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 22 من  �أكرث  �أن  �لتون�سية  �لر�سمية  �لأو�ساط  ترجح 

�ألف مو�طناً تون�سياً قد �جتازو� �حلدود �لبحرية �لتون�سية 

ب�سكل �سري يف �جتاه �إيطاليا بني 2011 و2015. وتفيد 

�أرقام متد�ولة يف �لأو�ساط �لإعالمية �أنه وخالل ذ�ت 

تون�سياً  �آلف  خم�سة  من  �أكرث  �جتاز  �لزمنية،  �لفرتة 

�حلدود �لتون�سية يف �جتاه ليبيا و�سوريا و�لعر�ق ليكونو� 

�ل�سرية  �لهجرة  �جلهادية. حولت  �جلماعات  من  جزء�ً 

يدّل على جمال  مفهوم  �حلدود من  �جلهاديني  وهجرة 

�لإقليم �لوطني و�إطار �سيادة �لدولة �ىل ما ي�سبه �لقيد 

يف  منه  �لتفلت  �ملو�طنني  من  جانب  يحاول  �لذي 

وللبع�ض  �أف�سل  حياة  فر�ض  لبع�سهم  يوّفر  عامل  �جتاه 

�لآخر عامل �جلهاد �لذي يعتقدون فيه. و�أ�ّسرت حركة 

منها  يعاين  �لتي  �لعميقة  �لأزمة  �إىل  �حلاملني  �نفالت 

تو�تر  رغم  �لقو�رب  هجرة  على  فالإقبال  �لتون�سيون. 

�إن�سد�د  درجة  يعّبعن  متنها  على  ميوتون  من  �أخبار 

ت�سمل  �لتي  �لبطالة  �ء 
ّ
جر �ل�سباب  فئة  لدى  �لأفق 

ذلك،  مو�ز�ة  ويف  منهم.  �ألف  ثمامنائة  من  �أكرث  �ليوم 

ن�سهد  �جلهاديني،  �ملهاجرين  عدد  �رتفاع  �سوء  وعلى 

حالة �إنف�سام �إجتماعي: فاذ تبز تون�ض كمثال للتقّدم 

تبدو يف  و�لثقايف يف جمالها �لقليمي، فهي  �حل�ساري 

�لوقت نف�سه �أحد �أهم م�سادر �لإرهاب يف ذ�ت �ملجال 

�لإقليمي. وعليه، �أفرزت �أزمة �ملجتمع عالقة متاأزمة مع 

حدود �لوطن �لتي باتت حمايتها يف جانب منها حماية 

للخارج من �إفر�ز�ت �لد�خل.

وعلى �جلانب �لآخر من �حلدود �أي يف �لد�خل �لتون�سي، 

من  �خلوف  �خلارج،  خوف  بذ�ت  �حلدود  �إىل  ُينظر 

�جلماعات �لإرهابية �لتي تتحرك على حدوده �ل�سرقية 

وينعك�ض  �ملرتفعات.  يف  عنا�سرها  بع�ض  ويتمركز 

خوف �لد�خل من حدوده على ت�سوره لعالقة �ملناطق 

�حلدودية �لد�خلية باملركز، فريى يف �حلديث عن �إر�ساء 

�ل�سلطة �ملحلية �لتي وعد بها �لد�ستور م�سدر خطر على 

وحدة �لدولة تبعاً لت�ساوؤل �سلطة �ملركز. وتبدو �حلدود 

بهذ� �ملنظار عنو�ن �أزمة �ملجتمع و�لدولة وقد تكون يف 

�أزمتها هذه �خليط �لناظم �خلفي �لذي يدور حوله هذ� 

�لعدد من �ملفكرة �لقانونية - تون�ض.  
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لن نتوقف كثري� يف هذ� �ملقال حول �أ�سباب �إقالة وزير 

�لأعلى  �ملجل�ض  لعنة  �أن  يبدو  �لذي  تون�ض  �لعدل يف 

للق�ساء قد �أ�سابته وكانت �سببا يف تنحيته. رغم ما لهذه 

�لوزر�ء  باعتباره و�حد� من  به  تتعلق  �لإقالة من دللة 

�مل�ستقلني �ملح�سوبني على �ملجتمع �ملدين، نريد يف هذ� 

�ملقال �أن نذهب �إىل ما يبدو لنا جوهريا يف �ملحنة �لتي 

موؤ�س�سات  تنكر  وهو  �ملذكور  �لقانون  م�سروع  يعي�سها 

�لدولة �لد�ستورية بع�سها لبع�ض من خالل رف�ض جمل�ض 

د�ستورية  مر�قبة  هيئة  �أقرته  مبا  �للتز�م  �ل�سعب  نو�ب 

م�ساريع �لقو�نني. وكي نتبنّي بع�ساً من هذ� �ملاأزق،  من 

�ل�سروري �أن نعود �إىل جل�سة جويلية �لتي مثلت بد�ية 

�سقوط �مل�سروع برّمته. ففي هذه �جلل�سة، عجز �ملجل�ض 

على �مل�سادقة عليه رغم �لتحوير�ت �ملجر�ة عليه عقب 

�لهيئة  �ىل  نائبا  ثالثني  من  �ملقدم  �سده  �لطعن  قبول 

�لوقتية ملر�قبة د�ستورية م�ساريع �لقانون �سكال و�أ�سال. 

ندوة لعمد�ء  �جتماع  �لنو�ب يومها  �أحد  �قرتح  وقد 

ب�ساأن  كخب�ء  تون�ض  لإبد�ء ر�أيهم  يف  كليات �حلقوق 

�لد�ستورية  �لأزمة  من  م�سروع  �لقانون  للخروج 

�ل�سلطة  بقانون  �سلة  يف  �لبالد  تعي�سها  �أن  ميكن  �لتي 

�ل�سقوط  ي�سبه  ما  �أو  هذ�  �ل�سقوط  �أن  غري  �لق�سائية. 

�ملجل�ض  من خالل خ�سوع  �لدميقر�طية  بالآليات  كان 

�لنو�ب  من  كثري  ر�أى  لقد  �لهيئة.  مكرها  لر�أي   ولو 

فيه  �مل�سروع  على  �مل�سادقة  يف  �ملجل�ض  تعرث  �أن  يومها 

حتّد �سارخ ل�سلطة �ملجل�ض و�سالحياته �لت�سريعية �لتي 

ل ميكن �أن ي�سيق منها �أحد على حّد �عتقادهم.   كان 

�لذي  �ملاآل  لهذ�  غا�سبني  �حلا�سرين  �لنو�ب  �أغلب 

عرفه م�سروع �لقانون. وكانت  كثري من �لأطر�ف متفقة 

حول  و�لجتاهات  �مل�سارب  �ختالفات  رغم  ومت�سامنة 

نف�ض �ملاأرب �ل�سيا�سي وهو  �لتاأ�سي�ض لق�ساء تابع  من 

�لعام  �لت�سريع  جلنة  م�سروع  خالل  �لإ�سر�ر  على 

�لنيابية دون م�سروع �حلكومة �لذي يقطع بن�سبة كبرية 

مع �ملنظومة �لق�سائية �ل�سابقة وي�ستجيب لروح �لد�ستور 

يف �إر�ساء �سلطة ق�سائية  م�ستقلة. حاول �لنو�ب حينها 

مر�ر� وتكر�ر�  دفع �لتهمة عنهم من خالل لوك نف�ض 

�ملعزوفة �لقدمية وهي �أنهم  مع ��ستقالل �لق�ساء ولي�سو� 

�ملوؤ�سف  �أن  من  �لق�ساة.  تغّول  �أو  �لق�ساة  دولة  مع 

�سميناه  بالدميقر�طي  باعتباره  �لذي  �ل�سقوط  هذ� 

حينها   يعِن  ذ�تها  مل  �لدميقر�طية  �لتجربة  من  جزء� 

كثري�ً بالن�سبة لأغلب �لنو�ب �حلا�سرين �لذين هاجمو� 

هيئة مر�قبة �لد�ستورية وحرفو� �أقو�لها  بل حذرو� منها  

�لو�سع  يف  �ستتحول  حني  �مل�ستقبل  يف  دورها  ومن 

حول  �لنقا�ض  جرى  د�ستورية…  حمكمة  �إىل  �لد�ئم 

�أهلية  جلنة  �لت�سريع �لعام يف تعديل م�سروع �حلكومة، 

فاعتبو� �أن هيئة  مر�قبة �لد�ستورية )من خالل �عتبارها 

جتاوز جلنة �لت�سريع  مل�سروع �حلكومة وعر�ض م�سروعها 

�خلا�ض خلال �إجر�ئيا( �سلبت من جمل�ض نو�ب �ل�سعب 

�سالحياته �ل�سيادية �ملتمثلة يف �سلطته �لت�سريعية. لقد 

�عتب نو�ب كثريون وب�سكل لفت  �أن �لهيئة جردت  

وفقا  �لتعامل  �حلر  �أهلية  باأ�سره  من  و�ملجل�ض  �للجنة 

لجتهاد�ت �لنو�ب وما تقت�سيه �ملالءمة �لد�ستورية  مع 

خاطئ  قول  وهو  عليها.  �ملعرو�سة  �لقو�نني  م�ساريع 

�لهيئة  �أن  �إذ  �لطوية  و�سوء  �لتجني  من  وفيه كثري  متاما 

�إدخال �لتعديالت  �أكدت على �سالحيات �للجنة يف 

�سرورة  �أو  �ل�سياغة  جتويد  يقت�سيها  �لتي  و�لتحوير�ت 

�ملالءمة �لد�ستورية و�لتي تتطلبها  موجبات �لت�سريع مع 

وجوب �ملحافظة على عر�ض �مل�سروع �لأ�سلي للحكومة 

على �جلل�سة �لعامة، بو�سفها �ساحبة �ملبادرة �لت�سريعية. 

يف  �لعام  �لت�سريع  جلنة  ل�سالحية  �لتحديد  هذ�  و�إّن 

عليها  �لتعديالت  و�قرت�ح  �لقو�نني  م�ساريع  در��سة 

يوؤيده  لها  مغايرة  م�ساريع  و�سياغة  عنها  �لتخلي  دون 

يعطي  �لذي  للمجل�ض  �لد�خلي  �لنظام  من  �لف�سل 

ولكنها  قانون  مقرتح  �أو  م�سروع  رف�ض  �إمكانية  للجنة 

تبقى مع ذلك ملزمة باإحالته على �جلل�سة �لعامة �لتي 

تقرر بعد تالوة �مل�سروع باجلل�سة ما تر�ه �ساحلاً يف �ساأنه. 

�ملوؤرخ يف   �حلكومة  م�سروع  ب�ساأن  يح�سل  ما مل  وهذ� 

مار�ض و�لذي مت حتويره ب�سكل كامل من قبل �للجنة، 

وما  بتاتا.   �أمامها  يتَل  ومل  �لعامة  �جلل�سة  يدخل  فلم 

�لإجر�ئية  �جلو�نب  �لرتكيز على  بفعل كرثة  يتبلور  مل 

�لعام على عدم عر�ض  �لت�سريع  �إ�سر�ر جلنة  هو �سبب 

�لتعديالت  مع  �لعامة  �جلل�سة  على  �حلكومة  م�سروع 

�ملدخلة عليه ليتم �حل�سم من �جلل�سة بناء على �ملبادئ 

�إليه كثري  يتفطن  فما مل  �لهيئة.  �أقرتها  �لتي  و�لقو�عد 

بب�ساطة   هو  �لإ�سر�ر  هذ�  �سبب  �أن  هو  �ملحللني  من 

�لعام  �لر�أي  يتابعها  عامة  جل�سة  يف  �لك�سف  جتنب 

بني  �لكبرية  �لفروق  عن  مبا�سرة  �لهو�ء  على  وتبث 

م�سروع �حلكومة وم�سروع جلنة �لت�سريع �لعام. و�لفارق 

�لأهم يف هذ� �ل�سدد يكمن يف �إ�سر�ر �للجنة �لنيابية 

�سالحيات  من  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  جتريد  على 

خالف  على  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  ل�سالح  �أ�سا�سية 

من  باإحالة جمموعة  قبلت  �لتي هي  �حلكومة  م�سروع 

�لعر�ض  ذلك  �أن  �سك  ول  �ملجل�ض.  �إىل  �سالحياتها 

على �لر�أي �لعام لو وقع لكانت كلفته �ل�سيا�سية باهظة 

�لعامة   �جلل�سة  يف  جويلية  يوم  �ساهدناه  ما  �إن  جد�. 

�لثابت  �لف�سل  يائ�سة  للتغطية على  وكاأنه حماولة  بد� 

�ملجل�ض  باإر�ساء  متعلقة  هامة  ت�سريعية  حمطة  �أول  يف 

�لأعلى للق�ساء بقلب �حلديث و�جلدل �ل�سيا�سي حول 

عمل �ملجل�ض و�سالحياته ويف ح�سد �لنو�ب �سد هيئة 

�لرقابة  على �لد�ستورية �ملتهمة ب�سلب �للجنة �ملخت�سة 

�سلطتها  يف �لجتهاد و�لتعديل و�لت�سييق على عملها. 

�أي�سا هي �لهجمة �لتي �سنها  �أن ما يلفت �لنتباه  غري 

�أغلبية  متلك  ل  وكاأنها  �حلكومة  على  �لنو�ب  بع�ض 

�جلدية  بانعد�م  �لعدل  وزير  متهمني  �ملجل�ض  د�خل 

م�سروعه  ي�سحب  �أن  عليه  كان  �نه  ز�عمني  وبال�سلبية 

قد حرفت م�سامينه  �لعام  �لت�سريع  �أن جلنة  �رتاأى  �إذ� 

�أو  جتاهلو�  ذلك  يف  وهم  وجوهره.  روحه  من  وم�ست 

على  للمجل�ض  يحجر  �لد�خلي  �لنظام  �أن  جهلو� 

حال  يف  م�سروعه  �سحب  �لت�سريعية  �ملبادرة  �ساحب 

وزير  ذلك  على  �أكد  كما  �لعامة،  �جلل�سة  �إىل  و�سوله 

�لعدل نف�سه يف تدخله يف �جلل�سة.  

باملعنى  للم�سروع   �ل�سيا�سي  �ل�سقوط  �أن  غري 

فرغم  جوهرية.  �سيا�سية  دللة   ذ�  يبدو  �لدميقر�طي 

بعد   ي�ستوعبو�  مل  �لذين  �لنو�ب  بع�ض  غ�سب 

�سرور�ت �لإلتز�م بعمل �لهيئات �لد�ستورية وقر�ر�تها، 

متكنت �لهيئة �لوقتية ملر�قبة د�ستورية م�ساريع �لقو�نني 

�لتي  �لد�ستورية  على  �لرقابة  و�إجر�ء  ر�أيها  فر�ض  من 

�نوجدت �أ�سال من �أجلها بقطع �لنظر عن ر�أي هذ� �أو 

ذ�ك  يف ح�سافة ر�أيها و�سحة �جتهادها. ول �سّك �أن 

يف هذ�  تكري�سا لالعتبار  �لد�ستوري  يف �جتاه �إن�ساج 

تون�ض  قو�مها  وجوب  يف  جديدة  ممار�سة  دميقر�طية 

�ملتعلق  �ملطلب  علوية  مببد�أ  �ل�سيا�سي  �للتز�م 

ل  �لعامة  �مل�سلحة  ميثل  باعتباره  �لق�ساء  با�ستقالل 

م�سلحة هذ� �لقطاع �أو هذ� �حلزب �أو ذ�ك.

وب إلى األمام  سياسة الهر
عن  عب  يومها  �سوهد  �لذي  �ملوقف  �أن  �لغريب  من 

من  ع�سناه  ما  يف  خمتلفة  وب�سيغ  ذلك  بعد  نف�سه  

ي�ستوعب  مل  �لوزير.  �إقالة  �إىل  �أخري�ً  قادت  تطور�ت 

�لنو�ب �لدر�ض وظلو� ي�سبحون يف �لفر�غ  ويبحثون عن 

حيل فقهية ملد�ورة �مل�سكل. مل يحاول نو�ب �ملجل�ض 

مو�جهة �خلطاأ �لإجر�ئي �لأ�سلي و�لذي قاد بعد ذلك 

م�سروع  �إىل  �لعودة  وهو  فيه  نحن  �لذي  �ملاأزق  �إىل 

�حلكومة طبقا للقر�ر �ل�سادر عن هيئة مر�قبة �لد�ستورية. 

و�لتخوف  »�لتغول«  من  �خلوف  مبنطق  يت�سرفون  ظلو� 

تقدمي  على  و�أ�سرو�  �ملجل�ض.  عمل  يف  �لتدخل  من 

للطعون  نظرهم  ح�سب  و�مل�ستجيب  �ملنقح  م�سروعهم 

�لع�سرة �لتي قبلت بها �لهيئة مع مطالبة �حلكومة بتبني 

�للجنة كاآخر حيلة فقهية حلّل �لإ�سكال. وهو  م�سروع 

�لت�سريحات  ر�أى ح�سب  �لذي  �لعدل  وزير  رف�سه  ما 

�لتي �أدىل بها بعد �إقالته �أن �مل�سروع �ملقدم ل ير�سيه ول 

ين�سجم مع قناعته و�أنه ل ميكنه �أن ي�سادق على ما لي�ض 

�إذ� كان �لوزير يعب فعال  له منه �سيء. ل يهمنا كثري� 

متاأخر� جد� يخفي  �لذي جاء  �أن موقفه  �أم  قناعة  عن 

خالفات معينة مع �حلكومة. ولكن �لذي يهمنا من هذ� 

موؤ�س�سات  و�ل�ساذة بني  �لغريبة  �لعالقة   هو هذه  كله  

�لدولة �لتي تتحول �إىل �سر�ع غري مبر بني �ل�سلطتني 

�ملجل�ض  من  �سريحة  خمالفة  يف  و�لق�سائية  �لت�سريعية 

يخفيه  �لذي  ما  �لد�خلي.  ولنظامه  �لبالد  لد�ستور 

�ملوؤ�س�ستية   للتجربة  �جلنينية  �ملرحلة  هي  وهل  ذلك؟ 

فنكون  ذلك،  من  �أكرث  �لأمر  يخفي  وهل  تون�ض؟  يف 

�أمام حماولة م�ستميتة من �لنو�ب ومن ور�ئهم �أحز�ب 

�سيا�سية وقوى �سغط  و�أ�سحاب م�سالح للت�سبث بنف�ض 

�لبناء �لقدمي لل�سلطة �لق�سائية �لتابعة �لتي لي�ض لها من 

�سالحيات �إل ما يعطيه لها �لنظام �لقدمي �ملوروث عن 

�إقالة  لي�ض  تون�ض  يف  وقع  ما  �خطر  �أن  جو�ن؟  د�ستور 

هو  �لدول.  ي�ستقيلون يف كل  �أو  يقالون  فالوزر�ء  وزير، 

يف خال�سة �سديدة تنكر من �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية لعمل 

�لتنفيذية.  لل�سلطة  تنكرت  بعدما  �لق�سائية  �ملوؤ�س�سة 

د�ستورية  مر�قبة  هيئة  ر�أي  يكون  �أن  يرف�سون  فالنو�ب 

م�ساريع �لقو�نني باعتبارها حمكمة د�ستورية ملزما لهم 

�إخ�ساع  �لتحليل  نهاية  يف  هو  بقر�ر�تها  �لتز�مهم  لأن 

لهم و�سلب ل�سلطاتهم على حد ما يعتقدون. تلك حال 

موؤ�س�سات �لدولة لدينا: عالقة �نف�سام و�سر�ع يف حني 

�أنها �ن�سئت لت�ستغل بع�سها مع  بع�ض فال ت�سريع دون 

مر�قبة ول مر�قبة دون ت�سريع.  

في تنكر المؤسسات الدستورية
 في تونس بعضها لبعض:

وب إلى األمام؟ سياسة الهر

مت نتاج هذه �ملطبوعة بدعم مايل من مبادرة �مل�ساحة �مل�سرتكة، هيرن�ض بل، 

مكتب �سمال �إفريقيا تون�ض، وموؤ�س�سة �ملجتمع  �ملفتوح، �ملكتب �لإقليمي 

�لعربي. �لآر�ء �لو�ردة هنا تعب عن �آر�ء �ملوؤلفني وبالتايل ل تعك�ض 

بال�سرورة وجهة نظر �ملوؤ�س�سة

نفذ �لر�سوم: عثمان �سلمي 

ت�سميم: �ستوديو �سفر �ض.م.ل

�ساحب �ملطبوعة: جمعية �ملفكرة �لقانونية

�سارك يف �لتحرير: حممد عفيف �جلعيدي ونز�ر �ساغية 

ومنة عمر ووحيد �لفر�سي�سي ومرو�ن �لط�ساين.   

   info@legal-agenda.com 

www.legal-agenda.com
Facebook: ملفكرة �لقانونية� 

 Twitter: @Legal_Agenda
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محـمد العفيف الجعيدي
 وليلـى الزين

 
�لتون�سيني  �لعدليني  �لق�ساة  �أعمار  معدل  ي�سهد  مل 

تغري�ت هامة خالل �خلم�ض �سنو�ت �ملا�سية. فمعدل 

�أعمارهم تر�وح بني 43 خالل �ل�سنة �لق�سائية 2010-

 .
2011 و42 �سنة خالل �ل�سنة �لق�سائية 12015-2014

حافظ �لق�ساء �لعديل على ميزته كق�ساء �ساب باعتبار 

�ملعيار �لعمري. �إل �أن موؤ�سر�ت  �إح�سائية تتعلق بتوزيع 

�لق�ساة بني �لرتب �لق�سائية يف بنائها �لهرمي توؤ�سر �إىل 

بروز مالمح تهرم على ج�سد ق�سائي �ساب.

�لهرم  كان   ،
22012-2011 �لق�سائية  �ل�سنة  حدود  �ىل 

ت�سيق  مت�سعة  قاعدة  ذ�ت   
ّ

�لتون�سي �لعديّل   
ّ

�لق�سائي

�سعود� مبا يوؤ�سر �إىل �أنه ميثل جمتمعاً ق�سائياً �ساباً. وتطّور 

فبعدما  لفت:  ب�سكل  بعدئذ  �لعدليني  �لق�ساة  تعد�د 

كان عددهم 1875 قا�سيا �سنة 2010، بات عددهم يف 

بد�ية �ل�سنة �لق�سائية 2015-2016 2135 قا�سيا. ويعود 

 2012 �سنو�ت  خالل  �أنه  �إىل  للق�ساة  �لعددي  �لتطور 

�لق�سائيني  للملحقني  مكثفة  �نتد�بات  متت  و2013، 

مع توجه ملنحهم تكويناً �سريعاً و�إحلاقهم يف �إثره مبا�سرة 

بالعمل �لق�سائي. بلغ عدد �ملنتدبني خالل تلك �لفرتة 

باأ�سعاف  تتجاوز  هامة  ن�سبة  قا�سياً جديد�ً، وهي   349

حدود  يف  كانت  و�لتي  قبلها  �حلا�سل  �لإنتد�ب  ن�سبة 

خم�سني قا�سياً �سنوياً، كما تتجاوز ن�سبة �لإنتد�ب �لذي 

مّت بعدها و�لذي ��ستقر يف حدود مائة قا�سياً �سنوياً. و�ذ 

يتوّقع �أن ي�سمل �لتطور �لق�ساة �جلدد، فاإن �لنظر يف �لهرم 

�لق�سائي يبنّي ما يخالف ذلك ويك�سف �أن �لإنتد�بات 

مل متنع من بروز �ختالل يف �لتوزيع �لهرمي للق�ساة.  

بين  القضاة  يع  توز اختالل 
المؤشرات  القضائية:  الرتب 

وُير�سم  �لق�ساء.  هرم  قاعدة  �لأوىل  �لرتبة  ق�ساة  يحتّل 

فعليا �لق�ساة بها مبجرد تعيينهم �إىل حّد �إنهاء مدة �أحد 

�لرتبة  ق�ساة  ويتو�سط  �لق�سائي.  �لعمل  من  عاماً  ع�سر 

ي�ستوجب  �لتي  �أقدميتهم  باعتبار  �لهرم  هذ�  �لثانية 

�لق�سائي  �لعمل  من  �سنو�ت  ع�سر  تفوق  �أن  �لقانون 

�لهرم وهم  �لثالثة يف قمة  �لرتبة  ليكون ق�ساة  �لفعلي، 

بها على  وق�سو�  �لثانية  بالرتبة  مرو�  �لذين  �لق�ساة  من 

��ستفادت  �لفعلي.  �لعمل  من  �سنو�ت  �سّت  �لأقل 

�لرتبة �لأوىل للق�ساة من �لنتد�بات وكان ينتظر بالتايل 

عموم  من  ن�سبتها  ويف  عدديا  تطورت  قد  تكون  �أن 

�لق�ساة. لكن �ملوؤ�سر�ت �لإح�سائية تبني �أن هذ� �لتطور 

كان عك�سياً.  

فخالل �ل�سنة �لق�سائية 2010-2011، كان عدد ق�ساة 

عموم  من  باملائة   42.88 ميثل  مبا   804 �لأوىل  �لرتبة 

�لق�ساة. و�سمحت موجة �لنتد�بات �ملكثفة بال�ستقر�ر 

�لن�سبي لعددهم �إىل حدود بد�ية �ل�سنة �لق�سائية 2015 

�لتي عرف معها عددهم لأول مرة تر�جعاً عددياً طفيفاً 

مبو�ز�ة تر�جع هام يف ن�سبتهم من عموم �لق�ساة. ففي �إثر 

ق�ساة  عدد  بلغ   ،2016-2015 ل�سنة  �لق�سائية  �حلركة 

�لرتبة �لأوىل مبا�سرة 799 قا�سيا مبا يو�زي ن�سبة 37.42 

باملائة من عموم �لق�ساة. ذ�ت �لتوجه عرفته كتلة ق�ساة 

�لرتبة �لثانية. فقد كان ق�ساة �لرتبة �لثانية خالل �ل�سنة 

�لق�سائية 2010-2011 ميثلون ما ن�سبته 33.97 باملائة من 

جموع �لق�ساة ولكنهم مع نهاية �سنة 2015 باتو� ي�سكلون 

فقط  28.71 باملائة من عموم �لق�ساة.

 434 �لثالثة من  �لرتبة  ق�ساة  ن�سبة  �رتفعت  باملقابل،   

قا�سياً �أي ما ميثل 23.15 باملائة خالل �ل�سنة �لق�سائية 

�لق�سائية  �حلركة  بعد  عددهم  لي�سبح   2011-2010

ل�سنة 2015-2016 723 قا�سيا �أي ما ميثل ما ن�سبته 

33.86 باملائة من عموم �لق�ساة.

منتظرة  ظاهرة  القضاء  تهرم 
تف�سريها  جتد  فهي  �سدفة.  حت�سل  مل  �لتهرم  ظاهرة 

فرتة  بني  �لرتقية،  �سروط  �سعيد  على  �حلا�سل  بالتغري 

2011 وما بعدها.  فطيلة حقبة �جلمهورية  ما قبل �سنة 

ملطالب  �لإ�ستجابة  �لعامة  �ل�سلطات  رف�ست  �لأوىل، 

�لق�ساة باعتبار �لرتقية من رتبة �إىل �أخرى حقا يخ�سع 

�حلكومات  ��ستعملت  وقد  �لقانونية.  �لأقدمية  ملعيار 

كو�سيلة  �لق�سائية  �لرتقية  ذلك  مقابل  يف  �ملتعاقبة 

للتدخل يف �أعمال �لق�ساء وتدجني �لق�ساة. فكانت تتم 

يوظفون  �لذين  �لق�ساة  �أي  �ملن�سجمني  �لق�ساة  مكافاأة 

��ستكمالهم  فور  �ل�سلطة،  خدمة  يف  �لق�سائي  عملهم 

�ملدة �لقانونية �لو�جبة. باملقابل، يتم رف�ض ترقية �سو�هم 

من �لق�ساة �إل بعد �سنو�ت طويلة من �لتجميد بدعوى 

على  �لر�سى  عدم  �أو  �ملالية  �لإعتماد�ت  توفر  عدم 

�لأد�ء �ملهني. وقد خّول �لتحّكم يف معدلت �لإرتقاء 

�لق�ساء  لإد�رة  �أخرى  �إىل  رتبة  من  للق�ساة  �ل�سنوي 

باملحافظة على توزيع �لق�ساة بني �لرتب �لق�سائية على 

نحو يلّبي متطّلبات �لعمل �لعادي باملحاكم دون حاجة 

لت�سّور �إ�سالحات. 

للقا�سي  كحّق  �لآلية  بالرتقية  مرة  لأول  �لإعرت�ف  مت 

ق�سائية  حركة  �أول  مع  �لق�ساء  ل�ستقاللية  وك�سمانة 

�أجرتها وز�رة �لعدل حتت غطاء �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء 

بعد �نتخابات �ملجل�ض �لوطني �لتاأ�سي�سي يف 10-23-

�لق�ساء  لالإ�سر�ف على  �لوقتية  �لهيئة  و�لتزمت   .2011

�لعديل يف �حلركات �لق�سائية �لتي �أجرتها لحقاً بذ�ت 

�لتوجه. وقد �أدى �عتماد مبد�أ �لرتقية �لآلية �ىل �لتخفيف 

فقط  ب�سنة  حتديدها  فتم  �لق�ساة.  ر�سوب  مفاعيل  من 

بالن�سبة لالرتقاء من �لرتبة �لوىل للثانية و�سنتني بالن�سبة 

لالرتقاء للرتبة �لثالثة من �لرتبة �لثانية. 

م كنتيجة طبيعية يرتقب �أن تزد�د 
ّ
وتبعاً لذلك، برز �لتهر

حدتها يف ظل �سيا�سة �لدولة يف جمال تقاعد �لأعو�ن 

هي  فاحلكومة  خ�سو�ساً.  و�لق�ساة  عموما  �لعموميني 

�ملوظفني  تقاعد  �سن  ميدد  قانون  م�سروع  �إعد�د  ب�سدد 

�لعموميني ملا بعد �ل�ستني �سنة. كما �أن رئي�ض �حلكومة 

�لتون�سية �حلبيب �ل�سيد �لتزم مبباركة من �لهيئة �لوقتية 

لالإ�سر�ف �لعديل باأن يقبل مطالب �لتمديد يف �لعمل 

دون  من  �لق�ساة  يقدمها  �لتي  �لتقاعد  �سن  بلوغ  بعد 

لحقا  �سّنه  �ملزمع  �لقانون  �عتماد  و�سيوؤدي  ��ستثناء. 

معار�سة  -رغم  حاليا  �ملعتمد  �جلماعي  �لتمديد  وقر�ر 

كل هياكل �لق�ساة له - للحد من ن�سب تقاعد �لق�ساة. 

وما يزيد من هذ� �لتوجه هو �أن �لتجربة بينت �أّن �أغلب 

ملو��سلة  �لتمديد  يف  يرغبون  �لتقاعد  �سن  يبلغون  من 

بهم.  �و لعتبار�ت خا�سة  �لعينية  بالمتياز�ت  �لتمتع 

و�سيعرف بالتايل عدد ق�ساة �لرتبة �لثالثة تطور�ً �سريعاً 

خالل �خلم�ض �سنو�ت �لقادمة قد يوؤدي جلعلهم �لكتلة 

�لأكب يف �جل�سد �لق�سائي.

 

سير  حسن  على  التهّرم  آثار 
القضائي العمل 

�لق�سائي  �لعمل  قاعدة  �لأوىل  �لرتبة  ق�ساة  ي�سكل 

ق�ساة  ي�سد  فيما  �لنو�حي  �لبتد�ئية وحماكم  باملحاكم 

وحماكم  �لبتد�ئية  �ملحاكم  من  جانبا  �لثانية  �لرتبة 

�ل�ستئناف. ويغطي ق�ساة �لرتبة �لثالثة كامل حاجيات 

حمكمة �لتعقيب من �لق�ساة وميار�سون �خلطط �لق�سائية 

�لق�سائية  �خلطط  ي�سري� من  وجانبا  �ل�ستئناف  مبحاكم 

ل�سنة   436 عدد  �لأمر  وي�سبط  �لبتد�ئية.  باملحاكم 

ويربط  �لعديل.  للق�ساء  �لق�سائية  �خلطط  توزيع   1973

�لأمر بني �خلطة �لق�سائية و�لرتبة ب�سكل �سارم ليكون 

باعتماد  �ملحاكم  درجات  بني  ح�سبه  �لق�ساة  توزيع 

رتبتهم �أ�سا�سا. ومن هذ� �ملنظار، ل ي�ستجيب تطور هرم 

خ�سو�ساً  �لق�سائي  �لعمل  حلاجيات  �لق�سائية  �لرتب 

�ملحاكم  �أمام  تطرح  �لنز�عات  من  �لأكب  �جلانب  و�أن  

�لبتد�ئية. وقد برز �لوعي بتعار�ض �لرتقية �لآلية ن�سبيا 

مع تق�سيم �لعمل باملحاكم منذ �أول تطبيق لهذ� �ملبد�أ. 

 2013-2012 ل�سنة  �لق�سائية  �حلركة  �سهدت  فقد 

تعيني ق�ساة من �لرتبة �لثالثة للعمل مبحاكم �لإ�ستئناف 

ودعي  �لإ�ستئناف.  مبحكمة  ثالثة  رتبة  ق�ساة  مب�سمى 

بالدو�ئر  �أع�ساء  عمل  مبا�سرة  �إىل  �لق�ساة  هوؤلء 

�لإ�ستئنافية �أي �خلطط �لتي ميار�سها ق�ساة �لرتبة �لثانية. 

يف  �لتوجه  ذ�ت  على  �لوقتية  �لهيئة  لحقا  حافظت 

�حلل  ي�ستند  مل  �لقائمة.  لال�سكالية  �جلزئية  �ملعاجلة 

من  منازعة  مو�سوع  وظل  قانونية  لن�سو�ض  �ملوؤقت 

�لق�ساة. كما �أنه �أثر �سلباً على �أد�ء ق�ساة �لرتبة �لثالثة 

من  تذمرهم  يخفو�  �أنهم مل  �ل�ستئناف حيث  مبحاكم 

�إحلاقهم بدو�ئر ق�سائية ل تعتب رتبهم.

وحمدودية هذ� �لت�سور وعجزه عن تطويق �لإ�سكاليات 

�لبحث عن حلول  جذرية  نحو  �لتوجه  يحتم  �لقائمة 

ت�سمن �ملالءمة بني �حرت�م مبد�أ �لرتقية �لآلية وح�سن 

�سري مرفق �لق�ساء. وهذه �حللول تفر�ض �إعادة �لنظر يف 

�لت�سريعات يف �جتاهني: 

على  �لق�سائية  �خلطط  خريطة  ت�سكيل  �إعادة  �لأول، 

�سوء تطور حجم �لرتب �لق�سائية. فمن �ساأن هذ� �لأمر 

للق�ساة  �لب�سرية  �ملو�رد  ��ستغالل  �إىل حت�سني  يوؤدي  �أن 

من جهة وحتقيق ��ستفادة �أكب من ق�ساة �لرتبتني �لثانية 

ميكن  ذلك،  مت  ومتى  �لق�سائية.  �خلطط  يف  و�لثالثة 

�سد  �إيجابيا يف  �لثالثة  �لرتبة  ق�ساة  تطور عدد  ��ستثمار 

�ل�ستفادة  بالتو�زي مع   �لق�ساء  ملرفق  قائمة  حاجيات 

بخبتهم يف �لعمل �لق�سائي.  

و�لثاين، تطوير �لتعويل على �لق�ساء �لفردي. فالقو�نني 

�لتون�سية تعّول على �لرتكيبة �جلماعية للهيئات �حلكمية 

�ىل  يوؤدي  �أن  �لتوجه  هذ�  �ساأن  ومن   .
ّ

�أ�سا�سي ب�سكل 

وميكن  للق�ساة.  �لعددي  �لتطور  من  �ل�ستفادة  �إحكام 

يف هذ� �لطار �لتفكري يف تطوير موؤ�س�سة ق�ساء �لناحية 

لتكون خمب� لتطوير �لتجربة من خالل �إعادة ت�سنيف 

حماكم �لنو�حي بح�سب تطور �لنز�عات بها كميا ونوعيا 

�لنو�حي.  ق�ساة  رتب  على  �لت�سنيف  هذ�  �أثر  و�سحب 

كما ميكن �لتفكري يف تطوير �خت�سا�ض �لق�ساء �لفردي 

�ل�سغط على  يخفف  مبا  و�ملدنية  �جلناحية  �لنز�عات  يف 

�لق�ساء �جلماعي.

�لت�سور�ت جمرد مقرتحات و�أفكار حتتاج  وتظّل هذه 

لإ�سالح  ل  �لتو�سّ قبل  عمقاً  �أكرث  در��سات  �إىل 

ثناياه  يف  �لبحث  �جتاه  يف  �لق�ساء  تهرم  من  ي�ستفيد 

تطوير   على   ت�ساعد  قد  �لتي  و�حلكمة  �لتجربة  عن 

�لثقة �لعامة يف �لق�ساء.

محمد العفيف الجعيدي

هو  فالق�ساء  وظيفيا.  �لق�ساء  �لتون�سي  �لد�ستور  ف 
ّ
عر

وعلوية  �لعدل  �إقامة  ت�سمن  �لتي  �مل�ستقلة  �ل�سلطة 

 .
1
و�حلريات �حلقوق  وحماية  �لقانون  و�سيادة  �لد�ستور 

تنت�سر  قيم  عن  للق�ساء  تعريفه  يف  �لد�ستور  بحث 

حلقوق �لن�سان ومفهوم �ملحاكمة �لعادلة. كما حر�ض 

ذ�ت �لد�ستور فيما تال من �أحكامه على �إر�ساء مبادئ 

»فحجر  بدوره  �لق�ساء  ��سطالع  �سروط  حتقيق  ت�سمن 

�لأعلى  �ملجل�ض  ف 
ّ
وعر  .

2
�لق�ساء« عمل  يف  �لتدخل 

للق�ساء على �أنه موؤ�س�سة د�ستورية »ت�سمن ح�سن �سري 

.
3
�لق�ساء و�حرت�م ��ستقالله«

حلم �إر�ساء ق�ساء م�ستقل حلم مّيز �جلمهورية �لتون�سية 

�ل�سلطة  حمّمال  متينة  �أ�س�ساً  �لد�ستور  فو�سع  �لثانية، 

لتلك  �لد�عمة  �ملوؤ�س�سات  �إر�ساء  م�سوؤولية  �ل�سيا�سية 

�لأ�س�ض حتت رقابته. فحدد �لد�ستور لل�سلطة �ل�سيا�سية  

�أجال �أق�ساه �ستة �أ�سهر من تاريخ �أول �نتخابات ت�سريعية 

ذ�ت  من  �سنة  و�أجل  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  لإر�ساء 

�أن  ينتظر  كان   .
4
�لد�ستورية �ملحكمة  لإر�ساء  �لتاريخ 

و�حلقوق  �حلريات  حماية  عن  �لق�ساء  م�سوؤولية  تطرح 

ت�ساعد  �لتي  �لت�سريعية  �ل�سالحات  حول  �ل�سوؤ�ل 

على حتقيق ذلك وتقطع مع �إخالل �لق�ساء بهذ� �لدور 

يكون  �أن  ينتظر  كان  كما  �لأوىل.  �جلمهورية  ظّل  يف 

�إر�ساء �ملوؤ�س�سات �لق�سائية �لد�ستورية �جلزء �لأي�سر من 

�ملهمة �لإ�سالحية �ملعقدة.

من  �لأي�سر  �جلزء  حتقيق  يف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  ف�سلت 

�أن  دون  �لد�ستورية  �لآجال  م�ست  فقد  �لإ�سالح. 

�ملحكمة  ول  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  �إر�ساء  تنجح يف 

�سيا�سية  �أزمة  هذ�  �لد�ستور  خرق  يرث  مل  �لد�ستورية. 

�أو ردود فعل حقوقية كبى �إذ عّد جمرد جتاوز لآجال 

قانون  �مل�سادقة على   مقابل ذلك  فيما عدت  ل غري. 

يف  به  يحتفى  �أن  ي�ستحق  حدثاً  �لإرهاب  مكافحة 

�لذكرى    لإعالن �لنظام �جلمهوري. �أدى تطور �خلطر 

�جلمهورية  رئي�ض  بح�سب  ��ستحال  �لذي  �لرهابي 

تهديد  م�سدر  �ل�سب�سي  قايد  �لباجي  �ل�سيد  �لتون�سية 

�إىل حتّول �لإهتمام مبكافحة �لرهاب  �لدولة  ل�ستمر�ر 

�ىل �لأولوية �لأ�سا�سية للنظام �ل�سيا�سي �لتون�سي.

مل تكن �حلرب على �لرهاب هي �مل�سوؤولة عن تعطل 

ور�ض  وفتح  �لق�سائية  �لد�ستورية  �ملوؤ�س�سات  �إر�ساء 

�لنقا�ض �لعام حول ��سالح �لق�ساء. لكن هذه �حلرب 

من  �ملوقف  ملر�جعة  �لأمثل  �لغطاء  يبدو  فيما  �سكلت 

�لوظيفة �لق�سائية كما ر�سمها �لد�ستور. �نطلقت مر�جعة 

�لتي  �لمنية  �ملوؤ�س�سة  من  �لق�سائية  �لوظيفة  مفاهيم 

ي�سيب«.  و�لق�ساء  ي�سّد  »�لأمن  �سعار  نقاباتها  رفعت 

هذ� �ل�سعار �لذي يفيد �أن �لق�ساء �لتون�سي يفرج عن 

ب�سالمتهم لأجل  �لأمنيون  يخاطر  �لذين  »�لإرهابيني« 

�لق�ساء  �لأمنية  �حلملة  حولت  عليهم.  �لقب�ض  �إلقاء 

�لذي  �لدور  بدوره، هذ�  �لقيام  بالتق�سري يف  متهم  �ىل 

نف�ض  »�لإرهابيني«.  �إز�ء  �لت�سدد  �أول يف وجوب  حدد 

رئي�سة  به  مت�سكت  »�لإرهابيني«  مع  بالتو�طوؤ  �لتهام 

فيما  حميدة  باحلاج  ب�سرى  �لبملانية  �لتحقيق  جلنة 

يف  موقوفني  بتعذيب  �أمنية  فرقة  �إتهام  بق�سية  عرف 

ق�سايا �إرهابية. فقد �عتبت يف ت�سريح �إعالمي �أعقب 

زيارتها ملقر �لفرقة �مل�ستبه يف تعذيبها ملتهمني »باأن بع�ض 

�لق�ساة تنق�سهم �لكفاءة للنظر يف ق�سايا �لإرهاب«، و�أن 

»بع�سهم ميثلون �سرر� ل على �لق�ساء فقط بل على �أمن 

  .
5
�لبالد �أي�سا«

حميدة،  خطاب  حتفظ  وفق  �لق�ساة«  »بع�ض  كان  ما 

�سريعا  ��ستحال  �حلاكمة،  �لأغلبية  حزب  يف  �لقيادية 

�لوطنية  �لتلفزة  موؤ�س�سة  �أطلقته  �إعالمي  خطاب  يف 

على  �سّور  لق�ساء  للق�ساء،  علنية  حماكمة  �لتون�سية 

قيم   .
6
�لرهاب على  �حلرب  يف  �لأ�سعف  �حللقة  �أنه 

�خلطاب �لعالمي �أد�ء �لق�ساء باعتماد معايري حمددة 

وقدمهم  �لأمن  �سبطهم  بهم  م�ستبه  عن  �إفر�جه  �أولها 

للمحاكم بتهم �إرهابية، لكن �لق�ساة �أطلقو� �سر�حهم مبا 

مكن هوؤلء لحقا من �مل�ساهمة يف عمليات �إرهابية �أو 

�لإلتحاق باملجموعات �لإرهابية. 

�سريعا  �لإعالمي  و�خلطاب  �لر�سمي  �خلطاب  �حتوى 

�ل�سدمة �لتي جنمت عن �تهام نو�ب فرقة �أمنية بتعذيب 

موقوفني. و�سكل  �لرتكيز على �تهام �لق�ساء بالتق�سري 

�لأزمة.  تلك  من  �ملخرج  �لرهاب  على  �حلرب  يف 

�لدفاع  جلنة  خطاب  ثو�بت  من  �لتهام  هذ�  ظل  وقد 

توجيه  �أن عدم  تعتب  �لتي  بلعيد  �سكري  �ل�سهيد  عن 

قا�سي �لتحقيق �لإتهام مل�سوؤولني �سيا�سيني دليل على 

تو�طئه مع �لإرهاب. دفعت فوبيا �حلرب على �لإرهاب 

�خلطاب حول �لق�ساء �إىل �عتبار �أن حر�ض �لق�ساة على 

حتري �إثبات �لتهم قبل �لإذن بالإيقاف و�أن بحثهم يف 

�دعاء�ت �لتعذيب �لذي يتعر�ض له �ملتهمون بالإرهاب 

تق�سري مهني ودليل عدم كفاءة. ويك�سف هذ� �لتقييم 

�لتي  و�حلريات«  �حلقوق  »حماية  قيمة  تر�جع  عن 

و�سعها �لد�ستور يف منظومة تقييم �لق�ساء لفائدة مطلب 

عموما  �لأمنية  �ملتطلبات  مع  �لق�سائي  �لعمل  �ن�سجام 

ومع �لعمل �لأمني حتديد�ً. حّول �خلوف من �لإرهاب 

�ملطالبة  بالأمن من خانة  �لق�ساء  �خلطاب حول عالقة 

�لعدلية  �ل�سابطة  �أعمال  على  �لق�ساء  �إ�سر�ف  بتعزيز 

بني  �لتن�سيق  بتعزيز  �ملطالبة  خانة  �إىل  �جلنائية  و�ملخابر 

�لأمن و�لق�ساء.  وقد �ندرج كل ذلك يف �سياق خطاب 

�ل�سلطة بدعوتها �لق�ساة �إىل عدم عرقلة �ملجهود �لأمني. 

