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البرنامج التدريبي:

مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

نامج: 1Tوصف ال

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث  تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء   .1

نــواة.  – والسياســات 

 2 .مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3 .االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 

االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اKLقران:

1-  د. جواد الرباع –املغرب-

2- د. وفاء نعيم -مصر-

3- د. عبير مصلح -فلسطين-

4- د. صبيحة حماد-الجزائر
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 مــن أشــكال حرّيــة التعبيــر، وإحــدى 
ً
عتبــُر الحرّيــات األكاديمّيــة شــكال

ُ
ت

 للــدور الهــام لألكاديمــي فــي 
ً
ــعوب عامــة نظــرا

ّ
أهــّمِ مقّومــات نهضــة الش

ضمــر فــي ثقافتــه ونقــد الســائد ومســاءلته، وبالتالــي 
ُ
نفــض الغبــار عــن امل

ــِر فــي توجيــه وعــي األفــراد  ِ
ّ
ؤث

ُ
ــعوب ولدورهــا امل ــة للشُّ ــة التاريخيَّ نحــت الهويَّ

م خاّصة ِبتدريبه 
ّ
أي العام، وبناء شخصّية الطالب / املتعل كيل الرَّ

ْ
وتش

مات وإبــداء 
ّ
ســل

ُ
علــى النقــد والتمحيــص والجــرأة فــي إعــادة النظــر فــي امل

ــلطة  ــا كان األمــر كذلــك فقــد مارســت السُّ
ّ
ـ ـ موقفــه فــي قضايــا عصــره. وملـ

ى ُضــروب  لــة فــي حزبهــا الحاكــم شــتَّ
َّ
الحاكمــة فــي تونــس قبــل الثــورة ُممث

أي والتعبيــر  ــة الــرَّ ضييــق علــى األكاديمييــن وُصــودرت حريَّ قابــة والتَّ الرَّ

وُوّجهت أقالم البّحاثة والجامعيين نحو مواضيع بعينها ورسمت حدود 

ولــة إمكانــات  رت الدَّ عبيــر، وســخَّ ال ُيســمح بتجاوزهــا عنــد الكتابــة والتَّ

غيير على حّدِ قولهم  ة هائلة خدمة لتلميع صورة صانع التَّ ة وبشريَّ ماديَّ

ــعب املنكــوب  عميــِة علــى مــا ُينتهــُك فــي حــّقِ الشَّ واإلشــادة بمنجزاتــه والتَّ

 عــن 
ُ
ــذ

ُ
لُّ مــن يش

ُ
ذن ســمعت وال عْيــن رأْت، وظــلَّ ك

ُ
ــا ال ا مــن خروقــات ِممَّ

أي إلــى  صــاح عــن الــرَّ
ْ
عبيــر واإلف القطيــع ُيعانــي الويــالت ويدفــُع ضريبــة التَّ

اغيــة منتصــف ينايــر 2011، وانفــالت زمــام األمــور مــن 
َّ
حــّدِ ُســقوط الط

ــعب فــي التغييــر، فشــهدت  ــلطة الباقيــة التــي رضخــت إلرادة الشَّ يــد السُّ

تونس طفرة من الحرّية هي األولى من نوعها في العالم العربي، وتكاثرت 

مخابر ووحدات البحث وطفا على السطح دراسات طريفة ومتفّردة في 

صّنــف ضمــن املحظــورات واملمنــوع مــن الــّدرس. 
ُ
طرحهــا ملســائل كانــت ت

خ أولى خطوات  ًعا رسَّ ا ُمتنّوِ  ثريًّ
ً
فصار املشهد األكاديمي التون�سي مشهدا

ــة، بيــد أنَّ األمــر لــم يخــُل مــن بعــض االنتكاســات فلقــد  ــة الفكريَّ ديَّ التعدُّ

تغّير املعتدي وانتقل من الّسلطة إلى مجموعات وأفراد نّصبوا أنفسهم 

أوصيــاء علــى الغيــر، بتفســيرات مختلفــة أهّمهــا الحفــاظ علــى املقّدســات 

واألخــالق وهوّيــة املجتمــع التون�ســي فــي بعديهــا العربــي واإلســالمي. وهــو 

مــا ســنعمل علــى التطــرق إليــه خــالل هــذه الورقــة التــي نــروم مــن خاللهــا 
رســم سياســة واضحــة تهــدف إلــى حمايــة الحريــات األكاديميــة والفنــون 

وممارســيها.

الُملّخص التنفيذي: 
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تناولت هذه الورقة ثالث محاور أساسية:

-أهمية القضية وأهمية التعامل معها، أو خطورة إهمالها، ولماذا اآلن؟

-خبرات دولية ومحلية في التعامل مع القضية 

-طرح الستراتيجيات أساسية للتعامل مع القضية وتبريرها

 -نتائج وتوصيات

االعتــداء  األكاديمّيــة،  الحرّيــات  قمــع  بتونــس،   2011 ينايــر  ثــورة 

الباحثيــن  هجــرة  الدينــي،  التعصــب  األكاديمييــن،  علــى  والتضييــق 

لتونســيين. ا

الكلمات المفاتيح:
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تقديم عام:

عدُّ الحريات األكاديمية أحد أهم ركائز الحريات الفردّية التي تُضّم إلى جانبها حرّية الرأي والتعبير وحرية الفكر 
ُ
ت

 
ً
واملعتقــد والضميــر وغيرهــا مــن أشــكال حقــوق اإلنســان التــي نــادت بهــا ثــورة الحريــة والكرامــة ينايــر 2011، ومطلبــا

ناضل من أجلها أجيال من األكاديميين النقابيين والحقوقيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان في بعديها الكوني 

