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 نصرالدين ساسي

 ضحى الجورشي 

 سهام بوستة   

 محمد ياسين الجالصي 

االتحاد والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الضمانات موجودة واملعركة لم تنتهى!

ألول مرة في تاريخ المنطقة :

أطفال يقدمون تقرير حقوق الطفل 
يف تونس امام لجنة الدولية املختصة 

بحقوق الطفل بجنيف

انتهاك الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية للصحفيين

فشل الحكومات املتعاقبة وافالت 
ارباب العمل من العقاب

الحقوق االجتماعية في الدستور

نحتاج سياسات
ناجعة لتطبيقها!!

عبد الرحمان الهذيلي
رئبيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية لـ »الجريدة المدنية«

لقد أخفقت سياسة التنمية املعتمدة 
منذ االستقالل يف تحقيق العدالة 

االجتماعية ممّا أدى اىل نقض العقد 
االجتماعي بني الدولة واملواطنني
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ميثل يــوم األمم املتحـدة مناسبة لتسـليط 
يف  املكرسـة  الدامئة  الـُمثل  عىل  الضـوء 
مثل  يف  النفاذ  حيز  دخل  الذي  امليثـاق، 
هذا اليوم، قبل 74 عاما مضت. ويف خضّم 
امليثاق  يظل  العاصفة،  العاملية  األحداث 
هو املرساة األخالقية املشرتكة التي نحتكم 

إليها.
السنوي  املعلم  هو  املتحدة  األمم  يوم 
لبدء نفاذ ميثاق األمم املتحدة يف 1945. 

الوثيقة  تلك  املوقعني  معظم  وبتصديق 
الخمسة  األعضاء  فيهم  مبن  التأسيسية، 
األمم  ظهرت  األمن،  مجلس  يف  الدامئني 

املتحدة إىل الوجود.
يحتفل بيوم األمم املتحدة يف 24 ترشين 
عام  ويف   .1948 عام  منذ  أكتوبر  األول/ 
لألمم  العامة  الجمعية  أوصت   ،1971
بهذا  اإلحتفال  األعضاء  الدول  املتحدة 

اليوم كعطلة عامة.

يوم األمم المتحدة عين على ..

يوم األمم المتحدة
24 أكتوبر

المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

ال أحد بإمكانه أن يرسم حدود نضالنا وبرامج نضاالتنا من 
خارج هياكلنا وإرادة قواعدنا ومصالح الشغالني واملصلحة 
العليا للوطن. وقد خاض االتحاد أنواع املعارك كلها وعاش 
أياديه  كانت  ولُِكلّها  كثرية،  األوضاع وعرف حكومات  كل 
تونس،  أجل  من  للدعم  ومستعدا  الحوار  طالبا  ممدودة 
وباملقابل مل يرضخ كلاّم حاول الُحكم الهيمنة عليه أو صده 

عن أداء رسالته.
عندنا،  هنا  تغرّي  يشء  ال  القادمة،  الحكومة  انتظار  ويف 
إىل  ومنتبهون  االجتامعي  الحوار  هياكل  عن  مدافعون 
وإىل  تفاصيلها  بكل  واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع 
الفئات  كل  تعيُشُه  ما  إىل  وأيضا  وأحوالها،  املؤسسات 

االجتامعية دون استثناء. 
مستعدون إىل التعامل مع كّل ُمنتخب وكّل هيكل وطني 
بها  يلتزم  أن  يجب  التي  البالد  وقوانني  الدستور  إطار  يف 
الجميع، فال يدعي أحٌد احرتامها ويُسارع إىل اخرتاقها، كام 
ال يّدعي أحٌد احرتامه املنظامت الوطنية ويبدأ بتجاهلها 

ويعلُن ما ليس من صالحياته قبل الحوار معها.
ومواقفه  هياكله  عن  للدفاع  الدائم  االتحاد  استعداد  إّن 
التي عليها واجب  الدولة  وخياراته ومقراته ال ينفي دور 
من  االجتامعيني  ورشكائها  الوطنية  املنظامت  حامية 

إىل  تنظر  أن  عليها  أنّه  كام  تستهدفها،  التي  الحمالت 
األمر من خطورة ألنّه  يحتمله  ما  بكل  االتحاد  استهداف 
يتصّدى  وألنّه  قلّة،  صوَت  وليس  اجتامعية  فئات  صوت 
والتي  الدميقراطي  املسار  إعاقة  تحاول  التي  القوى  لكّل 
تستهدف أمن البالد، وتلك التي تريد أن تهيمن عىل القرار 

الوطني لخدمة أجندات ال وطنية.
ال ميكن ألّي جهة أن تعزل االتحاد العام التونيس للشغل 
تاريخيا  ألنّه  محدود،  مطلبي  دور  بادعاء  ضيّق  مربع  يف 
أّن  حيث  ذلك  عكس  يكون  منطقيا  وألنّه  كذلك  يكن  مل 
الخيارات تؤخذ مع أصحاب القرار والتصورات توضع مع 
أيضا  االتحاد  وألّن  االجتامعيني،  والرشكاء  الدولة  هياكل 
منظمة تدافع عن كّل الحقوق يف ترابطها وتكاملها، فإن 

هي أهملت حقا ضاعت كُلّها.
مييّزها،  ما  لها  القادمة  املرحلة  أّن  تاّم  وعي  عىل  نحن 
وإذ نثّمن هذا االعتقاد يف التغيري فإنّنا نتعامل معه، كام 
من  أسس  عىل  الفعل  وبناء  والفهم  بالتحليل  دامئا،  كّنا 
العقالنية واملوضوعية. ونعلم حجم التحديات التي تنتظر 
البالد يف جميع املستويات مع غياب رؤية واضحة للحكم 

ومرشوع عميّل لإلنقاذ.
ليكون  واالجتامعي  االقتصادي  برنامجنا  بوضع  بدأنا 

مساهمة عملية يف كّل نقاش وطني حول القضايا الكربى، 
وسنقّدمه للعموم عساه يكون أرضية لربنامج وطني جامع. 
وساهمنا يف حامية املسار االنتخايب تاركني لقواعدنا حرية 
االختيار. وسندافع عىل دميقراطية وشفافية بقية املسار إىل 

غاية تركيز كّل املؤسسات. 
العادي  السري  سنحمي  القادمة،  الحكومة  انتظار  يف 
الجهد  بذل  مزيد  إىل  داعني  القطاعات  كل  يف  لإلنتاج 
والعمل واالجتهاد يف كل املستويات، فمدارسنا ومعاهدنا 
واملربون،  املتعلمون  فيها  يجتهد  مفتوحة  وجامعاتنا 
واملؤسسات االدارية تعرف نسقا عاديا واملصانع يبذل فيها 

العامل ُجهدهم. 
إّن هياكلنا ال تراقب العملية االنتخابية فحسب بل تراقب 
وتساعد  أمل  كل  تدعم  وهي  الوطن،  هذا  يف  نبض  كّل 
املدنية  أن تكرّس مبادئ  كّل مبادرة من شأنها  يف حامية 

والوطنية والبذل من أجل تونس.
النوايا  كّل  –كعادتنا-  سنعّد  القادمة،  الحكومة  انتظار  يف 
وأن  االجتامعية  السلم  تكريس  يستمر  أن  آملني  الحسنة 

تتحقق مطالب الشغالني وآمالهم وأال يظلم منهم أحد. 

الجريدة املدنية
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يف انتظار الحكومة القادمة!!

الجـريـدة 
المدنية

 سامي الطاهري  
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يس للشغل ومؤسسة روزا لكسمبورغ
ت الرسمية لالتحاد العام التون

ت نظر أو السياسا
رضورة عن آراء أو وجها

ت الرأي، ال تعرب بال
ف العدد، وكل مقاال

ت النظر الواردة يف هذا مل
اآلراء ووجها

منذ والدة املنظمة النقابية كانت الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
التحرر  معارك  منذ  أجلها  من  ناضلت  التي  املطالب  مقدمة  يف 
الوطني بل لعل والدة االتحاد العام التونيس للشغل نفسه كانت يف 
االقتصادية واالجتامعية  التونسيني بحقوقهم  العامل  سياق مطالبة 
وباملساواة يف العمل واملعاملة. هذه الثقافة الداعمة بشكل مبديئ 
لتشكل  النقايب  الوعي  يف  ترعرت  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
الحقا أرضية أساسية للفعل النقايب وملختلف الربامج التي أسهم بها 
اقتصادي  برنامج  أول  وإقرار  الدولة  بناء  مرحلة  يف  سواء  االتحاد 
واجتامعي أو كذلك خالل االزمات التي كان قادحها رضب الحقوق 
فيه لريمي  السري  االتحاد واصل  تبناه  الذي  املسار  والحريات. هذا 
االقتصادية  الحقوق  بثقله يف معركة  »الثورة«  إثر  الحقا وخصوصا 
واالجتامعية والثقافية للتأسيس النتقال دميقراطي سليم ومستدام. 
البرامج االقتصادية واالجتماعية أرضية صلبة 
قدمه  الذي  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامج  أن  يف  شك  من  ما   
اإلتحاد يف مرحلة بناء الدولة الوطنية قد شكل أرضية صلبة ومنطلقا 
انتعاشه  تأمني  مع  بالتوازي  العاملية  املكاسب  عديد  لتحصيل 
اقتصادية واستقرار ومتاسك اجتامعي يف تلك الفرتة حيث ساهمت 
والخدمات  والصحة  التعليم  بجودة  االرتقاء  يف  النقابية  املقاربات 
نصوص  يف  الحقوق  هذه  لتضمني  جيدا  إطارا  ووفرت  العمومية. 
مرجعية مازال معظمها نافذا اىل اليوم، وأولها مجلة الشغل ومجلة 
تلك  يف  تحققت  التي  املكاسب  جملة  وكانت  الشخصية.  االحوال 
الذي  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامج  مع  وثيق  ارتباط  يف  الفرتة 
شكل خارطة طريق توافقية واضحة بني الطرف النقايب وبني السلطة 
آنذاك. غري أن هذه النوعية من الربامج تتطلب غالبا توافقا سياسيا 
اليوم  والثابت  تنفيذه  الربنامج وتبنيه ومن مثة  للدفاع عن  مسبقا 
مثال هو عدم رغبة القوى السياسية الحالية يف التقاطع مع االتحاد 
املوقف  هذا  يفرس  وقد  ووطنية  شاملة  اقتصادية  خيارات  حول 
األيام ألن  النقابية هذه  املنظمة  لها  تتعرض  التي  الرشسة  الهجمة 
خلفياتها األساسية تكمن يف تحجيم دور االتحاد للمرور إىل تكييف 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل نحو يخدم أجندات الناجحني 
وحتى  االتحاد  مع  للتقاطع  الرفض  هذا  األخرية.  االنتخابات  يف 
الحقوق  عىل  التضييق  يف  تنجح  لن  اعتقادي  يف  التشويه  حمالت 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية بعد تضمينها يف دستور 2014 ألن 
مسار الرتاجعات حتى وإن تم التأشري عىل انطالقه فإنه لن يكون 

متاحا وسهل املنال يف وجود منظمة نقابية متجذرة وقوية.

ضمانات العقد االجتماعي والدستور 
لن  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  حامية  معارك  أن  املؤكد  من 
صيانتها  دوما عىل  العمل  الرضوري  من  لذلك  تتوقف  ولن  تنتهي 
باستمرار عىل حاميتها  الحرص  وتضمينها يف  نصوص مرجعية مع 
من كل محاوالت الرتاجع وااللتفاف ومن بني الخيارات التي اتجه 
إليها االتحاد بعد الثورة هو صياغة عقد اجتامعي جديد بني أطراف 
االقتصادية  الحقوق  لحامية  توافقية  قاعدة  ليكون  الثالثة  اإلنتاج 
حد  ضامن  خالل  من  االتحاد  استطاع  وقد  والثقافية  واالجتامعية 
الحق  يضمن  أن  االجتامعي  اإلنتاج  أطراف  بني  التوافق  من  مهم 
النقايب وحق اإلرضاب يف العقد االجتامعي ومتكن بذلك من سحب 
وحق  النقايب  الحق  تسييج  يف  الطامعني  أقدام  تحت  من  البساط 
كام   .2014 دستور  يف  عليهام  والتنصيص  دسرتتهام  لتتم  اإلرضاب 
املحاور  من  عدد  حول  توافقات  كذلك  االجتامعي  العقد  تضمن 
عىل غرار التشغيل والتكوين والعمل الالئق والتنمية الجهوية بعد 
فرض  الدولية  املنظامت  تأييد  وكسب  املنارصة  يف  مضنية  جهود 
االتحاد بعث املجلس الوطني للحوار ومأسسته مع التنصيص عىل 
استشارته وجوبا وإبداء الرأي يف كل مشاريع القوانني ذات الطابع 
االقتصادي واالجتامعي وهذا كسب مهم يف اتجاه صد كل محاوالت 
االتحاد  سلك  كام  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق  عىل  االلتفاف 

نفس التميش يف متابعة مرشوع صياغة الدستور الجديد حيث أعد 
تونس  لدستور  مرشوع  مسودة  باالتحاد  القانونية  الشؤون  قسم 
االتحاد من كسب  يتمكن  االقتصادية ولنئ مل  الحقوق  عىل قاعدة 
التأييد ملرشوع دستوره إال انه استطاع توجيه االهتامم نحو الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية من خالل لقاءاته بالكتل الربملانية 
سلسلة  خالل  من  وكذلك  حرضها  التي  االستامع  جلسات  وخالل 
التي عقدها مع منخرطيه  التدريبية  التكوينية والدورات  الندوات 
يف   ساهمت  والتي  الغرض  يف  برمجت  التي  اإلقليمية  والحمالت 
تحفيز النقابيات والنقابيني وتحسيسهم بأهمية الدفاع عن الحقوق 
بالضغط  االتحاد  متكن  السياق  نفس  ويف  واالجتامعية.  االقتصادية 
مبدأ  ضامن  من  املدين  املجتمع  مكونات  مع  العالقات  وتشبيك 
املساواة بني الجنسني يف الدستور الجديد بعد فضيحة الرتويج لكون 

املرأة مكملة للرجل«.

المعركة لم تنتهي
رغم الضامنات التي أتاحتها النصوص املرجعية من العقد االجتامعي 
بروز  مع  خصوصا  بعد  تنتهي  مل  املعركة  فإن  وغريها  والدستور 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  من هامش  والحد  للرتاجع  بوادر 
بإقرار خيارات وإصالحات أحادية الجانب، تفتقر للبعد االجتامعي 
ملقتضيات  يستجيب  وال  الوطن  حدود  خارج  من  ممىل  معظمها 
لوبيات  مصالح  ضامن  عىل  يحرص  ما  بقدر  االقتصادي  اإلنعاش 
لإلصالحات  رافضا  ليس  يروج  ما  عكس  وعىل  فاالتحاد  معينة. 
السياسات  اإلصالحات ضمن  هذه  إدماج  يشرتط  لكنه  االقتصادية 
إطار  ويف  مندمج  تنموي  منوال  إطار  يف  واالجتامعية  اقتصادية 
مقاربة تحفز كافة القوى الحية عىل االنخراط يف إنجاحها يف إطار 
من التشاركية والتشاور واملصلحة الوطنية. املعركة متواصلة كذلك 
العمومية  والصحة  أسالكه  مبختلف  العمومي  التعليم  يف  الحق  يف 
واإلعالم  الجبائية  والعدالة  االجتامعية  والحامية  العمومي  والنقل 
والحق النقايب وحق اإلرضاب وهي يف معظمها حقوق مهددة وآيلة 
للتفويت والخوصصة جراء التقليص املتواصل لدور الدولة وتدخالتها 
والهروب نحو الخيارات العشوائية والحلول الظرفية وإطالق أيادي 
املعركة سيكون  اإلتحاد يف هذه  التشويه،  التهديد والوعيد وألسن 
بال شك مسنودا من كافة القوى الحية التقدمية وعموم التونسيات 
والتونسيني الذين يحملون يف جيناتهم الحقوق والحريات والكرامة. 

االتحاد والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الضمانات موجودة واملعركة لم تنتهى!