�لوظيفة  �أهد�ف  من  �لأمن  مع  �لق�ساء  �ن�سجام  بات 

تعلق  فيما  �لعدل«  »�إقامة  قيمة  تر�جع  �لق�سائية مقابل 

وُعّد  �لرهابية.  �جلر�ئم  هي  �جلر�ئم  من  معني  ب�سنف 

خطاأ  بالإرهاب  �ملتهمني  عن  �لإفر�ج  �لإطار  هذ�  يف 

مهنياً ق�سائياً يهّدد �أمن �لوطن رغم �أن �لد�ستور ن�ّض يف 

�لف�سل    منه على �أن »�ملتهم بريء حلني تثبت �إد�نته 

تقييم  �أن يكون  ينتظر  يف حماكمة عادلة«،. وفيما كان 

عمل �لق�ساء خالل �ل�سنة �لأوىل من عمر �جلمهورية 

�لق�سائية  �لوظيفة  بت�سور  عالقة  على  �لثانية  �لتون�سية 

كما حددها �لد�ستور، فاإن �لطارئ �ل�سيا�سي ك�سف �أن 

»جناح  فكرة  لتطرح  �لد�ستور  عن  ناأت  �لتقييم  عنا�سر 

�لق�ساء �أمنياً«. 

على  األمن  رقابة  فرض  محاولة 
الممارسة  في  القضائي  القرار 

ق�سايا  يف  �لأمنية  للمقاربة  �لد�عم  �خلطاب  حفز 

على  للتمرد  �لأمنية  �ملوؤ�س�سة  من  جانباً  �لإرهاب 

�لقر�ر�ت �لق�سائية �لتي مل ت�ستوعب �سعار�ت �ملرحلة. 

�أفرج قا�سي �لتحقيق باملحكمة �لإبتد�ئية بتون�ض م�ساء 

�إرهابية  بق�سايا  متهمني  �سبعة  ىل   2015-8-4 يوم 

وتوّلت  �لإرهابية،  للق�سايا  �لوطنية  �لفرقة  قدمتهم 

�لنيابة �لعمومية بذ�ت �ملحكمة ويف ذ�ت �لتاريخ فتح 

�ض �ملّتهمني للتعذيب. منع �لأمن 
ّ
بحث يف �سبهة تعر

�إعادة  �لمنية  �لفرقة  تولت  �إذ  �لإفر�ج،  قر�ر  تنفيذ 

�لأمنيون  �حتاج  �لأمن.  ملقر  ونقلهم  �ملتهمني  �سبط 

دون  �ملتهمني  �حتجاز  من  متو��سلة  �ساعات  خلم�ض 

وتاأذن لحقا  �لعمومية  �لنيابة  لتتدخل  قانوين،  م�سوغ 

بالحتفاظ باملتهمني بعد �أن مت �إعالمها بوجود �أبحاث 

جديدة يف حقهم. �أدت �حلادثة �إىل �أزمة د�خل جمل�ض 

�لتون�سي �لذي كان ب�سدد عقد جل�سة  �ل�سعب  نو�ب 

عامة يف تاريخها. ولتجاوز �لأزمة، قرر �لبملان فتح جلنة 

حتقيق برملانية. مل تعلن نتائج عمل جلنة �لتحقيق، لكن 

رئي�ستها ب�سرى باحلاج حميدة بادرت بالتاأكيد على �أن 

�ملتهمني مل يتعر�سو� للتعذيب و�أن قا�سي �لتحقيق مل 

�سر�حهم.  باإطالق  �أخطاأ  ولذلك  ��ستنطاقهم  يح�سن 

حفزت �لتزكية �لتي منحتها �ل�سلطة على فر�ض �لرقابة 

نف�ض  �أعادت  �أن  وكان  �لق�سائي.  �لقر�ر  على  �لأمنية 

متهم  �حتجاز    2015-10-3 بتاريخ  �لأمنية  �لفرقة 

بالنتماء لتنظيم �إرهابي �أفرج عنه قا�سي �لتحقيق من 

�لإحتجاز خم�ض  �لثانية  �ملرة  ��ستمر يف  �ملحكمة.  مقر 

�ساعات. ويبدو �أن �لنيابة �لعمومية رف�ست يف هذه �ملرة 

�لأمني،  للتدخل  �سكلية  قانونية  �سرعية  ملنح  �لتدخل 

فا�سطرت �لفرقة �لأمنية لالإفر�ج على �ملحتجز.  

�إر�ساء  يف  ف�سلت  �لتي  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  وجدت 

�ملوؤ�س�سات �لد�ستورية �لق�سائية يف �آجالها �لد�ستورية يف  

هذ� �لتحول يف مقاربة �لوظيفة �لق�سائية منا�سبة لت�سور 

�خلائفون من  يطلبه  ملا  ت�ستجيب  قد  ق�سائية  موؤ�س�سات 

�خلطر �لرهابي.

إعطاء مفهوم جديد للمحاكمة 
يعي ثمرة عمل تشر

للمجل�ض  �لتون�سية  تقدمت �حلكومة   ،2013-2-1 يف 

لتنقيح جملة  يهدف  قانون  مب�سروع  �لتاأ�سي�سي  �لوطني 

�أحكامها مبا يتالءم  �إ�سالح   لغاية 
7
�لجر�ء�ت �جلز�ئية

مع �سروط �ملحاكمة �لعادلة و��ستقاللية �لق�ساء. 

�لبد�ية  باحث  عمل  لإخ�ساع  �لقانون  م�سروع  هدف 

�ل�سبهة  بذي  لالحتفاظ  فا�سرتط  ق�سائية،  لرقابة 

�أو من قا�سي  �حل�سول على �ذن من وكيل �جلمهورية 

تلزم  �لتي  �لقائمة  للمنظومة  خالفا  وهذ�  �لتحقيق 

بامل�ستبه  بالحتفاظ  �جلمهورية  وكيل  باعالم  �لباحث 

م�سروع  خّف�ض  كما  �لالحق.  �لعالم  �ي  فقط  بهم 

بقر�ر  �لتمديد  تقبل  �ساعة  �ىل  �لحتفاظ  مدة  �لقانون 

�لقانون  م�سروع  ت�سور  كما  و�حدة.  ملرة  معلل  ق�سائي 

تعهيد  �سالحية  �أ�سند  باأن  �لعد�لة  ملنظومة  �إ�سالحا 

ميكن  ل  ب�سكل  �لتحقيقية  بالق�سايا  �لتحقيق  ق�ساة 

�لرجوع فيه لرئي�ض �ملحكمة خالفا ملا هو مكر�ض قانوناً 

للنيابة  �أي  لوكيل �جلمهورية  �ل�سالحية  منح هذه  من 

جزئيا  �لهيكلي  �لإ�سالح  �مل�سروع  با�سر  كما  �لعامة. 

�ل�سجّل  كون  على  ن�ض  باأن  بالق�ساء  �لأمن  لعالقة 

�لعديّل و�لهوية �لعدلية يخ�سعان لإ�سر�ف وز�رة �لعدل. 

�لإ�سالحي لأن  �لقانون  م�سروع  �لنظر يف  تعّطل  �أدى 

تز�من تعهد �للجان �لفنية مبجل�ض نو�ب �ل�سعب به مع 

�لرهاب.  ملكافحة  �ل�سا�سي  �لقانون  مب�سروع  تعهدها 

�أن ت�سحب م�سروع قانون تنقيح  �ختارت وز�رة �لعدل 

جملة �لإجر�ء�ت �جلز�ئية ملزيد �لت�ساور مبا �أف�سح �ملجال 

 يف ذ�ت �مل�سائل. 
8
لأن يتدخل قانون مكافحة �لإرهاب

وعليه، وعو�ض �حلد من مدة �لحتفاظ، ذهب �لقانون 

�لحتفاظ  مدة  متديد  �ىل  �لرهاب  ملكافحة  �ل�سا�سي 

�لعدول  ومّت  ملرتني.  �لتمديد  تقبل  �أيام  خم�سة  �ىل 

كما  �لق�سائية.  للرقابة  �لإحتفاظ  �إخ�ساع  فكرة  عن 

ق�ساء  تعهيد  �سالحية  �إ�سناد  م�سروع  عن  �لرت�جع  مّت 

�لتحقيق لرئا�سة �ملحكمة.

حّول �لإرهاب �خلطاب حول �لق�ساء من خطاب كان 

�لأمر  تعلق  كلما  �لعام  �لر�أي  لرقابة  �لق�ساء  يخ�سع 

لفكرة  يبر  خطاب  �ىل  �ل�سا�سية  و�حلريات  باحلقوق 

وكان  بالإرهاب.  يتهمون  ملن  �ل�ستثنائية  �ملحاكمة 

�أن خ�سع �لق�ساء  �أول ثمار هذ� �لتحول �ملفهومي  من 

للمحاكمة بدعوى �إخالله بو�جب �لتن�سيق مع �لأمن 

يف �حلرب على �لإرهاب. 

الوظيفة القضائية في خضم الحرب على اإلرهاب:
 »األمن يشّد، القضاء يسيب«

تهرم جسد قضائي شاب 

جتدون �ملقالة يف ن�سختها �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة

�لف�سل 102 من �لد�ستور. 1

�لف�سل 109 من �لد�ستور. 2

�لف�سل 114 من �لد�ستور. 3

�لف�سل 148 من �لد�ستور     . 4

ت�سريح لبنامج ميدي �سو ر�ديو موز�ييك �أف �أم يوم 2015/08/17                                                                                     . 5

بتاريخ . 6 �لتون�سية  �لوطنية  بالتلفزة  عر�ض  �لنظر  �سديد  ولكم  برنامج 

2015/10/02 عد هذ� �لبنامج حماكمة علنية للق�ساة على تق�سريهم 

يف �حلرب على �لرهاب - ير�جع بيان وز�رة �لعدل يف خ�سو�ض هذ� 

�لبنامج �لتلفزي                                                            

�لإجر�ء�ت . 7 جملة  �أحكام  بع�ض  �إمتام  و  بتنقيح  يتعلق  قانون  م�سروع 

http://www.legislation.tn/sites/default/ �جلز�ئية 

files/01022013.pdf

8 . 2015-08-07 يف  �ملوؤرخ   2015 ل�سنة   26 عدد  �ل�سا�سي  �لقانون 

يتعلق مبكافحة �لرهاب ومنع غ�سل �لمو�ل                                            

�ل�سنة �لق�سائية  2011-2010

)ن�سبة من جمموع �لق�ساة(

2016-2015

)ن�سبة من جمموع �لق�ساة(

ق�ساة �لرتبة �لأوىل 42.88 37.42

ق�ساة �لرتبة �لثانية 33.97 28.71

ق�ساة �لرتبة �لثالثة 23.15 33.86
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ســــــامر غـــــمرون

�سكلت حادثة وفاة �لقا�سي �لتون�سي خمتار �ليحياوي 

2015( منا�سبة ل�ستذكار م�سريته  �أيلول  �ملفاجئة )يف 

يف  فارقة  عالمة  حمطاتها  ببع�ض  كانت  �لتي  �ملهنية 

عب  ل�سيما  تون�ض،  يف  �جلماعية  �لق�سائية  �لذ�كرة 

�لرئي�ض  �إىل   2001 عام  وجهها  �لتي  �ل�سهرية  ر�سالته 

�لتون�سي �آنذ�ك زين �لعابدين بن علي. لذ� يهم �ملفكرة 

�ملهمة يف  �ملحطة  تلك  �ل�سوء على  ت�سلط  �أن  �لقانونية 

�لتاريخ �لق�سائي �لتون�سي و�لعربي، ملا لها من دللت 

يف  �ل�ستقاللية  �لق�سائية  �لتحركات  فهم  �سعيد  على 

وجه �ل�سلطة، وهي حتركات ما زلنا باأم�ّض �حلاجة �إليها 

�ليوم يف �ملنطقة �لعربية. وكان باحثون يف �ملفكرة �لتقو� 

-2011 فرتة  يف  �ليحياوي  بالقا�سي  عديدة  مر�ت 

2013، كما �أجرى �لكاتب معه مقابلة مطولة يف كانون 

�لثاين/يناير 2012.

عن  بعيد  لكن  مميز،  قاض 
االستقاللي الحراك 

حتتل �إذ� و�قعة �لقا�سي �ليحياوي مكانة مميزة يف �لذ�كرة 

�جلماعية للق�ساة �لتون�سيني، كاأول مو�جهة مبا�سرة مع 

�إعالمية كبرية منذ  �ل�سلطة �ل�ستبد�دية حتظى بتغطية 

ق�سية �لق�ساة �ل�سبان عام 1985. وكان ق�ساة �جلمعية 

كثرية  ملالحقات  �سو� 
ّ
تعر �لإ�سم  نف�ض  حتمل  �لتي 

بفعل مطالباتهم �سديدة �للهجة و�لتي ��ستفّزت �آنذ�ك 

. وبني 1985 و2001، خلت �ل�ساحة 
1
�حلكم �لبورقيبي

�لعامة  �مل�ساحة  يف  مهمة  مو�جهة  �أي  من  �لق�سائية 

. وقد �أتاحت لنا �ملقابالت مع �لقا�سي 
2
ت�ستحق �لذكر

يحياوي وبع�ض �لق�ساة �لذين تابعو� ق�سيته در��سة تطور 

ي�سمح  �لذي  �لأمر  �ل�سهرية،  حادثته  قبل  موقعه حتى 

لنا بتكوين �سورة �أف�سل مل�سرية »�لقا�سي �ملقاوم« وفهم 

عمله  �لقا�سي  يرتك  فمتى  و�ل�سيا�سية:  �ملهنية  ظروفها 

»�ل�سامت« من �أجل �لت�سادم علناً مع �ل�سلطة، وكيف؟

�سرح لنا �لقا�سي �ليحياوي �أنه دخل �لق�ساء عام 1982 

ثالث  ملدة  �ملحاماة  مار�ض  �أن  بعد  و�لده،  من  ب�سغط 

�سنو�ت يف �أحد �مل�سارف �لكبرية يف تون�ض. وكان يعلم 

�آنذ�ك �أن »�لق�ساء ل يكفي حتى لإعالة �لعائلة«. وعليه، 

مو�جهته  بفعل  عاملية  �سهرة  �كت�سب  �لذي  �لقا�سي 

�ل�سلطة، نرى �أنه دخل �لق�ساء من باب �ل�سدفة تقريبا، 

كانت  �أخرى  جمالت  �إىل  تاأخذه  �أهو�وؤه  كانت  فيما 

�ستوؤمن له مدخوًل �أف�سل. وهنا يظهر حجم �ل�ستثمار 

�ليحياوي  �لقا�سي  و�سعه  �لذي  و�لأخالقي  �ملعنوي 

�ملادية  فالت�سحيات  �لق�سائية.  �ل�ساب يف بد�ية م�سريته 

)�ملدخول( و�لفكرية )�لأبحاث( �لتي قام بها دفعته �إىل 

�ملهنة  هذه  جتاه  �ملعنوية  �لنتظار�ت  من  قدر ممكن  �أكب 

�لتي �سحى من �أجل دخولها. و�إذ� كانت حالة �لقا�سي 

يحياوي وحدها ل تكفي طبعا لبناء عالقة �سببية مبا�سرة 

�حل�سا�سية  ودرجة  �لق�سائية  �ملهنة  دخول  ظروف  بني 

�لالحقة جتاه �لتعدي على ��ستقاللية �لقا�سي من قبل 

يف  �لفر�سيات  بع�ض  بتلم�ض  لنا  ت�سمح  فاإنها  �ل�سلطة، 

هذ� �لإجتاه. وميكننا ت�سور مثال �حلالت �ملعاك�سة �لتي 

يدخل فيها ق�ساة �إىل �ملهنة كو�سيلة لت�سلق �ل�سلم �ملادي 

�أو �لجتماعي، قد جتعل نظرتهم للمهنة مبنية على عو�مل 

خمتلفة ل حتتل من بينها �ملز�يا �ملعنوية �لتقليدية للق�ساء 

تفاعالت  �إىل  يوؤدي  قد  مما  م�سيطرة،  �أو  خا�سة  مكانة 

خمتلفة مع �ل�سلطة وتدخالتها.

مميز�ً  طريقاً  ي�سلك  �ل�ساب  �لقا�سي  نرى  ما  و�سرعان 

مهمة  مر�كز  �حتالل  عب  �لق�سائي  �ل�سلك  د�خل 

�لنظرة  ما  �سيئا  يك�سر  ما  وهذ�  عمره.  �ىل  بالن�سبة 

�لنمطية �إىل �لقا�سي �مل�ستقل �ملقاوم، �لذي من �ملنتظر 

�أن مي�سي م�سريته يف ظل زمالئه �ملن�سجمني �ملدعومني 

من �ل�سلطة ويف مر�كز هام�سية : »بكل �سر�حة، �أنا من 

بد�ية �نخر�طي يف �لق�ساء ��ستغلت يف د�ئرة �أوىل مدين 

يف تون�ض. �لد�ئرة هذه خمت�سة بالق�سايا �لهامة )…(. 

وجدت نف�سي يف مو�قع ح�سا�سة مف�سلية يف �لق�ساء«. 

مل  �ل�ساب  للقا�سي  �ملهني  �مل�سار  �أن  �لو��سح  ومن 

�لتون�سية  �ل�سلطات  منه  غ�سبت  قا�ض  م�سار  يكن 

�إذ عني يف مر�كز »ح�سا�سة« كما ي�سميها  منذ �لبد�ية، 

معروفني  �آخرين  تون�سيني  ق�ساة  �سهاد�ت  وتوؤكد  هو. 

�سبب  ل  بالتايل  و  وق�سيته،  �ليحياوي  مع  بتعاطفهم 

�ليحياوي  �لقا�سي  �أن  �سهاد�تهم،  ب�سدقية  للت�سكيك 

قبل حادثة  �لعام  �لق�سائي  �ملجال  معروفا يف  يكن  مل 

�ل�ستقاليل.  �حلر�ك  �سعيد  على  �لأقل  على   ،2001

�لقا�سي  هذ�  ر�أو�  عندما  منهم  كثريون  فوجئ  وقد 

�لوقفة  تلك  يقف  �ملتحفظ،  �لأقل  �أو على  »�ملجهول«، 

�لغربية  �ل�سحافة  وتوؤكد  �لدولة.  رئي�ض  �أمام  �ل�سهرية 

�لقا�سي  �إىل  �لنظرة  هذه  �لوقت  ذلك  يف  �ل�سادرة 

 Le  
–

موند  لو  �سحيفة  فتقدمه  »�ملجهول«،  �ليحياوي 

�لتز�م  �أي  »بدون  كقا�ض  مثال  �لفرن�سية   Monde

.
3
�سيا�سي �أو مدين معروف«

ولكن ما يثري �لهتمام هو �أن �لقا�سي �ليحياوي يروي 

و�لإعالم.  زمالوؤه  يرويها  �لتي  تلك  رو�ية خمتلفة عن 

عنه  تكلم  �لذي  �لعام  »�لغياب«  �أو  ف«�لتحفظ« 

 ،2001 قبل  ما  يحياوي  �لق�سائية عن  �ل�ساحة  مر�قبو 

�لق�سائية.  �ملقاومة  �إليه �سكل خمتلف من  بالن�سبة  هو 

2001 مو�قف علنية  قبل  يوما  ياأخذ  و�إن كان مل  فهو 

�سّد �لنظام وتدخالته يف �لق�ساء، �إل �أنه يروي يوميات 

ورجاله  �لنظام  مع  �ملناو�سات  من  �لعديد  فيها  ق�سائية 

�لقا�سي  من  حر�ض  ظل  يف  و�لق�سائيني،  �لأمنيني 

�مل�ساك�ض على �للتز�م �آنذ�ك بحدود �مل�ساحة �لق�سائية 

رئي�ض �ملحكمة  �لوزير هو  تتيحها: »هو  �لتي  و�لو�سائل 

�لكل  �لد�خلية،  هو  �لعام،  �لوكيل  �لعام،  �ملدعي  هو 

مل  �أ�سهر  ثالثة  معينة  مرحلة  يف  و�سلت  �أنا  يتدخل، 

�أعو�ناً  ثمة  لأن  �حتجاجا  �جلل�سات  رئا�سة  �إىل  �أدخل 

�سريني قاعدين يهددون يف �جلل�سة، قاعدين و�نا طلبت 

وهددت  �حتججت  �نا   )...( �ملحكمة  �إىل  يدخلو�  �أل 

يف  كما  �ملثل  هذ�  يف  جليا  ويظهر  �جلل�سات«.  بتعليق 

بني  �لفارق  �ليحياوي  رو�ها  �لتي  �حلالت  من  غريها 

�أو  �لعامة  �مل�ساحات  يف  متار�ض  �لتي  �لعلنية  �ملقاومة 

�لإعالمية، وتلك �لتي متار�ض يف كو�لي�ض �ملحاكم، عب 

�لأحكام �أو عب مو�قف وت�سرفات ل تخرج �إىل �لعلن. 

فال ميكن بحثيا �خت�سار �لهتمام باملقاومات �لق�سائية 

يتاأخر  ما  غالبا  �لذي  �ملقاوم  �لعمل  من  �لظاهر  باجلزء 

بينما  �لعالمية،  بالتغطية  فيحظى  �لعلن  �إىل  للظهور 

يف  تقنيا  بعد�  تاأخذ  قد  �ملقاومات  هذه  من  مهم  جزء 

�لحكام �أو مهنيا د�خل ق�سور �لعدل.

ورات  الضر الشهيرة:  الرسالة 
المحظورات تبيح 

�لدولية  �لتقارير  من  �لعديد  و�أظهرته  �سبق  كما 

هذ�  وجه  يحياوي،  �لقا�سي  ق�سية  حول  و�ل�سحفية 

رئي�ض  �إىل  مفتوحة  ر�سالة   2001 متوز   6 يف  �لأخري 

رئي�سا  ب�سفته  �لعابدين بن علي،  زين  تون�ض  جمهورية 

ملجل�ض �لق�ساء �لأعلى، مطالبا فيها برفع �ليد �ل�سيا�سية 

. ويذكر هنا �أن �ل�سحف و�ملو�قع 
4
عن �لق�ساء �لتون�سي

�لإلكرتونية �لتون�سية و�لأجنبية كانت تناقلت قبل يوم 

من ر�سالة �ليحياوي خب ن�ّض كان كتبه ع�سر�ت �لق�ساة 

�لتون�سيني �لذين مل يف�سحو� عن �أ�سمائهم ون�سروه على 

�لقاطع  رف�سهم  عن  �لق�ساة  فيه  �أعلن  وقد  �لإنرتنت. 

�سر�عها  يف  �لق�سائية  باملوؤ�س�سة  �لزج  �ل�سلطة  »ملحاولة 

. وهي مبادرة قد تكون �أثرت على 
5
مع �ملجتمع �ملدين«

قر�ر �لقا�سي يحياوي يف �لذهاب �إىل �لعلن. يف جميع 

�لر�سالة  �إر�سال  �أنه قد حاول  �ليحياوي  �أكد  �لأحو�ل، 

ب�سكل طبيعي �إىل عنو�ن رئا�سة �جلمهورية �إل �أنها عادت 

�إليه مع �إ�سارة »بال عنو�ن«، فو�سع عندها �لر�سالة على 

. وقد ��ستعمل يف �لر�سالة 
6
�لنرتنت لت�سبح »مفتوحة«

هذه عبار�ت جّد و��سحة للتعبري عن »�لو�سع �ملاأ�ساوي« 

فيها  �سنف  وقد   .
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�لتون�سي �لق�ساء  �إليه  و�سل  �لذي 

�أ�سناف: �لق�ساء  �أربعة  �إىل  �لق�ساة  �لقا�سي �ليحياوي 

وهو  �ل�سلطة  خدمة  يف  نف�سه  و�سع  �لذي  »�ملو�زي« 

يتاألف من  جمموعة من »�لنتهازيني �ملتملقني« �لذين 

جنحو� يف �ل�ستيالء على �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء وعلى 

لتكري�ض  بالولء  و«يتاجرون  �حل�سا�سة  �ملر�كز  جممل 

»�لقمع  �أمام  »�ملقهورون«  و�لق�ساة  و�لتبعية،  �خل�سوع« 

و�لق�ساة  له(،  )و�خلا�سعون  و�لو�ساية  و�لرتهيب« 

��ستقاللهم مو�زياً  �أ�سبح  �مل�ستقلون »�حلقيقيون« �لذي 

من  منبعثة  و�سمنية  �أخرية  ر�بعة  وفئة  ل�ستقالتهم، 

بكل  ي�سّحون  �لذين  »�ل�سعلة«  �لق�ساة  وهم  هوؤلء، 

كما  �حلاكم،  �أذن  �إىل  �حلقيقة  �إي�سال  �أجل  من  �سيء 

يفعل �ليحياوي نف�سه. ومن ز�وية ثانية، تر�سم �لر�سالة 

ذكرى مختار اليحياوي )2015-1953(: 
ماذا علمتنا تجربة القاضي التونسي المقاوم؟

�لتحفظ(  موجب  )�خلروج عن  و�جباً  �لقا�سي  ير�ه  ما 

بعدما �ن�سدت جممل �أبو�ب �لعمل �لأخرى. ويلتقي 

 2005 يف  �مل�سري  �لنادي  ق�ساة  مع  هنا  �ليحياوي 

�لذين �عتمدو� معادلة »�ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت«، 

وهو موقف يتناق�ض مع مقاربة �لق�ساة �ملهادنني �لذين 

ل  مطلق  كموجب  �لتحفظ  موجب  يفهمون  ما  غالبا 

يجوز �حلياد عنه حتت �أي �عتبار حتى �أمام �لعتد�ء�ت 

�أن  �أي�سا  و�مللفت  �لق�ساء.  ��ستقاللية  على  �لو��سحة 

�إطار  عن  خرجت  قد  �لر�سالة  يف  �ليحياوي  �نتقاد�ت 

عن  قامتة  �سورة  لرت�سم  و�إ�سالحه  �لق�سائي  �لتنظيم 

�لنظام �ل�سيا�سي و�لجتماعي يف تون�ض برمته.

ودون �لعودة �إىل تفا�سيل �لق�سية �لتي وثقت يف �أكرث 

من مكان وتقرير، ميكننا �لتذكري كيف مت �لتحقيق مع 

�لقا�سي يحياوي ب�سرعة قيا�سية: فبعد �أيام من �لعالن 

عن �لر�سالة، رفع رئي�ض �ملحكمة �لبتد�ئية تقرير�ً باإد�نة 

ت�سرفاته. تبعه تقرير للمتفقد �لعام يف �لوز�رة، قبل �أن 

ي�سدر وزير �لعدل يف �ليوم نف�سه قر�ر� بوقف �لقا�سي 

من  وحرمانه   2001 متوز   14 يف  �لعمل  عن  �ليحياوي 

�لر�تب، مع �حالته  �ىل جمل�ض �لق�ساء ب�سفته جمل�سا 

من  و�مل�ض  �ملهنة  بو�جبات  بتهمة  »�لخالل  تاأديبيا 

ملثول  �لأوىل  �جلل�سة  عينت  و�إذ   .
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�لق�ساء« �سمعة 

 ،2001 �آب   2 يف  �لتاأديبي  �ملجل�ض  �أمام  �ليحياوي 

�أ�سدر وزير �لعدل قبل يوم و�حد من هذ� �ملوعد قر�ر� 

برفع »�لتحجري و�حلرمان من كامل �لر�تب «. وقد تر�فق 

ذلك مع قر�ر بارجاء جل�سة �لتاأديب لأجل غري م�سمى. 

قبل  من  حماولة  �أنه  على  �لقر�ر  هذ�  حينها  ف�سر  وقد 

يحياوي،  مع  �لعارمة  �لت�سامن  موجة  لتهدئة  �ل�سلطة 

جملة  مع  مقابلة  ويف  يحياوي،  �أن  �إل  ودوليا.  حمليا 

2001،  قد  �آب  يف  �سدرت   »Jeune Afrique«

�أعاد �نتقاد �لإد�رة �حلالية على خلفية �مل�سائل �لق�سائية 

�لعدل  وز�رة  كبار يف  م�سوؤولني  غيظ  �أثار  مما  تون�ض  يف 

. وكما روى يحياوي نف�سه لعدة بعثات دولية 
9
و�لنظام

،  فقد مت ��ستدعاوؤه �إىل منزل 
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يف جمال حقوق �لن�سان

�أحد كبار �مل�سوؤولني �لق�سائيني و�أرغم هناك على �لتوقيع 

على بيان يكذب ما جاء يف �ملقال. ومتت �إعادة حتريك 

�ملجل�ض  يقرر  �أن  قبل   2001 �لأول  كانون  يف  �مللف 

�لتاأديبي يف 31 من ذلك �ل�سهر �إعفاء �لقا�سي يحياوي 

نهائيا من مهامه. و�لالفت �أن �لإد�رة قد �متدنعت عن 

�إبالغ �ليحياوي قر�ر عزله رغم �ملطالبات �ملتكررة منه 

و�لدعاوى �لإد�رية �ملقّدمة ب�سورة م�ستعجلة للح�سول 

قد  �لد�رية  �ملحكمة  �أن  وي�سجل  عنها«.  �سورة  على 

ب�سالحية  تت�سل  �سكلية  لأ�سباب  ذ�ك  طلبه  ردت 

�لنظر وفق �أ�سول �لإ�ستعجال«. �أما �لدعوى �لأ�سا�سية 

�لد�رية،  �ملحكمة  �ىل  و�لتي قدمت  بالقر�ر  �لطعن  يف 

�لإد�ري  �لق�ساء  ��سرت�تيحية  ح�سب  »تنوميها«،  مت  فقد 

�ملعروفة �آنذ�ك لتاليف �لق�سايا �حل�سا�سة بالن�سبة للنظام، 

ومل يتم بتها �ل بعد �لثورة. ومل تقت�سر ردة فعل �ل�سلطة 

على معاقبة �لقا�سي �ليحياوي تاأديبيا و�إبعاده فقط، �إمنا 

�ملقاوم  �ملنتف�ض  �لقا�سي  �سورة  �سرب  �لنظام  حاول 

بحد ذ�تها و�لتي بد�أت تتكون يف تون�ض و�لعامل، عب 

وخ�سو�ساً  لتحركه،  خمتلفة  لقر�ء�ت  �مل�ستمر  �لرتويج 

رئي�ض  �إىل  �لر�سالة  توجيهه  بني  ربطت  �لتي  �لقر�ءة 

طابع  ذ�ت  كبرية  ق�سائية  لدعوى  وخ�سارته  �جلمهورية 

�لتون�سية. وبهذه �لطريقة،  �إحدى �ملحاكم  �أمام  عقاري 

�آخر،  بوجه  �لثائر«  »�لقا�سي  �إظهار  يحاول  �لنظام  كان 

وجه �لقا�سي �لذي مل يتحرك �سوى عندما مت �مل�سا�ض 

.
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مب�ساحله �ل�سخ�سية �ملالية

الرسالة: بـعد  ما 
البطل إلى  الــقاضي  من 

حول  بنيت  �لتي  �لق�سائية  �لأ�سطورة  �سوء  على 

ق�سيته، تبدو �لرو�ية  �لتي قدمها لنا �لقا�سي يحياوي 

بنف�سه عام ٢٠١٢ مثرية لالهتمام. وهي ت�سمح مبقاربة 

ما حدث عام 2001 ب�سكل خمتلف، لي�ض من �أجل 

نظاما  حتدى  �لذي  �لقا�سي  هذ�  �سجاعة  من  �لتقليل 

باأكمله وقدم ت�سحيات كبرية يف �سبيل ذلك، �إمنا لنفهم 

�إىل معامل  معينة  �أحد�ثاً  �لق�سائية  �لذ�كرة  كيف حتول 

عزمية  بتقوية  عنها  و�لتكلم  ��ستح�سارها  ي�سمح  رمزية 

متاما  ح�سل  ما  وهذ�  �ل�سدة.  �أوقات  يف  �ل�ستقالليني 

�أن  بو�سوح  �لقا�سي يحياوي  لنا  قال  �لق�سية.  يف هذه 

��سرت�تيجية  نوعا من  �لر�سالة �سكل  �إىل و�سيلة  �للجوء 

�نتقاد�ً  �سكلت  ما  بقدر  �لق�ساء،  من  للخروج  خا�سة 

ل�سوء �إد�رته. فال�ستقالة يف �لق�ساء �لتون�سي �أيام نظام 

بن علي مل تكن جتدي، ي�سرح لنا �ليحياوي، خا�سة من 

قبل قا�ض توىل منا�سب ح�سا�سة كالقا�سي �ليحياوي. 

ل بل كانت توؤدي �ل�ستقالة �إىل تغذية �سكوك �لإد�رة 

نهاية  ل  ما  �إىل  يوؤجل  ب�سكل  �مل�ستقيل  �لقا�سي  جتاه 

�مل�سكوك  �لقا�سي  ويعر�ض  �ملذكورة  �ل�ستقالة  قبول 

باأمره �إىل �ستى �مل�سايقات و�ل�سغوطات. وت�سبح بالتايل 

�أف�سل طريقة للخروج �ل�سريع من �جل�سم �لق�سائي هو 

عمليا �لقيام بعملية »�نتحار ق�سائي«، وهي عبارة و�فق 

��ستعملناها  �أن  بعد  �عتمادها  على  يحياوي  �لقا�سي 

تقدم  ملا  �لق�ساء  "يف  معه:  �ملقابلة  يف  مرة  لأول  نحن 

�ن  مبجرد  لي�ض  مبا�سرة.  لك  ي�ستجيبون  ل  ��ستقالة، 

تقدم �ل�ستقالة تخرج. ميكن تاخد �سنو�ت و�نت تنتظر 

مل  �سغط  كو�سيلة  �ل�ستقالة...  على  يجيبون  حتى 

�ل�ستبد�دية  بالنظمة  هم  بال�ستقالة.  يعرتفون  يكونو� 

يعزلون، ول يقبلون �ل�ستقالة". فالقا�سي يحياوي مل 

جتربته  �إىل  نظر�  �ل�سالح  بامكانية  يوؤمن  �آنذ�ك  يكن 

�ملريرة مع �لإد�رة يف �ل�سنو�ت �لأخرية ملمار�سته �ملهنة 

ب�سكل �أفقده �لأمل باأي تغيري، كما يقول، وهو ما يف�سر 

�أي  تن�سيق م�سبق مع  �أي  قيامه بعمل فردي من دون 

من �لق�ساة �أو حتى �ملهتمني بال�ساأن �لق�سائي. وقد �أكد 

لنا مبا�سرة �أنه كان يتوقع �خلروج من �لق�ساء يف �إثر هذه 

�لر�سالة،  بفعل هذه  �خلروج  �إىل  �سعى  بل  �لر�سالة، ل 

قبل �أن يكون هدفه تغيري نظام �أقوى منه بكثري:

»�أنا ملا وجهت �لر�سالة كنت م�ستعد وعارف �نه �سوف 

فقط  هي  ت�سدر  كانت  �للي  �ملو�قف  عزيل. حتى  يقع 

للمز�يدة باعتبار �أن ما كان عندي �سك يف �لنتيجة... 

م�ستعد  كنت  �آخر،  ل�سيء  روحي  حم�سر  كنت  لكن 

نعي�ض  �أوروبا، م�ض  وننتقل �ىل  لآخد زوجتي وعائلتي 

يف تون�ض. ما كان عندي �لقدرة �ل�سخ�سية ملقاومة جهاز 

نظام بال�سكل هذ�. جو�ز �ل�سفر تاعي حا�سر وزوجتي 

و�أولدي لن نخرج من �لبالد. �أول �سيء �لنظام عمله 

قبل  حتى  قا�سي،  زلت  ما  و�أنا  �ل�سفر  من  منعي  هو 

من  منعي  هو  �سدي  �لوز�رة  �تخذته  قر�ر  �أول  عزيل، 

�ل�سفر وبقيت ممنوع من �ل�سفر ملدة 10 �سنو�ت، وهذه 

كانت قا�سية، ما د�م �أنا مل �أعد قا�سي وممنوع من �ل�سفر 

ما كان عندي طريق �آخر �ل مقاومة �لنظام«.

طبعا لي�ض �لهدف هنا �لقول باأن حترك �لقا�سي يحياوي 

ذ�تها  بحد  �خلروج  �إر�دة  �أن  �إذ  �سخ�سية،  لدو�فع  كان 

لو�سع  �ل�سديدة  �ليحياوي  معار�سة  �إىل  �سببها  يعود 

�لق�ساء �لتون�سي �آنذ�ك. �لهدف هو �ل�سعي �ىل توثيق 

لفهم  �لق�ساء،  د�خل  �ملقاومة  �حلالت  وتطور  ن�سوء 

�مل�سار�ت �ملقاومة �لتي قد يتبعها �لق�ساة يف �أجو�ء غري 

مقاومة  فكرة  �أن  بو�سوح  �ليحياوي  ويقول  دميقر�طية. 

تغيريه  �أجل  من  �لأر�ض  على  حماربته  مبعنى  �لنظام، 

�لر�سالة  توجيه  عند  بقوة  حا�سرة  تكن  حت�سينه، مل  �أو 

�أثر نتيجتها، بحيث وجد  �منا ن�ساأت بعد �إعالنها وعلى 

�أ�سري�ً  �لقا�سي يحياوي بعد خروجه من �لق�ساء نف�سه 

له  �ل�سفر ول يرتك  �لذي ي�سطهده ومينعه من  للنظام، 

�أن�ساأ  ما  و�سرعان  �لنظام«.  مقاومة  »�سوى  �آخر  جماًل 

تون�ض  يف  �لق�ساء  ��ستقالل  مركز  �ليحياوي  �لقا�سي 

مع جمموعة من �حلقوقيني و�ملحامني، ولكن من دون 

م�ساركة �أي من �لق�ساة، يف زمن كان هوؤلء خا�سعني 

فيه ل�سغوط �سديدة. وعندما �ساألنا �لقا�سي �ليحياوي 

لنا:  قال  �لعلن،  يف  �لق�ساة  معه  ت�سامن  قد  كان  �إذ� 

»كانت �لأغلبية مع موقفي و�جلمعية �أخرجت �أكرث من 

بيان، كان �أ�سرع و�أ�سد من بيان �لهيئة �لوطنية للمحامني 

كانت  ولكن  ��ستقاللية«،  �أكرث  كانو�  �ملحامني  �أن  رغم 

لهم ح�سابات معينة فف�سلو� �لرتيث، كما �سرح لنا.

�لن�سال  رموز  من  رمز  �إىل  �ليحياوي  �لقا�سي  حتول 

ومن  و�لعربي.  �لتون�سي  �لق�ساء  ��ستقالل  �أجل  من 

خالل در��سة هذه �حلالة، تظهر �أمامنا �أوىل بو�در ما قد 

ي�سكل �إحدى خ�سائ�ض �حلالة �لق�سائية �لتون�سية زمن 

فردي  طابع  ذ�ت  مقاومات  �إنتاج  وهي  �أل  �ل�ستبد�د، 

تغذي  �لتي  �لق�سائية  �لبطولت  طابع  تدريجيا  تاأخذ 

حتركات  �إنتاج  بدون  لكن  رمزيا،  �ل�ستقاليل  �لوعي 

جماعية ذ�ت هوية ثابتة كما هي �حلال مع نادي �لق�ساة 

�مل�سري �آنذ�ك. وحتى �نتفا�سة مكتب جمعية �لق�ساة 

بع�ض  يقودها  مقاومة  �إىل  �سريعا  حتولت   ٢٠٠٥ عام 

�لق�ساة و�لقا�سيات �ملنفيني، فيما عاد �لعمل �جلماعي 

عب �جلمعية ليختفي من �ل�ساحة �ل�ستقاللية. 

�أن  من  بد  ل  �ملوؤملة،  �ليحياوي  خمتار  وفاة  ومع 

�لتي  �لت�سحيات  و�أهمية  �خلطو�ت  �سجاعة  نتذكر 

�سمته  �لثائر«، كما  »�لقا�سي  منها هذ�  �تخذها وعانى 

لنا  ت�سمح  ق�سيته  �أن  كما   .
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�لغربية �ل�سحافة  حينها 

�ملمانعة  ن�سوء  حول  جديدة  �أخرى  فر�سيات  بتطوير 

من  تعقيد�ً  �أكرث  دميقر�طية،  غري  �أجو�ء  يف  �لق�سائية 

فر�سية �لثورة �لرومن�سية: �أمل يكن �ملحرك �لأ�سا�سي 

بني  �لتفاوت  �ليحياوي  �لقا�سي  مقاومة  ن�سوء  يف 

توجيه  عن  �لناجتة  للمخاطر  �ل�سخ�سي  �لتقدير 

قذفه  ما  لها،  تعر�ض  �لتي  �لفعلية  و�ملخاطر  �لر�سالة 

�إىل  �لق�ساة  ينتقل  وهل  �ملقاوم؟  �لقا�سي  موقع  �إىل 

عامة  م�ساحة  �أي  �أو  �ل�سحافة  �أو  �جلمعية  �أو  �ل�سارع 

من  �لتغيري  �إحد�ث  يف  يف�سلون  عندما  فقط  �أخرى 

�ملقاومات  بني  �إجمال  �لعالقة  وما هي  �ملهنة؟  د�خل 

�لق�ساة،  عند  �ملهنة  د�خل  من  و�ملقاومات  �لعامة 

در��سة  و�سيلة؟ وكيف ميكن  فعالية كل  وهل تختلف 

�لإعالم؟  يغطيها  ل  �لتي  �لتقنية  �ملهنية  �ملقاومات 

�لإجابات  بع�ض  بر�سم  �ليحياوي  ق�سية  ت�سمح  �أ�سئلة 

�لأولية لها، بانتظار در��سات �أعمق يف �مل�ستقبل.

بالن�سبة . 1 ت�سكل ظاهرة �لق�ساة �ل�سبان يف �ل�سبعينات و�لثمانينات من �لقرن �ملا�سي ��ستثناء رمبا 

 ،1971 عام  �جلمعية  تاأ�س�ست  وقد  �لتون�سي.  �لق�سائي  �لو�سع  مييز  �لذي  �لفردي  �ملطلبي  للنمط 

و�سرعان ما �نتهجت لهجة ت�سادمية مع �ل�سلطة بعيدة عن �أ�سلوب �لود�دية �لدبلما�سي �لتو�فقي. 

وقد هددت �جلمعية باللجوء �إىل �لإ�سر�ب عدة مر�ت يف تاريخها لتحقيق بع�ض �ملطالب، و�سول 

�إىل �إ�سر�بها �ل�سهري يف 10-11 ني�سان/�أبريل 1985. وعلى �إثر ذلك �لإ�سر�ب مت عزل �لعديد من 

�لعام  �لد�خلية يف  وز�رة  قبل  من  �ل�سبان  �لق�ساة  �لق�سائية كما مت حل جمعية  �جلمعية  قياد�ت 

“��ستقالل  �لفر�سي�سي،  وحيد   : مر�جعة  ميكن  �ملو�سوع،  هذ�  حول  �لتفا�سيل  من  ملزيد  نف�سه. 

 ;253-205  ،2009 �لق�ساة،  جتمع  حني  يف  تون�ض”  يف  للق�ساة  �جلماعّية  و�لتكّتالت  �لق�ساء 

للن�سر  �هلل  عبد  بن  �لكرمي  عبد  موؤ�س�سات  )تون�ض:  وم�سوؤولية  ن�سال  �لق�ساء  �سعيد،  �لهادي 

و�لتوزيع(، 1998.

»معاقبة« . 2 ق�سية  وهي  �أل  مقابالتهم،  �لد�ريني يف  �لق�ساة  بع�ض  يذكرها  ق�سية  رمبا  ��ستثنينا  �إذ�   

رئي�ض �ملحكمة �لإد�رية عام 1992 ب�سبب �سدور عدة �أحكام عن �ملحكمة �لإد�رية باإعادة عدة 

ق�ساة من جمموعة �لق�ساة �ل�سبان �إىل مر�كزهم بعد �ل�سرف �لذي تعر�سو� له يف �لثمانينات �إثر 

�ملحاكم عب  �ملو�جهة ح�سلت حتديد� من د�خل  �أن هذه  �إل  �أعاله.  �ملذكورة  �لت�سادمية  �حلادثة 

�أحكام �ملحكمة �لإد�رية �لتي ��ستفزت �ل�سلطة، و لي�ض عب �حتالل �مل�ساحة �لعامة كما ح�سل يف 

حالة �لقا�سي يحياوي، وهي مل حتظى يف جميع �لأحو�ل بالتغطية �لإعالمية �ملحلية و�لدولية �لتي 

حظيت بها ق�سيتا خمتار �ليحياوي وجمعية �لق�ساة عام 2005.

3 ..2001/7/Le Monde، 13

Le Monde interactif 12/2001/7 وغريها من �ل�سحف �آنذ�ك.. 4

5 .Swissinfo : http://www.swissinfo.ch/ara/index.ل�سوي�سرٍي� �ملوقع  �أنظر 

html?cid=2141732 ، متت زيارته يف �لتا�سع من ني�سان 2012.

