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الحركات االجتماعية والفضاء المدني
صالح الدين الجورشي

تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي ،الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــرى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني
الــذي بدأتــه الشــبكة عــام  .2018يســعى المرصــد الــى مواكبة األخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني
وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا .يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة التــي ينتجهــا المرصــد علــى
موقعــة اإللكتروني:

http://civicspace.annd.org
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المدخل النظري ،المفاهيم واشكاليات البحث
التعريف
يعتمــد التقريــر علــى تعريــف عــام لمصطلــح «المجتمــع المدنــي» الــذي
يشــمل «مجموعــة متنوعــة مــن الفاعليــن المنفصليــن عــن الدولــة»،
ويحتلــون المســاحة التــي تفصــل بيــن الدولــة واألســرة ،وبتعبيــر أدق
يســتخدم «المجــال الموجــود بيــن الدولــة والســوق والفــرد» أي الــذي
يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات األهليــة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة ،والنقابــات ،والتعاونيــات ،والمنظمــات ذات الطابــع
الدينــي ،واالتحــادات العماليــة ،وغيرهــا .غيــر أن التقريــر يركــز
بالخصــوص علــى الحــركات االجتماعيــة التــي رغــم ارتباطهــا
العضــوي بالمجتمــع األهلــي إال أنهــا اكتســبت مفهومــا أوســع وأكثــر
داللــة .فالحــركات االجتماعيــة تعبيــر جماعــي غيــر منظــم ،يبــرز فــي
لحظــة مــا للتعبيــر عــن مطالــب اجتماعيــة .ويمكــن لهــذه المطالــب أن
تشــمل الهيئــات المؤطــرة فــي شــكل جمعيــات ومنظمــات وحتــى أحزاب
سياســية .لكــن الحــركات االجتماعيــة غالبــا مــا يكــون عمرهــا قصيــر،
بمعنــى تظهــر فجــأة ثــم تنتهــي فــي لحظــة مــا وتندثــر .الحــركات
االجتماعيــة تعطــي للهيــاكل المنظمــة قانونيــا وهيكليــا زخمــا جديــدا لكن
نــادرا مــا تندمــج فيهــا بحكــم كونهــا ظاهــرة مؤقتــة وعابــرة للتنظيمــات
القائمــة ســواء أكانــت منظمــات غيــر حكوميــة أو نقابــات وأحــزاب.
فالحــركات االجتماعيــة هــي مبــادرات موازيــة لمــا هــو مهيــكل ومنظــم
مــن قبــل الدولــة أو بفضــل إجــراءات قانونيــة وإداريــة .ونظــرا لســيولة
الحركــة وقــدرة المصطلــح علــى التوســع فــي الداللــة فقــد أصبــح
البعــض يســتعمله بشــكل مــرادف لكلمــة «الحــراك» للتدليــل علــى
البعــد الجماعــي ،واالحتجاجــي ،والتنــوع المطلــق للفئــات المشــاركة،
والرغبــة الواســعة فــي التغييــر.

مــرورا بالمحــور االقتصــادي االجتماعــي ،وصــوال إلــى المحــور
المتصــل بالسياســات الخارجيــة.
بعــد ذلــك تــم االنتقــال إلــى قضايــا تقاطعيــة وتحليليــة مثــل ،دور
النقابــات وعالقتهــا بالحــركات المختلفة ،واســتعراض إشــكالية
العالقــة بــن المجتمــع المدنــي والحــركات المدنيــة والشــعبية ،وايضــا
بينهــا وبيــن األحــزاب السياســية .وســيقع النظــر فــي احتمــال
وجــود خصائــص مشــتركة ومراحــل ،بمــا فــي ذلــك النظــر فيمــا
تقــوم بــه األحــزاب اليســارية والشــعبوية واإلســامية .وأخيــرا ،تــم
البحــث عــن العالقــة القائمــة بيــن األجيــال المختلفــة مــن المنظمــات
والحــركات الفاعلــة والمؤثــرة فــي المشــهد التونســي ،ســواء مــن
حيــث الخصائــص أو األفــكار.
إذن ،يتنــاول البحــث عــددا مــن القضايــا المتصلــة بمنظمــات المجتمــع
المدنــي مثل:
المحور القانوني – التشريعي.
العالقة مع المانحين :األجندات والتمويل.
التشبيك.
وأخيرا يتوقف التقرير عند:
نقاط القوة ونقاط الضعف
خالصة عامة

إشكاليات البحث
يتعلــق التقريــر بأوضــاع الحــركات االجتماعيــة التــي عرفتهــا تونــس
خــال ســنة  ،2019ودور المجتمــع المدنــي فــي ذلــك بمختلــف عناصره
ومكوناتــه ،والــدروس التــي يمكــن اســتخالصها منهــا .كمــا يتضمــن
التقريــر تحليــاً للمتغيــرات التــي حلــت بالبيئــة السياســية والقانونيــة
منــذ العــام الفائــت حتــى اليــوم ،ورصــداً لمواقــف المؤسســات اإلقليميــة
والدوليــة فــي مــا يتعلــق بالتضييــق علــى الفضــاء المدنــي ،وتحليــاً
للعالقــة بيــن المانحيــن والمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة والمجتمــع
المدنــي بشــكل عــام.
يتضمــن التقريــر مدخــا نظريــا موجــزا ،ثــم عرضــا للمســار السياســي
واالقتصــادي واالجتماعــي فــي تونــس ،قبــل اســتعراض األنشــطة
والتحــركات ذات الطابــع االجتماعــي التــي شــهدتها تونــس خــال ســنة
 ،2019والتــي تــم تقســيمها إلــى محــاور ،بــدء مــن المحــور السياســي،
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المسار السياسي واالقتصادي في تونس
خضــع المجتمــع المدنــي التونســي لتطــورات هيكليــة خــال المائــة ســنة وتحركاتهــا الميدانيــة هــي الحــركات االجتماعيــة االحتجاجيــة
الماضيــة ،وتجلــى ذلــك بوضــوح أكبــر خــال العشــرين ســنة الماضيــة ،المتنوعــة إلــى جانــب الحركــة النقابيــة وعــدد واســع مــن المنظمــات
واتخــذ نســقا أســرع بعــد الثــورة مباشــرة .فمكونــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والنســائية وغيرهــا.
تشــبه التضاريــس فــي أرض متحركــة ،إذ كلمــا اختفــى بعضهــا ظهــرت
أخــرى بحكــم المتغيــرات السياســية واالجتماعيــة.
مــا حصــل بعــد الثــورة أن هــذه الحــركات تعــددت ،وامتــدت علــى
الصعيــد الجغرافــي ،وكادت أن تصبــح مالزمــة للحيــاة اليوميــة
ال تعتبــر الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس ظاهــرة جديــدة ولــدت مــع للتونســيين .يعــود ذلــك إلــى عوامــل عديــدة أثــرت فــي هــذه الحــركات
الثــورة .إذ لهــا جــذور تاريخيــة ،وســبق لهــا أن لعبــت أدوارا حاســمة التــي بدورهــا اســتفادت مــن المتغيــرات التــي حصلــت بعــد الثــورة
فــي عديــد المحطــات النضاليــة التــي عرفتهــا البــاد بعــد االســتقالل ،وأصبحــت أكثــر زخمــا وتأثيــرا فــي الشــأن العــام .فالعامــل الرئيســي
ســواء فــي أواخــر الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي وصــوال الــذي ظهــر بعــد الثــورة هــو عامــل الحريــة التــي ارتفــع ســقفها
إلــى الحــركات االحتجاجيــة الكبــرى فــي  1978وفــي  1984و 2008واتســع مجالهــا ،ممــا جعــل المواطنيــن ينخرطــون فــي هــذه الحــركات
وصــوال إلــى  .2011ويالحــظ حصــول تــازم بيــن تراجــع «الدولــة بشــكل واســع دون الخــوف مــن احتمــال تعرضهــم للقمــع مــن قبــل
الحاميــة» وصعــود المجتمــع المدنــي وتوســع أدواره ،دون أن يعنــي الســلطة والبوليــس ،ويتطلعــون نحــو تحســين ظروفهــم االقتصاديــة
ذلــك قبــول نشــطاء المجتمــع المدنــي بتخلــي الدولــة عــن مســؤولياتها واالجتماعيــة ورفــع ســقف مطالبهــم .ويضــاف الــى ذلــك التداعيــات
االجتماعيــة .وال يــزال المجتمــع المدنــي فــي حالــة ســعي لضبــط العالقة الخطيــرة التــي ترتبــت عــن مرحلــة مــا بعــد الثــورة وفشــل القــوى
بينــه وبيــن المجتمــع السياســي ،خاصــة فــي مجــال الدفاع عــن الحريات ،السياســية الجديــدة فــي تحســين أوضــاع المواطنيــن االقتصاديــة
والمشــاركة فــي صناعــة السياســات العامــة.
واالجتماعيــة ،بحيــث تراجــع مســتوى الخدمــات العامــة ،وازداد عمــق
الفجــوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء وبيــن محافظــات الشــرقية والســاحلية
عانــى كثيــرا المجتمــع المدنــي مــن هيمنــة الســلطة علــى المجــال العــام ،أو بيــن الشــمال والجنــوب ،وأصيــب الشــباب بخيبــات قاســية
خاصــة فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة .وممــا زاد فــي محنــة المجتمــع نتيجــة إبعادهــم عــن مواقــع القــرار وتراجــع حظوظهــم فــي الشــغل
المدنــي ضعــف األحــزاب السياســية التــي تراجــع دورهــا بيــن ســنة واالرتقــاء االجتماعــي .وهــذا ايضــا مــا دفــع بالشــباب إلــى االنســحاب
 1990و ،2011ممــا أعطــى فرصــة للدولــة حتــى تنفــرد بالقــرار مــن الشــأن السياســي ،واالنخــراط فــي الحــركات االجتماعيــة ذات
وتفــرض الخيــارات االقتصاديــة واالجتماعيــة .لكــن منظمــات المجتمــع النمــط االحتجاجــي ،األمــر الــذي تــرك أثــراً واضح ـا ً علــى حيويــة
المدنــي ذات الطابــع الحقوقــي وجــدت فــي بعــض الحــركات االجتماعيــة هــذه الحــركات وقوتهــا وقدرتهــا التعبويــة.
ســندا قويــا خــال الســنوات األخيــرة مــن حكــم الرئيــس بــن علــي.
وتمثــل انتفاضــة الحــوض المنجمــي الحــدث الرئيســي واألكبــر الــذي فتونــس شــهدت خــال ســنة  2018أكثــر مــن  9آالف تحــرك
أشــر علــى قــرب نهايــة االســتفراد بالحكــم مــن قبــل شــخص وعائلــة ،احتجاجــي ،أي بمعــدل  25احتجــاج فــي كل يــوم .وتميــزت حملــة
وكشــفت عــن عــودة روح المقاومــة لــدى التونســيين .فهــذه الحركــة «فــاش نســتناو» بتوســعها وانفتاحهــا علــى المجتمــع المدنــي وعلــى
االجتماعيــة النــادرة التــي اســتمرت قرابــة الســتة أشــهر ،شــملت واليــة األحــزاب السياســية ،إذ شــملت مظاهراتهــا  18محافظــة مــن أصــل
بكاملهــا دخلــت فــي حالــة تمــرد جماعــي عجــزت أمامــه قــوى األمــن  .24واســتمرارا لهــذا النســق االحتجاجــي تــم تســجيل خــال السداســية
عــن إعــادة األوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل.
األولــى مــن ســنة  2019مــا يناهــز  4948تحــركا احتجاجيــا وفقــا
لمــا تــم رصــده مــن قبــل وحــدة الرصــد فــي المرصــد االجتماعــي
هــذا الــدور الفعــال والدافــع لالحتجــاج والمطالبــة تعــزز بشــكل كبيــر التونســي .كمــا نجحــت هــذه الحــركات االجتماعيــة فــي تشــريك عــدد
خــال ثــورة  14جانفــي التــي بــدأت بشــكل حركــة اجتماعيــة احتجاجيــة واســع مــن الفئــات والشــرائح التــي لــم تتمكــن األحــزاب مــن الوصــول
وتلقائيــة ،وتواصــل ذلــك االندفــاع بعــد اإلطاحــة بنظــام بــن علــي .إليهــا واســتقطابها مثــل الشــباب والمزارعيــن واألوليـــاء والمتســـاكنين
فــوزن الحــركات االجتماعيــة تعاظــم بعــد الثــورة ،إذ مارســت ضغوطــا ونشـــطاء حقـــوق االنســـان واألســـاتذة والمعلميـــن النـــواب والتالميـذ
مختلفــة علــى مختلــف الحكومــات التــي تعاقبــت خــال المرحلــة والعمـــال والموظفـــين وأصحـــاب الشـــهادات المعطليـــن عـــن العمـــل
الماضيــة ،وفرضــت نمطــا جديــدا فــي عالقــة الدولــة بالمواطنيــن .وأصحـاب الشـهادات العليـا واألسـاتذة الجامعيـين واألطبـاء والكوادر
شــــبه الصحيــــة وعمــــال الحظائــــر والفالحــين وســــائقي ســيارات
بنــاء علــى مــا ســبق ،وبالعــودة إلــى ســنة  ،2019يالحــظ أن مــن أهــم األجــــرة وســــائقي النقــل الريفــي واألمنييــن والبحــارة والصحفييــن.
األطــراف التــي بقيــت صامــدة وتولــت تغذيــة المجــال المدنــي بمبادراتها يعــود نجــاح الحــركات االجتماعيــة فــي الوصــول إلــى هــذه الفئــات
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والشــرائح إلــى عوامــل عديــدة .مــن بيــن هــذه العوامــل خيبــة أمــل
الشــارع التونســي فــي أحزابــه السياســية التــي فشــلت فــي تجســيد
الشــعارات التــي رفعتهــا خــال الحمــات االنتخابيــة وتحقيــق الحــد
األدنــى مــن الوعــود التــي التزمــت بهــا أمــام الــرأي العــام .وهــو مــا
انعكــس ســلبيا علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنيــن
خاصــة أبنــاء الطبقــة الوســطى التــي تقلصــت مكاســبها ،وانحــدر قرابــة
الثلــث مــن أبنائهــا إلــى مســتويات اجتماعيــة أدنــى .وقــد أثــر ذلــك علــى
درجــات ثقــة المواطنيــن فــي نخبتهــم السياســية ،ممــا كشــف عــن وجــود
أزمــة عميقــة فــي مجــال التمثيــل السياســي 1.وقــد أثــر هــذا العامــل علــى
تعميــق القطيعــة بيــن الشــباب واألحــزاب السياســية 2،ووســع الفجــوة
بيــن السياســيين والفئــات األكثــر تمثيليــة فــي صفــوف المواطنيــن مثــل
العمــال والفالحيــن والحرفييــن.