تكييف الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية على نحو 

يخدم أجندات بعض الناجحين 
في االنتخابات األخيرة

 نصرالدين ساسي* 
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يؤكّد املختصون أّن الدستور الجديد ضمن الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية، وأنّه كان متقّدما مقارنة بدستور ما بعد االستقالل. 
أمٌر أسايّس ولكّن تحقيقها وضامنها  الحقوق  أّن دسرتة  ونعترب 

وحاميتها أهّم. 
وأصبحت  عقود  منذ  األساسيّة  املطالب  من  كانت  أنّها  ورغم 
بل  الكثري  يتحقق  مل  فإنّه  ديسمرب   17 انتفاضة  منذ  مركزية 

وتراجعت يف أكرث من مستوى وعىل أكرث من صعيد.
نختار هذه املقاربة ألّن االتحاد العام التونيس للشغل منظمة 
املنظمة  وألّن  نضاالتها،  أساس  املجال  هذا  يُعترب  اجتامعيّة 
الشغيلة تُِعّد اآلن برنامجها الذي ستطرحُه للعموم خالل أشهر 
برنامجا لحظة  التي متتلك  الوحيدة  الجهة  قليلة، وألنّها كانت 

االستقالل فكان برنامج االتحاد هو برنامج الدولة.
الرتاجع  رغم  الجهات،  كّل  يف  االحتجاجات  اليوم  تتواصل 
»املؤقت« انشغاال بالحدث االنتخايب الدميقراطي الذي عاشته 
بالُدنا، لكّننا عىل أبواب اإلعالن عىل قانون املالية الجديد، وكل 
قانوِن ماليٍة ترافقه احتجاجات قطاعية جديدة تنضاف إىل ما 

تراكم من مطالب.
مع  والقطع  للدولة،  اسرتاتيجيّة  سياسات  وضع  اليوم  نحتاج 
االرتجال و«الرتقيع« وأنصف الحلول التي تأيت تعمق املشاكل. 
يجب أن تُوجد الدولة برامَج فيها استمراريّة  وأال يسعى كّل 

من يحُكُم إىل محاوالت ارضاء الناس مبا ال يدوم.
***

من املمكن أن نحتاج »االجراءات الصارمة«، لكن ال يجب أن 
السابقة منذ عقود، والتي يكون  تكون مبنطق كّل الحكومات 
األمر »صارما« ضّد األجراء والفئات املهّمشة، وال تأيت رصامتهم 
بنتائج إال املزيد من التفقري والتجويع. يجب أن يتحّمل الجميع 
املسؤوليّة وأن »تثور« مؤسسات الدولة السرتجاع ما نُهب منها 
وأن تُريس نظاما جبائيا عادال و«صارما« وأن تقاوم أشكال نهي 

املال العام.
يف الظروف الصعبة تكون التضحية رضورية، وقد قبل الشغالون 
التالعب  ولكن  االستعداد،  هذا  عىل  دامئا  وعربوا  ومنظمتهم 

بالحقوق يبقى دامئا مرفوضا. 
لهذا من الرضوري أن يقع ترشيك املنظامت االجتامعية الوطنية 
القوى  تكون  وأن  للدولة،  القادمة  التصورات  اعداد  مسار  يف 
السياسية األكرث متثيلية يف الربملان والتي ستشكل الحكومة عىل 

وعي برضورة العمل املشرتك مع كل الفاعلني االجتامعيني.
***

الذي كان ضامنة  االتحاد  التهّجم عىل  الحايل من  التخّوف  إّن 
اجتامعية وسياسية منذ تأسيسه. والهدف ليس اضعاف االتحاد، 
عزل  محاولة  ولكن  دامئا،  صمودهم  عن  مناضلوه  عرب  الذي 

الفئات االجتامعية التي يحميها ويدافع عن حقوقها.
واملسؤولة،  الوطنية  السياسية  القوى  كل  من  يستوجب  وهذا 
الدفاع عن  تتجند يف  االنتخابات أن  مبا يف ذلك »املنهزمة« يف 
للهيمنة  محاولة  استهدافه  أن  وعي  عىل  تكون  وأن  االتحاد 
أمام  الباب  وغلق  املكتسبات  عن  والرتاجع  البالد  عىل  التامة 

املطالبة باإلصالح مبا يف ذلك العدالة االجتامعية.
نفتح هذا امللف يف »الجريدة املدنية«- ملحق جريدة الشعب 
التونسيات  التي ستبقى دامئا صوتا للشغالني وذاكرة لنضاالت 

والتونسيني.
مسارا،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عن  الدفاع  ويبقى 
القادمة ستكون مفتحا لحلقة نضالية  السنة االدارية  يبدو أن 
الشعب  وأبناء  بنات  مع  االتحاد  هياكل  ستخوضها  جديدة، 
بثبات ومسؤولية، وسيؤكّد االتحاد من جديد أنّه قّوة بناء من 

أجل تونس أفضل.

لماذا اخترنا هذه 
المقاربة، بين 

الدستور والسياسات؟

مقدمة 

مبادئ  وعىل  اإلنسانية  القيم  عىل   2014 27جانفي  دستور  توطئة  نّصت 
حقوق اإلنسان الكونية السامية وهي منظومة متكاملة ومرتابطة وغري قابلة 
دستور  مثل  لذلك  ومامرسة.  وفكر  كجسد  اإلنسان  بأبعاد  تتعلق  للتجزئة 
2014 منعرجا هاما يف تاريخ  تونس خاصة أنه نص عىل إقرار مبادئ  الحقوق 
والحريات العامة والفردية التي ناضل من أجلها الحقوقيون والسياسيون يف 
العربية  الدساتري  تونس فجاء متقدما عىل دستور 1جوان 1959 وعىل جل 

وحتى  أنه نافس دساتري بعض الدول الغربية.
فيم تتمثل هذه الحقوق ببعديها االقتصادي واالجتامعي؟ هل مّكن دستور 

2014 فعال من تطويرها  مقارنة بدستور 1جوان 1959؟
أال تتعدي مسألة الحقوق والحريات جانب الدسرتة لتفرتض سياسات دولة 

تفّعلها وتلتزم بأدائها واحرتامها وحاميتها ؟
تجاوز دستور2014 يف موضوع الحقوق والحريات وخاصة منها االقتصادية 
واالجتامعية النقص الفادح الذي ميّز دستور 1جوان 1959 الذي همش هذا 

الصنف من الحقوق األساسية.

املكتسبات الدستورية يف خصوص الحقوق االقتصادية واالجتامعية:
التمييز  مبدأ  واعتامد  الجهات  بني  املتوازنة  التنمية  يف  الحق  عىل  -التأكيد 
اإليجايب يف هذا الشأن فقد أكد الدستور منذ التوطئة عىل ضامن الدولة للعدل 
بني الجهات الفصل 12 من باب املبادئ العامة الذي يؤكد »سعى الدولة إىل 
تحقيق العدالة االجتامعية والتنمية املستدامة والتوازن بني الجهات استنادا 

إىل مؤرشات التنمية واعتامدا عىل التمييز اإليجايب كام تعمل عىل االستغالل 
الرشيد للرثوات«. إّن تكريس مبدأ التمييز اإليجايب بني الجهات ال يتعارض مع 
املبدأ العام املتعلق باملساواة وعدم التمييز الذي ينص عليه الفصل 21 من 
الدستور« املواطنون واملواطنات متساوون يف الحقوق والواجبات وهم سواء 
الحقوق  واملواطنات  للمواطنني  الدولة  تضمن  متييز.  غري  من  القانون  أمام 

الفردية والعامة  وتهيئ أسباب العيش الكريم ».

-التأكيد عىل ضامن حقوق الفئات االجتامعية األكرث هشاشة مثال :
الفصل 46« تلتزم الدولة بحامية الحقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عىل دعمها 

وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني  الرجل واملرأة يف تحمل مختلف املسؤوليات 

ويف جميع املجاالت.
تسعى الدولة اىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.

تتخذ التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة«.
الفصل 47 املتعلق بحقوق الطفل »عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة 
أنواع الحامية  الدولة توفري جميع  والصحة والرعاية والرتبية والتعليم. عىل 

لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل«
الفصل48 يضمن حقوق ذوي اإلعاقة » تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة 
من كل متييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق يف االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته 
بكل التدابري التي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع وعىل الدولة اتخاذ 

جميع اإلجراءات الرضورية  لتحقيق ذلك«.
الفصل 39 الحق يف التعليم »تضمن الدولة الحق يف التعليم العمومي املجاين 
بكامل مراحله. وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الرضورية لتحقيق جودة الرتبية 

والتعليم والتكوين...«

الفصل38 الحق يف الصحة والضامن االجتامعي
يف  الحق  مثل  األساسية  االجتامعية  الحقوق  الصحة ضمن  يف  الحق  يندرج 
التغذية والحق يف السكن الالئق والحق يف العيش يف بيئة سليمة والحق يف 
الحقوق.  ترابط وتكامل بني مختلف هذه  يوجد  االجتامعي حيث  الضامن 
من  جملة  عنها  يرتتب  أي  دائنية  صبغة  ذات  بكونها  الحقوق  هذه  تتميز 
االلتزامات اإلجابية عىل عاتق الدولة »الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة 
لضامن  الرضورية  اإلمكانيات  وتوفر  مواطن  لكل  الصحية  والرعاية  الوقاية 

الدولة يف ثالث  التزامات  تتلخص  الصحية...«  الخدمات  السالمة وجودة 
عنارص: االحرتام والحامية واألداء.

*التزام الدولة باحرتام الحق يف الصحة يقتيض إمتناعها عن أية مامرسات 
للجميع.  املساواة  قدم  الحق عىل  بهذا  التمتع  تقييد  أو  منع  شأنها  من 
التصدي  عدم  أو  الجهات  بني  الصحية  للموارد  املتكافئ  غري  كالتوزيع 
لتسويق األدوية غري املأمونة أو عدم وضع إجراءات خاصة بأوضاع صحة 
فرض  كذلك  أو  اإلنجابية  الصحية  بالخدمات  متتعها  ذلك  يف  مبا  املرأة 
مامرسات متييزية متنع بعض الفئات من التمتع الفعيل بالحق يف الصحة 

مثل املهاجرين والسجناء.
*التزام الدولة بالحامية يف مجال الحق يف الصحة تقتيض تدخلها لوضع 
للجميع  الصحة  يف  الحق  تكفل  التي  الرتتيبية  والنصوص  الترشيعات 
وتضمن املساواة يف فرص الحصول عىل الرعاية الصحية والتصدي للمخاطر 
املرتتبة عن خصخصة قطاع الصحة مبا يؤدي إىل سلعنة املرافق والخدمات 

الصحية وتشكل عائقا أمام توفرها لبعض الفئات االجتامعية ...
*التزام الدولة باألداء ويقتيض يف مجال الحق يف الصحة بالخصوص اعتامد 
سياسة صحية وطنية متامسكة ومصحوبة بخطة تفصيلية واليات دقيقة 
إلعامل هذا الحق وتفعيله والعمل عىل تخطي الصعوبات يف ظل غياب 

العدالة الصحية وتقلص املوارد املالية املخصصة لقطاع الصحة.

الفصل 40 الحق يف العمل يطرح من زوايا نظر مختلفة :
التي  الشغلية  بالسياسة  الشغل  يف  الحق  يرتبط  الدولة  نظر  زاوية  من 
تعتمدها ومن زاوية نظر املواطن هو حق أسايس ضامن لكرامة اإلنسان 
واستقراره االجتامعي الحقيقى ومن زاوية نظر املجتمع هو حق التصدي 

لظاهرة البطالة وتحقيق التوازنات االجتامعية املمكنة.
يف  الحق  2014مبدأ  دستور  طور  املتكاملة  النظرة  هذه  منطلق  من 
العمل. فقد كرس دستور 1959هذا الحق صلب التوطئة بالترشيع لحق 
املواطنني يف العمل وتعمل الجمهورية التونسية من أجل كرامة اإلنسان 
وتنمية شخصيته. يف حني أن دستور 2014 كرس هذا الحق يف التوطئة اىل 
جانب عدة فصول التي يتحدث فيها رصاحة عن حق العمل لكل مواطن 
والكفاءة  الكريم  العيش  أسباب  ضامن  يف  الدولة  والتزامات  ومواطنة 
ومواطنة  مواطن  لكل  حق  »العمل   40 والفصل   21 الفصل  واإلنصاف 
واإلنصاف.  الكفاءة  أساس  الرضورية لضامنه عىل  التدابري  الدولة  وتتخذ 

ولكل مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.«
عىل هذا األساس يرتبط حق العمل بجملة من الحقوق تضمنها الدستور 
كافة  الرضورية  املستلزمات  وتقديم  تأمينها  واجب  الدولة  عىل  تطرح 
ألجلها الفنية منها والترشيعية وعىل سبيل الحرص ال التعميم الحق النقايب 
والحق يف اإلرضاب وحامية التنظيم النقايب وحق حامية املسؤول النقايب 
حسب  إال  أشكاله  بكل  التمييز   وعدم  املعاملة  يف  املساواة  جانب  إىل 
إن  االجتامعية.  التغطية  يف  الحق  جانب  إىل  واإلنتاج  العمل  يف  الكفاءة 
من  فعل  أي  إتيان  عن  الّدولة  امتناع  يتطلب  الحقوق  باحرتام  االلتزام 
شأنه أن يؤدي إىل استنقاص الحقوق املكفولة و االلتزام بحامية الحقوق 
يستدعي من الّدولة التصّدي إىل كّل انتهاك قد ميّس من الحقوق ويكون 
صادرا ال عن الّدولة بل عن الغري، وأخريا االلتزام بإعامل وتفعيل الحقوق 
يف  الحقوق  لضامن  الرضورية  التدابري  اتخاذ  الّدولة  من  يتطلّب  الذي 
الواقع. ويربز هذا الوجه الثالث من التزامات الدولة بشكل خاّص بالنسبة 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية التي يصعب ضامنها دون تدّخل الدولة 

لرسم السياسات وتنفيذ الربامج ورصد االعتامدات الرضورية لذلك.

إّن املتأمل يف دستور 2014 يتبني أنّه تناول مجمل الحقوق ذات الصبغة 
ميّز دستور 1  الذي  الفادح  النقص  بذلك  االقتصادية واالجتامعية وتالىف 
الحقوق األساسية. إذ اقترص  الذي هّمش هذا الصنف من  جوان 1959 
الجمهوري خري  النظام  أّن  تعلن  التوطئة  فقرة يف  املذكور عىل  الدستور 
املواطنني  وحّق  األرسة  لرعاية  أداة  وأنجع  الرفاهية  أسباب  لتوفري  كفيل 
النقايب  بالحّق  أحدهام  تعلّق  فصلني  وعىل  والتّعليم  والّصحة  العمل  يف 
بأّن  اإلقرار  يجب  أنّه  إالّ   .)14 )الفصل  امللكية  بحّق  واآلخر   )8 )الفصل 
صلب  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  لصنف  الدستورّي  التهميش 

ذات  الترشيعات  من  ترسانة  سّن  من  املرّشع  مينع  مل  السابق،  الدستور 
متيّزت  االستقالل  دولة  أّن  ذلك  ومرّد  خاّصة.  بصورة  االجتامعي  الطابع 
هذا  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  بدفع  تبادر  متدّخلة  دولة  بكونها 
الدولية  املنظومة  يف  انخراطها  من  املتأتية  الدولية  التزاماتها  عن  فضال 
الحقوق،  الصنف من  يتعلّق بهذا  لحقوق اإلنسان وبصورة خاّصة، فيام 
الخاّص  الدويل  العهد  عن  املصادقة  عن  املتولّدة  الدولية  االلتزامات 
والثقافية لسنة 1966 والذي صادقت  االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق 

عليه الدولة التونسية يف 18 مارس 1969.
إّن التكريس الترشيعّي لعدد معترب من الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
ال ميكنه بأّي حال أن ينفي األهمية البالغة لالرتقاء بتكريس هذه الحقوق 
إىل مرتبة دستورية. فالتكريس الدستورّي من شأنه، من ناحية أوىل، أن 
يحّصنها من أّي تراجع أو انتكاس كام ميثّل، من ناحية ثانية، دافعا معتربا 

لتعزيزها وتحقيق الضامن الفعيّل لها.
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  الدستور  تكريس  تقييم  إّن 
يستوجب التوقّف عند الصياغة التّي وقع اعتامدها لتبنّي إن كانت صياغة 
من  جملة  أو  نوايا  إعالن  كونها  مجرّد  عن  تخرج  ال  فضفاضة  ضبابية 
التوجيهات ميكن أن تستنري بها السلطات العمومية عند رسمها للسياسات 
تبّني  تّم  ذلك  من  العكس  عىل  أنّه  أو  للّدولة  واالجتامعية  االقتصادية 
صياغة توّضح بشكل دقيق طبيعة االلتزامات املحمولة عىل الدولة لضامن 
لها. ونالحظ  الفعلية  الحامية  بضامن  الكفيلة  واآلليات  الحقوق  تلك 
يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  صياغة  خصوص  يف  عاّم،  بشكل 
عىل  واضح  بشكل  تحيل  تنصيصات  وجود  الجديد،  التونيس  الدستور 
االلتزام القانوين للدولة بضامن الحّق وتنصيصات أخرى أكرث مرونة تفيد 
بذل الدولة العناية الالزمة دون االلتزام بتحقيق النتيجة املرجّوة. يف بعض 
الحاالت نجد الصنفني من الصياغة يتعايشان يف نفس الفصل. ونجد مرّبرا 
الصبغة  ذات  الحقوق  بعض  عىل  التنصيص  عند  مرنة  صياغة  العتامد 
االقتصادية واالجتامعية يف اإلكراهات املتأتية إّما عن اإلمكانيات املادية 

للّدولة أو عن الواقع االجتامعّي السائد.

مثال من النقائص التي ميكن اإلشارة اليها :
فصل 38: التكريس الدستورّي للحّق يف الصحة والضامن االجتامعّي، كانت 
توّضح  ال  إذ  واإلبهام  االقتضاب  شديدة  االجتامعية  التغطية  إىل  اإلشارة 
مختلف األوجه التّي تشملها التغطية االجتامعية فهل تشمل مثال التأمني 
البطالة؟ يف الدساتري املقارنة، ميكن أن نذكر مثال الفصل 3-63 من  ضّد 
الدستور الربتغايل »يحمي نظام الضامن االجتامعي املواطنني ضّد املرض 
أو  أيتاما  أصبحوا  الذين  واملواطنني  الرتّمل  البدين،  القصور  والشيخوخة، 
أو  انعدمت  الذين  أولئك  كّل  يحمي  عاّمة،  وبصورة  العمل  عن  عاطلني 

تقلصت إمكانيات عيشهم املادية أو قدرتهم عىل العمل.«
اىل جانب ذلك إذا كان الدستور الجديد قد دعم بصفة عامة مكانة الحق 
النقايب باملقارنة مع مضمون دستور 1959 فإنه تغافل رغم ذلك عن بعض 
الحقوق األساسية التي ترتبط بذلك الحق منها ما يرتبط باملبدأ األسايس 
املتعلق مبفهوم الدميقراطية االجتامعية ويشكل جوهرها وهو مبدأ الحوار 
املهنية  العالقات  رئيسيا يف منظومة  اليوم عنرصا  يعترب  الذي  االجتامعي 
واالتفاقية 151 بشأن عالقات العمل يف الوظيفة العمومية واالتفاقية 154 

بشأن املفاوضة الجامعية.
القوانني  دستورية  عىل  الرقابة  الدستورية  الحقوق  حامية  تفرتض  كام 
كهيئة  الدستورية   املحكمة  تركيز  رضورة  ذلك  ويستدعي   120 الفصل 
والحريات  الحقوق  عىل  االلتفاف  ضد  أول  تعد ضامنا  مستقلة  قضائية 
شعارات  مجرد  لتصبح  محتواها  من  وافراغها   دستورية  غري  بنصوص 
القوانني  التأكيد عىل رضورة مطابقة  الفصل 49  ومبادئ رمزية. جاء يف 
بالحقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  الدستورية حيث يحدد  املبادئ  مع 

والحريات املضمونة يف الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها.
نخلص اىل القول إىل أنه مهام بدى دستور الجمهورية الثانية متقدما يف 
فصوله يف عالقة بالحقوق والحريات فاألمر يقتيض إرادة سياسية لتفعيله 
وتحويل مبادئه اىل قوانني وترشيعات متكن فعليا من تجاوز الصعوبات 
سياسات  وجود  يفرتض  ذلك  جانب  اىل  التونسية.  البالد  تعيشها  التي 
دولة ناجعة  تتميز بوضوح الرؤية وجدية املشاريع والربامج  فنيا وتقنيا 
املنوال  املواطنني مثل تحديد موقف واضح من  تستجيب ألهم مشاغل 
التنموي الحايل وتحديد دور الدولة يف عالقاتها بالسياسات القطاعية منها 
مختلف  عىل  املنتج   االستثامر  وتوزيع  والخدماتية  الصناعية  القطاعات 
املناطق و القطاعات االقتصادية عالقة الدولة بربامج وطنية مشرتكة بشأن 
أماكن  الحوادث واألمراض يف  املهنية للحد من مخاطر  الصحة والسالمة 
العمل ووضع حدا لالنتهاكات الجسيمة للقانون واحرتام املعايري الدولية. 
والريفية منها سواء  الداخلية  املناطق  النقل وخاصة يف  معالجة مشاكل 

للعامل يف القطاع الفالحي أو تالميذ املدارس.
وغريها من امللفات الحارقة منها :

- ملف إصالح التعليم مبستوياته املختلفة.
- ملف الهجرة واستقبال األجانب.

