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تقد يم عبد الباسط بن حسن

ينــدرج كتــاب «الحــركات االجتامعيــة الجديــدة أعــاق مجتمعاتنــا وجعــل النضــال مــن أجــل حقــوق
وتحــوالت القيــادات يف مجــاالت حقــوق االنســان» االنســان هدفــا مشــركا ورســالة مــن أجــل العيــش
يف إطــار مــروع متكامــل حــول القيــادات الجديــدة معــا.
يف مجــال حقــوق االنســان .ويجمــع هــذا املــروع
بــن بحــوث ميدانيــة تســعى إىل فهــم الحــركات تقــول املقدمــة العامــة أن البحــث ميثــل « أحــد
االجتامعيــة وأدوارهــا وعالقتهــا بحقــوق االنســان املكونــات األساســية لهــذا املــروع الــذي مل يكتــف
ودورات لدعــم قــدرات هــذه القيــادات املجتمعيــة بالجانــب التشــخييص مــن خــال تحديــد االحتياجــات
ونــدوات تفكــر يف قضايــا حقــوق االنســان والتحوالت ثــم التكوينــي املبــارش وغــر املبــارش مــن خــال
الــدورات والــورش التكوينيــة العديــدة التــي اســتفاد
االجتامعيــة الراهنــة.
منهــا القــادة ثــم امليــداين مــن خــال الزيــارات
ولقــد دأب املعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان .منــذ امليدانيــة التــي نظمهــا فريــق الخــراء لدعــم
انشــائه عــى البحــث يف طــرق ومناهــج نــر ثقافــة الحــركات االجتامعيــة واســنادها ،بــل أراد أن يوفّــر
حقــوق اإلنســان لــدى مختلــف الفئــات االجتامعيــة مــا ّدة أكادمييــة تعالــج املفاهيــم وتوضّ ــح املقاربــات
وجعلهــا أساســا لطــرح أســئلة الواقــع وبنــاء رؤيــا وتستكشــف املــآالت املمكنــة وغــر املمكنــة مبــا قــد
ملجتمعــات تســودها قيــم املســاواة والعدالــة .ولعــل يفيــد مــا ســيأيت مــن مشــاريع الحقــة ومــا ســيفتح
الــدورات التدريبيــة التــي نظمهــا املعهــد منــذ أكــر مــن حــوارات يف األوســاط األكادمييــة واملدن ّيــة
مــن ثالثــة عقــود قــد ســاهمت يف تخريــج عــدد كبــر والسياس ـيّة وغريهــا ومــا ســيطرح مــن أســئلة حــول
مــن ناشــطات ونشــطاء حقــوق االنســان يف مختلــف هــذه الحــركات االجتامعيــة» .
مجــاالت الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
إنــه بحــث يطــرح أســئلة مرحلــة هامــة مــن مراحــل
واالجتامعيــة والثقافيــة.
عمليــة االنتقــال الدميقراطــي يف تونــس ويؤســس
إننــا اليــوم نواصــل هــذا اإلرث الحقوقــي يف زمــن لتصــور ممكــن ملــا ميكــن أن تكــون عليــه الحــركات
تتزايــد فيــه التحديــات واملخاطــر مــن حــروب االجتامعيــة حــن تســتلهم مبــادئ منظومــة حقــوق
ونزاعــات وعنــف وتطــرف وإقصــاء وتفقــر وتزايــد االنســان ومنهجيــات عملهــا فتنصــت إىل رغبــات
عظيــم لفجــوات املعرفــة والتكنولوجيــا فربامــج مثــل التحــرر العميقــة وتبنــي مســارات الكرامــة.
القيــادات الجديــدة والتدريــب عــن بعــد واســتعامل
عبد الباسط بن حسن
وســائل التواصــل مثــل االذاعــة والتلفــزة يف نــر
رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان
ثقافــة حقــوق االنســان هــي مداخــل للذهــاب إىل
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مقدمة عامة
لــن تع ـ ّددت الدراســات حــول الحــركات االجتامعيــة
التــي عرفتهــا تونــس يف الســنوات األخــرة حتــى
غــزت حقــوال بحثيــة وأكادمييــة كثــرة ،فــإ ّن مــر ّد
ذلــك باألســاس مــا مت ّيــزت بــه هــذه الحــركات مــن
فاعليــة ونجاعــة ســاهمتا بشــكل كبــر يف تأثيــث
املشــهد االجتامعــي والســيايس العــام بالبــاد .هــذا
مــا أكدتــه دراســات علميــة وأكادمييــة كثــرة ود ّعمتــه
إحصائيــات وتقاريــر عديــدة ،خصوصــا مــا أنجــز منهــا
يف إطــار برامــج ومشــاريع منظــات املجتمــع املــدين
عــى غـرار مــا صــدر عــن املنتــدى التونــي للحقــوق وبالعــودة إىل التعريــف السوســيولوجي للحــركات
االجتامعيــة نجــد أ ّن هــذا املفهــوم الــذي ولــد يف
االقتصاديــة واالجتامعيــة منــذ ســنة .2011
أحضــان املجتمعــات األوروبيــة خــال ف ـرات ســابقة
مــن هنــا جــاء االهتــام بالحــركات االجتامعيــة مــن تاريخهــا قــد تط ـ ّور عــر الزمــن ليشــهد تراجعــا
وبشــكل أكــر دقــة بقيــادات هــذه الحــركات التــي متواصــا ملــا كان يحتويــه يف البدايــة مــن أبعــاد
اســتطاعت أن تفــرض نفســها داخــل فضــاء عــام رصاعيــة وطبقيــة عموديــة مقابــل تزايــد أبعــاده
شــديد االنتقائيــة ،فطرحــت بدائــل حقيقيــة لفئــات االجتامعيــة األفقيــة املحليــة والفئويــة  ،وهــو تط ـ ّور
واســعة مــن التونســيات والتونســيني م ّمــن وجــدوا ال ميكــن إدراك مختلــف أبعــاده إالّ عندمــا ننتبــه إىل
أنفســهم خــارج دوائــر الفعــل املؤســي املــدين أو مــا صــار يخــرق املجــال العــام مــن اختالفــات أفقيــة
الســيايس فعــادوا إلبــه مــن بــاب الحمــات الشــعبية يرتبــط بعضهــا مبــا هــو إثنــي أو عرقــي أو جهــوي أو
واالحتجاجــات االجتامعيــة التلقائيــة واملنظمــة محـ ّـي ويحيــل بعضهــا اآلخــر إىل مــا هــو جنــدري أو
عــى حــ ّد الســواء وحمــات الهاشــتاغ واملســرات جنــي أو جيــي أو فئــوي ،وهــي اختالفــات تطــرح يف
واالعتصامــات وســائر أنــواع الفعــل الجامعــي كل األحــوال قضيــة العدالــة كقضيــة إنســانية عامــة .
الــذي غــزا املشــهد الســيايس واالجتامعــي العــام فالواضــح أ ّن الحــركات االجتامعيــة قــد تخلّــت عــن
منــذ ســنوات .فالواضــح مــن خــال تتــايل موجــات
االحتجــاج االجتامعــي وتنــوع أشــكاله أن عديــد
2.Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux.
1

2

3

Paris. La Découverte. 2000

 .1دأب املرصــد التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
منــذ تأسيســه عــى إصــدار تقاريــر دوريــة حــول االحتجاجــات
االجتامعيــة وهــي تقاريــر ميكــن تحميلهــا مبــارشة مــن موقــع
املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة.
12

3. Nancy Fraser, Qu'est-ce que la justice
sociale ? Reconnaissance et redistribution, La
Découverte, séries : « La Découverte/Poche », 2011

تنــدرج هــذه الدراســة إذا ضمــن هــذا الســياق
االجتامعــي العــام الــذي صــارت الحــركات االجتامعيــة
أحــد أه ـ ّم مكوناتــه ال فقــط يف تونــس بــل وكذلــك
يف بلــدان عربيــة كثــرة مت ـ ّر منــذ ســنوات بتغ ـرات
جذريــة ال ت ُختــزل فقــط يف أبعادهــا السياســية
مثلــا هــو الحــال يف البلــدان التــي شــهدت تحــوالت
سياســية كــرى مثــل مــر وليبيــا واليمــن وســوريا
والجزائــر بــل تشــمل كذلــك بقيــة البلــدان العربيــة
التــي أُعلــن يف معظمهــا عــن انطــاق مســارات
تغيرييــة وإصالحــات سياســية وثقافيــة كــرى مبــا
قــد يــريض طمــوح فئــات اجتامعيــة واســعة متطلعــة
للتغيــر ورافعــة لشــعارات غــر متصالحــة يف الغالــب
مــع املنظومــات القامئــة.
وبالعــودة إىل الســياق التونــي ميكــن القــول إ ّن
يفــر هــذا االهتــام بالحــركات
بعــض مــا قــد ّ
االجتامعيــة ،باإلضافــة إىل مــا ســبق ،مــا الح يف
خضــ ّم رحلــة التغيــر التــي انطلقــت منــذ أواخــر

ميثّــل هــذا الكتــاب جــزءا أساســيا مــن مــروع
للمعهــد العــريب لحقــوق االنســان يحمــل عنــوان
«دراســة حــول تحــوالت القيــادات يف مجــال حقــوق
اإلنســان مــن خــال املبــادرات الفرديــة ،املبــادرات
املنظمــة والحــركات االجتامعيــة» وهــو مــروع
مبــن يف وثائقــه
يهــدف باألســاس وفــق مــا هــو ّ
املرجعيــة إىل «تجربــة منــوذج لبنــاء قــدرات الحــركات
االجتامعيــة وقــادة املجتمــع الشــبايب وكذلــك شــبكات
وتجمعــات الناشــطني االجتامعيــن يف تونــس ،وذلــك
بالتفاعــل مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن الرشكاء
الحكوميــن وغــر الحكوميــن واملجتمــع املــدين
والقطــاع الخــاص ،واألكادمييــن والجهــات الفاعلــة
يف وســائل اإلعــام ،لتطويــر واســتخدام آليــات
ملراقبــة اإلصالحــات السياســية والتعليميــة والتغـرات
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الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

الحــركات االجتامعيــة بتونــس قــد بلغــت مرحلــة
جــ ّد متقدمــة مــن النضــج والفاعليــة حتــى غــدت
مك ّونــا أساســيا مــن مكونــات اللعبــة السياســية وقـ ّوة
تعديليــة تراقــب أداء الدولــة واملؤسســات وتحرجهــا
عــر مــا اكتســبته عــى مــدى ســنوات مــن خ ـرات
ميدانيــة وقــدرات تنظيميــة وإمكانيــات فعــل هائلــة
تجــاوزت بواســطتها قــدرات األحــزاب السياســية
واملؤسســات واملنظــات املدنيــة.

هويتهــا الطبقيــة التــي تقــوم عــى متثــل عمــودي
للمجتمــع لصالــح هويّــة أكــر ارتباطــا مبــا هــو
خصــويص وأكــر اهتاممــا باإلنســان يف أبعــاده الفردية
وبإمكانيــات املقاومــة التــي ميتلكهــا يف مواجهــة
ســطوة األنظمــة السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة
واأليديولوجيــة القامئــة ،ولذلــك نجــد أ ّن املضمــون
الحقوقــي للحــركات االجتامعيــة بــات أمــرا واضحــا
ال فقــط يف مــا يتعلــق مبــا يرتبــط مــن املطالــب
املرفوعــة مببــادئ الحريــة والكرامــة واملســاواة بــل
وكذلــك مــا يحيــل منهــا إىل قضايــا إنســانية أساســية
كالعدالــة االجتامعيــة ومقاومــة التمييــز والعنــف.

ســنة  2010مــن مخاطــر االرتــداد والرتاجــع
عــن مكاســب حقوقيــة كبــرة حققهــا أجيــال
مــن التونســيني والتونســيات عــى مــدى عقــود،
مكاســب ومنج ـزات مل تبــد الحكومــات املتعاقبــة وال
السياســات العموميــة املعتمــدة منــذ ســنوات مــا
يكفــي مــن اإلرادة لاللتــزام بهــا وتعزيزهــا ،بــل إ ّن
تواصــل انتهــاج سياســة تجريــم الحــركات االجتامعيــة
وتضييــق عملهــا واعتــاد الحلــول األمنيــة لقمــع
االحتجاجــات واســتمرار متلّــص الدولــة ومؤسســاتها
مــن واجباتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة القامئــة عــى
الحيــف واملنتجــة للتفــاوت كلهــا مــؤرشات تجعــل
مــن تدعيــم الحــركات االجتامعيــة ومرافقتهــا وتعزيــز
قــدرات قياداتهــا مســائل أساســية لضــان صمودهــا
وتواصلهــا مــن ناحيــة وإضفــاء املزيــد مــن النجاعــة
والقــدرة عــى التغيــر مــن ناحيــة أخــرى.

االجتامعيــة التــي تضمــن الكرامــة واملســاواة
واإلنصــاف للجميــع دون متييــز».

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 )1وصول ذوي اإلعاقة إىل األماكن العامة،
 )2الوصول إىل الحق يف املاء وكذلك إدارة املياه،
 )3الحــد مــن الوصمــة االجتامعيــة والثقافيــة
والوصــول إىل الحقــوق الجنســية،
 )4الوصــول إىل الحاميــة االجتامعيــة يف مجــال
الشــغل مــع الرتكيــز عــى النســاء العامــات يف القطاع
الفالحــي.

وهكــذا ،ارتأينــا تخصيــص الفصــل األول مــن العمــل
ملعالجــة مفاهيمــه الرئيســية فحاولنــا يف البدايــة
اإلحاطــة مبفهــوم حقــوق االنســان منطلقــن مــن
املنظومــة ومكوناتهــا ،فمبادئهــا الرئيســية وأهــم
نصوصهــا املؤسســة ثــم ب ّينــا موقــع تونــس مــن هــذه
املنظومــة وخاصــة وفــق مــا أقـ ّره دســتور  .2014ثـ ّم
تناولنــا بعــد ذلــك مفهــوم الحركة االجتامعيــة مميّزين
بــن مح ّدداتهــا الكالســيكية وتحوالتهــا الحديثــة
وخصوصــا يف مســتوى انفتاحهــا عــى الحمــات غــر
املنظمــة واملبــادرات الجامعيــة التلقائيــة .وعالجنــا
أخـرا مفهــوم القيــادة مركزيــن باألســاس عــى أمنــاط
القيــادة وخصوصيتهــا يف إطــار الحــركات االجتامعيــة.

أمــا الفصــل الثــاين فقــد خصصنــاه لتقديــم املقاربــة
القانونيــة للحــركات االجتامعيــة مميّزيــن يف ذلــك بني
مــا أق ّرتــه املنظومــة القانونيــة الدوليــة مــن حقــوق
مــن قبيــل الحــق يف التظاهــر الســلمي ويف التفكــر
والتعبــر وحريــة الضمــر ويف املشــاركة يف الحيــاة
السياســية ويف تكويــن األحــزاب واملنظــات مــن
ناحيــة ،وكيفيــة إق ـرار املنظومــة القانونيــة التونســية
أمــا يف مرحلتــه الثالثــة فــإ ّن املــروع قــام باألســاس للحــركات االجتامعيــة وأهــم ضوابطهــا ،منتهــن
عــى التد ّخــل يف مجــال دعــم قــدرات القــادة وتعزيــز إىل عــدم دســتورية قمــع االحتجاجــات االجتامعيــة
معارفهــم النظريــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعارضهــا مــع املبــادئ الحقوقيــة.
والفعــل الجامعــي عمومــا وتقويــة خرباتهــم امليدانيــة
لقــد ق ّدمنــا خــال الفصــل الثالــث مــن العمــل
وكفاءاتهــم التغيرييــة الفرديّــة والجامع ّيــة.
ميثــل العمــل إذا أحــد املكونــات األساســية لهــذا خارطــة ألهــم الحــركات االجتامعيــة التــي عرفتهــا
املــروع الــذي مل يكتــف بالجانــب التشــخييص مــن تونــس خــال الخمــس ســنوات األخــرة حيــث حاولنــا
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تأســس املعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان
ســنة  1989وهــو منظمــة إقليميــة
مســتقلة تعمــل عــى نــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان وعــى تعزيــز هــذه الحقــوق
عــى أســاس املســاواة والكرامــة اإلنســانية
يف املنطقــة العربيــة .تأســس املعهــد
مببــادرة مــن املنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان ،واتحــاد املحامــن العــرب،
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان ،وبالتنســيق مــع مركــز األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان وبدعــم منــه،
وهــو يعــرف اليــوم مبكتــب املفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان()OHCHR
 .وبعــد ســنوات قليلــة مــن تأسيســه،
تــم منــح املعهــد يف عــام  1992جائــزة
اليونســكو الدوليــة لــدوره يف تعليــم
حقــوق اإلنســان.

4

لقــد أفــى العمــل يف قســمه األخــر إىل خامتــة عامــة
ق ّدمنــا خاللهــا عرضــا مكثّفــا ألهــم النتائــج التــي توصلنــا
إليهــا يف مــا يخــص الحــركات االجتامعيــة والقيــادات التــي
تتزعمهــا ،كــا ق ّدمنــا بعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها
أن تضمــن اســتدامة هــذه الديناميكيــة االجتامعيــة التــي
ال نــرى عنهــا بديــا يف الســنوات القادمــة لتكــون قــ ّوة
اقــراح ومســاءلة ولتكــون فضــاء اجتامع ّيــا أفقيــا وغــر
شــكيل يحتضــن مــا قــد يظهــر مــن مبــادرات فرديــة أو
جامعيــة يف ســبيل الدفــاع عــن قضايــا الحريــة واملســاواة
والعدالــة االجتامعيــة.

ويهــدف املعهــد إىل رفــع الوعــي بالحقوق
املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة كــا هــو معلــن
يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
( )UDHRواالتفاقيــات الدوليــة ذات
الصلــة .كــا ينظــم املعهــد العديــدة مــن
األنشــطة التثقيفيــة يف مجــال حقــوق
اإلنســان التــي تهــدف إىل بنــاء ودعــم
قــدرات النشــطاء واملدافعــن عــى
حقــوق اإلنســان واملنظــات الحقوقيــة
والجامعــات والجهــات الفاعلــة يف املنطقــة
لكونهــا العبــا أساســيا يف تعزيــز حقــوق
اإلنســان وحاميتهــا بشــكل عــام.

هــذا ،وقــد اختتــم العمــل مبلحــق خصصنــاه لتقديــم ســر
مقتضبــة لبعــض القيــادات الواعــدة يف مجــال الحــركات
االجتامعيــة ممــن عرفتهــم الســاحات واملنابــر والفضــاءات
العامــة يف الســنوات األخــرة باعتبارهــم نشــطاء يف عديــد
الحــركات وقياديــن يف املجــاالت األربعــة التــي شــملها
املــروع.
 .4نســتعمل هــذه التســمية املرادفــة للفــظ الفرنــي «»système
وتعنــي يف العربيــة املنظومــة أو النظــام أو النســق.
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ويقــوم النمــوذج الــذي وقــع تجريبــه يف إطــار هــذا
املــروع عــى عـ ّدة أســس مرتابطــة ومتكاملــة حيــث
متثلــت الخطــوة األوىل يف إجــراء دراســة ميدانيــة
مت ّك ّنــا مــن خاللهــا مــن رســم خريطــة للحــركات
االجتامعيــة مركّزيــن باألســاس عــى مــا ظهــر منهــا
بعــد ســنة  2014باعتبارهــا ســنة فارقــة بــن
املرحلــة التأسيســية ( )2014-2011والتــي مت ّيــزت
خصوصــا بارتبــاك املشــهد الســيايس واالجتامعــي
عامــة وبضعــف أداء مؤسســات الدولــة ،ومرحلــة مــا
بعــد إقــرار دســتور  27جانفــي  2014وخصوصــا
بعــد االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة التــي أجريــت
يف نفــس الســنة .كــا قمنــا يف إطــار املرحلــة األوىل
مــن املــروع برصــد مختلــف املبــادرات الجامعيــة
والتحالفــات الشــبابية امل ُأمسســة وغــر امل ُأمسســة
والحمــات الشــعبية التلقائيــة واملنظمــة .أ ّمــا املرحلــة
خصصناهــا لتحديــد قــادة الحــركات
الثانيــة فقــد ّ
االجتامعيــة ومعرفــة احتياجاتهــم مــن حيــث
التدريــب واملعــارف والخــرات والدعــم ملتزمــن يف
ذلــك مبقاربــة حقــوق اإلنســان وذلــك يف مجــاالت
أربعــة:

خــال تحديــد االحتياجــات ثــم التكوينــي املبــارش
وغــر املبــارش مــن خــال الــدورات والــورش التكوينية
العديــدة التــي اســتفاد منهــا القــادة ثــم امليــداين
مــن خــال الزيــارات امليدانيــة التــي نظمهــا فريــق
الخــراء لدعــم الحــركات االجتامعيــة وإســنادها،
بــل أراد أن يوفّــر مــا ّدة أكادمييــة تعالــج املفاهيــم
وتوضّ ــح املقاربــات وتستكشــف املــآالت املمكنــة
وغــر املمكنــة مبــا قــد يفيــد مــا ســيأيت مــن مشــاريع
الحقــة ومــا ســيفتح مــن حــوارات يف األوســاط
األكادمييــة واملدنيــة والسياســية وغريهــا ومــا ســيطرح
مــن أســئلة حــول هــذه الحــركات االجتامعيــة.

يف مرحلــة أوىل تت ّبــع مســار تطورهــا وأهــم مجاالتهــا
وأمناطهــا التعبرييــة واالحتجاجيــة الجديــدة ثــم ق ّدمنــا
أربعــة منــاذج للحــركات االجتامعيــة الجديــدة مميّزيــن
يف إطارهــا بــن حــركات مناهضــة للخيــارات التقليديــة
للدولــة وخصوصــا يف مــا يتعلــق باملجالــن االقتصــادي
واالجتامعــي ،تعلــن بوضــوح رفضهــا تواصــل إعــادة
انتــاج نفــس املنظومــة القامئــة عــى التمييــز واالقصــاء
والالعدالــة يف توزيــع الــروة ولذلــك تق ـ ّدم نفســها عــى
أســاس أنهــا ُمقاومــة لـ«السيســتام» مثــل حركــة «مانيــش
مســامح» (لــن أتنــازل عــن حقّــي) أو «فــاش تســت ّناو»
(مــا الــذي تنتظرونــه؟) أو تنســيقية الحــركات االجتامعيــة،
وأخــرى ُمناضلــة مــن أجــل االع ـراف عــى غ ـرار حركــة
الدفــاع عــن حقــوق ذوي امليــول الجنســية غــر النمطيــة
(مجموعــات امليم-عــن اختصــارا) أو حركــة الدفــاع عــن
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وثالثــة ُمقارعــة ملنظومــة
الحيــف االقتصــادي واالجتامعــي مثــل حركــة املدافعــن
عــن الحــق يف املــاء أو عــن حقــوق النســاء العامــات يف
القطــاع الفالحــي.
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أوال :مقاربة حقوق اإلنسان
البحــث والرغبــة يف نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان،
يقــوم اهتاممنــا مبقاربــة حقــوق اإلنســان يف هــذا
القســم عــى اعتبارهــا أحــد أهــم األســس التــي يجــب
أن تُعتمــد يف فهــم وتقييــم الحــركات االجتامعيــة
تعــر يف أغلــب األحيــان عــى رفــض واقــع
التــي ّ
اجتامعــي أو ســيايس أو اقتصــادي ميــس مــن حقــوق
االنســان أو يح ـ ّد مــن حرياتــه عــى نحــو مــا ســرى
يف األقســام الالحقــة مــن العمــل.
• مرتابطــة ومك ّملــة لبعضهــا البعــض وغــر قابلــة
للتجزئــة والتــرف ألنهــا تشــكل وحــدة متكاملــة
 .1منظومة حقوق اإلنسان :مفهومها ومك ّوناتها تكــرس إنســانية االنســان يف أبعــاده الفرديــة
يقصــد مبنظومــة حقــوق اإلنســان :كل الحقــوق والجامعيــة.
والحريــات التــي يتمتــع بهــا اإلنســان ألنــه إنســان ال
غــر بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه وعرقــه وأصلــه • شــاملة أي تشــمل كل حقــوق اإلنســان مبختلــف
ومنشــئه ولغتــه ووضعــه الصحــي أو الجســدي أو أجيالهــا :املدنيــة والسياســية ،االقتصاديــة واالجتامعية
الجنــي ...فهــي منظومــة تقــوم أساســا عــى مبــدأي والثقافيــة والبيئيــة والتنمويــة والتــي تشــمل كل
املســاواة التامــة والفعل ّيــة وعــى عــدم التمييــز األشــخاص (األفــراد) وكل املجموعــات دون متييــز.
وتهــدف باألســاس عــن طريــق آليــات الحاميــة
والوقايــة إىل ضــان إنســانية اإلنســان أي كرامتــه • غــر قابلــة للرتاجــع أل ّن إقـرار حقــوق اإلنســان لــكل
شــخص ولــكل مجموعــة هــو حــق وليــس امتيــازا،
اإلنســانية الجســدية واملعنويــة.
ولــذا ال ميكــن رفــض حــق إنســاين يتمتــع بــه أي
وقــد تشــكلت منظومــة حقــوق اإلنســان بصفــة شــخص وال ميكــن ملنظومــة وطنيــة أن ترتاجــع عــن
تدريجيّــة حيــث ســاهمت فيهــا كل الشــعوب حقــوق إنســانية أقرتهــا أو اعرتفــت بهــا ســابقا.
والحضــارات عــى مـ ّر التاريــخ لتبلــغ مرحلــة متقدمــة
منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة إىل اليــوم مــن خــال • مك ّرســة ومضمونــة يف قواعــد قانونيــة محليــة مــن
تبنــي ميثــاق األمــم املتحــدة والصكــوك واآلليــات قبيــل الدســاتري والصكــوك الدوليــة مثــل االتفاقيــات
التــي عقبتــه.
حقــوق اإلنســان هــي حقــوق متأصلــة يف الطبيعــة
البرشيــة ومضمونــة لــكل النــاس مهــا كانــت
جنســيتهم ،ومقــر ســكناهم ،وجنســهم ،وأصلهــم
اإلثنــي أو القومــي ،ولونهــم ،ودينهــم ،ولغتهــم،
وجنســهم ،وهويتهــم الجنســية أو أي وضــع آخــر.
وهــي حقــوق:
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 .1إعالن طھران كام أصدره املؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان يف
طھران ،رسمیا ،يف  13آیار /مایو
html.umn.edu/humanrts/arab/b006.http://www1
1968

 .2ميكن االطالع عىل مضمون الفقرة األوىل من برنامج عمل
املؤمتر عىل الرابط التايل:
http://www.arabhumanrights.org/publications/
unconf/wchr/vienna-program93a.htm

 .3الفقرة الخامسة من نفس املرجع.
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باإلضافــة إىل اإلطــار العــام الــذي ينجــز فيــه هــذا  1.1تعريف حقوق اإلنسان

الدوليــة واإلعالنــات والتوصيــات والعــرف الــدويل ســليمة وفعالــة عــى صعيــد التنميــة االقتصاديــة
واملبــادئ الدوليــة العامــة وبقيــة مصــادر القانــون واالجتامعيــة».
الــدويل.
ففــي ســنة  :1993انعقــد املؤمتــر الثــاين لحقــوق
اإلنســان بفيينــا (النمســا) يف جــوان  1993وانتهــى
 2.1تطور حقوق اإلنسان
حقــوق اإلنســان يف تطــور مســتمر عــر العــامل منــذ باعتــاد إعــان وبرنامــج عمــل تبنــى تصــورا وتعريفــا
صــدور اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يف  10شــامال وواســعا لحقــوق اإلنســان يقــوم عــى تأكيــد:
الخاصــن:
ديســمرب  1948ثــم العهديــن الدوليــن
ّ
األول بالحقــوق املدنيــة والسياســية والثــاين بالحقــوق • عامليــة حقــوق اإلنســان التــي تنتــج عــن التــزام
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة (يف  16ديســمرب الــدول إذ «يؤكــد املؤمتــر العاملــي لحقــوق اإلنســان
 )1966وخصوصــا بعــد انعقــاد املؤمتــرات الدوليــة مــن جديــد التــزام جميــع الــدول رســميا بالوفــاء
بشــأن حقــوق اإلنســان لســنة  1968ثــم ســنة  .1993بالتزاماتهــا املتعلقــة بتعزيــز اح ـرام جميــع حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع ومراعاتهــا
ففــي ســنة  :1968انعقــد املؤمتــر الــدويل األول حــول وحاميتهــا عــى الصعيــد العاملــي وفقــا مليثــاق
حقــوق اإلنســان يف طهــران (إيــران) وأبــرز أهميــة األمــم املتحــدة والصكــوك األخــرى املتعلقــة بحقــوق
حقــوق اإلنســان ورضورة االلت ـزام بهــا والعمــل عــى اإلنســان والقانــون الــدويل .وال تقبــل الطبيعــة
العامليــة لهــذه الحقــوق والحريــات أي نقــاش.
احرتامهــا يف ترابطهــا وكونيتهــا وعــدم تجزئتهــا .
ويف هــذا اإلطــار ،يعتــر تعزيــز التعــاون الــدويل يف
وقــد أكــد هــذا املؤمتــر يف الفقــرة األوىل مــن اإلعــان مجــال حقــوق اإلنســان أساســيا لتحقيــق مقاصــد
الــذي أصــدره «أن مــن الواجبــات التــي ال مفــر منهــا األمــم املتحــدة تحقيقــا كامــا .وإن حقــوق اإلنســان
أن يفــي جميــع أعضــاء املجتمــع الــدويل بااللتزامــات والحريــات األساســية هــي حقــوق يكتســبها جميــع
التــي أخذوهــا عــى أنفســهم أمــام املــأ بالعمــل البــر بالــوالدة ،وإن حاميتهــا وتعزيزهــا هــا
والتشــجيع عــى احــرام مــا للجميــع مــن حقــوق املســؤولية األوىل امللقــاة عــى عاتــق الحكومــات».
اإلنســان والحريــات األساســية دومنــا متييــز ألي ســبب
كالعنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو • الرتابــط بــن حقــوق اإلنســان كــا أكدتــه الفقــرة
الــرأي سياســيا وغــر ســيايس».
الخامســة مــن هــذا الربنامــج« :جميــع حقــوق
اإلنســان عامليــة وغــر قابلــة للتجزئــة ومرتابطــة
كــا أقــر هــذا املؤمتــر يف الفقــرة  13مــن اإلعــان« :أنه ومتشــابكة ،ويجــب عــى املجتمــع الــدويل أن يعامــل
نظـرا لكــون حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية غــر حقــوق اإلنســان عــى نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة
قابلــة للتجزئــة ،يســتحيل التحقيــق الكامــل للحقــوق ومتكافئــة ،وعــى قــدم املســاواة ،وبنفــس القــدر مــن
املدنيــة والسياســية مــن غــر التمتــع بالحقــوق الرتكيــز» .
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة .فإنجــاز تقــدم
مســتدام يف ميــدان وضــع حقــوق اإلنســان موضــع
العمــل الفعــي مرهــون بسياســات وطنيــة ودوليــة
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«لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريات
 .5اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .اعتمــد ونــر عــى املــأ الــواردة يف هــذا اإلعــان ،دون أي متييــز ،كالتمييــز
مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  217ألــف (د -بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو
 )3املــؤرخ يف  10ديســمرب 1948
الديــن أو الــرأي الســيايس أو أي رأي آخــر ،أو األصــل
الوطنــي أو االجتامعــي أو الــروة أو امليــاد أو أي
https://www.un.org/ar/universal-declarationوضــع آخــر ،دون أيــة تفرقــة بــن الرجــال والنســاء.
human-rights/index.html
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هكــذا شــملت حقــوق اإلنســان جميــع الحريــات بالتــايل أن يكــون املســتفيد الرئيــي وأن يشــارك
األساســية وجميــع الحقــوق العامــة والخاصــة ،املدنية بنشاط يف إعامل هذه الحقوق والحريات».
والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.
كــا أدمجــت الحقــوق الفرديــة بالحقــوق الجامعيــة
املؤسسة لحقوق اإلنسان
املبادئ
.2
ّ
مثــل حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ،والحــق يف تعتمــد النصــوص الدوليــة عــى مجموعــة مــن
الدميقراطيــة والعــدل والتنميــة والبيئــة.
املبــادئ والقيــم التــي يجــب فهمهــا حتــى نــدرك
ــل مضمونهــا .وتتمحــور مجموعــة
ويف نفــس اإلعــان والربنامــج بــرزت العالقــة بــن أهميتهــا ونف ّع َ
الكرامــة اإلنســانية وعامليــة حقــوق اإلنســان املبــادئ والقيــم يف:
وترابطهــا ببعضهــا البعــض مــع األخــذ بعــن االعتبــار
أهميــة الخصوصيــات الوطنيــة واإلقليميــة ومختلــف • مبــدأ الكرامــة اإلنســانية باعتبارهــا الــرط األول
الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ،يف تعزيــز لتحقــق إنســانية اإلنســان .فاإلنســانية ،كــا يقــول
وحاميــة جميــع حقــوق اإلنســان والحريات األساســية الكاتــب الفرنــي دي فركــور(« )De Vercorsليســت
حســب مــا جــاء يف الفقــرة الخامســة مــن إعــان حالة نحياها إنها كرامة نحققها»
وبرنامــج عمــل مؤمتــر فيينــا.
• مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز باعتبــاره الــرط
«جميــع حقــوق اإلنســان عامليــة وغــر قابلــة للتجزئــة الثــاين لتحقــق إنســانية االنســان التــي يكــون فيهــا
أي متييــز
ومرتابطــة ومتشــابكة ،ويجــب عــي املجتمــع الــدويل مســاويا متامــا لبقيــة بنــي جنســه دون ّ
أن يعامــل حقــوق اإلنســان عــى نحو شــامل وبطريقة عــى أســاس الجنــس أو اللــون أو الديــن أو األصــل
منصفــة ومتكافئــة ،وعــى قــدم املســاواة ،وبنفــس أو العــرق ....إلــخ
القــدر مــن الرتكيــز .ويف حــن أنــه يجــب أن توضــع
يف االعتبــار أهميــة الخاصيــات الوطنيــة واإلقليميــة مــن املهــم أن نبـ ّـن باإلضافــة إىل مــا ســبق أن الكرامــة
ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ،اإلنســانية تســتعمل خاصــة يف املجــال اإليتيقــي ألنهــا
فــإن مــن واجــب الــدول ،بــرف النظــر عــن نظمهــا مرتبطــة بجوهــر اإلنســان وتخــص جميــع النــاس وال
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،تعزيــز وحاميــة تقبــل أي درجــة مــن التمييــز أو الهرميــة بــن البــر.
جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية» ..
ويف هــذا الســياق ،تفــرض أن يُحــرم كل إنســان دون
قيــد أو رشط مهــا كان ســنه أو جنســه أو وضعــه
و«يعتــر املؤمتــر العاملــي لحقــوق اإلنســان أن تعزيــز الصحــي واملعنــوي أو دينــه أو وضعــه االجتامعــي أو
وحاميــة حقوق اإلنســان مســألة ذات أولوية بالنســبة أصلــه العرقــي أو ميوالتــه الجنســية.
إىل املجتمــع الــدويل ،وأن املؤمتــر يتيــح فرصــة فريــدة
إلجـراء تحليــل شــامل لنظــام حقــوق اإلنســان الــدويل  1.2مــا هــي العالقــة بــن حقــوق اإلنســان
وآلليــة حاميــة حقــوق اإلنســان ،بغيــة زيــادة مراعــاة والكرامــة اإلنســانية؟
تلــك الحقــوق عــى وجــه أكمــل وبالتــايل تعزيزهــا ،إذا كنــا نعتــر أنــه مــن الــروري احــرام الكائــن
عــى نحــو منصــف ومتــوازن ،ويؤكــد أن جميــع البــري احرتامــا غــر مــروط مهــا كان ســنه،
حقــوق اإلنســان نابعــة مــن كرامــة اإلنســان وقــدره وجنســه ،وصحتــه الجســدية أو العقليــة ،ودينــه ،أو
املتأصلــن فيــه ،وأن اإلنســان هــو املوضــوع الرئيــي وضعــه االجتامعــي فذلــك يعــود تحديــدا إىل تلــك
لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وينبغــي القيمــة املتأصلــة فيــه ولصفتــه اإلنســانية وهــي
قيمــة الكرامــة التــي تحيــل عــى إحــدى الصفــات
يفــر أنهــا
اللصيقــة بالــذات البرشيــة .وهــو مــا ّ
 .4ا ُنظر الفقرة الخامسة من نفس املرجع
تنطبــق عــى الجميــع وأنهــا ال تقبــل لذلــك االســتثناء

باســم الخصوصيــات الثقافيــة أو الفئــات االجتامعيــة.
ويكتــي مبــدأ الكرامــة قيمــة هامــة يف القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ألنــه يعتــر مــن أهــم
املبــادئ املؤسســة لالتفاقيــات الدوليــة مثلــه مثــل
ويؤســس كل الصكــوك الدوليــة
قيمــة اإلنســان ّ
املتعلقــة باملوضــوع.
وقــد تـ ّم اعتــاد هــذا املبــدأ لل ّمــرة األوىل يف توطئــة
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان لســنة  1948الــذي
أقـ ّر مبــا «لجميــع أعضــاء األرسة البرشيــة مــن كرامــة
أصيلــة فيهــم ،ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة ،يشــكل وميثــل مبــدأ املســاواة التعبــر األوضــح عــن كونيــة
حقــوق اإلنســان ألنــه يقتــي أن يتــم االعــراف
أســاس الحريــة والعــدل والســام يف العــامل» .
بحقــوق األشــخاص دون اعتبــار ألي وجــه مــن أوجــه
كــا أكّــد يف فصلــه األول أن كل النــاس يولــدون االختــاف.
أحــرارا ومتســاوين يف الحقــوق والكرامــة.
غــر أن املامرســة أثبتــت ،يف كل أنحــاء العــامل ويف
ـس مببــدأ املســاواة
كذلــك اعتمــدت النصــوص الدوليــة واإلقليميــة أحيــان كثــرة ،أشــكاال عديــدة للمـ ّ
عــى الكرامــة اإلنســانية ملنــع التعذيــب واملعامــات يف الحقــوق والواجبــات بــن املواطنــن .ولذلــك
الالّإنســانية والعبوديــة والتمييــز مبختلــف أسســه اعتمــد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان تدريجيــا
والعنــف املســلط عــى النســاء وعــى ذوي اإلعاقــة .سلســلة مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تهــدف إىل
ويف مجــال البيــو -إيتيقــا أو أخالقيــات علــم األحياء أي حاميــة حقــوق األشــخاص مــن انتهــاكات بعينهــا
البيولوجيــا ،فــإن النصــوص الدوليــة احرتمــت الــذات مثــل التعذيــب واالختفــاء القــري واالعتــداء عــى
البرشيــة باســم الكرامــة اإلنســانية .هــذا مــا يؤكــده الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ...أو حاميــة فئــات
اإلعــان العاملــي بشــأن املَجِــ ِن البــري وحقــوق بعينهــا لتعرضهــم لعــدم املســاواة والحيــف والنتهــاك
اإلنســان الصــادر عــن منظمــة اليونســكو ســنة  1997حقوقهــم مثــل النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي
أو اإلعــان العاملــي ألخالقيــات البيولوجيــا وحقــوق اإلعاقــة واملهاجريــن واملثليــن وغريهــم.
اإلنســان الصــادر عــن نفــس املنظمــة ســنة .2005
فــا يخلــق عــدم املســاواة يف الحقــوق هــو التمييز أي
عندمــا يقــدم القانــون اختالفــات يف الوضــع القانــوين
 2.2مبدأ املساواة وعدم التمييز
مــن مبــدأ الكرامــة ينبــع آليــا مبــدأ املســاواة بــن لألشــخاص كأن مينــح بعضهــم امتيــازات يحــرم منهــا
النــاس الــذي أقـ ّره اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان بقيتهــم .ولهــذا الســبب جــاءت املــادة الثانيــة مــن
يف ما ّدتــه األوىل «يولــد جميــع النــاس أحــرارا ً اإلعــان العاملــي ملنــع كل شــكل مــن أشــكال التمييــز
أيــا كان أساســه أو مــرره:
متســاوين يف الكرامــة والحقــوق».
وألن لــكل إنســان ،مبقتــى إنســانيته وحدهــا ،الحــق
يف العيــش الكريــم ،فهــو يتمتــع بقيمــة مســاوية لــكل
إنســان مهــا كانــت حالتــه (غنــي أو فقــر ،ذو إعاقــة
أو غــر حامــل إلعاقــة ،متــزوج أو غــر متــزوج،)...
خصائصــه البيولوجيــة (ذكــرا أو أنثــى ،طفــا أو
كهــا) ،حاالتــه االجتامعيــة (الجنــس واألصــل العرقــي
أو الديــن .)...فالنــاس جميعــا مختلفــون ولكنهــم
متســاوون.
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احرتام الحقوق

أي االمتناع عن كل فعل من شأنه
عرقلة مامرسة الحق والتمتع به
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حامية الحقوق

وذلك باتخاذ كافة التدابري
واإلجراءات ملنع الغري (فرد أخر،
رشكة خاصة ،دولة أخرى) من
تقييد أو انتهاك تلك الحقوق
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للدولة كافلة الحقوق ثالثة
التزامات تجاه االفراد أي
أصحاب الحقوق

تفعيل الحقوق

أي اتخاذ اإلجراءات الترشيعية
والسياسية العمومية لجعل تلك
الحقوق واقعا معاشا
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كــا ضبــط امليثــاق املبــادئ التــي تعمــل عــى
أساســها املنظمــة والــدول األعضــاء وهــي خاصــة
مبــدأ املســاواة يف الســيادة بــن جميــع أعضائهــا
ويكفــل للــدول األعضــاء جميعــا الحقــوق واملزايــا
املرتتبــة عــى صفــة العضويــة حتــى يقومــوا يف حســن
نيــةبااللتزامــات التــي أخذوهــا عــى أنفســهم بهــذا
امليثــاق وفــض نزاعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية
واالمتنــاع يف عالقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد
باســتعامل القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة األرايض
أو االســتقالل الســيايس أليــة دولــة أو عــى أي وجــه
آخــر ال يتفــق ومقاصــد «األمــم املتحــدة».

أهم الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان:
توجــد اليــوم تســع اتفاقيــات دوليــة كــرى متعلقــة
بحقــوق اإلنســان:
• االتفاقيــة األوىل تتعلــق بإلغــاء التمييــز العنــري
وقــد متّــت بلورتهــا عــى إثــر الحــرب العامليــة الثانيــة.
متنــع هــذه االتفاقيــة كل أشــكال التمييــز العنــري
الــذي متارســه الــدول كــا تلزمهــا مبقتــى املصادقــة
بحاميــة األف ـراد مــن التمييــز الــذي يس ـلّطه عليهــم
الغــر (.)1965

• العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
كــا يقــدم امليثــاق خصائــص العضويــة يف املنظمــة واالجتامعيــة والثقافيــة ( )1966الــذي يحمــي الحقوق
ومختلــف الهيئــات العاملــة يف األمــم املتحــدة ودور االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ويعتربهــا جــز ًءا ال
مجلــس األمــن الــدويل يف تحقيــق الســام الــذي يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان.
ميكّنــه عنــد «قيــام أي تهديــد للســام ،أو خــرق
للســام ،أو أي عمــل عــدواين» مــن اتخــاذ األعــال • العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية
والتدابــر والقــرارات مــن أجــل «إعــادة الســام الــذي يحمــي الحريــات األساســية واملدنية والسياســية
واألمــن الدوليــن» .
مثــل الحــق يف التصويــت والحــق يف الرتشــح وغريهــا
(.)1966
7

8

 :1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان إىل أهــم • االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة (.)1979
االتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان

• اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب
 .6أنظر املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
html.http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001
 .7الجمعيـــة العامــة ومجلــس األمــن واملجلــس االقتصــادي املهينــة التــي متنــع تلــك املامرســات منعــا مطلقــا مبــا
واالجتامعــي ومجلــس الوصايــة ومحكمــة العــدل الدوليــة يف ذلــك أثنــاء الحــرب أو التهديــد املحــدق بالدولــة
واالمانــة العامــة.
( .)1984
 .8ا ُنظر الباب السابع من امليثاق
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وفضــا عــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي متييــز
أساســه الوضــع الســيايس أو القانــوين أو الــدويل للبلــد
أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا
البلــد أو تلــك البقعــة مســتقال أو تحــت الوصايــة
أو غــر متمتــع بالحكــم الــذايت أو كانــت ســيادته
خاضعــة ألي قيــد مــن القيــود».
• عــادة مــا يتطــور اإلعــان ليتحــول إىل اتفاقيــة أو
معاهــدة ملزمــة للــدول التــي تصــادق عليهــا.
وتحتــوي أيضــا كل االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة
ـص عــى مبدأ • أحيانــا يقــع إمتــام االتفاقيــة بربوتوكــول اختيــاري
بحقــوق اإلنســان عــى مــادة أو أكــر تنـ ّ
املســاواة ومتنــع التمييــز مهــا كان أساســه وتضــع يعــ ّزز آليــات مراقبــة تنفيــذ الــدول اللتزاماتهــا
مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات إللغائــه .كــا وحاميــة الحقــوق التــي أقرتهــا االتفاقيــة.
ـص هــذه االتفاقيــات عــى بعــض أشــكال التمييــز
تنـ ّ
عــى وجــه الذكــر ال الحــر .ومــا فتئــت قامئــة •عــى هــذا النحــو ،وبعــد قبــول انضــام الــدول
أشــكال التمييــز تطــول ليتــم إدراج أمثلــة جديــدة يف ملنظمــة األمــم املتحــدة مــن خــال توقيــع ميثــاق
النصــوص الدوليــة وذلــك عــى ضــوء تطــور العقليــات هــذه املنظمــة ،تقــوم الــدول بتوقيــع اإلعــان العاملــي
وتزايــد األســئلة والقضايــا التــي تطرحهــا املجتمعــات لحقــوق اإلنســان (صــك مــن الصكــوك غــر امللزمــة
عــى نفســها.
والتــي تكتســب صبغــة معنويــة) .وقــد تولّــدت عنــه
جملــة مــن العهــود واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
وتكــون الــدول ،مــن خــال املصادقــة عــى اتفاقيــة اإلنســان التــي تصبــح ملزمــة بعــد املصادقــة عليهــا
دوليــة تحتــوي مــا ّدة تك ـ ّرس مبــدأ املســاواة ومتنــع أو االنضــام إليهــا.
التمييــز ،ملزمــة باحــرام وضــان حقــوق كافــة
األفــراد ويقــع عــى عاتقهــا تنفيــذ جملــة مــن  1.3النصوص األوىل املتعلقة بحقوق اإلنسان
االلتزامــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تجــاه أي  :1945ميثاق األمم املتحدة
شــخص يتواجــد عــى ترابهــا وليــس فقــط تجــاه ميثــاق األمــم املتحــدة هــو معاهــدة تأســيس املنظمة
مواطناتهــا ومواطنيهــا.
الدوليــة املدعـ ّوة األمــم املتحــدة .وق ِّـــع ميثــاق األمــم
املتحــدة يف  26جوان  1945يف «ســان فرانسيســكو» يف
ختــام مؤمتــر األمــم املتحــدة الخــاص بنظــام الهيئــة
 .3النصوص األوىل املتعلقة بحقوق اإلنسان
لعبــت املؤمتــرات الدوليــة دورا أساســيا يف التدويــن الدوليــة وأصبــح نافــذا ً يف  24اكتوبــر  1945بعــد
القانــوين لحقــوق اإلنســان وتطويــر الصكــوك املتعلقة أن صــادق عليــه األعضــاء املؤسســون :الصــن ،فرنســا،
بهــا وذلــك مــن خــال مســار ميــ ّر عــادة باملراحــل االتحــاد الســوفييتي ،اململكــة املتحــدة والواليــات
التاليــة:
املتحــدة األمريكيــة وغالبيــة الــدول املوقّعــة األخــرى.
ويعتــر النظــام األســايس ملحكمــة العــدل الدوليــة
• يتــم إعــداد اقـراح نــص يف البدايــة ويقــع االشــتغال جــزءا ً متم ـاً للميثــاق.
عليــه عــادة صلــب لجنــة فرعيــة ضمــن مجلــس
حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة ثــم يقــع توزيعــه يحــدد امليثــاق أهــداف ومقاصــد األمــم املتحــدة
عــى كافــة الــدول والهيئــات ملعنيــة إلبــداء الــرأي ودورهــا يف املحافظــة عــى الســلم واألمــن وإمنــاء
فيــه .بعــد تلقــي تلــك اآلراء ،تتــم عــى ضوئهــا العالقــات الوديــة بــن األمــم عــى أســاس املســاواة
مراجعــة النــص.
بــن الشــعوب وحقهــا بــأن يكــون لــكل منهــا الحــق
• ميكــن أن يفــي هــذا النــص إىل إعــان يــدل عــى
أن البلــدان التــي وقّعتــه تتبنــى جملــة مــن املبــادئ
ولكــن ذلــك يعتــر مبثابــة إعــان نوايــا مــن قبــل
الدول املوقعة وال ينجر عنه أي التزام قانوين لها.

يف تقريــر مصريهــا وتحقيــق التعــاون الــدويل عــى
حــل املســائل الدوليــة ذات الصبغــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة واإلنســانية وعــى تعزيــز
احـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للنــاس
جميعــاً والتشــجيع عــى ذلــك إطالقــاً بــا متييــز
بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن وال تفريــق بــن
الرجــال والنســاء .

إثــر ظهــور هــذا النــص العامــة ،صــدرت العديــد مــن
االتفاقيــات يف مجــاالت أخــرى أكــدت الحقــوق التــي
اعــرف بهــا العهــدان .كل هــذه الصكــوك تتطلــب
مصادقــة الدولــة حتــى تكتــي صبغــة إلزاميــة
وتــدرج يف ســلم القواعــد القانونيــة املحليــة وتصبــح
نافــذة.

العهد الدويل
الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية
1966
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االتفاقية الدولية
ملناهضة التمييز
العنرصي 1965

ميثاق األمم
املتحدة 1945
اإلعالن العاملي
لحقوق االنسان

اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو
املهنية 1984

1948

اتفاقية حقوق
االنسان ذي
اإلعاقة
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العهد الدويل
الخاص بالحقوق
االقتصادية
واالجتامعية
والثقافية 1966

اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة
1979

اتفاقية حقوق
الطفل 1989
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• اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تدعو إىل اعتبــار الطفل
شــخصا مكتمــل الحقــوق ومــن الــروري متكينــه مــن
املشــاركة وإبداء الــرأي يف كل القضايــا (.)1989
• االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع العــال
املهاجريــن وأف ـراد أرسهــم والتــي تبــن العالقــة بــن
حقــوق اإلنســان والهجــرة وتعنــى بالعاملــة املهاجــرة،
وهــي قضيــة مــا فتئــت تكتــي أهميــة بالغــة عــر
العــامل (.)1990

• االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القــري التــي تــم تبنيهــا لحاميــة األشــخاص
الــذي يتعرضــون الختفــاء يتســبب فيــه أعــوان الدولة
وينكرونــه وهــي جرميــة ضــد اإلنســانية (.)2006
مــع العلــم أ ّن الدولــة التونســية صادقــت عــى كل
هــذه االتفاقيــات الدوليــة باســتثناء االتفاقيــة الدوليــة
لحاميــة حقــوق املهاجريــن وأفـراد أرسهــم.

 2.3النصوص الدولية املتعلقة بحقوق النساء

أوىل االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق النســاء
جــاءت لتقــر جملــة مــن الحقــوق بعينهــا أو لتعالــج
قضايــا مخصوصــة يف مجــاالت محــددة.
تطــور الصكــوك الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والتنصيــص التدريجــي عــى حقــوق اإلنســان للنســاء.
 :1952االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالحقوق السياســية
ـص القانــوين األول
للنســاء :وتع ـ ّد هــذه االتفاقيــة النـ ّ
الــذي تع ـ ّده األمــم املتحــدة بغــرض حاميــة ودعــم
حقــوق النســاء وقــد أقــ ّرت هــذه االتفاقيــة مبــدأ
املســاواة بــن النســاء والرجــال يف االعــراف ويف
التمتــع بالحــق يف التصويــت والرتشــح والوصــول إىل
الوظائــف العامــة.
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 :1962االتفاقيــة املتعلقــة بالرضــا عــى الــزواج
والســن األدىن للــزواج وتســجيل عقــود الــزواج:
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل الحــ ّد مــن املامرســات
التــي تنتهــك حريــة الزوجــن واملســاواة بينهــا.
ولهــذا الغــرض ،تدعــو االتفاقيــة الجهــات الرســمية
املختصــة وقبــل إب ـرام عقــد الــزواج ،إىل التأكــد مــن
ّ
موافقــة الطرفــن موافقــ ًة حــ ّر ًة ومبــارش ًة عــى أن
رح بتلــك املوافقــة بحضــور الشــهود وأن يتــم
يُــ ّ
إشــهار الــزواج ،كــا تدعوهــم يف املــادة الثالثــة إىل
الصيــغ القانونيّــة
التثبّــت مــن أن املوافقــة متّــت وفــق ّ
مختصــة وأن يتــ ّم تســجيل العقــد يف
وأمــام ســلطة
ّ
ـجل رســمي مناســب .كذلــك طالبــت االتفاقيــة يف
سـ ّ
ما ّدتهــا الثّانيــة الــدول األطــراف بتحديــد ســن أدىن
للــزواج ومنــع إبــرام أي زواج قبــل هــذه الســن إال
يف حــاالت اســتثنائية وبعــد ترخيــص مــن الجهــات
املختصــة ألســباب ج ّديــة تكــون يف مصلحــة الزوجــن.
 :1967اإلعــان العاملــي ملناهضــة التمييــز املســلط
عــى النســاء ،صادقــت الجلســة العامــة باألمــم
املتحــدة عــى هــذا اإلعــان يف  7نوفمــر  1967ليكــون
بذلــك أ ّول نــص دويل يتعلّــق بالتمييــز املس ـلّط عــى
النســاء .ومبقتــى هــذا اإلعــان تتّفــق الــدول عــى
رفضهــا للتمييــز املســلط عــى النســاء الــذي ينتهــك
الكرامــة اإلنســانية ويحــ ّد مــن مشــاركة النســاء يف
الحيــاة السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافية
للبــاد عــى أســاس املســاواة بــن النســاء والرجــال.

