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ترجح الأو�ساط الر�سمية التون�سية �أن �أكرث من 22

�ألف مواطناً تون�سياً قد اجتازوا احلدود البحرية التون�سية
ب�شكل �سري يف اجتاه �إيطاليا بني  2011و .2015وتفيد
�أرقام متداولة يف الأو�ساط الإعالمية �أنه وخالل ذات
الفرتة الزمنية ،اجتاز �أكرث من خم�سة �آالف تون�سياً
احلدود التون�سية يف اجتاه ليبيا و�سوريا والعراق ليكونوا
جزءاً من اجلماعات اجلهادية .حولت الهجرة ال�سرية
وهجرة اجلهاديني احلدود من مفهوم ّ
يدل على جمال
الإقليم الوطني و�إطار �سيادة الدولة اىل ما ي�شبه القيد
الذي يحاول جانب من املواطنني التفلت منه يف
اجتاه عامل يوفّر لبع�ضهم فر�ص حياة �أف�ضل وللبع�ض
الآخر عامل اجلهاد الذي يعتقدون فيه .و�أ�شّ رت حركة
انفالت احلاملني �إىل الأزمة العميقة التي يعاين منها
التون�سيون .فالإقبال على هجرة القوارب رغم تواتر
يعبعن درجة �إن�سداد
�أخبار من ميوتون على متنها ّ
الأفق لدى فئة ال�شباب ج ّراء البطالة التي ت�شمل
اليوم �أكرث من ثمامنائة �ألف منهم .ويف موازاة ذلك،
وعلى �ضوء ارتفاع عدد املهاجرين اجلهاديني ،ن�شهد
للتقدم
حالة �إنف�صام �إجتماعي :فاذ تربز تون�س كمثال ّ
احل�ضاري والثقايف يف جمالها االقليمي ،فهي تبدو يف
الوقت نف�سه �أحد �أهم م�صادر الإرهاب يف ذات املجال
الإقليمي .وعليه� ،أفرزت �أزمة املجتمع عالقة مت�أزمة مع
حدود الوطن التي باتت حمايتها يف جانب منها حماية
للخارج من �إفرازات الداخل.
وعلى اجلانب الآخر من احلدود �أي يف الداخل التون�سي،
ُينظر �إىل احلدود بذات خوف اخلارج ،اخلوف من
اجلماعات الإرهابية التي تتحرك على حدوده ال�شرقية
ويتمركز بع�ض عنا�صرها يف املرتفعات .وينعك�س
خوف الداخل من حدوده على ت�صوره لعالقة املناطق
احلدودية الداخلية باملركز ،فريى يف احلديث عن �إر�ساء
ال�سلطة املحلية التي وعد بها الد�ستور م�صدر خطر على
وحدة الدولة تبعاً لت�ضا�ؤل �سلطة املركز .وتبدو احلدود
بهذا املنظار عنوان �أزمة املجتمع والدولة وقد تكون يف
�أزمتها هذه اخليط الناظم اخلفي الذي يدور حوله هذا
العدد من املفكرة القانونية  -تون�س.
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مت نتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من مبادرة امل�ساحة امل�شرتكة ،هيرن�ش بل،
مكتب �شمال �إفريقيا تون�س ،وم�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ,املكتب الإقليمي
العربي .الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س
بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة
نفذ الر�سوم :عثمان �سلمي
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

لن نتوقف كثريا يف هذا املقال حول �أ�سباب �إقالة وزير
العدل يف تون�س الذي يبدو �أن لعنة املجل�س الأعلى
للق�ضاء قد �أ�صابته وكانت �سببا يف تنحيته .رغم ما لهذه
الإقالة من داللة تتعلق به باعتباره واحدا من الوزراء
امل�ستقلني املح�سوبني على املجتمع املدين ،نريد يف هذا
املقال �أن نذهب �إىل ما يبدو لنا جوهريا يف املحنة التي
يعي�شها م�شروع القانون املذكور وهو تنكر م�ؤ�س�سات
الدولة الد�ستورية بع�ضها لبع�ض من خالل رف�ض جمل�س
نواب ال�شعب االلتزام مبا �أقرته هيئة مراقبة د�ستورية
نتبي بع�ضاً من هذا امل�أزق ،من
م�شاريع القوانني .وكي ّ
ال�ضروري �أن نعود �إىل جل�سة جويلية التي مثلت بداية
�سقوط امل�شروع بر ّمته .ففي هذه اجلل�سة ،عجز املجل�س
على امل�صادقة عليه رغم التحويرات املجراة عليه عقب
قبول الطعن �ضده املقدم من ثالثني نائبا اىل الهيئة
الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع القانون �شكال و�أ�صال.
وقد اقرتح �أحد النواب يومها اجتماع ندوة لعمداء
كليات احلقوق يف تون�س لإبداء ر�أيهم كخرباء ب�ش�أن
م�شروع  القانون للخروج من الأزمة الد�ستورية
التي ميكن �أن تعي�شها البالد يف �صلة بقانون ال�سلطة
الق�ضائية .غري �أن هذا  ال�سقوط �أو ما ي�شبه ال�سقوط
كان بالآليات الدميقراطية من خالل خ�ضوع املجل�س
ولو مكرها لر�أي الهيئة .لقد ر�أى كثري من النواب
يومها �أن تعرث املجل�س يف امل�صادقة على امل�شروع فيه
حتد �صارخ ل�سلطة املجل�س و�صالحياته الت�شريعية التي
ّ
حد اعتقادهم   .كان
ال ميكن �أن ي�ضيق منها �أحد على ّ
�أغلب النواب احلا�ضرين غا�ضبني لهذا امل�آل الذي
عرفه م�شروع القانون .وكانت كثري من الأطراف متفقة
ومت�ضامنة رغم اختالفات امل�شارب واالجتاهات حول
نف�س امل�أرب ال�سيا�سي وهو الت�أ�سي�س لق�ضاء تابع من
خالل  الإ�صرار على م�شروع جلنة الت�شريع العام
النيابية دون م�شروع احلكومة الذي يقطع بن�سبة كبرية
مع املنظومة الق�ضائية ال�سابقة وي�ستجيب لروح الد�ستور
يف �إر�ساء �سلطة ق�ضائية م�ستقلة .حاول النواب حينها
مرارا وتكرارا دفع التهمة عنهم من خالل لوك نف�س
املعزوفة القدمية وهي �أنهم مع ا�ستقالل الق�ضاء ولي�سوا
مع دولة الق�ضاة �أو تغ ّول الق�ضاة .من امل�ؤ�سف �أن
هذا ال�سقوط الذي �سميناه بالدميقراطي باعتباره
جزءا من التجربة الدميقراطية ذاتها مل يعنِ حينها
كثرياً بالن�سبة لأغلب النواب احلا�ضرين الذين هاجموا
هيئة مراقبة الد�ستورية وحرفوا �أقوالها بل حذروا منها

ومن دورها يف امل�ستقبل حني �ستتحول يف الو�ضع
الدائم �إىل حمكمة د�ستورية… جرى النقا�ش حول
�أهلية جلنة  الت�شريع العام يف تعديل م�شروع احلكومة،
فاعتربوا �أن هيئة مراقبة الد�ستورية (من خالل اعتبارها
جتاوز جلنة الت�شريع مل�شروع احلكومة وعر�ض م�شروعها
اخلا�ص خلال �إجرائيا) �سلبت من جمل�س نواب ال�شعب
�صالحياته ال�سيادية املتمثلة يف �سلطته الت�شريعية .لقد
اعترب نواب كثريون وب�شكل الفت �أن الهيئة جردت
اللجنة واملجل�س ب�أ�سره من �أهلية التعامل  احلر وفقا
الجتهادات النواب وما تقت�ضيه املالءمة الد�ستورية مع
م�شاريع القوانني املعرو�ضة عليها .وهو قول خاطئ
متاما وفيه كثري من التجني و�سوء الطوية �إذ �أن الهيئة
�أكدت على �صالحيات اللجنة يف �إدخال التعديالت
والتحويرات التي يقت�ضيها جتويد ال�صياغة �أو �ضرورة
املالءمة الد�ستورية والتي تتطلبها موجبات الت�شريع مع
وجوب املحافظة على عر�ض امل�شروع الأ�صلي للحكومة
على اجلل�سة العامة ،بو�صفها �صاحبة املبادرة الت�شريعية.
و�إنّ هذا التحديد ل�صالحية جلنة الت�شريع العام يف
درا�سة م�شاريع القوانني واقرتاح التعديالت عليها
دون التخلي عنها و�صياغة م�شاريع مغايرة لها ي�ؤيده
الف�صل من النظام الداخلي للمجل�س الذي يعطي
للجنة �إمكانية رف�ض م�شروع �أو مقرتح قانون ولكنها
تبقى مع ذلك ملزمة ب�إحالته على اجلل�سة العامة التي
تقرر بعد تالوة امل�شروع باجلل�سة ما تراه �صاحلاً يف �ش�أنه.
وهذا ما مل يح�صل ب�ش�أن م�شروع احلكومة امل�ؤرخ يف
مار�س والذي مت حتويره ب�شكل كامل من قبل اللجنة،
فلم يدخل اجلل�سة العامة ومل َ
يتل �أمامها بتاتا .وما
مل يتبلور بفعل كرثة الرتكيز على اجلوانب الإجرائية
هو �سبب �إ�صرار جلنة الت�شريع العام على عدم عر�ض
م�شروع احلكومة على اجلل�سة العامة مع التعديالت
املدخلة عليه ليتم احل�سم من اجلل�سة بناء على املبادئ
والقواعد التي �أقرتها الهيئة .فما مل يتفطن �إليه كثري
من املحللني هو �أن �سبب هذا الإ�صرار هو بب�ساطة
جتنب الك�شف يف جل�سة عامة يتابعها الر�أي العام
وتبث على الهواء مبا�شرة عن الفروق الكبرية بني
م�شروع احلكومة وم�شروع جلنة الت�شريع العام .والفارق
الأهم يف هذا ال�صدد يكمن يف �إ�صرار اللجنة النيابية
على جتريد املجل�س الأعلى للق�ضاء من �صالحيات
�أ�سا�سية ل�صالح ال�سلطة التنفيذية ،على خالف
م�شروع احلكومة التي هي قبلت ب�إحالة جمموعة من
�صالحياتها �إىل املجل�س .وال �شك �أن ذلك العر�ض
على الر�أي العام لو وقع لكانت كلفته ال�سيا�سية باهظة

جدا� .إن ما �شاهدناه يوم جويلية يف اجلل�سة العامة
بدا وك�أنه حماولة يائ�سة للتغطية على الف�شل الثابت
يف �أول حمطة ت�شريعية هامة متعلقة ب�إر�ساء املجل�س
الأعلى للق�ضاء بقلب احلديث واجلدل ال�سيا�سي حول
عمل املجل�س و�صالحياته ويف ح�شد النواب �ضد هيئة
الرقابة على الد�ستورية املتهمة ب�سلب اللجنة املخت�صة
�سلطتها يف االجتهاد والتعديل والت�ضييق على عملها.
غري �أن ما يلفت االنتباه �أي�ضا هي الهجمة التي �شنها
بع�ض النواب على احلكومة وك�أنها ال متلك �أغلبية
داخل املجل�س متهمني وزير العدل بانعدام اجلدية
وبال�سلبية زاعمني انه كان عليه �أن ي�سحب م�شروعه
�إذا ارت�أى �أن جلنة الت�شريع العام قد حرفت م�ضامينه
وم�ست من روحه وجوهره .وهم يف ذلك جتاهلوا �أو
جهلوا �أن النظام الداخلي للمجل�س يحجر على
�صاحب املبادرة الت�شريعية �سحب م�شروعه يف حال
و�صوله �إىل اجلل�سة العامة ،كما �أكد على ذلك وزير
العدل نف�سه يف تدخله يف اجلل�سة.

«الذي يهمنا من هذا كله
هو هذه العالقة الغريبة
والشاذة بين مؤسسات
الدولة التي تتحول إلى صراع
غير مبرر بين السلطتين
التشريعية والقضائية»
غري �أن ال�سقوط ال�سيا�سي للم�شروع باملعنى
الدميقراطي يبدو ذا داللة �سيا�سية جوهرية .فرغم
غ�ضب بع�ض النواب الذين مل ي�ستوعبوا بعد
�ضرورات الإلتزام بعمل الهيئات الد�ستورية وقراراتها،
متكنت الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني
من فر�ض ر�أيها و�إجراء الرقابة على الد�ستورية التي
انوجدت �أ�صال من �أجلها بقطع النظر عن ر�أي هذا �أو
ذاك يف ح�صافة ر�أيها و�صحة اجتهادها .وال ّ
�شك �أن
يف هذا تكري�سا لالعتبار  الد�ستوري يف اجتاه �إن�ضاج
ممار�سة دميقراطية جديدة يف تون�س قوامها وجوب
االلتزام ال�سيا�سي مببد�أ علوية املطلب املتعلق
با�ستقالل الق�ضاء باعتباره ميثل امل�صلحة العامة ال
م�صلحة هذا القطاع �أو هذا احلزب �أو ذاك.

سياسة الهر وب إلى األمام

من الغريب �أن املوقف الذي �شوهد يومها عرب عن
نف�سه بعد ذلك وب�صيغ خمتلفة يف ما ع�شناه من
تطورات قادت �أخرياً �إىل �إقالة الوزير .مل ي�ستوعب
النواب الدر�س وظلوا ي�سبحون يف الفراغ ويبحثون عن
حيل فقهية ملداورة امل�شكل .مل يحاول نواب املجل�س
مواجهة اخلط�أ الإجرائي الأ�صلي والذي قاد بعد ذلك
�إىل امل�أزق الذي نحن فيه وهو العودة �إىل م�شروع
احلكومة طبقا للقرار ال�صادر عن هيئة مراقبة الد�ستورية.
ظلوا يت�صرفون مبنطق اخلوف من «التغول» والتخوف
من التدخل يف عمل املجل�س .و�أ�صروا على تقدمي
م�شروعهم املنقح وامل�ستجيب ح�سب نظرهم للطعون
الع�شرة التي قبلت بها الهيئة مع مطالبة احلكومة بتبني
م�شروع اللجنة ك�آخر حيلة فقهية ّ
حلل الإ�شكال .وهو
ما رف�ضه وزير العدل الذي ر�أى ح�سب الت�صريحات
التي �أدىل بها بعد �إقالته �أن امل�شروع املقدم ال ير�ضيه وال
ين�سجم مع قناعته و�أنه ال ميكنه �أن ي�صادق على ما لي�س
له منه �شيء .ال يهمنا كثريا �إذا كان الوزير يعرب فعال
عن قناعة �أم �أن موقفه الذي جاء مت�أخرا جدا يخفي
خالفات معينة مع احلكومة .ولكن الذي يهمنا من هذا
كله هو هذه العالقة الغريبة وال�شاذة بني م�ؤ�س�سات
الدولة التي تتحول �إىل �صراع غري مربر بني ال�سلطتني
الت�شريعية والق�ضائية يف خمالفة �صريحة من املجل�س
لد�ستور البالد ولنظامه الداخلي .ما الذي يخفيه
ذلك؟ وهل هي املرحلة اجلنينية للتجربة امل�ؤ�س�ستية
يف تون�س؟ وهل يخفي الأمر �أكرث من ذلك ،فنكون
�أمام حماولة م�ستميتة من النواب ومن ورائهم �أحزاب
�سيا�سية وقوى �ضغط و�أ�صحاب م�صالح للت�شبث بنف�س
البناء القدمي لل�سلطة الق�ضائية التابعة التي لي�س لها من
�صالحيات �إال ما يعطيه لها النظام القدمي املوروث عن
د�ستور جوان؟ �أن اخطر ما وقع يف تون�س لي�س �إقالة
وزير ،فالوزراء يقالون �أو ي�ستقيلون يف كل الدول .هو
يف خال�صة �شديدة تنكر من امل�ؤ�س�سة الت�شريعية لعمل
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية بعدما تنكرت لل�سلطة التنفيذية.
فالنواب يرف�ضون �أن يكون ر�أي هيئة مراقبة د�ستورية
م�شاريع القوانني باعتبارها حمكمة د�ستورية ملزما لهم
لأن التزامهم بقراراتها هو يف نهاية التحليل �إخ�ضاع
لهم و�سلب ل�سلطاتهم على حد ما يعتقدون .تلك حال
م�ؤ�س�سات الدولة لدينا :عالقة انف�صام و�صراع يف حني
�أنها ان�شئت لت�شتغل بع�ضها مع بع�ض فال ت�شريع دون
مراقبة وال مراقبة دون ت�شريع.
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الوظيفة القضائية في خضم الحرب على اإلرهاب:
ّ
«األمن يشد ،القضاء يسيب»

محمد العفيف الجعيدي
ع ّرف الد�ستور التون�سي الق�ضاء وظيفيا .فالق�ضاء هو
ال�سلطة امل�ستقلة التي ت�ضمن �إقامة العدل وعلوية
الد�ستور و�سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات.1
بحث الد�ستور يف تعريفه للق�ضاء عن قيم تنت�صر
حلقوق االن�سان ومفهوم املحاكمة العادلة .كما حر�ص
ذات الد�ستور فيما تال من �أحكامه على �إر�ساء مبادئ
ت�ضمن حتقيق �شروط ا�ضطالع الق�ضاء بدوره «فحجر
التدخل يف عمل الق�ضاء» .2وع ّرف املجل�س الأعلى
للق�ضاء على �أنه م�ؤ�س�سة د�ستورية «ت�ضمن ح�سن �سري
الق�ضاء واحرتام ا�ستقالله».3
حلم �إر�ساء ق�ضاء م�ستقل حلم م ّيز اجلمهورية التون�سية
حممال ال�سلطة
الثانية ،فو�ضع الد�ستور �أ�س�ساً متينة ّ
ال�سيا�سية م�س�ؤولية �إر�ساء امل�ؤ�س�سات الداعمة لتلك
الأ�س�س حتت رقابته .فحدد الد�ستور لل�سلطة ال�سيا�سية
�أجال �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ �أول انتخابات ت�شريعية
لإر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء و�أجل �سنة من ذات
التاريخ لإر�ساء املحكمة الد�ستورية .4كان ينتظر �أن
تطرح م�س�ؤولية الق�ضاء عن حماية احلريات واحلقوق
ال�س�ؤال حول اال�صالحات الت�شريعية التي ت�ساعد
على حتقيق ذلك وتقطع مع �إخالل الق�ضاء بهذا الدور
يف ّ
ظل اجلمهورية الأوىل .كما كان ينتظر �أن يكون
�إر�ساء امل�ؤ�س�سات الق�ضائية الد�ستورية اجلزء الأي�سر من
املهمة الإ�صالحية املعقدة.
ف�شلت ال�سلطة ال�سيا�سية يف حتقيق اجلزء الأي�سر من
الإ�صالح .فقد م�ضت الآجال الد�ستورية دون �أن
تنجح يف �إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء وال املحكمة
الد�ستورية .مل يرث خرق الد�ستور هذا �أزمة �سيا�سية
عد جمرد جتاوز لآجال
�أو ردود فعل حقوقية كربى �إذ ّ
ال غري .فيما عدت مقابل ذلك امل�صادقة على قانون
مكافحة الإرهاب حدثاً ي�ستحق �أن يحتفى به يف
الذكرى لإعالن النظام اجلمهوري� .أدى تطور اخلطر
االرهابي الذي ا�ستحال بح�سب رئي�س اجلمهورية
التون�سية ال�سيد الباجي قايد ال�سب�سي م�صدر تهديد
ال�ستمرار الدولة �إىل حت ّول الإهتمام مبكافحة االرهاب
اىل الأولوية الأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي التون�سي.
مل تكن احلرب على االرهاب هي امل�س�ؤولة عن تعطل
�إر�ساء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية الق�ضائية وفتح ور�ش
النقا�ش العام حول ا�صالح الق�ضاء .لكن هذه احلرب
�شكلت فيما يبدو الغطاء الأمثل ملراجعة املوقف من
الوظيفة الق�ضائية كما ر�سمها الد�ستور .انطلقت مراجعة
مفاهيم الوظيفة الق�ضائية من امل�ؤ�س�سة االمنية التي
ي�شد والق�ضاء ي�سيب».
رفعت نقاباتها �شعار «الأمن ّ
هذا ال�شعار الذي يفيد �أن الق�ضاء التون�سي يفرج عن
«الإرهابيني» الذين يخاطر الأمنيون ب�سالمتهم لأجل
�إلقاء القب�ض عليهم .حولت احلملة الأمنية الق�ضاء
اىل متهم بالتق�صري يف القيام بدوره ،هذا الدور الذي

حدد �أوال يف وجوب الت�شدد �إزاء «الإرهابيني» .نف�س
االتهام بالتواط�ؤ مع «الإرهابيني» مت�سكت به رئي�سة
جلنة التحقيق الربملانية ب�شرى باحلاج حميدة فيما
عرف بق�ضية �إتهام فرقة �أمنية بتعذيب موقوفني يف
ق�ضايا �إرهابية .فقد اعتربت يف ت�صريح �إعالمي �أعقب
زيارتها ملقر الفرقة امل�شتبه يف تعذيبها ملتهمني «ب�أن بع�ض
الق�ضاة تنق�صهم الكفاءة للنظر يف ق�ضايا الإرهاب» ،و�أن
«بع�ضهم ميثلون �ضررا ال على الق�ضاء فقط بل على �أمن
البالد �أي�ضا».5
ما كان «بع�ض الق�ضاة» وفق حتفظ خطاب حميدة،
القيادية يف حزب الأغلبية احلاكمة ،ا�ستحال �سريعا
يف خطاب �إعالمي �أطلقته م�ؤ�س�سة التلفزة الوطنية
التون�سية حماكمة علنية للق�ضاء ،لق�ضاء �ص ّور على
�أنه احللقة الأ�ضعف يف احلرب على االرهاب .6قيم
اخلطاب االعالمي �أداء الق�ضاء باعتماد معايري حمددة
�أولها �إفراجه عن م�شتبه بهم �ضبطهم الأمن وقدمهم
للمحاكم بتهم �إرهابية ،لكن الق�ضاة �أطلقوا �سراحهم مبا
مكن ه�ؤالء الحقا من امل�ساهمة يف عمليات �إرهابية �أو
الإلتحاق باملجموعات الإرهابية.
احتوى اخلطاب الر�سمي واخلطاب الإعالمي �سريعا
ال�صدمة التي جنمت عن اتهام نواب فرقة �أمنية بتعذيب
موقوفني .و�شكل الرتكيز على اتهام الق�ضاء بالتق�صري
يف احلرب على االرهاب املخرج من تلك الأزمة.
وقد ظل هذا االتهام من ثوابت خطاب جلنة الدفاع
عن ال�شهيد �شكري بلعيد التي تعترب �أن عدم توجيه
قا�ضي التحقيق الإتهام مل�س�ؤولني �سيا�سيني دليل على
تواطئه مع الإرهاب .دفعت فوبيا احلرب على الإرهاب
اخلطاب حول الق�ضاء �إىل اعتبار �أن حر�ص الق�ضاة على
حتري �إثبات التهم قبل الإذن بالإيقاف و�أن بحثهم يف
ادعاءات التعذيب الذي يتعر�ض له املتهمون بالإرهاب
تق�صري مهني ودليل عدم كفاءة .ويك�شف هذا التقييم
عن تراجع قيمة «حماية احلقوق واحلريات» التي
و�ضعها الد�ستور يف منظومة تقييم الق�ضاء لفائدة مطلب
ان�سجام العمل الق�ضائي مع املتطلبات الأمنية عموما
ومع العمل الأمني حتديداً .ح ّول اخلوف من الإرهاب
اخلطاب حول عالقة الق�ضاء بالأمن من خانة املطالبة
بتعزيز �إ�شراف الق�ضاء على �أعمال ال�ضابطة العدلية
واملخابر اجلنائية �إىل خانة املطالبة بتعزيز التن�سيق بني
الأمن والق�ضاء .وقد اندرج كل ذلك يف �سياق خطاب
ال�سلطة بدعوتها الق�ضاة �إىل عدم عرقلة املجهود الأمني.
بات ان�سجام الق�ضاء مع الأمن من �أهداف الوظيفة
الق�ضائية مقابل تراجع قيمة «�إقامة العدل» فيما تعلق
ب�صنف معني من اجلرائم هي اجلرائم االرهابيةُ .وع ّد
يف هذا الإطار الإفراج عن املتهمني بالإرهاب خط�أ
ن�ص يف
مهنياً ق�ضائياً ّ
يهدد �أمن الوطن رغم �أن الد�ستور ّ
الف�صل منه على �أن «املتهم بريء حلني تثبت �إدانته
يف حماكمة عادلة» .،وفيما كان ينتظر �أن يكون تقييم
عمل الق�ضاء خالل ال�سنة الأوىل من عمر اجلمهورية

تهرم جسد قضائي شاب
محـمد العفيف الجعيدي
وليلـى الزين

التون�سية الثانية على عالقة بت�صور الوظيفة الق�ضائية
كما حددها الد�ستور ،ف�إن الطارئ ال�سيا�سي ك�شف �أن
عنا�صر التقييم ن�أت عن الد�ستور لتطرح فكرة «جناح
الق�ضاء �أمنياً».
محاولة فرض رقابة األمن على
القرار القضائي في الممارسة

حفز اخلطاب الداعم للمقاربة الأمنية يف ق�ضايا
الإرهاب جانباً من امل�ؤ�س�سة الأمنية للتمرد على
القرارات الق�ضائية التي مل ت�ستوعب �شعارات املرحلة.
�أفرج قا�ضي التحقيق باملحكمة الإبتدائية بتون�س م�ساء
يوم  2015-8-4ىل �سبعة متهمني بق�ضايا �إرهابية
قدمتهم الفرقة الوطنية للق�ضايا الإرهابية ،وتو ّلت
النيابة العمومية بذات املحكمة ويف ذات التاريخ فتح
بحث يف �شبهة تع ّر�ض امل ّتهمني للتعذيب .منع الأمن
تنفيذ قرار الإفراج� ،إذ تولت الفرقة االمنية �إعادة
�ضبط املتهمني ونقلهم ملقر الأمن .احتاج الأمنيون
خلم�س �ساعات متوا�صلة من احتجاز املتهمني دون
م�سوغ قانوين ،لتتدخل النيابة العمومية وت�أذن الحقا
باالحتفاظ باملتهمني بعد �أن مت �إعالمها بوجود �أبحاث
جديدة يف حقهم� .أدت احلادثة �إىل �أزمة داخل جمل�س
نواب ال�شعب التون�سي الذي كان ب�صدد عقد جل�سة
عامة يف تاريخها .ولتجاوز الأزمة ،قرر الربملان فتح جلنة
حتقيق برملانية .مل تعلن نتائج عمل جلنة التحقيق ،لكن
رئي�ستها ب�شرى باحلاج حميدة بادرت بالت�أكيد على �أن
املتهمني مل يتعر�ضوا للتعذيب و�أن قا�ضي التحقيق مل
يح�سن ا�ستنطاقهم ولذلك �أخط�أ ب�إطالق �سراحهم.
حفزت التزكية التي منحتها ال�سلطة على فر�ض الرقابة
الأمنية على القرار الق�ضائي .وكان �أن �أعادت نف�س
الفرقة الأمنية بتاريخ  2015-10-3احتجاز متهم
باالنتماء لتنظيم �إرهابي �أفرج عنه قا�ضي التحقيق من
مقر املحكمة .ا�ستمر يف املرة الثانية الإحتجاز خم�س
�ساعات .ويبدو �أن النيابة العمومية رف�ضت يف هذه املرة
التدخل ملنح �شرعية قانونية �شكلية للتدخل الأمني،
فا�ضطرت الفرقة الأمنية للإفراج على املحتجز.
وجدت ال�سلطة ال�سيا�سية التي ف�شلت يف �إر�ساء
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية الق�ضائية يف �آجالها الد�ستورية يف
هذا التحول يف مقاربة الوظيفة الق�ضائية منا�سبة لت�صور
م�ؤ�س�سات ق�ضائية قد ت�ستجيب ملا يطلبه اخلائفون من
اخلطر االرهابي.
إعطاء مفهوم جديد للمحاكمة
ثمرة عمل تشر يعي
يف  ،2013-2-1تقدمت احلكومة التون�سية للمجل�س

الوطني الت�أ�سي�سي مب�شروع قانون يهدف لتنقيح جملة
االجراءات اجلزائية 7لغاية �إ�صالح �أحكامها مبا يتالءم
مع �شروط املحاكمة العادلة وا�ستقاللية الق�ضاء.
هدف م�شروع القانون لإخ�ضاع عمل باحث البداية

لرقابة ق�ضائية ،فا�شرتط لالحتفاظ بذي ال�شبهة
احل�صول على اذن من وكيل اجلمهورية �أو من قا�ضي
التحقيق وهذا خالفا للمنظومة القائمة التي تلزم
الباحث باعالم وكيل اجلمهورية باالحتفاظ بامل�شتبه
بهم فقط اي االعالم الالحق .كما خفّ�ض م�شروع
القانون مدة االحتفاظ اىل �ساعة تقبل التمديد بقرار
ق�ضائي معلل ملرة واحدة .كما ت�صور م�شروع القانون
�إ�صالحا ملنظومة العدالة ب�أن �أ�سند �صالحية تعهيد
ق�ضاة التحقيق بالق�ضايا التحقيقية ب�شكل ال ميكن
الرجوع فيه لرئي�س املحكمة خالفا ملا هو مكر�س قانوناً
من منح هذه ال�صالحية لوكيل اجلمهورية �أي للنيابة
العامة .كما با�شر امل�شروع الإ�صالح الهيكلي جزئيا
ّ
ال�سجل
لعالقة الأمن بالق�ضاء ب�أن ن�ص على كون
العد ّيل والهوية العدلية يخ�ضعان لإ�شراف وزارة العدل.
�أدى ّ
تعطل النظر يف م�شروع القانون الإ�صالحي لأن
تزامن تعهد اللجان الفنية مبجل�س نواب ال�شعب به مع
تعهدها مب�شروع القانون اال�سا�سي ملكافحة االرهاب.
اختارت وزارة العدل �أن ت�سحب م�شروع قانون تنقيح
جملة الإجراءات اجلزائية ملزيد الت�شاور مبا �أف�سح املجال
لأن يتدخل قانون مكافحة الإرهاب 8يف ذات امل�سائل.
وعليه ،وعو�ض احلد من مدة االحتفاظ ،ذهب القانون
اال�سا�سي ملكافحة االرهاب اىل متديد مدة االحتفاظ
اىل خم�سة �أيام تقبل التمديد ملرتني .و ّمت العدول
عن فكرة �إخ�ضاع الإحتفاظ للرقابة الق�ضائية .كما
ّمت الرتاجع عن م�شروع �إ�سناد �صالحية تعهيد ق�ضاء
التحقيق لرئا�سة املحكمة.
ح ّول الإرهاب اخلطاب حول الق�ضاء من خطاب كان
يخ�ضع الق�ضاء لرقابة الر�أي العام كلما تعلق الأمر
باحلقوق واحلريات اال�سا�سية اىل خطاب يربر لفكرة
املحاكمة اال�ستثنائية ملن يتهمون بالإرهاب .وكان
من �أول ثمار هذا التحول املفهومي �أن خ�ضع الق�ضاء
للمحاكمة بدعوى �إخالله بواجب التن�سيق مع الأمن
يف احلرب على الإرهاب.

1.1الف�صل  102من الد�ستور
2.2الف�صل  109من الد�ستور
3.3الف�صل  114من الد�ستور
4.4الف�صل  148من الد�ستور
5.5ت�صريح لربنامج ميدي �شو راديو موزاييك �أف �أم يوم 2015/08/17
6.6برنامج ولكم �سديد النظر عر�ض بالتلفزة الوطنية التون�سية بتاريخ
 2015/10/02عد هذا الربنامج حماكمة علنية للق�ضاة على تق�صريهم
يف احلرب على االرهاب  -يراجع بيان وزارة العدل يف خ�صو�ص هذا
الربنامج التلفزي
7.7م�شروع قانون يتعلق بتنقيح و �إمتام بع�ض �أحكام جملة الإجراءات
اجلزائية http://www.legislation.tn/sites/default/
files/01022013.pdf

8.8القانون اال�سا�سي عدد  26ل�سنة  2015امل�ؤرخ يف
يتعلق مبكافحة االرهاب ومنع غ�سل االموال

2015-08-07

مل ي�شهد معدل �أعمار الق�ضاة العدليني التون�سيني
تغريات هامة خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية .فمعدل
�أعمارهم تراوح بني  43خالل ال�سنة الق�ضائية -2010
 2011و� 42سنة خالل ال�سنة الق�ضائية .12015-2014
حافظ الق�ضاء العديل على ميزته كق�ضاء �شاب باعتبار
املعيار العمري� .إال �أن م�ؤ�شرات �إح�صائية تتعلق بتوزيع
الق�ضاة بني الرتب الق�ضائية يف بنائها الهرمي ت�ؤ�شر �إىل
بروز مالمح تهرم على ج�سد ق�ضائي �شاب.
اىل حدود ال�سنة الق�ضائية  ،22012-2011كان الهرم
التون�سي ذات قاعدة مت�سعة ت�ضيق
الق�ضائي العد ّيل
ّ
ّ
�صعودا مبا ي�ؤ�شر �إىل �أنه ميثل جمتمعاً ق�ضائياً �شاباً .وتط ّور
تعداد الق�ضاة العدليني بعدئذ ب�شكل الفت :فبعدما
كان عددهم  1875قا�ضيا �سنة  ،2010بات عددهم يف
بداية ال�سنة الق�ضائية  2135 2016-2015قا�ضيا .ويعود
التطور العددي للق�ضاة �إىل �أنه خالل �سنوات 2012
و ،2013متت انتدابات مكثفة للملحقني الق�ضائيني
مع توجه ملنحهم تكويناً �سريعاً و�إحلاقهم يف �إثره مبا�شرة
بالعمل الق�ضائي .بلغ عدد املنتدبني خالل تلك الفرتة
 349قا�ضياً جديداً ،وهي ن�سبة هامة تتجاوز ب�أ�ضعاف
ن�سبة الإنتداب احلا�صل قبلها والتي كانت يف حدود
خم�سني قا�ضياً �سنوياً ،كما تتجاوز ن�سبة الإنتداب الذي
ّمت بعدها والذي ا�ستقر يف حدود مائة قا�ضياً �سنوياً .واذ
يتوقّع �أن ي�شمل التطور الق�ضاة اجلدد ،ف�إن النظر يف الهرم
يبي ما يخالف ذلك ويك�شف �أن الإنتدابات
الق�ضائي ّ
مل متنع من بروز اختالل يف التوزيع الهرمي للق�ضاة.
اختالل توز يع القضاة بين
الرتب القضائية :المؤشرات

ّ
يحتل ق�ضاة الرتبة الأوىل قاعدة هرم الق�ضاء .و ُير�سم
حد �إنهاء مدة �أحد
فعليا الق�ضاة بها مبجرد تعيينهم �إىل ّ
ع�شر عاماً من العمل الق�ضائي .ويتو�سط ق�ضاة الرتبة
الثانية هذا الهرم باعتبار �أقدميتهم التي ي�ستوجب
القانون �أن تفوق ع�شر �سنوات من العمل الق�ضائي
الفعلي ،ليكون ق�ضاة الرتبة الثالثة يف قمة الهرم وهم
من الق�ضاة الذين مروا بالرتبة الثانية وق�ضوا بها على
�ست �سنوات من العمل الفعلي .ا�ستفادت
الأقل ّ
الرتبة الأوىل للق�ضاة من االنتدابات وكان ينتظر بالتايل
�أن تكون قد تطورت عدديا ويف ن�سبتها من عموم
الق�ضاة .لكن امل�ؤ�شرات الإح�صائية تبني �أن هذا التطور
كان عك�سياً.
فخالل ال�سنة الق�ضائية  ،2011-2010كان عدد ق�ضاة
الرتبة الأوىل  804مبا ميثل  42.88باملائة من عموم
الق�ضاة .و�سمحت موجة االنتدابات املكثفة باال�ستقرار
الن�سبي لعددهم �إىل حدود بداية ال�سنة الق�ضائية 2015
التي عرف معها عددهم لأول مرة تراجعاً عددياً طفيفاً
مبوازاة تراجع هام يف ن�سبتهم من عموم الق�ضاة .ففي �إثر
احلركة الق�ضائية ل�سنة  ،2016-2015بلغ عدد ق�ضاة
الرتبة الأوىل مبا�شرة  799قا�ضيا مبا يوازي ن�سبة 37.42

باملائة من عموم الق�ضاة .ذات التوجه عرفته كتلة ق�ضاة
الرتبة الثانية .فقد كان ق�ضاة الرتبة الثانية خالل ال�سنة
الق�ضائية  2011-2010ميثلون ما ن�سبته  33.97باملائة من
جموع الق�ضاة ولكنهم مع نهاية �سنة  2015باتوا ي�شكلون
فقط  28.71باملائة من عموم الق�ضاة.
باملقابل ،ارتفعت ن�سبة ق�ضاة الرتبة الثالثة من 434
قا�ضياً �أي ما ميثل  23.15باملائة خالل ال�سنة الق�ضائية
 2011-2010لي�صبح عددهم بعد احلركة الق�ضائية
ل�سنة  723 2016-2015قا�ضيا �أي ما ميثل ما ن�سبته
 33.86باملائة من عموم الق�ضاة.
تهرم القضاء ظاهرة منتظرة

ظاهرة التهرم مل حت�صل �صدفة .فهي جتد تف�سريها
بالتغري احلا�صل على �صعيد �شروط الرتقية ،بني فرتة
ما قبل �سنة  2011وما بعدها .فطيلة حقبة اجلمهورية
الأوىل ،رف�ضت ال�سلطات العامة الإ�ستجابة ملطالب
الق�ضاة باعتبار الرتقية من رتبة �إىل �أخرى حقا يخ�ضع
ملعيار الأقدمية القانونية .وقد ا�ستعملت احلكومات
املتعاقبة يف مقابل ذلك الرتقية الق�ضائية كو�سيلة
للتدخل يف �أعمال الق�ضاء وتدجني الق�ضاة .فكانت تتم
مكاف�أة الق�ضاة املن�سجمني �أي الق�ضاة الذين يوظفون
عملهم الق�ضائي يف خدمة ال�سلطة ،فور ا�ستكمالهم
املدة القانونية الواجبة .باملقابل ،يتم رف�ض ترقية �سواهم
من الق�ضاة �إال بعد �سنوات طويلة من التجميد بدعوى
عدم توفر الإعتمادات املالية �أو عدم الر�ضى على
الأداء املهني .وقد خ ّول ّ
التحكم يف معدالت الإرتقاء
ال�سنوي للق�ضاة من رتبة �إىل �أخرى لإدارة الق�ضاء
باملحافظة على توزيع الق�ضاة بني الرتب الق�ضائية على
نحو يل ّبي متط ّلبات العمل العادي باملحاكم دون حاجة
لت�ص ّور �إ�صالحات.
كحق للقا�ضي
مت الإعرتاف لأول مرة بالرتقية الآلية ّ
وك�ضمانة ال�ستقاللية الق�ضاء مع �أول حركة ق�ضائية
�أجرتها وزارة العدل حتت غطاء املجل�س الأعلى للق�ضاء
بعد انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف -10-23
 .2011والتزمت الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء
العديل يف احلركات الق�ضائية التي �أجرتها الحقاً بذات
التوجه .وقد �أدى اعتماد مبد�أ الرتقية الآلية اىل التخفيف
من مفاعيل ر�سوب الق�ضاة .فتم حتديدها ب�سنة فقط
بالن�سبة لالرتقاء من الرتبة االوىل للثانية و�سنتني بالن�سبة
لالرتقاء للرتبة الثالثة من الرتبة الثانية.
وتبعاً لذلك ،برز الته ّرم كنتيجة طبيعية يرتقب �أن تزداد
حدتها يف ظل �سيا�سة الدولة يف جمال تقاعد الأعوان
العموميني عموما والق�ضاة خ�صو�صاً .فاحلكومة هي
ب�صدد �إعداد م�شروع قانون ميدد �سن تقاعد املوظفني
العموميني ملا بعد ال�ستني �سنة .كما �أن رئي�س احلكومة
التون�سية احلبيب ال�صيد التزم مبباركة من الهيئة الوقتية
للإ�شراف العديل ب�أن يقبل مطالب التمديد يف العمل
بعد بلوغ �سن التقاعد التي يقدمها الق�ضاة من دون
ا�ستثناء .و�سي�ؤدي اعتماد القانون املزمع �س ّنه الحقا
وقرار التمديد اجلماعي املعتمد حاليا -رغم معار�ضة
كل هياكل الق�ضاة له  -للحد من ن�سب تقاعد الق�ضاة.