- اتفاقية التبادل الحر والشامل ومسألة األمن الغذايئ والسيادة الوطنية.
-الوضع البيئى والتحوالت املناخية وندرة املوارد الطبيعية منها املياه.

مجمل هذه املشاكل وغريها تفرتض حضورا للدولة برسم سياسات ناجعة 
بالحقوق  يتعلق  ما  يف  واألداء  والحامية  باالحرتام  وتتعهد  فيها  تلتزم 

والحريات وتطوير الترشيعات حتى تتالئم مع روح دستور2014.

الحقوق االجتماعية في الدستور

نحتاج سياسات ناجعة لتطبيقها!!

سهام بوستة   
كاتب عام مساعد بالمكتب التنفيذي 

لإلتحاد الجهوي للشغل بتونس 
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املدين  املجتمع  منظامت  قدمت 
التونيس يوم 2 أكتوبر املايض ألول 
املوازي للتقارير  تقريرها  مرة 
والخامس  الرابع  الدورية 
والسادس للحكومة التونسية حول 
وذلك طبقا  الطفل،  حقوق  وضع 
من  األوىل  ملقتضيات الفقرة 

املاّدة 44 التفاقية حقوق الطّفل.
إطار  يف  التقرير  هذا  إعداد  تم 
الّنطاق  واسعة  وطنية  استشارة 
املدين،  املجتمع  ملنظاّمت 
تونس  من مكتب  بدعم  وذلك 
مرشوٍع  طريق  لليونيسف عن 
هذه  يف  جمعية ADO + . وشارك  عليه  أرشفت  مشرتك 
االستشارة عدد )233( كممثّلني/ات )135 مشاركة و98 مشاركاً( 
إعالمّي   21 إىل  إضافة  وطنية،  ومنظّمة  جمعية   )142( عن 
ارشاف  تحت  وذلك  األنشطة.  تلك  وواكبوا  شاركوا  وإعالمية 

الخبري بسام عيشة. 
استند التقرير عىل تفعيل املادة 12 من االتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل، واحرتام حق األطفال واليافعني/ات يف املشاركة يف جميع 
واعرتافا  إليهم  االستامع  لواجب  وتنفيذا  تهمهم،  التي  املسائل 
بأصواتهم مبا يساعدهم عىل إبراز اإلساءات التي يتعرضون إليها، 

وسعيا الطالع صانعي القرارات والسياسات بها.
إن فهم العملية الدميقراطية والتعود عىل احرتام أسسها ومبادئها 

يتطلب االشتغال عىل تنمية الوعي بها منذ مراحل الطفولة،
بالحاج  اميان  واليافعتان  سنة   12 العيادي  يوسف  الطفل  قدم 
التقرير البديل  سنة   15 البنزريت  الهدى  ونور  17سنة  يحي 
تاريخ  يف  مرة  ألول  يحدث  أمر  وهو  واملراهقني/ات  لألطفال 
املنطقة العربية يقدم فيها يافعون تقريرهم امام لجنة الدولية 
مختصة بحقوق الطفل بجنيف . وبذلك كان هؤالء مبثابة سفراء 
عندما دافعوا عن أطفال تونس، واعتمدوا يف إعداد التقرير عىل 
وعربوا  الطّفل،  الّدولية لحقوق  اللجنة  عن  الصادرة  التّوصيات 

أحسن تعبري عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.  
تم يف هذا السياق تنظيم امللتقى التّدريبي األّول حول التّقارير 
فيه  شارك  الطّفل،  بحقوق  الخاصة  املوازية  والتّقارير  الّدوريّة 
)24( يافعاً ويافعة من )15( جمعية ومنظّمة وطنية، تّم خالله :
عقد )6( استشارات يف شكل ورش عمل شارك فيها أكرث من 160 
يافعا ويافعة، وحرض معهم عدد من اإلعالميني. كام متت صياغة 

مسودة التقرير األويل ومناقشتها مع سائر املعنيني بهذا امللف 
مبا يف ذلك صياغته الّنهائيّة.

لها  يتعرض  التي  لالنتهاكات  صور  بعض  تقديم  تم  ذلك  بعد 
االطفال يف تونس، منها عىل سبيل املثال االطفال ذوو االعاقة يف 
غياب سياسة االدماج داخل املؤسسات الرتبوية، وكذلك غياب 

الكتب املدرسية لألطفال من ذوى االعاقة البرصية.
كام تم التوقف عند وضعية االطفال باملناطق الريفية والحدودية 
املحاذية لجبال الشعانبي، و الذين فقدو حقهم يف بيئة آمنة، 
اضافة لغياب فضاءات ترفيه ميارسون حقهم الطبيعي يف اللعب. 
اضافة إىل ذلك بعد بعض املدارس عن مكان السكن مام أدى اىل 

انقطاع  بعض هؤالء عن املدرسة.
وهم  اصالحية،  مراكز  يف  املوجودين  االطفال  عن   تحدثوا  كام 
ضحايا البيئة االجتامعية حيث تغيب الفضاءت الثقافية وتتفاقم 
فيها لغة العنف مام أدى إىل قيامهم بأخطاء كلفتهم حرمانهم 

من حرياتهم.
للمساهمة يف مواجهة هذه املشاكل و االنتهاكات التي يعيشها 
وطنية  اسرتاتيجية  وغياب  الثورة،  بعد  خاصة  التونيس،  الطفل 

تعترب الطفل اولوية وطنية .
قام االطفال بتقديم املقرتحات والحلول التالية منها :

متنّوعة،  أنشطة  خالل  من  بحقوقهم/ن  األطفال  توعية   •
كالّنوادي، واملرسح... .

• مراجعة الّنصوص الترّشيعيّة وتفعيلها.
العنف  من  للوقاية  اإلعالم  وسائل  يف  تحسيسية  ومضات   •

والتصدي له.
• دورات تكوينيّة يف مجال الوقاية من العنف والبدائل الرّتبوية.
• تبادل الّزيارات والخربات بني املدارس خاصة موضوع تثقيف 

األقران.
وتفعيل آليات الرّصد والّشكاوي.

كانت تلك التجربة متميزة، أثارت اعجاب اعضاء اللجنة، وزادت 
من  السري  مواصل  عىل  ارصارا  واليافعات  اليافعني  و  األطفال 
اولوياتها  من  لتضع  الحكومة   إىل  التوصيات  هذه  رفع  أجل 
املرحلة القادمة ضامنا لحقوق الطفل وذلك بتحيني كل القوانني 

والترشيعات التي تتامىش مع اتفاقية حقوق الطفل.
سنة  يف  اللجنة  أمام  جديد    موعد  التونسية  للدولة   سيكون 
مدى  عىل  بتوصياتها  االلتزام  و  اسئلتها  عىل  لإلجابة   2020
املدين  املجتمع  مكونات  كل  فعىل  القادمة،  الخمس  السنوات 
الضغط عىل اصحاب القرار وذلك تحقيقا ملصلحة كل االطفال 

واليافعني واليافعات دون متييز أو استثناء.

ألول مرة في تاريخ المنطقة :

أطفال يقدمون تقرير حقوق الطفل يف تونس امام 
لجنة الدولية املختصة بحقوق الطفل بجنيف

تنطلق  األوىل  الفجر  ساعات  منذ 
لجميلة  اليومية  الحياة  رحلة 
يعدن  وال  العمل  إىل  ورفيقاتها 
الشمس  غروب  قبل  إال  أدراجهّن 
ممزوجة  حياتهن  محطات  بقليل، 
بالتعب و األرق الجسدي و املعنوي 
ألنهن مل يرين من لذة الحياة سوى 
رفيقة  باتت  التي  الحلفاء  أسالك 
دربهن و التي رسمت عىل أناملهن 
دامعة  أعني  والوجع   األمل  تقاسيم 
ميلؤها الحزن املمزوج باألمل، وجوه 
الحارة،  الشمس  لفحات  أنهكتها 
بنية جسدية ضعيفة و لكنها تحمل 
يثنيهن  املرض وال  الحادة، هن ال  الحلفاء  أحزاما من أسالك 
يف  اإلرهابيني  من  و  األلغام  من  الخوف  حتى  ال  و  التعب 
الجبال الشاهقة، هّمهن الوحيد جمع أكرث ما ميكن من أكداس 
البسيطة  الحياة  مستلزمات  و  اليوم  قوت  لتامني  الحلفاء 
واستمرار عملهن مع املؤجر الذي يتسلم عنهن باقات الحلفاء 

مقابل أبخس األمثان .
جميلة كغريها فهي الزوجة العاملة و األم الحاملة، التي تسعى 
من  يوما  سرييحها  الذي  املستقبل  أمل  فهم  أطفالها  إلسعاد 

خدوش الحياة القاسية.

التشغيل الهشّ وغياب الحماية القانونية
 ليست جميلة حالة فريدة يف قرى تونس، شبيهاتها كثريات 
وغياب  الهّش  التشغيل  يجمعهن  والعاصمة  املدن  يف  أيضا 
الخايف  فإنه من غري  االقتصادية،  والهشاشة  القانونية  الحامية 
تعيش  عاملة  قوة  النساء  أّن  املجردة  وبالعني  أحد  عىل 

االستغالل واالضطهاد.
الذي  الجنسني  الفجوة بني  ويقول تقرير األمم املتحدة حول 
أّن  إفريقيا،  األوسط وشامل  الرشق  »منطقة  أن  مؤّخرا  صدر 
وتشري  العاملة.  القوى  يف  يشاركن  فقط  النساء  من   %  20.5
يف  يشاركن  املنطقة  يف  النساء  من   33% أن  إىل  التقديرات 
العاملة الهشة مقارنة بنسبة %23 للرجال، ومتثل املرأة متثيال 
زائدا يف املهن ذات األجور املتدنية بينام يوجد عدد قليل جدا 

من النساء يف املناصب العليا يف املنطقة.
» هكذا شّخصت« األمم املتحدة السياق اإلقليمي الذي تعّد 
وضغط  الهشاشة  وضع  استفحال  وأمام  منه،  جزءا  تونس 
للتمكني  الدولية  التظاهرة  تونس  احتضنت  املدين،  املجتمع 
االقتصادي للمرأة. وتتبنى قامئة من الخطط واالسرتاتيجيات ما 

يزال أثرها يف أرض الواقع أكرث من ضعيف. 
وتضمن موقع وزارة املرأة التونسية الرسمي  إسرتاتيجية وطنية 
لدفع املبادرة االقتصادية النسائية الرائدة، وإسرتاتيجية وطنية 
املناطق  يف  والفتيات  للنساء  واالجتامعي  االقتصادي  للتمكني 
العنف ضد  الريفية. إضافة إىل قامئة واسعة لخطط مكافحة 

املرأة.

 العامالت في القطاع الفالحي ضحايا وبعد ...
الفئات الهشة كّن  القطاع الفالحي كغريهّن من  العامالت يف 
أيضا ضحية الوضع االقتصادي واالجتامعي الذي شهد أزمات 
الفوارق  تعّمق  نتيجة   2011 بعد  ما  خاصة  ومتواصلة  كبرية 
االجتامعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة والهشاشة يف املناطق 
العاملة  املرأة  عىل  وقعا  أكرث  املؤرشات  هذه  لتكون  الريفية 
يف الوسط الريفي يف غياب إرادة سياسية لحاميتهن رغم كل 
كل  من  وحاميتها  املرأة  وضعية  أن  ورغم  اإلعالمية  الدعاية 
انتخابية  لوعود  عناوين  كانت  واالستغالل  االنتهاك  أشكال 

وتنافس سيايس دون أثر فعيل ملموس لدى هذه الفئات ...

المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
بريق أمل

قضية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  نزّل 
الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمرأة العاملة يف 
تنموي  منوال  عن  للدفاع  عام  تصور  ضمن  الفالحي  القطاع 
الهشة  والفئات  للجهات  وإنصاف  عدالة  أكرث  يكون  بديل 
وخاصة النساء يف الوسط الريفي ويعطي دورا اسرتاتيجيا أكرب 
بالقريوان  اإلنصات  مركز   2013 فأطلق سنة  الفالحي  للقطاع 
يف  ميدانيا  ساهم  العمل  من  سنوات   3 امتداد  عىل  والذي 
االنتهاكات  وإيقاف  صوتهن  وإيصال  العامالت  عن  الدفاع 
بحقهن والعمل عىل التمكني االقتصادي لهن كام سلّط الضوء 
عىل ظاهرة حوادث املرور التي تتعرض لهن النساء. ويواصل 

العمل إىل جانب رشكائه يف منارصة كافة قضايا املرأة
الرسمي  النطاق  خارج  يعملن  الفالحي  القطاع  يف  العامالت 
للقانون. وال يتم تسجيلهن وتنظيمهن وفق ترشيعات العمل 
الحامية  منظومة  يف  تسجيلهن  الغالب  يف  يتم  وال  التونسية. 
منظم،  غري  اقتصادي  قطاع  إىل  ينتمني  ألنهن  االجتامعية، 
ويعانني من تدين األجور، وعدم االستقرار الشغيل ولجوؤهن إىل 
هذا القطاع رغم كل االنتهاكات هي إجابة عىل فشل االقتصاد 
رغم  حاميتهن  يف  الترشيعات  وفشل  استيعابهن،  يف  الرسمي 
 58 عدد  األسايس  القانون  وآخرها  املهمة،  القانونية  الرتسانة 

لسنة 2017 الخاص بالقضاء عىل العنف ضد املرأة... 
منظومات توزع الوهم لرتسيخ الفقر

ويف ظل هذه الظروف يصعب الجزم بأن منظومة »احميني« 
املقرتحة لتمكني النساء العامالت يف الوسط الريفي من االنتفاع 
بالتغطية االجتامعية رغم الربوباغندا التي رافقت إطالق هذه 
الحملة أن تكون اإلجابة الحقيقية لكل هذه االنتهاكات وبوابة 

مرور نحو التمكني االقتصادي واالجتامعي للمرأة.
نابعة من  آلية عملية وفعلية ملموسة  إىل  فاملرأة يف حاجة   
حاجيات هذه الفئات االجتامعية الكادحة للكرامة والحقوق 
وهو  واحد  جانبا  تالمس  املنظومة  وهذه  دستوريا.  املكفولة 
البريوقراطية  من  الكثري  فيها  وبإجراءات  االجتامعية  التغطية 
من  أكرب  انتظارات  لديهن  اللوايت  النساء  لجميع  متاحة  وغري 

قبل الدولة
االنتهاكات  وحجم  الفالحي  القطاع  يف  العاملة  املرأة  وضعية 

الهشة  الفئة  هذه  لحامية  قارصة  وحدها  القوانني  أّن  أثبت 
قوانني مثل  باقرتاح مشاريع  الوضع فقط  ومحاوالت معالجة 
هو  الفالحيني  العملة  نقل  صنف  بإحداث  املتعلق  القانون 
انتقدنا  وأن  سبق  الذي  املنقوص  التميّش  نفس  يف  مواصلة 

الحكومة فيه.
 إن املنوال االقتصادي الحايل يهمش النساء اقتصاديا واجتامعيا 
للمرأة  الطالئعّي  الدور  رغم  الهّشة  الفئات  من  ويجعلهن 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عن  الدفاع  يف  التونسية 

للنساء، ويف الحركات االجتامعية واملدنية.
 إن اإلرادة السياسية الغائبة ترى يف حقوق النساء واملساواة 
طريقا  أغلبها  يف  تلقى  ال  وشعارات  وقوانني  إجراءات  مجرد 
الحقوق  تكرّس  سياسات  إىل  ترتجم  مل  مادامت  للتطبيق 
االقتصادية واالجتامعية للنساء. البد أن ينطلق تحسني وضعية 
للسياسات  عميقة  مراجعة  من  الفالحي  القطاع  يف  املرأة 
يف  الفالحة  لدور  أفضل  تصّور  ومن  واالجتامعية  االقتصادية 
الريفي  الوسط  يف  للمرأة  اقتصادي  ومتكني  الوطني  االقتصاد 
القوانني وردع املخالفني واملنتهكني  وإرادة سياسية يف تفعيل 

لحقوق العامالت يف القطاع الفالحي

 واقع العامالت في القطاع الفالحي بسيدي بوزيد
ففي دراسة حول العامالت يف القطاع الفالحي بسيدي بوزيد 
للجمعية التونسية للحراك الثقايف أكّدت أّن نسبة األمية لدى 
الريفيات تجاوز 84 % من مجموع األميّات بالوالية وهو مؤرش 
االقتصادية واالجتامعية  لالنتهاكات  أرضية خصبة  عىل وجود 
يف  العامالت  النساء  وتتوزع  املرأة،  حقوق  تستهدف  التي 
إطار  يف  أجر  دون  مساعدات  عامالت  بني  الفالحي  القطاع 
الفالحية  املشاريع  باعثات  متثل  57،9 %وال  العائلية  الفالحة 
سوى 4،07 % وهو ما انعكس  عىل توزع نسبة الفقر بسيدي 

