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ال يزال حضور االتحاد العام التونيس للشغل مركزيا يف ذكرى 
وكانت  الثورة،  مسار  يف  مركزيا  كان  دوره  ألن  ديسمرب   17
منها  تنطلق  التونسيني  وعموم  للمناضلني  مفتوحة  مقراته 

املسريات وتحمي املتظاهرين.
واليوم يحاول أصحاب األجندات الالوطنيّة استهداف االتحاد 
ليقني أنّه، إىل اليوم، مركز الحراك من أجل الدفاع عن الحقوق 
والحريات.  ومييض االتحاد اليوم أكرث وضوحا وثباتا يف اإلعالن 
عاّمة  النسوي  للنضال  دعمه  إعالن  وآخرها  مواقفه  عن 

والجمعية التونسية للنساء الدميقراطي عىل وجه الخصوص.
القرن  سبعينيات  منذ  العاملة  املرأة  لجنة  االتحاد  بعث  لقد 
املايض لتكون اللبنة األوىل للنضال النسوي يف تونس، وتدافع 
عن النساء العامالت وكل النساء، وتؤسس لقيم املساواة داخل 

املجتمع التونيس متمسكة مبكاسب دولة االستقالل.
ويأيت موقف االتحاد يف سياق يعرف تصاعد استهداف النساء 
وتزايد االعتداءات عليهّن واسترشاء خطاب الكراهية ضّدهّن، 
وبروز قوى سياسية جديدة معادية لحقوق النساء والحريات 

بشكل عام.
عموم  عىل  جديدة  تحديات  سيفرض  الحريات  ملف  إّن 
الصحافة  قطاع  ضّد  اليوم  تشّن  حمالت  أّن  حيث  النقابيني، 

وضّد املبدعات واملبدعني. وإن أمكن لالتحاد تاريخيا أن يقوم 
بدوره االجتامعي وأن يكون يف طليعة املدافعني عن الحريات، 

فإّن كل املواجهة ستكون شديدة يف كل املجاالت.
أهّم  تحققت  الحريات  مجال  أّن  الثورة،  بعد  االعتقاد،  كان 
الحقوق  مجال  يف  سيكون  األسايس  النضال  وأّن  أهدافه 
االقتصادية واالجتامعية، غري أّن صعود قوى معادية للحريات 
تفرض اليوم إعادة ترتيب األمور واالنتباه إىل التالزم التام بني 
والعدالة  واملساواة  الحرية  تحقيق  أجل  من  املسارات  كل 

االجتامعية.
القوى  مواقف  تعرفه  الذي  واالرتباك  اإلرباك  كل  ومع 
السياسية، فإنه وباملقابل تعرف مواقف االتحاد متاسكا وثباتا، 
وهذا ايجايب ليس ملصلحة االتحاد وهياكله فقط، بل وملصلحة 
كل البالد، فمن املهّم أن تُوجد جهة واحدة، عىل األقل، تتميّز 

بالثبات يف ظّل حالة »االهتزاز« والتذبذب واالرتباك.
الحقوق والحريات متالزمة ومرتابطة، وعىل كل القوى املدنية 
واالجتامعية أن تضع اسرتاتيجيات متّكن من النضال عىل كل 

الواجهات.
ضّد  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  للجمعية  االتحاد  ودعم 
االستهداف السلطوي ليس جديدا، فخالل عرشية تعطيل عمل 

أن  االتحاد  أعلن  الخامس سنة 2000،  بعد مؤمترها  الرابطة، 
مقراته مفتوحة لكل فروع الرابطة. كام احتضن يف مناسبات 

كثرية نضاالت املعطلني.
لقد كان مصدر االستهداف معلوما، حيث أّن النظام الدكتاتوري 
اليوم فإن املعادين  مركزّي والحزب الفايش واحد معلوم، أما 
للحريات والحقوق كُرث. صحيح أنهم يلتقون يف محاور شتى 

ولكن ال مركز لهم، وبعضهم يشتغل باملناولة عند بعض.
قاعدة  املدنية عىل  القوى  لكّل  األمر تجميعا  لهذا يستوجب 
غاب  أن  يسبق  ومل  املشرتكة،  األهداف  موحدة ضمن  خطط 
النقابيون عىل مثل هذه املبادرات الوطنية مطلقا ومنذ عقود، 
سواء كممثلني لهياكلهم أو كأفراد منخرطني يف النضال املدين 

والحقوقي.

التونيس  العام  االتحاد  يكون  أن  يُربكها  أطراف  أن مثة  نعلم 
وما  املدين،  املجتمع  ملنظامت  مبارش  بشكل  داعم  للشغل 
وكل  االجتامعية  الفئات  كل  يجمع  االتحاد  أّن  أكرث  يُربكهم 
التوجهات الفكرية والسياسية وأنه الجهة التي ال ميكن اتهامها 

باالنحياز اإليديولوجي. 
• املدنية
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يأيت االحتفال بهذه املناسبة يف هذا العام بعد أن اعتمد 
أهداف   « تسمى  جديدة  عاملية  أهدافا  العامل  زعامء 
التنمية املستدامة »، التي تعد جدول أعامل جديد وشامل 
— يخلف حملة األهداف اإلمنائية لأللفية — للقضاء عىل 

الفقر وحامية الكوكب وضامن الكرامة للجميع.
اليوم العاملي للتضامن اإلنساين هو:

- يوم لالحتفاء بوحدتنا يف إطار التنوع
يف  التزاماتها  احرتام  برضورة  الحكومات  لتذكري  يوم   -

االتفاقات الدولية
- يوم لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن

- يوم لتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق 
اإلهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر

- يوم للعمل عىل تشجيع عىل مبادرات جديدة للقضاء 
عىل الفقر

يُعرّف التضامن يف إعالن األلفية بأنه أحد القيم األساسية 
الذين  يستحق  حيث   ،21 القرن  يف  الدولية  للعالقات 
يعانون )ومن مل يستفيدون كثريا من العوملة( املساعدة 
والعون ممن استفادوا كثريا منها. وبناء عىل ذلك، يغدو 
تزايد  وتحدي  العوملة  سياق  يف  الدويل،  التضامن  تعزيز 

التفاوت، أمرا ال غنى عنه.

بوصفه  ديسمرب،   20 يوم  العامة  الجمعية  أعلنت  ولذا 
تعزيز  بأن  منها  إميانا  اإلنساين،  للتضامن  الدويل  اليوم 
ثقافة التضامن وروح املشاكرة هو أمر ذو أهمية ملكافحة 

الفقر.
قبيل  من  مبادرات  خالل  من  التضامن،  مفهوم  وعزز 
الفقر وإعالن  للقضاء عىل  إنشاء صندوق تضامن عاملي 
اليوم الدويل للتضامن اإلنساين، بوصفه عنرصا حاسام يف 
املصلحة  أصحاب  جميع  وإرشاك  الفقر  مكافحة  القضاء 

ذوي الصلة.

اليوم الدولي للتضامن اإلنساني عين على ..

اليوم الدولي 
للتضامن اإلنساني

20 ديسمبر

املستعمر  جذر  التي  السياسات  من  والتفقري  التهميش  سياسات  تعترب 
دون  وثرواتها  مقدراتها  واستنزاف  مستعمراته  التحكم يف  عليه  ليسهل 
جدار  إعالء  عىل  االستعامرية  القوى  حرصت  فقد  رفض.  أو  مامنعة 
التهميش والتفقري حتى وان كانت أحيانا تتظاهر بعكس ذلك من خالل 
توفري إطار جيد للحياة أو بعض املرافق عىل غرار مدن الحوض املنجمي 
فاملظيلة مثال كانت تسمى »باريس الصغرية« أو مدينة الجريصة التي 
أو منزل  بباريس   مازال حديد مناجمها صامدا يف ضلوع برج »إيفل« 
بورقيبة وغريها من املدن التي جملها االستعامر أوال لرعياه وثانيا ليسهل 
شفط املقدرات والرثوات بتعلة البناء والتشييد، لكن يف حقيقة األمر كان 
التهميش واإلقصاء والتفقري جليا يف األجور واالمتيازات وامللكية وغريها 

من املكاسب التي كانت حكرا عىل املستعمر ومعمريه.
اليوم وبعد االستقالل حافظت جل الحكومات، غالبا بشكل غري مفضوح،  
عىل سياسات التهميش والتفقري حتى ال تقلب املعادلة أو تكلف نفسها 
عناء بناء الدميقراطية واملساواة يف الحقوق والفرص بني الجهات والفئات 
فقد حافظ النظام الناشئ إثر االستقالل عىل العروشية والقبلية وغذى 
الشعور باالنتامء للعرش أكرث من االنتامء للبالد وحرص عىل إتباع خط 
يف  مقابلة  التزامات  دون  واستنزافها  الرثوات  شفط  يف  املستعمر  سري 
بجل  الحياة  مستوى  فتدىن  التحتية  والبنى  والتشغيل  الجهوية  التنمية 
مدن الحوض املنجمي،  فباريس الصغرية أو مدينة املظيلة فقدت بريقها 
منزل  الجريصة وشح حديده، و خفت جامل مدينة  كام سكت منجم 
بورقيبة كل ذلك جراء اإلمعان يف سياسات التهميش لجهات بعينها مقابل 
دعم جهات ومدن أخرى وتشييد واجهات سياحية وفندقية ومنتجعات 
ال تعكس إطالقا حالة بقية مدن البالد و واقع التنمية بها بشكل عام وإمنا 
هي واجهات للتسويق أكرث منها نتاج للتنمية وتساوي الفرص والحظوظ.

تهميش السياسات والمؤسسات
سياسات التهميش التي أتقنتها جل الحكومات التونسية ومل تسعى إىل 
الحد منها أو تغيريها يف عالقة خصوصا بواقع التنمية والتشغيل وجودة 
الحياة بالجهات الداخلية جذرت بشكل مبارش الشعور بالظلم واإلقصاء 
والدولة  املؤسسات  سياق  عن  والخروج  اإلنبتات  يف  الرغبات  وحفزت 
والتهريب  املنظم  غري  االقتصاد  منها  أخرى  فضاءات  نحو  عام  بشكل 
الداخلية  الجهات  يف  انتعشت  التي  االقتصادية  األنشطة  من  وغريها 
واملدن الحدودية لتصنع لنفسها مناخا اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا خاصا 
بها ومختلفا بالرضورة عن املناخ االقتصادي واالجتامعي والثقايف الرسمي 
للدولة. كذلك من بني الفضاءات األخرى هي اإلرهاب والتطرف والعنف 
والذي يعترب من تبعات سياسات التهميش والتفقري التي جذرت الهشاشة 
الفئات  لهذه  املتطرف  االستقطاب  والفكرية وفتحت مجال  االقتصادية 
والرشائح والجهات املنسية منذ عهد االستعامر إىل اآلن. مقابل سياسات 
التهميش هناك سعي مقابل من بعض األطراف واملؤسسات والهياكل إىل 
تهميش السياسات والخيارات لغايات أو ارتباطات معينة فال أحد مثال 

يتم  مل  كام  التعاضد  تجربة  لفشل  والدقيقة  الحقيقية  األسباب  يدرك 
إىل حد اآلن تقييم مسار تحرير االقتصاد واإلصالحات الهيكلية ومل يتم 
التي  العمومية  املنظومات  التعليم والصحة وغريها من  تقييم منظومة 
محل  أو  مدروسة  تكن  مل  التي  والسياسات  الخيارات  لعديد  خضعت 
تقييم فساهمت بشكل مبارش يف رضب مقومات تلك املنظومات جراء 
اإلصالح  لرضورات  شاملة  نظرة  دون  واالرتجالية  املهمشة  السياسات 

ومقتضياته ورشوطه التي هي من بينها العدالة االجتامعية.
بدورها  املؤسسات  أصبحت  الهامشية  السياسات  لتلك  مبارشة  كنتيجة 

تعيد إنتاج التهميش والتفقري ففي عديد املدن 
وتردي  التحتية  البنى  إهرتاء  وجراء  الداخلية 
تتنقل  أن  املمكن  من  يعد  مل  الحياة  جودة 
وهو  املدن  بهذه  للعيش  واإلطارات  الكفاءات 
من  وغريها  والصحة  التعليم  جودة  يف  أثر  ما 
الخدمات العامة فتأثر مستوى التعليم خصوصا 
واملهمشة  الفقرية  الداخلية  الجهات  مبعظم 
وهذا االستنتاج تدعمه نتائج مناظرات التعليم 
الباكلوريا  نتائج  وخاصة  مستوياته  مبختلف 
األخرية وكذلك نتائج املناظرات الوطنية بشكل 
العمومية  املؤسسات  هذه  معه  أصبحت 
لغياب  الفقر والتهميش  إنتاج  إعادة  رشيكا يف 
بدورها  لتقوم  الرضورية  واألدوات  املقومات 

بشكل ناجع عىل غرار املدن الساحلية أو االقتصادية التي تتوفر عىل كل 
مقومات جودة الحياة الجاذبة بالرضورة للكفاءات واالستثامر والتنمية. 
ومن مظاهر إعادة إنتاج التهميش كذلك مطالبة بعض الجهات بسحب 
من  وغريها  واالنتدابات  الوطنية  املناظرات  عىل  اإليجايب  التمييز  مبدأ 
متساوية  تكون  أن  يفرتض  التي  والفرص  والحظوظ  والحقوق  املجاالت 
وعادلة بني الجميع ال أن تخلق معايري مزدوجة وسياسات موازية تزيد 
لتهميش  منفذا  أصبح  إذن  السياسات  فتهميش  والتهميش.  الفرقة  من 
املؤسسات وخصوصا منها العمومية من خالل عدم متكني املوطنني من 

التمتع بخدمات عمومية محرتمة ودفعهم قرسا إىل القطاع الخاص سواء 
يف الصحة أو التعليم وهذا التوجه الخطري الذي كان يف السابق حكرا عىل 
الفئات امليسورة تدعم أكرث ليشمل جزء كبريا من الطبقة الوسطى التي 
أصبحت تتجه نحو مؤسسات التعليم الخاص وما سيخلقه من تفاوت يف 
الحظوظ والفرص وكذاك ما سيخلقه من عدم التجانس القيمي وتشتت 
املخيال الجامعي بني أجيال التالميذ يف منظومة التعليم املجاين وتالميذ 

التعليم الخاص.      

التهميش وتناسل الفقر    
خياراتها  معظم  تتجه  التي  التهميش  سياسات  رحم  من  الفقر  يتناسل 
نحو إجراءات شكلية تسويقية للحد من الفقر دون أن تعالج األسباب 
املقاربات  أن  الخرباء عىل  عديد  يؤكد  وتناميه حيث  لتناسله  الحقيقية 
السياسات  يف  املمتدة  جذوره  رضب  هو  الفقر  تنامي  ملواجهة  الجدية 
والحظوظ  الفرص  يف  التمييز  تواصل  والتي  التهميش  عىل  ترص  التي 
بني أبناء الشعب الواحد مبا يدعم تأكيدنا عىل عدم الجدية يف مقاومة 
مل  حيث  عليه  هو  ما  عىل  الوضع  وإبقاء  والتفقري  والتهميش  اإلقصاء 
نشهد كذلك بعد الثورة وخالل مسار االنتقال الدميقراطي إجراءات أو 
سياسات جدية ملقاومة ظاهريت التهميش والتفقري يف الجانب االقتصادي 
تفاوت  استمرار  خالل  من  واالجتامعي 
بني  الجهوية  والتنمية  االستثامر  نسب 
الساحلية  واملدن  الداخلية  الجهات  مدن 
ارتفاع  وتواصل  العمل  فرص  ندرة  وبالتايل 
نسب البطالة واالنقطاع املبكر عن التعليم 
وارتفاع منسوب االحتقان والشعور بالظلم 
مدن  بعض  تشهده  ما  غرار  عىل  والحيف 
احتجاجات  من  والقرصين  بوزيد  سيدي 
والتفقري  التهميش  سياسات  تواصل  جراء 
اقتصاديا واجتامعيا. وعىل صعيد أخر يتخذ 
خصوصا  خطريا  منحى  والتفقري  التهميش 
التي  السياسات  بغياب  الثقايف  املجال  يف 
مبني  جامع  تقدمي  ثقايف  ملرشوع  تؤسس 
من  ينهل  والعدالة  املساواة  قيم  عىل 
الجزية ودعم  اإلنسان ويقطع مع مامرسات  لحقوق  الكونية  املنظومة 
اإلبداع واملبدعني بشكل جذر فرضيات الوالء أكرث من دفعه لإلمكانات 
االستقطاب  منافذ  تصد  ثقافية صلبة  ولبناء مقومات  لإلبداع  الحقيقية 
سياسات  مع  جذريا  تقطع  مشرتكة  ثقافية  ملنظومة  وتؤسس  املتطرف 
مختلف  يف  والتفقري  التهميش  أن  عىل  ومامرساته.  والتفقري  التهميش 
املجاالت لن يكف عن التناسل والتوالد لكونه  وقودا رضوريا يعيش به 

السيايس عرب توظيفه وتأبيده. 

سياسات التهميش والتفقير 
التهميش والتفقري وقود ضروري يعيش به السياسي عرب توظيفه وتأبيده 

 نصرالدين ساسي* 

يتخذ التهميش 
والتفقير منحى 

خطيرا خصوصا في 
المجال الثقافي بغياب 

السياسات التي تؤسس 
لمشروع ثقافي 
تقدمي جامع.



الخميس  19 ديسمرب  2019 -  العدد 19

4الجريدة المدنية

نحن، يف االتحاد العام التونيس للشغل، مع هذا 
امللف بشكل يومّي.. هذه هي القضية املركزيّة، 
وأن  التفكري،  بخصوصها  نعّزز  أن  نحتاج  لكّننا 

ندعم باستمرار إمكانية البحث.
مركزّي  محور  والتهميش  للتفقري  التصّدي 
لنضاالت النقابات وأنتج النقابيون مدّونة هاّمة 
طيلة عقود من بحوث ودراسات، وأيضا بيانات 
البيانات  هذه  والقطاعات،   املجاالت  شتى  يف 
وما  خطابها  يف  للبحث  عميقة  دراسة  تحتاج 
تضمنته، ونحن لألسف مازلنا نتعامل مع البيان 
الزمن  مرور  مع  ولكن  ومؤقتة،  حينية  كوثيقة 
يُصبح البيان وثيقة تاريخية تحّدد طبيعة الحكم 
وموقف  من خطاب  كان  وما  املال  رأس  وقوى 

وتحركات الشغيلة دفاعا عن حقوقهم.
كَل  مرة  كّل  يف  يختزل  ثري،  نّص  النقايب  البيان 
األداء  ومستوى  واالجتامعي  السيايس  الوضع 
النقايب ومنسوب املّد العاميل.. وهو النص الذي 
وهو  الشغيلة  نضاالت  من  عقود  طيلة  يغيب 
وميكن  والصغرى  الكربى  القطاعات  لكل  املتاح 

ألي  هيكل أن يصدره.
سياسية  أنساقا  غريت  النقابية  البيانات  بعض 
البيان وما  قبل  نؤرخ مبا  أن  واجتامعية، وميكن 
بعده. فليس سهال يف املحطات الُكربى أن تُصدر 
بيانا، ميكُن أن يُعلن بياٌن  إرضابا عاما أو إرضابا 
النظام  مفتوحا، وبيانات يف خطابها قطيعة من 
ودعوات للعصيان. و تُعلن البيانات االتفاقيات، 

وتعلن تحقيق املكاسب وكسب »املعارك«.
مظاهر  فيه  نبحث  الذي  امللف  هذا  ويأيت 
متوتر،  اجتامعي  سياق  يف  والتفقري،   التهميش 
بسبب  البالد  ملستقبل  واضحة  رؤية  غياب  ويف 
تنموي  برنامج  وغياب  السيايس  املسار  تعرث 
يستجيب لتطلعات الشعب ولحجم األزمة. لهذا 
نعتقد أنه سيكون مفتتحا لحلقة تفكري مفتوحة 
يوم  ستنظم  التي  املدنية  الجريدة  خالل  من 
هذا  بعنوان  ندوة    2020 جانفي   26 الخميس 
وسياسات  للتهميش  نتصّدى  »كيف  أي  امللف 
متجّددة  مناسبة  ستكون  ولعلها  التفقري؟«. 
إلصدار البيانات التي لن تكون للتنديد فحسب 
أجل  من  النضال   مسار  يف  جديدة  حلقة  بل 

تحقيق العدالة االجتامعية. 