وقــد ورد يف املــادة األوىل مــن اإلعــان أن التمييــز
ضــد النســاء يق ّيــد أو يعرقــل املســاواة بــن الجنســن
وميثّــل إجحافــا يف حقهــن وإهانــة للكرامــة اإلنســانية
املتأصلــة فيهــن .وتكمــن أهميــة هــذا اإلعــان يف
اعرتافــه للنســاء بكافــة الحقــوق اإلنســانية عــى قــدم
املســاواة مــع الرجــال ويف التنصيــص عــى مجموعــة ومثــل بقيــة االتفاقيــات الدوليــة ،تأسســت هــذه
مــن اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول االتفاقيــة عــى مجموعــة املبــادئ اإلنســانية املشــركة
املنبثقــة عــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .كــا
للقضــاء عــى التمييــز املســلط عــى النســاء.
اســتُلهمت مبا ِدئهــا مــن املبــادئ األساســية التــي
 :1979االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة كافــة أشــكال أعلنتهــا منظمــة األمــم املتحــدة والتــي تتمثــل يف
التمييــز ضــد املــرأة .اعتمــدت الجمعيــة العامــة االعــراف بحقــوق اإلنســان يف شــموليتها وترابطهــا
ملنظمــة األمــم املتحــدة هــذه االتفاقيــة بقرارهــا عــدد وعــدم تجزئتهــا ويف إقــرار الكرامــة اإلنســانية
واملســاواة بــن النســاء والرجــال وقيمــة اإلنســان
 180/34الصــادر بتاريــخ  18ديســمرب .1979
وقــدره.
تتــوج هــذه االتفاقيــة أكــر مــن  30ســنة مــن عمــل
لجنــة وضــع املــرأة التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة عــى هــذا األســاس تقــدم االتفاقيــة مجموعــة
والتــي أبــرزت املجــاالت التــي ال تتمتــع فيهــا النســاء الحقــوق اإلنســانية التــي يجــب أن تتمتــع بهــا
باملســاواة واقرتحــت لهــذا الغــرض مجموعــة مــن النســاء يف كل املجــاالت وتصاحبهــا بربنامــج عمــل
اإلعالنــات واالتفاقيــات للقضــاء عــى التمييــز املســلط موجــه للــدول قصــد ضــان التمتــع بهــا.
عليهــ ّن و تحتــل موقعــا مهــا بــن االتفاقيــات
الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ألنهــا مــن جهــة  :1999الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة
تؤكــد الحقــوق اإلنســانية للنســاء التــي متثــل نصــف الدوليــة ملناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة:
اإلنســانية ومــن جهــة أخــرى تكمــل عمــل منظمــة تــم اعتــاده مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم
األمــم املتحــدة يف النهــوض بحقــوق اإلنســان.
املتحــدة الــدورة الرابعــة والخمســون ( )45بتاريــخ
 9أكتوبــر  .1999ويهــدف الربوتوكــول إىل ضــان
 .9لجنــة وضــع املــرأة هــي عبــارة عــن لجنــه فنيــة تابعــه التــزام الــدول باحــرام وإنفــاذ الحقــوق الــواردة
للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة .تأسســت باالتفاقيــة وذلــك مــن خــال إتاحــة إمكانيــة تقديــم
يف العــام  1946وهــي تعتــر الهيئــة األساســية الرئيســية األفـراد للشــكاوى الفرديــة إىل لجنــة االتفاقيــة (لجنــة
املخصصــة لصنــع السياســة العامليــة فيــا يتعلــق باملســاواة الســيداو) يف صــورة عــدم تنفيــذ دولتهــم اللتزاماتهــا
مــا بــن الجنســن والنهــوض باملــرأة .تهــدف لجنــة
وضــع واحرتامهــا للحقــوق الــواردة باالتفاقيــة (الجــزء
املــرأة إىل إعــداد التوصيــات والتقاريــر للمجلــس حــول تعزيــز
حقــوق املــرأة يف املجــال الســيايس واالقتصــادي واملــدين الثالــث املتعلــق بإج ـراءات الشــكاوى والتحقيقــات).
9

واالجتامعــي والتعليمــي .ويف كل عــام يجتمــع ممثلــو الــدول
األعضــاء يف املقــر الرئيــي لألمــم املتحــدة يف مدينــة نيويــورك
لتقييــم التقــدم يف مجــال املســاواة مــا بــن الجنســن وتحديــد
التحديــات ووضــع معايــر عامليــة ووضــع سياســات ملموســة
لتعزيــز املســاواة مــا بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف جميــع
انحــاء العــامل.
http://www.un.org/ar/aboutun/structure
unwomen/csw.shtml

عــى كل شــخص يــروم اســتخدام إجــراء الشــكاوى
الفرديــة أمــام لجنــة الســيداو أن يتثبــت مــن مصادقة
دولتــه عــى االتفاقيــة وعــى الربوتوكــول االختيــاري
امللحــق بهــا .ويف ســنة  ،2019صادقــت  122دولــة
عــى الربوتوكــول وكانــت تونــس قــد صادقــت عليــه
بتاريــخ  23ســبتمرب ســنة .2008
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الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

• اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي
تحتــوي عــى إجـراءات عــى الــدول اتخاذهــا إلدمــاج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كافــة مجــاالت الحيــاة
( .)2006

 :1957االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بجنســية املــرأة
املتزوجــة :تناولــت هــذه االتفاقيــة مســألة مهمــة
نابعــة مــن واقــع النســاء املتزوجــات مــن األجانــب
وهــي تتبنــى املبــادئ املعلنــة يف املــادة  15مــن
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان التــي تعــرف بــأ ّن
لــكل شــخص الحــق يف التمتــع بجنســية وال يقبــل
أي حرمــان تعســفي مــن الجنســية أو مــن الحــق يف
تغيــر جنســيته .وتضمــن هــذه االتفاقيــة يف الفصــول
 1و 2و 3حــق املــرأة املتزوجــة يف االحتفــاظ بجنســيتها
عنــد الــزواج بأجنبــي وحقّهــا بعــدم تغيــر جنســيتها
غــر زوجهــا جنســيته وحقهــا يف اكتســاب
إذا مــا ّ
جنســية زوجهــا إذا عـ ّـرت عــن رغبتهــا يف ذلــك.

تعتــر االتفاقيــة مــن النصــوص الشــاملة والقواعــد
القانونيــة التــي تهــدف إىل تطبيــق مبــدأ املســاواة
بــن الجنســن يف الحقــوق والكرامــة وإىل ضــان
التمتــع بهــذه الحقــوق.

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

الدســتور

عــى مســتوى مبادئ حقــوق اإلنســان ،ك ّرس الدســتور
مبــدأ املســاواة يف الحقــوق والواجبــات بــن املواطنــن
واملواطنــات (الفصــل  ،)21هــذه املســاواة تشــمل
«جميــع املواطنــن واملواطنــات» (التوطئــة) كــا أكــد
مبــدأ عــدم التمييــز .فاملواطنــون واملواطنــات «ســواء
أمــام القانــون مــن غــر متييــز» (الفصــل  )21وح ّمــل
الدولــة مســؤولية حاميــة «كرامــة الــذات البرشيــة
وحرمــة الجســد» (الفصــل .)23

إقــرار حقــوق بعــض الفئــات :إىل جانــب هــذه
الحقــوق والحريــات التــي ك ّرســها الدســتور وأقرهــا
خــص الدســتور بعــض
لــكل املواطنــن واملواطنــات ّ
الفئــات االجتامعيــة بحاميــة معــززة نظــرا لحاجــة
هــذه الفئــات إىل حاميــة خاصــة بحكــم هشاشــتها
أو لرغبــة املجموعــة الوطنيــة يف إيجــاد التــوازن بــن
حقــوق هــذه الفئــات وحقــوق الفئــات األخــرى
املكونــة للمجتمــع ،مــن ذلــك:

 2.4الحقــوق التــي أقرهــا الدســتور عــى أســاس
هــذه املبــادئ

حامية حقوق الطفل( ،الفصل .)47
حاميــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن كل متييــز
(الفصــل .)48
حامية حقوق املرأة ودعم مكتسباتها (الفصل .)46
وقــد تدعــم هــذا التكريــس الدســتوري للحقــوق
والحريــات مبختلــف أجيالهــا مبجموعــة كــرى مــن
املواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا.

تشــمل هــذه الحقــوق والحريــات جميــع أجيــال
حقــوق اإلنســان.

تأكيــد الحقــوق املدنيــة والسياســية :الحــق يف الحيــاة
(فصــل  ،)22الحــق يف الكرامــة ومنــع التعذيــب
(فصــل  ،)22حاميــة الحيــاة الخاصــة وحرمــة املســكن
ورسيــة املراســات واالتصــاالت واملعطيــات الشــخصية
(الفصــل  ،)24حريــة اختيــار مقــر اإلقامــة وحريــة
التنقــل (الفصــل  ،)24املحاكمــة العادلــة وقرينــة
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صادقــت تونــس عــى أغلــب االتفاقيــات ال ّدوليــة
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،مثــل العهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدويل
الخــاص بالحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
العنــري واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
واتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة...
إىل جانــب هــذه االتفاقيــات الدوليــة صادقــت تونــس
عــى االتفاقيــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان (العربية
واإلفريقيــة) ومنهــا خصوصــا االتفاقيــة اإلفريقيــة
لحقــوق اإلنســان والشــعوب وبرتوكولهــا املتعلــق
بحقــوق املــرأة ،املصــادق عليــه مؤخ ـرا يف  6جــوان
 2018مبوجــب القانــون عــدد  33لســنة .2018
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ال ـراءة (فصــل  ،)27حريــة الــرأي والتعبــر (الفصــل
 .4موقع تونس من منظومة حقوق اإلنسان
ينــص الدســتور التونــي الصــادر يف  27جانفــي  ،)34 2014تكويــن األحــزاب والجمعيــات والنقابــات
يف توطئتــه أن الدســتور جــاء «تعبــرا عــن متســك (الفصــل  .)35حريــة الضمــر واملعتقــد والديــن
شــعبنا بالقيــم اإلنســانية ومبــادئ حقــوق اإلنســان (فصــل .)6
الكونيــة الســامية »...و«تأسيســا لنظــام جمهــوري
دميقراطــي تشــاريك يف إطــار دولــة مدنيــة ...تضمــن تكريــس الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية:
فيــه الدولــة علويــة القانــون واحــرام الحريــات وذلــك بإقــرار الحــق يف الصحــة ويف التغطيــة
وحقــوق اإلنســان»...
االجتامعيــة (الفصــل  ،)38الحــق يف التعليــم
(الفصــل  )38الحــق يف العمــل (الفصــل  ،)40الحــق
وأكّــد الفصــل  20أن «املعاهــدات املوافــق عليهــا مــن يف الثقافــة وحريــة اإلبــداع (الفصــل  ،)42الحــق يف
قبــل املجلــس النيــايب واملصــادق عليهــا أعــى مــن الرياضــة (الفصــل ... )43إلــخ.
القوانــن وأدىن مــن الدســتور».
تكريــس حقــوق الجيــل الثالــث :أكــد الدســتور التونيس
ميكــن القــول إجــاال إن دســتور الجمهوريــة الثانيــة الحــق يف املــاء (الفصــل  )44والحــق يف بيئــة ســليمة
قــد ك ـ ّرس أهــم مبــادئ حقــوق اإلنســان وأك ـ ّد عــى ومتوازنــة ويف ســامة املنــاخ والقضــاء عــى التلــوث
مجموعــة كــرى مــن الحقــوق العامــة والخاصــة.
(الفصــل  ،)45والحــق يف العدالــة االجتامعيــة والتنميــة
املســتدامة والتــوازن بــن الجهــات (الفصــل )12
 1.4مبــادئ حقــوق اإلنســان التــي ك ّرســها واالســتغالل الرشــيد للــروات الطبيعيــة (الفصــل .)12

 3.4املواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا واالنخـراط
يف منظومــة حقــوق االنســان

ومبصادقتهــا عــى هــذه االتفاقيــات الدوليــة تنخــرط
تونــس أيضــا يف اآلليــات الدوليــة التعاقديــة وغــر
التعاقديــة التــي تتابــع مــدى إنفــاذ الــدول لتعهداتها.
ففــي هــذا اإلطــار ترفــع تونــس وتناقــش بصفــة
دوريــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان تقريرهــا
الــدوري الشــامل حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان
فيهــا ومــدى التزامهــا بتعهداتهــا( .آخــر اســتعراض تــم
يف  2مــاي  )2017وتناقــش تقاريرهــا املتخصصــة أمــام
اللجــان التعاقديــة املختصــة :لجنــة حقــوق الطفــل،
ولجنــة مناهضــة التعذيــب ،ولجنــة حقــوق املــرأة...
هــذا االســتعراض مي ّكــن البــاد التونســية مــن أن تعـ ّد
تقاريرهــا حــول مختلــف الحقــوق وميكنهــا عندئــذ
أن تتثبــت مــن مــدى احرتامهــا اللتزاماتهــا الدوليــة
مــن ناحيــة ،ومــدى متابعــة مــا تنجــزه  /أو مــا مل
تنجــزه الدولــة التونســية وأن تتقــدم لهــا باملالحظــات
والتوصيــات لتحســن حقــوق اإلنســان بتكريســها
وإنفاذهــا قانونــا وواقعــا.
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ثانيا :مفهوم
الحركة االجتامعية
الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس
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وعــى هــذا األســاس نالحــظ أن مفهــوم الحركــة
تأصــل إبســتيمولوجيا ضمــن متثــل
االجتامعيــة قــد ّ
طبقــي للمجتمــع حيــث يكــون ال ـراع عــى أش ـ ّده
مــن أجــل الســيطرة عــى املجتمــع وتوجيــه التغــر
االجتامعــي لصالــح طبقــة معينــة دون أخــرى .وتبعــا
لذلــك اختزلــت كتابــات تــوران األوىل مفهــوم الحركــة
االجتامعيــة يف الحركــة العامليــة باعتبارهــا حركــة
تســتهدف تغيــر النظــام االجتامعــي الطبقــي وتدافــع
عــى مصلحــة طبقــة معينــة وتحمــل مرشوعــا
مجتمعيــا مغايــرا .
3

 .1املفهوم الكالسييك للحركات االجتامعية

إذا كان ملفهــوم الحركــة االجتامعيــة جــذور يف
النصــوص املؤسســة لعلــم االجتــاع فــإن ذلــك
مرتبــط بالــرورة بتســليم علــاء االجتــاع األوائــل
بالحقيقــة التاريخيــة للمجتمعــات عــى أ ّن املنطلق يف
ذلــك ال ميكــن أن يكــون ســوى مــا كتبــه كارل ماركــس
حــول الرأســالية باعتبارهــا منــط إنتــاج يقــوم عــى
التوزيــع غــر العــادل للــروة والنفــوذ عــى حـ ّد ســواء
أي بــن مــن ميلــك رأس املــال ويوظفــه لتقويــة نفــوذه
وتطويــع النظــام لفائدتــه مــن ناحيــة ومــن ال ميلــك
غــر قــوة العمــل دون أن تكــون لــه القــدرة عــى
التحكــم فيهــا مــن ناحيــة أخــرى ،عــى أ ّن الــراع
بينهــا هــو مــا يح ـ ّرك التاريــخ .أمــا املنطلــق الثــاين
الــذي ال نـراه أقــل أهميــة مــن األ ّول فهــو مــا خلّــده
عــامل االجتــاع األملــاين ماكــس فيــر وتحديدا مــا أتاحه
مــن فــرص لالنتبــاه إىل املعطيات امليكروسوســيولوجية
ودورهــا يف تحريــك عجلــة التاريــخ وهــي مســألة
ميكــن مالحظتهــا عــى مســتوى األفعــال اإلنســانية يف
معنييهــا الفــردي والجامعــي التــي اعتمــد عليهــا فيــر
لتحليــل كيفيــة نشــوء الرأســالية تاريخيــا.

ولعــل هــذا البعــد الطبقــي الــذي أكــده تــوران يف
ّ
تعريفــه ملفهــوم الحركــة االجتامعيــة هــو مــا جعلــه ال
يعتــر الحــركات التعبويــة التــي ظهــرت يف ســبعينات
القــرن العرشيــن ومثانيناتــه حــول مســائل الجهويــة
أوالبيئــة أو النســوية حــركات اجتامعيــة قــادرة عــى
تعويــض الحركــة العامليــة  .ولعلــه نفــس البعــد
الــذي جعلــه يــويل أهميــة كبــرة للمعنــى الســيايس
للحركــة االجتامعيــة باعتبارهــا شــكال مــن أشــكال
الفعــل الجامعــي وعن ـرا هامــا مــن عنــارص الحيــاة
السياســية وهــي نفــس األهميــة التــي أعطاهــا
للمعنــى اإليديولوجــي للحركــة االجتامعيــة باعتبارهــا
منتجــة لتمثــل معــن للروابــط االجتامعيــة ،وهنــا
يكــون مفهــوم التاريخانيــة مفهومــا أساســيا يف
4

2. Alain Touraine. la voix et le regard. Seuil. Paris.
1978. P104
3. Philippe Starck. Un nouveau mouvement social.
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وتتميــز املجتمعــات عاليــ ُة التاريخانيــة (Sociétés
 )à forte historicitéحســب تــوران بنمــط ثقــايف
يعتمــد العلــم ويع ّرفــه باإلبــداع أي باعتبــاره قــوة
مبــارشة لتحويــل الطبيعــة .وعــى العكــس مــن ذلــك
تتميــز املجتمعــات ضعيفــة التاريخانيــة بنمــط ثقــايف
ال يعتمــد العلــم وهــو ال يعـ ّرف اإلبــداع إال بطريقــة
غامضــة وبعيــدة عــن املامرســة ،أي يتــم تعريفــه
يف الغالــب بطريقــة «ميتااجتامعيــة» فاملجتمعــات
ضعيفــة التاريخانيــة متيــل إىل إعــادة إنتــاج النســق
القائــم حتــى ال يتهــدد وجودهــا وفــق مــا يقتضيــه
اإلبــداع ومامرســة النقــد فرديــا وجامعيــا.
6

 .2املفهوم الحديث للحركة االجتامعية

لقــد ارتبــط مفهــوم الحركــة االجتامعيــة يف التمثــل
التــوراين الكالســييك بشــكل مبــارش بنمــوذج املجتمــع
الرأســايل الطبقــي واقــرن يف بدايــة األمــر بالحركــة
العامليــة والنقابيــة .ولذلــك كث ـرا مــا كانــت الدولــة
هــي الخصــم األســايس لــكل الحــركات االجتامعيــة
باعتبارهــا مؤسســة تســلطية تكــ ّرس الحيــف
5. Alain. Touraine : Le retour de l’acteur. Fayard.
Paris. 1984. p27
6. Alain Touraine : Production de la société. Seuil.
Paris. 1973. p82.
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لــن كانــت مســألة الحــركات االجتامعيــة تحيــل
إىل أمنــاط فعــل جامعــي وأشــكال تضامنيــة م ّيــزت
املجتمــع الرأســايل الــذي متــت يف إطــاره مأسســة
التفــاوت الطبقــي والتفــاوت يف توزيــع الــروة
واإلقصــاء االجتامعــي عــر إعــاء قيــم املردوديــة
والنجاعــة واالنتقائيــة ،فإنــه مــن الواضــح كذلــك أ ّن
هــذا املفهــوم قــد مــ ّر بتحــوالت عميقــة ال فقــط
مــن حيــث مجــاالت الفعــل الجامعــي وأشــكاله بــل
وكذلــك مــن حيــث الداللــة اإلبســتمولوجية واملحتوى
املفهومــي ،وهــي تحــوالت ال ميكــن عزلهــا عـ ّـا أكدته
دراســات سوســيولوجية عديــدة تح ّدثــت عــن تنامــي
الفردانيــة وتراخــي منــاذج الفعــل الجامعــي وتهــاوي
املؤسســات التقليديــة العائليــة والرتبويــة واالقتصادية
والسياســية والثقافيــة التــي تكفّلــت برشعنــة النظــام
الرأســايل االنتقــايئ منــذ عــر الثــورات األوروبيــة
إىل اليــوم ،ولكنهــا يف اآلن ذاتــه تحــوالت ذات عالقــة
بظهــور أمنــاط تضامنيــة جديــدة وروابــط اجتامعيــة
تقــوم عــى املقاومــة ( )Résistanceمنهــا مــا هــو
احتجاجــي تلقــايئ يالحــظ بشــكل شــبه يومــي يف
مختلــف بلــدان العــامل ويف ارتبــاط كبــر بســياقات
اقتصاديــة واجتامعيــة متغــرة يف الزمــان واملــكان ومــا
تفــرزه مــن صعوبــات تكــون ضحيتهــا فئــات بعينهــا
اجتامعيــة أو مهنيــة أو جيليــة أو محلّية...إلــخ ومنهــا

مــا هــو اسـراتيجي منظّــم نـراه يف مــا يؤثــث الفضــاء
العــام مــن حمــات شــبه يوميــة بعضهــا ســيايس
وبعضهــا حقوقــي وبعضهــا ثقــايف ...إلــخ ومنهــا مــا
ي ـراوح بــن هــذا وذاك فــإذا بــه عفــوي غــر منظــم
وبــدون هويــة يف البدايــة ليتحــول رسيعــا إىل مــا
يشــبه االســراتيجية الجامعيــة التــي تســتمد قوتهــا
مــن قــدرة الفاعلــن التنظيميــة وكفاءاتهــم التفاوضيــة
التعبويــة.

ولالســتدالل عــى مــا ذهبنا إليه ســابقا وتحديــدا يف ما
يخــص بعــدي الـراع والتضــاد مــن ناحيــة والتكامــل
والتحالــف مــن ناحيــة أخــرى باعتبارهــا مدخلــن
أساسـ ّيني لفهــم مســألة الحــركات االجتامعيــة نجــد أ ّن
تعريــف آالن تــوران ملفهــوم الحركــة االجتامعيــة يفــي
بالغــرض حيــث يعتربهــا «حركــة جامعيــة منظمــة
لفاعــل طبقــي ضمــن رصاعــه مــع خصمــه الطبقــي
مــن أجــل التوجيــه االجتامعــي للتاريخانيــة» .

التحليــل .فامهــي التاريخانيــة؟
يعــ ّرف تــوران التاريخانيــة بوصفهــا «قــدرة
املجتمعــات عــى نقــد ذاتهــا» أو «املســافة الفاصلــة
بــن املجتمــع وذاتــه أي املســافة بــن الفعــل الواعــي
لألف ـراد أي العمــل واملعنــى الــذي يعطونــه لفعلهــم
ذاك«  .ولــن كان باإلمــكان اخت ـزال العمــل يف انتــاج
الــروة باملعنــى املاركــي للكلمــة فــإن تــوران يربطــه
باملعنــى الــذي يتخــذه لــدى الفاعلــن أي بــن أن
يكــون رصاعــا مــع الطبيعــة أو م ّنــة إلهيــة أو إبداعــا
برشيــا إلــخ… وهــي معــان تختلــف باختــاف
أنســاق الفعــل التاريخيــة واملنــوال الثقــايف املهيمــن
وأنظمــة املعرفــة .وهنــا مي ّيــز تــوران بــن نوعــن
مــن املجتمعــات :مجتمعــات عاليــة التاريخانيــة
ومجتمعــات ضعيفــة التاريخانيــة.

االجتامعــي وتــرع التســلط ورمبــا لهــذا الســبب يف مســتويات أربــع :األشــكال والقيــم والسياســة
كانــت الحركــة العامليــة سياســية بامتيــاز تُح ّمــل والهويــة .
الدول ـ َة مســؤولية املشــكل الــذي تقــوم عــى أساســه
عمل ّيــة التعبئــة .
عــى مســتوى األشــكال :يتضــح االختــاف عــن
الحركــة االجتامعيــة التقليديــة يف ضعــف الثقــة يف
أ ّمــا وقــد تراجــع دور الدولــة يف الســياق الســيايس املؤسســات والزعــاء ،والرتكيــز عــى ملــف أو مطلــب
الحديــث وانتهــى عــر احتكارهــا الحيــاة السياســية وحيــد ،والطابــع العــريض للتنظيــم ،وات ّبــاع أشــكال
فقــد اتســع مفهــوم الحركــة االجتامعيــة ليشــمل احتجاجيــة أقــل ُم َمسســة وأكــر عفويــة ،وقــدرة
جميــع أشــكال املقاومــة الجامعيــة الهادفــة إىل إثبــات كبــرة عــى االســتعراض والتعبــر الجامعي...إلــخ
الــذات .كــا مل يعــد باإلمــكان اختزالهــا يف نــوع
واحــد مــن املطالــب ،بــل ميكــن أن ت ـراوح املطالــب عــى مســتوى القيــم :رفــض قيــم الضبــط االجتامعــي،
بــن ماهــو محــي جــدا وماهــو كــوين .ويف هــذا مطالــب أكــر نوعيــة وإمكانيــات الحصــول عليهــا
الســياق نجــد أنفســنا أمــام مفهــوم جديــد للحــركات أكــر صعوبــة.
االجتامعيــة يختلــف عــن الحركــة العامليــة والنقابيــة
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عــى مســتوى الهويــة :املــرور مــن الهويــة الطبقيــة
إىل الهويــة الثقافيــة حيــث ال تقــوم الحــركات
الجديــدة عــى مطلبيــة طبقيــة بقــدر مــا تقــوم عــى
جوانــب هوويــة أخــرى.
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• الحركــة االجتامعيــة ال تتح ـ ّدد باملــايض بــل تقــوم
عــى توجيــه النقــد لــه والتعلّــق باملســتقبل وبذلــك
ال تكــون الحــركات الســلفية مثــا حــركات اجتامعيــة
بــل هــي اتجاهــات ر ّدة وليســت حــركات تغيرييــة
مســتقبلية كــا أنهــا عاجــزة عــن التموقــع يف
املســتقبل وبالتــايل ال تقــوى عــى التطــور سياســيا
أو فكريــا مثلــا هــو الحــال بالنســبة إىل الحــركات
االجتامعيــة التــي تقــوم عــى املراكمــة.

هكــذا نــرى أن مفهــوم الحركــة االجتامعيــة صــار
أكــر دقــة وقــدرة عــى احتــواء أشــكال متعــددة مــن
الفعــل الجامعــي ولكــن ذلــك ال ينفــي بعــض املالمــح
العامــة التــي تح ـ ّدد مــا إذا كان ذلــك الفعــل قــادرا
عــى التحــول إىل حركــة اجتامعيــة ومآالتــه املحتملــة • الحركــة االجتامعيــة هــي حركــة براغامتيــة تتعلــق
بالــرورة مبجموعــة مــن الغايــات وتطــرح إجـراءات
ومــن هــذه الخصائــص نذكــر:
مــن أجــل بلوغهــا :القــدرة عــى بلــورة األفــكار وصيــغ
الفعــل املحتملــة والوعــي بذلــك.

تطور مفهوم الحركة االجتامعية
مستوى املقارنة
األشكال
Formes

القيم
Valeurs

السياسة
Politique
الهوية
Identité

الحركات االجتامعية التقليدية
ُم َمسسة يف شكل أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو منظامت
تنظيمها محكم ودائم.
مع ّرفة بقائد أو قادة  /زعيم أو زعامء.
مطالبها متنوعة متعددة.
أشكال االحتجاج ُم َمسسة (إرضاب ،حشد ،إلخ).
حركة مناقضة ملنظومة القيم الرأساملية.
ملتزمة بضوابط الرصاع الطبقي.
قيم طبقية.
مطالب عامة تسعى إىل تغيري قيم الضبط االجتامعي.
قوة البعد اإليديولوجي.
وضوح الخصم الطبقي.
استهداف الدولة باعتبارها أداة طبقية.
طرح البديل السيايس.
طامحة للحكم.
هوية سياسية.
هوية عامة (طبقية متفاعلة مع عنارص أممية أو عرقية أو وطنية  ...إلخ).
أولوية الهوية الطبقية حسب املوقع يف منظومة اإلنتاج.
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الحركات االجتامعية املعارصة
غري ُم َمسسة :ضعف حضور املؤسسات واألحزاب واملنظامت
تنظيم عريض  /وقتي  /سياقي.
قادتها كثريون غري معروفني وزعامؤها غري محددين.
مركزة حول مطلب أو ملف أو قضية محددة.
أشكال احتجاجها متنوعة وغري متوقعة.
حركة متطورة عىل املنظومات.
غري ملتزمة مبحددات جنسية أو طبقية أو سياسية أو دينية.
متجاوزة لقيم الضبط االجتامعي عامة.
مطالب مركزة حول مطلب أو ملف أو قضية.
ضعف البعد اإليديولوجي وعدم وضوحه.
عدم وضوح الخصم وتغريه.
استهداف الدولة واملؤسسات الداعمة للمنظومة السائدة.
ال تطرح بدائل سياسية.
ال تطمح للحكم بالرضورة.
هوية احتجاجية مطلبية.
هوية فرعية متغرية (أفقية ،جهوية ،جيلية ،جنسية ،اقتصادية.. ،إلخ) :إثبات الذات.
أولوية الهوية الثقافية عىل الهويات الطبقية.
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الفصل األول :مقاربة مفهومية

7. Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux.
La Découverte. Paris. 2000. P60

8.Ibid. pp 62-61

عــى مســتوى السياســة :التحــول مــن اســتهداف • الحركــة االجتامعيــة هــي حركــة قامئــة عــى معرفــة
الدولــة باعتبارهــا خصــا إىل خلــق مســاحات حريــة مســبقة بالخصــم الســيايس أو الفكــري أو العقائدي أو
واســتقاللية أوســع والحــ ّد مــن ســطوة الدولــة املؤسســايت أو القانــوين ...إلــخ .فهــي ليســت حــركات
فوضويــة خارجــة عــن اإلطــار االجتامعــي املوضوعــي.
واحتكارهــا الفعــل الســيايس.

عليهــم وانخراطهــم فيــا قــد يســتحث فيهــم مــن
تغيــر وفعــل جامعــي أل ّن القائــد بهــذا املعنــى هــو
صاحــب ســلطة تتــأىت رشعيتهــا وفــق املعنــى الــذي
يح ـ ّدده عــامل االجتــاع الشــهري ماكــس فيــر ال مــن
التقاليــد وال مــن القوانــن بــل مــن االعتقــاد يف
خصــال القائــد وتفوقــه .

ثالثا:
مفهوم القيادة
 .1دالالت املفهوم
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كب ـرا مـ ّـا ُعــرف عــن هــذه الشــخصيات مــن مثــل
هــذه الصفــات وغريهــا إمنــا مصــدره تلــك التصــورات
االجتامعيــة التــي تؤثــث حيــاة املجتمعــات وتح ـ ّدد
متثّالتهــا لذاتهــا ولآلخريــن .وهــي تصــورات قامئــة يف
بعــض جوانبهــا عــى األســطورة والخيــال والشــعوذة
وتزويــر الحقائــق  .هكــذا ميكــن أن نفهــم كيــف
تح ـ ّول األســطورة وأنســاق املعرفــة الشــعبية بعــض
الطغــاة واألباطــرة وزعــاء الحــروب والقــادة
الوهميّــن وأحيانــا املشــعوذين وحتّــى املجرمــن إىل
زعــاء وتصورهــم عــى أنهــم أصحــاب قــدرات خارقة
يف التأثــر عــى اآلخريــن وتزعــم حــركات التغيــر يف
مجتمعاتهــم.
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أ ّمــا يف املجــال العلمــي فــإ ّن مفهــوم القيــادة مل يت ـ ّم
تداولــه يف املراجــع العلميــة إالّ مــع مطلــع القــرن
العرشيــن ليشــر يف مرحلــة أوىل إىل قــدرة القائــد
عــى إخضــاع أتباعــه لســلطته وضــان وفائهــم لــه
واســتعدادهم للتضحيــة مــن أجلــه ثــم يف مرحلــة
ثانيــة إىل قدرتــه عــى توجيــه املجموعــة نحــو هــدف
معـ ّـن ولذلــك اقــرن مفهوم القيــادة مبجالني أساســيني
هــا االقتصــاد والسياســة ليث ّمــن الــدور الكبــر الــذي
لعبــه بعــض القــادة يف مــا شــهده العــامل مــن تحــوالت
ولــن كان مــن املمكــن بالنســبة إىل أغلــب اقتصاديــة وسياســية كبــرة .عــى أ ّن أهميــة القائــد ال
الشــخصيات التاريخيــة التــي ميكــن أن نســتحرضها تنفــي مــا ألتباعــه مــن أهميــة يف االع ـراف بســلطته
كأمثلــة لزعامــات تاريخيــة كان لهــا األثــر البالــغ يف
عديــد األحــداث والوقائــع أن نالحــظ جمعهــا بــن
1. Francis Farrugia, « Socio-anthropologie de la
مختلــف هــذه الصفــات ،فإنــه مــن املر ّ
جــح كذلــك connaissance », Sociologies [En ligne], Dossiers,
ـا ُروي عنهــا مــن أخبــار Émotions et sentiments, réalité et fiction, mis en
أن نســتنتج بعــد التثبــت مـ ّ
ن جانبــا ligne le 01 juin 2010, consulté le 26 mai 2019. URL :
ومقارعــة الحجــج التاريخيــة بعضهــا ببعــض أ ّ

أمــا املفهــوم الحديــث للقيــادة فيعــود إىل أربعينــات
القــرن العرشيــن وتحديــدا مــع أوىل بحــوث علــم
النفــس االجتامعــي التــي قــام بهــا كــرت لويــن (Kurt
 )Lewinمــع مجموعــة مــن األطفــال لغــرض دراســة
مســألة التغيــر داخــل الفــرق االجتامعيــة حيــث صار
مفهــوم القيــادة مفهومــا علم ّيــا قابــا لالســتعامل يف
املجــاالت املعرفيــة والعلميــة املختلفــة كعلــم النفــس
وعلــم االجتــاع والعلــوم السياســية وعلــوم اإلدارة
واالقتصــاد والتســيري وغريهــا حيــث تع ـ ّرف القيــادة
عمومــا بوصفهــا:
3

 .2مي ّيــز ماكــس فيــر بــن ثالثــة أنــواع مــن الرشعيــة التــي
تقــوم عليهــا الســلطة وهــي التقاليــد التــي تقــوم عليهــا
الســلطة التقليديــة والقوانــن التــي تقــوم عليهــا الســلطة
البريوقراطيــة واالعتقــاد يف خصــال القائــد وقدراتــه الخارقــة
وهــي الســلطة الكاريزماتيــة .للتعمــق ا ُنظــر:
Alain Caillé, « Pouvoir, domination, charisme et
leadership », Revue du MAUSS

ورغــم تعــ ّدد تعاريفــه التــي تطــ ّورت عــر الزمــن،
فــإ ّن مفهــوم القيــادة ال ميكــن إدراكــه إال يف إطــار
عالقتــه مبفهومــن آخريــن هــا التأثــر والســلطة.
بالنســبة إىل مفهــوم التأثــر فــإ ّن أهميتــه تتــأىت مــن
البعــد العالئقــي الــذي يحيــل عليــه مفهــوم القيــادة
أي تلــك العالقــة التــي يكــون يف إطارهــا شــخص
أو مجموعــة مــن األشــخاص قادريــن عــى التأثــر
يف اآلخريــن لتب ّنــي قيــم أو اتجاهــات أو ســلوكات
معينــة .
5

أمــا مفهــوم الســلطة فإنــه كث ـرا مــا يقــرن مبفهــوم
القيــادة ألن هــذا األخــر يفــرض نظامــا آخــر ملامرســة
النفــوذ غــر النظــام الشــكيل للســلطة ودون االعتــاد
عــى مواقــع مع ّينــة وال عــى اإلكــراه بــل يفــرض
انخراطــا تلقائيــا مــن األعضــاء كــا يرتكــز عــى
اإلقنــاع بواســطة التواصــل .
6

http://www.journaldumauss.net/?Pouvoir-.

هكــذا ميكــن اختصــار مفهــوم القيــادة إجرائيــا
domination-charisme-et
 .3تتمثّــل تجربــة لويــن يف تقســيم مجموعــة مــن األطفــال بوصفــه مجمــوع القــدرات والكفــاءات التــي تســمح
داخــل نــاد للتنشــيط إىل ثــاث مجموعــات معتمــدا منوذجــا لشــخص بالتأثــر يف ســلوك شــخص آخــر أو مجموعــة
قياديــا خاصــا بالنســبة لــكل مجموعــة .فــكان النمــوذج مــن األشــخاص ودفعه/هــم إىل تحقيــق أهــداف

االســتبدادي يف املجموعــة األوىل التــي يقــوم وفقــه املنشــط
بــدور التحكــم يف األعضــاء وتوجيــه األوامــر لهــم والنمــوذج
الدميوقراطــي بالنســبة إىل املجموعــة الثانيــة ويكــون دور
املنشــط هنــا مقتــرا عــى تشــجيع األعضــاء وتوجيههــم نحــو
الهــدف الجامعــي ومســاعدتهم يف بلــوغ أهدافهــم والنمــوذج
املنســحب بالنســبة إىل املجموعــة الثالثــة حيــث اعتمــد
املنشــط سياســة عــدم التدخــل وتــرك أعضــاء املجموعــة
يترصفــون بحريــة تامــة وفــق أهدافهــم الخاصــة .وبعــد
بــن لويــن أن منــوذج القيــادة االســتبدادية
انتهــاء التجربــة ّ
كــا منــوذج القيــادة املنســحبة مل يكونــا أكــر نجاعــة مــن
النمــوذج الدميقراطــي الــذي يقــوم عــى ترشيــك األعضــاء
وتوحيــد أهدافهــم نحــو هــدف جامعــي.

4. Claude Lévy-Leboyer : Comment choisir et former
des leaders ? in, Claude Lévy-Leboyer, Claude
Louche et Jean-Pierre Rolland (S/D): Management
des organisations. Groupe Eyrolles, Paris. 2006.
P236
5. Daniel Turcotte et Jocelyn Lindsay:L'intervention
sociale auprès des groupes. Editions de la Charnière.
Lyon. 2008.47
6. Ibid. p47

http://journals.openedition.org/sociologies/3140
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ميثّــل مفهــوم القيــادة أحــد املفاهيــم األساســية التــي
قامــت عليهــا نظريــات عديــدة يف مجــال العلــوم
السياســية واالجتامعيــة بوجــه عــام حتّــى أ ّن البعــض
منهــا قــد اتفــق عــى أ ّن قســا كبــرا مــن تاريــخ
نشــأة الــدول وتطورهــا إنّ ــا ارتبــط بزعامــات سياســية
وبأشــخاص امتلكــوا قــدرات كبــرة عــى التأثــر
والقيــادة فكانــت إســهاماتهم كبــرة يف مــا شــهدته
مجتمعــات وأمــم ودول عــر التاريــخ مــن تح ـ ّوالت.
لقــد ح ّدثنــا التاريــخ يف مختلــف األحقــاب وكذلــك
ميثولوجيــا الشــعوب واملجموعــات عــن أمثــال هــؤالء
الزعــاء الذيــن امتلكــوا صفــات اســتثنائية مكنتهــم
مــن حســم معــارك حضاريــة وعســكرية واقتصاديــة
تجســدت
كبــرة ضــد أعــداء متع ّدديــن ،وكثــرا مــا ّ
صفــات الزعــاء والقــادة يف شــخصيات األنبيــاء
والعســكريني والسياســيني وامللــوك واملصلحــن
واألوليــاء الذيــن عرفــوا بتجميــع صفــات القــوة
والصالبــة والشــجاعة والــذكاء والفطنــة ورسعــة
البديهــة والقــدرة عــى التأثــر يف اآلخريــن بفضــل مــا
اكتســبوا مــن فنــون الخطابــة والغلبــة وروح التضحيــة
وثــراء التجــارب.

2

«مســارا للتأثــر االجتامعــي ميكّــن عــن طريقــه
شــخصا أو مجموعــة مــن األشــخاص مــن تحقيــق
أهدافهــم .وهــي ال تحيــل فقــط إىل مــا ميكــن فعلــه
تجــاه مجموعــة مــن األفـراد بــل وكذلــك ،عــى خــاف
العالقــات الســلطوية ،القــدرة عــى تغيــر مواقــف
أعضــاء املجموعــة وتعبئتهــم وتحقيــق انســجامهم
وفــق أهــداف مشــركة» .

محــ ّددة بطريقــة إراديــة أ ّمــا القائــد فإنــه يكــون
باملعنــى اإلجـرايئ ذلــك الشــخص الــذي ميلــك قــدرات
عاليــة عــى التأثــر يف اآلخريــن وكفــاءات تســمح لــه
بتز ّعــم مجموعــة مــن األشــخاص بإرادتهــم ومامرســة
نــوع مــن الســلطة الالشــكلية الرشعيــة عليهــم .وعــى
هــذا األســاس نجــد أ ّن أنــواع القيــادة متع ـ ّددة تبعــا
لتع ـ ّدد الوســائل املعتمــدة مــن قبــل القــادة للتأثــر
عــى اآلخريــن ومــدى نجــاح تلــك الوســائل يف بلــوغ
األهــداف املرج ـ ّوة.

 .2أمناط القيادة

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

ولغــرض تيســر فهــم االختالفــات القامئــة بــن مختلف
هــذه األمنــاط نــورد خصائــص كل منــط ونتائجــه يف
شــكل جــدول عــى النحــو التــايل:

الخصائص
• تفويض السلطة.
• مينح ثقته للمرؤوسني.
• يشجع املرؤوسني عىل
املشاركة ويتعامل بوصفه
عنرص ربط بينهم.
• يوجه طاقة
املرؤوسني إىل هدف
جامعي.
• يشجع عىل اإلبداع
واملبادرة والتجديد.
• يكون أقل فاعلية
يف الوضعيات العادية
والروتينية.

• التنظيم :يف
خدمة الهدف
وتعتمد تقسيام
أوضح للمهام.
•التواصل :شبكة
التواصل أفقية
وسلسة.
• اإلدارة :توزيع
املسؤوليات  +عمل
جامعي.
• التقييم :مبشاركة
املنظورين.

القيادة املنسحبة (املتس ّيبة)
Leadership Laisser-faire
الخصائص
• ال يهت ّم كثريا مبهمته
ومبهام مرؤوسيه
• كل عضو يف املجموعة
يترصف بطريقته.
• ليس له تأثري عىل سلوك
مرؤوسيه.
• يحاول تجنب الرصاعات
واملشاكل.
• ال يتوقع أفضل مام هو
متاح.
• ال يتخذ القرارات.

38

النتائج
• التخطيط:
بالتنسيق مع
املنظورين.

الفصل األول :مقاربة مفهومية

رغــم تنــ ّوع املجــاالت التــي اســتعمل فيهــا مفهــوم
القيــادة فــإ ّن أغلــب الكتابــات حــول هــذا املوضــوع
قــد أولــت أه ّميــة كبــرة لعنرصيــن اثنــن يف إطــار
تعريفهــا للقيــادة :خصائــص القائــد أ ّوال وأســاليبه يف
القيــادة ثانيــا .فمــن املالحــظ أن هذيــن العنرصيــن
مل يتيحــا فقــط للدارســن إمكانيــة رســم مالمــح
القائــد بصفــة مســبقة وفهــم شــخصيته يف مرحلــة
ثانيــة بــل وكذلــك توقــع مــا قــد يــأيت مــن أفعــال ومــا
يحصــل مــن نتائــج.
قــد ّ
وعــى هــذا النحــو كث ـرا مــا يت ـ ّم اســتحضار خمســة
أمنــاط قياديــة تختلــف حســب خصائــص القائــد
ونتائــج أفعالــه مــن حيــث التخطيــط والتنظيــم
والتســيري والتقييــم وهــي :منــط القيــادة االســتبدادي
ومنــط القيــادة األبــوي ومنــط القيــادة الدميقراطــي
ومنــط القيــادة املنســحب (املتسـ ّيب) ومنــط القيــادة
الجامعــي.

القيادة الدميقراطية
Leadership Démocratique
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النتائج
• التخطيط :كل
عضو يبني مخططا
خاصا به.
• التنظيم :حسب
أهواء األعضاء
وأهدافهم الفردية.
•التواصل :حسب
أهواء األعضاء.
• اإلدارة :حسب
أهواء األعضاء.
• التقييم :يت ّم
التقييم حسب أداء
املرؤوسني .
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القيادة الجامعية
Leadership Collégial
الخصائص
• كل عضو يف الفريق هو
قائد.

القيادة االستبدادية
Leadership Autocratique
الخصائص
• يحتكر القرارات.

النتائج
• التخطيط :يعتمد
عىل السلطة عند
اتخاذ القرار.

• يأمر ويه ّدد.

• التنظيم :نفوذ
محتكر وواضح.

• يقود املجموعة.
• ال يفوض سلطته.
• ال يعطي ثقة يف
مرؤوسيه.

•التواصل :شبكة
التواصل محدودة
جدا ومح ّددة
مسبقا.
• التسيري :املهام
واملسؤوليات
مح ّددة مسبقا.
• التقييم :دون
ليونة :جزاء أو
عقاب.

الخصائص
• تعامل عمودي مع األعضاء.
• يش ّجع املرؤوسني عن طريق
الجزاء.

النتائج
• التخطيط :يعتمد
عىل السلطة وينطلق
من مقرتحات
املرؤوسني.

• يث ّمن املرؤوسني األكرث خضوعا • التنظيم :نفوذ
محتكر وواضح.
 /تبعيّة ،ويعاقب املرؤوسني
الذين يتجاوزونه.
• التواصل :شبكة
• األعضاء متساوون يف املصالح التواصل عمودية
ومح ّددة وفق
والصفات والكفاءات.
السلطة.
• يعتمد التمييز بني املرؤوسني.
• التسيري :املهام
• يقبل أحيانا آراء ومقرتحات واملسؤوليات
مح ّددة مسبقا
املرؤوسني.
حسب املوقع.
• التقييم :حسب
السلطة :جزاء أو
عقاب.
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• أهمية الوفاء والصداقة
والتبادل.
• األعضاء متساوون
يف املصالح والصفات
والكفاءات.
• ال يتوقع أفضل مام هو
متاح.
• ال يتخذ القرارات.

• التنظيم :غري
شكيل ويقوم عىل
االحرتام املتبادل
والكفاءة.
•التواصل :مبارش.
• اإلدارة :جامعية.
• التقييم :نزيهة
وحسب معايري
أخالقية واضحة.

 .3القيادة يف إطار الحركات االجتامعية:
قيادة تغيريية

مــن املعــروف أن القيــادة ،وإن تعلّقــت يف بعــض
أوجههــا بخصائــص فرديــة تحيــل إىل صفــات القائــد،
فإنهــا تفقــد كل أهميتهــا إذا خرجــت عن دائــرة الفعل
الجامعــي ومــا يقتضيــه مــن تقاســم ملجــاالت وحظوظ
وأهــداف مشــركة تكــون الســلطة أحــد أهــم رهاناتهــا
ألنهــا مصــدر التأثــر يف اآلخريــن واملحــ ّدد األســايس
ملــدى نجاعــة كل عضــو داخــل املجموعــة وقدرتــه
عــى التأثــر يف اآلخريــن .وإذا كانــت مصــادر الســلطة
متنوعــة وفــق مــا يتضــح مــن تع ـ ّدد أمنــاط القيــادة
وأســاليب مامرســتها فــإ ّن القيــادة يف إطــار الحــركات
االجتامعيــة تتجــاوز عديــد املح ـ ّددات الشــكلية التــي
ميكــن أن تحيــل عليهــا أمنــاط القيــادة يف املجــاالت
الســلطوية التقليديــة مــن قبيــل املنظــات السياســية
أو املدنيــة أو النقابيــة أو الفكريــة القامئــة عــى
تراتب ّيــات أكــر ميــا إىل االســتقرار وأكــر قــدرة عــى
االســتدامة يف الزمــان واملــكان.

7

وبالعــودة إىل النــوع األول مــن القيــادة ،أي تلــك
التــي تح ـ ّدد أســلوبها حســب الوضعيــة ،نالحــظ أ ّن
املرونــة يف تحديــد األهــداف ويف تعبئــة املــوارد هــي
مــن الــروط األساســية لضــان نجاعــة القائــد الــذي
ال ميكــن اختزالــه يف واحــدة مــا ميكــن أن ميتلــك مــن
خصــال وال يف أســلوب واحــد مــن األســاليب التــي
ميكــن أن يســتعملها حســب مــا تقتضيــه الوضعيــات
الجامعيــة والســياقات املتغــرة .وهــي مرونــة مــن
 .7يعــرف هــذا النمــط خاصــة يف علــوم التســيري
( )managementمنــذ نهايــة القــرن العرشيــن ويشــكل
تطــورا يف نظريــات التســيري حيــث ال يؤمــن هــذا النمــط
القيــادي بالوصفــات املثاليــة بــل يع ـ ّول عــى قــدرة القائــد
عــا
املســر عــى تشــخيص الوضعيــات املختلفــة والبحــث ّ
ّ
يناســب كل منهــا مــن حلــول تســيريية .للتعمق ا ُنظــرHersey:

Paul, Blanchard Kenneth, “Revisiting the life-cycle
 theory of leadership”, Training and Developmentـ
47-42 .pp ,50 .1996 ,Journal
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الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

القيادة األبوية
Leadership Paternaliste

• قيادة تقوم عىل التبادل
والعمل الجامعي.

النتائج
• التخطيط :يقوم
عىل التفاوض
واالتفاق.

فالحــركات االجتامعيــة الحديثــة مل تعــد ،عــى نحــو
مــا ب ّينــا ســابقا ،قامئــة عــى التنظيــم الهرمــي وال عــى
التقاســم املســبق للســلطة ألنهــا خارجــة عــن دائــرة
التحديــد متامــا مثلــا هــي خارجــة عــن اإلرادات
الفرديــة املكونــة لهــا وكذلــك عــن املجــاالت الرســمية
التــي ميكــن أن تدعمهــا أو تحتضنهــا أو تســاهم يف
تشــكلها .وعــى هــذا األســاس ال ميكــن إدراك منــط
القيــادة األكــر نجاحــا وال صفــات القائــد األكــر
نجاعــة بصفــة مســبقة حتــى وإن كان الهــدف مح ّددا
مســبقا ومالمــح الســياق الحاضــن للحركــة واضحــة
وخصوصياتــه معروفــة .وهــذا يعــود قبــل كل يشء إىل
الطابــع الديناميــي للحركــة االجتامعيــة التــي ال تكون
القيــادة يف إطارهــا مرتبطــة بالوضعيــة كــا هــو
الحــال يف التشــكيالت الجامعيــة التقليديــة (الفــرق
واملجموعــات) التــي يكــون فيهــا أســلوب القيــادة يف
الغالــب مرتبطــا بالوضعيــة ( )situationnelبقــدر ما
يقتــي قــدرة جامعيــة عــى التغيــر باعتبــاره هدفــا
يف ح ـ ّد ذاتــه ال يســتهدف تســيري مــا قــد ينشــأ مــن
وضعيــات بقــدر مــا يــروم إىل خلــق واقــع جديــد ومن
مثــة فــإن أســلوب القيــادة يكــون باألســاس تغيرييــا
(.)Transformationnel

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

• الحــركات االجتامعيــة هــي فعــل جامعــي نقــدي • تبنى يف إطاره هوية املجموعة تدريجيا.
وتغيــري يتــم عــر مســار مركــب مــن األحــداث
واملراحــل تلعــب فيــه القيــادة دورا أساســيا .إنــه  .4خصوصية القائد يف مجال الحركات االجتامعية
مســار تغيــري
انطالقــا مــن خصوصيــة الحركــة االجتامعيــة وتحديــدا
مــن حيــث طابعهــا غــر الرســمي ومنــط تنظيمهــا
• يتــم يف إطــاره اكتشــاف القــادة تدريجيــا يف إطــار املــرن ،فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون خصائــص القائــد
تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع ســياقات فعلهــم يف هــذا املجــال مرتبطــة مبــا قــد ينشــأ يف إطارهــا مــن
الجامعــي.
ارتباطــات ال شــكلية ومــا قــد تطــرح مــن رهانــات
فرديــة وجامعيــة .وعــى هــذا األســاس ميكــن أن
• يتحــول يف إطــاره أعضــاء املجموعــة مــن أتبــاع تتلخــص ســات القائــد الناجــع يف مجــال الحــركات
للقائــد إىل قــادة مســتقلّني ومتكاملــن.
االجتامعيــة كــا يــي:
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 )1مبادر
Initiateur

• يتميز القائد بالقدرة عىل اتخاذ املبادرة ويكون تبعا لذلك قادرا عىل مامرسة النقد
تجاه واقعه وعدم الخوف من املغامرة والتغيري.

 )2متواضع
Modeste

• يحتاج القائد إىل أن يكون متعلام باحثا عن املعلومة منفتحا عىل اآلخرين معرتفا
بنواقصه وعامال عىل تجاوزها.

 )3متعاون
Coopératif

• الحركة االجتامعية فعل جامعي غري منطي وال مؤسسايت وبالتايل فإن القائد يحتاج
إىل التعاون مع اآلخرين لتدعيم قدراته عىل الفعل ولتأسيس هوية جامعية.

• ال تقوم رشعية القائد يف مجال الحركات االجتامعية عىل حجم السلطة املادية وال
 )4محاور
 Communicateurعىل أهمية املوقع يف الهرمية بل تقوم عىل اعرتاف أعضاء املجموعة ومن مثة يحتاج
القائد إىل التواصل مع اآلخرين والقدرة عىل التحاور معهم.
 )5عقالين
Rationnel

• رغم أهمية املغامرة يف القيادة وما يرتبط بها من صفات الشجاعة واإلقدام فإ ّن
القائد ال يقيم مواقفه عىل ردود أفعال تجاه قضايا أو أحداث معينة بل عىل قراءة
موضوعية للسياق وللفرص املتاحة ولهامش التحرك املوضوعي.

 )6اسرتاتيجي
Stratège

• رغم طابعها السياقي غري الشكيل فإن الحركة االجتامعية تحتاج إىل قادة يخططون
ويستقرئون النتائج قبل وقوعها ويرسمون أهداف فعلهم الجامعي عىل األمد القصري
واملتوسط.

 )7مفاوض
Négociateur

• نظرا لطابعها التغيريي وتعلقها بأهداف صعبة املنال يف الغالب فإن الحركات
االجتامعية كثريا ما تجابه بالرفض وأحيانا بالقمع .وألنها ليست بالحركة الفوضوية
فإنها تحتاج إىل قادة قادرين عىل التفاوض مع النظام االجتامعي والسيايس
واالقتصادي القائم.