6 . Labidi، O. )2008(، Le régime disciplinaire des magistrats de أنظر مثال�

l’ordre judiciaire، Mémoire، Université de Tunis  .p.29 ،El Manar

�لتايل . 7 �لعنو�ن  على  �ليحياوي،  للقا�سي  �ل�سخ�سية  �ملدونة  على  موجود  هذ�  �لر�سالة  ن�ض    

من  �لعا�سر  يف  زيارته  متت  قد  و   .http://mytunisie.tripod.com/id21.html  :

 .2012 ني�سان 

كتاب �سادر عن رئي�ض جمل�ض �لتاأديب مو�سى بنمو�سى، يف 24 جويلية 2001. . 8

9 . L’Observatoire Pour la protection des défenseurs des droits de  

 l’Homme، Tunisie : l’affaire Yahyaoui. Le combat d’un homme pour

.l’indépendance de la justice، 2002

�أنظر �لتقرير نف�سه مثال.. 10

11 .:Olfa Labidi، op.cit، pp 123 s 

حمكمة �د�رية، 2002-2-20.   . 12

وهكذ�، نقر�أ يف قر�ر وزير �لعدل �ل�سادر يف 14-7-2001 نقال عن تقرير �ل�سيد رئي�ض �ملحكمة . 13

عدة خالل  بت�سرفات  قام  �ليحياوي  �ملختار  �ل�سيد  �أن  11 جويلية  �ملوؤرخ يف  تون�ض  �لبتد�ئية يف 

�سهري جو�ن وجويليه 2001 تعبري� منه عن عدم ر�ساه عن �حلكم �ملدين �لذي �سدر �سده يف 

ق�سية تتعلق بعقار رفعها �سده �أحد �ملتقا�سني. بالطبع، نفهم من ذلك �سعيا من قبل �ل�سلطة �ىل 

�أنه ل يعدو كونه غيظا ي�سيب �ي متقا�ض عند خ�سارة دعو�ه مع  حتجيم �عرت��سه وتظهريه على 

» Juge rebelle «.جتريده من �ي �بعاد مت�سلة بال�سالح �لعام

عمله  النظام  شيء  »أول 
ما  وأنا  السفر  من  منعي  هو 

عزلي،  قبل  حتى  قاضي،  زلت 
السفر  من  ممنوع  وبقيت 

سنوات.«  10 لمدة 
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د. وحيـــــــــد الفــــــرشيشي

 26 �ل�سعب يف  نو�ب  �نتخاب جمل�ض  مبرور �سنة على 

قانونا  �أربعني  على  �لأخري  هذ�  �سادق   ،2014 �أكتوبر 

�لقانون  �آخرها  وكان   .2015 ل�سنة  �ملالية  قانون  �أولها 

�ملتعلق بنظام تقاعد �أع�ساء �ملجل�ض �لوطني �لتاأ�سي�سي 

�سابقا و�ل�سادر يف 22 �سبتمب 2015. 

�لأوىل  �ل�سنة  هذه  يف  �لت�سريعي  �لن�ساط  ويكون 

�لقرو�ض  )قو�نني  �ملالية  �مل�سائل  على  بالأ�سا�ض  مركز� 

و�لتكميلي..(  �لأ�سلي  �ملالية،  وقو�نني  و�ل�سمانات 

و�مل�ساألة �لأمنية مع �سدور قانون مكافحة �لإرهاب ومنع 

غ�سل �لأمو�ل ف�سال عن بع�ض �مل�سائل �لتقنية كقانون 

�ملجل�ض  فرتة  منذ  �لعالقة  �مل�سائل  �أو  �لقانوين  �لإيد�ع 

لرخ�ض  �ملخالفة  �ملباين  )قانون  �لتاأ�سي�سي  �لوطني 

�لبناء(. �إىل ذلك، �سمل �لن�ساط م�سائل تتعلق بتنزيل 

رئي�سي �جلمهورية  )قو�نني حتديد �سالحيات  �لد�ستور 

م�ساريع  عديد  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  كما  و�حلكومة(. 

�سنة  مبوجب  �لنيابي  �ملجل�ض  �أمام  �أودعت  �لقو�نني 

و�لبع�ض  �لبع�ض منها  يناق�ض  �ملجل�ض  ز�ل  2015 ول 

�لآخر مل تتم مناق�سته بعد. 

يف رقابة د�ستورية �لقو�نني �لتي �سدرت منذ بد�ية عمل 

�لوقتية  �لهيئة  على  تعر�ض  �ل�سعب، مل  نو�ب  جمل�ض 

لرقابة د�ستورية م�ساريع �لقو�نني �إل ثالثة م�ساريع فقط:

وكان --  2015 ل�سنة  �لدولة  ميز�نية  قانون  م�سروع 

نهاية  قبل  �ل�سابق  �جلمهورية  رئي�ض  فيه  طعن  قد 

 22 يف  قر�ر�تها  �لهيئة  ب�ساأنه  و�أ�سدرت  فرتته. 

 ،2014 دي�سمب 

وقانون �إنتاج �لكهرباء من �لطاقات �ملتجددة �لذي --

عر�ض م�سروعه على رقابة �لهيئة منذ فرتة �ملجل�ض 

�لوطني �لتاأ�سي�سي من قبل نو�ب �ملعار�سة �آنذ�ك، 

و�سدر فيه قر�ر �لهيئة منذ 8 �أكتوبر 2014 و�أعاده 

تعديله من قبل جمل�ض  بعد  رئي�ض �جلمهورية  لها 

قبل  فيه   للنظر  �لقانون(  )مبوجب  �ل�سعب  نو�ب 

يف  �لهيئة  قر�ر  و�سدر  �لر�سمي  �لر�ئد  يف  �سدوره 

27 �أفريل 2015،

�لأعلى -- �ملجل�ض  قانون  م�سروع  عر�ض  مت  و�أخري�ً، 

و�سدر  �لنو�ب  قدمها  بطعون  �لهيئة  على  للق�ساء 

بعدم  و�لقا�سي   2015 جو�ن   8 منذ  �لهيئة  قر�ر 

د�ستورية �مل�سروع �ملعرو�ض عليها.

م�سروع  �إل  �لوقتية  �لهيئة  على  يعر�ض  مل  باملح�سلة، 

قانون  م�سروع  وهو  �ل�سعب،  نو�ب  باإر�دة  و�حد  قانون 

�أي  يقّدم  مل  باملقابل،  للق�ساء.  �لأعلى  �ملجل�ض 

فح�ض  �أي  دومنا  ف�سدرت  �لقو�نني،  �سائر  �سد  طعن 

لد�ستوريتها من قبل �لهيئة.

 و�سبب عدم عر�ض هذه �لن�سو�ض على �لهيئة معلومة، 

�ملطلوب(  �لأدنى  )�لعدد  نائباً   30 جمع  تعذر  وهو 

مل  �حلالت،  عديد  ويف  د�ستوريتها.  يف  طعن  لتقدمي 

لعلمها  �لنو�ب  تو�قيع  جمع  �إىل  حتى  �ملعار�سة  ت�سع 

فيما  لحظناه  ما  وهو  ذلك.  من  متكنها  بعدم  م�سبقا 

�لعمومية  للبنوك  �ملالية  �لأ�س�ض  تدعيم  بقانون  تعلق 

�لر�جعة  �لوظائف  ب�سبط  �ملتعلقني  �لقانونني  وكذلك 

وقانون  �حلكومة  رئي�ض  و  �جلمهورية  رئي�ض  من  لكل 

�ملناف�سة و�لأ�سعار و�لقانون �ملتعلق بالت�سجيل و�لإيد�ع 

�لقانوين  �لن�ساب  توفري  �لعجز يف  ومرد هذ�  �لقانوين. 

ت�سكل  �أن  بعد  �ملعار�سة  نو�ب  عدد  قلة  هو  للطعن 

�أحز�ب   4 من   2015 جانفي  منذ  �حلاكم  �لئتالف 

ند�ء  )حزب  �ملجل�ض  يف  متثيلية  �لأكرث  �حلزبني  ت�سم 

ليبري�ليني  حزبني  جانب  �إىل  �لنه�سة(  وحزب  تون�ض 

�حلر(.  �لوطني  و�حلزب  تون�ض  �آفاق  )حزب  �آخرين 

كل  من  جمردة  �أحيانا  نف�سها  �ملعار�سة  جتد  وبذلك، 

�إىل  ي�سطرها  مما  للعمل  و�لد�ستورية  �لقانونية  �لو�سائل 

�خلروج �إىل �ل�سارع. وهذ� ما فعلته ب�ساأن م�سروع قانون 

�ملعار�سة  نظمت  حيث  و�ملالية،  �لقت�سادية  �مل�ساحلة 

م�سري�ت  ثم  �لوليات  بع�ض  يف  �حتجاجية  تظاهر�ت 

�سد م�سروع �لقانون يف تون�ض �لعا�سمة يف 10 �سبتمب 

�لن�سو�ض  من  �لعديد  �سدر  لذلك،  ونتيجة   .2015

�لقانونية �لتي حتتوي على ف�سول غري د�ستورية، ومنها 

ن�سو�ض تتعلق باحلقوق و�حلريات. وبالإطالع على هذه 

�لن�سو�ض �لقانونية وحتليلها، نالحظ �أنه مل يتم ��ستبطان 

�لد�ستور »�جلديد« وتنزيل ف�سوله ومو�ده من ناحية ول 

�لتحررية. وتكون  وفل�سفته  و��ستبطان روحه  فهم  حتى 

مدى  لبيان  جد�ً  هامة  �لد�ستور  قر�ءة  �لإطار  هذ�  يف 

وهو  و�سو�بطه.  �سروطه  مع  �لقانونية  �لن�سو�ض  تو�فق 

ما �سنعمل على تقدميه من خالل مناذج من ف�سول ل 

د�ستورية متت �مل�سادقة عليها. 

هــل قـرأنـــا الـفـــــصـل 49 مـن 
الدســتــور؟

�لف�سول �جلوهرية  49 من �لد�ستور من  �لف�سل  يعتب 

يف  و�حلريات  �حلقوق  معيقات  لتجاوز  و�سعت  ولتي 

�لت�سريعية  لل�سلطة  تركت  و�لتي   1959 د�ستور  نظام 

�أدى  مما  و�حلريات،  �حلقوق  تنظيم  يف  �حلرية  مطلق 

)�لأمثلة  �حلرية  �أو  �حلق  �إلغاء  �إىل  �لقو�نني  عديد  يف 

و�ل�سحافة  �لن�سر  و�لأحز�ب،  �جلمعيات  نظام  كثرية: 

و�لجتماع و�لتجمهر..(. ولذ�، فاإن �لأ�سل يف �لأ�سياء 

�سروري  بقانون  �إل  منها  �لتقييد  يكون  ول  �حلرية  هو 

حلماية حقوق �لغري �أو ملقت�سيات �لأمن �لعام �أو �لدفاع 

دولة  يف  �لعامة  �لآد�ب  �أو  �لعامة  �ل�سحة  �أو  �لوطني 

مع  متنا�سبة  �ل�سو�بط  هذه  تكون  و�أن  دميقر�طية  مدنية 

موجباتها و�أل تنال هذه �لت�سييقات من جوهر �حلق �أو 

�حلرية. هذه �لإر�دة �ل�سريحة لإعالء �حلقوق و�حلريات 

مل تقع ترجمتها يف عديد �ملنا�سبات ل ب�سفة �سريحة 

ول بطريقة �سمنية.

فالقانون �لأ�سا�سي �ملتعلق بالت�سجيل و�لإيد�ع �لقانوين 

للم�سنفات و�ملوؤلفات مهما كانت حو�ملها، نر�ه يتو�سع 

يف قائمة �أعو�ن �ل�سابطة �لعدلية �لذين يعود لهم مر�قبة 

مدى �حرت�م �ملوؤلفني و�لنا�سرين لاللتز�مات �لقانونية، 

مبا يف ذلك �لتحقق من مدى مطابقة �مل�سنف �ملودع مع 

هذه  من  ليجعل  �لعموم،  ذمة  على  �ملو�سوع  �مل�سنف 

�لإجر�ء�ت  جملة  من   10 �لف�سل  قائمة  نف�ض  �لقائمة 

عون  �أو  �أمن  عون  يقوم  �أن  �ملعقول  من  فهل  �جلز�ئية. 

حر�ض وطني بهذه �ملهمة؟ �أمل يكن من �ملنطقي جعل 

)د�ر  عنده  �ملودع  �لهيكل  �ملهمة من �سالحيات  هذه 

و�أن  خا�سة  �لوطني(  �لتوثيق  ومركز  �لوطنية  �لكتب 

�مل�ساألة تتعلق بامل�سمون وحمتوى �ملوؤلف؟ هذ� �لتعامل 

�لنيل  �ساأنه  من  و�لأدبية  و�لعلمية  �لثقافية  �ملو�د  مع 

من جوهر �حلق �أو �حلرية يف حد ذ�تها: حرية �لتاأليف 

�أو  و�لدفاع  �لعام  �لأمن  �سرور�ت  فما  �لن�سر.  وحرية 

يعهد  �أن  ت�ستوجب  �لتي  و�لدميقر�طية  �ملدنية  �لدولة 

مبر�قبة �لن�سر �إىل �أعو�ن �ل�سابطة �لعدلية؟

بت�سوية  �ملتعلق  �لقانون  �أن  نالحظ  �آخر،  مو�سع  يف 

و�سعية �ملباين �ملنجزة و�ملخالفة لرخ�سة �لبناء، ي�سرتط 

عدم  �أو  �ملبا�سرين  �لأجو�ر  مو�فقة  �لت�سوية  لإجر�ء 

�سيقة  قر�ءة  وهي   ،)19 )�لف�سل  عليها  �عرت��سهم 

وخاطئة للف�سل 49 من �لد�ستور. فهذ� �لف�سل ي�سع 

�أن  �إل  �لغري.  �إحرت�م حقوق  و�حلريات  للحقوق  كحد 

�لغري  حقوق  �إىل  ينظر  للرخ�سة  �ملخالفة  �ملباين  قانون 

فالغري  بالأجو�ر.  فقط  ويربطها  وخاطئة  �سيقة  نظرة 

بحا�سرها  �لعمومية  �ملجموعة  بل  �لأجو�ر  فقط  لي�ض 

ولكن �أي�سا باأجيالها �لقادمة و�لتي لها �حلق يف �ملو�رد 

من  و13   12 �لف�سلني  مع  يتما�سى  مبا  و�لف�ساء�ت 

هيئة  �أحدث  ي  و�لذ  منه   129 �لف�سل  ومع  �لد�ستور 

�لتنمية �مل�ستد�مة وحقوق �لأجيال �لقادمة.

هل أيقنا بوجوب المساواة؟           
 27 �أ�س�ض د�ستور  �أ�سا�سا من  �مل�ساو�ة ي�سكل  �إن مبد�أ 

�أنه  كما  توطئته.  يف  عليه  �أكد  �لذي   2014 جانفي 

»�ملو�طنون  فيه:  جاء  و�لذي   21 �لف�سل  له  خ�س�ض 

و�ملو�طنات مت�ساوون يف �حلقوق و�لو�جبات وهم �سو�ء 

 10 �لف�سل  ذلك  و�أكد  متييز..«  غري  من  �لقانون  �أمام 

فيه  جاء  حيث  �لعامة  و�لتكاليف  لالأعباء  �ملخ�س�ض 

»�أد�ء �ل�سريبة وحتمل �لتكاليف �لعامة و�جب وفق نظام 

�حرت�مها  يتم  �لعليا مل  �ملبادئ  هذه  ومن�سف«.  عادل 

يف  باملو�طنني  يتعلق  فيما  �سو�ء  عديدة  منا�سبات  يف 

�ملتعّلق  فالقانون  و�ملو�طنات.  �ملو�طنني  بني  �أو  �ملطلق 

باملباين �ملخالفة لرخ�سة �لبناء، فاإنه ل يطبق �لت�سوية �إل 

بالن�سبة للمباين �ملقامة �إىل حدود 31 دي�سمب 2012. 

فلَم هذ� �لختيار �لتمييزي؟ وعلى �أي �أ�سا�ض مّت �ختيار 

�ملتعلق  �لقانون  فاإن  �ل�سياق،  نف�ض  ويف  �لتاريخ؟  هذ� 

�لبالد  مغادرة  مبنا�سبة  �ملعلوم  من  �لإعفاء�ت  ب�سبط 

�ملقيمني  �لتون�سيني  �ملعلوم  بالإعفاء من  ميتع  �لتون�سية، 

باخلارج )�لف�سل 10 من �لقانون( �إل �أنه ل يذكر بقية 

�لقانون  يلزمهم  و�لذين  تون�ض  يف  �ملقيمني  �لتون�سيني 

على  �ملوظف  �ملعلوم  �سعف  �ل�سفر)وهو  معلوم  بدفع 

�لأجانب(. هذ� �لإجر�ء �لتمييزي فيه خمالفة �سريحة 

جبائي  لنظام  وفقا  �لعامة  �لأعباء  �أمام  �مل�ساو�ة  ملبد�أ 

عادل ومن�سف )�لف�سل 10 من �لد�ستور(. 

 هل احترمنا الحق في الحياة؟

ين�ض �لد�ستور على �أن »�حلق يف �حلياة مقد�ض. ل يجوز 

�لقانون«  ي�سبطها  ق�سوى  حالت  يف  �إل  به  �مل�سا�ض 

)�لف�سل 22(. هذ� �لتن�سي�ض على قد��سة �حلياة وعدم 

�مل�سا�ض به �إل يف حالت ق�سوى مت �حلياد عنه يف �أول 

ن�ض ذ�ت طابع �أمني جز�ئي. فالقانون �لأ�سا�سي �ملتعلق 

مبكافحة �لإرهاب ومنع غ�سل �لأمو�ل ن�ض على عقوبة 

 2013 �أكتوبر   21 يف  �ل�سادر  �لقانون  وكان  �لإعد�م. 

بالهيئة �لوطنية للوقاية من �لتعذيب خال من  و�ملتعلق 

�أي �إ�سارة �إىل �لإعد�م كعقوبة يف �أي من �حلالت �لتي 

تناولها. فهل �أن �لإرهاب جرمية تدخل يف باب �حلالت 

�لق�سوى �لتي ت�ستوجب �لإعد�م؟ 

 ماذا عن حرمة الحياة الخاصة؟
و�سرية  �مل�سكن  وحرمة  �خلا�سة  �حلياة  �لدولة  »حتمي 

�ل�سخ�سية«.  و�ملعطيات  و�لت�سالت  �ملر��سالت 

�لد�ستور.  من   24 �لف�سل  �سمن  وردت  �لعبارة  هذه 

�ملودعة  �مل�ساريع  و�إىل  �ملن�سورة  �لقو�نني  �إىل  وبالرجوع 

�خلا�سة  �حلياة  مفهوم حماية  �أن  نالحظ  �ملجل�ض،  �أمام 

و حماية �ملعطيات �ل�سخ�سية ل يز�ل ينظر له من ز�وية 

�لف�سل ولي�ض �حلق.

فبالرجوع �إىل �لقانون عدد 26 �ملوؤرخ يف 17 �أوت 2015 

و�ملتعلق مبكافحة �لإرهاب ومنع غ�سل �لأمو�ل، نالحظ 

�أن �لق�سم �خلام�ض منه )�لف�سول 54 �إىل 65( خ�س�ض 

لطرق �لتحري �خلا�سة مبا فيها من �عرت�ض لالت�سالت 

�أو  �ل�سبهة«  »لذوي  ب�سرية  �سمعية  ومر�قبة  و�خرت�ق 

هذه  عمومية..  �أو  خا�سة  وعربات  وحمالت  �أماكن 

�لو�سائل �خلا�سة متثل �إطالعا مبا�سر� على �حلياة �خلا�سة 

تتعلق  �سخ�سية  ملعطيات  وجتميعاً  �ل�سبهة«  »لذوي 

خمتلف  بهم  تربطهم  �لذين  وبالأ�سخا�ض  مبا�سرة  بهم 

�لعالقات �لجتماعية يف �لعمل يف �لأ�سرة يف �ل�سد�قة 

خل�سو�سية  تهديد�  ميثل  ما  وهو  �حلميمية.  �حلياة  يف 

وحميمية �ملو�طنني )وغريهم( و�نتهاكا للحق يف حماية 

�حلياة �خلا�سة وهو ما ميكن �أن يفتح �لباب �أمام جت�س�ض 

.
1
�جتياحي على �ملجتمع باأ�سره

و�لتن�ست  لالإعرت��ض  �ملقررة  �لآليات  هذه  وتكون 

ل�سو�بط  �أي�سا  خمالفة  �لب�سرية  �ل�سمعية  و�ملر�قبة 

�لف�سل 49 ذلك �أن �لتدخل يف �خل�سو�سية من �ساأنه 

�لإعالم  و�سائل  قدرة  ومن  �لتعبري  حرية  من  يحد  �أن 

على �ل�سطالع بدورها يف جمتمع دميقر�طي. وهذ� ما 

نقروؤه يف تعليق منظمة »�لف�سل 19« على م�سروع قانون 

. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن قانون مكافحة 
2
مكافحة �لتعذيب

خطر�  فقط  ي�سكل  ل  �لأمو�ل  غ�سل  ومنع  �لإرهاب 

�حلقوق  ل�سرب  ��ستغالله  لإمكانية  نظر�  ذ�ته  حد  يف 

و�حلريات و�إخماد حرية �لتعبري و�لن�سر و�ل�سحافة، لكن 

قو�نني  لظهور  �سابقة  ي�سكل  �أنه  �أي�سا يف  يتمثل  خطره 

لقمع  �جلرمية  من  �حلماية  غطاء  حتت  �ست�سرع  �أخرى 

�حلقوق و�حلريات و�سرب �حلق يف �لختالف.

�ملعطيات �ملجمعة  �إذ� مل ترتتب عن  �أنه  �لقانون  وين�ض 

�لب�سرية  �ل�سمعية  و�ملر�قبة  �لتن�ست  �أو  �لعرت��ض  من 

وفقا  �حلماية  مبقت�سيات  تتمتع  فاإنها  جز�ئية،  تتبعات 

�ملعطيات  حماية  جمال  يف  �لعمل  به  �جلاري  للت�سريع 

�لأ�سا�سي  �لقانون  �إىل  �سريحة  �إحالة  وهي  �ل�سخ�سية. 

�أن  �إل   .)2004( �ل�سخ�سية  �ملعطيات  بحماية  �ملتعلق 

هذ� �لقانون ل يتناول هذ� �لنوع من �ملعطيات ف�ساًل عن 

�أنه جاء بالأ�سا�ض لتنظيم ��ستعمال ومعاجلة �ملعطيات من 

قبل �لذو�ت �خلا�سة دون �لذو�ت �لعمومية. وتاليا، لي�ض 

للهيئة �لوطنية حلماية �ملعطيات �ل�سخ�سية �أي �سلطة على 

�لذو�ت �لعامة يف عالقتها باملعطيات �ل�سخ�سية. وعليه، 

تبقى �لإحالة للت�سريع �جلاري به �لعمل يف جمال حماية 

�ملعطيات �ل�سخ�سية فارغا من �أي حمتوى ي�سمن حقيقة 

حماية �لأفر�د ومعطياتهم �خلا�سة.

و�حلريات  باحلقوق  �ل�سلة  ذ�ت  �لقانونية  �لن�سو�ض  �إن 

 26 يف  �ل�سعب  نو�ب  جمل�ض  �نتخاب  منذ  و�ل�سادرة 

�ل�سادر  �لد�ستور  حترر  مدى  تعك�ض  ل   2014 �أكتوبر 

�أر�د �لقطع مع  2014. فالد�ستور �لذي  27 جانفي  يف 

منظومة تقييد �حلقوق و�حلريات �لتي �أ�س�ض لهل د�ستور 

1959، ل يجد ترجمة له وملبادئه. فالعديد من �لف�سول 

تتعار�ض  �ل�سادرة  �لت�سريعات  �حتوتها  �لتي  �لقانونية 

روحه  ومع  ناحية  من  �لد�ستور  مبادئ  مع  �سر�حة 

�حلقوق  على  �خل�سية  هذه  �أخرى.  ناحية  من  �لتحررية 

�مل�ساريع  هذه  على  �لرقابة  بغياب  تعمقت  و�حلريات 

د�ستورية  لرقابة  �لوقتية  �لهيئة  �إىل  �للجوء  بعدم  وذلك 

م�ساريع �لقو�نني و�لتي مل تنظر يف ظل �ملجل�ض �حلايل 

�ملجل�ض  ينقلب  فهل  و�حد.  قانون  م�سروع  يف  �إل 

�لت�سريعي على �إر�دة �ملوؤ�س�ض؟

�ملتعلق . 1 �لقانون �لأ�سا�سي  ب�ساأن م�سروع  �ل�سعب  نو�ب  �إىل  �أنظر ر�سالة 

دولية  منظمات   9 وجهتها  �لأمو�ل،  غ�سل  منع  و  �لإرهاب  مبكافحة 
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حين حّدث الدستور ولم يقل

يف  �ملنعقدة  �لعامة  بجل�ستها  �لبندقية  جلنة  �أ�سدرت 

»م�سروع  حول  �لإ�ست�ساري  ر�أيها   2015-10-26

�لقانون �لأ�سا�سي �ملتعلق باإجر�ء�ت خا�سة بامل�ساحلة 

جلنة  ر�أي  يلزم  ل  و�ملايل«.  �لقت�سادي  �ملجال  يف 

يتعهد  �لذي  �لتون�سي  �لت�سريعي  �ملجل�ض  �لبندقية 

�لقانون  بنظر م�ساريع  �لفنية  حالّيا على م�ستوى جلانه 

من  يجعل  قد  �لعتبارية  مكانتها  لكن  م�سمونه.  يف 

قانون  م�سروع  م�ستقبل  �ستحدد  �أ�سا�سية  وثيقة  ر�أيها 

لطلب  حوله  �ل�سيا�سي  �ل�سر�ع  دفع  �لذي  �مل�ساحلة 

�ل�ست�ساري.  �لر�أي 

و�ملالية  �لقت�سادية  �مل�ساحلة  قانون  م�سروع  حتول   

يرف�ض  من  بني  حاد  �سيا�سي  �سر�ع  مو�سوع  �إىل 

�لد�عم  �ل�سق  تتزعم  يدعمه.  ومن  �لقانون  هذ� 

�سنه  تعتب  �لتي  �جلمهورية  رئا�سة  �لقانون  مل�سروع 

يتحرر  �قت�سادية  دينامية  لإطالق  �سروريا  �سرطا 

خماوفهم  من  و�مل�ستثمرون  �لأعمال  �أ�سحاب  فيها 

هيئة  تتزعم  باملقابل،  �ملا�سي.  ملفات  يف  �لنب�ض  �إز�ء 

�لقانون:  مل�سروع  �ملعار�ض  �ل�سق  �لكر�مة  �حلقيقة 

�لعد�لة  م�سار  على  �نقالب  حماولة  �أنه  تعتب  فهي 

ومنع  �لف�ساد  حلماية  يهدف  وموؤ�س�ساتها  �لنتقالية 

�حلقيقة. ك�سف 

�لكتلة  �إحر�ج  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  حاولت 

من  �ل�سعب  نو�ب  مبجل�ض  �لقانون  مل�سروع  �لد�عمة 

دولية  قانونية  ر�أي ذ�ت م�سد�قية  �لبحث عن  خالل 

��ست�سارياً  ر�أياً  فطلبت  للم�سروع.  �ملناوئ  ر�أيها  ي�ساند 

رئا�سة  �ملقابلة  �جلهة  يف  وحاولت  �لبندقية.  جلنة  من 

�جلمهورية �لتون�سية  �أن تقنع  �خلب�ء �ملقررين باللجنة 

�لقانون  م�سروع  وباأن  �أول  �لقانون  م�سروع  بد�ستورية 

�سوء  على  �أحكامه  �ستطور  و�أنها  �ملر�جعة  ب�سدد 

�لعرت��سات �لتي متت عليه حمليا ثانيا.

�لذي  �لقانون  م�سروع  �أّن  �لبندقية  جلنة  �عتبت 

�لتون�سي  �لد�ستور  مع  يتعار�ض  فيه ل  بالنظر  تعهدت 

يف  �لقانون  هذ�  �أحكام  �أن  ك�سفت  لكنها  فكرته.  يف 

�لعد�لة �لنتقالية. �لد�ستور ومبادئ  تفا�سيلها تخرق 

�أن  يقدرون  خب�ءها   �أن  لر�أيها  �للجنة  تعليل  بنّي 

مو�سعة  �لتون�سية  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  �سالحيات 

جد� وي�سعب �ن تنه�ض بها يف �لآجال �ملحددة �أمام 

كرثة �لق�سايا �لتي تعهدت بها مقارنة مع عدد �لعاملني 

معها  �لر�سمي  �لتجاوب  و�سعف  �أول  و�أع�سائها  بها 

ثانيا. ويقدر �خلب�ء �أن �لتفكري يف �آلية �أخرى ت�ساعد 

�لقت�سادي  �ملجال  يف  �لنتقالية  �لعد�لة  حتقيق  يف 

�أن  �لإطار  هذ�  يف  �للجنة  ر�أي  و�أكد  مبر.  و�ملايل 

للعد�لة  م�سار  �إر�ساء  فكرة  مينع  ل  �لتون�سي  �لد�ستور 

و�أن  �ملالية و�لقت�سادية  بالنتهاكات  �لنتقالية خا�ض 

�لنتهاكات  يف  يكون  �حلقيقة  لهيئة  �لأ�سا�سي  �لدور 

�لن�سان. �جل�سيمة حلقوق 

قانون  م�سروع  فكرة  لد�ستورية  �لبندقية  جلنة  تاأكيد 

�أغلب  د�ستورية  لعدم  منها  تاأكيد  قابله  �مل�ساحلة 

�أ�سا�سية  قو�عد  مع  وتعار�سها  �لقانون  م�سروع  �أحكام 

يف �لعد�لة، �أولها �لأمان �لقانوين وثانيها �مل�ساو�ة �أمام 

�لقانون.

بينت جلنة �لبندقية �أن تركيبة �للجنة �لتي ي�ستحدثها 

ت�سمن  ل  و�سالحياتها  �مل�ساحلة  قانون  م�سروع 

�لعد�لة  وجلان  هيئات  لدى  �لو�جبة  �ل�ستقاللية 

و�لكر�مة  �حلقيقة  بهيئة  مقارنتها  ميكن  ول  �لنتقالية 

�لتي تتميز بال�ستقاللية .كما �أكدت �للجنة �أن عمل 

يتعار�ض  مبا  �حلقيقة  لك�سف  يوؤدي  ل  �مل�ساحلة  جلنة 

مع �أهد�ف قانون �لعد�لة �لنتقالية. 

ب�سكل  �مل�ساحلة  قانون  �لبندقية  جلنة  ترف�ض  مل 

ف�سوله  تفا�سيله  �لنظر يف  �أ�سقطت عند  لكنها  مبدئي 

موقف  ويوؤدي  �لد�ستورية.  عدم  يف  ع�سر  �لإثني 

�للجنة لدعم �أن�سار م�سروع قانون �مل�ساحلة جلهة طرح 

�أن  لك�سف  �لر�أي  ذ�ت  يوؤّدي  فيما  �لقانون،  فكرة 

�لنتقالية  �لعد�لة  ��سول  مع  يتعار�ض  �لفكرة  جت�سيد 

�لبندقية  لر�أي جلنة  �ملركب  �لطابع  ويف�سر  و�لد�ستور. 

له يف  و�ملناوئني  �مل�ساحلة  قانون  �أن�سار  �لختالف بني 

تاأويله: فتبعا لن�سره، �سعى كل فريق لالحتفاء باجلزء 

�لذي ينت�سر ملوقفه و�أهمل ما يحرجه. ولكن �لنظر يف 

�لنقا�ض حول  غري  �أنه  يك�سف  �جماله  �لر�أي يف  هذ� 

�ل�سيا�سي  �لطابع  عن  يبعده  �جتاه  يف  �لقانون  م�سروع 

�طار  يف  و�لد�ستورية  �لقانونية  �ملبادئ  نحو  به  ويدفع 

�لعد�لة. مبنظومة  عالقتها 

الرأي االستشاري للجنة البندقية
حول مشروع قانون المصالحة: 

ية، أما أحكامه فال .. وع دستور فكرة المشر
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 يرمز م�سطلح �لو�يل يف �جلهات لل�سلطة مبعناها �لكامل. 

فالو�يل ميثل رئي�ض �جلمهورية وي�سهر على �سوؤون �لولية. 

فالأمر  �لإ�ستقالل:  بدولة  �لو�يل  موؤ�س�سة  �قرتنت  وقد 

�لرت�بي  بالتنظيم  و�ملتعلق   1956-06-21 يف  �ملوؤرخ 

�لدولة  موؤ�س�سات  مع  يقطع  �أن  �ختار  �لتون�سية  للبالد 

�ملحلية يف �حلقبة �لإ�ستعمارية مع ما  حتمله ت�سمياتها من 

خمزون يدل على �خل�سوع للم�ستعمر و�لف�ساد باأن غري 

ت�سمية »�لقياد« بت�سمية �لو�يل كما غري ت�سمية م�ساعديهم 

من » �خلليفات« باملعتمدين وم�ساعدي هوؤلء من »م�سايخ 

للبالد  �لإد�ري  �لتق�سيم  �رتكز  وقد  بالعمد.  �لرت�ب« 

�ملركز  �سيطرة  �إحكام  �أولهما،  غايتني:  على  �لتون�سية 

تقريب  وثانيهما،  ممثليها  ح�سور  خالل  من  �جلهة  على 

ت�سور  تطور  مينع  ومل  منظوريها.  من  �لالمركزية  �لإد�رة 

عالقة �لإد�رة �ملحلية مبنظوريها يف �سياق تدعيم �لإد�رة 

�لالمركزية من بقاء �لبعد �ملركزي مهيمناً.

�أدى �إر�ساء �ملجال�ض �جلهوية لت�سبح �لولية عالوة على 

كونها د�ئرة تر�بية للدولة، جماعة عمومية حملية تتمتع 

كل  يف  �ملجال�ض  هذه  وتنظر   .
1
�لقانونية بال�سخ�سية 

�لإقت�سادية  �مليادين  يف  بالولية  تتعلق  �لتي  �مل�سائل 

�إر�ساء  ترجم  وقد   .
2
و�لرتبوية و�لثقافية  و�لإجتماعية 

�ملحلية  �لإد�رة  تكون  باأن  �حلاجة  �جلهوية  �ملجال�ض 

ممثلة ملنظوريها و�أد�ة لتحقيق �إد�رتهم ل�سوؤونهم. �إل �أن 

�سلطة �لو�يل �ل�سيا�سية �لتي كان ي�ستمدها قبل �لثورة 

و�سالحياته  �لدولة  على  �لو�حد  �حلزب  همينة  من 

�أعماله  جدول  يف  �لتحّكم  حّق  منحته  �لتي  �لقانونية 

حالت دون تطور هام يف عمل �لإد�رة �ملحلية. 

�إبتعد �لد�ستور �جلديد عن �لولية وتفا�سيل تق�سيماتها 

يف ت�سوره لل�سلطة �ملحلية �لدميوقر�طية �لتي �أرد �إر�ساءها، 

و�أعلن »�لبلدية« �أ�سا�ساً جديد�ً للتق�سيم �لإد�ري للبالد 

�إىل  �لد�ستور  تفعيل  يوؤدي  �أن  ُيفرت�ض  وكان  �لتون�سية. 

�إنهاء حقبة �لو�يل و�ملعتمد و�لعمدة وفق ما يوؤكده �لتقرير 

و�ملحلية  �جلهوية  �لعمومية  �جلماعات  للجنة  �لنهائي 

�لت�سور�ت  ير�سي  و�أن   
3
�لتاأ�سي�سي �لوطني  باملجل�ض 

�لو�قع  �أر�ض  وعلى  �أول  ت�سريعية  ن�سو�ض  يف  �لبديلة 

د �نطالق 
ّ
ثانياً. �إل �أن ما هو مفرت�ض مل يتحّقق: فبمجر

�لرغبة  برزت  �لبلدية،  �لإنتخابات  حول  �لعاّم  �لنقا�ض 

يف ��ستعمال �لت�سريع كاأد�ة ملر�جعة �لختيار �لد�ستوري 

تاأّكد يف �لإعالن عن  �لثوري. وهذ� ما  و�حلّد من مد�ه 

�مل�سروع �لأويل ملجلة �جلماعات �ملحلية �لذي �أعلن عنه 

يف �إطار �لإ�ست�سارة �لوطنية بخ�سو�ض �لإنتخابات �لبلدية 

�سيتّم  �ملحلية  �ل�سلطة  �إر�ساء  �أن  عنه  ويخرج  و�جلهوية. 

مرحلّيا وقد ي�ستغرق يف �لتقدير �لأويل خم�ض �سنو�ت، 

ممثل  ليكون  باجلهة  مكانته  على  �لو�يل  خاللها  يحافظ 

مبا  �ملحلية  �ل�سلطة  على  �لرقيبة  وعينها  �ملركزية  �ل�سلطة 

يك�سف عن خوف على �سلطة �ملركز من �ل�سلطة �ملحلية.

وع  السلطة المحلية: مشر
يقبل التأجيل 

�أحكامه  دخول  منه   148 �لف�سل  يف  �لد�ستور  �سبط 

�خلا�سة  �لقو�نني  �سدور  �ملحلية  بال�سلطة  �ملتعلقة 

جملة  م�سروع  �أعدت  �لتي  �لفنية  �للجان  لكن  بها. 

�لإختيار،  هذ�  تر�جع  �أن  �ختارت  �ملحلية  �جلماعات 

حجم  باأن  »�لإقر�ر  ت�ستوجب  �لو�قعية  �أن  فاعتبت 

يقت�سي  د�ستورّي  خيار  هي  �لتي  �جلذرية  �لتغيري�ت 

نظر�  �لالمركزية  وتدعيم  �إر�ساء  يف  �لتدرج  �عتماد 

لكلفة هذه وما تقت�سيه من �جلماعات �ملحلية بالإطار 

د�خل  ومالية  �إد�رية  حماكم  وبعث  �لكفء  �لب�سري 

تبير  مّت  و�ذ   .
4
للد�ستور« وفقا  �لرقابة  لتتوىل  �لبالد 

فنية  باعتبار�ت  �ملحلية  �ل�سلطة  �إر�ساء  يف  �لتدّرج 

وم�سروع  �ل�سيا�سي  �خلطاب  مر�جعة  فاإن  وتقنية، 

لهذ�  �لأ�سا�سي  �لد�فع  �أن  يك�سف  �ملقرتح  �لقانون 

ع من �ل�سلطة �ملحلية. 
ّ
�لتدّرج قد يكون خوف �مل�سر

 

الخوف يبقي الوالي  
يف  بالرتيث  و�ل�سيا�سيني  �لقانونيني  من  طيٌف  طالب 

باحلاجة  مو�قفهم  رو� 
ّ
بر وقد  �ملحلية.  �ل�سلطة  �إر�ساء 

للبحث عن تو�زنات بني �لد�رة �لالحمورية و�لد�رة 

وتبعاً   .
5
�لدولة وحدة  ي�سمن  ب�سكل  �لالمركزية 

�ملحلية  �جلماعات  جملة  م�سروع  �ض 
ّ
تعر لذلك، 

�أ�سناف  م�ستعيد�ً  �ملحلية  �جلماعات  لخت�سا�سات 

من  بالد�ستور،  ذكرها  ورد  كما  �لخت�سا�سات  تلك 

�إحالة  عن  �أعر�ض  كما  بعينها،  ي�سندها جلهة  �أن  دون 

�جلارية  �لت�ساريع  مبقت�سى  �ملفو�سة  �ل�سالحيات 

للو�يل ملجل�ض �جلهة.

�ملحلية  �ل�سلطة  �سالحّيات  حتديد  يف  �حلذر  ويوؤّكد 

توزيع  لإرجاء  �مل�سروع  �ساغ  من  �إر�دة  توّجه  على 

�جلماعات  بني  �جلهات  باإد�رة  �ملتعلقة  �ل�سالحيات 

�لو�يل يف  �أ�سا�ساً يف  �ملحلية و�لإد�رة �لالحمورية ممثلة 

�طار ما ذكر �نه تدرج يف �ر�ساء �حكام �لد�ستور. وفيما 

تر�ه  �لدولة،  ممثل  باأنه  �لو�يل  �مل�سروع و�سف  ي�ستعيد 

حمجماً  حملية  عمومية  جماعة  ��سطالح  ي�ستخدم 

»�سلطة  ومفاده  �لد�ستوري  �لإ�سطالح  ��ستخد�م  عن 

على  يقوم  �ملطلوب  �لتو�زن  �أن  بد�  وقد  حملية«. 

يناق�ض  نحو  على  باجلهة  �لو�يل  مكانة  على  �لتاأكيد 

�لتوجه �لد�ستوري �لذي ل يعرتف بتلك �ملكانة. 

�أن  �لقول  باإمكاننا  �ملجلة،  م�سروع  �سوء  وعلى 

�لثوري  �لد�ستوري  بالتوجه  قانعة  لي�ست  �حلكومة 

يف  حرجاً  جتد  ل  و�أنها  �ملحلية  �لإد�رة  �سوؤون  يف 

�لد�ستور  مر�جعة  نحو  كاأد�ة  �لت�سريع  ��ستخد�م 

تنزيله. غطاء  حتت 

عــــــبد الرزاق بــــــن خـــــــليفة 

من  �ل�سابع  �لباب  ت�سمنه  ما  �أن  بالقول  جنازف  ل 

ثورة  �ملحلية  �ل�سلطة  حول  �جلديد  �لتون�سي  �لد�ستور 

�لتون�سية.  للبالد  �لتنظيم �لد�ري و�لرت�بي  قانونية يف 

من  �إليها  �مل�سار  باملنظومة  �ملذكور  �لباب  �نتقل  فلقد 

نظام �إد�ري مركزي ذو ترتيبيات ل مركزية م�سوهة �إىل 

نظام ل مركزي يقوم على �أبرز �ملبادئ �لكونية �مل�ساعة 

مرة  لأول  ��ستعمل  �إنه  بل  �ملحلي.  �حلكم  غي جمال 

ناألفه للدللة على �لتنظيم  م�سطلحا قانونياً جديد�ً مل 

متماهياً  �ملحلية«  »�ل�سلطة  م�سطلح  وهو  �لالمركزي 

�ملتعلقة  �لد�ستور  �أبو�ب  بقية  ت�سمنته  ما  مع  ذلك  يف 

و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �لثالث:  �لتقليدية  بال�سلط 

�لرغبة  �لتاأ�سي�سية  �ل�سلطة  �إر�دة  من  وبنّي  و�لق�سائية. 

�أنتج  يف �لقطع مع منوذج �حلكم �ملركزي �ملفرط �لذي 

منوذج �لدولة �لر�عية �ملهيمنة على �ملجتمع.

يظهر  �لتاأ�سي�سية  �ل�سلطة  نقا�سات  يف  �لتاأمل  �أن  غري 

تون�ض  يف  �لالمركزية  �أو  �ملحلي  �حلكم  م�ساألة  �أن 

و�أولها  »�سيا�سية«  بهو�ج�ض  �أكرث  م�سغولة  كانت 

متطور  ك�سكل  �ملحلية  �لدميوقر�طية  تكري�ض  هاج�ض 

من  و�لنعتاق  �ملحلي  لل�ساأن  �لدميوقر�طية  �لد�رة  من 

�لتي  �حلزبية  تقاطعاتها  ومن  �ملركزية  �ل�سلطة  هيمنة 

لطاملا كّبلت �لعمل �ملحلي.

عملية  يف  �لز�وية  حجر  ميثل  كان  و�إن  �جلانب  هذ� 

بوجه  �لد�ري  و�ل�سالح  ككل  �ل�سيا�سي  �لإ�سالح 

�أخرى  مبقاربات  حماطاً  يكون  باأن  حرّي  فاإنه  خا�ض، 

�ملرحلة  خ�سو�سيات  تر�عي  وقطاعية  وفنية  تنموية 

�لكبى  و�ل�ستحقاقات  �لتون�سية  �لبالد  بها  متر  �لتي 

�ملحمولة على �لدولة وعلى �لطبقة �ل�سيا�سية ككل.

دولة  هي  وثقافة  تاريخاً  �لتون�سية  �لدولة  �أن  ول�سّك 

كان  ما  �ملركزية  �لفر�ط يف  �أن  �إل  بالأ�سا�ض.  مركزية 

ليّبر توّجها ل�سان حاله »من �لنقي�ض �إىل �لنقي�ض«.

ية المفرطة  ية اإلدار المركز
ية ية الصور وترتيبات الالمركز

من �ملفارقة �أن نعاين �نتقال �لتنظيم �لإد�ري يف تون�ض 

متعّدد  وتر�بي  �إد�ري  تنظيم  من  �لإ�ستقالل  بعد 

�مل�ستوّيات و�لدو�ئر �لرت�بّية �إىل نظام تكاد تتال�سى فيه 

�لد�ئرة  �أمام  �ملحلية وحتى �جلهوية  �لرت�بية  �لوحد�ت 

�لرت�بية �لكبى �أي جمال �ل�سلطة �ملركزية.

 CAIDA قيادة   36 من  �لقياد�ت  عدد  �نتقل  فلقد 

على ر�أ�ض �لو�حدة منها »قايد« �إىل 13 ولية لكل منها 

د يف متثيل �ل�سلطة �ملركزية. وي�ساعد �لو�يل يف 
ّ
و�ٍل يتفر

مهامه معتمدون منزوعو �ل�سالحيات مقارنة بنظر�ئهم 

�لكاهية  �أو  )�خلليفة  لالإ�ستقالل  �ل�سابقة  �ملنظومة  يف 

ح�سب �حلال()�أمر 26 جو�ن 1956(.