والشــمولي، لكــن املالحــظ أّن هــذا املكســب لــم يكتمــل تحققــه وتبلــوره بالشــكل الكافــي واملنتظــر رغــم املحــاوالت 

الهامــة لتعزيــزه وترســيخه علــى أرض الواقــع. وهــو مــا دفعنــا خــالل صياغتنــا لهــذه الورقــة إلــى توجيــه اهتمامنــا بهــذه 

اإلشــكالية محاوليــن بذلــك إضافــة هــذه اللبنــة إلــى غيرهــا مــن اإلســهامات واملحــاوالت الهادفــة للتأســيس ملشــهد 

 عــن كل أشــكال الهرســلة والتضييــق.
ً
أكاديمــي حــر ومحايــد بعيــدا

الخلفّية القانونّية:  

نّص ُدستور يناير 2014 على حرية الفنون والحريات األكاديمّية، في الفصلين 33 »الحريات األكاديمّية وحرّية 

ــر الّدولــة اإلمكانيــات الالزمــة لتطويــر البحــث العلمــي والتكنولوجــي والفصــل 
ّ
وف

ُ
البحــث العلمــي مضمونــة، حيــث ت

»42« الحــق فــي الثقافــة مضمــون. حرّيــة اإلبــداع مضمونــة وتشــّجع الّدولــة اإلبــداع الثقافــي، كمــا تدعــم الثقافــة 

الوطنّيــة فــي تأّصلهــا وتنّوعهــا وتجّددهــا، بمــا ُيكــّرُس قيــم التســامح ونبــذ الُعنــف واالنفتــاح علــى ُمختلــف الثقافــات 

والحــوار بيــن الحضــارات«، ناهيــك عــن اإللتزامــات الدولّيــة للجمهورّيــة التونســّية كالعهــد الدولــي الخاص بالحقوق 

االقتصادّيــة واالجتماعّيــة والثقافّيــة، فــإنَّ نســبة االعتــداء علــى املثقفيــن واألكاديمييــن تتنامــى منــذ ثــورة ينايــر 

2011 وتتزايــد، وهــو مــا يطــرح جملــة مــن اإلشــكاالت الحارقــة التــي تبحــث عــن إجابــة وحلــول عملّيــة تحــدُّ مــن هــذه 

املشــكلة أي مشــكلة التضييــق املمــارس علــى هــذا الصنــف مــن الحريــات.

1.وصف الُمشكلة:

           أ-تحديد الُمشكل 

عترف بها للجامعيين في ممارسة الّتدريس والبْحث والّتأطير بُمقت�سى القواعد 
ُ
الحرّيات األكاديمّية هي الُحرّية امل

األخالقّيــة واملعاييــر التــي أقّرتهــا األوســاط األكاديمّيــة الدولّيــة، وهــي فــي جانــب منهــا امتــداد للحرّيــات والحقــوق 

األساســّية املضمونــة للمواطــن طبقــا للدســتور واملواثيــق الدولّيــة وال ســّيما حرّيــة التفكيــر والتعبيــر واالجتمــاع 

ــأن العــام، 
ّ

قــة بوظيفتــه وبالش
ّ
ــم، وكذلــك حــقُّ الجامعــي فــي الّنقــد وفــي الّدفــاع عــن القضايــا املتعل

ّ
والتنّقــل والتنظ

دون أن يطالــه تتّبــع أو عقــاب.

، فرغــم مــا تضّمنــه دســتور ينايــر 
ً
 واضحــا

ً
شــهد هــذا النــوع مــن الحرّيــات عقــب ثــورة ينايــر 2011 بتونــس انحســارا

2014 مــن ضمانــات هامــة تكفــل مبــدأي حريــة الفكــر والتعبيــر علــى غــرار الفصليــن »33« و«42«، ناهيــك عــن 

االلتزامــات الدولّيــة للجمهوريــة التونســّية كالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادّيــة واالجتماعّيــة والثقافّية، 

وتوصيــة اليونســكو لســنة 1997 الخاّصــة بمدّر�ســي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.  فــإّن وتيــرة االعتــداء علــى 
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 لألنظار ووصل األمر حّد التهديد بالقتل ناهيك عن حمالت 
ً
 ُملفتا

ً
رين والجامعيين والفّنانين شهدت تسارعا

ّ
املفك

.
ً
الشــيطنة والتشــويه إلكترونيــا

          ب-أسبابُه:

ُيمكن إجمال أسباب تنامي هذه الظاهرة في النقاط التالية: 

0 استفحلت داخل المجتمع التون0g غداة الثورة:  k=0 ال        ·ظاهرة التعّصب الّدي=>

 فــي الرئيســين الراحليــن الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن بــن 
ً
ــال

ّ
ســمت سياســة النظــام الحاكــم قبــل الثــورة ُممث

ّ
ات

لــة فــي جامــع 
ّ
علــي فــي تعاملهــا  مــع الظاهــرة الدينّيــة بالتعتيــم وتجفيــف منابــع طلــب املعرفــة الدينّيــة املعتدلــة، ُممث

خبريــن 
ُ
 امل

ّ
الزيتونــة وتضييــق الخنــاق علــى املمارســات الدينّيــة،  وذلــك بفــرض رقابــة مشــّددة علــى املســاجد عبــر بــث

وســّن القوانين التي تمنع ارتداء كل ماله صلة باللباس الطائفي كالقمصان األفغانية والجالبيب الشــرعية ومنع 

 فــي التنشــئة الدينّيــة 
ً
 هائــال

ً
ــد فراغــا

ّ
تغطيــة الشــعر بالنســبة للنســاء ومنــع االلتحــاء بالنســبة للرجــال، األمــر الــذي ول

