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»من أجل النأي باالنتخابات
عن ثنائية الغنيمة والعقاب«

بقلم أ.عبد الباسط بن حسن  

• ال يجب شيطنة األحزاب  وال يمكن أن نبني ديمقراطية دون أحزاب
• لن نكون مع روابط حماية الثورة ومع من يحملون فكرا تكفيريا وارهابيا 

وُيرهبون المجتمع التونسي بسلوكياتهم بخطابهم الداعي إلى الكره والفتنة
•  كيف يقوم مترشح بحملته مباشرة ويتنقل واآلخر وراء القضبان ال يقدر حتى 

على أداء واجبه االنتخابي؟

نور الدين الطبويب لـ »الجريدة املدنية« :

األفضل أن يكون ملن سيحكم 
تفويض شعبي حقيقي

إفريقيا شـــمال  مكتب 
North Afr ica  Of f ice

تصدر الجريدة المدنية بدعم من
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

بقلم سمير الشفي 
األمين العام المساعد المسؤول عن المرأة 

والشباب والعالقة مع المجتمع المدني

تونس  تعيشه  الذي  االنتخايب  املسار  وقع  عىل 
منذ سبتمرب الجاري و املتزامن مع اليوم الدويل 
للدميقراطي، ال يسعنا اال ان نهنئ كل التونسيات 
االوىل  االنتخابية  املحطة  بنجاح  والتونسيني 
الرئاسية  االنتخابات  من  األول  بالدور  املتعلقة 
و اإلثبات مرة اخرى بان بالدنا وشعبنا جديرون 
السعي  عىل  والتاكيد  سليمة  دميقراطية  بحياة 
واسقاط  اليافعة  التجربة  هذه  بتجذير  قدما 
حجج و مربرات األنظمة االستبدادية ومحاوالت 

التشكيك يف فرص نجاحها. 
املحوري  الدور  عىل  التأكيد  يفوتنا  ال  كام 
العام  االتحاد  به  ويقوم  قام  الذي  والطالئعي 
التونيس للشغل  يف حامية  ارادة الناخبني ونزاهة 

أي  من  االنتخايب   املسار  وتأمني  االنتخابات 
انحراف. 

منظامت  يقظة  رضورة  عىل  االتحاد  ويؤكد 
البعض  ازاء محاوالت  املدين  املجتمع  وجمعيات 
التونسية ولعب دور ايجايب  التجربة  االساءة اىل 
وااللتزام  االنتخابية  االستحقاقات  انجاح  يف 
بالحفاظ عىل السلم االجتامعي واحرتام الدستور 
وحامية املؤسسات وانفاذ القانون ومحاولة الحد 

من حدة هذا املناخ املشحون. 
باقي  بانجاح  التزامها  حشاد  منظمة  تجدد  كام 
املحطات القريبة القادمة  وإسناد شعبي مواطني 
ملؤسسات ولدت من رحم ثورة 17 ديسمرب مع 
التأكيد عىل الحفاظ عىل استقالليتها وحيادها يف 
باقي املحطات مبا يف ذلك االستحقاقات املتعلقة 
باالنتخابات الترشيعية والرئاسية يف دورها الثاين. 
عملية  مالحظة  يف  حشاد  منظمة  شاركت  وإذ 
االقرتاع مبا يقارب الخمسة االف مالحظة ومالحظ 
االنتخاب  ومراكز  الدوائر  جميع  غطت  وبذلك 

املتوزعة عىل كامل تراب الوطن.

وذلك اميانا من املنظمة بتكريس واقعي وحقيقي 
ومن  املنظمة  اجلها  من  اسست  التي  للمبادئ 
الفرص  وتكافؤ  املدنية  الدولة  عن  الدفاع  بينها 
والعدالة االجتامعية والحرية  والسيادة الوطنية، 
داخله   القرار  سلطات  تؤكدها   فتئت  ما  والتي 
من  املسافة  نفس  عىل  االتحاد  بقاء  معلنة 
رضورة  اىل  الدعوة  مع  واملرتشحني  املرتشحات 
املساواة يف  ومبدأ  النزيه  التنافس  قواعد  احرتام 
املفضوح  التأثري  محاوالت  عىل  واالبتعاد  الفرص 
الناخبة  إرادة  عىل  والتأثري  املرتشحني  لبعض 

والناخب.
مواصلة  اىل  شعبنا  وابناء  بنات  ندعو  اخريا 
التجربة  مكتسبات  حامية  أجل  من  نضالهم 
التعبري  آلية  يف   بكثافة  واملشاركة  الدميقراطية 
عىل إرادتهم من خالل صناديق االقرتاع وتوجيه 
الرسائل لعموم الشعب وممثليهم وحكامهم بأن 
ونبذ  الصناديق  عرب  حتام  مير  التغيري  يف  أملهم 
آلليات  واالمتثال  الحوار  ثقافة  وتغليب  العنف 

الدميقراطية. 
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية،
قراءات في الدستور وفي سياسات الدولة
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ملف  العدد القادم

يعد اليوم الدويل للرتجمة فرصة لإلشادة بعمل املهنيني اللغويني الذين 
يضطلعون بدور مهم يف مد جسور التفاهم بني األمم وتيسري الحوار 

بينها، واملساهمة يف التنميةوتعزيز السلم واألمن العامليني

وال غنى عن نقل األعامل األدبية والعلمية، مبا فيها األعامل التقنية، من 
لغة إىل أخرى. وبالتايل فال غنى عن الرتجمة املهنية، مبا فيها الرتجمة 
الوضوح  عىل  الحفاظ  يضمن  مبا  وتفسريها،  املصطلحات  الصحيحة 

وإتاحة املناخ اإليجايب وزيادة فعالية الخطاب العام الدويل واالتصال 
الشخيص.

املؤرخ   288/71 قرارها  مبوجب   — العامة  الجمعية  اعتمد  ولذا، 
الدويل  اليوم  بوصفه  أيلول/سبتمرب   30 يوم   —  2017 أيار/مايو   24
للرتجمة، توكيدا عىل ما يضطلع به املهنيون اللغويون من دور يف ربط 

األمم وتعزيز السالم والتفاهم والتنمية.

اليوم الدولي للترجمة عين على ..

اليوم الدولي للترجمة

االفتتاحية 

أمل التغيير يمّر حتما عبر الصندوق

الجـريـدة 
المدنية

لقد فتحت الثورة التونسية آفاقا رحبة للمشاركة السياسية وللقطع مع 
مايض استبداد جعل من السياسة أداة لإلقصاء والتهميش عن ثقافة 
املواطنة ومامرستها. وميكن أن نعترب مسار تنظيم االنتخابات منذ سنة 
2011 احدى أهم تجليات مامرسة السياسة واملشاركة فيها. ولقد اعترب 
املجتمع املدين هذه العملية إحدى أدوات االنتقال الدميقراطي وجزءا 
كانت  ومدنية  سياسية  والحريات  الحقوق  تعترب  رؤية  من  يتجزأ  ال 
واقتصادية واجتامعية وثقافية جوهر البناء الدميقراطي، لذلك شارك 
بها  التوعية  لالنتخابات ويف  االعداد  بقوة وفاعلية يف  املدين  املجتمع 
والتالعب  والتزييف  االحتواء  امكانات  كل  عن  بها  والنأي  ومراقبتها 

بإرادة الناخبني والناخبات.
ولقد تجلت قدرة املجتمع املدين ومتكنه من أدوات املشاركة السياسية 
عامة واالنتخابات خاصة يف االنتخابات الرئاسية األخرية حيث شاركت 
للشغل يف مختلف  التونيس  العام  واالتحاد  الوطنية  املنظامت  عديد 

مراحل العملية االنتخابية وخاصة يف مجال مراقبتها ونذكر هنا عىل سبيل املثال تجربة 
املعهد العريب لحقوق اإلنسان مع االتحاد العام التونيس للشغل يف برنامج تدريب املدّربني 
حول مالحظة االنتخابات والذي شمل أغلب واليات الجمهورية. كام طور االتحاد العام 
التونيس للشغل هذه الثقافة املدنية باقرتاحه لرؤى وبرامج وتصورات تساعد املواطنني 

واملواطنات عىل حسن االختيار.
لقد أبرزت تجربة االنتخابات الرئاسية أن عددا كبريا من الناخبني والناخبات قد استبطنوا 
أسس املشاركة السياسية وأّن تونس قد صاغت منظومة انتخابية عىل مستوى املؤسسات 
واآلليات ضمنت من خاللها تنظيم االنتخابات يف ظروف ميكن أن توصف بالعادية يف 

مجملها.
ولكن هذا النجاح الّنسبي ال ميكن أن يحجب عّنا تواصل إشكاليات ومخاطر تطرح أسئلة 
التجاذب  االنتخابية مبنسوب من  الحملة  بلدنا. فقد متيزت  االنتخابات يف  أساسية عىل 
والعنف اللفظي والكراهية التي كادت تتحول أحيانا إىل عنف مادي كام غابت الرؤى 
واألفكار واملقرتحات االصالحية التي ينتظرها الناس لتغلب عىل النقاش العام العواطف 

واالنطباعات وردود الفعل.
فكأمنا فقدت االنتخابات تدريجيا قيام بنيت عليها الثورة وأّسست للمنظومة السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية التي يبحث عنها الناس. فهل نحن يف مرحلة تستبدل فيها القيم 
واألخالق السياسية باملصلحة املتوحشة؟ وهل نحن ذاهبون إىل تصور لالنتخابات يقوم 

عىل الغنيمة والعقاب ؟ إنه سؤال جوهري يتطلب من املجتمع املدين 
مجال  إىل  السياسة  تحويل  عن  بنا  تنأى  أجوبة  إليجاد  حقيقية  وقفة 

تحتكره مجموعات املصالح والتوجهات الشعبوية األكرث تطرّفا.
الفرص  يف  التساوي  عدم  وهي  أخرى  معضلة  االنتخابات  أبرزت  كام 
العملية  أسس  احرتام  وعدم  املشبوه  السيايس  املال  تدفّق  بتواصل 
االنتخابية وغياب املعالجة القضائية للمخالفات الكربى. كام رأينا عزوفا 
باملشاركة   يؤمن  من  كل  يأّرق  مازال  االنتخابية  العملية  عن  متواصال 
املجتمع املدين بوصفه قوة نقد واقرتاح  املواطنة. إن  السياسية وثقافة 
من  العرب  الستخالص  عاجلة  حضارية  وقفة  إىل  اليوم  مدعو  وإصالح 
مختلف املحطات االنتخابية التي عاشتها تونس ليثّمن ايجابياتها وينرش 
ثقافة هذه االيجابيات عىل أوسع نطاق ممكن وليجيب عن تحدياتها 

وسلبياتها.
وميكن يف هذا املجال أن نقرتح خطوط عمل أساسية وهي التالية:

أوال: وضع رؤية حضارية جديدة تنأى باالنتخابات عن ثنائية الغنيمة أو العقاب  وتعود 
بها إىل قيمتها األوىل وهي أن االنتخابات هي أحد املداخل لضامن املشاركة السياسية 
الحرة واملسؤولة. إننا نحتاج إىل نرش ثقافة القيم وإعادة الثقة للمواطنني واملواطنات يف 
مختلف  اىل  والذهاب  الحقوق  وإحقاق  بااللتزامات  الوفاء  القائم عىل  السيايس  الفعل 

الفئات االجتامعية والجهات إلحياء قيم الحقوق والحريات.
واملنظامت  السياسية  األحزاب  بها  تلتزم  السيايس  للسلوك  باعتامد مدونة  االرساع  ثانيا: 
وتضع حدا  وواجباتها  السياسة  يف  املتدخلة  األطراف  كل  تحدد حقوق  االعالم  ووسائل 

للتسيب وللعنف والشعبوية والكراهية.
والصحة  كالتعليم  الكربى  اإلصالحات  يف  الرشوع  أجل  من  بالضغط  فورا  املبادرة  ثالثا: 
والنقل مبا يضمن كرامة االنسان ويعيد للسياسة معنى خدمة الصالح العام والدميقراطية 

والعدالة االجتامعية.
آليات  تطوير  االنتخابية من خالل  العملية  والحياد يف  والشفافية  النزاهة  رابعا: ضامن 
الرقابة الفعلية عىل كامل املسار االنتخايب والتفعيل الحقيقي لدور الهيئات الدستورية 

من أجل مواجهة االنتهاكات والخروقات حال وقوعها.
خامسا: االرساع باستكامل وضع املنظومة الدستورية التي متكن من تحصني بالدنا من كل 

أنواع املخاطر والتهديدات التي تنتج عن مصالح مادية أو ايديولوجية.

»من أجل النأي باالنتخابات
عن ثنائية الغنيمة والعقاب«

بقلم أ.عبد الباسط بن حسن   
رئيس المعهد العربي لحقوق االنسان

تصدر الجريدة المدنية بدعم من

يس للشغل ومؤسسة روزا لكسمبورغ
رضورة عن آراء أو وجهات نظر أو السياسات الرسمية لالتحاد العام التون

ف العدد، وكل مقاالت الرأي، ال تعرب بال
أآلراء ووجهات النظر الواردة يف هذا مل
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االنتخابات جوهر الديمقراطية.. 
والتفكير النقدي ضمانة لصناعة 

المعرفة من أجل حماية المكتسبات 
وتحقيق األهداف الوطنية

الرئاسية  االنتخابات  مبناسبة  أردناه  وإن  مناسباتيا،  ليس  امللف  هذا 

والترشيعية التي تُجرى خالل هذه األشهر، ذلك أّن دور النقابات واملجتمع 

املدين ال يقترص عىل فرتة االنتخابات ذاتها واملتمثلة يف الحمالت واالقرتاع 

يف  به  تضطلع  أن  ميكن  فيام  البحث  أّن  كام  املسار.  كامل  عىل  هو  بل 

االنتخابات تحديدا ويف التغيري بشكل عام مبحث مفتوح يحتاج التفكري 

الدائم والتقييم املستمر.

لالنتخابات  األّول  الدور  نتائج  بعد  استثنايئ،  حدث  أمام  اليوم  أنّنا  كام 

الرئاسّية والتي كانت عىل غري انتظارات الكثري من املالحظني واملتابعني، 

رغم أّن سرب اآلراء السابق لها قّدم الفائزيْن يف أكرث من مرّة كُمتقّدمنْي، 

يف  والبحث  والتبرّص  القراءة  تستدعي  التي  املفاجئة  كانت  رمبا  ولهذا 

الخيارات التي تحمي الحريات وحقوق اإلنسان.

وللتذكري فإّن جمعيات مدنية كثرية استغلت خالل كل املناسبات االنتخابية 

ما بعد 14 جانفي عىل املراقبة واملالحظة، ومنها من اشتغل عىل مشاركة 

الرضوريّة لضامن  الترشيعية  االصالحات  أو عىل  االعاقة  أو ذوي  النساء 

أكرث شفافية وللحّد من الخروقات التي ميكن أن يأتيها بعض املشاركني.

االنتقال  بأهمّية  للتوعية  كثرية  مشاريعا  نّفذت  جمعيات  أّن  كام 

الدميقراطي واالنتخابات ومسألة املواطنة، وهذا أمٌر له أثره مهام كانت 

النتائج ألّن املتفق عليه أّن االنتخابات كانت شفافة، رغم ما شابها من 

تجاوزات، وأّن النتائج هي فعال ما نطق به الصندوق دميقراطيا.

ميكن ألي كان أن ينتقد ما تحّقق يف مستويات أخرى من الوعي، عىل غرار 

اختيار من ميكن أن يحفظ الحقوق ومن مل متتّد يده إىل مال الشعب ومن 

مل يرّهب ومن ميتلك مرشوعا، وهذه نقاط أساسية أيضا خاّصة يف هذه 

الحّد  األمر  ويتطلّب  هشاشة  السيايس  الوضع  فيها  يعرف  التي  املرحلة 

األدىن من االستقرار السيايس حتى تقوم كّل السلطات مبهامها الدستورية 

الفعيل  التأسيس  أجل  من  الحاد  التجاذب  عن  نبتعد  وحتى  والقانونّية 

للجمهورية الثانية.

النقابيني والنشطاء املدنيني والخرباء  هذا امللف يُفتح ونرتك املجال لكّل 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أّن  ذلك  فيه،  آرائهم  لتقديم  واالعالميني 

يهّمه يف كّل مرحلة النظر يف ما يضمن حقوق الشغيلة وما ميكن أن يحقق 

بناء  دائم  بشكل  نحتاج  ونحن  البالد.  يف  واالستقرار  االجتامعّية  العدالة 

املعرفة مبا يُتيُح امكانيات أكرب للفعل. 

وتسعى »الشعب« من خالل ملحقها »الجريدة املدنية« إىل فتح املجال 

التفكري  يف  تأسيس  من  املدنّية  املسألة  تتطلبه  ما  يف  والبحث  للتفكري 

الفعل املدين.  الدائم واملشرتك عىل  التدرب  آليات  واملامرسة، وهي أحد 

البحث  الدميقراطّية فإّن  أّن املامرسة االنتخابّية هي أرقى أفعال  وحيث 

تصّورات  ووضع  الراهن  أخطاء  عىل  الوقوف  من  شّك  وال  سيمكّن  فيها 

االصالح والتقّدم بتكريس أكرب إلرادة األفراد وتوعية لكل الفئات ويف كل 

الجهات.

وكان  االنتخابات،  مبارشا يف  للشغل طرفا  التونيس  العام  االتحاد  يكن  مل 

بتدريبهم من خالل  قام  الذين  املالحظني  آالف  امليداين من خالل  دوره 

برنامج خاص، ولكّنه يف كل املناسبات سيكون ضامنا لعدم االنقالب عىل 

حتى  العمل  ومواصلة  الوطنية  املكتسبات  وحامية  الدميقراطي  املسار 

يكون التقدم للجميع.

مقدمة 

نصرالدين ساسي      
كان  قد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بأن  القول  ميكن 

الحاضنة  دور  يلعب  أن  »الثورة«  رشارة  منذ  حريصا 

لالحتجاجات ونجح يف التأطري من خالل هياكله ومناضليه 

اىل صورته  باالستناد  والجهات ومقراته ونجح  بالقطاعات 

مسار  تسطري  يف  ورمزيته  العام  الرأي  لدى  االعتبارية 

االنتقال الدميقراطي، نجح االتحاد دون أن تتوثب داخله 

العكس  عىل  بل  املتهاوية  السلطة  ومسك  الحكم  أطامع 

يف  املحوري  دوره  عىل  املحافظة  عىل  االتحاد  عمل  متاما 

املحاور  رسم  أجل  من  املحتويات  نحو  والتوجيه  التعبئة 

الكربى لالنتقال الدميقراطي لتونس.

بقدر  السلطة  ملسارات  مجتنبا  االتحاد  كان  البداية  منذ 

بامتياز  سجل  فقد  الدميقراطية  مسارات  عىل  حرصه 

أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  يف  ممثليه  عرب  مساهمته 

الثورة واالنتقال الدميقراطي من خالل رفعه لسقف متثيلية 

املرأة ضمن القامئات االنتخابية واقرتح مبدأ التناصف بعد 

أن كان الطموح أو السقف يف حدود متثيلية نسوية ب 25 

% كام نجح االتحاد يف اعتصامي القصبة الرافض لتشكل 

نحو  والدفع  السابق  السيايس  املوروث  بجينات  حكومة 

مجلس تأسييس لبناء مسار االنتقال الدميقراطي.

مأسسة االنتقال الديمقراطي 
ضمن هذا املسار األويل الذي تىل الثورة يبدو جليا تشبث 

االتحاد بالدفع نحو مأسسة االنتقال و توجيه املد والزخم 

الثوري نحو آلية االنتخاب نهجا لتثبيت مكتسبات »الثورة« 

و تضمينها مع إرادة الشعب ومع رشعية الصندوق. تحدي 

السهلة لثورة دون  الخيارات  بتاتا من  االنتخابات مل يكن 

رأس وإمنا كان بامتياز خيارا ترجم حياد املنظمة النقابية 

الحكم،  ومسالك  السياسة  معرتك  دخول  عن  وتعففها 

وكطرف  اقرتاح  كقوة  التعدييل  لدورها  انحيازها  مقابل 

االنتقال من خارج  العام ومبسار  بالشأن  اجتامعي معني 

مؤسسة الحكم املبارش مبختلف تفريعاتها واختصاصاتها.

أسايس  بشكل  حريصا  الزخم،  هذا  ضمن  االتحاد،  كان 

عىل احرتام املسار االنتخايب وكان الضامن لعدم زيغه عن 

مقومات الدميقراطية وعن رضورات إنقاذ البالد اقتصاديا 

عديد  يف  تدخله  ذلك  من  اجتامعيا  تجانسها  ودعم 

ادمج  التي  الوطني  الحوار  محطة  أبرزها  لعل  املحطات 

ضمنه االتحاد والرباعي مصطلحا جديدا للقاموس السيايس 

وهو مصطلح التوافق والوحدة الوطنية التي اقتضت بعد 

اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الرباهمي املطالبة 

باستقالة حكومة عيل العريض وإقرار خارطة طريق من أجل 

مطالب أساسية يف مقدمتها حث املجلس الوطني التأسييس 

عىل املصادقة عىل الدستور الجديد واإلرساع بتشكيل الهيئة 

العليا املستقلة لالنتخابات وتنظيم أول انتخابات دميقراطية 

بياناته  عرب  مرارا  االتحاد  أكد  كام  البالد  تاريخ  يف  وتعددية 

يقف عىل  وانه  باالنتخابات  مبارشة  معني  غري  أنه  ومواقفه 

وانه  الربملان  أو  للرئاسة  املرتشحني  جميع  من  املسافة  نفس 

السياسية  املقاعد  عىل  املراهنني  من  أي  صف  يف  يكون  لن 

بحسب  واالنتخاب  بالرتشح  وهياكله  لقواعده  الحرية  وترك 

قناعاتهم. 