2016-2015

2011-2010

ال�سنة الق�ضائية

(ن�سبة من جمموع الق�ضاة)

(ن�سبة من جمموع الق�ضاة)

37.42

42.88

ق�ضاة الرتبة الأوىل

28.71

33.97

ق�ضاة الرتبة الثانية

33.86

23.15

ق�ضاة الرتبة الثالثة

وما يزيد من هذا التوجه هو �أن التجربة بينت �أنّ �أغلب
من يبلغون �سن التقاعد يرغبون يف التمديد ملوا�صلة
التمتع باالمتيازات العينية او العتبارات خا�صة بهم.
و�سيعرف بالتايل عدد ق�ضاة الرتبة الثالثة تطوراً �سريعاً
خالل اخلم�س �سنوات القادمة قد ي�ؤدي جلعلهم الكتلة
الأكرب يف اجل�سد الق�ضائي.
ّ
التهرم على حسن سير
آثار
العمل القضائي

ي�شكل ق�ضاة الرتبة الأوىل قاعدة العمل الق�ضائي
باملحاكم االبتدائية وحماكم النواحي فيما ي�سد ق�ضاة
الرتبة الثانية جانبا من املحاكم االبتدائية وحماكم
اال�ستئناف .ويغطي ق�ضاة الرتبة الثالثة كامل حاجيات
حمكمة التعقيب من الق�ضاة وميار�سون اخلطط الق�ضائية
مبحاكم اال�ستئناف وجانبا ي�سريا من اخلطط الق�ضائية
باملحاكم االبتدائية .وي�ضبط الأمر عدد  436ل�سنة
 1973توزيع اخلطط الق�ضائية للق�ضاء العديل .ويربط
الأمر بني اخلطة الق�ضائية والرتبة ب�شكل �صارم ليكون
توزيع الق�ضاة ح�سبه بني درجات املحاكم باعتماد
رتبتهم �أ�سا�سا .ومن هذا املنظار ،ال ي�ستجيب تطور هرم
الرتب الق�ضائية حلاجيات العمل الق�ضائي خ�صو�صاً
و�أن اجلانب الأكرب من النزاعات تطرح �أمام املحاكم
االبتدائية .وقد برز الوعي بتعار�ض الرتقية الآلية ن�سبيا
مع تق�سيم العمل باملحاكم منذ �أول تطبيق لهذا املبد�أ.
فقد �شهدت احلركة الق�ضائية ل�سنة 2013-2012
تعيني ق�ضاة من الرتبة الثالثة للعمل مبحاكم الإ�ستئناف
مب�سمى ق�ضاة رتبة ثالثة مبحكمة الإ�ستئناف .ودعي
ه�ؤالء الق�ضاة �إىل مبا�شرة عمل �أع�ضاء بالدوائر
الإ�ستئنافية �أي اخلطط التي ميار�سها ق�ضاة الرتبة الثانية.
حافظت الحقا الهيئة الوقتية على ذات التوجه يف
املعاجلة اجلزئية لال�شكالية القائمة .مل ي�ستند احلل
امل�ؤقت لن�صو�ص قانونية وظل مو�ضوع منازعة من
الق�ضاة .كما �أنه �أثر �سلباً على �أداء ق�ضاة الرتبة الثالثة

مبحاكم اال�ستئناف حيث �أنهم مل يخفوا تذمرهم من
�إحلاقهم بدوائر ق�ضائية ال تعترب رتبهم.
وحمدودية هذا الت�صور وعجزه عن تطويق الإ�شكاليات
القائمة يحتم التوجه نحو البحث عن حلول جذرية
ت�ضمن املالءمة بني احرتام مبد�أ الرتقية الآلية وح�سن
�سري مرفق الق�ضاء .وهذه احللول تفر�ض �إعادة النظر يف
الت�شريعات يف اجتاهني:
الأول� ،إعادة ت�شكيل خريطة اخلطط الق�ضائية على
�ضوء تطور حجم الرتب الق�ضائية .فمن �ش�أن هذا الأمر
�أن ي�ؤدي �إىل حت�سني ا�ستغالل املوارد الب�شرية للق�ضاة
من جهة وحتقيق ا�ستفادة �أكرب من ق�ضاة الرتبتني الثانية
والثالثة يف اخلطط الق�ضائية .ومتى مت ذلك ،ميكن
ا�ستثمار تطور عدد ق�ضاة الرتبة الثالثة �إيجابيا يف �سد
حاجيات قائمة ملرفق الق�ضاء بالتوازي مع اال�ستفادة
بخربتهم يف العمل الق�ضائي.
والثاين ،تطوير التعويل على الق�ضاء الفردي .فالقوانني
التون�سية تع ّول على الرتكيبة اجلماعية للهيئات احلكمية
أ�سا�سي .ومن �ش�أن هذا التوجه �أن ي�ؤدي اىل
ب�شكل � ّ
�إحكام اال�ستفادة من التطور العددي للق�ضاة .وميكن
يف هذا االطار التفكري يف تطوير م�ؤ�س�سة ق�ضاء الناحية
لتكون خمربا لتطوير التجربة من خالل �إعادة ت�صنيف
حماكم النواحي بح�سب تطور النزاعات بها كميا ونوعيا
و�سحب �أثر هذا الت�صنيف على رتب ق�ضاة النواحي.
كما ميكن التفكري يف تطوير اخت�صا�ص الق�ضاء الفردي
يف النزاعات اجلناحية واملدنية مبا يخفف ال�ضغط على
الق�ضاء اجلماعي.
ّ
وتظل هذه الت�صورات جمرد مقرتحات و�أفكار حتتاج
التو�صل لإ�صالح
�إىل درا�سات �أكرث عمقاً قبل
ّ
ي�ستفيد من تهرم الق�ضاء يف اجتاه البحث يف ثناياه
عن التجربة واحلكمة التي قد ت�ساعد على تطوير
الثقة العامة يف الق�ضاء.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ذكرى مختار اليحياوي (:)2015-1953

ماذا علمتنا تجربة القاضي التونسي المقاوم؟
�أدخل �إىل رئا�سة اجلل�سات احتجاجا لأن ثمة �أعواناً
�سريني قاعدين يهددون يف اجلل�سة ،قاعدين وانا طلبت
�أال يدخلوا �إىل املحكمة ( )...انا احتججت وهددت
بتعليق اجلل�سات» .ويظهر جليا يف هذا املثل كما يف
غريها من احلاالت التي رواها اليحياوي الفارق بني
املقاومة العلنية التي متار�س يف امل�ساحات العامة �أو
الإعالمية ،وتلك التي متار�س يف كوالي�س املحاكم ،عرب
الأحكام �أو عرب مواقف وت�صرفات ال تخرج �إىل العلن.
فال ميكن بحثيا اخت�صار االهتمام باملقاومات الق�ضائية
باجلزء الظاهر من العمل املقاوم الذي غالبا ما يت�أخر
للظهور �إىل العلن فيحظى بالتغطية االعالمية ،بينما
جزء مهم من هذه املقاومات قد ت�أخذ بعدا تقنيا يف
االحكام �أو مهنيا داخل ق�صور العدل.

ســــــامر غـــــمرون
�شكلت حادثة وفاة القا�ضي التون�سي خمتار اليحياوي
املفاجئة (يف �أيلول  )2015منا�سبة ال�ستذكار م�سريته
املهنية التي كانت ببع�ض حمطاتها عالمة فارقة يف
الذاكرة الق�ضائية اجلماعية يف تون�س ،ال�سيما عرب
ر�سالته ال�شهرية التي وجهها عام � 2001إىل الرئي�س
التون�سي �آنذاك زين العابدين بن علي .لذا يهم املفكرة
القانونية �أن ت�سلط ال�ضوء على تلك املحطة املهمة يف
التاريخ الق�ضائي التون�سي والعربي ،ملا لها من دالالت
على �صعيد فهم التحركات الق�ضائية اال�ستقاللية يف
أم�س احلاجة �إليها
وجه ال�سلطة ،وهي حتركات ما زلنا ب� ّ
اليوم يف املنطقة العربية .وكان باحثون يف املفكرة التقوا
مرات عديدة بالقا�ضي اليحياوي يف فرتة -2011
 ،2013كما �أجرى الكاتب معه مقابلة مطولة يف كانون
الثاين/يناير .2012
قاض مميز ،لكن بعيد عن
الحراك االستقاللي

حتتل �إذا واقعة القا�ضي اليحياوي مكانة مميزة يف الذاكرة
اجلماعية للق�ضاة التون�سيني ،ك�أول مواجهة مبا�شرة مع
ال�سلطة اال�ستبدادية حتظى بتغطية �إعالمية كبرية منذ
ق�ضية الق�ضاة ال�شبان عام  .1985وكان ق�ضاة اجلمعية
التي حتمل نف�س الإ�سم تع ّر�ضوا ملالحقات كثرية
بفعل مطالباتهم �شديدة اللهجة والتي ا�ستف ّزت �آنذاك
احلكم البورقيبي .1وبني  1985و ،2001خلت ال�ساحة
الق�ضائية من �أي مواجهة مهمة يف امل�ساحة العامة
ت�ستحق الذكر .2وقد �أتاحت لنا املقابالت مع القا�ضي
يحياوي وبع�ض الق�ضاة الذين تابعوا ق�ضيته درا�سة تطور
موقعه حتى قبل حادثته ال�شهرية ،الأمر الذي ي�سمح
لنا بتكوين �صورة �أف�ضل مل�سرية «القا�ضي املقاوم» وفهم

ظروفها املهنية وال�سيا�سية :فمتى يرتك القا�ضي عمله
«ال�صامت» من �أجل الت�صادم علناً مع ال�سلطة ،وكيف؟
�شرح لنا القا�ضي اليحياوي �أنه دخل الق�ضاء عام 1982
ب�ضغط من والده ،بعد �أن مار�س املحاماة ملدة ثالث
�سنوات يف �أحد امل�صارف الكبرية يف تون�س .وكان يعلم
�آنذاك �أن «الق�ضاء ال يكفي حتى لإعالة العائلة» .وعليه،
القا�ضي الذي اكت�سب �شهرة عاملية بفعل مواجهته
ال�سلطة ،نرى �أنه دخل الق�ضاء من باب ال�صدفة تقريبا،
فيما كانت �أهوا�ؤه ت�أخذه �إىل جماالت �أخرى كانت
�ست�ؤمن له مدخو ًال �أف�ضل .وهنا يظهر حجم اال�ستثمار
املعنوي والأخالقي الذي و�ضعه القا�ضي اليحياوي
ال�شاب يف بداية م�سريته الق�ضائية .فالت�ضحيات املادية
(املدخول) والفكرية (الأبحاث) التي قام بها دفعته �إىل
�أكرب قدر ممكن من االنتظارات املعنوية جتاه هذه املهنة
التي �ضحى من �أجل دخولها .و�إذا كانت حالة القا�ضي
يحياوي وحدها ال تكفي طبعا لبناء عالقة �سببية مبا�شرة
بني ظروف دخول املهنة الق�ضائية ودرجة احل�سا�سية
الالحقة جتاه التعدي على ا�ستقاللية القا�ضي من قبل
ال�سلطة ،ف�إنها ت�سمح لنا بتلم�س بع�ض الفر�ضيات يف
هذا الإجتاه .وميكننا ت�صور مثال احلاالت املعاك�سة التي
يدخل فيها ق�ضاة �إىل املهنة كو�سيلة لت�سلق ال�سلم املادي
�أو االجتماعي ،قد جتعل نظرتهم للمهنة مبنية على عوامل
خمتلفة ال حتتل من بينها املزايا املعنوية التقليدية للق�ضاء
مكانة خا�صة �أو م�سيطرة ،مما قد ي�ؤدي �إىل تفاعالت
خمتلفة مع ال�سلطة وتدخالتها.
و�سرعان ما نرى القا�ضي ال�شاب ي�سلك طريقاً مميزاً
داخل ال�سلك الق�ضائي عرب احتالل مراكز مهمة
بالن�سبة اىل عمره .وهذا ما يك�سر �شيئا ما النظرة
النمطية �إىل القا�ضي امل�ستقل املقاوم ،الذي من املنتظر
�أن مي�ضي م�سريته يف ظل زمالئه املن�سجمني املدعومني
من ال�سلطة ويف مراكز هام�شية « :بكل �صراحة� ،أنا من

بداية انخراطي يف الق�ضاء ا�شتغلت يف دائرة �أوىل مدين
يف تون�س .الدائرة هذه خمت�صة بالق�ضايا الهامة (…).
وجدت نف�سي يف مواقع ح�سا�سة مف�صلية يف الق�ضاء».
ومن الوا�ضح �أن امل�سار املهني للقا�ضي ال�شاب مل
يكن م�سار قا�ض غ�ضبت منه ال�سلطات التون�سية
منذ البداية� ،إذ عني يف مراكز «ح�سا�سة» كما ي�سميها
هو .وت�ؤكد �شهادات ق�ضاة تون�سيني �آخرين معروفني
بتعاطفهم مع اليحياوي وق�ضيته ،و بالتايل ال �سبب
للت�شكيك ب�صدقية �شهاداتهم� ،أن القا�ضي اليحياوي
مل يكن معروفا يف املجال الق�ضائي العام قبل حادثة
 ،2001على الأقل على �صعيد احلراك اال�ستقاليل.
وقد فوجئ كثريون منهم عندما ر�أوا هذا القا�ضي
«املجهول»� ،أو على الأقل املتحفظ ،يقف تلك الوقفة
ال�شهرية �أمام رئي�س الدولة .وت�ؤكد ال�صحافة الغربية
ال�صادرة يف ذلك الوقت هذه النظرة �إىل القا�ضي
اليحياوي «املجهول» ،فتقدمه �صحيفة لو موند – Le
 Mondeالفرن�سية مثال كقا�ض «بدون �أي التزام
�سيا�سي �أو مدين معروف».3
ولكن ما يثري االهتمام هو �أن القا�ضي اليحياوي يروي
رواية خمتلفة عن تلك التي يرويها زمال�ؤه والإعالم.
ف»التحفظ» �أو «الغياب» العام الذي تكلم عنه
مراقبو ال�ساحة الق�ضائية عن يحياوي ما قبل ،2001
هو بالن�سبة �إليه �شكل خمتلف من املقاومة الق�ضائية.
فهو و�إن كان مل ي�أخذ يوما قبل  2001مواقف علنية
�ضد النظام وتدخالته يف الق�ضاء� ،إال �أنه يروي يوميات
ّ
ق�ضائية فيها العديد من املناو�شات مع النظام ورجاله
الأمنيني والق�ضائيني ،يف ظل حر�ص من القا�ضي
امل�شاك�س على االلتزام �آنذاك بحدود امل�ساحة الق�ضائية
والو�سائل التي تتيحها« :هو الوزير هو رئي�س املحكمة
هو املدعي العام ،الوكيل العام ،هو الداخلية ،الكل
يتدخل� ،أنا و�صلت يف مرحلة معينة ثالثة �أ�شهر مل
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كما �سبق و�أظهرته العديد من التقارير الدولية
وال�صحفية حول ق�ضية القا�ضي يحياوي ،وجه هذا
الأخري يف  6متوز  2001ر�سالة مفتوحة �إىل رئي�س
جمهورية تون�س زين العابدين بن علي ،ب�صفته رئي�سا
ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،مطالبا فيها برفع اليد ال�سيا�سية
عن الق�ضاء التون�سي .4ويذكر هنا �أن ال�صحف واملواقع
الإلكرتونية التون�سية والأجنبية كانت تناقلت قبل يوم
ن�ص كان كتبه ع�شرات الق�ضاة
من ر�سالة اليحياوي خرب ّ
التون�سيني الذين مل يف�صحوا عن �أ�سمائهم ون�شروه على
الإنرتنت .وقد �أعلن فيه الق�ضاة عن رف�ضهم القاطع
«ملحاولة ال�سلطة الزج بامل�ؤ�س�سة الق�ضائية يف �صراعها
مع املجتمع املدين» .5وهي مبادرة قد تكون �أثرت على
قرار القا�ضي يحياوي يف الذهاب �إىل العلن .يف جميع
الأحوال� ،أكد اليحياوي �أنه قد حاول �إر�سال الر�سالة
ب�شكل طبيعي �إىل عنوان رئا�سة اجلمهورية �إال �أنها عادت
�إليه مع �إ�شارة «بال عنوان» ،فو�ضع عندها الر�سالة على
االنرتنت لت�صبح «مفتوحة» .6وقد ا�ستعمل يف الر�سالة
جد وا�ضحة للتعبري عن «الو�ضع امل�أ�ساوي»
هذه عبارات ّ
الذي و�صل �إليه الق�ضاء التون�سي .7وقد �صنف فيها
القا�ضي اليحياوي الق�ضاة �إىل �أربعة �أ�صناف :الق�ضاء
«املوازي» الذي و�ضع نف�سه يف خدمة ال�سلطة وهو
يت�ألف من جمموعة من «االنتهازيني املتملقني» الذين
جنحوا يف اال�ستيالء على املجل�س الأعلى للق�ضاء وعلى
جممل املراكز احل�سا�سة و»يتاجرون بالوالء لتكري�س
اخل�ضوع» والتبعية ،والق�ضاة «املقهورون» �أمام «القمع
والرتهيب» والو�شاية (واخلا�ضعون له) ،والق�ضاة
امل�ستقلون «احلقيقيون» الذي �أ�صبح ا�ستقاللهم موازياً
ال�ستقالتهم ،وفئة رابعة �أخرية و�ضمنية منبعثة من
ي�ضحون بكل
ه�ؤالء ،وهم الق�ضاة «ال�شعلة» الذين ّ
�شيء من �أجل �إي�صال احلقيقة �إىل �أذن احلاكم ،كما
يفعل اليحياوي نف�سه .ومن زاوية ثانية ،تر�سم الر�سالة

ما يراه القا�ضي واجباً (اخلروج عن موجب التحفظ)
بعدما ان�سدت جممل �أبواب العمل الأخرى .ويلتقي
اليحياوي هنا مع ق�ضاة النادي امل�صري يف 2005
الذين اعتمدوا معادلة «ال�ضرورات تبيح املحظورات»،
وهو موقف يتناق�ض مع مقاربة الق�ضاة املهادنني الذين
غالبا ما يفهمون موجب التحفظ كموجب مطلق ال
يجوز احلياد عنه حتت �أي اعتبار حتى �أمام االعتداءات
الوا�ضحة على ا�ستقاللية الق�ضاء .وامللفت �أي�ضا �أن
انتقادات اليحياوي يف الر�سالة قد خرجت عن �إطار
التنظيم الق�ضائي و�إ�صالحه لرت�سم �صورة قامتة عن
النظام ال�سيا�سي واالجتماعي يف تون�س برمته.
ودون العودة �إىل تفا�صيل الق�ضية التي وثقت يف �أكرث
من مكان وتقرير ،ميكننا التذكري كيف مت التحقيق مع
القا�ضي يحياوي ب�سرعة قيا�سية :فبعد �أيام من االعالن
عن الر�سالة ،رفع رئي�س املحكمة االبتدائية تقريراً ب�إدانة
ت�صرفاته .تبعه تقرير للمتفقد العام يف الوزارة ،قبل �أن
ي�صدر وزير العدل يف اليوم نف�سه قرارا بوقف القا�ضي
اليحياوي عن العمل يف  14متوز  2001وحرمانه من

«أول شيء النظام عمله
هو منعي من السفر وأنا ما
زلت قاضي ،حتى قبل عزلي،
وبقيت ممنوع من السفر
لمدة  10سنوات».
الراتب ،مع احالته  اىل جمل�س الق�ضاء ب�صفته جمل�سا
ت�أديبيا بتهمة «االخالل بواجبات املهنة وامل�س من
�سمعة الق�ضاء» .8و�إذ عينت اجلل�سة الأوىل ملثول
اليحياوي �أمام املجل�س الت�أديبي يف � 2آب ،2001
�أ�صدر وزير العدل قبل يوم واحد من هذا املوعد قرارا
برفع «التحجري واحلرمان من كامل الراتب » .وقد ترافق
ذلك مع قرار بارجاء جل�سة الت�أديب لأجل غري م�سمى.
وقد ف�سر حينها هذا القرار على �أنه حماولة من قبل
ال�سلطة لتهدئة موجة الت�ضامن العارمة مع يحياوي،
حمليا ودوليا� .إال �أن يحياوي ،ويف مقابلة مع جملة
«� »Jeune Afriqueصدرت يف �آب  ،2001قد
�أعاد انتقاد الإدارة احلالية على خلفية امل�سائل الق�ضائية
يف تون�س مما �أثار غيظ م�س�ؤولني كبار يف وزارة العدل
والنظام .9وكما روى يحياوي نف�سه لعدة بعثات دولية
يف جمال حقوق االن�سان ،10فقد مت ا�ستدعا�ؤه �إىل منزل
�أحد كبار امل�س�ؤولني الق�ضائيني و�أرغم هناك على التوقيع

على بيان يكذب ما جاء يف املقال .ومتت �إعادة حتريك
امللف يف كانون الأول  2001قبل �أن يقرر املجل�س
الت�أديبي يف  31من ذلك ال�شهر �إعفاء القا�ضي يحياوي
نهائيا من مهامه .والالفت �أن الإدارة قد امتدنعت عن
�إبالغ اليحياوي قرار عزله رغم املطالبات املتكررة منه
املقدمة ب�صورة م�ستعجلة للح�صول
والدعاوى الإدارية ّ
على �صورة عنها» .وي�سجل �أن املحكمة االدارية قد
ردت طلبه ذاك لأ�سباب �شكلية تت�صل ب�صالحية
النظر وفق �أ�صول الإ�ستعجال»� .أما الدعوى الأ�سا�سية
يف الطعن بالقرار والتي قدمت اىل املحكمة االدارية،
فقد مت «تنوميها» ،ح�سب ا�سرتاتيحية الق�ضاء الإداري
املعروفة �آنذاك لتاليف الق�ضايا احل�سا�سة بالن�سبة للنظام،
ومل يتم بتها اال بعد الثورة .ومل تقت�صر ردة فعل ال�سلطة
على معاقبة القا�ضي اليحياوي ت�أديبيا و�إبعاده فقط� ،إمنا
حاول النظام �ضرب �صورة القا�ضي املنتف�ض املقاوم
بحد ذاتها والتي بد�أت تتكون يف تون�س والعامل ،عرب
الرتويج امل�ستمر لقراءات خمتلفة لتحركه ،وخ�صو�صاً
القراءة التي ربطت بني توجيهه الر�سالة �إىل رئي�س
اجلمهورية وخ�سارته لدعوى ق�ضائية كبرية ذات طابع
عقاري �أمام �إحدى املحاكم التون�سية .وبهذه الطريقة،
كان النظام يحاول �إظهار «القا�ضي الثائر» بوجه �آخر،
وجه القا�ضي الذي مل يتحرك �سوى عندما مت امل�سا�س
مب�صاحله ال�شخ�صية املالية.11
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على �ضوء الأ�سطورة الق�ضائية التي بنيت حول
ق�ضيته ،تبدو الرواية  التي قدمها لنا القا�ضي يحياوي
بنف�سه عام  ٢٠١٢مثرية لالهتمام .وهي ت�سمح مبقاربة
ما حدث عام  2001ب�شكل خمتلف ،لي�س من �أجل
التقليل من �شجاعة هذا القا�ضي الذي حتدى نظاما
ب�أكمله وقدم ت�ضحيات كبرية يف �سبيل ذلك� ،إمنا لنفهم
كيف حتول الذاكرة الق�ضائية �أحداثاً معينة �إىل معامل
رمزية ي�سمح ا�ستح�ضارها والتكلم عنها بتقوية عزمية
اال�ستقالليني يف �أوقات ال�شدة .وهذا ما ح�صل متاما
يف هذه الق�ضية .قال لنا القا�ضي يحياوي بو�ضوح �أن
اللجوء �إىل و�سيلة الر�سالة �شكل نوعا من ا�سرتاتيجية
خا�صة للخروج من الق�ضاء ،بقدر ما �شكلت انتقاداً
ل�سوء �إدارته .فاال�ستقالة يف الق�ضاء التون�سي �أيام نظام
بن علي مل تكن جتدي ،ي�شرح لنا اليحياوي ،خا�صة من
قبل قا�ض توىل منا�صب ح�سا�سة كالقا�ضي اليحياوي.
ال بل كانت ت�ؤدي اال�ستقالة �إىل تغذية �شكوك الإدارة
جتاه القا�ضي امل�ستقيل ب�شكل ي�ؤجل �إىل ما ال نهاية
قبول اال�ستقالة املذكورة ويعر�ض القا�ضي امل�شكوك

1.1ت�شكل ظاهرة الق�ضاة ال�شبان يف ال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�ضي ا�ستثناء رمبا بالن�سبة
للنمط املطلبي الفردي الذي مييز الو�ضع الق�ضائي التون�سي .وقد ت�أ�س�ست اجلمعية عام ،1971
و�سرعان ما انتهجت لهجة ت�صادمية مع ال�سلطة بعيدة عن �أ�سلوب الودادية الدبلما�سي التوافقي.
وقد هددت اجلمعية باللجوء �إىل الإ�ضراب عدة مرات يف تاريخها لتحقيق بع�ض املطالب ،و�صوال
�إىل �إ�ضرابها ال�شهري يف  11-10ني�سان�/أبريل  .1985وعلى �إثر ذلك الإ�ضراب مت عزل العديد من
قيادات اجلمعية الق�ضائية كما مت حل جمعية الق�ضاة ال�شبان من قبل وزارة الداخلية يف العام
نف�سه .ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�ضوع ،ميكن مراجعة  :وحيد الفر�شي�شي“ ,ا�ستقالل
الق�ضاء والتك ّتالت اجلماع ّية للق�ضاة يف تون�س” يف حني جتمع الق�ضاة;253-205 ,2009 ,
الهادي �سعيد ,الق�ضاء ن�ضال وم�س�ؤولية (تون�س :م�ؤ�س�سات عبد الكرمي بن عبد اهلل للن�شر
والتوزيع).1998 ,
� 2.2إذا ا�ستثنينا رمبا ق�ضية يذكرها بع�ض الق�ضاة االداريني يف مقابالتهم� ،أال وهي ق�ضية «معاقبة»
رئي�س املحكمة الإدارية عام  1992ب�سبب �صدور عدة �أحكام عن املحكمة الإدارية ب�إعادة عدة
ق�ضاة من جمموعة الق�ضاة ال�شبان �إىل مراكزهم بعد ال�صرف الذي تعر�ضوا له يف الثمانينات �إثر

ب�أمره �إىل �شتى امل�ضايقات وال�ضغوطات .وت�صبح بالتايل
�أف�ضل طريقة للخروج ال�سريع من اجل�سم الق�ضائي هو
عمليا القيام بعملية «انتحار ق�ضائي» ،وهي عبارة وافق
القا�ضي يحياوي على اعتمادها بعد �أن ا�ستعملناها
نحن لأول مرة يف املقابلة معه" :يف الق�ضاء ملا تقدم
ا�ستقالة ،ال ي�ستجيبون لك مبا�شرة .لي�س مبجرد ان
تقدم اال�ستقالة تخرج .ميكن تاخد �سنوات وانت تنتظر
حتى يجيبون على اال�ستقالة ...كو�سيلة �ضغط مل
يكونوا يعرتفون باال�ستقالة .هم باالنظمة اال�ستبدادية
يعزلون ،وال يقبلون اال�ستقالة" .فالقا�ضي يحياوي مل
يكن �آنذاك ي�ؤمن بامكانية اال�صالح نظرا �إىل جتربته
املريرة مع الإدارة يف ال�سنوات الأخرية ملمار�سته املهنة
ب�شكل �أفقده الأمل ب�أي تغيري ،كما يقول ،وهو ما يف�سر
قيامه بعمل فردي من دون �أي تن�سيق م�سبق مع �أي
من الق�ضاة �أو حتى املهتمني بال�ش�أن الق�ضائي .وقد �أكد
لنا مبا�شرة �أنه كان يتوقع اخلروج من الق�ضاء يف �إثر هذه
الر�سالة ،ال بل �سعى �إىل اخلروج بفعل هذه الر�سالة،
قبل �أن يكون هدفه تغيري نظام �أقوى منه بكثري:
«�أنا ملا وجهت الر�سالة كنت م�ستعد وعارف انه �سوف
يقع عزيل .حتى املواقف اللي كانت ت�صدر هي فقط
للمزايدة باعتبار �أن ما كان عندي �شك يف النتيجة...
لكن كنت حم�ضر روحي ل�شيء �آخر ،كنت م�ستعد
لآخد زوجتي وعائلتي وننتقل اىل �أوروبا ،م�ش نعي�ش
يف تون�س .ما كان عندي القدرة ال�شخ�صية ملقاومة جهاز
نظام بال�شكل هذا .جواز ال�سفر تاعي حا�ضر وزوجتي
و�أوالدي الن نخرج من البالد� .أول �شيء النظام عمله
هو منعي من ال�سفر و�أنا ما زلت قا�ضي ،حتى قبل
عزيل� ،أول قرار اتخذته الوزارة �ضدي هو منعي من
ال�سفر وبقيت ممنوع من ال�سفر ملدة � 10سنوات ،وهذه
كانت قا�سية ،ما دام �أنا مل �أعد قا�ضي وممنوع من ال�سفر
ما كان عندي طريق �آخر اال مقاومة النظام».
طبعا لي�س الهدف هنا القول ب�أن حترك القا�ضي يحياوي
كان لدوافع �شخ�صية� ،إذ �أن �إرادة اخلروج بحد ذاتها
يعود �سببها �إىل معار�ضة اليحياوي ال�شديدة لو�ضع
الق�ضاء التون�سي �آنذاك .الهدف هو ال�سعي اىل توثيق
ن�شوء وتطور احلاالت املقاومة داخل الق�ضاء ،لفهم
امل�سارات املقاومة التي قد يتبعها الق�ضاة يف �أجواء غري
دميقراطية .ويقول اليحياوي بو�ضوح �أن فكرة مقاومة
النظام ،مبعنى حماربته على الأر�ض من �أجل تغيريه
�أو حت�سينه ،مل تكن حا�ضرة بقوة عند توجيه الر�سالة
امنا ن�ش�أت بعد �إعالنها وعلى �أثر نتيجتها ،بحيث وجد
القا�ضي يحياوي بعد خروجه من الق�ضاء نف�سه �أ�سرياً
للنظام ،الذي ي�ضطهده ومينعه من ال�سفر وال يرتك له
جما ًال �آخر «�سوى مقاومة النظام» .و�سرعان ما �أن�ش�أ

احلادثة الت�صادمية املذكورة �أعاله� .إال �أن هذه املواجهة ح�صلت حتديدا من داخل املحاكم عرب
�أحكام املحكمة الإدارية التي ا�ستفزت ال�سلطة ،و لي�س عرب احتالل امل�ساحة العامة كما ح�صل يف
حالة القا�ضي يحياوي ،وهي مل حتظى يف جميع الأحوال بالتغطية الإعالمية املحلية والدولية التي
حظيت بها ق�ضيتا خمتار اليحياوي وجمعية الق�ضاة عام .2005
.2001/7/Le Monde, 133.3
 2001/7/Le Monde interactif 124.4وغريها من ال�صحف �آنذاك.
ال�سوي�سريSwissinfo : http://www.swissinfo.ch/ara/index.
�5.5أنظر املوقع
ٍ
 ، html?cid=2141732متت زيارته يف التا�سع من ني�سان .2012
�6.6أنظر مثال Labidi, O. (2008), Le régime disciplinaire des magistrats de
l’ordre judiciaire, Mémoire, Université de Tunis .p.29 ,El Manar
 7.7ن�ص الر�سالة هذا موجود على املدونة ال�شخ�صية للقا�ضي اليحياوي ،على العنوان التايل
 .http://mytunisie.tripod.com/id21.html :و قد متت زيارته يف العا�شر من
ني�سان .2012

القا�ضي اليحياوي مركز ا�ستقالل الق�ضاء يف تون�س
مع جمموعة من احلقوقيني واملحامني ،ولكن من دون
م�شاركة �أي من الق�ضاة ،يف زمن كان ه�ؤالء خا�ضعني
فيه ل�ضغوط �شديدة .وعندما �س�ألنا القا�ضي اليحياوي
�إذا كان قد ت�ضامن معه الق�ضاة يف العلن ،قال لنا:
«كانت الأغلبية مع موقفي واجلمعية �أخرجت �أكرث من
بيان ،كان �أ�سرع و�أ�شد من بيان الهيئة الوطنية للمحامني
رغم �أن املحامني كانوا �أكرث ا�ستقاللية» ،ولكن كانت
لهم ح�سابات معينة فف�ضلوا الرتيث ،كما �شرح لنا.
حتول القا�ضي اليحياوي �إىل رمز من رموز الن�ضال
من �أجل ا�ستقالل الق�ضاء التون�سي والعربي .ومن
خالل درا�سة هذه احلالة ،تظهر �أمامنا �أوىل بوادر ما قد
ي�شكل �إحدى خ�صائ�ص احلالة الق�ضائية التون�سية زمن
اال�ستبداد� ،أال وهي �إنتاج مقاومات ذات طابع فردي
ت�أخذ تدريجيا طابع البطوالت الق�ضائية التي تغذي
الوعي اال�ستقاليل رمزيا ،لكن بدون �إنتاج حتركات
جماعية ذات هوية ثابتة كما هي احلال مع نادي الق�ضاة
امل�صري �آنذاك .وحتى انتفا�ضة مكتب جمعية الق�ضاة
عام  ٢٠٠٥حتولت �سريعا �إىل مقاومة يقودها بع�ض
الق�ضاة والقا�ضيات املنفيني ،فيما عاد العمل اجلماعي
عرب اجلمعية ليختفي من ال�ساحة اال�ستقاللية.
ومع وفاة خمتار اليحياوي امل�ؤملة ،ال بد من �أن
نتذكر �شجاعة اخلطوات و�أهمية الت�ضحيات التي
اتخذها وعانى منها هذا «القا�ضي الثائر» ،كما �سمته
حينها ال�صحافة الغربية .12كما �أن ق�ضيته ت�سمح لنا
بتطوير فر�ضيات �أخرى جديدة حول ن�شوء املمانعة
الق�ضائية يف �أجواء غري دميقراطية� ،أكرث تعقيداً من
فر�ضية الثورة الرومن�سية� :أمل يكن املحرك الأ�سا�سي
يف ن�شوء مقاومة القا�ضي اليحياوي التفاوت بني
التقدير ال�شخ�صي للمخاطر الناجتة عن توجيه
الر�سالة واملخاطر الفعلية التي تعر�ض لها ،ما قذفه
�إىل موقع القا�ضي املقاوم؟ وهل ينتقل الق�ضاة �إىل
ال�شارع �أو اجلمعية �أو ال�صحافة �أو �أي م�ساحة عامة
�أخرى فقط عندما يف�شلون يف �إحداث التغيري من
داخل املهنة؟ وما هي العالقة �إجماال بني املقاومات
العامة واملقاومات من داخل املهنة عند الق�ضاة،
وهل تختلف فعالية كل و�سيلة؟ وكيف ميكن درا�سة
املقاومات املهنية التقنية التي ال يغطيها الإعالم؟
�أ�سئلة ت�سمح ق�ضية اليحياوي بر�سم بع�ض الإجابات
الأولية لها ،بانتظار درا�سات �أعمق يف امل�ستقبل.

