا اللقاء عىل منهج التشاور والتبادل، وهو يهدف إىل مواصلة 
املناقشات مع املجتمع املدين والتحاور مع منظامته العاملة عىل الشباب 
يف تونس من أجل تحديد مجاالت التعاون واالجراءات امللموسة التي 

يتم اتخاذها لتنفيذ برنامج التنمية. 
منظامت  مختلف  بني  التجارب  لتبادل  فرصة  الحدث  هذا  ومثّل 
يف  الشبابية  الجمعيات  دور  حول  النقاش  حلقة  أثناء  املدين  املجتمع 
املساءلة االجتامعية« التي أدارتها السيدة نور الكعبي املديرة التنفيذية 

لجمعيتي.
األورومتوسطية  الشبكة  عن  الربيعي  ليليا  السيدة  النقاش  افتتحت 
لحقوق اإلنسان،مقدمة ملحة عن واقع املجتمع املدين ودور الجمعيات 
الشبابية. تلتها مداخلة السيدة سلمى نقرة عن منظمة اليونسكو التي 
أكدت بدورها عىل الحاجة إىل التنسيق بني الجمعيات الشبابية التي 
 .NETMED لشباب واإلقليمية  الوطنية  املنصة  وأساس  متثل رضورة 
ويف مداخلتها تطرقت السيدة شيامء بوهالل عن منظمة البوصلة إىل 

طريقة عمل املنظمة مركزة عىل تحديات النفاذ إىل املعلومة يف تونس. 
أما السيد مهاب القروي عن منظمة أنا يقظ، فقد تحدث عن تحديات 
املساءلة يف تونس فضال عن دور املجتمع املدين يف غرس ثقافة جديدة 
الثقة. ومن  تقوم عىل  والدولة  املواطنني  بني  ويف خلق عالقة جديدة 
جهته، قدم السيد أمري الصفاقيس عن منتدى الشباب التونيس مرشوع 

منصة محورها املساءلة االجتامعية.
واختتمت املداخالت مع السيد حافظ غانم عن البنك الدويل الذي أكّد 
عىل االلتزام املواطني وأهمية دور الشباب يف برنامج البنك الدويل. هذا 
وقّدم أشغال البنك الدويل يف مجاالت التعليم وإدماج املجتمع املدين 
بهدف إدماج الشباب. كام أفاد أّن هذا التمنهج ال بد أن يتحقق من 
خالل رشاكة بني املجتمع الدويل والدولة واملستثمرين الخواص والوسط 

الريفي.
منظامت  ممثيل  قبل  من  ملموسة  وتوصيات  بنقاش  اللقاء  وانتهى 
مشاغل  االعتبار  بعني  األخذ  من  بد  ال  إذ  الحارضين.  املدين  املجتمع 
الجمعيات التي من شأنها أن تدفع نحو تحديد األولويات والتوجهات 

يف الربامج التنمية املستقبلية.
بقلم آمنة إيدبيشو
ترجمة منى امصدق

بالعنف  املحيطني  والصمت  للالمباالة  حد  وضع 

شعار  هو  هذا  والفتيات.  النساء  عىل  املسلَّط 

جميع املبادرات التي انعقدت خالل الـ "16 يوما 

أو  تسكتش"  ما  "يزي  بينها  ومن  النشاط"،  من 

الحملة التوعوية من أجل قانون فّعال ضد العنف 

املوّجه ضد املرأة. 

انطلقت الـ "16 يوما من النشاط ملناهضة العنف 

ضد املرأة" يف 25 نوفمرب وهو اليوم العاملي للقضاء 

املرأة، يقع إحياؤها سنويا. ولَها  العنف ضد  عىل 

أهداف متعددة منها القيام بجرد لوضعية النساء 

القرار ضد  وصانعي  الجمهور  وتحسيس  البلد  يف 

أي شكل من أشكال العنف ضد املرأة سواء كان 

املواضيع  وتُعترب  جنسيا.  أو  معنويا  أو  جسديا 

املتعددة لألشغال التي تنجزها املنظامت املشارِكة 

يف هذه التعبئة يف مجملها صافرة إنذار من جهة 

ووسيلة للتحسيس والدفاع من جهة أخرى. 

برنامج يرُّشك الجمعيات واملؤسسات العمومية

من  يوما   16 الـ  َشِهد  املتحدة،  االمم  من  بدعم 

النشاط نشأة مبادرات ملهمة.

التونسية  للمرأة  الوطني  االتحاد  نظّمها  حملة 

مؤسسات  عّدة  تستهدف  تحسيسية  وأشغال 

والهيئة التعليمية )تالميذ وأولياء وموظفون( من 

أجل السجينات يف سجن النساء مبنوبة.

بالتحرش  للتحسيس  إعالنية  ومضة  بث  وقع 

من  تحسيسية  قصرية  أفالم  جانب  إىل  الجنيس 

إنتاج االمم املتحدة وقع عرضها يف الجهات.

بالتعاون مع رابطة املحاميات  وقع تنظيم حملة 

للتعريف باتفاقية اسطنبول: وهي معاهدة دولية 

العنف  مبكافحة  الدولة  التزام  ضامن  بإمكانها 

املسلَّط ضد املرأة.

أشغال  انجاز  تم  األحداث،  هذه  جانب  إىل 

عديدة: لقاءات/نقاشات وتكوين للصحفيني حول 

كيفية معالجة هذا املوضوع ونرش نتائج جديدة 

حول  نقاش  حلقات  ذلك  من  وأبعد  لدراسات 

صمت الضحايا وحول االنتحار مع تحاليل قانونية 

واجتامعية ونفسية وشهادات من طرف نساء كن 

ضحايا العنف.

ضرورية  تزال  ال  النشاط  من  يوما   16
وفقا لألرقام

وللتذكري  هذا،  يومنا  حتى  أساسية  التعبئة  تبقى 

فقد قام الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي 

بتحقيق يف 2010 كشف أن %50 من النساء الاليت 

وقع التحقيق معهّن )والاليت ترتاوح أعامرهّن بني 

جسدي  عنف  ضحايا  كانت  سنة(  وال64  الـ18 

)%31( ونفيس )%28( وجنيس )%15( واقتصادي 

)%7( مرة عىل األقل يف حياتهّن.

يبحث حول  بحثا  " CREDIF" مؤخرا  وأنجزت  

العنف يف الفضاء العام، ومن جملة النساء الاليت 

تعرّضن  أنهّن   53.5% أكدت   استجوابهّن  وقع 

الفضاء  يف  العنف  أشكال  من  االقل  عىل  لشكل 

العمومي. 

عة الحلول المتوقَّ
املدين  املجتمع  منظامت  مجهودات  أّن  يبدو 

تتجدد  أوال،  مفعولها.  تعطي  بدأت  املتكررة 

ال16 يوما من النشاط كل سنة وهو ما يُثبت أن 

موضوع "النوع" ال يزال يف القلوب واملشاغل. 

ضد  قانون  مرشوع  طرح  تّم  أخرى،  جهة  من 

العنف املسلّط ضد املرأة يربز هذا التقدم امللحوظ 

الشرتاك املؤسسات العمومية يف العمل عىل هذه 

القضية فقط، بل يحّول هذا املوضوع اىل مستوى 

الرأي العام وبذلك يلمس أكرث عدد ممكن.

بقلم إمييليان مينري

ترجمة سحر بالحاج حسني

16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة
التعبئة السنوية للمجتمع المدني

لمناهضة العنف ضد المرأة

يف إطار الحملة الدولية 16 يوما من النشاط ملناهضة 
تاريخ  نوفمرب   25 من  تتنظم  التي  النساء  ضد  العنف 
اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء إىل غاية يوم 
10 ديسمرب اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، نظم الشباب 
من برنامج تعزيز القدرات »جيل املستقبل« املنفذ  من 
قبل مؤسسة فريدريش ايربت تونس باالشرتاك مع مركز 
املرأة  حول  واإلعالم  والتوثيق  والدراسات  البحوث 
والجمعية الدولية لطالب العلوم االقتصادية و التجارية 
مؤمترا بعنوان »ما تسكتش، ماكش وحدك« وحملة ضد 
تونس  يف  العمومية  النقل  وسائل  يف  الجنيس  التحرش 

وذلك يوم 26 نوفمرب 2016 بنزل أفريقيا بتونس.
بعد التعريف مبنظمي املؤمتر قام رياض الدزيري، عضو 

برنامج »جيل املستقبل« بتقديم الحملة عىل أنها مبادرة مجموعة من 
الشباب املتطوعني، تهدف إىل املساهمة يف القضاء عىل ظاهرة التحرش 

الجنيس يف وسائل النقل العمومية. 