البرامج أوال 
باملقابل مل يرتك االتحاد املجال مفتوحا للشعبوية أو الشخصنة 

فقد  الدميقراطي  املسار  يخدم  ال  بشكل  الناخبني  توجيه  أو 

ومحتويات  مضامني  صياغة  عىل  الشغيلة  املنظمة  عملت 

أوال  الربامج  نحو  للتوجه  لهم  ودافعا  للناخبني  دليال  لتكون 

مسارات  يف  االنخراط  أو  األشخاص  تزكية  عن  واالبتعاد 

الشعبوية وإعادة تجسيد األحالم واالنتظارات واالستحقاقات 

 101 يف  تتمثل  مرجعية  لوثيقة  إعداده  خالل  من  املؤجلة 

سؤال موجهة لكافة األطراف من ناخبني وأحزاب تهدف إىل 

القضايا  أمهات  نحو  والسيايس  االنتخايب  العام  الرأي  توجيه 

ونحو اإلشكاليات الحقيقية التي يتوجب الخوض فيها وإيجاد 

حلول لها بعيدا عن الوعود التي تذوي مبجرد فرز األصوات 

وإعالن النتائج والجلوس عىل املقاعد.    

بني  من  الوحيدة  ليست  سؤال   101 التوجيهية  الوثيقة 

املحتويات والنصوص التي أصدرها االتحاد مبناسبة االنتخابات 

من خالل  املنتظر  قرطاج  ساكن  مواصفات  كذلك  أصدر  بل 

الواجب توفرها يف شخص  التنصيص عىل الرشوط والصفات 

الرئيس ويف دواليب املؤسسة بأكملها لتلعب دورها كحلقة من 

حلقات الحكم والتوافق مبعزل عن حيز الصالحيات والنفوذ. 

مببادرته  األخري  االنتخايب  للمسار  متابعته  االتحاد  واصل 

باالتفاق مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ووضعه جميع 

االنتخابات  لربنامج ملالحظة  الهيئة وإقراره  مقراته عىل ذمة 

لنزاهتها ساعده  منه عىل شفافيتها وضامنا  ومراقبتها حرصا 

وعاضده  مرارا  عليه  نصص  الذي  الحياد  هامش  ذلك  يف 

الناخبني  جمهور  لدى  بها  يحظى  التي  الثقة  مؤرش  فيها 

ومتثيليته  الجغرايف  امتداده  مقومات  إىل  إضافة  التونسيني 

أرفع  يجعله دوما يف مرتبة  الذي  والسيايس  الطيفي  وتنوعه 

االستثناء  ليكون  العمياء  االنحيازية  أو  الحزبية  الخطية  من 

مرة أخرى يف املسار االنتخايب. االتحاد خصص يف االنتخابات 

األخرية ما يفوق الخمسة أالف مالحظ مبختلف مراكز االقرتاع 

واملكاتب وقد حرص عىل توفري التمويالت الالزمة لتكوينهم 

يف  الفاعلني  ومن  النجاح  عنارص  بني  من  ليكونوا  ورسكلتهم 

التجربة أن  أثبتت  الرئاسية األخرية وقد  االنتخابات  مالحظة 

له  محايدا  اجتامعيا  طرفا  باعتباره  االتحاد  مالحظي  حضور 

تجنب  ويف  التوترات  عديد  خفض  يف  ساهم  ورمزيته،  وزنه 

ودون  بسالسة  العملية  لتسري  االنتخابية  التجاوزات  عديد 

ومصداقيتها  االنتخابية  العملية  جوهر  من  متس  تجاوزات 

دوره  لعب  الذي  ولالتحاد  لتونس  نجاح  ذاته  حد  يف  وهذا 

بامتياز يف هذا املسار.        

المسار االنتخابي معركة مستمرة 
لن يقف دور االتحاد يف متابعة املسار االنتخايب عند الرئاسية 

يف دورتها األوىل وإمنا سيتواصل دوره  يف مالحظة االنتخابات 

الترشيعية من خالل دعوته ملالحظيه لالستعداد مجددا لهذه 

مالحظي  عدد  فيها  يتجاوز  أن  ينتظر  والتي  الهامة  املحطة 

بكافة  ومالحظة  مالحظ  أالف  الثامنية  النقابية  املنظمة 

أجل  من  الشغيلة  املنظمة  ترفعه  جديد  تحد  وهو  الجهات 

الذي  الدميقراطي  االنتقال  ومسار  االنتخايب  املسار  تأمني 

دور  ليستمر  الخيارات  و  الربامج  يف  مفتوحة  معركة  يبقى 

الهياكل  بقية  الثانية ومنها نحو  الرئاسية  املنظمة يف املحطة 

املحاصصة  دوائر  من  تخرج  أن  يتوجب  التي  واملؤسسات 

الحزبية والتعيينات االعتباطية نحو منطق الكفاءة والجدارة 

ونحو رشعية االنتخاب كآلية للتداول عىل السلطة وعىل مراكز 

للمؤسسات  أصال  ومتتد  املعركة  تستمر  واملؤسسات،  القرار 

والدولة واألحزاب واملنظامت الوطنية تحت لثام »السيستام« 

إبادة هياكل قد يكون متكن  وما يخفيه من رغبة دفينة يف 

منها الصدأ والتآكل لكن هل يجب فعال إبادتها والعودة إىل 

ترصيف الحكم باملبايعة تحت ظالل األشجار.          

أي دور للنقـابات فـي املسار االنتخايب؟

تأمين المسار االنتخابـي معركة مستمرة

مساء  التونسية  العاصمة  نزل  أحد  احتضن 
افتتاح  حفل   2019 سبتمرب   21 السبت 
مجال  يف  الرائدة  اإلقليمية  التدريبية  الدورة 
التاسعة  دورتها  يف  عنبتاوي  اإلنسان  حقوق 
والعرشين تحت شعار التعليم ضامن للتنمية 
والكرامة اإلنسانية وذلك تحت إرشاف وزير 
الرتبية التونيس وبحضور رئيس املعهد العريب 
من  الشخصيات  من  وعدد  اإلنسان  لحقوق 
املنظامت الرشيكة وضيوف وأصدقاء املعهد 

العريب لحقوق اإلنسان. تخلل الحفل كلامت ترحيبية إضافة إىل 
عرض موسيقي أحياه الفنان يارس جرادي.

الدورة إىل غاية يوم 29 سبتمرب حيث يشارك فيها  30  تتواصل 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  وناشطا  ناشطة 
عددا  وستشهد  العربية.  الدول  مختلف  من 
الحقوقيني  من  نخبة  يؤثثها  املداخالت  من 
مقر  السيدة  دار  زيارة  إىل  إضافة  والخرباء 
عن  فضال  اإلنسان  لحقوق  العريب  املعهد 
حقوقية  لقضايا  منارصة  حمالت  تصميم 

تتعلق مبسألة التعليم.
الدورات  من  تعد  عنبتاوي  دورة  أن  يذكر 
وأطلق  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الرائدة 
عليها اسم الدكتور منذر عنبتاوي وهو مناضل فلسطيني وخبري 
أممي وأحد مؤسيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان تخليدا لذكراه 

ولنضاالته يف الحركة الحقوقية العربية.

 عنبتاوي 29 :
املرتشحني  التعليم ضمان للتنمية و الكرامة االنسانية  إىل  أول  نداء  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  أصدر 

لالنتخابات يتعلق مبسألة أزمة البيئة فيام تتعلق النداء الثاين  بسياسات الهجرة.
يف  أساسا  تتمظهر  والتي  البيئية  األزمة  استفحال  عىل  التأكيد  األول  النداء  يف  جاء 
النقص الحاد يف املياه والتلوث الصناعي وتغري املناخ وهو ما يفرض تدخل الحكومة 
الدستورية  والحقوق  االنسان  حقوق  واحرتام  القومي  األمن  ضامن  يف  املستقبلية 
البيئية  كالحق يف املياه والصحة والبيئة السليمة للتونسيني وبعد توصيف املشاكل 
املتنوعة، جاء يف هذه الوثيقة الدعوة إلعالن حالة الطوارئ البيئية والتي سيكون لها 

خمسة أبعاد:
الستغالل  الوطنية  الرشكة  شبكات  وتحديث  مياه الرشب لجميع املواطنني  توفري  ـ 

وتوزيع املياه وإعادة هيكلة نظام مجامع التنمية املائية.
ـ وضع حد للتلوث الصناعي بتطبيق املعايري عىل أعىل املستويات واحرتامهم. 

- سياسة طوارئ وطنية إلدارة النفايات املنزلية والصناعية.
ـ خطة للتكيف مع تغري املناخ، استنادا ملا هو موجود، والتي يتم رفعها إىل مستوى 

رئاسة الجمهورية وهي أولوية سياسية ويتم عرضها عىل هذا النحو. 
ـ خطة ضخمة لنرش الطاقات املتجددة، حيث أن تونس لديها موارد كبرية من الرياح 

والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية والتي سوف تضمن التخفيف من تغري 
املناخ واألمن وسيادة الطاقة يف البالد.

 أما النداء الثاين املتعلق بسياسات الهجرة حيث 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  يعترب 
األورويب  االتحاد  مع  الرشاكة  أن  واالجتامعية 
ومختلف  التنقل  حرية  حول  متوازنة  غري 
االتفاقيات الثنائية األخرى تعمق عدم التكافؤ 
يف التمكن من الحقوق وعدم املساواة يف حرية 
التنقل كام أنها ال تستجيب للتطلعات الرشعية 
عدالة  يف  للمتوسط  الجنوبية  الضفة  لشعوب 

املعاملة بني متساكني الضفتني.
املفقودين  ملسألة  املتواصل  التجاهل  حالة  هو  مالحظته  ميكن  ما  لذلك،  اضافة 
والغرقى يف البحر املتوسط رغم بعث لجنة تحقيق حول مسألة التونسيني املفقودين 
متكن  وفعلية  منهجية  اجراءات  أي  اتخاذ  يتم  مل  السنوات،  عرشات  منذ  البحر  يف 

عائالت املفقودين من التحصل عىل معلومات موثوقة حول مصري أبنائهم.

الهجرة  بناء ووضع نص ترشيعي حول  فتح حوار  انتظار  مازالت يف  تونس  أن  كام 
حيث يفيض غياب اطار قانوين للهجرة يف تونس اىل تواصل انتهاك حقوق املهاجرين، 
وخاصة  التونيس  الرتاب  عىل  والالجئني  اللجوء  طالبي 

الفئات األكرث هشاشة منهم.
وبناء عىل عديد املالحظات التي فصلها املنتدى يف نداءه 
فانه يويص بعديد النقاط يف ما يتعلق باستقبال املهاجرين 
يف تونس لعل أبرزها املصادقة عىل معاهدة منظمة العمل 
الدولية رقم 189 حول العامل والعامالت املنزليات )2011( 
وتفعيلها وكذلك املعاهدات 97 و143 لنفس املنظمة حول 
العامل املهاجرين واملعاهدة الدولية لحامية حقوق جميع 
العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم )1990( و أيضا احرتام مبدأ عدم االعادة القرسية، 
وااليقاف الكيل لجميع االتفاقيات الثنائية املوقعة مع السلطات االيطالية يف ما يخص 
الرتحيل الجامعي ووضع اطار قانوين للهجرة وخاصة فيام يتعلق باستقبال املهاجرين 
النظامية  وتأسيس اطار دائم وتلقايئ لإلعالم عن املفقودين يف حوادث الهجرة غري 

وللتعرف عىل جثث املهاجرين الطافية عىل السواحل التونسية.

نداء المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية الى المترشحين  لالنتخابات
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كيف تعمل جمعيتكم في مجال االنتخابات وما الهدف من اختيار 
هذا التوجه أوالتخصص ؟

معز عطية                  

تأسست »كلنا تونس« منذ 2011 عىل أساس االهتامم بكل املسار االنتقايل بتونس، 
وبشكل رئييس يف مجاالت ثالثة: الحريات الفردية والعامة، واالنتخابات الترشيعية 
النيابية  املرحلة  خالل  نركز  وسوف  الدستورية.  والهيئات  واملؤسسات  واملحلية، 
وقد  الدستورية  الهيئات  لرتكيز  الدفع  أجل  من  األخرية  النقطة  هذه  عىل  القادمة 
املحكمة  مثال  خالل  من  والفراغ  والتأخري  التقصري  حجم  عىل  اآلن  الجميع  وقف 

الدستورية التي مل يقع إرساؤها إىل اليوم. 
ويف  البلدية  االنتخابات  يف   2018 ويف   2014 يف  االنتخايب  املسار  مراقبة  يف  شاركنا 
يف  ناشطة  مستقلة  كجمعية  العمل  هذا  يف  نساهم   .  2019 الحالية  االنتخابات 
التي  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  الهيئة  املدين تجمعنا يف ذلك رشاكة مع  املجتمع 
طابعها  متتني  مزيد  عىل  ومساعدتها  دستورية  كهيئة  دعمها  واجبنا  من  أنه  نرى 
ونشرتك  جانبها  إىل  نقف  ولعملها،  ألدائها  رقيب  الوقت  ذات  يف  ونحن  املستقل، 
معها يف الحمالت التحسيسية التي تطلقها لتوعية الناخبني ، وقد امتد عملنا مثال يف 
االنتخابات البلدية ويف االنتخابات الترشيعية الحالية عىل كامل واليات الجمهورية 
األربع وعرشين، من أجل تفسري أهمية املشاركة يف االنتخاب واإلدالء باألصوات ألن 
نتيجة االقرتاع ستؤثر بشكل مبارش وعميق يف حياة الناخبني . يف مسألة دورنا كرقيب 
ألداء الهيئة فإننا نتابع عمل مجلسها ونطلع عىل كل التقارير التي تنرشها ومحارض 
الجلسات الجتامعاتها ، وأحيانا نطالب بنرشها يف وقتها حينام ال تقوم الهيئة بذلك 
بشكل آيل، وكنا من أول الجمعيات التي دافعت بشدة عىل مبدأ النفاذ للمعلومة 
االنتخابات  مرشحو  بها  تقدم  التي  املزكني  قامئات  بنرش  االنتخابات  هيئة  وطالبنا 
)ولسنا  متواصلة  بصفة  نعمل  ونحن  لذلك.  الهيئة  استجابت  وقد  األخرية  الرئاسية 
ومتكينها  السياسية  والتجاذبات  الرصاعات  من  دامئا  الهيئة  حامية  عىل  الوحيدين( 
من العمل باستقاللية تامة ويف احرتام تام للقوانني بعيدا عن أي تأثريات أو ضغوط. 
يف هذه االنتخابات الرئاسية مل يكن دورنا، كمنظامت أو جمعيات أخرى، الحضور 
يف مكاتب االقرتاع واملراقبة املبارشة، وإمنا كان دورنا مراقبة املسار برمته ، منذ بداية 
الحملة االنتخابية إىل ما بعد اإلعالن عن النتائج، صحيح لدينا بعض املالحظات التي 
تصلنا من منخرطني يف جمعية »كلنا تونس« الذين يحملون أيضا صفة أعضاء مكاتب 
اقرتاع، ولكننا ال نقترص عىل ذلك بل نتجاوز يوم االقرتاع إىل كامل الفرتة االتنخابية. 

نسرين جاللية :           

صحيح أن أول مرشوع عملت عليه »البوصلة«  هو مرصد مجلس الذي يراقب عمل 
نواب الشعب، وباإلضافة إىل رصد الحضور والغيابات ، نقوم بتحليل نوعي  ملشاريع 
القوانني ولنجاعة املجلس يف القيام مبهامه ووظائفه، ال نكتفي بجمع األرقام ونرشها، 
تقريرا رسديا، و«البوصلة«  الذين يحررون  للمعطيات  املحللني  لدينا فريق من  بل 
النيايب،  املجلس  سنويا عن عمل  تقريرا  تصدر  التي  الوحيدة  والجهة  املنظمة  هي 
عمل  يراقب  الذي  بلدية  مرصد  كذلك  لدينا  بذلك.  يقوم  ال  نفسه  املجلس  حتى 
عليها  انبنت  التي  األعامل  كل  مثال  رافقنا  وقد  املحيل،  الحكم  ويرصد  البلديات 
مجلة الجامعات املحلية وشاركنا يف كل االستشارات التي قامت بها السلطات حول 
املجلة وحول تصورات الالمركزية والحكم املحيل، ونراقب اليوم املشاركة املواطنية 
والحوكمة املفتوحة. هنالك أيضا مرصد ميزانية، والذي نراقب فيه موارد ونفقات 
ميزانية الدولة التونسية. هذه هي املشاريع القارة واملتواصلة لجمعية » البوصلة«.

دورنا يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية ال يتمثل يف مراقبة سري االقرتاع يف املكاتب. 
وقمنا  االنتخايب  القانون  تنقيح  معمق حول مرشوع  تحلييل  بعمل  ذلك  قبل  قمنا 

بتحاليل مقارنة وأرسلناها للمجلس وحرضنا يف جلسة استامع تقييمية لهذا املرشوع. 
الرئاسية  االنتخابات  يف  ضغط.  محاوالت  من  يدور  ما  بكل  العام  الرأي  وصارحنا 
أما يف  املواطنني.  بعيد كسائر  املالحظة من  أو  املشاهدة  بدور  الحقيقة  نكتفي يف 
املدة  ينهون هذه  الذين  الحاليني،  النواب  كبري، جزء هام من  فلنا دور  الترشيعية 
النيابية، يرشحون أنفسهم للعهدة النيابية القادمة، وقد الحظنا بالتجربة أن عددا 
كبريا ممن يرتشحون ليس لهم أدىن فكرة عن تصور عمل نائب الشعب وعن واجباته 
لناخبيه يف  التمثييل  الدور  القوانني،  الترشيعي يف صياغة نصوص  )الدور  »املهنية« 
الجهة، الدور الرقايب لعمل السلطة التنفيذية، والدور االنتخايب للمؤسسات والهيئات 
مجلس  داخل  العمل  أن  ايضا  الحظنا   ،)... الدستورية  املحكمة  وأعضاء  املستقلة 
نواب الشعب ال يتم بشكل سهل وسلس، هنالك خلل قد يكون جزء كبري من مأتاه 
النواب وإدارة املجلس ليست يف أحسن  التعامل بني  النظام الداخيل،  وطبيعة  يف 
مستوياتها ... هنالك اشياء كثرية يجب مراجعتها يف عمل اللجان، ال يعقل أن تحدد 
مواعيد اجتامعات اللجان القارة باملوازاة مع الجلسة العامة، وأن تقع دعوة النواب 
يف آخر مداوالت الجلسة العامة فقط لحضور التصويت دون أن يكونوا قد حرضوا 
خالل جلسة النقاش وشاركوا فيه ودون أن يكونوا ملمني بكل تفاصيل القانون أو 
القرار الذي يطلب منهم التصويت عليه أو التصويت ضده، ما الداعي حينها لتنظيم 

الجلسة العامة برمتها إذا كانت هذه هي الطريقة املعتمدة يف التصويت ؟ 
من بني ما نعمل عليه أيضا هو رضورة مراجعة لجنة التوافقات من حيث وجودها 
إليها وحضور  باالنضامم  يتعلق  فيام  الشفافية  من  كبري  قدر  عملها وفرض  وآليات 
حينام  دوننا  الباب  يغلقون  أخرى  وأحيانا  بالحضور  لنا  يسمحون  )أحيانا  أشغالها 
تذكر أسامء أو يقع نوع من تبادل املصالح بني الكتل النيابية أو نوع من التنازالت 
يف  واضح  بشكل  وجودها  تقنني  يقع  أن  فإما  بها،  القرار  أخذ  وطرق    ، املتبادلة( 
نص قانوين أو االستغناء عنها نهائيا. ال ميكن أن نرتك مصري القرارات الخالفية، وهي 
قرارات تتعلق مبسائل جدية وجوهرية، بني أيدي نزر قليل من النواب هم أعضاء 
لجنة التوافقات وال يزيد عددهم عن سبعة أو مثانية، لب النقاش يف املسائل التي 
تطرح يف املجلس يرتكز يف تلك النقاط الخالفية وعلينا أن نستمع فيها إىل وجهات 

النهايئ  الحل  اختيار  استثناء يف  كلهم دون  يشاركوا  الشعب وأن  نواب  نظر جميع 
والتصويت عليه. 

النيابية املنتهية. نصدر كالعادة تقريرنا  التقارير حول املدة  نحن نعمل حاليا عىل 
السنوات  خالل  وقع  ما  كل  يدون  أن  الواجب  من  أنه  ونعترب  الرسدي،  السنوي 
وقع  الذي  الترشيعي  العمل  لكل  دقيق  ملخص  هو  ثان  وتقرير  للتاريخ،  الخمس 
إنجازه خالل كامل الفرتة يركز عىل نوعية الترشيعات وعىل مدى العمل املنجز يف 
العمل  وهذا  النواب،  عمل  تقييم  وبطاقات  الدستور،  يوجبها  التي  الهيئات  إرساء 
لواجباته وخاصة  نائب  كل  أداء  ونوعية  الناخبني يف معرفة مستوى  يساعد  االخري 
املحاسبة  من  نوع  التقييم  هذا  لالنتخابات، يف  من جديد  يرتشحون  الذين  النواب 
ألداء نواب الشعب طيلة السنوات الخمس وما اقرتحوه من نصوص قوانني ومدى 
مواضبة كل منهم عىل الحضور يف اشغال املجلس وأشغال اللجان واالسئلة الكتابية 
والشفاهية التي تقدم بها كل منهم ، عملنا املفصل واملدقق يساعد الناخبني عىل 
الرؤية بوضوح أكرث وعىل وضع كل العمل املنجز وكل األرقام املرصح بها يف إطارها 
الصحيح وغربلة كل املغالطات. أسوق إليك مثاال، نرشت الصفحة الرسمية  للمجلس 
منذ مدة  هاشتاغ 300، اي أن املجلس »صوت« عىل ثالمثائة مرشوع قانون، يف حني 
أن الحقيقة هي أن 47 باملائة من كل تلك النصوص كانت اتفاقيات قروض، وهي 

تتكون يف كثري من األحيان من فصل وحيد.  