8.8كتاب �صادر عن رئي�س جمل�س الت�أديب مو�سى بنمو�سى ،يف  24جويلية .2001
L’Observatoire Pour la protection des défenseurs des droits de 9.9
l’Homme, Tunisie : l’affaire Yahyaoui. Le combat d’un homme pour
.l’indépendance de la justice, 2002
�1010أنظر التقرير نف�سه مثال.
:Olfa Labidi, op.cit, pp 123 s 1111
1212حمكمة ادارية.2002-2-20 ،
1313وهكذا ،نقر�أ يف قرار وزير العدل ال�صادر يف  2001-7-14نقال عن تقرير ال�سيد رئي�س املحكمة
االبتدائية يف تون�س امل�ؤرخ يف  11جويلية �أن ال�سيد املختار اليحياوي قام بت�صرفات عدة خالل
�شهري جوان وجويليه  2001تعبريا منه عن عدم ر�ضاه عن احلكم املدين الذي �صدر �ضده يف
ق�ضية تتعلق بعقار رفعها �ضده �أحد املتقا�ضني .بالطبع ،نفهم من ذلك �سعيا من قبل ال�سلطة اىل
حتجيم اعرتا�ضه وتظهريه على �أنه ال يعدو كونه غيظا ي�صيب اي متقا�ض عند خ�سارة دعواه مع
جتريده من اي ابعاد مت�صلة بال�صالح العام» Juge rebelle «.
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ّ
حين حدث الدستور ولم يقل
د .وحيـــــــــد الفــــــرشيشي
مبرور �سنة على انتخاب جمل�س نواب ال�شعب يف 26
�أكتوبر � ،2014صادق هذا الأخري على �أربعني قانونا
�أولها قانون املالية ل�سنة  .2015وكان �آخرها القانون

املتعلق بنظام تقاعد �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
�سابقا وال�صادر يف � 22سبتمرب .2015
ويكون الن�شاط الت�شريعي يف هذه ال�سنة الأوىل
مركزا بالأ�سا�س على امل�سائل املالية (قوانني القرو�ض
وال�ضمانات وقوانني املالية ،الأ�صلي والتكميلي)..
وامل�س�ألة الأمنية مع �صدور قانون مكافحة الإرهاب ومنع
غ�سل الأموال ف�ضال عن بع�ض امل�سائل التقنية كقانون
الإيداع القانوين �أو امل�سائل العالقة منذ فرتة املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي (قانون املباين املخالفة لرخ�ص
البناء)� .إىل ذلك� ،شمل الن�شاط م�سائل تتعلق بتنزيل
الد�ستور (قوانني حتديد �صالحيات رئي�سي اجلمهورية
واحلكومة) .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن عديد م�شاريع
القوانني �أودعت �أمام املجل�س النيابي مبوجب �سنة
 2015وال زال املجل�س يناق�ش البع�ض منها والبع�ض
الآخر مل تتم مناق�شته بعد.
يف رقابة د�ستورية القوانني التي �صدرت منذ بداية عمل
جمل�س نواب ال�شعب ،مل تعر�ض على الهيئة الوقتية
لرقابة د�ستورية م�شاريع القوانني �إال ثالثة م�شاريع فقط:
 -م�شروع قانون ميزانية الدولة ل�سنة  2015وكانقد طعن فيه رئي�س اجلمهورية ال�سابق قبل نهاية
فرتته .و�أ�صدرت ب�ش�أنه الهيئة قراراتها يف 22
دي�سمرب ،2014
 -وقانون �إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة الذيعر�ض م�شروعه على رقابة الهيئة منذ فرتة املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي من قبل نواب املعار�ضة �آنذاك،
و�صدر فيه قرار الهيئة منذ � 8أكتوبر  2014و�أعاده
لها رئي�س اجلمهورية بعد تعديله من قبل جمل�س
نواب ال�شعب (مبوجب القانون) للنظر فيه قبل
�صدوره يف الرائد الر�سمي و�صدر قرار الهيئة يف
� 27أفريل ،2015
 -و�أخرياً ،مت عر�ض م�شروع قانون املجل�س الأعلىللق�ضاء على الهيئة بطعون قدمها النواب و�صدر
قرار الهيئة منذ  8جوان  2015والقا�ضي بعدم
د�ستورية امل�شروع املعرو�ض عليها.
باملح�صلة ،مل يعر�ض على الهيئة الوقتية �إال م�شروع
قانون واحد ب�إرادة نواب ال�شعب ،وهو م�شروع قانون
يقدم �أي
املجل�س الأعلى للق�ضاء .باملقابل ،مل ّ
طعن �ضد �سائر القوانني ،ف�صدرت دومنا �أي فح�ص
لد�ستوريتها من قبل الهيئة.
و�سبب عدم عر�ض هذه الن�صو�ص على الهيئة معلومة،
وهو تعذر جمع  30نائباً (العدد الأدنى املطلوب)
لتقدمي طعن يف د�ستوريتها .ويف عديد احلاالت ،مل
ت�سع املعار�ضة حتى �إىل جمع تواقيع النواب لعلمها
م�سبقا بعدم متكنها من ذلك .وهو ما الحظناه فيما

التون�سية ،ميتع بالإعفاء من املعلوم التون�سيني املقيمني
باخلارج (الف�صل  10من القانون) �إال �أنه ال يذكر بقية
التون�سيني املقيمني يف تون�س والذين يلزمهم القانون
بدفع معلوم ال�سفر(وهو �ضعف املعلوم املوظف على
الأجانب) .هذا الإجراء التمييزي فيه خمالفة �صريحة
ملبد�أ امل�ساواة �أمام الأعباء العامة وفقا لنظام جبائي
عادل ومن�صف (الف�صل  10من الد�ستور).

تعلق بقانون تدعيم الأ�س�س املالية للبنوك العمومية
وكذلك القانونني املتعلقني ب�ضبط الوظائف الراجعة
لكل من رئي�س اجلمهورية و رئي�س احلكومة وقانون
املناف�سة والأ�سعار والقانون املتعلق بالت�سجيل والإيداع
القانوين .ومرد هذا العجز يف توفري الن�صاب القانوين
للطعن هو قلة عدد نواب املعار�ضة بعد �أن ت�شكل
االئتالف احلاكم منذ جانفي  2015من � 4أحزاب
ت�ضم احلزبني الأكرث متثيلية يف املجل�س (حزب نداء
تون�س وحزب النه�ضة) �إىل جانب حزبني ليبرياليني
�آخرين (حزب �آفاق تون�س واحلزب الوطني احلر).
وبذلك ،جتد املعار�ضة نف�سها �أحيانا جمردة من كل
الو�سائل القانونية والد�ستورية للعمل مما ي�ضطرها �إىل
اخلروج �إىل ال�شارع .وهذا ما فعلته ب�ش�أن م�شروع قانون
امل�صاحلة االقت�صادية واملالية ،حيث نظمت املعار�ضة
تظاهرات احتجاجية يف بع�ض الواليات ثم م�سريات
�ضد م�شروع القانون يف تون�س العا�صمة يف � 10سبتمرب
 .2015ونتيجة لذلك� ،صدر العديد من الن�صو�ص
القانونية التي حتتوي على ف�صول غري د�ستورية ،ومنها
ن�صو�ص تتعلق باحلقوق واحلريات .وبالإطالع على هذه
الن�صو�ص القانونية وحتليلها ،نالحظ �أنه مل يتم ا�ستبطان
الد�ستور «اجلديد» وتنزيل ف�صوله ومواده من ناحية وال
حتى فهم وا�ستبطان روحه وفل�سفته التحررية .وتكون
يف هذا الإطار قراءة الد�ستور هامة جداً لبيان مدى
توافق الن�صو�ص القانونية مع �شروطه و�ضوابطه .وهو
ما �سنعمل على تقدميه من خالل مناذج من ف�صول ال
د�ستورية متت امل�صادقة عليها.
هــل قـرأنـــا الـفـــــصـل  49مـن
الدســتــور؟
يعترب الف�صل  49من الد�ستور من الف�صول اجلوهرية

ولتي و�ضعت لتجاوز معيقات احلقوق واحلريات يف
نظام د�ستور  1959والتي تركت لل�سلطة الت�شريعية
مطلق احلرية يف تنظيم احلقوق واحلريات ،مما �أدى
يف عديد القوانني �إىل �إلغاء احلق �أو احلرية (الأمثلة
كثرية :نظام اجلمعيات والأحزاب ،الن�شر وال�صحافة
واالجتماع والتجمهر .)..ولذا ،ف�إن الأ�صل يف الأ�شياء
هو احلرية وال يكون التقييد منها �إال بقانون �ضروري
حلماية حقوق الغري �أو ملقت�ضيات الأمن العام �أو الدفاع
الوطني �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة يف دولة
مدنية دميقراطية و�أن تكون هذه ال�ضوابط متنا�سبة مع
موجباتها و�أال تنال هذه الت�ضييقات من جوهر احلق �أو
احلرية .هذه الإرادة ال�صريحة لإعالء احلقوق واحلريات
مل تقع ترجمتها يف عديد املنا�سبات ال ب�صفة �صريحة
وال بطريقة �ضمنية.
فالقانون الأ�سا�سي املتعلق بالت�سجيل والإيداع القانوين
للم�صنفات وامل�ؤلفات مهما كانت حواملها ،نراه يتو�سع
يف قائمة �أعوان ال�ضابطة العدلية الذين يعود لهم مراقبة
مدى احرتام امل�ؤلفني والنا�شرين لاللتزامات القانونية،
مبا يف ذلك التحقق من مدى مطابقة امل�صنف املودع مع

هل احترمنا الحق في الحياة؟

ين�ص الد�ستور على �أن «احلق يف احلياة مقد�س .ال يجوز
امل�سا�س به �إال يف حاالت ق�صوى ي�ضبطها القانون»
(الف�صل  .)22هذا التن�صي�ص على قدا�سة احلياة وعدم
امل�سا�س به �إال يف حاالت ق�صوى مت احلياد عنه يف �أول
ن�ص ذات طابع �أمني جزائي .فالقانون الأ�سا�سي املتعلق
مبكافحة الإرهاب ومنع غ�سل الأموال ن�ص على عقوبة
الإعدام .وكان القانون ال�صادر يف � 21أكتوبر 2013
واملتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خال من
�أي �إ�شارة �إىل الإعدام كعقوبة يف �أي من احلاالت التي
تناولها .فهل �أن الإرهاب جرمية تدخل يف باب احلاالت
الق�صوى التي ت�ستوجب الإعدام؟
ماذا عن حرمة الحياة الخاصة؟

«حتمي الدولة احلياة اخلا�صة وحرمة امل�سكن و�سرية
املرا�سالت واالت�صاالت واملعطيات ال�شخ�صية».

هذه العبارة وردت �ضمن الف�صل  24من الد�ستور.
وبالرجوع �إىل القوانني املن�شورة و�إىل امل�شاريع املودعة
�أمام املجل�س ،نالحظ �أن مفهوم حماية احلياة اخلا�صة
و حماية املعطيات ال�شخ�صية ال يزال ينظر له من زاوية
الف�ضل ولي�س احلق.
فبالرجوع �إىل القانون عدد  26امل�ؤرخ يف � 17أوت 2015
واملتعلق مبكافحة الإرهاب ومنع غ�سل الأموال ،نالحظ
�أن الق�سم اخلام�س منه (الف�صول � 54إىل  )65خ�ص�ص
لطرق التحري اخلا�صة مبا فيها من اعرت�ض لالت�صاالت
واخرتاق ومراقبة �سمعية ب�صرية «لذوي ال�شبهة» �أو
�أماكن وحمالت وعربات خا�صة �أو عمومية ..هذه
الو�سائل اخلا�صة متثل �إطالعا مبا�شرا على احلياة اخلا�صة
«لذوي ال�شبهة» وجتميعاً ملعطيات �شخ�صية تتعلق
بهم مبا�شرة وبالأ�شخا�ص الذين تربطهم بهم خمتلف
العالقات االجتماعية يف العمل يف الأ�سرة يف ال�صداقة
يف احلياة احلميمية .وهو ما ميثل تهديدا خل�صو�صية
وحميمية املواطنني (وغريهم) وانتهاكا للحق يف حماية
احلياة اخلا�صة وهو ما ميكن �أن يفتح الباب �أمام جت�س�س
اجتياحي على املجتمع ب�أ�سره.1
وتكون هذه الآليات املقررة للإعرتا�ض والتن�صت
واملراقبة ال�سمعية الب�صرية خمالفة �أي�ضا ل�ضوابط
الف�صل  49ذلك �أن التدخل يف اخل�صو�صية من �ش�أنه
�أن يحد من حرية التعبري ومن قدرة و�سائل الإعالم

على اال�ضطالع بدورها يف جمتمع دميقراطي .وهذا ما
نقر�ؤه يف تعليق منظمة «الف�صل  »19على م�شروع قانون
مكافحة التعذيب .2وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون مكافحة
الإرهاب ومنع غ�سل الأموال ال ي�شكل فقط خطرا
يف حد ذاته نظرا لإمكانية ا�ستغالله ل�ضرب احلقوق
واحلريات و�إخماد حرية التعبري والن�شر وال�صحافة ،لكن
خطره يتمثل �أي�ضا يف �أنه ي�شكل �سابقة لظهور قوانني
�أخرى �ست�شرع حتت غطاء احلماية من اجلرمية لقمع
احلقوق واحلريات و�ضرب احلق يف االختالف.
وين�ص القانون �أنه �إذا مل ترتتب عن املعطيات املجمعة
من االعرتا�ض �أو التن�صت واملراقبة ال�سمعية الب�صرية
تتبعات جزائية ،ف�إنها تتمتع مبقت�ضيات احلماية وفقا
للت�شريع اجلاري به العمل يف جمال حماية املعطيات
ال�شخ�صية .وهي �إحالة �صريحة �إىل القانون الأ�سا�سي
املتعلق بحماية املعطيات ال�شخ�صية (� .)2004إال �أن
هذا القانون ال يتناول هذا النوع من املعطيات ف�ض ًال عن
�أنه جاء بالأ�سا�س لتنظيم ا�ستعمال ومعاجلة املعطيات من
قبل الذوات اخلا�صة دون الذوات العمومية .وتاليا ،لي�س
للهيئة الوطنية حلماية املعطيات ال�شخ�صية �أي �سلطة على
الذوات العامة يف عالقتها باملعطيات ال�شخ�صية .وعليه،
تبقى الإحالة للت�شريع اجلاري به العمل يف جمال حماية
املعطيات ال�شخ�صية فارغا من �أي حمتوى ي�ضمن حقيقة
حماية الأفراد ومعطياتهم اخلا�صة.

�إن الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة باحلقوق واحلريات
وال�صادرة منذ انتخاب جمل�س نواب ال�شعب يف 26
�أكتوبر  2014ال تعك�س مدى حترر الد�ستور ال�صادر
يف  27جانفي  .2014فالد�ستور الذي �أراد القطع مع
منظومة تقييد احلقوق واحلريات التي �أ�س�س لهل د�ستور
 ،1959ال يجد ترجمة له وملبادئه .فالعديد من الف�صول
القانونية التي احتوتها الت�شريعات ال�صادرة تتعار�ض
�صراحة مع مبادئ الد�ستور من ناحية ومع روحه
التحررية من ناحية �أخرى .هذه اخل�شية على احلقوق
واحلريات تعمقت بغياب الرقابة على هذه امل�شاريع
وذلك بعدم اللجوء �إىل الهيئة الوقتية لرقابة د�ستورية
م�شاريع القوانني والتي مل تنظر يف ظل املجل�س احلايل
�إال يف م�شروع قانون واحد .فهل ينقلب املجل�س
الت�شريعي على �إرادة امل�ؤ�س�س؟

�1.1أنظر ر�سالة �إىل نواب ال�شعب ب�ش�أن م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق
مبكافحة الإرهاب و منع غ�سل الأموال ،وجهتها  9منظمات دولية
نا�شطة يف تون�سASF, FIDH, AMNESTY, HRW, ARTICLE 19, ،
.THE CARTER CENTER, OMCT, EUROMED RIGHTS, RSF
h t t p : / w w w . a r t i c l e 1 9 . o r g / d a b / fi l e s /2.2
medialibrary/37930/anti-terrorism-analysis.AR-version pdf

الرأي االستشاري للجنة البندقية
حول مشروع قانون المصالحة:

امل�صنف املو�ضوع على ذمة العموم ،ليجعل من هذه
القائمة نف�س قائمة الف�صل  10من جملة الإجراءات
اجلزائية .فهل من املعقول �أن يقوم عون �أمن �أو عون
حر�س وطني بهذه املهمة؟ �أمل يكن من املنطقي جعل
هذه املهمة من �صالحيات الهيكل املودع عنده (دار
الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني) خا�صة و�أن
امل�س�ألة تتعلق بامل�ضمون وحمتوى امل�ؤلف؟ هذا التعامل
مع املواد الثقافية والعلمية والأدبية من �ش�أنه النيل
من جوهر احلق �أو احلرية يف حد ذاتها :حرية الت�أليف
وحرية الن�شر .فما �ضرورات الأمن العام والدفاع �أو
الدولة املدنية والدميقراطية التي ت�ستوجب �أن يعهد
مبراقبة الن�شر �إىل �أعوان ال�ضابطة العدلية؟
يف مو�ضع �آخر ،نالحظ �أن القانون املتعلق بت�سوية
و�ضعية املباين املنجزة واملخالفة لرخ�صة البناء ،ي�شرتط
لإجراء الت�سوية موافقة الأجوار املبا�شرين �أو عدم
اعرتا�ضهم عليها (الف�صل  ،)19وهي قراءة �ضيقة
وخاطئة للف�صل  49من الد�ستور .فهذا الف�صل ي�ضع
كحد للحقوق واحلريات �إحرتام حقوق الغري� .إال �أن
قانون املباين املخالفة للرخ�صة ينظر �إىل حقوق الغري
نظرة �ضيقة وخاطئة ويربطها فقط بالأجوار .فالغري
لي�س فقط الأجوار بل املجموعة العمومية بحا�ضرها

ولكن �أي�ضا ب�أجيالها القادمة والتي لها احلق يف املوارد
والف�ضاءات مبا يتما�شى مع الف�صلني  12و 13من
الد�ستور ومع الف�صل  129منه والذ ي �أحدث هيئة
التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
هل أيقنا بوجوب المساواة؟

�إن مبد�أ امل�ساواة ي�شكل �أ�سا�سا من �أ�س�س د�ستور 27
جانفي  2014الذي �أكد عليه يف توطئته .كما �أنه
خ�ص�ص له الف�صل  21والذي جاء فيه« :املواطنون

واملواطنات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وهم �سواء
�أمام القانون من غري متييز »..و�أكد ذلك الف�صل 10
املخ�ص�ص للأعباء والتكاليف العامة حيث جاء فيه
«�أداء ال�ضريبة وحتمل التكاليف العامة واجب وفق نظام
عادل ومن�صف» .هذه املبادئ العليا مل يتم احرتامها
يف منا�سبات عديدة �سواء فيما يتعلق باملواطنني يف
املطلق �أو بني املواطنني واملواطنات .فالقانون املتع ّلق
باملباين املخالفة لرخ�صة البناء ،ف�إنه ال يطبق الت�سوية �إال
بالن�سبة للمباين املقامة �إىل حدود  31دي�سمرب .2012
فلم هذا االختيار التمييزي؟ وعلى �أي �أ�سا�س ّمت اختيار
َ
هذا التاريخ؟ ويف نف�س ال�سياق ،ف�إن القانون املتعلق
ب�ضبط الإعفاءات من املعلوم مبنا�سبة مغادرة البالد

فكرة المشر وع دستور ية ،أما أحكامه فال ..
�أ�صدرت جلنة البندقية بجل�ستها العامة املنعقدة يف
 2015-10-26ر�أيها الإ�ست�شاري حول «م�شروع
القانون الأ�سا�سي املتعلق ب�إجراءات خا�صة بامل�صاحلة
يف املجال االقت�صادي واملايل» .ال يلزم ر�أي جلنة
البندقية املجل�س الت�شريعي التون�سي الذي يتعهد
حال ّيا على م�ستوى جلانه الفنية بنظر م�شاريع القانون
يف م�ضمونه .لكن مكانتها االعتبارية قد يجعل من
ر�أيها وثيقة �أ�سا�سية �ستحدد م�ستقبل م�شروع قانون
امل�صاحلة الذي دفع ال�صراع ال�سيا�سي حوله لطلب
الر�أي اال�ست�شاري.
حتول م�شروع قانون امل�صاحلة االقت�صادية واملالية
�إىل مو�ضوع �صراع �سيا�سي حاد بني من يرف�ض
هذا القانون ومن يدعمه .تتزعم ال�شق الداعم
مل�شروع القانون رئا�سة اجلمهورية التي تعترب �سنه
�شرطا �ضروريا لإطالق دينامية اقت�صادية يتحرر
فيها �أ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرون من خماوفهم
�إزاء النب�ش يف ملفات املا�ضي .باملقابل ،تتزعم هيئة
احلقيقة الكرامة ال�شق املعار�ض مل�شروع القانون:

فهي تعترب �أنه حماولة انقالب على م�سار العدالة
االنتقالية وم�ؤ�س�ساتها يهدف حلماية الف�ساد ومنع
ك�شف احلقيقة.
حاولت هيئة احلقيقة والكرامة �إحراج الكتلة
الداعمة مل�شروع القانون مبجل�س نواب ال�شعب من
خالل البحث عن ر�أي ذات م�صداقية قانونية دولية
ي�ساند ر�أيها املناوئ للم�شروع .فطلبت ر�أياً ا�ست�شارياً
من جلنة البندقية .وحاولت يف اجلهة املقابلة رئا�سة
اجلمهورية التون�سية �أن تقنع اخلرباء املقررين باللجنة
بد�ستورية م�شروع القانون �أوال وب�أن م�شروع القانون
ب�صدد املراجعة و�أنها �ستطور �أحكامه على �ضوء
االعرتا�ضات التي متت عليه حمليا ثانيا.
اعتربت جلنة البندقية �أنّ م�شروع القانون الذي
تعهدت بالنظر فيه ال يتعار�ض مع الد�ستور التون�سي
يف فكرته .لكنها ك�شفت �أن �أحكام هذا القانون يف
تفا�صيلها تخرق الد�ستور ومبادئ العدالة االنتقالية.
ّبي تعليل اللجنة لر�أيها �أن خرباءها يقدرون �أن
�صالحيات هيئة احلقيقة والكرامة التون�سية مو�سعة

جدا وي�صعب ان تنه�ض بها يف الآجال املحددة �أمام
كرثة الق�ضايا التي تعهدت بها مقارنة مع عدد العاملني
بها و�أع�ضائها �أوال و�ضعف التجاوب الر�سمي معها
ثانيا .ويقدر اخلرباء �أن التفكري يف �آلية �أخرى ت�ساعد
يف حتقيق العدالة االنتقالية يف املجال االقت�صادي
واملايل مربر .و�أكد ر�أي اللجنة يف هذا الإطار �أن
الد�ستور التون�سي ال مينع فكرة �إر�ساء م�سار للعدالة
االنتقالية خا�ص باالنتهاكات املالية واالقت�صادية و�أن
الدور الأ�سا�سي لهيئة احلقيقة يكون يف االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق االن�سان.
ت�أكيد جلنة البندقية لد�ستورية فكرة م�شروع قانون
امل�صاحلة قابله ت�أكيد منها لعدم د�ستورية �أغلب
�أحكام م�شروع القانون وتعار�ضها مع قواعد �أ�سا�سية
يف العدالة� ،أولها الأمان القانوين وثانيها امل�ساواة �أمام
القانون.
بينت جلنة البندقية �أن تركيبة اللجنة التي ي�ستحدثها
م�شروع قانون امل�صاحلة و�صالحياتها ال ت�ضمن
اال�ستقاللية الواجبة لدى هيئات وجلان العدالة

االنتقالية وال ميكن مقارنتها بهيئة احلقيقة والكرامة
التي تتميز باال�ستقاللية .كما �أكدت اللجنة �أن عمل
جلنة امل�صاحلة ال ي�ؤدي لك�شف احلقيقة مبا يتعار�ض
مع �أهداف قانون العدالة االنتقالية.
مل ترف�ض جلنة البندقية قانون امل�صاحلة ب�شكل
مبدئي لكنها �أ�سقطت عند النظر يف تفا�صيله ف�صوله
الإثني ع�شر يف عدم الد�ستورية .وي�ؤدي موقف
اللجنة لدعم �أن�صار م�شروع قانون امل�صاحلة جلهة طرح
فكرة القانون ،فيما ي�ؤ ّدي ذات الر�أي لك�شف �أن
جت�سيد الفكرة يتعار�ض مع ا�صول العدالة االنتقالية
والد�ستور .ويف�سر الطابع املركب لر�أي جلنة البندقية
االختالف بني �أن�صار قانون امل�صاحلة واملناوئني له يف
ت�أويله :فتبعا لن�شره� ،سعى كل فريق لالحتفاء باجلزء
الذي ينت�صر ملوقفه و�أهمل ما يحرجه .ولكن النظر يف
هذا الر�أي يف اجماله يك�شف �أنه غري النقا�ش حول
م�شروع القانون يف اجتاه يبعده عن الطابع ال�سيا�سي
ويدفع به نحو املبادئ القانونية والد�ستورية يف اطار
عالقتها مبنظومة العدالة.
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السلطة المحلية:

السلطة المحلية:

التشر يع كبوابة لمراجعة اإلختيارات الدستورية؟

دواء الجرعة الواحدة قد يؤذي
عــــــبد الرزاق بــــــن خـــــــليفة
ال جنازف بالقول �أن ما ت�ضمنه الباب ال�سابع من
الد�ستور التون�سي اجلديد حول ال�سلطة املحلية ثورة
قانونية يف التنظيم االداري والرتابي للبالد التون�سية.
فلقد انتقل الباب املذكور باملنظومة امل�شار �إليها من
نظام �إداري مركزي ذو ترتيبيات ال مركزية م�شوهة �إىل
نظام ال مركزي يقوم على �أبرز املبادئ الكونية امل�شاعة
غي جمال احلكم املحلي .بل �إنه ا�ستعمل لأول مرة
م�صطلحا قانونياً جديداً مل ن�ألفه للداللة على التنظيم
الالمركزي وهو م�صطلح «ال�سلطة املحلية» متماهياً
يف ذلك مع ما ت�ضمنته بقية �أبواب الد�ستور املتعلقة
بال�سلط التقليدية الثالث :الت�شريعية والتنفيذية
وبي من �إرادة ال�سلطة الت�أ�سي�سية الرغبة
والق�ضائيةّ .
يف القطع مع منوذج احلكم املركزي املفرط الذي �أنتج
منوذج الدولة الراعية املهيمنة على املجتمع.
غري �أن الت�أمل يف نقا�شات ال�سلطة الت�أ�سي�سية يظهر
�أن م�س�ألة احلكم املحلي �أو الالمركزية يف تون�س
كانت م�شغولة �أكرث بهواج�س «�سيا�سية» و�أولها
هاج�س تكري�س الدميوقراطية املحلية ك�شكل متطور
من االدارة الدميوقراطية لل�ش�أن املحلي واالنعتاق من
هيمنة ال�سلطة املركزية ومن تقاطعاتها احلزبية التي
لطاملا ك ّبلت العمل املحلي.
هذا اجلانب و�إن كان ميثل حجر الزاوية يف عملية
الإ�صالح ال�سيا�سي ككل واال�صالح االداري بوجه
حري ب�أن يكون حماطاً مبقاربات �أخرى
خا�ص ،ف�إنه ّ
تنموية وفنية وقطاعية تراعي خ�صو�صيات املرحلة
التي متر بها البالد التون�سية واال�ستحقاقات الكربى
املحمولة على الدولة وعلى الطبقة ال�سيا�سية ككل.
ّ
وال�شك �أن الدولة التون�سية تاريخاً وثقافة هي دولة
مركزية بالأ�سا�س� .إال �أن االفراط يف املركزية ما كان
توجها ل�سان حاله «من النقي�ض �إىل النقي�ض».
لي ّربر ّ
المركز ية اإلدارية المفرطة
وترتيبات الالمركز ية الصورية

من املفارقة �أن نعاين انتقال التنظيم الإداري يف تون�س
متعدد
بعد الإ�ستقالل من تنظيم �إداري وترابي ّ
امل�ستو ّيات والدوائر الرتاب ّية �إىل نظام تكاد تتال�شى فيه
الوحدات الرتابية املحلية وحتى اجلهوية �أمام الدائرة
الرتابية الكربى �أي جمال ال�سلطة املركزية.
فلقد انتقل عدد القيادات من  36قيادة CAIDA
على ر�أ�س الواحدة منها «قايد» �إىل  13والية لكل منها
والٍ يتف ّرد يف متثيل ال�سلطة املركزية .وي�ساعد الوايل يف
مهامه معتمدون منزوعو ال�صالحيات مقارنة بنظرائهم
يف املنظومة ال�سابقة للإ�ستقالل (اخلليفة �أو الكاهية
ح�سب احلال)(�أمر  26جوان .)1956

ر�ص �صفوف الدولة
ولئن كان من املربر يف البداية ّ
اجلديدة امل�شتتة واملمزقة العتبارات عديدة (ع�شائرية،
ع�سكرية )... ،وتركيز «الوحدة الوطنية ال�صماء»
وتعبئة طاقات «الأمة» اجلديدة لبناء الدولة احلديثة
مبا يقت�ضي ب�سط ال�سلطة ل�سيا�ساتها التنموية والأمنية
على كامل الإقليم يف جتان�س تا ّم ،ف�إن هذا النهج مل يعد
م ّربرا مع ت�شكل املجتمع التون�سي على نحو خمالف
ملا كان عليه احلال يف زمن اال�ستعمار بف�ضل انت�شار
التعليم وبروز ب�ؤر ممانعة للنظام ال�سيا�سي اجلديد.
البي �أن اله ّزات التي عا�شتها الدولة
فلقد كان من ّ
والنظام ال�سيا�سي وف�شل �سيا�سات التنمية وارتباكها
مر ّدها اىل حد بعيد �ضعف امل�شاركة ال�سيا�س ّية
واملجتمع ّية والعمل على فر�ض منوال تنمية وبرنامج
فوقي .فقد نتج عن ذلك ن�سق تنمية
تغيري
اجتماعي ّ
ّ
هم�ش مرة �أخرى الأطراف التي �إما كانت
انتقائي ّ
ّ
مهم�شة �أو ممانعة لي�س فقط يف زمن اال�ستعمار بل �أي�ضا
يف احلقبة الالحقة له.
ورغم ا�صدار قانون للبلديات �سنة  1957ثم �سنة
 1975وكذلك قانون ملجال�س الواليات ( )1964ثم
للمجل�س اجلهوي ( ،)1989ظ ّلت النظرة اىل املجال
الرتابي اجلهوي واملحلي نظرة ارتياب ورغبة يف ب�سط
نفوذ ال�سلطة املركزية يف تالزم تام مع نظام املركزية
الدميوقراطية للحزب الواحد �أو املهيمن .فكانت
املجال�س البلد ّية م�ستق ّلة �صورياً وقراراتها تخ�ضع دوماً
�إىل م�صادقة ال�سلطة املركزية �أو ال�سلطة الالحمورية
(الوايل) عالوة على ارتباط موازينها ماليا مبيزانية
الدولة ورقابتها امل�شددة.
كما �أن جمال�س الواليات ،ثم املجال�س اجلهوية
ظلت جم ّرد امتداد لل�سلطة املركزية وميزانياتها جمرد
�صناديق �إيداع مليزانية الدولة على امل�ستوى اجلهوي
ومكلفة فقط بتنفيذ برامج و�صرف اعتمادات قدرتها
و�ضبطتها الوزارات وال �صالحية للوايل وللمجل�س
اجلهوي �سوى التنفيذ .وهذه التبعية للمركز عمقها
�إ�شراك مراقبي امل�صاريف العمومية يف الت�صرف يف
خلط وا�ضح بني وظائف الرقابة ووظائف الت�صرف مبا
يتجافى وقواعد احلوكمة الر�شيدة.
خيارات دستور  2014الثور ية أو
الالمركز ية الحالمة

من ال�صعب زمن الثورة �أال نكون متحم�سني .ومن
ال�صعب �أي�ضاً �أن نكون �إ�صالحيني يف �سياق املطالبة
باقتالع النظام «البائد» من جذوره .مل يرتدد وا�ضعو
د�ستور  2014يف تبني م�شروع �إ�صالحي طموح ان
مل نقل حاملا.
فلقد تبنى الباب ال�سابع من الد�ستور تقريبا معظم
املبادئ الكونية املكر�سة لنظام احلكم املحلي يف �صيغة

تبدو م�ستفزة من خالل اعتماد عبارة «ال�سلطة املحلية»
( )1مما طرح ت�سا�ؤالت حول �إمكان حتقق �أو �إجناز هذا
البناء البديع على �أر�ض تبدو غري مه ّي�أة الحت�ضانه
على الأقل يف الأجل املنظور (.)2
مبادئ الحكم المحلي وفق الباب السابع من
الدستور ومشروع مجلة الجماعات المحلية

لقد كر�س الباب ال�سابع من الد�ستور املبادئ التالية:
 -مبد�أ التدبري احلر :ويق�صد به ا�ستقاللية اجلماعاتاملحلية يف ت�سيري ال�ش�أن اجلهوي واملحلي دون
تدخل قبلي و�سابق لل�سلطة املركزية .غري �أن هذا
املبد�أ ال يجب �أن يقر�أ �إال يف نطاق مبد�أ وحدة
الدولة الذي ورد بالف�صل  14من الد�ستور.
وعليه ،ف�إنه ال معنى للحديث عن ا�ستقاللية تامة
�أو ف�صل تام بني الدولة واجلماعات املحلية.
 -مبد�أ التعديل :والذي مفاده البحث عن توازنبني اجلماعات املحلية عرب و�ضع �آليات متحو
الفوارق بينها من حيث االمكانيات واملوارد.
 -مبد�أ التفريع :ومفاده �أن ال�سلطة الأقرب والأقدرهي التي ت�سدي اخلدمة �أو متار�س ال�صالحية وفق
حاجيات اجلماعة املعنية.
 -مبد�أ الت�ضامن :ومعناه �أن اجلهات ال ّأقل حظاًميكن �أن ت�ستفيد من م�ساهمات اجلهات الأوفر
حظاً مبا يحقق التوازن املطلوب.
ت�ضمنه م�شروع
 -مبد�أ الرقابة الالحقة :خالفاً ملا ّحتدث عن مبد�أ
جملة اجلماعات املحل ّية الذي ّ
حذف الإ�شراف ،ف�إن الد�ستور ّغي �آلية الرقابة
امل�سبقة ب�آلية الرقابة الالحقة وع ّو�ض الرقابة
الإدارية برقابة ق�ضائية وبالتايل ال جمال للحديث
عن �إلغاء اال�شراف.
 -مبد�أ ال�شرعية االنتخابية للمجال�س املحليةواجلهوي والأقاليم :لقد كر�س الد�ستور مبد�أ
االنتخاب املبا�شر ملعظم تلك الهياكل وقطع بالتايل
مع �آلية التعيني من طرف ال�سلطة التنفيذية.
يتوقّف تفعيل هذه املبادئ على �إ�صالحات مرافقة
و�ضرورية مرتبطة ب�إ�صالح الدولة ككل .ومن دون
هذه الإ�صالحات ،يبقى م�شروع احلكم املحلي
جمرد �أطر قانونية نظرية بال م�ضمون حقيقي .ومن
هذه الإ�صالحات الإ�صالح اجلبائي ومراجعة هيكلة
الأمالك العمومية ومراجعة تنظيم الق�ضاء الإداري
واملايل مبا يتالءم واملهام اجلديدة يف جمال الرقابة
الالحقة على �أعمال اجلماعات املحلية.
كما �أن �إ�صالح الالمركزية لي�س �ش�أناً ينح�صر بوزارة
الداخلية والبلد ّيات .فالنظر �إىل الأمر من منظار
ّ
مراجعة برجمة وتنفيذ امل�شاريع العمومية املهيكلة
على امل�ستوى املركزي بحيث ت�صبح جزءاً منها
م�شاريع جهوية وحملية تدار يف كافة مراحلها من طرف

اجلماعات املحلية .فاملقاربة االندماجية بني خمتلف
تدخالت الدولة عرب جمال ترابي ال مركزي (جهوي
�أو حملي) هي وحدها الكفيلة ب�صهر هواج�س الدولة
املركزية مع هواج�س الأطر اجلهوية واملحلية .ومن
�ش�أن هذه املقاربة �أن تعطي لتفعيل الباب ال�سابع من
الد�ستور م�ضموناً تنموياً واقت�صادياً يتجاوز اجلانب
ال�سيا�سي املتمثل يف ب�سط منظومة دميوقراطية حملية
قائمة على مبد�أ امل�شاركة .وعلى خالف ذلك ،تبدو
النظرة ال�سائدة للأ�سف غري مبالية باملقاربات القطاعية
للتنمية والتي تكر�س تدخالت تنموية منف�صلة عن
بع�ضها البع�ض (تدخالت الوزارات املختلفة ك ًال
يف جمالها ،تدخالت م�ؤ�س�سات ووكاالت وطنية يف
جماالت خمتلفة ال رابط بينها).
صعوبات تفعيل الباب السابع من الدستور

ال �شك يف �أن اال�ستحقاقات الثورية املفرو�ضة على
الدولة تقف حجر عرث �أمام تفعيل ال�سلطة املحلية.
فهذا امل�شروع يقت�ضي متويالت �ضخمة خا�صة وقد
اقت�ضى الد�ستور �أن يقرتن حتويل �صالحيات اىل
اجلماعات املحلية بتحويل �إمكانيات ب�شرية ومالية.
�إال �أن و�ضع املالية وما تعانيه من عجز كبري يف ميزانية
الدولة مع حالة االنكما�ش االقت�صادي ال ت�سمح
للدولة بتفعيل هذا الباب ب�أريحية.
كما �أن �ضعف الإدارة الالمركزية وقلة خربتها
م�شجعاً على حتميلها م�س�ؤولية التعهد
لي�س عام ًال ّ
تعتد عليها اىل حد حتذير بع�ض
با�ستحقاقات مل ْ
املنظمات الدولية املخت�صة من اخل�شية من تفاقم
ظاهرة الف�ساد على امل�ستوى املحلي ب�سبب �ضعف
م�ستوى احلوكمة وتداخل امل�صالح املحلية وال�شخ�صية
ال�ضيقة بني ال�سلطة املحلية ومنظوريها .ولقد �أثبتت
عديد الدرا�سات �أن ظاهرة الف�ساد تتفاقم �أكرث على
امل�ستوى املحلي بفعل �ضعف وازع خدمة ال�صالح
العام وتف�ضيل خدمة امل�صالح املحلية ال�ضيقة.
البي بني تعميم التنظيم
كما يخ�شى ت�ضارب امل�صالح ّ
البلدي من جهة واحلاجة اىل دعم اجلهات من جهة
ثانية .فقد يفقد تعميم التنظيم البلدي املجال�س
اجلهوية مداخيل هامة على م�ستوى اجلباية املحلية
ومداخيل جهوية كالأ�سواق وغريها من املداخيل
الأخرى .كما ميكن �أن يرتتب على تعميم التنظيم
البلدي بروز بلديات ذات م�ساحة ي�ستحيل ت�سيريها
من طرف بلدية (مثال بلدية �سجنان التي �ست�صل
م�ساحتها �إىل قرابة  20كيلومرت).
وختاماً� ،أن و�ضع �أركان ال�سلطة املحلية هو م�سار طويل
يقت�ضي تد ّرجاً وطول نف�س� .أما �أن يتم بطريقة اجلرعة
الواحدة ،فقد ي�ؤدي ذلك اىل ما ال يحمد عقباه.

يرمز م�صطلح الوايل يف اجلهات لل�سلطة مبعناها الكامل.
فالوايل ميثل رئي�س اجلمهورية وي�سهر على �ش�ؤون الوالية.
وقد اقرتنت م�ؤ�س�سة الوايل بدولة الإ�ستقالل :فالأمر
امل�ؤرخ يف  1956-06-21واملتعلق بالتنظيم الرتابي
للبالد التون�سية اختار �أن يقطع مع م�ؤ�س�سات الدولة
املحلية يف احلقبة الإ�ستعمارية مع ما حتمله ت�سمياتها من
خمزون يدل على اخل�ضوع للم�ستعمر والف�ساد ب�أن غري
ت�سمية «القياد» بت�سمية الوايل كما غري ت�سمية م�ساعديهم
من « اخلليفات» باملعتمدين وم�ساعدي ه�ؤالء من «م�شايخ
الرتاب» بالعمد .وقد ارتكز التق�سيم الإداري للبالد
التون�سية على غايتني� :أولهما� ،إحكام �سيطرة املركز
على اجلهة من خالل ح�ضور ممثليها وثانيهما ،تقريب
الإدارة الالمركزية من منظوريها .ومل مينع تطور ت�صور
عالقة الإدارة املحلية مبنظوريها يف �سياق تدعيم الإدارة
الالمركزية من بقاء البعد املركزي مهيمناً.
�أدى �إر�ساء املجال�س اجلهوية لت�صبح الوالية عالوة على
كونها دائرة ترابية للدولة ،جماعة عمومية حملية تتمتع
بال�شخ�صية القانونية .1وتنظر هذه املجال�س يف كل
امل�سائل التي تتعلق بالوالية يف امليادين الإقت�صادية
والإجتماعية والثقافية والرتبوية .2وقد ترجم �إر�ساء
املجال�س اجلهوية احلاجة ب�أن تكون الإدارة املحلية
ممثلة ملنظوريها و�أداة لتحقيق �إدارتهم ل�ش�ؤونهم� .إال �أن
�سلطة الوايل ال�سيا�سية التي كان ي�ستمدها قبل الثورة
من همينة احلزب الواحد على الدولة و�صالحياته
حق ّ
التحكم يف جدول �أعماله
القانونية التي منحته ّ

حالت دون تطور هام يف عمل الإدارة املحلية.
�إبتعد الد�ستور اجلديد عن الوالية وتفا�صيل تق�سيماتها
يف ت�صوره لل�سلطة املحلية الدميوقراطية التي �أرد �إر�ساءها،
و�أعلن «البلدية» �أ�سا�ساً جديداً للتق�سيم الإداري للبالد
التون�سية .وكان ُيفرت�ض �أن ي�ؤدي تفعيل الد�ستور �إىل
�إنهاء حقبة الوايل واملعتمد والعمدة وفق ما ي�ؤكده التقرير
النهائي للجنة اجلماعات العمومية اجلهوية واملحلية
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي 3و�أن ير�سي الت�صورات
البديلة يف ن�صو�ص ت�شريعية �أوال وعلى �أر�ض الواقع
ثانياً� .إال �أن ما هو مفرت�ض مل يتحقّق :فبمج ّرد انطالق
النقا�ش العا ّم حول الإنتخابات البلدية ،برزت الرغبة
يف ا�ستعمال الت�شريع ك�أداة ملراجعة االختيار الد�ستوري
واحلد من مداه الثوري .وهذا ما ت�أكّ د يف الإعالن عن
ّ
امل�شروع الأويل ملجلة اجلماعات املحلية الذي �أعلن عنه
يف �إطار الإ�ست�شارة الوطنية بخ�صو�ص الإنتخابات البلدية
�سيتم
واجلهوية .ويخرج عنه �أن �إر�ساء ال�سلطة املحلية ّ
مرحل ّيا وقد ي�ستغرق يف التقدير الأويل خم�س �سنوات،
يحافظ خاللها الوايل على مكانته باجلهة ليكون ممثل
ال�سلطة املركزية وعينها الرقيبة على ال�سلطة املحلية مبا
يك�شف عن خوف على �سلطة املركز من ال�سلطة املحلية.

بها .لكن اللجان الفنية التي �أعدت م�شروع جملة
اجلماعات املحلية اختارت �أن تراجع هذا الإختيار،
فاعتربت �أن الواقعية ت�ستوجب «الإقرار ب�أن حجم
د�ستوري يقت�ضي
التغيريات اجلذرية التي هي خيار
ّ
اعتماد التدرج يف �إر�ساء وتدعيم الالمركزية نظرا
لكلفة هذه وما تقت�ضيه من اجلماعات املحلية بالإطار
الب�شري الكفء وبعث حماكم �إدارية ومالية داخل
البالد لتتوىل الرقابة وفقا للد�ستور» .4واذ ّمت تربير
التد ّرج يف �إر�ساء ال�سلطة املحلية باعتبارات فنية
وتقنية ،ف�إن مراجعة اخلطاب ال�سيا�سي وم�شروع
القانون املقرتح يك�شف �أن الدافع الأ�سا�سي لهذا
التد ّرج قد يكون خوف امل�ش ّرع من ال�سلطة املحلية.
الخوف يبقي الوالي

طيف من القانونيني وال�سيا�سيني بالرتيث يف
طالب ٌ
�إر�ساء ال�سلطة املحلية .وقد ب ّرروا مواقفهم باحلاجة
للبحث عن توازنات بني االدارة الالحمورية واالدارة
الالمركزية ب�شكل ي�ضمن وحدة الدولة .5وتبعاً
لذلك ،تع ّر�ض م�شروع جملة اجلماعات املحلية
الخت�صا�صات اجلماعات املحلية م�ستعيداً �أ�صناف
تلك االخت�صا�صات كما ورد ذكرها بالد�ستور ،من
دون �أن ي�سندها جلهة بعينها ،كما �أعر�ض عن �إحالة
السلطةالمحلية:مشر وع
ال�صالحيات املفو�ضة مبقت�ضى الت�شاريع اجلارية
يقبلالتأجيل
�ضبط الد�ستور يف الف�صل  148منه دخول �أحكامه للوايل ملجل�س اجلهة.
املتعلقة بال�سلطة املحلية �صدور القوانني اخلا�صة وي�ؤكّ د احلذر يف حتديد �صالح ّيات ال�سلطة املحلية

توجه �إرادة من �صاغ امل�شروع لإرجاء توزيع
على ّ
ال�صالحيات املتعلقة ب�إدارة اجلهات بني اجلماعات
املحلية والإدارة الالحمورية ممثلة �أ�سا�ساً يف الوايل يف
اطار ما ذكر انه تدرج يف ار�ساء احكام الد�ستور .وفيما
ي�ستعيد امل�شروع و�صف الوايل ب�أنه ممثل الدولة ،تراه
ي�ستخدم ا�صطالح جماعة عمومية حملية حمجماً
عن ا�ستخدام الإ�صطالح الد�ستوري ومفاده «�سلطة
حملية» .وقد بدا �أن التوازن املطلوب يقوم على
الت�أكيد على مكانة الوايل باجلهة على نحو يناق�ض
التوجه الد�ستوري الذي ال يعرتف بتلك املكانة.
وعلى �ضوء م�شروع املجلة ،ب�إمكاننا القول �أن
احلكومة لي�ست قانعة بالتوجه الد�ستوري الثوري
يف �ش�ؤون الإدارة املحلية و�أنها ال جتد حرجاً يف
ا�ستخدام الت�شريع ك�أداة نحو مراجعة الد�ستور
حتت غطاء تنزيله.

1.1لف�صل االول من القــانون �أ�سا�ســي عــدد  11ل�ســنة  1989مــ�ؤرخ
فــي  1989 -02- 4يتعلق باملجال�س اجلهوية كما مت امتامه بالقانون
اال�سا�سـي عـدد  199ل�سنة  1993امل�ؤرخ يف 12--17
2.2الف�صل  2من الــقــانــون الـ�سابق
http://www.chambre-dep.tn/site/:
3.3لالطالع
main/AR/docs/rapport_final/rapports.
jsp?cid=8

�4.4شرح اال�سباب م�شروع جملة اجلماعات املحلية
 .5ا�شغال ندوة موقع الوايل يف التنظيم االداري التون�سي القريوان
2014-06-26
5.5ا�شغال ندوة موقع الوايل يف التنظيم االداري التون�سي القريوان -26
2014-06

المجلس األعلى للقضاء ،صراع حول مفهوم المبادرة التشريعية؟
ت�ستدع م�صادقة اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب
مل
ِ
التون�سي على م�شروع القانون اال�سا�سي للمجل�س
الأعلى للق�ضاء �أكرث من جل�سة م�سائية ُعقدت يف
 .2015-11-13فقد انتهت اجلل�سة بامل�صادقة على
م�شروع القانون ب�أغلبية � 143صوتا مقابل اعرتا�ض
نائب وحيد واحتفاظ �سبعة نواب ب�أ�صواتهم� .أنهت
امل�صادقة �صراعات كربى �شهدها املجل�س الت�شريعي
وت ّوجت ب�إعالن عدم د�ستورية ال�صيغة الأوىل للم�شروع
تبعاً للطعن الذي قدمه  30نائبا �ضد م�صادقة جمل�س
النواب عليه يف  .2015-05-15كما ت ّوجت ب�إقالة
وزير العدل حممد �صالح بن عي�سى لتم�سكه بحماية
مبادرة احلكومة الت�شريعية ورف�ضه ح�ضور جل�سة
مناق�شة ال�صيغة الثانية للم�شروع قبل �إ�صالح العوار
احلا�صل يف هذا املجال.
وكانت جلنة الت�شريع العام �أ�صلحت عيوب م�شروع
القانون التي �أ�شر �إليها قرار الهيئة الناظرة يف د�ستورية
م�شاريع القوانني ،فيما خال م�س�ألة املبادرة احلكومية
والتي كانت حتتم عليها العودة �إىل الن�ص الأ�صلي .يف

�سعي �إىل �إيجاد خمرج� ،ساند وزير العدل موقف الهيئة
الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل واقرتح عر�ض
م�شروع القانون على جمل�س الوزراء لي�صادق على
م�ضمونه اعتبارا لكون احلكومة هي �صاحبة املبادرة
الت�شريعية .رف�ض رئي�س احلكومة ومن خلفه مكتب
جمل�س نواب ال�شعب مقرتح الوزير ،وعمدت احلكومة
�إىل �إقالة وزير العدل لتعود احلكومة وتنفذ بتاريخ -30
 2015-10مقرتح هذا الأخري وعر�ض م�شروع القانون
على جمل�س الوزراء الذي �صادق على التعديالت
وعدها جزءا من مبادرته الت�شريعية.
املدخلة ّ
اعترب املجل�س الت�شريعي م�صادقة جمل�س الوزراء على
م�شروع القانون حال ي�ؤدي لرفع االخالل الد�ستوري
املعقد ومل يجد نوابه مبن فيهم من �أثاروا هذا الطعن
�أمام الق�ضاء الد�ستوري حرجا يف امل�صادقة على م�شروع
القانون� .أنهت م�صادقة نواب ال�شعب على م�شروع
القانون الف�صل الأهم من �أزمة املجل�س الأعلى للق�ضاء،
هذا الف�صل الذي تداخل فيه القانوين بالد�ستوري
باحل�سابات الفئوية والقطاعية ليفتح املجال لف�صل جديد

من خما�ض القانون ال�صعب يكون ملوقف الهيئة الوقتية
للرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني فيه الر�أي الف�صل.
يلزم الف�صل  23من القانون اال�سا�سي عدد  14ل�سنة
 2014رئي�س اجلمهورية قبل ختمه مل�شروع القانون
الذي �سبق و�أن ق�ضت الهيئة الناظرة بد�ستورية
م�شاريع القوانني بعدم د�ستورية بع�ض �أحكامه بعر�ض
م�شروع القانون بعد تعديل املجل�س الت�شريعي له على
الهيئة لتبت جمددا يف د�ستوريته .ولن يخرج موقف
الهيئة الد�ستورية عن �أحد احتمالني �أولهما �إجازة
التدخل احلكومي وثانيهما ت�أكيد �إ�ستمرار عار�ض عدم
الد�ستورية وكال املوقفني يرتب �آثاراً خمتلفة.
يف�سح ت�صريح الهيئة الناظرة يف د�ستورية م�شاريع
القوانني امل�صادقة الالحقة ل�صاحب املبادرة الت�شريعية
على التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانونه
الر�ساء عالقة تفاعلية بني جهة املبادرة واللجان الفنية
باملجل�س الت�شريعي وجل�سته العامة مل يف�صل �أحكامها
الد�ستور التون�سي مبا قد ي�ؤيد الدور اخلالق للقا�ضي
الد�ستوري يف تطوير النظام ال�سيا�سي التون�سي .هذا

الدور اخلالق الذي برز يف ا�ستحداث نظرية حماية
املبادرة الت�شريعية من تع�سف ال�سلطة الت�شريعية .اذ مل
يف�صل الد�ستور التون�سي قواعد خا�صة بحماية املبادرة
الت�شريعية من تع�سف اللجان الفنية مبجل�س نواب
ال�شعب واجلل�سة العامة له � .أما يف حال القول بعدم
د�ستورية الت�صديق الالحق ،ف�إننا نكون �أمام ت�ص ّور
د�ستوري لتق�سيم الأدوار بني جهة املبادرة الت�شريعية
وجهة النظر يف املبادرة قوامه ال�صرامة ال�شكلية.
و�ست�ؤدي هذه ال�صرامة لالطاحة مب�شروع قانون املجل�س
الأعلى للق�ضاء يف �صيغته احلالية .ويتوقع يف مثل هذه
احلالة �أن تبادر احلكومة اىل اعتماد امل�شروع الذي
ا�سقط كمبادرة منها وان تتقدم به تبعا لذلك ملجل�س
نواب ال�شعب لتتم مناق�شته.
تبدو خمارج الأزمة رهينة ر�أي الق�ضاء الد�ستوري ،هذا
الر�أي الذي ينتظر منه ال�سا�سة �أن يعتد �أوال بوجوب
�إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء منعا لتوا�صل �أزمة تنزيل
الد�ستور ،فيما ي�أمل رجال القانون �أن يكون منا�سبة
لتطوير فقه الق�ضاء الد�ستوري التون�سي و�إثرائه.
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دور «الحوار الوطني» في إنجاح مسار االنتقال الديمقراطي
حــــــفيظة شــــــقير

وبتنظيم اجلمعيات والأحزاب وبو�سائل االت�صال
ال�سمعي والب�صري وبالهيئة التعديلية للإعالم .وكان
لهذه املنظمات دور �أ�سا�سي داخل هذه الهيئة مقارنة
بدور الأحزاب املمثلة �صلبها خا�صة عند البحث عن
التوافقات بني ممثلي الأحزاب �أو عند ت�سوية النزاعات
التي ظهرت مبنا�سبة مناق�شة م�س�ألة التنا�صف مث ًال �أو
طريقة الإقرتاع التي يجب اختيارها النتخابات �أع�ضاء
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �أو تركيبة الهيئة العليا
امل�ستقلة لالنتخابات �أو العهد اجلمهوري الذي �أعدته
جمموعة من �أع�ضاء الهيئة ك�أر�ضية عمل م�شرتكة.

قررت جلنة نوبل لل�سالم يف  2015-10-09منح
جائزة نوبل لل�سالم ل�سنة  2015للرباعي الراعي
للحوار التون�سي .وذكرت يف حيثيات قرارها �أن
منحه اجلائزة يعرب عن «تقديرها مل�ساهمته احلا�سمة
يف بناء دميوقراطية تعددية بعد ثورة اليا�سمني يف العام
 .»2011وحتاول يف هذا املقال اجلامعية والنا�شطة
احلقوقية حفيظة �شقري �إبراز دالالت لقاء املنظمات
الأربع وثمرة هذا اللقاء .وال تنطلق  �شقري يف ذلك  
من احلوار الوطني كم�ؤ�س�سة حققت التتويج بل
من ثقافة العمل الوطني التي بررت انطالقة احلوار بداية الحوار الوطني أثناء
المسار التأسيسي
وانغما�س النقابات يف ال�ش�أن ال�سيا�سي (املحرر).

يف �أكتوبر  ،2015ح�صلت تون�س على تقدير دويل
ا�ستثنائي مبنح جائزة نوبل لل�سالم للرباعي الراعي
للحوار .ويتك ّون الرباعي من منظمات عريقة ،هي تباعاً
الإحتاد العام التون�سي لل�شغل والهيئة الوطنية للمحامني
والرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان واالحتاد
التون�سي لل�صناعة والتجارة ،علماً �أن املنظمات الثالث
الأوىل لعبت دوراً هاماً يف الدفاع عن حقوق الإن�سان
يف زمن الديكتاتورية ويف �أعقاب �سقوطها .ولفهم
هذا احلدث ،يجدر البحث يف كيفية انبعاث «احلوار
الوطني» خا�صة على �إثر وقوع اغتياالت �سيا�سية طالت
معار�ضني بارزين يف البالد.
جذور الحوار الوطني
يف  ،2011-2010لعبت املنظمات الثالث املذكورة

�أعاله دوراً مهماً يف تنظيم التحركات ال�سلمية
ومراقبة االنتهاكات والتنديد باالعتقاالت واحل�ضور
يف املحاكمات وم�ساندة عائالت ال�شهداء واملوقوفني.
وقد ا�ستمر زخم هذا الدور يف مرحلة ما بعد �سقوط
نظام بنعلي .ف�أدت اعت�صامات �ساحة الق�صبة يف
�شهري فيفري ومار�س � 2011إىل �إ�ستقالة حكومة وحل
املجال�س الد�ستورية وتوقيف العمل بالد�ستور .ومثل
�إحداث جمل�س حماية الثورة من هذه املنظمات مبعية
بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية حمطة �أ�سا�سية وقوة �ضغط
واقرتاح على ال�سلطة امل�ؤقتة ملحاولة تنظيم امل�سار
االنتقايل يف تون�س.
وانتهى هذا احلراك �إىل �إحداث الهيئة العليا لتحقيق
�أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي والإنتقال
الدميقراطي ،وهي هيئة ا�ستمدت وجودها من
ال�شرعية الثورية بهدف �ضمان املرور من الدكتاتورية
�إىل الدميقراطية .تكونت هذه الهيئة من خرباء وجلنة
�ضمت ممثلني عن املنظمات التي �أ�صبح بع�ضها
�سيا�سية ّ
فيما بعد راعياً للحوار الوطني .وهذه اللجنة مكلفة
بدرا�سة هذه الن�صو�ص واملوافقة عليها قبل �أن ت�صادق
عليها احلكومة امل�ؤقتة ويختمها رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت.
تولت هذه الهيئة �إعداد م�شاريع القوانني ل�ضمان
االنتقال الدميقراطي ،فاحتة الطريق �أمام اقرار املرا�سيم
املت�صلة باالنتخابات وبالهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات

منذ �أن اتخذت ال�سلط املعنية قرارها بتنظيم انتخابات
�أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف �أكتوبر ،2011
�شرعت العديد من املنظمات يف اعداد م�شاريع د�ستورية
كما واكبت وتابعت كتابته يف خمتلف مراحله.
ومن �أهم الأمثلة ،عهد تون�س للحقوق واحلريات.
وقد مثل هذا العهد جتربة �أوىل للتوافق بني املعهد
العربي حلقوق الإن�سان والرابطة التون�سية للدفاع
عن حقوق الإن�سان والإحتاد العام التون�سي لل�شغل
واجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات ونقابة
ال�صحافيني التون�سيني .وت�ضمن العهد توطئة ت�ضعه
يف �سياقه التاريخي وال�سيا�سي واالجتماعي واحلقوقي
ّ
و�شكل ا�ستحقاقاً من ا�ستحقاقات الثورة ون�صاً يعتمد
مرجعيات حقوق الإن�سان ويقدم ال�ضمانات احلمائية
الأ�سا�سية .وقد ّمت تقدمي هذا العهد �إىل املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي من �أجل �إدراجه يف توطئة الد�ستور بعد �أن
وقّعت عليه جمموعة كبرية من الأحزاب واجلمعيات
واملواطنني واملواطنات وانتظمت العديد من التظاهرات
واللقاءات للتعريف به ولل�ضغط على املجل�س .ومت اعادة
اقرتاحه عند درا�سة املقرتحات التعديلية للد�ستور يف
اطار احلوار الوطني لكن من دون نتيجة.
تفعيل الحوار الوطني تحت
اشراف الرباعي:
تهدئة المناخ السياسي واقتراح خارطة الطريق

ال يخ�ضع احلوار الوطني لأي قاعدة قانونية وال لأي
اطار جمعياتي �أو حزبي .فهو جمرد جتمع للأحزاب
واملنظمات .وقد انطلق يف � 5أكتوبر  2013بني
الأطراف امل�شار �إليها �أعاله وبدعم من الرئا�سات
الثالث يف تون�س.
وال�سبب الرئي�سي وراء تنظيم احلوار الوطني هو الأزمة
ال�سيا�سية التي ه ّزت البالد بعد اغتيال املعار�ض �شكري
بلعيد والنائب حممد الرباهمي .وقد �أعقب موت
هذا الأخري �إعت�صا ٌم �سمي «�إعت�صام الرحيل» مببادرة
من بع�ض النواب يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي غري
املنتمني �إىل الرتوكا وكان حا�سماً يف حتديد م�سارت
الأحداث الحقاً .وقد �أعلن ه�ؤالء النواب ان�سحابهم
من املجل�س م�شرتطني للعودة تلبية مطالبهم.
ّعب هذا االعت�صام عن االختالف العميق بني

ال�سلطة املتمثلة يف حتالف الرتويكا التي ت�ضم
حركة النه�ضة وامل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية والتكتل
الدميقراطي من �أجل العمل واحلريات واملعار�ضة
املتكونة �أ�سا�سا من احلزب اجلمهوري وحزب امل�سار
املنبثق عن احلزب ال�شيوعي واملن�ضوي يف كتلة القطب
الديقراطي التقدمي وحزب الوطنيني الدميقراطيني
املوحد وحزب العمال التون�سيني.
ولتجاوز الأزمة ،مت تقدمي عدة مبادرات من طرف
�أ�شخا�ص ومنظمات �إىل �أن انتهى الأمر �إىل �إقرار مبادرة
الرباعي الراعي للحوار والتي ت�ضمنت خارطة طريق
حتتوي الأهداف الرئي�سية للخروج من الأزمة وهي:
 -الت�سريع يف امل�صادقة على الد�ستور، �-إ�ستقالة حكومة علي العري�ض وهي حكومةمتكونة يف اغلبها من حزب النه�ضة،
 -التوافق على حكومة جديدة تكونحكومة تكنوقراط تتكون من وزراء غري
منتمني �إىل �أحزاب الرتويكا.
 -التــ�سريع يف �إنــهاء مرحــلة الإنــتقالالدميقراطي وامل�صادقة على �أع�ضاء الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات وامل�صادقة على
القانون االنتخابي.
لذلك �سعى احلوار الوطني يف تون�س �إىل توفري التوافق
بني جميع الأطراف ال�سيا�سية حول الق�ضايا الرئي�سية
يف الدولة.
النتائج :البحث عن التوافقات
وتطبيق خارطة الطر يق

من �أهم نتائج احلوار الوطني ،قبول الأحزاب ال�سيا�سية
امل�شاركة فيه واالنخراط يف �أعماله للبحث عن كيفية
العمل امل�شرتك .وهي معظم الأحزاب املمثلة يف
املجل�س وبع�ض الأحزاب التي ان�شقت عن �أحزاب
قائمة او احزاب جديدة تكونت بعد انتخابات املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي.
و�صلب هذا احلوار ،مت التوافق على ا�ستدعاء بع�ض
اخلرباء واخلبريات امل�ستقلني واملخت�صني يف القانون
الد�ستوري بايعاز من الإحتاد العام التون�سي لل�شغل
ملراجعة الد�ستور وامل�شاركة يف �أعمال جلنة التوافقات
التي تكونت �صلب املجل�س للبحث عن توافقات عند
عدم اتفاق النواب على م�ضمون بع�ض ف�صول الد�ستور
بعد مناق�شتها �صلب احلوار الوطني وبا�شرافه.
طرحت يف هذه اللقاءات بع�ض امل�سائل ال�شائكة
يف املجل�س ،ومنها كيفية مراقبة �أعمال املجل�س قبل
�إحداث املحكمة الد�ستورية واملجل�س الأعلى للق�ضاء
والعدالة االنتقالية وحتديد تاريخ االنتخابات و�ضرورة
�إدارج �أحكام �إنتقالية يف الد�ستور لت�أمني االنتخابات
واالنتقال من احلكم امل�ؤقت �إىل احلكم الدائم.
أهمها تلك
وقد طرح ال ّنواب جمموعة من الأ�سئلة من � ّ
التي تتعلق بالعالقة بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س
احلكومة وكيفية حماية حقوق الإن�سان ورفع التقييد
الذي ميكن �أن ي�سلط عليها والهيئات الد�ستورية
وخا�صة املحكمة الد�ستورية وهيئة االت�صال ال�سمعي

والب�صري واملجاالت التي ال يقبل يف �ش�أنها تعديل
الد�ستور مثل ت�أويل الف�صل الأول باعتباره يحدد دين
الدولة .و�أخريا تو�صل اجلميع �إىل التوافق حول بع�ض
امل�سائل املتعلقة بالأحكام االنتقالية التي يجب �أن
ت�ضمن يف الد�ستور لتنظيم عمل امل�ؤ�س�سات امل�ؤقتة �إىل
ّ
حني االنتهاء من امل�سار االنتخابي وتكوين جلنة م�ؤقتة
ملراقبة د�ستورية القوانني .كما مت انتخاب �أع�ضاء الهيئة
وتوجت �أعمال احلوار
العليا امل�ستقلة لالنتخاباتّ .
الوطني يف �شهر جانفي  2014بالتعجيل باالنتهاء
بالعمل الد�ستوري وبامل�صادقة علىه ب�أغلبية قوية
ب� 200صوت من جملة  216يف املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي �أي �أن ّ
جل الأحزاب ال�سيا�سية املمثلة
يف املجل�س الت�أ�سي�سي وافقت على الد�ستور اجلديد
وتوافقت عليه .وكان هذا يف  26جانفي  .2014ثم
ا�ستقالت حكومة الرتويكا ومت تكوين حكومة جديدة
وهي حكومة مهدي جمعة امل�ستقلة يف  29جانفي
 2014مع �أنه كان �ضمن الت�شكيل احلكومي التابع
حلكومة الرتويكا.
كما مت و�ضع قانون انتخابي بالن�سبة �إىل االنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية ثم تنظيم انتخابات ت�شريعية
ورئا�سية يف املوعد قبل موفى �شهر دي�سمرب  2014كما
مت التن�صي�ص عليه يف الأحكام الد�ستورية االنتقالية.
وبقي الرباعي الراعي احلوار �ساهرا على جتاوز
اال�شكاالت املطروحة مع احلكومة وحتى فيما يتعلق
بالق�ضايا العمالية مع نقابة الأعراف (�أ�صحاب العمل).
الخاتمة

حققت منظمات الرباعي الراعي للحوار انت�صارا باهرا
يف حتقيق االنتقال من د�ستور م�ؤقت �إىل د�ستور دائم
ومن �سلطة م�ؤقتة �إىل �سلطة تتمتع ب�شرعية االنتخابات
ويف ايجاد الآليات ال�ضامنة حلقوق الإن�سان .ويبقى
الطرف الأ�سا�سي يف احلوار الإحتاد العام التون�سي
الذي كان يف ّ
لل�شغل ّ
�ضد ال�سلطة
خط املواجهة الأ ّول ّ
وا�ستمر يف دوره ح ّتى بعد انتخابات
منذ عقود،
ّ
�أكتوبر ّ ،2011مما جعله عر�ضة للإتهامات وللهجمات
الإعالمية وال�سيا�س ّية ب�سبب ما اعتربه الطرف احلاكم
�آنذاك انحرافا ّ
للمنظمة النقاب ّية عن دورها الأ�سا�سي
�سيا�سي ور�أ�س حربة يف معركة �إ�سقاط
وحت ّولها �إىل فاعل
ّ
احلكومة .وو�صل االحتقان �إىل �أق�صاه مع الهجوم ّ
الذي
املركزي للإحتاد يف دي�سمرب من �سنة
تع ّر�ض له املق ّر
ّ
 .2012لكن رغم وط�أة حمالت الت�شويه والت�شكيك يف
ال�سيا�سي،
الدور الذي يلعبه نتيجة انخراطه يف ال�ش�أن
ّ
أ�سا�سي يف املعادلة ال�سيا�س ّية
ف�إنه فر�ض نف�سه كفاعل � ّ
الوطني لإيجاد بديل حلكومة
منذ �أن ُطرح خيار احلوار
ّ
علي العري�ض.
ويف النهاية ،ميكن �أن نقول �أن ر�صيد منظمات احلوار
الوطني �أثناء الفرتات �أو احلقبات ال�سابقة �أعطاها القوة
لفر�ض د�ستور ي�ضمن حقوق الإن�سان ولفر�ض انتقال
دميقراطي �سلمي ومكنها من �إيجاد خمرج فعلي للأزمة
التي ع�صفت بالبالد على امتداد ثالث �سنوات.
فا�ستحقت عن جدارة جائزة نوبل لل�سالم.

تنامي االنتهاكات المهنية واالجتماعية
ضد الصحاف�يين في تونس
ســــمير جـــــراي
متيز امل�شهد الإعالمي التون�سي بعد الثورة بحركية
هامة �أدت لتطور امل�ؤ�س�سات االعالمية كم ّيا .لكن
يح�سن و�ضعية امل�ؤ�س�سات االعالمية �أو
هذا التطور مل ّ
الإعالمينيّ .
فظل االعالميون �ضحايا له�شا�شة العمل
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات االعالمية التي �سقطت يف يد
املال ال�سيا�سي الفا�سد.
مؤسسات اعالمية تحت
سطوة المال الفاسد

ينق�سم االعالم يف تون�س باعتماد معيار امل�شغل ،اىل
�إعالم عمومي وم�ؤ�س�سات �إعالمية خا�صة .متتلك
الدولة م�ؤ�س�سات الإعالم العمومي �إىل جانب
امل�ؤ�س�سات االعالمية امل�صادرة بعد الثورة .وي�شغل
هذا القطاع �أكرث من � 1500إعالمياً بني �صحفيني
و�أعوان فنيني و�إداريني وعمال ،ويتم يف هذا القطاع
عادة احرتام الت�شريعات العمالية ونظم الت�أجري
القانونية .وتربز يف املقابل م�ؤ�س�سات االعالم اخلا�ص
بتعددها وتنوعها اال �أنها ت�شغل فقط � 250إعالمياً.
وتتميز م�ؤ�س�سات االعالم اخلا�صة يف �أغلبها ب�أنها
م�ؤ�س�سات عائلية �أي �أن ر�أ�سمالها يعود ل�شخ�ص واحد
مبعية �أفراد �أ�سرته وهي مبنظور اقت�صادي من ذات حجم
�صغري �أو متو�سط ي�ستفيد �أ�صحابها من مداخيلها دون
�أن تتطور و�ضعية العمل بها.
هذا وي�ؤكد �أ�صحاب العمل يف ال�صحافة املكتوبة
�أنهم يواجهون عديد ال�صعوبات االقت�صادية وخا�صة
يف م�ستوى اال�شهار العمومي الذي يتم توزيعه دون
معايري و�ضوابط وا�ضحة بني ال�صحف .اىل جانب
م�شكلة التوزيع ،التي ما زالت اىل يومنا هذا تعاين من
�سطوة «بارونات» ي�سيطرون على م�سالكها وب�أيديهم
احلل والربط يف م�ستقبل كل �صحيفة.
وبخ�صو�ص امل�ؤ�س�سات االعالمية ال�سمعية املرئية (60
م�ؤ�س�سة) ،نلحظ جناح ر�أ�س املال ال�سيا�سي يف ال�سيطرة
على �أغلبها ب�شكل وا�ضح .وتربز يف هذا االطار قناة
ن�سمة التلفزية كمثال بارز على ا�ستعمال امل�ؤ�س�سات
االعالمية يف الت�سويق ال�سيا�سي رغم �أن الت�شريع
التون�سي يحجر ذلك .فمالك هذه القناة نبيل القروي
ويعد من �ضمن قياداته.
يرتبط بحزب نداء تون�س ّ
وكانت القناة لعبت دوراً هاما يف احلملة االنتخابية
للحزب املذكور وحتولت بعد جناحه فيها اىل قناة تتمتع
برعاية ال�سلطة ال�سيا�سية التي تخ�صها دون غريها من
و�سائل االعالم باللقاءات الإعالمية اخلا�صة .وقد
ذهب رئي�س اجلمهورية �إىل حد منحها يف -11-09
حق الت�صوير احل�صري لفاعليات تكرمي الرباعي
ّ 2015
الراعي للحوار الوطني مع �إق�صاء الإعالم العمومي
من هذا الدور .وقد و ّلد هذا التوظيف ال�صادم ردود

�أفعال نددت بخرق رئا�سة اجلمهورية التون�سية ملبادئ وتتمثل هذه االنتهاكات يف:
ال�شفافية واملناف�سة ال�شريفة بني و�سائل االعالم عقود الشغل والتثبيت في العمل:
الوطنية .ومن بني املعرت�ضني على ذلك ،الهيئة العليا يعمد �أ�صحاب العمل اىل �إبرام عقد عمل ال
امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي والب�صري وم�ؤ�س�سة يحرتم ال�ضوابط القانونية التي ت�ؤكدها جملة
التلفزة الوطنية ونقابة ال�صحافيني والرابطة التون�سية ال�شغل والقوانني الأ�سا�سية واالتفاقية امل�شرتكة
للدفاع عن حقوق االن�سان وم�ؤ�س�سات �أخرى من لل�صحافة املكتوبة .وغالبا ما ت�صب هذه العقود يف
م�صلحة امل� ّؤجر وتت�ضمن �أكرث ما ميكن من بنود
املجتمع املدين.
ويف حماولة منها لتعديل امل�شهد االعالمي وحماية تتحكم يف ال�صحايف وتتقل�ص فيها االمتيازات.
امل�ؤ�س�سات االعالمية ،ت�ستعد النقابة الوطنية من جهة ثانية فان القانون العام لل�شغل ي�ضبط
لل�صحفيني التون�سيني اىل بعث مر�صد للأخالق مدة تر�سيم ال�صحايف (التثبيت يف العمل) يف �أربع
املهنية ير�صد كل االخالالت والتجاوزات التي �سنوات ،وميكن �أن تكون منذ اليوم االول من مبا�شرة
تعمد اليها م�ؤ�س�سات ال�صحافة املكتوبة يف خطوة العمل .ويف هذا الإطار ،يذهب �أغلب امل�ؤجرين يف
�أوىل للإعداد لبعث املجل�س الوطني لل�صحافة القطاع اخلا�ص اىل عدم احرتام هذه املدة بل يذهبون
املكتوبة وااللكرتونية .وقد انطلقت النقا�شات حول حد التحايل على احكامها وذلك ب�أن يتم ايقاف
هذا املجل�س منذ ثالث �سنوات بني النقابة وجامعة ال�صحايف عن العمل مدة قليلة قبل �أن ينهي االربع
مديري ال�صحف والرابطة الوطنية حلقوق االن�سان �سنوات بهدف عدم تر�سيمه �أو تثبيته .ثم يف مرحلة
ومنظمة املادة  ،19نظرا لأهمية هذا الهيكل واحلاجة ثانية ،يقوم مالك امل�ؤ�س�سة ال�صحفية ب�إبرام عقد عمل
�إليه يف تون�س خا�صة و�أنه لي�س لل�صحافة املكتوبة جديد ،وهكذا يتهرب امل�ؤجر من تثبيته يف العمل.
والإلكرتونية ٌ
هيكل يعنى بها .ومن املفرت�ض �أن ميتلك أجور غير قانونية:
هذا املجل�س اذا ما مت النجاح يف ار�سائه �سلطة معنوية �أما فيما يتعلق بت�أجري ال�صحافيني ،ف�إن جملة ال�شغل
غري ردعية ،و�أن يتح ّول �إىل مرجعية يف م�س�ألة منح ت�ضبط �أجور ال�صحافيني ح�سب م�ستواهم العلمي
وح�سب �أقدميتهم يف العمل .وما مت ت�سجيله يف هذا
الإ�شهار العمومي.
وبالن�سبة لهيئة االعالم ال�سمعي والب�صري ،يقول ال�صدد هو عدم احرتام امل�ؤجرين يف القطاع اخلا�ص
ال�سيد ه�شام ال�سنو�سي �أنها و�ضعت العديد من ملا �ضبطه القانون العام واالتفاقية امل�شرتكة ،من حتديد
االحتياطات يف كرا�س ال�شروط منها حظر امتالك لأدنى الأجر امل�ستحق.
�أكرث من قناة تلفزية �أو �إذاعية لأ�صحاب الأعمال ،وت�ؤكد النقابات املهنية لل�صحفيني �أن �أغلب امل�ؤ�س�سات
و�إلزام امل�ؤ�س�سات الإعالمية بت�شغيل �صحفيني االعالمية يف القطاع اخلا�ص مت ّتع �صحافييها ب�أجور ال
حمرتفني خا�صة يف ق�سم الأخبار ،وحظر �إمتالك تتعدى الأجر االدنى امل�ضمون والذي مت �ضبطه بني
القنوات الإذاعية والتلفزية على املنتمني للأحزاب الدولة والأطراف االجتماعية ( 250دينارا).
ال�سيا�سية.
ول�ضمان حتقيق هذه ال�شروط ،مت ان�شاء مر�صد خمت�ص الضمان االجتماعي
ملراقبة مدى التزام و�سائل االعالم مبا ورد يف كرا�س والتغطية الصحية
ال�شروط واالتفاقية املربمة مع �صاحب امل�ؤ�س�سة.
�أما على م�ستوى ال�ضمان االجتماعي واحلماية
وي�ضيف ال�سيد ال�سنو�سي قائال« :حتى �أكون �صادقا ،االجتماعية وال�صحية لل�صحافيني ،ف�إن غالبية م�ؤ�س�سات
فان كل هذه االجراءات مل تعط نتيجة نوعية اىل حد القطاع اخلا�ص يف تون�س تتهرب �أي�ضا من التزاماتها يف
االن باعتبار �أن و�سيلة االعالم ال تبنى بني ع�شية حماية �أجرائها و�صحافييها اجتماعيا ،وخ�صو�صاً جلهة
و�ضحاها مبا �أن بع�ض �أ�صحاب الأعمال يف حد ذاتهم تخ�صي�ص ن�سبة مئوية من االجر اخلام لل�صحايف لدى
قد خلقوا ثروة لأنظمة دكتاتورية غري دميقراطية».
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي .ومن الطبيعي
وما مييز امل�شهد االعالمي من تنوع يف م�ؤ�س�ساته اذا مت حرمان ال�صحايف من احلماية االجتماعية لدى
وه�شا�شة يف بنيتها يلقي بظالله على ال�صحفيني الذين ال�صندوق املذكور ،فانه �س ُيحرم من الرعاية ال�صحية
باتوا ي�شكلون �شريحة مهنية هامة عدديا� ،إال �أنها تعاين يف امل�ست�شفيات العمومية ومن جرايته بعد التقاعد.
من التهمي�ش.
ويف هذا ال�صدد ،مت ت�سجيل عدة ق�ضايا عدلية رفعها
ال�صحافيون �ضد م�ؤجريهم اثر خروجهم على التقاعد
بعد �أن اكت�شفوا �أن ادارات امل�ؤ�س�سات مل تقم خالل
إعالميون في وضعية هشة
ُتن�سب مل�ؤ�س�سات الإعالم اخلا�ص الإنتهاكات التي امل�سرية املهنية لل�صحفي ب�صرف امل�ستحقات املفرو�ض
ت�ؤثر �سلبا يف و�ضعية االعالميني واالعالم التون�سي عليها ح�سب القوانني لدى ال�صناديق االجتماعية.

التسر يح والطرد التعسفي

يبقى الطرد التع�سفي �سيفاً م�ص ّلتاً على رقاب
ال�صحافيني وخا�صة ال�صحافيني ال�شبان .فامل�ؤجر يعمد
اىل هذا الأ�سلوب لت�سريح �صحافيني ب�شكل تع�سفي
دون �إحرتام للت�شريعات ال�سارية ودون �إعالم اجلهات
الر�سمية من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وتفقدية
ال�شغل ،وهو �إجراء �ضبطته جملة ال�شغل .وعادة ي ّربر
�أ�صحاب العمل طرد ال�صحافيني ب�أن م�ؤ�س�ساتهم متر
بظروف اقت�صادية �صعبة ت�ستوجب ت�سريح �أو طرد عدد
من الأعوان.
تفيدنا معطيات النقابات املهنية ومعطيات وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية واالدارة العامة لتفقدية ال�شغل
بتون�س �أن �ضحايا الطرد التع�سفي من ال�صحفيني يبلغ
�سنويا �أعداداً ترتاوح بني  40و� 100صحافياً ويف �سنة
ّ 2015مت طرد �أكرث من � 50صحافياً ب�شكل تع�سفي
ينتمي اجلانب الأكرب منهم مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
بني ال�سمعي والب�صري واملكتوب وااللكرتوين.
الخالصة:

تردي و�ضعية االعالم التون�سي وو�ضعية االعالميني
التون�سيني �أثرت �سلباً على جودة املادة االعالمية
املقدمة بعد ثورة  14جانفي  2011يف تون�س .و�أدت
هذه الو�ضعية ب�شكل يبدو متعمدا لو�ضع االعالم
التون�سي يف مربع �ض ّيق حتى ال ي�ساهم يف التنمية
والتغطية على الف�ساد االقت�صادي من جهة؛ ومن
جهة �أخرى ال ينخرط االعالم التون�سي يف البناء
الدميقراطي ويف الدفاع عن حقوق االن�سان.
و�إزاء ذلك� ،أطلقت نقابة ال�صحفيني التون�سيني يف
بداية �شهر �أكتوبر ولفرتة ثالثة �أ�شهر كاملة ،حملة
بالتعاون مع الإحتاد الدويل لل�صحافيني هدفها
الت�صدي للت�شغيل اله�ش لل�صحفيني و�إ�صالح
و�ضعية امل�ؤ�س�سات الإعالمية .وتت�ضمن هذه احلملة
م�سهم الطرد
لقاءات وور�شات عمل و�شهادات مع من ّ
من امل�ؤ�س�سات االعالمية بكافة �أنواعها ومن خمتلف
قطاعاتها� ،إىل جانب تنظيم لقاءات تثقيفية حول
احلقوق املادية واملعنوية لل�صحافيني التون�سيني والتي
تكفلها القوانني املحلية.
كما �أن هناك عديد اال�صوات يف امليدان تنادي
ب�ضرورة بعث مر�صد ملراقبة امل�ؤ�س�سات التي تنتهك
القوانني ال�شغلية وت�صدر تقارير للت�شهري بهذه
امل�ؤ�س�سات ومقاومة الت�شغيل اله�ش ف�ضال عن ال�ضغط
على ال�سلطات والدولة من �أجل حرمان امل�ؤ�س�سات
املتجاوزة للقوانني من الإ�شهار العمومي.
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إصالح القضاء اإلداري التونسي:

حراك قضائي الفت في ليبيا أشعلته مسودة الدستور

ماذا بعد إرساء المجلس األعلى للقضاء؟
رفــــقة مــــــباركي
ّ
�شكل الد�ستور اجلديد منعطفا حا�سما يف تاريخ الق�ضاء
التون�سي لتكري�سه مبد�أ ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية من
خالل الإ�صالح الهيكلي والوظيفي للمجل�س الأعلى
أهم اال�ستحقاقات
للق�ضاء الذي ّ
يعد �إر�سا�ؤه من � ّ
الثورية .و�إذ ّ
ت�شكل املجال�س الق�ضائية التي �ستحدث
مبوجب القانون الأ�سا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى
أهم ركيزة من ركائز ا�ستقاللية الق�ضاء و�ضمانة
للق�ضاء � ّ
لتطوير و�إ�صالح املنظومة الق�ضائية ،ف�إن �إ�صالح
الق�ضاء و�ضمان ا�ستقالله يعتربان �شرطني �أ�سا�سيني
ل�ضمان املمار�سة الدميقراطية يف دولة حترتم �سيادة
القانون .لذلك ،ال ّبد من اقرتاح الأ�س�س الكفيلة بهذا
الإ�صالح املتكامل.ولأن للق�ضاء الإداري خ�صو�صية
من خالل دوره يف مراقبة م�شروعية الأعمال الإدارية
وحماية حقوق وحريات الأفراد  ،وبالنظر �إىل �إقرار مبد�أ
الالمركزية طبقا ملقت�ضيات الف�صل  116من الد�ستور،
ف�إن مو�ضوع �إ�صالح وتطوير الق�ضاء الإداري يجب
�أن يكت�سي �أهمية بالغة �سيما �أمام تزايد عدد الق�ضايا
و�ضعف الإمكانيات املادية والب�شرية مبا يفر�ض �إيجاد
�آليات كفيلة ملجابهة هذه ال�صعوبات .ولتحقيق ذلك،
من ال�ضروري ،بعد �إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء،
�إيجاد ا�سرتاتيجية لتطوير وحتديث جهاز الق�ضاء
املتغيات اجلديدة وتعالج الإخالالت
الإداري تواكب ّ
املوجودة ،وتعمل على توفري كل م�ستلزمات �أداء
الوظيفة الق�ضائية بغاية الو�صول �إىل ق�ضاء عادل وفاعل
مقدمة ال�ضمانات والإمكانيات التي ّمتكن
وناجع .ويف ّ
من الو�صول �إىل هذا الهدف ،الآتية:
 -ا�ستكمال البناء الت�شريعي جلهاز الق�ضاء الإداري. �-إعداد البنى التحتية جلهاز الق�ضاء الإداري وتوفرياالحتياجات املادية والب�شرية الالزمة.
 -التكوين والت�أهيل امل�ستم ّر وتنمية القدرات الب�شريةعن طريق الإ�شراف على امل�سار املهني للق�ضاة.
استكمال البناء التشر يعي
لجهاز القضاء اإلداري

يلعب املجل�س الأعلى للق�ضاء دورا هاما يف تطوير
املنظومة القانونية والق�ضائية كقوة اقرتاحية ،فهو
مطالب بو�ضع ال�سيا�سات العامة لتطوير �ش�ؤون الق�ضاء
ومتابعة تنفيذها بربامج زمنية حمددة كدرا�سة م�شاريع
القوانني املتعلقة بال�سلطة الق�ضائية .وميكن يف هذا
الإطار للمجل�س ت�شكيل جلان تعنى بهذا اجلانب مع

�إمكانية التن�صي�ص على ذلك �ضمن النظام الداخلي
للمجل�س .ومن ال�ضروري يف هذا ال�سياق تطوير تنظيم
الق�ضاء الإداري مبراجعة القانون املتعلق باملحكمة
الإدارية والنظام الأ�سا�سي للق�ضاة الإداريني ،وذلك
على �ضوء الد�ستور اجلديد للجمهورية التون�سية الذي
ن�ص الف�صل 116
�أعاد هيكلة ال�سلطة الق�ضائية .فقد ّ
واملتعلق بالق�ضاء الإداري �أن هذا الأخري يتكون من
حمكمة �إدارية عليا وحماكم �إدارية ا�ستئنافية وحماكم
�إدارية ابتدائية مبا يفرت�ض اعتماد خارطة ق�ضائية
لالخت�صا�ص املكاين تتنا�سب مع التو�سع العمراين
والكثافة ال�سكانية والتق�سيم الإداري ،1مع �ضرورة
اعتماد معايري وا�ضحة لتحديد االخت�صا�ص الرتابي.
البت يف
�إن بناء �صرح ق�ضاء �إداري فعال
ومتخ�ص�ص يف ّ
ّ
املنازعات الإدارية متوقّف على �إحداث حمكمة �إدارية
عليا قائمة بذاتها كما ب�شّ ر بها الد�ستور اجلديد .وهذه
املحكمة �ستعلو هرم الق�ضاء الإداري ،وت�سهر على مراقبة
تطبيق القانون من طرف املحاكم الدنيا ،وتوحيد فقه
الق�ضاء الإداري .وعليه يتعني �إفراد قانون �إجرائي خا�ص
بالق�ضاء الإداري يتالءم مع خ�صو�صية الق�ضاء الإداري
ويتدارك النقائ�ص التي ك�شفت عنها املمار�سة الق�ضائية
2
ومن بينها خا�صة طول �آجال الف�صل يف الق�ضايا.
�أما بالن�سبة للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة الإداريني فيحتاج
معمقة ق�صد حتقيق ال�سبل الكفيلة
كذلك �إىل مراجعة ّ
ل�ضمان تطبيق مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية والكفاءة
واحلياد املن�صو�ص عليها بالقانون الأ�سا�سي للمجل�س
الأعلى للق�ضاء (يف انتظار ا�ستكمال �إجراءات �إ�صداره).
ومن بني الأحكام التي حتتاج كذلك �إىل مراجعة تلك
املتعلقة مب�ؤ�س�سة الرئي�س الأ ّول للمحكمة الإدارية التي
�سيقع مبقت�ضى �أحكام الد�ستور تعوي�ضها مب� ّؤ�س�سة رئي�س
املحكمة الإدارية العليا .وتتم ت�سمية رئي�س املحكمة
الإدارية العليا باعتباره قا�ضيا �ساميا ب�أمر رئا�سي
بالت�شاور مع رئي�س احلكومة بناء على تر�شيح ح�صري
من املجل�س الأعلى للق�ضاء طبقا ملقت�ضيات الف�صل
 106من الد�ستور .لذلك من ال�ضروري اعتماد معايري
مو�ضوعية وا�ضحة لت�سميته ال تقت�صر فقط على معيار
واحد كالأقدمية بل يجب �أن ت�شمل كذلك الكفاءة
والنزاهة واحلياد .كما ي ّتجه الت�ضييق من ال�صالحيات
الوا�سعة للرئي�س الأول يف ّ
ظل القانون احلايل وذلك
ب�إ�سناد االخت�صا�ص يف ما ّدة توقيف التنفيذ �إىل ر�ؤ�ساء
الدوائر االبتدائية ويف املا ّدة اال�ست�شارية �إىل ر�ؤ�ساء
الدوائر اال�ست�شارية .كما ميكن التفكري يف دمقرطة �إدارة
املحاكم وذلك ب�إ�سناد تلك الإدارة �إىل هيئة جماعية.

1.1ميكن التفكري يف مرحلة �أوىل يف �إحداث حماكم �إدارية بالأقاليم متا�شيا مع مقت�ضيات الف�صل  131من
ن�ص على �أن اجلماعات املحلية تتك ّون من بلديات وجهات و�أقاليم .كما ميكن اال�ستفادة
الد�ستور الذي ّ
كذلك من جتربة دائرة املحا�سبات بهذا اخل�صو�ص عن طريق �إر�ساء حماكم جهوية يف بع�ض الواليات.
2.2جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال توجد �إح�صائيات باملحكمة الإدارية حول معدّ ل الف�صل يف الق�ضايا،
لكن ميكن تقريبا اجلزم ب�أن �أمد ن�شر الق�ضايا يتجاوز يف معدّ له العام ثالث �سنوات بالن�سبة للطور

إعداد البنى التحتية لجهاز
القضاء اإلداري وتحسين ظر وف
العمل

�إن �إ�صالح الق�ضاء الإداري مي ّر حتما عرب توفري
الإمكانيات الب�شرية واملادية الالزمة ،فظروف العمل
املرتدية لها انعكا�سات �سلبية على املردودية والإنتاجية
والعك�س �صحيح.
وال يخفى على �أحد �أن املحكمة الإدارية �شهدت
خالل ال�سنوات الأخرية ارتفاعا ملحوظا يف عدد
الق�ضايا الواردة عليها ،3مقابل تدهور ظروف العمل
داخلها .كل هذه العوامل قد �أ ّدت يف الواقع �إىل ت�أخري
يف ف�صل الق�ضايا خا�صة على م�ستوى الطور االبتدائي،4
مبا من �ش�أنه الت�أثري �سلبا على حقوق وم�صالح املتقا�ضني
5
وامل�ساهمة يف تراجع مردودية الق�ضاء الإداري.
وباعتبار وجود ارتباط وثيق بني ظروف العمل
داخل امل�ؤ�س�سة ومردودية �إطاراتها و�أعوانها ،ف�إن
تاليف النقائ�ص يف العمل الق�ضائي يقت�ضي معاجلة
الإ�شكاليات املتعلقة على وجه اخل�صو�ص بالنق�ص
الفادح يف الإمكانيات الب�شرية واملادية وعدم وجود
موحد يفي بحاجيات الق�ضاء الإداري نظرا
مقر ّ
لت�ش ّتت املقرات اخلا�صة باملحكمة الإدارية.6
ومتا�شيا مع التنظيم اجلهوي املرتقب املن�صو�ص عليه
بالف�صل  108من الد�ستور ،ف�إن تقريب العدالة
للمواطنني عن طريق �إر�ساء حماكم جهوية يف املناطق
ال�ساحلية والداخلية يقت�ضي تخ�صي�ص االعتمادات
املالية الالزمة لإحداث املحاكم وجتهيزها� ،إىل جانب
�إجراء انتدابات جديدة للق�ضاة والأعوان.
ف�ضال عن ذلك ،من ال�ضروري زيادة عدد الدوائر
باملحكمة 7مبا يتنا�سب مع الق�ضايا املعرو�ضة عليها
بحيث ي�سهل على الق�ضاة درا�سة الدعاوى والف�صل
التخ�ص�ص
فيها يف �آجال منا�سبة ،كما ميكن اعتماد مبد�أ ّ
بني الق�ضاة عند توزيع العمل بينهم داخل املحكمة ملا
ي�ؤ ّدي ذلك من �إتقان للعمل وجتويد له ينعك�س بدوره
على �سرعة الف�صل يف الدعاوى والتقليل من الإطالة
ب�سبب البحث والإطالع.
كما من ال�ضروري جتهيز املحاكم ب�أحدث تقنيات
املعلوماتية واالت�صاالت وتدعيم املنظومة الإعالمية
احلالية وذلك خا�صة عن طريق ت�أمني الربط يف اخلطوط
بني املحاكم والإدارات عرب ا�ستخدام التقنيات احلديثة
يف االت�صال مما ي�ساعد يف ك�سب الوقت وحت�سني الأداء
وزيادة الإنتاجية ،كالتفكري يف �إحداث حماكم رقمية.

االبتدائي والتعقيبي ويتجاوز ال�سنة ون�صف بالن�سبة للطور اال�ستئنايف.
 3.3خالل �سنة  2013بلغ عدد الق�ضايا امل�سجلة  8081ق�ضية مقابل  8476ق�ضية خالل �سنة 2012
و 6930خالل �سنة  2011و 4448خالل �سنة .2010
ملف.
4.4ينظر كل قا�ض �سنويا بني  250وّ 400
5.5بالرجوع �إىل التقرير ال�سنوي للمحكمة الإدارية ل�سنة  2013بلغ عدد الأعوان والعملة  140عونا

غري �أن حت�سني ظروف العمل و�إعداد البنى التحتية قد
يتجاوز �صالحيات املجل�س الأعلى للق�ضاء وهو يكون
مدعواً �إىل التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية يف هذه
ال�ش�ؤون يف �إطار ما يتمتع به من «�سلطة» املناق�شة.
ّ
المستمر
التكوين والتأهيل
وتنمية القدرات البشر ية عن
طر يق اإلشراف على المسار
المهني للقضاة

يبتدئ امل�سار املهني للقا�ضي من انتدابه �إىل حني بلوغه
�سن التقاعد القانونية ،مبا يفر�ض �ضبط معايري مو�ضوعية
يجب �أن تت�سم بال�شفافية وامل�ساواة بني جميع الق�ضاة
مع الأخذ بعني االعتبار �أهمية الكفاءة واملقدرة على
ويبت كل
ممار�سة خمتلف االخت�صا�صات الق�ضائيةّ .
متخ�ص�ص يف هذا امل�سار ،لذا فهو
جمل�س ق�ضائي
ّ
مطالب ب�إيجاد ال�سبل الكفيلة لتكوين وت�أهيل الق�ضاة
وتنمية قدراتهم الب�شرية.
احلد الأدنى من املعايري التي
ويقت�ضي ذلك و�ضع ّ
يجب �أن تتوافر لدى املر�شح لتويل من�صب الق�ضاء
وت�أمني التكوين اجل ّيد له على ال�صعيدين العلمي
والعملي ،وهو ما يتط ّلب بدوره مراجعة م�ستم ّرة
ملنظومة االنتداب .كما ي�شمل ذلك �أي�ضاً �إتاحة
الفر�صة للقا�ضي لتنمية ثقافته القانونية عرب م�شاركته
املتغيات
يف الندوات والدورات
ّ
املتخ�ص�صة ملناق�شة ّ
القانونية وكذلك الت�شريعات امل�ستحدثة وما يفرزه
العمل من �صعوبات يف التطبيق.
كما ي ّتجه التفكري يف �إحداث �شعبة خا�صة باملعهد
الأعلى للق�ضاء ق�صد تكوين وت�أهيل الأعوان والق�ضاة
الإداريني لي�س فقط يف جمال املنازعات الإدارية بل
كذلك يف مواد الت�ص ّرف العمومي احلديث (new
 ) public mangementبهدف �إ�ضفاء مزيد
من النجاعة والفاعلية على العمل الق�ضائي .كما ي ّتجه
الرتكيز على التعاون العربي والدويل من خالل تنظيم
التو�سع
دورات وزيارات باملحاكم بالبلدان الأجنبية مع ّ
يف املنح املتاحة و�إيفاد البعثات ملتابعة الفكر القانوين
والق�ضائي يف اخلارج.
�أما فيما يتعلق برتقية الق�ضاة ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن
املجل�س الأعلى للمحكمة الإدارية د�أب منذ �سنوات
على اعتماد معيار وحيد للرتقية و�إ�سناد اخلطط الوظيفية
وهو الأقدمية ،غري �أن ذلك ال مينع من التفكري يف �إدراج
معيار الكفاءة مبا يعيد االعتبار لقيم انتاج العدالة يف
ت�صور الوظيفة الق�ضائية.

وبلغ عدد الق�ضاة  130قا�ض بالإ�ضافة �إىل 22قا�ضيا يف حالة �إحلاق لدى خمتلف الوزارات والوكالة
التون�سية للتعاون الفني لتقدمي اخلربة �إىل الإدارات العمومية و الدول الأجنبية.
6.6هناك ثالث مقرات للمحكمة بتون�س العا�صمة والدوائر االبتدائية م�ش ّتتة بني مق ّرين.
ت�ضم املحكمة الإدارية حاليا  13دائرة ابتدائية و 6دوائر ا�ستئنافية و 4دوائر تعقيبية و 3دوائر
ّ 7.7
ا�ست�شارية.

مـــــروان الـــــطشاني
بداية �شهر �أكتوبر � ،2015أعلنت جلنة العمل التي
انبثقت عن الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور الليبي عن
ح�صيلة �أعمالها 1.وقد �أثار هذا الإعالن ردة فعل كبرية
و�سريعة يف الو�سط الق�ضائي مل يتوقعها �أغلب املتابعني
ومل يحلم بها �أكرث املتفائلني احتجاجا على �أحكام باب
ال�سلطة الق�ضائية .وكانت بداية هذا احلراك الق�ضائي
ارجتالية ،لكن معربة من خالل تنظيم �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية للعديد من الوقفات االحتجاجية �أمام املحاكم
والنيابات بد�أت مبدينة الزاوية ثم انتقل احلراك �إىل مدن
بنغازي والبي�ضاء م�صراتة وطرابل�س وجادو و�سبها.
كما �صدرت العديد من البيانات ومتت تغطية كل
هذا احلراك عرب القنوات التلفزيونية والإعالم واملواقع
االلكرتونية املتخ�ص�صة يف الأخبار .وتزامن مع ذلك
ح�ضور مكثف لأع�ضاء الهيئات الق�ضائية يف الإعالم
والربامج الإخبارية للتعبري عن �إحتجاجهم وحتفظهم
على بع�ض مواد امل�سودة ولإي�صال �صوتهم للهيئة
2
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور.
وطرق احلراك حتى �أبواب املجل�س الأعلى للق�ضاء
الذي �شكل جلنة �أ�سماها جلنة التوا�صل مع الهيئة
الت�أ�سي�سية مهمتها التوا�صل مع هذه الهيئة وتقدمي
املالحظات واملقرتحات �إليها .وعقدت اللجنة لقاء مع
�أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�سية املنتخبني من مدينة طرابل�س
وهي ت�سعى لل�سفر ملقر الهيئة الت�أ�سي�سية يف مدينة
البي�ضاء .وبالتزامن مع هذا احلراك خاطبت املنظمة
الليبية للق�ضاة الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور يف
� 13أكتوبر للمطالبة تعديل ن�صو�ص املواد املثرية للجدل
وهي املواد  206 - 108 - 98 - 97ومطالبة بفتح
قنوات التوا�صل مع �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية وعقد
�أع�ضاء من الهيئة الإدارية للمنظمة الليبية للق�ضاة
اجتماعا مع رئي�س الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور
د .علي الرتهوين ومقرر الهيئة رم�ضان تويجر عر�ضت
3
فيه ما للمنظمة من حتفظات ومالحظات.
ومن الناحية الفنية متركزت �أغلب املالحظات على �أربع
مواد �أثارت كثريا من اجلدل :املادة الأوىل هي املادة 97
من م�سودة الد�ستور .وقد حددت هذه املادة ت�شكيلة

املجل�س الأعلى للق�ضاء مق�صية من تركيبته بع�ض
الهيئات الق�ضائية وهي �إدارة الق�ضايا و�إدارة املحاماة
العامة و�إالدارة العامة للقانون .ولفهم هذا االعرتا�ض،
يجب �أن نعرف خ�صو�صية الق�ضاء يف ليبيا التي تبلورت
خالل النظام ال�سابق وتو�سع امل�شرع الليبي يف �إن�شاء
هيئات ق�ضائية جعل تبعتها للمجل�س الأعلى للق�ضاء.
وحتى بعد ثورة  17فرباير وتغيري النظام ال�سيا�سي
و�صدور �إعالن د�ستوري جديد ،مل تتغري طبيعة النظام
الق�ضائي .بل �أن حماوالت الإ�صالح القليلة بقيت
امل�س بهذه الطبيعة اخلا�صة للنظام الق�ضائي يف
عاجزة عن ّ
ليبيا والتي �أ�صبحت مع مرور الوقت واقعاً م�ستقراً وثابتاً.
وقد �ساعد يف تكري�س هذا الواقع قانون نظام الق�ضاء رقم
 6ل�سنة  2006الذي �ساوى بني جميع �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية يف احلقوق والواجبات واملزايا واحل�صانة و�أجاز
النقل بني هذه الهيئات و�صار من املعتاد �أن جتد قا�ضياً
بدرجة رئي�س حمكمة ابتدائية قد �سبق له التنقل بني
�أغلب هذه الهيئات �أو ع�ضو من �إدارة الق�ضايا �سبق له
العمل يف الق�ضاء والنيابة العامة 4.والالفت يف م�سودة
د�ستور جلنة العمل جتاهلها لهذه اخل�صو�صية يف الق�ضاء
الليبي وعدم التعامل معها بتمهل وعمق وروية ،مما ترتب
عليه �إق�صاء الهيئات الق�ضائية املذكورة من ت�شكيلة
املجل�س الأعلى للق�ضاء و�إدخال �أع�ضاء من خارج
ال�سلطة الق�ضائية كاملحامني و�أ�ساتذة اجلامعات .وهو ما
اعتربه �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية �إخال ًال مببد�أ الف�صل بني
ال�سلطات من خالل ما جاء باملادة ( )97والتي �أعطت
لكل من ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية مكنة التدخل
يف تعيني بع�ض �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء وانتهاكاً
ال�ستقالل الق�ضاء والذي ن�صت عليه املادة ( )90من
م�سودة د�ستور جلنة العمل .
وتركيبة املجل�س الأعلى للق�ضاء تبقى م�س�ألة جدلية،
لغياب منوذج حمدد ومثايل لآلية ت�شكيل واختيار
�أع�ضاء املجال�س الق�ضائية ميكن تطبيقه يف كل البلدان.
فامل�س�ألة مرتبطة بعوامل داخلية� ،أهمها انعكا�س النظام
الق�ضائي املتبع يف الدولة مع �ضرورة حتليل الظروف
االجتماعية وال�سيا�سية املحيطة به وهو ما عجزت عن
ا�ستيعابه جلنة العمل.
ومن ناحية �أخرى ،منحت م�سودة د�ستور جلنة العمل

�ضمن ف�صولها االنتقالية ،املجل�س الأعلى للق�ضاء
�صالحية معاجلة و�ضع هذه الهيئات و�إعادة تن�سيب
الأ�صلح للعمل يف الق�ضاء وفق الرغبة وتقدير الكفاية
مما يعني �ضمناً �إلغاء هذه الهيئات وت�سريح �أع�ضائها �أو
نقلهم جلهات �أخرى .وهو ما اعتربه �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية م�سا�سا بحقوقهم املكت�سبة ومراكزهم القانونية
امل�ستقرة ،ناهيك عن غمو�ض وعدم �شفافية املعايري
املعتمدة لتقرير من هو الأ�صلح.
وحقيقة ،من �ش�أن �إلغاء الهيئات الق�ضائية الثالث
(�إدارة الق�ضايا  -املحاماة العامة  -الإدارة العامة للقانون)
بن�ص د�ستوري الإ�ضرار باملنظومة الق�ضائية باعتبار هذه
الهيئات من الروافد املهمة التي متد الق�ضاء والنيابة
العامة بالكفاءات و�أ�صحاب اخلربة .كما �أنها تعك�س
خ�صو�صية الق�ضاء الليبي خا�صة �إدارة املحاماة العامة
الذي يعد �إلغا�ؤها �إهداراً حلق املواطنني يف اال�ستفادة
من اخلدمات املجانية التي تقدمها و�صوال للعدالة .وعلى
فر�ض وجود وجهة نظر مناه�ضة لوجودها ،فال يجوز تبنيها
�إال بعد درا�سات معمقة وعلى مراحل ومب�شاركة �أع�ضاء
هذه الإدارة يف حتديد م�صريها �أو تعديل قانونها .وما يعزز
هذا التوجه هو �أن عدد املنت�سبيني لهذه الإدارة يناهز
 1139ع�ضواً تقريباً من جمموع  3558ع�ضو يف الهيئات
الق�ضائية على م�ستوى الدولة .5كما �إن �إلغاء �إدارة
الق�ضايا بعدم التن�صي�ص عليها يعد �إهداراً حلق الدولة
ل�ضمانة حفظ املال العام كونها اجلهة املكلفة بالدفاع عن
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
ولعل هذا االحتجاج على �إق�صاء الهيئات الق�ضائية
املذكورة و�إلغائها مل يكن من الو�سط الق�ضائي فقط
بل ت�ضامن معها بع�ض الأكادمييني .ومن ه�ؤالء د.
الكوين عبودة �أ�ستاذ القانون بجامعة طرابل�س الذي
�صرح ب�أن النظام الق�ضائي الليبي عرف منذ عقود
�إدارة الق�ضايا واملحاماة العامة وهما يقدمان ،على
عيوبهما ،خدمات ال ميكن �إنكارها .وهو يرى وجوب
الإبقاء عليهما ولكن يف �صورة هيئة واحدة منف�صلة
عن ال�سلطة الق�ضائية مثلها مثل املحاماة اخلا�صة
،على �أن يقوم القانون بتنظيم �ش�ؤونهما.
ومل تقت�صر املالحظات والتحفظات على املادتني
ال�سابق ذكرهما .فقد اعترب �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية

�أن هناك ت�ضييقاً غري مربر يف تركيبة حمكمة النق�ض
املن�صو�ص عليها يف املادة  98من امل�سودة عندما
ا�شرتطت درجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف فيمن يعني
مبحكمة النق�ض ،الأمر الذي يحول دون اال�ستفادة
من الأكفاء ممن هم دون تلك الدرجة من م�ست�شاري
حماكم اال�ستئناف 6.وواجه هذا الطرح انتقاد د .عبودة
جلهة ا�ستبدال م�صطلح املحكمة العليا مب�صطلح حمكمة
النق�ض :فوظيفة املحكمة العليا لي�ست بال�ضرورة
النق�ض �أو الإلغاء و�إمنا �أي�ضا الت�أييد الكلي �أو اجلزئي.
و�إ�ضافة ملا �سبق ،ر�أت املنظمة الليبية للق�ضاة �أن من �أبرز
عيوب امل�سودة الرئي�سية عدم ت�ضمني املعايري الدولية
ال�ستقالل الق�ضاء والنيابة العامة خا�صة عدم التن�صي�ص
على حق الق�ضاة يف التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات.
ورغم زخم هذا احلراك وت�أثريه الكبري والتغطية
الإعالمية الكبرية التي حظى بها� ،إال �أنه مل ُ
يخل من
بع�ض ال�سلبيات .فاحلراك مل يكن منظما على م�ستوى
البالد بالكامل .فالوقفات االحتجاجية جاءت يف �أيام
متفرقة والبيانات �صدرت غري موحدة .وذلك يعك�س
�أهمية وجود كيان م�ستقل جامع لكل �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية يعرب عنهم ويدافع عن حقوقهم .ورغم �إن�شاء
املنظمة الليبية للق�ضاة� ،إال �أنها مل تنجح يف �ضم عدد
كبري من الهيئات الق�ضائية وبالتايل مل تكن م�ؤثرة يف
حدت من ن�شاطها احلالة العامة للبالد
كل املدن كما ّ
�إ�ضافة �إىل �أنها ال ت�ضم يف ع�ضويتها �سوى الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة فقط.
واجلانب ال�سلبي �أي�ضا يف هذا احلراك هو �صمت
امل�ست�شارين يف حماكم اال�ستئناف واملحكمة العليا
وعدم اتخاذهم لأي موقف ايجابي لدعم هذا احلراك.
وهذا يعك�س الهوة الكبرية بينهم وبني �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية والق�ضاة من الدرجات الأدنى .و�أي�ضا لوحظ
عدم جتاوب الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة مع احلراك رغم
تعاطفهم ال�ضمني .فبا�ستثناء �أعداد قليلة منهم كان �أغلب
امل�شاركني وقادة هذا احلراك من �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية
التي ت�ضررت من ن�صو�ص م�سودة الد�ستور.
ويبدو �أن الأيام القادمة �ستحمل اجلديد خا�صة �أن
الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور مل تعتمد م�سودتها
بعد وهناك خالف يطفو على ال�سطح بني �أع�ضائها حول
بع�ض الأبواب والن�صو�ص ومنها باب ال�سلطة الق�ضائية.
وهي فر�صة مثالية لأع�ضاء الهيئات الق�ضائية الذين
ي�سعون للتوا�صل مع الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور،
وال�ضغط عليها و�إقناعها بتعديل امل�سودة مبا يتما�شى مع
تطلعات �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية يف ليبيا.
1.1جلنة العمل منتخبة من �أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�سية وتتكون من  12ع�ضو
موزعني على الأقاليم الثالثة بواقع �أربعة من كل �إقليم .
2.2املوقع االلكرتوين ل�صحيفة ليبيا امل�ستقبل http://www.libya-
al-mostakbal.org/news/clicked/81729
3.3املوقع االلكرتوين جلريدة احلدث http://newsalhadath.
/ com
4.4ن�سجل التحفظ على مبد�أ النقل دون موافقة القا�ضي فقد ي�ستغل �أحيانا
كعقوبة مقنعة.
�5.5إح�صائية الإدارة العامة للتفيت�ش الق�ضائي �سنة 2012م
6.6بيان �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية مبحكمة جادو االبتدائية
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يقفزون فوق الحدود
ً
بحثا عن سبل العيش ...والجهاد
ســـــــــــــمير جراي
الزمان .2015-10-12 :املكان� :صرباتة مدينة ليبية
تقع يف الغرب الليبي على بعد �ستني كيلومرت من
احلدود التون�سية الليبية .احلدث :جمموعة ليبية
م�سلحة حتتجز ما يقارب  50تون�سيا يعملون يف ليبيا
وتنقلهم اىل مع�سكر الرباعم .تو�ضح �سريعا �أن عملية
االحتجاز على عالقة مبا�شرة بايقاف ال�سلطات
التون�سية يوم  2015-10-11مبطار تون�س قرطاج ع�ضو
جمل�س بلدية �صرباتة ح�سني الذوادي .بعد يوم من
احلدث ،يتم فك احتجاز التون�سيني وتفرج ال�سلطات
التون�سية عن الذوادي.

«الالفت أن خطورة الوضع
األمني في ليبيا لم تمنع
التونس�يين من اجتياز
الحدود بحثا عن العمل وهربا
من البطالة ،في رحلة تظل
مخاطرها أقل من مخاطر
ركوب قوارب الموت».
قبل ذلك ،كان املكان مدينة اخلم�س التي تقع يف
الغرب الليبي على بعد  120كلم من العا�صمة
طرابل�س .وكان التاريخ منت�صف ال�شهر ال�ساد�س من
�سنة  .2015واحلدث مل يتغري �آنذاك كثرياً :ميلي�شيات
م�سلحة ت�سيطر على مدينتي اخلم�س وم�صراته ،حتتجز
حوايل خم�سني �شخ�صا من العمال التون�سيني مبقر
الأمانة العامة ال�سابق مبدينة اخلم�س على خلفية اعتقال
ال�سلطات التون�سية للمدعو وليد القليب �أحد امل�س�ؤولني
املتنفذين يف قوات فجر ليبيا التي ت�سيطر على الغرب
الليبي والعا�صمة طرابل�س .ال�سلطات التون�سية تقول �إن
القليب متهم يف ق�ضايا لها عالقة باالرهاب والتحريات
معه متوا�صلة يف ذلك الوقت ومل ت�ستجب اىل مطالب
ان�صاره يف ليبيا باالفراج عنه مما ا�ضطرهم اىل احتجاز
التون�سيني اخلم�سني يف اخلم�س باال�ضافة اىل ثمانية
�آخرين يف بوابة مبنطقة ق�صر بن غ�شري التي تقع بني
اخلم�س وم�صراته .النهاية تت�شابه :ال�سلطات التون�سية
تفرج عن القليب ،والتون�سيون يتم االفراج عنهم من
قبل حمتجزيهم.
يتغي الإطار املكاين
مبنا�سبة كل حادثة احتجازّ ،
والزماين ،فيما تظل �أدوات الإحتجاز و�أهدافه ثابتة.
الأدوات تكون دائما جمموعة م�سلحة حتتجز والهدف
ال�ضغط خارج احلدود الليبية وحتديدا يف تون�س
لت�سهيل االفراج عن �شخ�صية ليبية نافذة مت اجراء

تتبعات ق�ضائية يف �ش�أنها بتهم تتعلق ب�شبهة اقرتاف
ن�شاطات �إرهابية.
حتولت عمليات االحتجاز للغة تعامل ديبلوما�سي بني
تون�س وجريانها يف الغرب الليبي .وين�سب ا�ستعمال
االحتجاز كو�سيلة تخاطب دبلوما�سي عادة ملجموعات
ليبية م�سلحة خارجة عن القانون وان تبني يف بع�ض
احلاالت �أن هذه املجموعات جزء من ال�سلطة قبل
�أن تكون خارج القانون .فعملية االحتجاز التي متت
لأعوان ديبلوما�سيني تون�سيني من داخل القن�صلية
العامة التون�سية يف طرابل�س بتاريخ 2015/06/12
ك�شفت عن عالقة ا�ستعمال االحتجاز كو�سيلة
ات�صال مع اجلارة تون�س و�أداة �ضغط ديبلوما�سي عليها
بال�سلطة ال�سيا�سية القائمة يف الغرب الليبي .تعمدت
يف هذا التاريخ جمموعة م�سلحة ليبية اقتحام القن�صلية
العامة يف تون�س واحتجاز من كان فيها لتقاي�ض اطالق
�سراحهم باالفراج عن املواطن الليبي وليد القليب وهو
احد افراد عائلة وزير العدل يف حكومة االنقاذ الوطني
يف طرابل�س ليقرتن كما هو احلال دائما االفراج عن
املحتجزين بافراج الق�ضاء التون�سي عن وليد املقلب.
حاولنا البحث يف ملف االحتجاز .مل جند �سبيال
للو�صول جلهات �شاركت يف عمليات االحتجاز ،لأن
�أع�ضاء تلك املجموعات يلتزمون بقواعد �صارمة فيما
يتعلق بن�شاطها .فيما قادنا بحثنا اىل عامل تون�سي
كان من �ضحايا االحتجاز ،قبل هذا العامل �أن يديل
ب�شهادته لنا� .إال �أنه ا�شرتط عدم ذكر هويته كاملة خوفا
على �سالمته خ�صو�صا و�أنه مل ينقطع عن العمل بليبيا.
�أفادنا خمتار ع� .أن دورية �أمنية تابعة للألوية الع�سكرية
التي ت�سيطر على مدينة م�صراته �أوقفته .ومت اقتياده
اىل مقر الأمانة العامة �سابقا يف مدينة اخلم�س .يقول
خمتار« :عندما �أدخلوين اىل مقر الأمانة العامة ،وجدت
عددا من التون�سيني حمتجزين هناك .مل �أعرف عددهم
بال�ضبط .لكن �أعتقد �أن العدد يتجاوز اخلم�سني.
خاطبونا بلهجة فيها قليل من احلدة لكن مل يتعر�ض �أي
منا اىل �سوء املعاملة �أو االهانة .مل يخربونا حتى ب�سبب
احتجازنا وعما اذا كانت هناك تهم موجهة الينا ».اال
�أنه ي�ضيف« :مل نكن ن�شعر بخوف كبري يف احلقيقة فقد
كان �أ�صحاب العمل يزوروننا ،وبع�ض الأ�صدقاء من
الليبيني .وكانوا يقولون لنا ال تخافوا :فقط هذه و�سيلة
لل�ضغط من �أجل �إطالق �سراح �شخ�ص يف تون�س
و�ستعودون قريبا اىل �أعمالكم �أو اىل تون�س».
ك�شفت ال�شهادة التي تو�صلنا �إليها عن حتول
االحتجاز اىل حدث �شبه طبيعي يتعاي�ش معه
املختطفون ويرتبط هذا التعود باالحتجاز اىل تواتر
عمليات االحتجاز التي انتهت ب�شكل �سلمي .ويبدو
بالتايل االحتجاز يف �آثاره �أقل وط�أة من االختطاف
وال�سلب واالختفاء الق�سري ،وهي �أخطار تالزم
العمال االجانب عموما داخل الرتاب الليبي يف ظل

انهيار الدولة و تردي الو�ضع الأمني.
والالفت �أن خطورة الو�ضع الأمني يف ليبيا مل متنع
التون�سيني من اجتياز احلدود بحثا عن العمل وهربا
من البطالة ،يف رحلة تظل خماطرها �أقل من خماطر
ركوب قوارب املوت يف اجتاه ال�شاطئ ال�شمايل للبحر
املتو�سط ،وان كانت ال تقل عنها يف جر�أة مغامرة
املعطلني عن العمل يف بلدهم والباحثني عن احلق يف
العمل و احلياة خارجها.
هشاشة وضع العمالة
التونسية بليبيا :تحت
سلطة القانون خار جحمايته

مل جند لدى جهاز احلدود واالجانب بطرابل�س
معلومات دقيقة عن العمالة التون�سية بليبيا وذكر لنا
عدد تقريبي هو مائة الف ،نف�س الغياب للإح�صائيات
الر�سمية الدقيقة �سجلناه لدى ال�سلطات التون�سية
التي كان لها التقدير نف�سه .قادنا بحثنا عن معطيات
مف�صلة و�أدقّ للنا�شط احلقوقي التون�سي م�صطفى عبد
ّ
لف�ض امل�شاكل
الكبري رئي�س اللجنة التون�سية الليبية ّ
احلدودية .وقد �أكّ د لنا حمدثنا �أن اجلالية التون�سية
بليبيا ترتكز �أ�سا�سا يف الغرب الليبي بح�ساب خم�سة
وثالثني �ألف مواطن مع وجود جالية تون�سية باملنطقة
اجلنوبية مبدينة �سبها والقرى املجاورة لها يبلغ عدد
�أفرادها ثالثة �آالف �شخ�ص فيما ال ي�ستقر باملناطق
ال�شرقية �إال �ألف تون�سي .كما �أكد حمدثنا �أن ثالثة
�آالف فقط من التون�سيني املقيمني بليبيا يتمتعون
ب�إقامة قانونية وهم يعملون �أ�سا�سا يف القطاع الفندقي
واخلدمات وم�ؤ�س�سات الدولة .ليكون عدد العمال
الذين ال يتمتعون باقامة قانونية خم�سة وثالثني �ألف
عامل ي�ضاف �إليهم ع�شرون �ألف عامل غري م�ستقرين
بليبيا �أي يرتددون بني تون�س وليبيا ب�شكل دائم و�أحيانا
يومي وين�شطون �أ�سا�سا يف التجارة املوازية �أي تهريب
الب�ضائع وال�سلع من تون�س اىل ليبيا وبالعك�س.
تبدو املعطيات التي تو�صلنا �إليها دقيقة باعتبار �أن
م�صدرها و�إن كان جهة غري ر�سمية اال انه ير�أ�س جلنة
تتكون من �أبرز امل�س�ؤولني احلكوميني املحليني عن
املناطق احلدودية بكل من تون�س وليبيا .ويك�شف
حتليل توزيع العمالة التون�سية بليبيا �أن �أقلية من تلك
اجلالية تتمتع بالإقامة القانونية فيما تظل الأغلبية خارج
حماية القانون ومهددة بالرتحيل.
ال يتمتع خم�سة وثالثون �ألفا من جملة العمال التون�سيني
بليبيا بوثائق اقامة .وي�ستفاد من ذلك �أن ه�ؤالء العمال
خارج حماية القانون وال يتمتعون بالتايل بالتغطية
االجتماعية وال بتغطية �صحية .كما �أنهم عر�ضة ب�شكل
دائم للمالحقة الأمنية وخماطر الرتحيل ،خ�صو�صاً و�أن
القانون الليبي يعترب �أن ّ
كل �أجنبي مقيم ب�شكل غري
�شرعي مهاجر �سري يجوز ترحيله وفق �أحكام املادة

الأوىل من القانون رقم  06ل�سنة  1987املتعلق بتنظيم
دخول و�إقامة الأجانب يف ليبيا.
تعطي �سلطة ال�سالح للمجموعات امل�سلحة �سلطة
خارج القانون على الأجانب يف ليبيا .فيكون ه�ؤالء
حتت رحمة امللي�شيات واجلماعات امل�سلحة .ومتنح
�أحكام القانون للم�ؤجرين �سلطة ال تقل حدة على
اجلانب االكرب من العمالة االجنبية ،مبا �أن هذه القوانني
ت�شجع امل�ؤجرين على عدم ت�سوية �إقامة العمال لديهم
ليكون ه�ؤالء يف حالة �إذعان دائم لهم خوفا من
خطر الرتحيل .ال يحمي القانون العمال من تع�سف
�أ�صحاب العمل فيما تكون �أحكامه معهم م�شددة فيما
يتعلق بوثائق اقامتهم وذلك رغم عدم م�س�ؤوليتهم
عن رف�ض امل�ؤجرين الت�صريح بهم كعمالة قانونية.
وتزداد ه�شا�شة و�ضع العمالة كلما اجتهنا نحو ال�شرق
�أي كلما ابتعدنا عن احلدود التون�سية الليبية واجتهنا
نحو مناطق نفوذ املجموعات اجلهادية و�إن كانت تلك
املناطق حا�ضن ًة جلالية تون�سية فاعلة خارج القانون.
وتاليا ،يرتافق االبتعاد عن احلدود مع ابتعاد عن احلماية
وي�شكل م�ؤ�شراً على تغري يف العالقة مع الدولة االم
والدولة امل�ضيفة.
الشرق الليبي ممنوع على
العمالة :مجال لفكرة عابرة
للحدود

ال ت�ستقطب مدن ال�شرق الليبي اجلالية التون�سية.
ويعود هذا لكون تلك املناطق بعيدة جغرافيا عن
تون�س .ويعزز التوتر الأمني يف مدن ال�شرق من البي�ضاء
اىل درنة مروراً ببنغازي عزوف التون�سيني عن الهجرة
نحو ال�شرق .ندرة العمالة التون�سية بال�شرق الليبي
مل متنع �أن تكون هناك جالية تون�سية ترف�ض التق�سيم
اجلغرايف وت�سعى لبناء مفاهيم جديدة ال مكان فيها
للمواطنة والوطن و�شعارها اجلهاد والدولة اال�سالمية.
يذكر م�صطفى عبد الكبري �أن عدد اجلهاديني التون�سيني
بال�شرق الليبي ال ّ
يقل عن �ألف وخم�سمائة �شخ�ص
منهم �أكرث من مائة وخم�سني من قيادات اجلماعات
اجلهادية .وهو الأمر الذي �أكده ال�صحفي الليبي حممد
امل�صراتي الذي ذكر �أن �أغلب اجلهاديني الأجانب يف
ليبيا تون�سيون� .أعادت الظاهرة اجلهادية ر�سم جغرافيا
املنطقة املغاربية ،فتحول الطريق من تون�س اىل ليبيا اىل
طريق حرب دينية ت�ستهدف مفهوم الدولة .حولت هذه
احلرب جانبا من التون�سيني اىل رعايا جلماعات ارهابية
وجانبا �آخر منهم لأمراء داخل هذه اجلماعات يف اطار
حركة غزو معلنة للرتاب الليبي ي�أمل امل�شاركون فيه �أن
يعودوا يف �إثره �إىل غزو تون�س .واجته جانب منهم نحو
ال�شرق العربي يف �إطار ذات الهدف اجلهادي لتكون
ليبيا بالن�سبة لهم �أر�ض عبور.
بعد ت�شديد االجراءات احلدودية يف املوانئ اجلوية،

بات التون�سيون الذين يقررون االلتحاق بداع�ش يف
ليبيا �أو يف �سوريا يتجهون يف مرحلة �أوىل نحو احلدود
التون�سية الليبية �أي منطقة بنقردان ومنها ينتقلون اىل
معرب ر�أ�س جدير احلدودي �أو عرب والية تطاوين ومنها
اىل امل�سالك امل�ؤدية اىل ال�صحراء الليبية لي�ستقروا
بعدها ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة بدرنة �أو م�صراطة وهي
من مدن ال�شرق الليبية التي ت�سيطر عليها اجلماعات
االرهابية .من ه�ؤالء من يبقى يف مع�سكرات التدريب
التابعة لهذه اجلماعات يف ليبيا وخا�صة يف مدينة
�سرت ومنهم من يوا�صل طريقه اىل �سوريا عرب تركيا.
ويرى �أغلب املخت�صني يف ال�ش�أن الأمني واجلماعات
الإ�سالمية �أن �أغلب ه�ؤالء منتمون اىل «داع�ش».
مل يكن كل الذين انتقلوا اىل ليبيا ومنها اىل �سوريا
ميتلكون جوازات �سفر .وهو ما ي�ؤكد تنقلهم عرب
احلدود بطرق غري �شرعية وهو الأمر الذي �أكدته عدة
عائالت ات�صل بها �أبنا�ؤها من ليبيا و�سوريا و�أكدوا
�أنهم انتقلوا عن طريق مهربني من مدن حدودية
تون�سية اىل الرتاب الليبي.

«ال يتمتع خمسة وثالثون ألفا
من جملة العمال التونس�يين
بليبيا بوثائق اقامة .ويستفاد
من ذلك أن هؤالء العمال خارج
حماية القانون».
وبعد �أن ا�صبحت تون�س �إحدى �أكرب الدول
امل�صدرة لالرهابيني الذين يقاتلون يف �سوريا
والعراق ،اتخذت احلكومة التون�سية م�ؤخرا بع�ض
الإجراءات التي ترى �أنها حتد من تدفق ال�شباب
التون�سي على ليبيا عرب البوابات احلدودية الربية،
فمنعت �سفر من تقل �أعمارهم عن � 35سنة اىل
ليبيا .غري �أن هذا االجراء حرم مئات من ال�شباب
التون�سي الذي كان يعمل يف ليبيا من العودة اىل
عمله وقد �أرغم �أغلبهم على االنقطاع عن العمل
واال�ست�سالم اىل واقع البطالة يف تون�س.
يف معرب ر�أ�س جدير وبعد �أ�سبوع من عيد الفطر ل�سنة
 ،2015كان مئات من ال�شباب يحاولون العودة اىل
مواطن �شغلهم يف مدن الغرب الليبي اال �أن ال�شرطة
احلدودية منعتهم .اكتفى رئي�س مركز ال�شرطة احلدودي
يف تعليله للمنع ب�أن ذكر لنا «ب�أنها تعليمات من وزارة
الداخلية ».حاولنا طرح ال�س�ؤال على ال�شبان املمنوعني
من ال�سفر بحكم قرار حكومي غري مكتوب :مل يناق�ش
� ّأي منهم قانونية قرار املنع �أو �شرعيته .وقد يعود ذلك
ملحدودية تكوينهم العلمي لكن جميع من ا�ستمعنا له،
عرب عن رف�ضه لقرار يحرمه من حق العمل وال يوفر له
بديال .قال لنا �أحمد وهو �شاب �أ�صيل والية نابل يف
ال�شمال التون�سي «�أنا �أعمل يف حمل للحالقة منذ 3
�سنوات يف مدينة طرابل�س و�أنا متزوج وزوجتي حامل
...ل�ست ارهابيا حتى �أمنع من االلتحاق بعملي ...
الدولة مل توفر يل عمال يف تون�س»� .شابان �آخران من
مدينة �سيدي بوزيد بدت عليهما عالمات الإحباط و
االعياء حدثانا بحزن وا�ستياء �شديدين «نحن لن نذهب
�إىل داع�ش  ..هل وجوهنا توحي ب�أننا دواع�ش ..نحن

ن�سعى لتح�صيل لقمة العي�ش التي مل جندها يف تون�س.
�أال ت�ستحي هذه احلكومة من �أفعالها؟ �أال ت�ستحي من
�أن متنعنا من الذهاب اىل العمل يف ليبيا؟ هم يريدوننا
�أن نعي�ش بال كرامة يف تون�س .يريدون �أن نبقى هناك بال
عمل وال مال و يريدوننا �أن ننخرط يف اجلرمية وال�سرقة
 ..هذا عيب ..عيب».
مرارة كبرية مل�سناها عند ع�شرات ال�شباب الذين حتدثنا
اليهم .ومنهم من فقد الأمل يف احل�صول على عمل يف
تون�س ووجد نف�سه عالقا يف املعرب ملدة يومني �أو ثالثة.
ومنهم من ا�ضطر �إىل اح�ضار عائلته اىل مركز ال�شرطة
احلدودي لإقناعهم ب�أنه ميتلك م�شروعا خا�صا يف ليبيا
و�أن م�صاحله تعطلت و�أنه ال بد �أن يعود اىل ليبيا لكن
دون جدوى...
حت�صنت احلكومة التون�سية ب�سلطتها على منافذها
احلدودية لتمنع حركة فئة عمرية من ال�سكان نحو ليبيا
يف اطار ت�صديها لالرهاب الدويل .وتطرح االجراءات
التي اتخذتها �أكرث من �س�ؤال حول احرتام حق تنقّل
املواطنني خارج الوطن الذي ين�ص عليه الف�صل 24
من الد�ستور التون�سي.
كما تولت ذات احلكومة �إقامة �ساتر ترابي على طول
حدودها مع ليبيا للت�صدي لتحركات االرهابيني.
فباتت بذلك احلدود عنوان �سلطة الدولة ،هذه ال�سلطة
التي تك�شف ظاهرة التهريب عن كون من هم خارج
القانون ي�ستفيدون �أكرث من غريهم من �صرامة احلواجز
احلدودية خ�صو�صاً فيما تعلق بحرية تنقل الب�ضائع.
احلدود خط وهمي ي�صنع ثروة من هم خارج �سلطتها
تف�صل احلدود بني تون�س وليبيا كما تف�صل ذات
احلدود بني عائالت ت�شرتك يف �أ�صولها وعاداتها وجتمع
بينها عالقات قرابة وم�صاهرة .وتكون بذلك احلدود مبا
هي �إطار لإقليم الدولة �سبباً يف ت�شتيت الأ�سر و�إعادة
حتد احلدود من احلياة
ت�شكيل العالقات االجتماعيةّ .
امل�شرتكة وحركة الأفراد والب�ضائع .لكنها يف املقابل
ت�صنع حياة من نوع �آخر على م�ستوى املعابر وحياة
�أخرى خارج املعابر.

حياة المعابر

يكاد معرب را�س اجلدير يختزل امل�سافة بني تون�س وليبيا.
لكنه لي�س املعرب الوحيد اذ ي�شاركه معرب الذهيبة وزان
�صفة املعرب القانوين .تفر�ض الدولة �سلطتها على املعابر
فتمنع توريد ب�ضائع كما تفر�ض على ب�ضائع �أخرى
�أتاوات جمركية وتتحقق من هويات اال�شخا�ص الذين
يدخلون جمالها .ويتهم يف املقابل العابرون للحدود
املعابر بكونها مواطن ف�ساد اداري يف جمايل اجلمارك
والأمن .وحتكم الدولة باملعابر مل مينع من تف�شي
الف�ساد ال�صغري فيها ،فيما �أدى غياب الدولة يف املعابر
املقابلة من اجلهة الليبية لتحكم اجلماعات امل�سلحة يف
حركة ال�سكان والب�ضائع خارج القانون .وتكون بذلك
املعابر ملج�أ من يخ�ضعون للدولة و�إن كانت يف كثري من
احلاالت ال توفر لهم احلماية ،اما غريهم ممن يعي�شون
على احلدود ،فحركتهم تكون خارج املعابر ونوامي�سها.
الحياة خار جالمعابر

�إذا كنت قادما من ليبيا ،ف�أنت ال حتتاج للبحث عن
بنك الجراء عملية �صرف �أموالك .ف�صرف العملة يتم
يف احواز بلدة بن قردان على قارعة الطريق امام عيون
اجلميع وذلك رغم �أن القانون التون�سي يجرم م�سك
عمالت اجنبية خارج امل�سالك القانونية .كما ال حتتاج
و�أنت باملدن احلدودية للبحث عن حمطة بنزين اذ يباع
البنزين الليبي املهرب على حافة الطريق وا�سعاره دون
اال�سعار املعتمدة بتون�س رغم انه مادة م�سعرة .اما و�سط
بلدة بنقردان وب�أغلب مدن اجلنوب التون�سي ،ف�سوق
ليبيا هو املكان الذي ميكن ان جتد به ال�سلع املهربة ،تلك
ال�سلع التي تباع علنا يف �أ�سواق بلدية منظمة.
ال يعرتف املهربون باحلدود ويخرجون عن القانون وهذا
يجعلهم �أكرث من ي�ستفيد من احلدود اذ ت�صنع جر�أتهم
على الدولة وحدودها ثروتهم و�سلطتهم .فيما يقبل
غريهم باحلدود ،فيكون حتت �سلطتها و�سلطة الف�ساد
االداري الذي ي�ستفيد بدوره من احلدود يف اطار

منظومة مت�شعبة من العالقات تكون الدولة فيها على
عالقة مبن يخرق قانونها.
اعتادت الدولة تركيز وحدات جمارك على طول
الطريق بني املناطق احلدودية وبقية املدن التون�سية.
ويتوىل اعوان اجلمارك حجز الب�ضائع التي يكت�شفونها
لدى املارة بدعوى انها مهربة رغم ان املارة تولوا
�شراء تلك الب�ضائع من ا�سواق تون�سية .ويبدو متركز
اجلمارك غري عفوي اذ يدل هذا التمركز على ت�ساهل
مع التهريب باملناطق احلدودية مقابل �سعي ملحا�صرته
خارجها .اختارت الدولة �أن تقبل بقانون املناطق
ت�ضحي بقانونها لتغطي على �إهمالها
احلدودية و�أن ّ
لتلك املناطق .اعتمدت احلركة التنموية باملناطق
احلدودية ب�شكل �أ�سا�سي على حركة ال�سكان والب�ضائع
مع ليبيا .وباركت الدولة التون�سية ب�شكل �شبه علني
التهريب كبديل تنموي وف�شلت يف مراجعة اختيارها
هذا قبل الثورة وبعدها .فقد �أ ّدت حماولتها ّ
للتحكم يف
ال ّتجارة املوازية يف تلك املناطق �إىل حت ّركات احتجاج ّية
�ألزمتها على الرتاجع.
ويبدو �أن الدولة وبعدما تط ّور خطر احلدود بفعل حركة
تهريب الأ�شخا�ص املتهمني باالرهاب والأ�سلحة ،باتت
اكرث عزما على فر�ض �سلطة قانونها على حدودها.
فالأنباء املتداولة �إعالميا يف تون�س تك�شف عن توجه
الأمن ملواجهة كبار املهربني مبنطقة بن قردان واجلنوب
التون�سي.
ي�ؤدي ال�ساتر الرتابي على احلدود التون�سية الليبية وفتح
املواجهة مع كبار املهربني �إىل تقييد حركة الب�ضائع
بني تون�س وليبيا وحماولة ح�صرها يف نطاقها النظامي،
حيث تبلغ ن�سبة التبادل التجاري بني البلدين قبل
 2011حوايل ملياري دينار� .إال �أن هذا الرقم تقل�ص
يف �سنوات ما بعد الثورة اىل �أن بلغ يف الن�صف الأول
من �سنة  800 2014مليون دينار قبل �أن ينخف�ض
اىل  400مليون دينار يف الن�صف الأول من هذه
ال�سنة .ومتثل ليبيا ال�شريك الإقت�صادي الأول لتون�س
على امل�ستوى املغاربي والعربي واخلام�س عامليا بعد
فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا .كما تبني الإح�صائيات
الر�سمية �أنه يتوافد على تون�س حوايل مليون ون�صف
من الليبيني يف ال�سنة بداعي ال�سياحة �أو العالج .ومن
يهدد تط ّور الو�ضع الأمني بليبيا بتداعيات
جهة �أخرىّ ،
على احلدود قد يكون لدواع�ش تون�س دو ٌر يف حتريكها.
وحتكم احلدود يف حركتها وتفاعالتها تاليا عالقة تون�س
بليبيا ويكون حلركة التون�سيني عرب تلك احلدود اثر على
احلدود ذاتها.
تتحول احلدود يف عالقة التون�سي بليبيا كما يف عالقة
الليبي بتون�س اىل مدخل لعامل �آخر .عامل ُينع جانب
ممن يطلبون القوت من العبور اليه .فيما يختار غريهم
من جتاوز حلمهم جمرد املعا�ش الدوران يف فلك خط
التما�س بني العاملني يف حركة دائمة لي�ستفيدوا من
احلدود القائمة بف�ضل قدرتهم على الهروب منها.
وتعود احلدود لرت�سم خطها الفا�صل بحثا عن �أمن لها
وخوفا من فكر جديد بات يهدد دميومة الدولة ويطرح
فكرة دولة ال تعرتف باالقليم كمكون لها .وتظهر بالتايل
و�ضعية التون�سيني بليبيا كحالة ال تخ�ص جالية معينة
بقدر ما ترتجم عالقة �شعوب مع حدود مل ت�شارك يف
�صنعها وجتد �صعوبة يف ت�صورها يف ظل القانون.
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الصناعة التشريعية في ليبيا ما بعد القذافي
سليـــــــــمان إبراهــــــيم
كان الت�شريع يف ليبيا القذايف مير ب�أزمة .هذه كانت قناعة
العديد من القانونيني ،و�إن ر�أى البع�ض يف و�صف الأزمة
مبالغة يف ت�شخي�ص امل�شكلة .القناعة بوجود �أزمة كانت
دافعا القرتاح عنوان «�أزمة الت�شريع يف ليبيا» مل�ؤمتر عقد
يف طرابل�س يف �أبريل  .2008واذ رف�ض هذا العنوان،
متت عنونة امل�ؤمتر« :نحو تطوير الت�شريع يف ليبيا» .كال
العنوانني ينم عن �إح�سا�س و�إقرار بوجود م�شكلة و�إن
بدرجات خمتلفة ،هكذا علق املحامي حممد دراه،
�أحد امل�شاركني وراوي الق�صة .خ ُل َ�ص امل�ؤمتر �إىل حتديد
مالمح هذه الأزمة ،و�أهمها :غياب الد�ستور ،واخللط
بني و�ضع ال�سيا�سات العامة و�صياغة الت�شريع ،وفقدان
�آلية وا�ضحة التخاذ القرارات ميكن مراقبتها ومراجعتها،
وعدم وجود حمكمة د�ستورية ترفع عن كاهل املحكمة
العليا عبء رقابة د�ستورية الت�شريعات وتكفل لها التفرغ
ملهام النق�ض ،وعدم تنا�سق الت�شريعات ،وعدم االهتمام
بو�ضع مذكرات اي�ضاحية للقوانني 1.نظرة �سريعة �إىل هذه
القائمة تكفي للقطع ب�أن الت�شريع كان يف �أزمة حقيقية.
والواقع �أن النظام ب�أ�سره كان يف �أزمة مل تلبث �أن �أف�ضت
�إىل نهايته .لكن ال�س�ؤال« :هل انتهت �أزمة الت�شريع
بنهاية نظام القذايف؟» حماولة الإجابة على هذا ال�س�ؤال
كانت مو�ضوعا مل�شروع بحثي �أجراه مركز درا�سات
القانون واملجتمع بجامعة بنغازي بالتعاون مع جامعة ليدن
الهولندية ،وانتهى �إىل �أن و�صف الأزمة مل يزل و�صفا
�صاحلا ل�صناعة الت�شريع يف ليبيا.
كان الإكثار من الت�شريعات قا�سما م�شرتكا ل�سلطات ما
بعد القذايف .فاملجل�س الوطني االنتقايل و�ضع �أكرث من
وعدله مراراً .وخَ َلف ُه،
 61قانونا ،و�أ�صدر اعالنا د�ستوريا ّ
�سن  37قانوناً ،ومل تتوقف تعديالته
امل�ؤمتر الوطني العامّ ،
الد�ستورية حتى بعد انتهاء واليته� .أما جمل�س النواب
فقد اختلف عنهما ن�سبيا من حيث كم الت�شريعات التي
�سنها ،و�إن مل يختلف من حيث تدين م�ستوى هذه
الت�شريعات .وينبغي االعرتاف ب�أن هذا احلكم مبني
على املتاح من املعلومات عن الن�شاط الت�شريعي ملجل�س
النواب ،وهو قليل للغاية� ،إذ لي�س لهذا املجل�س ،خالفا
ل�سابقيه ،موقع �إلكرتوين ميد املهتمني ب�أخباره.
تعددت دوافع الت�شريع :فبع�ضها انطلق من افرتا�ض
�أن بع�ض الت�شريعات القائمة حتتاج �إىل �إ�صالح لأنها
بالية ومل تعد منا�سبة ملا حدث من تطور� ،أو لأنها مبنية
على �أفكار القذايف .على �سبيل املثالّ ،عب العديد من
رجال الأعمال عن ا�ستيائهم من القوانني العتيقة،
ذات الطابع اال�شرتاكي ،املعيقة ،وفقا لهم ،لالقت�صاد
والأعمال .و�صرح حمافظ امل�صرف املركزي مرة ب�أن
الت�شريعات القائمة عقبة �أمام اال�ستثمارات الوطنية
والأجنبية 2.دافع �آخر للت�شريع كان القناعة ب�أنه� ،أي
الت�شريع ،و�سيلة �سريعة لتحقيق �أهداف مهمة مثل
التطوير امل�ؤ�س�سي وحتقيق العدالة االنتقالية.
ميكن الت�سليم ببع�ض هذه احلجج ،ولكن لي�س كلها.
فمراجعة ت�شريع ما بدعوى �أنه من خمرجات نظام

القذايف يربرها �أن العديد من الت�شريعات التي �سنها
هذا النظام كانت خمالفة ملبادئ م�ستقرة يف �صناعة
الت�شريعات ،اجراء ومو�ضوعا .والأمثلة كثرية على
ت�شريعات اهدرت حقوق الإن�سان و�أخرى ا�ستهدفت،
يف غري عمومية وال جتريد� ،أ�شخا�صا ووقائع بعينها ،وثالثة
جرمت �أفعاال ب�أثر رجعي ،والقائمة تطول .لكن ال ينبغي
االنطالق من هكذا مقدمة لتعميم دعوى املخالفة على
كل ت�شريعات تلك الفرتة .وال �أدل على ذلك من
الت�شريعات التي �سنها النظام يف �إطار �أ�سلمة القوانني
يف بداية ال�سبعينيات ،والتي يرت�سم النظام احلايل
خطاها .بل رمبا ي�ضرب املرء مثاال ،مثريا للجدل ،على
ت�شريعات �سنها النظام ال�سابق تنفيذا اليديولوجياته
وا�ضعافا خل�صومه ،ولكنها حققت �أي�ضا مكا�سب قد
يح�سن االبقاء عليها .هذا املثال يتعلق باملحاماة ال�شعبية،
وم�ؤداها ا�سناد مهمة الدفاع ،جمانا بالن�سبة لليبيني� ،إىل
موظفني عامني .وكان الهدف منها الق�ضاء على املحاماة
اخلا�صة التي نا�صب بع�ض نا�شطيها النظام ال�سابق
العداء ،وهو هدف حتقق لفرتة حمدودة �أٌجرب بعدها
النظام على ال�سماح باملحاماة اخلا�صة .لكن املحاماة
ال�شعبية� ،أو العامة كما �سميت بعد ثورة فرباير ،حققت
نتائج �أخرى قد يح�سن تكري�سها ،بل ،رمبا ،البناء عليها.
فاملحاماة ال�شعبية غدت جزءا من الهيئات الق�ضائية،
مثل الق�ضاء والنيابة العامة ،و�أتاحت مكنة التنقل
والنقل بني هذه الهيئات للعديد من املحامني ال�شعبيني،
وخ�صو�صا من االناث ،تويل مهام الق�ضاء .وهو ما �أ�ضفى
تنوعا على الق�ضاة بعد �أن كان معظمهم ي�أتي عن طريق
النيابة العامة ،ويكون ت�أهيله حم�صورا يف اجلانب اجلنائي.
كذلك ،وجد العديد من حمدودي الدخل ،وخ�صو�صا
من الن�ساء ،ملج�أً يف املحاماة ال�شعبية .نعم ،يف املحاماة
ال�شعبية عيوب ،ولكنها ال تخت�ص بها دون فئات �أخرى
من موظفي الدولة و�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية الأخرى.
لهذا ،ال ينبغي اال�ستناد �إىل اخللفية الإيديولوجية يف
عدها
ان�شاء املحاماة ال�شعبية لإلغائها .رمبا يكون الأوىل ّ
خا�صية قانونية ليبية ينبغي الإبقاء عليها.
مل تكن ت�شريعات ما بعد فرباير ،بالطبع� ،سلبية
كلها .فقد �سعى بع�ضها ،على �سبيل املثال� ،إىل تعزيز
ا�ستقاللية طاملا تطلع �إليها الق�ضاء عن �سلطات الدولة
الأخرى ،ومنوذجها القانون رقم  2011/4الذي �أنهى
رئا�سة وزير العدل للمجل�س الأعلى للق�ضاء ،وكفل
للق�ضاء ،بالتايل ،ا�ستقالال �أكرث عن ال�سلطة التنفيذية.
ولكن الإ�شكال يتمثل يف �أن �صواب بع�ضها من ناحية
عمت �صناعة
املو�ضوع ا�صطحب باختالالت �إجرائية ّ
الت�شريعات فيما بعد الثورة .ولي�س من التج ّني القول
ب�أن �أغلب امل�آخذ على �صناعة الت�شريعات ،كما خل�صها
م�ؤمتر تطوير الت�شريعات �آنف الذكر ،ت�صدق على حال
هذه ال�صناعة حاليا .ي�ضاف �إىل هذا� ،أن ما �صدر،
وي�صدر ،من ت�شريعات ال ي�ستند يف الكثري من احلاالت
�إىل �سيا�سة ت�شريعية تليق مبرحلة انتقالية.
�صناعة الت�شريع الأ�سا�سي ،الد�ستور ،مثال وا�ضح على
ذلك� .إذ مل تتحقق يف الهيئة املنتخبة ل�صياغة الد�ستور

حقوق المرأة في ليبيا:

الحفاظ على مكتسبات
الماضي وتوجسات المستقبل
جـــازية جــبريل مــحمد

مبادئ �أ�سا�سية يف �صناعة الد�ساتري .فهي �أوال ال متثل
كل الليبيني :فالأمازيغ ومدن هامة مثل درنة غري ممثلني
فيها .والهيئة �أي�ضا مل تفلح يف �إ�شراك العامة يف عملها ،بل
ف�ضلت لفرتات طويلة العمل من وراء ال�ستار ،كما و�صفها
�أحد �أع�ضاء منظمة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا .وهي
كذلك مل تنب �آليات وا�ضحة للتوافق بني �أع�ضائها ،وقد
كانت �آثار ذلك وا�ضحة حني ن�شرت خمرجاتها الأولية،
والتي و�صفها البع�ض ،بحق� ،أنها �أ�شبه بف�صول تنتمي
�إىل د�ساتري متعددة منها �إىل د�ستور واحد� ،شاب بع�ضها
التناق�ض حتى يف �إطار الف�صل الواحد .وقد انعك�ست
هذه املخالفات الإجرائية على املعاجلة املو�ضوعية لق�ضايا
الد�ستور .على �سبيل املثال ،ذهبت تلك املخرجات �إىل
تبني نظام �سيا�سي تتغول فيه ال�سلطة الت�شريعية على
التنفيذية متجاهلة مطالبات قطاع عري�ض من الليبيني
ب�سلطة تنفيذية قوية حم�صنة من االنق�سامات التي كانت
طابعا للمجال�س الت�شريعية فيما بعد فرباير .كذلك،
مل تتمكن الهيئة من اقرتاح نظام حكم حملي مقنع.
فاللجنة املكلفة بذلك خرجت مبقرتحني �شابهما العديد
من العيوب .ورغم �أن الهيئة قد �شكلت جلنة للعمل
انتهت من و�ضع م�شروع جديد للد�ستور� ،إال �أن العديد
من امل�آخذ ال زالت قائمة .فلجنة العمل �أكملت عملها
يف �سرية تامة ،وغاب عن ت�شكيلها ممثلو التبو والطوارق،
وهو ما �ضاعف من م�شكلة التمثيل يف الهيئة ،وال يتوقع
مل�شروعها �أن ينال ر�ضى �أغلبية الهيئة الالزمة .وحتى
لو حدث هذا ،ف�إن قبوله ممن مل ُي�شركوا يف اعداده يف
ا�ستفتاء عام ب�أغلبية الثلثني لن يكون �سه ًال.
من مالمح �أزمة �صناعة الت�شريع �أي�ضاً غياب ج�سم
يراقب جودة الت�شريع عن طريق �إما �صياغة م�شروعات
الت�شريعات �أو تقومي ما ي�صاغ من جهات �أخرى قبل
�سنه .رمبا يكون م�صطلح تغييب هذا اجل�سم �أكرث دقة،
لأن هناك بالفعل �إدارة للقانون ت�ضطلع� ،أو يفرت�ض �أن
ت�ضطلع ،مبهمة مراجعة م�شروعات القوانني املحال �إليها
من جهات عامة ،و�صياغة ومراجعة القرارات واللوائح
ذات ال�صبغة الت�شريعية .لكن امل�شكلة هي جتاهل هذه
الإدارة ،فال يطلب منها� ،إال يف القليل النادر� ،أن تراجع
م�شاربع القوانني ،بل �أن تقوم ب�صياغتها .هذا التجاهل

لي�س بالأمر اجلديد .فبعد �أن كانت العدة تُعدُ يف بداية
ال�سبعينيات لتحويل هذه الإدارة �إىل جمل�س دولة على
غرار ما تعرفه فرن�ساُ ،عدل عن ذلك ،وجرى اهمالها،
رمبا توطئة لتثوير �صناعة القانون التي كانت البالد
�ست�شهدها .وتطور الأمر الحقا �إىل �سلبها اخت�صا�صات
مهمة ل�صالح م�ؤ�س�سات ثورية.
بعد ثورة فرباير ،مل يطر�أ على دور �إدارة القانون تغيري
كبري فيما يتعلق ب�صناعة الت�شريعات .وقد بدا �أن دورها
الإفتائي قد �شهد انتعا�شا 3من خالل �إحياء م�شروع حتويل
�إدارة القانون �إىل جمل�س دولة ميار�س رقابة �سابقة على
جودة الت�شريعات ،خ�صو�صا �أن م�شروع ف�صل الد�ستور
اخلا�ص بال�سلطة الق�ضائية املعلن عنه يف دي�سمرب 2014
ون�ص على �أن من
قد ت�ضمن مقرتح ان�شاء هذا املجل�سّ ،
مهامه «تف�سري القوانني واعداد و�صياغة م�شروعاتها».
لكن مل يكتب لهذا املقرتح اال�ستمرار ،وا�ستعي�ض عنه
مبقرتح �آخر �أعدته جلنة العمل التي �شكلتها هيئة �صياغة
الد�ستور .ومل يكتف املقرتح اجلدبد ب�إ�سقاط فكرة
جمل�س الدولة ،و�إمنا جتاوزها �إىل ا�سقاط �إدارة القانون �أي�ضا،
والتي �أُخرجت من جملة الهيئات الق�ضائية ،ون�ص على
�إحالة الأ�صلح من �أع�ضائها �إىل الق�ضاء ،و�إعادة تنظيم
الأو�ضاع الإدارية واملالية للباقني منهم .هذا الن�ص يفهم
على �أحد وجهني� :إما �أن �إدارة القانون قد �أُلغيت واملقام
مقام ت�صفية �أو�ضاعها .و�إما �أنها ال زالت قائمة ،واملقام
مقام انتخاب خرية �أع�ضائها لتن�سيبهم �إىل الق�ضاء .وفقا
للتف�سري الأول ،ال حاجة �إىل ج�سم ميار�س رقابة �سابقة
على جودة الت�شريع ،ووفقا للثاين ،رقابة الت�شريع لي�ست
باملهمة التي تقت�ضي وجود الأكفاء ،والق�ضاء �أوىل به�ؤالء.
هذه بع�ض مالمح �أزمة الت�شريع يف ليبيا اليوم .والعديد
منها يعود �إىل حقبة ما قبل الثورة .ولذا ما زالت تو�صيات
م�ؤمتر تطوير الت�شريع املنعقد عام  2008بخ�صو�ص �سبل
معاجلتها قائمة .الفرق ،وهو مهم� ،أنه مل تكن هناك حينها
�إرادة �سيا�سية لو�ضع هذه التو�صيات مو�ضع التنفيذ يف
ذاك الوقت ،وميكن لأوالها املتعلق ب�ضبط �صناعة الت�شريع
د�ستوريا �أن يجد طريقه �إىل الد�ستور اجلاري �إعداده حاليا.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ثمة قيود اجتماعية متعددة تكبل حرية املر�أة يف
ليبيا وحتجب عنها حقوقاً �أو متنعها من ممار�سة حقوق
مقررة لها� .إال �أن الإن�صاف يحتم علينا القول �أن املر�أة
الليبية يف ظل النظام ال�سابق متكنت من ك�سر العديد
من القيود التي كانت تعرقل حركتها وت�ؤخر تقدمها
وت�سمح لها باحلفاظ على حقوقها.وقد حت�صلت على
ق�سط وافر من االهتمام القانوين يف منظومة الت�شريعات
القانونية ال�سابقة ،باملقارنة مع دول عربية عدة.
إصالحات قانونية ودستورية في
ظل حكم القذافي

الت�شريعات التي �صدرت اجتهت نحو دعم حقوق املر�أة
وتعزيزها .وقد متثّلت البداية ب�صدور القانون رقم 10
ل�سنة  1984ب�ش�أن الزواج والطالق و�آثارهما والذي
كان من�صفا للمر�أة بامتياز ومنحها كامل حقوقها املقررة
�شرعاً ،و�أ�ضاف عليها امتيازات �أخرى كحق احلا�ضنة
يف بيت الزوجية .واملم ّيز يف هذا القانون لي�س فقط
تع ّر�ضه لأغلب امل�سائل ال�شائكة املرت ّتبة على الزواج
والطالق ،بل ت�ضمينه ن�صاً ي�سمح بتطبيق مبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية الأكرث مالءمة لروح القانون يف
حالة عدم وجود ن�ص .وقد منح هذا الن�ص القا�ضي
فر�صة لالجتهاد يف اجتاه تعزيز حقوق املر�أة.
ويف ال�سنة التالية� ،صدر القانون رقم  16ل�سنة 1985
ب�ش�أن املعا�ش الأ�سا�سي .وقد �ألزم الدولة بكفالة الأرامل
واملطلقات ،وقرر للأرملة التي ال جتد موردا كرميا للعي�ش
معا�شا �أ�سا�سيا ي�ضمن لها حياة كرمية (املواد � 7إىل .)12
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أكّ د القانون رقم  12ل�سنة 2010م
املتعلق بالعمل على �أن حق العمل واجب لكل املواطنني
ذكوراً و�إناثاً (املواد  .)25 ،24 ،2كما �أكد على �ضرورة
ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال املنا�سبة لطبيعتهن وعدم
جواز التمييز �ضد املر�أة ،بل قرر متييزاً �إيجابياً ل�صاحلهن
بخ�صو�ص مدة �إجازة الوالدة مدفوعة الأجر بالكامل
والتي حددت بثالثة �أ�شهر .ف�ض ًال عن ذلك� ،أعلن
القانون مبد�أ م�ساواة املر�أة والرجل يف الأجر .
ولي�س �سرا �أن النظام ال�سابق �أراد توجيه ر�سائل
�سيا�سية للعامل من خالل هذه الت�شريعات و�إظهار نف�سه
ب�شكل ح�ضاري ومتمدن .والدليل على ذلك هو قيامه
بانتهاك حقوق �أخرى وتقييده للحريات العامة بالتوازي
مع �صدور هذه الت�شريعات .لكن النتيجة الرئي�سية �أن
هناك ت�شريعات عديدة �صدرت حلماية وتعزيز حقوق
املر�أة مهما كانت مربرات تبنيها من امل�شرع الليبي.
وقد ُت ّوج هذا التوجه وب�شكل ال يقبل جماال للعودة
�إىل الوراء بت�صديقه على اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) �سنة  .1989وكان

للت�صديق على هذه االتفاقية �إنعكا�س مبا�شر على تويل
املر�أة املنا�صب الق�ضائية ،فلم تعد هذه املنا�صب حكرا
على الرجال كما كان الأمر عليه يف ال�سابق.1
وت�أكيداً على هذا امل�سار ،ومن باب تعزيزه وحت�صينه ،مت
�إ�صدار القانون الأ�سا�سي رقم  20لعام  1991الذي يعد
مبثابة وثيقة د�ستورية يف ذلك الوقت بغياب د�ستور يف
البالد.وهدف القانون �إىل تعزيز احلرية ،و�أحتوى على
ثمانية وثالثني مادة حر�صت على امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة .فقد ن�صت املادة  1منه على الآتي« :املواطنون
يف اجلماهريية العظمى «ذكورا �أو �إناثا» �أحرار مت�ساوون
يف احلقوق وال يجوز امل�سا�س بحقوقهم» .كما �أكد يف
املادة ()2على حقوق املر�أة يف ممار�سة ال�سلطة وعلى
�أنه ال يجوز حرمانها من واجبها يف الدفاع عن الوطن.
وجتدر �ألإ�شارة هنا �إىل �أن بع�ض الن�صو�ص الواردة
يف هذا القانون كانت حربا على ورق خا�صة املتعلقة
بتو�سيع هام�ش حرية التعبري والفكر والإبداع .
و�إجماال ركز هذا القانون الأ�سا�سي على تعزيز احلريات
ودعم احلقوق املنوطة باملر�أة حتى تلك الواردة يف
الت�شريعات الأدنى .ف�أكدت املواد (� )25إىل ()28
على حق املر�أة يف الزواج بر�ضاها ودون �إجبار ،وحقها
يف احل�ضانة وحظر حرمان الأم من �أوالدها .ومل ِ
يكتف
القانون بذلك ،ف�أعطى املر�أة احلا�ضنة احلق يف بيت
الزوجية وهو �أحد الن�صو�ص املميزة التي ت�ضمن للمر�أة
بقاءها يف منزل الزوجية حتى بعد انتهاء العالقة الزوجية
طاملا كانت حا�ضنة .ومل يتجاهل القانون م�س�ألة عمل
املر�أة ف�أكد عليه بو�ضوح وا�شرتط �أن يكون العمل منا�سبا
لها ومنع �إجبارها على القيام بعمل ال ينا�سب طبيعتها.
ومن منطلق الت�أكيد على هذا امل�سار،جاءت معظم
الت�شريعات الالحقة يف جماالت عدة (املجاالت
ال�سيا�سية والوظيفية واالقت�صادية واالجتماعية) ملتزمة
لتوجهات
بعدم التمييز وفق اجلن�س .وبتحليل دقيق ّ
امل�شرع الليبي �آنذاك وبعيدا عن اخللفيات ال�سيا�سية،
جنده ا�ستهدف �أمرين �أ�سا�سني:
 -الأول :دفع الظلم والتع�سف الذي كانت تعاينمنه املر�أة الليبية لزمن طويل.
 -والثاين :التذرع مبا �سمي «الطبيعة البيولوجيةللمر�أة» وخا�صة يف جمال حتديد الواجبات لتهيئة
الظروف املالئمة لها.
حقوق المرأة الليبية بعد الثورة
بعد بداية ثورة  17فرباير 2011وم�شاركة املر�أة الليبية

فيها بفاعلية ،تفاءلت مثل غريها من الليبيني ب�إمكانية
حتقيق �شعاراتها ال�ساعية لبناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
واحرتام احلقوق واحلريات العامة .ولكن مبجرد
انتهاء النزاع امل�سلح ومقتل القذايف� ،أطلق م�صطفى
عبداجلليل رئي�س ال�سلطة احلاكمة 2يف ذلك الوقت

عبارته ال�شهرية  ،يف � ،2011/10/23أن من حق
الرجل �شرعا الزواج ب�أكرث من امر�أة ،منتقداً تقييده يف
الت�شريع ال�سابق يف �أو�ضاع حمددة ووا�ضحة.
وكان النظام ال�سابق و�ضع �شروطا معينة للقبول بتعدد
الزوجات ،وفق ما ن�ص عليه ال�شرع احلكيم الذي ا�شرتط
العدالة لإباحته.3ويف ت�أكيد ق�ضائي لذلك اخلطاب
الرئا�سي ،ق�ضت املحكمة العليا الليبية يف عام  2013م
بعدم د�ستورية ذلك القانون املنظم حلق الرجل يف الزواج
الثاين على خلفية خمالفته لل�شريعة الإ�سالمية .4وهو ما
ترجم �أخريا من قبل ال�سلطة الت�شريعية يف طرابل�س»امل�ؤمتر
املنتهية واليته» ب�إ�صداره ت�شريعاً جديداً �ألغى فيه ال�شروط
بالتعدد.5
املن�صو�ص عليها �سابقا للرتخي�ص ّ
ومل يتوقف الأمر على تعدد الزوجات فقط ،بل بد أ� يظهر
توجه خمتلف من ال�سلطة اجلديدة يف التعامل مع املر�أة.
ومتثل هذا الأمر يف املعاجلة القانونية لأو�ضاع ما �أ�سمتهم
ال�سلطة ((الثوار واملنا�ضلني يف �سبيل الثورة بالدماء
والأعرا�ض والأموال)) .فقدرت ال�سلطة الت�شريعية هذه
الت�ضحيات بالتقدير ،والتعوي�ض ،ورد االعتبار متى كان
املعني رجال.6ومت جتاهل الثائرات من الن�ساء والالتي
تعر�ضن لإيذاء من نوع خا�ص �إال وهو الإيذاء اجلن�سي.
و�إذ عر�ضت ال�سلطة التنفيذية م�شروع قانون يعالج �أو�ضاع
املغت�صبات واملعنفات �أثناء حرب التحرير على ال�سلطة
الت�شريعية» امل�ؤمتر الوطني العام»� ،أبدت هذه الأخرية مي ًال
وا�ضحاً �إىل �إنكار تلك االنتهاكات ،ومت بالنتيجة رف�ض
هذا امل�شروع،على �أ�سا�س �أنه يتعار�ض مع القيم املجتمعية
والدين القومي لليبيني الذي �أمر بالت�سرت على مثل هذه
الوقائع .كما علل بع�ض �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ب�أن
القانون ،يف حال �إقراره� ،سيفتح بابا تدخل منه بع�ض
املنحرفات لالدعاء ب�أنه مت اغت�صابهن ب�سبب مواقفهن من
النظام ال�سابق.و�إزاء هذا الأمر،عادت احلكومة واعتمدت
يف  2014امل�شروع يف �صورة قرار �صادر عنها.7
ويف االجتاه ذاته نلم�س االجتاه ال�سالب للمكت�سبات
القانونية للمر�أة الليبية ،من خالل القانون رقم  14ل�سنة
 2015ال�صادر عن امل�ؤمتر الوطني العام ،8والذي ق�ضى
بتعديل املادة  14من القانون رقم  10ل�سنة 1984
و�ألغى �شهادة املر�أة على عقد الزواج بعد �أن كان

القانون املنظم لعقد الزواج والطالق 9ين�ص على �صحة
الزواج امل�شهود عليه من رجل وامر�أتني.
كما �أن حق املر�أة يف تويل الق�ضاء بات معر�ضاً للخطر
بعد �أن رفعت دعاوى 10للنظر يف مدى د�ستورية 11القانون
املنظم له 12وحتديداً يف مدى د�ستورية تويل املر�أة ملنا�صب
ق�ضائية .واذ ي�ؤمل رد هذه الدعوى ،ف�إن ت�أخر الف�صل
فيها حتى الآن رغم جاهزيتها منذ �سنوات يثري الكثري
من عالمات اال�ستفهام .وننتقل �إىل الوثيقة الد�ستورية
املرتقبة.فبعد امل�شاركة الفعالة للمر�أة يف العملية االنتخابية
للهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستورُ ،عقدت الآمال على
د�سرتة احلقوق واحلريات الن�سائية.ولكن املخرجات
الأولية للهيئة الت�أ�سي�سية ال�صادرة يف دي�سمرب2014
خيبت هذه الآمال.فقد اختارت لفظة ذات مدلول
�سلبي يف املجتمع الليبي «العوان�س» للإ�شارة �إىل املر�أة
غري املتزوجة «العزباء» .ثم جاءت خمرجات جلنة االثني
ع�شر ،وهي جلنة �صياغة امل�سودة النهائية للد�ستور ،يف
�أكتوبر  2015ومل تكن ب�أف�ضل حال من �سابقتها .فعلى
الرغم من �أن املادة  117منها �أ�شارت �إىل �أن الن�ساء
�شقائق الرجال و�ألزمت الدولة برعاية املر�أة والق�ضاء على
الثقافة ال�سلبية �ضدها وتوفري احلماية لها من كل �صور
العنف وفر�ص العمل�،إال �أنها باملقابل ت�ضمنت حاالت
متييز عدة .فقد ا�شرتطت �أن الليبي هو من ولد لأب
ليبي13مانعة املر�أة من حقها يف منح جن�سيتها لأبنائها .كما
مل تعتمد امل�سودة التمييز الإيجابي امل�سمى «الكوتة» يف
العمليات االنتخابية .و ُيعد ذلك تراجعاً عن املكت�سبات
القانونية للمر�أة يف املجال ال�سيا�سي والتي كر�ست بعد
الثورة من خالل القانون رقم  4ل�سنة  2012ب�ش�أن
14
انتخاب امل�ؤمتر الوطني العام ،حيث فر�ضت املادة 15
منه املنا�صفة يف لوائح الكيانات ال�سيا�سية.
وختاما يت�ضح لنا �أن �أمام ن�ساء ليبيا حتديات كربى
تهدد مكت�سباتهن ال�سابقة وحتد من االرتقاء مبكانتهن.
وملواجهة ذلك ،يحتجن لتوحيد �صفوفهن وخلق
حمالت ملنا�صرة ق�ضاياهن ،خا�صة مبا يت�صل ب�صياغة
م�سودة للد�ستور التي مل تعر�ض على اال�ستفتاء بعد.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الوساطة وفض نزاعات الشغل في المغرب
د .فيــصــــــــل بجــــــــــي
ت�ستمر الو�سائل البديلة لف�ض املنازعات يف الزحف �أكرث
ف�أكرث لال�ستئثار باهتمام الباحثني يف جمال الدرا�سات
القانونية والفقهية والق�ضائية .ومرد ذلك كون هذه الو�سائل
ر�سمت لنف�سها مكانة متميزة داخل حقل املنظومات
الت�شريعية للعديد من الدول ال�ساعية لتطوير و�سائل
ت�صريف عدالتها .ويف هذا الإطار ،ميكن تعريف احلل
البديل للنزاع ب�أنه كل و�سيلة يتم بوا�سطتها اللجوء �إىل
طرف ثالث حمايد عو�ض اللجوء للق�ضاء الر�سمي ،بهدف
التو�صل �إىل حل ودي للنزاع املطروح .ومن بني هذه
الو�سائل ،هناك الو�ساطة التي ت�سعى حلل النزاع عن طريق
�صلح يحظى بر�ضى الطرفني املتنازعني ،بالكيفية التي يجد
فيها كل واحد منهما ب�أنه غري خا�سر وب�أن الآخر غري فائز.
وبذلك ،تعد الو�ساطة �أحدث طريقة �أو و�سيلة بديلة لف�ض
املنازعات تتبناها الت�شريعات احلديثة يف العامل املتقدم
اقت�صاديا وتكنولوجيا ،والتي �أ�صبح لها �ش�أنٌ كب ٌري يف
املنظومات القانونية لكثري من البلدان.ومن �أهم ال�سمات
املميزة للو�ساطة ،املرونة والليونة وما تقت�ضيه من التخلي
عن ت�شعب �إجراءات وم�ساطر الق�ضاء وتعقيداته ،واعتبارها
كذلك مرحلة و�سطى بني التفاو�ض والتقا�ضي ،التي
حتقق حل اخلالف ب�أي�سر ال�سبل و� ّأقل التكاليف .وهي
تهدف يف نف�س الوقت �إىل متكني الو�سيط لطريف النزاع
من التو�صل ب�إرادتهما �إىل حل ي�صنعانه ويرت�ضيانه ب�صفة
�شخ�صية ومبا�شرة ،وي�سعيان بالتايل �إىل تنفيذه .وبالإمكان
القول ب�أن الو�ساطة تبتعد عن طقو�س املحاكمة التقليدية �أو
الر�سمية التي تنتهي �إىل قرار يتخذه ويفر�ضه القا�ضي ،مما
يخلق نوعا من ال�ضغائن والأحقاد بني الأطراف ،وي�ؤدي
�إىل �إطالة �أمد النزاع �أمام املحكمة.
�أما بالن�سبة ملن يتوىل مهام الو�ساطة بني املتخا�صمني
 الو�سيط  -ف�إن النظم القانونية تختلف ب�ش�أنه ،حيثتعهد بع�ضها بهذه املهمة �إىل القا�ضي املخت�ص بنظر النزاع،
�إذ يجب �أو يجوز له القيام باملهمة .ويف املقابل ،ف�إن بع�ض
الأنظمة الأخرى ت�سند هذه املهمة �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة
كمراكز الو�ساطة والتحكيم ،ولي�س عن طريق القا�ضي
املخت�ص بنظر النزاع ،باعتباره غري متخ�ص�ص بالقيام بهذه
املهمة التي تتطلب م�ؤهالت وموا�صفات خا�صة .كما
�أن الفرق �شا�سع بني �شخ�ص القا�ضي وقيوده ومرجعيته
وال�ضوابط التي حتكم عمله الق�ضائي وكيفية ت�صريفه
للعدالة ،وال�شخ�ص املكلف مبهمة حل النزاع وفق الو�سائل
البديلة حلل النزاعات ،باعتباره متحررا من كل القيود.
تعد الو�ساطة م�ؤهلة لت�سوية منازعات العديد من املجاالت.
فرغم تنوع جماالت تدخل الو�ساطة ،هي ت�صب يف فل�سفة
واحدة ،وهي التوفيق بني الأطراف وتقريب وجهات نظرهم
لف�ض النزاع ب�أ�سرع وقت وب�أقل تكلفة ،وبالكيفية التي
حتافظ على عالقات �أطرافها ،وهو ما يوحي بفعاليتها من
خالل النتائج املحققة يف العديد من الدول املتقدمة التي
�أدجمتها يف �أنظمتها القانونية والق�ضائية وخا�صة الأنظمة
الأجنلو�ساك�سونية كالواليات املتحدة الأمريكية و�إجنلرتا.
لكن الأمر يدعو لال�ستف�سار عن �سبب تقاع�س العديد من
الدول الأخرى عن �إدماجها يف حقلها القانوين ،وعن عدم
تفعيلها �أو م�أ�س�ستها يف بلدان �أخرى بالرغم من التن�صي�ص

عليها يف ت�شريعاتها ،على اعتبار �أنها قد تدخل يف حل
العديد من املنازعات يف جمموعة من املجاالت ،الأمر
الذي يدعو للوقوف ب�شكل جدي على خ�صو�صيات هذه
العدالة ،كدعوة لتفعيلها وتطوير �أدائها والت�شجيع للإقبال
عليها ،وذلك من خالل البحث يف الت�سا�ؤل التايل�":إىل
�أي حد ميكن القول بنجاعة الو�ساطة يف ف�ض منازعات
ال�شغل يف �إطار عدالتها القابلة للمفاو�ضة؟" .
يعد امليدان االجتماعي من �أهم اهتمامات الو�ساطة،
لتتو�سع بعد ذلك على جماالت �أخرى و�صوال �إىل
النزاعات ذات الطابع الدويل .غري �أنه يجب التمييز بني
الو�ساطة حلل النزاعات يف امليدان الإجتماعي ،وال�صلح
الذي يقوم به الق�ضاء كم�سطرة �إجبارية من�صو�ص عليها يف
جمموعة من القوانني ومنها الت�شريع املغربي.1
الوساطة والنزاعات الفردية

كما هو معلوم فالنزاعات الفردية املتعلقة بعقود ال�شغل
�أو التدريب املهني تعد من �أكرث النزاعات عر�ضا على
الق�ضاء ،والتي �أ�سند امل�شرع النظر فيها للمحاكم االبتدائية
مبقت�ضى الف�صل  20من قانون امل�سطرة املدنية .وقد ا�ضاف
امل�شرع فقرة جديدة يف الف�صل الثاين من الظهري املتعلق
بالتنظيم الق�ضائي للمغرب ،ن�ص من خاللها على �أنه ميكن
ت�صنيف املحاكم االبتدائية ح�سب نوعية الق�ضايا التي
تخت�ص بالنظر فيها� ،إىل حماكم ابتدائية مدنية وحماكم
ابتدائية اجتماعية وحماكم ابتدائية زجرية .كما �أجاز
تق�سيم املحاكم االبتدائية االجتماعية �إىل �أق�سام :ق�ضاء
الأ�سرة ،وغرف حوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية وغرف
نزاعات ال�شغل .و�إجراء هذا التق�سيم لي�س �إلزاميا �إمنا ميكن
ح�صوله متى كانت امل�صلحة وال�شروط ت�ساعد على �إقراره.
ومن �أبرز جتليات الو�ساطة يف هذا امليدان ،ما يقوم به مفت�ش
ال�شغل الذي يقارب دوره �إىل حد كبري دور الو�سيط،
وكذلك الدور الذي يقوم به املندوب املكلف بال�شغل
لدى العمالة �أو الإقليم� ،أو الذي يتواله العون املكلف
بالتفتي�ش داخل املقاولة بح�ضور الأطراف املعنيني بالنزاع،
والذي ي�سعى من خالله �إىل التو�صل حلل ودي للنزاع.
وهو دور ريادي ميكن �أن يقوم به مفت�ش ال�شغل يف املجال
االجتماعي .غري �أن الأمر يختلف عن املمار�سة الفعلية،
لأنه يالحظ �أن �أعوان ومندوبي التفتي�ش ال يقومون
بال�سعي �إىل تو�صل �أطراف النزاع �إىل ال�صلح دائما ،بقدر
ما يقومون باقرتاحه فقط ويعتربونه كم�سطرة يلزم القيام بها
لكن دون �إرادة حقيقية الحتواء النزاع .وبالتايل يكونون
�أول من يدعو لرفع النزاع �إىل الق�ضاء كو�سيلة للتخل�ص
ال�سريع من �ضغط امللفات .ومن النافل القول �أن �أداء
الو�ساطة على هذا الوجه ي�ضرب يف ال�صميم املهام املنوطة
بهم ،وي�ؤدي بالتايل �إىل ال�ضغط من جديد على املحاكم.
�أما عن العمل الق�ضائي املغربي يف املو�ضوع ،ف�إن هناك
جمموعة من القرارات التي ت�سري يف اجتاه �إعمال ال�صلح
يف نزاعات ال�شغل .ميكن الإ�شارة يف هذا ال�صدد للقرار
عدد  1006ال�صادر بتاريخ  2000/11/15يف امللف
االجتماعي عدد  2000/1/5/539بالغرفة االجتماعية
للمجل�س الأعلى  -حمكمة النق�ض حاليا  -الذي اعترب
�أن "عقد ال�صلح الذي يربمه الأجري مع م�شغله ،واحلال
�أن الدعوى معرو�ضة على الق�ضاء تنهي النزاع نهائيا

عمال بالف�صل  1089من قانون االلتزامات والعقود ،وال
ميكن اعتباره تنازال حم�صورا من الأجري عن تعوي�ضاته
امل�ستحقة ،كما ال ميكن الرجوع فيه وفقا لأحكام الف�صل
 1106من قانون االلتزامات والعقود".
الوساطة والنزاعات الجماعية

بالنظر �إىل طبيعة النزاعات اجلماعية وتعدد �أطرافها ،فهي
تعد جماال هاما لإعمال الو�سائل البديلة �أكرث من النزاعات
الفردية .فالعدالة الت�صاحلية واحللول التفاو�ضية تلعب دورا
كبريا يف نزاعات ال�شغل اجلماعية لإخماد نار اخلالف
التي قد تتطور �إىل مبا�شرة �إ�ضراب عن العمل من طرف
العمال ،ثم �إىل توقف عن دفع الأجر من طرف امل�شغل
ف�صعوبة املقاولة كنتيجة لتوقف العمل.
ويف هذا الإطار ن�شري �إىل االتفاقية التي مت �إبرامها بني
االحتاد العام ملقاوالت املغرب واالحتاد الوطني لل�شغل
باملغرب ،يف مار�س  2012املتعلقة بــ «الإطار التوافقي
لنظام الو�ساطة االجتماعية بني االحتاد الوطني لل�شغل
باملغرب واالحتاد العام ملقاوالت املغرب» ،والتي دخلت
حيز التنفيذ يوم توقيعها .وقد ن�صت هذه االتفاقية على
�إحداث جلنة م�شرتكة للو�ساطة االجتماعية من قبل
الطرفني ،تت�ألف من �أربعة �أع�ضاء ،بع�ضوين لكل طرف،
وتوكل رئا�سة هذه اللجنة لالحتاد الوطني لل�شغل باملغرب،
فيما يتكلف االحتاد العام ملقاوالت املغرب ب�أمانتها العامة.
وتتلخ�ص مهامها يف االقرتاح والتحقق من قائمة الو�سطاء،
والتحقق من �صحة عملية الو�ساطة قبل وبعد انتهاء
ال�صراعات االجتماعية ،مع جرد ال�صراعات االجتماعية
املعاجلة كل ثالثة �أ�شهر ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح كل مبادرة
من �ش�أنها حت�سني �إدارة توافقية لل�صراعات .كما ن�صت
االتفاقية كذلك على عدد من املحاور واملبادئ العامة يف
بع�ض املواد الأخرى ،منها احلكامة وكيفية تعيني الو�سيط
والإجراءات املتخذة ،وتقدمي امل�ساعدة واعتماد ال�سرية
خالل عملية الو�ساطة ثم املداوالت ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم.
وهي تلزم جميع منخرطي االحتاد العام ملقاوالت املغرب،
ومنخرطي املنظمات املهنية التابعة له ،والفرقاء املنت�سبني
لالحتاد الوطني لل�شغل باملغرب.
تعززت هذه االتفاقية كذلك بتوقيع اتفاقية �أخرى بني
االحتاد العام ملقاوالت املغرب واالحتاد املغربي لل�شغل،
حول �إعمال الو�ساطة وذلك بتاريخ .2013-01-07
وبالرغم من وجود بع�ض املالحظات على هذه االتفاقيات،
فمن �ش�أن تطبيقها ال�سري على درب تكري�س العمل على
ت�سوية اخلالفات ب�شكل ي�سهم يف ا�ستمرارية العالقات
العقدية بني �أرباب العمل والأجراء ،وبنف�س الوقت
تخفيف ال�ضغط عن املحاكم .غري �أنه حتى الآن ،مل تظهر
هذه االتفاقيات �أي نتائج ملمو�سة ت�ساهم يف حتقيق الغاية
من �إبرامها .يجب التذكري من جانب �آخر مبا قام به املجل�س
اال�ست�شاري ملتابعة احلوار االجتماعي �سابقا يف جمال
الو�ساطة ،والذي مت �إحداثه مبقت�ضى ظهري  24نونرب 1994
واخت�ص يف �إنعا�ش احلوار االجتماعي وال�سهر على انتظام
ممار�سته .وقد كان لهذا املجل�س دو ٌر كب ٌري يف حل عدة
نزاعات اجتماعية ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لنزاعات ا ّت�صلت
باملكتب الوطني لل�سكك احلديدية ومناجم جرادة ومناجم
جبل العوام .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ّمت ّ
حل هذا املجل�س
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بقرار من امللك حممد ال�ساد�س بتاريخ  30يوليوز 2000

بعد التنويه مبا كان له من منجزات هامة.
�أطلق املغرب كذلك خالل منت�صف الت�سعينات حوارا
اجتماعيا حقيقيا بني احلكومة والنقابات (يتعلق الأمر
بالكنفدرالية الدميقراطية لل�شغل ،واالحتاد العام لل�شغالني
باملغرب ،واالحتاد املغربي لل�شغل)� ،إ�ضافة �إىل االحتاد
العام ملقاوالت املغرب .وقد ت ّوج هذا احلوار بالتوقيع
على الت�صريح امل�شرتك يف فاحت غ�شت  ،1996تاله توقيع
خم�س اتفاقات بني �سنة  2000و�سنة .2007
من هنا تظهر �أهمية احلوار املبا�شر بني �أطراف النزاع ،التي
متكن من جتاوز االحتقان وال�ضغط االجتماعي الذي
يت�سبب �أحيانا يف م�شاكل اجتماعية واقت�صادية ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار املقاولة نتيجة لإ�ضرابات
واحتجاجات واعت�صامات ،خ�صو�صا �إذا كان هناك جتاهل
من طرف امل�ؤ�س�سات املعنية ،مما يدفع بالنقابات �إىل الت�صعيد
ب�شتى الطرق املتاحة ،وهذا �أكيد لن يخدم اال�ستقرار
االجتماعي يف �شيء ،وهو الأمر الذي قد ال يحله الق�ضاء
الر�سمي الذي ي�ستلزم م�ساطر و�إجراءات قد تغرق
�أ�صحابها يف متاهات ال�شكل� ،إ�ضافة �إىل الوقت الطويل
الذي تتطلبه ،عالوة على امل�شاكل التي يطرحها التبليغ،
زيادة على معيقات تنفيذ الأحكام ،هذا �إىل جانب ما
تخلفه تلك الأحكام من �ضغائن بني �أطراف النزاع ،والتي
يتعذر معها ا�ستمرار عالقة ال�شغل بينهم .وما يجدر الت�أكيد
عليه �أن الق�ضاء يتمثل دوره �أ�سا�سا يف �إ�صدار �أحكام فا�صلة
يف النزاع ،يف حني ينتظر �أطراف مثل هذه العالقات
تدخال ينهي النزاع ويحافظ يف نف�س الآن على عالقاتهم
التعاقدية ،وهو ما ميكن التو�صل �إليه من خالل الو�ساطة.
�أمام كل هذا ،وبالنظر ل�سو�سيولوجيا الفاعل االجتماعي،
ف�إن الو�ساطة باتت ذات �أهمية كربى .وميكن فهم و�إدراك
�أهميتها البالغة انطالقا من التمثالت التي يقيمها الباحثون
واملهتمون بها .وميكن كذلك اعتبارها كفل�سفة ور�ؤية
للعامل اجلديد ،بل هي �آلية للتوا�صل الدائم و�آلية لل�ضبط
االجتماعي ،متنح ال�سلطة ملختلف الفاعلني والأطراف
للأخذ مب�س�ؤولياتهم ،والقبول بالو�ساطة للعمل على احتواء
النزاعات بال�شكل املنا�سب ويف الوقت املنا�سب وفق زمن
منا�سب وبتكاليف منا�سبة ،على اعتبار �أن الو�ساطة تكر�س
التوا�صل بني ال�سلطة واملجتمع ،وتعمل على االرتقاء
بالنقا�ش ال�سيا�سي يف الف�ضاء العام.
ميكن القول� ،أن الو�ساطة ومن خاللها الو�سائل البديلة
لت�سوية املنازعات� ،أ�صبحت عامال هاما من عوامل
ت�صريف العدالة ،وهي بذلك لي�ست مناف�سة للق�ضاء بل
على العك�س من ذلك ،فمن �ش�أن الأخذ بها وت�شجيعها
بالعمل على �إحالة املنازعات الب�سيطة عليها؛ التخفيف
عن الق�ضاء من ال�ضغط الهائل الذي يثـقل كاهله ،ق�صد
تفرغه للق�ضايا الهامة والكربى ،خ�صو�صا بعد حتديات
عامل ما بعد العوملة ،وما تقت�ضيه من ت�أهيل للق�ضاء الوطني
مل�سايرة م�ستجداتها املت�سارعة ،بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجية
التي ر�سمها املغرب يف جلب الر�ساميل واال�ستثمارات
الأجنبية ،وانخراطه يف �شراكات اقت�صادية تتطلب ق�ضاء
قادرا على البت يف املنازعات ب�سرعة �أكرث مما تتطلبها
املنازعاتالعادية.
1.1من الأمثلة على ذلك ،ق�ضايا التعوي�ض يف حوادث ت�سببت فيها عربات
برية ذات حمرك يف �إطار ظهري � 2أكتوبر  ،1984ونزاعات ال�شغل من
خالل ظهري  6فرباير  ،1963وق�ضايا كراء الأماكن املعدة لال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف وفق ظهري  24ماي .1955

هل تصبح األمازيغية لغة مقبولة للترافع
والمناقشات أمام المحاكم المغربية؟
أنــــس سعــــــــدون
تناقلت عدد من ال�صحف املغربية �أنباء عن ت�سجيل
�سابقة تعد الأوىل من نوعها باملحاكم املغربية حيث قرر
قا�ض يف جل�سة عالنية ب�إحدى حماكم اجلنوب متكني
املتقا�ضني من التوا�صل باللغة الأمازيغية يف مناق�شة
خمتلف امللفات املعرو�ضة على هيئة املحكمة .وحر�ص
القا�ضي �أثناء ت�سيريه للجل�سة على التوا�صل باللغة
الأم للمتقا�ضني وفق طريقة جديدة مل ي�ألفوها من
قبل ،لتاليف �صعوبات عملية التوا�صل توفريا ملتطلبات
النجاعة الق�ضائية .وظل القا�ضي يراوح بني التوا�صل
مع املتقا�ضني باللغة الأمازيغية التي يتقنها ويتحدث
بها بطالقة وبني مرتجم لباقي هيئة املحكمة الذين ال
يتقنون هذه اللغة.
السياق العام للمبادرة

ت�أتي هذه املبادرة «الفردية» التي قام بها قا�ض مغربي
بعدما يناهز �أربع �سنوات على التن�صي�ص على
الأمازيغية يف الد�ستور املغربي اجلديد كلغة ر�سمية �إىل
جانب اللغة العربية (مادة  ،1)5حيث ال يزال ن�شطاء
احلركة الأمازيغية يطالبون بتنزيل �أكرب للقرارات الرامية
لتج�سيد هذا املك�سب على �أر�ض الواقع ،خا�صة فيما
يتع ّلق مبيادين الرتبية والتعليم والإعالم وولوج العدالة
والإدارات العمومية.
ويعود مطلب د�سرتة اللغة الأمازيغية كلغة ر�سمية
باملغرب �إىل عقود طويلة .فقد ا�ستطاع احلقوقيون
توحيد مطالبهم واالنتظام يف جمعيات مدنية للمطالبة
باالعرتاف الر�سمي باللغة الأمازيغية التي يتكلم بها
�أكرث من ن�صف �سكان املغرب.
لغة التقاضي أمام المحاكم
المغربية بين قانون التعر يب
ودسترة األمازيغية

�شكل قانون التعريب واملغربة والتوحيد ال�صادر �سنة
 ،1965نقطة حتول جذري يف لغة التقا�ضي باملغرب
الذي كان يعرف تعددية يف جمال اللغات املعمول بها
�أمام الق�ضاء .فقد كان ا�ستعمال اللغة العربية مقت�صرا
على نطاق �ضيق يتمثل يف الق�ضاء ال�شرعي الذي كان
عربيا �صرفا ،ف�ضال عن الق�ضاء املخزين كلما تعلق الأمر
بالرتافع �أمام القائد �أو البا�شا يف درجته االبتدائية ،بينما
ظلت الفرن�سية واال�سبانية كلغتني مهيمنتني على معظم
املحاكم املغربية �إىل غاية اال�ستقالل.
ومنذ �سنة � ،1965أ�صبحت العربية هي اللغة الر�سمية
للق�ضاء والتقا�ضي لدى املحاكم بجميع �أنواعها
وعلى خمتلف درجاتها .وا�ستثني من ذلك فقط
العقود املحررة باللغة الفرن�سية والتي يخ�ضع تقييدها
لل�سجالت التجارية مبحاكم اململكة .وكان للقرار

الذي �أ�صدره وزير العدل بتاريخ 1965/06/29

دور بالغ الأهمية يف تفعيل مقت�ضيات الظهري املذكور.
فعلى �إثره ،تك ّر�س االجتاه الر�سمي العام الذي يرمي
�إىل اعتماد العربية لغة للرتافع والتداول واحلكم ،مع
جعل الرتجمة �آلية للتوا�صل بني الأطراف التي ال
جتيد اللغة العربية �ضمانا حلقوق الدفاع ،و�إعماال
ل�شروط املحاكمة العادلة.
و�إذا كانت الرتجمة املتخ�ص�صة من و�إىل لغات �أجنبية
متوفرة نظرا لوجود مرتجمني متخ�ص�صني خريجي
معاهد متخ�ص�صة يف املجال ،ف�إن �ضمانات الرتجمة
املتخ�ص�صة من و�إىل الأمازيغية ال تزال غري ممكنة طاملا
�أنه ال يوجد �أي ترجمان حملف متخ�ص�ص يف اللغة
الأمازيغية .ويتم االكتفاء يف غالب الأحيان �أمام
املحاكم بتكليف بع�ض املتطوعني من العموم لرتجمة
الأ�سئلة �أو الأجوبة للمتقا�ضني الذين ال يتكلمون �إال
اللغة الأمازيغية.
وغالبا ما يتم االكتفاء بتعيني بع�ض الأعوان ممن ال
حد �أدنى من التكوين القانوين
يتوفرون حتى على ّ
الالزم للقيام بعملية ترجمة ما يروج يف اجلل�سة،
ال�شيء الذي �أدى اىل ارتفاع عدة �أ�صوات حقوقية
منادية ب�ضرورة تر�سيم اللغة الأمازيغية يف التقا�ضي
خا�صة بالن�سبة للمغاربة الذين ال يتحدثون �سوى
بهذه اللغة .وتعترب هذه الأ�صوات املحتجة االبقاء على
الو�ضع احلايل الذي مينع على املحكمة املناق�شة و�سماع
املرافعات بغري اللغة العربية ،وعدم توفر مرتجمني
متخ�ص�صني يف اللغة الأمازيغية من قبيل االختالالت
التي مت�س مببد�أ املحاكمة العادلة.
القضاء واستعمال اللغة األمازيغية

تفعيل هذه املقت�ضيات .فالعديد من املحاكم تقع يف
مناطق يتكلم �أغلبية �ساكنتها اللغة الأمازيغية وال
تتوفر على �أي قا�ض ي�ستطيع التوا�صل بهذه اللغة لعدة
اعتبارات� ،أهمها غياب قاعدة بيانات حمينة بخ�صو�ص
ا�ستعمال اللغة الأمازيغية باملحاكم و�إجادة الق�ضاة لهذه
اللغة .كما �أن التفاوت اجلهوي على م�ستوى التنمية
يجعل عدداً كبرياً من الق�ضاة املنحدرين من مناطق
تتك ّلم غالبيتها بالأمازيغية يرغبون يف العمل بعيدا عن
الأرياف �أو املناطق النائية باملدن واحلوا�ضر ال �سيما �أمام
انعدام �أي حمفزات للعمل بهذه املناطق.

هل التقا�ضي بلغة ال يفهمها املتقا�ضي يعد م�سا
بحقوق الدفاع؟

طرحت هذه املد�س�ألة على حمكمة النق�ض يف ق�ضية
مثرية خالل الآونة الأخرية ،وجاء يف قرار املحكمة 2ما
يلي«:يف �ش�أن الو�سيلة الثانية املتخذة من خرق حقوق
الدفاع ذلك �أن الطاعن يتكلم اللغة الأمازيغية وال
يتقن اللغة العربية ،واملحكمة مل متكنه من م�ؤازرة حمام
ومل ت�س�أله �إن كان يح�سن اللغة العربية ،ومل ت�س�أله عن
�سبب ا�ستئنافه ،مما يعر�ض القرار املطعون للنق�ض.
لكن حيث �أن الطاعن مل يطلب مرتجما يف �أي مرحلة
من مراحل الدعوى وال اال�ستعانة مبحام مل�ؤازرته،
واملحكمة ت�أكدت من هويته وعر�ضت عليه التهمة
املتابع بها ،وناق�شت الق�ضية و�أبدى دفاعه عنها مما تكون
معه الو�سيلة على غري �أ�سا�س».
وقد بدت حمكمة النق�ض وك�أنها تق ّر مبد�أ مفاده �أن
م�ساً بحقوق الدفاع ،وان
التقا�ضي بلغة غري مفهومة ّ
يعد ّ
ا�ستبعدت تطبيقه يف الق�ضية املطروحة �أمامها لأ�سباب
ظرفية لي�س هنا املجال املنا�سب لتحديد مدى �سدادتها.

رغم �أن د�ستور  2011اعرتف بالأمازيغية كلغة ر�سمية
يف املغرب �إىل جانب اللغة العربية� ،إال �أن �أمر تنزيل هذه
املقت�ضيات ال تزال معلقة على �صدور القوانني الالزمة
لرت�سيم الأمازيغية .كما �أن القوانني اجلاري العمل بها
جتعل من اللغة العربية اللغة الر�سمية الوحيدة التي
يجوز التقا�ضي بها اعماال لقانون التعريب واملغربة
ال�صادر �سنة .1965
وبالرغم من ذلك ،د�أب الق�ضاة الذين يتقنون احلديث
باللغة الأمازيغية خالل بع�ض اجلل�سات �إىل اال�ستئنا�س
بتوجيه بع�ض الأ�سئلة �إىل املتقا�ضني باللغة الأمازيغية.
وجرى يف بع�ض اجلل�سات التنقلية التي عقدت خارج
�أ�سوار املحاكم بغية تقريب الق�ضاء على املواطنني
(جل�سات توثيق الزواج بالأرياف) ا�ستعمال وا�سع للغة
الأمازيغية ب�شكل غري ر�سمي.
ورغم اعالن وزارة العدل عن مراعاتها ملعيار االملام
باللغة الأمازيغية كمعيار معتمد يف البت يف تعيينات اللغة األمازيغية أمام المحاكم:
الق�ضاة اجلدد واملنتقلني� ،إال �أنه مل يتم ال�شروع يف أية آفاق؟

يعد القانون املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الر�سمي للأمازيغية وكيفيات �إدماجها يف جمال
التعليم ويف جماالت احلياة العامة ذات الأولوية من
بني �أهم القوانني التي ينبغي �أن ت�صدر قريبا ق�صد
تفعيل تنزيل الد�ستور اجلديد .فال �شك �أن العدالة
تبقى من �أهم جماالت احلياة ذات الأولوية التي
ينبغي �أن ي�ستهدفها القانون اجلديد.
و�إىل جانب القانون اجلديد ينبغي �أن يتم اعتماد
ا�سرتاتيجيات عملية ق�صد ت�سهيل ولوج العدالة على
املواطنني املغاربة غري الناطقني باللغة العربية من قبيل:
  -فتح املجال لتكوين مرتجمني متخ�ص�صني يفاللغة الأمازيغية يجمعون بني الدراية القانونية
والإملام باللغة الأمازيغية.3
  -تكوين الق�ضاة يف اللغة الأمازيغية ومراعاة الإملامبهذه اللغة كم�ؤ�شر عند تعيني الق�ضاة اجلدد �أو عند
البت يف طلبات انتقالهم.
  -حتفيز الق�ضاة واملوظفني للعمل يف املناطق النائية�سواء من خالل ت�سريع ترقياتهم �أو من خالل
التعوي�ضات.
1.1ين�ص الف�صل  5من د�ستور  2011على �أنه« :تظل العربية اللغة الر�سمية
للدولة .وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها ،وتنمية ا�ستعمالها.
2.2تعد الأمازيغية �أي�ضا لغة ر�سمية للدولة ،باعتبارها ر�صيدا م�شرتكا جلميع
املغاربة ،بدون ا�ستثناء.
3.3قرار الغرفة اجلنائية مبحكمة النق�ض عدد  56بتاريخ  ،2012/02/15عدد
 ،11/16321غري من�شور.
�4.4سبق للعديد من اجلمعيات الأمازيغية �أن احتجت على وزارة العدل
واحلريات التي نظمت مباراة لولوج مهنة الرتاجمة يف عدة لغات من بينها
اللغة العربية ،وقد احتجت هذه اجلمعيات على اق�صاء اللغة الأمازيغية
من بني التخ�ص�صات املطلوبة يف هذه املباراة ،وكان جواب وزارة العدل
واحلريات �أن اللغة االمازيغية تعترب لغة وطنية ،و�أن �أمر تنزيل املقت�ضيات
الد�ستورية اجلديدة على �أر�ض الواقع يبقى متوقفا على �صدور قانون
تنظيمي لتفعيل الطابع الر�سمي للغة الأمازيغية.
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حدود الضيافة:

األوضاع القانونية واالجتماعية لالجئين السور يين في تركيا
جــو حــــــمـــــــــورة
مل يكن ُم�ستغرباً قول رئي�س «جلنة الإنقاذ الدولية»
دايفيد ميليباند �أن «عدد الالجئني املوجودين يف
�إ�سطنبول يتجاوز عددهم يف �أوروبا كافة» .1وقد ا�ستند
ُمطلق هذا الت�صريح ،الذي �شغل من�صب وزير اخلارجية
الربيطانية �سابقاً ،على تقارير دورية ت�صدرها م�ؤ�س�سته
وم�ؤ�س�سات �أخرى تفيد ب�أن �أعداد الالجئني ال�سوريني
امل�سجلني ر�سمياً يف تركيا قد بلغ املليونني يف خريف
العام  .2015فيما احلكومة الرتكية توقعت ،على ل�سان
م�س�ؤوليها ،ب�أن ا�ستمرار احلرب يف �سوريا �سي�ؤدي �إىل
زيادة �أعداد الالجئني بحدود مليون الجئ �آخر خالل
ف�صل ال�شتاء القادم.2
ّ
وت�شكل ق�ضية الالجئني ال�سوريني �أزمة حقيقية للعامل.
فبا�ستثناء �أملانيا ،ال تبدي الدول الغربية �أي حما�س �أو
رغبة يف ا�ست�ضافة املزيد من امل�شتتني ب�سبب حروب
ال�شرق الأو�سط .فيما الدول املحيطة ب�سوريا ما عادت
قادرة ب�سهولة على ا�ستيعاب مزيد من الالجئني كما
فعلت خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية� .إال �أن تركيا،
التي تختلف من حيث حجمها اجلغرايف والدميغرايف
وقوتها االقت�صادية �إن قورنت مع جريان �سوريا الآخرين،
ال تزال ت�ست�ضيف املزيد من الالجئني ،وتقدم لهم
امل�ساعدات وتبني لهم املخيمات وتفتح �أمامهم بع�ض
الفر�ص التعليمية.
غري �أن ح�سن ال�ضيافة الرتكية ال يعني ب�أي �شكل من
الأ�شكال م�ساواة الالجئني ب�أ�صحاب الأر�ض والبالد،
كما ال يعني �أن �أو�ضاع ال�سوريني يف تركيا على �أف�ضل
ما يرام .فغالباً ما ينظر الالجئون �إىل تركيا على �أنها ممر
ال مقر لهم ،حيث ّ
ت�شكل بالن�سبة للعديد منهم املحطة
الأخرية قبل رحلة االنطالق نحو �أوروبا .فيما يبقى فيها
�سعيدو احلظ من املي�سورين� ،أو املدقعون يف الفقر الذين
ال ي�ستطيعون ت�أمني مبالغ كافية للمخاطرة والذهاب �إىل
�أوروبا عرب البحر.
وبالتوازي مع ازدياد �أعداد الالجئني فيها ،قامت تركيا،
خالل ال�سنوات املا�ضية ،ب�إقرار ت�شريعات قانونية ُتنظم
بع�ض جوانب حياة الالجئني .كما اهتمت بتعليمهم
وجهدت لتح�سني �أو�ضاعهم االجتماعية ،وحتى
ظروفهم النف�سية .غري �أن كل هذه ال�سيا�سات مل تكن
كافية ملنع ال�سوريني من البحث عن طرق ملغادرة تركيا،
و�إن كلف الأمر املخاطرة بحياتهم.

األوضاع القانونية لالجئين
السوريين في تركيا

على عك�س الكثري من الدول ،اعتمدت تركيا �سيا�سة
احلدود املفتوحة لالجئني ال�سوريني .فمنذ بداية الأزمة،
مل ُتقدم تركيا على �إقرار �أي تنظيم قانوين لأو�ضاع
الالجئني ال�سوريني القادمني �إليها ،بل كان يكفي
�أن ينتقل ال�سوري الهارب من احلرب �إىل الأرا�ضي
الرتكية حتى يتم ا�ستقباله دون احلاجة �إىل �إعطائه �أي
و�ضع �أو �صفة قانونية.
قد يكون رهان احلكومة الرتكية على نهاية �سريعة للحرب
ال�سورية حال دون �إ�شعارها احلاجة �إىل �إ�ستحداث و�ضعية
خا�صة لالجئني ال�سوريني� .إال �أن ا�ستمرار احلرب
وتزايد �أعدادهم ب�شكل كبري ح ّتم على احلكومة البحث
عن ت�شريع قانوين لأو�ضاع مئات الآالف القادمني
للعي�ش على �أر�ضها.
وعلى الرغم من �أن تركيا كانت قد وقّعت �سابقاً على
«اتفاقية جنيف» (عام  )1951املتعلقة بالالجئني� ،إال
�أنها حتفظت على بند «القيود اجلغرافية» يف االتفاقية ،ما
يعني �أن تركيا ال تعطي �صفة «الالجئ» القانونية ملن قدم
�إىل �أر�ضها من غري الأوروبيني .وعليه ،مل ت�ستقبل تركيا
ال�سوريني ب�صفة «الجئني»� ،إمنا ب�صفة «�ضيوف» .3وبغياب
ال�صفة القانونية التي من �ش�أنها تنظيم �أو�ضاع ال�سوريني
الهاربني �إىل تركيا ،باتوا عر�ضة ل�سيا�سات تع�سفية.
فغياب القانون احلامي واملنظم لأو�ضاعهم يجعلهم عر�ضة
للرتحيل دون مربر قانوين ،كما ال ُيجرب الدول املُ�ضيفة
على تقدمي � ّأي من اخلدمات االجتماعية الالزمة.
وا�ستمر غياب الو�ضع القانوين لل�سوريني الهاربني �إىل
تركيا منذ بداية العام  2011وحتى � 30آذار ،2012
وهو التاريخ الذي �أ�صدرت فيه تركيا �أول تنظيم قانوين
لأو�ضاع ال�سوريني ،فتم �إعطا�ؤهم ،وفقاً له� ،صفة الباحثني
عن «احلماية امل�ؤقتة» .وهي ال�صفة التي تتجان�س مع �سيا�سة
احلدود املفتوحة التي اعتمدتها تركيا ،كما ُت�ؤمن لالجئني
احلماية القانونية التي حتول دون �إجبارهم على العودة �إىل
ديارهم ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لهم.4
تبع حتديد وت�صنيف الو�ضع القانوين لل�سوريني �إقرار
وت�صديق الربملان الرتكي على «قانون الأجانب واحلماية
الدولية» يف  4ني�سان � /أبريل من العام  ،2013والذي �أقر
العديد من ال�ضمانات القانونية لطالبي احلماية يف تركيا،
رغم ت�أكيد القانون على �إبقاء التحفظ على بند «القيود
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اجلغرافية» يف «اتفاقية جنيف» .كذلك الأمر ،نقل القانون
اجلديد �صالحية النظر ب�ش�ؤون اللجوء وطلب احلماية لـ
«املديرية العامة لإدارة الهجرة» التابعة لوزارة الداخلية
الرتكية ،وهي املديرية التي ا�ستحدثها القانون نف�سه.5
فرتكيا �أرادت ح�صر اجلهات املخت�صة ب�ش�ؤون ال�سوريني
القادمني �إليها ،فتم ا�ستحداث مديرية خا�صة بهم ،تتمتع
ب�صالحيات ح�صرية بهذا ال�ش�أن .كذلك الأمر� ،أوكل هذا
القانون للمديرية اجلديدة «و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
تتعلق بالهجرة ..و�ضمان التن�سيق بني الوكاالت
واملنظمات ذات ال�صلة ..والقيام باملهام والإجراءات
املتعلقة بدخول وبقاء وخروج الأجانب ،والرتحيل من
تركيا ،واحلماية الدولية ،واحلماية امل�ؤقتة وحماية �ضحايا
االجتار بالب�شر».6
احل�صرية التي مت �إيكالها لـ «املديرية العامة لإدارة الهجرة»
يف �إدارة ملف الوافدين ال�سوريني لها �سمات �إيجابية :فقد
وفّرت عليهم م�شاق التعامل مع مديريات عدة مت�ضاربة
يف ال�صالحيات ،كما م�شاق التنقل بني وزارة و�أخرى.
�إال �أن �سلبياتها فاقت �إيجابياتها :فح�صر �ش�ؤون ال�سوريني
مبديرية واحدة ذات �صالحيات ح�صرية جعل منها الآمر
الناهي يف �ش�ؤونهم وباتت «الو�صي» ال�شرعي على من
يقدم امل�ساعدات لل�سوريني.
ف�أي جميعة ،حملية �أو �أجنبية ،ترغب مب�ساعدة ال�سوريني
يف تركيا ،عليها احل�صول على موافقة م�سبقة من «املديرية
العامة لإدارة الهجرة» .وتعمد املديرية ،باال�ستناد على
�سلطتها اال�ستن�سابية� ،إىل حتديد �أماكن وكمية امل�ساعدات
املقدمة �إىل ال�سوريني و�أياً من املنظمات غري احلكومية
املخولة تقدميها .7فتكون النتجية غياب امل�ساواة بني والية
و�أخرى ،وبني خميم و�آخر ،وبني �سوري و�آخر� ،أكان من
املقدمة لهم.
حيث كمية �أو قيمة �أو نوعية امل�ساعدات ّ
كما تعمد ال�سلطات الرتكية �إىل فتح املجال �أكرث �أمام
اجلمعيات غري الر�سمية املقربة منها ،كما تلك ذات امليول
الإ�سالمية املحافِظة.
إدارة المخيمات وتفضيل
السوريين العيش خارجها

بالإمكان تق�سيم قاطني الأرا�ضي الرتكية من ال�سوريني
�إىل ق�سمني .الأول ،هم الذين ي�سكنون داخل املخيمات
التي بنتها الدولة الرتكية لهم ،فيما الق�سم الثاين،
والأكرب عدداً ،فهم الذين ي�سكنون خارجها وخا�صة يف
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املدن الكربى ك�إ�سطنبول و�إزمري واملدن ال�صغرية قرب
احلدود مع �سوريا .وعلى الرغم من �أن �أعداد ال�سوريني
امل�سجلني ر�سمياً قد بلغت ،بح�سب «املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ( ،»)UNHCRمليونني
وحوايل � 70ألفاً مع بداية �شهر ت�شرين الأول� /أوكتوبر
من العام احلايل� ،8إال �أن �أعداد ال�سوريني القاطنني يف
املخيمات ال يتجاوز ربع العدد الإجمايل .هذا ف�ض ًال
عن ع�شرات �آالف ال�سوريني غري امل�سجلني يف الإدارات
الر�سمية ويقطنون خارج املخيمات ،كما ب�ضعة �آالف
�آخرين من الذين يرت ّددون �إىل تركيا بني فرتة و�أخرى
بعد االطمئنان على �أرزاقهم داخل الأرا�ضي ال�سورية.
ويف تركيا  25خميماً لالجئني ،وهي ،مبعظمها ،قرب
احلدود مع �سوريا ،ويتم بنا�ؤها من قِبل «رئا�سة �إدارة
حاالت الطوارئ والكوارث» التابعة لرئا�سة احلكومة
الرتكية ،والتي تعمل حالياً على بناء خميم �إ�ضايف
�ضخم لي�ضم � 55ألف الجئاً جديداً .9وعلى الرغم
من �أن هذا اجلهاز احلكومي حديث العهد و�أن�شئ يف
� 2009إال �أن عمله يف بناء املخيمات القى ا�ستح�ساناً
من قبل املنظمات الدولية وال�صحافة العاملية.10
�أما داخل املخيمات ،فعلى عك�س العديد من الدول
الأخرى التي تدير فيها «املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني» املخيمات ،تبقى �إدارتها احل�صرية
للمخيمات من �صالحيات «املديرية العامة لإدارة
الهجرة» .فتحقق هذه الأخرية �سيادة الدولة الرتكية
على �أرا�ضيها ،وحتتفظ املديرية باليد الطوىل يف تنظيم
حياة ال�سوريني داخل املخيمات ،وتعمد �إىل توزيع
املهمات على امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة الرتكية
خلدمة ال�سوريني .حيث �أوكلت مث ُال لـ «منظمة الهالل
الأحمر» الرتكية م�س�ؤولية ت�أمني اخلدمات الغذائية
داخل املخيمات ،فيما تعمل هذه الأخرية وفق
توجيهات املديرية وبح�سب تعليماتها.11
ويعود ق�سم كبري من قدرة الدولة الرتكية على
«اال�ستئثار» ب�إدارة املخيمات املوجودة فيها� ،إىل كمية
الأموال ال�ضخمة التي تنفقها على الالجئني ،خ�صو�صاً
�إذا قورنت مليارات الدوالرات هذه بب�ضعة ماليني
حت�صل عليها من امل�ساعدات الأجنبية املوجهة للإهتمام
بالالجئني .فحتى �شهر �أيلول� /سبتمرب من العام احلايل،
�أنفقت تركيا حواىل  8مليارات دوالر على الالجئني
ال�سوريني يف �أرا�ضيها ،بح�سب ما �أعلنه رئي�س حكومتها
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«�أحمد داوود �أوغلو» �أمام الهيئة العامة للأمم املتحدة،
منهياً حديثه بـ «�أن حدود تركيا �ستبقى مفتوحة دائماً
�أمام الهاربني من احلروب واال�ضطهاد».12
وتبقى حياة ال�سوريني داخل املخيمات �أكرث راحة �إن
قورنت باحلياة خارجها .فوزارة ال�صحة تقدم لهم خدمات
�صحية جمانية ،وكذلك وزارة الرتبية .كما يقيهم العي�ش
هنالك من بع�ض املمار�سات العن�صرية التي قد ي�صادفونها
يف املجتمع الرتكي� .إال �أن العدد الأكرب منهم ُيف�ضل
العي�ش يف اخلارج� ،أكان يف منازل خا�صة �أو عند �أقارب،
�أو يف �شقق �صغرية يف �ضواحي املدن الكربى.
وميكن �إرجاع تف�ضيل الالجئني ال�سوريني العي�ش خارج
املخيمات �إىل خم�سة �أ�سباب عددها «مركز ال�شرق
الأو�سط للدرا�سات اال�سرتاتيجية» وهي� :أن الكثري
منهم ال ي�ستطيعون الت�أقلم مع حياة املخيمات .و�آخرون
دخلوا تركيا بطريقة غري �شرعية وال يريدون �أن يتم
ت�سجيل �أ�سمائهم .وغريهم من الأثرياء الذين يف�ضلون
العي�ش على عاتقهم وبظروف �أف�ضل .بالإ�ضافة �إىل
االزدحام يف املخيمات واالنتظار الطويل �أمامها
�أحيانا خللو �أماكن لهم .كما ب�سبب وجود �أو�صال
قربى بني الكثري من الأتراك وال�سوريني فيف�ضل
ه�ؤالء العي�ش عند �أقاربهم �أو يف الأمكنة التي
ين�صحهم بها �أقاربهم الأتراك.13
غري �أن حياة ال�سوريني خارج املخيمات ال تخلو من
تقدمي امل�ساعدات احلكومية لهم ،و�إن كانت تلك
امل�ساعدات م�شروطة ب�أن ي�سجلوا �أ�سماءهم يف �إدارات

الدولة �أو عند املنظمات املخت�صة� .إال �أن التقدميات
ل�ساكني املخيمات تبقى �أكرب و�أ�شمل من تلك املقدمة
لل�ساكنني خارجها وت�شمل امل�ساعدات الغذائية
والتعليمية والطبية وغريها.
يف املقابل يعاين ال�سوريون داخل املخيمات وخارجها
من عدم منحهم رخ�صاً للعمل يف تركيا .وهو الأمر الذي
يربره وزير العمل وال�ضمان الإجتماعي الرتكي ال�سابق
«فاروق جيليك» باخلطوة ال�ضرورية من �أجل حماية �سوق
العمل الرتكي وم�صلحة الأتراك ،14فحدود ال�ضيافة ت�صبح
قا�سية عندما يتعلق الأمر مبعي�شة الأتراك.
التقديمات االجتماعية
لالجئين السور يين

على ال�صعيد التعليمي ،ينعم عدد من الأطفال
ال�سوريني يف داخل ويف خارج املخيمات بالتقدميات
التعليمية .فرتكيا اهتمت ب�إن�شاء مدار�س لالجئني
ال�سوريني� .إال �أن العدد الأكرب منهم ال يتلقى تعليماً
يف الوقت احلا�ضر .ومرد ذلك هو عدم وجود �إمكانيات
مادية وب�شرية �أكان يف بناء املدار�س �أو يف ت�أمني الطواقم
التعليمية الكافية للأطفال ال�سوريني .لذلك ،ومقارنة
مع احلقول الأخرى ،جل�أت الدولة الرتكية بكرثة �إىل
املنظمات غري احلكومية لتغطية احلاجات يف حقل
التعليم .ف�سمحت ملنظمات عديدة ب�إن�شاء �أو �إدارة
مدار�س على �أرا�ضيها لتعليم ال�سوريني.15
�أما �أعداد الأطفال ال�سوريني (امل�سجلني) الذي ينعمون
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بتعليم يف تركيا فناهز � 240ألفاً ،فيما حواىل � 400ألف
�آخرين ال يتلقون �أي تعليم بح�سب م�س�ؤولني يف وزارة
الرتبية الرتكية .وتعمد هذه الأخرية �إىل ا�ستحداث
�ساعات عمل �إ�ضافية يف املدار�س الرتكية ،وتفتتح
�صفوفاً للطالب ال�سوريني بعد ال�ساعة الثانية ظهراً،
وذلك من �أجل تلبية احلاجة الكبرية لل�سوريني يف
حقل التعليم.16
من ناحية �أخرى ،تبدو املعونات الطبية �أف�ضل حا ًال من
م�سجل بطريقة قانونية يف
تلك التعليمية .فلكل �سوري ّ
تركيا احلق ب�أن ُيعالج جماناً يف امل�ست�شفيات احلكومية،
فيما يبقى عليه دفع بع�ض من قيمة الأدوية التي
يحتاجها .17وت�سري هذه ال�سيا�سة الطبية على ال�سوريني
املقيمني يف املخيمات كما على ه�ؤالء الذين يعي�شون
خارجها ،على الرغم من �أن هذه املعونات تك ّلف الدولة
الرتكية الكثري من الأموال ،والتي حتر�ص ،يف الوقت
عينه ،على ا�ستخدام امل�ساعدات اخلارجية القادمة �إليها
يف القطاع الطبي ب�شكل �أ�سا�سي.
كذلك الأمر �سمحت الدولة الرتكية ب�إن�شاء عيادات
ومراكز �صحية �صغرية خا�صة لل�سوريني قرب احلدود.
لكن وزارة ال�صحة ا�شرتطت �أن يكون من بني طاقمها
الطبي �أحد حملة اجلن�سية الرتكية ،كما تقدمي تقارير
�شهرية عن �أعداد الذين ح�صلوا على رعايتها .وتخدم
هذه املراكز ال�سوريني القادمني مبا�شرة من الأرا�ضي
ال�سورية والذين ي�سكنون قرب احلدود ،كما املقاتلني
امل�صابني الوافدين للمعاجلة والراحة ،18ومن ثم العودة
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�إىل ميدان القتال.
كذلك الأمر ،ت�شجع تركيا تعزيز امل�ساعدات الطبية
لل�سوريني ،ومنها امل�ساعدات النف�سية التي يحتاجها
املت�أثرون مبا�شرة من احلرب .غري �أن هذا النوع من
العالج يحتاج �إىل مبالغ مالية كبرية ،كما ملتابعة
دائمة ،فتتكل تركيا على م�ساعدات �أجنبية تقدمها
بع�ض املنظمات الدولية لت�أمني �أطباء نف�سيني لالجئني
ال�سوريني .ومنها ،خ�صو�صاً« ،املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني» التي �أ ّمنت يف  2014متوي ًال
لعمل حوايل  200طبيباً نف�سياً يف هذا ال�ش�أن.19
وعلى الرغم من التقدميات احلكومية ال�سخية لهم،
وو�ضعهم اجليد مقارنة مع �أو�ضاعهم يف الدول الأخرى
املحيطة ب�سوريا ،ال ّ
يكل ال�سوريون عن حماولة مغادرة
تركيا �إىل �أوروبا .فبعدما فتحت بع�ض الدول الأوروبية
�أرا�ضيها ال�ستقبالهم ،كرثت املحاوالت ملغادرة تركيا
ب�صورة غري �شرعية نحو الغرب ،يف حني يلقى الكثري
من ال�سوريني حتفهم يف البحر �أو خالل م�سريتهم
الطويلة نحو �أوروبا .فبالن�سبة لل�سوريني تبقى تركيا
ممراً ال مقراً .وطاملا �أن العي�ش خارج �سوريا بات حقيقة
مفرو�ضة عليهم ،يبقى الهدف النهائي لهم هو التوجه
نحو الغرب .فم�ستقبل ال�سوريني هو يف �أوروبا ،حيث
ميكنهم �أن يح�صلوا على جن�سية ُدولها بعد فرتة
والعي�ش كمواطنني كاملي احلقوق فيها� ،أما يف تركيا
ف�سيبقون جمرد الجئني.

In Turkey”, Project Hope, February 11, 2015. Accessed in
available on: http://www.projecthope.org/news- ,2015/10/30
blogs/In-the-Field-blog/2015/medical-needs-growing-for.
/html?referrer=https://www.google.com.tr
Danya Chudacoff, “Syrians build health care network in Turkey”,1818
available ,2015/10/Al-Jazeera, September 1, 2014. Accessed in 30
/08 /on:http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014
syrians-build-health-care-network-turkey-2014822114122103742.
html
.Sarah Bidinger, Aaron Lang & Others, op. cit., p. 991919

24
العدد ،03تشرينالثاني/نوفمبر2015

كيف نفهم الحراك الشعبي في لبنان
نــــــزار صـــــاغية
ماذا يعني �أن ينزل ع�شرات �آالف اللبنان ّيني اىل
ال�شارع م ّرات متتالية يف �آب و�أيلول  2015بعد
�أربعني �سنة من احلرب وما بعد احلرب؟ بالطبع،
كثريون نزلوا احتجاجاً على تراكم النفايات يف
ال�شوارع .لكن ال�شعارات التي ُرفعت والنقا�شات
العامة حولها �سرعان ما �أخذت طابعاً هو يف �صلب
يا�سي يف لبنان.
ال ّنظام ّ
ال�س ّ
أهم ما �أثبته احلراك هو �أن ب�إمكان احلياة ال�سيا�سية
ف� ّ
يف لبنان �أن تفرز �إ�شكال ّيات ال �صلة لها باملواجهة
بني الزعماء الذين ينتمون �إىل كتلتي  8و� 14آذار

ال�سيا�سيتني ،وبكلمة �أخرى �أنه من املمكن �إن�شاء
حركات �شعب ّية م�ؤثّرة ووازنة وم�ستق ّلة قادرة على
احلد من هيمنة ه�ؤالء ،وعلى تعرية املحا�ص�صة
ّ
القائمة فيما بينهم .وقد عك�ست �شعارات «طلعت
ريحتكن» و»بدنا نحا�سب»« ،ح ّلوا ع ّنا»« ،عال�شارع»،
«لهون وب�س» �ألخ توجهاً نحو التحرر من نري هذا
النظام .وهي �إرادة بلغت م�ستواها الأعلى مع ال�شعار
الإ�ستفزازي «كلن يعني كلن» والذي هو مبثابة دعوة
جلميع املواطنني للتح ّرر من الزعماء الذين ين�ضوون
حتت لوائهم ومن الإ�شكاليات املهيمنة واللحاق
التوجهات �إنّ ا تفتح الباب لتغيري نظام
باحلراك .وهذه ّ
اجلاذبية ال�سيا�سي �أو وجهة البو�صلة :ففيما �سعى

النظام القائم �إىل ا�ستقطاب املواطنني يف جمموعات
طائفية تخ�ضع للزعماء توخّ ياً للحماية واال�ستفادة من
خريات الدولة (الغنائم)� ،أعيد توجيه البو�صلة اىل
ال�ساحات العامة فباتت ولو لربهة الأكرث �إجتذاباً.
وعليه ،ا�ستعادت العا�صمة ميادينها .واحت ّلت ق�ضايا
املواطنني وهمومهم قلب امل�ساحة العامة وغلبت �أوجه
الت�شابه والتالقي فيما بينهم على �أوجه الإختالف
والفرقة .وانتع�شت الآمال اذ ذاك يف �إمكانية �إحداث
تغيري يف النظام ال�سيا�سي ،بحيث نتحول من نظام
ا�ستقطابي قائم على الكاري�سما ونفوذ الزعماء �إىل
ّ
نظام يتفاعل فيه املواطنون على قدم امل�ساواة ،مع
جذري يف اال�شكال ّيات
تغي
ّ
ما ي�ستتبع ذلك من ّ

وجداول الأعمال .وتلتقي �إ�ستعادة امليدان على هذا
الوجه متاماً مع الطموحات التي ّعب عنها الد�ستور
حدة الإنق�سام
اللبناين �أي العمل على تخفيف ّ
الطائفي ،ك�شرط لتجاوز الطائفية ال�سيا�سية ،فيما �أن
النظام اال�ستقطابي احلايل ي�ؤدي يف حال ا�ستمراره
اىل تعميقها وت�أبيدها.
ومن هذه الوجهة ،ي�ؤ�شر �شعار �إ�سقاط النظام �إىل
�إ�سقاط نظام الزعماء واملحا�ص�صة غري الد�ستوري
ويف الآن نف�سه اىل �إقامة الد�ستور وا�ستكماله .لكن
الواقعية تفر�ض علينا القول ب�أن هذا احلراك ما يزال
بعيداً جداً عن بلوغ نهاياته ال�سعيدة.

2015-8-25

2015-8-29

2015-7-26

2015-9-1