الحمامي ،الصادق« .في أزمة الديمقراطية التونسية المزدوجة :السياسة
1
والميديا ».تونس ألترا 24 ،ديسمبر .2019
أكد الكاتب على «أن المؤشر األقوى ألزمة التمثيل السياسي يتجسد في عدم اإلقبال
الكبير على التصويت أي المقاطعة ( .)l’abstentionnismeإذ يبلغ العدد
الجملي للناخبين المسجلين قرابة  7ماليين و 74ألف أما العدد الجملي لألصوات
المصرح بها في االنتخابات الرئاسية بلغ  3ماليين  372ألف ،إضافة إلى العدد
الجملي لألوراق البيضاء الذي يقدر بـ  24ألف ورقة هو مؤشر على أن عد ًدا ال
يستهان به من التونسيين (يبلغ أصواتهم ما تحصل عليه عديد المترشحين) غير
راضين على كل المترشحين بما في ذلك الفائزين.
تجلت هذه األزمة بوضوح خالل االنتخابات البلدية التي جرت في
2
أواخر سنة  2018من خالل ظاهرة القائمات المستقلة التي تقدم بها عدد واسع من
الشباب ،والتي نافست بقوة األحزاب بما في ذلك األحزاب الكبرى.
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المحور السياسي :االنتخابات والحركات االجتماعية
هيمنــت أجــواء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية علــى الحيــاة فــي
تونــس خــال ســنة  .2019كانــت ســنة انتخابيــة بامتيــاز .وممــا زاد فــي
حجــم وأهميــة هــذه المســألة وفــاة الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي
المفاجــئ ممــا عمــق المخــاوف مــن احتمــال حصــول فــراغ فــي البــاد،
واحتمــال انهيــار الدولــة .لمواجهــة التداعيــات الخطيــرة التــي يمكــن أن
تنجــر عــن هــذه الوفــاة ،تــم إعــادة جدولــة األجنــدة االنتخابيــة بتقديــم
موعــد االنتخابــات الرئاســية علــى االنتخابــات البرلمانيــة خالفــا لمــا
تــم بعــد الثــورة ورغــم عــدم اســتعداد األحــزاب إلنجــاز ذلــك أو بســبب
خوفهــا مــن الخســارة .لكــن رغــم ذلــك أثبتــت النخبــة تمســكها بمبــدأ
التــداول الســلمي علــى الســلطة وفــق القواعــد التــي ضبطهــا دســتور
.2014
وجــد المجتمــع المدنــي نفســه معنيــا مباشــرة بالمســألة االنتخابيــة وذلــك
ألســباب عديــدة .فاالنتخابــات هــي بمثابــة اآلليــة التي ســتمكن المواطنين
مــن اختيــار ممثليهــم فــي مواقــع المســؤولية والقــرار .وبالتالــي المجتمــع
المدنــي معنــي بشــكل مباشــر وحيــوي حتــى يجنــب البــاد مــن إمكانيــة
التالعــب بنتائــج االنتخابــات ،ويحــول دون تزويرهــا وتصعيــد الفاســدين
والمتحايليــن بــدل النزهــاء والمعبريــن فعــا عــن إرادة الناخبيــن .وقــد
ســبق للمجتمــع المدنــي أن عانــى الكثيــر فــي مراحــل ســابقة عندمــا وجد
نفســه خاضعــا ألنظمــة وحكومــات احتكــرت الســلطة وفرضــت نفســها
علــى الجميــع بقــوة الدولــة ،ومنعــت المواطنيــن مــن حقــوق اساســية
فــي مقدمتهــا حــق النقــد وحــق االختيــار وحريــة التنظيــم واالحتجــاج.
لهــذا تعتبــر االنتخابــات فرصــة هامــة جــدا للتــداول الســلمي علــى
الســلطة ،والرفــع مــن وعــي المواطنيــن وتشــجيعهم علــى المشــاركة
يــوم االقتــراع ،وحثهــم علــى حســن االختيــار والتمييــز بيــن برامــج
المرشــحين مــن أجــل ضمــان نتائــج تكــون فــي صالــح البــاد.
هــذا مــا حصــل إلــى حــد مــا فــي تونــس حيــث اتجهــت أهــم فعاليــات
المجتمــع المدنــي نحــو المســاهمة بشــكل أساســي فــي ضمــان نجــاح
االنتخابــات ،وذلــك مــن حيــث تأهيــل المراقبيــن ،وتشــجيع المواطنيــن
وباألخــص الشــباب منهــم علــى تســجيل أســمائهم فــي الســجالت
االنتخابيــة ،وترويــج الثقافــة المواطنيــة علــى نطــاق واســع ،والتصــدي
لــكل مظاهــر التعصــب وخطــاب الكراهيــة واحتمــال االنــزالق نحــو
العنــف اللفظــي والمــادي .كمــا نشــطت القــوى المدنيــة بالتعــاون مــع
األجهــزة األمنيــة مــن أجــل التصــدي للمجموعــات اإلرهابيــة التــي
ال تــزال تشــكل خطــرا علــى الدولــة والمجتمــع ،والتــي كانــت تســعى
إلفســاد الموســم االنتخابــي وإربــاك الدولــة.
فــي هــذا الســياق بــرزت مــن جديــد أهميــة المنظمــات المختصــة
فــي المجــال االنتخابــي ،وهــي منظمــة عتيــد ،وشــبكة مراقبــون
التــي خصصــت لوحدهــا ثالثــة آالف مراقــب متطــوع داخــل تونــس

وخارجهــا ،ومرصــد «شــاهد» وجمعيــة «شــباب بــا حــدود»
و»ائتــاف أوفيــاء» ومنظمــة «أنــا يقــظ» التــي شــكلت ائتالفــا
تحــت عنــوان «شــركاء مــن أجــل نزاهــة االنتخابــات »،ضــم 28
منظمــة غيــر حكوميــة موزعــة علــى كامــل تــراب الجهوريــة ،وكذلــك
«المركــز التونســي المتوســطي لمراقبــة االنتخابــات» .كمــا انخــرط
االتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي عمليــة المراقبــة مــن خــال وضــع
مــا ال يقــل عــن  4آالف مالحــظ لضمــان شــفافية العمليــة االنتخابيــة.
وقامــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن جهتهــا برصــد
االنتخابــات ،وهــي هيئــة دســتورية مســتقلة تتعــاون كثيــرا مــع
المجتمــع المدنــي 3.أمــا هيئــة االتصــال الســمعي والبصــري ،وهــي
أيضــا هيئــة دســتورية ،فقــد ركــزت جهدهــا علــى رصــد الفضــاء
اإلعالمــي وعالقتــه باالنتخابــات وبالمرشــحين .وعاقبــت عديــد
المؤسســات اإلعالميــة بســبب عــدم تقيدهــا بالضوابــط القانونيــة
واألخالقيــة وعــدم التزامهــا بالحيــاد.
قــام أكثــر مــن عشــرة آالف مراقــب برصــد هــذه االنتخابــات منــذ
انطالقتهــا ،وصــوال الــى إعــان النتائــج النهائيــة .وأصــدرت جميــع
هــذه األطــراف تقاريرهــا التــي تضمنــت مــا الحظتــه مــن خروقــات
بلغــت حــد الجرائــم االنتخابيــة ،وخلصــت إلــى ان هــذه الخروقــات
لــم ترتــق إلــى مســتوى الطعــن فــي النتائــج ،غيــر أنهــا طالبــت
الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات بالعمــل علــى القيــام بمراجعــات
وإصالحــات أساســية حتــى يرتقــي عملهــا إلــى مســتوى عــال مــن
الشــفافية بهــدف حمايــة االنتقــال الديمقراطــي مــن االنتكاســة.
عــاش المجتمــع المدنــي حالــة تعبئــة واســع اســتمرت عــدة أشــهر حتى
يقلــل مــن حجــم التجــاوزات والجرائــم االنتخابيــة ،وبذلــك وفــر فرصة
لرصــد أهــداف واتجاهــات الــرأي العــام ،وهــو مــا ســاعد الناخبيــن –
علــى األقــل نســبيا – مــن التعــرف علــى هويــة بعــض المرشــحين
ومكنهــم مــن فرصــة االختيــار لمــن توقعــوا بكونــه األقــدر علــى تلبيــة
احتياجاتهــم .كمــا عاقبــوا مــن اعتقــدوا بأنهــم خانوهــم وخدعوهــم
خــال المرحلــة الســابقة .وتجلــى ذلــك بوضــوح خــال االنتخابــات
التــي دارت بيــن شــهري ســبتمبر وأكتوبــر مــن ســنة .2019

خصصت الهيئة في هذا السياق رقما أخضر ،وشكلت فرقا تنقلت بين
3
الجهات وزارت مراكز االقتراع ،وأصدرت بدورها تقريرا تضمن أهم التجاوزات
التي سجلتها ،خاصة ما يتعلق بالمال المشبوه ومحاوالت شراء أصوات الناخبين،
ومصادر تمويل األحزاب والجمعيات المشاركة في الحملة.
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هــذا مــا ســجله المرصــد االجتماعــي التونســي فــي أحــد تقاريــره 4،الــذي الشــعبية القويــة والصارخــة التــي أفرزتهــا نتائــج صنــدوق االقتــراع
ننشــر منــه المقطــع التالــي« :ان عقــاب الفئــات االجتماعيــة للفاعليــن للقطــع مــع السياســات والخيــارات القائمــة التــي فشــلت فــي تحقيــق
5
السياســيين مــن خــال عمليــة االنتخــاب تــم مــن خــال شــكلين مهميــن :مطالــب واســتحقاقات الثــورة مــن جهــة أخــرى».
أوال عقــاب لمــا تعــرض لــه الفاعلــون االجتماعيــون فذهبــت فئــة إلــى
انتخــاب مرشــح حــاول أن يعــوض الدولــة وهــو نبيــل القــروي ،فــا يهــم تــم التعبيــر عــن هــذه االرادة مــن خــال الفــارق الهــام بيــن نســبة
ماضيــه بقــدر مــا اشــتغل عليــه مــن خــال توظيفــه للمــال السياســي ،اإلقبــال الضعيفــة علــى االنتخابــات التشــريعية مقارنــة بالنســبة العاليــة
ومــن خــال لعــب دور الراعــي والحامــي للفئــات االجتماعيــة عبــر دور المســجلة في االنتخابات الرئاســية التي شــهدت تعبئة هامة واســتثنائية
العمــل الجمعياتــي الخيــري )جمعيــة خليــل تونــس ( فــي التعريــف بــه فــي صفــوف الفئــات الشــبابية التــي اختــارت مرشــحا ينــادي بثــورة
مــن خــال التبرعــات التــي يقدمهــا ،وقيامه بحمــات توزيع المســاعدات جديــدة عبــر إرجــاع الســلطة للشــعب بعــد أن فشــلت الطبقــة السياســية
العينيــة والنقديــة و إقامــة الموائــد فــي المناطــق واألحيــاء الفقيــرة ،فــي تحقيــق وعودهــا ،وفــي مقاومــة الفســاد واإلقــرار بعلويــة القانــون
لقــد وظــف العمــل الخيــري لتحصيــل المكاســب السياســية وتحويلهــا ورد االعتبــار للدولــة وإقامــة العــدل والنهــوض بالمســألة االجتماعيــة
إلــى رصيــد انتخابــي فــي ظــل وضــع اقتصــادي ضاغــط و عجــز مــع التشــبث بالقيــم األخالقيــة ونظافــة اليــد فــي العمــل السياســي.
للنخــب السياســية التــي تداولــت علــى الحكــم و القطيعــة بيــن المواطــن أكــد ضعــف اإلقبــال علــى التصويــت فــي االنتخابــات التشــريعية
والمســؤولين وضــع ســاعده علــى تحقيــق االختراقــات فــي ظــل تراجــع وتشــتت األصــوات بيــن قــوى سياســية غيــر متجانســة علــى فقــدان
النخبــة التقليديــة .فــي حيــن أن المرشــح ثانــي وهــو قيــس ســعيد مثــل الثقــة فــي مجلــس الشــعب وفــي النظــام السياســي القائــم ورفــض
صــورة مختلفــة عــن النمــط السياســي الســائد والتقليــدي ،قــام بحملــة الممارســات الحزبيــة الكراكوزيــة المخجلــة والصراعــات السياســية
لــم تشــهد مظاهــر احتفاليــة أو دعائيــة .كمــا رفــض الدعــم المالــي مــن العقيمــة حــول قســمة الغنيمــة واالختيــارات االقتصاديــة واالجتماعيــة
المؤسســات االقتصاديــة ورجــال األعمــال ،ووعــد بالتغييــرات الجذريــة الالشــعبية والفاقــدة لــكل بعــد تنمــوي واعــد .أمــا االقبــال النســبي
فــي النظــام السياســي وكســر مركزيــة الســلطة ومكافحــة الفســاد والحــد والفجائــي للشــباب علــى االنتخابــات الرئاســية لحســم الــدور الثانــي
مــن امتيــازات المســؤولين .وقــد مثــل انتخابــه شــكال عقابيــا للمنظومــة تحــت شــعار «الشــباب يريــد الثــورة مــن جديــد »،فقــد لفــت أنظــار
بــكل أجهزتهــا الدعائيــة واإلعالميــة الن الفئــات االجتماعيــة وجــدت المراقبيــن ،ودل عــن وجــود رغبــة واضحــة فــي الرجــوع الــى لحظــة
فيــه عمقــا اجتماعيــا اســتمدها مــن إمكانياتــه الرمزيــة وعدائــه للمنظومــة نقــاوة الثــورة فــي أيامهــا األولــى مــن أجــل تكريــس اســتحقاقات
الحاليــة ولــو كان بأســلوبه الســلمي الناعــم .والن اختيــار قيــس ســعيد المواطنيــن وطموحاتهــم وقيمهــم الجميلــة.
أيضــا يعبــر عــن انحيــاز للجامعــة التــي همشــت وأقصيــت مــن دوائــر
الفعــل السياســي و الن هــذه المؤسســة جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع تجلــى ذلــك بوضــوح فــي عــدد مــن المبــادرات المدنيــة الجماعيــة تمت
التونســي تحمــل هواجســه وتدافــع عنهــا مــن خــال التنظيمــات التــي بعــد اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات الرئاســية مباشــرة .وأنجــزت هذه
تحتويهــا ســواء تنظيمــات الطلبــة أو األســاتذة أو العمــال ويعبــر االنحياز المبــادرات تحــت شــعار «عــودة الوعــي» فــي إشــارة إلــى اســتحضار
لــه انحيــاز الزمــة الجامعــة التــي تخلــت الدولــة عنهــا وخاصــة مــن قبــل حالــة المســؤولية الجماعيــة إلحــداث التغييــر وتحمــل المســؤولية
الناخبيــن المتعلميــن أو المعطليــن عــن العمــل أصحــاب الشــهائد العليــا كواجــب أخالقــي تجــاه الوطــن .مــن أهــم هــذه الفعاليــات:
إن هــذه الممارســات المدنيــة هــي ردود فعــل تعبــر عــن قطيعــة مــع
الدولــة وعــن عدائيــة وعمليــة إقصــاء وتشــويه قامــت بهــا ورفضهــا الصحافة وحرية التعبير
للحــوار مــع هــذه الكتــل االجتماعيــة .وهــو ضــرب لمســالة التمثيليــة
أو للصفــة التمثيليــة للسياســيين التونســيين وتعتبــر «الصفــة التمثيليــة أصبحــت تونــس مدرجــة ضمــن الــدول الديمقراطيــة .وإذ تحققــت
قابليــة شــخص الن يعبــئ حــول نفســه دعامــات سياســية بحيــث يضفــي عديــد المكاســب بعــد ثــورة  ،2011إال أن المكســب الرئيســي
طابعــا شــرعيا علــى تطلعاتــه للحديــث باســم الغيــر ».لقــد رجــت الصفــة الــذي تحقــق يتعلــق بحريــة الصحافــة والتعبيــر .لقــد طويــت نهائيــا
التمثيليــة لهــؤالء الفتقادهــم لوســائل التأثيــر وللعنــف السياســي الــذي سياســة مصــادرة الكلمــة ،وشــهدت البــاد قفــزة نوعيــة فــي مجــال
مارســوه علــى المجتمــع ولخلــو أطروحاتهــم مــن برامــج فعليــة نابعــة رفــع الحواجــز التشــريعية واإلدارة التــي كانــت مفروضــة علــى
الصحافييــن ووســائل اإلعــام .ال يعنــي ذلــك نهايــة الرغبــة فــي
مــن تطلعــات المجتمــع».
التضييــق علــى الحريــة التــي ال تــزال كامنــة فــي عقليــة الكثيريــن،
كشــفت نتائــج االنتخابــات القطيعــة العميقــة بيــن الطبقــة السياســية وهــو مــا أكدتــه تقاريــر جمعيــة الصحافييــن التونســيين حيــن اعتبــرت
والمجتمــع .بــرزت هــذه القطيعــة بصفــة جليــة حســب اعتقــاد الــرأي أن انتهــاك اإلدارة لحريــة الصحافــة والصحافييــن ال تــزال مســتمرة،
الســائد فــي صفــوف الحــركات االجتماعيــة التونســية «فــي التبايــن ممــا ولــد فــي المقابــل يقظــة متواصلــة مــن قبــل نقابــات الصحافييــن
الشاســع والصــارخ بيــن محتــوى مشــروع ميزانيــة يعكــس باألســاس ومنظمــات المجتمــع المدنــي للحيلولــة لمواجهــة ذلــك ،إذ بالرجــوع
اختيــارات وامــاءات صنــدوق النقــد الدولــي مــن جهــة ،واإلرادة إلــى مــا حصــل خــال ســنة  ،2019يتأكــد هــذا الحــرص المدنــي
«بيان :تباين شاسع وصارخ بين ميزانية صندوق النقد الدولي وإرادة
5
العربي ،هدى ،وآخرون« .نشرية الثالثية الثالثة  2019حول
4
صندوق االقتراع ».المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 25 .أكتوبر
االحتجاجات الجماعية واإلنتحار والعنف ».المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية .المرصد االجتماعي التونسي ،سبتمبر https://ftdes.net/ar/communique-du-ftdes-projet- .2019 https://ftdes.net/ .2019
/2020-de-loi-de-finances
pdf.rapports/ar.septembre2019
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علــى مواجهــة أي رغبــة فــي مصــادرة حريــة التعبيــر .فــي هــذا الســياق
صــدر تقريــر نقابــة الصحافييــن لســنة  2019تحــت عنــوان «واقــع
الحريــات الصحفيــة فــي تونــس» 6وطالبــت فيــه «بضــرورة اســتعجال
النظــر فــي القانونيــن األساســيين المتعلقيــن بحريــة الصحافــة والنشــر
وحريــة االتصــال الســمعي البصــري (المعوضيــن للمرســومين 115
و  )116وضــرورة ّأل يتراجــع عمــا تــم تحقيقــه ســابقا مــن مكاســب
تضمــن حريــة الصحافــة و اســتقاللية وســائل اإلعــام».
هــذا وتأتــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي مقدمــة مطالــب
الصحافييــن ،وهــو مــا دفــع بالصحفــي المصــور عبــد الــرزاق
الزرقونــي إلــى إشــعال النــار فــي جســده «احتجاجــا ً علــى ظروفــه
االجتماعيــة ووضعيتــه المهنيــة الهشــة» 7.وقــد وثــق الصحفــي عمليــة
االنتحــار السياســي عبــر تصويــر شــريط «دعــا فيــه أهالــي المدينــة إلــى
االحتجــاج علــى الوضــع المتدهــور ،الــذي تفاقــم مــع تمركــز مجموعات
إرهابيــة فــي الجبــال المتاخمــة .تحــرّ ك النــاس إثــر ذلــك ،فــي مناطــق
موزعــة علــى امتــداد البــاد ،ونظمــوا تظاهــرات حــاول خاللهــا بعــض
النــاس االنتحــار حرق ـاً ،تأثــراً بفعلــة الزرقــي ،الــذي اتبــع هــو نفســه
8
محمــد البوعزيــزي».
لهــذا أكــدت نقابــة الصحافييــن فــي تقريرهــا علــى أن «الصحافــة
الحــرة التــي تلتــزم بأخالقيــات المهنــة ال يمكــن أن تنبــت فــي منــاخ
مــن الفقــر والتهميــش وخاصــة فــي صفــوف الشــباب والنســاء فــي
القطــاع الصحافــي .لقــد اعتبــرت النقابــة منــذ الثــورة إلــى اآلن أن نقطــة
9
الضعــف األساســية بالنســبة إلــى قطــاع اإلعــام».
حقوق اإلنسان ومسار العدالة االنتقالية
احتلــت «العدالــة االنتقاليــة» مكانــة بــارزة بعــد الثــورة ،وخاصــة
بعــد تأســيس «هيئــة الحقيقــة والكرامــة» التــي أنهــت أعمالهــا فــي
شــهر ســبتمبر  2019بعــد صــراع مفتــوح بيــن هيئتهــا وبيــن الســلطة
التنفيذيــة وجــزء واســع مــن األحــزاب السياســية .وإذ تعتبــر رئيســة
الهيئــة الســيدة ســهام بــن ســدرين أنــه قــد تــم تحقيــق األهــداف األربعــة
للمســار وهــي كشــف لحقيقــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان واالعتــداء
علــى المــال العام ،ومســاءلة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات عبــر إحالــة
هــذه الملفــات للقضــاء المتخصص ،إنصــاف الضحايــا بإصــدار
البرنامــج الشــامل لجبــر الضــرر وتوزيــع قــرارات جبــر الضــرر لهــم،
واقتــراح اإلصالحــات الكفيلــة بضمــان عــدم تكــرار هــذه االنتهــاكات
واســترجاع األمــوال المنهوبــة وإرســاء دولــة القانــون ،إال أن المســار
شــهد مجموعــة مــن النقائــص الفادحــة ،وبقــي غيــر مكتمــل .لكــن رغــم
ذلــك فقــد وجّ هــت الهيئــة مذكرتيــن موثقتيــن« ،األولــى الــى الدولــة
ارتبط تقرير نقابة الصحافيين بأهداف التنمية المستدامة وخطة االتحاد
6
اإلفريقي التي تسعى إلى بناء «قارة أفريقية يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية
واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون».
انظر/ي« :التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس  ».2019النقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين 3 .مايو .2019
أقدم الصحفي على إحراق نفسه ببساحة الشهداء ،في مدينة القصرين،
7
التي شاركت بفعالية في الثورة التونسية
«شتاء تونس  :2019موسم االحتجاجات ينطلق ».صحيفة األخبار
8
اللبنانية 3،يناير .2019
انظر/ي التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 2019
9

