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« الشــباب مطالــب بالجهــد مــن أجــل الحصــول علــى أرقــى أنــواع التعليــم ليتمكــن مــن تمثيلنــا
بشــكل جيــد فــي المســتقبل»
نيلسن مانديال ،أفكار لنفسي
أصــدر المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تقريــرا حــول االنقطــاع المدرســي فــي تونــس ،الــذي
شــهد نســقا متصاعــدا فــي الســنوات األخيــرة ليصــل إلــى  107تلميــذ ســنة  2013و  112ألــف ســنة  ،2012وهــو مــا
يمثــل  11بالمائــة مــن مجمــوع التالميــذ المرســمين فــي مرحلتــي اإلعداديــة والثانويــة.
مــن ناحيــة أخــرى مــا انفــك محتــوى التعليــم فــي تونــس يســجل تراجعــا مفزعــا علــى مســتوى المكتســبات والتحصيــل
والجــودة ،فالجامعــات التونســية تأتــي فــي أواخــر الترتيــب إفريقيــا ودوليــا والبرنامــج الدولــي لمكتســبات التلميذ(بيزا)
التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة الــذي يقيّــم مســتوى التالميــذ خــال المرحلــة اإلعداديــة صنّــف تونــس
فــي الخمــس دول األخيــرة مــن ضمــن  65دولــة( ديســمبر )2013
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ثــم جــاءت دراســة اليونســكو لســنة  2014التــي تعتبــر أن تونــس  ،رغــم تخصيصهــا لميزانيــة محترمــة لهــذا
القطــاع ،إذ أن نفقــات الميزانيــة المخصصــة للتعليــم األساســي والثانــوي تعــادل  15بالمائــة مــن موازنــة الدولــة
ســنة  ،2012إال إنهــا تأتــي فــي مؤخــرة الترتيــب بالنســبة لمســتواه (أنظــر دراســة األســتاذ كريــم بــن كحلــة ،
 2فيفــري  ،)2014ممــا ال يعنــي فقــط تبذيــر للمــال العمومــي فــي صناعــة احتياطــي كبيــر مــن العاطليــن ،بــل
وكذلــك المســاهمة فــي تغذيــة مظاهــر االنحــراف والتطــرف الفكــري وتقديــس مظاهــر الجهــل.
كيــف يحصــل هــذا التدهــور فــي بلــد راهــن منــذ اســتقالله فــي أواســط القــرن الماضــي علــى تعميــم التعليــم
وعلــى تطويــر «الرأســمال البشــري»؟ وكيــف تحــول التعليــم فــي تونــس مــن وســيلة للرقــي االجتماعــي لــدى اآلالف
مــن أبنــاء الشــعب إلــى مصنــع لتخريــج العاطليــن عــن العمــل وراكبــي قــوارب المــوت إلــى أوروبــا و»المجاهديــن»
فــي الجبــال وفــي ســوريا والعــراق؟
هنــاك عوائــق عديدة تواجه التعليم في تونس ســنقتصر منهــا على عاملين ،نعتبرهما ذا داللة:

