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تحميه  وطني  إعالم  ونزيه  حر  إعالم  دون  القانون  لدولة  وجود  ال 
لهذا  التأسيس  وإّن  دولية.  املعايري  إىل  ويستند  وطنية  ترشيعات 
التونسيني معركة أوىل خطواتها ترشعية،  اإلعالم يعترب معركة جميع 
واملعنوية  املادية  االنتهاكات  تكفي وحدها ملنع  الترشيعات ال  لكن 
والنفسية املسلّطة عىل اإلعالمني ومن بعض اإلعالميني وسط مشهد 
ضبايب معّقد ينذر بالتعّفن، لذلك وجب تعزيز الحّرية بآليات تعديل 
ورقابة ومتابعة ورصد متّكن ميدانيا من تنقية املشهد اإلعالمي ومن 
نفاذ القانون ومن محاسبة املنتهكني للحقوق والحريات. إال أّن الحرية 
ونفاذ القانون واحرتام أخالقيات املهنة ال ميكن أن تبني وحدها مشهدا 
وباستقرار  للصحفي  االجتامعية  بالظروف  فاالهتامم  سليام،  إعالميا 
عمله ومبعيشته اليومية وأجره وصحته وقدرته عىل العالج وبتقاعده 
وبكل رشوط العمل الالئق حسب املعايري الدولية من شأنها أن تعّزز 
املال  الجوع وإغراءات  أمام  تتبّخر  الحرية  الضامنات إلعالم حّر ألن 
بادر  التونيس للشغل  العام  الصدد أن االتحاد  الفاسد. نذكر يف هذا 
منذ مطلع السبعينات بخوض معركة ترشيعية رائدة يف العامل العريب 
الشغل  بالصحافة يف مجلة  الخاصة  الفصول  انطلقت بتضمني بعض 
واستمرت بإحداث االتفاقية املشرتكة للصحافة املكتوبة كام عمل عىل 
صياغة قوانني أساسية للمؤّسسات اإلعالمية العمومية وهي مؤسسة 
الثورة يف  اإلذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا لألنباء وساهم بعد 

السمعي  وبالقطاع  املكتوبة  بالصحافة  املتعلّقني  املرسومني  إعداد 
وتطويرهام.  املرسومني  مراجعة  إىل  تدعو  املنظمة  ومازالت  البرصي 
املدين  املجتمع  االتحاد، مبعية طيف واسع من  وللتذكري فقد ساهم 
أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  عىل  الضغط  من  الكثري  مامرسة  يف 
املرسومني ولعب دورا  إصدار  يقع  الدميقراطي ليك  واالنتقال  الثورة 
رائدا يف تعديل الفصول الدستورية املتعقة بالحّريات والحقوق من 
 2014 جانفي   26 دستور  النهائية يف  الصيغة  إىل  أخرى  إىل  مسودة 
نحو األفضل .، ومارس ضغطا ، مع عدد من مكّونات املجتمع املدين 
الذي  البرصي  السمعي  باإلعالم  الخاص  القانون  مرشوع  إسقاط  يف 
الدستور  مع  تناقض  من  فيه  مبا  متريره  الحالية  الحكومة  حاولت 
فإّن  املبذولة  الجهود  هذه  كل  ورغم  اإلعالم..  حرية  عىل  وتضييق 
عالقة  استكامله سواء يف  يجب  كبري  هنالك عمل  أنه  يدرك  االتحاد 
بتنقيح قوانني أساسية للمؤسسات اإلعالمية يف اتجاه التنصيص فيها 
عىل حامية اإلعالميني املادية والجسدية والنفسية أو يف اتجاه مزيد 
ضامن حقوقهم االجتامعية واالقتصادية وإعطائها األولوية القصوى. 
لذلك البد من العمل عىل إلزام جميع املؤسسات اإلعالمية عمومية 
بوضع  الكرتونية  أو  مرئية  أو  مسموعة  أو  مكتوبة  خاصة  أو  كانت 
وتسلط  القطاع  يف  العاملني  جميع  حقوق  تضمن  أساسية  أنظمة 
عقوبات ردعية تصل إىل حد املنع من الصدور أو سحب الرتاخيص 

للمؤّسسات التي ال تحرتم هذه الحقوق. ولضامن هذه الحقوق نرى 
تنقيح  أجل  من  التفاوض  يف  يرّسع  أن  املرّشع  عىل  لزاما  بات  أنه 
مجلة الشغل واالتفاقية املشرتكة للصحافة املكتوبة وإحداث اتفاقية 
إجبار  عىل  التنصيص  اتجاه  يف  والبرصي  السمعي  لإلعالم  مشرتكة 
تفقديات الشغل عىل أداء زيارات تفقد دورية للمؤّسسات اإلعالمية 
قصد الوقوف عىل مدى احرتامها لحقوق الصحفيني وملّا كّنا يف سياق 
تتطلّب وقتا وتفاوضا  التي  ننتظر كّل هذه اإلصالحات  انتخايب فلن 
هذه  عىل  إعالميا  االستعداد  هو  اليوم  فامللح  لذلك  تنفيذ،  وآليات 
الفرص  وتكافؤ  والحرفية  والنزاهة  الشفافية  يضمن  مبا  االنتخابات 
ويوقف األخطاء والتجاوزات الحاصلة يف بعض من األنشطة والربامج 
اإلعالمية  املؤّسسات  من  عدد  من  كّل  يف  واملقاالت  والترصيحات 
عرض  ورضبت  املهنة  أخالقيات  تجاوزت  التي  والخاصة  العمومية 
الحائط الترشيعات والقوانني. وال شّك أّن مسالة التمويل تبقى من 
ناحية عائقا أمام قدرة اإلعالم عىل التطّور والتجديد والتحديث ومن 
ناحية أخرى مكبّال لحّرية اإلعالم مبا ميثّله من تدّخل سافر وتوظيف 
مصلحي وحزيب كبري، وهو ما يستوجب رقابة مالية كربى وتحّر عميق 
يف مصادر التمويل وسبلها. ليكن دور اإلعالم إيجابيا فاعال مساهام 
ولنتجاوز  ومصداقيتها،  وشفافيتها  االنتخابات  نزاهة  يف  كبري  بقسط 

أخطاء انتخابات 2011 و 2014 و 2018..
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أن  ميكن  ال  أنه  إذ  االنتخابية،  املسارات  يف  أساسيا  دورا  اإلعالم  يلعب 
الجدد تحديدا،  والناخبني  الناخبني  املتدخلني وخاصة منهم  تصّور فهم 
لتعقيدات املسارات االنتخابية يف غياب إعالم قادر عىل مواكبة مختلف 
انتخابات  عن  الحديث  ميكن  ال  كام  االنتخايب،  املسار  وآجال  مراحل 
تعددية ونزيهة يف غياب حق نفاذ مختلف املرتشحني والقامئات املرتشحة 
والقوى السياسية إىل وسائل اإلعالم للتعبري عن آرائها وخياراتها  والتوجه 

للناخبني  لنيل ثقتهم.  
إال أن دور اإلعالم قد يكون سلبيا، كلام طغى املال السيايس عىل وسائل 
 abus de الدعاية  يف  التعسف  عرب  العام  الرأي  توجيه  فيتم  اإلعالم، 
propagande لصالح طرف أو لرضب طرف، فتتحول وسائل اإلعالم إىل 
التي   برزت  عائق أمام تعددية املشهد السيايس، كلنا نتذكر الفضائح 
إبان االنتخابات األمريكية األخرية ، عرب شبهة توجيه الناخبني عرب وكاالت 
الناخبني يتم تحديدهم عرب تعقب  خارجية، وعرب استهداف فئات من 
الخطاب  طغى  كلام  أو  االجتامعي.  التواصل  شبكات  عىل  نشاطهم 
الشعبوي، فتنساب خطابات الكراهية والتمييز، وقد عرفت تونس منذ 
سنة 2011 تطورا كبريا يف مجال التأطري القانوين لالنتخابات،  وأصبحت 
الدولية  املعايري  تكريس  واألفريقية يف مجال  العربية  الدول  يف مقدمة 
واملامرسات الفضىل يف مجال االنتخابات. لكن هذا اإلقرار ال يعني أن ما 
وصلنا إليه يعّد نهائيا وغري قابل للتحسني أو العكس عرب عملية انتكاس.

وقد يكون من املفيد تقديم بعض العنارص التي  قد تساعد عىل تقييم 
عالقة اإلعالم باالنتخابات بالنسبة لالنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 
الوطني لالنتخابات يعترب موافقا  القانون  اإلطار  2019. ملعرفة إن كان 

للمعايري الدولية؟
وميكن التطرق إىل خمسة عنارص هي: 

I . اإلطار المؤسساتي والقانوني:
واإلنتخابات مرضيا،  باإلعالم  يتعلق  فيام  املؤسسايت  اإلطار  اعتبار  ميكن 
ضامن  عىل  الحرص  صالحية  يتقاسمون  متدخلني  ثالث  أساسا  نجد  إذ 
املستقلة  العليا  الهيئة  وهم  والنزيهة،  والتعددية  الحرة  االنتخابات 
 126 الفصل  تتوىل حسب  مستقلة  دستورية  هيئة  وهي   لالنتخابات، 

الدستور » إدارة االنتخابات واالستفتاءات  من 
مراحلها،  جميع  يف  عليها  واإلرشاف  وتنظيمها، 
ونزاهته  االنتخايب  املسار  سالمة  وتضمن 
الهيئة  وتتمتع  بالنتائج.  وترّصح  وشفافيّته، 
وهي  اختصاصها«  مجال  يف  الرتتيبية  بالسلطة 
وسائل  رقابة  االنتخابية  الفرتات  خالل  تتوىل 
تتوىل  حني  يف   . واإللكرتونية  املكتوبة  اإلعالم 
الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي  وهي 
هيئة دستورية مستقلة  تتوىل » تعديل قطاع 
وتسهر  وتطويره،  البرصي،  السمعي  االتصال 
عىل ضامن حرية التعبري واإلعالم، وعىل ضامن 
محكمة  متلك  حني  يف  نزيه.«.  تعددي  إعالم 
الحمالت  متويل  رقابة  صالحية  املحاسبات 

االنتخابية، مبا فيها جانب الدعاية واإلعالن.
املؤسسايت  التوزيع  هذا  أن  القول  وميكن 
االنتخابات  ونزاهة  تعددية  ضامن  لصالحيات 
أن  رغم  اليوم،  املامرسات  أفضل  مع  يتوافق 
إىل  زالت  ال  والبرصي  السمعي  االتصال  هيئة 

عدد  املرسوم  إىل  تخضع  باعتبارها  هشة  قانونية  وضعية  تشكو  اليوم 
116 لسنة 2011، والذي كان من املفروض تعويضه بقانون أسايس طال 

انتظاره إىل حد كتابة هذه األسطر.

النصوص  من  جملة  وجود  عىل  اإلشارة  من  بد  ال  آخر،  جانب  من 
الترشيعية والرتتيبية التي تنظم عالقة اإلعالم واالنتخابات، أهمها القانون 
االنتخايب القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ يف 26 ماي 2014 
العليا  الهيئة  القرار املشرتك بني  كام تم تعديله يف 22 أوت  2019، و 
املستقلة لالنتخابات والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي 
مؤرخ يف 21 أوت 2019 يتعلّق بضبط القواعد الخاّصة للحملة االنتخابية 
وحملة االستفتاء بوسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبرصي وإجراءاتها. 
وقرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ يف 
االنتخابية وحملة  الحملة  تنظيم  قواعد  بضبط  يتعلق   2019 أوت   22
املتعلق  الحكومي  األمر  انتظار  أننا الزلنا يف  االستفتاء واجراءاتها. علام 
بتحديد سقف لإلنفاق عىل الحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص 
بالنسبة  وإجراءاته  رشوطه  وضبط  العمومي  التمويل  سقف  وبتحديد 

إىل االنتخابات.
وال بد من القول أن هذه التنقيحات عىل اإلطار القانوين لالنتخابات قبل 
يسمح  لن  إذ  أمرا محمودا،  الرئاسية ال ميثل  االنتخابات  أسابيع من   3
النصوص  وفق  بواجباتهم  دقيقة  مبعرفة  اإلعالم  ولوسائل  للمرتشحني 

الجديدة.

II . قواعد الدعاية والتغطية: 
الحملة  إليها  تخضع  املبادئ  من  جملة  عىل  التونيس  القانون  نص 
الحمالت سنقترص عىل  الواجبات لتغطية  االنتخابية، وفرض جملة من 

ذكر أهمها. فبالنسبة للمبادئ: 
تخضع الحملة إىل املبادئ األساسية التالية: 

حياد اإلدارة وأماكن العبادة،
حياد وسائل اإلعالم الوطنية،

شفافية الحملة من حيث مصادر متويلها وطرق رصف األموال املرصودة 
لها،

املساواة وضامن تكافؤ الفرص بني جميع املرتّشحني،
احرتام الحرمة الجسدية للمرتّشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،

عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للمرتشحني،
عدم الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعّصب والتمييز.

أما بالنسبة للواجبات املحمولة عىل وسائل اإلعالم:
يرّخص للمرتشحني يف استعامل وسائل اإلعالم الوطنية 

دون سواها لحمالتهم االنتخابية.
اإلعالم  وسائل  يف  االنتخابية  بالحملة  القيام  يجوز  ال 
السمعية البرصية التي متارس نشاط البث خارج إطار 
عىل  الحاصلة  وغري   2011 لسنة   116 عدد  املرسوم 

إجازة.
الوطني  والترشيع  املهنة  وأخالقيات  قواعد  احرتام 

املنظم ملهنة الصحافة ووسائل اإلعالم،
الصحفيني  سلوك  ومدونة  االنتخايب  بالقانون  التقيد 

املحليني واألجانب،
التونسية  الدولة  وسيادة  املحيل  الترشيع  احرتام 

بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية والصحفيني األجانب،
املستقلة  العليا  الهيئة  عن  الصادرة  القرارات  احرتام 

لالنتخابات،
وسائل  عىل  املحمولة  وااللتزامات  القواعد  احرتام 
االستفتاء عىل  أو فرتة  االنتخابية  الفرتة  اإلعالم خالل 

معنى القانون االنتخايب،
تأمني تغطية إعالمية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار االنتخايب أو 

االستفتاء،

وتغطية  الرئاسية،  لالنتخابات  للمرتشحني  بالنسبة  املتساوية  التغطية 
منصفة بالنسبة للترشيعية.

عدم اإلخالل بالسري العادي للمسار االنتخايب أو االستفتاء أو عرقلته.
الرئاسية  االنتخابية  الحملة  من  كل  انطالق  قبل  اإلعالم  وسائل  تُعد 
املخصصة  للربامج  تفصيليني  مخطّطني  الترشيعية  االنتخابية  والحملة 
حرية  ولها  التحريرية.  الهيئات  مع  بالتشاور  ضبطهام  يتم  للتغطية، 

تحديد عدد الربامج املخصصة ونوعيتها مع مراعاة أحكام هذا القرار.
و ال بد من التأكيد عىل أن بعض هذه الواجبات ستطرح صعوبات كبرية 

يف مرحلة التطبيق.

III . التدابير والعقوبات:
ضبط اإلطار القانوين جملة من التدابري والعقوبات التي يجب اتخاذها 
بحسب  العقوبات  وتتنوع  الحملة.  تغطية  أحكام  مخالفة  صورة  يف 
سالبة  مالية،  العقوبة:  طبيعة  وبحسب  العقوبة،  يتخذ  الذي  الهيكل 

للحرية، أو انتخابية.
فمن جانب أول، تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي 
اإلعالم  ومنشآت  املرتشحني  احرتام  مراقبة  املالمئة،  الوسائل  بجميع   ،
واالتصال السمعي والبرصي ألحكام هذا الباب وتتلقى الطعون املتعلقة 
بها. وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع 
حد لها فورا ويف كل الحاالت قبل نهاية مدة الحملة االنتخابية. تتوىل 
الوسائل  بجميع  والبرصي،  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة 
السمعي  واالتصال  اإلعالم  ومنشآت  املرتشحني  احرتام  مراقبة  املالمئة، 
والبرصي ألحكام هذا الباب وتتلقى الطعون املتعلقة بها. وعند االقتضاء 
تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا ويف كل 

الحاالت قبل نهاية مدة الحملة االنتخابية.
أما بالنسبة للهيئة  العليا املستقلة لالنتخابات، فخول لها القانون أثناء 
الحملة اتخاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بوضع حّد فوري للمخالفات، 
باالستفتاء، وميكنها  املتعلقة  أو  االنتخابية  اإلعالنات  ولها يف ذلك حجز 
االستعانة بالقوة العامة عند االقتضاء لفض االجتامعات واالستعراضات 
ارتكاب  حالة  يف  العمومية  النيابة  إعالم  وعليها  والتجمعات.  واملواكب 
جرائم انتخابية، أخريا ميكن لها إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية 
االنتخابيّة  الفرتة  لقواعد  أن مخالفتهم  لها  تبنّي  إذا  قرار معلل  مبقتىض 

ومتويلها أثّرت عىل نتائج االنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
أما بالنسبة ملحكمة املحاسبات، فلها عىل ضوء رقابة متويل الحملة فرض 
االنتخايب  القانون  قامئات يف صور حددها  فوز  ألغاء  أو  مالية  عقوبات 

بدقة.

V I. التحديات الجديدة: 
غري  السيايس  املال  استعامل  هام  كبريين  تحددين  بوجود  القول  ميكن 
املرشوع، إذ أن وسائل اإلعالم فرّت من سطوة السلطة لتقع تحت سطوة 
االجتامعي،  للتواصل  شبكات  من  الجديدة  امليديا  تأثري  وتصاعد  املال، 
 ،les liens sponsorisés والحسابات   الروابط  استشهار   وعمليات 
والتطور  العوملة  أبعاد  ازدياد  طرح  وقد  للناخبني،  ممنهج  واستهداف 
التكنولوجي الذي نعيشه، تحد جديد يتعلق بفتح  اإلعالم عىل التدخل 
الخارجي، وصعوبة الرقابة دون التنسيق املسبق مع عمالقة التكنولوجيا 
مثل facebook & Google، فال ميكن دون أخذ امتيازات محددة معرفة 
إن كان هناك متويل أجنبي أو غريه للدعاية االنتخابية يف العامل االفرتايض.
كل هذا يدفع إىل القول أن ارجاع االنتخابات واإلعالم إىل عامل النزاهة 
للقانون  السياسة  بعودة  التمنيات  عند  يقف  أن  ميكن  ال  والحرية، 
بشكل  والتقنية  القانونية  للقدرات  تطويرا  يفرتض  بل  واألخالقيات، 

يسمح فعليا باحرتام قواعد التعددية والنزاهة.