البيان النقابي، أثرى 
نصوص المقاومة 

االجتماعية

مقدمة 

كانت  التي  بالنجاعة  تونس  يف  االجتامعية  االحتجاجات  تعد  مل  ملاذا 
يجعل  الذي  ما  وطغمته«؟  عيل  »بن  سلطة  إسقاط  مسار  إبان  عليها 
قارصة  أساليب  والتظاهر  واإلرضابات  الجوع  وإرضابات  االعتصامات 
اليوم عن تحقيق أهداف املنخرطني فيها الفردية والجامعية واملجتمعية؟

الفعل االحتجاجي لن  الفاعلني االجتامعيني بحدود دور وفاعلية  وعي 
يتأخر كثريا بفعل التعاطي السلطوي مع هذا الفعل وسينتقل باملتقدمني 
يف النضال االجتامعي إىل قيادة تحركات أكرث تركيبا ضمن خطة نضالية 

هدفها اإلطاحة بالرتكيبة الحالية لالئتالف الطبقي الحاكم
بعد تسع سنوات من الهبّة الشعبية الشاملة يف 17 ديسمرب 2010 من 
أجل الحريّة والكرامة والتشغيل، مازالت خيارات سلطة بن عيل تنرش 
ظاللها الحالكة ومتعن يف غرس أنيابها ومخالبها يف اللحم الحي للشعب 

التونيس بشبابه ومفّقريه ومعطّليه.
مازالت كرمية الصالحي1 ترابط يف مقر اعتصامها مطالبة بالتشغيل لها 

ولرشكائها يف اعتصام الصمود بالقريوان.
ومازال أنيس املربويك يقارع  فساد املتنفذين يف طرببة ويتحّمل يف ذلك 
يف  برغبته  يصدح  وهو  األمن  وأعوان  البلدية  ورئيس  املعتمد  تعسف 

حقه يف الحياة الكرمية والعمل واملسكن الالّئقني.
مازال عبد الحليم حمدي2 يبتكر مع رفاقه يف املكنايس آليات احتجاج 
التسويف  يف  وأمعنت  آذانها  أصّمت  لسلطة  أصواتهم  توصل  جديدة 
الحركات  ناشطي  ليساند  االبتدائية  باملحاكم  يطوف  ومازال  واملناورة. 
الحراك  لتجريم  »ال  عاليا  ويصدح  القضاء  أمام  املاثلني  االجتامعية 

االجتامعي«.

مازال شباب جلمة3 ينتفض ويحرتق بنار القمع حني يطالب بالتنمية 
لجهته وباملساواة والشفافية يف حقه يف التشغيل.

بقامشها  مكانها  تراوح  التشغيل  وزارة  أمام  املعتصمني  خيام  ومازالت 
تغري  مهام  لتثبيتها،  الحجارة  وبعض  البالستيكية  ومشّمعات  املهرتئ 
بالتشغيل  املختلفة  مطالبهم  تتغري  مل   2016 جانفي  منذ  ساكنوها 

والتنمية الجهوية والكرامة.
مازالت خيارات التهميش وسياسات التفقري تصنع واقع مضطهدي هذه 
البالد وتئد طموحات املنتفضني يف »الشغل والحرية والكرامة الوطنية«.

فأي دور وأيّة مسؤولية للمجتمع املدين يف مواجهة هذه السياسات؟
السياق العاّم لسياسات التفقري:

املالية  موازناتها  ملشاريع  إطالقها  لدى  العربية  الدول  أغلب  اشرتكت 
 ،2008 سنة  العاملية  املالية  األزمة  منذ  وخاصة  سنوات  منذ  املتعاقبة 
يف سامت محددة تدل عىل فشل السياسات املتبعة لبنائها، منها إقرار 
املزيد من الرضائب االستهالكية كالرضيبة عىل القيمة املضافة ورضائب 
املبيعات، والرتفيع يف أسعار املواد االستهالكية واملحروقات والخدمات، 
ورفع الدعم وضبط املرصوفات تحت مسمى سياسة التقشف، إضافة 
لتسديد  الخارجية  القروض  إىل  واالرتهان  املحلية  العمالت  تعويم  إىل 

العجز املوجود يف امليزانيات.
غدا واضحا للعيان مدى هشاشة اقتصادياتها والعجز الكبري يف مختلف 
يف  متشابهة  سياسات  باعتامد  لتغطيتها  سعت  هشاشة  قطاعاتها. 
املتوسطة  الطبقات  عىل  الضغط  ومزيد  والرضائب  األسعار  يف  الرفع 
والضغط  التقشف  شعارات  ورفع  للميزانيات،  موارد  توفري  بدعوى 
نحو  به  والدفع  العام  القطاع  يف  االنتدابات  وتجميد  املصاريف  عىل 
الخوصصة. كام شملت أيضا تخفيض الدعم لعديد القطاعات الحيوية، 
خلق  ومصادر  التنموية  للمشاريع  كيل  شبه  وغيابا  والتعليم  كالصحة 
الرثوة. كل هذه اإلجراءات التي أقرتها عديد الحكومات يف العامل العريب 
وعىل رأسها تونس واملغرب والسودان واألردن والعراق ولبنان، اشرتكت 
يف كونها تنتهج إسرتاتيجية محددة وطريقا واضحا رسمه صندوق النقد 
الترشيعية  لألنظمة  اإلصالحي”  “املسار  تسمية  عليه  وأطلقت  الدويل 
واالقتصادية لهذه الدول، مقابل الحصول عىل قروض سواء مبارشة، أو 
بالتوصية لدى املؤسسات املالية الدولية الكربى. وقد القى هذا التوجه 
انتقادا من عديد الخرباء االقتصاديني الذين عدوه تدخال واضحا ومبارشا 

أية مسؤولية للمجتمع املدني يف تواصل 
سياسات التهميش والتفقري

غسان بسباس     
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متطلبات  مع  يتالءم  ما  إىل  لتوجيهها  العربية  الحكومات  سيادة  يف 
املرحلة السياسية الحالية والسيطرة املطّردة عىل قراراتها الخارجية 
االستسالم  ومترير  العامل  يف  النافذة  اللوبيات  مبصالح  يتعلق  فيام 
القومي وفرض صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوين كأمر واقع.
هذه السياسات التي وصفتها  الحكومات العربية بأنها “إصالحية« 
لكونها  فاشلة  خيارات  أنها  واقعيا  بيّنت  النمو  نسب  لزيادة  وتأيت 
تقلص اإلنفاق عىل املشاريع التنموية وتحّد من فرص االستثامر الذي 
مينع بدوره خلق الرثوة وتدفع باالقتصاد للدخول يف حلقة مفرغة من 
التداين الخارجي والداخيل ومزيد رفع سقف “التقشف” إىل الحد 

الذي يخنق املواطن.
إىل  سيؤدي  املتوسطة  الطبقة  عىل  املتواصل  الضغط  فإن  بالتايل 
إحداث توتر اجتامعي واحتقان ينتج عنه احتجاجات شعبية، والتي 
غري  الدوامة  وتبقى  كليا  اإلنتاج  عجلة  إيقاف  إىل  بدورها  ستؤدي 

املنتهية تواصل دورانها.
هذه الخيارات التقشفية أثارت احتجاجات شعبية يف عدد من الدول 
يف   40 يعيش  الذي  العريب،  الوطن  تفقري  سياسة  ملواجهة  العربية، 
املائة من سكانه تحت خط الفقر، وحوايل 142 مليون مواطن عريب 
شبابه  من  املائة  يف  و25  يوميا  دوالرات  ثالثة  من  بأقل  يعيشون 

عاطلون عن العمل.
التي  بالنجاعة  تونس  يف  االجتامعية  االحتجاجات  تعد  مل  فلامذا 
كانت عليها إبان مسار إسقاط سلطة »بن عيل وطغمته«؟ ما الذي 
يجعل االعتصامات وإرضابات الجوع واإلرضابات والتظاهر أساليب 
قارصة اليوم عن تحقيق أهداف املنخرطني فيها الفردية والجامعية 

واملجتمعية؟
حدود الفعل االحتجاجي يف تونس:

إن طبيعة املرحلة التي تعيشها البالد منذ تكريس »مسار غرة مارس 
2011« حصنت تدريجيا السلطة القامئة من آثار الفعل االحتجاجي 
إىل  واملناضلني  الناشطني  الوقت  نفس  يف  تدفع  التي  وهي  األويل، 
كام  االحتجاجي«.  الفعل  »أزمة  لتجاوز  واإلبداع  والعمل  التفكري 
العوامل  تعزيز  نحو  تدفع  الحاكم  الطبقي  االئتالف  خيارات  أن 

املوضوعية لالحتجاج والرفض واملقاومة4.
كشكل/ والتفقري  التهميش  سياسات  ضد  االحتجاجي  الفعل  فأزمة 
الفاعلني  أزمة  جهة  من  الطبقي..هي  ملامرسة الرصاع  أويل  مستوى 
االجتامعيني يف متثل حدود ودور الفعل االحتجاجي والتعاطي معها 
كغاية يف ذاتها ال كجزء من خطة نضالية أي كمكون أويل من مكونات 

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

وتجديدها وضعف األداء اإلعالمي.
بحدود  عالقة  يف  االجتامعيني  الفاعلني  ألزمة  آخر  وجه  يأيت  وهنا 
من  أو  والجمعيات  املنظامت  من  سواء  املساندة  جهد  دور 
النشطاء واملناضلني االجتامعيني. فقد تشكلت عديد لجان املساندة 
املدنية  »التنسيقية   2016 ماي  يف  تشكلت  كام  والجهوية،  املحلية 
للحقوق  التونيس  املنتدى  من  مببادرة  االجتامعية«  الحركات  لدعم 
االقتصادية واالجتامعية. غري أنها مل تستمّر طويال نظرا لعزوف أغلب 
االحتجاجية  االجتامعية  للحركات  خاصة  أولوية  إيالء  عن  مكوناتها 

وتحسني أدائها وتحقيق مطالبها.
كام تشّكلت منذ أواخر سبتمرب 2016 »التنسيقية الوطنية للحركات 
االجتامعية« مببادرة وتأطري لوجستي ونضايل من »املنتدى التونيس 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية« والذي حاول تجميع ممثلني عن 
تنسيقها مع بعضها وبلورة  املختلفة5 وتطوير  الحركات االجتامعية 
خط نضايل مشرتك يتجاوز الفئوية والقطاعية واملطلبية إىل مطالب 
للسلطة  والالوطنية  الالاجتامعية  للخيارات  مناهضة  شاملة  وطنية 
القامئة. وقد دأبت التنسيقية عىل تنظيم ملتقيني سنويني )الجامعة 

عن  ممثلني  فيه  تجمع  السنوي(  الوطني/اللقاء  واملؤمتر  الصيفية 
االجتامع  اجتامعيني وباحثني يف علم  االجتامعية وناشطني  الحركات 

وخرباء يف اإلعالم ومحامني.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  للمنتدى  الناضج  السلوك  ورغم 
ومحاولة  التنسيقية  هذه  عىل  وصاية  فرض  بعدم  واالجتامعية 
بالدعم  واالكتفاء  الداخلية  ديناميكيتها  خلق  يف  استقالليتها  تدعيم 
بعديد  اصطدمت  التنسيقية  هذه  أن  غري  واملساندة،  اللوجستي 
العقبات التي حالت دون تطّور أدائها وتحقيق أهدافها ومن بينها 
التشتت  املطلبية،  الفئوية  النزعة  غلبة  مكوناتها،  استقرار  عدم 
الكفاءات  استثامر  عن  العجز  وخاصة  التواصل،  وصعوبة  الجغرايف 
املختلفة  االجتامعية  الحركات  صلب  املوجودة  البرشية  والخربات 
لخلق بديل متوييل مستقّل جامعي ومنتج، ماّم أعاق تنفيذ توصيات 
فشيئا  شيئا  وتالشت  املختلفة  التنسيقية  واالجتامعات  اللقاءات 

حامسة ورهانات اللقاءات األوىل.
الحركات االجتامعية« يف ديسمرب 2016  الدفاع عن   وتلتها »شبكة 
املناضلني  للدفاع عن  املتطّوعني  التي ضّمت مجموعة من املحامني 
امليدانيني الذين يتعرّضون ملحاكامت تعسفية. وحاولت هذه الشبكة 
باإلضافة إىل توحيد وتنسيق األداء والخربات يف مواجهة قضايا تجريم 
الحراك االجتامعي، تطوير حمالت لتغيري القوانني الالدستورية التي 
التقّدم  يتّم  املجهود مل  أّن هذا  التحركات. غري  لتجريم  إليها  يستند 
فيه كثريا، وحتّى مواكبة قضايا تجريم املناضلني االجتامعيني اتّسم يف 
كثري من األحيان بسوء التنسيق وضعف التغطية الجغرافية باستثناء 

بعض املناطق مثل سيدي بوزيد وقفصة والقرصين وتونس الكربى.
يف  االجتامعية«  الحركات  ملساندة  الوطنية  »اللجنة  تكوين  تّم  كام 
صيف سنة 2017 والتي ضّمت قامئة طويلة من الشخصيات املساندة 
للحراك االجتامعي، غري أن عمرها مل يدم إال بضعة أشهر ألسباب تظّل 

غري مفهومة.
واالجتامعيني  الوطنيني  املناضلني  من  عدد  اجتمع  األثناء  ويف 
النضاالت  إلسناد  الوطنية  »الحملة  لتأسيس   20176 جانفي  يف 
ملناضليه  عاليا  سقفا  االلتقاء  هذا  رسم  وقد  االجتامعية-إسناد«. 
بالعمل عىل »إسناد النضاالت االجتامعية« بتنوعها، مستثمرة يف ذلك 
العمل الجامعي يف »الحملة الوطنية ملساندة جمنة« وخربات حملة 

»مانيش مسامح« والعمل عىل تجاوز حدودهام ونقائصهام.
وقد قامت املجموعة بصياغة أرضية متميزة وآليات عمل وضوابط 
وقد  االجتامعية.  النضاالت  إىل  التوجه  يف  األولويات  اختيار  لحسن 
من  طويلة  وساعات  كبريا  مجهودا  الوثائق  هذه  نقاش  استنزف 
التي شهدت  الحملة  النقاشات وأثار رصاعات كبرية داخل مؤسيس 
لتنحرس  واملناضالت.  املناضلني  عرشات  حضور  األوىل  اجتامعاتها 

أعداد الحضور شيئا فشيئا.

والزيارات  امليدانية  التحركات  بعديد  »إسناد«  حملة  قامت  كام 
للتحركات العاملية يف مقرين ويف طرببة، ومساندة اعتصام العائالت 
املكنايس  االجتامعية يف  للتحركات  زيارات تضامنية  املعوزة وتنظيم 

وبوزيان والدهامين وغريها.
بينها ضعف  من  كثرية  بعراقيل  اصطدمت  »إسناد«  تجربة  أن  غري 
اللوجستية  اإلمكانيات  مع  املتناسبة  العمل  وخطة  املهام  متثّل 
واملاّدية والبرشية، إضافة إىل اختالف التصورات بني أن تكون حملة 
مفتوحة للطاقات النوعية املصادقة عىل أرضيتها وأهدافها وبني أن 
تكون إطارا ائتالفيا يجمع املجموعات واملنظامت والحلقات املؤمنة 
برضورة تصعيد النضال املقاوم الوطني الشعبي ضد السلطة القامئة 

وخياراتها ومامرساتها.
غري أن جهود املساندة مل تنجح إالّ بشكل محدود يف تفعيل مستوى 
أدائها  يف  وترتقي  صعوباتها  عىل  لتتغلب  التحركات  بهذه  اإلحاطة 
ونجاعتها ويف كرس حاجز الحصار والتشويه اإلعالمي. وبقيت الجهود 
يف أغلبها مشتتة وبدون خطة عمل متكاملة تستجيب ملا هو عاجل 

وملا هو قصري املدى يف مجابهة العراقيل.
ولكن من املؤكّد أّن وعي الفاعلني االجتامعيني بحدود دور وفاعلية 
الفعل االحتجاجي لن يتأخر كثريا بفعل التعاطي السلطوي مع هذا 
الفعل وسينتقل باملتقدمني يف النضال االجتامعي إىل قيادة تحركات 
الحالية  بالرتكيبة  اإلطاحة  هدفها  نضالية  خطة  ضمن  تركيبا  أكرث 
يف  السياسية(  عناوينه  عن  النظر  )بقطع  الحاكم  الطبقي  لالئتالف 
جزئها األكرث إرضارا/تعطيال ملسار تطور املجتمع يف تونس يف محوريه 
سياسات  إسقاط  أجل  ومن  واالجتامعي  االقتصادي  األساسيني 

التهميش والتفقري والتجويع.

)Endnotes(
للرابطة  املركزي  باملقر  أشهر  منذ  معتصمة  بالقريوان،  الصمود  اعتصام  من  العمل  عن  معطّلة     1

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
2   شيخ املعطّلني يف املكنايس خريج جغرافيا وناطق رسمي سابقا باسم اعتصام »هرمنا« باملكنايس 

وباسم »التنسيقية الوطنية للحركات االجتامعية«
3   معتمدية يف سيدي بوزيد شهدت احتجاجات أواخر شهر نوفمرب الحايل متت مواجهتها بدرجة عالية 

من القمع والعنف األمني.
املختلفة هي  واألجيال  البالد  وارتهان مصالح  السيادة  والتفريط يف  للفساد  الحاضنة  الطبقة  إن     4
الحاضنة للفساد واإلفساد والتهريب  البيئة  العظمى من الشعب وهي  الغالبية  األكرث إرضارا مبصالح 
لإلدارة  األساسية  الدواليب  يف  وتتحكم  السيايس  املسار  وتفسد  القوانني  تسن  التي  واإلرهاب..وهي 
يف  وتتحكم  واملضاربة  والوكالة  السمرسة  اقتصاد  تشجع  التي  وهي  )أمن/جيش(  املسلحة  والقوات 
املؤسسات املالية وآليات التمويل وتخنق كل إمكانية لخلق اقتصاد منتج ولتحرير املخزون االقتصادي 
اإلبداعية.. الطاقات  ولتحرير  البالد  يف  االجتامعية  العالقات  ولتحرير  أعدائها  وصاية  من   للبالد 
للحركات  جديد  وفعل  جديد  لوعي  الريب..وتهيء  قادمة  قريبة  النتفاضة  البالد  تهيء  التي  وهي 

االجتامعية أكرث نضجا، أكرث فاعلية وأكرث شمولية.
5   عامل حظائر، معتصمون من أجل التشغيل، مفروزون أمنيا، عائالت الشهداء والجرحى، عائالت 
مفقودي الهجرة الرسية، عامالت النسيج املطرودات واملحاالت عىل البطالة الفّنية...إضافة إىل مجموعة 

من املناضلني االجتامعيني القريبني من الحركات االجتامعية واملساندين لها.
6   عىل هامش تحرك أمام املرسح البلدي ملساندة االحتجاجات يف املكنايس.
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بعد تسع سنوات من انطالق املسار 
الثوري، والشعب ينتظر أن تتجسد 
الشعارات الكربى لهذا املسار الذي 
حرية  شغل   « يف  الشباب  لخصه 

كرامة وطنية«.
يحق  ومل  الشعرات  تتجسد  مل 
الشباب ال الشغل وال الكرامة الذي 
األوضاع  تعمقت  كام  بها.  حلم 
وارتهنت  واالجتامعية  االقتصادية 
البالد أكرث فأكرث للخارج من خالل 
ستصل  التي  التداين  نسبة  ارتفاع 
نهاية 2020 اىل حدود 83 باملائة من الناتج املحيل الخام.