التعليم في تونس  /المصدرwww.google.tn :
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الجامعة التونسية :من فضاء للمعرفة إلى معبر للبطالة
أول اإلشــكاليات التــي اعترضــت التعليــم هــي تحــول الجامعــة مــن فضــاء للمعرفــة إلــى فضــاء يســتجيب لمطالــب
«التكويــن والتشــغيل ،دون إثقــال كاهــل الدولــة « ذلــك مــا جــاء فــي تقريــر البنــك الدولــي لســنة  1998بخصــوص
إصــاح الجامعــة التونســية .وكان لذلــك التوجــه ثــاث نتائــج عمقــت جميعهــا مــن أزمتهــا:
• تقنين الجامعات الحرة ،ابتداء من سنة  ،2000مما يعني المنافسة غير المتكافئة لتعليم عمومي بدأ يتدحرج
نحو التراجع،
• الترفيع في معاليم الترسيم والمطاعم والسكن ،مما أثقل كاهل الطبقات الفقيرة و جعلها غير قادرة على
تسديد متطلبات دراسة أبنائها،
• اعتماد منظومة جديدة في التعليم العالي تسمى منظومة أمد (إجازة  ،ماجستير ،دكتورة) .وكان المأمول من
الشعب القصيرة أن تلبي حاجة القطاع الخاص إلى يد عاملة «مثقفة» وزهيدة الثمن .إال انه  ،ورغم الحوافز العديدة،
فان االستثمار ظل محدودا ولم يستوعب إال القليل من عشرات اآلالف من الخريجين.
وممــا زاد الطيــن بلــة ،اإلجــراءات الشــعبوية التــي اتخذهــا بــن علــي  :احتســاب  25بالمائــة مــن المعــدل الســنوي
فــي الباكالوريــا ،إلغــاء االمتحانــات الوطنيــة فــي السادســة ابتدائــي والتاســعة إعــدادي ،إجــراءات لــم تهمــش
المســتوى المعرفــي والتحصيــل العلمــي فقــط بــل كذلــك ضخمــت مــن أعــداد الطلبــة  ،الذيــن ارتفــع عددهــم
ســبع مــرات بيــن  1990و ،2010وذلــك دون تهيئــة األرضيــة الالزمــة الســتيعابهم :بنيــة تحتيــة ،ســكن  ،مطاعــم
جامعيــة  ،إطــار تدريــس كــفء....
االنقطــاع المبكر،إعــادة إنتاج الوضع االجتماعي الســائد:
أقــرّ القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم ســنة  2012مبــدأ إجباريــة التعليــم بالنســبة لألطفــال مــن السادســة
إلــى السادســة عشــر  ،وهــو مبــدأ لــم يتحقــق الن نســبة المتمدرســين فــي هــذه الفئــة العمريــة لــم تتجــاوز
 93.2بالمائــة وثانيــا الن نســبة االنقطــاع المدرســي ضمــن هــذه الفئــة العمريــة مــا انفكــت تتصاعــد بشــكل
يبعــث علــى االنزعــاج ،خاصــة وان نســبة كبيــرة مــن المنقطعيــن ينتمــون إلــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة
(انظــر تقريــر المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  ،ســبتمبر  )2014وذلــك أساســا بســبب عــدم
قــدرة هــذه الفئــات علــى تحمــل مصــارف تعليــم مــا انفكــت تكلفتــه تــزداد يومــا بعــد يــوم:أدوات مدرســية،
تســجيل ،دروس خصوصيــة فــي جــل المــواد ...وبذلــك يتحــول التعليــم مــن وســيلة لالرتقــاء االجتماعــي والحــد
مــن الفــوارق إلــى أداة إلعــادة إنتــاج الوضــع الســائد ،بــل وتأبيــده.
نحــن وان كنــا ال نطمــح إلــى أن نأتــي علــى مشــاكل التعليــم وهناتــه وتعقيداتــه التــي مــا فتئــت تتراكــم خــال
العقــود الماضيــة مــن خــال هــذه األســطر  ،إال أننــا نريــد أن نؤكــد علــى أمــور نراهــا هامــة  :أن نجــاح التجربــة
التونســية وضمــان مســتقبلها وحمايتهــا مــن كل المنزلقــات الخطيــرة مرتبــط إلــى حــد بعيــد بإعــادة االعتبــار
إلــى التعليــم ودوره فــي االرتقــاء االجتماعــي  ،ممــا سيســاهم فــي إعــادة األمــل لشــباب بــدأ يفقــد الثقــة فــي
المســتقبل وينمــي روح المواطنــة التــي ال يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة بدونهــا ويفســح المجــال للعلــم
والمعرفــة التــي ال يمكــن تحقيــق التنميــة بدونهمــا.
إلــى ذلــك مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن خــال مســيرة الحركــة الطالبيــة التونســية عبــر عقــود مــن النضــال أومــن
خــال اســتخالصات دراســة اليونســكو التــي خلصــت إلــى أن «المتعلميــن هــم األكثــر امتــاك للفكــر النقــدي
واألكثــر دفاعــا عــن الديمقراطيــة» هــو ان مســتقبل تونــس رهيــن بمــدى إصــاح تعليمهــا.
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 -1االنتخابات الرئاسية :تساؤالت حول التزكيات