 )8مرن
Flexible

• يستم ّد القائد قوته من تضامن رفاقه فيام بينهم ويحتاج تبعا للحفاظ عىل وحدة
فريقه باعتامد ما يكفي من املرونة والرباغامتية والحكمة لتجاوز ماهو ذايت.

 )9صادق
Honnête

• تكون العالقات يف إطار الحركات االجتامعية مبارشة بني القادة وسائر األعضاء
ولذلك تكون الثقة املتبادلة رشطا أساسيا لنجاعة القيادة أما القائد فليس له غري
الصدق والنزاهة لتعزيز تلك الثقة.

 )10طموح
Ambitieux

• رغم ما قد يواجه الحركة االجتامعية من رفض وتجريم وعنف بسبب استهدافها
للنظم القامئة وما قد يستتبع ذلك من انتكاس فإ ّن طموح القائد وتشبثه بتحقيق
أهداف املجموعة وإميانه بذاته وباآلخرين هي مصادر أساسية لتقوية روابط
املجموعة وتعلقها مبا ترسمه من أهداف.

 )11دميقراطي
Démocrate

• يكون القائد دميقراطيا يف مامرسة سلطته األفقية التي تستوجب منه اتخاذ القرار
بصفة جامعية ومساعدة القائد ألتباعه للتحول إىل قادة .كام تسمح الدميقراطية له
مبراعاة خصوصيات األفراد واملجموعات يف ما قد يتخذ من قرارات مبا يف ذلك حرية
الجميع يف الدخول والخروج.
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شــأنها أن تحيلنــا إىل تلــك التحــوالت التــي عرفهــا • تكــون فيــه القيــادة مرنــة ،متغــرة ،غــر مركــزة
مجــال العمــل يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن وغــر نهائيــة.
والتــي ســاهمت بشــكل كبــر يف ظهــور علــم التســيري
( )managementالــذي عــرف معــه مفهــوم القيــادة • تضعــف فيــه الســلطة العموديــة إىل الحــ ّد األدىن
تطــورا كبــرا وزاد االهتــام بــه يف عديــد املجــاالت وتنشــأ فيــه الســلطة الجامعيــة األفقيــة.
البحثيــة األخــرى .أمــا النــوع الثــاين مــن القيــادة أي
القيــادة التغيرييــة فإنهــا توفــر لنــا إمكانيــة أكــر • تغيــب فيــه العالقــات الرســمية الدامئــة وتنشــأ
للخــروج عــن الدوائــر الرســمية للســلطة والتأثــر العالقــات الالشــكلية الســياقية وتتغــر.
التــي ميكــن أن يحيــل عليهــا مفهــوم التســيري إىل تُح ّدد فيه األهداف جامعيا.
مجــاالت أكــر اتســاعا تشــمل باإلضافــة إىل ماهــو
شــكيل مــن قبيــل مجــاالت العمــل واإلعالم والسياســة • يتجــاوز يف إطــاره األفــراد مصالحهــم الفرديــة
والنقابــات وغريهــا ،مجــاالت الفعــل الجامعــي غــر ملصالــح أشــمل.
النمطيــة كاالحتجاجــات الشــعبية وحمــات املنــارصة
ومختلــف أنــواع التظاهـرات الجامعيــة يف الفضاءيــن • ُيارس يف إطاره النقاش والتفاوض.
املــادي واالف ـرايض عــى ح ـ ّد ســواء.
يُراعــى يف إطــاره آراء األعضــاء ومواقفهــم قبــل اتخــاذ
القرار.
ويف إطــار مختلــف هــذه املجــاالت غــر الرســمية
نالحــظ أن القيــادة ال تخضــع ملنطــق تســلطي • يُحــرم يف إطــاره األفــراد واملجموعــات الفرعيــة
عمــودي وال الرتبــاط شــكيل بــن القائــد واألعضــاء وال وفــق وضعياتهــم الخاصــة وإراداتهــم.
لحــدود جامــدة بينهــم بــل هــي أقــرب إىل أن تكــون
مجــاال جامعيــا يتعانــق يف إطــاره مــا هــو عقــاين • تُخلــق يف إطــاره ديناميكيــات فرعيــة وتنشــأ
براغــايت مبــا هــو انفعــايل عاطفــي وعــى هــذا املبــادرات الجامعيــة وتتطــور.
األســاس نجــد أن منــط القيــادة التغيــري هــو النمــط
األمثــل للقيــادة يف إطــار الحــركات االجتامعيــة نظ ـرا • يت ّم يف إطاره تقاسم الزعامة.
لطابعهــا غــر الرســمي وامتداداتهــا غــر النمطيــة
وخصوصيــة فاعليهــا وأهدافهــم.
• تنشأ يف إطاره قيم الجامعة وتتط ّور.

سامت القائد يف مجال الحركات االجتامعية

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

الفصل الثاين

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

الفصل األول :مقاربة مفهومية
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الفصل الثاين:
املقاربة القانونية
للحركات االجتامعية

لقــد تب ّينــا يف القســم املتعلــق بتحديــد املفاهيــم  .1الحق يف التظاهر السلمي

أن مفهــوم الحــركات االجتامعيــة قــد م ـ ّر مــن متثــل
مؤســي تنظيمــي للفعــل الجامعــي القــادر عــى
تحديــد أهدافــه مســبقا وتجذيرهــا ايديولوجيــا إىل
متثــل أكــر مرونــة للفعــل االجتامعــي وقــدرة عــى
احتــواء الــذوات الفرديــة واســتيعاب االختالفــات وفق
مــا متليــه الســياقات االجتامعيــة املتغــرة .وعــى هــذا
األســاس يكــون مفهــوم الحــركات االجتامعيــة أقــرب
إىل الظواهــر الجامعيــة املخرتقــة للمجــال العــام
والتــي تتخــذ يف الغالــب شــكل االحتجــاج الرافــض
لوضــع مــا واملطالــب بتغيــر يف أحــد املجــاالت أو
املســتويات ،وهــي مظاهــر تجــد أسســها ال فقــط يف
القانــون الــدويل واإلقليمــي الضامــن لجملــة الحقــوق
املؤسســة لهــا بــل وكذلــك يف القانــون التونــي الــذي
مل ِ
يحــد عــن ذلــك بإقــرار جملــة هــذه الحقــوق
وبيــان مضمــون هــذه الحــركات االجتامعيــة وتحديــد
ضوابطهــا يف صيغتهــا التلقائيــة وغــر الرســمية
ويف ارتباطهــا بســياقات تشــكلها الخاصــة وطبيعــة
أهدافهــا.

يعتــر الحــق يف التجمــع الســلمي مــن الحقــوق
الهامــة التــي ميارســها املواطنــون للتعبــر عــن
مواقفهــم وغضبهــم تجــاه الســلطة العامــة وملســاندة
قضايــا محليــة أو إقليميــة أو دوليــة وهــو حــق
ميــارس بالــرورة يف الفضــاءات العامــة ويف الشــوارع
العموميــة عــى مــرأى ومســمع مــن كل املواطنــن.
يرتبــط الحــق يف التجمــع الســلمي ارتباطــا وثيقــا
بحقــوق سياســية أخــرى كالحــق يف حريــة التعبــر
والحــق يف االنتــاء إىل الجمعيــات ،وحــق املشــاركة يف
إدارة الشــأن العــام .وهــو مــا أقرتــه الرشعــة الدوليــة
لحقــوق اإلنســان (اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
املــا ّدة 20 ،والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية املــادة  ،21والعهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة االجتامعيــة والثقافيــة املــادة
 ،8وامليثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب
املــادة  ،11وامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان املــادة
 ،24وغريهــا مــن املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة
املتخصصــة.)...
ّ

نظـرا لعــدم ورود مفهــوم الحــركات االجتامعية صلب  .2الحــق يف التفكــر والتعبــر وحريــة الضمــر
النصــوص القانونيــة الدوليــة والوطنيــة فــإن إقرارهــا واملعتقــد

 .3الحق يف املشاركة يف الحياة العامة

هــو حــق مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية امله ّمــة
التــي تؤســس مبــارشة للمواطنــة الكاملــة مــن ناحيــة
والح ـرام الحــق يف االختــاف والتع ـ ّدد الــذي يكــون
قــوام الدولــة الدميقراطيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو
مــا يدعــم التصــ ّور الحديــث للدميقراطيــة وتســيري
الدولــة يف إطــار الحوكمــة .وهــو مــا تؤكــده جميــع
النصــوص الدوليــة ذات الصلــة بالحقــوق اإلنســانية.
الفصل الثاين :املقاربة القانونية للحركات االجتماعية

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

أوال :حقوق الحركات االجتامعية يف
املنظومة القانونية الدولية

يتحقــق الحــق يف التظاهــر الســلمي مثــا مــا مل تتوفــر
رشعــه.
حقــوق تؤســس لــه وتعطيــه محتــوى وت ّ
ولذلــك يكــون املحــرك األســايس للتظاهــر هــو الدفــاع
عــن حقــوق أو حريــات مبــارشة ملــن يتظاهــر أو
لغــره مــن األشــخاص أو املجموعــات.

 .4الحق يف تكوين الجمعيات

وهــو حــق أســايس تتــم عــره مأسســة الحــركات
االجتامعيــة لتتخــذ بعــدا تنظيميــا مدنيــا تكــون عــره
أكــر وضوحــا ومتثيليــة.

 .5الحق يف تكوين األحزاب السياسية

وهــو حــق تتوفــر وفقــه إمكانيــة مأسســة الحــركات
االجتامعيــة يف اتجــاه املشــاركة السياســية يف الحيــاة
العامــة.

 .6الحقوق النقابية والحق يف اإلرضاب

وهــي مــن الحقــوق األساســية التــي متكــن فئــات
واســعة مــن العــال بالفكــر والســاعد وكذلــك
مجموعــات املتعلمــن واملرتبصــن وغريهــم مــن
املطالبــة بحقوقهــم مــن ناحيــة ومــن املشــاركة
يف الحيــاة العامــة مــن ناحيــة أخــرى .ويثــر حــق
اإلرضاب عــادة النقاشــات الطويلــة حــول دوافعــه
وأهدافــه وانعكاســاته ،خصوصــا عندمــا يتعلّــق األمــر
بــدول وأنظمــة اقتصاديــة ليرباليــة باألســاس.

إمنــا يتــم انطالقــا مــن مجمــوع الحقــوق اإلنســانية هــي حقــوق ك ّرســتها معظــم النصــوص الدوليــة
اللصيقــة بهــا واملســاهمة بطريقــة مبــارشة يف تشــكلها كاإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الــدويل
والضامنــة لدميومتهــا واملحــددة ألهدافهــا واملتعلقــة للحقــوق املدنيــة والسياســية وهــي مرتبطــة بصفــة
أساســا بـ:
مبــارشة ببقيــة الحقــوق ،ذلــك أنّــه ال ميكــن أن
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ثانيا :يف إقرار الحركات االجتامعية
وأهم ضوابطها يف املنظومة
القانونية التونسية
إن املنظومــة التونســية الحاليــة قــد ألغــت املنظومــة
الزجريــة القدميــة التــي نظمــت هــذه الحقــوق منــذ
االســتقالل .وبــدأت تتشــكل مــع أوىل النصــوص
القانونيــة التــي ظهــرت يف شــكل مراســيم ســنة .2011
وتأكــ ّدت املنظومــة التونســية رصاحــة يف دســتور
 ،2014إذ تقــوم فيــا يتعلــق بالحــق يف «االحتجــاج
الجامعــي الســلمي» عــى املقومــات التاليــة:

• ال تذكــر املنظومــة التونســية كــا هــو الحــال
بالنســبة إىل املنظومــة الدوليــة عبــارة «الحــركات
االجتامعيــة» إال أنهــا تقرهــا بصفــة واضحــة ســواء
مــن خــال توطئــة الدســتور أو مــن خــال مجمــوع • إقــرار جميــع الحقــوق التــي متكّــن مــن حريــة
الحقــوق اللصيقــة بهــذا الشــكل مــن االحتجــاج التحــركات االجتامعيــة حيــث أقــر الدســتور التونــي
«الحــق يف تكويــن االحـزاب والنقابــات والجمعيــات»
الجامعــي.
ّ
(الفصــل  )35كــا أقــر «الحــق النقــايب مبــا يف ذلــك
• فالتوطئــة تتحــدث رصاحــة عــن «نضــال شــعبنا حــق اإلرضاب» (الفصــل  ،)36وضمــن «حريــة الــرأي
مــن أجــل االســتقالل وبنــاء الدولــة الحديثــة مــن والفكــر والتعبــر واإلعــام والنــر والتــي ال تخضــع
االســتبداد ...وتحقيقــا ألهــداف ثــورة الحريــة ملامرســة رقابــة مســبقة عليهــا (الفصــل  )31وأم
والكرامــة .»...وهــي أهــداف مل تكــن لتتحقــق لــوال الحريــات :حريــة الضمــر» (الفصــل .)6
الحــركات االجتامعيــة الكــرى التــي عرفتهــا تونــس،
انطالقــا مــن جانفــي ( 2008أحــداث الحــوض هــذا االقــرار مبجمــوع هــذه الحريــات التــي مــن
املنجمــي) إىل جانفــي  ،2011ســواء منهــا امليدانيــة شــأنها تأكيــد الحــق يف التحــركات االجتامعيــة
املاديــة أو تلــك االفرتاضيــة عــى مواقــع التواصــل يدعمهــا الدســتور بضــان «الحــق يف النفــاذ إىل
االجتامعــي ،والتــي أكــدت أهميــة هــذا الفضــاء يف شــبكات االتصــال» (الفصــل  )32وهــو مــا يؤســس
صناعــة الــرأي العــام وال ّدفــع نحــو اتخــاذ الق ـرارات للحريــات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي بضــان
وتغيــر السياســات واملقاربــات.
«الحــق يف االعــام والنفــاذ إىل املعلومــة» (الفصــل
 )32وحريــة التعبــر والنــر التــي ضمنهــا الفصــل 31
48

 49الــذي حــ ّدد الضوابــط املتعلقــة بالحقــوق
والحريــات املضمونــة بهــذا الدســتور ومامرســتها مبــا
ال ينــال مــن جوهرهــا.

نتبـ ّـن إذا أن املنظومــة الدســتورية التونســية تضمــن
الحــق يف التحــركات االجتامعيــة خصوصــا أ ّن هــذا
الدســتور ضمــن العديــد مــن الحقــوق الفرديــة ولكــن
أيضــا الحقــوق الجامعيــة والحقــوق االجتامعيــة
واالقتصاديــة التــي عــادة مــا متثــل منطلقــا للتحــركات
واالحتجاجــات االجتامعيــة« :الحــق يف العمــل يف
ظــروف الئقــة وبأجــر عــادل» (الفصــل  ،)40الحــق
يف الصحــة لــكل إنســان (الفصــل « .)378الحــق
يف املــاء» (الفصــل « ،)44الحــق يف بيئــة ســليمة
متوازنــة» (الفصــل  ،)45حقــوق النســاء والحفــاظ
عــى مكاســبه ّن (الفصــل « )46حاميــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن كل متييــز» (الفصــل ...)48
باإلضافــة إىل مــا ســبق نالحــظ أن الدســتور التونــي
قــد أقــ ّر بــأن «الــروات الطبيعيــة ملــك للشــعب
التونــي» (الفصــل  ،)13وأكــد يف عــدة مناســبات
قيــام الدولــة واملنظومــة التــي ترســيها الجمهوريــة
الثانيــة عــى «نظــام جمهــوري دميقراطــي تشــاريك»
وعــى ســيادة القانــون وعــى «العدالــة االجتامعيــة»
(التوطئــة والفصــل )12
كل هــذه املقومــات تجعــل املنظومــة الدســتورية
التونســية يف توافــق كبــر مــع املنظومــة الدوليــة
فيــا يتعلــق بحريــة التحــركات االجتامعيــة والحــق
يف االحتجــاج الجامعــي .إال أن الســؤال املطــروح يف
هــذا اإلطــار يتمثــل يف الضوابــط املوضوعــة عــى
مامرســته؟ ومــدى تحديــد املنظومــة لذلــك؟ ومــدى
تطابــق املنظومــة التونســية الحاليــة مــع هــذه
الضوابــط خصوصــا أ ّن الدســتور ورغــم قيمتــه العليــا
فإنــه بحاجــة إىل تفعيــل قانــوين يف عديــد الحقــوق
والحريــات التــي يضمنهــا.

إن األصــل يف مامرســة االحتجــاج الجامعــي باعتبــاره
األســاس امليــداين الــذي تقــوم عليــه الحــركات
االجتامعيــة هــو الطابــع الســلمي ،وهــو مــا نالحظــه
يف جميــع النصــوص الدوليــة والوطنيــة التــي أسســت
لهــذا الحــق تحــت مســمى «حريــة االجتــاع
والتظاهــر الســلميني»( .الفصــل  37مــن الدســتور
التونــي واملــادة  20مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان ،واملــادة  21مــن العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية).
فهــذا الطابــع الســلمي يقتــي انعــدام العنــف
املــادي ويســتبعد أيــة إمكانيــة للجــوء إىل الســاح أو
االعتــداء عــى األمــاك العامــة والخاصــة أو تهديــد
الســامة الجســدية لألشــخاص.

كــا يتنــاىف الطابــع الســلمي للحــركات االجتامعيــة
مــع العنــف املعنــوي /الرمــزي الــذي يقــوم عــى
التحريــض عــى األشــخاص أو عــى املجموعــات
انطالقــا مــن خطــاب الكراهيــة والتمييــز املبنــي
عــى األصــل أو الجنــس أو اللّــون أو الديــن أو الفكــر
أو امليــل الجنــي أو الهويــة الجندريــة أو الوضــع
االجتامعــي أو االقتصــادي أو الصحــة أو اإلعاقــة أو
الحالــة املدنيــة ...وهــو مــا قــد يرتتــب عنــه وخصوصــا
يف إطــار التحــركات االجتامعيــة امليدانيــة إمكانيــة
االعتــداء عــى األشــخاص أو املمتلــكات التــي تصــل
حــ ّد القتــل أو الســحل ...خصوصــا أن التحكــم يف
املجموعــات املحتجــة ليــس باألمــر اليســر.
وعــى هــذا األســاس وضعــت قواعــد وضوابــط
أساســية ملامرســة هــذه التحــركات.
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الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 .1الحقــوق اللصيقــة باالحتجاجــات االجتامعيــة
يف املنظومــة القانونيــة التونســية

• عــى مســتوى مجمــوع الحقــوق املك ّرســة دســتوريا
نالحــظ أ ّن الدســتور التونــي جــاء منســجام
مــع املنظومــة الدوليــة يف مــا يتعلــق بالتحــركات
االجتامعيــة حيــث أقــر رصاحــة يف الفصــل  37أ ّن
«حريــة االجتــاع والتظاهــر الســليمني مضمونــة»
وبذلــك أكــ ّد بوضــوح أن الحــق يف االجتامعــات (
التــي عــادة مــا تكــون يف أماكــن مغلقــة أو محـ ّددة)
والتظاهــر الــذي ميكــن أن يكــون يف األماكــن املفتوحة
والفضــاءات املختلفــة فرديــا كان أو جامعيــا وهــو مــا
يؤســس مبــارشة الحــق يف التحــركات االجتامعيــة يف
ّ
الفضــاء املــادي الجغــرايف أو يف فضــاءات التواصــل
االجتامعــي.

 .2يف الضوابط املفروضة عىل حرية االحتجاجات
مــن الدســتور...
ويتجســد هــذا االق ـرار مــن خــال مضمــون الفصــل االجتامعية

1
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اإلنســان

لقــد حوصــل تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بالحــق يف
حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بتاريــخ
 26جويليــة  ،2018االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
الحــق يف التظاهــر الســلمي كــا يــي:
2

 .1اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،العهــدان الدوليــان،
واالتفاقيــات الخاصــة بحقــوق املــرأة ،واالتفاقيــات الخاصــة
بحقــوق الطفــل ،واالتفاقيــات الخاصــة بحقــوق ذوي اإلعاقــة،
واالتفاقيــات الخاصــة بحقــوق الالجئــن ،واالتفاقيــات الخاصــة
بحقــوق العامل...إلــخ .وكذلــك االتفاقيــات اإلقليميــة مــن
قبيــل امليثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب،
واالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،إلــخ.
 .2األمم املتحدة ،الجمعية العامة 34/38/A/HRC
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فبالنســبة إىل اســتخدام الترشيعــات وتطويــع
القانــون لــرب التحــركات ،نالحــظ تواصــل العمــل
بأحــكام املجلــة الجزائيــة الصــادرة يف ســنة  1913أي
مــا يزيــد عــن مائــة ســنة قبــل دســتور  2014يف
مــا يتعلــق باالعتصامــات واإلرضابــات غــر املرخــص
فيهــا واالعتــداء عــى األعــوان العمومــن ،بتهمــة
هضــم جانــب عــون عمومــي ،إىل جانــب اســتخدام
قانــون مكافحــة اإلرهــاب وغســل األمــوال للحــ ّد
مــن الحريــات يف مــا يتعلــق باالحتجــاج الســلمي.
كــا يتواصــل العمــل بصفــة جزئيــة بالقانــون عــدد
3

 .3املــؤرخ يف  7أوت  ،2015عــدد  ،26كــا تــم تنقيحــه
وإمتامــه مبوجــب القانــون عــدد  9املــؤرخ يف  23جانفــي 2019

ونالحــظ أيضــا أ ّن التوجــه نحــو اســتعامل القوانــن
لــرب التحــركات االجتامعيــة ال يــزال متواصــا
ضمــن مشــاريع القوانــن املقرتحــة مــن قبــل
الحكومــة ومــن قبــل رئاســة الجمهوريــة يف الســنوات
األخــرة .فمنــذ  ،2013تحــاول الحكومــة متريــر قانــون
يتعلّــق بزجــر االعتــداء عــى األمنيــن ،كــا تقدمــت
رئاســة الجمهوريــة أواخــر  2018مبــروع قانــون
حــول تنظيــم حالــة الطــوارئ لتعويــض األمــر عــدد50
لســنة  1978الــذي ال يــزال ســاري املفعــول إىل
اآلن ،واملالحــظ أ ّن كال املرشوعــن يعجــان باألحــكام
الســالبة للحريــات والتــي مــن شــأنها قمــع ومحاكمــة
األشــخاص املشــاركني فيهــا إىل جانــب مــا تحتويــه مــن
شــحنة تخويــف وترهيــب لهــم.

وأخ ـرا ،تــم إصــدار القانــون عــدد  52املــؤرخ يف 29
أكتوبــر  2018املتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات
والــذي يجــر الجمعيــات عــى التســجيل ضمــن هــذا
الســجل وهــو مــا ميثــل خطـرا عــى الجمعيــات التــي
ميكــن أن تتعــرض للعقوبــات وللحـ ّـل إذا مــا مل تقــم
بالتســجيل يف ســجل هــو باألســاس آليــة ملراقبــة
املؤسســات االقتصاديــة وال ميــت للجمعيــات بصلــة.
إن هــذه القيــود املفروضــة عــى حــق االحتجــاج
االجتامعــي والتــي ميكــن أن تت ّعــزز بصــدور نصــوص
أخــرى يف املســتقبل (خصوصــا قانــون تنظيــم حالــة
الطــوارئ) هــي مــن ناحيــة يف تعــارض مــع نــص
وأحــكام دســتور  2014وكذلــك يف تعــارض مــع أحــكام
عــى مســتوى املامرســة نالحــظ أيضــا االســتعامل االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة
املفــرط وغــر امل ـ ّرر للقــوة يف تفريــق االحتجاجــات التونســية ومــع مبــادئ اإلدارة الســلمية للتجمعــات .
واالعتصامــات والتحــركات املطلبيــة ومنهــا مــا عاشــته هذه املبادئ األساسية تؤكد عىل:
مجموعــة الـــ  26طالبــة وطالبــا مــن حامــي اإلعاقــة
البرصيــة عنــد احتجاجهــم عــى عــدم ترســيمهم • وجــوب اح ـرام الــدول لجميــع حقــوق األشــخاص
يف مؤسســة التعليــم العــايل التــي تــم توجيههــم املشــاركني يف التجمعــات،
إليهــا بدايــة شــهر أكتوبــر  ،2018كــا تســتعمل
• وجــوب اســتجابة  /تطابــق أيــة قيــود مفروضــة
 .4تعــود هــذه الحادثــة إىل رفــض إدارة املدرســة العليــا عــى التجمعــات للمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
5

4

لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس ترســيم  26طالبــا مــن
املكفوفــن مــررة قرارهــا بضعــف إمكانياتهــا وصعوبــة
التكفــل بهــذا العــدد مــن أصحــاب اإلحتياجــات الخصوصيــة.
وأمــام هــذا القــرار اضطــر هــؤالء الطلبــة إىل االعتصــام رفقــة
أوليائهــم وبعــض املســاندين لهــم أمــام مقــر وزارة التعليــم  .5ا ُنظــر التقريــر املشــرك للمقــ ّرر الخــاص املعنــي بالحــق
العــايل عــدة أيــام ليتمكنــوا يف النهايــة مــن التمتــع بحقهــم يف حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات واملقــرر
يف الدراســة .وقــد تخلّلــت فــرة اعتصامهــم ع ـدّة محــاوالت الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات
أمنيــة إلجبارهــم عــى فــك اعتصامهــم وإخــاء مقــر الــوزارة موجــزة أو تعســفا بشــأن اإلدارة الســليمة للتجمعــات .األمــم
املتحــدة ،األمانــة العامــة ،مجلــس حقــوق اإلنســان 4 ،فيفــري
بالقــوة.
 30 ،2016صفحــة A/ARC/31/66
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وتجمــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى • اســتخدام الترشيعــات لقمــع املامرســة املرشوعــة
أن األصــل هــو إق ـرار ومامرســة الحقــوق والحريــات للحــق يف التج ّمــع الســلمي،
وأن الحـ ّد منهــا ال يكــون إال اســتثناء تحــدده الضوابط
الرضوريــة يف دولــة دميقراطيــة.
• تجريــم االحتجاجــات الســلمية واالســتخدام
العشــوايئ واملفــرط للقــوة ملواجهــة التحــركات،
هــذه املبــادئ حوصلهــا الفصــل  49مــن الدســتور
التونــي والــذي بــن النظــام القانــوين ملامرســة • قمع الحركات االجتامعية،
الحقــوق والحريــات املكفولــة دســتوريا ومنهــا التظاهر
واالجتــاع الســلميني .فاســتنادا إىل هــذا الفصــل ال • وصــم الفاعلــن يف املجتمــع املــدين واالعتــداء
ميكــن الحــد مــن الحقــوق إال مبوجــب قانــون أي نــص عليهــم،
ترشيعــي وال يجــب لهــذه الضوابــط ولهــذا القانــون أن
ينــاال مــن جوهــر هــذه الحقــوق.
• فــرض قيــود عــى فئــات محــ ّددة  /فــرض قيــود
ال توضــع هــذه الضوابــط إال لــرورة تقتضيهــا دولــة عــى حــق تكويــن الجمعيــات،
مدنيــة دميقراطيــة ومتــى كان ذلــك بغايــة حاميــة
حقــوق الغــر أو ملقتضيــات األمــن العــام أو ال ّدفــاع • التأثري السلبي لتصاعد الشعبوية والتطرف،
الوطنــي أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة وذلك مع
احـرام مبــدأ التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتها • .فرض عراقيل يف الفضاء الرقمي.
هــذه األســس التــي وضعتهــا املنظومــة الدوليــة
واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان وأكدهــا بصفــة واضحــة هــذه العراقيــل التــي ذكرهــا املقــرر الخــاص ،تتطابــق
ورصيحــة الدســتور التونــي تتعــارض يف جــزء كبــر يف جــزء كبــر منهــا مــع واقــع الحــال يف تونــس  :إذ
منهــا مــع الواقــع الــدويل والوطنــي يف تعاملهــا مــع بالنظــر يف التحــركات االجتامعيــة عمومــا ،والتحــركات
التحــركات واالحتجاجــات االجتامعيــة.
املتعلقــة بالحــق يف املــاء ،ويف الحقــوق الجنســية
وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقــوق العامــات
 .3يف عــدم دســتورية قمــع االحتجاجــات يف القطــاع الفالحــي ،نالحــظ توفــر جــزء كبــر مــن
االجتامعيــة وتعارضهــا مــع مبــادئ حقــوق هــذه االنتهــاكات إزاء التحــركات االجتامعيــة:

 4املــؤرخ يف  24جانفــي  1969واملتعلــق باالجتامعــات
العامــة واملواكــب واالســتعراضات والتظاهــرات
والتجمهــر وأمــر  26جانفــي  1978املتعلــق بحالــة
الطــوارئ حيــث يُســمح لرئيــس الجمهوريــة مبوجــب
هذيــن القانونــن بإســناد مهمــة حاميــة املنشــآت
العموميــة وخاصــة حقــول النفــط ومؤسســات
تكريــره ونقلــه إىل الجيــش الوطنــي.

أيضــا آليــات غــر قانونيــة لــرب الحــق يف تكويــن
الجمعيــات حيــث عمــدت الحكومــة منــذ 2015
إىل اســتغالل آليــة نــر إعــان تكويــن الجمعيــات
بالرائــد الرســمي لــرب حقهــا يف الوجــود ذلــك أننــا
الحظنــا أن عديــد الجمعيــات مبــا فيهــا جمعيــات
ال ّدفــاع عــن حقــوق األقليــات الجنســية مل تتمكــن
مــن نــر إعــان تكوينهــا برفــض مــن إدارة الجريــدة
الرســمية وهــو مــا يتعــارض متامــا مــع املرســوم عــدد
 88لســنة  2011املتعلــق بالجمعيــات.

• وجــوب أن تيــر /تضمــن الــدول الحــق يف التجمــع
السلمي،
• عــدم اســتخدام القــوة مــا مل يكــن تجنبهــا متع ـ ّذرا
ويف حــال اســتخدامها يجــب أن يكــون ذلــك متامشــيا
مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
• حــق كل شــخص يف مشــاهدة التجمعــات ومراقبتهــا
وتســجيلها ،والوصــول إىل املعلومــات،

عــا تتخــذه مــن
• مســاءلة الدولــة وأجهزتهــا ّ
إجــراءات تتعلّــق بالتجمعــات،

الفصل الثاين :املقاربة القانونية للحركات االجتماعية

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

• منــع جمــع واســتخدام املعطيــات الشــخصية التــي
تكــون تدخــا  /تعديــا غــر جائــز يف الخصوص ّيــة،

• وجــوب تحمــل مؤسســات األعــال (االقتصاديــة)
واملؤسســات التجاريــة مســؤولية احــرام حقــوق
اإلنســان يف ســياق التجمعــات،
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الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

الفصل الثالث
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الفصل الثالث:
خارطة الحركات
االجتامعية بتونس

يحــاول هــذا القســم رســم خريطــة الحــركات
االجتامعيــة بتونــس باالعتــاد عــى تصنيــف مــا
شــهده الفضــاء العــام الســيايس واالجتامعــي خــال
الســنوات األخــرة مــن أحــداث وتح ـ ّركات جامعيــة
ذات طابــع احتجاجــي غــر رســمي .وإذا كان عــدد
كبــر مــن األحــداث والتحــركات املقصــودة ال يتوفــر
عــى مــا يســمح باعتبــاره حركــة اجتامعيــة باملعنــى
الكالســييك نظــرا الفتقــاده ملعــاين الــراع الطبقــي
وعــدم وضــوح أهدافــه وعــدم تط ـ ّور آليــات تح ّركــه
وانكفائــه بعــد مـ ّدة قــد تطــول وقــد تقــر حســب
الظــروف الذاتيــة واملوضوعيــة الحاضنــة لــه ،فــإ ّن
عــددا أكــر مــن هــذه التحـ ّركات قــد أث ّثــت املشــهد
الســيايس واالجتامعــي العــام وســاهمت بفعاليــة
كبــرة يف مراقبــة السياســات العموميــة ويف فــرض
بعــض التغي ـرات يف أولويــات الحكومــات املتعاقبــة
واملؤسســات التابعــة لهــا ويف كشــف مواطــن
خلــل كثــرة يف القطاعــن الخــاص والعــام .ولتنزيــل
هــذه الخارطــة ضمــن إطارهــا التاريخــي الســيايس
واالجتامعــي العــام نحــاول بدايــة تتبــع مســار تطــور
وتبــن مجاالتهــا.
الحركــة االجتامعيــة ّ

 .1الرتاكــم التاريخــي للفعــل االحتجاجــي وتطــور
الحركــة االجتامعيــة

لقــد كانــت تونــس ســباقة عــى الصعيــد العــريب
واإلفريقــي يف عديــد املجــاالت املرتبطــة بحقــوق
اإلنســان ويكفــي يف هــذا اإلطــار أن نذكــر أنهــا أول
بلــد عــريب وإفريقــي يلغــي العبوديــة منــذ ســنة
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 1846كــا أنــه البلــد العــريب الوحيــد الــذي أقــدم
مبــارشة عقــب االســتقالل وثــاث ســنوات قبــل
إصــدار الدســتور وتحديــدا يف  13أوت  1956عــى
صياغــة مجلــة لألحــوال الشــخصية منحــت للمــرأة
جملــة مــن الحقــوق التــي ال تــزال نســاء عديــد
الــدول العربيــة يناضلــن مــن أجلهــا مثــل اشــراط
الرضــا قبــل الــزواج ،واملوافقــة الحــرة واملبــارشة عــى
الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج وتحديــد ســن الــزواج
ومنــع تعــ ّدد الزوجــات ،والطــاق القضــايئ لــكال
الزوجــن وحســب نفــس الــروط... ،إلــخ .وباإلضافــة
إىل هــذا الســبق القانــوين املؤسســايت الــذي يحيــل إىل
تف ـ ّوق النخــب الفكريــة والسياســية التونســية (ابــن
أيب الضيــاف  ،1874 - 1802خــر الديــن التونــي
 ،1890-1820الطاهــر الحــداد ،1935 - 1899عبــد
العزيــز الثعالبــي  1944-1876الحبيــب بورقيبــة
 ،2000-1903إلــخ) فإنّــه مل يكــن لهــذه القوانــن
أن تكــون لــوال مــا اشــتهرت بــه تونــس عــى مــ ّر
التاريــخ مــن ديناميكيــة اجتامعيــة وحيويــة شــعبية
كثــرا مــا نجحــت يف اســتحثاث نســق التغيــر عــر
موجــات مــن االحتجاجــات االجتامعيــة أو الحــركات
لعــل أهمهــا يف العــر الحديــث مــا
االجتامعيــة ّ
عــرف بثــورة عــي بــن غذاهــم ســنة  1864ضــ ّد
نظــام الجبايــة يف عهــد محمــد الصــادق بــاي باإلضافة
إىل مــا عرفتــه البــاد خــال مرحلــة التح ـ ّرر الوطنــي
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ومــن املعــروف أ ّن االحتجاجــات االجتامعيــة التــي
شــهدتها تونــس منذ االســتقالل قــد ارتبطت باســتمرار
بســياقات تــأزّم أنتجتهــا الخيــارات االقتصاديــة للدولــة
الوطنيــة وكذلــك االســتبداد الســيايس للنظــام الحاكــم.
ويف هــذا اإلطــار ميكــن اســتحضار مــا أحدثتــه سياســة
االنفتــاح االقتصــادي التــي انتهجتهــا حكومــة الهــادي
نويــرة منــذ بدايــة الســبعينات مــن أزمــة اقتصاديــة
خانقــة دفعــت فئــات اجتامعيــة واســعة إىل االنتفاض
وحملــت الدولــة عــى مواجهــة شــعبها ومنظامتــه
الوطنيــة بالرصــاص الحــي والســجون بعــد بضعــة
ســنوات .وهــي تجربــة تكــ ّررت يف فــرات الحقــة
بأشــكال أخــرى وبتوازنــات اقتصاديــة وسياســية
مغايــرة كان آخرهــا مــا عرفتــه تونــس ســنة  2008ولــن كان باإلمــكان فهــم االحتجاجــات االجتامعيــة
مــن احتجاجــات اجتامعيــة بالحــوض املنجمــي التــي صاحبــت املرحلــة التأسيســية ضمــن ســياق
نجــح النظــام يف قمعهــا بالحديــد والنــار قبــل أن الهشاشــة املؤسســية والقانونيــة التــي م ّيــزت تلــك
الفــرة ،فــإ ّن مــا شــهدته مرحلــة مــا بعــد إقــرار
 .6نشــر هنــا إىل االنخــراط الشــعبي الواســع يف موجــات دســتور  27جانفــي  2014مــن احتجاجــات اجتامعيــة
االحتجــاج التــي دعــا لهــا رمــوز الحركــة الوطنيــة يف عديــد ال ت ـزال تؤثــث الجــزء األهــم مــن املشــهد الســيايس
املناســبات ســواء منهــا تلــك األحــداث ذات الطابــع النقــايب واالجتامعــي العــام ،إنّ ــا ّ
يــدل عــى أن الحركــة
التــي رسعــان مــا تحولــت إىل احتجاجــات شــعبية عرفــت االجتامعيــة التــي تأسســت يف تونــس منــذ مراحــل
مبشــاركة فئــات شــعبية واســعة كأحــداث  5أوت 1947
األحــداث ســابقة وتجـ ّددت خــال العرشيــة األخــرة قــد صارت
بصفاقــس أو إرضاب  19جانفــي  1952أو تلــك
السياســية التــي شــهدت التحامــا كبــرا بــن النخبــة السياســية فاعــا أساســيا ضمــن ســياقات الفعــل املختلفــة.
والفئــات الشــعبية كأحــداث  9أفريــل  1938أو  5ديســمرب فالواضــح إذا أ ّن الفعــل االحتجاجــي مل يعــد مجــ ّرد
... 1952إلــخ.
نويــرة ( )1993-1911أصبــح يف أوت  1954وزيــرا ر ّد فعــل جامعــي تجــاه الدولــة أو مؤسســاتها بقــدر
 .7الهــادي
يعــر عــن إرادات جامعيــة مبن ّيــة عــى
للتجــارة يف حكومــة الطاهــر بــن عــار ثــم وزيــرا للامليــة مــا صــار ّ
يف حكومــة الحبيــب بورقيبــة الــذي كلّفــه بإنشــاء البنــك تحالفــات اقتصاديــة أو قيميــة أو فكريّــة أو جهويــة
املركــزي التونــي الــذي شــغل بــه منصــب املحافــظ منــذ يبنيهــا الفاعلــون بأنفســهم ضمــن ســياقات فعــل
تأسيســه يف  1958إىل  .1970ونظــرا لفشــل التجربــة
ـعي مع ّينــة لتقويــة قدراتهــم الفرديــة وتعزيــز كفاءاتهم يف
التعاضديــة التــي قادهــا الوزيــر أحمــد بــن صالــح ،وسـ
بورقيبــة نحــو االنفتــاح االقتصــادي ،عـ ّـن نويــرة وزيــرا أول يف املنــاورة والتفــاوض .وهــي أفعــال قامئــة أحيانــا عــى
 1970وكلفــه مبهمــة إعــادة هيكلــة االقتصــاد الوطنــي .شــغل التامهــي يف الشــعور باإلقصــاء وأحيانــا يف الحاجــة
7

8

نويــرة املنصــب لعــر ســنوات متيــزت بنجــاح اقتصــادي كبــر
وتحســن لألوضــاع االجتامعيــة إال أن هــذه العرشيــة شــهدت
بــوادر األزمــة السياســية وخصوصــا فيــا يتعلــق بالعالقــة
بــن الســلطة واالتحــاد العــام التونــي للشــغل .غــادر الهــادي
نويــرة الحيــاة السياســية نهائيــا يف  23أفريــل  1980بعــد
إصابتــه بجلطــة دماغيــة.

8. Alain Touraine la parole et le sang. Politique et
société en Amérique Latine. Odile Jacob. Paris.
198.8 p240
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أوال :من الفعل االحتجاجي إىل
الحركة االجتامعية

ماحتجاجــات متواتــرة ضـ ّد املســتعمر الفرنــي ومــا
عرفتــه تونــس بعــد االســتقالل مــن موجــات متواصلــة
مــن االحتجاجــات املطالبــة بالحقــوق السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة.

تندلــع انتفاضــة  17ديســمرب  14 - 2010جانفــي
 2011التــي حســمت الــراع نهائيــا لصالــح القــوى
االجتامعيــة املناهضــة للنظــام القائــم آنــذاك وفتحــت
البــاب أمــام مرحلــة تأسيســية مل تخــل بدورهــا
مــن مشــاهد االحتجــاج االجتامعــي الــذي نجــح يف
فــرض نــوع مــن الرقابــة امليدانيــة عــى أداء الهيئــات
والســلط واملؤسســات خــال فــرة حكــم الرتويــكا
مهــا يف حســم
( ،)2014 - 2011بــل كان دوره
ّ
عــ ّدة مســائل تتعلــق بالحريــات الفرديــة والعامــة
دســتوريّا ولنــا يف هــذا املجــال أمثلــة كثــرة تبــدأ
مـ ّـا عرفتــه جهــات كثــرة مــن موجــات احتجاجيــة
مطالبــة بالعدالــة االجتامعيــة وتنتهــي مبــا أفــرزه
الجــدل حــول حريــة الضمــر واملعتقــد أو املســاواة
بــن الجنســن مثــا مــن تح ـ ّركات ميدانيــة أحرجــت
النــواب املؤسســن وحســمت رصاعهــم حــول هــذه
املواضيــع.

إىل االعــراف أو إىل تحقيــق الــذات أو إىل الرفاهــة
املاديــة أو إىل الهيمنــة االجتامعيــة .
9

 .2مجاالت الحركات االجتامعية بتونس

إن املتأمــل يف تاريــخ الحــركات االجتامعيــة يف تونــس
يالحــظ أنهــا شــملت مختلــف املجــاالت الحقوقيــة
والتحرريــة وفــق أبعادهــا السياســية واالجتامعيــة
والثقافيــة املتعــ ّددة .وتبعــا لذلــك ميكــن تقســيم
الحــركات االجتامعيــة إىل أنــواع عــ ّدة:

هــي حركــة ارتبطــت بالرابطــة التونســية للدفــاع
عــن حقــوق اإلنســان التــي تأسســت يف عــام 1977
باعتبارهــا أول منظمــة حقوقيــة يف العــامل العــريب
تتمتــع مبصداقيــة كبــرة لــدى الــرأي العــام بســبب
نشــاطاتها والتضييقــات التــي مورســت عليهــا
خصوصــا خــال نظــام بــن عــي.
ونشــاط هــذه الحركــة يشــمل كل الحقــوق يف كونيتها
وشــموليتها وترابطهــا وعــدم تجزئتهــا ودون متييــز،
ثــم إن لديهــا فروعــا يف كل الجهــات وهــي تعمــل
عــى ضــان وحاميــة حقــوق اإلنســان والتشــهري
باالنتهــاكات التــي تطــال هــذه الحقــوق وتحفــز
مناضالتهــا ومناضليهــا للتصــدي الدائــم لالنتهــاكات
وللقامئــن بهــا.

وقــد نجحــت الحركــة يف التأثــر عــى الســلطة
السياســية مــن أجــل تنقيــح القوانــن التمييزيــة
خصوصــا يف املجــال األرسي ومــن أجــل رفــع معظــم
التحفظــات عــى اتفاقيــة الســيداو (اتفاقيــة القضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز املســلط عــى النســاء)
والقضــاء عــى العنــف املســلط عــى النســاء
والتناصــف يف القامئــات االنتخابيــة .كــا نجحــت
يف اســتنفار عديــد الجمعيــات الناشــئة إىل جانبهــا
مــن أجــل حاميــة حقــوق النســاء ودعــم مكاســبهن
وقدمــت مقاربــة نســوية تقــوم عــى اعتبــار حقــوق
النســاء جــز ًءا ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان .وجعلت
ضــان الحقــوق اإلنســانية مــن أوليــات نشــاطها
ترســيخ قيــم املســاواة والكرامــة والحريــة وتعزيــز
الدميقراطيــة واملواطنــة باعتبارهــا رشطــا للنهــوض
بحقــوق النســاء ودحــر االضطهــاد األبــوي .

كــا عملــت مــع جمعيــات أخــرى عــى دفــع الدولــة
التونســية إىل حاميــة حقــوق النســاء وإىل رفــع
التحفظــات بشــأن اتفاقيــة ســيداو .ويذكــر أيضــا أ ّن
هــذه الحركــة كان لهــا دور فعــال إىل جانــب بعــض وقــد لعبــت الحركــة النســوية دورا أساســيا يف فــرة
املنظــات الوطنيــة الكــرى بعــد  ،2013يف إرســاء االنتقــال الدميقراطــي خصوصــا أنهــا كانــت ممثلــة
الحــوار الوطنــي لتأمــن مســار التحــول الدميقراطــي يف الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واالنتقــال
الدميقراطــي واإلصــاح الســيايس وســاهمت يف كتابــة
بعــد حملــة االغتيــاالت التــي شــهدتها البــاد.
10

9. Guy Bajoit: socioanalyse des raisons d'agir. Etudes
sur la liberté du sujet et de l'acteur. Québec. PUL.
2010
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10. Association Tunisienne des Femmes Démocrates,
Femmes et République : un combat pour l’égalité et
la démocratie. Tunis.2008
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12

13

L’ATFD au cœur des luttes pour l’égalité et la
démocratie de 2011-2008 à 2015.Tunis.2015

12. Association Tunisienne des Femmes Démocrates.
Observatoire Asma Fanni pour l’égalité des chances
et la citoyenneté des femmes en Tunisie. Enquête
sur les conditions de travail des femmes en milieu
rural. Tunis.2014

 .13فاطمــة الــايف ومحمــد العفيــف الجعيــدي ،تعاضــد
بــإرادة شــعبية :واحــة جمنــة ،منــوذج لإلصــاح الفالحــي.
املفكــرة القانونيــة .العــدد  7جانفــي  2017محمــد رامــي
عبــد املــوىل ،تجربــة واحــات جمنــة يف تونــس :أمــا بعــد
http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10 .
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• حــركات حقــوق اإلنســان :حاميــة حقــوق اإلنســان
والدفــاع عنهــا

• الحــركات النســوية املســتقلّة :مــن أجــل تعزيــز
حقــوق النســاء
ناضلــت هــذه الحركــة املســتقلة عــن األحــزاب
السياســية عــى واجهتــن منــذ تســعينات القــرن
املــايض :ضــد املــروع اإلســامي الــذي يريــد أن
ينقلــب عــى املكاســب التــي تــم تحقيقهــا يف مجــال
حقــوق النســاء وضــد تســلط النظــام وتضييقــه
للحقــوق والحريــات واملامرســات الدكتاتوريــة التــي
كان يســتعملها ضــد نشــطاء وناشــطات حقــوق
اإلنســان بصفــة عامــة وضــد توظيفــه لقضيــة النســاء
إلبـراز مــدى احرتامــه لحقــوق اإلنســان وضــد النظــام
األبــوي التمييــزي الــذي يضــع النســاء يف مرتبــة دونية
ويلتجــئ إىل القواعــد الدينيــة إلضفــاء طابــع القداســة
عــى التمييــز.

املراســيم التــي أمنــت االنتقــال الدميقراطــي إىل حــد البيئــة ولجــأ آخــرون إىل القضــاء للدفــاع عــن
تنظيــم انتخابــات املجلــس الوطنــي التأســييس يف حقوقهــم البيئيــة.
أكتوبــر .2011
• حركات التمتع باملوارد الطبيعية
ويســتمر هــذا النضــال بــا هــوادة ضــد املــروع تناضــل بعــض الحــركات مــن أجــل حقهــا يف التمتــع
اإلســامي وضــد هشاشــة وضعيــة النســاء يف ظــل باملــوارد الطبيعيــة يف حــن يحتــج البعــض اآلخــر عــى
االختيــارات االقتصاديــة املتبعــة .وقــد انتظمــت طــرق وأســاليب التــرف يف هــذه املــوارد .ومــا حدث
العديــد مــن التظاهـرات خاصــة يف املناســبات الكــرى يف جمنــة مــن واليــة قبــي ســنة  2016خــر مثــال
مثــل  8مــارس و 13أوت مــن كل ســنة مــن أجــل عــى فشــل خيــارات الدولــة يف مجــال حوكمــة املــوارد
رف فيهــا وكذلــك عــى مــا ميكــن أن
التوعيــة بحقــوق النســاء يف مختلــف مــدن البــاد الطبيعيــة والتـ ّ
وجهاتهــا وخصوصــا يف املــدن الكــرى .كــا انتظمــت تجــود بــه قريحــة الحــركات االجتامعيــة مــن حلــول
العديــد مــن الحمــات لنــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وصلــت يف جمنــة إىل فــرض سياســة األمــر الواقــع
وحــث النســاء عــى املشــاركة يف االنتخابــات وتــويل عــر انتـزاع األرض مــن الدولــة واســتغاللها مــن طــرف
املناصــب السياســية وحاميــة الحقــوق االقتصاديــة األهــايل بواســطة جمعيــة بُعثــت للغــرض ومتكنــوا
واالجتامعيــة للتصــدي لهشاشــة أوضــاع النســاء عربهــا مــن توفــر معـ ّدات كثــرة لفائــدة املؤسســات
وظــروف عملهــن خصوصــا يف القطــاع غــر املنظــم العموميــة وصيانــة بعضهــا وإحــداث مواطــن شــغل
ومتويــل مهرجانــات وأنشــطة ثقافيــة وتجهيــز ملعــب
والقطــاع الفالحــي .
...إلــخ .وهكــذا ،متكنــت تجربــة جمنــة مــن فــرض
خيــار االقتصــاد التعــاوين عــى الدولــة التــي مل تجــد
• الحركات البيئية من أجل حامية املحيط
يتعلــق األمــر بجمعيــات ومبــادرات مختلفــة مــن حـ ّـل بعــد فشــل خيــار التجريــم الــذي انتهجتــه
أحيانــا إذ تنشــط هــذه الجمعيــات إمــا مــن يف بدايــة الحـراك ســوى االعـراف بأحقيــة األهــايل يف
أجــل بيئــة ســليمة ومتوازنــة أو مــن أجــل الحــد اســتغالل الــروة الطبيعيــة يف إطــار تعاضديــة بــل
مــن تأثــر التغــرات املناخيــة أو ضــد الرأســالية إ ّن اإلعــان عــن بعــث تعاضديــة جمنــة ت ـ ّم ضمــن
والنيوكلونياليــة .كــا أن هنــاك حــركات تنشــط خطــة متكاملــة أعلــن مبوجبهــا عــن تخصيــص 11
مــن أجــل املحافظــة عــى الغابــات وصيانــة مــوارد ألــف هكتــار مــن عقــارات الدولــة الفالحيــة لبعــث
امليــاه والحــق يف املــاء الصالــح لل ـراب ،وحاميــة  20تعاضديــة منهــا جمنــة .
األنــواع املحميــة .وتعتمــد هــذه الحــركات
أســاليب مختلفــة يف نضالهــا لتحقيــق أهدافهــا أمــا املثــال الثــاين للحــركات االجتامعيــة املطالبــة
مثــل االعتصامــات وقطــع الطــرق والســكك بحقهــا يف التمتــع بالــروة الطبيعيــة فهــو مــا ُعــرف
الحديديــة واحتــال الفضــاءات .وقدمــت بعــض يف األوســاط السياســية واإلعالميــة بـ«حـراك الكامــور»
الحــركات شــكاوى إىل الوكالــة الوطنيــة لحاميــة بواليــة تطاويــن ومــا اعتــر يف بعــض املقــاالت
األكادمييــة بالعمــل الســيايس غــر العــادي :إنهــا
 11. Association Tunisienne des Femmes Démocrates.سياســة األشــخاص العاديّــن ()les gens ordinaires

واســعة ناشــطة يف مجــال حقوق اإلنســان وبالخصوص
الحقــوق والحريــات الفرديــة حتــى توفــر لنفســها
فرصــا أكــر للحاميــة والتضامــن والعمــل والظهــور
العلنــي.
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ودون أن يكــون ذلــك مح ـ ّددا بشــكل واضــح يبــدو
أن الحركــة االجتامعيــة يف تونــس بشــكل عــام يف
الســنوات األخــرة قــد اعتمدت عــى تعبئــة اجتامعية
وسياســية أساســها مناهضــة النمــط النيوليــرايل
ورشكائــه الداخليــن والخارجيــن.
وارتبطــت هــذه الحركــة بشــكل أســايس بالشــباب
العاطــل عــن العمــل وخصوصــا يف الجهــات الداخليــة
التــي تعــاين مــن الحيــف التنمــوي وكذلــك بالغاضبــن
عــى سياســة الدولــة التــي تريــد التغــايض عــن
محاســبة املتســببني يف هــذا الحيــف أو الذيــن متكنــوا
مــن االســترثاء الفاحــش بــدون وجــه حــق يف العهــد
الســابق.