تنقسم املبادرة إىل ثالث مراحل: 
املرحلة املعلوماتية وهي مرحلة سرب اآلراء التي تهدف إىل التوصل إىل 
بنيت  اساسها  عىل  والتي  التونيس  املجتمع  واقع  تعكس  رمزية  ارقام 

اسرتاتيجية الحملة.
وقد لقيت املبادرة تجاوبا كبريا، ففي ظرف شهر تلقوا أكرث من 2400 
اجابة عىل االستبيان )%67( من تونس الكربى، %67 منهم اناث و33% 

ذكور.
التي أجابت أنها شهدت حالة تحرش  وقد افادت %69.4 من العينة 
جنيس يف وسائل النقل العمومية وأن %70.1 مل تكن لهم أي ردة فعل.

النقل  وسائل  يف  جنيس  لتحرش  العينة  نفس  من   63.1% وتعرض 
العمومية، %40.9 مل تكن لهم أي ردة فعل و%2.2 فقط بلغو السلط 

االمنية.
كام بني سرب اآلراء بنسب عالية ومتقاربة أن األطراف الفعالة ملكافحة 
 )56.1%( األمنية  األجهزة   ،)57.4%( املواطن  هي  الظاهرة  هذه 

واملجتمع املدين )53.4%(.
املرحلة التي تليها هي املرحلة التوعوية. ارتكازا عىل نتائج سرب اآلراء، 
كأفراد ممثلني للمجتمع املدين، سينضم أصحاب هذه املبادرة حمالت 

توعوية يف الجامعات ويف محطات وسائل النقل العمومية
املرحلة الثالثة هي اخرتاع وتطوير تطبيق عىل الهاتف الجوال لإلدانة 
النقل  وسائل  تحرش جنيس يف  وقوع  حال  األمنية يف  األجهزة  وتبليغ 
العمومية. فقد وصلت نسبة التجاوب مع الفكرة يف سرب اآلراء اىل 88% 

أي 2138 من أصل 2429 و203 اقرتاحا.
ha- ›سسيتم تطوير هذا التطبيق خالل مسابقة تكنولوجية عىل شكل ‹›
katon« يف أوائل شهر فيفري لسنة 2017، حيث سيشارك يف املسابقة 

هواة وطلبة.
ركز الجزء الثاين للمؤمتر عىل الحلول؛ ففي شكل حلقات عمل دورية، 
قام الحارضون بالتعاون مع امليرسين بصياغة حلول ومقرتحات حول:

ظاهرة  عىل  القضاء  يف  الحكومية  والهياكل  األجهزة األمنية  دور   1-
التحرش الجنيس

-2 دور املجتمع املدين يف القضاء عىل ظاهرة التحرش الجنيس
-3 توظيف التكنولوجيا يف خدمة املجتمع املدين

وقد تم إختام املؤمتربالتأكيد عىل أن املجتمع املدين يلعب دورا أساسيا 
يف التوعية واقرتاح الحلول والتعاون مع األجهزة الحكومية. 

بقلم أمرية القابيس

ما تسكتش

http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda


الخميس  15 ديسمرب  2016 -  العدد 4الخميس  15 ديسمرب  2016 -  العدد 4

الجريدة املدنيةالجريدة املدنية 2021

الحكومة توجهت إىل الشباب بالقول »ايجا للحوار«، فكان رد 
الثالثة »ايجا أنت«. وهي مبادرة حوارية تهدف إىل  املنظامت 
للحديث  الجمهورية  واليات  كافة  من  للشباب  الفرصة  إتاحة 
يف  دورهم  تفعل  وحلول  مقرتحاٍت  وتوفري  مشاغلهم  عن 
املجتمع وذلك من خالل املشاركة يف جلسات حوار ستنظم يف 

كافة مناطق البالد ويف مختلف املؤسسات الحاضنة للشباب.

 وقد قامت املنظامت بدوراٍت تكوينية يف مهارات التيسري يف 
عديد الواليات لتوفري أكرب عدد ممكن من الجلسات الحوارية 
والدعوة مفتوحة إىل كافة الشباب دون تصنيف.  كام سيختتم 

الحوار باملؤمتر الحقيقي للشباب نهاية ديسمرب 2016.
/https://ijaenti.tn/platform :ملزيد من املعلومات

بقلم عبداملجيد الجبايل 

إيجا إنت: حملة تمرد ضد اإلنتهازية والتهميش
شباب  جمع  للشباب  وطني  لحوار  تنظيمها  عن  التونسية  الحكومة  أعلنت 
الواليات من الجنسني وعىل اختالف خلفياتهم، إذ قاموا بالتعبري عن مشاغلهم 
الشباب  من  الكثري  ولكن  والقرار.  السلطة  أصحاب  إىل  اصواتهم  وإيصال 
سياسة  اعتربوه  ملا  رفضهم  ويف  ترشيكهم،  يقع  مل  أنه  يعتربون  وفعاليتهم 
استنكرت  حيث  ومربر  عفوي  فعل  كرد  إنت«  »ايجا  مبادرة  أعلنوا  تهميش 
أن  اعتربوا  الذين  تونس  وراج  عني  رغامً  وفني  يقظ   أنا  منظامت، وهي   3
أدىن  إىل  وافتقرت  الجانب  أحادية  كانت  الوطني   الحوار  تسيري  »منهجية 

مقومات التشاركية واالنفتاح عىل الشباب«.

الخرائط المواطنية: 
برنامج  دعم  من  مرشوع  هي  املواطنية  الخرائط 
 ،Soyons Actifs/Actives »لنكن فاعلني وفاعالت«
عمل عليه كل من فدرالية التونسيني من أجل مواطنة 
مع  بالرشاكة   ،AltercartoوألرتكاتوFTCR الضفتني 
وهو   .Rosa Luxemburgلوكسمربغ روزا  منظمة 
الخرائط حول  برنامج يهدف إىل تقديم سلسلة من 

مواضيع مختلفة، منذ شهر ماي إىل شهر ديسمرب.
مواضيع  إىل خمسة  التطرق  املرشوع  تم خالل هذا 
واملاء  العضوي  والتضامن  االجتامعي  الضامن  وهي: 
و«النساء والسياسة يف تونس«، تونس أرض الهجرة، 
دور االقتصاد االجتامعي والتعاضد يف مجابهة الفقر. 
يتم  أيام،  عدة  أو خالل  واحد  يوم  يف  مرة،  كل  ويف 
تحليل  خالل  من  وبعمق،  بتفصيل  املوضوع  تناول 
األرقام، وورشات التفكري، من أجل االنتهاء إىل ردود 

وإىل نقاش. 
املعنيون  األشخاص  النقاشات  هذه  يف  ويحرض 
أسئلة  عىل  بانفتاح  ويجيبون  املطروح  باملوضوع 
اللقاءات  هذه  جانب  وإىل  الحارضين.  املواطنني 
ورشات  أيضا  جرت  املوضوع،  حسب  تنظم  التي 
رسم  أداة  عىل  والتكوين  للتعريف  تطبيقية 
الختامية  الدورة  عقد  وسيتم  اإلحصائية.  الخرائط 
لتقييم  فرصة  وستكون  ديسمرب   15 الخميس  اليوم 
التوصيات  لجمع  وكذلك  والورشات،  االجتامعات 
سيتم  التي  واملواضيع  االسرتاتيجيات  واسترشاف 

طرحها يف اللقاءات املقبلة.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن مرشوع الخرائط املواطنية 
املدن  يف  الجامعات  عىل  االنفتاح  نحو  يسعى 