بالمقارنة   العملية،  تجاربكم  خالل  من  إجماال،  الحظتموه  الذي  ما 
)المجلس  السابقة بأنواعها  السنة واالنتخابات  انتخابات هذه  بين 

التأسيسي، الرئاسية، التشريعية والبلدية(؟ 

معز عطية                  

ما أقوله بكل رصاحة هو أننا مل نتطور ومل نتقدم عىل ما رأيناه يف 2014، صحيح أننا 
مل نرتاجع عىل مستوى شفافية العملية االنتخابية ونزاهتها ، حسبام ورد يف التقارير 
مراكز  يف  ذاتها  هي  املشاكل  فنفس  واحدة،  درجة  نرتق  مل  لكننا  مبدئيا،  األولية 
االقرتاع  مراكز  يف  حارضين  كانوا  األحزاب  وبعض  املرتشحني  بعض  ممثلو  االقرتاع، 
وقاموا بالتأثري يف إرادة عدد من الناخبني ، وقعت مواصلة الحمالت االنتخابية داخل 
بهيئة  االنتخاب  يوم  مبارش  بشكل  اتصلنا  وقد  محيطها،  ويف  االقرتاع  مراكز  بعض 
تفرض  االقرتاع وبأن  بإخالء ساحات مراكز  وبالقيام  بالتدخل  االنتخابات وطالبناها 
أن يقترص حضور املراقبني سواء كانوا من األحزاب أومن غري األحزاب داخل املكاتب 
فقط وليس يف الساحات الخارجية، وقد وقع االستجابة لندائنا هذا يف بعض املراكز 
وليس يف كلها ...، مل يقع مثال احرتام الصمت االنتخايب يف الفضاء االفرتايض عىل مواقع 
التواصل االجتامعي، وحينام يتعلق األمر مبواطنني أو مبنارصين ففي ذلك نقاش، أما 
حينام تصدر مثل هذه املخالفة من وزراء أومن نواب برملانيني أومن اشخاص فاعلني 
سياسيني من املفروض أنهم يعرفون القانون فاألمر ليس مقبوال، وقد اتصلنا فعليا 

بالهيئة وأبلغناها ذلك  
وأسوق مالحظة هنا بصفتي أستاذا يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات، من املستحيل 
الخسائر كام يقال  الحد من  العامل، ولكن باإلمكان  أنحاء  مراقبة األنرتنت يف كامل 
مبراقبة الصفحات الرسمية وليس االشخاص الطبيعيني، خاصة إذا كان من الصعب 
التي  االمكانيات  تواضع  إىل  كذلك  وبالنظر  الحزيب،  أو  السيايس  انتامئهم  إثبات 
تستطيع  ما  واللوجيستي.  التكنولوجي  الجانب  من  األقل  الهيئة عىل  فيها  تترصف 
التي تقع من شخصيات  التجاوزات  الهيئة فعله هو األخذ جديا بعني االعتبار كل 
انتامءاتهم  جيدا  ونعرف  الدولة  يف  ومناصب  سياسية  مسؤوليات  تتحمل  معروفة 
الحزبية أو السياسية أو تعاطفهم  وميوالتهم ، حينها عىل الهيئة أن تطبق عقوبات 

خرق الصمت االنتخايب دون تردد. 
التكوين  وهو ضعف  االقرتاع  مكاتب  بعض  يف  يعرتضنا  آخر  مشكال  كذلك  اضيف 

وضعف التمكن من طبيعة العمل لدى عدد من  رؤساء مراكز االقرتاع او مكاتب 
االقرتاع وعدد من أعضائها. وقد الحظنا بعض التجاوزات يف تطبيق بعض االجراءات 
وقد وقعت أخطاء من بينها أن عددا من املواطنني قد غمروا إصبع اليد اليمنى بالحرب 
اليرسى  اليد  سبابة  يذكر  االنتخابية  االجراءات  )دليل  اليرسى  عن  عوضا  االنتخايب 
بشكل رصيح(، كام وقع منع بعض الناخبني من استعامل أقالمهم الخاصة عند ملء 
ورقة االقرتاع واجبارهم عىل استعامل القلم املوجود مسبقا عىل الطاولة وهذا غري 
سليم من الناحية القانونية، بل ويف أحد مكاتب االقرتاع وقع تهديد الناخبة بتمزيق 
ورقتها إذا ما أرصت عىل استعامل قلمها الخاص ... ولكن من الجيد أن الهيئة تدخلت 
فورا وقامت بعزل رئيس املكتب، يف أحد مراكز االقرتاع مبنوبة  وقع منع مجموعة من 
الناخبني الدخول ألنهم يرتدون رسواال قصريا )شورت(  وقد تم يف األخري فض اإلشكال 
بتدخل الهيئة مرة أخرى، يف سان فراسيسكو مثال  مل يفتح مكتب االقرتاع يف اليوم 
األول . يوم االقرتاع من يضمنون حسن سري العملية االنتخابية وحسن تطبيق القانون 
يرجعون  الذين  املكاتب واألعضاء  األمر رؤساء  نهاية  الصحيحة هم يف  واالجراءات 
بالنظر إىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، ونحن نرغب يف أن نحسن األداء بشكل 
والتي تحدث  البسيطة  االشكاالت  نتجنب مثل هذه  يجعلنا من هنا فصاعدا  كبري 

بعض التعطيل أو التأخري. 
وأريد أن أضيف معطى آخر يتعلق بالناخبني بالخارج، وقد وصلتنا منهم تشكيات 
ويتنقلون  االنتخاب  يف  املشاركة  أجل  من  كربى  مشقة  يتحملون  والذين  كثرية، 
ملسافات طويلة جدا للوصول إىل مراكز االقرتاع ، والذين يشتكون من النقص الفادح 
عن  وال  مبارشة  ال  االتصاالت  من  نوع  اي  يصلهم  وال  املعلومة،  يف  املقبول  وغري 
طريق االرساليات القصرية وال عن طريق اإلميايل لتعلمهم مبكاتب االقرتاع واماكنها 
وبالتغيريات الطارئة عليها يف اللحظات األخرية وبشكل مفاجئ  وال يعرفون يف أي 
فيها  ينتخبون  التي  املكاتب  بتغري  قليلة  أيام  قبل  وتفاجأوا  مسجلون  هم  مكتب 
الكيلومرتات من مقرات سكناهم وعدد منهم  وبوجودها عىل بعد مئات او آالف 
اجتهد و حصل عىل إجازة استثنائية من الشغل وتنقل رغم كل ذلك ليجد يف نهاية 
املطاف أن مكتب االقرتاع مغلق ، هنا أتساءل أين البعثات والتمثيليات الديبلوماسية 
التونسية بالخارج ؟ ملاذا ال تقوم بعملها ؟ لقد قال لنا أولئك املواطنون أن البعثات 
األمر  يتعلق  حينام  القصرية  اإلرساليات  عرشات  إرسال  يف  تتواىن  ال  الديبلوماسية 
أما حينام  إقامتهم  بلد  باإلعالن عن حفالت أو عروض فنية أو مرسحية  تنظم يف 

يتعلق األمر باالنتخابات فإنه ال تصلهم أي معلومة .

نسرين جاللية :           

قدمت   2018 يف  الترشيعي.  والعمل  البلدي  العمل  بني  البداية  يف  أفرق  أن  أود 
الرتشحات لالنتخابات البلدية قبل أن تختم مجلة الجامعات املحلية الجديدة وقبل 
خالفات  محل  كانت  والتي  تعقيدا  األكرث  الفصول  وحتى  فصولها،  عىل  نطلع  أن 
البلدية، من  التصويت عليها إال بعد انطالق الحملة االنتخابية  وانقسامات مل يقع 
تم انتخابهم يف املجالس البلدية ال يعرفون فعليا طبيعة الحوكمة البلدية أو املحلية 
ومنذ  الجديدة،  املجلة  وأدوارهم حسب هذه  مهامهم  يعرفون جيدا  وال  الجديدة 
خاصة  بالقانون  نواجههم  أخرى  وأحيانا  أحيانا  مرافقتهم  نحاول  االنتخابات  تاريخ 
برفع  أو  للمعلومة  النفاذ  لهيئة  شكايات  برفع  للمعلومة،  النفاذ  بحق  يتعلق  فيام 
الشديد يف أعامل  البطء  الوحيدة هنا هي  االدارية )مشكلتنا  املحكمة  قضايا لدى 
الهيئة والتي تجيبنا أحيانا عىل الشكايات بشكل متاخر جدا، يف إحدى املرات تعلق 
األمر باألجر الشهري الخاص بأحد نواب الشعب الذي أصبح أيضا عضوا بلديا منتخبا 
بقي مكانه يف  الصفتني مدة شهر ونصف وبعد ذلك  الجمع بني  وبقي يف وضعية 
يتجاوز  ال  أجل  تعويضه يف  املفروض  كان من  وقد  أشهر  املجلس شاغرا مدة ستة 
الخمسة وأربعني يوما وقد أىت رد الهيئة بعد انقضاء اآلجال(.  إذن مازال الطريق 
طويال بالنسبة لعمل املمثلني يف البلديات، وحتى اإلطار الترشيعي لعمل البلديات 
املجالس  الرضورية ومازالت صالحيات  الحكومية  األوامر  مازال منقوصا ومل تصدر 
البلدية مل تنتقل لها بشكل صحيح وتام، ومازالت هذه املجالس ال تتحكم يف أدوات 

عملها بشكل كامل.  
نواب  مجلس  عهدة  عن  مختلفة  كانت  فإنها  التأسييس  املجلس  لعهدة  بالنسبة 
الشعب، وقد اتم ذلك املجلس مهمته وصاغ دستورا جديدا وصوت عليه، أما املجلس 
الترشيعي الحايل فقد عجز عن انتخاب أفراد املحكمة الدستورية وعجز عن إرسائها، 
واتساءل هنا عن نوايا نواب التأسييس حينها وتذكرين كم كانوا محل النقد والسخرية 
والتشكيك ، وعن نوايا النواب الحاليني يف الربملان ...  بالنسبة للمجلس النيايب الحايل، 
نرى أنه اكتسب نقاطا عىل مستوى شفافية أعامله حيث تم تجهيز قاعتني بآالت 
الخربة  اكتساب  من  استفاد  إنه  القول  الحي، كام ميكن  البث  منهام  ويقع  الكامريا 
املجلس  يف  نوابا  أيضا  كانوا  الحاليني  أعضائه  من  باملائة   25 حوايل  ألن  الترشيعية 
التأسييس وهم متمكنون أكرث من عمل ممثل الشعب، وهو منفتح بشكل كبري عىل 
مالحظات املجتمع املدين ومقرتحاته، وحتى أداء املستشارين الربملانيني تحسن كثريا 
وأصبح هنالك فهم أفضل لطبيعة مهمتهم. ما يعاب عىل هذا املجلس يف عمله هي 
املنازعات السياسية التي حصلت فيه، والرصاعات الحزبية التي ألقت بظاللها عىل 
سري عمله وعطلت الكثري من القوانني، وضعت األحزاب السياسية يدها عىل الهيكل 
وانقساماتها  خالفاتها  رهينة  مبثابة  اصبح  الذي  عمله  تقريبا  وصادرت  الترشيعي 
خالل  من  مثال  ذلك  انعكس  وقد  بينها،  فيام  مقايضة  أداة  مثل  واصبح  السياسية 
التعطيل  خالل  من  انعكس  كام  أعاملها،  ومراقبة  التنفيذية  السلطة  مساءلة  آلية 
املمنهج  واملتعمد الذي تعرضت له عدة مشاريع قوانني كانت عاجلة  لسبب واحد 
وضعية  قانون  ؟ مرشوع  ذلك  عن  مثال  أعطيك   ... املقابل  الطرف  يف  التشفي  هو 
العامالت الفالحيات الذي اقرتحته كتلة حزب النهضة يف شهر جانفي 2019، والذي 

وضع يف الدرج وتم تجاهله، ومل يقع عرضه عىل املجلس إال ملا حصلت كارثة حادث 
املجلس  أن  ننكر  أن  ميكننا  وال  منهن.  عدد  ووفاة  املغيلة  يف  الفالحيات  العامالت 
انخرط يف فرتته األخرية يف صياغة » مشاريع« قوانني موجهة وعىل القياس عوضا عن 
إعطاء األولوية للمسائل العاجلة والرضورية الستكامل البناء الدميوقراطي، وقد ظن 
الفاعلون السياسيون أن الناس لن يفهموا، ولكن عىل العكس فقد تبني أن الناخبني 

قد التقطوا اإلشارة بوضوح ودون لبس وعاقبوهم. 
أذكر لك أخريا أول يوم يل يف » البوصلة«، كنت يف املجلس النيايب يف ديسمرب 2017 
والتظاهر ضد  للشوارع  الخروج  املواطنني  من  الرحوي  منجي  النائب  وقد طلب   ،
املالية  قانون  املضافة يف نص مرشوع  النسبة  قيمة  الرتفيع يف  يقتيض  الذي  الفصل 
حينها، وكيف انه بعد ذلك صوت باملوافقة عىل الفصل، علام أنه كان رئيس لجنة 
تفاصيل تصويت  القانون، وقد نرشت بعدها كل  التي صاغت نص مرشوع  املالية 
الن  غضبه  ذلك  اثار  وقد   ، برمته  القانون  وعىل  فصال  فصال  القانون  عىل  النواب 
للتظاهر احتجاجا  الذي دعاهم  الفصل  باإليجاب لنفس  أنه صوت  الناخبني علموا 

عليه. 

السابقة صدى  السنوات  الذي قمتم به خالل  العمل  هل وجد كل 
وأذنا صاغية ؟ هل كان لمالحظاتكم ولتقاريركم ولنقدكم أثر في 
تغيير األداء وفي تقويم األخطاء وفي تعديل المسار بشكل واقعي؟ 

معز عطية                  

حقيقة اإلجابة األقرب هي : ال... نفس األخطاء تتكرر يف هذه االنتخابات، واالسباب 
التي ميكن أن نفرس بها تعود باالساس إىل الجانب اللوجيستي، اإلعداد لالنتخابات 
يقع بشكل متأخر، وحتى أكون موضوعيا أذكر أن االنتخابات الرئاسية كانت سابقة 
ألوانها وفاجأت الجميع وفرضت نوعا من التشويش يف الرزنامة االنتخابية االصلية، 
ولكننا سندرك يف املوعد االنتخايب الترشيعي إن كنا فعال عىل اتم االستعداد أم ال ، 
مل نتطور عىل ما قمنا به يف 2014 كام ذكرت لك أعاله، هل يعقل أن تسبق معاهد 
سرب اآلراء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف البوح بالنتائج، يف حني ال ترصح الهيئة 
إال بعد حوايل مثانية وأربعني ساعة من وقت إغالق املكاتب ونهاية االقرتاع؟ مازالت 
طريقة الهيئة تعتمد املقارنة بني نتائج الفرز اليدوي ونتائج الفرز اآليل مام يستهلك 
الكثري من الوقت ويجعلنا ننتظر يومني طويلني قبل معرفة النتيجة . يجب أن أضيف 
أن اإلطار الترشيعي مل يتطور وهو يف الكثري من الوضعيات مكبل للهيئة ويحد من 
هامش الترصف لديها، حان الوقت حسب اعتقادي ليك ننقح النص الترشيعي ومنح 

مرونة أكرث لعمل هيئة االنتخابات . 

نسرين جاللية :           

ال أحد يعرتف لنا علنا أن لتقاريرنا ولرقابتنا عىل عمل املجلس وقع كبري وأنها تؤخذ 
يف الحسبان وعىل محمل الجد، ولكنني استطيع أن اؤكد لك أن كل ما نقوم به له 
صدى واقعي وتأثري يف أداء النواب. عندما ننظم لقاء تقديم التقرير السنوي الرسدي 
يحرض معنا عادة ثالثة أو أربعة نواب ليس أكرث، ولكن غالبية النواب ينتظرون عىل 
احر من الجمر التقرير التايل والذي يتضمن الورقات التقييمية ألداء كل نائب عىل 
حدة، حينها ترين فعال مدى اهتاممهم مبا نقوم به ، تشعرين أن كل واحد منهم 
ينتظر الحصول عىل دفرت األعداد لريى نتيجته يف االمتحان، ومنهم من ينرش ورقته 

التقييمية عىل حسابه الخاص بفايس بوك أو تويرت، ومنهم من يتصل بنا ليناقشنا يف 
تفاصيل الحضور والغياب والتصويت ...

البث  بتأمني  طالبناهم  إذ  جدي،  صدى  ومالحظاتنا  تشكياتنا  من  لعدد  كان  وقد 
الحي للجلسات وقاموا بتجهيز قاعتني بالكامريا واصبحوا يقومون بالبث الحي، كام 
اصبح املجلس يقوم بشكل آيل بالبث الحي باللغة العربية عىل موقع التويرتيف حني 
الرسوم  بنرش  لطلبنا  املجلس  استجاب  كام  الفرنسية،  باللغة  البوصلة«   « به  تقوم 
البيانية حول التصويت ـ حسب النسب، وحول اإلدالء باألصوات عىل املشاريع التي 
بكل  القيام  يف  النيايب  املجلس  ينجح  أن  حقيقة  ونتمنى   ،  ... الجلسات  يف  تناقش 
األعامل االتصالية حول نشاطه بشكل كامل ومحرتف، ونحن عىل استعداد ملدهم 
تشغيل  عىل  مساعدتهم  وميكننا  نستعملها  التي  والحسابية  العلمية  األدوات  بكل 
كامل املنظومة التي منتلكها )والتي نعتمدها مثال يف االحتساب األوتوماتييك للحضور 
والغياب ...( ، لو تكفل املجلس مبثل هذه التفاصيل سوف يسمح لنا ذلك بالتفرغ 
النوعي أو  التقييم  التحليل وعىل  للقيام بأعامل من نوعية أخرى تعتمد أكرث عىل 

الكيفي. 
أفريل  شهر  منذ  املجلس  رشع  لقد  املعاين،  من  الكثري  يحمل  آخر  مثاال  لك  أذكر 
الفارط يف االقتطاع من رواتب النواب الذين يتغيبون أو الذين ال يحرضون، وذلك 
بعد أن نرشت »البوصلة« تقريرها، وقد قام املجلس مبراسلتنا وأجابنا عىل كل ما ورد 
يف التقرير وأمدنا بقامئة النواب الذين وقع االقتطاع من رواتبهم، كام وقع تعليق 

القامئة أيضا.   

الرئاسية  االنتخابات  كل  انتهاء  بعد  جمعيتكم  أولويات  ماهي 
والتشريعية وانطالق عمل المؤسسات الجديدة )الرئاسة والمجلس 

النيابي الجديد( ؟  

معز عطية                  

إىل  توصياتنا  وسنقدم  املالية  قانون  عىل مرشوع  مرة  كل  يف  كام  سنعمل  كالعادة 
لالقتصاد  الترشيعي  اإلطار  تطوير  عىل  ايضا  العمل  وسنواصل  النواب،  مجلس 
ملف  وهذا  السابقة،  النيابية  املدة  عليه خالل  عملنا  الذي  واالجتامعي  التضامني 
عليه،  اإلنكباب  القادمني  النواب  الحكومة ومجلس  نعتربه عاجال جدا ويجب عىل 
وهومن بني الحلول الجدية  لجزء ثقيل من مشاكلنا االقتصادية واالجتامعية  خاصة 
املشاكل  حجم  تونس«  »كلنا  كجمعية  مبارشة  عايشنا  وقد  الداخلية.  الجهات  يف 
الترشيعي  اإلطار  غياب  وباألحرى  الترشيعي  اإلطار  بها  يتسبب  التي  والعراقيل 
املناسب، والذي يعرقل أحيانا مبادرات فردية ترمي إىل تحسني الواقع  ودفع عجلة 
التنمية ... املحكمة الدستورية هي أيضا أولوية األولويات بالنسبة لعملنا القادم ، 
وقد رأينا جميعا نتيجة التقاعس يف إحداثها عند حصول الفراغ يف املؤسسة الرئاسية، 
كام اشري إىل أهمية استكامل إرساء الهيئات الدستورية. وهنا أستحرض ما يعرب عنه 
الدستور، وموقفنا  السيايس وتنقيح  النظام  تغيري  املرتشحني من رغبة يف  قسط من 
من هذا الحديث واضح، ال ميكننا تقييم نظام سيايس والحكم عليه طاملا مل نستكمل 
كل جزئياته وتفاصيله وطاملا مل نجرب أو نطبق منظومته كاملة، ال ميكن ألحد أن 
الدستورية  الهيئات  وأبواب غري مطبقة،  مازالت يف دستور 2014 فصول  أنه  ينكر 
غري موجودة، علينا أن نستكمل املشهد الدستوري والسيايس بكل مكوناته وأجزائه 
ونشغله بشكل تطبيقي ونرى نقاط قوته وحدوده وبعد ذلك نقرر ما الذي نغري وما 
الذي نرتكه . حينها فقط ميكن البدء بالحديث عن املراجعات والتنقيحات املمكنة. 
أما قبل ذلك فاألمر يكون قريبا من التالعب ومن الرغبة الخفية يف العودة إىل ما 

قبل 2011 . 
اضيف أخريا أن املشاكل التي حصلت يف السنوات األخرية و« تعطل« منظومة الحكم 
إن  باطل.  ادعاء  الحكم، هذا  نظام  فيه شكل  السبب  يكن  االشكال، مل  بشكل من 
التعطيل الحاصل ناتج عن املشاكل والرصاعات التي وقعت داخل األحزاب الحاكمة 
، التي تفككت من الداخل ومل يكن لنظام الحكم وال لشكل نظام الحكم ناقة يف 

ذلك وال جمل . 