وتختلــف هــذه الحــركات االجتامعيــة الجديــدة عــن
الحــركات الوطنيــة التقليديــة والحــركات النقابيــة يف
املــايض مــن خــال مطالبهــا املحــددة ،ظهــور قادتهــا
يف امليــدان ،واســتثامرهم لوســائل اإلعــام االجتامعيــة
للرتويــج ملطالبهــم والتعبئــة العامــة .وهــم ال يســعون
إىل االســتيالء عــى الســلطة ،ولكــن يرومــون تغيــر
العالقــة بــن املواطــن والدولــة بشــكل جــذري
وهــذه الحــركات التــي ترفــض سياســة الدولــة بالرتكيــز عــى العدالــة االجتامعيــة.
الحاليــة تعــر عــن عــدم ثقتهــا بهــا بســبب الوعــود
التــي مل يتــم تنفيذهــا وترفــض سياســة التوافــق بــن ومــن ميــزة هــذه الحــركات أنهــا حــركات مختلطــة
األحـزاب السياســية الحاكمــة عــى حســاب املطالــب (رجــال ونســاء) وتعلــن عــدم خدمتهــا ألي أجنــدا
االجتامعيــة املرشوعــة .وقــد اعتمــدت يف حراكهــا سياســية حزبيــة رغــم أ ّن البعــض منهــا ال يخفــي
عــى التحــركات امليدانيــة املبــارشة وســط الشــوارع معاداتــه الواضحــة ألحــزاب بعينهــا.
ويف الســاحات العامــة وأحيانــا يف ســاحات املؤسســات
الرســمية وحتــى داخــل مقــرات الســيادة.
وتتنــوع وســائل االحتجــاج املســتخدمة مــن اســتغالل
الشــبكات االجتامعيــة إىل النــداءات اإلعالميــة إىل
ويظــل ذلــك الخــروج الجامعــي ألهــايل ســليانة مــن االعتصامــات وقطــع الطــرق إىل اقتحــام املؤسســات
املدينــة املثــال األبــرز يف هــذا الصــدد حيــث جوبهــت اإلداريــة واالشــتباك مــع قــوات األمــن إىل تنظيــم
احتجاجــات األهــايل باالســتعامل املفــرط للقــوة مــن مســرات ســلمية إىل العرائــض االحتجاجيــة.
طــرف القــوات األمنيــة وبتع ّنــت الحكومــة أمــام
مطالبهــم بتغيــر املســؤولني الجهويــن ومتتيــع الواليــة
مــن حقهــا يف نصيــب أكــر عــدال مــن الــروة الوطنية.
فــا كان مــن األهــايل إال أن نظمــوا مســرة جامعيــة
انطلقــت مــن املدينــة يــوم الجمعــة  30نوفمــر 2012
باتجــاه ســاحة الحكومــة بالقصبــة للتأكيــد عــى
رشعيــة مطالبهــم.
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الذيــن اســتطاعوا عــر حســن اســتغالل قدراتهــم
التنظيميــة والتعبويــة الكبــرة أن يفاوضــوا الدولــة
وأن يفرضــوا نوعــا مــن التوزيــع األكــر عــدال للــروة
بينهــم وبينهــا دون املــرور باألحـزاب وال باملؤسســات
بــل عــر االعتصامــات وتعطيــل مواقــع اإلنتــاج وقطــع
الطرقــات وغريهــا مــن الوســائل الشــعبية .
• حركات الدفاع عن األقليات العرقية والدينية
جمعيــات مكافحــة التمييــز العنــري :تأسســت
• حــركات الدفــاع عــن الهويــة الجنســية :مــن أجــل هــذه الجمعيــات (منامتــي ،وجمعيــة تونــس لــأرض،
الدفــاع عــن الحريــات الفرديــة والحقــوق الجنســية وجمعيــة آدم ،وجمعيــة دعــم األقليــات )..خصوصــا
بالرغــم مــن أن املســألة تتنــزل يف صلــب «املح ّرمــات بعــد  2011للدفــاع عــن حقــوق امللونــن وإدانــة
االجتامعيــة» إال أن الجمعيــات الناشــطة يف هــذا مــا يســلط عليهــم مــن التمييــز العنــري واملضايقــة
املجــال ال تنفــك تحقــق املزيــد مــن النجاحــات والعنــف بســبب املــوروث العنــري وانتهــاك
وتكتســح أكــر فأكــر الفضــاء العــام خاصــة منــذ حقوقهــم يف تونــس.
ســنة  2011رغــم املوانــع والتضييقــات .فهــي تناضــل
مــن أجــل اعتبــار الحقــوق الجنســية حقــوق إنســان وبذلــت هــذه الجمعيــات مجهــودات كبــرة يف
واالع ـراف بالحــق يف الهويــة الجندريــة ومــن أجــل الرتافــع مــن أجــل حاميــة النــاس امللونــن وطالبــت
عــدم تجريــم املثليــة الجنســية ومــن أجــل تغيــر مبعيــة منظــات حقوقيــة وطنيــة ودوليــة بإصــدار
قانــون لحاميتهــم .وتــوج نضــال هــذه الجمعيــات
العقليــات الرافضــة لهــذه الهويــة.
بإصــدار القانــون رقــم  2018/11بشــأن القضــاء عــى
وقــد أمثــر هــذا الحـراك بــأن أســس رئيــس الجمهورية جميــع أشــكال التمييــز.
يف شــهر أوت  2017لجنــة «الكوليــب» مــن أجــل
املســاواة والحقــوق الفرديــة التــي أصــدرت يف شــهر • الحــركات املدافعــة عــن حقــوق األقليــات الدينيــة:
جــوان  2018تقريــرا احتــوى عــى مــروع قانــون الحركــة البهائيــة مثــاال
يتعلــق بالحقــوق الفرديــة واملســاواة .وهــذا مــا أتــاح وهــي أقليــة ناشــطة ج ـ ّدا يف صلــب املجتمــع املــدين
الفرصــة لـــ  14نائــب ونائبــة بتقديــم مــروع مجلــة خصوصــا بعــد  .2011وقــد ســاهم املكتــب اإلعالمــي
تتعلــق بالحقــوق الفرديــة ملجلــس نــواب الشــعب مل للمجلــس الروحــي الوطنــي للبهائيــن يف تونــس
يف العديــد مــن األحــداث املهمــة يف البــاد ومتــت
تــرع اللجــان املختصــة يف النظــر فيــه بعــد.
استشــارته خــال كتابــة دســتور  2014وال يــزال
ومــن املفارقــة أن الســلطات تقمــع املواطنــن بســبب ينشــط يف مجــال حقــوق اإلنســان للدفــاع عــن حــق
ميولهــم الجنســية الحــرة يف الوقــت الــذي تســمح االختــاف ولالعــراف بحقــوق األقليــات يف تونــس.
فيــه للبعــض منهــم بتنظيــم أنفســهم يف جمعيــات .
وتعمــل معظــم هــذه الجمعيــات يف إطــار شــبكة  .3أمناط جديدة من االحتجاج
إن الحــركات االجتامعيــة التــي شــهدت نســقا
 14. Voir, Fethi Rekik et Samiha Hamdi, Part duتصاعديــا منــذ  2011إىل اليــوم هــي مــؤرش عــى
 politique et de l’économique dans le mouvementاالحتجــاج ورفــض الواقــع املعيــش أو البعــض منــه
 social de Kamour. In Mahamed Nachi (S/D) : Laأو الرغبــة يف تغيــره .أمــا منــط تعامــل القوانــن
 sociologie pragmatique & l’étude des sociétésومؤسســات الدولــة معهــا فيعكــس مــدى إرســاء
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 maghrébines,وتركيــز املبــادئ الدميقراطيــة ،فكلّــا كان التعامــل
15 Jinane Limam, Les associations LGBTQI++ en
 Tunisie. ADLI. Tunis.2017ســلميّا عــادال آمنــا مــع هــذه االحتجاجــات ،كان ذلــك

مــؤرشا عــى ترســيخ املبــادئ الدميقراطيــة .وكلّــا كان
التعامــل عنيفــا اســتفزازيا أو تجرمييــا ،كان التأشــر
لغيــاب الدميقراطيــة أو نقصانهــا .وهــو مــا قــد يــؤدي
إىل تحـ ّول التحــركات مــن الطابــع الســلمي اآلمــن إىل
الطابــع العنيــف .واألمثلــة يف تاريــخ اإلنســانية ويف
تجربتنــا التونســية عديــدة.

أمــا األمثلــة األبــرز يف هــذا الصــدد والتــي اتخــذت
شــكال أكــر اســتدامة يف الزمــن ووضوحــا مــن جهــة
األهــداف فهــي أساســا مجموعــة الحمــات التــي
نظمتهــا مجموعــات صغــرة يف البدايــة لتتمكــن بعــد
ذلــك مــن ضـ ّم فئــات اجتامعيــة واســعة .ومــن أهــم
تلــك الحمــات« :مانيــش مســامح» التــي امتــدت مــن
أوت  2015إىل ســبتمرب  2017والتــي قامــت أساســا
عــى رفــض مــا عــرف آنــذاك بقانــون املصالحــة
االقتصاديــة و«فــاش تســتاناو» التــي انطلقــت مــع
مصادقــة الربملــان عــى قانــون املاليــة لســنة 2018
وامتــدت مــن شــهر جانفــي إىل شــهر مــارس مــن
نفــس الســنة.

ثانيا :
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بعــد انتهــاء املرحلــة التأسيســية بصــدور
جانفــي  2014الــذي رســم مالمــح النظــام الســيايس
واالقتصــادي العــام وحــ ّدد مبــادئ الحكــم يف
إطــار الجمهوريــة الثانيــة ،وبعــد إجــراء انتخابــات
ترشيعيــة ورئاســية يف مرحلــة أوىل ( )2014وبلديــة
يف مرحلــة ثانيــة ( ،)2018ويف انتظــار تركيــز الدعائــم
املؤسســاتية للدســتور مــن هيئــات تعديليــة ورقابيــة
وقوانــن حاميــة وضامنــة للحقــوق والحريــات ،تعــرف
تونــس حـراكا مدنيــا واجتامعيــا قويــا مل يتوقــف منــذ
ســنوات بــل إنّــه صــار أحــد أهــم مكونــات املشــهد
الســيايس واالجتامعــي العــام وطنيــا ومحليــا.
عــى املســتوى الوطنــي ،تعــرف تونــس منــذ ســنوات
وبشــكل شــبه يومــي موجــات مــن االحتجــاج
االجتامعــي والتحــركات التــي ،وإن تزامنــت أحيانــا
مــع أحــداث سياســية أو اقتصاديــة كــرى مثــل
اإلعــان عــن بعــض املبــادرات الترشيعيــة (قانــون
املصالحــة االقتصاديــة مثــا) أو مناقشــة امليزانيــات
الســنوية للدولــة (ميزانيــة  2018تحديــدا) ،فإنهــا
كثــرا مــا تحيــل إىل مشــاكل أكــر عمقــا مرتبطــة
باألحــرى بخيــارات الدولــة يف مجــال التنميــة
وبالتوزيــع غــر العــادل للــروات الــذي أنتــج تفاوتــا
جهويــا كبــرا ،ولنــا يف هــذا املجــال أمثلــة كثــرة
ملوجــات مــن االحتجــاج االجتامعــي واإلرضابــات
واالعتصامــات املتواصلــة منــذ ســنة  2011يف عديــد
املناطــق الداخليــة كقفصــة والقرصيــن وجندوبــة
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وتطاويــن وقبــي وصفاقــس وقابــس إلــخ ،بــل إ ّن
بعــض مــا شــهدته العاصمــة تونــس مــن اعتصامــات
مبقـرات الــوزارات وبالســاحات الرئيســية هــو امتــداد
لهــذه التحــركات باملناطــق الداخليــة الرافعــة ملطالــب
التشــغيل والتنميــة .أمــا عــى املســتوى املحـ ّـي فــإ ّن
األمــر مرتبــط ،باإلضافــة إىل مــا ســبق مــن األســباب
العامــة ،بأســباب محليــة منهــا تفاقــم ظاهــرة التلــوث
يف بعــض الجهــات (بنــزرت ،واملنســتري ،وقابــس،
وصفاقــس ،ونابــل ،والشــبيكة ،وعقــارب ،واملظيلــة
خصوصــا) أو االنقطــاع املتكــرر للــاء الصالــح للرشاب
(الروحيــة ،ودقــاش ،وماجــل بلعبــاس ،والحــوض
املنجمــي ،وتطاويــن ،إلــخ) أو محــاوالت غلــق بعــض
املصانــع (منوبــة ،والقرصيــن ،وزغــوان ،وباجــة،
والشــابة ،إلــخ) أو تنامــي ظاهــرة بطالــة أصحــاب
الشــهائد العليــا (املكنــايس ،وبوحجلــة ،وبــر عــي،
والقــروان ،والصخــرة ،إلــخ).
لقــد تعـ ّددت هــذه التحــركات الشــعبية وتنوعــت يف
الســنوات األخــرة حتــى صــارت جــز ًءا ال يتجــزأ مــن
املشــهد الســيايس واالجتامعــي العــام كــا نجحــت
يف عديــد األحيــان يف التأثــر يف السياســات العموميــة
ويف خيــارات الحكومــة ،وتبعــا لذلــك تشــكلت عــدة
تنســيقيات جهويــة ووطنيــة لدعــم هــذه املبــادرات
ســواء برفــع كفــاءة قيادييهــا وإضفــاء املزيــد مــن
النجاعــة عــى خياراتهــا أو لحاميتها وإعالن مســاندتها
لهــا أمــام محــاوالت القمــع التــي تعرضــت لهــا مــن

االجتامعيــة التــي ســاهمت يف تأثيــث املشــهد
الســيايس واالجتامعــي العــام بعــد ســنة  2014والتــي
ميكــن تصنيفهــا بنــاء عــى أهدافهــا وســياق نشــوئها
إىل صنفــن :حــركات اجتامعيــة مقاومــة للمنظومــة
السياســية والثقافيــة العامــة وحــركات اجتامعيــة
محلّيــة يف مواجهــة منظومــة الحيــف االجتامعــي.
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متيــز هــذا النــوع مــن الحــركات االجتامعيــة بطابعــه
العــام الــذي مكّنــه مــن اســتغالل ســياقات وأحــداث
ومناســبات وطنيــة إلحـراج النظــام الســيايس وللتعبــر
عــن رفــض الخيــارات االقتصاديــة واالجتامعيــة
وإلقامــة الدليــل عــى تواصــل الخيــارات الخاطئــة
للدولــة .وقــد تشــكلت هــذه الحــركات ضمــن
حمــات ميدانيــة وطنيــة وكذلــك ضمــن تنســيقيات
أفقيــة جمعــت أحيانــا عــدة أنــواع مــن الفاعلــن مــن
جمعيــات ومنظــات ومبــادرات فرديــة وتشــكيالت
فئويــة ...إلــخ اســتطاعت بشــكل مم ّيــز أن توظــف
أســاليب جديــدة للتعبئــة وخصوصــا عــر اســتثامر
شــبكات التواصــل االجتامعــي وكل مــا مــن شــأنه أن
يجمــع حولهــا فئــات اجتامعيــة غاضبــة ال تــرى يف
خيــارات الدولــة بعــد ســنة  2014حلــوال ملشــاكلها وال
قطعــا مــع املــايض الســيايس واالجتامعــي القائــم عــى
الحيــف والتمييــز .ومــن بــن هــذه الحمــات ميكــن
ذكــر حملتــي «مانيــش مســامح» ( )2015و«فــاش
تســت ّناو» ( )2017اللتــن كان لهــا األثــر امليــداين
الكبــر وســاهام بشــكل واضــح يف تأثيــث املشــهد
العــام لفــرة طويلــة نســبيا ،وكذلــك التنســيقية
الوطنيــة للحــركات االجتامعيــة ( )2016وحملــة «
" "2%حــق مــوش مزيــة» وغريهــا مــن الحــركات
التــي رفعــت مطالــب عامــة ال تتعلــق بجهــة معينــة
بــل تركّــز عــى مطالــب فئــات واســعة مــن األف ـراد
مــن مختلــف جهــات البــاد.

تزامــن إطــاق هــذه الحملــة مــع اعــان رئيــس
الجمهوريــة الباجــي قائــد الســبيس يــوم 20
مــارس  2015نيتــه التقــدم مبــروع قانــون
املصالحــة االقتصاديــة واملاليــة لغــرض تحريــر
املبــادرة االقتصاديــة والســاح ملئــات رجــال األعــال
التونســيني باســتعادة حريتهــم يف التنقــل واالســتثامر
مقابــل تقديــم تعويضــات للدولــة عــن األمــوال التــي
اكتســبوها بطــرق غــر رشعيــة كــا يســمح مــروع
القانــون بالعفــو عــى كبــار موظفــي الدولــة مــن
املورطــن يف قضايــا اســتغالل نفــوذ وكســب غــر
مــروع .ويف حــن أطلــق عــى هــذا املــروع تســمية
«قانــون املصالحــة» فضّ ــل نشــطاء حملــة «مانيــش
مســامح» بأســلوبهم الف ّنــي الســاخر تســمية «قانــون
تبييــض الفســاد» متهمــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس
الحكومــة وحزبهــا «نــداء تونــس» باالنقــاب عــى
الدســتور ومحاولــة التغطيــة عــى املتنفذيــن مــن
رجــال األعــال وكبــار املوظفــن كــا اعتــر بعضهــم
اآلخــر هــذا املــروع محاولــة لالنقــاب عــى قانــون
العدالــة االنتقاليــة ألنــه يرســم مســارا موازيــا مــن
خــارج هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي كلفــت قانونــا
بتســوية ملــف العدالــة االنتقاليــة.
وبغــض النظــر عــن املســار الكرونولوجــي الــذي
تتيحــه عــدة مراجــع وتقاريــر أكادمييــة وملفــات
إعالميــة ووثائــق داخليــة خاصــة بهــذه الحملــة
ميكــن تقديــم هــذه الحملــة وفــق أربعــة زوايــا
أساســية هــي األهــداف والفاعلــون وأهــم األنشــطة
والنتائــج:
1

 .1لتتبــع مســار تسلســل األحــداث بالنســبة لهــذه الحملــة
وغريهــا ميكــن العــودة إىل التقريــر الــذي أنجــزه الباحثــان
منــر الســعيداين وفــؤاد غربــايل مبناســبة املؤمتــر الوطنــي
الثــاين للحــركات االجتامعيــة الــذي نظمــه املنتــدى التونــي
للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة يف شــهر مــارس .2018
وقــد ورد هــذا التقريــر تحــت عنــوان «الحــركات االجتامعيــة
يف تونــس :الســياقات ،الفاعلــون ،األفعــال وســيناريوهات
التطــور املحتملــة».
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الفصل الثالث :خارطة الحركات االجتماعية بتونس

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

خارطة الحركات االجتامعية
يف ظل دستور :2014
مناذج مقارنة

خــال املعالجــات األمنيــة وسلســلة املحاكــات التــي  1.1مانيــش مســامح :حركــة شــبابية بديلــة
طالــت قياداتهــا .وفيــا يــي بعــض النــاذج للحركات متجــاوزة لألحــزاب

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

لقــد متيــزت هــذه الحركــة بارتفــاع قدراتهــا الفائقــة
عــى التعبئــة عــر اســتنباط طــرق تعبرييــة جديــدة
ووســائل تعبويــة مل تكــن معروفــة مــن قبــل.
فباإلضافــة إىل املســرات وأهمهــا مســرة يــوم 13
مــاي  2017بشــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة
التــي اســتقطبت آالف النشــطاء ،نجحــت حملــة
«مانيــش مســامح» يف تنظيــم عديــد االجتامعــات
الشــعبية والــورش املفتوحــة بالشــوارع واألماكــن
العامــة وإمضــاء العرائــض والرســائل املفتوحــة
وتنظيــم عديــد النــدوات بالجامعــات والقيــام بعــدة
مســرات بالجهــات كــا حققــت نجاحــا باهــرا يف
اخــراق عديــد االجتامعــات الرســمية واملناســبات

مــن حيــث الفاعلــن ميكــن القــول إن حملــة «مانيــش
مســامح» تعــ ّد مــن أكــر الحمــات التــي عرفتهــا
الســاحة التونســية بعــد ســنة  .2014فربغــم طابعهــا
التلقــايئ عنــد التكويــن ،متيّــزت هــذه الحملــة عــن
مثيالتهــا بنجاحهــا يف اســتقطاب فئــات واســعة ج ـ ّدا
مــن الشــباب مــن مختلــف جهــات الجمهوريــة ســواء
مــن خــال مجمــوع التحــركات التــي ت ـ ّم تنظيمهــا
بالجهــات أو مــن خــال الحمــات عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي .كــا مت ّيــزت هــذه الحملــة
باســتقطابها لنخبــة مــن املثقفــن الذيــن ســاهموا يف
دعــم األنشــطة التــي وقــع تنظيمهــا لــرح مــروع  .2لينــا بــن مه ّنــي هــي مد ّونــة وصحفيــة وكاتبــة وجامعيــة
القانــون املقــرح مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة .أمــا شــابة اشــتهرت قبــل ثــورة ديســمرب  – 2010جانفــي 2011
العنــر األهــم يف هــذا الجانــب فهــو تواجــد بعــض بنشــاطها عــى شــبكة االنرتنــت كــا لعبــت دورا كبــرا يف
األســاء مــن نشــطاء الحــركات االجتامعيــة ملــا قبــل التعريــف بقضايــا الحريــات يف تونــس مبــا يف ذلــك التضييــق
عــى املدونــن ومامرســة الرقابــة عــى الصحفيــن والشــباب
يف عهــد الرئيــس بــن عــي وســاهمت بشــكل كبــر يف تغطيــة
أحــداث الثــورة التونســية .كانــت لينــا بــن مهنــي كذلــك مــن
رمــوز حملتــي القصبــة 1والقصبــة 2اللتــان أفضتــا إىل انتخــاب
املجلــس الوطنــي التأســييس كــا التحقــت بالهيئــة الوطنيــة
املســتقلة إلصــاح اإلعــام واالتصــال ثــم اســتقالت مــن
عضويتهــا.
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أ ّمــا بالنســبة إىل النتائــج ،ولــن اســتطاعت الحملــة
بفضــل تعلّــق قيادييهــا ونشــطائها بتحقيــق أهدافهــا
مــن الضغــط عــى رئاســة الجمهوريــة إلدخــال
تغيـرات كبــرة جـ ّدا عــى املــروع األصــي وخصوصا
بإلغــاء القســم املتعلــق بالعفــو عــى رجــال األعــال
واإلبقــاء فقــط عــى مــا يتعلــق باملوظفــن العموميــن
الذيــن ن ّفــذوا تعليــات النظــام الســابق دون تحقيــق
منافــع خاصــة بهــم وعددهــم حــوايل  ،500فإنّهــا
مل تتمكــن مــن منــع املصادقــة عليــه بالربملــان يــوم
 13ســبتمرب  2017الــذي أقــره يف نســخته النهائيــة
بأغلبيــة  117صوتــا وتحفــظ نائــب واحــد واعــراض
 9آخريــن عــى أنّــه مــن املهــم أن نؤكّــد أ ّن هــذه
النتيجــة ال تعكــس حقيقــة حجــم العمــل الكبــر
 .3نذكــر هنــا عــى ســبيل املثــال حضــور الكاتــب كــال
الزغبــاين حفــل افتتــاح الــدورة  33ملعــرض تونــس للكتــاب
يــوم  24مــارس  2017الــذي نــال فيــه جائــزة الروايــة
مرتديــا قميصــا كتــب عليــه «مانيــش مســامح» يف حركــة
أراد مــن خاللهــا التعبــر عــن تضامنــه مــع الحملــة املناديــة
بتفكيــك منظومــة الفســاد ومحاســبة الفاســدين.

يتعســف «السيســتام»
 2.1فــاش نســتناو :عندمــا ّ
وتُفــرض املقاومــة
شــهدت جلســات عــرض مــروع ميزانيــة الدولــة
لســنة  2018الــذي تقدمــت بــه الحكومــة التونســية
أواخــر ســنة  2017نقاشــات حــادة بني الكتــل الربملانية
وكذلــك يف الفضــاءات العامــة واملنابــر اإلعالميــة كــا
كانــت مواقــع التواصــل االجتامعــي مرسحــا للتعبئــة
ض ـ ّد مــروع امليزانيــة الــذي اعتــر مرشوعــا يقــوم
عــى املزيــد مــن التدايــن ومراجعــة منظومــة دعــم
املحروقــات واملــواد األساســية وتجميــد االنتدابــات
بالوظيفــة العموميــة وزيــادة الرضائــب املســتوجبة
عــى املهــن الحــرة .ضمــن هــذا الســياق وتحديــدا
يــوم  3جانفــي  2018أي يف الذكــرى  34النــدالع
أحــداث الخبــز أعلــن عــن إطــاق حملــة للتصــدي
لقانــون ميزانيــة  2018بعنــوان «فــاش تســتناو؟»
(مــاذا ننتظــر؟).
4

وبالعــودة إىل الســياق العــام الــذي أطلقــت فيــه
هــذه الحملــة نالحــظ أن الصعوبــات االقتصاديــة
وغيــاب الحلــول مــن أجــل دفــع االســتثامر والتنميــة
والتشــغيل وكذلــك انخفــاض ســعر الدينــار وارتفــاع
نســب التضخــم مـ ّـا أ ّدى إىل ارتفــاع األســعار ووقــف
االنتــداب بالوظيفــة العموميــة .وهــي أســباب مبارشة
 .4الرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان .انتفاضــة الخبــز.
 1984تقريــر لجنــة تحقيــق الرابطــة التونســية للدفــاع عــن
حقــوق اإلنســان .املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة
تونــسhttp://ftdes.net/rapports/ .
واالجتامعيــة.
pain1984.pdf
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مــن حيــث األهــداف ،ولــن يتضــح منــذ لحظــة
تشــكيلها أن هــذه الحملــة هدفــت يف البدايــة أساســا
إىل إســقاط مــروع قانــون املصالحــة االقتصاديــة
واملاليــة وتضييــق الخنــاق عــى شــبكات املتنفذيــن
وأصحــاب املــال الفاســد حتــى ال يســتفيدوا مــن
دعمهــم ألحــزاب األغلبيــة الحاكمــة ،فــإن نســق
انتشــارها والتطــور الكبــر لعــدد املشــاركني فيهــا
وامتداداتهــا إىل حــ ّد هــذه اللحظــة ميدانيــا عــر
تزويــد الحــركات االجتامعيــة بنشــطاء وقياديــن مــن
أصحــاب الخــرة وإعالم ّيــا عــر مواصلــة الضغــط عــر
وســائل التواصــل االجتامعــي تبـ ّـن أ ّن قياديــي هــذه
الحملــة ونشــطائها قــد ط ـ ّوروا أهدافهــا لتم ـ ّر مــن
الطابــع االحتجاجــي اآلين الــذي اتخذتــه يف البداية إىل
مــا يشــبه الحركــة النقديــة املراقبــة للنظــام الســيايس
واالجتامعــي العــام واملناوئــة للخيــارات االقتصاديــة
الليبرياليــة ملختلــف الحكومــات التــي عرفتهــا تونــس
منــذ ســنني واملتحفّــزة للتحــ ّرك ضــ ّد كل محــاوالت
عــودة مامرســات التســلط واســتغالل النفــوذ.

 2011ضمــن هــذه الحملــة عــى غـرار لينــا بــن مه ّني
وقضــاة مثــل أحمــد صــواب وقياديــن باالتحــاد العــام
لطلبــة تونــس وعديــد النقابيــن والنشــطاء السياســيني
مثــل نزيهــة رجيبــة ورشف الديــن القليــل وجوهــر
بــن مبــارك وعــدة وجــوه حزبيــة مــن مختلــف
الحساســيات السياســية املعارضــة .وتبقــى أهــم
ميــزة يف هــذا الح ـراك هــو طابعــه الشــبايب وقدرتــه
التنظيميــة الفائقــة عــر العالقــات املبــارشة والقيــادة
األفقيــة وكذلــك طبيعــة األنشــطة التــي اعتمدهــا يف
التعبئــة والحشــد.
2

الثقافيــة برفــع الشــعارات املناوئــة لقانــون املصالحــة
والكتابــة عــى الجــدران واتهامهــا بالتواطــؤ مــع
الفاســدين وبيّنــت قــدرة فائقــة عــى االتصــال
املبــارش باملواطنــن واملواطنــات وتحسيســهم بعدالــة
القضيــة التــي يدافعــون عنهــا وباملخاطــر املحدقــة
باملســار الثــوري عــر مــا يطــرح مــن آليــات لتبييــض
الفســاد .ولعلّنــا نذكّــر يف هــذا املجــال بذلــك القميــص
املو ّحــد الــذي كان يرتديــه نشــطاء حملــة «مانيــش
مســامح» أثنــاء مختلــف األنشــطة التــي ينظمونهــا
والــذي يحمــل باإلضافــة إىل اســم الحملــة شــعار
املطرقــة لإلحالــة إىل رضورة املحاســبة قبــل املصالحــة.
أ ّمــا امليــزة األخــرة يف هــذا املســتوى فتتعلــق بنجــاح
هــذه الحملــة يف تجنــب التوظيــف الســيايس الحــزيب
رغــم ســاح قيادييهــا لألح ـزاب بحضــور الفعاليــات
واملشــاركة .إذ نذكّــر يف هــذا اإلطــار بأنــه مل يُســمح
ملختلــف ممثــي األح ـزاب برفــع شــعارات حزبيــة أو
الفتــات أو مــا شــابه وذلــك خــال مختلــف األنشــطة
حفاظــا عــى هويــة الحملــة الشــعبية واالجتامعيــة
وتجاوزهــا لألحــزاب وللرصاعــات الحزبيــة.

الــذي قــام بــه نشــطاء هــذه الحملــة الذين اســتطاعوا
أن يجمعــوا حولهــم آالف الشــباب وأن يحظــوا بدعــم
عــدد كبــر جــدا مــن املثقفــن واألكادمييــن والفنانــن
والسياســيني .هــذا ونشــر يف النهايــة إىل أ ّن هــذه
الحملــة متثــل اليــوم أحــد أهــم مــزودي الحــركات
االجتامعيــة واالحتجاجيــة األخــرى بالنشــطاء وكث ـرا
مــا نــرى قيــادات هــذه الحملــة يف عديــد الحمــات
األخــرى وهــو مــا يــؤرش عــى تحقــق نــوع مــن
املراكمــة التــي ميكــن أن تكــون أساســا متينــا لتشــكل
حــركات اجتامعيــة أو سياســية يف املســتقبل.

لتنامــي الشــعور بالحيــف لــدى فئــات واســعة مــن
الشــباب .أمــا الســبب الثــاين فيتعلــق بحالــة اإلحبــاط
العامــة التــي عقبــت انتخابــات  2014مقارنــة مبــا
كان ينتظــر منهــا مــن اســتقرار ســيايس يقطــع مــع
االســتبداد ويقــاوم الفســاد ومن ـ ّو اقتصــادي ميكــن أن
يفتــح اآلفــاق أمــام فئــات اجتامعيــة واســعة وخاصــة
مــن الشــباب الذيــن رأوا يف منظومــة الحكــم التــي
تركّــزت بعــد االنتخابــات ويف خيــارات الحكومــات
املتعاقبــة تواصــا لنفــس املنظومــة التقليديــة القامئــة
عــى الحيــف واإلقصــاء والتطبيــع مــع الفســاد.
هكــذا ســاهمت مختلــف هــذه الظــروف مجتمعــة
يف تعبئــة فئــات اجتامعيــة عديــدة ضــ ّد خيــارات
االئتــاف الســيايس الحاكــم آنــذاك حركــة النهضــة
وحــزب نــداء تونــس اللــذان عمــا معــا إلخــاد هــذه
التح ـ ّركات وحــاوال جاهديــن وقــف تيــار األحــداث.
ويف حــن تب ّنــت أح ـزاب سياســية ممثلــة يف الربملــان
مثــل ائتــاف الجبهــة الشــعبية هــذه الحملــة
وســاندتها رأت أحـزاب أخــرى عــى غـرار حــزب حركة
النهضــة وحــزب نــداء تونــس وحــزب مــروع تونــس
أن هــذه الحملــة مشــبوهة بــل إ ّن بعــض قياديــي أ ّمــا بالنســبة إىل األهــداف فيتضــح مــن خــال الوثائق
هــذه األحـزاب ذهبــوا حـ ّد تجريــم بعــض التحــركات العديــدة التــي تـ ّم نرشهــا يف إطــار الحملــة أن الهدف
التــي أقيمــت يف إطــار هــذه الحملــة .
األســايس الــذي أعلــن عنــه يف بدايــة االحتجاجــات
واملتعلــق أساســا بإســقاط قانــون املاليــة لســنة 2018
وعــى خــاف حركــة «مانيــش مســامح» التــي ظلّــت بعــد املصادقــة عليــه مــن طــرف الربملان ودخولــه ح ّيز
يف عديــد األحيــان مقرتنــة بفئــات اجتامعيــة مع ّينــة التنفيــذ قــد تطـ ّور بعــد توســع االحتجاجــات ليشــمل
مــن الشــباب املتعلّــم واملســ ّيس خصوصــا ،مت ّيــزت عـ ّدة مطالــب أخــرى ومــن املطالــب التــي تـ ّم رفعهــا
حركــة «فــاش تســتناو» بقدرتهــا الكبــرة عــى التعبئــة آنــذاك نذكــر تخفيــض األســعار وخاصــة منهــا أســعار
مــن خــال االســتفادة مــن الظــروف االجتامعيــة املــواد األساســية ،والرتاجــع عـ ّـا اعتربه نشــطاء الحملة
وقياديوهــا ن ّيــة الحكومــة خوصصــة بعض املؤسســات
 .5كثــرا مــا ركّــزت تدخــات ممثــي األحــزاب الحاكمــة العموميــة ،واملنــاداة بتوفــر التغطيــة الصحيــة
يف جلســات الربملــان أو يف املنابــر اإلعالميــة عــى مــا رافــق واالجتامعيــة للمعطلــن عــن العمــل ،وتوفري املســاكن
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تحــركات هــذه الحملــة مــن أعــال نهــب ومحــاوالت حــرق
بعــض مقــرات املعتمديــات مشــككني يف نوايــا املتظاهريــن
ومســتنكرين طابعهــا العنيــف واســتهدافها ملؤسســات الدولــة  .6اعتــر الناشــط الســيايس مصطفــى القلعــي أن حملــة فــاش
وهــو مــا مثّــل غطــاء سياســيا للتدخــل األمنــي العنيــف الــذي نســتناو قــد «تعرضــت للخــذالن وحتــى للخيانــة» يف ظــل
أدّى إىل وفــاة املواطــن خميــس اليفــرين مبدينــة طرببــة مــن «املوقــف الســلبي التحــاد الشــغل» و«حالــة التغيــب العــام
واليــة منوبــة ليلــة  08جانفــي  2018وإىل إيقــاف أكــر مــن مــن الشــأن العــام عنــد عامــة النــاس» وهــو مــا جعلهــا تــزول
رغــم «تواصــل الــروط املاديــة والجدليــة الســتمرارها».
ألــف مــن النشــطاء يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة.
للتعمــق انظــر :مصطفــى القلعــي :الحــركات االجتامعيــة
والقــوى املدنيــة والسياســية يف تونــس .تكامــل أم تنافــر؟
http://www.zoomtunisia.tn/article/6/60191.html
حملــة «فــاش نســتناو» أمنوذجــا .أســطرالب2018 / 09 / 14 .
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أ ّمــا بالنســبة إىل للفاعلــن ،فقــد عرفــت هــذه الحملــة
ث ـراء كب ـرا مــن حيــث القياديــون وكذلــك النشــطاء
حيــث ظهــر عــدة قياديــن شــباب مــن االتحــاد العــام
لطلبــة تونــس ( )UGETواتحــاد أصحــاب الشــهائد
املعطلــن عــن العمــل ( )UDCعــى غـرار وائــل نـ ّوار
ونــورس الــدوزي وحمــزة العبيــدي وأنيــس الح ـ ّرايث
وهاجــر العــوادي وأيــوب الجــوادي وأحمــد ســايس
وعديــد النشــطاء السياســيني املســتقلني اآلخريــن،
كــا عـ ّـر نشــطاء سياســيون وبرملان ّيــون وحقوقيــون
عديــدون عــن دعمهــم للحملــة ومنهــم مــن كان

أ ّمــا بالنســبة إىل األنشــطة التــي اعتمــدت يف إطارهــا
فقــد مت ّيــزت حملــة «فاش نســتناو» بـــأنشطتها املكثفة
واملتعــ ّددة خــال كامــل فــرة االحتجاجــات مــن
مســرات ميدانيــة يف الشــوارع الرئيســية للعاصمــة
تونــس واحتجاجــات أمــام قبــة الربملــان واجتامعــات
شــعبية يف مختلــف أنحــاء البــاد اعتمــدت خاللهــا
مختلــف وســائل التعبئــة الجامهرييــة مــن خطــب
وشــعارات وأهازيــج ،وحلقــات نقــاش مبــارشة وحضور
إعالمــي مكثــف لقيادييهــا ونــدوات صحفيــة دوريــة
وكذلــك حمــات توزيــع ملنشــورات وتقاريــر وبيانــات
وحمــات هاشــتاغ عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
وحمــات كتابــة عــى الجــدران ويف الســاحات واألماكن
العامــة وهــي كلهــا أنشــطة مبــارشة شــارك فيهــا عــدد
كبــر جــ ّدا مــن النشــطاء والقــت يف مجملهــا إقبــاال
شــعبيا واســعا وأحرجــت االئتــاف الحاكــم الــذي مل
حــل غــر الخطابــات املضــادة والتشــويه
يجــد مــن ّ
والتشــكيك يف مرشوعيــة املطالــب واالتهــام بالتوظيــف
الســيايس الحــزيب.

 .7نذكــر هنــا أحــداث جانفــي  1978التــي عرفتهــا تونــس
إثــر إعــان االتحــاد العــام التونــي للشــغل اإلرضاب العــام
وانتهــت بســجن ومحاكمــة قياديــن نقابيــن وســقوط عرشات
الضحايــا بــن قتــى وجرحــى بســبب التدخــل األمنــي العنيــف وعــى مســتوى النتائــج ،ولــن مل تتمكــن الحملــة
وكذلــك أحــداث الخبــز التــي عرفتهــا تونــس خــال
شــهر مــن إســقاط قانــون املاليــة باعتبــاره املطلــب األول
جانفــي  1984إثــر رفــع حكومــة مــزايل الدعــم عــن املــواد
األساســية وقــد انتهــت بســقوط عديــد القتــى والجرحــى ضمــن سلســلة املطالــب املعلــن عنهــا عنــد إطــاق
منهــم شــهيد الخبــزة الفاضــل ســايس الــذي استشــهد يــوم  3الحملــة بدايــة جانفــي  ،2018فــإ ّن اإلجــراءات
جانفــي .1984
67

الفصل الثالث :خارطة الحركات االجتماعية بتونس

واالقتصاديــة الصعبــة التــي عرفتهــا تونــس أواخــر
ســنة  2017وكذلــك بالقــدرة التنظيميــة الكبــرة
التــي أظهرهــا قادتهــا امليدانيــون الذيــن أحرجــوا
رسعــة
الحكومــة ودفعوهــا لتب ّنــي ردود فعــل مت ّ
وقمعيــة تؤكــد عــدم قدرتهــا عــى احتــواء املشــكل
مــن خــال الحــوار والبحــث الجامعــي عــن الحلــول
خــر االتحــاد العــام التونــي
وخصوصــا بعــد أن ّ
للشــغل عــدم مســاندة الحملــة فوفّــر بشــكل أو بآخر
غطــاء للحكومــة النتهــاج سياســة تشــويهية تجرمييــة
قمعيــة يف مواجهــة موجــات االحتجــاج املنظمــة يف
إطــار الحملــة .
وإذا حاولنــا رســم املالمــح العامــة لهــذه الحركــة
حســب أهدافهــا وفاعليهــا وأنشــطتها ونتائجهــا
ميكــن القــول إ ّن حركــة «فــاش نســتناو» قــد مت ّيــزت
باإلضافــة إىل مــا ســبق بتعــ ّدد أهدافهــا وفاعليهــا
وتنــوع أنشــطتها امليدانيــة وقدرتهــا الفائقــة عــى
اخــراق مجــاالت اجتامعيــة عديــدة رغــم تواضــع
منجزاتهــا اآلنيــة.

االجتامعيــة للعائــات محــدودة الدخــل ،والرتفيــع
يف منحــة العائــات املعــوزة ،وإعــداد خطــة شــاملة
ملحاربــة الفســاد ،مراجعــة السياســة الجبائية...إلــخ.
هــذا ونظـرا للخيــار األمنــي الــذي اعتمدتــه الحكومــة
للتعامــل مــع هــذه الحملــة ظــل مطلبــا إطــاق رساح
املوقوفــن وفتــح تحقيقــات أمنيــة يف التجــاوزات
التــي أ ّدت إىل ســقوط عــ ّدة جرحــى ومقتــل أحــد
املواطنــن يالزمــان كل التحــركات لع ـ ّدة أســابيع.
ونظـرا لطابعهــا االجتامعــي والتحامهــا الكبري بالشــارع
وبالفئــات االجتامعيــة األكــر تهميشــا ،وتزامنهــا مــع
شــهر جانفــي الــذي يــؤ ّرخ ألهــ ّم األحــداث التــي
عرفتهــا تونــس يف تاريخهــا املعــارص اعتــر كثــر مــن
املتابعــن للشــأن التونــي آنــذاك أ ّن حملــة «فــاش
نســتناو» هــي امتــداد لثــورة  2011التــي كانــت
منطلقاتهــا اجتامعيــة باألســاس قبــل أن تتحــ ّول إىل
حركــة سياســية نجحــت يف اســقاط نظــام بــن عــي،
بــل إ ّن شــعار «الشــعب يريــد اســقاط النظــام» الــذي
ر ّدده التونســيون ذات جانفــي  2011قــد أعيــد
ترديــده خــال االحتجاجــات التــي نظمتهــا حملــة
«فــاش نســتناو».

ضمــن قامئــة لجنــة املســاندة التــي تكونــت يــوم
 25جانفــي عــى غــرار املحاميــن خالــد عواينيــة
ومعــز الصالحــي والنائبتــن ســامية عبّــو ومباركــة
عواينيــة والفنــان نــر الديــن الســهييل والصحفــي
بجريــدة الشــعب صــري الزغيــدي وعضــو الهيئــة
املديــرة لفــرع منوبــة للرابطــة التونســية للدفــاع
عــن حقــوق اإلنســان األســتاذ أيــوب الغدامــي.
أمــا يف الجهــات فقــد عرفــت الحملــة ظهــور عــ ّدة
قيــادات شــبابية محليــة منهــا مــن ينتمــي ألح ـزاب
املعارضــة وخصوصــا حــزب العــال وحــزب الوطــد
املوحــد وحــزب التيــار الدميقراطــي ومنهــا مــن عــرف
بنشــاطه الحقوقــي واملــدين ومنهــا مــن وجــد يف
الحملــة املجــال والوســيلة التــي ميكــن مــن خاللهــا
التعبــر عــن رفضــه لألزمــة االقتصاديــة الخانقــة
وللخيــارات الحكوميــة املســؤولة عــن تفاقمهــا.

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 3.1التنســيقية الوطنيــة للحــركات االجتامعيــة:
عندمــا يكــون التضامــن أساســا للمقاومــة
متثــل التنســيقية الوطنيــة للحــركات االجتامعيــة أحــد
النــاذج الفريــدة يف مجــال التشــبيك األفقــي غــر
الهرمــي الــذي طبــع الحركــة االجتامعيــة املدافعــة
عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة بطابــع
خــاص وأضفــى عليهــا الكثــر مــن النجاعــة والصالبــة
والقــدرة عــى التعبئــة .كــا متثــل هــذه التنســيقية
أحــد األطــر غــر الرســمية التــي اســتطاعت أن تض ـ ّم
حــركات اجتامعيــة عديــدة تتفــق أساســا يف طابعهــا
االحتجاجــي التلقــايئ وتختلــف يف الوســائل املعتمــدة
وأحيانــا يف األهــداف والنتائــج.
وقــد أعلــن عــن والدة التنســيقية الوطنيــة للحــركات
االجتامعيــة يف شــهر ســبتمرب  2016يف إطــار الجامعــة
الصيفيــة األوىل للحــركات االجتامعيــة التــي وقــع
تنظيمهــا برعايــة املنتــدى التونــي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة .أ ّمــا عــن املالمــح العامــة
ملرحلــة مــا قبــل اإلعــان عــن تكوين هــذه التنســيقية
والســياق الــذي ولــدت فيــه فيمكــن تلخيصهــا فيــا
يــي:
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8. https://nawaat.org/portail/28/01/2016/

9. https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoiresocial-tunisien-janvier-2016__trashed/

https://www.babnet.net/cadredetail125585-.

10.
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أمــا بالنســبة إىل الفاعلــن فــإن التنســيقية الوطنيــة
للحــركات االجتامعيــة قــد ظلــت وف ّيــة لطابعهــا
التلقــايئ األفقــي حيــث يبــدو أ ّن مؤسســيها قــد
ســعوا منــذ لحظــة التأســيس إىل املحافظــة عــى
طابعهــا العفــوي املقــاوم فرفضــوا أن يكــون لهــا بيــان
منســق عــا ّم أو ناطــق رســمي أو هرميــة
تأســييس أو ّ
تنظيمية...إلــخ .وهــا هــم يواصلــون إىل اآلن إصــدار
البيانــات دون إمضــاءات ويتحركــون يف كل االتجاهات
دون أن يكــون لهــم عنــوان قــا ّر ،ويتداولــون عــى
املواقــع حســب مقتضيــات امليــدان ال وفــق محـ ّددات
تنظيميــة ويراكمــون التجــارب الواحــدة تلــو األخــرى
بــد ًءا بالعــام كاالحتجاجــات املطالبــة بالتشــغيل
والرافضــة لتواصــل سياســة التمييز الجهــوي أو الفئوي
أو تلــك املناوئــة للخيــارات النيوليبرياليــة للحكومــات
املتعاقبــة ومــا نتــج عنهــا مــن ارتفــاع لألســعار وغــاء
للمعيشــة وتهـ ّرؤ للقــدرة الرشائيــة ،إىل االحتجاجــات
الناجمــة عــن تدهــور الخدمــات األساســية مــن تكــرر
انقطــاع املــاء إىل غيــاب الخدمــات الصحيــة ...إلــخ.
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االســتعجالية التــي اتخذتهــا الحكومــة عشــية ذكــرى
الثــورة مــن ترفيــع يف عــدد العائــات املنتفعــة
باملســاعدات االجتامعيــة وتســهيالت لقــروض الســكن
الخاصــة بــذوي الدخــل املحــدود وزيــادة يف حجــم
املســاعدات االجتامعيــة بنســبة  20%وإقــرار لحــ ّد
أدىن لجرايــات التقاعــد بـــ  180دينــارا شــهريا
وإقــرار ملجانيــة التــداوي بالنســبة إىل املعطّلــن
عــن العمــل ميكــن اعتبارهــا مــؤرشات عــن نجــاح
الحملــة ومحاولــة الحكومــة تج ّنــب مــا قــد يطــرأ
مــن تصعيــد يف صــورة تجاهلهــا ملطالــب املحت ّجــن.
ويضــاف إىل هــذه املــؤرشات مــؤرش آخــر ال يقــل
أهميــة أال وهــو التعجيــل بإطــاق رساح املوقوفــن
خــال االحتجاجــات رغــم مــا نســب إليهــم مــن تهــم
عنــد إيقافهــم مــن قبــل األمــن وكذلــك رغــم حمــات
التشــويه والتشــكيك التــي لحقتهــم مــن طــرف
ممثــي األح ـزاب الحاكمــة وحتــى مــن قبــل بعــض
الصحافيــن والنشــطاء السياســيني.

أ ّوال :تــأزّم الوضــع االجتامعــي وتصاعــد وتــرة
االحتجاجــات الشــعبية التــي عرفتهــا تونــس عمومــا
أواخــر ســنة  2015وبشــكل أكــر حــ ّدة أغلــب
املناطــق الداخليــة إىل بدايــة ســنة  2016حيــث
عرفــت مــدن ومعتمديــات جهــات القرصيــن وســيدي
بوزيــد والقــروان وتــوزر وقفصــة عديــد التحــركات
االحتجاجيــة مــن اعتصامــات بالســاحات العامــة
ومقــرات املؤسســات الرســمية وقطــع للطــرق
الرئيســية ومحــاوالت انتحــار جامعيــة ومســرات
ســلمية وتوزيــع لعرائض...إلــخ وهــي تحــ ّركات
مطلبيــة يف أغلبهــا تتعلــق بالتشــغيل والتنميــة
ولعــل أبــرز األحــداث التــي كان
ّ
ومقاومــة الفقــر.
ارتباطهــا مبــارشا بتنامــي الوعــي بأهميــة التشــبيك
بــن مختلــف الحــركات االجتامعيــة حادثــة انتحــار
الشــاب رضــا اليحيــاوي بالقرصيــن يــوم  16جانفــي
 2016الــذي انتحــر بعــد تراجــع الســلط الرســمية عــن
قـرار انتدابــه مبوجــب محــر االتفــاق الــذي أمضــاه
بعــض املعتصمــن يف مقــر واليــة القرصيــن من شــباب
اتحــاد أصحــاب الشــهائد املعطلــن عــن العمــل يف
شــهر فيفــري  2015مــع وايل الجهــة وبعــض
النــواب والقــايض بانتدابهــم بالوظيفــة العموميــة .
لقــد مثلــت هــذه الحادثــة الــرارة األوىل لتصاعــد
الحــركات االحتجاجيــة والحمــات املناوئــة للحكومــة
خــال شــهر جانفــي مــا دفــع بهــا اىل انتهــاج
سياســة قمــع االحتجاجــات وتجرميهــا ومالحقــة
النشــطاء بشــكل جعــل مــن بعــض التقاريــر ال تــر ّدد
يف توصيــف املشــهد العــام لفــرة ديســمرب – 2015
جانفــي  2016بنفــس املالمــح التــي م ّيــزت أحــداث
فــرة ديســمرب  – 2010جانفــي  2011مركــزة خصوصــا
عــى التصاعــد الكبــر يف نســق االحتجــاج وســيطرة
مظاهــر الســخط حيــث بلــغ عــدد االحتجاجــات
الفرديــة والجامعيــة خــال شــهر جانفــي فقــط 1521
احتجاجــا .
ثانيــا :تنامــي الوعــي برشعية االحتجاجــات االجتامعية
وانخـراط املجتمــع املــدين يف حاميــة النشــطاء حيــث

فــرض تصاعــد نســق االحتجاجــات مــن ناحيــة
وتوســع دائرتهــا مــن ناحيــة أخــرى عــى الحكومــة
االع ـراف برشعيــة بعضهــا عــر اب ـرام اتفاقيــات مــع
املحتجــن يف عـ ّدة جهــات كــا عـ ّـرت عـ ّدة منظــات
وطنيــة عــن تضامنهــا مــع الفئــات املحتجــة .وقــد
بــدا ذلــك بوضــوح يف مرحلــة أوىل مــن خــال اليــوم
التضامنــي مــع الحــركات االجتامعيــة الــذي نظمــه
املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
يــوم  21مــارس  2016بالتعــاون مــع ع ـ ّدة منظــات
وطنيــة ودوليــة ويف مرحلــة ثانيــة مــع إعــان عــدد
مــن املنظــات الوطنيــة يــوم الســبت  21مــاي 2016
بالعاصمــة رســميا عــن تشــكيل التنســيقية املدنيــة
لدعــم ومســاندة مختلــف الحــركات االجتامعيــة
بتونــس .وقــد ض ّمــت هــذه التنســيقية بالخصــوص
املنتــدى التونــى للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات وجمعيــة
النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة والرابطــة
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وجمعيــة
القضــاة التونســيني واللجنــة مــن أجــل الحريــات
واح ـرام حقــوق اإلنســان يف تونــس وجمعيــة يقظــة
وجمعيــة بيتــي وحملــة مانيــش مســامح وجمعيــة
تالــة متضامنــة والتنســيقية الوطنيــة املســتقلة
للعدالــة االنتقاليــة وجمعيــة نومــاد  08الرديــف .
وعــى خــاف حركــة «مانيــش مســامح» أو «فــاش
تســتناو» يبــدو مــن خــال ظــروف التأســيس وســياقه
االجتامعــي والســيايس أ ّن التنســيقية الوطنيــة
للحــركات االجتامعيــة هــي حركــة يختلــط فيهــا
البعــد االحتجاجــي املطلبــي الــذي مييــز الحــركات
الحديثــة بالبعــد الفئــوي وأحيانــا الطبقــي الــذي
م ّيــز الحــركات االجتامعيــة التقليديــة .عــى أ ّن ذلــك
ال يجــب أن يجعلنــا نغفــل عـ ّـا مييّزهــا مــن ليونــة
وأفقيــة وانفتــاح ال نجــده يف الكيانــات املنظّمــة
سياســية كانــت أو مدنيــة .فالهويــة إذا احتجاجيــة
تلقائيــة باألســاس واألهــداف مســتم ّدة مــن املقارعــة
اليوميــة للسيســتام القائــم عــى الحيــف والتمييــز
ســواء تعلّــق األمــر برفــض البطالــة وأشــكال التشــغيل

الهــش أو مبقاومــة الفقــر أو بالبنيــة التحتيــة أو
ّ
باالســتثامرات العموميــة أو مبخاطــر اســتنزاف البيئــة
أو بنقــص الخدمــات األساســية إلــخ ...دون أن يكــون
هنــاك وضــوح كاف للحــدود الفاصلــة بــن مجــال
وآخــر وفئــة وأخــرى وجهــة وأخــرى.
فالواضــح إذا أ ّن أهــداف هــذه التنســيقية قد تجاوزت
الطابــع املطلبــي اآلين الــذي قــد مييّــز االحتجاجــات
الناتجــة عــن تكــرر انقطــاع املــاء الصالــح للــراب
أو عــن التأخــر يف تنفيــذ اتفاقــات نقابيــة أو بعــض
االعتصامــات املطالبــة بالتشــغيل مثــا لتمــ ّر إىل
تصــ ّور أكــر انخراطــا يف الزمــن وأوســع أفقــا رغــم
طابعهــا األفقــي غــر الرســمي كالحــرص عــى إســناد
بغــض النظــر
االحتجاجــات املنعزلــة أو التلقائيــة
ّ
عــن مــدى مرشوعيتهــا ومــكان تنظيمهــا أو الحــرص
عــى متابعــة ملفــات مــن يتعــ ّرض مــن النشــطاء
للمالحقــات األمنيــة والقضائيــة والعمــل عــى عــدم
تجريــم االحتجاجــات ومحاولــة حشــد الــرأي العــام
ملواجهــة سياســة الحكومــة الراميــة يف الغالــب إىل
تجريــم االحتجــاج وعــدم االعــراف مبرشوعيتــه.