والجهات.
بقلم إمييليان مينري
ترجمة منى امصدق

الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  نظمت 
الرشاكة  مبادرة  مع  بالرشاكة  االقتصادي 
بعنوان  ندوة  أوسطية  الرشق  األمريكية 
املعلومة  إىل  والنفاذ  املفتوحة  »الحكومة 
بنزل   ،2016 نوفمرب   24 يوم  وذلك  بتونس« 
وتندرج  بالعاصمة.  توليب-املشتل  قولدن 
منظمة  بني  التعاون  إطار  يف  الندوة  هذه 
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
النهوض  إىل  والسعي  التونسية  والحكومة 
وتهدف  اإلصالحات.  وتعزيز  العام  بالقطاع 
العمل  مخطط  تقديم  إىل  الندوة  هذه 
املفتوحة«  الحكومة  »رشاكة  الثاين  الوطني 

.’’Open GovernmentPartnership’’
الصيغة  تقديم  من  الحدث  هذا  مّكن  ولقد 
الثانية لخطة العمل الوطنية لرشاكة الحكومة 
املفتوحة من قبل السيدة ريم القرناوي ممثلة 
ويعد  والحوكمة.  العمومية  الوظيفة  وزارة 
 1104 عن  منبثقا  التزاما   15 املخطط  هذا 
معيار   20 حسب  تصفيتهم  وقعت  مقرتحا 
من  املفتوحة  الحكومة  رشاكة  ضمن  اختيار 
الشفافية واملشاركة  أساسا معيار  نذكر  بينها 

املواطنية. 
Tho-  يفيف مداخلته، بني السيد توماس روجيه

mas Roger أن تجربة مدينة باريس خّصت 
العميل  املخطط  يف  األطفال  وحتى  الشباب 

لهذه الرشاكة. 
بتونس  السابقة  التجربة  تقاسم  خالل  ومن 
السيد  افتتح  املدين،  واملجتمع  الحكومة  بني 
مجتمع  النقاش حول  الجرموين  الحميد  عبد 

Thetuni- « التونيس  االلكرتونية   للحكومة 
مبشاركة  نّوه  كام   .» sian e.Gov Society
من  الثانية  الصيغة  وضع  يف  املدين  املجتمع 
املفتوحة،  الحكومة  لرشاكة  العمل  خطة 
مبتابعة من رياض الجزيري من مركز الكواكبي 
الذي أضاف أنه بالرتكيز عىل الشباب، سيكون 
تنفيذ خطة العمل لرشاكة الحكومة املفتوحة 

أسهل.
من جهة أخرى، تناولت الندوة مسألة النفاذ 
املعلومة كقانون جديد يف تونس. حيث  إىل 
عدد  األسايس  القانون  عىل  تونس  صادقت 
 2016 مارس   24 يف  املؤرخ   2016 لسنة   22
املتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة، وكانت 
الشفافية واملساءلة يف  خطة أساسية لضامن 

القطاع العام. 

قدم  العمل،  لخطة  فعال  تطبيق  ولضامن 
وزارة  ممثل  السالمي  خالد  السيد  من  كل 
الوظيفة العمومية والحوكمة والسيدة مرييام 
عالّم رئيسة برنامج رشاكة الحكومة املفتوحة 
مرشوع  األوسط،  والرشق  إفريقيا  شامل  يف 
مخطط  يتضمن  الذي  املعلومة  إىل  النفاذ 
العمومية  اإلدارة  إعداد  أجل  من  تكوين 

لتطبيق القانون.
مقرتن  بنقاش  املداخالت  حلقة  وانتهت 
الوزارات،  ممثيل  من  ملموسة  بتوصيات 
ونائب  الفرنسية،  العدل  وزارة  ومستشار 
املدير العام لوكالة تبسيط اإلجراءات اإلدارية 

ببلجيكيا.
بقلم أمرية القابيس
ترجمة محمد امصدق

االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  نظم 
بقاعة   2016 أكتوبر   26 األربعاء  يوم  واالجتامعية 
سينام أفريكا يف تونس العاصمة ندوة صحفية لإلعالن 
والدراسات  للبحوث  التونيس  »املركز  تأسيس  عن 
حول اإلرهاب« ولتقديم أوىل الدراسات التي صدرت 
عن املركز تحت عنوان: اإلرهاب يف تونس من خالل 

امللفات القضائية. 
إيجاد  رضورة  إىل  املركز  هذا  تأسيس  فكرة  تعود 
العام   من  فضاء يتناول ظاهرة اإلرهاب يف بعدها 
خالل الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث 
عىل  الظاهرة  لهذه  والفكرية  النظرية  األبعاد  يف 
الصعيد الوطني واإلقليمي )الرشق األوسط و إفريقيا 
ناحية  من  يهتّم  و  ناحية،  من  والعاملي  الشاملية( 
التونيس«  اإلرهايب  »النموذج  عىل  بالرتكيز  أخرى 
هذه  وتفيش  تسارع  وديناميكيات  دواعيه  وتحليل 
الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمرب14 جانفي انطالقا من 
االغتيال  بعمليات  مرورا  و  بسليانة  الروحية  عملية 
السيطرة عىل مواقع  السيايس ووصوال إىل محاوالت 

من الرتاب التونيس.

أهداف المركز :
واملتوسط  القصري  املدى  عىل  املركز  أهداف  تتفاوت 

والبعيد وتتوزع كاآليت: 
الشخصية  روابط  كشف  القصري:  املستوى  عىل 
اإلرهابية التونسية وانتامءاتها ومتابعة تطور الظواهر 

اإلرهابية يف تونس وكيفية متركزها بالرتاب التونيس
املرور  نحو  التحوالت  رصد  املتوسط:  املستوى  عىل 
الظاهرة  ومحارصة   اإلرهابية  العمليات  لتنفيذ 
الحد  بهدف  تفكيكها  آليات  من  والتمكن  اإلرهابية 

من آثارها
وقاعدة  معلومات  بنك  تكوين  البعيد:  املستوى  عىل 
من  الظاهرة  لهذه  الدارسني  ذمة  عىل  توضع  بيانات 
أفراد ومؤسسات و املساهمة يف نرش مقاومة اإلرهاب 
عن  رضرها  وجرب  الظاهرة  ملعالجة  الحلول  واقرتاح 

طريق ما سينرش من كتب ودراسات.
دراسة  أول  القضائية:  امللفات  خالل  من  3/اإلرهاب 

للمركز 
للبحوث  التونيس  املركز  اهتاممات  أوكد  من 
اإلرهايب  املثال  يف  البحث  اإلرهاب  حول  والدراسات 
التونيس و خصوصياته الزمانية و املكانية واألرضيات 
التي  املعطيات  من  غريها  و  وجوده  هيّأت  التي 
لذلك  العامل،  يف  اإلرهابية  األمثلة  جموع  عن  متيزه 
تحليل  كامدة  التونسية  القضائية  امللفات  اعتامد  تم 
التونسيني  اإلرهابيني  تفكري  طريقة  لتحديد  رئيسية 
واملدنية  االجتامعية  وحاالتهم  التنظيم  يف  وأسلوبهم 
املعطيات  التعليمية وغريها من  وتفاوت مستوياتهم 
واختالفاته  تونس  اإلرهايب يف  النموذج  لفهم  املصورة 

مع النموذج العاملي.