بوزيد والذي فاق املعّدل الوطني
األم  حق  يف  تنتهك  التي  والحقوق  األمومة  قضية  وتطرح 

والطفل واألرسة.
املرأة  حقوق  لحامية  الحكومات  عىل  ملقاة  املسؤولية  إّن 
وذلك  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  يضمنها  التي  العاملة 
يدعو مجاال  ال  مبا  تكشف  ميدانية  ومقاربات  آليات  باعتامد 
للشك أّن املرأة الريفية تداس حقوقها وتتعرض إىل انتهاكات 

صارخة يف ظل غياب إجراءات ردعية واضحة   

   لمياء بوزيان   

 ضحى الجورشي 
 +ADO جمعية 

الحقوق االقتصادية للنساء بني التشريعات والسياسات
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1. كيف لك أن تصف حالة الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية في السياق الراهن؟

املسائل  تحظ  مل  دميقراطي  انتقال  مرحلة  يف  البالد  دخول  منذ 
االقتصادية والتحديات التنموية باألولوية يف النقاش العام. ذلك أن 
املسائل السياسية طغت عىل النقاش العام بصفة مستمرة وتقريبا 

دون انقطاع يف حني أن توطئة الدستور التونيس 
الجديد نصت عىل »القطع مع الظلم والحيف 
الشعب  ملطالب  فاالستجابة  لذلك  والفساد« 
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة 
ومحرّكها  بل  الثورة  مطالب  صميم  من  هي 
حاليا  التونسية  للبالد  يحصل  ما  ان  األسايس. 
شبيه مبا وقع منذ الثامنينات يف إطار ما يعرف 
 ،1986 منذ  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  بتطبيق 
الدولة  فيها  انخرطت  التي  اإلصالحات  كل  أو 
االجتامعية  الصناديق  إصالح  مثل  ذلك  بعد 
وإصالح مجلة الشغل وإصالح التعليم وبرامج 
السياسات  واصلت  لذلك  وغريها.  الخوصصة 
عىل نفس النهج واملنوال واستغلت املؤسسات 
ضغوطاتها،  وكثفت  الوضع  الدولية  املالية 
متر  التي  الصعبة  املالية  الظروف  مستغلة 
إىل  تهدف  جديدة،  رشوطا  لتفرض  البالد،  بها 
وذلك  الجائر،  التنموي  املنوال  نفس  مواصلة 

بني  والرشاكة  الدعم  إلغاء  مثل  اإلصالحات  من  جملة  فرض  عرب 
القطاعني العام والخاص وتجميد األجور والرتفيع يف الرضائب وإصالح 
للمزيد  الشغل  التقاعد وإصالح مجلة  الصناديق االجتامعية ونظام 
من املرونة وإصالح التعليم وغريها. وقد عملت مختلف الحكومات، 
هذه  بتنفيذ  التعجيل  عىل  الثورة،  بعد  السلطة  عىل  تعاقبت  التي 
اإلصالحات لضامن الحصول عىل املوارد املالية الرضورية التي تحتاجها 

الداخلية  املوارد  تراجع  ظل  يف  البالد 
مثال عىل  وأحسن  النمو.  تباطؤ  بسبب 
ذلك ما حصل مع مرشوع قانون الرشاكة 
وقع  الذي  والخاص  العام  القطاعني  بني 
متريره يف ديسمرب 2015 أو كذلك الشأن 
بالنسبة ملجلة االستثامر الجديدة ويفرس 
هذا اإلرصار عىل تلبية رشوط املؤسسات 
يف  الحكومات  هذه  بانخراط  املالية 
ومتسكها  املتوحشة  العوملة  مسارات 
الحفاظ  إىل  الرامية  التقليدية  بالحلول 
عىل التوازنات املالية اآلنية عىل حساب 
التوازنات االقتصادية الحقيقية الرضورية 
الوطني،  لالقتصاد  املايل  التوازن  إلعادة 
هذا  يخلفه  أن  ميكن  ملا  اعتبار  دون 
التوجه من تداعيات خطرية عىل مجمل 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية للفئات 

الضعيفة واملتوسط

2. ما هي السياسات التي أنتهجتها الدولة 
التونسية طيلة عقود دولة االستقالل والتي 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  أنتجت 
من  كثيرة  فئات  تعيشها  التي  الهشة 

التونسيين؟

تحقيق  يف  االستقالل  منذ  املعتمدة  التنمية  سياسة  أخفقت  لقد 
العدالة االجتامعية ماّم أدى اىل نقض العقد االجتامعي بني الدولة 
واملواطنني وقد كرّس املنوال التنموي املعتمد منذ االستقالل، وخاصة 
والفوارق  التفاوت  من  مزيدا  الهيكيل  االصالح  برنامج  اعتامد  مع 
وعدم املساواة بني الفئات وبني الجهات. وهي نتيجة العتامد التوجه 
العوملة  التوحش، خاصة مع ظهور  بلغ حد  الذي  الليربايل لالقتصاد 
املحلية  القضايا  ملعالجة  الجاهزة  النيوليربالية  الوصفات  وتطبيق 
ماّم أدى إىل توسيع الهوة التنموية وتفاقمها بني الجهات الساحلية 

والجهات الداخلية للبالد.  
مع املالحظ أن هذا االختالل التنموي كان أيضا نتيجة حتمية ملركزية 
ترابية،  حوكمة  ولغياب  للبالد،  والسياسية  االقتصادية  القرارات 
كانت  التي  الجهوية  واالقتصادية  السياسية  النخب  مع  وبالتواطؤ 
لتعيد  وضآلتها  ضعفها  عىل  السياسات  هذه  نتائج  من  »تتمعش« 

استثامرها خارج هذه الجهات. 
يف  اعتمد  الذي  التنموي  املنوال  أن  القول  ميكننا  املحصلة،  يف 
الرئييس  السبب  االن مل يكن فقط  االستقالل وإىل غاية  تونس منذ 
كان  بل  االجتامعية،  الفوارق  واتساع  الجهوي  التفاوت  تعميق  يف 
السبب االسايس يف تنامي ظاهرة البطالة وتفشيها خاصة لدى حاميل 
الشهادات العليا، باإلضافة اىل تنامي ظاهرة التشغيل الهش. كام أن 
ظاهرة  تفاقم  ويف  العمومية  الخدمات  تدىن  يف  ساهم  املنوال  هذا 

االقتصاد املوازي، هذا فضال عن تدهور االوضاع البيئية. 

3. ما هي السياسات االيجابية التي اتخذها 
العدالة  تحقيق  أجل  من  التونسية  الدولة 

االجتماعية؟
مل تكن العدالة االجتامعية غاية بحد ذاتها يف مرحلة بناء الدولة فمن 
املؤكد أنه خالل الحقبات املاضية تم رصد استثامرات عمومية هامة 
الكربى  السدود  للبالد عىل غرار  الداخلية  بالجهات  إلنجاز مشاريع 
بثامرها  تنتفع  ال  غالبها  يف  املشاريع  هذه  أن  ااّل  الغريب،  بالشامل 
جهات  عىل  بالنفع  تعود  مردوديتها  أن  باعتبار  الداخلية  الجهات 

ومناطق أخرى من البالد.
سياسة  االستقالل  بعد  األوىل  املرحلة  هذه  خالل  تونس  تبنت 
إنشاء  طريق  عن  الدولة  قبل  من  واملوجه  اإلرادي  العام  التصنيع 
أقطاٍب صناعية يف معظم الجهات، ويف الوقت نفسه اعتمدت تدابري 
لتشجيع ودعم القطاع الخاص من خالل تقديم اإلعانات واملساعدة 
الرضيبية. و بناء عالقة متينة وجدلية بني املجال والسكان عرب القيام 
الطبيعية  املجاالت:  كل  دقيق ملعطيات كل جهة يف  بحرٍص وضبٍط 
إطار  يف  الجهات  بني  »التوازن  تحقيق  قصد  والبرشية  واالقتصادية 
ترشيك  عىل  الدولة  حرصت  كام  ومتوازنة«.  متناغمة  تنمية  إنجاز 
وجهوية  محلية  لجان  بعث  عرب  التخطيط  عمليات  يف  الجهات 
اإلداري  الرتايب  التقسيم  بني  التناغم  رضورَة  تأكيِد  و  للتخطيط 

والتقسيم االقتصادي وبعث مناطق تنمية.
صناعي  نسيج  بناء  عىل  التنمية  منوال  قام  املرحلة  هذه  خالل 
السوق  اىل  وموجه  الخارجية  املنافسة  من  اقتصادي وطني محمي 

الداخلية باألساس يف إطار تعويض الواردات بصناعات وطنية.
من  الحد  أن  العمومية  السلطات  لدى  السائد  االعتقاد  كان  لقد 
التاليتني: إنشاء  االختالالت بني الجهات يتمثل يف مبارشة الوسيلتني 
الهياكل  وإصالح  االستثامر(  دفع  عام  )بشكل  الصناعية  األقطاب 

الزراعية.
إصالح  املختلفة  التدابري  هذه  لتنفيذ  املرصودة  األهداف  وكانت   
البطالة  عىل  القضاء  بغية  االستقالل  عند  القامئة  اإلنتاجية  الهياكل 
الشامل  التقييم  النظر عن  االستعامرية. وبغض  الفرتة  املوروثة من 
ملختلف السياسات االقتصادية املتبعة خالل هذه املرحلة، فإنه ميكن 
خلق  حيث  من  األقل،  عىل  أخفقت  فد  السياسات  تلك  أن  اعتبار 
فرص الشغل والحد من البطالة وتحقيق العدالة بني الفئات والجهات 
عىل الرغم من الجهود االستثامرية املبذولة. وعموما، واىل حّد اآلن 
فإن منوال التنمية الحايل القائم عىل املنطق السلعي ومنطق الربح 
العاجل واالعتامد عىل القطاع الخاص للنهوض بالتنمية وبالجهات، 
قد قاد إىل نتائج كانت كسابقاتها مخيبة لآلمال كام تؤكد عىل ذلك 
االنتفاضة االجتامعية السلميّة التي عرفها الحوض املنجمي يف أوائل 

2008 وانتفاضة 2010 وما تالها من ِحركاٍت اجتامعية تتواصل حتى 
اليوم. 

فاقترصت السياسات عىل التخفيف من حدة الفوارق عرب توظيف 
واعتامد  الداخلية  بالجهات  العمومية  االستثامرات  من  نسبة  أكرب 
برامج خصوصية لفائدتها، دون التوصل إىل بناء نسيج اقتصادي قادر 
عىل تحقيق حركية تنموية من شأنها النهوض بهذه الجهات بصفة 

مستدامة وتحقيق العدالة االجتامعية.

4. ما هي التصورات التي يقترحها المنتدى 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونسي 
لمعالجة المشاكل االقتصادية واالجتماعية؟

يف املدى القصري يجب الحد من العجز التجاري عرب إجراءات استثنائية 
تخص الواردات، وتثبيت سعر الدينار لتقليص املامرسات االحتكارية، 
التجارة  مقاومة  و  الصادرات  تنافسية  ومن  اإلنتاجية  من  والرفع 
ديبلوماسية  واعتامد  الجبايئ،  والتهرب  األموال  وتهريب  املوازية 
نشيطة إللغاء بعض الديون وتحويل البعض اآلخر لتمويل مشاريع 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  يقرتح  وعموما  تنموية 

االقتصادية  السياسات  مراجعة  رضورة  واالجتامعية 
عىل  تعاقبت  التي  الحكومات  بها  تتمسك  التي 

يف  إال  تتنزل  ال  والتي  الثورة   بعد  السلطة 
إطار ترضية املؤسسات املالية الدولية عىل 

الوطنية   املالية  االستقاللية  حساب 
استقاللية  عىل  الحفاظ  اجل  من 
باإلصالحات  يتعلق  فيام  القرار 
ينص  ما  مع  ملالءمتها  الترشيعية 
الدولية  واالتفاقيات  الدستور  عليها 
ورغبات  إلمالءات  استجابة  وليس 
يدعو  كام  الدولية  املالية  الدوائر 

التعويل  من  الحد  عىل  للعمل 
الذي  الخارجي  التداين  عىل 

مسبوقة  غري  مستويات  إىل  وصل 
يقرتحها  التي  البدائل  ودراسة 

والتخيل  التداين.  من  للحد  الخرباء 
عن سياسة البحث عن التوازنات املالية 
العاجلة وتبني سياسات تهدف لتحقيق 

التوازنات االقتصادية الحقيقية عرب القيام 
بإصالحات يف إطار التأسيس ملنوال تنموي 

الوطنية  البالد  مصالح  مع  يتامىش  جديد 
ويستجيب ملطالب املجتمع يف تحقيق الرقي 

االجتامعية.  والعدالة  والتقدم 
بني  التنسيق  عىل  والعمل 

النقدية  السياسة 
امليزانية  وسياسة 

مية  لعمو ا
ي  د لتفا

ت  سا النعكا ا
لسلبية  ا

ة  د ملتعد ا
عىل 

املالية 

الدولية  املالية  املؤسسات  إمالءات  عن  أساسا  والناتجة  العمومية 
والعمل عىل تعبئة املوارد املالية الداخلية عرب مقاومة الفساد املايل 
والتهرب الرضيبي وإدماج االقتصاد غري املنظم والعمل عىل التدقيق 
يف التداين العمومي لتحديد الديون الكريهة وفتح حوار جدي حول 

قضية التداين مع مختلف األطراف الوطنية.

5. ما هي مقترحاتكم للمهام التي يمكن أن 
تضطلع بها القوى االقتصادية واالجتماعية 
االقتصادية  السياسات  تغيير  أجل  من 

واالجتماعية وفرض سياسات أكثر عدال؟
الدفع  واالجتامعية  االقتصادية  القوى  عىل 
باتجاه مراجعة مجلة االستثامرات و 
قطاعية  سياسات  اعتامد 
تعاقدية  عالقات  وبناء 
الخاص  القطاع  بني 
مع  العام  والقطاع 
التزامات  تحديد 
واألهداف  األطراف 
مع  االنتفاع  ومدة 
والتقييم  املتابعة 
سبة  ملحا ا و
الدعم  وتوفري 
ة  ر د للمبا
نية  نو لقا ا
العام  لالتحاد 
للشغل  التونيس 
االقتصاد  لتطوير 
عي  جتام ال ا
مني  لتضا ا
تشجيع  و

عبد الرحمان الهذيلي رئبيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية لـ«الجريدة المدنية«

العدالة  تحقيق  يف  االستقالل  منذ  املعتمدة  التنمية  سياسة  أخفقت  لقد 
االجتماعية ممّا أدى اىل نقض العقد االجتماعي بني الدولة واملواطنني

الجمعيات  أهّم  أحد  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  يعترب 
وتقارير  دراسات  من  تُنتجُه  مبا  األخرية  السنوات  خالل  متيزت  التي  التونسية 
كانت أداة للمتابعني واالعالميني لفهم األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف البالد. 
ونّفذ املنتدى عرشات املشاريع يف كل الجهات مكّنت من تنمية قدرات النشطاء 

ومتكينهم من اآلليات القانونية والعلمية لتطوير نضاالتهم.
العالمات  احدى  االجتامعية  للحركات  الوطنية  التنسيقية  ببعث  مبادرته  وتعترب 
التحركات وتأطريُها وأصبحت قوة  تنظيم  فتّم  ايجايّب،  أثر  لها  التي كانت  البارزة 

اقرتاح ولديها مفاوضني متمكنني من امللفات التي يناضلون ألجلها.
والذي  املنتدى،  رئيس  الهذييل  الرحامن  عبد  األستاذ  املدنية«  »الجريدة  التقت 
التونيس  العام  االتحاد  صلب  ناضل  حيث  تونس  يف  هاّمة  وطنّية  شخصية  يُعترب 
املديرة  الهيئة  يف  عضوا  وكان  هياكله،  صلب  وطنية  مسؤوليات  وتحّمل  للشغل 
للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، كام أنه من أبرز الشخصيات الوطنية 
التي ساهمت يف تأسيس املنتدى االجتامعي التونيس واملنتدى االجتامعي املغاريب 

وترأس لجنة دعم حراك الحوض املنجمي سنة 0820.
*السياسات االقتصادية التي تتمسك بها الحكومات التي تعاقبت عىل السلطة بعد 
االستقاللية  الدولية عىل حساب  املالية  املؤسسات  ترضية  إطار  تتنزل يف  الثورة  

املالية الوطنية 

* يجب العمل 
على إعادة 
النظر في 
العالقات 

مع االتحاد 
األوروبي في 
اتجاه تكريس 

اإلرادة الوطنية 

* رفع نسق التضامن المغاربي 
واعتماد المناطق الحدودية لبناء 

مشاريع مشتركة و تنظيم 
المبادالت التجارية العابرة للحد
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املنظومة  إصالح  و  منظم  قطاع  إىل  التحول  غرياملنظم عىل  القطاع 
تحقيق   قصد  الرثوة  توزيع  إعادة  سياسة  اعتامد  اتجاه  يف  الجبائية 
العدالة  االجتامعية  ومقاومة  الفوارق  الجهوية  وتحسني  جودة 
الخدمات االجتامعية والدفع باتجاه إصالح منظومة متويل االقتصاد 
بالرفع من مساهامتها يف بناء منوال تنموي بديل ذلك أن مساهمة 
واالستثامرات   الداخلية  املالية  والسوق  التونيس  البنيك  القطاع 
االقتصاديات  يف   املسجلة   املستويات   دون   بقيت   الخارجية  
مستويات  من  للرفع  معترب  هامش  وجود  عىل  يدل  مام  الصاعدة 
مصادر  استعامل  حسن  رشط  عىل  والخارجي  الداخيل  التمويل 
يف  واملساهمة  املنتجة  األنشطة  يف  توظيفه  عىل  والعمل  التمويل 
التعليم   منظومة  إصالح  االقتصادي.  النسيج  وتنويع  وتكثيف  متتني 
والتكوين  املهني  يف  اتجاه  تحسني  مردوديتها وجودتها وتشغيليتها 
القطاعية  السياسات  وبني  بينها  وتكاملية  جدلية  عالقات  وخلق 
املشار إليها سابقا. وتشجيع السلطة املحلية عىل أساس الالمر كزية 
بلورة  مجال  يف  الفئات  لكل  واسع  ترشيك  وضامن  والالمحورية 
البديل التنموي املنشود والضامن لتعبئة كل الطاقات وإرجاع الثقة 
يف املؤسسات واملساهمة يف الرفع من أداء املصالح اإلدارية والتضييق 

عىل التجارة املوازية والتهريب وتحسني مناخ األعامل بصفة عامة. 
يف  النظر  إعادة  عىل  العمل  يجب  الدولية  العالقات  مجال  يف  اما 
العالقات مع االتحاد األورويب يف اتجاه أكرث تكريس لإلرادة الوطنية 
املعروضة  واملشاريع  املقرتحات  مع  التعامل  يف  استقاللية  وأكرث 
املناطق  واعتامد  املغاريب  التضامن  نسق  ورفع  من جهة  من طرفه 

الحدودية لبناء مشاريع مشرتكة و تنظيم املبادالت التجارية.

