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صراع السلط يعيد كتابة الدستور 

انتقلْت تون�س يف 2011 من نظام يقوم على �صلطة فرد 

منع  هاج�س يف  يحكمه   
ّ

�صيا�صي نظام  اإىل  وا�صتبداده 

عودة اأّي �صكل من اأ�صكال االإ�صتبداد. فبعدما فر�صت 

ال�صلطة التنفيذية طيلة حقبة اجلمهورية االأوىل هيمنة 

كاملة على« الدولة«، انتهى د�صتور اجلمهورية الثانية اإىل 

رئي�صي اجلمهورية واحلكومة.  تق�صيم �صالحياتها بني 

وبدافع نف�س اخلوف، مت تعزيز مكانة ال�صلطة الت�صريعية 

على  والرقابة  احلكومة  ت�صكيل  يف  دورها  خالل  من 

�صلطة  بناء  على  حر�صاً  الد�صتور  عك�س  كما  عملها. 

ق�صائية م�صتقلة وظيفتها االأ�صا�صية الدفاع عن احلقوق 

واحلريات. وقد ب�ّصرت اأحكام الد�صتور اجلديد ب�صلطة 

اجلماعات  تتوالها  حملية  وب�صلطات  وطنيا،  متعددة 

املحلية التي يفرت�س اأن ت�صمل كامل الرتاب التون�صي. 

ك�صفْت جتربة املمار�صة االأوىل للتف�صيل الد�صتوري اأن 

الن�صو�س الد�صتورية ال تكفي وحدها لتحديد طبيعة 

ال�صيا�صي خالفا ملا كان يعتقد. فالنظام الذي  النظام 

كان يف منطلقه �صبه برملاين ا�صتحال بفعل �صراع راأ�صي 

ذات  ك�صفت  كما  ذلك.  غري  اإىل  التنفيذية  ال�صلطة 

التجربة اأن �صرورة احلّد من ال�صلطة ال يجب اأن تغفل 

�صرورة ال تقّل عنها اأهمية: �صرورة متكني كّل �صلطة من 

اأداء مهامها. وهو اأمر قد يكون تفتيت ال�صلطة اأدى فعلياً 

يف احلالة التون�صية لن�صفه. 

تبدو عند هذا احلّد �صياغة الد�صتور لعالقة »ال�صلط« 

بال�صلطة �صياغة من �صاأنها اأن متنع  قيام ال�صلطة القادرة 

على البناء واال�صالح عالوة على اأنها اأدت فعليا ل�صغل 

ال�صاحة ب�صراعات ال�صلط ال�صعيفة على ال�صلطة املفتتة. 

اإال اأن البحث يف تفا�صيل هذه ال�صراعات يك�صف اأنها 

ب�صرت يف بع�س حلقاتها بتاأ�صي�س دولة املوؤ�ص�صات. تلك 

الدولة التي كانت �صعارا رفع �صابقا من دون م�صمون 

واأن  ال�صلطة  حتّد  ال�صلطة  اأن  ليثبت  لل�صراع  واحتاج 

ال�صراع عنوان جناح واإن كان يف بع�س �صوره منهكا.

ت�صورا  املتعددة  ال�صلطة  ت�صّور  احلّد  هذا  عند  يظهر 

حمكوما بالتاأزم نتيجة �صراعات ال�صلط ال�صعيفة على 

ال�صلطة املفتتة. يبدو من خمرجات ال�صراع اأن ال�صلطة 

حّدت ال�صلطة وجمحت طموحها للتفرد ان هذا التعدد 

يف بع�س �صوره يعد ال�صمانة  للبناء الدميوقراطي. فتكون 

وان  و�صراعها  تفاعلها  يف  قوية  تعددت  وقد  ال�صلطة 

كان هذا ال�صراع ي�صتدعي اعادة طرح ال�صوؤال حول 

التفتيت بعيدا عن هاج�س اخلوف من اال�صتبداد   .
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اأم  الدولة  رئي�س  هو  هل  تون�س؟  يف  يحكم  الذي  من 

لل�صغل  التون�صي  العام  االحتاد  اأم  احلكومة  اأم  الربملان 

التون�صي  االحتاد  اأم  االقوى  العمالية  النقابية  املنظمة 

لل�صناعة  والتجارة وال�صناعات التقليدية، املنظمة النقابية 

لالعراف االأبرز اأم اأنه املال الفا�صد واملوؤامرات اخلارجية؟

هذه االأ�صئلة مل تكن تطرح زمن اال�صتبداد فالكل يعلم 

اأن القرار بيد فرد ميكن اأن يتاأثر مبحيط مقرب منه، لكن 

يف النهاية كل ال�صلطات تعود اإليه قانونا وواقعيا. التحول 

�صريايل  مب�صهد  اأ�صبه  الثورة  بعد  تون�س  عا�صته  الذي 

عليه  تعود  الذي  ال�صيا�صي  النظام  يف  تخيله  ي�صعب 

ال�صعب التون�صي. وال جنازف بالقول اإن النظام ال�صيا�صي 

حتول من حالة تركيز لل�صلطة بيد �صخ�س اأو جمموعة من 

االأ�صخا�س اإىل حالة ت�صتت اأو تفتت �صواء جلهة م�صدر 

القرار، اأو اأي�صا ماآالته وفر�س نفاذه. فالعربة اليوم لي�صت 

بالتحكم يف �صلطة القرار بل واأي�صا باإمكانات حتول ذلك 

القرار اإىل واقع. ولي�س اأدل على ذلك من حالة تعطيل 

عدد من القوانني القدمية واجلديدة بل وحتى االحكام 

الق�صائية التي بات الكثري منها معلق التنفيذ.

ا�صتحال اىل حالة جمود موؤ�ص�صاتي  الذي  هذا اجلمود 

اأ�صبحت معه الدولة �صبه م�صلولة كما لواأن هناك خوفا 

م�صترتا لدى اجلميع من التغيري اأو خ�صية باطنة من اأن 

التغيري قد يعود بالنفع على البع�س دون البع�س االآخر. 

على  �صاع  والكل  احلالة  بهذه  وواع  مدرك  اجلميع  اإن 

لن  لكن  ما.  باجتاه  االأمور«  »حلحلة  اإىل  ظاهريا  االأقل 

يتحقق ذلك ما مل نفهم اأ�صباب حالة عطالة الدولة ومن 

ورائها �صعف ال�صلطة.

اأ�صباب ظاهرة ال جند  ميكن تلخي�س تلك االأ�صباب يف 

موؤ�ص�صاتية  اأ�صباب  وهي  عندها  الوقوف  يف  كبرياً  عناًء 

اأ�صباب م�صترتة غري بادية  باالأ�صا�س )اجلزء االأول( ويف 

للعيان لكن خطورتها تكمن يف اأنها تدب دبيب احلمى 

يف اجل�صد ولكنها هي االأكرث تاأثريا )اجلزء الثاين(

السلطة الظاهرة في تونس: 
سلطة أم سلط

منذ االأيام االأوىل للثورة، كانت اإرادة النخب ال�صيا�صية 

متجهة نحو قطع الطريق اأمام عودة اال�صتبداد. وكان ذلك 

واالنتقال  ال�صيا�صي  لالإ�صالح  العليا  الهيئة  تركيز  منذ 

الدميوقراطي. .لقد كانت النخبة حينئذ مهوو�صة ب�صيانة 

احلرية وتوفري اأ�صباب اإر�صاء جمتمع دميوقراطي يف اعتقاد 

الالزم وحان  اأكرث من  اأخذت حظها  القوية  الدولة  باأن 

الوقت لتقليم اأظافرها التي اأكلت حلم مواطنيها.

.   طغت على رجال ون�صاء الثورة رغبة جاحمة يف اقتالع 

بقوانني  مليئة  املرحلة  الدكتاتورية من جذورها. فكانت 

ومرا�صيم تقدمية. ويف زمن املجل�س الوطني التاأ�صي�صي، 

و�صع املوؤ�ص�صون اجلدد د�صتورا خل�س تلك الرغبة اجلاحمة 

يف اإ�صعاف ال�صلطة التنفيذية دون متكني بقية ال�صلطات 

من االخذ بزمام املبادرة.

لقد قامت الهيكلة العامة ملوؤ�ص�صات الدولة �صلب د�صتور 

االإمكان  قدر  ال�صلطة  توزيع  فكرة  على   2014 جانفي 

تعززت  ولقد  ال�صلطات.  بني  توازن  اإحداث  بدعوى 

هذه الرغبة من خالل التكثيف من الهيئات الد�صتورية 

اأنها تتمتع  املتعارف عليها  امل�صتقلة والتي من  واالإدارية 

با�صتقاللية كبرية مقارنة باالإدارة التقليدية.

ومل يتوقف االمر عند ذلك احلد حيث والأول مرة يف 

تاريخ تون�س ت�صتعمل عبارة »ال�صلطة املحلية« للداللة على 

عبارة »الالمركزية« التي تعودنا عليها.

ويف كلمة، حتولت ال�صلطات الد�صتورية اىل �صلط ثالث 

و�صلطات  والق�صائية(  والرئا�صية  )الت�صريعية  تقليدية 

الهيئات الد�صتورية امل�صتقلة وال�صلطة املحلية.ي�صاف اإىل 

ذلك �صلطات اأخرى )باملفهوم املو�صوعي للكلمة( فاقت 

النقابات  بذلك  ونق�صد  الدولة  �صلطة  كثرية  اأحيان  يف 

واالعالم واملجتمع املدين.

لقد بدا من الوا�صح اأن م�صطلح دولة القانون واملوؤ�ص�صات 

قادر  علي غري  بن  نظام  �صعارات  من  �صعارا  كان  الذي 

على ا�صتيعاب تطلعات الثورة واأ�صبح ال�صعار االأقرب اإىل 

قلوب التون�صيني �صعار »املجتمع الدميوقراطي« اأو »الدولة 

الدميوقراطية«.

ولئن كان هذا التحول يف االأفكار ال�صيا�صية من النموذج 

)ن�صبة  الكل�صني  اأو  فيرب(  ماك�س  اىل  )ن�صبة  الفيربي 

على  املوؤ�ص�صة  والذي ميجد  للدولة  كيل�صن(  هان�س  اىل 

الدميوقراطيات  �صهدته  ما  مع  يتماهى  الفرد  ح�صاب 

الغربية نف�صها، فاإنه وخالفا ملا هو عليه احلال لدى الغرب 

من تاأ�صل وتطور تدريجي للموؤ�ص�صات، كانت املوؤ�ص�صات 

الدميوقراطية التون�صية بعد الثورة غ�صة لينة وعودها طري 

وغري متعودة على املمار�صة الدميوقراطية.

لقد حتولت الدولة التون�صية يف ظل هذا املزاج اإرثا وجبت 

ال�صلطة من داخل  ق�صمته بني ورثة متعط�صني ملمار�صة 

وخارج موؤ�ص�صات الدولة.

تركيز  حالة  من  كبرية  ب�صرعة  ال�صلطة  حتولت  وهكذا 

وموؤ�ص�صات  هياكل  بني  تفتيت  اأو  ت�صتت  و�صعية  اىل 

ومنظمات متعددة.

ولقد الحظنا من خالل جتارب احلكم ملختلف احلكومات 

بعد الثورة اأن الدولة فقدت الكثري من �صطوتها وبلغت 

من ال�صعف والهوان. ورغم هدوء العا�صفة �صيئا ف�صيئا اإال 

اأن ما الحظناه اأي�صا اأن من يحملون زمام ال�صلطة وخا�صة 

التنفيذية غري قادرين على لعب اأي دور قيادي يف ت�صيري 

دفة الدولة. ولقد حتول امل�صوؤول النمطي يف الدولة من 

م�صوؤول مت�صلط وقوي وذي جربوت اإىل م�صوؤول »متفهم« 

وم�صت�صلم وخنوع لكل املوؤثرات اخلارجة عن الدولة.

بل اإن امل�صوؤول النمطي بعد الثورة هو الذي يحافظ على 

املوجود على اأمل اأال تطاله لعنة »ديقاج« degage اأو 

»�صنة« التداول ال�صلمي على ال�صلطة. ولقد غذت حالة 

ال�صعف والهوان هذه، التجاذبات ال�صيا�صية احلادة التي 

الدولة  موؤ�ص�صات  فباتت  ال�صيا�صي  امل�صهد  ميزت 

ت�صتغل دون اإ�صناد �صيا�صي �صلب. بل بلغ االمر حّد 

بع�صها  تعطيل  اإىل  و�صعيها  الدولة  موؤ�ص�صات  تنافر 

يف  الفائز  احلزب  عن  املنبثقة  فاحلكومة  البع�س. 

انتخابات 2014 وهو النداء باتت جمربة على خو�س 

بنف�صه  اختارها  الذي  احلزب  �صد  م�صترتة  معركة 

والذي ما فتئ بع�س قادته ي�صعون اإىل اإ�صقاطها.

اأمام  املجال  فتح  املتهالك  املوؤ�ص�صاتي  الو�صع  هذا 

ا�صتفحال �صلط غري بادية للعيان وتعمل خارج املوؤ�ص�صات 

ويف م�صالك خفية ومظلمة: اإنها تلك ال�صلط امل�صترتة وراء 

املال واالعالم و�صبكات النفوذ.

المستترة السلط  الثاني:  الجزء 
تقبل  وال  نافذة  قرارات  اأو  اأحكام  اأو  قوانني  ال�صلطة 

وب�صرف  االجرائي.  م�صارها  ا�صتنفذت  متى  املناق�صة 

النظر عن تعدد املوؤ�ص�صات �صاحبة ال�صلطة يف تون�س، 

بالتنفيذ  املكلفني  على  وما  قراراته  ي�صدر  اجلميع  فاإن 

�صوى تنفيذها وعلى املعنيني بها االن�صياع لها. غري اأن 

اأ�صبحت  تون�س  يف  للموؤ�ص�صات  اجلميلة  ال�صورة  هذه 

ونتوءاته  منعرجاته  داخل  تختفي  اآخر  بواقع  ت�صطدم 

اأالحظ  اأن  �صخ�صيا  اأمكنني  اأخرى.ولقد  تاأثري  مراكز 

ال�صادرة  القرارات  اأن  التنفيذية  ال�صلطة  م�صتوى  على 

من اأعلى هرم ال�صلطة بع�صها اإن مل يكن اأغلبها يتال�صى 

اإىل  االإداري  الهرم  اأعلى  من  نزلت  كلما  ف�صيئا  �صيئا 

اأ�صفله. واإن ما ي�صيب تلك القرارات يف الغالب هو اإما 

ا�صتع�صاء مبا�صر من املعنيني به واإما تواطوؤ م�صترت بني 

اإنفاذه واملت�صررين منه واإما هون وتهاون  القائمني على 

يف  االإدارة  افتقاد  ب�صبب  تنفيذها  على  ال�صاهر  لدى 

جانب منها اإىل كل حافز على العمل.

يف  ت�صويهها  يقع  اأحيانا  تتخذ  التي  القرارات  اإن  بل 

اأ�صفل ال�صلم لتاأخذ منحى غري املنحى الذي يفرت�س 

اأن ت�صري فيه.

ومن بني االأمثلة التي عاينتها على �صبيل جمال ال�صبط 

االإداري. ففي كثري من املنا�صبات يقع اإ�صداء اأمر مبعاينة 

خمالف للبناء اأو لرتاتيب املقاهي اأو االأ�صعار بناء على 

القرارات  تلك  ماآل  متابعة  وبعد  مت�صرر.  من  �صكاية 

ويجد  به  امل�صتكى  حمل  يحل  امل�صتكي  اأن  نكت�صف 

اأو  بن�صاطه  تتعلق  جوانب  يف  م�صاءلة  مو�صوع  نف�صه 

زجرية.  اأعمال  تكن حمل  ومل  هو  ارتكبها  مبخالفات 

كاآلية  االإداري  الف�صاد  لنا  يربز  امل�صمار  هذا  ويف 

القانون  عرب  القانون  لتطبيق  حماولة  لكل  ت�صدي 

االبتزاز  وعرب  باخلطيئة  اخلطيئة  مقاي�صة  عرب  نف�صه 

املتبادل بني االأطراف املتنازعة. 

اأما االإدارة التي هي اأداة تنفيذ فتتحول بقدرة قادر اإىل 

حلبة �صراع واأحيانا اإىل اآلية حتكيم بني املت�صارعني على 

اإىل  واأحيانا  الطرف  هذا  اإىل  اأحيانا  تنحاز  ما  م�صلحة 

الطرف االآخر. 

طورا  املال  وقوة  االرت�صاء  املعركة  وقود  يكون  وكالعادة 

واالعالم والت�صهري طورا اآخر ح�صب اأهمية املو�صوع.

اإن حالة حتلل ال�صلطة وتفتتها بني مراكز تاأثري يتقاطع فيها 

الفردية مع  امل�صلحة  فيها  وتت�صابك  املايل  ال�صيا�صي مع 

موؤ�ص�صة  الدولة  موؤ�ص�صة  من  اجلماعية جعلت  امل�صلحة 

فا�صلة وجعلت من امل�صوؤول النموذجي واالأ�صلح هو ذلك 

اإمكانية  كل  ويتحا�صى  »ال�صي�صتام«  مع  يتماهى  الذي 

للت�صادم معه.

لقد اأ�صحى امل�صوؤول اأو �صاحب ال�صلطة ميار�س نوعا من 

االغواء للمحيطني به اأو ملنتقديه فتتحول القيادة اإىل نوع 

اأو  الأحزاب  ال�صيا�صي   stripteaseال�صرتيبتيز« من 

الأ�صحاب م�صالح اأو ملتنفذين.

لي�س  اأنه  املرحلة  مييز  فما  احلل؟  ما  املطروح:  وال�صوؤال 

هناك اختالفات كبرية بخ�صو�س ت�صخي�س الواقع ولكن 

اال�صكال يف الوقوف عند احللولة املالئمة واملمكنة.

والراأي اأن الدولة التون�صية اليوم بلغت منتهاها وا�صتنفذت 

اآلياتها يف الت�صيري والقيادة وهيكلة موؤ�ص�صاتها مبا يقت�صي 

اليوم و�صع برنامج جدي الإ�صالح الدولة ال ي�صقط يف 

منهجية اال�صقاط واملحاكاة التي �صقط فيها د�صتور 2014 

وال يكتفي باملبادرات التجميلية.

اإن الدولة اليوم تعاين من تراكم املوؤ�ص�صات غري املجدية 

اأو غري الناجعة بل واأحيانا الزائدة عن الن�صاب.

وموؤ�ص�صاتها  الدولة  م�صالح  ملختلف  ب�صيطة  متابعة  اإن 

جثث  جمرد  اإىل  حتول  منها  العديد  اأن  تبنّي  ومن�صاآتها 

من  متول  ت�صرف  موازين  جمرد  فيها،  حياة  ال  هامدة 

ميزانية الدولة العتبارات اجتماعية ال غري. لذلك فاإنك 

اأناطها القانون ب�صلطة معينة  جتد بع�س املوؤ�ص�صات التي 

اأ�صال يف  متار�صها  ال  الواقع  هي يف  هامة  �صالحيات  اأو 

والتن�صيط  والتكوين  بالبيئة  والعناية  جماالت كالتنمية 

الثقايف وغريها من امل�صالح التي اأ�صبحت اأوكارا مهجورة 

ال حياة فيها. واإن االإ�صالح ال بد اأن مير عرب اإعادة �صبط 

مهام العديد من الهياكل مبا يف ذلك الوزارات.
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محمد العفيف الجعيدي 

اأنهت امل�صادقة على د�صتور اجلمهورية التون�صية الثانية 

التون�صية  ال�صيا�صية  الكتل  خمتلف  بني  حاّداً  �صراعاً 

يفرت�س  وكان  ال�صيا�صي.  النظام  �صكل  ت�صور  حول 

التوافق  وباعتبار  اأوال  الد�صتوري  الن�س  باعتبار علوية 

يف  احل�صم  يكون  اأن  ثانيا  الد�صتور  على  ال�صيا�صي 

االختيارات نهائيا واأن يقت�صر دور اأول �صلطة �صيا�صية 

ت�صريعية يف عمر اجلمهورية  انتخابات  اأول  تنبثق عن 

اأر�س  على  ال�صيا�صي  النظام  تنزيل  على  الثانية 

ما  ال�صراع.  فكرة  عن  بعيدا  وت�صريعا  ممار�صة  الواقع 

كان منتظرا مل يتحقق. فقد بّينت جتربة ال�صنة االأوىل 

والن�صف من تطبيق الد�صتور اأن ال�صلط التي انبثقت 

اأعادت  منه  �صالحياتها  وا�صتمدت  الد�صتور  عن 

اإنتاج ال�صراع يف �صياق �صراع بني »�صلط« تبحث كل 

»لل�صلطة«.  طلبا  االأخرى  �صالحيات  حتديد  عن  منها 

كتب  ما  تقبل  مل  �صلط  بني  �صراعاً  ال�صراع  هذا  بدا 

يف  خمارجه  وكانت  �صالحيات  من  الد�صتور  لها 

قائم.  ال�صلطة على د�صتور  لبع�س  ن�صراً  بع�س �صورها 

التنفيذية  ال�صلطة   
ْ

راأ�صي �صراع  يف  ذلك  ح  تو�صّ وقد 

ال�صلطة  تركيز  فكرة  مع  ال�صيا�صية  ال�صلط  وتعاطي 

االأعلى  املجل�س  حول  ال�صراع  �صهد  واإذ  املحلية. 

�صعت  الثالث  ال�صلطات  بني  مماثلة  جتاذبات  للق�صاء 

اأّن  الالفت  من  �صالحياتها،  زيادة  اإىل  فيها  منها  كل 

املكان  اإىل  االإنكفاء  اإىل  بدورها  ت 
ّ
ا�صطر منها  كاًل 

ال�صراع  هذا  �صّكل  وقد  الد�صتور.  يف  لها  املحدد 

ن�صابها  اإىل  االأمور  اإعادة  اإمكانية  على  اإيجابياً  موؤ�صراً 

واإن  الد�صتورية  ال�صلطات  بني  العالقة  يف  الد�صتوري 

طال التجاذب فيما بينها. 

 : التنفيذية  السلطة 
صراع الرأسين

ك�صفت النقا�صات داخل املجل�س الوطني التاأ�صي�صي 

اأن  التنفيذية  ال�صلطة  باب  حول  الوطني  واحلوار 

حركة  حزب  اأن  تفرت�س  كانت  ال�صيا�صية  النخب 

مر�صح  يفوز  فيما  النيابية  باالأغلبية  �صيفوز  النه�صة 

هذا  �صاهم  وقد  اجلمهورية.  رئي�س  مبن�صب  معار�صيه 

بني  ال�صلط  توزيع  تف�صيل  يف  كبري  ب�صكل  الت�صور 

التون�صي.  بالد�صتور  اجلمهورية  ورئا�صة  احلكومة 

كّذبت نتائج انتخابات توقعات من اأخ�صعوا الد�صتور 

حركة  حزب  متكن  فقد  االآنية.  ال�صيا�صية  حل�صاباتهم 

فاز  فيما  الربملانية،  باالأغلبية  الفوز  من  تون�س  نداء 

رئي�س  مبن�صب  ال�صب�صي  قائد  باجي  االأ�صتاذ  رئي�صه 

بني  تعاي�صا  تاليا  االنتخابات  تفر�س  مل  اجلمهورية. 

لون  من  حكومة  ورئي�س  �صيا�صي  لون  من  رئي�س 

اآخر، اإمنا منحت رئي�س اجلمهورية املنتخب الذي يعد 

اأف�صلية معنوية عرب عنها  ال�صخ�صية املحورية يف حزبه 

تو�صيع  على  �صيعمل  اأنه  على  بتاأكيدهم  منه  املقربون 

1
اخت�صا�صاته.

مل يُطل انتظار تو�صيح املق�صود بتو�صيع االخت�صا�س. 

فقد تبنّي اأن هذا التو�صع يفيد التدخل خارج ال�صور 

هذا  ا�صطدم  واإذ   .
2
احلكومي العمل  يف  الد�صتورية 

رئي�س  اأعلن  احلكومة،  رئي�س  من  مبعار�صة  التدخل 

ب�صكل  الد�صتور  لتعديل  م�صاندته  عن  اجلمهورية 

�صبه  النظام  بدل  رئا�صيا  ال�صيا�صي  النظام  يجعل 

ذهب  وقد   .
3
احلايل الد�صتور  مبوجب  القائم  الربملاين 

رئي�س اجلمهورية اأبعد من ذلك يف اجتاه تعديل طبيعة 

النظام من خالل املمار�صة. وهذا ما يعك�صه الت�صريح 

الذي اأدىل به للتلفزة الوطنية بتاريخ 2016-06-02 

قد  القائمة  احلكومة  يعترب  »اأنه  حرفيا:  جاء  حيث 

من   89 ح�صرالف�صل  واإذ  القانون«.  اإنفاذ  يف  ف�صلت 

احلزب  يف  احلكومي  الت�صكيل  م�صاورات   
4
الد�صتور

رئي�س  فاإن  النيابية،  الكتل  اأو  النيابي  االئتالف  اأو 

الوطنية  الوحدة  حلكومة  ت�صوره  يف  اجته  اجلمهورية 

لل�صغل  التون�صي  العام  االإحتاد  م�صاركة  ا�صرتاط  اإىل 

وال�صناعات  التجارة  لل�صناعة  التون�صي  واالحتاد 

يف  متثيال،  االأكرث  النقابية  القوى  اأي  التقليدية 

الد�صتور  قيد  وفيما  احلكومة.  تكوين  مفاو�صات 

احلكومي،  بالتكليف  يتعلق  فيما  الرئي�س  �صالحيات 

با�صمها  الناطق  فاأعلن  به  حتتمي  اأن  احلكومة  حاولت 

لها  الربملان  ي�صتمع  اأن  تطلب  واأنها  ت�صتقيل  لن  اأنها 

اأن  اإال   
5
ف�صلها. من  جناحها  حتدد  التي  اجلهة  ليكون 

م�صاورات  اأن  طاملا  موؤثر،  غري  بدا  هذا  املقاومة  فعل 

على  اجلمهورية  رئا�صة  ق�صر  من  انطلقت  االأحزاب 

ال�صلطة  م�صتوى  ال�صلطة على  �صراع  يبني ح�صم  نحو 

ل�صاحلها. التنفيذية 

صراع السلطة  »يؤجل« 
المحلية:  السلطة 

اعُترب باب ال�صلطة املحلية من مفاخر د�صتور اجلمهورية 

 .
6
املكتملة املحلية  الدميقراطية  يج�صد  لكونه  الثانية 

حينه  يف  يرث  مل  الد�صتوري  االختيار  هذا  اأن  وحيث 

اأي اعرتا�صات، فاإنه كان ُينتظر اأن يكون اإر�صاء ال�صلطة 

كان  ما  كبريا.  جدال  تثري  ال  التي  االأمور  من  املحلية 

ال�صلطة  عمل  بداية  ك�صفت  اإذ  يتحقق  مل  منتظرا 

التي  الت�صريعية  الن�صو�س  �صياغة  على  التنفيذية 

اإىل خطر  املفخرة  هذه  حتول  عن  املحلية  ال�صلطة  تنزل 

يقت�صي احلذر منه. فر�س خطاب ال�صلطة املتوج�س اإزاء 

ال�صلطة املحلية الرتاجع عن اإناطة اخت�صا�صات م�صتقلة 

للجهات واأي�صاً عن اعتماد مبداأ الت�صيري احلر امل�صنو�س 

عنهما يف الد�صتور. واختزلت ال�صلطة يف املقابل  تنزيل 

البلديات  تغطية  الد�صتور يف حتقيق  من  ال�صابع  الباب 

 ويف االلتزام باجراء انتخابات 
7
لكامل الرتاب الوطني

بلدية دميوقراطية دون بحث يف تطوير »موؤ�ص�صة البلدية«. 

مل جتد ال�صلطة التنفيذية املركزية مقاومة تذكر يف واأدها 

لل�صلطة املحلية باعتبار اأن هذه ال�صلطة مل تت�صكل بعد، 

وما  باجلهات  االجتماعية  اال�صطرابات  وطاأة  وحتت 

وقد   .
8
املحلية الدميوقراطية  اإزاء  خماوف  من  ا�صتتبعها 

مت تقدمي فكرة التنزيل التدريجي لباب ال�صلطة املحلية 

كمخرج يعطي ال�صرعية للرتاجع عن اأحكام الد�صتور.

صراع السلط »في ساحة 
للقضاء«:  األعلى  المجلس 

الكّل يطلب السيطرة على 
القضاء

اختار حافظ بن �صالح وزير العدل ال�صابق يف حكومة 

�صياغة  م�صوؤولية  فنية  للجنة  يرتك  اأن  »التكنوقراط« 

واأنهت  للق�صاء.  االأعلى  للمجل�س  احلكومة  م�صروع 

قبل  اأي   2015-01-26 تاريخ  يف  عملها  اللجنة 

اختيار  و�صع  احلكم.  مقاليد  ال�صيا�صية  احلكومة  تويل 

للحكومة  املنتمي  الوزير  خلفه  التكنوقراطي  الوزير 

اأزمة.  مو�صع  عي�صى يف  بن  ال�صالح  ال�صيا�صية حممد 

اأدخل  بعدما  الق�صاة  ملواجهة  االأخري  هذا  ا�صطر  فقد 

بتاريخ 09-03-2015 حتويرات على م�صروع اللجنة 

الفنية قبل تقدميه ملجل�س الوزراء العتماده.

ل�صحب  حماولة  الوزير  تعديالت  اأن  الق�صاة  اعترب 

للق�صاء  االأعلى  املجل�س  من  اال�صتقاللية  �صروط 

كما  عليها.  احتجاجا  العمل  عن  اإ�صرابات  وخا�صوا 

العديل  الق�صاء  الوقتية لال�صراف على  الهيئة  دخلت 

على خط املواجهة واأدانت تدّخل الوزير. دفعت حدة 

ار�صاء  جمددا  امل�صروع  لتعديل  احلكومة  املواجهة 

للق�صاء ليكون ال�صراع يف منطلقه �صراعاً بني الق�صاة 

 .
9
التنفيذية وال�صلطة 

مع تعهد جمل�س نواب ال�صعب مل�صروع القانون، تبّدل 

الت�صريع  جلنة  اأعلنت  فقد  ال�صراع.  اأطراف  �صريعا 

يخولها  مبا  كاملة  �صيادة  �صاحبة  اأنها  باملجل�س  العام 

للق�صاء  االأعلى  للمجل�س  جديد  م�صروع  �صياغة 

 .
10

د�صتوري غري  عّدته  الذي  احلكومة  م�صروع  عو�س 

العامة.  للجل�صة  واأحالته  عملها  الحقاً  اللجنة  اأنهت 

وجود  احلاكمة  االأغلبية  نواب  نقا�صات  عك�صت  وقد 

للمحامني،  الوطنية  والهيئة  ال�صلطة  حتالف عميق بني 

املجل�س  تركيبة  يف  املحامني  عدد  زيادة  اإىل  انتهى 

لتعديالت  هيئتهم  قبول  مقابل  للق�صاء  االأعلى 

وتفر�س  املجل�س  ا�صتقاللية  من  حتد  التي  ال�صلطة 

�صلطة للوزير على هياكله. دفعت هيمنة جلنة الت�صريع 

العام على م�صروع القانون االأ�صا�صي للمجل�س االأعلى 

حا�صرا  كان  الذي  عي�صى  بن  العدل  وزير  للق�صاء 

يعلن  الأن  امل�صروع  عن  للدفاع  العام  النقا�س  بجل�صة 

رف�صه للم�صروع الذي ال ميثل مقرتحه. اإال اأن مقاومة 

الت�صريعية  ال�صلطة  ل�صطوة  اأع�صائها  ب�صائر  احلكومة 

يف  جديد  لتوجه  مّهد  نحو  على  حمدودة،  بقيت 

عنوانه  �صيا�صي جمل�صي  لنظام  يوؤ�ص�س  ال�صلط  �صراع 

الت�صريعية.  باملبادرة  تهمي�س حق احلكومة 

من  الت�صريعي  املجل�س  دكتاتورية  نوازع  وجدت 

يت�صّدى لها من داخله. فقد تولت املعار�صة يف جمل�س 

نواب ال�صعب تقدمي الئحة طعن بعدم الد�صتورية �صد 

للرقابة  الوقتية  الهيئة  تاليا  تعهدت  القانون.  م�صروع 

القانون  م�صروع  مبلف  القوانني  م�صاريع  د�صتورية  على 

ال�صلط.  اأ�صا�صيا يف �صاحة �صراع  بالتايل العبا  وباتت 

د�صتورية  بعدم  قرارها  يف  الد�صتورية  املحكمة  ق�صت 

كما  العام  الت�صريع  جلنة  فر�صتها  التي  القانون  مواد 

القانون  مل�صروع  الهيكلي  اللجنة  تغيري  اأن  اعتربت 

يعّد اعتداء على حق احلكومة يف املبادرة الت�صريعية. 

واجب  الت�صريعي  املجل�س  على  الهيئة  موقف  فر�س 

قانونها  م�صروع  يحرتم  اأن  يف  احلكومة  حق  احرتام 

النيابي.  املجل�س  وبني  بينها  التوازن  فر�س  واأعاد 

حاولت جلنة الت�صريع العام اأن تتمرد على قرار الهيئة 

باأن اأعلنت اأن موقف الهيئة ال يلزمها. اإال اأن اجلل�صة 

العامة ملجل�س نواب ال�صعب مل تقبل بانفالت جلنتها 

وفر�صت عليها واجب احرتام الد�صتور.

عن  والبحث  االإجتهاد  ال�صعب  نواب  جمل�س  حاول 

تع�صف  عن  جنمت  التي  االإجرائية  لالأزمة  خمرج 

وحاولت  �صلطاتها.  ا�صتعمال  يف  العام  الت�صريع  جلنة 

االإطار،  هذا  ويف  ذلك.  يف  م�صاعدته  احلكومة  رئا�صة 

ال�صعب  نواب  ملجل�س  ر�صالة  احلكومة  رئي�س  وّجه 

التي  التعديالت  ملجمل  احلكومة  تبني  �صلبها  يعلن 

اأدخلت على م�صروعها االأ�صلي، فيما تكفل املجل�س 

الهيئة  قرار  ت�صمنها  التي  املوؤاخذات  برفع  الت�صريعي 

القوانني.  م�صاريع  د�صتورية  على  للرقابة  الوقتية 

م�صروع  على  املجل�س  م�صادقة  اإىل  االأمر  وانتهى 

القانون جمددا يف 2015-11-13.

القوانني  م�صاريع  د�صتورية  على  الرقابة  هيئة  تقبل  مل 

جمل�س  بني  احلا�صل  التوافق  رغم  املقرتح  باملخرج 

م�صروع  د�صتورية  بعدم  ومت�صكت  واحلكومة.  النواب 

القانون لكون م�صروع القانون التي تعهدت به اجلل�صة 

الت�صريعية  املبادرة  اأ�صل  عن  هيكليا  يختلف  العامة 

ال�صعب  نواب  جمل�س  من  حماولة  ويف  احلكومية. 

د�صتورية  على  الرقابة  لهيئة  االإجرائي  الت�صدد  جتاوز 

جلنة  تتوىل  اأن  على  النواب  توافق  القوانني،  م�صاريع 

من  ورد  كما  القانون  م�صروع  اإحالة  العام  الت�صريع 

العامة  تتوىل اجلل�صة  اأن  العامة على  للجل�صة  احلكومة 

وامل�صادقة  تعديالت  من  له  التو�صل  مت  ما  اعتماد 

بتوافق  ال�صعب  نواب  جمل�س  �صادق  وهكذا  عليها. 

كل كتله على م�صروع القانون.

املجل�س  حول  ال�صلط  �صراع  ينتهي  اأن  ينتظر  كان 

الوقتية  الهيئة  اأن  اإال  احلّد.  هذا  عند  للق�صاء  االأعلى 

هياكل  خلفها  ومن  العديل  الق�صاء  على  لال�صراف 

اأن  بدعوى  القانون  مل�صروع  رف�صهم  اأعلنوا  الق�صاة  

العودة  فر�س  القوانني  الرقابة على د�صتورية  قرار هيئة 

املجل�س  يتواله  مل  اأمر  وهو  ومناق�صته،  احلكومة  مل�صروع 

الت�صريعي. ك�صفت من جهتها الهيئة الوقتية للرقابة على 

د�صتورية م�صاريع القوانني عن عدم ر�صاها على املخرج 

الت�صريعي، فتولت مبجرد اإحالة رئي�س اجلمهورية مل�صروع 

القانون اإليها للنظر فيه ا�صدار قرار حت�صريي يق�صي مبطالبة 

جمل�س نواب ال�صعب بتقدمي مداوالته للهيئة لتنظر فيها. 

واأنه  خ�صو�صاً  الت�صريعي  املجل�س  املذكور  القرار  ا�صتفّز 

التي  الق�صاة  هياكل  ل�صعارات  الهيئة  تبني  ك�صف عن 

كانت تتهم املجل�س الت�صريعي بتمرير م�صروع القانون من 

دون مداولة. واجّته املجل�س الت�صريعي يف البداية لت�صعيد 

اإحالة   
11
مكتبه قرر  بعدما  الق�صائية  ال�صلطة  مع  ال�صراع 

�صاأنه  قرارا يف  لت�صدر  العامة  للجل�صة  التح�صريي  القرار 

وهو اختيار كان يفيد ت�صجيل رف�س علني ور�صمي لتنفيذ 

.
12
القرار

تراجع نواب ال�صعب الحقا عن اختيار املواجهة وامتنعوا  

ب�صكل غري معلن عن تقدمي جواب عن الطلب. انغم�صت 

�صراع  يف  القوانني  م�صاريع  د�صتورية  على  الرقابة  هيئة 

مع ال�صلطة الت�صريعية هدفه فر�س ت�صور الق�صاة مل�صروع 

عن  هذا  انحرافها  واأدى  اعتماده.  يجب  الذي  القانون 

يف  النظر  اأجل  اأع�صاوؤها  اأ�صاع  الأن  الد�صتوري  دورها 

انتهت   .
13
�صاأنه يف  قرار  اتخاذ  دون  القانون  د�صتورية 

حماولة الهيئة التي متار�س �صالحيات الق�صاء الد�صتوري 

باإخ�صاع ال�صلطة الت�صريعية الإرادتها اإىل فقدانها جانباً من 

م�صداقيتها ومن قدرتها على فر�س قراراتها. فكان ت�صدي 

ال�صلطة  التع�صف يف  �صراع �صد  عنوان  للق�صاء  امل�صرع 

بعدما كان ت�صدي الق�صاء لل�صلطة الت�صريعية يف البداية 

هو العنوان للت�صدي للتع�صف.

للق�صاء اىل  االأعلى  املجل�س  قانون  ال�صراع حول  انتهى 

اأمينة للمربرات  اأن حّدت ال�صلطة ال�صلطة، يف ا�صتعادة 

النظرية ملبداأ الف�صل بني ال�صلط. قد يكون �صراع ال�صلط 

للق�صاء على �صرا�صته عنوان  املجل�س االأعلى  يف حمطة 

النجاح االأهم يف تكري�س النظام الدميقراطي مبا يك�صف 

بعدا ايجابيا هاما ل�صراع ال�صلط على ال�صلطة، ويوؤكد اأن 

املطلوب لي�س ان�صجام ال�صلط بل خ�صوع �صراعها لرقابة 

املوؤ�ص�صات اأوال واأن يراقب ال�صراع جمتمع يعي باأهمية 

الدفاع عن مكت�صباته وقيم د�صتوره.

