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عن   2008-01-05 بتاريخ  الإعالن  اأثار 

قف�شة  ف�شفاط  ب�شركة  اإنتداب  مناظرة  نتائج 

الت�شغيل.  يف  باحلق  تطالب  �شعبية  احتجاجات 

منطلقها  يف  كانت  التي  الحتجاجات  تطّورت 

مظاهرات ملعطلني عن العمل اإىل اإنتفا�شة �شعبية 

احتاج  املنجمي.  احلو�ض  وقرى  مدناً  عّمت 

ليتو�شل  كاملة  اأ�شهر  ل�شتة   
ّ

ال�شيا�شي النظام 

املنطقة.  على  اأمنّياً  ال�شيطرة  وي�شتعيد  لقمعها 

الجتماعّية  التحركات  وترية  لحقاً  ت�شارعت 

لتثمر يف جانفي  العمل  املعطلون عن  قادها  التي 

2011 ثورة زعماوؤها معطلون عن العمل و�شعارها 

ال�شيا�شي احلق يف ال�شغل والتنمية.

لكل  خالفا  ال�ّشلطة  الثورة  زعماء  ي�شتلم  مل 

احلكم  اأمر  وتركوا  ال�شابقة  الثورات  ق�ش�ض 

بـتحقيق  تـعـهدت  التـي  ال�شـيا�شية  للنخـب 

ثورتهم.  اأهداف 

خم�ض  بعد  عادوا  العمل  عن  املعطلني  ذات 

املدن  ل�شوارع  احلدث  ذلك  من  �شنوات 

يف  الف�شاد  تدين  �شعارات  ليكرروا  الداخلية 

الت�شغيل.  يف  باحلق  ويطالبون  الإنتدابات 

مطالبها  عن  املرة  هذه  الحتجاجات  خرجت 

وتخريب.  نهب  اأعمال  اإىل  وحتّولت  الأ�شلية 

واحلراك  العمل  عن  املعطلني  حتركات  �شنعت 

يف  حظوة  الأقل  الداخلية  باملناطق  الجتماعي 

التحركات  ذات  لكن  التون�شية،  الثورة  التنمية 

وتهدد  الثورة  تلك  اأزمة  لتك�شف  لحقا  عادت 

انتهت  واإذ  ال�شيا�شية.  مبكت�شباتها  بالإطاحة 

الأول  ال�شهر  بنهاية  الداخلية  املناطق  اإنتفا�شة 

من �شنة 2016 اإىل الإنح�شار، تنف�ض ال�شيا�شيون 

ال�شفحة. ال�شعداء و�شارعوا لطي 

»املفكرة«  تعود  احلدث،  هذا  من  �شهرين  بعد 

اأ�شئلة  فتطرح  ظاهرياً،  املغلق  امللف  يف  للبحث 

املنوال  وعالقة  والت�شغيل  التنمية  حول 

مفهوم  عن  ف�شاًل  اجلهوي  بالتفاوت  التنموي 

ال�شحية. املنطقة 

هداأت  وقد  التنمية  حول  لل�شوؤال  املفكرة  طرح 

ب�شرورة  التذكري  هدفه  الحتجاجات  عوا�شف 

املتفاقمة  ال�شكاليات  لهذه  حلول  عن  البحث 

بعيداً عن املعاجلات الآنية التي يفر�شها التعامل 

مع الحتجاجات.

شبح المعطلين عن العمل: 
تنمية أم تهدئة؟ 
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الدولة  اأمالك  وزير  اأّكد   ،2016-03-14 بتاريخ 

القانون  م�شروع  اأن  الع�شي  حامت  العقارية  وال�شوؤون 

وزارته  اأعدته  الذي  املدنية  للم�شادرة  الأ�شا�شي 

يف  قدمت  التي  املالحظات  تعتمد  ملراجعة  �شيخ�شع 

للم�شادقة  الوزراء  جمل�ض  على  يعر�ض  اأن  قبل  �شاأنه 

عليه. وكان رئي�ض احلكومة التون�شية احلبيب ال�شيد قد 

اأكد مباركته لفكرة امل�شروع بعدما عّدها »تطّورا ت�شريعّيا 

هاّماً �شيمكن الدولة من اإ�شافة اآلية جديدة مل�شاءلة كّل 

 .
1
من تتعّلق به �شبهة ف�شاد«

اإىل  باحلاجة  مبادرته  برر  احلكومي  الطرف  اأن  ويذكر 

من  تكميلّية«  عقوبة  تعّد  التي  »امل�شادرة  تخلي�ض 

حالة  يف  تعّذرها  تاليف  لغاية  اجلزائي  بالتتّبع  الإرتباط 

املال  انتقال  �شورة   يف  اأو  العمومية  الدعوى  انقرا�ض 

م�شدره.  اجلرمية  وبني  بينه  عالقة  ل  ل�شخ�ض  الفا�شد 

املقارنة  القانونية  التجارب  اإىل  اختياره  يف  وا�شتند 

تقر  التي  النغلو-اأمريكية  املدر�شة  منها  خ�شو�شاً 

 .
2
بامل�شادرة املدنية

على  الوزير  انفتاح  اإيجابياً  القانونية  املفكرة  تقّدر  واإذ 

املوؤاخذات التي اأثريت حول م�شروع القانون، يهّمها يف 

هذا ال�شياق اإبداء بع�ض املالحظات املنهجية، وحتديداً 

حول ال�شوؤال اإذا كانت الآلية املقرتحة تهدف اإىل �شّد 

اإذا  اأم  الف�شاد  ملكافحة  الت�شريعية  املنظومة  يف  نق�ض 

تعاطياً   لحتياجات تفرت�ض 
ّ

ت�شّور جزئي كانت جمرد 

اأكرث �شمولية. 

ومن اأهم هذه املالحظات، الآتية: 

وع يوحي  أواًل: أنه مشر
منظومة  باكتمال 

لمكافحة  يعية  تشر
الفساد 

اعترب امل�شوؤولون احلكوميون اأن م�شروع امل�شادرة املدنية 

القانون امل�شروع الوحيد املمكن ت�شوره واأنه يحقق  هو 

 .
3
امل�شروع غري  والك�شب  الف�شاد  مكافحة  على  القدرة 

ويدفع هذا الطرح اإىل الإعتقاد بوجود منظومة متكاملة 

ملكافحة الف�شاد ي�شعى امل�شروع املقرتح لإمتام نقائ�شها، 

اآلية امل�شادرة  فيكون تتّبع الأموال الفا�شدة من خالل 

املدنّية خمرجاً لتجاوز العقبات التي تتولد عن تعذر تتبع 

من يتهمون بالف�شاد ل�شبب ما. 

ول نبالغ اإذا قلنا اأن هذا الت�شّور يناق�ض الواقع. فالنظام 

مبا�شرة  تتعلق  لت�شريعات  يفتقر  التون�شي  القانوين 

يف  املحدود  امل�شادرة  مر�شوم  ا�شتثنينا  ما  اإذا  بالف�شاد 

اأّن  هو  يوؤكد ذلك  وما  ومو�شوعياً.  زمنياً  تطبيقه  جمال 

احلكومات التون�شية املتعاقبة كانت على بينة من وجود 

ن�شت�شفه  ما  وهذا  اخل�شو�ض.  هذا  يف  ت�شريعي  فراغ 

ب�شكل خا�ض من اإعالن كاتب الدولة للوظيفة العمومية 

 20144
-09-30 بتاريخ  خليفة  باحلاج  اأنور  اآنذاك 

اإطاري  قانون  م�شروع  �شياغة  تولت  حكومته  اأن  جلهة 

تتعلق  قوانني  م�شاريع  ثالثة  ي�شمل  الف�شاد  ملكافحة 

واملمتلكات  باملكا�شب  والت�شريح  امل�شروع  بالإثراء غري 

مل  الأمر  هذا  اأن  علماً  الف�شاد،  حالت  عن  والتبليغ 

ول  امل�شاريع  تلك  الإعالن عن  يتم  فلم  يتاأكد لحقاً. 

اأي�شاً  يتاأكد  ما  وهذا  الت�شريعي.  املجل�ض  على  عر�شها 

يف ت�شريح رئي�ض احلكومة احلايل يف ذات جل�شة عر�ض 

الت�شريعي  الإ�شالح  اأن  جلهة  املدنية  امل�شادرة  م�شروع 

املزمع القيام به يتمثل يف اقرتاح حزمة م�شاريع قوانني 

بالهيئات  وتتعلق  الف�شاد   اآليات مكافحة  للدولة  »توفر 

الد�شتورية اخلا�شة مبكافحة الف�شاد والثراء غري امل�شروع 

 .
5
وامل�شادرة« باملمتلكات  والت�شريح  امل�شالح  وت�شارب 

ويظهر التعجيل باقرتاح امل�شادرة املدنية يف مواجهة اآثار 

منظومة  �شياغة  اإىل  الإلتجاء  دون  املايل  الف�شاد  جرائم 

قانونية متكاملة مبثابة تقدمي للفرع على الأ�شل، مما يوؤ�شر 

على اأزمة يف منهجية العمل. 

تتوّجه  اأن  ال�شياق  هذا  يف  القانونية  املفكرة  وتقرتح 

اإىل  لها  الداعمة  النيابية  الأغلبية  احلكومة ومن خلفها 

ت�شور عالقة تكاملية بني مقرتح القانون عدد 2015/83 

الذي يتعلق »بال�شفافية ومكافحة الثراء غري ال�شرعي« 

نواب  جمل�ض  اأع�شاء  من  جمموعة  به  تقدمت  الذي 

ال�شعب وفكرة م�شروع القانون احلكومي. فيكون املقرتح 

تكافح  ت�شريعية  ل�شيا�شة  القانوين  الأ�شا�ض  الت�شريعي 

اأ�شا�شياً  متمماً  املدنية  امل�شادرة  اآلية  تكون  فيما  الف�شاد 

لتلك ال�شيا�شة ي�شمن تتبع املال الفا�شد وا�شرتداده. 

ينيط  وع  المشر أن  ثانيًا: 
الرشيدة  الحوكمة  بهيئة 

صالحيات  الفساد  ومكافحة 
إنشائها   قبل 

من   130 بالف�شل  املحدثة  الهيئة  لهذه  ي�شند  فهو 

املدنية،  امل�شادرة  اإجراءات  يف  حمورياً  دوراً  الد�شتور 

وجتميد  املايل  الف�شاد  ي  تق�شّ اإجراءات  مبا�شرة  قوامها 

املال الفا�شد ف�شال عن اإمكانية التداعي با�شم املجموعة 

الوطنية يف ق�شايا امل�شادرة املدنية. ول يخفى على اأحد 

اجلانب  القانون  م�شروع  خ�ش�ض  التي  الهيئة  هذه  اأن 

حتدث  مل  اخت�شا�شاتها  لتف�شيل  اأحكامه  من  الأكرب 

بعد ومل تتوّل احلكومة عر�ض م�شروع قانونها الأ�شا�شي 

على املجل�ض الت�شريعي مبا يتعني معه مراجعة املنهجية 

الت�شريعية.

وكان الأحرى باحلكومة اأن تنكّب على �شياغة م�شروع 

ومكافحة  الر�شيدة  احلوكمة  لهيئة  الأ�شا�شي  القانون 

�شالحيات  ي�شند  قانون  م�شروع  اقرتاح  قبل  الف�شاد 

لهيئة مل حتدث بعد. وقد يكون من املفيد التفكري يف 

جمال  يف  الهيئة  تلك  بدور  اخلا�شة  الأحكام  اإدراج 

مكافحة الف�شاد يف م�شروع قانونها الأ�شا�شي مبا ي�شمن 

التالوؤم بني ت�شور �شالحياتها وهياكلها. 

الهدف  المصالحة  ثالثًا: 
المعلن  غير  الحقيقي 

القانون  وع  لمشر
»امل�شادرة  لطرح  املعلنة  الفل�شفة  تقوم  بيانه،  �شبق  كما 

كاإجراء  امل�شادرة  ف�شل  �شرورة  ادعاء  على  املدنية« 

م�شروع  اإلتزام  ويبدو   .
6
جزائي تتّبع  كل  عن  مدين 

واجلزائي  املدين  بني  ال�شارم  الف�شل  بهذا  القانون 

التعر�ض  يتم  مل  التي  امل�شادرة  اإجراءات  يف  جلّيا 

مبنا�شبة تف�شيلها لالأبحاث اجلزائية املت�شلة بها اأو حلجية 

الأحكام اجلزائية التي قد تكون �شدرت يف مو�شوعها. 

اإل اأن الإن�شجام الداخلي لهذا الطرح ينهار يف الباب 

الثالث مل�شروع القانون الذي خ�ش�ض لل�شلح. فقد ن�ّض 

تنقر�ض مبوجب  الدعاوى اجلزائية  اأن  الباب على  هذا 

ال�شلح، مبا ي�شتفاد منه اإقرار م�شروع القانون باأهمية ربط 

اجلزائي باملدين عندما يتعلق الأمر بال�شلح. 

حاول م�شروع القانون اأن يجعل من الف�شاد املايل جنحة 

عن  النظر  بقطع  الفا�شد  املال  »تتبع  �شعار  حتت  مدنية 

. واهتم مبوازاة ذلك بايجاد 
7
التتبع اجلزائي من عدمه«

اجلارية.  اجلزائية  التتبعات  ملفات  تقفل  �شلح  اآليات 

كما اأ�شند ذات امل�شروع لوزير اأمالك الدولة �شالحية 

مراجعة قرارات امل�شادرة ال�شابقة للتخفيف من حدتها 

واإخراج جانب من الموال التي �شملتها من نطاقها.

فكرة  اأن  على  املجتمعة  الإختيارات  هذه  وتوؤكد 

قانون  الدافع احلقيقي ل�شياغة م�شروع  امل�شاحلة كانت 

التتبعات  عن  امل�شادرة  ف�شل  نحو  فالتوجه  امل�شادرة. 

اجلزائية ينتهي حلماية من يتهمون بالف�شاد من خماطر 

تلك التتبعات. وذات احلماية يوفرها لهم ال�شلح فيما 

تعلق بالتتبعات اجلارية يف حقهم.

وتعترب يف هذا الإطار املفكرة القانونية اأن املراجعة التي 

على  عر�شه  قبل  القانون  مل�شروع  احلكومة  بها  وعدت 

جمل�ض الوزراء ت�شتدعي الت�شريح بالأهداف احلقيقية 

بكون  فالت�شريح  تخفيتها.  اإىل  ال�شعي  دون  للم�شروع 

م�شروع القانون يهتم بامل�شاحلة عو�ض الإدعاء باأنه قانون 

يف  اأحكامه  مواءمة  ل�شرورة  و�شروري  مهم  للم�شادرة 

هذه احلالة مع قانون العدالة الإنتقالية ولأهمية احلر�ض 

على عدم حتول امل�شاحلة لتطبيع قانوين مع الف�شاد حتت 

م�شمى اجلنحة املدنية.

مشروع القانون األساسي للمصادرة المدنية: 
قراءة في المنهجية 

المصالحة  »تبدو 
الحقيقي  الدافع  هي 

قانون  مشروع  لصياغة 
المصادرة«

مواءمة  »المطلوب 
المصادرة  أحكام 
العدالة  قانون  مع 

لتحول  منعا  اإلنتقالية 
أداة  إلى  المصالحة 

» الفساد  مع  للتطبييع 

�شاغت �شخ�شيات تون�شية عامة طيلة ال�شهر الثاين 

ي�شتبه  »من  مب�شاندة  يجاهر  خطابا   2016 �شنة  من 

الإرهابيني«،  ا�شتنطاق  عند  التعذيب  ممار�شتهم   يف 

يف  بالتخاذل  التون�شي  الق�شاء  املقابل  يف  ويتهم 

الأكرث  الوزير  ذهب  وقد  الرهاب.  على  احلرب 

من  و�شف  اإىل  جلول  ناجي  تون�ض  يف  �شعبية 

احلياء،  بقلة  التعذيب  مبمار�شة  اأمنيني  يتهمون 

اإثر  ولين�شحب  معهم  احلوار  موا�شلة  رف�شه  ويعلن 

تطّور  املوقف  هذا  التلفزي.  الربنامج  من  ذلك  

مثقفون  العالمية  ال�شاحة  اكت�شح  بعدما  لحقا 

ل�شتعمال  مبباركتهم  جاهروا  واإعالميون  وفنانون 

الأمر  تعلق  كلما  العنيف  البحث  لأ�شاليب  الأمن 

لإجبار  باحلاجة  مواقفهم  هوؤلء  ر 
ّ
بر اإرهابية.  بق�شية 

الإرهابيني على الإعرتاف مبخططاتهم. 

يتهمون  قد  عمن  للدفاع  اخلطاب  يتوجه  مل 

اتهام  جهة  يكون  اأن  املقابل  يف  واختار  بالتعذيب، 

التحقيق  قا�شي  التعذيب. واختري  اثاروا م�شاألة  ملن 

الذي  بتون�ض  البتدائية  باملحكمة   13 باملكتب عدد 

رمزاً  ليكون  التعذيب  وقائع  عن  اأبحاثه  ك�شفت 

ملتهم  التعذيب  الباحث يف  املتخاذل. حتول  للق�شاء 

تهمة  مواجهة  يف  نف�شه  عن  يدافع  اأن  منه  يطلب 

تبيي�ض الإرهاب، فيما بدا من »يعّذب« بطاًل وطنياً 

ا�شطره دفاعه عن الوطن لأن يبذل جمهوداً اإ�شافياً. 

من البنّي اأّن هذا اخلطاب �شيا�شي هدفه �شناعة راأي 

بالتعذيب. وفيما  عام ي�شاند الأمني الذي قد يتهم 

ي�شعب اإيجاد دوافع مو�شوعية له، فاإن ثمة موؤ�شرات 

م�شوؤولني  معاقبة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  تعّمد  على 

لغريهم  مكافاأتها  مقابل  للتعذيب  ت�شدوا  اأمنيني 

املوؤ�شرات،  هذه  تاأّكدت  حال  يف  فيه.  تورط  ممن 

منع  اإىل  تهدف  باأنها  احلملة  تف�شري  بالإمكان  ي�شبح 

يف  الق�شاء  اإليها  ينتهي  قد  كربى  �شيا�شية  ف�شيحة 

عن  وبعيداً  م�شتقل  ب�شكل  العمل  له  ت�شنى  حال 

ال�شغوطات. 

 

    حين يبارك  
     السياسي   

    والمثقف التعذيب 
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د.وحيد الفرشيشي

اأ�شا�شا  قادها  �شبابية  انتفا�شات  موؤخرا  تون�ض  عرفت 

املعطلون عن العمل. هذه النتفا�شات انطلقت يف نف�ض 

اإىل �شقوط  اأدت  املناطق التي �شهدت الأحداث التي 

النظام يف 14 جانفي 2011 ورفعت فيها نف�ض ال�شعارات 

املطالبة بالت�شغيل واحلّق يف التنمية.. بعد خم�ض �شنوات 

من ثورة احلق يف »�شغل، حرية، كرامة وطنية«، جتد نف�ض 

 .2010 عليه يف  كانت  ما  على  ثابتة  و�شعيتها  املناطق 

بل اإن العديد منها يوؤكد اأن الو�شعية �شاءت عما كانت 

عليه. هذه الأحداث التي عا�شتها البالد موؤخرا دفعتنا 

اإىل الت�شاوؤل عن عالقتها مب�شار العدالة النتقالية ومدى 

قدرة هذا امل�شار على الإقرار بهذه الو�شعيات واحللول 

التي ميكن اأن يقدمها. 

 اإلقرار »بالمنطقة الضحية«
 2013 ل�شنة   53 عدد  القانون  يقر  لل�شحية  تعريفه  يف 

العدالة  باإر�شاء  واملتعلق   2013 دي�شمرب   24 املوؤرخ يف 

النتقالية وتنظيمها، مفهوماً وا�شعاً. فالف�شل 10 من هذا 

القانون ين�ّض على اأن »ال�شحية هي كل من حلقه �شرراً 

�شه لنتهاك على معنى هذا القانون.. وي�شمل 
ّ
اء تعر

ّ
جر

�شت للتهمي�ض اأو الإق�شاء 
ّ
هذا التعريف كل منطقة تعر

املناطق ك�شحايا  اأدرج  والذي  التعريف  املمنهج«. هذا 

ومفهوم  ذاتها  املنطقة يف حد  منا حتديد مفهوم  يتطلب 

النتهاك الذي يجعل من منطقة ما »منطقة �شحية«.

المنطقة »مفهوم جديد«

عبارة  النتقالية  بالعدالة  املتعلق  القانون  ا�شتعمل  لقد 

نظرا لتالوؤمه  ا�شتعمال متعمد  ال�شحية«، وهو  »املنطقة 

ل  التون�شي  فالقانون  النتقالية.  العدالة  مقومات  مع 

اإىل  الوطني  الرتاب  يق�شم  لأنه  العبارة  هذه  ي�شتعمل 

تنق�شم  والتي  معتمديات  اإىل  بدورها  تنق�شم  وليات 

يتم  التنمية،  خمططات  م�شتوى  وعلى  عمادات.  اإىل 

امل�شتعملة  العبارات  من  اأو�شع  اأخرى  عبارة  ا�شتعمال 

ذلك  اإىل  ُت�شاف  »اجلهة«  وهي  الإداري  التق�شيم  يف 

مع  يتطابق  الذي  املحلي  التق�شيم  بو�شفها  البلديات 

الريفي  بالو�شط  مقارنة  احل�شري  الو�شط  مبعنى  املدن 

والذي ميكن اأن حتدث فيه املجال�ض القروية. 

ولذا تكون املنطقة على معنى قانون العدالة النتقالية 

مدى  عن  النظر  بقطع  اجتماعي  جغرايف-  ف�شاء  كل 

ارتباطه بوحدة اإدارية.

ويف هذا الإطار نحن ل نتقا�شم املوقف الوارد يف ملف 

التون�شي  »املنتدى  من  املقدم  �شحية  منطقة  الق�شرين 

اعتبار  مت  حيث  والجتماعية«  القت�شادية  للحقوق 

مفهوم املنطقة الوارد يف قانون العدالة النتقالية متطابقاً 

اأن  اإىل  التف�شري  هذا  ا�شتند  وقد  الولية.  مفهوم  مع 

�شيا�شة التنمية اجلهوية التي مت تبنيها اإنبنت اأي�شا على 

والإ�شتثمار  التنمية  وزارة  واعتمدت  الولية  مفهموم 

الإداري  الرتابي  التق�شيم  على  الدويل  والتعاون 

باعتماد الولية، كما اأن النظام الداخلي لهيئة احلقيقة 

 .
1
والكرامة اأكد على تركيز مكتب جهوي يف كل ولية

هذه الأ�شانيد غري مقنعة، طاملا اأن ثمة وليات مل يطْلها 

منها  حمددة  مناطق  يف  انح�شر  اإمنا  باأكملها  التهمي�ض 

اأو عمادات(. وعليه، ميكن ملفهوم املنطقة  )معتمديات 

بالن�شبة  ال�شاأن  هو  مثلما  باأ�ْشرها،  ولية  مع  يتطابق  اأن 

لولية الق�شرين، والتي تقّدمت مبلّفها اأمام هيئة احلقيقة 

 )2015 والكرامة كولية كاملة )ملف قدم يف  جوان 

 
2
اأو معتمدية عني دراهم التي قدمت ملفها كمعتمدية

فيفري  قدم يف  )ملف  ولية جندوبة(  )وهي جزء من 

2016(. اإل اأنه ل مانع اأن تقدم امللفات من عمادات 

اأو من حي من اأحياء اأو جزء من حي يف مدينة معينة. 

هذا املفهوم للمنطقة يقر واقعا معا�شا نالحظه يتطابق مع 

الحتجاجات الأخرية والتي توزعت على معتمديات 

باأ�شرها وعلى بلديات واأحياء �شكنية. كما يتطابق هذا 

تطال  حيث  النتقالية  العدالة  موجبات  مع  التعريف 

.
3
النتهاكات يف بع�ض الأحيان مناطق دون غريها

صعوبة  الممنهج:  اإلقصاء  أو   التهميش 

اإلثبات:

اأو  بالتهمي�ض  اإل  النتقالية  العدالة  قانون  يعتد  ل 

ماهية  عن  �شوؤال  يطرح  ما  وهو  املمنهج.  الإق�شاء 

مكونات هذا التهمي�ض اأو الإق�شاء و كيف ميكن اإثبات 

اأنه ممنهج؟

اإن قانون العدالة النتقالية مل يقدم اأي تعريف اأو �شبط 

حتديد  علينا  يفر�ض  مما  الإق�شاء،  اأو  التهمي�ض  ملفهومي 

هذه املفاهيم من خالل العلوم الإن�شانية والإجتماعية. 

اأو  التمييز  اأ�شكال  �شكال من  التهمي�ض عندها  فيكون 

احلرمان املجحف وامل�شتمر الذي يقل�ض فر�ض ازدهار/ 

عن  والناجت  احلياة  يف  الأ�شخا�ض  من  جمموعة  منو 

اأو  و/  اقت�شادية  اأو  و/  اجتماعية   خيارات  م�شارات/ 

. اأما الق�شاء، فريتبط مب�شارات توؤدي اإىل اإبعاد/ 
4
�شيا�شية

واخلدمات  احلقوق  اإىل  الو�شول  من  اأ�شخا�ض  ا�شتثناء 

ومنها الولوج اإىل ال�شغل الالئق والأجر املنا�شب والرتبية 

القرارات..  واتخاذ  العامة  احلياة  وامل�شاركة يف  والتعليم 

اأو  املدنية  احلقوق  من  اأياً  يطالن  والتهمي�ض  فالإق�شاء 

اأو  الثقافية  اأو  الجتماعية  اأو  الإقت�شادية  اأو  ال�شيا�شية 

البيئية.. وهو ما يوؤكده قانون العدالة النتقالية والذي ل 

يفرق بني حقوق الإن�شان بل يحيل عليها ككتلة واحدة 

) الف�شل 1، الف�شل 8، الف�شل 10..(.

النتقالية  العدالة  ارتباط  اأن  نالحظ  الإطار،  هذا  يف 

هاماً  عن�شراً  مّثل  والإجتماعية  الإقت�شادية  باحلقوق 

فمنذ  النتقالية.  العدالة  مقاربة  يف  تدريجيا  اإدراجه  مّت 

2006، اأكدت مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان 

احلقوق  هذه  اأهمية  على   )Louise Arbour(

ووجوب األ تغيب اأمام املقاربة القانونية اجلزائية والتي ل 

. وهو ما اأكد عليه الأمني 
5
تكفي بذاتها لتحقيق العدالة

اآليات  حّث  عندما   2010 �شنة  املتحدة  لالأمم  العام 

وباأكرث  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  على  النتقالية  العدالة 

عناية الأ�شباب الهيكلية وخا�شة القت�شادية عند و�شع 

مقاربات الإ�شالح و�شمانات عدم العود.  

هذا التم�شي يف اإدراج احلقوق الإقت�شادية والإجتماعية 

من  عديد  يف  به  العمل  مّت  النتقالية  العدالة  م�شار  يف 

ال�شرقية،  تيمور  يف  ال�شاأن  هو  مثلما  ال�شابقة  التجارب 

و�شرياليون والبريو.

حتديد  م�شتوى  على  مطروحا  يبقى  الإ�شكال  اأن  اإل 

يكفي  فهل  املمنهجني؟  والتهمي�ض  الإق�شاء  �شكل 

البنية  و�شوء  وبطالة  فقر  )من  املناطق  حالة  تو�شيف 

التهمي�ض  وجود  لإثبات  املدر�شي(  والنقطاع  التحتية 

نية  وجود  اإثبات  يتوجب  اأنه  اأم  املمنهج؟  الإق�شاء  اأو 

واإرادة لالإق�شاء والتهمي�ض خا�شة واأن �شياقات الأنظمة 

ال�شتبدادية اأو الديكتاتورية هامة جدا لتحديد اأ�شباب 

النتهاكات حلقوق الإن�شان. فال يكفي عدم توفر احلق 

لإثبات »تعمد« الإق�شاء و التهمي�ض، اإذ ميكن اأن يكون 

ذلك مرده لأ�شباب ظرفية اجتماعية، اقت�شادية، مناخية، 

»املمنهج« وهي عادة احلجج  ينفي �شبغة  ما  عاملية وهو 

تنمية  لتربير عدم عملها على  الأنظمة  بها  تتعلل  التي 

مناطق دون اأخرى. 

يرتبط الإق�شاء والتهمي�ض املمنهج مبفاهيم اأ�شا�شية ومنها 

بالولوج  املواطنني  وحق  اأ�شا�ض  اأي  على  التمييز  عدم 

التي  املناطق  على  يكون  ولذا  واخلدمات.  احلقوق  اإىل 

تعترب نف�شها �شحية اأن تربز من ناحية عدم ح�شولها على 

احلقوق واملرافق الراجعة لها من ناحية وعلى اأن ال�شلطة 

الأو�شاع رغم  تلك  تغيري  اأبدا على  تعمل  احلاكمة مل 

اإذا  ي�شريا  ي�شبح  العمل  هذا  ال�شنوات.  مرور ع�شرات 

امليزانية  ووثائق  ناحية  من  التنمية  موؤ�شرات  توفرت  ما 

وخمططات التنمية من ناحية اأخرى. فا�شتمرارية حال 

التدين والتدهور على م�شتوى احلقوق واخلدمات لعقود 

وعدم  الأو�شاع  تردي  عن  ال�شلطة  م�شوؤولية  يعك�ض 

. فلي�ض 
6
قيامها مبا يتوجب عليها فعله طوال هذه الفرتة

اأن تنتف�ض يف كل مرة نف�ض املناطق  من باب ال�شدفة 

املرتبة يف اأ�شفل �شلم موؤ�شر التنمية الب�شرية يف تون�ض: 

هذا  يقل  حيث  جندوبة..  بوزيد،  �شيدي  الق�شرين، 

من  الوطني  املعدل  يقرتب  بينما   0.1 عن  فيها  املوؤ�شر 

3 نقاط. و يكون ترتيبها جميعها �شمن الع�شر الأواخر 

لي�ض  و  معتمدية.   264 جمموع  من  ال�شلم  هذا  يف 

من ال�شدفة اأن تكون ن�شبة البطالة فيها �شعف املعدل 

الوطني تقريبا: عني دراهم %28، الق�شرين 26.2%، 

تزداد  الو�شعية  هذه   .15% هو  الوطني  املعدل  بينما 

�شوءاً باإح�شا�ض مت�شاكني هذه املناطق باحلرمان والظلم 

خا�شة عندما يرون مواردهم الطبيعية )اخل�شب، اخلفاف، 

املاء، احللفاء، املعادن..( ت�شتخرج من عندهم وحتّول اإىل 

اأماكن بعيدة عنهم. هذه املعطيات مل تتغري كثرياً منذ 

ال�شتينيات اإىل اليوم وببقائها ل ميكن اأن تعطي اإل نف�ض 

ميكن  فكيف  والإنتفا�شات.  الإحتجاجات  النتائج: 

ل�شياقات العدالة النتقالية اأن تتعامل مع هذه الظروف؟

 آليات  التعامل  مع  المنطقة 
الضحية:

النتقالية، نالحظ  للعدالة  املنظم  القانون  اإىل  بالرجوع 

اأنه مل يتناول كيفية متثيل هذه املناطق ول الدور الذي 

ميكن لهيئة احلقيقة والكرامة القيام به بالن�شبة للمناطق 

ال�شحايا والتعوي�شات اجلماعية.

 آليات تمثيل المنطقة الضحية:

اإن الن�ض املنظم للعدالة النتقالية مل يحدد اأي اإجراء 

حيث  من  ول  ال�شكل  حيث  من  ل  املطالب  لتقدمي 

املطالب.  لتقدمي  �شنة  اأجل  ب�شبط  واكتفى  املحتوى. 

ويحق للهيئة اأن متدد يف ذلك ملدة �شتة اأ�شهر. وهو ما 

لقبول  الأوىل  ال�شنة  نهاية  حدود  اإىل  واأنه  خا�شة  مت. 

ملف  واحد:  ملف  اإل  الهيئة  اأمام  يقدم  مل  امللفات 

ولية الق�شرين. ومن املنتظر بنهاية اأجل التمديد )14 

الع�شر  املناطق  ملفات  عدد  يتجاوز  األ   )2016 جوان 

ملفات، علماً اأنه مت تقدمي ملف واحد حتى الآن خالل 

اأن  من  بالرغم  دراهم.  عني  ملف  هو  املمددة  الفرتة 

القانون والهيئة اأي�شا مل ي�شرتطا ال�شيء الكثري لإيداع 

وقبول امللفات اإل ن�شخة من بطاقة تعريف مقدم امللف 

ذلك  يف  مبا  الهيئة  اإىل  تر�شل  اأو  وتودع  متالأ  وا�شتمارة 

عرب الإنرتنت.

هذه الت�شهيالت التي حتّفز الأفراد على تقدمي مطالبهم 

اأو  اجلماعية  امللفات  على  الوقع  نف�ض  لها  يكن  مل 

اإىل قيام جمموعة  ملفات املناطق. فهذه امللفات حتتاج 

تعهد  تقارير مل  و�شياغة  بحث  منهجية  واعتماد  عمل 

منظمات املجتمع املدين العمل عليها خا�شة يف املناطق 

التي عانت من التهمي�ض والإق�شاء. 

فالغاية من ملفات املناطق يف تقديرنا متعددة الأبعاد: 

اأولها اأن يكون العمل نابعا من مت�شاكني املنطقة ذاتها 

جماعي  عمل  دينامكية  يخلق  اأن  �شاأنه  من  ما  وهو 

انتماءاتهم  باختالف  املت�شاكنيني  يقرب  اأن  �شاأنه  ومن 

يتعلق  لهم  م�شروع جامع  واأعمارهم حول  وم�شاريعهم 

وم�شتقبلهم،  وحا�شرهم  مبا�شيهم  الوقت  نف�ض  يف 

الذي  الو�شع  حقيقة  املنطقة  مت�شاكنو  يدرك  اأن  ثانيها 

ملف  باإعداد  باأنف�شهم  يقوموا  واأن  منطقتهم  تعي�شه 

منطقتهم بعيداً عن العموميات والبديهيات التي عادة 

منطقتهم  حول  ما  منطقة  مت�شاكني  على  تهيمن  ما 

واأنف�شهم. ويكون اإعداد امللف منا�شبة لو�شع تو�شيف 

التي  والأ�شباب  ونقائ�شها  وم�شاكلها  للمنطقة  دقيق 

ناحية  من  العموميات  يف  �شقوط  دومنا  ذلك  اإىل  اأدت 

ويف التب�شيط من ناحية اأخرى. ثالثها اأن يقدم �شكان 

م�شتقبلهم  حول  ت�شورا  ولأنف�شهم  باأنف�شهم  املنطقة 

»المنطقة الضحية « 
 أو حين يقر   القانون بالتهميش واإلقصاء الممنهج

عادلة  تنمية  اإطار  يف  يرونه  كما  منطقتهم  وم�شتقبل 

ت�شتوجب  م�شاألة  وهي  وم�شتمرة.  ومتوازنة  و�شاملة 

من املت�شاكنيني التفكري العميق يف احللول امل�شتدامة 

الإعانة  انتظار  منوال  مع  والقطع  حتقيقها  كيفية  ويف 

وامل�شاعدة والقرار. هذه املنهجية يف العمل من �شاأنها 

الأهداف  ولر�شم  الت�شاركي  للعمل  معنى  تعطي  اأن 

اإل  الت�شرف.  و  املوازنة  يف  والتفكري  الربامج  وو�شع 

اأنها تتطلب اإرادة و تدريبا و تاأطريا منا�شبا. 

الق�شرين  ملف  قدمت  التي  امللفات  اإىل  بالرجوع 

اأعدته  قد  الأول  اأن  نالحظ  دراهم،  عني  وملف 

منظمتان، اإحداهما وطنية )املنتدى التون�شي للحقوق 

)حمامون  دولية  والثانية  والجتماعية(  القت�شادية 

يف  ممثال  املنتدى  با�شم  امللف  تقدمي  مت  و  حدود(  بال 

رئي�شه و مل تقدمه منظمات اأو اأهايل الق�شرين. فكان 

منهجية  حول  واجلدل  للحوار  منا�شبة  الأول  التقرير 

العمل وحول م�شمونه. اأما التقرير الثاين فقد اأعدته 

منظمة  من  بدعم  دراهم  عني  من  جمعيات  وقدمته 

الدميقراطية(.  للتحولت  الكواكبي  )مركز  وطنية 

الق�شرين  تقرير  من  ي�شتفيد  اأن  التقرير  هذا  وحاول 

التحليل  على  موؤ�ش�شاً  خمتلفاً  تقريراً  يقدم  واأن 

طبع  الذي  الرقمي  الكمي  اجلانب  من  اأكرث  النوعي 

تقرير الق�شرين. وحاول اأن يوّلد دينامية عند اإعداده 

دراهم  عني  املدين يف  املجتمع  مكونات  بني خمتلف 

ال�شبابية. اجلمعيات  وخا�شة 

املجتمع  منظمات  به  قامت  الذي  الأويل  العمل  هذا 

املدين ميكن اأن مينح ال�شكان وثيقة عمل منوذجية متثل 

�شلطة اقرتاح �شواء اأمام ال�شلطات احلالية اأو عند اإعداد 

الد�شتور.  اأكد عليها  التي  الالمركزية  واإر�شاء  الربامج 

من  والكرامة  احلقيقة  هيئة  ميكن  اأن  �شاأنه  من  كما 

قاعدة معلومات وبيانات هامة لإعداد تقاريرها.

دور  هيئة  الحقيقة والكرامة:

الن�ّض  مبوجب  والكرامة  احلقيقة  هيئة  دور  كان  اإذا 

املتعلقة  والعرائ�ض  ال�شكاوى  تلّقي  هو  لها،  املحدث 

�شامل  برنامج  وو�شع   )40 )الف�شل  بالنتهاكات 

النتهاكات  ل�شحايا  اجلماعي  و  الفردي  ال�شرر  جلرب 

كل  قبول  منها  يتطّلب  ذلك  فاإن   ،)39 )الف�شل 

واإعداد  القانونية  الآجال  بنهاية  واملطالب  امللفات 

هذه  اتباع  �شاأن  ومن  الربامج.  هذه  اأو  الربنامج  هذا 

اإىل  �شنتني  )من  طويال  وقتا  ي�شتغرق  اأن  اخلطوات 

اآنية  مطالب  اأمام  نكون  قد  فيما  �شنوات(،  ثالث 

القانون  باأن  التذكري  يجدر  الإطار،  هذا  ويف  وعاجلة. 

والكرامة  احلقيقة  لهيئة  النتقالية  بالعدالة  املتعلق 

اإحاطة  اإجراءات  »اإتخاذ  اإمكانية  على  �شراحة  ين�ض 

 39 الف�شل   ( لل�شحايا«  وعاجلة  وقتية  وتعوي�ض 

4(. وفيما يبدو هذا الن�ض يف  ظاهره حم�شوراً  املادة 

ال�شحايا  عبارة  اأن  اإل  الفردي،  باملعنى  بال�شحايا 

جاءت على اإطالقها وتوؤول عندها على معنى الف�شل 

مفهوم  �شمن  يدرج  والذي  القانون  نف�ض  من   10

الإق�شاء  اأو  التهمي�ض  عانت  التي  املناطق  ال�شحية: 

اأن »تاأخذ  املمنهج. وعمال بهذا التاأويل، ميكن للهيئة 

للمنطقة  وعاجلة..«  وقتية  وتعوي�ض  اإحاطة  اإجراءات 

مع  تت�شرف  اأن  للهيئة  ميكن  كيف  ولكن،  ال�شحية. 

الإطار؟  هذا  اإليها يف  املقدمة  للملفات  الأويل  قبولها 

حول  عديدة  ملفات  تتلّق  مل  الهيئة  اأن  من  فبالرغم 

تناول  من  مينعها  ل  ذلك  اأن  اإل  ال�شحية  اجلهات 

لتلك  العاجلة  احلاجيات  لإبراز  امللفات  تلك  درا�شة 

�شاحبة  لل�شلطات  وتقدمها  ت�شبطها  واأن  املناطق 

القرار لأخذها بعني العتبار يف براجمها وميزانيتها. 