تم االعتامد يف هذه الدراسة عىل عينة من ألف متهم 
 5 جزائريني،   6 تونسية،  988 صاحب جنسية  )منهم 
من ليبيا وشخص واحد مجهول الجنسية( مع االلتزام 
األفكار  محاكمة  عىل  اعتامدا  والحياد  باملوضوعية 

واملعتقدات والتصورات الذهنية والنظرية. 
كام وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة اإلرهابية 
لالنتامء  الخارجية  املؤرشات  مختلف  التونسية 
والكنية  البيعة  منها  ونذكر  اإلرهابية  للتنظيامت 
إىل  االنضامم  وكيفية  والتسفري  السفر  وشبكات 
التونيس  الرتاب  وخارج  داخل  والتدرب  املعسكرات 
التي ميكن االطالع عليها بكتاب اإلرهاب يف تونس من 
خالل امللفات القضائية املتوفر مبقر املنتدى التونيس 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
أخريا يعترب تأسيس هذا املركز مكسبا للمجتمع املدين 
ثانيا  التونيس  التونيس أوال ولتونس  ولعموم الشعب 
االعتبار  بعني  املبادرات  مثل هذه  اخذ  مسألة  ولكن 
من قبل الدولة والحكومات املتعاقبة عىل تونس تبقى 

دامئا مطروحة.
بقلم أنس املحيمدي

المركز التونسي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب: 

مؤسسة مدنية لفهم الظاهرة والتوقي منها 

بيتي هي جمعية عرفت منذ تأسيسها يف 2011 بنضاالتها من أجل 
إعادة الكرامة للنساء ضحايا العنف واملرشدات دون مأوى، وتغيري 
يف  واملرشدات  املفقرات  النساء  وإدماج  باملرأة،  املتعلقة  القوانني 

املجتمع عىل جميع املستويات. 
مركز  أصبح  واالعداد،  الجاد  العمل  من  سنوات  أربع  وبعد  اليوم، 
5أكتوبر  يوم  تدشينه  تم  الذي  عزوز«  عيل  »سيدي  بيتي  االيواء 
املايض، جاهزا الستقبال وإيواء النساء الاليئ وجدن أنفسهن مرشدات 
الفئة بصفة كلية دون  ألي سبب من األسباب. يتكفل املركز بهذه 
أمام  أبوابه  بذلك  فيفتح  املهددات  النساء  من  صنف  ألي  إقصاء 
النساء املهمشات اقتصاديا، والنساء ضحايا العنف، والطالبات الاليت 
العازبات،  والنساء  الالجئات،  والنساء  مأوى،  إيجاد  من  تتمكن  مل 
وغريهن من النساء املهددات. وميكن أن يستقبل هذا املركز ثالثني 
حالة  الحاالت  دراسة  وتتم  هذا  األمر.  لزم  إن  أطفالهن  مع  امرأة 
الجمعية، حيث  تاريخ  األول يف  ليس  املركز  أن هذا  ويذكر  بحالة. 
بصفة  هشة،  وضعيات  يف  النساء  يستقبل  مركز  لها  كان  أن  سبق 
وقتية، وتم توفري املتابعة واملرافقة إىل أن أصبحن قادرات عىل األخذ 

بزمام األمور بأنفسهن، كام تم أيضا إعدادهن إلنجاز مشاريع خاصة 
أصبحن  أن  إىل  واقتصاديا  اجتامعيا  متكينهن  عىل  يساعدنهن  بهن 
مستقالت ومستقرات. بالنسبة ملركز سيدي عيل عزوز، ميكن أن تبلغ 
اإلحاطة  تقديم  خاللها  ويتم  السنة،  حوايل  املركز  يف  النساء  إقامة 
التدريب  يتم  كام  باألطفال،  الخاصة  والعناية  واإلرشاد،  النفسية 

والصناعات  الحرف  بعض  عىل  ورشات  يف 
وغريها  والطبخ  الحلويات  وصنع  اليدوية 
عىل  واألطفال  النساء  لفائدة  األنشطة  من 
وكامل  املركز  فريق  ويسعى  سواء.  نحو 
وضعية  تحسني  إىل  عليه  املرشف  اإلطار 
النساء الاليت يلجأن للمركز وتدعيمهن من 
أجل الحد من هشاشة وضعهن االقتصادي 
واالجتامعي وإلعادة إدماجهن يف املجتمع. 
رشع  قد  املركز،  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
النساء  من  الحاالت  بعض  استقبال  يف 

املصحوبات بأطفالهن. 
الجمعية ذات الخمس  إذا، هي تلك  بيتي 
قضية،  املرأة  حملت  والتي  سنوات، 

واملحتاجات  للمستضعفات  الدعم  لتقديم  فرصة  كل  فاستغلت 
والدفاع املستميت عن حقوقهن. فتنوعت مجاالت عملها، وان كان 
والرتبية  والتوعية  البحوث  خالل:  من  املرأة  هو  األسايس  توجهها 
الصغرى والنهوض  القروض  االنسان وتقديم  املواطنة وحقوق  عىل 
والعمل  والتكوين  والرتبية  والتغذية  اإلنجابية  والصحة  بالتشغيل 
التضامني الخريي ومساعدة املعوقني وضامن حقوق الطفل والعائلة 
التكنولوجيا  برامج  ودعم  والرتفيهية،  الثقافة  واألنشطة  واملسنني، 
الحديثة والنشاط االلكرتوين. هذه كلها مجاالت تتدخل فيها جمعية 

العرص  املواكب الحتياجات  نشاطها ونضالها  التي جمعت يف  بيتي 
بني العمل الخريي والعمل الحقوقي. حيث تناولت بالدرس الجانب 
العنف  ضد  عادلة  بترشيعات  فنادت  باملرأة  املتعلق  الترشيعي 
املسلط عىل املرأة وأخرى لفائدة النساء املغتصبات، كام مل تتهاون 
الجمعية يف التنديد بالتجاوزات التي متس من حقوق املرأة، والتي 
ضد  العنف  من  للحد  التحسيسية  الحملة  منها  نذكر 
املرأة. وخاللها، وبطريقة إبداعية فنية ساخرة، تم انتقاد 
الطرح اإلعالمي لقضية العنف املسلط عىل النساء. وتم 
اجتامعي  برنامج  فكرة  عن  مقتبس  »سكاتش«  تصوير 
»شو« يقوم عىل شخصيات »املنشط عجيب«، و«الزوجة 
السكاتش  حوار  نص  ويتميز  صبيحة«،و«زوجها«. 
بأسلوب نقدي ساخر من موقف التهميش واالستخفاف 
العنف ضد املرأة من قبل املجتمع،  الذي تالقيه قضية 
املجتمعي  الحاجز  لتجاوز  للمرأة  رصيحة  دعوة  وفيه 
املسلط  العنف  أشكال  كل  من  نفسها  وحامية  للدفاع 

عليها.
إن هذه األمثلة عىل أنشطة جمعية بيتي، إمنا هي عينة 
صغرية عن مجاالت نضالها، فالجمعية تهتم عموما بفئة 
املفقرات واملرشدات من النساء، وتقوم دامئا بدراسات سوسيولوجية 
مع  الجمعية  وتتعاون  لها.  ملجأ  وهي  الصدد،  هذا  يف  ميدانية 
جمعيات نسائية وحقوقية وطنية ودولية، تشاركها الرؤية واألهداف. 
أيضا  عينة  إمنا هي  بيتي،  أنشطة جمعية  عن  األمثلة  هذا  إن  كام 
عن نضاالت ومساهامت املشهد الجمعيايت من أجل النهوض بفئات 
الجمعيات  هذه  فأصبحت  واجتامعيا،  اقتصاديا  وهشة  مستضعفة 

مالذ وحصن هذه الفئات التي مل تجد ملجأ غري الجمعيات. 
بقلم منى امصدق

»بيتي«، ملجأ النساء دون مأوى
لو تساءلنا كيف ستكون تونس لوال املجتمع املدين؟ وكيف ستكون لوال الجمعيات 
الناشطة التي أنشأت، تحت راية حامية حقوق االنسان، من أجل إنقاذ املستضعفني 

من الهالك؟ 
لكانت اإلجابة: طبعا ال وجود لوصف دقيق ميكن أن يعرب عن حالة بالدنا دون 
نزال  ما  كل  رغم  نشاطها،  بقوة  مّيز  تونيس  التي هي مكسب  الجمعيات  هذه 
حقيقية  تغيري  قوة  اليوم  أصبح  الذي  الجمعيايت  النشاط  مجال  يف  إليه  نرنو 
وفاعلة، ساهمت يف إنقاذ فئات مجتمعية منسية ومهمشة، ليست بقليلة. النساء 
املرشدات هن إحدى هذه الفئات املهمشة التي غابت عنها سياسات ناجعة ومل 
تجد مأوى أفضل من ذاك الذي تقدمه »بيتي« وهي إحدى الجمعيات التونسية 

التي احتضنت نساء دون مأوى وحمتهم من الترشد ومن البقاء يف العراء. 
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» 17 ديسمبر« 
عنوان لمطالب لم تتحقق!! 

بقلم : ضياء تقتق                              
بوزيد  بسيدي  انطلق  التي  االحتجاجي  املسار  ميثل 

جسد  يف  دق  الذي  االسفني   2010 أواخر  شتاء  ذات 

استقاللها  من  66 سنة  بعد  تونس  الحاكم يف  النظام 

الدكتاتوريات  ألمراض  الحامل  الجسد  هذا  املزعوم. 

جمعاء والذي خرب عديد االنتفاضات، أجهز عليها كلها 

سواء بالتعذيب او بالتصفيات او بالقمع الوحيش.

متثل ذكرى 17 ديسمرب انطالقة حقيقية ملسار ثوري 

اتسم بثورة الهامش عىل املركز، اتسعت رقعته كلام ارتفع منسوب الخوف لدى جالد الشعب. 

انخرطت يف هذا املسار تدريجيا جل القوى الدميقراطية، سياسية واجتامعية، كام انخرطت فيه 

شابات وشبان، عامالت وعامل، كتعبرية عن شعب مختنق ومثخن بجراح الدكتاتور مل يعد يرى 

يف األفق أمال إال بخروج ساكني القرص .

شهدت البالد موجة طوفانية من االرضابات واملسريات طيلة شهر كامل يقابلها نظام فاسد اختار 

معالجة هناته بالبارود وكان أن ضحى النظام برأسه ليبدأ مسار االلتفاف عىل مطالب شعب 

كانت أعىل سقفا من نخبته السياسية واالجتامعية والثقافية.

لن أرسد جميع املحطات التي مرت بها تونس منذ 14 جانفي 2011 إىل اآلن... ولن أغوص يف 

تعقيدات ادارة اللعبة... وما أكرث الالعبني فيها!!

ميثل 17 ديسمرب 2010 تاريخ مسار طرح شعارا مركزيا مازال وسيظل يرتدد إىل حني تحقيقه: 

شغل - حرية - كرامة وطنية... شعار رفعه شباب ثائر معطل يعاين التمييز والتفرقة والتهميش 

وكل األمراض االجتامعية املتأتية من غياب ملناخ سيايس يكرس العدالة االجتامعية.

السياسة  الدكتاتور والبعض اآلخر رغب عن  يتمنى عودة  البعض  بعد مرور 6 سنوات، أصبح 

وأهلها وأصبح ظهور الجالدين القدامى يف كافة املنابر أمرا عاديا. صار الكل يف هذا املشهد يغني 

عىل لياله بعد أن اكتشف أن املحاسبة ال ميكن أن تتحقق!  اكتشف الجميع أن تاريخ 17 ديسمرب 

فّجر يف هذا الشعب اختالفاته املصلحية الضيقة أو انتامءه اإليديولوجي أو املذهبي الضيق.

استكراش  مقابل  تتوقف  ال  املسحوقة  الطبقات  رصخة  كتم  محاوالت  بأن  التذكري  يجدر 

امليزان  وانخرام  الرشائية  الطاقة  اهرتاء  أمام  االجتامعية  الفوارق  وتعمق  الجدد«  »الطرابلسية 

التجاري واالقتصاد الوطني بالتهرب الرضيبي وتحميل هؤالء املفقرين تبعات األزمة التي نشأت 

بخيارات الساهرين عىل النظام واملتعاونني معه، ونفذها أعضاده ويدفع فاتورتها السواد االعظم 

لهذا الشعب مع غياب ملحاوالت ارساء مناخ حوار اجتامعي وسيايس جدي ومسؤول.

والدة  بعد  ظهر  معجزة،  دستور  عن  املنبثقة  املؤسسات  وتعدد  الرؤساء  تعدد  استثنينا  اذا 

قيرصية، وإذا استثنينا املشهد االعالمي والذي عىل هناته الكثرية اختار طريق الالعودة إىل حضن 

الديكتاتورية، هل ميكن الحديث عن وجود برنامج اقتصادي واجتامعي وطني مستقل متحرر 

ثقايف  ملرشوع  االوىل  اللبنة  وضع  تم  هل  التونيس؟  واملواطن  للمواطنة  ينترص  تبعية  كل  من 

يتوحد حوله التونسيات والتونسيني؟  هل هناك شخصيات سياسية قادرة عىل توحيد الشعب 

عىل مرشوع مواطني؟

اذكر أنه يف اوائل شهر ديسمرب 2010 قرأت ما يفيد بان منظمة الصحة العاملية تعترب 50 % من 

التونسيني يعانون من أمراض نفسية ... أتساءل اآلن عن تطور هذه الحالة؟

إن الذي نعيشه ال ينبئ إال بظهور » 17 ديسمرب جديد« يتصارع فيه أبناء البلد الواحد أمام 

ضباع ترتبص بالكل!! 

يقول أدونيس: »ال النظام العريب القائم نظام مواطنة، نظام مساواة وعدالة وحرية،

وال الثورة عليه ثورة مواطنة ومساواة وعدالة وحرية ... ثورة تتكلم عمقيّا بلغة النظام«.

   نوافذ    

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

أربع رصاصات استقرت يف جسد الّشهيد 
صوت  من  البعض  لرتيح  كافية  كانت 
مطالب  عن  مدافعا  للحق،  منتفضا  ظّل 
للمسار  حارسا  الثورة،  واستحقاقات 
بتونس  بالفاسدين وحاملا  الثوري، مشّهرا 
جديدة... لكنها حررت من جديد حناجر 
إىل  وأعادتهم  والتونسيني  التونسيات 
الشارع لينّددوا بجرمية االغتيال و يطالبوا 
وأنتج  العنف  طريق  عبّد  من  مبحاسبة 

خطاب التكفري والكراهية.
والكل  الشارع،  إىل  وقتها  نزل  فالكل 
طالب بإسقاط النظام ودعا إىل العصيان، 
الوطنية  الراية  بتنكيس  جميعا  وقمنا 
فالدولة  الحداد،  إلعالن  السيادة  مبقرات 
االرتباك جعلها  كانت يف حالة من  وقتها 
ما  للمواطن  الجمعي  الوعي  من  تغيب 
لقمع  البوليس  تدخل  لحظات  يف  عدى 
املحتجني أو لتفريق تجمعاتهم بالقوة. يف 
لحظتها توجهنا ملقرات حركة النهضة لرفع 
والتكفري،  للعنف  املناهضة  الشعارات 
من  لعدد  االتهام  أصابع  بذلك  موجهني 

قياداتها الذين شن البعض منهم حمالت 
املعارضني  من  عددا  طالت  تكفريية 
وانتصب  الرتويكا«  »لحكم  السياسيني 
الفوىض  أحداث  مربرا  األخر  البعض 
والتهديد التي كانت تقوم بها مجموعات 
العنف املعروفة »بروابط حامية الثورة«.

املناطق  كل  شملت  وقتها   التحركات 
التونسية ومل تقترص االحتجاجات  واملدن 
عىل العاصمة فقط أو عىل بعض الواليات 
الكربى، الجميع خرج ليحتج ما عدى من 

توجهت لهم أصابع االتهام.
املجتمع  قليبية دعت مكونات  يف مدينة 
فيفري   7 يوم  سلمية  ملسرية  املدين 
تالميذ  و  الجهة  أهايل  فيها  شارك   2013
والنقابيني  األساتذة  مع  الثانوية  املعاهد 
نددوا  بالجهة...  السياسيني  والناشطني 
فيها باالغتيال السيايس الحاصل و طالبوا 
والتكفري. العنف  لخطابات  حد   بوضع 

املسرية تلتها حملة شعواء من اإليقافات 
من  أغلبهم  الجهة  شباب  صفوف  يف 
حرق  إليهم  نسب  والطلبة،  التالميذ 
الشغب  إحداث  يف  واملشاركة  أمني  ملقر 
والعصيان واالعتداء عىل موظف عمومي 
بتدخل  أطلق رساحهم جميعا  بالسالح... 
عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  فرع  من 
اإلنسان عدى 3 شبان قضوا فرتة  حقوق 

إيقاف امتدت عاما وشهرين.
اثر  املحتج  قليبية  شباب  معاقبة  لكن 
يقترص  مل  بلعيد  شكري  الشهيد  اغتيال 
املسرية  أثناء  لهم  البولييس  القمع  عىل 
توج  بل  إثرها،  منهم  مجموعة  وإيقاف 
ماراطون القمع و الهرسلة البولييس بحكم 

قضايئ أصدرته الدائرة الجنائية باملحكمة 
أكتوبر 2016  بتاريخ 12  بنابل  االبتدائية 
و شهر  14 سنة  ملدة  بالسجن  القايض  و 
واحد يف حق 10 شبان وشابة. وقد وزعت 

األحكام كاآليت :
النار يف محل  أعوام من أجل إرضام   5 -

غري مسكون.
عصيان  يف  املشاركة  أجل  من  أعوام   4  -
أثناءه عىل موظف  وقع بالسالح، اعتدي 

عمومي صادر عن أكرث من عرشة أفراد.
أثناء  الواقعة  - 4 أعوام من أجل الرسقة 

العصيان.
- عام من أجل تعطيل حرية الجوالن.

الهرج  أحداث  أجل  من  يوما   15  -
والتشويش.

- 15 يوما من أجل رمي مواد صلبة عىل 
أمالك الغري.

أنها  عنها  يقال  ما  أقل  أحكام  وهي 
االعتبار  بعني  تأخذ  ال  عادلة،  غري  أحكام 
السياق الوطني العام الذي وقعت خالله 
األحداث وال يكرس فلسفة القضاء والتي 

تقوم عىل مبديئ العدل واإلنصاف.
السلطة  انخراط  عن  تعلن  قد  أحكام 
القضائية بجوقة الدعاية املناهضة للحراك 
به  التحقت  الذي  الركب  االحتجاجي، 
رشعية  بفتوى  الرسمية  الدينية  املؤسسة 
لسان  عىل  صدرت  االحتجاجات  تحرم 
بطيخ. عثامن  السيد  الجمهورية   مفتي 

 37 الفصل  يكرسه  الذي  الحق  ليصبح 
وطأيت  تحت  واقع  التونيس  الدستور  من 

التحريم أو التجريم.
عليّة األنقليز      

شباب قليبية :
شباب يحاكم لممارسة الحق

في اإلحتجاج والتظاهر
مّثل 6 فيفري 2013 تاريخ اغتيال 
أبرز  أحد  بلعيد  شكري  الّشهيد 
منعرجا  تونس،  يف  اليسار  زعامء 
خطريا يف تاريخ البالد العتبار كونه 
تونس  تشهده  سيايس  اغتيال  أّول 
حمالت  سبقته  االستقالل،  منذ 
والتكفري  التحريض  يف  شعواء 
رضب  يف  يائسة  أخرى  ومحاوالت 
وحدة الشعب التونيس و الزّج به 

يف مربع العنف والفوىض.
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الثالثاء  يوم  العاصمة  بتونس  أفريكا  بنزل  انعقد 
»التطرف  حول  درايس  يوم   2016 ديسمرب   06
نظّمه    ،« وألياتها  الوقاية  مقاربات  العنيف: 

املرصد الوطني للشباب ومنظمة اإلبداع. 
املرصد  مدير  الجوييل  محمد  السيد  افتتح  وقد 
التطرف  ظاهرة  عن  الحديث  للشباب  الوطني 
وطنية  اسرتاتيجية  عن  الحديث  ميكن  بأنه  قائال 

ملكافحة اإلرهاب يف تونس.
التوتر  بؤر  من  العائدين  ظاهرة  إىل  تطرق  كام 
الذين بلغ عددهم 800 تونيس مع وجود 3000 
األماكن  هذه  يف  تونيس  أصل  من  وشابة  شاب 
اإلطار،  هذا  يف  رسمية.  تونسية  أرقام  حسب 
ومصري  هؤالء  مصري  عن  الجوييل  السيد  تساءل 

تونس إذا ماعادوا إىل أرض الوطن. 
رئيس  عيل  معز  السيد  تدخل  النقاش،  وأثناء 
أجل  من  املستقلني  التونسيني  إتحاد  جمعية 
الحرية قائالً إن األرقام واإلحصائيات التونسية هي 
وهم ال عالقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم يف بؤر 
التوتر والذين تم احتجازهم يف السجون األجنبية 
 3000 مع  تونسية  وشابة  شاب   2000 يفوقون 

تراب  اخرين دخلوا  احصاؤهم و800  تم  شخص 
البالد بطريقة رشعية. يف هذه النقطة أكد السيد 
ودخلوا  البالد  تراب  غادروا  من  وجود  عن  معز 
بطريقة غري رشعية ليلعبوا دور الخاليا النامئة من 
أماكنهم وال تزال الدولة تجهل وجودهم ومل تقرر 

حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمني أم ال.   
وعن منظمةاإلبداع، حرض السيد بول ترنر الخبري 

مداخلته  يف  عرض  وقد  النزاعات  من  الوقاية  يف 
التطرف  من  للوقاية  العاملية  التجارب  أهم 
العنيف قائالً »إن اإلرهاب والعنف هام ظاهرتان 
منطقة  أو  بلد  وليس يف  كله  العامل  تتواجدان يف 
نُّفذ 1150  أنه يف سنة 2015  محددة » والدليل 
مثل  العامل  من  متفرقة  أماكن  يف  إرهايب  هجوم 

العراق ونيجرييا وأفغانستان وفرنسا وتونس.

ويبقى الفرق هنا يف وسائل وأساليب الوقاية التي 
»أن خطابات  أكد  أخر. كام  إىل  بلٍد  تختلف من 
ما  وهو  والعنف  التطرف  اىل  تدفع  الراديكاليني 

حدث يف تونس ».  
مداخلته،  فقد رصح يف  كريشان  زياد  السيد  أما 
التي تحدث فيها عن التجربة اإلعالمية التونسية 
التجربة  حدود  العنيف:  التطرف  مقاومة  يف 
يف  مشكلة  اليوم  تونس  يف  »لدينا  بأنه  وأفاقها، 
وميكنني  اإلرهاب،  هو  والذي  العدو  تعريف 
هو  معومل:  جهادي  سلفي  إرهاب  بأنه  أقول  أن 
جهادي ألن له بعد فكري، هو عنيف ألن له بعد 
تطبيقي وهو معومل أي كظاهرة عاملية ألن له بعد 
اإلرهاب  من  النوع  هذا  ظهر  اسرتاتيجي.  وقد 
التي هبت عىل  الحرية  تسونامي  بعد  والتطرف 

البالد التونسية منذ الثورة«.  
ويف الختام، أكد املشاركون عىل رضورة الوقاية من 
اإلرهاب واتخاذ االحتياطات الالزمة ألن التطرف 
واإلرهاب مثل الرسطان الذي إذا ما متسك بعضو 

واحد فهو يتمسك بكامل الجسد.
بقلم عبداملجيد الجبايل 

سرطان اإلرهاب وأليات الوقاية

قراءة المجتمع المدني لواقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية تقّدم للهيئات األممّية

ومنذ سنة 2015، بعيد الثورة وبتغيري النظام السيايس، استأنفت 
املجتمع  تقريرا جديدا، ومتكن  املسار ونرشت  التونسية  الدولة 
املدين هذه املرة من النفاذ إليه وإبداء رأيه فيه. ويف هذا اإلطار، 
قام فريق الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان، بالتنسيق بني 
مجموعة تضم 15 جمعية من أجل النظر يف التقرير وتفحص كل 
ليتم  التوضيح  تتطلب  التي  األسئلة  قامئة من  فيه وإعداد  جزء 
تقدميها للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق االنسان.
لقد آىت هذا التميش أكله، خصوصا وأنه يف مارس 2016، أخذت 
وقدمتها  املقرتحة  األسئلة  من  العديد  االعتبار  بعني  اللجنة 
من  جملة  األخرية  هذه  تقدم  أن  أجل  من  التونسية  للحكومة 
التوضيحات. ومن جهتها، قامت الشبكة األورومتوسطية لحقوق 
الواقع  أرض  إىل  أقرب  بديل  تقرير  بإعداد  ورشكاؤها  االنسان 

وأكرث عمقا مقارنة بالتقرير الحكومي املقدم. وبذلك، يعد إدماج 
نوعها  من  أوىل  خطوة  املسار  هذا  يف  التونيس  املدين  املجتمع 

وتطورا مشهودا ومشجعا يف املستقبل.
تم  قد  البديل  التقرير  هذا  يكون  أن  عىل  حرصها  إطار  ويف 
مكتب  مع  بالرشاكة  الشبكة  قامت  وجه،  أكمل  عىل  إعداده 
يوم  بتنظيم  االنسان،  لحقوق  السامية  للمفوضية  التابع  تونس 
االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  الدولية  املعايري  حول  تكويني 
واالجتامعية والثقافية. وكان ذلك فرصة لسامع صوت مختلف 
الفاعلني. وتم يف هذا اليوم تركيز أربع مجموعات عمل انشغلت 
كل منها بإحدى املواضيع التالية: »القضايا االقتصادية«، »العمل، 
املرأة  العاملية«، »املساواة بني  والنقابات  االجتامعية،  والحامية 
التنسيق  ذلك  إثر  وتم  والثقافة«.  »التعليم  والصحة«،  والرجل، 
بني مساهامت املجموعات ومالءمتها فيها بينها، من قبل لجنة 
لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة  من  كل  من  تتكون  مراجعة 
الصحة،  يف  الحق  عن  للدفاع  التونسية  والجمعية  االنسان، 

وجمعية إيتوبياUTOPIA تونس، واملرصد التونيس لالقتصاد. 
حيث  من  باهرا  نجاحا  التقرير  هذا  القي  للجنة،  تقدميه  عند 
الدقة. فقد وضع االصبع عىل القضايا املتعلقة بالفوارق الجهوية 
تتويج  تم  ولقد  متجذرا.  يزال  ما  الذي  والفساد  املرأة  وحقوق 
هذا النجاح واالنتصار بدعوة من قبل أعضاء اللجنة بتونس إىل 
مقر األمم املتحدة بجينيف لعقد اجتامع أويل للنظر يف الشأن 

التونيس وكان ذلك يوم 20 سبتمرب. 

كانت النقاشات مثمرة، حيث اعتمدت اللجنة املعنية بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية التابعة ملفوضية األمم املتحدة 
السامية لحقوق االنسان، العمل املنجز من قبل املجتمع املدين، 
عند مساءلة أعضاء الوفد الوزاري وتوجيه مالحظاتها وتوصياتها 
يف  تونس  تسلكها  أن  ينبغي  التي  بالتوجهات  املتعلقة  العامة 

الدورة القادمة.
أظهرت هذه العملية يف مجملها أن املجتمع املدين التونيس قادر 
من  وقد متكن  الدولة  التزامات  تجاه  يقظته  الحفاظ عىل  عىل 
العمل مع جميع الفاعلني ويف امليدان مع املؤسسات السياسية، 

سعيا نحو بلوغ األفضل لتونس.
بقلم إمييليامنينري
ترجمة منى امصدق

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عىل   1969 سنة  منذ  تونس  صادقت 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية. ويحدد هذا العهد جملة املعايري التي 
يتم  ومل  الحقوق.  هذه  مبامرسة  األمر  يتعلق  عندما  احرتامها  من  بد  ال 
التنصيص عىل هذه الحقوق يف الدستور التونيس الحايل 27 جانفي 2014. 
تقدم  أن  التونسية  الدولة  يتوجب عىل  االتفاقية،  ومبصادقتها عىل هذه 
تقارير حول التطورات الحاصلة يف هذا الشأن، األمر الذي قامت به تونس 
آخر مرة سنة 1999. وتم عرض هذا السجل عىل اللجنة املعنية بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية 

لحقوق االنسان. 

http://jamaity.org/agenda
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الجريدة املدنية

في التفاوض األخير 
االتحاد العام التونسي  للشغل 

ضمانة وإرادة كسره وهٌم
سيسّجل التاريخ أّن مسار التفاوض األخري الذي خاضه 

اتفاقية  تطبيق  حول  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد 

متيّز  االجتامعي  النضال  يف  َدرٌس  األجور،  يف  الزيادة 

بكثري من الثبات والحكمة واملسؤوليّة. وكانت خيارات 

والتزامها  منظوريها  عن  الدفاع  يف  واضحة  املنظمة 

بالتعهدات ووعيها بالسياق االقتصادي الوطني.

قدرتها  الشغيلة  املنظمة  فيها  تثبت  أخرى  محطّة  هي 

الوطنية  املصلحة  إطار  يف  األجراء  مصالح  حامية  عىل 

يف  منوذجا  القطاعات،  كّل  يف  قياداتها،  وتقّدم  العليا 

امللفات  لكّل  ومتثٍّل  فهٍم  عىل  ينبني  الذي  التفاوض 

االلتفاف  محاوالت  لكّل  وإفشال  العام  للرأي  وكسب 

والرتاجع عن االتفاقات.

كان االتحاد ثابتا دون تشّنج وواضحا دون ارتباك وماضيا 

يجعل  أن  له  وأمكن  ترّدد.  دون  الهدف  تحقيق  يف 

منظوريه ملتفني حول رايته، ومل يرتك للطرف الحكومي 

إال القبول بإرجاع حّق بنّيٍ أرادت قوى االلتفاف اإلداري 

والسيايس أن تسلبُه الشغالني.

عند  تكن  مل  »املعركة«  هذه  أّن  الواضح  من  كان  لقد 

إنّها محاولة ارضاخ  اتفاق من عدمه بل  حدود تطبيق 

مطلبه  بتحقيق  منترصا  منها  خرج  جديدة،  لالتحاد 

واثبات أنّه ال ميكن يّل ذراعه أو تشتيت صفوفه وإرباك 

خطواته.

قويّة،  اجتامعيّة  منظمة  وجود  قيمة  جديد  من  وثَبَُت 

يف تونس، قادرة عىل حامية الطبقة الشغيلة والتصّدي 

للخيارات والسياسات الالوطنيّة التي تنتهجها الحكومات 

املتعاقبة حيث تحرم األكرث فقرا من الرخاء زمن النمو 

وتطالبه بـ«التضحية« من أجل سّد العجز حني األزمات.

الضامنة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يكون  هكذا 

أّمن  أن  فبعد  دميقراطّي،  انتقال  أجل  من  الرئيسية 

الوطني«  »الحوار  مبرشوع  السلمي  السيايس  االنتقال 

أجل  من  يناضل  العامل،  كل  يف  مثاال  اليوم  يعترب  الذي 

الجهورية  تتأسس  ال  دونها  التي  االجتامعيّة  العدالة 

ذات  هبّت  التي  الجامهري  مطالب  تتحقق  وال  الثانية 

ومحاسبة  الفساد  بإسقاط  للمطالبة  عظيم  ديسمرب 

الفاسدين وتحقيق الحقوق.

ومل تكتمل بعد هذه الحلقة النضاليّة بعد التوقيع عىل 

اتفاقية الزيادة يف األجور، حيث وجب النضال من أجل 

الذي  واالجتامعي«  االقتصادي  الوطني  »الحوار  فرض 

من شأنه أن يضع آليات تنفيذ أحكام الدستور الضامنة 

االيجايب  والتمييز  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 

وتطوير  الجبائيّة،  املنظومة  وإصالح  الداخليّة،  للجهات 

اإلدارة والحوكمة الرشيدة وتعزيز آليات الرقابة اإلدارية.

يعترب اتحاد الشغل الطرف االجتامعي الذي ميثّل أغلبية 

التونسيات والتونسيني، ومل يقترص دوره، منذ التأسيس، 

عىل املطلبية املبارشة فلقد كان دامئا قّوة اقرتاح وتغيري 

يف كّل املحطات الكربى التي مرّت بها البالد. وإن عرفت 

الحكمة  من  فإنّه  الُحكم  مع  تصادم  محطات  نضاالته 

عىل  الشغيلة  املنظمة  مع  الحالية  السلطة  تتعامل  أن 

اعتبارها رشيكا قادرا عىل تقديم الحلول واملساهمة يف 

التنفيذ وتأطري الجامهري.

تحاول  وسيايس  مايّل  نفوذ  دوائر  أّن  اليوم  البنّي  ومن 

باستمرار تشويه النضال النقايب وتصفه باملعطّل، وهو ال 

يعطّل يف األصل إالّ اإلرادة املافيوزية التي تحاول نهب 

يُعرف  ما  عرب  اإلدارة  عىل  والسيطرة  الشعب  مقدرات 

ورسكلة  الفساد  منظومة  وبتكريس  العميقة  بالدولة 

بآليات اشتغاله  السابق ال بأشخاصه فقد ولكن  النظام 

التي اكتوى منها الشعب التونيس.

ولن يكون االتحاد معزوال يف مرشوعه الوطني ألّن القوى 

تعتربه  والزالت  الوطنيّة  خياراته  تدعم  الحيّة  املدنيّة 

الحاضن لكّل الحركات االجتامعيّة والنضاالت املواطنيّة 

التي أّسسها حراك 17 ديسمرب - 14 جانفي.

قوى  وكّل  االتحاد  من  تتطلّب  القادمة  املرحلة  إّن 

النضال االجتامعي والوطني يقظة أكرب خاّصة يف سياق 

لكّل  الرقيب  دور  لها  سيكون  الذي  القادم  االستحقاق 

ستعترب  التي  املحليّة  الهياكل  عىل  الهيمنة  محاوالت 

دميقراطيّة  أكرث  ولتأسيس حكم  لالمركزية  مهاّم  مدخال 

وملشاركة مواطنيّة أكرب يف إدارة الشأن العام.

يتصل  قرارا مفتوحا ال  التعبئة  إعالن  اعتبار  لهذا ميكن 

بتحرك أو إرضاب أو مطلب ظريف بل هو أمر يومّي يف 

التي  واألمنيّة  واالجتامعيّة  السياسية  االستحقاقات  ظّل 

ووجب  باملخاطر  محاطة  الرائدة  تونس  تجربة  تجعل 

ومحاوالت  سياسيا  الداخليّة  للرّدة  بالتصّدي  تحصينها 

التدّخل الخارجي من قوى االستعامر الجديد. 

الموقف

بقلم سمير أحمد

قلوب من  قلوبنا ويف  لكنه مل ميت يف  قلبي  رحل محمد 
معاين  وعمق  الحربي  ودوائه  الساخر  أسلوبه  عشقوا 
يف  تُدس  ُمرّة  »حربوشة«  زمن  من  وغزارتها  كتاباته 
النظام إىل زمن »ملحة« والتي عىل قلة  أطعمة حراس 
يف  قوله  كثريون  يستطيع  ال  مبا  تعرب  كانت  كلامتها 

صفحات بأكملها.
صالح...  بن  خلدون  سنوات  بسبع  بعده  من  رحل 
وهو أيضا مخلد يف قلوب أصدقائه وعائلته وكانت 
حيث  مسبوقة  غري  أربعينية  خلدون«  »أربعون 
اكتسبت طابعا موسيقيا وفنيا يثور عىل املواكب 

الجنائزية املتوارثة.
ديسمرب   6 يف  رشيق  ابن  الثقافة  بدار  انعقدت 

الشكل  حيث  من  تابعها  من  لكل  مفاجأة  شكلت  أمسية    2016
واملضمون. لكن الحدث األبرز يف هذه التظاهرة هو عودة ذلك الصحفي محمد قلبي يف 
شكل كتاب يوثق لبطاقات كتبت يف جريدة الشعب وجمعها رفيق دربه محمد العرويس بن 

صالح رئيس التحرير السابق لجريدة الشعب.
مثلت »حربوشة« محمد قلبي، البطاقة األسبوعية الساخرة حدثا يف حد ذاته، ينتظرها كافة 
»التوانسة«، حكومة وشعبا، منهم من يجد فيها مسكنا ألواجعه، ومنهم من تقض مضجعه، 

األمر الذي دفع النظام اىل اعتقاله اثر أحداث 26 جانفي 1976.
البطاقات أو »الحرابش«  أن يعلو صوته عاليا ويطلق  اختار محمد قلبي من خالل هذه 
العنان لقلم اختار أن يكون حرا ينساب منه الحرب بشكل فريد من نوعه األمر الذي جعله ال 
يعرتف بوجود خطوط حمراء وهو ما يدفعنا لوصفه برشف الصحافة الباحثة عن استقالليتها.
الحرية،  باحثا عن  يكون صحفيا حرا ومستقال  أن  بباريس  الفلسفة  ودارُس  الكاتب  اختار 
وملتصقا بهموم شعبه، يحدثه بلغته، وينفث »حرابيشه« الطريفة متبنيا خيار النقد الالذع 
للسلط الحاكمة وأسلوب القص الرمزي املستوحى من عمق هذه األرض الذي انتمى اليها. 
مكتباتنا  إليها  تفتقر  وصحفية  واجتامعية  سياسية  دروسا  عرش  السبعة  حرابيشه  مثلت 

وأرشيفنا. 
القفلة،  عىل  يعمل  أن  منه  تعلم  حيث  إيسكاربيت«  »روبرت  بكتابات  قلبي  محمد  تأثر 
الكلمة األخرية وعىل أن تكون دامئا بشكل مفاجأة . يتحدث محمد قلبي عن نفسه فيقول 
: »بل إنّني أكتب باملقلوب! أختار املوضوع، وال بّد أن يكون ذا صلة قريبة بالفكاهة، ثّم 

أبحث عن القفلة.. ويف األخري أكتب البطاقة!« 
العضوي عىل  للمثقف  مثاال  يكون  أن  بوأته  التي  الداخلية  شكلت »حربوشة«بؤرة حياته 
املعنى الغراميش. ذلك العنرص املفكر واملنظم يف طبقة اجتامعية أساسية معينة وال يتميز 

مبهنته بقدر ما يتميز بوظيفته يف توجيه أفكار وتطلعات الطبقة التي ينتمي إليها عضويا.
يف تقدميه للكتاب، يصف ناجي الخشناوي، الكاتب الصحفي بأن كتابة محمد قلبي »كانت 
ومازالت، كتابة صارخة ضد كاتم الصوت، كتابة محطمة لعلب املوت التي تطوقنا من جميع 

جهات الحياة وإمكاناتها...« 

كتب محمد قلبي يف إحدى حربوشاته بعنوان »ناعورة يف محربة« وذلك يف 4 نوفمرب 1977 
ما يكرس ذلك النقد الالذع والسهام التي يطلقها تجاه السلطة واملتعاونني معها والدائرين يف 

فلكها يف وظل مناخ اجتامعي ملتهب:
»ال فائدة يف أن نبقى كجمل الصفصاف ندور حول ناعورة بدون دلو ملجرد الهاء املتفرجني 
والرتويح عن التوريست، لنفقأ الدمالة ولندخل يف صلب املوضوع بال مراوغة وال تسلويس 
مع الحيط، لنا يف هذه البالد أقالم هي أشبه بالعساكر املرتزقة أصبعها دوما عىل القرص، 

تتحني الفرص للصيد يف الجو العكر، .... لها دوما رصيد حارض من املقاالت والكليشيات.«
العام  االتحاد  حال  لسان  يف  صدرت  بطاقات  خالل  من  الفيلسوف  الصحفي  صيت  ذاع 
التونيس وهو ما يجعلنا ال نستغرب أن يكون من كتبها ومن نرشها ومن جّمعها ومن قّدمها 
ومن راجعها ومن ركبها وصففها، ومن صمم غالفها... كلهم دون استثناء ينتمون اىل منظمة 
حشاد ولسان حالها »جريدة الشعب« من أجيال مختلفة اختاروا أن يخلدوا محمد قلبي يف 

ذكرى رحيل خلدون.

حربوشة محمد قلبي :
»فن الكتابة أو البطاقة 

التي تمزق الستارة« 

قراءة
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