 

صراع السلط  يعيد كتابة الدستور 

1 .-06 التون�صية يف  ال�صباح  يون�س، �صحيفة  بن  يراجع كمال    

01-2015، كما يراجع ت�صريح القيادي بحزب نداء تون�س اال�صتاذ 

�صيو�صع   " اجلمهورية  رئي�س  اأن  به  ورد   والذي  الرميلي  بوجمعة 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صتني  على  اال�صراف  يف  يختزلها  ولن  �صالحياته 

الديبلوما�صية".

2 . 2015-11-13 بتاريخ  ال�صادر  الر�صمي  بالبالغ  ورد  وقد   

"ا�صتقبل رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�صب�صي اليوم اجلمعة 13 

وتناول  ال�صيد  احلبيب  احلكومة  رئي�س  قرطاج  بق�صر   2015 نوفمرب 

اللقاء االأو�صاع العامة بالبالد وم�صار تون�س يف حتقيق االإ�صالحات 

املبذولة  امل�صاعي  اإىل  باالإ�صافة  االإرهاب،  وحماربة  االإقت�صادية 

الإجناح  لتون�س  الدعم  وح�صد  اخلارجية  االإ�صتثمارات  الإ�صتجالب 

اإ�صالحاتها وحتقيق النمو االإقت�صادي واالإ�صتقرار االإجتماعي "

  يراجع خليل احلنا�صي، ماذا وراء تلميحات ال�صب�صي عن نظام . 3

احلكم؟ �صحيفة ال�صباح 02--2016-04.

  اين�س الف�صل 89 من الد�صتور يف اأجل اأ�صبوع من االإعالن . 4

مر�صح  اجلمهورية،  رئي�س  يكلف  لالنتخابات،  النهائية  النتائج  عن 

احلزب اأو االئتالف االنتخابي املتح�صل على اأكرب عدد من املقاعد 

مرة  يجدد  �صهر  خالل  احلكومة  بتكوين  ال�صعب،  نواب  مبجل�س 

للتكليف عدد  املقاعد يعتمد  الت�صاوي يف عدد  واحدة. ويف �صورة 

تكوين  دون  املحدد  االأجل  جتاوز  عند  عليها.  املتح�صل  االأ�صوات 

احلكومة، اأو يف حالة عدم احل�صول على ثقة جمل�س نواب ال�صعب، 

مع  م�صاورات  باإجراء  اأيام  ع�صرة  اأجل  يف  اجلمهورية  رئي�س  يقوم 

االأقدر  ال�صخ�صية  لتكليف  النيابية  والكتل  واالئتالفات  االأحزاب 

من اأجل تكوين حكومة يف اأجل اأق�صاه �صهر. 

  ت�صريح الناطق الر�صمي با�صم احلكومة الوزير خالد �صوكات . 5

-14 بتاريخ  ام  اف  موزاييك  اذاعة  �صو  ميدي  االيذاعي  بالربنامج 

 .2016-06

�صمانات . 6 من  �صامنا  املحلية  ال�صلطة  لبجويني،  ب�صري  يراجع    

املحلية،-�صحيفة  ال�صلطة  باب  يف  قراءة  الدكتاتورية  مع  القطع 

يف  اأّولّية  قراءة  الهمامي،  واجلبالين    2014-12-19 ال�صمري 

�صوت  �صحيفة  التج�صيم،  انتظار  يف  حمّلية  دميقراطية  الد�صتور: 

ال�صعب 28-03-2014 . وهما عينتان تربزان الرتحيب الذي ميز 

اخلطاب العام حول باب ال�صلطة املحلية عند �صياغته.  

  كانت البلديات تغطي فقط %09 من امل�صاحة اجلملّية للبالد . 7

التون�صية  و ي�صتفيد من خدماتها ثلثا �صّكان البالد اأ وتولت ال�صلطة 

بلديات  اإحداث  الد�صتوري  بالتعهد  التزامها  اطار  يف  التنفيذية 

املن�صف  حممد   - يراجع   - التون�صية    البالد  كل  تغطي  جديدة 

الّد�صتور؟  اخرتاق  م�صل�صل  يتوا�صل  هل  املحلّية:  العلوي،ال�صلطة 

86 بلدية  من�صور مبوقع نواة. بعد امل�صادقة على الد�صتور مت احدث 

ليبلغ عدد البلديات 350 بلدية.

   يذكر اال�صتاذ عيا�س بن عا�صور يف حوار ل�صوي�س انفو بتاريخ . 8

الت�صاركية  الدميوقراطية  حول  ال�صوؤال  عن  جوابا    2015-05-14

اأن  ب�صرط  لكن  ـد،  جيِّ اأمر  املحلية  وال�صلطة  املحلية  "الدميقراطية 

تتوّفـر وحدة املجتمع القادرة على ال�صمود بوجه االنق�صامات، اأي اأن 

تكون عوامل الِوحدة اأكرب من عوامل التفرقة واأن يكون الرفاه متاحا 

ظاهرة  عودة  االأخرية،  االأعوام  خالل  راأينا  لكننا  الفقر،  من  اأكرث 

القبلية، التي خلناها اختفت للربوز من جديد. فاإذا ما فتحَت الطريق 

فباإمكانك  املحلي،  للُحـكم  احليطة  اأخذ  ودون  االإنتباه  دون  وا�صعا 

ـنف من االإنق�صامات الذي ُيـمكن اأن يت�صم تاليا  ت�صجيع هذا ال�صِّ

بقدر اأكرب من اخلطورة "

�صفوف . 9 غليان يف  مقال  املواجهة  تفا�صيل  بخ�صو�س  يراجع    

�صحيفة    - للق�صاء  االعلى  املجل  قانون  م�صروع  وال�صبب  الق�صاة 

ال�صباح  2015-03-11 

يف . 10 قراءة  تون�س:  يف  للق�صاء  االأعلى  املجل�س  قانون  م�صروع   

موقع   – القانونية  املفكرة  العام   الت�صريع  للجنة  االأولية  التعديالت 

املفكرة القانونية 

الربملان . 11 قرار  للق�صاء:  االأعلى  املجل�س  حرزي،  منى  يراجع    

حول مرا�صلة هيئة مراقبة د�صتورية القوانني، �صحيفة ال�صارع املغاربي 

–عدد 2016-04-16

   يراجع حممد العفيف اجلعيدي، "ف�صل جديد من ال�صراع . 12

يهّدد  املوؤ�ص�صات  �صراع  تون�س:  يف  للق�صاء  االأعلى  املجل�س  حول 

الد�صتور "، من�صور يف املوقع االإلكرتوين للمفكرة القانونية. 

للمجل�س . 13 االأ�صا�صي  القانون  م�صروع  اأزمة  "عدوى  يراجع      

االعلى للق�صاء ت�صيب هيئة الرقابة على د�صتورية م�صاريع القوانني"، 

من�صور يف املوقع االإلكرتوين للمفكرة القانونية. 

مجلس نواب الشعب يسائل في قضية جارية:
 تدخل غير مشروع في القضاء يكشف عن 

مؤشرات إيجابية 

يف  بالبحث  التحقيق  قا�صي  نظر  توا�صل  مينع  مل 

االرهابية  مرمي  اأبو  بكتيبة  اإعالميا  املعروفة  الق�صية 

من  التون�صي  ال�صعب  نواب  جمل�س  اأع�صاء 

والعدل  الداخلية  لوزيري  ا�صتماع  جل�صة  اإجراء 

نواب  رف�س   .2016-06-10 يوم  مو�صوعها  يف 

اأمام  جارية  لق�صية  نقا�صهم  باأن  االعرتاف  ال�صعب 

مت�صكوا  و  عمله،  يف  د�صتوري  غري  تدّخل  الق�صاء 

احلكومة  مع  حوار  جل�صة  جمرد  جل�صتهم  بكون 

على  الرقابة  يف  حلقهم  ممار�صتهم  اإطار  يف  تندرج 

نواب  كتلة  بادرت  الذي  ال�صوؤال  كان  عملها. 

احلوار  جلل�صة  بالدعوة  الت�صريعي  باملجل�س  احلرة 

التحقيق  قا�صي  اأفرج  »ملاذا  االآتي:  هو  ملناق�صته 

اأبو مرمي التي ك�صفت  عن املتهمني يف ق�صية كتيبة 

التابعة  االرهابية  الق�صايا  يف  االبحاث  فرقة  عنها 

اأن  ال�صوؤال  طرح  مربر  وكان  الوطني؟«  لالأمن 

عدد  تورط  عنهم  اأفرج  الذين  الكتيبة  اأع�صاء 

بن  بلدة  �صهدتها  التي  االإرهابية  العملية  يف  منهم 

اآخ�صر  عدد  �صبط  فيما  التون�صي  باجلنوب  قردان 

يف  االرهابيون  ي�صتغلها  منازل  مداهمة  عند  منهم 

جتميع ال�صالح بجهة املنيهلة. اعترب الداعون جلل�صة 

يجب  »خلل  املتهمني  عن  االفراج  اأن  اال�صتماع 

العدل  وزيري  من  وطلبوا  م�صبباته«.  عن  البحث 

وم�صبباته.  للخلل  تف�صرياً  يقدما  اأن  والداخلية 

اخت�صا�صهما  باعتبار  الوزيرين  دعوة  وذكرت 

اأطلقتها  التي  احلملة  فر�صته  الذي  بال�صوؤال 

ي�صّد  »االأمن  �صعارها  وكان  االأمنية  النقابات 

ي�صيب«. والق�صاء 

عالوة  احلد  هذا  عند  االإ�صتماع  جل�صة  تظهر 

عمل  يف  الت�صريعية  ال�صلطة  من  تدخل  اأنها  على 

ت�صتهدف  التي  احلملة  حلقات  من  حلقة  الق�صاء 

على  احلرب  يف  بال�صلبية  وتتهمه  الق�صائي  العمل 

العدل  وزير  يكون  اأن  اختيار  ويبدو  االإرهاب. 

املمثل للق�صاء يف جل�صة اال�صتماع حدثاً ا�صطرارياً 

الت�صريعية  املحاكمة  جل�صة  تكون  اأال  �صرورة  اأملته 

ال�صعب  نواب  واأن  خ�صو�صا  غيابية،  للق�صاء 

للتدخل  قانونية  �صلطة  من  للوزير  لي�س  اأنه  يعلمون 

يف عمل الق�صاء.

اأ�صرت جل�صة اال�صتماع يف بعدها املوؤ�ص�صاتي على 

اأن االعرتاف با�صتقاللية الق�صاء كقيمة دميوقراطية 

الزال غري نا�صج. اإال اأن جمريات جل�صة اال�صتماع 

مل  وان  الق�صاء  ا�صتقالل  ثقافة  تطور  اأن  ك�صفت 

االطراف،  كل  بني  م�صرتك  قا�صم  اإىل  بعد  يتحول 

باجلل�صة  النواب  تطورا ك�صفه تدخل  يعرف  اأنه  اإال 

اأوال ورد وزير الداخلية على ت�صاوؤالتهم ثانيا. 

تدخالت النواب 

نائبا   21 اال�صتماع  بجل�صة  االأ�صئلة  بطرح  �صارك 

الق�صاء  اتهام  خطاب  فقط  منهم  �صتة  تبنى 

ا�صتقاللية  عن  منهم  اأربعة  دافع  فيما  بالتق�صري 

التي  احلمالت  م�صتنكرين  �صريح  ب�صكل  الق�صاء 

اأما  االرهابية.  الق�صايا  �صاأن  يف  عمله  يف  ت�صتهدفه 

�س 
ّ
التعر جتنبوا  فقد   12 وعددهم  املتدخلني  بقية 

اأ�صئلة  وطرحوا  اال�صتماع  جل�صة  مو�صوع  للق�صية 

حول العمل الق�صائي واالأمني.

اخلطاب  اأن  النيابية  للمواقف  اجلرد  هذا  يوؤكد 

ويعد  الق�صاء  با�صتقالل  االعرتاف  يرف�س  الذي 

مبجل�س  االأغلبية  ي�صكل  ال  جهاز  جمرد  الق�صاء 

دفاع   يك�صف  كما  هاماً.  بقي  واإن  ال�صعب،  نواب 

ا�صتماع  جل�صة  يف  الق�صاء  ا�صتقاللية  عن  نواب 

الق�صاء  اأداء  كون  على  الق�صاء  ملحاكمة  خم�ص�صة 

اأو�صاط  يف  م�صداقية  اأك�صبه  االرهابية   الق�صايا  يف 

بعدم  ت�صارح  قريب  وقت  حتى  كانت  �صيا�صية 

نائبا  ع�صر  اثني  تعمد  يوؤكد  فيما  عمله.  يف  ثقتها 

اجلل�صة  ملو�صوع  التعر�س  عدم  املتدخلني  من 

ي�صارك  ال  ال�صعب  نواب  من  االكرب  اجلانب  اأن 

وذات  الق�صاء.  لعمل  ال�صيا�صي  التوظيف  يف 

املوؤ�صرات االإيجابية اأكدها تدخل وزير الداخلية.

رد وزير الداخلية ينت�صر لقيم العمل الق�صائي: 

ال�صيد  الداخلية  وزير  يكون خطاب  اأن  يتوقع  كان 

مع  من�صجماً  اال�صتماع  بجل�صة  جمدوب  الهادي 

املجهود  وت�صييع  بالتق�صري  الق�صاء  اتهام  فكرة 

لكن  باالإرهاب.  املتهمني  عن  باالإفراج  االأمني 

قيم  عن  مدافع  بخطاب  احلا�صرين  فاجاأ  الوزير 

الذين  للنواب  الوزير  ك�صف  الق�صاء.  ا�صتقالل 

�صبق لبع�صهم اأن اأدان اإفراج الق�صاء عن املتهمني 

»مل  التحقيق  لقا�صي  قدم  الذي  البحث  ملف  اأن 

وجود  با�صتثناء  التهمة  على  حقيقية  اأدلة  يت�صمن 

واعرتافات  دينية  اأدعية  حتتوي  الكرتونية  �صرائح 

يعدون  كانوا  بكونهم  ع�صر  �صتة  اأ�صل  من  اثنني 

بقية  اأنكرها  اإعرتافات  وهي  اإرهابية  لعملية 

على  »اأنه  القول  اإىل  الوزير  وانتهى  املتهمني«. 

و يف  اأدلة  من  له  يقدم  ما  وفق  يحكم  اأن  القا�صي 

.
 1
احرتام لقاعدة املتهم بريء اإىل اأن تثبت اإدانته«

حولت تدخالت اجلانب االكرب من النواب جل�صة 

يف  التدخل  منها  الهدف  كان  التي  اال�صتماع 

التق�صري  بتهمة  �صعبيا  وحماكمته  الق�صاء  عمل 

لقيم  انت�صار  جل�صة  اإىل  االرهاب  على  احلرب  يف 

ا�صتقالل الق�صاء، وهي قيم اأكد وزير الداخلية اأن 

مرمي  اأبو  كتيبة  بق�صية  تعهد  الذي  التحقيق  قا�صي 

احرتمها بعيدا عن فوبيا احلرب على االإرهاب.

الداخلية . 1 وزير   « مقال  الوزير  ت�صريحات  خ�صو�س  يف  يراجع   

http:// ملف كتيبة ابو مرمي مل يت�صمن ادلة كافية  موقع باب بنات

www.babnet.net/cadredetail-126664.asp
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يعرف الف�صل 102 من الد�صتور التون�صي الق�صاء باأنه 

ال�صلطة التي ت�صمن اإقامة العدل. وي�صع هذا التعريف 

الق�صاء يف خانة النقي�س للظلم. يوؤ�ص�س هذا التعريف 

ملا يجب اأن تكون عليه االأمور، فيما  يك�صف التقليب 

يف �صفحات املحاكمات عن مظامل ق�صائية تخرج عمل 

الق�صاء عّما يفرت�س به اأن يكون. ومن املظامل الق�صائية 

انطلقت  ع�صكرية  حماكمات  تون�س  عرفتها  التي 

بعد  ملفها  فتح  واأعيد  املا�صي  القرن  ت�صعينات  بداية 

ن�صبة  ال�صاحل  براكة  حماكمات  با�صم  وعرفت  الثورة 

مت  اأنه  ال�صيا�صية حينها  ال�صلطة  ادعت  تون�س  لقرية يف 

انقالب  تنفيذ  لغاية  منازلها  اأحد  يف  اجتماعات  عقد 

ع�صكري. اختارت املفكرة القانونية يف بحثها عن هذه 

الق�صايا توثيق �صهادة حية الإحدى �صحايا الق�صة التي 

اأقبية  انطلقت بداية ال�صهر اخلام�س من �صنة 1991 يف 

وزارة الداخلية التون�صية باإجازة من الق�صاء واإنابة منه. 

قبل العميد اأحمد الغيلويف اأن يجيب على اأ�صئلتنا يف 

هذا املجال، فك�صف لنا احلوار معه اأن املظامل الق�صائية 

ولكنها  نعتقد،  قد  كما  املا�صي  فعل  من  جزءاً  لي�صت 

فعل ي�صتمر با�صتمرار ال�صمت حوله )املحرر(.

انطلقت  كيف  العميد،  حضرة  المفكرة: 

عالقتك ببراكة الساحل؟ 

العميد: حتى 21-05-1991، كانت »براكة ال�صاحل« 

قرية �صغرية تقع حذو منطقة احلمامات ال  بالن�صبة يل 

حوايل  الداللة.  تغريت  اليوم،  ذلك  م�صاء  ويف  غري. 

ال�صاعة الرابعة م�صاء، اأعلمني م�صوؤول االأمن الع�صكري 

مبعهد الدفاع الوطني اأن مدير االأمن الع�صكري العقيد 

مو�صى اخللفي يطلب اأن اأحتول للقائه يف مقره. يف البدء، 

ظننت اأن زميلي يرغب يف ا�صت�صارتي يف اأمر ما. مبجرد 

فيما  مرافقي  غادر  مقدمات،  ودون  هنالك  و�صولنا 

بعدئذ،  مكتبه.  اإىل  الع�صكري  االأمن  مدير  ا�صطحبني 

تركني هذا االأخري يف مكتبه. بداأ حينها القلق ي�صاورين، 

خ�صو�صا واأن الو�صط الع�صكري تداول يف تلك االيام 

بعد ع�صرين دقيقة،  ايقافات �صملت ع�صكريني.  اأخبار 

عاد اخللفي ليعلمني اأن وزارة الداخلية تطلبني. �صاألت 

وما عالقتي بوزارة الداخلية، اأجابني »املطلوب اي�صالك 

لوزارة الداخلية ال غري« 

يف  منه  بطلب  الع�صكري  االأمن  مدير  �صيارة  امتطيت 

للباب  مبا�صرة  مرافقي  توجه  الداخلية.  وزارة  مقر  اجتاه 

الطابق  يف  مكتب  اإىل  دخلنا  حيث  للوزارة  اخللفي 

االأول. عرفت مبا�صرة اأنه مكتب مدير اأمن الدولة حينها 

»عز الدين جنيح«. ودون مقدمات، غادر اخللفي املقر. 

بقيت واقفا ال ي�صمح يل باجللو�س. عند �صوؤال »جنيح« 

لك  »االأف�صل  يل:  قال  ا�صتدعائي،  من  الق�صد  عن 

وعي  دون  �صمت  اأجيب.  ماذا  اأعرف  االعرتاف«. مل 

اأقل من خم�س دقائق من  مني مبا يجري حويل   بعد 

املتخ�ص�صة  امل�صالح  ال�صمت، دخل املكتب مدير عام 

باأربعة  القنزوعي م�صحوبا  الداخلية حممد علي  بوزارة 

اأعوان. توجه حممد علي القنزوعي بقوله »انت م�صارك 

يف عملية االإنقالب«. تفاجاأت. �صعرت بحجم الكارثة 

االإعدام  اللحظة  تلك  يف  ا�صتح�صرت  تنتظرين.  التي 

باعتباره حكم من يحاول االإنقالب. اأجبت: اأنا ال اأعلم 

املخت�صة  الوحدات  مدير  يهتم  مل  االنقالب.  بحكاية 

بردي و�صاألني: »من كان معك يف االنقالب؟« مت�صكت 

يل  وقال  انفعل  انقالب.  حماولة  اأي  يف  تورطي  بعدم 

حرفيا »اأنت ما تفهم�صي اللغة هذي«. وباإ�صارة من يديه 

لالعوان الذين كانوا يقفون خلفي مبا�صرة، بادر هوؤالء 

ل�صحبي واخراجي من املكتب.

بدلة  االأعوان  اأحد  �صلمني  حيث  مياه  لدورة  نقلي  مت 

ريا�صية ع�صكرية طالباً مني نزع زّيي الع�صكري. فهمت 

حينها اأن املوؤ�ص�صة الع�صكرية �صاركت فيما اأتعر�س له، 

اإذ وفر اجلي�س الزي الذي يجب اأن اأرتديه. اأيقنت بعدها 

اأن عالقتي بالعامل اخلارجي انتهت. كما انتهت �صفتي 

كم�صوؤول ع�صكري لتنطلق رحلة طويلة مل اأفهم �صبب 

بدايتها هي رحلتي كمتهم يف ق�صية براكة ال�صاحل.

المفكرة: كيف كانت رحلة براكة الساحل في 

أقبية وزارة الداخلية؟ 

نزع  فبعد  �صريعة.  بدايتها  الرحلة يف  كانت  العميد: 

زيي الع�صكري، نقلني مرافقي اإىل غرفة بالطابق االأول 

مكتب  هناك  كان  الغرفة،  يف  الدولة.  اأمن  اإدارة  من 

اأنها  الحقا  ات�صح  اأر�صاً،  ملقاة  واأدوات  ب�صيط  خ�صبي 

اأدوات تعذيب. كان يف انتظاري بتلك الغرفة »بوكا�صا« 

�صهرة،  االأكرث  الداخلية  وزارة  وهما من جالدي  و«زو« 

ا�صمه  يذكر  مل  والذي  عليهما  امل�صرف  معهما  وكان 

اأمامي.

بعد �صوؤال يتيم: »من كان حتت اأمرتك يف االإنقالب؟«، 

ومن دون انتظار جوابي، اأم�صكني جالدا الوزارة و�صدا 

وثاقي يف و�صع الدجاجة امل�صلية. وانطلقا يف تعذيبي ملدة 

معدودة  لثواٍن  اإال  يتوقفا خاللها  كاملتني. مل  �صاعتني 

كنت  ع�صكريني  �صابطني  اآخرون  اأعوان  فيها  ا�صتقدم 

اأعرفهما لكونهما من تالميذي باالأكادمية الع�صكرية اإىل 

غرفة التعذيب. كان ال�صابطان عاجزين متاما عن امل�صي 

بل  الغرفة  بدخول  لهما  ي�صمح  ال  وكان  نقلهما.  ويتم 

يتم ابقاوؤهما بالباب ويطرح عليهما ال�صوؤال هل تعرف 

هذا. اأجاب كالهما: نعم، اإنه العقيد الغيلويف. يبدو اأن 

اإخراج  فتم  اجلالدون،  يطلبه  ما  كل  كان  اجلواب  هذا 

اأو يل  لهما  فر�صة  ترك  دون  مبا�صرة  اإثره  يف  ال�صابطني 

لتحديد املق�صود باأنهما يعرفانني.

بعد �صاعتني من التعذيب الذي مل اأكن م�صتعداً له ال 

نف�صيا وال بدنيا، اأغمي علي. �صعرت باجلالدين اللذين 

الحقا  طويلة  ل�صنوات  ومالحمهما  �صورتهما  رافقتني 

ينقالين اإىل غرفة اأخرى بالطابق االأول فيها �صرير. �صّدا 

وثاقي اإىل ال�صرير وغادرا. مبجرد ا�صتعادتي لوعيي حوايل 

ال�صاعة الثامنة ليال، عاود اأحدهما دون انتظار تعذيبي 

جمددا و�صّبي و�صتمي اىل اأن اأغمي علي للمرة الثانية.

واأنا �صبه فاقد لوعيي، تفطنت حل�صور  يف تلك االأثناء، 

ويبدو  يكلمني  اأن  دون  فح�صي  الطبيب  توىل  طبيب. 

اقدر على موا�صلة حتمل  اإن كنت  اأن دوره كان حتديد 

اأتبني  الذي مل  الطبيب  وبتو�صية من  اأم ال.  التعذيب 

يكن  .اأفقت الحقا. مل  تعذيبي  عن  الكف  مت  وجهه، 

�صراخ  ي�صلني  كان  لكن  بالغرفة،  اآخر  �صخ�س  معي 

اأ�صخا�س اآخرين حتت التعذيب. �صعرت ليلتها بنهايتي. 

اأفراد  اعتقدت اأين �صاأعدم. وبدا القلق ي�صاورين على 

عائلتي، اأبنائي زوجتي زيادة على االأمل اجل�صدي. 

اأتعر�س الأي  املواليني، مل  يف يومي االأربعاء واخلمي�س 

توىل  �صباحا،  اخلام�صة  حوايل  اجلمعة  يوم  تعذيب. 

»بوكا�صا« و«زو« و�صخ�س ثالث حملي ومت تعليقي بالباب 

راأ�صي لال�صفل ويتدىل يف �صطل ماء ملوث بالقذورات 

الب�صرية.  كانوا يف حالة �صكر ومت تعذيبي حوايل �صاعة 

ال�صرب  الحقا  ويتم  باملاء  اجل�صد  تبليل  يتم  كاملة. 

ببال�صتيك لكي ال يبقى اأثر الحقا. اأنزلوين اأر�صاً وتولوا 

قرابة  تلك  التعذيب  ة  ح�صّ ا�صتمرت  باأرجلهم.  ركلي 

املجموعة  امل�صرف على  وانتهت مبجرد قدوم  ال�صاعتني 

الذي يبدو اأنه طلب من اجلالدين التوقف عن تعذيبي. 

اإثر ذلك، تغريت املعاملة معي اذ مت نقلي للطابق االأول 

اأكل هو  اأيام كاملة  حيث قدم يل الأول مرة بعد ثالثة 

يل  �صمح  كما  احلليب  وبع�س  �صاندوي�س  عن  عبارة 

بال�صالة. ومت بعدئذ نقلي لزنزانة انفرادية بالطابق الرابع 

حيث مكثت ليومني متتالني. مل يكن يزورين بالطابق 

ولكن  الطعام.  يجلب يل  الذي  االأمن  عون  اإال  الرابع 

االإيجابي اأن هذا العون قال يل حرفيا: »ا�صرب �صتفرج«. 

تغرّي يف  على  موؤ�صرا  كان  التعذيب  وتوقف  القول  هذا 

املعاملة، وقد مت متكيني ف�صال عن ذلك من اأدوية ت�صاعد 

على معاجلة االنتفاخ واآثار الكدمات. ويف اليوم 47 من 

حيث  االأول  بالطابق  املكتب  لغرفة  نقلي  مت  اعتقايل، 

وجدت »زو« الذي اأعلمني اأنه �صي�صتنطقني. 

يف اآخر جل�صة اال�صتنطاق، توجه نحوي زو بقوله »عقيد 

ومن احلامة وت�صلي وتظن اأنه ميكن اأن يتم ترك �صبيلك، 

م�صقط  لذات  انتمائي  اأن  فهمت  حينها،  واهم«.  اأنت 

مربر  كان  النه�صة  حركة  رئي�س  الغنو�صي  را�صد  راأ�س 

اتهامي، هذا االتهام الذي كان اللتزامي باداء ال�صالة 

دور يف تدعيمه. و ذات االأمر تاأكد يل يف اليوم املوايل 

عند حتويلي لقا�صي التحقيق الع�صكري.

اإلعتقال  مرحلة  أن  هذا  يعني  المفكرة: 

األمني انتهت عند هذا الحد؟ 

من  يوما  واأربعني  ت�صعة  بنهاية  اأجل.  العميد: 

فرقة  08-07-1992من  يوم  حتويلي  مت  االعتقال، 

اإنابة  مبوجب  باالأبحاث  تتعهد  كانت  التي  الدولة  اأمن 

»الرائد عياد«. مل  الع�صكري  التحقيق  ق�صائية لقا�صي 

يدم لقائي بقا�صي التحقيق اأكرث من دقيقتني. �صاألني 

وان  املتهمني  وبال�صباط  النه�صة  بحركة  عالقتي  عن 

االفادات  تلك  الباحث،  لدى  بافاداتي  اأمت�صك  كنت 

التي ت�صمنت انكاري لكل التهم املن�صوبة يل. مت�صكت 

يكن  مل  اذ  ا�صتنطاق  حم�صر  يحرر  مل  طبعا.  باأقوايل 

كاتب التحقيق باملكتب. كما مل يهتم قا�صي التحقيق 

الآثار التعذيب التي كانت ظاهرة على يدّي.

اأم�صى  التعبري،  �صح  اإن  االأول  اال�صتنطاق  هذا  بعد 

قا�صي التحقيق بطاقة اإيداع يف حقي بال�صجن املدين 

ب 09 اأفريل. مل اأخرج منه مدة عام و�صهرين. ماتت 

عالقتي  وكانت  جنازتها.  اأح�صر  ومل  اأمي،  خاللهما 

واأفراد  حمامي  زيارة  يف  حمدودة  اخلارجي  بالعامل 

التحقيق  قا�صي  توىل  املدة،  تلك  وبنهاية  اأ�صرتي. 

ال�صتنطاقي،  اإيقايف  حمل  من  اإخراجي  الع�صكري 

خمت�صرا  اال�صتنطاق  كان  حمام.  ح�صور  دون  وذلك 

كالعادة وتعلق بال�صوؤال حول عالقتي برا�صد الغنو�صي 

الذي اأكدت عدم معرفتي ال�صخ�صية به. ويومها فقط 

ر�صمي  ا�صتنطاق  حم�صر  من  التحقيق  قا�صي  مكنني 

الأم�صيه.

�صنة  من  التا�صع  ال�صهر  من  الثاين  الن�صف  بداية  مع 

1992، زارين املحامي الذي تطوع للدفاع عني بحكم 

احلكم  باأّن  يل   
ّ
واأ�صر بيننا،  جتمع  كانت  التي  ال�صداقة 

اأي مدة  الذي �صي�صدر بحقي �صتكون مدته 18 �صهراً 

االيقاف التي مكثتها. ون�صحني بعدم اإثارة اإ�صكاالت 

اأثناء اجلل�صة تطيل املحاكمة. ال اأعلم ملاذا قال يل ذلك، 

لكن يبدو اأنها كانت ر�صالة يل من املحكمة التي مثلت 

اأمامها يف 1992-10-21. 

المفكرة: كيف كانت جلسة المحاكمة؟ 

العميد: مل يتوجه رئي�س اجلل�صة وال ممثل االدعاء يل 

باأي �صوؤال. لكن والأول مرة، �صمح يل يومها باحلديث 

مدة ن�صف �صاعة دون مقاطعة حتدثت عن املظلمة التي  

مت�صك  اأن  وبعد  القوايل  اإنهائي  ومبجرد  لها.  تعر�صت 

املحاميان اللذان ميثالنني مبرافعتي ودون مداولة، توىل 

مت  كما  احلكم  وكان  باحلكم.  النطق  املحكمة  رئي�س 

اإعالمي �صلفا ثمانية ع�صر �صهراً. اأحد اأع�صاء املحكمة 

ذكر يل  وقد  اأ�صدقائي  من  كان  ال�صامني  ال�صباط  من 

يومها  مبح�صره  بكى  اأنه  الحقا  بيننا  م�صرتك  �صديق 

ورد  احلكم  واأن  مظلمة  ح�صرت  »اليوم  يقول  وكان 

القا�صي  الدائرة  لرئي�س  ر�صا�س  بقلم  ورقة  يف  مكتوباً 

العديل ب�صري كدو�س«.

مع انتهاء معاناة ال�صجن واحلكم اجلائر، باطالق �صراحي 

ما  مردها  اأخرى  معاناة  بداأت   1992-09-05 يوم 

اأفراد  �صحبة  له  تعر�صت  الذي  الظلم  اأثر  من  عاينته 

اأ�صرتي. ا�صتمرت تلك املعاناة طيلة ع�صرين �صنة. كنت 

اتقا�صى خاللها تقاعد ن�صبي ب�صيط ال يفي بحاجياتي 

نحن  اأي  قررنا  وعندها،  الثورة.  اأن جاءت  اإىل  العائلية 

اإن�صاف  جمعية  تاأ�صي�س  ال�صاحل  براكة  ق�صية  �صحايا 

قدماء الع�صكريني التي من اأهدافها حتقيق العدالة التي 

حرمنا منها. قد يكون طريفا وموؤملا يف ذات الوقت اأين 

مل  االنقالبية  املحاولة  قائد  بكوين  اتهمت  الذي  اأنا 

بعد  اإال  معي  اتهمت  التي  املجموعة  عدد  اإىل  ف 
ّ
اأتعر

الدفاع  بوزير  الثورة  بعد  مرة  الأول  لقائي  فعند  الثورة. 

حينها »عبد الكرمي الزبيدي«، بادرين هو بال�صوؤال: »هل 

تعرف عدد �صحايا براكة ال�صاحل؟« حاولت اأن اأ�صّخم 

اتعرف  �صحايا مل  وجود  اأعرف المكانية  الذي  العدد 

لهم فقلت مائة. �صحك الوزير وقال يل: 244. 

في    244 مجموعة  نجحت  هل  المفكرة: 

انتهت  هل  أو  الثورة  بعد  للعدالة  الوصول 

مظالم القضاء في حقهم؟

الثورة  بعد  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اعرتفت  العميد: 

باملظلمة التي تعر�صنا لها وتولت بطلب منا اال�صتجابة 

اأهمها �صمان  العاجلة من  االجتماعية  املطالب  لبع�س 

حق العالج خ�صو�صا. كما اأثمر ن�صالنا وجتاوب رئي�س 

اأن  معنا  املرزوقي  املن�صف  االأ�صتاذ  ال�صابق  اجلمهورية 

الزي  من  متكيننا  باعادة  لنا  الع�صكري  االعتبار  رد  مت 

الع�صكري والرتب الع�صكرية وبتمتيعنا بحقنا يف جراية 

التقاعد كاملة. وظّل يف املقابل امللف الق�صائي والذي 

االداري  الق�صاء  به  وتعهد  التعوي�س  يف  احلق  ي�صمل 

واحلق يف العدالة اجلزائية يف مواجهة من عذبونا عالقاً.

عن  المزيد  معرفة  يمكننا  هل  المفكرة: 

اإلجراءات الحاصلة أمام المحكمة االدارية؟

وتاأخرها  بعد،  تن�صفنا  مل  االدارية  املحكمة  العميد: 

يف ف�صل الق�صايا ظلم كبري لنا. اأنا مثال توليت التقدم 

التاريخ،  ذلك  ومنذ  �صنتني.  منذ  التعوي�س  بق�صية 

حكم.  اأي  ي�صدر  ومل  الق�صية  اجراءات  تتقدم  مل 

اأن من الع�صكريني  اأذكر لكم هنا  وهذا االأمر موؤ�صف. 

ال�صباط من دفعته اخل�صا�صة ال�صتغال العمل اليدوي، 

يكون  وبالتايل،  منزلية.  معينة  ت�صتغل  زوجته  وكانت 

حلاجياتنا  �صماناً  اإلينا  بالن�صبة  مهما  التعوي�س  طلب 

االأ�صرية، وباعتبار اأن اأغلبنا جتاوز ال�صتني من العمر واأننا 

و  والتعذيب  لل�صجن  ال�صحية  االآثار  نعاين من  جميعاً 

�صيق احلال.

 

المفكرة: وماذا بشأن العدالة الجزائية؟

جزائية  ب�صكاية  الثورة  بعد  مبا�صرة  تقدمنا  العميد:  

التعذيب  مار�صوا  من  �صّد  العديل  الق�صاء  بها  تعهد 

مع  تواطاأت  التي  ال�صابقة  الع�صكرية  القيادة  و�صّد 

النظام و�صلمتنا طوعاً للتعذيب وتولت الحقا التغطية 

عن  العديل  الق�صاء  الحقا  تخلى  املعذبني.  على 

تعلقها  بدعوى  الع�صكري  الق�صاء  لفائدة  الق�صية 

التحقيق  قا�صي  �صماعهم.  و�صرورة  بع�صكريني 

املدعى  االأفعال  اأن  مفاجئ  ب�صكل  اعترب  الع�صكري 

ال  جنحة  اأي  موظف«  من  �صديد  »عنف  هي  بها 

اأن  رغم  تعذيباً  له  تعر�صنا  ما  اعتبار  يتم  ومل  غري، 

اأ�صيبوا  ال�صباط  من  عدداً  اأن  اأثبتت  االختبارات 

التهمة  ذات  و50%.   20 بني  ترواح  بدين  ب�صقوط 

تعدد  رغم  اجلناحية  الع�صكرية  املحكمة  اعتمدتها 

كان  حقنا  يف  مور�س  ما  اأن  اأكدت  التي  ال�صهادات 

بتاريخ  املحكمة  هذه  ا�صدرت  وقد  ممنهجا.  تعذيبا 

ومنهم  املتهمني  حق  يف  اأحكاماً   2011-10-29

املنظمات  مب�صاعدة  تو�صلنا  الذين  اجلالدين  من  عدد 

تراوحت  الكاملة.  بهوياتهم  الق�صاء  ملد  احلقوقية 

احلكم  كان  ملن  �صجن  �صنوات  اأربع  بني  العقوبات 

ح�صورياً يف حقهم وخم�س �صنوات �صجن يف حق من 

كانوا بحالة فرار. وهو احلكم الذي تاأيد لدى حمكمة 

االدانة  مبداأ  جلهة   2012 �صنة  الع�صكرية  اال�صتئناف 

    
1
مع مع احلط يف مدة العقوبات 

فقد  نعتقد.  كنا  التي  العدالة  املحاكمة  حتقق  مل 

عمومي  موظف  اعتداء  على  التهمة  اقت�صرت 

كانت  ولكن  الع�صكرية.  القيادة  ت�صمل  ومل  بالعنف 

بالن�صبة لنا خ�صو�صا واأن »حممد علي  حماكمة مهمة 

االأمني  النظام  رموز  اأحد  يعد  والذي  القنزوعي« 

اأهم  �صهدت  التي  الت�صعينات  ع�صرية  خالل  بتون�س 

التفت  التعذيب  وحاالت  االن�صان  حقوق  انتهاكات 

براكة  اأن  ليعرتف  نحونا،  املحكمة  من  ا�صتنطاقه  عند 

االإعتذار.  وطلب  اأمنية  فربكة  اإال  تكن  مل  ال�صاحل 

لدي  ترك  االعتذار  وطلب  بالذنب  االعرتاف  هذا 

اأهمية  يوؤكد  مبا  طيباً  نف�صياً  اأثراً  ال�صحايا  بقية  ولدى 

االنتقالية. العدالة  م�صار 

�صعوري بالظلم تعزز يف 2015 بعدما اختار عز الدين 

اإدارته  مقر  يف  للتعذيب  جميعا  تعر�صنا  الذي  جنيح 

االمنية وبتعليمات مبا�صرة منه والذي كان بحالة فرار 

اأنتظر  كنت  لتون�س.  العودة  التون�صية  البالد  خارج 

حقه  يف  �صدر  الذي  احلكم  اأن  باعتبار  اإيقافه  يتم  اأن 

علمت  لكن  العاجل.  النفاذ  مع  �صنوات  كان خم�س 

اأنه عاد لتون�س ودخل  كما علم كل التون�صيني الحقا 

الحقا  املحكمة  وتولت  �صراح.  بحالة  اجلوي  مطارها 

قبول اعرتا�صه، كما رف�صت ال�صماح ملحامينا بالرتافع 

ال  الق�صية  ان  بحجة  اجراءاتها  متابعة  الق�صية  يف 

 2016-04-16 بتاريخ     لت�صدر يف حقه 
2
بنا تتعلق 

ا�صعافه  مع  �صنوات  ثالث  مدة  بال�صجن  حكما 

.
3
التنفيذ بتاأجيل 

هذا احلكم وم�صار املحاكمة اجلزائية اأكد يل اأن املظلمة 

املحكمة  بطء  اأن  كما  حقنا.  يف  ا�صتمرت  الق�صائية 

حكاية  اأن  بالتايل  واأظن  ال�صعور،  هذا  عزز  االإدارية 

ق�صائية  ملظلمة  هام  عنوان  ال�صاحل  براكة  حماكمة 

حتتاج اأن تدر�س ملنع ا�صتمرارها و تكرارها.