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس
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وتختلــف التنســيقية عــن بقيــة الحــركات
االجتامعيــة مــن حيــث النتائــج التــي حققتهــا إىل
حـ ّد اآلن حيــث يتضــح مــن خــال الحمــات الكثــرة
التــي نظمتهــا ســواء عــى امليــدان أو عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي أنهــا نجحــت إىل ح ـ ّد كبــر يف
حشــد الــرأي العــام وكســب تأييــد فئــات اجتامعيــة
واســعة وكثــر مــن الفاعلــن مــن إعالميــن وسياســيني
ونشــطاء يف املجتمــع املــدين وجامعيــن وخ ـراء كــا
اســتطاعت أن تكســب تضامــن منظــات وطنيــة
كبــرة كاالتحــاد العــام التونــي للشــغل أو الرابطــة
التونســية لحقــوق اإلنســان وجمعيــات كبــرة عــى
غــرار الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات
وهيــاكل مهنيــة كعــادة املحامــن وجمعيــة القضــاة
وكذلــك منظــات دوليــة عديــدة كمنظمــة العفــو
الدوليــة والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
11. https://www.facebook.com/mouvements.sociaux/
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يــأيت النــوع الثــاين مــن الحــركات االجتامعيــة التــي
غــدت مك ّونــا أساســيا مــن مكونــات املشــهد الســيايس
واالجتامعــي العــام كــر ّد فعــل عــى انغــاق النظــام
االجتامعــي والقيمــي ونزعتــه اإلقصائيــة وعــدم تقبلــه
لالختــاف .ويتعلــق هــذا النــوع بالحــركات التــي
تناضــل مــن أجــل انتــزاع االعــراف وفــرض الــذات
داخــل النظــام املهيمــن والتــي ترفــع يف الغالــب
شــعارات تتعلــق بشــتى أنــواع االختــاف الجنــي
أو الدينــي أو العرقــي أو الجهــوي أو اللغــوي أو
االجتامعــي داعيــة إىل قبــول االختــاف باعتبــاره تنوعا
وثـراء والكــف عــن رفضــه وأحيانــا تجرميــه ســواء عــر
القوانــن الزجريــة أو عــر الوصــم االجتامعــي.
وبجــرد مختلــف الحــركات االجتامعيــة التــي عرفتهــا
تونــس يف الســنوات األخرية نالحــظ أ ّن حمالت عديدة
قــد قامــت عــى أســاس رفــض الوصــم والتجريــم
واملطالبــة باالعـراف باالختــاف الثقايف مثــل الحركات
املطالبــة باالعــراف بالهويــة األمازيغيــة أو العرقيــة
مثــل الحــركات املقاومــة للميــز العنــري أو الحركات
املدافعــة عــن حقــوق الالجئــن أو املهاجريــن غــر
الرشعيــن األفارقــة عــى وجــه التحديــد أو الجنــي
مثــل الحــركات املطالبــة بحاميــة الحقــوق الجنســية
واالعــراف بالجنســانية غــر النمطيــة واملقاومــة

 1.2حركــة مجتمــع امليم-عــن  :مــن أجــل انتــزاع
االعــراف
تعــود بدايــات النشــاط يف مجــال الدفــاع عــن
الحقــوق الجنســية إىل بدايــة التســعينات حيــث
تزامــن نشــاط الجمعيــة التونســية ملقاومــة الســيدا
واألمــراض املنقولــة جنســيا مــع بدايــة اهتــام
الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات بهــذه
املســألة ضمــن اهتاممهــا بالحقــوق ذات العالقــة
بالصحــة اإلنجابيــة وبالصحــة الجنســية ،وذلــك انطالقا
مــن ســنة  1994وضمــن عمــل الجمعيــة أيضــا يف
مجــال مقاومــة العنــف املســلط عــى النســاء وفتحهــا
مرك ـزا لالســتامع للنســاء ضحايــا العنــف وتوجيهه ـ ّن.
ولقــد كانــت مقاربــة الجمعيــة منــذ البدايــة مبنيــة
عــى «النــوع االجتامعــي» عمومــا ال عــى املقاربــة
الثنائيــة التــي مت ّيــز بــن النســاء والرجــال فقــط ،وهــو
مــا ورد يف تقريــر الجمعيــة ســنة  2010املوجــه للجنــة
«الســيداو» لجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ،حيــث بينــت الجمعيــة انتهاكات
حقــوق االشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة مــن
خــال نقدهــا لتجريــم املثليــة يف الفصــل  230مــن
املجلــة الجزائيــة ودعوتهــا إىل الغــاء التجريــم بإلغــاء
هــذا الفصــل.
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وبالتــوازي مــع هــذا الــدور الــذي قامــت بــه الجمعية
التونســية للنســاء الدميقراطيــات كان للجمعيــة
التونســية للوقايــة مــن الســيدا واألمــراض املنقولــة
جنســيا  ATL MST / Sidaدو ٌر مهــ ّم يف تأســيس
التحــركات املدافعــة عــن حقــوق األشــخاص ذوي
الجنســانية غــر النمطيــة ويف دعمهــا وذلــك من خالل
مقاربــة تتــاىش والتوجهــات الدوليــة يف هــذا املجــال
وخصوصــا مقاربــة منظمــة الصحــة العامليــة وتحديــدا
برنامــج األمــم املتحــدة ملكافحــة الســيدا ،واملاالريــا
والســل ،املعــروف بـــ ( )ONUSIDAوصنــدوق األمــم
املتحــدة للســكان ( .)FNUAPفقــد أدرجــت الجمعيــة
التونســية لألمـراض املنقولــة جنســيا والســيدا ،ضمــن
اهتامماتهــا وقايــة وحاميــة الرجــال الذيــن ميارســون
الجنــس مــع الرجــال ،وذلــك يف إطــار الرتكيــز عــى
املجموعــات املفاتيــح ( )Les populations clésإىل
جانــب عامــات وعامــي الجنــس ومســتعميل الحقــن
مــن مســتهليك املخدرات...إلــخ .ويف هــذا اإلطــار كان
لزامــا عــى الجمعيــة العمــل عــى االشــخاص ذوي
الجنســانية غــر النمطيــة وخصوصــا الرجــال .وهــذه
املقاربــة الصح ّيــة وإن كانــت منقوصــة ّإل أنّهــا
مكنــت مــن إدراج مســالة األشــخاص ذوي الجنســانية
غــر النمطيــة (وخصوصــا املثليّــن) يف مقاربــة الوقايــة
مــا مكّــن مــن التطــرق علنــا لهــذه
والحاميــةّ .
املســألة وإدراجهــا ضمــن الربنامــج الوطنــي ملكافحــة
الســيدا ،وتقديــم مقرتحــات تتعلــق بإلغــاء تجريــم
املثليــة .كــا مثّلــت الجمعيّــة أيضــا فضــاء اللتقــاء
الناشــطني يف الدفــاع عــن حقــوق املثل ّيــن والذيــن
تدربــوا ضمــن هــذه الجمعيــة عــى مختلــف آل ّيــات
النشــاط الجمعيــايت وهــو مــا مكــن العديــد منهــم
 /منهــن الحقــا مــن تكويــن جمعيّــات أو النشــاط
ضمنهــا والدفــاع رصاحــة عــن حقــوق األشــخاص ذوي
الجنســانية غــر النمطيــة.

 .12نســتعمل املختــر «مجتمــع امليم-عــن» كمــرادف

للمختــر الالتينــي ( )++LGBTQIوالــذي يختــر وباإلضافــة إىل مــا ســبق ال بــ ّد مــن اإلشــارة إىل
التسـ�ميات(  (� Lesbian-Gay-Bisexuel-Trans,Interesxعديــد املبــادرات الفرديــة التــي التقــت حــول بعــض
 ),Queer and plusومرادفاتهــا باللغــة العربيــة :مثليــات األشــخاص الناشــطني يف املجــال الجمعيــايت وذلــك
ومثليــون ،مزدوجــو امليــل الجنيس-املتحولــون والعابــرون بدايــة مــن ســنة  2000لتمثــل أيضــا نــواة الحــركات
وغريهــم.
املدافعــة عــن حقــوق مجتمــع امليم-عــن والتطــ ّور
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ومــن الخصائــص املم ّيزة للتنســيقية الوطنيــة للحركات
اللشــكيل املــرن
االجتامعيــة باإلضافــة إىل طابعهــا ّ
وامتــداد مجــاالت تح ّركهــا ،طبيعــة األنشــطة التــي
ت ـراوح بــن مــا يرتبــط بأحــداث أو ســياقات محلّيــة
كانقطــاع املــاء أو تدهــور الخدمــات الصحيــة أو
تجــاوز للســلطة مــن طــرف أحــد املســؤولني املحلّيــن
أو طــرد تعســفي لعـ ّـال رشكــة أو مصنــع ...إلــخ وهنا
يكــون اقتحــام املؤسســات وأحيانــا قطــع الطريــق أو
غريهــا مــن املامرســات اآلن ّيــة التلقائيــة وبــن مــا
يت ـ ّم إعــداده مســبقا عــن طريــق التواصــل والحشــد
كاملســرات الســلمية أو االعتصامــات أمــام مجلــس
النــواب أو مق ـرات الــوزارات أو النــدوات الصحفيــة
أو املؤمت ـرات ..إلــخ .وباإلضافــة إىل مــا ســبق نالحــظ
أ ّن للتنســيقية نشــاطا مكثّفــا عــى مســتوى وســائل
االعــام املرئيــة واملكتوبــة واملســموعة وخصوصــا
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ســواء مــن خــال
مــا ينــره نشــطاؤها عــى حســاباتهم الشــخصية أو
مــن خــال صفحــة الفايســبوك التــي تغطّــي أغلــب
أنشــطتها ويعتمــد عليهــا أعضــاء التنســيقية إليصــال
أصواتهــم ولحشــد الــرأي العــام .

لقــد نجحــت التنســيقية يف بلــوغ جــزء كبــر مــن
األهــداف التــي رســمتها لنفســها وخصوصــا يف مجــال
الدفــاع عــن النشــطاء والتصــ ّدي ملحــاوالت تجريــم
االحتجاجــات االجتامعيــة ومالحقــة املحتجــن .كــا
أ ّن تشــكيل تنســيقيات جهويــة ومحليــة للدفــاع عــن
بعــض النشــطاء وتط ـ ّوع أعــداد كبــرة مــن املحامــن
وحــرص وســائل إعــام عديــدة ،وخاصــة البديلــة منها،
عــى تغطيــة األحــداث وتتــايل البيانــات املســاندة مــن
املنظــات والجمعيــات الوطنيــة والدوليــة واضط ـرار
الحكومــة إلمضــاء اتفاقــات مــع التنســيقية كلّهــا
عنــارص تــؤرش عــى نجــاح هــذه الحركــة االجتامعيــة
الفريــدة يف فــرض وجودهــا داخــل املجــال العــام
دون أن تخضــع ملح ّدداتــه التنظيميــة أو املؤسســاتية
أو الشــكلية.

لرهــاب املثلثيــة الجنســية ( )Homophobieأو الديني
مثــل الحمــات املدافعــة عــن حقــوق غــر املســلمني
...إلــخ .وهــي كلهــا حــركات اجتامعيــة ترفــع شــعار
االختــاف وتطالــب بنيــل حقوقهــا وتحريرهــا مــن
ســيطرة األغلبيــة عــر االعـراف باختالفاتهــا ومتكينهــا
مــن حقوقهــا ال وفــق إمــاءات األغلبيــة املهيمنــة بــل
وفــق خصوصياتهــا .وكمثالــن عــى هــذه الحــركات
نقـ ّدم يف مــا يــي حركتــي مجتمــع امليم-عــن وحركــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة:
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ومــن حيــث األنشــطة ،وعــى خــاف الحــركات
االجتامعيــة التــي تناولنــا ســابقا ،ميكــن القــول
إن الحــراك املدافــع عــن حقــوق االشــخاص ذوي
الجنســانية غــر النمطيــة يتميــز بقــدر كبــر
مــن املأسســة ووضــوح األهــداف رغــم اختــاف
االســراتيجيات املعتمــدة:

 .13مثلــت قضيــة «مــروان» ( اســم مســتعار) الســبب املبــارش
الــذي تشــكل عــى أساســه االئتــاف ففــي  6ســبتمرب 2015
تــم التحقيــق مــع «مــروان» يف إطــار قضيــة قتــل جــدّت
مبدينــة سوســة ،وبإقــرار مــروان بأنــه كانــت لــه مــع الضحيــة
عالقــة جنســية ،تــم توجيــه تهمــة اللــواط لــه وإخضاعــه
لفحــص رشجــي غــر رضــايئ ،وتــم الحكــم عليــه ابتدائيــا
بســنة ســج ًنا يف  22ســبتمرب  .2015وقــد كانــت هــذه القضيــة
منطلقــا لحــراك واســع أدى يف مرحلــة أوىل إىل نشــأة االئتــاف
وباإلضافــة إىل الجمعيــات ،تشــكلت يف األثنــاء ع ـ ّدة املــدين مــن أجــل الحريــات الفرديــة والــذي أعلــن عــن
انطــاق عملــه يف  19جانفــي  2016والــذي يضــم اآلن 40
ائتالفــات كاالئتــاف املــدين مــن أجــل الحريــات منظمــة وجمعيــة تونســية ودوليــة لهــا مكاتــب يف تونــس
تضــم أهــم الجمعيــات واملنظــات املناضلــة قبــل 2011
(الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،الجمعيــة
التونســية للنســاء الدميقراطيــات ،منظمــة العفــو الدوليــة،
هيومــن رايتــس ووتــش )...والجمعيــات التــي ظهــرت بعــد
 2011مبــا فيهــا كل الجمعيــات املدافعــة عــن حقــوق مجتمــع
امليم-عــن.
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يف اختــاف رؤى الجمعيــات املدافعــة عــن حقــوق
األشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة :ميكــن
تقســيم رؤى هــذه املنظــات والجمعيــات إىل:

وباإلضافــة إىل مختلــف األنشــطة الجمعياتيــة نالحــظ
يف الســنوات األخــرة أن حركــة مجتمــع امليم-عــن قــد
اســتفادت بشــكل كبــر مــن منــاخ الحرية الذي ســمح
لنشــطاء كُــر مــن التحــ ّرك يف مختلــف االتجاهــات
ســواء للتعريــف بقضيتهــم أو ملنــارصة رفقائهــم أو
لحشــد الدعــم الشــعبي واإلعالمــي وحتــى الســيايس
لحمالتهــم أو لفضــح مامرســات التحــ ّرش والعنــف
التــي يتعــرض لهــا بعضهــم أو للتنديــد باملحاكــات
عــى أســاس الفصــل  230الشــهري باإلضافــة إىل مت ّكــن
حركــة مجتمــع امليم-عــن مــن الظهــور العلنــي
والتعبــر عــن اختالفهــم يف عديــد التظاهـرات العامــة
الحقوقيــة واالجتامعيــة ويف مســاحات إعالم ّيــة كثــرة
اســتطاع خاللهــا كثــر مــن نشــطاء مجتمــع امليم-عــن
مــن الظهــور اإلعالمــي وعــرض آرائهــم وبدائلهــم.

• جمعيــات تجعــل مــن الدفــاع عــن حقــوق مجتمــع
امليم-عــن هــي الهــدف األصــي (وأحيانــا الوحيــد)
لهــا .ولــذا تكــون أغلــب أنشــطتها منحــرة يف هــذه
املســألة وتشــارك عمومــا يف بقيــة قضايــا الحريــات
الفرديــة وحقــوق اإلنســان بصفــة مك ّملــة .دومنــا
تخصيــص أنشــطة خاصــة أو متويــات لهــا.
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• جمعيــات تدافــع عــن الحــق يف االختــاف مبــا يف
ذلــك حقــوق مجتمــع امليم-عــن وهــي جمعيــات
أدرجــت رصاحــة مســألة هــذه الحقــوق يف نشــاطاتها
وأهدافهــا :جمعيــة الحــق يف االختــاف ،وجمعيــة
حريــات فرديــة ،والجمعيــة التونســية للنســاء ومــن عالمــات نجــاح حركــة مجتمــع امليم-عــن
الدميقراطيــات ،ومنظمــة محامــون بــا حــدود ...كذلــك وجــود دعــم ســيايس ،وإن كان بصفــة
محتشــمة ،متثــل أوال يف وجــود نــواب داخــل مجلــس
يف اختــاف اس ـراتيجيات جمعيــات مجتمــع امليــم -نــواب الشــعب يقــرون بهــذه الحقــوق وبرفــض أي
تجســد
عــن :بالنظر إىل أنشــطة هــذه الجمعيــات نالحظ أنها تجريــم للجنســانية غــر النمطيــة ،وهــو مــا ّ
مختلفــة عــى مســتوى رؤاهــا يف ال ّدفــاع مــن حقــوق فعــا مــن خــال مبــادرة النــواب بإيــداع مــروع
االشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة .حيــث مجلــة الحريــات الفرديــة الــذي كانــت قــد اقرتحتــه
تركــز كل مــن جمعيتــي «شــوف» و«موجوديــن» لجنــة الحريــات الفرديــة واملســاواة التــي عينهــا
عــى النشــاط الفنــي والثقــايف مــن خــال عديــد
األنشــطة وأبرزهــا :مهرجــان «شــ ْفتُ ُه َّن» الســنوي
14. https://www.huffpostmaghreb.com/11/01/2018/
للفنــون النســوية البديــل ومهرجــان األفــام الكويريــة
mawjoudin-queer-film-fest_n_18979584.html
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بعــد  2011لتتحــ ّول مــن مبــادرات فرديــة غــر
ُم َمسســة إىل جمعيــات ناشــطة وفاعلــة يف هــذا
املجــال حيــث مثــل فضــاء الحريــات الــذي عاشــته
تونــس منــذ  14جانفــي  2011مناخــا مالمئــا لتصاعــد
الحــركات املدافعــة عــن الحريــات الفرديــة عمومــا
واملطالبــة مبنــع التمييــز ضـ ّد األشــخاص واملجموعــات
عــى أســاس ميولهــم الجنــي وهويتهــم الجندريــة.
فنشــأ انطالقــا مــن هــذا التاريــخ نوعــان مــن
الجمعيــات :الجمعيــات الناشــطة يف مجــال حقــوق
األشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة التــي
أدرجــت مســألة ال ّدفــاع عــن حقــوق األشــخاص
املختلفــن رصاحــة ضمــن أهدافهــا وأنشــطتها ومنهــا:
الجمعيــات التونســية لل ّدفــاع عــن الحريــات الفرديــة
 ADLIوجمعيــة تفعيــل الحــق يف االختــاف ADD
والجمعيــة التونســية ملســاندة األقليــات ATSM
املتخصصــة يف الدفــاع عــن األشــخاص
والجمعيــات
ّ
ذوي الجنســانية غــر النمطيــة التــي مثلــت أهــم
حــدث يف مســار مأسســة فكــرة الدفــاع عــن مجتمــع
امليم-عــن ،حيــث نشــأت تباعــا« :جمعيــة دمــج
للعدالــة واملســاواة» يف  2011وكذلــك «ائتــاف
كلمتــي» الــذي انصهــر الحقــا يف جمعيــات أخــرى
تدافــع عــن حقــوق مجتمــع امليم-عــن وخاصــة يف
«جمعيــة موجوديــن» التــي تأسســت ســنة 2014
ثــم «جمعيــة شــمس» التــي تأسســت ســنة 2015
و«جمعيــة شــوف» املتخصصــة يف الدفــاع عــن
حقــوق النســاء ذوات الجنســانية غــر النمطيــة
والتــي تأسســت ســنة  .2016لتنضــاف إىل هــذا
النســيج الجمعيــايت «جمعيــة ألــواين» التــي تأسســت
ســنة .2019

الفرديــة الــذي تشــكل أواخــر  2015وبدايــة
 2016وجعــل مــن بــن أهدافــه الخمســة الدفــاع
عــن حقــوق مجتمــع امليــم -عــن بتحجــر اللجــوء
إىل الفحــص الرشجــي وإلغــاء الفصــل  230مــن
املجلــة الجزائيــة الــذي يجـ ّرم اللّــواط واملســاحقة وكل
الفصــول التــي ميكــن أن تســتغل لتجريــم الجنســانية
غــر النمطيــة ،الفصــول  226ومــا يليهــا والتــي تجــرم
االعتــداء عــى األخــاق الحميــدة والتجاهــر عمــدا
بفحــش )...وائتــاف جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق
مجتمــع امليــم -عــن الــذي متكــن مــن تجميــع عــدد
كبــر مــن الجمعيــات والنشــطاء الذيــن اســتغلوا
فرصــة تقديــم تونــس لتقريرهــا الــدوري الشــامل
أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف ســنة 2017
إلعــان التحالــف وصياغــة مختلــف هــذه الجمعيــات
أول تقريــر مــواز خــاص بحقــوق مجتمــع امليــم عــن.

كل
يف تعــدّ د املنظــات والجمعيــات :نشــأت ّ
الجمعيــات املدافعــة رصاحــة عــن مجتمــع امليم-عــن
بعــد  ،2011وهــي عــى التــوايل :دمــج  ،2011ومبــادرة
موجوديــن مــن أجــل املســاواة  ،2014وشــمس ،2015
وشــوف  .2016وهــي تقــدم نفســها رصاحــة بكونهــا
مدافعــة عــن حقــوق األشــخاص ذوي الجنســانية غــر
النمطيــة .وقــد أدرجــت جمعيــة شــمس مثــا وبــكل
رصاحــة يف نظامهــا األســايس دفاعهــا عــن األقليــات
الجنســية ض ـ ّد كل متييــز .وقــد تعــزز هــذا التواجــد
ملجموعــة مــن الجمعيــات مــع وجــود منظــات
وجمعيــات عديــدة أخــرى تتقاســم نفــس األهــداف
ولكــن يف إطــار أعــم وهــو الحريــات الفرديــة.

( )Mawjoudin Queer Film Festivalلجمعيــة
موجوديــن  ،يف حــن تركــز جمع ّيــة «دمــج» عــى
تقديــم الخدمــات لألشــخاص مــن مجتمــع امليم-عــن
وخصوصــا اإلنصــات واملرافقــة القضائيــة مــع توســع
داخــل الجمهوريــة لتشــمل أنشــطتها تونــس الكــرى،
والــكاف ،وصفاقــس وسوســة .ويف املقابــل تعمــل
جمعيــة شــمس عــى الدفــاع قضائيــا عــن األشــخاص
املتهمــن يف قضايــا اللــواط ولكنهــا تركــز عــى قــدر
كبــر مــن التواصــل مــع وســائل اإلعــام عــى خــاف
بقيــة الجمعيــات األخــرى وعــى هــذا األســاس مل تعــد
شــمس عضــوا يف ائتــاف جمعيــات مجتمــع امليــم-
عني.

رئيــس الجمهوريــة يف  13أوت  2017إلنجــاز تقريــر
حــول الوضــع القانــوين للحريــات الفرديــة واملســاواة
يف تونــس وتقديــم اقرتاحــات لتحســينه مبــا يقتضيــه
الدســتور واملعاهــدات الدوليــة والتوجهــات الحديثــة
يف مجــال حقــوق اإلنســان .وهــو مــا يعكــس وجــود
وعــي ســيايس بأهميــة الحريــات الفرديــة ووجــوب
تفعيلهــا.
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 2.2حركــة الدفــاع عــن حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة :معركــة االســتقاللية واالعــراف
عــى عكــس عــ ّدة حــركات اجتامعيــة تناولناهــا
ســابقا ال ميكــن اخت ـزال حركــة الدفــاع عــن حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــا عرفــه املجــال
االحتجاجــي العــام يف تونــس يف الســنوات األخــرة
مــن أحــداث ومــا حققتــه هــذه الحركــة مــن نتائــج.
بــل إ ّن جــذور هــذه الحركــة تعــود إىل عقــود ســابقة
وتحديــدا إىل منتصــف القــرن العرشيــن عندمــا أعلــن
عــن تأســيس جمعيــة الطالــب الكفيــف التــي أطلقهــا
أحــد املدرســن بالجامــع األعظــم (جامــع الزيتونــة)
ســنة  1953وذلــك ملنــح إمكانيــة مواصلــة التعليــم
ميكــن القــول إجــاال إ ّن حركــة مجتمــع امليم-عــن بالنســبة إىل املتفوقــن مــن املكفوفــن وهــي مبــادرة
قــد قطعــت شــوطا كبــرا يف ســبيل انتــزاع اعــراف حظيــت بالتفــاف املدرســن واألســاتذة الزيتون ّيــن
النظــام االجتامعــي والقيمــي العــام بأحقيتهــا يف
االختــاف والوجــود العلنــي .فالواضــح أ ّن هــذه  .16يتواصــل تشــكيل الجمعيــات مــن قبــل نشــطاء هــذه
الحركــة قــد نجحــت عــر أنشــطتها املتنوعــة يف الحركــة .وهــو مــا يعــ ّد مبثابــة املدخــل القانــوين لنيــل
تجــاوز العقليــة املحافظــة التــي ال ت ـزال تســيطر يف االعــراف املؤســي الرســمي وكذلــك نوعــا مــن اإلعــان عــن
مختلــف املســتويات السياســية والقضائيــة واإلعالميــة حســن النيــة يف مــا يتعلــق باحــرام القوانــن واإلجــراءات
مــن قبــل هــذه الحركــة التــي تريــد أن تفــرض نفســها داخــل
وال تتــواىن يف توظيــف الديــن والعــرف لتجريــم هــذه الفضــاء العــام مــع العلــم أ ّن آخــر الجمعيــات التــي أعلــن
الفئــات وقمــع تحركاتهــا .ورغــم تواصــل اإليقافــات عــن تأسيســها يف شــهر أفريــل  2019هــي جمعيــة ألــواين
األمنيــة واملحاكــات ضــد األشــخاص ذوي الجنســانية لحقــوق اإلنســان .ويتنــزل يف نظرنــا ترشــح رئيــس جمعيــة
غــر النمطيــة (أكــر مــن مائــة إحالــة عــى القضــاء شــمس الــذي يشــغل يف نفــس الوقــت منصــب رئيــس الحــزب
15

الليبــرايل التونــي لالنتخابــات الرئاســية  2019بتونــس يف
نفــس اإلطــار الرامــي لنيــل اعــراف رســمي بالوجــود عــى
 15وحيــد الفرشــييش ،اســتئناف تونــس تؤكــد قانونيــة أســاس االختــاف حتــى وإن اتخــذ ذلــك طابعــا سياســيا أو
جمعيــة تطالــب بإلغــاء الفصــل  :230تجريــم املثليــة يح ـ ّط حزبيــا أو مدنيــا .وتبعــا لذلــك تكــون املناســبات العامــة
مــن الكرامــة اإلنســانية ،املفكــرة القانونيــة  03/07/2019الثقافيــة أو السياســية أو االنتخابيــة فرصــة لتأكيــد الوجــود
بغــض النظــر عــن نتائجهــا املادّيــة.
�https://www.youtube.com/watch?v=SQYKpY
D8xg0
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فــكان أن تـ ّم إرســال أ ّول مــدرس تونــي إىل الخــارج
لتعلــم الكتابــة بخــط بــراي يف نفــس الســنة ثــ ّم
تأسســت مبــارشة بعــد االســتقالل «مدرســة النــور
للمكفوفــن» ببــر القصعــة وكان أول معهــد للكفيــف
بسوســة ســنة  1963واجتــاز املكفوفــون الباكالوريــا
• غيــاب تــام للدميقراطيــة وعــدم التــداول عــى
ألول مــرة ســنة .1969
املســؤوليات يف ظــل وجود رؤســاء ومسـ ّـرين«أبديني»
لقــد كانــت املســألة الرتبويــة هــي األســاس الــذي تجــاوز أغلبهــم الـــ  15ســنة ضمــن الهيئــات املديــرة.
قــام عليــه مــا ميكــن اعتبــاره بامل ـ ّد أو الح ـراك الــذي
كان يرمــي يف البدايــة إىل ضــان حقــوق هــذه الفئــة • تداخــل التســيري اإلداري مــع التســيري الحــزيب /
مــن التالميــذ ثـ ّم تد ّعــم بإقبــال عــدد مــن املدرســن الســيايس ،وهــو مــا جعــل مــن املنظــات والجمعيات
واملربــن عــى إنشــاء نــواد وجمعيــات ســواء داخــل واجهــة سياســية حزبيــة عــى حســاب مــا هــو منتظــر
املــدارس واملعاهــد أو خارجهــا ثـ ّم تطـ ّور عــر إنشــاء منهــا مــن خدمــات رعايــة وتع ّهــد لــذوي اإلعاقــة
الجمع ّيــات واملنظــات مــن قبيــل جمعيــات الصــم (كان اتحــاد املكفوفــن وجمعيــة بســمة للنهــوض
وجمعيــات ذوي اإلعاقــة الحركيــة واالتحــاد التونــي بتشــغيل املعوقــن أكــر النــاذج وضوحــا).
إلعانــة املتخلفــن ذهنيــا ( )UTAIMســنة 1967
• ســوء التــرف يف أمــوال ومــوارد الجمعيــات
...إلــخ.
واملنظــات الــذي بلــغ أحيانــا مرتبــة الفســاد املــايل
ونظــرا ألســبقيتها عــى بقيــة الحــركات االجتامعيــة وهــو مــا تأكــد مثــا يف قضيــة االتحــاد الوطنــي
التــي شــهدتها تونــس يف الســنوات األخــرة فــإ ّن للمكفوفــن والــذي صــدر فيــه حكــم قضــايئ بإيقــاف
هــذه الحركــة قــد تأثــرت بشــكل كبــر بإرثهــا النضــايل مكتبــه عــن العمــل وتســمية متــرف فيــه إلعــداد
الــذي امتــد عــى أكــر مــن خمســة عقــود ولكنهــا مل مؤمتــره.
تتم ّكــن يف نفــس الوقــت مــن التخلــص مــن مخلفــات
ـدن مســتوى الخدمــات وإثقــال كاهــل العائــات
التوظيــف الســيايس والحــزيب للهيــاكل والجمعيــات • تـ ّ
املمثلــة لهــا مبــا ك ّبلهــا عــى مــدى كامــل تلــك الفــرة بنفقــات التعهــد باألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وص ّورهــا يف الغالــب عــى أنهــا تابعــة للدولــة  /مــن الراشــدين نظـرا لســوء التــرف يف املــوارد وعــدم
الحــزب متامــا كــا هــو األمــر بالنســبة إىل االتحــاد ترشــيد اســتغالل إمكانيــات املنظــات والجمعيــات
الوطنــي للمكفوفــن ( )1956أو االتحــاد الوطنــي املاليــة والبرشيــة.
للمــرأة التونســية ( )1956أو الكشــافة التونســية
ن منعــرج ســنة 2011
( )1956أو الجمعيــة التونســية للوقايــة مــن حــوادث وهكــذا ميكــن القــول يف نظرنــا إ ّ
الطرقــات ( )1962أو املنظمــة الوطنيــة للمصائــف كان منعرجــا حاســا يف تاريــخ الحركــة االجتامعيــة
والجــوالن ( )1948أو االت ّحــاد التونــي للتضامــن املدافعــة عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
تونــس وذلــك لســببني رئيســيني يتعلــق أولهــا مبــا
االجتامعــي (.)1964
فرضتــه الثــورة مــن تغيــر عــى مســتوى تركيبــة
وهكــذا بقيــت عــ ّدة منظــات مهتمــة بحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى مــدى ســنوات طويلــة  .17حكــم قضــايئ صــدر يف  25جــوان  2016وهــو مــا حصــل
تحــت ســيطرة شــبه مطلقــة للدولــة كــا أنهــا مل أيضــا مــع املشــاكل التــي عرفتهــا جمعيــة «بســمة» ليصــل
تســتطع التخلــص مــن تدخــات الحــزب الحاكــم األمــر بالدولــة إىل تحويلهــا إىل مؤسســة عموميــة تابعــة
وتوظيفــه الســيايس ملختلــف أنشــطتها وبرامجهــا .إلرشاف وزارة الشــؤون االجتامعيــة بتاريــخ  18جويليــة
17
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ويضــاف إىل مــا ســبق تعزيــز حركــة مجتمــع امليــم-
عــن بصــدور بعــض األحــكام القضائيــة املشــجعة
رغــم تواصــل تطبيــق أحــكام الفصــل  230الــذي
يج ـ ّرم اللــواط واملســاحقة والفصــول  226ومــا يليهــا
املج ّرمــة لالعتــداء عــى األخــاق الحميــدة والتجاهــر
بفحــش ّإل أن عديــد االحــكام القضائيــة التــي صدرت
يف الفــرة األخــرة ( بــن  2016و )2019كانــت مؤكــدة
لحــق الجمعيــات يف ال ّدفــاع عــن حقــوق األشــخاص
ذوي الجنســانية غــر النمطيــة معتــرة إياهــم أقليــات
جنســية لهــا الحــق يف الحاميــة والرعايــة والوقايــة
ومقـ ّرة بحــق الجمعيــات يف املطالبــة بإلغــاء فصــول
قانونيــة ( مثــل الفصــل  230مــن املجلــة الجزائيــة)
طاملــا أنهــا تســتعمل الوســائل القانونيــة الســلم ّية .

ســنويا عــى أســاس الفصــل  230مــن املجلــة
الجزائيــة) ،فــإ ّن ذلــك مل يــن مجموعــات كثــرة مــن
حركــة مجتمــع امليم-عــن عــى مواصلــة معركتهــا مــن
أجــل انت ـزاع االع ـراف ســواء عــر األنشــطة الثقافيــة
والفنيــة أو التظاهــر يف الفضــاءات العامــة أو حمــات
املنــارصة أو التنديــد باملحاكــات املنتهكــة للحقــوق
الفرديــة .ويبقــى التنظّــم يف شــكل نــواد أو مجموعات
يف مرحلــة أوىل ثــم يف جمعيــات يف مرحلــة ثانيــة هــو
الشــكل األكــر رواجــا عنــد هــذه املجموعــات .

وتبعــا لذلــك فوجــئ الــرأي العــام يف تونــس عقــب
الثــورة بانتفاضــة مجموعــات واســعة مــن ذوي
اإلعاقــة ضــ ّد منظومــة التســيري واإلرشاف الســابقة
الفتــة االنتبــاه خصوصــا إىل:

الهيئــات املســرة للمنظــات والجمعيــات وكذلــك
عــى مســتوى طــرق تســيريها أ ّمــا ثانيهــا فريتبــط
بحجــب التمويــل العمومــي عــن هــذه الهيــاكل لثالث
ســنوات متتاليــة ( 2011و 2012و )2013وإخضــاع
متويــل هــذه املنظــات واالتحــادات الوطنيــة إىل
نفــس رشوط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات
تــدن الخدمــات املقدمــة
مــا أ ّدى إىل ّ
ورشوطــه ّ ،
مــن هــذه الجمعيــات ودخولهــا يف أزمــة حــادة
خصوصــا أ ّن أعوانهــا الذيــن يتلقّــون يف الغالــب
رواتبهــم مــن التمويــل العمومــي اضطــروا للدخــول
يف سلســلة مــن اإلرضابــات واالعتصامــات مبقــرات
الجمعيــات واملنظــات ومراكــز الرتبيــة املختصــة.
18
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لقــد اســتطاعت الحركــة االجتامعيــة مبختلــف
مكوناتهــا املنظامتيــة والجمعياتيــة اعتــادا عــى
األنشــطة املأمسســة مــن تقاريــر ومذك ـرات ووثائــق
وحمــات إعالميــة أن تحقــق مكاســب مهمــة عــى

 .19نشــر هنــا إىل أن أغلــب األحــزاب السياســية مل متــض عــى
العهــد باســتثناء خمســة أحــزاب هــي التكتــل واملؤمتــر ونــداء
 .18األمــر عــدد  5138لســنة  2013املــؤرخ يف  18نوفمــر تونــس والجبهــة الشــعبية واملبــادرة
 2013املتعلــق بضبــط معايــر وإجــراءات ورشوط اســناد _http://www.jomhouria.com/art17910
التمويــل العمومــي للجمعيــات
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ويف أحيــان أخــرى يتخــذ النشــاط بعــدا إبداعيــا أو
ثقافيــا ســواء يف شــكل أفــام أو ومضــات تحسيســية وباإلضافــة إىل األنشــطة امل ُأمسســة التــي اتخــذت
أشــكاال ومجــاالت وأبعــادا متعــ ّددة نالحــظ أ ّن
الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة قــد تعـ ّززت ببعــض التحــركات الفرديــة
والجامعيــة التلقائيــة وغــر املنظمــة التــي كان لهــا
الفضــل يف حشــد املزيــد مــن التأييــد الشــعبي وتعبئة
الــرأي العــام لصالــح هــذه الفئــة .ويف هــذا املجــال
 .20أنظــر ردود الجمهوريــة التونســية عــى األســئلة املوجهــة ميكــن اســتحضار إرضاب الجــوع الــذي قــام بــه
لهــا مــن قبــل لجنــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقريــر الشــاب مالــك دبــوين مهنــدس اإلعالميــة العاطــل عــن
بتاريــخ  30أوت  ،2018التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن العمــل تحــت شــعار معركــة التشــغيل لــذوي اإلعاقــة
الثــاين والثالــث املقــدم مــن تونس مبوجــب املــادة  35مــن يف شــهر نوفمــر  2017أمــام مقــر وزارة التشــغيل يف
االتفاقيــة ،والواجـ
الرابــبـط:تقدميــه يف العــام  2018تاريخ االســتالم  4تونــس والــذي القــى اهتاممــا كبـرا وتأييــدا مــن الرأي
ســبتمرب2018
العــام واإلعــام الوطنــي والحــزيب والــدويل إضافــة
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatyإىل املســاندة الكــرى مــن طــرف عديــد املواطنــن
bodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fTUN%2f2-3&Lang=fr
والناشــطني عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي .
23

 .21نذكــر هنــا بتنقيــح القانــون عــدد  7لســنة  2014املتعلــق
باالنتخابــات واالســتفتاء بتاريــخ  14فيفــري  2017والــذي  .22نذكــر عــى ســبيل املثــال هنــا أحــد األفــام التــي
ربــط حصــول القامئــات االنتخابيــة املرتشــحة لالنتخابــات القــت رواجــا ســنة  2016للتعريــف بقضيــة دوي اإلعاقــة
البلديــة باملنحــة العموميــة بــرورة تواجــد مرتشــح حامــل واملطالبــة بدعــم مشــاركتهم يف إدارة الشــأن العــام .وهــو
إلعاقــة جســدية عضويــة أو ســمعية أو برصيــة ضمــن العــر مــن إعــداد جمعيــة صــوت املــرأة بجــال التــي ال تقتــر
مرتشــحني األوائــل وهــو تنقيــح يــأيت اســتجابة لحمــات أنشــطتها عــى ذوي اإلعاقــة بــل تتنــاول املســألة يف إطارهــا
منــارصة وضغــط بــدأت منــذ ســنة  2012لتحســن نســبة
الحقوقــي واملواطنــي العــام https://www.youtube.com/
يف
مشــاركة ذوي اإلعاقــة يف إدارة الشــأن العــام .كــا نذكّــر
watch?v=I9QaVj7mmgc
نفــس اإلطــار بتنقيــح القانــون عــدد  83لســنة  2005مبوجــب
القانــون عــدد  41لســنة  2016بتاريــخ  16مــاي  2016لريفــع  .23نشــر يف هــذا اإلطــار إىل أن وزارة الشــؤون االجتامعيــة
يف النســبة املخصصــة لفائــدة ذوي اإلعاقــة مــن االنتدابــات أصــدرت يف شــهر نوفمــر  2018قــرارا بفتــح مناظــرة خارجية
النتــداب  126مــن ذوي اإلعاقــة بالقطــاع العمومــي.
الســنوية بالوظيفــة العموميــة مــن  1%إىل .2%
77

الفصل الثالث :خارطة الحركات االجتماعية بتونس

بالنســبة إىل األنشــطة ميكــن القــول إ ّن مــا مييــز
الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة بعــد ســنة  2011هــو مراوحتهــا بــن
النزعــة نحــو تأهيــل الهيــاكل املوجــودة مــن جمعيات
ومنظــات مــن ناحيــة ونزعــة أخــرى أقــل ارتباطــا
بهــذه الهيــاكل وأكــر التصاقــا بالشــارع وبالحــركات
االجتامعيــة بشــكل عــام .وإذا كانــت محــاوالت
تجديــد الهيئــات املديــرة للعديــد مــن املنظــات
والهيــاكل وتغيــر طــرق التســيري والحوكمــة داخلهــا
وإعــادة النظــر يف العالقــة مــع الدولــة وتأســيس بعض
الهيــاكل الجديــدة عــى غــرار املنظمــة التونســية
للدفــاع عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( )2012أو بعــض
الجمعيــات كجمعيــة «إبصــار لثقافــة وترفيــه ذوي
اإلعاقــة البرصيــة» ( )2011تتنــزل ضمــن الخيــار األ ّول
فــإ ّن مــا يشــهده الفضــاء العــام واملناســبات السياســية
والتظاهـرات الثقافيــة أحيانــا مــن تحـ ّركات ميدانيــة
بهــدف التعريــف بقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة
أو الضغــط عــى الحكومــات والفاعلــن السياســيني
عمومــا إنّ ــا تتنـ ّزل ضمــن الخيــار الثــاين األقل متأسســا
واألكــر تلقائيــة عــى أ ّن ذلــك ال يعنــي عــدم املــزج
أحيانــا بــن الشــكل املأمســس والشــكل التلقــايئ
خــال بعــض األنشــطة.

فالواضــح أ ّن مكونــات الحركــة االجتامعية تغـ ّـر نوعية
أنشــطتها ومجــاالت تح ّركهــا حســب خصوصيــات
الســياق الســيايس واالجتامعــي .فنجــد أ ّن التحــركات
تتخــذ طابعــا سياســيا يف املناســبات السياســية
الكــرى كاالنتخابــات الترشيعيــة أو الرئاســية أو
البلديــة .وهنــا نســتحرض الحملــة التــي نظمتهــا
عـ ّدة مكونــات مدنيــة ناشــطة يف مجــال الدفــاع عــن
ذوي اإلعاقــة قبيــل انتخابــات  2014عندمــا دعــت
املنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق األشــخاص
ذوى اإلعاقة واتحــاد الجمعيــات التونســية الناشــطة
يف مجــال اإلعاقة وجمعيــة إبصــار لثقافــة وترفيــه
ذوي االعاقــة البرصيــة األح ـزاب السياســية املرتشــحة
لالنتخابــات إىل التوقيــع عــى عهــد تونــس لحقــوق
األشــخاص حامــي اإلعاقــة ،محاولــة اســتغالل هــذه
املناســبة السياســية امله ّمــة النتـزاع التـزام مســبق مــن
األح ـزاب السياســية بالعمــل عــى منــح هــذه الفئــة
االجتامعيــة كامــل حقوقهــا يف صــورة نجاحهــا يف
االنتخابــات  .كــا ميكننــا يف نفــس اإلطــار اســتحضار
مــا شــهده الربملــان مــن اســتامعات عديــدة لجمعيات
ومنظــات ونشــطاء حــول مســائل متعلقــة بهــذه
الفئــة وكذلــك التقاريــر املوازيــة (تقاريــر الظــل)
التــي أصدرتهــا بعــض املنظــات أثنــاء نقــاش تقاريــر
الجمهوريــة التونســية الدوريــة أمــام مجلــس حقــوق
اإلنســان مــن ناحيــة وأمــام اللّجنــة األمميــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ناحيــة أخــرى ،حيــث تم
اســتعامل هــذه التقاريــر لنقــاش التقريــر الرســمي
التونــي وتوجيــه االنتقــادات واألســئلة للجمهوريــة
التونســية التــي كانــت مطالبــة بالــر ّد عليهــا.

مســتوى االعــراف الرســمي الداخــي والخارجــي
بأهميتهــا وبعدالــة القضايــا التــي تدافــع عنهــا.
ولعـ ّـل تعديــل بعــض القوانــن يف هــذا االتجاه يشــكل
دليــا عــى هــذا االعــراف  .وباإلضافــة إىل هــذه
األنشــطة املأمسســة غــذّت عــ ّدة تحــركات شــعبية
ميدانيــة الحرك ـ َة االجتامعيــة املدافعــة عــن حقــوق
ذوي اإلعاقــة .وهنــا نســتحرض مــا يشــهده شــارع
الحبيــب بورقيبــة وســط العاصمــة أو ســاحة الربملــان
يــوم  3ديســمرب مــن كل ســنة مبناســبة اليــوم العاملــي
لــذوي االعاقــة مــن تجمعــات شــعبية واحتجاجــات
وتظاهــرات تنظمهــا مجموعــات عديــدة مــن ذوي
اإلعاقــة.

أو تظاهــرات ثقافيــة كــا اتخــذ شــكل الحمــات
عــى غــرار الحملــة الشــهرية « 2%حــق مــوش
مزيّــة» الراميــة إلنفــاذ الفصــل  29مــن القانــون عــدد
 41لســنة  2016املنقّــح للقانــون التوجيهــي عــدد
 83لســنة  2005القــايض بتخصيــص  2%مــن
االنتدابــات الســنوية بالوظيفــة العموميــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة وهــي كلهــا أنشــطة وتظاهــرات
ترمــي مــن ناحيــة إىل انتــزاع اعــراف املنظومــة
القانونيــة والسياســية بخصوصيــة هــذه الفئــة وإىل
فــرض الــذات ونيــل االع ـراف االجتامعــي والقيمــي
بالوجــود الفاعــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبقدرتهــم
عــى املشــاركة الفعليــة يف مختلــف مناحــي الحيــاة
العامــة.
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وعــى غــرار الحمــات املأمسســة والتحــركات التــي
نظمتهــا املنظــات والجمعيــات الناشــطة يف مجــال
الدفــاع عــن ذوي اإلعاقــة أو غريهــا مــن الجمعيــات
الحقوقيــة يتضــح مــن خــال املبــادرات الفرديــة أ ّن
هــذه الحركــة االجتامعيــة قــد بلغــت درجــة عاليــة
مــن الفاعليــة والنضــج حيــث يتأكــد مــ ّرة أخــرى  .3حركــة اجتامعيــة ُمقارعــة ملنظومــة الحيــف
أ ّن هــذه املبــادرات تتجــاوز البعــد الســياقي ومــا االقتصــادي واالجتامعــي
يرتبــط بــه مــن أبعــاد مطلب ّيــة أو فئويــة أو ما ّديــة يرتبــط النــوع الثالــث مــن الحــركات التــي تؤثــث
إىل بعــد حقوقــي شــامل يرفــع شــعاري الكرامــة املشــهد االجتامعــي والســيايس العــام يف تونــس مــا
بعــد  2014مبجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
 .24ريــم ســوودي ،تــم تغييبهــم يف املدرســة الوطنيــة لعلــوم حيــث تتكـ ّرر موجــات االحتجــاج االجتامعــي بشــكل
وتقنيــات الصحــة 26 ،كفيفــا دون مــأوى ...اإلدارة رفضــت شــبه يومــي وتتعــ ّدد أشــكاله حســب طبيعــة

ترســيمهم والــوزارة توضــح .جريــدة الصبــاح التونســية 04-
 - 10-2018محمــد العفيــف الجعيــدي 26 ،معوقــا برصيــا
ينتزعــون بعــد التظاهــر حقهــم يف التعليــم يف تونــس ،املفكــرة  . 26بلــغ عــدد املرتشــحني لالنتخابــات البلديــة  2018مــن
ذوي اإلعاقــة  1400شــخصا متكــن  144منهــم مــن الفــوز
القانونيــة2018-10-10 ،
 .25محمــد العفيــف الجعيــدي ،بعيــدا عــن جــال النصــوص مبقاعــد باملجالــس البلديــة منهــم  3رؤســاء.
الدســتورية والقانونيــة ،معوقــة ممنوعــة مــن التســجيل  .27الفصــل  48مــن دســتور الجمهوريــة التونســية« :تحمــي
مبؤسســة جامعيــة عموميــة يف تونــس .املفكــرة القانونيــة 21 .الدولــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن كل متييــز .لــكل مواطــن
 2018 -09ذي إعاقــة الحــق يف االنتفــاع ،حســب طبيعــة إعاقتــه ،بــكل
التدابــر التــي تضمــن لــه االندمــاج الكامــل يف املجتمــع ،وعــى
الدولــة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الرضوريــة لتحقيــق ذلــك»
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كــا ميكــن يف هــذا اإلطــار اســتحضار عــ ّدة وقائــع
مرتبطــة بالنضــال اليومــي الــذي يخوضــه األشــخاص
ذوو اإلعاقــة مــن أجــل التمتــع بحقهــم يف النفــاذ
إىل الخدمــات الصحيــة والتعليم ّيــة واإلداريــة .ولنــا
كمثــال عــى ذلــك االعتصــام الشــهري الــذي شــهدته
املدرســة العليــا لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس يف
شــهر ســبتمرب  2018مــن قبــل  26طالبــا وطالبــة
حاملــن إلعاقــة برصيــة بعــد أن رفضــت اإلدارة
تســجيلهم باملؤسســة التــي وجهــوا لهــا بدعــوى عــدم
أهليتهــا الحتضانهــم بحكــم احتياجاتهــم الخصوصيــة
وعــدم قــدرة اإلطــار اإلداري عــى تأطريهــم وكذلــك
حادثــة رفــض إدارة املعهــد العــايل للغــات بنابــل
تســجيل الطالبــة صفــاء فحيــل صاحبــة اإلعاقــة
العضويــة واملســتعملة لكــريس متحــ ّرك ،بحجــة أن
فضــاءات املؤسســة املوزعــة عــى أربعــة طوابــق غــر
مهيــأة فــكان أن خاضــت هــذه الشــابة رصاعــا مــع
اإلدارة القــت خاللــه تعاطفــا كبـرا مــن الــرأي العام .

اإلنســانية واملســاواة ،وهــو مــا نلمســه مثــا يف
رفــض الطالبــة صفــاء فح ّيــل عــرض وزارة التعليــم
العــايل تغيــر مؤسســة التوجيــه مــع الحفــاظ عــى
نفــس االختصــاص وكذلــك رفــض طلبــة املدرســة
العليــا لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس كل عــروض
تغيــر اختصاصهــم التعليمــي ومتســكهم بحقهــم يف
مزاولــة تعليمهــم يف االختصاصــات التــي اختــاروا ويف
املؤسســات التــي وجهــوا لهــا قبــل اكتشــاف اإلدارة
إلعاقتهــم .وهــو يف نظرنــا تح ـ ّول عميــق ونوعــي يف
مســار هــذه الحركــة االجتامعيــة التــي يبــدو أنّهــا
تتجــه نحــو املزيــد مــن النضــج والنجاعــة .وتظــل
أهــم نجاحــات هــذه الحركــة يف نظرنــا باإلضافــة إىل
التحســن النســبي يف مــؤرشات مشــاركة األشــخاص
ّ
ذوي اإلعاقــة يف الحيــاة السياســية  .فالفصــل 48
مــن الدســتور يقــ ّر رصاحــة املقاربــة الحقوقيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ويعــرف لهــم بحقوقهــم
كاملــة ال عــى أســاس الرعايــة والتعهــد بــل عــى
أســاس مقاربــة حقوقيــة تلــزم الدولــة باتخــاذ مــا
يتوجــب اتخــاذه مــن تدابــر لتســهيل بلوغهــم لتلــك
الحقــوق مــع إدراج مســالة اإلعاقــة وحقــوق حامليهــا
يف كل الربامــج والسياســات العامــة.