الفرنســية والثانيــة الــى البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي
للمطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار وشــطب الديــون غيــر الشــرعية،
واالعتــذار لمــا ســببته مــن انتهــاكات فــي حــق تونــس والتونســيين
جــراء السياســة االســتعمارية وإمــاءات فرضــت علــى الدولــة».10.
فــي هــذا الســياق واصلــت الحــركات االجتماعيــة التعبئــة للحيلولــة
دون االنتكاســة إلــى الخلــف .فــي هــذا الســياق تــم خــال شــهر أكتوبر
 2019إطــاق الحملــة الوطنيــة «ال رجــوع» التــي تــ ّم إعدادهــا
بالتعــاون بيــن منظمــة «محامــون بــا حــدود» ومنظمــة «البوصلــة»
والمنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية .وتهــدف
الحملــة إلــى منــع العــودة إلــى منظومــة االنتهــاكات ،وأكــدت علــى
ضــرورة إصــاح المنظومــة القضائيــة واألمنيــة ومقاومــة التهميــش
وعــدم اإلفــات مــن العقــاب .وطالبــت بالخصــوص بإعــادة طــرح
العدالــة االنتقاليــة علــى مائــدة الحــوار السياســي باعتبارهــا اســتحقاق
دســتوري وقانونــي ،إلــى جانــب رصــد ومتابعــة اإلطــار المؤسســاتي
لمســار ،واجهتــه صعوبــات كثيــرة منــذ انطــاق أعمــال هيئــة الحقيقة
والكرامــة .فــي هــذا الســياق حصــل آالف الضحايــا علــى مقــرّ رات
جبــر الضــرر ورد االعتبــار مــن قبل الهيئــة ،لكنهــم «الزالــوا
ينتظــرون تفعيــل هــذه المقــرّ رات ،كمــا ال تــزال اســتحقاقات أخــرى
معطلــة فــي مســار العدالــة االنتقاليــة مثــل تنفيــذ اإلصالحــات
ّ
وتعثــر مسار مســاءلة الجالديــن ،وضعــف التفاعــل
المؤسســاتية
11
الرســمي مــع مخرجــات التقريــر الختامــي الشــامل للهيئــة» .وقــد
كانــت ســنة  2019مســرحا لتحــركات قــام بهــا مــن يمثلــون الضحايــا
إلــى جانــب عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.
فــي هــذا الســياق ســجلت تحــركات ميدانيــة نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة
لضحايــا االســتبداد للمطالبــة بتفعيــل القــرارات التــي اتخــذت فــي
شــأنهم ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بإحــداث صنــدوق ســمي بـــ «صنــدوق
الكرامــة» لمســاعدة الذيــن تــم اعتقالهــم وتعذيبهــم وانتهــاك حقوقهــم
خــال المراحــل الســابقة للثــورة .ورفــع هــؤالء أمــام مقــر الحكومــة
شــعار «االعتــذار ورد االعتبــار وجبــر الضــرر» ،وهــي المطالــب
التــي أقرتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي تولــت معالجــة ملــف
العدالــة االنتقاليــة .كمــا طالبــوا بإصــدار القائمــة النهائيــة لشــهداء
الثــورة وجرحاهــا التــي رغــم مــرور ثمانــي ســنوات عــن الثــورة
لــم يتــم البــت فيهــا نهائيــا ألســباب عديــدة ماليــة وسياســية وإداريــة.
إضافــة إلــى وجــود  26ملــف لمواطنيــن كانــوا عرضــة لتعســف
الســلطات لــم يتــم إســعافهم بجبــر األضــرار التــي تعرضــوا لها ســواء
كانــوا الســجناء أنصــار صالــح بــن يوســف الذيــن عارضــوا الرئيــس
بورقيبــة منــذ ســنة  ،1956أو اليســاريين والقومييــن وصــوال إلــى
اإلســاميين.
أكــدت األحــداث التــي حصلــت خــال الســنوات األخيــرة أن مســألة
العدالــة االنتقاليــة عمليــة مؤلمــة وشــديدة الحساســية ســواء علــى
الضحايــا أو علــى المتهميــن بالمشــاركة فــي اضطهادهــم والتنكيــل
بهــم واإلضــرار بحقوقهــم .وبمــا أن المحاســبة المطلوبــة تغطــي فتــرة
طويلــة مــن الزمــن ،تبــدأ مــن تاريــخ اســتقالل البــاد عــام 1954
عن منشور الهيئة على الفيسبوك:
10
غرسة ،رجاء« .ال رجوع ...رهان استكمال لمسار العدالة
11
االنتقالية ».تونس ألترا 31 ،أكتوبر .2019
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وصــوال إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة ،فقــد فتحــت دفعــة واحــدة عشــرات
الملفــات المؤلمــة ،ومــع كل ملــف تحــدث أزمــة وتســجل ردود أفعــال
متضاربــة ،ألن الكثيــر مــن هــذه الملفــات تهــم أشــخاصا لهــم مكانــة فــي
التاريــخ التونســي الحديــث ،ولهــم أنصــار ال يزالــون يدافعــون عنهــم
مثــل الزعيــم الحبيــب بورقيبــة أو خصمــه صالــح بــن يوســف الــذي
تــم اغتيالــه بــإذن منــه .لهــذا حصلــت هبــة قويــة للدفــاع عــن بورقيبــة،
واعتبــر أنصــاره أن العدالــة االنتقاليــة تحولــت إلــى غطــاء مــن أجــل
محاكمــة مؤســس الدولــة الوطنيــة .وال يــزال هــذا الجــدل متواصــا
حتــى اآلن فــي خضــم الدعــوة إلــى كتابــة التاريــخ مــن جديــد.
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المحور االقتصادي  -االجتماعي
الحريات الفردية

مناهضة الغالء

تميــزت ســنة  2019بالصــراع المجتمعــي حول التقرير الــذي أصدرته
لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة التــي شــكلها الرئيس الراحــل الباجي
قايــد السبســي .وتضمــن التقريــر عديــد التوصيــات واالقتراحــات مــن
أجــل تطويــر الجوانــب التشــريعية المتعلقــة باألســرة وحمايــة الحقــوق
الفرديــة .وقــد أحدثــت هــذه التوصيــات رجــة غيــر مســبوقة فــي مختلــف
األوســاط التونســية ،خاصــة منهــا األوســاط المحافظــة .وكانــت أهــم
المســائل التــي انقســم حولهــا التونســيون تتعلــق بالمســاواة فــي اإلرث،
وإلغــاء العقوبــة المتعلقــة بتجريــم المثليــة ،وإصــدار مجلــة قانونيــة
تتعلــق بالحريــات الفرديــة ،وإلغــاء رئاســة الــزوج لألســرة .وتكتســب
هــذه المبــادرة أهميــة خاصــة حيــث حــاول أصحابهــا التأكيــد علــى أن
الحريــات الفرديــة جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان وال تنفصــل عــن
المنظومــة الديمقراطيــة ،فكانــت بذلــك المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي
العالــم العربــي .كمــا طالبــت اللجنــة بإدراجهــا ضمــن أجنــدة الســلطة
واألحــزاب والمجتمــع المدنــي والــرأي العــام .وقــد تضاعــف االهتمــام
بهــذه المســألة بعــد أن تبناهــا رئيــس الدولــة ،وتقــدم بمشــروع قانــون
يتعلــق بالمســاواة فــي اإلرث إلــى البرلمــان ،لكــن مــوت السبســي
ودخــول البــاد فــي انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة عطــل المشــروع،
وأجــل مناقشــته إلــى دورة برلمانيــة جديــدة.

مــن أهــم التحديــات االجتماعيــة التــي قضــت مضاجــع التونســيين بعد
الثــورة موجــة الغــاء التــي تصاعــدت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة
بعــد أن اختلــت التوازنــات الماليــة للبــاد ،وأصبــح الدخــل الفــردي
غيــر متناســق مــع االرتفــاع الجنونــي لألســعار خاصــة بالنســبة للمواد
األساســية .لمواجهــة ذلــك تشــكلت عديــد المبــادرات التــي واجهــت
هــذه الظاهــرة بشــكل جماعــي وفعــال .مــن هــذه المبــادرات إطــاق
حملــة مدنيــة تحــت عنــوان «قاطــع الغــاء بــاش تعيــش بالقــدا» ،أي
قاطــع ارتفــاع أســعار المــواد األساســية بالخصــوص حتــى تتمكــن مــن
العيــش جيـ ًدا.13

لــم تبــق هــذه المبــادرة حبيســة المكاتــب والغــرف المغلقــة ،بــل تلقفتهــا
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،وتأسســت فــي ضوئهــا حــركات
اجتماعيــة متعارضــة ســواء للدفــاع عنهــا أو لالعتــراض عليهــا
وإبطالهــا .لقــد شــهدت ســنتا  2018و 2019تظاهــرات عديــدة قامــت
بهــا علــى الســواء األطــراف المســاندة للمســاواة فــي اإلرث أو المناهضة
للمشــروع .واســتعملت فــي هــذه الحملــة 12البيانــات ووســائل التواصــل
االجتماعــي وفــي مقدمتهــا الفيســبوك ،والعرائــض ،والتجمعــات،
والنــدوات الفكريــة والسياســية داخــل الجامعــات وخارجها ،والمســيرات
وصــدرت فــي شــأنها الدراســات والكتــب والتقريــر العلميــة والدينيــة
واالجتماعيــة .كمــا شــملت هــذه التحــركات مختلــف مــدن الجمهوريــة
التونســية .وأســهمت المؤسســات الدينيــة بقــوة فــي هــذا الجــدل خاصــة
الجامعــة الزيتونيــة والمســاجد ،وذلــك ألول مــرة بكثافــة عاليــة منــذ
إلغــاء التعليــم الزيتونــي فــي مطلــع اســتقالل البــاد عــام  .1956كمــا
خصــص أئمــة الجمعــة بمختلــف مســاجد البــاد خطبهــم لمــدة أســابيع
مــن أجــل مناهضــة المشــروع بحجــة كونــه مخالــف للنصــوص الدينيــة.

لعبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية دورا أساسيا في حملة
12
مناصرة لهذه المبادرة ،إلى جانب عدد واسع من منظمات المجتمع المدني .وتشكل
في هذا السياق التحالف المدني من أجل الحريات الفردية.

عرفــت هــذه الحركــة االجتماعيــة تطــورا ســريعا فــي جمهورهــا
وفــي وســائل عملهــا .14وكانــت ضربــة البدايــة بالتركيــز علــى مادّتــي
البطاطــا والمــوز فــي الثالثيــن مــن شــهر ســبتمبر  ،2019وذلــك
مــن أجــل إجبــار التجــار والمزارعيــن علــى خفــض ســعريهما فــي
األســواق .ثــم توســعت الحملــة لتشــمل بقيــة المــواد.
كان لنجــاح المبــادرة أثــر إيجابــي فــي نفــوس المواطنيــن جعلهــم
يؤمنــون بأهميــة «ترســيخ ثقافــة المقاطعــة وتحســين القــدرة الشــرائية
والمســاهمة فــي تخفيــض األســعار ومقاطعــة كل منتــوج متوفــر فــي
ًّ
مشــطا» 15حســبما أكــده الســاهرون علــى
األســواق يشــهد ارتفاعًــا
الحملــة 16.وقــد دفــع تدهــور المقــدرة الشــرائية وارتفــاع أســعار
المــواد االســتهالكية بعــض المختصيــن فــي االقتصــاد للقــول إنهــا
دخلــت الدائــرة الحمــراء فــي األعــوام األخيــرة .فــي حيــن اســتقرت
نســبة التضخــم عنــد االســتهالك العائلــي فــي مســتوى  6,7فــي المائــة.
ليســت المــرة األولــى التــي يحــاول فيهــا التونســيون صــب جــام
غضبهــم علــى ظاهــرة الغــاء ،إذ ســبق أن تــم تنظيــم حملــة مشــابهة
تحــت اســم «باســطا يزيكــم» ،وتعنــي «يكفــي» .إذ يؤكــد النشــطاء
علــى أن «النمــط االقتصــادي واالجتماعــي الســائد فــي تونــس ال
يخــدم ســوى مصالــح أقليــة تســتفيد مــن الدولــة وتتحكــم فــي مفاصلهــا
األساســية» ،17فاألزمــة فــي العمــق هــي أزمــة منــوال تنمــوي ظالــم،
اعتمدت هذه المبادرة باألساس على موقع التواصل االجتماعي
13
فيسبوك ،وضمت بسرعة أكثر من  200ألف منخرط ليقفز عدد المشاركين بعد
ذلك إلى مليوني مساند .وتهدف الحملة إلى مقاطعة المواد االستهالكية التي ارتفع
سعرها بدرجة مشطة .رابط المجموعة على فيسبوك
تأسست المبادرة يوم  19سبتمبر 2019بدعوة من شابتين أطلقتا
14
الحملة ،والتزمتا بإدارتها إلى حين تجاوز عدد المشتركين المائة ألف عضو ،قبل
أن تفكرا في إضافة مديرين للمجموعة.
عن صفحة المجموعة على فيسبوك.
15
تم وضع شرط للراغبين في االنضمام إلى هذه المبادرة« :إظهار
16
الجدية التامة وااللتزام باالحترام المتبادل بين المشتركين وعدم التشهير بأي
منتوج وعدم تكرار المواضيع وعدم تداول المواضيع السياسية» ،نقال عن صفحة
المجموعة على فيسبوك.
9
لطيفي ،محمد علي« .باسطا ...حملة شباب تونس ضد غالء
17