المظالم القضائية: براكة الساحل نموذجا
شهادة العميد أحمد الغيلوفي  

بعد ان كانت املحكمة الع�صكرية االبتدائية  الدائمة االبتدائية بتون�س ا�صدرت بتاريخ -29-11. 1

2011 احكاما غيابية بال�صجن مدة خم�س �صنوات مع النفاذ العاجل يف حق كل من زين العابدين 

بن علي وعز الدين جنيح واأحكام ح�صورية بال�صجن مدة اأربع �صنوات يف حق عبد القالل - وزير 

بال�صجن مدة ثالث �صنوات يف حق عبد الرحمان  القنزوعي واأحكام  الداخلية - و حممد علي 

القا�صمي  وحممد النا�صر العليبي  وهما من اجلالدين، اأقرت املحكمة الع�صكرية اال�صتئنافية الدائمة 

عليهم  املحكوم  العقوبات يف حق جميع  واأنزلت  االدانة  مبداأ  االبتدائي من جهة  احلكم  بتون�س 

ح�صوريا ملدة عامني اثنني وهو حكم �صمح الحقا لكل املحكوم عليهم بالتمتع بال�صراح لق�صاء ن�صف 

مدة العقوبة )املحرر(.

 اعتربت املحكمة ان املتهم املعرت�س مل يناق�س الفرع املدين من الدعوى الغيابية وان هذا الفرع . 2

مي�س وحده حقوق ال�صحايا و انتهت تبعا لذلك لكونه ال يحق لهم ان ينيبوا حمامني يف الدعوى 

لكونهم لي�صوا طرفا من اأطرافها. فاالعرتا�س يتعلق فقط باحلكم اجلزائي )املحرر(.

 ي�صرتط الف�صل 53 من املجلة اجلزائية التون�صية ملنح تاأجيل تنفيذ العقاب اأن تكون العقوبة . 3

املحكوم بها التتجاوز مدتها العامني، مبا يطرح ال�صوؤال حول  قانونية العقوبة املحكوم بها )املحرر(.
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ليلــى الزين

ختام  يف  العديل  للق�صاء  الوقتية  الهيئة  اأ�صدرت 

�صددت  بيانا   2016-06-15 بتاريخ  جل�صتها 

وغري  املبا�صرين  الق�صاة  التزام  �صرورة  على  فيه 

احلزبية  االأن�صطة  جميع  عن  باحلياد  املبا�صرين 

تبّنيهم  باأن  موقفها  الهيئة  عللت  وقد  وال�صيا�صية. 

اجتماعات  يف  والظهور  علنية  �صيا�صية  ملواقف 

يف  املتقا�صي  ثقة  زعزعة  اىل  يوؤدي  حزبية  وموؤمترات 

ا�صتقالله. ويف  الق�صاء 

على  التوقيت  هذا  يف  البيان  الهيئة  اأ�صدرت  وقد 

حتت  اال�صطفاف  ظاهرة  تنامي  من  خوفها  خلفية 

يف  اعتربت  الهيئة  وكانت  �صيقة.  حزبية  غطاءات 

ثبوت  اأّن  ال�صابقة  ال�صحفية  وندواتها  اإعالناتها 

اجل�صيمة  االأخطاء  من  يعّد  للقا�صي  احلزبي  االإنتماء 

قرارات  اتخذت  الهيئة  اأن  بل  للم�صاءلة. ال  املوجبة 

تاأديبية �صد ق�صاة على هذا االأ�صا�س. وقد جاء بيانها 

القا�صي  ا�صتقاللية  على  التحّزب  خلطورة  منبها 

ب�صّن  التعجيل  �صرورة  اىل  وداعيا  عموما،  والق�صاء 

عن  العامة  التفقدية  ال�صتقاللية  ال�صامنة  القوانني 

للق�صاة  التاأديبي  امل�صار  وحتييد  التنفيذية  ال�صلطة 

ال�صيا�صي.  التوظيف  خماطر  كل  عن 

التحّزب  أو  السياسي  االنتماء 
والدائم  الفعلي  االإنتماء  باأنه  التحّزب  تعريف  ميكن 

يجعل  مبا  فيه  االنخراط  خالل  من  �صيا�صي،  حلزب 

�صمن  املبا�صر  ال�صيا�صي  بالعمل  مرتبطا  القا�صي 

مبجرد  االنتماء  يكون  وقد  اليه.  انتمي  الذي  احلزب 

حت�صيل بطاقة ا�صرتاك لغاية ت�صجيل ح�صور اعتباري 

انتماًء فاعال  اأي�صا  و�صريف يف هذا احلزب. وقد يكون 

يقيمها  التي  والتجمعات  الندوات  يف  بامل�صاركة 

بع�س  ويف  لرباجمه  وتعريفا  ملبادئه  ت�صويقا  احلزب 

بال�صرورة يف هذه  ولي�س  لتجاوزاته.  تبيي�صا  احلاالت 

انخراٌط باحلزب. للقا�صي  اأن يكون  احلالة 

اأّن  الق�صائّية  االأنظمة  اأغلب  يف  عليه  املّتفق  ومن 

على  املحمول  احلياد  مبداأ  مع  يتعار�س  »التحّزب« 

كل قا�س وهو مبداأ كوين ومن اأهم القيم االأخالقية 

العنا�صر  جميع  يختزل  هو  بل  القا�صي  �صلوك  يف 

فالقا�صي  قا�ٍس.  كل  على  املفرو�صة  االأخالقية 

العدل  موقف  ويقف  اخل�صوم،  من  الأّي  ينحاز  ال 

انتماءاتهم  عن  النظر  ب�صرف  منهم  واالإن�صاف 

�صمان  هي  احلياد  غاية  الأن  واحلزبية،  االيديولوجية 

ال�صنوات  يف  انخرطت  وفيما  اخل�صوم.  بني  امل�صاواة 

يعترب  اآخر  اجتاه  يف  الغربية  االأنظمة  بع�س  االأخرية 

ي�صتثِن  مل  االإن�صان  حلقوق  العاملي  االإعالن  اأن 

وتكوين  واالعتقاد  التعبري  بحرية  التمتع  من  الق�صاة 

الغربيون  احلقوقيون  اعترب  وقد  والتجمع.  اجلمعيات 

يف  القا�صي  حق  مع  يتعار�س  ال  احلياد  مبداأ  اأن 

ال  ذلك  اأن  طاملا  ال�صيا�صية  االأحزاب  اإىل  االإن�صمام 

يوؤثر على عدله ونزاهته يف عمله.

ينتمي  الغربية  الدول  القا�صي يف هذه  فاإن  وبالواقع، 

وقناعة،  فكر  يتبّناه من  ما  مع  يتفق  اإىل حزب  عموماً 

الدولة  يف  وفاعليته  وحجمه  احلزب  موقع  كان  مهما 

العربية:  الدول  يف  احلال  لي�س  وهذا  احلكم.  ونظام 

املنطقة  يف  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  اأثبتت  فالتجارب 

التحّزب  يف  الراغب  العربي  القا�صي  يدفع  العربية 

طلبا  القوي  النافذ  احلاكم  احلزب  اإىل  ينتمي  الأن 

التنفذ  يف  ال�صخ�صية  امل�صلحة  وحتقيق  للحماية 

متعددة:  واالأمثلة  الق�صائي.  الو�صط  داخل 

من  لعدد  ي�صمح  كان   ،2011 ثورة  وقبل  تون�س  ففي 

التجمع  اأي  احلاكم  احلزب  اإىل  باالإنتماء  الق�صاة 

داخله  االإيجابي  والن�صاط  الدميوقراطي  الد�صتوري 

والظهور يف و�صائل االإعالم للرتويج ملوؤمتراته وبراجمه 

الق�صائية  املنا�صب  يف  بالتدرج  احلظوة  نيل  مقابل 

من  بزمالئهم  مقارنة  لالنتباه  ملفتة  ب�صورة  االأوىل 

من  عدد  مُثـل  الثورة  وبعد  الرتبة.  اأو  الدفعة  نف�س 

اأمام  املنحل  احلاكم  للحزب  املنتمني  الق�صاة  هوؤالء 

للق�صاء  الوقتية  الهيئة  وقررت  التاأديب  جمل�س 

اإىل  انتمائهم  ثبوت  اإىل  ا�صتنادا  عزلهم  العديل 

44 قا�صياً من  اأحزاب �صيا�صية. ويف م�صر، يتّم عزل 

رابعة«  »اعت�صام  فيه  يدعمون  بيانا  ا�صدارهم  اأجل 

»مر�صي«  االأخواين  الرئي�س  باق�صاء  فيه  وينددون 

ا�صتغال  اإىل  العزل  لقرار  امل�صدرة  اجلهة  وا�صتندت 

عليهم. وهو حمّجر  ال�صيا�صي  بالعمل  الق�صاة  هوؤالء 

اأنها  االأمثلة  هذه  خالل  من  مالحظته  ميكن  وما 

موقع  يف  تعْد  ومل  حّلها  مت  اأحزاب  مبحاكمة  ارتبطت 

يف  اإليها  املنتمني  الق�صاة  معاقبة  مّتت  وقد  ال�صلطة. 

ا�صتقاللية  �صمان  اأن  اإال  وىّل.  عهد  حماكمة  �صياق 

يوجب  واحلزبية  ال�صيا�صية  التاأثريات  من  الق�صاء 

انتهى  حزب  اإىل  انتموا  ق�صاة  معاقبة  فقط  لي�س 

ينتمون  لق�صاة  الت�صدي  اأي�صاً  بل  القانوين،  وجوده 

الراهن.  الوقت  يف  واحلاكمة  الفاعلة  االأحزاب  اإىل 

العربية،  الدول  بع�س  يف  احلا�صلة  التغيريات  فاإثر 

ال�صيا�صية  االأحزاب  داخل  التموقع  ظاهرة  تنامت 

تتواجد  احلزبية  ال�صراعات  واأ�صبحت  اجلديدة 

االتهامات  تبادل  وتعاظم  املحاكم.  اأروقة  يف  حتى 

التيارات  اأو  الرجعية  التيارات  اإىل  باالنتماء 

يف  ي�صاركون  الق�صاة  نرى  واأ�صبحنا  املتحررة. 

ويتواجدون  احلاكمة،  ال�صيا�صية  االأحزاب  موؤمترات 

يف  ال�صيا�صيني  مع  للم�صاركة  االأجنبية  ال�صفارات  يف 

الق�صائية  لالأعراف  وا�صٍح  خرٍق  يف  الوطنية  اأعيادها 

ما �صهدناه مع  نظر. وهذا  اأو حتى لفت  دون م�صاءلة 

الفتاح  عبد  امل�صري  مب�صاندة  م�صريني  ق�صاة  جماهرة 

يف  الرئا�صية  لالإنتخابات  للرت�صح  ودعوته  ال�صي�صي 

هذا  برز  وقد  الق�صائية.  للتقاليد  م�صبوق  غري  خرٍق 

الذين  الق�صاة  مع  التحقيق  بدء  موازاة  يف  امل�صهد 

بعزلهم.  وانتهى  رابعة« يف م�صر  »اعت�صام  دعموا 

حقوق  بلده  يف  املواطنني  ك�صائر  للقا�صي  كان  فاذا 

�صيا�صية، اإال اأن عليه اأن ميار�صها على نحو يختلف عن 

�صائر املواطنني، عماًل بواجب احلياد الذي يقيده. 

السياسة  ممارسة 
قبوله  خالل  من  اإما  ال�صيا�صة  القا�صي  ميار�س 

الرت�ّصح  اأو  فيها  كع�صو  احلكومة  اإىل  باالإنتماء 

لالنتخابات الت�صريعية اأو الرئا�صية. ويف هذا ال�صياق، 

نلحظ اأنه مت منذ �صنة 2011 توزير 7 ق�صاة اإىل جانب 

كان  وقد  )حمافظني(.  والة  الق�صاة  من  عدد  تعيني 

لهذه التعيينات االأثر ال�صلبي على العمل الق�صائي. 

ال�صيا�صة  يف  الزمن  من  لفرتة  عمل  الذي  فالقا�صي 

برنامج  وطبق  جتاذباتها  وعاي�س  باالحزاب  واحتك 

توجهات  الواقع  يف  هي  التي  احلكومة  وتوجهات 

يعود  اأن  ال�صهل  من  لي�س  لها،  املوؤلف  احلزب 

اأن  وا�صتقاللية. كما  بحياد  الق�صائي  العمل  ليمار�س 

الذي  نف�صه  القا�صي  �صلبي على  اأثر  التعيينات  لهذه 

ال�صعبة  الظروف  مع  جديد  من  التاأقلم  ي�صتطيع  لن 

الوزارة  بعد مغادرة كر�صي  باملحاكم  الق�صائي  للعمل 

عند  غالبيتهم  رف�س  وعليه،  ال�صلطة.  واغراءات 

والتحقوا  الق�صاء  يف  اال�صتمرار  تلك  مهامهم  انتهاء 

اأخرى.  مبجاالت 

بالعمل  الق�صاة  التحاق  يكون  اأن  يقت�صي  وعليه، 

االأ�صا�صي  القانون  مب�صروع  تقنني  مو�صوع  ال�صيا�صي 

اإما  يختار  اأن  القا�صي  فعلى  املنتظر.  للق�صاة 

اأو  النبيلة  بر�صالته  واالإميان  الق�صاء  يف  اال�صتمرار 

دون رجعة.  لل�صيا�صة من  مغادرته 

 

لالنتخابات  الترشح 
والرئاسية  يعية  التشر

يكون  اأن  من  القا�صي  التون�صي  الد�صتور  مينع  مل 

ال�صيا�صية. وقد  االنتخابات  اأو مرت�صحا ملختلف  ناخبا 

الق�صاة  من  عدد  تر�صح  االخرية  االنتخابات  �صهدت 

اأن  اإال  الرئا�صية.  وكذلك  الت�صريعية  لالنتخابات 

الرت�صح  هوؤالء  ورف�س  م�صتقلة،  ب�صورة  كان  تر�صحهم 

جميعاً.  ف�صلهم  رمبا  يف�صر  ما  وهو  حزبية  مظلة  حتت 

امل�صتقبل  املرت�صح يف  القا�صي  ين�صوي  اأن  وخوفاً من 

اإىل االحزاب ال�صيا�صية ل�صمان جناحه، يجدر بالقانون 

قاطعة  ب�صورة  االأمر  يتناول هذا  اأن  للق�صاة  االأ�صا�صي 

عن  بالق�صاء  وناأياً  الق�صاء  ا�صتقاللية  على  حفاظا 

التاأديبي  للم�صار  وحتييداً  ال�صيقة  ال�صيا�صية  امل�صالح 

عن كل خماطر التوظيف ال�صيا�صي.

بيان تحذيري للقضاة من اإلشتغال في السياسة : 
راته هذه هي مبر

للجالية  ممثال  بو�صفه  التون�صيني  االأحبار  كبري  تقدم 

 2016-06-14 اليهودية لهيئة احلقيقة والكرامة يوم 

مبلفي طلب تعهد تعلقاً مبا يدعي اأن اليهود التون�صييون 

انتهاكات متثلت يف معامالت عن�صرية  تعر�صوا له من 

و�صلب للمتلكات دون تعوي�س عالوة على احلرمان من 

تقدمت  »جمعية  املوايل،  اليوم  احلق يف اجلن�صية. يف 

مبلفها  اللون«  اأ�صا�س  على  العن�صري  امليز  منامتي �صد 

تون�صيني  تعر�س  �صلبه  تدعي  والذي  الهيئة  لذات 

ال�صوداء لتمييز. كما تقدمت بذات  الب�صرة  من ذوي 

والتنمية  والت�صامن  للرتاث  تويزة  جمعية  التاريخ 

االأمازيغية  للثقافة  االإعتبار  برد  ومطالبة  تظلم  مبلف 

اأن الهدف من تقدمي  ولالأمازيغ. وذكر القائمون عليها 

على  ال�صوء  ت�صليط  هو  والكرامة  احلقيقة  لهيئة  امللف 

التهمي�س املمنهج الذي عانى منه املواطنون التون�صيون 

على  املحافظة  يف  والراغبون  االأمازيغية  االأ�صول  ذوو 

مقومات ثقافتهم االأ�صلية من لغة ونظام عي�س وتقاليد.

تون�صية  عرقية  باأقليات  تعلقها  يف  امللفات  هذه  ت�صرتك 

متوا�صلة  النتهاكات  �صحية  اأنها  جميعها  تدعي 

 ،2013-12-23 اإىل   1955-07-01 من  حلقوقها 

دون اأن يعني ذلك اأنها انتهت بعد هذه الفرتة املحددة 

قانونا لنظر هيئة احلقيقة والكرامة.

و حتّمل ال�صكايات الثالث يف بعد اأول الدولة مبا هي 

فيما  خ�صو�صا  التجاوزات  م�صوؤولية  �صيا�صية  �صلطة 

باّدعاء التجريد من املمتلكات و�صحب اجلن�صية  تعلق 

الرتاث  اليهود وعدم احلفاظ على  للمواطنني  بالن�صبة 

هذه  ومتاثل  االأمازيغية.  لالأقلية  بالن�صبة  االأمازيغي 

ال�صكايات  من  كبرياً  كماً  البعد  هذا  يف  ال�صكايات 

والنا�صطون  واجلهات  اجلمعيات  بها  تقدمت  التي 

تعر�صهم  خلفية  على  وال�صيا�صيون  احلقوقيون 

حتّمل  باملقابل،  الدولة.  ا�صتبداد  من  عدة  النتهاكات 

مبا  التون�صي  املجتمع  الثاين  بعدها  ال�صكايات يف  هذه 

له  تعر�صت  ما  م�صوؤولية  االأغلبية  لثقافة  انعكا�س  هو 

»االأقليات ال�صاكية«من ميز اجتماعي. ومن �صاأن هذا 

البعد الثاين اأن يحّمل هيئة احلقيقة يف بحثها م�صوؤولية 

هاّمة تتجاوز م�صوؤولياتها يف غريها من امللفات.

واإذ بلغ عدد ملفات �صحايا انتهاكات حقوق االن�صان 

ال�صتني  والكرامة،  احلقيقة  هيئة  بها  تعهدت  التي 

التون�صي  فاإنه يك�صف عن مت�صك املجتمع  األف ملف، 

انتهاكات  لفهم  ك�صبيل  االنتقالية  العدالة  مب�صارات 

كما  والعامة.  الفردية  للحقوق  االإ�صتبدادية  املنظومة 

ال�صيا�صية  للدعوات  رف�صاً  نف�صه  الوقت  يف  يك�صف 

اإىل  لت�صل  املا�صي   �صفحة 
ّ

تنطلق من طلب طي التي 

متجيده. وحتّول ال�صكايات التي �صدرت عن االأقليات 

جانبا من حفر العدالة االنتقالية يف جراحات املا�صي 

عنوانها  وممار�صته  وتاريخه  املجتمع  ثقافة  يف  بحث  اإىل 

اأين ظلمت االأغلبية االأقلية، وكيف ميكن جرب ال�صرر 

تاليا  املجتمع  يقبل  وهل  الظلم  هذا  عن  تولد  الذي 

با�صتمرار الو�صع على حاله. 

وقد يكون هذا البحث من اأ�صعب مهام الهيئة بالنظر 

�صلطة  الثورة  نزعت  مبظامل  يت�صل  ال  فهو  حل�صا�صيته. 

من  اأو  بوعي  املجتمع  الزال  مبظامل  بل  اقرتفها،  من 

الفرد  على  ب�صلطته  ممار�صتها  على  ي�صر  وعي  دون 

اجلالية  �صكاية  االإطار  هذا  يف  وتظهر  واجلماعات. 

و  اجلن�صية  ب�صحب  يتعلق  الذي  جانبها  يف  اليهودية 

التجريد من االأمالك من ال�صكايات التي تتعار�س مع 

قناعات عامة �صاأنها �صاأن ال�صكاية التي تتعلق باحلقوق 

الثقافية االأمازيغية.

حقوق  عن  بحثها  يف  والكرامة  احلقيقة  هيئة  تتحمل 

هامة.  م�صوؤولية  تون�س  يف  والدينية  العرقية  االأقليات 

وُينتظر منها يف مبا�صرتها لهذه امل�صوؤولية اأن تبتعد عن 

يجب  ما  لبيان  لتتو�صل  للملف  ال�صيا�صي  التوظيف 

اتخاذه من اإجراءات لو�صع حّد العتداء االأغلبية على 

جرب  كيفية  وحتديد  ثبوتها  فر�س  على  االأقلية  حقوق 

للتو�صل  ي�صرتط  م�صاألة  وهي  الحقاً.  احلا�صل  ال�صرر 

مبا  تقنع  التي  الكاملة  امل�صداقية  للهيئة  تكون  اأن  لها 

تتو�صل له من نتائج. ولن تتحقق هذه  امل�صداقية ما مل 

تنجح الهيئة يف تطوير اأداء �صفاف يحرتم بداية حقوق 

املثال يف �صلوك من  االأقلية �صلبها مبا يعطي للمجتمع 

ذات  تلتزم  اأن  يقت�صي  نف�صه،  الوقت  ويف  يحاكمه. 

مبا  بحقها  ال�صادرة  الق�صائية  القرارات  باحرتام  الهيئة 

تكون  ال  قد  التي  لقراراتها  املجتمع  احرتام  ي�صمن 

لها قوة االإلزام.

ملفات األقليات في مسار العدالة االنتقالية: 
يوم تحاكم األقلية األغلبية

 2016 ل�صنة   05 عدد  القانون  ملقت�صيات  تنفيذاً 

بات  واإمتام جملة االإجراءات اجلزائية،  بتنقيح  املتعلق 

اأبحاثه »حتت  اأن يجري  على باحث البداية يف تون�س 

حقيقية«.  ق�صائية  رقابة 

المحامي بمقّر األمن، عين 
رقيب على ممارسة السلطة

االإجراءات  جملة  من  جديد   13 الف�صل  اعرتف 

 يف جنحة اأو جناية بحّقه يف »اإنابة 
1
اجلزائية للم�صتبه به

مكافحته  اأو  �صماعه  خالل  معه  احل�صور  يتوىل  حمام 

بغريه من قبل الباحث االبتدائي«. كما اعرتف ذات 

بجنايات  تو�صف  اأفعال  يف  به  امل�صتبه  بحق  الف�صل 

الف�صل  و�صحب  حماٍم.  له  ي�صّخر  اأن  طلب  يف  باحلق 

يتم  الذين  املتهمني  على  احلق  ذات  جديد   57

اإنابة عدلية. باملقرات االأمنية مبقت�صى  �صماعهم 

االأويل  البحث  مرحلة  يف  املحامي  عن  احلديث  كان 

الن�س  هذا  دخول  تاريخ   2016-06-01 يوم  قبل 

اأّي  من  ُمفرغاً  تن�صي�صاً  كونه  يعدو  ال  النفاذ  حيز 

مطبوعة  يف  يرد  التن�صي�س  هذا  وكان  م�صمون. 

الوطني  احلر�س  اأعوان  يحررها  التي  البحث  حما�صر 

اإنابة  يف  حقه  عن  به  امل�صتبه  ب�صوؤال  اأنه  على  وين�س 

باحثه  اأ�صئلة  عن  يجيب  اأن  يختار  اأنه  اأجاب  حمام، 

فقط  ي�صمح  وكان  حماميه«.  ح�صور  على  توقف  دون 

كان  متى  الباحث  مبقر  املتهم  مع  املحامي  بح�صور 

الأعوان  م�صندة  ق�صائية  اإنابة  مبوجب  يتم  البحث 

املحامي  ح�صور  يكن  ومل   .
2
العدلية ال�صابطة 

على  امل�صبق  االطالع  يتعدى  احلالة  هذه  مثل  يف 

طرح  يف  حق  دون  اال�صتنطاق  وح�صور  االأبحاث 

يف  كربى  اأهمية  التعديل  ولهذا  الرتافع.  اأو  ال�صوؤال 

الإنهائها  كافية  الثورة  تكن  مل  التي  الثقة  اأزمة  ظّل 

االأويل  فالباحث  االأويل.  البحث  ب�صفافية  تعلق  فيما 

ترقى  التي  العنيفة  املعاملة  باعتماد  تون�س  يف  يتّهم 

اأكدت  كما  االعرتافات  انتزاع  يف  التعذيب  لدرجة 

املنّظمات  وعديد   
3
الدولية العفو  منظمة  ذلك  على 

 .
4
االأخرى احلقوقية 

املحامي  مّكن  اأنه  التعديل  هذا  اأهمية  من  يعزز  وما 

يف  حقه  مظاهرها  اأهم  من  قانونية  رقابة  دور  اأداء  من 

ي�صمن  لالأبحاث  ت�صاف  كتابية  مالحظات  تدوين 

وت�صاف  وقائع  واملكافحة من  ال�صماع  ن�صاأ عن  ما  بها 

البحث.  اإجراءات  اإىل 

رقابة النيابة العمومية على 
االحتفاظ:

الباحث  يتح�صل  اأن  مكرر جديد   13 الف�صل  فر�س 

بهم  بامل�صتبه  باالحتفاظ  كتابي  اإذن  على  االبتدائي 

�صياغته  الف�صل يف  ذات  كان  اجلمهورية.  وكيل  من 

ي�صند   2016-06-01 يوم  لغاية  نافذة  ظلت  التي 

باإعالم  باإلزامه  ويكتفي  للباحث  االحتفاظ  �صالحية 

وكيل اجلمهورية الحقا بقراره. فان�صجم االختيار مع 

النيابة  اأن  منه   115 الف�صل  يف  اأكد  الذي  الد�صتور 

الق�صاء  هذا  العديل،  الق�صاء  من  جزء  العمومية 

حماية  م�صوؤولية  منه   102 الف�صل  يف  حمله  الذي 

الف�صل  اأحكام  مع  ان�صجم  طما  واحلريات.  احلقوق 

ال�صبغة  اأّكد  الذي  التون�صي  الد�صتور  من   29

احلرية.  على  قيد  هو  مبا  لالحتفاظ  اال�صتثنائية 

عن  الر�صمية  االإح�صائيات  االإطار  هذا  يف  تغيب 

يف  �صنويا  بهم  ُيحتفظ  الذين  االأ�صخا�س  عدد 

من  اأعداد  حول  االإح�صائيات  تغيب  كما  تون�س. 

اأو  التهم  حقهم  يف  الحقا  وُحفظت  بهم  احتفظ 

الدعوى.  �صماع  بعدم  اأحكام  لفائدتهم  �صدرت 

موروثة  مقوالت  اأن  الق�صائية  املمار�صة  تك�صف  لكن 

اأي  باالأحوط«  مثل«االإحالة  الق�صائية  الثقافة  يف 

ال�صبهة  اأ�صا�س  على  االإدعاء  ممثل  يحيل  اأن  �صرورة 

بل  اجلزائية  امللفات  يحفظ  فال  �صعيفة،  كانت  ولو 

ال�صبهة  من  التثبت  مهمة  اجلال�س  للق�صاء  يرتك 

يثبت  اإمنا  االأمر  وهذا  ي�صّفي«.  »املجل�س  مبقولة  عمال 

ثقافياً. ثابتاً  لي�صت  كاأ�صل  احلرية  اأن 

االإحتفاظ  اإجراءات  تعقيد  يوؤّدي  اأن  بالتايل  يوؤمل 

للحرّية  تنت�صر  الق�صائّية  املمار�صة  يف  تطّور  اإىل 

االإيقاف  بعده  ومن  االحتفاظ  في�صتحيل  كمبداأ. 

اعتماده.  قبل  النظر  اإمعان  يجب  ا�صتثناًء  التحفظي 

اختزال آجال اإلحتفاظ: حّق 
المشتبه به في المحاكمة 

وواجب الرقابة القضائية:
 لتقلي�س اآجال االإحتفاظ بامل�صتبه 

ّ
اجّته التعديل الت�صريعي

بهم يف اجلنايات واجلنح اإىل ثماين واأربعني �صاعة ميكن اأن 

ياذن وكيل اجلمهورية بتمديدها ملرة واحدة لذات املدة 

اأربعة وع�صرين �صاعة يف اجلنح. فاجاأ  يف اجلنايات وملدة 

التنقيح وزارة العدل التي اقرتحته. فلم تتمّكن خالل 

العمل  منظومة  لتعديل  ع 
ّ
امل�صر اإياها  منحها  التي  املّدة 

باملحاكم وفق القانون اجلديد، من اإ�صدار اأّي وثيقة تبني 

كيفية �صمان تعهد الق�صاء اجلال�س مبلفات املحتفظ بهم 

مبجرد انتهاء اآجال االحتفاظ. وقد اختزل العجز يف داللته 

�صعوبة تنزيل الثورة الت�صريعية لت�صبح ممار�صة حقيقية يف 

.
5
منظومة تف�صل بني ال�صعار احلقوقي واملمار�صة

العدالة  يف  حتققت  التي  الثورة  اأن  القول  جاز  ختاما، 

فاإنه   ،
ّ

ت�صريعي ن�س  منطلقها  كان  واإن  التون�صية  اجلزائية 

متعددة  جديدة  ق�صائية  ثقافة  منتهاها  يكون  اأن  يجب 

االأبعاد هدفها جتاوز ال�صعوبات التي تعيق التطور واأولها 

املوروث الثقايّف.

ثورة العدالة الجزائية أخيرًا

جتدون املقالة يف ن�صختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

كان يسمح 
لعدد من القضاة 

إلى  باإلنتماء 
الحاكم  الحزب 

وقد تم عزلهم 
تيأديـبًا

استقاللية  ضمان 
يوجب  القضاء 

ليس فقط معاقبة 
قضاة انتموا إلى 

حزب انتهى، بل 
التصدي  أيضًا 

ينتمون  لقضاة 
إلى أحزاب فاعلة 

وحاكمة 
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على  االإحالة  �صن  يف  الرفع  عن  احلديث  ُيعّد  ال 

اقرتحت  فقد  تون�س.  يف  املُ�صتجّدات  بني  من  التقاعد 

الإ�صالح  الدويل  العمل  مكتب  اأعّدها  التي  الدرا�صة 

اأنظمة التقاعد يف تون�س التمديد يف �صن التقاعد على 

ينطلق  التي  االأوىل  املرحلة  يف  �صنة   62 اإىل  مرحلتني 

تطبيقها يف  ينطلق  �صنة  و65   2011 من  بداية  تطبيقها 

2010. كما  الثاين ع�صر يف  ال�صهر  2016 وذلك منذ 

الزيادة  الثورة،  قبل  اأياما  ال�صادرة  الدرا�صة،  اقرتحت 

يف  واملوؤجرين  لالأجراء  املالية  امل�صاهمات  ن�صبة  يف 

لتجاوز  مرحلتني  على  وذلك  والعام  اخلا�س  القطاعني 

التون�صية.  االإجتماعية  ال�صناديق  يف  املُتفاقم  العجز 

وقد �صبب هذا االأمر اآنذاك جدال �صبيها بالذي نعي�صه 

 به ال�صناديق 
ّ
اليوم. ويعترب تفاقم العجز املايل الذي متر

االجتماعية يف تون�س من امللفات احلارقة التي عجزت 

اأمامها حكومات ما بعد  ال�صهر االأول  2011، ومن اأبرز 

التحديات التي �صوف تواجهها احلكومة احلالية.

لماذا الترفيع في سن 
التقاعد؟

املتقدمة  البلدان  تواجهه  الذي  ال�صكاين  م 
ّ
التهر اإن 

لديها،  التقاعد  نظام  توازن  الدوام  على  يهدد  والذي 

طريق  ال�صائرة يف  البلدان  اىل  بالن�صبة   واقعا  اأمرا  �صار 

النّمو. ولكن، والأن عمليات االإ�صالح ال بد اأن تاأخذ يف 

االعتبار التطورات الدميغرافية واالقت�صادية القادمة، فاإن 

مراجعة نظام التقاعد اأ�صبح من امل�صائل املهمة بالن�صبة 

اإىل هذه البلدان النامية. ويف هذا االإطار، ي�صجل ارتفاع 

ن�صبة االأمل يف احلياة يف تون�س، يف مقابل انخفا�س يف 

املوؤ�صر العام للخ�صوبة. ولهذه العوامل االيجابية املرتبطة 

فمن  باهظ.  ثمن  احلياة  ظروف  وحت�صن  الطبي  بالتقدم 

اأهم نتائجه اختالل التوازن بني عدد االأ�صخا�س العاملني 

وعدد املتقاعدين، وما ي�صتتبع ذلك من ا�صطراب مهول 

على نظام التقاعد وخا�صة ذلك القائم على التوزيع كما 

الباقني  التقاعد وجراية  تون�س. ف�صندوق  هي احلال يف 

العون  يتحملها  م�صاهمة  بوا�صطة  ميّول  احلياة  قيد  على 

وامل�صغل على اأن ت�صرف املبالغ املر�صودة يف دفع جرايات 

املتقاعدين.

دخلت  بامللف،  اهتمت  التي  الدرا�صات  اآخر  فبح�صب 

هذه ال�صناديق يف مرحلة عجز هيكلي ناجت عن اأ�صباب 

الوالدة  عند  احلياة  يف  االأمل  حت�ّصن  اأهمها  من  تنموية 

الذي ي�صل يف تون�س اإىل 75 �صنة  و�صيخوخة ال�صكان 

اإىل  ال�صغل  �صوق  يف  االندماج  وتاأخر  االأنظمة  م 
ّ
وتهر

غري ذلك من االأ�صباب. وت�صري الدرا�صات اإىل اأن عجز 

ال�صناديق كان متوقعا منذ �صنة 1985، لكن احلكومات 

املتتالية مل تواجه ال�صعوبات بجدية مما اأدى اإىل انخرام 

�صنة  انطلقت  التي  االإجراءات  بع�س  ورغم  و�صعيتها. 

النظر  واإعادة  امل�صاهمات  ن�صب  رفع  خالل  من   1995

�صّن  يف  الرتفيع  واإتاحة  املبكر  التقاعد  �صروط  يف 

التقاعد الأ�صباب �صخ�صية من 50 اىل 55 بعد ق�صاء 

حمدودة  االإجراءات  هذه  ظّلت  عمل،  �صنة   30

ملدة  ال�صناديق  موارد  ت�صخيم  على  فقط  واقت�صرت 

ت�صمن  جذرية  حلول  اإىل  التو�صل  دون  ق�صرية 

االجتماعي.  ال�صمان  نظم  دميومة 

التقاعد  �صناديق  تعاين  الر�صمية،  االأرقام  اآخر  ووفق 

جمتمعة من عجز كبري بلغ 1.1 مليار دينار خالل 2013 

– 2014، واملُر�ّصح لبلوغ 2 مليار دينار خالل اخلم�س 

�صنوات القادمة اإذا مل يتم اإيجاد حلول عاجلة وجذرية. 

كما تاأمل الوزارة اأن يتم التخفيف من هذا العجز املُتوّقع 

مت  اإذا  باملائة،   50 بن�صبة  املُقبلة  �صنوات  الثالث  خالل 

تبني مقرتحها يف ترفيع �صن التقاعد 

 

هل يعمل التونسيون أقل من 
غيرهم؟

نحو  االأخرية  ال�صنوات  يف  العاملي   االجتاه  �صار  لقد 

التمديد يف �صّن العمل كما وقع ذلك يف فرن�صا مثال من 

 21 �صّن يف  والذي  فييون  قانون  امل�صمى  القانون  خالل 

اأنظمة  مع  القانون من�صجماً  2003. واأتى هذا   - 08-

ق�صوى  ك�صّن   65 �صن  ت�صع  التي  االأوروبّية  التقاعد 

للمبا�صرة كما هو االأمر يف اأملانيا وبلجيكا واإ�صبانيا واإيطاليا 

وبريطانيا بل اإّن هذا ال�صّن ي�صل يف ال�صويد مثال اإىل 70 

�صّنة. اإال اأّن هذا التحديد االأق�صى ل�صّن التقاعد ال يعني 

بالن�صبة اإىل هذه البلدان عدم وجود اأنظمة خا�صة حترتم 

خ�صو�صية املهن.

اإن اأنظمة التقاعد يف معظم بلدان العامل تت�صم باملرونة. 

اإىل  بالن�صبة  �صواء  للتقاعد  واحًدا  �صّنا  تقرر  ال  فهي 

موظفي القطاع العام اأو القطاع اخلا�س. فاإذا كانت ال�صّن 

اإال  �صنة  بـ65  قد حددت  فرن�صا  للتقاعد يف  االإجبارية 

انطلقنا  فاإذا  كثرية.  ا�صتثناءات  تت�صمن  الواقع  يف  اأّنها 

الوظيفة  قطاع  فيما يخ�س  البلد، الحظنا مثال  من هذا 

 70 بـ  للمبا�صرة قد حدد  الق�صوى  ال�صّن  اأن  العمومية 

على  احل�صول  اأي�صا  ميكنهم  اأنه  على  للجامعيني  �صنة 

التقاعد يف �صّن 65 اإذا طلبوا ذلك بال�صيغ ويف االآجال 

التي حددها القانون. ويتمتع بهذا اال�صتثناء اأي�صا ق�صاة 

املجل�س وق�صاة النيابة وكتبة املحاكم اإذ اأنه ميكنهم العمل 

اإىل حدود ال�صبعني �صنة على اأنه بو�صعهم اأن يتح�صلوا 

قبل  ذلك  يف  طلب  بتقدمي   65 �صّن  يف  التقاعد  على 

لل�صلطة  العام  املجل�س  اإىل  االأجل  حلول  من  اأ�صهر   6

اأخرى من  اأّن لهذه اال�صتثناءات �صيغ  الق�صائية. على 

قبيل التقاعد االإجباري الناجت عن العجز والتقاعد بطلب 

من املوظف والتقاعد املبكر.

القانون  اإىل  وبالرجوع  التون�صي،  القانون  اإىل  وبالنظر 

املدنية  اجلرايات  بنظام  واملتعلق   1985 ل�صنة   12 عدد 

والع�صكرية للتقاعد وللباقني على قيد احلياة يف القطاع 

العمومي، نالحظ اأّنه يحّدد يف ف�صله 24 »�صّن االإحالة 

االأنظمة  من  وكغريه  لكنه  �صنة«.  ب�صتني  التقاعد  على 

املن�صو�س  االأعوان  اأ�صناف  ال�صّن  هذا  من  ي�صتثني 

هذه  اإىل  وبالنظر   .29 اإىل   25 من  بالف�صول  عليهم 

الف�صول نالحظ اأن �صّن االإحالة الق�صوى على التقاعد 

هي �صبعون �صنة )70( بالن�صبة للرئي�س االأول ملحكمة 

التعقيب  حمكمة  لدى  العام  الدولة  ولوكيل  التعقيب 

وبخم�س و�صتني �صنة بالن�صبة لالإطارات العليا االأخرى. 