لدى جيل واسع من التونسيين الذين ظلوا يعانون االغتراب وازدواجية الهوية إلى حّد سقوط النظام. فقد أوجد 

ــش فــي األذهــان 
ّ

الخطــاب الدينــي املتشــّدد تربــة خصبــة وحاضنــة هاّمــة لــدى شــريحة واســعة مــن التونســيين لُيعش

 يّدعي الحفاظ على تعاليم الدين الحنيف وتبّني القيم اإلسالمّية الّسمحة والقضاء على كافة 
ً
 بديال

ً
ويقّدم خطابا

أشكال الّتغريب واالنبتات عن الثقافة العربّية اإلسالمّية التي انتهجها النظام السابق، وهو ما ُيفّسر كّل أشكال 

االعتــداء التــي مورســت علــى املبدعيــن غــداة الثــورة علــى غــرار االعتــداء علــى املخرجــة التونســّية  »ناديــة الفانــي« 

الع على محتواه كذلك االعتداء على قناة »نسمة« والدعوة إلى 
ّ
بسبب عنوان  فيلمها »ال هللا ال سيدي« دون االط

 إلــى الدارجــة التونســية عنوانــه »برســيبوليس«  بســبب مشــهد تضمنــه 
ً
 مدبلجــا

ً
 إيرانيــا

ً
غلقهــا بســبب عرضهــا فيلمــا

الفيلم محتواه فتاة صغير تخاطب الذات اإللهّية مجّسدة في وجه شيخ وقور وغير ذلك من االنتهاكات التي طالت 

كل الوجــوه اإلبداعيــة والفكريــة الوطنيــة كالعميــد الســابق لكليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات بمنوبــة »حبيــب 

مــة املرحــوم »محمــد الطالبــي« بالكتابــة علــى جــدران بيتــه »هنــا يســكن الشــيطان« ....
ّ

شــهير بالعال
ّ
الكزدغلــي« والت

          ·الّتنشئة اLجتماعّية الذكوريّة: 
 في موجة االعتداءات والتهديدات بالقتل، فاملرأة التي استقّر في األذهان أّنها 

ً
 رئيسا

َ
كان العامل الجندري محّركا

 فــي احتجاجاتهــا )نذكــر علــى 
ً
 خــالل الثــورة، وُمشــاركا

ً
 ومؤثــرا

ً
 فاعــال

ً
عــورة وكائــن ضعيــف عاجــز عُســَر قبولهــا ُعنصــرا

 إبــان الثــورة مــن خــالل أعمــال تحقيــق 
ً
 كبيــرا

ً
ســبيل املثــال الناشــطة الحقوقيــة لينــا بــن منهــي التــي ســاهمت إســهاما

ــرة 
ّ
والتوثيــق للتحــركات األولــى فــي الجهــات( كمــا عجــز املجتمــع الذكــوري بنخبتــه املثقفــة وعامتــه علــى قبولهــا مفك

ــا خاصــة فــي بعــض املجــاالت التــي وقــر فــي األذهــان أنهــا تخصصــات ذكورّيــة كعلــم التفســير وأصــول  وفاعلــة ثقافيًّ

الفقــه، األمــر الــذي ُيفّســر موجــة الهرســلة والتهديــد بالقتــل الــذي تعّرضــت لــُه األســتاذات »ألفــة يوســف« )أســتاذة 

اللغة  اآلداب والحضارة العربية ومديرة املعهد العالي للفنون الجميلة بسوســة( »أمال القرامي« )أســتاذة اللغة 

)أســتاذة اللغــة واآلداب والحضــارة  »نائلــة الســليني«  واآلداب والحضــارة العربيــة وناشــطة حقوقيــة ونســوية( 

ــا بــل لــه  مــا يبــرره فالنمــاذج الثالثــة التــي  العربيــة بجامعــة سوســة ومناضلــة نســوية( واختيارنــا هــذا، لــم يكــن عبثيًّ



7

ــا طاملــا اســتقر فــي   معرفيًّ
ً
ذكرناهــا هــي نمــاذج متفــردة فــي التجربــة األكاديميــة التونســية، فثالثتهــن اقتحمــن مجــاال

، وهــو مجــال تفســير القــرآن ف«نايلــة الســليني« صاحبــة أطروحــة 
ً
 صرفــا

ً
 ذكوريــا

ً
الذاكــرة الجمعيــة كونــه مجــاال

دكتــوراه دولــة حــول »تاريخيــة التفســير القرآنــي والعالقــات االجتماعّيــة مــن خــالل نمــاذج مــن كتــب التفســير« 

و«ألفــة يوســف« صاحبــة دكتــوراه دولــة حــول »تعــدد املعنــى فــي القــرآن« و«آمــال قرامــي« صاحبــة دكتــوراه دولــة 

حــول »االختــالف فــي الثقافــة اإلســالمية )مقاربــة جندريــة(«، ومــن أكثــر املشــتغالت حــول حريــة املعتقــد فــي اإلســالم، 

 
ً
األمــر الــذي ال يــروق الكثيــر مــن األصولييــن وأصحــاب الفكــر املتطــرف الذيــن يعتبــرون هــذا التوجــه البحثــي تطفــال

ؤمــن بفكــرة تاريخّيــة الُقــرآن 
ُ
 علــى فضــاء معرفــي ذكــوري، ال ســيما  أنهــن ينتميــن إلــى التّيــار الليبرالــي الحديــث امل

ً
مقيتــا

وأنســنته والتجديــد فــي الخطــاب الّدينــي، إضافــة إلــى عدائهــنَّ الواضــح والصريــح لحركــة النهضــة السياســية ذات 

 ملشــاعر فئــة واســعة 
ً
املرجعّيــة اإلســالمّية مــن خــالل كتاباتهــم، والتــي يعتبرهــا التيــار املحافــظ اإلســالموي اســتفزازا

مــن التونســيين.