�لدولة  �سفوف  ر�ّض  �لبد�ية  يف  �ملبر  من  كان  ولئن 

�جلديدة �مل�ستتة و�ملمزقة لعتبار�ت عديدة )ع�سائرية، 

�ل�سماء«  �لوطنية  »�لوحدة  وتركيز   )... ع�سكرية، 

�حلديثة  �لدولة  لبناء  �جلديدة  »�لأمة«  طاقات  وتعبئة 

و�لأمنية  �لتنموية  ل�سيا�ساتها  �ل�سلطة  ب�سط  يقت�سي  مبا 

على كامل �لإقليم يف جتان�ض تاّم، فاإن هذ� �لنهج مل يعد 

خمالف  نحو  على  �لتون�سي  �ملجتمع  ت�سكل  مع  مّبر� 

�نت�سار  بف�سل  �ل�ستعمار  زمن  يف  �حلال  عليه  كان  ملا 

�لتعليم وبروز بوؤر ممانعة للنظام �ل�سيا�سي �جلديد.

�لدولة  عا�ستها  �لتي  �لهّز�ت  �أن  �لبنّي  من  كان  فلقد 

و�رتباكها  �لتنمية  �سيا�سات  وف�سل  �ل�سيا�سي  و�لنظام 

�ل�سيا�سّية  �مل�ساركة  �سعف  بعيد  حد  �ىل  مرّدها 

وبرنامج  تنمية  منو�ل  فر�ض  على  و�لعمل  و�ملجتمعّية 

. فقد نتج عن ذلك ن�سق تنمية 
ّ

 فوقي
ّ

تغيري �جتماعي

كانت  �إما  �لتي  �لأطر�ف  �أخرى  مرة  هّم�ض   
ّ

�نتقائي

مهم�سة �أو ممانعة لي�ض فقط يف زمن �ل�ستعمار بل �أي�سا 

يف �حلقبة �لالحقة له.

�سنة  ثم   1957 �سنة  للبلديات  قانون  ��سد�ر  ورغم 

ثم  �لوليات )1964(  قانون ملجال�ض  1975 وكذلك 

�ملجال  �ىل  �لنظرة  ظّلت   ،)1989( �جلهوي  للمجل�ض 

ب�سط  �رتياب ورغبة يف  نظرة  �لرت�بي �جلهوي و�ملحلي 

�ملركزية  نظام  مع  تام  تالزم  يف  �ملركزية  �ل�سلطة  نفوذ 

فكانت  �ملهيمن.  �أو  �لو�حد  للحزب  �لدميوقر�طية 

�ملجال�ض �لبلدّية م�ستقّلة �سورياً وقر�ر�تها تخ�سع دوماً 

�لالحمورية  �ل�سلطة  �أو  �ملركزية  �ل�سلطة  م�سادقة  �إىل 

مبيز�نية  ماليا  مو�زينها  �رتباط  على  عالوة  )�لو�يل( 

�لدولة ورقابتها �مل�سددة.

�جلهوية  �ملجال�ض  ثم  �لوليات،  جمال�ض  �أن  كما 

وميز�نياتها جمرد  �ملركزية  لل�سلطة  �متد�د  د 
ّ
ظلت جمر

�جلهوي  �مل�ستوى  على  �لدولة  مليز�نية  �إيد�ع  �سناديق 

قدرتها  �عتماد�ت  و�سرف  بر�مج  بتنفيذ  فقط  ومكلفة 

وللمجل�ض  للو�يل  �سالحية  ول  �لوز�ر�ت  و�سبطتها 

عمقها  للمركز  �لتبعية  وهذه  �لتنفيذ.  �سوى  �جلهوي 

يف  �لت�سرف  يف  �لعمومية  �مل�ساريف  مر�قبي  �إ�سر�ك 

مبا  �لت�سرف  ووظائف  �لرقابة  وظائف  بني  و��سح  خلط 

يتجافى وقو�عد �حلوكمة �لر�سيدة.

أو  ية  الثور  2014 دستور  خيارات 
الحالمة ية  الالمركز

ومن  متحم�سني.  نكون  �أل  �لثورة  زمن  �ل�سعب  من 

�ملطالبة  �سياق  �إ�سالحيني يف  نكون  �أن  �أي�ساً  �ل�سعب 

و��سعو  »�لبائد« من جذوره. مل يرتدد  �لنظام  باقتالع 

�ن  طموح  �إ�سالحي  م�سروع  تبني  يف   2014 د�ستور 

مل نقل حاملا.

معظم  تقريبا  �لد�ستور  من  �ل�سابع  �لباب  تبنى  فلقد 

�ملبادئ �لكونية �ملكر�سة لنظام �حلكم �ملحلي يف �سيغة 

تبدو م�ستفزة من خالل �عتماد عبارة »�ل�سلطة �ملحلية« 

�أو �إجناز هذ�  )1( مما طرح ت�ساوؤلت حول �إمكان حتقق 

لحت�سانه  مهّياأة  غري  تبدو  �أر�ض  على  �لبديع  �لبناء 

على �لأقل يف �لأجل �ملنظور )2(. 

مبادئ الحكم المحلي وفق الباب السابع من 

الدستور ومشروع مجلة الجماعات المحلية

لقد كر�ض �لباب �ل�سابع من �لد�ستور �ملبادئ �لتالية:

مبد�أ �لتدبري �حلر: ويق�سد به ��ستقاللية �جلماعات --

دون  و�ملحلي  �جلهوي  �ل�ساأن  ت�سيري  يف  �ملحلية 

تدخل قبلي و�سابق لل�سلطة �ملركزية. غري �أن هذ� 

وحدة  مبد�أ  نطاق  يف  �إل  يقر�أ  �أن  يجب  ل  �ملبد�أ 

�لد�ستور.  من   14 بالف�سل  ورد  �لذي  �لدولة 

وعليه، فاإنه ل معنى للحديث عن ��ستقاللية تامة 

�أو ف�سل تام بني �لدولة و�جلماعات �ملحلية.

تو�زن -- عن  �لبحث  مفاده  و�لذي  �لتعديل:  مبد�أ 

متحو  �آليات  و�سع  عب  �ملحلية  �جلماعات  بني 

�لفو�رق بينها من حيث �لمكانيات و�ملو�رد.

مبد�أ �لتفريع: ومفاده �أن �ل�سلطة �لأقرب و�لأقدر --

هي �لتي ت�سدي �خلدمة �أو متار�ض �ل�سالحية وفق 

حاجيات �جلماعة �ملعنية.

حظاً -- �لأقّل  �جلهات  �أن  ومعناه  �لت�سامن:  مبد�أ 

�لأوفر  �جلهات  م�ساهمات  من  ت�ستفيد  �أن  ميكن 

حظاً مبا يحقق �لتو�زن �ملطلوب.

م�سروع -- ت�سّمنه  ملا  خالفاً  �لالحقة:  �لرقابة  مبد�أ 

مبد�أ  عن  حتّدث  �لذي  �ملحلّية  �جلماعات  جملة 

�لرقابة  �آلية  غرّي  �لد�ستور  فاإن  �لإ�سر�ف،  حذف 

�لرقابة  وعّو�ض  �لالحقة  �لرقابة  باآلية  �مل�سبقة 

�لإد�رية برقابة ق�سائية وبالتايل ل جمال للحديث 

عن �إلغاء �ل�سر�ف.

�ملحلية -- للمجال�ض  �لنتخابية  �ل�سرعية  مبد�أ 

مبد�أ  �لد�ستور  كر�ض  لقد  و�لأقاليم:  و�جلهوي 

�لنتخاب �ملبا�سر ملعظم تلك �لهياكل وقطع بالتايل 

مع �آلية �لتعيني من طرف �ل�سلطة �لتنفيذية.

مر�فقة  �إ�سالحات  على  �ملبادئ  هذه  تفعيل  يتوّقف 

دون  ومن  ككل.  �لدولة  باإ�سالح  مرتبطة  و�سرورية 

�ملحلي  �حلكم  م�سروع  يبقى  �لإ�سالحات،  هذه 

ومن  حقيقي.  م�سمون  بال  نظرية  قانونية  �أطر  جمرد 

هيكلة  ومر�جعة  �جلبائي  �لإ�سالح  �لإ�سالحات  هذه 

�لإد�ري  �لق�ساء  تنظيم  ومر�جعة  �لعمومية  �لأمالك 

�لرقابة  جمال  يف  �جلديدة  و�ملهام  يتالءم  مبا  و�ملايل 

�لالحقة على �أعمال �جلماعات �ملحلية.

بوز�رة  ينح�سر  �ساأناً  لي�ض  �لالمركزية  �إ�سالح  �أن  كما 

منظار  من  �لأمر  �إىل  فالنظر  و�لبلدّيات.  �لّد�خلية 

�ملهيكلة  �لعمومية  �مل�ساريع  وتنفيذ  برجمة  مر�جعة 

منها  جزء�ً  ت�سبح  بحيث  �ملركزي  �مل�ستوى  على 

م�ساريع جهوية وحملية تد�ر يف كافة مر�حلها من طرف 

خمتلف  بني  �لندماجية  فاملقاربة  �ملحلية.  �جلماعات 

تدخالت �لدولة عب جمال تر�بي ل مركزي )جهوي 

�أو حملي( هي وحدها �لكفيلة ب�سهر هو�ج�ض �لدولة 

ومن  و�ملحلية.  �جلهوية  �لأطر  هو�ج�ض  مع  �ملركزية 

�ل�سابع من  �لباب  �أن تعطي لتفعيل  �ساأن هذه �ملقاربة 

�جلانب  يتجاوز  و�قت�سادياً  تنموياً  م�سموناً  �لد�ستور 

حملية  دميوقر�طية  منظومة  ب�سط  يف  �ملتمثل  �ل�سيا�سي 

تبدو  ذلك،  خالف  وعلى  �مل�ساركة.  مبد�أ  على  قائمة 

�لنظرة �ل�سائدة لالأ�سف غري مبالية باملقاربات �لقطاعية 

عن  منف�سلة  تنموية  تدخالت  تكر�ض  و�لتي  للتنمية 

كاًل  �ملختلفة  �لوز�ر�ت  )تدخالت  �لبع�ض  بع�سها 

يف  وطنية  ووكالت  موؤ�س�سات  تدخالت  جمالها،  يف 

جمالت خمتلفة ل ر�بط بينها(.

 صعوبات تفعيل الباب السابع من الدستور

على  �ملفرو�سة  �لثورية  �ل�ستحقاقات  �أن  يف  �سك  ل 

�ملحلية.  �ل�سلطة  تفعيل  �أمام  عرث  حجر  تقف  �لدولة 

وقد  خا�سة  �سخمة  متويالت  يقت�سي  �مل�سروع  فهذ� 

�ىل  �سالحيات  حتويل  يقرتن  �أن  �لد�ستور  �قت�سى 

ومالية.  ب�سرية  �إمكانيات  بتحويل  �ملحلية  �جلماعات 

�إل �أن و�سع �ملالية وما تعانيه من عجز كبري يف ميز�نية 

ت�سمح  ل  �لقت�سادي  �لنكما�ض  حالة  مع  �لدولة 

للدولة بتفعيل هذ� �لباب باأريحية.

خبتها  وقلة  �لالمركزية  �لإد�رة  �سعف  �أن  كما 

�لتعهد  م�سوؤولية  حتميلها  على  م�سّجعاً  عاماًل  لي�ض 

بع�ض  حتذير  حد  �ىل  عليها  تعتْد  مل  با�ستحقاقات 

تفاقم  من  �خل�سية  من  �ملخت�سة  �لدولية  �ملنظمات 

�سعف  ب�سبب  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �لف�ساد  ظاهرة 

م�ستوى �حلوكمة وتد�خل �مل�سالح �ملحلية و�ل�سخ�سية 

�أثبتت  ولقد  ومنظوريها.  �ملحلية  �ل�سلطة  بني  �ل�سيقة 

على  �أكرث  تتفاقم  �لف�ساد  ظاهرة  �أن  �لدر��سات  عديد 

�ل�سالح  خدمة  و�زع  �سعف  بفعل  �ملحلي  �مل�ستوى 

�لعام وتف�سيل خدمة �مل�سالح �ملحلية �ل�سيقة.

كما يخ�سى ت�سارب �مل�سالح �لبنّي بني تعميم �لتنظيم 

من جهة  �جلهات  دعم  �ىل  و�حلاجة  من جهة  �لبلدي 

�ملجال�ض  �لبلدي  �لتنظيم  تعميم  يفقد  فقد  ثانية. 

�ملحلية  �جلباية  م�ستوى  على  هامة  مد�خيل  �جلهوية 

�ملد�خيل  من  وغريها  كالأ�سو�ق  جهوية  ومد�خيل 

�لتنظيم  تعميم  على  يرتتب  �أن  ميكن  كما  �لأخرى. 

ت�سيريها  ي�ستحيل  م�ساحة  ذ�ت  بلديات  بروز  �لبلدي 

�ست�سل  �لتي  �سجنان  بلدية  )مثال  بلدية  طرف  من 

م�ساحتها �إىل  قر�بة 20 كيلومرت(.

وختاماً، �أن و�سع �أركان �ل�سلطة �ملحلية هو م�سار طويل 

يقت�سي تدّرجاً وطول نف�ض. �أما �أن يتم بطريقة �جلرعة 

�لو�حدة، فقد يوؤدي ذلك �ىل ما ل يحمد عقباه.

السلطة المحلية: 
دواء الجرعة الواحدة قد يؤذي 

السلطة المحلية: 
ية؟ يع كبوابة  لمراجعة اإلختيارات  الدستور التشر

1989 مــوؤرخ . 1 11 ل�ســنة  �أ�سا�ســي عــدد  لف�سل �لول من �لقــانون 

بالقانون  �متامه  مت  كما  �جلهوية  باملجال�ض  يتعلق   1989  -02-  4 فــي 

�ل�سا�سـي عـدد 199 ل�سنة 1993 �ملوؤرخ يف 17--12

�لف�سل 2 من �لــقــانــون �لـ�سابق. 2

3 .http://www.chambre-dep.tn/site/: لالطالع 

main/AR/docs/rapport_final/rapports .
jsp?cid=8
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�لقريو�ن  �لتون�سي  �لد�ري  �لتنظيم  يف  �لو�يل  موقع  ندوة  ��سغال    .5
             2014-06-26

5 .-26 �لقريو�ن  �لتون�سي  �لتنظيم �لد�ري  �لو�يل يف  ��سغال ندوة موقع 

                                                                                                                                                     2014-06

مل ت�ستدِع م�سادقة �جلل�سة �لعامة ملجل�ض نو�ب �ل�سعب 

للمجل�ض  �ل�سا�سي  �لقانون  م�سروع  على  �لتون�سي 

يف  ُعقدت  م�سائية  جل�سة  من  �أكرث  للق�ساء  �لأعلى 

على  بامل�سادقة  �جلل�سة  �نتهت  فقد   .2015-11-13

�عرت��ض  مقابل  �سوتا   143 باأغلبية  �لقانون  م�سروع 

�أنهت  باأ�سو�تهم.  نو�ب  �سبعة  و�حتفاظ  وحيد  نائب 

�لت�سريعي  �ملجل�ض  �سهدها  كبى  �سر�عات  �مل�سادقة 

وتّوجت باإعالن عدم د�ستورية �ل�سيغة �لأوىل للم�سروع 

تبعاً للطعن �لذي قدمه 30 نائبا �سد م�سادقة جمل�ض 

باإقالة  تّوجت  كما   .2015-05-15 يف  عليه  �لنو�ب 

لتم�سكه بحماية  �لعدل حممد �سالح بن عي�سى  وزير 

جل�سة  ح�سور  ورف�سه  �لت�سريعية  �حلكومة  مبادرة 

�لعو�ر  �إ�سالح  قبل  للم�سروع  �لثانية  �ل�سيغة  مناق�سة 

�حلا�سل يف هذ� �ملجال. 

م�سروع  عيوب  �أ�سلحت  �لعام  �لت�سريع  جلنة  وكانت 

�لقانون �لتي �أ�سر �إليها قر�ر �لهيئة �لناظرة يف د�ستورية 

�حلكومية  �ملبادرة  م�ساألة  خال  فيما  �لقو�نني،  م�ساريع 

و�لتي كانت حتتم عليها �لعودة �إىل �لن�ض �لأ�سلي. يف 

�سعي �إىل �إيجاد خمرج، �ساند وزير �لعدل موقف �لهيئة 

عر�ض  و�قرتح  �لعديل  �لق�ساء  على  لالإ�سر�ف  �لوقتية 

على  لي�سادق  �لوزر�ء  جمل�ض  على  �لقانون  م�سروع 

�ملبادرة  �ساحبة  هي  �حلكومة  لكون  �عتبار�  م�سمونه 

مكتب  خلفه  ومن  �حلكومة  رئي�ض  رف�ض  �لت�سريعية. 

جمل�ض نو�ب �ل�سعب مقرتح �لوزير، وعمدت �حلكومة 

�إىل �إقالة وزير �لعدل لتعود �حلكومة وتنفذ بتاريخ 30-

10-2015 مقرتح هذ� �لأخري وعر�ض م�سروع �لقانون 

�لتعديالت  على  �سادق  �لذي  �لوزر�ء  جمل�ض  على 

�ملدخلة وعّدها جزء� من مبادرته �لت�سريعية.

على  �لوزر�ء  م�سادقة جمل�ض  �لت�سريعي  �ملجل�ض  �عتب 

�لد�ستوري  �لخالل  لرفع  يوؤدي  حال  �لقانون  م�سروع 

�لطعن  هذ�  �أثارو�  من  فيهم  مبن  نو�به  يجد  ومل  �ملعقد 

�أمام �لق�ساء �لد�ستوري حرجا يف �مل�سادقة على م�سروع 

م�سروع  على  �ل�سعب  نو�ب  م�سادقة  �أنهت  �لقانون. 

�لقانون �لف�سل �لأهم من �أزمة �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء، 

بالد�ستوري  �لقانوين  فيه  تد�خل  �لذي  �لف�سل  هذ� 

باحل�سابات �لفئوية و�لقطاعية   ليفتح �ملجال لف�سل جديد 

من خما�ض �لقانون �ل�سعب يكون ملوقف �لهيئة �لوقتية 

للرقابة على د�ستورية م�ساريع �لقو�نني فيه �لر�أي �لف�سل.

يلزم �لف�سل 23 من �لقانون �ل�سا�سي عدد 14 ل�سنة 

�لقانون  مل�سروع  ختمه  قبل  �جلمهورية  رئي�ض   2014

بد�ستورية  �لناظرة  �لهيئة  ق�ست  و�أن  �سبق  �لذي 

�أحكامه بعر�ض  �لقو�نني بعدم د�ستورية بع�ض  م�ساريع 

م�سروع �لقانون بعد تعديل �ملجل�ض �لت�سريعي له على 

موقف  يخرج  ولن  د�ستوريته.  لتبت جمدد� يف  �لهيئة 

�إجازة  �أولهما  �حتمالني  �أحد  عن  �لد�ستورية  �لهيئة 

�لتدخل �حلكومي وثانيهما تاأكيد �إ�ستمر�ر عار�ض عدم 

�لد�ستورية وكال �ملوقفني يرتب �آثار�ً خمتلفة.

م�ساريع  د�ستورية  يف  �لناظرة  �لهيئة  ت�سريح  يف�سح 

�لقو�نني �مل�سادقة �لالحقة ل�ساحب �ملبادرة �لت�سريعية 

قانونه  م�سروع  على  �أدخلت  �لتي  �لتعديالت  على 

لر�ساء عالقة تفاعلية بني جهة �ملبادرة و�للجان �لفنية 

باملجل�ض �لت�سريعي وجل�سته �لعامة مل يف�سل �أحكامها 

للقا�سي  �خلالق  �لدور  يوؤيد  قد  مبا  �لتون�سي  �لد�ستور 

هذ�  �لتون�سي.  �ل�سيا�سي  �لنظام  تطوير  يف  �لد�ستوري 

حماية  نظرية  ��ستحد�ث  يف  برز  �لذي  �خلالق  �لدور 

�ملبادرة �لت�سريعية من تع�سف �ل�سلطة �لت�سريعية. �ذ مل 

يف�سل �لد�ستور �لتون�سي قو�عد خا�سة بحماية �ملبادرة 

نو�ب  مبجل�ض  �لفنية  �للجان  تع�سف  من  �لت�سريعية 

�ل�سعب و�جلل�سة �لعامة له .  �أما يف حال �لقول بعدم 

ت�سّور  �أمام  نكون  فاإننا  �لالحق،  �لت�سديق  د�ستورية 

�لت�سريعية  �ملبادرة  جهة  بني  �لأدو�ر  لتق�سيم  د�ستوري 

�ل�سكلية.  �ل�سر�مة  قو�مه  �ملبادرة  يف  �لنظر  وجهة 

و�ستوؤدي هذه �ل�سر�مة  لالطاحة مب�سروع قانون �ملجل�ض 

�لأعلى للق�ساء يف �سيغته �حلالية. ويتوقع يف مثل هذه 

�لذي  �مل�سروع  �عتماد  �ىل  �حلكومة  تبادر  �أن  �حلالة 

تبعا لذلك ملجل�ض  به  ��سقط كمبادرة منها و�ن تتقدم 

نو�ب �ل�سعب لتتم مناق�سته.

تبدو خمارج �لأزمة رهينة ر�أي �لق�ساء �لد�ستوري، هذ� 

بوجوب  �أول  يعتد  �أن  �ل�سا�سة  منه  ينتظر  �لذي  �لر�أي 

�إر�ساء �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء منعا لتو��سل �أزمة تنزيل 

منا�سبة  يكون  �أن  �لقانون  رجال  ياأمل  فيما  �لد�ستور، 

لتطوير فقه �لق�ساء �لد�ستوري �لتون�سي و�إثر�ئه.

المجلس األعلى للقضاء، صراع حول مفهوم المبادرة التشريعية؟ 
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حــــــفيظة شــــــقير

منح- -2015-10-09 يف- لل�سالم- نوبل- جلنة- قررت-

الراعي- للرباعي- -2015 ل�سنة- لل�سالم- نوبل- جائزة-

اأن- قرارها- حيثيات- يف- وذكرت- التون�سي.- للحوار-

احلا�سمة- مل�ساهمته- »تقديرها- عن- يعرب- اجلائزة- منحه-

يف-بناء-دميوقراطية-تعددية-بعد-ثورة-اليا�سمني-يف-العام-

والنا�سطة- اجلامعية- املقال- هذا- يف- وحتاول- -.»2011
احلقوقية-حفيظة-�سقري-اإبراز-دالالت-لقاء-املنظمات-

-�سقري-يف-ذلك-- اللقاء.-وال-تنطلق- االأربع-وثمرة-هذا-

بل- التتويج- حققت- كموؤ�س�سة- الوطني- احلوار- من-

من-ثقافة-العمل-الوطني-التي-بررت-انطالقة-احلوار-

وانغما�س-النقابات-يف-ال�ساأن-ال�سيا�سي-)املحرر(.

دويل  تقدير  على  تون�ض  ح�سلت   ،2015 �أكتوبر  يف 

�لر�عي  للرباعي  لل�سالم  نوبل  جائزة  مبنح  ��ستثنائي 

للحو�ر. ويتكّون �لرباعي من منظمات عريقة، هي تباعاً 

�لإحتاد �لعام �لتون�سي لل�سغل و�لهيئة �لوطنية للمحامني 

و�لر�بطة �لتون�سية للدفاع عن حقوق �لإن�سان و�لحتاد 

�لتون�سي لل�سناعة و�لتجارة، علماً �أن �ملنظمات �لثالث 

�لأوىل لعبت دور�ً هاماً يف �لدفاع عن حقوق �لإن�سان 

ولفهم  �سقوطها.  �أعقاب  ويف  �لديكتاتورية  زمن  يف 

»�حلو�ر  �نبعاث  كيفية  يف  �لبحث  يجدر  �حلدث،  هذ� 

�لوطني« خا�سة على �إثر وقوع �غتيالت �سيا�سية طالت 

معار�سني بارزين يف �لبالد.

جذور الحوار الوطني
�ملذكورة  �لثالث  �ملنظمات  لعبت   ،2011-2010 يف 

�ل�سلمية  �لتحركات  تنظيم  يف  مهماً  دور�ً  �أعاله 

و�حل�سور  بالعتقالت  و�لتنديد  �لنتهاكات  ومر�قبة 

و�ملوقوفني.  �ل�سهد�ء  عائالت  وم�ساندة  �ملحاكمات  يف 

�سقوط  بعد  ما  مرحلة  يف  �لدور  هذ�  زخم  ��ستمر  وقد 

يف  �لق�سبة  �ساحة  �عت�سامات  فاأدت  بنعلي.  نظام 

�سهري فيفري ومار�ض 2011 �إىل �إ�ستقالة حكومة وحل 

ومثل  بالد�ستور.  �لعمل  وتوقيف  �لد�ستورية  �ملجال�ض 

�إحد�ث جمل�ض حماية �لثورة من هذه �ملنظمات مبعية 

�سغط  وقوة  �أ�سا�سية  �ل�سيا�سية حمطة  �لأحز�ب  بع�ض 

�مل�سار  تنظيم  ملحاولة  �ملوؤقتة  �ل�سلطة  على  و�قرت�ح 

�لنتقايل يف تون�ض. 

لتحقيق  �لعليا  �لهيئة  �إحد�ث  �إىل  �حلر�ك  هذ�  و�نتهى 

و�لإنتقال  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالح  �لثورة  �أهد�ف 

من  وجودها  ��ستمدت  هيئة  وهي  �لدميقر�طي، 

�لدكتاتورية  من  �ملرور  �سمان  بهدف  �لثورية  �ل�سرعية 

وجلنة  خب�ء  من  �لهيئة  هذه  تكونت  �لدميقر�طية.  �إىل 

�سيا�سية �سّمت ممثلني عن �ملنظمات �لتي �أ�سبح بع�سها 

مكلفة  �للجنة  وهذه  �لوطني.  للحو�ر  ر�عياً  بعد  فيما 

بدر��سة هذه �لن�سو�ض و�ملو�فقة عليها قبل �أن ت�سادق 

عليها �حلكومة �ملوؤقتة ويختمها رئي�ض �جلمهورية �ملوؤقت.

ل�سمان  �لقو�نني  م�ساريع  �إعد�د  �لهيئة  هذه  تولت 

�ملر��سيم  �قر�ر  �أمام  �لطريق  فاحتة  �لدميقر�طي،  �لنتقال 

�ملت�سلة بالنتخابات وبالهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات 

�لت�سال  وبو�سائل  و�لأحز�ب  �جلمعيات  وبتنظيم 

وكان  لالإعالم.  �لتعديلية  وبالهيئة  و�لب�سري  �ل�سمعي 

مقارنة  �لهيئة  �أ�سا�سي د�خل هذه  دور  �ملنظمات  لهذه 

�لبحث عن  �ملمثلة �سلبها خا�سة عند  بدور �لأحز�ب 

�لتو�فقات بني ممثلي �لأحز�ب �أو عند ت�سوية �لنز�عات 

�أو  مثاًل  �لتنا�سف  م�ساألة  مناق�سة  مبنا�سبة  �لتي ظهرت 

طريقة �لإقرت�ع �لتي يجب �ختيارها لنتخابات �أع�ساء 

�لعليا  �لهيئة  تركيبة  �أو  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�ض 

�أعدته  �لعهد �جلمهوري �لذي  �أو  �مل�ستقلة لالنتخابات 

جمموعة من �أع�ساء �لهيئة كاأر�سية عمل م�سرتكة.

أثناء  الوطني  الحوار  بداية 
التأسيسي  المسار 

منذ �أن �تخذت �ل�سلط �ملعنية قر�رها بتنظيم �نتخابات 

 ،2011 �أكتوبر  يف  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�ض  �أع�ساء 

�سرعت �لعديد من �ملنظمات يف �عد�د م�ساريع د�ستورية 

كما و�كبت وتابعت كتابته يف خمتلف مر�حله. 

و�حلريات.  للحقوق  تون�ض  عهد  �لأمثلة،  �أهم  ومن 

�ملعهد  بني  للتو�فق  �أوىل  جتربة  �لعهد  هذ�  مثل  وقد 

للدفاع  �لتون�سية  و�لر�بطة  �لإن�سان  حلقوق  �لعربي 

لل�سغل  �لتون�سي  �لعام  و�لإحتاد  �لإن�سان  حقوق  عن 

ونقابة  �لدميقر�طيات  و�جلمعية �لتون�سية للن�ساء 

ت�سعه  توطئة  �لعهد  وت�سمن  �ل�سحافيني �لتون�سيني. 

يف �سياقه �لتاريخي و�ل�سيا�سي و�لجتماعي و�حلقوقي 

يعتمد  ون�ساً  �لثورة  ��ستحقاقات  من  ��ستحقاقاً  و�سّكل 

�حلمائية  �ل�سمانات  ويقدم  �لإن�سان  حقوق  مرجعيات 

�لأ�سا�سية. وقد مّت تقدمي هذ� �لعهد �إىل �ملجل�ض �لوطني 

�لتاأ�سي�سي من �أجل �إدر�جه يف توطئة �لد�ستور بعد �أن 

و�جلمعيات  �لأحز�ب  عليه جمموعة كبرية من  وّقعت 

و�ملو�طنني و�ملو�طنات و�نتظمت �لعديد من �لتظاهر�ت 

و�للقاء�ت للتعريف به ولل�سغط على �ملجل�ض. ومت �عادة 

للد�ستور يف  �لتعديلية  �ملقرتحات  در��سة  عند  �قرت�حه 

�طار �حلو�ر �لوطني لكن من دون نتيجة. 

تفعيل  الحوار الوطني تحت 
اشراف الرباعي: 

تهدئة المناخ السياسي واقتراح خارطة الطريق

لأي  ول  قانونية  قاعدة  لأي  �لوطني  �حلو�ر  يخ�سع  ل 

لالأحز�ب  جتمع  جمرد  .فهو  حزبي  �أو  جمعياتي  �طار 

�أكتوبر 2013 بني  يف 5  �نطلق  وقد  و�ملنظمات. 

�لرئا�سات  من  وبدعم  �أعاله  �إليها  �مل�سار  �لأطر�ف 

�لثالث يف تون�ض.

و�ل�سبب �لرئي�سي ور�ء تنظيم �حلو�ر �لوطني هو �لأزمة 

�ل�سيا�سية �لتي هّزت �لبالد بعد �غتيال �ملعار�ض �سكري 

موت  �أعقب  وقد  �لب�همي.  بلعيد و�لنائب حممد 

مببادرة  �لرحيل«  »�إعت�سام  �سمي  �إعت�ساٌم  �لأخري  هذ� 

�لتاأ�سي�سي غري  �لوطني  �ملجل�ض  �لنو�ب يف  بع�ض  من 

م�سارت  حتديد  يف  حا�سماً  وكان  �لرتوكا  �إىل  �ملنتمني 

�ن�سحابهم  �لنو�ب  هوؤلء  �أعلن  وقد  �لأحد�ث لحقاً. 

من �ملجل�ض م�سرتطني للعودة تلبية مطالبهم.

بني  �لعميق  �لختالف  عن  �لعت�سام  هذ�  عّب 

ت�سم   حتالف �لرتويكا �لتي  يف  �ملتمثلة  �ل�سلطة 

�جلمهورية و�لتكتل  �أجل  من  �لنه�سة و�ملوؤمتر  حركة 

و�حلريات و�ملعار�سة  �لعمل  �أجل  من  �لدميقر�طي 

�مل�سار  وحزب  �جلمهوري  �حلزب  من  �أ�سا�سا  �ملتكونة 

�ملنبثق عن �حلزب �ل�سيوعي و�ملن�سوي يف كتلة �لقطب 

�لدميقر�طيني  �لوطنيني  وحزب  �لتقدمي  �لديقر�طي 

�ملوحد وحزب �لعمال �لتون�سيني.

طرف  من  مبادر�ت  عدة  تقدمي  مت   �لأزمة،  ولتجاوز 

�أ�سخا�ض ومنظمات �إىل �أن �نتهى �لأمر �إىل �إقر�ر  مبادرة 

طريق  خارطة  ت�سمنت  و�لتي  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 

حتتوي �لأهد�ف �لرئي�سية للخروج من �لأزمة وهي:

�لت�سريع يف �مل�سادقة على �لد�ستور،--

�إ�ستقالة حكومة علي �لعري�ض وهي حكومة --

متكونة يف �غلبها من حزب �لنه�سة،

تكون -- جديدة  حكومة  على  �لتو�فق 

غري  وزر�ء  من  تتكون  حكومة تكنوقر�ط 

منتمني �إىل �أحز�ب �لرتويكا.

مرحــلة �لإنــتقال -- �إنــهاء  يف  �لتــ�سريع 

�أع�ساء �لهيئة  على  �لدميقر�طي و�مل�سادقة 

على  لالنتخابات و�مل�سادقة  �مل�ستقلة  �لعليا 

�لقانون �لنتخابي.

لذلك �سعى �حلو�ر �لوطني يف تون�ض �إىل توفري �لتو�فق 

بني جميع �لأطر�ف �ل�سيا�سية حول �لق�سايا �لرئي�سية 

يف �لدولة.

التوافقات  عن  البحث  النتائج: 
يق الطر خارطة  وتطبيق 

من �أهم نتائج �حلو�ر �لوطني، قبول �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

كيفية  للبحث عن  �أعماله  و�لنخر�ط يف  فيه  �مل�ساركة 

يف  �ملمثلة  �لأحز�ب  معظم  وهي  �مل�سرتك.  �لعمل 

�أحز�ب  عن  �ن�سقت  �لتي  �لأحز�ب  وبع�ض  �ملجل�ض 

قائمة �و �حز�ب جديدة تكونت بعد �نتخابات �ملجل�ض 

�لوطني �لتاأ�سي�سي. 

بع�ض  ��ستدعاء  على  �لتو�فق  مت  �حلو�ر،  هذ�  و�سلب 

�لقانون  يف  و�ملخت�سني  �مل�ستقلني  و�خلبري�ت  �خلب�ء 

لل�سغل  �لتون�سي  �لعام  �لإحتاد  من  بايعاز  �لد�ستوري 

�لتو�فقات  جلنة  �أعمال  يف  و�مل�ساركة  �لد�ستور  ملر�جعة 

�لتي تكونت �سلب �ملجل�ض للبحث عن تو�فقات عند 

عدم �تفاق �لنو�ب على م�سمون بع�ض ف�سول �لد�ستور 

بعد مناق�ستها �سلب �حلو�ر �لوطني وبا�سر�فه. 

�ل�سائكة  �مل�سائل  بع�ض  �للقاء�ت  هذه  يف  طرحت 

قبل  �ملجل�ض  �أعمال  مر�قبة  كيفية  ومنها  �ملجل�ض،  يف 

�إحد�ث �ملحكمة �لد�ستورية و�ملجل�ض �لأعلى للق�ساء 

و�سرورة  �لنتخابات  تاريخ  وحتديد  �لنتقالية  و�لعد�لة 

�لنتخابات  لتاأمني  �لد�ستور  يف  �إنتقالية  �أحكام  �إد�رج 

و�لنتقال من �حلكم �ملوؤقت �إىل �حلكم �لد�ئم.

وقد طرح �لّنو�ب جمموعة من �لأ�سئلة من �أهّمها تلك 

ورئي�ض  �جلمهورية  رئي�ض  بني  بالعالقة  تتعلق  �لتي 

�لتقييد  ورفع  �لإن�سان  حقوق  حماية  وكيفية  �حلكومة 

�لد�ستورية  و�لهيئات  عليها  ي�سلط  �أن  ميكن  �لذي 

�ل�سمعي  �لت�سال  وهيئة  �لد�ستورية  �ملحكمة  وخا�سة 

تعديل  �ساأنها  يف  يقبل  ل  �لتي  و�ملجالت  و�لب�سري 

�لد�ستور مثل تاأويل �لف�سل �لأول باعتباره يحدد دين 

�لدولة. و�أخري� تو�سل �جلميع �إىل �لتو�فق حول بع�ض 

�أن  يجب  �لتي  �لنتقالية  بالأحكام  �ملتعلقة  �مل�سائل 

ت�سّمن يف �لد�ستور لتنظيم عمل �ملوؤ�س�سات �ملوؤقتة �إىل 

حني �لنتهاء من �مل�سار �لنتخابي وتكوين جلنة موؤقتة 

ملر�قبة د�ستورية �لقو�نني. كما مت �نتخاب �أع�ساء �لهيئة 

�حلو�ر  �أعمال  وتوّجت  لالنتخابات.  �مل�ستقلة  �لعليا 

بالنتهاء  بالتعجيل   2014 جانفي  �سهر  يف  �لوطني 

قوية  علىه باأغلبية  وبامل�سادقة  �لد�ستوري  بالعمل 

�لوطني  يف �ملجل�ض   216 جملة  من  �سوت  ب200 

�ملمثلة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  جّل  �أن  �لتاأ�سي�سي �أي 

�جلديد  �لد�ستور  على  و�فقت  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�ض  يف 

ثم  جانفي  2014.  يف 26  هذ�  وكان  عليه.  وتو�فقت 

��ستقالت حكومة �لرتويكا ومت تكوين حكومة جديدة 

جانفي  يف 29   جمعة �مل�ستقلة  مهدي  وهي حكومة 

�لتابع  �حلكومي  �لت�سكيل  �سمن  كان  �أنه  مع   2014

حلكومة �لرتويكا.

�لنتخابات  �إىل  بالن�سبة  �نتخابي  قانون  و�سع  مت   كما 

ت�سريعية  �نتخابات  تنظيم  ثم  و�لت�سريعية  �لرئا�سية 

ورئا�سية يف �ملوعد قبل موفى �سهر دي�سمب 2014 كما 

مت �لتن�سي�ض عليه يف �لأحكام �لد�ستورية �لنتقالية.

جتاوز  على  �ساهر�  �حلو�ر  �لر�عي  �لرباعي  وبقي 

يتعلق  فيما  وحتى  �حلكومة  مع  �ملطروحة  �ل�سكالت 

بالق�سايا �لعمالية مع نقابة �لأعر�ف )�أ�سحاب �لعمل(. 

الخاتمة 
حققت منظمات �لرباعي �لر�عي للحو�ر �نت�سار� باهر� 

د�ئم  د�ستور  �إىل  موؤقت  د�ستور  من  �لنتقال  حتقيق  يف 

ومن �سلطة موؤقتة �إىل �سلطة تتمتع ب�سرعية �لنتخابات 

ويبقى   �لإن�سان.  حلقوق  �ل�سامنة  �لآليات  �يجاد  ويف 

�لتون�سي  �لعام  �لإحتاد  �حلو�ر  يف  �لأ�سا�سي  �لطرف 

لل�سغل �لّذي كان يف خّط �ملو�جهة �لأّول �سّد �ل�سلطة 

�نتخابات  بعد  حّتى  دوره  يف  و��ستّمر  عقود،  منذ 

وللهجمات  لالإتهامات  عر�سة  جعله  مّما   ،2011 �أكتوبر 

�لإعالمية و�ل�سيا�سّية ب�سبب ما �عتبه �لطرف �حلاكم 

�لأ�سا�سي  دورها  عن  �لنقابّية  للمنّظمة  �نحر�فا  �آنذ�ك 

 ور�أ�ض حربة يف معركة �إ�سقاط 
ّ

وحتّولها �إىل فاعل �سيا�سي

�حلكومة. وو�سل �لحتقان �إىل �أق�ساه مع �لهجوم �لّذي 

�سنة  من  دي�سمب  يف  لالإحتاد  �ملركزّي   
ّ
�ملقر له  �ض 

ّ
تعر

2012. لكن رغم وطاأة حمالت �لت�سويه و�لت�سكيك يف 

 ،
ّ

�لدور �لذي يلعبه نتيجة �نخر�طه يف �ل�ساأن �ل�سيا�سي

�ل�سيا�سّية  �ملعادلة   يف 
ّ

�أ�سا�سي نف�سه كفاعل  فر�ض  فاإنه 

 لإيجاد بديل حلكومة 
ّ

منذ �أن ُطرح خيار �حلو�ر �لوطني

علي �لعري�ض. 

�حلو�ر  منظمات  ر�سيد  �أن  نقول  �أن  �لنهاية، ميكن  ويف 

�لوطني �أثناء �لفرت�ت �أو �حلقبات �ل�سابقة �أعطاها �لقوة 

�نتقال  ولفر�ض  �لإن�سان  ي�سمن حقوق  د�ستور  لفر�ض 

دميقر�طي �سلمي ومكنها من �إيجاد خمرج فعلي لالأزمة 

�سنو�ت.  ثالث  �متد�د  على  بالبالد  ع�سفت  �لتي 

فا�ستحقت عن جد�رة جائزة نوبل لل�سالم.  

تنامي االنتهاكات المهنية واالجتماعيةدور  »الحوار الوطني« في إنجاح مسار االنتقال الديمقراطي
 ضد الصحافييين في تونس

ســــمير جـــــراي

بحركية  �لثورة  بعد  �لتون�سي  �لإعالمي  �مل�سهد  متيز 

لكن  كمّيا.  �لعالمية  �ملوؤ�س�سات  لتطور  �أدت  هامة 

هذ� �لتطور مل يح�ّسن و�سعية �ملوؤ�س�سات �لعالمية �أو 

�لإعالميني. فظّل �لعالميون �سحايا له�سا�سة �لعمل 

يد  يف  �سقطت  �لتي  �لعالمية  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  يف 

�ملال �ل�سيا�سي �لفا�سد.

مؤسسات اعالمية تحت 
سطوة المال الفاسد 

�ىل  �مل�سغل،  معيار  باعتماد  تون�ض  يف  �لعالم  ينق�سم 

متتلك  خا�سة.  �إعالمية  وموؤ�س�سات  عمومي  �إعالم 

جانب  �إىل  �لعمومي  �لإعالم  موؤ�س�سات  �لدولة 

وي�سغل  �لثورة.  بعد  �مل�سادرة  �لعالمية  �ملوؤ�س�سات 

�سحفيني  بني  �إعالمياً   1500 من  �أكرث  �لقطاع  هذ� 

�لقطاع  هذ�  يف  ويتم  وعمال،  و�إد�ريني  فنيني  و�أعو�ن 

�لتاأجري  ونظم  �لعمالية  �لت�سريعات  �حرت�م  عادة 

�خلا�ض  �لعالم  موؤ�س�سات  �ملقابل  وتبز يف  �لقانونية. 

�إعالمياً.   250 فقط  ت�سغل  �أنها  �ل  وتنوعها  بتعددها 

باأنها  �أغلبها  يف  �خلا�سة  �لعالم  موؤ�س�سات  وتتميز 

موؤ�س�سات عائلية �أي �أن ر�أ�سمالها يعود ل�سخ�ض و�حد 

مبعية �أفر�د �أ�سرته وهي مبنظور �قت�سادي من ذ�ت حجم 

�سغري �أو متو�سط ي�ستفيد �أ�سحابها من مد�خيلها دون 

�أن تتطور و�سعية �لعمل بها.

�ملكتوبة  �ل�سحافة  يف  �لعمل  �أ�سحاب  ويوؤكد  هذ� 

وخا�سة  �لقت�سادية  �ل�سعوبات  عديد  يو�جهون  �أنهم 

دون  توزيعه  يتم  �لذي  �لعمومي  �ل�سهار  م�ستوى  يف 

جانب  �ىل  �ل�سحف.  بني  و��سحة  و�سو�بط  معايري 

م�سكلة �لتوزيع، �لتي ما ز�لت �ىل يومنا هذ� تعاين من 

وباأيديهم  م�سالكها  على  ي�سيطرون  »بارونات«  �سطوة 

�حلل و�لربط يف م�ستقبل كل �سحيفة. 

وبخ�سو�ض �ملوؤ�س�سات �لعالمية �ل�سمعية �ملرئية )60 

موؤ�س�سة(، نلحظ جناح ر�أ�ض �ملال �ل�سيا�سي يف �ل�سيطرة 

قناة  �لطار  هذ�  يف  وتبز  و��سح.  ب�سكل  �أغلبها  على 

�ملوؤ�س�سات  ��ستعمال  على  بارز  كمثال  �لتلفزية  ن�سمة 

�لت�سريع  �أن  رغم  �ل�سيا�سي  �لت�سويق  يف  �لعالمية 

�لتون�سي يحجر ذلك. فمالك هذه �لقناة نبيل �لقروي 

قياد�ته.  �سمن  من  ويعّد  تون�ض  ند�ء  بحزب  يرتبط 

�لنتخابية  �حلملة  يف  هاما  دور�ً  لعبت  �لقناة  وكانت 

للحزب �ملذكور وحتولت بعد جناحه فيها �ىل قناة تتمتع 

برعاية �ل�سلطة �ل�سيا�سية �لتي تخ�سها دون غريها من 

وقد  �خلا�سة.  �لإعالمية  باللقاء�ت  �لعالم  و�سائل 

-11-09 يف  منحها  حد  �إىل  �جلمهورية  رئي�ض  ذهب 

2015 حّق �لت�سوير �حل�سري لفاعليات تكرمي �لرباعي 

�لعمومي  �لإعالم  �إق�ساء  مع  �لوطني  للحو�ر  �لر�عي 

ردود  �ل�سادم  �لتوظيف  وّلد هذ�  وقد  �لدور.  من هذ� 

ملبادئ  �لتون�سية  رئا�سة �جلمهورية  بخرق  نددت  �أفعال 

�لعالم  و�سائل  بني  �ل�سريفة  و�ملناف�سة  �ل�سفافية 

�لوطنية. ومن بني �ملعرت�سني على ذلك، �لهيئة �لعليا 

وموؤ�س�سة  و�لب�سري  �ل�سمعي  لالت�سال  �مل�ستقلة 

�لتون�سية  و�لر�بطة  �ل�سحافيني  ونقابة  �لوطنية  �لتلفزة 

من  �أخرى  وموؤ�س�سات  �لن�سان  حقوق  عن  للدفاع 

�ملجتمع �ملدين.