وحددت �صّن االإحالة الق�صوى على التقاعد بـ 65 �صنة 

بالن�صبة اإىل العمد.على اأّن هذا اال�صتثناء بالرتفيع يقابله 

فقد  املبا�صرة.  �صّن  من  بالتخفي�س  ولكن  اآخر  ا�صتثناء 

بالن�صبة  بـ 55 �صنة  حددت �صّن االإحالة على التقاعد 

اإىل العملة الذين يقومون باأعمال منهكة وخملة بال�صحة. 

بعد  مرهقة  وظائف  ميار�صون  الذين  االأعوان  اإحالة  وتقع 

ق�صاء 35 عاما من املبا�صرة وبلوغ �صن اخلام�صة واخلم�صني 

على االأقل كما ميكنهم عند توفر هذين ال�صرطني البقاء 

يف حالة مبا�صرة اإىل 60 �صنة على اأق�صى تقدير.

الع�صكريني،  اإىل  بالن�صبة  اأما  املدنيني  اإىل  بالن�صبة  هذا 

فاإن اال�صتثناء من مبداأ الـ 60 �صنة ي�صري يف االجتاهني. 

بالن�صبة  50 �صنة فقط  اإىل  اإذ ي�صل  التخفي�س  يف اجتاه 

للجنود ورقباء البحرية واجلنود البحارة اأو يف اجتاه الرتفيع 

بالن�صبة  �صنة   62 بـ  للتقاعد  االق�صى  �صّن  حددت  اإذ 

الإطار ال�صباط القادة.

اإن النتيجة االأولية التي ت�صتخل�س من هذا القانون هو 

العالية وذلك  املحافظة على اخلربات  نحو  العام  االجتاه 

اأمر وا�صح  با�صتبقائها يف حالة مبا�صرة بعد ال�صتني وهو 

جّدا فيما يخ�س الق�صاة ال�صامني واإطارات الدولة العليا 

من املدنيني واإطار ال�صباط القادة من الع�صكريني. كما 

والتخفي�س  العمل  مراعاة طبيعة  نحو  وا�صح  اأّن االجتاه 

يف �صّن التقاعد بالن�صبة اىل االأعمال املرهقة اأو بالن�صبة 

اإىل من يحتاج عملهم اإىل قدر اأدنى من ال�صحة اأو القوة 

البدنية مثلما هو احلال بالن�صبة اإىل اجلنود مثال.

ي في الخدمة  البقاء اإلجبار
حتى سن الخامسة والستين 

قائمة حقيقة 
جزئي  تعديل  على   2009 يف  النواب  جمل�س  �صادق 

لقانون التقاعد. وبعدما اأّكد التعديل على عدم امل�صا�س 

باملبداأ العام ل�صن االإحالة الوارد يف الف�صل 24 ومفاده 

اأن �صن التقاعد املرجعي بالن�صبة الأعوان الدولة هو �صتون 

 29 الف�صل  مبوجب  الفئات  بع�س  منه  ا�صتثنى  �صنة، 

بخم�س  التقاعد  االإحالة على  �صن  وعليه، حدد  مكرر. 

و�صتني �صنة بالن�صبة اإىل اأ�صاتذة التعليم العايل واالأ�صاتذة 

اجلامعية  باملوؤ�ص�صات  العايل  للتعليم  املحا�صرين 

وموؤ�ص�صات البحث العلمي املدنية والع�صكرية واالأ�صاتذة 

االإ�صت�صفائيني اجلامعيني واالأ�صاتذة املحا�صرين املربزين 

اإبقاءهم  التعديل  اأجاز  كما  اجلامعيني.  االإ�صت�صفائيني 

اأق�صاها  �صنا  يبلغوا  اأن  اإىل  اأمر  مبقت�صى  مبا�صرة  بحالة 

�صبعون )70( �صنة. وهكذا نتبني اأن االجتاه نحو الرتفيع 

منذ  تون�س  قائمة يف  التقاعد حقيقة  �صن  االجباري يف 

بع�س  اإال  ت�صمل  مل  كانت  وان  حتى   2009 �صنة 

القطاعات. ويلحظ اأن هذا الرتفيع يف التعليم العايل كان 

خ�صوع  اىل  للت�صدي  وذلك  نف�صها  النقابة  من  بطلب 

عمليات التمديد اأو رف�س التمديد يف النظام ال�صابق اىل 

الفرز ال�صيا�صي واالعتبارات غري اجلامعية.

  

هل سنعيش صداما ُمرتقبا 
بين الحكومة و اإلتحاد العام 

للشغل؟ التونسي 
منذ  ال�صعب  نواب  جمل�س  على  اأحيل  الذي  امل�صروع 

اأن يدخل حيز  املزمع  والذي كان من  املا�صي  ال�صيف 

النفاذ يف ال�صهر االأول من 2016 خ�صع اإىل مفاو�صات 

بني االأطراف االجتماعية وخا�صة بني االحتاد واحلكومة 

متتالية.  جل�صات  يف  وذلك  املجل�س  اإىل  و�صوله  عقب 

ون�ّس حم�صر اجلل�صة املوؤرخ يف 01 - -09 2015 بني 

على  تعديالت  اإدخال  مت  اأنه  على  واحلكومة  االحتاد 

م�صروع القانون االأ�صلي الذي قدمته الوزارة. ومت االتفاق 

التقاعد على  الرتفيع يف �صن االإحالة على  فيما يخ�س 

اأو خم�س  ب�صنتني  الرتفيع  اختيار  اإمكانية  العون  اإعطاء 

اإمكانية  امل�صروع االأ�صلي ين�س على  �صنوات فيما كان 

ممار�صة  يف  احلق  ويفتتح  فقط.  �صنوات  خلم�س  الرتفيع 

القانونية عو�صا  التقاعد  بلوغ �صن  االختيار �صنتني قبل 

عن خم�س �صنوات. وقد اأكدت جل�صة 06--11 2015، 

االتفاق احلا�صل بني االأطراف االجتماعية.

اأنه  اإال  ر�صمية،  االإجراء موافقة  االإحتاد على  وافق  ولئن 

توافقية  يعرّب متاما عن موقفه بل هي �صيغة  اأنه ال  اعترب 

منطلق  من  املفاو�صة  االأطراف  اإليها  تو�صلت  اأكرث  ال 

لو�صعية  منقو�صة  ولو  حلول  اإيجاد  على  حر�صها 

ال�صناديق االجتماعية. ويرى االحتاد اأن احلكومة قادرة 

دون  االجتماعية  لل�صناديق  املالية  ال�صالبة  دعم  على 

اللجوء اإىل رفع �صن التقاعد وذلك بالبحث عن م�صادر 

االأجراء،  م�صاهمات  اإىل  باالإ�صافة  للتمويل  جديدة 

التقاعد  على  االإحالة  �صن  رفع  ملقرتح  رف�صه  عن  معرباً 

عليها  املتفق  االختيارية  ال�صيغة  غري  اأخرى  �صيغة  باأية 

اأن الوزير اجلديد  لل�صوؤون االجتماعية حممود بن  .اإال 

رم�صان والذي و�صل اإىل احلكومة عقب حتوير06 -01- 

2015 احلكومي  نفى وجود حم�صر بني الطرفني النقابي 

 04  -  04 يوم   اإعالمي  ت�صريح  موؤكدا يف  واحلكومي 

2015 اأن االجتاه �صيكون نحو اإقرار اإجبارية الرتفيع اىل 

�صن 62 �صنة واختياريته اإىل �صن 65 �صنة، الأن الو�صع 

املايل لل�صندوق كارثي ح�صب قوله.

في آخر تفاصيل المواجهة  
العام  لالحتاد  الوطنية  االإدارية  الهيئة  اأع�صاء  اجتمع 

اخلام�س  ال�صهر  من  و5    4 يومي  لل�صغل   التون�صي 

2016. وارتاأت الهيئة اأن ت�صدر مع الئحتها العامة بيانا 

خا�صا وهو اأمر قليل احل�صول  يف عرف املنظمة. وتعلق 

 به من اختالل 
ّ
البيان بواقع ال�صناديق االجتماعية وما متر

اأّن  االإدارية  الهيئة  اعتربت  وقد  املالية.  توازناتها  يف 

الرتفيع  لي�س احلّل اجلذري والوحيد لتجاوز العجز املايل 

القائمة  لالإ�صكاالت  تاأجيال  اإاّل  ولي�س  التقاعد  الأنظمة 

يف توازناتها املالّية. كما ا�صتنكرت الهيئة تراجع احلكومة 

على االتفاق املم�صى مع االحتاد العام التون�صي لل�صغل، 

و اعتربت وفق ن�س البيان ان يف ذلك �صربا مل�صداقية 

ال  احلوار االجتماعي وتنّكرا ملبداأ ا�صتمرارية الدولة وتن�صّ

وطالبت  املم�صى.  االجتماعي  العقد  حمتوى  من 

احلكومة بتفعيل ما اتُّفق يف �صاأنه دون امل�صا�س مب�صمونه.  

االجتماعية  للحماية  الفرعية  باللجنة  الهيئة  ومت�ّصكت 

الوحيد  باعتبارها االإطار  العقد االجتماعي  املنبثقة عن 

املوؤّهل واملوكول له البّت يف كّل مراجعة الأنظمة ال�صمان 

االجتماعي وذلك جت�صيما ملقت�صيات العقد وتفعيال ملا 

اأي�صا  اللجنة واعتربت  اأّول حم�صر جل�صة لهذه  ورد يف 

يكون  لن  التقاعد  على  االإحالة  �صّن  يف  الرتفيع  اأّن 

كا�صتخال�س  م�صاحبة  اإجراءات  رافقته  اإذا  اإاّل  جمديا 

ال�صناديق  يف  ف 
ّ
والت�صر الت�صيري  يف  واحلوكمة  الديون 

االجتماعية وتنويع م�صادر التمويل اإ�صافة اإىل الرتفيع يف 

م�صاهمة املوؤّجر يف القطاع العمومي.

الواردة يف  البيان ب�صكل حريف املفردات  وي�صتعيد هذا 

بيان ق�صم التغطية االجتماعية وال�صحة وال�صالمة  التابع 

للمنظمة  يف 21  -04 - 2016 والذي لوح فيه االحتاد 

الأول مرة بتقدمي �صكاية ر�صمية �صد الدولة التون�صية اىل 

املكتب الدويل لل�صغل.

ويبدو بح�صب االأخبار امللحة يف الو�صط النقابي والنيابي 

كانت  التي  النيابية  الكتل  بني  اتفاق  ح�صل  �صبه  اأن 

منذ  القانون  م�صروع  جدوى  حول  بينها  ما  يف  خمتلفة 

و�صوله اىل املجل�س. فهي متيل االآن اىل تبني املقرتحات 

اأي  اأن  ترى  والتي  رم�صان  بن  الوزير  عليها   
ّ
ي�صر التي 

على  ملمو�س  مفعول  وذا  جمديا  يكون  لن  تعديل 

ب�صنتني  اجباريا  ويبداأ  تدريجيا،  كان  اذا  اال  ال�صناديق 

على االأقل مع االإبقاء على اختياريتة بني 62 و65  �صنة 

بالنظر اإىل اأن اأي �صيغة  اختيارية لن يقبل عليها اال عدد 

قليل من كبار املوظفني من اأ�صحاب االمتيازات.

ق الخطاب النقابي مأز
يخو�س  جهة  من  فهو  �صعب.  ماأزق  يف  االحتاد  ويبدو 

املعت�صمني  دعم  اأاجل  من  اجلهات  جميع  يف  حتركات 

البطالة  ن�صبة  فيه  تتجاوز  بلد  يف  بالت�صغيل  واملطالبني 

اإىل  ت�صل  وهي  املائة  يف   17 الر�صمية  االأرقام  بح�صب 

خم�صني يف املائة يف بع�س اجلهات بالن�صبة اىل اأ�صحاب 

احلراك  من  قريبا  يجعله  االأمر  وهذا  اجلامعية.  ال�صهائد 

االجتماعي �صواء يف الو�صط العمايل املندمج نقابيا اأو يف 

و�صط الفئات الفقرية املهم�صة التي تعي�س على هام�س 

الدوام  العمل. لكنه من جهة اخرى متهم على  �صوق 

البالد كما  تعي�صها  التي  الت�صيب  بالوقوف مع حاالت 

الو�صط املنجمي يف اجلنوب والذي  هو االأمر يف حراك 

يكبد الدولة خ�صائر فادحة نتيجة تعطيل عجلة االإنتاج 

الرثوات  اإحدى  ميثل  وهو  الف�صفاط  مادة  والت�صدير يف 

اأي  �صد  بالوقوف  متهم  اأنه  كما  االأ�صا�صية.  املنجمية 

فيه  حتتاج  ظرف  يف  احلكومة  تنتهجها  اإ�صالح  �صيا�صة 

القطاعات.  من  كثري  جريئة يف  اإ�صالحات  اىل  البالد  

غري اأن م�صاأالة  التقاعد يف �صلتها بواقع ال�صناديق تبدو 

وزيرال�صوؤون  قال  فقد  املرة.  هذه  احل�صا�صية  غاية  يف 

يف  املخت�صة  اللجنة  اجتماع  يف  �صراحة  االجتماعية  

-20 -04 2016 اأن ال�صناديق مل تعد متلك ال�صيولة 

الكافية ل�صداد جرايات املتقاعدين واأنها �صتعجز متاما عن 

�صجني  �صبه  االحتاد  ويبدو  اأ�صهر.  ب�صعة  يف  خال�صهم 

لهذا التناق�س بني التزامه بحاجات العاطلني عن العمل 

و�صورته يف االأو�صاط العمالية املفقرة التي ترف�س اأن يقع 

ال�صتني وبني اخلطر  بعد  اإ�صافية  ب�صنوات عمل  انهاكها 

و�صول  يف  املتقاعدين  من  االآالف  مئات  يهدد  الذي 

موافقة  تكون  اأن  امل�صتبعد  غري  ومن  اليهم.  جراياتهم 

االحتاد على م�صروع احلكومة االأ�صلي مع فر�س حتويرات 

القرارات  من  نوعا  ومتثل  م�ص�س  على  ح�صلت  عليه 

تتعلق  التفاهمات  من  حزمة  نطاق  يف  وذلك  املوجعة، 

بالزيادة يف االأجور يف القطاعني العام واخلا�س. وكانت 

هذه املفاو�صات عرفت خما�صا ع�صريا يف القطاع اخلا�س 

احلكومة  رئي�س  تدخل  اإىل  كثرية  مرات  واحتاجت 

لتج�صري الهوة بني مقرتحات نقابة االأعراف وما يطالب 

به االحتاد. 

ورمبا هدفت التحويرات التي اقرتحها اىل: 

باأن االحتاد ولئن  النقابي  الراأي  اإعطاء االنطباع لدى   -

ما   كل  فعل  اأنه  اال  م�ص�س  على  القانون  مب�صروع  قبل 

بو�صعه لتح�صينه،

- غلق الباب من خالل موافقته على امل�صروع كتنازل 

قدر  بالت�صييق  وذلك  اإجباري  متديد  اأي  اأمام  موجع  

االإمكان من مدة التمديد بجعلها عامني وخم�س �صنوات 

عو�س خم�س دفعة واحدة ثم تقدمي الطلب قبل �صنتني 

عو�س خم�س �صنوات وهي اقرتاحات ال تكاد تغري �صيئا 

جوهريا يف ن�س امل�صروع،

�صدور  تعطيل  اأي�صا  ت�صتهدف  املناورة  هذه  تكون  -قد 

القانون وذلك لعلم االحتاد باخلالف القائم بني احلكومة 

ونوابها يف املجل�س واأحيانا �صمن الكتل النيابية نف�صها 

وذلك منذ البداية.

  

أخيرا إلى أين تسير 
المواجهة؟

ال�صراع  الطور من  نتنباأ يف هذا  اأاإن  ال�صعب جدا  من 

اللجنة  اأمام  لي�س  اأنه  غري  االأمور.  اإليه  توؤول  قد  مبا 

الربملانية ثم اجلل�صة العامة اإذا و�صل اإليها امل�صروع غري 

قليلة: بع�صة خيارات 

اأكرث  اقتناع  لعدم  جملة  امل�صروع  ترف�س  اأن  فاإما   

النواب بجدواه بح�صب ما ورد يف جل�صة 20 - 04 - 

قد  والتي  املحتملة  لنتائجه  نظرا  و  اإليها  امل�صار   2016

اأو على االأقل  ال�صلم االجتماعي،  تكون وخيمة على 

القادمة،  النيابية  الدورة  اإىل  فيه  للح�صم  تاأجيل  مزيد 

حتوير  اأي  اإدخال  دون  االأ�صلي  امل�صروع  مترر  اأن  واإما 

احلا�صل  باالتفاق  تقبل  اأن  ثالثا  واإما  عليه  جوهري 

اأن  رابعا  واإما  واالحتاد  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  بني 

تقبل باقرتاح حل و�صط قد يكون  التمديد االجباري 

بعام واحد مع االإبقاء على ال�صيغة االختيارية بخم�س 

باجبارية  القا�صي  الوزير  تقبل مبقرتح  اأن  واإما  �صنوات 

التمديد �صنتني على االأقل.

وهذه الفر�صية االأخرية هي التي يخ�صاها االحتاد اأكرث 

والتي �صت�صعه يف ماأزق حقيقي. فاإما الر�صى مبزيد من 

عمل  ب�صنوات  بطبعهم  املرهقني  العمال  كاهل  اإثقال 

اإ�صافية م�صنية وباأجور متدنية يف كثري من االأحيان اأو 

الدخول يف مواجهة قانونية دولية وحتريك ال�صارع من 

اأجل فر�س وجهة نظره.

املجل�س  يتبنى  �صوف  اأيها  يدري   اأحد  ال  خيارات 

ما  ينتظر  باأ�صره  التون�صي  املجتمع  اأاإن  االأكيد  النيابي. 

العمل  عن  فالعاطلون  القانون.  م�صروع  اإليه  �صيوؤول 

االختيارية  ب�صيغته   �صواء  اخل�صية   بعني  اإليه  ينظرون 

حم�صو�س  ب�صكل  لديهم  �صيقل�س  الأنه  االإجبارية  اأو 

الوظيفة  يف  الت�صغيل  فر�س  �صنوات  مدى  وعلى 

ال�صناديق  و�صع  ياأخذون  واملتقاعدون  العمومية. 

اإخراج هذه  على حممل اجلد. واحلكومة م�صرة على 

وتريد  اليه  اآلت  الذي  ال�صعب  الو�صع  ال�صناديق من 

باالتفاق  االلتزام  على  ي�صر  واالحتاد  اإجباريا.  متديدا 

احلا�صل ويعد قواعده للمواجهة اإذا مل ياأخذ االتفاق 

بعني االعتبار. وهذا اخليار االأخري لي�س �صهال يف ظل 

واالأمنية.  وال�صيا�صية  االقت�صادية  الظروف  �صعوبة 

�صتوؤول  ما  يف  كربى  م�صوؤولية  يحمله  قد  خيار  وهو 

واالإدانة  ال�صيطنة  دعوات  من  وي�صاعف  االأمور  اإليه 

املنت�صرة هذه االأيام �صواء  �صد املنظمة اأو �صد العمل 

باأ�صره.  النقابي 

الترفييع في سن اإلحالة على التقاعد:
االتفاق أم التصادم؟



العدد 05، جوان 2016 العدد 05، جوان 2016
1213

كريم نّمور

ال�صعب  نواب  جمل�س  تعهد   ،2015/12/31 بتاريخ 

يلي  )فيما  باملخدرات  يتعلق  قانون  مب�صروع  التون�صي 

تقدمت  التي  احلكومة  وعربت  القانون«(.  »م�صروع 

الذين  االأ�صخا�س  اأو�صاع  لتح�صني  طموحها  عن  به 

املنطق  من  تدريجياً  وحتريرهم  املخدرات  ي�صتهلكون 

احلالية.  القانونية  الن�صو�س  يف  املهيمن  العقابي 

يعاقبون  املخدرات  ي�صتهلكون  الذين  فاالأ�صخا�س 

تاريخ   ،52 عدد  )القانون  احلايل  القانون  ظّل  يف 

بني  ترتاوح  رادعة  �صجن  بعقوبة   )1992/05/18

ال�صنة وخم�س �صنوات ف�صاًل عن خطية ت�صل اىل ثالثة 

اآالف دينار. وما يزيد هذه العقوبة ق�صوة هو اأن الف�صل 

قابل  غري  االأدنى  حدها  يجعل  القانون  نف�س  من   12

للتخفي�س بحيث اأنه ي�صتثني كافة اأحكامه من اأحكام 

ت�صمح  التي  التون�صية  اجلزائية  املجلة  من   53 الف�صل 

للقا�صي امل�صرف على امللف بتخفي�س العقوبة املحكوم 

املخدرات  جرائم  معاقبة  يف  الت�صدد  اأن  تبني  واإذ  بها. 

خالل  املحكومني  عدد  ت�صاعف  بدليل  بالف�صل  باء 

التون�صية  اجلمهورية  رئي�س  اإلتزم   ،
1
االأخرية ال�صنوات 

باقرتاح  االإنتخابي  م�صروعه  يف  ال�صب�صي  قايد  باجي 

اإ�صالح ت�صريعي تقدمي لقانون املخدرات احلايل، وجاء 

م�صروع القانون يف هذا االإطار. 

منه   23 الف�صل  هو  امل�صروع  هذا  يقدمه  ما  اأهم  ولعل 

اأو  خمدرة  مادة  اإ�صتهلك  من  اأن  على  ين�س  والذي 

بخطية  »يعاقب  ال�صخ�صي  االإ�صتهالك  لغاية  م�صكها 

من األف دينار اإىل األفي دينار« يف حال »مل يوافق على 

اإجتماعي  اأو  نف�صي  اأو  طبي  عالجي  لنظام  اخل�صوع 

وعليه،  طبية«.  مبوؤ�ص�صة  الطبية  املراقبة  حتت  و�صعه  اأو 

يكر�س هذا الف�صل مبداأ »العالج كبديل على املالحقة 

والعقاب« على غرار ما قام به امل�صرع اللبناين مبوجب 

التف�صري  فبموجب   .
2
لبنان يف  احلايل  املخدرات  قانون 

ال  املذكور،   23 للف�صل   )a contrario( املعاك�س 

العالج  الإجراءات  اأذعن  حال  يف  امل�صتهلك  يعاقب 

الف�صل  ن�س  وقد  املقرتح.  القانون  يف  عليه  املن�صو�س 

اأو املحاكمة  التتبع  اإجراءات  اأن  القانون  نف�س  20 من 

اإمتام  عند  نهائياً  تتوقف  وهي  العالج،  مدة  اأثناء  تعلق 

القانون  م�صروع  اأن�صاأ  الغاية،  ولهذه  العالجي.  النظام 

والعالجية  الوقائية  النظم  حتدد  متخ�ص�صة  وطنية  جلنة 

املتعلقة باإ�صتهالك املخدرات وت�صرف على متابعة ن�صاط 

اللجان اجلهوية التي ت�صرف بدورها على �صبط وتنفيذ 

نظام عالجي لكل م�صتهلك يحال اإليها )الف�صلني 7 

و8 من م�صروع القانون(.

جّد  القانون  م�صروع  اأحكام  تبدو  الزاوية،  هذه  ومن 

احلايل  اللبناين  املخدرات  قانون  الأحكام  م�صابهة 

)ال�صادر �صنة 1998( الذي كر�س بدوره مبداأ »العالج 

كبديل عن املالحقة والعقاب«. فقد ن�صت املادة 127 

على  اإدمانه  ثبت  من  معاقبة  على  القانون  ذلك  من 

العالج  الإجراءات  يذعن  ومل  املخدرة  املادة  تعاطي 

تن�ّس  اأخرى،  ناحية  من  القانون.  يف  عليها  املن�صو�س 

املادة 194 من نف�س القانون اأّن »للمدمن اأثناء التحقيق 

املرجع  فيقرر  للعالج  اإخ�صاعه  يطلب  اأن  واملحاكمة 

الق�صائي العالقة لديه الق�صية وقف ال�صري باالإجراءات 

واإحالته اأمام جلنة مكافحة االدمان« )وهي جلنة اأن�صاأها 

املدمن(  ال�صخ�س  عالج  على  لالإ�صراف  القانون 

ثابر  نهائياً« يف حال  التعقبات  بـ«وقف  ُيحكم  اأن  على 

االإ�صتح�صال من  العالج حتى  املدمن على  ال�صخ�س 

اللجنة على �صهادة تثبت �صفاءه �صنداً للمادة 195. 

ويج�صد هذا التوجه الذي ال يقت�صر على لبنان وتون�س 

حكماً  القائمة  الغريزية  االأفعال  ردود  من  اخلروج  نية 

واإعتماد  بها  نرغب  التي ال  االأفعال  اإزاء  العقاب  على 

قيم  حلماية  وفاعلية  وعداًل  عقالنية  اأكرث  فعل  ردود 

تغليب  يف  التوجه  هذا  ويتمثل  وم�صاحله.  املجتمع 

املقاربة الطبّية يف ق�صايا االإدمان على املخدرات، على 

املقاربات اجلزائية والتي تبقى هي عقيمة وعاجزة عن 

حترير ال�صخ�س املدمن من اإرتهانه.

مل�صروع  قراءة  اإجراء  املفيد  بدا من  تقدم،  ما  بناء على 

القانون التون�صي على �صوء التجربة اللبنانية يف جمال 

اأن  1998؛ علماً  ال�صادر �صنة  قانون املخدرات  تطبيق 

تطبيق مبداأ »العالج كبديل عن املالحقة والعقاب« مل 

يتم اإال بعد خما�س طويل قامت به اجلمعيات واملراكز 

و»املفكرة  »�صكون«  جمعيتا  خا�س  وب�صكل  املعنية 

القانون  م�صروع  على  املالحظات  اأهم  ومن  القانونية«. 

التون�صي، االآتية: 

وع  في التطبيق الزمني لمشر
القانون المقترح:

م�صروع  يف  عدة  ف�صواًل  اأن  ن�صجل  املجال،  هذا  يف 

القانون ُعّلق تنفيذها على �صدور اأوامر حكومية يت�صل 

غالبها باإجراءات العالج )�صبط تركيبة اللجنة الوطنية 

واللجان اجلهوية و�صبط قائمة االأدوية التي يتم و�صفها 

كبديل للمادة املخدرة خالل فرتة العالج اإلخ.(. ويف 

حني اأن لهذا االأمر ح�صنات لناحية املحافظة على ليونة 

مثل  االإدمان  مكافحة  �صيا�صات  لتطور  بالن�صبة  ن�صبية 

تطور املواد البديلة امل�صتخدمة يف عالج االإدمان اإلخ.، 

اإمنا قد يوؤدي يف الواقع اىل تاأخري تطبيق مبداأ »العالج 

كبديل عن املالحقة والعقاب« املن�صو�س عليه فيه اىل 

حني �صدور هذه االأوامر التي مل ت�صبطها مهلة معينة. 

وعليه، ن�صبح اأمام الفرتة االإنتقالية بني ت�صديق جمل�س 

ال�صعب على م�صروع القانون هذا وتفعيله يف املمار�صة 

الق�صائية. ففي ظل تاأخري تنفيذ بع�س اأحكام م�صروع 

عدم  ظل  يف  بل  ال  اأعاله،  املبنّي  الوجه  على  القانون 

يف  تون�س  يف  االإدمان  من  للعالج  مراكز  اأي  وجود 

الوقت احلايل، من املهم جداً التفكري بو�صع م�صتهلكي 

ت�صديق  بني  املمتدة  الفرتة  القانوين خالل  املخدرات 

جمل�س ال�صعب على م�صروع القانون هذا وتفعيله. فما 

هي خيارات القا�صي الذي ميثل اأمامه م�صتهلك يعلن 

فهل  ذلك؟  كل  ظل  يف  للعالج  باخل�صوع  رغبته  عن 

يرتكه لعدم توفر اأحد اأركان اجلرم )وهو رف�س اخل�صوع 

يحاكمه  اأم  عالجه  �صمان  دون  من  ولكن  للعالج( 

املالحقة  عن  كبديل  »العالج  وملبداأ  للن�س  خالفاً 

والعقاب«؟

هذا االأمر ال ي�صكل فر�صية اأكادميية، فهو حتول اىل واقع 

ملا يزيد عن 15 �صنة يف لبنان يف ظل ن�صو�س م�صابهة 

متاما للم�صروع التون�صي احلايل. ففي حني اأوجد قانون 

املخدرات اللبناين جلنة لالإ�صراف على عالج ال�صخ�س 

املدمن والتثبت من متامه وفق ما ذكرناه اأعاله، حمّماًل 

لل�صخ�س  جماين  عالج  �صمان  م�صوؤولية  احلكومة 

املدمن، مل تقم ال�صلطة التنفيذية باالإجراءات الالزمة 

على  بدا  قد  قانوناً.  عليها  املن�صو�س  االآليات  لتفعيل 

املحاكم  اأن  اآنذاك  ال�صادرة  الق�صائية  االأحكام  �صوء 

اإعتادت عليه  اأعمالها كما  اإىل موا�صلة  اإنحازت عموماً 

امل�صبقة  االآراء  ي�صتعيد  توجه  العقابي ويف  املنطق  وفق 

القانون  لن�س  خالفاً  ولو  االجتماعية  الفئة  هذه  �صد 

وتوجهاته.

في تكوين اللجنة الوطنية 
واللجنة الجهوية:

كل  تركيبة  اأن  القانون  م�صروع  من   9 الف�صل  ين�س 

واالإحاطة  للتعهد  اجلهوية  واللجنة  الوطنية  اللجنة  من 

مب�صتهلكي املخدرات وم�صموالتها وطرق �صريها ت�صبط 

التي  املالحظات  عن  وف�صاًل  حكومي.  اأمر  مبقت�صى 

اأبديناها اأعاله ب�صاأن االإحالة اىل اأمر حكومي، من املهم 

جداً اأن ن�صجل هنا خماطر عدم �صبط تكوين هذه اللجان 

مبوجب ن�س قانوين وتالياً اإحالة االأمر اىل احلكومة ملا قد 

مو�صوع  امل�صتهلكني  ل�صمانات  اإنقا�س  من  عنه  ي�صفر 

ملزمة  اللجان  قرارات  تكون  فاأن  العالج.  اأو  املتابعة 

للق�صاء، يجعلها مبثابة هيئات اإدارية ذات وظيفة ق�صائية، 

مما يفر�س اإحاطتها ب�صمانات قانونية حماية للمتقا�صني، 

من اأهمها اأن حتدد موا�صفات اأع�صائها يف منت القانون. 

وما يعزز ذلك هو اأن حتديد ع�صوية اللجان يوؤثر ب�صكل 

كبري على ماهية ال�صيا�صة املرغوب اإعتمادها يف معاجلة 

قيمني  اأو  اأمنيني  فتعيني  املخدرات.  اإ�صتهالك  ملفات 

على التتبع واملالحقة يف اللجان على غرار ما هو معمول 

به حالياً يف لبنان، يجايف من حيث املبداأ اإرادة االنتقال 

من املنطق العقابي اإىل املنطق العالجي. ف�صال عن اأن 

من �صاأن ذلك اأن يوؤدي اإىل �صرب الثقة الواجب بناوؤها 

اخلطر  عالجه.  تواكب  التي  واالأجهزة  امل�صتهلك  بني 

فيهم  تتوفر  ال  اأ�صخا�س  تعيني  حال  يف  نتبينه  نف�صه 

�صمانات اال�صتقاللية واالخت�صا�س.

مبداأ »العالج كبديل عن املالحقة والعقاب« مل�صتهلكي 

املخدرات للمرة االأوىل فقط،

ودفتر أسود محل السجل 
العدلي :

عن  كبديل  »العالج  مبداأ  القانون  م�صروع  ح�صر 

للمرة االأوىل فقط دون  بامل�صتهلك  املالحقة والعقاب« 

عن  املذكور  املبداأ  تطبيق  اإ�صتبعد  باملقابل  وهو  �صواه، 

األفي  من  بخطية  يعاقبه  الذي  الثانية  للمرة  امل�صتهلك 

دينار اىل خم�صة اآالف دينار كحد اأق�صى، كما ا�صتبعد 

تطبيق املبداأ عن امل�صتهلك املكرر الذي عاقبه بال�صجن 

من �صتة اأ�صهر اىل �صنة وبخطية ت�صل اىل خم�صة اآالف 

م�صروع  67 من  الف�صل  اأوجد  لذلك،  وتطبيقاً  دينار. 

القانون دفرتاً خا�صاً بجرائم اإ�صتهالك املخدرات مي�صكه 

بها  املاأذون  التتبعات  كل  يت�صمن  اجلمهورية  وكيل 

من اأجل تلك اجلرائم وهويات امل�صتبه فيهم ومقراتهم 

من  تن�صف  اأ�صود«  »دفرت  مبثابة  وهو  اأخرى،  وبيانات 

تدون  بل  امل�صتهلك،  اإعتبار  الإعادة  فر�صية  اأي  خالله 

جتراأ  حال  يف  ال�صتغاللها  االأبد  اىل  عاره«  »و�صمة  فيه 

الزمن على  مر  مهما  يعاقب حتماً  الفعل بحيث  وكرر 

فعله االأول. 

ف�صاًل عن ذلك، ين�س الف�صل 47 من م�صروع القانون 

على اأنه ُيحكم باأق�صى عقوبة اإذ اإرتكب »اأي فعل من 

االأفعال املن�صو�س عنها يف م�صروع القانون« )ومنها اإذ 

)ومنها  عام  مكان  يف  املخدرات(  اإ�صتهالك  فعل  ذاك 

اأو  اإلخ.(  وال�صجون  العامة  واحلدائق  واحلانات  املقاهي 

معاينة  اإليهم  عهد  الذين  االأ�صخا�س  اأحد  اإرتكبه  اإذا 

ومكافحة جرائم املخدرات اأو اأحد امل�صوؤولني عن اإدارة 

املواد  فيها  حتتجز  اأو  حتفظ  التي  االأماكن  حرا�صة  اأو 

املخدرة. 

اأن مبداأ »العالج كبديل على  مما تقدم، يتبني بو�صوح 

حاالت  يف  القانون  م�صروع  كر�صه  والعقاب«  املالحقة 

واالإرتهان  االإدمان  واقع  يجايف  نحو  على  جداً،  �صيقة 

وامل�صاعب  منها  العالج  وتعقيدات  املخدرة  للمادة 

اإزاء  الت�صدد  هذا  اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  وال  ت�صوبه.  التي 

يف  تناق�صاً  يف�صح  اإمنا  واملكرر  الثانية  للمرة  امل�صتهلك 

فل�صفة هذا امل�صروع. فاأال يعني تكري�س مبداأ »العالج 

كبديل عن املالحقة والعقاب« اإعرتافاً بف�صل ال�صيا�صة 

تنطبق  واأال  عدالتها؟  وعدم  املجال  هذا  يف  العقابية 

ي�صتهلكون  الذين  االأ�صخا�س  على  االعتبارات  هذه 

املادة تكراراً ويعانون من اإرتهان لها اأكرث مما تنطبق على 

االأ�صخا�س الذين ي�صتهلكونها ملرة واحدة؟ واأال يوؤدي 

اإ�صتثنائهم من اإنطباق املبداأ اىل اإغراقهم عمداً يف احللقة 

املفرغة املذكورة خالفاً ملا يهدف اإليه م�صروع القانون؟ 

فيه  تدّون  االأ�صود«(  )»الدفرت  دفرت  اإيجاد  يعني  وماذا 

اأ�صماء امل�صتهلكني للمرة االأوىل؟ واأال ي�صكل مثل هذا 

لهوؤالء  و�صم  واأداة  العديل  ال�صجل  عن  بدياًل  الدفرت 

اإعتبارهم  فر�صية الإعادة  اأي  الإنكار  م�صلتاً  �صيفاً  وتالياً 

م�صتقباًل؟

 في الضيافة المجانية وفي 
التاجر الصغير:

قانون  عن  القانون  م�صروع  يتميز  املجال،  هذا  يف 

املخدرات احلايل )ال�صادر �صنة 1992( لناحية ت�صدده 

ولناحية  املخدرة  املواد  بتجارة  املتعلقة  االأفعال  اإزاء 

اإ�صتحداثه جرماً جديداً هو جرم �صيافة املخدرات دون 

مقابل. 

الواقع  يف  هو  املجانية«  »ال�صيافة  جناية  فا�صتحداث 

اأحد اجلوانب االأ�صا�صية للفل�صفة العقابية املهيمنة على 

اآخر  اإثباتاً  بل  املخدرات،  على  االإدمان  ق�صايا  معاجلة 

االإجتماعي  الواقع  االعتبار  بعني  ياأخذ  ال  امل�صرع  اأن 

فاحلجج  عليها.  واالإدمان  املخدرة  املادة  الإ�صتهالك 

هو  الفعل  هذا  معاقبة  من  املرجو  الهدف  باأن  القائلة 

ت�صقط  مروجيها  ومعاقبة  املخدرات  اإنت�صار  من  احلد 

املخدرات،  اإ�صتهالك  �صو�صيولوجيا  ركائز  احدى  اأمام 

معاقبة  الواقع  يف  هي  امل�صيف  معاقبة  اأن  ومفادها 

فالعارف  عملياً.  بينهما  للتمييز  اإذ ال حمل  امل�صتهلك 

اأمت  على  عليها،  واالإدمان  املخدرات  اإ�صتهالك  بق�صايا 

والتقاليد  العادات  يف  يدخل  ال�صيافة  فعل  اأن  اليقني 

االأ�صا�صية ملجتمعات امل�صتهلكني. واأن �صخ�س »املروج« 

)وهو تعبري مطاط مت التو�صع فيه يف املمار�صات الق�صائية 

بحيث اأ�صبح ي�صمل عدداً متزايداً من االأفعال املختلفة 

اىل  يتحول  قد  قانوين  َوهم  هو  البع�س(،  بع�صها  عن 

عن  كبديل  »العالج  مبداأ  لن�صف  طروادة  ح�صان 

تطبيقه.  جماالت  من  احلد  اإىل  اأو  والعقاب«  املالحقة 

فوق  م�صلتاً  �صيفاً  عملياً  ت�صكل  املجانية«  فـ»ال�صيافة 

التحقيق  خالل  تهور  من  ملعاقبة  امل�صتهلكني  روؤو�س 

اىل  تالياً  متحولة  �صديقة،  اأو  ل�صديق  ب�صيافته  وتفوه 

امل�صتهلك  تهمي�س  لتعزيز  االأخطر  االأدوات  اإحدى 

�صجله  وتو�صم  ال�صجن  فتدخله  وقانوناً،  اإجتماعياً 

العديل. 

املالحظة عينها ميكن تبنيها ب�صاأن التاجر ال�صغري، اأو ما ي�صار 

 )usager-trafiquant(»اإليه بـ»التاجر-امل�صتهلك

فالتاجر- للتعبري.  ال�صو�صيولوجي  التعريف  بح�صب 

امل�صتهلك هو عملياً م�صتهلك للمخدرات يقوم باملتاجرة 

اإ�صتهالكها،  اإزاء  حاجته  لتاأمني  واإ�صتثنائياً  عر�صياً  بها 

اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  يدفعه  ما  هو  للمادة  ارتهانه  واإن 

مدى  حول  هو  يطرح  الذي  وال�صوؤال   .
3
بها املتاجرة 

عدالة معاقبته على النحو املبني يف م�صروع القانون من 

دون التمييز بينه وبني التاجر الكبري. والواقع اأن عدم 

تنا�صب  ملبداأ  �صارخة  ي�صكل خمالفة  اإمنا  هذا،  التمييز 

العقوبة مع خطورة الفعل املرتكب. 