0 ترّوجها صفحات مجهولة المنشأ والتمويل: k=نسياق الّسهل وراء الخطابات الفايسبوكّية الLا·           

كان مــن مزايــا اإلطاحــة بالنظــام الســابق بتونــس موجــة االنفتــاح الواســعة علــى مختلــف وســائل التواصــل 

االجتماعــي واملنصــات االلكترونيــة التــي كانــت تتعــرض للصنصــرة والحجــب والرقابــة املشــّددة، وقــد وجــد 

 مــن 
ً
 محــدودا

ً
 يضــّم عــددا

ً
العديــد مــن التونســيين فــي الفايســبوك -الــذي ظــّل إلــى أواخــر ســنة 2010 نخبويــا

 بلــغ عــدد 
ْ
ــا إذ املشــتركين – املصــدر األّول الســتقاء املعلومــة ومواكبــة املســتجّدات التــي تتطــور باســتمرار يوميًّ

حســابات فيســبوك في تونس ســنة 2012 أكثر من 2.9 مليون حســاب بنســبة تدفق تصل إلى 28.18 في املائة. 

فــي 2017 بعــد ســنوات مــن التغييــرات التــي عاشــتها وال تــزال تعيشــها البــالد التونســية، أصبحــت تونــس تحتــّل 

املركز الثاني إفريقًيا من حيث عدد حسابات الفيسبوك بنسبة تعادل 55 في املائة من عدد السكان، إذ بلغ 

عدد الحسابات حسب تقرير ميديا نات 6.100.000 حساب على فيسبوك 66 في املائة منهم تتراوح أعمارهم 

رة وفاعلة في الرأي العام 
ّ
بين 18 سنة و34 سنة. فتحّول الفايسبوك من موقع تواصل إلى منّصة إعالمّية مؤث

ووجدت بعض الصفحات املؤدلجة واملسّيسة في هذا الفضاء األزرق فرصة هامة لتمرير أجنداتها ومحاربة 

الخصوم إّما عبر تشويههم أو االفتراء عليهم أو توظيف منتخبات من خطاباتهم وإخراجها من سياقها األصلي 

 التــي يعتمدهــا التكفيريــون 
ً
والــزّجِ بهــا فــي ســياقات أخــرى غيــر التــي وردت فيهــا. وهــي مــن التقنيــات الرائجــة جــدا

ملصــادرة رأي خصومهــم. وكانــت هــذه الرســائل تلقــى الــرواج والتصديــق الســريع العتمادهــا لغــة ســهلة يســيرة 

ــة والبراهيــن التــي تّتخــذ 
ّ
قريبــة إلــى فهــم وأذهــان العامــة بغــّضِ الّنظــر عــن مســتوى تكوينهــم العلمــي وإحــكام األدل

مــن حمايــة املقــّدس ذريعــة وشــعارا تحريــكا لعواطــف املتلقــي وتحريضــه علــى رّد الفعــِل. 

2.مظاهر المشكل وتجّلياته

إّن مثــل هــذا املشــكل )انحســار هامــش الحريــات األكاديميــة وارتفــاع وتيــرة االعتــداء والتضييــق علــى األكاديمييــن( 

ــراد نســب االعتــداء علــى الجامعييــن ولعــّل مــا حــدث فــي »كلّيــة 
ّ
ل عبــر تمظهــرات شــّتى لعــلَّ أبرزهــا اط

ّ
يأخــذ فــي التشــك

اآلداب والفنــون واإلنســانيات« بمنوبــة خــالل الســنة  الجامعّيــة 2011/ 2012 خيــر دليــل علــى ذلــك عندمــا أقــدم 
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عدد من الطلبة املحسوبون على التيار السلفي على اقتحام مبنى الكلّية واحتجاز عميد الكلّية وعدد من أساتذتها 

وتعطيل الدروس واالمتحانات مّدة ثالثة أشهر في محاولة فرض نمط مخالف وغير مألوف في الجامعة التونسية 

من ناحية اللباس وتغيير القواعد األكاديمية القارة منذ تأســيس الجامعة، ناهيك عن رســائل التهديد والهرســلة 

التي تصل باستمرار لعدد من الجامعيين على غرار ما تعّرض له عميد »كلية الحقوق« ب«سوسة »من تهديدات 

بالقتل و الحرق. ينضاف إلى ذلك محاولة استعمال القوة في منع التظاهرات الفنية والعلمّية التي ال تتالءم  مع 

 أو إيديولوجيــا مثــال ذلــك مــا وقــع بقصــر »العبدلّيــة« ب«املر�ســى« 
ً
التوجهــات الفكريــة للجماعــات املتطرفــة دينيــا

عند تنظيمِه تظاهرة ربيع الفنون من 01 إلى 10 يونيو سنة 2012، وعْرضِه لوحات رأى فيها البعض أّنها ُمسيئة 

للُمعتقد واآلداب العاّمة تبين أن إحداها لم تعرض في املعرض املذكور وإنما عرضت في أحد معارض السنغال، 

ورْســم آخــر أخــذ شــكل خــط مــن النمــل خــارج مــن محفظــة طفــل ليكتــب كلمــة »ســبحان هللا«.وأفضــت إلــى أعمــال 

عنــف وتخريــب أّدت إلــى غلــق املعــرض إلــى جانــب إقــدام عــدد مــن رّواد املكتبــة الوطنّيــة بالعاصمــة علــى منــع املؤّرخ 

»حبيــب القزدغلــي« مــن إقامــة معــرض تحــت عنــوان »الّدعــوة املخادعــة: ســلطة الّدعايــة فــي العهــد النــازي« فيــه 

مقارنــة بيــن الدعايــة النازّيــة والّدعايــة الّداعشــّية، وهــو مبحــث اشــتغلت عليــه اليونســكو لكــن امتــزج الجهــل بســوء 

النّية فتّم االّدعاء بأّن موضوع املعرض هو ضحايا الهولوكوست واالنتقال بذلك إلى قضّية التطبيع  لحشد أكبر 

عــدد مــن املحتجيــن و منــع املعــرض من االنعقاد. 

3.نتائج الُمشكل وتداعياته:

شكل في صورة ما لم يتّم تفعيل حلول لُه فيما يلي: 
ُ
جمل تداعيات هذا امل

ُ
ُيمكن أن ن

 ال ُيمكــن للجامعــة أداء دورهــا 
ْ
مــن املمكــن أو يــؤّدي هــذا اإلشــكال إلــى فقــدان الجامعــة التونســّية الســتقالليتها إذ

، وهــي فــي حالــة تبعّيــة ألطــراف أخــرى ال تعتــرف بحرّيــة الفكــر والتعبيــر وهــو مــا يعنــي توجيــه محتــوى الــّدروس 
ً
كامــال

وإخضاعهــا مــع مــا يتوافــق مــع إيديولوجّيــة اآلخــر ونمــط تفكيــرِه، مــا مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى تراجــع املــردود النوعــي 

لبــة، 
ّ
للجامعــة وتقهقــر ترتيبهــا العالمــي، ناهيــك عــن احتــدام الصــراع اإليديولوجــي بيــن األســاتذة الجامعييــن والط

إضافة إلى تفريغ الجامعة التونسية من كفاءاتها التي تلجأ إلى الهجرة إلى دول الخليج أو الدول األوروبية للتدريس 

شــدانا لتحســين وضعهــا املــادي.
ُ
هنــاك إمــا بحثــا عــن هامــش مــن الحرّيــة أوســع أو ن
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المحور األول: أهمية القضية وأهمية التعامل معها،

 أو خطورة إهمالها، ولماذا اآلن؟

1- طرح القضّية عu أجندة صانع القرار:

إّن الهــدف العــام مــن ورقــة السياســات هــذه محاولــة ســّن نــّص تشــريعي ُيجــّرم االعتــداء علــى األكاديمييــن بمــا 

ا كان األمر كذلك ارتأينا طرح القضّية 
ّ
ل، وملـــ

ّ
 عن كّل أشكال الوصاية والتدخ

ً
 بعيدا

ً
 نزيها

ً
ا ُحّرا  علميًّ

ً
يضمن بحثا

علــى لجنــة »الشــباب والشــؤون الثقافّيــة والتربيــة والبحــث العلمــي« وهــي لجنــة برملانّيــة تُضــّم 18 نائبــا يرأســها 

»بلقاســم حســن« عــن حركــة الّنهضــة وينوبــه »عبــد الــرّزاق عويــدات« عــن الكتلــة الديمقراطيــة، وذلــك لعــرض 

مشــروع قانــون يجــّرم االعتــداء للمصادقــة عليــه مــن طــرف البرملــان. إضافــة إلــى االتصــال بوزيــر التعليــم العالــي 

والبحث العلمي والتكنولوجي، ملزيد التذكير بضرورة تحييد الجامعة وجعلها بمنأى عن الصراعات اإليديولوجية 

ه على دعم امليزانية املخصصة ملخابر ووحدات البحث وفّك الرقابة 
ّ
والحزبية والحفاظ على دورها الريادي وحث

مــارس علــى البحــوث األكاديميــة.
ُ
األخالقيــة واألدبيــة التــي مــا زالــت ت

yL 0قناع صناع القرار بخطورة تجاهل المسألة أو تأجيلها ورة التدخل الحي=> <z ير 1T2- ت

ل ضــرورة وأولوّيــة مــن األولوّيــات، 
ّ
ات ُيشــك

ّ
إّن الحديــث عــن مســألة الحرّيــات األكاديمّيــة فــي مثــل هــذا الوقــت بالــذ

ففــي املرحلــة االنتقاليــة الهامــة التــي نعيشــها اليــوم، مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي، ُيشــكل هــذا املشــروع فرصــة 

تاريخيــة هامــة مــن شــأنها دعــم املشــهد الديمقراطــي فــي تونــس وخلــق نقلــة نوعيــة فــي ديمقراطيتنــا الناشــئة، تقطــع 

مــع املمارســات القمعيــة الظاملــة وتضــع دعائــم دولــة القانــون واملؤسســات. وقــد ترجــم دســتور 2014 الكثيــر مــن 

ــا بكونّيــة حقــوق اإلنســان  بطــُن إيمانــا قويًّ
ُ
عــات الطامحيــن إلــى قضايــا التحــّرر والعــدل واملســاواة عبــر فصــول ت

ّ
تطل

رجمت فعلّيا على أرض الواقع لترّسخت أولى خطواتنا 
ُ
وشمولّيتها وتُنصُّ على ترسانة هامة من الحرّيات -التي لو ت

في أرض الّديمقراطية الحقيقّية -كحرّية الفكر واملعتقد والضمير وحرّية الّرأي والتعبير وحرّية الفنون والحرّيات 

األكاديمّية. 

ريــن والفّنانيــن واألكاديمييــن 
ّ
لكــن وبالّنظــر علــى أرض الواقــع وأمــام تصاعــد موجــات التكفيــر واالعتــداء علــى املفك

شــريع فــي 
ّ
التــي صــارت بمثابــة األمــر املألــوف، وأمــام غيــاب تفعيــل مــا جــاء فــي الّدســتور الــذي ُيعــدُّ رأس /قّمــة هــرم الت

ي استمرارية الدولة القانونّية  
ّ
ل مسار تكريس دولة القانون l’Etat de droit وُيغذ

ّ
تونس الذي من شأنه أن ُيعط

لــّحِ 
ُ
 يخــرق الّدســتور.  بــات مــن امل

ً
 أو قانونــا

ً
l’Etat légal وهــي الّدولــة التــي ُيطّبــُق فيهــا القانــون لكّنــُه قــد يكــون جائــرا

ــل الحينــي إليــالء هــذه املســألة مــا تســتحّقه مــن عنايــة وتوفيــر أســباب البحــث العلمــي الرصيــن والحــّر، 
ّ
ا التدخ جــدًّ

ال ســيما وقــد تنامــت نســبة الهجــرة فــي صفــوف الجامعييــن والباحثيــن نحــو الجامعــات الكبــرى فــي العالــم والتــي تتيــح 

إمكانــات وافــرة للبحاثيــن واألكاديمييــن، وتتيــح لهــم مجــال البحــث العلمــي الحــر دون قيــد أو شــرط، فقــد تطــور 
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عــدد الجامعييــن التونســيين املهاجريــن فــي الســنوات األخيــرة ليصــل إلــى 1464 أســتاذا منهــم 136 أســتاذ صنــف 

شــير إلــى أّن هــذه الهجــرة تأخــذ شــكلين منهــا الهجــرة املنظمــة عــن طريــق وكالــة التعــاون الفنــي وهــي أقــل حــدة 
ُ
)أ(. ون

لــزم املتعاقــد / املهاجــر إلــى العــودة ملركــز عملــه إثــر اســتيفاء مــدة العقــد، أمــا الشــكل 
ُ
إذ تخضــع لشــروط منظمــة ت

الثاني فهو األكثر خطورة واملتمثل في الهجرة غير املنظمة بتقديم االستقاالت والحصول على عقود عمل مباشرة 

مــن أطــراف أجنبيــة والهجــرة دون عــودة. وتحتــدُّ هــذه األزمــة أكثــر عنــد فــراغ مــدارس الدكتــوراه مــن إطــار اإلشــراف 

والتأطيــر فــي الرســائل الجامعيــة.
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المحور الثاني: خبرات دولية ومحلية 

في التعامل مع القضية

0 الّتعامل مع الُمشكل ات التونسّية }> 1T1) الخ

ا بعد الثورة وهما: شير إلى مبادرتين اهتمتا بهذه القضّية محليًّ
ُ
ن

 : 0g1- الميثاق الجامعي التون

 للُنصوص 
ً
 ُمكّمال

ً
ُل هذا امليثاق مرجعا

ّ
أشرفت على إعداده الجمعّية التونسّية للدفاع عن القيم الجامعّية وُيمث

القانونّيــة التــي تضبــط صالحّيــات وواجبــات مختلــف الهيئــات واملؤسســات الجامعّيــة وواجبــات مختلــف الهيئــات 

واملؤسســات الجامعّيــة وواجبــات مختلــف العناصــر املكّونــة للوســط الجامعــي وحقوقهــا. كمــا ُيثبــت هــذا امليثــاق 

جتمع 
ُ
عّدة مبادئ وقيم أخرى تبلورت في شكل تقاليد وأخالقيات جامعّية يوحي بها الضمير األكاديمي وُيقّرها امل

الجامعــي. لكّنــه لــم يدخــل حّيــز التفعيل.

2- تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والُمساواة:

ؤّرخ 
ُ
حدثت بُمقت�سى أمر رئا�سي عدد 111 لسنة 2017 امل

ُ
صدر هذا التقرير يوم »غّرة « يونيو 2018 عن لجنة ا

رابة العشرة أشُهر، تتكّوُن هذه اللجنة من 
ُ
في الثالث عشر من شهر غشت من نفس الّسنة، وتواصلت أشغالها ق

ؤمــن بفكــرة 
ُ
هــم إلــى التّيــار الليبرالــي الحديــث امل

ُّ
ثمانيــة أعضــاء ترأُســهم األســتاذة »ُبشــرى بلحــاج حميــدة«، ينتمــي ُجل

 إلــى رئيــس 
ً
تاريخّيــة الُقــرآن وأنســنته والتجديــد فــي الخطــاب الّدينــي، و قــد جــاء الّتقريــر فــي 230 صفحــة تُضــمُّ تقريــرا

الُجمهورّيــة وُمقّدمــة عاّمــة تحتــوي علــى ُمقاربتيــن اجتماعّيــة ودينّيــة وجزئييــن األّول فــي الُحقــوق والحرّيات الفردّية 

ة الجزائّية ومساءلة 
ّ
ز عليه التقرير ُمراجعة بعض القوانين الوضعّية الواردة باملجل

ّ
والثاني في املساواة. أهمُّ ما رك

صول قانونّية لم تُعد تتما�سى وروح العصر أو تتضارب مع محتوى دستور يناير 2014، 
ُ
بعض ما تضّمنته من ف

 بــه مــن قراءات 
ّ

ا ومــا حــف  شــرعيًّ
ً
ؤّســِس )النــّص القرآنــي( باعتبــاره قانونــا

ُ
وإعــادة نظــٍر فــي بعــض مــا جــاء فــي النــّصِ امل

تأويلّية هي في جوهرها اجتهادات بشرّية أساءت فهمه وعفا عليها الزمن وتقديم قراءات تأويلّية ُمعاصرة تستنُد 

فــي فحواهــا إلــى نظرّيــات غربيــة معاصــرة كاألنثروبولوجيــا وعلــم اإلناســة ودراســات النــوع االجتماعــي. وقــد أولــى هــذا 

التقرير عناية خاصة بالحرّيات األكاديمّية في الصفحتين99-97. 