وحماية  �لعالمي  �مل�سهد  لتعديل  منها  حماولة  ويف 

�لوطنية  �لنقابة  ت�ستعد  �لعالمية،  �ملوؤ�س�سات 

لالأخالق  مر�سد  بعث  �ىل  �لتون�سيني   لل�سحفيني 

�لتي  و�لتجاوز�ت  �لخاللت  كل  ير�سد  �ملهنية 

خطوة  يف  �ملكتوبة  �ل�سحافة  موؤ�س�سات  �ليها  تعمد 

لل�سحافة  �لوطني  �ملجل�ض  لبعث  لالإعد�د  �أوىل 

حول  �لنقا�سات  �نطلقت  وقد  و�للكرتونية.  �ملكتوبة 

وجامعة  �لنقابة  بني  �سنو�ت  منذ ثالث  �ملجل�ض   هذ� 

�لن�سان  حلقوق  �لوطنية  و�لر�بطة  �ل�سحف  مديري 

و�حلاجة  �لهيكل  هذ�  لأهمية  نظر�   ،19 �ملادة  ومنظمة 

�ملكتوبة  لل�سحافة  لي�ض  و�أنه  خا�سة  تون�ض  يف  �إليه 

و�لإلكرتونية هيكٌل يعنى بها. ومن �ملفرت�ض �أن ميتلك 

هذ� �ملجل�ض  �ذ� ما مت �لنجاح يف �ر�سائه �سلطة معنوية 

منح  م�ساألة  يف  مرجعية  �إىل  يتحّول  و�أن  ردعية،  غري 

�لإ�سهار �لعمومي.

يقول  و�لب�سري،  �ل�سمعي  �لعالم  لهيئة  وبالن�سبة 

من  �لعديد  و�سعت  �أنها  �ل�سنو�سي  ه�سام  �ل�سيد 

�متالك  حظر  منها  �ل�سروط  كر��ض  يف  �لحتياطات 

�لأعمال،  لأ�سحاب  �إذ�عية  �أو  تلفزية  قناة  من  �أكرث 

�سحفيني  بت�سغيل  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  و�إلز�م 

�إمتالك  وحظر  �لأخبار،  ق�سم  يف  خا�سة  حمرتفني 

لالأحز�ب  �ملنتمني  على  و�لتلفزية  �لإذ�عية  �لقنو�ت 

�ل�سيا�سية.

ول�سمان حتقيق هذه �ل�سروط، مت �ن�ساء مر�سد خمت�ض 

كر��ض  ورد يف  مبا  �لعالم  و�سائل  �لتز�م  مدى  ملر�قبة 

�ل�سروط و�لتفاقية �ملبمة مع �ساحب �ملوؤ�س�سة.

وي�سيف �ل�سيد �ل�سنو�سي قائال: »حتى �أكون �سادقا، 

فان كل هذه �لجر�ء�ت مل تعط نتيجة نوعية �ىل حد 

ع�سية  بني  تبنى  ل  �لعالم  و�سيلة  �أن  باعتبار  �لن 

و�سحاها مبا �أن بع�ض �أ�سحاب �لأعمال يف حد ذ�تهم 

قد خلقو� ثروة لأنظمة دكتاتورية غري دميقر�طية«.

موؤ�س�ساته  يف  تنوع  من  �لعالمي  �مل�سهد  مييز  وما 

وه�سا�سة يف بنيتها يلقي بظالله على �ل�سحفيني �لذين 

باتو� ي�سكلون �سريحة مهنية هامة عدديا، �إل �أنها تعاين 

من �لتهمي�ض. 

إعالميون في وضعية هشة 
�لتي  �لإنتهاكات  �خلا�ض  �لإعالم  ملوؤ�س�سات  ُتن�سب 

�لتون�سي  و�لعالم  �لعالميني  و�سعية  يف  �سلبا  توؤثر 

وتتمثل هذه �لنتهاكات يف:

عقود الشغل والتثبيت في العمل:

ل  عمل  عقد  �إبر�م  �ىل  �لعمل  �أ�سحاب  يعمد 

جملة  توؤكدها  �لتي  �لقانونية  �ل�سو�بط  يحرتم 

�مل�سرتكة  و�لتفاقية  �لأ�سا�سية  و�لقو�نني  �ل�سغل 

�لعقود يف  هذه  ت�سب  ما  وغالبا  �ملكتوبة.  لل�سحافة 

بنود  من  ميكن  ما  �أكرث  وتت�سمن  �ملوؤّجر  م�سلحة 

�لمتياز�ت. فيها  وتتقل�ض  �ل�سحايف  يف   تتحكم 

ي�سبط  لل�سغل  �لعام  �لقانون  فان  ثانية  جهة  من 

�أربع  يف  �لعمل(  يف  )�لتثبيت  �ل�سحايف  تر�سيم  مدة 

�سنو�ت، وميكن �أن تكون منذ �ليوم �لول من مبا�سرة 

يف  �ملوؤجرين  �أغلب  يذهب  �لإطار،  هذ�  ويف  �لعمل. 

�لقطاع �خلا�ض �ىل عدم �حرت�م هذه �ملدة بل يذهبون 

�يقاف  يتم  باأن  وذلك  �حكامها  على  �لتحايل  حد 

�لربع  ينهي  �أن  قبل  قليلة  مدة  �لعمل  عن  �ل�سحايف 

مرحلة  ثم يف  تثبيته.  �أو  تر�سيمه  عدم  بهدف  �سنو�ت 

ثانية، يقوم مالك �ملوؤ�س�سة �ل�سحفية باإبر�م عقد عمل 

جديد، وهكذ� يتهرب �ملوؤجر من تثبيته يف �لعمل.

أجور غير قانونية:

�ل�سغل  فاإن جملة  �ل�سحافيني،  بتاأجري  يتعلق  فيما  �أما 

�لعلمي  م�ستو�هم  ح�سب  �ل�سحافيني  �أجور  ت�سبط 

هذ�  ت�سجيله يف  مت  وما  �لعمل.  �أقدميتهم يف  وح�سب 

�خلا�ض  �لقطاع  يف  �ملوؤجرين  �حرت�م  عدم  هو  �ل�سدد 

ملا �سبطه �لقانون �لعام و�لتفاقية �مل�سرتكة، من حتديد 

لأدنى �لأجر �مل�ستحق.

وتوؤكد �لنقابات �ملهنية لل�سحفيني �أن �أغلب �ملوؤ�س�سات 

باأجور ل  متّتع �سحافييها  �خلا�ض  �لقطاع  �لعالمية يف 

بني  �سبطه  مت  و�لذي  �مل�سمون  �لدنى  �لأجر  تتعدى 

�لدولة و�لأطر�ف �لجتماعية )250 دينار�(.

الضمان االجتماعي 
والتغطية الصحية

و�حلماية  �لجتماعي  �ل�سمان  م�ستوى  على  �أما 

�لجتماعية و�ل�سحية لل�سحافيني، فاإن غالبية موؤ�س�سات 

�لقطاع �خلا�ض يف تون�ض تتهرب �أي�سا من �لتز�ماتها يف 

جلهة  �جتماعيا، وخ�سو�ساً  و�سحافييها  �أجر�ئها  حماية 

تخ�سي�ض ن�سبة مئوية من �لجر �خلام لل�سحايف لدى 

�ل�سندوق �لوطني لل�سمان �لجتماعي. ومن �لطبيعي 

لدى  �لجتماعية  �حلماية  من  �ل�سحايف  حرمان  مت  �ذ� 

�ل�سحية  �لرعاية  من  �سُيحرم  فانه  �ملذكور،  �ل�سندوق 

�لتقاعد.  بعد  جر�يته  ومن  �لعمومية  �مل�ست�سفيات  يف 

رفعها  عدلية  ق�سايا  عدة  ت�سجيل  مت  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

�لتقاعد  �ثر خروجهم على  موؤجريهم  �ل�سحافيون �سد 

�أن �د�ر�ت �ملوؤ�س�سات مل تقم خالل  �أن �كت�سفو�  بعد 

�مل�سرية �ملهنية لل�سحفي ب�سرف �مل�ستحقات �ملفرو�ض 

عليها ح�سب �لقو�نني لدى �ل�سناديق �لجتماعية.

يح والطرد التعسفي التسر
رقاب  على  م�سّلتاً  �سيفاً  �لتع�سفي  �لطرد  يبقى 

�ل�سحافيني وخا�سة �ل�سحافيني �ل�سبان. فاملوؤجر يعمد 

تع�سفي  ب�سكل  لت�سريح �سحافيني  �لأ�سلوب  �ىل هذ� 

دون �إحرت�م للت�سريعات �ل�سارية  ودون �إعالم �جلهات 

وتفقدية  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  من  �لر�سمية 

�ل�سغل. وعادة يّبر  �إجر�ء �سبطته جملة  �ل�سغل، وهو 

متر  موؤ�س�ساتهم  باأن  �ل�سحافيني  طرد  �لعمل  �أ�سحاب 

بظروف �قت�سادية �سعبة ت�ستوجب ت�سريح �أو طرد عدد 

من �لأعو�ن.

وز�رة  ومعطيات  �ملهنية  �لنقابات  معطيات  تفيدنا 

�ل�سغل  لتفقدية  �لعامة  و�لد�رة  �لجتماعية  �ل�سوؤون 

بتون�ض �أن �سحايا �لطرد �لتع�سفي من �ل�سحفيني يبلغ 

�سنويا �أعد�د�ً ترت�وح بني 40 و100 �سحافياً ويف �سنة 

تع�سفي  ب�سكل  �سحافياً   50 من  �أكرث  طرد  مّت   2015

�لقطاع �خلا�ض  ملوؤ�س�سات  ينتمي �جلانب �لأكب منهم 

بني �ل�سمعي و�لب�سري و�ملكتوب و�للكرتوين.

الخالصة:
�لعالميني  وو�سعية  �لتون�سي  �لعالم  و�سعية  تردي 

�لعالمية  �ملادة  جودة  على  �سلباً  �أثرت  �لتون�سيني 

و�أدت  تون�ض.  يف   2011 جانفي   14 ثورة  بعد  �ملقدمة 

�لعالم  لو�سع  متعمد�  يبدو  ب�سكل  �لو�سعية  هذه 

�لتنمية  يف  ي�ساهم  ل  حتى  �سّيق  مربع  يف  �لتون�سي 

ومن  جهة؛  من  �لقت�سادي  �لف�ساد  على  و�لتغطية 

�لبناء  يف  �لتون�سي  �لعالم  ينخرط  ل  �أخرى  جهة 

�لدميقر�طي ويف �لدفاع عن حقوق �لن�سان.

يف  �لتون�سيني  �ل�سحفيني  نقابة  �أطلقت  ذلك،  و�إز�ء 

حملة  كاملة،  �أ�سهر  ثالثة  ولفرتة  �أكتوبر  �سهر  بد�ية 

هدفها  لل�سحافيني  �لدويل  �لإحتاد  مع  بالتعاون 

و�إ�سالح  لل�سحفيني  �له�ض  للت�سغيل  �لت�سدي 

�حلملة  هذه  وتت�سمن  �لإعالمية.  �ملوؤ�س�سات  و�سعية 

لقاء�ت وور�سات عمل و�سهاد�ت مع من م�ّسهم �لطرد 

�أنو�عها ومن خمتلف  بكافة  �لعالمية  �ملوؤ�س�سات  من 

حول  تثقيفية  لقاء�ت  تنظيم  جانب  �إىل  قطاعاتها، 

و�لتي  �لتون�سيني  لل�سحافيني  و�ملعنوية  �ملادية  �حلقوق 

تكفلها �لقو�نني �ملحلية.

تنادي  �مليد�ن  يف  �ل�سو�ت  عديد  هناك  �أن  كما 

تنتهك  �لتي  �ملوؤ�س�سات  ملر�قبة  مر�سد  بعث  ب�سرورة 

بهذه  للت�سهري  تقارير  وت�سدر  �ل�سغلية  �لقو�نني 

�ملوؤ�س�سات ومقاومة �لت�سغيل �له�ض ف�سال عن �ل�سغط 

�ملوؤ�س�سات  حرمان  �أجل  من  و�لدولة  �ل�سلطات  على 

�ملتجاوزة للقو�نني من �لإ�سهار �لعمومي.
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مـــــروان  الـــــطشاني

�لتي  �لعمل  جلنة  �أعلنت   ،2015 �أكتوبر  �سهر  بد�ية 

�نبثقت عن �لهيئة �لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور �لليبي عن 

 وقد �أثار هذ� �لإعالن ردة فعل كبرية 
1
ح�سيلة �أعمالها.

و�سريعة يف �لو�سط �لق�سائي مل يتوقعها �أغلب �ملتابعني 

ومل يحلم بها �أكرث �ملتفائلني �حتجاجا على �أحكام باب 

�لق�سائي  �حلر�ك  هذ�  بد�ية  وكانت  �لق�سائية.  �ل�سلطة 

�لهيئات  �أع�ساء  تنظيم  �رجتالية، لكن معبة من خالل 

�لق�سائية للعديد من �لوقفات �لحتجاجية �أمام �ملحاكم 

و�لنيابات بد�أت مبدينة �لز�وية ثم �نتقل �حلر�ك �إىل مدن 

بنغازي و�لبي�ساء م�سر�تة وطر�بل�ض وجادو و�سبها. 

كل  تغطية  ومتت  �لبيانات  من  �لعديد  �سدرت  كما 

�لتلفزيونية و�لإعالم و�ملو�قع  �لقنو�ت  هذ� �حلر�ك عب 

ذلك  مع  وتز�من  �لأخبار.  يف  �ملتخ�س�سة  �للكرتونية 

ح�سور مكثف لأع�ساء �لهيئات �لق�سائية يف �لإعالم 

وحتفظهم  �إحتجاجهم  عن  للتعبري  �لإخبارية  و�لب�مج 

للهيئة  �سوتهم  ولإي�سال  �مل�سودة  مو�د  بع�ض  على 

2
�لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور.

للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  �أبو�ب  حتى  �حلر�ك  وطرق 

�لهيئة  مع  �لتو��سل  جلنة  �أ�سماها  جلنة  �سكل  �لذي 

وتقدمي  �لهيئة  هذه  مع  �لتو��سل  مهمتها  �لتاأ�سي�سية 

�ملالحظات و�ملقرتحات �إليها. وعقدت �للجنة لقاء مع 

�أع�ساء �لهيئة �لتاأ�سي�سية �ملنتخبني من مدينة طر�بل�ض 

مدينة  يف  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة  ملقر  لل�سفر  ت�سعى  وهي 

�ملنظمة  خاطبت  �حلر�ك  هذ�  مع  وبالتز�من  �لبي�ساء. 

يف  �لد�ستور  ل�سياغة  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة  للق�ساة  �لليبية 

13 �أكتوبر للمطالبة تعديل ن�سو�ض �ملو�د �ملثرية للجدل 

بفتح  206 ومطالبة   - 108  - 98  - 97 �ملو�د  وهي 

وعقد  �لق�سائية  �لهيئات  �أع�ساء  مع  �لتو��سل  قنو�ت 

للق�ساة  �لليبية  للمنظمة  �لإد�رية  �لهيئة  من  �أع�ساء 

�لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور  �جتماعا مع رئي�ض �لهيئة 

د. علي �لرتهوين ومقرر �لهيئة رم�سان تويجر عر�ست 

3
فيه ما للمنظمة من حتفظات ومالحظات.

ومن �لناحية �لفنية متركزت �أغلب �ملالحظات على �أربع 

مو�د �أثارت كثري� من �جلدل: �ملادة �لأوىل هي �ملادة 97 

ت�سكيلة  �ملادة  هذه  حددت  وقد  �لد�ستور.  م�سودة  من 

بع�ض  تركيبته  من  مق�سية  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض 

�ملحاماة  و�إد�رة  �لق�سايا  �إد�رة  وهي  �لق�سائية  �لهيئات 

�لعرت��ض،  هذ�  ولفهم  للقانون.  �لعامة  و�إلد�رة  �لعامة 

يجب  �أن نعرف خ�سو�سية �لق�ساء يف ليبيا �لتي تبلورت 

�إن�ساء  يف  �لليبي  �مل�سرع  وتو�سع  �ل�سابق  �لنظام  خالل 

هيئات ق�سائية جعل تبعتها للمجل�ض �لأعلى للق�ساء. 

�ل�سيا�سي  �لنظام   وتغيري  فب�ير   17 ثورة  بعد  وحتى 

و�سدور �إعالن د�ستوري جديد، مل تتغري طبيعة �لنظام 

بقيت  �لقليلة  �لإ�سالح  حماولت  �أن  بل  �لق�سائي. 

عاجزة عن �مل�ّض بهذه �لطبيعة �خلا�سة للنظام �لق�سائي يف 

ليبيا و�لتي �أ�سبحت مع مرور �لوقت و�قعاً م�ستقر�ً وثابتاً. 

وقد �ساعد يف تكري�ض هذ� �لو�قع قانون نظام �لق�ساء رقم 

6 ل�سنة 2006 �لذي �ساوى بني جميع �أع�ساء �لهيئات 

�لق�سائية يف �حلقوق و�لو�جبات و�ملز�يا و�حل�سانة و�أجاز 

�لنقل بني هذه �لهيئات و�سار من �ملعتاد �أن جتد قا�سياً 

�لتنقل بني  له  �بتد�ئية قد �سبق  رئي�ض حمكمة  بدرجة 

�أغلب هذه �لهيئات �أو ع�سو من �إد�رة �لق�سايا �سبق له 

 و�لالفت يف م�سودة 
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�لعمل يف �لق�ساء و�لنيابة �لعامة.

د�ستور جلنة �لعمل جتاهلها لهذه �خل�سو�سية يف �لق�ساء 

�لليبي وعدم �لتعامل معها بتمهل وعمق وروية، مما ترتب 

ت�سكيلة  من  �ملذكورة  �لق�سائية  �لهيئات  �إق�ساء  عليه 

خارج  من  �أع�ساء  و�إدخال  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض 

�ل�سلطة �لق�سائية كاملحامني و�أ�ساتذة �جلامعات. وهو ما 

�عتبه �أع�ساء �لهيئات �لق�سائية �إخالًل مببد�أ �لف�سل بني 

�ل�سلطات من خالل ما جاء باملادة )97( و�لتي �أعطت 

لكل من �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية مكنة �لتدخل 

يف تعيني بع�ض �أع�ساء �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء و�نتهاكاً 

ل�ستقالل �لق�ساء و�لذي ن�ست عليه �ملادة )90( من 

م�سودة د�ستور جلنة �لعمل .

م�ساألة جدلية،  تبقى  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  وتركيبة 

و�ختيار  ت�سكيل  لآلية  ومثايل  حمدد  منوذج  لغياب 

�أع�ساء �ملجال�ض �لق�سائية ميكن تطبيقه يف كل �لبلد�ن. 

فامل�ساألة مرتبطة بعو�مل د�خلية، �أهمها �نعكا�ض �لنظام 

�لظروف  حتليل  �سرورة  مع  �لدولة  يف  �ملتبع  �لق�سائي 

به وهو ما عجزت عن  �لجتماعية و�ل�سيا�سية �ملحيطة 

��ستيعابه جلنة �لعمل. 

ومن ناحية �أخرى، منحت م�سودة د�ستور جلنة �لعمل 

للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  �لنتقالية،  ف�سولها  �سمن 

تن�سيب  و�إعادة  �لهيئات  هذه  و�سع  معاجلة  �سالحية 

�لأ�سلح للعمل يف �لق�ساء وفق �لرغبة وتقدير �لكفاية 

مما يعني �سمناً �إلغاء هذه �لهيئات وت�سريح �أع�سائها �أو 

�لهيئات  �أع�ساء  �عتبه  ما  وهو  �أخرى.  جلهات  نقلهم 

�لق�سائية م�سا�سا بحقوقهم �ملكت�سبة ومر�كزهم �لقانونية 

�ملعايري  �سفافية  وعدم  غمو�ض  عن  ناهيك  �مل�ستقرة، 

�ملعتمدة لتقرير من هو  �لأ�سلح.

�لثالث  �لق�سائية  �لهيئات  �إلغاء  �ساأن  من  وحقيقة،   

)�إد�رة �لق�سايا - �ملحاماة �لعامة - �لإد�رة �لعامة للقانون( 

بن�ض د�ستوري �لإ�سر�ر باملنظومة �لق�سائية باعتبار هذه 

و�لنيابة  �لق�ساء  متد  �لتي  �ملهمة  �لرو�فد  من  �لهيئات 

تعك�ض  �أنها  كما  �خلبة.  و�أ�سحاب  بالكفاء�ت  �لعامة 

�لعامة  �ملحاماة  �إد�رة  خا�سة  �لليبي  �لق�ساء  خ�سو�سية 

�ل�ستفادة  يف  �ملو�طنني  حلق  �إهد�ر�ً  �إلغاوؤها  يعد  �لذي 

من �خلدمات �ملجانية �لتي تقدمها و�سول للعد�لة. وعلى 

فر�ض وجود وجهة نظر مناه�سة لوجودها، فال يجوز تبنيها 

�إل بعد در��سات معمقة وعلى مر�حل ومب�ساركة �أع�ساء 

هذه �لإد�رة يف حتديد م�سريها �أو تعديل قانونها. وما يعزز 

يناهز   �لإد�رة  لهذه  �ملنت�سبيني  عدد  �أن  هو  �لتوجه  هذ� 

1139 ع�سو�ً تقريباً من جمموع 3558 ع�سو يف �لهيئات 

�إد�رة  �إلغاء  �إن  كما   .
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�لدولة م�ستوى  على  �لق�سائية 

�إهد�ر�ً حلق �لدولة  �لق�سايا بعدم �لتن�سي�ض عليها يعد 

ل�سمانة حفظ �ملال �لعام كونها �جلهة �ملكلفة بالدفاع عن 

�لدولة وموؤ�س�ساتها. 

�لق�سائية  �لهيئات  �إق�ساء  على  �لحتجاج  هذ�  ولعل 

فقط  �لق�سائي  �لو�سط  من  يكن  مل  و�إلغائها  �ملذكورة 

د.  هوؤلء  ومن  �لأكادمييني.  بع�ض  معها  ت�سامن  بل 

�لذي  طر�بل�ض  بجامعة  �لقانون  �أ�ستاذ  عبودة  �لكوين 

عقود  منذ  عرف  �لليبي  �لق�سائي  �لنظام  باأن  �سرح 

على  يقدمان،  وهما  �لعامة  و�ملحاماة  �لق�سايا  �إد�رة 

�إنكارها. وهو يرى وجوب  عيوبهما، خدمات ل ميكن 

منف�سلة  و�حدة  هيئة  �سورة  يف  ولكن  عليهما  �لإبقاء 

�خلا�سة  �ملحاماة  مثل  مثلها  �لق�سائية  �ل�سلطة  عن 

،على �أن يقوم �لقانون بتنظيم �سوؤونهما.

�ملادتني  على  و�لتحفظات  �ملالحظات  تقت�سر  ومل 

�لق�سائية  �لهيئات  �أع�ساء  �عتب  فقد  ذكرهما.  �ل�سابق 

�لنق�ض  تركيبة حمكمة  مبر يف  غري  ت�سييقاً  هناك  �أن 

عندما  �مل�سودة  من   98 �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ض 

يعني  فيمن  ��ستئناف  حمكمة  رئي�ض  درجة  ��سرتطت 

�ل�ستفادة  دون  يحول  �لذي  �لأمر  �لنق�ض،  مبحكمة 

من �لأكفاء ممن هم دون  تلك �لدرجة من م�ست�ساري 

 وو�جه هذ� �لطرح �نتقاد د. عبودة 
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حماكم �ل�ستئناف.

جلهة ��ستبد�ل م�سطلح �ملحكمة �لعليا مب�سطلح حمكمة 

بال�سرورة  لي�ست  �لعليا  �ملحكمة  فوظيفة  �لنق�ض: 

�لنق�ض �أو �لإلغاء و�إمنا �أي�سا �لتاأييد �لكلي �أو �جلزئي. 

و�إ�سافة ملا �سبق، ر�أت �ملنظمة �لليبية للق�ساة �أن من �أبرز 

�لدولية  �ملعايري  ت�سمني  عدم  �لرئي�سية  �مل�سودة  عيوب 

ل�ستقالل �لق�ساء و�لنيابة �لعامة خا�سة عدم �لتن�سي�ض 

على حق �لق�ساة يف �لتعبري و�لتجمع وتكوين �جلمعيات.

و�لتغطية  �لكبري  وتاأثريه  �حلر�ك  هذ�  زخم  ورغم 

�لإعالمية �لكبرية �لتي حظى بها، �إل �أنه مل يخُل من 

بع�ض �ل�سلبيات. فاحلر�ك مل يكن منظما على م�ستوى 

�لبالد بالكامل. فالوقفات �لحتجاجية جاءت يف �أيام 

و�لبيانات �سدرت غري موحدة. وذلك يعك�ض  متفرقة 

�أهمية وجود كيان م�ستقل جامع لكل �أع�ساء �لهيئات 

�لق�سائية يعب عنهم ويد�فع عن حقوقهم. ورغم �إن�ساء 

�ملنظمة �لليبية للق�ساة، �إل �أنها مل تنجح يف �سم عدد 

كبري من �لهيئات �لق�سائية وبالتايل مل تكن موؤثرة يف 

�لعامة للبالد  ن�ساطها �حلالة  كل �ملدن كما حّدت من 

�لق�ساة  �سوى  ع�سويتها  يف  ت�سم  ل  �أنها  �إىل  �إ�سافة 

و�أع�ساء �لنيابة �لعامة فقط.

�سمت  هو  �حلر�ك  هذ�  يف  �أي�سا  �ل�سلبي  و�جلانب 

�لعليا  و�ملحكمة  �ل�ستئناف  حماكم  يف  �مل�ست�سارين 

�يجابي لدعم هذ� �حلر�ك.  �تخاذهم لأي موقف  وعدم 

وهذ� يعك�ض �لهوة �لكبرية بينهم وبني �أع�ساء �لهيئات 

�لق�سائية و�لق�ساة من �لدرجات �لأدنى. و�أي�سا لوحظ 

عدم جتاوب �لق�ساة و�أع�ساء �لنيابة �لعامة مع �حلر�ك رغم 

تعاطفهم �ل�سمني. فبا�ستثناء �أعد�د قليلة منهم كان �أغلب 

�مل�ساركني وقادة هذ� �حلر�ك من �أع�ساء �لهيئات �لق�سائية 

�لتي ت�سررت من ن�سو�ض م�سودة �لد�ستور. 

�أن  خا�سة  �جلديد  �ستحمل  �لقادمة  �لأيام  �أن  ويبدو 

�لهيئة �لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور مل تعتمد م�سودتها 

بعد وهناك خالف يطفو على �ل�سطح بني �أع�سائها حول 

بع�ض �لأبو�ب و�لن�سو�ض ومنها باب �ل�سلطة �لق�سائية. 

�لذين  �لق�سائية  �لهيئات  لأع�ساء  مثالية  فر�سة  وهي 

ي�سعون للتو��سل مع �لهيئة �لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور، 

و�ل�سغط عليها و�إقناعها بتعديل �مل�سودة مبا يتما�سى مع 

تطلعات �أع�ساء �لهيئات �لق�سائية يف ليبيا.

 

رفــــقة مــــــباركي       

�سّكل �لد�ستور �جلديد منعطفا حا�سما يف تاريخ �لق�ساء 

�لتون�سي لتكري�سه مبد�أ ��ستقاللية �ل�سلطة �لق�سائية من 

خالل �لإ�سالح �لهيكلي و�لوظيفي للمجل�ض �لأعلى 

�ل�ستحقاقات  �أهّم  من  �إر�ساوؤه  يعّد  �لذي  للق�ساء 

�لتي �ستحدث  �لق�سائية  و�إذ ت�سّكل �ملجال�ض  �لثورية. 

�لأعلى  باملجل�ض  �ملتعلق  �لأ�سا�سي  �لقانون  مبوجب 

للق�ساء �أهّم ركيزة من ركائز ��ستقاللية �لق�ساء و�سمانة 

�إ�سالح  فاإن  �لق�سائية،  �ملنظومة  و�إ�سالح  لتطوير 

�أ�سا�سيني  �سرطني  يعتب�ن  ��ستقالله  و�سمان  �لق�ساء 

�سيادة  حترتم  دولة  يف  �لدميقر�طية  �ملمار�سة  ل�سمان 

�لقانون. لذلك، ل بّد من �قرت�ح �لأ�س�ض �لكفيلة بهذ� 

خ�سو�سية  �لإد�ري  للق�ساء  �ملتكامل.ولأن  �لإ�سالح 

من خالل دوره يف مر�قبة م�سروعية �لأعمال �لإد�رية 

وحماية حقوق وحريات �لأفر�د ، وبالنظر �إىل �إقر�ر مبد�أ 

116 من �لد�ستور،  �لالمركزية طبقا ملقت�سيات �لف�سل 

يجب  �لإد�ري  �لق�ساء  وتطوير  �إ�سالح  مو�سوع  فاإن 

�أمام تز�يد عدد �لق�سايا  �أهمية بالغة �سيما  �أن يكت�سي 

�إيجاد  يفر�ض  مبا  و�لب�سرية  �ملادية  �لإمكانيات  و�سعف 

�آليات كفيلة ملجابهة هذه �ل�سعوبات. ولتحقيق ذلك، 

للق�ساء،  �لأعلى  �ملجل�ض  �إر�ساء  بعد  �ل�سروري،  من 

�لق�ساء  جهاز  وحتديث  لتطوير  ��سرت�تيجية  �إيجاد 

�لإد�ري تو�كب �ملتغرّي�ت �جلديدة وتعالج �لإخاللت 

�أد�ء  م�ستلزمات  كل  توفري  على  وتعمل  �ملوجودة، 

�لوظيفة �لق�سائية بغاية �لو�سول �إىل ق�ساء عادل وفاعل 

وناجع. ويف مقّدمة �ل�سمانات و�لإمكانيات �لتي متّكن 

من �لو�سول �إىل هذ� �لهدف، �لآتية:

��ستكمال �لبناء �لت�سريعي جلهاز �لق�ساء �لإد�ري.--

�إعد�د �لبنى �لتحتية جلهاز �لق�ساء �لإد�ري وتوفري --

�لحتياجات �ملادية و�لب�سرية �لالزمة.

 وتنمية �لقدر�ت �لب�سرية --
ّ
�لتكوين و�لتاأهيل �مل�ستمر

عن طريق �لإ�سر�ف على �مل�سار �ملهني للق�ساة.

يعي  التشر البناء  استكمال 
ي  اإلدار القضاء  لجهاز 

تطوير  يف  هاما  دور�  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  يلعب 

فهو  �قرت�حية،  كقوة  و�لق�سائية  �لقانونية  �ملنظومة 

مطالب بو�سع �ل�سيا�سات �لعامة لتطوير �سوؤون �لق�ساء 

ومتابعة تنفيذها بب�مج زمنية حمددة كدر��سة م�ساريع 

هذ�  يف  وميكن  �لق�سائية.  بال�سلطة  �ملتعلقة  �لقو�نني 

مع  �جلانب  بهذ�  تعنى  جلان  ت�سكيل  للمجل�ض  �لإطار 

�لد�خلي  �لنظام  �لتن�سي�ض على ذلك �سمن  �إمكانية 

للمجل�ض. ومن �ل�سروري يف هذ� �ل�سياق تطوير تنظيم 

باملحكمة  �ملتعلق  �لقانون  مبر�جعة  �لإد�ري  �لق�ساء 

وذلك  �لإد�ريني،  للق�ساة  �لأ�سا�سي  و�لنظام  �لإد�رية 

على �سوء �لد�ستور �جلديد للجمهورية �لتون�سية �لذي 

 116 �لف�سل  ن�ّض  فقد  �لق�سائية.  �ل�سلطة  هيكلة  �أعاد 

من  يتكون  �لأخري  هذ�  �أن  �لإد�ري  بالق�ساء  و�ملتعلق 

��ستئنافية وحماكم  �إد�رية  �إد�رية عليا وحماكم  حمكمة 

ق�سائية  خارطة  �عتماد  يفرت�ض  مبا  �بتد�ئية  �إد�رية 

�لعمر�ين  �لتو�سع  مع  تتنا�سب  �ملكاين  لالخت�سا�ض 

�سرورة  مع   ،
1
�لإد�ري و�لتق�سيم  �ل�سكانية  و�لكثافة 

�عتماد معايري و��سحة  لتحديد �لخت�سا�ض �لرت�بي.

�ض يف �لبّت يف  �إن بناء �سرح ق�ساء �إد�ري فعال ومتخ�سّ

�ملنازعات �لإد�رية متوّقف على �إحد�ث حمكمة �إد�رية 

وهذه  �جلديد.  �لد�ستور  بها  ب�ّسر  كما  بذ�تها  قائمة  عليا 

�ملحكمة �ستعلو هرم �لق�ساء �لإد�ري، وت�سهر على مر�قبة 

فقه  وتوحيد  �لدنيا،  �ملحاكم  طرف  من  �لقانون  تطبيق 

�لق�ساء �لإد�ري. وعليه يتعني �إفر�د قانون �إجر�ئي خا�ض 

بالق�ساء �لإد�ري يتالءم مع خ�سو�سية �لق�ساء �لإد�ري 

ويتد�رك �لنقائ�ض �لتي ك�سفت عنها �ملمار�سة �لق�سائية 

2
ومن بينها خا�سة طول �آجال �لف�سل يف �لق�سايا.

�أما بالن�سبة للنظام �لأ�سا�سي للق�ساة �لإد�ريني فيحتاج 

كذلك �إىل مر�جعة معّمقة ق�سد حتقيق �ل�سبل �لكفيلة 

ل�سمان تطبيق مبادئ تكافوؤ �لفر�ض و�ل�سفافية و�لكفاءة 

للمجل�ض  �لأ�سا�سي  بالقانون  عليها  �ملن�سو�ض  و�حلياد 

�لأعلى للق�ساء )يف �نتظار ��ستكمال �إجر�ء�ت �إ�سد�ره(.

ومن بني �لأحكام �لتي حتتاج كذلك �إىل مر�جعة تلك 

�ملتعلقة مبوؤ�س�سة �لرئي�ض �لأّول للمحكمة �لإد�رية �لتي 

�سيقع مبقت�سى �أحكام �لد�ستور تعوي�سها مبوؤ�ّس�سة رئي�ض 

�ملحكمة  رئي�ض  ت�سمية  وتتم  �لعليا.  �لإد�رية  �ملحكمة 

رئا�سي  باأمر  �ساميا  قا�سيا  باعتباره  �لعليا  �لإد�رية 

بناء على تر�سيح ح�سري  بالت�ساور مع رئي�ض �حلكومة 

�لف�سل  ملقت�سيات  طبقا  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  من 

106 من �لد�ستور. لذلك من �ل�سروري �عتماد معايري 

مو�سوعية و��سحة لت�سميته ل تقت�سر فقط على معيار 

�لكفاءة  ت�سمل كذلك  �أن  و�حد كالأقدمية بل يجب 

و�لنز�هة و�حلياد. كما يّتجه �لت�سييق من �ل�سالحيات 

وذلك  �حلايل  �لقانون  ظّل  يف  �لأول  للرئي�ض  �لو��سعة 

باإ�سناد �لخت�سا�ض يف ماّدة توقيف �لتنفيذ �إىل روؤ�ساء 

روؤ�ساء  �إىل  �ل�ست�سارية  �ملاّدة  ويف  �لبتد�ئية  �لدو�ئر 

�لدو�ئر �ل�ست�سارية. كما ميكن �لتفكري يف دمقرطة �إد�رة 

�ملحاكم وذلك باإ�سناد تلك �لإد�رة �إىل هيئة جماعية.

لجهاز  التحتية  البنى  إعداد 
وف  ظر وتحسين  ي  اإلدار القضاء 

لعمل ا
توفري  عب  حتما   

ّ
مير �لإد�ري  �لق�ساء  �إ�سالح  �إن 

�لعمل  فظروف  �لالزمة،  و�ملادية  �لب�سرية  �لإمكانيات 

�ملرتدية لها �نعكا�سات �سلبية على �ملردودية و�لإنتاجية 

و�لعك�ض �سحيح.

�سهدت  �لإد�رية  �ملحكمة  �أن  �أحد  على  يخفى  ول 

عدد  يف  ملحوظا  �رتفاعا  �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل 

�لعمل  ظروف  تدهور  مقابل   ،
3
عليها �لو�ردة  �لق�سايا 

د�خلها. كل هذه �لعو�مل قد �أّدت يف �لو�قع �إىل تاأخري 

 ،
4
يف ف�سل �لق�سايا خا�سة على م�ستوى �لطور �لبتد�ئي

مبا من �ساأنه �لتاأثري �سلبا على حقوق وم�سالح �ملتقا�سني 

5
و�مل�ساهمة يف تر�جع مردودية �لق�ساء �لإد�ري. 

�لعمل  ظروف  بني  وثيق  �رتباط  وجود  وباعتبار 

فاإن  و�أعو�نها،  �إطار�تها  ومردودية  �ملوؤ�س�سة  د�خل 

معاجلة  يقت�سي  �لق�سائي  �لعمل  يف  �لنقائ�ض  تاليف 

بالنق�ض  �خل�سو�ض  وجه  على  �ملتعلقة  �لإ�سكاليات 

وجود  وعدم  و�ملادية  �لب�سرية  �لإمكانيات  يف  �لفادح 

نظر�  �لإد�ري  �لق�ساء  بحاجيات  يفي  موّحد  مقر 

 .
6
لت�سّتت �ملقر�ت �خلا�سة باملحكمة �لإد�رية

عليه  �ملن�سو�ض  �ملرتقب  �جلهوي  �لتنظيم  مع  ومتا�سيا 

�لعد�لة  تقريب  فاإن  �لد�ستور،  من   108 بالف�سل 

�إر�ساء حماكم جهوية يف �ملناطق  للمو�طنني عن طريق 

�لعتماد�ت  تخ�سي�ض  يقت�سي  و�لد�خلية  �ل�ساحلية 

جانب  �إىل  وجتهيزها،  �ملحاكم  لإحد�ث  �لالزمة  �ملالية 

�إجر�ء �نتد�بات جديدة للق�ساة و�لأعو�ن.

�لدو�ئر  عدد  زيادة  �ل�سروري  من  ذلك،  عن  ف�سال 

عليها  �ملعرو�سة  �لق�سايا  مع  يتنا�سب  مبا   
7
باملحكمة

و�لف�سل  �لدعاوى  در��سة  �لق�ساة  على  ي�سهل  بحيث 

�ض  فيها يف �آجال منا�سبة، كما ميكن �عتماد مبد�أ �لتخ�سّ

بني �لق�ساة عند توزيع �لعمل بينهم د�خل �ملحكمة ملا 

يوؤّدي ذلك من �إتقان للعمل وجتويد له ينعك�ض بدوره 

�لدعاوى و�لتقليل من �لإطالة  �لف�سل يف  على �سرعة 

ب�سبب �لبحث و�لإطالع.

تقنيات  باأحدث  �ملحاكم  جتهيز  �ل�سروري  من  كما 

�لإعالمية  �ملنظومة  وتدعيم  و�لت�سالت  �ملعلوماتية 

�حلالية وذلك خا�سة عن طريق تاأمني �لربط يف �خلطوط 

بني �ملحاكم و�لإد�ر�ت عب ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة 

يف �لت�سال مما ي�ساعد يف ك�سب �لوقت وحت�سني �لأد�ء 

وزيادة �لإنتاجية، كالتفكري يف �إحد�ث حماكم رقمية.

غري �أن حت�سني ظروف �لعمل و�إعد�د �لبنى �لتحتية قد 

يتجاوز �سالحيات �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء وهو يكون 

مدعو�ً �إىل �لتن�سيق مع �جلهات �حلكومية �ملعنية يف هذه 

�ل�سوؤون يف �إطار ما يتمتع به من »�سلطة« �ملناق�سة.

المستمّر  والتأهيل  التكوين 
عن  ية  البشر القدرات  وتنمية 

المسار  على  اإلشراف  يق  طر
للقضاة المهني 

يبتدئ �مل�سار �ملهني للقا�سي من �نتد�به �إىل حني بلوغه 

�سن �لتقاعد �لقانونية، مبا يفر�ض �سبط معايري مو�سوعية 

�لق�ساة  بال�سفافية و�مل�ساو�ة بني جميع  �أن تت�سم  يجب 

على  و�ملقدرة  �لكفاءة  �أهمية  �لعتبار  بعني  �لأخذ  مع 

كل  ويبّت  �لق�سائية.  �لخت�سا�سات  خمتلف  ممار�سة 

فهو  لذ�  �مل�سار،  هذ�  يف  �ض  متخ�سّ ق�سائي  جمل�ض 

مطالب باإيجاد �ل�سبل �لكفيلة لتكوين وتاأهيل �لق�ساة 

وتنمية قدر�تهم �لب�سرية.

�لتي  �ملعايري  من  �لأدنى  �حلّد  و�سع  ذلك  ويقت�سي 

�لق�ساء  من�سب  لتويل  �ملر�سح  لدى  تتو�فر  �أن  يجب 

�لعلمي  �ل�سعيدين  على  له  �جلّيد  �لتكوين  وتاأمني 

ة 
ّ
م�ستمر مر�جعة  بدوره  يتطّلب  ما  وهو  و�لعملي، 

�إتاحة  �أي�ساً  ذلك  ي�سمل  كما  �لنتد�ب.  ملنظومة 

م�ساركته  عب  �لقانونية  ثقافته  لتنمية  للقا�سي  �لفر�سة 

�ملتغرّي�ت  ملناق�سة  �سة  �ملتخ�سّ و�لدور�ت  �لندو�ت  يف 

يفرزه  وما  �مل�ستحدثة  �لت�سريعات  وكذلك  �لقانونية 

�لعمل من �سعوبات يف �لتطبيق.

باملعهد  خا�سة  �سعبة  �إحد�ث  يف  �لتفكري  يّتجه  كما 

�لأعلى للق�ساء ق�سد تكوين وتاأهيل �لأعو�ن و�لق�ساة 

بل  �لإد�رية  �ملنازعات  جمال  يف  فقط  لي�ض  �لإد�ريني 

 new( �حلديث  �لعمومي  ف 
ّ
�لت�سر مو�د  يف  كذلك 

مزيد  �إ�سفاء  بهدف   )  public mangement

من �لنجاعة و�لفاعلية على �لعمل �لق�سائي. كما يّتجه 

�لرتكيز على �لتعاون �لعربي و�لدويل من خالل تنظيم 

دور�ت وزيار�ت باملحاكم بالبلد�ن �لأجنبية مع �لتو�ّسع 

�لقانوين  �لفكر  ملتابعة  �لبعثات  و�إيفاد  �ملتاحة  �ملنح  يف 

و�لق�سائي يف �خلارج.

�أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  �لق�ساة،  برتقية  يتعلق  فيما  �أما 

�سنو�ت  �لإد�رية د�أب منذ  للمحكمة  �لأعلى  �ملجل�ض 

على �عتماد معيار وحيد للرتقية و�إ�سناد �خلطط �لوظيفية 

وهو �لأقدمية، غري �أن ذلك ل مينع من �لتفكري يف �إدر�ج 

�لعد�لة يف  �نتاج  لقيم  �لعتبار  يعيد  مبا  �لكفاءة  معيار 

ت�سور �لوظيفة �لق�سائية.

إصالح القضاء اإلداري التونسي:
ماذا بعد إرساء المجلس األعلى للقضاء؟ 

حراك قضائي الفت في ليبيا أشعلته مسودة الدستور

جلنة �لعمل منتخبة من �أع�ساء �لهيئة �لتاأ�سي�سية وتتكون من 12 ع�سو . 1

موزعني على �لأقاليم �لثالثة بو�قع �أربعة من كل �إقليم .

2 .http://www.libya- ملوقع �للكرتوين ل�سحيفة ليبيا �مل�ستقبل�

al-mostakbal.org/news/clicked/81729
3 .http://newsalhadath. �حلدث  جلريدة  �للكرتوين  �ملوقع 

/ com
ن�سجل �لتحفظ على مبد�أ �لنقل دون مو�فقة �لقا�سي فقد ي�ستغل �أحيانا . 4

كعقوبة مقنعة.

�إح�سائية �لإد�رة �لعامة للتفيت�ض �لق�سائي �سنة 2012م. 5

بيان �أع�ساء �لهيئات �لق�سائية مبحكمة جادو �لبتد�ئية. 6

ميكن �لتفكري يف مرحلة �أوىل يف �إحد�ث حماكم �إد�رية بالأقاليم متا�سيا مع مقت�سيات �لف�سل 131 من . 1

�لد�ستور �لذي ن�ّض على �أن �جلماعات �ملحلية تتكّون من بلديات وجهات و�أقاليم. كما ميكن �ل�ستفادة 

كذلك من جتربة د�ئرة �ملحا�سبات بهذ� �خل�سو�ض عن طريق �إر�ساء حماكم جهوية يف بع�ض �لوليات.

�لق�سايا، . 2 يف  �لف�سل  معّدل  حول  �لإد�رية  باملحكمة  �إح�سائيات  توجد  ل  �أنه  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 

لكن ميكن تقريبا �جلزم باأن �أمد ن�سر �لق�سايا يتجاوز يف معّدله �لعام ثالث �سنو�ت بالن�سبة للطور 

�لبتد�ئي و�لتعقيبي ويتجاوز �ل�سنة ون�سف بالن�سبة للطور �ل�ستئنايف.

 خالل �سنة 2013 بلغ عدد �لق�سايا �مل�سجلة 8081 ق�سية مقابل 8476 ق�سية خالل �سنة 2012 . 3

و6930 خالل �سنة 2011 و4448 خالل �سنة 2010.

ينظر كل قا�ض �سنويا بني 250 و400 ملّف.. 4

بالرجوع �إىل �لتقرير �ل�سنوي للمحكمة �لإد�رية ل�سنة 2013 بلغ عدد �لأعو�ن و�لعملة 140 عونا . 5

وبلغ عدد �لق�ساة 130 قا�ض بالإ�سافة �إىل22 قا�سيا يف حالة �إحلاق لدى خمتلف �لوز�ر�ت و�لوكالة 

�لتون�سية للتعاون �لفني لتقدمي �خلبة �إىل �لإد�ر�ت �لعمومية و �لدول �لأجنبية.

ين.. 6
ّ
هناك ثالث مقر�ت للمحكمة بتون�ض �لعا�سمة و�لدو�ئر �لبتد�ئية م�سّتتة بني مقر

دو�ئر . 7 و3  تعقيبية  دو�ئر  و4  ��ستئنافية  دو�ئر  و6  �بتد�ئية  د�ئرة   13 �لإد�رية حاليا  �ملحكمة  ت�سّم    

��ست�سارية.



العدد 03، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 العدد 03، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
1617

ســـــــــــــمير جراي

12-10-2015. �ملكان: �سب�تة مدينة ليبية  �لزمان: 

من  كيلومرت  �ستني  بعد  على  �لليبي  �لغرب  يف  تقع 

ليبية  جمموعة  �حلدث:  �لليبية.  �لتون�سية  �حلدود 

ليبيا  يعملون يف  تون�سيا   50 يقارب  ما  حتتجز  م�سلحة 

وتنقلهم �ىل مع�سكر �لب�عم. تو�سح �سريعا �أن عملية 

�ل�سلطات  بايقاف  مبا�سرة  عالقة  على  �لحتجاز 

�لتون�سية يوم 11-10-2015 مبطار تون�ض قرطاج ع�سو 

من  يوم  بعد  �لذو�دي.  �سب�تة ح�سني  بلدية  جمل�ض 

�حلدث، يتم فك �حتجاز �لتون�سيني وتفرج �ل�سلطات 

�لتون�سية عن �لذو�دي. 

يف  تقع  �لتي  �خلم�ض  مدينة  �ملكان  كان  ذلك،  قبل 

�لعا�سمة  من  كلم   120 بعد  على  �لليبي  �لغرب 

من  �ل�ساد�ض  �ل�سهر  منت�سف  �لتاريخ  وكان  طر�بل�ض. 

�سنة 2015. و�حلدث مل يتغري �آنذ�ك كثري�ً: ميلي�سيات 

م�سلحة ت�سيطر على مدينتي �خلم�ض وم�سر�ته، حتتجز 

مبقر  �لتون�سيني  �لعمال  من  �سخ�سا  خم�سني  حو�يل 

�لأمانة �لعامة �ل�سابق مبدينة �خلم�ض على خلفية �عتقال 

�ل�سلطات �لتون�سية للمدعو وليد �لقليب �أحد �مل�سوؤولني 

�ملتنفذين يف قو�ت فجر ليبيا �لتي ت�سيطر على �لغرب 

�لليبي و�لعا�سمة طر�بل�ض. �ل�سلطات �لتون�سية تقول �إن 

�لقليب متهم يف ق�سايا لها عالقة بالرهاب و�لتحريات 

معه متو��سلة يف ذلك �لوقت ومل ت�ستجب �ىل مطالب 

�حتجاز  �ىل  ��سطرهم  مما  بالفر�ج عنه  ليبيا  �ن�ساره يف 

ثمانية  �ىل  بال�سافة  �خلم�ض  يف  �خلم�سني  �لتون�سيني 

بني  تقع  �لتي  غ�سري  بن  ق�سر  مبنطقة  بو�بة  يف  �آخرين 

�لتون�سية  �ل�سلطات  تت�سابه:  �لنهاية  �خلم�ض وم�سر�ته. 

�لفر�ج عنهم من  يتم  و�لتون�سيون  �لقليب،  تفرج عن 

قبل حمتجزيهم.

�ملكاين  �لإطار  يتغرّي  �حتجاز،  حادثة  كل  مبنا�سبة 

ثابتة.  و�أهد�فه  �لإحتجاز  �أدو�ت  تظل  فيما  و�لزماين، 

�لأدو�ت تكون د�ئما جمموعة م�سلحة حتتجز و�لهدف 

تون�ض  يف  وحتديد�  �لليبية  �حلدود  خارج  �ل�سغط 

�جر�ء  مت  نافذة  ليبية  �سخ�سية  عن  �لفر�ج  لت�سهيل 

�قرت�ف  ب�سبهة  تتعلق  بتهم   �ساأنها  ق�سائية يف  تتبعات 

ن�ساطات �إرهابية.

حتولت عمليات �لحتجاز للغة تعامل ديبلوما�سي بني 

��ستعمال  وين�سب  �لليبي.  �لغرب  يف  وجري�نها  تون�ض 

�لحتجاز كو�سيلة تخاطب دبلوما�سي عادة ملجموعات 

بع�ض  يف  تبني  و�ن  �لقانون  عن  خارجة  م�سلحة  ليبية 

قبل  �ل�سلطة   من  جزء  �ملجموعات  هذه  �أن  �حلالت 

متت  �لتي  �لحتجاز  فعملية  �لقانون.  خارج  تكون  �أن 

�لقن�سلية  د�خل  من  تون�سيني  ديبلوما�سيني  لأعو�ن 
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كو�سيلة  �لحتجاز   ��ستعمال  عالقة   عن  ك�سفت 

�ت�سال مع �جلارة تون�ض و�أد�ة �سغط ديبلوما�سي عليها 

�لليبي. تعمدت  �لغرب  �لقائمة يف  �ل�سيا�سية  بال�سلطة 

يف هذ� �لتاريخ جمموعة م�سلحة ليبية �قتحام �لقن�سلية 

�لعامة يف تون�ض و�حتجاز من كان فيها لتقاي�ض �طالق 

�سر�حهم بالفر�ج عن �ملو�طن �لليبي وليد �لقليب وهو 

�حد �فر�د عائلة وزير �لعدل يف حكومة �لنقاذ �لوطني 

عن  �لفر�ج  د�ئما  �حلال  هو  كما  ليقرتن  طر�بل�ض  يف 

�ملحتجزين بافر�ج �لق�ساء �لتون�سي عن وليد �ملقلب.

�سبيال  جند  مل  �لحتجاز.  ملف  يف  �لبحث  حاولنا 

لأن  �لحتجاز،  عمليات  يف  �ساركت  جلهات  للو�سول 

فيما  �سارمة  بقو�عد  يلتزمون  �ملجموعات  تلك  �أع�ساء 

تون�سي  عامل  �ىل  بحثنا  قادنا  فيما  بن�ساطها.  يتعلق 

يديل  �أن  �لعامل  هذ�  قبل  �لحتجاز،  �سحايا  من  كان 

ب�سهادته لنا. �إل �أنه ��سرتط عدم ذكر هويته كاملة خوفا 

على �سالمته خ�سو�سا و�أنه مل ينقطع عن �لعمل بليبيا.           

�أفادنا خمتار ع. �أن دورية �أمنية تابعة لالألوية �لع�سكرية 

�قتياده  ومت  �أوقفته.  م�سر�ته  مدينة  على  ت�سيطر  �لتي 

يقول  �خلم�ض.  مدينة  �سابقا يف  �لعامة  �لأمانة  مقر  �ىل 

خمتار: »عندما �أدخلوين �ىل مقر �لأمانة �لعامة، وجدت 

عدد� من �لتون�سيني حمتجزين هناك. مل �أعرف عددهم 

�خلم�سني.  يتجاوز  �لعدد  �أن  �أعتقد  لكن  بال�سبط. 

خاطبونا بلهجة فيها قليل من �حلدة لكن مل يتعر�ض �أي 

منا �ىل �سوء �ملعاملة �أو �لهانة. مل يخبونا حتى ب�سبب 

�ل  �لينا.«  تهم موجهة  �ذ� كانت هناك  �حتجازنا وعما 

�أنه ي�سيف: »مل نكن ن�سعر بخوف كبري يف �حلقيقة فقد 

من  �لأ�سدقاء  وبع�ض  يزوروننا،  �لعمل  �أ�سحاب  كان 

�لليبيني. وكانو� يقولون لنا ل تخافو�: فقط هذه و�سيلة 

تون�ض  يف  �سخ�ض  �سر�ح  �إطالق  �أجل  من  لل�سغط 

و�ستعودون قريبا �ىل �أعمالكم �أو �ىل تون�ض«. 

حتول  عن  �إليها  تو�سلنا  �لتي  �ل�سهادة  ك�سفت 

معه   يتعاي�ض  طبيعي  �سبه  حدث  �ىل  �لحتجاز 

تو�تر  �ىل  بالحتجاز  �لتعود  هذ�  ويرتبط  �ملختطفون 

عمليات �لحتجاز �لتي �نتهت ب�سكل �سلمي. ويبدو 

�لختطاف  من  وطاأة  �أقل  �آثاره  يف  �لحتجاز  بالتايل 

تالزم  �أخطار  وهي  �لق�سري،  و�لختفاء  و�ل�سلب 

�لعمال �لجانب عموما د�خل �لرت�ب �لليبي يف ظل 

�نهيار �لدولة و تردي �لو�سع �لأمني.

متنع  ليبيا مل  �لأمني يف  �لو�سع  �أن خطورة   و�لالفت 

وهربا  �لعمل  عن  بحثا  �حلدود  �جتياز  من  �لتون�سيني 

خماطر  من  �أقل  خماطرها  تظل  رحلة  يف  �لبطالة،  من 

ركوب قو�رب �ملوت يف �جتاه �ل�ساطئ �ل�سمايل للبحر 

مغامرة  جر�أة  يف  عنها  تقل  ل  كانت  و�ن  �ملتو�سط، 

�ملعطلني عن �لعمل يف بلدهم و�لباحثني عن �حلق يف 

�لعمل و �حلياة خارجها.

هشاشة وضع العمالة 
التونسية بليبيا: تحت 

ج حمايته  سلطة القانون خار
بطر�بل�ض  و�لجانب  �حلدود  جهاز  لدى  جند  مل 

لنا  وذكر  بليبيا  �لتون�سية  �لعمالة  عن  دقيقة  معلومات 

عدد تقريبي هو مائة �لف، نف�ض �لغياب لالإح�سائيات 

�لتون�سية  �ل�سلطات  لدى  �سجلناه  �لدقيقة  �لر�سمية 

معطيات  بحثنا عن  قادنا  نف�سه.  �لتقدير  لها  كان  �لتي 

لة و�أدّق للنا�سط �حلقوقي �لتون�سي م�سطفى عبد  مف�سّ

�مل�ساكل  لف�ّض  �لليبية  �لتون�سية  �للجنة  رئي�ض  �لكبري 

�لتون�سية  �جلالية  �أن  حمدثنا  لنا  �أّكد  وقد  �حلدودية. 

بح�ساب خم�سة  �لليبي  �لغرب  �أ�سا�سا يف  ترتكز  بليبيا 

باملنطقة  تون�سية  جالية  وجود  مع  مو�طن  �ألف  وثالثني 

عدد  يبلغ  لها  �ملجاورة   و�لقرى  �سبها  مبدينة  �جلنوبية 

باملناطق  ي�ستقر  ل  فيما  �سخ�ض  �آلف  ثالثة  �أفر�دها 

ثالثة  �أن  حمدثنا  �أكد  كما  تون�سي.  �ألف  �إل  �ل�سرقية 

يتمتعون  بليبيا  �ملقيمني  �لتون�سيني  من  فقط  �آلف 

�لفندقي  �لقطاع  �أ�سا�سا يف   يعملون  قانونية وهم  باإقامة 

�لعمال  عدد  ليكون  �لدولة.  وموؤ�س�سات  و�خلدمات 

�ألف  وثالثني  قانونية خم�سة  باقامة  يتمتعون  ل  �لذين 

عامل ي�ساف �إليهم ع�سرون �ألف عامل غري م�ستقرين 

بليبيا �أي يرتددون بني تون�ض وليبيا ب�سكل د�ئم و�أحيانا 

تهريب  �أي  �ملو�زية  �لتجارة  �أ�سا�سا يف  وين�سطون  يومي 

�لب�سائع و�ل�سلع من تون�ض �ىل ليبيا وبالعك�ض.

�أن  باعتبار  دقيقة  �إليها  تو�سلنا  �لتي  �ملعطيات  تبدو 

ير�أ�ض جلنة  �نه  و�إن كان جهة غري ر�سمية �ل  م�سدرها 

عن  �ملحليني  �حلكوميني  �مل�سوؤولني  �أبرز  من  تتكون 

ويك�سف  وليبيا.  تون�ض  من  بكل  �حلدودية  �ملناطق 

تلك  من  �أقلية  �أن  بليبيا  �لتون�سية  �لعمالة  توزيع  حتليل 

�جلالية تتمتع بالإقامة �لقانونية فيما تظل �لأغلبية خارج 

حماية �لقانون ومهددة بالرتحيل.

ل يتمتع خم�سة وثالثون �ألفا من جملة �لعمال �لتون�سيني 

بليبيا بوثائق �قامة. وي�ستفاد من ذلك �أن هوؤلء �لعمال 

بالتغطية  بالتايل  يتمتعون  ول  �لقانون  حماية  خارج 

�لجتماعية ول بتغطية �سحية. كما �أنهم عر�سة ب�سكل 

د�ئم للمالحقة �لأمنية وخماطر �لرتحيل، خ�سو�ساً و�أن 

غري  ب�سكل  مقيم  �أجنبي  كّل  �أن  يعتب  �لليبي  �لقانون 

�ملادة  �أحكام   وفق  ترحيله  يجوز  �سري  مهاجر  �سرعي 

�لأوىل من �لقانون رقم 06 ل�سنة 1987 �ملتعلق بتنظيم 

دخول و�إقامة �لأجانب يف ليبيا. 

�سلطة  �مل�سلحة  للمجموعات  �ل�سالح  �سلطة  تعطي 

هوؤلء  فيكون  ليبيا.  يف  �لأجانب  على  �لقانون  خارج 

ومتنح  �مل�سلحة.  و�جلماعات  �مللي�سيات  رحمة   حتت 

على  حدة  تقل  ل  �سلطة  للموؤجرين  �لقانون  �أحكام 

�جلانب �لكب من �لعمالة �لجنبية، مبا �أن هذه �لقو�نني 

ت�سجع �ملوؤجرين على عدم ت�سوية �إقامة �لعمال لديهم 

من  خوفا  لهم  د�ئم  �إذعان  حالة  يف  هوؤلء  ليكون 

تع�سف  �لعمال من  �لقانون  يحمي  �لرتحيل. ل  خطر 

�أ�سحاب �لعمل فيما تكون �أحكامه معهم م�سددة فيما 

م�سوؤوليتهم  عدم  رغم  وذلك  �قامتهم  بوثائق  يتعلق 

قانونية.  كعمالة  بهم  �لت�سريح  �ملوؤجرين  رف�ض  عن 

�ل�سرق  نحو  �جتهنا  كلما  �لعمالة  و�سع  ه�سا�سة  وتزد�د 

و�جتهنا  �لليبية   �لتون�سية  �حلدود  عن  �بتعدنا  كلما  �أي 

نحو مناطق نفوذ �ملجموعات �جلهادية و�إن كانت تلك 

�لقانون.  خارج  فاعلة  تون�سية  جلالية  حا�سنًة  �ملناطق 

وتاليا، يرت�فق �لبتعاد عن �حلدود مع �بتعاد عن �حلماية 

�لم  �لدولة  مع  �لعالقة  يف  تغري  على  موؤ�سر�ً  وي�سكل 

و�لدولة �مل�سيفة. 

الشرق الليبي ممنوع على 
العمالة:  مجال لفكرة عابرة 

للحدود
�لتون�سية.  �جلالية  �لليبي  �ل�سرق  مدن  ت�ستقطب  ل 

عن  جغر�فيا  بعيدة  �ملناطق  تلك  لكون  هذ�  ويعود 

تون�ض. ويعزز �لتوتر �لأمني يف مدن �ل�سرق من �لبي�ساء 

�لهجرة  �لتون�سيني عن  ببنغازي عزوف  مرور�ً  درنة  �ىل 

�لليبي  بال�سرق  �لتون�سية  �لعمالة  ندرة  �ل�سرق.  نحو 

�لتق�سيم  ترف�ض  تون�سية  هناك جالية  تكون  �أن  متنع  مل 

فيها  مكان  ل  جديدة  مفاهيم  لبناء  وت�سعى  �جلغر�يف 

للمو�طنة و�لوطن و�سعارها �جلهاد و�لدولة �ل�سالمية.

يذكر م�سطفى عبد �لكبري �أن عدد �جلهاديني �لتون�سيني 

�سخ�ض  وخم�سمائة  �ألف  عن  يقّل  ل  �لليبي  بال�سرق 

�جلماعات  قياد�ت  من  وخم�سني  مائة  من  �أكرث  منهم 

�جلهادية. وهو �لأمر �لذي �أكده �ل�سحفي �لليبي حممد 

�لأجانب يف  �أغلب �جلهاديني  �أن  �لذي ذكر  �مل�سر�تي 

�لظاهرة �جلهادية ر�سم جغر�فيا  �أعادت  تون�سيون.  ليبيا 

�ملنطقة �ملغاربية، فتحول �لطريق من تون�ض �ىل ليبيا �ىل 

طريق حرب دينية ت�ستهدف مفهوم �لدولة. حولت هذه 

�حلرب جانبا من �لتون�سيني �ىل رعايا جلماعات �رهابية 

وجانبا �آخر منهم لأمر�ء د�خل هذه �جلماعات يف �طار 

حركة غزو معلنة للرت�ب �لليبي ياأمل �مل�ساركون فيه �أن 

تون�ض. و�جته جانب منهم نحو  �إىل غزو  �إثره  يعودو� يف 

لتكون  �جلهادي  �لهدف  ذ�ت  �إطار  �لعربي يف  �ل�سرق 

ليبيا بالن�سبة لهم �أر�ض عبور.  

�جلوية،  �ملو�نئ  يف  �حلدودية  �لجر�ء�ت  ت�سديد  بعد   

يف  بد�ع�ض  �للتحاق  يقررون  �لذين  �لتون�سيون  بات 

�أوىل نحو �حلدود  يتجهون يف مرحلة  �سوريا  �أو يف  ليبيا 

ينتقلون �ىل  ومنها  بنقرد�ن  �أي منطقة  �لليبية  �لتون�سية 

معب ر�أ�ض جدير  �حلدودي �أو عب ولية تطاوين ومنها 

لي�ستقرو�  �لليبية   �ل�سحر�ء  �ىل  �ملوؤدية  �مل�سالك  �ىل 

وهي  م�سر�طة  �أو  بدرنة  موؤقتة   �أو  د�ئمة  ب�سفة  بعدها 

ت�سيطر عليها �جلماعات  �لتي  �لليبية  �ل�سرق  من مدن 

�لرهابية. من هوؤلء من يبقى يف مع�سكر�ت �لتدريب 

مدينة  يف  وخا�سة  ليبيا  يف  �جلماعات  لهذه  �لتابعة 

تركيا.  يو��سل طريقه �ىل �سوريا عب  �سرت ومنهم من 

و�جلماعات  �لأمني  �ل�ساأن  يف  �ملخت�سني  �أغلب  ويرى 

�لإ�سالمية �أن �أغلب هوؤلء منتمون �ىل »د�ع�ض«.

�سوريا  �ىل  ومنها  ليبيا  �ىل  �نتقلو�  �لذين  مل يكن كل 

عب  تنقلهم  يوؤكد  ما  وهو  �سفر.  جو�ز�ت  ميتلكون 

�حلدود بطرق غري �سرعية وهو �لأمر �لذي �أكدته عدة 

و�أكدو�  و�سوريا  ليبيا  من  �أبناوؤها  بها  �ت�سل  عائالت 

حدودية  مدن  من  مهربني  طريق  عن  �نتقلو�  �أنهم 

تون�سية �ىل �لرت�ب �لليبي. 

�لدول  �أكب  �إحدى  تون�ض  ��سبحت  �أن  وبعد 

�سوريا  يف  يقاتلون  �لذين  لالرهابيني  �مل�سدرة 

بع�ض  موؤخر�  �لتون�سية  �حلكومة  �تخذت  و�لعر�ق، 

�ل�سباب  تدفق  من  حتد  �أنها  ترى  �لتي  �لإجر�ء�ت 

�لبية،  �حلدودية  �لبو�بات  عب  ليبيا  على  �لتون�سي 

�ىل  �سنة   35 عن  �أعمارهم  تقل  من  �سفر  فمنعت 

�ل�سباب  من  مئات  �لجر�ء حرم  هذ�  �أن  غري  ليبيا. 

�ىل  �لعودة  من  ليبيا  يف  يعمل  كان  �لذي  �لتون�سي 

�لعمل  عن  �لنقطاع  على  �أغلبهم  �أرغم  وقد  عمله 

تون�ض.  �لبطالة يف  و�قع  �ىل  و�ل�ست�سالم 

�أ�سبوع من عيد �لفطر ل�سنة  يف معب ر�أ�ض جدير وبعد 

�ىل  �لعودة  يحاولون  �ل�سباب  من  مئات  كان   ،2015

�ل�سرطة  �أن  �ل  �لليبي  �لغرب  �سغلهم يف مدن  مو�طن 

�حلدودية منعتهم. �كتفى رئي�ض مركز �ل�سرطة �حلدودي 

وز�رة  تعليمات من  »باأنها  لنا  باأن ذكر  للمنع  تعليله  يف 

�لد�خلية.« حاولنا طرح �ل�سوؤ�ل على �ل�سبان �ملمنوعني 

من �ل�سفر بحكم قر�ر حكومي غري مكتوب: مل يناق�ض 

�أو �سرعيته. وقد يعود ذلك  �أّي منهم قانونية قر�ر �ملنع 

ملحدودية تكوينهم �لعلمي لكن جميع من ��ستمعنا له، 

عب عن رف�سه لقر�ر يحرمه من حق �لعمل ول يوفر له 

نابل يف  �أ�سيل ولية  �ساب  �أحمد وهو  لنا  قال  بديال. 

 3 �أعمل يف حمل للحالقة منذ  »�أنا  �لتون�سي  �ل�سمال 

�سنو�ت يف مدينة طر�بل�ض و�أنا متزوج وزوجتي حامل 

 ... بعملي   �للتحاق  من  �أمنع  �رهابيا حتى  ...ل�ست 

�لدولة مل توفر يل عمال يف تون�ض«. �سابان �آخر�ن من 

مدينة �سيدي بوزيد بدت عليهما عالمات �لإحباط و 

�لعياء حدثانا بحزن و��ستياء �سديدين »نحن لن نذهب 

باأننا دو�ع�ض.. نحن  .. هل وجوهنا توحي  �إىل د�ع�ض 

ن�سعى لتح�سيل لقمة �لعي�ض �لتي مل جندها يف تون�ض. 

�أل ت�ستحي هذه �حلكومة من �أفعالها؟ �أل ت�ستحي من 

�أن متنعنا من �لذهاب �ىل �لعمل يف ليبيا؟ هم يريدوننا 

�أن نعي�ض بال كر�مة يف تون�ض. يريدون �أن نبقى هناك بال 

عمل ول مال و يريدوننا �أن ننخرط يف �جلرمية و�ل�سرقة 

.. هذ� عيب ..عيب«.  

مر�رة كبرية مل�سناها عند ع�سر�ت �ل�سباب �لذين حتدثنا 

�ليهم. ومنهم من فقد �لأمل يف �حل�سول على عمل يف 

تون�ض ووجد نف�سه عالقا يف �ملعب ملدة يومني �أو ثالثة. 

�ل�سرطة  �إىل �ح�سار عائلته �ىل مركز  ومنهم من ��سطر 

ليبيا  باأنه ميتلك م�سروعا خا�سا يف  �حلدودي لإقناعهم 

و�أن م�ساحله تعطلت و�أنه ل بد �أن يعود �ىل ليبيا لكن 

دون جدوى... 

منافذها  على  ب�سلطتها  �لتون�سية  �حلكومة  حت�سنت 

�حلدودية لتمنع حركة فئة عمرية من �ل�سكان نحو ليبيا 

يف �طار ت�سديها لالرهاب �لدويل. وتطرح �لجر�ء�ت 

�لتي �تخذتها �أكرث من �سوؤ�ل  حول �حرت�م حق تنّقل 

 24 �لف�سل  عليه  ين�ض  �لذي  �لوطن  �ملو�طنني خارج 

من �لد�ستور �لتون�سي.

تر�بي على طول  �ساتر  �إقامة  تولت ذ�ت �حلكومة  كما 

�لرهابيني.  لتحركات  للت�سدي  ليبيا  مع  حدودها 

فباتت بذلك �حلدود عنو�ن �سلطة �لدولة، هذه �ل�سلطة 

�لتهريب عن كون من هم خارج  �لتي تك�سف ظاهرة 

�لقانون ي�ستفيدون �أكرث من غريهم من �سر�مة �حلو�جز 

�حلدودية خ�سو�ساً فيما تعلق بحرية تنقل �لب�سائع.   

�حلدود خط وهمي ي�سنع ثروة من هم خارج �سلطتها 

ذ�ت  تف�سل  كما  وليبيا   تون�ض  بني  �حلدود  تف�سل 

�حلدود بني عائالت ت�سرتك يف �أ�سولها وعاد�تها وجتمع 

بينها عالقات قر�بة وم�ساهرة. وتكون بذلك �حلدود مبا 

�إطار لإقليم �لدولة �سبباً يف ت�ستيت �لأ�سر و�إعادة  هي 

ت�سكيل �لعالقات �لجتماعية. حتّد �حلدود من �حلياة 

�ملقابل  يف  لكنها  و�لب�سائع.  �لأفر�د  وحركة  �مل�سرتكة 

وحياة  �ملعابر  م�ستوى  على  �آخر  نوع  من  حياة  ت�سنع 

�أخرى خارج �ملعابر.

حياة المعابر
يكاد معب ر��ض �جلدير يختزل �مل�سافة بني تون�ض وليبيا. 

لكنه لي�ض �ملعب �لوحيد �ذ ي�ساركه معب �لذهيبة وز�ن 

�سفة �ملعب �لقانوين. تفر�ض �لدولة �سلطتها على �ملعابر 

�أخرى  ب�سائع  على  تفر�ض  كما  ب�سائع  توريد  فتمنع 

�أتاو�ت جمركية وتتحقق من هويات �ل�سخا�ض �لذين 

للحدود  �لعابرون  �ملقابل  يف  ويتهم  جمالها.  يدخلون 

�جلمارك  جمايل  يف  �د�ري  ف�ساد  مو�طن  بكونها  �ملعابر 

تف�سي  من   مينع  مل  باملعابر  �لدولة  وحتكم  و�لأمن. 

�لف�ساد �ل�سغري فيها، فيما �أدى غياب �لدولة يف �ملعابر 

�ملقابلة من �جلهة �لليبية لتحكم �جلماعات �مل�سلحة يف 

حركة �ل�سكان و�لب�سائع خارج �لقانون. وتكون بذلك 

�ملعابر ملجاأ من يخ�سعون للدولة و�إن كانت يف كثري من 

يعي�سون  ممن  �ما غريهم  �حلماية،  لهم  توفر  �حلالت ل 

على �حلدود، فحركتهم تكون خارج �ملعابر ونو�مي�سها.

ج المعابر الحياة خار
عن  للبحث  حتتاج  ل  فاأنت  ليبيا،  من  قادما  كنت  �إذ� 

بنك لجر�ء عملية �سرف �أمو�لك. ف�سرف �لعملة يتم 

يف �حو�ز بلدة بن قرد�ن على قارعة �لطريق �مام عيون 

م�سك  يجرم  �لتون�سي  �لقانون  �أن  رغم  وذلك  �جلميع 

عمالت �جنبية خارج �مل�سالك �لقانونية. كما ل حتتاج 

و�أنت باملدن �حلدودية للبحث عن حمطة بنزين �ذ يباع 

�لبنزين �لليبي �ملهرب على حافة �لطريق و��سعاره دون 

�ل�سعار �ملعتمدة بتون�ض رغم �نه مادة م�سعرة. �ما و�سط 

�لتون�سي،  ف�سوق  وباأغلب مدن �جلنوب  بنقرد�ن  بلدة 

ليبيا هو �ملكان �لذي ميكن �ن جتد به �ل�سلع �ملهربة، تلك 

�ل�سلع �لتي تباع علنا يف �أ�سو�ق بلدية منظمة. 

ل يعرتف �ملهربون باحلدود ويخرجون عن �لقانون وهذ� 

يجعلهم  �أكرث من ي�ستفيد من �حلدود �ذ ت�سنع جر�أتهم 

يقبل  فيما  و�سلطتهم.  ثروتهم  وحدودها  �لدولة  على 

�لف�ساد  و�سلطة  �سلطتها  حتت  فيكون  باحلدود،  غريهم 

�طار  يف  �حلدود  من  بدوره  ي�ستفيد  �لذي  �لد�ري 

منظومة مت�سعبة من �لعالقات تكون �لدولة فيها على 

عالقة مبن يخرق قانونها. 

طول  على  جمارك  وحد�ت  تركيز  �لدولة  �عتادت 

�لتون�سية.  �ملدن  وبقية  �حلدودية  �ملناطق  بني  �لطريق 

�لتي يكت�سفونها  �لب�سائع  ويتوىل �عو�ن �جلمارك حجز 

تولو�  �ملارة  �ن  رغم  مهربة  �نها  بدعوى  �ملارة  لدى 

متركز  ويبدو  تون�سية.  ��سو�ق  من  �لب�سائع  تلك  �سر�ء 

�جلمارك غري عفوي �ذ يدل هذ� �لتمركز على ت�ساهل 

�سعي ملحا�سرته  مقابل  باملناطق �حلدودية  �لتهريب  مع 

�ملناطق  بقانون  تقبل  �أن  �لدولة  �ختارت  خارجها.  

�إهمالها  على  لتغطي  بقانونها  ت�سّحي  و�أن  �حلدودية 

باملناطق  �لتنموية  �حلركة  �عتمدت  �ملناطق.  لتلك 

�حلدودية ب�سكل �أ�سا�سي على حركة �ل�سكان و�لب�سائع 

علني  �سبه  ب�سكل  �لتون�سية  �لدولة  وباركت  ليبيا.  مع 

�ختيارها  مر�جعة  وف�سلت يف  تنموي  �لتهريب كبديل 

هذ� قبل �لثورة وبعدها. فقد �أّدت حماولتها للتحّكم يف 

كات �حتجاجّية 
ّ
�لّتجارة �ملو�زية يف تلك �ملناطق �إىل حتر

�ألزمتها على �لرت�جع.

ويبدو �أن �لدولة وبعدما تطّور خطر �حلدود بفعل حركة 

تهريب �لأ�سخا�ض �ملتهمني بالرهاب و�لأ�سلحة، باتت 

حدودها.  على  قانونها  �سلطة  فر�ض  على  عزما  �كرث 

توجه  تك�سف عن  تون�ض  �إعالميا يف  �ملتد�ولة  فالأنباء 

�لأمن ملو�جهة كبار �ملهربني مبنطقة بن قرد�ن و�جلنوب 

�لتون�سي. 

يوؤدي �ل�ساتر �لرت�بي على �حلدود �لتون�سية �لليبية وفتح 

�لب�سائع  حركة  تقييد  �إىل  �ملهربني  كبار  مع  �ملو�جهة 

بني تون�ض وليبيا وحماولة ح�سرها يف نطاقها �لنظامي، 

قبل  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  ن�سبة  تبلغ  حيث 

تقل�ض  �لرقم  هذ�  �أن  �إل  دينار.  ملياري  حو�يل   2011

يف �سنو�ت ما بعد �لثورة �ىل �أن بلغ يف �لن�سف �لأول 

ينخف�ض  �أن  قبل  دينار  مليون   800  2014 �سنة  من 

هذه  من  �لأول  �لن�سف  يف  دينار  مليون   400 �ىل 

�ل�سنة. ومتثل ليبيا �ل�سريك �لإقت�سادي �لأول لتون�ض 

بعد  عامليا  و�خلام�ض  و�لعربي  �ملغاربي  �مل�ستوى  على 

فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا. كما تبني �لإح�سائيات 

ون�سف  مليون  حو�يل  تون�ض  على  يتو�فد  �أنه  �لر�سمية 

من �لليبيني يف �ل�سنة بد�عي �ل�سياحة �أو �لعالج. ومن 

جهة �أخرى، يهّدد تطّور �لو�سع �لأمني بليبيا بتد�عيات 

على �حلدود قد يكون لدو�ع�ض تون�ض دوٌر يف حتريكها. 

وحتكم �حلدود يف حركتها وتفاعالتها تاليا عالقة تون�ض 

بليبيا ويكون حلركة �لتون�سيني عب تلك �حلدود �ثر على 

�حلدود ذ�تها.

 تتحول �حلدود يف عالقة �لتون�سي بليبيا كما يف عالقة 

�لليبي بتون�ض �ىل مدخل لعامل �آخر. عامل  مُينع جانب 

فيما يختار غريهم  �ليه.  �لعبور  �لقوت من  يطلبون  ممن 

�لدور�ن يف فلك خط  �ملعا�ض  من جتاوز حلمهم جمرد 

من  لي�ستفيدو�  د�ئمة  حركة  يف  �لعاملني  بني  �لتما�ض 

منها.  �لهروب  على  قدرتهم  بف�سل  �لقائمة  �حلدود 

وتعود �حلدود لرت�سم خطها �لفا�سل بحثا عن �أمن لها 

وخوفا من فكر جديد بات يهدد دميومة �لدولة ويطرح 

فكرة دولة ل تعرتف بالقليم كمكون لها. وتظهر بالتايل 

بليبيا كحالة ل تخ�ض جالية معينة  �لتون�سيني  و�سعية 

بقدر ما ترتجم عالقة �سعوب مع حدود مل ت�سارك يف 

�سنعها وجتد �سعوبة يف ت�سورها يف ظل �لقانون.   

يقفزون فوق الحدود
بحثًا عن سبل العيش... والجهاد

»الالفت أن خطورة  الوضع 
األمني في ليبيا لم تمنع 

التونسييين من اجتياز 
الحدود بحثا عن العمل وهربا 

من البطالة، في رحلة تظل 
مخاطرها أقل من مخاطر 

ركوب قوارب الموت.«

»ال يتمتع خمسة وثالثون ألفا 
من جملة العمال التونسييين 

بليبيا بوثائق اقامة. ويستفاد 
من ذلك أن هؤالء العمال خارج 

حماية القانون.«
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يف  �ملر�أة  حرية  تكبل  متعددة  �جتماعية  قيود  ثمة 

حقوق  ممار�سة  من  متنعها  �أو  حقوقاً  عنها  وحتجب  ليبيا 

مقررة لها. �إل �أن �لإن�ساف يحتم علينا �لقول �أن �ملر�أة 

�لليبية يف ظل �لنظام �ل�سابق متكنت من ك�سر �لعديد 

تقدمها  وتوؤخر  حركتها  تعرقل  كانت  �لتي  �لقيود  من 

على  حت�سلت  حقوقها.وقد  على  باحلفاظ  لها  وت�سمح 

ق�سط و�فر من �لهتمام �لقانوين يف منظومة �لت�سريعات 

�لقانونية �ل�سابقة، باملقارنة مع دول عربية عدة.

ية في  إصالحات قانونية ودستور
ظل حكم القذافي

�لت�سريعات �لتي �سدرت �جتهت نحو دعم حقوق �ملر�أة 

 10 رقم  �لقانون  ب�سدور  �لبد�ية  متّثلت  وقد  وتعزيزها. 

و�لذي  و�آثارهما  و�لطالق  �لزو�ج  ب�ساأن   1984 ل�سنة 

كان من�سفا للمر�أة بامتياز ومنحها كامل حقوقها �ملقررة 

�حلا�سنة  �أخرى كحق  �متياز�ت  عليها  و�أ�ساف  �سرعاً، 

فقط  لي�ض  �لقانون  هذ�  يف  و�ملمّيز  �لزوجية.  بيت  يف 

�لزو�ج  على  �ملرتّتبة  �ل�سائكة  �مل�سائل  لأغلب  �سه 
ّ
تعر

مبادئ  بتطبيق  ي�سمح  ن�ساً  ت�سمينه  بل  و�لطالق، 

يف  �لقانون  لروح  مالءمة  �لأكرث  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

�لقا�سي  �لن�ض  هذ�  منح  وقد  ن�ض.  وجود  عدم  حالة 

فر�سة لالجتهاد يف �جتاه تعزيز حقوق �ملر�أة.

 1985 ل�سنة   16 رقم  �لقانون  �سدر  �لتالية،  �ل�سنة  ويف 

ب�ساأن �ملعا�ض �لأ�سا�سي. وقد �ألزم �لدولة بكفالة �لأر�مل 

و�ملطلقات، وقرر لالأرملة �لتي ل جتد مورد� كرميا للعي�ض 

معا�سا �أ�سا�سيا ي�سمن لها حياة كرمية )�ملو�د 7 �إىل 12(.

�أّكد �لقانون رقم 12 ل�سنة 2010م  بالإ�سافة �إىل ذلك، 

�ملتعلق بالعمل على �أن حق �لعمل و�جب لكل �ملو�طنني 

ذكور�ً و�إناثاً )�ملو�د 2، 24، 25(. كما �أكد على �سرورة 

وعدم  لطبيعتهن  �ملنا�سبة  �لأعمال  يف  �لن�ساء  ت�سغيل 

�إيجابياً ل�ساحلهن  جو�ز �لتمييز �سد �ملر�أة، بل قرر متييز�ً 

بالكامل  �لأجر  مدفوعة  �لولدة  �إجازة  مدة  بخ�سو�ض 

�أعلن  ذلك،  عن  ف�ساًل  �أ�سهر.  بثالثة  حددت  و�لتي 

�لقانون مبد�أ م�ساو�ة �ملر�أة و�لرجل يف �لأجر .

ر�سائل  توجيه  �أر�د  �ل�سابق  �لنظام  �أن  �سر�  ولي�ض 

�سيا�سية للعامل من خالل هذه �لت�سريعات و�إظهار نف�سه 

ب�سكل ح�ساري ومتمدن. و�لدليل على ذلك هو قيامه 

بانتهاك حقوق �أخرى وتقييده للحريات �لعامة بالتو�زي 

مع �سدور هذه �لت�سريعات. لكن �لنتيجة �لرئي�سية �أن 

وتعزيز حقوق  �سدرت حلماية  عديدة  ت�سريعات  هناك 

�لليبي.  �مل�سرع  من  تبنيها  مبر�ت  كانت  مهما  �ملر�أة 

للعودة  جمال  يقبل  ل  وب�سكل  �لتوجه  هذ�  ُتّوج  وقد 

جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  على  بت�سديقه  �لور�ء  �إىل 

�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد�و( �سنة 1989. وكان 

للت�سديق على هذه �لتفاقية �إنعكا�ض مبا�سر على تويل 

�ملر�أة �ملنا�سب �لق�سائية، فلم  تعد هذه �ملنا�سب حكر� 

.
1
على �لرجال كما كان �لأمر عليه يف �ل�سابق

وتاأكيد�ً على هذ� �مل�سار، ومن باب تعزيزه وحت�سينه، مت 

�إ�سد�ر �لقانون �لأ�سا�سي رقم 20 لعام 1991 �لذي يعد 

مبثابة وثيقة د�ستورية يف ذلك �لوقت بغياب د�ستور يف 

و�أحتوى على  تعزيز �حلرية،  �إىل  �لقانون  �لبالد.وهدف 

ثمانية وثالثني مادة حر�ست على �مل�ساو�ة بني �لرجل 

1 منه على �لآتي: »�ملو�طنون  و�ملر�أة. فقد ن�ست �ملادة 

يف �جلماهريية �لعظمى »ذكور� �أو �إناثا« �أحر�ر مت�ساوون 

�أكد يف  كما  بحقوقهم«.  �مل�سا�ض  يجوز  ول  �حلقوق  يف 

وعلى  �ل�سلطة  ممار�سة  يف  �ملر�أة  حقوق  )2(على  �ملادة 

�أنه ل يجوز حرمانها من و�جبها يف �لدفاع عن �لوطن.

�لو�ردة  �لن�سو�ض  بع�ض  �أن  �إىل  هنا  �ألإ�سارة  وجتدر 

�ملتعلقة  خا�سة  ورق  على  حب�  كانت  �لقانون  هذ�  يف 

بتو�سيع هام�ض حرية �لتعبري و�لفكر و�لإبد�ع .

و�إجمال ركز هذ� �لقانون �لأ�سا�سي على تعزيز �حلريات 

يف  �لو�ردة  تلك  حتى  باملر�أة  �ملنوطة  �حلقوق  ودعم 

 )28( �إىل   )25( �ملو�د  فاأكدت  �لأدنى.  �لت�سريعات 

وحقها  �إجبار،  ودون  بر�ساها  �لزو�ج  �ملر�أة يف  على حق 

يف �حل�سانة وحظر حرمان �لأم من �أولدها. ومل يكتِف 

بيت  يف  �حلق  �حلا�سنة  �ملر�أة  فاأعطى  بذلك،  �لقانون 

�لزوجية وهو �أحد �لن�سو�ض �ملميزة �لتي ت�سمن للمر�أة 

بقاءها يف منزل �لزوجية حتى بعد �نتهاء �لعالقة �لزوجية 

عمل  م�ساألة  �لقانون  يتجاهل  ومل  حا�سنة.  كانت  طاملا 

�ملر�أة فاأكد عليه بو�سوح و��سرتط �أن يكون �لعمل منا�سبا 

لها ومنع �إجبارها على �لقيام بعمل ل ينا�سب طبيعتها.

معظم  �مل�سار،جاءت  هذ�  على  �لتاأكيد  منطلق  ومن 

)�ملجالت  عدة  جمالت  يف  �لالحقة  �لت�سريعات 

�ل�سيا�سية و�لوظيفية و�لقت�سادية و�لجتماعية( ملتزمة 

لتوّجهات  دقيق  وبتحليل  �جلن�ض.  وفق  �لتمييز  بعدم 

�ل�سيا�سية،  �خللفيات  وبعيد� عن  �آنذ�ك  �لليبي  �مل�سرع 

جنده ��ستهدف �أمرين �أ�سا�سني:

تعاين -- كانت  �لذي  و�لتع�سف  �لظلم  دفع  �لأول: 

منه �ملر�أة �لليبية لزمن طويل. 

�لبيولوجية -- »�لطبيعة  �سمي  مبا  �لتذرع  و�لثاين: 

للمر�أة« وخا�سة يف جمال حتديد �لو�جبات لتهيئة 

�لظروف �ملالئمة لها.

حقوق المرأة الليبية بعد الثورة
�لليبية  �ملر�أة  2011وم�ساركة  17 فب�ير  ثورة  بعد بد�ية  

فيها بفاعلية، تفاءلت مثل غريها من �لليبيني باإمكانية 

حتقيق �سعار�تها �ل�ساعية لبناء دولة �لقانون و�ملوؤ�س�سات 

مبجرد  ولكن  �لعامة.  و�حلريات  �حلقوق  و�حرت�م 

م�سطفى  �أطلق  �لقذ�يف،  ومقتل  �مل�سلح  �لنز�ع  �نتهاء 

�لوقت  ذلك  يف   
2
�حلاكمة �ل�سلطة  رئي�ض  عبد�جلليل 

حق  من  �أن   ،2011/10/23 يف   ، �ل�سهرية  عبارته 

�لرجل �سرعا �لزو�ج باأكرث من �مر�أة، منتقد�ً تقييده يف 

�لت�سريع �ل�سابق يف �أو�ساع حمددة وو��سحة. 

بتعدد  للقبول  �ل�سابق و�سع �سروطا معينة  �لنظام  وكان 

�لزوجات، وفق ما ن�ض عليه �ل�سرع �حلكيم �لذي ��سرتط 

�خلطاب  لذلك  ق�سائي  تاأكيد  .ويف 
3
لإباحته �لعد�لة 

�لرئا�سي، ق�ست �ملحكمة �لعليا �لليبية يف عام 2013 م 

بعدم د�ستورية ذلك �لقانون �ملنظم حلق �لرجل يف �لزو�ج 

. وهو ما 
4
�لثاين على خلفية خمالفته لل�سريعة �لإ�سالمية

ترجم �أخري� من قبل �ل�سلطة �لت�سريعية يف طر�بل�ض«�ملوؤمتر 

�ملنتهية وليته« باإ�سد�ره ت�سريعاً جديد�ً �ألغى فيه �ل�سروط 

.
5
�ملن�سو�ض عليها �سابقا للرتخي�ض بالتعّدد

ومل يتوقف �لأمر على تعدد �لزوجات فقط، بل بد�أ يظهر 

توجه خمتلف من �ل�سلطة �جلديدة يف �لتعامل مع �ملر�أة.

ومتثل هذ� �لأمر يف  �ملعاجلة �لقانونية لأو�ساع ما �أ�سمتهم 

بالدماء  �لثورة  �سبيل  يف  و�ملنا�سلني  ))�لثو�ر  �ل�سلطة 

و�لأعر��ض و�لأمو�ل((. فقدرت �ل�سلطة �لت�سريعية هذه 

�لت�سحيات بالتقدير، و�لتعوي�ض، ورد �لعتبار متى كان 

و�لالتي  �لن�ساء  من  �لثائر�ت  جتاهل  .ومت 
6
رجال �ملعني 

تعر�سن لإيذ�ء من نوع خا�ض �إل وهو �لإيذ�ء �جلن�سي.

و�إذ عر�ست �ل�سلطة �لتنفيذية م�سروع قانون يعالج �أو�ساع 

�ملغت�سبات و�ملعنفات �أثناء حرب �لتحرير على �ل�سلطة 

�لت�سريعية« �ملوؤمتر �لوطني �لعام«، �أبدت هذه �لأخرية مياًل 

رف�ض  بالنتيجة  ومت  �لنتهاكات،  تلك  �إنكار  �إىل  و��سحاً 

هذ� �مل�سروع،على �أ�سا�ض �أنه يتعار�ض مع �لقيم �ملجتمعية 

و�لدين �لقومي لليبيني �لذي �أمر بالت�سرت على مثل هذه 

باأن  �لت�سريعية  �ل�سلطة  �أع�ساء  بع�ض  �لوقائع. كما علل 

بع�ض   منه  تدخل  بابا  �سيفتح  �إقر�ره،  حال  يف  �لقانون، 

�ملنحرفات لالدعاء باأنه مت �غت�سابهن ب�سبب مو�قفهن من 

�لنظام �ل�سابق.و�إز�ء هذ� �لأمر،عادت �حلكومة و�عتمدت 

.
7
يف 2014 �مل�سروع يف �سورة قر�ر �سادر عنها

للمكت�سبات  �ل�سالب  �لجتاه  نلم�ض  ذ�ته  �لجتاه  ويف 

�لقانونية للمر�أة �لليبية، من خالل �لقانون رقم 14 ل�سنة 

، و�لذي ق�سى 
8
2015 �ل�سادر عن �ملوؤمتر �لوطني �لعام

 1984 ل�سنة   10 رقم  �لقانون  من   14 �ملادة  بتعديل 

كان  �أن  بعد  �لزو�ج  عقد  على  �ملر�أة  �سهادة  و�ألغى 

 ين�ض على �سحة 
9
�لقانون �ملنظم لعقد �لزو�ج و�لطالق

�لزو�ج �مل�سهود عليه من رجل و�مر�أتني.

للخطر  بات معر�ساً  �لق�ساء  تويل  �ملر�أة يف  �أن حق  كما 

 �لقانون 
11
 للنظر يف مدى د�ستورية

10
بعد �أن رفعت دعاوى

 وحتديد�ً يف مدى د�ستورية تويل �ملر�أة ملنا�سب 
12
�ملنظم له

�لف�سل  تاأخر  فاإن  �لدعوى،  رد هذه  يوؤمل  و�ذ  ق�سائية. 

فيها حتى �لآن رغم جاهزيتها منذ �سنو�ت يثري �لكثري 

من عالمات �ل�ستفهام.  وننتقل �إىل �لوثيقة �لد�ستورية 

�ملرتقبة.فبعد �مل�ساركة �لفعالة للمر�أة يف �لعملية �لنتخابية 

للهيئة �لتاأ�سي�سية ل�سياغة �لد�ستور، ُعقدت �لآمال على 

�ملخرجات  �لن�سائية.ولكن  و�حلريات  �حلقوق  د�سرتة 

دي�سمب2014  يف  �ل�سادرة  �لتاأ�سي�سية  للهيئة  �لأولية 

مدلول  ذ�ت  لفظة  �ختارت  �لآمال.فقد  هذه  خيبت 

�ملر�أة  �إىل  »�لعو�ن�ض« لالإ�سارة  �لليبي  �ملجتمع  �سلبي يف 

غري �ملتزوجة »�لعزباء«. ثم جاءت خمرجات جلنة �لثني 

يف  للد�ستور،  �لنهائية  �مل�سودة  �سياغة  جلنة  وهي  ع�سر، 

�أكتوبر 2015 ومل تكن باأف�سل حال من �سابقتها. فعلى 

�لن�ساء  �أن  �إىل  �أ�سارت  منها   117 �ملادة  �أن  من  �لرغم 

�سقائق �لرجال و�ألزمت �لدولة برعاية �ملر�أة و�لق�ساء على 

�لثقافة �ل�سلبية �سدها وتوفري �حلماية لها من كل �سور 

�لعنف وفر�ض �لعمل،�إل �أنها باملقابل ت�سمنت حالت 

لأب  ولد  من  هو  �لليبي  �أن  ��سرتطت  فقد  عدة.  متييز 

مانعة �ملر�أة من حقها يف منح جن�سيتها لأبنائها. كما 
13
ليبي

مل تعتمد �مل�سودة �لتمييز �لإيجابي �مل�سمى »�لكوتة« يف 

�لعمليات �لنتخابية. وُيعد ذلك تر�جعاً عن �ملكت�سبات 

�لقانونية للمر�أة يف �ملجال �ل�سيا�سي و�لتي كر�ست بعد 

ب�ساأن   2012 ل�سنة   4 رقم  �لقانون  خالل  من  �لثورة  

 
1415 �ملادة  فر�ست  �لعام، حيث  �لوطني  �ملوؤمتر  �نتخاب 

منه �ملنا�سفة يف لو�ئح �لكيانات �ل�سيا�سية.

كبى  حتديات  ليبيا  ن�ساء  �أمام  �أن  لنا  يت�سح  وختاما 

تهدد مكت�سباتهن �ل�سابقة وحتد من �لرتقاء مبكانتهن. 

وخلق  �سفوفهن  لتوحيد  يحتجن  ذلك،  وملو�جهة 

ب�سياغة  يت�سل  مبا  خا�سة  ق�ساياهن،  ملنا�سرة  حمالت 

م�سودة للد�ستور �لتي مل تعر�ض على �ل�ستفتاء بعد.

 سليـــــــــمان إبراهــــــيم

كان �لت�سريع يف ليبيا �لقذ�يف مير باأزمة. هذه كانت قناعة 

�لعديد من �لقانونيني، و�إن ر�أى �لبع�ض يف و�سف �لأزمة 

مبالغة يف ت�سخي�ض �مل�سكلة. �لقناعة بوجود �أزمة كانت 

»�أزمة �لت�سريع يف ليبيا« ملوؤمتر عقد  د�فعا لقرت�ح عنو�ن 

�لعنو�ن،  رف�ض هذ�  و�ذ   .2008 �أبريل  يف طر�بل�ض يف 

كال  ليبيا«.  يف  �لت�سريع  تطوير  »نحو  �ملوؤمتر:  عنونة  متت 

و�إن  م�سكلة  بوجود  و�إقر�ر  �إح�سا�ض  عن  ينم  �لعنو�نني 

در�ه،  حممد  �ملحامي  علق  هكذ�  خمتلفة،  بدرجات 

�إىل حتديد  �ملوؤمتر  �لق�سة. خُل�َض  ور�وي  �مل�ساركني  �أحد 

و�خللط  �لد�ستور،  غياب  و�أهمها:  �لأزمة،  هذه  مالمح 

وفقد�ن  �لت�سريع،  و�سياغة  �لعامة  �ل�سيا�سات  و�سع  بني 

�آلية و��سحة لتخاذ �لقر�ر�ت ميكن مر�قبتها ومر�جعتها، 

وعدم وجود حمكمة د�ستورية ترفع عن كاهل �ملحكمة 

�لعليا عبء رقابة د�ستورية �لت�سريعات وتكفل لها �لتفرغ 

ملهام �لنق�ض، وعدم تنا�سق �لت�سريعات، وعدم �لهتمام 

 نظرة �سريعة �إىل هذه 
1
بو�سع مذكر�ت �ي�ساحية للقو�نني.

�لقائمة تكفي للقطع باأن �لت�سريع كان يف �أزمة حقيقية. 

و�لو�قع �أن �لنظام باأ�سره كان يف �أزمة مل تلبث �أن �أف�ست 

�لت�سريع  �أزمة  �نتهت  »هل  �ل�سوؤ�ل:  لكن  نهايته.  �إىل 

بنهاية نظام �لقذ�يف؟« حماولة �لإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل 

در��سات  مركز  �أجر�ه  بحثي  مل�سروع  مو�سوعا  كانت 

�لقانون و�ملجتمع بجامعة بنغازي بالتعاون مع جامعة ليدن 

و�سفا  يزل  �لأزمة مل  و�سف  �أن  �إىل  و�نتهى  �لهولندية، 

�ساحلا ل�سناعة �لت�سريع يف ليبيا.

كان �لإكثار من �لت�سريعات قا�سما م�سرتكا ل�سلطات ما 

بعد �لقذ�يف. فاملجل�ض �لوطني �لنتقايل و�سع �أكرث من 

61 قانونا، و�أ�سدر �عالنا د�ستوريا وعّدله مر�ر�ً. وَخَلفُه، 

�ملوؤمتر �لوطني �لعام، �سّن 37 قانوناً، ومل تتوقف تعديالته 

�أما جمل�ض �لنو�ب  �لد�ستورية حتى بعد �نتهاء وليته. 

فقد �ختلف عنهما ن�سبيا من حيث كم �لت�سريعات �لتي 

هذه  م�ستوى  تدين  حيث  من  يختلف  مل  و�إن  �سنها، 

مبني  �حلكم  هذ�  باأن  �لعرت�ف  وينبغي  �لت�سريعات. 

على �ملتاح من �ملعلومات عن �لن�ساط �لت�سريعي ملجل�ض 

�لنو�ب، وهو قليل للغاية، �إذ لي�ض لهذ� �ملجل�ض، خالفا 

ل�سابقيه، موقع �إلكرتوين ميد �ملهتمني باأخباره.

�فرت��ض  من  �نطلق  فبع�سها  �لت�سريع:  دو�فع  تعددت 

لأنها  �إ�سالح  �إىل  حتتاج  �لقائمة  �لت�سريعات  بع�ض  �أن 

بالية ومل تعد منا�سبة ملا حدث من تطور، �أو لأنها مبنية 

على �أفكار �لقذ�يف. على �سبيل �ملثال، عّب �لعديد من 

�لعتيقة،  �لقو�نني  من  ��ستيائهم  عن  �لأعمال  رجال 

لالقت�ساد  لهم،  وفقا  �ملعيقة،  �ل�سرت�كي،  �لطابع  ذ�ت 

باأن  مرة  �ملركزي  �مل�سرف  حمافظ  و�سرح  و�لأعمال. 

�لوطنية  �ل�ستثمار�ت  �أمام  عقبة  �لقائمة  �لت�سريعات 

�أي  باأنه،  �لقناعة  كان  للت�سريع  �آخر  د�فع   
2
و�لأجنبية.

مثل  مهمة  �أهد�ف  لتحقيق  �سريعة  و�سيلة  �لت�سريع، 

�لتطوير �ملوؤ�س�سي وحتقيق �لعد�لة �لنتقالية.

كلها.  لي�ض  ولكن  �حلجج،  هذه  ببع�ض  �لت�سليم  ميكن 

نظام  خمرجات  من  �أنه  بدعوى  ما  ت�سريع  فمر�جعة 

�سنها  �لتي  �لت�سريعات  من  �لعديد  �أن  يبرها  �لقذ�يف 

�سناعة  يف  م�ستقرة  ملبادئ  خمالفة  كانت  �لنظام  هذ� 

على  كثرية  و�لأمثلة  ومو�سوعا.  �جر�ء  �لت�سريعات، 

��ستهدفت،  و�أخرى  �لإن�سان  ت�سريعات �هدرت حقوق 

يف غري عمومية ول جتريد، �أ�سخا�سا ووقائع بعينها، وثالثة 

جرمت �أفعال باأثر رجعي، و�لقائمة تطول. لكن ل ينبغي 

�لنطالق من هكذ� مقدمة لتعميم دعوى �ملخالفة على 

من  ذلك  على  �أدل  ول  �لفرتة.  تلك  ت�سريعات  كل 

�لقو�نني  �أ�سلمة  �إطار  �لنظام يف  �سنها  �لتي  �لت�سريعات 

�حلايل  �لنظام  يرت�سم  و�لتي  �ل�سبعينيات،  بد�ية  يف 

خطاها. بل رمبا ي�سرب �ملرء مثال، مثري� للجدل، على 

ليديولوجياته  تنفيذ�  �ل�سابق  �لنظام  �سنها  ت�سريعات 

قد  مكا�سب  �أي�سا  حققت  ولكنها  خل�سومه،  و��سعافا 

يح�سن �لبقاء عليها. هذ� �ملثال يتعلق باملحاماة �ل�سعبية، 

وموؤد�ها ��سناد مهمة �لدفاع، جمانا بالن�سبة لليبيني، �إىل 

موظفني عامني. وكان �لهدف منها �لق�ساء على �ملحاماة 

�ل�سابق  �لنظام  نا�سطيها  بع�ض  نا�سب  �لتي  �خلا�سة 

بعدها  جب 
ٌ
�أ حمدودة  لفرتة  حتقق  هدف  وهو  �لعد�ء، 

�ملحاماة  لكن  �خلا�سة.  باملحاماة  �ل�سماح  على  �لنظام 

�ل�سعبية، �أو �لعامة كما �سميت بعد ثورة فب�ير، حققت 

نتائج �أخرى قد يح�سن تكري�سها، بل، رمبا، �لبناء عليها. 

�لق�سائية،  �لهيئات  من  جزء�  غدت  �ل�سعبية  فاملحاماة 

�لتنقل  مكنة  و�أتاحت  �لعامة،  و�لنيابة  �لق�ساء  مثل 

و�لنقل بني هذه �لهيئات للعديد من �ملحامني �ل�سعبيني، 

وخ�سو�سا من �لناث، تويل مهام �لق�ساء. وهو ما �أ�سفى 

تنوعا على �لق�ساة بعد �أن كان معظمهم ياأتي عن طريق 

�لنيابة �لعامة، ويكون تاأهيله حم�سور� يف �جلانب �جلنائي. 

كذلك، وجد �لعديد من حمدودي �لدخل، وخ�سو�سا 

 يف �ملحاماة �ل�سعبية. نعم، يف �ملحاماة 
ً
من �لن�ساء، ملجاأ

�ل�سعبية عيوب، ولكنها ل تخت�ض بها دون فئات �أخرى 

من موظفي �لدولة و�أع�ساء �لهيئات �لق�سائية �لأخرى. 

�لإيديولوجية يف  �خللفية  �إىل  �ل�ستناد  ينبغي  ل  لهذ�، 

�ن�ساء �ملحاماة �ل�سعبية لإلغائها. رمبا يكون �لأوىل عّدها 

خا�سية قانونية ليبية ينبغي �لإبقاء عليها.  

�سلبية  بالطبع،  فب�ير،  بعد  ما  ت�سريعات  تكن  مل 

تعزيز  �إىل  �ملثال،  �سبيل  بع�سها، على  فقد �سعى  كلها. 

�إليها �لق�ساء عن �سلطات �لدولة  ��ستقاللية طاملا تطلع 

�أنهى  �لذي   2011/4 رقم  �لقانون  ومنوذجها  �لأخرى، 

وكفل  للق�ساء،  �لأعلى  للمجل�ض  �لعدل  وزير  رئا�سة 

للق�ساء، بالتايل، ��ستقالل �أكرث عن �ل�سلطة �لتنفيذية. 

ولكن �لإ�سكال يتمثل يف �أن �سو�ب بع�سها من ناحية 

�سناعة  عّمت  �إجر�ئية  باختاللت  ��سطحب  �ملو�سوع 

�لت�سريعات فيما بعد �لثورة. ولي�ض من �لتجّني �لقول 

باأن �أغلب �ملاآخذ على �سناعة �لت�سريعات، كما خل�سها 

موؤمتر تطوير �لت�سريعات �آنف �لذكر، ت�سدق على حال 

�سدر،  ما  �أن  هذ�،  �إىل  ي�ساف  حاليا.  �ل�سناعة  هذه 

وي�سدر، من ت�سريعات ل ي�ستند يف �لكثري من �حلالت 

�إىل �سيا�سة ت�سريعية تليق مبرحلة �نتقالية.

�سناعة �لت�سريع �لأ�سا�سي، �لد�ستور، مثال و��سح على 

ذلك. �إذ مل تتحقق يف �لهيئة �ملنتخبة ل�سياغة �لد�ستور 

متثل  �أول ل  فهي  �لد�ساتري.  �سناعة  �أ�سا�سية يف  مبادئ 

كل �لليبيني: فالأمازيغ ومدن هامة مثل درنة غري ممثلني 

فيها. و�لهيئة �أي�سا مل تفلح يف �إ�سر�ك �لعامة يف عملها، بل 

ف�سلت لفرت�ت طويلة �لعمل من ور�ء �ل�ستار، كما و�سفها 

�أع�ساء منظمة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا. وهي  �أحد 

كذلك مل تنب �آليات و��سحة للتو�فق بني �أع�سائها، وقد 

كانت �آثار ذلك و��سحة حني ن�سرت خمرجاتها �لأولية، 

�أ�سبه بف�سول تنتمي  �أنها  �لبع�ض، بحق،  و�لتي و�سفها 

�إىل د�ساتري متعددة منها �إىل د�ستور و�حد، �ساب بع�سها 

�إطار �لف�سل �لو�حد. وقد �نعك�ست  �لتناق�ض حتى يف 

هذه �ملخالفات �لإجر�ئية على �ملعاجلة �ملو�سوعية لق�سايا 

�لد�ستور. على �سبيل �ملثال، ذهبت تلك �ملخرجات �إىل 

على  �لت�سريعية  �ل�سلطة  فيه  تتغول  �سيا�سي  نظام  تبني 

�لليبيني  من  عري�ض  قطاع  مطالبات  متجاهلة  �لتنفيذية 

ب�سلطة تنفيذية قوية حم�سنة من �لنق�سامات �لتي كانت 

كذلك،  فب�ير.  بعد  فيما  �لت�سريعية  للمجال�ض  طابعا 

مقنع.  نظام حكم حملي  �قرت�ح  من  �لهيئة  تتمكن  مل 

فاللجنة �ملكلفة بذلك خرجت مبقرتحني �سابهما �لعديد 

للعمل  جلنة  �سكلت  قد  �لهيئة  �أن  ورغم  �لعيوب.  من 

�نتهت من و�سع م�سروع جديد للد�ستور، �إل �أن �لعديد 

من �ملاآخذ ل ز�لت قائمة. فلجنة �لعمل �أكملت عملها 

يف �سرية تامة، وغاب عن ت�سكيلها ممثلو �لتبو و�لطو�رق، 

وهو ما �ساعف من م�سكلة �لتمثيل يف �لهيئة، ول يتوقع 

وحتى  �لالزمة.  �لهيئة  �أغلبية  ر�سى  ينال  �أن  مل�سروعها 

لو حدث هذ�، فاإن قبوله ممن مل ُي�سركو� يف �عد�ده يف 

��ستفتاء عام باأغلبية �لثلثني لن يكون �سهاًل. 

ج�سم  غياب  �أي�ساً  �لت�سريع  �سناعة  �أزمة  مالمح  من 

ير�قب جودة �لت�سريع عن طريق �إما �سياغة م�سروعات 

قبل  �أخرى  جهات  من  ي�ساغ  ما  تقومي  �أو  �لت�سريعات 

�أكرث دقة،  تغييب هذ� �جل�سم  رمبا يكون م�سطلح  �سنه. 

�أن  �أو يفرت�ض  �إد�رة للقانون ت�سطلع،  بالفعل  لأن هناك 

ت�سطلع، مبهمة مر�جعة م�سروعات �لقو�نني �ملحال �إليها 

و�للو�ئح  �لقر�ر�ت  ومر�جعة  و�سياغة  عامة،  من جهات 

ذ�ت �ل�سبغة �لت�سريعية. لكن �مل�سكلة هي جتاهل هذه 

�لإد�رة، فال يطلب منها، �إل يف �لقليل �لنادر، �أن تر�جع 

م�ساربع �لقو�نني، بل �أن تقوم ب�سياغتها. هذ� �لتجاهل 

لي�ض بالأمر �جلديد. فبعد �أن كانت �لعدة ُتعُد يف بد�ية 

�ل�سبعينيات لتحويل هذه �لإد�رة �إىل جمل�ض دولة على 

�همالها،  فرن�سا، ُعدل عن ذلك، وجرى  تعرفه  ما  غر�ر 

�لبالد  كانت  �لتي  �لقانون  �سناعة  لتثوير  توطئة  رمبا 

�ست�سهدها. وتطور �لأمر لحقا �إىل �سلبها �خت�سا�سات 

مهمة ل�سالح موؤ�س�سات ثورية.

تغيري  �لقانون  �إد�رة  دور  على  يطر�أ  مل  فب�ير،  ثورة  بعد 

كبري فيما يتعلق ب�سناعة �لت�سريعات. وقد بد� �أن دورها 

 من خالل �إحياء م�سروع حتويل 
3
�لإفتائي قد �سهد �نتعا�سا

على  �سابقة  رقابة  ميار�ض  دولة  �إىل جمل�ض  �لقانون  �إد�رة 

جودة �لت�سريعات، خ�سو�سا �أن م�سروع ف�سل �لد�ستور 

�خلا�ض بال�سلطة �لق�سائية �ملعلن عنه يف دي�سمب 2014 

قد ت�سمن مقرتح �ن�ساء هذ� �ملجل�ض، ون�ّض على �أن من 

م�سروعاتها«.  و�سياغة  و�عد�د  �لقو�نني  »تف�سري  مهامه 

لكن مل يكتب لهذ� �ملقرتح �ل�ستمر�ر، و��ستعي�ض عنه 

مبقرتح �آخر �أعدته جلنة �لعمل �لتي �سكلتها هيئة �سياغة 

فكرة  باإ�سقاط  �جلدبد  �ملقرتح  يكتف  ومل  �لد�ستور. 

جمل�ض �لدولة، و�إمنا جتاوزها �إىل ��سقاط �إد�رة �لقانون �أي�سا، 

خرجت من جملة �لهيئات �لق�سائية، ون�ض على 
ُ
و�لتي �أ

تنظيم  و�إعادة  �لق�ساء،  �إىل  �أع�سائها  من  �لأ�سلح  �إحالة 

�لأو�ساع �لإد�رية و�ملالية للباقني منهم. هذ� �لن�ض يفهم 

لغيت و�ملقام 
ُ
على �أحد وجهني: �إما �أن �إد�رة �لقانون قد �أ

و�ملقام  قائمة،  ز�لت  �أنها ل  و�إما  �أو�ساعها.  ت�سفية  مقام 

مقام �نتخاب خرية �أع�سائها لتن�سيبهم �إىل �لق�ساء. وفقا 

�إىل ج�سم ميار�ض رقابة �سابقة  للتف�سري �لأول، ل حاجة 

على جودة �لت�سريع، ووفقا للثاين، رقابة �لت�سريع لي�ست 

باملهمة �لتي تقت�سي وجود �لأكفاء، و�لق�ساء �أوىل بهوؤلء.

هذه بع�ض مالمح �أزمة �لت�سريع يف ليبيا �ليوم. و�لعديد 

منها يعود �إىل حقبة ما قبل �لثورة. ولذ� ما ز�لت تو�سيات 

موؤمتر تطوير �لت�سريع �ملنعقد عام 2008 بخ�سو�ض �سبل 

معاجلتها قائمة. �لفرق، وهو مهم، �أنه مل تكن هناك حينها 

�إر�دة �سيا�سية لو�سع هذه �لتو�سيات مو�سع �لتنفيذ يف 

ذ�ك �لوقت، وميكن لأولها �ملتعلق ب�سبط �سناعة �لت�سريع 

د�ستوريا �أن يجد طريقه �إىل �لد�ستور �جلاري �إعد�ده حاليا.

حقوق المرأة في ليبيا:الصناعة التشريعية في ليبيا ما بعد القذافي
 الحفاظ على مكتسبات 

الماضي وتوجسات المستقبل

جتدون �ملقالة يف ن�سختها �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرةجتدون �ملقالة يف ن�سختها �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة
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د. فيــصــــــــل بجــــــــــي

    ت�ستمر �لو�سائل �لبديلة لف�ض �ملنازعات يف �لزحف �أكرث 

�لدر��سات  �لباحثني يف جمال  باهتمام  لال�ستئثار  فاأكرث 

�لقانونية و�لفقهية و�لق�سائية. ومرد ذلك كون هذه �لو�سائل 

�ملنظومات  حقل  د�خل  متميزة  مكانة  لنف�سها  ر�سمت 

و�سائل  لتطوير  �ل�ساعية  �لدول  من  للعديد  �لت�سريعية 

�حلل  تعريف  ميكن  �لإطار،  هذ�  ويف  عد�لتها.  ت�سريف 

�إىل  باأنه كل و�سيلة يتم بو��سطتها �للجوء  �لبديل للنز�ع 

طرف ثالث حمايد عو�ض �للجوء للق�ساء �لر�سمي، بهدف 

هذه  بني  ومن  �ملطروح.  للنز�ع  ودي  حل  �إىل  �لتو�سل 

�لو�سائل، هناك �لو�ساطة �لتي ت�سعى حلل �لنز�ع عن طريق 

�سلح يحظى بر�سى �لطرفني �ملتنازعني، بالكيفية �لتي يجد 

فيها كل و�حد منهما باأنه غري خا�سر وباأن �لآخر غري فائز. 

وبذلك، تعد �لو�ساطة �أحدث طريقة �أو و�سيلة بديلة لف�ض 

�ملتقدم  �لعامل  �حلديثة يف  �لت�سريعات  تتبناها  �ملنازعات 

يف  كبرٌي  �ساأٌن  لها  �أ�سبح  و�لتي  وتكنولوجيا،  �قت�ساديا 

�ملنظومات �لقانونية لكثري من �لبلد�ن.ومن �أهم �ل�سمات 

�ملميزة للو�ساطة، �ملرونة و�لليونة وما تقت�سيه من �لتخلي 

عن ت�سعب �إجر�ء�ت وم�ساطر �لق�ساء وتعقيد�ته، و�عتبارها 

�لتي  و�لتقا�سي،  �لتفاو�ض  بني  و�سطى  مرحلة  كذلك 

حتقق حل �خلالف باأي�سر �ل�سبل و�أقّل �لتكاليف. وهي 

تهدف يف نف�ض �لوقت �إىل متكني �لو�سيط لطريف �لنز�ع 

من �لتو�سل باإر�دتهما �إىل حل ي�سنعانه ويرت�سيانه ب�سفة 

�سخ�سية ومبا�سرة، وي�سعيان بالتايل �إىل تنفيذه. وبالإمكان 

�لقول باأن �لو�ساطة تبتعد عن طقو�ض �ملحاكمة �لتقليدية �أو 

�لر�سمية �لتي تنتهي �إىل قر�ر يتخذه ويفر�سه �لقا�سي، مما 

يخلق نوعا من �ل�سغائن و�لأحقاد بني �لأطر�ف، ويوؤدي 

�إىل �إطالة �أمد �لنز�ع �أمام �ملحكمة. 

�ملتخا�سمني  بني  �لو�ساطة  مهام  يتوىل  ملن  بالن�سبة  �أما 

-   �لو�سيط - فاإن �لنظم �لقانونية تختلف ب�ساأنه، حيث 

تعهد بع�سها بهذه �ملهمة �إىل �لقا�سي �ملخت�ض بنظر �لنز�ع، 

�إذ يجب �أو يجوز له �لقيام باملهمة. ويف �ملقابل، فاإن بع�ض 

�لأنظمة �لأخرى ت�سند هذه �ملهمة �إىل موؤ�س�سات خا�سة 

�لقا�سي  ولي�ض عن طريق  و�لتحكيم،  �لو�ساطة  كمر�كز 

�ملخت�ض بنظر �لنز�ع، باعتباره غري متخ�س�ض بالقيام بهذه 

كما  خا�سة.  ومو��سفات  موؤهالت  تتطلب  �لتي  �ملهمة 

�أن �لفرق �سا�سع بني �سخ�ض �لقا�سي وقيوده ومرجعيته 

ت�سريفه  وكيفية  �لق�سائي  عمله  حتكم  �لتي  و�ل�سو�بط 

للعد�لة، و�ل�سخ�ض �ملكلف مبهمة حل �لنز�ع وفق �لو�سائل 

�لبديلة حلل �لنز�عات، باعتباره متحرر� من كل �لقيود.

تعد �لو�ساطة موؤهلة لت�سوية منازعات �لعديد من �ملجالت. 

فرغم تنوع جمالت تدخل �لو�ساطة، هي ت�سب يف فل�سفة 

و�حدة، وهي �لتوفيق بني �لأطر�ف وتقريب وجهات نظرهم 

�لتي  وبالكيفية  وباأقل تكلفة،  باأ�سرع وقت  �لنز�ع  لف�ض 

حتافظ على عالقات �أطر�فها، وهو ما يوحي بفعاليتها من 

خالل �لنتائج �ملحققة يف �لعديد من �لدول �ملتقدمة �لتي 

�أدجمتها يف �أنظمتها �لقانونية و�لق�سائية وخا�سة �لأنظمة 

�لأجنلو�ساك�سونية كالوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إجنلرت�. 

لكن �لأمر يدعو لال�ستف�سار عن �سبب تقاع�ض �لعديد من 

�لدول �لأخرى عن �إدماجها يف حقلها �لقانوين، وعن عدم 

تفعيلها �أو ماأ�س�ستها يف بلد�ن �أخرى بالرغم من �لتن�سي�ض 

عليها يف ت�سريعاتها، على �عتبار �أنها قد تدخل يف حل 

�لأمر  �ملجالت،  من  �ملنازعات يف جمموعة  من  �لعديد 

�لذي يدعو للوقوف ب�سكل جدي على خ�سو�سيات هذه 

�لعد�لة، كدعوة لتفعيلها وتطوير �أد�ئها و�لت�سجيع لالإقبال 

عليها، وذلك من خالل �لبحث يف �لت�ساوؤل �لتايل:"�إىل 

�أي حد ميكن �لقول بنجاعة �لو�ساطة يف ف�ض منازعات 

�ل�سغل يف �إطار عد�لتها �لقابلة للمفاو�سة؟" .

�لو�ساطة،  �هتمامات  �أهم  من  �لجتماعي  �مليد�ن  يعد 

�إىل  و�سول  �أخرى  جمالت  على  ذلك  بعد  لتتو�سع 

�لنز�عات ذ�ت �لطابع �لدويل. غري �أنه يجب �لتمييز بني 

�لو�ساطة حلل �لنز�عات يف �مليد�ن �لإجتماعي، و�ل�سلح 

�لذي يقوم به �لق�ساء كم�سطرة �إجبارية من�سو�ض عليها يف 

 .
1
جمموعة من �لقو�نني ومنها �لت�سريع �ملغربي

  الوساطة والنزاعات الفردية
كما هو معلوم فالنز�عات �لفردية �ملتعلقة بعقود �ل�سغل 

على  عر�سا  �لنز�عات  �أكرث  من  تعد  �ملهني  �لتدريب  �أو 

�لق�ساء، و�لتي �أ�سند �مل�سرع �لنظر فيها للمحاكم �لبتد�ئية 

مبقت�سى �لف�سل 20 من قانون �مل�سطرة �ملدنية. وقد ��ساف 

�مل�سرع فقرة جديدة يف �لف�سل �لثاين من �لظهري �ملتعلق 

بالتنظيم �لق�سائي للمغرب، ن�ض من خاللها على �أنه ميكن 

�لتي  �لق�سايا  نوعية  �لبتد�ئية ح�سب  �ملحاكم  ت�سنيف 

�بتد�ئية مدنية وحماكم  �إىل حماكم  بالنظر فيها،  تخت�ض 

�أجاز  كما  زجرية.  �بتد�ئية  وحماكم  �جتماعية  �بتد�ئية 

تق�سيم �ملحاكم �لبتد�ئية �لجتماعية �إىل �أق�سام: ق�ساء 

�لأ�سرة، وغرف حو�دث �ل�سغل و�لأمر��ض �ملهنية وغرف 

نز�عات �ل�سغل. و�إجر�ء هذ� �لتق�سيم لي�ض �إلز�ميا �إمنا ميكن 

ح�سوله متى كانت �مل�سلحة و�ل�سروط ت�ساعد على �إقر�ره.  

ومن �أبرز جتليات �لو�ساطة يف هذ� �مليد�ن، ما يقوم به مفت�ض 

�لو�سيط،  دور  كبري  حد  �إىل  دوره  يقارب  �لذي  �ل�سغل 

بال�سغل  �ملكلف  �ملندوب  به  يقوم  �لذي  �لدور  وكذلك 

�ملكلف  �لعون  يتوله  �لذي  �أو  �لإقليم،  �أو  �لعمالة  لدى 

بالتفتي�ض د�خل �ملقاولة بح�سور �لأطر�ف �ملعنيني بالنز�ع، 

و�لذي ي�سعى من خالله �إىل �لتو�سل حلل ودي للنز�ع. 

وهو دور ريادي ميكن �أن يقوم به مفت�ض �ل�سغل يف �ملجال 

�لجتماعي. غري �أن �لأمر يختلف عن �ملمار�سة �لفعلية، 

يقومون  ل  �لتفتي�ض  ومندوبي  �أعو�ن  �أن  يالحظ  لأنه 

بال�سعي �إىل تو�سل �أطر�ف �لنز�ع �إىل �ل�سلح د�ئما، بقدر 

ما يقومون باقرت�حه فقط ويعتبونه كم�سطرة يلزم �لقيام بها 

لكن دون �إر�دة حقيقية لحتو�ء �لنز�ع. وبالتايل يكونون 

�أول من يدعو لرفع �لنز�ع �إىل �لق�ساء كو�سيلة للتخل�ض 

�أد�ء  �أن  �لقول  �لنافل  ومن  �مللفات.  �سغط  من  �ل�سريع 

�لو�ساطة على هذ� �لوجه ي�سرب يف �ل�سميم �ملهام �ملنوطة 

بهم، ويوؤدي بالتايل �إىل �ل�سغط من جديد على �ملحاكم.

�أما عن �لعمل �لق�سائي �ملغربي يف �ملو�سوع، فاإن هناك 

جمموعة من �لقر�ر�ت �لتي ت�سري يف �جتاه �إعمال �ل�سلح 

يف نز�عات �ل�سغل. ميكن �لإ�سارة يف هذ� �ل�سدد للقر�ر 

�مللف  يف   2000/11/15 بتاريخ  �ل�سادر   1006 عدد 

�لجتماعي عدد 2000/1/5/539 بالغرفة �لجتماعية 

للمجل�ض �لأعلى - حمكمة �لنق�ض حاليا - �لذي �عتب 

�أن "عقد �ل�سلح �لذي يبمه �لأجري مع م�سغله، و�حلال 

نهائيا  �لنز�ع  تنهي  �لق�ساء  على  معرو�سة  �لدعوى  �أن 

عمال بالف�سل 1089 من قانون �للتز�مات و�لعقود، ول 

ميكن �عتباره تنازل حم�سور� من �لأجري عن تعوي�ساته 

�مل�ستحقة، كما ل ميكن �لرجوع فيه وفقا لأحكام �لف�سل 

1106 من قانون �للتز�مات و�لعقود".

 

  الوساطة والنزاعات الجماعية
بالنظر �إىل طبيعة �لنز�عات �جلماعية وتعدد �أطر�فها، فهي 

تعد جمال هاما لإعمال �لو�سائل �لبديلة �أكرث من �لنز�عات 

�لفردية. فالعد�لة �لت�ساحلية و�حللول �لتفاو�سية تلعب دور� 

�خلالف  نار  �جلماعية لإخماد  �ل�سغل  نز�عات  كبري� يف 

�لتي قد تتطور �إىل مبا�سرة �إ�سر�ب عن �لعمل من طرف 

�لعمال، ثم �إىل توقف عن دفع �لأجر من طرف �مل�سغل 

ف�سعوبة �ملقاولة كنتيجة لتوقف �لعمل. 

بني  �إبر�مها  مت  �لتي  �لتفاقية  �إىل  ن�سري  �لإطار  هذ�  ويف 

لل�سغل  �لوطني  و�لحتاد  �ملغرب  ملقاولت  �لعام  �لحتاد 

�لتو�فقي  »�لإطار  بــ  �ملتعلقة   2012 مار�ض  يف  باملغرب، 

لل�سغل  �لوطني  �لو�ساطة �لجتماعية بني �لحتاد  لنظام 

باملغرب و�لحتاد �لعام ملقاولت �ملغرب«، و�لتي دخلت 

حيز �لتنفيذ يوم توقيعها. وقد ن�ست هذه �لتفاقية على 

قبل  من  �لجتماعية  للو�ساطة  م�سرتكة  جلنة  �إحد�ث 

�لطرفني، تتاألف من �أربعة �أع�ساء، بع�سوين لكل طرف، 

وتوكل رئا�سة هذه �للجنة لالحتاد �لوطني لل�سغل باملغرب، 

فيما يتكلف �لحتاد �لعام ملقاولت �ملغرب باأمانتها �لعامة. 

وتتلخ�ض مهامها يف �لقرت�ح و�لتحقق من قائمة �لو�سطاء، 

�نتهاء  وبعد  قبل  �لو�ساطة  عملية  �سحة  من  و�لتحقق 

�ل�سر�عات �لجتماعية، مع جرد �ل�سر�عات �لجتماعية 

�ملعاجلة كل ثالثة �أ�سهر، بالإ�سافة �إىل �قرت�ح كل مبادرة 

ن�ست  لل�سر�عات. كما  تو�فقية  �إد�رة  �ساأنها حت�سني  من 

�لتفاقية كذلك على عدد من �ملحاور و�ملبادئ �لعامة يف 

بع�ض �ملو�د �لأخرى، منها �حلكامة وكيفية تعيني �لو�سيط 

�ل�سرية  و�عتماد  �مل�ساعدة  وتقدمي  �ملتخذة،  و�لإجر�ء�ت 

خالل عملية �لو�ساطة ثم �ملد�ولت، بالإ�سافة �إىل �لر�سوم. 

وهي تلزم جميع منخرطي �لحتاد �لعام ملقاولت �ملغرب، 

ومنخرطي �ملنظمات �ملهنية �لتابعة له، و�لفرقاء �ملنت�سبني 

لالحتاد �لوطني لل�سغل باملغرب.    

بني  �أخرى  �تفاقية  بتوقيع  �لتفاقية كذلك  هذه  تعززت 

لل�سغل،  �ملغربي  و�لحتاد  �ملغرب  ملقاولت  �لعام  �لحتاد 

حول �إعمال �لو�ساطة وذلك بتاريخ 2013-01-07.

وبالرغم من وجود بع�ض �ملالحظات على هذه �لتفاقيات، 

فمن �ساأن تطبيقها �ل�سري على درب تكري�ض �لعمل على 

ت�سوية �خلالفات ب�سكل ي�سهم يف ��ستمر�رية �لعالقات 

�لوقت  وبنف�ض  و�لأجر�ء،  �لعمل  �أرباب  بني  �لعقدية 

تخفيف �ل�سغط عن �ملحاكم. غري �أنه حتى �لآن، مل تظهر 

هذه �لتفاقيات �أي نتائج ملمو�سة ت�ساهم يف حتقيق �لغاية 

من �إبر�مها.  يجب �لتذكري من جانب �آخر مبا قام به �ملجل�ض 

جمال  يف  �سابقا  �لجتماعي  �حلو�ر  ملتابعة  �ل�ست�ساري 

�لو�ساطة، و�لذي مت �إحد�ثه مبقت�سى ظهري 24 نونب 1994 

و�خت�ض يف �إنعا�ض �حلو�ر �لجتماعي و�ل�سهر على �نتظام 

عدة  كبرٌي يف حل  دوٌر  �ملجل�ض  لهذ�  كان  وقد  ممار�سته. 

نز�عات �جتماعية، كما هو �ل�ساأن بالن�سبة لنز�عات �ّت�سلت 

باملكتب �لوطني لل�سكك �حلديدية ومناجم جر�دة ومناجم 

جبل �لعو�م. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أنه مّت حّل هذ� �ملجل�ض 

بقر�ر من �مللك حممد �ل�ساد�ض بتاريخ 30 يوليوز 2000 

بعد �لتنويه مبا كان له من منجز�ت هامة. 

�أطلق �ملغرب كذلك خالل منت�سف �لت�سعينات حو�ر� 

�لأمر  )يتعلق  و�لنقابات  �حلكومة  بني  �جتماعيا حقيقيا 

بالكنفدر�لية �لدميقر�طية لل�سغل، و�لحتاد �لعام لل�سغالني 

�لحتاد  �إىل  �إ�سافة  لل�سغل(،  �ملغربي  و�لحتاد  باملغرب، 

بالتوقيع  �حلو�ر  هذ�  تّوج  وقد  �ملغرب.  ملقاولت  �لعام 

على �لت�سريح �مل�سرتك يف فاحت غ�ست 1996، تاله توقيع 

خم�ض �تفاقات بني �سنة 2000 و�سنة 2007. 

من هنا تظهر �أهمية �حلو�ر �ملبا�سر بني �أطر�ف �لنز�ع، �لتي 

�لذي  �لجتماعي  و�ل�سغط  �لحتقان  جتاوز  من  متكن 

�لأمر  و�قت�سادية،  �جتماعية  م�ساكل  يف  �أحيانا  يت�سبب 

نتيجة لإ�سر�بات  �ملقاولة  ��ستقر�ر  �إىل عدم  يوؤدي  �لذي 

و�حتجاجات و�عت�سامات، خ�سو�سا �إذ� كان هناك جتاهل 

من طرف �ملوؤ�س�سات �ملعنية، مما يدفع بالنقابات �إىل �لت�سعيد 

�ل�ستقر�ر  يخدم  لن  �أكيد  وهذ�  �ملتاحة،  �لطرق  ب�ستى 

�لجتماعي يف �سيء، وهو �لأمر �لذي قد ل يحله �لق�ساء 

تغرق  قد  و�إجر�ء�ت  م�ساطر  ي�ستلزم  �لذي  �لر�سمي 

�أ�سحابها يف متاهات �ل�سكل، �إ�سافة �إىل �لوقت �لطويل 

�لذي تتطلبه، عالوة على �مل�ساكل �لتي يطرحها �لتبليغ، 

ما  جانب  �إىل  هذ�  �لأحكام،  تنفيذ  معيقات  على  زيادة 

تخلفه تلك �لأحكام من �سغائن بني �أطر�ف �لنز�ع، و�لتي 

يتعذر معها ��ستمر�ر عالقة �ل�سغل بينهم. وما يجدر �لتاأكيد 

عليه �أن �لق�ساء يتمثل دوره �أ�سا�سا يف �إ�سد�ر �أحكام فا�سلة 

�لعالقات  هذه  مثل  �أطر�ف  ينتظر  حني  يف  �لنز�ع،  يف 

تدخال ينهي �لنز�ع ويحافظ يف نف�ض �لآن على عالقاتهم 

�لتعاقدية، وهو ما ميكن �لتو�سل �إليه من خالل �لو�ساطة.

�أمام كل هذ�، وبالنظر ل�سو�سيولوجيا �لفاعل �لجتماعي، 

فاإن �لو�ساطة باتت ذ�ت �أهمية كبى. وميكن فهم و�إدر�ك 

�أهميتها �لبالغة �نطالقا من �لتمثالت �لتي يقيمها �لباحثون 

وروؤية  كفل�سفة  �عتبارها  كذلك  وميكن  بها.  و�ملهتمون 

للعامل �جلديد، بل هي �آلية للتو��سل �لد�ئم و�آلية لل�سبط 

و�لأطر�ف  �لفاعلني  ملختلف  �ل�سلطة  متنح  �لجتماعي، 

لالأخذ مب�سوؤولياتهم، و�لقبول بالو�ساطة للعمل على �حتو�ء 

�لنز�عات بال�سكل �ملنا�سب ويف �لوقت �ملنا�سب وفق زمن 

منا�سب وبتكاليف منا�سبة، على �عتبار �أن �لو�ساطة تكر�ض 

�لرتقاء  على  وتعمل  و�ملجتمع،  �ل�سلطة  بني  �لتو��سل 

بالنقا�ض �ل�سيا�سي يف �لف�ساء �لعام.

    ميكن �لقول، �أن �لو�ساطة ومن خاللها �لو�سائل �لبديلة 

عو�مل  من  هاما  عامال  �أ�سبحت  �ملنازعات،  لت�سوية 

ت�سريف �لعد�لة، وهي بذلك لي�ست مناف�سة للق�ساء بل 

على �لعك�ض من ذلك، فمن �ساأن �لأخذ بها وت�سجيعها 

بالعمل على �إحالة �ملنازعات �لب�سيطة عليها؛ �لتخفيف 

عن �لق�ساء من �ل�سغط �لهائل �لذي يثـقل كاهله، ق�سد 

حتديات  بعد  خ�سو�سا  و�لكبى،  �لهامة  للق�سايا  تفرغه 

عامل ما بعد �لعوملة، وما تقت�سيه من تاأهيل للق�ساء �لوطني 

مل�سايرة م�ستجد�تها �ملت�سارعة، بالإ�سافة �إىل �ل�سرت�تيجية 

�لتي ر�سمها �ملغرب يف جلب �لر�ساميل و�ل�ستثمار�ت 

�لأجنبية، و�نخر�طه يف �سر�كات �قت�سادية تتطلب ق�ساء 

تتطلبها  مما  �أكرث  ب�سرعة  �ملنازعات  يف  �لبت  على  قادر� 

�ملنازعات �لعادية.

    

من �لأمثلة على ذلك، ق�سايا �لتعوي�ض يف حو�دث ت�سببت فيها عربات . 1

من  �ل�سغل  ونز�عات   ،1984 �أكتوبر   2 ظهري  �إطار  يف  ذ�ت حمرك  برية 

لال�ستعمال  �ملعدة  �لأماكن  كر�ء  وق�سايا   ،1963 فب�ير   6 خالل ظهري 

�لتجاري �أو �ل�سناعي �أو �حلريف وفق ظهري 24 ماي 1955. 

أنــــس سعــــــــدون

ت�سجيل  عن  �أنباء  �ملغربية  �ل�سحف  من  عدد  تناقلت 

�سابقة تعد �لأوىل من نوعها باملحاكم �ملغربية حيث قرر 

باإحدى حماكم �جلنوب متكني  قا�ض يف جل�سة عالنية 

مناق�سة  يف  �لأمازيغية  باللغة  �لتو��سل  من  �ملتقا�سني 

خمتلف �مللفات �ملعرو�سة على هيئة �ملحكمة. وحر�ض 

باللغة  �لتو��سل  على  للجل�سة  ت�سيريه  �أثناء  �لقا�سي 

من  ياألفوها  مل  جديدة  طريقة  وفق  للمتقا�سني  �لأم 

قبل، لتاليف �سعوبات عملية �لتو��سل توفري� ملتطلبات 

�لتو��سل  ير�وح بني  �لقا�سي  �لق�سائية. وظل  �لنجاعة 

ويتحدث  يتقنها  �لتي  �لأمازيغية  باللغة  �ملتقا�سني  مع 

بها بطالقة وبني مرتجم لباقي هيئة �ملحكمة �لذين ل 

يتقنون هذه �للغة.

السياق العام للمبادرة
قا�ض مغربي  بها  قام  �لتي  »�لفردية«  �ملبادرة  تاأتي هذه 

على  �لتن�سي�ض  على  �سنو�ت  �أربع  يناهز  بعدما 

�لأمازيغية يف �لد�ستور �ملغربي �جلديد كلغة ر�سمية �إىل 

ن�سطاء  يز�ل  ، حيث ل 
1
)5 )مادة  �لعربية  �للغة  جانب 

�حلركة �لأمازيغية يطالبون بتنزيل �أكب للقر�ر�ت �لر�مية 

فيما  �لو�قع، خا�سة  �أر�ض  �ملك�سب على  لتج�سيد هذ� 

يتعّلق مبيادين �لرتبية و�لتعليم و�لإعالم وولوج �لعد�لة 

و�لإد�ر�ت �لعمومية.

ر�سمية  كلغة  �لأمازيغية  �للغة  د�سرتة  مطلب  ويعود 

�حلقوقيون  ��ستطاع  فقد  طويلة.  عقود  �إىل  باملغرب 

توحيد مطالبهم و�لنتظام يف جمعيات مدنية للمطالبة 

بها  يتكلم  �لتي  �لأمازيغية  باللغة  �لر�سمي  بالعرت�ف 

�أكرث من ن�سف �سكان �ملغرب.

 

لغة التقاضي أمام المحاكم 
يب  المغربية بين قانون التعر

يغية ودسترة األماز
�سنة  �ل�سادر  و�لتوحيد  و�ملغربة  �لتعريب  قانون  �سكل 

باملغرب  �لتقا�سي  لغة  يف  جذري  حتول  نقطة   ،1965

�لذي كان يعرف تعددية يف جمال �للغات �ملعمول بها 

�أمام �لق�ساء. فقد كان ��ستعمال �للغة �لعربية مقت�سر� 

على نطاق �سيق يتمثل يف �لق�ساء �ل�سرعي �لذي كان 

عربيا �سرفا، ف�سال عن �لق�ساء �ملخزين كلما تعلق �لأمر 

بالرت�فع �أمام �لقائد �أو �لبا�سا يف درجته �لبتد�ئية، بينما 

ظلت �لفرن�سية و�ل�سبانية كلغتني مهيمنتني على معظم 

�ملحاكم �ملغربية �إىل غاية �ل�ستقالل. 

ومنذ �سنة 1965، �أ�سبحت �لعربية هي �للغة �لر�سمية 

�أنو�عها  بجميع  �ملحاكم  لدى  و�لتقا�سي  للق�ساء 

فقط  ذلك  من  و��ستثني  درجاتها.  خمتلف  وعلى 

تقييدها  يخ�سع  و�لتي  �لفرن�سية  باللغة  �ملحررة  �لعقود 

للقر�ر  وكان  �ململكة.  مبحاكم  �لتجارية  لل�سجالت 

 1965/06/29 بتاريخ  �لعدل  وزير  �أ�سدره  �لذي 

دور بالغ �لأهمية يف تفعيل مقت�سيات �لظهري �ملذكور. 

�ض �لجتاه �لر�سمي �لعام �لذي يرمي 
ّ
�إثره، تكر فعلى 

و�لتد�ول و�حلكم، مع  للرت�فع  لغة  �لعربية  �إىل �عتماد 

ل  �لتي  �لأطر�ف  بني  للتو��سل  �آلية  �لرتجمة  جعل 

و�إعمال  �لدفاع،  حلقوق  �سمانا  �لعربية  �للغة  جتيد 

�لعادلة. �ملحاكمة  ل�سروط 

و�إذ� كانت �لرتجمة �ملتخ�س�سة من و�إىل لغات �أجنبية 

خريجي  متخ�س�سني  مرتجمني  لوجود  نظر�  متوفرة 

�لرتجمة  �سمانات  فاإن  �ملجال،  يف  متخ�س�سة  معاهد 

�ملتخ�س�سة من و�إىل �لأمازيغية ل تز�ل غري ممكنة طاملا 

�للغة  يف  متخ�س�ض  ترجمان حملف  �أي  يوجد  ل  �أنه 

�أمام  �لأحيان  غالب  يف  �لكتفاء  ويتم  �لأمازيغية. 

�ملحاكم بتكليف بع�ض �ملتطوعني من �لعموم لرتجمة 

�لأ�سئلة �أو �لأجوبة للمتقا�سني �لذين ل يتكلمون �إل 

�لأمازيغية.  �للغة 

ل  ممن  �لأعو�ن  بع�ض  بتعيني  �لكتفاء  يتم  ما  وغالبا 

�لقانوين  �لتكوين  من  �أدنى  حّد  على  حتى  يتوفرون 

�جلل�سة،  يف  يروج  ما  ترجمة  بعملية  للقيام  �لالزم 

حقوقية  �أ�سو�ت  عدة  �رتفاع  �ىل  �أدى  �لذي  �ل�سيء 

�لتقا�سي  يف  �لأمازيغية  �للغة  تر�سيم  ب�سرورة  منادية 

�سوى  يتحدثون  ل  �لذين  للمغاربة  بالن�سبة  خا�سة 

بهذه �للغة. وتعتب هذه �لأ�سو�ت �ملحتجة �لبقاء على 

�لو�سع �حلايل �لذي مينع على �ملحكمة �ملناق�سة و�سماع 

مرتجمني  توفر  وعدم  �لعربية،  �للغة  بغري  �ملر�فعات 

متخ�س�سني يف �للغة �لأمازيغية من قبيل �لختاللت 

�لتي مت�ض مببد�أ �ملحاكمة �لعادلة.

يغية  القضاء واستعمال اللغة األماز
2011 �عرتف بالأمازيغية كلغة ر�سمية  �أن د�ستور  رغم 

يف �ملغرب �إىل جانب �للغة �لعربية، �إل �أن �أمر تنزيل هذه 

�ملقت�سيات ل تز�ل معلقة على �سدور �لقو�نني �لالزمة 

لرت�سيم �لأمازيغية. كما �أن �لقو�نني �جلاري �لعمل بها 

�لتي  �لوحيدة  �لر�سمية  �للغة  �لعربية  �للغة  من  جتعل 

و�ملغربة  �لتعريب  لقانون  �عمال  بها  �لتقا�سي  يجوز 

�ل�سادر �سنة 1965. 

وبالرغم من ذلك، د�أب �لق�ساة �لذين يتقنون �حلديث 

باللغة �لأمازيغية خالل بع�ض �جلل�سات �إىل �ل�ستئنا�ض 

بتوجيه بع�ض �لأ�سئلة �إىل �ملتقا�سني باللغة �لأمازيغية. 

وجرى يف بع�ض �جلل�سات �لتنقلية �لتي عقدت خارج 

�ملو�طنني  على  �لق�ساء  تقريب  بغية  �ملحاكم  �أ�سو�ر 

)جل�سات توثيق �لزو�ج بالأرياف( ��ستعمال و��سع للغة 

�لأمازيغية ب�سكل غري ر�سمي.

�لملام  ملعيار  مر�عاتها  عن  �لعدل  وز�رة  �عالن  ورغم 

تعيينات  �لبت يف  معتمد يف  �لأمازيغية كمعيار  باللغة 

يف  �ل�سروع  يتم  مل  �أنه  �إل  و�ملنتقلني،  �جلدد  �لق�ساة 

يف  تقع  �ملحاكم  من  فالعديد  �ملقت�سيات.  هذه  تفعيل 

ول  �لأمازيغية  �للغة  �ساكنتها  �أغلبية  يتكلم  مناطق 

تتوفر على �أي قا�ض ي�ستطيع �لتو��سل بهذه �للغة لعدة 

�عتبار�ت، �أهمها غياب قاعدة بيانات حمينة بخ�سو�ض 

��ستعمال �للغة �لأمازيغية باملحاكم و�إجادة �لق�ساة لهذه 

�لتنمية  م�ستوى  على  �جلهوي  �لتفاوت  �أن  كما  �للغة. 

مناطق  من  �ملنحدرين  �لق�ساة  من  كبري�ً  عدد�ً  يجعل 

تتكّلم غالبيتها بالأمازيغية يرغبون يف �لعمل بعيد� عن 

�لأرياف �أو �ملناطق �لنائية باملدن و�حلو��سر ل �سيما �أمام 

�نعد�م �أي حمفز�ت للعمل بهذه �ملناطق.

م�سا  يعد  �ملتقا�سي  يفهمها  ل  بلغة  �لتقا�سي  هل 

�لدفاع؟ بحقوق 

ق�سية  يف  �لنق�ض  حمكمة  على  �ملد�ساألة  هذه  طرحت 

 ما 
2
مثرية خالل �لآونة �لأخرية، وجاء يف قر�ر �ملحكمة

يلي:»يف �ساأن �لو�سيلة �لثانية �ملتخذة من خرق حقوق 

ول  �لأمازيغية  �للغة  يتكلم  �لطاعن  �أن  ذلك  �لدفاع 

يتقن �للغة �لعربية، و�ملحكمة مل متكنه من موؤ�زرة حمام 

ومل ت�ساأله �إن كان يح�سن �للغة �لعربية، ومل ت�ساأله عن 

�سبب ��ستئنافه، مما يعر�ض �لقر�ر �ملطعون للنق�ض.

لكن حيث �أن �لطاعن مل يطلب مرتجما يف �أي مرحلة 

ملوؤ�زرته،  مبحام  �ل�ستعانة  ول  �لدعوى  مر�حل  من 

�لتهمة  عليه  وعر�ست  هويته  من  تاأكدت  و�ملحكمة 

�ملتابع بها، وناق�ست �لق�سية و�أبدى دفاعه عنها مما تكون 

معه �لو�سيلة على غري �أ�سا�ض«.

�أن  مفاده  مبد�أ   
ّ
تقر وكاأنها  �لنق�ض  بدت حمكمة  وقد   

�لتقا�سي بلغة غري مفهومة يعّد م�ّساً بحقوق �لدفاع، و�ن 

��ستبعدت تطبيقه يف �لق�سية �ملطروحة �أمامها لأ�سباب 

ظرفية لي�ض هنا �ملجال �ملنا�سب لتحديد مدى �سد�دتها. 

يغية أمام المحاكم:  اللغة األماز
أية آفاق؟

�لطابع  تفعيل  مر�حل  بتحديد  �ملتعلق  �لقانون  يعد 

جمال  يف  �إدماجها  وكيفيات  لالأمازيغية  �لر�سمي 

�لأولوية من  �لعامة ذ�ت  �حلياة  �لتعليم ويف جمالت 

ق�سد  قريبا  ت�سدر  �أن  ينبغي  �لتي  �لقو�نني  �أهم  بني 

�لعد�لة  �أن  �سك  فال  �جلديد.  �لد�ستور  تنزيل  تفعيل 

�لتي  �لأولوية  ذ�ت  �حلياة  جمالت  �أهم  من  تبقى 

�لقانون �جلديد. �أن ي�ستهدفها  ينبغي 

�عتماد  يتم  �أن  ينبغي  �جلديد  �لقانون  جانب  و�إىل 

�لعد�لة على  ��سرت�تيجيات عملية ق�سد ت�سهيل ولوج 

�ملو�طنني �ملغاربة غري �لناطقني باللغة �لعربية من قبيل:

يف -- متخ�س�سني  مرتجمني  لتكوين  �ملجال  فتح   

�لقانونية  �لدر�ية  بني  يجمعون  �لأمازيغية  �للغة 

.
3
�لأمازيغية باللغة  و�لإملام 

 تكوين �لق�ساة يف �للغة �لأمازيغية ومر�عاة �لإملام --

بهذه �للغة كموؤ�سر عند تعيني �لق�ساة �جلدد �أو عند 

�لبت يف طلبات �نتقالهم.

�لنائية --  حتفيز �لق�ساة و�ملوظفني للعمل يف �ملناطق 

خالل  من  �أو  ترقياتهم  ت�سريع  خالل  من  �سو�ء 

�لتعوي�سات.

 

ين�ض �لف�سل 5 من د�ستور 2011 على �أنه: »تظل �لعربية �للغة �لر�سمية . 1

للدولة. وتعمل �لدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية ��ستعمالها.

تعد �لأمازيغية �أي�سا لغة ر�سمية للدولة، باعتبارها ر�سيد� م�سرتكا جلميع . 2

�ملغاربة، بدون ��ستثناء.

قر�ر �لغرفة �جلنائية مبحكمة �لنق�ض عدد 56 بتاريخ 2012/02/15، عدد . 3

11/16321، غري من�سور.

�لعدل . 4 وز�رة  على  �حتجت  �أن  �لأمازيغية  �جلمعيات  من  للعديد  �سبق 

و�حلريات �لتي نظمت مبار�ة لولوج مهنة �لرت�جمة يف عدة لغات من بينها 

�للغة �لعبية، وقد �حتجت هذه �جلمعيات على �ق�ساء �للغة �لأمازيغية 

من بني �لتخ�س�سات �ملطلوبة يف هذه �ملبار�ة، وكان جو�ب وز�رة �لعدل 

و�حلريات �أن �للغة �لمازيغية تعتب لغة وطنية، و�أن �أمر تنزيل �ملقت�سيات 

قانون  �سدور  على  متوقفا  يبقى  �لو�قع  �أر�ض  على  �جلديدة  �لد�ستورية 

تنظيمي لتفعيل �لطابع �لر�سمي للغة �لأمازيغية.

هل تصبح األمازيغية لغة مقبولة للترافع 
المغربية؟ المحاكم  أمام  والمناقشات 

الوساطة وفض نزاعات الشغل في المغرب
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جــو حــــــمـــــــــورة

�لدولية«  �لإنقاذ  »جلنة  رئي�ض  قول  ُم�ستغرباً  يكن  مل 

يف  �ملوجودين  �لالجئني  »عدد  �أن  ميليباند  د�يفيد 

��ستند  وقد   .
1
كافة« �أوروبا  يتجاوز عددهم يف  �إ�سطنبول 

ُمطلق هذ� �لت�سريح، �لذي �سغل من�سب وزير �خلارجية 

موؤ�س�سته  ت�سدرها  دورية  تقارير  على  �سابقاً،  �لبيطانية 

وموؤ�س�سات �أخرى تفيد باأن �أعد�د �لالجئني �ل�سوريني 

خريف  يف  �ملليونني  بلغ  قد  تركيا  يف  ر�سمياً  �مل�سجلني 

�لعام 2015. فيما �حلكومة �لرتكية توقعت، على ل�سان 

�إىل  �سيوؤدي  �سوريا  يف  �حلرب  ��ستمر�ر  باأن  م�سوؤوليها، 

زيادة �أعد�د �لالجئني بحدود مليون لجئ �آخر خالل 

.
2
ف�سل �ل�ستاء �لقادم

وت�سّكل ق�سية �لالجئني �ل�سوريني �أزمة حقيقية للعامل. 

فبا�ستثناء �أملانيا، ل تبدي �لدول �لغربية �أي حما�ض �أو 

حروب  ب�سبب  �مل�ستتني  من  �ملزيد  ��ست�سافة  يف  رغبة 

�ل�سرق �لأو�سط. فيما �لدول �ملحيطة ب�سوريا ما عادت 

كما  �لالجئني  من  مزيد  ��ستيعاب  على  ب�سهولة  قادرة 

تركيا،  �أن  �إل  �ملا�سية.  �ل�سنو�ت �خلم�سة  فعلت خالل 

و�لدميغر�يف  �جلغر�يف  حجمها  حيث  من  تختلف  �لتي 

وقوتها �لقت�سادية �إن قورنت مع جري�ن �سوريا �لآخرين، 

لهم  وتقدم  �لالجئني،  من  �ملزيد  ت�ست�سيف  تز�ل  ل 

بع�ض  �أمامهم  وتفتح  �ملخيمات  لهم  وتبني  �مل�ساعد�ت 

�لفر�ض �لتعليمية.

غري �أن ح�سن �ل�سيافة �لرتكية ل يعني باأي �سكل من 

�لأ�سكال م�ساو�ة �لالجئني باأ�سحاب �لأر�ض و�لبالد، 

كما ل يعني �أن �أو�ساع �ل�سوريني يف تركيا على �أف�سل 

ما ير�م. فغالباً ما ينظر �لالجئون �إىل تركيا على �أنها ممر 

ل مقر لهم، حيث ت�سّكل بالن�سبة للعديد منهم �ملحطة 

�لأخرية قبل رحلة �لنطالق نحو �أوروبا. فيما يبقى فيها 

�سعيدو �حلظ من �ملي�سورين، �أو �ملدقعون يف �لفقر �لذين 

ل ي�ستطيعون تاأمني مبالغ كافية للمخاطرة و�لذهاب �إىل 

�أوروبا عب �لبحر.

وبالتو�زي مع �زدياد �أعد�د �لالجئني فيها، قامت تركيا، 

باإقر�ر ت�سريعات قانونية ُتنظم  خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، 

بتعليمهم  �هتمت  كما  �لالجئني.  حياة  جو�نب  بع�ض 

وحتى  �لجتماعية،  �أو�ساعهم  لتح�سني  وجهدت 

ظروفهم �لنف�سية. غري �أن كل هذه �ل�سيا�سات مل تكن 

كافية ملنع �ل�سوريني من �لبحث عن طرق ملغادرة تركيا، 

و�إن كلف �لأمر �ملخاطرة بحياتهم. 

األوضاع القانونية لالجئين 
يين في تركيا السور

�سيا�سة  تركيا  �عتمدت  �لدول،  من  �لكثري  على عك�ض 

�حلدود �ملفتوحة لالجئني �ل�سوريني. فمنذ بد�ية �لأزمة، 

لأو�ساع  قانوين  تنظيم  �أي  �إقر�ر  على  تركيا  ُتقدم  مل 

يكفي  كان  بل  �إليها،  �لقادمني  �ل�سوريني  �لالجئني 

�لأر��سي  �إىل  �حلرب  من  �لهارب  �ل�سوري  ينتقل  �أن 

�لرتكية حتى يتم ��ستقباله دون �حلاجة �إىل �إعطائه �أي 

و�سع �أو �سفة قانونية. 

قد يكون رهان �حلكومة �لرتكية على نهاية �سريعة للحرب 

�ل�سورية حال دون �إ�سعارها �حلاجة �إىل �إ�ستحد�ث و�سعية 

�حلرب  ��ستمر�ر  �أن  �إل  �ل�سوريني.  لالجئني  خا�سة 

وتز�يد �أعد�دهم ب�سكل كبري حّتم على �حلكومة �لبحث 

�لقادمني  �لآلف  مئات  لأو�ساع  قانوين  ت�سريع  عن 

للعي�ض على �أر�سها. 

على  �سابقاً  وّقعت  قد  كانت  تركيا  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�إل  بالالجئني،  �ملتعلقة   )1951 )عام  جنيف«  »�تفاقية 

�أنها حتفظت على بند »�لقيود �جلغر�فية« يف �لتفاقية، ما 

يعني �أن تركيا ل تعطي �سفة »�لالجئ« �لقانونية ملن قدم 

�إىل �أر�سها من غري �لأوروبيني. وعليه، مل ت�ستقبل تركيا 

. وبغياب 
3
�ل�سوريني ب�سفة »لجئني«، �إمنا ب�سفة »�سيوف«

�ل�سفة �لقانونية �لتي من �ساأنها تنظيم �أو�ساع �ل�سوريني 

تع�سفية.  ل�سيا�سات  عر�سة  باتو�  تركيا،  �إىل  �لهاربني 

فغياب �لقانون �حلامي و�ملنظم لأو�ساعهم يجعلهم عر�سة 

للرتحيل دون مبر قانوين، كما ل ُيجب �لدول �ملُ�سيفة 

على تقدمي �أّي من �خلدمات �لجتماعية �لالزمة. 

�إىل  �لهاربني  لل�سوريني  �لقانوين  �لو�سع  غياب  و��ستمر 

 ،2012 �آذ�ر   30 وحتى   2011 �لعام  بد�ية  منذ  تركيا 

وهو �لتاريخ �لذي �أ�سدرت فيه تركيا �أول تنظيم قانوين 

لأو�ساع �ل�سوريني، فتم �إعطاوؤهم، وفقاً له، �سفة �لباحثني 

عن »�حلماية �ملوؤقتة«. وهي �ل�سفة �لتي تتجان�ض مع �سيا�سة 

�حلدود �ملفتوحة �لتي �عتمدتها تركيا، كما ُتوؤمن لالجئني 

�حلماية �لقانونية �لتي حتول دون �إجبارهم على �لعودة �إىل 

 .
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ديارهم، بالإ�سافة �إىل تقدمي �خلدمات �لأ�سا�سية لهم

�إقر�ر  لل�سوريني  �لقانوين  �لو�سع  وت�سنيف  حتديد  تبع 

وت�سديق �لبملان �لرتكي على »قانون �لأجانب و�حلماية 

�لدولية« يف 4 ني�سان / �أبريل من �لعام 2013، و�لذي �أقر 

�لعديد من �ل�سمانات �لقانونية لطالبي �حلماية يف تركيا، 

»�لقيود  بند  �لتحفظ على  �إبقاء  �لقانون على  تاأكيد  رغم 

�جلغر�فية« يف »�تفاقية جنيف«. كذلك �لأمر، نقل �لقانون 

�جلديد �سالحية �لنظر ب�سوؤون �للجوء وطلب �حلماية لـ 

�لد�خلية  لوز�رة  �لتابعة  �لهجرة«  لإد�رة  �لعامة  »�ملديرية 

 .
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نف�سه �لقانون  ��ستحدثها  �لتي  �ملديرية  وهي  �لرتكية، 

فرتكيا �أر�دت ح�سر �جلهات �ملخت�سة ب�سوؤون �ل�سوريني 

�لقادمني �إليها، فتم ��ستحد�ث مديرية خا�سة بهم، تتمتع 

ب�سالحيات ح�سرية بهذ� �ل�ساأن. كذلك �لأمر، �أوكل هذ� 

�لقانون للمديرية �جلديدة »و�سع �سيا�سات و��سرت�تيجيات 

�لوكالت  بني  �لتن�سيق  و�سمان  بالهجرة..  تتعلق 

و�لإجر�ء�ت  باملهام  و�لقيام  �ل�سلة..  ذ�ت  و�ملنظمات 

�ملتعلقة بدخول وبقاء وخروج �لأجانب، و�لرتحيل من 

تركيا، و�حلماية �لدولية، و�حلماية �ملوؤقتة وحماية �سحايا 

 .
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�لجتار بالب�سر«

�حل�سرية �لتي مت �إيكالها لـ »�ملديرية �لعامة لإد�رة �لهجرة« 

يف �إد�رة ملف �لو�فدين �ل�سوريني لها �سمات �إيجابية: فقد 

وّفرت عليهم م�ساق �لتعامل مع مديريات عدة مت�ساربة 

يف �ل�سالحيات، كما م�ساق �لتنقل بني وز�رة و�أخرى. 

�إل �أن �سلبياتها فاقت �إيجابياتها: فح�سر �سوؤون �ل�سوريني 

مبديرية و�حدة ذ�ت �سالحيات ح�سرية جعل منها �لآمر 

من  على  �ل�سرعي  »�لو�سي«  وباتت  �سوؤونهم  �لناهي يف 

يقدم �مل�ساعد�ت لل�سوريني. 

فاأي جميعة، حملية �أو �أجنبية، ترغب مب�ساعدة �ل�سوريني 

يف تركيا، عليها �حل�سول على مو�فقة م�سبقة من »�ملديرية 

على  بال�ستناد  �ملديرية،  وتعمد  �لهجرة«.  لإد�رة  �لعامة 

�سلطتها �ل�ستن�سابية، �إىل حتديد �أماكن وكمية �مل�ساعد�ت 

�حلكومية  غري  �ملنظمات  من  و�أياً  �ل�سوريني  �إىل  �ملقدمة 

. فتكون �لنتجية غياب �مل�ساو�ة بني ولية 
7
�ملخولة تقدميها

و�أخرى، وبني خميم و�آخر، وبني �سوري و�آخر، �أكان من 

لهم.  �ملقّدمة  �مل�ساعد�ت  نوعية  �أو  قيمة  �أو  كمية  حيث 

�أمام  �أكرث  �ملجال  فتح  �إىل  �لرتكية  �ل�سلطات  تعمد  كما 

�جلمعيات غري �لر�سمية �ملقربة منها، كما تلك ذ�ت �مليول 

�لإ�سالمية �ملحاِفظة. 

إدارة المخيمات وتفضيل 
يين العيش خارجها السور

بالإمكان تق�سيم قاطني �لأر��سي �لرتكية من �ل�سوريني 

�إىل ق�سمني. �لأول، هم �لذين ي�سكنون د�خل �ملخيمات 

�لثاين،  �لق�سم  فيما  لهم،  �لرتكية  �لدولة  بنتها  �لتي 

و�لأكب عدد�ً، فهم �لذين ي�سكنون خارجها وخا�سة يف 

�ملدن �لكبى كاإ�سطنبول و�إزمري و�ملدن �ل�سغرية قرب 

�حلدود مع �سوريا. وعلى �لرغم من �أن �أعد�د �ل�سوريني 

�مل�سجلني ر�سمياً قد بلغت، بح�سب »�ملفو�سية �ل�سامية 

لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني )UNHCR(«، مليونني 

وحو�يل 70 �ألفاً مع بد�ية �سهر ت�سرين �لأول/ �أوكتوبر 

�أعد�د �ل�سوريني �لقاطنني يف  �أن  �إل   ،
8
من �لعام �حلايل

ف�ساًل  هذ�  �لإجمايل.  �لعدد  ربع  يتجاوز  ل  �ملخيمات 

عن ع�سر�ت �آلف �ل�سوريني غري �مل�سجلني يف �لإد�ر�ت 

�آلف  ب�سعة  كما  �ملخيمات،  خارج  ويقطنون  �لر�سمية 

�إىل تركيا بني فرتة و�أخرى  �لذين يرتّددون  �آخرين من 

بعد �لطمئنان على �أرز�قهم د�خل �لأر��سي �ل�سورية.

قرب  مبعظمها،  وهي،  لالجئني،  خميماً   25 تركيا  ويف 

�إد�رة  »رئا�سة  ِقبل  من  بناوؤها  ويتم  �سوريا،  مع  �حلدود 

�حلكومة  لرئا�سة  �لتابعة  و�لكو�رث«  �لطو�رئ  حالت 

�إ�سايف  خميم  بناء  على  حالياً  تعمل  و�لتي  �لرتكية، 

�لرغم  وعلى   .
9ً
جديد� لجئاً  �ألف   55 لي�سم  �سخم 

و�أن�سئ يف  �لعهد  �حلكومي حديث  �جلهاز  هذ�  �أن  من 

2009 �إل �أن عمله يف بناء �ملخيمات لقى ��ستح�ساناً 

 .
10

من قبل �ملنظمات �لدولية و�ل�سحافة �لعاملية

�أما د�خل �ملخيمات، فعلى عك�ض �لعديد من �لدول   

�لأخرى �لتي تدير فيها »�ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة 

�حل�سرية  �إد�رتها  تبقى  �ملخيمات،  �لالجئني«  ل�سوؤون 

لإد�رة  �لعامة  »�ملديرية  �سالحيات  من  للمخيمات 

�لرتكية  �لدولة  �سيادة  �لأخرية  هذه  فتحقق  �لهجرة«. 

تنظيم  يف  �لطوىل  باليد  �ملديرية  وحتتفظ  �أر��سيها،  على 

توزيع  �إىل  وتعمد  �ملخيمات،  د�خل  �ل�سوريني  حياة 

�لرتكية  و�خلا�سة  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  على  �ملهمات 

خلدمة �ل�سوريني. حيث �أوكلت مثاُل لـ »منظمة �لهالل 

�لغذ�ئية  �خلدمات  تاأمني  م�سوؤولية  �لرتكية  �لأحمر« 

وفق  �لأخرية  هذه  تعمل  فيما  �ملخيمات،  د�خل 

.
11
توجيهات �ملديرية وبح�سب تعليماتها

على  �لرتكية  �لدولة  قدرة  من  كبري  ق�سم  ويعود 

كمية  �إىل  فيها،  �ملوجودة  �ملخيمات  باإد�رة  »�ل�ستئثار« 

�لأمو�ل �ل�سخمة �لتي تنفقها على �لالجئني، خ�سو�ساً 

ماليني  بب�سعة  هذه  �لدولر�ت  مليار�ت  قورنت  �إذ� 

حت�سل عليها من �مل�ساعد�ت �لأجنبية �ملوجهة لالإهتمام 

بالالجئني. فحتى �سهر �أيلول/ �سبتمب من �لعام �حلايل، 

�لالجئني  على  دولر  مليار�ت   8 حو�ىل  تركيا  �أنفقت 

�ل�سوريني يف �أر��سيها، بح�سب ما �أعلنه رئي�ض حكومتها 

�ملتحدة،  �لعامة لالأمم  �لهيئة  �أمام  �أوغلو«  »�أحمد د�وود 

منهياً حديثه بـ »�أن حدود تركيا �ستبقى مفتوحة د�ئماً 

.
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�أمام �لهاربني من �حلروب و�ل�سطهاد«

�إن  ر�حة  �أكرث  �ملخيمات  د�خل  �ل�سوريني  حياة  وتبقى 

قورنت باحلياة خارجها. فوز�رة �ل�سحة تقدم لهم خدمات 

�سحية جمانية، وكذلك وز�رة �لرتبية. كما يقيهم �لعي�ض 

هنالك من بع�ض �ملمار�سات �لعن�سرية �لتي قد ي�سادفونها 

ُيف�سل  منهم  �لأكب  �لعدد  �أن  �إل  �لرتكي.  �ملجتمع  يف 

�لعي�ض يف �خلارج، �أكان يف منازل خا�سة �أو عند �أقارب، 

�أو يف �سقق �سغرية يف �سو�حي �ملدن �لكبى. 

وميكن �إرجاع تف�سيل �لالجئني �ل�سوريني �لعي�ض خارج 

�ل�سرق  »مركز  عددها  �أ�سباب  خم�سة  �إىل  �ملخيمات 

�لكثري  �أن  وهي:  �ل�سرت�تيجية«  للدر��سات  �لأو�سط 

منهم ل ي�ستطيعون �لتاأقلم مع حياة �ملخيمات. و�آخرون 

يتم  �أن  يريدون  ول  �سرعية  غري  بطريقة  تركيا  دخلو� 

ت�سجيل �أ�سمائهم. وغريهم من �لأثرياء �لذين يف�سلون 

�إىل  بالإ�سافة  �أف�سل.  وبظروف  عاتقهم  على  �لعي�ض 

�أمامها  �لطويل  و�لنتظار  �ملخيمات  يف  �لزدحام 

�أو�سال  وجود  ب�سبب  كما  لهم.  �أماكن  خللو  �أحيانا 

فيف�سل  و�ل�سوريني  �لأتر�ك  من  �لكثري  بني  قربى 

�لتي  �لأمكنة  يف  �أو  �أقاربهم  عند  �لعي�ض  هوؤلء 

.
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�لأتر�ك �أقاربهم  بها  ين�سحهم 

من  تخلو  ل  �ملخيمات  خارج  �ل�سوريني  حياة  �أن  غري 

تلك  كانت  و�إن  لهم،  �حلكومية  �مل�ساعد�ت  تقدمي 

�مل�ساعد�ت م�سروطة باأن ي�سجلو� �أ�سماءهم يف �إد�ر�ت 

�لتقدميات  �أن  �إل  �ملخت�سة.  �ملنظمات  عند  �أو  �لدولة 

ل�ساكني �ملخيمات تبقى �أكب و�أ�سمل من تلك �ملقدمة 

�لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  وت�سمل  خارجها  لل�ساكنني 

و�لتعليمية و�لطبية وغريها. 

وخارجها  �ملخيمات  د�خل  �ل�سوريون  يعاين  �ملقابل  يف 

من عدم منحهم رخ�ساً للعمل يف تركيا. وهو �لأمر �لذي 

يبره وزير �لعمل و�ل�سمان �لإجتماعي �لرتكي �ل�سابق 

»فاروق جيليك« باخلطوة �ل�سرورية من �أجل حماية �سوق 

، فحدود �ل�سيافة ت�سبح 
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�لعمل �لرتكي وم�سلحة �لأتر�ك

قا�سية عندما يتعلق �لأمر مبعي�سة �لأتر�ك. 

التقديمات االجتماعية 
يين لالجئين السور

�لأطفال  من  عدد  ينعم  �لتعليمي،  �ل�سعيد  على 

بالتقدميات  �ملخيمات  خارج  ويف  د�خل  يف  �ل�سوريني 

لالجئني  مد�ر�ض  باإن�ساء  �هتمت  فرتكيا  �لتعليمية. 

تعليماً  يتلقى  �لأكب منهم ل  �لعدد  �أن  �إل  �ل�سوريني. 

يف �لوقت �حلا�سر. ومرد ذلك هو عدم وجود �إمكانيات 

مادية وب�سرية �أكان يف بناء �ملد�ر�ض �أو يف تاأمني �لطو�قم 

ومقارنة  لذلك،  �ل�سوريني.  لالأطفال  �لكافية  �لتعليمية 

�إىل  بكرثة  �لرتكية  �لدولة  جلاأت  �لأخرى،  �حلقول  مع 

حقل  يف  �حلاجات  لتغطية  �حلكومية  غري  �ملنظمات 

�إد�رة  �أو  باإن�ساء  عديدة  ملنظمات  ف�سمحت  �لتعليم. 

 .
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مد�ر�ض على �أر��سيها لتعليم �ل�سوريني

�أما �أعد�د �لأطفال �ل�سوريني )�مل�سجلني( �لذي ينعمون 

بتعليم يف تركيا فناهز 240 �ألفاً، فيما حو�ىل 400 �ألف 

�آخرين ل يتلقون �أي تعليم بح�سب م�سوؤولني يف وز�رة 

��ستحد�ث  �إىل  �لأخرية  هذه  وتعمد  �لرتكية.  �لرتبية 

وتفتتح  �لرتكية،  �ملد�ر�ض  يف  �إ�سافية  عمل  �ساعات 

ظهر�ً،  �لثانية  �ل�ساعة  بعد  �ل�سوريني  للطالب  �سفوفاً 

يف  لل�سوريني  �لكبرية  �حلاجة  تلبية  �أجل  من  وذلك 

 .
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حقل �لتعليم

من ناحية �أخرى، تبدو �ملعونات �لطبية �أف�سل حاًل من 

تلك �لتعليمية. فلكل �سوري م�سّجل بطريقة قانونية يف 

تركيا �حلق باأن ُيعالج جماناً يف �مل�ست�سفيات �حلكومية، 

�لتي  �لأدوية  قيمة  من  بع�ض  دفع  عليه  يبقى  فيما 

. وت�سري هذه �ل�سيا�سة �لطبية على �ل�سوريني 
17
يحتاجها

�ملقيمني يف �ملخيمات كما على هوؤلء �لذين يعي�سون 

خارجها، على �لرغم من �أن هذه �ملعونات تكّلف �لدولة 

�لوقت  و�لتي حتر�ض، يف  �لأمو�ل،  �لكثري من  �لرتكية 

عينه، على ��ستخد�م �مل�ساعد�ت �خلارجية �لقادمة �إليها 

يف �لقطاع �لطبي ب�سكل �أ�سا�سي.

عياد�ت  باإن�ساء  �لرتكية  �لدولة  �سمحت  �لأمر  كذلك 

ومر�كز �سحية �سغرية خا�سة لل�سوريني قرب �حلدود. 

لكن وز�رة �ل�سحة ��سرتطت �أن يكون من بني طاقمها 

تقارير  تقدمي  كما  �لرتكية،  �جلن�سية  �أحد حملة  �لطبي 

�سهرية عن �أعد�د �لذين ح�سلو� على رعايتها. وتخدم 

�لأر��سي  من  مبا�سرة  �لقادمني  �ل�سوريني  �ملر�كز  هذه 

�ملقاتلني  كما  �حلدود،  قرب  ي�سكنون  و�لذين  �ل�سورية 

، ومن ثم �لعودة 
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�مل�سابني �لو�فدين للمعاجلة و�لر�حة

�إىل ميد�ن �لقتال. 

�لطبية  �مل�ساعد�ت  تعزيز  تركيا  ت�سجع  �لأمر،  كذلك 

يحتاجها  �لتي  �لنف�سية  �مل�ساعد�ت  ومنها  لل�سوريني، 

من  �لنوع  هذ�  �أن  غري  �حلرب.  من  مبا�سرة  �ملتاأثرون 

ملتابعة  كما  كبرية،  مالية  مبالغ  �إىل  يحتاج  �لعالج 

تقدمها  �أجنبية  م�ساعد�ت  على  تركيا  فتتكل  د�ئمة، 

بع�ض �ملنظمات �لدولية لتاأمني �أطباء نف�سيني لالجئني 

لالأمم  �ل�سامية  »�ملفو�سية  خ�سو�ساً،  ومنها،  �ل�سوريني. 

�ملتحدة ل�سوؤون �لالجئني« �لتي �أّمنت يف 2014 متوياًل 

.
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لعمل حو�يل 200 طبيباً نف�سياً يف هذ� �ل�ساأن

لهم،  �ل�سخية  �حلكومية  �لتقدميات  من  �لرغم  وعلى 

وو�سعهم �جليد مقارنة مع �أو�ساعهم يف �لدول �لأخرى 

�ملحيطة ب�سوريا، ل يكّل �ل�سوريون عن حماولة مغادرة 

تركيا �إىل �أوروبا. فبعدما فتحت بع�ض �لدول �لأوروبية 

تركيا  ملغادرة  �ملحاولت  كرثت  ل�ستقبالهم،  �أر��سيها 

�لكثري  يلقى  �لغرب، يف حني  نحو  �سرعية  ب�سورة غري 

م�سريتهم  خالل  �أو  �لبحر  يف  حتفهم  �ل�سوريني  من 

تركيا  تبقى  لل�سوريني  فبالن�سبة  �أوروبا.  نحو  �لطويلة 

ممر�ً ل مقر�ً. وطاملا �أن �لعي�ض خارج �سوريا بات حقيقة 

مفرو�سة عليهم، يبقى �لهدف �لنهائي لهم هو �لتوجه 

�أوروبا، حيث  �ل�سوريني هو يف  �لغرب. فم�ستقبل  نحو 

فرتة  بعد  ُدولها  جن�سية  على  يح�سلو�  �أن  ميكنهم 

تركيا  يف  �أما  فيها،  �حلقوق  كاملي  كمو�طنني  و�لعي�ض 

ف�سيبقون جمرد لجئني.
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نــــــزار صـــــاغية

�ىل  �للبنانّيني  �آلف  ع�سر�ت  ينزل  �أن  يعني  ماذ� 

بعد   2015 و�أيلول  �آب  يف  متتالية  �ت 
ّ
مر �ل�سارع 

بالطبع،  �حلرب؟  بعد  وما  �حلرب  من  �سنة  �أربعني 

يف  �لنفايات  تر�كم  على  �حتجاجاً  نزلو�  كثريون 

و�لنقا�سات  ُرفعت  �لتي  �ل�سعار�ت  لكن  �ل�سو�رع. 

�سلب  يف  هو  طابعاً  �أخذت  ما  �سرعان  حولها  �لعامة 

 يف لبنان. 
ّ

�ل�ّسيا�سي �لّنظام 

�ل�سيا�سية  �حلياة  باإمكان  �أن  هو  �حلر�ك  �أثبته  ما  فاأهّم 

باملو�جهة  لها  �سلة  ل  �إ�سكالّيات  تفرز  �أن  لبنان  يف 

�آذ�ر  و14   8 كتلتي  �إىل  ينتمون  �لذين  �لزعماء  بني 

�إن�ساء  �ملمكن  من  �أنه  �أخرى  وبكلمة  �ل�سيا�سيتني، 

على  قادرة  وم�ستقّلة  وو�زنة  موؤّثرة  �سعبّية  حركات 

�ملحا�س�سة  تعرية  وعلى  هوؤلء،  هيمنة  من  �حلّد 

»طلعت  �سعار�ت  عك�ست  وقد  بينهم.  فيما  �لقائمة 

»عال�سارع«،  عّنا«،  »حّلو�  نحا�سب«،  و«بدنا  ريحتكن« 

هذ�  نري  من  �لتحرر  نحو  توجهاً  �ألخ  وب�ض«  »لهون 

�لنظام. وهي �إر�دة بلغت م�ستو�ها �لأعلى مع �ل�سعار 

مبثابة دعوة  �لإ�ستفز�زي »كلن يعني كلن« و�لذي هو 

ين�سوون  �لذين  �لزعماء  من  ر 
ّ
للتحر �ملو�طنني  جلميع 

و�للحاق  �ملهيمنة  �لإ�سكاليات  ومن  لو�ئهم  حتت 

باحلر�ك. وهذه �لتوّجهات �إمّنا تفتح �لباب لتغيري نظام 

�سعى  ففيما  �لبو�سلة:  وجهة  �أو  �ل�سيا�سي  �جلاذبية 

جمموعات  يف  �ملو�طنني  ��ستقطاب  �إىل  �لقائم  �لنظام 

طائفية تخ�سع للزعماء توّخياً للحماية و�ل�ستفادة من 

�ىل  �لبو�سلة  توجيه  �أعيد  )�لغنائم(،  �لدولة  خري�ت 

�ل�ساحات �لعامة فباتت ولو لبهة �لأكرث �إجتذ�باً.

ق�سايا  و�حتّلت  ميادينها.  �لعا�سمة  ��ستعادت  وعليه، 

�ملو�طنني وهمومهم قلب �مل�ساحة �لعامة وغلبت �أوجه 

�لإختالف  �أوجه  على  بينهم  فيما  و�لتالقي  �لت�سابه 

و�لفرقة. و�نتع�ست �لآمال �ذ ذ�ك يف �إمكانية �إحد�ث 

نظام  من  نتحول  بحيث  �ل�سيا�سي،  �لنظام  يف  تغيري 

�إىل  �لزعماء  ونفوذ  �لكاري�سما  على  قائم   
ّ

��ستقطابي

مع  �مل�ساو�ة،  قدم  على  �ملو�طنون  فيه  يتفاعل  نظام 

�ل�سكالّيات  يف  جذرّي  تغرّي  من  ذلك  ي�ستتبع  ما 

وجد�ول �لأعمال. وتلتقي �إ�ستعادة �مليد�ن على هذ� 

�لد�ستور  عنها  عّب  �لتي  �لطموحات  مع  متاماً  �لوجه 

�لإنق�سام  حّدة  تخفيف  على  �لعمل  �أي  �للبناين 

�أن  فيما  �ل�سيا�سية،  �لطائفية  لتجاوز  ك�سرط  �لطائفي، 

��ستمر�ره  حال  يف  يوؤدي  �حلايل  �ل�ستقطابي  �لنظام 

وتاأبيدها.  تعميقها  �ىل 

�إىل  �لنظام  �إ�سقاط  �سعار  يوؤ�سر  �لوجهة،  هذه  ومن 

�لد�ستوري  غري  و�ملحا�س�سة  �لزعماء  نظام  �إ�سقاط 

لكن  و��ستكماله.  �لد�ستور  �إقامة  �ىل  نف�سه  �لآن  ويف 

يز�ل  ما  �حلر�ك  هذ�  باأن  �لقول  علينا  تفر�ض  �لو�قعية 

بعيد�ً جد�ً عن بلوغ نهاياته �ل�سعيدة.

كيف نفهم الحراك الشعبي في لبنان
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