االحتجــاج وتتنــوع مجاالته حســب الســياقات الزمنية الصحيــة أو التعليميــة أو اإلداريــة.
واالجتامعيــة والسياســية .ومــن الخصوصيــات التــي
متيّــز هــذا النــوع مــن الحــركات االجتامعيــة طابعهــا إ ّن املالحــظ يف مــا يتعلــق مبختلــف املبــادرات
التلقــايئ ومحدوديــة قدراتهــا التنظيميــة واحتكامهــا الجامعيــة والفرديــة التــي ميكــن تنزيلهــا يف هــذا
ـس الشــعبي الــذي يجعلهــا النــوع مــن الحــركات االجتامعيــة ،باإلضافــة إىل كرثتهــا
يف عديــد األحيــان إىل الحـ ّ
غــر قــادرة عــى تجــاوز مرحلــة ر ّد الفعــل واملــرور إىل وانتشــارها الواســع يف الســنوات األخــرة ،هــو ارتبــاط
مرحلــة الفعــل الجامعــي االس ـراتيجي .وعــى هــذا الكثــر منهــا بالصعوبــات االقتصاديــة التــي مت ـ ّر بهــا
األســاس ميكــن أن نفهــم كيــف أ ّن عدالــة القضايــا البــاد منــذ ســنوات والتــي كانــت نتائجهــا كارثيــة
التــي ترفعهــا حــركات عديــدة مدافعــة عــن الحــق يف عــى الفئــات الشــعبية الهشّ ــة والجهــات األقـ ّـل من ـ ّوا
التشــغيل مثــا أو الحــق يف املــاء أو الحــق يف التعليــم مــن ناحيــة وبرتاجــع الخدمــات املقدمــة مــن طــرف
أو الحــق يف الصحــة أو الحــق يف النقــل ...إلــخ مل الدولــة مــن ناحيــة أخــرى .ولــرب مثالــن عــى
متكّنهــا مــن تحقيــق نتائــج ميدانيــة وال مــن حشــد هــذا النــوع مــن الحــركات االجتامعيــة نتنــاول فيــا
الــرأي العــام الســيايس واملــدين واإلعالمــي ملعاضدتهــا يــي حركــة الدفــاع عــن املــرأة العاملــة يف القطــاع
ومنــارصة تحركاتهــا التــي مــا فتئــت تتزايــد وهــو مــا الفالحــي وحركــة الدفــاع عــن الحــق يف املــاء.
ميكــن تفســره يف نظرنــا بثالثــة أســباب:
 1.3حركــة الدفــاع عــن حقــوق النســاء العامــات
• محدوديــة قدراتهــا التنظيميــة وضعــف أدائهــا يف القطــاع الفالحــي :عندمــا تكــون املقاومــة كفاحــا
التعبــوي والتواصــي عــى غــرار عملــة الحضائــر أو يوميــا
عامــات النســيج أو عامــات القطــاع الفالحــي وهــي إ ّن مالمــح الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن
فئــات ال تــزال عاجــزة إىل حــ ّد اآلن ،رغــم تكــرر حقــوق املــرأة العاملــة يف القطــاع الفالحــي حديثــة
تحركاتهــا امليدانيــة ،عــى حشــد الــرأي العــام وإلـزام التشــكل نســبيا حيــث مل تعــرف الســاحة االجتامعيــة
الدولــة واملجتمــع بتمكينهــا مــن حقوقهــا االقتصاديــة والحقوقيــة مبــادرات واســعة بغــرض حاميــة هــذه
واالجتامعيــة التــي تطالــب بهــا منــذ ســنوات.
الفئــة مــن النســاء وال حمــات شــعبية أو تح ـ ّركات
ميدانيــة مناوئــة ملــا يلحقهــا يوميــا مــن انتهــاكات
ّ
• وقوفهــا عنــد حــدود
املحــي وعــدم الســعي ومتييــز إالّ بعــد ســنة  ،2011عــى أ ّن ذلــك ال يعنــي
لتأســيس فعــل جامعــي أشــمل رغــم تطابــق القضايــا طبعــا أن هــذه الحركــة الناشــئة غــر متجــذرة يف
والشــعارات املرفوعــة مــن قبــل عــدة مجموعــات يف املســار النضــايل التاريخــي الــذي انخرطــت فيــه املــرأة
أحيــان كثــرة عــى غ ـرار احتجاجــات ســكان بعــض التونســية مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــا يف املســاواة
املناطــق ضحايــا التلــوث (صفاقــس ،وعقــارب ،والحريــة والكرامــة منــذ ســنوات عديــدة.
وقفصــة ،ورجيــش ،وقابــس ،وجربــة ،ومنــزل متيــم،
والقلعــة الصغــرى... ،إلــخ) أو املطالبــن بتشــغيلهم وبشــكل عــام ميكــن التأكيــد عــى ثــاث مالحظــات
يف املشــاريع املقامــة يف جهاتهــم (الحــوض املنجمــي ،أساس ـ ّية يف مــا يتعلــق بجــذور هــذه الحركــة وأهــم
وقبــي ،وتطاويــن ،إلــخ).
ّ
واملكنــايس،
خصائصهــا مقارنــة ببقيــة الحــركات التــي تناولناهــا
ســابقا :تتعلــق املالحظــة األوىل بتأ ّخــر اعـراف الدولــة
• طابعهــا املناســبايت واقتصارهــا عــى ردود الفعــل واملجتمــع ومؤسســاتهام بهــذه الفئــة السوســيو-
التلقائيــة التــي تفتقــد ألهــداف وبرامــج طويلــة مهنيــة وبالطابــع االقتصــادي اإلنتاجــي لألنشــطة
األمــد عــى غ ـرار االحتجاجــات الناتجــة عــن غيــاب التــي تقــوم بهــا املــرأة داخــل املســتغلة الفالحيــة
املــاء الصالــح لل ـراب أو تواتــر انقطاعــه أو انقطــاع مــن رعــي وري وجنــي وحصــاد وغريهــا باعتبارهــا
الكهربــاء أو املطالبــة بتحســن بعــض الخدمــات

امتــدادا للمجــال العائــي غــر امل ُمهنــن وهــو مــا
عطّــل لســنوات إمكانيــة ظهــور مبــادرات جامعيــة
مركّــزة تتعلــق بهــذه الفئــة ومــا تعانيــه مــن هشاشــة
ومتييــز.
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 .28نشــر هنــا إىل أ ّن عديــد املهــن ظلــت لســنوات طويلــة
غــر مشــمولة بنظــام التغطيــة االجتامعيــة عــى غــرار
عملــة املنــازل والب ّحــارة والفالحــن الصغــار وغريهــم .إىل
حــن صــدور القانـــون عــدد  32لســنة  2002املــؤرخ يف 12
مــارس  2002املتعلــق بنظــام الضــان االجتامعــي لبعــض
األصنــاف مــن العملــة يف القطاعــن الفالحــي وغــر الفالحــي.
ويحــدث هــذا القانــون نظامــا خاصــا للضــان االجتامعــي
لفائــدة بعــض الفئــات مــن العملــة (عملــة املنــازل ،الصياديــن
البحريــن املســتقلني الصغــار ،الحرفيــن والفالحــن الصغــار).
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أ ّمــا املالحظــة الثالثــة فتتعلّــق يف نظرنــا مبــا أفــرزه
ســياق الثــورة مــن صعوبــات اقتصاديــة كبــرة كانــت
املناطــق والفئــات واملجموعــات األكــر هشاشــة أكــر
ررا منهــا وهــو مــا ســاهم يف اســتحثاث وتــرة
تــ ّ
االحتجــاج والرفــض مــن ناحيــة ومــا وفّــره مــن
إمكانيــات للتعبــر والتنظّــم والتشــبيك مــن ناحيــة
أخــرى .فــكان أن شــهد املجــال الريفــي والدة ع ـ ّدة
جمعيــات مدنيــة نســوية وغــر نســوية ومبــادرات
جامعيــة محلّيــة ووطنيــة ترفــع شــعار املســاواة
وتنــادي بوقــف كل أشــكال التمييــز والحيــف بحــق
النســاء العامــات يف القطــاع الفالحــي.
وعــى أســاس مــا ســبق مــن مالحظــات اختلفــت
األنشــطة التــي ميكــن إدراجهــا ضمــن هــذه الحركــة
الناشــئة والتــي تتــوزع يف نظرنــا إىل نوعــن يختلفــان
مــن حيــث املحتــوى واألهــداف والفاعلــن:
يتعلــق النــوع األول بعديــد األنشــطة املنظّمــة التــي
اســتفادت مــن رأس املــال الرمــزي الــذي تتم ّيــز بــه
عـ ّدة جمعيــات كــرى مــن قبيــل الجمعيــة التونســية
للنســاء الدميقراطيــات وجمعيــة النســاء التونســيات
للبحــث حــول التنميــة ،ومــن دعــم ع ـ ّدة منظــات
وطنيــة كالرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان
واالتحــاد العــام التونــي للشــغل وبعــض مؤسســات
الدولــة مثــل الكريديــف .كــا اســتفادت مــن ظهــور
 .29متكنــت الحركــة النســوية بعــد ســنوات عديــدة مــن
النضــال وبعــد ع ـدّة حمــات للضغــط عــى أجهــزة الدولــة
لالهتــام بالعنــف املســلط عــى النســاء مــن تحقيــق ع ـدّة
مكاســب يف هــذا اإلطــار أولهــا إلــزام الدولــة دســتوريا باتخــاذ
جميــع التدابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد املــرأة
(الفصــل  46مــن دســتور  )2014وآخرهــا القانــون عــدد 58
لســنة  2017مــؤرخ يف  11أوت  2017يتعلــق بالقضــاء عــى
العنــف ضــد املــرأة.
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الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات (مرصــد أســاء

فنــي لتكافــئ الفــرص) بعنــوان "دراســة حــول ظــروف العمــل وميكــن القــول بشــكل عــام إن الحركــة االجتامعيــة
الفالحــي للنســاء يف الوســط الريفــي" .تونــس  2014والدراســة املدافعــة عــن حقــوق املــرأة العاملــة يف القطــاع

التــي أعدّتهــا الجمعيــة التونســية للحــراك الثقــايف (أكادمييــة
شــباب راصــد النتهــاكات حقــوق االنســان) بعنــوان "املــرأة
العاملــة يف القطــاع الفالحــي بواليــة ســيدي بوزيــد بــن الحــق
واالنتهــاك" .تونــس .2016

 .31عرفــت قريــة االعتــزاز مــن معتمديــة منــزل بوزيــان يف
شــهر أوت  2015حركــة احتجاجيــة واســعة بســبب إقــدام
أحــد املســتثمرين بالجهــة عــى طــرد العــال والعامــات
بضيعتــه مــن أبنــاء الجهــة نظــرا لرفضهــم العمــل باألجــر
املقــرح ومحاولتــه اســتقدام عملــة مــن املناطــق املجــاورة
مــع تعويــض كل العـ ّـال بعامــات وهــو مــا رفضــه األهــايل.

 .32تبقــى أكــر الحمــات انتشــارا تلــك الحملــة الوطنيــة
التــي نظمتهــا عــدّة جمعيــات وطنيــة ومنظــات أواخــر
شــهر أفريــل  2019مبــارشة إثــر حــادث املــرور املــر ّوع الــذي
شــهدته منطقــة الســبالة بســيدي يوزيــد وشــهد وقــوع 13
ضحيــة مــن نفــس املنطقــة (د ّوار البالهديّــة) منهــم  7نســاء.
 .33يتمثــل املــروع أساســا يف تطبيقــة إلكرتونيــة ســهلة
االســتعامل متكّــن النســاء مــن التســجيل مبنظومــة الضــان
االجتامعــي ودفــع معاليــم اشــراكه ّن مــن خــال الهاتــف
الجــ ّوال.
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أ ّمــا املالحظــة الثانيــة فتتعلّــق بــرورة إدراج بــوادر
ظهــور هــذه الحركــة ضمــن إطــار أشــمل هــو الحركــة
النســوية التونســية التــي متكنــت منــذ مثانينــات
القــرن العرشيــن مــن مراكمــة تجــارب متعــ ّددة يف
مجــال حقــوق النســاء وكذلــك مــن تحقيــق نتائــج
هامــة يف هــذا الصــدد بــدأت مبصادقــة تونــس عــى
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة «ســيداو» ســنة  1985ثــم ،وبعــد تأســيس
الجمعيــة التونســية النســاء الدميقراطيات" "ATFDو«جمعية النســاء
التونســيات للبحــث حــول التنميــة» " "AFTURDســنة ،1989
الت ـزام تونــس بتطبيــق «منهــاج عمــل بيجــن» ســنة
 1995وكذلــك انضــام تونــس إىل أغلــب االتفاقيــات
الدوليــة املتعلقــة مبواضيــع املســاواة ،واملؤمتــرات
الدوليــة املختلفــة التــي تخللــت العقــد األخــر مــن
القــرن العرشيــن «مؤمتــر فيينــا لحقــوق اإلنســان
 ،»1993و«مؤمتــر القاهــرة للســكان والتنميــة ،»1994
و«مؤمتــر بيجــن حــول املــرأة  .»1995ونظــرا
لظــروف االســتبداد الســيايس يبــدو أ ّن الحركــة
النســوية قــد أجــرت عــى إعطــاء األولويــة لقضايــا
أشــمل تتعلــق بالحريــات عامــة ومبقاومــة التمييــز

والعنــف عــى حســاب بعــض القضايــا األخــرى
التــي تتعلــق بفئــات معينــة مل تتم ّكــن بدورهــا مــن
االنخـراط يف املســار النضــايل النســوي بالشــكل الــذي
يحقــق لهــا الحـ ّد األدىن مــن احتياجاتهــا الخصوصيــة
عــى غــرار العامــات املنزليــات وعامــات القطــاع
الفالحــي.

بعــض الجمعيــات النســوية الوطنيــة بعــد ســنة الســيئة مــع العلــم أ ّن بعــض هــؤالء النســاء ال يتجــاوز
 2011عــى غ ـرار جمعيــة أصــوات نســاء أو جمعيــة عمره ـ ّن  16ســنة يف حــن يبلــغ لــدى البعــض اآلخــر
مليــون امــرأة ريفيــة "  "Via campesinaوبعــض الـ 70سنة .
الجمعيــات املحليــة مثــل جمعيــة انتصــار للمــرأة
الريفيــة بســيدي بوزيــد أو جمعيــة صــوت حــ ّواء وهكــذا يتضــح إذا أ ّن الحركــة املدافعــة عــن حقــوق
بالرقــاب .وهــي أنشــطة اتخــذت أشــكاال مؤسســية يف املــرأة العاملــة يف القطــاع الفالحــي مل تبلــغ بعــد
الغالــب مــن قبيــل الدراســات والبحــوث واملؤمتـرات املســتوى املطلــوب مــن حيــث نوعيــة املبــادرات
والنــدوات والحمــات التحسيســية وحمــات املنــارصة الفرديــة والجامعيــة ونجاعتهــا .ولكــن ذلــك ال ينفــي
وتطــورت يف بعــض األحيــان إىل مبــادرات ترشيعيــة أو املســار الرتاكمــي الــذي بــدأ يتشــكل يف هــذا املجــال.
آليــات تنفيذيــة بغــرض متكــن النســاء العامــات يف فالواضــح أ ّن مــا تحقــق يف الســنوات األخــرة ،وإن
القطــاع الفالحــي مــن بعــض الحقــوق مثــل التغطيــة بــدا محــدودا وغــر ذي جــدوى إىل حــ ّد اآلن ،مل
الصحيــة واالجتامعيــة وتحســن ظــروف عملهــ ّن يكــن ليكــون لــوال الضغــط الكبــر الــذي مــورس عــى
الدولــة ومؤسســاتها وعــى الهيــاكل املهنيــة ذات
وحاميتهــن مــن االنتهــاكات التــي يتعرضــن لهــا.
العالقــة للبحــث عــن حلــول مــن شــأنها التخفيــف
أ ّمــا النــوع الثــاين مــن األنشــطة التــي ميكــن إدراجهــا مــن معانــاة هــذه الفئــة مــن النســاء الــايئ يشــتغلن
يف إطــار هــذه الحركــة الناشــئة فيتعلّــق مبوجــات يف ظــروف مهينــة وغــر إنســانية .وتبقــى أهــ ّم
االحتجــاج العرضيــة مــن مس ـرات ســلمية ووقفــات النتائــج املحققــة عــى هــذا الصعيــد باإلضافــة إىل
احتجاجيــة ومظاهــرات يف األماكــن العا ّمــة كــردود الربوتوكــول الــذي وقــع إمضــاؤه بــن وزارة املــرأة
فعــل يف الغالــب تجــاه انتهــاكات صارخــة لحقــوق واألرسة والطفولــة واالتحــاد العــام التونــي للشــغل
بعــض العامــات يف القطــاع الفالحــي م ّمــن يتع ّرضــن واالتحــاد التونــي للفالحــة والصيــد البحــري
التعســفي مــن واالتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات
لالســتغالل االقتصــادي وللطــرد
ّ
العمــل أو جــ ّراء تواتــر حــوادث الطريــق التــي التقليديــة لوضــع ك ـراس رشوط ينظــم نقــل العــال
خلفــت عــى مــدى الســنوات األربــع األخــرة حســب والعامــات يف القطــاع الفالحــي بتاريــخ  14أكتوبــر
إحصائيــات املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة  ،2016إطــاق «مــروع احمينــي» وتب ّنيــه مــن
واالجتامعيــة وفــاة  22مــن العامــات الفالحيــات طــرف وزارة الشــؤون االجتامعيــة ووزارة املــرأة يف
وإصابــة أكــر مــن 450منه ـ ّن ج ـ ّراء ظــروف النقــل شــهر أفريــل  2018لغــرض تيســر انخــراط النســاء
العامــات يف الوســط الريفــي يف منظومــة الضــان
 .30أنظــر عــى ســبيل املثــال :الدراســة التــي أعدّتهــا االجتامعــي .
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• تراجــع أداء مؤسســات الدولــة فيــا يتعلــق بالتــزود
 .34نذكــر هنــا عــى ســبيل املثــال كيــف أ ّن الحملــة الكبــرة
التــي شــهدتها البــاد بعــد حــادث الســبالة الــذي أودى بحيــاة
 13شــخصا وتواصلهــا ملــدّة تجــاوزت الشــهر وانتشــارها
الواســع عــى وســائل التواصــل االجتامعــي مل تفــرز مبــادرات
قانونيــة أو ائتالفــات مدنيــة كبــرة ومل تــؤد إىل إجــراءات
تعالــج بصفــة جذريــة ظاهــرة نقــل العامــات الفالحيــات
يف ظــروف غــر آمنــة بــل إ ّن األمــر توقّــف بعــد أن قامــت
الحكومــة بتوزيــع مــوارد رزق عــى عائــات الضحايــا متمثلــة
يف عــدد مــن رؤوس األغنــام واملاعــز وال نتصــ ّور أ ّن نقــل
العامــات يف نفــس الظــروف التــي أدّت إىل الحــادث قــد
توقــف.
 .35اقتبــاس لعنــوان الفيلــم الوثائقــي «عطــاىش تونــس»
للمخــرج رضــا التليــي بالتعــاون مــع املرصــد التونــي
للميــاه وجمعيــة نومــاد  08بالرديــف وقــد تــ ّم عرضــه
ألول مـ ّرة بقاعــة الريــو بالعاصمــة يــوم  14جانفــي  2019ثــم
جــاب مختلــف مناطــق الجمهوريــة للتعريــف مبعانــاة فئــات
عديــدة مــن التونســيني مــن الشــال إىل الجنــوب مــن أجــل
الحصــول عــى املــاء .هــذا وقــد وفّــر هــذا الفيلــم فرصــة
رف
حقيقيــة ملناقشــة مســائل عديــدة مرتبطــة بكيفيــة الت ـ ّ
يف الــروات عمومــا ولتقييــم أداء مؤسســات الدولــة ونتائــج
السياســات التنمويــة املعتمــدة منــذ االســتقالل ولطــرح قضيــة
العدالــة االجتامعيــة .انظــر مقــال يــرى الشــيخاوي حــول
«عطــاىش تونــس ،عــن املواطــن والدولــة وكذبــة العدالــة».
املنشــور مبوقــع الرتاتينيزيــا بتاريــخ  14جانفــي .2019
https://ultratunisia.ultrasawt.com
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• فــك عزلــة عديــد املناطــق النائيــة والفئــات
االجتامعيــة التــي كانــت تعــاين يف صمــت وتعجــز
عــن تبليــغ صوتهــا للــرأي العــام وذلــك بعــد انتشــار
وســائل التواصــل االجتامعــي وإقبــال عــدد كبــر مــن
التونســيني عــى اســتعاملها ونجاحهــا يف حشــد الــرأي
العــام الســيايس واملــدين حــول قضايــا أساســية مل تكــن
مطروحــة للنقــاش قبــل ســنة  2011فقــد أصبحــت
االحتجاجــات امليدانيــة أيّــا كان حجمهــا تحظــى
مبواكبــة فئــات واســعة مــن النشــطاء.

• دســرة الحــق يف املــاء وإقــرار دســتور
بــأ ّن «الحــق يف املــاء مضمــون» وبـــأ ّن «املحافظــة
عــى املــاء وترشــيد اســتغالله واجــب عــى الدولــة
واملجتمــع» (الفصــل  )44وهــو مــا أ ّدى إىل تحويــل
املــاء مــن خدمــة تتــوىل مؤسســات الدولــة تأمينهــا
وفــق اإلمكانيــات املتاحــة إىل حــق يتوجــب عــى
الدولــة حاميتــه مــن االنتهــاك .وعــى هــذا األســاس وبالتــوازي مــع هــذه األنشــطة التــي تتخــذ يف الغالب
أصبحــت قضيــة املــاء قضيــة عامــة ال ته ـ ّم جهــة أو شــكل ر ّد الفعــل العفــوي وغــر املنظــم ،شــهدت
الســاحة االجتامعيــة يف الســنوات األخــرة اإلعــان
فئــة معينــة بــل تعنــي جميــع املواطنــن.
عــن تكويــن عـ ّدة تنســيقيات محلّيــة وجهويــة كــا
لقــد كان لهــذه العوامــل الثالثــة األثــر الواضــح يف
تنامــي التح ـ ّركات التــي ميكــن إدراجهــا ضمــن هــذه  .36نذكــر هنــا عــى ســبيل املثــال التنســيقية التــي تــم اإلعــان
الحركــة الناشــئة التــي ترفــع شــعار العدالــة املائيــة عــن تكوينهــا يــوم  23فيفــري  2017بالرديــف بالحــوض
وتطالــب الدولــة بتطبيــق التزاماتهــا تجــاه املواطنــن املنجمــي والتــي عقبهــا إعــان اإلرضاب العــام يــوم  16مــارس
الســلط املعن ّية بإصالح شــبكات
بتمكينهــم مــن حقهــم يف املــاء ســواء لالســتهالك قبــل أن يتــم إلغــاؤه بعــد تع ّهــد ّ
امليــاه وحفــر آبــار جديــدة لتأمــن النقص الكبــر يف ميــاه الرشب،
البــري أو للفالحــة .وللحديــث عــن األشــكال التــي
وكذلــك التنســيقية التــي أعلــن عن تكوينهــا بباجة صائفــة 2016
اتخذتهــا مــا اصطلــح عــى تســميته يف األوســاط ملتابعــة قضيــة تغـ ّـر نوع ّيــة ميــاه الــرب والتــي قامــت بتنظيــم
الشــعبية بـ«احتجاجــات العطــش» ميكــن التمييــز بني تحـ ّركات احتجاجيــة ســلم ّية يومــي  8و  9أوت  2016وأصــدرت
االحتياجــات املوســمية واملناســباتية التــي تتزامــن عـدّة بيانــات للــرأي العــام وكذلــك االئتــاف املــدين بربقــو الــذي
أعلــن عــن تشــكيله يف شــهر أكتوبــر  2018إثــر تواصــل أزمــة
عــادة مــع موســم الصيــف واملناســبات الدينيــة (شــهر العطــش بالجهــة واالضطرابــات يف التــزود وكذلــك تنســيقية
رمضــان ،عيــد األضحــى ،إلــخ) والعطــل الرســمية مــن تحريــر امليــاه بقفصــة التــي أعلــن عــن تشــكيلها خــال شــهر
ناحيــة واملبــادرات الجامعيــة الجديــدة التــي بــدأت جويليــة  2018عــى خلفيــة تواصــل انقطــاع املــاء حيــث قامــت
تظهــر بــن الفينــة واألخــرى وشــملت أحيانــا عــدة هــذه التنســيقية بتنظيــم عــدة مســرات ووقفــات احتجاجيــة
مطالبــة بوقــف االســتغالل العشــوايئ واملفــرط للامئــدة املائيــة
مناطــق وجهــات وتــؤرش عــى بدايــة نضــج هــذه بالجهــة مــن طــرف رشكــة فالحيــة خاصــة.
2014
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الفالحــي ال تــزال تخطــو خطواتهــا األوىل يف انتظــار
انخــراط املزيــد مــن الفاعلــن املحليــن وتنــوع
املبــادرات الفرديــة والجامعيــة الراميــة لحاميــة هــذه
الفئــة مــن النســاء الريفيــات وضــان حقوقهــ ّن يف
الكرامــة واملســاواة .وتبقــى أكــر العراقيــل التــي
ميكــن أن تعيــق هــذه الحركــة مرتبطــة يف نظرنــا
بعاملــن أساســيني يتعلــق األ ّول بضعــف الخلفيــة
الحقوقيــة ملختلــف األنشــطة واملبــادرات واقتصارهــا
عــى البعــد املأســوي ملــا تشــهده مناطــق ع ـ ّدة مــن
البــاد مــن حــوادث مــرور أو كــوارث طبيعيــة بــن
الفينــة واألخــرى ومــا تعرفــه مناطــق ريفيــة عديــدة
مــن صعوبــات للحصــول عــى الخدمــات األساســية،
يفــر كذلــك تــر ّدد
ّ
ولعــل هــذا العامــل هــو مــا ّ
هــذه الحركــة يف التعامــل مــع موضــوع املســاواة
حيــث نالحــظ أ ّن الحديــث عنهــا يقتــر غالبــا عــى
األجــر يف حــن يتــم تجاهــل موضــوع اإلرث رغــم
أهميتــه االقتصاديــة بالنســبة إىل النســاء الريفيــات
ومــا ميكــن أن يوفــره مــن فــرص اســتقاللية وتح ـ ّرر.
أمــا العامــل الثــاين فيتعلّــق يف نظرنــا بتواصــل تأ ّخــر
ظهــور قيــادات حقيقيــة مــن بــن هــؤالء النســاء
العامــات يف القطــاع الفالحــي حيــث ال تـزال مســألة
القيــادة بعيــدة املنــال بالنســبة إليهــ ّن بــل إنّهــا ال
تـزال حكـرا عــى الرجــال يف مختلــف أنــواع املجــاالت
مبــا يف ذلــك التحــ ّركات امليدانيــة املطالبــة بحقــوق
هــذه الفئــة وهــي يف أفضــل الحــاالت بيــد بعــض
النســاء مــن املوظفــات أو صاحبــات األعــال مــن غري
العامــات يف القطــاع الفالحــي .ولعـ ّـل افتقــاد هــذه
الحركــة الناشــئة لقيــادات ميدانيــة مبــارشة هــو أحــد
األســباب التــي تجعلهــا عاجــزة عــن اقــراح حلــول
عمل ّيــة للنهــوض بأوضــاع هــذه الفئــة وتدفعهــا
للقبــول ببعــض الحلــول الرتقيعيــة التــي ترتئيهــا
الدولــة وأحيانــا املنظــات لتخفيــف معاناتهــا ال

ملعالجــة وضعيتهــا جذريّــا .
 2.3الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن الحــق يف
املــاء« :عطــاىش تونــس يقاومــون»
تنتمــي هــذه الحركــة الناشــئة إىل جملــة الحــركات
الجديــدة التــي مل تعرفهــا تونــس قبــل ســنة 2011
ومل تكــن القضايــا التــي ترفعهــا تحظــى باهتــام
الــرأي العــام ،أ ّوال ألنهــا ظلــت لســنوات مقرتنــة
بفئــات اجتامعيــة قليلــة العــدد ومعزولــة جغرافيــا
واجتامعيــا وثانيــا أل ّن منــاخ االســتبداد مل يكــن يوفّــر
لهــا فرصــة للظهــور وال ملامرســة التعبئــة والحشــد.
وهكــذا ميكــن أن نفهــم ملــاذا تأ ّخــرت عديــد الحركات
يف الظهــور رغــم ارتباطهــا مبســائل حياتيــة أكيــدة
وعدالــة قضيتهــا عــى غـرار الحركــة املطالبــة بالحــق
يف املــاء حيــث يبــدو أ ّن عوامــل ثالثــة كانــت محـ ّددة
يف تشــكل هــذه الحركــة وتقويتهــا أال وهــي:

تبــن بعــد ســنة  2011أ ّن كل جهــات
باملــاء حيــث ّ
الجمهوريــة أصبحــت معنيــة بقضيــة املــاء مبــا أنهــا
تعــاين مــن تكــرر االنقطاعــات وتذبــذب التــز ّود
وتعطــل املشــاريع املتعلقــة بالبنيــة األساســية ...إلــخ

الحركــة واتجاههــا نحــو املزيــد مــن النجاعــة والقــدرة
عــى التغيــر.
هكــذا أصبحــت االحتجاجــات التلقائيــة املرتبطــة
بتكــرر انقطــاع املــاء أو غيابــه كل ّيــا يف الســنوات
األخــرة جــز ًءا ال يتجــزأ مــن املشــهد االجتامعــي
العــام يف عــدة جهــات مــن البــاد متمثلــة أساســا يف
التظاهــر الســلمي وأحيانــا يف قطــع الطــرق وإشــعال
العجــات واالعتصــام بالطريــق العــام وغلــق مقـرات
إنتــاج الفســفاط بالحــوض املنجمــي وهــو مــا أ ّدى
يف أحيــان كثــرة إىل مواجهــات مــع األمــن وايقافــات
يف صفــوف املحتجــن مــع العلــم وأ ّن كل جهــات
الجمهوريــة تقريبــا مــن الشــال إىل الجنــوب ،مدنــا
وأريافــا ،قــد شــهدت تح ـ ّركات مــن هــذا النــوع أو
ذاك احتجاجــا عــى غيــاب املــاء أو تكــرر انقطاعــه
أو تدهــور جودتــه عــى أ ّن وتــرة تلــك االحتجاجــات
وح ّدتهــا تختلفــان حســب مــ ّدة املعانــاة وشــ ّدتها
وتتخــذ يف الغالــب منحــى تصاعديّــا يبــدأ يف الكثــر
مــن األحيــان بالتعبــر عــن االســتياء عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي ويف األماكــن العامــة وينتهــي
بــردود فعــل عنيفــة تجــاه الدولــة ومؤسســاتها.

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

• بدايــة تكــ ّون بعــض املبــادرات املدنيــة الكــرى
يف مــا يتعلــق مبــروع مجلــة امليــاه عــى غــرار
االئتــاف املــدين الــذي أعلــن عــن تكوينــه يف 2015
بعــد اإلعــان عــن اعتــزام الدولــة تنقيــح مجلــة
امليــاه ويضــم منظــات وجمعيــات منهــا املنتــدى
التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة وجمعيــة
نومــاد 08وجمعيــة امليــاه والتنميــة والجمعيــة
التونســية للتغــرات املناخيــة والتنميــة املســتدامة
وشــبكة الجمعيــات الطبيــة والتنميــة.

حــول «املــاء والعدالــة االجتامعيــة بالحــوض املنجمي»
وهــي دراســات توفــر معطيــات ميدانية واقعيــة وتحرج
مؤسســات الدولــة وتوفــر حججــا علميــة وتســاهم يف
حشــد الــرأي العــام حــول قضيــة املــاء.
• بدايــة الوعــي بأهميــة التشــبيك ومزيــد تنســيق
االحتجاجــات املرتبطــة باملــاء لحاميــة النشــطاء مــن
املالحقــات األمنيــة والقضائيــة ودعــم قدراتهــم يف
رف يف امليــاه وبدايــة
املنــارصة ويف منظومــات التــ ّ
ظهــور تنســيقية وطنيــة للحــركات االجتامعيــة حــول
الحــق يف املــاء التــي أعلــن عــن تكوينهــا يف إطــار
املرصــد التونــي للميــاه يف شــهر مــارس .2018
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ت ـ ّم تنظيــم عديــد التحــركات أمــام مق ـرات الرشكــة
التونســية الســتغالل وتوزيــع امليــاه وأحيانــا أمــام
مقــرات املعتمديــات والواليــات كــا تــ ّم تســجيل
الكثــر مــن القضايــا وانخـراط عـ ّدة منظــات وطنيــة
مثــل االتحــاد العــام التونــي للشــغل والرابطــة
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف حمــات
الضغــط عــى الحكومــة للترسيــع بإيجــاد حلــول
عمليــة ودامئــة ملشــاكل املــاء ولنــا يف تلــك القضيــة
الجزائيــة التــي رفعهــا فــرع الرابطــة التونســية للدفاع
عــن حقــوق اإلنســان بباجــة صائفــة  2016ضــ ّد
الرشكــة التونســية الســتغالل وتوزيــع امليــاه بســبب
تــر ّدي نوعيــة امليــاه ويف تلــك الحمــات الجهويــة
التــي عرفتهــا عــ ّدة جهــات وخاصــة بــر عــي بــن
خليفــة والقــروان والقرصيــن بقيــادة املنظــات
الوطنيــة املعروفــة وعــدد مــن الجمعيــات املحليــة
والجهويــة والتــي عرفــت حينهــا بـ«احتجاجــات
البوص ّفــر» خــال شــهر فيفــري  2017خــر مثالــن
عــى هــذا التوجــه الجديــد الــذي بــدأ يتشــكل يف
مســار هــذه الحركــة الناشــئة.

الحركــة الناشــئة يف مجــال الدفــاع عــن الحــق يف املــاء
عــى بعــد آخــر عــى قــدر مــن الحرفيــة ويبــدو فيــه
الحــس االسـراتيجي أكــر وضوحــا ،وهنــا ميكــن ذكــر
ع ـ ّدة أمثلــة منهــا مثــا:

االبتدائيــة بوالية القــروان» 40أو دراســة جمعية نوماد08

• تط ـ ّور إمكانيــات الرصــد مــع بدايــة ظهــور بعــض
الهيــاكل املدنيــة التــي تتابــع املســألة املائيــة بصفــة
مبــارشة وتراقــب عــن قــرب مختلــف تفاصيــل التــزود
الــري وهنــا نذكــر
باملــاء الصالــح للــراب ومبيــاه
ّ
املرصــد التونــي للميــاه الــذي يعتــر األكــر نجاعــة
فــر أساســا إىل حــ ّد اآلن منــذ نشــأته ســنة  2016بالنظــر إىل
وباإلضافــة إىل بعدهــا امليــداين الــذي يُ ّ
بالطابــع الحيــايت للــاء مبــا يجعــل االحتجــاج فوريّــا قدرتــه عــى بلــوغ مختلــف أنحــاء الجمهوريــة رصــدا
يف الغالــب ويتخــذ شــكل ر ّد الفعــل ،تعمــل هــذه وتكوينــا وتحسيســا .
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• القيــام ببعــض الدراســات والبحــوث العلميــة يف
 .37عرفت تونس خالل سنتي  2016و 2017ارتفاعا كبريا
مجــال املــاء مبــا يف ذلــك الدراســات املوازيــة للتقاريــر
يف عدد اإلصابات مبرض «التهاب الكبد الفريويس» املعروف
شعبيا بـ"البوصفّري" حيث تشري االحصائيات الرسمية إىل
واإلحصائيــات الرســمية ســواء منهــا املتعلقــة مبناطــق
خالل
تسجيل  1467حالة بالنسبة إىل سنة  2016و 565حالة
معينــة عــى غ ـرار دراســة املنتــدى التونــي للحقــوق
الثالثة أشهر األوىل لسنة  2017بعديد املناطق منها خاصة
صفاقس والقرصين والقريوان وقفصة وسيدي بوزيد واملهدية االقتصاديــة واالجتامعيــة حول «مشــاكل امليــاه باملدارس

مع العلم وأ ّن أغلب هذه اإلصابات قد وقع تسجيلها يف
صفوف تالميذ االبتدايئ كام أنّها مرتبطة أساسا بغياب املاء
الصالح للرشاب أو بنوعيته املرتدّية أو بغياب النظافة .هذا
وقد شهدت مناطق عديدة من البالد موجات احتجاجية
عارمة وصلت ح ّد منع بعض األولياء التحاق أطفالهم
مبدارسهم بعد تسجيل حالتي وفاة بكل من برئ عيل بن
خليفة بوالية صفاقس وماجل بلعباس بالقرصين التي شهدت
إرضابا عاما للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسني الوضع
الص ّحي .ا ُنظر تقرير املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية لشهر أفريل 2017
http://ftdes.net/rapports/ar.avril2017.pdf
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 .38املرصــد التونــي للميــاه هــو هيــكل ولــد يف إطــار
مــروع لجمعيــة نومــاد 08وقــد حـدّد لنفســه أهدافــا منهــا
أساســا الدفــاع عــن حــق املواطــن يف املــاء حســب مــا يضمنــه
الدســتور واملواثيــق الدوليــة وذلــك عــر تحليــل نتائــج رصــد
االنقطاعــات وإســناد الحــركات االجتامعيــة ذات الصلــة
وباالعتــاد عــى دراســات علميــة وزيــارات ميدانيــة.
 .39وفّــر املرصــد التونــي للميــاه بدايــة مــن شــهر مــارس
 2018إمكانيــات لتكويــن النشــطاء يف مجــال املطالبــة بالحــق
يف املــاء

 .40املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية،
«مشــاكل امليــاه باملــدارس االبتدائيــة بواليــة القــروان،
الواقــع واآلفــاق» تونــس 2017
https://ftdes.net/rapports/kairouan.pdf

 .41حســن الرحيــل ،املــاء والعدالــة االجتامعيــة بالحــوض
املنجمــي .فريديريــش إيبــرت .تونــس .2018
https://drive.google.com/file/d/0B127dABb2DX-

rbVZWa0NoY25VajRTaXRsMUg1X1Y1VFRqUzRN/
view?usp=sharin
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ثالثا :
املالمح العامة لبعض الحركات
االجتامعية بعد سنة 2014
تتحـ ّدد املالمــح العامــة للحــركات االجتامعيــة مبجموعــة مــن الخصائــص تتعلّــق أساســا بأهدافهــا وأهــم فاعليهــا
وأنشــطتها ووســائل وأدوات فعلهــا الجامعــي وكذلــك بأهــم نتائجهــا .وتبعــا لذلــك ،ميكــن تقديم مختلــف الحركات
التــي تناولناهــا يف هــذا العمــل وفــق نفــس التصنيــف الــذي اعتمدنــاه فيــا ســبق كــا يــي:
أ ّوال :حركة اجتامعية ُمقاومة لـ«السيستام»

«فاش تستناو»
األهداف
إسقاط قانون املالية لسنة 2018بعد مصادقة الربملان عليه يوم 9
ديسمرب  2017حيث أق ّر جملة من
الخيارات التقشفية مثل تجميد
األجور وزيادة الرضائب ومزيد
التحكم يف الدعم .ووقف االنتداب يف
الوظيفة العمومية.

«مانيش مسامح»

«مانيش مسامح»
انطلقت يف شهر مارس
2015

األنشطة والوسائل
األهداف
إسقاط مرشوع قانون املصالحة -اجتامعات شعبية ومسريات بالعاصمة
االقتصادية واملالية الذي تق ّدم وباملدن الكربى.
به رئيس الجمهورية الباجي قائد -ورش مفتوحة ونقاشات عامة واتصال
السبيس ملجلس النواب بتاريخ  16مبارش.
عرائض ورسائل مفتوحة.جويلية .2015
ندوات بالجامعات.اخرتاقات الجتامعات رسميةوملناسبات ثقافية.
كتابة عىل الجدران.أزياء موحدة.النتائج
تعديل مرشوع القانون يف مرحلة أوىلوخاصة إلغاء القسم املتعلق باملصالحة
مع رجال األعامل واإلبقاء عىل ما
يتعلق باملوظفني العموميني (حوايل
 500موظف).
متت املصادقة عىل املرشوع بعدتعديله يوم  13سبتمرب  2017بأغلبية
 117صوتا وتحفظ نائب واحد واعرتاض
 9نواب.

الفاعلون
فئات واسعة من الشباب منمختلف الجهات.
قياديون باالتحاد العام لطلبةتونس.
مثقفون وفنانون.سياسيون مستقلون وممثلوأحزاب سياسية.
محامون وحقوقيون وقضاة.نقابيون ونشطاء جمعياتيون.جامعيون.مانيش مسامح :حركة شبابية بديلة متجاوزة لألحزاب
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«فاش تستناو»
انطلقت يف شهر
جانفي 2018

األنشطة والوسائل
مسريات ميدانية وتظاهرات أمامالربملان.
اجتامعات شعبية بالجهات.حلقات نقاش.ندوات صحفية وحمالت توزيعملنشورات.
حمالت عىل الفايسبوك.حمالت كتابة عىل الجدران.-تظاهرات ليل ّية ومواجهات مع البوليس.

النتائج
الفاعلون
فئات شبابية من مختلف الجهات .مل يسقط قانون املالية لسنة .2018إجراءات استعجالية من قبل الحكومة
قيادات من االتحاد العام لطلبةمنها خاصة:
تونس.
قياديون من اتحاد أصحاب الشهائد .الرتفيع يف عدد العائالت املنتفعةباملساعدات االجتامعية.
()UDC
زيادة قيمة املساعدات االجتامعية
سياسيون مستقلون.بـ.20%
برملان ّيون.الرتفيع يف الح ّد األدىن لجرايات التقاعد.
حقوقيون.إقرار مجانية التداوي بالنسبة إىل
أحزاب سياسية معارضة (حزبالعامل ،حزب الوطد املو ّحد ،حزب املعطّلني عن العمل.
إطالق رساح جميع املوقوفني يف إطار
التيار الدميقراطي...إلخ ).
الحملة.
يتعسف «السيستام» وتُفرض املقاومة
فاش تستناو :عندما ّ
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 .1حركة اجتامعية ُمقاومة لـ«السيستام»

 .2حركــة اجتامعيــة تناضــل مــن أجــل
االعــراف
«التنسيقية الوطنية للحركات االجتامعية»
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التنسيقية الوطنية للحركات االجتامعية :عندما يكون التضامن أساسا للمقاومة
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األهداف
االعرتاف بحقوق ذوي الجنسانية غريالنمطية إلغاء الفصل  230من املجلة
الجزائية املج ّرم للمثلية الجنسية.
إلغاء كل الفصول التي ميكن اعتامدهالتجريم الجنسانية غري النمطية من
املجلة الجزائية.
القطع مع مظاهر ومامرسات الوصماالجتامعي والتمييز عىل أساس امليول
الجنيس.

«حركة مجتمع
امليم-عني»
غري
بشكل
انطلقت
الفاعلون
رسمي منذ بداية
تسعينات القرن -مجموعات شبابية غري منظمة
جمعيات تتب ّنى قضايا مجتمعالعرشين
امليم-عني (دمج ،موجودين من أجل
املساواة ،شمس ،شوف ،ألواين) وتناضل
من أجل االعرتاف بحقوق ذوي
الجنسانية غري النمطية.
جمعيات تدافع عن الحق يفاالختالف والحريات الفردية بصفة
عامة (الحق يف االختالف ،جمعية
حريات فردية ،جمعة النساء
الدميقراطيات ،إلخ).
ائتالفات مدنية (االئتالف املدين منأجل الحريات الفردية ،إلخ)

األنشطة والوسائل
تقارير ومنشورات حول حالة الحرياتالفردية بتونس.
تظاهرات ثقافية (رقص ،مرسح ،إلخ).مهرجانات فنية (شفته ّن للفنون النسويةالبديلة ،األفالم الكويرية ،إلخ).
حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعيللتنديد باملحاكامت عىل أساس الفصل
 230وغريه من الفصول املجرمة للحريات
الجنسية
اخرتاقات لتظاهرات ثقافية وحقوقيةواجتامعات عامة.
النتائج
بداية توسع نسيج الجمعيات الناشطة يفمجال الدفاع عن حقوق ذوي الجنسانية
غري النمطية بتونس العاصمة وبعض املدن
األخرى (سوسة ،صفاقس ،الكاف ،قفصة).
بعض األحكام القضائية املنصفة واملنترصةملسألة الحريات الفردية عموما والجنسية
خصوصا.
حضور إعالمي لبعض رموز ونشطاءالحركة.

حركة مجتمع امليم-عني :من أجل انتزاع االعرتاف
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األنشطة والوسائل
األهداف
إسناد االحتجاجات االجتامعية -وقفات احتجاجية.
تظاهرات يف الساحات العامة.املتصاعدة يف مختلف جهات
تظاهرات أمام املؤسسات األمنية إلسنادالبالد وخاصة ما يتعلق منها
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية املوقوفني .والتنديد باملالحقات األمنية للنشطاء.
تظاهرات أمام املحاكم للتنديد باملالحقات(التشغيل ،املاء ،البيئة ،إلخ).
القضائية وتجريم االحتجاجات واملحاكامت
التص ّدي ملحاوالت الحكومة
تجريم .االحتجاجات االجتامعية التعسفية.
مشاركة يف اعتصامات وتحركات ميدانية.وتشويهها.
التص ّدي للمالحقات القضائية -بيانات ال تحمل إمضاءات نظرا لتمسك
التنسيقية بطابعها االحتجاجي غري املأمسس.
للنشطاء.
«التنسيقية
حمالت عىل فايسبوك.الوطنية للحركات
االجتامعية»
تأسيسها
أعلن عن
النتائج
الفاعلون
يف شهر سبتمرب
كسب تأييد عدد كبري من النشطاء واملثقفنينشطاء متع ّددون.2016
مجموعات شبابية غري مهيكلة والجامعيني.حشد ع ّدة جمعيات وطنية ومحلية حول قضاياتنسيقيات جهوية.مرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.
قيادات ميدانية يف غيابحشد ع ّدة منظامت وطنية كعامدة املحامنيهيكلة رسمية للتنسيقية.
واالتحاد العام التونيس للشغل واملنتدى التونيس
بعض الجمعيات واملنظامتالتي تنظ ّم للتنسيقية يف إطار للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
كسب تأييد بعض املنظامت الدولية كمنظمةبعض األنشطة
العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق االنسان.
إجبار الحكومة وبعض ممثليها الجهويني عىلإمضاء بعض االتفاقيات مع أعضاء التنسيقية رغم
طابعها التلقايئ وغري املأمسس.

«حركة مجتمع امليم-عني»

 .3حركــة اجتامعيــة ُمقارعــة ملنظومــة
الحيــف االقتصــادي واالجتامعــي

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

األنشطة والوسائل
األهداف
تغيري الهيئات املرشفة عىل املنظامتاالعرتاف بحقوق األشخاص ذويالناشطة يف مجال اإلعاقة.
اإلعاقة وضامن مشاركتهم يف الحياة
تأسيس ع ّدة هياكل مدنية وجمعياتيةالعامة.
جديدة (املنظمة التونسية للدفاع عن
ضامن حق نفاذ ذوي اإلعاقة إىلالخدمات العمومية (التشغيل ،الصحة ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،جمعية إبصار ،إلخ).
حمالت ضغط وحشد للرأي العامالتعليم ،إلخ).
دمقرطة املنظامت الناشطة يف مجال للتعريف بقضايا ذوي اإلعاقة.اإلعاقة وتخليصها من التوظيف الحزيب -وقفات احتجاجية ومسريات يف الساحات
الكربى والشوارع الرئيسية للعاصمة وأمام
والتبعية.
الربملان
تقارير ومذكرات حول حقوق ذوي اإلعاقةحركة الدفاع عن
بتونس.
األشخاص ذوي
ومضات تحسيسية وأفالم حول حق النفاذاإلعاقة
اعتصامات ببعض املؤسسات مبا يف ذلكإىل
جذورها
تعود
الوزارات.
ومل
االستقالل
بداية
حمالت هاشتاق ( %2حق موش مزية).تتخلّص من التبعية
للدولة وللمؤسسات
النتائج
الفاعلون
إالّ بعد سنة 2011
منظامت تقليدية (االتحاد التونيس -إلزام الدولة بتخصيص نسبة  %2مناالنتدابات بالوظيفة العمومية إىل األشخاص
إلعانة املتخلفني ذهنيا ،جمعيات
ذوي اإلعاقة (قانون  41لسنة .)2016
الصم ،اتحاد املكفوفني ،إلخ).
منظامت ناشئة (جمعية إبصار لثقافة -إلزام القامئات املرتشحة لالنتخابات البلديةوترفيه ذوي اإلعاقة البرصية ،واملنظمة بترشيك أحد األشخاص ذوي اإلعاقة
التونسية للدفاع عن األشخاص ذوي ضمن العرش األوائل للحصول عىل املنحة
العمومية.
اإلعاقة).
النجاح يف تحقيق ع ّدة مطالب مرتبطةائتالفات مدنية (اتحاد الجمعياتبتعسف اإلدارة (رفض ترسيم طلبة من
التونسية الناشطة يف مجال اإلعاقة).
ّ
ذوي اإلعاقة ،عدم تطبيق قانون  42لسنة
مجموعات شبابية غري مهيكلة. ،2016تجهيز بعض املؤسسات لضامن حق
مبادرات فردية.النفاذ ،إلخ).

األنشطة والوسائل
األهداف
تحسني ظروف عمل النساء يف املجال -ندوات ودراسات يت ّم تنظيمها بصفةدورية من قبل املنظامت والجمعيات
الفالحي (النقل ،التأمني ،إلخ).
النسوية التقليدية (جمعية النساء
إقرار املساواة يف األجر بني الرجالالدميقراطيات ،وجمعية النساء التونسيات
والنساء.
مقاومة جميع أشكال العنف املوجه للبحث حول التنمية ،واالتحاد التونيسض ّد املرأة وخصوصا العنف االقتصادي .للمرأة التونسية ،إلخ).
االعرتاف بأهمية دور املرأة يف القطاع -دراسات وتقارير ميدانية أعدتها عدةجمعيات وطنية ومحلية ووسائل إعالم.
الفالحي.
مسريات ووقفات احتجاجية وتظاهرات يفحركة الدفاع عن
الشوارع والساحات ج ّراء انتهاكات حقوق
حقوق النساء
النساء (الطرد التعسفي ،حوادث ناجمة عن
القطاع
العامالت يف
ظروف النقل غري اآلمنة ،إلخ).
الفالحي
حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعيبدأت يف إطار
(شهيدات الخبزة مثاال).
الحركة النسوية
يف مثانينات القرن
النتائج
الفاعلون
املايض وتدعمت
إمضاء بروتوكول بني الحكومة واألطرافوبوضوح بعد سنة -منظامت وطنية.
2011
االجتامعية لتحسني ظروف نقل العامالت
 جمعيات نسوية وطنية.الفالحيات
جمعيات نسوية محلية.إطالق مرشوع «أحميني» لتيسري انخراطنشطاء وناشطات.العامالت الفالحيات يف منظومة الضامن
االجتامعي.
كسب تأييد عديد املنظامت الوطنيةوالجمعيات الكربى.
كسب تأييد فئات واسعة من غري النساءالعامالت يف القطاع الفالحي (مثقفون،
فنانون ،إعالميون ،إلخ).
النساء العامالت يف القطاع الفالحي :عندما تكون املقاومة كفاحا يوميا

حركة الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة :معركة االستقاللية واالعرتاف
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حركة الدفاع عن حقوق النساء العامالت يف القطاع الفالحي

الحركة االجتامعية املدافعة عن الحق يف املاء
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الفاعلون
مجموعات مواطنية غريمهيكلة.
جمعيات محلية وجهوية.-تنسيقيات محلية وجهوية.
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الحركة االجتامعية
املدافعة عن الحق
يف املاء
ظهرت بعد سنة
 2011وتع ّززت بعد
إقرار دستور 2014
بأن «الحق يف املاء
مضمون» (الفصل
)44

األنشطة والوسائل
األهداف
وقف معاناة فئات واسعة -احتجاجات عفوية وغري منظمة (قطع الطريق،اشعال العجالت ،غلق املؤسسات ،إلخ) ،متزامنة مع
من التونسيني للوصول إىل
حدوث انقطاعات يف التزود ألسباب تقنية أو أعطاب
الحق يف املاء.
يف الشبكة أو ارتفاع مع ّدل االستغالل (املناسبات
إضفاء املزيد من النجاعةالدينية ،ارتفاع درجات الحرارة ،إلخ).
عىل مؤسسات الدولة
وقفات احتجاجية أمام املؤسسات (مقر الرشكةاملتدخلة يف مجال املاء.
التونسية الستغالل وتوزيع املياه ،املعتمديات،
رصف يف
ضامن حسن الت ّاملاء مبا يضمن حقوق األجيال الواليات... ،إلخ) للمطالبة باملاء.
حمالت جهوية بقيادة منظامت وطنية وجمعياتالقادمة.
الري.
مبياه
أو
اب
رش
لل
الصالح
باملاء
للمطالبة
محلية
ويف
املائية
السياسة
يف
التأثريّ
حمالت للتص ّدي للمرشوع الجديد ملجلة املياه الذيرصف يف
القرار املتعلق بالت ّ
املوارد املائية وتوجيهه نحو تقرتحه الحكومة ويالقي معارضة واسعة من عدة
املزيد من العدالة واالستدامة .جمعيات وائتالفات مدنية.
توفري إحصائيات محينة ودقيقة بعد رصدانقطاعات املاء وتحيني ألهم املشاكل والصعوبات
التي تعيق انتظام التزود باملاء يف إطار املرصد
التونيس للمياه.
دراسات وتقارير وإحصائيات محينه وموازيةللتقارير الرسمية صادرة عن جمعيات وهيئات
مدنية (جمعية نوماد  ،08املرصد التونيس للمياه،
إلخ).
النتائج
تب ّني بعض املنظامت الوطنية كاالتحاد العامالتونيس للشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق االنسان لقضية الحق يف املاء.
تكوين عدة هياكل مدنية وائتالفات جهوية للدفاععن الحق يف املاء.

حركة الدفاع عن الحق يف املاء« :عطاىش تونس» ُيقاومون
w
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خامتة عامة
وتوصيات
الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 .1يف ما يتعلق بالحركات االجتامعية

وإذا كان ال بــ ّد لنــا يف نهايــة العمــل مــن تقديــم
بعــض التوصيــات العمليــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد
املجموعــات االجتامعيــة األربــع التــي شــملها مــروع
«تحــوالت القيــادات يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن
خــال املبــادرات الفردية واملبــادرات املنظمــة والحركات
االجتامعيــة» عــى تطويــر قدراتهــا امليدانيــة وإضفــاء
املزيــد مــن النجاعــة عــى أنشــطتها ،فــإ ّن تأكيدنــا يف
خامتــة هــذا العمــل عــى أهــم النتائــج التــي توصلنــا
إليهــا مــن خــال مرافقــة هــذه املجموعــات طيلــة أكــر
مــن عــام ينــدرج يف إطــار محاولتنــا فتــح نقــاش أكادميي
وبحثــي حــول مســتقبل الحــركات االجتامعيــة بتونــس
وببقيــة البلــدان العربيــة التــي تعــرف تح ّوالت سياســية  1.1سياقات عا ّمة متأزّمة تفرض املقاومة
وجيــو -إسـراتيجية عميقة تلعــب الحــركات االجتامعية ولــدت أغلــب الحــركات االجتامعيــة املرصــودة يف إطــار
املتصاعــدة يف عديــد البلــدان بشــكل أو بآخــر دورا ســياقات عا ّمــة مرتبطــة يف الغالــب بأزمــات سياســية
مركزيّــا يف بلورتهــا وتوجيههــا.
يصاحبهــا شــعور اجتامعــي عــام باإلحبــاط ومطالبــة
ميكــن تلخيــص جملــة النتائــج التــي توصلنــا إليهــا
بشــكل عــام مــن خــال متابعتنــا للحــركات االجتامعيــة
التــي ميّــزت الســاحة السياســية واالجتامعيــة التونســية
خــال الســنوات األخــرة ورصدنــا ملختلــف األنشــطة
يف مــا يتعلّــق باملجموعــات امليدانيــة األربــع املكونــة
ملجــال التد ّخــل أي تلــك املتعلقــة بالدفاع عــن الحريات
الجنســية عمومــا وخصوصــا منهــا الحريــات الجنســانية
غــر النمطيــة وعــن حقــوق ذوي اإلعاقــة وعــن الحــق
يف املــاء وعــن حقــوق العامــات يف القطــاع الفالحــي ،يف
نقــاط خمــس:
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يقـ ّدم هــذا العمــل باإلضافــة إىل طابعــه النظــري الــذي
جعلنــا نبــذل جهــدا مفهوميــا وتوثيقيــا مضاعفــا يف
ـج مســا ٍر كامــل مــن التعاطــي
مختلــف مراحلــه ،نتائـ َ
امليــداين املبــارش مــع نشــطاء مــن حــركات اجتامعيــة
مختلفــة ســواء يف إطــار ورشــات التشــخيص التشــاريك
التــي انطلقنــا منهــا يف مــا لحــق مــن أنشــطة أو يف إطــار
الورشــات التكوينيــة التــي اســتفاد منهــا نشــطاء أربــع
مجموعــات ممثلــة للحــركات اجتامعيــة املعن ّيــة أو يف
إطــار الزيــارات امليدانيــة التــي قمنــا بهــا بعــد انتهــاء
التكويــن للمجموعــات األربــع للتعـ ّرف عــن قــرب عــى
خصوصيــات كل منهــا وإســناد بعض أنشــطتها امليدانية.

وهكــذا ،اعتبــارا لطبيعــة املــروع الــذي أنجــزت يف
إطــاره مختلف األنشــطة التكوينيــة وامليدانيــة والبحثية
التــي أرشنــا إليهــا ســابقا ،وبالنظــر إىل جملــة األهــداف
التــي انطلقنــا منهــا لتنفيذ مختلــف تلك األنشــطة ،فإننا
نــورد جملــة النتائــج التي توصلنا إليها يف قســمني :قســم
يتعلــق بالحــركات االجتامعيــة وآخــر يتعلق بالقيــادات.
كــا نختتــم هــذا القســم ببعــض التوصيــات التــي
اســتقيناها من خالل عملنــا امليــداين ومتابعتنا ملجموعة
مــن قيــادات الحــركات االجتامعيــة يف املجــاالت األربعــة
ســابقة الذكــر.