اأنواع  بني  القانون  م�صروع  مييز  مل  اأخرى،  ناحية  من 

املخدرات يف معاقبته الأفعال االإجتار والزراعة والرتويج 

وما اىل هنالك من جرائم تتعلق باملخدرات. واإن هذا 

العقوبة  تنا�صب  ملبداأ  خمالفة  االآخر  هو  ي�صكل  االأمر 

االأفعال  معاقبة  تتم  اأن  يعقل  فهل  املعاقب.  بالفعل 

اخلطورة  قليلة  خمدر  )وهي  الكيف  بح�صي�صة  املتعلقة 

)وهي  بالهريويني  املتعلقة  االأفعال  مثل  مثلها  علمياً( 

تعترب ثاين اأخطر خمدر بعد الكحول( مثاًل؟ 

في اإلخالل بوظيفة القاضي في 
يد العقوبة: تفر

جرائم  كافة  احلايل  التون�صي  املخدرات  قانون  ي�صتثني 

املخدرات )ومنها اإ�صتهالك املادة املخدرة( الواردة فيه 

التون�صية  اجلزائية  املجلة  من  الف�صل 53  اأحكام  من 

بتخفي�س  امللف  على  امل�صرف  للقا�صي  ت�صمح  التي 

للعقوبة،  االأدنى  احلد  ما دون  اإىل  بها  املحكوم  العقوبة 

تفريد  �صالحية  من  الق�صاء  لذلك  تبعاً  يجرد  وهو 

العقوبات. 

امل�صتهلك  لتحرير  القانون  م�صروع  ياأتي  حني  ويف 

اإ�صتهالك  جرائم  اإزاء  الت�صدد  �صيا�صة  من  والقا�صي 

اإنتاج حظر تفريد العقوبة  اأعاد  املخدرات، فهو باملقابل 

من   45 فالف�صل  احلايل.  التون�صي  بالقانون  املكر�س 

العقوبة  تخفيف  منحة  من  اإ�صتثنى  القانون  م�صروع 

اجلزائية  املجلة  من   53 بالف�صل  عليها  املن�صو�س 

الزراعة  اأفعال  اأي  املخدرات،  جنايات  جميع  املذكور 

اأفعال  من  هنالك  ما  واىل  واالإجتار  وامللكية  واالإنتاج 

 47 الف�صل  اأما   . املجانية  وال�صيافة  اأخرى  جنائية 

عقوبة  باأق�صى  باحلكم  لزاماً  القا�صي  ربط  فقد  منه، 

اأعاله،  واأتينا على ذكره  �صبق  ما  من�صو�س عليها وفق 

املن�صو�س  االأفعال  من  فعل  اأي  ارتكب  اإذا  وذلك 

عنها يف م�صروع القانون )ومنها اإ�صتهالك املخدرات(: 

�صد طفل – علماً اأن ترويج املخدرات اأو االإجتار بها ال 

يرتكب �صد �صخ�س طبيعي بل هو فعل يرتكب �صد 

اإرتكبه  اإذا  اأو  عام  مبكان  اإذا ح�صل  اأو   – العام  احلق 

ومكافحة  معاينة  اإليهم  عهد  الذين  االأ�صخا�س  اأحد 

جرائم املخدرات اإلخ.

باملقابل  ت�صكل  االأحكام  هذه  فاإن  ذلك،  عن  ف�صاًل 

االإجتماعي  ولدوره  القا�صي  ل�صالحية  فادحاً  تعدياً 

حا�صرة اإياه يف التثبت من االإدانة وحتديد العقوبة التي 

وهي  املحاكمة.  مو�صوع  الفعل  خطورة  مع  تتنا�صب 

لتطبيق  تقنية  اأداة  جمرد  ذاك  اإذ  القا�صي  من  جتعل 

مفكراً  ولي�س   )technicien du droit( القانون 

يف القانون )penseur du droit(. وهذا االأمر اإمنا 

ي�صكل تعر�صا لال�صتقاللية الوظيفية للقا�صي وانتقا�صا 

من دوره االجتماعي وبالنتيجة م�صا�صا بحق املتقا�صي 

بالتمتع ب�صمانات املحاكمة العادلة. 

للمقال  مختصرة  نسخة  هي  النسخة  هذه 

الذي تجدونه في نسخته الكاملة على موقع 

المفكرة القانونية اإللكتروني.

المخدرات ومستهلكها وحرب السلطة عليهما
وع قانون الحكومة التونسية  مالحظات على مشر

  يراجع العدد الرابع للمفكرة القانونية )تون�س(، "م�صروع قانون . 1

مكافحة املخدرات: ملاذا االإ�صرار على منع تفريد العقوبات؟".

واملتعلق . 2  1998/03/16 بتاريخ  ال�صادر   ،673 رقم  القانون    

باملخدرات واملوؤثرات العقلية وال�صالئف.

3 . D. Duprez & M. Kokoreff، “Les Mondes de la  

Drogue”, éd. Odile Jacob، 2000
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فاطمة الالفي 

رفعه  الذي   )degage( »ديقاج«  �صعار  اختزل 

التون�صية  الداخلية  وزارة  مقر  اأمام  املتظاهرون 

يف  التون�صي  ال�صعب  اإرادة   2011 جانفي   14 بتاريخ 

طيلة  منه  اأق�صي  كان  الذي  العام  الف�صاء  ا�صرتجاع 

عن  الدفاع  كان  وقبلها.  االوىل  اجلمهورية  حقبة 

�صمام  املواطني  احل�س  وكان  الثورة.  حمرك  املواطنة 

االنتقال  �صعوبات  جتاوز  على  �صاعد  الذي  االأمان 

الدميوقراطي يف منطقة ف�صلت فيها حماوالت االنتقال 

غري  مواطنية  �صلوكيات  برزت  املقابل،  يف  ال�صبيهة. 

على  واالإعتداء  والنهب  ال�صرقة  بني  تراوحت  مدنية 

االأمالك واملوؤ�ص�صات العمومية ومبالغة يف التحركات 

تعاطي  بالتايل  تراوح  واالعت�صامات.  االحتجاجية 

التون�صي مع مواطنته بني االنفعال الذي برز يف ردود 

فعله والوعي الذي اأكده مت�صكه ب�صفته كمواطن.

دميومة  يف  االنفعايل  لل�صلوك  تف�صريا  جند  اأن  وميكن 

اأكرث  بل  بالتوتر.  وال�صلطة  الفرد  بني  العالقة  ات�صام 

من ذلك، ال�صلطة مرادفة يف اخليال ال�صعبي للخوف 

ال�صعبي  املثل  عنه  يعرّب  ما  وهو  واجلور،  والقمع 

با�س  اآ�صكون   .... احلاكم  خ�صيمك  التون�صي:«اإذا 

اأنه  نن�صى  اأن  ميكن  فال  الوعي،  عن  اأما  تخا�صم؟«. 

التي  الرتاكمات  يف  اأثره  جند  تاريخي  موروث  نتاج 

اأنتجتها اأحداث تاريخية هامة نذكر منها ثورة علي بن 

وثورة  الوطنية  واحلركة  االإ�صالحية  واحلركة  غذاهم 

والكرامة. احلرية 

الثقايف  العمق  لك�صف  الت�صريعي  اجلرد  يكفي 

فهم  ي�صاعد يف  قد  الذي  العمق  هذا  املواطنة،  لفكرة 

ا�صتبطان الوعي اجلمعي لقيم املواطنة )1(. لكن تبني 

للتج�صيد  طريقها  يوما  تعرف  الت�صريعات مل  تلك  اأن 

مبا يوؤ�ص�س للمواطنة الفعلية )2( 

المواطنة قيمة تطّورت في 
النصوص القانونية فكان لذلك 

أثر ثقافي 
املوؤ�ص�صة  الن�صو�س  يف  النظري  البحث  يك�صف 

املواطنة  فكرة  ان  لتبني  تون�س  يف  ال�صلطة  لتنظيم 

احل�صاري  املفهوم  هذا  بناء  يعود  اذ  جديدة  لي�صت 

ع�صر.  التا�صع  القرن  يف  الت�صريع  ن�صو�س  اىل  حمليا 

ل�صنة  باي  با�صا  اأحمد  قرار  اأن  االطار  هذا  يف  ونعترب 

امل�صاواة  اإر�صاء  يف  االأوىل  اللبنة  الرق  الإلغاء   1846

املبادئ  اأبرز  من  نعلم،  كما  فامل�صاواة  الرعية.  بني 

ذلك  كان  �صواء  ملواطنيها،  الدولة  بها  تعرتف  التي 

الواجبات  باأداء  التزامهم  اأو  باحلقوق  متتعهم  يف 

قيمة  امل�صاواة  متثل  ذلك،  من  اأكرث  بل  جتاهها. 

عن  املواطن  �صفة  تنتفي  بحيث  للمواطنة،  اأ�صا�صية 

ونالحظ  االإق�صاء.  اأو  للتمييز  �س 
ّ
يتعر �صخ�س  كل 

�صنة  ود�صتور   1857 ل�صنة  االأمان  عهد  من  كال  اأن 

.
1
1861 قد متا�صيا مع هذا املنحى

ع�صر  الثاين  بابه  يف  ت�صمن  فقد   1861 د�صتور  اأما 

من  التون�صية  اململكة  الأهل  ما  »يف  عنوان  حتت 

يف  الت�صاوي  توؤكد  ف�صال   19 عليهم«،  وما  حقوق 

احلقوق والواجبات بني كل �صكان اململكة التون�صية. 

اأو  »�صكان«  كلمات  الف�صول  هذه  يف  ي�صتعمل 

عبارة  هي  لالإنتباه  امللفت  اأن  على  »رعية«.  اأو  »اأهل« 

مبا جاء  قرّناها  ما  اإذا  »التون�صي« لعمق داللتها خا�صة 

التون�صية  اململكة  اأهل  ف 
ّ
عر الذي  االأّول  الف�صل  به 

البلدان  من  غريها  اأو  باحلا�صرة  »ولد  من  كل  باأنهم 

والقرى ونواجع العربان على اختالف االأديان«. وهذا 

التعريف ال يبتعد كثريا عن فكرة املواطنة التي تقوم 

وطن؛  اإىل  واالإنتماء  البلد  يف  الدالالت  اأ�صا�س  على 

هذه  على  وتاأكيداً  اجلن�صية.  رابطة  عنه  تعرّب  ما  وهو 

الرابطة، ميّيـز الد�صتور بو�صوح بني اأهل البلد )الباب 

عليهم  يطلق  والذي   )15 )الباب  فيه  واملقيمني   )14

عبارة »رعايا الدول االأحباب«.

وعليه، وبالرغم من عدم ا�صتعمال كلمة »مواطن« ال يف 

ن�س عهد االأمان وال يف ن�س »قانون الدولة« لـ 1861، 

فاإن ما قدمناه من موؤ�صرات -على �صبيل الذكر- يربز 

جليا تطورا يف االإقرتاب من مفهوم املواطنة هذا املفهوم 

الذي تاأ�ص�س نظريا مع اإعالن اجلمهورية.

جويلية   25 يف   
2
التاأ�صي�صي القومي  املجل�س  اأ�صدر 

بانقالب  يفيد  وهو  اجلمهورية  اإعالن  جويلية   1957

هذا  و�صف  ويجوز  امللكية.  على  ال�صعب  نواب 

االنقالب بانقالب املواطنة لكونه انقالبا اعاد ال�صلطة 

واإعالن  امللكية  فباإلغاء  املواطنني.  لعموم  اأي  لل�صعب 

لهذا  وكان  مواطنني.  الرعية  �صارت  اجلمهورية، 

جوان  ة 
ّ
غر د�صتور  �صياغة  يف  وا�صٌح  تاأثرٌي  االإعالن 

1959، بل كان عماده، ملا تتمّيز به اجلمهورية من قيم 

احلرية وامل�صاواة و�صلطان القانون. 

د�صتور  توطئة  يف  جاء  ما  اإىل  هنا  االإ�صارة  من  بد  وال 

»النظام  اأن:  فيها  نقراأ  فنحن  االأوىل.  اجلمهورية 

امل�صاواة  واإقرار  االإن�صان  اجلمهوري خري كفيل حلقوق 

اأداة  واأجنع  املواطنني يف احلقوق والواجبات )...(  بني 

وال�صحة  العمل  يف  املواطنني  وحق  االأ�صرة  لرعاية 

ال�صامن  اأنها  على  »اجلمهورية«  هنا  وتقدم  والتعليم«. 

من   5 الف�صل  يوؤكدها  فكرة  وهي  املواطنة.  ملتطلبات 

د�صتور 1959 – كما وقع تنقيحه يف 1 جوان -2002  

اجلمهورية  »ت�صمن  يلي:  ما  على  ين�س  والذي 

يف  االإن�صان  وحقوق  واالأ�صا�صية  احلريات  التون�صية 

يعك�س  مل  وترابطها«.  وتكاملها  و�صموليتها  كونيتها 

جوان   1 د�صتور  طموح  التون�صي  ال�صيا�صي  الواقع 

التي  والتنقيحات  اأوال  الواحد  احلزب  فنظام   .1959

اإر�صاء  يف  �صاهمت  االأ�صلية  ن�صخته  يف  الن�س  عرفها 

نظام ديكتاتوري يفقد املواطن عمق �صفته املواطنية.

يف  املكر�صة  املواطنة  قيمة  بني  االنف�صام  اأدى 

حلق  ال�صكلية  املمار�صات  ويف  القانونية  الن�صو�س 

اإىل  الرعية  منظومة  ا�صتمرار  واقع  عن  االنتخاب 

�صدام بني املواطن ومواطنته برز يف املمار�صة.

المواطني: االنفصام 
 كيف أكون مواطنا؟ 

اأعادت ثورة جانفي 2011 اإنتاج قيم اإعالن اجلمهورية، 

منظومة  مواجهة  يف  املواطنة  لقيم  انت�صارها  فاأعلنت 

الثانية  اجلمهورية  د�صتور  وج�صد  والف�صاد.  اال�صتبداد 

هذا التوجه فر�صمت اأحكامه ت�صور »دولة املواطنة«، هذه 

والدولة  الفرد  بني  لعالقة جديدة  توؤ�ص�س  التي  الدولة 

عليه  ي�صطلح  اأن  ميكن  ما  اإطار  يف   
3
»املواطن« حمورها 

»باملواطنة الفاعلة« اأي تلك املواطنة التي جتعل املواطن 

ي�صارك يف احلكم يف كل مفا�صله.

ثّمن د�صتور اجلمهورية الثانية مفهوم املواطنة التي باتت 

احلّد من  الت�صريع  ال�صيا�صي وحجر على  للنظام  ركيزة 

 .
4
احلقوق التي ت�صّكل كنه املواطنة

وقد اجته املوؤ�ص�صون ممن �صاغوا الد�صتور يف م�صارهم هذا 

حل�صم حرب املواطنة كما يربز ذلك من اأحكام الف�صل 

الن�صو�س  تكون  اأن  ا�صرتطوا  فقد  الد�صتور.  من   65

القوانني  واحلريات من  باحلقوق  تتعلق  التي  الت�صريعية 

تكون  اأن  ا�صرتطوا  بل  بذلك  يكتفوا  ومل  االأ�صا�صية. 

املواطن  بواجبات  تتعلق  التي  الت�صريعية  الن�صو�س 

بدورها من القوانني االأ�صا�صية، وهو اأمر يوؤمل اأن ينتهي 

ل�صياغة ت�صريعية مليثاق مواطنة. 

لكن جتربة مرحلة االنتقال ا لدميوقراطي ومن قبلها جتربة 

خما�س �صياغة املفهوم الت�صريعي التون�صي للمواطنة يف 

امتدادها التاريخي اأكدت اأن املواطنة كقيمة ومفهوم ال 

يرتبط اإر�صاوؤها كممار�صة بالن�س القانوين بقدر اإرتباطها 

بالثقافة. وهذا االأمر يفر�س طرح ال�صوؤال حول »االأداء 

املواطني« يف ظل الن�س الد�صتوري.

ال تخفي �صلمية الثورة التون�صية من�صوب العنف الذي 

التون�صية  بالدولة  التون�صي  املواطن  عالقة  مييز  كان 

ال�صلطة  متار�صه  كانت  الذي  العنف  هذا  الثورة.  قبل 

بت�صريعات تقمع قيم املواطنة وبخرق للت�صريعات يف اطار 

انحراف �صيا�صي عنوانه القمع للحقوق االأ�صا�صية. وهو 

بال�صلطة  عالقته  املواطن يف  ميار�صه  الذي  العنف  ذات 

قوانينها  مع  ال�صلبي  تعامله  يف  اأو  �صدها  انتفا�صاته  يف 

وموؤ�ص�صاتها يف اطار التمرد الفو�صوي.

اجلمهورية  ظل  -يف  املواطن  اأن  بي�صر  للمتتّبع  يتبني 

الثانية- �صعى الكت�صاح م�صاحة العنف الالقانوين التي 

ك�صبيل  االعت�صام  فا�صتعمل  الدولة.  ت�صتغلها  كانت 

لتعطيل املوؤ�ص�صات ليفر�س انتدابه يف املوؤ�ص�صات ون�صط 

اجلمركي  التهريب  يف  احلق  لفر�س  واجته  التهريب  يف 

املواطن  ذات  ا�صتعمل  كما  بالتظاهر.  الدولة  على 

اجلهوي  و«االنتماء  و«النقابات«  املهنية«  »املجموعات 

فر�س  بغاية  الدولة  على  �صغط  كمجموعات  واملحلي« 

ما يرغب يف التو�صل اإليه خدمة مل�صاحله على ح�صاب 

قوانينها اأو امكانياتها املالية.

كما يتبني لذات املالحظ اأن الدولة مل تكن بريئة من 

العنف ال�صيا�صي الذي يقمع املواطنة من خالل ما برز 

املواطن  يفقد  ب�صكل  ال�صيا�صية  النخب  يف  ف�صاد  من 

اأو من خالل ما �صجل من �صعي  من ثقته يف مواطنته 

اأ�صاليب النظام اال�صتبدادي يف التعاطي مع  ال�صتعادة 

التحديات االأمنية متمثلة اأ�صا�صا يف التعذيب.

يف  تربيره  املمار�صة  عن  الن�س  انف�صام  يجد  قد 

املواطنة  للدربة على  املواطني واحلاجة  الفعل  حداثة 

واحلكم الدميوقراطي. لكن هذا التف�صري ال يجب اأن 

املواطنة  قيم  على  املواطن  مترد  انزالق  يخفي خطورة 

اإىل  ال�صيا�صية  للممار�صة  الف�صاد  وت�صرب  جهة  من 

تختزل  التي  الدولة  تلك  الفا�صلة،  للدولة  التاأ�صي�س 

االأ�صوات  فيها  ت�صرتى  و  تباع  انتخابات  يف  املواطنة 

الزعامات. وت�صنع 

جاء يف الف�صل االأول من عهد االأمان الذي يعلن على ل�صان الباي . 1

»تاأكيد االأمان ل�صائر رعيتنا و�صكان اإيالتنا على اختالف االأديان واالأل�صنة 

مة واأعرا�صهم املحرتمة )...(«.
ّ
واالألوان يف اأبدانهم املكرمة واأموالهم املحر

انتخب اع�صاء املجل�س القومي التاأ�صي�صي  يف 25 مار�س -1956 . 2

و ُكّلف مبقت�صى االأمر العلي املوؤرخ يف 29 دي�صمرب 1955 ب�صن د�صتور 

للمملكة التون�صية

وهو ما يوؤكده الف�صل 15 من الد�صتور الذي يجعل االإدارة العمومية . 3

يف خدمة املواطن وال�صالح العام. كما ي�صمن الف�صل 139 على ال�صعيد 

املحلي، »ا�صهام اأو�صع للمواطنني واملجتمع املدين يف اإعداد برامج التنمية 

والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا ي�صبطه القانون«

احلقوق . 4 �صمان  اأعلن  واإن   1959 د�صتور  باأن  التذكري  من  البد 

واحلريات فاإنه قّيد ممار�صتها باالإحالة اإىل القوانني التي ت�صبط الكيفية 

التي يجب اأن متار�س بها ب�صكل �صّيق منها وهم�صها. وهو ما جتنبه د�صتور 

2014 بت�صييق الف�صل 49 من جمال تدخل امل�صرع فيما يتعلق بتحديد 

ال�صوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات ب�صكل ال ينال من جوهرها. وين�س 

مدنية  دولة  تقت�صيها  ل�صرورة  اإال  ال�صوابط  هذه  تو�صع  »ال  اأنه:  على 

دميقراطية وبهدف حماية حقوق الغري، اأو ملقت�صيات االأمن العام، وذلك 

الهيئات  وتتكفل  ال�صوابط وموجباتها.  التنا�صب بني هذه  مع احرتام 

الق�صائية بحماية احلقوق واحلريات من اأي انتهاك. ال يجوز الأي تعديل اأن 

ينال من مكت�صبات حقوق االإن�صان وحرياته امل�صمونة يف هذا الد�صتور«.

مفهوم المواطنة التونسية مثقاًل بتراكماته:
وتمّرد عنف  ومنزلقات  ر    تحّر سلمى خالدآفاق 

االأ�صا�صية  الركائز  اإحدى  املجتمعات  يف  املعلومة  متثل 

للتعاي�س ال�صلمي. فهي �صرورية يف عالقات االأطراف 

يف ما بينهم كما لها نف�س االأهمية وال�صرورة يف عالقة 

الدميقراطيات  عن  احلديث  خ�صم  يف  بال�صلطة.  الفرد 

البلدان  يف  وال�صفافية  الر�صيدة  احلوكمة  وعن  النا�صئة 

االإن�صان  اتفاقيات حقوق  تفعيل  النامية، وعن �صرورة 

الكونية و�صمانها لكل فرد، وعن تفعيل دور املواطنني 

النفاذ  يف  احلق  يندرج  ومقاومته،  الف�صاد  مكافحة  يف 

الد�صتور  كر�س  وقد  الركائز.  اأهم  �صمن  املعلومة 

الف�صل  اإطار  يف  املعلومة  اإىل  النفاذ  يف  احلق  التون�صي 

32 منه الذي ين�س على اأن: »الدولة ت�صمن احلق يف 

اإطار  االإعالم واحلق يف النفاذ اإىل املعلومة«  وذلك يف 

رفع  ما  باحلقوق واحلريات. وهذا  املتعلق  الثاين  الباب 

تون�س اإىل ترتيب هام �صمن الدول التي تقر احلوكمة 

. 
1
املفتوحة قانونيا

ومن املالحظ اأن بوادر تكري�س هذا احلق برز منذ �صنة 

2011 اثر الثورة من خالل �صدور االأمر عدد 41 املوؤرخ 

االإدارية  الوثائق  اإىل  بالنفاذ  2011املتعلق   5--26 يف 

للموؤ�ص�صات العمومية كما وقع تنقيحه باالأمر عدد 54 

املوؤرخ يف 2011-4-11.

املتمثل  املدين  املجتمع  من  املبذولة  اجلهود  اأن  اإال 

باالأ�صا�س يف اجلمعيات احلقوقية واالأحزاب ال�صيا�صية 

انتقدت حمدودية جمال انطباق ذلك االأمر، ذلك اأنه 

مل يكر�س مفهوما �صامال للمعلومة كما اأن االإجراءات 

املتبعة للنفاذ اإىل املعلومة معقدة اإ�صافة اإىل غياب هيكل 

ذلك  واحرتام  االإجراءات  �صري  ح�صن  لرقابة  خمت�س 

لذلك  تبعا  الد�صتورية  املناق�صات  �صهدت  وقد  احلق. 

م�صاعي حثيثة الإقرار احلق يف النفاذ اإىل املعلومة �صمن 

فقد  االأ�صا�صية.  احلقوق  مرتبة  اإىل  لريتقي  الد�صتور 

التعتيم  ومن  الدكتاتورية  من  التحرر  اإرادة  ترجمت 

اآليات  اإىل  اللجوء  �صرورة  ال�صفافية  وغياب  واحلرمان 

لتفعيل احلقوق االأ�صا�صية املن�صو�س عليها يف الد�صتور 

الذي  املعلومة  اإىل  النفاذ  يف  احلق  يندرج  قائمتها  ويف 

وقع تكري�صه مبقت�صى القانون االأ�صا�صي عدد 22 املوؤرخ 

يف 24 مار�س 2016. 

اإىل  النفاذ  يف  احلق  التون�صي  القانون  يف  اأ�صبح  ولئن 

املعلومة حقا اأ�صا�صيا، اإال اأن تكري�صه يف النظام القانوين 

وبني  بينه  التوازن  حتقيق  اأوال  ي�صتوجب  التون�صي 

ي�صتوجب  ،كما  جهة  من  االأخرى  االأ�صا�صية  احلقوق 

و�صع االآليات ال�صرورية لتفعيله من جهة اأخرى.

ال�صاأن  هذا  يف  ال�صادر  القانون  حدد  االإطار  هذا  ففي 

اأهدافه، مع اإبراز اأهم املفاهيم واالآليات ال�صامنة له باأن 

اأقر اإن�صاء هيئة النفاذ اإىل املعلومة مع حتديد �صالحياتها.

أهداف القانون 
منه  االأول  الف�صل  اإطار  يف  القانون  اأهداف  حددت 

الذي �صمن احلق يف النفاذ اإىل املعلومة لكل �صخ�س 

وامل�صاءلة،  ال�صفافية  حتقيق  بهدف  معنوي  اأو  طبيعي 

العام  املرفق  يف  بالت�صرف  يتعلق  فيما  وخا�صة 

وحت�صني جودة اأدائه ودعم الثقة يف الهياكل اخلا�صعة 

يف  العموم  م�صاركة  ودعم  القانون،  هذا  الأحكام 

وتقييمها  تنفيذها  ومتابعة  العمومية  ال�صيا�صات  و�صع 

العلمي. البحث  وت�صجيع 

الهيئات  جميع  املعلومة  اإىل  النفاذ  لواجب  وتخ�صع 

العمومية، من ذلك رئا�صة اجلمهورية وهياكلها، رئا�صة 

الوزارات   ، ال�صعب  نواب  احلكومة وهياكلها، جمل�س 

الهيئات  املركزي،  البنك  العمومية،  واملن�صاآت 

اأ�صخا�س  امل�صتقلة،  العمومية  الهيئات  الد�صتورية، 

واجلمعيات  عموميا  مرفقا  ت�صري  التي  اخلا�س  القانون 

تنتفع بتمويل عمومي. التي  والهياكل 

املعلومة  ن�صر  لواجب  خا�صعة  الهياكل  هذه  كل 

اإ�صدار  خالل  من  املرجوة  االأهداف  حتقيق  بهدف 

القانون. هذا 

مفهوم النفاذ الى المعلومة 
اأن  نالحظ  عدد22،  القانون  ف�صول  اإىل  بالرجوع 

معنيني: يت�صمن  املعلومة  اإىل  النفاذ 

باالأمر  املعني  الهيكل  اأن  مفاده  االأول  *املعنى 

املتعلقة  املعلومة  بن�صر  نف�صه  تلقاء  من  مطالب 

النفاذ  ويعد  العموم.  اإىل  ي�صديها  التي  باخلدمات 

حمموال  واجباً  الهيكل  جانب  يف  اإذا  املعلومة  اإىل 

ال�صاد�س  الف�صل  مبقت�صى  م�صمونه  حدد  عليه، 

�صرورة  الواجب   هذا  ويت�صمن  القانون.  ذات  من 

قابلة  يجعلها  �صكل  يف  دورية  ب�صفة  املعلومة  ن�صر 

كما  العموم.  ذمة  على  بو�صعها  وذلك  لال�صتعمال 

قد  املحينة  غري  فاملعلومة  حتيينها،  �صرورة  يت�صمن  

كما  ال�صفافية.  اإر�صاء  يف  االأ�صا�صي  هدفها  عن  حتيد 

ورقية  )ن�صخة  املطلوبة  ال�صيغة  توفريها يف  عليه  يتعني 

)الف�صل  تعذر ذلك  اإذا  املتاحة  ال�صيغة  اأو يف  مثال( 

.)2016 22 ل�صنة  12 من القانون عدد 

اأو  طبيعي  �صخ�س  لكل  اأن  مفاده  الثاين  *املعنى 

يف  احلق  عليها،  يحوز  الذي  ال�صخ�س  غري  معنوي 

اإليها. النفاذ  طلب 

اأما املعلومة فهي كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها 

عليها  تتح�صل  اآو  تنتجها  والتي  وعاوؤها  اأو  �صكلها  اأو 

القانون  من  ويفهم  القانون.  لهذا  اخلا�صعة  الهياكل 

املعلومة  م�صدر  اأن  الثالث(  الف�صل  من   2 )الفقرة 

املعني  غريالهيكل  اأو  نف�صه  الهيكل  يكون  اأن  ميكن 

وبالتايل  ي�صتعملها  اأو  معها  يتعاطى  لكنه  باالأمر، 

العموم. ي�صبح جمربا على و�صعها على ذمة 

التون�صي  القانون  اأن  املالحظة  جتدر  االإطار  هذا  ويف 

واعترب  للنفاذ  القابلة  املعلومة  مفهوم  نطاق   يف  و�صع 

التي  للمعلومات  النفاذ ممكن يف جميع احلاالت،  اأن 

اأو يف �صكل وثيقة مكتوبة  تخزن يف �صكل الكرتوين 

ي�صت�صف من عمومية  ما  بنك معلومات. وهذا  اأو يف 

اأو  �صكل  كان  فمهما  الن�س.  يف  الواردة  العبارات 

مت  ولو  حتى  ممكناً  اإليها  النفاذ  يبقى  املعلومة،  وعاء 

االأر�صيف.  اإيداعها يف 

حدود النفاذ الى المعلومة
وككل  احلق.  هذا  ممار�صة  �صوابط  امل�صرع  حدد 

احلقوق  االعتبار  بعني  االأخذ  وجب  احلقوق 

حد   وو�صع  ممار�صتها  اأطر  لو�صع  االأخرى  االأ�صا�صية 

للنفاذ املطلق اإىل املعلومة والذي قد ي�صكل خطراً اإما 

على املجموعة اأو على االأفراد. لذلك ن�س امل�صرع يف 

اإطار الف�صلني 24 و25 من ذات القانون على حدود 

والدفاع  العام  االأمن  اعترب  اذ  املعلومة  اإىل  النفاذ 

التي  االأولويات  من  الدولية  والعالقات  الوطني 

تقت�صي حماية خا�صة وتكتماً حولها.

اخلا�صة  احلياة  حماية  يف  احلق  اأن  امل�صرع  اعترب  كما 

الذي هو حق د�صتوري �صمنه امل�صرع يف الف�صل 24 

املعلومة،  اإىل  النفاذ  احلق يف  على  يعلو  الد�صتور،  من 

العموم  اأو و�صعها على ذمة  اإذ ال ميكن طلب معلومة 

اذا ما تعلقت باحلياة اخلا�صة لالأفراد.

احلق  فعالية  �صمان  على  وت�صجيعا  االإطار،  نف�س  ويف 

 25 الف�صل  يف  امل�صرع  اعترب  املعلومة،  اإىل  النفاذ  يف 

اأن املعلومة ال ميكن النفاذ اإليها اإذا ما تعلقت بهويات 

اأ�صخا�س اأبلغوا عن حاالت جتاوزات اأو ف�صاد.

التي  اإي�صاحات حول االأولويات  امل�صرع  وهكذا قدم 

حتّد من ال�صلطة املطلقة يف النفاذ اإىل املعلومة، وحاول 

ح�صب  االأ�صا�صية  احلقوق  ترتيب  اإبراز  ذاته  االآن  يف 

اأهميتها حتى ال يقع ت�صارب بينها، يف م�صعى منه اإىل 

على وحدة  احلقوق حفاظا  توازن بني خمتلف  حتقيق 

املجتمع ككل.

بحق  المعنيون  األشخاص 
النفاذ

�صخ�س  لكل  احلق  هذا  منح  امل�صرع  اأن  املالحظ  من 

طبيعي اأو معنوي دون مزيد من التو�صيح اأو التدقيق. 

فاالإ�صكال املطروح يتعلق بجن�صية طالب املعلومة، ذلك 

تكون  اأن  ت�صرتط  ومل  عامة  وردت  الن�ّس  عبارة  اأن 

هذا  ففي  تون�صية.  املعنوية  اأو  الطبيعية  الذات  جن�صية 

االإطار يبقى الت�صاوؤل مطروحا يف �صورة طلب املعلومة 

اأو معنوية،  ذاتا طبيعية  �صواء كان  اأجنبي  م�صتثمر  من 

هل توافق االإدارة على مده باملعلومة؟.

على  تثمر جوابا  تطبيقاته  ولعل  القانون حديث جدا، 

هذا الت�صاوؤل.

هيئة النفاذ الى المعلومة
من اأجل تفعيل حق النفاذ اإىل املعلومة و�صمان ح�صن 

�صعى  باالأمر،  املعنية  الهياكل  من  واحرتامه  تطبيقه 

واالآليات  االإجراءات  تراقب  هيئة  اإر�صاء  اإىل  امل�صرع 

التي تخول النفاذ اإىل املعلومة، فن�س الف�صل 38 من 

القانون املذكور اأعاله على اأن الهيئة تبت يف الدعاوى 

االلتزامات  وتتابع  قراراتها  تن�صر  كما  لديها  املن�صورة 

على  واملحمولة  تلقائيا  املعلومة  توفري  ب�صرورة  املتعلقة 

الهياكل. كما يدخل يف م�صموالت الهيئة العمل على 

اإعداد برامج حت�صي�صية تهدف اإىل ن�صر ثقافة النفاذ اإىل 

املعلومة بالتعاون مع مكونات املجتمع املدين.

ويف هذا االإطار يتجه التذكري باأن دور الهيئة جد فعال. 

اإذا  اإال  فعال  يكر�س  اأن  ميكن  ال  املعلومة  اإىل  فالنفاذ 

�صمنته الهيئة لفائدة االأ�صخا�س اأ�صحاب احلق. ففكرة 

النفاذ اإىل املعلومة حديثة جدا يف جمتمعنا وقد تالقي 

من  اأو  الهياكل  جهة  من  �صواء  التطبيق  يف  �صعوبات 

جهة  االأطراف املعنية التي قد جتهل هذا احلق اأو تغفل 

عن طلب تطبيقه خ�صية من اأن يقع رف�س مطلبها.

من  جعل  انتظاره،  طال  حلق  مقرا   2016 قانون  جاء 

حلقوق  ال�صامنة  احلديثة  بقوانينه  يتميز  بلدا  تون�س 

الطعون  يف  النظر  �صلطة  للهيئة  بذلك  ومنح  االإن�صان، 

ال�صادر  الرف�س  قرار  �صد  احلق  اأ�صحاب  من  املرفوعة 

القانون(،  من   31-30 )الف�صل  املعني  الهيكل  عن 

وفر�س قرارها الذي ت�صدره على الهيكل املعني.

امل�صرع  خّول  درجتني،  على  التقا�صي  حلق  و�صمانا 

الهيئة  برف�س مطلبه لدى  الذي جوبه  املعلومة  لطالب 

يف  االإدارية  املحكمة  اأمام  باال�صتئناف  الطعن  اإمكانية 

اأجل 30 يوما من تاريخ اإعالمه بقرارها.

دور الجمعيات في دعم حق 
المعلومة إلى  النفاذ 

لقد لعب املجتمع املدين دورا فعاال يف اإر�صاء هذا القانون 

وتكري�س هذا احلق د�صتوريا. ولعل اأهم عن�صر فعال هو 

جمعية »بو�صلة« التي اأر�صت فكرة »احلوكمة املفتوحة«، 

منذ  التاأ�صي�صي  املجل�س  داخل  تفعيلها  على  ودافعت 

اإدراج  برف�س  واإذ جوبهت   .2011 ماي   26 �صدوراأمر 

بع�س الف�صول التي من �صانها اأن ت�صمن ال�صفافية يف 

رفعت اجلمعية  التاأ�صي�صي،  للمجل�س  الداخلي  النظام 

االأمر اإىل املحكمة االإدارية يف اإطار دعوى جتاوز ال�صلطة 

مع جمعية »نوات« بتاريخ 29 اأوت2104 . 

االإدارية  املحكمة  اأ�صدرت   2015 جوان   10 وبتاريخ 

اأحكاما يف خ�صو�س الطعون املرفوعة مبطلة جزئيا قرار 

املجل�س التاأ�صي�صي الذي رف�س متكني النفاذ اإىل املعلومة 

جل�صات  وحما�صر  العامة  اجلل�صات  حما�صر  ون�صر 

اللجان على املوقع االإلكرتوين اخلا�س باملجل�س.

اأ�صا�س  على  �صدوره  من  بالرغم  القرار  هذا  ويعترب 

قرارا  القانون  �صدور  وقبل  االأمرال�صادر�صنة2011 

جريئا يب�صر بتوجه اإيجابي للمحاكم نحو دعم ال�صفافية 

وتفعيل احلق يف النفاذ اإىل املعلومة يف الواقع.

وحتتل تون�س ب�صدورهذا القانون املرتبة االأوىل يف منطقة 

النفاذ اىل  اإطار   95 عامليا يف  واملرتبة  االأو�صط  ال�صرق 

املعلومة. ولعل جمانية النفاذ عن�صرهام جدا ومن �صاأنه 

اأن ي�صجع االأفراد على اللجوء اإىل ممار�صة حقوقهم.

دليل  تون�س  يف  املعلومة  اإىل  النفاذ  قانون  �صن  اإن  

التطوير  التجديد،اإىل  اإىل  تهدف  ت�صريعية  اإرادة  على 

احلق  هذا  بتعميم  ذلك  ويتاأكد   ، ال�صفافية  دعم  واىل 

واإمكانية املطالبة به �صواء كان اإزاء املوؤ�ص�صات العمومية 

وتوعية  القانون  ن�صر  �صرورة  من  وبالرغم  اخلا�صة.  اآو 

املرافق  �صري  م�صاهمتهم يف ح�صن  وب�صرورة  به  العامة 

اجلهود  تكثيف  من  بد  ال  فانه   ، مبراقبتها  العمومية 

حتى ال يبقى القانون حرباعلى ورق .

حق النفاذ إلى المعلومة، خطوة هامة إلى األمام

قرار أحمد باشا 
 1846 باي لسنة 

إللغاء الرق اللبنة 
األولى في إرساء 

المساواة
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احتجاجات  عن  اأخبار  االأخرية  االآونة  يف  زادت 

واإ�صرابات املحامني ب�صبب اإعتداءات من اأفراد ال�صرطة، 

عملهم  تاأدية  ب�صبب  اأو  اأثناء  حمامني  على  القب�س  اأو 

باملخالفة للقانون، اأو ب�صبب انتهاكات حلقهم يف الدفاع. 

كما ي�صكو املحامون يف االآونة االأخرية من تعنت بع�س 

الق�صاة �صدهم، مما اأدى اإىل مطالبة بع�صهم بتنحية ق�صاة 

عن النظر يف الق�صايا التي توكلوا فيها اأو طلب نقلهم. اىل 

جانب اآخر، عانت نقابة املحامني يف الفرتة االأخرية من 

�صراع داخلي و�صل اإىل حد مطالبة اأعداد من املحامني 

عا�صور  �صامح  احلايل  املحامني  نقيب  الثقة من  ب�صحب 

وحماولة جمع توقيعات لذلك. 