اإلنتخابات الرئاسية  -تونس 2014

أغلــق بــاب الترشــح لالنتخابــات الرئاســية يــوم  22ســبتمبر بتقديم ســبعين ( )70مترشــحا لالنتخابات الرئاســية لملفاتهم
إلــى الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات ومعلــوم أن مــن بيــن شــروط الترشــح لهــذا المنصــب الحصــول علــى تزكيــة
 10نــواب مــن المجلــس التأسيســي أو  10آالف ناخــب ،موزعيــن علــى عشــر دوائــر علــى األقــل.
بعــض المواطنيــن –وحتــى السياســيين – اعتبــروا أن كثــرة الترشــحات غيــر جديــة وهــي إهــدار للمــال العــام باعتبــار
التمويــل الــذي ســيتقاضاه المرشــح لتمويــل حملتــه (أنظــر المغــرب بتاريــخ  24ســبتمبر  ، )2014والبعــض اآلخــر  ،وخاصــة
منظمــات المجتمــع المدنــي اســتاءت مــن تقديــم أشــخاص ال يؤمنــون بالديمقراطيــة والمســاواة لترشــحاتهم  ،علــى
غــرار البحــري الجالصــي  ،رئيــس حــزب الوفــاء واالنفتــاح وعــادل العلمــي  ،رئيــس جمعيــة التوعيــة واإلصــاح لمــا عرفــا
بــه مــن عــداء وتطــرف ضــد حقــوق المــرأة  ،حيــث أن هــذا األخيــر اعتبــر أن مــن أهــم برامجــه االنتخابيــة» الدعــوة إلــى
تعــدد الزوجــات ومنــع التبنــي والفصــل بيــن الجنســين وتنظيــم محاكــم شــرعية ،حســب الشــريعة اإلســامية»
أنظر جريدة الشروق . 24-09-2014
إشكاليات أخرى ظهرت على مستوى التزكية وتداولها االعالم والرأي العام مثل:
• غيــاب التعريــف باإلمضــاء واالكتفــاء برقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة ممــا قــد يفتــح البــاب أمــام التزويــر  ،حيــث
ليــس مــن الصعــب إيجــاد البيانــات الشــخصية وال تزويــر اإلمضــاءات،
• الخشــية مــن اســتغالل المرشــحين  ،الســيد المنصــف المرزوقــي ومصطفــى بــن جعفــر لمناصبهمــا المتقدمــة فــي
الســلطة لحملتهمــا االنتخابيــة ،بــل وكذلــك توظيــف المــال العــام واألشــخاص ،خاصــة وان القانــون المنظــم للســلط
ال يجبرهمــا علــى التخلــي عــن منصبيهمــا ،إلــى ذلــك أثيــرت تســاؤالت حــول مــدى قــدرة هيئــة االنتخابــات علــى فتــح
تحقيــق إداري فــي مزاعــم عديــدة حــول اســتعمال المــال لشــراء التزكيــة ،ســواء داخــل المجلــس التأسيســي أو
خارجــه خاصــة بعــد مــا أوردتــه بعــض الصحــف مــن أن «األيــام القليلــة القادمــة ستكشــف تــورط عــدد مــن النــواب فــي
بيــع أصواتهــم لبعــض المترشــحين للرئاســية» (أنظــر حســان الفطحلــي  ،المغــرب )22-09-2014،
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 2-التعداد الوطني للسكان لسنة :2014

التعداد السكني لتونس  / 2014المصدرwww.google.tn :