اإلعالم واالنتخابات 
بني القواعد الوطنية واملعايري الدولية  د. شفيق صرصار  

* ارجاع االنتخابات 
واإلعالم إلى عالم 
النزاهة والحرية، 
ال يمكن أن يقف 

عند التمنيات بعودة 
السياسة للقانون 
واألخالقيات، بل 
يفترض تطويرا 
للقدرات القانونية 

والتقنية بشكل يسمح 
فعليا باحترام قواعد 

التعددية والنزاهة
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يتفق أغلب التونسيني واملتابعني للشأن التونيس أّن اإلعالم 
هو املكسب األهّم لتونس الجديدة. وتونس الجديدة هي 
وال شّك املكسب األهّم ملنطقتنا ملا أمكن لشعبه من حريّة 

الرأي والتعبري وحق التنظّم واملشاركة السياسيّة.
واألكيد أيضا أّن هذه املكاسب تبقى مهّددة حيث تسعى 
من  تحّد  قوانني  بإصدار  عليها  االلتفاف  إىل  داخليّة  قوى 
واالتيان  الخلف  إىل  تجذب  سياسات  ووضع  الحقوق 
اإلعالم  عىل  ينطبق  األمر  وهذا  دميقراطيّة.  غري  مبامرسات 

كغريه من مجاالت الشأن العام.
التونيس  اإلعالم  قّدم  فقد  والصعوبات  التحديات  ورغم 
االعالم  وخاّصة  االنتخابات،  تغطية  يف  ناجحة  تجربة 
املضامني  ُصّناع  ومختلف  صحافيوه  عمل  الذي  العمومي 

فيه عىل االلتزام بالضوابط واحرتام أخالقيات املهنة.
أنّه  املالحظة  ميكن  الحايل  االنتخايب  السياق  إىل  وبالنظر 
واالنتخابات  ألوانها  السابقة  الرئاسية  االنتخابات  مبناسبة 
الترشيعية لشهر أكتوبر 2019، سيكون التحّدي أكرب. وهذا 
األمر ال يعود إىل مدى استعداد وسائل االعالم والصحافيني 
السيايس/ السياق  يعرفه  ملا  ولكن  بالتغطية،  املعنيني 

االنتخايب من تجاذبات تُنذر بصعوبات يف تأدية العمل.
وستكون  االنتخابيّة  الحملة  تبدأ  القادم  األسبوع  بداية 
األمور أكرث دقّة وستكون املؤسسات االعالمية والصحافيون 
لهيئة االنتخابات والهايكا،  القرار املشرتك  ملزمون بتطبيق 
الفرص  بالحياد والدقة واالستقاللية، وإتاحة  وهم ملزمون 
وبرامجهم  تصوراتهم  لتقديم  للرئاسية  املرتشحني  لكّل 
بالدفع نحو تبنّي أهداف املرشحني  الناخب  وملزمون أمام 

فعال.
العمليّة  من  رئييس  جزء  وهي  دقيقة،  مهّمة  بالفعل  هي 
بريد«  ساعي  »ليس  السياق  هذا  يف  فالصحفي  االنتخابيّة 
كام يقول األستاذ صادق الحاممي يف نصه املنشور يف هذا 
يف  مركزّي  االعالمية  واملؤسسة  الصحفي  دور  إن  امللف. 
السياق االنتخايب وال يجب أن يقع توجيه األعالم واستعاملُه 

لفائدة أي جهة لها مصالح انتخابيّة.
أّن  وإذ نتحّدث عن املسار االنتخايب فذلك ألننا عىل يقني 
ومدة  الحملة  تسبق  التي  األسابيع  بهذه  يرتبط  ال  األمر 
استثامر  تّم  وقد  ذلك.  من  أوسع  املسار  أّن  ذلك  الحملة، 
السنوات األخرية لخدمة أهداف مرتبطة بهذا  اعالم خالل 
فرتة  تشمل  ضوابط  وضع  يف  التفكري  وجب  لهذا  املوعد. 
أطول حتى ال يقع التالعب بالرأي العام أو محاولة التالعب 

به.
إّن حرية واستقاللية االعالم أساسيّة للتأسيس للدميقراطية 
تحققت،  التي  املكتسبات  من  املّس  يقع  أن  يجب  وال 

والعمل عىل صيانها والسعي إىل مزيد االصالح.
الشعب ملف  املدنية« – ملحق جريدة  »الجريدة  وتفتح 
ومن  فريقها،  من  اميانا  االنتخابات  مع  االعالمي  التعاطي 
االتحاد العام التونيس للشغل ورشكائه، برضورة فسح املجال 
للنشاط والخرباء إلبداء الرأي وإنارة الرأي العام بخصوص 
تغطية  خالل  بها  االلتزام  يجب  التي  واملعايري  الضوابط 

االنتخابات.
ننظم  فإنّنا  مجتمعيا  حوارا  يستوجب  األمر  أّن  نعترب  وإذ 
اليوم، انطالقا من الساعة التاسعة صباحا، مائدة مستديرة 
التي تجدونها يف  املواد  انطالقا من  املوضوع  ملناقشة هذا 

ملف هذا العدد.

اإلعالم الحّر 
والمستقل ضمانة 

االنتخابات الحرة 
والنزيهة

مقدمة 

جديدا  انتخابيا  سباقا  تونس  تدخل 
تغري  بعد  والترشيعي  الرئايس  بشقيه 
املعادلة الزمنية  والتقنية التي فرضتها 
قايد  الباجي  الجمهورية  وفاة رئيس 
السبيس لتكون انتخابات الرئاسة سابقة 

ألوانها عوض ترشيعية ثم رئاسية.
دفع  االنتخابية  الروزنامة  يف  تغري 
بالحلقة  املتصلة  األطراف  جميع 
عليه،  ساعتها  تعديل  إىل  االنتخابية 
الذي سيكون  العمومي  االعالم  ومنها 
هذا  قاطرة  قيادة  دوره  صميم  من 
االستحقاق السيايس ملا ميلكه من امكانيات برشية ولوجستية، ولطبيعة دوره 
لكافة  الحضور  الكربى  تغطية وبثا وتكافؤا يف  السياسية  املواعيد  انجاح  يف 
متحزبني   : تصنيفاتهم  اختالف  عىل  واملرتشحني  السيايس  املشهد  مكونات 
وائتالفيني ومستقلني اذ ال يختلف الجميع يف اعتبار أن العملية الدميقراطية 
اتخاذ قرار سيايس خطري عرب  االنتخابات كمرحلة  ال تنحرص فقط يف إجراء 
أسايس  وجود عامد  عرب  أيضا  بل  االقرتاع  التصويت يف صندوق  ورقة  وضع 
لهذه العملية وهو اإلعالم الحر الذي سيكون أحد روافد هذا القرار االنتخايب.
الحمالت  عىل  تتوقف  ال  االعالمية  التغطية  أن  املتتبع  أمام  التدقيق  يجب 
الدعائية واالنتخابية للمعنيني بأي سباق انتخايب نهاية باالقرتاع والنتائج وإمنا 
هي دورة كاملة تنطلق من تسجيل الناخبني مرورا بالفرتة االنتخابية وهي - 
املدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة والصمت االنتخابيني وصوال إىل اإلعالن 
الرئاسية وما قد تطرحه من استعداد  النهائية للدورة األوىل يف  النتائج  عن 

إعالمي جديد يف حال فرضت النتائج مرورا إىل دورة ثانية .
وتقوم قاعدة التغطية اإلعالمية يف مبدأها املطلق بالنسبة إىل اإلعالم العمومي 
يف  واإلنصاف  الرئاسية  إىل  بالنسبة  املساواة  ثنائيتي  عىل  البرصي  السمعي 
االنتخابيتني  املحطتني  بني  السببية  العالقة  عن  وللمتسائل   ... الترشيعية 
عىل  بناء  وروده  هي  اإلجابة   فإن  القاعدة  أو  التصنيف  وهذا  املختلفتني 
تجميع جملة قراءات تحليلية وأكادميية ومهنية وقانونية وإعالمية معمقة 

وورشات عمل وملتقيات مفتوحة مكملة، سهرت عليها املؤسسات الدستورية 
املعنية أساسا بالدورة االنتخابية، تنظيام وسريا ومراقبة ورصدا وتغطية ونقال، 
لالتصال  املستقلة  العليا  والهيئة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  وهام 
إعالمية  مؤسسات  مبشاركة  بالهايكا،  اختصارا  املعروفة  والبرصي،  السمعي 
وهياكل املهنة ليتوج هذا الجهد بتحبري قرار مشرتك بني الهيئتني الدستوريتني 
يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والترشيعية 
بوسائل االعالم واالتصال السمعي والبرصي وإجراءاتها وذلك بالنظر إىل تطور 
املحامل اإلعالمية السمعية البرصية ومتاهيها مع وسائل  ومنصات ومحامل 

االتصال والتواصل الحديثة .
الجاري  الشهر  من  والعرشين  الحادي  يف  صدر  الذي  املشرتك  القرار  وورد 
التغطية  وقواعد  العامة  األحكام  أبواب: هي  وأربعة  أحد عرشة صفحة  يف 
اإلعالمية أثناء الحملة االنتخابية ثم قواعد تنظيم املناظرات والتعبري املبارش 

كباب مستحدث ألول مرة وأخريا باب رابع بعنوان أحكام ختامية .
ودون تفصيل الفصول التسعة واألربعني الواردة فيه أو مناقشة مضامينها فإن 
أهم الفاعلني تواضعوا عىل اعتبارها وثيقة مرجعية تكمل وثيقة العام 2014 

وتكرس مواكبة املتغريات الجارية يف املشهد اإلعالمي ومحامله ومنصاته .

خارطة  البصرية  السمعية  اإلعالمية   التغطية 
طريق تعتمد المساواة في الرئاسية واإلنصاف في 

التشريعية 
اإلعالم  فإن  الوطنية  اإلعالم  وسائل  جميع  يهم  املشرتك  القرار  كان  إذا 
وتطبيقا  به  عمال  مجهره  تحت  أساسا  سيكون  البرصي  السمعي  العمومي 
اإلذاعة  التغطية  يف مؤسستي  اذ ستخضع  اإلخالل،  وتنبيها يف حال  ورصدا 
والتلفزة التونسيتني عمال باملبادئ الواردة آنفا إىل قاعديت املساواة يف الرئاسية 

التفصلية  املبادئ  األخذ مبحاذير  مع  الترشيعية  يف  واإلنصاف 
الدقة  وهي  نزيهة  انتخابات  أي  تغطية  يف  عليها  املتعارف 

والتوازن والحياد واملوضوعية .
وتفكيكا  املشرتك  القرار  يف  املسطرين  للمبدئني  تبسيطا 
للتجارب  فإن املساواة يف الرئاسية تعد األيرس مهنيا  بالنظر 

 االتحاد يُعدّ مالحظين لالنتخابات
اعداد  عىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعمل 
نظّم  وقد  الجمهورية.  جهات  كل  من  مالحظني 
 7 االنسان  لحقوق  العريب  املعهد  مع  بالرشاكة 
اطالق  وتم  املدربني.  لتدريب  تدريبية  دورات 
املرشوع يوم االثنني 19 أوت الجاري تحت ارشاف 
للمنظمة  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  السيد 

الشغيلة.

أنا يقظ تراقب 11 مترشحا للرئاسة
أعلنت منظمة أنا يقظ استعدادها ملراقبة حمالت 
11 مرتشحا للرئاسة، وهم: يوسف الشاهد وعبد 
وعبري مويس  مورو  الفتاح  وعبد  الزبيدي  الكريم 
القروي  ونبيل  الهاممي  وحمة  عبو  ومحمد 
الرياحي  ومحسن مرزوق ومهدي جمعة وسليم 
 114 املنظمة  أعدت  وقد  املرزوقي.  ومنصف 
دائرة   27 يف  االنتخابات  ملراقبة  ميدانيا  مالحظا 

انتخابية.
لوكالة  يقظ،  أنا  رئيس  العوادي،  أرشف  وأعلن 
الرضوري  من  »كان  أنّه  لألنباء  افريقيا  تونس 
اختيار مرتشحني بعينهم من أجل مراقبة حمالتهم 
ويف  والشوارع  األسواق  يف  الرئاسية  االنتخابية 

مالحظة  وخاصة  الكربى  العامة  االجتامعات 
وإمكانيات  موارد  واستغالل  السيايس  العنف 

الدولة«.

االتحاد األوروبي يراقب انتخابات تونس
أعلن االتحاد األورويب، أنه سريسل بعثة إىل تونس 
ألوانها  الرئاسية السابقة  ملالحظة االنتخابات 
املقرر إجراؤها يوم 15 سبتمرب 2019، واالنتخابات 
استجابة لدعوة  القادم  أكتوبر  الترشيعية ليوم 6 

وجهتها له الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
الجاري، فريق يضم  ووصل تونس، يوم 23 أوت 
سبتمرب   2 يوم  ثان  فريق  وسيصل  محللني   10
عىل  سيتوزعون  مالحظا   28 من  يتكون  القادم 
بـ28  تعزيزهم  وسيقع  البالد،  جهات  مختلف 
االقرتاع. أيام  تغطية  لتأمني  آخرين   مالحظا 
نرُش  بيانا،  بتونس  األورويب  االتحاد  بعثة  وأصدر 
للشؤون  العليا  املمثلة  أّن  فيه  عىل موقعها، جاء 
الخارجية وللسياسة األمنية لالتحاد األورويب نائب 
موغريني،  األوروبية فيدريكا  املفوضية  رئيس 
»فابيو  األورويب  الربملان  عضو  بتكليف  قامت 
ملالحظة  البعثة  هذه  برئاسة  كاستالدو«  ماسيمو 
تونس. يف  والترشيعية  الرئاسية   االنتخابات 

مسارها  يف  تونس  »مرافقة  أّن  وأكدت مورغيني 
أولوية  تعد  مميزا،  رشيكا  باعتبارها  الدميقراطي 
بالنسبة إىل االتحاد األوريب، وهو ما تجىل سابقا يف 
إرسال بعثات مالحظة يف إنتخابات 2011 و2014 

و2018«.

في  بالصحافيين  الزج  من  تحذر  الهايكا 
التجاذبات السياسية

السمعي  لإلعالم  املستقلة  العليا  الهيئة  أصدرت 
والبرصي بيانا يوم الثالثاء 27 أوت الجاري أكدت 
الدولة  مؤسسات  تضطلع  أن  رضورة  عىل  فيه 
القانون يف عالقة بكل وسائل  بدورها يف تطبيق 
الزج  خطورة  من  وحذرت  القانونية  غري  االعالم 
يف  جاء  حيث  سياسية  معارك  يف  بالصحافيني 
محاوالت  إىل خطورة  الهيئة  تنبه   « البيان:  نص 
بعض أصحاب وسائل اإلعالم السمعية والبرصية 
التجاذبات  يف  بهم  والزج  الصحفيني  توظيف 
من  ميس  مبا  الخاصة  واألجندات  السياسية 
بدورهم  قيامهم  دون  ويحول  مصداقيتهم 
التونيس ودعم عملية  الناخب  إنارة  املحوري يف 
االنتقال الدميقراطي.« كام طالبت الهيئُة املجتمع 

الدين برضورة القيام بدور رقايب فاعل.

أخبار المدنية ... أخبار المدنية ... أخبار المدنية ... أخبار المدنية ... أخبار المدنية ... 

اإلعالم العمومي في إدارة االنتخابات :

خطوط الفعل وضوابط التغطية 

  فاطين حفصية  
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والتحرك جغرافيا  األسامء  واملعلوم يف  الرتشحات  املحدود من  العدد  إىل 
بالنسبة إىل املرتشحني وبرامجهم الدعائية واالنتخابية وتوزيع حضورهم 
يف الربامج التلفزية  واإلذاعية املتنوعة ومنابر الحوار والنقاش املختلفة.  
والرقعة  واألسامء  الرتشحات  متعدد  الترشيعية  يف  األمر  يكون  حني   يف 
هو  التناصف  مبدأ  من  يجعل  ما  املرتشحة  القامئات  لتحرك  الجغرافية 

األقراب للتنفيذ والواقع .
وتعتمد ضوابط املساواة يف التغطية للرئاسية تخصيص نفس املدة الزمنية 
ونفاذ  الرئاسية  االنتخابية  الحملة  لتغطية  التعبري  أو  البث  عىل مستوى 
أما اإلنصاف للترشيعية فيتخذ قاعدة يتم عىل  العام  للمرفق  املرتشحني 
أساسها نفاذ القامئات املرتشحة إىل وسائل اإلعالم السمعية البرصية  وفق 
أو  الوطني  املستوى  عىل  املرتشحة  القامئات  عدد  بني  التناسب  قاعدة 

الجهوي ونسبة الحضور الزمني يف التلفزة واإلذاعة العموميتني .
ويف هذه االنتخابات لن يتخذ اإلعالم العمومي برافديه التلفزي واإلذاعي 
االئتالفية  والفعاليات  واألحزاب  املرتشحني  ألنشطة  فقط  الناقل  موقع 
واملستقلة وتداول ترصيحاتهم وبياناتهم وبرامجهم االنتخابية والقيام بدور 
ساعي الربيد  بني املتلقي أو الناخب واملرتشح، بل سيقود مراحل النقاش 

املفتوحة  الحوارية  املنابر  عرب  االنتخابات  هذه  يف  العام 
الربامج  حول  والسجال  النقاش  وحلقات 

الحارقة  بالقضايا  املتعلقة  واآلراء 
التثقيفي  كام سيتابع دوريه 

والتحسييس عرب تحديد املفاهيم القانونية واالنتخابية والسياسية ودعوة 
األفراد واملجموعات لالنخراط يف العملية االنتخابية واإلسهام الفعيل فيها 
عرب مامرسة حقه وواجبه وعرض الومضات الخاصة بذلك ليجمع بذلك 

معادلتي التثقيف املدين والتوجيه  القانوين االنتخايب .

والسجال  لألفكار  حرة  سوق  التلفزية  المناظرة 
االنتخابي 

ومسرية  السيايس  البالد  تاريخ  يف  مرة  وألول  سيتم  االنتخابات  هذه  يف 
أعرق مؤسستني إعالميتني  تجاوز خط النقل اإلعالمي االنتخايب التقليدي 
املتعارف عليه لدى الناخب واملرتشح وأهل املهنة والقامئني عىل الجوانب 
املرتشحني  تجمع  مناظرة  بتنظيم  االستحقاق  لهذا  واإلجرائية  التنظيمية 
الدميقراطي  النقاش  أسلحتها  انتخايب   « سجال  ساحة  لتكون«  للرئاسية 
املتحرض والتضاد واملحاججة واإلقناع والبيان، وفق ضوابط مهنية وأخالقية 
التجارب  عىل  بناء  بعناية  إقرارها  تم  والتفصيل،  الدقة  وعالية  محددة 
االنتخابات  هيئتي  جمعت  ولقاءات  ورشات  وإثر  واملختلفة  املقارنة 

واالتصال ومؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتني .
اإلعالم  لوسائل  ميكن  التي  املرتقبة  املناظرة  رشوط  أهم  ومن 

مع  التنسيق  بعد  تنظيمها،  يف  املشاركة  الخاصة  والبرصية  السمعية 
تنظيمها  إجراءات  التونسيتني، خضوع جميع  والتلفزة  اإلذاعة  مؤسستي 
إىل القرعة بحضور عدل تنفيذ يف كل ما من شأنه إعطاء امتياز ملرتشح عىل 

حساب آخر ومعاملة جميع املرتشحني عىل قدم املساواة .
إىل  وإضافة  للحملة  االنتخايب  الطريق  منتصف  زمنيا يف  مناظرة ستكون 
تأسيسها لسوق حرة لألفكار والرأي والرأي املخالف للمرتشحني للرئاسية 
العرف  يتجاوز  استثنائيا  موعدا  ستشكل  فإنها  مبارشة،  الناخب  أمام 
املتعارف عليه واملحدد يف الزمان واملكان واملعروف بالتسمية التقنية » 
صبغة  يأخذ  تعبري  النهاية  يف  هو  والذي  الناخب  أمام   « املبارش  التعبري 
التسجيل وتكرار املحاولة لثالث مرات قبل اختيار املرتشح للمقطع الذي 

يراه أفضل للبث يف ما بعد .