تونس

تجاوزتــه المرحلــة التاريخيــة ،غيــر أنــه اســتمر نتيجــة تبعيــة االقتصــاد
التونســي لألســواق الخارجيــة التــي بقيــت هــي المتحكمــة فــي األســعار
وفــي االختيــارات واألولويــات.
حملة النظافة وبروز الحقوق البيئية
نشــطت فــي تونــس بعــد الثــورة حــركات اجتماعيــة قوية كافحــت التلوث
وناضلــت مــن أجــل بيئــة نظيفــة وســليمة ،وانعكــس ذلــك وعيــا بأهميــة
المحيــط .فالتســيب البيئــي الــذي شــهدته تونــس بعــد الثــورة لــم تشــهده
البــاد مــن قبــل ،وهــو مــا دل علــى انهيــار الخدمــات العامــة ،نتيجــة
تأجيــل االنتخابــات البلديــة ،وإعطــاء األولويــة لالنتخابــات البرلمانيــة
والرئاســية .فاألحــزاب كانــت حريصــة علــى الوصــول إلــى مواقــع
الســلطة التنفيذيــة دون وعــي بأهميــة الديمقراطيــة المحليــة والقاعديــة.
تميــزت الحــركات االحتجاجيــة بالتركيــز علــى مقاومــة ظاهــرة النفايات
المنزليــة باعتبارهــا مشــكلة اتســعت رقعتهــا بعــد الثــورة .وقــد ورد فــي
تقريــر رســمي أن البــاد التونســية تنتــج حوالــي  2,6مليــون طــن مــن
النفايــات حســب أرقــام الوكالــة الوطنيــة للتصــرف النفايــات ،أي بمعــدل
انتــاج الفــرد للنفايــات  0,815كــغ فــي اليــوم.
الجديــد أيضــا فــي هــذا الســياق انخــراط الشــباب بكثافــة فــي هــذه
الحمــات ،وتجلــى ذلــك بعــد انتخــاب الرئيــس الجديــد قيــس ســعيد،
حيــث عــاد االهتمــام بالبيئــة وانطلقــت مبــادرات عفويــة شــبابية شــملت
معظــم المــدن التونســية ،وشــارك آالف التونســيين فــي حملــة تطوعيــة
حاشــدة لتنظيــف الشــوارع واألزقــة وتزيينهــا برســوم جداريــة .وكانــت
هــذه المشــاركة اســتجابة لدعــوات أطلقهــا عــدد مــن الشــباب التونســي
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي تحــت شــعارات متعــددة .18أمــا
الهــدف مــن وراء الحملــة «زيــادة الوعــي لــدى المواطنيــن بتحســين
محيطهــم وحــث الشــباب علــى لعــب دور فاعــل فــي الحيــاة االجتماعيــة
19
والسياســية».
فــي نفــس الســياق تــم الشــروع فــي غــرس  5مليــون شــجرة .كمــا رفــع
شــعارات أكــدت علــى أهميــة العمــل والمســاهمة فــي إنقــاذ االقتصــاد
ومســاعدة الدولــة مثــل «اخــدم وال شــ ّد دارك» (اعمــل أو َ
ابــق فــي
20
المنــزل) «وتبــرّ ع بألفيــن لخزينــة الدولــة».
أحدثــت هــذه التحــركات والمبــادرات هــزة نفســية ودفعــت علمــاء
االجتمــاع بالخصــوص إلــى االنخــراط والبحــث عــن تفســير أعمــق لهذه
الظاهــرة التــي عبــرت عــن شــعور جديــد داعــب التونســيين وباألخــص
الشــباب بعــد انتخــاب رئيــس منحــوه ثقتهــم وتفاءلــوا بانتخابــه بعــد
سلســلة مــن الخيبــات وتعميــق الفجــوة .فــي هــذا الســياق رأى الباحــث
االجتماعــي معــاذ بــن نصيــر أن «هــذه الحمــات قــد بــدأت بشــكل
فــردي مــن أشــخاص فاعليــن داخــل المجتمــع عايشــوا الوضــع الكارثــي
األسعار ».الجزيرة 3 ،يناير .2019
من بينها «الشعب يريد شوارع نظيفة» ،وكذلك «كما ساهمنا في تغيير
18
المشهد السياسي وانتخاب الرئيس النظيف لكي يحكمنا ...نريد تنظيف شوارعنا»
«حمالت تطوعية تجتاح تونس :حالة وعي أم هبة عابرة؟» بي بي
19
سي 22 ،أكتوبر .2019
ً
فضال عن حملة «دينار دينار نصلحوا السبيطار (نرمم المستشفى)»
20
التي أطلقها المسرحي جعفر القاسمي وتبناها عدد واسع من الشباب.

للنظافــة بتونــس ،وكذلــك الوضــع المتــأزم للطرقــات وللمعاهــد ،وحالة
عــدم االهتمــام التــي مســت جميــع القطاعــات ،لتنتشــر بعــد ذلــك فــي
شــكل أوســع ،وقــد ســاعد الفيســبوك علــى تعميــم المعلومــة لتصــل
إلــى العديــد مــن المواطنيــن» .وأضــاف« :قــد تتجــاوز هــذه الحمــات
مفهــوم الظاهــرة لتصبــح ثقافــة ،ثقافــة مجتمــع ككل ،ثقافــة النظافــة
وثقافــة االحتــرام المتبــادل وثقافــة القانــون وعلويتــه ،لــذا فالمســؤولية
تقــع علــى عاتــق الجميــع بــدءًا مــن المواطــن مــرورً ا بالمجتمــع المدني
واإلعــام والمــدارس والشــارع .نأمــل بــأن نؤســس لثقافــة جديــدة
21
تقطــع مــع المــوروث المتهــرم بســلبياته».
أمــا عالــم االجتمــاع محمــد جويلــي فقــد رأى فــي ذلــك مبــادرات
شــبابية باألســاس ،واستشــف منهــا رســائل موجهــة مــن قبــل هــؤالء
الشــباب .أولهــا أنــه «شــباب قــادر» عندمــا يريــد شــيئا مــا ينخــرط
فيــه ،وثانيــا رســالة علــى األحــزاب والفاعليــن مفادهــا أن «هنــاك
أشــياء يجــب ان تقــع» ،وثالثــا «هــذه تونــس التــي نريــد».
أزمة الماء
يتفــق الخبــراء والمختصــون فــي الشــأن االقتصــادي التونســي حــول
التأكيــد علــى أن الزراعــة بقيــت تشــكو مــن غيــاب رؤيــة جديــدة
تســمح بالنهــوض بهــا .لهــذا تعــددت االحتجاجــات وتشــمل مجــاالت
عــدة بمــا فــي ذلــك ظاهــرة العطــش التــي أصبحــت تعانــي منهــا بعض
الجهــات التونســية وأدت إلــى انقطــاع المــاء الصالــح للشــراب بشــكل
دوري منــذ ســنة  .2016وأصبــح موضــوع المــاء مــن بيــن المحــاور
المركزيــة التــي اهتمــت بهــا الحــركات االجتماعيــة مثــل مجــاالت
التعليــم والصحّ ــة والفالحــة والتشــغيل والتنميــة والقطــاع العمومــي
والبيئــة .22وهــو مــا دفــع المرصــد التونســي لالقتصــاد إلــى إصــدار
تقريــر تحــت عنــوان «سياســة الميــاه :هــل تســتجيب مجلــة الميــاه
الجديــدة ألزمــة الميــاه فــي تونــس؟» .وأهــم مــا ورد فــي هــذه الدراســة
توصيتــان علــى غايــة مــن األهميــة:
1 .التنصيــص بشــكل صريــح علــى أن الخدمــات المتعلقــة بالمــاء
ال ينبغــي أن تدخــل فــي مجــال الشــراكات بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص ،إذ األولــى اعتبــار المــاء خدمــة أو ســلعة
عموميــة.
2 .أن يصبــح مجلــس المياه وســيطا مــع المجتمع المدني ويشــارك
فــي تقييــم االســتراتيجيات المائيــة مــن قبــل وزارة الفالحــة.

سلمان ،حسن« .حمالت تطوعية تجتاح تونس ومراقبون يتحدثون عن
21
«حالة وعي» قد تغير الوضع القائم في البالد ».صحيفة القدس العربي 7 ،نوفمبر
.2019
مثل الماء أحد المطالب األساسية للحركات االجتماعية خالل السداسية
22
األولى لسنة .2019
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ضد التحرش الجنسي
أطلــق روّ اد مواقــع التواصــل االجتماعــي حملــة للمطالبــة بالتصــدي
للتحــرّ ش تحــت هاشــتاغ «أنــا زادة» .وتمكنــت هــذه الحملــة مــن دفــع
عــدد مــن النســاء اللواتــي تعرضــن لممارســات تحــرش ،إلــى كتابــة
شــهاداتهن ،وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار ظاهــرة
التحــرش وضــرورة مواجهتهــا .كمــا ترمــي الحملــة أيضــا إلــى مســاندة
كل ضحيــة قــررت أن تتحــرر مــن الخــوف وأن تواجــه المتحــرش
بهــا ،وتكســر حاجــز الصمــت ،والوقــوف إلــى جانبهــا عســى أن يتحمــل
الجميــع مســؤولية أفعالهــم .وهــو مــا مــن شــأنه أن يدفــع بالمؤسســة
القضائيــة ممثلــة فــي النيابــة العموميــة بقبــول هــذه الشــكاوى والبــت
فيهــا ،وضــرورة كشــف المتورطيــن فــي هــذه الجريمــة وعــدم التســتر
عنهــم خوفــا مــن الفضيحــة.
انتحار األطفال والهجرة السرية
تعــددت فــي تونــس مــا بعــد الثــورة الظواهــر االجتماعيــة المعقــدة
والخطيــرة .مــن هــذه الظواهــر مــا هــو مــوروث عــن المرحلــة الســابقة،
ومنهــا مــا نتــج عــن الهــزة القويــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع التونســي
بعــد الثــورة .إذ بالرغــم مــن أن االنتقــال السياســي فــي تونــس بقــي إلــى
حــد كبيــر ســلمي ولــم ينزلــق نحــو العنــف الشــديد ،إال أن التحــوالت
التــي صاحبــت هــذا االنتقــال قــد أفقــدت المجتمــع توازناتــه التقليديــة،
وعرضتــه لظواهــر ســلبية نتيجــة أســباب عديــدة منهــا مــا هــو اقتصــادي
اجتماعــي ،ومنهــا مــا هــو تربــوي وثقافــي ونفســي.
مــن بيــن هــذه الظواهــر الجديــدة والمأســاوية ظاهــرة انتحــار األطفــال
التــي ال يــزال الحقوقيــون ونشــطاء الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس
يحاولــون الحــد منهــا ،خاصــة فــي بعــض المناطــق التــي تشــكو مــن
الحرمــان االقتصــادي والتفــكك األســري.
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المحور المتصل بالسياسات الخارجية
الهجرة :ملف الهجرة والمهاجرين السريين
ال تــزال الجهــود مســتمرة للدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس
بظاهــرة «الحرقــان» أي الهجــرة الســرية أو غيــر النظاميــة .وتعتبــر
هــذه مــن بيــن القضايــا ذات األولويــة لــدى منظمــات حقــوق اإلنســان،
غيــر أنهــا مــن ثمــرات الهيمنــة االقتصاديــة التــي ال تــزال تمارســها دول
الشــمال ضــد دول الجنــوب .وفــي غيــاب مراجعــة سياســات البلــدان
األوروبيــة وعــدم التزامهــا بالمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،فــإن
الهجــرة غيــر النظاميــة ســتبقى مــن بيــن أهــم التحديــات المطروحــة
باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن العالقــات الدوليــة الســائدة.
يعتبــر هــذا الملــف مــن أعقــد الملفــات التــي ال تــزال تواجــه الحقوقييــن
ونشــطاء الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس .ورغــم الجهــود التــي
بذلهــا هــؤالء فــي الدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس بظاهــرة
«الحرقــان» أي محــاوالت التســلل إلــى البلــدان األوروبيــة عبــر البحــر،
فــإن النتائــج ال تــزال محــدودة وفــي بعــض األحيــان معدومــة تمامــا.
إلــى جانــب ذلــك اهتــم نشــطاء المجتمــع المدنــي بظاهــرة المهاجريــن
األجانــب نحــو تونــس ،خاصــة القادميــن مــن دول إفريقيــة ،والذيــن
يتســللون إلــى البــاد باعتبارهــا أرض عبــور نحــو أوروبــا ،أو للدراســة
فيهــا والبحــث عــن مواطــن شــغل .هــؤالء يتعرضــون أحيانــا ألشــكال
متعــددة مــن االنتهــاكات ،ممــا ولــد حالــة احتقــان فــي صفوفهــم،
واتهامهــم بعــض التونســيين بالعنصريــة ،وهــو مــا دفعهــم إلــى التظاهــر
علــى إثــر مقتــل ممثــل المجموعــة اإليفوريــة فــي تونــس الــذي فقــد
حياتــه علــى إثــر تعرضــه لعمليــة ســرقة .بعــد هــذه الحادثــة المؤلمــة
التــي هــزت المجتمــع التونســي ،ع ّبــر نشــطاء مــن المجتمــع المدنــي عــن
تنديدهــم بسلســلة االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤالء المهاجريــن،
خاصــة األفارقــة منهــم.
أليكا
ال يــزال «اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – األليــكا» مــع
االتحــاد األوروبــي مثــار جــدل واســع داخــل أوســاط المجتمــع المدنــي
فــي تونــس .فالموقــف الراهــن يميــل نحــو مناهضــة المســار التفاوضــي
بيــن الحكومــات المتعاقبــة وبيــن االتحــاد األوربــي ،ورفــض أي تنــازل
عــن حقــوق أساســية مــن شــأنها أن تمــس بحقــوق الفالحيــن ،وتزيــد مــن
حــدة االختــال القائــم بيــن الطرفيــن.

والتشــاور ،وأن الحكومــة ملتزمــة بالحفــاظ علــى حقــوق التونســيين
فــي مختلــف المجــاالت.
مــن جهــة أخــرى أعلــن االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري
عــن موقفــه المناهــض التفاقيــة «األليــكا ».ويعتبــر موقفــه مفصليــا
فــي هــذه المعركــة باعتبــاره «المنظمة األعــرق واألكبــر واألكثــر
تمثيليــة وصاحــب الشــرعية في التفــاوض واخــذ القــرار باســم
الفالحيــن والبحــارة» 23كمــا جــاء فــي بيانــه .واشــتكى االتحــاد مــن
عــدم تمكينــه مــن المعلومــات التــي تتعلــق بهــذا الملــف ،وأكــد علــى
أن االتحــاد «مــن منطلــق مســؤولياته الوطنيــة وتحملــه ألمانــة الدفــاع
عــن مصالــح الفالحــة والفالحيــن قــد طلــب مــن الحكومــة منــذ ســنة
 2011تشــريكه فــي إعــداد الملفــات الفنيــة التــي ســتتفاوض بشــأنها
مــع الطــرف األوروبــي حــول اتفاقيــة األليــكا غيــر أن هــذه األخيــرة
تجاهلــت طلبــات االتحــاد واســتمرت فــي تفاوضهــا دون أخــذ رأي
المهنــة أو استشــارتها او حتــى إعالمهــا بتفاصيــل االتفاقيــة فيمــا يهــم
المنظومــات الفالحيــة ،وحتــى المعطيــات التــي تحصــل عليهــا االتحــاد
بخصــوص األليــكا فقــد كانــت مــن خــال اجتهاداتــه الخاصــة وعبــر
قنــوات عالقاتــه مــع مفوضيــة االتحــاد االوروبــي» .24وهــذا مــا يوثــق
أيضــا تحديــات الوصــول الــى المعلومــات مــن قبــل منظمــات المجتمــع
المدنــي والعامــة.
لقــي اتحــاد الفالحيــن دعمــا مــن مختلــف المنظمــات واالتحــادات
وفــي مقدمتهــا االتحــاد العــام التونســي للشــغل ،إلــى جانــب حــركات
اجتماعيــة عديــدة نزلــت إلــى الشــارع ،وشــجعت المزارعيــن علــى
عــدم الخضــوع للضغــوط التــي تمارســها األطــراف الرســمية بحجــة
أن االتفــاق مــن شــأنه أن يمثــل فرصــة لدعــم الفالحة والصيــد البحري
فــي تونــس .وقــد حــذرت هــذه األطــراف مــن خطــورة التســرع فــي
توقيــع «اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – األليكا» مــع االتحاد
األوروبــي ،وعبــرت عــن خشــيتها مــن اإلضــرار بقطاعــي الخدمــات
والفالحــة حيــث أن االتفــاق القائــم حالي ـا ً يشــمل فقــط الصناعــة.