نتناول يف هذا املقال، اأو�صاع املحامني يف الفرتة االأخرية، 

من خالل الرتكيز على االعتداءات واالنتهاكات التي 

اىل  باال�صافة  النقابة جتاه ذلك.  وموقف  تتم يف حقهم 

القاء ال�صوء على امل�صاكل التي تعاين منها املهنة ب�صكل 

عام الأ�صباب متعددة نف�صلها يف هذا املقال مع التطرق 

اىل دور النقابة جتاه هذا االأمر. 

النيران  مرمى  في  المحامون 
كما اأ�صرنا يف املقدمة، فاإن حاالت اإعتداء اأفراد ال�صرطة 

الثالث  يف  ملحوظ  ب�صكل  ارتفعت  املحامني  على 

�صنوات املا�صية، وهو االأمر الذي اأدى اإىل اأزمة حقيقية 

بني املحامني وال�صرطة اإىل حّد ا�صتدعى تدّخل رئي�س 

�صنبني  كما  للمحامني  �صخ�صياً  واالإعتذار  اجلمهورية 

ميكن  ال�صرطة  واأفراد  املحامني  بني  االأزمة  ولعل  اأدناه. 

ال�صنوات  خالل  االأمنية  القب�صة  توّغل  اإىل  اإرجاعها 

من  معاقبة  طريق  يف  عقبة  املحامني  واعتبار  املا�صية، 

. ولكن 
1
ي�صتحق العقاب ح�صب وجهة نظر اجلهاز االأمني

غري املفهوم والالمنطقي هو االأزمة التي تزداد عمقاً كل 

يوم بني املحامني والق�صاة واأع�صاء النيابة. وهي االأزمة 

الق�صائية  االأجهزة  تعنت  ب�صبب  يوم  كل  تتفاقم  التي 

يف التعامل مع املحامني واإحالتهم للتحقيق بتهمة اهانة 

املحكمة، اأو رف�س مقابلتهم والتعامل معهم بنظرة فوقية 

كما �صنو�صح. 

األمنية  األجهزة  اعتداءات 
المحامين  على 

املحامي كرمي حمدي كانت  االعتداء على  واقعة  لعل 

احلادثة االأبرز خالل الفرتة الفائتة. فقد تعر�س املحامي 

املذكور يف فرباير 2015 للقب�س من قبل قوات االأمن 

ق�صم  يف  الوفاة  حتى  بتعذيبه  قاموا  الذين  الوطني 

املطرية، وذلك ب�صبب دفاعه عن بع�س املعتقلني املنتمني 

الواقعة يف  ت�صببت هذه  وقد  ال�صيا�صي.  االإ�صالم  لتيار 

اإىل  اأّدت  كما  االأمن.  وجهاز  املحامني  بني  حادة  اأزمة 

قاموا  الذين  املحامني  �صفوف  بني  وا�صعة  احتجاجات 

نّظم  26-2-2015. كما  املطرية يف  اأمام ق�صم  مبظاهرة 

املحامون وقفة احتجاجية على �صالمل النقابة يف مار�س 

الق�صاء  دار  اإىل  ال�صوداء  بالروبات  م�صرية  ثم   ،2015

العايل وقاموا مبحا�صرة مكتب النائب العام لالإعرتا�س 

على قرار حظر الن�صر الذي اأ�صدره يف الق�صية. وكانت 

هذه هي املرة االأوىل التي ال ت�صتطيع فيها وزارة الداخلية 

للمحامي  وفقاً  ت�صريح،  بدون  مظاهرة  على  ال�صيطرة 

حيل على اثرها بع�س 
ُ
. وهي امل�صرية التي اأ

2
مالك عديل

التحقيق  اإىل  عديل  ومالك  علي  خالد  مثل  املحامني 

اأمام النائب العام. وتدّخل نقيب املحامني �صامح عا�صور 

باحل�صور اأمام النائب العام لتهدئة االأو�صاع و�صرح موقف 

املحامني له. وذكرت هذه امل�صرية باملظاهرات التي نظمها 

املحامون يف عام 1994 بعد مقتل املحامي عبد احلارث 

.
3
املدين يف املعتقل ب�صبب التعذيب

ومل تكن حادثة كرمي حمدي هي الوحيدة خالل الفرتة 

املا�صية. ونذكر على �صبيل املثال التهديد بال�صالح الذي 

امام يف   2014 يناير  اإمام يف  عمرو  املحامي  له  �س 
ّ
تعر

ق�صم �صرطة املعادي عند �صوؤاله عن حمتجزين مت القب�س 

واالإعتداء   ،
4
الثورة ذكرى  مظاهرات  �صياق  يف  عليهم 

على املحامية يا�صمني حبيب بال�صرب باللكمات واجلر 

من �صعرها وذراعها واالعتداء اللفظي عليها يف �صبتمرب 

20145. كما اأثارت ق�صية االعتداء على املحامي حممد 

اجلمل �صجة كبرية بعد اإطالق النار عليه يف نيابة مدينة 

ن�صر بعد م�صادة كالمية بينه وبني اأمني �صرطة و�صكرتري 

. وقد اأعلنت النقابة تعليق العمل مبحكمة مدينة 
6
بالنيابة

 .
7
ن�صر اإحتجاجاً على هذا االإعتداء

كذلك، اأحدثت واقعة تعّدي نائب ماأمور مركز فار�صكور 

بدمياط باحلذاء على املحامي عماد فهمي �صجة كبرية. 

واأدت هذه احلادثة اإىل اإعالن نقابة املحامني االإ�صراب 

اأدى اىل تقدمي  2015، وهو االأمر الذي  يونيو  العام يف 

اىل  اإعتذاًرا  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

وعمق  االعتداءات  فداحة  على  يدلل  مما   ،
8
املحامني

امل�صكلة بني املحامني ووزارة الداخلية. 

والتي  اجل�صدية،  اأو  اللفظية  االعتداءات  اىل  باال�صافة 

االأمن  قوات  قامت  عنها،  االأمثلة  بع�س  هنا  ذكرنا 

التهم  تلفيق  طريق  عن  اآخر  نوع  من  باعتداءات 

للمحامني. ونذكر على �صبيل املثال ق�صية املحامي عبد 

من  عليه  القب�س  مت  الذي  ال�صرقية  من  يو�صف  العزيز 

منزله يف ال�صرقية يف اأغ�صط�س 2015، واتهامه بالتظاهر 

واالنتماء جلماعة االخوان املحظورة وتعطيل املوا�صالت 

يف  منها  تربئته  مت  التي  التهم  وهي   ،
9
العامة واملن�صاآت 

201510. كذلك بالن�صبة للمحامي اإ�صالم اأ�صامة 
نوفمرب 

الذي مت اعتقاله موؤخراً من بيته ومت اخفاوؤه ق�صرياً لعدة 

جلماعة  باالنتماء  متهماً  زفتى  نيابة  يف  ظهر  ثم  اأيام، 

 .
11
االأخوان املحظورة وحيازة من�صورات وكتب

القب�س  مت  ملحامني  كثرية  اأمثلة  �صمن  املثاالن  وهذان 

تت�صل  اأنها  يرّجح  الأ�صباب  لهم،  تهم  وتوجيه  عليهم 

االإ�صارة  وجتدر  احلايل.  للنظام  معار�صني  عن  بدفاعهم 

اإىل اأن القب�س على املحامني دون اأمر من النيابة العامة 

 .
12
خمالف للمادة 51 من قانون املحاماة

كما كان ملنع املحامني من الدخول اإىل مقر ق�صم ق�صر 

على  معرت�صني  متظاهرين  على  القب�س  بعد  النيل 

اتفاقية تر�صيم احلدود البحرية بني م�صر وال�صعودية، اأثر 

 .
13
بال�صالح الدخول  من  منعهم  مت  واأنه  خ�صو�صا  بالغ 

املحامني  نقابة  ا�صدار  عليه  ترتب  الذي  االعتداء  وهو 

لها  تعر�س  التي  اأ�صكال االعتداء«  »كافة  لرف�س  لبيان 

مع  املعتدي،  �صد  الالزمة  البالغات  وتقدمي  املحامني، 

تكليف اأع�صاء من جمل�س النقابة ملتابعة كافة االجراءات 

.
14
القانونية وتقدمي البالغات الالزمة للنائب العام

عديل،  مالك  احلقوقي  املحامي  على  القب�س  مت  كما 

وبيانات  اأخبار  اإذاعة  احلكم،  نظام  قلب  حماولة  بتهمة 

و�صنافري  تريان  اأن جزيرتي  بينها  من  كاذبة،  واإ�صاعات 

تنازل  رف�صه  بعد  وذلك  التهم  من  وغريها  م�صريتان 

تر�صيم  اإعادة  اإتفاقية  على  بناء  اجلزيرتني  عن  احلكومة 

احلدود البحرية املوقعة مع ال�صعودية عن طريق رفع ق�صية 

. وقد تعر�س مالك عديل 
15
اأمام الق�صاء االداري الإبطالها

للتعذيب واأ�صاعت النيابة العامة اأنه كان يف حالة �صكر 

اأثناء القب�س عليه لت�صويه �صمعته. كما اأن النيابة �صاألت 

املحامي مالك عديل اأثناء التحقيق عن راأيه يف اعت�صام 

2008، وق�صية جوليو  العقارية عام  موظفي ال�صرائب 

، وهو ما يوؤ�ّصر اإىل اأن 
16
رجيني واإ�صقاط الطائرة الرو�صية

القب�س على مالك عديل مل يكن بناء على االتهامات 

وتوجهاته  اآرائه  على  بناء  ولكن  فقط،  اليه  املوجهة 

ال�صيا�صية. 

وينقلنا اأداء النيابة العامة يف هذه الواقعة اإىل احلديث عن 

واملحامني  والق�صاء من جهة  العامة  النيابة  العالقة بني 

من جهة اأخرى.

انتهاك القضاة وأعضاء النيابة 
لحق المحامين في الدفاع 

عند  املحامون  لها  يتعر�س  التي  االعتداءات  تقف  ال 

حلق  انتهاكات  لت�صمل  متتد  ولكنها  االأمن،  قوات 

النيابة،  واأع�صاء  والق�صاة  املحاكم  خالل  من  الدفاع 

فعلى  واملحامني.  الق�صاة  بني  االأزمة  عمق  على  مدللة 

الرغم من الن�س ال�صريح للمادة 49 من قانون املحاماة 

من  الواجب  باالحرتام  معاملته  يف  املحامي  حق  على 

نالحظ  اأمامها،  يح�صر  التي  اجلهات  و�صائر  املحاكم 

الق�صاة  املحامني من �صوء معاملتهم من  كرثة �صكاوى 

موؤخراً  �ُصّجل  لذلك،  وت�صديا  العامة.  النيابة  واأع�صاء 

ازدياد قرارات امتناع املحامني عن الرتافع اأمام حمكمة، 

نذكر  املحامني.  �صد  التعّنت  ب�صبب  حمكمة  دوائر  اأو 

عن  باالمتناع  املحامني  نقابة  قرار  املثال،  �صبيل  على 

احل�صور واملرافعة اأمام الدائرة -24جنايات ا�صكندرية، 

وذلك ب�صبب �صكاوى املحامني من �صوء معاملة رئي�س 

مطروح  يف  الفرعية  النقابة  اأعلنت  كما   .
17
لهم الدائرة 

بالتن�صيق مع النقابة العامة اإ�صرابًا عاًما يف فرباير 2016 

 ب�صبب تعنت النيابة 
18

مع اإعت�صام املحامني مبقر املحكمة

العامة الذي �صمل انتهاكات لن�صو�س قانون االإجراءات 

اجلدير  املتهم.  وحقوق  الدفاع  بحق  اخلا�صة  اجلنائية 

بالذكر اأن من بني �صكاوى املحامني كانت و�صاطة حر�س 

اأع�صاء النيابة يف التعامل بني املحامني واأع�صاء النيابة، 

وا�صتجوابهم للمحامني عن اأ�صباب طلب مقابلة اأع�صاء 

النيابة، وهو االأمر الذي يدلل على عدم احرتام اأع�صاء 

اإىل  بالن�صبة  بعلو مكانتهم  النيابة للمحامني، و�صعورهم 

املحامني. 

وهو االأمر الذي ن�صت�صفه اأي�ًصا يف قرارات منع املحامني 

اأو نقل مكتب   ،
19
من الدخول اإىل حمكمة اأمن الدولة

النائب العام من مقره التاريخه يف دار الق�صاء العايل اىل 

منطقة الرحاب يف �صواحي القاهرة )على م�صارف حدود 

، باالإ�صافة اإىل اجراء حتقيقات وحماكمات 
20

ال�صوي�س(

اىل  توؤدي  االجراءات  هذه  كل   ،
21
�صرطية مقار  داخل 

 .
22

تكّبد املحامي متاعب �صاقة، واأكالفاً اقت�صادية اإ�صافية

ي�صاف اإىل ذلك منع املحامني من مقابلة النائب العام 

واأع�صاء النيابة املتواجدين يف املقر اجلديد واإ�صناد مهمة 

مقابلة  اإمكانية  يحدد  موظف  اإىل  املحامني  مقابلة 

االأمر  وهو  النيابة؛  لع�صو  اأو  العام  للنائب  املحامي 

الذي يدلل على نظرة اأع�صاء النيابة والق�صاء ووزارة 

�صركاء  اعتبارهم  وعدم  للمحامني،  املتدنية  العدل 

الد�صتور  ين�س  كما  القانون  و�صيادة  العدالة  لتحقيق 

. كما اأن هذه االأمور تنتهك ب�صورة مبا�صرة 
23

امل�صري

اإىل  وما  عادلة  حماكمة  يف  املتهم  وحق  الدفاع  حق 

 .
24

ذلك من �صمانات د�صتورية

ناجي  القا�صي  تعنت  �صّكل  ذلك،  اىل  باالإ�صافة 

�صحاتة مع املحامني اأمراً الفتاً ا�صتدعى تدخل النقابة. 

فالقا�صي ناجي �صحاتة تعنت يف التعامل مع عدد من 

املحامني املرتافعني اأمامه. كما اأحال بع�س املحامني مثل 

هيئة  اإهانة  بتهمة  التحقيق  اإىل  عمران  راجية  اال�صتاذة 

لطلبات  اال�صتجابة  يف  تعنته  اىل  باال�صافة   .
25

املحكمة

املحامي  مع  احلادثة  ذلك  على  مثال  وخري  الدفاع. 

خالد علي اأثناء ق�صية »اأحداث جمل�س الوزراء«، وهي 

بعدها االمتناع عن احل�صور  املحامون  قرر  التي  احلادثة 

متنع  بيانًا  املحامني  نقابة  اأ�صدرت  وقد  املحكمة.  اأمام 

املحامني من احل�صور اأمام املحكمة، كما متنع اأي حماٍم 

من قبول االإنتداب يف هذه الق�صية. وقد اعتربت النقابة 

يف بيانها اأن »اال�صتهانة واال�صتخفاف بال�صادة املحامني 

اأمر غري مقبول من اأي م�صوؤول ق�صائي اأو تنفيذي مهما 

عال �صاأنه«. كما اأكدت النقابة اأنها »مل تعد تقبل اأن�صاف 

حق  �صمان  يف  الد�صتورية  عقيدتها  تاأكيد  يف  احللول 

الدفاع و�صيادة القانون، واأن �صراكتها للق�صاء يف حتقيق 

اأو  ينال  اأن  كان  من  كائن  ميلك  ال  �صراكة  العدالة 

. ويعك�س البيان ب�صورة وا�صحة دفاع 
26

ينتق�س منها«

النقابة عن كرامة املحامي وحقه يف ممار�صة عمله. كما 

املهنة حالًيا  منها  تعاين  التي  االأزمة  هو يعك�س عمق 

االأمر  وهو  الق�صاة.  من  ثانية«  »درجة  اعتبارها  من 

الوراء  اإىل  عام  مئة  من  اأكرث  اإىل  املهنة  ُيرجع  الذي 

 ،1910 عام  ففي  املحامني.  نقابة  اإن�صاء  قبل  ما  اإىل 

ما يظهره  برزت مطالبات ملحامني عدة بوجوب وقف 

للمحامني،  اعتبار  قلة  من  والق�صاء  النيابة  اأع�صاء 

اأن  كما   .
27

للند الند  معاملة  معهم  التعامل  و�صرورة 

الق�صائية  ال�صلطة  جانب  من  للمحامني  احلالية  النظرة 

واملح�صرين  الكتبة  مثل  الق�صاء  اأعوان  من  اأنهم  على 

م�صروع  يف  ت�صمينها  الق�صاة  حاول  والتي  واخلرباء، 

2011، ترجعنا كذلك  قانون ال�صلطة الق�صائية يف عام 

»حماماة«  لقب  اطالق  قبل  ما  اإىل  الوراء  اإىل  قرناً 

كان  من  كائن  ي�صتطيع  »حرفة«  واعتبارها  املهنة،  على 

 .
28

ممار�صتها

وكانت من اأهم مطالب املحامني لنزع اإعرتاف الق�صاة 

نقابة  ان�صاء  هو   1910 يف  بدورهم  النيابة  واأع�صاء 

جتمعهم كقوة واحدة وتدافع عن حقوقهم. كما طالب 

اأثناء  ا�صتقاللهم  ت�صمن  قانونية  مبواد  اآنذاك  املحامون 

100 عام  تاأدية عملهم. ولكن يف وقتنا احلا�صر، وبعد 

بنف�س  املحامون  يطالب  كيف  النقابة،  تاأ�صي�س  من 

 100 منذ  بها  يطالبون  كانوا  التي  االأ�صا�صية  املطالب 

عام؟ هذا ما �صنحاول مناق�صته اأدناه.

الحالية  النصوص  تكفي  هل 
لحماية  الحالي  النقابي  واألداء 

؟  مين لمحا ا

من البني اأن مهنة املحاماة يف م�صر قد اأ�صابها الوهن يف 

الفرتة االأخرية. ولعل االأمر يرجع اإىل ما بعد حركة اجلي�س 

يف 1952 وما ترتب عليها من تغول ال�صلطة االأمنية على 

ال�صلطات القانونية والق�صائية ب�صكل عام. ولكنه يرجع 

احلايل  الوقت  يف  القانوين  التعليم  �صعف  اإىل  كذلك 

اأعداد كليات احلقوق واخلريجني منها. كما  لزيادة  تبعاً 

يرجع اإىل �صعف حمتوى مناهج هذه الكليات واعتمادها 

على احلفظ والتلقني، واإهمال البحث العلمي. ي�صاف 

مما   
29

والثقايف املهني  املحامي  اإعداد  �صعف  ذلك  اإىل 

ويوؤثر  باملهنة،  وارتقاوؤه  عمله  على  مبا�صرة  بطريقة  يوؤثر 

. ومن املنتظر 
30

بطريقة غري مبا�صرة يف دور نقابة املحامني

اأن يوؤثر وهن مهنة املحاماة وغياب وهجها بطريقة �صلبية 

على العالقة بني املحامني والق�صاة واأع�صاء النيابة واأفراد 

ال�صرطة.

ونناق�س يف هذه الفقرة �صمان حماية املحامي ال�صتقالله 

انتهاك  اأو  تعنت  اأي  �صد  وحمايته  عمله،  ممار�صة  اأثناء 

قانوناً،  املقررة  املحامي  ح�صانة  طريق  عن  �صواء  حلقوقه 

ودور نقابة املحامني يف تاأمني تلك احلماية واال�صتقالل.

 

المحامي:   حصانة 
ق.  حبر   على   ور

ح�صانة  على  املحاماة  قانون  من  و51   50 املواد  تن�س 

اال�صتقالل  له  ت�صمن   
31
عمله تاأدية  اأثناء  للمحامي 

وحتميه من اأي تعنت من جانب اأفراد ال�صرطة، اأو اأحد 

نف�س  من   54 املادة  تن�س  كما  نيابة.  ع�صو  اأو  الق�صاة 

القانون على اأن لدى املحامي نف�س ح�صانة اأع�صاء هيئة 

مهنته  باأعمال  قيامه  اأثناء  وتهديده  اهانته  اإزاء  املحكمة 

على  تطبيقها  يتم  ال  احل�صانة  هذه  ولكن   .
32

ب�صببها اأو 

اأر�س الواقع. فكما او�صحنا اأعاله، يتعر�س املحامون اإىل 

االإهانة والقب�س والتهديد واالإحالة اإىل التحقيق دون اأي 

احرتام ملواد قانون املحاماة. وقد �صهدت ح�صانة املحامي 

نقا�صاً حاّداً منذ 2011 كما اأ�صرنا اأعاله، ثم خالل اعداد 

م�صودة د�صتور 2014 حيث طلب املحامون اإدراج مادة 

ا�صتقاللهم خالل ممار�صتهم ملهنتهم فيه. ولكن  تكر�س 

على  تن�س  اأنها  معتربين  املادة  على  اعرت�صوا  الق�صاة 

القا�صي.  ح�صانة  اإىل  ترقى  للمحامي  خا�صة  ح�صانة 

عدم  على  الن�س  ب�صرورة  املحامني  مطالب  اأن  كما 

حب�س املحامي يف اجلرائم املتعلقة باأعمال مهنته اأو اأثناء 

اأنه يجوز  الد�صتور  بالف�صل حيث ن�س  باءت  مبا�صرتها، 

من يحمي المحامين المصرييين؟ 

تـتـمـة
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»التلب�س« حاالت  يف  ذلك 

 اأنه يفتح الباب اأمام اأي قا�ٍس اأو 
34

املحامي مالك عديل

ع�صو نيابة »ل�صيد« املحامي بدعوة تلب�صه ب»اإهانة الهيئة 

الق�صائية«. وبذلك، اأ�صبح املحامي هو احللقة االأ�صعف 

بني القا�صي و�صابط ال�صرطة. وعليه، وفيما اأن جميعهم 

و�صابط  القا�صي  يحظى  متكاملة،  قانونية  اأعمااًل  يوؤدون 

باملقابل احلماية املكفولة  قانونية، لتبقى  ال�صرطة بحماية 

بدعوى  اخرتاقها  ي�صهل  ورق،  على  حرًبا  للمحامي 

»التلب�س« و«اإهانة املحكمة اأو الهيئة الق�صائية«. وهي نف�س 

التهمة التي اأدت اىل ثورة املحامني عام 1929 وانعقاد 

غرامات  فر�س  بعد  للنقابة،  عادية  غري  عمومية  جمعية 

»التطاول على  بتهمة  ترافعهم  اأثناء  ثالثة حمامني  على 

املن�صة«. وقد اعترب املحامون اآنذاك اأن ما ح�صل ي�صكل 

اعتداء معيقا لقدره املحامي يف الدفاع احلر عن م�صالح 

موكله. وبناء على هذه احلادثة، مت تعديل قانون املحاماة 

 .
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املحامني النوع على  اأي غرامات من هذا  توقيع  ملنع 

ولكن يف الوقت احلايل، تعر�س النقابة عن اتخاذ موقف 

قوي مماثل، مما يدفعنا اإىل الت�صاوؤل حول االأ�صباب التي 

متنع النقابة عن ذلك. 

الى   1912 من  المحامين  نقابة 
2016: ماذا تغير   ؟ 

»والحظوا اأن املحاماة ال ميكن اأن توؤدي وظيفتها كما ينبغي 

اإال اذا كان لها �صاأن واعتبار، وهو ما ال ياأتي اإال ب�صمانة 

ا�صتقاللها وبحفظ كرامتها. وال ميكن اأن تكون املحاماة 

م�صتقلة وكرامتها م�صونة اإال اإذا تاألفت من اأفرادها هيئة 

ر�صمية تنا�صل عن حقوق الدفاع من حرية وا�صتقالل 

وعدالة. وتدافع عن �صرف املحامني واملحاماة يف كل ما له 

م�صا�س ب�صرَيهم و�صلوكهم ومعامالتهم مع رجال الق�صاء 

. كان هذا جزءاً من اخلطاب الذي اأر�صله عزيز 
36

والنيابة«

)العدل(  احلقانية  وزير  زغلول  با�صا  ل�صعد  بك  خانكي 

للمحامني.  نقابة  اإن�صاء  �صرورة  له  �صارحاً   1910 عام 

ونالحظ اأنه ربط كرامة مهنة املحاماة وا�صتقاللها بوجود 

هيئة )نقابة( تدافع عنهم وعن حقوقهم. وهو االأمر الذي 

يجعلنا ننظر بال�صرورة اإىل دور نقابة املحامني حالياً و�صط 

للدفاع عن  االإنتهاكات، مت�صاءلني عن دورها  كل هذه 

املحاماة واملحامني.

فمنذ اإن�صائها يف عام 1912، اتخذت نقابة املحامني على 

املحامني  عن  للدفاع  وفعالة  قوية  مواقف  تاريخها  مدار 

وا�صتقاللهم والعمل على تطور املهنة. وقد ذكرنا اأعاله 

للدفاع عن  النقابة  اتخذتها  مواقف  على  االأمثلة  بع�س 

اأع�صائها يف ع�صرينيات القرن املا�صي، واأي�صاً بعد مقتل 

املحامي عبد احلارث املدين عام 1994. وهذه احلوادث 

وما عقبها من مواقف ي�صري اإىل اأن االنتهاكات التي يعاين 

منها املحامون لي�صت جديدة عليهم، ولكن اجلديد هو 

موقف النقابة املرتاخي. ولعّل موقف النقابة من القب�س 

دور  تراجع  على  دليل  اأبلغ  عديل  مالك  املحامي  على 

نقابية،  لي�صت  الق�صية  اأن  النقابة  اعتربت  فقد  النقابة. 

واأنها  لّلّدفاع عنه  النقابة  ار�صلت حمامي  اأنها  حت 
ّ
و�صر

، ولكن دون اتخاذ 
37

ترف�س التعقب ال�صيا�صي للمحامني

موقف قوي و�صارم يف مواجهة ذلك وللحد من حدوثه 

م�صتقباًل، باال�صافة اىل عدم اتخاذ النقابة اأي اجراءات 

لوقف حب�س مالك عديل انفرادياً ملدة تزيد عن ال30 

يوماً املقررة قانوناً، واالنتهاكات التي يتعر�س لها داخل 

دولية  منظمات  عدة  ار�صال  مقابل  يف  وذلك  حمب�صه. 

لر�صائل تطالب فيها باالفراج عن املحامي مالك عديل 

املحامني  نقابات  احتاد  مثل  امل�صريني،  املحامني  وحماية 

االوروبية الذي طالب يف ر�صالته ب�صمان »متتع املحامني 

امل�صريني باحلق يف التعبري عن راأيهم وممار�صة مهام عملهم 

.
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دومنا خوف اأو انتقام او عقبات اأو تخويف اأو حتر�س«

كما ان ابلغ الداللة على �صعف تاأثري النقابة على الدولة 

على  املحاماة  مبهنة  اخلا�س  الد�صتوري  الن�س  مرور  هو 

اأو�صحناه، رغم تطلعات املحامني اىل ن�س  الذي  النحو 

بيان ال�صتنكار  اأي  النقابة مل ت�صدر  يحمي ا�صتقاللهم 

اأنها  معتربة  الدولة  اأمن  نيابة  دخول  من  املحامني  منع 

ق�صية �صيا�صية على الرغم من قيام بع�س املحامني برفع 

مبنى  دخول  من  لتمكينهم  الدولة  اأمام جمل�س  ق�صية 

بيان  اأي  النقابة  ت�صدر  مل  كذلك   .
39

الدولة اأمن  نيابة 

فيما يخ�س نقل مقر النائب العام اىل �صواحي القاهرة 

املقر. ويف االجتاه  املحامني يف هذا  الفوقي مع  والتعامل 

اإدارة  على  املحامني  من  عديد  اعرتا�س  ُي�صجل  نف�صه، 

االعتداء  مثل ملف  اأعاله  ُذكر  النقابة الأكرث من ملف 

ال�صي�صي عن  الرئي�س  اعتذار  على حمامي دمياط رغم 

ا�صامة،  اإ�صالم  املحامي  على  القب�س  وملف   ،
40

ذلك

وملف املحامني املحبو�صني، وغريها من امللفات. باال�صافة 

اىل ذلك، مل تقم النقابة با�صدار اأي بيان ال�صتنكار منع 

الزيارات او ق�صر مدتها يف �صجون مثل �صجن العقرب، او 

لالحتجاج �صّد اي انتهاك للحقوق واحلريات املن�صو�س 

عليها يف الد�صتور. وهو ما يعك�س انكفاء النقابة الأداء دور 

تقليدي ال يتعدى تقدمي خدمات للمحامي اأو الدفاع عنه 

اإذا ا�صتدعت احلاجة. 

وو�صل تراخي النقابة يف التعامل مع الق�صايا التي مت�ّس 

كيان  النقابة  اأن  منهم  كبري  عدد  اعتبار  اإىل  املحامني 

م�صلول، اأو كيان �صكلي فقط ال ي�صتفاد منه اإال للح�صول 

اأخرى  اأي فوائد  على رخ�صة مزاولة املهنة، دون حتقيق 

من اأي نوع �صواء مادية، �صحية، اأو معنوية. وهذا ينعك�س 

يف  اال�صرتاك  عن  املحامني  من  كبري  عدد  عزوف  اإىل 

انتخابات النقابة من خالل االنتخاب اأو الرت�صح. 

ويرجع تراجع دور نقابة املحامني اىل ما بعد حركة يوليو 

عام،  ب�صكل  القانونية  املهن  كل  تراجع  ب�صبب   1952

التي  والقانونية  الد�صتورية  االنتهاكات  من  العديد  بعد 

متت يف هذه الفرتة، ودخول النقابة يف �صدام مبا�صر مع 

ال�صباط االأحرار بني عامي 1952 و1954 ب�صبب هذه 

االنتهاكات، ومعركة الد�صتور وغريها من االأمور مما اأدى 

لها  نقيب  وتعيني   1954 عام  النقابة  جمل�س  حّل  اىل 

بوا�صطة اجلي�س. ذلك اىل جانب حماولة ال�صلطة يف ذلك 

الوقت اإق�صاء كل من كان ُيعد من النخبة خالل الع�صر 

ال�صابق، وهو االأمر الذي طال املحامني بطبيعة احلال. 

كما اأن �صيا�صة الدولة لزيادة اأعداد املحامني عن طريق 

زيادة اأعداد كليات احلقوق واإلغاء اأي معايري لالن�صمام 

اليها كان لها اأثر كبري على النقابة ودورها. فاأعداد املحامني 

امل�صجلني يف نقابة املحامني حالًيا يقارب ال600 األف 

حمام، وهو عدد كبري جًدا ال بّد اأن ي�صغط على مواردها 

ودورها. كما اأن هذا العدد الكبري ي�صّهل اخرتاق الدولة 

العدد  هذا  م�صر.  يف  مهني  نقابي  كيان  اأكرب  يعترب  ملا 

الكبري ي�صمل بال�صرورة اأ�صخا�صا ال ي�صتغلون باملهنة، مما 

يحول دون ن�صوء رابطة قوية فيما بينهم. وقد نادى كثري 

املحامني منذ وقت طويل،  بتنقية جداول  املحامني  من 

وهو اأمر حتاول النقابة منذ فرتة طويلة القيام به لكن دون 

اأي نتيجة ملمو�صة حتى اللحظة. ويلحظ اأن عدد طالب 

احلقوق يف جامعة القاهرة وحدها يفوق 20 األف طالب. 

وتوثر هذه االعداد الكبرية على توحيد قرارات النقابة 

باإ�صراب كلي اأو  واالإلتزام بها. فعند اتخاذ النقابة قراراً 

جزئي على �صبيل املثال، يفاجاأ املحامون بعدد كبري من 

الذي  االأمر  وهو  القرارات،  بهذه  يلتزمون  ال  زمالوؤهم 

قراراتها  تاأثري  وقلة  النقابة  اهتزاز �صورة  اىل  يوؤدي حتماً 

على الق�صاء والنيابة والدولة ب�صكل عام. 

التي  النقابية  الكوادر  غياب  ُيعد  ذلك،  جانب  اىل 

ت�صتطيع التجديد والتغيري يف خطاب النقابة من العوامل 

مُينع  املثال،  �صبيل  فعلى  النقابي.  االأداء  لرتاجع  الهامة 

 من الرت�صح ملجل�س نقابة املحامني 
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املحامون االبتدائيون

جداول  يف  عدداً  االأكرث  اأنهم  رغم  الفرعية  والنقابات 

املحامني واالأكرث �صباباً كذلك، مما مينع هوؤالء من الدخول 

�صنع  واال�صرتاك يف  مبكر  وقت  النقابي يف  العمل  اإىل 

القرارات. وهو االأمر الذي دفع املركز امل�صري للحقوق 

االقت�صادية واالجتماعية للطعن على د�صتورية املادة 133 

من قانون املحاماة. 

كما اأن العمل مبنظور �صيا�صي من جانب النقابة لبع�س 

الق�صايا قد يهدد باتخاذ النقابة موقف وا�صح وقوي يف 

مواجهة اأي انتهاك. فالتعامل ال�صيا�صي للنقابة ينعك�س 

لالعتداء  للت�صدي  قوي  موقف  اتخاذ  يف  قدرتها  على 

اأو  حمظورة  جلماعات  انتمائهم  بدعوى  حمامني  على 

االأدب  اأ�صاوؤوا  اأنهم  بحجة  اأي�صا  اأو  ا�صالميني،  كونهم 

حمامني  عن  الدفاع  يف  النقابة  وانتقائية   .
42

الت�صرف اأو 

دون غريهم، يوؤدي ب�صكل عام اإىل عدم التفاف جموع 

املحامني حولها ومن ثم �صعف اأي مواقف تتخذها.

مروان الطشاني 

نظامها  يعرف  مل   ،1951 �صنة  ليبيا  ا�صتقالل  منذ 

للق�صاء.  االأعلى  املجل�س  اأع�صاء يف  انتخاب  الق�صائي 

وكان التعيني اأو ما ي�صميه الفقه بالع�صوية اال�صتحقاقية 

الطريقة  هي  الق�صائي  املن�صب  ب�صبب  تكون  والتي 

النظام  . وقد مت تعديل هذا  املجل�س  الوحيدة لدخول 

بتعديل  اخلا�س   2013 ل�صنة   14 رقم  القانون  مبوجب 

كاآلية  االنتخابات  اأقر  اأنه  حيث  الق�صاء،  نظام  قانون 

لولوج اأع�صائه اإىل املجل�س . كما اأن القانون ذاته فو�س 

لت�صيري  املنا�صبة  االآلية  باتخاذ  للق�صاء  االأعلى  املجل�س 

فور  جمل�س  اأول  اإنتخب  وبالفعل،  االنتخابية.  العملية 

�صدور القانون لثالث �صنوات وا�صتمرت واليته حتى 

قبل  اأع�صاء جدد  النتخاب  ومتهيداً   .2016 مايو  �صهر 

انتهاء والية اأع�صائه، عمد املجل�س اإىل ت�صكيل اللجان 

كما  لالنتخابات،  املنظمة  القرارات  واإ�صدار  امل�صرفة 

جنح يف اإجرائها فعليا وعلى مراحل يف فرتة اأبريل- مايو 

2016 رغم رداءة الظروف على م�صتوى البالد. 

تقييم  موضوعي   و إجرائي:
واالنفالت  اال�صتقرار  عدم  بحالة  اإجماال  الق�صاء  تاأثر 

االأمني التي تعاين منها البالد والتي نتج عنها االعتداء 

وقد  ق�صاة.  واغتيال  الق�صائية  املوؤ�ص�صات  بع�س  على 

ترّتب على ذلك اإغالق بع�س املحاكم والنيابات العامة 

الق�صائية  ال�صلطة  عمل  وفعالية  ان�صيابية  على  اأثر  مما 

اعرت�س  وتداعياتها،  االأحداث  هذه  خلفية  وعلى   .

بع�س اأع�صاء الهيئات الق�صائية على اإقامة االنتخابات 

الف�صاء  وكان  مالئم.  والغري  احلرج  التوقيت  هذا  يف 

التوا�صل االجتماعي،  االلكرتوين، وخا�صة �صفحات 

االنتخابات  عن  االعرتا�س  عن  للتعبري  رحبا  جماال 

وانتقادها. وتعددت االآراء: فمنهم من اعترب اأن التجربة 

املجل�س  جناح  لعدم  نتيجة  باالإعادة  جديرة  غري  نف�صها 

العمل  ت�صيري  يف  ال�صابق  املنتخب  للق�صاء  االأعلى 

اأكرث  نقده  جاء  من  ومنهم  جيد.   ب�صكل  الق�صائي 

تف�صياًل، فاأعاب على القانون التنظيمي اإق�صاءه لق�صاة 

املحاكم االبتدائية واأع�صاء النيابة العامة وباقي اأع�صاء 

الهيئات الق�صائية من الدرجة ذاتها   مما ي�صكل انتهاكا 

ملبادئ امل�صاواة والتنوع والتمثيل،  واالأغرب اأن القانون 

مل مينعهم من الرت�صح وح�صب بل اأي�صاً من الت�صويت 

ذاته يف تكري�س مقيت لظاهرة الهرمية .

عدم  اأهمية  يبني  القانون  يف  العيب  هذا  مثل  ووجود 

فم�صروع  القوانني.  اإقرار  يف  الت�صاركي  املنهج  اإغفال 

القانون قدم ب�صكل اأحادي من املجل�س االأعلى للق�صاء 

يعر�س على  فقط  ومل  م�صت�صارين  يتكون من  والذي 

الهيئات  اأع�صاء  وباقي  العامة  النيابة  واأع�صاء  الق�صاة 

يعك�س  فلم  حوله  الراأي  واإبداء  ملناق�صته  الق�صائية 

وجهات نظر خمتلفة ومتنوعة. 

ولعل تفوي�س امل�صرع للمجل�س مهمة تنظيم االنتخابات 

يطرح  لها  املنظمة  االآلية  وحتديد  عليها  واالإ�صراف 

ذاتها  االنتخابية  العملية  �صمانات  حول  ت�صاوؤالت 

اأع�صاء  اأحد  يرغب  فقد  عليها.  امل�صرفة  اجلهة  وحياد 

املجل�س بالرت�صح من جديد، فكيف ي�صتقيم اأن يكون 

م�صرفا على االنتخابات وم�صاركاً فيها يف ذات الوقت؟ 

بل اأن االأمر يتجاوز ذلك بكثري. فاملجل�س هو من ينظم 

االنتخابات، وهو من ي�صرف عليها بتفوي�س من امل�صرع، 

الطابع  االنتخابية  العملية  حول  لقراراته  يعطي  ما 

حيث  من  اإال  الق�صاء  رقابة  من  ويح�صنها  الت�صريعي 

مدى د�صتوريتها. 

االإجراءات  الق�صائية  الهيئات  بع�س  نقد  �صمل  وقد 

عدم  ومنها،  املجل�س.  اتخذها  التي  ذاتها  االنتخابية 

اأي�صا  اأو  والتوقيت،  اليوم  ذات  يف  االنتخابات  اإقامة 

وقد  وتعددها.  االنتخابات  على  امل�صرفة  اجلهة  تبعية 

طالب البع�س اأن تكون املفو�صية العليا لالنتخابات هي 

امل�صرفة باعتبارها جهة حمايدة وم�صتقلة وخمت�صة . 

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن جّل هذه االنتقادات ذات طبيعة 

الق�صائية  الهيئات  واأع�صاء  الق�صاة  ومن  ومهنية  فنية 

اأنف�صهم ومل يكن للراأي العام اأو االإعالم اأي متابعة اأو 

اهتمام باملو�صوع. ويف النهاية، فاإن كل هذه االنتقادات 

روؤية  العملية االنتخابية بل كانت متثل  تعرقل �صري  مل 

نقدية �صحية تهدف اإىل تقومي القانون االإنتخابي املعيب 

وما يت�صل به من اإجراءات تنظيمية واإدارية.