مبلف  تو�شلت  قد  الهيئة  كانت  الإطار،  هذا  ويف 

الق�شرين كمنطقة �شحية منذ جوان 2015، اأي �شتة 

وكان   .2016 ل�شنة  الدولة  ميزانية  ختم  قبل  اأ�شهر 

اجلهة  هذه  ملف  لدرا�شة  الكايف  الوقت  تالياً  للهيئة 

لهذه  الآنية  احلاجيات  حول  عاجل  تقرير  وو�شع 

على  لعر�شها لحقاً  متهيداً  للحكومة  وتقدميها  املنطقة 

نقا�ض  مبنا�شبة  ذلك  كان  ولو  ال�شعب،  نواب  جمل�ض 

يجعل من  اأن  �شاأنه  من  التم�شي  هذا  الهيئة.  ميزانية 

مل�شتقبل  التخطيط  و  الربامج  و�شع  يف  �شريكا  الهيئة 

عدم  و  تهمي�شها  توا�شل  واإن  التي  اجلهات  هذه 

�شتنتف�ض من جديد. اإن�شافها 

الخاتمة:  التعويض والتنمية
اإن مفهوم املنطقة ال�شحية هو من املفاهيم التي ت�شعنا 

ارتباطه  مدى  و  التنمية  احلق يف  الت�شاوؤل حول  اأمام 

بالتعوي�شات التي قد تقرر لهذه املناطق؟

د�شتوريا  حقا  اأ�شبح  قد  التنمية  يف  احلق  كان  فاإذا 

الد�شتور  ين�ض  حيث  واملناطق  واجلماعات  لالأفراد 

العدالة  حتقيق  اإىل  الدولة  :«ت�شعى  اأنه  على 

بني  والتوازن  امل�شتدامة  والتنمية  الجتماعية 

واعتمادا  التنمية  موؤ�شرات  اإىل  ا�شتنادا  اجلهات 

فاإنه   ،)12 )الف�شل  الإيجابي«  التمييز  مبداأ  على 

التعوي�ض  يف  واحلق  احلق  هذا  بني  اخللط  يجب  ل 

والدولة  القانون  يكفله  »حق  وهو  واملن�شف  العادل 

مبا  والفعال  الكايف  اجلرب  اأ�شكال  توفري  على  م�شوؤولة 

�شحية  كل  وو�شعية  النتهاك  ج�شامة  مع  يتنا�شب 

املتوفرة  الإمكانيات  العتبار  بعني  يوؤخذ  اأن  على 

القانون  من   11 ا(لف�شل  التنفيذ«  عند  الدولة  لدى 

 2013 24 دي�شمرب  2013 املوؤرخ يف  53 ل�شنة  عدد 

و املتعلق باإر�شاء العدالة النتقالية وتنظيمها(. فاحلق 

يف التعوي�ض و اإن كان حممول على الدولة مبا لها من 

اإمكانيات ي�شبق ويتزامن مع برامج التنمية التي حتق 

تتحول  اأن  يجب  ل  لذا  و  واملناطق.  اجلهات  لكل 

الناجت  ال�شرر  عن  تعوي�ض  اآليات  اإىل  التنمية  برامج 

تو�شع  التعوي�ض  فربامج  والإق�شاء.  التهمي�ض  عن 

لت�شري على ما�شي تلك املناطق ولتقرب بينها وبني 

التنمية  برامج  ثم تكون  منوا،  الأكرث  الأخرى  املناطق 

املقامة على الأهداف امل�شتقبلية لكل منطقة. و يكون 

من  الد�شتور  عليه  اأكد  الذي  الإيجابي  التمييز  مبداأ 

التنموية. التعوي�شية  املقاربة  مفاتيح  اأهم 

اأنظر ملف املنطقة ال�شحية لولية الق�شرين، موجود على موقع املنتدى التون�شي للحقوق القت�شادية . 1
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view/27e0c575-1e52-4d63-8b7f-7b3cf8fe1736

اأنظر يف هذا ال�شدد: حبيب العايب، درا�شة ميدانية حول ق�شايا التهمي�ض يف تون�ض، حي ال�شيدة . 3

املنوبية و حي زريق منوذجا، تون�ض، املعهد العربي حلقوق الإن�شان، 2012، 60 �ض.
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عبد الرزاق بن خليفة

يحمل »م�شطلح التنمية اجلهوية« خليطاً من الدللت 

وامل�شامني التي ت�شتند اإىل مرجعيات واأن�شقة متباعدة 

جتعلنا  جميعها  لكنها  اأخرى،  اأحيانا  ومتقاطعة  اأحيانا 

مفهوم  �شعيد.هو  من  اأكرث  على  �شجايل  مفهوم  اأمام 

�شجايل لكونه طاملا كان �شعاراً يغذي معجمية اخلطاب 

ملختلف  الزمن  من  عقود  طوال  الإنتخابي  ال�شيا�شي 

نحو  حمموم  تهافت  يف  ال�شيا�شي  الطيف  األوان 

التنمية يف  اآلة  لفظته  الذي  املهم�ض  الناخب  ا�شتمالة 

معناها ال�شامل.

التي  التنمية  �شيا�شات  كل  لكون  اأي�شا  �شجايل  وهو 

تعاي�ض  )تعا�شد،  املختلفة  بتناق�شاتها  الدولة  انتهجتها 

 
1
حتررية( �شيا�شة  هيكلي،  اإ�شالح  القطاعني،  بني 

جميعها جعلت من التنمية اجلهوية هدفاً وتربيراً لكل 

اخليارات املختلفة.

للظاهرة  عنوانا  اأ�شبح  لكونه  اأي�شا  �شجايل  مفهوم  وهو 

الحتجاجية بل للعنف ال�شيا�شي اأحيانا. والأحداث 

التي �شهدتها اجلهات الداخلية  التون�شية بداية ال�شهر 

الول من �شنة 2016 خري دليل على ذلك. وال�شوؤال 

املطروح هنا: األهذا احلد حتّول هذا املفهوم من مبحث 

ونف�شية  واجتماعية  �شيا�شية  مع�شلة  اإىل  اقت�شادي 

اأحيانا )حماولت اإنتحار جماعي(؟

الدولة  عا�شتها  التي  التجارب  خمتلف  يف  املتاأمل  اإّن 

النخب  تعاطي  وكيفية  امل�شمار  هذا  يف  التون�شية 

احلاكمة مع هذا املو�شوع ميكن اأن ي�شتنتج الآتي:

اأول: غياب ت�شور دميوقراطي للتنمية اجلهوية وطغيان 

اأ�شلوب احللول الفوقية يف ت�شور منوال التنمية،

النظرة  بني  ال�شيا�شية  النخب  بدائل  تاأرجح  ثانيا: 

الفنية  والنظرة  من جهة  للتنمية  الطوباوية  امليتولوجية 

التكنوقراطية من جهة ثانية،

ثالثا: ق�شور الإطار الهيكلي للتنمية اجلهوية عن بلوغ 

الأهداف املر�شومة.

التخطيط  منهج  التون�شية  البالد  اعتمدت  لئن 

املخطط  اإعداد  يف  واملحلية  اجلهوية  واملقاربات 

اأ�شلوبا  يزال  ل  املعتمد  ال�شلوب  اأن  اإل  التنموي، 

من  ال�شابع  الباب  دخول  عدم  ب�شبب  �شواء  مركزيا 

اأو  التنفيذ  حيز  املحلية  بال�شلطة  املتعلق  الد�شتور 

ب�شبب تقاليد الدولة التون�شية يف هذا امل�شمار. فحتى 

فيفري   26 يف  املوؤرخ   5 عدد  احلكومة  رئي�ض  من�شور 

النتائج  »ا�شتعرا�ض  وزارة  اأنه على كل  ت�شمن   2015

التوجهات  .....وت�شخي�ض  لقطاعها  والنوعية  الكمية 

الإ�شرتاتيجية التي ت�شتجيب للتطلعات الوطنية للفرتة 

املقبلة« لتعر�ض لحقا »على ال�شت�شارة الوطنية«.

الت�شّور  مركزية  مع  احلقيقة  تقطع يف  املنهجية مل  هذه 

اخليارات  �شبط  تتم  حيث  الدولة  عليها  داأبت  التي 

الغالب  يف  روؤية  وهي  احلكومة  روؤية  وفق  العامة 

والتي  للدولة  ال�شابقة  اخليارات  تت�شمنه  مبا  حمكومة 

تهمني عليها روؤية تكنوقراطية �شعارها »لي�ض بالإمكان 

املجبولة  لالإدارة  طبيعي  �شلوك  وهو  كان«،  مما  اأف�شل 

على املحافظة من جهة وعلى الر�شى عن النف�ض من 

جهة ثانية.

من يتاأمل من�شور رئي�ض احلكومة عدد 5 ل�شنة 2015، 

ب�شفة  حتدد  ال�شرتاتيجية  الختيارات  اأن  يتبنّي 

بل  �شبطها.  يف  املركزية  ال�شلط  لغري  دور  ول  م�شبقة 

الزاوية يف �شبط  الذي هو حجر  نف�شه  الت�شخي�ض  اإن 

التوجهات التنموية العامة هو من �شنيع الوزارات كل 

ح�شب قطاعه.

ؤية القطاعية وغياب  الر
النظرة الشمولّية

احلكومة  طرف  من  املعتمدة  املنهجّية  يف  املتاأمل  اإن 

ت�شّور  على  القطاعية  النظرة  طغيان  بجالء  يالحظ 

�شبط  وزارة  كل  تتوىل  حيث  التنموّية  ال�شيا�شة 

م�شار  اأي  غياب  يف  لقطاعها  وت�شخي�شها  توجهاتها 

نقدي من هياكل ا�شت�شارية منتخبة اأو غري منتخبة.

الإقت�شادي  املجل�ض  على  يعاب  كان  ما  ورغم 

�شلة  لها  م�شائل  من  الثورة  قبل  والإجتماعي 

كان  اليوم  له  مماثل  هيكل  غياب  اأن  اإل  بالتمثيلية، 

الأحادية  النظرة  ا�شتفحال هذه  العميق على  الأثر  له 

املركزية للتنمية.

ولو  ا�شت�شاري  هيكل  اإحداث  الأجدى  من  كان  لقد 

على  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  تفعيل  انتظار  يف  موؤّقت 

غرار هيئة التنمية امل�شتدامة وحقوق الأجيال القادمة 

املن�شو�ض عليها بالف�شل 129 من الد�شتور. ومن �شاأن 

واجلامعيني  واخلرباء  املدين  املجتمع  فعاليات  ح�شور 

اأن  الهياكل  هذه  مثل  يف  ال�شيا�شية  الأحزاب  وممثلي 

التنمية يف  توجهات  والت�شورات حول  النقا�ض  يرثي 

ال�شتحقاقات  من  الهائل  الكّم  بعد  خ�شو�شاً  تون�ض 

بطباع  واأحيانا  ملّح  ب�شكل  تطرح  التي  التنموّية 

احتجاجي.

امل�شّمنة  احلكومة  خليارات  املتاأّمل  ي�شتنتجه  ما  واأول 

مبن�شور رئي�ض احلكومة عدد 5 اأن الدولة يف واٍد وحراك 

املجتمع واحتقاناته يف مو�شوع التنمية يف واٍد اآخر.

اإجرائية«  »عملية  جمرد  الروؤية  بقيت  فقد  لذلك، 

ل�شرتاتيجية  »من�شقا«  بو�شفها  التنمية  وزارة  تتولها 

التنمية بني القطاعات )الوزارات(.

التنمية   الجهوية:  ملف 
مشّتت

لن جنازف بالقول اإن ملف التنمية اجلهوية يكاد يق�شم 

حمت�شمة  م�شاركة  مع  والوزارات  الهياكل  كل  على 

للجهات.

روؤية  وفق  ة  اخلا�شّ التنموّية  براجمها  وزارة  فلكل 

التجهيز  لوزارة  املثال  �شبيل  فعلى  املركزية.  م�شاحلها 

وفق  ت�شبطها  وامل�شالك  للطرقات  اجلهوية  براجمها 

»اآلن  العاّمة املختلفة بجهة  مذّكرات تعّدها الإدارات 

�شافاري« دون اأي م�شاركة للجهة ول حتى القطاعات 

الأخرى )روؤية م�شالح وزارة النقل حول �شبكة النقل 

الربي وكثافته(. 

الريفية  امل�شالك  تعبيد  برنامج  اأن  الأمور  غرائب  ومن 

�شبط  يف  للجهات  دخل  ول  التجهيز  بوزارة  ي�شبط 

املعتمدين  طرف  من  تدوينه  يتم  ما  عدا  الختيارات 

عفوي  ب�شكل  الريفية  امل�شالك  لتعبيد  حاجيات  من 

العمد  خمتلف  طلبات  اإر�شاء  على  الغالب  يف  يقوم 

»التحكيم«  ليتّم  اإن وجدت  املجتمع املدين  وفعاليات 

هذا  على  املركزيني  امل�شوؤولني  طرف  من  النهاية  يف 

امللف.

تقع  الطرقات  من  عدداً  اأن  ذلك  من  والغرب  بل 

برجمتها يف نف�ض الوقت من طرف الوليات من جهة 

املمول  للتنمية  اجلهوي  الربنامج  ي�شّمى  ما  نطاق  يف 

التجهيز  وزارة  م�شالح  ومن   PRD التنمية  وزارة  من 

ثانية،  جهة  من  الوزارة  مبقر  الريفية  بامل�شالك  املكلفة 

ومن م�شالح وزارة الفالحة من جهة ثالثة.

واأحيانا جند م�شالك حمرومة من الربجمة من اجلهات 

الثالث املذكورة.

من  امل�شبوطة  التنموية  براجمها  وزارة  لكل  اأن  كما 

واأخرى  الفالحة  بوزارة  خا�شة  برامج  فهناك  املركز. 

بوزارة ال�شناعة واأخرى بوزارة البيئة الخ....

تنموية  برامج  هي  املطاف  نهاية  يف  الربامج  تلك  كل 

م�شبوطة من م�شالح مركزية بالأ�شا�ض.

 

المجالس الجهوية بين 
يادي في النصوص  الدور الر

والوظيفة التنفيذية في 
الواقع

لئن جعل قانون 1989 املتعلق باملجال�ض اجلهوية من 

هذه الأخرية املنرب الأ�شا�شي لت�شور �شيا�شات التنمية 

التنمية الجهوية: 
مصطلح سجالي يحتاج لقراءة جديدة 

تنفيذيا  دورا  ظل  دورها  اأن  اإل  اجلهوي  امل�شتوى  على 

ل�شيا�شة الدولة املركزية.

با�شتثناء الدفاع  الوزارات  اأغلب  اأن  ول يغري من ذلك 

)ب�شبب  العايل  والتعليم  �شيادة(  )وزارات  واخلارجية 

ال�شفقات(  جلان  ومركزية  ال�شتثمارات  حجم  ارتفاع 

امل�شتوى  على  القطاعية  التنمية  برامج  موازين  تودع 

اأن  ُيظهر  مما  اجلهوية،  املجال�ض  موازين  لدى  اجلهوي 

الوايل  هو  اجلهوية  التنمية  ميزانية  الفعلي يف  املت�شرف 

رئي�ض املجل�ض اجلهوي بو�شفه اآمر ال�شرف تعهداً ودفعاً 

يتبدد  ما  �شرعان  املظهر  فهذا  اجلهوي.  امل�شتوى  على 

لأ�شباب عديدة:

�شبطهما  يتم  اجلهوية  امل�شاريع  وت�شور  برجمة  لأن  اأول 

امل�شروع  يختار  من  هي  التي  املعنية  الوزارة  طرف  من 

وي�شبط له اعتماداته وياأذن بتحويلها اإىل ميزانية املجل�ض 

اجلهوي املعني،

وايل  من طرف  اجلهوي  الربنامج  ذلك  تنفيذ  اأن  ثانيا: 

ب�شبب  التنفيذ  يف  بالبطء  ي�شطدم  ما  غالبا  اجلهة 

التي  املعنية  الوزارة  من  العتمادات  حتويل  يف  التاأخر 

فيها  تكون  وقت  ويف  امليزانية  �شنة  اآخر  يف  اأحيانا  تتم 

الحداث  جتاوزتها  قد  املر�شودة  الإعتمادات  تقديرات 

ب�شبب الت�شّخم مما يجرب املجل�ض اجلهوي املكلف بتنفيذ 

امل�شروع على املطالبة باعتمادات اإ�شافية تكميلية والتي 

ترحل بدورها اإىل امليزانية املقبلة.

اأغلب  يف  يتوفر  ل  اجلهوي  املجل�ض  رئي�ض  الوايل  اأن 

الأحيان على الإمكانيات الب�شرية واملادية الالزمة لل�شهر 

على تنفيذ امل�شاريع التي يكلف بتنفيذها. فجّل وليات 

ون الأمر الذي  اجلمهورية ل يتوفر بها مهند�شون خمت�شّ

مب�شالح  ال�شتعانة  على  اجلهوية  املجال�ض  تلك  يجرب 

الإدارات اجلهوية للتجهيز، وهي اإدارات ل حمورية متّثل 

وهنا  التجهيز.  لوزارة  املركزية  لالإدارة  خارجية  م�شالح 

اجلهوي  »اإرتهان  اأو  واجلهوي«  املركزي  »لعبة  اإىل  نعود 

للمركزي«، عالوًة على �شعف ن�شبة التاأطري لدى اأغلب 

الإدارات اجلهوية للتجهيز بالبالد التون�شية. فت�شبح هذه 

الإدارات مدعوًة لي�ض فقط لإ�شناد املجال�ض اجلهوّية يف 

واأي�شا  الوليات، بل  للتنمية يف  الربامج اجلهوية  تنفيذ 

لإ�شناد البلديات اخلالية من مهند�شني وعديد الوزارات 

الأخرى وحتى بع�ض املن�شاآت العمومية حمدودة املوارد 

الب�شرية يف بع�ض اجلهات.

ثالثا اأن اجلهات غري موؤهلة قانونا لإعادة النظر يف جدوى 

جدواها  عدم  لها  ثبت  اإذا  مركزيا  املربجمة  امل�شاريع 

اأو  طريق  )برجمة  اأخرى  جهوية  برامج  مع  ت�شاربها  اأو 

تعيد  اأن  عليها  بل  خمتلفة(  برامج  طرف  من  م�شلك 

الوزارة  من  الرتخي�ض  بطلب  الأول  املربع  اىل  الكرة 

اأو  اآخر  برنامج  يف  الإعتمادات  برجمة  اإعادة  يف  املعنية 

امل�شروع  ميزانية  فوا�شل  ل�شتعمال  الرتخي�ض  حتى 

املعني لدعم بع�ض مكوناته غري املدرجة بالربنامج )مثال 

�شرف فوا�شل اعتمادات بعد ختم �شفقة عمومية لجناز 

مركز �شحة اأ�شا�شية ق�شد جتيهزه اأو حتى ت�شييجه اإن مل 

العتمادات  كفاية  عدم  ب�شبب  الت�شييج مربجما  يكن 

الأولية(.

هياكل  من  اجلهوية  املجال�ض  حتولت  القول،  وخال�شة 

اأناط القانون بها مهمة الربجمة والت�شور والتنفيذ واملتابعة 

 des dépositaires du»اإىل جمرد »هياكل وديعة

budget central au niveau régional
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وبعبارة اأخرى حتولت اجلهة اإىل جمرد لعب دور �شلبي

يف عملية التنمية اجلهوّية واحلال اأنها هي قاطرة التنمية 

اجلهوية واملحرك الأ�شا�شي لها.

في قصور  التنظيم الهيكلي 
الجهوية: للتنمية 

تعي�ض  اجلهوية  التنمية  هياكل  اإن  بالقول  جنازف  لن 

حالة من »النت�شاب الفو�شوي املوؤ�ش�شاتي«.

فوزارة التنمية تعنى مركزيا بقطاع التنمية اجلهوية من 

حيث الربجمة والتن�شيق بني الوزارات واجلهات.

تنموي  بدور  تقوم  عمومية  موؤ�ش�شات  على  تعول  كما 

على م�شتوى اجلهات ممثلة يف املوؤ�ش�شات التالية:

الغربي،  وال�شمال  واجلنوب  بالو�شط  التنمية  دواوين 

وهي دواوين م�شتقلة عن بع�شها البع�ض ع�شوياً،

بوليات  تعنى  والتي  اجلهوية  للتنمية  العامة  املندوبة 

ال�شاحلي. ال�شريط 

واإىل حد الآن، مل نفهم مربرات اإفراد املناطق الداخلية 

 offices تنمية  بدواوين  الغربي  ال�شمال  ووليات 

املوؤ�ش�شات  �شبغة  لها    de développement

اأفردت  فيما  اإدارية،  �شبغة  تكت�شي  ل  التي  العمومية 

اجلهوية  للتنمية  عامة  مبندوبية  ال�شاحلية  املناطق 

)ال�شمال  ال�شاحلية  املناطق  تدخلها  جمال   CGDR

ال�شرقي وال�شرق(.

املوؤ�ش�شات،  لتلك  املحدثة  الن�شو�ض  يف  وبالتاأمل 

�شبط  على  بالأ�شا�ض  يقت�شر  دورها  اأن  بجالء  نالحظ 

الأخرى  التنمية  لهياكل  النظري  والإ�شناد  الت�شورات 

باجلهة ولي�ض لها دور عملياتي ذات �شاأن. ول ي�شتثنى 

للتنمية اجلهوية  العامة  اإل ما ُعهد للمندوبية  من ذلك 

برنامج  وهو   PCRDاجلهوية احل�شائر  برنامج  و�شع  جلهة 

من  العاطلني  ت�شغيل  يف  يتمثل  البطالة  لآلم  م�شّكن 

ك�شيانة  ظرفية  برامج  يف  العليا  لل�شهائد  احلاملني  غري 

من  وغريها  املعطبة  امل�شالك  واإ�شالح  الإدارية  املباين 

اأن  واملعلوم  حمدودة.  اأعمال  ولأي  الطفيفة  الأ�شغال 

هذا الربنامج متوقف حالياً. 

الإدارية  الهياكل  هذه  دور  يف  النظر  اإعادة  ونرى 

البريوقراطية املكلفة ب�شاأن التنمية اجلهوية دون اأن تكون 

منتخبة، وذلك يف اإطار الروؤية اجلديدة لل�شلطة اجلهوية 

واملحلية. فلَم ل تتحّول دواوين التنمية واملندوبية العامة 

ن�ّض على ذلك  ترابية، كما  اأقاليم  اىل  اجلهوية  للتنمية 

الباب ال�شابع من الد�شتور حفاظاً على املال من ت�شخم 

تنمية  ديوان  فيتحول  مهامها،  وت�شارب  املوؤ�ش�شات 

اإىل  الو�شط  تنمية  وديوان  اجلنوب  اإقليم  اىل  اجلنوب 

بال�شمال  والغابات  املراعي  تنمية  وديوان  الو�شط  اإقليم 

 office de développement sylvoالغربي

ال�شمال  اإقليم  اإىل   pastoral du nord ouest

الغربي واملندوبة العامة للتنمية اجلهوية اإىل اإقليم لل�شرق 

وال�شمال ال�شرقي.

امل�شهد  هذا  من  ن�شيبها  فلها  القطاعات  بقية  اأما 

تتوىل  اجلهوية  فاملجال�ض  اجلهوية.  للتنمية  الف�شيف�شائي 

تنفيذ اغلب برامج التنمية اجلهوية ملختلف الوزارات مع 

جنوح نحو التقلي�ض من مهامها مل�شلحة بع�ض الوزارات 

يف خرق وا�شح لتوجهات الدولة، مثال ذلك قيام وزارة 

�شكل  يف  للرتبية  اجلهوية  املندوبيات  باإحداث  الرتبية 

املجال�ض  عن  بذلك  م�شتقلة  اإدارية  عمومية  موؤ�ش�شات 

اجلهوية التي مل يعد لها اأي دور يف املجال الرتبوّي، رغم 

اأن القانون اأّهلها لذلك ومل يعد الوايل بالتايل اآمر �شرف 

بالن�شبة مل�شاريع وزارة الرتبية وهو خايل الذهن مما تقوم 

به هذه الوزارة على امل�شتوى اجلهوي. 

ولقد تعزز هذا التوّجه اخلارق للقانون يف فرتة تويل ال�شيد 

اخت�شا�ض  حذف  حيث  الرتبية  وزارة  البي�ض  �شامل 

مثال  اخلا�شة  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  جمال  يف  الوليات 

بدعوى مقاومة الف�شاد.

ُي�شاف اىل تلك املوؤ�ش�شات تدخالت املن�شاآت العمومية 

الوطنية  ال�شركة  والغاز،  للكهرباء  التون�شية  كال�شركة 

ل�شتغالل توزيع املياه والديوان الوطني للتطهري الخ....

ولكل من هاته املن�شاآت براجمها املركزية املنّفذة جهوّيا 

من طرف تلك املوؤ�ش�شات ول دخل للمجال�ض اجلهوية 

يف برجمتها وت�شورها وتنفيذها.

وعالوة على ذلك، فاإن مراقبة م�شاريف التنمية اجلهوية 

ملوظفني  البلديات  وحتى  اجلهات  كافة  يف  معقودة 

تابعني لرئا�شة احلكومة، وهم مراقبو امل�شاريف العمومية 

قررتها  تنموية  نفقة  اأي  اإجناز  منع  باإمكانهم  والذين 

قطاعي  برنامج  نطاق  يف  تنفيذها  يف  �شرعت  اأو  اجلهة 

 contrôle القانون  باحرتام  �شلة  لها  لأ�شباب  ل 

باجلدوى عالقة  لها  لعتبارات  بل   de légalité

.contrôle d’opportunité

رئا�شة  با�شتثناء  الدولة  هياكل  كل  تكاد  وهكذا 

موؤ�ش�شاتي  م�شهد  يف  التنمية  �شفينة  تقود  اجلمهورية 

اإل  للتنمية  هدفا  بو�شفها  فيه  للجهة  مكان  فو�شوي ل 

ب�شكل حمت�شم وغري تقريري.

ولعل م�شروع جملة اجلماعات املحلية �شيزيد الطني بلة 

اجلديد  الت�شور  يف  الرحى  قطب  البلدية  من  جعل  ملا 

ل  ترابية  كوحدة  اجلهة  بذلك  متجاهال  لالمركزية، 

يف  الرتابي  التنظيم  يف  اجلهة  حجم  اأن  رغم  مركزية 

تون�ض يتما�شى اأكرث مع احتياجات التنمية مقارنة بحجم 

برامج تنمية موؤثرة  لتنفيذ  البلدية الذي يعّد غري كاف 

البلديات  ل�شغر حجم  نظراً  وم�شتدامة  النا�ض  يف حياة 

التون�شية و�شعف مواردها.

وختاما اإن التنمية اجلهوية هي ت�شور نابع من املعنيني 

من  اجلهوية  التنمية  برامج  بلورة  ي�شتوجب  مبا  اأول  به 

اأنه ل تنمية جهوية بدون  طرف فاعلني منتخبني، كما 

ت�شور جمايل يراعي ن�شبة اندماج وان�شجام الوحدات 

متكاملة  برامج  ت�شور  على  وقدرتها  املعنية  الرتابية 

ت�شمن  لكنها  ناحية  من  اجلهات  خ�شو�شيات  تراعي 

بينها. التكامل 

البحث . 1 اطار  يف  ال�شتقالل  دولة  من  انتهجت  تنموية  جتارب 

عن املنوال التنموي تراوحت بني الختيار الليربايل اىل حدود �شنة 

     1969 �شنة  1964 اىل حدود  �شنة  التعاوين من  -  جتربة القت�شاد 

�شنة  حدود  اىل  للدولة  اقت�شادي  دور  مع  الليربايل  القت�شاد  جتربة 

القطاعات  من  الدولة  خلروج  �شعي  مع  ليربالية  جتربة   -  1986

التناف�شية بداية من �شنة 1986 

»املتعلق   1992 ل�شنة   52 عدد  القانون  ج�ّشد 

جزائية  �شيا�شة  الزمن  من  عقدين  ملدة  باملخدرات« 

كل  مواجهة  يف  العقوبات  ت�شديد  فكرة  على  تقوم 

من  الق�شاء  جتريد  مع  خمدرات  جرائم  يرتكب  من 

�شالحية  من  وحتديداً  العقوبات،  تفريد  �شالحية 

اإثبات  يف  الق�شاء  دور  انح�شر  وعليه،  تخفيفها. 

امل�شرع  �شبط  التي  بالعقوبة  والت�شريح  الإدانة 

ح�شر  التون�شي  الق�شاء  ينازع  مل  واأق�شاها.  اأدناها 

رقابة دفع  بالتايل  الوجه، ومل ميار�ض  دوره على هذا 

واجته  �شالحياته.  على  لالإعتداء  الد�شتورّية  بعدم 

فقه الق�شاء  يف املقابل اإىل الت�شّدد يف اثبات جرائم 

باأدنى العقوبة املقررة ت�شريعياً  املخدرات مع الق�شاء 

وهي �شنة �شجن .

مواجهة  يف  الت�شريعي  الت�شدد  جتربة  انتهت 

املحكوم  عدد  ت�شاعف  فقد  للف�شل.  املخدرات 

ظاهرة  وتزايدت   
1
املخدرات جرائم  يف  عليهم 

اجلمهورية  رئي�ض  للتزام  وتبعاً  �شفوفهم.  يف  العود 

التون�شية باجي قايد ال�شب�شي يف م�شروعه النتخابي 

 جذرّي لقانون املخدرات، 
ّ

باقرتاح اإ�شالح  ت�شريعي

مب�شروع  ال�شعب  نواب  ملجل�ض  احلكومة  تقّدمت 

املتعلق   2015 ل�شنة   79 عدد  الأ�شا�شي  القانون 

مقاربة  على  امل�شروع  ن�ّض  انبنى  وقد  باملخدرات.  

الأول  املقام  يعّد يف  املخدرات  م�شتهلك  اأن  قوامها 

عن  امتناعه  واأن  امل�شاعدة  ي�شتحق  للظاهرة  �شحية 

حقه  يف  عقوبة  ت�شليط  ي�شتدعي  امل�شاعدة  قبول 

ت�شّدد.  دون  من  اليه  املن�شوبة  الأفعال  مع  تتنا�شب 

باملقابل، وحت�شبا لأي اتهام بالت�شجيع على ا�شتهالك 

فيما  العقوبات  رفع  اإىل  امل�شروع  عمد  املخدرات، 

ع�شر  اإىل  �شّت  من  املخدرات  ترويج  بجرائم  تعلق 

تثبت  التخفيف عمن  الق�شاء من  منع  �شنوات، مع 

يف حقهم تلك اجلرائم. 

وعليه، قاي�ض م�شروع القانون تطوره جتاه م�شتهلكي 

�شالحية  من  الق�شاء  منع  على  باإ�شرار  املخدرات 

تهمة  حقهم  يف  يثبت  من  حق  يف  العقوبة  تقدير 

ترويج املخدرات. وعدا عن اأّن هذا التوجه يتعار�ض 

وعدم  الق�شاء  اخت�شا�ض  احرتام  موجب  مع 

التدّخل يف اأعماله، فاإنه يخ�شى يف الوقت نف�شه اأن 

بجرائم  يتهمون  من  حق  يف  قا�شية  لعقوبات  يوؤدي 

على  خا�ض  ب�شكل  ينطبق  وهذا  خمدرات.  ترويج 

خمدرة  مواّد  للغري  ي�شّلمون  الذين  الأ�شخا�ض 

املروجني  �شغار  حق  يف  اأو  ال�شيافة  �شبيل  على 

املواد  من  حاجاتهم  لتاأمني  للرتويج  يعمدون  الذين 

الق�شوة  هذه  توؤدي  اأن  بالطبع  ويخ�شى  املخدرة. 

ملاآ�شي اجتماعية تذّكر بتلك التي توّلدت عن ق�شوة 

يتنبه  اأن  القانونية  املفكرة  وتاأمل   .92 عدد  القانون 

املجل�ض الت�شريعي لأهمية الأمر، فيعدل عنه. 

مشروع قانون 
مكافحة المخدرات: 

لماذا اإلصرار على منع 
تفريد العقوبات؟

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

المجالس  »تحولت 
هياكل  من  الجهوية 

مهمة  بها  القانون  أناط 
والتصور  البرمجة 

إلى  والمتابعة  والتنفيذ 
وديعة"« "هياكل  مجرد 
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محمد العفيف الجعيدي

الإقت�شاد  عرفها  التي  احلادة  الإقت�شادية  الأزمة  دفعت 

التون�شي نهاية �شنة 1984 منظومة احلكم اإىل الإ�شتعانة 

مع  يقطع  تنموي  منوال  ل�شتنباط  الدويل  بالبنك 

التجارب التنموية ال�شابقة. ج�ّشد امل�شروع الإقت�شادي 

الذي ي�شطلح على ت�شميته برنامج الإ�شالح الهيكلي 

التنمية  خمطط  يف  اعتمد  والذي  التون�شي  لالإقت�شاد 

ال�شابع الذي يغطي الفرتة من 1987 اىل 1991 منوال 

بحرفية  ال�شيا�شّية  ال�ّشلطة  اإلتزمت  البديل.  التنمية 

خ�شخ�شة  نحو  فتوّجهت  الإقت�شادي،  الإ�شالح 

القطاعات  لكون  العمومية  القت�شادية  املوؤ�ش�شات 

اخلا�شة.  للمبادرة  جماًل  تكون  اأن  يجب  الإنتاجية 

ومبوازاة ذلك، �شجعت على املبادرة الإقت�شادية اخلا�شة. 

خالل  من  الوطني  الإقت�شاد  حترير  نحو  توجهت  كما 

انخراط  تدّعم  للقيود اجلمركية. كما  التدريجي  الرفع  

مع  ين�شجم  مبا  الإقت�شادية  العوملة  منظومة  يف  تون�ض 

اإختياراتها الإقت�شادية، بدخولها املنظمة العاملية للتجارة 

الإحتاد  مع  ال�شراكة  لتفاقية  وتوقيعها   ،19941
�شنة 

19952. بدت تون�ض لفرتة عنوانا للمعجزة 
الأوروبي �شنة 

بعد  الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  ت�شور  وفق  القت�شادية 

ن�شب  فاقت  اقت�شادي  منو  معدلت  لتحقيق  تو�شلها 

اىل  معدلها  بلغ  اجلوار  دول  حتققها  كانت  التي  النمو 

حدود �شنة 2010 ما ن�شبته 4.5%.

والتي  بتون�ض،  الإجتماعية  الأزمة  تفّجر  لحقاً  ك�شف 

بداية  مع   
ّ

اخلارجي للعامل  تربز  الأوىل  مالحمها  بدت 

تنامي  خالل  من  الثالثة  الألفية  من  الأوىل  الع�شرية 

ظاهرة الهجرة ال�شرية من تون�ض نحو اإيطاليا، اأن املنوال 

الدنيا  احلدود  ي�شبع  ل  اإنتاجياً  منطاً  اأر�شى  القت�شادي 

الذي  ال�شباب  جيل  عن  ال�شادرة  ال�شغل  لطلبات 

تطوير  يف  العامة  العي�ض  موؤ�شرات  حت�شن  من  ا�شتفاد 

حت�شيله املعريف.

اإىل  ليوؤديا  ال�شيا�شي  بالف�شاد  الليربايل  التوجه  اجتمع 

القت�شادي.  الن�شاط  من  جلانب  معدودة  اأ�شر  احتكار 

وكان من ثمار ذلك تطور تراكمي للبطالة التي م�شت 

و�شط  يف  اأثرها  وكان  الجتماعية  ال�شرائح  خمتلف 

املقاربة  بروزاً. ومل تنجح   اأكرث  املوؤهل اجلامعي  حاملي 

الإقت�شادية لل�شلطة، والتي كانت تعّول على ال�شتثمار 

وطرقات،  ج�شور  من  العامة  الأ�شغال  يف  العمومي 

اجلهات  يف  وخ�شو�شا  اقت�شادية  دينامية  لإحداث 

الداخلية،  املناطق  كانت  وقد  ال�شبان.  وفئة  الداخلية 

ت�شررا  الأكرث  اإليها،  الإ�شتثمار اخلا�ض  يتوجه  التي مل 

من ظاهرة البطالة. وتبدو الثورة التون�شية عند هذا احلّد 

يف ُبعدها الإقت�شادي ثورًة �شّد منوال تنموي عجز عن 

ال�شتجابة ملتطّلبات املجتمع يف اإ�شباع احلق يف ال�شغل. 

بلغ عدد العاطلني عن العمل نهاية �شنة 2010 اأربعمائة  

عّلق  وقد  مواطناً.   )491000( األف  وت�شعون  وواحد 

منظومة  يف  وخمرجاتها  الثورة  على  واأ�شرهم  املعطلون 

لهم  توفريه  عن  عجز  ما  حتقيق  يف  كربى  اآمال  احلكم 

كبرية  الإ�شالح  وعود  كانت  وقد  ال�شابق.  النظام 

التنموي  املنوال  مع  القطع  وجوب  لتاأكيد  وتوجهت 

ال�شائد الذي ف�شل يف اإيجاد فر�ض العمل لل�شباب ومل 

يحقق التنمية باجلهات الداخلية. 

كانوا  من  نظر  يف  اإنتظارتها  من  جانباً  الثورة  حّققت 

ي�شتغلون بالوظيفة العمومية واملوؤ�ش�شات العمومية ب�شكل 

ال�ّشلطة  بادرْت  فقد  ت�شغيل ه�شة.  ووفق �شيغ  عر�شي 

غداة الثورة لت�شوية الو�شعية املهنية لهم برت�شيمهم يف 

كما  القانونية.  بحقوقهم  لذلك  تبعا  ومتتيعهم  عملهم 

فر�ض الإحتاد العام التون�شي لل�شغل، اأهم منظمة نقابية 

باملناولة مبوؤ�ش�شات  العمل  اإنهاء  املنا�شبة  عمالية، بذات 

الدولة واإدارتها؛ فانتدب خالل الأ�شهر الأوىل من �شنة 

بالإدارات  املناولة  مبوؤ�ش�شات  ي�شتغلون  كانوا  2011 من 

واملوؤ�ش�شات التي كانت ال�شركات املوظفة لهم متعاقدة 

معها. وبرز ذات التعاطي الثوري مع ملف الت�شغيل يف 

التعاطي مع �شحايا املحاكمات ال�شيا�شية خالل احلقبة 

ال�شتبدادية. فقد �شمن املر�شوم عدد 01 ل�شنة 2011، 

املتعلق بالعفو الت�شريعي العام، الإنتداب املبا�شر بالوظيفة 

العمومية وموؤ�ش�شات الدولة لكل من متتع بالعفو؛ وعند 

تعذر انتدابه لبلوغه �شن التقاعد اأو عجزه، فانتداب فرد 

اإقراره  مّت  اأ�شرته عو�شا عنه. وذات احلق يف العمل  من 

لأ�شر �شهداء الثورة وجرحاها باعتبار فرد عن اأ�شرة كل 

�شهيد، مع ت�شغيل جرحى الثورة اأو اأحد اأفراد اأ�شرهم.

عّولت الدولة على قدرتها الت�شغيلية لتحقيق عالجات 

�شريعة لأزمة البطالة امل�شتفحلة. و�شجعت ذات القدرة 

الت�شغيلية املطالبني بالت�شغيل على فر�ض حلول فردية 

�شريعة لأزمة البطالة التي يعانون منها. حّول العاطلون 

لهم  يجيز  منفذ  اإىل  والإحتجاجات  الإعت�شامات 

اللتحاق بالوظيفة. حتّمل جممع ف�شفاط قف�شة اجلانب 

املطلبية  ذات  الإحتجاجية  التحركات  اأثر  من  الأكرب 

النتداب  فكان  املنجمي.  احلو�ض  بجهة  الت�شغيلية 

التاأجري  معدلت  بارتفاع  تتميز  التي  ال�شركة  بتلك 

املطلبية  لتلك  بها مطلب املحتجني، وكانت ال�شتجابة 

عمل ال�شلطة للخروج من الأزمة. تطور تبعا لذلك عدد 

اأعوان تلك ال�شركة من 4898 عوناً يف 2010 لي�شل 

يف 2013 اإىل 7391. وتطّور عدد العاملني باملجمع اإىل 

بنهاية �شنة 2015 بن�شبة تطور  اأكرث من 30 األف عوناً 

يف الت�شغيلية بلغ 45 باملائة �شنوياً. والالفت اأّن جممع 

تعطال  ال�شناعي  ن�شاطه  عرف  قف�شة  ف�شفاط  �شركات 

�شبه كامل بفعل العت�شامات املطالبة بالت�شغيل خالل 

ذات الفرتة، م�شّجال تراجعاً يف النتاج بلغ ال�شتني باملائة 

اأرباح قدرها خم�شة اآلف مليون  اأدى لفوات فر�شة  مبا 

.
3
ديناراً طيلة �شنوات الثورة 

تكّفل القطاع العام باإيجاد حلول فردّية لطلبات الّت�شغيل 

الو�شع  وه�شا�شة  الثورة  ا�شتحقاقات  فر�شتها  التي 

الأمني. كما التفت الف�شاد الإداري لذات احلل ال�شهل 

ليخلق فر�ض عمل للمعطلني ذوي املح�شوبية اخلا�شة. 