ــرق فقــد أفــرز ظهــور التقريــر ُعنفــا فــي 
ّ
غيــر أّن هــذا التقريــر عــرف موجــة انتقــاد واســعة جــدا وحــورب بشــّتى الط

ذي ُيؤمن 
ّ
جتمع إلى فريقْين، فريق مدافع وهو الشّق الحداثي ال

ُ
الخطاب بلغ درجة غير مسبوقة، انقسم إثرها امل

ــر بــه مــن قيــم العدالــة 
ّ

بالدولــة املدنّيــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان اســتمات دفاعــا لُنصــرة الّتقريــر إّمــا إيماًنــا بمــا بش

يــف اإلســالموي 
ّ
ســاواة أو انتصــارا لصاحــب البــادرة املرحــوم »باجــي قايــد الّسب�ســي« أو نكايــة فــي الط

ُ
االجتماعّيــة وامل
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بتونس. وفريق مناهض وهو الشقُّ الديني الثيوقراطي ناهض التقرير ورفض ما جاء فيه برّمته بدعوى االنتصار 

للشــريعة وبذريعــة تضــارب ُمعظــم بنــوده مــع أحــكام الُقــرآن ومقاصــد الشــريعة مــن وجهــة نظرهــم، ليتقاطــع بذلــك 

 علــى 
ً
ــت حبــرا

ّ
الدينــي بالسيا�ســي فــي الجــدل القائــم حــول هــذا التقريــر. وهــو مــا حــال دون تفعيــل هــذه املبــادرة فظل

ورق.

0 التعامل مع الُمشكل ات الدولّية }> 1T2) الخ   

ســنختار مــن بيــن التجــارب املقارنــة فــي التعامــل مــع هــذا املشــكل تجربــة املغــرب لعــّدة أســباب أهمهــا: التقــارب 

فــي املغــرب علــى مجموعــة مــن   2011 لقــد نــّص دســتور  )تونــس واملغــرب(،  الجغرافــي والحضــاري بيــن البلديــن 

املقتضيــات الحقوقيــة الهامــة لعــل مــن أهمهــا التنصيــص علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى 

التشــريع املغربــي وضــرورة مالئمــة كل تشــريع مغربــي ملقتضيــات هــذه االتفاقيــات، وذلــك مقتــرن بشــرط مصادقــة 

املغــرب علــى االتفاقيــة وعــدم تعرضهــا مــع أحــكام الدســتور. وعلــى مســتوى فصــول الدســتور فالبــاب الثانــي مــن 

الدســتور /بــاب الحقــوق والحريــات قــد نــص علــى الحقــوق الثقافيــة بأشــكال مختلفــة: الفصــل 19 يتمتــع الرجــل 

بالحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  علــى قــدم املســاواة،  واملــرأة، 

والبيئيــة، الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه األخــرى، وكــذا فــي االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة، 

كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق 

حــدث لهــذه الغايــة، هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.  أّمــا 
ُ
مبــدأ املناصفــة بيــن الرجــال والنســاء. وت

الفصـــل 25 فقــد تضّمــن أّن حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر مكفولــة بــكل أشــكالها. حريــة اإلبــداع والنشــر والعــرض 

فــي مجــاالت اإلبــداع األدبــي والفنــي والبحــث العلمــي والتقنــي مضمونــة. إضافــة إلــى الفصـــل 26 الــذي أشــار إلــى » 

دعــم الســلطات العموميــة بالوســائل املالئمــة، تنميــة اإلبــداع الثقافــي والفنــي، والبحــث العلمــي والتقنــي والنهــوض 
ُ
ت

وعلــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة  بكيفيــة مســتقلة،  كمــا تســعى لتطويــر تلــك املجــاالت وتنظيمهــا،  بالرياضــة. 

مضبوطــة«. أمــا علــى مســتوى الخطــط والبرامــج الحكوميــة : فقــد اعتمــد املغــرب خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال 

الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان ســنة 2018 حرصــا علــى تنفيــذ التزاماتــه كطــرف فــي منظومــة حقــوق اإلنســان 

الكونيــة وتعهداتــه فــي نطــاق املراجعــة الدوريــة الشــاملة وقــد اشــتملت علــى إجــراءات هادفــة إلــى ضمــان وحمايــة 

الحقــوق الثقافيــة واألكاديميــة، وتتكــون هــذه الخطــة مــن 4 محــاور: املحــور األول: الديمقراطيــة والحكامــة املحــور 

الثانــي: الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة املحــور الثالــث: حمايــة الحقــوق الفئويــة والنهــوض 

بهــا املحــور الرابــع: اإلطــار القانونــي واملؤسســاتي وتتــوزع مــادة كل محــور علــى املوضوعــات ذات األولويــة مــع تحديــد 

الفاعليــن بوصفهــم أطــراف الشــراكة والتعــاون، واألهــداف املتوخــاة علــى املــدى الزمنــي الــذي تغطيــه الخطــة 

)2018 2021-(، وتم ترتيب التدابير)أكثر من 400 تدبير( من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو 

جّســد فعليــا الصطدامهــا بقانــون تجريــم املــس 
ُ
تتعلــق بالتحســيس والتواصــل أو تعزيــز قــدرات الفاعليــن. لكــن لــم ت

باملقدســات والصطدامهــا بالعقليــة املحافظــة للمجتمــع.
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المحور الثالث: طرح الستراتيجيات أساسية

 للتعامل مع القضية وتبريرها

اح البدائل: kT1. الهدف العام من اق

فكرين واألكاديميين والفّنانين.
ُ
ال ُبّد من حماية الحرّيات األكاديمّية وتجريم االعتداء على امل

حة: kTاتيجيات المق kTسL2.  البدائل وا

للحرّيــات  مة/حــزب( 
ّ
)منظ شــخص طبيعــي أو كيــان معنــوي  ــل أّي 

ّ
قانــون ُيحّجــر تدخ ســّن   �

األكاديمّيــة أو املواضيــع البحثّيــة أو مســائل التدريــس أو العــروض الفنّيــة تحــت أي ذريعــة كانــت 

سياســّية أو إيديولوجّيــة.