الحالي يمكن  الحكم  أن نظام  6. هل تعتقد 
المجال  في  السياسات  لتغير  عائقا  يمثل  أن 

االقتصادي واالجتماعي؟
مركز  يكون  أن  إىل  يحن  التونسيني  لعموم  السياسيى  الفكر  مازال 
السياسيني يرجعون فشلهم  ان عديد  القرار هو مركز واحد إضافة 
لشكل الحكم. نحن نظريا إزاء نظام حكم مثايل تبقى اإلشكالية يف 
التطبيق. ذلك ان الطبقة السياسية الحاكمة مل تعط األولوية للملف 
االقتصادي الذي كان السبب الرئييس لالنتفاضات الشعبية الحاصلة 
واكتفت اىل حد اآلن باالهتامم باالنتقال الدميقراطي عىل املستوى 
بانتخابات  والقيام   2014 لسنة  جديد  دستور  اصدار  عرب  السيايس 
والتنظّم.  التعبري  حرية  وتدعيم  دميقراطية  ورئاسية  ترشيعية 
باحتداد  ومتميز  قار  غري  السيايس  الوضع  بقي  املجهود  ورغم هذا 
الرصاعات داخل السلطة التنفيذية وعدم استقرار التكتالت الربملانية 
وتنامي السياحة السياسية داخل السلطة الترشيعية )مجلس نواب 
الشعب( وبني األحزاب وعدم قدرة السلطة القضائية عىل التخلص 
وعدم  اخرى  وظهور  أحزاب  وتفكك  التنفيذية  السلطة  هيمنة  من 
استقرار التحالفات الحزبية وتشتت أحزاب املعارضة التقدمية وأخريا 
محاوالت الرتاجع عن بعض املكاسب يف مجال الحريات ... اذا متى 
توفرت اإلرادة السياسية يف التغيري االقتصادي واالجتامعي سيتحقق 

ذلك برصف النظر عن املوقف من شكل نظام الحكم حاليا.

المحلي،  الحكم  يغير  أن  الممكن  من  هل   .7
الحالية  األوضاع  من  مؤسساته،  ارساء  بعد 
ويمكن التونسيات والتونسيين من حقوقهم؟

عرب  ميّر  أن  من  بّد  ال  الجهات  لتنمية  املنشود  التنموي  البديل  ان 
املحيل  الحكم  وتفعيل  ثرواته  وتثمني  الرتايب  الفضاء  اندماج  تعزيز 
دفع  اجل  من  الدستور  من  السابع  الباب  وغايات  يتناسب  مبا 
للتنمية والتشغيل واالستثامر نحو المركزية حديثة وعرصية  جديد 
يف  املفروضة  املركزية  مع  يقطع  ولنظام  الفعلية  للمشاركة  تؤسس 
إرساء مسار  استكامل  بالصرب حتى  يتحىل  ان  الجميع  السابق. عىل 
والقرارات  والقوانني  األوامر  يتطلّب كام هائالً من  الذي  الالمركزية 
املحلية ودستور جانفي 2014  الجامعات  ما جاء يف مجلة  لتفعيل 
هذا إىل جانب رضورة مراجعة وتنقيح جميع القوانني الجاري العمل 
ت واملراجع ذات العالقة باملُحاسبة  بها اآلن، وإعادة النظر يف املجالاَّ
االمل  وغريها.  العمرانية  التهيئة  وأمثلة  املحلّية  والجباية  العمومية 
قائم يف ان يحقق الحكم املحيل النقلة املرجّوة رغم التعرثات التي 

رافقت انطالقته إذا توفّرت جهود جميع املتدخلني مع املحافظة عىل 
وحدة الدولة ومتاسكها.

االنتخابات  نتائج  في  قراءة  للمنتدى  هل   .8
األخيرة من منظور رسالة الجمعية وأهدافها؟

تفكيك  مسار  يف  فعلية  خطوات  التونسية  الثورة  قطعت  لقد 
واملجتمع  الدميقراطية  الجمهورية  مؤسسات  وبناء  التسلطية 
التعددي فدستور 27 جانفي 2014 وتتايل املواعيد االنتخابية 2011 
التعرّثات محطاّت ناجحة يف  ثم 2014 وو2018 و2019 تعّد برغم 
إليه األوضاع يف  التونيس مقارنة مبا آلت  التحول الدميقراطي  مسار 
عدة بلدان عربية مجاورة. وهي محطات مل تكن لتتحقق دون الدور 
حمت  التي  والوطنية  الدميقراطية  والقوى  املدين  للمجتمع  البارز 

التجربة الدميقراطية
يف مقابل ذلك تدفع كل املؤرشات االقتصادية اىل القلق وتؤكد فشل 
واجتامعي  اقتصادي  انتقال  خطة  وضع  عىل  الحكومية  السياسات 
تضع حدا ملزيد تدهور األوضاع ومتكن من االستجابة ملطالب التنمية 
والعدالة االجتامعية امللّحة التي تستمر يف رفعها والنضال من أجلها 

عدة فئات ورشائح اجتامعية وسبق ان قلنا يف ترصيح خالل جوان 
املشهد  كاريكاتورية  إزاء  والالمباالة  اإلحباط  حجم  إن   «   2019
للشعبوية  الربوز  فرصة  ويعطي  القطيعة  هذه  سيعمق  السيايس 
وللخيارات املعادية للفئات املحرومة. إن االنتخابات وحدها وخاصة 
يف شكلها الحايل لن تغري الكثري من واقع التونسيات والتونسيني إذا مل 
يواكبها مجتمع مدين قوي وحركات احتجاجية واجتامعية ذات تعبئة 
ميدانية قوية واعالم مستقل وقضاء عادل ونزيه وهيئات دستورية 
حيوية.« ان املشهد السيايس الحايل يؤكد ما ذهبنا اليه ورغم محاولة 
واملنتدى  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  غرار  عىل  املنظامت  عديد 
بالنقاش والرصاع  االرتقاء  االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  التونيس 
االنتخايب اىل رصاع برامج وأفكار عرب األسئلة التي وجهها االتحاد او 
املنتدى لكن لألسف مل تلق تفاعال لغياب الرؤية لدى اغلب القوى 
مل  ان  مسائلة  تتطلب  واضحة  تعهدات  من  أيضا  وهربا  السياسية 
تتحقق. ال يخفي املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
خشيته من املرحلة القادمة يف ظل غياب مشاريع حقيقية لإلنقاذ 
وانتظارات  تأجيال  تحتمل  ال  ملحة  اجتامعية  استحقاقات  ظل  ويف 
يف  منفذا  اإلحباط  لها  سيجد  التونيس  الشعب  من  عديدة  لفئات 
القريب مبا يجعلنا امام مواجهة اجتامعية جديدة تتغري فيها مواقع 
املعادين للمطالب االجتامعية وادواتهم وتتجدد فيها مطالب الكرامة 
والتشغيل والتنمية والعدالة االجتامعية. يجب التأكيد عىل خطورة 
التوازنات  وتدهور  النمو  ضعف  يف  فقط  تتمثل  ال  التي  املرحلة 
الكلية وتوتر األوضاع االجتامعية، بل بالخصوص يف االندثار املفجع 
واملخيف لكل مقومات التنمية نتيجة ارتفاع نسق هجرة الكفاءات 
من مختلف األصناف وارتفاع نسق تهريب األموال والتدهور املريع 

ملردود املؤسسات وارتفاع العجز الطاقي والعجز املايئ

في  الجديدة  للسنة  برنامجكم  هو  ما   .9
جانبها  من  الحالية  لألوضاع  تقييمكم  ظّل 

السياسي واالجتماعي؟
حدد املؤمتر األخري للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
املنعقد يف فيفري 2019 اهداف املرحلة املقبلة التي سيعمل عليها 
وكلفتها  الحكومية  السياسات  نقد  مجال  يف  دوره  تثبيت  واهمها 
مجاالت  تشخيص  و  الرصد  عمل  خالل  من  ذلك  و  االجتامعية 
أسبابه  و  الفشل  ذلك  الحكومية وكشف خلفيات  السياسات  فشل 
أو  االقتصادية  للخيارات  ليربالية  النيو  بالخلفيات  تعلقت  سواء 
والتظاهرات  اللقاءات  كل  عرب  الشفافية  وغياب  عامة  بالحوكمة 
حلول  تقديم  و  بدائل  بلورة  و  ينرشها  التي  والدراسات  والتقارير 
من أجل سياسات اقتصادية وتنموية واجتامعية بديلة وعرض حزمة 
اإلجراءات العاجلة يف مجال الجباية و الّسياسات القطاعية و الحلول 
التنموية املقرتحة وطنيا و محليا  عرب حملة منارصة ملرشوعه حول 
املنوال التنموي البديل إضافة بناء الشبكات والتحالفات مع الفاعلني 
و منظامت املجتمع املدين  وتعزيز تحالفه مع االتحاد العام التونيس 
دور حمالت  من  يعزز  البدائل مام  و  األهداف  للشغل حول هذه 
للمحتجني  و  واملحرومة  املهمشة  للفئات  ويوفّر  والتعبئة  املنارصة 
اجتامعي  تغيري  قوة  البدائل  تفاوض و ضغط ومينح هذه  مشاريع 

وسيايس مؤثرة و يقوي فرص دميقراطية تشاركية فعلية.
احرتام  عىل  القامئة  القيمية  وخلفيته  وصدقيته  املنتدى  موقع  إن 
الفساد  ومقاومة  االجتامعية  والعدالة  والدميقراطية  الحريات 
جانب  اىل  يلعب  أن  اىل  تدعوه  ليربالية  النيو  التوجهات  ومناهضة 
الدميقراطية  املدنية  السياسية  والقوى  املستقلة  الوطنية  املنظامت 
النضاالت  ومتفصل  تشبيك  يف  واضحا  دورا  الشبابية  والحركات 
دفاعا عن الخط الحقيقي للثورة ومطالبها. وانحيازا ألوسع الفئات 
االجتامعية املطالبة بالحرية والكرامة والحرية ومقاومة املحسوبية 

والفساد 
فاالسرتاتيجية املمكنة للمنتدى اليوم ولكل منظامت املجتمع املدين 
كل  بني  الربط  هي  االحتجاجية  والحركات  والتقدمية  الدميقراطية 
استفادة ممكنة من الدميقراطية من جهة وتعزيز كل طاقات املقاومة 
القامئة يف املجتمع حتى يتسنى بناء الجسور بني كل فضاءات التغيري 
والعدالة  الكرامة  تحقيق  حتى  املمكنة  والدميقراطي  االجتامعي 

االجتامعية وصون الحقوق والحريات. 

*ان البديل التنموي المنشود 
لتنمية الجهات ال بدّ من 
أن يمرّ عبر تعزيز اندماج 
الفضاء الترابي وتثمين 
ثرواته وتفعيل الحكم 

المحلي بما يتناسب وغايات 
الباب السابع من الدستور 

من اجل دفع جديد للتنمية 
والتشغيل واالستثمار نحو 
المركزية حديثة وعصرية 
تؤسس للمشاركة الفعلية 

ولنظام يقطع مع المركزية 
المفروضة في السابق

يعترب قطاع االعالم يف تونس 
التونيس  للمجتمع  مرآة 
عموما، ليس فقط ألنه ينقل 
ومعاناتهم  التونسيني  واقع 
واخبارهم واخبار السياسيني 
تركيبة  ألن  بل  البالد،  يف 
تشبه  الصحافة  يف  العاملني 
التونيس حد  املجتمع  تركيبة 
التطابق. ستجد من الصحفيني من يتقاىض أجورا خيالية ومن 
يتقاىض أجرا يكاد يتجاوز األجر األدىن املضمون كام ستجد 
العاطلني وحتى الصحفيني الذين يعملون بشكل عريض، ومن 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تضمني  فكرة  جاءت  هنا 
للصحفيني يف نصوص ترشيعية واتفاقيات تبني عالقة جديدة 

بني الصحفيني ومشغليهم يف القطاعني العام والخاص.
إن طرح قضية حقوق الصحفيني االقتصادية واالجتامعية يف 
هذا السياق هو أمر جد رضوري، ليس فقط لالرتقاء بأوضاع 
العاملني يف قطاع الصحافة بل لضامن منتوج اعالمي يحرتم 
الجمهور ويخدم مصلحة البالد ويدافع عن قيم الجمهورية 
والحداثة والتقدم. لذلك ال ميكن الحديث عن اصالح لإلعالم 

دون أن يكون مسبوقا بالدفاع عن حقوق العاملني فيه.
وحصول  العدالة  تحقيق  أمام  عقبة  أكرب  إن  القول  وميكن 
الصحفيني عىل حقوقهم االقتصادية واالجتامعية هي تجاوز 
أرباب  من  كبريا  عددا  أن  ذلك  املشغلني،  قبل  من  القانون 
العمل يشغلون صحفيني ومصورين يف وضعيات هشة دون 
ما  أقل  وبأجور  الحيط«  »تحت  يسمى  ما  أو  عمل  عقود 
القانون مينع  أنها أجور بخسة رغم أن  ميكن أن يقال عنها 
ذلك. وطبعا عدم تطبيق القانون عىل أرباب العمل ويف بقية 
املجاالت أيضا هو من أكرب معضالت تونس التي متنع تقدمها 

وتحقيق العدالة فيها.
الصحفيني  االجراء ومنهم  تراقب وضعية  التي  الحكومة  إن 
دون أي تحرك يذكر تعترب رشيكة يف جرمية انتهاك حقوقهم 
الوسائل  كل  متتلك  أنها  رغم  واالجتامعية،  االقتصادية 
العقوبات  وتسليط  الشغل  تفقدية  مثل  لذلك  الرضورية 
لكن  الصحفيني.  القانون يف تشغيل  الذين ال يحرتمون  عىل 
الحكومات الضعيفة والتي ال متلك اإلرادة السياسية الحقيقية 
مل تتمكن من ضامن حقوق مواطنيها بل إنها متواطئة مع 

املشغلني يف كثري من األحيان عن قصد أو عن غري قصد، إن 
ويف  الصحافة  يف  للعاملني  االقتصادية  الحقوق  احرتام  عدم 
الذي  العقاب  من  اإلفالت  أوجه  أحد  هو  القطاعات  بقية 

أصبح سيد املوقف يف تونس.
وبناء عىل ما سبق يجب االتفاق عىل األقل أن العدو االول 
لإلعالم وللصحفيني هو املشغل الذي ال يحرتم حقوق العاملني 
االعالم  يف  فاملستثمر  الرتف،  رضوب  من  رضبا  ويعتربها 
ويتحصل  االشهار  من  الطائلة  األرباح  سيجني  أنه  يعتقد 
يستمدها  التي  املعنوية  قوته  له  توفرها  »حصانة«  عىل 
التي ستمكنه من  العامة  من مؤسسته اإلعالمية والعالقات 
القرار السيايس، كل ذلك دون أن يكلف  التأثري يف كواليس 
نفسه منح حقوق العاملني يف مؤسساته. فعديد املؤسسات 
اإلعالمية الكبرية يف تونس الزالت تتعامل مبنطق »السخرة« 
مع العاملني فيها وتجد تشجيعا من الدولة التي ال تحاسبهم 

عىل انتهاك القانون وعدم منح الناس حقوقهم.
بداية حل هذا املشكل تكمن يف تضامن كبري بني الصحفيني 
الدولة  تجرب  التي  القوية  والتحركات  النقابية  هياكلهم 
باإلضافة  املشغلني،  عىل  رقابة  وتنفيذ  القانون  تطبيق  عىل 

حقوق  ومنح  القانون  تطبيق  عىل  العمل  ارباب  اجبار  إىل 
الصحفيني االقتصادية واالجتامعية دون مامطلة. كام يجب 
عىل املهنيني بناء اتفاقيات قطاعية تتضمن مختلف الحقوق 
الصحفي  له  يخضع  جامعا  دستورا  متثل  والتي  والواجبات 

واملشغل.
االعالم  قطاع  لشؤون  املتابع  إليها  ينتهي  التي  الخالصة  إن 
من  لفرتة  سيبقى  االعالم  أن  هي  تشاؤم،  دون  تونس،  يف 
السياسية  واألحزاب  املايل  النفوذ  مراكز  لدى  رهينة  الزمن 
والحكومات رغم أن السواد األعظم من الصحفيني يلتزمون 
امللفات.  كل  مع  التعاطي  يف  عالية  وموضوعية  بحرفية 
دميقراطيا  اعالما  تبني  أن  ميكن  ال  أنه  ذلك  يف  والسبب 
واخرتاقه  عليه  للسيطرة  الجميع  سعي  ظل  يف  ومتعددا 
الداخل، كام ال ميكن أن تضمن حرية ونزاهة دون أن  من 
يكون للصحفيني مكانة اجتامعية ووضع مادي يحصنه من 
إن  هذا  يف  كبري  دور  واملهنية  النقابية  وللهياكل  االغراءات. 
اقتصاديا  مهنيا  بالصحفيني  النهوض  تحدي  وضعت  هي 

واجتامعيا عىل سلم اولوياتها.

انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيين

فشل الحكومات املتعاقبة وافالت ارباب العمل من العقاب

بقلم: محمد ياسين الجالصي 



الخميس  24 أكتوبر  2019 -  العدد 16الخميس  24 أكتوبر  2019 -  العدد 16

الجريدة المدنيةالجريدة المدنية
 ∑

1213

خالد املاجري
دكتور واستاذ جامعي يف القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس

 يدرس مادة حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين  

» ماذا يقول القانون«
ماذا نقصد بعبارة الحقوق االقتصادية واالجتماعية ؟ 

تصّنف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية كحقوق الجيل الثاين لإلنسان.
حقوق اإلنسان األوىل التّي تّم تكريسها يف نصوص قانونية، هي الحقوق املدنية والسياسية )الحّق 
إطار  التّنظم يف  وحّق  الجسدية  السالمة  والحّق يف  واملعتقد  والتّعبري  التفكري  الحياة وحريّة  يف 

جمعيات وأحزاب، الحّق االنتخايب...(. 
هذا  ويتميز  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  صنف  برز  الحقة،  تاريخية  مرحلة  يف 
الصنف من الحقوق بأن أول آثاره هو ترتيب دين عىل الدولة تجاه هذه الحقوق، إذ ال ميكن 
الحقوق  أي  الحقوق-الحريات  عكس  عىل  وذلك  مادية،  بأعامل  الدولة  قامت  إذا  إال  تحقيقها 
املدنية والسياسية التي يبدأ ضامنها عرب اكتفاء الدولة بعدم التدخل فيها. وميكن الحديث عن 
ثالثة محاور كربى تضم الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وهي محور التعليم ومحور 

العمل ومحور الصحة.
عىل ماذا ينص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يف هذا املجال ؟ 

ميثل دستور 2014 يف هذا املجال نقلة نوعية باملقارنة مع دستور 1959َ حيث نص يف بابه الثاين 
االقتصادية  الحقوق  أغلب  تضمن  فصوال  وتضّمن  والحريات  للحقوق  مكتملة  شبه  الئحة  عىل 

واالجتامعية والثقافية. 
 فقد نص يف الفصل 21  عىل الحق يف العيش الالئق، وهو حق ذو صبغة عامة يتجسد أساسا 
عرب الحق يف التغذية والحق يف السكن الالئق.  كام نص الدستور عىل الحق يف الصحة  والحق يف 
التغطية االجتامعية يف فصله 38، والحق يف التعليم يف الفصل 39، والحق يف العمل يف الفصل 40، 

والحق النقايب يف الفصل 36. 

التنفيذي(،  )الجهاز  أو واجباتها  الحكومة  حسنا فيما تتمثل وظيفة 
واالحتياجات  الحقوق  هذه  ترسيخ  في  الدولة  أجهزة  وبقية 

االقتصادية واالجتماعية،  وفي تحقيقها بالخصوص؟  
يرى البعض من معاريض التنصيص عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف وثيقة الّدستور أّن مثل 
هذه التنصيصات الدستورية ال تزيد عن كونها مجرّد إعالن للنوايا وهي يف أفضل الحاالت جملة 
من التوجيهات التّي ميكن أن تستنري بها الّسلط العمومية عند رسمها للسياسات العاّمة يف املجال 

االقتصادي  واالجتامعي ولكنها تفتقر للقيمة اإللزامية.
 لكن هذا التصور مغلوط متاما، وهو ما يربزه قابلية هذه الحقوق للتقايض يف كل دول العامل ويف 
تونس كذلك، والتطور الذي عرفته هذه االمكانية يف حامية هذا النوع من الحقوق عرب اللجوء إىل 

القضاء، خاصة عرب فقه قضاء املحكمة اإلدارية الذي يضيق املجال هنا عن استعراضه. 
للحقوق  بالنسبة  خاّص  بشكل  للحقوق،  الفعيل  التكريس  يف  املتمثّل  الدولة،  واجب  ويتجىّل 
ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية فعىل الدولة اتّخاذ تدابري إيجابية ورسم وتنفيذ السياسات 
الكفيلة بضامن هذه الحقوق. ورغم أّن تجسيم الحقوق االقتصادية واالجتامعية ال يرتبط فحسب 
بتّوفر اإلرادة السياسية بل كذلك باإلمكانيات املادية ومقدرات الّدولة، فإّن الدولة محمولة عىل 
ضامن العنارص األساسية لكّل حّق من هذه الحقوق ثّم العمل بشكل تدريجّي عىل تجسيمه يف 

مختلف جوانبه. 
االلتزامات  الثانية  ماّدته  يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  العهد  يّوضح 
تتّخذ، مبفردها وعن  بأن  العهد  كّل دولة طرف يف هذا  تتعّهد  األطراف:«  الّدول  املحمولة عىل 
طريق املساعدة والتعاون الّدوليني وال سيّام عىل الصعيدين االقتصادي والتقني وبأقىص ما تسمح 
به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضامن التّمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها 

يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك جميع الّسبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية«.
وبالتايل ورغم أننا غالبا ما نتحدث عن مجرد التزام ببذل عناية من قبل الدولة بخصوص هذه 
الحقوق، فإن ذلك ال يعني أن الدولة ميكن أن تتنصل من مسؤوليتها تجاهها، بل هي مطالبة 
بذل  )ويف هذا وذاك ال حديث عن  األساسية  وثانيا: بضامن عنارصه  الحق،  تعطيل  بعدم  أوال: 
عناية يف إطار املوارد املتاحة(، وثالثا: فإن الدولة مطالبة بضامن التمتع الفعيل التدريجي بكامل 
عنارص الحق )وهذا هو مجال الحديث عن بذل العناية واملوارد املتاحة(. وميكن أن نضيف إىل 
هذه االلتزامات الثالثة التزاما رابعا: حيث أن »املوارد املتاحة« ال تقترص عىل املوارد الوطنية بل 
تنشئ هذه العبارة التزاما عىل الدولة بإيجاد املوارد سواء مبفردها أوعن طريق املساعدة والتعاون 

الدوليني.

رافع الطبيب 
للبحث  الوطني  باملركز  بجامعة منوبة، وباحث  الدولية   والعالقات  الجيو-سياسة  أستاذ  يف علوم 

العلمي بفرنسا
واملجال  القبيلة  الرمل،  كتائب    -)2017  ( ليبيا  يف  الفوىض  اصول  يف  الله«  »ناقة   : كتاباته  من 
العريب وازمات  الجيوسيايس للمغرب  - املحيط  الليبي  )2018(  )الجنوب   - وامليليشيات يف فزان  

الساحل والصحراء ) 2019(

»ماذا قدمت الحكومات املتعاقبة 
منذ عقود«

ماهي طبيعة المطلبية التي ظهرت في المجتمع التونسي؟ 
اتجهت بوصلة املطالبة يف تونس نحو وجهتني : األوىل ذات منحى اجتامعي واقتصادي، وهي       
مطالب بقيت منذ انتفاضة شتاء 2010 دون حلول حقيقية ومستدامة. أما املطلب الذي يبدو 
جديدا ولكن كانت ترفعه مجموعة صغرية من املناضلني فهو ذو توجه قيمي ويطمح لوضع 

حد للسقوط االخالقي للعمل السيايس الكالسييك عرب رفع شعار محاربة الفساد.

لمطالب  نسبيا(  أو  جزئيا  )ولو  التونسية  الحكومات  استجابت  هل 
الشارع التونسي خاصة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي؟ 

إن أهم درس يفهم من طبيعة االقرتاع يف االنتخابات األخرية وخاصة الرئاسية يف دورتها الثانية 
هو بقاء الطيف الشبايب الذي تجاهلته السياسيات التنموية وخاصة يف ما يهم التشغيل قبل 
2011 يف نفس الحالة من التنكر ملطالبهم. هذا الشباب الذي مل يلمس أي تغيري يف التوجهات 
نحو  التوجه  قرر   ،2011 منذ  حكمت  التي  النخب  لدى  والتشغيلية  والتنموية  االجتامعية 
انتخاب عقايب واحيانا انتقامي. لذا، ميكن القول أن 2019 ميثل رجة ارتدادية ملا تم نسيانه أو 

اسقاطه من اولويات حكام البالد ما بعد 2011.
ما جعل مواقف الشباب تتجذر وتأخذ منحى انتقاميا هو الحيف الذي شعر به الكثري منهم 
يف ما يهم مسألة التشغيل وخاصة حني عاينوا تهميشهم وهم أصحاب القضية يف الوقت الذي 
فتحت فيه ابواب الوظيفة العمومية عىل مرصاعيها امام منتسبي احزاب السلطة ممن ليست 

لهم الكفاءات ويف بعض األحيان الحاجة للعمل داخل االدارات أو املؤسسات الوطنية.

بن علي وبعد  المتعاقبة منذ  الحكومات  لماذا حسب تحليلك عجزت 
المجتمع  االصغاء الحتياجات  وعن  الشارع  تلبية مطالب  عن  الثورة 

التونسي؟ 
إن أي سلطة ال تطرح عىل نفسها تصور وانجاز مثال للتهيئة الرتابية مرفوقا بتصور اقتصادي 
واجتامعي اندماجي يتفاعل مع متغريات املجتمع، فهي محكومة حتام بالفشل. مل يكن لنظام 
ازمات  البالد  لتونس، لذا عاشت  اية نظرة استرشافية  للبالد وال  بن عيل أي مرشوع حقيقي 
متعاقبة اساسها عدم توافق املطالب النابعة من مجتمع متحول مع سياسات ال تعتمد تطوير 
أما بعد 2011،  أنواعه.  االنتاج بكل  ابداع  وابتكار يف مجال  الجهات وال تؤسس رؤاها عىل 
القديم  القطيعة مع  الحكم، مل تعمل عىل أي نوع من  النهضة ومن حالفها يف  ان  فالواضح 
الجديدة-القدمية من رجال اعامل  املجاميع  الرثوة لدى  تراكم  الدولة غنيمة ومجاا  واعتربت 

استنزفوا القدرات الضعيفة للبالد.

عز الدين سعيدان
مختص يف العلوم االقتصادية، متخرج من الجامعة التونسية ومن املدرسة القومية لإلدارة، وحاصل عىل 
العليا يف االحصاء من جامعة  الدراسات  االقتصاد من جامعة مينوسيتا وعىل شهادة  الثالثة يف  املرحلة 

أوريغون بالواليات املتحدة االمريكية، وخبري يف املجالني االقتصادي والبنيك. 

»هل يمكن الحديث عن األمل يف 
إيجاد الحلول«

ماهي أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية التي تتطلب تدخال عاجال للحكومة المقبلة 
وتتطلب اهتماما خاصة في خطة عملها السياسي؟

أوال يجب أن نقوم بالتشخيص الصحيح للوضع. فليس صحيحا أننا نعرف التشخيص جيدا ولسنا متفقني حوله. 
اجتامعية. من  مفاوضات  هنالك  كانت  كلام  به  نصطدم  الذي  املواقف  الكبري يف  التباين  ذلك هو  الدليل عىل 
لألوضاع  الحقيقي  التشخيص  ونتفاوض حول  املائدة  نفس  الجلوس حول  اساسية هي  املرور مبرحلة  الرضوري 
اقتصاديا وماليا، ونحدد االسباب التي أوصلتنا ملا نحن فيه اليوم ثم نضع الحلول املمكنة. حينها نوقع عىل ذلك 
حتى ال يغري أي طرف موقفه يف منتصف الطريق. والخطأ الذي وقعنا فيه سابقا هو أن هذا العمل مل يحصل ال 
من خالل وثيقة قرطاج 1 وال من خالل وثيقة قرطاج 2، إذ مل يكن فيها اال سطور عامة دون برنامج أو تشخيص 
حقيقي أو تحديد للمسؤوليات. كل ما حصل هو تعويم للمسائل الشائكة والجدية التي كان يجب الخوض فيها 

بدقة، حتى ال يحصل خالف ويقبل الجميع بالتوقيع، فقط ليس إال. 
إذا أخذنا هذا املطلب امللح بجدية ميكننا إمتامه يف ثالثة أو أربعة اسابيع ليس أكرث. 

ولن يتكمن من الدعوة إىل هذا العمل التشخييص املعمق إال رئيس الجمهورية، ليجمع كل األحزاب السياسية 
املمثلة يف مجلس النواب وغري املمثلة ايضا. وليجمع ايضا ممثيل املجتمع املدين وما يراه صالحا من الخرباء الذين 
ليس لهم دخل يف االعتبارات السياسية والقادرين عىل إبداء الرأي مبوضوعية  من الناحية التقنية واالقتصادية-

املالية البحتة. 
نزيف كامل وكل مؤرشاتنا دون  يعاين من  اقتصادي  اليوم يف وضع  نعيش  التصنيف: نحن  إىل  نعود  بعد ذلك 
استثناء تتدهور من ثاليث إىل آخر ومن سنة إىل أخرى... حينام يكون االقتصاد يف مثل هذا الوضع فإنه ال يتجاوب 
مع االصالحات . الحظي كمية األموال الرهيبة التي تم ضخها والتي تحولت اىل تضخم مايل واىل تدمري للتوازنات 

املالية واىل تراكم كبري يف الدين العمومي والدين الخارجي عوض أن يتعاىف اقتصاد البالد. 
التو  يف  املوقف  انقاذ  عىل  قادر  عاجل  اجراء  أي  يوجد  ال  انه  درجة  اىل  اليوم خطري  واملايل  االقتصادي  وضعنا 
واللحظة. التشخيص الذي ذكرته لك سابقا هومن أوكد االولويات اآلن، ومنه سنستخرج برنامج اصالح هيكيل 
هدفه االسايس هو إيقاف نزيف تقهقر مؤرشاتنا االقتصادية، ولو قدرنا عىل ذلك فقد بدأنا يف الخروج من املشكلة. 

لن نستطيع تحديد قامئة االجراءات االساسية  »العاجلة« اال بعد التشخيص. 
املصدر االسايس ملشاكلنا االقتصادية اليوم هو أن نفقات الدولة ارتفعت بشكل جنوين ويف املقابل ال وجود ألي 
نسبة منو تذكر، فقد تداينت الدولة يف الداخل إىل حد أنها تسببت يف إيقاف عجلة النمو، واقرتضت يف الخارج 
مبا راكم جباال من الديون ال قدرة لها عىل التعامل معها... ما الحظناه هو أن الدولة التونسية عاشت مبا يفوق 
امكانياتها بكثري، وهذا حتى قبل سنة 2011 بفرتة، لو تالحظني ما هي املواد التي كنا نوردها من الخارج خالل 
هذه السنوات وماهي املواد التي كنا نصدرها، وكيف ارتفع عجز امليزان التجاري بشكل غري مسبوق يف تاريخ 
ميزان  إىل عجز يف  أدى  قد  أن هذا  دينار، سرتين  مليار   19.2 إىل  التجاري  العجز  2018 وصل  سنة  تونس، يف 
اليوم برقمني أي ب 11.2 باملائة، بينام نعلم جيدا أنه حني يقرتب هذا املؤرش  الجارية الذي أصبح  الدفوعات 
بالذات من نسبة 3 باملائة يف أي بلد يف العامل فإن ذلك ميثل جرس اإلنذار. الدين الخارجي يفوق اليوم نسبة 100 

باملائة من الناتج الداخيل اإلجاميل.
أما عن الدين االجنبي فقد تفاقم بأكرث من 70 باملائة يف غضون سنتني فقط من نهاية 2016 إىل نهاية 2018،  كان 
عىل الحكومة املنتهية عهدتها أن تجد الحل ولكنها مل تجده، بل بالعكس تعكرت االوضاع بشكل كبري، ومن يقول 

» الحق في كرامة العيش وفي العلم وفي العمل »

الحقوق االقتصادية واالجتماعية يف تونس بني 
ما يقوله الدستور وما تفعله الحكومات...

وكتب  التاريخ  كتب  الكتب،  تتحدث  كام  سنتحدث 
النظريات  وكتب  واالقتصادية  القانونية  البحوث 
السياسية يف التسيري والحوكمة. سنتحدث كام تتحدث 
وتُوّصف  تصف  وكام  واملعاهدات  الدولية  املواثيق 
الشعب  يفهمنا  ولن  سنتحدث  الدولية.  املعايري  أدلة 
الواسع والكبري كام مل ولن يفهم العبارات الرنانة وكل 
كلامت  من  والعلمية  املعرفية  املعاجم  تحتويه  ما 
العبارات  تلك  وملتفة،  ومعقدة  متشعبة  ومفاهيم 
الحكومات  تقارير  السياسيني ويف  التي ترد يف خطب 
مع  يوميا  واإلذاعات  التلفزات  برامج  يف  تقال  والتي 
عدم  حالة  تام عن  واإلرصار ويف صمم  التكرار  سابق 
وانرصاف  والعزوف  امللل  حالة  وعن  العامة  الفهم 

الناس إىل شأن آخر. 

االقتصادية  الحقوق  يف  الخوض  هو  موضوعنا 
واالجتامعية للمواطنات واملواطنني كام يعددها دستور 
جانفي   26 يف  الصادر  الثانية  التونسية  الجمهورية 
االممية  املواثيق  من  روحها  استلهم  والتي   2014
الكونية  والعهود  واملعاهدات  العاملية  واالعالنات 
عىل  الشعب  طبقات  وموضوع  الدولية.  واالتفاقيات 
أغلبها هو كيف ميكن العيش بكرامة وتعفف، يف منأى 
عن الجوع واملرض والربد والحر والبطالة والعجز ويف 

منأى عن الخوف والهزات بكل أصنافها. 
غاية هذا املقال محاولة البحث يف الهوة الحاصلة بني 
»ما يجب ان يكون« وما »  هو كائن«. بعبارة أخرى، 
القطيعة  أسباب  فهم  محاولة  إىل  املقال  هذا  يرمي 
بني وضعني: ما يحتاجه الشارع التونيس وما يستحق 

وما  القانون،  نص  ذلك  ينص عىل  كام  عليه  الحصول 
ثورة  بعد  فقط  ليس  املتعاقبة،  الحكومات  به  تقوم 
وسبب  ذلك،  قبل  ما  حكومات  حتى  ولكن   17/14
الواقع«  بني«  باألحرى  أو  الواقعني،  بني  الهوة  تواصل 

ومحاوالت« بيع الوهم«.
لتحقيق ذلك وجهنا السؤال إىل استاذ يف القانون العام، 
وباحث يف االنطروبولوجيا السياسية، وخبري اقتصادي 
وبنيك، لنعرف من كل منهم جملة الحقوق االقتصادية 
التونيس  للشارع  الواقعية  واملطالب  واالجتامعية 
الواقع  بني  املوجودة  الهوة  لتصغري  عملية  ورؤية 

والسياسات املعتمدة منذ أكرث من عقد من الزمن. 