وقــد كان لهــذا الحــراك الرافــض التفاقيــة األليــكا تأثيــر مباشــر وقــوي
علــى الجهــات الرســمية التــي بقيــت – رغــم الضغــوط التــي تمارســها
«اتفاقية األليكا تحت مجهر المنظمة الفالحية :نطلب التأجيل ونرفض
الحكومــات األوربيــة فــي مختلــف اللقــاءات الرســمية والتشــاورية – 23
تؤكــد علــى أن تونــس لــم توقــع إلــى حــد اآلن علــى أي وثيقــة أو معاهــدة االخضاع القسري ».مجلة تونس الخضراء 20 ،فبراير .2019
المصدر السابق.
مــع الطــرف األوروبــي ،وان المســألة ال تــزال فــي مرحلــة الدراســة 24
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قضايا تقاطعية وتحليلية
نفســها باســتعراض أرقــام تشــير إلــى انخفــاض عجــز الموازنــة ،وعدم
دور النقابات وعالقتها بالحركات االجتماعية
ســن ضرائــب جديــدة ،وخلــق «برنامــج األمــان االجتماعــي» ،الــذي
مثــل االتحــاد العــام التونســي للشــغل جــدار الصــد للتوجهــات الليبراليــة شــمل منظومتــي عــاج ،إحداهمــا مجانــي ،وأخــرى بتكلفــة منخفضــة،
التــي ميــزت سياســة الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة .رغم عــدم وجود لصالــح حــوار  750ألــف شــخص ،والترفيــع فــي المنــح االجتماعيــة
26
تنســيق مباشــر وممأســس بيــن النقابــات وبيــن الحــركات االجتماعيــة للعائــات المعــوزة ،وإطــاق مشــاريع ســكن اجتماعــي».
التــي تشــكلت خــال الســنوات األخيــرة ،إال أن االتحــاد يعتبــر حليفــا
موضوعيــا لهــذه الحــركات ،وداعمــا معنويــا وسياســيا لهــا .فالحركــة باســتثناء األحــزاب اليســارية ،خاصــة الراديكاليــة منهــا ،فــإن معظــم
النقابيــة تعتبــر جــزء أساســي وفعــال فــي منظومــة المجتمــع المدنــي ،مكونــات الطبقــة السياســية فــي تونــس تعتقــد بــأن اتحــاد الشــغل لــم
وال يمكــن فــي هــذا الســياق الحديــث عــن الحــركات االجتماعيــة بمعــزل يراعــي بالقــدر الكافــي الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد
عــن وزن االتحــاد ودوره الــذي يعتبــر فــي تونــس بمثابة العمــود الفقري بعــد الثــورة ،إذ بقــي الخطــاب النقابــي مطلبيــا بدرجــة أولــى ،ولــم
لمجتمعهــا المدنــي وحتــى السياســي .لهــذا تدخــل االتحــاد فــي أكثــر مــن يتكيــف مــع المرحلــة الجديــدة التــي دخلتهــا البــاد بعــد  .2011لقــد
مناســبة مــن أجــل ترشــيد بعــض الحــركات االحتجاجيــة التــي ولــدت تعــرض االقتصــاد التونســي لهــزة قويــة أفقدتــه توازنــه الســابق،
بعيــدا عنــه ،وســاعد علــى تحقيــق بعــض مطالبهــا دون أن يمــارس وجعلتــه تحــت رحمــة التضخــم ،وتراجــع االنتــاج ،وعــدم التــوازن
بيــن نســبة األجــور ومداخيــل الدولــة ،وهــو مــا جعــل كل الحكومــات
وصايــة مباشــرة عليهــا.
المتعاقبــة غيــر قــادرة علــى أن تغامــر وتقــدم علــى القيــام بإصالحــات
يعتبــر شــهرا جانفــي وفيفــري مــن كل ســنة جديــدة بمثابــة الموعــد أصبحــت ضروريــة وعاجلــة خوفــا مــن رد النقابــات وقدرتهــا علــى
الــدوري شــبه القــار لالحتجاجــات االجتماعيــة .لهــذا انطلقــت ســنة شــل الــدورة االقتصاديــة.
 2019بتهديــد االتحــاد العــام التونســي للشــغل القيــام بإضــراب عــام
كان يعتــزم تنفيــذه يومــي  20و 21فيفــري ،لكنــه تراجــع عنــه بعــد فــي المقابــل ترفــض النقابــات هــذه االتهامــات ،وتعتبــر أنهــا ليســت
التوصــل إلــى اتفــاق مــع حكومــة يوســف الشــاهد .وكان هــذا اإلضــراب مســؤولة عــن التدهــور االقتصــادي الحاصــل ،وتؤكــد علــى أن
سيشــمل جميــع المرافــق العامــة بالوظيفــة العموميــة وكذلــك القطــاع الحكومــات المتعاقبــة خضعــت لشــروط صنــدوق النقــد الدولــي ،ولــم
العــام ،للمطالبــة بزيــادة أجــور موظفــي القطــاع العــام .واضطــرت تعمــل علــى وضــع سياســات يتــم مــن خاللهــا تقاســم التضحيــات بيــن
الحكومــة إلــى إجــراء مفاوضــات صعبــة حتــى تتوصــل إلــى اتفــاق العمــال والقطــاع الخــاص ،ولــم تتصـ ّد للفســاد والفاســدين ،ولــم تجتهــد
يكــون مقبــوال مــن النقابييــن .وحــاول رئيــس الحكومــة يومهــا تبريــر كثيــرا الســتعادة األمــوال المنهوبــة فــي العهــد الســابق.
الوضعيــة العامــة بالقــول أن «كل الزيــادات التــي مُنحــت بعــد الثــورة ،كمــا ال يــزال الجــدل مســتمرا حــول معضلــة البيروقراطيــة النقابيــة،
لــم تعــط األثــر المرجــو ولــم تنعكــس إيجابــا علــى وضعيــة المواطــن ،وإصــاح المنظومــة النقابيــة حتــى تتخلــص مــن عوائقهــا التقليديــة،
فــي غيــاب نمــو حقيقــي ،بــل إنهــا أدت إلــى مزيــد مــن التضخــم وتصبــح جــزء مــن حركــة االقتصــاد واالنتــاج.
والمديونيــة وإلــى تراجــع المقــدرة الشــرائية للمواطــن ،فضــا عــن
تداعياتهــا علــى الدينــار ونســبة الفائــدة فــي القطــاع المصرفــي» كمــا جعلــت نســبة البطالــة العاليــة فــي البــاد النقابــات فــي وضــع صعــب،
حــاول إقنــاع النقابــات بــأن «زيــادة األجــور ،دون مراعــاة الوضعيــة فدورهــا يقتصــر علــى تحســين دخــل العمــال المنضويــن تحــت
الماليــة للبــاد ،ســتجبرنا علــى مزيــد اإلقتــراض ،و فــرض المزيــد مســؤولياتها ،وترفــض الدخــول فــي نقــاش معمــق حــول كيفيــة
مــن األداءات الجبائيــة علــى المواطــن» ،25وهــي الدوامــة التــي لــم التصــرف بشــكل جماعــي فــي الثــروات وفــي الميزانيــات المتوفــرة
تتمكــن تونــس مــن الخــروج منهــا بعــد ثمانــي ســنوات مــن ثورتهــا .لتحقيــق اســتغالل جماعــي أنجــع مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى
مختلــف الفئــات االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك العاطليــن عــن العمــل.
رغــم الــدور المطلبــي التحــاد الشــغل ،إال أن خالفاتــه المتكــررة مــع مــع ذلــك ،تحــاول النقابــات دعــم الحــركات االجتماعيــة سياســيا،
الحكومــات المتعاقبــة تكتســب أبعــادا أوســع مــن المشــاغل المهنيــة وقامــت بالتوســط بينهــا وبيــن الســلطة فــي مناســبات عديــدة ،ونجحــت
والزيــادة فــي األجــور وإنمــا تتعلــق أيضــا بالسياســات ونمــط التنميــة .فــي تخفيــف حــدة التوتــر والتوصــل إلــى حلــول وســطى مثلمــا فعلــت
لقــد اعتبــرت االتحــادات المهنيــة مــع بدايــة ســنة  2019أن معركتها مع فــي اعتصــام الكامــور 27الــذي شــارك فيــه المئــات مــن شــباب مدينــة
«شتاء تونس  :2019موسم االحتجاجات ينطلق ».صحيفة األخبار
حكومــة يوســف الشــاهد «ترتبــط أساسـا ً بالســيادة التــي صــارت مكبلــة 26
بشــروط صنــدوق النقــد الدولــي وبقيــة المقرضيــن ،لخفــض مصاريــف اللبنانية 3،يناير .2019
إعتصام الكامور حركة احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور
الدولــة» .هــذا وقــد دافعــت كل الحكومــات التــي تعاقبــت بعد الثــورة عن 27
«تونس تدخل في إضراب عام ..والشاهد :كلفته كبيرة على البالد».
25
سي ان ان بالعربية 17 .يناير .2019
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تطاويــن ،والــذي التــزم المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العــام التونســي
للشــغل بمراقبــة تنفيــذ االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الحكومــة.
لكــن االتحــاد غيــر قــادر علــى أن يرتقــي بهــذا التنســيق مــع الحــركات
االجتماعيــة إلــى تحالــف اســتراتيجي وذلــك بحكــم صالحياتــه واختــاف
المواقــع والمصالــح.
فــي كل األحــوال ،يمثــل االتحــاد العــام التونســي للشــغل ركيــزة أساســية
فــي تونــس ،خالفــا لمعظــم النقابــات فــي العالــم العربــي ،وال يمكــن
تحقيــق أي اســتقرار اجتماعــي أو المحافظــة علــى الســلم األهلــي إال
بالتعــاون مــع االتحــاد وتحقيــق قــدر أدنــى مــن التوافــق معــه.
العالقــة بــن المجتمــع المدنــي والحــركات المدنيــة والشــعبية وبيــن
األحــزاب
وجــدت مكونــات المجتمــع المدنــي نفســها مدعــوة لألخــذ بعيــن االعتبــار
ظاهــرة الحــركات االجتماعيــة التــي تتمتــع بخصائــص وقــدرات قــد ال
تتوفــر فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المحكومــة بقوانينهــا الداخليــة،
والمقيــدة بالتشــريعات الوطنيــة التــي تضبــط أهــداف ومجــاالت عملهــا.
يتفاعــل المنتمــون إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي مــع الحــركات
االجتماعيــة حســب طبيعــة المبــادرة ونوعيــة التحــرك الميدانــي .فأهــم
المشــاركين والمغذيــن لهــذا الحــراك المدنــي واالجتماعــي ينتســبون
إلــى عديــد المنظمــات غيــر حكوميــة ،ونقابــات عماليــة ومنظمــات
قاعديــة وجمعيــات أهليــة ،الــخ .ولــكل مــن هــذه األطــراف والهيــاكل
دوره ودوافعــه وأولوياتــه ،بمــا فــي ذلــك األحــزاب السياســية خاصــة
تلــك التــي تقــف فــي المعارضــة والتــي تحــاول أن تســتفيد مــن غضــب
الشــارع للتشــكيك فــي قــدرة الحكومــات علــى معالجــة القضايــا الحارقة.
بالرجــوع إلــى سلســلة التحــركات االحتجاجيــة التــي نظمــت خــال
ســنة  2019يتبيــن أن معظمهــا قامــت بهــا منظمــات غيــر حكوميــة ،أو
نقابــات عماليــة ،وبعضهــا تمــت بمبــادرة مــن جمعيــات أهليــة .ولوحــظ
فــي عديــد الحــاالت أن كل هــذه األطــراف اشــتركت بمعيــة بعــض
األحــزاب السياســية التــي تبنــت عديــد المطالــب خاصــة االجتماعيــة
منهــا ،وانخرطــت فــي الدفــاع عنهــا لتأكيــد اندماجهــا الشــعبي وإظهــار
انهــا المحــرك الفعلــي لهــذه االحتجاجــات .لهــذا الغــرض تشــكلت
خــال تلــك الفتــرة عــدة تنســيقيات جمعــت أطرافــا عديــدة ودارت
حــول مبــادرات محــددة خاصــة داخــل الجهــات .لكــن األحــزاب أنــواع
واتجاهــات .فاألحــزاب المشــاركة فــي الســلطة ليــس مــن مصلحتهــا أن
تدعــم الحــركات االجتماعيــة وتغــذي االحتجاجــات الموجهــة ضدهــا
وضــد سياســاتها مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لحركــة النهضــة التــي
تضــررت السياســية ســمعتها مــن جــراء ذلــك الحــراك بحكــم كونهــا
شــريكة فــي الحكــم ومســؤولة عــن السياســيات التــي يتــم االعتــراض
علــى نتائجهــا .لكــن مــن جهــة أخــرى أثــرت تلــك االحتجاجــات علــى
قواعــد حركــة النهضــة التــي شــعرت باإلحــراج ،وقامــت بالضغــط
علــى قادتهــا مــن أجــل تعديــل الخيــارات الحكوميــة .وهــو مــا جعــل
الحــركات االجتماعيــة قــادرة علــى إجبــار الســلطة ومكوناتهــا الحزبيــة

علــى تغييــر مواقفهــا وسياســاتها ســواء بشــكل ظرفــي أو شــامل ،وهــو
مــا تــم علــى ســبيل المثــال فــي مشــروع قانــون المصالحــة الــذي
عرضــه الرئيــس الباجــي قايــد السبســي علــى البرلمــان ،ودافــع عنــه
رئيــس حركــة النهضــة ،إال أنــه قوبــل برفــض واســع مــن الحــركات
االجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،ممــا دفعــه إلــى ســحبه
وإدخــال تعديــات واســعة علــى محتوياتــه حتــى تمكــن مــن تمريــره.
أمــا أحــزاب المعارضــة ،خاصــة الجبهــة الشــعبية ذات التوجــه
اليســاري ،فقــد شــاركت بدرهــا فــي تشــجيع عديــد الحــركات
االجتماعيــة ،وعملــت علــى اختراقهــا وتوجيههــا مــن داخلهــا مثلمــا
حصــل مــع مبــادرة «مانيــش مســامح» التــي نجحــت إلــى حــد مــا،
وقاومــت محــاوالت احتوائهــا مــن أي طــرف سياســي .لكــن األزمــة
الداخليــة التــي عصفــت بالجبهــة الشــعبية وانتهــت بتقســيمها وإضعافها
كانــت لــه تداعيــات ســلبية واضحــة علــى المشــهد االحتجاجــي ،ممــا
أضعــف كثيــرا عمليــة التالحــم أو التعــاون بيــن األحــزاب اليســارية
وبيــن الحــركات االجتماعيــة.
تعيــش األحــزاب عمومــا حالــة انحســار ملحــوظ بعــد أن أثبتــت فشــلها
علــى أكثــر مــن صعيــد .فاألحــزاب التــي مســكت الســلطة لــم تنجــح
فــي قيــادة المرحلــة االنتقاليــة بنجاعــة وجــاءت الحصيلــة مخيبــة
آلمــال التونســيين وتوقعاتهــم .أمــا الذيــن بقــوا فــي المعارضــة فقــد
شــغلوا أنفســهم بمســائل أحيانــا تكــون ثانويــة ،ولــم يعمقــوا صالتهــم
بالجمهــور الواســع مــن المواطنيــن ،ممــا جعلهــم غيــر فاعليــن فــي
الحــراك المدنــي واالجتماعــي الــذي حصــل خــال الســنوات األخيــرة.
وقــد أثبتــت نتائــج االنتخابــات ذلــك التراجــع ،حيــث انهــارت الجبهــة
الشــعبية ،وتقلــص حجــم معظــم األحــزاب الليبراليــة أو ذات اللــون
االشــتراكي.