� ســّن قانــون ُيجــّرم االعتــداء اللفظــي أو املــادي علــى األكاديمييــن والفنانيــن علــى خلفّيــة بحوثــه 
األكاديمّيــة أو أعمالــه الفنّيــة. 

رين 
ّ
� سّن قانون ُيجّرم أّي شخص أو تنظيم سيا�سي أو جمعّياتي ُيهّدد بالقتل األكاديميين واملفك

والفّنانين.

حة  kTتبة عن البدائل المق kT3. النتائج الم

رحــت ســلفا أن تضمــن اســتقاللية الجامعــة وحوكمتهــا وتكفــل حرّيــة التدريــس 
ُ
      مــن شــأن البدائــل التــي ط

والبحث والتفكير والّنقد ينضاف إلى ذلك إذكاء الفكر الّنقدي لدى الطلبة وتنمية ملكات البحث والتحليل 

وخلخلــة املســلمات والثوابــت وتمكينهــم مــن التعبيــر عــن رأيهــم دون خــوف أو قيــد أو شــرط. إلــى جانــب االرتقــاء 

بمســتوى الجامعــة التونســّية والوصــول بهــا إلــى مصــاف العاملّيــة وتحقيــق نــوع مــن االنســجام واالســتقرار 

داخــل الفضــاء الجامعــي مــا يضمــن الحــد مــن منســوب نزيــف هجــرة األدمغــة وإعــادة االعتبــار لقطاعي الصحة 

والتعليــم العمومييــن باعتبارهمــا اللبنــة األســاس لنهضــة الشــعوب. 

ح إدخالها عu السياسات العامة المتعلقة بالمشكل kT4. كلفة التعدي�ت المق

كلــف جــّدا ولــم ُيثقــل كاهــل الدولــة أو كاهــل ميزانّيــة وزارة التعليــم 
ُ
ـ ـ إنَّ هــذا املشــروع الــذي نتقــّدم بــه ليــس باملـ

 ندعو إلى سن ترسانة من اإلجراءات 
ْ
. إذ

ً
ف األمر كثيرا

ّ
ا فباستثناء دعم ميزانية البحث العلمي لن يتكل العالي جدًّ

الداعمــة لتطويــر البحــث العلمــي كمنــح كل أســتاذ باحــث بغــض النظــر عــن رتبتــه أو صنفــِه ســنة تفــرغ للبحــث 

خالصة األجر، ســن قانون مكافآت وحوافز للمشــاركين في الندوات العلمية والوطنية ورفع الرســومات املشــطة 
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التي تفرضها بعض الوحدات على كل من يرغب في املشاركة في الندوات واأليام الدراسية مضاعفة منح العودة 

الجامعيــة بمــا يســمح للباحــث باقتنــاء الكتــب واملوســوعات والنشــرات املحكمــة ...  مــا يعنــي دعــم ميزانيــة البحــث 

العلمــي وُمضاعفتهــا.

جملهــا 
ُ
ــُص ختــام هــذه الورقــة فــي ُجملــة مــن النتائــج والتوصيــات ن

ُ
نخل

فــي النقــاط التاليــة: 

· إّن الوضــع الــذي يعيشــه املثقــف والفنــان واألكاديمــي التون�ســي خــالل 

العشــرية األخيــرة مــن ظلــم وتنّمــر وهرســلة فــاق بكثيــر حالــة التضييــق 

السيا�ســي التــي كانــت تمــارس ضــّده قبــل الثــورة ال ســيما فــي ظــل االنفــالت 

األمنــي والفو�ســى السياســية التــي أفــرزت تيــارات دينيــة وإيديولوجيــة 

معاديــة لــكل فكــر حداثــي تقّدمــي.

التشــريعات  غيــاب  ليســت  اليــوم  التون�ســي  األكاديمــي  مشــكلة  ·إّن 

والقوانين التي تضمن له كرامته وحريته بل غياب تفعيل هذه القوانين 

والتشــريعات بفعــل جمــود العقليــات وغيــاب إرادة سياســية واضحــة 

تنصــف الفنــان واألكاديمــي.

· إّن التضييــق علــى الفنانيــن واألكاديمييــن ورميهــم بتهــم خطيــرة مــن 

قبيل اإللحاد والدعوة إلى املجون واالعتداء على املقدسات كان مدخال 

لتصفيــة الخصــوم واملعارضيــن مــن قبــل النظــام الســابق وُيعاد اجترارها 

 لسياســة تجفيــف املنابــع وتنميــط الجامعــة وتبليــد أذهــان 
ً
اليــوم تمهيــدا

الطلبــة وصرفهــم عــن املســائالت والنقــد والتمحيــص والتفكيــر الجــدي 

والبّناء.

 إّن الفنون والعلوم اإلنســانية واالجتماعية مقياس تحضر الشــعوب 

وتطورهــا والوقــوف الســلبي تجــاه هــذه الحقــول املعرفيــة تنفيــر للفنانيــن 

والجامعييــن وتشــجيع مبطــن لهــم للهجــرة صــوب الــدول األوروبيــة أو 

الــدول النفطّيــة وتكريــس الســتفحال الجهــل وتفريــخ التطــرف العنيــف 

الــذي مــن شــأنه العصــف بمكتســبات الدولــة الوطنيــة الحديثــة.

نتائج وتوصيات
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