قــدّم المعهــد الوطنــي لإلحصــاء النتائــج األوليــة للتعــداد العــام للســكان والســكنى وهــو التعــداد الــذي امتــد مــا بيــن
 23أفريــل إلــى  20مــاي  2014ويخــص التونســيين واألجانــب المقيميــن فــي تونــس لمــدة تفــوق ســتة أشــهر .ومقارنــة
بســنة  ، 2004فقــد ســجلت زيــادة ب :مليــون و 70ألــف ســاكن ،ليصــل العــدد الجملــي للســكان إلــى:
 10مالييــن و 982ألــف ســاكن .وان كانــت هــذه المعطيــات أوليــة ،وان االســتنتاجات والنتائــج النهائيــة ســتأتي فــي
نهايــة  ،2014حســب تصريــح المعهــد ،فانــه ال يفوتنــا أن نقــدم مالحظــات أوليــة:
• غيــاب التــوازن الســكاني :فبينمــا ســجلت واليــات تونــس الكبــرى والواليــات الســاحلية تطــورا علــى مســتوى الســكان
 ،إذ انهــا تضــم  60بالمائــة مــن الســكان  ،فــان الواليــات الداخليــة (الــكاف ،ســليانة وجندوبــة) ســجلت تراجعــا فــي عــدد
الســكان مقارنــة بالعشــرية الســابقة ،وهــذا يحــدث ألول مــرة  ،حســب المعهــد الوطنــي.
كما أن واليات الجنوب ظلت في أدنى الترتيب السكاني  ،تطاوين  149ألف ساكن وتوزر  107اآلالف ساكن .
• انه وألول مرة في التاريخ التونسي يفوق عدد اإلناث عدد الذكور ( 50.2مقابل  49.8بالمائة)
• إن نســبة النمــو الســكاني مــا انفكــت تتراجــع فــي العقــود األخيــرة :كانــت  2.35بالمائــة خــال ( )1984-1994ثــم
 1.21بالمائــة خــال العشــرية ( )1994-2004لتنــزل إلــى  1.03بالمائــة فــي العقــد األخيــر ()2004-2014
• أن عدد المساكن ( 3ماليين و 289ألف) يفوق عدد العائالت (ملونين و 712ألف عائلة)
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 -3تقرير البنك الدولي:
تونس ،مفارقة اإلمكانيات والواقع
أصــدر البنــك الدولــي تقريــرا حــول االقتصــاد التونســي تحــت عنــوان «ثــورة لــم تكتمــل  :توفيــر الفــرص والشــغل
والثــروة» قــال فيــه أن تونــس تمثــل مفارقــة اقتصاديــة .فمــن ناحيــة تمتلــك إمكانيــات هائلــة تؤهلهــا لتكــون «نمــر
البحــر المتوســط» ومــن ناحيــة أخــرى لــم يكتــب لهــذه اإلمكانيــات أن تصبــح واقعــا ،إذ لــم يتمكــن االقتصــاد التونســي
مــن تلبيــة طلبــات الشــغل المتزايــدة وفــرص التصديــر ظلــت ضعيفــة .عائقــان هامــان الزاال يقفــان أمــام نمــو االقتصــاد
التونســي :الفســاد المالــي وغيــاب التــوازن الجهــوي.
وانتهــى التقريــر إلــى أن تونــس قــد حققــت تقدمــا هامــا علــى المســتوى السياســي تــوّج بدســتور توافقــي .لكــن ذلك
لــم يواكبــه تطــور اقتصــادي ،حيــث الزال منــوال التنميــة الــذي اتبعــه بــن علــى متواصــا.

البنك العالمي/تونس
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 -4الوضع البيئي في تونس:
نفوق األسماك واالحتباس حراري

التلوث البيئي خليج المنستير  /المصدر/http://asslama.net :

أفــاق مواطنــو القــرى المجــاورة للمنســتير  ،الســاحل الشــرقي،على وجــود أعــداد كبيــرة مــن األســماك الميتــة علــى
ســواحل البحــر يــوم  11ســبتمبر  ، 2014اثــر ذلــك تولــت المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة الفالحــة المعاينــة فــي
األيــام المواليــة وأصــدرت تقريــرا عــددت فيــه األســباب التــي نذكــر منــا  :إلقــاء ميــاه الصــرف الصحــي فــي البحــر قريبــا
مــن الشــواطئ وكذلــك الفضــات المنزليــة  ،إضافــة إلــى وجــود عوامــل مناخيــة مثــل ركــود الميــاه لقلــة الريــاح
والحــرارة الشــديدة.
مــن ناحيــة أخــرى ســجّل التقريــر الســنوي الــذي يصــدره المكتــب البريطانــي المختــص فــي الشــؤون البيئيــة «مابــل
كروفــت «هشاشــة الوضــع البيئــي فــي جنــوب ووســط البــاد التونســية  ،إذ يخشــى المختصــون مــن أن يضاعــف التغييــر
المناخــي مــن مخاطــر االرتجاجــات األرضيــة  ،إلــى جانــب مخاطــر نــدرة الميــاه فــي آفــاق .2030-2050
(ديراكت انفو )22-09-2014
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 -5انتقادات حول تأجيل مناقشة قانون اإلرهاب
إلى ما بعد االنتخابات:

قانون اإلرهاب  -تونس  /المصدرwww.nawaat.org :

