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المعهد الديمقراطي الوطني
الشعوب يف مجيع أحناء
املعهد الدميقراطي الوطين هو منظمة غري رحبية وغري حزبيرة وغري حكومية ،تستجيب لتطلرعات ر

العامل للعيش يف جمتمعات دميقراطية تعّتف حبقوق اإلنسان األساسية وهتتم بتعزيزها .ويسعى املعهد منذ تأسيسه يف عام

 1983مع شركائه احملليني إىل دعم وتقوية املنظمات السياسية واملدنيرة،والعمليرات االنتخابية ،وتعزيز مشاركة املواطنني،
واالنفتاح واملساءلة داخل احلكومات .ومن خالل تكاتف جهود موظفيه والنراشطني السياسيني املتطوعني من أكثر من

قرب هذا املعهد األفراد واجلماعات بعضها من بعض لتبادل األفكار واملعارف واخلربات والترجارب.
 100دولة ،يُ ر

الشركاء بشكل واسع على أفضل املمارسات يف جمال الترنمية الدميقراطية الدولية اليت ميكن تكييفها مع
ويتعرف بالترايل ر
ر

احتياجات بلداهنم .وتدعم املقاربة الدولية اليت يعتمدها املعهد الدميقراطي الوطين الرسالة اليت مفادها أنه رغم عدم وجود
منوذج دميقراطي واحد ،هناك بعض املبادئ األساسية اليت تتشارك فيها مجيع الدميقراطيات .يتمسك عمل املعهد باملبادئ
املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .كما أنره يدعم تطوير قنوات االترصال الريت تؤطرها املؤسسات بني
ويعز قدراهتا على حتسني نوعية احلياة جلميع املواطنني .ملزيد من
املواطنني واملؤسسات السياسية واملسؤولني املنتخبني ر
املعلومات حول املعهد،يرجى يارة املوقع www.ndi.org
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التّمهيد
االستبدادي ،وأكثر
الشعبيرة اليت أطاحت بنظام بن علي
ميثرل جانفي  ،2016تاريخ مرور مخس سنوات على االنتفاضة ر
ر
من سنة ونصف بعد انتخابات خريف  2014الريت نتج عنها تنصيب الربملان والرئيس ،يسعى القادة املنتخبون إىل

معاجلة التحديات االقتصادية واألمنية العاجلة للبالد ،ويف الوقت نفسه إىل دعم الدميقراطية الناشئة .جنح جملس نواب
لكن هذا ال ينفي تعثره يف مواجهة اخلالفات
الشعب عن طريق ال  217نائب يف التصويت على أولويات تشريعية ر

السياسية ونقص املوارد البشرية واملادية .مع تأخر اإلصالحات االقتصادية املنتظرة ،ما ال معظم التونسيني يشعرون أ رن

تفشت املظاهرات،املماثلة يف
مكاسب الثورة مل تؤثر بعد يف حياهتم اليومية .ويف غمرة االحتفال بذكرى الثورة يف تونس ،ر
ح ردهتا لتلك اليت انطلقت يف  ,2011يف مجيع اجلهات الداخلية إثر وفاة شاب طالب للشغل يف القصرين.
مع تق ردم مرحلة االنتقال ،متثل االنتخابات احملليرة لتونس اخلطوة لتالية حنو حكومة متثيلية منتخبة على مجيع املستويات.

بكل دميقراطية وهو ما يعين انتخاب القائمني
سينتخب التونسيون ألول مرة يف تارخيهم أعضاء اجملالس البلدية واجلهوية ر

على راّتاذ القرارات اليت تؤثر مباشرة يف حياهتم اليومية .أثناء القيام هبذا البحث،كان من املتوقع إجراء االنتخابات البلدية
يف موىف  .2016لكن بعد ذلك ،أعلن رئيس اهليأة العليا املستقلة لالنتخابات شفيق صرصار عن موعد  27مارس
 2017لكن متر تأجيل هذا املوعد أيضا .كذلك هناك تأجيالت أخرى تتعلرق بالقانون االنتخايب -الرذي ميثرل اإلطار
القانوينر النتخاب اجملالس اجلهوية والبلدية -الذي ما يزال بصدد اإلعداد والنقاش يف الربملان يف الوقت الرذي يعد فيه

هذا التقرير .جلعل هذا القانون يتماشى مع الدستور ،جيب تقسيم كامل الّتاب التونسي إىل بلديات إلتاحة فرصة

التصويت جلميع التونسيني يف االنتخابات البلدية .تسعى احلكومة إىل إعداد التشريع الذي ميكن أن خيلق إطارا لتفعيل
مسار الالمركزية ،والذي اليت سيتم عرضه يف السنة الربملانية احلالية ..ومن املتوقرع أن تضمن جملة اجلماعات احمللية
صالحيات جديدة لرؤساء البلديات واجملالس اجلهوية والبلدية ،لكن مبا أن مسار الالمركزية هو مسار متواصل على طول
الصالحيرات للمسؤولني احملليني من خالل االنتخابات.
السنني ،سيقع منح عدد حمدود من ر
الهدف  :نظَّم املعهد الدميقراطي الوطين هذه ال ردورة من جمموعات الّتكيز يف أوت  .2016وقام املعهد الدميقراطي
الوطين ( ) NDIبدراسات كيفيرة يف العديد من املدن التونسية منذ شهر مارس  2011لتوفري معلومات موضوعيرة
كل الواليات التونسية وحياول احلفاظ
للقادة املدنيني والسياسيني حول مواقف املواطنني ،وقد غطرى املعهد إىل ح رد اآلن ر
على التناوب لضمان تنوع املناطق املستجوبة و متاشيها مع األسئلة املطروحة .ترمي هذه ال ردورة من البحوث واليت تع رد

الشعب آلداء الربملان وأعضائه ومعرفة آرائهم
السادسة عشرة إمجاال واخلامسة بعد انتخابات  2014إىل قياس تقييم ر
حول املواضيع اهلامة الراهنة وأيضا إىل معرفة مدى اطرالع املواطنني على مسار الالمركزية املزمع
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تطبيقه وتوقعاهتم منه ومن االنتخابات البلدية واجلهوية .شاركت جمموعة من املواطنني يف  12جمموعة تركيز يف الفّتة
املمتدة بني  20و  27أوت  2016ليتبادلوا آراءهم حول النقاط التالية:
 توجه البالد واألولويات اليت تؤثر يف حياة املواطنني اليومية
 آداء الربملان

 آداء الربملان ومدى تنفيذه ملهامه الرئيسية
 درجة وعي املواطنني مبسار الالمركزية وتوقعاهتم منه وتأثريه املتوقع يف البالد واجلهات وفيهم هم أنفسهم.
 اآلراء حول صالحيات اجملالس احمللية املقّتحة وخمتلف وسائل التواصل اليت ميكن اعتمادها.
 اآلراء حول الوضع االقتصادي وما الذي ميكن فعله ملواجهة هذه التحديات
 اآلراء حول الفساد وما ميكن فعله ملواجهة هذه القضيرة.

مقرها
كلرف املعهد ال ردميقراطي
الوطين ر
الرأي العام ر
مؤسسة  "ELKAلالستشارات" -وهي شركة دراسات يف الترسويق و ر
ر
يف تونس -بتنظيم الدراسة يف أربع واليات .وأيضا متر الترعاقد مع جمموعة كوروس لالستبيانات -وهي شركة عاملية لسرب

اآلراء -للمسامهة يف إعداد دليل النقاش ومن مثر حتليل املعطيات وكتابة التقرير.
بحوث مجموعة التركيز:

جمموعات الّتكيز هي طريقة حبث تعتمد املقابالت املفتوحةَ املوجهة يف إطار جمموعات يُ َس ِري النقاشات بني أفرادها

وسيط يتَّبع توجيهات ُم َع َّدة سلفا .ويتمثرل اهلدف من أحباث جمموعات الّتكيز يف فهم مواقف وآراء وجتارب املستجوبني
الذين يتم اختيارهم للمشاركة يف هذه العملية .وتُعتَرب جمموعات الّتكيز مفيدةً بشكل خاص يف احلصول على فهم أكرب
للدوافع واملشاعر والقيم اليت تقف وراء ردود أفعال املشاركني .باإلضافة إىل ذلكُ ،مي ركن هذا النوع من طرق البحث

يعربون عنها – واليت قد
املستجوبني من تبادل األفكار – وبذلك ينكشف فهم أعمق لألسباب الكامنة وراء اآلراء اليت ر
ال تظهر يف املقابالت املتعمقة مع األفراد أو يف الدراسات الكمية .وتدور مناقشات جمموعات الّتكيز بني عدد صغري

من املشاركني يّتاوح عادة بني  8و  12فردا يف اجملموعة الواحدة .ومع ذلك ،قد تكون اجملموعات أصغر أو أكرب قليال
جمموعات الّتكيز صانعي القرار من
من العدد املثايل،حسب الوضعية .ومن خالل املناقشات املفتوحة امل َو َّجهةُ ،مت ركن
ُ
ُ
فهم الدوافع واملشاعر والقيم اليت تقف وراء آراء املشاركني .كما متثل نتائج جمموعات الّتكيز صورةً تعكس اآلراء من
عرب عنها املواطنون يف فّتة إجراء
إجراء البحث .لذلك فإ رن االستنتاجات من هذا التقرير ال متثرل سوى اآلراء اليت ر

األحباث أي أواخر شهر أوت .2016
المنهجيّة:

قبل إجراء البحث ،قام املعهد الدميقراطي الوطين بإعداد دليل حوار يعكس احملاور واألسئلة املقّتحة من قبل النواب

وممثلي اجملتمع املدين .مت مجع احملور واألسئلة عرب استمارة إلكّتونية قام ببعثها املعهد الدميقراطي الوطين معدة خصيصا
لفهم أولوياهتم وإلعداد دليل حوار مناسب ملشاغلهم .نظم املعهد الدميقراطي الوطين يف الفّتة املمتدة من  20إىل 27
أوت  12 ،2016جمموعة تركيز مع  139مشارك يف أربع مدن يف خمتلف أحناء تونس واملتمثلة يف:
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تونس الكربى واملنستري والقريوان وصفاقس .وللحصول على وجهات نظر شرحية واسعة من اجملتمع التونسي حدد املعهد
الدميقراطي الوطين ثالث جمموعات دميغرافية خمتلفة لكل موقع  )1 :جمموعة خمتلطة من الشباب) تّتاوح أعمارهم بني
 35-24سنة) ؛  )2جمموعة من النساء فوق سن  35عاما؛و  )3جمموعة من الرجال فوق سن  35عاما .وتضم كل
جمموعة بني  9إىل12مشّتكاً .أما التقسيم حسب اجلندر فكان 47باملائة رجال و53يف باملائة نساء .وقد مت اختيار
املشاركني وإعادة فر هم لضمان التكافؤ بني اجلندرين والتمثيلية ملختلف اجلهات واخللفيات االجتماعية واالقتصادية
يضم كل التفاصيل املتعلقة باملشاركني.
ومستويات التعليم واملهن .هذا التقرير مرفق مبلحق  1ر

الوطين " ELKAلالستشارات" بتنظيم الدراسة يف
مجموعة العمل واإلعدادات اللوجستية :كلرف املعهد الدميقراطي
ر
درب املعهد الدميقراطي الوطين ( )NDIو ELKAمواطنا تونسيا على تقنيات
أربع مدن من كامل أحناء اجلمهورية .ر

الوساطة ليكون املشرف على سلسلة حلقات احلوار .واعتُمدت اللهجة التونسية كلغة حوار يف كافة اجملموعات.