رغــم الضعــف الــذي أصــاب المشــهد الحزبــي ،واختــال مكوناتــه ،إال
ان إمكانيــة عــودة التالحــم بيــن االحــزاب مــن جهــة وبيــن منظمــات
المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى تبقــى
واردة إذا مــا اســتخلصت هــذه األطــراف الــدروس الضروريــة مــن
تجــارب الســنوات العشــر الماضيــة ،وتراجعــت عــن رغبــة التوظيــف
وتجييــر الحــركات االحتجاجيــة لتحقيــق مكاســب حزبيــة ضيقــة
ومحــدودة تنتهــي بمجــرد مــرور الزمــن وتغيــر األولويــات .مــا يجــب
أن يطــرح هــو وضــع اســتراتيجية بعيــدة المــدى ،تقــوم علــى تحديــد
القضايــا األساســية فــي ضــوء المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد،
وفــي اآلن نفســه حمايــة اســتقاللية الجمعيــات والحــركات االجتماعيــة.
فــي ظــل هــذا المشــهد ،حاولــت بعــض الحــركات واألحــزاب ذات
الصبغــة الشــعبوية أن تســتفيد مــن ذلــك ،عبــر تحويــل وجهــة بعــض
الجمعيــات أو المبــادرات الخيريــة إلــى آليــة لالســتقطاب السياســي،
وكســب التعاطــف الشــعبي ،وتحويــل النشــاط المدنــي لتقديــم الخدمــات
إلــى المواطنيــن إلــى ســاح سياســي كاد ان يغيــر موازيــن القــوى فــي
االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التــي حصلــت مــع أواخــر .2019
ال شــك فــي أن المجتمــع المدنــي بعــد الثــورة قــد اختلــف كثيــرا عمــا
للمسلك الفرعي الكامور ،الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات كان عليــه قبــل  14ينايــر  .2011تغيــر المشــهد ،واختلفــت التحديــات.
ونقل البترول نحو ميناء جرجيس .إندلعت اإلحتجاجات في الوالية للمطالبة بالتنمية بعــض المنظمــات العريقــة تراجــع أداؤهــا مقابــل أخــرى ولــدت حديثــا
والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية .ويعتبر اعتصام الكامور من بين أهم لكنهــا تمكنــت مــن تحقيــق حضــور نوعــي وهــام .إذ بقــدر الهامــش
الحركات االجتماعية التي اندلعت في تونس وأسفرت عن نتائج جد هامة ونوعية.
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الواســع الــذي وفرتــه الثــورة لفعاليــات المجتمــع المدنــي ،ممــا ســمح أساليب التحرك لدى الحركات االجتماعية
باتســاع رقعتهــا واتســاع دائــرة تأثيرهــا ،بقــدر مــا أحــدث الوضــع
الجديــد تفاوتــا فــي أدائهــا وحضورهــا وولــد صراعــات بيــن العديــد للحــركات االجتماعيــة والقــوى المدنيــة والمطلبيــة أســاليب تتميــز بهــا
مــن مكوناتهــا .مــن هــذه الصراعــات اختــاف األجيــال فــي صفــوف للتحــرك الفاعــل داخــل المجتمــع ،بمــا فــي ذلــك الحــركات الصغيــرة
قادتهــا وهــو مــا جعــل أســاليب العمــل تتبايــن بيــن جيــل وآخــر ،ممــا قــد والمحــدودة منهــا.
يــؤدي إلــى ضعــف عمليــة تراكــم الخبــرات وعــدم انتقالهــا مــن جيــل
إلــى أخــر .كمــا تعــددت الجمعيــات والمنظمــات التــي تعمــل فــي ذات تتحــرك القــوى المدنيــة كلمــا توفــرت لديهــا القــدرة علــى ذلــك،
االختصــاص ،وتجلــى ذلــك مثــا فــي منظمــات حقــوق اإلنســان التــي وكلمــا استشــعرت بــأن المشــكلة التــي ســتواجهها قــد فرضــت بنفســها
تعــددت أســماؤها وتنوعــت اهتماماتهــا بعــد أن كانــت الرابطــة التونســية علــى أرض الواقــع وأصبحــت تشــكل تهديــدا ســواء لفئــة محــدودة أو
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان تنفــرد بهــذا المجــال .كذلــك الشــأن بالنســبة للمجتمــع بأســره .وتلعــب وســائل اإلعــام دورا مســاعدا علــى ذلــك
للجمعيــات النســائية التــي تنوعــت راياتهــا دون أن يترتــب عــن ذلــك مــن خــال رصــد بعــض الظواهــر الســلبية وتعمــل علــى إبرازهــا،
وهــو مــا تأخــذه الحــركات االجتماعيــة بجديــة وتولــي لــه االهتمــام
بالضــرورة إضافــة نوعيــة.
الضــروري .وفــي أحيــان أخــرى تقــوم الحــركات االجتماعيــة بتســليط
لكــن مــع ذلــك توفــرت فرصــة لكــي تتســع رقعــة النشــاط الجمعياتــي الضــوء علــى بعــض هــذه القضايــا ،وتقــوم بالتواصــل مــع اإلعــام
داخــل مختلــف محافظــات البــاد .وهــي ظاهــرة إيجابيــة اســتفادت منهــا وتدفعــه نحــو التحــرك حتــى يجعــل مــن تلــك المســألة قضيــة رأي
الحــركات االجتماعيــة التــي كانــت مــن قبــل تكتســب أهميــة خاصــة عــام.
عندمــا تتشــكل فــي العاصمــة حيث مركــز الســلطة السياســية واإلعالمية
واإلداريــة ،فــي حيــن تغيــرت المعطيــات حاليــا وأصبــح باإلمــكان أن تعتمــد الحــركات المدنيــة واالجتماعيــة بشــكل واســع علــى وســائل
تتشــكل عديــد الحــركات االجتماعيــة فــي الجنــوب الشــرقي أو الغربــي التواصــل االجتماعــي ،وتعمــل علــى انخــرط المواطنيــن فــي نقــاش
أو بمنطقــة الســاحل ،ويكــون لهــا تأثيــر واســع يدفــع بالحكومــة المركزية مواطنــي واســع ،وقــد يــؤدي ذلــك ببعــض منظمــات المجتمــع المدنــي
إلــى االنشــغال واالهتمــام ،وأحيانــا يضطــر رئيــس الحكومــة أن يتنقــل إلــى اتخــاذ مبــادرة ترمــي إلــى إخــراج تلــك المســألة مــن نطاقهــا
بنفســه إلدارة المفاوضــات معهــا مــن أجــل التوصــل إلــى حــل مــا .كمــا الضيــق وتحويلهــا إلــى قضيــة رأي عــام ،وقــد تصبــح مبــادرة جماعية
أن بعــض هــذه الحــركات تجــاوزت حالــة االنقســام الجهــوي حينمــا ويصــدر نــص يعــرف بهــا ويبــرز خطورتهــا وأهميتهــا .بنــاء علــى
نجحــت فــي توســيع دائــرة التضامــن معهــا ،ممــا أكســبها بعــدا وطنيــا ذلــك تصبــح المبــادرة تحــركا ميدانيــا فــي شــكل مســيرة أو تجمــع
احتجاجــي أو تنظيــم تظاهــرة اســتعراضية أو إصــدار عريضــة يوقــع
رغــم كونهــا انطلقــت فــي هــذه الجهــة أو تلــك.
عليهــا المواطنــون.
بعــض الحــركات االجتماعيــة تحولــت إلــى مطبــخ ألفــكار جديــدة
تجــاوزت حــدود المطالــب المحــدودة والتقليديــة ،وانتقلــت إلــى التفكيــر مــرة أخــرى تقــوم وســائل االتصــال بالتعريــف بهــذه المجموعــات
فــي بدائــل تقدميــة مثــل الحركــة االحتجاجيــة التــي عرفتهــا قريــة إلقنــاع المســؤولين بضــرورة التفاعــل مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي
«جمنــة» التــي تحولــت إلــى مبــادرة ترمــي إلــى المطالبــة بتغييــر والحــركات االجتماعيــة وفتــح حــوار معهــم ،وقــد يفضــي ذلــك إلــى
أســلوب التصــرف واســتغالل أراضــي الدولــة ،وتمكيــن الشــباب مــن اتخــاذ قــرار إداري أو سياســي ،وقــد يتحــول األمــر إلــى مبــادرة
اســتثمارها بشــكل جماعــي .28كمــا نجــح شــباب قريــة الكامــور مــن تشــريعية حيــن تنجــح منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات
فــرض إرادتهــم المتعلقــة بتشــغيلهم فــي إحــدى الحقــول البتروليــة االجتماعيــة فــي التواصــل مــع نــواب الشــعب ،وإعــداد مشــروع
بجهتهــم ،والتــي تســتغلها شــركة أوروبيــة .وهــو مطلــب تمت االســتجابة قانــون يناقشــه البرلمــان .تجلــى ذلــك فــي عديــد مــن المحطــات،
لــه بعــد مراجعــة اتفاقيــة اســتثمار الحقــل مــن قبــل هــذه الشــركة .لعــل أهمهــا عنــد صياغــة دســتور  ،2014حيــث مارســت الحــركات
االجتماعيــة إلــى جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورا ضاغطــا
جعــل أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي يأخــذ بعيــن االعتبــار
عديــد المقترحــات التــي تــم مــد البرلمــان بهــا .كمــا اضطــر البرلمــان
ما جرى في واحة جمنة الواقعة بالجنوب التونسي تعتبر مثاال هاما
28
إلــى التطــرق فــي مناقشــاته للقضايــا التــي طرحهــا اتحــاد أصحــاب
في محاولة إعادة توزيع الملكية الجماعية التي أصبحت ملكا للدولة بعد خروج
الشــهادات المعطليــن عــن العمــل ،والجمعيــات النســائية التــي طالبــت
االستعمار الفرنسي .وهو ما جعل أحد الصحافيين يصور هذه الحركة االجتماعية
تونس
كما يلي «واحة جمنة الصغيرة هي واحدة من نقاط الضوء واألمل الكبيرة في
بإضافــة حقــوق جديــدة للنســاء.
«االنتقال الديمقراطي» .تجربة اقتصاد تضامني صمدت على الرغم من أنّ الدولة
وصناع القرار إعتبروها خطراً داهما ً وأعدّوا ما استطاعوا من قوّ ة لوأدها .قبل سبع
سنوات ،سيطر األهالي على هذه األرض «الميري» ،وحولوها من شبه «إقطاع»
الى شبه ضيعة أشتراكية .الذين يحلمون باقتصاد عادل ونمط إنتاج إنساني فرحوا
لثبات هذه التجربة .لكن هذه النشوة ال يجب أن تخفي حقيقة أنّ وضع الواحة هشّ
بعض الشيء ،وأنّ المُعادين لها كثر وما زالوا يتربصون بها « .للمزيد أنظر/ي:
عبد المولى ،محمد رامي « .تجربة واحات ُجمّنة في تونس :أما بعد »..جريدة
السفير العربي 10 ،يناير .2018

كمــا تســتعمل الحــركات االجتماعيــة األدوات الثقافيــة والفنــون
التعبيريــة للفــت النظــر لرســائلها ومطالبهــا ،ومــن ذلــك الموســيقى،
وتلويــن الوجــوه والجــدران واألماكــن العامــة .وهــي مــا يضفــي علــى
حــاالت الغضــب مســحة مــن الجماليــة والتحــدي.
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رغــم اختــاف الوظائــف بيــن الجمعيــات واألحــزاب والحــركات المجال المتاح لمشاركة المجتمع المدني في صناعة السياسات
االجتماعيــة ،إال ان التداخــل بينهــا وكثــرة المحطــات التــي يمكــن أن
تجمــع بينهــا مــن شــأنها أن يجعــل التقاطــع بينهــا مرشــح لالســتمرار تغيــرت عالقــة الحكــم بالمجتمــع المدنــي بشــكل جوهــري منــذ الثــورة
كلمــا تأزمــت األوضــاع ،وتوفــرت المناســبات السياســية أو االجتماعيــة .التــي حدثــت قبــل تســع ســنوات .وهــو مــا تقــر بــه منظمــات المجتمــع
المدنــي التــي تعتــرف بــأن الحكومــة تقــوم بمشــاورات متكــررة معهــا
دون أن يصبــح ذلــك ملزمــا وآليــا فــي جميــع الحــاالت والمســائل.
القضايا المتصلة بمنظمات المجتمع المدني
فالمشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي لــم تصبــح دوريــة
وممأسســة رغــم التعــاون الواســع القائــم بيــن الطرفيــن .فوتيرتهــا ليســت
المحور القانوني – التشريعي
ضعيفــة وال بالجيــدة .وفــي كثيــر مــن الحــاالت اتســمت هذه المشــاورات
لــم يطــرأ أي تغييــر علــى البيئــة القانونيــة المنظمــة للجمعيــات وبقيــة بتنــوع المشــاركين مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي ،دون أن يرتقــي
مكونــات المجتمــع المدنــي .فمشــروع القانــون الخــاص الــذي أعدتــه ذلــك إلــى وضــع اتفــاق مســبق حــول مضمــون المشــاورات وإتاحــة
الحكومــة وحاولــت تمــرره ليكــون بديــا عــن المرســومين الذيــن صــدرا الحــوار دائمــا مــن أجــل تقديــم االقتراحــات فيمــا يتعلــق بمختلــف
فــي مطلــع الثــورة ،لــم يقــع البــت فيــه بشــكل نهائــي حتــى لحظــة إعــداد القضايــا والسياســات الكبــرى.
هــذا التقريــر .وســبق للحكومــة أن نظمــت «االستشــارة الوطنيــة األولــى
حــول اإلعــداد إلطــار قانونــي جديــد لتنظيــم الجمعيــات» ،29لكــن الكثيــر أمــا بالنســبة لمــدى تمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بالحــق فــي القانــون
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تصــدت للمحاولــة الحكوميــة وتمســكت وفــي الممارســة العمليــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات الحكوميــة ذات
الصلــة بالمشــاركة فــي المشــاورات مــع الحكومــة ،فــإن هــذه المنظمــات
بالمرســوم الــذي تعتبــره مثاليــا.
تؤكــد وجــود قانــون يضمــن حــق الوصــول إلــى المعلومــة ،غيــر أنهــا
ال يــزال المجتمــع المدنــي معترضــا علــى رغبــة الحكومــات التــي فــي بعــض الحــاالت ،وهــي قليلــة ،قــد ال تصــل فــي الوقــت المناســب
تعاقبــت مؤخــرا فــي تضييــق مجــال حركــة الجمعيــات بعــد أن رفعــت إلــى كل مــا لــه صلــة بعملهــا وأهدافهــا.
هــذه األخيــرة ســقف حريــة الحركــة واالســتقاللية.
يضمــن قانــون النفــاذ الــى المعلومــة (القانــون األساســي عــدد 22
فــي األثنــاء صــدر قــرار بحــل عــدد مــن الجمعيــات وإيقــاف نشــاطها لســنة « )2016حــق النفــاذ إلــى المعلومــة ال ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة
بســب شــبهات تتعلــق باإلرهــاب .وقــد ســبق أن أعلــن الكاتــب العــام الخدمــات العامــة ،ويهــدف إلــى تحســين أداء هــذه الخدمــات مــن خــال
للحكومــة أحمــد زروق قبــل ســنتين (« (2017أنــه تــم تعليــق نشــاط الشــفافية ،وتعزيــز المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة وضــع السياســات،
أكثــر مــن  50جمعيــة وحــل  16جمعيــة أخــرى علــى خلفيــة عــدم وتشــجيع البحــث العلمــي».
توضيــح مصــادر تمويلهــا األجنبيــة» .30وبــرر ذلــك بقولــه أن المرســوم
عــدد  88لســنة  2011المتعلــق بالجمعيــات يســمح للحكومــة بــإدارة وتؤكــد منظمــة مجتمــع مفتــوح أنــه «لــم يكــن مــن الممكــن لتونــس
عمــل الجمعيــات والقيــام باإلجــراءات القضائيــة الالزمــة المتمثلــة فــي الوصــول إلــى نقطــة التحــول المحتملــة هــذه علــى مســار الديمقراطيــة
توجيــه طلــب للمحكمــة االبتدائيــة بتونــس لتعليــق عمــل الجمعيــات فــي لــوال يقظــة المجتمــع المدنــي وعملــه الفاعــل ،إذ شــكلت مســألة حــق
صــورة عــدم تقديــم توضيحــات بخصــوص التمويــل األجنبــي» .لكــن النفــاذ إلــى المعلومــة الحافز لحشــد الجماهيــر وتوحيد منظمــات المجتمع
رغــم جديــة التهديــدات التــي جســدتها التنظيمــات االرهابيــة ،إال أن المدنــي المختلفــة وذلــك بهــدف العمــل مــن أجــل قضيــة مشــتركة ،اذ من
المجتمــع المدنــي وقــف بقــوة ضــد رغبــة الســلطة فــي توظيــف المعركــة شــأن القانــون الجديــد أن يكــون أداة هامــة لمعالجــة بعــض المشــاكل
ضــد التطــرف العنيــف إلــى فرصــة لعــودة إلــى المربــع الســابق والتحكم االجتماعيــة واالقتصاديــة األكثــر إلحاحـا ً فــي البــاد ،وتعزيــز الشــفافية
32
مــرة أخــرى فــي حركــة المجتمــع المدنــي ،ومحاولــة ضبــط إيقــاع الحكوميــة ،وزيــادة المشــاركة المدنيــة».
المنظمــات غيــر الحكوميــة.31
كمــا قــام فــرع منظمــة «المــادة  »19فــي تونــس بالعمــل مــع الحكومــة
علــى «صياغــة مشــروع القانــون وضمــان التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة،
عديد اآلراء الواردة في هذا الباب هي منقولة عن عدد من نشطاء
29
حيــث تعمــل هــذه المنظمــة مــع الحكومــة المحليــة علــى تبنــي مبــدأ
المجتمع المدني في سياق حوارات أجريت معهم أثناء إعداد التقرير .وهؤالء
هم أمين غالي (مركز الكواكبي) ،وعبد الرحمان هذيلي (المنتدى االقتصادي
االســتباقية فــي عمليــة توفيــر المعلومــات واالســتجابة لهــا ،كمــا تعمــل
واالجتماعي التونسي) وآخرون.
مــع األفــراد والمجتمعــات المحليــة لمســاعدتهم فــي المشــاركة الفاعلــة،
«أحمد زروق :تعليق نشاط أكثر من  50جمعية وحل  16جمعية
30
33
والمطالبــة بخدمــات عاليــة الجــودة ،ومراقبــة التقدم ،وفضح الفســاد».
أخرى ».قناة نسمة التونسية 15 ،يونيو .2017
مــع أهميــة هــذه الخطــوة فــي مســار التحــول الديمقراطــي المســتمر ،إال
في األثناء قام المكلف بنزاعات الدولة رفع قضية ضد جمعية شمس
31
أن المجتمــع المدنــي التونســي لــم يبلــغ حتــى اآلن مرحلــة التمتــع آليــا
للمثليين بحجة كونها مخالفة للقانون ،غير أن القضاء االبتدائي وكذلك االستئنافي
أصدر حكما رفض فيه الدعوى ،ومكن هذه الجمعية من مواصلة نشاطها .وقد لقيت بحــق الوصــول إلــى المعلومــة ،إذ ال يــزال يتعــرض لبعــض الصعوبــات

هذه الجمعية دعما داخليا وخارجيا ،حيث طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
الحكومة بوقف محاربة هذه الجمعية التي تدافع عن االقليات الجنسية ،وأكدت أنه
«إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن األقليات الجنسية ،ستتعرض
سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة».