بقلم: آمال شاهد 
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دراسة مسحية حول الهجرة الدولية يف تونس

املركز  من  بدعم  للهجرة،  الوطني  املرصد  و  لإلحصاء  الوطني  املعهد  نظم 
الدويل لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من االتحاد األورويب عرب الصندوق 
االئتامين للطوارئ، يوم 10 أكتوبر 2019 ورشة عمل من أجل انجاز استطالع 
من خالل  تونس  يف  الدولية  الهجرة  عن  إحصائية  معلومات  لتقديم  يهدف 

جمع بيانات موثوقة ومتثيلية عن ديناميات الهجرة ومحدداتها.
سيمّكن هذا االستطالع من إجراء دراسة مسحية متثّل جزء من دراسة الهجرة 
البحر املتوسط كام سيكون املعهد الوطني لإلحصاء  الدولية لألرس يف بلدان 
مسؤوالً عن تصميم وتنفيذ واستغالل البيانات بينام سيكون املرصد الوطني 
للهجرة مسؤوالً عن تحديد احتياجات املعلومات اإلحصائية للهياكل الوطنية 

والدولية األخرى. 
ويهدف  هذا املرشوع عىل وجه الخصوص إىل تعزيز نظام املعلومات حول 
وتنفيذ  لوضع  أسايس  ورشط  الرئيسية  األداة  هو  والذي  تونس،  يف  الهجرة 
ومراقبة االسرتاتيجية الوطنية للهجرة، كام يهدف إىل دراسة أسباب ومحددات 
تطوير  إىل  باإلضافة  والتنمية  الهجرة  بني  والعالقة  الدولية  الهجرة  وعواقب 
سيناريوهات لتعزيز التعاون يف مجال الهجرة بني دول البحر املتوسط   وبلدان 

املنشأ أو املقصد للمهاجرين.
وأكّد القامئون عىل هذا املرشوع أن هذه الدراسة ستستمر ملدة عام وستشمل 
جميع فئات املهاجرين دون استثناء، عىل أن تعلن النتائج النهائية لهذا املسح 

يف عام 2021.

اتحاد املرأة: دفاع ال مشروط على حرية التعبری والصحافة

بتاريخ 18 اكتوبر 2019، ومن خالل صفحته الرسمية عىل شبكات التواصل 
رفضه  عن  التونسیة  للمرأة  الوطني  االتحاد  عرّب  »الفايسبوك«،  االجتامعي 
ومساعي  تضییقات  أو  والصحفیین  للصحافة  استھداف  عملیة  اعتربه  ملا 
»تدجین« االعالم أو تركیعه أو ھرسلة اإلعالميني وشیطنتھم، وذلك يف إشارة 
إىل التھديدات التي تعرض لھا عدد من الصحفیین املیدانیین للقناة التلفزية 
االنتخابات  نتائج  عن  اإلعالن  إثر  ولفظي  مادي  عنف  من  التونيس  الحوار 

الرئاسیة يف دورھا الثاين يوم األحد 13 أكتوبر الجاري. 
وأعترب اتحاد املرأة أن ھذه املامرسات من شأنھا أن تعود بالبالد إىل ما قبل 
الثورة أو إىل أجواء سنتي 2012 و2013، التي شھدت شتى أنواع وأشكال خنق 
الحريات، وذلك يف إشارة إىل االعتصام أمام مؤسسة التلفزة الوطنیة والھجمة 

عىل مقر اتحاد الشغل.
 كام عرّب عن دفاعه الالمرشوط عىل حرية التعبیر والصحافة، معتربا أن حرية 
إال  التي ال تخضع  الثورة  والتعبیر متثل أھم مكسب من مكاسب  الصحافة 
املشھد  وتعدد  الفكري  بالزخم  وصفه  ما  مثّمنا  املھنة،  وألخالقيات  للقانون 

اإلعالمي السمعي والبرصي وثراء عدد الجمعیات واملنظامت.
كام استنكر االتحاد الھجمة التي يتعرض إليھا االتحاد العام التونيس للشغل 
وقیاداته مشیرا إىل أن ھذا التھجم ھو رضب لكل املنظامت الوطنیة ورضب 

للعمل النقايب والنضال الوطني.

رابطة حقوق االنسان: ال للمساس من حرية الرأي و التعبری

من  للمساس  »ال  عنوان  تحت   2019 أكتوبر   17 بتاريخ  صدر  لها،  بيان  يف 
اإلنسان  للدفاع عن حقوق  التونسیة  الرابطة  التعبري«، عربت  و  الراي  حرية 
عن استهجانها لتصاعد وتیرة االعتداء عىل حرية التعبیر خالل الفرتة املاضیة، 
املواطنة  دولة  مبادئ  عن  خطیرا  انحرافا  تعد  املامرسات  تلك  أن  معتربة 
تضامنھا  عن  الرابطة  وعربت  عقود.  منذ  التونسیون  بھا  آمن  التي  والقانون 
مع الصحافیین ووسائل اإلعالم الذين طالتھم االعتداءات، وكذلك وقوفھا إىل 

جانب نقابة الصحافیین يف الدفاع عن منظوريھا، مشرية إىل تصاعد التعديات 
املادي  االعتداء  اللفظي إىل  التھديد  أحیانا  التي تجاوزت  التعبیر  عىل حرية 
نتائج  اإلعالن عن  يوم  األخیرة وخصوصا  األيام  الصحافیین خالل  عىل بعض 
الدور الثاين لالنتخابات الرئاسیة، فضال عن ارتفاع منسوب خطاب الكراھیة 

والتشدد وعدم التسامح بصورة مثیرة للقلق.
تھديد مبطن ملنظامت  تزامن مع  أن كل ذلك  الوقت،  بينت يف نفس   كام 
يھدد  الذي  األمر  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقدمتھا  يف  املدين  املجتمع 

السلم االجتامعي بصورة جدية 
ودعت الرابطة الرئیس املنتخب قیس سعید إىل تأكید التزامه بحرية التعبیر 
ّ يھددھا أو يشجع عىل انتهاكها، كام  واإلعالم، والتباين الرصيح مع كل من 
حثت مختلف وسائل اإلعالم عىل مزيد االرتقاء بخطابھا والحرص أكرث عىل 

الحیادية واالبتعاد عن منطق اإلثارة.
وذكرتّ  بأن حرية التعبیر والرأي واإلعالم ھي حقوق ثابتة نّص علیھا دستور 
التزاماتھا باملعاھدات  التونسیة حاميتھا مبقتىض  الدولة  2014، وعىل أجھزة 
الرابطة  استنكرت  كام  علیھا.   صادقت  التي  األممیة  وباملواثیق  الدولیة 

التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان بشدة الترصيحات التي يطلقھا منتسبو 
بعض األحزاب يف حق االتحاد العام التونيس للشغل والتي تعید إىل السطح 
ما كان يحصل خالل فرتة حكم »الرتويكا« وكادت أن تصل بالبالد إىل حرب 

أھلية.

بسب تدوينة : جدل بني القضاة و قناة الحوار التونسي

أكتوبر   17 الخمیس  عنھا  صادر  بیان  يف  التونسیین،  القضاة  جمعیة  أكدت 
2019، أن القضاة »مواطنون ميارسون حرية التعبیر طبق الضامنات والضوابط 
الجدل  اثر  وذلك  الدولیة«  املواثیق  علیه  نصت  وما  والقانونیة  الدستورية 
الحاصل إزاء نرش القايض حامدي الرحامين تدوينة يدعو فیھا إىل غلق قناة 

الحوار التونيس. 
وأوضحت الجمعیة، أن ما نرشه القايض عىل صفحته الخاصة من رأي حول 
أداء وخطاب قناة الحوار التونيس إمنا تأسس عىل املبادئ واملفاھیم والضوابط 
السمعي  االتصال  وحرية  والصحافة  اإلعالم  حرية  إطارھا  يف  متارس  التي 
املرسوم  القانون طبق  دولة  بھا يف  اإلخالل  املرتتبة عن  والجزاءات  والبرصي 
عدد 115 املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش واملرسوم عدد 116 لسنة 
السمعي والبرصي  املتعلق بحرية االتصال  املؤرخ يف 2 نوفمرب 2011   2011
أساسا  ومنھا  والبرصي،  السمعي  لالتصال  مستقلة  علیا  ھیئة  وبإحداث 
العدائیة والعنف والخروج عن  الوسائل  الكراھیة واستعامل  تجريم خطاب 
املوضوعیة وعدم احرتام الكرامة اإلنسانیة ملا لذلك من تداعیات عىل حامية 

األمن الوطني والنظام العام.
» ال ميثل خروجا عىل  القايض عىل صفحته  ما نرشه  أن  الجمعیة،  واعتربت 
لرأي  إبداء  ھو  وإمنا  املذكورة  القناة  ضد  العنف  عىل  تحريضا  وال  الحیاد 
العام  الرأي  ورقابة  لتقییم  خاضعة  تلفزية  لقناة  إعالمي  تعاط  يف  مواطني 
طبق القوانین املنظمة لحرية الصحافة واإلعالم وللمشھد السمعي البرصي«.

كام دعت يف نفس البيان إىل فتح حوار مجتمعي بین كافة مكونات املجتمع 
ملف  حول  واملختصین  اإلعالم  لقطاع  املمثلة  والھیاكل  والسیايس  املدين 
من  املرحلة  ھذه  يف  األھمیة  بالغ  كملف  واإلعالمية  الصحفیة  األخالقيات 
التعبیر  حرية  تدعم  مخرجات  إىل  التوصل  أجل  من  الدميقراطي  االنتقال 

واإلعالم والصحافة وتجنبنا مخاطر االنزالق الخطیرة لسوء استعاملھا. 
من جھتھا، أكدت قناة الحوار التونيس أنھا تعتزم تقديم شكاية ضد القايض 
حامدي الرحامين للمجلس األعىل للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل، عىل 

خلفیة التدوينة التي نرشھا.

اختتام فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي ألفالم مكافحة الفساد
للملتقى  الثانية  الدورة  فعاليات  العاصمة  بتونس  الثقافة  مدينة  احتضنت 
الدويل ألفالم مكافحة الفساد التي نظمتها  الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من 
17 أكتوبر الجاري إىل 20 من نفس الشهر و ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الثقافية ووزارة الرتبية ووزارة الشباب والرياضة واملنظمة التونسية لحقوق 
الوطني للسينام والصورة.  املؤلف والحقوق املجاورة ومرسح األوبرا واملركز 
الدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة  أجانب عىل غرار  يقام مبساهمة رشكاء  كام 

والوكالة األملانية للتعاون الفني واملعهد الفرنيس بتونس.
الفن  آليات  عرب  الفساد  مكافحة  ثقافة  إرساء  إىل  التظاهرة  هذه  تهدف  و 
الفساد حسب  الدويل ملكافحة  امللتقى  الثانية من  الدورة  والسينام. ومتيزت 
يقل  ال  ما  مبشاركة  الطبيب  شوقي  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس 
التحقيقات  عن عرشين فيلام قصريا من تونس وخارجها فضال عن مسابقة 
الصحفية ومسابقة السيناريو. وسّجل املهرجان هذه السنة مشاركة 22 دولة 
من مختلف أنحاء العامل من ضمنها 8 دول عربية دون احتساب تونس التي 

تشارك ب 3 أفالم من إجاميل 22 فيلام مشاركا.
وباختتام الفعاليات، أسندت لجنة التحكيم الجوائز التالية:

جائزة السيناريو:  تنويه لسيناريو »عقد« لبالل الرحموين   - تونس
جائزة أفضل سيناريو: »كارما« ملحمد إسامعيل عامرة – تونس

جائزة أفضل تحقيق استقصايئ:
التحقيقات األجنبية:  دويتش فيله عريب » خطر املتاجرة بالصحة«

التحقيقات التونسية : التمرة املخّدرة بني تونس واملغرب، تهريب وترويج« 
ملروى محجوب

مسابقة األفالم القصرية: 
الجائزة األوىل : » بوالعيلة« ملرتىض الغنويش – تونس

جائزة لجنة التحكيم:  مناصفة لـ«ميموراندوم« ملاريو مرنيكز - األرجنتني و 
»مجاعة« لزهرة رستمبور 

– إيران 
جائزة الجمهور:  »حالة عادية« إخراج جامعي - تونس 

تنويه خاص:  »السكة عدد 13« لسامي النرصي – تونس

من أجل عالم خال من عقوبة اإلعدام !
تحت  اإلعدام  عقوبة  ملناهضة  العاملي  اليوم  أكتوبر   10 يوم  تونس  أحيت 
شعار: » األطفال ضحايا غري مرئيني لعقوبة اإلعدام« . وذلك تزامنا مع مرور 

ثالثني سنة عىل صدور االتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 
عليهم  املحكوم  األشخاص  أطفال  يعانيه  ما  إىل  كإشارة  الشعار   هذا  يأيت 
جسيم  انتهاك  من  و  النفيس  توازنهم  تهز  عميقة  سلبية  أثار  من  باإلعدام 

لحقوقهم اإلنسانية كأطفال.
ويف هذا اليوم يعلن أحرار العامل وحقوقييها أنهم عىل العهد يف النضال ضد 
عقوبة  وأن مؤرشات  علام  الحياة  للحق يف  واالنتصار  املشينة  العقوبة  هذه 

اإلعدام يف تقهقر مستمر.
غري أنه وبالرغم من تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام يف تونس منذ سنة 1991، 
إضافة إىل ما أقره دستور البالد من أن » الحق يف الحياة مقدس« الفصل 22، 
إرهابية. وتجدر  أو  باإلعدام يف قضايا جنائية  أحكام  إصدار  املحاكم  تُواصل 
اإلشارة اىل انه من بني االنتهاكات الصارخة لحقوق الطفل عدم استثناء قانون 
مكافحة اإلرهاب الجديد املصادق عليه بتاريخ 24 جويلية 2015 األطفال من 

حكم اإلعدام أو السجن ملدة طويلة.
عن  له،  بيان  يف  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  التونيس  االئتالف  عرّب  اإلطار  هذا  يف 
تعليق  خصوص  يف  الدولية  التزاماتها  باحرتام  التونسية  السلطات  مطالبته 
االختياري  الربوتوكول  عىل  املصادقة  إىل  يدعوها  و  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ 
الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و السياسية، واىل احرتام 
املحكومني  بأطفال  يتعلّق  فيام  الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقية  مضامني 
عقوباته  من  األطفال  باستثناء  اإلرهاب  مكافحة  قانون  ومبراجعة  باإلعدام 

وبوضع خطّة متكاملة إلعادة تأهيلهم وإدماجهم االجتامعي .
كام جّدد دعمه للمطلب املرشوع ألبناء وبنات املعارضني السياسيني الذين تّم 

إعدامهم السرتجاع جثامينهم .

إن االقتصاد قد تعاىف واهم ومثل هذا الكالم هو فقط كذب سيايس ولكنه 
خطري من ناحية نتائجه. 

اضيف عىل كل ذلك املشاكل الكربى املرتاكمة منذ سنوات مثل الترصف 
يف املالية العمومية واالنتدابات يف الوظيفة العمومية التي رفعت كثريا من 
كتلة االجور، واألزمات التي يعيشها عدد من املؤسسات العمومية ، مثل 
مؤسسة فسفاط قفصة التي رصنا اليوم نتحدث عن شبح إفالسها، هنالك 
التونسية  الرشكة  إفالس  إمكانية  قليلة عن  اسابيع  ايضا من تحدث منذ 
للكهرباء والغاز... اليوم تجاوزت الخسائر املرتاكمة  للمؤسسات العمومية 

رقم 8000 مليار ... 
جمعة  مهدي  حكومة  كانت  باإلنتدابات،  اإلدارة  بإغراق  يتعلق  فيام 
مطالبة، من ضمن االتفاق املمىض حينها، بإعادة النظر يف كم االنتدابات 
املهول الذي ليس له من سابق، ولكن تلك الحكومة مل تفعل شيئا. اليوم 

لدينا يف تونس أغىل إدارة يف العامل !  
كانت ميزانية الدولة يف سنة 2010 مبقدار 18 مليار دينار، نتحدث اليوم 

عن 47 مليار دينار يف 2020.