مواقع المجموعة :أُجريت جمموعات الّتكيز االثنيت عشرة املذكورة يف هذا التقرير يف أربعة مواقع يف مجيع أحناء تونس
꞉تونس الكربى ونابل وسيدي بو يد وتو ر( .انظر اخلريطة يف هذا القسم) .وكانت املواقع املختارة هلذه الدراسة مناطق
حضرية أو شبه حضرية.اُختريت املناطق املستهدفة بناء على عدد السكان ،والثقل االقتصادي والتموقع اجلغرايف
وامليوالت االنتخابية يف انتخابات  .2014وقد مت اختيار تونس الكربى ألهنا تشمل العاصمة وأكرب مدينة يف تونس
واملناطق اجملاورة ,وهي تعد املركز الوطين للمؤسسات العمومية والتجارية .صفاقس هي ثاين عاصمة اقتصادية وإدارية يف
الصيد وتكرير الفسفاط والفالحة والتجارة .املنستري هي وجهة سياحية
تونس ،تعرف بأنشطتها االقتصادية على غرار ر
تقع على الشريط الساحلي لتونس ومتيزت سابقا بتفضيلها من قبل الرئيس األول لتونس .بعد تعرضها للخمول

السياحي عرفت هذه املنطقة انتعاشة يف هذا اجملال هذه السنة .رأما القريوان فهي العاصمة اإلسالمية لتونس،تقع يف

الوسط .على الرغم من تراثها التارخيي والسياحي إال أن سكان القريوان يعربون دائما عن إحباطهم من مشاكل اجلهة
االقتصادية .ويف خمتلف احلاالت مت اختيار أماكن مناسبة إلجراء جلسات املناقشة لضمان خصوصية املشاركني ومساحة
كافية للمتابعة احلية من قبل موظفي املعهد الدميقراطي الوطين.
التأثير الخارجي:
غ له على املشاركني يف اجملموعات .ال
يتم يف مجيع احلاالت،بذل كل جهد ممكن لضمان عدم ممارسة أي تأثري ال ُمس ِو َ

يتم اإلفصاح عن التوجيهات املعتمدة يف إدارة النقاش يف جمموعات الّتكيز للسلطات احمللية قبل انطالق نقاشات
ُ
اجملموعة .ومل تُظهر هذه الدراسة أي حالة تكون فيها نتائج جمموعة واحدة أو أكثر خمتلفة جذريا عن نتائج اجملموعات
األخرى ,مما يعين أ رن أي تأثري حملي مل يكن له أي َوقع على هذه الدراسة.

9

خريطة تونس
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المل ّخص التنفيذي:
ويلخص هذا التقرير تقييم املستجوبني يف
الرأي العام التونسي يف أواخر أوت  .2016ر
تُقدِم نتائج هذا التقرير فكرة حول ر

ٍ
أهم القضايا الريت تواجهها
مستجوب
تضم 139
تونسي آلداء الربملان والنرـ رواب وآرائهم حول ر
مناقشات اثنيت عشرة جمموعة تركيز ر
ر
عمليرة إرساء الالرمركزيرة واالنتخابات
البالد ،باإلضافة إىل مدى وعيهم وانتظاراهتم فيما يتعلرق باالستحقاقات القادمة والريت تشمل ر

ألهم النرتائج فيما سيأيت يف هذا التقرير .رأما النرتائج الكاملة مصحوبة مبختارات مما
البلديرة واجلهويرة .وميكن االطرالع على ر
ملخص ر
الرئيسيرة من هذا التقرير.
متر اقتباسه عن املستجوبني فهي ر
مفصلة يف قسم النرتائج ر

االجتاه اخلاطئ .ورغم وجود بعض
ملا سئل املستجوبون عن آرائهم حول ّتو ّجه البالد ،اترفق اجلميع على أ رن البالد تسري يف ر
ر
االجتاه الرذي يريدونه .ومن بني
حتسنت فإ رن اإلمجاع حاصل حول أ رن البالد عموما ال تسري يف ر
اجملاالت الريت ميكن اعتبارها قد ر
الشعور بأنره قد وقع الترص ردي لإلرهاب بنجاعة وبأ رن تعزيز
حتسنت أشار أغلب املستجوبني إىل تنامي ر
اجملاالت الريت متر اعتبارها قد ر

االجتاه الصحيح.
اجملهودات والّتكيز على األمن الوطين قد أتى أكله .والحظ املستجوبون،
وخاصة النساء ،بأ رن الترعليم يسري يف ر
ر
وحريرة وسائل
كما كان املستجوبون،
ر
وخاصة الشباب منهم ،ر
حبريرة الترعبري ر
متحمسون للترق ردم الرذي أحر ته بالدهم فيما يتعلرق ر

اإلعالم.

جل املستجوبني
رأما فيما يتعلرق مبا " يسري يف االجتاه اخلاطئ " ،فإ رن املوضوعني الرئيسيني اللرذين مترت اإلشارة إليهما من طرف ر

حمس واالقتناع اللذين أظهرمها املستجوبون عند مناقشة هذين
الرفاه
االقتصادي للتونسيني – إذ ال ميكن إنكار التر ر
ر
فهما الفساد و ر

أهم اجلوانب الريت أشار إليها
كل املستجوبني على أ رن الفساد يش ركل حت رديا كبريا يف تونس اليوم .ومن ر
املوضوعني . -فقد اترفق ر

الشرطة وانتشر يف
املستجوبون اعتبارهم أ رن الفساد أصبح أكثر انتشارا ممرا كان عليه ،ويُنظر إليه على أنره قد استشرى يف سلك ر
خمتلف مفاصل املؤسسات العموميرة.

خاصة على
آخر اترفق املستجوبون عموما على اعتباره قضيرة رئيسية يف تونس .فاالهتمام كان منصبرا ر
كما يع رد االقتصاد جماال َ

ضخم.
خاصة تشغيل الشباب ،وعلى التر ر
الترشغيل ،ر

وعند مطالبة املستجوبني بتحديد ما ينبغي أن يرركز عليه الربملان ،مل يكن مستغربا أن يتطلرع أغلبهم إىل أن يعاجل الربملان الترح رديات
فإهنما ما يزاالن من
االقتصاديرة الريت تواجهها البالد،
وخاصة البطالة .ورغم أ رن الترونسيرني قد الحظوا تق ردما يف جمايل الترعليم واألمن ر
ر
األولويرات الضروريرة بالنسبة إىل عدد كبري من بقيرة املستجوبني .كما اعتُربت املساءلة والفساد أيضا من األولويرات ،ولكن كانت

هاتان املسألتان ثانويرتني أيضا مقارنة بالترشغيل.

مهتمني به بتاتا .وقد كان
فالكثري من املستجوبني ال يفهمون دور الربملان بطريقة جيردة أو أصبحوا منفصلني عنه ،وحمبطني أو غري ر

وبأهنم يشعرون رأهنم ما عادوا يفهمون دور الربملان
هناك شبه إمجاع على أ رن نسبة ثقتهم بربملاهنم قد اخنفضت مقارنة بالعام املاضي ر
كما كانوا يف السنة املاضية.
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بأهنم يريدون فهم طريقة عمل الربملان ودوره ومسؤولياته
ومع ذلك ما يزال هناك بعض التفاؤل :فاملستجوبون ما يزالون يشعرون ر
كما يريدون أن يظلروا مواكبني للعمل الرذي يقوم به الربملان .فقد اترسعت فجوة الثرقة جبالء ويشعر املشاركون بأ رن السبيل الوحيد

الستعادة ٍ
سيتم إطالعهم على ما جيري.
بعض من هذه الثقة هي التأ ركد من أنره ر

النواب على ما جيري يف الربملان ،أ ركد املستجوبون أ رن
وبسؤاهلم حتديدا عن شعورهم حيال الطريقة الريت يريدون أن يطلعهم هبا ر

األولويرة جيب أن تكون لتوسيع نطاق التواصل والتفاعل مع املواطنني.

كل املستجوبني تقريبا إىل رأهنم ال
وقد ترركز جزء ر
مهم من النرقاش يف كل جلسة على مسار الالّمركزيّة والحكم المحلّي .فذهب ر
يفهمون جيردا ما تعنيه الالرمركزيرة بالنرسبة إليهم ،وإىل جهاهتم وإىل تونس .وبعد شرح موجز للمفهوم ومراجعة قائمة الصالحيرات
الريت جيري النرظر يف منحها للمجالس احمللريرة ،تفاعل عديد املستجوبني بطريقة إجيابيرة مع إمكانيرة أن تصبح جهاهتم مسؤولة أكثر
فاملهام الريت يريد املستجوبون أن توليها اجملالس احمللية األولوية هي مجع الفضالت
أو قُل مسؤولة متاما عن تلك الصالحيرات.
ر
وإصالح الطرقات وصيانتها واملسالك واملرافق البلديرة.

ومع ذلك قام بعض املستجوبني باالعّتاض على ما وقع اقّتاحه .فالواقع يثبت أ رن البلديات تواجه أصال صعوبات يف تقدمي
اخلدمات العمومية األساسية وهو ما جعل عديد املشاركني يش رككون يف جدوى الصالحيات املقّتحة وفكرة الالمركزيرة بشكل

عام.
ر

عمليرة راّتاذ
تضم آليرات إشراك املواطنني يف القرارات لتمكني اجملالس احمللية من توظيفها يف ر
ومتر كذلك تزويد املشاركني بقائمة ر

ّتول للمواطنني أو
القرار .وكانت ردود الفعل إ اء هذه القائمة إجيابية عموما .فقد كان املشاركون مييلون بش ردة إىل اآلليات الريت ر

ألي قرار.
متنحهم صوتا قبل راّتاذ اجملالس احمللية ر

وباعتبار االمتيا ات الريت متنحها قائمة الصالحيات وقائمة آليات املشاركة كان املستجوبون مييلون يف الغالب إىل االعتقاد بأنره
خاصة ،أ رن هناك إمكانيرةً أكرب
إجيايب على تونس وعلى جهاهتم وعليهم هم أنفسهم .وشعر املستجوبون ر
سيكون للالمركزية تأثري ر
سيتم اّتاذها يف جهاهتم ،و رأهنم سيتم ركنون من
لتلبية االحتياجات اجلهوية .و رأهنم سيكونون معنيرني أكثر بالقرارات اهلا رمة الريت ر

الوصول إىل صنراع القرار مبا أ رن هؤالء سوف يقيمون يف جهاهتم بدل أن يقيموا يف العاصمة تونس.

كان االقتصاد موضوعا حرص مجيع املستجوبني على مناقشته .فعندما طُلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف الوضع
احلايل يف تونس ،أمجع املستجوبون
ر
االقتصادي ر

عام على أ رن االقتصاد اليوم أسوأ ممرا كان عليه يف العام املاضي .واجلدير
على استعمال عبارات سلبية .كما كان هناك اترفاق ر
بالذكر أ رن العديد بدا وكأهنم يشعرون أ رن الوضع االقتصادي يف جهاهتم أفضل مقارنة جبهات أخرى يف البالد.
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ضخم .فالبنسبة إىل بعض املشاركني ،الديون
التوجه االقتصادي متركز حول البطالة والتر ر
وكما ذُكر آنفا فإ رن النرقاش اخلاص بال ردولة و ر

اخلارجية الريت تراكمها الدولة خيربت أملهم يف االقتصاد ،رأما بالنسبة إىل بعضهم اآلخر ،فإ رن تنامي االقتصاد املوا ي هو املصدر
بأهنا مركزة على حتسني
اخلاصة الريت راّتذهتا الدولة لتوحي ر
األكرب للقلق .وقد أشارت قلرة قليلة إىل رأهنم مسعوا عن اإلجراءات ر

االقتصاد.

خيص االسّتاتيجيات الريت ميكن أخذها بعني االعتبار لتحريك عجلة االقتصاد ،فقد ألر املستجوبون على احلاجة إىل
أما فيما ر
حتسني فرص احلصول على قروض ومتويالت لتسهيل بعث املواطنني ملشاريع جديدة أو نشاطات جتارية ،وقد كان اهلدف من

خاصة على تشغيل الشباب .واقّتح العديد من املستجوبني ضرورة احتواء االقتصاد املوا ي أو القضاء
عديد االقّتاحات مركزا ر

وبني بعضهم أمهرية أن تصبح تونس أكثر جاذبية للمستثمرين احملليني واألجانب .وأخريا اقّتح بعضهم أ رن احلكومة مطالبة
عليه ،ر
بالّتكيز أكثر على حتسني االقتصاد.

حيسون أ رن هناك أ مةً أخالقيةً يف تونس .فقد
إ رن ر
عام الرذي ر
الشعور ال ر
يلخص بطريقة مثلى نظرة املستجوبني إىل الفساد هو رأهنم ر

كل مكان ،وكيف أنره قد أصبح شائعا بشكل متزايد وأنره قد غدا متج رذرا حبيث صار
وصف املستجوبون كيف استشرى الفساد يف ر

الفردي
حّت يف جمال األمن
كثريون خيشون أنره لن ميكن استئصاله أبدا .ويرون أنره قد انتشر يف االقتصاد ويف امليدان السياسي بل ر
ر
وغين عن الذكر أ رن املستجوبني حريصون على رؤية اخلطوات املترخذة ملكافحة الفساد رغم أ رن هناك شعورا متزايدا باليأس
والوطين .ر
بكل بساطة يكمن يف العقاب أو راّتاذ إجراءات
احلل ر
من إمكانية النرجاح على صعيد هذه اجلبهة .رأما بالنسبة إىل األغلبيرة فإ رن ر
متنوعة من املقّتحات األخرى خالل اجللسات من بينها
عقابية أكثر صرامة مع األفراد الفاسدين .كما أشار بعضهم إىل حزمة ر

الترشهري بالفاسدين شعبيرا ويف وسائل اإلعالم و يادة الرقابة يف املؤسسات العمومية ومتكني املواطنني من إمكانية التبليغ عن حاالت
الفساد دون ذكر هوياهتم.
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النتائج الرئيسية
تقيرم هذه ال ردراسة آراء املشاركني يف الوضع الذي تواجهه البالد بعد ما يقارب العام والنصف على تنصيب رئيس وبرملان جديدين،

تضم 139
وبعد مخس سنوات ونصف من الثرورة .وقد أجرى املعهد الدميقراطي الوطين  NDIاثنيت عشرة جمموعة تركيز ر

مفصلة فيما سيأيت
مستجوب من مجيع أحناء تونس يف أواخر شهر أوت  2016والنتائج املستمدة من تعليقات املستجوبني ر

ذكره.
.I

وطني
ال ّ
توجه ال ّ

يصرحون بصوت واحد بأ رن البالد تسري يف ر
حتسن إالر
االجتاه اخلاطئ .فرغم وجود جماالت اعتربها املستجوبون يف ر
ما ال التونسيون ر

الشعور شيبا
تاما على أ رن البالد ال تسري يف ر
املهم أن نؤكد هنا أ رن اجلميع يتقاسم هذا ر
أ رن هناك اترفاقا ر
االجتاه الرذي يريدونه .ومن ر

الّتكيز.
كل املناطق الريت أجريت فيها جمموعات ر
وشبابا ونساءً ورجاال ويف ر

ما الّذي يسير بشكل جيد ؟
عما إذا كان هناك شيء يسري بشكل جيرد يف تونس .ويشعر الواحد منرا أنره ما مل يُطلب من املستجوبني
ُسئل املستجوبون حتديدا ر
ط احمل ردد هلذا االستجواب،
ذكر العناصر اإلجيابية بالترحديد ر
سليب يف تونس .فعلى ضوء اخل ر
فإهنم يرركزون مباشرة على ر
كل ما هو ر

مت ركن املشاركون من ذكر بعض النرقاط اإلجيابية واليت تشمل:

 السالمة واألمن -أحد أكثر األشياء اإلجيابية املتفق عليها يف تونس هو تنامي شعور املواطنني بأنره قد وقع الترص ردي
لإلرهاب بكفاءة وبأ رن يادة اجلهد والّتكيز على األمن الوطين خالل العام املاضي قد آتى أكله ،إذ يبدو أ رن املستجوبني
الشخصي فوق
مهما مبا أ رن الكثري من النراس يضعون أمنهم
يشعرون فعال بأمان أكرب .وميكن القول إ رن هذا يع رد إجنا ا ر
ر

أي جمتمع أو بلد سليم
كل اجلوانب األخرى يف ر
كل منعطف فإ رن ر
كل اعتبار – إذ عندما يشعرون أ رن حياهتم مه رددة يف ر
تصبح ثانوية.

احمللي ،خاصة املنستري ،إىل أ رن
أشار املستجوبون الرذين يعيشون يف املناطق الريت تع رد فيها السياحة ر
مهمة القتصادها ر

السياحة قد انتعشت إىل ح رد ما باعتباره نتيجةً مباشرة الستباب األمن واألمان.

ِ
كل من ليبيا وسوريا.
وأشار عدد قليل أيضا إىل أ رن تعامل تونس مع اإلرهاب كان مثاليرا ،ر
خاصة إذا ما قُور َن بالوضع يف ر

االجتاه الصحيح .ورغم أ رن اإلمجاع حول
خاصة النساء منهم أ رن الترعليم يسري يف ر
 التّعليم  -الحظ املستجوبون أيضا ر
هذا الشعور مل يكن حاصال
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توجه الترعليم فإ رن الرأي األكثر تواترا كان إجيابيا.
وأ رن عددا قليال من املستجوبني انتقد ر
االبتدائي ولدينا أطفال يف العائلة يزاولون تعلمهم يف املدارس االبتدائيرة والثرانويرة .وقد الحظت بعد
س أخيت بالترعليم
" تُ ر
در ُ
ر

حيصلون الكثري ،أعين أ رن بعض التالميذ يتحصلون
بكم كبري من الواجبات املنزلية ،ورغم ذلك فهم ال ر
مراقبتهم رأهنم يُكلرفون ر

على مع ردل  20/ 18وعندما نقيرم مستواهم أثناء العطل ،نكتشف رأهنم ال حيتفظون بشيء ممرا تعلرموه بذاكرهتم .ويعود هذا

ويعولون على ال ردروس اخلصوصيرة ،ويف العطلة
أساسا إىل كثرة الواجبات املنزلية ،فاألطفال ر
يفضلون أن حيفظوا عن ظهر قلب ر

أين الحظت أنره منذ وضع ح رد لل ردروس
تغري اآلن فهو ر
كل شيء وينطلقون من الصفر .رأما ما ر
الصيفية ينسى األطفال ر

أطفاهلن
األمهات يبقني
هنائي ،أصبح التالميذ أكثر تعويال على أنفسهم من ذي قبل.كانت ر
ر
اخلصوصية وإن مل يكن بشكل ر
الشديد جسديرا ومعنويرا فحسب بل إ رن
يف احلضانة املدرسية كامل اليوم ،وال يتسبرب ذلك يف شعور األطفال بالترعب ر

مبدرسي األطفال وجياملوهنم من أجل تضخيم أعداد األطفال إلسعاد
القائمني على احلضانة املدرسية ميترنون عالقاهتم ر

أطفاهلن ويوفررن جهدا أكرب أل رهن رن يعلَمن أ رن احلضانة
يقضني وقتا أكرب مع
كل ذلك أصبحت األمهات ر
ر
األولياء .وملرا توقرف ر
بأنفسهن .والحظت أ رن التالميذ قد
عليهن اآلن أن يـَ ُقمن بذلك
ألطفاهلن دروسا يف كل املو راد ،وصار
املدرسية مل تعد توفرر
ر
ر
ر
أيت الكثري من األطفال هناك طلبا للعالج
طب األطفال
كنت قد َ
لكنت ر َ
النفسي يف العام املاضيَ ،
حتسنوا .فلو َ
رت جناح ر
ر
ر

فسي ،وقد الحظت أيضا أ رن الكثري منهم قد تعاىف" ( امرأة ،صفاقس  38سنة ،تعمل )
النر ر

متحمسني أيضا للترق ردم الذي أحر ته بالدهم يف
حرية التّعبير واإلعالم  -كان املستجوبون ،خاصة الشباب منهم ،ر
ّ 
جمال حريرة التعبري واإلعالم .فالناس يشعرون أنره بإمكاهنم أن يقولوا ما يريدون عن أي شخص دون خشية أي عواقب.
اهلام :املتمثرل يف أ رن
وقد أجربت هذه املالحظة بعضهم على إجياد نوع من التوا ن بني هذا املكسب امللحوظ والترح ردي ر
احلرة كما هي
يتفهموا احلدود املعقولة حلرية الترعبري .فبعضهم يشعر أ رن ر
بعض املواطنني مل حيّتموا أو مل ر
الّتحيب باآلراء ر

حريرة الترعبري
ميكن أن يكون سبيال إىل عدم االحّتام واإلهانة واإلساءة .لذلك يرى بعض املستجوبني أ رن ارتفاع سقف ر
سالح ذو ح ردين.
أي شيء.
حريرة الترعبري يف ر
االجتاه ر
الصحيح .إذ ساعدت الثرورة النراس على الترعبري عن أنفسهم دون خوف من ر
" تسري ر

فكل من يكون غري راض عن
ولكن الترمترع هبذا ر
ر
احلق يف ال ردول العربيرة ميكن أيضا أن يقلرل من شأن الربملان واحلكومة .ر

حّت إن كان ذلك مسيئا للمصال الوطنيرة " (امرأة ،تونس 27 ،سنة ،ال تعمل ).
يتورع عن انتقاده ر
شيء ما ال ر

حريرة يف الترعبري .ورغم أ رن هناك بعض الترجاو ات فإنرنا قد قطعنا شوطا
" اآلن ،عندما نشاهد القنوات الترلفزيرة نلحظ ر

مهم أو سلطة أو نقد أحزاب سياسيرة معيرنة.
كبريا يف هذا اجملال .ففي املاضي مل نكن نستطيع ر
حّت ذكر اسم شخص ر
رأما يف الوقت احلاضر فإ رن ذلك أصبح متاحا " ( امرأة ،صفاقس  38 ,سنة ,تعمل).

تطور الدميقراطيرة يف بالدهم ( والرذي
 أسس الديمقراطية – يف الوقت الرذي مييل فيه بعضهم إىل انتقاد كيفيرة ر

األقل إرساء أسس الدميقراطيرة ،ومنها إجراء
سيناقش الحقا يف هذا الترقرير ) ،فإ رن بعضهم اآلخر يشعر أنره قد متر على ر
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رأول انتخابات وطنيرة وتركيز برملان منتخب ووجود ع ردة منظمات من اجملتمع املدينر قادرة على م رد يد املساعدة يف إيصال
صوت املواطنني ومراقبة رجال السياسة.

ما الّذي يسير في ِ
االتّجاه الخاطئ؟
إجيايب واحد يف احلياة يف تونس ،فإ رن العكس صحيح
إذا كان املستجوبون جيدون أحيانا صعوبة بالغة يف حتديد جانب ر

كل شيء
فيما يتعلرق باجلوانب ر
السلبيرة .فقد ش ردد كثريون منهم على أن " ال شيء يسري بشكل صحيح " أوأ رن " ر
يسري يف ِ
اال رجتاه اخلاطئ".

االجتاه اخلاطئ مها الفساد
الرئيسيرني اللرذين اشّتك اجلميع يف حتديدمها ملا طُلب منهم توصيف ما يسري يف ر
إ رن املوضوعني ر
ر
حمس واالقتناع اللرذان أظهرمها املستجوبون عند مناقشة هاتني املسألتني ال ّتطئهما
الرفاه
االقتصادي للتونسيرني .فالتر ر
ر
ور
العني .فإىل اآلن ما الت هاتان املسألتان ُحتظيان بأكرب قدر من االهتمام من قبل املشاركني .كما يبدو أ رن هاتني
املسألتني تزدادان سوءا مبرور الوقت .واجلدير بال رذكر أيضا أ رن هذين املوضوعني مسألتان مع رقدتان ومتع رددتا األوجه.
الّتكيز املستجوبة تقريبا على أ رن الفساد يش ركل حت رديا كبريا يف تونس اليوم .كما
 الفساد – اترفق مجيع أفراد جمموعات ر
اترفق معظمهم على أ رن الفساد كان دائما موجودا يف بالدهم ولكنره ا داد مع الوقت بطرق جعلتهم خيشون صعوبة
السيطرة عليه أو إصالحه.
ر

املهمة الريت أشار إليها املستجوبون هو أ رن الفساد اآلن بات أكثر انتشارا ممرا كان عليه سابقا .ويشعر
ومن بني اجلوانب ر

خاصة يف جماالت بعينها مثل الشركات الكربى و /أو القيادات السياسيرة ( أو كما قال أحد
املشاركون أنره يّتركز ر

عرب
كل مفاصل اجملتمع .وقد ر
املشاركني " كان جماله أضيق " ) .رأما اآلن فقد أصبحوا ر
حيسون أنره قد استشرى يف ر
خاصة عن قلقهم حيال مدى تغلغل الفساد يف سلك األمن ،وهو ما جيعلهم يشعرون بأ رن ذلك يش ركل
املستجوبون ر

املؤسسات
حت رديا ملستوى الثرقة هبم أو ر
عامة .كما أشار بعضهم إىل مدى انتشار الفساد يف ر
الشعور باألمان بصفة ر

الرشوة واملعامالت
الص ر
العموميرة ،بدءا مبوظرفي ر
ف ر
األول الرذين يطلبون رشاوى صغرية لتقدمي اخلدمات ،وصوال إىل ر
الصحة.
التفاضليرة يف نظامي التعليم و ر

فحّت احلكومة الترونسيرة ال
"هناك رشوة يف اإلدارة التونسية .و ال أعتقد أ رن الربملان سيتم ركن من اّتاذ إجراءات حياهلا ،ر
ألهنا مسألة مرتبطة بالعقليرة .عقليرة جمتمع بأسره فنحن حنتاج رأوال إىل أن
للرشوة ر
تستطيع أن تفعل ر
أي شيء لوضع ح رد ر

الرشوة ( ".رجل ،صفاقس 27 ،سنة ال يعمل )
ر
نتغري إذا كنرا نريد أن نتخلرص من ر

" ميثرل الفساد مشكلة خطرية .إذ بالرغم من أنرنا لدينا و ارة للحوكمة وحماربة الفساد ،فإنرنا ال نالحظ إجنا ات ج رديرة يف

الصدد .ففي املاضي كنرا
هذا ر
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نعرف هويرة الفاسدين الرذين كنرا نتع رقبهم ،رأما اآلن فقد استشرى الفساد ( ".رجل ،القريوان  62سنة متقاعد )

" أعتقد أ رن املشكلة الكربى تكمن يف اخلدمات العموميرة ،فاملوظرفون العموميرون ال يقومون بواجباهتم .فأنت تعلم أ رن

قضى ليله ساهرا خارج املنزل ،إذ
البعض شوهد وهو جيلب معه حشيرة وخم ردة للنروم يف مكان العمل بعد أن يكون قد ر

اخلاص
ليس هناك رقابة ،جيب أن يكون هناك شخص مكلرف مبراقبة هذه األماكن .رأما حنن الرذين نعمل يف القطاع
ر
السلوك .ويف املقابل يبدو النراس غري
فإنرنا ندفع مثن أخطائهم .فهم يسيئون الترعامل مع النراس وال حيّتمون ر
مدونة ر

يغري ضمادات
املمرضني ر
الساعة الثرانية صباحا أحد ر
مرة عندما كنت يف املستشفى على ر
مكّتثني باألمر ،فقد شاهدت ر

مريض ،ويرمي املستعملةَ منها أرضا عوض أن يضعها يف سلرة املهمالت وقد كانت جبانبه ،غري مكّتث بعامل النرظافة
الضمادات املترسخة بال ردم من األرض .فما أردت قوله هو أ رن املواطنني وكذلك املوظرفني
الرذي عليه أن يرفع هذه ر
العموميرني يتقامسون املسؤوليرة يف حالة الفوضى" ( امرأة ،صفاقس  38سنة تعمل )

آخر مال املستجوبون إىل االترفاق على أنره قضيرة رئيسيرة يف
 الوضع
ّ
االقتصادي – كان االقتصاد أو جانب منه جماال َ
الشباب
تونس .وقد ترركز االهتمام يف الغالب على الترشغيل،
ضخم .ومثرل تشغيل ر
وخاصة تشغيل ر
الشباب ،وعلى التر ر
ر

السن الرذين
املوضوع املشّتك بني شرحية الشباب ،كما متر تناوله على نطاق أوسع من طرف التونسيني املتق ردمني يف ر

متحصلون على شهائد عليا ولكنرهم إىل ح رد اآلن وبعد
أعربوا عن قلقهم على أوالدهم  ،ففي كثري من احلاالت هم
ر
العلمي.
ّترجهم ما الوا عاطلني عن العمل أو ميتهنون أعماال دون مستواهم
سنوات ع ردة من ر
ر

" لقد قمنا بثورة من أجل الترشغيل ،ولكن على العكس أصبح الوضع أسوأ ممرا كان عليه " ( امرأة ،صفاقس  28سنة

تعمل )
فعالة تساعد على النرهوض
عام يف ر
الصحيح .إذ ال توجد اسّتاتيجيرات عمل ر
االجتاه ر
" ال يسري االقتصاد بشكل ر

الشباب أن يبعثوا مشاريع وأن يكونوا من املنتجني .يف حني أ رن املشكل يتمثرل يف أنره
كل ر
باالقتصاد .ففي تونس يريد ر
َّ
مايل .وإذا ما
عندما ر
يتوجه أحدهم إىل البنوك وعلى رأسها بنك الترضامن ،يصاب خبيبة أمل وال ُميكن من ر
أي دعم ر
حّت وإن
ق ردموا له مساعدة ماليرة ،ر
فإهنم يضايقونه بعد ذلك إلجباره على تسديد ذلك املال .وباإلضافة إىل ذلك فإنره ر
بدأ املشروع فإنره لن جيد املساعدة الكافية فيما يتعلرق مبجال تسويق املنتوجات وتوفريها يف األسواق ( ".رجل ،تونس،

 33سنة ،يعمل )
مين ابين مصروف جيبه " ( رجل ،تونس 43 ،سنة ،ال يعمل)
" أنا عاطل عن العمل .وأشعر باخلجل عندما يطلب ر
الشؤون
ولدي طفالن .وجيت ربرة بيت .وأتساءل كيف ميكنين اإليفاء بنفقايت اليوميرة .اترصلت بو ارة ر
" أنا ر
متزوج ر
بطفلي " ( رجل ،تونس 50 ،سنة يعمل )
حّت
لكن األبواب ظلرت مغلقة يف وجهي ،فهم مل يكّتثوا ر
االجتماعيرة ،ر
ر

"االجتاه اخلاطئ" يف تونس.
إىل جانب االقتصاد والفساد ،وقعت اإلشارة إىل جمموعة أخرى من اجملاالت الريت تسري يف ر

ورغم قلرة من أشاروا إىل هذه املسائل من بني العيرنات
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فإهنا تبقى مسائل يف غاية األمهريرة ومثرية للجدل بالنرسبة إىل الرذين أثاروها أثناء اجللسات:
املستجوبة ر

الشارع .
السالمة يف مواجهة اإلرهاب ويف مواجهة العنف يف ر
 األمن و ر
الص رحيرة
الرعاية ر
 خدمات ر
خيص االمتحانات الوطنيرة
 الترعليم ،مثال هناك مشاكل فيما ر

السلطة
غريات
 املناورة السياسيرة والتر ر
املستمرة يف صفوف من هم يف ر
ر

عام ،إخل  .وإىل جانب ذلك مسألة
 الترقصري يف أداء البلديرات ،مثال رفع الفضالت ،إصالح الطرقات ،النرظافة بشكل ر
بطء اإلجراءات اإلداريرة البسيطة

خاصة الترح رديات الريت فرضها اجلفاف
 الفالحة ،ر

العام بالقانون يف صفوف املواطنني العاديرني.
 االستخفاف املتزايد و ر
ييب
هرب ر
 التر ر
الضر ر
السياسيرني وما حيتاجه املواطنون
 اترساع ر
اهلوة بني اهتمامات ر

الضجة اإلعالمية الريت خيلقوهنا حول بعض القضايا دون غريها
 احنيا وجهات نظر وسائل اإلعالم ،وذلك من خالل ر
والّتكيز على بعض السياسيرني والو راء دون سواهم

 االستغالل غري الناجع املوارد الطربيعيرة للبالد

 .IIالبرلـمـان

كل دورة لقياس مستوى وعي املشاركني فيها وتوقرعاهتم ،وتقييمهم للربملان.
ر
خيصص جزء كبري من ر

يهتم برملاهنم بالترح رديات االقتصاديرة الريت تواجهها البالد
فمن حيث األولويرات ،يتطلرع املستجوبون يف الغالب إىل أن ر

وخاصة الترشغيل .وكما تشري إىل ذلك " سحابة الكلمات الداللية " أدناه  1فإ رن هذا املوضوع هو إىل ح رد بعيد املوضوع
ر
األكثر تناوال من طرف املستجوبني.

على الرغم من أن بعض املستجوبني يرون أن هناك تقدم يف ما خيص التعليم واألمن ،يبقى هذين امللفني من بني
األولويات لدى مستجوبني اخرين .كذلك ينظر للمحاسبة والفساد ،لكن بدرجة ثانوية مقارنة بالتشغيل.

 1سحابة الكلمات الداللية :ترب العشر إجابات األكثر تداوال من بني املستجوبني مجيعهم.
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كل القضايا التي تواجه تونس اليوم ،يبقى المجال الذي يجب أن يرّكز عليه البرلمان هو......
من بين ّ

لقد حرص املستجوبون على حتديد أولويات برملاهنم ،ولكن يف احلقيقة ال يفهم العديد منهم دور الربملان بشكل جيرد أو
مهتمني به كلريرا .فقد كان من املتواتر أن تسمع املستجوبني وهم يشرحون كيف
رإهنم قد أصبحوا منفصلني عنه أو غري ر

مهتمني بالربملان ويسعون إىل االطرالع على ما يدور فيه ولك رن هذا
كانوا يف البداية أي بعد فّتة قصرية من االنتخابات ر
مل يدم إالر بضع سنوات فقط .فقد ضاقوا ذرعا به وكانوا أحيانا غري متأكدين مما يُفّتض أن يضطلع به رنواهبم .

العام باإلحباط من الربملان :
لقد سامهت ع ردة عوامل يف خلق هذا ر
الشعور ر
أحسوا أ رن النرـ رواب ال يفعلون شيئا إالر اخلصام وإهانة
 كلرما حاول املشاركون أن يتابعوا جلسات الربملان عرب التلفزة ،ر
بعضهم بعضا بل قد يصل األمر إىل ح رد النروم.

 ال يفهم املشاركون املداوالت الريت تدور يف الربملان
يتم تفعيلها فيما بعد

يسن رنواب ر
الشعب القوانني ر
ر
ولكن الكثريين يشعرون أنره ال ر

يهم
 هناك شعور بأ رن القوانني الريت يسنرها رنواب ر
الشعب واجملهودات الريت يبذلوهنا ال عالقة هلا باهتمامات املواطنني أو مبا ر
ككل.
تونس ر
الشخصيرة وغايات أحزاهبم وعائالهتم عوض متثيل النراس
 هناك شعور بأ رن النرـ رواب يرركزون أكثر على خدمة أغراضهم ر
الرذين انتخبوهم.

وجيدر الترذكري أيضا بأ رن املواطنني ليسوا حمبطني من برملاهنم فقط بل هناك إمجاع أيضا على أ رن مستوى الثّقة لديهم يف برملاهنم قد
بأهنم مل يعودوا فاهمين لدور الربملان كما كانوا يف العام املاضي أيضا.
الشعور ر
تراجع مقارنة بالعام املاضي وأ رن ر
أحس أنرين ال أفهم فعال .ويف احلقيقة هي ليست مسألة فهم ،فأنا غري مقتنعة مبا يفعلونه" ( امرأة ،صفاقس28 ،
" أفهم ولكنرين ر

سنة ،تعمل )
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الشخصيرة.
يهتمون إالر مبصاحلهم ر
يتصرفون كما لو أنرنا غري موجودين .وهم ال ر
"حنن يف احلقيقة نعلم ما يريدون أن يفعلوه .فهم ر
كل ما يعنيهم هو رأهنم قد وصلوا إىل املناصب الريت أرادوها وبلغوا املستوى الرذي كانوا يطمحون إليه وال معىن لالهتمام بشؤوننا:
و ر
إىل اللقاء ،إىل اللقاء " ( رجل ،صفاقس 27 ،سنة ال يعمل )

الّتويج لو ير ما .وخبالف ذلك لن جتد أبدا ٍ 217
نائب
" ال يظهرون معا إالر إذا كان هناك جلسة تتعلرق بزيادة أجورهم أو ر
حاضرا " ( امرأة ،املنستري 29 ،سنة ،طالبة )

ٍ
يضم ع ردة نواب من رجال األعمال .والعديد من
" أنا أفهم دورهم متاما ولكنرهم ال [ ]...رإهنم ألمر خمز ومثري للشفقة .فالربملان ر

املهربة كتلك الريت وقع حجزها يف صفاقس
هؤالء يتعاملون مع هذا النروع من االقتصاد .فقد مسعنا عن مصادرة العديد من البضائع ر
كل ليلة فأين
كل تلك البضائع؟ لقد متر بيعها واستهالكها .إنرنا قد سئمنا من مساع أصوات األلعاب النراريرة ر
مثال .فأين ذهبت ر

السلع إىل البالد؟ أمل يكن ذلك عرب اجلمارك؟ أم رإهنا
كل هذه ر
كل هذا ؟ وكيف دخلت ر
احلكومة من ذلك؟ ملاذا ال تسيطر على ر
يشجع هذا النروع من الترجارة" (رجل ،القريوان62 ،سنة ،متقاعد )
طارت لتعرب احلدود ؟ واملشكلة أ رن هناك نظاما كامال ر
" لقد تدهورت املقدرة الشرائيرة للنراس .ومل يفعل الربملان شيئا " ( رجل ،تونس 50 ،سنة يعمل )
دستوري بُين على أساس التروافق بني كتلتني متناقضتني تآمرت يف وقت
" إ رن نسبة ثقيت يف الربملان تساوي صفر باملائة .إنره وهم
ر
ِ
وتوجهات متناقضة متاما ،فهناك أعضاء من
الحق على إرادة ر
الشعب .إنره ألمر َمقيت أن ترى تنسيقا بني جمموعات هلا ميوالت ر

السابق وشيوعيرون وإسالميون ممرن ال يؤمن بعضهم مبفهوم ال ردولة .وهناك تداخل بني اإلرهاب وال ردولة ،لذلك
اجمللس
التأسيسي ر
ر

أجد أ رن هناك سببا وجيها لالعتقاد بأ رن ال ردولة هي من تقف وراء بعض اجلرائم .ويف يوم ما يف املستقبل ،قد نعرف من كان وراءها
بالفعل ( " .رجل ،تونس 48 ،سنة ال يعمل )
رغم هذه املشاعر ،فإ رن املستجوبني ما يزالون راغبني يف فهم كيفيرة عمل برملاهنم وما هو دوره وما هي مسؤولياته .ورغم عدم

يلخص كيف يشعر معظم املستجوبني إ اء برملاهنم :
اإلمجاع على ذلك ،فإ رن ما سيأيت ر

املهم االطرالع على القوانني اجلديدة الريت يسنرها أعضاء الربملان .هل هم يعملون بالفعل أو ال ؟ وهل يقومون بإجراء
" بالطربع من ر
أهم من احلكومة أل رن احلكومة هي من سين رفذ القوانني الريت يسنرها الربملان( .امرأة ،املنستري،
إصالحات أو ال ؟ أعتقد أ رن الربملان ر

 27سنة طالبة )

نظرا إىل هذا االهتمام الكبري بأداء برملاهنم ال يبدو مستغربا أن يرغب املستجوبون أيضا يف أن يظلروا على اطرالع بالعمل الرذي
يقوم به الربملان .ويف احلقيقة ،ورغم أ رن أغلبهم يشعرون أ رن برملاهنم ال يعاجل مشاكل املواطنني فإنره ما يزال هناك شعور كبري ومتنام
يف االطرالع على ما يقوم به الربملان .ويبدو أ رن هناك أ مة ثقة قد بر ت إذ أعرب املستجوبون عن أ رن الوسيلة الوحيدة الستعادة
كل ما جيري يف الربملان.
هذه الثرقة هي الترأ ركد من أنره سيقع إطالعهم على ر
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وملا سئل املستجوبون بالترحديد عن كيف يريدون أن يُبقيهم رنوا ُهبم على اطالع على ما جيري يف الربملان أ ركدوا أنره جيب إعطاء
ر
األولويرة للترواصل املباشر والترفاعل مع املواطنني
يهتمون كثريا بالنراس وكثريي الظرهور أثناء احلملة االنتخابيرة ولكنرهم بعد ذلك غابوا
أصر املستجوبون على أ رن النرـ رواب كانوا ر
وقد ر
صعب الوصول إليهم.
متاما وأصبح من ال ر

" جيب عليهم أن يّتكوا مكاتبهم وأن يتواصلوا مع املواطنني أينما كانوا ،يف احملالت التجاريرة إخل(.رجل ،تونس 50،يعمل)
" جيب أن يتفاعلوا مع خمتلف اإلدارات واملواطنني ،وجيب عليهم أيضا أن يراقبوا الوضع العام :الدواوين ،واملعتمديات عن كثب
والتأكد من أ رن اخلدمات تسري كما جيب ( ".رجل ،تونس 42 ،سنة  ،يعمل )
اخلاصة للتواصل مع النراس .وهو ما سيجعل
" النرواب حاضرون دائما يف الربامج التلفزية .وأعتقد أنره جيب أن تكون هلم مكاتبهم ر

اخلاصة على
اجللسات الربملانية تدور حول املعلومات واألفكار الريت يستقوهنا من املواطنني .وجيب أن تكون هلم صفحاهتم ر

التطوعي يف إطار منظمات اجملتمع
اإلنّتنيت لتل رقي استفسارات النراس واقّتاحاهتم .وجيب عليهم أيضا أن يشاركوا فرق العمل ر

املدينر ( ".رجل ،تونس  48سنة ال يعمل )

صوتنا للنرـ رواب الرذين ميثرلون جهتنا فأين هم اآلن؟ ال أعرف أحدا منهم .لقد عملت جب رد من أجل تقدمي ال ردعم هلم
" رأوال حنن ر

مرة لكنرين حرصت على دعمهم.فهل من املعقول أن يكون هناك وسطاء بيننا وبينهم؟ هل جيب أن يبقى
ر
وترددت أكثر من ر

الوضع على ما هو عليه؟ هل جيب أن يكون هلم ممثرلون عنهم ينوبوهنم عندنا ؟ هل هذا معقول؟ فعلى النرواب أن يتواصلوا مباشرة
مع النراس الرذين انتخبوهم .جيب عليهم أن يتواصلوا معهم يف جهاهتم .وعليهم أن يغادروا مكاتبهم وأن يتواصلوا مع النراس من
األقل إن مل يكن هناك إجنا ات ملموسة
وقت إىل آخر .وعليهم أن يستمعوا إىل الشباب سواء أكانوا عاملني أم معطرلني .فعلى ر

فلتَ ُكن أصوات النراس مسموعة وتُنقل مشاغلهم إىل احلكومة .وهبذه الطريقة ،يكسب النرواب ثقة النراس .وال جيب أن يتواروا عن
وحّت عندما يزورون مسقط رؤوسهم ،فهم
األنظار لتجنرب النراس .فالعديد منهم غالبا ما ينتقلون من مدهنم للعيش يف ُسكرة .ر

كأهنم من كبار ال رشخصيات ال كأفراد من نفس اجلهة ولكن ،ومبا أنرين ال أريد أن أكون متشائما ،أقول إنرين ما لت آمل
يزوروهنا و ر

اخلري منهم" ( امرأة ،املنستري 42 ،سنة تعمل )
َ
" على النرواب أن يقوموا بزيارات ميدانية إىل اجلهات الريت ينتمون إليها لالستماع إىل مشاغل النراس هناك .وميكن أن حيصل هذا
بكل الترفاصيل :الكبرية منها والصغرية ( ".امرأة ،املنستري 51 ،سنة
من خالل اللقاءات املباشرة مع النراس .عليهم أن ر
يهتموا ر

تعمل)

" منتديات واجتماعات ووسائل إعالم .ال جيب أن يعمل الربملان ملصاحله اخلاصة فقط ،وبدال من ذلك على النرواب أن حيت ركوا
فعلي أن أستمع إليهم .على النرواب أن ينزلوا ويستمعوا إىل
مباشرة بالنراس مبا رأهنم ميثرلوهنم .فإذا كنت أمثرل عشرين شخصا ،ر
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احتياجات الناس ومشاغلهم وكذلك االقّتاحات الريت يريدون تبليغها إليهم .وجيب أن يكون النرواب أكثر اجتماعيرة وأن يلتقوا
الشارع ( ".رجل ،صفاقس 26 ،سنة يعمل )
بالناس يف ر

كل والية لتكون مبثابة مهزة وصل حيث يأيت النرواب إىل اجلهة الريت أنتمي إليها مثال ملالقاة
"عليهم أن ينظرموا حلقات حوار يف ر

اجملتمع املدينر يف جلسة مثل هذه للتباحث يف وضع البالد وتبادل اآلراء واملعلومات" ( امرأة ،القريوان 30 ،سنة ال تعمل ).

" يفعلون ذلك أثناء االنتخابات فقط جلذبك وجذيب .أعتقد أنره جيب عليهم أن يفعلوا مثلما فعلت بريطانيا عندما استجوبوا طوين
كل والية ويسمحوا للنراس بسؤال النرواب عن أعماهلم ( ".رجل ،القريوان 22 ،سنة
بلري .عليهم أن يأتوا بأناس عاديني ونائب عن ر

ال يعمل )
.III

الالّمركزيّة والحكم المحلّ ّي
متثيلي منتخب يف كل املستويات.
كما أسلفنا يف مق ردمة هذا الترقرير ،تُعترب انتخابات اجملالس احملليرة اخلطوة الترالية حنو ،حكم ر

مرة يف تارخيهم دميقراطيا أعضاء اجملالس البلدية واجملالس اجلهوية والريت ستؤثرر قراراهتم يف
فالتونسيون سينتخبون ر
وألول ر

جمتمعاهتم احمللية بطريقة مباشرة .فقد أع ردت احلكومة تشريعا من شأنه أن خيلق إطارا ملسار الالمركزيرة ،و اليت سيتم عرضها يف

السنة الربملانية احلالية .ومن املتوقرع أن متنح جملة اجلماعات احمللرية صالحيات جديدة لرؤساء البلديات واجملالس البلدية
كل جلسة على نظام الالمركزيرة.
واجلهوية .وقد رركز جزء من النرقاش يف ر

أساسي للالمركزيرة يف تونس .ويشعر كل املستجوبني تقريبا أهنم ال يفهمون جيردا ما
ساعدت هذه الدراسة على إرساء فهم
ر
تعنيه هلم الالمركزيرة وما تعنيه جلهاهتم ولتونس .فبعضهم يدرك أ رن الالمركزيرة يف طريقها إىل اإلجنا  ،وذلك ما يعكس دائما

فحّت أولئك الذين ي ردعون رأهنم يفهمون ما تعنيه الالمركزيرة جند لديهم تفسريات غامضة وغري دقيقة ملا
مدى معرفتهم هبا .ر
ر
يُطلب منهم وصفها وما تعنيه لتونس واجلهات.

األساسي
ولتمكني املشاركني من االخنراط يف نقاش وتبادل لألفكار عن دراية مبا تعنيه الالمركزية ،ق ردم مسري احلصة التفسري
ر
حكومي تُنقل من خالله بعض صالحيات احلكومة املركزية وسلطاهتا إىل السلطات
الترايل هلذا النرظام :فالالمركزيرة هي ّتطيط
ر
اجلهوية والبلدية .مثر ق ردم املسري إىل املستجوبني أوراقا تستعرض الصالحيات الريت يُتوقرع أن ُمتنح إىل اجملالس احمللية استنادا إىل
يكونوا رأيا بشأن
مسودة جملة اجلماعات احمللية .إذ دون هذه النبذة اإلضافية من املعلومات لن يكون بوسع املستجوبني أن ر
ر

الترأثري احملتمل للالرمركزيرة عليهم وعلى جهاهتم وعلى بلدهم.

بعد تل رقي هذه املعلومات من املسري ،أصبح املستجوبون قادرين ال على فهم ما متثرله الالمركزية عموما فهما جيردا فقط بل

عام تفاعل
رإهنم أصبحوا قادرين على ضبط األولويات بوضوح والتعبري عن أية خماوف قد تنتاهبم بشأن هذا النرظام .وبشكل ر

كل السلطات املطروحة.
املستجوبون بطريقة إجيابيرة إلمكانية أن تصبح جهاهتم مسؤولة بطريقة أفضل إن مل نقل كلريرا عن ر
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املهام الريت أراد املستجوبون أن مينحها اجمللس احمللي األولوية القصوى هي مجع الفضالت وإصالح وصيانة الطرق
وكانت ر

واألرصفة واملرافق الريت تعود إليها بالنرظر.

أدق  :العناية باملساحات اخلضراء وّتليص
ويترجه املستوى الثاين من األولويات إىل الّتكيز على البيئة وعلى الترشغيل ،وبشكل ر

التلوث ومتابعة سوق الشغل وتقدمي مبادرات للتشجيع على خلق فرص العمل .رأما بقيرة الصالحيات
اجلهات من مصادر ر

ما هي األولويات التي يجب أن تعالجها المجالس المحلّية في

األكثر أهمية




المهمّ ّ
جدا




المهمّإلى ّ
حدّما

ّ
األقلّ ّ

جهتك

أهمية













جمع الفضالت المنزلية وفرزها إن استوجب األمر
إصالح وإنشاء الطرقات والممرات والحدائق والمرافق العامة العائدة
بالنظر إلى البلدية

العناية بالحدائق والمساحات الخضراء وتزيين المدينة والتخلص من
مصادر التلوث في الطريق العام
متابعة سوق الشغل في المنطقة وتقديم مبادرات للتشجيع على خلق
فرص عمل

ضمان الوقاية الصحية ونظافة وحماية البيئة.
تنظيف الطرقات واألماكن العامة وصيانة الطرقات الوطنية الّتي تم ّر
عبر المنطقة البلدية
إعداد ودعم خطط التكوين للمساعدة على تشغيل الشباب
تنظيف وصيانة شبكة الصرف الصحيّ والبنية التحتية المرتبطة بها
رعاية المس ّنين والمشرّدين

تنظيم وتعزيز وسائل ال ّنقل العموم ّي والنقل المدرس ّي وتحسين خدماتهما.
المعدّات والمنشآت المرتبطة بال ّتص ّرف في مياه األمطار والحماية من
الفيضانات
بعث األسواق البلدية والمحالت ال ّتجارية والفعاليات ذات الطابع التجاريّ
ّ
والثقافيّ  ٬والمسالخ.
ا ّتخاذ القرارات الالزمة المتعلّقة بالمباني البلدية وممتلكاتها وتسمية الفضاءات
والشوارع والحدائق ...
ّ
بالخط الساحل ّي التابع للبلدية وفق التدابير والتشريعات المعمول بها
العناية
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جهتك

ما هي األولويات التي يجب أن تعالجها المجالس المحلّية

أقل إحلاحا مقارنة بغريها من بقية النقاط األخرى.
ّتل من قيمة يف نظر املستجوبني ،ر
فإهنا تعترب ر
األخرى ،وإن مل ُ

كل العيرنات املستجوبة .و قد أوضح املستجوبون أ رن مجع الفضالت ينبغي
الّتكيز
كان ر
ر
اخلاص على مجع الفضالت ثابتا يف ر

عامة
صحة املواطنني و اجملتمع ،و لكن ألنره يعترب على نطاق واسع خدمة ر
أن يكون أولويرة ال فقط أل رن له تأثريا مباشرا على ر

أصبحت البلديرات ُهتملها بشكل متزايد.

حّت تستطيع البلديات أن
الصالحيارت اهتمام املستجوبني منصبرا على ما إذا كانت هذه القائمة واقعية أو ال ،ر
جعلت قائمة ر
تتحمل هذه املسؤوليات على الوجه األكمل .ولئن أراد املستجوبون أن يكونوا متفائلني ،فإ رن واقع البلديات يقول إ رهنا تعاين
ر

أصال لتأمني اخلدمات العمومية األساسيرة بكفاءة وهو ما جعل عددا ال بأس به من املستجوبني يش رككون يف جدوى

عام .وكان أكثر ما يثري القلق هو ما يتعلرق بامليزانيرة واملوارد – فالالرمركزيرة حمكوم
الصالحيرات املقّتحة والالرمركزيرة بشكل ر

اجلهوي فعاليرة تطبيق
الفساد
عليها بالفشل ما مل تُرفق إعادة تو يع السلطات بالترمويل الالر م .وكان بعضهم خيشى أن يُعيق
ُ
ر

مسار الالرمركزيرة.

حّت تتم ركن
اضطر املتش رككون من بني جمموعات ر
الّتكيز املستجوبة إىل اإلشارة إىل أنره ينبغي أن يقع اختزال القائمة ر
و ر

البلديات من الّتكيز أكثر وإالر فإ رن بعض الصالحيات قد يقع إمهاهلا أو إساءة إدارهتا أو التقصري يف القيام هبا.

السؤال هو من سيضبط امليزانية املعتمدة هلذه السلطات؟ هل ستقوم بذلك احلكومة أو اجملالس
" هذه القائمة طويلة .و ر

املهم ج ردا أن نعرف من
احمللريرة؟ فعلى سبيل املثال إنشاء السدود وتنظيفها مسؤوليرة كبرية حتتاج إىل الكثري من املال .ومن ر

تتنصل من مسؤوليتها
لكل هذه الصالحيات الريت حتتاج إىل أموال طائلة .ويف هذه احلالة ميكن للحكومة أن ر
سيضبط امليزانية ر

عي أ رن ميزانيراهتا حمدودة وأنره لن تكون هناك ميزانيرة قادرة على
يف ضبط امليزانية تاركة األمر بيد اجملالس احمللية الريت ميكن أن ت رد َ

الصالحيرات .وبذلك سيضيع املواطنون بني احلكومة واجملالس احمللريرة ( ".رجل ،القريوان 62 ،سنة
كل هذه ر
الترعامل مع ر
متقاعد )

بكل هذا .جيب
" إذا مل تكن البلديات قادرة على ر
حتمل مسؤوليرة تنظيف احمليط فكيف هلا أن تكون قادرة على االضطالع ر

تغيري العقليرات رأوال" ( رجل ،القريوان 67 ،سنة متقاعد )

مهمة جيب أن تضطلع هبا البلديات .وهي تشمل مراقبة شروط النظافة يف األسواق على سبيل
" هناك مسؤوليات أخرى ر

مهمة أخرى على البلديرة أن
املثال .وباإلضافة إىل ذلك فإ رن وضع ح رد للبناء الفوضوي والترجارة املوا ية هي مسؤولية ر

للمشاة .وفضال عن ذلك فإ رن
ر
كل الشوارع ومل يعد هناك أرصفة ُ
تتحملها .إنرنا نعيش فوضى عارمة اآلن :فقد متر احتالل ر

الشوارع الرئيسيرة أصبحت مليئة بالفضالت وهو ما جيعل تن رقل املواطن من مكان إىل آخر أمرا صعبا يف حني أ رن البلديرة غائبة

كل هذا ( ".رجل ،القريوان  68سنة متقاعد )
عن ر

حّت يتم ركنوا من القيام هبا على الوجه
مهمتني أو ثالث ر
" أنا مترفق مع اجلميع .فأنا شخصيرا أعتقد أ رن عليهم أن يرركزوا على ر

األكمل ،وأن ال يق ردموا وعودا كاذبة" ( امرأة ،صفاقس 35 ،سنة ربرة بيت ).
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مهام البلديرة .وهي ال تقوم بواجباهتا األساسيرة مثل متهيد الطرقات والتنظيف فكيف هلا أن تأخذ على
" هي يف األصل من ر

الس رن والعجزة" ( رجل ،القريوان 22 ،سنة ال يعمل )
عاتقها مسؤولية العناية بالنقل
العمومي أو كبار ر
ر

رغم ال رشعور بأ رن قائمة الصالحيات كانت طويلة أصال فقد أشارت قلرة من املستجوبني إىل أنره ميكن إضافة بعض النرقاط
املتجولني واملقاهي وحتسني اإلنارة العموميرة
سول يف ر
الشوارع ومراقبة انتصاب الباعة والباعة ر
األخرى ومنها  :معاجلة مشكلة التر ر
ٍ
السكن
ومحاية املستهلك وحتسني مجع الضرائب وجذب االستثمارات إىل اجلهات وإنشاء نواد ومجعيرات شبابيرة وتطوير ر

بالسجون.
وحتسينه والعناية ر

عمليرة أخذ القرار من قبل اجملالس احمللريرة .وكانت ردود
تضم آليرات إشراك املواطنني يف ر
وق ردمت للمستجوبون أيضا قائمة ر

اطي ح رقا.
الفعل على هذه القائمة إجيابيرة عموما ر
حّت إ رن بعضهم كان يرى أنره لو تُن رفذ هذه القائمة ،سيعيشون يف بلد دميقر ر
وملا طُلب من املستجوبني حتديد آليرتني من آليرات املشاركة الريت يرغبون يف تفعيلها أكثر من غريها مال املشاركون بش ردة إىل
ر
يتم راّتاذها من قبل اجملالس احمللريرة.
أن
قبل
ات
ر
ا
ر
الق
على
صويت
الت
متنحهم
أو
اطنني
و
للم
ل
ّتو
يت
ل
ا
ة
اآللي
ر
ر ر ر
ر
ملخص ألكثر اآلليات الريت حظيت باالهتمام :
ويف ما يلي ر

اآلليات الّتي حظيت باهتمام

*

اآلليات الّتي حظيت بكثير من

 تنظيم استفتاءات الستشارة المواطنين

أكبر

االهتمام

العامة ،وخطط
استشارة المجتمع
المدني والمواطنين وإبالغهم قبل اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالسياسات ّ
ّ

التنمية  ،واجتماعات المجالس المحلّيّة
شكاوى
* االحتفاظ
بسجل آلراء المواطنين ( يمكن رقمنته ) يحتوي على المالحظات واالقتراحات وال ّ
ّ

 نشر القرارات بعد اتّخاذها على االنترنيت وعلى جدران المجالس المحلّيّة
 فتح اجتماعات المجالس المحلّيّة للعموم

اآلليات الّتي حظيت ببعض

 النّفاذ إلى التّقارير والمشاريع والعقود

آليات هامشية أو ثانويّة

 تبادل اآلراء مع المواطنين في المجالس المحلية عبر الرسائل والبريد اإللكتروني

االهتمام

تهتم بالديمقراطية التّشاركيّة والحكم المنفتح داخل المجالس البلدية
 إنشاء لجنة ملزمة ودائمة ّ
 إمكانية مطالبة  10في المائة من الناخبين بللتدقيق ومساءلة المجالس المحلية

مهتمني أكثر بإمكانية فتح اجتماعات اجملالس احمللية للعموم .وإن كان هذا
من بني خمتلف اآلليات املقّتحة كان املستجوبون ر

غري ذي
عملي أو َ
األمر سيم ركن من تعزيز الشفافيرة وسهولة النرفاذ إىل هذه اجملالس فإ رن هناك خشيةً من أن يكون أمرا َ
غري ر
حتول االجتماعات إىل فوضى .وقد كان
السيطرة على احلضور ومن احتمال ر
جدوى .وهناك خشية أيضا من صعوبة ر
للمستجوبني اقّتاحات إضافيرة :
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ّ
اقترحّالشباب ّ




وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين
صيّة إلى المواطنين إلعالمهم بمستجدّات المبادرات
إرسال رسائل ن ّ
والقرارات
السّماح للمواطنين بتقديم تفاعالتهم عبر الرّسائل القصيرة
استخدام البريد اإللكترون ّي واإلنترنيت لل ّتواصل مع ال ّنائب
إنشاء " مساحات مفتوحة " على شبكة اإلنترنيت مشابهة لـ opengov.com




إنشاء مكتب مخصّص للعالقة بالمواطن يستطيع أن يتوجّه إليه كل المواطنين
إحداث تطبيقات على الجوّ ال أو بوّ ابة إلكترونيّة تتيح للمواطنين ال ّتواصل مع
البلديّة مباشرة
بعث لجان أحياء




ّ
للبث على الرّاديو إلعالم المواطنين
منح المجالس المحلّيّة مساحة زمنيّة
إنشاء برنامج للتبليغ عن المواطنين وشجب بعض ال ّتجاوزات بأسلوب
حضاريّ
استخدام التلفزيون وفايسبوك وخدمة الرّسائل القصيرة للتفاعل المباشر





اقترحّالرجال ّ



اقترحتّالنساء



إجيايب
يعتقد أغلب املستجوبني أنره إذا ما وقعت االستفادة من قائمة الصالحيات وقائمة آليات املشاركة سيكون للالرمركزيرة تأثري ر
على تونس وعلى جهاهتم وعليهم هم أنفسهم.
عما إذا سيكون للالمركزيرة أيرة فوائد وذلك قبل االطرالع على قائمة
ُ سئل املستجوبون يف بعضاجللسات األوىل ر

الصالحيات وآليات املشاركة .وباملقارنة بني اجللسات الريت اكتشفوا فيها الفوائد بعد النرظر يف هذه القائمات ،فقد كان

لكل إمكانات الالرمركزيرة .فمن الواضح أنره باالعتماد على القليل من
أقل تقديرا ر
املستجوبون أكثر حت رفظا يف آرائهم .و ر

هاما يف تعزيز الفهم والترقدير لنظام الالرمركزيرة.
املعلومات فقط ميكن أن تقطع شوطا ر

العامة الريت كانت
كانت الفائدة الريت اترفق حوهلا املستجوبون هي توفري إمكانيرة أكرب لتلبية االحتياجات احمللريرة .فبدل السياسات ر
كل جهة على
تُطبرق بشكل ر
كل ما حتتاجه ر
موحد يف مجيع أحناء البالد ،يشعر املشاركون أ رن البلديات ستكون قادرة على توفري ر

املهمة
حدة و رأهنا ستكون أكثر استجابة لالحتياجات ر
امللحة .ويعتقد املشاركون أيضا رأهنم سيكونون أكثر اخنراطا يف راّتاذ القرارات ر

سيتم راّتاذها يف جهاهتم .وأ رن الوصول إىل صنراع القرار سيكون أسهل مبا أ رن هؤالء األفراد سيقيمون يف اجلهات بدل العيش
الريت ر

يف العاصمة الريت تعترب بعيدة عنهم .وأخريا فقد بدا أ رن العديد ممن يقيمون يف املناطق خارج العاصمة تونس يعتقدون بأ رن املزيد من

السفر إىل تونس للترمترع بتلك اخلدمات .ويف املقابل ،بدا أ رن
وبكل يسر ،ر
يضطروا إىل ر
وبأهنم لن ر
املرافق العموميرة ستتاح حملريا ر
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املقيمني يف تونس كانوا يعتقدون أ رن عدد التونسيرني املقيمني خارج العاصمة والرذين ينتقلون إليها للحصول على تلك اخلدمات

سيؤدي إىل تراجع نسبة اال دحام يف العاصمة.
أقل .ممرا ر
سيصبح ر

 .IVاالقتص ـاد
حرص اجلميع على مناقشة موضوع االقتصاد .وكما ذُكر سابقا يف هذا الترقرير ،فإ رن املشاركني يظنرون أ رن احلالة الكارثيرة القتصادهم
االجتاه اخلاطئ.
ئيسي يف جعلهم يشعرون أ رن بالدهم تسري يف ر
السبب ر
هي واحدة من األسباب إن مل تكن ر
الر ر

الكل تقريبا على استعمال مفردات
وملا طُلب من املستجوبني وصف الوضع
ر
االقتصادي ر
الراهن يف تونس يف كلمة واحدة أمجع ر
ر
ثي " ،و"فليساعدنا
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اهلل " .وكان هناك أيضا اترفاق على أ رن االقتصاد اليوم أسوأ ممرا كان عليه يف العام املاضي رغم أ رن بعض املستجوبني يشعرون أنره
حتسن ،وهو شعور يستند
على نفس القدر من السوء من العام املاضي .وقلرة قليلة فقط من املستجوبني يشعرون أ رن االقتصاد قد ر
حتسنت ( ويالحظ هذا يف املنستري ) وبأ رن أسعار بعض املنتجات قد تراجعت.
يف الغالب إىل أ رن السياحة قد ر

صادي يف جهتهم أفضل باملقارنة مبناطق أخرى من البالد .فقد
ومن املفارقات ،أ رن الكثريين بدوا ر
كأهنم يشعرون أ رن الوضع االقت ر
كان املستجوبون يف املنستري يشعرون أكثر من غريهم بأ رن منطقتهم حبال أفضل مقارنة مبناطق أخرى يف البالد ومقارنة بالعام

السياحة .وكان املستجوبون يف صفاقس شيئا ما أكثر إجيابيرة يف حني بدا
حسن يف جمال ر
املاضي ،ويعود ذلك إىل ح رد بعيد إىل التر ر

املستجوبون يف تونس يشعرون أ رن األمور يف العاصمة ليست بالضرورة أفضل من املناطق األخرى .رأما املستجوبون يف القريوان فهم
عامة ،ويعود ذلك إىل ح رد ما إىل األ مة الفالحيرة يف
يشعرون أ رن جهتهم يف أسوإ وضع
اقتصادي مقارنة بالوضع يف تونس بصفة ر
ر

جهتهم.

ضخم .فينظر بعضهم إىل االقتصاد نظرة سوادويرة وذلك بسب
دار النرقاش املتعلرق بالوضع
وتوجهاته حول البطالة والتر ر
االقتصادي ر
ر
تراكم ديون البالد اخلارجيرة ،يف حني ترى قلرة أخرى أ رن تنامي االقتصاد املوا ي ميثرل مصدر القلق األكرب.

حل هذه القضايا ،فإ رن املشاركني مل يلحظوا ذلك .وقلرة منهم من ذكروا رأهنم مسعوا عن
ر
وحّت وإن كانت احلكومة تعمل على ر

لتبني رأهنا تسعى إىل حتسني االقتصاد .وتشمل هذه اإلجراءات :مراقبة أسعار بعض
إجراءات معيرنة كانت احلكومة قد راّتذهتا ر

املهربني و راّتاذ تدابري للسيطرة على االقتصاد املوا ي واّتاذ بعض اإلجراءات لتحسني سبل
السلع والقبض على ر
املنتوجات و ر
احلصول على القروض لبعث املشاريع.

عرب املستجوبون بصخب ملا طُلب منهم حتديد اسّتاتيجيرات يرون أ رن حكومتهم قادرة على أخذها بعني االعتبار لتحسني
ولقد ر
ر
االقتصاد .ومتثرلت بعض األفكار الريت وقع اإلمجاع عليها يف :
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يتذمر العديد من املشاركني من صعوبة احلصول على قرض من البنك للبدء يف
 تحسين فرص الحصول على قروض :ر

تسهل عمليرة احلصول على قروض وبرامج أخرى أكثر مرونة من
مشروع جديد .وقد اقّتح املشاركون برامج من شأهنا أن ر
حيث اآلجال املسموح هبا إلرجاع تلك القروض

اخلاصة .أو أن تكون برامج
 برنامج تشغيل الشباب :اقّتح بعضهم أنره جيب تسهيل إجراءات بعث الشباب ملشاريعهم ر
الشغل.
التكوين متاحة أكثر وبأسعار معقولة ،كي يتم ركن الشباب من اكتساب املهارات املطلوبة يف سوق ر

 احتواء أو القضاء على االقتصاد الموازي :اترفق العديد من املشاركني على أ رن تغلغل االقتصاد املوا ي يف االقتصاد
يشجع ويدعو لإلرهاب
ونسي يش ركل هتديدا حقيقيرا لتعايف اقتصاد بالدهم ،بل ويش ركل هتديدا أيضا ألمنهم مبا أنره ر
التر ر

والعنف .مل يكن للمستجوبني حلول جذريرة ملكافحة االقتصاد املوا ي -فبالنسبة إليهم املسألة متعلرقة بإجياد فرص ٍ
عمل
حّت تصبح األعمال
مشروعة إلبعاد النراس عن تلك السبل غري املشروعة .واقّتح بعض املستجوبني حتسني األجور ر

الرقابيرة يف
املشروعة أكثر جذبا للنراس من تلك األعمال غري املشروعة .واقّتح املستجوبون أيضا تشديد اإلجراءات ر
عامة مبا أ رن الفساد يدعم
املهربني وإجياد آليرات إضافيرة ملكافحة الفساد بصفة ر
الديوانة وتسليط عقوبات أش رد على ر
االقتصاد املوا ي والعكس صحيح.

أي شيء واجلميع يقصد
" أنا ال أعتقد أنركم تفهمونين .فمحالرت السوبر ماركت ر
تتذمر من " سوق ليبيا " فال أحد يشّتي منها ر
" سوق ليبيا " ( امرأة ،صفاقس 61 ،سنة ربرة بيت )

 جعل تونس أكثر جاذبيّة للمستثمرين :يرى بعض املستجوبني أنره ميكن أن تكون مكافحة اإلرهاب والفساد مسامهة

ك يف
الش ر
الكثري من املخاطر و ر
يف جعل تونس أكثر جاذبيرة للمستثمرين التونسيني واألجانب .فاملشاركون يرون أ رن هناك َ

البيئة االستثماريرة احلاليرة ،هذا فضال عن الكثري من البريوقراطيرة وهو ما حيول دون االستثمار.

الّتكيز الال م أو األولويرات الواضحة.
 المزيد من التّركيز والخبرة :يرى بعض املشاركني أيضا أ رن حكومتهم تفتقر إىل ر
خاصة فيما يتعلرق بتحسني االقتصاد .كما رأهنم يشعرون أنره بإمكان صنراع القرار أن يستفيدوا من نصائح اخلرباء
ر

االقتصاديرني.

الوقيت أو تربرص اإلعداد للحياة املهنيرة (  ) SIVPمن احللول املفيدة أو كفيلة
ال يرى املستجوبون أ رن آليرات الترشغيل مثل العمل ر

وتؤدي إىل
بالقضاء على البطالة .ويشعرون أ رن هذه اآلليات ُمهينة وال توفرر إالر أجورا ضعيفة ج ردا كما ال تضمن تغطية اجتماعيرة ر

أخر يف صرف األجور وعدم تساويها .كما أشار الكثريون إىل أ رن هذه اآلليات حلول " إسعافات رأوليرة " أو س رد ثغرات هتدف
التر ر
إىل اسّتضاء التونسيني.
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 .Vالفس ـاد
يلخص كيف يرى التونسيون الفساد هو وجود أ مة أخالقيرة يف تونس.
إ رن ر
العام الرذي ر
الشعور ر
كل مكان .فقد شاع بشكل
وكما ذُكر سابقا يف هذا الترقرير ،وصف املشاركون يف جمموعات ر
الّتكيز كيف أ رن الفساد منتشر يف ر
ٍ
متنام ومتج رذر إىل درجة أ رن الكثريين أصبحوا خيشون من أنه قد ال ميكن القضاء عليه .وفيما يلي بعض الترعليقات لرجال من

الرئيسية املتعلرقة بالفساد:
املنستري الريت ر
تلخص بعض القضايا ر

املؤسسات على نطاق
املؤسسات العموميرة .رأما اآلن ،فالفساد منتشر يف هذه ر
" يف املاضي كان الفساد موجودا وحاول الترسلرل إىل ر

فلما
واسع .ر
حّت إنره قد تسلرل إىل الربملان والو ارات واإلدارات وهذا أمر ال ميكننا إنكاره .بل إ رن له موقفا وتأثريا على صنع القرار .ر
أتصور أ رهنم سيسنرون قوانني ميكنها أن هت ردد مصاحلهم .وجيدر التذكري
نرى رجال أعمال فاسدين يف الربملان عندها ال أستطيع أن ر

هنا أ رن اجلميع يعرفهم" ( .رجل ،املنستري 41 ،سنة يعمل )

بكل بساطة فريوس ينتشر" ( رجل ،املنستري،
" هذه ر
السنة أصبح الفساد أسوأ ممرا كان عليه ،ويف العام القادم سيزداد سوءا .إنره ر

 38سنة  ،يعمل )

ومزقتها مثر غادرت.
بكل وضوح أن أق ردم له رشوة إذا كنت أريد احلصول على خدمة .فأخذت الوثائق ر
" طلب ر
مين أحد املوظرفني ر
ولكن يف حالة سابقة مل يكن أمامي من خيار ( ".رجل ،املنستري60 ،سنة يعمل )
يف هذه احلالة مل أكن
مضطرا إىل دفع رشوة ر
ر

الرعاية
تعرضوا فيها للفساد يف حياهتم اليوميرة تشمل قطاع ر
إ رن اجملاالت الريت قال بعض املستجوبني رإهنم كانوا قد الحظوا فيها أو ر
عام ،ويف التعامل مع أرباب العمل الرذين ميلكون سلطة توظيفهم أو طردهم ويف
الصحيرة والقضاء واألمن واإلدارة العموميرة بشكل ر
ر

الديوانة.

تتعرض ملظلمة ويكون عليك مع ذلك دفع رشوة .فمثال ملا أحّتم إشارات
" يؤثرر هذا كثريا عندما يكون هناك ظلم أي عندما ر
ر
الشرطي " إنرك مل حتّتم الضوء األمحر " أقول " أقسم باهلل  " ...فيقول " إذن أنت اآلن ترتكب إمثا .فأنت تقسم
املرور ويقول يل
ر
علي أن أدفع  10أو  20دينارا وأواصل طريقي ( " .رجل ،صفاقس 56 ،سنة يعمل )
كذبا" لذلك ر
حيول األمر ض ردك كأن
" ال تستطيع فعل شيء دون رشوة يف مجيع املؤسسات .وإذا امتنعت عن دفع الرشوة ،فإ رن املسؤول هناك ر

يقول إنرك أردت أن ترشيَه" ( رجل ،صفاقس  45سنة يعمل )

" أصاب الفساد لألسف مجيع القطاعات يف تونس .أذكر أنره ملا كانت أخيت على وشك الوالدة ،أخذهتا إىل املستشفى وكانت
ر
ال
وإ
!
عملها
صميم
من
ذلك
ن
أ
رغم
ا
ر
دينا
خبمسني
طالبت
الوالدة
املشكلة هي أ رن القابلة ووظيفتها أساسا مساعدة النرساء على
ر
ر
مين أعوان اجلمارك الترونسيرني دفع  30دينارا من أجل
ر
فإهنا ستّتك أخيت للمعاناة .وباإلضافة إىل ذلك ملرا سافرت إىل اجلزائر طلب ر
متكيين من عبور احلدود ( ".رجل ،تونس 32 ،سنة يعمل )
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الوطين للترأمني على املرض ومل أمت ركن من احلصول على وثيقة كنت حباجة إليها ،فاشّتيت علبة سجائر
" اترصلت بالصندوق
ر

للموظرف وسارت األمور على ما يرام ( ".رجل ،تونس  43سنة يعمل)

" يترهمون أحيانا مستعملي الطرريق بارتكاب جتاو ات مل يرتكبوها وذلك بغاية احلصول على بعض املال منهم .واملشكل أنره ليس

كل املواطنني واعني أو مث رقفني لذلك فهم يستسلمون لألمر ويقبلون بدفع ا رلرشوة .ويتقاسم أعوان األمن األرباح مع رؤسائهم
ر

متخصصون يف هذا
أيضا .باإلضافة إىل ذلك وفيما يتعلرق بالقطاع
القضائي ،فإ رن القضايا تباع وتشّتى .يف الواقع هناك أشخاص ر
ر
يتم إصالح هذين القطاعني فإنره ال ميكن وضع ح رد للفساد أبدا( ".رجل ،القريوان 68سنة متقاعد )
اجملال .لذلك ويف حال مل ر

فلما نتق ردم
الرشوة على سبيل املثال ر
" إذا كان هناك فساد يف مجيع اإلدارات فإ رن رأول شيء سيتأثرر هو الترشغيل .فأنا أحت ردث عن ر

إلجراء مناظرة مثال فإنرنا نكون عارفني مسبقا من سينجح ،لذلك أشعر بالترعب ،فأنا أهدر املال يف تقدمي وثائقي دون جدوى.

أين أصبحت أخشى من أن أتق ردم إىل مثل هذه املناظرات وذلك بسبب النرفقات مثل الطوابع الربيديرة
لقد تفاقم األمر إىل درجة ر
والوثائق الريت جيب أن أستظهر هبا ( ".امرأة ،املنستري  31سنة طالبة )
الوطين .فاملستجوبون مقتنعون بأ رن
الساحة السياسيرة ويف أمن األفراد واألمن
ينتشر الفساد حبسب املستجوبني يف االقتصاد ويف ر
ر

الفساد شائع يف أعلى مستويات الربملان واحلكومة .ومن النراحية األمنيرة ،فإ رن أكثر ما يثري القلق هو ما يتعلرق بالشرطة الرذين فقدوا
ثقة أغلب املواطنني.

حّت وإن كان هناك إحساس متزايد باليأس من إمكانيرة حتقيق النرجاح
يتوق املستجوبون إىل رؤية خطوات تتخذ ملكافحة الفساد ر

جل املشاركني يف معاقبة الفاسدين رغم رأهنم يدركون أنره أمر مثري للسخرية يف أن يسعوا إىل
احلل عند ر
على هذه اجلبهة .إذ يكمن ر
فرض عقوبات يف الوقت الرذي يكون فيه من رفذو هذه العقوبات من الفاسدين ( حبسب املستجوبني ).

اقّتح املستجوبون اسّتاتيجيرات أخرى ملكافحة الفساد وهي كالترايل :
 الترشهري مبن تثبت إدانتهم بالفساد عرب وسائل اإلعالم لردع اآلخرين
الرقابة أو اإلشراف على املؤسسات العموميرة
 يادة ر
 تنظيم انتخابات جديدة لتعويض " من هم يف أعلى اهلرم " أو لتعويض مجيع السياسيرني.
 القيام بثورة أخرى.
 تشجيع املواطنني التونسيني على عدم دفع الرشوة.
 تربية األطفال تربية أخالقية.
خاصني ،أو وحدة شرطة ملكافحة الفساد.
عامة جديدة ،عمالء ر
 إحداث رقوة ر
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 إنشاء تطبيقات للتربليغ من مواطنني جمهولني.
الرشوة.
 حذف املهنة من بطاقة الترعريف ملنع بعضهم من استغالل هذه املعلومات لطلب ر
الرشاوى.
 يادة أجور بعض القطاعات ر
يقل جلوؤهم إىل ر
حّت ر
 الترشجيع على نشر عقليرة " املواطن املخرب "
تأهب دائمة.
 قيام املسؤولني بزيارات فجئيرة
حّت يبقى املوظرفون يف حالة ر
للمؤسسات العموميرة ر
ر
 احل رد من رقوة النرقابات يف دفاعها عن املوظرفني الفاسدين.
لتقصي الفساد بطريقة أفضل.
 توسيع نطاق ر
تدخل منظرمات اجملتمع املدينر ر
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الملحق أ  :ديمغرافيّة المشاركين في مجموعات التّركيز
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