«القانون الجديد لحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة بحاجة إلى
32
المواطن ليعمل ».منظمة مجتمع مفتوح 27 ،سبتمبر .2016
المصدر السابق
33
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بســبب تلكــؤ الحكومــة أو اإلدارات المختلفــة .كمــا أن المشــكلة تكمــن
أحيانــا فــي عــدم تمكيــن المنظمــات مــن الوقــت الكافــي إلعــداد
المبــادرات التــي تحتــاج لهــذه المعلومــات بمــا فــي ذلــك المشــاركة
فــي المشــاورات ،وعــدم تمتعهــا بصفــة كاملــة بالقــدرة علــى طلــب
معلومــات إضافيــة إذا لــزم األمــر .فهــذا ســقف لــم تبلغــه بعــد الحيــاة
الجمعياتيــة فــي تونــس .لهــذا أكــدت وقفيــة «مجتمــع مفتــوح» علــى أنــه
«وإذا مــا أرادت الحكومــة زيــادة الشــفافية والمســاءلة ،فيجــب عليهــا
وضــع آليــة واضحــة وقابلــة للتطبيــق لتنفيــذ القانــون الجديــد بمــا فــي
ذلــك وضــع عمليــة مســتقلة لمعالجــة الشــكاوى باإلضافــة إلــى فــرض
34
العقوبــات عندمــا يتــم حجــب المعلومــات بطريقــة غيــر مشــروعة».
بالنســبة لمــدى مســاهمة نتائــج المشــاورات التــي تمــت خــال الفتــرة
األخيــرة فــي تصميــم رصــد سياســات التنميــة الوطنيــة وتنفيذهــا ،تؤكــد
األطــراف التــي تــم التواصــل معهــا خــال إعــداد هــذا التقريــر علــى
أن الجهــات الحكوميــة أخــذت بعيــن االعتبــار نتائــج المشــورة واألدلــة
التــي تقدمــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي .وإذ تعتبــر المنظمــات هــذه
الخطــوة إيجابيــة إال أنهــا ال تــزال تنتظــر مــن الحكومــة تحويلهــا إلــى
سياســة معتمــدة فــي جميــع الحــاالت ،وتمــارس بطريقــة آليــة .فــي هــذا
الســياق تؤكــد منظمــة بوصلــة أنهــا وجــدت تجاوبــا واســعا مــن قبــل
الحكومــة عنــد تنفيذهــا لمشــروع «مرصــد بلديــة» الــذي يهــدف إلــى
مراقبــة البلديــات ،والتعــرف علــى مــدى التــزام القائميــن عليهــا بالوعــود
التــي عرضهــا أمــام الناخبيــن.
اإلطار القانوني
لمعرفــة مــدى مــا يتيحــه اإلطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي
مــن الحــق فــي التجمــع وممارســة ذلــك علــى أرض الواقــع ،يؤكــد
النشــطاء بــأن القانــون التونســي يعتــرف بوضــوح بالحــق فــي التجمــع
الســلمي للجمعيــات بقطــع النظــر عــن القضيــة المثــارة أو الجماعــات
المشــاركة فــي تلــك الممارســة ،شــريطة أن تتــم فــي إطــار القانــون
مــع تجنــب العنــف .وفــي كثيــر مــن األحيــان تغــض الســلطات النظــر
عندمــا تلجــأ جماعــات عديــدة إلــى ممارســة حــق التجمــع والتظاهر دون
الحصــول المســبق علــى الترخيــص القانونــي مــا دامــت هــذه الممارســة
محافظــة علــى طابعهــا الســلمي ولــم تلجــأ إلــى اشــتباك عنيــف مــع قــوى
األمــن.
كمــا أن حريــة التعبيــر بالمجمــل ليســت خاضعــة لســيطرة الحكومــة،
لكــن ذلــك ال ينفــي تدخــل الحكومــة فــي بعــض الحــاالت بحجــة تجنــب
حصــول انفــات أو فوضــى ،وهــو مــا يدفــع بالمجتمــع المدنــي إلــى
الكشــف عــن ذلــك والتنديــد بــه إعالميــا .كمــا يتــم التحقيــق غالبــا فــي
االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان
والصحافيــون ونشــطاء المنظمــات غيــر الحكوميــة ،لكــن فــي أحيــان
أخــرى ال يقــع تتبــع األطــراف التــي تقــف وراء ذلــك ،خاصــة إذا تعلــق
األمــر بتــورط جهــات أمنيــة .إذ ســبق للبرلمــان أن شــكل لجــان تحقيــق
عديــدة حــول مســائل أثارتهــا منظمــات مجتمــع مدنــي أو حــركات
اجتماعيــة ،إال أنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة ،أو تقبــر تلــك
اللجــان بحكــم مــرور الزمــن .مــن ذلــك لجنــة التحقيــق التــي تشــكلت
للتثبــت مــن األطــراف التــي تقــف وراء تســفير الشــباب التونســيين نحــو
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بــؤر التوتــر .وإذ يقــر النشــطاء بــأن الرقابــة التــي تمارســها األجهــزة
الحكوميــة أمــر مشــروع فــي حــاالت كثيــرة خاصــة فــي الحــرب الدائرة
ضــد اإلرهــاب ،إال أنهــا فــي عديــد الحــاالت تكــون الممارســات غيــر
قانونيــة أو حولهــا عالمــات اســتفهام .وتبقــى تســاؤالت المجتمــع المدنــي
بــدون إجابــات واضحــة وقطعيــة.
مــن المعلــوم أن اإلطــار القانونــي القائــم فــي تونــس الخــاص بمنظمــات
المجتمــع المدنــي يعطــي الحــق فــي تأســيس الجمعيــات وتســجيلها
وتشــغيلها .وأن هــذا التســجيل طوعــي ،لكنــه يبقــى عمليــة صعبــة مــن
وجهــة نظــر عديــد النشــطاء ،خاصــة بالنســبة للجمعيــات التــي تنشــا
مــن أجــل المناصــرة .فالقانــون وكذلــك الممارســة قــد يعيقــان نشــاط
هــذا النــوع مــن الجمعيــات ،خالفــا للمنظمــات التنمويــة والخدميــة التــي
تعمــل دون تمويــل أجنبــي.
العالقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة
تثيــر مســألة التمويــل األجنبــي جــدال واســعا فــي تونــس منــذ أن
أصبــح المجتمــع المدنــي قــوة مثيــرة ومؤثــرة فــي البــاد .وإذا اســتثنينا
األطــراف الحريصــة علــى التشــكيك فــي والء الجمعيــات مــن أجــل
إضعــاف المجتمــع المدنــي وإخضاعــه ،فإنــه ال يمكــن التقليــل مــن هــذه
المشــكلة وتداعياتهــا الســلبية واإليجابيــة علــى مســتقبل قطــاع واســع مــن
الجمعيــات التونســية .لهــذا أصبــح مــن الضــروري التعــرض للســؤال
التالــي :هــل أصبحــت عالقــة المؤسســات المانحــة بمنظمــات المجتمــع
المدنــي فــي تونــس عامــا محــددا لبقائهــا أو اندثارهــا؟
رغــم أن مســألة التمويــل الخارجــي لــم تعــد مطروحــة بنفــس الطريقــة
الســابقة فــي عهــد الرئيــس بــن علــي ،إال أنهــا اكتســبت أبعــادا جديــدة
فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة .فالعــدد األكبــر مــن هــذه المنظمــات تــكاد
تعتمــد بشــكل كامــل علــى مؤسســات التمويــل الدوليــة ،وهــو مــا يجعــل
بقاءهــا واســتمرارها مرهونــا علــى حــد كبيــر علــى تلــك المســاعدات.
أمــا بالنســبة لمــدى أن تكــون الشــراكات بيــن المؤسســات المانحــة
والمنظمــات المحليــة متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة ،يؤكــد
النشــطاء علــى أن الشــراكات طويلــة األجــل مســموح بهــا إلــى حــد مــا،
لكنهــا تتعلــق بالمشــاريع التــي يحددهــا عمومــا المانحــون.
أمــا فيمــا يتعلــق بالبيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي ،وإن
كانــت تعتبــر بنــدا مطروحــا علــى جــدول أعمــال الجهــات المانحــة
والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي عالقاتهــا مــع الحكومــة ام ال ،فــإن
المســألة لــم تعــد واردة فــي هــذه المرحلــة نظــرا التســاع رقعــة الحركــة
وارتفــاع ســقف الحريــة .لهــذا يشــير النشــطاء إلــى أن الحــوارات مــع
الحكومــة قــد تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة مــن حيــن آلخــر رغبــة منها
فــي االســتجابة لضغــط المجتمــع المدنــي الــذي يرغــب فــي اســتمرار
بتأميــن الفضــاء المالئــم ألهدافــه وبرامجــه.
بالنســبة لمســألة التمويــل ،وإلــى أي حــد تعــزز الجهــات المانحــة
االنخــراط المســتدام لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف قضايــا
التنميــة ،يعتقــد النشــطاء أن آليــات تمويــل الجهــات المانحــة هــي جــزء
مــن سياســة شــاملة تعتمدهــا هــذه المؤسســات وأيضــا الجهــات الحكومية
التــي تقــف ورائهــا مــن أجــل دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وأن
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متعــددة قطاعيــا ووطنيــا .وتنطلــق هــذه اآلليــات مــن مصلحــة المجتمــع
المدنــي المحلــي لتعزيــز فعالياتهــا .كمــت تعــددت هــذه المنصــات بحكــم
تعــدد المجــاالت والمواضيــع المطروحــة .كمــا تســتند عديــد الجمعيــات
علــى منصــات إقليميــة ودوليــة للدفــاع عــن مطالبهــا علــى الصعيــد
الوطنــي .ويتجلــى ذلــك فــي اســتراتيجيات الجمعيــات النســوية .36

هــذه السياســة منظمــة وشــفافة وتشــمل أيضــا آليــات لدعــم المبــادرات
والشــراكات التــي تحددهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي.
بمعنــى آخــر ،تضــع مؤسســات التمويــل أجندتهــا الســنوية ،وتقــوم
المنظمــات المحليــة باإلطــاع عليهــا لكــي تكيــف برامجهــا وفــق
اهتماماتهــا التــي يحددهــا قانونهــا األساســي .وإن كانــت توجــد منظمــات
مســتعدة للتكيــف مــع مطالــب مؤسســات التمويــل حتــى لــو تعارضــت
المجتمع المدني والمقاربة الحقوقية
مــع أهدافهــا وطبيعــة عملهــا.
عنــد البحــث عــن مــدى اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدني علــى المقاربة
الحقوقيــة ومبــادئ حقــوق االنســان ،يؤكــد النشــطاء أن لــدى منظمــات
التنسيق والتشبيك
المجتمــع المدنــي التونســية سياســات وبرامــج تسترشــد بالمعاييــر
يعتبــر التشــبيك مــن بيــن اآلليــات الحيويــة التــي يلجــأ إليهــا المجتمــع والمبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان .وهنــاك جهــود كبيــرة يقــوم بهــا
المدنــي لتقويــة ذاتــه وتحقيــق أهدافــه .إذ فــي ظــل التحــوالت التــي البعــض لتأكيــد ذلــك داخــل هــذه المنظمــات وفــي نشــاطاتها المجتمعيــة.
تمــت اإلشــارة إليهــا شــهد التشــبيك بيــن بعــض المنظمــات غيــر أمــا بالنســبة لمــدى التــزام المنظمــات المحليــة بآليــات مســاءلة تقودهــا
الحكوميــة أو حتــى أحزابــا سياســية تطــورا ملحوظــا نحــو دعــم بنفســها وتفرضهــا علــى منتســبيها لتعزيــز الشــفافية ،فــإن آليــات مســاءلة
جهودهــا وتوحيــد مبادراتهــا .واألمثلــة علــى ذلــك متعــددة حيــث منظمــات المجتمــع المدنــي ال تــزال قيــد المناقشــة مــن خــال منصــة
بــادرت عديــد المنظمــات الوطنيــة بتشــكيل مــا أطلــق عليــه بـــ تمثيليــة تحافــظ علــى المســاءلة والشــفافية بحدهــا األدنــى مــن خــال
«التنســيقية المدنيــة لدعــم ومســاندة مختلــف الحــركات االجتماعيــة جهودهــا الخاصــة ومــن خــال الروابــط مــع شــبكات منظمــات المجتمــع
بتونــس» بتاريــخ  21مــاي  ،201635وهــي جمعيــات مختلفــة المدنــي العالميــة ومدونــات وآليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة
فــي أهدافهــا ووســائلها ،لكــن وجــدت نفســها مدفوعــة نحــو دعــم وذلــك حســب مــا تنــص عليــه القوانيــن المحليــة.
الحــركات االجتماعيــة والتنســيق معهــا فــي أكثــر مــن محــور وقضيــة.
ونظــرا ألهميــة العمــل البرلمانــي ،وقبــل أن تنتهــي دورة مجلــس النواب
عملــت هــذه التنســيقية علــى مــد جســور التواصــل المســتمر مــع لســنة  ،2019قــرر «االئتــاف المدنــي للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات
الحــركات االجتماعيــة المحليــة داخــل محافظــات البــاد التونســية ،الفرديــة» ،وهــو تحالــف بيــن عديــد المنظمــات بتصعيــد تحركاتــه ،مــن
وقامــت بالتعريــف بهــا وتعزيــز حضورهــا ومســاعدتها علــى بلــورة أجــل «الضغــط علــى الســلطة التشــريعية حتــى تســتكمل المحطــات
مقترحــات وبرامــج بديلــة ،وهــو مــا مكنهــا مــن توســيع قاعدتهــا الالزمــة إلنهــاء مرحلة االنتقــال الديمقراطــي».37
االجتماعيــة ،وجعهــا تتغلــب علــى المســافات التــي كانــت عامــا
مســاعدا للســلطة وأجهزتهــا األمنيــة علــى عــزل االحتجاجــات داخــل علــى صعيــد آخــر تعهدت الحكومــة التونســية باالنضمــام رســميا إلــى
المحافظــات ،والعمــل علــى كتــم أصواتهــا قبــل أن تتحــول إلــى حــراك مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية .وتــم ذلــك بفضــل
جــارف علــى الصعيــد الوطنــي .كمــا ســعت التنســيقية الــى «تجميــع الضغــوط التــي مارســها المجتمــع المدنــي وذلــك علــى إثــر الحــركات
القــوى الميدانيــة وتوحيــد جهودهــا فــي الفضــاء العمومــي ومناصرتهــا االجتماعيــة االحتجاجيــة التــي طالبــت بالكشــف عــن الثــروات الطبيعيــة
اعالميــا ومعنويــا فضــا عــن مطالبــة الحكومــة بالحــوار الجــدي معهــا التــي تملكهــا تونــس ،والتــي ال يــزال تحــول حــول المعطيــات الرســمية
38
وتقديــم الحلــول الفعليــة لمطالبهــا».
الكثيــر مــن الشــكوك واألســئلة.
فــي هــذا الســياق انعقــد مؤتمــر خــال ســنة  2019بمدينــة المنســتير
جمــع حوالــي خمســين ممثــل عــن هــذه الحــركات االجتماعيــة ،وناقشــوا
الوســائل والصيــغ الكفيلــة بتطويــر أشــكال التنســيق بيــن مكوناتهــا .وهو
شــكل راق الهــدف منــه محاولــة مأسســة الحــركات االجتماعيــة وحمايــة
ديمومتهــا ،وتمكينهــا مــن تبــادل الخبــرات بيــن مكوناتهــا ،واالرتقــاء
بمســتويات التضامــن بينهــا وبيــن حلفائهــا محليــا ووطنيــا.
يؤكــد النشــطاء الذيــن تــم االتصــال بهــم أنــه ال يوجــد منصــة واحــدة
ممثلــة وشــاملة لمختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي ،ومنبثقــة عنهــا،
لكــن مــا هــو متوفــر في الحالــة التونســية وجود مبــادرات وآليات تنســيق
ضمت هذه التنسيقية المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية،
35
والجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول
التنمية ،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان وجمعية القضاة التونسيين،
واللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق االنسان في تونس ،وجمعية يقظة ،وجمعية
بيتي ،وحملة «مانيش مسامح « ،وجمعية «تالة متضامنة» ،والتنسيقية الوطنية
المستقلة للعدالة االنتقالية ،وجمعية نوماد الرديف.

مثال على ذلك «المنصة اإلقليمية من أجل النوع االجتماعي» ،وهو
36
مشروع إقليمي يجري بالشراكة مع شبكة «المبادرة النسوية االورو -متوسطية والتي
تضم مكونات من المجتمع المدني النسوي من بلدان ضفتي المتوسط من بينها جمعية
النساء التونسيات للبحث حول التنمية / .المنصة اإلقليمية للنوع االجتماعي28 – 27
ماي 2016
أكدت عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
37
اإلنسان ،نجاة الزموري ،لـ «العربي الجديد» أن الهدف من وراء هذا التنسيق
بين المنظمات المكونة له «اقتراح خارطة طريق على مجلس نواب الشعب ،تضع
األولويات التشريعية في مجال الحقوق والحريات الفردية ،وتطالبه بالتسريع في
النظر فيها» .وأكدت الزموري أن الرابطة ستسعى للتنسيق مع «االتحاد العام
التونسي للشغل» وعمادة المحامين و»اتحاد األعراف» ،إضافة إلى الجمعيات
الناشطة في الحقل الحقوقي ،من أجل تجميع الجهود والضغط إللزام البرلمان
بخارطة الطريق .للمزيد أنظر/ي :الزياني ،أمينة« .خارطة طريق للمجتمع المدني
الستكمال االنتقال الديمقراطي في تونس ».صحيفة العربي الجديد 18 ،أبريل
.2019
يشير معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية الى التالي:
38
«تعكس االحتجاجات المتواصلة في المناطق المنتجة للموارد الطبيعية في تونس
الحاجة الملحّ ة لتعزيز الثقة بين مختلف األطراف الحكومية وغير الحكومية و
إصالح قطاع الصناعات االستخراجية في البالد .وفي هذا السياق عمل معهد حوكمة
18

تونس

عناصر القوة والضعف في الحركات االجتماعية
عوامل القوة
تتمتــع الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس بعوامــل قــوة أضفــت عليهــا
قــدرا بــارزا مــن الحيويــة خــال الســنوات األخيــرة .ومــن بيــن هــذه
العوامــل فــي ضــوء مــا تقــدم:
•أوال ،مــن أهــم خصائــص الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس
كونهــا حــركات شــبابية بامتيــاز .وال يعــود ذلــك فقــط إلــى العامــل
الديمغرافــي المميــز للحالــة التونســية ،ولكــن أيضــا بحكــم الخيبــة
التــي يمــر بهــا القطــاع العريــض مــن الشــباب فــي األحــزاب وفــي
النخبــة السياســية التــي يحملونهــا مســؤولية عــدم المحافظــة علــى
الثــورة .كمــا أن هــذه الحمــات الشــبابية هــي التــي «أعــادت
الثقــة إلــى الحركــة االجتماعيــة الشــعبية ،وجعلتنــا نكتشــف جيــا
جديــدا مــن الشــباب مــا زال يؤمــن بــأن هناك مســارا ثوريا يجــب
أن يســتكمل 39».وقــد بــرز ذلــك بقــوة خــال ســنة  ،2018مــن
خــال بعــض الحمــات القويــة مثــل «مانيــش مســامح» وحملــة
«فــاش نســتناو» (مــاذا ننتظــر) التــي اتســمت بالتوســع الجغرافــي
واالنفتــاح علــى فعاليــات المجتمــع المدنــي إلــى جانــب عــدد مــن
األحــزاب السياســية 40.ولــوال أجــواء االنتخابــات التــي هيمنــت
علــى ســنة  2019الســتمرت تلــك الحملــة بنضاالتهــا الشــعبية
وأجوائهــا الحماســية.
•ثانيــا ،العامــل الــذي ســاعد علــى تغذيــة الحــركات االجتماعيــة
وإعطائهــا المزيــد مــن الزخــم هــو ضعــف األحــزاب السياســية
التــي تعانــي مــن تراجــع ثقــة المواطنيــن فــي مصداقيتهــا،
وانخفــاض قدراتهــا علــى التعبئــة والتأطيــر ،وعجزهــا الواضــح
عــن حمايــة المطالــب االجتماعيــة للثــورة .فرغــم المكانــة البــارزة
التــي أعطاهــا الدســتور الجديــد لألحــزاب ،وجعــل منهــا آليــة
رئيســية مــن آليــات النظــام الديمقراطــي الــذي تبنتــه تونــس ،إال
أنهــا بعــد ثمانــي ســنوات لــم تتمكــن هــذه األحــزاب مــن بنــاء
نفســها بطريقــة إيجابيــة ،ولــم تنجــح فــي معالجــة المشــكالت
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعانــي منهــا تونــس ،وهــو مــا جعــل
الكثيــر مــن هــذه التنظيمــات الحزبيــة تفقــد قواعدهــا ومناضليهــا،
الموارد الطبيعية( )NRGIمع العديد من األطراف الفاعلة في تونس من أجل
االلمام بمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية ( )EITIوالتشجيع على
انضمام البالد للمبادرة تطبيقها» .للمزيد أنظر/ي« :المجتمع المدني يساعد تونس
على تأسيس حوار متعدد االطرف في اتجاه حوكمة الصناعات االستخراجية».
معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية Natural Resource Governance
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عالء الطالبي مدير المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
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في مقابلة مع فرانس  .24للمزيد أنظر/ي :مزياني ،عالوة« .عالء طالبي :الحمالت
الشبابية أعادت الثقة إلى الحركة االجتماعية الشعبية في تونس ».فرانس 18 ،24
يناير .2018
شملت هذه الحملة  18محافظة من أصل  .24وكان هدفها المركزي
40
إسقاط ميزانية الدولة التي اعتبرها النشطاء مجحفة وظالمة للفقراء والطبقة الوسطى.

ويتراجــع حجمهــا ووزنهــا ،وتعجــز بالخصــوص علــى اســتقطاب
الشــباب بمــا فــي ذلــك الشــباب الثائــر والغاضــب والمتضــرر
مــن السياســات التــي تــم اعتمادهــا بعــد الرابــع عشــر مــن جانفــي
 .2011وقــد جــاءت نتائــج االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية
التــي نظمــت هــذه الســنة  2019لتؤكــد هــذه الظاهــرة ،بعــد أن
تهــاوت عديــد األحــزاب التقدميــة وغــادرت بشــكل نهائــي المشــهد
البرلمانــي .حتــى األحــزاب القويــة مثــل حركــة النهضــة المصنفــة
دينيــا شــهدت تراجعــا ملحوظــا بعــد أن فقــدت  17مقعــدا.
نقاط الضعف في الحركات االجتماعية
اتســمت الحــركات االجتماعيــة فــي تونــس خــال الســنوات األخيــرة
بمــا فــي ذلــك ســنة  ،2019بجوانــب عــدة مثيــرة لالنتبــاه .مــن هــذه
الخصائــص:
•حــركات ظرفيــة :تظهــر الحــركات االجتماعيــة بشــكل فجائــي،
أحيانــا بــدون مقدمــات ،ثــم تكبــر بســرعة ،وتؤثــر إعالميــا
واجتماعيــا حيــث يصبــح لهــا صــوت ومكانــة لــدى الــرأي العــام،
وهــو مــا يدفــع بالســلطة والمؤسســات السياســية إلــى االهتمــام بهــا،
ومحاولــة احتوائهــا بطــرق متعــددة .لكــن بعــد فتــرة تتراجــع هــذه
الحــركات وتضمــر ،ثــم تختفــي فــي لحظــة مــا لتعــاود الظهــور مــن
جديــد تحــت أســماء وشــعارات مختلفــة .فالحــركات االجتماعيــة
التونســية تفتقــر للقــدرة علــى ضمــان االســتمرارية والديمومــة.
فهــي أقــرب إلــى الظاهــرة الوقتيــة التــي ترتبــط بإشــكالية مــا،
لكنهــا فــي عديــد المناســبات تنخفــض وتيرتهــا وتتأثــر بالســياق
والظــروف.
• حــركات غيــر مهيكلــة :كثيــر مــن الحــركات االجتماعيــة تولــد
بشــكل عفــوي .ويتحــرك أعضاؤهــا وأنصارهــا بطريقــة جماعيــة
تفتقــر إلــى الحــد األدنــى مــن الهيكلــة .تحــاول العديــد منهــا
فــي بدايــة ظهورهــا اعتمــاد آليــة بســيطة وغيــر معقــدة لتوحيــد
صفوفهــا وتصريــف شــؤونها ،لكــن ســرعان مــا يتفــكك هــذا
الشــكل التنظيمــي البســيط ويفقــد القــدرة علــى التوحيــد والحمايــة.
ولعــل هــذه الحالــة مالزمــة لمفهــوم الحركــة االجتماعيــة ســواء
فــي تونــس أو فــي غيرهــا مــن الــدول .فنشــطاؤها يحرصــون علــى
المرونــة فــي الحركــة وتجنــب التعقيــد التنظيمــي ،وهــم يدركــون
منــذ البدايــة أنهــم يتولــون مهمــة مؤقتــة ،فيبتعــدون عــن كل مــا
هــو بيروقراطــي وتراتبــي يفــرض عليهــم االلتــزام العضــوي
والحديــدي كمــا الشــأن فــي األحــزاب أو بعــض المنظمــات غيــر
الحكوميــة.
•النــزوع نحــو السياســة الحزبيــة :تعــددت المبــادرات التــي قامــت
بهــا بعــض األطــراف ،خاصــة خــال ســنة  .2019واتســمت هــذه
المبــادرات واألطــراف التــي كانــت تقــف وراءهــا بالحــرص علــى
الخلــط بيــن األدوار والمهــام ،حيــث يبــدأ األمــر فــي شــكل جمعيــات
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تمــارس العمــل الخيــري أو المدنــي بشــكل عــام ،ثــم تتحــول
األشــكال والممارســات والخطــاب إلــى أحــزاب وأعمــال سياســية
صريحــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى الحكــم ،مــع تعمــد عــدم
التمييــز بيــن خصوصيــات األحــزاب مــن جهــة والمجتمــع المدنــي
مــن جهــة أخــرى .ويخشــى أن ينعكــس ذلــك ســلبيا علــى المجتمــع
المدنــي وأدائــه ممــا قــد يؤثــر علــى ثقــة النــاس فــي النشــطاء وفــي
نواياهــم وأهدافهــم المدنيــة .ويعــود هــذا الخلــط إلــى أســباب متعــددة
مــن بينهــا ضعــف األحــزاب التــي تعانــي مــن أزمــة ثقــة وفقدانهــا
الحظــوة التــي تمتعــت بهــا خــال المرحلــة األولــى مــن الثــورة.
وقــد دار جــدل واســع خــال هــذه الســنة حــول مســألة التمييــز بيــن
العمــل الحزبــي والعمــل الجمعياتــي.
•ســرعة التفــكك وعــودة التشــكل :تتســم الحــركات االجتماعيــة
التونســية بقدرتهــا علــى اســتئناف نشــاطها رغــم االندثــار والتفــكك.
فهــي ســرعان مــا تعــود بقــوة واندفــاع مــن جديــد تحــت يافطــات
وأســماء وشــعارات مختلفــة .صحيــح أن الكثيــر مــن رموزهــا
تنتقــل مــن مبــادرة إلــى أخــرى ،لكنهــا تملــك فــي اآلن نفســه القــدرة
علــى التعبئــة وكســب عناصــر قياديــة جديــدة تكــون قــادرة علــى
اكتســاب الخبــرة والقيــادة والــى حــد مــا التحليــل والتنظيــر والحــد
األدنــى مــن الثقافــة السياســية واالجتماعيــة .ويعــود ذلــك إلــى
كونهــا حــركات شــبابية بامتيــاز.
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الخالصة
أصبحــت الحــركات االجتماعيــة عامــا فاعــا فــي الحركــة المدنيــة
وجــزءاً ال يتجــزأ مــن مكونــات المجتمــع المدنــي المؤثــر فــي تونــس.
وهــو مــا يؤكــده التقريــر الحالــي الــذي وإن غطــى ســنة  2019إال
أنــه وضــع هــذه الحــركات فــي ســياق زمنــي وتاريخــي أوســع حتــى
يكشــف أنهــا قديمــة وممتــدة تاريخيــا .وقــد تضاعفــت حيويــة الحــركات
االجتماعيــة بعــد الثــورة نتيجــة تصــدع المنظومــة القديمــة وعــدم اكتمال
بنــاء المنظومــة الجديــدة والبديلــة .فالهشاشــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
هــي الســمة البــارزة لمرحلــة مــا بعــد الثــورة .وهــذه الهشاشــة هــي
التــي تدفــع نحــو القــول بأنــه بنــاء علــى المؤشــرات العديــدة التــي تمــت
اإلشــارة إليهــا فــي هــذا التقريــر فــإن الحــركات االجتماعيــة مرشــحة
لكــي تســتمر بأشــكال وأحجــام متعــددة خــال الســنة المواليــة .2020
وســتبقى مصاحبــة لمرحلــة االنتقــال الديمقراطــي المتواصلــة في تونس،
وهــي مرحلــة تتســم بالصعوبــة والهشاشــة.
بمــا أن األولويــة التــي فرضــت نفســها علــى البــاد هــي اقتصاديــة
واجتماعيــة باألســاس ،فــإن معظــم االحتجاجــات التي حدثت أو ســتحدث
خــال المرحلــة القادمــة علــى األرجــح ســتكون لصيقــة جــدا بالمســألة
االجتماعيــة التــي بدورهــا ســتؤثر بوضــوح علــى الجوانــب السياســية
التــي لــم تســتكمل إلــى حــد إعــداد هــذا التقريــر ،والتــي ســتفرض نفســها
علــى األحــزاب والمؤسســات.
كمــا أن الحركــة النقابيــة النشــيطة فــي تونــس ســتكون الطــرف المســاعد
للحركــة االجتماعيــة رغــم المســافة التــي تفصــل بينهمــا ،إلــى جانــب
اختــاف األطــراف المســتفيدة والقــوى الفاعلــة .فاالتحــاد العــام التونســي
للشــغل يبقــى الفاعــل الرئيســي فــي الشــأن االجتماعــي وحتــى السياســي،
وال يمكــن منهجيــا الفصــل بيــن المجتمــع المدنــي واالتحــاد .لكــن االتحاد
مدعــو إلــى مراجعــة جوانــب عديــدة ذات طابــع تنظيمــي ،وأخالقــي،
إلــى جانــب المنهجيــة تناولــه للمســألة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي
ســياق االنتقــال السياســي الضخــم الــذي تمــر بــه البــاد .ويبقــى أن
الحــركات االجتماعيــة التونســية تفتقــر آلليــات التنســيق بيــن مكوناتهــا،
كمــا تبقــى فــي حاجــة إلــى مشــروع يوحــد بيــن حلقاتهــا ،ويمكنهــا مــن
االســتمرارية والبقــاء ،ويجعــل منهــا رافــدا قويــا للديمقراطيــة التونســية
الناشــئة.
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