العمومية  باملوؤ�ش�شات  العمالية   النقابات  جنحت  فقد 

�شمي حق  ما  الإداريني  امل�شوؤولني  على  تفر�ض  اأن  يف 

الإنتدابات  متت  بالإنتداب.  الأولوية  يف  العاملني  اأبناء 

يف مرحلة اأوىل يف اإطار اإتفاقات غري معلنة بني النقابات 

املوؤ�ش�شات  اإثقال  اإىل  واأدت  الداريني  وامل�شوؤولني 

الأعوان  تر�شية  الوحيد  هدفها  بانتدابات  العمومية 

و�شمان ال�شلم الإجتماعي باملوؤ�ش�شة. هذا ال�شلم  الذي 

حاول  من�شبه.  يف  البقاء  الإداري  للم�شوؤول  ي�شمن 

لحقا من ا�شتفادوا من حق توريث العمل فر�ض تقنني 

للظاهرة يجيز الإنتداب بالقرابة. اأحبطت احلكومة هذا 

امل�شعى بعدما التجاأت بتاريخ 12-11-2014 للمحكمة 

ت�شدت  املو�شوع.  يف  القانوين  راأيها  لطلب  الإدارية 

-636 عدد  الإ�شت�شاري  راأيها  يف  الدارية  املحكمة 

مع  يتعار�ض  العمل  توريث  اأن  واأكدت  للتيار،   2014

الد�شتور.  ال�شغل وبالتايل مع  امل�شاواة بني طالبي  مبداأ 

كان ُينتظر تبعاً لذلك اأن يلتزم اجلميع بالقانون، اإل اأن 

ا�شتمرت  فقد  الواقع.  اأر�ض  على  يتحقق  مل  الإلتزام 

اأولوية الت�شغيل تلك لكن يف اإطار �شامت عنوانه الأبرز 

اإر�شاء النقابة لإ�شتدامة امل�شوؤولية.

الإنتداب  �شفافية  تفر�ض  اأن  لثورة  من  ُينتظر  كان 

مبوؤ�ش�شات الدولة واأن جتيز لأبناء ال�شعب فر�شاً مت�شاوية 

للعمل دون حم�شوبية، لكن الف�شاد الداري منع ذلك. 

كما اأدى ذات الف�شاد لإرهاق املوؤ�ش�شات امل�شغلة. وُيذكر 

يف هذا الطار اأن الإنتدابات ب�شركة النقل بتون�ض والتي 

متت وفق قوانني الرت�شية واملح�شوبية اأدت لأن بات لكل 

�شتة  باملديونية  املثقلة  ال�شركة  حافلة من حافالت هذه 

 مبا يك�شف عن الأفق امل�شدود الذي انتهت اليه 
4
�شواقني

احللول الفردية. 

انتهت اخلم�ض �شنوات الأوىل من الثورة وقد ت�شاعف 

�شتمائة  ليبلغ  العمومية  بالوظيفة  العاملني  اأعوان  عدد 

وخم�شني األف موظفاً بعد اأن كان �شنة 2007 ثالثمائة 

ت�شخماً  املدة  ذات  اأثمرت  كما   .
5ً
الفا وثالثني  و�شتة 

العمومية.  باملوؤ�ش�شات  العاملني  عدد  يف  م�شبوق  غري 

ومل يوؤّد يف املقابل ذلك اإىل حّل مل�شكل البطالة التي 

ك�شفت املوؤ�شرات الح�شائية اأنها ا�شتفحلت. فقد بلغ 

عدد العاطلني عن العمل نهاية �شنة 2015  قرابة ثمامنائة 

الف �شخ�شاً. اأكدت الإنتفا�شة التي عرفتها تون�ض نهاية 

املطالبة  كانت  والتي   ،2016 �شنة  من  الأول  ال�شهر 

ال�شيا�شة  الأ�شا�شي، ف�شل  الت�شغيل حمركها  باحلق يف 

ك�شفت  فقد  املتعاقبة.  التون�شية  للحكومات  الت�شغيلية 

مار�شت  التي  التون�شية  احلكومات  اأّن  الإنتفا�شة  هذه 

�شيا�شية  حكومات  من  ت�شنيفاتها  تعدد  على  ال�شلطة 

اإىل حكومات تكنوقراط والتي جاهرت جميعها برف�ض 

اإل لتدعيم  املنوال التنموي القائم لل�شلطة مل تتو�شل 

العجز  اأكد  مبا  املنوال  تطبيقات ذات  الف�شاد يف  مظاهر 

عن ت�شور املنوال البديل.

ملا  ت�شور  طرح   2012 �شنة  التون�شية  احلكومة  حاولت 

بف�شله  �شيتم  للت�شغيل  ا�شرتاتيجي  اأنه خمطط  ذكرت 

يف موفى �شنة 2017  بلورة منوال تنموي لل�شغل ورفع 

الإنتاجية بعد اأن تكون �شنة 2015 قد �شهدت تقل�شا 

البطالة بف�شل الإجراءات التي اتخذت  ن�شبة  هاما يف 

�شنتي 2013 و2014 ومتثلت اأ�شا�شا يف الت�شجيع على 

عن  للمعطلني  ال�شغر  »متناهية  خا�شة  م�شاريع  بعث 

العمل«، ويف تطوير خمرجات التكوين املهني لتوفري يد 

عاملة للقطاعات القت�شادية التي ت�شكو نق�شاً يف اليد 

العاملة والتي قدرت حاجياتها مبائة وع�شرين الف عاماًل. 

الهجرة  على  التنموية  ال�شرتاتيجية  ذات  عولت  كما 

يراجع  الت�شغيل مل  اأن منوال  بدا جليا  للبطالة.  كحل 

والتنمية  للت�شغيل  حلول  عن  وبحث  التنموي  املنوال 

اإل  الثورة  قبل  معتمدة  كانت  التي  احللول  نف�شها  هي 

حديث  انتهى  الهجرة.  على  التعويل  يف  مبالغتها  يف 

ال�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل اإىل الن�شيان بعدما تبني 

الهجرة  وا�شحة يف خ�شو�ض  روؤية  ُيوؤ�ّش�ض على  اأنه مل 

اىل ليبيا ومل  يكن جديا يف اإدعائه القدرة على ت�شغيل 

�شتمائة األف عاطاًل عن العمل يف ثالث �شنوات.

مل تتحقق خالل �شنة 2015 تطورات نوعية يف موؤ�شرات 

ت�شغيل املعطلني عن العمل. يف املقابل  �شهدت تلك 

معاجلات  ت�شورات  يف  الر�شمي  البحث  عودة  ال�شنة 

طرح  مبنا�شبة  احلكومة  قررت  فقد  ال�شائك.  امللف 

الوظيفة  على  التعويل  تنهي  اأن   2016 ل�شنة  موازنتها 

الإنتدابات  ح�شر  مّت  فقد  للت�شغيل.  كخزان  العمومية 

وثمامنائة  األفا  ع�شر  خم�شة  حدود  يف  اإجراوؤها  املزمع 

انتداباً، ُموجهة اأ�شا�شاً لقطاعات الأمن واجلي�ض وال�شحة 

. كما مت يف موفى ذات ال�شنة طرح 
6
وال�شوؤون الجتماعية

»الوثيقة التوجيهية ملخطط التنمية 2020-2016«.

عن  التنموي  املنوال  ق�شور  التوجيهية  الوثيقة  اأكدت 

ت�شغيلي  لقت�شاد  بناء  من  منه  مطلوب  هو  ما  حتقيق 

توؤّدي لتطور الدخل الفردي  ي�شمن ن�شب منو حمرتمة 

وبالتايل لتح�شني موؤ�شرات العي�ض. ومتيزت هذه الوثيقة 

فابتعدت  الثورة،  قبل  ما  لفرتة  املو�شوعي  بت�شخي�شها 

من  الأكرب  اجلانب  بكون   
ّ
لتقر ال�شيا�شي  احلديث  عن 

�شنتي  بني  الفا�شلة  الفرتة  خالل  العمومي  الإ�شتثمار 

هذه  لكن  الداخلية.  للمناطق  ُوّجه   
و2010 7  1992

ال�شتثمارات مل حتقق اأهدافها الت�شغيلية بتلك املناطق 

اأوًل ومل تنِه عزلتها ثانيا لكون الراأ�شمال اخلا�ض عزف 

عن التوجه لالإ�شتثمار فيها. وقد اجتهت هذه املناطق نحو 

الت�شحر ال�شكاين مبفعول ظاهرة الهجرة الداخلية نحو 

من  للمعطلني  بالن�شبة  العمل  عن  بحثا  الكربى  املدن 

اأو بحثا عن ظروف احلياة الف�شل ملن وفق من  اأبنائها 

اأبنائها يف النجاح يف ال�شعيدين املهني واملعريف.

التنموي  للمنوال  ت�شّوراً  التوجيهية  الوثيقة  تطرح  مل 

لأزمتي  دقيق  لت�شخي�ض  تو�شلت  اأنها  غري  البديل، 

التنموي  منوالها  ظل  يف  تون�ض  يف  والتنمية  البطالة 

البديل  التنموي  املنوال  عن  البحث  اأن  ويبدو  القائم. 

�شيكون اجلهد الأ�شعب يف ت�شور خمطط التنمية بعدما 

يف  وبعدها  الثورة  قبل  الت�شغيلية  ال�شيا�شات  ف�شلت 

حتقيق التنمية. ويلحظ اأن احلكومة تراجعت عن عزمها 

الأول يف اإنهاء خلق فر�ض العمل يف الوظيفة العمومية. 

اأعلنت  حني   ،2016 �شنة  من  الأول  ال�شهر  نهاية  مع 

بالوظيفة  عوناً  األف  وع�شرين  ثالثة  لنتداب  عزمها 

العمومية، عالوة على ت�شوية و�شعية ثمانية وثالثني الفاً 

من الذين يعملون ب�شكل ه�ض �شواء يف اإطار الآلية 16 

بعد  اأغلبهم  انتداب  مت  والذين   
9
احل�شائر عملة  من  اأو 

8

لحتجاجات  عاجلة  حلول  عن  بحث  اإطار  يف  الثورة 

الذين يطالبون بالعمل.

ما  حكومات  ت�شور  عن  البتعاد  يف  احلكومة  ف�شلت 

بعد الثورة والتي متثلت يف ا�شتخدام الوظيفة العمومية 

اأي منو اقت�شادي.  كاأداة لتوليد فر�ض عمل مبعزل عن 

طرح  اإعادة  يجدر  املفرغة،  احللقة  هذه  من  وللخروج 

يف  خ�شو�شا  الإقت�شادي،  الدولة  دور  حول  ال�شوؤال 

القطاعات ذات الت�شغيلية العالية واملردودية القت�شادية 

املحدودة. هذا الدور الذي تعار�شه �شيا�شة املوؤ�ش�شات 

التوازن  عن  البحث  ي�شتدعيه  فيما  الدولية  املالية 

حتى  يظل  الذي  الت�شغيل  يف  احلق  وحتقيق  اجلهوي 

اللحظة �شعارا دون م�شمون.

»المنوال 
التنموي البديل«
شعار   يبحث  عن مضمون

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرةجتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

أنــــس سعــــــــدون

م�شريات  انطالق  مع  ال�شاللية«  »املراأة  ق�شية  تفجرت 

اللواتي  القرويات  الن�شاء  من  ع�شرات  فيها  �شاركت 

ك�شرن حاجز ال�شمت حول بع�ض الأعراف و»القوانني« 

هذه  املغرب.  من  من�شية  وا�شعة  مناطق  ت�شود  التي 

الأعراف التي ظلت واإىل وقت قريب �شمن الطابوهات، 

توؤول اإىل حرمان �شريحة وا�شعة من الن�شاء من ن�شيبهن 

من ا�شتغالل الأرا�شي، وهن ما ا�شطلح على ت�شميته 

»الن�شاء ال�شالليات«. 

يف األراضي الساللية تعر
اأرا�ض يف ملكية  اأرا�شي اجلموع  اأو  ال�شاللية  الأرا�شي 

اجلماعة ال�شاللية، ترجع ملكيتها للقبيلة ولي�ض للفرد، كان 

يتم اإ�شتغاللها والإنتفاع منها عن طريق تنظيم »اجلماعة« 

العائالت  لفائدة  القبيلة  داخل  موؤطرة  تنظيمية  كاأداة 

املكونة لها وفقا ملنطق متكون من تقاليد واأعراف قدمية 

خا�شة بها، قبل اأن تتدخل الدولة يف تدبري �شوؤون هذا 

الداخلية،  لوزارة  تابع  جهاز  بخلق  الأرا�شي  من  النوع 

اأ�شبح هو الو�شي عليها بدل »اجلماعة«. 

منع  على  املغرب  يف  الِلية  ال�شُّ اجلماعات  درجت  وقد 

الأرا�شي  من  املتاأتي  الإرث  يف  ن�شيبهن  من  ن�شائها 

عدد  يقدر  ر�شمية،  اإح�شائيات  وح�شب  اللية.  ال�شُّ

جماعة  و563  اآلف   4 يناهز  مبا  ال�شاللية  اجلماعات 

موزعة على 55 عمالة واإقليم. وتقدر امل�شاحة الإجمالية 

ت�شكل  هكتار،  مليون  بـ15  اجلماعي  العقاري  للر�شيد 

الأرا�شي الرعوية ن�شبة تفوق 85 يف املائة منها، ت�شتغل 

ب�شفة جماعية من طرف ذوي احلقوق، فيما توظف اأهّم 

التمدد  ومع   .
1
الفالحي الن�شاط  يف  الباقية  امل�شاحات 

العمراين للمدن يف الآونة الأخرية اأ�شبحت بع�ض هذه 

بع�شها  اأن  فيما  املدار احل�شري،  واقعة �شمن  الأرا�شي 

ورمال  اأحجار  ومقالع  �شقوية،  اأرا�ٍض  عن  عبارة  الآخر 

العقارية  قيمتها  رفع  اإىل  التطّور  هذا  اأدى  وقد  وغريها. 

واملالية من دون اأن يطراأ اأي تغيري على اإطارها القانوين 

امل�شتمد من الفرتة الإ�شتعمارية يف انقطاع تاّم عن الواقع.

الساللية  األراضي  تنظيم 
للحقبة  ال�شاللّية  الأرا�شي  و�شعية  تنظيم  يعود 

ال�شتعمارية. فمع دخول امل�شتعمر اإىل املغرب، و�شع يده 

على الر�شيد العقاري اجلماعي وذلك عرب ظهري 1919 2 

الذي نظم تدبريها على نحو ي�شمح للدولة بالتدخل فيها. 

فقد جاء فيه باأن الأرا�شي اجلماعية هي يف ملك جماعات 

هذه  نواب  مانحا  الداخلية،  وزارة  و�شاية  وحتت  �شاللية 

ذوي  لئحة  و�شع  بعد  الدوري  توزيعها  حّق  الأرا�شي 

احلقوق، وكذا معاجلة النزاعات بني هوؤلء وال�شهر على 

تنفيذ قرارات جمل�ض الو�شاية. و�شمح هذا القانون باإمكانية 

تفويت بع�ض الأرا�شي اجلماعية من اأجل ال�شتثمار فيها 

يف اإطار ما �شمي بالتفويت ق�شد النتفاع الدائم. و�شدر 

فيما بعد قانون 19 مار�ض 1951 ب�شاأن الأرا�شي اجلماعية 

املدن،  �شواحي  اأو يف  احل�شرية  املدارات  داخل  الواقعة 

الو�شاية على  موافقة جمل�ض  بعد  بتفويتها  �شمح  حيث 

ثمن البيع، على اأن يخ�ش�ض ن�شف عائدات البيع ل�شراء 

عقارات لفائدة اجلماعة اأو لإجناز اأ�شغال الإعداد الفالحي 

على باقي الأر�ض.

الإ�شتثمار  قانون  ب�شاأن   1969 يوليوز   25 قانون  و�شدر 

وتكثيف  امل�شقية  امل�شاحات  تو�شيع  اإطار  يف  الفالحي 

مهماً  تغيرياً  حمدثاً  ال�شقوية،  بالقطاعات  ال�شتثمارات 

يف طرق توزيع الأرا�شي اجلماعية للرفع من مردوديتها. 

حيث  للتق�شيم  القابلة  غري  الفردية  امللكية  فاأن�شئت 

 هذا 
ّ
وزعت الأرا�شي اجلماعية على ذوي احلقوق. واأقر

القانون على اأنه عند وفاة امل�شتفيد فاإن ن�شيبه ل يوزع بل 

ي�شند اإىل اأحد ورثته على اأن يعو�ض باقي الورثة. وعند 

حدوث خالف يتدخل جمل�ض الو�شاية.  واأمام التو�شع 

احل�شري الكبري الذي عرفه املغرب خالل ال�شبعينيات 

والثمانينيات، عاد ملف الأرا�شي ال�شاللية اإىل الواجهة. 

فقد �شدرت دورية حتمل رقم 333 عن وزارة الداخلية، 

تنظم طريقة اإقتناء اأرا�شي اجلماعات ال�شاللية من طرف 

م�شاريع  لإجناز  اأو جماعات حملية  العمومية  املوؤ�ش�شات 

اقت�شادية اأو اجتماعية عليها. وقد و�شحت هذه الدورية 

�شرورة  فر�شت  بحيث  الأرا�شي  هذه  تفويت  طرق 

لذوي  متنح  �شكنية  وحدات  اأو  اأر�شية  قطع  تخ�شي�ض 

احلقوق ف�شال عن حتديدها لثمن املرت املربع.

الأرا�شي  لو�شعية  املنظمة  القوانني  �شدور  توايل  ورغم 

ال�شاللية، اإل اأن رياح التغيري مل متتّد لالأعراف ال�شائدة 

من  ال�شتفادة  من  الن�شاء  بحرمان  تق�شي  كانت  التي 

الن�شاء  اآلف  معاناة  وا�شتمرت  الأرا�شي.  عائدات هذه 

الليات من الإق�شاء والتمييز اللذين يطالنهن عند بيع  ال�شُّ

هذه الأرا�شي التي ا�شتغلن فيها: فيمنح الذكر ن�شيبه منها 

وحترم الأنثى مع وجود اختالف طفيف بني بع�ض اجلهات. 

ففي بع�ض املناطق اجلبلية، تخول الأعراف للذكور حظهم 

ن�شف  للن�شاء  وتخول  والدهم،  ن�شيب  من  النتفاع  يف 

من  العارية  الأر�ض  وتبقى  فقط،  ال�شكنى  يف  الن�شيب 

ن�شيب الرجال دون الن�شاء. ويف املناطق ال�شرقية واجلنوبية، 

علقت الأعراف الإ�شتفادة من هذه الأرا�شي على زواج 

الذكر وتكوينه لأ�شرة، ومل تتح للن�شاء املعيالت اأي حّظ 

منها اإل يف اأحوال �شيقة اإذا جتاوز عمرهن 48 �شنة. اأما 

يف جهات الغرب، فقد مت تفويت الأرا�شي اجلماعية اإىل 

�شركات التعمري، ومت ح�شر ال�شتفادة منها على الذكور 

اإبتداء من �شن 16 �شنة. وُيغّلب هذا التنظيم منطق القبيلة 

الهادف اإىل احلفاظ  على امللكية اجلماعية داخل نف�ض 

يف  حقهن  من  الن�شاء  لتمكني  بارتياب  وينظر  القبيلة، 

ال�شتفادة من الأرا�شي خمافة زواجهن من خارج القبيلة. 

بدء احتجاجات النساء 
السالليات

انطلقت اأوىل احلركات الحتجاجية الن�شائية من منطقة 

الغرب واتخذت �شكل وقفات وم�شريات اأمام �شلطات 

يف  باملنا�شفة  طالبت  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الو�شاية 

اأرا�شي اجلموع، قبل اأن تتقدم جمموعة  عملية تفويت 

لن�شاء  الدميقراطية  للجمعية  املو�شوع  ب�شكاية يف  منهن 

املغرب )ن�شميها اجلمعية اأدناه اخت�شاراً(، حيث انطلقت 

حركة منا�شرة وا�شعة متيزت اإىل جانب اخلطوات الآيلة 

:
3
اإىل حت�شي�ض الراأي العام، بعدة خطوات 

1 الر�شد: مبجرد و�شع �شكاية الن�شاء ال�شالليات من --

منطقة الغرب على طاولتها، را�شلت اجلمعية ن�شاء من 

مناطق اأخرى تعاين من نف�ض امل�شكل، حتى تتمكن 

من قيا�ض مدى انت�شاره واإعطائه الطابع الوطني.

2 تقوية قدرات الن�شاء: قامت اجلمعية بتتبع ن�شاء --

بع�ض املناطق بطريقة منتظمة حتى تبقى على علم 

لهن  نظمت  كما  التفويت.  عمليات  مب�شتجدات 

عدة دورات تدريبية حول القيادة الن�شائية، الرتافع، 

التعبئة وتقنيات التوا�شل.

بتعبئة -- اجلمعية  قامت  حتالف:  وتاأ�شي�ض  التعبئة   3

حلفاء من املجتمع املدين، من اأبرزهم منتدى بدائل 

املغرب اأول حليف للجمعية يف هذه العملية، تلته 

بعد ذلك اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان، ومراكز 

ال�شتماع املنخرطة يف �شبكة اأناروز. وهو ما �شاهم يف 

تو�شيع دائرة التحالف ليغطي كافة الرتاب الوطني 

بان�شمام جمعيات واأحزاب.

4 التح�شي�ض وم�شاءلة امل�شوؤولني: را�شلت اجلمعية --

اجلهات امل�شوؤولة عن هذا امللف ويف مقدمتها مديرية 

ال�شوؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا الفرق 

الإن�شان،  حلقوق  ال�شت�شاري  واملجل�ض  الربملانية 

ووزارة التنمية القت�شادية والأ�شرة والت�شامن. 

ينتمني  ن�شاء  ت�شجيع  من  اخلطوات  هذه  مكنت  وقد 

باحلركة  الإلتحاق  على  اأخرى  ومناطق  جماعات  اإىل 

وهو  حلقوقهن.  �شمانا  ال�شالليات  للن�شاء  الإحتجاجية 

الوطنية  احلدود  تتجاوز  الق�شية  من  جعل  الذي  الأمر 

الدولية  واملنابر  الهيئات  اهتمام  زكاه  دوليا  بعدا  لتاأخذ 

واملنظمات احلقوقية التابعة ملنظمة الأمم املتحدة باعتبارها 

اجلن�شني يف  بني  امل�شاواة  مبداأ  مت�ض يف جوهرها  م�شاألة 

وامللكية  الإرث  يف  بهم  اخلا�شة  احلقوق  على  احل�شول 

وال�شتفادة منها.

تستجيب  الداخلية 
النسائي الحراك  لمطالب 

اأمام حراك الن�شاء ال�شالليات، اأ�شدرت وزارة الداخلية 

من  ال�شالليات  الن�شاء  متتيع  على  تن�ض   
4
اأوىل دورية 

الإ�شتفادة من التعوي�شات العينية واملادية الناجمة عن 

املعامالت العقارية التي تعرفها الأرا�شي اجلماعية وذلك 

اأ�شدرت  �شنتني،  وبعد  الرجال.   احلقوق  بذوي  اإ�شوة 

 تدعو اإىل ا�شتفادة الن�شاء ال�شالليات من 
5
دورية اأخرى

حق النتفاع من الأرا�شي اجلماعية مو�شوع تق�شيمات 

جديدة من طرف الهيئات النيابية، وتن�ض على متتيعهن 

بن�شيبهن يف خملف موروثهن من الأرا�شي اجلماعية.

ممانعة األعراف أمام القضاء
رغم �شدور دوريات وزارة الداخلية، ا�شتمر اأغلب نواب 

اجلماعات ال�شاللية يف رف�ض اإدراج الن�شاء �شمن لوائح 

ذوي احلقوق. ومع ارتفاع وترية تفويت الأرا�شي اجلماعية 

قررت  النتفاع،  من حقهن يف  الن�شاء  اإق�شاء  وا�شتمرار 

اجلمعية ومنتدى بدائل املغرب دعم الن�شاء ال�شالليات 

يف ممار�شة حقهن يف اللجوء اإىل الق�شاء الإداري للطعن 

اأرا�شي  تفويت  بخ�شو�ض  الو�شاية  جمل�ض  قرارات  يف 

اجلموع، وقد ا�شتهدفت هذه املبادرة اإنتزاع اجتهاد ق�شائي 

مبدئي ت�شتند اإليه الن�شاء ال�شالليات يف مناطق اأخرى من 

املغرب ل�شرتجاع حقوقهن. وبتاريخ 10 اأكتوبر 2013، 

اأ�شدرت املحكمة الإدارية بالرباط حكما مبدئيا تاريخيا 

اللية ومينحها حقها يف هذه الأرا�شي  ينت�شر للمراأة ال�شُّ

لأول مرة، م�شتندة يف ذلك على مبادئ الد�شتور واملعايري 

الدولية التي ت�شمو على الأعراف والقوانني. وهكذا ردت 

بعدم  للمغرب  الق�شائي  الوكيل  دفع  الإدارية  املحكمة 

قابلية قرارات جمل�ض الو�شاية للطعن، ا�شتنادا اإىل الف�شل 

118 من الد�شتور الذي يجعل »كل قرار اتخذ يف املجال 

الإداري، �شواء كان تنظيميا اأو فرديا« قاباًل للطعن. كما 

ردت املحكمة احلجج املت�شلة باأعراف اجلماعة ال�شاللية، 

على اأ�شا�ض قاعدة امل�شاواة، ومراعاة مقاربة النوع التي ين�ض 

عليهما الد�شتور يف ف�شوله )6 و19 و32(، وكذا الن�شو�ض 

ال�شرعية من قبيل حديث الر�شول »الن�شاء �شقائق الرجال 

يف الأحكام«-، ف�شال عن ن�شو�ض القانون الدويل ذات 

ال�شلة. ولعل تاريخ �شدور هذا احلكم الق�شائي التاريخي 

والذي ي�شادف الحتفال باليوم الوطني للمراأة باملغرب 

واملحدد يف 10 اأكتوبر من كل �شنة يحمل اأكرث من دللة 

اأهمها اأن م�شار الدفاع عن امل�شاواة بني اجلن�شني املنا�شفة 

ل يزال طويال، واأن العقلية الذكورية ل تزال متجذرة لي�ض 

داخل  ال�شائدة  والتمثالت  والأعراف  العادات  فقط يف 

املجتمعات واإمنا اأي�شاً يف بع�ض الت�شريعات التي يبدو اأنها 

اأ�شبحت اليوم خارج اإطار املنطق والتاريخ اأي�شاً.

حق المرأة 
الساللية من 

نصيبها من األرض 
في المغرب
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نجيبة الزاير 
    

الذي  الق�شاة  تكوين  عبارة  من  املق�شود  هو  ما 

اتخذته العديد من املعاهد العليا للق�شاء على عاتقها 

نحو  الق�شاة  من  املبتدئني  طريق  ي�شيء  كنربا�ض 

�شيتوا�شلون  التي  الدقيقة  واخلطرية   ال�شاقة  املهمة 

وما  املهنية؟  حياتهم  يف  املقبلة  ال�شنوات  لب�شع  معها 

هو املغزى احليني والبعيد من هذا التكوين؟ ال�شوؤال 

القا�شي  اإخ�شاع  فعال  يجب  هل  هو  غالبا  املطروح 

اأربع  اأو  ثالث  در�ض  اأنه  حال  معني  لتكوين  وجوبا 

من  العديد   على  واطلع  احلقوق  كليات  يف  �شنوات 

اإجابات جاهزة.  توجد  القانون؟ يف احلقيقة ل  حماور 

الق�شاة  اإخ�شاع  يف  ال�شرورة  اإن  يقول  املنطق  ولكن 

من  للق�شاة  املحكم   التدريب  اأن  يف  تكمن  لتكوين 

باملبادئ  فيت�شبع   القا�شي  وجدان  يلم�ض  اأن  �شاأنه 

النزاعات  وف�شل  احلكم  وتقنيات  القانونية  املعرفية 

بتدريب  يتعلق  فانه  الثاين،  الهدف  اأما  باأنواعها. 

القا�شي على ممار�شة ا�شتقالليته عند اتخاذ القرارات 

متجهة  معينة  بعقلية  وت�شبعه  ي�شدرها  التي  الق�شائية 

باأن ا�شتقالل الق�شاء هو الآلية  نحو القتناع القطعي 

بخاليا  العدالة  ن�شر  من  القا�شي  متّكن  التي  املحورية 

واإي�شال احلقوق لأ�شحابها على وجه  املجتمع عموما 

تاأثري  لأي  اخل�شوع  اأو  ال�شت�شالم  دون  اخل�شو�ض 

عليه  �شلطان  فال  عليه.  �شلطان  اأو  �شيادة  ودون  كان 

ومالءمته  وفهمه  به  الإملام  تالياً  وعليه  للقانون:  اإل 

يتعر�ض  التي  الو�شعيات  مع  ومتحي�شا،  وحتقيقا  بحثا 

خلفية  وعلى  عليه.  املعرو�شة  الق�شايا  مبنا�شبة  اإليها 

العديد  غرار  على  تون�ض  اأحدثت  الإعتبارات،  هذه 

يتكفل  للق�شاء  اأعلى  معهدا  الأخرى  البلدان  من 

الأعلى  »املعهد  ت�شمية  عليه  واأطلقت  التكوين،  بهذا 

للق�شاء« وذلك مبوجب القانون عدد80 ل�شنة  1985 

املوؤرخ يف  11 اأوت 1985. 

إحداث المعهد األعلى 
للقضاء: تكوين للقضاة أم 

لهم؟  تأطير 
لت�شتقطب  للق�شاء  الأعلى  املعهد  موؤ�ش�شة  اأحدثت 

الناجحني يف مناظرة اللتحاق بالق�شاء. وكانت حتدد 

ثم  قا�شياً،  بخم�شني  املالية  وزارة  اإمكانيات  عددهم 

الظروف  ح�شب  ارتفاعا  تتزايد  هوؤلء  اأعداد  بداأت 

املالية املذكورة اآنفاً. ول�شائل اأن ي�شاأل اإن كانت الغاية 

1985 فعال  �شنة  للق�شاء  الأعلى  املعهد  اإحداث  من 

الق�شاة  من  ال�شبان  وم�شاعدة  الطري  العود  تقومي 

لف�ض  الطرق  اأجنع  وتعليمهم  النزاعات  فهم  على 

ا�شتقاللية  بكل  املتقا�شني  بني  وح�شمها  اخل�شومات 

حقيقة  يف  العتيقة؟  ال�شكلية  النمطية  عن  وبعيدا 

اإحداث املعهد كانت يف ظاهرها  الغاية من  اإن  الأمر، 

القانون،  توقيت �شدور ذلك  متعّنا يف  اإذا  اأما  كذلك. 

ال�شعبي  التململ  اإثر  يف  مبا�شرة  برز  اأنه  نالحظ  فاإننا 

اأبريل  يف  اخلبز  ثورة  بعد  الوقت  ذلك  يف  التون�شي 

 1985 �شنة  الق�شاة يف  ذلك، خرج  بعد  ثم   .1984

�شد  حمتجني  بنات  باب  ب�شارع  حا�شدة  مظاهرة  يف 

الق�شاة  بع�ض  �شرب  اإثرها  على  مّت  امل�شائل،  عديد 

املرتبات  من  واحلرمان  العزل  بني  مرت  حديدية  بيد 

ملدة طويلة والتوبيخ اإىل غري ذلك. وعليه، مّت اإحداث 

املعهد  ذلك  اأن  منها  ظنا  احلكومة  طرف  من  املعهد 

والعني  امل�شتقبل  ق�شاة  على  الأوحد  القيد  �شيكون 

ناجعا  احلكومة  تراه  الذي  بالتكوين  مرورا  الرقيبة 

م�شري  لي�شري  وحال  ودميومتها  ا�شتقرارها  مل�شلحة 

كاملني.  عامني  طوال  وذلك  ال�شيا�شي  بيد  القا�شي 

يف حقيقة الأمر، تراوحت فكرة التكوين للق�شاة عن 

طريق املعهد الأعلى للق�شاء بني م�شجعني وراف�شني. 

طوال  الق�شاة  من  العديد  ج 
ّ
تخر حال،  كل  وعلى 

انتقادات  حمّل  املعهد  بقي  واإن  املن�شرمة  ال�شنوات 

وا�شعة.

بالمعهد  التكوين  إهمال 
للقضاء األعلى 

للق�شاء من عدة م�شاكل مردها  املعهد الأعلى  يعاين 

النواق�ض التي تعرتي هذا ال�شرح العلمي والق�شائي 

مبوجب القانون. ومنها نواق�ض هيكلية وتنظيمية ومنها 

وهما  ذاته.  حد  يف  التكوين  مبحتوى  تتعلق  نواق�ض 

التوايل. بالذكر على  �شنتناولهما  عن�شران 

إهمال الجانب التنظيمي و الهيكلي للمعهد 

األعلى للقضاء 

على  واملتعاقبة  املتتالية  الإدارات  بع�ض  ت�شعى  لئن 

ماهية  لتطوير  اجلهود  بذل  يف  للق�شاء  الأعلى  املعهد 

التكوين باملعهد، اإل اأنها كانت مقيدة بالقانون. فغالبا 

ما تذهب هذه اجلهود هباء اأمام الن�شو�ض التي ترجع 

كبري  جانب  يف  مهملة  الت�شعينيات  اإىل  معظمها  يف 

الب�شري  التطور  وتاركة  جهة  من  الق�شاء  متطلبات 

والجتماعي والقت�شادي يف بالدنا لهام�ض ال�شدف 

هو  الأعلى  املعهد  اأن  املالحظ  ومن  للنقد.  وعر�شة 

يخ�شع  وهو  اإدارية  �شبغة  ذات  عمومية  موؤ�ش�شة 

القانون  حدد  ولقد   
1
العدل. وزارة  اإ�شراف  ل�شلطة 

بتكوين  واملتمثلة  الأخري  هذا  مهام  للمعهد  املحدث 

الق�شاء  ملهنة  وتاأهيلهم  لتدريبهم  الق�شائيني  امللحقني 

 
2
املبا�شرين. للق�شاة  بالن�شبة  اخلربة  ول�شتكمال 

متمتعا  اإداريا  اإطارا  الق�شاة  تكوين  ويتطلب 

يكون  اأن  على  الق�شاء  يف  جتربة  وذات  بال�شتقاللية 

بالخاللت  وملما  املهمة  لهذه  التفرغ  متام  متفرغا 

بعمله.  قيامه  اأثناء  القا�شي  تعرت�ض  التي  والهنات 

جّل  الإداري  الإطار  لهذا  يكون  اأن  يجب  انه  كما 

املعهد  اإدارة  التي متكنه من  املادية والب�شرية  الو�شائل 

اأن  املوؤ�شف  من  ولكن  الظروف.  اأح�شن  كنف  يف 

عهد  فقد  املوؤ�ش�شة.  لهذه  وا�شحا  اإهمال  نالحظ 

يكون  لوحده،  عام  مدير  اإحداثها  منذ  ت�شيريها  على 

من  باملعهد  املتعلمني  نظم  كل  على  ي�شرف  اأن  عليه 

حماكم  وكتبة  ق�شاء  وم�شاعدي  ق�شائيني  ملحقني 

ذلك  ي�شتتبع  ما  مع  ذلك،  غري  اإىل  مبا�شرين  وق�شاة 

من اإثقال واإرهاق. ومن جهة اأخرى، فان ن�ض القانون 

مديرين  من  العام  املدير  مّكن   1999 �شنة  ال�شادر 

مل�شاعدته. ولكن الن�ض الذي ينظم هذه الإدارة ورد 

مبهماً ومل يبني مهام مدير الدرا�شات ومدير التكوين 

مدققة. ب�شفة  امل�شتمر 

   

باملعهد  املتعلمني  حجم  ازداد  ال�شنني،   
ّ
مر وعلى 

املعهد  بني  ثنائية  اتفاقية  اإم�شاء  ومت  للق�شاء،  الأعلى 

فرن�شا  يف  الق�شاء  ومعهدي  بتون�ض  للق�شاء  الأعلى 

الدرا�شات  مدير  اهتمامات  حجم  وازداد   
3
واإيطاليا

الذين  امل�شتمر  التكوين  ومدير  الأ�شا�شي  والتكوين 

بها  القيام  باإمكانهما  يعد  مل  وباأ�شغال  مبهام  اأثقال 

 ، كل ذلك يف اإطار الإهمال الت�شريعي. 
4
لوحدهما

اأما من ناحية تكوين الق�شاة يف حد ذاته  فانه ي�شمل 

ومن  اأنف�شهم  املتدربني  الق�شاة  من  املاآخذ  عديد 

غريهم من الق�شاة.

إهمال من حيث التكوين الفعلي للقضاة 

يخ�شع تكوين الق�شاة اإىل حّد هذا  اليوم، للن�شو�ض 

هذه  ت�شمنت  وقد   .19895
�شنة   �شنها  مت  التي 

الن�شو�ض  اأن تكوين امللحقني الق�شائيني يكون على 

تطبيقي  وتكوين  الأوىل  بال�شنة  نظري  تكوين  نوعني: 

التدريب  اأن  اأ�شا�ض  على  الثانية  بال�شنة  باملحاكم 

نادرا   ولكن  
6
باملعهد يتم على مدى �شنتني كاملتني.

فوزارة  �شنتني.  ملدة  للق�شاة  بالن�شبة  التكوين  مت  ما 

العدل هي التي تتوىل الإ�شراف على مناظرة الدخول 

ال�شنة  النتائج وتكون بداية  اإىل الق�شاء وت�شرف على 

جانفي.  اأو  دي�شمرب  �شهر  حلول  عند  دائما  الق�شائية 

وهذا من �شانه اأن ينق�ض من مدة التدريب.

تزال  ل  املواد  هذه  فان  التدري�ض،  مواد  وبخ�شو�ض 

الوزاري  القرار  منذ  تتغري  ومل  القدمية  �شاكلتها  على 

يتعلق  ذكره  الواجب  فالتو�شع   .1989 يف  ال�شادر 

وحقوق   ،
7
الإعالمية مادة  تدري�ض  باإقحام  فقط 

. وما يتذمر منه امللحقون الف�شائيون هو كرثة 
8
الإن�شان

املدر�شون  بها  يلقي  التي  الكال�شيكية  والطريقة  املواد 

لتغيريها،  الوقت  حان  ولقد  تكوينهم.  عند  الدرو�ض 

وخ�شو�شا مبا يت�شل باملواد القانونية التي برزت طوال 

التي طراأت بعد  ال�شائكة  العقود الأخرية و للم�شائل 

الثورة، مثل م�شائل الإرهاب والبيئة وحماية الأمالك 

من  هنالك  ما  واإىل  اللكرتونية  والنزاعات  الثقافية 

م�شائل. 

متمكنون  هم  من  املدر�شني  من  العديد  يوجد  ولئن 

اأن  اإل  املتدربني،  م�شامع  يلقونها على  التي  املواد  من 

ب�شورة  منظم  غري  يبقى  العلمي  الإطار  هذا  اختيار 

حتى  املعهد  يت�شمن  ل  وعليه،  وعلمية.  مو�شوعية 

اليوم اإطارا علميا قارا ومتفرغا لتدريب الق�شاة.  

من  اأ�شبح  التدري�ض  ومواد  اآليات  تع�شري  اإن 

يف  الق�شاة  بتكوين  يتعلق  فيما  خا�شة  ال�شروريات 

العليا للق�شاء باخلارج. ول  اللغات ويف املعاهد  بع�ض 

نن�شى اأن القرار الوزاري ل�شنة 1989 ال�شالف الذكر 

عادل  توزيعا  ال�شنتني  بني  التكوين  طرق  يوزع  ل 

للملحقني  ويف�شح  ال�شتفادة  من  املتعلمني  ميكن 

اأعمال  من  يبا�شرونه  مبا  التعمق  املجال يف  الق�شائيني 

واأ�شغال. ومن �شاأن �شوء التوزيع هذا اأن يهدر جمهود 

والق�شاة  الف�شائيني  امللحقني  وخ�شو�شا  كثريين، 

معهم  وامليداين  التطبيقي  الرتب�ض  يبا�شرون  الذين 

التي  الق�شائية  بالدوائر  يتدربوا  اأن  فعليهم  باملحاكم. 

ج يقدمونها 
ّ
تعينها اإدارة املعهد واأن يعدوا ر�شائل تخر

وجوبا للمعهد قبل �شهر ماي، وعليهم  يف ذات الوقت 

اأولهما  التـاأهيلي،  ن�شاطهم  عن  ترب�ض  تقريري  حترير 

يقدم لإدارة املعهد قبل �شهر مار�ض والثاين قبل �شهر 

اأ�شبه  الق�شائي  امللحق  ي�شبح  ذلك،  ونتيجة  جويلية. 

قا�ض  مكتب  ومن  لأخرى  موؤ�ش�شة  من  ترك�ض  باآلة 

ترب�شهم.ويبدو  يتقنون  ول  اأمر  يف  يركزون  ل  لآخر، 

الق�شاة  با�شتكمال خربة  املتعلق  امل�شتمر  التكوين  اأن 

بنف�ض  يتوا�شل  فهو  اأوفر.  بحظ  يتمتع  ل  املبا�شرين 

يف  منه  التذمر  الق�شاة  يوا�شل  الذي  العتيق  الن�شق 

و  اذ  ح�شوره.  على  يحملون  علمي  ملتقى  كل  اأثر 

لئن تكون املوا�شيع املختارة د�شمة، اإل اأن الن�شو�ض 

للخربة.  ال�شتكمال  هذا  حت�شني  تقرتح  ل  البالية 

وغالبا ما ي�شطر العديد من الق�شاة املبا�شرين ل�شماع 

يلقون  الواحد،  اليوم  يف  متداخلني   اأربعة  اأو  ثالثة 

يبعث  الذي  ال�شيء  كال�شيكية  ب�شورة  مداخالتهم 

الفتور وامللل يف اأنف�ض احل�شور.

وزارة  على  الثورة  بعد  عدة  اأ�شخا�ض  تعاقب  ولئن 

العدل، اإل اأن الواقع ل ي�شت�شف منه اإل اإمهاًل طال 

الوعد به. فرتتيب قانون التكوين الأ�شا�شي وامل�شتمر 

مبراجعة  املتعلقة  الوزارة  اأولويات  �شمن  من  للق�شاة 

القوانني ما يزال حمكوماً بالإنتظار.

ليلى الزين

الق�شاة  يخ�شع  بها،  املعمول  الن�شو�ض  اإىل  بالعودة 

العدليون لتقييم �شنوّي ينتق�ض اإىل �شمانات ال�شفافية 

 توجب اأن يتم تقييمهم 
1
والإ�شتقاللية. فهذه الن�شو�ض

تعمري  وذلك من خالل  املبا�شرين،  روؤ�شائهم  قبل  من 

 .
2ً
م�شبقا فيها  التقييم  عنا�شر  الوزارة  حّددت  اإ�شتمارة 

ومواظبته  القا�شي  ن�شاط  يف  التقييم  عنا�شر  وتنح�شر 

الرئي�ض  ويحرر  العمل،  يف  روؤ�شائه  مع  وان�شجامه 

مالحظات اأخرية عادة ما تتعلق باقرتاح اإ�شناد القا�شي 

خطة ق�شائية اأو على العك�ض يف بع�ض احلالت، طلب 

الإداري  الرئي�ض  مينح  كما  املحكمة.  من  ا�شتبعاده 

بطريقة  ذلك  كل  �شناعياً،   عدداً  للقا�شي  املبا�شر 

اأو  اأن يكون للقا�شي احلّق يف الإطالع  �شرّية من دون 

ت�شتثني  التي  الق�شائية  الُنُظم  وكمعظم  الإعرتا�ض. 

ي�شتثني  التقييم،  العالية من  الرتب  الق�شاة من  بع�ض 

من  الثالثة  الرتبة  ق�شاة  تون�ض  يف  الق�شائي  النظام 

املفا�شلة  عند  �شلباً  يوؤثر  مبا  ال�شناعي  والتقييم  التنقيط 

بينهم يف اإ�شناد اخلطط. 

وتاأخر  الدائمة  الق�شائية  املوؤ�ش�شة  اإر�شاء  تاأخر  واأمام 

للهيئة  بّد  ل  كان  للق�شاة،  الأ�شا�شي  القانون  �شدور 

نظام  تطوير  يف  ت�شرع  اأن  العديل  للق�شاء  الوقتية 

الق�شائية  للحركة  اإعدادها  عند  فاعتمدت  التقييم. 

وعملهم  الق�شاة  لتقييم  جديدة  اآلية   2016/2015

اإمياناً منها باأن املرحلة تقت�شي اإ�شفاء مزيٍد من ال�شفافية 

يتم  اأن  على  واحلر�ض  الق�شائية،  احلركة  على  والدقة 

و�شناعة  علماً  ي�شتحقها  ملن  الق�شائية  اخلطط  اإ�شناد 

ونزاهة وقدرة على الإدارة. 

التجربة االولى: جرأة في التصّور 
وقصوٌر في اإلعداد

القواعد  من  جمموعة  بو�شع  الأوىل  التجربة  متثلت 

باإ�شناد  تعمريها  القا�شي  روؤ�شاء  يتوىل  اأ�شئلة  قالب  يف 

عالمات للقا�شي مبّوبة بدرجات متفاوتة وهي:

ممتاز: وهو القا�شي الذي ينجز عمله بدرجة عالية من 

النجاعة واجلودة،

جّيد: وهو القا�شي الذي ينجز عمله دون تاأخري وعلى 

اأح�شن وجه،

عادية  بطريقة  عمله  ينجز  الذي  القا�شي  وهو  مقبول: 

ومر�شية،

دون املقبول: وهو القا�شي الذي يجد �شعوبة يف اإمتام 

عمله اأو ل يتّمه على الوجه املطلوب. 

وتعلقت موا�شيع التقييم باخل�شو�ض:

عن�شر  ع�شر  اأحد  وت�شّم  العامة  ال�شخ�شية  باملوؤهالت 

وكيفية  �شخ�شيته  وقوة  القا�شي  ب�شلوك  يتعّلق  تقييم 

تعامله مع حميطه من م�شاعدي الق�شاء ومتقا�شني،

تقييم جودة العمل وت�شّم خم�شة عنا�شر تقييمية وهي 

املعيار ال�شناعي والعلمي املرتبط اأ�شا�شاً بالكفاءة، 

باملواظبة  وتتعلق  العمل  اإجناز  على  القدرة  تقييم 

والإنتظام يف العمل والإنخراط يف ثقافة الفريق بالن�شبة 

التكنولوجيات  يف  التحّكم  وكذلك  النيابة  لأع�شاء 

احلديثة لت�شهيل اإجناز العمل يف اأق�شر الآجال،

دّونه  مبا  القا�شي  اإعالم  التقييم  عن  امل�شوؤول  وعلى 

لديه  العلم  بح�شول  املعني  القا�شي  ومي�شي  �شاأنه.  يف 

مبحتوى التقييم، وله اأن يقدم اإعرتا�شه يف اأجل حتدده 

الهيئة م�شبقاً.

اأّن ت�شّور الهيئة هذا مل يحَظ بالإعداد اجلّيد. فلم  اإل 

للتعريف  م�شبق  اإعالمي  ملتقى  تنظيم  من  تتمكن 

مب�شروع برنامج التقييم وعنا�شره وغايته والإ�شتماع اإىل 

بالعقبات  خا�شة  املتعلقة  املحاكم  م�شوؤويل  ملحوظات 

ومن  الربنامج.  اجناز  عند  تعرت�شهم  اأن  ميكن  التي 

اأ�شباب التخّلف عن ذلك، احلّيز الزمني الق�شري الذي 

غ اأع�شائها لأعمال 
ّ
يجب اأن ُتنجز فيه احلركة وعدم تفر

الهيئة. وعليه، اكتفت الهيئة بالتعريف ال�شريع واملب�ّشط 

حماكم  ملختلف  اأع�شائها  زيارة  خالل  الربنامج  لهذا 

الق�شاة  اعتياد  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما  اجلمهورية. 

جمهول  يبقى  والذي  وال�شري  الفردي  التقييم  على 

من القا�شي مو�شوع التقييم طيلة م�شريته املهنية حال 

دون اإجناح الربنامج ومّثل اأكرب عقبة اأمام ا�شتثمار نتائجه 

على الوجه الأف�شل.

بـين  القضـاة:  تفاعـل 
والرفض التحفظ 

التقييم  اإجناز  يف  �شعوبة  املحاكم  م�شوؤويل  غالبية  وجد 

وفق الإجراءات التي ا�شرتطتها الهيئة، وقوامها تعمري 

اإعالم  ثم  و�شوح  بكل  لالأ�شئلة  املت�شمنة  الإ�شتمارة 

عن  فنتجت  مبحتواها،  للتقييم  خ�شع  الذي  القا�شي 

ذلك الأمور الآتية:

اإمتنع -- املحاكم  م�شوؤويل  من  كبرياً  عدداً  -اأّن 

املحكمة  ق�شاة  جميع  حق  يف  التقييم  اإجراء  عن 

من  مواجهة  لتجّنب  وذلك  بالنظر،  له  الراجعني 

�شلباً  املوقف  هذا  اأّثر  وقد  �شلبياً.  تقييماً  ي�شتحّق 

ي�شتحّقون  الذين  املجتهدين  الق�شاة  حقوق  على 

الت�شجيع. فبعدم رفع تقييمهم، لقت الهيئة بع�ض 

اإ�شناد اخلطط الق�شائية ملن ي�شتحقها يف  العناء يف 

تلك املحاكم،

فردّياً -- تقييماً  اأجنز  امل�شوؤولني  من  اآخر  عدداً  -اأّن 

وهذا  به.  املعني  القا�شي  على  يعر�شه  فلم  و�شرّياً 

يف  القا�شي  حق  على  تعّدياً  اأي�ًشا  يعّد  التوّجه 

اآجال  تفويت  مع  له،  رئي�شه  تقييم  على  الّطالع 

الإعرتا�ض عليه،

-اأّن عدداً اآخر اعتمد املحاباة يف تقييم جميع ق�شاة --

وبعالمة  النقاط  ويف جميع  ا�شتثناء  دون  املحكمة 

وهذا  عليه.  الق�شاة  اإطالع  ومت  جداً  جيد  اأو  ممتاز 

اأثر  وذات  جّدي  غري  تقييماً  اأر�شى  اأي�شاً  التوجه 

بالفعل  الق�شاة الذين ي�شتحّقون   على حّق 
ّ

�شلبي

عالمة امتياز،

عناية -- بذل  املحاكم  م�شوؤويل  من  قلياًل  عدداً  اأن 

جدياً  عماًل  واأجنز  الربنامج  مع  اإيجابياً  وتفاعاًل 

وم�شوؤوًل، فقّيم كّل قا�ٍض مبا ي�شتحّقه �شلباً اأو اإيجاباً 

الق�شاة  جميع  ومّكن  الدرجات،  تفاوت  ح�شب 

م�شمونه.  كان  مهما  التقييم  على  الإطالع  من 

واأهم املحاكم التي مّت فيها التقييم بعناية: حمكمة 

ب�شو�شة.  الناحية  وحمكمة  بالكاف   الإ�شتئناف 

تطوير  بين  الثانية:  التجربة 
الصعوبات  وتجاوز  النظام 

بخ�شو�ض احلركة الق�شائية القادمة 2017/2016، ما 

تزال م�شاألة التقييم مطروحًة اأمام الهيئة. ويتعنّي عليها 

هذه املرة ا�شتدراك نقائ�ض ال�شنة ال�شابقة ب�شاأن الإعداد 

الغاية،  ولهذه  جتاوزها.  على  والعمل  التقييم  لعملية 

يجدر بها القيام باخلطوات التح�شريية الآتية:

تنظيم ملتقى اأو اأكرث مع امل�شوؤولني الأول ملختلف --

وتلّقي  التقييم  برنامج  بفحوى  للتعريف  املحاكم 

تطويره  اإمكانية  حول  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم 

والتباحث ب�شاأن الإ�شكاليات التي اأعاقت جتاوبهم 

معه واحللول املمكنة لتجاوزها،

للتباحث -- الق�شاة  مع  جهوية  ملتقيات  تنظيم 

انتقاداتهم  وتلقي  التقييم  م�شروع  عنا�شر  ب�شاأن 

واقرتاحاتهم لالأخذ بها عند �شبط قواعده النهائية،

اأع�شاء الهيئة تراعى فيها جميع -- تكليف جلنة من 

امل�شار  لتقييم  غ 
ّ
تتفر املوجودة  الخت�شا�شات 

اأوىل،  ق�شائية  ل�شغل خطة  املوؤهل  للقا�شي  املهني 

املجل�ض  يتوىّل  اأن  انتظار  يف  اأولية  كمرحلة  وذلك 

املهني  امل�شار  تقييم  اآلية  تعميم  للق�شاء  الأعلى 

لكل الق�شاة،

الثالثة -- بالرتبة  ق�شائية  خّطة  يطلب  من  كّل  تقييم 

تقييمهم  يتم  ل  الثالثة  الرتبة  ق�شاة  اأن  )باعتبار 

الق�شائية الوروبية(، وذلك  الأنظمة  ببع�ض  اأ�شوة 

عن طريق الرئي�ض املبا�شر ومن خالل امل�شار املهني 

للقا�شي،

الذي -- التقييم  على  الإطالع  من  القا�شي  متكني 

يعنيه؛ وله اأن يديل مبالحظاته مبلف التقييم اإن اأراد 

يف  الهيئة  لدى  التقييم  على  الإعرتا�ض  اأو  ذلك 

اأجل حتّدده م�شبقاً.

جودة  لتطوير  اأ�شا�شية  اخلطوات  هذه  اعتبار  وميكن 

العمل الق�شائي وخا�شة بالن�شبة لق�شاة الرتبة الثالثة. 

كامل  يهّم  خا�ّض  لتقييم  هوؤلء  اإخ�شاع  فبالإمكان 

واإن بقوا خارج دائرة  م�شريتهم املهنية �شناعياً و�شلوكاً 

التقييم ال�شنوي. و�شتح�شر الهيئة هذا الإجراء بالن�شبة 

للقا�شي املوؤهل ل�شغل خطة اأوىل يف الق�شاء مثل رئي�ض 

اأول ملحكمة ا�شتئناف اأو حتى رئي�ض حمكمة ابتدائية 

اأو وكيل جمهورية لديها.

التطلع نحو األحسن
اإمكانيات  توفري  ي�شتوجب  التقييم  نظام  اإجناح  اإن 

حال  للق�شاء  الأعلى  املجل�ض  لدى  عدة،  وعنا�شر 

قيامه. ومن اأهمها الآتية:

بالإ�شراف -- املكّلفون  املجل�ض  اأع�شاء  يكون  اأن 

لهذا  متفرغني  والإعرتا�ض  التقييم  ومراقبة عملية 

قبل  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  الأقل  على  الكبري  العمل 

ال�شروع يف اإجناز احلركة،

واإجراء -- لإعداد  املالية  املوارد  للمجل�ض  يكون  اأن 

بهذا  للتعريف  العلمية  واجلل�شات  الندوات 

يف  يدخل  حتى  دورية  ب�شورة  وتطويره  الربنامج 

ثقافة النظام الق�شائي يف تون�ض. فالإطار الت�شريعي 

ل يكفي وحده لإجناح هذا الربنامج، اإذا مل يكن 

الأ�شاليب  تغيري  ب�شرورة  الق�شاة  بقناعة  معّززا 

القدمية،

على -- للم�شاعدة  ب�شرّي  اإطار  للمجل�ض  يكون  اأن 

جتميع املعطيات وتنظيمها واأر�شفتها والرجوع اليها 

عند احلاجة،

التقييم الإطالع على الأحكام وتقييم -- اأن ي�شمل 

وكذلك  وحتريراً،  واأ�شاًل  �شكاًل  القانونية  جودتها 

ال�شان بالن�شبة لأعمال ق�شاة النيابة،

من -- تتكون  للتقييم  جهوية  جلان  ُت�شتحدث  اأن 

مركز  نف�ض  من  منتخبني  وق�شاة  القا�شي  روؤ�شاء 

اخلا�شع  القا�شي  رتبة  من  اأعلى  رتبة  ومن  العمل 

املبا�شر  الرئي�ض  عن  التحّفظ  لرفع  وذلك  للتقييم 

يكون  القا�شي حني  لدى  الثقة  مزيد من  ولبعث 

بذلك  فيتم  زمالئه،  من  منتخبني  باللجنة  اأع�شاء 

تكوين ملف تقييم لكل قا�ض يتم مراجعته دورياً، 

يف اخلتام، ل �شك اأن اإر�شاء نظام تقييم للق�شاة وعملهم 

ي�شتوجب  كما  اأطراف عدة،  تكاتف جهود  ي�شتوجب 

اإمكانيات مادية وب�شرية هامة لإجنازه على اأح�شن وجه، 

ُيح�شب  لكن  احلالية.  الهيئة  لدى  املتوفر  غري  الأمر 

اأع�شائها،  تفرغ  وعدم  ت�شريعي،  اإطار  غياب  يف  للهيئة 

وانعدام اإمكانياتها املادية، اأنها بادرت بار�شاء اأول برنامج 

للتقييم يف النظام الق�شائي لتون�ض يقوم على ال�شفافية 

والو�شوح واملواجهة. واإذ واجهت �شعوبات حالت دون 

�شتكون  فاإنها  ت�شورته،  الذي  للنظام  الفعلي  النجاح 

للق�شاء،  الأعلى  املجل�ض  اإر�شاء  لتاأّخر  تبعاً  مدعوة 

لتجربة ثانية يف هذا امل�شروع الكبري يوؤمل اأن ت�شهم يف 

تهيئة مالحمه الأولية والأ�شا�شية للمجل�ض القادم.

تقيييم القضاة التونسييين: 
تصورات  بعيدة  عن  المجاملة

  تكوين القضاة بين اإلهمال و اإلمهال

طبق اأحكام الف�شول 33 و34 و35 من القانون عدد 29 ل�شنة . 1

والقانون  الق�شاء  بنظام  املتعّلق   1967 جويلية   14 يف  املوؤرخ   1967

الأ�شا�شي للق�شاة.

اإ�شتناداً اىل اأحكام المر عدد 1706  ل�شنة 1994 املتعلق ب�شبط . 2

ال�شروط العامة ملنح الأعداد املهنية لأعوان الدولة  

 الف�شل 3 من ذات القانون.. 1

عقد التواأمة املم�شى يف 28 �شبتمرب 2015 حتت اإ�شراف برنامج . 2

م�شاندة وتع�شري الق�شاء.

املنفذين . 3 العدول   من  فوجا  �شنة  كل  ي�شتقبل  املعهد  ا�شبح   

ال�شادر   1992 ل�شنة   70 عدد  القانون  مبوجب  ال�شهاد  عدول  و 

للق�شاء  العلى  املعهد  مهام   و�شع  الذي  و   1992 جويلية   27 يف 

و  املحلفني  املرتجمني  تكوين  يتوىل  للق�شاء  العلى  املعهد  ان  .كما 

اخلرباء العدليني  الق�شاة القادمني من البلدان ال�شقيقة و ال�شديقة 

كموريتانيا و الكويت و الكونقو وقطر.

الر�شمي  . 4 .الرائد  جانفي1989   18 يف  املوؤرخ  العدل  وزير  قرار   

عدد6 ال�شادر يف 27 جانفي 1989.

الف�شل 2 من القانون املذكور  . 5

قرار وزير العد املوؤرخ يف 4ماي 1995. 6

 قرار وزير العدل املوؤرخ يف  26 جوان 1993.. 7
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محمد العفيف الجعيدي

يجيز الف�شل 62 من الد�شتور التون�شي »لنواب ال�شعب« 

يتقدموا  اأن  الكاملة  الت�شريعية  الوظيفة  ممار�شة  اإطار  يف 

مبقرتحات قوانني. وتبدو نظرياً �شالحية اقرتاح القوانني 

من قبل النواب منفذاً هاماً ميّكن املعار�شة الربملانية من 

احلكومة  احتكار  تنهي  ت�شريعي  اإ�شالح  م�شاريع  طرح 

ت�شّورات  �شياغة  لدور  احلاكمة  الأغلبية  تكونها  التي 

الّت�شريعات. 

ال�شعب  نواب  يتقدم  الأوىل، مل  النيابية  الدورة  خالل 

الأغلبية  نواب  م�شدرهما  كان  قانون  مبقرتحي  اإل 

احلاكمة: الأول هو اقرتاح القانون الأ�شا�شي ل�شتقاللية 

جمل�ض نواب ال�شعب والثاين هو اقرتاح قانون املحكمة 

الد�شتورية. وقد مت تقدمي هذين املقرتحني اإ�شتجابة للدعوة 

ال�شّيد  ال�شعب  نواب  جمل�ض  رئي�ض  لهم  وّجهها  التي 

حممد النا�شر ب�شرورة دعم جمهود احلكومة  الت�شريعي 

نطاق  من  النيابية  الت�شريعية  املبادرة  حتويل  اأّدى  وقد   .

 اإىل جمال دعم لذلك 
ّ

 احلكومي
ّ

بديل للت�شّور الت�شريعي

التوجه اإىل اإفراغ مبادرات النواب الت�شريعية من روح كان 

يفرت�ض اأن تكون م�شبعة بها. فاملقرتح الأول هو ن�ّض ل 

اأثر له على املجتمع، فيما كان املقرتح الثاين غري مربر يف 

ظل تقدم احلكومة مب�شروع قانون تعلق بذات املو�شوع. 

تبنّي  بعدما  اأخالقية  اأزمة  �شّبب  املقرتح  هذا  اأن  بل  ل 

اأن الدافع اإىل تقدميه كان جمرد خدمة م�شالح مفرت�شة 

لأ�شحاب املقرتح .

مع نهاية �شنة 2015، �شهدت املبادرة  الت�شريعية النيابية 

بتاريخ  املعار�شة   حتّوًل. فقد تقدم نواب ُيح�شبون على 

10-11-2015  مببادرة ت�شريعية تتعلق مبقرتح قانون عنوانه 

كما  ال�شرعي«.  غري  الإثراء  ومكافحة  ال�شفافية  »قانون 

�شّجل زمالء لهم من ذات ال�شق بتاريخ 2015-12-31 

اقرتاحاً ثانياً يهدف »ملنع اإنتاج الأكيا�ض البال�شتيكية غري 

القابلة للتحلل وا�شتريادها وت�شويقها وتوزيعها«. و بذات 

التاريخ ، مّت التقدم مبقرتح ثالث ب�شاأن »جترمي التطبيع مع 

الكيان ال�شهيوين« ومبقرتح رابع يتعلق »مبكافحة التعامل 

غري امل�شروع مع املخدرات«. واآخر اأ�شكال احتفاء النواب 

بحقهم يف املبادرة الت�شريعية عرّب عنه نواب الكتلة احلرة 

بالأماكن  النقاب  ارتداء  مبنع  قانون  اقرتاح  قدموا  حني 

معا�شدة  دور  الت�شريعية عن  املبادرات  ابتعدت  العامة. 

احلكومة ت�شريعيا لتطرح ت�شورات لإ�شالحات ت�شريعية 

يقدر من تقدم بها اأنه مّت اإغفال اأمرها من احلكومة اأو اأن 

�شيا�شة احلكومة تتعار�ض معها. وقد متيزت هذه املقرتحات 

باحلق  الثاين  الف�شاد،  مبكافحة  تعلق  فالأول  بتنوعها: 

التطبيع  من  ال�شيا�شي  باملوقف  الثالث  ليّت�شل  بالبيئة 

مع اإ�شرائيل. اأما الرابع، فقد هدف لطرح ت�شّور معار�ض 

املخدرات  مكافحة  �شاأن  يف  الت�شريعي  احلكومة  لتوجه 

والذي �شبق وتقدمت به. فيما عرب املقرتح اخلام�ض عن 

ت�شور من اقرتحه لعالقة الأمني بحرية اللبا�ض.

وفيما تبقى غالبية املقرتحات الت�شريعية مدرجة يف خانة 

توّلت  الت�شريعي،  املجل�ض  على  املعرو�شة  املقرتحات 

رئا�شة املجل�ض منت�شف ال�شهر الثاين من �شنة 2016، 

اإىل  والبيئة  بال�شفافية  املت�شلني  القانون   
ْ

اإقرتاحي اإحالة 

هذين  الدائر حول  النقا�ض  ك�شف  وقد  الفنية.  اللجان 

املعار�شة  نواب  ا�شطالع  الإنزعاج من  املقرتحني عمق 

اإىل  �شن�شعى  ما  وهذا  ت�شريعي.  اإقرتاح  كقّوة  بدورهم 

تف�شيله اأدناه. 

يعية  التشر المبادرة  سـعي 
تـحّرك  الـبيئة  لحماية 

النفوذ  مراكـز 
الأكيا�ض  اإنتاج  مبنع  املتعلق  القانون  مقرتح  يهدف 

من  للحّد  والر�شكلة  للتحّلل  القابلة  غري  البال�شتيكية 

اأثرها ال�شلبي على الو�شع البيئي يف تون�ض، يف ان�شجام 

الر�شمية من حتّول هذه  املعطيات  ما ك�شفته  كامل مع 

الأكيا�ض اإىل اإ�شكالية بيئية كربى باتت تهدد التوازن 

ُينتظر  كان  �شواء.  حّد  على  والريفي  احل�شري  البيئي 

تالياً اأن ي�شّكل اإعالن جلنة ال�شناعة والطاقة والرثوات 

نواب  مبجل�ض  والبيئة  الأ�شا�شية  والبنية  الطبيعية 

عن   2016 �شنة  من  الثاين  ال�شهر  منت�شف  ال�شعب 

�شروعها يف درا�شة املقرتح �شبباً لحتفاء املعنيني بامللف 

برز  ما  ف�ُشرعان  يح�شْل،  مل  الأمر  هذا  لكن  البيئي. 

»معيار امل�شلحة الإقت�شادّية« كنقي�ٍض لهذا املقرتح.

ويف هذا الإطار، ك�شفت الغرفة النقابية املمثلة ل�شناعّيي 

 لل�شناعة والتجارة 
ّ

البال�شتيك التابعة لالإحتاد التون�شي

)وهي املنّظمة النقابّية الأكرث متثيلّية لالأعراف بتون�ض( 

ل  اأنها  اعتربت  بعدما  الت�شريعّية  للمبادرة  رف�شها  عن 

موؤ�ش�شة  مائة  به  تن�شط  الذي  القطاع  مل�شلحة  تلتفت 

املوقف  وذات  عاماًل.  األف   30 فيه  وي�شّغل  �شناعية 

مت�شك به الأمني العام امل�شاعد لالإحتاد العام التون�شي 

لل�شغل )اأهم منظمة نقابية عمالية بتون�ض( والذي دعا 

النظر  للرتيث يف  الربملانية  باللجنة  اإليه  ال�شتماع  عند 

يف  والعمال  الأعراف  نقابتا  احتدت  املقرتح.  هذا  يف 

دفاعهما »عن الأكيا�ض البال�شتيكية«. وحاول الطرفان 

حتميل  خالل  من  البيئي  ال�شوؤال  �شياغة  ُيعيدا  اأن 

تناثر  بفعل  البيئي  الو�شع  تردي  م�شوؤولية  احلكومة 

املوؤ�ش�شات  تدفع  لهما،  فوفق  مكان.  كل  الأكيا�ض يف 

املنتجة لتلك الأكيا�ض اأتاوات هامة للدولة تتمثل يف ما 

ن�شبته 5 باملائة من تكاليف توريد املواد امل�شنعة، وكان 

يجب �شرف تلك املبالغ التي تناهز 25 مليون ديناراً يف 

حت�شني الو�شع البيئي. جنحت النقابات يف اإرباك املبادرة 

الت�شريعية بعدما حّملت النواب م�شوؤولية حرمان اآلف 

العمال من حقهم يف العمل يف حال اإقرارها. 

الهيكل  امل�شتدامة«  والتنمية  البيئة  »وزارة  بدت  واإذ 

ت�شنيع  منع  لفكرة  متحم�شة  بامللف  املعني  احلكومي 

-2-5 يف  ال�شادر  بيانها  وفق  البال�شتيكية  الأكيا�ض 

معار�شة  عن  لحقاً  ك�شف  حتم�شها  اأن  اإل   ،2016

يف  الوزارة  اّدعت  فقد  النيابي.  للمقرتح  اآخر  نوع  من 

مرحلة اأوىل اأنها ب�شدد اإعداد اأمر حكومي يف الغر�ض 

مبنا�شبة  ليدعي  عليها  امل�شرف  الوزير  لحقا  ليعود 

اأن   2016-02-17 بتاريخ  الربملانية  باللجنة  �شماعه 

لوزارته م�شروع قانون خا�ض �شتتقدم به ملجل�ض نواب 

 . ال�شعب  نواب  مبادرة  ال�شعب وهي غري مطلعة على 

وجتاهل احلكومة ملبادرة النواب على هذا الوجه يلتقي 

مو�شوعّياً مع رف�ض النقابات لها، ليوؤ�ش�ض لفكرة ن�ض 

قد  وبالطبع،  احلكومة لحقا كمخرج.  به  تتقدم  بديل 

عنه  احلديث  د 
ّ
جمر اإمّنا  النور،  البديل  الن�ّض  يرى  ل 

 لواأد املبادرة النيابّية. ويوؤكد 
ّ

يكفي لإيجاد مرّبر اأخالقي

اقرتاح  كقوة  بدورهم  النواب  ا�شطالع  اأن  الأمر  هذا 

 فعل مربك ملا يوؤدي له من اإحراج ملن يرفعون 
ّ

ت�شريعي

هذا  الواقع.  اأر�ض  على  تنزيلها  ويرف�شون  ال�شعارات 

الرباك قد يتاأكد متى تقدم احلوار حول مقرتح قانون 

»قانون ال�شفافية ومكافحة الثراء غري ال�شرعي«.

  

يعية  التشر المبادرة  سعي 
مكافحة  منهجية  لتطوير 

الفساد سعي غير محمود

ك�شف التعاطي الق�شائي مع ق�شايا »الف�شاد املايل« التي 

اأثريت عقب الثورة اأن املنظومة الت�شريعية التون�شية تفتقر 

لقانون يجيز  م�شاءلة  من ميار�شون م�شوؤوليات عليا يف 

الدولة عن الت�شخم غري املربر لرثواتهم او ثروات اأفراد 

اأ�شرهم. وكان ينتظر من احلكومة اأن تعمل على اإ�شالح 

املرجو  املتعاقبة  احلكومات  الت�شريعي. مل حتقق  اخللل 

منها، كما مل تتوّل تطوير منظومة الت�شريح باملمتلكات 

ال�شابق،  النظام  عن  املوروث  الدولة  م�شوؤويل  ل�شامي 

فبقيت املنظومة برمتها معطلة. 

ب»تكري�ض  اقرتاحهم  هدف  املبادرة  اأ�شحاب  حّدد 

ال�شفافية والنزاهة ومكافحة الثراء غري ال�شرعي وحماية 

وانتهت  به«.  القائمني  على  الرقابة  وتدعيم  العام  املال 

ي�شتدعي  ذلك  حتقيق  باأن  القول  اإىل  عملهم  منهجية 

اأوًل تطوير نظام الرقابة على الرثوة من خالل الت�شريح 

باملمتلكات واإيجاد نظام خا�ّض لتعّقب جرائم املال العام 

يقوم على اعتبار ت�شخم الرثوة ف�شاد ما مل تثبت �شالمة 

احلديث  الت�شور  مع  بتالوؤمه  املقرتح  الن�ض  متيز  املورد. 

تبعاً  ينتظر  وكان  الف�شاد.  ملكافحة  ك�شبيل  لل�شفافية 

لذلك اأن يلقى الإعالن يوم اإحالته يف 2016-02-15 

وا�شعاً،  وحقوقياً  اإعالمياً  اهتماماً  العام  الت�شريع  للجنة 

لكن هذا الأمر مل يح�شل. وقد جتاهلت احلكومة املبادرة 

ومل تعّلق عليها، هنا اأي�شاً بحجة اأن لديها ن�شاً ت�شريعياً 

خا�شاً قيد الإعداد يتعلق مبا �شموه بامل�شادرة املدنية.

واأمام هذا التجاهل، يخ�شى اأن يلقى هذا املقرتح نف�ض 

بها  التي كان تقدم  الت�شريعية  املبادرات  م�شري جممل 

من قبل اأع�شاء املجل�ض الوطني التاأ�شي�شي: الأدراج. 

المبادرة التشريعية النيابية: 
عودة بعد غيبة

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

شرف الدين اليعقوبي

الدارة  منه   15 الف�شل  يف  التون�شي  الد�شتور  ف 
ّ
عر

اأي   - اأنها  فذكر  الوظيفي  دورها  خالل  من  العمومية 

وال�شالح  املواطن  العمومية - جهاز« يف خدمة  الإدارة 

وامل�شاواة  احلياد  مبادئ  وفق  وتعمل  ُتنّظم  العام. 

وا�شتمرارية املرفق العام، ووفق قواعد ال�شفافية والنزاهة 

جديدة  مبادئ  التعريف  اأبرز  وامل�شاءلة«.  والنجاعة 

طبق  ف 
ّ
الت�شر لفكرة  قربا  اأكرث  تبدو  الإداري  للعمل 

الأهداف مع حتديد �شوابط هي احرتام مبادئ حيادية 

املرفق العام وال�شفافية. اأخرج تبعا لذلك الد�شتور يف 

ن�شه الإدارة من جّبة اجلهاز املمثل لل�شلطة اىل املرفق 

دور  ت�شور  اإعادة  وي�شكل  املواطن.  بخدمة  يقوم  الذي 

الت�شاوؤل  يجدر  مفهومية  ثورة  الوجه  هذا  على  الدارة 

داخل  اأي  الد�شتور  اإطار  خارج  تنزيلها  اإمكانية  حول 

مقار الإدارات والعوائق التي قد تواجه هذا التنزيل.

القديمة  وقراطية  البير الجبة 
في مواجهة األدوات الجديدة 

كمة  للحو
يبدو الإرث التاريخي الطويل لالإدارة التون�شية املعتمد 

�شريها.  على  ب�شدة  م�شيطرا  مت�شلبة  بريوقراطية  على 

املتتالية من اخلروج من  الرجات  تتمكن رغم  فهي مل 

جّبة ال�شلطة. فهذه الإدارة ل تزال معتمدة على تنظيم 

متكل�ض يعتمد تق�شيما وتفكيكا للم�شوؤوليات حتول مبرور 

وحتمل  القرارات  اتخاذ  من  للتهرب  غطاء  اإىل  الزمن 

على  الإداري جمهوده  التنظيم  هذا  يركز  امل�شوؤوليات. 

�شمان �شرعية وقانونية قراراته اأكرث من �شعيه اإىل حتقيق 

اأغلب  حّول  ما  وهو  العمومية.  لل�شيا�شات  واأثر  نتيجة 

الإجراءات الإدارية التي هي و�شيلة لتحقيق الهدف اإىل 

هدف يف حد ذاته عو�ض اأن تكون اأداة لتطوير اخلدمات 

العامة. ترّكز على هذا الأ�شا�ض كل جمهودات الإدارة 

بلوغ  اإىل  ال�شعي  بدل  الإجراء  احرتام  �شمان  على 

الأهداف التي �شّن من اأجلها هذا الجراء. و�شاهم هذا 

الو�شع مبا�شرة يف ت�شخم اجل�شم الإداري البريوقراطي 

ا�شتجابة لت�شخم الإجراءات دون اأن يكون هذا اجل�شم 

فاعال وناجعا يف حت�شني اخلدمات الدارية. 

الإدارية  املنظومة  لهذه  اجلذري  التحوير  مغامرة  وتبدو 

النظام  يف  تنقيحات  من  تتطلبه  ما  مع  البريوقراطية 

غري  والإداري  املايل  الت�شرف  لطرق  وتغيري  القانوين 

ماأمونة العواقب لدى الكثريين. فمن ناحية تبدو ال�شلطة 

متخوفة من احتمال فقدان حتكمها يف الإدارة اإذا ماهي 

ويتاأكد ذلك يف  البريوقراطي.  الت�شدد  بتخفيف  قبلت 

الإداري  التعامل  يف  ال�شفافية  من  التوّج�ض  توا�شل 

القرارات.  �شنع  يف  املواطنني  ت�شريك  يف  والرتدد 

ولي�ض اأدل على ذلك التاأخري الذي جاوز ال�شنتني يف 

النفاذ  قانون  ال�شعب على  نواب  اأمام جمل�ض  امل�شادقة 

املراحل  يف  وهو  احلكومة  �شحبته  اأن  بعد  املعلومة  اىل 

الأخرية للم�شادقة وما �شاحبه من جدل تعلق خا�شة 

با�شتثناءات النفاذ. وكذلك توا�شل تف�شيل العديد من 

يكونوا  اأن  اإدارية خ�شية  قرارات  اتخاذ  عدم  امل�شوؤولني 

مو�شوع م�شاءلة وحتقيق. وهو ما حّول الإدارة اإىل ج�شم 

اأعلى، دون  اإل ب�شدمات كهربائية من  هامد ل يتحرك 

اأي اهتمام مبا ميكن اأن ينجر عن البطء والعجز عن اتخاذ 

القرار من اإهدار للمال العام وا�شطرابات اجتماعية. 

اإّن املعطيات الد�شتورية اجلديدة التي اأكدت على مبادئ 

ال�شفافية وامل�شاركة والنجاعة واحلكم الر�شيد ومكافحة 

ي�شتجيب  كاف  ب�شكل  تفّعل  مل  زالت  ما  الف�شاد 

للمتطلبات اجلديدة للد�شتور. فبا�شتثناء بع�ض املبادرات 

املحدودة التي يعود اأغلبها اىل التزامات دولية فر�شتها 

 حتويرات كربى 
َ
�شروط موؤ�ش�شات القر�ض الدولية، مل نر

يف طرق الت�شرف ترقى لإحداث ثورة الإدارة التون�شية. 

 لها اأثرا متكامال يف واقع التعامل اليومي مع 
َ
كما مل نر

املنهج  نف�ض  على  ت�شري  الإدارة  بقيت  وتالياً،  الإدارة. 

احلكومات  تعّللت  ما  وغالبا  والتعتيم.  النغالق  من 

ال�شنوات الأخرية  التي تداولت على احلكم يف ظرف 

كتنظيم  الإدارة  اإ�شالح  ت�شبق  اأخرى  اأولويات  بوجود 

ما  اإنقاذ  اأو  الإرهابي  التهديد  مواجهة  اأو  النتخابات 

كرثة  اأن  كما  القت�شادية.  القطاعات  من  اإنقاذه  ميكن 

ال�شراعات وال�شكالت والطوارئ جعلت من الإدارة 

التون�شية رجل اإطفاء يعالج جيوب حرائق مندلعة دون 

قدرة على حتديد بو�شلة بروؤية وا�شحة. فمبادرات اإ�شالح 

ال�شيا�شات العمومية، ونظام اخلدمة املدنية وحتديث اإدارة 

املوارد الب�شرية وتاأ�شي�ض الالمركزية وتطوير الإجراءات 

النجاعة  مبادئ  على  بناء  الأداء  حت�شني  نحو  الإدارية 

لالأثر  فاقدة  تبقى  التكاليف،  يف  والقت�شاد  والفاعلية 

لأنها مل تندرج �شمن ت�شّور متكامل ينبني على متّلك 

املوظفني لتلك الإ�شالحات وروؤية قيادية ت�شري بها نحو 

م�شارها النهائي.

حتديا  للتغيري  ال�شلبية   املقاومة  تطرح  اأخرى،  من جهة 

هذه  وتف�شر  ال�شالح.  حديث  مواجهة  يف  حقيقيا 

الدارية  البريوقراطية  داخل  من  ت�شدر  التي  املقاومة 

بعدة اعتبارات من اأهمها اخلوف غري املعلن من فقدان 

فقدان  من  اخلوف  مع  اخلوف  هذا  ويرتافق  امتيازات. 

الو�شع القائم والذي يبقى املحرك الأ�شا�شي ملا ي�شطلح 

على ت�شميته بالإدارة العميقة. هذه الدارة التي تقاوم 

عمليات  كل  حتويل  على  عملها  خالل  من  ال�شالح 

ال�شالح لجراءات ادارية ل تنتج اثراً. فمن املفارقات 

يف  التحكم  بدل  اأنه  الإداري  الإ�شالح  جتارب  يف 

بريوقراطية النخبة تتعزز �شيطرة هذه النخبة. وُتف�شر هذه 

احلالة يف جزء منها باأن نف�ض تلك النخبة البريوقراطية 

توا�شل حتكمها  نفوذها  من  احلد  اإىل  ال�شعي  يتم  التي 

هذا  ويتطلب  ال�شالحية.  التدابري  وتنفيذ  و�شع  يف 

املدين  املجتمع  من  �شعبية  مراقبة  اآليات  اإيجاد  الو�شع 

لالإ�شالحات يف خمتلف مراحلها للحد من النحراف 

بهذه الإ�شالحات.

الوالء للدولة أم الوالء للسياسة
خم�شني  من  اأكرث  طوال  التون�شية  الإدارة  ارتبطت 

ال�شلطة  اإىل  باخل�شوع  رئا�شوي  نظام  حكم  حتت  �شنة 

اجلمهورية  رئي�ض  يف  اأ�شا�شا  املتمثلة  احلاكمة  ال�شيا�شية 

وهو ما اأثر �شلبا على طرق الت�شيري ومراكز اتخاذ القرار 

العامة.  ال�شيا�شات  لتنفيذ  كاأداة  دورها  وت�شويه  داخلها 

امل�شاريع  وحتديد  واأهدافها  العمومية  ال�شيا�شات  ف�شبط 

بالعالقة  اأ�شا�شا  العليا مرتهن  الوظائف  وتعيني  الكربى 

بهرم ال�شلطة، وهو ما اأدى اإىل اإحكام رئي�ض اجلمهورية 

ال�شيطرة على الإدارة التي فقدت حيادها وحتولت اإىل 

ت�شخري جزء  النظام من خالل  �شيا�شية يف خدمة  اأداة 

هام من طاقاتها لق�شاء املاآرب اخلا�شة به. ومع غلبة منطق 

�ض غياب اأي 
ّ
الولء لالأ�شخا�ض بدل الولء للدولة تكر

املحا�شبة  فو�شيلة  الفعلية.  امل�شاءلة  اأ�شكال  من  �شكل 

اجلمهورية.  رئي�ض  هو  بيد طرف وحيد  مركزة  الوحيدة 

انتخابات  غياب  ب�شبب  ال�شعبية  امل�شاركة  �شعف  وزاد 

جمتمعي  �شغط  ممار�شة  اإمكانية  وعدم  ونزيهة  حرة 

�شلمي �شواء يف اتخاذ القرار اأو تنفيذ وتقييم ال�شيا�شات 

العمومية. فخالل اأكرث من ن�شف قرن من حكم رئا�شوي 

نادرا ما متت حما�شبة اأو اإقالة موظفني ب�شبب �شوء ت�شرف 

اإجناز املهام با�شتثناء حالت  اأو حتى ف�شل يف  اأو ف�شاد 

اجلمهورية  رئي�ض  ر�شى  عدم  اإىل  بالأ�شا�ض  تعود  نادرة 

العقاب  من  الإفالت  ثقافة  عزز  ما  وهو  امل�شوؤول،  على 

و�شاهم يف اإحكام ال�شيطرة على الإدارة.

من  جديدة  اأ�شكال  برزت   ،2011 من  انطالقا  لكن 

اإدارة  يف  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ف�شل  على  الإعرتا�ض 

ال�شاأن العام والإعرتا�ض على عجزها على اإيجاد حلول 

اأ�شكال  البداية  يف  اأخذت  الجتماعية.  للم�شاكل 

يف  الثقة  لفقدان  نظرا  والحتجاج  التنديد  يف  عنيفة 

املطالب.  لهذه  ال�شتجابة  على  وقدرتها  الدولة  اأجهزة 

ثم اأخذت تدريجيا طابعا اأكرث �شلمية مع ت�شكل و�شائل 

جديدة للم�شاءلة عن طريق املجتمع املدين اأو الإعالم 

الذي اأ�شبح قادرا على ممار�شة �شغط لكنه يبقى حمدودا 

القدرة  عدم  اأو  ال�شتجابة  بطء  فاإن  لذلك،  الآن.  حلد 

على ال�شتجابة يدفع من حني لآخر املجتمع التون�شي 

اإىل العودة اإىل الحتجاجات العنيفة كما هي احلال مع 

الحتجاجات الأخرية ل�شهر جانفي 2016 التي كادت 

اأن تدخل تون�ض يف دوامة من الفو�شى.

م�شاءلة  نظام  تاأ�شي�ض  نحو  التحولت  هذه  تبقى  لكن 

الإدارة  فا�شتجابة  املعامل.  م�شتكملة  و�شلمي غري  ناجع 

مقابل  حمدودة  للم�شاءلة  ال�شلمية  لالآليات  التون�شية 

توا�شل  اأن  كما  العنيفة.  لالآليات  ال�شريعة  ا�شتجابتها 

التاأثري القوي لكل ما هو �شيا�شي على العمل الإداري 

ي�شكل دلياًل وا�شحاً على ه�شا�شة البناء الإداري وعدم 

ال�شيا�شي.  التاأثري  عن  با�شتقاللية  ال�شري  على  قدرته 

فالنظام الدميقراطي امل�شكل حديثا يف تون�ض �شاهم يف 

تقوية وزن الأحزاب ال�شيا�شية التي �شت�شعى اإىل تركيز 

مكانتها عرب ا�شتمالة الإدارة والعمل على التحكم فيها 

ما  وهو  حكمها.  لتوطيد  زبونية  ميكانيزمات  خلق  عرب 

�شيوؤدي حتما اإىل عدم حتقيق املبداأ الد�شتوري يف حياد 

الإدارة خ�شو�شا مع وجود اإرث تاريخي طويل يف ولء 

الإدارة للحزب، وهو يجعل كل تلك التحولت جمرد 

اإرها�شات مل ت�شتكمل معاملها.

اإلدارة العميقة وإرهاصات التغييير العسيرة 

ال�شعب  نواب  مبجل�ض  العام  الت�شريع  جلنة  اأحالت 

الأ�شا�شي  القانون  م�شروع   2016-03-12 بتاريخ 

عدد 16 ل�شنة 2015 املتعلق باملجل�ض الأعلى للق�شاء 

على اجلل�شة العامة ملجل�ض نواب ال�شعب للتداول يف 

�شاأنه من جديد. اعتمدت اللجنة هذه املرة يف عملها 

على ال�شيغة الأ�شلية مل�شروع القانون كما تقدمت به 

يف  وانتهت  عليها،  تعديل  اأي  اإدخال  دون  احلكومة 

تقريرها لإ�شدار تو�شية للجل�شة العامة باإ�شقاط م�شروع 

تلك  منها  خ�شو�شاً  اأحكامه  د�شتورية  لعدم  القانون 

التي تتعلق بهياكل املجل�ض الأعلى للق�شاء. التزمت 

جلنة الت�شريع العام بقراري الهيئة الوقتية للرقابة على 

د�شتورية م�شاريع القوانني التي �شدرت يف �شاأن م�شروع 

القانون فرتاجعت عن التعديالت التي اأدخلتها والتي 

اأكد الق�شاء الد�شتوري اأنها غري د�شتورية لكونها مت�ض 

من حق املبادرة الت�شريعية. ومت�شكت اللجنة يف مقابل 

الذي  احلكومة  م�شروع  اأن  يعترب  الذي  مبوقفها  ذلك 

يقرتح جمل�شا اأعلى للق�شاء يتكون من خم�شة هياكل 

املجل�ض  هياكل  ي�شبط  الذي  الد�شتور  مع  يتعار�ض 

جلنة  تقرير  �شيغة  وتدفع  باأربعة.  للق�شاء  الأعلى 

اإىل  اجتهت  بكونها  لالعتقاد  املقت�شبة  العاّم  الّت�شريع 

ح�شم ال�شراع الذي خا�شته حول م�شروع القانون مع 

الق�شاء الد�شتوري باإ�شقاط م�شروع القانون. باملقابل، 

من  املعتمد  الإختيار  اأن  الإعالمّية  الت�شريبات  توؤكد 

اإل حيلة غايتها اخلروج  لي�ض  الربملانية  الكتل  روؤ�شاء 

من املاأزق الذي اآل اإليه م�شروع القانون والذي تولد 

عن ت�شدي الهيئة الد�شتورية لتدخالت جلنة الت�شريع 

القانون  م�شروع  اإ�شقاط  اقرتاح  ويبدو  عليه.  العام 

الف�شل الأول من تلك احليلة. يقوم ال�شيناريو املقرتح 

ال�شعب  نواب  ملجل�ض  العامة  اجلل�شة  تتعهد  اأن  على 

مب�شروع القانون الأ�شا�شي للمجل�ض الأعلى للق�شاء يف 

�شيغته الأولية التي وردت من احلكومة، وليتم مبنا�شبة 

تنتهي  عليها  تعديالت  اقرتاح  ال�شيغة  تلك  مناق�شة 

التي  القانون  م�شروع  �شيغة  على  امل�شادقة  تتم  لن 

اعتمدها املجل�ض �شابقا بجل�شة يوم 2015-11-13.

تفتح بالتايل تو�شية جلنة الت�شريع العام باإ�شقاط م�شروع 

القانون ملخالفته ال�شريحة للد�شتور فيما تعلق بتعداد 

تعديل  اأمام  الباب  للق�شاء  العلى  املجل�ض  هياكل 

كافة  تقبل   اأن   وينتظر  الت�شريعية احلكومية.  املبادرة 

�شبق  واأنه  خ�شو�شا  املقرتح  باملخرج  النيابية  الكتل 

موقف  تبني  وينتظر  ال�شيغة.  تلك  على  توافقت  واأن 

وزير  تبني  �شيك�شفه  الذي  املخرج  هذا  من  احلكومة 

العدل من عدمه ملقرتحات التعديل. 

مشروع قانون 
المجلس األعلى 

للقضاء إلى الجلسة 
العامة للنواب 

مجددًا:
األزمة  المستعصية 

والمخرج الصعب 
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اأنها  �شهادتها  يف  اإلدا  اأفادت  العمل.  اأ�شحاب 

كل  ت�شلم  لأن  تون�ض  يف  حلولها  مبجرد  ا�شطرت 

لديها.  للعمل  الو�شيط  اختارها  التي  للعائلة  وثائقها 

وكان  املنزل.  من  باخلروج  لها  م�شموحاً  يكن  مل 

ال�شباح  اأول  من  فيه  من  كل  ترعى  اأن  منها  ُيطلب 

دون  كاملة  اأ�شهر  خم�شة  ا�شتغلت  امل�شاء.  نهاية  اإىل 

�شاألت  واحد.  اإجازة  يوم  دون  ومن  املنزل  تغادر  اأن 

بالكني�شة،  التوجه لل�شالة  اإن كان يحق لها  موؤجرتها 

اخلم�شة  نهاية  يف  لكني�شة.  وجود  ل  اأنه  فاأعلمتها 

بعدم  العمل  �شاحبة  فاأعلمت  مرهقة.  كانت  اأ�شهر، 

على  التح�شل  وطلبت  العمل  موا�شلة  يف  رغبتها 

التي   « »�شندرا  اأكدته  الدا  ذكرته  ما  �شفرها.  وثائق 

ال�شخرة«  »عمل  فرتة  لكامل  ال�شمود  على  تقدر  مل 

ُتعامل كاآلة، فغادرت مكان عملها. وقد  حيث كانت 

�شفرها  جواز  ت�شليمها  عن  العمل  �شاحبة  امتنعت 

اأ�شهر  اأجرة عمل خم�شة  للو�شيط  اأنها �شددت  بحجة 

تعوي�شها عن هذه اخل�شارة ك�شرط م�شبق  يتعني  واأنه 

ال�شفر،  جواز  رّد  و�شاطات  ف�شلت  ال�شفر.  جواز  لرد 

القن�شلية  امل�شالح  تولتها  التي  الو�شاطات  فيها  مبا 

ل  ذلك،  ورغم  بتون�ض.  فوار  دي  الكوت  ب�شفارة 

اأن تعمل  اإىل بلدتها لأنه عليها  بالعودة  ترغب �شندرا 

واأن تر�شل الأموال لإعالة ابنها وا�شرتها هناك، بعدما 

الأموال  اإر�شال  يتّم  طبعا،  الأهلية.  احلرب  اأفقرتها 

الكوت  اإىل  امل�شافرين  وبوا�شطة  قانوين  غري  ب�شكل 

بات  الأموال  اإر�شال  اأن  اإىل  �شندرا  واأ�شارت  ديفوار. 

عاملة  تعد  مل  واأنها  خ�شو�شا  انتظام،  دون  من  يتم 

مقيمة وباتت تتحمل م�شاريف الأكل والإقامة.

فيما  ال�شهادات  كل  لنا  اأكدته  �شندرا  لنا  ذكرته  ما 

تعلق باحلاجة للعمل. كما اأكدت لنا ذات ال�شهادات 

اأن العامالت املهاجرات ل يعتربن تون�ض دولة قانون.

يعرت�شهن  ما  مع  التعامل  على  العامالت  حتر�ض 

الدولة،  موؤ�ش�شات  �شلطة  عن  بعيداً  م�شاعب  من 

يف  جن�شية  بتحر�شات  للقبول  الأمر  و�شل  ولو  حتى 

العمل، خوفا  اأماكن  باعتداءات عنيفة يف  اأو  ال�شارع 

وذات  النظامية.  غري  الإقامة  اأجل  من  املالحقة  من 

احلر�ض يف البتعاد عن »القانون »يربز لدى اأ�شحاب 

مالحقتهم  تتم  اأن  بدورهم  هوؤلء  يخ�شى  اذ  العمل 

يحملهم  الذي  بتون�ض  الجانب  اإقامة  قوانني  ملخالفة 

واجب الإعالم عن الأجانب وي�شلط عقوبات جزائية 

يف �شورة التخلف عن ذلك.

الأفارقة  العمال  جتمع  عدم  �شبب  عن  �شاندرا  �شاألنا 

بدا  بتون�ض.  حقوقهن  عن  يدافع  نقابي  جتمع  يف 

ال�شوؤال »غبيا« ملحاورتنا التي ردته ب�شوؤال: كيف ملن 

كانت اإقامته غري نظامية اأن يت�شل بال�شلط والدارات 

نقابياً. وين�شط 

جمعيات  ت�شكيل  الإفريقيات  العامالت  على  يتعذر 

النقابات  تلتزم  كما  حقوقهن.  عن  تدافع  نقابات  اأو 

العمالة  جتاه  مزدوجا  خطابا  التون�شية  العمالية 

يف  تطالب  العمالية  فالنقابات  عموما.  الأجنبية 

التون�شية  احلكومة  الدولية  وامللتقيات  الندوات 

وهي  العمالية،  الفئة  هذه  حتمي  اجراءات  باتخاذ 

ت�شكل بذلك منا�شراً قوياً للمطالب الدولية بوجوب 

حتمي  التي  الدولية  العمل  اتفاقيات  على  امل�شادقة 

ل  النقابات  ذات  اأن  اإل  الجانب.  العمال  حقوق 

تهتم يف خطابها النقابي بالدفاع عن العمالة الأجنبية 

خطاب  بني  م�شطربا  خطابها  يتبدى  وعليه،  بتون�ض. 

التزاماً  اأكرث  ثان  وخطاب  احلقوقي  لال�شتهالك  معّد 

هو  الإ�شطراب  هذا  ومرّد  املحلي.  النقابي  بت�شورها 

التون�شي  العمل  �شوق  فتح  يكون  اأن  النقابة  خ�شية 

اخلا�شة  الكفاءات  ذوي  غري  من  املهاجرة  للعمالة 

ومكت�شباتهم   التون�شيني  العمال  حقوق  يهدد  عامال 

املقارنة  هذه  وتوؤيد  العمل.  يف  حقهم  لتهديد  وي�شل 

املقارنة  التجارب  املنزليات  بالعامالت  يتعلق  فيما 

عامالت  اكت�شاح  اأن  بينت  والتي  العربية  املنطقة  يف 

الإ�شرار  واإىل  و�شمه  اإىل  اآل  القطاع  لهذا  اأجنبيات 

العمالة  فا�شتحالت  للعمل.  الجتماعي  بالتق�شيم 

الأجنبية  العاملة  باليد  حم�شورة  مهنة  املنزلية 

الأقل  الإجتماعية  الفئات  مينع  نحو  على  الرخي�شة، 

فيها.  حظوة وتكوينا من الإ�شتغال 

املنازل  عمالة  ملف  يف  الإ�شالح  ت�شور  يحتاج 

هذا  ويف  الطرح.  يف  جلراأة  بتون�ض  املهاجرات 

بالظاهرة كواقع،  اأوًل من الإعرتاف  بّد  ال�شياق، ل 

ناجعة  قانونية  حماية  �شبل  عن  للبحث  متهيداً 

اأن  يجب  كما  الأجنبية.  العاملة  اليد  حلقوق 

التون�شية  الدولة  مواقف  الجراءات  ذات  تالئم 

الذي  نف�شام  الإ حالة  فتنهي  عموما  الهجرة  من 

اأن  يعقل  فال  املجال:  هذا  يف  خطابها  يعرتي 

بنائها  اأ من  يهاجرون  »من  حقوق  عن  تون�ض  تدافع 

يهاجر  من  نف�شه  الوقت  يف  متنع  واأن  اأوروبا«  اإىل 

املهّم  ومن  لهوؤلء.  تطلبها  التي  احلقوق  من  ليها  اإ

اغفال  اإىل  الطرح  هذا  يوؤول  األ  ذلك  موازاة  يف 

على  التون�شي  املجتمع  قدرة  على  للحفاظ  احلاجة 

اإىل  املنزلية  العمالة  تتحول  فال  بذاته،  ذاته  خدمة 

لتمظهر  متّهد  اأو  العن�شري  للتمييز  اآخر  عنوان 

منتج. غري  ا�شتهالكي  جمتمع 

المـفـكـرة القـانونيـة       

اإذ تبنّي املعطيات الر�شمية التون�شية اأّن عدد العاملني 

جملة  من   4% ن�شبة  يبلغ  املنزلية  العمالة  قطاع  يف 

هوية  ب�شاأن  �شحيحة  تبقى  فهي  الن�شيطة،  القوى 

�شنة  اأعدت  درا�شة  ك�شفت  وقد  واأو�شاعهم.  هوؤلء 

78 األف فتاة  اأّن هذه الن�شبة ت�شّم اأكرث من   2006

 .
1
وامراأة ي�شتغلن كمعينات منزليات لدى الغري باأجرة

الداخلية  وزارة  عن  �شدر   
ّ

اإعالمي بالغ  اأكد  وقد 

ت�شغيل  ظاهرة  اأن   2015-02-06 بتاريخ  التون�شية 

ك�شفت    .
2
تون�ض يف  متف�ّض  القا�شرات  الفتيات 

اداريني  م�شوؤولني  وت�شريحات  ر�شمية  درا�شات 

التي  الغربي  ال�شمال  جهة  اأن 
3
متواترة وحكوميني 

عن  املبكر  والإنقطاع  الفقر  ظواهر  انت�شار  من  تعاين 

وا  اخت�شّ �شما�شرة  لن�شاط  اأ�شا�شّياً  مركزاً  ُتعّد  التعليم 

الكربى  باملدن  تقيم  لأ�شٍر  العامالت  ا�شتجالب  يف 

يتقا�شونها.  عمولت  مقابل 

العامالت  لقطاع  الهامة  الت�شغيلية  الطاقة  حتفز  مل  و 

الت�شريعات  مراجعة  على  التون�شية  ال�شلط  املنزليات 

تعرتف  الر�شمية  الأو�شاط  اأن  رغم  حتكمه،  التي 

الذي  القطاع  منه  خ�شو�شا  القطاع  هذا  باأن  عموماً 

العمل  قطاعات  اأكرث  هو  املقيمات  العامالت  يخ�ض 

 1965 ل�شنة   25 عدد  القانون  ظّل  فقد   
4
ه�شا�شة.

املنزيل  العمل  يعترب  ت�شّور  �شياق  يف  �شّنه  مّت  الذي 

عليه  التعديالت  واقت�شرت  �شارياً،  دونياً  عماًل 

مّت  واإذ  للت�شغيل.  الدنيا  ال�شّن  حول   
ّ

جزئي بتعديل 

 
ّ

الجتماعي بال�شمان  خا�ّض  قانون  اإقرار   2002 يف 

تغطية  من  بهن  ح 
ّ
امل�شر املنزليات  العامالت  ميّكن 

، فاإن تطور قطاع العمالة املنزلية داخل 
5
اجتماعية دنيا

بهن  امل�شرح  ن�شبة  خفو�ض  اإىل  اأدى  املغلقة  املنازل 

موؤ�ش�شات  لفائدة  ي�شتغلن  ممن  واأغلبهن   ،26%6
اإىل 

الت�شورات  غياب  اأّدى  وقد  وخا�شة.  عمومية 

القطاع  هذا  يف  النقابي  العمل  وانعدام  الإ�شالحية 

لأن يكون العمل فيه من القطاعات اله�شة رغم اأهمية 

دوره الإجتماعي. وتّتجه اأزمة القطاع لالإ�شتفحال مع 

دول  املهاجرات من  املنزليات  العامالت  ظاهرة  تطّور 

جنوب ال�شحراء يف اجتاه تون�ض.

املهاجرات  املنزليات  العامالت  عن  ال�شوؤال  ويظهر 

مبثابة  تون�ض  يف  الفريقية  ال�شحراء  جنوب  من 

ال�شوؤال  طرح  فعند  جمهول.  مو�شوع  عن  �شوؤال 

اأّي  تنِف  مل  ر�شمية،  جهات  على  امللف  هذا  حول 

اأي  تتوّل  مل  نف�شه،  الوقت  ويف  لكن   ،
7
الظاهرة منها 

منها اإعطاء معلومات يف هذا ال�شاأن. ويعك�ض التمايز 

للظاهرة.  ر�شمي  ت�شور  غياب  والواقع  القانون  بني 

اأي  اإحرتاف  الأجانب  على  يحجر  التون�شي  فالقانون 

هذا  يربط  وهو   
8
حكومي ترخي�ض  دون  بتون�ض  عمل 

واملدة  الكفاءة  اأهمها  من  حمددة  ب�شروط  الرتخي�ض 

املحددة. 

قد  الفريقية  ال�شحراء  جنوب  عدة  دول  وكانت 

اأهلية  حروبا  املا�شية  ال�شنوات  خالل  �شهدت 

الإجتماعية  اأزمتها  عمقت  اإجتماعية  وا�شطرابات 

تزامنت  �شكانها.  من  هام  عدد  تفقري  يف  و�شاهمت 

تلك الظاهرة مع حت�شني الف�شاء الأوروبي الذي كان 

العمالة  وجه  للهجرة حدوده يف  املف�شلة  الوجهة  يعد 

 
ّ

الجتماعي  
ّ

الرقي موؤ�ّشرات  تطور  ومع  املهاجرة. 

وتطور  الفردي  الدخل  م�شتوى  حت�شن  يف  املتمثلة 

العوامل  هذه  دفعت  بتون�ض،  املراأة  عمل  ن�شبة 

تون�ض.  اإىل  للتوجه  املهاجرين  من  جانبا  جمتمعة 

التون�شي  الر�شمي  ال�شغل  �شوق  يرّحب  ل  وفيما 

العائالت  من  ن�شبة  وجدت  املهاجرة،  العاملة  باليد 

التون�شيات يف هجرة هوؤلء فر�شة.

من«الكوت  عاملة  انتدبت   التي  »هدى«  لنا  تذكر 

البداية  يف  التجاأت  اأنها  مبنزلها   للعمل  ديفوار« 

جتربتها  لكن  تون�شيات  منزليات  معينات  لنتداب 

انتدبتهن،  فمن  ناجحة.  تكن  مل  املجال  هذا  يف 

بعد  مفاجئ  ب�شكل  العمل  عن  جميعهن  انقطعن 

ُيعرف  �شلوك  وهو  راأ�شهن،  مب�شقط  لإجازة  ق�شائهن 

�شديقاتها،  اإحدى  وبف�شل  املقيمات.  املعينات  عن 

ملا عاينته  التجربة  واأعجبتها  الإفريقية  للعمالة  تفطنت 

الأجرة  اأن  علمت  وبعدما  العمل.  يف  جديتهن  من 

العاملة  تتلقاه  ما  مياثل  منهن  الواحدة  تتقا�شاها  التي 

قررت  ب�شيط،  بفارق  يتجاوزه  اأو  املقيمة  التون�شية 

خو�ض التجربة. مل يرّحب زوجها واأ�شرتها يف البداية 

الثقايف. لكن،  تتعلق بالختالف  بالفكرة لعتبارات 

منزلية  معينة  انتداب  لأن  اجلميع  بها  قبل  لحقاً، 

يف  خلدماتها  حلاجتها  لها  بالن�شبة  �شرورة  حالة  ميثل 

املنزل.  ال�شغرية عند تغيبها وزوجها عن  ابنتها  رعاية 

اأي  التون�شية  الكربى  باملدن  املالحظة  وتك�شف 

الغياب  و�شفاق�ض - يف ظّل  و�شو�شة  تون�ض  العا�شمة 

العامالت  عدد  اأن   -
9
الح�شائية للمعطيات  الكامل 

التون�شية  الأ�شر  عدد  ومعه  املنزليات،  الفريقيات 

 .
ّ
امل�شتمر للتطور  التجربة، يتجه  املنخرطة يف هذه 

اكت�شاب  يف  الإفريقية  العاملة  اليد  بالتايل  جنحت 

قدرتها  بف�شل  املنزيل  ال�شغل  �شوق  يف  لها  مكان 

م�شتوى  على  التون�شية  العاملة  اليد  مع  التناف�شية 

ديناراً  واأربعمائة  ثالثمائة  بني  ترتاوح  والتي  الأجرة 

من  الفتيات  با�شتجالب  و�شطاء  يتكفل  تون�شياً. 

الكوت  دولة  من  وخ�شو�شا  ال�شحراء  جنوب  دول 

الت�شال  من  ومتكنا  الو�شطاء  عن  بحثنا  فوار.  دي 

الذي اأوهمناه اأننا نبحث عن 
10

بالو�شيط  » اندر�شن » 

معينة منزلية. حتم�ض »اندر�شن« يف البداية مل�شاعدتنا. 

مقابل  دون  لفائدتنا  فتاة  بجلب  �شيتكفل  اأنه  لنا  ذكر 

اأجور  على  باحل�شول  �شيكتفي  واأنه   نتحمله  خا�ض 

ومن  �شيوفرها.  التي  الفتاة  اأجور  من  اأ�شهر  خم�شة 

خالل �شوؤالنا، تبني اأن اندر�شن هو اأي�شاً من مواطني 

كعامل  وي�شتغل  بتون�ض  مقيم  واأنه  فوار  دي  الكوت 

�شخ�شه،  حول  الأ�شئلة  طرح  يف  اإحلاحنا  بعد  يومي. 

اأن  خ�شي  يكون  وقد  الإت�شال  عن  اندرون  انقطع 

اأمنية حتقق يف طبيعة عمله. تكون جهات 

اأندر�شن واحد من ع�شرات الو�شطاء الذين ت�شتنجد 

نتمكن  ومل  »اإفريقية«.  معينة  الباحثة عن  الأ�شر  بهم 

اإطار  يف  يعملون  الو�شطاء  كان  اإذا  فيما  حتديد  من 

الو�شيط  اأن  املقابل  لنا يف  تبني  لكن  ل.  اأم  �شبكات 

يف  ي�شاعده  من  وجود  يرجح  مبا  تون�ض  يف  عادة  يقيم 

لل�شفر.  وجتهيزهن  الفتيات  ا�شتجالب  يف  املن�شاأ  بلد 

اأن  اإىل  الت�شفري  عملية  يف  املتدخلني  تعّدد  ويوؤ�شر 

دون  مهيكلة  اأطر  يف  تتم  الإفريقيات  العامالت  جتارة 

ثمة  كما  الهيكلة.  هذه  �شكل  حول  كافية  معلومات 

معطى اآخر ك�شفته لنا هدى ومن بعدها »األدا« )وهي 

ديفوار(  الكوت  من  الوافدات  العامالت  اإحدى 

ومفاده اأن عدداً من الو�شطاء هاجروا �شراً اإىل اإيطاليا 

طريق  يف  الأ�شعف  احللقة  اإل  لي�شوا  هوؤلء  واأن 

بالب�شر. والإجتار  الهجرة 

اأكدت  لنا »األدا« اأنها قدمت اإىل تون�ض بعدما �شجعتها 

اإحدى قريباتها التي كانت تعمل فيها كمعينة منزلية 

بينها  ال�شلة  قريبتها  ربطت  التجربة.  خو�ض  على 

وبني »اإن�شات« التي هي بدورها من بلدتهم وتقيم يف 

لها  واأّمنت  لها  عمل  بايجاد  اإن�شات  تكّفلت  تون�ض. 

كل نفقات ال�شفر. وعند و�شولها اإىل تون�ض، مل يكن 

ا�شطحبتها  وقد  اأورو،  ع�شرة  مبلغ  اإل  »الدا«  بحوزة 

لقاء  م�شغلتها.  منزل  اإىل  املطار  من  مبا�شرة  ان�شات 

تدخلها، حت�شلت اإن�شات على األفي دينار من �شاحبة 

التي  امل�شاريف  عن  وتعوي�ض  اأجرة   بعنوان  العمل 

عمل  اأجرة  عن  �شلفة  اإلدا  مع  بالإتفاق  وهو  بذلتها، 

اأ�شهر كاملة. هكذا ف�شرت الدا  هذه الأخرية خلم�شة 

التي  اإن�شات  »جمعت  �شاحكة:  اأردفت  ثم  الأمر. 

يف  التو�شط  خالل  من  مثلي  منزلية  معينة  كانت 

�شّفرها  تون�شي  لو�شيط  بدورها  دفعتها  اأموال  العمل 

اإيطاليا حيث تقيم وتعمل الآن«. خل�شة اإىل 

التي  لالأموال  الو�شطاء  من  عدد  ا�شتعمال  ظاهرة  

بالعامالت  ال�شم�شرة  اأعمال  من  عليها  يتح�شلون 

ليطاليا  ال�شرية  الهجرة  لو�شطاء  يدفعونه  كمقابل 

»اأفريكا  بجمعية  النا�شط  مانريابونا«  »اأودا�ض  لنا  اأكده 

انتلجن�ض« التي تعد اجلمعية الوحيدة يف تون�ض التي 

املقيمني  ال�شحراء  جنوب  دول  من  نا�شطني  ت�شم 

العامالت  بظاهرة  اهتمت  اأن  لها  و�شبق  بتون�ض 

�شفاق�ض  مبدينة  ال�شحراء  جنوب  اأ�شيالت  املنزليات 

ملن  فردية  حلول  اإيجاد  حماولة  خالل  من  حتديداً 

جملة  »من  اأنه  اأودا�ض  اأعلمنا  �شعوبات.  تعرت�شهن 

تبني  درا�شتها  جمعيته  تولت  منزلية  عاملة  حالة   21

العامالت  ا�شتقدام  يف  �شاهموا  ممن  و�شيطني  اأن 

الهجرة  م�شارات  ت�شابك  يعيد  ليطاليا«.  �شرا  هاجرا 

هذا تون�ض جمدداً اإىل اأر�ض عبور يف رحالت الإجتار 

نحو  على  اإجتار  �شحايا  اإىل  جّتارا  يحّول  بعدما  بالب�شر، 

الظاهرة. تعّقد  يوؤكد 

لمتطاء  ال�شحراء  جنوب  دول  اأ�شيلو  يحتاج  ل 

قوارب املوت يف ترحالهم لتون�ض وذلك على عك�ض 

يف  وينجحون  منهم  حمظوظني  يعدون  من  رحالت 

يف  املوت  قوارب  لمتطاء  الالزم  املايل  املقابل  جمع 

ل  تون�ض  لكون  ال�شمال  اجتاه  يف  اإثارة  اأكرث  رحلة 

ال�شفر على مواطني دولهم. تاأ�شرية  تفر�ض 

بعد انق�شاء الثالثة اأ�شهر الأوىل من دخول الوافدات 

القانونية ال�شياحية ويكون  اإقامتهن  اإىل تون�ض، تنتهي 

منها،  حمدودة.  خيارات  موؤجريهم  واأمام  اأمامهن 

البحث عن حيلة قانونية ت�شمح باإقامة قانونية بتون�ض. 

يف  للعاملة  وهمي  تر�شيم  حت�شيل  الأمر  هذا  ويتطلب 

لأحد  مايل  مبقابل  املهني  التكوين  موؤ�ش�شات  اإحدى 

امل�شرفني على تلك املوؤ�ش�شات ممن يقبلون بلعب هذا 

الدور. »هدى« ا�شطرت لدفع األف وخم�شمائة ديناراً 

لإحدى موؤ�ش�شات التكوين مبا مكنها من تغطية اإقامة 

ويدعى  الو�شطاء  اأحد  �شاألنا  حمدودة.  ملدة  معينتها 

بت�شوية  تعلق  فيما  اأنه  لنا  فذكر  املو�شوع  يف  »باجيو« 

باجيو  تكوين.  مبوؤ�ش�شة  الرت�شيم  اعتمد  اإقامته، 

العاملة  لأن  الأمر،  اأهمية  من  يقلل  اأن  على  حر�ض 

اذ  الرتحيل  خلطر  معر�شة  لي�شت  لنا  �شيجلبها  التي 

�شتالزم املنزل ولن تغادره، فال داٍع اإذاً للقلق.

منزليات  عامالت  وهن   .. روزا  األدا..  �شندرا.. 

متفاوتة  فرتات  منذ  تون�ض  يف  م�شتقرات  افريقيات 

للقبول  القانونية  الإقامة  ي�شرتطن  ل  اأنهن  اأكدن 

القامة  ظروف  اأن  البداية  منذ  يعلمن  هن  بالعمل. 

اإقامة غري  �شعبة يف تون�ض واأنهن �شينتهني يف و�شعية 

قانونية. 

باملهاجرين  التون�شية  الدولة  ترحيب  عدم  يكن  مل 

مقابلتهن.  من  متكّنا  اللواتي  العامالت  على  خافياً 

ق�شاوة  هو  فاجاأهن  ما  اأن  اأكدن  منهن  عدداً  لكن 

قبل  من  معهن  التعامل  واأ�شلوب  العمل  �شروط 

العامالت المنزليات اإلفريقيات بتونس:
حاضرات في سوق الشغل، غائبات في منظومة الحقوق

وانعكا�شاتها . 1 الوقت  باملنازل كامل  العامالت  امل�شّلط على  العنف  درا�شة عنوانها »حالت 

على ا�شتقالليتهن«، اأعدتها جمعية الن�شاء التون�شيات للبحث حول التنمية يف 2006.

ي ال�شمت املجتمعي . 2
ّ
يراجع يف املو�شوع، حممد العفيف اجلعيدي، »حماولة انتحار طفلة تعر

ب�شاأن عمل الطفال يف املنازل، ول تنهيه«، املوقع الإلكرتوين للمفكرة القانونية.

كلمة افتتاح الندوة التي ن�شمتها وزارة ال�شوؤون الجتماعية بتاريخ 2014-11-11 والتي اعلن . 3

خاللها وزير ال�شوؤون الجتماعية عن الدرا�شة التي اعدها مكتب مقاومة ت�شغيل الطفال بوزارته 

مع مكتب العمل الدويل حول ت�شغيل الطفال كمعينات منزلية بوليتي بنزرت وجندوبة 

الت�شغيل . 4 حول  اح�شائيات  والت�شغيل،  املهني  التكوين  وزارة  للت�شغيل،  الوطني  املر�شد 

ل�شنة 2011، اعداد �شند�ض العامري.

ال�شمان . 5 بنظام  املتعلق   2002 مار�ض   12 يف  املوؤرخ   2002 ل�شنة   32 عدد  القانـون 

الجتماعي لبع�ض الأ�شناف من العملة يف القطاعني الفالحي وغري الفالحي -ل ي�شمل فقط 

العامالت املنزليات لكنه ي�شتهدفهن ب�شكل اأ�شا�شي.

النتائج التف�شيلية للتعداد العام لل�شكان وال�شكنى ل�شنة 2014 - املعهد الوطني لالإح�شاء . 6

-

مت طرح ال�شوؤال على وزارة الداخلية - وزارة ال�شوؤون الجتماعية وزارة الت�شغيل.. 7

ين�ض الف�شل 08 من القانون عدد 7 ل�شنة 1968 املوؤرخ يف 8 مار�ض 1968 املتعلق بحالة . 8

الأجانب بالبالد التون�شية على انه » ل ميكن لأي اأجنبي احرتاف مهنة اأو القيام بعمل مقابل 

اجر بالبالد التون�شية اإذا مل يكن مرخ�شا له يف ذلك من طرف كتابة الدولة التي يهمها الأمر.«

تكتفي اجلهات الر�شمية التون�شية وخ�شو�شا منها معهد الح�شاء باعتماد القامات القانونية . 9

اخلا�شة بالعمل لر�شد ظاهرة العمال الجانب دون بحث يف العمالة الجنية غري املوؤطرة قانونا

ا�شم . 10 ام  للو�شيط  احلقيقي  ال�شم  كان  ان  تاكيد  ميكننا  ل  لكن  به  مدنا  مت  الذي  ال�شم 

ي�شتعمل فقط يف املعامالت مع احلرفاء

يتعاملن  »العامالت 
أشكال  أبشع  مع 

عن  بعيدًا  اإلنتهاكات 
خوفا  الدولة  سلطات 

بسبب  المالحقة  من 
النظامية« غير  اإلقامة 

الذين  »الوسطاء 
العامالت  يستقدمون 

يسددون  تونس  إلى 
كمقابل  يكسبونه  ما 

الهجرة  لوسطاء 
اليطاليا« السرية 



العدد 04، آذار/ مارس 2016 العدد 04، آذار/ مارس 2016
1617

مزدوجو الجنسية في ليبيا:
شكل جديد للعزل السياسي؟

مروان الطشاني 

تمهيد:
ليبيا  ال�شابق يف  النظام  بعد عودة الكثري من معار�شي 

وهامة  �شيادية  منا�شب  وتقلدهم  الثورة  بعد  البالد  اإىل 

عدة، بداأت تطفو على ال�شطح م�شاألة جديدة مل ياألفها 

فالأغلب  اجلن�شية(.  )ازدواجية  وهي  الليبي  املجتمع 

املعار�شني جن�شية ثانية اكت�شبوها اأثناء اإقامتهم يف دول 

املهجر. ومع زخم الثورة الأول وبداية مرحلة التغيري، مل 

تكن للم�شاألة �شاأن كبري بل كان ينظر لبع�شهم على اأنهم 

منا�شلون و�شخ�شيات وطنية. لكن، ومع ا�شتداد ال�شراع 

ال�شيا�شي املرتبط مع الف�شل املتكرر لأغلب ال�شلطات 

بداأت  مبهامها،  القيام  يف  املتعاقبة  والتنفيذية  ال�شيا�شية 

تت�شدر م�شرح الأحداث املطالبات ال�شعبية وخ�شو�شاً 

مزدوجي  باإبعاد  الجتماعي  التوا�شل  �شفحات  عرب 

اجلن�شية من الرت�شح لالإنتخابات وتويل املنا�شب العامة. 

امل�شتوى  على  �شفرة(  )دبل  عبارة  تدريجياً  وانت�شرت 

مزدوج  امل�شوؤول  بها  يو�شف  جملة  وهي  ال�شعبي 

اإىل   وحتمل ت�شكيكاً يف ولئه واإ�شارة لرجوعه 
1
اجلن�شية

املهجر بعد تركه ملن�شبه.

والالفت اأن جميع قوانني النتخابات ال�شادرة بعد الثورة 

مل ين�ّض اأي منها على منع مزدوجي اجلن�شية من الرت�شح 

لالنتخابات حيث ا�شرتطت حمل اجلن�شية الليبية فقط. 

العام  الوطني  املوؤمتر  انتخاب  قانون  يف  نتبينه  ما  وهذا 

 وقانونا 
2
الذي اأ�شدره املجل�ض الوطني الإنتقايل املوؤقت

الد�شتور وانتخاب  التاأ�شي�شية ل�شياغة  الهيئة  انتخابات 

 .
3
العام الوطني  املوؤمتر  اأ�شدرهما  الذي  النواب  جمل�ض 

وقد عك�شت هذه القوانني الروح الإيجابية التي كانت 

�شائدة جتاه مزدوجي اجلن�شية، علماً اأن  اجلهات م�شدرة 

القوانني ت�شمنت يف تركيبتها بع�ض مزدوجي اجلن�شية. 

وتبعاً لذلك، فاز عدٌد من مزدوجي اجلن�شية مبقاعد نيابية 

وبا�شروا مهامهم ال�شيا�شية والتنفيذية.  

ويف يناير/جانفي 2016، �شدرت امل�شودة الثانية للجنة 

 .
4
العمل امل�شكلة من الهيئة التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور

-12 املواد  يف  اجلن�شية  مو�شوع  امل�شودة  هذه  وتناولت 

مانعة  اأخرى،  جن�شية  اكت�شاب  لليبي  جميزًة   14-13

اإ�شقاط اجلن�شية لأي �شبب كان. اأما فيما يت�شل ب�شروط 

ل  اأن  امل�شودة  ا�شرتطت   ،
5
رئا�شة لنتخابات  الرت�شح 

قبل  عنها  يتنازل  مل  ما  ثانية  جن�شية  للمرت�شح  يكون 

وا�شرتطت  البالد.  لرئا�شة  الرت�شح  �شنوات من  خم�ض 

عدم  بغرفتيه  النيابي  املجل�ض  لع�شوية  املرت�شح  على 

احل�شول على جن�شية اأخرى، مما يعك�ض تغرّي املناخ العام 

اإبعادهم  وحماولة  اجلن�شية  ملزدوجي  النظرة  واختالف 

عن املنا�شب ال�شيادية مع العرتاف لهم بباقي حقوقهم 

كمواطنني.

 يف ال�شّق 
ّ

وعلى خلفّية هذه الظروف، �شدر حكم ق�شائي

امل�شتعجل من دائرة الق�شاء الإداري مبحكمة اإ�شتئناف 

املفو�شية  قرار  تنفيذ  بوقف   ،2016-2-15 البي�شاء يف 

العليا لالنتخابات املت�شل باعتماد نتائج انتخابات الهيئة 

ل�شنة   55 رقم  الد�شتور  م�شروع  ل�شياغة  التاأ�شي�شية 

2014 جزئياً، جلهة اعتماد انتخاب »علي عبد ال�شالم 

ق�شى  كما  التاأ�شي�شية.  الهيئة  يف  ع�شواً   
6
الرتهوين«

احلكم نف�شه بوقف تنفيذ قرار الهيئة التاأ�شي�شية ل�شياغة 

الهيئة.  لهذه  رئي�شاً  الرتهوين  باختيار  الد�شتور  م�شروع 

ال�شّيد  الد�شتور  ل�شياغة  التاأ�شي�شية  الهيئة  ع�شو  وكان 

�شو املن�شوري ومواطنون اآخرون تقدموا بطعن باعتماد 

انتخب فيما بعد رئي�شاً  ع�شوية الرتهوين فيها )والذي 

 .
7
باأجنبية ومتزوج  اأخرى  جن�شية  لديه  اأن  بحّجة  لها( 

وقد ح�شل الطعن املذكور بالرغم من انتهاء مدد الطعن 

املقررة ب�شاأن انتخابات الهيئة التاأ�شي�شية ومبا�شرة الهيئة 

الداخلية  لئحتها  واإ�شدارها  جلانها  وت�شكيل  لأعمالها 

فيه  املطعون  القرار  مبوجب  القانوين  مركزها  واكت�شابها 

العليا لالنتخابات  املفو�شية  اإعالم  . وفور 
8  2014 منذ 

جمل�ض  قرر   ،2016 فرباير/ففري   22 بتاريخ  باحلكم 

اإدارتها يف اليوم ذاته وقف اعتماد الرتهوين عمال بالقرار 

الق�شائي.

قراءة  ي�شتدعي  وتوقيته  اأبعاده  يف  الهاّم  احلكم  وهذا 

بالدرجة  لكن  القانونية،  زواياه  من  فقط  لي�ض  معمقة، 

الأوىل من زاوية اأبعاده ال�شيا�شية، وما يتح�شل عنه جلهة 

العالقة بني الق�شاء وال�شيا�شة.   

في قراءة للحكم من الناحية 
القانونية:  الفنية 

بالرغم من اأن املحكمة مل تق�ِض بعد يف اأ�شل املو�شوع، 

اأنها  يعني  الرتهوين  اعتماد  بتعليق  قرارها  اإ�شدار  فاإن 

حتققت عند النظر يف الطعن من كونه قائماً على اأ�شباب 

جدية ومن توفر عن�شر الإ�شتعجال. فمن �شاأن نفاذ القرار 

الإداري الطعون فيه اأن يرّتب نتائج يتعذر تداركها فيما لو 

ق�شي باإلغائه فيما بعد. فكيف باإمكان الهيئة التاأ�شي�شية 

اأن تنجز الد�شتور وتعر�شه لال�شتفتاء يف حني اإن هناك 

اأع�شائها  اأحد  انتخاب  بقراري  حلقا   وبطالناً  عواراً 

ورئي�شها، مما يرتتب عليه �شرر بامل�شلحة العامة واخلا�شة. 

ويف هذا املجال، �شنبدي عددا من املالحظات، �شنبينها 

يف �شياق عر�ض احلجج التي ا�شتندت اإليها املحكمة: 

بخصوص اختصاص المحكمة

اأن  املحكمة  اعتربت  اخت�شا�شها،  باإعالن  يت�شل  فيما 

النتائج  يف  الطعون  اآلية  على  ن�ّض   
9
النتخابات قانون 

القا�شي  اخت�شا�ض  من  نظرها  وجعل  فقط  الأولية 

النتائج  يف  الطعن  اآلية  على  ين�ض  مل  لكنه  اجلزائي 

 والذي يدخل تالياً �شمن اخت�شا�ض الق�شاء 
10

النهائية

القرارات  يف  للطعون  العامة  بالقواعد  عمال  الإداري، 

الإدارية. كما اعتربت املحكمة اأن قرار الهيئة التاأ�شي�شية 

بانتخاب الرتهوين رئي�شا يدخل يف اخت�شا�شها باعتباره 

قرارا اإداريا يخت�ض الق�شاء الإداري بالف�شل فيه. 

وجود  فر�ض  فعلى  الإنتقاد.  يقبل  التف�شري  هذا  اإن  اإل 

تنظيم  جلهة  النتخابات  قانون  يف  ت�شريعي  ق�شور 

الق�شور  هذا  معاجلة  فاإن  النهائية،  النتائج  يف  الطعن 

تقت�شي البحث عن الإرادة املحتملة للم�شرع واحلكمة 

خالل  من  لنا  تظهر  والتي  لها  ي�شعى  التي  الت�شريعية 

الف�شل  يف  وال�شرعة  لال�شتعجال  العام  امل�شرع  توجه 

اأن  ويلحظ  نتائجها.  نظرا خلطورة  النتخابية  الطعون  يف 

املادة 29 من قانون النتخابات والذي نظم اآلية الطعون 

لكل  احلق  فيها  اأعطت  كاملة  فقرة  اأفردت  النتخابية 

ناخب اأو مر�شح للطعن يف قوائم املرت�شحني اأو الناخبني 

بعد ن�شرها يف حالة عدم توفر ال�شروط وال�شوابط املقررة 

يف القانون ومن بينها اكت�شاب اجلن�شية الليبية، مما يعني 

ن�شر  فور  الرتهوين  تر�شح  يف  الطعن  بالإمكان  كان  اأنه 

قوائم  وان  خا�شة  املحددة  اأيام  الثالثة  وخالل  القوائم 

بفرتة  النتخابية  العملية  بداية  قبل  تن�شر  املرت�شحني 

كافية، وهو اأمر مل يح�شل. وما يعزز هذه القراءة هو اأن 

ن�شت  النتخابية  بالعملية  املرتبطة  احلديثة  الت�شريعات 

النتخابية  الطعون  يف  الف�شل  يكون  اأن  �شرورة  على 

قانونية  اآثاراً   ترتب  كونها  وم�شتعجلة  �شريعة  بطريقة 

وتن�شئ مراكز قانونية دائمة وم�شتمرة ول ميكن تغيريها 

بامل�شلحة  مرتبطة  اأنها  كما  اأخرى،  انتخابية  بعملية  اإل 

العامة وا�شتقرار موؤ�ش�شات الدولة.

بخصوص تبرير تجاوز مدة الطعن

فيما يتعلق بالعرتا�ض املت�شور على التاأخري يف الطعن، 

 22 انق�شاء حوايل  رغم  يربره  ما  له  اأن  املحكمة  راأت 

�شهراً من تاريخ قرار املفو�شية العليا لالنتخابات باعتماد 

وتالياً  للهيئة  رئي�شا  اختياره   من  �شهراً  و21  الرتهوين 

يوماً.  �شتني  الإدارية وهي  بالقرارات  الطعن  جتاوز مدة 

ولتربير ذلك، اأو�شحت حمكمة ا�شتئناف البي�شاء باأنها 

عائقاً  �شكل  مما   2015 دي�شمرب   1 حتى  مغلقة  كانت 

كهذه  حالت  يف  عليها  يتعني  واأنه  الطعن  اأمام  مادياً 

من  حرمانهم  تعو�ض  اأخرى  فر�شة  الطاعنني  متنح  اأن 

الطعن والتقا�شي طيلة هذه املدة. اإل اأن هذا التعليل 

يقبل النقد، جلهة اأنه كان باإمكان الطاعنني اللجوء اإىل  

دوائر الق�شاء الإداري يف حماكم ا�شتئناف عاملة اأخرى 

ينعقد لها الخت�شا�ض مثل حماكم طرابل�ض اأو م�شراتة 

اأو الزاوية  اأو اخلم�ض اأو غريها. 

على  العضوية  في  الطعن  جدية  بخصوص 

خلفية حيازة جنسية مزدوجة 

ولعل املالحظة الأهم تت�شل مبا ت�شمنه القرار �شمنياً. 

فاملادة اخلام�شة من القانون رقم 14 ل�شنة 2010 ب�شاأن 

الليبية  اجلن�شية  »يفقد  اأنه  على  تن�ض  اجلن�شية  اأحكام 

له  تاأذن  مل  ما  اأجنبية  جن�شية  باختياره  يكت�شب  من 

وحتدد  العام  لالأمن  العامة  ال�شعبية  اللجنة  بذلك 

الالئحة التنفيذية ال�شوابط املتعلقة بتنفيذ اأحكام هذه 

املادة«. واإنطباق هذه املادة يف حالة الرتهوين ت�شتدعي 

مالحظات عدة:

اجلن�شية  �شحب  يتم  اأن  املقبول  غري  من  جهة،  فمن 

الأ�شلية ملزدوج اجلن�شية دون متكينه من احلفاظ عليها، 

ال�شاأن.  بهذا  ال�شمت   2010 اجلن�شية  قانون  لزم  واإن 

وهذا ما نقروؤه بو�شوح يف قانون اجلن�شية القدمي 18 ل�شنة 

قرار  ت�شبيب  ا�شرتط  والذي  اجلن�شية  ب�شاأن   1988

ال�شعبية  اللجنة  من  ي�شدر  واأن  والإ�شقاط،  ال�شحب 

للعدل  العامة  ال�شعبية  اللجنة  من  عر�ض  بعد  العامة 

التي  امل�شائل  من  اجلن�شية  م�شاألة  باأن  ذلك  مف�شرة 
11

اإ�شقاطها  اأمر  واأن  خا�شة  ب�شمانات  امل�شرع  اأحاطها 

اإ�شقاط  ميكن  ول  بالقانون  امل�شرع  حدده  قد  و�شحبها 

اأو �شحبها خالفا للطريق الذي ر�شمه امل�شرع  اجلن�شية 

. وقد ذهبت امل�شودة الثانية للد�شتور اإىل حظر اإ�شقاط 
12

اجلن�شية ال�شلية كما �شبق بيانه. 

ومن جهة ثانية، ويف ظل عدم �شدور الالئحة التنفيذية 

للقانون، تتعدد التف�شريات لهذا الن�ض. فالراأي الأول 

اأن  خلفية  على  املادة،  هذه  تطبيق  اإ�شتحالة  اإىل  يدعو 

فكيف  النظام.  من  مطاردين  كانوا  املعار�شني  اأغلب 

اأجهزته  اأحد  من  امل�شبق  الإذن  اأخذ  ميكنهم  كان 

اإليها  جلوؤوا  التي  الدول  جن�شيات  لكت�شاب  الأمنية 

؟ الراأي الثاين يذهب اإىل اأن هذا العائق زال 
13
هرباً منه

بعد الثورة، وكان على هوؤلء التوجه للجهات املخت�شة 

يعترب  ثالث  راأي  وثمة   .
14

الالزمة بالإجراءات  للقيام 

قبيل  اإجراء من  اأّي  اإتخاذ  املخت�شة عن  اجلهة  �شمت 

بقبول ح�شولهم على  الإدارة  ال�شلبي من جهة  القرار 

اأبعد من هذا  رابع يذهب  راأي  وهناك  اأخرى.  جن�شية 

لأنهم  ال�شيا�شيون  املعار�شون  يعاقب  اأن  يت�شور  ول 

حملوا جن�شيات اأخرى واأن ي�شتعمل لإق�شائهم قوانني 

لأ�شباب  ُو�شعت  الثورة  على  �شابقة  عقابية  واإجرااآت 

 .
15
�شيا�شية اأ�شبحت غري قائمة الآن

اأ�شدرت  للقانون  العامة  الإدارة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

من  اأن  فيها  انتهت  قانونية  فتوى   2015-5-6 بتاريخ 

اكت�شب جن�شية اأخرى باإرادته واختياره اأو كان متزوجاً 

ل�شروط التعيني يف الوظيفة العامة  باأجنبية يعترب فاقداً 

.
16

والتي من بينها حيازة اجلن�شية الليبية

القضاء    والسياسة: 
القانونية.  باأبعاده  احلكم  اأبعاد هذا  تنح�شر  بالتاأكيد، ل 

فباإمكاننا القول اأنه يدخلنا اإىل مطبخ ال�شيا�شة ودهاليزها، 

كونه يتعلق مب�شاألة بالغة احل�شا�شية ومثرية للجدل ومرتبطة 

قيام  فمنذ  الدولة.  يف  ال�شيا�شية  املنا�شب  من  بالعديد 

اجلن�شية  مزدوجي  من  العديد  توىل   ،2011 �شنة  الثورة 

منا�شب �شيا�شية و�شيادية يف الدولة. ومنهم املطعون فيه 

ونائب  والقت�شاد  املالية  وزير  من�شب  توىل  الذي  نف�شه 

علي  ال�شيد  اأي�شاً  ومنهم   .
17
التنفيذي املكتب  رئي�ض 

زيدان الذي توىل من�شب رئي�ض الوزراء �شنة 2012، وهو 

متح�شل على اجلن�شية الأملانية والتي ت�شرتط التنازل عن 

اجلن�شية الأ�شلية. كما توىل رئا�شة املوؤمتر الوطني العام وهو 

اأول برملان منتخب بعد الثورة �شنة 2012 حممد املقريف 

وهو متح�شل على اجلن�شية الأمريكية وغريهم الكثري من 

الوزراء وال�شفراء و نواب الربملان بل وبع�ض اأع�شاء الهيئة 

التاأ�شي�شية نف�شها. وقد توىل جميع هوؤلء منا�شبهم ومل 

يحدث اأن �شدر اأي ت�شريع حديث اأو حكم ق�شائي يحظر 

عليهم ذلك. ومن اأهم اأبعاد هذا احلكم اأنه مينح �شالحاً 

خ�شومهم  اإق�شاء  اإىل  لل�شعي  البع�ض  مبتناول  جديداً 

ال�شيا�شيني يف ظل حالة ال�شتقطاب ال�شيا�شي احلاد. وقد 

ت�شهد �شاحات املحاكم تاليا ق�شايا عديدة تطعن يف تويل 

مزدوجي اجلن�شية لبع�ض املنا�شب خا�شة يف ظل عدم 

�شدور الالئحة التنفيذية لقانون اجلن�شية.

وهذا احلكم لي�ض احلكم الق�شائي الأول من نوعه الذي 

يوؤثر يف امل�شهد ال�شيا�شي العام. ومن هذه الأحكام، نذكر 

ب�شكل خا�ض ثالثة منها: 

حكم دائرة الق�شاء الإداري يف الطعن رقم 2012/93 

املتعلق  القرار  تنفيذ  بوقف   2012-5-15 يف  ال�شادر 

بت�شكيل املفو�شية العليا لالنتخابات قبل املوعد املحدد 

املوؤقت  الإنتقايل  املجل�ض  اأرغم  مما  النتخابات،  لإجراء 

وقتها على اإ�شدار قانون جديد عدل فيه ت�شكيل املفو�شية،

معيتيق  عمر  اأحمد  ال�شيد  تعيني  األغى  الذي  احلكم 

رئي�شاً للوزراء وهو احلكم ال�شادر من الدائرة الد�شتورية 

د�شتورية  بعدم   2014-6-9 بتاريخ  العليا  للمحكمة 

القرار رقم )38( ل�شنة 2014 ال�شادر عن املوؤمتر الوطني 

العام يف جل�شته رقم 187 املنعقدة بتاريخ 2014-5-4،

واأخرياً حكم املحكمة العليا وهو الأ�شهر والأكرث تاأثرياً يف 

امل�شهد ال�شيا�شي والت�شريعي، وهو يت�شل بالطعن رقم 17 

ل�شنة 61 ق�شائية ال�شادر يف 6-11-2014 املتعلق  بالفقرة 

11 من املادة 30 من الإعالن الد�شتوري املعدلة مبوجب 

التعديل الد�شتوري ال�شابع يف 11 مار�ض 2014 والذي 

ترتب عليه بطالن مقرتحات جلنة فرباير التي من �شمنها 

هذا  عن  نتجت  وقد  النواب.  جمل�ض  انتخابات  اإقرار 

الت�شريعية: فمن جهة عاد  ال�شلطة  ازدواجية يف  احلكم 

املوؤمتر الوطني العام ليمار�ض �شالحياته يف غرب البالد 

النواب  جمل�ض  عمل   
ّ
ا�شتمر فيما  وليته،  انتهاء  رغم 

املنتخب يف �شرقها.

وتتجلى خطورة هذا احلكم جلهة تاأثريه املبا�شر على عمل 

الهيئة الد�شتورية وما قد ي�شتتبع ذلك من نتائج خطرية 

يف  �شدر  فاحلكم  عام.  ب�شكل  ال�شيا�شي  الو�شع  على 

15-2-2016، الأمر الذي قد مينعها من تقدمي م�شودتها 

 
18
النهائية يف املوعد املحدد يف الإتفاق ال�شيا�شي الليبي

مل  التفاق  اأن  من  الرغم  وعلى   .2016-3-24 وهو 

يتم اعتماده كتعديل د�شتوري من جمل�ض النواب، فاإنه 

ي�شكل بالن�شبة للهيئة يف اأقل تقدير التزاماً اأدبياً. فوقف 

تنفيذ قرار تعيني رئي�ض الهيئة التاأ�شي�شية قد يوؤدي اإىل 

يتم  اأن  امل�شتع�شي  ومن  اأنه  خ�شو�شاً  عملها،  تعطيل 

التوافق على رئي�ض بديل يف ظل حال ال�شراع املتفاقم 

بني اأع�شائها وخ�شو�شاً بني الأع�شاء املقاطعني والأع�شاء 

الن�شو�ض  بع�ض  على  اختالفهم  ظل  ويف  العاملني، 

الد�شتورية الهامة. ومن �شاأن هذه الأمور اأن جتعل امل�شار 

الد�شتوري يف خطر، الأمر الذي دفع الكثريين اإىل انتقاد 

احلكم وتوقيته. ومن اأبرز هوؤلء نقيب املحامني ال�شابق 

املحامي عبد احلفيظ غوقة الذي تاأ�شف باأن تكون �شفة 

الطاعن انبنت على م�شلحة �شخ�شية له مفادها اأن اإعتماد 

)الرتهوين( قد اأثر على حظوظه يف الرت�شح لرئا�شة الهيئة، 

.
19
بغياب اأي م�شلحة عامة

وي�شار اأخرياً اأن تداعيات احلكم متوا�شلة على امل�شتوى 

اأمام املحكمة العليا،  ومل  الق�شائي. فقد مت الطعن فيه 

يتم الف�شل فيه حتى كتابة هذه الأ�شطر يف 20 مار�ض 

اأن املحكمة م�شدرة احلكم مل تف�شل يف  2016. كما 

مو�شوع الدعوى الذي ما يزال منظوراً اأمامها، مما يعني اأن 

امل�شهد قابل للتغيري يف اأي وقت.  ومهما �شيكون احلكم 

ق�شائية  تكون  لن  اآثاره  اأن  املوؤكد  من  املطاف،  نهاية  يف 

وقانونية فح�شب بل و�شيا�شية ورمبا ت�شريعية اأي�شاً. وبانتظار 

النتائج النهائية لهذه الق�شية، يثور ت�شاوؤل م�شروع يف ظل 

جتربة الق�شاء الليبي يف مرحلة عدم ال�شتقرار ويف ظل 

املتفاقمة حول  والع�شكرية  ال�شيا�شية  الأزمات  ا�شتمرار 

اآخر  مو�شوع  وهذا  بال�شيا�شة.  والق�شاء  القانون  عالقة 

يجدر اإيالوؤه ما ي�شتحق من بحث.  

وهو . 1 اجلن�شية  مزدوج  امل�شوؤول  به  يو�شف  و�شار  انت�شر  �شعبي  م�شطلح  �شفرة(  )دبل  عبارة 

مقتب�ض من فكرة  الهاتف النقال الذي يحتوي �شريحتني ورقمني .

وتراأ�شه . 2 الثور  بعد  ليبيا  يف  توافقية  �شيا�شية  �شلطة  اأول  املوؤقت  النتقايل  الوطني  املجل�ض   

امل�شت�شار م�شطفى عبداجلليل وا�شتمر من مار�ض 2011 حتى ياأغ�شط�ض 2012.

 املوؤمتر الوطني العام اأول �شلطة منتخبة بعد الثورة انتخب يوم -7 -7 2012  القانون رقم . 3

17 ل�شنة 2014.

 جلنة العمل تتكون من 12 ع�شو من الهيئة التاأ�شي�شية مهمتها �شياغة امل�شودة النهائية التي . 4

انتهت منها يف يناير 2016 ومل تعتمد بعد من الهيئة التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور .

 املواد 79 و111 من م�شودة جلنة العمل الثانية التابعة للهيئة التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور .. 5

املتحدة . 6 الوليات  يف  مقيم  القذايف  لنظام  معار�ض  �شيا�شي  الرتهوين  عبدال�شالم  علي   

المريكية ويحمل جن�شيتها ومتزوج باأجنبية ورجع يف بداية الثورة لليبيا .

 اأ�شباب احلكم يف الق�شية رقم 2016-5م واملن�شور يف �شفحة املنظمة الليبية للق�شاة على . 7

https://www.facebook.com/504909442859142/photos/ بوك  الفي�ض 

 pcb.1281371188546293/1281370198546392/?type=3&theater

8 .http://hnec.ly/?page_id=7496 موقع املفو�شية العليا لالنتخابات

 القانون رقم 17 ل�شنة 2014 ب�شاأن انتخاب الهيئة التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور .. 9

النتائج الولية التي . 10 التاأ�شي�شية بني  2014 ب�شاأن انتخاب الهيئة  17ل�شنة  فرق القانون رقم 

تعلنها املفو�شية العليا لالنتخابات يف 48 �شاعة الأوىل ليوم القرتاع وهي نتائج تعلن دون اأنتظار 

الطعون النتخابية والنتائج النهائية التي على املفو�شية اعالنها خالل 25 من يوم القرتاع وهي 

النتائج الخرية والنهائية. 

 اللجنة ال�شعبية العامة للعدل هي جمل�ض الوزراء يف النظام ال�شابق واللجنة ال�شعبية للعدل . 11

هي وزارة العدل

حكم للمحكم العليا طعن اإداري رقم 45-118 ق من�شور جمموعة اأحكام املحكمة العليا. 12

 راأي لالأ�شتاذ عبدالكرمي بوزيد القا�شي من�شور يف �شفحة املنظمة الليبية للق�شاة. 13

راأي ال�شتاذ خالد زيو املحامي .. 14

 املحامي ووزير العدل ال�شابق �شالح املرغني وتعليق ن�شره يف �شفحة املنظمة الليبية للق�شاة.. 15

الدارة العامة للقانون هيئة ق�شائية تقدم الراأي وامل�شورة جلهة الدارة وراأيها غري ملزم وهذه . 16

الفتوى مبنا�شبة ت�شاوؤل وزارة اخلارجية عن مدى قانونية اإيفاد موظف للعمل باخلارج من حاملي 

اجلن�شية الجنبية اإ�شافة للجن�شية الليبية .

وما . 17 والقت�شاد  املالية  وزير  من�شب  الرتهوين  تويل   2012 اكتوبر  وحتى   2011 مار�ض  منذ 

يعادل نائب رئي�ض الوزراء.

 التفاق ال�شيا�شي الليبي هو حوار حلل الأزمة ال�شيا�شية بني الفرقاء الليبيني ا�شتمر عاماً . 18

ون�شف، وانتهى بتوقيع الإتفاق يف ال�شخريات املغربية  قي 17 دي�شمرب 2015 وت�شكيل جمل�ض 

رئا�شي لإدارة البالد. ومن املفرت�ض اعتماد بنود التفاق كتعديل د�شتوري جديد.

19 .https://www.facebook.com/ عبداحلفيظ غوفة عرب �شفحته على الفي�ض بوك

abdelhafid.ghoga?fref=ts
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 سليـــــــــمان إبراهــــــيم

يف  )اآيالك(  القانونية  للم�شاعدة  الدويل  الإحتاد  ذكر 

تقريره لعام 2013 عن �شيادة القانون يف ليبيا اأن كليات 

ي�شلح  ل  الطالب،  من  كبرياً  عدداً  تخرج  القانون 

معظمهم لأن يكونوا حمامني، اأو ق�شاة، اأو اأع�شاء نيابة 

عامة. وقد ر�شد عدداً من امل�شاكل التي اأدت اإىل هذه 

طرق  واعتماد  الطالب؛  اأعداد  كرثة  ومنها  النتيجة، 

تدري�ض تقليدية ترتكز اأ�شا�شاً على املحا�شرات النظرية، 

يفْت  ومل  التفاعلية.  التدري�ض  تقنيات  اإهمال  مقابل 

معّدو التقرير اأن ي�شريوا اإىل امل�شاكل املتعلقة باملكتبات. 

تقوميه  الأوروبي  الإحتاد  م�شت�شاري  اأحد  عن  ونقلوا 

ملكتبة كلية القانون بجامعة طرابل�ض، واملتلّخ�ض يف فقر 

موقعها. كما  و�شوء  والدوريات،  الكتب  من  حمتوياتها 

ذكروا اأي�شاً اأن اجلامعة ل توفر لأع�شاء هيئة التدري�ض 

خدمات الإنرتنت، ول متكنهم من ا�شتعمال حمركات 

   
1
البحث القانوين.

لدور  التقرير  تعر�ض  اأهمية  حول  اإختالفاً  اأتوقع  ل 

كليات القانون يف تعزيز مبداأ �شيادة القانون، وتخ�شي�شه 

تقوميه  مع  نختلف  قد  ولكن  الدور،  هذا  لتقومي  ق�شماً 

جلودة التعليم الذي تقدمه كليات القانون. و�شاأبني يف 

هذا املقال ملاذا اأتفق مع هذا التقرير يف خلو�شه اإىل اأن 

ب�شعف  يت�شم  الكليات  هذه  من خريجي  كبرياً  عدداً 

التكوين، وهي يف الواقع قناعة ي�شاركني فيها العديد من 

و�شاأتعر�ض  الكليات.  التدري�ض يف هذه  القائمني على 

ومتعلم  معلم  من  التعليمية  العملية  ملكونات  بياين  يف 

ومادة تعليمية، وكيف اأنها قد تاأثرت ب�شيا�شات النظام 

ال�شابق يف جمال التعليم اجلامعي، واإن كانت �شلطات 

ما بعد ثورة فرباير مل تقم بجهد كاٍف ملعاجلة اختاللت 

هذا التعليم.

مل تكن كلية احلقوق اأوىل كليات اجلامعة الليبية اإن�شاًء، 

عربية  دول  نظرياتها يف  من  بكثري  اأقدم  كانت  ولكنها 

قبلة  حينها  وكانت   ،1962 عام  �ش�شت 
ُ
اأ فقد  اأخرى. 

لأ�شاتذة كبار اأتوا من جامعات عربية عريقة مثل عو�ض 

حممد وزكي الدين �شعبان وحم�شن ال�شي�شكلي، ول 

ت�شهد  الليبي  القانون  حول  ومقالتهم  كتبهم  زالت 

باأثرهم. وقد ان�شم اإليهم لحقاً اأ�شاتذة ليبيون اختريوا 

درا�شاتهم  ل�شتكمال  وابتعثوا  الطالب،  اأوائل  من 

الوجهات.  اأهم  من  واإيطاليا  فرن�شا  كانت  وقد  العليا، 

عهدها،  اأوائل  يف  احلقوق  كلية  عميد  عن  روي  وقد 

ينال  اأن  على  ي�شر  كان  اأنه  املهدوي،  اإبراهيم  الأ�شتاذ 

مبتعثو كلية احلقوق درجات املاج�شتري والدكتوراه قبل 

عودتهم، خالفاً ملبتعثي كلية الآداب الذين كان يطلب 

منهم العودة للتدري�ض بعد نيل املاج�شتري قبل اإيفادهم 

جمدداً لنيل الدكتوراه.

وجهة  ليبيا  تعد  فلم  احلال.  غري  احلال  اأ�شبح  ثم 

يف  القدوم،  واقت�شر  الليبيني.  غري  من  للمتميزين 

غالب احلالت، على غريهم من غري منت�شبي ال�شلك 

الأ�شتاذ  من  ينتظر  ما  اإىل  يفتقر  ومعظمهم  اجلامعي، 

�شعف  يف  العزوف  هذا  اأ�شباب  تكمن  وقد  اجلامعي. 

الليبية  اجلامعات  اأحوال  وا�شطراب  املادية،  احلوافز 

جامعات  وظهور  بعده،  وما  الطالبية  الإدارة  عهد  يف 

هناك  كانت  بالطبع  حتديداً.  اخلليج  يف  جاذبية،  اأكرث 

اإىل  قدموا  اأكفاء  عراقيون  اأ�شاتذة  ومثالها  ا�شتثناءات، 

ليبيا فراراً من بلدانهم لأ�شباب �شيا�شية، ومثالهم زهري 

احل�شني، اأ�شتاذ القانون الدويل العام.

اأما بالن�شبة لليبيني، فلم يعد التفوق كافياً للح�شول على 

وظيفة معيد. واأ�شبح من الالزم، بالإ�شافة اإىل التفوق، 

الثورية  اللجان  موافقات  على  احل�شول  بدونه،  واأحياناً 

وانتهاًء  واحلي  الكلية  مبثابة  بدءاً  املختلفة،  مب�شتوياتها 

يف  الثورية  باللجان  الت�شال  مكتب  من�شق  مبوافقة 

الدرا�شات  البتعاث ل�شتكمال  توقف  كما  طرابل�ض. 

العليا، وخ�شو�شا يف الفرتة التي توىل اأمر اأمانة )وزارة( 

الذي  باحلظر  ا�شتهر  الذي  اإبراهيم،  اأحمد  التعليم 

ا�شتوؤنف  وحينما  الأجنبية.  اللغات  تعليم  على  فر�شه 

اإبراهيم بو خزام، اقت�شر على  البتعاث يف عهد خلفه 

هكذا  ليبيا،  يف  القانون  فلكليات  الدكتوراه.  درجة 

قيل، القدرة على تنفيذ برامج درا�شة املاج�شتري، وكان 

موافقات  على  باحل�شول  م�شروطاً  للدكتوراه  البتعاث 

كثرية،  حالت  يف  وحم�شوراً،  وثورية،  اأمنية  جهات 

بدول بعينها. 

يعنّي  فيمن  الإيدولوجية  ال�شروط  اأن  يف  �شك  ل 

قد  اأجيز،  حينما  وتقييده،  البتعاث،  وحظر  معيداً، 

اأع�شاء هيئة التدري�ض اجلامعي. ولكن، رغم  اأثر على 

الأ�شاتذة  يف  املالحظ  اخللل  نعزو  اأن  ميكن  ل  هذا، 

الأول  فاجليل  فقط.  الأ�شباب  هذه  اإىل  اجلامعيني 

اأمكن  وقد  �شليمة،  اأ�ش�ض  على  اختري  قد  هوؤلء  من 

ين�شموا  اأن  الت�شييق،  رغم  املتميزين،  من  للعديد 

ل  اإذن؟  امل�شكلة  ما  اجلامعي.  التدري�ض  �شلك  اإىل 

املقال،  هذا  يف  الأ�شباب  بكل  �شاأحيط  اأنني  اأدعى 

وهو  التاأثري،  عظيم  اأراه  �شبب  على  �شاأركز  ولكن 

قد  اجلامعي  الأ�شتاذ  فمرتب  املادية.  احلوافز  �شعف 

لقانون  خا�شعاً  الليبيني،  باقي  مرتبات  مثل  غدا، 

حّد  بالتايل  يتجاوز  ومل   ،1981/15 رقم  املرتبات 

بالعمل  فعليه  زيادته،  الأ�شتاذ  اأراد  ما  واإذا  الكفاف، 

التدري�شي الإ�شايف. وهذا ما اأدى اإىل اأن ي�شبح هذا 

اأ�شا�شياً،  ال�شتثنائية،  فيه  يفرت�ض  الذي  وهو  العمل، 

بالن�شبة اإىل عدد كبري من اأع�شاء هيئة التدري�ض. وقد 

كليات  اأعداد  يف  لحقاً  حدث  الذي  النفجار  اأتاح 

الإ�شايف.  للتدري�ض  اأخرى  فر�شاً  وفروعها  القانون 

»ا�شتاذ  وزن  على  تاك�شي«  »اأ�شتاذ  و�شف  معه  وغدا 

اأ�شبوعهم يف و�شائل  اأيام  اأم�شوا  كر�شي« مال�شقاً ملن 

املناهج  الطائرات. حتى  اأحياناً  ومنها  املختلفة،  النقل 

للطالب،  تباع  مذكرات  البدء،  يف  غدت،  الدرا�شية 

الطالب  ويلزم  بنف�شه  الأ�شتاذ  ين�شرها  كتباً  ولحقاً 

ب�شرائها. يف مثل هذا احلال، لن يكون لالأ�شتاذ وقٌت 

العلمي،  للبحث  ول  احلقيقي،  مبعناه  للتدري�ض  ل 

وال�شاأن يف هذا الأخري اأن يكون رافداً لالأول يرثيه.

التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  عن  احلديث  حني  ميكن  ول 

ال�شهادات  حملة  من  فئة  وهم  املتعاونني،  اأمر  اإغفال 

التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  غري  من  القانون  يف  العليا 

من  للعديد  التدري�ض.  باأمر  اإليهم  ُيعهد  اجلامعي 

هوؤلء خربة عملية يف جمالت مثل الق�شاء واملحاماة 

وامل�شورات القانونية، وهم، من ثم، اأقدر على تدري�ض 

مثل  القانون،  مقرارات  يف  التطبيقية  اجلوانب 

و«الأحوال  اجلنائية«  »الإجراءات  يف  البحث  قاعات 

امل�شكلة  ولكن  اللتزامات«.  و«نظرية  ال�شخ�شية« 

هي اأن اإ�شناد التدري�ض اإىل املتعاونني مل يقت�شر على 

النظرية،  املقررات  اإىل  تعّداه  بل  التطبيقية،  اجلوانب 

اإن�شاء  يف  الكبري  التو�ّشع  هو  لهذا  الرئي�ض  وال�شبب 

هيئة  اأع�شاء  قدرة  وعدم  وفروعها،  القانون  كليات 

هذا  اقرتن  وقد  تغطيتها.  على  الأ�شالء  التدري�ض 

من  التحقق  يف  بت�شاهل  كثرية  حالت  يف  التو�شع 

مبجرد  كثرية  حالت  يف  واكُتفي  املتعاونني،  كفاءة 

جمل�ض  اأكد  وحينما  املاج�شتري.  ل�شهادة  حيازتهم 

يتحقق  اأن  �شرط  على   2013 عام  بنغازي  جامعة 

اللي�شان�ض  درجة  على  ح�شولهم  �شرط  املتعاونني  يف 

بنغازي  اأدى هذا يف جامعة  بتقدير جيد على الأقل، 

اإىل ال�شتغناء عن خدمات عدد ممن مار�شوا التدري�ض 

ل�شنوات.  اجلامعي 

هذا عن املعلم، فماذا عن املتعلم؟ �شبقت الإ�شارة اإىل 

خت�ض بكلية واحدة يف بنغازي، 
ُ
اأن تعليم القانون قد اأ

اقت�شرت يف البدء على اأعداد حمدودة �شمت طالباً 

العدالة«  »جملة  وترجمات  مقالت  بتميزهم  ت�شهد 

اإ�شراف  حتت  احلني  ذلك  يف  ي�شدرونها  كانوا  التي 

لفتاً  كان  وقد  عمر.  اخلالق  عبد  مثل حممد  اأ�شاتذة 

زقية،  بو  اأحمد  كتبها  مبقالة  كتبه  يف  الأخري  اإ�شادة 

القانون  مبادئ  عن  حينها،  الرابعة  بال�شنة  الطالب 

ودرا�شة  القرمانلية،  املعاهدات  يف  اخلا�ض  الدويل 

نقابة  عن  املهدوي  مفتاح  حينها،  الطالب،  اأعدها 

فقد  يطل،  مل  الأمر  هذا  ولكن  بنغازي.  يف  العمال 

على  ت�شتع�شي  كثرية  كليات  القانون  كلية  غدت 

الذكر، وقد كان  �شابق  اآيالك  تقرير  احل�شر، كما ذكر 

اإن�شاء كلية القانون بطرابل�ض.  من اأوىل الكليات 

عدد  يف  قلة  الكليات  اإن�شاء  يف  التو�ّشع  يْعِن  ومل 

والتعلم،  للتدري�ض  اأف�شل  فر�شة  وبالتايل  الطالب، 

ت�شتقبل،  مثال،  ببنغازي،  القانون  كلية  ظلت  فقد 

عام.  كل  الطالب  من  املئات  الأربعة،  فروعها  رغم 

حازوا  من  فهم  التميز،  هوؤلء  يف  يفرت�ض  اأنه  ورغم 

مل  هذا  اإن  اإل  العامة،  الثانوية  يف  املعدلت  اأعلى 

يكن �شادقاً يف العديد من احلالت. ت�شي بهذا نتائج 

ر�شد  جلنة  يف  زميل  مقرتح  اأن�شى  ول  العام.  نهاية 

من  »عينات«  تعلق  باأن  النهائية  المتحانات  نتائج 

ترديها.  تربر  كي  النتائج  جانب  اإىل  الطالب  اإجابات 

الأ�شا�شي  التعليم  مراحل  الطالب يف  تكوين  �شعف 

مرحلة  يف  حت�شيلهم  ل�شعف  رئي�ض  �شبٌب  والثانوي 

اأن  اجلامعي  الأ�شتاذ  من  يتوقع  ول  اجلامعي.  التعليم 

يجرتح معجزة. 

اأربعة  مدى  على  الدرا�شية  املقررات  يطالع  من 

ليبيا،  للقانون يف  اأقدم كلية  عاماً، هي عمر  وخم�شني 

مازالت  ومفرداتها  فاملقررات  كبرياً.  اختالفاً  يجد  لن 

ظلت  عديدة،  حالت  ويف  ذاتها.  هي  بعيد  حد  اإىل 

ن�شر  اإعادة  دللة  تخفي  ول  ذاتها،  املقررة  املناهج 

كتاب ماأمون �شالمة يف »الإجراءات اجلنائية«، الذي 

األفه يف ال�شبعينيات، ليقرر على طالب بع�ض كليات 

القانون يف ال�شنوات الأخرية.

ا�شتهدف  املناهج.  لتغيري  جهود  هناك  كانت  بالطبع 

مع  القانون  كلية  يف  يدر�ض  ما  موافقة  بع�شها 

يب�شر  اأو كان  ال�شابق،  النظام  اأدخلها  التي  التغيريات 

بها، على النظام القانوين، فاأ�شبح، على �شبيل املثال، 

و«قانون  »نظاما جماهرييا«،  الد�شتوري«  »القانون  مقرر 

»رابطة  اجلن�شية«  و«قانون  م�شاركة«،  »�شريعة  العمل« 

ليوم  واإن  �شّميت،  القانون  كلية  وحتى  اجلماهريية«. 

اأخرى.  ق�شة  وتلك  املجتمع،  �شريعة  كلية  واحد، 

تدري�ض  ا�شتمر  فقد  جوهرياً،  يكن  مل  التغيري  ولكن 

اإن  اإ�شافة ما ا�شتحدث يف ليبيا،  التقليدية مع  املناهج 

وجد.

كانت هناك حماولة جادة لتطوير مقررات كلية القانون 

ما  اإدخال  وت�شّمنت  الت�شعينات.  مطلع  بنغازي  يف 

اأ�شند  وفيها  املواد،  بع�ض  اإىل  البحث  بقاعات  عرف 

تدريب  نيابة،  واأع�شاء  وحمامني  ق�شاة  ممار�شني،  اإىل 

يف  النظرية  للجوانب  عملية  تطبيقات  على  الطالب 

املقرر. وهذه جتربة ل �شك مفيدة، ومن �شاأنها اأن جت�شر 

الكلية وما  اإليها عادة بني ما تدر�شه  ي�شار  التي  الهّوة 

تعرفه �شاحات الق�شاء. ولكن حال دون جناحها على 

موؤهل  على  حائز  ممار�ض  اإيجاد  �شعوبة  املاأمول  النحو 

وبالتايل،  الأقل.  على  ماج�شتري  القانون،  يف  عاٍل 

اجلانب التعليم القانوني الجامعي في ليبيا يدر�ض  من  اإىل  ت�شند  البحث  قاعات  كانت 

اإىل  غالباً  يوؤدي  ما  وهو  معيد،  اإىل  اأو  للمقرر  النظري 

�شبغ هذه القاعات باجلانب النظري.

جديدة  مقررات  اإدخال  اأي�شاً  املحاولة  هذه  ت�شمنت 

»الإدارة  اأخرى مثل  البحري«، وحذف  »القانون  مثل 

العامة«، وهي تنم عن قناعة معينة مبا ينبغي اأن يدر�ض 

يف كلية القانون نرى جمانبتها لل�شواب. اإدخال »القانون 

وحذف  بحرية،  دولة  يف  لزومه  على  مبني  البحري« 

تنتمي لخت�شا�ض غري  اأنها  قائم على  العامة«  »الإدارة 

القانون  كلية  وظيفة  اأن  من  منطلقاً  يبدو  وهذا  القانون. 

وهذا  قانونية.  معلومات  من  يحتاجه  مبا  الطالب  تزويد 

يقود  واتباعه  �شحيح،  غري  نظري،  وجهة  من  املنطلق، 

اإىل خلل يف حتديد ما يتلقاه الطالب يف كليات القانون، 

فف�شاد البدايات، كما يقال، مف�شد للنهايات.

الإجابة عن �شوؤال: ماذا ندر�ض، اأي ال�شوؤال عن املقرر 

عن  الإجابة  على  لحقاً  يكون  اأن  يفرت�ض  العلمي، 

اأحمد  الراحل  اأ�شتاذنا  يقول  ندر�ض،  ملاذا  اآخر:  �شوؤال 

القانون  تدري�ض  من  الغاية  عن  ال�شوؤال  اإجابة   
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بوزقية.

التي  القانونية  باملعلومات  الطالب  تزويد  تكون  قد 

�شحيحة.  غري  اإجابة  وهي  تخرجه،  بعد  �شيحتاجها 

قد  ما  بكل  الطالب  تزود  اأن  القانون  لكلية  ميكن  فال 

املت�شارع  احلياة  فتطور  القانونية.  املعلومات  يحتاجه من 

اأنتج جمالت معرفية جديدة، وت�شريعات اأي�شاً جديدة، 

التجارة  ذلك  ومثال  ذلك،  جماراة  للكلية  ميكن  ول 

الإلكرتونية واجلرائم الإلكرتونية. ولكن البع�ض يختار 

هذه الإجابة، ول يجد غ�شا�شة يف اقرتاح اأن متدد فرتة 

لتغطية  �شنوات  خم�ض  اإىل  القانون  كلية  يف  الدرا�شة 

علت  كيف  الآن  حتى  اأن�ض  ومل  اجلديدة.  املقررات 

عندما  الثالثة،  ال�شنة  طالب  نحن  ا�شتنكاراً،  اأ�شواتنا 

الآن  ويراودين  قناعته هذه.  الأ�شاتذة عن  اأحد  اأخربنا 

�شوؤال عن راأيه يف تقلي�ض املدة اإىل ثالث �شنوات، كما 

تفعل بع�ض كليات القانون املرموقة يف العامل.

البداية التي اأراها �شحيحة، مقتفياً يف هذا اأثر الأ�شتاذ 

تزويد  القانون  كلية  يف  التدري�ض  غاية  اأن  هي  زقية،  بو 

الطالب مبهارات التحليل القانوين التي متكنه من تطبيق 

فر�شة  له  تتْح  التي مل  تلك  القانونية، حتى  املعلومات 

اأي  وقائع،  من  له  ي�شتجد  ما  على  الكلية،  يف  تلقيها 

امللكة القانونية كما ي�شميها البع�ض. هي، بعبارة اأخرى، 

من  للمتناهي  احلوادث  من  الالمتناهي  اإخ�شاع  مهارة 

القواعد. اإذا كانت هذه هي غاية التدري�ض، حتدد عندها 

ما ينبغي اأن يدر�ض. اإنها املقررات التي تك�شب الطالب 

القانون  مقررات  زقية  بو  الأ�شتاذ  ق�ّشم  القانونية.  امللكة 

اخلا�شة  ومميزاته  تفريعاته  منها  لكل  عائالت  �شت  اإىل 

القانون  القانون اخلا�ض،  والتف�شري:  التطبيق  من حيث 

الإ�شالمي،  والفقه  العام،  والقانون  املو�شوعي،  اجلنائي 

واقرتح  القوانني.  تنازع  وقواعد  الإجرائي،  والقانون 

تو�شعة  اإليها،  ت�شاف  عائلة،  كل  من  مقررات  انتخاب 

ملدارك الطالب وتنمية للنظرة ال�شمولية للم�شائل، مواد 

مكملة مثل القت�شاد، والإدارة العامة، وفل�شفة القانون، 

على األ تزيد ال�شاعات التدري�شية بحال على 18 �شاعة 

اأ�شبوعيا. ولكن هذه الروؤية مل حتز قناعة العديدين، ومل 

يكتب لها النجاح بعد.

اأن تعديل املناهج وتطويرها  التاأكيد هنا،  ولكن، ينبغي 

اإىل  ق 
ّ
يتطر اأن  ينبغي  الإ�شالح  اأمر  كافياً.  يكون  لن 

مكّونات العملية التعليمية كافة. وهذا ما حاولنا فعله يف 

جلنة كتابة م�شروع قانون اجلامعات. كانت جلنة �شكلها 

وزير التعليم العايل عام 2013 من اأكادمييني ليبيني من 

بنته  م�شروعاً  واأعدت  خمتلفة،  وتخ�ش�شات  جامعات 

مبنحها  اإل  يتاأتى  ل  اجلامعات  اإ�شالح  باأن  قناعة  على 

لها  فينعقد  ومالية،  واإدارية  اأكادميية  تامة،  ا�شتقاللية 

اأمر اختيار اأ�شاتذتها وطالبها، وتتخذ التناف�شية منهجاً، 

تفر�ض  كما  منا�شبة،  مادية  حوافز  لأ�شاتذتها  وتوفر 

ربط  املثال،  �شبيل  على  منها،  �شارمة  �شوابط  عليهم 

ترقياتهم الأكادميية باأدائهم التدري�شي والبحثي وخدمة 

جمتمعهم، واإنهاء خدمة من مل يحقق هذه املتطلبات يف 

اأجل معني. لالأ�شف، مل تكتب مل�شروع القانون احلياة. 

الوطني  املوؤمتر  يف  العايل  التعليم  جلنة  در�شته  اأن  فبعد 

طلب  عدا  جوهرية،  مالحظة  اأي  عليه  تبِد  ومل  العام، 

اأعمال  جدول  يف  يدرج  مل  املرتبات،  جدول  حذف 

املوؤمتر.

باعتماده  �شتحل  �شحرية  ع�شا  امل�شروع  يكن  مل 

التعليم  م�شاكل  �شمنها  ومن  العايل،  التعليم  م�شاكل 

كبرياً  قدراً  اجلامعات  �شيمنح  كان  ولكنه  القانوين، 

وهذا،  واملالية.  والدارية  الأكادميية  ال�شتقاللية  من 

هذه  عالج  �شبيل  يف  �شرورية  اأوىل  خطوة  �شك،  ل 

امل�شاكل.

1 . International Legal Assistance Consortium

 )ILAC(. 2013. Rule of Law Assessment Report:

Libya 2013

بو زقية، اأحمد عمر. مناهج كليات القانون وتطوير درا�شة القانون. . 2

للطباعة  الف�شيل  دار  بنغازي:  قانونية.  وا�شت�شارات  درا�شات  �شمن 

والن�شر والتوزيع. 2013. 9-38.

كليات  تكاثر  »مع 
غدا  وفروعها،  القانون 
تاكسي"  "أستاذ  وصف 

"أستاذ  وزن  على 
لمن  مالصقًا  كرسي" 

في  أيامهم  أمضوا 
النقل« وسائل 

2013، وضعت  »في 
وزير  شكلها  لجنة 

العالي  التعليم 
منح  إلى  يهدف  مشروعًا 

استقاللية  الجامعة 
وإدارية  أكاديمية 

يكتب  لم  لكن  ومالية. 
» الحياة  له 

تخرج  القانون  »كليات 
الطالب،  من  كبيرًا  عددًا 

ألن  معظمهم  يصلح  ال 
أو  محامين،  يكونوا 

نيابة  أعضاء  أو  قضاة، 
عامة«
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جازية جبريل محمد 

مقدمة 
على  يطفو  بداأ   ،2011 �شنة  امل�شلح  النزاع  بداية  بعد 

حديث  اجلن�شية،  العتداءات  عن  حديث  ال�شطح، 

بداية  كانت  وقد   .
1
الطابوهات عداد  يف  قبل  من  كان 

العائالت  تون�ض مع  العلن يف  اإىل  الظاهرة  خروج هذه 

جمموعة  لحظ  حيث  احلرب  ب�شبب  النازحة  الليبية 

من احلقوقيني الليبيني اأن من بني الفارين من ليبيا اإىل 

�شوا للعنف اجلن�شي واأنهم يعانون 
ّ
تون�ض �شحايا قد تعر

وحتى   
4
ومالية  ،

3
واجتماعية  ،

2
�شحية م�شاكل  من 

 ب�شبب هذا العتداء. 
5
اإدارية

وبعد انتهاء النزاع امل�شلح وجناح اأول انتخابات ت�شريعية، 

بادر وزير العدل �شالح املرغني اإىل و�شع م�شروع قانون 

انبنت  وقد   .2013 باكورة  يف  واملغت�شبات  للمعنفات 

مواده على اأمرين اثنني: 

بعد  مبا�شر،  ب�شكل  عنها  املعرب  ال�شحايا  رغبات  ـ   1

�شوؤالهن عن احتياجاتهن من الدولة، 

2 ـ املزايا املن�شو�ض عليها يف املادة 3 من القانون رقم 

20136 يف �شاأن تقرير بع�ض الأحكام املتعلقة 
4 ل�شنة 

التحرير،  حرب  م�شابي  من  امل�شتدمية  العاقة  بذوي 

يجب  اإنه  امل�شروع  �شياغة  على  القائمون  قرر  حيث 

معاملة هوؤلء ال�شحايا املعاملة ذاتها التي قررتها الدولة 

جلرحى احلرب. 

ال�شلطة  على  العدل  وزارة  م�شروع  عر�ض  وبعد 

 ،2013 الت�شريعية )املوؤمتر الوطني العام( يف �شهر مايو 

م�شعى  يف  اإقراره  الت�شريعية  ال�شلطة  اأع�شاء  رف�ض 

باأن  موقفهم  هوؤلء  عّلل  وقد  النتهاكات.  هذه  لإنكار 

القومي  والدين  املجتمعية  القيم  مع  يتعار�ض  القانون 

لليبيني الذي اأمر بالت�شرت على مثل هذه الوقائع، وباأن 

بع�ض  تدخل منه  باباً  �شيفتح  اإقراره،  القانون، يف حال 

مواقفهن  ب�شبب  اغت�شابهن  مت  اأنه  بدعوى  املنحرفات 

جميئ  الأع�شاء  بع�ض  وا�شرتط  ال�شابق.  النظام  من 

ال�شحايا باأنف�شهن اإىل جل�شة من جل�شات املوؤمتر الوطني 

العام للمطالبة باإ�شدار القانون، ليتم التاأكد من �شحة 

هذا  مع  التجاوب  ي�شتحيل  كان  وبالطبع،  ادعائهن. 

ثقة  نيل  يف  املعتمد  ال�شرية  مبداأ  مع  لتعار�شه  ال�شرط 

.
7
ال�شحية

القانون، و�شدق  وبف�شل تفهم الوزراء لأهمية م�شروع 

الق�شية الكامنة وراءه، قرر جمل�ض الوزراء اعتماد امل�شروع 

يف �شورة قرار �شادر عن جمل�ض الوزراء رقم 119 ل�شنة 

اجلن�شي.  العنف  �شحايا  اأو�شاع  معاجلة  ب�شاأن   2014

ال�شيا�شة  اختالف يف  وجود  بجالء  القرار  ك�شف  وقد 

الت�شريعية التي ترتكز عليها كلتا ال�شلطتني: الت�شريعية 

والتنفيذية وقت عر�شه اأي يف 2014/2013. فالربملان 

كان ينتهج �شيا�شة تتبنى املفهوم التقليدي للقيم التي 

تف�شل ال�شمت وعدم الإ�شارة اإىل الإنتهاكات اجلن�شية 

التي وقعت على الن�شاء الليبيات زمن النزاع امل�شلح، 

ومراعاة  العام،  والنظام  العامة  الآداب  على  حفاظاً 

اتخذت  باملقابل،  الوقائع.  هذه  والعادات عن  للتقاليد 

فهي  تقدمي.  منحى  ذات  ت�شريعية  �شيا�شة  احلكومة 

اأن  ال�شحية  للقيم: فمن حق  اعتمدت مفهوما حديثا 

له،  تعر�شت  الذي  بالإنتهاك  املجتمع  اعرتاف  تنال 

واأن تنال اعتذاراً جمتمعياً يتمثل يف حماولة تعوي�شها 

لتحقيق  لزما  �شرطا  باعتباره  اأذى،  من  بها  حلق  عما 

ال�شلم  وتر�شيخ  البني  ذات  واإ�شالح  الوطنية  امل�شاحلة 

.
8
الجتماعي والتاأ�شي�ض لدولة احلق والقانون

ويجدر بنا الإقرار باأن م�شروع القانون غري م�شبوق، على 

امل�شتوي  القليمي والدويل وهو يوؤ�ش�ض خلطوة مهمة يف 

طريق العدالة النتقالية. 

يكفلها مشروع  التي  المدنية  الحماية   : أوالً 

القانون لضحايا العنف الجنسي:

على  مبني  مادي  تعوي�ض  القانون  اأ�شا�ض  اأن  نالحظ 

: منحة �شهرية، تاأمني 
9
مزايا مالية يف جمملها من بينها

على  احل�شول  يف  اأولوية  التعيني،  يف  اأولوية  طبي، 

العلمي  والتاأهيل  للتدريب  فر�شة  منح  �شكني،  قر�ض 

حمددة  ح�شة  وحتديد  واخلارج،  بالداخل  والدرا�شة 

�شنوية يف اأفواج احلجيج. 

على  الواقع  ال�شرر  جلرب  لزمة  املنح  هذه  بع�ض  ولعل 

ال�شحية ومل�شاعدتها على بدء حياة كرمية من جديد. اإل 

اأن بع�ض هذه املزايا ميكن ال�شتغناء عنها بدون اأن يوؤثر 

ذلك على الهدف املرجو حتقيقه من القانون ومبا يخفف 

الأعباء املالية عن الدولة.

حتتية  بنية  اإر�شاء  اإىل  ي�شَع  مل  القانون  م�شروع  اأن  كما 

داعمة للرعاية النف�شية والجتماعية لل�شحايا وخ�شو�شا 

مع  التعامل  النف�ض على  وعلماء  الأطباء  تدريب  جلهة 

هذا النوع ال�شحايا. ويجب اأن نوؤكد على اأهمية متابعة 

ال�شحية وعائلتها من الناحيتني النف�شية والإجتماعية. 

كاملجتمع  املحافظة  املجتمعات  يف  الإغت�شاب  ف�شحية 

الف�شل  عند  الأوىل  املرة  مرتني؛  الثمن  تدفع  الليبي 

على  هي  حما�شبتها  عند  اأخرى  ومرة  حمايتها،  يف 

غابت  كذلك  اإن�شاين.  ل  انتهاك  من  له  تعر�شت  ما 

وموؤ�ش�شات  خريية  جمعيات  تاأ�شي�ض  اإىل  الإ�شارة 

املجتمع املدين حتمل على عاتقها دعم اأولئك ال�شحايا 

مادياً ومعنوياً.

ثانياً :الحماية الجنائية التي يكفلها مشروع 

القانون لضحايا العنف الجنسي:

ـ  وحيدة  باإ�شارة  ٌذّيلت  لل�شحايا  املقدمة  املزايا  قائمة 

يف  املغت�شبات  م�شاعدة  اإىل  ـ  ووجل  ا�شتحياء  وعلى 

التتبع القانوين للجناة، والعمل على تقدميهم للق�شاء. 

وقد �شعت جمعيات اأهلية ليبية اإىل جمع اأدلة وبراهني 

البغدادي  ال�شابق،  النظام  يف  الوزراء  رئي�ض  تدين 

الن�شاء  لعدد من  التي وقعت  بالنتهاكات  املحمودي، 

العام  النائب  وقام  امل�شلح.  النزاع  خالل  الليبيات 

 ،
10

التون�شي الق�شاء  اإىل  التحقيق  ملف  باإر�شال  الليبي 

بناء على تلك الأدلة وال�شتدللت. وعلى الرغم من 

�شعوبة حتديد رقم حلالت الغت�شاب ب�شبب احلرب، 

يتم التحقيق يف هذا املجال ب�شكل �شري من دون ذكر 

حيل اإىل النائب العام الليبي. كما تدعي 
ُ
اأ�شماء فيما اأ

ال�شوؤون الجتماعية،  النا�شطة يف  املنظمات  عديد من 

التابعة للمجتمع املدين الليبي، حيازة تقارير طبية توؤكد 

وهو  الإغت�شاب،  على  بالتحري�ض  ال�شابق  النظام  قيام 

.
11
اأمر اأقر به املعتقلون من جنود جي�ض القذايف

ويلحظ اأن قانون العقوبات يخلو من ن�ض �شريح ي�شري 

اىل العنف اجلن�شي يف زمن احلرب. فهو ن�ض فقط على 

يف  وذلك  الزمن  ظرف  بدون  تقع  التي  املواقعة  جرمية 

املادة )407( من قانون العقوبات الليبي، وفرق بني اأن 

تقع بالإكراه واأن تقع بالر�شى من حيث مقدار اجلزاء 

اجلنائي.

�شواء  اأمامنا  التي  للوقائع  الن�ض غري مالئم  ويبدو هذا 

من حيث عدم دقة انطباق الركن املادي لأننا اأمام فعل 

الفعل  املعنوي لأن  الركن  اأو  ُارتكب يف زمن احلرب، 

ي�شاحبه ق�شد جنائي خا�ض وهو نية هزمية العدو وك�شب 

املعركة بتو�شل هذا الفعل غري الأخالقي، اأو من حيث 

عدم مالءمة العقوبة وتنا�شبها مع فداحة اجلرم. فهي ل 

تتعدى الع�شر �شنوات �شجن اإل بظروف ت�شديد معينة 

لي�ض من بينها ارتكاب الفعل زمن احلرب.

مدى كفاءة وفاعلية القرار 
ي  الوزار

وتف�شح  وزاري،   قرار  �شكل  امل�شروع  يف  اأخريا �شدر 

ديباجة امل�شروع عن هدف القانون املزمع ا�شداره : » 1 

ـ اإجراء املعاجلات الالزمة للفظائع التي ارتكبت خالل 

احلرب من النظام ال�شابق وما ترتب عليها من نتائج.

2 ـ اعرتافاً ب�شحايا ظلمت ومل تنل اأّي حق من الرعاية 

اأ�شوة بالفئات الأخرى .« 

اإل اأن القول بح�شول اعرتاف بال�شحايا يبقى منقو�شاً 

يف ظل رف�ض اإثرار امل�شروع من قبل ال�شلطة الت�شريعية 

الوزاري  القرار  يبقى  اأهميته،  فعلى  لل�شعب.  املمثلة 

يجعله  ما  وهذا  الت�شريعية؛  ال�شلطة  لغت�شاب  معيوباً 

معدوماً ول قيمة له ل�شدوره من جهة الدارة. فمو�شوعه 

ل يدخل مطلقاً يف اخت�شا�ض الوظيفة الإدارية، حيث 

كما  وكرامته.  واجباته  حقوقه  باملواطن؛  يتعلق  اإنه 

اخلزانة  عاتق  على  ملقاة  مالية  التزامات  على  يحتوي 

العامة، وهي اأمور يجب اأن ينظمها عمل ت�شريعي. كما 

خارج  مو�شوع  اأّي  بتنظيم  التنفيذية  ال�شلطة  قيام  اأن 

املرافق  لوائح  يف  واملتمثلة  امل�شتقلة  اللوائح  نطاق  عن 

للقواعد  خمالفاً  يعد  الداري،  ال�شبط  ولوائح  العامة 

الد�شتوري  الإعالن  عليه  ن�ّض  ما  وفق   ،
12
الد�شتورية

ال�شادر عن املجل�ض النتقايل يف 2011/8/3. 

القرار:  مستقبل 
لعل النظرة ال�شت�شرافية لت�شور م�شتقبل قانون معاجلة 

احلايل.  للو�شع  ر�شداً  تتطلب  اجلن�شي  العنف  �شحايا 

وميكن القول باأن ال�شلطة التنفيذية قد وجدت يف القرار 

الوزاري ما ميكنها من احلراك التنفيذي؛ خارجياً بطلب 

باإ�شدار  وداخلياً   ،
13
الدوليني والدعم  امل�شورة  وتلقي 

التفاق  مت  فقد  القانون.  لتطبيق  تنفيذية  قرارات 

م�شتوى  على  اإح�شائية  بيانات  قاعدة  اإعداد  على 

تنفيذي  �شعيد  وعلى  الوزاري.  بالقرار  امل�شتهدفات 

مايل، اأ�شدر وزير العدل القرار رقم 904 ل�شنة 2014 

العنف اجلن�شي،  اأو�شاع  تنظيم �شندوق معاجلة  ب�شاأن 

ال�شوؤون  لوزارة  �شتنقل  ثم  العدل،  لوزارة  تبعيته حالياً 

ضحايا العنف الجنسي 
وآليات الحماية في ليبيا

الحريات األكاديمية والفنية في مهب التكفير 

فتح  ومت  العدل(.  وزير  قرار  من   5 )املادة  الجتماعية 

احل�شابات لل�شندوق الذي �شوف يبداأ متويله بهبة من 

  .
14

وزارة العدل

اأما عن ال�شوؤال الرئي�شي: هل �شرتقى القاعدة القانونية 

مل�شتوى الت�شريع ال�شادر عن ممثل ال�شعب اأي ال�شلطة 

بالت�شريع؟  الأ�شيل  الخت�شا�ض  ذات  الت�شريعية، 

بهذا ال�شاأن نلم�ض تفاوؤًل كل من بع�ض ممثلي ال�شلطة 

الناجت عن وحدة  ليبيا حالياً،  والت�شريعية يف  التنفيذية 

متفائلة  العدل  فوزارة  لديهما.  الت�شريعية  ال�شيا�شة 

على  طرحه  لإعادة  امل�شروع  هذا  م�شتقبل  بخ�شو�ض 

الربملان، لكي يقره كقانون. اأما عن ال�شلطة الت�شريعية، 

النواب، على  ال�شيدات يف جمل�ض  بع�ض  اأكدت  فقد 

اأنهن قدمن مقرتحاً اإىل رئا�شة جمل�ض النواب للمطالبة 

باإقرار قانون �شحايا العنف اجلن�شي. ولقد وقع على هذا 

املقرتح اأكرث من خم�شني نائباً. ولعلي ذات نظرة اأكرث 

ولد  وقد  القرار  اأرى  اأين  واأقول  ال�شابق  من  ت�شاوؤمية 

واأمنية تختلف عما هي  يف ظل ظروف زمانية ومكانية 

عليه احلال حالياً، مما يعدم اأي اأمل يف اإعادة طرحه من 

جديد. فال�شلطة الت�شريعية موجودة يف املنطقة ال�شرقية 

العنف  ل�شحايا  حالت  تر�شد  مل  حيث  ليبيا،  من 

فرباير  اأحداث  عن  الزماين  البعد  وحيث  اجلن�شي، 

2011، بال�شافة اإىل الأحداث ال�شيا�شية والإ�شطرابات 

هذه  كل  البالد.  يف  املنت�شر  الإرهاب  وخطر  الأمنية 

الوزاري  القرار  تبني هذا  احليثيات كفيلة بجعل فكرة 

بعيدة عن  فكرة  الت�شريعية  ال�شلطة  �شادر عن  كقانون 

ع الليبي حالياً.     
ّ
قائمة اأولويات امل�شر
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عبدالسالم الككلي

يف  18-11-2011، فوجئ اأ�شاتذة كلية الآداب مبنوبة 

كبريا  ق�شما  ليمنعوا  الأق�شام  مداخل  يحتلون  بغرباء 

من الطلبة من اجتياز اختباراتهم بالقّوة بعد اأن  اأغلقوا 

اإىل  ال�شاحات  حتّولت  ف�شيئا،  و�شيئا  الأق�شام.  اأبواب 

منابر لتكفري عدد من الأ�شاتذة وللتهّجم على الإطار 

ال�شتعمار  بقايا  بنظرهم  هي  ثقافة  ميّثل  لأّنه  اجلامعي 

وانطلقت  والتغريبية.  الفرن�شية  الثقافة  وهيمنة 

املوؤيدين  الطلبة  بني  الكالمية  وامل�شادات  احلوارات 

والأ�شاتذة  الطلبة  وبني  الحتجاج،  لهذا  والراف�شني  

وبامل�شائل  اجلامعي  باملنهج  تتعلق  دينية  م�شائل  حول 

ما  و�شرعان  اجلامعة.  يف  وبال�شالة  للطلبة  املدّر�شة 

والتي  باحلما�ض  املفعمة  احلادة  النقا�شات  اجتهت 

مب�شروع  ي�شميه  البع�ض  ما كان  بالعنف  �شوب  تهدد 

�شاحات  حتّولت  وهكذا  التعليمية.  املوؤ�ش�شات  اأ�شلمة 

الزعامات  اإىل جمال مفتوح للمتناف�شني على  اجلامعة 

.
1
الدعاة �شخ�شيات  واملتقّم�شني 

للتفتي�ض  حماكم  بانت�شاب  اإيذاناً  احلركة  هذه  كانت 

ح يف كل اإبداع. وقد �شاركت 
ّ
تنب�ض يف كل فكر وجتر

بع�ض هذه العنا�شر اجلامعية مع عنا�شر اأخرى متطرفة 

من خارج اجلامعة يف احتجاجات عنيفة متواترة. ومن 

»اأفريك  �شينما  على  الهجمات  ذلك،  على  الأمثلة 

ربي  »ل  للجدل  املثري  الفيلم  عر�شها  اآرت«-ب�شبب 

حول  وثائقي  يف 26 جوان  2011)فيلم  �شيدي«  ل 

رم�شان(،  ب�شوم  التون�شي  ال�شباب  التزام  مدى 

وعلى مكاتب قناة »ن�شمة« التلفزيونية اخلا�شة ب�شبب 

يف 9   »بر�شيبولي�ض«  الإيراين  الفرن�شي-  الفيلم  بّث 

طفلة  بني  خيال  حوارا  الفيلم  )ي�شور   2011 اأكتوبر 

الأمريكية  ال�شفارة  وعلى  اإلها(،  تعتربه  وكائنا  �شغرية 

للنبي  م�شيئا  اعترب  اأمريكي  فيلم  على  لالحتجاج 

ال�ّشلفّيون  اقتحم  كما  �شبتمرب 2012.  يف14   حممد 

ق�شر   2012 جوان   10 ليلة  تهديداتهم النهارية  بعد 

 باملر�شى الذي كان يحت�شن عر�ض 
ّ

العبدّلّية احلف�شي

يعار�شونها،  التي  الفّنّية  الأعمال  دن�شوا  الفنون.  ربيع 

اأعمال  وهي  لوحات.  ع�شر  حوايل  وُخربت  َقت  وُمِزّ

منا�شرة  ولقوا   
2
الدين عن  خروجا  املهاجمون  عّدها  

لإيجاد  جهداً  بذل  الذي  نف�شه  الثقافة  وزير  من 

الأعمال  تلك  اعتبار  باب  من  للمعتدين  تربيرات 

ا�شتفزازا  اعتبارها  كما  العر�ض  ت�شتحق  ول  تافهة 

ال�شعب. مل�شاعر 

الزيتونية  اأي�شاً، كانت �شاحة اجلامعة   2012 ويف �شنة 

واجلامعي  املفكر  على  اعتداء  حادثة  على  �شاهدة 

�شباب  من  قليلة  جمموعة  قبل  من  ال�شديق  يو�شف 

�شعارات  و�شط  املكان  مغادرة  على  اأرغمته  اجلامعة 

�شاحلية  مدينة  وهي  »قليبية«  ويف  بالإحلاد.  تتهمه 

نف�شه، اجلامعي  العام  العا�شمة، تعر�ض، يف  قريبة من 

اللفظي  العنف  اإىل  ال�شديق  يو�شف  والفيل�شوف 

حما�شرة  تقدمي  خلفية  على  عليه  العتداء  وحماولة 

ب الديني« رفقة الأ�شتاذة اجلامعية األفة  حول »التع�شّ

يو�شف  املفكر  التكفري  تهمة  لحقت  لقد  يو�شف. 

منا�شبة  من  اأكرث  يف  فكان  هوادة،  دون  ال�شديق 

ح�شل  ما  ذلك،  على  وكمثال  لالعتداء.  عر�شة 

ال�شيخ  مع  القريوان  يف  جمعته  فكرية  مناظرة  خالل 

النه�شة  حلركة  املوؤ�ش�شني  من  وهو  مورو،  الفّتاح  عبد 

قذف  ماآلها   وكان  باعتداله.  واملعروف  الإ�شالمية 

الوجه  م�شتوى  على  البّلور  من  بكاأ�ض  »مورو«  ال�شيخ 

ال�شديق.  يو�شف  الأ�شتاذ  ُمناظره  على  دفاعه  ب�شبب 

ويف هذا ال�شياق، واجه الأ�شاتذة عبد املجيد ال�شريف 

حمالت  وغريهم،  ال�شليني  ونائلة  �شالمة  بن  ورجاء 

�شب وذم وحتري�ض مبا�شر على العنف جتاههم ب�شبب 

التي  الت�شويه  حمالت  وبعد   .
3
وكتاباتهم اأفكارهم 

�شنة  ا�شطرت  بالقتل،  ال�شريح  التهديد  حد  و�شلت 

2014 د. األفة يو�شف اإىل توقيع كتابها اجلديد »لي�ض 

اكت�شاف  بعد  الأمنية  احلرا�شة  حتت  كالأنثى«  الذكر 

اأي�شا   قرامي  اآمال  د.  �شت 
ّ
وتعر لغتيالها.  خمطط 

ال�شديد يف  بالعنف  اإىل اعتداء   2016 6 جانفي  يوم 

الر�شول«.  �شامت  على  امل�شلول  »ال�شيف  حملة   اإطار 

واتهم الإعالمي بقناة »الزيتونة« ذات التوجه الديني 

الأ�شويل الأ�شتاذة اأمال القرامي بالكفر والإحلاد على 

وم�شاندتها  اجلن�شية  املثلية  عن  لها  ت�شريحات  خلفية 

اأمال  الأ�شتاذة  تخ�ش�شت   وقد  ال�شخ�شية.  للحرية 

القرامي يف الق�شايا الدينية املحرجة من خالل بحثها 

يف »ق�شّية الرّدة يف الفكر الإ�شالمي: قدمياً وحديثاً«، 

ومن خالل البحث يف »ظاهرة الختالف يف احل�شارة 

كما  والدللت«.  الأ�شباب  الإ�شالمية:  العربية 

الوجوه  اأبرز  من  وهو  الطالبي  حممد  املفكر  تعر�ض 

يف  الأخري  موقفه  عقب  تكفري  حملة  اإىل  اجلامعية  

اأحدث  الذي  والبغاء  اخلمر  حول   2016 جانفي 

باأن  قوله  اأن  الطالبي  اأكد  وقد  النظري.  منقطعة  زوبعة 

هو  والبغاء  للخمر  �شريحاً  حترمياً  يت�شمن  ل  القراآن 

مل  هذا  اأن   غري  ملزمة«  بفتوى  ولي�ض  راأي  »جمرد 

ي�شفع له اأمام �شياط القذف واللعن والتجريح.

الآداب  كلّيات  منتجات  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

عر�شة  ال�شابق  يف  كانت  تون�ض  يف  الإن�شانية  والعلوم 

للتكفري والت�شهري اذا ما جتا�شرت على و�شع ما ُعّد من 

�شهام  فكانت  واملراجعة.  ال�شوؤال  دائرة  »الثوابت« يف 

موّجهة  املتخ�ش�شني  وغري  املتخ�ش�شني  من  النقد 

التون�شّية.  باجلامعة  اأ�شاتذة احل�شارة  اإىل  ة  ب�شفة خا�شّ

الت�شويه  عملّيات  ت�شّخم  هو  اليوم  املالحظ  اأّن  غري 

العاّمة  الدينّية  العاطفة  با�شتغالل  اجلامعّيني  لأولئك 

الّنا�ض  اأنظار  يلفت  بالأ�شا�ض  اأخالقي  منهج  واعتماد 

بغاية  كبرية  بحثية  �شياقات  من  مقتطعة  مواقف  اإىل 

يف  التقّدمي  الفكر  �شّد  وتاأليبه  العام  الراأي  ا�شتفزاز 

للنظر يف هذه  اجلامعة بل والتحري�ض عليه. والالفت 

هم  اأغلبها  اأّن  املقال  هذا  يف  ذكرناها  التي  الأ�شماء 

تختلف  مبنهجّية  الديني  الفكر  على  امل�شتغلني  من 

تعّدد  من  الرغم  وعلى  التقليدي.  الفكر  عن  جوهرّيا 

زوايا النظر التي ينطلقون منها، يطرقون جميعاً اأبواب 

البحث من جهة الفكر املت�شّبع بقيم احلداثة والتقّدم، 

بقناعات  املت�شبث  الفكر  يعاديها  التي  القيم  وهي 

خمتلف  تاأويل  اأي  من  والفِزع   
4
وبديهياته املا�شي 

الن�شو�ض  التاأويل  هذا  طال  اإذا  ة  خا�شّ لالإ�شالم، 

النبوية.  وال�شّنة  القراآن  املوؤ�ّش�شة: 

في سبيل الذهاب أبعد من 
يعات  التشر

 33 ف�شله  يف    2014 جانفي    27 د�شتور  ين�ض 

العلمي  البحث  وحرية  الأكادميية  »احلريات  اأن  على 

كان  واحلريات.  احلقوق  باب   يف  وذلك   « م�شمونة 

من  اجلامعيون  خا�شه  م�شتميت  ن�شال  نتيجة  ذلك 

التدري�ض  ميار�ض  اأن  يف  اجلامعي  حق  د�شرتة  اأجل 

بكامل احلرية.  كما خا�ض  والتعبري  والن�شر  والبحث 

اإقرار  اأجل  من  حا�شمة  معركة  تون�ض  يف  املثقفون 

املعتقد  حرية  مببداأ  الثورة  بعد  ما  التون�شي  الد�شتور 

اأن  اإل   .
5
منه ال�شاد�ض   الف�شل  يف  وذلك  وال�شمري 

الواجب  من  اأنه  اذ  فقط  د�شتورية  لي�شت  امل�شالة 

القانونية،   الن�شو�ض  م�شتوى  املبادئ على  تنزيل هذه 

يف  اخلا�شة  الت�شريعات  م�شتوى  على  اأي�شا  ولكن 

حدود  يف  الأكادميية  احل�شانة  مبداأ  اإ�شاعة  �شبيل 

نتائجه وخمرجاته والعمل على  العلمي ون�شر  البحث 

 ،
6
الأكادميية واملواثيق  الأ�شا�شية  القوانني  يف  اإقرارها 

الأكادمييني  على  امل�شلطة  الت�شييقات  كافة  رفع  مع 

لها  يتعر�ض  التي  اخلطرية  لالنتهاكات  حد  وو�شع 

اأبعد  اإىل  يحتاج  الأمر  وهذا  الأكادميي.  املجتمع 

والفكر  احلرية  مناخ  اإ�شاعة  اإىل  اأي  الت�شريعات  من 

يف  �شواء  العنف  ونبذ  بالختالف  والقبول  النقدي 

املناهج  خالل  من  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  يف  اأو  الأ�شرة 

اأو يف البيئة الجتماعية عموماً. التعليمية 

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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جورج عازر الحداد 

املوازنات  عجز  بعام   2016 العام  ت�شمية  ي�شح 

العربية  الدول  موازنات  �شّجلت  فقد  بامتياز، 

اأ�شعار  تراجع  بفعل  كبرية  مالية  عجوزات  والإقليمية 

)�شوريا،  الع�شكرية  املواجهات  اأو  )اخلليج(  النفط 

باأزمات  امل�شحوبة  الأمنية  املخاطر  اأو  العراق(  ليبيا، 

اأّن  والالفت  اإ�شرائيل(.  تون�ض،  )م�شر،  اإقت�شادية 

تنظيم داع�ض الإرهابي �شّجل يف ظل كل هذا، فائ�شاً 

رغم  و2016   2015 العامني  موازنتي  يف  كبرياً  مالياً 

وُتخا�ض  الإجتاهات  كل  يف  تخو�شها  التي  احلروب 

املقال  هذا  ُي�شيء  الإجتاهات.  كل  من  نظرياً  عليها 

م�شادر  مظّهراً  التنظيم  هذا  موازنة  يف  الفائ�ض  على 

بالإ�شتناد  نفقاتها  طبيعة  كما  توزعها  ون�شب  اإيراداتها 

دير  حمافظة  موازنة  يبنّي  ثم  العلمية؛  الدرا�شات  اإىل 

»م�شودة  ل  املهربة  »الر�شمية«  بامل�شتندات  الزور، 

يف  املال  بيت  ديوان   - الأموال  اإدارة  م�شروع  عمل 

الإنفاق  لناحيتي  الإ�شالمية«،  الدولة   - اخلري  ولية 

والإيرادات على خمتلف اأنواعها.

تقديرات موازنة »الدولة 
اإلسالمية« 

 Centre d’Analyse ل  درا�شة  اآخر  بح�شب 

du Terrorisme à Paris - CAT ُقّدرت ثروة 

 2425 2015 ب  »الدولة الإ�شالمية« يف نهاية العام 

 ،
1
دقيق( ب�شكٍل   2424.98( اأمريكياً  دولراً  مليار 

والغازية  النفطية  التجهيزات  قيمة  بالرثوة  واملق�شود 

واملواقع  الزراعية  والأرا�شي  الفو�شفات  ومناجم 

الدولة«.  »اأرا�شي  يف  املوجودة   ... والأثرية  الثقافية 

كانت  بحيث  عام،  خالل  الرثوة  هذه  زادت  وقد 

بقيمة 2043 مليار دولراً عام 2014، بفعل التو�شع 

وما �شيطرت عليه »الدولة« مع الغزوات اجلديدة. اأما 

2015 فقد  موازنة »الدولة الإ�شالمية« يف نهاية العام 

 500  000 )اأي  دولراً  مليار   2.6825 ُقّدرت ب 

 بح�شب درا�شة CAT ال�شابق ذكرها 
2
682 2 دولراً(

الفائ�ض  اأما   .
3
وبريطانية اأمريكية  درا�شات  وجمموعة 

ب  ُيّقدر  ما  اإىل  املايل  العام  نهاية  يف  فو�شل  الفعلي 

»الدولة  اأن  اإىل  الإ�شارة  مع  املوازنة.  من   12.5%

ت ميزانيتها للعام 2015، دون ن�شرها، 
ّ
الإ�شالمية« اأقر

يف 4 كانون الثاين 2015.

 

إيرادات متنوعة المصادر

باأن  واإعالمي،  �شعبي  اإعتقاد  ثمة  الإيرادات،  لناحية 

النفط  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  يتمّول  الإرهابي  التنظيم 

اإىل  املّقدمة  الإح�شائية  ُتظهر  اخلارجي.  والدعم 

الكونغر�ض الأمريكي، اأّن موازنة ما ي�شمى ب«الدولة 

فالإيرادات  وحده،  النفط  على  تتكئ  ل  الإ�شالمية« 

الإيرادات.  جمموع  من   31% عن  تزيد  ل  النفطية 

الأمر نف�شه يت�شل بالدعم والتمويل الأجنبي والذي 

ل يتجاوز %4 من جمموع اإيراداتها )وهو ما يتفق مع 

تقرير CAT(. وتتعدد م�شادر اإيرادات موازنة »الدولة 

والغرامات«  والر�شوم  »ال�شرائب  من  الإ�شالمية« 

والفو�شفات  والغاز  النفط  ومبيعات  وامل�شادرات 

واخلدمات   Transit املرور  بر�شوم  مروراً  والقطن، 

بالآثار  الإجتار  اإىل  و�شوًل  والنظافة،  واملاء  كالكهرباء 

وُيظهر  وامل�شاعدات.  للفديات  اإ�شافًة  واملخدرات 

الر�شم الدائري التايل الن�شب املئوية لإيرادات موازنة 

.CAT »الدولة الإ�شالمية« بح�شب تقرير 

 

اإلسالمية«  »الدولة  موازنة  إيرادات  نسب 

لعام 2015

 Centre d’Analyse du المصدر: 

 Terrorisme (CAT) avec Datawrapper

الغاز  عن  البترول  ُفصل  إذا  مالحظة: 

والمصادرات  الضرائب  تصبح  والفوسفات 

اإليراد األول.

يف  والر�شوم«  »ال�شرائب  اأهمية  تدريجياً  تزداد 

�ض  اإيرادات »الدولة الإ�شالمية« بدل النفط. فقد ُعوِّ

»ال�شريبية«  الإيرادات  عرب  الأخري  اأ�شعار  اإنخفا�ض 

فقد  التدريجية.  املالية  املاأ�ش�شة  بفعل  املتزايدة 

مليون   360 من  ال�شريبية«  »الإيرادات  ازدادت 

العام  يف  دولراً  مليار  اإىل   2014 العام  يف  دولراً 

ماليني   10 حوايل  من  »الدولة«  ت�شتوفيها   ،2015

�شلطتها.  يعي�شون حتت  »مكّلفاً« 

منها  الإ�شالمية«،  »الدولة  يف  »ال�شرائب«  تتنوع 

الإ�شتهالك  ك�شرائب  املبا�شرة  غري  ال�شرائب 

كالإت�شالت  اخلدمات  وعلى  ال�شلع  على  املو�شوعة 

املبا�شرة  ال�شرائب  ومنها  الأموال،  وحتويل  و�شحب 

اإىل  الدخل  �شريبة  ت�شل  حيث  الدخل،  ك�شرائب 

ل  الذين  احلكوميني  املوظفني  رواتب  على   50%

يزالون يتقا�شون رواتبهم من حكومة بغداد ويعملون 

الإ�شالمية«  »الدولة  من  عليها  املُ�شيطر  الأرا�شي  يف 

نينوى  موظفاً يف حمافظة   50000 يزيد عن  )عددهم 

وحدها التي ت�شم املو�شل(. وقد ُفر�ض عليهم اأي�شاً دفع 

ما يقارب ال 2500 دولراً للح�شول على »بطاقة توبة« 

جتّدد �شنوياً بحوايل 200 دولراً. كما ٌيقتطع %5 من 

رواتب العاملني يف »اأرا�شي الدولة« ملا ت�شميه »احلماية 

الكهرباء  على  عديدة  فهي  الر�شوم  اأما  الإجتماعية«. 