فهل مرد هذا الفشل يف تحقيق طموحات الشعب رغم 
هروب بن عيل وزبانيته، إن الفقر والتهميش قدر هذا 
من  املتاحة  اإلمكانات  بتواضع  مرتبط  أنه  أم  الشعب، 
أساسا  مرتبطة  املسألة  أن  أم  وبرشية؟  طبيعية  موارد 
تونس  حكام  يرص  التي  الجديدة  القدمية  بالخيارات 

الجدد عىل مواصلة تطبيقها؟

منوال تنموي فاشل منتج للفقر والتهميش
كرس النظام القائم يف تونس منذ أكرث من 60 عاما التبعية 
موارد  من  تختزله  وما  البالد  وألحق  االستعامرية  للقوى 
وثروات بالخارج، مقابل دعم ال مرشوط للبقاء يف السلطة. 
وهو ما جعل البالد فاقدة ملنوال تنموي مستقل ومحقق 
تحقيق  عىل  وقادر  الشعب،  ألبناء  الحقيقية  للحاجيات 

والرثوات  املقدرات  وتوظيف  الرثوة 
يف  الوطنية  املجموعة  لصالح  الوطنية 
تسمية  وفق  الشعب«   »اقتصاد  إطار 

»روزا لوكسمربغ«. 
بل كانت البالد والزالت إىل اآلن، أي بعد 
خلفية،  قاعدة  مجرد   ،2011 جانفي   14
لإلنتاج  األضعف  الحلقات  حدود  ويف 
وفق التقسيم العاملي للعمل الذي حولنا 
والتعليب  للرتكيب  فضاءات  مجرد  إىل 
الطبيعية  للموارد  املستهلك  والتحويل 

كل  األجور.  متدنية  عاملة  ليد  واملشعل  الثمن،  البخسة 
ذلك يف إطار تحقيق أكرب قدر ممكن من األرباح.

كان  املاضية،  الفرتات  وطيلة  املحيل  االقتصاد  أن  ذلك 
األسواق  تطلبه  ما  مناولة  ويعلب يف شكل  ينتج ويحول 
الخارجية وخاصة السوق االوروبية، بل إننا مل نعد قادرين 
حتى عىل تقرير ما ننتجه يف املجال الفالحي خاصة، إال 
املستهلك  علينا  ميليه  وما  التصدير  يطلبه  مبا  عالقة  يف 

األورويب خاصة.
الغريب أن البنك الدويل يف كتابه »تونس الثورة التي مل 
ورغم   ،2014 سنة  من  مارس  شهر  يف  والصادر  تكتمل« 
قد  عيل،  بن  لنظام  االستحسان  شهائد  يغدق  كان  كونه 
أكد أن االقتصاد التونيس اقتصاد هش، وذي قيمة مضافة 
ضعيفة، إذ أن 70 باملائة من اليد العاملة املحلية تعمل يف 
قطاعات هشة، كام أن االستثامر األجنبي  مركز يف مجال 
املواد األولية  وخاصة النفط ، وأن ما يسمى »الرأسامل 

املحيل ينشط بنسبة 80 باملائة يف قطاعات طفيلية ذات 
العقارات  مثل  الضعيفة،  املضافة  والقيمة  السهل  الربح 
والنزل والخدمات الهامشية والتي يف الغالب ما تكون يف 

شكل مناولة للرشكات االجنبية.
ميكننا تقييم النتائج املبارشة لهذا املنوال االقتصادي املتبع 

يف النقاط التالية:
- انخرام كامل يف التنمية بني الجهات وتركزها شبه الكيل 
بالرشيط الساحيل الرشقي حيث يرتكز 70 % من النشاط 
الصناعي و 65 %  من العدد الجميل للسكان و 80 % من 
للبالد. مام  السنوية  امليزانية  التحتية و 70 % من  البنى 
الخدمات  الفقر والبطالة واألمية وتدين  انتشار  يعني أن 
العامة وتدهور حالة البنية التحتية بأغلب مناطق البالد 
وسياسة  التنموية  الخيارات  لهذه  مبارشة  نتيجة  هي 

التنمية مرتبطة بالواجهة البحرية فقط.
عىل  األجنبي  والرأساميل  الحاكمة  العائلة  سيطرة   -
الغذائية  )املواد  اإلسرتاتيجية  وقطاعاته  االقتصاد  مفاصل 
واإلسمنت واالتصاالت والفالحة السقوية والبنوك والنقل 

الجوي  واملقاوالت والبناء(.
- تدىن اإلنفاق العام يف املجال الصحي والتعليم مام خلق 

خدمات عامة للفقراء واخرى لألغنياء.
- تفقري الطبقة العاملة وغالبية الطبقة الوسطى.

- انتشار للشغل الهش والسمرسة باليد العاملة واملناولة 
املتواصل  للعامل والغلق  الجامعي  الطرد  وتفيش ظاهرة 
للرشكات املحلية بسبب عدم قدرتها عىل مسايرة اقتصاد 

السوق الهمجي.
بكل  البطالة  لنسب  كبري  ارتفاع   -
كام   ،  %  20 حدود  إىل  لتصل  أنواعها 
صفوف  يف  البطالة   نسبة  ارتفعت  
 31.9 إىل  لتصل  العليا  الشهائد  أصحاب 
باملائة وهي من اعيل النسب يف العامل، 
دون نسيان البطالة الفنية الناجمة عن 
عن  الناجمة  والبطالة  املؤسسات  غلق 
الترسيح القرصي للعامل يف إطار هيكلة 

املؤسسات.
- تراجع مداخيل امليزانية العامة للدولة 
وااللتجاء لالقرتاض املجحف والغري مربر مام أثقل ميزان 
الديون  سداد  قيمة  ستبلغ  حيث  للدولة،  املدفوعات 
دينار، مام سريفع  مليار  وفوائضها سنة 2020 حوايل 12 
من نسبة الديون الخارجية إىل  مستوى يتجاوز 83 باملائة 

من الناتج املحيل الخام.
للعوامل  خاضعا  وتركه  الفالحي  القطاع  تهميش   -
السقوية  املناطق  عىل  السطو  تم  املقابل  ويف  املناخية، 
من قبل املقربني من السلطة الحاكمة والرأسامل األجنبي 

وتخصيص إنتاج هذه املناطق كليا للتصدير
بسبب  االجتامعية  للصناديق  املايل  الوضع  تدهور   -
والتقاعد  للعامل  الجامعي  للطرد  املالية  لألعباء  تحملها 
املبكر، إضافة إىل تراجع مداخيلها برتاجع عدد املنخرطني 
جعل  مام  العام  القطاع  يف  خاصة  االنتدابات  لوقف 
أن  دون  االسرتاتيجية.  مدخراتها  تلتهم  الصناديق  هذه 
طرف  من  االجتامعية  الصناديق  أموال  استغالل  ننىس 

االجتامعية  الصناديق  تحويل  خالل  من  الحاكم  النظام 
للتضامن  صناديق  اىل  االجتامعي  للضامن  صناديق  من 
االجتامعي أي تقوم بدور الدولة بعدما تخلت الدولة عن 

أدوارها االجتامعية.
لكن من يحكمون اليوم يف تونس مرصون عىل املواصلة 
الوصفات وينتظرون  املنوال     ونفس  يف تطبيق نفس 
تحقيق نتائج مخالفة مام يجعلنا نقول انهم فعال أغبياء 

بالتوصيف االينشتايني.
التهميش والتفقري ليسا قدرا عىل  بذلك ميكننا القول إن 
السياسية  للخيارات  نتيجة حتمية  بل هام  الشعب  هذا 
فشله.  السنوات  كل  اثبتت  تنموي  وملنوال  واالقتصادية 
فهل ميكن لنا ان نقاوم التهميش والتفقري يف تونس؟ وباي 

آليات؟

كيف نقضي على التهميش والتفقير الجماعي 
للشعب

اذا كان الفقر والتهميش نتيجة حتمية للخيارات وملنوال 
تنموي، فمن األجدر أن نغري من هذه الخيارات ونطبق 
طموحات  ويحقق  لحاجياتنا  يستجيب  تنموي  منوال 

الرشائح الواسعة من الشعب. لكن كيف؟
الحقيقية  بالحاجيات  مرتبط  جديد  تنموي  منوال  ارساء 
للشعب يتطلب أوال تشخيصا دقيقا لنتائج املنوال القديم 
االقتصادية واالجتامعية والرتبوية والثقافية،  أبعاده  بكل 
املستوى  عىل  املتاحة  االمكانات  كل  تحديد  يقع  ثم 
الوطني من ثروات طبيعية وبرشية وامكانات تبادل بني 
الجهات وبني البالد وإطارها اإلقليمي واإلفريقي والعاملي.

كام وجب تحديد األولويات الوطنية وطرق تحقيقها يف 
ظل الواقع االقليمي والدويل املتقلب.

الجديدة  التنمية  منوال  يبنى  أن  عىل  العمل  وجب  كم 
عىل دعم التنمية بالجهات عرب:

- تطوير القطاعات اإلنتاجية األساسية من صناعة وفالحة 
وتحسني أداء قطاع الخدمات، وتوجيه اإلنتاج نحو تحقيق 

الحاجيات األساسيّة للّشعب التونيس 
ومقاومة  الرشائية  القدرة  من  الرفع  و  البطالة  تقليص   -

حسين الرحيلي
متخصصفي التنمية 
والتصرف في الموارد

التهميش والتفقري ليس قدرا على هذه البالد

التهميش والتفقير 
نتيجة حتمية 

للخيارات السياسية 
واالقتصادية ولمنوال 
تنموي فاشل وخيارات 

سياسية تابعة 
لمصالح غير مصالحنا  
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القرتاح  الدولة  عن  بديل  ال 
التي  العمومية  السياسات 
كل  إلدماج  مناسبة  تراها 
مخاطر  وتخطي  املواطنني 
أن  غري  والتهميش،  الفقر 
تكن  مل  إن  السياسات  هذه 
فقد  وإسرتاتيجية  سيادية 
ترتد  وقد  نتائجها  تنحرص 

رسيعا إىل ما كانت عليه

ذكرى  نستحرض  ونحن 
االحتجاجات  عالقة  مدى  نتذكر  أن  يفوتنا  ال   ،2010 ديسمرب   17
وقتها  واملتأثر  املتدهور  املعييش  باملستوى  آنذاك  االجتامعية 
باستتباعات األزمة املالية العاملية ) 2008( عىل تونس والتي ظل 
الكثري  اليشء  الذي غري  الكبري  االنفجار  النظام يؤجلها إىل أن حل 
يف السياسة يف تونس، ولكنه مل يطل بعد حسب اعتقادنا األسباب 
مل  وبالتايل  الرتقيع  مستوى  عىل  إال  يعالجها  ومل  لألزمة  الجوهرية 
يوجد بدائل اقتصادية حقيقية تتفادى االنحدار مجددا نحو املربع 
األول أي االحتجاجات االجتامعية والتصادم مع قوى ترى الحل يف 
مزيد تفكيك الدولة من أجل تحصيل مطالب آنية متعلقة بتحسني 

ظريف لألوضاع.
لقد شهدت نسبة الفقر ارتفاعا بنحو 30 باملائة يف السنوات األخرية 
وانحسار  الظاهرة  تراجع  نشهد  أن  وعوض  و2018(.   2014 )بني 
مداها إىل مستويات دنيا بفعل السياسات الجديدة التي كان من 
التضحيات يف  الفئة املعنية والتي قدمت  املفرتض أن تتوجه نحو 
سبيل التغيري،  ميز الفقر والتهميش نفس الجهات املحرومة سابقا 

أال وهي الشامل الغريب والوسط الغريب. 
 1.7 معاناة  أولهام  لسببني:  الخطورة  الوضعية شديدة  تعود هذه 
مليون مواطن جراء هذه الوضعية الهشة والسالبة ملقومات الحياة 
مستعجلة  مهمة  الظاهرة  مقاومة  من  يجعل  ما  وهذا  الكرمية 
إسرتاتيجية  وضع  عىل  تقدم  االجتامعية  الشؤون  وزارة  جعلت 
الفقر  ملكافحة   )2019 )فيفري  الجارية  السنة  بداية  منذ  وطنية 
االندماج  إعادة  إىل  تهدف  النجاز مشاريع  مقاربة جديدة  وطرح 
وبطريقة  املعوزة  العائالت  لصالح   املبارش  التدخل  فقط  وليس 
والرتبية  الصحة  وزارات  مثل  الصلة  ذات  الوزارات  مع  تشاركية 

والتشغيل والتنمية املحلية ووزارة املرأة.
ويتمثل ثانيهام يف انزالق الطبقة املتوسطة نتيجة لتدهور املقدرة 
التي  الطبقة  هذه  تجاه  بالتزاماتها  الدولة  وفاء  وعدم  الرشائية 
دعم  برامج  عرب  املايض  القرن  ستينيات  منذ  إنتاجها  يف  جهدت 
وتحفيز مل لوجود هذه الطبقة الوسطى من ايجابيات عىل مؤرشات 
االستهالك الداخيل وبالتايل عىل تنشيط السوق الداخلية واستيعاب 

اإلنتاج الصناعي والفالحي واملساهمة يف النمو االقتصادي.
 إن مثل هذه الوضعية التي تعيشها هذه الطبقة اليوم قد يطرح 
عليها سؤال مرشوعية الدولة ككيان منظم للفضاء العام حيث ال 
أبنائهم يف مقابل تفيش  سيادة للمواطنني عىل أرزاقهم ومستقبل 
ظاهرة االقتصاد املوازي وركون أجهزة الدولة وخضوعها أمام إرادة 
إذ  معقدا،  املشهد  لنا  يبدو  هنا  ومن  والدائنة.  املانحة  الجهات 
كيف ميكن للدولة التونسية أن تقاوم الفقر والتهميش مع مواصلة 
للدولة  أمكن  وكيف  الدولية؟  الجهات  تجاه  بالـتــزاماتها  اإليفاء 
السنوات  بني  الفقر   مقاومة  يف  نسبيا  تقدما  تحقق  أن  التونسية 

1985 و2005؟
فذلك  الفقر  ملكافحة  وطنية  إسرتاتيجية  عن  الحديث  أردنا  إذا 
فقط  والتنموية ال  االقتصادية  الخيارات  بجملة من  أساسا  مرتبط 
بالفقر كظاهرة هيكلية. وان تحديد هذه الخيارات هو ما سيمكننا 

من إيجاد وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة يف هذا املجال.
 ميكننا رصد ثالثة سيناريوهات قابلة للتحقيق يف خصوص مقاومة 

نهج  الدولة  مواصلة  يف  األول  السيناريو  بتمثل  والتهميش:  الفقر 
العمومية  املؤسسات  يف  التفويت  ذلك  يف  مبا  االقتصادي  التحرير 
انفكت  ما  ُملح  مطلب  وهو  األجور،  كتلة  عىل  الضغط  بغية 
املؤسسات املالية املانحة تذكر به عىل أساس انه حل لكل مشاكل 
)األجنبي  الخاص  القطاع  منح  عىل  توافق  وأن  االقتصادية.  البالد 
معجزة  تحقق  يف  آملة  اآلليكا(  اتفاقية  عىل  املصادقة  بعد  طبعا 
أدل عىل  املتقدمة وال  البلدان  يتحقق حتى يف  الذي مل  االنسياب 
ذلك من ارتفاع مهول للتفاوت بني املحظوظني املدعومني من طرف 
أركان االقتصاد املايل املعومل وهم ال يتجاوزون حفنة أفراد واملنتجني 
األكرث تفقريا وقد جرت العادة عىل مقارنة دخل األفراد األكرث دخال 
)عادة ما ال يتجاوز عددهم املائة فرد(  بالنصف األقل دخال يف بلد 
العامل ميتلكون  العامل )يف 2019، 26 مليارديرا األغنى يف  ما، أو يف 
النحو  العامل مجتمعني(. وعىل هذا  ميتلكه نصف سكان  أكرث مام 
عرب  الفقر  من  الخروج  يف  التونسيني   فرص  تكون  ال  قد  واألساس 

االتفاقيات الدولية أكرث من »فرص املتنبي من وعود االخشيدي.«
أما السيناريو الثاين واملتعلق باإلجابة عن سؤال كيف نجحت دول 
مثل الصني أو فييتنام أو بوليفيا )وهي التي كانت الدولة األكرث فقرا 
يف أمريكا الجنوبية والكاراييب( من التقليص امللفت لنسب الفقر 
أو حتى كيف نجحت تونس نسبيا يف التصدي للظاهرة إىل حدود 
مطلع األلفية الثاين. الجواب هو طبعا يف التخطيط املركزي وتوجيه 
اإلنفاق العمومي إىل مشاريع التهيئة الكربى حيث أن تدخل الدولة 
مكن من ربط الطرقات وفك العزلة عن مناطق كانت نائية كام تم 
تجهيز املؤسسات التعليمية يف هذه املناطق الستقبال تالميذ مل يكن 
الفاعلة الحقا  واملشاركة  مهاراتهم  وتطوير  التمدرس  لهم  ليتسنى 
يف عمليات اإلنتاج كام متت اإلحاطة الصحية باملتساكنني لتحسني 
الخدمات ولرفع أمل الحياة عند الوالدة وبالتايل مؤرشات التنمية 
االنتامء  روح  رفعت  الدعائم  أن هذه  كام  املستفيدة.  املناطق  يف 
واملواطنة وسهلت انخراط األهايل يف تنفيذ برامج الدولة)بدرجات 

متفاوتة بحسب الدول والظروف السياسية حينها(.
أمام  صعب  خيار  هو  وواقعيني،  منصفني  ولنكن  الخيار،  هذا  إن 
التـزامات الفاعلني السياسيني اليوم مع رشكائهم الدوليني، وإعادة 

توجيه اإلنفاق العمومي ال تقل أهمية، بالنسبة إلينا عن ترشيده.
الثالث عىل الدمج بني التدخل املبارش والعاجل   ينبني السيناريو 
وبالتوازي  وفقرا  هشاشة  األكرث  املناطق  عن  العزلة  لفك  للدولة 
يف  املساهمة  للمواطنني  ميكن  حيث  املواطنية  املبادرة  تشجيع 
الجهد وإحداث مشاريع تراعي البيئة وسالمة املحيط عىل اعتبار 
أن الوعي االيكولوجي أحد مقومات التنمية املستدامة حيث منكن 

اآلباء من الخروج من الفقر ولكن ليس عىل حساب جيل األبناء.
 وتكون املعادلة بذلك أن تتدخل الدولة مبشاريع تنموية ال تصادر 
التعاون والتآزر  املبادرة عرب  املواطنية وتنتعش هذه  املبادرة  حق 
االقتصادية  الدورة  بذلك  فتكتمل  الطبيعي  العنرص  احرتام  وعرب 
االقتصاد  قطاع  أو  املواطني  والقطاع  العام  القطاع  بني  التشاركية 
يف  الترسيع  رضورة  اىل  اإلشارة  نود  وهنا  والتضامني.  االجتامعي 
والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلق  القانون  مرشوع  عرض 
من  له  ملا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  به  تقدم  قد  كان  الذي 
الطاقات الشابة وقوى  أهمية يف إدماج قطاع واسع ومهمش من 
اإلنتاج ويف معاضدة مجهود الدولة يف القضاء عىل هذه الظاهرة. 

االجتامعي  االقتصاد  قطاع  ميثل  الحرص،  ال  الذكر  سبيل  وعىل 
الخام  الداخيل  الناتج  من  باملائة   10.5 مثال،  فرنسا  والتضامني يف 
حسب  قدرت  مضافة  قيمة  ويحقق  مليون   2.37 يشغل  وهو 

احصاءات 2013 ب100 مليار يورو.
السياسات  القرتاح  الدولة  عن  بديل  ال  بأن  أيضا  التذكري   وجب 
العمومية التي تراها مناسبة إلدماج كل املواطنني وتخطي مخاطر 
سيادية  تكن  مل  إن  السياسات  هذه  أن  غري  والتهميش،  الفقر 
وإسرتاتيجية فقد تنحرص نتائجها وقد ترتد رسيعا إىل ما كانت عليه.

عبد الكريم الشابي

مقاومة الفقر والتهميش مهمة وطنية عاجلة وسيادية

أفراد  لكافة  الكريم  العيش  ُمقّومات  وتحّقيق  التضخم 
الشعب، 

وتعزيز  ُحّرياتهم  وضامن  املواطنني  كل  قُدرات  تنمية   -
القادمة  األجيال  الوطنية، واملحافظة عىل حقوق  سيادتُهم 

يف تنمية عادلة وبيئة سليمة
- تكريس االستقالل السيايس واالقتصادي

- ضامن الكرامة الوطنية من خالل استقالل القرار الوطني
- تعبئة موارد البالد و االستغالل األمثل لطاقاتها البرشيّة

اإلنتاج  الفرص وكفاية  التي تضمن تكافئ  اآلليات  تركيز   -
واالستعامل  والنهب  التبديد  من  الوطنية  الرثوة  ويحفظ 
مستدامة  لتنمية  متكامل  تصور  إطار  يف  املجدي  غري 
تضمن الحقوق االقتصادية واالجتامعية لكافة التونسيني يف 
الشغل والغذاء واملسكن الالئق والرعاية الصحية والتغطية 

االجتامعية والتعليم الجيد وإطار العيش النظيف
التوزيع  العدالة االجتامعية عرب  كل ذلك من أجل تحقيق 
جبايئ  نظام  وإرساء  والجهات،  األفراد  بني  للرثوة  العادل 
ذات  وحديثة  دميقراطية  تعليمية  منظومة  وإرساء  عادل، 
تكون  وتقدمية  وطنية  ثقافة  نرش  و  وإرساء  عالية،  جودة 

منفتحة عىل العامل.
فان  الجديد،  التنموي  املنوال  مرتكزات  هذه  كانت  اذا 
باألهداف  بتصورات وبرامج مرتبطة  إال  تحقيقه لن يكون 
واملبادئ العامة املشار اليها اعاله، ومدعومة مبشاريع جهوية 
وقطاعية مدروسة وموجهة بالحاجيات الحقيقية للشعب. 

كل  تتمكن  به،  املرتبطة  واملبادئ  والتصورات  املنوال  بهذا 
الرشائح من املساهمة يف انتاج الثورة و االستفادة منها يف 
اطار برنامج وطني جامع يعمل من أجل الداخل وبأهداف 
وطنية وبخيارات محلية. وكل انفتاحه عىل الخارج محدد 
التي  الطفيلية  الفئات  مبصالح  وليس  الشعب  مبصالح 

امتصت والزالت خرياتنا وثرواتنا.
الفقر  عىل  نقيض  ان  ميكننا  والتصورات  املعاين  بهذه 
قيمة  ذا  متطور  واقتصاد  قوية  دولة  ونبني  والتهميش 
مضافة عالية. ونستطيع أن نتأكد أن التهميش والتفقري ليسا 
قدرا تونسيا بل نتيجة ملنوال تنموي فاشل وخيارات سياسية 

تابعة ملصالح غري مصالحنا .
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وتفقير في  الحديث فعال عن تهميش  يجوز  هل 
تونس؟

منذ تخيل الدولة التونسية من لعب دورها كراعي اجتامعي 
اختيارها  منذ  وخاصة  املايض  القرن  سبعينات  أواسط  منذ 
الفوارق  أصبحت   1986 سنة  الهيكيل  اإلصالح  سياسات 
مع  خاصة  تزداد  العاطلني  وجحافل  تستفحل  االجتامعية 
أوائل  من  بالدنا  عرفتها  التي  والترسيح  الخوصصة  سياسات 

التسعينات.
ومع القطع مع االنتداب القار وتعويضه بالتشغيل الهّش أصبح 
هناك جزء كبري من التونسيني الذين هم يف سّن الشغل عىل 

خط الفقر ودخلهم الشهري أقل حتى من األجر األدىن يكفي 
أن نذكر أن %52 من املتقاعدين يف CNSS جرايتهم اقل من 
األجر األدىن، و150.000 منهم ال  يتحصلون حتى  عىل مقدار 

املنحة التي تسند إىل العائالت املعوزة.
التهميش والتفقري واقع يف تونس.

االستقالل  دولة  نعتبر كل سياسات  أن  يمكن  هل 
العدالة  وغياب  والتهميش  التفقير  على  انبنت  قد 

االجتماعية؟
االستقالل  منذ  تونس  يف  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات 

عرفت وأطوارا : 
الطور األول: عرشية الستينات هي عرشية بناء الدولة الحديثة 
الشخصية،  األحوال  ومجلة  امللكية،  إلغاء  فيها  عرفت  والتي 

وعرفت  العمومية،  والصحة  العمومي  التعليم  عىل  والرتكيز 
فيها عديد املكاسب االجتامعية  للتونسيات والتونسيني ولوال 
الوضع مغايرا  لكان  للتعاضد  الطوعي  العكيس وغري  التطبيق 

لحياة التونسيني.
بداية  يف  الليربالية  السياسات  يف  تونس  دخول  الثاين:  الطور 
السبعينات بتوىل الهادي نويرة رئاسة الوزراء فدخلت قوانني 
الدولة  وبدأت   1972 أفريل  قانون  خاصة  األجنبي  االستثامر 
تتخىل ولو تدريجيا عن دورها االجتامعي متخلية يف االستثامر 
العاملية  النضاالت  بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ  الخاص  للقطاع 

والتي توجت باإلرضاب العام يف 26 جانفي يف 1978.
احتالل  بعد  التونيس  العام  االتحاد  غياب  يف  الثالث:  الطور 
مقرراته سنة 1985 وتنصيب الرشفاء وإدخال القيادات الرشعية 
إىل السجون، وقع مترير اإلصالح الهيكيل ووقع التفويت يف كثري 

من املؤسسات العمومية.
دور  وأصبح  القارين،  العامل  من  اآلالف  مئات  ووقع ترسيح 
الدولة الجديد وسيطا لرأس املال الوطني واألجنبي ميرسة لها 
نفوذه بوضع ترشيعات عىل املقاس، وبدأت الزيادات الدورية 
األسعار  الرتفاع  العنان  إطالق  مع  األجور  يف  سنوات   3 وكل 
عرب تحريرها، خيار الدولة التونسية باالنخراط يف العوملة بكل 

سياساتها هو انخراط واع بتبنيها سياسة التفقري والتهميش.

كان من املهّم أن نبحث يف ملف هذا العدد عن املوقف الرسمي لالتحاد 
العام التونيس للشغل بخصوص مسألة التهميش والتفقري ودور املنظمة 
املتعاقبة.  والحكومات  الُحكم  أنظمة  لسياسات  التصّدي  يف  الشغيلة 
لهذا توّجهنا بالسؤال للسيد حفيظ حفيظ، األمني العام املساعد املكلف 
والدور  االستقالل  منذ  بالُحكم  االتحاد  عالقة  بنّي  والذي  بالترشيع، 
للسنة  وأولوياته  االتحاد  برنامج  وأيضا  الثورة،  بعد  لالتحاد  االجتامعية 
أن  ولكن  التشخيص  تقديم  يقع  أن  يكفي  ال  ألنّه  مهّم  القادمة، وهذا 

يوضع الربنامج .
أمينة جبلون وسمري بوعزيز

حفيظ حفيظ للـ«الجريدة المدنية«  

وإرساء  قوانني  وضع  ويجب  الحقوق  عديد  الدستور  ضمن 
سياسات اجتماعية تمكن من تحسني أوضاع التونسيني

عرفت تونس في عشرية الستينات 
العديد من المكاسب االجتماعية خاصة 

وفي السياسة التعليمية والسياسة 
الصحية وقادها رموز نقابيون كأحمد بن 

صالح ومحمود المسعدي
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االستقالل،  منذ  المسار  هذا  نفسر  أن  لنا  كيف 
البرنامج  اعتمدت  االستقالل  بعد  أّن حكومة  والحال 

االقتصادي واالجتماعي لالتحاد؟
عند االستقالل، اعتمدت الحكومة فعال عىل الربنامج االقتصادي 
نقابيون  وعني  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  واالجتامعي 
تقديري  ويف  لتنفيذه،  االستقالل  حكومة  يف  هامة  مواقع  يف 
من  العديد  تونس  فيها  عرفت  التي  هي  الستينات  عرشية 
املكاسب االجتامعية خاصة ويف السياسة التعليمية والسياسة 
ومحمود  صالح  بن  كأحمد  نقابيون  رموز  وقادها  الصحية 
 ،1958 يف  الرتبوي  للنظام  قانون  أول  وقع  الذي  املسعدي 
نحو  بورقيبة  الزعيم  وجنوح  التعاضد،  سياسة  فشل  مع  لكن 
ومحاولته  بالقرارات  واالنفراد  الواحد  الحزب  سياسة  تكريس 
الحزب 1964  بقرار من مؤمتر  الوطنية  املنظامت  احتواء كل 
بنزرت، ومترد الزعيم احمد التلييل وانحيازه إىل الشعب صحبة 
الربنامج  تطبيق  نهائيا يف  التخيل  الحبيب عاشور وقع  الزعيم 
ليبريالية  خيارات  واعتامد  لالتحاد  واالجتامعي  االقتصادي 
ستكون انعكاساتها وخيمة عىل التونسيني منذ السبعينات إىل 

حد اآلن.

تاريخيا  االتحاد  خاضها  التي  النضاالت  هي  ما   
العدالة  عن  والدفاع  السياسات  لهذه  للتصدي 

االجتماعية؟
وإصدار   1973 سنة  املشرتكة  اإلطارية  االتفاقية  بإصدار 

اتفاقيات قطاعية مشرتركة.
بدأ االتحاد العام التونيس للشغل يف نضاالت من أجل حقوق 
عامله االقتصادية واالجتامعية والتي شهدت نسقا مرتفعا يف 

أواسط السبعينات وتوج بإرضاب عام يف 26 جانفي 1978.
كام أعلن االتحاد العام إرضابا عاما يف الوظيفة العمومية سنة 
1984 دفاعا عىل تطبيق االتفاقيات املربمة مع حكومة مزايل، 

 وبعد الثورة خاض إرضابان عامان يف القطاع العام والوظيفة 
العمومية من أجل الدفاع عن حق منظوريه يف زيادات مجزية، 
ورفضا منه للتفويت يف املؤسسات العمومية وهو ما نجح فيه 
عرب إمضاء اتفاقيات مجزية ملنظوريه ومحافظة عىل مؤسسات 

الشعب التونيس .

ما هي الحلول التي اقترحها االتحاد تاريخيا )خالل 
للتنمية  وطني  مشروع  أجل  من  الفارطة(  العقود 

يضمن العدالة االجتماعية؟
يف تقديرنا األولويات التي طرحها االتحاد ودافع عنها من أجل 
تحقيق استحقاقات الثورة لخصت موقفه أثناء النقاشات حول 

مضمون العقد االجتامعي  واملتمثلة يف : 
يتطلب  والتي  املستدامة  بأبعادها  الجهوية  والتنمية  التنمية 
التهريب  ومقاومة  عادلة  جبائية  سياسة  إرساء  تحقيقها 
االقتصاد  منظم يف  الغري  االقتصاد  وإدماج  الرضيبي،  والتهرب 

الرسمي،  وإفراد الجهات الداخلية بتمييز ايجايب.
القطع يف السياسة املالية يف التشغيل ومنظومة التكوين املهني 

.
إرساء العمل الالئق عرب تفعيل ما ورد يف  الدستور واالتفاقية 
 21 بتاريخ  جينيف  يف  املمضاة  الالئق  العمل  حول  التونسية 

جويلية 2017 بني األطراف االجتامعية.
الجباية االجتامعية للجميع 

سياسات  انتهجت   14/1 بعد  ما  حكومات  أّن  هل 
االقتصادي  المجالين  في  للثورة  السابق  النظام 

واالجتماعي؟
النظام ولكن مضامني حكمه  فّر رأس  يوم 14 جانفي 2011، 

سائدة  مازالت  واالجتامعية  االقتصادية  السياسة  يف  خاصة 
سياسات  رسم  يف  الثورة  بعد  ما  حكومات  تفلح  مل  ولذلك 
والشغل  الكرامة  التونسيني يف  استحقاقات  تحقيق  من شأنها 

والحرية.
لذلك يشعر التونسيون اليوم أن وضعهم االجتامعي ازداد سوءا 
وارتفاع  لألسعار  جنوين  ارتفاع  من  ذلك  تؤكد  املؤرشات  وكل 
نسبة التضخم، وانزالق رهيب للدينار أمام العمالت األجنبية.

أن  يجب  ولكن  الحقوق  عديد  تضمن  دستورا  أرسينا  صحيح 
ترتجمه قوانني ليك نريس سياسات اجتامعية متكن من تحسني 

أوضاع التونسيني .

الثورة  بعد  ما  حكومات  أن  الغالب  التقييم  كان  إن 
فشلت في ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
لعموم الشعب، كيف لك أن تقيم ما ضمنه االتحاد 

لمنظوريه؟
املنوال  نفس  عىل  الثورة  بعد  ما  حكومات  اعتامد  رغم 
االقتصادي واالجتامعي زمن بن عيل، إال أن ذلك مل مينع االتحاد 

من أن يناضل خالل 9 سنوات لتحسني أوضاع منظوريه وذلك 
عرب محاور واضحة.

أ- الزيادات يف األجور:
حيث قطع من الزيادات الدورية كل 3 سنوات، لتصبح تقريبا 
سنويا، ومنذ 2011 أجرينا 5 جوالت تفاوضية مكنت األجراء 

من التخفيض من الرضر الحاصل ملقدرتهم الرشائية.
ب- التشغيل الهش: 

إلغاء املناولة يف القطاع العام والوظيفة العمومية
إدماج عامل اآلليات 

إدماج عامل الحضائر ماقبل الثورة
إدماج نواب التعليم االبتدايئ والثانوي 

ج- االستحقاق الترشيعي:
قطع خطوات هامة يف إصالح قانون الوظيفة العمومية لسنة 

1983
قانون املنشآت واملؤسسات العمومية 1985

الرشوع يف إعداد وتصور االتحاد يف إصالح مجلة الشغل
 إضافة إىل تحقيق مكاسب عديدة للقطاعات عرب إسنادها يف 

التفاوض.
كام اعتمد االتحاد سياسة تحفيزية لإلطارات العاملة يف مجال 
البحث يف التعليم العايل، واألطباء واملهندسني عرب إقرار زيادات 
يف  استقطابهم  سياسة  من  ولو جزئيا  تحّد  أن  شأنها  من  لهم 
املرفق  يخرسهم  ال  وحتى  واألوروبية  الخليجية  األسواق 

العمومي.
سنة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الحارقة  امللفات  أهم  إن 

2020 هي : 
إصالح مجلة الشغل 

إنهاء التفاوض حول قانون الوظيفة العمومية 
إنهاء التفاوض حول قانون املنشآت العمومية 
إنهاء مشاورات حول إصالح املنظومة الرتبوية

وإصالح املنظومة الصحية

في غياب االتحاد العام 
التونسي بعد احتالل مقرراته 
سنة 1985 وإدخال القيادات 
الشرعية إلى السجون، وقع 
تمرير اإلصالح الهيكلي 

ووقع التفويت في كثير من 
المؤسسات العمومية وتسريح 
مئات اآلالف من العمال القارين
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القضاء  ميكن  ال  أنه  املسلم  يبدومن 
أسبابه  أهم  ألن  األطفال  عمل  عىل 
االقتصادي  التمييز  عىل  القائم  الفقر 
والذي ال ميكن القضاء عليه نهائيا وامنا 
إجراءات  هناك  ولكن  تخفيضه.  ميكن 
من املهم اتخاذها لحامية األطفال من 
عملهم  وتنظيم  االقتصادي  االستغالل 
حقوقهم  تضمن  رقابة  آليات  وخلق 
اىل  يسعى  من  لكل  املحاسبة  وتضمن 

استغاللهم وضامن عدم العود. 

بعد مرور سنتني عىل الحادث الذي تعرض له الطفل أمين بن إبراهيم 
مازل  بنابل،  املصانع  احدى  تعليب طامطم يف  آلة  التهمته  أن  بعد 
الحال كام هو عليه. وأصيب طفل الخمسة عرش سنة وقتها يف نخاعه 

الشويك مام أدى إىل شلل تام يف جسمه وفقدانه القدرة عىل الكالم.
اليوم يجد الطفل نفسه وحيدا دون أي سند اجتامعي أو نفيس أو 
ليال  الذي عمل عىل تشغيله مبهمة خطرية  محاسبة صارمة ملشغله 

ودون السن القانونية املنصوص عليها مبجلة الشغل وهي 16 سنة.
االقتصادي  االستغالل  تبعات  يعاين  الذي  الوحيد  الطفل  ليس  وأمين 
الشغل  لسوق  خرجت  األطفال  من  فآالف   تونس  يف  لألطفال 
طوعية أحيانا أو مدفوعة أغلب األحيان من العائلة أو من الظروف 
رؤوس  الستغالل  سهلة  فريسة  أنفسهم  ليجدوا  القاسية  االجتامعية 
لبعض  املنظم  العمل  ضحية  حتى  أو  نفسها  العائلة  أو  األموال 
العصابات يف قطاعات خطرية عىل صحتهم وعىل نشأتهم وأحيانا عىل 

أخالقهم.

أطفال ضحايا االستغالل
تشري االحصائيات التي نرشها املعهد الوطني لإلحصاء يف 2017 أن 
أمين من ضمن  215700 طفل يعيشون يف قامئة النشطاء االقتصاديني 
ويرزح أغلبتهم تحت طائلة االستغالل االقتصادي  وتقدر نسبة هؤالء 
بـ  9.5 باملائة من األطفال التونسيني،  ويعمل 136500 طفال منهم 
أي بنسبة %7.9 يف مجاالت خطرة قد تؤثر عىل صحتهم ومسارهم 
الدرايس وعىل حالتهم النفسية، و 180 ألًفا منهم يعملون يف مجاالت 

ممنوعة حسب الترشيعات التونسية واالتفاقيات الدولية.
هذه األرقام املفزعة لعاملة األطفال قد ال يعكس واقع حياة آالف 
أعني  عن  بعيدا  املعوقات  عديد  تضعهم  الظل  يف  يعيشون  أخرين 

مختلف املتدخلني.

فداخل البيوت والتي تعترب أماكن خاصة قد ال يتمكن األخصائيون 
االجتامعيون أو متفقدو الشغل أو حتى مندوبو حامية الطفولة من 
دخولها تكمن خطورة الظاهرة وفداحتها وحجمها الذي يؤكد خرباء 

حقوق الطفل أنه من الصعب تقديره يف ظل آليات العمل الحالية.
املنازل دون سن  ادراج عمل األطفال يف  املثال ورغم  يف عىل سبيل 
القانون لها واملعاقبة  18 سنة ضمن أشكال االتجار بالبرش وتجريم 
مبكتب  الخبرية  أن  إال  سنوات   5 السجن  حد  تصل  بعقوبة  عليها 
تكون  أن  املمكن  من  »ليس  أنه  تؤكد  عمري  اميان  الدولية  العمل 
االحصائيات  يف مجال عمل األطفال يف املنازل والتي تشري ايل نسبة 
0.06 باملائة دقيقة الن متفقدي الشغل واألخصائيني االجتامعيني ال 
ميكنهم الوصول إيل األماكن الخاصة بعملة املنازل وتتجاوز الظاهرة 
ذلك بكثري، وهنا ويف غياب دليل إجرايئ لرصد هذا النوع من تشغيل 

األطفال ويف غياب التخصص يبقى تحجيم الظاهرة صعب«. 
وتعمل إميان ضمن لجنة منوذجية تعمل عىل خطة تنفيذ املخطط 
منظامت  فيها  متثل   2015-2020 األطفال  تشغيل  ملناهضة  الوطني 
املجتمع املدين والهياكل الحكومية تسعى ايل تفعيل ما جاء به. ورغم 
ما عملت عليه تونس من تطوير للمنظومة الترشيعية عرب سن قانون 
مناهضة العنف ضد املرأة والطفل وقانون مكافحة االتجار بالبرش اال 

أن آليات الرقابة ومستوى الردع يبقى محدودا.
ويقول نبيل عراري رئيس اللجنة النموذجية أن »العقوبات الواردة يف 
مجلة الشغل وخاصة الفصل 32 منها و الفصل 234 منها والتي تقر 
بخطايا مالية تبلغ 60 دينار وتصل ايل حدود 5000 دينار يف مجمل 
الخطايا التي ميكن تسجيلها تبقى عقوبات غري كافية ومل يتم تحديثها 
مبقرتحات  االجتامعيون  والفاعلون  اللجنة  تقدمت  وقد   1996 منذ 
تعديل ملجلة العقوبة حتى تكون أكرث نجاعة ومن بني املكونات التي 

تطالب بذلك االتحاد العام التونيس للشغل«.

قصورهيكلي للمنظومة الحمائية
وإىل أن يتم تعديل القانون وإيجاد عقوبات أكرث ردعا ونجاعة فإن 
معنى  الشغل عىل  تفقدية  قبل  تتبعه من  يتم  أمين  الطفل  مشغل 
اإلشكالية  التفقدية  وتؤكد  الشغل  مجلة  من   234 و   32 الفصلني 

املتعلقة مبتابعة تقدم القضايا املرفوعة.
وحيد بن يوسف مندوب حامية الطفولة بنابل يقر بهذه الصعوبات 
تلعب  التي  الطفولة  مندويب حامية  منظومة  منها حتى  تعاين  التي 
االستغالل  عمليات  عىل  التبليغ  منظومة  عىل  قائم  وقايئ  دور 
االقتصادي وتتحرك وفق ما يرد عليها من تبليغات من املواطنني ومن 

الشهود أن » منظامت املجتمع املدين تلعب دورا كبري يف  تتبع تقدم 
التنسيق   جهود  فرغم  املدين،  املجتمع  منظامت  عليه  تعمل  امللف 
مع تفقدية الشغل للتدخل وتقديم الشكاية يف حق املشغل  اال ان 
إمكانية املتابعة بعد أكرث من سنة من التدخل أصبحت بيد العائلة 

وهيئة الدفاع خاصة بعد أن أصبح امللف أمام القضاء«.
هياكل  بني  بالنسيق  تعالج  التي  الوحيدة  الحالة  يكون  لن  أمين، 
الحامية والرقابة ولكن مستوى التنسيق واملتابعة بني الجهازين تبقى 

ضعيفة أمام ما تعنيه املنظومة من قصور هيكيل.
حيث تؤكد تفقدية الشغل أن قلة عدد املتفقدين الذين يبلغ عددهم 
حاليا 334 متفقدا ومتفقدة مقارنة بتزايد عدد الرشكات والوحدات 
اإلنتاجية وارتفاع عدد اليد العاملة النشطة ال ميكن من تغطية كل 

القطاعات ومن نجاعة حدها من ظاهرة تشغيل األطفال.
وهذا الحاجز التقني يشتت جهود متفقدي الشغل بني مراقبة تطبيق 
القانون يف املؤسسات املهيكلة ومراقبة وحدات االقتصاد غري املنظم 

التي تقوم بأنشطة قانونية وتشغل عامال دون ترصيح.

عمل األطفال:

قصور الحماية والرقابة تغذي االستغالل االقتصادي لألطفال 

   خولة شبح  

الناشطين  التونسيين  االطفال  نسبة  تقدر 
اقتصاديًا من الشريحة العمرية المتراوحة بين 
5 إلى 17 سنة، بـ 9.5 في المائة وفق المسح 
بنسبة  تتوزع  و  اإلحصاء  لمعهد  الوطني 
و4,8  الريفية  المناطق  المائة في  18,5 في 

في المائة في المناطق.
ويتوزع األطفال الناشطين اقتصاديا الي  20.7 
و17   16 بين  يتراوح سنهم  المائة  في 
سنة و12.8 في المائة منهم سنهم بين 13 
أعمارهم  تتراوح  المائة  و5.4 في  و15 سنة 
هؤالء  من  المائة  في   50 سنة.  و12   5 بين 
األطفال يعملون في مجال الفالحة خاصة في 

مناطق الشمال الغربي.

أهم محاور املخطط الوطني
2020 - 2015 

مجال  في  ناجعة  هياكل  تأسيس   -
مكافحة عمل األطفال

- اطار تشريعي متكامل ومتجانس من 
حيث النصوص الحمائية والزجرية

من  والوقاية  الحماية  آليات  توطيد   -
خطر عمل األطفال )ناجعة وفاعلة(

الصعيد  تركيز منظومة يقظة على   -
الجهوي والوطني تفضي الي تشخيص 
دقيق للوضعيات المسجلة وضبط جملة 
األخطار المحفوفة بها وكيفية التعامل 

معها.
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الكربى  املدن  أحياء  من  العديد  أسهم  ارتفعت 
أحياء  سوى  نسمع  نعد  ومل  الثورة،  إبان  والصغرى 
بالقرصين  والزهور  والنور  بتالة  والنجارية  الناظور 
وحي هالل والتضامن واملالسني وسيدي حسني ودوار 
وحي  الزهور  وحي  الكربى.  تونس  مبدن  و...  هيرش 
الرياض بسوسة  فام الذي رفع الغبار عن هذه األحياء 
الندالع  الوهلة  منذ  األحداث  صدارة  تحتل  وجعلها 
احتجاجات 14 جانفي  2011؟ العديد من الدراسات 
الجيوبوليتكية تؤكّد أّن هذه األحياء كانت لها الكلمة 
تونس  يف  حدث  الذي  السيايس  التغيري  يف  الفصل 
السابق سقوطا  الحكم  نظام  بسقوط  راديكاليا  تغيريا 
الوطني  العام  املناخ  عىل  يؤثر  مل  مدويا  دراماتيكيا 
أدّل عىل  وليس  والّدويل.  اإلقليمي  وأيضا  بل  فحسب 
الشعبية  والتحركات  السياسية  التغيريات  من  ذلك 
الذي  فام  وسوريا  واليمن  والسودان  ومرص  ليبيا  يف 
يجعل من سكان هذه األحياء  طاقة منتفضة؟ وقنابل 

اجتامعية موقوتة ؟

غياب التهيئة العمرانية... من المتسبب فيه؟
من أهم السامت العمرانية يف األحياء املفقرة واملهمشة 
العمرانية  للتهيئة  مثال علمي  الكربى غياب  املدن  يف 
العمراين  التنظيم  هامش  عىل  كأنّها  الحزامية  لألحياء 
سكان  تتهم  املتعاقبة  فالحكومات  الرتابية  والتهيئة 
األرايض  عىل  سطو  بعملية  قاموا  بأنهم  األحياء  هذه 
عىل  مبان  بوجود  وتستدل  عشوائية  بطريقة  وبنوا 
حافة بعض األودية لذلك يصعب إيجاد مثال مسقط 
يعترب  املقابل  الطرف  ويف  للتهيئة.  األحياء  هذه  عىل 
تعمدت  لحكومات  ضحايا  أنّهم  األحياء  هذه  سكان 
تهميشهم ومعاقبتهم بحرمانهم من رضوريات  العيش 

الكريم.

األحياء الشعبية... أصول النشأة
يقطن بتونس الكربى 2.643.695 نسمة أي حوايل ربع 
سكان تونس، تتوزع عىل عّدة أحياء لعل أهمها عىل 
تونس  يف  أكرب حي شعبي  هو  التضامن  اإلطالق حي 
ألف   500 تتجاوز  جدا  كبرية  سكانية  كثافة  ويضم 
نسمة... وأغلبية سكان األحياء الشعبية ينحدرون من 
التهميش  التي عانت ومازالت من  الّداخلية،  املناطق 
عن  بحثا  العاصمة  إىل  النزوح  خيار  فكان  والتفقري، 
أفضل  ظروف  عىل  العثور  يف  وأمال  العيش،  لقمة 
للعيش الكريم، إالّ أّن رحلة البحث عن أفق أرحب يف 
الحياة رسعان ما تصطدم بواقع أمر، فتتفاقم البطالة، 
وتنترش املخّدرات، ويتفىش الفقر يف مجتمع فسيفسايئ 
من جهات مختلفة اجتمعوا عىل هدف واحد ويالقون 
املصري الواحد. وال غرابة أن تحتل هذه األحياء الشعبية 
املراتب األوىل يف وقوع الجرائم كنتيجة لحالة التفقري 

والتهميش

انتشار الجريمة في األحياء الشعبية
الجرمية  ومعدالت  األمنية  املصالح  إحصائيات  تفيد 
أخطر  أّن  التونسية،  البالد  تراب  كامل  عىل  املتوزعة 

األحياء الشعبية يف تونس من حيث معدل الجرمية،هي 
الحزام األسود ملدن تونس العاصمة وسوسة وصفاقس 
وأريانة ومنوبة وهي منطقة جبل األحمر وحي هالل 
من  الكبارية   وحي  خلدون   ابن  وحي  واملالسني 
تونس العاصمة وحي التضامن من والية أريانة وحي 
بوحسينة وحي الرياض وحي الطفالة من سوسة وحي 
صفاقس  من  املطار  وحي  الرسدينة  وحي  الفيتنام 

ووادي الليل من والية منوبة. 
للمدن  األسود«  »الحزام  يف  الجرمية  مؤرش  ارتفاع  إّن 
الكربى مل يكن سببا بل هو نتيجة لواقع مؤمل، يعامل 
الثانية،  الدرجة  من  مواطنون  أنهم  عىل  األهايل  فيه 
العمرانية والخدمات  والتهيئة  الخدمات  ويصل قطاع 
هذا  يف  دفعنا  ما  وهذا  مستوياتها،  أدىن  إىل  الصحية 
لتحليل  االجتامع  االتصال مبختص يف علم  إىل  التقرير 

هذه الظاهرة .

علم االجتماع : التهميش والتناسي وجهان 
لعملة واحدة

  أكّد األستاذ محمد جوييل املختص يف علم االجتامع، 
كلية تونس، أّن التهميش هو حالة من تنايس رشيحة 
كاميل  كمواطنني  إليهم  يُنظر  ال  أفراد  أو  مجتمعية 

تعاش  أن  يكفي  وال  املواطنة. 
والفقر  ماديا.  الحالة  هذه 
بل  تجلياتها  أوضح  من  هنا 
كشعور  التهميش  حالة  تعاش 
مصاحب  يومي  وكإحساس 
شبابية  وللمجموعات  لألفراد 
هناك  إذا  غريها.  أو  كانت 
اإلحساس  وهناك  التهميش 
به والذي ميكن أن يتحول إىل 
نقمة عامة تجاه الذات وتجاه 
واملجتمع  والدولة  العائلة 
بأكمله. وميكن أن يقع تحويل 
إىل  بالتهميش  اإلحساس  هذا 
سلوكات منحرفة لدى الشباب 
املخدرات  استهالك  ومنها 
واإلرهاب  الرسية  والهجرة 
املدريس  والترسب  والجرمية 
وغريها. يعطي التهميش حالة 
وعدم  باإلهانة  الشعور  من 

منفذا  تكون  أن  ميكن  املشاعر  هذه  وكل  االعرتاف. 
لعنف دام..

تجاه  والجزرة  العصا  وسياسة  الحكومة... 
األحياء المهمشة 

مع  التعامل  يف  املدين  واملجتمع  الحكومة  دور  إّن 
حلول  إيجاد  إىل  السعي  يف  يكمن  املهمش  الشباب 
األحياء  من  كثري  يف  تنعدم  التي  الرضورية  )املرافق 
يف  الحكومات  أن  إالّ  والسكن...(  والتعليم  كالصحة 
يف  الحزامية  لألحياء  واضحة  رؤية  متتلك  ال  الغالب  
املشكالت  لكل  الخصب  املجال  تعترب  والتي  املدن 
االجتامعية. فهي أحياء موصومة عىل املستوى الرمزي 
عىل  عالوة  هذا  باملهانة.  الشعور  يثري  إليها  واالنتامء 
النقص الفادح يف توفري الخدمات الرضورية للحياة، فال 
الطرقات مهيأة وال الخدمات الصحية متوفرة بالشكل 
الغالب  يف  معنية  غري  املناطق  هذه  وشباب  الكايف 
بفرص التشغيل وحقهم يف املدينة ال يرتقي إىل الحق 

الذي يحصل عليه شباب أحياء راقية.
للفقر  نتيجة  إليها  الوصول  املتوقع  النتائج  هي  فام 
)أحياء  التضامن  كحي  الكربى  األحياء  يف  والتهميش 
مبثابة مدن( وانعكاساته عىل الدولة؟. املنتظر ال يعدو 
أن يكون  باألساس إال نقمة من شباب هذه األحياء عىل 

كل ما يتصل بالدولة وباملجتمع. إذا تفقد الدولة لدى 
هؤالء رشعيتها وهذا ميكن أن يتحول إىل عنف يأخذ 
مناحي عديدة. والتهميش ال تصل نتائجه السلبية عىل 
الدولة فقط بل إن العائلة هي األخرى معنية بذلك. 
فقدان  إىل  العديدة  مستوياته  يف  التهميش  يؤدي  إذ 
الشاب  ويفقد  لفاعليتها  األرسية  االجتامعية  الروابط 
يف هذه الحالة السند املعنوي واملادي ويسعى نتيجة 
لذلك إىل البحث عن مرجعيات جديدة تعوض له هذا 
الفقد والتي ميكن أن تكون مرجعيات متطرفة. ولذلك 
ورؤيتها  برامجها  خالل  من  مطالبة  الحكومات   فإن 
الواضحة إىل دعم هذه األحياء الشعبية املهمشة ورفع 
يف  تنموية  برامج  عرب  ذلك  و  عليها  باإلهانة  الشعور 
الدولة  أن  وهي  واضحة  إشارة  ترسل  املستويات  كل 
تعرتف بهذه األحياء و تعطيها ما يلزمها من اهتامم، 
و  املحيل  املجتمع  مع  بالتعاون  ذلك  يكون  أن  عىل 

الفاعلني فيه.

وتتواصل رحلة التفقير...
عىل  بالالمئة  املفقرة  األحياء  أهايل  من  العديد  ألقى 
اإلعالم واعتربوه مساهام بطريقة غري مبارشة يف تزكية 
التهميش من حيث عدم تسليط األضواء عىل معاناتهم 
التقينا  التذمر  هذا  ولتفسري  اليومية. 
باإلعالمي عيل بوشوشة  الذي أكّد أن 
الشعبية  األحياء  لواقع  يتأمل  اإلعالمي 
إىل  ينتمي  من  الصحفيني  من  وهناك 
تسعى  الحكومات  لكن  األحياء  هذه 
بخلق  أخطائها  عن  التغطية  إىل 
وسكان  اإلعالميني  بني  مجاالت رشوخ 
أزمتهم من اإلعالم  األحياء وكأن  هذه 

وهذه خدعة تفطن إليها الجميع.
التونيس  الشعب  تفقري  رحلة  إّن    
الوطني  بدأت  منذ تشكيل  املجلس 
برملان،  أول  مع  وتعززت  التأسييس 
مجلس نواب للشعب يف املّدة النيابية 
ال  ويضيف   2019 إىل   2014 من 
عىل  قادر  الجديد  الربملان  أن  أعتقد 
املعادلة  ولكن  التداين،  نزيف  وقف 
أنه عىل  املرة صعبة جدا حيث  هذه 
لدى  ديونها  االنطالق يف سداد  تونس 
يتامىش  ال  ما  وهو  املانحة  الصناديق 
االقتصادية وميزانية والدولة واحتياطي  املؤرشات  مع 

العملة الصعبة.
وقد ارتكزت فلسفة الدولة يف عالقة بالتوازنات املالية 
يف تونس عىل إغراق البالد بالديون ، دون التفكري يف 
كل  مع  تتعقد  التي  املالية  االختالالت  معالجة  طرق 

ميزانية.
و االعتامد يف االقرتاض من الصناديق املانحة هو خيار 
وسياسة انتهجتها حكومات ما بعد الثورة التي تسري يف 
خط مواز للشعب التونيس وطموحاته. فالجميع يعلم 
انه ال قرض دون إمالءات، وتتجىل يف الفوائض املرتفعة 
جدا يف عملية السداد، إضافة إىل فرض برامج ومشاريع 

وحتى قوانني متس من استقاللية الدولة.
الذي قد يؤدي  الخطري  املسار  نبهنا من هذا  جميعنا 
بالبالد إىل اإلفالس أو استجالب استعامر جديد، ليس 
ناعام«  »استعامرا  سيكون  ولكن  بالدبابة  بالرضورة 
الدول  الوطني وفق مصالح  االقتصاد  توجه  يتمثل يف 

املساهمة يف صناديق املنح.
ضد  الجذور  متباينة  اجتامعية  قوى  تحالفت  هكذا 
الفئات االجتامعية الهشة واملتوسطة ملزيد من التفقري 
والتهميش، ما يسمح باالتجار يف أوضاعها االجتامعية 
الذاتية  املصالح  وخدمة  املنافع  ملراكمة  بها  والتسول 

أو الحزبية.

لمياء بوزيان

الحزام األسود للمدن الكربى

محمد جويلي: 
التهميش  حالة 

من تناسي شريحة 
مجتمعية أو أفراد 
ال يُنظر إليهم 

كمواطنين كاملي 
المواطنة... وتعاش 

حالة التهميش 
كشعور وكإحساس 

يومي مصاحب 
لألفراد وللمجموعات 

شبابية كانت أو 
غيرها

وكانت التفقدية سنة 2018 قد حررت 23 محرض مخالفة 
ضد مؤجرين ارتكبت مخالفات عدم احرتام أحكام تشغيل 
األطفال واستخدام املتدربني دون عقود وعدم مسك دفاتر 

العملة الشبان وقامت بتوجيه 180 انذار كتايب. 
تعكس حجم  ال  املتابعات  من  البسيط  العدد  هذا  ولكن 
الظاهرة ويعود ذلك اىل  اقتصار عمل تفقدية الشغل عىل 
أغلب  عملها  يشمل  وال  فقط  املهيكلة  الرشكات  مراقبة 
األعامل الغري املهيكلة والتي متثل خطرا عىل صحة وسالمة 

الطفل.
عليها  نص  التي  التنسيق  إشكاليات  أهم  تكمن  وهنا 
الخبري  ويرى  األطفال  تشغيل  ملكافحة  الوطني  املخطط 
أنه  بسام مصطفى عيشة  الطفل  الدويل يف مجال حقوق 
عىل  الرقابة  منظومة  دعم  عرب  تجاوزها  الرضوري  »من 
تشغيل األطفال باإلمكانيات اللوجستية والتدريبات الالزمة 

لرصد عمليات االستغالل االقتصادي لألطفال«.
بنود  تفعيل  رضورة  عىل  امللف  عىل  القامئون  ويشدد 
املخطط الوطني ملكافحة تشغيل األطفال والتي تنص عىل 
رضورة تحقيق مستوى تنسيق ناجع بن مختلف الهياكل 

واألطراف املتدخلة يف مجال مقاومة عمل األطفال. 
وهنا تؤكد احدى عضوات اللجنة النموذجية أحالم عامري 
أنه من املهم تركيز هيكل ينسق عمل املتدخلني الستة يف 
عملية التدخل لفائدة األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي 
حتى يضمن عدم عودة الطفل ايل مكان العمل الذي يتم 
انتشاله منه ويعترب إيجاد وحدة أو خلية أو إدارة مركزية 
امللفات  تجميع  عىل  تعمل  األطفال  عمل  مكافحة  تعنى 
والتنسيق بني مختلف املتدخلني عامل مهم للحد من هده 

الظاهرة«.

البديل  يخلق  المدني  المجتمع 
بانتظار التفعيل 

الوطني  باملخطط  عليه  التنصيص  تم  ما  تفعيل  بانتظار 
ملكافحة تشغيل األطفال والذي ينتهي يف 2020 والذي مل 
عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  ركزت  بنوده،  أغلب  تطبق 
حامية  تنسيقيات  االجتامعيني  ورشكائها  االنسان  حقوق 
حقوق الطفل يف 24 والية، ويقول الخبري يف مجال حقوق 
إن  املرشوع  عىل  العامل  عيشة  مصطفى  بسام  الطفل 
منظامت  هي  أطراف   3 من  تتكون  التنسيقيات  »هذه 
املجتمع املدين والهياكل الحكومية واملجالس البلدية التي 
بحقوق  تعنى  املحلية  الجامعات  مجلة  مبوجب  أًصبحت 

الطفل وأنظمة مكافحة الفقر«.
حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  التنسيقيات  هذه  وستعمل 
االنسان يف انتظار تركيز آليات رصد متخصصة يف معالجة 
حقوق  وانتهاك  لألطفال  االقتصادي  االستغالل  ظاهرة 

الطفل.
األطفال  عمل  ملكافحة  النموذجية  اللجنة  ركزت  بدورها 
العائيل  العمل  ملناهضة  صفاقس  بوالية  األوىل  تنسيقيتني 
األطفال  عمل  ملناهضة  جندوبة  بوالية  والثانية  لألطفال 
أن  اللجنة  رئيس  يعترب  وحاليات  الفالحي  املجال  يف 
تنسيقية والية صفاقس التي تظم كل املتدخلني من بينهم 
االخصائيون االجتامعيون ايل حد االن نجحت يف تركيز نواة 
براثني  من  أطفاال  انتشال  عرب  باملنطقة  الظاهرة  ملعالجة 
حمالت  يف  السيارات  تصليح  محالت  ويف  العائيل  املحيط 
األخصائيني  من  لفائدتهم  التدخل  وتم  متحركة  فرق  عرب 

االجتامعيني وإعادة ادماجهم بعقود تدريب.
ولكن ورغم ما يكتسيه عمل منظامت املجتمع املدين من 
املتدخلني يجمعون عىل رضورة تحمل  اال أن كل  أهمية، 
مراجعة  عرب  الظاهرة  هذه  مكافحة  مسؤولية  الدولة 
املتعلقة  تلك  وخاصة  واالجتامعية  االقتصادية  برامجها 
اللذين ميثالن رحم والدة عاملة  بالترسب املدريس والفقر 
حتى  الشغل  لسوق  للخروج  أمين  قادا  والذين  األطفال 

يكون ضحية آلة عجن الطامطم يف ليلة خريف باردة.
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تونس – آمال شاهد

الطبقات  هم  يكن  مل  التاريخية  والحقب  املراحل  كل  يف 
أو  للشعب  العيش  مستوى  تحسني  والحاكمة  املهيمنة 
ثروات  توسيع  عىل  دوما  الطبقات  تلك  عملت  للسكان، 
األرايض  ملكية  طريق  عن  ضيقة  مجموعات  أو  فئات 

والعقارات
كان  بورقيبة معاديا بشكل واضح لالشرتاكية وقد رفض يف 

1956 برنامجا اقتصاديا اقرتحه عليه اتحاد الشغل بتعلة أنه اشرتايك أكرث من الالزم

النخب التي صعدت إىل سدة الحكم كانت يف معظمها تنتمي إىل الوسط الحرضي وإىل 
املدن، مام جعلها تهمش الزراعات الريفية، وال توليها األهمية التي تستحق

تحرير  رئيسة  التاريخ،  يف  التربيز  شهادة  عىل  حاصلة  فرنسية،  تونسية  وصحفية  مؤرخة 
مجلة جون أفريك سابقا،

للفدرالية  مساعدة  عامة  كاتبة  بباريس،  واإلسرتاتيجية  الدولية  العالقات  مبعهد  باحثة   
اليوم”  إىل  قرطاج  من  تونس  “تاريخ  كتاب  ومؤلفة  اإلنسان،  حقوق  لرابطات  الدولية 

الصادر يف فيفري 2019 .

أود أن أسألك أوال عن األسباب التي أدت إلى ما نعرفه اليوم في تونس من 
تباين أو فجوة بين مختلف الجهات وبين عدد من الفئات السكانية؟

أزمنة  إىل  تعود  اختالفات  عبارة  فأفضل  السكان  بني  أما  الجهات  بني  فجوة  عن  نتحدث 
بعيدة. كانت تونس منذ زمن طويل مقسمة بني سكان الرشيط الساحيل وسكان مناطق 
عىل  أسايس  بشكل  الساحل  مناطق  تعتمد  األخرية.  السنوات  يف  هذا  تعمق  وقد  الداخل 
التجارة والفالحات الصغرى املستقرة )ال تتطلب االرتحال من مكان آلخر(، ويعيش سكانها 
بشكل عام يف القرى أو يف املدن، ويف وسط منفتح بشكل أو بآخر عىل بقية العامل بفضل 
دامئا  تستقبل  الكربى  املدن  هذه  كانت  )وقد  بالذات  الجهات  بهذه  الكربى  املدن  متركز 
الداخلية فيعيشون  املناطق  أما سكان  املتوسط(،  أنحاء  قادمة من كل  مجموعات برشية 
بشكل أكرب عىل الرعي وتربية املوايش وليس عىل الزراعات املستقرة، وكانوا بدوا رحال، وكان 
أيضا االرتكاز االجتامعي أو الثقايف األويل أو التقليدي يف هذه املناطق هو القبيلة، ولكننا 
نأخذ هذا العامل بعني االعتبار حتى لو أن الرتكيبة االجتامعية الحديثة هناك قد تغريت 

اليوم ومل تعد هنالك قبائل.
لدينا إذن أساليب عيش مختلفة وأساليب أو أنساق استغالل اقتصادي  مختلفة، مع اإلشارة 
لوجود نوع من التكامل بني هذه الجهات رغم وجود الفروقات، فاملدن كانت دوما بحاجة 

لألرياف والعكس بالعكس.

كنت  التي  والجهوية”  السكانية  “الخارطة  هذه  بقاء  تفسرين  كيف 
تصفينها على حالها حتى بعد أكثر من 60 سنة على بناء دولة االستقالل 
التي كثيرا ما قدمت نفسها كدولة حديثة تسعى لتطوير البالد والعتماد 

أساليب اقتصادية وسياسية جديدة وعصرية؟ 
ذات  واالحتجاجات  االنتفاضات  كل  الزمن، وحتى  عرب  الفروقات  تعمقت هذه  لقد  فعال 
الطابع االجتامعي التي عرفها تاريخ تونس كانت دوما تنطلق من املناطق الداخلية للبالد 

وليس من جهات الساحل. لدى هذه املناطق تقليد قديم يف املعارضة أو االنشقاق ...
بعد  بورقيبة  الحكم مع  بزمام  أمسكت  التي  النخبة  االستقالل، رغبت  إىل دولة  بك  أعود 
االستقالل بناء دولة وطنية، “أمة” تونسية، وقد كان لبورقيبة نوع من التقديس للدولة التي 
عليها القيام بكل يشء، وقد كان هذا سائدا حينها يف فرتة الستينات يف كل البلدان ومل تكن 
هنالك بعد مفاهيم مثل املجتمع املدين أو الدميوقراطية، كانت النظرة حينها للدولة عىل 

أنها كيان قوي يبني ويشيد ويطور ويقود املجتمع...
لكن مل يكن لبورقيبة أيضا نظرة اقتصادية واضحة املالمح، هو مل يكن بالتأكيد من أنصار 
االشرتاكية بل كان ليرباليا، لكن اختياراته االقتصادية مل تكن مفهومة بوضوح، كان معاديا 
الشغل  اتحاد  عليه  اقرتحه  اقتصاديا  برنامجا  لالشرتاكية وقد رفض يف 1956  بشكل واضح 

بتعلة انه اشرتايك أكرث من الالزم.
يف بداية االستقالل كانت تونس تعاين من نسبة فقر مرتفعة وكانت يف حاجة لبناء اقتصادها، 
ويف بداية الستينات قبل بورقيبة الربنامج االقتصادي الذي اقرتحه الوزير أحمد بن صالح 
حينها والذي كان مرتكزا عىل سياسة التعاضديات، ومتكونا من محورين أساسيني: تجميع 

أو توحيد االقتصاد الوطني عن طريق هيكلته ضمن التعاضديات وخلق أقطاب تنموية يف 
كل البالد كانت نيتها كذلك االرتقاء باملناطق املنسية واملهمشة، وقد تم تنفيذ قرار هيكلة 
االقتصاد ضمن التعاضديات بشكل فوقي وقرسي مام أدى لنبذه شيئا فشيئا من قبل الناس، 
التنموية فقد تم إنجاز بعض املشاريع مثل: صناعة الفوالذ، مصانع  أما بالنسبة لألقطاب 
تنجح  مل  التنموية  التجربة  هذه  لكن  بقابس...  الكيميائية  الصناعات  بالقرصين،  الحلفاء 
عموما الن هذه الصناعات الثقيلة تم تركيزها يف مناطق مل تكن باألساس مؤهلة وال معدة 

لها. 
حصل ما نعرفه جميعا من فشل ذريع يف 1969، ولكن مع ذلك تبقى فرتة الستينات هي 
الساحل  بني  الفجوة  يف  تراجع  فيها  وقع  التي  املستقلة  تونس  تاريخ  يف  الوحيدة  الفرتة 
والداخل، وذلك أيضا لوجود سياسات جديدة يف بداية االستقالل عىل الصعيد االجتامعي 
واملعاهد  املدارس  بنيت  واملناطق.  الجهات  كل  عىل  تعميمها  وقع  والصحة  التعليم  يف 
واملستوصفات يف كل مكان وميكن القول أن االنقسام بني الجهات قد خفت قليال يف تلك 

السنوات. 
السياسة  عمله  فريق  مع  متاما  غري  وقد  أوال،  وزيرا  نويرة  الهادي  أصبح  السبعينات  يف 
ومواد  معملية  منتوجات  تصدير  عىل  باألساس  مرتكزة  أصبحت  التي  لتونس  االقتصادية 
يقع  للتصدير  املعدة  الخفيفة  والصناعات  واملالبس،  النسيج  وصناعات  خفيفة  صناعات 
تركيزها بشكل آيل ودون تفكري يف الجهات الساحلية ألنها أقرب للموانئ فهي معدة باألساس 
لتصديرها خارج البالد. هذه االختيارات للسياسة االقتصادية للبالد أثرت يف طبيعة اقتصادنا 
التهميش شيئا فشيئا  إذا  للخارج. عاد  أنظاره  يوجه  دامئا  كان  الذي  االقتصادي  منوالنا  أو 

للجهات الداخلية. 

هل تواصل هذا الوضع خالل سنوات حكم بن علي إلى أيامنا هذه؟ 
مواصلة  جهة  من  كانت  عيل  بن  سياسة  عيل...  بن  حكم  خالل  سوءا   الوضع  ازداد  بل 
أو  الرتاجع  إىل هذا  لحكمه  األوىل  السنوات  االنتباه خالل  يقع  ومل  لسياسات من سبقوه، 
التدهور ألنه استفاد من بعض املكتسبات التي بقيت متامسكة قليال )املدارس – الصحة- 
يتعلق  األمر  أصبح  التسعينات  من  وبداية  أخرى  جهة  ومن  التحتية...(،  البنية  من  جزء 

صوفي بسيس  لـ “الجريدة المدنية” :

حكومات ما بعد الثورة أسقطت تماما من حساباتها 
امللف االقتصادي وامللفات االجتماعية،

السياسات االقتصادية 
واالجتماعية العمومية في 

تونس :

الرتاكمات 
التاريخية، 
لعقود من 
التهميش 

والتفقري ...
» مرت سنوات تسع«...

مرت سنوات تسع ...
كانت أول الهتافات يف ديسمرب 2010 ويف جانفي 
وبالكرامة  وبالحرية  بالشغل  تطالب   2011
الرساق«  »عصابة  برحيل  وتطالب  الوطنية 
الذين نهبوا البلد وخريات أبناء البلد لعقود دون 

حسيب أو رقيب..
مرت تسع سنوات 

سنوات  التونسيني  من  لآلالف  بالنسبة  كانت 
من  بعض  فيها  رحل  ومنهكة،  وشاقة  طويلة 
آخرون  »رساق«  فيها  الرساق«وتكاثر  »عصابة 
االستفادة  ويف  القوانني  خرق  يف  تفننوا  كثريون 
من الفوىض أحيانا ومن الفراغ أحيانا أخرى ومن 
اشرتاكهم يف  أو  القرار  أهل  وقلة حيلة  الالمباالة 

اإلثم يف أحيان أخرى...
مرت تسع سنوات 

مل يسمع فيها هتاف التونسيني الذين أرادوا كرامة 
والتنميةوالعدالة  التشغيل   والحرية   العيش 
االقتصادي  الوضع  فيها  تواصل  االجتامعية، 
للكثري  بالنسبة  وبل  ال  هو،  كام  واالجتامعي 
االعتبار  بعني  تؤخذ  ولقطاعات  املالحظني  من 
سوءا  االوضاع   ازدادت  التونيس  الشعب  من 
صادم  بشكل  وتراجعت  الحياة  كلفة  وارتفعت 
العمومية يف مجاالت الصحة والتعليم  الخدمات 
والنقل ومسالك التوزيع والتزويد باملواد األساسية 

للمعيشة...
التنمية عىل حاله،  سنوات تسع ظل فيها منوال 
التسيري  أسلوب  فيها  وظل  أمنلة،  قيد  يتقدم  مل 
التي  الديكتاتورية  عهد  يف  هو  كام  والحوكمة 
النتائج  فيها  وبقيت  بإسقاطها،  الشعب  طالب 
الشباب  أجيال  النتظارات  مخيبة  حالها  عىل 
ولفئات  الضعيفة  االجتامعية  الفئات  وملطالب 
أخرى من شعب تونس الذي مازال يحلم بالحرية 
وباالزدهار وبتطور البالد وبرغد العيش الذي قد 

يأيت يوما.
يف  الصدى  بعض  لها  تجد  الخيبات  تراكامت 
التاريخ القريب والبعيد لتونس، وتعمق ما يسمى 
االقتصادي  الصعيدين  عىل  »الرتقيع«  بسياسات 
واالجتامعي والتي خلفت مزيدا من التفقري ومن 
التهميش عىل نطاق ممتد جغرافيا وثقافيا، وهي 
ليست وليدة هذه السنوات التسع، بل هي تجد 
تفسريا لها عىل مدى تاريخ البالد، وهذا ما يكشفه 
لنا هذا الحوار مع  السيدة صويف بسيس املؤرخة، 
لنا عودة عىل املوضوع لرثائه وأهميته  وستكون 

يف العدد املقبل من الجريدة املدنية.
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تتواصل املشاورات الرسمية 
أكرث  الحكومة منذ  لتشكيل 
تتبني  أن  دون  شهر  من 
الذي  التحالف  مالمح 
سيقود حكومة تونس للفرتة 
اللقاءات  ورغم  القادمة، 
عقدها  التي  املتكررة 
الحكومة  بتشكيل  املكلف 
الحبيب الجميل مع مختلف 
أن  إال  والشخصيات  الوطنية  واملنظامت  السياسية  األحزاب 
أمام  متاحة  الخيارات  تزال جميع  يزال ضبابيا وال  املشهد ال 
املكلف. أي إن الحبيب الجميل مل يحسم بعد مع أي أحزاب 
تقوم  أخرى  قوى  هناك  وهل  العتيدة،  حكومته  سيشكل 
مبشاورات »غري رسمية« أو »مشاورات فعلية« قبل أن تقدم 
ثم  الدولة  لرئيس  يقدمها  يك  الجميل  إىل  مشاوراتها  نتائج 

يعلنها للرأي العام.
منذ تكليف حركة النهضة للحبيب الجميل بتشكيل الحكومة، 
حددت له مجموعة قواعد وخطوط حمراء ليتحرك يف اطارها، 
مثل رضورة تشكيل حكومة من القوى املؤمنة بالثورة وعدم 
ترشيك أحزاب قلب تونس والدستوري الحر، ونرشت وثيقة 
اسم  تقديم  قبيل  املفرتض  الحكومي  االئتالف  بني  تعاقد 
بتشكيل  رسميا  ليكلفه  الجمهورية  لرئيس  الجميل  الحبيب 

الحكومة.
األحزاب  مع  الجميل  عقدها  التي  اللقاءات  مع  وبالتوازي 
مجلس  رئيس  الغنويش،  لراشد  كان  واملنظامت،  السياسية 
النواب ورئيس الحزب األول يف البالد، لقاءات أخرى »موازية« 
بلسان  يتكلم  األحيان  بعض  يف  وكان  ومنظامت،  أحزاب  مع 
واألحزاب  املشاورات  سري  بخصوص  املكلف  الحكومة  رئيس 
املفرتض التحالف معها. بل كان قد سبق باإلعالن عن فرضية 
إضافية  مهلة  الجمهورية  رئيس  من  الجميل  الحبيب  طلب 
بشهر ملزيد املشاورات قبل يوم من لقاء الجميل بقيس سعيد 
مقتضيات  حسب  بشهر  املشاورات  يف  التمديد  تم  حيث 

الدستور التونيس.
من جهته خاض راشد الغنويش لقاءات متكررة مع األحزاب، 
وخاصة منها حزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي يف لقاءات 
قرص  )ال  رسمية  غري  امكان  ويف  األضواء  عن  بعيدة  منفردة 
كيفية  التفاوض حول  بهدف  وذلك  باردو(  وال قرص  الضيافة 
تقاسم السلطة. ما يدفع هذا القول الذي ذهب اليه املتابعون 
دوما  مييل  الغنويش  راشد  أن  هو  الحكومة  تشكيل  لعملية 
نحو التفاوض الثنايئ واختيار شخصية واحدة يتشارك معها يف 
الحكم مثلام حدث مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس 
ورئيس الحكومة املنتهية واليته يوسف الشاهد، باإلضافة إىل 
الغنويش يحكمه منطق املصالح املشرتكة أكرث من منطق  أن 

الحكم وفق برنامج سيايس واقتصادي واضح. 
منذ  تونس  النهضة ضد قلب  رفعته حركة  الذي  الفيتو  رغم 
الحزب كان حارضا يف جميع  الحملة االنتخابات، إال أن هذا 
الحبيب  بدأ  حيث  بالغياب.  حتى  واملشاورات  املناسبات 

الجميل بعقد لقاءات مع قيادة حزب قلب تونس مع انطالق 
النهضة، لكن ذلك  املشاورات الرسمية »متحديا« بذلك فيتو 
الغنويش  وراشد  الجميل  بني  لألدوار  تقاسام  كونه  يعدو  ال 
وأيضا  والغنويش.  القروي  لقاءات  إليه  ستُفيض  ما  انتظار  يف 
لتحالف  النهضة  حركة  وقواعد  العام  الرأي  تهيئة  انتظار  يف 
عىل خط  املحسوبة  األحزاب  أن  بتعلة  الحزبني  بني  محتمل 
وضعت  الشعب(  وحركة  الدميقراطي  التيار  )خاصة  الثورة 
مع  لتعايش  واضطرتنا  الحكومة  لدخولها  تعجيزية  رشوطا 

حزب قلب تونس.
حركة  يف  القيادي  به  جاد  الحكومي«  »التعايش  مصطلح 
النهضة رفيق عبد السالم يف حوار عىل قناة التاسعة، حيث قال 
إن الحركة »تستعد للتعايش الحكومي مع حزب قلب تونس، 
التعايش مع حركة نداء تونس،  والوضع الحايل يشبه مرحلة 
إىل  النهضة  الشعب سيدفع  الدميقراطي وحركة  التيار  تشدد 

رضورة التعايش مع قلب تونس«.
عندما يتكلم رفيق عبد السالم، صهر راشد الغنويش وأحد أكرث 
القيادات النهضوية قربا منه، فهو يتكلم عن أمور اسرتاتيجية 
داخل النهضة ويتحدث عن مستقبل تم الحسم فيه من قبل 
راشد الغنويش وغالبا ما يرصح بأمور ال يجب عىل الغنويش أن 
يرصح بها إما يف انتظار تهيئة الرأي العام والقواعد لذلك أو 
ببساطة ألن الوقت ال يسمح بعد وال مانع من »بالونة اختبار« 
زيتون.  لطفي  يتحدث  كان  مثلام  متاما  األمر،  استواء  قبل 
حسب عبد السالم فإن االمور تتجه نحو التحالف او التعايش 
النهضة دفعا  اليه  االضطراري مع قلب تونس والذي ُدفعت 
قبل  من  املفاوضات  يف  والتشدد  التعجيزية  الرشوط  بسبب 

التيار الدميقراطي وحركة الشعب.
إيجاد  أن  نجد  السياسة،  يف  بديهية  أمور  من  ننطلق  عندما 
التوافقات والتسويات والتقاء الخصوم ولعبة املصالح املشرتكة 
الغنويش  وراشد  سيايس،  فعل  لكل  األساسية  القاعدة  هي 
اللعب  ويجيد  فيها  بارع  هو  بل  القاعدة  هذه  عن  يشذ  ال 
فيها. أي أنه من املريح بالنسبة للغنويش أن يجد تسوية مع 
نبيل القروي صاحب امللفات القضائية الثقيلة والذي يعيش 
عزلة سياسية بسبب صورته لدى الرأي العام كأحد الفاسدين 
الكبار، اقل رضرا من املوافقة عىل »الرشوط التعجيزية« التي 

يتمسك بها كل من التيار الدميقراطي وحركة الشعب. 
موقع  عىل  محافظا  بقي  أنه  الغنويش  لراشد  يُحسب  ما 
داخل  مناوئيه  إبعاده  فبعد  السياسية،  الساحة  يف  »املحرك« 
حركة النهضة من رئاسة القامئات االنتخابية للحركة مام عرض 
الحبيب  االنقسام، وبعد ترشيح »املستقل«  الحركة إىل خطر 
يف  بارزة  قيادات  وغضب  جديدة  حكومة  لتكشيل  الجميل 
العذراي  زياد  العام  األمني  أبرزهم  القرار  ذلك  من  النهضة 
والذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة، هاهو يستعد للمرور نحو 
فرتة حكم مشرتك مع قلب تونس. رمبا ال توجد رؤى مشرتكة 
وتوجهات يتقاسمها الحزبان إال أنهام يتقنان السياسة مبنطقها 
املواطنني  ملصالح  خدمة  هي  مام  أكرث  واملصلحي  االنتهازي 

والدولة.

راشد الغنوشي املكلف الفعلي بتشكيل الحكومة 

بقلم: محمد ياسين الجالصي 

بانقضاض مجموعة صغرية : أوليغارشيا، عىل ثروات وخريات الدولة 
عيل  بن  عائلة  هي  اقصدها  التي  االوليغارشيا  وهذه  التونسية، 
واملتمعشون من املصالح الخاصة املقربون منها، مام جعل االقتصاد 
التونيس منذ نهاية التسعينات يهرتئ ويرشع يف التدهور والتقهقر. 
وصل ما نسميه “املنوال االقتصادي” إىل مداه ومل يعد ناجعا، وقد 
أدى هذا لتهميش املناطق الداخلية )تعمق هذا التهميش(، لذلك 
مل يفاجئ أحدا أن اندالع رشارة االحتجاجات كان من تلك املناطق. 

 
 صدر كتابك األخير » تاريخ تونس من قرطاج إلى اليوم« 
اشتغلت  أنك  يعني  ،وهذا   9102 فيفري  شهر  في 
أيضا على السنوات األخيرة، سنوات االنتفاضة أو الثورة 
كل  لفشل  تفسيرا  وجدت  هل  التونسية،  الشعبية 
المتعاقبة منذ 1102 في خلق منوال تنمية  الحكومات 
ومنوال اقتصادي بديلين مجددين ويقطعان مع أساليب 
التي  اإليجابية  النتائج  تحقيق  على  وقادرين  الماضي 
المؤشرات  كل  أن  تعلمين  التونسيين؟   كل  ينتظروها 
االقتصادية والمالية اليوم ال تدعوا بالمرة لالطمئنان  ...

املهيمنة  الطبقات  هم  يكن  مل  التاريخية  والحقب  املراحل  كل  يف 
والحاكمة تحسني مستوى العيش للشعب أو للسكان، عملت تلك 
أو مجموعات ضيقة عن  فئات  ثروات  توسيع  الطبقات دوما عىل 
طريق ملكية األرايض والعقارات، رأينا ذلك يف العهد الروماين وتحت 
حكم البايات وخالل االستعامر الفرنيس، غاية السلطة دامئا يف كل 
وقت ويف كل مكان ليست خدمة طبقات الشعب وال تحسني ظروف 

عيشه. 
سكان  أن  يف  يتمثل  واقعيا  تاريخيا  وضعا  االستقالل  دولة  ورثت 
الساحلية،  املناطق  سكان  من  فقرا  أشد  هم  الداخلية  املناطق 
وحاولت تقريب هذا التباين الكبري من خالل السياسات االجتامعية 
سياساتها  لكن  واجباريته،  التعليم  ونرش  الصحة  يف  خصوصا 
االقتصادية كانت عاجزة عن إلغاء ذلك التناقض الصارخ. مل تراهن 
الدولة يف أي مرحلة من املراحل عىل فالحة الزراعات ، أي ما يعرف 

 L’agriculture paysanne ب
املناطق األكرث فقرا هي مناطق تعتمد باألساس عىل الفالحة الزراعية 

)الريفية( وعىل املزارعني، 
الذي حصل هو أن النخب التي صعدت إىل سدة الحكم كانت يف 
معظمها تنتمي إىل الوسط الحرضي وإىل املدن، مام جعلها تهمش 
الدولة  التي تستحق، منحت  توليها األهمية  الريفية، وال  الزراعات 
وقتها  اعتربت  التي  الكربى  للزراعات  ومتويالتها  تشجيعاتها  كل 

مربحة ومدرة للكثري من األموال...
يجب إعادة النظر يف كامل هذا املشهد االقتصادي التونيس بكل ما 
تراكم فيه لسنوات، علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي يجب القيام به 
الريفية... كيف نستطيع مساعدتها والنهوض  الزراعات  تجاه هذه 

بها...
الجهات  جعلت  التي  األسباب  أهم  أحد  هذا  ميثل  يل  بالنسبة 

الداخلية مهمشة ومنسية. 

بفشل  هذا  كل  عالقة  ما  لي  تبيني  أن  يمكن  هل 
حكومات ما بعد الثورة الذي أشرت له في سؤالي ...؟

حكومات ما بعد الثورة أسقطت متاما من حساباتها امللف االقتصادي 
وامللفات االجتامعية، النخب السياسية الحاكمة اليوم تحمل تكوينا 
ألحزاب  غالبيتها  يف  وتنتمي  راسامليا،  ليبرياليا،  اقتصاديا  وتوجها 
من اليمني وهي أحزاب ليربالية جدا، وهذا ينطبق مثال عىل حزب 
النهضة الحاكم وهو حزب مييني ... كل الرتكيبة الحالية ملن هم يف 
تركيبة  هي  التونسية  الدولة  اختيارات  يقررون  وملن  اليوم  الحكم 

ليربالية عىل مستوى التفكري والتوجهات السياسية االقتصادية... 
كل أولوياتهم وكل همهم هو االندماج يف املجاالت الجديدة للعوملة 
يف  وال  االقتصادي  املنوال  يف  يفكرون  ال  فهم  وبالتايل  أكرث...  ليس 
شكله وال يف نجاعته، وال يفكرون البتة يف تغيريه أو تعويضه بآخر...
يف حني أن املفارقة تتمثل يف الطابع أالستعجايل ويف الرضورة امللحة 
لتغيري املنوال االقتصادي ولتغيري منوال التنمية إذا ما كانت هنالك 
رغبة صادقة يف رأب النسيج االجتامعي بتونس وإعادة االندماج بني 
كل فئات الشعب، وعلينا أن ال نظن أن هذه املسالة بسيطة وسهلة، 
بل هي عمل كبري سيأخذ منا وقتا طويال حتى ميكن انجازه وحتى 

يبدأ يف منحنا بعض النتائج اإليجابية.  
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إعداد و تجميع ضياء تقتق     

النساء الديمقراطيات : 
التصدي لحمالت تشويه املناضالت، 

واتحاد الشغل يُعلن املساندة
بعد قيامها بالعديد من التحركات الجهوية والوطنية يف إطار حملة 
النوع  عىل  القائم  العنف  ملناهضة  النشاط  من  يوما  عرش  الستة 
أنها قد  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  أكّدت  االجتامعي، 
قامت بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية 
بالتشويه  املعتدي  ضد   2019 ديسمرب   10 يوم  العاصمة  بتونس 

والشتم ألحد مناضالت الجمعية والحراك الحقوقي والنسوي. 
و يف بيان لها صدر مبناسبة إحياء الذكرى 71 لإلعالن العاملي لحقوق 
عن  الدفاع  يف  كعادتها  تتواىن  لن  أنها  الجمعية  أوضحت  اإلنسان، 
من  تأسيسها  منذ  ذلك  عىل  دأبت  كام  حقوقهن  املنتهكة  النساء 
أجل مجتمع بال عنف مسلط عىل النساء ومن أجل املساواة التامة 
والفعلية. ووصفت حملة التشويه التي طالتها باملسعورة ومفضوحة 
الخلفية واألطراف، منبهة إىل خطورة ترذيل وتعفني الحياة العامة وما 
يرافقها من انتشار لخطاب العنف والكراهية يف كل املستويات بدء 
بالربملان وصوال إىل التجييش الفايسبويك ضد النساء والنسويات الاليت 

تنادين بالحرية واملساواة كرشوط للدميقراطية.
عرّب   ،2019 ديسمرب   15 األحد  يوم  صدر  له  بيان  ويف  جهته،  ومن 
االتحاد العام التونيس للشغل عن مساندته للجمعية التونسية للنساء 
الدميقراطيات يف مواجهة »الحملة القذرة التي تشنها بعض األطراف 

املعادية للعمل الحقوقي والنسوي«. 
الهجمة  استمرار  ظل  يف  تأيت  التي  الحملة  هذه  أن  االتحاد  واعترب 

الرشسة التي تستهدف مختلف مكّونات املجتمع املدين الدميقراطية، وبالتوازي 
مع حمالت التشويه والتخوين لالتحاد، تعّد رضبا للحريات وانتهاكا للدستور 
واستهدافا واضحا ملكتسبات النساء وحقوقهن. كام أكّد استعداد كافّة النقابيات 

والنقابيني للتصّدي إىل هذه الحمالت ومواصلة التنسيق املتضامن مع القوى 
الدميقراطية وجمعيّات املجتمع املدين من أجل حامية الدستور وتكريس قيم 

الجمهورية ومبادئ الدولة املدنية واالجتامعية.

سيدي بوزيد :
الذكرى التاسعة الندالع ثورة الحرية 

والكرامة 
العديد من  انطلقت، منذ يوم األحد 15 ديسمرب 2019، بوالية سيدي بوزيد 
األنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي متت برمجتها مبناسبة االحتفاء بالذكرى 

التاسعة الندالع الرشارة األوىل لثورة 17 ديسمرب 2010 للحرية والكرامة.
وقد تم يف هذا اإلطار، تنظيم دورة رياضية يف رياضة التايكواندو مبشاركة 120 
رياضيا بالقاعة املغطاة بسيدي بوزيد، وانطالق الدورة األوىل يف الشطرنج التي 
ينظمها نادي الشطرنج، إىل جانب تكريم أعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة.

وانطلقت أيضا باملناسبة، الدورة الرابعة من األيام التجارية للصناعات التقليدية 
مختلفة،  واليات   10 من  حرفيا   45 لالنتخابات، مبشاركة  الفرعية  الهيئة  مبقر 

تتواصل إىل غاية يوم 19 ديسمرب 2019.
من جانبه، نظم الفرع الجهوي للمحامني بسيدي بوزيد  يوم االثنني 16 ديسمرب 
إىل  الدميقراطي  االنتقال  من  ديسمرب   17 “ثورة  بعنوان  علميّة  ندوة   ،2019
الثقافية، ندوة بعنوان  الدامئة”، كام نظمت جمعية 17 ديسمرب  الدميقراطية 

مجال تدخل املجتمع املدين يف مرحلة االنتقال الدميقراطي.
املنظامت  برمجتها  التي  الثقافية  و  الفنية  واألنشطة  التجمعات  عىل  عالوة 
التونيس للفالحة و  التونيس للشغل واالتحاد  العام  الوطنية عىل غرار االتحاد 
إىل  يتواصل  الذي  برنامج هيئة مهرجان 17 ديسمرب،  البحري، يتضمن  الصيد 
التونيس والحلول  الجاري، تنظيم 3 ندوات حول »أزمة االقتصاد  22 ديسمرب 
وأخرى  التونيس«،  واالجتامعي  السيايس  و«النضال  و«املستقبليات«  املمكنة« 
تحت عنوان »فعاليات املجتمع املدين التونيس..تجربة الرباعي الراعي للحوار 
الوطني«، ببادرة من جمعية 17 ديسمرب، باإلضافة إىل برمجة عدد من العروض 

املوسيقية والسينامئية والدورة الخامسة لسباق نصف املارطون الدويل.
كام تضمنت الالفتات املعلقة بالشارع الرئييس و ساحة محمد البوعزيزي عىل 
شعارات منددة باإلرهاب ومطالبة بحق الجهة يف التنمية والتشغيل، كام دعت 
إىل الحفاظ عىل الحريات والتمسك بالدميقراطية والعدالة وطرحت العديد من 
نقاط االستفهام حول مصري املشاريع الكربى املربمجة لفائدة الجهة، عىل غرار 
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يف زمن مازالت حقوق اإلنسان تعيش فيه العديد من املصاعب وسوء الفهم ويف 
عامل يعيش تحديات كربى ويعترب من فيه أن حقوق االنسان ليست من ثقافتنا 
فيها  العراقيل  اإلنسان طريقه  رغم صعوبتها وكرثة  لحقوق  العريب  املعهد  ،شق 
لنرش ثقافة حقوق االنسان والدفاع عنها. ثالثة عقود من النضال  ،ثالثة عقود من 
النحت الذي ال يلني يف صخرة العقبات التي تعرتض حقوق اإلنسان يف املجتمعات 
العربية، نحت الجبّارين قام به رجال ونساء  يعتقدون راسًخا أن تقّدم الشعوب 

ونهضة املجتمعات ال تكون إال تحت سامء الحريّة بكل معانيها ودالالتها.
ومبناسبة ثالثينيته قّدم املعهد العريب لحقوق اإلنسان معرًضا وثائقيًا من 9 إىل 11 
ديسمرب/ كانون األول 2019  تحت شعار »ثقافة حقوق اإلنسان من أجل الكرامة 
»، احتضنته قاعة األخبار بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس تزامًنا مع الذكرى 71 
لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مانًحا بذلك زائريه عرًضا كرونولوجيًا عن املعهد 
الذي تأسس سنة 1989 يف لحظة انفتاح سيايس قصرية عرفتها تونس قبل دخولها 

دهاليز الدكتاتورية وطمس الحريات وعدم االعرتاف بحقوق االنسان.
معرض قدم صورة الميكن ان تختزل كل النشاطات  ولكن الهدف االسايس  منه 
اللقاء مع الناس واستقبالهم للحديث عن املعهد والتعريف به  وبنشاطاته   هو 
واإلجابة عىل أسئلة الناس الذين مازالو اليعتربون حقوق االنسان أساسا للحريات 

بل يعتربونه ثقافة هجينة ال تنتمي الينا.
دولة   سفارة  ممثل  بحضور   ايام  ثالثة   مدى  عىل  تواصل  الذي  املعرض  افتتح 
جانب  اىل  املعهد   وأصدقاء  الرشيكة  واملنظامت  اليمن  وسفري  بتونس  فلسطني 
ممثيل وممثالت وكاالت األمم املتحدة و مركز التوثيق الوطني  و أعضاء مجلس 
الوطنية  املنظامت  ننىس  أن  دون  وعاملية   وعربية  محلية  إعالم  ووسائل  االدارة 

وأطفال نوادي املواطنة التي أسسها املعهد العريب لحقوق اإلنسان .
الرصح  ذلك  حياة   من  لحظات  الشهادة عىل  من  نوع  املعرض هي  هذا  فكرة 
الرتبوي التعليمي ،فكرة تلخص عمل مؤسسة اشتغلت عىل مدى 30 سنة أسسها 
من  ببادرة  املعهد  تأسيس  فكان  اإلنسان  حقوق  حركة  رواد  من  ونساء  رجال 

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان واتحاد املحامني العرب والرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان وبدعم من مركز األمم املتّحدة لحقوق اإلنسان، وأيًضا بدعم 
التونيس ومن شخصيات وطنية ضّحت  املدين  املجتمع  قوي من  معنوي ورمزي 
بالّنفس والّنفيس من أجل الحرية والدميقراطية يف تونس ويف العامل العريب وغريه.

املعهد العريب تلك املؤسسة الحقوقية التي يستظّل بظلّها أولئك الذين أنهكنتهم 
أفضل  وهو  والتعبري  للحرية  فضاء  عن  البحث  يف  الحيل  وأعيتهم  الديكتاتورية 
منهجيات  وتطوير  اإلنسان  الرتبية عىل حقوق  وإرساء  نرش  يعمل عىل   مكان  
العمل يف التعاطي مع قضايا حقوق اإلنسان املتنوعة والشائكة وأيًضا يف مسألة 

االنتقال الدميقراطي وما يطرأ عليها عوائق وموانع ومعطاّلت.
املعرض يوثق أيًضا لخمس سنوات )من 2009 إىل 2013( من األشغال التي مّر بها 
مقرّه الدائم بالحي الشعبي »السيّدة » بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، وهو 
مقّر اكتسب أهمية بالغة لدى التونسيني لقربه منهم جغرافيًا وأيًضا لقربه من 
همومهم ومطالبهم الحقوقية، وبذلك أصبح مقّر املعهد يعرف »بدار السيّدة«. 
ونوادي  والورشات  العلمية  واملحارضات  واللقاءات  الندوات  تقام  الّدار،  وبهذه 
األطفال والدورات التدريبية للمختصني واإلعالميني والتظاهرات الثقافية والفنية. 
كام تقّدم الدار النامذج الحيّة للتجارب الحقوقية من تونس ومن الوطن العريب 

ومن العامل.
العريب  املعهد  مّكنت  الزمن  من  ثالثة عقود  مّر  واملراكمة عىل  الرصيد  كل هذا 
لحقوق اإلنسان بتونس من صفات دولية مرموقة منها حصوله عىل صفة مستشار 
املتحدة منذ 1997 ومستشار  لألمم  التابع  االقتصادي واالجتامعي  املجلس  لدى 
صفة  وأيًضا   2005 سنة  منذ  املتحدة  األمم  منظمة  ولدى  اليونسكو  لدى  دويل 
1992،واختيار  سنة  منذ  اإلنسان  لحقوق  الدامئة  العربية  اللجنة  لدى  مراقب 
رئيسه الحايل أ .عبد الباسط بن حسن عضوا يف  اللجنة الدولية رفيعة املستوى 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  قبل  من  الرتبية   مستقبل  حول 

)اليونسكو( .
التوثيقي  املعرض  هذا  عرب  اإلنسان  لحقوق  العريب  املعهد  أبرز   ، خاص  وبشكل 
لثالثة عقود من النشاط الدؤوب بقاعة األخبار بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس 
الراسخ أن حقوق االنسان  الرتبية والتعليم إلميانه  مقرتحاته فيام يتعلّق بإصالح 
تّم عرض  قيم حيث  من  للتلميذ  املدرسة  تقدمه  وما  التعليم  برامج  عرب  تغرس 
خرباء  أعّدها  التي  اإلصالح  وممكنات  التعليم  واقع  حول  املعطيات  من  جملة 

املعهد واملتعاطني معه بشأن الرتبية والتعليم. هذا وحرض بعض التالميذ افتتاح 
إياهم  منحتها  التي  الفنية  الورشات  منتوجات  بعض  للحضور  مقدمني  املعرض 

»دار السيّدة«.
املعهد  اقرتحها  التي  واملبادرات  الحمالت  أهم  بالثالثينية  االحتفاء  معرض  يربز 
العام  الفضاء  انفتاح  عرفت  والتي  األخرية  العرشية  يف  اإلنسان  لحقوق  العريب 
و«مدّونة  والحريّات«  للحقوق  تونس  »عهد  يف  البارزة  مساهمته  ومنها  بتونس 
الّسلوك املهني الخاصة بالتعاطي اإلعالمي مع قضايا اللجوء والهجرة« و« تعزيز 
يف  و«املساهمة  للنساء«  السياسية  املشاركة  تفعيل  يف  والنقابات  األحزاب  دور 

إقامة الحوار املجتمعي«.
و يتضمن املعرض  أيًضا خارطة انتشاره محليًّا وعربيًا حيث نجد له فروًعا بكل من 
بريوت بلبنان والقاهرة مبرص الدار البيضاء باملغرب األقىص، هذا إىل جانب عرضه 

لجملة منشوراته املتعددة االختصاصات.
أجل  من  بجد  يعمل  شبايب  برشي  ،رصيد  الجاد  والعمل  النضال  من  عقود   3
نرش ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عنها ،30 سنة توجت يف معرض وثائقي نال 
استحسان كل من زاره ومهد الطريق أكرث لحقبة نضالية جديدة يف ارساء منظومة 
األوىل يف ظل  تلتمس خطواتها  مازالت  ثقافة  والرتبية عىل نرش  االنسان  حقوق 

الوضع السيايس واالجتامعي واالقتصادي الراهن.
قسم اإلعالم بالعهد العريب لحقوق اإلنسان

المعهد العربي لحقوق اإلنسان 
30 سنة من النضال ...30 سنة من العمل 

الجاد لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 
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تونس بلد »العشرة مالين«
مكتئبة ومكتئب !!
  بقلم : ضياء تقتق                              

وأساطري  حكايات  مسامعنا  إىل  يتناهى  »تونس«  تسمى  بلد  يف 
األبعاد  متعددة  تعريفات  وانتهاج  الفقر  من  للحّد  إجراءات  عن 
وأرضيات وبرامج لبلوغ املعايري الدولية والنسب املقبولة من الفقر!
يف هذا اإلطار يدافع املعهد الوطني لإلحصاء عن نفسه قائال أنه 
بيانات  الفقر والتفاوت االجتامعي عىل  يعتمد يف قياس مؤرشات 
املسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك األرسي ثم يقع تحديد خّط 
عن  األول  املسؤول  الدويل  البنك  وضعها  مقاربات  باعتامد  الفقر 

»تكريس الفقر«. حتى حسبت أن وجود هذه املؤسسة مرتبطة بوجود الفقر، متى انتفى زال سبب 
وجودها. 

يتباهى املسؤولون، القاطنون مؤقّتا بيننا، بخفض نسبة التهميش والتجويع بـ 5 نقاط عاّم كانت عليه 
سنة 2010 لتصبح نسبة الفقر 15.2 % و 2.9 % بالنسبة للفقر املدقع سنة 2015 )األرقام صادرة بتاريخ 
30 ديسمرب 2016، وهي أرقام يقع أعدادها كل 5 سنوات(، ويتطلع هؤالء، بناء عىل حكمتهم ونظرتهم 

الثاقبة، إىل خفض النسبة إىل 7 أو 8 %  بحلول سنة 2027 .
الغريب يف األمر، أنّه ال أحد يتكلّم عن تفاوت النسب يف الفقر، فاملعدل الوطني يعترب مقبوال مقارنة 
بعديد الدول، لكن عىل مستوى بعض الجهات، نلحظ عىل سبيل الذكر ال الحرص، أّن نسبة الفقر بوالية 
القريوان 34.9 و نسبة الفقر املدقع فيها يصل إىل 10.3، أّما يف جهة الكاف فتصل نسبة الفقر إىل 34.2 

ونسبة الفقر املدقع إىل 8.3 !! 
لن استعرض انعكاسات عدم توفر املشاريع الكربى ودفع عجلة التنمية وضعف موارد ميزانية الدولة 
وحقيقي  جّدي  برنامج  أي  غياب  مع  املنظّم،  غري  االقتصاد  وتنامي  فيها،  الترصّف  سوء  إىل  بالرجوع 
للنهوض بأوضاع العاّمل والعامالت واملتقاعدين، والفئات الهشة من املعطّلني والعّجز علام وأّن الفّنانات 

والفّنانني، واملبدعات واملبدعني هم من هذه الفئات.
لكن تجدر املالحظة أن الجميع يتحدث عن خطّة وطنية مسنودة دوليّا ملجابهة الفقر والفقر املدقع 
ودفع التهديدات النزالق رشيحة واسعة من صغار املوظفني والعائالت متوّسطة الّدخل إىل مربّع الفقر، 
لكن ال أحد يتحّدث عن »التفقري« و تحديد املسؤوليّات يف ما آلت إليه األوضاع. ال أحد يعيد للتونسيّة 
بلد فالحي  الحمراء يف  الزيتون واألسامك واللحوم  التمور وزيت  باقتناء حاجته من  والتونيّس عاداته 

يتصّدر دول العامل يف جودة وكرثة زيتونه ونخيله وأسامكه.
أوليس »التفقري« نتاجا للسياسات املتعاقبة للحكومات وخياراتها الفاشلة املمالة من قبل املؤسسات 

املالية املانحة »املحاربة للفقر«!!
ملاذا ال نتحدث عن نسب »االسترثاء« املتصاعدة حتى أصبحت تونس تحظى بأعىل املؤرشات املتعلقة 
باملليونريات واملليارديرات يف شامل إفريقيا والرشق األوسط؟ والذي ارتفع سنة 2013 بنسبة تفوق 16%  
املهّربني  الجدد«، زيادة عن   التي سبقته.  طبعا ال يفوتنا أن نذكر بأن فئة »املستكرشني  السنة  عن 
الرقابة، أصبحت تشمل عددا ال باس به من  املستفيدين من ضعف أجهزة  أكرب  الكناطرية«  و«كبار 

أصحاب الرّداء األسود وأصحاب املراكز الخاصة يف القطاع الطبي !!
إّن املتأّمل ألوضاع قطاع النقل والصّحة والتعليم، ومن خالل توفّر الخدمات وجودتها، يدرك أّن الفقر 

أصبح نهاية حتميّة لرشيحة واسعة من الشعب.
من خالل الورقات البحثية، نالحظ أن األرقام املفزعة املقّدمة ال يقع تناولها بالجدية الالّزمة والتي تؤكّد 
أن األطفال هم أكرث من يتحمل أعباء الحالة االجتامعية ألرسهم، وأن اإلناث يدفعن رضيبة الفقر بنسب 
تفوق نظريهن من الذكور وذلك بأضعاف. حيث تشري بعض التقارير الصادرة عن املنظامت الدولية أن 
النساء يشّكلن %70 من فقراء العامل، وينتجن نصف الكّمية الغذائيّة العاملية، ويعملن ثلثي ساعات 

العمل، لكن ملكيّتهّن ال تتجاوز %1 فقط من األمالك يف العامل.

ختاما، و أمام االنزالق الجنوين لنسبة التداين واهرتاء الطاقة الرشائية للمواطنة واملواطن، حيث أصبح 
علب  وبعض  األساسية  الغذائية  املواد  من  األدىن  والحّد  البنك  أقساط  بالكاد  يغطي  الشهري  الدخل 
السجائر، مخلّفا بذلك أمراضا نفسية ال تحىص، ميكن أن نخلص إىل القول بأن تونس هي بلد »العرشة 

مالين«  مكتئبة ومكتئب!! 

اخبار المدنية ... اخبار المدنية ... اخبار المدنية ...   نوافذ    
املستشفى الجامعي والغاز الطبيعي ومعمل االسمنت 

ومقر املجلس األعىل للجامعات املحلية وكلية الطب.

مؤشر التنمية البشرية 2019:
تونس تحل يف املرتبة 91 عامليا 

التنمية البرشية لسنة 2019 الذي أصدره  وفقا لتقرير 
يوم  بكولومبيا  ببوغوتا  للتنمية،  املتحدة  األمم  برنامج 
 91 املرتبة  يف  تونس  حلّت   ،2019 ديسمرب   9 االثنني 
عامليا والتاسعة عربيا والثانية مغاربيا يف مؤرش التنمية 

البرشية لسنة 2019. 
وتحصلت الرنويج عىل املرتبة األوىل وسويرسا عىل املرتبة 
 189 شمل  الذي  الدويل  التصنيف  هذا  ضمن  الثانية 
لقياس مؤرش  املتبّعة  املقاربة  واعتمدت  واعتمد  دولة، 
التنمية البرشية لسنة 2019عىل قياس التقّدم املسجل 
يف الصحة والتعليم ومستوى الدخل وتحليل عّدة معايري 
أخرى منها الحق يف الولوج إىل التكنولوجيا والتعرّض إىل 

صدمات اقتصادية ومشاكل مرتبطة باملناخ.
وسجلت تونس استقرارا يف مؤرش التنمية البرشية لسنة 
2019 مقارنة بسنة 2018 وحافظت عىل املرتبة الثانية 
مغاربيا، بعد الجزائر التي حلت يف املرتبة 82، يف حني 
تحصلت ليبيا عىل املرتبة 110 واملغرب حلت يف املرتبة 
الخليج  احتلت دول  و  املرتبة 161  121 وموريتانيا يف 
التصنيف، حيث احتلت  العربية يف هذا  الدول  صدارة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة 35 تليها اململكة 
 41 املرتبة  يف  وقطر   36 املرتبة  يف  السعودية  العربية 

والبحرين 45 وعامن 47 والكويت 57.

منسوب الهجرة غري النظامية 
يف تونس يسجّل انخفاضا 

سنة 2019
 16 االثنني  يوم  العاصمة  تونس  احتضنتها  ندوة  يف 
ديسمرب 2019، و نظمها قسم الهجرة باملنتدى التونيس 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية، أفاد رمضان بن عمر 
املكلف باإلعالم صلب املنتدى بأن منسوب الهجرة غري 
النظامية يف تونس سّجل انخفاضا سنة 2019 حيث بلغ 
تونسيا   3545 األوروبية  السواحل  إىل  الواصلني  عدد 
 70 أّن  بن عمر  أوضح  و  مقابل 6006 يف سنة 2018، 
الذين  النظاميني  غري  التونسيني  املهاجرين  من  باملائة 
بلغوا السواحل األوروبية، وصلوا إىل السواحل االيطالية 
 905( االسبانية  السواحل  بلغوا  باملائة   23 وحوايل 
قارصا  اإلناث و472  من   71 إىل وجود  مهاجرا(، مشريا 
دون مرافق و97 قارص مبرافق من بني جملة الواصلني 
واحتلت  األوروبية.  السواحل  إىل  الفرتة  ذات  خالل 
االنطالقة  عمليات  نجاح  يف  األوىل  املرتبة  مدنني  والية 
النظامية،  الهجرة غري  نحو السواحل األوروبية يف إطار 
الفتا إىل أن سنة 2019 متيزت بهجرة القرص حيث مرت 
نسبتهم من 19 باملائة سنة 2018 إىل 21.5 باملائة سنة 

2019 من بينهم 92 إناث.
انّه تم إحباط  من جهة أخرى، أوضح رمضان بن عمر 
التونسية  السواحل  من  انطالقا  مهاجرا   4625 اجتياز 
نحو ايطاليا، 69 باملائة منهم تونسيون و31 باملائة من 

األجانب.

المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية:
يصدر دراسة حول املهاجرين املودعني بمركز الوردية

نرش املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل موقعه الرسمي دراسة ميدانية بعنوان  »املهاجرون املودعون 
تكثيف  إىل  املنتدى  سعي  سياق  يف  البحث  هذا  ويتنزّل  “قرسا”.    عائدون  أو  فمرّحلون  محتجزون،  الوردية:  مبركز 
الدراسات واألعامل البحثية من أجل خدمة قضايا الهجرة يف تونس ومنارصتها يف ظّل تفاقم هذه الظاهرة نتيجة لعّدة 
عوامل جغرافية واقتصادية وسياسية تحّولت معها تونس من بلد عبور للمهاجرين إىل بلد يقصدونه لالستقرار به أيضا.
وقد خلصت هذه الدراسة، املنجزة عىل امتداد 3 أشهر، انطالقًا من زيارة ميدانية ملركز اإليواء والتوجيه بالوردية ومن 
خالل الشهادات الّتي تّم تجميعها والحوارات واللقاءات الّتي تّم إجراؤها مع عدد من املهاجرين الّذين تّم احتجازهم يف 
فرتات مختلفة باملركز املذكور ومع مجموعة من الخرباء يف القانون واملحامني و نشطاء املجتمع املدين املهتمني مبوضوع 
الهجرة، إىل أّن تونس ال تزال تفتقد ألي رؤية أو مقاربة عميقة للتعامل مع ظاهرة الهجرة بأبعادها املتعّددة السياسية 
واإلنسانية واالقتصادية والنفسية والفكرية وتقترص يف ذلك عىل مقاربة أمنية رصفة تعوزها الرشعية القانونية وتتعارض 
مع روح الدستور ومع مقّومات دولة القانون واملؤّسسات ومخالفة بالرضورة لالتّفاقيات واملعاهدات الدولية املتّصلة 

بحامية الالجئني، فضالً عن عجزها رغم ذلك عن إيجاد حلول حقيقية وناجعة لهذه الظاهرة.
  وميكن القول إّن مركز اإليواء والتوجيه بالوردية ميثّل انعكاًسا حقيقيًا لعجز السلطات التونسية عن بلورة إسرتاتيجية 
وطنية واضحة فيام يتعلّق بظاهرة الهجرة أو لعدم رغبتها يف ذلك. حيث يتم إيداع املهاجرين بهذا املركز يف ظروف 
صعبة واالحتفاظ بهم دون أي أساس قانوين أو سند قضايئ قبل أن يتم ترحيلهم إىل الحدود التونسية، ويف أفضل الحاالت 
املنظمة  بالتعاون خاصة مع  الطوعية”  برامج “العودة  تنفيذ  التونسية يف إطار  يتم دفعهم دفًعا إىل مغادرة األرايض 

الدولية للهجرة.
ومن أهّم األرقام التي كشفت عنها الدراسة امليدانية هّي أن 1059 مهاجرا تّم احتجازهم مبركز الوردية ومركز بنقردان 
الراجع إلدارة مركز اإليواء والتوجيه إىل حدود شهر نوفمرب 2019. و ضّم مركز اإليواء والتوجيه بالوردية 576 مهاجرا 
أي بنسبة 55،44 % من إجاميل املهاجرين املحتجزين، يف حني استقبل مركز بنقردان 463 مهاجرا يف نفس الفرتة وذلك 

بنسبة 44.56 %.
كام يتصّدر “اجتياز الحدود خلسة” أسباب احتجاز املهاجرين )55،20 %(، يليه “التورّط يف قضايا عدلية” )19،36 %( 

ثّم “تجاوز مّدة اإلقامة”  )11،27 %(. 
تجدر اإلشارة إىل أن املهاجرين الّذين تّم احتجازهم خالل الفرتة املمتّدة بني غرّة جانفي وموّف أكتوبر 2019 يتوزعون 
حسب القاّرات إىل أربعة تتصّدرها القارّة اإلفريقية )93.35 %(، تليها القارّة األوروبية )03.08 %( ثّم القارّة اآلسيوية، 
فيام تتذيّل القارّة األمريكية الرتتيب. يف حني أنّهم ينتمون إىل 33 جنسية مختلفة. تتصدر الجنسية الجزائرية صدارة 

الرتتيب بنسبة 36.19 %، تليها السودانية بنسبة 16.16 %، ثّم الجنسية اإليفوارية بنسبة 14.45 %. 
ومن خالل هذه الدراسة، وصفت  أخصائية نفسانية تعمل يف مجال الهجرة منذ 2011 العودة الطوعية التي يخضع لها 
املحتجزون يف مركز الوردية بالعودة الطوعية القرسية، شارحة أّن احتجاز مهاجرين ألسابيع وأشهر طويلة ال يرتك لهم 

فعليا حرية االختيار. 
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تجديدُ الديسمربية!!
يجب  تجديد الديسمربية حتى ال تتحّول إىل نوفمربية بائسة، أو موعد سنوّي للبكائية 
واملظلومية. وكثريا ما يقُع إفراغ املواعيد الُكربى من مضامينها وجعلها فلكلورا سنويا  
وادعاء  تأبيدها  قصد  والجراح  الناس  بؤس  لالستثامر يف  واحتفاليات  بصخٍب شديد 

األعداء واملؤامرات الوهميّة لقيادة جمهور من جياع.

متاما   ، أجيال  نضاالت  عىل  الّسطو  أمكنهم  طُرق  قُطّاُع  الجدد  الديسمباريون 
والُحكم  القرار  ومراكز  والربملان  والشوارع  والتاريخ  املُعجم  ورسقوا  كالنوفمربيني، 

واملُعارضة معا.

الُخطوط  خلف  من  يأتون  عرص  كّل  ويف  دامئا،  أفعالهم  يُكّررون  الثورات  لُصوص 
ويدوسون عىل دماء الشهداء ورقاب الثوريني .

األمر، وتصنع موعدا جديدا  لزم  إن  لهم،  ترتك ديسمرب  أن  الديسمربية هي  تجديُد 
ومرشوعا ال انتهازيا وال نفعيا وال رجعيّا.. أن تُعيد الكرَّة ألف مرة وال تتعب.. أن تُرابط 

حيث األفكار والقيم واإلنساُن. وأال ترتبك.

***

تذهب ذكرى 17 ديسمرب من جديد دون أن تكون فرصة للتقييم والبحث يف املسار 
الدميقراطي وأسباب تعرّثه، وآفاق الجمهورية.

نتوه  كدنا  اللزوم حتى  من  أكرث  بأننا سلكنا طريقا طالت  القول  املفروض  كان من 
ونبتعد عن األهداف الوطنية. ومن الشجاعة القول بأن مثة من أخذنا بعيدا حيث ال 

يجب أن نكون.

ال أعتقُد أننا ضيّعنا كّل الفرص. وأّن ما حدث، عىل عالته، درس جامعي مهّم إذا ما 
استوعبناه جيّدا واعتمدناه لتبنّي األخطاء واملزالق فال تتكّرر. أقول هذا حتى وإن كّنا 

اليوم يف مركز املأزق متاًما.

وليُكْن، فالوعي باألخطار نصف الطريق إىل تجاوزها، والنصف اآلخر نعلُمُه وارتبكنا 
إذ مل نفعل الصواب.

***

يجب خلق ديناميات جديدة حقيقية من األفكار واملواقف والربامج واألفعال الواعية 
وعيا حقيقيا ومؤسسا، ال وعيا هامئا كام يريد الرئيس )مثال( بالكالم املنمق والتشّنج 

وغياب الرؤى.

تجديد الديسمربية يفرض خلق نسق جديد والقطع مع محاوالت ترقيع هذا املسار 

الرتاخي  من  »املُنتخبني«  إخراج  يجب  بقرطاج.  ُمرورا  الضيافة  قرص  إىل  باردو  من 
ومحاوالت استدامة الوضع لدوام حكمهم.

واإلميان بالتاريخ يجعلنا نُقّر بأال وضع دائم، وأن األوضاع تتغرّي يف االتجاه الصحيح 
كلاّم كانت إرادة الشعوب حيّة وقواه االجتامعيّة متحرّكة ونُخبُُه ملتزمة مبسؤولياتها 

ال ُمرتبكة أو ُمتمعشة من البالط.

***

ال خيار اليوم أمام القوى املؤمنة بالحرية والدولة املدنية واالجتامعية غري استعادة 
النفس الديسمربي بشعاراته املركزيّة املواطنية والسلمية، وباإلميان باملمكن املشرتك 
عىل قاعدة برنامج وطني يقطع الطريق أمام كّل من يريد املّس بالثوابت الوطنيّة و 
السيادة الوطنيّة ومقومات الجمهورية، ومن يريد أن السطو عىل مقدرات الشعب 

ورهن مستقبل األجيال القادمة يف يد قوى االستعامر الدويل.

وإىل اليوم مل تطالعنا أي جهة سياسية أو مدنية بربنامج واضح ومل تقّدم أرضية عمل 
هنا  املهّم  ومن  أغلبها.  يف  الزالت شفاهية  النقد  مقاربات  و  عليها،  التأسيس  ميكن 
اإلشارة إىل محاوالت اإليهام بأّن مثّة مرشوعا بديال يطرُحُه األستاذ قيس سعيّد أو من 
يقع تقدميُهم كمنظرين  ملرشوعه، ذلك أنّه من باب »االستغباء املفرط« أن يتحّدث 

الناس عن مرشوع مل نقرأ ألهله نصا واحدا.

هكذا يكون خلق البدائل املُزيّفة التي رُسعان ما تذهب بأحالم الناس. وهذه املشاريع 
الوهميّة ستدعمها  قوى االنتهازية والرجعية بقّوة ألنها ال تُخيفها وتساعد عىل خلق 

زيٍف يذهب بالجامهري إىل السحاب ليسقط من علياء وقد فات األوان.

***

التجديد الديسمربي  ممكٌن دامئا ملا تزخر به البالد من طاقات نضالية وقوى شبابية 
ترفض أن يُسلب منها املستقبل قبل حلوله. وهو ممكن بوجود قوى مدنيّة لها ثوابت 
مبقدرات  املّس  يحاول  من  كّل  وجه  يف  وتصمد  الحقوق  أجل  من  تناضل  ونقابات 

الشعب ومكاسب سقط ألجلها شهداء.

شعارا  الدميقراطية  يرفع  كان  عيل  بن  أّن  تذكرنا  كلام  ممكن  الديسمربي  التجديد 
اليوَم  الُحكم  أهل  من  وكثري  ثرواته..  الشعب  وسلب  والتكميم  القمع  إىل  ويذهب 

يحاولون إنتاج الدكتاتورية من جديد.

التجديد الديسمربي هو أن نبدأ من جديد وال نخىش طول الطريق وعناءها.

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