نسرين جاللية :           

أول مرشوع سنعمل عليه هوتنقيح النظام الداخيل  يف الشهر األول من عمل املجلس، 
وفصل  اللجان  عمل  ترشيد  سنقرتحها:  التي  التنقيحات  نوعية  عن  مثالني  واعطيك 
االستقاللية  تفعيل   والعمل  عىل  العامة،  الجلسة  اجتامع  مواعيد  عن  اجتامعاتها 

املالية للمجلس. 
الكتابية والشفاهية  أو إيجاد صيغة معقولة  العمل عىل نرش االسئلة  نريد كذلك 

متكن الرأي العام من االطالع عىل االسئلة التي تقدم بها النواب يف كنف الشفافية.
سوف تستعيد » البوصلة« كذلك تقليدا جيدا قمنا بتجربته يف االنتخابات البلدية، 
النقاشات املفتوحة بني املواطنني والنواب يف الجهات، مع تأمني البث  وهو تنظيم 
يف  مرتني  االقل  عىل  اليومية  األحداث  تطرحها  قضية  أو  آين  موضوع  حول  الحي  
الشهر وتتعلق بالطبع بعمل املجلس،  وقد قمنا مرتني بتجربة وببث حي تجريبي 
يف املهدية جمع اعضاء املراصد املحلية للجمعية يف الجهة بعدد من نواب الجهة من 
الربملان وعدد من أعضاء املجالس البلدية ، لنتحقق من قدرة املشاركني يف النقاش 
اليومية يف جهاتهم  وحتى  وتهم مشاغلهم  تهمهم  التي  التساؤالت  عىل طرح كل 
نعرف إىل أي مدى يستوعب النواب بنوعيهم الربملانيني والبلديني طبيعة وظائفهم 
أو واجبات كل  التي قد تتقاطع فيها اختصاصات  بينها واملساحة املشرتكة  والفرق 

منهم. 

آمال شاهد         
يكرث اهتامم الرأي العام منذ سقوط رأس نظام بن عيل يف ألفني وأحد 
قطاع  عزوف  بعد  االنتخابية  وباملسائل  السياسية  باملستجدات  عرش، 

هائل من شعب تونس عنها طيلة عقود
وقد تزامن هذا االهتامم من املواطنات العاديات واملواطنني العاديني 
والنشطاء  حكومية  الغري  واملنظامت  الجمعيات  عدد  يف  تصاعد  مع 
واسع  تداخل  ومع  ومشاربهم،  أمناطهم  مبختلف  املدين  املجتمع  يف 
لهؤالء يف كل ما يتعلق بالتغيري التدريجي واملرحيل الذي تعرفه تونس كنظام سيايس ومنهاج انتخايب وتحوالت 

اجتامعية واقتصادية مرتبطة بشكل مبارش بالواجهة السياسية

الرسيعة  تحوالتها  سلسلة  يف  جديدة  مرحلة  وقع  عىل  االسابيع  هذه  تعيش  التونسية  الجمهورية  أن  ومبا 
واملدهشة والتي تعرف سالسة وانسيابية، ليس فقط منذ الخامس والعرشين من شهر جويلية الفارط )تاريخ 
رحيل رئيس الجمهورية الثاين ما بعد  2011 وانتقال السلطة يف نفس اليوم إىل رئيس مجلس نواب الشعب 
كام ميليه الدستور حرفيا(، ولكن منذ االنتخابات األوىل يف أكتوبر 2011 ثم يف 2014 وما بعده رغم الهزات 
ورغم بعض فرتات الشك وشبه التعرث ورغم كل األزمات وأحيانا املآيس التي عاشها الشعب )خصوصا باغتيال 
 2013 فيفري   6 يف  اغتيل  الذي  بلعيد  شكري  املرحومان  وهام  تونس  لثورة  رمزين  أصبحا  سياسيني  زعيمني 
ومحمد الرباهمي الذي اغتيل يف 25 جويلية من السنة نفسها، واللذان مازال الجميع ينتظر الحقيقة يف شأنهام(، 
فقد اخرتنا يف هذا الصدد طرح بضعة أسئلة عىل رئييس جمعيتني تعمالن يف صلب املسار االنتخايب واالنتقال 
الدميوقراطي بتونس، لنفهم ولو قليال عن قرب وبشكل ملموس كيف تعمل هذه الجمعيات ولنتثبت إن كان 

ملا تبذله من مجهود رقايب وتقريري ونقدي أثر ما يف إحداث تغيري فعيل واقعي.

جمعيات املجتمع املدين يف املسار االنتخايب

رقابة وضغط من أجل التغيير
حوار متقاطع مع  معز عطية رئيس جمعية » كلنا تونس« ونسرين جـــاللـــيـة رئيسة جمعية » البوصلة« 

نرسين جـــاللـــيـة  املديرة التنفيذية لجمعية » البوصلة«  مهندسة 
األمم  لصندوق  اإلقليمي  املكتب  مع  عملت  البيولوجيا،  مجال  يف 
املتحدة للسكان كمحللة برامج تعنى بالشباب واليافعني. ومستشارة 
برامج  ومنسقة  أوكسفام  ملنظمة  الجندرية  العدالة  لربنامج  سابقة 

حقوق النساء يف النزاعات املسلحة يف العراق 

معز عطية  ناشط سيايس ومدين وأستاذ بجامعة قرطاج. متحصل عىل 
شهادة الدكتوراه وشهادة مهندس يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات 
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أدىل يوم 15 أكتوبر 2019 أكرث من ثالثة ماليني 
االنتخابات  يف  بأصواتهم/ن  وناخبة  ناخب 
الرئاسية السابقة ألوانها بنسبة %45 من جملة 

سبعة ماليني.
نظرا للحصيلة الضعيفة نسبيا لألغلبية الحاكمة 
طوال الخمس سنوات املاضية خاصة يف تفعيل 
بالحقوق  املتعلقة  التونيس  الدستور  أحكام 
يف  الحق  عن  الدفاع  مرصد  ارتأى  والحريات 
املرتشحني  وبرامج  آراء  معرفة  رضورة  االختالف 
الناخبون  يكون  حتى  لالنتخابات  واملرتشحات 
وملعرفة  املواقف  هذه  من  بينة  عىل  والناخبات 
خالل  والحريات  الحقوق  تفعيل  مستقبل 

السنوات الخمس املقبلة. 
ولبلوغ هذا الهدف ومنذ شهر أوت 2019 رشع 
مرصد الدفاع عن الحق يف االختالف يف إعداد ورقة سياسات عىل أساس 
املرصد  رؤية  تعكس  مرجعية  وثيقة  وهي  الفردية1  الحريات  مجلة 
ورشكائه ملا يجب ان تكون عليه مجلة الحريات الفردية يف ظل دستور 

الجمهورية الثانية،
الفردية  بالحريات  أساسا  تتعلق  التي  املواضيع  ببعض  تتعلق  وأسئلة 

واملساواة تّم طرحها عىل املرتشحني واملرتشحات لتحديد مواقفهم منها.
مبتابعة  املكلفني/ت  والصحفيات  الصحفيني  من  العديد  مقابلة  تّم  كام 
مزيد  أجل  من  املرتشحني  جميع  عىل  طرحها  بهدف  االنتخابية  الحملة 
التدقيق يف مواقفهم املتعلقة بالحريات الفردية واملساواة وجعل مسألة 
الحريات الفردية واملساواة محورا أساسيا للنقاش خالل الحملة االنتخابية. 
إىل جميع  أيام  بثالثة  االنتخابات  قبل موعد  تقدمنا  األساس،  وعىل هذا 
املرتشحني  مختلف  وبرامج  آلراء  تقييمي  بجدول  والناخبات  الناخبني 

بخصوص املسائل املتعلقة بالحقوق والحريات التي تم طرحها عليهم.  
من  إعداده  تم  قد  املقدم  التقييمي  الجدول  أن  إىل  اإلشارة  ويهمنا 
الربامج  مختلف  واملرتشحات خالل  املرتشحني  وبرامج  آراء  متابعة  خالل 
التلفزية واإلذاعية التي طرحت املسائل املذكورة وكذلك من خالل عدد 
التي تم تنظيمها مع عدد من املرتشحني واملرتشحات. كام  اللقاءات  من 
املقتنعني  منهم  خاصة  املرتشحني  من  عددا  أن  إىل  أيضا  اإلشارة  تجدر 
كليا بتكريس الحريات الفردية واملساواة أو كذلك املعارضني كليا لها قد 
كانت مواقفهم واضحة ومستقرة يف أغلب مراحل الحملة االنتخابية بينام 
الحظنا أن عددا من املرتشحني اآلخرين قد كانت مواقفهم غري مستقرة 

وقد شهدت تغيريا وفق التقدم يف الحملة االنتخابية. 
يُبدوا  مل  ومرتشحة  مرتشحا   26 بني  من  فقط2   4 أنه  اىل  اإلشارة  وتجدر 
أي تحفظ عىل الغاء عقوبة االعدام واحرتام الدستور واملساواة يف االرث 
عن  عربوا  كام  النواب  مبجلس  املودع  الفردية  الحريات  قانون  ومرشوع 
بفحش  والتجاهر  الجنسية  املثلية  تجرم  التي  الفصول  إلغاء  تأييدهم 
ووافقا عىل الغاء تجريم استهالك مادة القنب الهندي املعروفة بالعامية 
)الزطلة(، مؤكدين تعهدهم، مبواءمة الترشيعات مع االلتزامات الدولية 
لتونس. ويف املقابل أفصح كل من قيس سعيد وسيف الدين مخلوف عن 
معارضتهام للمطالب املتعلقة بالحريات الفردية ومل يذكروا بوضوح عن 

موقفهام من الغاء تجريم استهالك مادة القنب الهندي.

1   قام 14 نائبا من مختلف الكتل يف أكتوبر 2018 بتقديم مقرتح قانون أسايس يتعلق مبجلة 
الحقوق والحريات الفردية.

2   اثنان منهام محسوبان عىل أحزاب اليسار وهام، حمة الهاممي املرتشح عن ائتالف الجبهة 
الشعبية واملنجي الرحوي املرتشح عن حزب الجبهة الشعبية واثنان من العائلة الوسطية هام 

محسن مرزوق عن مرشوع تونس ومحمد عبو عن التيار الدميوقراطي. 

أما 

كل من عبري مويس )الحزب الحر الدستوري( ونبيل القروي )قلب تونس( 
الرياحي  وسليم  الجمهوري(  الشعبي  )االتحاد  املرايحي  لطفي  ومحمد 
منصور  وعمر  مخلوف  الدين  وسيف  سعيد  والصايف  الجديد(  )الوطن 
)تحيا  الشاهد  ويوسف  النهضة(  )حركة  مورو  الفتاح  وعبد  )مستقلون( 

تونس( فقد أعلنوا رصاحة معارضتهم/ن إللغاء عقوبة اإلعدام.

مرتشحا   26 مجموع  من  املذكورين  املرتشحني  األربعة  أسامء  وحصلت   
الجدول  يف  األخرض  اللون  الرئاسية  لالنتخابات  األوىل  الجولة  إطار  يف 
بشأن  مواقفهم  االختالف حول  يف  الحق  عن  الدفاع  مرصد  أنجزه  الذي 
الحقوق والحريات الفردية، يف حني أبدى 22 مرتشحا ومرتشحة تحفظات 
يف مواقفهم/ن من الحقوق والحريات ليكون نصيبهم/ن اللون األصفر أو 

األحمر يف بعض املطالب املشمولة بالحريات الفردية.

الحقوق والحريات في ظل 
االنتخابات الرئاسية

مرصد الحق يف االختالف وهو ائتالف جمعيايت يضم 52 جمعية من مختلف مناطق الجمهورية )من واليات تونس الكربى وبنزرت وقابس ومدنني 

والقريوان والكاف وجندوبة( ويهدف املرصد للنهوض بوضع حقوق اإلنسان الخاصة باألقليات والفئات املعرضة للتمييز يف تونس ويسعى للتنسيق بني 

الفئات التي تتعرض للتمييز والجهات الرسمية ومكونات املجتمع املدين بهدف التصدي لجميع مظاهر التمييز يف القانون والواقع ومعالجتها بوضع 

إصالحات هيكلية.  كام يعمل املرصد عىل تعزيز قدرات األطراف ذات الصلة وذلك لضامن مشاركة فعالة. ويضطلع املرصد بأدوار اليقظة واملراقبة 

والتوعية حول املامرسات التمييزية املسلطة عىل األقليات والفئات املعرضة للتمييز والقيام بحمالت منارصة من أجل وضع إطار ترشيعي لحاميتها

ولنئ كان انفصال النخب الرسمية عن الواقع وانحسار زاوية نظرها يف مصالحها 
الضيقة ومصالح مشغليها ومموليهم أمرا طبيعيا ومفهوما، فإن ارتباك وتفاجؤ 
جزء مهم من النخب املثقفة واملناضلة يف مجاالت الفعل االجتامعي والحقوقي 
وامليداين والتي لعبت دور الرقيب عىل انحرافات السلطة طيلة الخمس سنوات 
حافظت  أنها  يفرتض  النخب  وأن هذه  غريبا. خاصة  يبدو  األقل  املاضية عىل 
عىل مسافة من السلطة وخياراتها من جهة، ويفرتض أنها كانت أقرب إىل نبض 

الشارع ومشاغله من دوائر الحكم.
فهل من مسؤولية للنسيج الجمعيايت املناضل عن هذه اللحظة؟ وماهي مفاتيح 
املدين يف نحت  للمجتمع  الجديدة؟ وهل من دور مرتقب  املرحلة  فهم هذه 

مالمح هذه املرحلة؟
ال يختلف اثنان حول الدور املهم الذي لعبه جزء مهم من املجتمع املدين يف 
تونس خالل سنوات طويلة ما قبل سقوط سلطة بن عيل، وخاصة خالل مختلف 
البالد منذ 2011 من اإلسهام يف وضع األسس  التي عاشتها  املحطات املفصلية 
النقاش  يف حسم  التأثري  إىل  البالد،  يف  السيايس  للمسار  واملؤسساتية  القانونية 
حول الدستور وأولوياته ومضامينه، إضافة إىل الضغط النسبي من أجل استكامل 
بناء املؤسسات ومن أجل مواءمة املنظومة القانونية يف مجال حقوق اإلنسان 
يف شموليتها وكونيتها مع نص الدستور وروحه، وفضح االنتهاكات والتصدي لها.
واملقصود باملجتمع املدين هنا ليس كل النسيج الجمعيايت الذي يضم أكرث من 
القيام  اختارت  التي  واملنظامت1  الجمعيات  »شبكة«  وإمنا  جمعية،  ألف   18
تأطري  عىل  والعمل  وخياراتها  ومؤسساتها  السلطة  عىل  الرقابة  يف  بدورها 
معرفية  خربات  الطاقات  هذه  وإكساب  ومركزيا  محليا  املجتمع  يف  الطاقات 

وعملية وتنظيمية، ويف مقدمة هذه الطاقات الفئة الشبابية.
املهنية2،  املنظامت  اهتاممه: فمن  الجمعيايت متنوع يف مجاالت  النسيج  وهذا 
إىل الجمعيات واملنظامت املتخصصة يف مراقبة الحوكمة والخيارات االقتصادية3، 
االجتامعي  باالقتصاد  املهتمة  والجمعيات  والبيئية  الثقافية  الجمعيات  وإىل 
والتضامني وذلك عالوة عىل تواصل وجود املنظامت املرتسخة يف املجتمع املدين 
ذات التقاليد والسمعة املحلية واإلقليمية والدولية يف النضال من أجل حقوق 

اإلنسان يف كونيتها وشموليتها4.
املوضوعة  واملادية  البرشية  الطاقات  تنوع مجاالت نشاط وحجم  إىل  وبالنظر 
عىل ذمة هذا املجتمع املدين كان يفرتض أن تلتقط مكوناته بشكل مبكر نبض 
الشارع ومزاجه وأولوياته، وأن تنجح يف استشعار »املفاجأة االنتخابية« بشكل 

مسبق وواسع وواع بني مكوناته ومناضليه.
فام الذي حال دونه ودون االستعداد للحظة أو التأثري فيها؟

والجهوية  املركزية  األنشطة  مئات  األخرية  سنوات  الخمس  خالل  انعقدت 
من  أغلبهم  آالف  بضعة  فيها  شارك  املدين،  املجتمع  هذا  ملكونات  واملحلية 
الشباب الناشط واملتحمس ومع ذلك مل تنجح معظم هذه املكونات يف توسيع 
)املعتمديات:  املحيل  املستوى  عىل  خاصة  جديدة  طاقات  وكسب  انتشارها 

األحياء واملدن الصغرية والقرى(.
وذلك عىل خالف املجموعات والديناميكيات املختلفة التي اشتغلت عىل حملة 
املرتشح األستاذ »قيس سعيّد«. فالعقل الجامعي املخطط لهذه الحملة نجح يف 

ظرف ثالث سنوات فحسب يف:
املوجودة محليا بحسب خصالها  الطاقات  وتقييم  املعطيات وتحليلها  - جمع 

وحدودها.
سيايس5،  فعل  يف  لالنخراط  الناشطة  العنارص  هذه  وحامس  ثقة  كسب   -

وخلق  انتخابية،  حملة  يف  لإلسهام  الرضوري  األدىن  بالحد  وتكوينها  وتنظيمها 
االنسجام بني عنارص هذه املجموعات وحل اإلشكاالت التي قد تعوق املامرسة 

املشرتكة املوحدة.
- التدريب عىل فنون االتصال والدعاية االنتخابية وبخطاب متالئم مع هواجس 

وحاجيات الجمهور املتوجه إليه واملستهدف بالخطاب.
وتنفيذ  مائتي معتمدية  لفعل منسق بني مجموعات موجودة يف  التخطيط   -

الخطة دون إشكاليات ظاهرة بادية للعيان )إىل حد اآلن(.
التوجيه  املرجح عىل  االعتامد  فيها  مبا  االنتخابية  املراحل  التخطيط ملختلف   -
يف  املؤثرة  املجموعة  خصوصية  بحسب  الترشيعية  االنتخابات  يف  املخصص6 
العمل يف كل دائرة انتخابية، وخصال املرشح وبرنامج قامئته وحظوظه يف الفوز7.

-النجاح يف متويل كل املجهود التحضريي ملا قبل املرحلة االنتخابية وما يقتضيه 
من إمكانيات برشية ولوجستية وتواصلية ومن تفّرغ لهذه املهام.

التنسيق  من  العايل  املستوى  هذا  من  واملناضل  الناشط  املدين  املجتمع  فأين 
والتخطيط والنجاعة والتنفيذ؟

هل ولدت هذه املجموعات وتكونت من رحم إحدى تنويعات املجتمع املدين 
الغري راضية عن أداء السلطة وخياراتها؟

السنوات  طيلة  أعاله  املذكور  الجمعيايت  النسيج  من  املكونات  كل  تتمكن  مل   
من حسم  عاجلة متكن  محاور  واسعة حول  تعبئة  من خلق  املاضية  الخمس 
الرصاع مع السلطة فيها باستثناء النجاح يف »حملة مترير قانون مناهضة العنف 
ضد املرأة« أو النجاح النسبي يف التعبئة ويف إسقاط جزء من »قانون املصالحة«8 
النجاحات املحدودة رغم أهميتها عىل  النجاحات الصغرية. وهذه  وغريها من 
املعييش  الواقع  عىل  مبارش  بشكل  مؤثرة  غري  البعيد،  وأحيانا  املتوسط  املدى 
االقتصادي واالجتامعي لعموم التونسيني وغري مرتبطة بهواجسهم واحتياجاتهم 

اآلنية والعاجلة.
 وقد متيز هذا النسيج الجمعيايت املشتبك بشكل أو بآخر مع السلطة وخياراتها 

بـ:
متركزه يف العاصمة وبدرجة أقل يف املدن الكربى )صفاقس، سوسة(. والتواجد 

الهاميش يف بقية املدن ناهيك عن بقية املعتمديات.
ضعف قدرات التمويل الذايت، واالتكال بشكل واسع عىل خطوط التمويل من 
املؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية. وما انجر عن ذلك من ارتهان األولويات 
باألولويات  االرتباط  وضعف  جهة،  من  املانحني  أولويات  إىل  بآخر  أو  بشكل 

املوضوعية اقتصاديا واجتامعيا لبالدنا. 
ضعف القدرة عىل استشعار األولويات املوضوعية اقتصاديا واجتامعيا لبالدنا، 
األولوية  بإعطاء   »2011 مارس  غرة  »مسار  تشوهات  يف  االنخراط  ومواصلة 

املطلقة ملحطات املسار السيايس وخاصة منه االنتخايب والربملاين والحكومي.
وليس من املفاجئ أن األحزاب والتنظيامت واالئتالفات األكرث مواكبة وانخراطا 
التي  السلطة هي  املوضعية عىل  االحتجاجات  املدين ويف  املجتمع  نضاالت  يف 

تكبد مرشحوها هزمية مذلة يف الدور األول لالنتخابات الرئاسية9.
انحسار الناشطني وخلق عالقات مصالح مشرتكة ومنافع متبادلة )أحيانا متنافسة 

ومتصارعة(، وإيجاد شكل من أشكال »الطائفة املنغلقة عىل نفسها« ونوع من 
واملتمتعة  واإلعالمي  واألديب  املادي  النفوذ  ذات  الجمعياتية«  »األرستقراطية 
مبستوى من الشهرة والوجاهة ومن القدرة عىل توجيه الناشطني والرأي العام 
بحسب األولويات التي تقتنع بها هذه »األرستقراطية« بقطع النظر عن مدى 

ارتباطها باألولويات الحقيقية واملوضوعية للمجتمع وللبالد.
ضعف األثر املجتمعي Impact Social والواقعي واملحسوس ملعظم األنشطة 

واملشاريع والربامج.
الثقافية  الفضاءات  يف  أو  والثقافة  الشباب  دور  يف  األنشطة  ببعض  واالكتفاء 

الخاصة، ويف الغالبية املطلقة من األحوال تكون يف النزل الفخمة واملنعزلة.
وغالبية املشاريع تنتهي بتقديم تقرير عن األنشطة والتوصيات.

وهذه التوصيات ال يقع يف أغلب األحيان تصنيفها حسب األولوية أو األهمية، 
وال البناء عليها وال متابعة تنفيذها وتجسيدها يف مشاريع مخصوصة.

وقلاّم يقع نرشها أو تعميم النقاش حولها مجتمعيا وخاصة جهويا ومحليا. بل 
يتّم إرسالها إىل الهيئات املمولة لتربير األموال املرصودة.

غياب خطة منظمة ومنسقة ملختلف الجمعيات واملنظامت املناضلة من أجل 
اإلفالس  مسارات  من  البالد  إنقاذ  أجل  ومن  حقيقي  مجتمعي  تغيري  إحداث 

واالنفجار والفوىض واالستبداد.
الجهود  واستنفار  بعينها  ومحطات  ما  أحداث  عىل  الفعل  بردود  واالكتفاء 

املوضعية والوقتية للتنسيق يف املوقف واملامرسة.
ومن ذلك ضعف نجاعة االئتالفات املدنية والجمعياتية القامئة سواء كانت ذات 
مواضيع مخصوصة )عقوبة اإلعدام، الحريات الفردية، الحق يف االختالف..( أو 
الوطنية  املسائل  وحتى  والحريات  الحقوق  تشمل جميع  عامة  مواضيع  ذات 
والسياسية محليا وإقليميا. واستنزاف مجهوداتها يف تبايناتها الداخلية واألنشطة 

املحدودة واالكتفاء يف غالب األحيان ببعض البيانات املشرتكة.
النقدية والخواطر ال تستنقص يف يشء من أهمية وجود  كل هذه املالحظات 
إقليميا  وسمعته  بدوره  االعتزاز  ومن  البالد،  يف  وفاعل  مناضل  مدين  مجتمع 

ودوليا.
وأنشطته  وطاقاته  بكوادره  املجتمع  هذا  يتفاجأ  أن  املعيب  من  أليس  ولكن 
وإشعاعه وكل األموال املستثمرة فيه منذ رحيل بن عيل بنتائج ليلة 15 سبتمرب 
وطنية  محاور  تطرح  ديناميكية  تنشأ  أن  لالستغراب  املثري  من  أليس  2019؟ 
مناضلة10 وتتشكل مركزيا وجهويا ومحليا وتعمل بهذه القدرة العالية النجاعة، 
ومناضلو هذا املجتمع املدين يكونون غرباء عنها إىل حد كبري، ومتر يف جزء منها 

من بني أيديهم دون أن يستشعروها؟
ومتى  وأولوياته؟  الواقع  عىل  بصريته  املناضل  املدين  مجتمعنا  يفتح  فمتى 
الفخمة وهواجس  علياء مقراته  ينزل من  القاتلة؟ متى  نقائصه  يستفيق عىل 

متويالته ويعود من غربته إىل البالد وواقعها؟
وكيف يتسنى لنا جميعا نخبا مثقفة ومسيسة ومدنية وإعالمية مناضلة فهم 
اللحظة يف سياق مخاض مرحلة جديدة؟وهل ميكن أن يكون لنا دور ومسؤولية 

يف املرحلة القادمة أم أن األحداث والتاريخ تجاوز أغلبنا؟

عىل ضوء نتائج الدور األول من االنتخابات الرئاسية:

دور المجتمع المدني ومسؤوليته في هذه المرحلة
غسان بسباس

السياسية  نخبتها  البالد وجزء واسع من  أفاقت 
»مفاجأة«  وقع  عىل  والثقافية  واإلعالمية 
للمرشحني  ما  حد  إىل  مدّو  بسقوط  للكثريين 
الرسميني لسلطة »غرة مارس 2011« بتفريعاتها 
من نهضة ومن »املتنازعني عىل مرياث حركة نداء 
تونس«، وبصعود إىل الدور الثاين من االنتخابات 
تقليديني.  وغري  رسميني  غري  ملرشحني  الرئاسية 
وقد تفاوتت األوصاف لهذه اللحظة بني »اللطخة« و»الزلزال« و»املهزلة« مبا يعكس درجة 

ارتباك النخب الرسمية.

)Endnotes(
1   ومن املنهجي أن نستثني من هذا النسيج الجمعيايت املناضل واملسؤول »االتحاد العام التونيس للشغل« نظرا 
لتميزه وخصوصياته يف النموذج التونيس مقارنة ببقية الجمعيات من حيث القوة التنظيمية والخربات، واملوارد 
البرشية واملالية ومن حيث امتداده وانتشاره يف أغلب املدن التونسية، ومن حيث ثقل تأثريه مبا يستدعي إفراده 

ببحث خاص حول دوره ومسؤوليته.
2   مثال الهيئة الوطنية للمحامني، هيئة الخرباء املحاسبني، اتحاد القضاة اإلداريني، الهيئة الوطنية للعدول املنفذين 

وغريهم كثري
3   منظمة »أنا يقظ«، »املرصد التونيس لالقتصاد«، »املرصد التونيس للسيادة الغذائية والبيئية«، »الشبكة البديلة 

...RAJ »للشباب

4   مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات واملنتدى التونيس 
الشبان،  للمحامني  التونسية  الجمعية  التونسيني،  للصحفيني  الوطنية  النقابة  واالجتامعية،  االقتصادية  للحقوق 
املرتبكة(  الداخلية  لوضعيتها  )نظرا  الدولية«  العفو  »منظمة  أقل  وبدرجة  التعذيب  ملناهضة  التونسية  املنظمة 

وغريهم كثري
5   يف الوقت الذي أضحى الفعل السيايس املتاح والظاهر عىل الساحة منبوذا من غالبية الشباب

Procéder par une méthode de Spécification  6
7   هذا ال يعني أن املرتشح قيس سعيّد غري صادق يف ما يرّصح به حول عالقته باالنتخابات الترشيعية أو باألحزاب 

ولكن ذلك مبلغ علمه بالتميش عىل األرجح.
إذ أن من ميزاته األساسية أنه شخص وطني صادق، منحاز لشعارات الهبة الشعبية الشاملة 17ديسمرب28- فيفري 

مختلف  ويف  الحكم  يف  زهده  يف  صادق  وهو  نتائجها،  يف  وغبنوا  أشعلوها  الذين  للمضطهدين  ومنحاز   ،2011
قناعاته املعرب عنها.

القانونية  التجربة السياسية والتنظيمية، اإلغراق يف اعتبار الحل مير عرب الشكالنية  ولكن من نقائصه محدودية 
اإلجرائية باألساس )وهو يف ذلك يسرتجع إحدى فقرات درسه يف القانون الدستوري حول »ماهية الثورة« مبا هي 

قطيعة مع الرشعية الدستورية القامئة باألساس( يف حني أن الحل يف السياق التونيس أعقد وأعمق من ذلك بكثري
8   عرب التنسيق والتفاعل وحتى الرصاع أحيانا بني الخربات املوجودة يف هذا املجتمع املدين وبني حملة »مانيش 

مسامح.ة«
9   ائتالف الجبهة، حزب الجبهة الشعبية، التيار الدميقراطي، حركة تونس إىل األمام وغريهم

10   عىل مستوى الخطاب العام فحسب إىل حد كتابة هذه األسطر

سلوى غريسة
منسقة مرصد الحق 

في االختالف
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كيف لكم أن تقّيموا الوضع السياسي العام في البالد بعد 
سياق  وفي  الرئاسية،  لالنتخابات  األول  الدور  نتائج  إعالن 
لالقتراع  مناسبتين  قليلة  أسابيع  خالل  سيشهد  انتخابي 

في التشريعية والدور الثاني للرئاسية؟
بداية أريد تهنئة الشعب التونيس بنجاح االنتخابات الرئاسية يف دورتها 
األوىل، وأهنئ الفائزيْن اللذيْن مرا إىل الدور الثاين. أما عن التقييم، فلكل 
تكون  حتى  السلبيات  تدارك  دامئا  ونحاول  وسلبيات،  ايجابيات  مرحلة 
الدميقراطية أكرث صالبة يف املستقبل وهي الزالت إىل حّد ما هشة، من 
لني مل يؤّدوا واجبهم االنتخايب، وأعترب  ذلك أن قرابة نصف الناخبني املسجَّ
هذه من الهنات مهام كانت التعالّت واألسباب ألن من يريد إصالح البالد 
مجتمعية  ثقافة  يتطلب  وهذا  للتقويم  املحطة  هذه  فله  بها  والتقّدم 

وثقافة مواطنية، واالنتخابات مناسبة ليُديَل كّل برأيه وبصوته.
نحذر  أن  بد  ال  ولكن  الشعب،  إلرادة  ننحني  نحن  الحال  وبطبيعة 
قابلة  غري  كبرية  وعود  الترشيعية فيها  االنتخابات  يف  برامج  وجود  من 
للتحقيق، عىل األقل يف املدى القصري.وال بّد أن نتّعظ اليوم من التجارب 
التي رضبت يف العمق صورة السياسيني وصورة األحزاب السياسية التي 
برامج  عىل  تتنافس  كانت  كلاّم  بوجودها  إالّ  الدميقراطية  بناء  ميكن  ال 

وخيارات، ويكون الفيصل للشعب التونيس.

ونالحظ اليوم رضبا ملكانة الدولة وملصداقيتها وإضعاف للثقة بها وهذه 
الشعب  مع  نتعامل  وأن  واقعيني  نكون  أن  بد  ال  لهذا  مهمة،  مسائل 
باحرتام كبري وأال نستهني بذكائه. لذلك وال بد أن توضع برامج مع دراية 
وهيبتها  الدولة  مؤسسات  يف  الثقة  نسرتجع  حتى  الدولة،  بتعقيدات 
لتعّهداتها  واحرتامها  ولحقوقه  وكمواطن  كإنسان  لإلنسان  احرتامها  يف 
والتزاماتها، وال تكون هيبة الدولة بالقمع ورضب الحريات، ولكن هيبة 
الدولة وقّوتها يف عقالنيتها رسم الخيارات الوطنية، وأن تكون رصيحة مع 
الشعب. ولهذا نحن يف حاجة إىل قامات سياسية تكون لها روح وطنية 
عالية وتتحمل الضغط وتكون صادقة مع الشعب، ألن الشعب التونيس، 
إذا صارحته بالحقيقة، وحتّى إن كنَت تتقّدم ببطء ويعرف أنه سيأيت يوم 
يصل فيه إىل هدفه املنشود، سيدعمك. ومن األهداف األوىل القضاء عىل 
املوت  قوارب  الشباب  يركب  انظر كيف  التشغيل  املدقع وقضايا  الفقر 
اآلفة  تلك  املوازي،  واالقتصاد  التهريب  ويبتلعه  التوتر  بؤر  وتستقطبه 
الكبرية التي ميكن تشبيهها باإلرهاب ولكّنه إرهاب اقتصادي. لهذا يجب 
السياسية ويف  النخب  الثقة يف إمكانيات بالده ويف  الشباب  أن يسرتجع 

األحزاب السياسية.

هل أّن مشاكل الراهن ُمرتبطة بهشاشة الوضع السياسي 
االقتصادية  المجاالت  على  أثر  ما  وهو  عام  بشكل 

واالجتماعية؟
وللتذكري فنحن  هّشا.  سياسيا  وضعا  اليوم  نعيش  نحن  الحال  بطبيعة 
وقّعنا وثيقة قرطاج األوىل وانخرطنا يف صياغتها بوصفها برنامجا طموحا، 
وقد وضعوا لها شعارا »منّمقا« وهو الوحدة الوطنية، ولكن عىل أي أساس 
بنيت هذه الوحدة الوطنية ؟ نرى أنّها يجب أن تكون عىل قاعدة قيم 
ومبادئ وتحديد أولويات وتقودها أناس صادقني. وبعد أن اكتشفنا من 
خالل لقاءاتنا يف وثيقة قرطاج األوىل أنّها مجرّد لقاءات لّصور اإلعالمية 
واالجتامعي ومصداقيته  الوطني  وإرثه  بتاريخه  االتحاد  استعامل  بغاية 
وقتها  فقّررنا  املربع  هذا  يف  االتحاد  وضع  أراد  من  ومثة  مبادئه.  وكل 
وضع حّد لعالقتنا بهذه الوثيقة، رغم إمياننا مبضمونها، وصار يف كّل مرّة 

نتحّدث عن الفشل أو عن مؤرّشات تراجع ترضب يف العمق مؤّسسات 
الدولة  يرّدون علينا باالّدعاء أن لدينا حكومة وحدة وطنية وفيها االتحاد 
العام التونيس للشغل. فقلنا إنّنا نرفض أن نكون مجرّد صورة ألنه تربطنا 
بشعبنا الثقة واملصداقية، وأنّنا ال نخىش لومة الئم بقول الحقيقة. ولهذا 
ملا جاءت وثيقة قرطاج 2 كنّا واضحني ورصيحني وقلنا ال بد أن يكون مثة 
تغيري جذري وعميق تتطلبه املرحلة فال أحد دائم يف منصبه وال أحد قادر 
وتراجعت  االجتامعية  أوضاعه  ترّدت  الذي  التونيس  الشعب  إقناع  عىل 

خدماته االجتامعية عىل جميع املستويات.
انتخبها  التي  السياسية  األحزاب  أّن  أكّدنا  حيث  واضحا،  موقفنا  وكان 
مازال  وضع  ملجابهة  التغيري  يجب  ولكن  تحكم،  أن  حّقها  من  الشعب 
هش والتعاطي مع الفرتة االنتقالية الصعبة بواسطة حكومة جاّدة وتتبنى 
قوال وفعال النقاط جميعها املضّمنة يف الوثيقة فجوبهنا بتعلّة االستقرار 
جميع  عىل  تأزذم  من  اليوم  عليه  نحن  ما  إىل  أوصلتنا  التي  الحكومي 

األصعدة.

تونس  في  الديمقراطي  االنتقال  مسار  إّن  القول  يمكننا 
يشهد تعّثرات كبيرة بعد ثمان سنوات من الثورة؟

اليوم  أننا نالحظ  يشهد تعرّثات كبرية وهذه حقيقة، والدليل عىل ذلك 
فقدت  فالناس  االنتخابات،  خالل  من  األحزاب  ضّد  القويّة  الفعل  رّدة 
مستقلني،  سنجد  ستتعامل؟  من  مع  سنتساءل  وغدا  األحزاب.  يف  الثقة 
وهم مرّحب بهم إذا انتخبهم الّشعب، ولكن االستقاللية ليست يف املطلق 
فعندما يكون العمل عىل تكوين حكومة ووضع خيارات فمع أّي الربامج 

سنتعامل؟  أو إدارة تفاوض تتفاوض، فمع من ستتفاوض؟ األمر صعب.

بهذا ما هو تصّور االتحاد للبرلمان القادم باعتبار سبر اآلراء 
الحالية التي تشير إلى تراجع األحزاب مقابل تقّدم ائتالفات 

مستقلة؟
نتمّنى  أن ال تكون بعض االئتالفات يف املشهد فأنا أعتربها ائتالفات«عش 
الوطنية  املكتسبات  رضب  عىل  االنتخابية  حملتها  تبني  املجانني«ألنّها 

شيئا  يفقهون  وال  السياسة  عىل  عهد  حديثو  جدد  ثورجيون  ويقودها 
من مفهوم الدولة ومنطقها وواقعها. ومع هذا أنا عىل وعي أن الشعب 
واع وأنه ينقد األحزاب و ال يضعها جميعا يف نفس الكيس، ونتمّنى أن 
األخطاء  أكرث صدقا وتتعلّم من  البّناء وتكون  النقد  األحزاب من  تتعلم 
السابقة وتعمل عىل تحديد األولويات بعيدا عن املحاصصة واملناكفات 
يتجنب  إىل  السيايس  الطيف  من  جزءا  هنا  وأدعو  والشتائم.  والسباب 
استعامل شبكات التواصل االجتامعي لهتك األعراض و واملّس من الكرامة 

الشخصية وترويج اإلشاعات وتضليل املجتمع التونيس.

األحزاب  في  التشكيك  على  تعمل  أصواتا  أن  إلى  أشرت 
الدعوة إلى حّلها. كيف يكون دور األحزاب في  بل وحّتى 
المرحلة الراهنة وكيف ينظر االتحاد إلى طرق تطوير الحياة 
سبر  عمليات  فيها  تقّدم  سياق  في  خاّصة  السياسية؟ 
أن  واألكيد  األحزاب  على  المستقلة  االئتالفات  بعض  اآلراء 
االتحاد سيتعاطى معها مستقبال وهي في السلطة أو من 

خارجها.
الهائل  العدد  يف  النظر  من  بد  ال  أنه  وأعتقد  دميقراطية،  طفرة  هنالك 
قيادات  من  مائتي حزب، عددمهم  من  أكرث  اليوم  فعندنا  األحزاب  من 
هذه األحزاب ليس لهم إالّ »كارت الزيارة« حتى تتّم دعوتهم يف بعض 
املناسبات، والدليل أنهم مل يقّدموا شيئا مبناسبة االنتخابات ومل يتقّدموا 
األحزاب  ألن  قيمة  السيايس  للعمل  لنعطي  الوقت  حان  وقد  بقامئات. 
ستكون  التي  وهي  وعيه  وتنّمي  املجتمع  ستأطّر  التي  هي  السياسية 
مسؤولة. ولكن اليوم عموما ليس مثة ثقافة حزبية. كام نحتاج سياسيني 
تكون لهم القدرة يف وقت الشدائد. يجب أن يكون السيايس مثابرا صبورا 
فيام  الخائضني  مع  يخوض  من  أما  سليم.  بشكل  املجتمع  يوّجه  صادقا 
يفهم وال يفهم،فليس له روح املسؤولية وعقلية املسؤول، لذلك أقول أنه 
ال يجب شيطنة األحزاب وأنه ال ميكن أن نبني دميقراطية دون أحزاب. 
وعىل األقل مع األحزاب تعرف عنوانها وتعرف توّجهاتها وميكن محاسبتها 
أن  ميكن  وال  بحلّها،  ونطالب  نجلدها  أن  يجب  ال  ولذا  االنتخابات،  يف 
نعّوضها بالجمعيات التي لها دورها، وكام أّن للمنظامت الوطنية دورها 
فلألحزاب دورها أيضا، وكّل يجب أن يلعب دوره بثقة وبروح مسؤولية 

عالية.

وضوح  وعدم  السياسي  المستوى  في  هشاشة  إذن، 
للسنة  االتحاد  سيستعد  كيف  القادم،  للبرلمان  بالنسبة 
الجديدة وهو غير عارف ببالطرف الحكومي الذي  النقابية 
االقتصادي  الوضع  يشهده  ما  مع  خاصة  معه  سيتعامل 

واالجتماعي من ترّدي؟
نوازن  وكيف  األزمات،  ندير  كيف  تعلّمنا  مدرسة  يف  تربّينا  االتحاد  يف 
بني الدور االجتامعي والدور الوطني، وكيف نتعامل مع الطرف املقابل 
وكيف ندير الحوار ولكن اليوم البالد يف مطب كبري ويف صعوبات جّمة، 
وبخصوص االنتخابات فقد انعقدت الهيئة االدارية الوطنية وكان موقفها 
واضحا » أن نكون عىل نفس املسافة من كل املرتشحني » ولكن نتقاطع 
االجتامعية  والخيارات  واألهداف  املبادئ  يف  معنا  يتقاطع  من  كّل  مع 
ال  أنّه  فيه  أكّدنا  منشورا  أصدرنا  هذا  من  وأكرث  والسيادية.  والوطنية 
ميكن للقامئات املستقلة التي ترّشح ضمنها نقابيون استغالل اإلمكانيات 
وضوح  هناك  للشغل،فهل  التونيس  العام  لالتحاد  اللوجستية  أو  املادية 
أكرث من هذا؟ واالتحاد منظمة جامهرية ودميقراطية وفيها حرية التعبري 
ولكن حرية التعبري متارس داخل أطره ومؤّسساته مع قبول الرأي األغلبي 
القائل  االنفالت  بنى عىل بعض  الجامعي. وهنالك من  بالقرار  وااللتزام 
بأّن االتحاد دعم املرتّش السيد عبد الكريم الزبيدي وهذا كالم مردود عىل 
أصحابه والهيئة االدارية الوطنية فيها قرابة85 عضوا ملتزمون بقرارهم 

الذي اتخذوا ومل يقع توجيه أي منهم إىل دعم أي مرتشح.

هي إذن اختيارات أفراد ولم يكن األمر بصفاتهم النقابية؟
بالفعل، فهنالك من كان يف حملة السيد منجي الرحوي ومنهم مع السيد 
حمة الهاممي وآخرون مع الصايف سعيد ونقابيون مع النهضة وغريهم مع 
يوسف الشاهد وغريه. والنقابيون يجتمعون يف امللفات االجتامعية وحول 
دستوري  مسألة شخصية وحق  فهذه  االنتخابات  أما  الوطنية  الخيارات 
نبني ونحسن  التنّوع  والخيارات ومن هذا  القناعات  ومواطني ملامرسة 
إدارة االختالف، وقد نكون وّجهنا النقابيني، أي نعم لكن للتصويت ضّد 
االتحاد موضوعا لحملتهم وعرفوا بعدائهم  التهّجم عىل  اعتمدوا  الذين 
لسنا حزبا  إذ  االتحاد  سلكناه يف  الذي  املسلك  النقايب. هذا هو  للعمل 
سياسيا، وعندما يقال إنّنا أكرب قوة فذلك يعني أننا أكرب قّوة خري وقّوة 
اقرتاح وتفاعل والدليل عىل ذلك أنّنا ساهمنا يف هذه االنتخابات مساهمة 

لوجستية وبرشية هاّمة فقّدمنا لهيئة االنتخابات أكرث من5420 سيتعّززون 
يف االنتخابات الترشيعية ويف الدور الثاين من الرئاسية مبا يوصل العدد إىل 
8000 مالحظ تقريبا مل يتسّن لهيئة االنتخابات تسجيلهم يف اإلبّان بسبب 
الضغط وضيق الوقت، وهذا اسهام من االتحاد رغم ما يف األمر من كلفة 
الدميقراطية  تعزيز  أجل  من  تونس  عىل  بغايل  ليس  هذا  ولكن  مادية 
والشفافية وتجّنب التشكيك يف هذه املحطة التاريخية والهاّمة، وإذا كان 
لنا من مكسب يف تونس نُحرتم ألجله يف العامل فهو الدميقراطية وحرية 

االختيار وإرادة الناخب.

تكون  أن  يمكن  ماذا  وغموض،  تخّوفات  فيه  وضع 
والقطاعية  والجهوية  المركزية  للهياكل  التوصيات 

استهدافا  الحظنا  الفترة  هذه  في  أّننا  خاّصة  لالستعداد 
استراتيجيات  يفترض  قد  وهذا  لالتحاد،  استعداء  وأحيانا 

توجه  واليوم  جديدة.  وسياسات  جديدة 
وهنالك  الفساد،  بحماية  لالتحاد  اتهامات 

لبعض  أسماء  فيها  تقارير  يصدر  من 
االنقابيين.

تركيزنا الرئييس هو أن نكون صادقني مع 
شعبنا وواضحني مع منظورينا ومع 

ذكرته  وما  النقابية.  هياكلنا 
فمن  بغريب،  ليس 

يف  االتحاد  استهدف 
ديسمرب2012   4
افتكاك  وأراد 
واستعىص  االتحاد 

بفضل  عليهم  األمر 
االتحاد  مناضالت  إرادة 
وبفضل  ومناضليه، 
بدور  يؤمنون  من 
التونيس  العام  االتحاد 
نفسهم  هؤالء  للشغل 
يشيطنون  الذين  اليوم 
حملتهم  ويبنون  االتحاد 
تشويهه  عىل  االنتخابية 
مستقبل  وال  سيندثرون 

سيايس لهم ألن هذه املنظمة مبنية عىل قيم وعىل مامرسة دميقراطية 
وعىل استقاللية القرار. كام أن بعض الشعبويني ال يحرّكون لنا اهتامما 
وتعّودنا عليهم فكالمهم لغو وخارج السياقات فهم ال يعرفون غري بيع 
األوهام. فمن يتحدث عن مساهمة االتحاد يف الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي، نعلمه أن لدينا وبالوثائق يف حدود 3 مليارت يف السنة  ما 
بني ضامن اجتامعي والخصم بعنوان األداء عىل ادخل من أجور املوظّفني. 
عن أي فساد يتحدّثون ونحن نؤمن بدولة القانون واملؤّسسات،  ولهذه 
املنظمة قانون أسايس ونظام داخيل ولها مراقب حسابات داخيل ومدقق 
حسابات خارجي ولديها هيئات رقابة. وهي أّول منظمة تنرش حاسباتها 
مدققة يف املؤمتر العام ويف املؤمترات القطاعية والجهوية وتتّم مناقشتها 
والتصويت عليها باملصادقة أو بالرفض ويف إطار النفاذ إىل املعلومة سيتم 
إّن  ثّم  نخفيه..  ما  لدينا  فليس  االلكرتوين،  موقعنا  نرشها عىل  مستقبال 
القانون األسايس األخري قد أعطى صالحيات كاملة لهيئات الرقابة املالية 
ومّكنها من استقاللية التعّهد والقرار،  فنحن نؤمن بالشفافية والحوكمة 
للشعب  مضامني  تقديم  هؤالء  عىل  األجدر،  من  كان  لقد  الرشيدة. 
التونيس وبرامج وحلول للمشاكل ألّن تونس يف حاجة إىل تضامن وطني 
حقيقي لإلقالع االقتصادي فاملعركة الرئيسية اقتصادية واجتامعية، ومن 
لنا   و  املشبوهة  للتسرّت عىل متويالتهم  االتحاد  مبهاجة  يتغطّون  ذكرتهم 
من الحكمة وروح املسؤولية وواجب التحفظ لعدم الدخول يف مهاترات 
إىل  فليذهب  نقايب  أي  يدين  ملفا  ميلك  ومن  األخري  يف  ونقول  معهم، 

القضاء، ولن يحمي االتحاد أي شخص يدينه القضاء.
برتداد  واكتفي  محتوى  أي  من  االنتخابية  الحملة  البعض  أفرغ  لقد 
شعارات من نوع »الشعب مسلم وال يستسلم« ونحن نقول إّن الشعب 
التونيس مسلم بطبيعته والزيتونة منارته التي علّمته أّن دينه يدعو إىل 

االعتدال وإىل العلم ونبذ العنف والكراهية. 
لدينا  فنحن  النقابية،  والسنة  السياسية  السنة  تزامن  إىل  بالنسبة  أما 
وأولويتنا  القطاعات،  بعض  يف  منها،  البعض  ومازال  انجزناها  اتفاقيات 
اليوم االستقرار حتى متّر االنتخابات الترشيعية والرئاسية يف الدور الثاين 
الحال أي  التوتّرات االجتامعية وبطبيعة  يف مناخات جيدة وبعيدة عن 
حكومة سيفرزها االقرتاع ومجلس نواب الشعب سنتعامل معها من خالل 

النقابية كيف سنتفاعل  النقدية االيجابية وسنعرف عرب هياكلنا  القراءة 
واالستحقاقات  الوطنية  أولويات  خدمة  يف  الحكومة  تفاعل  قدر  عىل 

االجتامعية التي هي أوىل األوليات العاجلة.

من قيادات االتحاد من يرى أنه بعد حصيلة السنوات األخيرة 
كان على االتحاد التقدم مباشرة في االنتخابات التشريعية 
تحمي  برلمانية  كتلة  هنالك  فتكون  الرئاسية  وحتى 
الفئات الضعيفة وعلى مستوى رئاسة الجمهورية لحماية 

المسار الديمقراطي ولتطبيق الدستور، فما رايكم؟
ويف  االتحاد.  قيادات  من  جزء  رأي  هذا  كان  فقد  نعّمم  أن  يجب  ال   ·
الرئاسية  االنتخابات  تعنينا  أنه  قلت  العام  االرضاب  أثناء  التجمعات 
والترشيعية والبلدية وكّل فهم كام يريد أن يفهم، ولكن مل أرّصح وأقول 
أننا سنرتشح لالنتخابات، وما قصدته أن االنتخابات تعنينا كمواطنني قبل 
التونيس  العام  االتحاد  يف  واليوم  كمنظّمة   الخيارات  وتعنينا  كّل يشء، 
ما  فكثريا  التعّددية  عن  يتحّدثون  عندما  وحتى  تنّوع،  هناك  للشغل 
نحاججهم بأّن يف االتحاد تعددية داخلية وذلك ميثّل صاّمم أمان مبا فيه 
والخيارات  املضامني  وتطوير  صياغة  يف  النقابيني  فسيفساء،ونجاع  من 
حجرة  الدميقراطي  الخيار  هذا  نبني  ونحن  متنّوعة.  عائلة  فاالتحاد 
الحكم  عىل  تتنافس  األحزاب  أّن  ونرى  جيل،  بعد  جيال  ونراكم  حجرة 
وعلينا أن نبقى قوة خري وتعديل واقرتاح وتوازن وتبقى املنظمة مالذا 
لكّل مظلوم وكّل من تعرّض إىل التعّسف مهام كانت انتامءاته. وكثريون 
الحكومات وكّل  االتحاد مواقفه يسارية، نعم فنحن عىل يسار  يقولون 
أرباب العمل ولكن ليس من منطلقات االيديولوجيا  . ويف بداية الثورة، 
وقد كنت كاتبا عاما لالتحاد الجهوي بتونس، وملا جاء اإلسالميون ونّفذوا 
إرضاب جوع فتحنا لهم قاعة يف االتحاد ووفّرنا لهم لجنة طبية وقيادة 
رئيس  كان  ملّا  الغنويش،  محمد  السيد  مع  فاوضت  التي  هي  االتحاد 
وبالتايل  العام.  الترشيعي  العفو  فرض  يف  ساهمت  من  وهي  حكومة، 
مناقضا  كان  من  اللهم  السياسية  الهوية  عىل  فرز  فيه  ليس  االتحاد 
مؤّسساتية  مقّررات  ومرجعه  تنّوعه  يف  االتحاد  وقّوة  املنظمة  ملبادئ 
والهيئة اإلدارية قالت كلمتها بأن يبقى االتحاد مبنأى عن كل التجاذبات 
العريقة،  االتحاد  مدرسة  يف  تتلمذوا  والنقابيون  السياسية.  واملناكفات 
وستكون خياراتهم مع من يتقاطعون معهم ويجدونهم غدا صوتا مدافعا 
عن استحقاقاتهم كعامل وكأبناء شعب من الطبقة املتوسطة ومن الفئات 

املُفقرة واملهمشة.

نور الدين الطبويب لـ »الجريدة املدنية« :

»األفضل أن يكون ملن سيحكم تفويض شعبي حقيقي«
عام  أمني  الطبويب،  الدين  نور  األخ  الشعب-  جريدة  ملحق  املدنية«–  »الجريدة  التقيت 
االتحاد، لسؤاله عن أهّم مواقف االتحاد العام التونيس للشغل يف هذا السياق االنتخايب 

واالنتظارات ملا بعد نتائج الترشيعية والدور الثاين للرئاسية.
وقد أكّد عىل موقف الهيئة االدارية الوطنّية بأن يكون للمنظمة الشغيلة نفس املسافة من 
كّل املرتشحني مبا يف ذلك النقابيني الذين ترشحوا يف قامئات حزبية أو مستقلة، معتربا أنّهم 

ميارسون حقا مواطنيا.
التأكيد عىل خيارات  االنتخاب مع  يُفرزها  االتحاد سيتعامل مع أي حكومة  أن  أكّد  وقد 

االتحاد العام التونيس للشغل يف الدفاع عن منظوريه وحامية املسار الدميقراطي.

التقاه سمير بوعزيز ومحمد كريم السعدي

·الذين يشيطنون االتحاد ويبنون 
حملتهم االنتخابية على ذلك 

سيندثرون وال مستقبل سياسي لهم
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خروقات كبرية يف االعالم الخاص ومتيز االعالم العمومي

انحياز االعالم لفائدة المترشحين 
يضرب مصداقية االنتخابات

بقلم محمد ياسين الجالصي 

االنتخابات  من  االول  للدور  االولية  النتائج  اعالن  بعد 
بأرسارها،  االقرتاع  صناديق  باحت  أن  وبعد  الرئاسية، 
تستفق  مل  لصدمة  التقليدية  السياسية  الطبقة  وتعرضت 
منها إىل حد اآلن، عاد االعالم مرة أخرى إىل واجهة االحداث 
السياسية واالجتامعية  للتعبريات  أمينا  ناقال  باعتباره  ليس 
يف الشارع التونيس، بل متهام باالنحياز إىل مرشح دون غريه ومرتكبا لخروقات عديدة بلغت حد 

الجرائم االنتخابية.

والصحفيني،  االعالم  وسائل  عىل  املتحاملة  واالتهامات  الشارع  أحاديث  نقل  يف  الدخول  ودون 
الرئاسية عوض أن  االنتخابية  الحملة  الجامهريي كان طرفا أساسيا يف  القول إن االعالم  نستطيع 
يكون حلبة لرصاع األفكار والربامج بني مختلف املرتشحني. وأبرز مثال أسوقه هنا هو ما أقدمت 
عليه كربى وسائل االعالم ليلة الصمت االنتخايب، ساعات قليلة قبل يوم الحسم. حيث استدعت 
قناة  الشاهد عىل  يوسف  من  كل  فيام ظهر  الزبيدي  الكريم  عبد  املرتشح  التونيس  الحوار  قناة 
التاسعة وعبد الفتاح مورو عىل قناة حنبعل، طبعا دون الحديث عن قناة نسمة التي تم تسخريها 
لحملة املرتشح نبيل القروي. ولدى املتابعني، ولدي شخصيا، قدر بسيط من الذكاء يجعلنا نعترب أن 

هذه االستضافات قبل ساعتني من التزام الصمت االنتخايب بعيدة كل البعد عن الصدف.

وقد مثلت مثل هذه االستضافات مادة دسمة لهيئة االتصال السمعي البرصي لتعد تقريرا عن 
خروقات وسائل االعالم يف الفرتة االنتخابية، فقد سجلت وحدة الرصد التابعة لها خروقات كبرية 
ترقى إىل الجرائم االنتخابية ارتكبتها وسائل االعالم السمعية البرصية، وأبرز هذه الخروقات هي 
مامرسة االشهار السيايس املقنع تورطت فيه عديد القنوات التلفزية. هذا طبعا دون الحديث عن 
االنحياز املفضوح لكل قناة ملرشح أو حزب سيايس دون غريه وهو ما رضب يف مقتل مبدأ االنصاف 

وتكافؤ الفرص بني املرتشحني.

التغطية  من   %26 بنسبة  حيض  القروي  نبيل  املرتشح  أن  الرصد  تقرير  ذكر  املثال،  سبيل  وعىل 
االعالمية للقنوات التلفزية أغلبها يف شكل دعاية ايجابية وخاصة يف املادة املعروضة بقناة نسمة 
بقية  املتبقية عىل  النسب  توزعت  فيام  التغطية.  نسبته 15,5% من  مبا  الشاهد  يوسف  واستأثر 

املرتشحني البالغ عددهم 24 مرتشحا.

إن ما سبق ذكره وما قدمته الهايكا من ارقام خطرية بخصوص الخروقات واالنحياز املفضوح يف 
الحملة الرئاسية يدفعنا إىل اإلشارة إىل ما كتبناه يف املقال السابق بخصوص منظومة التعديل يف 
تونس، حيث أن هذه املنظومة التي نجحت اىل حد ما يف وضع قواعد عامة تحمي املشاهدين 
وتقلل من سطوة االشهار عىل عقول التونسيني وتسيطر عىل االنفالتات التي تهدد الطفولة وتنتهك 
لألحزاب  املفضوح  باالنحياز  يتعلق  فيام  االنضباط  فرض  من  املقابل  يف  تتمكن  مل  املرأة،  صورة 

واملرتشحني لالنتخابات ومل تجد وسائل االعالم من مينعها من التحول إىل مكاتب اتصال ملرتشحني.

وتطرح نتائج االنتخابات إشكالية أخرى، غري إشكالية انحياز وسائل االعالم لألحزاب ومرشحيها، 
وهو مدى تأثري االعالم الجامهريي عىل توجهات الناخبني، فحصول قيس سعيد عىل الصدارة رغم 
انه نادر الظهور يف وسائل االعالم وال ميلك ماكينة دعاية ضخمة وال تعمل لفائدته قنوات واذاعات. 
هذه اإلشكالية يف رأيي اعمق بكثري من إشكالية االنحياز للمرتشحني، حيث أن الناخب مثلام عاقب 
منظومة الحكم واألحزاب التقليدية فقد عاقب وسائل االعالم و«مرشحيها«. رمبا يظهر هذا العقاب 
بالنسبة للبعض »خيارا ثوريا« ضد »السيستام« لكن هذا قد يتطور اىل انعدام الثقة بني الجمهور 

ووسائل االعالم والدولة وهو ما ال يخدم االعالم وال قضايا الناس وال حق املواطنني يف املعلومة.

ذلك أن االعالم الحر هو أحد ركائز الجمهورية، ووجود اعالم يرتكب خروقات وأخطاء أحسن بكثري 
من عدم وجود اعالم أو خضوعه لسلطة الدولة، وعليه فإن توجه العاملني يف القطاع الصحفي 
ووسائل االعالم الكربى خاصة والفاعلني النقابيني واالكادمييني إىل اصالح ما ميكن إصالحه قبل فوات 
األوان، فاالنحياز اىل السياسيني وخدمة املرتشحني لالنتخابات قد يدر بعض املليارات لكنه سيدفعنا 
حتام إىل هاوية فقدان الثقة مع الجمهور، وحينها لن مييزوا بني صحفي محرتم أو مقدم برامج 

موضوعي أو كرونيكور مأجور.

يف املقابل كان لإلعالم العمومي رأي آخر، فقد كانت التلفزة التونسية واإلذاعة التونسية مبختلف 
االنتخابية  الحملة  متابعة  يف  حيادية  واألكرث  لألخطاء  ارتكابا  األقل  والجهوية  املركزية  محطاتها 
الرئاسية، وكانت تجربة املناظرة الرئاسية التي بثتها التلفزة التونسية بالتعاون مع صحفيني من 
القطاع الخاص وارشاف هيئة االنتخابات والهايكا من ابرز إيجابيات هذه الحملة، وهي ما يؤكد أن 
االعالم العمومي هو القاطرة التي يجب أن تقود املشهد اإلعالمي التونيس نحو التحرر واملوضوعية 

والنزاهة واحرتام اخالقيات املهنة والدفاع عن قيم الجمهورية.

وهل سيكون لالتحاد تحركات للدعوة إلى االنتخاب 
وخاصة منخرطيه؟

بطبيعة الحال نحن ندعو منظورينا وكافة أبناء الشعب التونيس 
للتوجه إىل الصندوق واالختيار بكل حرية، وهذا يفيد حتى من 
سيحكم فليس من املعقول أن تحكم أي جهة سياسية بخمس 
التونيس؟  املائة، ما هي متثيليته للشعب  وعرشين أو ثالثني يف 
صحيح أنها ستكون األغلبية التي أفرزتها  نسبة الناخبني ولكن 
األفضل أن من يحكم يكون له تفويض شعبي حقيقي. لذا أقول 
إذا حرصنا عىل استمرارية الدولة وأن تكون لها نجاعة يجب أن 
بعيدا عن  قناعاته  االقرتاع وميارس  التونيس عىل صندوق  يقبل 
فنختار  املقيتة  والفئوية  الجهوية  االنتامءات  وعن  الضغوطات 

الرجل املناسب واملرأة املناسبة يف املكان املناسب.

واليوم  الفرص،  هو تكافؤ  ديمقراطي  مبدأ  هنالك 
هنالك مرشح للدور الثاني في السجن، هل لالتحاد 
المبدأ بين المترشحين  موقف من أجل ضمان هذا 

للدور الثاني؟
هذه مسألة جوهرية وحّساسة جّدا، إذا ما أردنا أال يقع تشكيك 
يف االنتخابات. ويف الوقت الذي ندافع فيه عىل استقاللية القضاء 
فمن غري املنطقي اإلبقاء عىل املرشح الثاين السيد نبيل القروي، 
القيام  من  محروما  سفره،  وتحجري  أرصدته  تجميد  تّم  وقد 

واجبه  أداء  مبارشة ومن  بحملته 
االنتخايب.

اليوم نحن أمام وضعية استثنائية، 
من  مينع  قرار  اتخاذ  من  بّد  وال 
وميّكن  االنتخابات  يف  التجريح 
بحملته  القيام  من  املرتّشح  هذا 
وليأخذ  السجن  أسوار  خارج 
القضاء مجراه الطبيعي بعد ذلك. 

يقوم  أن  يمكن  وهل 
هذا  في  بمبادرة  االتحاد 

االتجاه؟
املسألة عند القضاء ونحن نحرتمه 

وال نتدّخل يف شؤونه. 
الفرتة  هذه  أن  التأكيد  وأعيد 
االنتخابات  حساسة جدا وخاصة 
ونتمنى  خصوصية  ولها  الرئاسية 
نبيل  رساح  القضاء  يطلق  أن 
حتّى  مؤقّتا  األقل  عىل  القروي 
يقوم بدوره يف إطار تكافؤ الفرص 
ورقابة  أمنية  رقابة  مثة  وتكون 

قضائية.

النقابي  المنتدى  سينعقد 
قليلة  أسابيع  خالل 
سواء  انتظارات  وهنالك 
داخل الهياكل أو بالنسبة 
المستوى  على  للمتابعين 
أولويات  فماهي  الوطني، 

وأهداف هذا المنتدى؟
يُسمى  النقايب  املنتدى  كان 

بالجامعة النقابية وتغريت التسمية مع القانون األسايس الجديد 
وأصبح عقده رضوريا قبل املجلس الوطني وهو فرصة للتقييم 
أوت  شهر  خالل  عقده  املفرتض  من  وكان  وللتفكري.  والتقويم 
ولكن خرّينا التأجيل حتى يتوّضح املشهد السيايس أكرث. وسنعمل 
خالله عىل تطوير الحياة الداخلية لالتحاد العام التونيس للشغل 
وننظر يف النقائص لتالفيها وندرس االيجابيات التي ميكن البناء 
منظمة  ويف  املجاالت.  جميع  يف  النقايب  العمل  لتجويد  عليها 
حق  ومن  والنقابيني  النقابيات  واجب  من  كبرية  جامهريية 
التطورات  ومواكبة  النقابية  الحياة  بتطوير  املطالبة  منظورينا 
كام  الدولية.  النقابية  املنظامت  يف  خاصة  العامل  يعيشها  التي 
التعاطي معه مستقبال، وكذلك  سنقيّم الوضع السيايس وكيفية 
الخيارات  وتحديد  النقايب  الخطاب  يف  للنظر  فرصة  سيكون 

القادمة. وسنستضيف وفودا  واألولويات االجتامعية يف املرحلة 
نقابية أجنبية لالستئناس بتجاربها. ونستضيف من نختلف معهم 
ومن لهم رؤية أخرى فال نريد أن نستمع إىل آرائنا فقط وال ميكن 
ومامرسة  املخالف  والرأي  بالرأي  إال  املنظمة  تطوير  يكون  أن 
النقد البناء الذي يقّدم باملنظمة ويفتح آفاقا جديدة للنقابيات 
الذي سيكون يف  القادم  املنتدى  ننتظره من  والنقابيني. هذا ما 
حجم االتحاد العام التونيس للشغل وسيحرضه قرابة 300 مشارك 
وسيستمر أربعة أيام وسيكون فيه حوار مفتوح وورشات بعيدا 
أننا  ذلك  النقابية،  االنتخابية  والحسابات  االنتخايب  الضغط  عن 
مضامني  صياغة  االنتخايب  الضغط  مع  نستطيع  ال  املؤمترات  يف 
لتجويد  الهادئ  التفكري  املنتدى  يوفّر  لهذا  كاملة.  أريحية  يف 
القادمة  للمرحلة  نظرتنا  وتحديد  وتطويرها  النقابية  الحياة 
االجتامعية  وخياراتنا  املستقبلية  آفاقنا  وضبط  سياساتنا  ورسم 

واالقتصادية والسياسية.

ما هو تاريخ انعقاد المنتدى؟
3 و4 و5 و6  نوفمرب 2019.

للدور  المترّشح  سعيد  قيس  السيد  الثالثاء  التقيتم 
الثاني لالنتخابات الرئاسية، ما هو فحوى لقائكم؟ 

وقد كنتم التقيتم عديد المترّشحين للدور األّول.
وكل  االتحاد،  يف  هنا  يلتقينا  أن  أحد  من  نطلب  مل  أنّنا  نؤكّد 
إال  املرتشحني،  من  لقاءنا،  طلب  من 
خرّيَ  أفكاره.  إىل  واستمعنا  به  ورّحبنا 
يف  لقاء  طلب  سعيد  قيس  السيد 
كغريه  به  با  ُمرحَّ فكان  الثاين  الدور 
النظر  وجهات  وتبادلنا  املرتشحني  من 
واالنتظارات  الدولة  تعقيدات  حول 
فالدولة  القادمة،  االستحقاقات  من 
التداين  منها  كثرية  بصعوبات  متر 
خاصة  انتظارات  وهنالك  املرتفع، 
والتعليم  التشغيل  يف  الشباب  لدى 
يف  أيضا  نظرنا  وقد  املستقبل،  وآفاق 
ووضع  العمومية  املؤّسسات  وضع 
املستشفيات ومنظومة الرتبية والبنية 
قضايا  وكلها  البيئي،  والوضع  التحتية 
وكام  واضحة،  رؤية  تتطلّب  شائكة 
قلت سابقا، اليوم إما التقدم بالبالد أو 
أن يحدث ما ال يُحمد عقباه. فاملعركة 
اليوم معركة أفكار وأولويات وخيارات 
وطنية وسيادية ومنهج عقالين ونحن 
يوّحد  برنامج   إىل  اليوم  حاجة  يف 
من  تجسيمه  ميكن  ما  حول  الشعب 
خيارات، فتونس لن تصرب مثاين سنوات 
والوعي  بالنضج  أنه  وأكيد  أخرى 
سنكون قادرين عىل صنع ربيع تونس. 
وقد تحّدثنا عن التقاطعات بني رؤية 
االتحاد ووجهة نظر السيد قيس سعيّد 
لقاء  هو  كل  وعىل  القضايا،  بعض  يف 
للواقع   مفّصل  ترشيح  من  ميّكن  ال 
ويحتاج إىل نقاشات أخرى. وأقول أن 
الدولة  رئيس  كان  سواء  سيحكم  من 
أو رئيس الحكومة فنجاحهم هو نجاح 
الجهد  وبذل  الوطنية  األجندات  خدمة  عليهم  لكن  لتونس. 
وتقّدمها  تونس  رفاه  أجل  من  سبقهم  من  أخطاء  من  والتعلم 

وتحقيق أهداف ثورتها ثورة الحرية والكرامة.

جمعياتي  نسيج  هنالك  التونسية  المدنية  الحركة  في 
كبير، إضافة إلى هيئات ومنظمات عريقة على غرار رابطة 
يمكن  كيف  وغيرها،  المحامين  وهيئة  االنسان  حقوق 
اجتماعية  جبهة  وفي  مدني  حراك  في  معها  التفكير 
والتصّدي  الوعي  مستوى  من  الرفع  على  تعمل  ومدنية 
التي  والمكتسبات  الحقوق  من  المّس   محاوالت  لكّل 

حّققها التونسيات والتونسيون خالل السنوات األخيرة؟
االقتصادية  الحقوق  أو  الفردية  بالحقوق  أنه ال سبيل إىل املساس  أؤكد 
واالجتامعية وبالسيادة الوطنية واستقاللية القرار الوطني وبكل املكاسب 
الوطنية ولن نرتّد إىل الوراء، وهذا ما أُطمنئ به كّل التونسيات والتونسيني 
مع  عالقات  تشبيك  لدينا  ونحن  الشعب.  فئات  كّل  ومن  العامل  من 
مكّونات املجتمع املدين التي تتقاطع معنا ونتقاسم معها نفس املبادئ 
والتجارة،  الصناعة  اتحاد  االجتامعي،  ورشيكنا  بيننا  وكذلك  واألهداف، 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  وكذلك  كبريان،  وتشاور  تفاعل 
اإلنسان و االتحاد الوطني للمرأة التونسية فهام يدافعان عن قيم الدولة 
املرأة  وحقوق  الجمهوري  النظام  وعىل  االجتامعية  الدميقراطية  املدنية 
وعن املساواة، وبالنسبة لهيئة املحامني فقد تعاملنا يف محطّات كثرية منها 
الحوار الوطني وسنعمل عىل استعادة التعاون والتشارك من جديد وبيننا 
ملّفات وطنية كبرية أهّمها استقاللية القضاء وكشف حقيقة االغتياالت 
وغريها، مثة أيضا تفاعل كبري يننا وبني املعهد العريب لحقوق افنسان و 
بيننا وبني االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري عالوة عىل شبكة من 
الجمعيات املدنية التي يتم التنسيق معها يف العديد من املحطّات وحل 

العديد من امللّفات...

هل هنالك امكانية لمأسسة هذا العمل المشترك؟ونحن 
في  المدنية  القوى  هذه  كّل  مع  يتفاعل  االتحاد  أن  نعلم 
كثير من المحّطات ولكن رّبما ثّمة حاجة إلى آلية تنسيق 

دائم.
نحن أفردنا يف قانونا األسايس الجديد قسام خاصا باملجتمع املدين وهذا 
نقصد  أنّنا  دامئا  أؤكد  ولكن  املدين،  للمجتمع  أهمية  نعطى  أننا  داللة 

باملجتمع املدين من يتقاسم معنا املبادئ واألهداف.

وهل تعتقد أنه من الممكن أن توجد مبادرات بين االتحاد 
نالحظ  حيث  الفترة؟  هذه  في  المدني  المجتمع  ومكّونات 

غياب الثقة لدى التونسيات والتونسيين.
هي  واالرادة  االنتخابات  إىل  ذهبنا  واليوم  الخلط،  يجب  أنه  أعتقد  ال 
الشعب  خيار  يعّوض  أن  ميكن  فيام  نبحث  أن  يجب  وال  شعبية  إرادة 
لنا إالّ أن ننحني له وننتظر ما سيفرزه الصندوق. وبالنسبة  الذي ليس 
للقيادات السياسية القادمة إذا كانت لديها رؤية وإرادة تحّدي حقيقي 
للنهوض بالوضع وقادرة عىل بعث الطأمنة بني التونسيني وتخدمهم من 
خالل خيارات وطنية واضحة سنكون إىل جانبها وندّعمها برؤية إيجابية 
ونقدية، وإذا جاء من تنّكر لوعوده االنتخابية وجعلها مجرّد كالم ملحطة 
انتخابية سنعمل مع املجتمع املدين وسيكون االتحاد يف قلب الرحى من 

أجل الدفاع عن هاته االستحقاقات وعىل مصداقية العملية االنتخابية.
أساسي  لمرجع  انتظارات  هنالك  كانت  األخيرة  الفترة  في 

العام  لالتحاد  واالجتماعي  االقتصادي  البرنامج  وهو 
التونسي للشغل، وكان من المنتظر أن يصدر أول سبتمبر، 
للنقابيين  بوصلة  بإصداره  يمّثل  أن  الممكن  من  وكان 
االتحاد.  داخل  تجمعهم  التي  القيم  عن  المدافعين  ولكّل 

لماذا تأّخر نشر هذا البرنامج؟
املالحظني  مستوى  عىل  لوجستية  مساهمة  لدينا  كانت  ذكرت  كام 
ومساهمة عىل مستوى املضمون بطرح مسائل واقعية وقابلة للتطبيق 
وذلك للموازنة بني ما هو عاجل وما هو آجل. ما هو عاجل االستحقاقات 
نتائجها  يلمس  وخيارات  برامج  عن  الحديث  آجل  هو  وما  االجتامعية 
أفردها  التي  املحرومة  الجهات  يف  وخاصة  اليومية  حياته  يف  املواطن 

الدستور بتمييز ايجايب.
لقد فّكرنا مليا وقلنا أنه مثة اليوم حملة انتخابية وفيها الكثري من التنّوع 
لذلك طرحنا 101 سؤال للنظر يف من سيتفاعل معنا من املرتّشحني، ألّن 
املشكل ليس يف العناوين الرئيسية بل يف أدق التفاصيل التي تطرّق إليها 
مجتمعيا. عقدا  سّميناه  والذي  لالتحاد  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامج 

النقد ألنفسنا قبل كّل يشء حتّى تكون مثّة واقعية يف هذا  وقد وّجهنا 
اعتمدت  يف1956  فإنّه  تعرفون  وكام  واالجتامعي.  االقتصادي  الربنامج 
حكومة االستقالل الربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد. لكن املتغرّيات 
الحادي والعرشين، فخرينا حتّى يكون  القرن  اليوم كبرية جّدا ونحن يف 
لهذا الربنامج أثره االيجايب النظر بهدوء يف من يتقاطع معنا يف برنامجنا 
االنتخابات  بعد  لُنصدره  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  الربنامج عىل  ثم عرض 
للحكم.  االنتخابات  التي ستفرزها  األحزاب والحكومة  فيه مع  ونتفاعل 
دراية  ولدينا  نظر  بعد  لدينا  ولكن  الحقيقة  منلك  أننا  نّدعي  ال  ونحن 
الواقع الذي نعيش ومنارس كّل يوم عىل امليدان واملسألة  شاملة بحكم 

ليست نظريات ولكنذها عملية وقّوتها يف نجاعة التطبيق.

كان  االنتخابات  قبل  صدر  لو  البرنامج  هذا  أن  تعتقد  هل 
في  النظر  على  التونسي  الناخب  يساعد  أن  الممكن  من 
برامج المترّشحين من خالل برنامج االتحاد ومدى التقارب، 
على األقل، وهذا كان من الممكن أن يكون أمرا مساعدا 

في تقييم البرامج االنتخابية للمترشحين؟
أالحظ أن هنالك سلبيات يف هذه االنتخابات حيث يقع االختيار- دون 
للربامج  تقييم  فليس هناك  الحزيب،  أو  الجهوي  االنتامء  باعتبار  تعميم- 

ومتييز بني الصدق والكالم الفضفاض الذي ال يقّدم بتونس.

يطالبون  نقابيون  فهنالك  »الحياد«  مسألة  إلى  عدنا  لو 
بمراجعة هذا األمر خاصة أن هنالك من يبني حملته على 
ليبرالي  ببرنامج  يبّشرون  الذين  أولئك  أو  لالتحاد  العداء 

متوّحش.
تكفرييا  فكرا  يحملون  من  ومع  الثورة  حامية  روابط  مع  نكون  لن 
واذإرهابيا ويُرهبون املجتمع التونيس بسلوكياتهم وبخطابهم الداعي إىل 
الكره والفتنة. لن نكون مع هؤالء بطبيعة الحال، والنقابيون ومنظورينا 

يعرفون كّل هذا ويفهمونه.
يستعدي  فمن  العدو،  بعقلية  نفّكر  ال  االتحاد  يف  أنّنا  األخرى  املسألة 
الشعبي  باملثل  ونؤمن  صدر  رحابة  ولنا  نفسه  يستعدي  فإمّنا  االتحاد 
قّدمته  وما  السنني  لعرشات  منظّمتنا  وبتجربة  تتكلمش«.  ما  »املليانة 
من شهداء وما راكمته من نضاالت لن يخيفنا هذا »البعبع«. ومثة من 
يعرف أن االتحاد بقي صاّمم أمان فلذلك هناك جهات تعتقد أّن االتحاد 
ميثّل خطرا عليها ويكشف مناوراتها السياسية املُرتبطة بأجندات حزبية 
متارس  وهي  التونيس  الشعب  بخيارات  لها  عالقة  ال  خارجيّة  وأحيانا 
الكذب والبهتان. وهنالك جهات تعرف أن االتحاد العام التونيس للشغل 
حجر عرثة أمام برامجها الليبريالية املتوّحشة أوهي تريد أن متّس من منط 
املجتمع  وتريد أن ترهب الناس. ولنتذكر اعتداءات 9 أفريل واعتداءات 
4 ديسمرب 2012 عىل االتحاد والسياسيني واألمنيني والعسكريني واملدنيني 
الذين تم اغتيالهم،وخالل هذا األسبوع فقط فقدنا شهيدا من األمنيني، 
إنهم  االقناع.  أو  الحجة  قّوة  يفتقدون  ألنهم  العنف  يستعملون  فهؤالء 
دمويون وال يؤمنون إالّ بالعنف، نحن ال نلتقي معهم بتاتا وال مكان لهم 
بيننا والشعب التونيس تريب عىل نبذ العنف وعىل الحوار فهو لن يقبلهم.

لكن هنالك فئات أخرى أيضا ضد الشغيلة ولها توّجهات 
ال اجتماعية.

إذا تم اختيار فئة لها توّجه ليربايل فاالتحاد موجود كقوة تعديل وقوة 
عن  للّدفاع  النقابية  وحدتنا  ويف  النقايب  تضامننا  يف  وسالحنا  توازن 
خالفات  تحدث  قد  األحيان  بعض  ويف  وتطويرها،  االجتامعية  املكاسب 
لكن دامئا يقع تغليب مصحة االتحاد والدليل ملا خضنا نضاالت من الوزن 
الثقيل بإرضاب عام يف الوظيفة العمومية وارضاب عام يف القطاع العام 
وكرّسنا فيه مبدأ التضامن النقايب بني كل القطاعات، فهذا األمر ال يتكرّس 
إالّ يف االتحاد العام التونيس للشغل فقد كانت نضاالت مؤطّرة ومنظمة 
مل تخرج عن سياقها ومل يركب عليها أحد لتوظيفها، وهذه عقلية وثقافة 
الصناديق  إمالءات  املتوّحشة وضّد  الخيارات  وكّنا واضحني ضد  االتحاد 
املالية العاملية التي رضبت يف العمق الطبقة الوسطى والطبقات املهمشة.

الذي لعبه االتحاد في  الدور  أمر آخر أشرت إليه في  هناك 
نسبة  تحسين  مسألة  اليوم  وتطرح  االنتخابات،  مالحظة 
بها  يقوم  أن  يمكن  التي  المبادرة  هي  فما  المشاركة، 
في  الناخبين  مشاركة  نسبة  في  للمساهمة  االتحاد 

التشريعية والدور الثاني للرئاسية؟
كان يل، وألعضاء املكتب التنفيذي، جولة يف عديد املؤّسسات وفتحنا دور 
االتحادات الجهوية واملحلية لتسجيل الناخبني ومقرّات النقابات األساسية 
إميانا  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  العمل ووضعناها عىل ذمة  مواقع  يف 
مّنا بتوسيع القاعدة االنتخابية أكرث ما ميكن لتحفيز الناس وتحسيسهم 
بالنسبة  أكرب  ستكون  االقبال  نسبة  أن  وأعتقد  الوطني،  بالواجب 
للترشيعية والدور الثاين من الرئاسية ومرّد هذا أن التونسيني سيتحّملون 
الحّق  الربوة وعدم مامرسة هذا  بالبقاء عىل  أنه  ويعرفون  مسؤوليتهم 
ال ميكن غدا أن يلوموا أو ينقدوا كّل اإلخالالت والنقائص حول البطالة 
أو جرايات التقاعد أو أن الخدمات الصحية املرتّدية أو ترّهل التعليم أو 
النقل.. وبحول الله سيقباللتونسيات والتونسيون عىل االنتخابات بطوابري 
طويلة كام كان يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس. وسيكون هذا بعد 
أن تابعواا من يستهدفون الدولة وسيعون مبا يستدعيه الواجب الوطني 

تصديا للمخاطر التي تحدق بالدولة.

 سيبقى االتحاد 
مفتوحا لكل 
مظلوم وكل 

من تّم التعسف 
عليه مهما 

كانت انتماءاته

 أي حكومة سيفرزها االقتراع 
ومجلس نواب الشعب 

سنتعامل معها من خالل 
القراءة النقدية االيجابية 

وسنعرف عبر هياكلنا 
النقابية كيف سنتفاعل على 

قدر تفاعل الحكومة في 
خدمة األولويات الوطنية 
واالستحقاقات االجتماعية 

التي هي أولى األوليات 
العاجلة.
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درس في نتائج االقتراع ...أثر 
الفراشة ال يزول !!

بقلم : ضياء تقتق                              
وسط اجواء محمومة و تعايل األصوات بني تخوين 
وارتياب،  وتوجس  وخوف  وعويل  وبكاء  وتجريح 
بني االمل والتفاؤل من جهة، وبني التشاؤم والخوف 
املشهد  استعر  أخرى،  جهة  من  املجهول  من 
االجتامعي والسيايس التونيس ابان ثورة 17 ديسمرب 
وما رافق ذلك من تناظر مواطني يف كل يشء، زادته 

والتي  الزجاجة،  عنق  من  الخروج  قصد  وذلك   extra légales الفوق-قانونية  الحلول  حّدة، 
طبعت فرتة ما يسمى بالبناء الدميقراطي لتصبح يف ما بعد، عنوانا للذكاء التونيس الغالب عليه 

الطابع السلمي املدين.

صادقت تونس ذات 26 جانفي 2014 عىل دستورها وسط تجاذبات وتوافقات، ذابت داخله 
رصاعات من هم تحت قبّة التأسييس والبعض ممن قبعوا خارجها، لكن ذلك مل يحّقق يف ذهنية 
األسلوب  بشاعة  املشهد  وزاد  بالحّريات،  عالقة  يف  املشرتك  األدىن  أرضيّة  والتونيس  التونسية 

األعرج يف خط سري تركيز املؤسسات الدستورية التي من بينها املحكمة الدستورية. 

بني شبح االنفالت األمني واالنزالق نحو الفوىض، و بني خطر االفالس واالرتهان الكيل للمقيم 
العام، عجزت الحكومات عن كسب ثقة املواطن من اجل خدمة مرشوع وطني جامع رغم 
املنظامت  عىل  حتم  ما  وهو  عنها،  الصادرة  الخطابات  جميع  يف  »الوطنية«  مفرد  استعامل 
والجمعيات التقليدية عىل مغادرة مربعات الحركة لتجاوز الفشل الذريع يف الحوار ومن أجل 

تقديم البدائل.

واالصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  تكوين  اىل  املؤدية  االجتامعات  قيادة  فمنذ 
تجاوز  و  االنتخايب  القانون  اىل  عاشور«، وصوال  بن  »هيئة  العاّمة ب  يسّميها  ما  أو  السيايس 
االخالالت الدستورية والقانونية يف رشعية هيئة االنتخابات وبالتايل املجلس الوطني التأسييس، 
هذه  وجدت  قرطاج«،   »وثيقة  اتفاق  اىل  وصوال  الوطني  للحوار  الثالث  االشواط  اىل  اضافة 
السلم  فرض  يف  نجحت  وان  اليومي،  املتغري  مع  تفاعلها  ويف  تركيبتها  اىل  استنادا  املنظامت 
االجتامعي وتجنب الّصدام، نفسها غري قادرة عىل استيعاب تطلعات طيف واسع من املجتمع 
الطبيعة  اىل  يجنح  ومتصاعد  الفت  بشكل  وأصبح  العمودية  العالقات  عىل  االنتفاض  اختار 

االفقية يف التنظم واالحتجاج.

كثريون ممن اعتربوا حملة املقاطعة النتخابات 2011 تغريد خارج الرسب، وأكرث منهم اعتربوا 
ان قيام النظام السيايس عىل حكم املجالس املحلية او املجالس الثورية فكر طوباوي ال يجد له 
رواج، وعديدون هم من يرون انفسهم باسم النضالية واملرشوعية التاريخية األوىل بتصدر نتائج 
الدويل  لليوم  الخامس عرش من شهر سبتمرب واملوافق  بنهاية يوم االقرتاع،  افاقوا  االنتخابات، 
للدميقراطية، عىل انباء نتائج اقصت املناضلني واقصت وزراء ذوو شان، و معارضة ال يشق لها 

غبار، لتكون النتيجة لصالح من اطلق عليهم الفوضويون.

ازمة  بوادر  الينا  يحمل  االول سوداوي  رئيسيني:  نتبنّي وجود خربين  ان  بقراءة رسيعة ميكن 
سياسية ال مثيل لها يف تونس قد تأكل االسود و اليابس وتنبؤ بعدم قدرة املنظامت ما مل تسارع 

بتعديل اوتارها عىل ما افرزه الواقع الجديد. 

اما الخرب الجيد فان نفس هذه املنظامت شّكلت وستشكل ضامنة حقيقية لعدم تغيري ارادة 
الناخب وحامية صناديق االقرتاع من اّي محاولة غش او تالعب او تزوير.

اخلص اىل القول بأن ما ذهب له القلة القليلة  تحليال وتفسريا ومامرسة مثّل أثر الفراشة و مل 
يؤخذ عىل محمل الجّد.

»ولكن اثر الفراشة ال يرى ... اثر الفراشة ال يزول« عىل قول الشاعر املالك »محمود درويش«.

   نوافذ    
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اليوم الدولي للديمقراطية 15 سبتمبر 
ميثل اليوم الدويل للدميقراطية لهذا العام فرصة للتذكري بأن الدميقراطية 
مرتبطة بالناس. فالدميقراطية تُبنى عىل الشمول، واملعاملة واملشاركة عىل 
قدم املساواة، فهي بالتايل لبنة أساسية للسالم والتنمية املستدامة وحقوق 
اإلنسان. وألهم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان — الذي ينص البند 3 من 
املادة 21 منه عىل أن ’’إرادُة الشعب هي مناُط سلطة الحكم، ويجب أن 
تتجىلَّ هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا باالقرتاع العام 
مكافئ  بإجراء  أو  الرسِّي  وبالتصويت  الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعىل 
ية التصويت.‘ — كثريا من عمليات صياغة الدساتري  من حيث ضامن حرِّ

العاملي للقيم  القبول  العامل، كام أسهم يف  يف 
واملثل الدميقراطية. 

الحوار  عىل  مبنية  الحقة  والدميقراطية 
والطبقة  املدين  املجتمع  بني منظامت  الدائم 
أثر  الحوار  لهذا  يكون  أن  بد  وال  السياسية. 
حقيقي يف القرارات السياسية. ولهذا السبب 
والفضاء  السياسية  املشاركة  من  كل  تعترب 
أساسية  ركائز  االجتامعي  والحوار  املدين 

للحكم الرشيد. 

لحث  فرصة  للدميقراطية  الدويل  اليوم  ميثل 
حقوق  احرتام  عىل  الحكومات  جميع 
مواطنيها يف املشاركة يف الدميقراطية مشاركة 

فعالة وجوهرية وهادفة.

اليوم الدولي للسالم 21 سبتمبر 
يوم  21  للسالم  الدويل  باليوم  يحتفل سنويا 

سبتمرب يف كل أنحاء العامل. حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ 
لتعزيز املثل العليا للسالم يف األمم والشعوب ويف ما بينها. و قد اختارت 
»العمل  هو   2019 لعام  للسالم  الدويل  اليوم  موضوع  العامة  الجمعية 

املناخي من أجل السالم«

املناخ  تغري  مكافحة  أهمية  عىل  الضوء  يسلط  االحتفال  هذا  من خالل 

بوصفه وسيلة لحامية السالم وتعزيزه يف جميع أنحاء العامل. ويهدد تغري 
املناخ للسلم واألمن الدوليني تهديدا بينا. وتؤدي الكوارث الطبيعية إىل 
إىل  املاليني  يضطر  النزاع، حيث  النازحني يف حاالت  أضعاف  ثالثة  نزوح 
املياه  يهدد متلُّح  أخرى. كام  أماكن  األمان يف  والبحث عن  منازلهم  ترك 
العامة.  الصحة  ذلك عىل  تأثري  من  يزيد  مام  الغذايئ،  األمن  واملحاصيل 
وتؤثر التوترات املتزايدة يف املوارد والحركات الجامهريية يف كل بلد ويف 
كل قارة. ال ميكن تحقيق السالم إال إذا اتُخذت إجراءات ملموسة ملكافحة 

تغري املناخ. 

»الصندوق االسود« :
أزمة بين المحامين و القضاة

يوما  الخميس 19 سبتمرب 2019  يوم  مثل 
يلقي  ومازال  العدالة  قرص  يف  مشحونا 
بضالله اىل االن. حيث أعلنت هيئة الدفاع 
ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  عن 
الرباهمي  دخولها يف اعتصام مبقر املحكمة 
ما  إىل  ذلك  وأرجعت  بتونس،  االبتدائية 
عىل  الحصول  يف  حقها  عن  دفاعا  اعتربته 
نفس  يف  مطلقة  شكايات،  من  قدمته  ما 
واال  احفظ  شعار«  تحت  حملة   الوقت 
حيل«. كام اعلنت عزمها نرش كافة الوثائق 
إضافة  خذر،  مصطفى  ملف  يف  املحجوزة 
وكيل  ضد  بها  تقدمت  شكايات  نرش  إىل 
 1 تونس  االبتدائية  باملحكمة  الجمهورية 
ووثائق ›‹تدين‹‹ سفيان السليطي املساعد 
املحامني  عىل  اعتداء  العدالة  قرص  شهد  وقد  الجمهورية.  لوكيل  األول 

وعميدهم من قبل عنارص األمن بطلب من وكيل الجمهورية.

بينها  ومن  االمني  االعتداء  رفضها  بياناتها،  عرب  املنظامت،  عديد  وعربت 
التونيس  العام  واالتحاد  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
املحامون  جمعية  و  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  و  للشغل 
الشبان و جمعية محامون بال حدود. وأكّدت البيانات الصادرة عن حق 
الهيئة يف الكشف عن حقيقة االغتياالت  ورفض اهانة املحامني ومحاولة 
التباطؤ املقصود يف حسم املطلب املرشوع والدعوة اىل النأي باملؤسسة 

القضائية عن التجاذبات السياسية.

والنقابة  التونسيني  للقضاة  التونسية  الجمعية  من  كل  اعتربت  حني  يف 
القضاة  وجمعية  الشبان  القضاة  وجمعية  التونسيني  للقضاة  الوطنية 
النساء يف بيانات صادرة عنها، ان ما جّد باملحكمة االبتدائية بتونس يوم 
الخميس يعترب اعتداء ممنهجا يصّب يف خانة ترهيب القضاة وهرسلتهم 
والتأثري عىل السلطة القضائية، ومن جانب آخر حّملوا مسؤولية ما آلت 
إليه األوضاع إىل السلطتني التنفيذية والترشيعية ودعوا يف املقابل املجلس 

العدالة  مرفق  سري  حسن  ضامن  يف  مسؤولياته  لتحمل  للقضاء  األعىل 
وحامية القضاة والقرارات القضائية. هذا وقد اعلن القضاة دخولهم يف 
ارضاب يوم 20 سبتمرب 2019 ميتد اىل األسبوع الذي يليه، استثنت الهياكل 
القضائية من اإلرضاب النزاعات االنتخابية املعروضة عىل القضاء اإلداري 
واملتعلقة بالطعون يف النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها.

وزارة  بإرشاف  الليل  من  ساعات  إىل  تواصل  طارئ  اجتامع  وانعقد  هذا 
املحامني  وعميد  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  من  كّل  وحضور  العدل 
االستئناف  محكمة  لدى  العام  الوكيل  و  العديل  القضاء  مجلس  ورئيسة 
الهيئة  عام  وكاتب  بتونس  للمحامني  الجهوي  الفرع  رئيس  و  بتونس 
مناخ  عىل  املحافظة  رضورة  عىل  املجتمعون  واتفق  للمحامني  الوطنية 
الثقة واالحرتام الذي مييّز العالقة بني كافة املتدخلني يف منظومة العدالة 
وخاصة القضاة واملحامني و ذلك يف انتظار القرارات التي سيقع اتخاذها 
يف فرتة الحقة مع العلم وانه وفقا ملا رصحت به إميان قزارة عضو هيئة 
متواصل  االعتصام  بان  االعالم  لوسائل  والرباهمي   بلعيد  عن  الدفاع 
وبشكل مفتوح مع تغيري يف مكانه اذ انتقل من مكتب وكيل الجمهورية 
اىل مكتبة املحامني باملحكمة االبتدائية بتونس إىل غاية صدور قرار من 
النيابة العمومية يف ما يتعلق مبلف الجهاز الرسي إما بالحفظ أو باإلحالة.

االنتخابات  نزاهة  أجل  من  شركاء  الئتالف  األولي  التقرير 
لمالحظة اإلنتخابات الرئاسية

 17 الثالثاء  يوم  صحفية  عقدتها  ندوة  يف  يقظ”   “أنا  منظمة  كشفت 
سبتمرب 2019، عن التقرير األويل الخاص بسري يوم االقرتاع بالنسبة للدور 
املنظمة  اختارت  وقد  ألوانها.  السابقة  الرئاسية  االنتخابات  من  األول 
ائتالف رشكاء من أجل نزاهة  الدخول يف  مبعية 26 جمعية من رشكائها 
االنتخابية،  بالعملية  الناخب  ثقة  تعزيز  إىل  يهدف  والذي  االنتخابات 
والعمل عىل ضامن نزاهة وحيادية وعدالة العملية االنتخابية من خالل 

إجراء مالحظة نزيهة وفعالة يف 25 دائرة انتخابية.

تتمثل اهم النتائج الواردة يف التقرير يف ما ييل :

خاض عملية مالحظة االنتخابات باسم االئتالف 1065 مالحظة ومالحظ 
موزعني عىل 26 دائرة انتخابية.

و  عموما  االنتخابية  العملية  شابت  التي  االخالالت  ان  االئتالف  يعترب 
الناخبني مل  التأثري عىل  ضعف مردود اعوان مكاتب االقرتاع و محاوالت 
تنعكس سلبا عىل ارادة الصندوق. وقع تسجيل جاهزية لوجستية عالية 

للهيئة املستقلة لالنتخابات.

االنتخابية  الدعاية  التي تواصلت فيها  الحاالت  االئتالف عديد  كام رصد 
ومالحظة حمل ممثيل املرتشحني اىل رقم او اسم املرتشح وكذلك مالحظة 

محاوالت تأثري من قبل عضو الهيئة املنظم للصف.

خلص االئتالف اىل اعتبار ارتفاع عدد املراكز غري املتاحة لحاميل االعاقة 
غياب  هو  االبرز  الرقم  ويبقى  املراكز  من   20% تفوق  بنسبة  الحركية 

املراكز  نصف  من  اكرث  يف  براي  بلغة  االقرتاع  ورقة  محامل 
املالحظة 57.2  % . 

عتيد : ضرورة تعديل القانون االنتخابي 
نزاهة  أجل  من  التونسية  الجمعية  دعت  لها،  تقرير  يف 
صالحيات  تعزيز  رضورة  إىل  »عتيد«  االنتخابات   ودميقراطية 
الهيئة املستقلة لالنتخابات فيام يتعلق بتتبع االخالالت وزجرها 
يف مجال السلطة الرتتيبية ومراجعة القانون املنظم للهيئة الذي 

يضيق من حق التقايض خالفا ألحكام الدستور.

كام اشارت اىل رضورة مراجعة األحكام املتعلقة بدور »الهايكا« 
يف رقابة وسائل اإلعالم أثناء الفرتة االنتخابية باتجاه مزيد ضبط 
صالحياتها ومجال تدخلها لضامن مزيد النجاعة يف احرتام مبادئ 

الحملة.

اما يف ما يتعلق بتنظيم االنتخابات، فقد أوىص التقرير برضورة 
عملية  ويف  االنتخايب  للسجل  شاملة  تدقيق  بعملية  القيام 
وتطبيق  التزكية  وإجراءات  رشوط  يف  النظر  وإعادة  التسجيل 
األحكام املتعلقة مبراقبة متويل االنتخابات برصامة وتوفري العدد 
الحملة  أثناء  االخالالت  من  للحد  الهيئة  مراقبي  من  الالزم 
الطابع  ذات  التجاوزات  تتبع  عىل  والحرص  االنتخايب  والصمت 
الجزايئ ومزيد تحسني ظروف مالحظة عملية التجميع واإلحصاء.

كام دعا التقرير اىل نرش كل محارض الجلسات واملداوالت للهيئة 
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واالمتناع عن اتخاذ قرارات 

ونزاهتها  االنتخابية  العملية  شفافية  مبدأ  من  املس  شأنها  من 
السيام تلك التي تعرقل عمل مالحظي املجتمع املدين.

الرئاسية  الدور االول من االنتخابات  اعتمدت جمعية عتيد يف 
السابقة ألوانها عىل 120 مالحظ توزعوا عىل 23 دائرة انتخابية.

شبكة مراقبون:  اخالالت االنتخابية في المهجر 
االنتخابات  أويل نرشته شبكة مراقبون حول مالحظة  تقرير  يف 
مالحظاتها  فيه  اورد  األول  دورها  يف  ألوانها  السابقة  الرئاسية 
بشأن سري عملية االقرتاع  بتونس و خارجها وذلك ايام 13 و 1و 

15 سبتمرب 2019. 

اقرتاع  نرشت شبكة مالحظون 139 مالحظ لتغطية 65 مكتب 
تتوزع عىل الخمس دوائر انتخابية بالخارج والتي شهدت عديد 

االختالالت. 

التقرير  يف  جاء  ما  اهم  اللوجستية  االخالالت  مستوى  فعىل 
يتمثل يف ان اغلب املكاتب فتحت بعد الوقت املحدد بنصف 
خالل  فرانسيسكو  سان  مبكتب  االقرتاع  عملية  تعليق  و  ساعة 
اليوم االول بعد التفطن لغياب اوراق التصويت و تأجيل االقرتاع 

اىل يوم 15 سبتمرب.  

و من بني االخالالت االخرى غياب الحرب املخصص لختم اوراق 
التصويت )فرنسا 1( و غياب االقفاف املرقمة )بريوت( اعتامد 
نفس قامئة الناخبني يف مكتبي اقرتاع مختلفني )املانيا( و كذلك 
السامح خالل االقرتاع و الفرز بوجود اشخاص غري مرخص لهم ال 

يحملون اعتامد من قبل الهيئة )فرنسا 2 و املانيا(

و حسب نفس التقرير ترتاوح التجاوزات بني االعتداءات اللفظية 
االقرتاع  مراكز  يف  لألمن  تدخل  و  الحاالت  بعض  يف  املادية  اىل 
كذلك  الهدوء.  وفرض  واملعدات  الناخبني  لحامية  املرات  عديد 
وقع رصد خروقات عديدة للصمت االنتخايب مع مالحظة توزيع 
محاوالت  الحاالت  بعض  ويف  املكتب  داخل  انتخابية  ملطويات 

لرشاء االصوات.
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الجريدة المدنية

نحُن على ما ُيرام، 
إّنه درٌس ديمقراطيٌّ عظيم!!

لوازم  من  كان  ثبات.  سيعقبها  الرتاجعات  هذه  وبعض  الدكتاتوريّة  غادرتنا  يرام.  ما  عىل  نحن 

التاريخ أن نعيش هذا الدرس االيجايب رغم ما يُحدثه من ارباك.. ستكون األمور بعده أفضل بكثري، 

رمبا ليس للسنة القادمة لكن ملا ستليها من سنني، ولألجيال القادمة مكسب الدرس الكبري: ال أحد 

يفرض عىل الشعب إرادته. 

من ناضلوا صدقا ضّد الدكتاتورية مازالوا عىل قيد الحياة، فال تخشوا عودتها. ومن مل يعشها من 

جيل يف العرشين لن يقبلها. أنظروا إىل الناس كيف ترَُصّف النقاش العمومي وكأننا أهل االنتخاب 

من سنني طويلة، وهذا هو الحدث الجلل.

قد تكون هذه املرحلة من املسار قد طالت أكرث من اللزوم حيث الزال الغموض يكتنف مجاالت 

كثرية من الحياة وزادت الصعوبات االجتامعية واالقتصادية واستمرت مظاهٌر للفساد ونهب املال 

العام.

الواحد والقائد  الحزب  الباب لعودة  باملقابل لعلها طالت مبا يلزم لنجرّب كّل ما يجب ونغلق 

األوحد والتلفزيون الواحد وللعسس يف كل مكان.

اآلن، كثريون يحاولون صناعة الدكتاتورية من جديد عرب تزيني سنوات ما قبل الثورة واستغالل 

ضعف الدولة وعدم قدرتها عىل تلبية مطالب مواطنيها. إّن التعطيل املمنهج ملسار التغيري يراد 

منه إرهاق الناس ليقبلوا بأّي حّل يُريحهم. إنّه استثامر يف تركة الدكتاتورية حيث خلفت فقرا 

وتجهيال ومتييزا بني الفئات والجهات. 

***

الدور األول من االنتخابات الرئاسية يف تونس، درٌس دميقراطي عظيم، بقطع النظر عّمن فاز. إنّه 

ليس نجاَح اآلن، بل نجاٌح يف املستقبل. ويف املدى املتوسط ستفرض هذه النتائج بالرضورة تغريات 

وستمّكن من خلق نُخب سياسية جديدة وتشكيالت سياسية جديدة ومختلفة.

الكثريين أن يقلدوا ما  الربملانية، كيف يجتهد  االنتخابية  الحملة  األيام من  الحظوا، خالل هذه 

يُفرتض أنه كان يف حملة قيس سعيّد. بعد أيام قليلة وصلت رسالة مفاُدها أّن األشكال القدمية 

لإلقناع ولّت وأّن »امليديا« الكبرية ال تؤثر بل يرتُك أهلٌها لبعضهم يتحدثون.

الدرس الثاين، الذي ستأيت به االنتخابات الترشيعيّة، مل يكتمل بعد. وقد كان فصلُه األول اقباٌل عىل 

الرتشح كبري.. أنظروا سيّدايت ساديت إىل ما كان يف االنتخابات البلديّة حيث أّن أمكن للمستقلني أن 

ينالوا النسبة األكرب. أنظروا ما نتيجة ذلك: كثرٌي من التوانسيات والتونسيني يعتقدون يف قدرتهم 

عىل نيل ثقة الناس ومتثيلهم. سيقول البعض أّن يف األمر الكثري من االنتهازية. وأجيب: وهل كل 

املتحزبني من حاميل املشاريع الوطنيّة. ولننتبه، فمع هذا يبقى من املهّم أن تستمر األحزاب، 

والتدرب عىل  السياسية  فالرتبية  الهام.  الحراك  أو أخرى من قلب هذا  نعرف  التي  سواء هذه 

العمل السيايس ال يزال الحزب مرجُعه، ولألحزاب )مهام يكن( ضوابط وهياكل وميكن أن يتوحد 

باعتامد  الفرز  ويُسهل  السيايس  التعاطي  امكانيات  يُيرّس  أو موقف مام  مرجعية  كثريون حول 

قواعد مضبوطة سهلة عىل الناس. وهذا أمر نتمناه مستقبال إذا ما ُوجدت عندنا أحزاٌب حاملة 

ملرشوع وقادرة عىل صناعة قاعدة ذات مرشوع وطني موحد.

***

نحن عىل ما يرام، فقط ال يجب أن نرتبك. وأن نعلم أّن كّل درس مفيد، وأّن التعلّم الجامعي مهّم. 

وهذا درس مفيٌد بأّن الهامش مل ينتظر بل تقّدم ليُجيب دميقراطيا وهادئا وكاسحا.

نحُن عىل ما يُرام، والطريق طويلٌة قبل أن نرفَع من مستوى الوعي ونخلق حالة وعٍي تقطع مع 

إمكانيّة االستثامر يف الفقر والخصاصة ويف أقدام األطفال الحافية وبطونهم الجائعة. 

يجب أن نعود إىل االستثامر يف »املدرسة« وأن نُعيد بناء املؤسسات لتكون الدولة حامية للحقوق 

ومتصدية للفساد وعادلة بني املواطنات واملواطنني.

إّن البناء يتطلّب الكثري، ونحن يف بداية الطريق، وقد حققنا الكثري باالستثامر يف اإلنسان التونيس 

الحّر املريد مالك صوته وال أعتقُد أنّه سيُفّوت فيه بعد اآلن. فلينتبه من أُنْتخب!!

الموقف

بقلم سمير بوعزبز
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