جامعيــة بـــاملحاسبة السياســية واألخالقيــة للنظــام االحتجاجــي التلقــايئ إىل الفعــل الجامعــي املنظــم أي
املســؤول عــن تلــك األزمــة وهــو ما نـراه مثــا يف حركتي الحركــة االجتامعيــة.
«مانيش مســامح» و«فــاش نســتناو» باعتبارهام حركتني
اجتامعيتــن مقاومتــن ملنظومــة سياســية واقتصاديــة  4.1انشــداد إىل هو ّيــة مطلب ّيــة يؤ ّجــل الحســم يف
عا ّمــة يعتربهــا نشــطاء الحملتــن منظومــة ُمتهالكــة مســألة الحريــة
ويجعلــون مــن تغريهــا هدفــا أســمى.
رغــم اختــاف الحــركات االجتامعيــة بصفــة عامــة مــن
حيــث قدراتهــا التعبويّــة وإمكانياتهــا التغيرييــة فــإ ّن
 2.1معاناة فردية وجامعية تستوجب االعرتاف
نقطــة التشــابه بالنســبة إىل أغلــب الحركات التــي م ّيزت
عندمــا يتعلّــق األمــر بالحقــوق والحريــات الفرديــة الســاحة السياســية واالجتامعيــة التونســية يف الســنوات
عــى غ ـرار املجموعــات املطالبــة بالحــد مــن الوصمــة األخــرة تتمثــل يف عــدم تجــاوب املنظومــة القيميــة
االجتامعيــة والثقافيــة والوصــول إىل الحقــوق الجنســية والسياســية واالجتامعيــة العامــة مــع هــذه الحــركات
أو بالعدالــة كــا هــو الحــال بالنســبة إىل املدافعــن ومحدوديــة نتائجهــا يف املجــاالت التــي انخرطــت فيهــا.
عــن حقــوق ذوي اإلعاقــة فــإ ّن الســياق الــذي تولــد كــا يتضــح أ ّن الخلفيــة الحقوقيــة ألغلــب الحــركات
يف إطــاره هــذه الحــركات وتتطــ ّور يكــون مختلفــا إذ ضباب ّيــة وغــر عميقــة ولذلــك يطغــى الخطــاب املطلبي
يبــدو أ ّن هاجــس االعـراف هــو مــا يدفــع بالكثرييــن إىل عــى الخطــاب الحقوقــي وتحظــى الحــركات املطلبيــة
ولربــا لهــذا الســبب نجــد مبقبوليــة اجتامعيــة أكــر مــن الحــركات الحقوقيــة.
االنخـراط يف هــذه الحــركات ّ
أ ّن أغلــب نشــطاء هاتــن الحركتــن هــم مــن املعنيــن
بشــكل مبــارش بالجنســانية غــر النمطيــة أو هــم ضحايا  5.1أولوية االجتامعي عىل السيايس
انتهــاكات عــى أســاس ميولهــم الجنــي أو إعاقتهــم ،لــن كان البعــد الســيايس لبعــض الحــركات االجتامعيــة
كــا نالحــظ أ ّن قــدرة هــذه الحــركات عــى التعبئــة أكــر وضوحــا مــن البقيــة بالنظــر لألهــداف املعلنــة
الجامهرييــة تبقــى محــدودة بالنظــر لتواصــل انغــاق وخاصــة للشــعارات املرفوعــة عــى غــرار حملتــي
املنظومــة القيميــة االجتامعيــة تجــاه الحريــات الفرديــة «مانيــش مســامح» و«فــاش نســتناو» ،فــإ ّن مــا مي ّيــز
والعدالــة بشــكل خــاص.
مختلــف الحــركات هــو أنّهــا وفّــرت ،بطريقــة مبــارشة
أو غــر مبــارشة ،فضــاء أفق ّيــا للفعــل الجامعــي ،مختلفــا
 3.1اســتفحال األزمــة يؤجــج االحتجــاج وانفراجهــا عــن التنظيــات السياســية االعتياديــة وخارجــا عــن
حســابات الســلطة (التنســيقية الوطنيــة للحــركات
يؤجــل الفعــل املنظــم
يولــد عــدد هــام مــن الحــركات االجتامعيــة ويتط ـ ّور االجتامعيــة مثــا) .وعــى هــذا األســاس كان االلتقــاء
يف ارتبــاط بوضعيــات اجتامعيــة متأزمــة ســواء بســبب يف األهــداف كافيــا يف عديــد األحيــان لتجميــع عــدد
تــر ّدي الخدمــات العموميــة أو بســبب الصعوبــات كبــر مــن النــاس داخــل الحملــة الواحــدة (املجموعــات
االقتصاديــة ونــدرة مصــادر الدخــل يف املناطــق املحرومة املدافعــة عــن ذوي اإلعاقــة مثــا) باعتبارهــم أصحــاب
ـض النظــر عــن والءاتهــم السياســية
واألحيــاء الشــعبية حيث يكون اســتفحال األزمــة (وليس قضيــة مشــركة بغـ ّ
الوعــي بالحــق) ســببا مبــارشا لتأجيــج الشــعور بالحيف وانتامءاتهــم التنظيميــة التــي كلّــا حاولــت االســتحواذ
واالقصــاء واســتنهاض ه ّمــة مــن يعتــرون أنفســهم عــى الحــركات االجتامعيــة إالّ وأفشــلتها.
ضحايــا التهميــش واإلقصــاء .أ ّمــا عندمــا يوفّــر الســياق
الحـ ّد األدىن فــإ ّن الرغبــة يف الفعــل والتغيــر تكــون أقــل .2 .فيام يتعلق بالقيادات
أ ّمــا يف مــا يتعلّــق بقيــادات الحــركات االجتامعيــة ،فــإ ّن
هكــذا ميكــن أن نفهــم ســبب تواصــل عجــز الحــركات مجموعــة النتائــج التــي تحصلنــا عليها من خــال رصدنا
املدافعــة عــن الحــق يف املــاء أو عــن حقــوق العامــات لهــذه الحــركات وكذلــك مــن خــال متابعتنــا لبعــض
يف القطــاع الفالحــي عــن االنتقــال مــن منــوذج الفعــل قيادييهــا ميكــن ايرادهــا يف النقــاط التاليــة:

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 2.2فضــاء ســيايس جديــد يو ّفــر فــرص فعــل جامعــي
ُمقاوم
تتم ّيــز الحــركات االجتامعيــة بشــكل عــام بانفتاحهــا
وقدرتهــا عــى اســتيعاب طاقــات متعــ ّددة ال تكــون
بالــرورة قــد القــت مــا تســتحق مــن اعـراف وتقديــر
داخــل التشــكيالت السياســية والتنظيميــة التقليديــة.
وتبعــا لذلــك نالحــظ أ ّن قيــادات عديــدة قــد التحقــت
بالحــركات االجتامعيــة بعــد تجــارب تنظيميــة فاشــلة
ولكنهــا اســتطاعت بفضــل مــا راكمــت مــن خــرات
اتصاليــة وخطابيــة وتنظيميــة أن تســاهم يف تأســيس
نــوع مــن الفعــل الجامعــي امل ُقــاوم ال فقــط للخيــارات
السياســية واالقتصاديــة للنخبــة الحاكمــة بــل وكذلــك
ملختلــف مكونــات النظــام الســيايس والقيمــي الــذي ال
تــرى فيــه ذاتهــا وتعتــره قامئــا عــى الحيــف والتمييــز.
ونالحــظ أن هــذه القيــادات تحافــظ عــى توافقهــا يف
إطــار الحــركات االجتامعيــة ولكنهــا ال تتــواىن يف التعبــر
عــن اختالفاتهــا وأحيانــا عـ ّـا يخرتقهــا مــن تناقــض عنــد
عودتهــا إىل مجــاالت فعلهــا التقليديــة ولنــا يف قيــادات
التنســيقية الوطنيــة للحــركات االجتامعيــة خــر مثــال
عــى ذلــك.
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 4.2أفقيــة العالقــات بــن األعضــاء تعــ ّزز إمكانيــة
االخــراق
يشـكّل انفتــاح الحــركات االجتامعيــة وشــكل تنظيمهــا
غــر الهرمــي أحــد العوامــل امله ّمــة التــي تجعلها قــادرة
عــى اســتيعاب أفـراد وجامعــات مــن مشــارب مختلفــة
تلتقــي حــول قضايــا معينــة وأهــداف عامــة بغــض
النظــر عــن الخلفيــات السياســية والفكريــة .ونفــس
هــذه العوامــل ميكــن أن تكــون ســببا الخـراق الحــركات
االجتامعيــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن ِقبــل
أف ـراد أو مجموعــات ال تتقاســم معهــا نفــس املبــادئ
بــل وتتعــارض أحيانــا مــع أكــر القضايــا عدالــة ومــع
أكــر املبــادئ الحقوقيــة أه ّميــة فتقــف عنــد حــدود مــا
متليــه عليها بعــض التوظيفــات الجهويــة أو املناطقية أو
العرقيــة وتقــع يف فخــاخ العنرصيــة أو رهــاب املثليــة أو
الشــعبوية...إلخ
 5.2قيــادات تحســن توظيــف وســائل التواصــل
االجتامعــي لخدمــة الحــركات االجتامعيــة
تتــاىش وســائل التواصــل االجتامعي مــع الطابع األفقي
للعالقــات الناشــئة بــن أعضــاء الحــركات االجتامعيــة
التــي ال تقــوم عــى هرميــة تنظيميــة وال عــى ســلطة.
ولذلــك فــإ ّن املجموعــات التــي كانــت حــارضة أكــر
يف الفضــاء االف ـرايض قــد عـ ّـرت عــن قــدرات أكــر يف

 .3أهم التوصيات

لقــد ســمحت لنا دراســتنا لخارطــة الحــركات االجتامعية
الناشــئة يف تونس يف الســنوات األخرية يف مجاالت الدفاع
عــن حقــوق ذوي اإلعاقــة وعــن الحــق يف املــاء والهادفة
إىل الح ـ ّد مــن الوصــم االجتامعــي القائــم عــى امليــول
الجنــي غــر النمطــي واملدافعــة عــن حقــوق النســاء
العامــات يف القطــاع الفالحــي مــن فهــم خصوصيــات
الســياقات االجتامعيــة والسياســية لظهورهــا وتط ّورهــا
وإدراك خصوصيــات كل واحــدة منهــا مــن خــال تحليل
أهدافهــا وأهــم فاعليها ودراســة أنشــطتها وأهم نتائجها.
كــا مت ّك ّنــا من خــال متابعتنــا لقيــادات هــذه الحركات
عــى مــدى فــرة طويلــة نســبيا وتعاطينــا املبــارش مــع
العديــد منهــا يف إطــار مــروع املعهــد العــريب لحقــوق
اإلنســان مــن فهــم طبيعــة التحــوالت التــي تعيشــها
القيــادات عمومــا ويف مجــال حقــوق اإلنســان بشــكل
خــاص واســترشاف اآلثــار املمكنــة لتلــك التحــوالت عــى
مســتوى املبــادرات الفرديــة والجامعيــة.
وانطالقــا مــن الطابــع امليــداين لهــذا العمــل ومتاشــيا مــع
مبــادئ البحــث النشــيط ( )Recherche-actionنــورد
فيــا يــي بعــض التوصيــات الكفيلــة بإضفــاء املزيــد
مــن النجاعــة عــى هــذه الحــركات وضــان فــرص أكــر
لقياداتهــا حتــى تتمكّــن مــن تحقيــق مــا ترنــو إليــه
مــن أحــداث وتتجــاوز مــا قــد تواجهــه مــن صعوبــات
وعراقيــل .وميكــن تلخيــص تلــك التوصيــات بشــكل عام
فيــا يــي:

 2.3التصــدي لسياســات قمــع الحــركات االجتامعيــة
وتجرميهــا
ال ّ
شــك أنّــه بقــدر تنــ ّوع الحــركات االجتامعيــة يف
الســنوات األخــرة يف تونــس ويف عديــد البلــدان العربيــة
وغــر العربيــة تعــ ّددت محــاوالت الســيطرة عليهــا
محلّيــا ودول ّيــا ،بــل إ ّن البعــض منهــا قــد ُدفــن يف املهــد
يف حــن دفــع بعضهــا اآلخــر مثنــا غاليــا عندمــا متّــت
مواجهتــه بالحديــد والنــار .وتتواصــل محــاوالت القضــاء
عــى النفــس االجتامعــي التح ـ ّرري الــذي متثّلــه هــذه
الحــركات يف تونــس منــذ ســنوات عديــدة ســواء عــن
طريــق قمــع التحــ ّركات امليدانيــة بوليســيّا أو عــن
طريــق تجرميهــا قضائيــا .وهــا هــي الصحافــة ومواقــع
التواصــل االجتامعــي تخربنــا تقريبــا بشــكل شــبه يومــي
عــن مالحقــات قضائيــة لنشــطاء يف مختلــف جهــات
البــاد (تــوزر ،وقفصــة ،وســيدي بوزيــد ،والقــروان،
وتطاويــن ،ومدنــن... ،إلــخ) ،عــى أنّــه ال يشء يثبــت
إىل حـ ّد اآلن أ ّن هــذه الحــركات ميكــن الســيطرة عليهــا
دون القضــاء عــى أســباب والدتهــا .وهــذا دون أن ننــى
مــا رشعــت الســلطة السياســية مــن اتخــاذه مــن تدابــر
وإجــراءت بهــدف تقييــد حريــة الجمعيــات ومنهــا
املطالبــة مبراجعة املرســوم عــدد  88لســنة  2011الخاص
بالجمعيــات لتكثيــف املراقبــة عــى متويلهــا وأنشــطتها.

 1.3رضورة دعــم الخلفيــة الحقوقيــة للحــركات
 3.3أه ّميــة العمــل عــى اســتثامر بعــض األحــكام
االجتامعيــة ونــر ثقافــة حقــوق اإلنســان
حيــث تشــكل الخلفيــة الحقوقيــة ألي حركــة صـ ّـام القضائيــة املنصفــة
األمــان والضامــن الرئيــس لعــدم انزياحهــا عــن مبــادئ لــن كانــت املالحقــات األمنيــة والقضائيــة لعديــد
احــرام الكرامــة اإلنســانية والح ّريــة واملســاواة ،كــا النشــطاء والقياديــن تؤكّــد أ ّن االتجــاه العــام ملؤسســات
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خاتمة عامة وتوصيات

 1.2قيــادات متم ّرســة تنخــرط يف فضــاء ســيايس
جديــد
يتضــح مــن خــال مــا رصدنــا مــن أحــداث ومــا جمعنــا
مــن معطيــات حــول القيــادات الجديــدة يف مجــال
الحــركات االجتامعيــة أ ّن البعــض منهــا قــد التحــق بهذه
الحــركات بعــد املــرور بعـ ّدة تجــارب سياســية أو نقابيــة
أو حزبيــة ســابقة وهــو حــال عــدد كبــر مــن قيــادات
حملتــي «مانيــش مســامح» و«فــاش نســتناو» مثــا
القادمــن مــن أحـزاب يســارية (حــزب العــال ،الحــزب
االشـرايك ،الوطــد ،الت ّيــار الشــعبي ،املســار ،إلــخ) أو مــن
الحركــة الطالّبيــة أو مــن الحقل النقــايب .ويف حني تف ّرقت
هــذه القيــادات بعــد ســنة  2011يف تنظيــات سياســية
مختلفــة ومل تتم ّكــن مــن العمــل بصفــة مشــركة عــدا
مــن انخــرط منهــا يف أحــد األح ـزاب املشــكلة الئتــاف
الجبهــة الشــعبية فــإ ّن الحــركات االجتامعيــة قــد وفّــرت
لهــم فضــاء مشــركا اســتطاع أن يجمعهــم صحبــة عـ ّدة
قيــادات أخــرى لتشــكيل منــط فعــل ســيايس جديــد.

 3.2ضعــف الخلفيــة الحقوقيــة يربــك أداء بعــض
القيــادات
ال شـ ّـك أ ّن الخلفيــة الحقوقيــة للحــركات االجتامعيــة
ميكــن أن نستش ـفّها مــن خــال مطالبهــا وكذلــك مــن
خــال خطــاب قيادييهــا .ويف هــذا اإلطــار نالحــظ أ ّن
حــرص بعــض القيــادات عــى تأكيــد النزعــة الحقوقيــة
للحــركات التــي ينتمــون إليهــا مبــا يف ذلــك تلــك التــي
تعلــن بوضــوح اســتهدافها لـ«السيســتام» ال يرتقــي إىل
مــا ميكــن أن يكــون أساســا الســتحثاث الحســم يف قضايــا
عادلــة كثــرة مبــا يف ذلــك مســألة الحقــوق والحريــات
ـر مــا يُالحــظ يف
الفرديــة واملســاواة ولعـ ّـل هــذا مــا يفـ ّ
أداء بعــض املجموعــات مــن ارتبــاك وتــر ّدد يف منــارصة
مــا يتــم تنظيمــه مــن تح ـ ّركات للدفــاع عــن حقــوق
الجنســانية غــر النمطيــة مثــا أو النســاء العامــات يف
القطــاع الفالحــي.

الفعــل امليــداين وخصوصــا يف القــدرة عــى حشــد الــرأي
العــام وتعبئــة فئــات واســعة مــن الشــباب الناشــط عىل
فايســبوك خصوصــا لنــرة قضاياهــا ولنــا يف حملتــي
«مانيــش مســامح» و«فــاش نســتناو» خــر مثــال بــل
يبــدو أ ّن الفعــل الجامعي ينشــأ أ ّوال يف الفضــاء االفرتايض
قبــل أن يتحـ ّول إىل حركــة اجتامعيــة تهــدف إىل تغيــر
الواقــع امليــداين.

تضمــن للحــركات االجتامعيــة عمومــا قــدرة أكــر عــى
املســاهمة يف النقــاش العمومــي ونــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان مبــا يزيــد مــن قــدرة األفــراد واملجموعــات
عــى الضغــط واالقـراح واملســاءلة ويفــرض عــى الدولــة
ومؤسســاتها اح ـرام هــذه الحقــوق يف أدائهــا اليومــي
ويف قوانينهــا .وتبقــى مه ّمــة دعــم نشــطاء الحــركات
االجتامعيــة وقياداتهــا ملقــاة عــى عاتــق الجمعيــات
والهيــاكل املدنيــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة
الحقوقيــة املدعــ ّوة إىل تنويــع أنشــطتها وبرامجهــا
يف مختلــف الجهــات واســتهداف مختلــف الفئــات
االجتامعيــة وخصوصــا منهــا األكــر هشاشــة.

الدولــة وكذلــك للســلطة القضائيــة هو تجريــم الحركات
االجتامعيــة ،فــإ ّن تواتــر بعــض األحــكام املنصفــة لهــذه
يبــن وجــود إمكانيــة
الحــركات واملنتــرة للحقــوق ّ
حقيقيــة للتغيــر ويــؤرش عــى توفّــر إمكانيــة حقيقيــة
الســتثامر مثــل هــذه األحــكام لحشــد الــرأي العــام
وتعبئتــه لصالــح مــا تدافــع عليــه هــذه الحــركات مــن
مبــادئ وقضايــا .إذ يع ـ ّد صــدور أحــكام قضائيــة تق ـ ّر
مثــا بحــق الجمعيــات يف املطالبــة بإلغــاء الفصــل 230
الــذي يجـ ّرم املثليــة الجنســية وبحق بعــض املجموعات
يف بيئــة ســليمة انتصــارا واضحــا ملبادىء حقوق االنســان
ميكــن اســتثامره الحقــا يف مجــاالت أخــرى.
الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

 5.3رضورة التشــبيك وســبل تجميــع الحــركات
الناشــئة
رغــم كــرة املجموعــات الناشــطة يف مجــايل الدفــاع
عــن ذوي اإلعاقــة وحقــوق األشــخاص ذوي امليــول
الجنســية غــر النمطيــة نالحــظ بوضــوح أ ّن قــدرات
هــذه املجموعــات امليدانيــة واالتصاليــة مل تبلــغ بع ـ ُد
مــا يســمح لهــا بتغيــر الواقــع والقطــع مــع املنظومــة
االجتامعيــة والقيميــة التقليديــة رغــم مــا مي ّيزهــا مــن
حيــف وتن ّكــر لخصوصيــات مثــل هــذه املجموعــات.
فتواصــل ســيطرة الصور النمطيــة املتوارثــة وخاصة منها
مــا يختــزل حقــوق ذوي اإلعاقــة يف التع ّهــد واملســاعدة
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 6.3االنتبــاه إىل مخاطــر االخــراق والتوظيــف
والشــعبو ّية
نظ ـرا لطابعهــا غــر الرســمي وعالقاتهــا غــر الهرميــة
وانفتاحهــا عــى مختلــف الفئــات واملجموعــات فــإن
الحــركات االجتامعيــة كثـرا مــا تكــون عرضــة لالخـراق
مــن قبــل أفـراد أو مجموعات ال تتقاســم بالرضورة نفس
املبــادئ مــع الحركــة وال نفــس األهــداف ،وتبعــا لذلــك
فــإ ّن مخاطر التوظيف الســيايس الحــزيب أو األيديولوجي
تظـ ّـل كامنــة يف مختلــف أنشــطتها مــا مل تكــن درجــة
انتبــاه القيــادات عاليــة .وقــد الحظنــا يف الفــرة األخــرة
أن حمــات كثــرة ترفــع شــعارات حقوقيــة أو اقتصاديــة
أو اجتامعيــة مل تكــن يف الواقــع ســوى محــاوالت لتعبئــة
الــرأي العــام حــول قضايــا عادلــة يف البدايــة ليتـ ّم بعــد
ذلــك توجيــه جمــوع النشــطاء واملتعاطفــن معهــا إىل
أجنــدات سياســية أو حزبيــة مع ّينــة ال تؤمــن أصــا مبــا
ُرفــع مــن شــعارات يف بدايــة الحملــة كــا يظــل خطــر
الشــعبويّة ِ
محدقــا بهــذه الحــركات التــي يعمــل عــدد
كبــر مــن األطـراف السياســية املتنافســة عىل االســتفادة
مــن خرباتهــا امليدانيــة ومقبوليتهــا االجتامعيــة عــر
تشــجيعها عــى تب ّنــي مطالــب وشــعارات اقتصاديــة
خاصــة غــر قابلــة للتحقيــق.
 7.3رضورة القطع مع خطاب االستعداء والكراهية
يتــأىت خطــاب الكراهيــة واالســتعداء غالبــا من الشــعور
بالضيــم والحيــف والتمييــز وتتع ّمــق هــذه املشــاعر يف
كثــر مــن األحيــان تحــت تأثــر الحشــود ( )foulesالتــي
تعطــي لألف ـراد فرصــا أكــر للشــعور بالقــوة الجامعيــة
وبالقــدرة عــى التحـ ّدي والتغيــر .ويف هــذا اإلطــار نجــد
أن بعــض الحــركات االجتامعيــة ينزلــق أحيانــا إىل نــوع

 8.3رضورة التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتامعي
كفضــاء للفعــل والتنظّم
حيــث يتبـ ّـن مــن خــال متابعتنــا للعديد مــن الحركات
االجتامعيــة أ ّن الــدور الــذي لعبتــه وســائل التواصــل
االجتامعــي يف التعبئــة الجامهرييــة وحشــد الــرأي العام
حــول مــا تطرحــه هــذه الحــركات مــن قضايا مهم جـ ّدا،
بــل إ ّن النجــاح يف بلــوغ العــدد األكــر مــن النشــطاء
االفرتاضيــن هــو أحــد الــروط األساســية لضــان قــدرة
أكــر عــى الفعــل يف امليــدان .ويف هــذا اإلطــار نــرى أ ّن
الفضــاء االفـرايض جدير باالســتثامر من طــرف الحركات
متامــا كــا هــو جديــر باملتابعــة والرصــد من قبــل داريس
الحــركات االجتامعيــة واملهت ّمــن بهــا بشــكل عــام.
هكــذا ينتهــي عملنــا إىل تأكيــد أه ّميــة الحــركات
االجتامعيــة باعتبارهــا مجــال فعــل فــردي وجامعــي
وآليــة مــن آل ّيــات التغيــر االجتامعــي والحضــاري التــي
ال تقـ ّـل أه ّميــة ،رغــم طابعهــا الالشــكيل وغري امل ُأمســس،
عــن التنظيــات السياســية واملؤسســات االجتامعيــة
التقليديــة .ولــن يُعــ ّد تواصــل الحــركات االجتامعيــة
اليــوم مــؤرشا عــى اســتمرار مظاهــر الحيــف والتمييــز
ض ـ ّد بعــض الفئــات أو الجهــات أو املجموعــات ،فــإ ّن
انفتــاح املفهــوم عــى مســتويات أخرى تتعلّــق مبختلف
أنــواع الديناميــات االجتامعيــة التــي ميكــن أن تــؤ ّدي إىل
فعــل جامعــي منظّــم بغــض النظــر عــن أفقــه وأهدافــه
التــي تضيــق وتتســع حســب الســياقات ،يتيــح لنــا
فرصــا أكــر لدراســة حــركات أوســع تتجــاوز مــا هــو آين
ومؤقــت ومبــارش وتلقــايئ مــن األفعــال الجامعيــة لتصل
إىل مــا يتعلّــق بالدفــاع عــن املبــادئ اإلنســانية الشــاملة
والقضايــا الحضاريــة العامــة.

101

خاتمة عامة وتوصيات

 4.3أهميــة العمــل عــى خلــق قيــادات نســوية يف
مجــال الدفــاع عــن حقــوق العامــات الفالحيــات
رغــم عدالــة قضيتهــ ّن واالنتهــاكات الكبــرة التــي
يتع ّرضــن لهــا فــإ ّن النســاء العامــات يف القطــاع الفالحي
مل يتمكّــ ّن بعــ ُد مــن فــرض وجودهــ ّن داخــل مجــال
الحــركات االجتامعيــة بــل تقتــر الحمــات املتعلّقــة
بهــ ّن عــى بعــض األنشــطة الجمعياتيــة أو بعــض
التظاه ـرات املناســباتية التــي مل تســتطع تغيــر الواقــع
وال طــرح بدائــل حقيقيــة ملعاناتهـ ّن .وتبعــا ملــا اتضح لنا
مــن خــال عملنــا امليــداين ومتابعتنــا ألنشــطته ّن خــال
األربــع ســنوات األخــرة فإنّنــا نؤكــد أن العائــق األكــر
أمــام هــذه الحركــة يكمــن أساســا يف غيــاب قيــادات
نســوية مــن بــن هــؤالء العامــات تكــون قــادرة عــى
حشــد النســاء ضحايــا االنتهــاكات وطــرح بدائل حقيقية
ومبــادرات فرديــة وجامعيــة يف الفضــاء العــام.

ومــا يقــف يف تعاطيــه مــع ذوي امليــول الجنــي غــر
النمطــي عنــد ح ـ ّد الوصــم االجتامعــي والقيمــي ،إنّ ــا
مــر ّده تنافــر هــذه املجموعــات وعــدم نجاحهــا يف
إرســاء رشاكات اس ـراتيجية قــادرة عــى إضفــاء املزيــد
مــن النجاعــة عــى تح ّركاتهــا .واعتبــارا لذلــك نــرى أ ّن
تشــبيك مختلــف املجموعــات الناشــطة يف نفــس املجال
ودمــج أنشــطتها مــع بعضهــا البعــض وتجميــع العــدد
األكــر منهــا داخــل حركــة واحــدة هــو الســبيل الوحيــد
لتقويتهــا وتعزيــز قدراتهــا يف الفعــل واملبــادرة.

مــن الخطابــات اإلقصائيــة أو االســتعدائية تجــاه اآلخــر،
فــردا كان أو مجموعــة أو منطقــة أو عرقــا أو فئــة أو
حزبــا ،...وهــو لألســف مــا تحــاول بعــض األطــراف
املعاديــة للحــركات االجتامعيــة اســتغالله لتشــويهها
متســك قيــادات
أو لتوظيفهــا أو لتجرميهــا ،وكلــا كان ّ
الحــركات االجتامعيــة مبقاربــة حقوق االنســان باعتبارها
مرجعيــة يف ســلوكها وتوجهاتها كانــت مخاطر التوظيف
واالســتعداء أقــل بكثــر.

إ ّن مــا تشــهده الســاحة العربيــة يف الفــرة األخــرة
بــن بوضــوح أن
مــن تحــ ّوالت سياســية كبــرة قــد ّ
مــا اســتطاعت بعــض الشــعوب تحقيقــه بواســطة
الحــركات االجتامعيــة الســلمية أهــم بكثــر مــن حيــث
القيمــة التغيرييــة وكذلــك مــن حيــث الكلفة السياســية
واالجتامعيــة مـ ّـا ميكــن أن تحقّقــه خيــارات أخــرى أكرث
عنفــا وأقــل انخراطــا يف ما ميكــن أن تشــهده املجتمعات
يف فـرات مع ّينــة مــن دينام ّيــات فعــل ومقاومــة .وبقدر
مــا تكــون إمكانيــات التغيــر واردة بواســطة الحــركات
االجتامعيــة بقــدر مــا تنحرص خيــارات العنــف وتتقهقر
ولعــل مــا تشــهده عديــد
ّ
فرضيــة التغيــر الفوقــي.
البلــدان العربيــة يف الفــرة األخــرة مــن حمــات شــعبية
متواصلــة ومــا مت ّيــزت بــه هــذه الحمــات مــن قــدرة
كبــرة عــى التطــ ّور والفعــل يف األحــداث يف الجزائــر
ولبنــان والعــراق بوجــه خــاص مــن شــأنه أن يرشّ ــح
الكفّــة لصالــح الحــركات االجتامعيــة عــى حســاب
األجنــدات القمعيــة والتســلّطية الضيقــة .وكلــا كان
انفتــاح هــذه الحــركات عــى املبــادئ اإلنســانية العامــة
كب ـرا كلــا تع ـ ّززت إمكانيــات نجاحهــا.

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس
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• اإلمــام جنــان (ملخــص الدراســة) ،الجمعيــات _http://www.adlitn.org/sites/default/files/2.
الناشــطة يف مجــال حقــوق مجتمــع امليم-عــنetude_les_meteques_de_la_republique_syn- ،
الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــةthese_etude_arabe.pdf ،
تونــس  ،2017الرابــط:
_ • http://www.adlitn.org/sites/default/files/2.الجــايص محمــد أمــن ،املحقــرون يف القانــون
التونــي ،الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات
etude_lgbtqi_resume_en_l._arabe.pdf
الفرديــة ،تونــس  ،2018الرابــط:
• املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية_.http://www.adlitn.org/sites/default/files/1 .
سوســيولوجيا الفعــل االجتامعــي يف تونــس منــذ version_arabe_web_0.pdf 14
جانفــي  2011الكــراس «عــدد  2جويليــة ،» 2019
• الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات،
عــدد الصفحــات  ،398الرابــط:
دراســة حــول ظــروف العمــل الفالحــي للنســاء يف
https://ftdes.net/rapports/cahier2.pdf
الوســط الريفــي .مرصــد أســاء فنــي لتكافــؤ الفــرص
• بــن جنــات زهــر ورابــح النابيل ،املشــاركة السياســية واملواطنــة للنســاء بتونــس .الجمعيــة التونســية
والســلوك االنتخــايب للمــرأة بجــال .جمعيــة صــوت للنســاء الدميقراطيــات .تونــس
املــرأة بج ّمـــال ومركــز املــرأة العربيــة للتدريــب
• الخويــي رامــي وليفني-ســبوند دانيــال ،الفصــل
والبحــوث – كوثــر -جويليــة  .2014الرابــط:
 230تاريــخ مــن تجريــم املثليــة الجنســية يف تونــس،
http://www.cawtarclearinghouse.org/
 Docpublicationcawtar/Political%20particiتونــس .2019pation%20and%20electoral%20behavior%20
 • of%20the%20beauty%20of%20women%20الرحيــي حســن ،املــاء والعدالــة االجتامعيــة
بالحــوض املنجمــي .فريديريــش إيــرت2018 .
in%20Jammel%202014.pdf

• شــقري حفيظــة ،حقــوق النســاء بــن الكونيــة _files/lhykl_lrsmy_lhqwq_lnsn_fy
والخصوصيــات الثقافيــة .دراســة الديــن وحقــوق _twns_rd_tqyymy_lm_bd_dstwr_2014
اإلنســان يف املرحلــة االنتقاليــة .املعهــد العــريب nwf mbr_2014_-_nwf mbr_2017.p df
لحقــوق اإلنســان .تونــس .2012
• مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان – تونــس،
• الفرشــييش وحيــد (مرشفــا) ،الجســد يف كل حرياتــه ،االنتقــال الدميقراطــي العســر ،تقديــم مســعود
الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة ،الرمضــاين ،تونــس2017 ،
تونــس  ،2016الرابــط:
• املعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان .األولويــات
http://www.adlitn.org/sites/default/files/
املطروحــة يف تونــس يف مرحلــة مابعــد الثــورة .أوراق
_le_corps_dans_toutes_ses_libertess
سياســات .تونــس2013.
adli_2017_0.pdf
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• الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة،
وضــع الحريــات الفرديــة يف تونــس  ،2013تونــس
 ،2018الرابــطhttp://www.adlitn.org/sites/ :
default/files/rapport_etat_des_libertes_individuelles_en_tunisie_janvier-juillet_2013_0.
pdf
• الفرشــييش وحيــد ،دعــم حقــوق األشــخاص
املتعايشــن مــع فــروس العــوز املناعــي املكتســب’
تونــس’ الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات
الفرديــة ’2017 ,الرابــط:
_http://www.adlitn.org/sites/default/files/2.
etude_les_droits_humains_des_pvvih_integrale_dec_2017_0.pdf

 .2باللغتني الفرنسية واإلنجليزية
• Bajoit Guy: Socioanalyse des raisons d'agir.
Etudes sur la liberté du sujet et de l'acteur.

The bass handbook of leadership: theory,

research and managerial applications. Free
Press. 4th edition. New york. 2008

• Caillet Alain (S/D), La quête de reconnaissance, nouveau phénomène social total. La
Découverte. Paris. 2007

• De Benoist Alain, Au-delà des droits de

l’homme. Pour défendre les libertés, Montréal. Editions Pierre Guillaume de Roux,
2004, réed. augmentée 2016

• Ferchichi Wahid et Chekir Hafidha, (sous.

Dir), Les droits sexuels droits humains à part
entière, Tunis, ADLI, 2017, lien :
http://www.adlitn.org/sites/default/files/
etude_droits_sexuels_2017_web.pdf

• Ferchichi Wahid, Le corps dans toutes ses

libertés (sous dir.), Tunis, ADLI, 2017, lien :
http://www.adlitn.org/sites/default/files/

le_corps_dans_toutes_ses_libertess_adli_2017.

Québec. PUL. 2010

pdf

• Ben Achour Souhayma, Les libertés indivi-

• Ferchichi Wahid, Les circulaires liberti-

duelles des étranger.e.s en Tunisie, Les mé-

cides, Un droit souterrain dans un Etat de

tèques de la République, Tunis, ADLI, 2019.

droit, (sous dir.), Tunis, ADLI, 2018, Lien :
http://www.adlitn.org/sites/default/files/cir-

• Ben Jannet Zouheir : «Jeunes, Etat et dyna-

dulaires_fr_eng_ar_lr_19_12.pdf

mique de la révolution en Tunisie. Enquête

dans le Bassin-Minier de Gafsa», in, Christiana Constantopoulou (S/D): «Récits de la crise

• Fraser Nancy, Qu'est-ce que la justice

sociale ? Reconnaissance et redistribution,

: mythes et réalités de la société contempo-

La Découverte, séries : « La Découverte/

raine », collection logiques sociales, L’Har-

Poche », 2011

mattan. Paris. 2017
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• بــن جنــات زهــر ،مــن سوســيولوجيا الفعــل إىل • الفرشييش وحيد ،تقرير اللجنة التونسية
براديقــم الفاعــل االجتامعــي .مجلــة عــامل الفكــر .للحريــات الفرديــة واملســاواة :أو عندمــا يصبــح
للمفاهيــم معنــى املفكــرة القانونيــة 2018 /18/09
الغــدد  .3املجلــد  .41ينايــر – مــارس 2013
الرابــط:
• الغــريب إقبــال ،رمضــان وحريــة الضمــر يف تونــس http://legal-agenda.com/article.php?id=4831
الثــورة .الحــوار املتمــدن العــدد6 / 2017 - 5547 :
• الفرشــييش وحيــد ،يف عــدم مطابقــة الفصــل 230
• الفرشــييش وحيــد «اســتئناف تونــس تؤكــد قانونيــة مــن املجلــة الجزائيــة التونســية ألحــكام دســتور
جمعيــة تطالــب بإلغــاء الفصــل  :230تجريــم املثليــة  2014واالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا ،املفكــرة
يحــ ّط مــن الكرامــة اإلنســانية» ،املفكــرة القانونيــة القانونيــة  ،30/09/2015الرابــط
 03/07/2019الرابــطhttp://legal-agenda.com/article.php?id=1234 http://legal-agenda.com/ :
article.php?id=5710
• الفرشــييش وحيــد ،ملــاذا نغفــل مــا يجمعنــا يف
• الفرشــييش وحيــد» ،تونــس» وضعــت تقريـرا مميـزا تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة واملســاواة؟ املفكــرة
حــول الحريــات الفرديــة واملســاواة :أي حريّــات القانونيــة 20/07/2018الرابــط:
للجمهوريــة الثانيــة يف ظــل «التو ّجهــات املعــارصة http://legal-agenda.com/article.php?id=4664
لحقــوق اإلنســان؟» املفكــرة القانونيــة 12/06/2018
الرابــط:
تقارير
http://legal-agenda.com/article.php?id=4564
• االئتــاف املــدين مــن أجــل الحريــات الفرديــة،
• الفرشــييش وحيــد ،اســتئناف تونــس تؤكــد قانونيــة وضــع الحريــات الفرديــة يف تونــس  ،2017تونــس
جمعيــة تطالــب بإلغــاء الفصــل  230مــن املجلــة  ،2018الرابــط:
الجزائيــة :تجريــم املثليــة يحــ ّط مــن الكرامــة _http://www.adlitn.org/sites/default/files/ar
اإلنســانية املفكــرة القانونيــة  2019 /03/07الرابــطredui1.pdf :
http://legal-agenda.com/article.php?id=5710
• االئتــاف املــدين مــن أجــل الحريــات الفرديــة،
• الفرشــييش وحيــد ،الحريــات الفرديــة يف ســنة وضــع الحريــات الفرديــة يف تونــس  ،2018تونــس
 2018هــل بــدأ الحــوار الجـ ّدي حــول حقــوق الفــرد  ،2019الرابــط:
وحرياتــه؟ املفكــرة القانونيــة  22/04/2019الرابــطhttp://www.adlitn.org/sites/default/files/2._ :
rapport_libertes_individuelles_2018_ver- http://legal-agenda.com/article.php?id=5499
الفرشــييش وحيــد ،السياســة ،املثليــة وفحــوص العــار sion_ar.pdf
يف تونــس ،املفكــرة القانونيــة 03/06/2013
• االئتــاف املــدين مــن أجــل الحريــات الفرديــة
• الفرشــييش وحيــد ،انتصــار ملدنيــة الدولــة يف تونــس :ومرصــد الدفــاع عــن الحــق يف االختــاف ،تقريــر حول
حكــم قضــايئ بــرد دعــوى نقابــة األمئــة ضــد جمعيــة الحريــات الفرديــة يف برامــج االنتخابــات الراســية
شــمس املفكــرة القانونيــة  19/02/2018الرابــط:
والترشيعيــة لســنة ،2019تونــس  ،2019الرابــط:
http://legal-agenda.com/article.php?id=4240

_http://www.adlitn.org/sites/default/files/1.
_rapport_lib_indiv_dans_les_campagnes
electorales_de_2019_version_integrale.pdf
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امللحق عدد
قيادات واعدة يف مجال
الحركات االجتامعية
1

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

لقــد راكمــت مختلــف هــذه القيــادات تجــارب ميدانية
كثــرة خــال الســنوات الفارطــة بحكــم انخراطهــا يف
مبــادرات جامعيــة عديــدة تهــدف إىل وصــول ذوي
اإلعاقــة إىل األماكــن العامــة أو إىل الحــق يف املــاء أو إىل
مقاومــة الوصــم االجتامعــي للجنســانية غــر النمطيــة
أو إىل الوصــول إىل الحقــوق الجنســية أو إىل الدفــاع
عــن حقــوق النســاء العامــات يف القطــاع الفالحــي.
ومــع أهميــة تجاربهــا امليدانيــة بقيــت هــذه القيــادات
محــدودة مــن حيــث النجاعــة والقــدرة عــى التغيــر.
وهــو مــا شـكّل يف نظرنــا أحــد العوامــل األساســية التــي
وجــب العمــل عليهــا لدعــم الحــركات االجتامعيــة
عمومــا وخصوصــا يف مــا يتعلــق مبقاربة حقوق اإلنســان
واملنــارصة والتواصــل والتخطيــط االســراتيجي وهــي
املجــاالت التــي عمــل عليهــا فريــق الخـراء عــى مــدى
فــرة إنجــاز املــروع.
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• الســيايس :غــر مــريض عمومــا نظــرا لعــدم احــرام
السياســيني لوعودهــم االنتخابيــة وخاصــة يف مــا يتعلــق
بحقــوق االنســان والحريــات الفرديــة والعامــة.
• االقتصــادي :ارتفــاع األســعار وتراجــع الدينــار وفشــل
السياســات االقتصاديــة املعتمــدة منــذ االســتقالل.
أهدافها املستقبلية
رئيســة جمعيــة ألــواين للتنميــة وحقــوق اإلنســان • ،حاميــة األطفــال ذوي امليــول الجنــي املختلــف مــن
مدافعــة عــن حقــوق اإلنســان عمومــا وناشــطة ضمــن املضايقــات والحــرص عــى تكوينهــم يف مجــال حقــوق
مجموعــة «منبــوذات» املدافعــة عــن حقــوق العابريــن االنســان.
والعاب ـرات جنســيا
• اإللغــاء التــام للفصــل  230مــن املجلــة الجزائيــة مــع
الرفــض التــام ألي إجــراء مــن شــأنه تجريــم امليــول
نبذة عن أنشطتها خالل السنوات األخرية
بــدأت نشــاطي يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق ذوي الجنــي أيّــا كان نوعــه.
الجنســانية غــر النمطيــة باملواظبــة عــى التكويــن يف
مجــال حقــوق اإلنســان كمرحلــة أوىل ثــم يف مجــال • إدمــاج ثقافــة حقــوق اإلنســان يف الربامــج الرتبويــة
الحقــوق الجنســية والهويــات الجندريــة يف مرحلــة ثانية .باعتبارهــا مــادة أساســية.
بعــد تشــبعي مببــادئ حقــوق اإلنســان مبســألة الحريــات
املشــاركة يف عــدة تحــركات مدافعــة عن الحريــة والعدالة • تكويــن شــبكة مــن الجمعيــات عــى مســتوى وطنــي
تدافــع عــن حقــوق ذوي الجنســانية غــر النمطيــة.
والكرامة اإلنســانية يف أبعادها اإلنســانية الواســعة.
تقييمها للفرص املتاحة مستقبال
ظــروف انخراطهــا يف الحركــة االجتامعيــة (حســب مجــال
• اســتغالل االنتخابــات للضغــط عــى السياســيني
النشــاط)
بــدأت أنشــطتي أ ّول األمــر باملواظبــة عــى حضــور لتبـ ّـن مواقفهــم مــن قضيــة الحريــات عمومــا والحريــة
عــدة تكوينــات وفرتهــا جمعيــات ناشــطة يف مجــال الجنســية تحديــدا والتعريــف بهــا.
حقــوق اإلنســان والحقــوق الجنســية والصحــة اإلنجابية
...إلــخ ثــم بعــد اميــاين بقضيــة الجنســانية غــر النمطيــة • تفاعــل القضــاة مــع بعض القضايــا وتعاونهم يُشــكالن
انضممــت إىل عــدة جمعيــات وشــاركت يف عديــد فرصــة حقيقيــة ملزيــد الضغــط نحــو إلغــاء الفصــل 230
التظاه ـرات والحمــات املناهضــة لتجريــم الجنســانية املناهــض ملبــادىء حقوق اإلنســان.
غــر النمطيــة.
تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
تنامــي املواقــف املعاديــة للحريــات والتي تعتمــد أحيانا
تقييمها للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :بعــض التقــدم بفضل متســك بعــض القضاة عــى الديــن لتجريــم الجنســانية غــر النمطيــة ولتربيــر
باســتقالليتهم واميانهــم مببــادىء حقــوق االنســان يف رهــاب املثلية الجنســية.
كونيتها وشــموليتها.
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انســجاما مــع األهــداف العامــة ملــروع «تحــوالت
القيــادات الجديــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان» الــذي
أنجــزت يف إطــاره هــذه الدراســة مبختلــف مكوناتهــا
التكوينيــة والبحثيــة وامليدانيــة ،نخصــص هــذا امللحــق
لتقديــم بعــض القيــادات الناشــئة يف مجــال الحــركات
االجتامعيــة ممــن واكبــوا املــروع يف مختلــف مراحلــه
ومتكنــوا مــن خاللــه مــن اكتســاب مــا نـراه أساســيا مــن
معــارف وقدرات لتحســن مبادراتهــم الفردية والجامعية
ومبــا يضفــي عــى مجمــوع الحــركات املنخرطــن فيهــا
مزيــدا مــن النجاعــة والقــدرة عــى التغيــر.

إ ّن مــا مي ّيــز القيــادات التــي نوردهــا يف هــذا امللحــق،
باإلضافــة إىل تجاربهــا امليدانيــة وانخراطهــا الكامــل
يف الحــركات االجتامعيــة التــي تدافــع عــن قضاياهــا
املبــارشة ســواء تعلــق األمر بــذوي اإلعاقة أو بالجنســانية
غــر النمطيــة أو باملــاء أو باملــرأة العاملــة يف القطــاع
الفالحــي ،هــو متكّنهــا إىل حـ ّد هــام مــن مقاربــة حقوق
االنســان واتســاع أفــق انخراطهــا النضــايل تبعــا لذلــك
ليشــمل قضايــا حقوق االنســان عامــة وجميــع الحركات
االجتامعيــة ســابقة الذكــر خاصــة .وإنّنــا إذ نعـ ّول عــى
هــذه القيــادات إلضفــاء املزيــد مــن النجاعــة عــى
الحــركات االجتامعيــة التــي ســتنخرط فيهــا مســتقبال،
أيّــا كانــت أهدافهــا ومجاالتهــا وســياقاتها التاريخيــة
والسياســية ،فــإ ّن قدرتهــا كبــرة عــى نرش ثقافــة حقوق
اإلنســان يف أوســاطها االجتامعيــة املبــارشة ويف الفئــات
االجتامعيــة التــي قــد تكــون عرضــة لإلقصــاء أو للتمييــز
أو للوصــم أو للحيــف.

تقديم القائدة
سمر ُ /دريْد

• االجتامعــي :ارتفــاع أعــداد املهمشــن وتزايــد نســب
البطالــة واالنقطــاع املبكــر عــن الدراســة.

بحكــم اختصــايص الــدرايس يف إدارة املــوارد الطبيعيــة
واطالعــي الكبــر عــى أهــم مؤرشاتها انخرطــت بطريقة
تلقائيــة يف مجــال الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن
الحــق يف املــاء.

تقديم القائد
يارس سويلمي

زادين االحتــكاك بعديــد املناضلــن يف مجــال الدفــاع عــن
الحــق يف املــاء وعيا بهذه القضيــة وإرصارا عــى املواصلة
وخاصــة بعــد انضاممــي لفريــق املرصــد التونــي للمياه
بجمعية نومــاد .08
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تقييمه للفرص املتاحة مستقبال
أعتـ ّز بعالقــات الصداقة التــي تجمعني بعديد النشــطاء
واملناضلــن والخــراء والجامعيــن وأعتربهــم فرصــة
حقيقيــة لتدعيــم قــدرايت والكتســاب مزيد مــن املعارف
والخـرات يف مجــال الفعــل الجامعــي عمومــا.
الوضــع العــام يف البــاد يشــجع عــى بــروز قــادة جدد يف
كل املجــاالت بعــد أن أصبحت عديد املؤرشات تشــر إىل
الحاجــة إىل تجديــد النخب السياســية واملدنيــة يف أقرب
اآلجال
.
تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
التطبيــع مــع العطــش :اعتبــار حــاالت االنقطــاع وعــدم
توفــر املــاء حالــة عاديــة بعــد تواترهــا ع ـ ّدة م ـرات يف
نفــس املناطــق.
تواصــل سياســة تجريــم الحـراك االجتامعــي عمومــا وما
يتعلــق منــه باملــاء عــى وجــه الخصــوص وهــو خيــار
اتخذتــه الحكومــة إلســكات األصــوات املناديــة بالحقوق
والرافضــة لفشــل الخيــارات املعتمــدة يف مجــال حوكمة
امليــاه.
تواصــل الخيــارات االقتصاديــة والفالحيــة ومزيــد
اســتنزاف الــروات املائيــة ولنــا يف «اتفاقيــة األليــكا»
أفضــل دليــل عــى ذلــك.

117

امللحق عدد  :1قيادات واعدة يف مجال الحركات االجتماعية

تقييمه للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :متكّنــا مــن تحقيــق عـ ّدة مكاســب وخاصة
مهنــدس يف التــرف يف املــوارد الطبيعيــة ،أصيــل فريانة منهــا حــق التعبــر ولكــن األمــر ال يــزال يتطلــب
ومقيــم بتونــس .أعمــل حاليــا بجمعيــة نومــاد 08ضمن مجهــودات كبــرة يف مجــال الح ّريــات العامــة والفرديــة.
مــروع املرصــد التونــي للمياه.
• االجتامعــي :باإلضافــة إىل صعوبــة األوضــاع االجتامعية
يف مختلــف أنحــاء البــاد ،أعتــر أ ّن الوضــع االجتامعــي
نبذة عن أنشطته خالل السنوات األخرية
ـاركت يف مختلف الحمالت الشــبابية بعد ســنة  2014يتميّــز حاليّــا بتع ّمــق الفــوارق الطبقيــة والجهويــة وهو
شـ ُ
يفــر تزايــد وتــرة االحتجاجــات االجتامعيــة يف
وخصوصــا حملة «مانيش مســامح».
مــا ّ
قمــت مبســاندة عـ ّدة تحــركات شــعبية مطالبــة بالحــق الســنوات األخــرة.
يف املــاء وحاولــت مســاعدة بعــض املجموعــات الريفيــة
عــى حـ ّـل بعــض اإلشــكاليات التقنيــة واإلدارية لتمكينها • االســيايس :الوضــع الســيايس أعتــره ســيئا بحكــم
تنامــي الرصاعــات الداخليــة بــن املجموعــات املشــكلة
مــن التــز ّود باملــاء الصالــح للـراب.
للطيــف الســيايس عمومــا ســواء بــن األحـزاب أو داخــل
ـت ضمــن املرصــد التونــي للميــاه رفقــة مجموعة نفــس الحــزب.
نظّمـ ُ
مــن النشــطاء يف مجــال الدفــاع عــن الحــق يف املــاء
مــروع «التقييــم املواطني للــاء وإطــاره الترشيعي يف • ااالقتصــادي :كل املــؤرشات االقتصاديــة ســلبية وتـ ّ
ـدل
تونــس» وقمنــا يف إطــاره بع ّدة زيــارات ميدانيــة ملناطق عــى وجــود مشــكل عميــق يتعلّــق بالخيــارات العامــة
التــي ميكــن أن تزيــد مــن األزمــة .ولنــا يف مــروع اتفاق
تعــاين مــن العطــش أو مــن تكــرر انقطــاع املــاء.
التبــادل الحر الشــامل واملعمــق ( )ALECAمــع االتحاد
ظــروف انخراطــه يف الحركــة االجتامعيــة (حســب مجال األورويب أكــر مثــال.
النشاط)
كان انخراطــي يف البدايــة تلقائيــا حيــث شــاركت يف أهدافهاملستقبلية
عديــد التظاهـرات امليدانيــة منــذ ســنة  2011إىل حــن عــى األمــد القريــب :إعــداد مجلــة ميــاه مواطنيــة قامئة
انضاممــي لحركــة «مانيــش مســامح» حيــث كان يل عــى تشــاركية حقيقيــة مقابــل مــروع املجلــة التــي
احتــكاك بقيــادات ميدانيــة عديــدة واســتفدت مــن طرحتهــا الــوزارة.
تجربــة رائــدة يف النضــال امليــداين واالنتصــار للقضايــا
عــى األمــد املتوســط :الضغط واملنــارصة لتفعيــل أحكام
العادلــة والتصــ ّدي ملنظومــة الفســاد.
املجلــة وإعطــاء كل إنســان حقــه يف املاء.

عــى األمــد البعيــد :متكــن كل املواطنــن مــن كافــة
حقوقهــم وفــق مقاربــة تقــوم عــى حقــوق اإلنســان يف
شموليتها ووحدتها وعدم قابليتها للتجزئة.

عــى وســائل التواصــل االجتامعــي أو عــر التحــركات
امليدانيــة يف مختلــف الجهــات واملناطــق.

تقديم القائد
عبد الحليم حمدي

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس

• الســيايس :منــاخ ســيايس غامــض وفاعلــون سياســيون
مرتبكــون يف التعامــل مــع الحقــوق رغــم دســرتها .أ ّمــا
الدولــة فهــي ال تعطــي أهميــة لحقــوق املواطنــن وال
تحــرم تع ّهداتهــا تجــاه شــعبها.

يف مجــال الدفــاع عــن الحــق يف املــاء ،أشــارك منــذ
ســنوات يف كل التظاهـرات امليدانيــة املطالبــة بالحــق يف
املــاء كــا أشــارك يف تنظيــم واســناد االحتجاجــات التــي
تقــوم كــر ّد فعــل عــى غيــاب املــاء أو تكــرر انقطاعــه.
أســاهم منــذ فــرة يف رصــد املشــاكل املرتبطــة بالحــق
يف املــاء وإســناد املبــادرات الفرديــة والجامعيــة التــي • االقتصــادي :مقابــل تب ّنــي الدولــة لخيــارات اقتصاديــة
تســتهدف الوصــول إىل هــذا الحــق ســواء عــر الحمالت ليبرياليــة يتواصــل تنصلهــا مــن واجباتهــا عــى حســاب
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• تدعيــم الــدور الرقــايب املواطنــي يف عالقــة باملــاء • متريــر الحكومــة ملــروع مجلــة امليــاه يف صيغتــه
وتحديــدا يف مســتوى ســوء التــرف يف املــوارد مــن قبل الحاليــة ســينعكس ســلبا عــى الــروة املائيــة وطــرق
الرشكــة التونســية الســتغالل وتوزيــع امليــاه والعديد من التــرف فيهــا وعــى قــدرة األجيــال القادمــة عــى بلوغ
الجمعيــات املائيــة.
حقهــم يف املــاء.
• تحقيــق العدالــة يف توزيــع املــاء بــن كل التونســيني
والتونســيات.

امللحق عدد  :1قيادات واعدة يف مجال الحركات االجتماعية

ظــروف انخراطــه يف الحركــة االجتامعيــة (حســب مجال
النشاط)
بحكــم انخراطــي يف حركــة الدفــاع عــن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة وبعــد أن تنامى وعيــي بوحدة
الحقــوق عمومــا وشــموليتها وعــدم قابليتهــا للتجزئــة،
مل يكــن بوســعي أن أكتفــي بالفرجــة وقـ ّررت االنخـراط
فعليــا يف الحركــة االجتامعيــة املدافعة عن الحــق يف املاء
رف الرشــيد يف املــوارد املائيــة مبــا يكفل
واملطالبــة بالتـ ّ
حقــوق التونســيني جميعــا ومبا يراعــي مصلحــة األجيال
العمــر  45ســنة ،أصيــل قريــة النــر مبنــزل بوزيــان القادمــة.
بســيدي بوزيــد ،وحاصــل عــى األســتاذية يف التاريــخ
منــذ ســنة  ،2000معطّــل عــن العمــل وناشــط ســابق وأمــام تفاقــم أزمــة العطش يف عديــد املناطــق والجهات
يف عديــد الحمــات الوطنيــة املطالبــة بالتشــغيل وبشــكل خــاص يف قريتــي ومحيطــي املبــارش ،وجدتُنــي
والتنميــة والعدالــة االجتامعيــة وهــو عضــو اتحــاد منخرطــا يف مختلــف املبــادرات الجامعيــة التــي تتعلــق
أصحــاب الشــهادات املعطلــن عــن العمــل وعضــو باملــاء بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،مح ّرضــا عــى
كذلــك بالتنســيقية الوطنيــة للحــركات االجتامعيــة التي االحتجــاج ،مؤطـرا للتظاهـرات ومدافعــا عــن النشــطاء.
تعنــى بالتنســيق بــن الحــركات املدافعــة عــن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة مبــا يف ذلــك الحــق يف املــاء .تقييمه للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :بعــد أن متّــت دســرة عديــد الحقــوق
بقيــت اآلن معضلــة أكــر أال وهــي تفعيل تلــك الحقوق
نبذة عن أنشطته خالل السنوات األخرية
شــاركت يف حملــة «مانيــش مســامح» ســنة  2015وتطبيــق بنــود الدســتور .وهــو مــا يســتوجب جهــودا
املناهضــة ملا سـ ّمي آنــذاك بقانون املصالحــة االقتصادية كبــرة جــدا مــن أجــل اســتصدار مــا يتوجــب اســتصداره
والحــال أنّــه قانــون مصالحــة مــع الفســاد والفاســدين .مــن قوانــن واتخــاذ مــا يجــب اتخــاذه مــن إج ـراءات
شــاركت يف حملــة «فــاش تســتناو» لســنة  2017التــي
قامــت إثــر اإلعــان عــن قانــون للامليــة لســنة  • 2018االجتامعــي :الوضــع االجتامعــي أصبح أكــر ديناميكية
تحســن درجــة الوعــي بالحقــوق والتشــبث بهــا
يقــوم عــى التقشّ ــف ويعلــن تواصــل انســحاب الدولــة بحكــم ّ
مــن مســؤولياتها االجتامعيــة يف التشــغيل والتنميــة .مــن خــال الحــركات االجتامعيــة.

الفئــات االجتامعيــة الهشــة والجهــات املحرومــة ويــزداد • تواصــل سياســة تجريــم الحــركات املطالبــة باملــاء مــن
الفســاد اســترشاء.
شــأنه أن يزيدهــا عنفــا ويحولهــا إىل حــركات رفض عامة
ومتصادمــة مــع أجهــزة الدولة.
أهدافهاملستقبلية
• التشــبيك مــع مختلــف الحــركات االجتامعيــة املدافعة • إمضــاء «اتفاقيــة األليــكا» ســيكون لــه انعــكاس ســلبي
عــن الحــق يف املــاء جهويــا ووطنيــا ودوليــا كذلك.
كبــر عــى حــق التونســيني يف املــاء.

تقييمه للفرص املتاحة مستقبال
وجــود منظــات وطنيــة تحظــى مبصداقيــة كبــرة
واحـرام مــن قبــل التونســيني ومنخرطــة يف الدفــاع عــن
حقــوق الفئــات الواســعة مــن املفقريــن وامله ّمشــن
واملعطّلــن عــى غـرار االتحــاد العــام التونــي للشــغل
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان
وغريهــا يعتــر فرصــة حقيقيــة ميكــن اســتثامرها
للتغيــر مســتقبال.
بعــد أن تعـ ّددت املشــاكل وازداد خصوصــا وضــع التزود
باملــاء الصالــح للـراب ســو ًءا مبختلــف مناطــق البــاد،
التحســن يف مســتوى الوعــي مبشــكل
نالحــظ بعــض ّ
املــاء يف تونــس وبأهميــة الضغــط عــى الدولــة لتحمــل
مســؤولياتها وإيجــاد الحلــول مبــا يضمــن حــق كل
التونســيني يف املــاء متامــا كــا ينــص عــى ذلك الدســتور.
تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
• تواصــل سياســة االنغــاق وعــدم اعــراف الدولــة
بوجــود املشــكل مــن شــأنه أن يدميــه ويزيــده تعقيــدا.
• نــزوع بعــض الحــركات للعنــف مــن شــأنه أن يعـ ّرض
الكثــر مــن النشــطاء للتتبــع القضــايئ ويعطــي صــورة
ســيئة عــى تحركاتهــم املرشوعــة.
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تقييمها للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :يف نظــري ،هنــاك بعــض املكاســب التــي
تحققــت يف هــذا املســتوى بعــد ســنة  2014ولكــن
املســار الحقوقــي العــام اليـزال يف حاجــة إىل الكثــر مــن
النضــاالت يف ســبيل إرســاء منظومــة قانونيــة قامئــة عــى
مقاربــة حقــوق اإلنســان يف شــموليتها ووحدتهــا وعــدم
قابليتهــا للتجزئة.

تقديم القائدة
ابتسام الوساليت

الحركات االجتماعية الجد يدة وتحوالت القيادات يف مجال حقوق اإلنسان يف تونس
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تقييمها للفرص املتاحة مستقبال
يف النظــام الســيايس الدميقراطــي ،متثــل املناســبات
االنتخابيــة فرصــا حقيقيــة إللــزام السياســيني بوعــود
أو مبواقــف ميكــن محاســبتهم عــى أساســها بعــد
االنتخابــات .ولذلــك أعتــر أ ّن حــثّ األحـزاب واالئتالفات
السياســية واملســتقلّني السياســيني عــى إدراج قضايــا
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن الربامــج االنتخابيــة هــي
فرصــة للتعريــف بهــذه القضايــا.
نظــرا للــدور الكبــر الــذي يلعبــه اإلعــام يف توجيــه
الــرأي العــام نحــو مواضيــع دون أخــرى ،أرى أن تكثيــف
الحضــور اإلعالمــي لبعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الناجحــن يف مجاالتهــم بإمكانــه أن يغــر الصــورة
النمطيــة لهــذه الفئــة االجتامعيــة التــي تعــاين مــن
التهميــش والتجاهــل الرســمي والشــعبي بحكــم تواصل
ســيطرة األفــكار النمطيــة واألحــكام املســبقة.

امللحق عدد  :1قيادات واعدة يف مجال الحركات االجتماعية

• االجتامعــي :تــزداد األمــور االجتامعيــة ســو ًءا أل ّن
السياســات االقتصاديــة املعتمــدة منــذ ســنوات مل تـراع
املســائل االجتامعيــة ولذلك ارتفعت نســبة البطالــة وزاد
الفقــر واحت ـ ّدت مظاهــر التفــاوت وانتــرت ظاهــرة
أســتاذة جامعيــة وكاتبــة يف مجــال األدب والثقافــة االنتحــار والهجــرة غــر النظاميــة ....إلــخ.
وناشــطة يف املجتمــع املــدين يف مجال الدفــاع عن حقوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة باعتبارهــا جــز ًءا ال يتج ـ ّزأ مــن • الســيايس :متـ ّر تونــس مبرحلــة انتقاليــة تشــهد الكثــر
منظومــة حقــوق اإلنســان التــي ترمــي إىل ضــان كرامة مــن التجاذبــات والرصاعــات بــن مختلــف مكونــات
املشــهد الســيايس .ويبقــى العنف الســيايس الــذي وصل
اإلنســان وحريتــه.
حـ ّد االغتيــال أكــر خطــر يتهـ ّدد االنتقــال الدميقراطــي
يف تونــس.
نبذة عن أنشطتها خالل السنوات األخرية
أقــوم بصفــة متواصلــة بعـ ّدة أنشــطة صلــب الجمعيــة
التونســية ملــرىض العضــات وجمعيــة عميقــي اإلعاقــة • االقتصــادي :شــهدت تونس منــذ  2014وضعا اقتصاديا
بالبيــت وجمعيــة إبصــار ،كــا أشــارك بصفــة مسرتســلة صعبــا يف ظــل تراكــم الديــون وتراجــع قيمــة الدينــار
يف مختلــف التظاهــرات التــي تهــدف إىل التعريــف وتدهــور املقــدرة الرشائيــة للمواطــن .وهــي نتيجــة
بقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة وضــان حقوقهــم .لتواصــل سياســات اقتصاديــة تعتمــد عــى التدايــن.
أشــارك باســتمرار يف األيــام الدراســية وحلقــات الحــوار
أهدافهااملستقبلية
التــي تناقــش ملفــات وقضايــا تهــم األشــخاص ذوي
ســأكون ســعيدة لــو متكنــت عــن طريــق األنشــطة التي
اإلعاقة مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
أنظمهــا أو أشــارك فيهــا بشــكل أو بآخــر مــن:
• إذكاء الوعــي املجتمعــي بحقــوق األشــخاص ذوي
ظروف انخراطها يف الحركة االجتامعية
بــدأ انخراطــي يف الحركــة االجتامعيــة املدافعــة عــن اإلعاقــة مبــا يف ذلــك حــق النفــاذ مبــا يضمــن لهــم
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة منــذ ســنة  2000تاريــخ العيــش يف اســتقاللية واملشــاركة بشــكل كامــل يف جميع
التحاقــي بالجمعيــة التونســية ملرىض العضــات وتكثف مجــاالت الحيــاة.
نشــاطي بشــكل كبــر بعــد ســنة  2011بعــد أن صــارت
إمكانيــة التغيــر أكرب وارتفع ســقف الطموحــات وزادت • تيســر حــق نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل األماكــن
األحــام بوطــن يتســاوى فيــه الجميــع وتتحقــق فيــه العامــة واملؤسســات الخدميــة الصحيــة واإلداريــة
الكرامــة للتونســيات والتونســيني جميعــا باعتبارهــم والثقافيــة والسياســية املختلفــة ووســائل النقــل
واملعلومــات ...إلــخ.
مواطنــن.

• إطــاق مبــادرة «ابتســامتي» املتعلقــة بحــق نفــاذ
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل الفضــاءات الثقافيــة.

تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
ش ـكّل تن ّكــر الســلطة السياســية لوعودهــا بخصــوص
تفعيــل القوانــن املتعلقــة بحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة رضبــة أوىل ض ّدهــم .ولذلــك ال بــ ّد مــن
االســتعداد ج ّيــدا للتحــ ّرك الجامعــي إلجبــار الدولــة
ومؤسســاتها عــى تطبيــق القانــون وااليفــاء بالتزاماتهــا
تجــاه مواطنيهــا مــن ذوي اإلعاقــة.
اســتغالل ملــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة لخدمــة مصالح
سياســية مرتبطــة باالســتحقاقات االنتخابيــة التــي
ستشــهد تونــس قريبــا هــو الخطــر الثــاين الــذي يجــب
ألّ نقــع فيــه لتحقيــق أهدافنــا والحفــاظ عــى وحدتنــا
بغــض النظــر عــن انتامءاتنــا الحزبيــة والسياســية
وااليديولوجيــة.
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متحصــل عــى اإلجــازة يف الهندســة املاليــة واالقتصادية.
ـدي إعاقــة ســمعية خفيفــة
ناشــط يف املجتمــع املــدين .لـ ّ
وأعتــر نفــي مــن املدافعــن عــن حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة.

تقييمه للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :هنــاك تحقيــق لبعــض املكاســب عــر
بعــض القوانــن التــي متّــت املصادقــة عليهــا فيــا يخص
األشــخاص ذوي اإلعاقــة (قانــون  2%خاصــة) إلّ أنــه
مــازال هنــاك عـ ّدة نقائــص وخاصــة يف مجــال النفــاذ إىل
املؤسســات والتمتــع بالحقــوق .وعندمــا ال تتــم مراعــاة
ذوي اإلعاقــة يف مجــال التصويــت مثــا أو يف مجــال
املــرح والســينام فذلــك دليــل عــى غيــاب الدميقراطية
والتمييز ض ّد فئة من املواطنني مهام كان عددهم.

نبذة عن أنشطته خالل السنوات األخرية
ـاركت وتطوعــت يف عــدة جمعيــات للص ـ ّم ،وكانــت
شـ ُ
يل عــ ّدة أنشــطة يف عــدة جمعيــات مثــل الحمــات
التحسيســية التــي تهــدف إىل التعريــف بحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكذلــك باالنتهــاكات التــي
• االجتامعــي :عجــزت الحكومــات املتعاقبــة عــن إيجاد
يتعرضــون لهــا.
حلــول جذريــة للمشــاكل التــي يعــاين منهــا التونيس من
وواكبــت أيضــا عديــد التدريبــات لغايــة تدعيــم كفــاءيت بطالــة وفقــر وعنــف باإلضافــة إىل املشــاكل يف قطاعــي
ومنهــا خاصــة مــا نُظّــم يف إطــار مــروع قامــوس الرتبيــة والثقافة.
املصطلحــات االنتخابيــة بلغــة اإلشــارة التــي تنفــذه
• الســيايس :أعتــر أن ســيطرة الســيايس عــى مختلــف
مؤسســة  IFESللنظــم االنتخابيــة.
مجــاالت الحيــاة األخــرى هــي الســبب الرئيــي الــذي
أوصلنــا إىل هــذا الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي
ظروف انخراطه يف الحركة االجتامعية
ـت يف الحركــة االجتامعية املدافعة عن األشــخاص الصعــب باإلضافــة إىل صعوبــة النظام الســيايس وضعف
انخرطـ ُ
ذوي اإلعاقــة لعـ ّدة أســباب أولها احســايس مبعاناة فئات املؤسســة الترشيعيــة التــي عجــزت إىل ح ـ ّد اآلن عــن
ـر حيــاة املواطنــن وتضمــن
واســعة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية الذيــن إقـرار قوانــن ميكــن أن تيـ ّ
هــم يف حاجــة أكيــدة إىل مزيــد االهتــام مــن قبــل حقوقهــم التــي أقرهــا الدســتور عــى غــرار حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
الدولــة حتــى يعيشــوا يف بلدهــم كبقيــة املواطنــن.
كنــت شــاهدا عــى معانــاة عديــد األطفال ممــن يعانون
مــن نقــص يف الســمع أو يف البــر ورغــم ذلــك يتــم • االقتصــادي :غــاء املعيشــة وتراجــع مدخـرات العملــة
ترســيمهم باملــدارس العاديــة كبقيــة األطفــال دون أن الصعبــة باإلضافــة إىل اســتمرار انخفــاض قيمــة الدينــار
ـرب حــول آليــات التواصــل مــع التالميــذ وارتفــاع حجــم التضخــم وتدهــور القــدرة الرشائيــة.
يتـ ّم تكويــن املـ ّ
ذوي اإلعاقــة الســمعية أو البرصيــة ،فيضطــر العــدد وكلهــا مشــاكل اقتصاديــة كبــرة تتهــ ّدد االســتقرار
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• تشــجيع وســائل اإلعــام عــى نــر صــورة أكــر
إيجابيــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتجــاوز تلــك
الصــورة النمطيــة التــي كانــت تــر ّوج لهــا ســابقا.
• العمــل عــى تغيــر عقليــة املســؤولني حتّــى ال ينظــروا
إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة باعبارهــم طالبــي صدقــة أو
متسولني.
• إنشــاء مزيــد مــن الجمعيــات املدافعــة عــن حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتكثيــف األنشــطة املوجهــة
للــرأي العــام للتعريــف بقضيتهــم.
• متتّــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بكامــل حقوقهــم
وإدماجهــم بصــورة فاعلــة يف املجتمــع.
تقييمه للفرص املتاحة مستقبال
مــا يكفلــه الدســتور
م
أهــ
ليــس هنــاك مــن فــرص ّ ّ
مــن حقــوق ومــا يفرضــه عــى الدولــة مــن إج ـراءات
باإلضافــة إىل العــدد الكبــر مــن الجمعيــات الناشــطة يف
مجــال اإلعاقــة.
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تقديم القائد
عاطف البوبكري

األكــر مــن هــؤالء األطفــال إىل االنقطــاع عــن الدراســة
بحكــم عــدم اندماجهــم يف املدرســة وليــس بحكــم
ضعــف مؤهالتهــم أو عــدم قدرتهــم عــى التعلّــم.
مــع تق ّدمــي يف الدراســة وخصوصا بعد بلوغــي الجامعة
بــدأت أشــارك يف أنشــطة مختلفــة تنظمهــا جمعيــات
ناشــطة يف مجــال اإلعاقــة واكتشــفت شــيئا فشــيئا أن
سياســة الدولــة يف مجــال العنايــة باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة يحكمهــا منطــق التع ّهــد ()Prise en charge
واملســاعدة (َ )Assistanceوليــس منطــق االعـراف بهــم
كمواطنــن.

االجتامعــي والســيايس .ولكن أخطر املشــاكل يف تقديري هنــاك فرصــة كبــرة لالســتفادة مــن دعم عـ ّدة منظامت
هــو الفســاد الــذي انتــر بدرجــة كبــرة يف الســنوات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة لتحقيق بعض املكاســب التي
ال تتطلــب متويــات ضخمــة وال إمكانيــات كبــرة ،مثــل
األخــرة وشــمل جميــع املياديــن.
حــق النفــاذ الــذي ال يتطلــب أحيانــا ســوى ممـ ّر صغــر
ميكــن توفــر كلفتــه من مصاريــف البنزيــن أو الــورق أو
أهدافهاملستقبلية
• العمــل عــى إطــاق مبادرة «مــن حقي نقــرأ ونتعلم» الحرب املستعمل بغري وجه حق يف بعض املؤسسات.
ومبــادرة «مــن أجــل حــق النفــاذ إىل املعلومــة» صحبــة
مجموعــة مــن النشــطاء يف الحركــة االجتامعيــة املدافعة تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
• التنكــر لخصوصيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة يف املــدارس
عــن حقــوق ذوي اإلعاقــة.
وفشــل مــروع الدمــج املــدريس.
• تكثيــف مراقبــة املؤسســات الرتبويــة يف القطــاع • تواصــل ظاهــرة االنقطــاع املبكــر عن الدراســة بســبب
الخــاص التــي يؤمهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة وحاميــة اإلعاقــة وخصوصــا يف األريــاف واألحيــاء الشــعبية التــي
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون تفتقــد ملراكــز عموميــة للتع ّهــد باألطفــال ذوي االعاقــة.
لهــا بشــكل يومــي .ولكــم يف مــا يتــ ّم نــره مــن
فيديوهــات أحيانــا مــن تعنيــف يتعـ ّرض لــه أطفــال يف • تواصــل غيــاب هيــكل صلــب رئاســة الحكومــة يعنــى
بعــض املؤسســات الرتبويــة أو املتعهــدة باألطفــال أكــر بهــذه الفئــات مــن شــأنه أن يزيــد يف تهميــش هــذه
دليــل عــى رضورة تكثيــف املراقبــة والتصــ ّدي لــكل الفئــة رغــم أهميــة عددهــا.
مظاهــر االســتغالل والعنــف.

وهــو مــا وفّــر يل فرصــة حقيقيــة لبنــاء شــخصيتي
النســوية والحقوقيــة منــذ طفولتــي.

تقديم القائد
سمر سح ّيق

حاصلــة عــى اإلجــازة يف علــم االجتــاع ،عضــو الهيئــة
املديــرة للجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات ،من • السيايس :ألخّصه يف نقاط أربع:
عائلــة نقابيــة ،حقوقيــة ومناضلــة يف مجــال حقــوق  )1مشــهد ســيايس مرتبــك بحكــم كــرة األحــزاب
وســيطرة األجنــدات الضيقــة والشــخصية عــى الخيارات
االنســان عامــة وحقــوق النســاء بصفــة خاصــة.
السياســية،
نبذة عن أنشطتها خالل السنوات األخرية
ـاركت وأشــارك باســتمرار يف مختلــف األنشــطة التــي  )2خطــاب ســيايس ضعيــف وغــر واضــح وخصوصــا
شـ ُ
تنظمهــا منظــات املحتمــع املــدين وخصوصــا الجمعيــة يف مســتوى مــدى احرتامــه للحريــات العامــة والفرديــة
التونســية للنســاء الدميقراطيــات يف مجــال الدفــاع واعتــاده عــى مقاربــة حقــوق اإلنســان،
عــن حقــوق النســاء وحاميته ـ ّن مــن االنتهــاكات التــي
يتعرضــن لهــا يف الفضاءيــن العــام والخــاص عــى ح ـ ّد  )3عنــف ســيايس مســلط عــى النســاء مبــا أثّــر ســلبا
الســواء (عنــف زوجــي ،عائــي ،متييــز اقتصــادي... ،إلــخ) عــى نســبة مشــاركته ّن يف الحيــاة العامــة،

شــاركت فيهــا حملــة  )4اســتمرار الخطــر اإلرهــايب الــذي يحتــاج إىل ج ّديــة
كانــت آخــر الحمــات التــي
ُ
مقاومــة العنــف ضـ ّد املــرأة التــي ســبقت إقـرار القانون أكــر وإمكانيــات أوفــر.
عــدد  58لســنة  2017املتعلــق بالقضــاء عــى العنــف
ض ـ ّد املــرأة كــا ّأن منخرطــة منــذ ســنوات يف الحملــة • االقتصــادي :الوضــع االقتصــادي صعب يف ظــل تواصل
املطالبــة باملســاواة يف اإلرث وملتزمــة بقضايــا النســاء ارتفــاع األســعار وتهـ ّرؤ املقــدرة الرشائيــة لفئات واســعة
العامــات يف القطــاع الفالحــي وخاصــة فيــا يتعلــق مــن التونســيني وانتشــار البطالــة ويشــكل «اتفــاق
بحقوقهــن يف الحاميــة االجتامعيــة ويف العمــل الالئــق .األليــكا» يف نظــري خطـرا كبـرا عــى االقتصــاد التونــي
عمومــا وعــى صغــار الفالحــن وســكان األريــاف
خصوصــا.
ظروف انخراطها يف الحركة االجتامعية
اســتفدتُ كثــرا مــن منــاخ عائــي تق ّدمــي يحمــل
قيــم املســاواة واملقاومــة والنضــال صلــب الحــركات أهدافهااملستقبلية
االجتامعيــة والحركــة النقابيــة وكذلــك مــن انخراطــي • مواصلــة النضــال من أجــل التفعيل النهــايئ للربوتوكول
املبكــر يف الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الخــاص بنقــل العملــة الــذي صــدر منــذ ســنة  2016يف
اإلنســان والجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات حــن يتواصل نقــل النســاء العامالت يف القطــاع الفالحي
124

• اســتكامل النضــال مــن أجــل تحقيــق املســاواة التامــة
والفعليــة بــن الرجــل واملــرأة مبــا يف ذلــك املســاواة يف
اإلرث.
• مواصلــة التكويــن يف علــم االجتــاع مــع التــد ّرب عىل
آليــات حاميــة حقــوق النســاء وخصوصــا الفئــات األكــر
هشاشــة مــن جميــع أنــواع العنــف والتمييز.
تقييمها للفرص املتاحة مستقبال
رغــم انفتــاح املجــال العــام وخاصــة يف مســتوى حريــة
التعبــر والتنظــم ،فــإ ّن محــاوالت الرتاجــع عن املكاســب
التــي تحققــت إىل ح ـ ّد اآلن ال ت ـزال متواصلــة وليــس
إق ـرار اجباريــة تســجيل الجمعيــات بالســجل الوطنــي
للمؤسســات ســوى محاولــة ملراقبــة الجمعيات مــن ِقبل
الحكومة.

امللحق عدد  :1قيادات واعدة يف مجال الحركات االجتماعية
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تقييمها للوضع العام للبالد بعد 2014
• الحقوقــي :ال ب ـ ّد مــن التج ّنــد لخــوض معركــة مــن
أجــل تنقيــح القوانــن عامــة مبــا يتــاىش ودســتور 2014
وخصوصــا يف مــا يتعلــق بالحريــات الفرديــة.
االجتامعــي :ال ت ـزال الصعوبــات االقتصاديــة متواصلــة
رغم االســتقرار الســيايس النســبي مــع العلــم وأ ّن الفئات
الهشّ ــة باألحيــاء الشــعبية واملناطــق الريفيــة هــي األكرث
ررا مــن ارتفــاع األســعار وعــدم االســتقرار االقتصادي
تـ ّ
وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر.

يف ظــروف مهينــة وغــر إنســانية إىل اليوم.

أعــرف أ ّن التدخــل يف املجال الريفــي وخصوصا باملناطق
الداخليــة صعب ومختلف عــن املدن الكــرى وأن درجة
حــاس النســاء أنفســه ّن ّربــا لــن تكــون كبــرة ولك ّنــي
رة عــى مواصلــة النضــال مــن أجــل قضيته ّن.
مـ ّ
تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة االجتامعية
• ليــس هنــاك قيــادات مــن النســاء العامــات يف القطاع
الفالحــي أو ّربــا هــ ّن غــر معروفــات يف األوســاط
املدنيــة واألكادمييــة والسياســية.
• تراجــع االلتزامــات االجتامعيــة للدولــة (صحــة وتعليم
ونقل).
• ظهــور بعــض االنتهازيــة يف التعامــل مــع قضايا النســاء
عمومــا والعامــات يف الفالحــة عــى وجــه الخصــوص
ومحاولــة توظيــف قضيتهــم سياســيا وانتخابيــا.
• الفســاد املســترشي يف الدولــة واملؤسســات والــذي
ميكــن أن يته ـ ّدد كل الفئــات وخاصــة األكــر هشاشــة
مثــل النســاء العامــات يف القطــاع الفالحــي.
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not necessarily share the same principles or

manipulation and alienation risks are much

to the defense of comprehensive humanitarian

the same goals with the movemen, and accor-

lower.

principles and general civilizational issues.

nipulation remain inherent in their different

The necessity of dealing with social media as

The great political transformations witnessed

activities unless the leadership›s attention is

a space for action and organizationIt appears

in the Arab arena in the recent period have

high. We have noticed in the recent period that

through our follow-up to many social move-

clearly shown that what some peoples have

many campaigns raising human, economic or

ments that the role played by social media

been able to achieve by peaceful social mo-

social slogans were in fact only attempts to

in mobilizing the masses and public opinion

vements is much more important in terms of

mobilize public opinion on fair issues at the

about the issues raised by these movements

change value as well as in terms of political

beginning, after which all activists and sym-

is very important, but success in reaching the

and social costs than other options that are

pathizers were directed to specific political

largest number of virtual activists is one of the

more violent and less involved in what can be

or partisan agendas that do not originally be-

basic conditions for ensuring greater capacity

achieved by societies in certain periods of dy-

lieve in the raised slogans. At the beginning of

on action on the ground. In this context, we

namics of action and resistance.

the campaign, as the populist threat faced by

see that the virtual space is worthy of invest-

these movements remains imminent, a large

ment by the movements, just as it is worthy of

The more the possibilities of change are pre-

number of competing political parties work to

follow-up and monitoring by students of so-

sented by the social movements, the more the

benefit from their field experiences and social

cial movements and those interested in them

options of violence are limited and the hypo-

acceptability by encouraging them to adopt

in general.

thesis of the superior change is regressed.

special economic demands and slogans that

Perhaps what many Arab countries are witConclusion

nessing in the recent period of continuous po-

Thus our work ends up confirming the impor-

pular campaigns and the great ability of these

The necessity of cutting with antagonism

tance of social movements as an area of indi-

campaigns to develop and act in events in

and hatred discourseHate and antagonism

vidual and collective action and a mechanism

Algeria, Lebanon and Iraq in particular would

discourses often comes from feelings of grie-

of social and cultural change that is as impor-

reinforce social movements at the expense of

vance, injustice and discrimination, and these

tant, despite its informal and non-institutional

the narrow oppressive and authoritarian agen-

feelings often deepen under the influence of

nature, as political organizations and traditio-

das. The more open these movements are to

crowds (foulesThat gives individuals more op-

nal social institutions. While the continuity

general humanitarian principles, the greater

portunities to feel a collective strength and

of social movements today is an indication

the prospects for their success.

the ability to challenge and change. In this

of persistent manifestations of injustice and

context, we find that some social movements

discrimination against some categories, en-

sometimes slip into some kind of exclusionary

tities or groups, the openness of the concept

or hostile rhetoric towards the other, whether

at other levels related to the various types of

individual, group, region, race, class, or party...

social dynamics that can lead to organized

Unfortunately, some parties that are hostile to

collective action regardless of its horizon and

social movements are trying to use it to dis-

its goals that narrow and expand according to

tort, manipulate or criminalize them, and the

contexts, It provides us with greater opportu-

more the leaders of social movements adhere

nities to study broader movements beyond the

to the human rights approach as a reference

immediate, temporary, direct and automatic

in their behavior and orientations, the more

actions of the collective to reach what relates

cannot be achieved.
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dingly the risks of partisan or ideological ma-
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Third: The most important

background of any movement is the safety

nothing proves yet that these movements can

this movement lies mainly in the absence of

recommendations

valve and the main guarantor of its non-dis-

be controlled without eliminating the causes

women leaders among these workers who are

Our study of the map of social movements

placement from the principles of respect for

of their birth.

able to mobilize women victims of violations

emerging in Tunisia in recent years in the

human dignity, freedom and equality. It also

fields of defending the rights of persons with

guarantees social movements in general a

The importance of working on investing in

disabilities and the right to water and aimed

greater ability to contribute to public debate

some fair judicial rulingsWhile security and

at reducing social stigma based on atypical

and spread the culture of human rights in a

judicial prosecutions confirm to many acti-

The necessity of networking and ways of grou-

sexual orientation and defending the rights of

way that increases the ability of individuals

vists and leaders that the general trend of

ping emerging movementsDespite the large

women working in the agricultural sector has

and groups to pressure, propose and accoun-

state institutions as well as the judiciary is

number of groups active in the fields of defen-

allowed us to understand the specifics of so-

tability and imposes on the state and its ins-

the criminalization of social movements, the

ding persons with disabilities and the rights

cial and political contexts for its emergence,

titutions the respect for these rights in their

frequency of some fair provisions for these

of persons with atypical sexual orientation,

development and awareness of the specifics

daily performance and in their laws. The task

movements and victors of rights shows the

we clearly note that the capabilities of these

of each one by analyzing its goals, its most im-

of supporting activists and leaders of social

existence of a real possibility of change and

field and communicative groups have not yet

portant actors, studying its activities and its

movements remains with the national, regio-

indicates the availability of a real possibility

reached what allows them to change reality

most important results. Through our follow-up

nal and international human rights associa-

to invest in such provisions to mobilize pu-

and break with the traditional social and va-

to the leaders of these movements over a re-

tions and structures that are called upon to di-

blic opinion in favor of principles and issues

lue system, despite its injustice and denial of

latively long period and our direct engagement

versify their activities and programs in various

that these movements are defending. Judicial

the privacy of such groups. Inherited stereo-

with many of them within the framework of

regions and to target various social groups,

rulings recognizing, for example, the right of

types continue to dominate, especially those

the Arab Institute for Human Rights project,

especially the most vulnerable.

associations to demand the repeal of Chapter

that reduce the rights of persons with disa-

230 criminalizing homosexuality and the right

bilities to pledge and assistance, and those

collective initiatives in the public space.

transformations experienced by the leaders in

Dangerous policy of repressing and criminali-

of some groups in a healthy environment, are

that deal with LGBT community at the level of

general and in the field of human rights in par-

zing social movements continuesThere is no

a clear victory for human rights principles that

social and value stigma. This is explained by

ticular and to explore the possible effects of

doubt that it is due to the diversity of social

can be subsequently invested in other areas.

the disharmony of these groups and its failure

these transformations at the level of individual

movements in recent years in Tunisia and in

and collective initiatives.

many Arab and non-Arab countries in terms

The importance of working to create women

able to make their movements more efficient.

of the multiplicity of attempts to control them

leaders in the field of defending the rights of

Considering this, we see that networking the

Proceeding from the field nature of this work

locally and internationally, but that some of

women peasant workersDespite the fairness

various groups active in the same field and

and in line with the principles of active re-

them were buried since they were born while

of their cause and the major violations they are

merging their activities with each other and

search (Recherche-actionBelow we list some

others paid a high price when confronted

exposed to, women working in the agricultural

grouping the largest number of them within

recommendations to give these movements

with iron and fire. Attempts to eliminate the

sector have not yet been able to impose their

one movement is the only way to strengthen

more efficacy and ensure greater opportuni-

liberal social psyche that these movements

presence within the field of social movements,

them and enhance their capabilities in action

ties for their leaders so that they can achieve

represent in Tunisia continue for many years,

but the campaigns related to them are limited

and initiative.

their desired events and overcome the diffi-

whether by suppressing field movements po-

to some collective activities or occasional

culties and obstacles they may encounter. In

litically or by criminalizing them judicially,

demonstrations that have not been able to

Paying attention to the risks of breakthrough,

general, these recommendations can be sum-

and it is the press and social networking sites

change the reality nor offer real alternatives to

manipulation and populismDue to its informal

marized as follows:

that tell us almost on a daily basis about the

their suffering. And according to what became

nature, its non-hierarchical relations and its

prosecutions of activists in various regions of

clear to us through our field work and our fol-

openness to various groups and categories,

The need to support the human rights back-

the country (Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid, Kai-

low-up to their activities during the last four

social movements are often vulnerable to

ground of social movementsThe human rights

rouan, Tataouine, Medenine,...Etc.), although

years, we confirm that the biggest obstacle to

breakthrough by individuals or groups that do
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we were able to understand the nature of the

and offer real alternatives and individual and

Second: Regarding the leaders

ganizational experiences, but thanks to the

Horizontal relationships between members

social movements, in general, in terms of their

As for social movements leaders, the set of

accumulated communication, rhetorical, and

reinforce the possibility of breakthrough: One

mobilizing capabilities and their changing ca-

results that we obtain by monitoring these

organizational experiences accumulated, they

of the important factors that makes it able to

pacities, the point of similarity for most of the

movements, as well as through our follow-up

were able to contribute to establishing a kind

accommodate individuals and groups from

movements that have distinguished the Tuni-

to some of their leaders, can be found in the

of collective action not only for the political

different backgrounds converging around

sian political and social scene in recent years

following points:

and economic options of the ruling elite but

specific issues and general goals regardless

is the lack of response of the general value,

also for the various components of the politi-

of political and intellectual backgrounds is

political and social system to these move-

Experienced leaders engaging in a new poli-

cal and value system that does not match its

the openness of social movements and the

ments and the limited results in the areas in

tical spaceIt is clear from the events that we

values and considers it built on the basis of in-

shape of their non-hierarchical organization.

which they have been involved. It is also clear

have monitored and what we have gathered

justice and discrimination. We note that these

These same factors can be a reason for the

that the legal background of most of the move-

about the new leaders in the field of social

leaders maintain their compatibility within the

breakthrough of social movements directly or

ments is blurry and not deep, and that is why

movements that some of them have joined

framework of social movements, but they do

indirectly by individuals or groups with whom

the demanding discourse overwhelms the hu-

these movements after going through several

not hesitate to express their differences and

the same principles are not shared, and some-

man rights discourse, and the demanding mo-

previous political, trade union or party expe-

sometimes what contradicts them when they

times they conflict with the most fair causes

vements have more social acceptability than

riences, which is the case of a large number

return to the fields of their traditional actions.

and with the most important human rights

the human rights movements.

of leaders of the “Manish Msameh” and “Fash

We have a good example of this in the leaders

principles, and they stop at the limits of what

Nestanou” campaigns such as those coming

of the national coordinative of social move-

is dictated by some local, regional or ethnic in-

Social over political priorities: While the poli-

from left-wing parties (the Labor Party, the

ments.

vestments. And they end up by being trapped

tical dimension of some social movements is

Socialist Party, Al-Watad, the Popular Move-

more evident than the rest in view of the de-

ment, the Path, etc.), from the student move-

The weakness of the legal background

clared goals, especially for the slogans raised

ment, or from the union field. While these lea-

confuses the performance of some lea-

Leaders improve social media recruitment

along the lines of “Manish Msameh” and “Fesh

ders dispersed after 2011 in different political

dersThere is no doubt that the human rights

to serve social movementsSocial media is

Nestenou” campaigns, what distinguishes the

organizations and were not able to work jointly

background of social movements can be dis-

in line with the horizontal nature of the rela-

various movements is that they provided, di-

except for those who were involved in one of

cerned through their demands, as well as

tionships arising between members of social

rectly or indirectly, a horizontal space for the

the parties forming the Popular Front coa-

through the speech of their leaders. In this

movements that are not based on an organiza-

collective action that Is different from the

lition, the social movements provided them

context, we note that some leaders› keenness

tional hierarchy or on an authority. Therefore,

usual political organizations and outside the

with a common space that could bring them

to confirm the human rights tendency of the

groups that were more present in the virtual

accounts of the authority (the national coor-

together with several other leaders to form a

movements they belong to, including those

space have expressed greater capabilities in

dinative of social movements for example). On

new political action pattern

that clearly announce their targeting of the

fieldwork, especially in the ability to mobilize

«system» does not rise to what may be the

public opinion and a wide range of young ac-

this basis, the convergence of goals was often

by racism, homophobia, or populism...etc.

sufficient to bring together a large number of

A new political space provides opportunities

basis for stimulating decisiveness in many fair

tivists on Facebook, especially to champion

people within a single campaign (groups de-

for collective actionSocial movements are ge-

causes, including the issue of individual rights

their issues, and we have two campaigns, “Ma-

fending persons with disabilities, for example)

nerally distinguished by their openness and

and freedoms and equality, and this may ex-

nish Msameh” and “Fash Nestenau”, which is

as they hold a common cause regardless of

their ability to absorb multiple energies that

plain the confusion and hesitation observed

a perfect example. Indeed, it appears that the

their political loyalties and organizational af-

do not necessarily have received the recogni-

in the performance of some groups in advo-

collective action is created first in the virtual

filiations that whenever they attempt to seize

tion and appreciation they deserve within the

cating actions that are organized to defend

space before it turns into a social movement

social movements they thwart them.

traditional political and organizational forma-

atypical gender rights, for example, or women

that aims to change the field reality.

tions. Accordingly, we note that many leaders

working in agricultural sector.

joined the social movements after failed or137
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the decision on freedomDespite the different

The third type consist in movements fighting

we started from in the subsequent activities

work and our follow-up to a group of leaders of

disabilities, the context in which these move-

against the economic and social injustice sys-

or in the framework of training workshops

social movements in the four areas mentioned

ments are born and develop is different, as it

tem such as the movement of defenders of the

that activists from four groups representing

above.

seems that the concern of recognition is what

right to water or rights of women working in

the relevant social movements or within the

the agricultural sector.

framework of the field visits that we conduc-

First: with regard to social movements

movements and perhaps for this reason we

ted after the formation of the four groups that

In general, we can summarize the total of our

find that most of these movements activities

The work in its last section resulted in a ge-

benefited from them to get acquainted closely

results through our follow-up to the social mo-

are directly concerned with atypical sexua-

neral conclusion, during which we gave an

with the specifics of each of them and assign

vements that have characterized the Tunisian

lity or are victims of violations based on their

extensive presentation of the most important

some of their field activities.

political and social scene in recent years, and

sexual orientation or disability, and we also

we monitored various activities regarding the

note that the ability of these movements to

movements and the leaders that lead them,

At the end of the work, we provided some

four field groups that make up the field of in-

mobilize the mass remains limited, given that

as well as some recommendations that would

practical recommendations that would assist

tervention, that is, those related, in general,

the social value system continues to be closed

ensure the sustainability of this social dyna-

the four social groups that were included in

to defending sexual freedoms and particu-

to individual rights and freedoms, and justice

mic, which we do not see as an alternative in

the project «Leadership Transformations in

larly LGBT groups, the rights of persons with

in particular.

the coming years but rather a force of sugges-

the Field of Human Rights through Individual

disabilities, the right to water and the rights

tion and accountability and a horizontal and

Initiatives, Organized Initiatives and Social

of women workers in the agricultural sector, in

The exacerbation of the crisis is fueling pro-

informal social space that embraces what may

Movements» to develop their field capacities

five points:

test and its breakthrough postpones orga-

emerge from individual or collective initia-

and give more efficiency to their activities.

tives in order to defend the issues of freedom,

Our emphasis in the conclusion of this work

General crisis contexts imposing resistance

movements are born and develop in connec-

equality and social justice.

on the most important results that we reached

Most of the social movements monitored in

tion with social crisis situations, whether

by accompanying these groups for more than

the framework of public contexts are often

due to the deterioration of public services or

The work was concluded with an appendix

a year is part of our attempt to open an aca-

associated with political crises, accompanied

to the economic difficulties and scarcity of

that we dedicated to present brief biogra-

demic and research debate about the future

by a general social feeling of frustration and

income sources in deprived areas and popu-

phies of some of the most promising leaders

of social movements in Tunisia and the rest of

a collective demand for political and moral

lar neighborhoods where the exacerbation of

in the field of social movements who have

the Arab countries that are witnessing politi-

accountability of the system responsible for

the crisis (and not awareness of the right) is

been known as arenas, platforms and public

cal and geo-strategic transformations that ri-

that crisis, which is what we see, for example,

a direct reason to fuel the feeling of injustice

spaces in recent years as activists in many

sing social movements in many countries play

in the “Manish Msameh” and “Fesh Nestnou”

and exclusion and to stimulate the concern

movements and as leaders in the four areas

a central role in the elaboration and guidance.

movements as two social movements that re-

of those who consider themselves victims of

sist a political system. It is a general economic

marginalization and exclusion, but when the

Thus, considering the nature of the project

activity that campaign activists see as a dila-

context provides the minimum, the desire to

2. The most important results and recom-

in which the various formative, field and re-

pidated system and consider its change as a

act and change is less. Thus we can unders-

mendations of the study

search activities that we referred to previously

higher goal.

tand the reason why the movements defen-

In addition to its theoretical nature, which

were accomplished, and given the number of

made us exert a double conceptual and docu-

goals that we set out to implement the various

Individual and collective suffering requiring

working in the agricultural sector continue to

mentary effort in its various phases, this work

activities, we provide a set of results that we

recognitionWhen it comes to individual rights

fail from the model of spontaneous protest ac-

presents the results of a full path of direct

reached in two parts: one related to social

and freedoms, such as groups demanding the

tion to organized collective action, that is, the

field engagement with activists from different

movements and another related to leaders. We

reduction of social and cultural stigma and

social movement.

social movements, both within the framework

also conclude this section with some recom-

access to sexual rights or justice, as is the

of participatory diagnostic workshops that

mendations that we gained through our field-

case for defenders of the rights of people with

covered by the project.
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nized action: An important number of social

ding the right to water or the rights of women

A desire for a demanding identity postpones
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results that we reached with regard to social

drives many individuals to engage in these

mance of state institutions, and the post-ap-

only on the diagnostic aspect through iden-

thinking, expression, freedom of conscience,

are based on injustice and leading to inequa-

proval period of the January 27, 2014 consti-

tifying needs, then direct and indirect training

participation in political life, and the forma-

lity. All these indicators make strengthening

tution, especially after the presidential and

through the numerous training courses and

tion of parties and organizations on the one

social movements and accompanying them to

legislative elections that were held in the same

workshops that leaders have benefited from

hand, how the Tunisian legal system appro-

reinforce the capacities of their leadership es-

year. In the first phase of the project, we also

in the field through field visits that were or-

ves social movements and its most important

sential issues to ensure resilience and conti-

monitored various collective and institutional

ganized by the experts team to support and

parameters. Finaly, we have concluded that

nuity on the one hand and bring more efficien-

initiatives, institutionalized and non-institu-

reinforce social movements, but it aimed also

suppressing social protests is unconstitutio-

cy and the ability to change on the other.

tionalized youth alliances, and spontaneous

to provide academic material that addresses

nal and that is conrtrary to human rights prin-

and organized public campaigns. We have de-

concepts, clarifies approaches, and explores

ciples.

This book is an integral part of a project of

dicated the second phase to identifying lea-

possible and impossible possibilities, which

the Arab Institute for Human Rights entitled

ders of social movements and knowing their

may benefit the upcoming projects and the

During the third semester of the work, we pre-

«Study on Transformations of leadership in

needs in terms of training, knowledge, exper-

dialogues that will opened in the academic,

sented a map of the most important social

the field of human rights through individual

tise and support and we have committed to

civil, political and other spheres, and the

movements that Tunisia has known in the last

initiatives, organized initiatives and social

the human rights approach, in four areas:

questions that will be asked about these so-

five years. We tried in the first stage to track

cial movements.

the course of their development and their

movementsIt is a project that mainly aims, as
indicated in its reference documents, to “ex-

1) Access of persons with disabilities to public

perience a model for building the capacities

places

of social movements and leaders of the youth

most important fields and expressive and proThus, we decided to devote the first chapter

test patterns, then we presented four models

of the work to address its main concepts, so

of new social movements which are the most

community as well as networks and groups

2) Access to the right to water as well as water

we initially tried to approach the concept of

distinguished including, on the one hand, mo-

of social activists in Tunisia, by interacting

management

human rights, starting from the system and its

vements opposing the traditional choices of

components, then its main principles and most

the state, especially with regard to the econo-

with various actors from governmental and
non-governmental partners, civil society and

3) Reducing social and cultural stigma and ac-

important regulatory texts, and we showed la-

mic and social fields and which clearly declare

the private sector, academics and actors In

cess to sexual rights

ter the Tunisian position of this system, espe-

their refusal to continue to reproduce the same

cially as approved by the 2014 constitution.

system based on discrimination, exclusion and

the media, to develop and use mechanisms to
monitor political and educational reforms and

4) Access to social protection in the field of

Thereafter, we dealt with the concept the so-

injustice in the distribution of wealth. There-

social changes that guarantee dignity, equa-

work, with a focus on women working in the

cial movement by distinguishing between its

fore, these movements present themselves on

lity and equity for all without discrimination. «

agricultural sector

classical determinants and its recent trans-

the basis that it is resistant to «system»4 such

formations, especially in its level of openness

as the movement «Manish Msameh» (I am not

As for its third stage, the project was based

to unorganized campaigns and spontaneous

forgiving) or «Fash Tstenau» (What are you

The model that was tested in the framework

on interventions in the field of supporting lea-

collective initiatives. Finally, we addressed the

waiting for?) On the other hand, coordinative

of this project is based on several interrelated

ders capacities, enhancing their theoretical

concept of leadership, focusing mainly on lea-

social movements and movements fighting for

and integrated foundations. The first step

knowledge in the field of human rights and

dership patterns and their specificity within

recognition such as the movement to defend

consisted in conducting a field study through

collective action in general, and strengthening

the framework of social movements.

the rights of persons of non-traditional sexual

which we were able to map the social move-

their field experiences and their individual and

ments, focusing mainly on what emerged af-

collective change competencies.

1.2 Study stages

ter 2014 as a milestone between the founding

orientation (LGBT groups) or the movement to
As for the second chapter, we have devoted it

phase (2011-2014) which was characterized in

1.3 Presentation of the study

vements by distinguishing between the rights

particular by the confusion of the political and

Work represents one of the basic compo-

established by the international legal system,

social scene in general and the weak perfor-

nents of this project, which was didn›t rely

such as the right to peaceful demonstrations,
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defend the rights of persons with disabilities.

to presenting the legal approach to social mo4 We use this synonym for French pronunciation
«systèmewhich means in Arabic the regime, the
system or the pattern.
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their social economis and social duties which

New social movements and leadership
transformations within the human rights
field in Tunisia

tion to the demands raised by the principles

bilities that enabled it to even exceed the ca-

of freedom, dignity and equality, but also with

pabilities of political parties, institutions and

respect to fundamental human issues such as

civil society organizations.

social justice and combatting discrimination
and violence.

Returning to the sociological definition of
social movements, we find that this concept,

1.1 The purpose of the study

which was born in the arms of European so-

This study is included within this general so-

cieties during earlier periods of its history,

cial context in which social movements have

has evolved over time to witness a continuous

become one of its most important compo-

decline in what was initially contained in the

nents not only in Tunisia, but also in many Arab

conflict and class vertical dimensions com-

countries that have undergone many years of

pared to the increase in its local, social and

radical changes that are not only reduced in

horizontal dimensions2It is a development

their political dimensions, as is the case in

whose various dimensions cannot be realized

countries that witnessed major political trans-

except when we pay attention to what has be-

formations such as Egypt, Libya, Yemen, Sy-

Hence, the interest in social movements

come a penetration of the public domain of ho-

ria and Algeria, but also the rest of the Arab

In recent years, Tunisia has witnessed many

emerged more precisely from the leadership of

rizontal differences. Some of which are related

countries, which were announced mostly for

studies on the social movements that have

these movements, which were able to impose

to the ethnic, racial, regional or local aspects,

the launching of change paths and major po-

covered many research and academic fields

themselves within a highly selective public

and others refer to gender, sexual, generatio-

litical and cultural reforms, which may satisfy

and this is mainly due to the effectiveness

space, offering real alternatives to large groups

nal or factional aspects, which are differences

the aspiration of broad social groups who are

and efficiency of these movements which

of Tunisians who found themselves outside

that adresses the issue of justice as a general

looking for change and raising slogans that are

have contributed to a great extent to the en-

the circles of civil or political institutional ac-

humanitarian issue3. It is clear that social mo-

often not reconciled with the existing systems.

richment of the country›s general social and

tion. Therefore they returned to these circles

vements have abandoned their class identity,

Going back to the Tunisian context, it can be

political landscape. This fact is confirmed by

by the means of popular campaigns and spon-

which is based on a vertical representation of

said that some of what may explain this inte-

many scientific and academic studies and

taneous and organized social protests as well

society in favor of an identity more related to

rest in social movements, in addition to what

supported by statistics and reports, especially

as the hashtag campaigns, marches, sit-ins,

what is specific and more concerned with man

was mentioned above, has not occurred in the

what was accomplished in the framework of

and all other forms of collective action that

in his individual dimensions and with the pos-

midst of the journey of change that started

programs and projects of civil society orga-

have characterized the general political and

sibilities of resistance they possess in facing

since the end of 2010 of the risks of recoil

nizations such as the publications issued by

social scene for many years. It is clear, through

the rule of existing political, social, cultural

and retreat from the great human rights gains

the Tunisian Forum for Economic and Social

the successive waves of social protest and the

and ideological systems. Therefore, we find

achieved by generations of Tunisians for de-

Rights since 20111.

diversity of its forms, that many social move-

that the human rights content of social mo-

cades. The successive governments and pu-

ments in Tunisia have reached a very advanced

vements has become clear not only in rela-

blic policies adopted for years have not shown

Abstract of the Study

1. Subject and Methodology of the Study

stage of maturity and effectiveness until they
1 Since its establishment, the Tunisian Observatory
for Economic and Social Rights has been publishing periodic reports on social protests, which can
be downloaded directly from the Tunisian Forum for
Economic and Social Rights website.
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have become an essential component of the
political landscape and a revisionist force that
monitors the performance of the state and
institutions and embarrasses it through what
it has acquired over years of enormous field

enough will to adhere and promote these
2 Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux.
Paris. La Découverte. 2000
3 Nancy Fraser, Qu›est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, La Découverte, séries : « La Découverte/Poche », 2011

Gains and achievements. Rather, they continue to pursue a policy of criminalizing social
movements, narrowing their work, adopting
security solutions to suppress protests, and
the state and its institutions continue to evade
142
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Arab Institute for
Human Rights

experiences, organizational and action capa-

The book "New Social Movements and Trans-

knowledge and technology gaps. For instance,

a possible visualization of what social move-

formations of Leadership in the Fields of Hu-

the programs of new leaders and e-training

ments can be when they are inspired by the

man Rights" is part of an integrated project on

and the use of means of communication such

principles of the human rights system and the

new leaderships in the field of human rights.

as radio and television to spread the culture of

methodologies of their work, guided by the

This project combines field research that

human rights are entry points to dig deeper in

profound desires of liberation and following

seeks to understand social movements, their

our societies and make the struggle for human

the paths of dignity.

roles and their relationship to human rights,

rights, a common goal and mission for promo-

and provides courses to support the capaci-

ting coexistence.
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Preamble

Abdel Basset Ben Hassen
The Arab Institute for Human Rights

ties of these community leaders. Moreover, it
organizes symposia on human rights issues

The general introduction mentions that the

and current social transformations.

research "represents one of the basic components of this project, which didn't rely

The Arab Institute for Human Rights, since its

only on the diagnostic aspect through iden-

inception, has been focusing on researching

tifying needs, then direct and indirect training

the ways and methods of disseminating the

through the numerous training courses and

culture of human rights among the various so-

workshops that leaders have benefited from

cial groups and making it a basis for asking

in the field through field visits that were or-

questions about the reality and building a

ganized by the experts team to support and

vision guided by equality and justice for so-

reinforce social movements, but it aimed also

cieties. The training courses that have been

to provide academic material that addresses

organized by the Institute for more than three

concepts, clarifies approaches, and explores

decades have greatly contributed to the for-

possible and impossible possibilities, which

mation of many human rights activists in va-

may benefit the upcoming projects and the

rious fields of civil, political, economic, social

dialogues that will opened in the academic,

and cultural rights.

civil, political and other spheres, and the
questions that will be asked about these so-

Today, we continue building on this hu-

cial movements. "

man rights legacy in an era characterized
by increased challenges and risks of wars,

Indeed, It is a research that raises the ques-

conflicts, violence, extremism, exclusion, im-

tions of an important stage of the democratic

poverishment as well as a great increase in

transition process in Tunisia and establishes
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