واملاء والنظافة. ولكّن اأهمها هي ر�شوم العبور والرتانزيت 

ال�شاحنة  ملرور  دولراً   200 اإىل  معدلها  ي�شل  التي 

الواحدة على طرق �شمال العراق و800 دولراً ملرورها 

عرب اأرا�شي »الدولة« من واإىل الدول الأخرى املجاورة 

)يختلف   
4
العراق« و«كرد�شتان  وتركيا  واإيران  كالأردن 

الر�شم ح�شب نوع احلمولة(. واإ�شافة لل�شرائب والر�شوم 

املعروفة يف خمتلف الأنظمة ال�شريبية، يف موازنة »الدولة 

الإ�شالمية« ما ي�شمى ب »�شريبة احلماية لغري امل�شلمني« 

امل�شيحيون  الدولة«  »خزينة  ل  يدفعها  التي  اجلزية  اأو 

»الدولة  تفر�ض  ل  حالياً،  وال�شيعة.  والإيزيديون 

اأرباح  على  ودقيقة  وا�شحة  مبا�شرة  �شريبة  الإ�شالمية« 

املحال  من  �شريبة  هكذا  »اجلباة«  )ي�شتويف  ال�شركات 

ال�شرائب  اإىل  ت�شاف  ميداين(.  تخمني  وفق  التجارية 

موازنة  متويل  من  هام  جزٌء  اأي�شاً  هي  التي  امل�شادرات 

»الدولة الإ�شالمية«، واملق�شود بامل�شادرات كل ما اأجرب 

 اإ�شافة 
5
ال�شكان على التنازل عنه وفق »قوانني الدولة«

خالل  الع�شكرية  الغنائم  فيها  مبا  الهجمات  غنائم  اإىل 

العام املايل.

بعد »ال�شرائب«، يحّل النفط ثانياً يف اإيرادات املوازنة )اإذا 

ُف�شل عن الغاز والفو�شفات(، وقد انخف�شت الإيرادات 

 600 اإىل   2014 عام  دولر  مليار  يقارب  مّما  النفطية 

النفط  اأ�شعار  اإنخفا�ض  بفعل   2015 عام  دولر  مليون 

وا�شتهداف امل�شايف وو�شائل نقل النفط خالل هذا العام. 

حُتقق »الدولة الإ�شالمية« اإكتفاًء ذانياً من النفط اإذ ت�شيطر 

على %80 من الرثوة النفطية ال�شورية واأقل من 10% 

من العراقية )ال�شيطرة تختلف عن الإنتاج والت�شدير(. 

ويقّدر ت�شدير »الدولة الإ�شالمية« للنفط بني 000 35 

. بعد »ال�شرائب« وامل�شادرات 
6ً
و000 40 برميل يوميا

ثم النفط، تتنوع اإيرادات »الدولة الإ�شالمية« من مبيعات 

الآثار واملخدرات والإ�شمنت والقمح والقطن والأع�شاء 

الإ�شالمية«  »الدولة  ت�شيطر  اجلن�ض.  وجتارة  الب�شرية 

على اأماكن اأثرية عّدة )اأكرث من 4000 موقعاً(، فتقوم 

ببيع الآثار والتماثيل واملوزاييك وما يوجد يف املتاحف 

الأكرث  القطع  ُترّحل  �شنة(.   10000 ل  يعود  )بع�شها 

ن�شبياً  الآثار الأحدث  بع�ض  تباع  فيما  اأوروبا،  اإىل  قدماً 

اإذ  منظم،  البيع  اأّن  والالفت   .
7
وتركيا لبنان  متاجر  يف 

اآثار تنظم عمليات التجارة باأذونات ر�شمية  يوجد وزارة 

)مكتوب  طوابع  على  ال�شاري  فيح�شل  منها،  ُت�شرتى 

على الطوابع عبارة ترحيب ورافقكم اهلل( للدخول اإىل 

ح عما 
ّ
ي�شر بعدها  الآثار.  ليبحث عن  الدولة«  »اأرا�شي 

وجد ويدفع املبلغ الالزم ل »الدولة« يف املقابل. كما تبيع 

 russian federal وبح�شب  املخدرات،  »الدولة« 

ن�شف  فاإّن  احلكومية،   drug control service

هريويني اأوروبا حالياً من »الدولة الإ�شالمية« التي حّولت 

الهريوين.  لتجارة  مركز  اإىل  نينوى  يف  القدمية  املدينة 

للتنظيم  بات  ذكره،  ال�شابق  الأ�شود  للذهب  واإ�شافة 

الأبي�ض  الذهب  هو  جديد  م�شدر  الأخرية  الأ�شهر  يف 

ال�شوري،  القطن   ¾ على  ت�شيطر  فهي  القطن.  اأي 

 Régis Le ل DAECH l’Histoire بح�شب كتاب

Sommier8، مع العلم اأّن �شوريا كانت املنتج التا�شع 

والقمح  الإ�شمنت  جتارة  ت�شاهم  كذلك  عاملياً.  للقطن 

ببع�ض الإيرادات الإ�شافية. اأي�شاً لبيع الأع�شاء الب�شرية 

، اإذ ُيذكر يف هذا الإطار اأّن »الدولة الإ�شالمية« 
9
دوٌر مايل

عمدت اإىل ت�شفية عدد من الأطباء الذين رف�شوا انتزاع 

 .
10
اأع�شاء اجلنود القتلى والأ�شرى واجلرحى

هذه  فت�شكل  »الدولة«  بتمويل  الفديات  ت�شاهم  اأي�شاً، 

الأخرية، %4 من اإيرادات موازنتها. اأما امل�شدر الأخري 

من حيث القيمة فهو التربعات، التي ت�شاهم ب 3.2% 

من املوازنة.

النفقات العسكرية وشراء الوالء الشعبي

موازنة  يف  الإنفاق  اأبواب  تتنوع  النفقات،  لناحية 

النفقات  عليها  تهيمن  ولكن  الإ�شالمية«.  »الدولة 

اأمان  �شبكة  بناء  ملحاولة  اإ�شافة  الع�شكرية  اجلارية 

اأما  والفقراء.  و»ال�شهداء«  املقاتلني  لعوائل  اإجتماعية 

فهو  التحتية  البنى  يف  �شيما  ل  الإ�شتثماري  الإنفاق 

ا�شتهدافها.  ل�شهولة  غائب 

للمقاتلني  والأجور  الرواتب  النفقات هي على  اأغلب 

رواتب  ُيدفع  ذلك  بعد  الع�شكرية.  والتجهيزات 

والإعالم  الدولة« كال�شرطة  »موؤ�ش�شات  للموظفني يف 

ل«الدولة  الرئي�شية  الق�شية  اخلدمات.  و�شائر 

حتتاج  وهي  »اأرا�شيها«،  على  احلفاظ  هي  الإ�شالمية« 

هذه  يف  يعي�شون  الذين  املدنيني  »ولء«  ل�شراء  تالّياً 

ول�شراء  خارجية.  قوات  مع  لتعاونهم  جتّنباً  الأرا�شي 

النا�ض  »الدولة« عدداً كبرياً من  »الولء« توظف  هذا 

برنامج   2015 عام  اأقرت  منخف�شة. كما  برواتب  واإن 

كما  املدن.  يف  فقراً  الأكرث  للعائالت  م�شاعدات 

ت�شّنفهم  من  لعوائل  تعوي�شات  املوازنة  ُتخ�ش�ض 

بق�شف  يقتلون  من  �شيما  )ل  »�شهداء«  »الدولة« 

تنفق  الرواتب،  على  لالإنفاق  اإ�شافة  الطائرات(. 

اخلدمات  لتقدمي  وموؤ�ش�شاتها  اإداراتها  على  »الدولة« 

الأ�شا�شية كالكهرباء واملاء والنظافة وتنظيم املرور.

اأما لناحية التنمية، فقد ت�شمنت املوازنة 250 مليون 

من  عليها  امل�شيطر  للمنطقة  تنمية  كم�شروع  دولر 

كما  التنمية.  برامج  طبيعة  تو�شيح  دون  »الدولة« 

افتتحت هذه الأخرية اأي�شاً م�شرفاً اإ�شالميا يف مدينة 

املو�شل. 

ور(  موازنة »والية الخير   « )دير الز
»الرسمية« بالمستندات 

»الدولة  ل  العامة  املوازنة  تقديرات  روؤية  بعد 

كل  واأهمية  الإيرادات  م�شادر  �شيما  ل  الإ�شالمية« 

من  يتوّفر  ما  مع  مقاطعتها  من  بد  ل  منها،  م�شدر 

الدولة  »اإدارات  عن  �شادرة  ر�شمية«  »م�شتندات 

الإ�شالمية«. ونظراً لعدم توّفر هذه البيانات »الر�شمية« 

امل�شتند  مع  ال�شابقة  العامة  التقديرات  �شنقاطع 

يف  املال  بيت  »ديوان  من  ب 
ّ
املهر الوحيد  »الر�شمي« 

ولية اخلري« اأي حمافظة دير الزور الذي ي�شيء على 

ل�شهر  »الولية«  اإنفاق هذه  واأبواب  اإيرادات  تفا�شيل 

ربيع الأول 1436هـ اأي بني 23 كانون الأول 2014 

»م�شروع  هو  امل�شتند  هذا   .2015 الثاين  كانون  و21 

اإىل  املال«  »بيت  من  املُر�شل  الأموال«  اإدارة  عمل 

»ديوان الولية« و«ديوان احل�شبة« يف 5 �شباط 2015. 

وقد مت ت�شريب امل�شتند من خالل الباحث اأمين جواد 

الأو�شط يف  ال�شرق  منتدى  باحث يف  وهو  التميمي، 

الإ�شرائيلي«،  »هريتزيليا  مركز  ويف  املتحدة  الوليات 

ون�شره اأحد املواقع »اجلهادية الإ�شالمية«.

تبلغ قيمة موازنة حمافظة دير الزور 000 438 8 دولراً 

ف«الدولة  اإداريا.  وتنظيما  بريوقراطية  وُتظهر  اأمريكياً؛ 

هي  مناطق   5 اإىل  اخلري«  »ولية  تق�شم  الإ�شالمية« 

البوكمال، امليادين، البادية، حدود وجتمعات. والالفت 

»الدولة«،  ل  العامة  كاملوازنة  اأنها،  »الولية«  موازنة  يف 

حتقق فائ�شاً بقيمة 000 851 2 دولراً )اأي 33.78% 

اأنها بالدولر الأمريكي  اأي�شاً  من املوازنة(؛ فيما يلفت 

ولي�شت بالعملة التي اأ�شدرتها »الدولة«.

»والية«  في  لإليراد  ثالٌث  مصدٌر  النفط، 

نفطية 

ل�شندوق  »الوارد  اأو  »الولية«،  موازنة  يف  الإيرادات 

العامة  كاملوازنة  متعددة  املوازنة،  بتعبري  الولية« 

اإيرادات  م�شادر   5 للموازنة  �شابقاً.  اإليها  امل�شار 

والر�شوم  »ال�شرائب  )اأو  اجلباية  امل�شادرات،   : هي 

والغرامات«(، اآبار النفط، الغاز والكهرباء. وتظهر ن�شب 

هذه الإيرادات يف الر�شم البياين التايل:

(دير  الخير«  »والية  موازنة  إيرادات  نسب 

الزور) في »الدولة اإلسالمية« لشهر ربيع 

األول 1436 (بين 23 كانون األول 2014 و21 

كانون الثاني 2015)

توؤّمن  التي  امل�شادرات  هو  لالإيرادات  الأول  امل�شدر 

%44.73 من  يوازي  ما  اأي  3 دولراً،   774  000

من  دمن   200 ال�شهر  هذا  �شودر خالل  فقد  املوازنة. 

496 دولراً اإ�شافًة اإىل   300 الأرا�شي ومواد بقيمة 

راأ�ض  و1920  �شاحنة  و48  �شيارة  و96  منزًل   79

النوع.  حمدد  غري  ما�شية  راأ�ض  و93  بقرة  و50  غنم 

علبة   3000( »حمرمات«  جمموعة  �شودرت  كما 

اإىل  الإ�شارة  مع   .)
11
دخان �شندوق  و1800  دخان 

الإ�شالمية«  الدولة  »قوانني  وفق  مة« 
ّ
»املحر ال�شلع  اأّن 

وحتّول  الأ�شواق  من  اختفت  قد  والكحول  كالدخان 

نهاراً  امل�شتهلك  يدفع  اإذ  ال�شوداء،  ال�شوق  اإىل  بيعها 

منزله  باب  حتت  لياًل  اإليه  وت�شل  للبائع  ال�شلعة  ثمن 

عرب دراج.

والر�شوم«  »ال�شرائب  هو  لالإيرادات  الثاين  امل�شدر 

دولر   1  998  000 البالغة  املوازنة(  بتعبري  )اجلباية 

موازنة  اإيرادات  جممل  من   23.68% وت�شّكل 

اإىل  الدخول  عرب  الإيرادات  هذه  ُت�شتوفى  »الولية«. 

نقداً،  يكون  اأن  والدفع يجب  مبا�شرة  واملتاجر  املنازل 

املكّلف  عنه  ُي�شرح  مبا  مرتبطة  لي�شت  هذه  وال�شريبة 

املواطنني  اأّن  اإىل  وُي�شار  »الدولة«.  جباة  يقدّره  مبا  بل 

جتنباً  اآمن  كمالذ  الذهب  �شراء  اإىل  جلوؤوا  ال�شوريني 

بتخبئته.  وقاموا  ال�شورية  اللرية  �شرف  �شعر  لرتاجع 

�شورية  اإىل  الإ�شالمية«  »الدولة  حكم  و�شول  ومع 

ميكن  ال�شوريني،  اأحد  منزل  اإىل  جباتها  دخل  واإذا 

لالإ�شتخدام  خا�شاً  ماًل  لي�ض  الذهب  هذا  اأن  القول 

»ال�شريبة«  دفع  من  »املكّلف«  فُيعفى  زواج  هدية  بل 

»الدولة« »غرامات« يف  تفر�ض  اأي�شاً،  املال.  على هذا 

حالت عّدة كعدم حيازة اأوراق اأو كاللحية الق�شرية 

اأكرث من »امل�شموح« اأو الطويلة اأكرث من »امل�شموح«.

يوؤّمن  الذي  البرتول  هو  لالإيرادات  الثالث  امل�شدر 

من   23.62% وي�شكل  دولراً   1  993  000

الأجور  لدفع  حتى  كافية  غري  اأنها  علماً  الإيرادات، 

)اأي اأقل من 000 440 2 دولر للمقاتلني(. ولعل 

هذه الن�شبة )%23.62) هي من اأهم ما ُتظهره هذه 

»الدولة« حتى يف  ربع متويل  يوؤمن  فالنفط ل  املوازنة، 

بالنفط.  ال�شورية  املناطق  اأغنى  هي  التي  الزور  دير 

قطاعي  يف  )اخلبري   David Butter بح�شب 

موؤ�ش�شة  يف  الأو�شط  ال�شرق  يف  والطاقة  الأعمال 

فاإن  بريطانيا(،  يف  البحثية   Chatham House

ن�شف  من  باأقل  تعمل  الزور  دير  يف  النفط  من�شاآت 

التقنيات  اإىل  »التنظيم«  لفتقاد  الإنتاجية  طاقتها 

واملعارف يف هذا املجال. 

امل�شدر الرابع لالإيرادات هو الغاز ويوؤّمن 000 342 

دولر اأي ما يوازي %4.05 من الإيرادات. وامل�شدر 

اإىل  ت�شل  )التي  الكهرباء  هو  لالإيرادات  اخلام�ض 

امل�شتهلك بني �شاعة واإثنتني يف اليوم الواحد( وتوؤّمن 

000 331 دولر اأي ما يوازي %3.92 من اإيرادات 

»الولية« )دون تو�شيح اإذا هذا كان املبلغ هو مبيعات 

توليد  على  نفقات  ل  اأن  علماً  الر�شوم،  اأو  الكهرباء 

الكهرباء يف املوازنة(.

نفقات »دولة« في حالة حرب 

اإىل  »الولية«  يف  جمموعها  ي�شل  النفقات،  لناحية 

000 587 5 دولراً، يذهب معظمها ل�شالح املقاتلني 

اإذ  الع�شكرية.  للمقرات  اللوجي�شتية  والتجهيزات 

الع�شكرية،  للنفقات  دولراً   3  546  000 ُيخ�ش�ض 

اأي %63.48 من جممل النفقات، موزعة بني 000 

440 2 دولراً مل�شمى »جماهد«، اأي %43.67 من 

للمقرات  دولراً   1  106  000 و  النفقات،  جممل 

اأي  ملطار(  دولراً   104  000 )بينها  الع�شكرية 

%19.8 من جممل النفقات. 

من   23.37% ٌيخ�ش�ض  الع�شكرية،  للنفقات  اإ�شافة 

 000( واخلدمات  للم�شاعدات  النفقات  جممل 

 10.38% املحافظة،  لريف  غالبيتها  دولراً(   1  306

ي�شّمى  ما  دولراً(،   580  000( الأمنية  للنفقات 

و2.77%  الإ�شالمية«  ال�شرطة  »مراكز  املوازنة ب  يف 

لالإعالم )000 155 دولراً(.

رون بدء �شرية مهنية 
ّ
يقر الذين  اأّن املوظفني  والالفت 

موظفي  غري  )من  الزور  دير  ولية  يف  »الدولة«  مع 

الدولة«(،  مع  »املتعاقدين  وغري  ال�شورية  احلكومة 

يح�شل  التعبري،  �شح  اإذا  الدولة«  »مالك  يف  املثبتني 

منزل  على  الراتب،  اإىل  اإ�شافة  منهم،  واحد  كل 

�شخ�شي. وم�شد�ض  و�شيارة 

كيفية  اإىل  �شريعاً  الإ�شارة  ميكن  املوازنة،  خارج  من 

اأ�شواق  يف  رواتبهم  ب�شرف  »الدولة«  عنا�شر  قيام 

لعنا�شر  �شلٌع  الزور،  دير  اأ�شواق  يف   :
12

»الولية«

ي�شرفون  العنا�شر  للمدنيني؛  واأخرى  »الدولة« 

برفع  ال�شوريون  الباعة  ويقوم  الباعة  لدى  ع�شوائياً 

ال�شلع  يبتاعون على  الذين  »الدولة«  الأ�شعار لعنا�شر 

الفاخرة ك »نوتيال« و»تويك�ض«؛ متتلئ املطاعم بعنا�شر 

»الدولة« دون �شواهم الذين ياأكلون الهمربغر والبيتزا 

»دودج«  ك  فاخرة  �شيارات  ميلكون  كما  والكباب، 

مع  املتاجر،  من  الفرن�شية  العطور  وي�شرتون  و»هامر« 

اأنهم ينفقون حتى ل�شراء الواقيات الذكرية.   الإ�شارة 

مل�شادر  التحليل  يف  الدخول  ودون  اخلتام،  قبل 

والغاز  النفط  ت�شرتي  التي  واجلهات  الإيرادات 

واملخدرات  الآثار  جتارة  وكيفية  نقله  وو�شائل  والقطن 

ووجهة ت�شديره لعدم اإقحام ال�شيا�شة يف املقال، ُتظهر 

الإ�شالمية«  »الدولة  ملوازنة  العامة  التقديرية  الروؤية 

اخلري«  »ولية  من  ب 
ّ
املهر بامل�شتند  املتعّلقة  تلك  كما 

)دير الزور( جملة اأمور هامة تعطي نظرة جديدة ملالية 

الإ�شالمية«:  »الدولة 

متنّوعة  الإرهابي  التنظيم  اإيرادات  م�شادر  اإّن  اأوًل، 

خارجي  دعم  على  اإعالمياً،  ُيقال  كما  يعّول،  ل  وهو 

�شيا�شي. 

اإرهابي  لتنظيم  كممول  النفط  عن  ُي�شاع  ما  اإّن  ثانياً، 

الأول  اإيراداته  م�شدر  لي�ض  فالنفط  ت�شخيم،  فيه 

بالنفط(  �شورية  مناطق  )اأغنى  الزور  دير  يف  حتى 

وذلك لإفتقاده ل know-how وللقدرات التقنية 

النقل.  املن�شاآت وو�شائل  ا�شتهداف  ول�شهولة 

الفعلي  امل�شتند  عن  الآثار  جتارة  غياب  اإّن  ثالثاً، 

الإيرادات  جدويل  يف  التنظيم  »ديوان«  من  ب 
ّ
املهر

)اعتبار  الإحتمالت  من  العديد  يطرح  وامل�شادرات 

كون  »اجلباية«  �شمن  من  الآثار  مدخول  »الدولة« 

ومبالغ  الآثار  عن  للتفتي�ض  ر�شوماً  يدفعون  التجار 

اأو  مقابل ح�شولهم عليها كما ت�شري التقارير الدولية؛ 

م�شادر  لتغطية  الآثار  بيع  اإيرادات  ت�شوير  يف  املبالغة 

الإيرادات الفعلية ل �شيما »ال�شرائب«... الخ(. 

الأول  امل�شدر  اإىل  »ال�شرائب«  حتّول  اإّن  رابعاً، 

لإيرادات تنظيم اإرهابي وفق التقديرات واإىل امل�شدر 

الثاين وفق امل�شتند الفعلي يظهر جنوحاً تدريجياً نحو 

املاأ�ش�شة والبريوقراطية �شمن الأرا�شي امل�شيطر عليها 

التنظيم.  من  ع�شكرياً 

الإنفاق  �شلطة  للوليات  التنظيم  منح  اإن  خام�شاً، 

تعتمد  يبنيها  التي  »الدولة«  اأّن  ُيظهر  واجلباية 

املبادئ  باأحد  التفريط  دون  كبري  حد  اإىل  الالمركزية 

فامل�شتند  املوازنة«،  »وحدة  وهو  للموازنات  اخلم�شة 

ُمر�شل اإىل »ديوان احل�شبة« )وزارة املالية(. 

بقيمة  تنمية  لربنامج  اإرهابي  تنظيم  اإقرار  اإّن  �شاد�شاً، 

250 مليون دولراً وتخ�شي�شه %23.37 من نفقات 

الإجتماعية  وللم�شاعدات  للخدمات  مناطقه  اإحدى 

رغم احلروب التي يخو�شها والتي تخا�ض عليه ُيظهره 

وكاأّنه ل ي�شعر بخطر فعلي يتهدد وجوده.

موازنة داعش و»والية« دير الزور بالمستندات واألرقام »الرسمية« 

إقرار  الالفت  »من 
لبرنامج  إرهابي  تنظيم 

 250 بقيمة  تنمية 
ه 

ّ
وكأن دوالرًا  مليون 

فعلي  بخطر  يشعر  ال 
وجوده.« يتهدد 

الرئيسية  »القضية 
اإلسالمية"  ل"الدولة 

على  الحفاظ  هي 
وهي  "أراضيها"، 

لشراء  تالّيًا  تحتاج 
الذين  المدنييين  "والء" 

هذه  في  يعيشون 
األراضي«

يف . 1 التقديرات  ن�شر  تاريخ  �شوق  �شعر  وفق  والدولر  اليورو  بني  القطع  معادلة  اعتمدت     

2015/11/19، ولي�ض �شعر القطع احلايل. 

   اعتمدت معادلة القطع بني اليورو والدولر وفق �شعر ال�شوق يف تاريخ ن�شر التقديرات يف . 2

2015/11/19، ولي�ض �شعر القطع احلايل.

   تتقاطع ب�شكل كبري اأرقام درا�شة CAT، والتي ت�شكل امل�شدر الأ�شا�ض ملا �شريد يف املقال . 3

حول املوازنة العامة ل "الدولة الإ�شالمية"، مع عدة درا�شات حول هذه املوازنة ل �شيما تقريري 

 London anti-radicalisation think tank the Quilliamالكونغر�ض الأمريكي و

Foundation وما اأ�شار اإليه ديفيد كوهني، وكيل �شوؤون الإرهاب يف وزارة اخلزانة الأمريكية.

   يعترب اإقليم كرد�شتان العراق بالن�شبة ل"الدولة الإ�شالمية" على ال�شعيد املايل دولة غري . 4

الدولة العراقية.

   اأرا�ٍض وبيوت وذهب وعف�ض واأثاث منزيل.. 5

Erika Solomon، Robin Kwong et Steven Bernard يف . 6 درا�شة  بح�شب     

Financial Times يف 11 كانون الأول 2015.

7 ..Daily Mail بح�شب تقرير جون هال يف   

   الكتاب �شدر عن Editions de La Martinère حتت اإدارة Bertil Scali يف اآذار . 8

.2016

9 . Office of the High Commissioner for Human Rights تقرير  بح�شب     

OHCHR(( و�شهادة املبعوث اخلا�ض لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل العراق املنتهية وليته نيكولي 

مالدينوف اأمام جمل�ض املنظمة والقناة الثانية بالتلفزيون "الإ�شرائيلي".

   بح�شب ما اأعلن عنه �شفري العراق لدى الأمم املتحدة حممد علي احلكيم يف 2015-02-17.. 10

   ل يوجد حتديد دقيق ملحتوى "�شندوق دخان" يف املوازنة.. 11

12 . Planet الأمريكي عرب برنامج )National Public Radio )NPR علن يف
ُ
   بح�شب ما اأ

Money وفق مقابلة مع حممد قادر يف 4 كانون الأول 2015 )الذي عر�ض عليه تنظيم "الدولة" 

 اإىل خارج الأرا�شي امل�شيطر عليها من "التنظيم" 
ّ
العمل معه يف الإعالنات يف دير الزور لكنه فر

راف�شاً العمل معه(. 
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د. عبد اللطيف الشنتوف

 2016 مار�ض   15 يف  الد�شتوري  املجل�ض  �شادق  

املتعلق   106.13 رقم  التنظيميني  القانونني  على 

املتعلق   100.13 ورقم  للق�شاة  الأ�شا�شي  بالنظام 

بذلك  ليختم  الق�شائية،  لل�شلطة  الأعلى  باملجل�ض 

النقا�ض  من  �شنوات  خم�ض  حوايل  ا�شتمرت  مرحلة 

ال�شلطة  بني  القانونني  هذين  حول  املحتدم  واجلدل 

املجتمع  ومكونات  جهة  من  والت�شريعية  التنفيذية 

القانوين واحلقوقي مبن فيهم اجلمعيات املهنية للق�شاة 

اأعلى  من  الق�شائيني  امل�شوؤولني  بع�ض  وحتى  بل 

.
1
امل�شتويات

قانوينة  اأولية  قراءة  ويف  الد�شتوري  املجل�ض  اأن  ورغم 

ق لكثري من املوا�شيع التي لها �شبغة 
ّ
�شرفة، مل يتطر

اأخرى.  د�شتورية  مقت�شيات  يف  ومكر�شة  د�شتورية 

يعملون  التي  الدوائر  يف  الق�شاة  اإقامة  ا�شرتاط  منها، 

والتجوال.  التنقل  حرية  مع  يتعار�ض  نحو  على  بها 

للرت�شح   �شنوات   07 اأقدمية  ا�شرتاط  وكذلك 

على  الق�شائية،  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض  لع�شوية 

نحو ُيق�شي ق�شاة حماكم الدرجة الأوىل من التمثيل 

وكذلك  الق�شائية.  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض  داخل 

العلمي  والبحث  التدري�ض  ملمار�شة  الإذن  ا�شرتاط 

اأي�شاً  وي�شجل  العلمي.  التاأليف  يف  لل�شفة  والإ�شارة 

واملحا�شبة  احلكامة  مبادئ  لتطبيقات  �شه 
ّ
تعر عدم 

رغم  لكن،  الق�شائية.  امل�شوؤولية  مبنا�شب  التعيني  يف 

ذلك، ميكن القول اأن املجل�ض الد�شتوري خطا خطوة 

املذكورة  القانونية  املقت�شيات  من  العديد  يف  مهمة 

اإبطال  يف  تكمن  ل  القرار  واأهمية  اأدناه.  اإليها  ن�شري 

تف�شريه  يف  اأي�شاً  ولكن  الإ�شكالية،  املواد  من  عدد 

لبع�ض املواد وتعريفه لبع�ض املفاهيم كاخلطاأ اجل�شيم، 

الق�شائية  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض  يجعل  نحو  على 

الد�شتوري ب�شكل  التف�شريي للمجل�ض  بالقرار  موؤطرا 

قرار  اأن  نرى  التي  املقت�شيات  بع�ض  وهذه  الزامي. 

:2011 املجل�ض انت�شر فيها للروؤية املتقدمة لد�شتور 

أوال : على مستوى القانون 
106.13 المتعلق  التنظيمي رقم 

للقضاة: األساسي  بالنظام 
ال�شلطة  عن  الق�شائية  لل�شلطة  التام  الف�شل  اإقرار 

العامة  النيابة  لتبعية  النت�شار  خالل  من  التنفيذية 

الق�شاة  ه 
ّ
اأقر ما  وفق  للملك،  العام  الوكيل  لل�شيد 

با�شتقالل  للمطالبة  التاريخية  بعري�شتهم  عموما 

 .2012  -  05  -  05 ال�شبت  يوم  التنفيذية  ال�شلطة 

الوكيل  رئا�شة  حتت  العامة  النيابة  القرار  جعل  فقد 

العام ملحكمة النق�ض باعتبار ال�شلطة الق�شائية وحدة 

�شريها،  قواعد  اأو  اأع�شائها  من خالل  �شواء  تتجزاأ  ل 

فال يجوز تلقي اأي تعليمات من خارج الق�شاء. 

ق�شاة  نادي  فتئ  ما  التي  احلقوقية  للنظرة  النت�شار 

القوى  جميع  مع  تام  تناغم  يف  عليها  يوؤكد  املغرب 

احلية من �شرورة الناأي بال�شلطة الق�شائية عن كل دور 

اأن يخ�شع ق�شاة   باملناداة ب�شرورة  قد مي�ض بها، وذلك 

للتعليمات  فقط  مهامهم  ميار�شون  وهم  العامة  النيابة 

روؤ�شائهم  من  اإليهم  ت�شدر  التي  القانونية  الكتابية 

املجل�ض  قرار  ال�شياق، جاء يف  هذا  ويف  الت�شل�شليني. 

الد�شتوري اأن الأوامر املوجهة اإىل ق�شاة النيابة العامة 

تلزم  اأن  ميكن  »ل  الت�شل�شليني،  روؤ�شائهم  طرف  من 

العامة  النيابة  اتخاذ  تهم  كانت  اإذا  الق�شاة،  هوؤلء 

ملقرراتها، اإل اإذا كانت يف �شكل تعليمات كتابية«. 

الإنت�شار لوحدة ال�شفة الق�شائية جلميع الق�شاة �شواء 

متتيعهم  و  العامة،  النيابة  ق�شاة  اأو  احلكم  ق�شاة  كانوا 

اأقرها الد�شتور. بنف�ض احلقوق والمتيازات التي 

اأماكنهم الأ�شلية  النت�شار حلق الق�شاة يف العمل يف 

املجل�ض   
ّ
اأقر وقد  منتفية.  ال�شتثنائية  احلالة  دامت  ما 

اإل  للنقل  قابلية ق�شاة احلكم  الد�شتوري بذلك عدم 

ووفق  فقط  ال�شتثناء  حالت  يف  اأو  طلبهم  على  بناء 

ما قرره القانون. 

املوقف التاريخي الذي ذهب اإليه املجل�ض الد�شتوري 

 97 باملادة  الوارد  اجل�شيم  اخلطاأ  ملفهوم  حتديد  من 

خلفية  على  النقا�شات  من  العديد  اأثارت  والتي 

توقيف  يف  واملتمثلة  عنه  املرتتبة  الوخيمة  العواقب 

القا�شي عن عمله.

اجل�شيم يف  للخطاأ  تعريفا  الد�شتوري  املجل�ض  اأقر  فقد 

فيه : »اخلطاأ اجل�شيم يتمثل يف كل  قراره جاء  �شلب 

على  يدلن  ا�شتهانة  اأو  اإهمال  كل  اأو  اإرادي  عمل 

م�شت�شاغة،  وغري  فادحة  بكيفية  القا�شي،  اإخالل 

الق�شائية«.  ملهامه  ممار�شته  لدى  املهنية  بواجباته 

وتعريف املجل�ض الد�شتوري هذا للخطاأ اجل�شيم ملزم 

للجميع مبا يف ذلك املجل�ض الأعلى لل�شلطة الق�شائية 

�شلة  له  من  وكل  الق�شائية  لل�شوؤون  العامة  واملفت�شية 

يجعل  اأن  التعريف  هذا  �شاأن  ومن  الق�شاة.  باأعمال 

للقوة  ملهما  الق�شائي م�شدرا  العمل الجتهادي  من 

تنتفي  العدالة  �شوؤون  تدبري  يف  للق�شاة  الإبداعية 

ل�شمان  ويوؤهلهم  والأوتوماتيكية،  الآلية  ال�شفة  عنه 

وحماية حقوق الأفراد واجلماعات. وقد اأّكد املجل�ض 

عن  املرتتبة  الوخيمة  العواقب  اإىل  بالنظر  الد�شتوري 

»عبارات   ب  حالته  حتديد  �شرورة  اجل�شيم  اخلطاأ 

اإبهام«. وعلى هذا  اأو  دقيقة ووا�شحة ل يعرتيها لب�ض 

القانون  ت�شمني  الد�شتوري  غري  من  اعترب  الأ�شا�ض، 

منها  ي�شت�شف   
2
خا�شة« »ب�شفة  عبارة  مثل  عبارة، 

احلالت  غري  يف  متوفرا  اجل�شيم  اخلطاأ  اعتبار  اإمكانية 

املذكورة �شراحة فيه.  

الد�شتوري  للمجل�ض  يح�شب  ال�شياق،  نف�ض  ويف 

للنف�ض احلقوقي  انت�شارا منهم  الق�شاة  جتاوبه مع نداء 

باإ�شقاط عبارة »اأو الإدلء  الذي طبع حراكهم وذلك 

الأخطاء  �شيا�شية« من لئحة  يكت�شي �شبغة  بت�شريح 

هذا  ويف  للد�شتور.  خمالفة  واعتبارها  اجل�شيمة 

ما  وفق  الد�شتوري  املجل�ض  موقف  جاء  ال�شياق، 

يكت�شي  بت�شريح  القا�شي  اإدلء  اأن  »وحيث  ياأتي: 

�شبغة �شيا�شية، اإن كان قد ي�شتوجب اتخاذ اإجراءات 

م�شمونه  يف  الت�شريح،  هذا  كان  اإذا  حقه،  يف  تاأديبية 

والأخالقيات  التحفظ  واجب  مع  يتالءم  ل  ومداه، 

القا�شي مبوجب  الد�شتور على  الذي فر�شه  الق�شائية 

الفقرة الأوىل من ف�شله 111، فاإن هذه املخالفة، بالنظر 

من  لي�شت  بها،  �شيغت  التي  العبارات  لعمومية 

للقا�شي،  الفوري  التوقيف  ت�شتدعي  التي  الأ�شباب 

�شبغة  يكت�شي  بت�شريح  الإدلء  »اأو  اعتبار  يجعل  مما 

مزاولة  عن  حال  القا�شي  لتوقيف  موجبا  �شيا�شية« 

مهامه، غري مطابق للد�شتور«. 

ثانيا: على مستوى القانون 
100.13 المتعلق  التنظيمي رقم 

للسلطة  األعلى  بالمجلس 
القضائية:

خالل  من  الد�شتوري  املجل�ض  �شجل  اأي�شا،  هنا 

تف�شرياته امللزمة للقانون مكا�شب ق�شائية جد هامة:  

بوجوب  القول  يف  يتمثل  وهو  الأول  املك�شب 

اإىل  الق�شائية  لل�شوؤون  العامة  املفت�شية  مهام  اإ�شناد 

مببداأ  عمال  الق�شائية،  ال�شلطة  اإىل  تنتمي  جهة 

الت�شريعية  ال�شلطتني  عن  الق�شائية  ال�شلطة  ا�شتقالل 

الد�شتور.  من   107 الف�شل  يف  املقرر  والتنفيذية، 

وبذلك قطع القرار الد�شتوري الطريق على الإلتفاف 

من  �شه 
ّ
تكر اأن  واحلريات  العدل  وزارة  اأرادت  الذي 

نحو  على  قانون  مبوجب  تنظم  املفت�شية  جعل  خالل 

التنفيذية.  ال�شلطة  اإ�شارة  يجعلها رهن 

العدل  وزير  ح�شور  تقييد  يف  متثل  الثاين  املك�شب 

مبوافقة  الق�شائية  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض  لأ�شغال 

املجل�ض الأعلى لل�شلطة الق�شائية. فعلى خلفية اجلدل 

جل�شات  الوزير  ح�شور  ان�شجام  مدى  حول  احلا�شل 

املجل�ض  و�شع  الق�شائية،  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض 

املجل�ض  لأ�شغال  العدل  وزير  ح�شور  اأن  الد�شتوري 

اإطار اعتباره من �شمن ال�شخ�شيات  لن يكون اإل يف 

بع�ض  وي�شتو�شحها يف  راأيها  ياأخذ  اأن  للمجل�ض  التي 

على  م�شبقاً  الإ�شتح�شال  ي�شرتط  تاليا  واأنه  الأمور، 

موافقة هذا املجل�ض. 

بخ�شو�ض الو�شعية املادية للق�شاة: �شبق لنادي ق�شاة 

ال�شلطة  ا�شتقالل  �شرورة جعل  على  اأكد  اأن  املغرب 

وا�شتقالل  ك�شلطة  املايل  با�شتقاللها  معززا  الق�شائية 

املالية  الو�شعية  بتدبري  يتعلق  ما  يف  املايل  قرارها 

الد�شتوري  املجل�ض  اأعلن  ال�شدد،  هذا  ويف  للق�شاة. 

على  يقت�شر  املالية  وزارة  مبعية  العدل  وزارة  دور  اأن 

يف  الق�شائية  لل�شلطة  الأعلى  املجل�ض  قرارات  تنفيذ 

يف  اأ�شا�شيا  مدخال  املوقف  هذا  ويعترب  ال�شاأن.  هذا 

و�شمان  الباب  هذا  يف  التاّم  ال�شتقالل  حتقيق  اأفق 

عدم التاأثري بالق�شاء باأي وجه من الوجوه.

النق�ض  ملحكمة  العام  الوكيل  تقارير  بخ�شو�ض 

ال�شياق،  هذا  يف  اجلنائية:  ال�شيا�شة  بتنفيذ  املتعلقة 

الد�شتوري  املركز  خ�شو�شّية  الد�شتوري  املجل�ض   
ّ
اأقر

فال  النق�ض.  حمكمة  لدى  للملك  العام  للوكيل 

تنفيذ  ب�شاأن  يعدها  التي  التقارير  عر�ض  عليه  يرتتب 

النيابية  اللجان  اأمام  ح�شوره  ول  اجلنائية  ال�شيا�شة 

املخت�شة. 

موقف  يعّد  اأي�شا،  هنا  الق�شائية:  الإدارة  بخ�شو�ض 

التمييز احلقيقي بني  الد�شتوري من تكري�ض  املجل�ض 

متقدماً  موقفاً  الق�شائية  والإدارة  العمومية  الإدارة 

ومن�شجماً مع اإرادة الق�شاة الذين ما فتئوا ينادون بها 

ق�شائية  خدمة  اإنتاج  بهدف  حمطاتهم  من  الكثري  يف 

املجل�ض  اأّكد  فقد  واأخرياً.  اأوًل  املواطنني  �شالح  يف 

»عن  الق�شائية  الإدارة  متييز  وجوب  على  الد�شتوري 

يف  املبا�شرة  مب�شاهمتها  العمومية  الإدارات  باقي 

مهام  يف  بطبيعتها  املندرجة  الق�شائية  ال�شوؤون  تدبري 

ا�شتقالل  »مبداأ  اأن  اأ�شا�ض  على  الق�شائية«،  ال�شلطة 

املجل�ض  يف  اختزاله  ميكن  ل   ... الق�شائية  ال�شلطة 

يف  املحددة  واخت�شا�شاته  الق�شائية  لل�شلطة  الأعلى 

ميكن  ل  املبداأ  »هذا  واأن  الد�شتور«،  من   113 الف�شل 

الق�شائيني على �شالحية  امل�شوؤولني  توفر  اإعماله دون 

الإ�شراف على امل�شالح الإدارية للمحاكم«. 

قرار دستوري بشأن قوانين السلطة القضائية في المغرب:
مكاسب كثيرة في معركة استقالل القضاء

املن�شورة . 1 تية  الآ الدرا�شات  تراجع  التفا�شيل  من  ملزيد 

نقدية  قراءة  يف  �شعدون:  ن�ض  اأ للزميل  القانونية  املفكرة  يف 

املغرب.  يف  الق�شائية  ال�شلطة  قوانني  مل�شاريع  الثالثة  للن�شخة 

بالنظام . 2 املتعلق  التنظيمي  القانون  من   97 املادة  يف  ورد   

خا�شة« ب�شفة  ج�شيما  خطاأ  »ويعد  للق�شاة:  �شا�شي  الأ

العواقب  إلى  بالنظر   «
عن  المترتبة  الوخيمة 

أكد  الجسيم،  الخطأ 
الدستوري  المجلس 

حاالته  تحديد  ضرورة 
دقيقة  "عبارات   ب 

يعتريها  ال  وواضحة 
إبهام"« أو  لبس 
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