مرجعية  التحرير  ومواثيق  الذاتي  التعديل  آليات 
مهنية في تغطية االنتخابات 

انتخابات  أي  كحال  املحموم  والسباق  السائد  السيايس  املناخ  ظل  ويف 
يتوفر فيها رشط املنافسة يسعى اإلعالم العمومي، رغم النقائص ومطالب 
الجمهور  وبني  بينه  الثقة  رصيد   تكثيف  إىل  اإلصالح،  حظائر  تفعيل 
نزاهة  منسوب  ورفع  واملدنية  الرقابية  والهيئات  املتنافسني  واملرتشحني 
العملية االنتخابية برمتها  عرب ما رسخه من قواعد عمل مشرتكة وخرائط 
وهي  الذايت  والتعديل  للتعديل  إليها   يحتكم  وأخالقية  مهنية  طريق 
مواثيق التحرير ومدونات السلوك التي سيكون لها الدور املكمل يف ضبط 
وسائل التغطية وأدواتها وطرقها وأحكامها املهنية، ما يعني يف املحصلة 
الذايت سيضيف  التعديل والتعديل  القرار املشرتك وآليات  الجمع بني  أن 
» حصانة إعالمية عمومية » أكرث للمتنافسني والناخبني والساهرين عىل 
السباق االنتخايب وبالتايل سيقرتب املبدآن الرئيسيان الذي بني عليهام قرار 

التغطية وهام املساواة واإلنصاف من  االكتامل .
وأمام ما وصف ب« تسونامي » املعلومات والتوجيه والتأثري املتاحة 
عىل شبكات التواصل االجتامعي وامليديا الجديدة املفتوحة مبحاملها 
يبقى  الخاص   اإلعالم  توجهات  واختالف  أي ضابط   املختلفة دون 
مراحل  إدارة  يف  حيويا  االنتخابات  هذه  يف  العمومي  اإلعالم  دور 
الدورة االنتخابية وتنظيم االنتشار الدعايئ التلفزيوين اإلذاعي أثناء 
خالل  راكمه  ما  وهو  االنتخابية  العملية  صميم  هي  التي  الحملة 
تغطيته لخمس محطات انتخابية كربى عرفتها البالد بعد الرابع عرش 
من جانفي بدء بالتأسيسية ثم ترشيعية ورئاسية من دورتني فبلدية 
املسار  أعمدة  لتثبيت  عميقا  ستحفر  بسادسة  نهاية  املايض  العام 

الدميقراطي.

اقرتح مرصد الدفاع  عن الحق يف االختالف 
جملة من األسئلة عىل املرشحني لالنتخابات 
جملة  من  األسئلة  هذه  وستكون  الرئاسية، 
املواد التي ستوضع بني أيادي فريق التحرير 
اختيار  صالحيات  له  الذي  للمناظرات 

األسئلة.
هو  االختالف  يف  الحق  عن  الدفاع  ومرصد 
عن  تدافع  تونسية  مدنية  منظامت  ائتالف 
الحق املساواة والحريات والحق يف االختالف.

األسئلة:
تحقق حسب  ماذا  االن  اىل   2011 من   -  1

رأيك يف مسائل الحقوق والحريات؟
-املساواة بني الجنسني

الحقوق  قانون  )مرشوع  اإلرث  يف  -املساواة 
والحريات الفردية/ مجلة أكتوبر 2018(

األطفال  عىل  والوالية  العائلة  -رئاسة 
والحضانة

-الجنسية للقرين الغري مسلم
-حرية املعتقد والضمري

-املهاجرين غري النظاميني

-حق الطفل يف مرياث والده حتى خارج إطار 
الزواج

2 - املساواة
هل تتبنون ضمن برنامجكم االنتخايب احرتام 
مبدا املساواة الذي نص عليه الدستور وهل 
مجلة  مرشوع  عىل  باملصادقة  تتعهدون 
الحريات الفردية املعروضة عىل مجلس نواب 

الشعب؟

3 - الحريات الفردية
هل  الجزائية؟  املجلة  من  موقفكم  هو  ما 
ستقومون باقرتاح مرشوع قانون لتعديلها؟ و 
االنتخايب  برنامجكم  : هل يكون ضمن  عليه 
الذي نص مجلس حقوق  الفصل 230  إلغاء 
الجزائية  املجلة  من  الغائه  عىل  االنسان 
والفصول األخرى التي تتضمن جرائم أخالقية 
كالفصول 226 و226 مكرر من نفس املجلة ؟

4 -الحق يف االختالف

املجموعات  حقوق  بضامن  تتعهدون  هل 
وذوات  وذوي  )األقليات  للتمييز  املعرضة 

االعاقة(؟
أصيل  حق  إىل  االختالف  يف  الحق  يحيل 
للجميع  الدولة  تضمنه  الفئات  بكل  متعلق 

سواء كانوا أغلبية أو أقلية
النمطيّة  الصورة  وتغيري  القوانني  -تفعيل 

املسّوقة
- مواءمة الترشيعات مع االلتزامات الدولية

عليها  التي صادقت  الدولية  االلتزامات   -  5
وعدم  والحريات  املساواة  مجال  يف  تونس 

التمييز هل هي حرب عىل ورق؟
أن  عىل  دستور2014  من   20 الفصل  نص 
املجلس  قبل  من  عليها  املوافق  »املعاهدات 
القوانني  من  أعىل  عليها،  واملصادق  النيايب 
القانون  يعرتف  وبذلك  الدستور«.  وأدىن من 
عليها  املصادق  الدولية  باالتفاقيات  التونيس 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  تلك  فيها  مبا 
الداخيل  القانوين  نظامه  ضمن  ويستوعبها 

بل ومينحها سلطة أعىل من القوانني الداخلية 
انه  يعني  مبا  الدستور  من  اقل  كانت  وان 
اتفاقية  مع  داخيل  قانون  تعارض  حال  يف 
تطبيق  للمحاكم  ميكن  عليها  مصادق  دولية 
املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
باستثناء  مبارشا  تطبيقا  عليها  واملصادق 
قانوين  إطار  وضع  تقتيض  التي  االتفاقيات 

وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة.
اإلعالن العاملي لحقوق االنسان )1948(

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
واالجتامعية والثقافية )1966(

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة )1985(

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل )1991(
أشكال  للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية 

التمييز العنرصي )1966(
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 

)2008(
والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق 

)1982(

الخ
6 - هل تتعهدون بالعمل عىل تركيز املحكمة 

الدستورية؟
حسب مقتضيات الدستور صدر القانون عدد 
50 لسنة 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية 
لعلويّة  ضامنة  مستقلة  قضائية  هيئة  وهي 
الجمهوري  للنظام  وحامية  الدستور 
نطاق  يف  والحريّات  وللحقوق  الدميقراطي 
بالدستور  املقررة  وصالحياتها  اختصاصاتها 

واملبيّنة بهذا القانون

أسئلة مرصد الحق يف االختالف للمرشحني لرئاسة الجمهورية
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انتخابات  لخوض   بالدنا  تستعد 
أهمية  ذات  وترشيعية  رئاسية 
الرابعة  االنتخابات  فهي  بالغة. 
التأسييس  املجلس  انتخابات  بعد 
لــ  واالنتخابات الرئاسية والترشيعية 

2014 واالنتخابات البلدية لـ2018  
أنها  االنتخابات  هذه  أهمية  ومأىت 
أن  عىل  قويا  مؤرشا  تكون  أن  ميكن 
إدارة  نظام  أصبحت  الدميقراطية 
من  املقبول  السلطة  عىل  التنافس 
املواطنني.  ومن  السياسيني  الفاعلني 
وبهذا املعنى فإن هذه االنتخابات ميكن أن تكون أيضا مؤرشا 
توطيد  مرحلة  إىل  الدميقراطي  االنتقال  مرحلة  من  املرور  عىل 

الدميقراطية. 
 ومن هذا املنظور أيضا فإن عملية توطيد الدميقراطية ال ميكن 
الحياة  يف  أدوارها    أداء  عىل  قادرة  صحافة  دون  تستمر  أن 
السياسية بشكل عام ويف املسار االنتخايب بشكل خاص. فنزاهة 
فحسب،  التزوير  بغياب  االقرتاع  يوم  تقاس  ال  االنتخابات 
اإلرادة  فيه  تشكلت  الذي  باملسار  أيضا  تقاس  أن  يجب  بل 
االنتخابية، والتي تعرب عن نفسها يوم االقرتاع. وبتعبري آخر فإن 
بواسطة  توفر  ألنها  اإلرادة  هذه  تشكيل  يف  تساهم  الصحافة 
موادها اإلخبارية املختلفة، البسيطة كاألخبار اآلنية أو العميقة 

كالتحقيقات، فكرة عن املرتشحني  وبرامجهم. 
الرشوط  أن  هل  اآليت:  هو  الطرح  يستحق  الذي  السؤال  إن 

الرضورية ألداء الصحافة التونسية ملهامها متوفرة أم ال؟

انتخابات نزيهة بصحافة غير مستقلة ؟
يتوفر  أن  يجب  أساسيا  رشطا  شك  أدىن  بال  االستقاللية  متثل 
املواطنون  فيه  يثق  أساسيا  مصدرا  تكون  حتى  الصحافة  يف 
ألخالقياتهم  الصحفيني  احرتام  االستقاللية  وتقتيض  التونسيون. 
بنده  يف  ينّص  الذي  األخالقي  ميثاقهم  يتضّمنها  التي  املهنية   
الحقيقة.  إىل  السعي  هي  األوىل  الصحافة  غاية  أن  عىل  األول 
وعىل هذا النحو فإن  من واجب الصحافة التونسية  أن  توظف 
املعايري ذاتها للتعامل مع مختلف املرتشحني.  فاالنحياز إىل هذا 
املرشح أو ذاك يفسد قدرة الصحافة عىل تنوير الجمهور وخدمة 

حقه يف الحقيقة. 
 تخربنا مؤرشات عديدة إىل أن الصحافة التونسية ال تتعامل مع 
كل املرتشحني باملعايري ذاتها، إذ أنها تنحاز لبعضهم عىل حساب 
الكايف  بالشكل  مستقلة  ليست  أنها   يعني  مام  اآلخر  البعض 
إىل  بالنسبة  تكون مصدرا ذي مصداقية  بأن  لها   يسمح  الذي 
الناخبني. وتعرّب ارتباطات مؤسسات امليديا املختلفة، السياسية 

واإليديولوجية، عن محدودية استقاللية الصحافة. 
والترشيعية  الرئاسية  لالنتخابات  اإلخبارية  التغطية  تبنّي 
كبري  بشكل  ساهمت  التونسية   امليديا  أن   )2014( املاضية 
إبراز  عىل  وحرصت  والسيايس،   اإليديولوجي  االستقطاب  يف 
الرصاعات اإليديولوجية والسياسية عىل حساب تفسري الرهانات 

االقتصادية  واالجتامعية والثقافية لالنتخابات.
تونس  نداء  بني حزيب  الرصاع  من  التونسية  امليديا  تغذت  لقد 
ثم  أوىل،  مرحلة  يف  عنه  متخض  الذي  واالستقطاب  والنهضة، 

ساهمت يف تغذيته يف مرحلة ثانية عندما  تحولت امليديا إىل 
حلبة رصاع بني املرتشحني. 

به  بأس  ال  عددا  أن  املتاحة  الرصد  تقارير  من  يبنّي عدد  كام  

املؤسسات  بعض  ذلك  يف  مبا  التونسية،  امليديا  مؤسسات  من 
التلفزيونية الهامة،  كانت منحازة لهذا املرشح أو ذاك. يف حني 
أكتفت مؤسسات ميديا أخرى بدور محايد إخباري محض دون 
أن تفسري رهانات االنتخابات  )أنظر  مثال تقرير الهيئة العليا 
الترشيعية  االنتخابات  عن  البرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة 

والرئاسية 2014(. 
الحالية يالحظ  التغطية  اإلخبارية لالنتخابات  املتمعن يف  إن  
بكل وضوح  انحياز بعض مؤسسات امليديا، من صحف يومية 
وقنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية، لبعض املرشحني باستخدام 
أشكال ماكرة تتمثل عادة يف مهاجمة خصوم  مرشح بعينه أو 
عرب  استعادة  املضامني االتصالية لبعض املرتشحني  أو نرش أخبار 

ضارة مبرشح ما والسكوت عن مرشح آخر...

هكذا يعمل  الصحفيون التونسيون يف سياقات مهنية ال متسح 
لهم دامئا بتفعيل أخالقياتهم املهنية بسبب مصالح املؤّسسات 

التي يعملون فيها وانخراطها يف شبكات من العالقات.    

صحافة بال موارد
التحليل،  الكثري من  التي تقتيض  إضافة إىل مسألة االستقاللية، 
التونسيني  للصحفيني  تتوفر  أن  يجب  التي  املوارد  إىل  نشري 
لتغطية االنتخابات بشكل مهني يخدم حق الجمهور يف املعرفة. 
فالصحفيون التونسيون يعملون يف سياقات مهنية ال متّكن من 

تفعيل معايري املهنية.
وينتُُج عن غياب املوارد التنظيمية واإلكراهات املتعددة،  ومنها 
خاصة محدودية الوقت، أن يقع االعتامد يف التغطيات اإلخبارية 
املرتشحون  يوفرها  التي  املعلومات  عىل  االنتخابية  للحمالت 
الصحفية  والندوات  الصحفية  البالغات  عرب  حمالتهم   عن 
الفريق  بها  يقوم  التي  والترسيبات  الفايبسبوكية  والتدوينات 

االتصايل للمرتشح. 
إن هذه الصحافة الناقلة  تجعل من الصحفي مجرد  حلقة وصل 
بني املرتشح والناخبني  أو ساعي الربيد يؤدي خدمة التوصيل  ملا 

يريد أن يقول السيايس  لجمهور الناخبني. 
كام ينجّر عن غياب املوارد املتاحة للصحفي، أن تكون املقاربات 
يف  التحقيق  عىل  تقوم  أن  يفرتض  التي  و  محدودة  الصحفية 
إمكانيات  ويف  مصداقيتها  ويف  املرتشحون  يقدمها  التي  الوعود 
إنجازها الفعيل ألن ذلك سيستغرق وقتا كثريا وجهدا عظيام من 
البحث يف واملقارنة خاصة إذا كان األمر يتعلق بوعود اقتصادية.   
التونسيني ال يعملون يف سياقات  الصحفيني  القول أن  وخالصة 
تنوير  يف  تتمثل  التي  الكاملة  بأدوارهم  بالقيام  لهم  تسمح 
كل  لهم  تتوفر  أن  بعد  بينة  عىل  وهم  يختاروا  حتى  الناخبني 

املعارف التي تسمح لهم باتخاذ قرار  مستنري. 
 * أستاذ محارض مبعهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة 

  د. الصادق الحمامي  *  

 يعمل  الصحفيون التونسيون 
في سياقات مهنية ال 

تمسح لهم دائما بتفعيل 
أخالقياتهم المهنية بسبب 

مصالح المؤسّسات التي 
يعملون فيها وانخراطها في 

شبكات من العالقات.    

الصحافة التونسية  وامتحان االنتخابات: 

رهانات األخالقيات واملهنية
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لالنتخابات  العليا  الهيئة   اقرت 
السمعي  لإلعالم  العليا  والهيئة 
اىل  املرشحني  بحق  البرصي 
االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف 
استعامل املواقع االجتامعية وعىل 
حمالتهم  يف   « فايسبوك   « رأسها 
أماههم  ووضعت  االنتخابية 
نظن  ال  االستعامل  لذلك  رشوطا 
ال  كام  سيحرتمونها  املرتشحني  ان 
املراقبة  الهيئتني قادرتني عىل  نرى 
واملتابعة مثلهام مثل بقية هياكل 

الرقابة.
يهّمنا  ما  أكرث  أنه  والحقيقة       
يف االمر أن هاتني الهيئتني، وقبلها كل املرتشحني وعدد كبري من 
الهياكل العمومية،  وجهت بذلك الصنيع الذي أتته صفعة قوية 
لإلعالم الوطني، العمومي منه والخاص، الرسمي منه والتجاري، 
من  غريها  عىل  الجميع  عابه  لطاملا  بفعل  أتت  ألنها  وذلك 
املؤسسات ومن االحزاب واملنظامت والجمعيات والشخصيات 
بذلك  وهي  الوطني.  املشهد  يف  وثقلها  احجامها  اختالف  عىل 
للشأن  املتابعني  من  ممكن  عدد  اكرب  دفع  يف  ساهمت  ايضا 
الوطني اىل البحث عن بعض مجرياته عىل موقع »الفايسبوك« 

بدال من وسائل االعالم الوطنية التقليدية.

 مسمار غليظ
النزعة اىل اعتامد املوقع املذكور  الصنيع يزيد يف  إن مثل هذا 
كمصدر للخرب، نرشا ومتابعة، ويزيد الثقة فيه بحكم أن جهات 
رسمية مثل الهيئتني املذكورتني مل وال ترى مانعا من اللجوء اليه..
وأخطر ما يف االتجاه اىل املوقع املذكور الستعامله محمال للتبليغ 
من طرف مؤسسات رسمية انه مامرسة كلام أوتيت تدّق مسامرا 
غليظا يف نعش االعالم الوطني العمومي منه والخاص السمعي 
البرصي منه واملكتوب والذي يتفق الجميع انه يعاين ازمة حادة 

هي بصدد االتيان عليه جهازا بعد آخر.
وخطر هذه املامرسة انها ال تقل ايالما عن تلك املامرسات التي 
اتاها ويواصل إتيانها الكثري من السياسيني الذين يعادون االعالم 
يف  رغباتهم  اىل  ينصاع  ال  مادام  بدور  له  يعرتفون  وال  الوطني 
التسرت عىل نقائصهم والتغايض عن تجاوزاتهم وما دام ال يخدم 

أجنداتهم وال ينفخ يف صورتهم.
وراء  من  والدوالر  باليورو  الدفع  يفضلون  هؤالء  فان  كذلك 

يكون                                                                         قد  تونس.  يف  االداء  واجب  من  يفلتوا  حتى  الحدود 
االشهار عرب« الفايسبوك« مبارشا او مقنعا اقل كلفة من االشهار 
عىل اعمدة الصحف وعىل ترددات االذاعات والتلفزات املحلية 
يدفع  واحدا  دوالرا  او  واحدا  يورو  ان  اثنان  يختلف  ال  ولكن 
خارج البالد امنا هو مبلغ يقضم من مقدرات هذه البالد ليذهب 
ابنائها وعنوان امتناع عن كشف مصدر االموال  يف جيوب غري 

املستعملة يف الدفع وتهرب رصيح من دفع اي أداء.
ولنا يف العديد من االحداث التي جدت أخريا وكذلك يف الحمالت 
االنتخابية التي انطلقت قبل أوانها خري دليل عىل قدرة اخبار 
اشاعة  و  الفتنة  اثارة  و  البالد  باستقرار  الفتك  يف  املوقع  ذلك 
النقمة والدفع اىل السطو والتخريب وارتكاب الجرائم والرسقات.

ما  بعض  كون  من  استغربوا  الرسميني  بعض  أن  استفزنا  وقد 
ينرشه املوقع مدفوع االجر وتساءلوا – كاألزواج املخدوعني – 

عمن يفعل ذلك.

أضرار جسيمة
املسؤولني  عىل  االشكال  بكل  ممنوعة  املامرسة  هذه  مثل 
عىل  وخاصة  مسؤولياتهم  درجات  اختالف  عىل  الرسميني 
النواب  الجمهورية ورئيس مجلس  السادة رئيس  أشخاص مثل 
ورئيس الحكومة والوزراء ورؤساء االحزاب واملنظامت الوطنية 
الذين نأىب عليهم وهم املبارشون واملاسكون مبقاليد الحكم ان » 

يسقطوا » يف املامرسة التي وصفنا أعاله.

استعامل  من  يجني  قد  ما  عىل  منهم  أحدا  نغبط  ال  إننا 
واجبنا  ومن  بل  حقنا  من  ولكن  مكاسب  من  »الفايسبوك« 
اىل  الدولة  رئاسة  اىل  املرشحني  املسؤولني وخاصة  كبار  ننبه  ان 
التونسيني  التي أضافتها مامرستهم املتمثلة يف مخاطبة  االرضار 
التونسية   االعالم  مؤسسات  حتام ملتاعب  عرب«الفايسبوك« 

انها  و  علمهم  بعد  حاصل  هو  ما  واىل  التونسيني  وللصحافيني 
بعضهم  اىل  واصلة  ولوائح  وتقارير  دراسات  يف  مضمنة  ارضار 

يدا بيد.
من هذه االرضار تراجع اقتناءات الدولة للصحف واملجالت من 
سنة اىل اخرى وتواضع االعتامدات املخصصة لإلشهار العمومي 
االعالنات  وفوىض  والتلفزي  االذاعي  البث  تكاليف  وارتفاع 
وضعف  االجور  وتدين  القطاع  يف  التشغيل  وهشاشة  الخاصة 

البنية االقتصادية ألغلب املؤسسات االعالمية.
يضاف بالرضورة اىل كل ما سبق تراجع نسب القراءة واالستامع 
النظري  املنقطع  االقبال  مقدمتها  يف  عدة  ألسباب  واملشاهدة 
كتابة وقراءة وإعالما وإطالعا وتعليقا وسبا  »الفايسبوك«  عىل 
وشتام وشكرا وثناء وحبا ومشاركة والحال ان اغلب املواد التي 
يروجها الفابسبوك واليوتيب وغريهام هي من انتاج الصحافيني 
ومؤسساتهم االعالمية التقليدية، و ان »الفايسبوك » يأخذ بدون 

مقابل« وال » يقدم خدمة » اال مبقابل.
لذلك فان اللجوء اىل الفايسبوك وغريه لنرش خرب أو ادراج دعاية 
أو اشهار أو بث معلومة أو الرتويج لخدمة إمنا هو رضبة قاصمة 
موتها  إالّ  يعنيه  فيام  يعني  ال  وصحافييها  االعالم  ملؤسسات 

البطيء.

مسترجعات مالية
فاعليه ممن هم  الصنيع من  املطلق نشجب هذا  كنا يف  وإذا 
يعادون االعالم الوطني وال يعرتفون له بدور أو ممن هم يتمنون 
باليورو وبالدوالر، فإننا نعرتض عليه  االرتقاء والربوز فيدفعون 
إدارة  اىل  واملرتشحون  عندنا  الرسميون  يأتيه  عندما  قوانا  بكل 

شؤون الدولة.
للعمل املشرتك – رسميني ومهنيني  الوقت يف نظرنا  لقد حان   
ونقابيني – من أجل الوصول اىل طريقة أو آلية متّكن من الحيلولة 
دون استعامل املحامل االعالمية األجنبية يف مخاطبة التونسيني 
أو خالل الحمالت االنتخابية وخاصة محمل »الفايسبوك« وما 
االداءات  دوائر  متكن  أن  االلية  هذه  من  واملطلوب  شابهه. 
مبقابل   - نرشه  يثبت  تونيس  شخص  أي  مالحقة  من  والجباية 
شابهه.  وما  »الفايسبوك«  عىل  تحريضا  أو  دعاية  أو  اشهارا   –
مفاوضة  من  فرنسا  فعلت  ومثلام  الحق  وقت  يف  متكنا  ولرمّبا 
ادارة »فايسبوك« من أجل الحصول منها عىل مسرتجعات مالية 
لفائدة وسائل االعالم التونسية – ولتونس بشكل عام – لقاء ما 
التونسيون من مواد اخبارية وصور ووثائق عىل املوقع  ينرشه 

املذكور.

ممارسة خطيرة على وسائل االعالم المحلية :

مسؤولون وهيئات رسمية يقننون مخاطبة 
التونسيني عرب »الفايسبوك«!

محمد العروسي بن صالح. 

 اللجوء الى الفايسبوك وغيره 
لنشر خبر أو ادراج دعاية أو اشهار 
أو بث معلومة أو الترويج لخدمة 
إنما هو ضربة قاصمة لمؤسسات 

االعالم وصحافييها ال يعني 
فيما يعنيه إاّل موتها البطيء
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مكانة  الصحافة  حرية  تشغل 
الدميقراطية  املجتمعات  يف  هامة 
األفراد  وعي  بتطوير  الرتباطها 
يف  يجري  مبا  إحاطتهم  وتدعيم 
األزمنة  يف  أهميتها  وتزداد  املجتمع. 
يف  املحوري  لدورها  نظرا  االنتخابية 
ملختلف  االنتخابية  الحمالت  تغطية 
للناخب  الفرصة  وإتاحة  املرتشحني 
مام  االنتخابية  الربامج  عىل  للتعرف 
لتوجهاته  وفقا  باالختيار  له  يسمح 

وقناعاته.
إرساء  إىل  تهدف  التي  الضوابط  من  لجملة  اإلعالم  وسائل  تخضع 
موازنة بني حرية اإلعالم من جهة ونزاهة املسار االنتخايب من جهة 
التجميل  أو  الشفط  متارس  دعاية  وسائل  إىل  تتحول  ال  حتى  ثانية 

اإلعالمي ملرتشحني دون غريهم. 
ويف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل وجود جملة من القواعد القانونية 
واملهنية املتعلقة بالتغطية الصحفية لالنتخابات الرئاسية والترشيعية 

يف تونس.

تعدد آليات التعديل
تخضع التغطية الصحفية إىل التعديل والتعديل الذايت. ويعرف األول 
اإلعالمي  القطاع  لتنظيم  الدولة  تضعها  التي  اآلليات  جملة  بكونه 
من خالل هيئة تعديلية تضطلع مبهمة ضامن مشهد سمعي برصي 
تعددي ونزيه. ويف هذا اإلطار تصدر الهيئة العليا املستقلة لالتصال 
السمعي البرصي قرارا خاصا بقواعد التغطية اإلعالمية وتسهر عىل 
احرتامه من طرف وسائل اإلعالم السمعية البرصية )القنوات التلفزية 
واإلذاعية واملواقع االلكرتونية التابعة لها(. وتتدخل أيضا الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات يف هذا املجال من خالل ضبط قواعد الحملة 

الخاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكرتونية.
 من جهة أخرى، تخضع التغطية الصحفية لالنتخابات إىل التعديل 
الذايت الذي يعرَّف بكونه جملة القواعد األخالقية للمهنة الصحفية 
بها  ويلتزم  الصحافة  مجال  يف  املتداخلني  مختلف  يضعها  التي 
ومتّسكه  القطاع  مسؤولية  تعكس  عملية  وهي  طوعا،  الصحفيون 

بإرساء صحافة ذات جودة وجدارة. 
بين النصوص القانونية والقواعد المهنية

اإلعالم  أن حرية  الدستور  الفصول 31 و32 و49 من  نستشف من 
النظام  أو  الغري  مضمونة دون أن تتجاوز ذلك إىل املساس بحقوق 
املوازنة  هذه  انعكست  ولقد  االنتخايب.  املسار  ونزاهة  الدميقراطي 

املتعلق   2011 لسنة   116 عدد  واملرسوم  االنتخايب  القانون  عىل 
جملة  عىل  التنصيص  وقع  حيث  البرصي  السمعي  االتصال  بحرية 
 52 الفصل  نص  فمثال  الصحفية.  بالتغطية  املتعلقة  القواعد  من 
 65 الفصل  وحّمل  اإلعالم  وسائل  حياد  عىل  االنتخايب  القانون  من 
البرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  القانون  من نفس 
واجب ضامن حق املجموعات السياسية يف النفاذ إىل وسائل االتصال 
الحملة  قبل  ما  التعددية خالل فرتة  أساس  والبرصي عىل  السمعي 

االنتخابية وعىل أساس اإلنصاف خالل فرتة الحملة االنتخابية. 
وإىل جانب الدستور والقوانني، تخضع التغطية الصحفية لالنتخابات 
والهيئة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  عن  صادرة  قرارات  إىل 
إىل  تصنيفها  والتي ميكن  البرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا 
قواعد موجهة إىل وسائل اإلعالم كمنع اإلشهار السيايس وبث ونرش 
باالنتخابات  مبارشة  غري  أو  مبارشة  صلة  لها  التي  اآلراء  سرب  نتائج 
والتزامها  بها،  املتعلقة  الصحفية  والتعاليق  والدراسات  واالستفتاء 
من  قدر  لهم  صحفيني  خالل  من  االنتخابية  الحملة  تغطية  بتأمني 
الرد  حق  واحرتام  االنتخابية  املادة  يف  املنطبقة  بالترشيعات  اإلملام 
بالتغطية  املتعلقة  الربامج  بني  الخلط  بعدم  وااللتزام  والتصحيح 
تفصييل  مخطط  وإعداد  الرتفيهية  والربامج  لالنتخابات  الصحفية 

تحدده بالتشاور مع هيئاتها التحريرية تراعى فيه ضوابط الحملة.

يف  جميعا  نفكر  ونحن  اليوم  الرضوري  من 
االقتصادية  واإلصالحات  الربامج 
واالجتامعية، من أجل إنقاذ البالد، أن 
نتطرق إىل واقع اإلعالم والعمل عىل 
للنهوض  واإلصالحات  الربامج  إقرار 
الحقوق  أعمدة  من  باعتباره  به 
الثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 
املكونات  بني  التكامل  عنارص  ومن 
برامج  لكل  واالجتامعية  االقتصادية 
أزمتها،  من  البالد  إلنقاذ  اإلصالح 
كعاملني  اليوم  علينا  مطروح  لذلك 
نقابية ومؤسسات  بالقطاع وكهياكل 
العمل من أجل صياغة برنامج إصالحي متكامل يعيد لإلعالم دوره 

املجتمعي ويفعل مساهمته يف االنتقال الدميقراطي لتونس. 

تنظيم المجال اإلعالمي ضرورة قصوى
طيلة العقود السابقة اشتغلت األنظمة وأحزابها الحاكمة عىل املجال 
األصل  يف  هي  عمومية،  إعالمية  منظومة  بناء  خالل  من  اإلعالمي 
السياسية  أجنداتها  لخدمة  واستخدامها  تطويعها  بغاية  حكومية، 
ولضامن استمرارها يف الحكم تحت شعار »كل يشء ال باس« . بعد 
»الثورة« وبالتوازي مع تحرير قطاع اإلعالم وتنوع محامله ووسائله، 
ودخول القطاع الخاص بثقله، ال مناص من التفكري يف تنظيم القطاع 
بشقيه العمومي والخاص حيث بات جليا أن غياب منوال مجتمعي 
املجال  فتح  اإلعالمية  للمضامني  األساسية  الثقافية  األرضية  يشكل 
والتاريخ  واملوروث  اللغة  حق  يف  التجاوزات  أشكال  لكل  واسعا 
التعديلية  الهياكل  عىل  املبني  التنظيم  بأن  اتضح  وقد  والثوابت 

عىل غرار »الهيكا« ورغم أهمية وجودها وقيمة دورها فإنها تبقى 
لغياب  نظرا  الفت  بشكل  القطاع  تنظيم  عىل  قادرة  غري  لوحدها 
أرضية توافقية معيارية وثقافية وحتى أخالقية للمحتويات واملضامني 
اإلعالمية زد عىل ذلك ضعف األدوار التي تقوم بها هياكل التطاير 
للتنسيق  دنيا  حدود  غياب  يف  النقابية  الهياكل  وكذلك  والتكوين 
والعمل املشرتك املنهجي والناجع حيث مل تنجح مجمل هذه الهياكل 

يف إعالء مكانة اإلعالم واالرتقاء بالدور املجتمعي للصحفي.
هذا الواقع اإلعالمي املرتهل والذي انقلبت فيه املعادلة من سطوة 
انفالت  إىل  ومامرسته  حرياته  عىل  والتضييق  القطاع  عىل  الدولة 
لإلعالم الخاص مبقاييسه الجديدة وبأدواته وأشخاصه الجدد لينطلق 
الحمالت  يتذكر  الجميع  ولعل  العمومي،  اإلعالمي  القطاع  برضب 
واالعتصامات أمام التلفزة واإلذاعات الوطنية  وحملة »إعالم العار« 
التي رضبت دور اإلعالم بشكل واسع واإلعالم العمومي بشكل مبارش. 
واملتاحة  املرصودة  اإلمكانات  وضعف  والهجامت  الحمالت  هذه 
لإلعالم العمومي أوصدت الباب أمام فكرة إصالح اإلعالم العمومي 
وسمحت بأن يصبح اإلعالم بضاعة تتداول يف السوق املوازية ومادة 
وحسب  الطلب  حسب  وتبيعها  الخاصة  القنوات  تروجها  تجارية 

االعتبارات املصلحية والذاتية لباعثي تلك القنوات. 
نحن اليوم إذن أمام واقع يستهجن اإلعالم العمومي ويستهلك بنهم 
اإلعالمي »املنوعايت« الذي يقدمه القطاع الخاص وذلك يف غياب  رقابة 
صارمة عىل هذا املستوى ألن الدور الرقايب الحايل يكاد يقترص عىل 
رصد بعض التجاوزات األخالقية يف إطار ما يسمى »بخدش الحياء« 
السيايس وخدمة  املال  لرائحة  التتبع  آليات  و  أدوات  غياب  مقابل 
املنظامت  عىل  الهجوم  أو  الخصوم  وتشويه  السياسية  األجندات 
التونيس للشغل ،وغريها من  العام  النقايب واالتحاد  الوطنية والحق 
املامرسات التي تظهر للعيان وملتابعي الشأن اإلعالمي ومستهلكيه، 

إال أن عملية فضحها أو التصدي لها معطلة للفراغ القانوين املوجود 
والجرأة  الحقيقية  السياسية  اإلرادة  لغياب  وأساسا  املجال  هذا  يف 

الالزمة يف اتخاذ القرار دون اعتبارات سياسية أو مصلحية.

دور الدولة في اإلعالم أكثر من ضروري    
وحيوي  مهم  األزمات  يف  الدولة  دور  أن  الدراسات  عديد  أثبتت 
إلقرار اإلصالحات الرضورية وإنعاش الوضع االقتصادي واالجتامعي 
لدور  الذي يؤسس  التصور  اإلعالم معزوال عن هذا  يبدو قطاع  وال 
صياغة  ويف  واالجتامعية  االقتصادية  اإلصالحات  يف  للدولة  محوري 
منوال مجتمعي وثقايف توافقي يشكل األرضية األساسية لكل برامج 
اإلصالح لذلك عىل الدولة بدرجة أوىل وعىل الهياكل النقابية للقطاع 
بإقرار  التفكري بجدية يف برنامج إصالح اإلعالم ينطلق  والعاملني به 
حزمة االصالحات الالزمة ملؤسسات اإلعالم العمومي أوال بإخراجها 
من منطق املرفق العمومي »الخدمايت« والرتكيز عىل عنرص التنافسية 
األشكال  من  شكل  بأي  املؤسسات  هذه  يف  التفويت  دون  وذلك 
اإلعالمية  السيادة  مقومات  من  دوما  يبقيان  واإلعالم  الخرب  الن 

واالستقاللية املعلوماتية. 
لذلك يكون اإلجراء األول وهو إجراء يشمل كل املؤسسات العمومية 
من  لذلك  الرضورية  العمل  ووسائل  التجهيزات  بغياب  ويتعلق 
الرضوري إعداد مسودة للحاجيات واألدوات التقنية الرضورية للعمل 
متطور.   عمومي  إعالم  يف  املواطن  لحق  االستجابة  بإمكانها  والتي 
النظر يف هيكلة وكالة تونس إفريقيا لألنباء  وثانيا من املهم إعادة 
»إعالم  مجال  ومكسبا يف  إعالمية حساسة  بوابة  باعتبارها  ومهامها 
االنتقال  يف  التونيس  للمنوال  للرتويج  منها  واالستفادة  الوكاالت« 
البالد  إنقاذ  شانها  من  التي  الربامج  كل  لدعم  وكذلك  الدميقراطي 
والتشجيع عىل االستثامر فيها وزيارتها فاإلعالم العمومي و خصوصا 

التغطية الصحفية للمسار االنتخابي بني مقتضيات التعديل والتعديل والذاتي

إصالح قطاع اإلعالم محور كل برامج 
اإلصالحات ورهني نجاحها

 د. أيمن الزغدودي * 

 نصرالدين ساسي* 
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وكالة تونس إفريقيا لألنباء من هذه الزاوية وإضافة إىل دورها 
اإلعالمي الثابت بإمكانها االضطالع بهذا الدور الوطني وإسناد 
اإلعالمية  واملوضوعية  االستقاللية  كنف  يف  التونيس  املرشوع 

وبعيدا عن كل شبهات التوظيف.
ثالثا من الرضوري النظر يف مصري املؤسسات اإلعالمية املصادرة 
وبحث إمكانية استعادتها ومتلكها من قبل الدولة خصوصا وان 
البعض منها له قدرات تنافسية محرتمة وقادر أن يدعم اإلعالم 
العمومي ويحقق له اإلضافة املرجوة كام يتوجب التطرق إىل 
التي تعيش صعوبات وخاصة  املؤسسات اإلعالمية العمومية 
منها الورقية عىل غرار »دار البراس« وال يجب االقتصار عىل 
هذه  »موت«  إىل  األخري  يف  ستؤدي  التي  الترسيح  حلول 
الصحف  »الضحايا« من  قامئة  إىل  لتنضاف  العريقة  املؤسسة 
والغلق وذلك  اإلفالس  بات معظمها عىل حافة  التي  الورقية 

واإلشهار  بالورق  عالقة  يف  املزمنة  اإلشكاليات  مع  بالتوازي 
الصحفية  النفالت  التعديلية  املقاربات  وغياب  العمومي 
االلكرتونية التي تنترش كالفقاقيع ودون التزام ال تشغيلية وال 

استثامرية وال حتى خطوط تحرير.
هذه املالمسة األوىل ملا يعيشه اإلعالم العمومي من إشكاليات 
محل  يكون  أن  يجب  سيايس  األخر  والبعض  هيكيل  بعضها 
العام  القطاعني  من  وأبنائه  القطاع  بنات  بني  ونقاش  بحث 
تثمني  تقوم عىل  لبلورة خطة لإلصالح  استثناء  والخاص دون 
دور اإلعالم واإلعالميني واالرتقاء بصورتهم املجتمعية وكذلك 
بديل  وثقايف  إعالمي  مرشوع  صياغة  يف  مكانتهم  تجذير 
للبشاعات والفظاعات التي يروجها السوق اإلعالمي املوازي.  