لالنتخابات: العام  المناخ 
من املوؤكد اأن االأهم من الظروف الق�صائية التي اأجريت 

العامة  احلالة  هي  لها  الفني  والتقييم  االنتخابات  فيها 

للبالد التي متر بظروف �صيا�صية خانقة نتج عنها خالف 

�صيا�صي حاد ارتبط بنزاعات م�صلحة متفرقة  اأدت حلالة 

حقيقية  اأزمة  يف  البالد  وو�صعت  اال�صتقرار  عدم  من 

قد تكون تداعياتها كارثية. ومن اأبرز معامل هذه االأزمة 

تبع  وما  وغرب   �صرق  بني  الت�صريعية  ال�صلطة  انق�صام 

ال�صيادية  واملوؤ�ص�صات  احلكومتني  ازدواجية  من  ذلك 

كم�صرف ليبيا املركزي وديوان املحا�صبة وجهاز الرقابة 

املربم  ال�صيا�صي   االتفاق  وحتى  وغريها.  االإدارية 

االأزمة  تخفيف  من  يتمكن  مل  ال�صراع  اأطراف  بني 

بنود االتفاق  ال�صيا�صية فحدثت خالفات على تطبيق 

نف�صه وحتى حكومة الوفاق املنبثقة عنه مل تعتمد.

دخل  اخلانقة،  ال�صيا�صية  االأزمة  هذه  خلفية  وعلى 

ميهد  وبداأ  حقيقي  حتّد  يف  للق�صاء  االأعلى  املجل�س 

جلان  ت�صكيل  عن  االإعالن  عرب  االنتخابات  الإجراء 

املختلفة  الق�صائية  والهيئات  املحاكم  على  االإ�صراف 

املجل�س  واأعلن  للراغبني.  الرت�صح  قوائم  فتح  واأي�صا 

كل  انتخاب  مواعيد  وحددت  النهائية  القوائم  عن 

حمكمة ا�صتئناف وكل هيئة ق�صائية على حدة مبا فيهما 

حمكمتي ا�صتئناف غريان والبي�صاء حديثتي العهد.

إيجابية: رسائل 
التنظيمي ولالإجراءات  للقانون  املوجه  النقد  رغم كل 

فاإن جناح هذه االنتخابات  للعملية االنتخابية،  االإدارية 

التوقف  هامة يجب  اإيجابية  ر�صائل  اأر�صل عدة  ومتامها 

عندها.

التدخل  عدم  يف  كانت  االأوىل  االإيجابية  الر�صالة 

هذه  ال�صتثمار  ذاك  اأو  الطرف  هذا  من  ال�صيا�صي 

االأطراف  الن�صغال  رمبا  ل�صاحله،  االنتخابية  العملية 

هذا  انعك�س  وقد  والع�صكرية.  ال�صيا�صية  ب�صراعاتهم 

وهادئة  نظيفة  فجرت  االنتخابات  على  اإيجابيا  االأمر 

وبعيدة عن انحرافات ال�صيا�صة. 

وكانت الر�صالة االإيجابية االأكرث بروزا هي م�صاركة املراأة 

القا�صية بقوة. فكانت حا�صرة يف كل الهيئات تقريبا. 

فقوائم الرت�صيح �صملت العديد من املر�صحات لع�صوية 

والهيئات  اال�صتئناف  حماكم  بع�س  يف  بل  املجل�س. 

الق�صائية االأخرى، و�صلت ن�صبة تر�صح املراأة يف القوائم 

اإىل %50. ففي اإدارة الق�صايا مثال، تر�صحت اأربع ن�صاء 

من جمموع ثمانية مر�صحني. ويف اإدارة املحاماة العامة، 

تر�صحت خم�س ن�صاء من جمموع ت�صعة مر�صحني. ومل 

يتوقف االأمر على امل�صاركة يف الرت�صيح فقط. بل جتاوز 

ذلك بفوز اإحدى املر�صحات بالع�صوية، وهي املر�صحة 

عن حمكمة ا�صتئناف بنغازي امل�صت�صارة وداد الهمايل. 

امراأة  كاأول  التاريخ  الهمايل  القا�صية  دخلت  وبذلك، 

قا�صية يتم انتخابها يف املجل�س. وقد جاء انتخابها كاأبلغ 

بل  للق�صاء،  املراأة  تويل  لعدم  البع�س  مناداة  على  رد 

وتقدميهم لطعون يف عدم د�صتورية تويل املراأة للق�صاء.  

معيار  اأن  اأبرزها  عدة  دالالت  الفوز  لهذا  كان  وقد 

الكفاءة هو الفي�صل يف التمييز يف االأداء واملنا�صب واأن 

املراأة القا�صية مدعومة بثقة زمالئها واأن النتيجة تعك�س 

حالة من الر�صى العام على دور املراأة كقا�صية وفعاليتها 

وح�صن اأدائها مما ي�صاهم يف تعزيز هذا الدور ومكانتها. 

التي  تاأثريا  االأكرث  الر�صالة  اأن  للمتابع  جليا   ويت�صح 

وحدة  كانت  للجميع  اإي�صالها  يف  االنتخابات  جنحت 

من  الرغم  على  و�صمودها  ومتا�صكها  الق�صائية  ال�صلطة 

�صمله  فيما  �صمل  والذي  العام  ال�صيا�صي  االإنق�صام 

املوؤ�ص�صات  واأغلب  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني 

ال�صيادية يف البالد. ومن �صاأن هذه الر�صالة اأن ت�صكل 

يعزز  وما   . انق�صامها  وعدم  ليبيا  لوحدة   اأمان   �صمام 

الهيئات  ا�صتجابة  هو  والتما�صك  بالوحدة  القول 

الق�صائية للعملية االنتخابية والتزامها بقرارات املجل�س 

تقع يف مدن ومناطق تخ�صع  اأنها  للق�صاء رغم  االأعلى 

حلكومات و�صلطات م�صيطرة خمتلفة. كما اأنها حظيت 

وجرت  الق�صائية  الهيئات  اأع�صاء  من  معقولة  مب�صاركة 

يف اأجواء عادية . ونتج عن ذلك جمل�س اأعلى للق�صاء 

منتخب ميثل ف�صيف�صاء الوطن، واأع�صاوؤه ميثلون جميع 

املحاكم وينتمون ملختلف املدن.

حماكم  االنتخابات  ت�صمنت  املثال  �صبيل  فعلى 

الق�صائية  الهيئات  لفروع  اإ�صافة  الت�صع  اال�صتئناف 

والتي تنت�صر وتتوزع يف عدة مدن ومناطق على ات�صاع 

والزاوية  وم�صراتة  طرابل�س  ف�صملت  اجلغرافية،  الرقعة 

االأخ�صر  واجلبل  وبنغازي  غربا  وغريان  واخلم�س 

والبي�صاء �صرقا و�صبها جنوبا .

خاتمة:
واأع�صاء  الق�صاة  اإرادة  اإن  القول  من  بد  ال  وختاما، 

الهيئات الق�صائية  مبا يف ذلك املجل�س االأعلى للق�صاء 

كان لها االأثر املبا�صر واحلا�صم يف جناح هذه االنتخابات 

اجلامعة  فاالإرادة  واملالحظات.  التحفظات  رغم 

الوطنية وحر�صهم  وروحهم  الق�صائية  ال�صلطة  ملنت�صبي 

عن  به  والناأي  الق�صائي  املرفق  ودميومة  ا�صتمرار  على 

نقائ�س  كل  يتجاوزون  جعلتهم  ال�صيا�صية  التجاذبات 

اإقامتها  يف  وي�صاهمون  االنتخابية  العملية  وعيوب 

التعاطي  هذا  حمرك  اأن  قلنا  غذا  نبالغ  وال  وجناحها. 

الهيئات  اأع�صاء  حر�س  هو  االإنتخابات  مع  االإيجابي 

لوعيهم  ومتا�صكه،  الق�صاء  وحدة  على  البالغ  الق�صائية 

اأنه �صينعك�س اإيجابا على وحدة البالد ومتا�صكها ويوؤدي 

بني  بوجهه   يطل  فتئ  ما  الذي  االنق�صام  خطر  لدرء 

احلني واالآخر.

 

انتخابات المجلس األعلى للقضاء في ليبيا:
رسالة وحدة وسط انقسام عارم

جتدون املقالة يف ن�صختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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أنس سعدون

عريقة يف  مغربية  وح�صارة  ثقافة  لغة،  »هوية،  االأمازيغية 

حاجة اإىل حماية ت�صريعية، واآليات موؤ�ص�صاتية واإجراءات 

عملية ترد االعتبار اإليها وتنهي عقود التهمي�س واالإق�صاء 

وفق منطق للم�صاحلة يعيد ت�صكيل الهوية واللغة والثقافة 

الوطنية عرب منظومة العدالة واملدر�صة واالإدارة واالإعالم 

انطلقت حملة ترافع وا�صعة  العمومي«. بهذه الكلمات 

 باملغرب مبنا�صبة مناق�صة م�صروع 
1
د�صنها نا�صطون حقوقيون

للمطالبة  الربملان  اأمام  اجلديد  الق�صائي  التنظيم  قانون 

باإقرار االأمازيغية كلغة للتقا�صي اأمام املحاكم املغربية اإىل 

.
2
جانب اللغة العربية

احلملة اعتربت اأن دولة ما بعد اال�صتقالل باملغرب كانت 

ت�صعى اإىل جعل الهوية املغربية ترتكب من ثنائية العروبة 

واالإ�صالم يف تهمي�س واإق�صاء وا�صحنْي لباقي املكونات 

اللغوية والدينية، وطم�ٍس مق�صود لروافد تكوين ال�صخ�صية 

املغربية. وقد انعك�س هذا االأمر �صلبا على و�صعية اللغة 

االأمازيغية اأمام الق�صاء ب�صكل وا�صح ِبجعل اللغة العربية 

 
3
املغربة قانون  باملغرب من خالل  للتقا�صي  لغًة  وحدها 

الذي ين�س ف�صله اخلام�س على: »اأن العربية هي وحدها 

لغة املداوالت واملرافعات واالأحكام يف املحاكم املغربية«، 

وما تاله من ن�صو�س قانونية وقرارات متفرقة من بينها: 

ين�س -- الذي   1965 �صنة  ال�صادر  الوزاري  القرار 

باللغة  حترر  اأن  »يجب  اأنه:  على  االأول  ف�صله  يف 

1965 جميع  )متوز(  يوليوز  فاحت  ابتداء من  العربية 

املقاالت والعرائ�س واملذكرات املقدمة اأمام خمتلف 

.
4
املحاكم«

اأنه: -- تن�س على  والتي  املحاماة  قانون  18 من  املادة 

، اإن 
5
»و..يتعني على املحامني املنتمني لهذه الدول

مل يكونوا حا�صلني على �صهادة االأهلية ملزاولة مهنة 

اجتياز  اأعاله   5 املادة  يف  عليها  املن�صو�س  املحاماة 

وبالقانون  العربية  باللغة  معرفتهم  لتقييم  امتحان 

املغربي قبل البت يف طلباتهم«. 

املادة الثالثة من قانون مهنة الن�صاخة والتي تطرقت --

ل�صروط ولوج هذه املهنة، حيث ا�صرتطت التوفر على 

االإجازة يف اللغة العربية كموؤهل علمي لولوج املهنة 

يف ا�صتثناء وا�صح لالإجازة يف الدرا�صات االأمازيغية 

اأو غريها من اللغات املتداولة باملغرب.

فالتطبيق العملي لهذه الن�صو�س ا�صتبعد ب�صكل جديل 

ف�صاءات  يف  اللغوي  التعدد  ال�صتح�صار  اإمكانية  كل 

اللغة  باإتقان  الق�صائية  املهن  ممار�صة  َربط  كما  العدالة. 

ال�صيء  العدالة،  تعريب حقل  لفل�صفة  كامتداد  العربية 

الذي اأوجد حالة من التمييز �صد الناطقني باالأمازيغية 

الن�صو�س  هذه  حدة  من  وزاد  الق�صاء.  مرافق  اأمام 

انت�صار ظاهرة االمية داخل او�صاط املتقا�صني  التمييزية 

من الفئات االأكرث ه�صا�صة.

ملاذا املطالبة االآن باإدماج اللغة االمازيغية اأمام املحاكم؟

اللغة  اإدماج  يف  ال�صروع  �صرورة  حتّتم  عّدة  عوامل  ثمة 

العامل  راأ�صها  على  العدالة،  منظومة  داخل  االأمازيغية 

الد�صتوري. فد�صتور 2011 ين�س يف ف�صله اخلام�س على 

باعتبارها  للدولة  ر�صمية  لغة  اأي�صا  االأمازيغية  »تعد  اأنه: 

ر�صيدا م�صرتكا جلميع املغاربة بدون ا�صتثناء«.

كما اأن احلكومة تعهدت باإعطاء االأولوية لهذا املو�صوع 

اإبان الت�صريح احلكومي عند تن�صيبها اأمام الربملان والذي 

 الد�صتور توجهات 
ّ
جاء يف بع�س فقراته ما يلي: »لقد اأقر

يف هذا املجال تقت�صي تنزيال ت�صاركيا يرتكز على تقوية 

اللغتني الوطنيتني الر�صميتني العربية واالأمازيغية يف اإطار 

يحفظ الوحدة وي�صمن التنوع وذلك بالعمل على تفعيل 

الطابع الر�صمي للغة االأمازيغية عرب و�صع قانون تنظيمي 

التعليم  يف  واإدماجها  االأمازيغية  اإدراج  كيفيات  يحدد 

واحلياة العامة، مع �صيانة املكت�صبات املحققة ووفق جدولة 

منهجية  واعتماد  االأولوية،  املجاالت ذات  تراعي  زمنية 

ت�صاركية مع خمتلف الفاعلني يف جمال النهو�س باللغة 

والثقافة االأمازيغيتني«. ُي�صاف اإىل ذلك التزامات املغرب 

اأمام املجتمع الدويل حيث ميكن اال�صارة يف هذا ال�صدد 

كافة  على  بالق�صاء  املكلفة  االأممية  اللجنة  تو�صيات  اإىل 

اأ�صكال التمييز العن�صري املنبثقة عن اجتماعها املنعقد 

يف غ�صت 2010، وعلى تو�صيات اللجنة االأممية املكلفة 

باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�صنة 2006 

بو�صع  �صراحة  املغربية  الدولة  تو�صي  والتي  و2015، 

وتبني اإجراءات ذات طابع قانوين وموؤ�ص�صاتي الإخراج 

االأمازيغية من و�صع الدونية.

الق�صائي  التنظيم  قانون  م�صروع  عن  االعالن  اأثار  وقد 

اللغة  ادماج  مطلب  طرح  الإعادة  منا�صبة  فر�صة  اجلديد 

اأمام املحاكم. فاملادة 14 من امل�صروع اجلديد  االأمازيغية 

ن�صت على ما يلي:

و�صياغة  واملرافعات  التقا�صي  لغة  العربية  اللغة  »تظل 

االأحكام الق�صائية اأمام املحاكم مع العمل على تفعيل 

اللغة االأمازيغية طبقا الأحكام الف�صل 5 من الد�صتور، 

ويجب تقدمي الوثائق وامل�صتندات للمحكمة باللغة العربية 

قبل  من  �صحتها  على  م�صادق  برتجمتها  م�صحوبة  اأو 

ترجمان حملف. كما يحق للمحكمة والأطراف النزاع اأو 

ال�صهود اال�صتعانة اأثناء اجلل�صات برتجمان حملف تعينه 

املحكمة اأو تكلف �صخ�صا بالرتجمة بعد اأن يوؤدي اليمني 

اأمامها.«

االعتراضات
املادة 14  النا�صطني بخ�صو�س ن�س  تركزت اعرتا�صات 

من م�صروع قانون التنظيم الق�صائي على نقطتني: 

طريقة �صياغة املادة: ا�صتعمال عبارات من قبيل »تظل«، 

»اأي�صا«، »مع العمل«.. كلها عبارات توؤكد وجود نية يف 

تاأخري التنزيل الفوري ملقت�صيات الن�س الد�صتوري، وكاأن 

هذا الن�س و�صع لكي ال يطبق اأو كدعوة �صريحة لتعليق 

العمل باالأحكام الد�صتورية املتعلقة بد�صرتة االمازيغية 

كلغة ر�صمية.

بتعيني  الق�صاء  مبرافق  االأمازيغية  اللغة  ا�صتعمال  تقييد 

تعامل  وعليه،  اأجنبية.  لغة  اعتبارها  مبثابة  وهو  ترجمان، 

امل�صروع تعامل مع االأمازيغ كاأجانب يف وطنهم. وياأتي هذا 

التوجه خارج ال�صياق الد�صتوري الذي اعترب االأمازيغية 

جزءاً اأ�صا�صياً من مكونات الهوية الوطنية.

المقترحات
وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات االأمازيغية باملغرب 

FNAA مذكرة اإىل رئي�س جمل�س النواب ورئي�س جلنة 

العدل والت�صريع وحقوق االإن�صان وروؤ�صاء الفرق الربملانية 

بالغرفة االأوىل للربملان �صمنتها عدة مقرتحات:

1 تفعيل الطابع الر�صمي لالأمازيغية حتى تتمكن من --

العدالة مو�صوعاتيا  اأدوارها كاملة يف ف�صاءات  اأداء 

وموؤ�ص�صاتيا،

2 مالءمة القوانني العادية والتنظيمية مع تو�صيات --

الف�صل  مقررات  ومع  ال�صلة  ذات  االأممية  اللجان 

اخلام�س من الد�صتور مبا ي�صمن امل�صاواة بني اللغتني 

الر�صميتني،  

رقم -- القانون  م�صروع  من   14 املادة  ن�س  مراجعة   3

38/15 املتعلق بالتنظيم الق�صائي، وذلك ب�صكل 

ي�صمن ا�صتعمال اللغة االأمازيغية اأمام مرافق ال�صلطة 

الق�صائية بدون اأي �صكل من اأ�صكال التمييز، 

والتعريب -- والتوحيد  املغربة  قانون  اأحكام  ن�صخ   4

وذلك بباب االأحكام اخلتامية واالنتقالية من م�صروع 

التنظيم الق�صائي،

5 تنقيح الرت�صانة القانونية املغربية من كافة الن�صو�س --

اأو  اللغة  اأ�صا�س  على  العن�صري  للتمييز  �صة  املكرِّ

مقت�صيات  وا�صت�صدار  غريه،  اأو  الدين  اأو  الِعرق 

اأعاله،  املذكورة  لتلك  معدلة  اأو  جديدة  ت�صريعية 

تاأخذ بعني االعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقايف 

باملغرب، وجتعل من االأمازيغية لغة ر�صمية لها وظائفها 

املَنوطة بها يف املجتمع والدولة،

فتح املجال يف مواد امل�صروع للموروث القانوين --  6

م�صادر  من  م�صدرا  ليكون  االأمازيغي  والعريف 

االأممية حلقوق  املرجعية  مع  يتعار�س  ال  مبا  الت�صريع 

االإن�صان وحقوق ال�صعوب،

االأمازيغية، جماال -- اللغة  واإتقان  ا�صتعمال  جعل   7

القانونية امل�صاعدة  للتناف�س بني الق�صاة واأطر املهن 

للق�صاء ِخدمة لكافة املواطنني واملواطنات دون متييز.

واإتقان -- معرفة  ب�صرط  الق�صاة  تعيني  م�صاألة  ربط   8

التعابري الل�صانية للغة االأمازيغية ال�صائدة باملنطقة التي 

�صيتم تعيينهم بها.

األمازيغية في مشروع التنظيم القضائي الجديد

جتدون املقالة يف ن�صختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

المادة 14 من مشروع قانون التنظيم 
القضائي

التعديل المقترح من الفيدرالية 
الوطنية للجمعيات األمازيغية 

FNAA بالمغرب

واملرافعات  التقا�صي  لغة  العربية  اللغة  »تظل 

مع  املحاكم  اأمام  الق�صائية  االأحكام  و�صياغة 

العمل على تفعيل اللغة االأمازيغية طبقا الأحكام 

الوثائق  تقدمي  ويجب  الد�صتور،  من   5 الف�صل 

اأو م�صحوبة  وامل�صتندات للمحكمة باللغة العربية 

برتجمتها م�صادق على �صحتها من قبل ترجمان 

اأو  النزاع  والأطراف  للمحكمة  يحق  كما  حملف 

ال�صهود اال�صتعانة اأثناء اجلل�صات برتجمان حملف 

تعينه املحكمة اأو تكلف �صخ�صا بالرتجمة بعد ان 

يوؤدي اليمني اأمامها.«

تعترب اللغة االأمازيغية اأي�صا لغة التقا�صي ولغة الولوج 

ومتاَر�س  والق�صائية،  القانونية  املهن  وجميع  للق�صاء 

اللغتني  باإحدى  الق�صائية  واالإجراءات  الدعاوى 

الر�صميتني.

يف  للمرتفقني،  االأمازيغية  اللغوية  احلقوق  تراعى 

تعيينات وترقيات املوظفني ومن يف حكمهم، ويف تقييم 

جناعة اأدائهم الوظيفي اأو املهني.

يف  والعاملني  املتدخلني  خمتلف  تاأهيل  يتم 

تكوينات  واإحداث  باعتماد  العدالة  منظومة 

خا�صة يف جمال االأمازيغية لغة وثقافة واأعرافا.

معيار  الق�صائية  لل�صلطة  االأعلى  املجل�س  يراعي 

العدالة اللغوية، يف تنفيذ �صالحياته واخت�صا�صاته 

اأدائهم  جناعة  وتقييم  الق�صاة،  تعيني  جمال  يف 

املهني.

سليمان ابراهيم

الناظر اإىل الو�صط القانوين يف ليبيا �صرعان ما يتبني نزعة 

وهذه،  منت�صبيه.  من  عدد  �صلوك  على  تطغى  حمائية 

رمبا، لي�صت ظاهرة ليبية خا�صة، ولكنها توؤثر �صلباً على 

هذا الو�صط يف مرحلة انتقالية يوؤمل اأن يلعب دوراً مهماً 

نحو  على  معاجلتها  ي�صتلزم  وهذا  بنجاح.  اجتيازها  يف 

عاجل ومنا�صب. واأق�صد بالو�صط القانوين كافة فئاته من 

نيابة عامة وحمامني  واأع�صاء  ق�صاة  وممار�صني:  اأكادمييني 

عوام وخوا�س. واأق�صد بالتزعة احلمائية توجه عدد من 

هوؤالء نحو تعظيم مزايا الفئة ال�صيقة التي ينتمون اإليها 

واإق�صاء منت�صبي فئات الو�صط القانوين االأخرى.

اأمثلة هذه النزعة عديدة. ولكن، �صاأكتفي بثالثة تتعلق 

اخلوا�س،  واملحامني  العامة،  النيابة  ومنت�صبي  بالق�صاة 

بالن�صبة  القانون.  كليات  يف  التدري�س  هيئة  واأع�صاء 

لالأولني، فقد كان هناك توجه يف فرتة ما بعد فرباير 2011 

اإىل تعزيز ا�صتقاللية الق�صاء وحيدته، وهي غاية ال �صك 

نبيلة، ولكن ال�صعي اإليها ارتبط يف العديد من احلاالت 

والهيئات  الق�صائية.  الهيئات  بقية  اإق�صاء  اإىل  بنزعة 

بنظام  العديدين  اأذهان  يف  يرتبط  م�صطلح  الق�صائية 

القذايف. فبعدما كان الق�صاء يقت�صر على املحاكم والنيابة 

العامة، وي�صرف على �صوؤونه جمل�س اأعلى للق�صاء مكّون 

اأخرى:  جهات  دِخلت 
ُ
اأ اجلهتني،  هاتني  منت�صبي  من 

املحاماة  اإدارة  وهي  العدل،  )وزارة(  اأمانة  تتبع  اإدارات 

ال�صعبية، واإدارة ق�صايا الدولة، واإدارة القانون. وو�صفت 

اال�صراف  وتوىل  الق�صائية،  بالهيئات  كلها  اجلهات  هذه 

يرتاأ�صه  الق�صائية  للهيئات  اأعلى  جمل�س  �صوؤونها  على 

اأمني )وزير( العدل. وبهذا اأ�صبح الق�صاة واأع�صاء النيابة 

العامة زمالء ملوظفي اإدارات تتبع ال�صلطة التنفيذية، وغدا 

التنقل بني هذه الهيئات ممكنا، في�صبح حماٍم �صعبٍي، على 

�صبيل املثال، قا�صياً، وي�صبح االأخري حمامياً �صعبياً. ولكن 

املمار�صة، والنظرة ال�صائدة، هي اأن �صريوة املحامي قا�صياً 

تعد ترقية يف حني يعد نقل القا�صي للمحاماة ال�صعبية 

اأن يف  البع�س،  جزاًء على �صوء االأداء. وال �صك، يرى 

من  ا�صعاف  العدل  وزارة  يف  اإدارات  مع  الق�صاء  دمج 

اال�صتقاللية،  هذه  تعزيز  اأريد  اإذا  بد،  وال  ا�صتقالليته، 

من ف�صل الق�صاء عنها، واإعادة هذه االإدارات اإىل �صابق 

عهدها، ورمبا الغاء بع�صها. 

منها،  ال�صدد.،  وبالفعل، جرت حماوالت عدة يف هذا 

على  امل�صرف  املجل�س  تنظيم  اإعادة  املثال،  �صبيل  على 

اأعلى للق�صاء بداًل  الهيئات الق�صائية، بت�صميته جمل�صاً 

عن املجل�س االأعلى للهيئات الق�صائية، وا�صتبعاد روؤ�صاء 

اإدارات املحاماة ال�صعبية )�صميت املحاماة العامة(، واإدارة 

م�صروع  وتقدمي  ت�صكيلته،  من  القانون  واإدارة  الق�صايا 

الإن�صاء هيئة عامة للمحاماة تدمج فيها املحاماة ال�صعبية 

واإدارة الق�صايا وتف�صالن عن الق�صاء، والتلميح يف امل�صودة 

االأوىل للجنة العمل بهيئة �صياغة م�صروع الد�صتور باإلغاء 

هذه االإدارات كلية.  

واملثال الثاين للنزعة احلمائية يف الو�صط القانوين يقدمه 

قانون املحاماة رقم 3 ل�صنة 2014، والذي و�صع م�صروعه 

القانون  هذا  يجيز  حني  يف  اأنف�صهم.  اخلوا�س  املحامون 

للمحامني اجلمع بني اال�صتغال باملحاماة وتدري�س مواد 

ال�صريعة والقانون يف اجلامعات واملعاهد العليا )املادة 31(، 

فاإنه ي�صع �صروطاً يبدو اأنها ال تكتفي بحظر جمع اأ�صاتذة 

كليات القانون وال�صريعة بني عملهم التدري�صي واملحاماة، 

بل حتظر اأي�صاً عملهم يف املحاماة بعد مغادرتهم اجلامعات 

واملعاهد العليا. هذه ال�صروط تكفل اأي�صاً، كما يبدو، منع 

منت�صبي الو�صط القانوين االآخرين مثل الق�صاة واأع�صاء 

النيابة واأع�صاء اإدارة القانون من اال�صتغال باملحاماة بعد 

انتهاء خدمتهم يف جهات عملهم االأ�صلية ب�صبب التقاعد 

للرتافع  ي�صرتط   ،)12 للمادتني )11،  وفقاً  ا�صتقالتهم.  اأو 

اأمام حماكم اال�صتئناف واملحكمة العليا ام�صاء عدد من 

ال�صنوات يف ممار�صة مهنة املحاماة فعلياً، واأن يقدم، بالن�صبة 

املحامني  نقابة  من  �صهادة  العليا،  املحكمة  اأمام  للرتافع 

الفرعية بعدم انقطاعه عن مزاولة مهنة املحاماة.

على هذا، يبدو اأن �صعود ال�صلم من اأوله بالقيد يف �صجل 

ال�صبيل الوحيد لولوج باب  التمرين هو  املحامني حتت 

املحاماة. وما يعّزز هذا الفهم هو اأن القانون رقم 2014/3 

قد خال من ن�س كانت الت�صريعات املنظمة ملهنة املحاماة 

يف ليبيا داأبت على تكري�صه )املادة 18 من قانون املحاماة 

اإعادة  قانون  من   17 املادة   ،1962/1 رقم  املحاكم  اأمام 

الالئحة  من   13 املادة   ،1975/82 رقم  املحاماة  تنظيم 

تنظيم  اإعادة  ب�صاأن   1990/10 رقم  للقانون  التنفيذية 

ومدة  التمرين  مدة  من  حت�صب  اأن  ومفاده  املحاماة(، 

حماكم  اأو  االبتدائية  املحاكم  اأمام  باملحاماة  اال�صتغال 

اال�صتئناف كل مدة ق�صاها الطالب يف الق�صاء اأو النيابة 

املحاماة  باإدارة  اأو  الق�صايا  باإدارة  املحاماة  مزاولة  يف  اأو 

ال�صعبية اأو يف االأعمال القانونية باالإدارة العامة للقانون اأو 

يف تدري�س القانون اأو ال�صريعة االإ�صالمية بكليات القانون 

اأو ال�صريعة االإ�صالمية اأو املعاهد العليا. ملاذا حذف هذا 

الن�س اإذا مل يكن الق�صد حظر اال�صتغال باملحاماة على 

غري من اختاروها �صبياًل منذ البداية؟

قانون  فيقدمه م�صروع  للنزعة احلمائية  الثالث  املثال  اأما 

اأع�صاء  من  2013 جلنة  عام  و�صعته  والذي  اجلامعات، 

هيئة تدري�س جامعات ليبية خمتلفة. من ناحية اأوىل، كان 

مزايا  تقرير  بني  املوازنة  اإىل  �صعى  فقد  مزاياه.  للم�صروع 

و�صبط  التدري�س،  هيئة  الأع�صاء  عديدة  ومعنوية  مادية 

اأدائهم  تتعدى  ب�صوابط  خدمتهم  وا�صتمرار  ترقياتهم 

اأي�صاً  التدري�صي والبحثي اإىل خدمة املجتمع. وقد كان 

موفقاً، بح�صب راأيي، يف اإدراك اأن ال�صاأن اجلامعي �صاأن 

ثم  ومن  اجلامعات،  منت�صبي  به  االهتمام  يتعدى  عام 

ينبغي لغريهم امل�صاركة يف و�صع �صيا�صاته وخططه وتقوميه، 

وذلك من خالل تقريره ع�صوية ثالث �صخ�صيات متميزة 

بن�صاطها الثقايف واملدين من خارج اجلامعات يف املجل�س 

االأعلى للجامعات. 

لكن امل�صروع من ناحية اأخرى و�صع �صوابط لالن�صمام 

ل�صلك التدري�س اجلامعي متنعه على غري املعيدين )املادة 

39 من امل�صروع(. وحيث اأن التعيني معيداً يف اإحدى 

كليات القانون مقيد باأال يتجاوز عمر املتقدم اأربعة وع�صرين 

�صنة، فاإن امل�صروع يحظر على من اأمتوا متطلبات التدري�س 

اجلامعي االأخرى، مثل احل�صول على �صهادة عليا، من 

الق�صاة واملحامني، مثاًل، التعيني يف هذه الكليات. ومن 

على  احلر�س  الن�س  لهذا  تربيراً  �صيقت  التي  احلجج 

انتقاء االأف�صل لولوج باب التدري�س اجلامعي، وذلك من 

خالل ق�صره على املتفوقني من اخلريجني، والذين يتم 

تعيني املعيدين من بينهم. ومن بني هذه احلجج، واإن كان 

الت�صريح بها اأقل، احلفاظ على تقاليد التدري�س اجلامعي 

املعيدين.  اأي  لتوليه،  اأعدوا  من خالل ق�صره على من 

اأخرى ذات  موؤ�ص�صات  تربوا يف  البع�س،  يقول  غريهم، 

تقاليد خمتلفة، والتجربة تدل على اأنهم غري ملمني، اأو 

غري مبالني، بتقاليد اجلامعات.

على ُكٍل، مل يكتب مل�صروع قانون اجلامعات اأن يتحول 

اإىل قانون. فبعد اأن مت تعديله وفقاً ملالحظات جلنة التعليم 

من  اأي  يف  يعر�س  مل  العام،  الوطني  املوؤمتر  يف  العايل 

جل�صاته. وقد اأ�صيع يف حينها اأن بع�س اأع�صاء املوؤمتر ممن 

كانت اأعينهم على التعيني يف اجلامعات راأوا فيما و�صعه 

امل�صروع من ا�صرتاطات مانعاً من ذلك فمنعوه.

ومهما قيل يف تربير النزعة احلمائية، فاإنني اأرى فيها حائاًل 

دون حتقيق هدف مهم، وهو تطوير الو�صط القانوين الليبي 

القانون.  تعزيز حكم  اإ�صهامه يف  ثم  باأدائه، ومن  والرقي 

هناك �صواهد كثرية على اأن هناك �صعفاً عاماً يف تكوين 

واأداء منت�صبي الو�صط القانوين، من اأع�صاء هيئة تدري�س 

العامة،  النيابة  واأع�صاء  والق�صاة،  القانون،  كليات  يف 

واملحامني، واأع�صاء اإدارة القانون، وامل�صت�صارين القانونيني. 

امل�صكلة.  هذه  ملعاجلة  عديدة  مقرتحات  طرحت  وقد 

ولكننا نعتقد اأن هناك و�صيلة ناجعة ملعاجلتها تتمثل يف 

النظر اإىل الو�صط القانوين باعتباره كياناً واحداً، وال�صماح، 

من ثم، بتوا�صل وتفاعل اأكرب بني منت�صبيه ي�صهم يف جتاوز 

ما يعرتي كل منهم، على حدة، من ق�صور. على �صبيل 

العامة  املحاماة  دمج  نحو  التوجه  مزايا  من  كان  املثال، 

بالتايل،  وال�صماح،  الق�صائية،  الهيئات  يف  )ال�صعبية( 

بانتخاب املتميزين من منت�صبيها ليكونوا ق�صاة اأن يتوىل 

الق�صاء اأ�صخا�س اأكّفاء متر�صوا يف تخ�ص�صات قانونية ال 

تقت�صر على القانون اجلنائي. وكان هذا، ال �صك، اأف�صل 

من و�صع كان تويل الق�صاء فيه حكراً على اأع�صاء النيابة 

بعيد،  حد  اإىل  العملية  خربتهم  تقت�صر  والذين  العامة، 

بحكم عملهم، على القوانني اجلنائية. 

ميزة اأخرى للدمج متثلت يف اإتاحة فر�صة اأكرب لتويل املراأة 

الق�صاء. فنظرة اإىل اإح�صائيات اإدارة التفتي�س الق�صائي 

)ال�صعبية(  العامة  املحاماة  العامالت يف  اأعداد  اأن  تبني 

 وبالتايل فاإن يف 
1
تفوق مبراحل اأعدادهن يف النيابة العامة،

ال�صماح بولوج املحامني العامني )ال�صعبيني( باب الق�صاء 

�صك  ال  وهذا  بذلك،  الن�صاء  من  اأكرب  الأعداد  �صماح 

هدف رئي�س يف اأي خطة ا�صالح ق�صائي. وال يتعار�س 

قد  التي  الق�صاء  ا�صتقالل  م�صاعي  مع  م�صلك  هكذا 

ت�صتلزم، وفقاً للبع�س، اخراج املحاماة العامة )ال�صعبية(، 

بو�صفها اإدارة تتبع لوزارة العدل وتاأمتر باأمرها، من الق�صاء، 

اإذ ميكن اإخراجها واالإبقاء على مكنة اختيار االكفاء من 

منت�صبيها لتوىل الق�صاء.  

اأنها  بحق،  تو�صف،  والتي  اخلا�صة،  للمحاماة  وبالن�صبة 

ال�صماح  �صاأن  من  �صيكون  العدالة،  حتقيق  يف  �صريك 

ملنت�صبي بقية الفئات القانونية باالنخراط فيها اأن يرثيها 

ويجعلها اأقدر على القيام مبهام �صراكتها هذه. هل هنالك 

�صٌك يف الفائدة التي يحققها ملهنة املحاماة ان�صمام قا�ٍس 

�صابق اإليها؟ احلديث هنا عن الفائدة التي جتنيها املهنة 

بع�س حمامني  اأثر هذا على م�صالح  ولي�س عن  ككل، 

قد يرون يف القادم اجلديد مناف�صاً قوياً. االإجابة عن هذا 

ال�صوؤال ال ميكن اإال اأن تكون نفياً، وجتربة املحاماة اخلا�صة 

التي مار�صها، وال يزال ميار�صها، ق�صاة �صابقون خري �صاهد 

على ذلك. 

وبذات املنطق، ينبغي ال�صماح الأع�صاء هيئة التدري�س 

يف كليات القانون وال�صريعة مبمار�صة املحاماة، لي�س فقط 

بعد تركهم مهنة التدري�س، ولكن باالإ�صافة اإليها. وهذا 

املقام  امل�صري، ويح�صرين يف هذا  القانون  هو احلال يف 

ال  مبا  اأو�صحت،  امل�صرية  الد�صتورية  للمحكمة  حكم 

مزيد عليه، حكمة هذا اجلواز. فبعد اأن اأكدت املحكمة 

مهنة   - قواعدها  وجوهر  اأ�صلها  - يف  املحاماة  »اأن  على 

]واأن[   ... ا�صتقالل،  املحامون وحدهم يف  ميار�صها  حرة 

اإىل  واحتكامهم  اأعمالهم  اأداء  يف  املحامني  ا�صتقالل 

�صمائرهم و�صلطان القانون دون غريهما، ينفي بال�صرورة 

تبعيتهم جلهة عمل تتوىل توجههم وفر�س رقابتها عليهم، 

... »، م�صت لتوؤكد »اإنه ال ينال مما تقدم ا�صتثناء اأ�صاتذة 

القانون يف اجلامعات امل�صرية من ]حظر اجلمع[ ...، ذلك 

اأن امل�صرع قدر اأن مهنة املحاماة يرثيها ويدعمها ان�صمام 

والتاأ�صيل،  االإبداع  على  اأقدر  باعتبارهم  اإليها  هوؤالء 

خرباتهم،  ات�صاع  على  يعتمد  مقتدر  دفاع  وتاأ�صي�س 

وتعمقهم  اختالفها،  على  القانون  بفروع  واإحاطتهم 

الأغوارها، وات�صالهم باأدق م�صائلها، فال يكون اإ�صهامهم يف 

اأعمالها اإال عونا على اإدارة العدالة مبا يقيمها على �صحيح 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ملمار�صة  االإيجابي  واالأثر  بنيانها. 

اإىل  يتعداه  بل  االأخرية،  اإثراء  على  يقت�صر  ال  املحاماة 

اأداء هوؤالء التدري�صي والبحثي اأي�صاً؛ األن يكون تدري�س 

اأركان امل�صوؤولية التق�صريية، مثال، اأوفى واأكرث �صلة بالواقع 

حني يعززه االأ�صتاذ باأمثلة من ق�صايا �صارك فيها بو�صفه 

ن�صو�س  لتقومي  فر�صة  املمار�صة  هذه  يف  األي�س  حمامياً؟ 

وفائها  مدى  وبيان  ب�صرحها  االأ�صتاذ  يقوم  التي  القانون 

باحلاجات العملية، ومدي حاجتها، من ثم للتعديل؟

مثااًل  ببنغازي  القانون  البحث يف كلية  قاعات  وت�صكل 

ممار�صة  يف  العملية  للخربة  ميكن  التي  امل�صاهمة  عن 

البحث  وقاعات  للتدري�س اجلامعي.  تقدمها  اأن  القانون 

طريقة يف التدري�س موؤداها تخ�صي�س �صاعة تدري�صية يف 

مقررات مثل »نظرية االلتزامات«، و«االإجراءات اجلنائية«، 

و«االأحوال ال�صخ�صية« للجوانب العملية لهذه املقررات، 

على اأن يتوىل التدري�س ق�صاة اأو حمامون، اأو غريهم من 

تلك  يف  طالباً  كنت  حني  يل  اأتيحت  وقد  املمار�صني. 