لالقتصاد  كاملة  هيكلة  إلعادة  خطة  عن  تحدثت 
تكوين  ننتظر  هل  ذلك؟  بكل  سيقوم  من  وللمؤسسات، 
الحكومة الجديدة أم نشرع في ذلك منذ اآلن؟ ولو انتظرنا 
في  بنفسها  هي  ستكون  فهل  الجديدة  الحكومة 
هيكلتها ومكوناتها بشكل »كالسيكي« على شاكلة 

سابقاتها؟ 
املناقشات حول مائدة واحدة لتشخيص االوضاع، سوف متكننا ايضا من 
الحل السيايس، علينا أن نرشع يف ذلك اآلن، الحكومة املتخلية هي اليوم 
حكومة ترصيف لألعامل، إذا كانت الحكومة املقبلة حكومة محاصصة 
نخرج من هذا  لن  فإننا  السابقة،  السنوات  الشأن يف  كان  حزبية كام 
ولن  يكفي  مبا  مسنودة  وغري  ضعيفة  حكومة  سيجعلها  ذلك  املأزق. 
يكون هنالك أي حزب مسيطر عليها ليطبق برنامجا معينا، نظرا للنتائج 
التي أفرزتها االنتخابات الترشيعية فإن الذكاء السيايس يقتيض أن تتخىل 
وتكون  الدولة  مصلحة  تقدم  وأن  ظفريين  بني  حقوقها  عن  االحزاب 
حكومة قادرة عىل تنفيذ برنامج اإلصالح الهيكيل فقط. وهذا يتطلب 
اقتصادي  لدينا جسم  يصبح  ذلك  بعد  بني سنة ونصف وسنتني.  مدة 
متني قادر عىل استيعاب اإلصالحات الكربى، التي تتطلب تقريبا ثالث 

سنوات إلنجازها. 
هنالك دولة اخرى مرت بظروف مامثلة وهي اليونان، ونعرف جميعا 
ان سيناريو اليونان مخيف بالنسبة للتونسيني... اليونان كانت مسنودة 
يف أزمتها باالتحاد األورويب وتجندت ملساعدتها كل املؤسسات الدولية، 
ورغم أن الحكومة التي تسلمت زمام االمور كانت حكومة من اليسار، 
خروج  رغم  املؤملة  اإلجراءات  كل  واتخذت  التحدي   فهمت  انها  إال 
كالتخفيض يف االجور وإعادة جدولة  للشارع  االحتجاجات،  املواطنني 
مؤسسات  وبيع  الخارج  من  امالءات  من  عنه  يرتتب  ما  مع  الديون 
عمومية يونانية للخارج )مثال تم بيع 14 مطارا( االقتصاد اليوناين يتعاىف 

اليم بشكل جيد.   
مهام ساءت األحوال فان الحل موجود اذا قبلنا ان ندفع الثمن. 

في المقابل هل تحسنت األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
بعد  الشرائية  القدرة  عن  وماذا  اليونان؟   في  للمواطنين 

تخفيض األجور؟ 
نعم هي بصدد التحسن... بعد ما تم تخفيض األجور متكن اليونان من 

السيطرة عىل التضخم املايل وهذا امر اهم من الزيادة يف األجور.
يف بلدان أخرى مل يتم االكتفاء بعدم زيادة األجور بل اكرث من ذلك تم 

التخفيض يف األجور والزيادة يف عدد ساعات العمل...
ولكن التخفيض يف األجور يزيد من اضعاف القدرة الرشائية اكرث فاكرث 

ويقرب املواطنني من خط الفقر...؟ 
طبعا، لكن ال ميكن إعادة القدرة االقتصادية للمواطنني وابعادهم عن 
شبح الفقر اال باقتصاد قوي ومتعاف، يجب التحكم يف نفقات الدولة 

، ويجب التحكم كذلك يف التوريد والسيطرة عىل العجز التجاري ...
ولكن لكل دولة أيضا خاصياتها، ال يعني قويل السابق اننا سنطبق املثال 

اليوناين.
نحن يجب ان نفهم اوضاعنا الخاصة بنا وإيجاد الحلول املناسبة لنا ...

توضع  التي  معينة هي  اقتصادية  قطاعات  هنالك  هل 
دون  عليها  العمل  نبدأ  ان  وعلينا  االولويات  صفحة  على 

تأخير؟
ال بد من برنامج كبري إلصالح املؤسسات العمومية، وجزء كبري منها هي 

مرافق عمومية، واإلصالح ليس كام قيل، وضع قامئة من املؤسسات عىل 
الحال  بطبيعة  سيعرتض  الشغل  اتحاد  فيها،  التفريط  أو  البيع،  الئحة 

عىل هذا.
مثاال،  لتكون  بعينها وإصالحها  أخذ مؤسسات  به هو  القيام  ما يجب 
العمومية ال تشبه بعضها ولكل واحدة منها وضع خاص  فاملؤسسات 

بها.
تخوصص،  ال  العمومي  املرفق  طابع  لها  التي  العمومية  املؤسسات 
ومنها الستاغ خاصة يف جانب توزيع الكهرباء عىل املواطنني، والصوناد، 
وقطاع الفسفاط )الذي لديه نفس أهمية القطاع السياحي يف اقتصاد 
تونس، فهو ميثل بني 6 و7 باملائة من الناتج الداخيل اإلجاميل، متاما مثل 
يتطور  مل  الذي  الحديدي  النقل  منه  )خاصة  النقل  وقطاع  السياحة(، 

كام يجب(.
ولكن توجد قطاعات أخرى ال دخل للدولة حتى تستثمر فيها تجاريا، 
مثل البنوك، وصنع السجائر والوقيد )مازالت هنالك دولتان وحيدتان 

يف العامل تصنعان السجائر : تونس وكوريا الشاملية (. 
إىل جانب ذلك فقطاعات التعليم والصحة والفالحة هي قطاعات ذات 
أولّوية قصوى ويجب العمل عليها بشكل معّمق ومنذ البداية، أي دون 

تأخري.
فيها هو  األسايس  املورد  بال،  تونس دولة ال متلك موارد طبيعية ذات 
الذكاء التونيس، واملوارد البرشية، وجودة التعليم )التي تستثمر يف هذا 
الذكاء التونيس( تدنت يف كل املراحل وأصبح نظام التعليم  يصنع أو 

ينتج البطالة. فالتدخل يف هذا القطاع اسرتاتيجي وعاجل.
بالنسبة للصحة، وهي حق أسايس ودستوري ، حينام يقع املواطن يف 
املرض وال يجد املؤسسة العمومية التي من واجبها مداواته، وال يجد 
وأن  وجدية،  كربى  مشكلة  لدينا  أنه  يعني  فهذا  الطبيب،  وال  الدواء 
الصحة مرفق عمومي يجب  للمواطن،  الدولة تخلت عن حق أسايس 

أن يبقى بني يدي الدولة ويجب إصالحه بكل جدية وكل استعجال.
للمواطن  الغذاء  ضامن  تعني  وهي  الفالحة،  هو  الثالث  والقطاع 
التونيس وعدم تعريض الشعب إىل الجوع أو إىل توريد مشط للمواد 
الفالحة محزن جدا ومخز  األخرية يف  السنوات  ما حصل يف  الغذائية. 
جدا، أهملنا قطاعا يف غاية األهمية، ليس فقط نظرا ملساهمته يف الناتج 
ويف  الغذاء  يف  االسرتاتيجية  لقيمته  نظرا  أيضا  ولكن  اإلجاميل،  املحيل 
التشغيل، رغم حجمها الصغري بالنسبة لالقتصاد ككل فإن الفالحة متثل 
الذي يوجد  الهش  التشغيل  التشغيل يف تونس، ومتثل ربع  ربع سوق 
جله يف الريف، ويف أوساط الطبقات االجتامعية الهشة واملهددة بالفقر 

وبالجوع.
ال خري يف اقتصاد يرتك جزءا من الشعب عىل حافة الطريق ، أي يرتك 

جزءا من الشعب بني يدي الفقر.
ما حصل يف السنوات األخرية أن الفقر تفاقم، وما هو أخطر بالنسبة يل 
أن نسبة األمية قد عادت إىل االرتفاع. ال خري يف اقتصاد يرتك جزءا من 

الشعب خارج دائرة التنمية.

 ما الذي يجب أن يتغير بكل دقة في منوال التنمية المعتمد 
الحقيقية  المطالب  الدولة مع  حاليا حتى تتطابق سياسة 
المعيشي  االقتصادي  المستوى  في  التونسي  للشارع 

واالجتماعي؟
منوال التنمية مل يثبت فشله ولكنه وصل إىل حد  مل يعد قادرا عىل دفع 

عجلة اإلنتاج. البد من تصور منوال تنمية جديد.

منوال التنمية هو جملة الخيارات االقتصادية، التوجهات الكربى التي 
سرنكز عليها، القطاعات التي سنوليها األهمية.

جميع  يف  ينتج  شامال،  كامال  يكون  أن  العامل  يف  اقتصاد  ألي  ميكن  ال 
القطاعات وجميع امليادين.

يجب البحث عن القطاعات التي تستحق أن نخصص لها ميزة تفاضلية، 
التطور  مجال  مثال  لنأخذ  انتاجيا.  فيها  األفضل  نكون  أن  وميكننا 
 Lib التكنولوجي، هذا مجال من شأنه أن ميكننا من القيام مبا يسمى
Frog بدل التقدم خطوة خطوة ميكننا القيام بقفزة نوعية تقلص من 
الهوة املوجودة بيننا وبني عدة دول أخرى سابقة لنا، وهذا حل رسيع 
جدا، ففي تونس شباب ممتاز جدا وله طموح كبري، علينا أن نعطيه 
إنشاء  يرغب يف  أي شاب  اليوم عىل  نفرضها  التي  اإلجراءات  الفرصة، 

مرشوع هي إجراءات صعبة وثقيلة وغري مشجعة.
 Startup بال ما يسمى  مثال  التكنولوجية خذي  نبقى يف مجال  حتى 
)املؤسسات الصغرى واملتوسطة( ، ليس مطلوبا من الدولة التونسية أن 
متنح الشباب يف هذا املجال قروضا مالية، املطلوب هو التمويل الذايت 
لهذا النوع من اإلستثامر، واملطلوب من الدولة أن تسهل لهؤالء الشباب 
املبادرة وخلق مشاريعهم والعمل، مبراجعة قانون الرصف الحايل مثال، 
مبسطة  آليات  وبوضع  واملبادالت،  واملتاجرة  التحرك  حرية  مبنحهم 
لتمويل املشاريع ذاتيا وليس عن طريق القروض، القطاع الخاص ميكنه 
أن ميول نفسه بنفسه... الدولة ميكنها أن تسهل املبادرة لهؤالء الشباب 

من الناحية الجبائية ومن ناحية اإلجراءات...
علينا القيام بتضحيات حقيقية حتى ال نضطر إىل إعادة جدولة الديون، 

وذلك بالتحكم يف نفقات الدولة والتحكم يف الواردات.

ماهي الواردات التي يمكننا التخلي عنها تماما؟
األسايس  الغذاء   : التالية  املواد  هي  توريده  عن  التخيل  ميكننا  ال  ما 
)القمح والزيوت النباتية(، الدواء، واملحروقات، واملواد األولية للصناعة، 

واملعدات، قف انتهى ! 
كل الواردات املتبقة ميكن االستغناء عنها، بل يجب التوقف عن توريدها 

)ميكننا أن نقتصد يف حدود 7 أو8 آالف مليار سنويا من الواردات(.
أسوق لك معلومة، يف مرشوع ميزانية 2020، يوجد مقرتح لتداين إضايف 
جديد مبقدار 11.3 مليار من الدينارات، لو اقتصدنا من جانب الواردات 
الدين  من جانب  واقتصدنا  لك،  ذكرته  الذي  مليار  آالف  أو8   7 مبلغ 
مليارات   10 مبلغ  لغطينا  الدينارات،  من  مليار  ألفي  أو  ألفا  الداخيل 
باقرتاضها  لنا  حاجة  فال  وبالتايل  الدولة  احتياجات  من  الدينارات  من 
من املؤسسات املالية الدولية. يكون ذلك بداية للسيطرة عىل التداين 

العمومي واألجنبي.
النزيف  إيقاف  يف  تتمثل  محددة  مهمة  ولها  مسنودة  قوية  حكومة  

واإلصالح الهيكيل، هي الوحيدة القادرة عىل تنفيذ هذه القرارات. 

وحلوال  عملية  مقترحات  أوستة  أربعة  تقترح  أن  لك   هل 
االقتصادي  الواقع  تغير  أن  شأنها  من  للتطبيق  قابلة 
واالجتماعي لتونس لنقل في غضون عام ثم في غضون 

ثالث سنوات )اي على مرحلتين من الزمن( ؟ 
من لديه سلطة القرار وبني يديه دفة الحكم، من قبل العهدة وتحمل 
املسؤولية، هو املطالب بإيجاد الحلول، نحن نتقدم باالقرتاحات فقط 

وليس لنا سلطة ألخذ القرارات.
عىل  للوقوف  التشخيص  باب  فتح  أوال  املقرتحات:  من  جملة  إليك 
املشاكل العميقة، ثانيا االنكباب عىل اصالح املؤسسات العمومية حالة 
رابعا  العام،  املال  يف  والترصف  الدولة  ميزانية  ملف  فتح  ثالثا  بحالة، 
الخارجي )ألن هذا  الدين  الترصف يف  للنظر يف  لجنة مختصة  تسمية 
امللف هو اليوم مشتت بني وزارة املالية والبنك املركزي وعدة إدارات 

أخرى ...(
يف  آمنني  يكونوا  أن  يف  املواطنني  حق  هو  ذلك  عىل  زيادة  أضيفه  ما 
املاء،  الكريم، ويف  العيش  الصحة ويف  التعليم ويف  بلدهم، وحقهم يف 
من  وكلها  أساسية  كل هذه حقوق  السليمة،  والبيئة  النظيف  والهواء 
الحقوق  هذه  توفري  عىل  قادرة  تكون  لن  والدولة  الدولة.  واجبات 
األساسية للمواطنات واملواطنني إن مل يكن اقتصادها يف وضع صحيح 

وسليم ومتعاف، يفرز منوا حقيقيا.
رغم  موجود  الحل  ألن  التفاؤل،  دامئا  يوجد  أنه  النهاية  يف  لك  وأقول 
كل هذه الصعوبات ورغم تراكم املشاكل. األمر مرهون بوجود العزمية 

الالزمة واالستعداد لدفع الثمن.
كل االقتصاد مرتبط بكلمة واحدة هي: األمل، نزرع عىل أمل أن...، نفتح 
مصنعا عىل أمل أن...، يذهب الطالب للدراسة عىل أمل أن...، كل يشء 

مرتكز عىل األمل.
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حالة وعي!! أمٌل وجب تحصينُه 
بـ«حالة  ُعرف  فيام   – وتزيينها  الشوارع  تنظيف  يف  الجامعي  االنخراط  هذا  أّن  أّوال  لنتفق 
وعي«- أمر ايجايب، وأنّه من صميم املسألة املدنيّة، ويجب استثامر هذه املوجة والدفع بها 

بإيجاد آليات دامئة ال تجعل منها »تخمرية« رسعان ما تذهب مع أّول ريح.

تؤرش هذه الحركة املدنية الواسعة إىل اعتقاد يف التغيري كان نتيجة انتخاب السيد قيس سعيّد 
رئيسا للجمهوريّة، وتؤكّد أّن املواطنني إذا انتخبوا حكامهم بكل حريّة يؤمنون أكرث بالوطن 

بكل تفاصيله، وتأخذهم حامسة حاميته وتعهده. 

لكأنّهم  واملستشفيات،  واملدارس  والساحات  الشوارع  بتنظيف  التونسيون/ات  ابتدأ  هكذا 
يكتشفونها من جديد، أو أنّهم ينتبهون أنّها مل تكن عىل ما يرام. إنّهم ينظفون املشرتك من 

الفضاء العام، ويتصالحون معه إذ يعتربونه ملكا لهم ال ملكا للـ«بيليك«.

لعلّه من املهّم التأسيس لحملة نظافة أوسع للمباين من الداخل، مبقاومة الفساد واملحسوبية 
ونهب املال العام وتجاوز القانون واستغالل السلطة.

***

العام.  املزاج  لتغيري  األمل كاف  يفقدونه، وبعض  األمل. كادوا  يفقدوا  الناس مل  أّن  تبنّي  لقد 
ونعتقد أّن املّس بهذا »االرتياح« سيُعطي نتائج عكسيّة متاما.

إّن تعقد العمليّة السياسية اليوم يجعلنا يف شّك من مدى استمرارية هذه الحركة االيجابيّة. 
ويجب اسناد الناس بالتوعية بضورة امليض قدما يف هذا التضامن املواطني االيجايب بقطع النظر 
عن مآالت السياسة. ولكن أيضا بالذود عن الحلم بالضغط عىل أصحاب القرار السيايس حتى 

ال يعودوا إىل نفس »الدوائر« من التجاذب بعيدا عن املصلحة العليا للوطن.

الزالت  الذي  الرئيس  السيّد  من  الجمهور  هذا  عىل  خطورة  أكرث  تكون  أن  ميكن  »الخيبة« 

برنامُجه غامضا، وقد ُعلقت عليه آمال أوسع من صلوحياته، وعليه عىل األقل أن يكون ايجابيّا 
وناجعا يف إطار الصلوحيات التي مينحها الدستور.

كام أنّه إىل حد اآلن مل نتبنّي شكل مجلس نواب الشعب، وتقسيم كُتله وبرامجها. وهذا أمٌر 
يدعو للقلق حيث ال ميكن أن نحّدد التوجهات الجديدة للدولة.

***

الشعب وحدُه يُعطي الفرص، ويُجرب أسباب الخروج إىل األلوان والفضاءات الفسيحة وعوامل 
أرحب. ليس بشعب عاجز كام يدعي البعض، لكّنه محكوم مبنسوب األمل. مل تقّدم االنتخابات 

أي منجز فعيّل، لكّنها قدمت مؤرشات امكانيات التغيري. 

هذه فرصة الحركة املدنيّة للدفع بهذه الحركة املواطنيّة حتى تستمّر بشكل سليم وال يقع 
استثامرُها، كالكثري من سابقاتها، من قبل قوى تتاجر يف كل يشء، حتى األحالم تكون عندها 

بضاعة ولها مثن.

بهذا  أقرب  معرفة  يف  يساهم  مبا  وتفكيكها  »الظاهرة«  فهم هذه  مزيد  أيضا  يتطلّب  وهذا 
الجمهور الذي يُفاجئ »دون موعد«. من املؤكد أّن كل ما يحدث له أسبابُه، ولهذا فإن أسباب 

الرتاجع موجودة، ونتخّوف من نذهب إىل مربعات العنف واالنفالت.

***

حالة وعي!! أمٌل وجب تحصيُنه بأن يكون دامئا يف الثقافة والسلوك واليومي، وأن تقع الرتبية 
عليه بترشيك املؤسسات الرتبوية واألطفال. نحتاج أن تؤمن األجيال القادمة بتونس أكرث وأن 

تذود عنها فال تسمح باالرتداد عىل املكاسب املدنية وتعمل عىل بناء وطن يليق بها.

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