  *عضو النقابة العامة لإلعالم                 

يقع  الذي  بالصحفي  القواعد  من  الثاين  الصنف  ويتعلق 
وااللتزام  والتحريض  والشتم  الثلب  ومنع  الحياد  واجب  عليه 

بأخالقيات املهنة.
وفقا  أيضا  الصحفية  التغطية  مُتارس  سبق،  ما  جانب  وإىل 
آلليات التعديل الذايت، ولنا أن نذكر يف هذا السياق قيام عدة 
مؤسسات إعالمية بإعداد مواثيق أخالقية يف عالقة باالنتخابات 
من بينها دار الصباح وإذاعة الديوان ف.م وهي من املامرسات 

الجيدة.
وتلعب القواعد األخالقية دورا هاما يف حامية التغطية الصحفية 
كالدقة  للصحافة  الكربى  القيم  بفضل  الدعاية  انحرافات  من 
املهنية  املعايري  فإن  ذلك  جانب  وإىل  واالستقاللية،  والنزاهة 
توّجه الصحفي ليكون ضامنة لحياد املسار االنتخايب من خالل 
منع املرتشحني من شتم منافسيهم وإتاحة حق الرد والتصحيح 
لكل من وقع ثلبه بل قد يصل األمر بالصحفي املهني املنخرط 
آرائه  التعبري عن  إىل تجّنب  لالنتخابات  الصحفية  التغطية  يف 
السياسية عرب مواقع التواصل االجتامعي وتوخي الحياد حتى 
يطمنئ إىل أعامله الصحفية كل املرتشحني لالنتخابات الرئاسية 

والترشيعية.
يف  محوريا  دورا  للصحفي  والقانوين  املهني  التكوين  ويلعب 
واملواثيق  الدولية  املعايري  مع  متالمئة  صحفية  تغطية  تأمني 

األخالقية. فمثال ال ميكن للصحفي الترصف بصورة مهنية إذا مل 
يكن قادرا عىل متييز الثلب من الشتم حيث يجب أن يختلف 
سلوكه مهنيا من خالل يقظته وقدرته عىل تكييف التعبريات 

املتأتية من ضيوفه.
فعالة يف حل  بصورة  يساهم  أن  الذايت  للتعديل  كذلك ميكن 
تزامن  مسألة  بينها  ومن  باالنتخابات  املتعلقة  اإلشكاليات 
 14 )يوم  الترشيعية  باالنتخابات  املتعلقة  االنتخابية  الحملة 
الرئاسية  لالنتخابات  بالنسبة  االنتخايب  الصمت  مع  سبتمرب( 
)14 و15 سبتمرب( والتي لنئ تطرح من الزاوية الشكلية عدة 
إشكاليات متعلقة بالتوفيق بني احرتام خصوصيات كلتا الفرتتني 
إال أن الحلول عىل املستوى التقني متوفرة استئناسا بالتجارب 
املقارنة والقامئة أساسا عىل دور الصحفي يف الفصل بينهام عند 

إدارة الحوار أو بث الترصيحات والتقارير.
يف الختام ويف داللة عىل دور الصحافة يف العملية االنتخابية، 
عرّف أحد املفكرين الدميقراطية بكونها مجموعة من صناديق 
الصحافة  حرية  هي  األوىل  ركيزتني  عىل  املؤسسة  االقرتاع 
التغطية  قيام  فإن  ولذلك  القضاء.  استقالل  هي  والثانية 
الصحفية عىل أساس القواعد املذكورة سابقا تظل أبرز ضامنة 

لنزاهة االنتخابات وعدم تزوير إرادة الناخبني.
أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج

التغطية الصحفية للمسار االنتخابي بني مقتضيات التعديل والتعديل والذاتي

االعالم واالنتخابات 

عندما تعطل الحكومة 
وأجهزة الدولة مسار 

اإلصالح والتعديل 
تستعد تونس لتنظيم االنتخابات الرئاسية 
مسبوقة  غري  تحديات  ظل  يف  والربملانية 
وتغطيتها  االعالم  بوسائل  أساسا  تتعلق 
لهذا االستحقاق الحاسم يف مسار التأسيس 
اتساع  فرغم  حقيقية.  دميقراطية  لدولة 
هامش الحرية يف وسائل االعالم واكتساب 
مكنتهم  حرفية  االعالم  قطاع  يف  العاملني 
من حسن االستعداد لتغطية االستحقاقات 
املشهد  أن  إال  والسياسية،  االنتخابية 
اإلعالمي )مبا هو قوى متلك وسائل االعالم 
ومراكز نفوذ تتحكم فيها( ال يضمن الحد 
األدىن من املوضوعية واملهنية بل يكرس تبعية سياسية وحزبية تكاد تفقد االنتخابات معناها 

الحقيقي.
ال  الثورة  بعد  التونيس  االعالم  حققها  التي  املكاسب  جملة  واستذكار  باإليجابية  التحيل  إن 
يحجب عنا مراكز ضعف فادحة يف املشهد خاصة فيام يتعلق ببعض وسائل االعالم الجامهرية 
التي ال تخفي انحيازها الكامل واملفضوح ملرشح او حزب بعينه دون أن تجد محاسبة من أي 
طرف كان، حتى من الهيئة التي متثل السلطة التعديلية عىل قطاع السمعي البرصي يف تونس.

ويحيلنا ما سبق عىل منظومة التعديل يف تونس والتي نجحت اىل حد ما يف وضع قواعد عامة 
تحمي املشاهدين وتقلل من سطوة االشهار عىل عقول التونسيني وتسيطر عىل االنفالت الذي 
يتعلق  االنضباط فيام  تتمكن لألسف من فرض  لكنها مل  املرأة،  الطفولة وتنتهك صورة  يهدد 
باالنحياز املفضوح لألحزاب واملرتشحني لالنتخابات ومل تجد وسائل االعالم من مينعها من التحول 
قناة نسمة  انتخابات 2014 عندما كانت  اتصال ملرتشحني عىل غرار ما حصل يف  إىل مكاتب 

الداعم الرئييس لحملة املرحوم الباجي قائد السبيس.
يف هذا السياق مل تتواين الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي )الهايكا( عن اصدار القرارات 
والتنبيهات ضد كل اشكال تداخل االعالم والسياسة وخاصة منوذج قناة نسمة لصاحبها نبيل 
القروي ومؤسسات أخرى خارجة عن القانون مثل قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم الخاصة، 
وهذا مل يكن كافيا ألن دار لقامن بقيت عىل حالها واستمرت املامرسات بأكرث وضوح وعوض 
أن نتخلص من التداخل املفضوح بني االعالم والسياسة نجحنا يف الوصول إىل مرحلة “دمقرطة” 

هذا التداخل حتى أصبحت كل قناة تعمل )رسا أو جهرا( لفائدة مرشح وحزب بعينه.
وقد تكونت قناعة لدى املتابعني للشأن اإلعالمي يف تونس أن الحكومات املتعاقبة كانت السبب 
املبارش فيام وصلنا اليه من انفالت اعالمي غري مسبوق، ومثلت حكومة يوسف الشاهد املثال 
األبرز عىل ذلك وعطلت تطبيق قرارات كادت تكون حاسمة لو وجدت سلطة امينة عىل املسار 
الدميقراطي. ومثال ذلك خضوع تطبيق القرارات التي تم اتخاذها يف حق قناة نسمة وقناة 
الزيتونة اىل اإلرادة السياسية ليوسف الشاهد فعندما كان نبيل القروي أحد عرايب حزب نداء 
تونس كانت هذه القناة تحظى بحصانة قوية، ومل يتجرأ عىل تطبيق القانون يف حقها اال بعد 
أن أصبح نبيل القروي ميثل تهديدا له وهو ما أضعف من مصداقية القرارات املتخذة وبدت 
لدى الرأي العام كأنها رغبة من رغبات يوسف الشاهد يف التخلص من منافسيه. ومل تشذ قناة 
الزيتونة أيضا عن هذه القاعدة حيث ال يخفى دعم حركة النهضة لها عىل أحد رغم أنها متكنت 

من الخروج عن طائلة القانون بطريقة أو بأخرى.
ال ميكن تعديل القطاع السمعي البرصي عن طريق هيئة تعديلية فقط دون أن يكون لها دعم 
قوي ال لبس فيه من أجهزة الدولة والسلطة السياسية، فتداخل السياسة باملال واالعالم له أمر 
معقد إىل أبعد الحدود ال تتم معالجته بهيئة تعديلية تعمل يف اتجاه مقابل حكومة وأجهزة 
السمعي  االتصال  هيئة  عدم متكن  ذلك هو  دليل عىل  لعل خري  آخر.  اتجاه  يف  تعمل  دولة 
البرصي من النفاذ اىل طرق متويل بعض القنوات واالذاعات عن طريق البنك املركزي الذي رفض 

التعاون مع الهايكا يف هذا الصدد رغم تدخل هيئة املعطيات الشخصية.
االعالم  أن  هي  تشاؤم،  دون  التونيس،  اإلعالمي  للشأن  املتابع  إليها  ينتهي  التي  الخالصة  إن 
سيبقى لفرتة من الزمن رهينة لدى مراكز النفوذ املايل واألحزاب السياسية والحكومات رغم أن 
السواد األعظم من الصحفيني يلتزمون بحرفية وموضوعية عالية يف التعاطي مع كل امللفات. 
والسبب يف ذلك أنه ال ميكن أن تبني اعالما دميقراطيا ومتعددا يف ظل سعي الجميع للسيطرة 
عليه واخرتاقه من الداخل، كام ال ميكن أن تضمن حرية ونزاهة دون أن يكون للصحفيني مكانة 
اجتامعية ووضع مادي يحصنه من االغراءات. وللهياكل النقابية واملهنية دور كبري يف هذا إن 

هي وضعت تحدي النهوض بالصحفيني مهنيا اقتصاديا واجتامعيا عىل سلم اولوياتها.

محمد ياسين الجالصي
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الصحفية  للتغطية  الميداني  العمل  مميزات 
لالنتخابات : 

ونحن عىل أبواب ثالث التجارب االنتخابية ما بعد الثورة وذلك بعد 
االنتخابات  أكتوبر 2011 ثم  التأسييس يف  انتخابات املجلس  تنظيم 
وصوال   2014 من  األخرية  الثالثية  يف  والرئاسية(  )الربملانية  العامة 
إىل االنتخابات العامة الجديدة هذا العام. تقول الصحفية بجريدة 
يطرح  الثالث  التجارب  هذه  ووخالل  أنه  سحبون  أسامء  الرشوق 
رهان الشفافية والنزاهة بدرجة أوىل عىل القطاع اإلعالمي باعتباره 
املنصة التي يخاطب من خاللها املرتشحون الناخب وباعتبار أن حرية 
املهمشني  لثورة  الرئيسية  األهداف  من ضمن  كانت  والتعبري  الرأي 

واملعطلني يف نهاية العام 2010 وبداية العام 2011. 
وتضيف سحبون أن هذه املنصة محمول عيل الفاعلني فيها وأقصد 
الصحفي امليداين االلتزام بالضوابط واألخالقيات املهنية اثناء تغطية 
تقديم  إىل  وصوال  االنتخابات  تواريخ  اعالن  منذ  وذلك  االنتخابات 
املرتشحني  وبرامج  باالنتخابات  يتعلق  ما  كل  حول  تفسريية  مادة 

وكذلك متابعة الطعون ثم النتائج وما بعد إعالن النتائج.
ويف نفس االطار يضيف الصحفي عبد الكريم الجوادي ان التغطية 
امليدانية لالنتخابات الترشيعية والرئاسية تنقسم إىل مرحلتني أوالهام 
، بالنسبة للمرحلة  متابعة الحمالت االنتخابية والثانية يوم االقرتاع 
أو  املرتّشحني  حمالت  تغطية  اإلمكان  قدر  الصحفي  يحاول  األوىل 

يعقدها  التي  واالجتامعات  اللقاءات  ذلك  من  املرتّشحة  القامئات 
تغطية  يغفل عن  ال  أنصارهم كام  مع  قامئات  أو  أفرادا  املرتشحون 
الساحات  أو  األسواق  مثل  العامة  األماكن  يف  تنظّم  التي  األنشطة 
وتتمحور حول االتصال املبارش بالناخبني، وعىل الصحفي أن يسعى 
من  سواء  املرتّشحني  كل  بني  عادلة  التغطية  تكون  أن  إىل  جاهدا 
للسمعي  بالنسبة  للتغطية  املخصص  الوقت  أو  املقال  حيث حجم 
واملريئ. الحياد حجر الزاوية يف عمل الصحفي واألمانة عامده، لذلك 
بنفس  ويتعامل  وقناعاته  ميوالته  من  بالتجرّد  مطالب  الصحفي 
الثانية تكون يوم االقرتاع حيث  املرحلة  املسافة مع كل املرتّشحني. 
يسعى الصحفي ملواكبة تقّدم نسب اإلقبال عىل مراكز االقرتاع وذلك 
الفرعية  وهيآتها  املستقلّة  الهيئة  مع  وبالتنسيق  امليدانية  باملعاينة 
وعند  االقرتاع،  عملية  بخصوص  اإلحصائية  املعطيات  للحصول عىل 
غلق أبواب املراكز يتحّول الصحفي إىل املركز الجهوي للفرز ويواكب 
مبارشة الفرز الجهوي ليكون قادرا عىل نقل النتائج األولية يف الدائرة 

االنتخابية املكلّف بتغطيتها.
أسامء البكوش الصحفية باإلذاعة التونسية تعترب ان التغطية امليدانية 
لالنتخابات تجعل من الصحفي رشيكا يف مثل هذه املواعيد الحاسمة 

والعمل يف امليدان يجعله قادرا عىل تقدير الواقع االنتخايب خصوصا 
التي تكشف  من ناحية االقبال والوعي بأهمية مثل هذه املواعيد 
امليدانية  التغطية  أن  كام   . التونسيني  لدى  املواطني  الوعي  مدى 
االستعدادات  معرفة  عىل  قادرا  الصحفي  تجعل  توصيفها  حسب 
التأكيد  اللوجستية والتفطن لالخالالت والتجاوزات، لكن ال بد من 
الهيئة  أعدتها  امليداين مرتبط مبدونة سلوك  الصحفي  عىل أن عمل 
فال  الصحفي  عمل  حدود  تحدد  والتي  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
املالحظة  العني  لكن هو  االقرتاع  مكاتب  التدخل يف عمل  له  يحق 

عىل سري العمل بأكمله .

الصعوبات و االشكاليات التي تواجه الصحفي 
الميداني في تغطية االنتخابات :

عديد  الصحفي  تعرتض  االنتخابية   الفرتة  وحساسية  لصعوبة 
بأمنه  األحيان  بعض  يف  تتعلق  التي  تلك  منها  وخاصة  الصعوبات 
الجسدي يف اجتامعات سياسية تنزل صلب عمله ملا تتسم به الفرتة 
بجريدة  الصحفية  سوودي  ريم  افادة  نسبي حسب  واحتقان  توتر 
تم  حيث  املجال  هذا  يف  السوابق  عديد  هناك  وأن  خاصة  الصباح 

الصحفيون الميدانيون في فترة االنتخابات :

دور هام وصعوبات كبرية تعيق عملهم 
عىل اعتبار االعالم سلطة، فإن دوره يبقى  هاما ومفصليا يف كل  مراحل العملية 
االنتخابية، ويف كل مراحلها يعترب االعالم مبثابة الناقل للمعلومة الحقيقية  واملراقب 
ينحاز  أن  يفرتض  املراحل  كل هذه  يف  القانون.  يف  التجاوز  مواطن  يكشف  الذي 
اإلعالم فقط للحقيقة ونقل املعلومة الصحيحة، بغض النظر عن موقفه من للعملية 

االنتخابية وأطرافها. 

املعلومات  للناخب  امليداين  والصحفي  امليداين  اإلعالم  يضمن  أن  هنا  ويفرتض 
الصحيحة وغري املنحازة بشأن املرشحني والعملية االنتخابية، وأن صوته االنتخايب 
لن يضيع بسبب عملية انتخابية معيبة قانونًا، أو بسبب هيئة انتخابية منحازة أو 
مقرصة أو بسبب جهل الناخب نفسه بقوانني االنتخاب وطريقة االقرتاع، أو بسبب 

حمالت دعائية مضللة ووعود انتخابية كاذبة. 

البرصي  السمعي  لإلعالم  املستقل  العليا  الهيئة  توصيات  تعترب 
االنتخابية  الحملة  قبل  ما  لفرتة  االعالمية  التغطية  بخصوص 
والترشيعية والرئاسية 2019 أحد النصوص املرجعية التي وجب 
بها. وإن كانت هذه  التقيد  القطاع  الصحافيني/ات يف هذا  عىل 
فإنّه  الرئاسية  باالنتخابات  عالقة  يف  النهاية  عىل  ترشف  الفرتة 

وجب مزيد الحرص عىل اعتامدها بالنسبة للترشيعية.
نورد هنا النص كامال كام صدر يف بيان الهيئة:

متثل االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2019 مرحلة هامة يف 
دعم املسار الدميقراطي وتضطلع وسائل اإلعالم فيها بدور أسايس 
من خالل ضامن نفاذ متوازن ملختلف الفاعلني السياسيني وتوفري 
فرص متكافئة ملامرسة حريّة التعبري والتداول يف مختلف األفكار 

واآلراء والربامج يف فضاء حر، تعددي ومتنوع،
وإعالء لقيم ومبادئ الدولة املدنية الدميقراطية، والتي من ركائزها 

التداول السلمي عىل السلطة،

والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  أّن  وباعتبار 
تضمن الحق يف النفاذ إىل وسائل االتصال السمعي والبرصي لكل 
املجموعات السياسية أيا كان حجمها خالل مرحلة ما قبل الحملة 
املشهد  تنوع  حفاظا عىل  وذلك  التعددية  اساس  االنتخابية عىل 

السيايس،
وانطالقا من املبادئ العامة التي تنظم العملية االنتخابية خاصة 

تلك املتعلقة بأخالقيات املهنة الصحفية،
ولتنظيم التغطية اإلعالمية لفرتة ما قبل الحملة االنتخابية، تضع 
السمعية  اإلعالم  وسائل  ذمة  عىل  توصيات  من  ييل  ما  الهيئة 

والبرصية والصحفيني:
 

في ضبط “فترة ما قبل الحملة االنتخابية”
• بالنسبة لالنتخابات الترشيعية: متتد هذه الفرتة بداية من تاريخ 

16 جويلية إىل غاية يوم 13 سبتمرب 2019.

• بالنسبة لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها: متتد هذه الفرتة اىل 
غاية 1 سبتمرب 2019.

 
في التعدد والتنوّع

ملختلف  التعبري  حريّة  ضامن  عىل  اإلعالم  وسائل  •تحرص 
الحساسيات الفكرية والسياسية والحزبية.

مختلف  بني  متوازنة  تغطية  اعتامد  عىل  اإلعالم  وسائل  تعمل   •
الفاعلني السياسيني.

اختيار  عىل  للحوارات  تنظيمها  عند  االعالم  وسائل  تحرص   •
عىل  وتحرص  وأخالقياتها،  املهنة  قواعد  ملعايري  وفقا  املشاركني 
تعمل  كام  االجتامعي  النوع  مقاربة  أساس  عىل  التوازن  إضفاء 
عىل مراعاة  التنوع عىل مستوى إعداد و تقديم الربامج املتعلقة 

بالشأن االنتخايب صلب املؤسسة.
يف  االنتخابية  الحملة  قبل  ما  فرتة  تغطية  يف  األولوية  تعطى   •

توصيات الهايكا ملا قبل الحملة
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خالل  الصحفيني  عىل  واملادية  املعنوية  االعتداءات  عديد  تسجيل 
الحمالت االنتخابات واالجتامعات الحزبية املتعلقة باالنتخابات.

التي  والصعوبات  العوائق  أبرز  تخترص  البكوش  أسامء  الصحفية 
الصحفي، ففي بعض  البعض مبهام  الصحفي يف جهل  تعرتض عمل 
رؤساء  بعض  ويرفض  الصحفي  عمل  تسهيل  يتم  ال  االقرتاع  مراكز 
بعض  أيضا  الصحفي  يواجه  فيام  الالزمة.  املعطيات  تقديم  املراكز 
املواقف املعادية من قبل بعض املواطنني وحتى املرتشحني ففي كثري 
إىل  البعض، هذا  قبل  لفظية من  يتعرضون العتداءات  األحيان  من 
جانب العوائق التقنية التي تتمثل أساسا يف ضعف شبكة االتصاالت 

الهاتفية واالنرتنت وهو ما يؤثر يف رسعة نقل الخرب واملعلومة.  
يعرتض  أن  ميكن  سحبون  أسامء  الصحفية  طرحته  آخر  مشكل 
لضوابط  السياسية  الطبقة  احرتام  عدم  وهو  امليداين  الصحفي 
وأخالقيات العملية االنتخابية فنحن اليوم أمام معطى خطري مفاده 
محاولة املرتشحني استقطاب بعض الصحفيني مستغلني يف ذلك غياب 
املواثيق املهنية يف بعض املؤسسات اإلعالمية وكذلك استغالل هشاشة 
الوضع االقتصادي واالجتامعي لبعض الصحفيني امليدانيني. هذا مع 
محاوالت االستقطاب واالغراءات املالية الكبرية وغياب املواثيق التي 

تجعل من الصحفي يف هكذا موقف يواجه تحدي احرتام املهنة.
امليداين  العمل  أن  بوعود  محمد  الصحفي  اكد  املضامر  هذا  يف  و 
من  هام  حدث  تغطية  يف  خصوصا  التونسيني،  للصحفيني  بالنسبة 
قبيل استحقاقات رئاسية سابقة ألوانها، تليها استحقاقات ترشيعية 
تتميز بكرث عدد القامئات واملرتشحني، قد يخلق صعوبات جّمة لعل 

أبرزها العقلية التي الزالت تسيطر عىل ذلك الرتل الهام من امللحقني 
الدوائر  يف  وحتى  واملرتشحني  للمسؤولني  واإلعالميني  الصحفيني 
أية أهمية للرسعة والشفافية وخصوصا  يولون  الرسمية، والذين ال 
يف  خصوصا  مهامه،  آداء  عن  الصحفي  يعطّل  ما  وهو  املصداقية، 
امليدان وتحديدا يف مراكز االقرتاع والتي يتوالها عادة أناس ال عالقة 
لهم بتسهيل عمل الصحفي من قريب وال من بعيد. فاملسؤولون عادة 
عىل مكاتب االقرتاع والفرز وكل ردهات العملية االنتخابية يبدون 
ويجابهون  الصحفي،  العمل  من  والريبة  التوّجس  من  نوعا  عادة 
الصحفيني وكأنهم منافسون أو أعداء يف مهنتهم، ويتعمدون اظهار 
نوع من االنضباط القانوين الفائض عن الحّد، بل انهم يتعمدون عادة 
اخفاء املعلومات بدعوى أنها رسية ومتس من مهنيتهم او حيادهم، 
تحصيل  أساليب  كل  اىل  اللجوء  اىل  مضطرا  نفسه  الصحفي  فيجد 
املعلومة، وامتام العمل رغم أنها متوفرة وبإمكانه االطالع عليها من 
مصدرها الرسمي، لكن هذا املصدر ال زال مسكونا لألسف بهاجس 
الكتامن. كام أن مشاكل أخرى عادة ما تعرتض الصحفي ومن أهمها 
حالة التشنج التي يبدو عليها املرتشحون واملتنافسون، والتي تنعكس 
الطرف  ومصداقية  جديتها  ومدى  وحياديتها  املعلومة  قيمة  عىل 
املرّصح الذي يكون تحت ضغط العملية االنتخابية وضغط انتظار 
النتائج، ما يجعل من ترصيحاته مجانبة للواقع وبعيدة عن الحقيقة. 
وهنا يلجأ الصحفي اىل أخذ عينات من شهادات ميدانية وترصيحات 
لحارضين يف موقع االقرتاع أو حتى يف الشارع، فتبقى انطباعية أكرث 
امليدان،  واقع  عن  وليس  أصحابها  رغبات  عن  وتعرّب  حقيقة،  منها 

وبالتايل يبقى العمل منقوصا طاملا انه غري مدّعم بحقائق ووثائق. 
االنتخابية،  العملية  يف  واملتدخلني  الفاعلني  عىل  الدور  يكون  وهنا 
والذين من واجبهم، ومحمول عليهم تسهيل عمل الصحفي، وليس 
من  او  وحقيقة،  وبصدق  ابانها،  يف  باملعلومة  مبده  سواء  تعطيله، 
سواء  انجازه،  يريد  الذي  العمل  انجاز  مستلزمات  كل  توفري  خالل 

مقال او برنامج او نقل مبارش. 

ما يطلبه الصحفيون : 
يف  امليداين  الصحفي  تعرتض  التي  الصعوبات  من  الهائل  الكم  امام 
تغطية االنتخابات يطالب برضورة الوعي مبهامه او دوره يف العملية 
مختلف  أن  كام  الالزمة  املعلومة  وتوفري  مهامه  واحرتام  االنتخابية 
الهياكل املعنية باالنتخابات واملكلفة باإلرشاف عليها مطالبة بتسهيل 
مهام الصحفي باعتبار دوره األسايس واملحوري يف العملية االنتخابية 
افادة  ، حسب  لالنتخابات  اإلعالمية  والتغطية  الدميقراطي  واملسار 

الصحفية ريم سوودي .
يطالب  الصحفي  ان  السياق  نفس  اضاف يف  الجوادي  الكريم  عبد 
بالحق يف النفاذ إىل املعلومة سواء من هيئة االنتخابات أو املرتشحني 
أنفسهم و كذلك من السلط املعنية، وأن يكون الصدق والثقة أساس 
تعامله مع املرتّشحني واملصادر التي يستقي منها معلوماته مبا يف ذلك 

املرتّشحني أو طواقم حمالتهم االنتخابية.
مريم بن أحمد

وسائل اإلعالم الجهوية و الجمعياتية إىل الشأن املحيل.
وضامن  اإلعاقة  ذوي  نفاذ  تيسري  عىل  اإلعالم  وسائل  تعمل   •
يف  اإلشارة  لغة  اعتامد  عىل  تحرص  كام  برامجها  يف  حضورهم 

نرشاتها اإلخبارية
الربامج  الشباب يف مختلف  • تحرص وسائل اإلعالم عىل ترشيك 
مناقشة  ويف  الحملة  قبل  ما  لفرتة  املخصصة  والتلفزية  اإلذاعية 

املواضيع ذات العالقة بالشأن العام.
 

في المهنية
• تحرص وسائل اإلعالم عىل االلتزام مببادئ حياد اإلدارة وعىل أن ال 
يتم توظيف منابرها من قبل ممثيل السلطات العمومية بصفتهم 

املؤسساتية للدعاية االنتخابية.
• تحرص وسائل اإلعالم عىل أن ال تتضّمن تدخالت ممثيل األحزاب 
أو الشخصيات املرتشحة أو التي أعلنت نية الرتشح أو التي سبق 
انتخابية يف حالة  التصويت، دعاية  نوايا  نتائج سرب  أن وردت يف 

حضورهم يف الربامج غري السياسية.
• تحرص وسائل اإلعالم والصحفيني عىل االمتناع عن القيام بالدعاية 
السياسية لفائدة حزب أو مجموعة سياسية أو شخصية سياسية 

االنتخايب  للشأن  تغطيتها  عند  سيايس  لطرف  داعمة  جهة  أي  أو 
وتجنب بّث التقارير اإلخبارية التي ميكن أن تشكل دعاية سياسية 

مقنعة.
• تحرص وسائل اإلعالم يف برامجها عىل تفادي توظيف مختلف 
الفاعلني السياسيني لألعياد الرسمية والدينية واملناسبات الوطنية 

للدعاية االنتخابية.
علم  استعامل  من  املرتشحني  منع  عىل  اإلعالم  وسائل  تحرص   •
الجمهورية أو شعارها أو النشيد الوطني يف برامجها ذات العالقة 

بالشأن االنتخايب.
• تحرص وسائل االعالم عىل توخي الدقّة والوضوح عند تقدميها 
العملية  جوانب  مختلف  حول  الناخب  إنارة  بهدف  للمعلومات 

االنتخابية.
• تحرص وسائل االعالم عىل عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة 
للمرتشحني ومتتنع عن بث كل خطاب فيه ثلب أو شتم أو تحريض 
عىل العنف والكراهية أو دعوة للتمييز عىل أساس الرأي أو اللون 

أو الدين أو الجنس أو الجهة أو أي أساس آخر.
والربامج  الفقرات  بني  الخلط  عدم  عىل  االعالم  وسائل  تعمل   •
الرئاسية  واالنتخابات  الترشيعية  االنتخابات  من  لكل  املخصصة 

حرصا عىل تفادي اللبس والغموض لدى الناخب.
• تحرص وسائل االعالم عىل تفادي ظهور كل من ترشح لالنتخابات 
بصفة  يظهر  متعاون  وكل  لديها  عاملني  ومنشطني  صحفيني  من 

متواترة يف برامجها طيلة فرتة ما قبل الحملة.
• تعمل وسائل اإلعالم عىل إعداد مدّونة سلوك خاصة بالتغطية 
اإلعالمية لالنتخابات الترشيعية والرئاسية وتعزيز آليات التعديل 

الذايت.
بالشأن  الربامج املتعلقة  • تحرص وسائل اإلعالم عىل االعتامد يف 
والرتتيبية  القانونية  بالنصوص  ملّمني  صحفيني  عىل  االنتخايب 

املنظمة للعملية االنتخابية.
• تحرص وسائل اإلعالم عىل اعتامد الصحافة التفسريية يف الربامج 
املتعلقة بالشأن االنتخايب واالستعانة عند االقتضاء، بخرباء من ذوي 
الكفاءة يف مجال اختصاصهم، عىل أن ال تتضمن تدخالتهم دعاية 

سياسية.
• تحرص وسائل اإلعالم عىل االلتزام بالنصوص القانونية املنظمة 
التي لها صلة مبارشة أو غري مبارشة  لبّث ونرش نتائج سرب اآلراء 
املتعلقة  الصحفية  والتعاليق  والدراسات  واالستفتاء  باالنتخابات 

بها.
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ومن السامت األساسية لهذا املسار:
1 - مركزية العملية السياسية والتلويح بإمكانية إصالح الوضع 
كل  وإثر  أعقابها.  ويف  انتخابية  فرتة  كل  خضم  يف  وانفراجه 
انتخابات يتم التربم من العجز عىل النهوض بالوضع والخروج من 
أتون األزمات، والرتويج ألن الحل يف االنتخابات القادمة وهكذا 
دواليك. عدا عن تأكيد السياسيني املرتبطني مبراكز القوى القدمية 
أن العائق دون الخروج من األزمة هو النظام السيايس الراهن 
والنظام االنتخايب ألنهام ال يسمحان لطرف بإحكام قبضته عىل 
ماليا  الضعيفة  السياسية  للتنويعات  ما  بتمثيل  الحكم ويسمح 

وجامهرييا.
2 - محدودية اإلصالحات السياسية واالكتفاء مبوجة اإلصالحات 
البناء  وعدم   2011 انتخابات  إىل حدود  األوىل  للفرتة  القانونية 
عليها أو تاليف نقائصها يف اتجاه يضمن الحفاظ عىل قيامها عىل 

أحجم  كام  باألساس.  »الحرية«  مبدإ 
)وممثلوه  الحاكم  الطبقي  االئتالف 
مواءمة  عن  سياسية(  أحزاب  من 
دستور  أحكام  مع  الترشيعية  املنظومة 
الحقوق  مجال  يف  خاصة   2014 جانفي 
إضافة  والفردية،  العامة  والحريات 
دستورية  محكمة  تشكيل  تعطيل  إىل 
تعطيل  عىل  الحثيث  والعمل  محرتمة 
التعديلية  الهيئات  معظم  وإرباك 
قوانني  مبقتىض  أو  دستورية  )هيئات 
سواء  عليها  الهيمنة  ومحاولة  أساسية( 
الضغط  عرب  أو  وآلياتها  التعيينات  عرب 
احرتام  عدم  حتى  أو  امليزانيات  عىل 
تنفيذها  يف  إسنادها  وعدم  قراراتها 
)الهايكا، هيئة االنتخابات، هيئة الحقيقة 

والكرامة، هيئة الوقاية من التعذيب..(
3 - اإلهامل التام لإلصالحات االقتصادية 
ممكنات  لتحرير  الرضورية  واالجتامعية 

التطور يف االقتصاد التونيس مبا يحفظ الكرامة والحرية والسيادة 
الوطنية. بل حافظت جميع الحكومات املتعاقبة منذ 2011 عىل 
رموز  بنفس  )وأحيانا  عىل  بن  لسلطة  الفاشلة  الخيارات  نفس 
باملديونية  البالد  بإغراق  الفشل من خربائه ووزرائه(، وعمقتها 
واالرتهان التام ملصالح كبار املوردين واملهربني واملضاربني وكبار 
مصالح معظم  الخدمات عىل حساب  قطاعات  املستثمرين يف 

فئات املجتمع باعتبارهم املمولني األساسيني للحمالت االنتخابية 
ولألحزاب السياسية وللمهيمنني عىل املشهد اإلعالمي.

التفاف  خلق  من   »2011 مارس  غرة  »مسار  عرابو  متكن  وقد 
باقي  وتأجيل  السياسية«  العملية  »مركزية  خيار  حول  واسع 
إىل  والرضورية  العاجلة  واالجتامعية  االقتصادية  اإلصالحات 
حني االنتهاء من االنتخابات التأسيسية وإنجاحها، وقد ساندت 
معظم املنظامت الوطنية واألحزاب السياسية هذا التميش عدا 
من  حذرت  التي  والشخصيات  والتنظيامت  الفعاليات  بعض 
الكرامة  يف  الشعبية  املطالب  عىل  يلتف  باعتباره  التميش  هذا 
والحرية والعدالة االجتامعية، وباعتباره مسارا تسويفيا ال يحقق 
التالزم بني اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي، وباعتباره 
ال يضمن متثيلية حقيقية ملصالح أوسع الفئات املضطهدة بقدر 
ما سيكون فيه املال السيايس الفاسد واإلشهار السيايس واإلعالم 
املتواطئ مع مراكز القوى وأجهزة الحكم فيصال، ودعت بالتايل 

إىل مقاطعة انتخابات املجلس التأسييس.
عىل  اإلقبال  من  مستوى  أكرب   2011 انتخابات  شهدت  وقد 
التسجيل )أربعة ماليني ومائتي ألف ناخب أي حوايل %52 من 
التونسيني الذين لهم حق االنتخاب1( ومن اإلقبال عىل التصويت 
)حوايل ثالثة ماليني ومثامنائة ألف أي بنسبة %90 من الناخبني 
املسجلني إراديا ونسبة %47 ممن لهم حق االنتخاب2(، ورغم 
ذلك كانت بعض املؤرشات يف عالقة بتسجيل ومشاركة الشباب 
للمسار  قادمة  بصعوبات  أنبأت  التي  الريفية  املناطق  وسكان 
السيايس إن مل يتّم تالفيها. حيث مل تتجاوز نسبة تسجيل الشباب 
عىل سبيل املثال %30 من مجمل من لهم حق االنتخاب، ومل 
املسجلني %30 أي حوايل  الشباب من بني  إقبال  تتجاوز نسبة 
يف  شاركوا  فحسب  التونيس  الشباب  مجموع  من  باملائة   9
االنتخابات، يف حني راوح البقية بني الالمباالة واملقاطعة، ولهذا 
األمر دالالت عىل مجمل مآالت االحتقان االجتامعي والسيايس 
الذي شهدته البالد منذ 2011 ويف ظل 

مختلف الحكومات املتعاقبة.
يف حني كانت نسبة املشاركة العامة يف 
االنتخابات الترشيعية 2014 حوايل 65 
إراديا3،  املسجلني  الناخبني  من  باملائة 
أما يف االنتخابات البلدية يف ماي 2018 
مل تتجاوز نسبة املشاركة 33,7 باملائة4.

مشاركة  نسبة  أن  املالحظات  وأوىل 
نسقا  اتخذت  االنتخابات  يف  املسجلني 
متسارعا يف الرتاجع، عالوة عىل تراجع 
املواطنني  عموم  من  املسجلني  نسبة 
الذين لهم حق االنتخاب، وهذا الرتاجع 
جدية  بإشكاليات  مؤذن  الرسيع 
يف  السيايس  املسار  لعموم  وتهديدات 

تونس.
أما اليوم، وبعد حوايل تسع سنوات من 
الهبة الشعبية الشاملة 17 ديسمرب28- 
من  سنوات  مثاين  وبعد   ،2011 فيفري 
الحامسة االنتخابية األوىل، تأيت االنتخابات الترشيعية والرئاسية 
وفئاته  التونيس  الشعب  عموم  يف  متفاقمة  المباالة  وسط 
والهامشية  املحدودة  الدعوات  بعض  تواصل  مع  املضطهدة 
االنتخايب  للمقاطعة، وتخوفات جدية من املساهمني يف املسار 
التصويت  عن  العزوف  من  قياسية  مستويات  تسجيل  من 

واملشاركة يف االنتخابات.

الالمباالة؟ وأية تأثريات محتملة لها عىل  فام هي أسباب هذه 
املسار السيايس يف البالد؟

كبرية  بآمال  مرتبطة   2011 النتخابات  النسبية  الحامسة  كانت 
عاشتها  التي  واالجتامعية  االقتصادية  األزمة  من  الخروج  يف 
والتضييق  القمع  اشتداد  مع  وتزامنها  األلفية  بداية  منذ  البالد 
املرتبطة  املافيا  وهيمنة  والحريات  الحقوق  مختلف  عىل 
بدوائر القرص )بن عيل، الطرابلسية، املربوك، الجيالين، شيبوب، 
منافسة  لكل  وخنقها  البالد  مقدرات  عىل  وحاشيتها  بوجبل..( 
أو مبادرة. كانت الحامسة عارمة لتجسيد شعاري »شغل حرية 
الرساق«.  عصابة  يا  استحقاق  »التشغيل  و  وطنية«  كرامة 
نخبة  تصعيد  بإمكانها  االنتخابات  أن  يف  كبرية  األوهام  كانت 
السيادة  عن  وتدافع  والشعب  الوطن  بقضايا  ملتزمة  سياسية 
لعملية  نتيجة  الحامسة  كانت  التحرر.  وطموحات  والكرامة 
اختزالية تلغي قدرة االئتالف الطبقي الحاكم عىل تجديد دمائه 
تتعارض  ال  سياسية  وبنخبة  مبكونات جديدة  تحالفاته  وتعزيز 
تلغي من  احتوائها واستزالمها، حامسة  مع مصالحه وينجح يف 
االعتبار جملة الثغرات يف املسار االنتخايب )بترشيعاته وترتيباته 
ومؤسساته( التي بإمكان االئتالف الطبقي الحاكم الهيمنة بنسبة 

كبرية عىل نتائج االنتخابات مع هامش ضئيل للتنوع والخطأ.
ولنئ كان التمرد عىل قواعد اللعبة االنتخابية منذ 2011 جليا5، 
إال أنه مافتئ يتفاقم من انتخابات ألخرى بشكل أضحت معه 
العملية االنتخابية ممجوجة. فتكرس شيئا فشيئا، مثل مجاالت 
مؤسسات  عىل  والتمرد  العقاب«  من  »اإلفالت  خيار  أخرى، 
الدولة وخاصة الهيئات التعديلية من أطراف فاعلة يف السلطة 

ويف النظام.
كام متيزت هذه السنوات الثامنية بالتوظيف الصارخ إلمكانيات 
الدولة وأجهزتها التنفيذية/اإلدارية، واألمنية والقضائية لتصفية 
أو  والخصومات،  املعارك  وافتعال  العام  الرأي  الخصوم وتوجيه 
الطبقي  االئتالف  ذاك من  أو  الجناح  املقربني من هذا  لحامية 
الحاكم وتعبرياته السياسية املختلفة. ومن ذلك تعطيل الكشف 
الشهداء  قضايا  يف  املسؤولني  محاسبة  وعدم  الحقيقة  عن 
والجرحى وتبييضهم وتفاقم معاناة جرحى الثورة بدون إحاطة 
طمس  إىل  وصوال  البطيء،  للموت  وتركهم  الدولة  من  جدية 

في غمرة االنتخابات:

أية آفاق للمسار السياسي يف تونس
دماء الشهداء ومعاناة الجرحى وتضحيات 
والسياسيني  النقابيني  املناضلني  آالف 
وأنصارهم  عائالتهم  وتضامن  والحقوقيني 
قوة  خلق  يف   2011 جانفي  ذات  نجحت 
رأس  إسقاط  يف  أسهمت  رهيبة  جامعية 
يف  والتفريط  واإلفساد  االستبداد  سلطة 
يبحث  مرتبكا  النظام  وبقي  البالد،  سيادة 
الشعبي  املد  هذا  احتواء  وصفات  عن 
إىل  األوىل  ارتداداته  بقيت  والذي  الواسع 
رئاسة  السبيس  قايد  الباجي  السابق  الرئيس  وتويل  القصبة2  اعتصام  فض  حدود 
الوزراء والتوسيع يف تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يف غرة مارس 2011. 
ومن بني الرتتيبات األساسية ملسار غرة مارس 2011: إنجاز انتخابات املجلس الوطني 
التأسييس تحت إرشاف إدارة انتخابية مستقلة ويف ظل قانون انتخايب يضمن حدا 
معقوال من الحرية والتعددية -مقارنة بالوضع السابق- بالتوازي مع سن مجموعة 

من القوانني »التحررية« يف مجال اإلعالم وتنظم الجمعيات واألحزاب.

 شهدت انتخابات 2011 
أكبر مستوى من اإلقبال 

على التسجيل )أربعة ماليين 
ومائتي ألف ناخب أي 

حوالي %52 من التونسيين 
الذين لهم حق االنتخاب1( 
ومن اإلقبال على التصويت 

)حوالي ثالثة ماليين 
وثمانمائة ألف أي بنسبة 

%90 من الناخبين المسجلين 
إراديا ونسبة %47 ممن لهم 

حق االنتخاب2(، 

  غسان بسباس   
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الحقائق ومتييعها يف عالقة بقضايا التسفري واالغتياالت السياسية 
والجهاز الرسي لحركة النهضة6، مرورا باالنتقائية يف التعاطي مع 
أو  املتعلقة بسلطة بن عيل وحاشيته  الفساد سواءا منها  قضايا 

املافيات الجديدة.
وختاما متيز مسار »االنتقال الدميقراطي«7 بضعف النجاعة عىل 
مستوى الخروج من األزمة االقتصادية واالجتامعية، وعىل مستوى 
استكامل املؤسسات الدستورية8، وعىل مستوى سن الترشيعات 
املنسجمة مع أهداف تحقيق السيادة الوطنية9 وتحصني املسار 
بارتهان  متيز  ذلك  من  أكرث  بل   .2011 ومكتسبات  الدميقراطي 

ملصالح  الحاكمة  السياسية  النخبة 
وخاصة  املختلفة  اللوبيات  ورصاعات 
وتجندها  للرثوة،  املحتكرة  العائالت 
تخدم  التي  القوانني  مشاريع  لتمرير 
وإن  حتى  واحتكاراتها10  مصالحها 
تناقضت مع املصالح الجوهرية للبالد 

وغالبية فئات الشعب.
يف  ملفت  بشكل  امللحوظ  ومن 
تشتت  هو  الحالية  االنتخابات 
الرتشحات للترشيعية والرئاسية خاصة 
الطبقي  االئتالف  ممثيل  صلب  يف 
قيادة  يف  كانوا  ممن  سواء  الحاكم 
معسكر اعتصام الرحيل11  أو يف قيادة 
معسكر »اعتصام الرشعية«12، وهو ما 
رصاعات  عىل  مقبلة  البالد  بأن  ينذر 
طاحنة ومفتوحة بني مختلف أجنحة 
الحاكم  الطبقي  االئتالف  وفئات 
االقتصادية  األزمة  لتفاقم  كنتيجة 

وتقلص حجم الغنيمة وشح التمويالت األجنبية املحتملة، ونظرا 
مختلف  مطامع  بإرضاء  تسمح  التي  التوليفة  بعد  تجد  مل  ألنها 
مكونات االئتالف الطبقي، واحتامل امليض يف استعداء واستبعاد 
الرشائح الدنيا منه وإلحاقها بالغاضبني واملعارضني لسلطة »غرة 

مارس 2011«.

وكان من املمكن أن يكون تشتت أجنحة االئتالف الطبقي الحاكم 
فرصة للتقدم خطوات ملموسة يف إسقاط سلطة اإلفساد والتفريط 
يف سيادة البالد )أو عىل األقل إضعافها وافتكاك مكاسب جديدة( 
مسار  داخل  من  السلطة  مع  واالشتباك  الصمود  قوى  أن  لوال 
االنتخابية  املعركة  األخرى  هي  تدخل  الدميقراطي«  »االنتقال 
والوطنيني،  الطبقيني  للخصوم  سهامها  توجيه  يف  مرتبكة  مشتتة 
مقاومة  نفسها  تعترب  التي  القوى  وحتى  بينها.  فيام  متصارعة 
انحيازا  وأكرث  النتخاباته  مقاطعة  الدميقراطي،  االنتقال  ملسار 
مارس  غرة  »سلطة  إلسقاط  السعي  يف  وتجذرا  الشعب  ملصالح 
وهذه  االنتخابات  هذه  تواكب   »2011
الرصاعات وهي يف وضع أكرث تشتتا وضعف 
من  شعبي  انغراس  وضعف  وموارد  تنظم 
لتأطري  جهوزيتها  إن  بل   ،2014 يف  وضعها 
املعارك املحتملة أو املد االنتفايض املرتقب 
تشكل  املعطيات  هذه  كل  منعدمة.  شبه 
وعىل  والبالد  الشعب  مستقبل  عىل  خطرا 
مستقبل املكتسبات القليلة النتفاضة 2011 
يف مجال »الحريات السياسية« و »العملية 
رغم  والتنظم  التعبري  وحرية  االنتخابية« 
تحف  التي  واملخاطر  والثغرات  النقائص 
بهذه املكتسبات وعدم التقدم يف تحصينها 
وتطويرها مبا يخدم مصالح غالبية املجتمع 

املضطهدة.
الراهنة  السياسية  العملية  الحوصلة،  يف 
مكسب مهم شكليا، ولكنه محدود جدا ألن 
سطوة االئتالف الطبقي الحاكم تسعى إىل 
إفراغه من مضامينه وتحجيمه وتجيريه ملا 

يحقق استمرار وتدعيم مصالحه.
كام أن هذا املسار يعاين من »هشاشة العظام« أي أنه قادر عىل 
االنهيار مع تفاقم األزمة االقتصادية وضعف إنتاج الرثوة ومعاداة 
الفئات املهيمنة لإلنتاج الحقيقي والدائم للرثوة وارتباط مصالحها 
السياسية  فالدميقراطية  االمربيالية.  القوى  من  رشكائها  مبصالح 

بنهضة  تتعزز  مل  ما  عابرا«  »قوسا  تبقى  املستعمرات  أشباه  يف 
اقتصادية حقيقية وإصالح زراعي عميق، وبتحرير املجتمع من 
إيديولوجيا  من  تفرزه  وما  املشوهة  اإلقطاعية  العالقات  ربقة 
قمعية وعالقات هيمنة عىل املرأة وعىل صغار الفالحني واملزارعني 
تبقى  والجنسية.  والثقافية  اإلثنية  التنويعات  وعىل  واملهمشني، 
مل  طاملا  عابرا«  »قوسا   -مكاسبها-  رغم  االنتخابية«  »املسارات 
واملجتمع  لالقتصاد  وإفسادا  إرضارا  األكرث  الفئات  بكنس  تتعزز 
واألكرث احتجازا لتطورهام وتشويها لهام، وطاملا مل تتقدم يف تحرير 
القرار السيادي واسرتجاع السيادة الوطنية والشعبية عىل القرار 
وعىل الرثوات والتحالفات. ولنا يف التاريخ العريب كثري من األقواس 
العابرة مثل مرص قبل انقالب »الضباط األحرار« سنة 1952، أو 
العراق قبل االنقالب العسكري لعبد الكريم قاسم سنة 131958، 
الحرب األهلية يف 1958 ويف 1975، والسودان قبل  ولبنان قبل 
انقالب جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف 1989 وموريطانيا بعد اإلطاحة 
مبعاوية ولد الطايع سنة 2005 وقبل االنقالب العسكري ملحمد 

ولد عبد العزيز سنة 2008.
فاستمراء النخب السياسية وخاصة منها الحاكمة للعبث الشكالين 
الحزبية  والسياحة  والوزارية  الربملانية  وللبهلوانيات  االنتخايب 
ولالستزالم وبيع الوالءات، واستكانة النخب املشتبكة مع السلطة 
للمقولة الخادعة بأن »الرجعة عن مسار االنتخابات والدميقراطية« 
وأن الطريق األسايس للتغيري وللسلطة هو »اإلصالحات الربملانية 
واالنتخابات«، وتقاعس النخب والتنظيامت التي تدعي الجذرية 
واملقاومة والثورية عن تطوير تنظمها وانغراسها ونجاعة نضالها 
وخططها و اكتفاءها بالركون إىل التشيك من »خذالن اإلصالحيني 
الربملانيني والتفاف الرجعية بشقيها عىل االنتفاضة ومكاسبها«...

االنقالب  بخطر  مهددة  الهشة  الدميقراطية  يجعل  هذا  كل 
األمني_العسكري والنكوص إىل االستبداد أو بخطر التناحر الحاد 
بني مكونات االئتالف الطبقي الرجعي الحاكم وفرض حرب أهلية 

رجعية عىل بالدنا. 
النضال واملقاومة  فلنحفظ بالدنا وشعبنا من األذى ولنثابر عىل 

من أجل تحصني املكتسبات وتعزيزها وتطويرها وتوسيعها.

---------------------------------------
1 تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لسنة 2011 املنشور يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

2 نفس املصدر السابق.
3 ثالثة ماليني و400 ألف من جملة حوايل خمسة ماليني و250 ألف تونيس )موقع جريدة الصباح، الخميس 30 
أكتوبر 2014(، واملالحظ أن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالفا النتخابات 2011 تجنبت متكني من مل يبادروا 
بالتسجيل اإلرادي من التسجيل اآليل ومن تخصيص مكاتب اقرتاع لهم، كام مل تقدم نسب املشاركة مقارنة بعموم 
من لهم حق التسجيل واالنتخاب. وقد تراجع عدد املصوتني بـ400 ألف صوت مقارنة ب2011، رغم ارتفاع عدد 

الناخبني املسجلني إراديا بحوايل مليون مواطن تونيس.
4 رغم الطبيعة الخاصة لالنتخابات البلدية التي تعترب أكرث قربا للمواطن ومشاغله، والعالقة مع املرشحني تكون 
املشاركة  تتدهور نسب  البلدية. كام  االنتخابية  الدوائر  أغلب  بهم وصغر  الشخصية  املعرفة  أكرث بحكم  وطيدة 
الرسس،  الجديد،  )باردو، سوق  السنة  إشكاليات يف هذه  التي شهدت  البلدية  املجالس  إعادة  انتخابات  أكرث يف 

تيبار، العيون...( 
5 اإلشهار السيايس، سرب اآلراء املوجه، التغطية اإلعالمية الغري متوازنة والغري منصفة، املخالفات االنتخابية ورشاء 

األصوات...
6 رغم املجهود الرائع والتميش املبدع الذي تتوخاه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي 
التقدم يف  أجل  الضغط من  واملثابرة عىل  عنها  والتقيص  الحقائق  التمكني« يف كشف  ومجموعة »محامون ضد 

اإلجراءات القانونية خاصة منذ الكشف عن ملف »مصطفى خذر« وحيثياته.
سلطة  مع  قطيعة  بعد  دميقراطي  »خلق  مرحلة  كانت   2011 يف  املرحلة  جهة  من  ألنه  دقيق  غري  املصطلح   7
استبدادية« وليس انتقاال سلسا داخل نفس السلطة )حتى وإن تواصل نفس النظام(، إضافة إىل أن هذا املصطلح 
العريب« وأغرقوا به ندوات املجتمع املدين  الياسمني« والربيع  خلق يف مخابر املمولني األجانب مثله مثل »ثورة 
والسيايس لتمريره. كام أن مصطلح »االنتقال الدميقراطي« ال يستجيب لحاجيات املجتمع التونيس واقتصاده يف 
خلق دميقراطية اجتامعية وتحرير حقيقي لعالقات اإلنتاج فيه من هيمنة العائالت املرتكزة عىل االقتصاد الريعي 
الطفييل املضارب وارتباطاتهم مبصالح رشكائهم األجانب يف كربى االقتصادات العاملية يف أوروبا والواليات املتحدة 

وتركيا والخليج وحتى الكيان الصهيوين.
8 تعطل تشكيل املحكمة الدستورية والهيئات الدستورية املستقلة عىل سبيل املثال.

9 مرشوع قانون التدقيق يف املديونية، مرشوع قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوين، مرشوع تقنني وتنظيم 
»سرب اآلراء« عىل سبيل املثال.

والبنوك ورشكات  البرتولية  والرشكات  الكربى  املساحات  أصحاب  بإعفاء  لسنة 2019  املالية  قانون  آخرها يف   10
االتصاالت من إحدى الرضائب دونا عن بقية القطاعات وذلك يف مفتتح سنة انتخابية. وكذلك اإلرصار عىل مترير 
حقيقية  ومالية  اقتصادية  جدوى  تحقيق  ودون  جمة  وبخروقات   2017 سبتمرب  يف  اإلدارية«  »املصالحة  قانون 

القتصاد البالد وماليتها.
11 اليمني »الحدايث« من تجمعيني وروافد نقابية بريوقراطية ويسارية متفسخة شكلت »نداء تونس يف مرحلة 

ما، والذي تشتت حاليا بني كل من نداء تونس وتحيا تونس وقلب تونس وأمل تونس وحزب البديل واملرشوع.
12 اليمني »الديني« واملحافظ املرتكز أساسا يف النهضة ولكن أيضا يف تعبريات شعبوية وذات نزعات الحتكار »صفة 
ويف  الذكر  سيئتي  للشغل«  التونسية  و«املنظمة  الثورة«  حامية  »روابط  سليل  الكرامة«  »ائتالف  مثل  الثورية« 

»حراك تونس اإلرادة« للرئيس السابق املنصف املرزوقي وتحالفه مع حركة وفاء لعبد الرؤوف العيادي.
13 توصيف االنقالب العسكري ال ينفي أهمية املكتسبات الوطنية واالجتامعية لثورة يوليو 52 يف مرص وثورة متوز 

1958 يف العراق، وإمنا هو توصيف للتقنية السياسية املستعملة يف إحداث التغيري يف السلطة.

تميز مسار »االنتقال 
الديمقراطي«7 بضعف 

النجاعة على مستوى الخروج 
من األزمة االقتصادية 

واالجتماعية، وعلى مستوى 
استكمال المؤسسات 

الدستورية8، وعلى مستوى 
سن التشريعات المنسجمة 

مع أهداف تحقيق السيادة 
الوطنية9 وتحصين المسار 
الديمقراطي ومكتسبات 

2011
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بالتوازي مع وضع اللمسات االخرية لوثيقة الربنامج االقتصادي 
اعداد  عىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ينكب  واالجتامعي، 
وثيقة من أجل تحديد مقاييس اختيار رئيس الجمهورية القادم 
االحزاب  اىل  موجهة  سؤال   101 لـ  طرحه  خالل  من  ذلك  و 
السیاسیة واملرتشحین لالنتخابات الترشيعیة والرئاسیة القادمة، 

قصد التعرف عىل برامجھم االنتخابية.
وأكد املكتب التنفيذي لالتحاد عىل أن نتائج االجابات من شأنها 
دقیقة  برامج  أساس  عىل   الناخب  أو  للناخبة  االختيار  اتاحة 

وعملیة ورؤى واضحة.
الوضع  تھم  محاور   10 اىل  االسئلة  مجموعة  وتتوزع 
والقضائيّة  األمنيّة  الحكم واملنظومة  ومنظومة  الّسيايس 
الّنمو  ودفع  والجباية  للبالد  املاليّة  والحّريات والتّوازنات 
القطاعيّة  والّسياسات  العموميّة  واملنشآت  واإلدارة  واالستثامر 
واملرأة  والشباب  االجتامعي  والحوار  االجتامعيّة  والّسياسات 
وجودة  الجهوية  والتنمية  والّرياضة  واإلعالم  والثّقافة  العاملة 

الحياة.
وسیقوم االتحاد بتجمیع كل األجوبة التي سیتحصل علیھا لیتم 

تحلیلھا ثم ادراجھا ضمن منصة إلكرتونية ميكن للناخب الولوج 
التقارب  ونقاط  واملرتشحین  االحزاب  برامج  عىل  لالطالع  إلیها 
والخالف بینھم مبا يتیح تقییمھم واختيار االقرب اىل تطلعاته. 

العام  العام لالتحاد  أكد االمني  و يف ترصيحات إعالمية سابقة 
التونيس للشغل وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي عىل رضورة 
مواصفات  التونسية  للجمهورية  القادم  الرئيس  يف  تتوفر  أن 
إدارة  عىل  والقدرة  والدراية  واملعرفة  والخربة  االستقاللية 
للحقوق  منحازا  يكون  أن  األلوان، ويجب  الحوار مع مختلف 
وللسيادة  االجتامعي  العدل  وإىل  واالجتامعية  االقتصادية 
الوطنية  والثوابت  وللقضايا  الوطني  القرار  واستقالل  الوطنية 
ومنها القضية الفلسطينية ومنع التطبيع. كام يكون منحازا ملبدأ 
املساواة الفعلية بني املرأة والرجل مهام كانت عائلته السياسية.
تقوم  لن  املنظمة  أن  عىل  الوطني  التنفيذي  املكتب  أكد  كام 
بتسمية أي شخصية بل ستحاول مساعدة الشعب عىل اختيار 
الرئيس القادم من خالل الرتكيز عىل مواصفات معينة عىل غرار 
قدرته عىل التجميع وخدمة مصلحة البالد، ويف اآلخر الصندوق 

هو الحاسم بينهم..

من خالل االجابة على 101 سؤال: 

االتحاد يعدّ منصة الكرتونية من أجل 
اختيار املرتشحني حسب الربامج

يف عيدهن الوطني: االتحاد يكرم النساء املبدعات
املركزي  باملقر  انعقد  اوت،   13 التونسية  للمرأة  الوطني  باليوم  االحتفال  مبناسبة 
ملجموعة  تكريم   حفل   2019 أوت   17 السبت  يوم   للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
بتميزهّن  لهّن  اعرتافا  واالختصاصات  املجاالت  مختلف  من  التونسيات  النساء  من 
مع  والعالقات  العامل  والشباب  املرأة  قسم  الحفل  هذا  نظم  وقد  وتألّقهن. 
التنمية. حول  التونسيات  الباحثات  جمعية  مع  باالشرتاك  املدين   املجتمع 
اإلعالميّة  قرامي،  آمال  والباحثة  الجامعية  األستاذة  املكرمات  النساء  قامئة  وتضمنت 
مريم بلقايض، النقابية و الحقوقية هادية جراد، الطبيبة خديجة زواري والسيدة وحيدة 
التي نجحت يف تحقيق استقالليتها االقتصادية بعد خروجها من مركز األمان  بوصالح 
إليواء النساء ضحايا العنف والذي تديره جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
كام كان من املنتظر حضور نساء عن منطقة السبالة بوالية سيدي بوزيد وتكرميهن يف 
لفتة لنساء املنطقة الكادحات العامالت يف القطاع الفالحي إالّ أنّه تعّذر عليهّن الحضور.
اثر ذلك احتضنت دار االتحاد الجهوي للشغل بباجة تظاهرة ثقافية اثثتها فرقة أوالد 
املناجم تاله حفل تكريم ملجموعة من الّناشطات يف الحقل الّنقايب واإلعالمي وكوكبة من 

الّناشطات يف القطاع الفالحي واالتحاد الوطني للمرأة التونسية.

هيئة الحوكمة ومكافحة 
الفساد واملوقف من 

املرتشحني لالنتخابات 
 22 ايام  املنعقدة  الفساد  مكافحة  و  للحوكمة  االوىل  الصيفية  للجامعة  افتتاحه  يف 
الھیئة  رئیس  اكد  بسوسة،  السیاحیة  للمھن  العلیا  املدرسة  مبقر    2019 اوت   25  -
الوطنیة ملكافحة الفساد شوقي الطبیب ان الھیئة ستضطر اىل نرش أسامء املرتشحین 
الترصيح  بواجب  يقوموا  مل  الذين   2019 لسنة  والترشيعیة  الرئاسیة  لالنتخابات 

مبكاسبھم ومصالحهم. 
للحمالت  املحوري  امللف  الفساد  مكافحة  ملف  يكون  ان  عىل  العميد  شدد  كام 
مارسوا مسؤولیة  الذين  املرتشحین والسیام  كافة  اىل مساءلة  داعیا  املقبلة  االنتخابیة 
الفساد  ومكافحة  الحوكمة  اطار  وبرامج يف  من مشاريع  نفذوه  ما  بخصوص  الحكم 
وكذلك بخصوص ما يعتزمون القیام به يف ھذا املجال يف صورة فوزھم يف االنتخابات.

 كام دعا اىل ان يكون معیار النزاھة واملوقف من ظاھرة الفساد أھم  معیار يقاس عىل 
أساسه املرتشحون لالستحقاقات االنتخابية املقبلة مؤكدا ان معركة مكافحة الفساد ھي 

معركة تونس املفصلیة خالل السنوات القادمة.
تجدر املالحظة أن الجامعة الصيفية تتنزل يف اطار تنفیذ االسرتاتيجية الوطنیة للحوكمة 
ومكافحة الفساد التي تقوم عىل دعم املجتمع املدين وتقويته ونرش ثقافة الحوكمة 
والشفافية، و تنظّم لفائدة نشطاء املجتمع املدين والبلديات والطلبة واملكاتب الجھوية.

اكد السيد نور الدين الطبويب يف عديد الترصيحات ان االتحاد العام التونيس للشغل معني باالنتخابات وسيكون متواجدا يف االنتخابات 
الترشيعية والرئاسية من خالل مراقبتها للمحافظة عىل االستحقاق االنتخايب ولتجنب التأثري الداخيل أو الخارجي مؤكدا عىل رضورة لعب 

الدور التعدييل من أجل املساهمة يف الحفاظ عىل املرشوع الدميقراطي يف تونس.
كام أكد السيد بوعيل مباريك االمني العام املساعد أن االتحاد مل يتقدم يف االنتخابات لكن العديد من النقابيني األحرار قرروا الرتشح سواء 

يف قامئات حزبية أو من خالل قامئات مستقلة واعترب ان هذا األمر يدخل يف صميم مامرسة حقوقهم الدستورية.
هذا و تجدر االشارة اىل أن قسم النظام الداخيل يف اتحاد الشغل اصدر منشورا داخليا يدعو من خالله كل نقايب متحمل مسؤولية نقابية 
ومارس حقه يف الرتّشح بصفة مستقلة أو يف قامئة حزبية أو ائتالفية اىل االلتزام بعدم توظيف صفته النقابية عنوانا للتعريف بالقامئة 
املرتّشح ضمنها .كام دعا االمتناع عن استعامل مقرات االتحاد وهياكله النقابية ووسائل عمله وإمكانياته املادية والبرشية يف الحمالت 

االنتخابية.
وذلك حتى يكون النقابيون مثاال يف تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وسدا منيعا ضّد كل من يسعى اىل توظيف إمكانيات الدولة .

مشاركة االتحاد يف االنتخابات الرئاسية و التشريعية
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على هامش االنتخابات :
ماذا تبقى للصحافة المكتوبة !! 

  بقلم : ضياء تقتق                              
والقرارات  واألوامر  القوانني  إصدار  مع 
املتتابعة  واملنظمة لالستحقاقات االنتخابية 
جاء  والتي  وقعها،  عىل  تونس  تعيش  التي 
مع  اإلعالم  وسائل  تعاطي  تنظيم  فيها 
املرتشحني لالنتخابات الرئاسية والترشيعية. 
بكل  والرتاتيب  اإلجراءات  هذه  وتعلقت 
منها  التقليدية  سواء  االعالمية  الوسائل 

شبكات  ومن خاللها  االنرتنت  الجنوين الستعامل  التطور  ومع  الحديثة.   أو 
اوىل واملؤسسات  التلفزية بدرجة  املؤسسات  التواصل االجتامعي ومحافظة 
الرأي  وإنارة  للتوجيه  رئييس  كالعب  مكانتها  عىل  ثانية  بدرجة  اإلذاعية 
العام  سواء من خالل تقديم األخبار أو اعداد التقارير أو اجراء الحوارات أو 
املناظرات، وتعترب هذه االخرية مفخرة للشعب التونيس وعالمة من عالمات 

إنجاح التجربة التونسية يف الدميقراطية.
يتبادر إىل الذهن التساؤل حول مآل الصحف املكتوبة والورقية يف العملية 
الوسائل  باقي  أمام  بدورها  والقيام  الصمود  بإمكانها  وهل  االنتخابية؟ 

االتصالية؟
تحيلنا اإلجابة عىل السؤال اىل ابداء الرأي يف واقع املؤسسات الصحفية ولو 
بأسلوب برقي، حيث تشكو هذه املؤسسات صعوبات هيكلية ومالية جمة 
كلفة  عمقتها  بالجديدة،  ليست  وهي  شاملة،  أزمة  تعيش  أنها  نقل  مل  إن 
العاملني بقطاع الصحافة  املكتوبة وارتفاع تكلفة املواد االولية للطباعة وأزمة 
يف مسالك التوزيع مع الرتاجع يف عائدات االشهار واالعالنات لحساب املحامل 

االلكرتونية ،  وكذلك أزمة متصلة بتحوالت البيئة الثقافية الحاضنة لها. 
مع  التونسية  اإلعالم  لوسائل  بالنسبة  الدميقراطي  البناء  فرتة  تزامنت  فقد 
لإلعالم  حقيقي  بديل  إىل  تحول  الذي  االجتامعية  امليديا  استخدام  تعاظم 

التقليدي.
املكتوبة  الصحافة  اداء  عن  السابقة  التقارير  مبراجعة  بادرت  البعض،  مثل 
خالل االستحقاقات االنتخابية وهو ما  يحيلني اىل جملة من املالحظات يف ما 

يتعلق مبقارنتها بباقي وسائل اإلعالم حيث تعترب : 
التونسية  اإلعالم  وسائل  يف  للتجاوزات  ارتكابا  األقل 
املرتشحني بني  االعالمية  التغطية  يف  التوازن  ذلك   من 
 األكرث تطبيقا ألخالقيات املهنة خاصة عندما يتعلق االمر بالحيادية واملوضوعية

لكن تأثريها يظل محدودا جدا وهي يف مرحلة تحّد يومي من أجل دميومتها 
وتجنب غلقها، و ما يرافق ذلك من لجوء اىل الدخالء عىل املهنة وتهميش 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية للصحفيني. 
يف  مطرد  ارتفاع  املتكرر،    الورقية  الصحفية  املؤسسات  غلق  حالة  يقابل 
نظريتها  االلكرتونية حيث نالحظ تراجع عدد املؤسسات من 250 قبل الثورة 

اىل ما يناهز  ال50 حاليا حسب بعض األرقام. 
حلني  اقرتاح  غري  الصحفية،  للمؤسسات  كام  يل  يتبقى  مل  السياق،  هذا  يف 
اثنني من جملة الحلول املمكنة زيادة عىل التكوين األكادميي، وهام رقمنة 

الصحف بدرجة أوىل وطول البال  والصرب للعاملني فيها. 
وهنا يقفز اىل ذهني بيت  من قصيدك »الصحافة« التي كتبها امري الشعراء 

احمد شوقي مطلع القرن املايض:
»فيا فتية الصحف صربا … اذا نبا الرزق فيها بكم واختلف«. 

   نوافذ    

تأسيس التنسيقية اإلفريقية
للمرأة والشباب

بالعاصمة  بتونس   2019 أوت   24 السبت  يوم  تم 
للمرأة  اإلفريقية  التنسيقية  تأسيس  عن  اإلعالن 
والشباب  والطفل  املرأة  تأطري  إىل  الرامية  والشباب 

وحامية حقوقهم.
نظم هذه الندوة االقليمية كل من االتحاد الوطني 
للمرأة التونسية بالتعاون مع منظمة الوطن للشباب 
واتحاد  التونسية  للمرأة  الوطني  واملنتدى  الليبي 
الوطني  الشباب  والصحراء ومجلس  الساحل  شباب 
املوافق  للمرأة  الوطني  العيد  مبناسبة  التونيس 

للذكرى 63 إلصدار مجلة األحوال الشخصية.
 وأوضح رئيس منظمة الوطن للشباب الليبي خالد 
الغويل خالل الندوة االقليمية حول »املرأة والشباب 
االفريقي يف مواجهة التحديات » أن هذه التنسيقية 
التي  التحديات  مختلف  مواجهة  عىل  ستعمل 
الحلول  وإيجاد  واملرأة  اإلفريقي  الشباب  يواجهها 

املالمئة لها مع السعي اىل وضع لبنة حقيقية ملتابعة العمل املشرتك يف إطار القارة االفريقية وفقا لالتفاقيات الدولية املربمة بني االتحاد 
االفريقي واالتحاد األورويب خصوصا منها املتعلقة بإقامة املشاريع التنموية واالستثامرية.

من جهتها، قالت رئيسة االتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريب أن »هذه التنسيقية ستكون قوة اقرتاح من أجل ايجاد الحلول 
الجذرية ملختلف االشكاليات التي تعاين منها املرأة والشباب االفريقي عىل غرار الفقر واألمية والجهل والتغريب والحروب والتناحر 

واألزمات السياسية واالنقالب ..«.
املنتخبة  املجالس  يف  الحقيقية  والتمثيلية  القرار  مواقع  يف  التواجد  هو  اليوم  التونسية  املرأة  ينقص  ما  أن  إىل  الجريبي  واعتربت 

واملسؤوليات االدارية ويف املواقع السيادية.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
تحتفل بالذكرى 30 لتأسيسها

نظمت الجمعية التونسية 
الدميقراطيات  للنساء 
احتفالية  تظاهرة 
أوت   6 يوم  الثالثاء 
احتفاال  وذلك  الجاري 
لتأسيس  الثالثني  بالذكرى 
شعار  تحت  الجمعية 
النساء  مع  سنة  »ثالثون 
حرية  نحياها  وللنساء.. 

كرامة ومساواة«.
التظاهرة  هذه  خالل  من 
فضاء  احتضنها  التي 
قرطاج،  متحف  حدائق 
يرسى  السيدة  دعت 
الجمعية  رئيسة  فرواس 

التونسية للنساء الدميقراطيات، الرئيس املؤقت محمد النارص، بالعمل عىل الترسيع بتمرير مرشوع قانون املساواة يف املرياث وبجمع 
الفرقاء السياسيني واستنهاضهم وتحفيزهم من أجل الدفع نحو املصادقة عىل مرشوع هذا القانون قبل نهاية املدة النيابية الحالية. 
وأكدت السيدة فراوس، أن املساواة يف املرياث من شأنه أن يعزز مكانة املرأة يف األرسة واملجتمع ويكسبها الثقة الالزمة للوصول اىل 

مواقع القرار.
كام ذكرت رئيسة الجمعية بالتاريخ النضايل الطويل للجمعية و املسار الشاق الذي قطعته يف سبيل الدفاع عن الحريات، وحققت من 
خالله عّدة مكتسبات لفائدة النساء التونسيات طيلة 30 سنة، حيث تأسست هذه الجمعية النسوية املستقلة سنة 1989، معلنة أنها 

ذات مرجعية حقوقية تعمل من أجل تحقيق املساواة التاّمة والفعلية بني الجنسني. 
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من أجل جبهة اجتماعية ومدنية موحدة
يجب عىل القوى االجتامعية واملدينة أن تكون أكرث يقظة. وأن تتوّحد عىل قاعدة مرشوع 
مشرتك. تستثمر ما راكمته، وتستعد. إننا ندخل مرحلة يستأثر فيها »السيايس«. وال يعني 
األمر طلبا لرصاٍع، فقط يجب أن يكون التوازن أمرا دامئا، وهذه القاعدة، أما ما زاد اليوم 
فإّن الرصاع يف الساحة السياسية بدأ يخلو تدريجيا من مضامني وبرامج وتصورات للدولة 

واملجتمع، وأصبح الرصاع )يف الغالب( ُمرتبطا بأشخاص ولوبيات ومراكز نفوذ.

لقد أنجز املجتمع املدين مهاما كربى، أّولها أّن مناضالته ومناضلني من صمد طيلة عقود 
دفاعا عن الحريات، وأنهم من راكم يف اتجاه لحظة التغيري الحاسمة. فلقد كانت مقرات 
والتظاهرات  املسريات  منطلق  ومحليا  وجهويا  مركزيا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
الذين  اإلنسان  حقوق  حركة  مناضلو  وكان  بعدها،  وما  الشعبية  االنتفاضة  أيام  خالل 
القانونية  النصوص  كانت  ثم  وتأطريها.  االحتجاجات  بتنظيم  يبادرون  لعقود  ناضلوا 
األوىل )املراسيم( التي مّكنت الشعب من الكثري من حقوقه. وبعدها الصمود واملقاومة 
السلمية من أجل دستور جمهوري ثّم الحوار الوطني صّدا لالنفالت وحفاظا عىل مسار 

سلمي ودميقراطي.

***

ال ميكن أن ننكر أّن اتحاد الشغل كقّوة اجتامعية وقوى مدنية كثرية تحاول أن تفرض 
توازنا يف هذا السياق االنتخايب، من خالل التنبيه برضورة االلتزام مبشاريع وبرامج وتقديم 

تعهدات بااللتزام بالدستور واحرتام الحقوق والحريات. 

الفرز  تفصلنا عن  قليلة  أسابيع  القريب،  باملستقبل  بل  الحال  األمر مبا عليه  يتعلّق  ال 
االنتخايب حيث ال نعلم من الرئيس وال أي مجلس نيايب سيفرزه الصندوق. ومن الصعب 
أن تحصل أي جهة عىل أغلبية واضحة أو نسبية، وهذا لن يكون يف صالح املسار االنتقايل 
حيث سنكون إزاء تشتت برملاين ال ميكن ضبطه، وحتى يف حال تشّكل كُتل فإنها ستكون 

من أفراد ال من حساسيات وتوجهات، ومن الصعب أن تتامسك طويال. وقد نعود إىل 
تجوال النواب بني الُكتل مبا يُعطُّل العمل الربملاين ويجعل البالد أمام خيارات غامضة.

نحن نُدافع بالتأكيد عىل كّل الحقوق، ومنها الحق يف الرتشح لكّل املواطنات واملواطنني، 
لكّننا نفّكر أيضا يف املآالت. وهنا يكون رهان القوى االجتامعية واملدنيّة مضاعفا، حيث 
عليهم خلق توازن مع سلطة أصلية قد تنفرد بالشأن العام، وليس من اليسري ضبطها 
خالل املرحلة القادمة ملا قد تكون عليه من تذّرر يصُعب معه وضع التواجهات كربى 

للبالد واتخاذ القرارات.

الرئاسية والربملانية محسومة مسبقا،  االنتخابات  نتائج  أال تكون  أيضا  الدميقراطية  من 
وقبل أسابيع قليلة ال أحد بإمكانه أن يجزم بأمر. ولكن أال نحصل عىل فرز قبيل للسباق 
فهذا أمر مقلق، كام أّن األصوات تشابهت عىل الناس لكرثتها والدعاء كّل جهة أّن فيها 

الخالص.

وأن تكون »الحرية« ُمشرتٌك جامعّي لدى كّل الناس مبا يف ذلك »النخب« املنخرطة يف 
الحسم  بإمكانه  أحد  وال  فعال.  الحرية  إىل  يدعو  أمٌر  فهذا  له،  املتابعة  أو  العام  الشأن 
االنتخايب مبا ميلك من جمهور واحتياطي انتخايب، خاصة مع عدد املسجلني الجدد غري 
الذي يصُعب معه  املُفرتض،  الربملاين«  »التشتت  وإمنا نخىش هنا  توجهاتهم.   املعلومة 

التوصل إىل نتائج، ولن يثبت عىل موقف أو موقع أوخط.

هذا أيضا من دواعي التأكيد عىل رضورة أن تكون الجبهة االجتامعية واملدنية موحدة 
التي  الدامئة  باليقظة  آليات »مقاومة مدنية وسلمية« وتتحىّل  برنامج مع  قاعدة  عىل 
متكنها من الدفع نحو خيارات اسرتاتيجية وطنية ومنع كّل امكانيات »االنفالت الربملاين« 
وسياساتها  أدائها  وعن  التنفيذية  السلطة  عليه  ستكون  عاّم  مبارش  بشكل  يؤثر  الذي 

وخياراتها.

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