بعــد غيابــات متكــررة زادت مــن وقعهــا حمــى التحضيــر لالنتخابــات  ،غيابــات هــددت فــي أحيانــا اكتمــال النصــاب
القانونــي الفتتــاح األشــغال  ،قــرر مكتــب المجلــس الوطنــي التأسيســي مواصلــة النقــاش علــى قانــون مكافحــة
اإلرهــاب والمصادقــة عليــه إلــى يــوم  28....أكتوبــر القــادم  ،أي يوميــن بعــد االنتخابــات التشــريعية  ،ممــا أثــار جــدال
داخــل وخــارج المجلــس حــول قانونيــة هــذا اإلجــراء ومــدى احترامــه للقانــون .
يــرى نــواب ومنهــم رئيــس المجلــس أن الفصــل  148مــن القانــون المنظــم إلعمــال المجلــس يخــول لــه االجتمــاع
والمناقشــة والمصادقــة علــى القوانيــن إلــى غايــة ان يأخــذ النــواب المنتخبيــن مســؤولياتهم ويباشــرون أعمالهــم.
نــواب آخــرون  ،ومنهــم عميــد كليــة العلــوم القانونيــة ونائــب حــزب «المســار»  ،انتقــدوا الغيابــات المتكــررة للنــواب
معتبرينهــا «حملــة انتخابيــة قبــل أوانهــا ».النائــب المذكــور اعتبــر التأجيــل «فضيحــة دســتورية» وطريقــة لربــح ودّ
«مجموعــة مــن الناخبيــن» وذلــك الن الفصــل المذكــور ينــصّ علــى أن المجلــس يواصــل أعمالــه إلــى «غايــة انتخــاب
مجلــس نــواب الشــعب» وهــو مــا ســيحصل قبــل تاريــخ االجتمــاع بيوميــن( .لوطــون )2014-09-25
قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي ســيخلف قانــون ، 2003الــذي ســنّه نظــام بــن علــي والــذي يعتبــره المجتمــع المدنــي
جائــرا ،ينتظــره الجميــع باعتبــاره ســيضمن المعادلــة بيــن مكافحــة اإلرهــاب واحتــرام حقــوق اإلنســان.

8

رسالة اللجنة

من أجل إحترام الحريات و حقوق اإلنسان في تونس
سبتمبر 2014
C.R.L.D.H.T

 -6قنوات تلفزية مهددة بالغلق:

القنوات التونسية الخاصة المهددة بالغلق  /المصدر/http://www.espacemanager.com :

دعــت الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري «هايــكا»  ،وهــي هيئــة تعديليــة مكلفــة بمراقبــة المشــهد الســمعي
البصــري وحمايتــه مــن التجــاوزات  ،كل اإلذاعــات والتلفــزات التــي تعمــل بشــكل غيــر قانونــي إلــى التوقــف عــن البــث.
وقــال عضــو الهيئــة هشــام السنوســي أن أربــع قنــوات معنيــة بهــذا األمــر وهــي قنــاة «التونســية» التــي تــم رفــض
طلبهــا باعتبــار أن صاحبهــا  ،ســليم الرياحــي ،هــو رئيــس حــزب سياســي ،وهــذا مخالــف للقانــون  .أمــا القنــوات األخــرى،
«نســمة» و»حنبعــل» و»تونســنا» فإنهــا لــم تمتثــل لكــراس الشــروط  ،رغــم إنهــا خســرت الدعــوى القضائيــة التــي
رفعتهــا للمحكمــة اإلداريــة ضــد الهيئــة.
للتذكيــر ،فــان هــذه القنــوات التــي تســتقطب نســب مشــاهدة هامــة مهــددة بخطايــا ماليــة وإمكانيــة حجــز معداتهــا
فــي اجــل  28ســبتمبر الجــاري (الشــعب  ،)25-09-2014ممــا ســيمنعها مــن مواصلــة البــث.
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 -7منظمــات حقوقيــة وإنســانية تدعــو إلــى حمايــة
المدنييــن فــي ســوريا:

طفل سوري  /المصدر/http://radiorcj.info :

دعــت  39منظمــة حقوقيــة قــادة العالــم  ،وبقطــع النظــر عــن مواقفهــم تجــاه الصــراع فــي ســوريا ،أن يكونــوا
حازميــن فــي مواجهــة قصــف المرافــق العموميــة  ،مثــل المــدارس والمعاهــد والمستشــفيات واألســواق وآماكــن
اللجــوء.
للتذكيــر فــان مجلــس األمــن الدولــي بكافــة أعضائــه قــد صــوّت فــي فيفــري الماضــي علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن
مــن الهجمــات العشــوائية والــى ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى مالييــن المدنييــن لكــن الفوضــى التــي تلــت
ذلــك منعــت مــن تحقيــق ذلــك  ،حيــث بلــغ عــدد المجموعــات المســلحة فــي ســوريا والعــراق  2500مجموعــة.
إلــى ذلــك ،حـ ّ
ـذر رئيــس الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان  ،كريــم الهيجــي ،مــن معانــاة طويلــة واضطرابــات علــى
مــدى عقــود «إن لــم يســعى قــادة العالــم إلــى وقــف ســفك الدمــاء وحمايــة المدنييــن »،مضيفــا انــه يجــب أن نتع ّلــم
مــن أخطــاء الماضــي بــان يعمــل «قــادة العالــم علــى «معالجــة األســباب العميقــة لعــدم االســتقرار فــي المنطقــة».
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