الكلية فر�صة التتلمذ يف هذه القاعات على اأيدي حمامني 

هوؤالء عملية  اأثرْت خربة  كيف  وق�صاة، وكم كان الفتاً 

التدري�س. واإذا كان للخربة العملية يف ممار�صة الق�صاء اأو 

االدعاء العام اأو املحاماة اأو اال�صت�صارات القانونية دور ال 

ينكر يف اثراء جتربة التدري�س والتعلم، اأال ينبغي ال�صماح 

لهوؤالء باالن�صمام اإىل �صلك التدري�س اجلامعي؟ يتعني 

يتعني على كل من  بالطبع، كما  هوؤالء،  تتحقق يف  اأن 

يريد تويل الق�صاء اأو ممار�صة املحاماة اخلا�صة �صروط ت�صمن 

ا�صتيفاءهم متطلبات الفئة املراد االن�صمام اإليها، ولكن 

هذه ال�صروط ينبغي اأن تقت�صر على هذا القدر واأال تتعداه 

اإىل حظر اإمكان االن�صمام يف ذاته.

التي  املمار�صات  كافة  يف  النظر  اإعادة  اإىل  اأدعو  لهذا، 

نظرة  تنطلق من  اأخرى  تبنى  واإىل  نزعة حمائية،  تتبنى 

اأكرث �صمولية للو�صط القانوين ت�صمح بالتوا�صل بني فئاته 

املختلفة مبا ي�صمح بالرفع من م�صتواه وتطويره. 

الحمائية 
في الوسط 

القانوني الليبي

ملحق توضيحي لمقترح التعديل المقدم من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية بالمغربجتدون املقالة يف ن�صختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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هيثم بلحسن القابسي

التون�صية  اجلن�صية  يحمل  �صخ�س  كل  القانون  وفق 

ويتمتع بحقوقه املدنية وال�صيا�صية هو »مواطن تون�صي«. 

واحلريات  احلقوق  ممار�صة  فاإّن   ،2011 العام  منذ  لكن 

وعنف  اإ�صكاليات  التون�صيني:  املواطنني  دوماً  ي�صدم 

حيال  وجدال  �صخط  ذاك؛  اأو  احلق  هذا  من  احلد  اأو 

تنتهكها.  اأو  احلرية  هذه  متنع  تون�صية  �صلطة  اأو  قانون 

املتعلقة  واالإ�صكاليات  النقا�صات  لي�صت  وبالطبع، 

البلد،  هذا  يف  جديدة  واحلريات  احلقوق  مبمار�صة 

الديكتاتورية. جحيم  تخطي  ا�صتطاعت   وهي 

هذا هو حال حرية التنقل وال�صفر. يف احلقيقة، فاإّن توقيف 

مواطن  »تون�صي« يف مطار »تون�صي« ومنعه من ال�صفر من 

دون اأي �صبب حمدد، ومن دون مذكرة �صادرة عن مدعي 

االنتهاكات  عن  مثال  هو  وطني  ق�صائي  جهاز  اأو  عام 

 املتكررة والتي ت�صل اإىل حد ت�صخيف احلريات يف تون�س.

عمليات املنع هذه اأ�صبحت يف الواقع متكررة يف املطارات 

التون�صية. نحن اأمام عمل اعتباطي كلياً، وينتهك اأي�صاً 

 ب�صكل مف�صوح القانون التون�صي وكذلك القانون الدويل.

فاإّن  الداخلي،  القانون  م�صتوى  على  بداية، 

�صمانات  اأعطى  اجلديد  التون�صي  الد�صتور 

يبدو  كما  يحرتم  وهو  الدميقراطية  للدولة  اأ�صا�صية 

اأغلب  احرتام  وفقه  ويفرت�س  االأ�صا�صية.  احلقوق 

وال�صيا�صية. املدنية  واحلقوق  االأ�صا�صية   احلريات 

لكن وكما يف كل عمل ب�صري، فاإّن هذا الن�س القانوين 

يخفي الكثري من ال�صوائب والنق�س، فيما يتعلق برت�صيخ 

وحماية احلقوق واحلريات. يظهر ذلك جلياً خ�صو�صاً يف 

مو�صوع تطبيق هذه احلقوق واحلريات، وحتديداً يف مو�صوع 

املمار�صات اخلا�صة باملطارات. يتم اليوم و�صف »االأمن« 

الدكتاتورية   اأ�صا�صية يف خدمة  اأداة  ي�صكل  كان  الذي 

اجلديد،  الد�صتوري  الن�س  ويف  اجلمهوري«.  بـ»االأمن 

يتم دعوتهم ب�صراحة اإىل حماية احلريات )الف�صل 19(. 

التنقل لالأ�صخا�س.  كذلك ين�س الد�صتور على حرية 

لكن يف مو�صوع احلقوق واحلريات، فاإّن عقدة الد�صتور 

اجلديد تكمن يف الف�صل 49 منه. نظرياً، ال ميكن و�صع 

اإال يف حال كانت ال  قيود على احلقوق واحلريات  اأي 

تطال جوهر احلق اأو احلرية امل�صتهدفة. اأكرث من ذلك، ال 

ميكن اعتماد او قبول هذه القيود اإال يف حال ال�صرورة اأو 

من اأجل حماية امل�صالح ال�صرعية املن�صو�س عليها وذلك 

يف اإطار احرتام مبداأ التنا�صب بني القيود والهدف من 

وراء فر�صها. لكن يجب االإ�صافة اأّن القانون رقم 75-

املتعلق   ،1975 ماي  من  ع�صر  الرابع  يف  ال�صادر   40

الداخلية  لوزير  ي�صمح  ال�صفر،  ووثائق  ال�صفر  بجوازات 

حمددتني: حالتني  يف  ما  �صخ�س  تنقل  منع   التون�صي 

- وفق احلالة االأوىل، فاإّنه يحق لل�صلطات التون�صية منع 

رحلة قد ت�صر بال�صالح العام واالأمن القومي. لكن من 

رئي�س  من  مذكرة  على  احل�صول  ينبغي  ذلك،  اأجل 

 حمكمة الدرجة االأوىل التون�صية، الذي يحدد فرتة املنع،

- يف احلالة الثانية، فاإّن التنقل قد مينع يف حال »اجلرم 

ارتكابه  اأثناء  يف  �صخ�س  على  القب�س  )اأي  امل�صهود« 

ملكتب  ميكن  فاإّنه  احلالة،  هذه  يف  الطوارئ.  اأو  جرم( 

املنع  من  يوماً  ع�صر  خم�صة  حتى  فر�س  العام  املدعي 

املعني. ال�صخ�س  على  الدولة  اأرا�صي  من  اخلروج   من 

اإّن حوادث املنع االأخرية يف املطارات التون�صية )حتديداً 

وخا�صة  الرجال  ت�صتهدف  قرطاج(   – تون�س  مطار  يف 

اأكرث  اعتباطي  ب�صكل  ذلك  ويتم  ال�صابات.  الن�صاء 

 من قبل، من دون اأي مرّبر قانوين.  

التي  الدولية  املعاهدات  م�صتوى  على  فاإّنه  كذلك 

يف  املمار�صات  هذه  ت�صكل  فيها،  طرفا  تون�س  ت�صكل 

املطارات واملرافئ خمالفة للف�صل 12 من العهد الدويل 

اأنها ال تتوافق  اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية. كما 

مع امليثاق االأفريقي حلقوق االإن�صان وال�صعوب )الف�صل 

وقعت  التي  االأ�صا�صيتني  املعاهدتني  هاتني  ففي   .)١٢

بلد  اأي  مغادرة  يف  احلق  �صخ�س  لكل  تون�س،  عليهما 

 ومن �صمنه وطنه، طاملا ال منع عليه »من قبل القانون«. 

وميكننا التاأكيد على اأّنه يف كل احلاالت التي علمنا بها 

تقريباً، مل تقدم ال�صرطة احلدودية اأي تربير ملنع ال�صفر 

ب�صكل  اأو  م�صتهدف،  تون�صي  مواطن  الأي  للخارج 

باأي  مزودة  تكن  مل  كذلك،  اعتباطياً.  »اختري«  اأدق 

ترتك  ومل  عام.  مدعي  اأو  حمكمة  عن  �صادرة  مذكرة 

ال�صلطات اأي و�صيلة للم�صافرين التون�صيني امل�صتهدفني 

القرار. التمييزية لالعرتا�س على  الب�صرية   بلعبة احلظ 

املاي،  رحاب  ا�صمها  تون�صية،  �صابة  عن  اأخري  مثال 

ذاقت طعم االذالل »على الطريقة التون�صية«. يف الرابع 

التي  ال�صابة  هذه  و�صلت   ،2016 ماي  من  والع�صرين 

 – تون�س  مطار  اإىل  عاماً  وع�صرين  �صتة  العمر  من  تبلغ 

�صالح،  �صفر  الالزمة: جواز  االأوراق  ومعها كل  قرطاج 

دون  ومن  فندقي،  حجز  اإياب،   – ذهاب  �صفر  تذكرة 

ب�صياحة جهادية،  تقوم  اأّنها  على  يدل  ترف  اأي عالمة 

قانونياً.  م�صدقة  والدها  من  ال�صفر  على  موافقة  ومعها 

التي  تلك  التون�صية  املواطنة   - �صبه  فاإّن  احلظ،  ل�صوء 

اأن  تريد  وكانت  ال�صرورية  املتطلبات  بكل  التزمت 

تذهب يف رحلة ق�صرية اإىل بلغراد، منعت من ذلك من 

 قبل �صرطة احلدود التي مل تقدم لها اأي م�صوغ قانوين.

هل  جدياً،  لكن  تون�صياً.  املرء  يكون  اأن  اجلميل  من 

تون�س؟  يف  توان�صة  مواطنني  نكون  اأن  يف  احلق  لنا 

قبل  من  جيد  ب�صكل  نعامل  اأن  يف  احلق  لدينا  هل 

بتحديد  تنفيذية  قوة  للد�صتور  واأخرياً، هل  ال�صلطات؟ 

على  وقفاً  تبقى  احلريات  م�صاألة  اأن  اأم  ال�صرعية، 

وحدهم؟ »اجلمهوري«   االأمن  لعنا�صر  احل�صنة   النية 

يف الدول االأوروبية، تظهر الوقائع اأن قيوداً مماثلة وحاالت 

�صوء ا�صتخدام ال�صلطة املقّيدة احلريات، قلما حتمي �صد 

االأخطار والتطرف. يف الواقع، هذه اخلطوات الكريهة ال 

ميكن لها اإال اأن تزيد من ال�صرخ بني املواطنني وموؤ�ص�صات 

يجب التذكري اأخرياً اأّن القانون لي�س هنا من  الدولة.  

�صد  واملهيمنني  ال�صعفاء،  �صد  االأقوياء  حماية  اأجل 

املقموعني، اأو االأغلبية �صد االأقلية. القانون ُوجد حلماية 

املواطنني �صد االعتباطية. احلريات وجدت حلماية كل 

املجتمع وانعتاقه. ب�صكل اأدق، اإّن حرية ال�صفر مثلها مثل 

تكون  ان  الوطن، يجب  الداخلي يف  التنقل  احلرية يف 

من اأكرث احلقوق حماية ور�صوخاً، يف مواجهة املمار�صات 

االعتباطية للدولة واأعوانها.

المنع االعتباطي للسفر في المطارات التونسية

جازية جبريل محمد

مقدمة
مل يعد اأمرا غريبا اأن جتد جمموعة من الن�صوة الليبيات 

املتزوجات من اأجانب ي�صاركن باإيجابية يف كل اللقاءات 

يف  م�صكلتهن  فيها  تطرح  التي   
1
االأكادميية اأو  ال�صيا�صية 

بنغازي. خليط من الن�صيج الن�صوي الليبي من عدة مدن 

ال�صاد�س.  والعقد  الثاين  العقد  بني  اأعمارهن  تتفاوت 

بع�صهن عامالت وبع�صهن االآخر غري عامالت. ولكن 

القا�صم امل�صرتك بينهن هو احلمل الثقيل الذي تعانني منه 

تبعاً للتمييز �صدهن و�صد اأبنائهن. اإحداهن ت�صتكي اأن 

جناح ابنتها بن�صبة عالية يف الثانوية العامة كان وبااًل عليها: 

الكليات  ولوج  اأن  مفادها  قانونية  حقيقة  واجهت  فقد 

االأخرى  وتبكي  الليبيني ح�صراً.  على  مق�صورة  الطبية 

دفاعاً  »�صاأموت  ال�صهيد  اإبنها  قولة  تتذكر  بحرقة حينما 

عن الوطن يا اأمي«. وهي تت�صاءل: اأي وطن ذاك الذي 

يرف�س اأن مينح اأ�صرة ال�صهيد، اإبن الليبية، املزايا ذاتها التي 

متنح لل�صهيد اإبن الليبي؟ بل اأنها ت�صتطرد قائلة : حتى اأنا 

الليبية مل اأمنح ميزة العمرة اأو احلج التي متنح الأم ال�صهيد، 

الأن اأبني الذي مات من اأجل ليبيا يعد اأجنبياً. وكانت 

ظاهرة زواج الليبّية من اأجنبي تكونت مع تطور العمالة 

الوافدة من الدول العربية �صواء منها امل�صرية اأو التون�صية 

اأو الفل�صطينية اأو ال�صورية اأو حتى الت�صادية وال�صودانية 

اأ�صخا�س يف  وغريها. وقد ن�صاأ عن هذه الزيجات والدة 

ليبيا من اأمهات ليبيات وعي�صهم فيها من دون اأن يعطوا 

حق حيازة جن�صيتها. وهذا ما دفع العائالت املعنية اإىل 

حقاً  باعتباره  الليبية  اجلن�صية  منحهم  بوجوب  املطالبة 

اأ�صياًللهم ن�صت عليه االتفاقيات واملواثيق الدولية املوقع 

عليها الدولة الليبية مما يلزمها بتطبيق ما فيها.

أمام  كعائق  القبلية  الخلفية 
ألبناء  الليبية  الجنسية  منح 

الليبيات؟ 
 

ليبيا،  يف  اجلن�صية  منح  عن  االإحجام  اأ�صباب  اأهم  من 

اخللفية القبلية. فالقبيلة تبقى اإطاراً اإجتماعياً ذات ح�صور 

كبري يف ليبيا. ووفق هذه اخللفية، ُتعترب املراأة التي تتزوج 

من خارج القبيلة اأنها ان�صلخت عنها لتنتمي اإىل القبيلة 

على  تالياً  ينكرون  وهم  اأبنائها.  اأحد  من  تزوجت  التي 

هذه املراأة حقها يف املرياث خ�صية متلك زوجها الغريب 

�صريعة  نظرة  ولعل  القبيلة.  اأو  العائلة  ومزارع  الأرا�صي 

ليبيا  يف   2013 ل�صنة  للقيم  ال�صامل  امل�صح  نتائج  على 

يك�صف بو�صوح اأن االأمر برمته ثقايف واجتماعي اأكرث من 

كونه �صيا�صياً اأو قانونياً اأو حتى دينياً. فاالأغلبية ال�صاحقة 

من الليبيني تثق يف االأ�صرة. واأغلبية عالية منهم تثق يف 

املعارف ال�صخ�صية. باملقابل، ال تثق اأغلبية عالية يف من 

يعتنق ديناً اآخر اأو يتحدث لغة اأخرى اأو يف من يقابلونه 

.
2
الأول مرة اأو يف من ينتمون اإىل جن�صيات اأخرى

وفيما اأن بع�س القبائل الليبيةـ ال�صرقية تعتز باملراأة فتتكنى 

وبوجميلة  رقية  عوائل  كما هي حال  بها  عوائلها  بع�س 

ومرمي، لكنها عوائل تنتمي للقبيلة من جهة االأب الذي 

با�صم  اأبناوؤه  فتكنى  اأكرث،  اأو  �صيدتني  من  تزوج  يكون 

�صريح  تدليل  هذا  ويف  بينهم.  فيما  لهم  متييزاً  اأمهاتهم 

على اأن خلفية التمييز �صد املراأة ينبع بالدرجة االأوىل من 

احلذر اإزاء »االآخر« اأو »الغريب« والذي جبل عليه املواطن 

الليبي. ومن اأهم اأ�صباب هذا احلذر اخلوف على الرثوة، 

ف�صال عن خوف من اإحداث خلل يف الرتكيبة ال�صكانية 

»الدميوغرافية »يف املناطق اجلنوبية من البالد خا�صة.

للمسألة القانوني  التنظيم 
م�صكلة منح اجلن�صية الليبية الأبناء املواطنة الليبية لي�صت 

م�صكلة حديثة، كونها كانت قائمة قبل اأحداث 2011. اإال 

اأن عملية �صياغة الد�صتور اجلديد اأظهرها لل�صطح.وتزامن 

ذلك مع اإزالة القيود اأمام اإن�صاء منظمات املجتمع املدين 

احلقوقية يف ليبيا.

الليبي  العام  املوؤمترال�صعبي  اأن  اإىل  هنا  التذكري  ويجدر 

)اأعلى �صلطة ت�صريعية بالبالد حينها( كان اأ�صدر القانون 

رقم 24 ل�صنة 2010 بال�صماح مبنح اجلن�صية الليبية الأبناء 

القانون  هذا  اأجانب.و�صّكل  من  املتزوجات  الليبيات 

تتويجا ل�صل�صلة من النقا�صات والندوات القانونية التي 

بادرت اإليها جمعية »واعت�صموا« عن طريق رئي�صتها عائ�صة 

. وقد حددت الالئحة التنفيذية للقانون املذكور 
3
القذايف

ال�صوابط الالزمة لتنفيذه. ويلحظ اأن القانون مل يوجب 

.وقد اأفادت الالئحة 
4ً
منح اجلن�صية بل جعل االأمر جوازيا

ال�صاد�صة  املادتني  ن�صو�س  20105 يف 
ل�صنة   594 رقم 

وال�صابعة بتلك ال�صوابط وهي تتعلق ب�صّن الر�صد ابتداًء. 

فال يجوز منح اجلن�صية لهم ما مل يكونوا بالغي �صن الر�صد 

اأما  القانون.  بحكم  مفقوداً  اأو  متوفياً  الوالد  كان  اإذا  اإال 

الرا�صدون البالغون فتمنح لهم اجلن�صية الليبية بعد طلبها، 

ال�صوؤون  بقطاع  املخت�صة  واجلهة  الوالدين  موافقة  وبعد 

الزواج. ويف جميع االأحوال، جاء يف  االجتماعية على 

الالئحة اأنه يحظر منح اجلن�صية الليبية الأبناء املواطنات 

الليبيات املتزوجات من فل�صطينيي اجلن�صية.

للمسألة ي  الدستور الوضع 
نظم الد�صتور الليبي االأول ال�صادر يف اأكتوبر 1951 م�صاألة 

اجلن�صية يف املواد 8 ،9 ،10 منه. وقد كان �صريحاً يف عدم 

جواز اجلمع بني اجلن�صية الليبية و�صواها من اجلن�صيات 

العربية اأو االأجنبية. ويعّد ليبياً مبوجبه كل من ولد يف ليبيا 

اأو كان اأحد اأبويه مولوداً يف ليبيا اأو اأقام يف ليبيا ملدة ال 

تقل عن ع�صر �صنوات.

باإ�صدار  الد�صتور  ل�صياغة  التاأ�صي�صية  الهيئة  قامت  وقد 

ثالث م�صودات تناولت امل�صاألة على النحو االآتي: 

امل�صودتان االأوىل 2014 والثانية 2015 للد�صتور الليبي 

،وقد اأ�صارتا بو�صوح وحزم اإىل عدم 
6ً
املزمع اإ�صداره حاليا

منح اجلن�صية الليبية الإبن الليبية. فقد ن�صت املادة 2/11 

 3/ 13 املادة  ن�صت  ليبي«. كما  ولد الأب  »الليبي من 

»تعطى اأف�صلية ملنح اجلن�صية الأوالد الليبيات«. اأما املادة 

119/ 6 والتي تت�صل باحلق يف احلياة الكرمية فقد منحت 

اأوالد الليبيات حقا بالتمتع بكافة احلقوق التي يتمتع بها 

املواطن الليبي ما عدا احلقوق ال�صيا�صية. 

امل�صودة الثالثة )م�صروع الد�صتور(، وقد ت�صمنت تعدياًل 

االجتماعات  يف  لهوؤالء  اجلن�صية  منح  اجتاه  يف  مفاجئاً 

االأخرية والتي عقدت ب�صاللة-عمان، ممااأدى اإىل ت�صمني 

م�صودة امل�صروع تكري�صاً حلقهم باجلن�صية الليبية.

ثم تناول م�صروع الد�صتور اجلديد يف ليبيا ال�صادر يف 19 

اأبريل 2016 هذه امل�صاألة يف مادته 12 ب�صكل مغاير. فيكون 

ليبياً وفق هذا امل�صروع من ولد الأم ليبية وفقاً ملا ينظمه 

والتدقيق  بجن�صية.  االحتفاظ  القانون  له  واأجاز  القانون 

الد�صتوري  ع 
ّ
امل�صر باأن  بالقول  ي�صمح  امل�صودة  هذه  يف 

ميز بني الذين يحوزون اجلن�صية بحكم القانون )مادة 12 

فقرة اأوىل( والذين يكت�صبونها بعد والدتهم )مادة 12 فقرة 

ثانية( كالذين يولدون من ليبيات متزوجات من اأجانب، 

والذين يكون منحهم اجلن�صية جوازيا ومقيدا بال�صوابط 

ال�صوابط  اأهم هذه  امل�صرع. ومن  يقررها  التي  التقديرية 

ح�صبما جاء يف املادة 13 من امل�صودة: اعتبارات امل�صلحة 

و�صهولة  ال�صكانية  الرتكيبة  على  واملحافظة  الوطنية 

اأن  اإىل  االإ�صارة  الليبي. كما جتدر  املجتمع  االندماج يف 

املكت�صبة  اجلن�صية  �صحب  اإمكانية  على  ين�س  امل�صروع 

اأن  ويلحظ  الكت�صابها.  التالية  الع�صر�صنوات  خالل 

امل�صروع الد�صتوري اأبقى يف �صورته النهائية على حرمان 

اأوالد الليبيبات من احلقوق ال�صيا�صية يف املادة 58 الفقرة 

ال�صاد�صة منها.

�صياق مواد  املواد جاءت يف  اأن هذه  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

توجيهية توؤكد على م�صاواة الليبية بالليبي وحظر التمييز 

ومقوماتها  الدولة  »�صكل  االأول  الباب  ففي  �صدها. 

االأ�صا�صية«، اأكدت املادة التا�صعة وعنوانها: املواطنة على 

واأمامه. القانون  يف  �صواء  واملواطنات  »املواطنون  االآتي: 

اأوغريه  اجلن�س  اأ�صا�س  على  بينهم  ويحظرالتمييزالقائم 

..«. ويف الباب الثاين »احلقوق واحلريات«، ن�صت املادة 

57 وعنوانها دعم حقوق املراأة على اأن »الن�صاء �صقائق 

الرجال. وتلتزم الدولة بدعم ورعاية املراأة و�صن القوانني 

التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها يف املجتمع والق�صاء 

على الثقافة ال�صلبية والعادات االجتماعية التي تنتق�س 

يف  حقها  و�صمان  �صدها  التمييز  وحظر  كرامتها  من 

التمثيل يف االنتخابات العامة واإتاحة الفر�س اأمامها يف 

حقوقها  لدعم  الالزمة  التدابري  وتتخذ  كافة  املجاالت 

املكت�صبة.«

اأن  اإىل  القريبة مب�صر، جتدر االإ�صارة  املقارنة  وعلى �صبيل 

من  املتزوجة  امل�صرية  اأبناء  حق  كر�س   2014 د�صتور 

ال�صاد�صة  املادة  ن�صت  فقد  امل�صرية.  باجلن�صية  اأجنبي 

منه على اأن »اجلن�صية حق ملن يولد الأب م�صري اأو الأم 

م�صرية، واالعرتاف القانوين به ومنحه اأوراقاً ر�صمية تثبت 

بياناته ال�صخ�صية، حق يكفله القانون وينظمه«.

الأبناء  اجلن�صية  يف  احلق  اأن  الن�س  هذا  من  ويت�صح 

امل�صريني وامل�صريات هو حق د�صتوري، ال يجوزللقانون 

االنتقا�س منه، اأو اأن ي�صع له �صروطاً تقيده بالن�صبة الأبناء 

طائفة معينة من امل�صريات. فالتنظيم املق�صود الميكن اأن 

ينتق�س من اأ�صل احلق، لكنه تنظيم لكيفية منح االأوراق 

.
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الر�صمية املثبتة له مبا المي�س وجوده

أجنبي من  المتزوجة  الليبية  أبناء 
 هوية ضائعة وحقوق تائهة
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ياســين اليونسي 

ينق�صم الوافدون اجلدد على املحاماة التون�صية اإىل فئتني: 

القانون  لهم  قانونية يجيز  اأ�صحاب خربة مهنية  فاإما هم 

اال�صتئناف  لدى  املحامني  بجدويل  تر�صيمهم  طلب 

والتعقيب من جهة. وت�صم هذه الفئة الق�صاة الذين لهم 

اأقدمية ع�صر �صنوات يف الق�صاء ومل يعزلوا من الق�صاء 

ب�صبب خمّل بال�صرف واالأ�صاتذة اجلامعيني يف احلقوق 

من احلائزين على درجة الدكتوراه. 

واإما هم حمامون �صباب ير�صمون وجوبا بجدول املحامني 

املتمرنني. وقبل هذا التاريخ، كان عدد الذين ير�ّصمون 

اخلم�صمائة  يتجاوز  �صنويا  املتمرنني  املحامني  بجدول 

�صهادة  على  للحائزين  يجيز  القانون  اأن  حيث   ،
1
حمام

يف  مبا�صرة  الرت�صيم  احلقوق  يف  املعمقة  الدرا�صات 

املحاماة دون حاجة لنيل �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة. 

وجتنبا لهذا الت�صخم الكبري يف عدد املحامني، باتت فئة 

املحامني املتمرنني ابتداء من �صنة 2010، تتكون ح�صرّيا 

من احلائزين على �صهادة الكفاءة للمحاماة من خريجي 

املعهد االأعلى للمحاماة. وتبعاً لذلك، تراجع ابتداء من 

املحامني  بجدول  �صنويا  ير�صمون  من  عدد   2011 �صنة 

 .
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املتمرنني لي�صتقر يف حدود املائتي حمام متمرن تقريبا

واإذ يفرت�س اأن يوؤدي تراجع عدد املحامني املتمرنني اإىل 

حت�صن ظروف تاأطريهم عالوة على تطور و�صعهم املادي 

مل  االأمر  اأن  يظهر  املعا�س  املهني  الواقع  فاإن  واملهني، 

يتحقق. فبقي و�صع هوؤالء على �صوئه من دون اأن تت�صمن 

االإجراءات والت�صاريع امل�صتحدثة اأي م�صعى لتح�صينه.

مكتب التربص، الجوهرة النادرة
يعّد قبول حماٍم مر�صم بجدويل املحامني لدى التعقيب اأو 

لدى اال�صتئناف لرتب�س حمام متمرن يف مكتبه من اأهم 

العقبات التي يواجهها خريجو املعهد االأعلى للمحاماة يف 

رحلة اإعدادهم مللف الرت�صيم بالهيئة الوطنية للمحامني. 

مرتب�صني  قبول  عن  املحامني  من  العديد  ويعر�س 

العتبارات متعددة من اأهمها: 

على  يفر�س  املحاماة  ملهنة  الداخلي  النظام  اأن  اأوال: 

باملرتب�صني  الئق  مكتب  توفري  واجب  ر  املوؤطِّ املحامي 

املهني  ال�صر  للمحاماة يف ظروف حتمي  ممار�صته  ي�صمن 

للحرفاء، وهو اأمر اليتوفر للعدد االهم من املحامني ب�صبب 

غالء معاليم كراء املكاتب. 

ثانيا: اخلوف من �صرقة احلرفاء واإف�صاء اأ�صرار املكتب. 

وتدفع هذه ال�صعوبة من ي�صعى الإمتام تر�صيمه باملحاماة 

وت�صل  برتب�صهم.  يتعهدون  من  ال�صرتاطات  للخ�صوع 

بدفع  املرتب�س  تعهد  حّد  اإىل  اال�صرتاطات  هذه  بع�س 

ما تخلد بذمتهم من معاليم ا�صرتاكات بالهيئة الوطنية 

للمحامني، اأو اإىل حّد تعهده بامل�صاركة يف اأعباء املكتب 

املالية. وت�صطر ذات �صعوبة حت�صيل مكتب ترب�س جانباً 

يقبل  عن حمام  بالبحث  لالكتفاء  اجلدد  املحامني  من 

مع  باملحاماة  تر�صيمهم  ت�صهل  جماملة  �صهادة  مبنحهم 

علمهم م�صبقا اأنهم لن يحظوا بفرتة ترب�س فعلي. 

واآدابها  املهنة  اأخالقيات  نقل  يف  دوره  ر  املوؤطِّ ويفقد 

للمحامي املرتب�س مبجرد ممار�صته لالبتزاز املايل، فيما يكون 

املحامون املرتب�صون دون مكاتب ترب�س م�صطرين للعمل 

بال�صارع. ويوؤدي االأمر يف كلتا احلالتني لتحول الف�صل يف 

اإيجاد مكتب ترب�س اإىل �صبب اأ�صا�صي من اأ�صباب تراجع 

واإذ  ال�صبان.  املحامني  من  عدد  لدى  املهنة  اأخالقيات 

ن الذي ينجح يف االإ�صتقرار مبكتب 
ّ
ينجو املحامي املتمر

حماٍم موؤطر من خماطر اأن يكون يف و�صعية غري قانونية 

طيلة فرتة ترب�صه، فاإن هذا ال يحول بال�صرورة دون تعر�صه 

مل�صاعب عنوانها غمو�س العالقة مع موؤطره.

ً
الهشة المتمرنين  أوضاع 

يفرت�س نظريا اأن تكون فرتة الرتب�س فرتة هامة يف تكوين 

�صخ�صية املحامي املتمرن. ويفرت�س اأن تنحت هذه الفرتة 

�صخ�صية املحامي مبا توفره له من مكت�صبات تتعلق بقواعد 

اأخالقيات املهنة. ويكون احتكاك املحامي املتمرن مبوؤطره 

املجال الكت�صاب تلك املعرفة. ويحر�س �صيوخ املحاماة 

االإعتناء  على  ت�صميتهم  ال�صبان  لزمالئهم  يحلو  كما 

اإطار  يف  بالتلميذ  املعلم  عناية  املحامني  من  باملتمرنني 

عالقة عمودية �صارمة يف بدايتها تنتهي ب�صداقة م�صتمرة. 

باملقابل، ي�صطدم عدد كبري من املحامني املتمرنني به�صا�صة 

تامة لعالقتهم باملحامي املوؤطر. فيعمد العديد من املحامني 

لو كان »عامل �صخرة«  املتمرن كما  املحامي  اإىل معاملة 

يتكفل باإعداد تقارير موؤطره ويتابع جل�صاته باملحكمة دون 

اأي مقابل مايل ولو كان رمزيا. ويف بع�س احلاالت، ي�صل 

االأمر اإىل اأن مينع املوؤطر املرتب�س العامل معه من اإ�صتقبال 

حرفائه باملكتب اأو العمل مبلفاته اخلا�صة بدعوى اأن ذلك 

يلهيه عن م�صلحة املكتب. وتدفع هذه املعاملة املحامي 

ال�صاب اأحيانا اىل اإ�صتقبال حرفائه خارج مكتب املحامي 

امل�صرف وهو ما يحرمه من القيام بعمله يف ظروف مالئمة 

ويعقد من و�صعيته املادية. فيجد املحامي ال�صاب نف�صه 

غري قادر حتى على دفع معلوم ا�صرتاكه ال�صنوي بالهيئة 

الوطنية للمحامني. وهو اأمر يوؤدي اإىل حرمانه من االنتفاع 

لرتابط  نظرا  املر�س  على  التاأمني  �صندوق  بخدمات 

االإ�صتغالل  حاالت  تكاثر  ورغم  ببع�صها.  املعاليم  هاته 

والتع�صف، ي�صجل غياب تام الأي م�صاع للحّد منها. ومن 

اأهم احللول التي قد تكون ناجعة يف هذا اخل�صو�س و�صع 

عقد تعاون منوذجي يوؤ�ص�س حلقوق مالية للمحامي املتمرن 

ويحمله يف املقابل التزامات مهنية وا�صحة وحمددة.

المحامين  تسخير 
المتمرنين: أو حين تستغل 
أوضاعهم هشاشة  المحاكم 

ت�صتغّل املحاكم بدورها ه�صا�صة و�صعية املحامني املتمرنني 

بع�س  فتتوىل  الق�صائية.  الت�صاخري  الأتعاب  وحاجتهم 

الدوائر اجلنائية ت�صخريهم يف ملفات عدة مانعة اإياهم يف 

حاالت كثرية من االإطالع الكامل عليها. ومن الالفت 

اأن املحاكم ال جتد حرجا يف هذا اخل�صو�س يف خمالفة 

الوطنية  للهيئة  الت�صخري  �صالحية  ت�صند  التي  القوانني 

للمحامني ممثلة يف فروعها اجلهوية، هذه الفروع التي قلما 

تلتفت اإىل املحامني املتمرنني.

قضية المحامي »الشاب« ... 
انتخابي كطعم 

تتفق جميع االأطراف املرت�صحة �صواء للعمادة، لع�صوية 

جمل�س الهيئة، لرئا�صة اأو ع�صوية الفرع و كذلك لع�صوية 

ال�صبان على رفع  للمحامني  التون�صية  رئا�صة اجلمعية  اأو 

�صعار حت�صني اأو�صاع املحامي املتمرن. وي�صكل رفع هذا 

ال�صعار اأداة ال�صتجالب اأ�صوات هوؤالء. لكن يلحظ اأن 

الفائزين غالبا ما يرتاجعون عند جناحهم االنتخابي عن 

اأي م�صعى لتحقيق هذه ال�صعارات.

اإلصالحات الغائبة عمدًا 
التجويع  الثورة  قبل  اال�صتبدادية  ال�صلطة  اعتمدت 

�صلطتها  على  املحامني  لتمرد  للت�صدي  كاأ�صلوب 

وم�صاندتهم لق�صايا حرية الراأي والتعبري. ولهذه الغاية، مّت 

�صّن ت�صريعات ت�صّيق من جمال تدّخل املحامي وت�صّجع 

للمحاكم من دون حاجة لالإ�صتعانة  االأفراد  على ولوج 

املجازين  وبت�صجيع  اأول  م�صتوى  على  حماٍم  بخدمات 

مبكاتب  اخلا�س  للح�صاب  االنت�صاب  على  احلقوق  يف 

خدمات قانونية وا�صت�صارات مبا يخلق مناف�صة غري �صرعية 

مع املحامني ثانيا. وجنح املحامون بعد الثورة يف اإ�صالح 

ذلك ن�صبيا مبا �صمح بتطوير جمال تدخل املحامني عموما 

وبتح�صني �صروط تعاقد املوؤ�ص�صات العمومية مع املحامني. 

ولكن ال ينتظر اأن تنعك�س هذه االجراءات على اأهميتها 

يبقى  الذي  املتمرن  املحامي  تدّخل  على جمال  اإيجاباً 

جمااًل جّد �صّيق. 

مجال ضيق والتزامات ثقيلة
يجيز الف�صل 12 من مر�صوم املحاماة للمحامي املتمرن 

جميع  لدى  اخلا�س  با�صمه  والرتافع  املتقا�صني  »نيابة 

املحاكم اجلزائية«. وميكنه مبوزاة ذلك »من النيابة والرتافع 

لدى املحاكم االأخرى والهيئات التي ال تكون فيها اإنابة 

النيابة  ذلك  عدا  فيما  عليه  ويحجر  وجوبية«.  املحامي 

والرتافع اإال با�صم املحامي الذي هو ب�صدد ق�صاء التمرين 

اأمام  النيابة  مطلقا  عليه  ويحجر  اإ�صرافه  وحتت  مبكتبه 

اأي  ال�صم�صرة  ظاهرة  تف�صي  ويوؤدي  التعقيب.  حمكمة 

التحّيل يف ا�صتجالب احلرفاء اىل ت�صييق جمال تدخل 

يوؤدي  فيما  فعليا،  اجلزائية  الق�صايا  يف  املتمرن  املحامي 

�صفته  على  املتمرن  املحامي  تن�صي�س  القانون  اإ�صرتاط 

تلك بكل تقاريره ومعامالته على ثقة احلريف به. 

باأداء  املتمرن  املحامي  للمحاماة  الداخلي  النظام  يلزم 

بتون�س  للمحامني  الوطنية  الهيئة  يف  االنخراط  معاليم 

و�صندوق التعوي�س عن املر�س. ويواجه املحامي املتمرن 

الذي يتخلف عن اأدائها بالعقوبات التاأديبية عالوة على 

�صحب التمتع باالأعباء ال�صحية. و يوؤدي انخرام التوازن 

املايل بني التزامات جانب منها اأ�صري واالآخر مهني يف 

مقابل حمدودية املداخيل لفقدان املحامي املتمرن قدرته 

املو�صوعية على ال�صمود اأمام اإغراءات ال�صم�صرة ... هذه 

ال�صم�صرة والتي اإن كانت ت�صدر عن حيتان كبرية، اإال 

اأنها ت�صتهدف عمل املحامني ال�صبان اأ�صا�صاً.

السمسرة فخ 
يف  مبوظفني  اال�صتعانة  اىل  املحامني  من  عدد  يعمد 

عالوة  وامل�صت�صفيات  املحاكم  ويف  االمن  م�صالح 

من  وجهة  ليحولوا  املحاكم  يجوبون  اأ�صخا�س  على 

الظاهرة  هذه  وتوؤثر  مكاتبهم.  اإىل  حماميا  يحتاجون 

اإفقادهم  من خالل  ال�صبان  املحامني  اأ�صا�صاً يف عمل 

التحاق عدد  يوؤدي  احل�صول على حرفاء. كما  فر�س 

هام �صنويا من الق�صاة املتقاعدين باملحاماة اإىل اإبتداع 

كان  الذي  القا�صي  عنوانه  لل�صم�صرة  اآخر  اأ�صلوب 

ويعرفهم �صخ�صيا.  الذين يحكمون  للق�صاة  رئي�صا 

حيتان  ل�صراع  �صحية  عموماً  املتمرن  املحامي  ويكون 

جتمع احلرفاء دون اعتبار الأخالقيات املهنة. وقد تدفع 

املتمرنني  املحامني  من  جانباً  ال�صر�صة  املناف�صة  هذه 

املوارد  يفتقدون  لكونهم  ال�صم�صرة  فخ  يف  لل�صقوط 

اأعباء مالية هامة.  املالية ويتحملون 

المحامي المتمرن 
في تونس:

أزمة العالقة وصعوبة 
االنطالقة المهنية

جتدون املقالة يف ن�صختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة


