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صراع السلط يعيد كتابة الدستور
انتقلت تون�س يف  2011من نظام يقوم على �سلطة فرد
ْ
�سيا�سي يحكمه هاج�س يف منع
وا�ستبداده �إىل نظام
ّ
عودة � ّأي �شكل من �أ�شكال الإ�ستبداد .فبعدما فر�ضت
ال�سلطة التنفيذية طيلة حقبة اجلمهورية الأوىل هيمنة
كاملة على» الدولة» ،انتهى د�ستور اجلمهورية الثانية �إىل
تق�سيم �صالحياتها بني رئي�سي اجلمهورية واحلكومة.
وبدافع نف�س اخلوف ،مت تعزيز مكانة ال�سلطة الت�شريعية
من خالل دورها يف ت�شكيل احلكومة والرقابة على
عملها .كما عك�س الد�ستور حر�صاً على بناء �سلطة
ق�ضائية م�ستقلة وظيفتها الأ�سا�سية الدفاع عن احلقوق
واحلريات .وقد ب�شّ رت �أحكام الد�ستور اجلديد ب�سلطة
متعددة وطنيا ،وب�سلطات حملية تتوالها اجلماعات
املحلية التي يفرت�ض �أن ت�شمل كامل الرتاب التون�سي.
ك�شفت جتربة املمار�سة الأوىل للتف�صيل الد�ستوري �أن
ْ
الن�صو�ص الد�ستورية ال تكفي وحدها لتحديد طبيعة
النظام ال�سيا�سي خالفا ملا كان يعتقد .فالنظام الذي
كان يف منطلقه �شبه برملاين ا�ستحال بفعل �صراع ر�أ�سي
ال�سلطة التنفيذية �إىل غري ذلك .كما ك�شفت ذات
احلد من ال�سلطة ال يجب �أن تغفل
التجربة �أن �ضرورة ّ
تقل عنها �أهمية� :ضرورة متكني ّ
�ضرورة ال ّ
كل �سلطة من
�أداء مهامها .وهو �أمر قد يكون تفتيت ال�سلطة �أدى فعلياً
يف احلالة التون�سية لن�سفه.
احلد �صياغة الد�ستور لعالقة «ال�سلط»
تبدو عند هذا ّ
بال�سلطة �صياغة من �ش�أنها �أن متنع قيام ال�سلطة القادرة
على البناء واال�صالح عالوة على �أنها �أدت فعليا ل�شغل
ال�ساحة ب�صراعات ال�سلط ال�ضعيفة على ال�سلطة املفتتة.
�إال �أن البحث يف تفا�صيل هذه ال�صراعات يك�شف �أنها
ب�شرت يف بع�ض حلقاتها بت�أ�سي�س دولة امل�ؤ�س�سات .تلك
الدولة التي كانت �شعارا رفع �سابقا من دون م�ضمون
حتد ال�سلطة و�أن
واحتاج لل�صراع ليثبت �أن ال�سلطة ّ
ال�صراع عنوان جناح و�إن كان يف بع�ض �صوره منهكا.
احلد ت�ص ّور ال�سلطة املتعددة ت�صورا
يظهر عند هذا ّ
حمكوما بالت�أزم نتيجة �صراعات ال�سلط ال�ضعيفة على
ال�سلطة املفتتة .يبدو من خمرجات ال�صراع �أن ال�سلطة
حدت ال�سلطة وجمحت طموحها للتفرد ان هذا التعدد
ّ
يف بع�ض �صوره يعد ال�ضمانة للبناء الدميوقراطي .فتكون
ال�سلطة وقد تعددت قوية يف تفاعلها و�صراعها وان
كان هذا ال�صراع ي�ستدعي اعادة طرح ال�س�ؤال حول
التفتيت بعيدا عن هاج�س اخلوف من اال�ستبداد .
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حمام تون�سي

مت نتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من مبادرة امل�ساحة امل�شرتكة ،هيرن�ش بل،
مكتب �شمال �إفريقيا تون�س ،وم�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ,املكتب الإقليمي
العربي .الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س
بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة
نفذ الر�سوم :عثمان �سلمي ورائد �شرف
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

من الذي يحكم يف تون�س؟ هل هو رئي�س الدولة �أم
الربملان �أم احلكومة �أم االحتاد العام التون�سي لل�شغل
املنظمة النقابية العمالية االقوى �أم االحتاد التون�سي
لل�صناعة والتجارة وال�صناعات التقليدية ،املنظمة النقابية
لالعراف الأبرز �أم �أنه املال الفا�سد وامل�ؤامرات اخلارجية؟
هذه الأ�سئلة مل تكن تطرح زمن اال�ستبداد فالكل يعلم
�أن القرار بيد فرد ميكن �أن يت�أثر مبحيط مقرب منه ،لكن
يف النهاية كل ال�سلطات تعود �إليه قانونا وواقعيا .التحول
الذي عا�شته تون�س بعد الثورة �أ�شبه مب�شهد �سريايل
ي�صعب تخيله يف النظام ال�سيا�سي الذي تعود عليه
ال�شعب التون�سي .وال جنازف بالقول �إن النظام ال�سيا�سي
حتول من حالة تركيز لل�سلطة بيد �شخ�ص �أو جمموعة من
الأ�شخا�ص �إىل حالة ت�شتت �أو تفتت �سواء جلهة م�صدر
القرار� ،أو �أي�ضا م�آالته وفر�ص نفاذه .فالعربة اليوم لي�ست
بالتحكم يف �سلطة القرار بل و�أي�ضا ب�إمكانات حتول ذلك
القرار �إىل واقع .ولي�س �أدل على ذلك من حالة تعطيل
عدد من القوانني القدمية واجلديدة بل وحتى االحكام
الق�ضائية التي بات الكثري منها معلق التنفيذ.
هذا اجلمود الذي ا�ستحال اىل حالة جمود م�ؤ�س�ساتي
�أ�صبحت معه الدولة �شبه م�شلولة كما لو�أن هناك خوفا
م�سترتا لدى اجلميع من التغيري �أو خ�شية باطنة من �أن
التغيري قد يعود بالنفع على البع�ض دون البع�ض الآخر.
�إن اجلميع مدرك وواع بهذه احلالة والكل �ساع على
الأقل ظاهريا �إىل «حلحلة الأمور» باجتاه ما .لكن لن
يتحقق ذلك ما مل نفهم �أ�سباب حالة عطالة الدولة ومن
ورائها �ضعف ال�سلطة.
ميكن تلخي�ص تلك الأ�سباب يف �أ�سباب ظاهرة ال جند
عنا ًء كبرياً يف الوقوف عندها وهي �أ�سباب م�ؤ�س�ساتية
بالأ�سا�س (اجلزء الأول) ويف �أ�سباب م�سترتة غري بادية
للعيان لكن خطورتها تكمن يف �أنها تدب دبيب احلمى
يف اجل�سد ولكنها هي الأكرث ت�أثريا (اجلزء الثاين)
السلطة الظاهرة في تونس:
سلطة أم سلط

منذ الأيام الأوىل للثورة ،كانت �إرادة النخب ال�سيا�سية
متجهة نحو قطع الطريق �أمام عودة اال�ستبداد .وكان ذلك
منذ تركيز الهيئة العليا للإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال
الدميوقراطي. .لقد كانت النخبة حينئذ مهوو�سة ب�صيانة
احلرية وتوفري �أ�سباب �إر�ساء جمتمع دميوقراطي يف اعتقاد
ب�أن الدولة القوية �أخذت حظها �أكرث من الالزم وحان
الوقت لتقليم �أظافرها التي �أكلت حلم مواطنيها.
 .طغت على رجال ون�ساء الثورة رغبة جاحمة يف اقتالع
الدكتاتورية من جذورها .فكانت املرحلة مليئة بقوانني
ومرا�سيم تقدمية .ويف زمن املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي،
و�ضع امل�ؤ�س�سون اجلدد د�ستورا خل�ص تلك الرغبة اجلاحمة
يف �إ�ضعاف ال�سلطة التنفيذية دون متكني بقية ال�سلطات
من االخذ بزمام املبادرة.
لقد قامت الهيكلة العامة مل�ؤ�س�سات الدولة �صلب د�ستور
جانفي  2014على فكرة توزيع ال�سلطة قدر الإمكان

بدعوى �إحداث توازن بني ال�سلطات .ولقد تعززت
هذه الرغبة من خالل التكثيف من الهيئات الد�ستورية
والإدارية امل�ستقلة والتي من املتعارف عليها �أنها تتمتع
با�ستقاللية كبرية مقارنة بالإدارة التقليدية.
ومل يتوقف االمر عند ذلك احلد حيث ولأول مرة يف
تاريخ تون�س ت�ستعمل عبارة «ال�سلطة املحلية» للداللة على
عبارة «الالمركزية» التي تعودنا عليها.
ويف كلمة ،حتولت ال�سلطات الد�ستورية اىل �سلط ثالث
تقليدية (الت�شريعية والرئا�سية والق�ضائية) و�سلطات
الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة وال�سلطة املحلية.ي�ضاف �إىل
ذلك �سلطات �أخرى (باملفهوم املو�ضوعي للكلمة) فاقت
يف �أحيان كثرية �سلطة الدولة ونق�صد بذلك النقابات
واالعالم واملجتمع املدين.
لقد بدا من الوا�ضح �أن م�صطلح دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
الذي كان �شعارا من �شعارات نظام بن علي غري قادر
على ا�ستيعاب تطلعات الثورة و�أ�صبح ال�شعار الأقرب �إىل
قلوب التون�سيني �شعار «املجتمع الدميوقراطي» �أو «الدولة
الدميوقراطية».
ولئن كان هذا التحول يف الأفكار ال�سيا�سية من النموذج
الفيربي (ن�سبة اىل ماك�س فيرب) �أو الكل�سني (ن�سبة
اىل هان�س كيل�سن) للدولة والذي ميجد امل�ؤ�س�سة على
ح�ساب الفرد يتماهى مع ما �شهدته الدميوقراطيات
الغربية نف�سها ،ف�إنه وخالفا ملا هو عليه احلال لدى الغرب
من ت�أ�صل وتطور تدريجي للم�ؤ�س�سات ،كانت امل�ؤ�س�سات
الدميوقراطية التون�سية بعد الثورة غ�ضة لينة وعودها طري
وغري متعودة على املمار�سة الدميوقراطية.
لقد حتولت الدولة التون�سية يف ظل هذا املزاج �إرثا وجبت
ق�سمته بني ورثة متعط�شني ملمار�سة ال�سلطة من داخل
وخارج م�ؤ�س�سات الدولة.
وهكذا حتولت ال�سلطة ب�سرعة كبرية من حالة تركيز
اىل و�ضعية ت�شتت �أو تفتيت بني هياكل وم�ؤ�س�سات
ومنظمات متعددة.
ولقد الحظنا من خالل جتارب احلكم ملختلف احلكومات
بعد الثورة �أن الدولة فقدت الكثري من �سطوتها وبلغت
من ال�ضعف والهوان .ورغم هدوء العا�صفة �شيئا ف�شيئا �إال
�أن ما الحظناه �أي�ضا �أن من يحملون زمام ال�سلطة وخا�صة
التنفيذية غري قادرين على لعب �أي دور قيادي يف ت�سيري
دفة الدولة .ولقد حتول امل�س�ؤول النمطي يف الدولة من
م�س�ؤول مت�سلط وقوي وذي جربوت �إىل م�س�ؤول «متفهم»
وم�ست�سلم وخنوع لكل امل�ؤثرات اخلارجة عن الدولة.
بل �إن امل�س�ؤول النمطي بعد الثورة هو الذي يحافظ على
املوجود على �أمل �أال تطاله لعنة «ديقاج» � degageأو
«�سنة» التداول ال�سلمي على ال�سلطة .ولقد غذت حالة
ال�ضعف والهوان هذه ،التجاذبات ال�سيا�سية احلادة التي
ميزت امل�شهد ال�سيا�سي فباتت م�ؤ�س�سات الدولة
حد
ت�شتغل دون �إ�سناد �سيا�سي �صلب .بل بلغ االمر ّ
تنافر م�ؤ�س�سات الدولة و�سعيها �إىل تعطيل بع�ضها
البع�ض .فاحلكومة املنبثقة عن احلزب الفائز يف
انتخابات  2014وهو النداء باتت جمربة على خو�ض
معركة م�سترتة �ضد احلزب الذي اختارها بنف�سه
والذي ما فتئ بع�ض قادته ي�سعون �إىل �إ�سقاطها.

هذا الو�ضع امل�ؤ�س�ساتي املتهالك فتح املجال �أمام
ا�ستفحال �سلط غري بادية للعيان وتعمل خارج امل�ؤ�س�سات
ويف م�سالك خفية ومظلمة� :إنها تلك ال�سلط امل�سترتة وراء
املال واالعالم و�شبكات النفوذ.
الجزء الثاني :السلط المستترة

ال�سلطة قوانني �أو �أحكام �أو قرارات نافذة وال تقبل
املناق�شة متى ا�ستنفذت م�سارها االجرائي .وب�صرف
النظر عن تعدد امل�ؤ�س�سات �صاحبة ال�سلطة يف تون�س،
ف�إن اجلميع ي�صدر قراراته وما على املكلفني بالتنفيذ
�سوى تنفيذها وعلى املعنيني بها االن�صياع لها .غري �أن
هذه ال�صورة اجلميلة للم�ؤ�س�سات يف تون�س �أ�صبحت
ت�صطدم بواقع �آخر تختفي داخل منعرجاته ونتوءاته
مراكز ت�أثري �أخرى.ولقد �أمكنني �شخ�صيا �أن �أالحظ
على م�ستوى ال�سلطة التنفيذية �أن القرارات ال�صادرة
من �أعلى هرم ال�سلطة بع�ضها �إن مل يكن �أغلبها يتال�شى
�شيئا ف�شيئا كلما نزلت من �أعلى الهرم الإداري �إىل
�أ�سفله .و�إن ما ي�صيب تلك القرارات يف الغالب هو �إما
ا�ستع�صاء مبا�شر من املعنيني به و�إما تواط�ؤ م�سترت بني
القائمني على �إنفاذه واملت�ضررين منه و�إما هون وتهاون
لدى ال�ساهر على تنفيذها ب�سبب افتقاد الإدارة يف
جانب منها �إىل كل حافز على العمل.
بل �إن القرارات التي تتخذ �أحيانا يقع ت�شويهها يف
�أ�سفل ال�سلم لت�أخذ منحى غري املنحى الذي يفرت�ض
�أن ت�سري فيه.
ومن بني الأمثلة التي عاينتها على �سبيل جمال ال�ضبط
الإداري .ففي كثري من املنا�سبات يقع �إ�سداء �أمر مبعاينة
خمالف للبناء �أو لرتاتيب املقاهي �أو الأ�سعار بناء على
�شكاية من مت�ضرر .وبعد متابعة م�آل تلك القرارات
نكت�شف �أن امل�شتكي يحل حمل امل�شتكى به ويجد
نف�سه مو�ضوع م�ساءلة يف جوانب تتعلق بن�شاطه �أو
مبخالفات ارتكبها هو ومل تكن حمل �أعمال زجرية.
ويف هذا امل�ضمار يربز لنا الف�ساد الإداري ك�آلية
ت�صدي لكل حماولة لتطبيق القانون عرب القانون
نف�سه عرب مقاي�ضة اخلطيئة باخلطيئة وعرب االبتزاز
املتبادل بني الأطراف املتنازعة.

�أما الإدارة التي هي �أداة تنفيذ فتتحول بقدرة قادر �إىل
حلبة �صراع و�أحيانا �إىل �آلية حتكيم بني املت�صارعني على
م�صلحة ما تنحاز �أحيانا �إىل هذا الطرف و�أحيانا �إىل
الطرف الآخر.
وكالعادة يكون وقود املعركة االرت�شاء وقوة املال طورا
واالعالم والت�شهري طورا �آخر ح�سب �أهمية املو�ضوع.
�إن حالة حتلل ال�سلطة وتفتتها بني مراكز ت�أثري يتقاطع فيها
ال�سيا�سي مع املايل وتت�شابك فيها امل�صلحة الفردية مع
امل�صلحة اجلماعية جعلت من م�ؤ�س�سة الدولة م�ؤ�س�سة
فا�شلة وجعلت من امل�س�ؤول النموذجي والأ�صلح هو ذلك
الذي يتماهى مع «ال�سي�ستام» ويتحا�شى كل �إمكانية
للت�صادم معه.
لقد �أ�ضحى امل�س�ؤول �أو �صاحب ال�سلطة ميار�س نوعا من
االغواء للمحيطني به �أو ملنتقديه فتتحول القيادة �إىل نوع
من «ال�سرتيبتيز stripteaseال�سيا�سي لأحزاب �أو
لأ�صحاب م�صالح �أو ملتنفذين.
وال�س�ؤال املطروح :ما احلل؟ فما مييز املرحلة �أنه لي�س
هناك اختالفات كبرية بخ�صو�ص ت�شخي�ص الواقع ولكن
اال�شكال يف الوقوف عند احللولة املالئمة واملمكنة.
والر�أي �أن الدولة التون�سية اليوم بلغت منتهاها وا�ستنفذت
�آلياتها يف الت�سيري والقيادة وهيكلة م�ؤ�س�ساتها مبا يقت�ضي
اليوم و�ضع برنامج جدي لإ�صالح الدولة ال ي�سقط يف
منهجية اال�سقاط واملحاكاة التي �سقط فيها د�ستور 2014
وال يكتفي باملبادرات التجميلية.
�إن الدولة اليوم تعاين من تراكم امل�ؤ�س�سات غري املجدية
�أو غري الناجعة بل و�أحيانا الزائدة عن الن�صاب.
�إن متابعة ب�سيطة ملختلف م�صالح الدولة وم�ؤ�س�ساتها
تبي �أن العديد منها حتول �إىل جمرد جثث
ومن�ش�آتها ّ
هامدة ال حياة فيها ،جمرد موازين ت�صرف متول من
ميزانية الدولة العتبارات اجتماعية ال غري .لذلك ف�إنك
جتد بع�ض امل�ؤ�س�سات التي �أناطها القانون ب�سلطة معينة
�أو �صالحيات هامة هي يف الواقع ال متار�سها �أ�صال يف
جماالت كالتنمية والعناية بالبيئة والتكوين والتن�شيط
الثقايف وغريها من امل�صالح التي �أ�صبحت �أوكارا مهجورة
ال حياة فيها .و�إن الإ�صالح ال بد �أن مير عرب �إعادة �ضبط
مهام العديد من الهياكل مبا يف ذلك الوزارات.
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صراع السلط يعيد كتابة الدستور
محمد العفيف الجعيدي

تبي �أن هذا التو�سع يفيد التدخل خارج ال�صور كمخرج يعطي ال�شرعية للرتاجع عن �أحكام الد�ستور.
فقد ّ
الد�ستورية يف العمل احلكومي .2و�إذ ا�صطدم هذا
التدخل مبعار�ضة من رئي�س احلكومة� ،أعلن رئي�س صراع السلط «في ساحة
اجلمهورية عن م�ساندته لتعديل الد�ستور ب�شكل المجلس األعلى للقضاء»:
ّ
يجعل النظام ال�سيا�سي رئا�سيا بدل النظام �شبه
الكل يطلب السيطرة على
الربملاين القائم مبوجب الد�ستور احلايل .3وقد ذهب القضاء
رئي�س اجلمهورية �أبعد من ذلك يف اجتاه تعديل طبيعة اختار حافظ بن �صالح وزير العدل ال�سابق يف حكومة
النظام من خالل املمار�سة .وهذا ما يعك�سه الت�صريح «التكنوقراط» �أن يرتك للجنة فنية م�س�ؤولية �صياغة
الذي �أدىل به للتلفزة الوطنية بتاريخ  2016-06-02م�شروع احلكومة للمجل�س الأعلى للق�ضاء .و�أنهت
حيث جاء حرفيا�« :أنه يعترب احلكومة القائمة قد اللجنة عملها يف تاريخ � 2015-01-26أي قبل
ف�شلت يف �إنفاذ القانون» .و�إذ ح�صرالف�صل  89من تويل احلكومة ال�سيا�سية مقاليد احلكم .و�ضع اختيار
الد�ستور 4م�شاورات الت�شكيل احلكومي يف احلزب الوزير التكنوقراطي خلفه الوزير املنتمي للحكومة
�أو االئتالف النيابي �أو الكتل النيابية ،ف�إن رئي�س ال�سيا�سية حممد ال�صالح بن عي�سى يف مو�ضع �أزمة.
اجلمهورية اجته يف ت�صوره حلكومة الوحدة الوطنية فقد ا�ضطر هذا الأخري ملواجهة الق�ضاة بعدما �أدخل
�إىل ا�شرتاط م�شاركة الإحتاد العام التون�سي لل�شغل بتاريخ  2015-03-09حتويرات على م�شروع اللجنة
واالحتاد التون�سي لل�صناعة التجارة وال�صناعات الفنية قبل تقدميه ملجل�س الوزراء العتماده.
التقليدية �أي القوى النقابية الأكرث متثيال ،يف اعترب الق�ضاة �أن تعديالت الوزير حماولة ل�سحب
مفاو�ضات تكوين احلكومة .وفيما قيد الد�ستور �شروط اال�ستقاللية من املجل�س الأعلى للق�ضاء
�صالحيات الرئي�س فيما يتعلق بالتكليف احلكومي ،وخا�ضوا �إ�ضرابات عن العمل احتجاجا عليها .كما
حاولت احلكومة �أن حتتمي به ف�أعلن الناطق با�سمها دخلت الهيئة الوقتية لال�شراف على الق�ضاء العديل
�أنها لن ت�ستقيل و�أنها تطلب �أن ي�ستمع الربملان لها على خط املواجهة و�أدانت تدخّ ل الوزير .دفعت حدة
ليكون اجلهة التي حتدد جناحها من ف�شلها� 5.إال �أن املواجهة احلكومة لتعديل امل�شروع جمددا ار�ضاء
فعل املقاومة هذا بدا غري م�ؤثر ،طاملا �أن م�شاورات
الأحزاب انطلقت من ق�صر رئا�سة اجلمهورية على
نحو يبني ح�سم �صراع ال�سلطة على م�ستوى ال�سلطة
التنفيذية ل�صاحلها.

�أنهت امل�صادقة على د�ستور اجلمهورية التون�سية الثانية
�صراعاً حا ّداً بني خمتلف الكتل ال�سيا�سية التون�سية
حول ت�صور �شكل النظام ال�سيا�سي .وكان يفرت�ض
باعتبار علوية الن�ص الد�ستوري �أوال وباعتبار التوافق
ال�سيا�سي على الد�ستور ثانيا �أن يكون احل�سم يف
االختيارات نهائيا و�أن يقت�صر دور �أول �سلطة �سيا�سية
تنبثق عن �أول انتخابات ت�شريعية يف عمر اجلمهورية
الثانية على تنزيل النظام ال�سيا�سي على �أر�ض
الواقع ممار�سة وت�شريعا بعيدا عن فكرة ال�صراع .ما
كان منتظرا مل يتحقق .فقد ب ّينت جتربة ال�سنة الأوىل
والن�صف من تطبيق الد�ستور �أن ال�سلط التي انبثقت
عن الد�ستور وا�ستمدت �صالحياتها منه �أعادت
�إنتاج ال�صراع يف �سياق �صراع بني «�سلط» تبحث كل
منها عن حتديد �صالحيات الأخرى طلبا «لل�سلطة».
بدا هذا ال�صراع �صراعاً بني �سلط مل تقبل ما كتب
لها الد�ستور من �صالحيات وكانت خمارجه يف
بع�ض �صورها ن�صراً لبع�ض ال�سلطة على د�ستور قائم.
أ�سي ال�سلطة التنفيذية
وقد ّ
تو�ضح ذلك يف �صراع ر� ْ
وتعاطي ال�سلط ال�سيا�سية مع فكرة تركيز ال�سلطة
املحلية .و�إذ �شهد ال�صراع حول املجل�س الأعلى
للق�ضاء جتاذبات مماثلة بني ال�سلطات الثالث �سعت
كل منها فيها �إىل زيادة �صالحياتها ،من الالفت �أنّ
ك ًال منها ا�ضط ّرت بدورها �إىل الإنكفاء �إىل املكان
املحدد لها يف الد�ستور .وقد ّ
�شكل هذا ال�صراع
م�ؤ�شراً �إيجابياً على �إمكانية �إعادة الأمور �إىل ن�صابها
الد�ستوري يف العالقة بني ال�سلطات الد�ستورية و�إن
طال التجاذب فيما بينها.
صراع السلطة «يؤجل»
السلطة التنفيذية :
صراع الرأسين

ك�شفت النقا�شات داخل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
واحلوار الوطني حول باب ال�سلطة التنفيذية �أن
النخب ال�سيا�سية كانت تفرت�ض �أن حزب حركة
النه�ضة �سيفوز بالأغلبية النيابية فيما يفوز مر�شح
معار�ضيه مبن�صب رئي�س اجلمهورية .وقد �ساهم هذا
الت�صور ب�شكل كبري يف تف�صيل توزيع ال�سلط بني
احلكومة ورئا�سة اجلمهورية بالد�ستور التون�سي.
ّ
كذبت نتائج انتخابات توقعات من �أخ�ضعوا الد�ستور
حل�ساباتهم ال�سيا�سية الآنية .فقد متكن حزب حركة
نداء تون�س من الفوز بالأغلبية الربملانية ،فيما فاز
رئي�سه الأ�ستاذ باجي قائد ال�سب�سي مبن�صب رئي�س
اجلمهورية .مل تفر�ض االنتخابات تاليا تعاي�شا بني
رئي�س من لون �سيا�سي ورئي�س حكومة من لون
�آخر� ،إمنا منحت رئي�س اجلمهورية املنتخب الذي يعد
ال�شخ�صية املحورية يف حزبه �أف�ضلية معنوية عرب عنها
املقربون منه بت�أكيدهم على �أنه �سيعمل على تو�سيع
1
اخت�صا�صاته.
مل ُيطل انتظار تو�ضيح املق�صود بتو�سيع االخت�صا�ص.

السلطة المحلية:

اع ُترب باب ال�سلطة املحلية من مفاخر د�ستور اجلمهورية
الثانية لكونه يج�سد الدميقراطية املحلية املكتملة.6
وحيث �أن هذا االختيار الد�ستوري مل يرث يف حينه
�أي اعرتا�ضات ،ف�إنه كان ُينتظر �أن يكون �إر�ساء ال�سلطة
املحلية من الأمور التي ال تثري جدال كبريا .ما كان
منتظرا مل يتحقق �إذ ك�شفت بداية عمل ال�سلطة
التنفيذية على �صياغة الن�صو�ص الت�شريعية التي
تنزل ال�سلطة املحلية عن حتول هذه املفخرة �إىل خطر
يقت�ضي احلذر منه .فر�ض خطاب ال�سلطة املتوج�س �إزاء
ال�سلطة املحلية الرتاجع عن �إناطة اخت�صا�صات م�ستقلة
للجهات و�أي�ضاً عن اعتماد مبد�أ الت�سيري احلر امل�صنو�ص
عنهما يف الد�ستور .واختزلت ال�سلطة يف املقابل تنزيل
الباب ال�سابع من الد�ستور يف حتقيق تغطية البلديات
لكامل الرتاب الوطني 7ويف االلتزام باجراء انتخابات
بلدية دميوقراطية دون بحث يف تطوير «م�ؤ�س�سة البلدية».
مل جتد ال�سلطة التنفيذية املركزية مقاومة تذكر يف و�أدها
لل�سلطة املحلية باعتبار �أن هذه ال�سلطة مل تت�شكل بعد،
وحتت وط�أة اال�ضطرابات االجتماعية باجلهات وما
ا�ستتبعها من خماوف �إزاء الدميوقراطية املحلية .8وقد
مت تقدمي فكرة التنزيل التدريجي لباب ال�سلطة املحلية

رئيس الجمهورية
يساند تعديل
الدستور لجعل
النظام السياسي
ً
رئاسيا

للق�ضاء ليكون ال�صراع يف منطلقه �صراعاً بني الق�ضاة
وال�سلطة التنفيذية.9
تبدل
مع تعهد جمل�س نواب ال�شعب مل�شروع القانونّ ،
�سريعا �أطراف ال�صراع .فقد �أعلنت جلنة الت�شريع
العام باملجل�س �أنها �صاحبة �سيادة كاملة مبا يخولها
�صياغة م�شروع جديد للمجل�س الأعلى للق�ضاء
عدته غري د�ستوري.10
عو�ض م�شروع احلكومة الذي ّ
�أنهت اللجنة الحقاً عملها و�أحالته للجل�سة العامة.
وقد عك�ست نقا�شات نواب الأغلبية احلاكمة وجود
حتالف عميق بني ال�سلطة والهيئة الوطنية للمحامني،
انتهى �إىل زيادة عدد املحامني يف تركيبة املجل�س
الأعلى للق�ضاء مقابل قبول هيئتهم لتعديالت
ال�سلطة التي حتد من ا�ستقاللية املجل�س وتفر�ض
�سلطة للوزير على هياكله .دفعت هيمنة جلنة الت�شريع

العام على م�شروع القانون الأ�سا�سي للمجل�س الأعلى
للق�ضاء وزير العدل بن عي�سى الذي كان حا�ضرا
بجل�سة النقا�ش العام للدفاع عن امل�شروع لأن يعلن
رف�ضه للم�شروع الذي ال ميثل مقرتحه� .إال �أن مقاومة
احلكومة ب�سائر �أع�ضائها ل�سطوة ال�سلطة الت�شريعية
بقيت حمدودة ،على نحو م ّهد لتوجه جديد يف
�صراع ال�سلط ي�ؤ�س�س لنظام �سيا�سي جمل�سي عنوانه
تهمي�ش حق احلكومة باملبادرة الت�شريعية.
وجدت نوازع دكتاتورية املجل�س الت�شريعي من
يت�صدى لها من داخله .فقد تولت املعار�ضة يف جمل�س
ّ
نواب ال�شعب تقدمي الئحة طعن بعدم الد�ستورية �ضد
م�شروع القانون .تعهدت تاليا الهيئة الوقتية للرقابة
على د�ستورية م�شاريع القوانني مبلف م�شروع القانون
وباتت بالتايل العبا �أ�سا�سيا يف �ساحة �صراع ال�سلط.
ق�ضت املحكمة الد�ستورية يف قرارها بعدم د�ستورية
مواد القانون التي فر�ضتها جلنة الت�شريع العام كما
اعتربت �أن تغيري اللجنة الهيكلي مل�شروع القانون
يعد اعتداء على حق احلكومة يف املبادرة الت�شريعية.
ّ
فر�ض موقف الهيئة على املجل�س الت�شريعي واجب
احرتام حق احلكومة يف �أن يحرتم م�شروع قانونها
و�أعاد فر�ض التوازن بينها وبني املجل�س النيابي.
حاولت جلنة الت�شريع العام �أن تتمرد على قرار الهيئة
ب�أن �أعلنت �أن موقف الهيئة ال يلزمها� .إال �أن اجلل�سة
العامة ملجل�س نواب ال�شعب مل تقبل بانفالت جلنتها
وفر�ضت عليها واجب احرتام الد�ستور.
حاول جمل�س نواب ال�شعب الإجتهاد والبحث عن
خمرج للأزمة الإجرائية التي جنمت عن تع�سف
جلنة الت�شريع العام يف ا�ستعمال �سلطاتها .وحاولت
رئا�سة احلكومة م�ساعدته يف ذلك .ويف هذا الإطار،
وجه رئي�س احلكومة ر�سالة ملجل�س نواب ال�شعب
ّ
يعلن �صلبها تبني احلكومة ملجمل التعديالت التي
�أدخلت على م�شروعها الأ�صلي ،فيما تكفل املجل�س
الت�شريعي برفع امل�ؤاخذات التي ت�ضمنها قرار الهيئة
الوقتية للرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني.
وانتهى الأمر �إىل م�صادقة املجل�س على م�شروع
القانون جمددا يف .2015-11-13
مل تقبل هيئة الرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني
باملخرج املقرتح رغم التوافق احلا�صل بني جمل�س
النواب واحلكومة .ومت�سكت بعدم د�ستورية م�شروع
القانون لكون م�شروع القانون التي تعهدت به اجلل�سة
العامة يختلف هيكليا عن �أ�صل املبادرة الت�شريعية
احلكومية .ويف حماولة من جمل�س نواب ال�شعب
جتاوز الت�شدد الإجرائي لهيئة الرقابة على د�ستورية
م�شاريع القوانني ،توافق النواب على �أن تتوىل جلنة
الت�شريع العام �إحالة م�شروع القانون كما ورد من
احلكومة للجل�سة العامة على �أن تتوىل اجلل�سة العامة
اعتماد ما مت التو�صل له من تعديالت وامل�صادقة
عليها .وهكذا �صادق جمل�س نواب ال�شعب بتوافق
كل كتله على م�شروع القانون.

كان ينتظر �أن ينتهي �صراع ال�سلط حول املجل�س
احلد� .إال �أن الهيئة الوقتية
الأعلى للق�ضاء عند هذا ّ
لال�شراف على الق�ضاء العديل ومن خلفها هياكل
الق�ضاة �أعلنوا رف�ضهم مل�شروع القانون بدعوى �أن
قرار هيئة الرقابة على د�ستورية القوانني فر�ض العودة

ك�شف عن تبني الهيئة ل�شعارات هياكل الق�ضاة التي
كانت تتهم املجل�س الت�شريعي بتمرير م�شروع القانون من
دون مداولةّ .
واته املجل�س الت�شريعي يف البداية لت�صعيد
ال�صراع مع ال�سلطة الق�ضائية بعدما قرر مكتبه� 11إحالة
القرار التح�ضريي للجل�سة العامة لت�صدر قرارا يف �ش�أنه
وهو اختيار كان يفيد ت�سجيل رف�ض علني ور�سمي لتنفيذ
القرار.12
تراجع نواب ال�شعب الحقا عن اختيار املواجهة وامتنعوا
ب�شكل غري معلن عن تقدمي جواب عن الطلب .انغم�ست
هيئة الرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني يف �صراع
مع ال�سلطة الت�شريعية هدفه فر�ض ت�صور الق�ضاة مل�شروع
القانون الذي يجب اعتماده .و�أدى انحرافها هذا عن
دورها الد�ستوري لأن �أ�ضاع �أع�ضا�ؤها �أجل النظر يف
د�ستورية القانون دون اتخاذ قرار يف �ش�أنه .13انتهت
حماولة الهيئة التي متار�س �صالحيات الق�ضاء الد�ستوري
ب�إخ�ضاع ال�سلطة الت�شريعية لإرادتها �إىل فقدانها جانباً من
م�صداقيتها ومن قدرتها على فر�ض قراراتها .فكان ت�صدي
امل�شرع للق�ضاء عنوان �صراع �ضد التع�سف يف ال�سلطة
بعدما كان ت�صدي الق�ضاء لل�سلطة الت�شريعية يف البداية
هو العنوان للت�صدي للتع�سف.
انتهى ال�صراع حول قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء اىل
حدت ال�سلطة ال�سلطة ،يف ا�ستعادة �أمينة للمربرات
�أن ّ
النظرية ملبد�أ الف�صل بني ال�سلط .قد يكون �صراع ال�سلط
يف حمطة املجل�س الأعلى للق�ضاء على �شرا�سته عنوان
النجاح الأهم يف تكري�س النظام الدميقراطي مبا يك�شف
بعدا ايجابيا هاما ل�صراع ال�سلط على ال�سلطة ،وي�ؤكد �أن
املطلوب لي�س ان�سجام ال�سلط بل خ�ضوع �صراعها لرقابة
امل�ؤ�س�سات �أوال و�أن يراقب ال�صراع جمتمع يعي ب�أهمية
الدفاع عن مكت�سباته وقيم د�ستوره.

 1 .1يراجع كمال بن يون�س� ،صحيفة ال�صباح التون�سية يف -06
 ،2015-01كما يراجع ت�صريح القيادي بحزب نداء تون�س اال�ستاذ
بوجمعة الرميلي والذي ورد به �أن رئي�س اجلمهورية " �سيو�سع
�صالحياته ولن يختزلها يف اال�شراف على امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية
الديبلوما�سية".
 2 .2وقد ورد بالبالغ الر�سمي ال�صادر بتاريخ 2015-11-13
"ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�سب�سي اليوم اجلمعة 13
نوفمرب  2015بق�صر قرطاج رئي�س احلكومة احلبيب ال�صيد وتناول
اللقاء الأو�ضاع العامة بالبالد وم�سار تون�س يف حتقيق الإ�صالحات
الإقت�صادية وحماربة الإرهاب ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعي املبذولة
لإ�ستجالب الإ�ستثمارات اخلارجية وح�شد الدعم لتون�س لإجناح
�إ�صالحاتها وحتقيق النمو الإقت�صادي والإ�ستقرار الإجتماعي "
 3 .3يراجع خليل احلنا�شي ،ماذا وراء تلميحات ال�سب�سي عن نظام
احلكم؟ �صحيفة ال�صباح .2016-04--02
 4 .4اين�ص الف�صل  89من الد�ستور يف �أجل �أ�سبوع من الإعالن
عن النتائج النهائية لالنتخابات ،يكلف رئي�س اجلمهورية ،مر�شح
احلزب �أو االئتالف االنتخابي املتح�صل على �أكرب عدد من املقاعد
مبجل�س نواب ال�شعب ،بتكوين احلكومة خالل �شهر يجدد مرة
واحدة .ويف �صورة الت�ساوي يف عدد املقاعد يعتمد للتكليف عدد
الأ�صوات املتح�صل عليها .عند جتاوز الأجل املحدد دون تكوين
احلكومة� ،أو يف حالة عدم احل�صول على ثقة جمل�س نواب ال�شعب،
يقوم رئي�س اجلمهورية يف �أجل ع�شرة �أيام ب�إجراء م�شاورات مع
الأحزاب واالئتالفات والكتل النيابية لتكليف ال�شخ�صية الأقدر
من �أجل تكوين حكومة يف �أجل �أق�صاه �شهر.
 5 .5ت�صريح الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الوزير خالد �شوكات
بالربنامج االيذاعي ميدي �شو اذاعة موزاييك اف ام بتاريخ -14
.2016-06
 6 .6يراجع ب�شري لبجويني ،ال�سلطة املحلية �ضامنا من �ضمانات
القطع مع الدكتاتورية قراءة يف باب ال�سلطة املحلية�-،صحيفة
ال�ضمري  2014-12-19واجلبالين الهمامي ،قراءة �أ ّول ّية يف
الد�ستور :دميقراطية حم ّلية يف انتظار التج�سيم� ،صحيفة �صوت
ال�شعب  . 2014-03-28وهما عينتان تربزان الرتحيب الذي ميز
اخلطاب العام حول باب ال�سلطة املحلية عند �صياغته.

 7 .7كانت البلديات تغطي فقط  09%من امل�ساحة اجلمل ّية للبالد
التون�سية و ي�ستفيد من خدماتها ثلثا ّ
�سكان البالد �أ وتولت ال�سلطة
التنفيذية يف اطار التزامها بالتعهد الد�ستوري �إحداث بلديات
جديدة تغطي كل البالد التون�سية  -يراجع  -حممد املن�صف
العلوي،ال�سلطة املحل ّية :هل يتوا�صل م�سل�سل اخرتاق الدّ �ستور؟
من�شور مبوقع نواة .بعد امل�صادقة على الد�ستور مت احدث  86بلدية
ليبلغ عدد البلديات  350بلدية.
 8 .8يذكر اال�ستاذ عيا�ض بن عا�شور يف حوار ل�سوي�س انفو بتاريخ
 2015-05-14جوابا عن ال�س�ؤال حول الدميوقراطية الت�شاركية
"الدميقراطية املحلية وال�سلطة املحلية �أمر ج ِّيـد ،لكن ب�شرط �أن
تتوفّـر وحدة املجتمع القادرة على ال�صمود بوجه االنق�سامات� ،أي �أن
تكون عوامل الوِحدة �أكرب من عوامل التفرقة و�أن يكون الرفاه متاحا
�أكرث من الفقر ،لكننا ر�أينا خالل الأعوام الأخرية ،عودة ظاهرة
فتحت الطريق
القبلية ،التي خلناها اختفت للربوز من جديد .ف�إذا ما َ
للحـكم املحلي ،فب�إمكانك
وا�سعا دون الإنتباه ودون �أخذ احليطة ُ
ال�صـنف من الإنق�سامات الذي ُيـمكن �أن يت�سم تاليا
ت�شجيع هذا ِّ
بقدر �أكرب من اخلطورة "
 9 .9يراجع بخ�صو�ص تفا�صيل املواجهة مقال غليان يف �صفوف
الق�ضاة وال�سبب م�شروع قانون املجل االعلى للق�ضاء � -صحيفة
ال�صباح 2015-03-11
 1010م�شروع قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء يف تون�س :قراءة يف
التعديالت الأولية للجنة الت�شريع العام املفكرة القانونية – موقع
املفكرة القانونية
 1111يراجع منى حرزي ،املجل�س الأعلى للق�ضاء :قرار الربملان
حول مرا�سلة هيئة مراقبة د�ستورية القوانني� ،صحيفة ال�شارع املغاربي
–عدد 2016-04-16
 1212يراجع حممد العفيف اجلعيدي" ،ف�صل جديد من ال�صراع
حول املجل�س الأعلى للق�ضاء يف تون�س� :صراع امل�ؤ�س�سات يهدّ د
الد�ستور " ،من�شور يف املوقع الإلكرتوين للمفكرة القانونية.
 1313يراجع "عدوى �أزمة م�شروع القانون الأ�سا�سي للمجل�س
االعلى للق�ضاء ت�صيب هيئة الرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني"،
من�شور يف املوقع الإلكرتوين للمفكرة القانونية.

تقديم فكرة
التنزيل التدريجي
لباب السلطة
المحلية كمخرج
يعطي الشرعية
للتراجع عن أحكام
الدستور.
مل�شروع احلكومة ومناق�شته ،وهو �أمر مل يتواله املجل�س
الت�شريعي .ك�شفت من جهتها الهيئة الوقتية للرقابة على
د�ستورية م�شاريع القوانني عن عدم ر�ضاها على املخرج
الت�شريعي ،فتولت مبجرد �إحالة رئي�س اجلمهورية مل�شروع
القانون �إليها للنظر فيه ا�صدار قرار حت�ضريي يق�ضي مبطالبة
جمل�س نواب ال�شعب بتقدمي مداوالته للهيئة لتنظر فيها.
ا�ستف ّز القرار املذكور املجل�س الت�شريعي خ�صو�صاً و�أنه

مجلس نواب الشعب يسائل في قضية جارية:
تدخل غير مشروع في القضاء يكشف عن
مؤشرات إيجابية
مل مينع توا�صل نظر قا�ضي التحقيق بالبحث يف
الق�ضية املعروفة �إعالميا بكتيبة �أبو مرمي االرهابية
�أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب التون�سي من
�إجراء جل�سة ا�ستماع لوزيري الداخلية والعدل
يف مو�ضوعها يوم  .2016-06-10رف�ض نواب
ال�شعب االعرتاف ب�أن نقا�شهم لق�ضية جارية �أمام
الق�ضاء تدخّ ل غري د�ستوري يف عمله ،و مت�سكوا
بكون جل�ستهم جمرد جل�سة حوار مع احلكومة
تندرج يف �إطار ممار�ستهم حلقهم يف الرقابة على
عملها .كان ال�س�ؤال الذي بادرت كتلة نواب
احلرة باملجل�س الت�شريعي بالدعوة جلل�سة احلوار
ملناق�شته هو الآتي« :ملاذا �أفرج قا�ضي التحقيق
عن املتهمني يف ق�ضية كتيبة �أبو مرمي التي ك�شفت
عنها فرقة االبحاث يف الق�ضايا االرهابية التابعة
للأمن الوطني؟» وكان مربر طرح ال�س�ؤال �أن
�أع�ضاء الكتيبة الذين �أفرج عنهم تورط عدد
منهم يف العملية الإرهابية التي �شهدتها بلدة بن
قردان باجلنوب التون�سي فيما �ضبط عدد �آخ�شر
منهم عند مداهمة منازل ي�ستغلها االرهابيون يف
جتميع ال�سالح بجهة املنيهلة .اعترب الداعون جلل�سة
اال�ستماع �أن االفراج عن املتهمني «خلل يجب
البحث عن م�سبباته» .وطلبوا من وزيري العدل
والداخلية �أن يقدما تف�سرياً للخلل وم�سبباته.
وذكرت دعوة الوزيرين باعتبار اخت�صا�صهما
بال�س�ؤال الذي فر�ضته احلملة التي �أطلقتها
ي�شد
النقابات الأمنية وكان �شعارها «الأمن ّ
والق�ضاء ي�سيب».
تظهر جل�سة الإ�ستماع عند هذا احلد عالوة
على �أنها تدخل من ال�سلطة الت�شريعية يف عمل
الق�ضاء حلقة من حلقات احلملة التي ت�ستهدف
العمل الق�ضائي وتتهمه بال�سلبية يف احلرب على
الإرهاب .ويبدو اختيار �أن يكون وزير العدل
املمثل للق�ضاء يف جل�سة اال�ستماع حدثاً ا�ضطرارياً
�أملته �ضرورة �أال تكون جل�سة املحاكمة الت�شريعية
للق�ضاء غيابية ،خ�صو�صا و�أن نواب ال�شعب
يعلمون �أنه لي�س للوزير من �سلطة قانونية للتدخل
يف عمل الق�ضاء.
�أ�شرت جل�سة اال�ستماع يف بعدها امل�ؤ�س�ساتي على
�أن االعرتاف با�ستقاللية الق�ضاء كقيمة دميوقراطية
الزال غري نا�ضج� .إال �أن جمريات جل�سة اال�ستماع
ك�شفت �أن تطور ثقافة ا�ستقالل الق�ضاء وان مل
يتحول بعد �إىل قا�سم م�شرتك بني كل االطراف،
�إال �أنه يعرف تطورا ك�شفه تدخل النواب باجلل�سة
�أوال ورد وزير الداخلية على ت�سا�ؤالتهم ثانيا.

الق�ضاء ب�شكل �صريح م�ستنكرين احلمالت التي
ت�ستهدفه يف عمله يف �ش�أن الق�ضايا االرهابية� .أما
بقية املتدخلني وعددهم  12فقد جتنبوا التع ّر�ض
للق�ضية مو�ضوع جل�سة اال�ستماع وطرحوا �أ�سئلة
حول العمل الق�ضائي والأمني.
ي�ؤكد هذا اجلرد للمواقف النيابية �أن اخلطاب
الذي يرف�ض االعرتاف با�ستقالل الق�ضاء ويعد
الق�ضاء جمرد جهاز ال ي�شكل الأغلبية مبجل�س
نواب ال�شعب ،و�إن بقي هاماً .كما يك�شف دفاع
نواب عن ا�ستقاللية الق�ضاء يف جل�سة ا�ستماع
خم�ص�صة ملحاكمة الق�ضاء على كون �أداء الق�ضاء
يف الق�ضايا االرهابية �أك�سبه م�صداقية يف �أو�ساط
�سيا�سية كانت حتى وقت قريب ت�صارح بعدم
ثقتها يف عمله .فيما ي�ؤكد تعمد اثني ع�شر نائبا
من املتدخلني عدم التعر�ض ملو�ضوع اجلل�سة
�أن اجلانب االكرب من نواب ال�شعب ال ي�شارك
يف التوظيف ال�سيا�سي لعمل الق�ضاء .وذات
امل�ؤ�شرات الإيجابية �أكدها تدخل وزير الداخلية.
رد وزير الداخلية ينت�صر لقيم العمل الق�ضائي:
كان يتوقع �أن يكون خطاب وزير الداخلية ال�سيد
الهادي جمدوب بجل�سة اال�ستماع من�سجماً مع
فكرة اتهام الق�ضاء بالتق�صري وت�ضييع املجهود
الأمني بالإفراج عن املتهمني بالإرهاب .لكن
الوزير فاج�أ احلا�ضرين بخطاب مدافع عن قيم
ا�ستقالل الق�ضاء .ك�شف الوزير للنواب الذين
�سبق لبع�ضهم �أن �أدان �إفراج الق�ضاء عن املتهمني
�أن ملف البحث الذي قدم لقا�ضي التحقيق «مل
يت�ضمن �أدلة حقيقية على التهمة با�ستثناء وجود
�شرائح الكرتونية حتتوي �أدعية دينية واعرتافات
اثنني من �أ�صل �ستة ع�شر بكونهم كانوا يعدون
لعملية �إرهابية وهي �إعرتافات �أنكرها بقية
املتهمني» .وانتهى الوزير �إىل القول «�أنه على
القا�ضي �أن يحكم وفق ما يقدم له من �أدلة و يف
احرتام لقاعدة املتهم بريء �إىل �أن تثبت �إدانته». 1
حولت تدخالت اجلانب االكرب من النواب جل�سة
اال�ستماع التي كان الهدف منها التدخل يف
عمل الق�ضاء وحماكمته �شعبيا بتهمة التق�صري
يف احلرب على االرهاب �إىل جل�سة انت�صار لقيم
ا�ستقالل الق�ضاء ،وهي قيم �أكد وزير الداخلية �أن
قا�ضي التحقيق الذي تعهد بق�ضية كتيبة �أبو مرمي
احرتمها بعيدا عن فوبيا احلرب على الإرهاب.

تدخالت النواب

�شارك بطرح الأ�سئلة بجل�سة اال�ستماع  21نائبا
تبنى �ستة منهم فقط خطاب اتهام الق�ضاء
بالتق�صري فيما دافع �أربعة منهم عن ا�ستقاللية

 1 .1يراجع يف خ�صو�ص ت�صريحات الوزير مقال « وزير الداخلية
ملف كتيبة ابو مرمي مل يت�ضمن ادلة كافية موقع باب بنات http://
www.babnet.net/cadredetail-126664.asp
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المظالم القضائية :براكة الساحل نموذجا

شهادة العميد أحمد الغيلوفي
يعرف الف�صل  102من الد�ستور التون�سي الق�ضاء ب�أنه
ال�سلطة التي ت�ضمن �إقامة العدل .وي�ضع هذا التعريف
الق�ضاء يف خانة النقي�ض للظلم .ي�ؤ�س�س هذا التعريف
ملا يجب �أن تكون عليه الأمور ،فيما يك�شف التقليب
يف �صفحات املحاكمات عن مظامل ق�ضائية تخرج عمل
عما يفرت�ض به �أن يكون .ومن املظامل الق�ضائية
الق�ضاء ّ
التي عرفتها تون�س حماكمات ع�سكرية انطلقت
بداية ت�سعينات القرن املا�ضي و�أعيد فتح ملفها بعد
الثورة وعرفت با�سم حماكمات براكة ال�ساحل ن�سبة
لقرية يف تون�س ادعت ال�سلطة ال�سيا�سية حينها �أنه مت
عقد اجتماعات يف �أحد منازلها لغاية تنفيذ انقالب
ع�سكري .اختارت املفكرة القانونية يف بحثها عن هذه
الق�ضايا توثيق �شهادة حية لإحدى �ضحايا الق�صة التي
انطلقت بداية ال�شهر اخلام�س من �سنة  1991يف �أقبية
وزارة الداخلية التون�سية ب�إجازة من الق�ضاء و�إنابة منه.
قبل العميد �أحمد الغيلويف �أن يجيب على �أ�سئلتنا يف
هذا املجال ،فك�شف لنا احلوار معه �أن املظامل الق�ضائية
لي�ست جزءاً من فعل املا�ضي كما قد نعتقد ،ولكنها
فعل ي�ستمر با�ستمرار ال�صمت حوله (املحرر).
المفكرة :حضرة العميد ،كيف انطلقت
عالقتك ببراكة الساحل؟
العميد :حتى  ،1991-05-21كانت «براكة ال�ساحل»

بالن�سبة يل قرية �صغرية تقع حذو منطقة احلمامات ال
غري .ويف م�ساء ذلك اليوم ،تغريت الداللة .حوايل
ال�ساعة الرابعة م�ساء� ،أعلمني م�س�ؤول الأمن الع�سكري
مبعهد الدفاع الوطني �أن مدير الأمن الع�سكري العقيد
مو�سى اخللفي يطلب �أن �أحتول للقائه يف مقره .يف البدء،
ظننت �أن زميلي يرغب يف ا�ست�شارتي يف �أمر ما .مبجرد
و�صولنا هنالك ودون مقدمات ،غادر مرافقي فيما
ا�صطحبني مدير الأمن الع�سكري �إىل مكتبه .بعدئذ،
تركني هذا الأخري يف مكتبه .بد�أ حينها القلق ي�ساورين،
خ�صو�صا و�أن الو�سط الع�سكري تداول يف تلك االيام
�أخبار ايقافات �شملت ع�سكريني .بعد ع�شرين دقيقة،
عاد اخللفي ليعلمني �أن وزارة الداخلية تطلبني� .س�ألت
وما عالقتي بوزارة الداخلية� ،أجابني «املطلوب اي�صالك
لوزارة الداخلية ال غري»
امتطيت �سيارة مدير الأمن الع�سكري بطلب منه يف
اجتاه مقر وزارة الداخلية .توجه مرافقي مبا�شرة للباب
اخللفي للوزارة حيث دخلنا �إىل مكتب يف الطابق
الأول .عرفت مبا�شرة �أنه مكتب مدير �أمن الدولة حينها
«عز الدين جنيح» .ودون مقدمات ،غادر اخللفي املقر.
بقيت واقفا ال ي�سمح يل باجللو�س .عند �س�ؤال «جنيح»
عن الق�صد من ا�ستدعائي ،قال يل« :الأف�ضل لك
االعرتاف» .مل �أعرف ماذا �أجيب� .صمت دون وعي
مني مبا يجري حويل بعد �أقل من خم�س دقائق من
ال�صمت ،دخل املكتب مدير عام امل�صالح املتخ�ص�صة

بوزارة الداخلية حممد علي القنزوعي م�صحوبا ب�أربعة
�أعوان .توجه حممد علي القنزوعي بقوله «انت م�شارك
يف عملية الإنقالب» .تفاج�أت� .شعرت بحجم الكارثة
التي تنتظرين .ا�ستح�ضرت يف تلك اللحظة الإعدام
باعتباره حكم من يحاول الإنقالب� .أجبت� :أنا ال �أعلم
بحكاية االنقالب .مل يهتم مدير الوحدات املخت�صة
بردي و�س�ألني« :من كان معك يف االنقالب؟» مت�سكت
بعدم تورطي يف �أي حماولة انقالب .انفعل وقال يل
حرفيا «�أنت ما تفهم�شي اللغة هذي» .وب�إ�شارة من يديه
لالعوان الذين كانوا يقفون خلفي مبا�شرة ،بادر ه�ؤالء
ل�سحبي واخراجي من املكتب.
مت نقلي لدورة مياه حيث �سلمني �أحد الأعوان بدلة
ريا�ضية ع�سكرية طالباً مني نزع ز ّيي الع�سكري .فهمت
حينها �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �شاركت فيما �أتعر�ض له،
�إذ وفر اجلي�ش الزي الذي يجب �أن �أرتديه� .أيقنت بعدها
�أن عالقتي بالعامل اخلارجي انتهت .كما انتهت �صفتي
كم�س�ؤول ع�سكري لتنطلق رحلة طويلة مل �أفهم �سبب
بدايتها هي رحلتي كمتهم يف ق�ضية براكة ال�ساحل.
المفكرة :كيف كانت رحلة براكة الساحل في
أقبية وزارة الداخلية؟
العميد :كانت الرحلة يف بدايتها �سريعة .فبعد نزع

زيي الع�سكري ،نقلني مرافقي �إىل غرفة بالطابق الأول
من �إدارة �أمن الدولة .يف الغرفة ،كان هناك مكتب
خ�شبي ب�سيط و�أدوات ملقاة �أر�ضاً ،ات�ضح الحقا �أنها
�أدوات تعذيب .كان يف انتظاري بتلك الغرفة «بوكا�سا»
و»زو» وهما من جالدي وزارة الداخلية الأكرث �شهرة،
وكان معهما امل�شرف عليهما والذي مل يذكر ا�سمه
�أمامي.
بعد �س�ؤال يتيم« :من كان حتت �أمرتك يف الإنقالب؟»،
ومن دون انتظار جوابي� ،أم�سكني جالدا الوزارة و�شدا
وثاقي يف و�ضع الدجاجة امل�صلية .وانطلقا يف تعذيبي ملدة
�ساعتني كاملتني .مل يتوقفا خاللها �إال لثوانٍ معدودة
ا�ستقدم فيها �أعوان �آخرون �ضابطني ع�سكريني كنت
�أعرفهما لكونهما من تالميذي بالأكادمية الع�سكرية �إىل
غرفة التعذيب .كان ال�ضابطان عاجزين متاما عن امل�شي
ويتم نقلهما .وكان ال ي�سمح لهما بدخول الغرفة بل
يتم ابقا�ؤهما بالباب ويطرح عليهما ال�س�ؤال هل تعرف
هذا� .أجاب كالهما :نعم� ،إنه العقيد الغيلويف .يبدو �أن
هذا اجلواب كان كل ما يطلبه اجلالدون ،فتم �إخراج
ال�ضابطني يف �إثره مبا�شرة دون ترك فر�صة لهما �أو يل
لتحديد املق�صود ب�أنهما يعرفانني.
بعد �ساعتني من التعذيب الذي مل �أكن م�ستعداً له ال
نف�سيا وال بدنيا� ،أغمي علي� .شعرت باجلالدين اللذين
رافقتني �صورتهما ومالحمهما ل�سنوات طويلة الحقا
�شدا
ينقالين �إىل غرفة �أخرى بالطابق الأول فيها �سريرّ .
وثاقي �إىل ال�سرير وغادرا .مبجرد ا�ستعادتي لوعيي حوايل

ال�ساعة الثامنة ليال ،عاود �أحدهما دون انتظار تعذيبي
جمددا و�س ّبي و�شتمي اىل �أن �أغمي علي للمرة الثانية.
يف تلك الأثناء ،و�أنا �شبه فاقد لوعيي ،تفطنت حل�ضور
طبيب .توىل الطبيب فح�صي دون �أن يكلمني ويبدو
�أن دوره كان حتديد �إن كنت اقدر على موا�صلة حتمل
التعذيب �أم ال .وبتو�صية من الطبيب الذي مل �أتبني
وجهه ،مت الكف عن تعذيبي �.أفقت الحقا .مل يكن
معي �شخ�ص �آخر بالغرفة ،لكن كان ي�صلني �صراخ
�أ�شخا�ص �آخرين حتت التعذيب� .شعرت ليلتها بنهايتي.
اعتقدت �أين �س�أعدم .وبدا القلق ي�ساورين على �أفراد
عائلتي� ،أبنائي زوجتي زيادة على الأمل اجل�سدي.
يف يومي الأربعاء واخلمي�س املواليني ،مل �أتعر�ض لأي
تعذيب .يوم اجلمعة حوايل اخلام�سة �صباحا ،توىل
«بوكا�سا» و»زو» و�شخ�ص ثالث حملي ومت تعليقي بالباب
ر�أ�سي لال�سفل ويتدىل يف �سطل ماء ملوث بالقذورات
الب�شرية .كانوا يف حالة �سكر ومت تعذيبي حوايل �ساعة
كاملة .يتم تبليل اجل�سد باملاء ويتم الحقا ال�ضرب
ببال�ستيك لكي ال يبقى �أثر الحقا� .أنزلوين �أر�ضاً وتولوا
ح�صة التعذيب تلك قرابة
ركلي ب�أرجلهم .ا�ستمرت ّ
ال�ساعتني وانتهت مبجرد قدوم امل�شرف على املجموعة
الذي يبدو �أنه طلب من اجلالدين التوقف عن تعذيبي.
�إثر ذلك ،تغريت املعاملة معي اذ مت نقلي للطابق الأول
حيث قدم يل لأول مرة بعد ثالثة �أيام كاملة �أكل هو
عبارة عن �ساندوي�ش وبع�ض احلليب كما �سمح يل
بال�صالة .ومت بعدئذ نقلي لزنزانة انفرادية بالطابق الرابع
حيث مكثت ليومني متتالني .مل يكن يزورين بالطابق
الرابع �إال عون الأمن الذي يجلب يل الطعام .ولكن
الإيجابي �أن هذا العون قال يل حرفيا« :ا�صرب �ستفرج».
تغي يف
هذا القول وتوقف التعذيب كان م�ؤ�شرا على ّ
املعاملة ،وقد مت متكيني ف�ضال عن ذلك من �أدوية ت�ساعد
على معاجلة االنتفاخ و�آثار الكدمات .ويف اليوم  47من
اعتقايل ،مت نقلي لغرفة املكتب بالطابق الأول حيث
وجدت «زو» الذي �أعلمني �أنه �سي�ستنطقني.
يف �آخر جل�سة اال�ستنطاق ،توجه نحوي زو بقوله «عقيد
ومن احلامة وت�صلي وتظن �أنه ميكن �أن يتم ترك �سبيلك،
�أنت واهم» .حينها ،فهمت �أن انتمائي لذات م�سقط
ر�أ�س را�شد الغنو�شي رئي�س حركة النه�ضة كان مربر
اتهامي ،هذا االتهام الذي كان اللتزامي باداء ال�صالة
دور يف تدعيمه .و ذات الأمر ت�أكد يل يف اليوم املوايل
عند حتويلي لقا�ضي التحقيق الع�سكري.
المفكرة :يعني هذا أن مرحلة اإلعتقال
األمني انتهت عند هذا الحد؟
العميد� :أجل .بنهاية ت�سعة و�أربعني يوما من
االعتقال ،مت حتويلي يوم 1992-07-08من فرقة

�أمن الدولة التي كانت تتعهد بالأبحاث مبوجب �إنابة
ق�ضائية لقا�ضي التحقيق الع�سكري «الرائد عياد» .مل

يدم لقائي بقا�ضي التحقيق �أكرث من دقيقتني� .س�ألني
عن عالقتي بحركة النه�ضة وبال�ضباط املتهمني وان
كنت �أمت�سك بافاداتي لدى الباحث ،تلك االفادات
التي ت�ضمنت انكاري لكل التهم املن�سوبة يل .مت�سكت
ب�أقوايل طبعا .مل يحرر حم�ضر ا�ستنطاق اذ مل يكن
كاتب التحقيق باملكتب .كما مل يهتم قا�ضي التحقيق
يدي.
لآثار التعذيب التي كانت ظاهرة على ّ
بعد هذا اال�ستنطاق الأول �إن �صح التعبري� ،أم�ضى
قا�ضي التحقيق بطاقة �إيداع يف حقي بال�سجن املدين
ب � 09أفريل .مل �أخرج منه مدة عام و�شهرين .ماتت
خاللهما �أمي ،ومل �أح�ضر جنازتها .وكانت عالقتي
بالعامل اخلارجي حمدودة يف زيارة حمامي و�أفراد
�أ�سرتي .وبنهاية تلك املدة ،توىل قا�ضي التحقيق
الع�سكري �إخراجي من حمل �إيقايف ال�ستنطاقي،
وذلك دون ح�ضور حمام .كان اال�ستنطاق خمت�صرا
كالعادة وتعلق بال�س�ؤال حول عالقتي برا�شد الغنو�شي
الذي �أكدت عدم معرفتي ال�شخ�صية به .ويومها فقط
مكنني قا�ضي التحقيق من حم�ضر ا�ستنطاق ر�سمي
لأم�ضيه.
مع بداية الن�صف الثاين من ال�شهر التا�سع من �سنة
 ،1992زارين املحامي الذي تطوع للدفاع عني بحكم
ال�صداقة التي كانت جتمع بيننا ،و�أ�س ّر يل ب�أنّ احلكم
الذي �سي�صدر بحقي �ستكون مدته � 18شهراً �أي مدة
االيقاف التي مكثتها .ون�صحني بعدم �إثارة �إ�شكاالت
�أثناء اجلل�سة تطيل املحاكمة .ال �أعلم ملاذا قال يل ذلك،
لكن يبدو �أنها كانت ر�سالة يل من املحكمة التي مثلت
�أمامها يف .1992-10-21
المفكرة :كيف كانت جلسة المحاكمة؟
العميد :مل يتوجه رئي�س اجلل�سة وال ممثل االدعاء يل

ب�أي �س�ؤال .لكن ولأول مرة� ،سمح يل يومها باحلديث
مدة ن�صف �ساعة دون مقاطعة حتدثت عن املظلمة التي
تعر�ضت لها .ومبجرد �إنهائي القوايل وبعد �أن مت�سك
املحاميان اللذان ميثالنني مبرافعتي ودون مداولة ،توىل
رئي�س املحكمة النطق باحلكم .وكان احلكم كما مت
�إعالمي �سلفا ثمانية ع�شر �شهراً� .أحد �أع�ضاء املحكمة
من ال�ضباط ال�سامني كان من �أ�صدقائي وقد ذكر يل
�صديق م�شرتك بيننا الحقا �أنه بكى مبح�ضره يومها
وكان يقول «اليوم ح�ضرت مظلمة و�أن احلكم ورد
مكتوباً يف ورقة بقلم ر�صا�ص لرئي�س الدائرة القا�ضي
العديل ب�شري كدو�س».
مع انتهاء معاناة ال�سجن واحلكم اجلائر ،باطالق �سراحي
يوم  1992-09-05بد�أت معاناة �أخرى مردها ما
عاينته من �أثر الظلم الذي تعر�ضت له �صحبة �أفراد
�أ�سرتي .ا�ستمرت تلك املعاناة طيلة ع�شرين �سنة .كنت
اتقا�ضى خاللها تقاعد ن�سبي ب�سيط ال يفي بحاجياتي
العائلية �إىل �أن جاءت الثورة .وعندها ،قررنا �أي نحن

�ضحايا ق�ضية براكة ال�ساحل ت�أ�سي�س جمعية �إن�صاف
قدماء الع�سكريني التي من �أهدافها حتقيق العدالة التي
حرمنا منها .قد يكون طريفا وم�ؤملا يف ذات الوقت �أين
�أنا الذي اتهمت بكوين قائد املحاولة االنقالبية مل
�أتع ّرف �إىل عدد املجموعة التي اتهمت معي �إال بعد
الثورة .فعند لقائي لأول مرة بعد الثورة بوزير الدفاع
حينها «عبد الكرمي الزبيدي» ،بادرين هو بال�س�ؤال« :هل
تعرف عدد �ضحايا براكة ال�ساحل؟» حاولت �أن �أ�ضخّ م
العدد الذي �أعرف المكانية وجود �ضحايا مل اتعرف
لهم فقلت مائة� .ضحك الوزير وقال يل.244 :

باملظلمة التي تعر�ضنا لها وتولت بطلب منا اال�ستجابة
لبع�ض املطالب االجتماعية العاجلة من �أهمها �ضمان
حق العالج خ�صو�صا .كما �أثمر ن�ضالنا وجتاوب رئي�س
اجلمهورية ال�سابق الأ�ستاذ املن�صف املرزوقي معنا �أن
مت رد االعتبار الع�سكري لنا باعادة متكيننا من الزي
الع�سكري والرتب الع�سكرية وبتمتيعنا بحقنا يف جراية
التقاعد كاملةّ .
وظل يف املقابل امللف الق�ضائي والذي
ي�شمل احلق يف التعوي�ض وتعهد به الق�ضاء االداري
واحلق يف العدالة اجلزائية يف مواجهة من عذبونا عالقاً.

بق�ضية التعوي�ض منذ �سنتني .ومنذ ذلك التاريخ،
مل تتقدم اجراءات الق�ضية ومل ي�صدر �أي حكم.
وهذا الأمر م�ؤ�سف� .أذكر لكم هنا �أن من الع�سكريني
ال�ضباط من دفعته اخل�صا�صة ال�شتغال العمل اليدوي،
وكانت زوجته ت�شتغل معينة منزلية .وبالتايل ،يكون
طلب التعوي�ض مهما بالن�سبة �إلينا �ضماناً حلاجياتنا
الأ�سرية ،وباعتبار �أن �أغلبنا جتاوز ال�ستني من العمر و�أننا
جميعاً نعاين من الآثار ال�صحية لل�سجن والتعذيب و
�ضيق احلال.

المفكرة :هل نجحت مجموعة  244في المفكرة :هل يمكننا معرفة المزيد عن المفكرة :وماذا بشأن العدالة الجزائية؟
الوصول للعدالة بعد الثورة أو هل انتهت اإلجراءات الحاصلة أمام المحكمة االدارية؟ العميد :تقدمنا مبا�شرة بعد الثورة ب�شكاية جزائية
�ضد من مار�سوا التعذيب
مظالم القضاء في حقهم؟
العميد :املحكمة االدارية مل تن�صفنا بعد ،وت�أخرها تعهد بها الق�ضاء العديل ّ
و�ضد القيادة الع�سكرية ال�سابقة التي تواط�أت مع
العميد :اعرتفت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بعد الثورة يف ف�صل الق�ضايا ظلم كبري لنا� .أنا مثال توليت التقدم
ّ
1 .1بعد ان كانت املحكمة الع�سكرية االبتدائية الدائمة االبتدائية بتون�س ا�صدرت بتاريخ 29-11-
 2011احكاما غيابية بال�سجن مدة خم�س �سنوات مع النفاذ العاجل يف حق كل من زين العابدين
بن علي وعز الدين جنيح و�أحكام ح�ضورية بال�سجن مدة �أربع �سنوات يف حق عبد القالل  -وزير
الداخلية  -و حممد علي القنزوعي و�أحكام بال�سجن مدة ثالث �سنوات يف حق عبد الرحمان
القا�سمي وحممد النا�صر العليبي وهما من اجلالدين� ،أقرت املحكمة الع�سكرية اال�ستئنافية الدائمة

بتون�س احلكم االبتدائي من جهة مبد�أ االدانة و�أنزلت العقوبات يف حق جميع املحكوم عليهم
ح�ضوريا ملدة عامني اثنني وهو حكم �سمح الحقا لكل املحكوم عليهم بالتمتع بال�سراح لق�ضاء ن�صف
مدة العقوبة (املحرر).
 2 .2اعتربت املحكمة ان املتهم املعرت�ض مل يناق�ش الفرع املدين من الدعوى الغيابية وان هذا الفرع
مي�س وحده حقوق ال�ضحايا و انتهت تبعا لذلك لكونه ال يحق لهم ان ينيبوا حمامني يف الدعوى

النظام و�سلمتنا طوعاً للتعذيب وتولت الحقا التغطية
على املعذبني .تخلى الحقا الق�ضاء العديل عن
الق�ضية لفائدة الق�ضاء الع�سكري بدعوى تعلقها
بع�سكريني و�ضرورة �سماعهم .قا�ضي التحقيق
الع�سكري اعترب ب�شكل مفاجئ �أن الأفعال املدعى
بها هي «عنف �شديد من موظف» �أي جنحة ال
غري ،ومل يتم اعتبار ما تعر�ضنا له تعذيباً رغم �أن
االختبارات �أثبتت �أن عدداً من ال�ضباط �أ�صيبوا
ب�سقوط بدين ترواح بني  20و .50%ذات التهمة
اعتمدتها املحكمة الع�سكرية اجلناحية رغم تعدد
ال�شهادات التي �أكدت �أن ما مور�س يف حقنا كان
تعذيبا ممنهجا .وقد ا�صدرت هذه املحكمة بتاريخ
� 2011-10-29أحكاماً يف حق املتهمني ومنهم
عدد من اجلالدين الذين تو�صلنا مب�ساعدة املنظمات
احلقوقية ملد الق�ضاء بهوياتهم الكاملة .تراوحت
العقوبات بني �أربع �سنوات �سجن ملن كان احلكم
ح�ضورياً يف حقهم وخم�س �سنوات �سجن يف حق من
كانوا بحالة فرار .وهو احلكم الذي ت�أيد لدى حمكمة
اال�ستئناف الع�سكرية �سنة  2012جلهة مبد�أ االدانة
1
مع مع احلط يف مدة العقوبات
مل حتقق املحاكمة العدالة التي كنا نعتقد .فقد
اقت�صرت التهمة على اعتداء موظف عمومي
بالعنف ومل ت�شمل القيادة الع�سكرية .ولكن كانت
حماكمة مهمة بالن�سبة لنا خ�صو�صا و�أن «حممد علي
القنزوعي» والذي يعد �أحد رموز النظام الأمني
بتون�س خالل ع�شرية الت�سعينات التي �شهدت �أهم
انتهاكات حقوق االن�سان وحاالت التعذيب التفت
عند ا�ستنطاقه من املحكمة نحونا ،ليعرتف �أن براكة
ال�ساحل مل تكن �إال فربكة �أمنية وطلب الإعتذار.
هذا االعرتاف بالذنب وطلب االعتذار ترك لدي
ولدى بقية ال�ضحايا �أثراً نف�سياً طيباً مبا ي�ؤكد �أهمية
م�سار العدالة االنتقالية.
�شعوري بالظلم تعزز يف  2015بعدما اختار عز الدين
جنيح الذي تعر�ضنا جميعا للتعذيب يف مقر �إدارته
االمنية وبتعليمات مبا�شرة منه والذي كان بحالة فرار
خارج البالد التون�سية العودة لتون�س .كنت �أنتظر
�أن يتم �إيقافه باعتبار �أن احلكم الذي �صدر يف حقه
كان خم�س �سنوات مع النفاذ العاجل .لكن علمت
كما علم كل التون�سيني الحقا �أنه عاد لتون�س ودخل
مطارها اجلوي بحالة �سراح .وتولت املحكمة الحقا
قبول اعرتا�ضه ،كما رف�ضت ال�سماح ملحامينا بالرتافع
يف الق�ضية متابعة اجراءاتها بحجة ان الق�ضية ال
تتعلق بنا  2لت�صدر يف حقه بتاريخ 2016 -04 -16
حكما بال�سجن مدة ثالث �سنوات مع ا�سعافه
بت�أجيل التنفيذ.3
هذا احلكم وم�سار املحاكمة اجلزائية �أكد يل �أن املظلمة
الق�ضائية ا�ستمرت يف حقنا .كما �أن بطء املحكمة
الإدارية عزز هذا ال�شعور ،و�أظن بالتايل �أن حكاية
حماكمة براكة ال�ساحل عنوان هام ملظلمة ق�ضائية
حتتاج �أن تدر�س ملنع ا�ستمرارها و تكرارها.

لكونهم لي�سوا طرفا من �أطرافها .فاالعرتا�ض يتعلق فقط باحلكم اجلزائي (املحرر).
 3 .3ي�شرتط الف�صل  53من املجلة اجلزائية التون�سية ملنح ت�أجيل تنفيذ العقاب �أن تكون العقوبة
املحكوم بها التتجاوز مدتها العامني ،مبا يطرح ال�س�ؤال حول قانونية العقوبة املحكوم بها (املحرر).
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بيان تحذيري للقضاة من اإلشتغال في السياسة :
هذه هي مبر راته
ليلــى الزين
�أ�صدرت الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل يف ختام
جل�ستها بتاريخ  2016 -06 -15بيانا �شددت
فيه على �ضرورة التزام الق�ضاة املبا�شرين وغري
املبا�شرين باحلياد عن جميع الأن�شطة احلزبية
وال�سيا�سية .وقد عللت الهيئة موقفها ب�أن تب ّنيهم
ملواقف �سيا�سية علنية والظهور يف اجتماعات
وم�ؤمترات حزبية ي�ؤدي اىل زعزعة ثقة املتقا�ضي يف
الق�ضاء ويف ا�ستقالله.

كان يسمح
لعدد من القضاة
باإلنتماء إلى
الحزب الحاكم
وقد تم عزلهم
ً
�تأديـبا
وقد �أ�صدرت الهيئة البيان يف هذا التوقيت على
خلفية خوفها من تنامي ظاهرة اال�صطفاف حتت
غطاءات حزبية �ضيقة .وكانت الهيئة اعتربت يف
�إعالناتها وندواتها ال�صحفية ال�سابقة �أنّ ثبوت
يعد من الأخطاء اجل�سيمة
الإنتماء احلزبي للقا�ضي ّ
املوجبة للم�ساءلة .ال بل �أن الهيئة اتخذت قرارات
ت�أديبية �ضد ق�ضاة على هذا الأ�سا�س .وقد جاء بيانها
منبها خلطورة التح ّزب على ا�ستقاللية القا�ضي
ب�سن
والق�ضاء عموما ،وداعيا اىل �ضرورة التعجيل ّ
القوانني ال�ضامنة ال�ستقاللية التفقدية العامة عن
ال�سلطة التنفيذية وحتييد امل�سار الت�أديبي للق�ضاة
عن كل خماطر التوظيف ال�سيا�سي.
ّ
االنتماء السياسي أو التحزب

ميكن تعريف التح ّزب ب�أنه الإنتماء الفعلي والدائم
حلزب �سيا�سي ،من خالل االنخراط فيه مبا يجعل
القا�ضي مرتبطا بالعمل ال�سيا�سي املبا�شر �ضمن
احلزب الذي انتمي اليه .وقد يكون االنتماء مبجرد
حت�صيل بطاقة ا�شرتاك لغاية ت�سجيل ح�ضور اعتباري
و�شريف يف هذا احلزب .وقد يكون �أي�ضا انتما ًء فاعال
بامل�شاركة يف الندوات والتجمعات التي يقيمها

احلزب ت�سويقا ملبادئه وتعريفا لرباجمه ويف بع�ض
احلاالت تبيي�ضا لتجاوزاته .ولي�س بال�ضرورة يف هذه
ٌ
انخراط باحلزب.
احلالة �أن يكون للقا�ضي
ومن امل ّتفق عليه يف �أغلب الأنظمة الق�ضائ ّية �أنّ
«التح ّزب» يتعار�ض مع مبد�أ احلياد املحمول على
كل قا�ض وهو مبد�أ كوين ومن �أهم القيم الأخالقية
يف �سلوك القا�ضي بل هو يختزل جميع العنا�صر
قا�ض .فالقا�ضي
الأخالقية املفرو�ضة على كل ٍ
ال ينحاز ل ّأي من اخل�صوم ،ويقف موقف العدل
والإن�صاف منهم ب�صرف النظر عن انتماءاتهم
االيديولوجية واحلزبية ،لأن غاية احلياد هي �ضمان
امل�ساواة بني اخل�صوم .وفيما انخرطت يف ال�سنوات
الأخرية بع�ض الأنظمة الغربية يف اجتاه �آخر يعترب
�أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مل ي�ستثنِ
الق�ضاة من التمتع بحرية التعبري واالعتقاد وتكوين
اجلمعيات والتجمع .وقد اعترب احلقوقيون الغربيون
�أن مبد�أ احلياد ال يتعار�ض مع حق القا�ضي يف
الإن�ضمام �إىل الأحزاب ال�سيا�سية طاملا �أن ذلك ال
ي�ؤثر على عدله ونزاهته يف عمله.
وبالواقع ،ف�إن القا�ضي يف هذه الدول الغربية ينتمي
عموماً �إىل حزب يتفق مع ما يتب ّناه من فكر وقناعة،
مهما كان موقع احلزب وحجمه وفاعليته يف الدولة
ونظام احلكم .وهذا لي�س احلال يف الدول العربية:
فالتجارب �أثبتت �أن الو�ضع ال�سيا�سي يف املنطقة
العربية يدفع القا�ضي العربي الراغب يف التح ّزب
لأن ينتمي �إىل احلزب احلاكم النافذ القوي طلبا
للحماية وحتقيق امل�صلحة ال�شخ�صية يف التنفذ
داخل الو�سط الق�ضائي .والأمثلة متعددة:
ففي تون�س وقبل ثورة  ،2011كان ي�سمح لعدد من
الق�ضاة بالإنتماء �إىل احلزب احلاكم �أي التجمع
الد�ستوري الدميوقراطي والن�شاط الإيجابي داخله
والظهور يف و�سائل الإعالم للرتويج مل�ؤمتراته وبراجمه
مقابل نيل احلظوة بالتدرج يف املنا�صب الق�ضائية
الأوىل ب�صورة ملفتة لالنتباه مقارنة بزمالئهم من
نف�س الدفعة �أو الرتبة .وبعد الثورة مثُـل عدد من
ه�ؤالء الق�ضاة املنتمني للحزب احلاكم املنحل �أمام
جمل�س الت�أديب وقررت الهيئة الوقتية للق�ضاء
العديل عزلهم ا�ستنادا �إىل ثبوت انتمائهم �إىل
يتم عزل  44قا�ضياً من
�أحزاب �سيا�سية .ويف م�صرّ ،
�أجل ا�صدارهم بيانا يدعمون فيه «اعت�صام رابعة»
وينددون فيه باق�صاء الرئي�س الأخواين «مر�سي»
وا�ستندت اجلهة امل�صدرة لقرار العزل �إىل ا�شتغال
حمجر عليهم.
ه�ؤالء الق�ضاة بالعمل ال�سيا�سي وهو ّ
وما ميكن مالحظته من خالل هذه الأمثلة �أنها
تعد يف موقع
ارتبطت مبحاكمة �أحزاب مت ح ّلها ومل ْ
ال�سلطة .وقد متّت معاقبة الق�ضاة املنتمني �إليها يف
�سياق حماكمة عهد ّول� .إال �أن �ضمان ا�ستقاللية

الق�ضاء من الت�أثريات ال�سيا�سية واحلزبية يوجب
لي�س فقط معاقبة ق�ضاة انتموا �إىل حزب انتهى
وجوده القانوين ،بل �أي�ضاً الت�صدي لق�ضاة ينتمون
�إىل الأحزاب الفاعلة واحلاكمة يف الوقت الراهن.
ف�إثر التغيريات احلا�صلة يف بع�ض الدول العربية،
تنامت ظاهرة التموقع داخل الأحزاب ال�سيا�سية
اجلديدة و�أ�صبحت ال�صراعات احلزبية تتواجد
حتى يف �أروقة املحاكم .وتعاظم تبادل االتهامات
باالنتماء �إىل التيارات الرجعية �أو التيارات
املتحررة .و�أ�صبحنا نرى الق�ضاة ي�شاركون يف
م�ؤمترات الأحزاب ال�سيا�سية احلاكمة ،ويتواجدون
يف ال�سفارات الأجنبية للم�شاركة مع ال�سيا�سيني يف
�أعيادها الوطنية يف خرقٍ
وا�ضح للأعراف الق�ضائية
ٍ
دون م�ساءلة �أو حتى لفت نظر .وهذا ما �شهدناه مع
جماهرة ق�ضاة م�صريني مب�ساندة امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�سي ودعوته للرت�شح للإنتخابات الرئا�سية يف
خرقٍ غري م�سبوق للتقاليد الق�ضائية .وقد برز هذا
امل�شهد يف موازاة بدء التحقيق مع الق�ضاة الذين
دعموا «اعت�صام رابعة» يف م�صر وانتهى بعزلهم.

ضمان استقاللية
القضاء يوجب
ليس فقط معاقبة
قضاة انتموا إلى
حزب انتهى ،بل
ً
أيضا التصدي
لقضاة ينتمون
إلى أحزاب فاعلة
وحاكمة
فاذا كان للقا�ضي ك�سائر املواطنني يف بلده حقوق
�سيا�سية� ،إال �أن عليه �أن ميار�سها على نحو يختلف عن
�سائر املواطنني ،عم ًال بواجب احلياد الذي يقيده.
ممارسة السياسة

ميار�س القا�ضي ال�سيا�سة �إما من خالل قبوله
بالإنتماء �إىل احلكومة كع�ضو فيها �أو الرت�شّ ح
لالنتخابات الت�شريعية �أو الرئا�سية .ويف هذا ال�سياق،

نلحظ �أنه مت منذ �سنة  2011توزير  7ق�ضاة �إىل جانب
تعيني عدد من الق�ضاة والة (حمافظني) .وقد كان
لهذه التعيينات الأثر ال�سلبي على العمل الق�ضائي.
فالقا�ضي الذي عمل لفرتة من الزمن يف ال�سيا�سة
واحتك باالحزاب وعاي�ش جتاذباتها وطبق برنامج
وتوجهات احلكومة التي هي يف الواقع توجهات
احلزب امل�ؤلف لها ،لي�س من ال�سهل �أن يعود
ليمار�س العمل الق�ضائي بحياد وا�ستقاللية .كما �أن
لهذه التعيينات �أثر �سلبي على القا�ضي نف�سه الذي
لن ي�ستطيع الت�أقلم من جديد مع الظروف ال�صعبة
للعمل الق�ضائي باملحاكم بعد مغادرة كر�سي الوزارة
واغراءات ال�سلطة .وعليه ،رف�ض غالبيتهم عند
انتهاء مهامهم تلك اال�ستمرار يف الق�ضاء والتحقوا
مبجاالت �أخرى.
وعليه ،يقت�ضي �أن يكون التحاق الق�ضاة بالعمل
ال�سيا�سي مو�ضوع تقنني مب�شروع القانون الأ�سا�سي
للق�ضاة املنتظر .فعلى القا�ضي �أن يختار �إما
اال�ستمرار يف الق�ضاء والإميان بر�سالته النبيلة �أو
مغادرته لل�سيا�سة من دون رجعة.
الترشح لالنتخابات
التشر يعية والرئاسية

مل مينع الد�ستور التون�سي القا�ضي من �أن يكون
ناخبا �أو مرت�شحا ملختلف االنتخابات ال�سيا�سية .وقد
�شهدت االنتخابات االخرية تر�شح عدد من الق�ضاة
لالنتخابات الت�شريعية وكذلك الرئا�سية� .إال �أن
تر�شحهم كان ب�صورة م�ستقلة ،ورف�ض ه�ؤالء الرت�شح
حتت مظلة حزبية وهو ما يف�سر رمبا ف�شلهم جميعاً.
وخوفاً من �أن ين�ضوي القا�ضي املرت�شح يف امل�ستقبل
�إىل االحزاب ال�سيا�سية ل�ضمان جناحه ،يجدر بالقانون
الأ�سا�سي للق�ضاة �أن يتناول هذا الأمر ب�صورة قاطعة
حفاظا على ا�ستقاللية الق�ضاء ون�أياً بالق�ضاء عن
امل�صالح ال�سيا�سية ال�ضيقة وحتييداً للم�سار الت�أديبي
عن كل خماطر التوظيف ال�سيا�سي.

ملفات األقليات في مسار العدالة االنتقالية:
يوم تحاكم األقلية األغلبية
تقدم كبري الأحبار التون�سيني بو�صفه ممثال للجالية
اليهودية لهيئة احلقيقة والكرامة يوم 2016-06-14
مبلفي طلب تعهد تعلقاً مبا يدعي �أن اليهود التون�سييون
تعر�ضوا له من انتهاكات متثلت يف معامالت عن�صرية
و�سلب للمتلكات دون تعوي�ض عالوة على احلرمان من
احلق يف اجلن�سية .يف اليوم املوايل ،تقدمت «جمعية
منامتي �ضد امليز العن�صري على �أ�سا�س اللون» مبلفها
لذات الهيئة والذي تدعي �صلبه تعر�ض تون�سيني
من ذوي الب�شرة ال�سوداء لتمييز .كما تقدمت بذات
التاريخ جمعية تويزة للرتاث والت�ضامن والتنمية
مبلف تظلم ومطالبة برد الإعتبار للثقافة الأمازيغية
وللأمازيغ .وذكر القائمون عليها �أن الهدف من تقدمي
امللف لهيئة احلقيقة والكرامة هو ت�سليط ال�ضوء على
التهمي�ش املمنهج الذي عانى منه املواطنون التون�سيون
ذوو الأ�صول الأمازيغية والراغبون يف املحافظة على
مقومات ثقافتهم الأ�صلية من لغة ونظام عي�ش وتقاليد.
ت�شرتك هذه امللفات يف تعلقها ب�أقليات عرقية تون�سية
تدعي جميعها �أنها �ضحية النتهاكات متوا�صلة

حلقوقها من � 1955-07-01إىل ،2013-12-23
دون �أن يعني ذلك �أنها انتهت بعد هذه الفرتة املحددة
قانونا لنظر هيئة احلقيقة والكرامة.
حتمل ال�شكايات الثالث يف بعد �أول الدولة مبا هي
و ّ
�سلطة �سيا�سية م�س�ؤولية التجاوزات خ�صو�صا فيما
تعلق با ّدعاء التجريد من املمتلكات و�سحب اجلن�سية
بالن�سبة للمواطنني اليهود وعدم احلفاظ على الرتاث
الأمازيغي بالن�سبة للأقلية الأمازيغية .ومتاثل هذه
ال�شكايات يف هذا البعد كماً كبرياً من ال�شكايات
التي تقدمت بها اجلمعيات واجلهات والنا�شطون
احلقوقيون وال�سيا�سيون على خلفية تعر�ضهم
حتمل
النتهاكات عدة من ا�ستبداد الدولة .باملقابلّ ،
هذه ال�شكايات يف بعدها الثاين املجتمع التون�سي مبا
هو انعكا�س لثقافة الأغلبية م�س�ؤولية ما تعر�ضت له
«الأقليات ال�شاكية»من ميز اجتماعي .ومن �ش�أن هذا
يحمل هيئة احلقيقة يف بحثها م�س�ؤولية
البعد الثاين �أن ّ
ها ّمة تتجاوز م�س�ؤولياتها يف غريها من امللفات.
و�إذ بلغ عدد ملفات �ضحايا انتهاكات حقوق االن�سان

التي تعهدت بها هيئة احلقيقة والكرامة ،ال�ستني
�ألف ملف ،ف�إنه يك�شف عن مت�سك املجتمع التون�سي
مب�سارات العدالة االنتقالية ك�سبيل لفهم انتهاكات
املنظومة الإ�ستبدادية للحقوق الفردية والعامة .كما
يك�شف يف الوقت نف�سه رف�ضاً للدعوات ال�سيا�سية
طي �صفحة املا�ضي لت�صل �إىل
التي تنطلق من طلب ّ
متجيده .وحت ّول ال�شكايات التي �صدرت عن الأقليات
جانبا من حفر العدالة االنتقالية يف جراحات املا�ضي
�إىل بحث يف ثقافة املجتمع وتاريخه وممار�سته عنوانها
�أين ظلمت الأغلبية الأقلية ،وكيف ميكن جرب ال�ضرر
الذي تولد عن هذا الظلم وهل يقبل املجتمع تاليا
با�ستمرار الو�ضع على حاله.
وقد يكون هذا البحث من �أ�صعب مهام الهيئة بالنظر
حل�سا�سيته .فهو ال يت�صل مبظامل نزعت الثورة �سلطة
من اقرتفها ،بل مبظامل الزال املجتمع بوعي �أو من
دون وعي ي�صر على ممار�ستها ب�سلطته على الفرد
واجلماعات .وتظهر يف هذا الإطار �شكاية اجلالية
اليهودية يف جانبها الذي يتعلق ب�سحب اجلن�سية و

التجريد من الأمالك من ال�شكايات التي تتعار�ض مع
قناعات عامة �ش�أنها �ش�أن ال�شكاية التي تتعلق باحلقوق
الثقافية الأمازيغية.
تتحمل هيئة احلقيقة والكرامة يف بحثها عن حقوق
الأقليات العرقية والدينية يف تون�س م�س�ؤولية هامة.
و ُينتظر منها يف مبا�شرتها لهذه امل�س�ؤولية �أن تبتعد عن
التوظيف ال�سيا�سي للملف لتتو�صل لبيان ما يجب
حد العتداء الأغلبية على
اتخاذه من �إجراءات لو�ضع ّ
حقوق الأقلية على فر�ض ثبوتها وحتديد كيفية جرب
ال�ضرر احلا�صل الحقاً .وهي م�س�ألة ي�شرتط للتو�صل
لها �أن تكون للهيئة امل�صداقية الكاملة التي تقنع مبا
تتو�صل له من نتائج .ولن تتحقق هذه امل�صداقية ما مل
تنجح الهيئة يف تطوير �أداء �شفاف يحرتم بداية حقوق
الأقلية �صلبها مبا يعطي للمجتمع املثال يف �سلوك من
يحاكمه .ويف الوقت نف�سه ،يقت�ضي �أن تلتزم ذات
الهيئة باحرتام القرارات الق�ضائية ال�صادرة بحقها مبا
ي�ضمن احرتام املجتمع لقراراتها التي قد ال تكون
لها قوة الإلزام.

ً
ثورة العدالة الجزائية أخيرا
تنفيذاً ملقت�ضيات القانون عدد  05ل�سنة 2016

املتعلق بتنقيح و�إمتام جملة الإجراءات اجلزائية ،بات
على باحث البداية يف تون�س �أن يجري �أبحاثه «حتت
رقابة ق�ضائية حقيقية».
ّ
بمقر األمن ،عين
المحامي
رقيب على ممارسة السلطة

اعرتف الف�صل  13جديد من جملة الإجراءات
اجلزائية للم�شتبه به 1يف جنحة �أو جناية بحقّه يف «�إنابة
حمام يتوىل احل�ضور معه خالل �سماعه �أو مكافحته
بغريه من قبل الباحث االبتدائي» .كما اعرتف ذات
الف�صل بحق امل�شتبه به يف �أفعال تو�صف بجنايات
حمام .و�سحب الف�صل
باحلق يف طلب �أن ي�سخّ ر له ٍ
 57جديد ذات احلق على املتهمني الذين يتم
�سماعهم باملقرات الأمنية مبقت�ضى �إنابة عدلية.
كان احلديث عن املحامي يف مرحلة البحث الأويل
قبل يوم  2016-06-01تاريخ دخول هذا الن�ص
حيز النفاذ ال يعدو كونه تن�صي�صاً ُمفرغاً من � ّأي
م�ضمون .وكان هذا التن�صي�ص يرد يف مطبوعة
حما�ضر البحث التي يحررها �أعوان احلر�س الوطني
وين�ص على �أنه ب�س�ؤال امل�شتبه به عن حقه يف �إنابة
حمام� ،أجاب �أنه يختار �أن يجيب عن �أ�سئلة باحثه
دون توقف على ح�ضور حماميه» .وكان ي�سمح فقط

بح�ضور املحامي مع املتهم مبقر الباحث متى كان
البحث يتم مبوجب �إنابة ق�ضائية م�سندة لأعوان
ال�ضابطة العدلية .2ومل يكن ح�ضور املحامي
يف مثل هذه احلالة يتعدى االطالع امل�سبق على
الأبحاث وح�ضور اال�ستنطاق دون حق يف طرح
ال�س�ؤال �أو الرتافع .ولهذا التعديل �أهمية كربى يف
ّ
ظل �أزمة الثقة التي مل تكن الثورة كافية لإنهائها
فيما تعلق ب�شفافية البحث الأويل .فالباحث الأويل
يت ّهم يف تون�س باعتماد املعاملة العنيفة التي ترقى
لدرجة التعذيب يف انتزاع االعرتافات كما �أكدت
على ذلك منظمة العفو الدولية 3وعديد ّ
املنظمات
احلقوقية الأخرى.4
وما يعزز من �أهمية هذا التعديل �أنه ّ
مكن املحامي
من �أداء دور رقابة قانونية من �أهم مظاهرها حقه يف
تدوين مالحظات كتابية ت�ضاف للأبحاث ي�ضمن
بها ما ن�ش�أ عن ال�سماع واملكافحة من وقائع وت�ضاف
�إىل �إجراءات البحث.
رقابة النيابة العمومية على
االحتفاظ:

فر�ض الف�صل  13مكرر جديد �أن يتح�صل الباحث
االبتدائي على �إذن كتابي باالحتفاظ بامل�شتبه بهم
من وكيل اجلمهورية .كان ذات الف�صل يف �صياغته

التي ظلت نافذة لغاية يوم  2016 -06 -01ي�سند كمبد�أ .في�ستحيل االحتفاظ ومن بعده الإيقاف
�صالحية االحتفاظ للباحث ويكتفي ب�إلزامه ب�إعالم التحفظي ا�ستثنا ًء يجب �إمعان النظر قبل اعتماده.
وكيل اجلمهورية الحقا بقراره .فان�سجم االختيار مع
ّ
الد�ستور الذي �أكد يف الف�صل  115منه �أن النيابة اختزال آجال اإلحتفاظ :حق
العمومية جزء من الق�ضاء العديل ،هذا الق�ضاء المشتبه به في المحاكمة
الذي حمله يف الف�صل  102منه م�س�ؤولية حماية وواجب الرقابة القضائية:
الت�شريعي لتقلي�ص �آجال الإحتفاظ بامل�شتبه
احلقوق واحلريات .طما ان�سجم مع �أحكام الف�صل ّاته التعديل
ّ
 29من الد�ستور التون�سي الذي �أكّ د ال�صبغة بهم يف اجلنايات واجلنح �إىل ثماين و�أربعني �ساعة ميكن �أن
ياذن وكيل اجلمهورية بتمديدها ملرة واحدة لذات املدة
اال�ستثنائية لالحتفاظ مبا هو قيد على احلرية.
تغيب يف هذا الإطار الإح�صائيات الر�سمية عن يف اجلنايات وملدة �أربعة وع�شرين �ساعة يف اجلنح .فاج�أ
عدد الأ�شخا�ص الذين ُيحتفظ بهم �سنويا يف التنقيح وزارة العدل التي اقرتحته .فلم ّ
تتمكن خالل
املدة التي منحها �إياها امل�ش ّرع لتعديل منظومة العمل
تون�س .كما تغيب الإح�صائيات حول �أعداد من ّ
وحفظت الحقا يف حقهم التهم �أو باملحاكم وفق القانون اجلديد ،من �إ�صدار � ّأي وثيقة تبني
احتفظ بهم ُ
�صدرت لفائدتهم �أحكام بعدم �سماع الدعوى .كيفية �ضمان تعهد الق�ضاء اجلال�س مبلفات املحتفظ بهم
لكن تك�شف املمار�سة الق�ضائية �أن مقوالت موروثة مبجرد انتهاء �آجال االحتفاظ .وقد اختزل العجز يف داللته
يف الثقافة الق�ضائية مثل»الإحالة بالأحوط» �أي �صعوبة تنزيل الثورة الت�شريعية لت�صبح ممار�سة حقيقية يف
�ضرورة �أن يحيل ممثل الإدعاء على �أ�سا�س ال�شبهة منظومة تف�صل بني ال�شعار احلقوقي واملمار�سة.5
ولو كانت �ضعيفة ،فال يحفظ امللفات اجلزائية بل ختاما ،جاز القول �أن الثورة التي حتققت يف العدالة
ت�شريعي ،ف�إنه
يرتك للق�ضاء اجلال�س مهمة التثبت من ال�شبهة اجلزائية التون�سية و�إن كان منطلقها ن�ص
ّ
عمال مبقولة «املجل�س ي�صفّي» .وهذا الأمر �إمنا يثبت يجب �أن يكون منتهاها ثقافة ق�ضائية جديدة متعددة
الأبعاد هدفها جتاوز ال�صعوبات التي تعيق التطور و�أولها
�أن احلرية ك�أ�صل لي�ست ثابتاً ثقافياً.
ي�ؤمل بالتايل �أن ي�ؤ ّدي تعقيد �إجراءات الإحتفاظ املوروث الثقا ّيف.
�إىل تط ّور يف املمار�سة الق�ضائ ّية تنت�صر للحر ّية جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الترف�يع في سن اإلحالة على التقاعد:
االتفاق أم التصادم؟
عبدالسالم الككلي
ال ُي ّعد احلديث عن الرفع يف �سن الإحالة على
�ستجدات يف تون�س .فقد اقرتحت
التقاعد من بني املُ ّ
أعدها مكتب العمل الدويل لإ�صالح
الدرا�سة التي � ّ
�أنظمة التقاعد يف تون�س التمديد يف �سن التقاعد على
مرحلتني �إىل � 62سنة يف املرحلة الأوىل التي ينطلق
تطبيقها بداية من  2011و� 65سنة ينطلق تطبيقها يف
 2016وذلك منذ ال�شهر الثاين ع�شر يف  .2010كما
اقرتحت الدرا�سة ،ال�صادرة �أياما قبل الثورة ،الزيادة
يف ن�سبة امل�ساهمات املالية للأجراء وامل�ؤجرين يف
القطاعني اخلا�ص والعام وذلك على مرحلتني لتجاوز
العجز املُتفاقم يف ال�صناديق الإجتماعية التون�سية.
وقد �سبب هذا الأمر �آنذاك جدال �شبيها بالذي نعي�شه
اليوم .ويعترب تفاقم العجز املايل الذي مت ّر به ال�صناديق
االجتماعية يف تون�س من امللفات احلارقة التي عجزت
�أمامها حكومات ما بعد ال�شهر الأول  ،2011ومن �أبرز
التحديات التي �سوف تواجهها احلكومة احلالية.
لماذا الترفيع في سن
التقاعد؟

�إن الته ّرم ال�سكاين الذي تواجهه البلدان املتقدمة
والذي يهدد على الدوام توازن نظام التقاعد لديها،
�صار �أمرا واقعا بالن�سبة اىل البلدان ال�سائرة يف طريق
النمو .ولكن ،ولأن عمليات الإ�صالح ال بد �أن ت�أخذ يف
ّ
االعتبار التطورات الدميغرافية واالقت�صادية القادمة ،ف�إن
مراجعة نظام التقاعد �أ�صبح من امل�سائل املهمة بالن�سبة
�إىل هذه البلدان النامية .ويف هذا الإطار ،ي�سجل ارتفاع
ن�سبة الأمل يف احلياة يف تون�س ،يف مقابل انخفا�ض يف
امل�ؤ�شر العام للخ�صوبة .ولهذه العوامل االيجابية املرتبطة
بالتقدم الطبي وحت�سن ظروف احلياة ثمن باهظ .فمن
�أهم نتائجه اختالل التوازن بني عدد الأ�شخا�ص العاملني
وعدد املتقاعدين ،وما ي�ستتبع ذلك من ا�ضطراب مهول
على نظام التقاعد وخا�صة ذلك القائم على التوزيع كما
هي احلال يف تون�س .ف�صندوق التقاعد وجراية الباقني
على قيد احلياة مي ّول بوا�سطة م�ساهمة يتحملها العون
وامل�شغل على �أن ت�صرف املبالغ املر�صودة يف دفع جرايات
املتقاعدين.
فبح�سب �آخر الدرا�سات التي اهتمت بامللف ،دخلت
هذه ال�صناديق يف مرحلة عجز هيكلي ناجت عن �أ�سباب
حت�سن الأمل يف احلياة عند الوالدة
تنموية من �أهمها ّ
الذي ي�صل يف تون�س �إىل � 75سنة و�شيخوخة ال�سكان
وته ّرم الأنظمة وت�أخر االندماج يف �سوق ال�شغل �إىل
غري ذلك من الأ�سباب .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن عجز
ال�صناديق كان متوقعا منذ �سنة  ،1985لكن احلكومات
املتتالية مل تواجه ال�صعوبات بجدية مما �أدى �إىل انخرام
و�ضعيتها .ورغم بع�ض الإجراءات التي انطلقت �سنة
 1995من خالل رفع ن�سب امل�ساهمات و�إعادة النظر

�سن
يف �شروط التقاعد املبكر و�إتاحة الرتفيع يف ّ
التقاعد لأ�سباب �شخ�صية من  50اىل  55بعد ق�ضاء
� 30سنة عمل ،ظ ّلت هذه الإجراءات حمدودة
واقت�صرت فقط على ت�ضخيم موارد ال�صناديق ملدة
ق�صرية دون التو�صل �إىل حلول جذرية ت�ضمن
دميومة نظم ال�ضمان االجتماعي.
ووفق �آخر الأرقام الر�سمية ،تعاين �صناديق التقاعد
جمتمعة من عجز كبري بلغ  1.1مليار دينار خالل 2013
–  ،2014واملُر�شّ ح لبلوغ  2مليار دينار خالل اخلم�س
�سنوات القادمة �إذا مل يتم �إيجاد حلول عاجلة وجذرية.
كما ت�أمل الوزارة �أن يتم التخفيف من هذا العجز املُتوقّع
خالل الثالث �سنوات املُقبلة بن�سبة  50باملائة� ،إذا مت
تبني مقرتحها يف ترفيع �سن التقاعد
هل يعمل التونسيون أقل من
غيرهم؟

لقد �سار االجتاه العاملي يف ال�سنوات الأخرية نحو
�سن العمل كما وقع ذلك يف فرن�سا مثال من
التمديد يف ّ
�سن يف 21
خالل القانون امل�سمى قانون فييون والذي ّ
 .2003 - 08و�أتى هذا القانون من�سجماً مع �أنظمةك�سن ق�صوى
التقاعد الأوروب ّية التي ت�ضع �سن ّ 65
للمبا�شرة كما هو الأمر يف �أملانيا وبلجيكا و�إ�سبانيا و�إيطاليا
ال�سن ي�صل يف ال�سويد مثال �إىل 70
وبريطانيا بل �إنّ هذا ّ
ل�سن التقاعد ال يعني
�س ّنة� .إال �أنّ هذا التحديد الأق�صى ّ
بالن�سبة �إىل هذه البلدان عدم وجود �أنظمة خا�صة حترتم
خ�صو�صية املهن.
�إن �أنظمة التقاعد يف معظم بلدان العامل تت�سم باملرونة.
فهي ال تقرر �س ّنا واح ًدا للتقاعد �سواء بالن�سبة �إىل
ال�سن
موظفي القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص .ف�إذا كانت ّ
الإجبارية للتقاعد يف فرن�سا قد حددت بـ� 65سنة �إال
�أ ّنها يف الواقع تت�ضمن ا�ستثناءات كثرية .ف�إذا انطلقنا
من هذا البلد ،الحظنا مثال فيما يخ�ص قطاع الوظيفة
ال�سن الق�صوى للمبا�شرة قد حدد بـ 70
العمومية �أن ّ
�سنة للجامعيني على �أنه ميكنهم �أي�ضا احل�صول على
�سن � 65إذا طلبوا ذلك بال�صيغ ويف الآجال
التقاعد يف ّ
التي حددها القانون .ويتمتع بهذا اال�ستثناء �أي�ضا ق�ضاة
املجل�س وق�ضاة النيابة وكتبة املحاكم �إذ �أنه ميكنهم العمل
�إىل حدود ال�سبعني �سنة على �أنه بو�سعهم �أن يتح�صلوا
�سن  65بتقدمي طلب يف ذلك قبل
على التقاعد يف ّ
� 6أ�شهر من حلول الأجل �إىل املجل�س العام لل�سلطة
الق�ضائية .على �أنّ لهذه اال�ستثناءات �صيغ �أخرى من
قبيل التقاعد الإجباري الناجت عن العجز والتقاعد بطلب
من املوظف والتقاعد املبكر.
وبالنظر �إىل القانون التون�سي ،وبالرجوع �إىل القانون
عدد  12ل�سنة  1985واملتعلق بنظام اجلرايات املدنية
والع�سكرية للتقاعد وللباقني على قيد احلياة يف القطاع
«�سن الإحالة
العمومي ،نالحظ �أ ّنه ّ
يحدد يف ف�صله ّ 24
على التقاعد ب�ستني �سنة» .لكنه وكغريه من الأنظمة

ال�سن �أ�صناف الأعوان املن�صو�ص
ي�ستثني من هذا ّ
عليهم بالف�صول من � 25إىل  .29وبالنظر �إىل هذه
�سن الإحالة الق�صوى على التقاعد
الف�صول نالحظ �أن ّ
هي �سبعون �سنة ( )70بالن�سبة للرئي�س الأول ملحكمة
التعقيب ولوكيل الدولة العام لدى حمكمة التعقيب
وبخم�س و�ستني �سنة بالن�سبة للإطارات العليا الأخرى.
�سن الإحالة الق�صوى على التقاعد بـ � 65سنة
وحددت ّ
بالن�سبة �إىل العمد.على �أنّ هذا اال�ستثناء بالرتفيع يقابله
�سن املبا�شرة .فقد
ا�ستثناء �آخر ولكن بالتخفي�ض من ّ
�سن الإحالة على التقاعد بـ � 55سنة بالن�سبة
حددت ّ
�إىل العملة الذين يقومون ب�أعمال منهكة وخملة بال�صحة.
وتقع �إحالة الأعوان الذين ميار�سون وظائف مرهقة بعد
ق�ضاء  35عاما من املبا�شرة وبلوغ �سن اخلام�سة واخلم�سني
على الأقل كما ميكنهم عند توفر هذين ال�شرطني البقاء
يف حالة مبا�شرة �إىل � 60سنة على �أق�صى تقدير.
هذا بالن�سبة �إىل املدنيني �أما بالن�سبة �إىل الع�سكريني،
ف�إن اال�ستثناء من مبد�أ الـ � 60سنة ي�سري يف االجتاهني.
يف اجتاه التخفي�ض �إذ ي�صل �إىل � 50سنة فقط بالن�سبة
للجنود ورقباء البحرية واجلنود البحارة �أو يف اجتاه الرتفيع
�سن االق�صى للتقاعد بـ � 62سنة بالن�سبة
�إذ حددت ّ
لإطار ال�ضباط القادة.
�إن النتيجة الأولية التي ت�ستخل�ص من هذا القانون هو
االجتاه العام نحو املحافظة على اخلربات العالية وذلك
با�ستبقائها يف حالة مبا�شرة بعد ال�ستني وهو �أمر وا�ضح
جدا فيما يخ�ص الق�ضاة ال�سامني و�إطارات الدولة العليا
ّ
من املدنيني و�إطار ال�ضباط القادة من الع�سكريني .كما
�أنّ االجتاه وا�ضح نحو مراعاة طبيعة العمل والتخفي�ض
�سن التقاعد بالن�سبة اىل الأعمال املرهقة �أو بالن�سبة
يف ّ
�إىل من يحتاج عملهم �إىل قدر �أدنى من ال�صحة �أو القوة
البدنية مثلما هو احلال بالن�سبة �إىل اجلنود مثال.
البقاء اإلجباري في الخدمة
حتى سن الخامسة والستين
حقيقة قائمة

�صادق جمل�س النواب يف  2009على تعديل جزئي
لقانون التقاعد .وبعدما �أكّ د التعديل على عدم امل�سا�س
باملبد أ� العام ل�سن الإحالة الوارد يف الف�صل  24ومفاده
�أن �سن التقاعد املرجعي بالن�سبة لأعوان الدولة هو �ستون
�سنة ،ا�ستثنى منه بع�ض الفئات مبوجب الف�صل 29
مكرر .وعليه ،حدد �سن الإحالة على التقاعد بخم�س
و�ستني �سنة بالن�سبة �إىل �أ�ساتذة التعليم العايل والأ�ساتذة
املحا�ضرين للتعليم العايل بامل�ؤ�س�سات اجلامعية
وم�ؤ�س�سات البحث العلمي املدنية والع�سكرية والأ�ساتذة
الإ�ست�شفائيني اجلامعيني والأ�ساتذة املحا�ضرين املربزين
الإ�ست�شفائيني اجلامعيني .كما �أجاز التعديل �إبقاءهم
بحالة مبا�شرة مبقت�ضى �أمر �إىل �أن يبلغوا �سنا �أق�صاها
�سبعون (� )70سنة .وهكذا نتبني �أن االجتاه نحو الرتفيع
االجباري يف �سن التقاعد حقيقة قائمة يف تون�س منذ

�سنة  2009حتى وان كانت مل ت�شمل �إال بع�ض
القطاعات .ويلحظ �أن هذا الرتفيع يف التعليم العايل كان
بطلب من النقابة نف�سها وذلك للت�صدي اىل خ�ضوع
عمليات التمديد �أو رف�ض التمديد يف النظام ال�سابق اىل
الفرز ال�سيا�سي واالعتبارات غري اجلامعية.
هل سنعيش صداما ُمرتقبا
بين الحكومة و اإلتحاد العام
التونسي للشغل؟

امل�شروع الذي �أحيل على جمل�س نواب ال�شعب منذ
ال�صيف املا�ضي والذي كان من املزمع �أن يدخل حيز
النفاذ يف ال�شهر الأول من  2016خ�ضع �إىل مفاو�ضات
بني الأطراف االجتماعية وخا�صة بني االحتاد واحلكومة
عقب و�صوله �إىل املجل�س وذلك يف جل�سات متتالية.
ون�ص حم�ضر اجلل�سة امل�ؤرخ يف  2015 09- - 01بني
ّ
االحتاد واحلكومة على �أنه مت �إدخال تعديالت على
م�شروع القانون الأ�صلي الذي قدمته الوزارة .ومت االتفاق
فيما يخ�ص الرتفيع يف �سن الإحالة على التقاعد على
�إعطاء العون �إمكانية اختيار الرتفيع ب�سنتني �أو خم�س
�سنوات فيما كان امل�شروع الأ�صلي ين�ص على �إمكانية
الرتفيع خلم�س �سنوات فقط .ويفتتح احلق يف ممار�سة
االختيار �سنتني قبل بلوغ �سن التقاعد القانونية عو�ضا
عن خم�س �سنوات .وقد �أكدت جل�سة ،2015 11--06
االتفاق احلا�صل بني الأطراف االجتماعية.
ولئن وافق الإحتاد على الإجراء موافقة ر�سمية� ،إال �أنه
يعب متاما عن موقفه بل هي �صيغة توافقية
اعترب �أنه ال ّ
ال �أكرث تو�صلت �إليها الأطراف املفاو�ضة من منطلق
حر�صها على �إيجاد حلول ولو منقو�صة لو�ضعية
ال�صناديق االجتماعية .ويرى االحتاد �أن احلكومة قادرة
على دعم ال�صالبة املالية لل�صناديق االجتماعية دون
اللجوء �إىل رفع �سن التقاعد وذلك بالبحث عن م�صادر
جديدة للتمويل بالإ�ضافة �إىل م�ساهمات الأجراء،
معرباً عن رف�ضه ملقرتح رفع �سن الإحالة على التقاعد
ب�أية �صيغة �أخرى غري ال�صيغة االختيارية املتفق عليها
�.إال �أن الوزير اجلديد لل�ش�ؤون االجتماعية حممود بن
رم�صان والذي و�صل �إىل احلكومة عقب حتوير-01- 06
 2015احلكومي نفى وجود حم�ضر بني الطرفني النقابي
واحلكومي م�ؤكدا يف ت�صريح �إعالمي يوم 04 - 04
� 2015أن االجتاه �سيكون نحو �إقرار �إجبارية الرتفيع اىل
�سن � 62سنة واختياريته �إىل �سن � 65سنة ،لأن الو�ضع
املايل لل�صندوق كارثي ح�سب قوله.
في آخر تفاصيل المواجهة

اجتمع �أع�ضاء الهيئة الإدارية الوطنية لالحتاد العام
التون�سي لل�شغل يومي  4و 5من ال�شهر اخلام�س
 .2016وارت�أت الهيئة �أن ت�صدر مع الئحتها العامة بيانا
خا�صا وهو �أمر قليل احل�صول يف عرف املنظمة .وتعلق
البيان بواقع ال�صناديق االجتماعية وما مت ّر به من اختالل

يف توازناتها املالية .وقد اعتربت الهيئة الإدارية �أنّ
الرتفيع لي�س ّ
احلل اجلذري والوحيد لتجاوز العجز املايل
لأنظمة التقاعد ولي�س �إ ّال ت�أجيال للإ�شكاالت القائمة
يف توازناتها املال ّية .كما ا�ستنكرت الهيئة تراجع احلكومة
على االتفاق املم�ضى مع االحتاد العام التون�سي لل�شغل،
و اعتربت وفق ن�ص البيان ان يف ذلك �ضربا مل�صداقية
احلوار االجتماعي ّ
وتن�صال
وتنكرا ملبد�أ ا�ستمرارية الدولة ّ
من حمتوى العقد االجتماعي املم�ضى .وطالبت
احلكومة بتفعيل ما ا ُّتفق يف �ش�أنه دون امل�سا�س مب�ضمونه.
ومت�سكت الهيئة باللجنة الفرعية للحماية االجتماعية
ّ
املنبثقة عن العقد االجتماعي باعتبارها الإطار الوحيد
البت يف ّ
كل مراجعة لأنظمة ال�ضمان
امل�ؤ ّهل واملوكول له ّ
االجتماعي وذلك جت�سيما ملقت�ضيات العقد وتفعيال ملا
ورد يف �أ ّول حم�ضر جل�سة لهذه اللجنة واعتربت �أي�ضا
�سن الإحالة على التقاعد لن يكون
�أنّ الرتفيع يف ّ
جمديا �إ ّال �إذا رافقته �إجراءات م�صاحبة كا�ستخال�ص
الديون واحلوكمة يف الت�سيري والت�ص ّرف يف ال�صناديق
االجتماعية وتنويع م�صادر التمويل �إ�ضافة �إىل الرتفيع يف
م�ساهمة امل� ّؤجر يف القطاع العمومي.
وي�ستعيد هذا البيان ب�شكل حريف املفردات الواردة يف
بيان ق�سم التغطية االجتماعية وال�صحة وال�سالمة التابع
للمنظمة يف  2016 - 04- 21والذي لوح فيه االحتاد
لأول مرة بتقدمي �شكاية ر�سمية �ضد الدولة التون�سية اىل
املكتب الدويل لل�شغل.
ويبدو بح�سب الأخبار امللحة يف الو�سط النقابي والنيابي
�أن �شبه اتفاق ح�صل بني الكتل النيابية التي كانت
خمتلفة يف ما بينها حول جدوى م�شروع القانون منذ
و�صوله اىل املجل�س .فهي متيل الآن اىل تبني املقرتحات
التي ي�ص ّر عليها الوزير بن رم�ضان والتي ترى �أن �أي
تعديل لن يكون جمديا وذا مفعول ملمو�س على
ال�صناديق اال اذا كان تدريجيا ،ويبد أ� اجباريا ب�سنتني
على الأقل مع الإبقاء على اختياريتة بني  62و� 65سنة � 2016 04- 20-أن ال�صناديق مل تعد متلك ال�سيولة
بالنظر �إىل �أن �أي �صيغة اختيارية لن يقبل عليها اال عدد الكافية ل�سداد جرايات املتقاعدين و�أنها �ستعجز متاما عن
خال�صهم يف ب�ضعة �أ�شهر .ويبدو االحتاد �شبه �سجني
قليل من كبار املوظفني من �أ�صحاب االمتيازات.
لهذا التناق�ض بني التزامه بحاجات العاطلني عن العمل
و�صورته يف الأو�ساط العمالية املفقرة التي ترف�ض �أن يقع
مأزق الخطاب النقابي
ويبدو االحتاد يف م�أزق �صعب .فهو من جهة يخو�ض انهاكها ب�سنوات عمل �إ�ضافية بعد ال�ستني وبني اخلطر
حتركات يف جميع اجلهات من �أاجل دعم املعت�صمني الذي يهدد مئات الآالف من املتقاعدين يف و�صول
واملطالبني بالت�شغيل يف بلد تتجاوز فيه ن�سبة البطالة جراياتهم اليهم .ومن غري امل�ستبعد �أن تكون موافقة
بح�سب الأرقام الر�سمية  17يف املائة وهي ت�صل �إىل االحتاد على م�شروع احلكومة الأ�صلي مع فر�ض حتويرات
خم�سني يف املائة يف بع�ض اجلهات بالن�سبة اىل �أ�صحاب عليه ح�صلت على م�ض�ض ومتثل نوعا من القرارات
ال�شهائد اجلامعية .وهذا الأمر يجعله قريبا من احلراك املوجعة ،وذلك يف نطاق حزمة من التفاهمات تتعلق
االجتماعي �سواء يف الو�سط العمايل املندمج نقابيا �أو يف بالزيادة يف الأجور يف القطاعني العام واخلا�ص .وكانت
و�سط الفئات الفقرية املهم�شة التي تعي�ش على هام�ش هذه املفاو�ضات عرفت خما�ضا ع�سريا يف القطاع اخلا�ص
�سوق العمل .لكنه من جهة اخرى متهم على الدوام واحتاجت مرات كثرية �إىل تدخل رئي�س احلكومة
بالوقوف مع حاالت الت�سيب التي تعي�شها البالد كما لتج�سري الهوة بني مقرتحات نقابة الأعراف وما يطالب
هو الأمر يف حراك الو�سط املنجمي يف اجلنوب والذي به االحتاد.
يكبد الدولة خ�سائر فادحة نتيجة تعطيل عجلة الإنتاج ورمبا هدفت التحويرات التي اقرتحها اىل:
والت�صدير يف مادة الف�سفاط وهو ميثل �إحدى الرثوات � -إعطاء االنطباع لدى الر�أي النقابي ب�أن االحتاد ولئن
املنجمية الأ�سا�سية .كما �أنه متهم بالوقوف �ضد �أي قبل مب�شروع القانون على م�ض�ض اال �أنه فعل كل ما
�سيا�سة �إ�صالح تنتهجها احلكومة يف ظرف حتتاج فيه بو�سعه لتح�سينه،
البالد اىل �إ�صالحات جريئة يف كثري من القطاعات - .غلق الباب من خالل موافقته على امل�شروع كتنازل
غري �أن م�س�أالة التقاعد يف �صلتها بواقع ال�صناديق تبدو موجع �أمام �أي متديد �إجباري وذلك بالت�ضييق قدر
يف غاية احل�سا�سية هذه املرة .فقد قال وزيرال�ش�ؤون الإمكان من مدة التمديد بجعلها عامني وخم�س �سنوات
االجتماعية �صراحة يف اجتماع اللجنة املخت�صة يف عو�ض خم�س دفعة واحدة ثم تقدمي الطلب قبل �سنتني

عو�ض خم�س �سنوات وهي اقرتاحات ال تكاد تغري �شيئا
جوهريا يف ن�ص امل�شروع،
قد تكون هذه املناورة ت�ستهدف �أي�ضا تعطيل �صدورالقانون وذلك لعلم االحتاد باخلالف القائم بني احلكومة
ونوابها يف املجل�س و�أحيانا �ضمن الكتل النيابية نف�سها
وذلك منذ البداية.
أخيرا إلى أين تسير
المواجهة؟

من ال�صعب جدا �أ�إن نتنب�أ يف هذا الطور من ال�صراع
مبا قد ت�ؤول �إليه الأمور .غري �أنه لي�س �أمام اللجنة
الربملانية ثم اجلل�سة العامة �إذا و�صل �إليها امل�شروع غري
بع�ضة خيارات قليلة:
ف�إما �أن ترف�ض امل�شروع جملة لعدم اقتناع �أكرث
النواب بجدواه بح�سب ما ورد يف جل�سة - 04 - 20
 2016امل�شار �إليها و نظرا لنتائجه املحتملة والتي قد
تكون وخيمة على ال�سلم االجتماعي� ،أو على الأقل
مزيد ت�أجيل للح�سم فيه �إىل الدورة النيابية القادمة،
و�إما �أن مترر امل�شروع الأ�صلي دون �إدخال �أي حتوير
جوهري عليه و�إما ثالثا �أن تقبل باالتفاق احلا�صل
بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واالحتاد و�إما رابعا �أن
تقبل باقرتاح حل و�سط قد يكون التمديد االجباري
بعام واحد مع الإبقاء على ال�صيغة االختيارية بخم�س
�سنوات و�إما �أن تقبل مبقرتح الوزير القا�ضي باجبارية

التمديد �سنتني على الأقل.
وهذه الفر�ضية الأخرية هي التي يخ�شاها االحتاد �أكرث
والتي �ست�ضعه يف م�أزق حقيقي .ف�إما الر�ضى مبزيد من
�إثقال كاهل العمال املرهقني بطبعهم ب�سنوات عمل
�إ�ضافية م�ضنية وب�أجور متدنية يف كثري من الأحيان �أو
الدخول يف مواجهة قانونية دولية وحتريك ال�شارع من
�أجل فر�ض وجهة نظره.
خيارات ال �أحد يدري �أيها �سوف يتبنى املجل�س
النيابي .الأكيد �أ�إن املجتمع التون�سي ب�أ�سره ينتظر ما
�سي�ؤول �إليه م�شروع القانون .فالعاطلون عن العمل
ينظرون �إليه بعني اخل�شية �سواء ب�صيغته االختيارية
�أو الإجبارية لأنه �سيقل�ص لديهم ب�شكل حم�سو�س
وعلى مدى �سنوات فر�ص الت�شغيل يف الوظيفة
العمومية .واملتقاعدون ي�أخذون و�ضع ال�صناديق
على حممل اجلد .واحلكومة م�صرة على �إخراج هذه
ال�صناديق من الو�ضع ال�صعب الذي �آلت اليه وتريد
متديدا �إجباريا .واالحتاد ي�صر على االلتزام باالتفاق
احلا�صل ويعد قواعده للمواجهة �إذا مل ي�أخذ االتفاق
بعني االعتبار .وهذا اخليار الأخري لي�س �سهال يف ظل
�صعوبة الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية.
وهو خيار قد يحمله م�س�ؤولية كربى يف ما �ست�ؤول
�إليه الأمور وي�ضاعف من دعوات ال�شيطنة والإدانة
املنت�شرة هذه الأيام �سواء �ضد املنظمة �أو �ضد العمل
النقابي ب�أ�سره.
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المخدرات ومستهلكها وحرب السلطة عليهما
مالحظات على مشر وع قانون الحكومة التونسية

في التطبيق الزمني لمشر وع
القانون المقترح:

نمور
كريم ّ
بتاريخ  ،2015/12/31تعهد جمل�س نواب ال�شعب
التون�سي مب�شروع قانون يتعلق باملخدرات (فيما يلي
«م�شروع القانون») .وعربت احلكومة التي تقدمت
به عن طموحها لتح�سني �أو�ضاع الأ�شخا�ص الذين
ي�ستهلكون املخدرات وحتريرهم تدريجياً من املنطق
العقابي املهيمن يف الن�صو�ص القانونية احلالية.
فالأ�شخا�ص الذين ي�ستهلكون املخدرات يعاقبون
يف ّ
ظل القانون احلايل (القانون عدد  ،52تاريخ
 )1992/05/18بعقوبة �سجن رادعة ترتاوح بني
ال�سنة وخم�س �سنوات ف�ض ًال عن خطية ت�صل اىل ثالثة
�آالف دينار .وما يزيد هذه العقوبة ق�سوة هو �أن الف�صل
 12من نف�س القانون يجعل حدها الأدنى غري قابل
للتخفي�ض بحيث �أنه ي�ستثني كافة �أحكامه من �أحكام
الف�صل  53من املجلة اجلزائية التون�سية التي ت�سمح
للقا�ضي امل�شرف على امللف بتخفي�ض العقوبة املحكوم
بها .و�إذ تبني �أن الت�شدد يف معاقبة جرائم املخدرات
باء بالف�شل بدليل ت�ضاعف عدد املحكومني خالل
ال�سنوات الأخرية� ،1إلتزم رئي�س اجلمهورية التون�سية
باجي قايد ال�سب�سي يف م�شروعه الإنتخابي باقرتاح
�إ�صالح ت�شريعي تقدمي لقانون املخدرات احلايل ،وجاء
م�شروع القانون يف هذا الإطار.
ولعل �أهم ما يقدمه هذا امل�شروع هو الف�صل  23منه
والذي ين�ص على �أن من �إ�ستهلك مادة خمدرة �أو
م�سكها لغاية الإ�ستهالك ال�شخ�صي «يعاقب بخطية
من �ألف دينار �إىل �ألفي دينار» يف حال «مل يوافق على
اخل�ضوع لنظام عالجي طبي �أو نف�سي �أو �إجتماعي
�أو و�ضعه حتت املراقبة الطبية مب�ؤ�س�سة طبية» .وعليه،
يكر�س هذا الف�صل مبد�أ «العالج كبديل على املالحقة
والعقاب» على غرار ما قام به امل�شرع اللبناين مبوجب
قانون املخدرات احلايل يف لبنان .2فبموجب التف�سري
املعاك�س ( )a contrarioللف�صل  23املذكور ،ال
يعاقب امل�ستهلك يف حال �أذعن لإجراءات العالج
املن�صو�ص عليه يف القانون املقرتح .وقد ن�ص الف�صل
 20من نف�س القانون �أن �إجراءات التتبع �أو املحاكمة
تعلق �أثناء مدة العالج ،وهي تتوقف نهائياً عند �إمتام
النظام العالجي .ولهذه الغاية� ،أن�ش�أ م�شروع القانون
جلنة وطنية متخ�ص�صة حتدد النظم الوقائية والعالجية
املتعلقة ب�إ�ستهالك املخدرات وت�شرف على متابعة ن�شاط
اللجان اجلهوية التي ت�شرف بدورها على �ضبط وتنفيذ
نظام عالجي لكل م�ستهلك يحال �إليها (الف�صلني 7
و 8من م�شروع القانون).
جد
ومن هذه الزاوية ،تبدو �أحكام م�شروع القانون ّ
م�شابهة لأحكام قانون املخدرات اللبناين احلايل
(ال�صادر �سنة  )1998الذي كر�س بدوره مبد�أ «العالج
كبديل عن املالحقة والعقاب» .فقد ن�صت املادة 127

تطبيق قانون املخدرات ال�صادر �سنة 1998؛ علماً �أن
تطبيق مبد�أ «العالج كبديل عن املالحقة والعقاب» مل
يتم �إال بعد خما�ض طويل قامت به اجلمعيات واملراكز
املعنية وب�شكل خا�ص جمعيتا «�سكون» و«املفكرة
القانونية» .ومن �أهم املالحظات على م�شروع القانون
التون�سي ،الآتية:

يف هذا املجال ،ن�سجل �أن ف�صو ًال عدة يف م�شروع
القانون ُع ّلق تنفيذها على �صدور �أوامر حكومية يت�صل
غالبها ب�إجراءات العالج (�ضبط تركيبة اللجنة الوطنية
واللجان اجلهوية و�ضبط قائمة الأدوية التي يتم و�صفها
كبديل للمادة املخدرة خالل فرتة العالج �إلخ .).ويف
حني �أن لهذا الأمر ح�سنات لناحية املحافظة على ليونة
ن�سبية بالن�سبة لتطور �سيا�سات مكافحة الإدمان مثل
تطور املواد البديلة امل�ستخدمة يف عالج الإدمان �إلخ،.
�إمنا قد ي�ؤدي يف الواقع اىل ت�أخري تطبيق مبد�أ «العالج
كبديل عن املالحقة والعقاب» املن�صو�ص عليه فيه اىل
حني �صدور هذه الأوامر التي مل ت�ضبطها مهلة معينة.
وعليه ،ن�صبح �أمام الفرتة الإنتقالية بني ت�صديق جمل�س
ال�شعب على م�شروع القانون هذا وتفعيله يف املمار�سة
الق�ضائية .ففي ظل ت�أخري تنفيذ بع�ض �أحكام م�شروع
املبي �أعاله ،ال بل يف ظل عدم
القانون على الوجه ّ
وجود �أي مراكز للعالج من الإدمان يف تون�س يف
الوقت احلايل ،من املهم جداً التفكري بو�ضع م�ستهلكي
املخدرات القانوين خالل الفرتة املمتدة بني ت�صديق
جمل�س ال�شعب على م�شروع القانون هذا وتفعيله .فما
هي خيارات القا�ضي الذي ميثل �أمامه م�ستهلك يعلن
عن رغبته باخل�ضوع للعالج يف ظل كل ذلك؟ فهل
يرتكه لعدم توفر �أحد �أركان اجلرم (وهو رف�ض اخل�ضوع
للعالج) ولكن من دون �ضمان عالجه �أم يحاكمه
خالفاً للن�ص وملبد�أ «العالج كبديل عن املالحقة
والعقاب»؟
هذا الأمر ال ي�شكل فر�ضية �أكادميية ،فهو حتول اىل واقع
ملا يزيد عن � 15سنة يف لبنان يف ظل ن�صو�ص م�شابهة
متاما للم�شروع التون�سي احلايل .ففي حني �أوجد قانون
املخدرات اللبناين جلنة للإ�شراف على عالج ال�شخ�ص
حمم ًال
املدمن والتثبت من متامه وفق ما ذكرناه �أعالهّ ،
احلكومة م�س�ؤولية �ضمان عالج جماين لل�شخ�ص
املدمن ،مل تقم ال�سلطة التنفيذية بالإجراءات الالزمة
لتفعيل الآليات املن�صو�ص عليها قانوناً .قد بدا على
�ضوء الأحكام الق�ضائية ال�صادرة �آنذاك �أن املحاكم
�إنحازت عموماً �إىل موا�صلة �أعمالها كما �إعتادت عليه
وفق املنطق العقابي ويف توجه ي�ستعيد الآراء امل�سبقة
�ضد هذه الفئة االجتماعية ولو خالفاً لن�ص القانون
وتوجهاته.
من ذلك القانون على معاقبة من ثبت �إدمانه على
تعاطي املادة املخدرة ومل يذعن لإجراءات العالج
تن�ص
املن�صو�ص عليها يف القانون .من ناحية �أخرىّ ،
املادة  194من نف�س القانون �أنّ «للمدمن �أثناء التحقيق
واملحاكمة �أن يطلب �إخ�ضاعه للعالج فيقرر املرجع
الق�ضائي العالقة لديه الق�ضية وقف ال�سري بالإجراءات
و�إحالته �أمام جلنة مكافحة االدمان» (وهي جلنة �أن�ش�أها

القانون للإ�شراف على عالج ال�شخ�ص املدمن)
على �أن ُيحكم بـ»وقف التعقبات نهائياً» يف حال ثابر
ال�شخ�ص املدمن على العالج حتى الإ�ستح�صال من
اللجنة على �شهادة تثبت �شفاءه �سنداً للمادة .195
ويج�سد هذا التوجه الذي ال يقت�صر على لبنان وتون�س
نية اخلروج من ردود الأفعال الغريزية القائمة حكماً
على العقاب �إزاء الأفعال التي ال نرغب بها و�إعتماد

ردود فعل �أكرث عقالنية وعد ًال وفاعلية حلماية قيم
املجتمع وم�صاحله .ويتمثل هذا التوجه يف تغليب
املقاربة الطب ّية يف ق�ضايا الإدمان على املخدرات ،على
املقاربات اجلزائية والتي تبقى هي عقيمة وعاجزة عن
حترير ال�شخ�ص املدمن من �إرتهانه.
بناء على ما تقدم ،بدا من املفيد �إجراء قراءة مل�شروع
القانون التون�سي على �ضوء التجربة اللبنانية يف جمال

في تكوين اللجنة الوطنية
واللجنة الجهوية:
ين�ص الف�صل  9من م�شروع القانون �أن تركيبة كل

من اللجنة الوطنية واللجنة اجلهوية للتعهد والإحاطة
مب�ستهلكي املخدرات وم�شموالتها وطرق �سريها ت�ضبط
مبقت�ضى �أمر حكومي .وف�ض ًال عن املالحظات التي
�أبديناها �أعاله ب�ش�أن الإحالة اىل �أمر حكومي ،من املهم

جداً �أن ن�سجل هنا خماطر عدم �ضبط تكوين هذه اللجان
مبوجب ن�ص قانوين وتالياً �إحالة الأمر اىل احلكومة ملا قد
ي�سفر عنه من �إنقا�ص ل�ضمانات امل�ستهلكني مو�ضوع
املتابعة �أو العالج .ف�أن تكون قرارات اللجان ملزمة
للق�ضاء ،يجعلها مبثابة هيئات �إدارية ذات وظيفة ق�ضائية،
مما يفر�ض �إحاطتها ب�ضمانات قانونية حماية للمتقا�ضني،
من �أهمها �أن حتدد موا�صفات �أع�ضائها يف منت القانون.
وما يعزز ذلك هو �أن حتديد ع�ضوية اللجان ي�ؤثر ب�شكل
كبري على ماهية ال�سيا�سة املرغوب �إعتمادها يف معاجلة
ملفات �إ�ستهالك املخدرات .فتعيني �أمنيني �أو قيمني
على التتبع واملالحقة يف اللجان على غرار ما هو معمول
به حالياً يف لبنان ،يجايف من حيث املبد�أ �إرادة االنتقال
من املنطق العقابي �إىل املنطق العالجي .ف�ضال عن �أن
من �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي �إىل �ضرب الثقة الواجب بنا�ؤها
بني امل�ستهلك والأجهزة التي تواكب عالجه .اخلطر
نف�سه نتبينه يف حال تعيني �أ�شخا�ص ال تتوفر فيهم
�ضمانات اال�ستقاللية واالخت�صا�ص.
مبد�أ «العالج كبديل عن املالحقة والعقاب» مل�ستهلكي
املخدرات للمرة الأوىل فقط،

ودفتر أسود محل السجل
العدلي :

ح�صر م�شروع القانون مبد�أ «العالج كبديل عن
املالحقة والعقاب» بامل�ستهلك للمرة الأوىل فقط دون
�سواه ،وهو باملقابل �إ�ستبعد تطبيق املبد�أ املذكور عن
امل�ستهلك للمرة الثانية الذي يعاقبه بخطية من �ألفي
دينار اىل خم�سة �آالف دينار كحد �أق�صى ،كما ا�ستبعد
تطبيق املبد�أ عن امل�ستهلك املكرر الذي عاقبه بال�سجن
من �ستة �أ�شهر اىل �سنة وبخطية ت�صل اىل خم�سة �آالف
دينار .وتطبيقاً لذلك� ،أوجد الف�صل  67من م�شروع
القانون دفرتاً خا�صاً بجرائم �إ�ستهالك املخدرات مي�سكه
وكيل اجلمهورية يت�ضمن كل التتبعات امل�أذون بها
من �أجل تلك اجلرائم وهويات امل�شتبه فيهم ومقراتهم
وبيانات �أخرى ،وهو مبثابة «دفرت �أ�سود» تن�سف من
خالله �أي فر�ضية لإعادة �إعتبار امل�ستهلك ،بل تدون
فيه «و�صمة عاره» اىل الأبد ال�ستغاللها يف حال جتر�أ
وكرر الفعل بحيث يعاقب حتماً مهما مر الزمن على
فعله الأول.
ف�ض ًال عن ذلك ،ين�ص الف�صل  47من م�شروع القانون
على �أنه ُيحكم ب�أق�صى عقوبة �إذ �إرتكب «�أي فعل من
الأفعال املن�صو�ص عنها يف م�شروع القانون» (ومنها �إذ
ذاك فعل �إ�ستهالك املخدرات) يف مكان عام (ومنها
املقاهي واحلانات واحلدائق العامة وال�سجون �إلخ� ).أو
�إذا �إرتكبه �أحد الأ�شخا�ص الذين عهد �إليهم معاينة
ومكافحة جرائم املخدرات �أو �أحد امل�س�ؤولني عن �إدارة
�أو حرا�سة الأماكن التي حتفظ �أو حتتجز فيها املواد
املخدرة.
مما تقدم ،يتبني بو�ضوح �أن مبد�أ «العالج كبديل على
املالحقة والعقاب» كر�سه م�شروع القانون يف حاالت
�ضيقة جداً ،على نحو يجايف واقع الإدمان والإرتهان
للمادة املخدرة وتعقيدات العالج منها وامل�صاعب
التي ت�شوبه .وال نبالغ �إذا قلنا �أن هذا الت�شدد �إزاء
امل�ستهلك للمرة الثانية واملكرر �إمنا يف�ضح تناق�ضاً يف
فل�سفة هذا امل�شروع .ف�أال يعني تكري�س مبد�أ «العالج
كبديل عن املالحقة والعقاب» �إعرتافاً بف�شل ال�سيا�سة
العقابية يف هذا املجال وعدم عدالتها؟ و�أال تنطبق

هذه االعتبارات على الأ�شخا�ص الذين ي�ستهلكون
املادة تكراراً ويعانون من �إرتهان لها �أكرث مما تنطبق على
الأ�شخا�ص الذين ي�ستهلكونها ملرة واحدة؟ و�أال ي�ؤدي
�إ�ستثنائهم من �إنطباق املبد�أ اىل �إغراقهم عمداً يف احللقة
املفرغة املذكورة خالفاً ملا يهدف �إليه م�شروع القانون؟
وماذا يعني �إيجاد دفرت («الدفرت الأ�سود») تد ّون فيه
�أ�سماء امل�ستهلكني للمرة الأوىل؟ و�أال ي�شكل مثل هذا
الدفرت بدي ً
ال عن ال�سجل العديل و�أداة و�صم له�ؤالء في اإلخالل بوظيفة القاضي في
وتالياً �سيفاً م�صلتاً لإنكار �أي فر�ضية لإعادة �إعتبارهم تفر يد العقوبة:
ي�ستثني قانون املخدرات التون�سي احلايل كافة جرائم
م�ستقب ًال؟
املخدرات (ومنها �إ�ستهالك املادة املخدرة) الواردة فيه
من �أحكام الف�صل  53من املجلة اجلزائية التون�سية
في الضيافة المجانية وفي
التي ت�سمح للقا�ضي امل�شرف على امللف بتخفي�ض
التاجر الصغير:
يف هذا املجال ،يتميز م�شروع القانون عن قانون العقوبة املحكوم بها �إىل ما دون احلد الأدنى للعقوبة،
املخدرات احلايل (ال�صادر �سنة  )1992لناحية ت�شدده وهو يجرد تبعاً لذلك الق�ضاء من �صالحية تفريد
�إزاء الأفعال املتعلقة بتجارة املواد املخدرة ولناحية العقوبات.
�إ�ستحداثه جرماً جديداً هو جرم �ضيافة املخدرات دون ويف حني ي�أتي م�شروع القانون لتحرير امل�ستهلك
والقا�ضي من �سيا�سة الت�شدد �إزاء جرائم �إ�ستهالك
مقابل.
فا�ستحداث جناية «ال�ضيافة املجانية» هو يف الواقع املخدرات ،فهو باملقابل �أعاد �إنتاج حظر تفريد العقوبة
�أحد اجلوانب الأ�سا�سية للفل�سفة العقابية املهيمنة على املكر�س بالقانون التون�سي احلايل .فالف�صل  45من
معاجلة ق�ضايا الإدمان على املخدرات ،بل �إثباتاً �آخر م�شروع القانون �إ�ستثنى من منحة تخفيف العقوبة
�أن امل�شرع ال ي�أخذ بعني االعتبار الواقع الإجتماعي املن�صو�ص عليها بالف�صل  53من املجلة اجلزائية
لإ�ستهالك املادة املخدرة والإدمان عليها .فاحلجج املذكور جميع جنايات املخدرات� ،أي �أفعال الزراعة
القائلة ب�أن الهدف املرجو من معاقبة هذا الفعل هو والإنتاج وامللكية والإجتار واىل ما هنالك من �أفعال
احلد من �إنت�شار املخدرات ومعاقبة مروجيها ت�سقط جنائية �أخرى وال�ضيافة املجانية � .أما الف�صل 47
�أمام احدى ركائز �سو�سيولوجيا �إ�ستهالك املخدرات ،منه ،فقد ربط القا�ضي لزاماً باحلكم ب�أق�صى عقوبة
ومفادها �أن معاقبة امل�ضيف هي يف الواقع معاقبة من�صو�ص عليها وفق ما �سبق و�أتينا على ذكره �أعاله،
امل�ستهلك �إذ ال حمل للتمييز بينهما عملياً .فالعارف وذلك �إذا ارتكب �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص
بق�ضايا �إ�ستهالك املخدرات والإدمان عليها ،على �أمت عنها يف م�شروع القانون (ومنها �إ�ستهالك املخدرات):
اليقني �أن فعل ال�ضيافة يدخل يف العادات والتقاليد �ضد طفل – علماً �أن ترويج املخدرات �أو الإجتار بها ال
الأ�سا�سية ملجتمعات امل�ستهلكني .و�أن �شخ�ص «املروج» يرتكب �ضد �شخ�ص طبيعي بل هو فعل يرتكب �ضد
(وهو تعبري مطاط مت التو�سع فيه يف املمار�سات الق�ضائية احلق العام – �أو �إذا ح�صل مبكان عام �أو �إذا �إرتكبه
بحيث �أ�صبح ي�شمل عدداً متزايداً من الأفعال املختلفة �أحد الأ�شخا�ص الذين عهد �إليهم معاينة ومكافحة
عن بع�ضها البع�ض) ،هو َوهم قانوين قد يتحول اىل جرائم املخدرات� إلخ.
ح�صان طروادة لن�سف مبد�أ «العالج كبديل عن ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن هذه الأحكام ت�شكل باملقابل
املالحقة والعقاب» �أو �إىل احلد من جماالت تطبيقه .تعدياً فادحاً ل�صالحية القا�ضي ولدوره الإجتماعي
فـ«ال�ضيافة املجانية» ت�شكل عملياً �سيفاً م�صلتاً فوق حا�صرة �إياه يف التثبت من الإدانة وحتديد العقوبة التي
ر�ؤو�س امل�ستهلكني ملعاقبة من تهور خالل التحقيق تتنا�سب مع خطورة الفعل مو�ضوع املحاكمة .وهي
وتفوه ب�ضيافته ل�صديق �أو �صديقة ،متحولة تالياً اىل جتعل من القا�ضي �إذ ذاك جمرد �أداة تقنية لتطبيق
�إحدى الأدوات الأخطر لتعزيز تهمي�ش امل�ستهلك القانون ( )technicien du droitولي�س مفكراً
�إجتماعياً وقانوناً ،فتدخله ال�سجن وتو�صم �سجله يف القانون ( .)penseur du droitوهذا الأمر �إمنا
العديل.
ي�شكل تعر�ضا لال�ستقاللية الوظيفية للقا�ضي وانتقا�صا
املالحظة عينها ميكن تبنيها ب�ش�أن التاجر ال�صغري� ،أو ماي�شار من دوره االجتماعي وبالنتيجة م�سا�سا بحق املتقا�ضي
�إليهبـ«التاجر-امل�ستهلك»( )usager-trafiquantبالتمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
بح�سب التعريف ال�سو�سيولوجي للتعبري .فالتاجر-
امل�ستهلك هو عملياً م�ستهلك للمخدرات يقوم باملتاجرة هذه النسخة هي نسخة مختصرة للمقال
بها عر�ضياً و�إ�ستثنائياً لت�أمني حاجته �إزاء �إ�ستهالكها ،الذي تجدونه في نسخته الكاملة على موقع
و�إن ارتهانه للمادة هو ما يدفعه ب�شكل �أ�سا�سي �إىل المفكرة القانونية اإللكتروني.
املتاجرة بها .3وال�س�ؤال الذي يطرح هو حول مدى
عدالة معاقبته على النحو املبني يف م�شروع القانون من
دون التمييز بينه وبني التاجر الكبري .والواقع �أن عدم
 1 .1يراجع العدد الرابع للمفكرة القانونية (تون�س)" ،م�شروع قانون
مكافحة املخدرات :ملاذا الإ�صرار على منع تفريد العقوبات؟".
التمييز هذا� ،إمنا ي�شكل خمالفة �صارخة ملبد�أ تنا�سب
 2 .2القانون رقم  ،673ال�صادر بتاريخ  1998/03/16واملتعلق
العقوبة مع خطورة الفعل املرتكب.
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف.
من ناحية �أخرى ،مل مييز م�شروع القانون بني �أنواع
D. Duprez & M. Kokoreff, “Les Mondes de la 3 .3
Drogue”, éd. Odile Jacob, 2000
املخدرات يف معاقبته لأفعال الإجتار والزراعة والرتويج
وما اىل هنالك من جرائم تتعلق باملخدرات .و�إن هذا
الأمر ي�شكل هو الآخر خمالفة ملبد�أ تنا�سب العقوبة
بالفعل املعاقب .فهل يعقل �أن تتم معاقبة الأفعال
املتعلقة بح�شي�شة الكيف (وهي خمدر قليلة اخلطورة
علمياً) مثلها مثل الأفعال املتعلقة بالهريويني (وهي
تعترب ثاين �أخطر خمدر بعد الكحول) مث ًال؟
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ً
مفهوم المواطنة التونسية مثقال بتراكماته:
ّ
ّ
آفاق تحر ر ومنزلقات عنف وتمرد
فاطمة الالفي

كل �شخ�ص يتع ّر�ض للتمييز �أو الإق�صاء .ونالحظ
�أن كال من عهد الأمان ل�سنة  1857ود�ستور �سنة
 1861قد متا�شيا مع هذا املنحى.1
�أما د�ستور  1861فقد ت�ضمن يف بابه الثاين ع�شر
حتت عنوان «يف ما لأهل اململكة التون�سية من
حقوق وما عليهم» 19 ،ف�صال ت�ؤكد الت�ساوي يف
احلقوق والواجبات بني كل �سكان اململكة التون�سية.
ي�ستعمل يف هذه الف�صول كلمات «�سكان» �أو
«�أهل» �أو «رعية» .على �أن امللفت للإنتباه هي عبارة
«التون�سي» لعمق داللتها خا�صة �إذا ما قر ّناها مبا جاء
به الف�صل الأ ّول الذي ع ّرف �أهل اململكة التون�سية
ب�أنهم كل من «ولد باحلا�ضرة �أو غريها من البلدان
والقرى ونواجع العربان على اختالف الأديان» .وهذا
التعريف ال يبتعد كثريا عن فكرة املواطنة التي تقوم
على �أ�سا�س الدالالت يف البلد والإنتماء �إىل وطن؛
تعب عنه رابطة اجلن�سية .وت�أكيداً على هذه
وهو ما ّ
الرابطة ،مي ّيـز الد�ستور بو�ضوح بني �أهل البلد (الباب
 )14واملقيمني فيه (الباب  )15والذي يطلق عليهم
االنفصام المواطني:
عبارة «رعايا الدول الأحباب».

اختزل �شعار «ديقاج» ( )degageالذي رفعه
املتظاهرون �أمام مقر وزارة الداخلية التون�سية
بتاريخ  14جانفي � 2011إرادة ال�شعب التون�سي يف
ا�سرتجاع الف�ضاء العام الذي كان �أق�صي منه طيلة
حقبة اجلمهورية االوىل وقبلها .كان الدفاع عن
املواطنة حمرك الثورة .وكان احل�س املواطني �صمام
الأمان الذي �ساعد على جتاوز �صعوبات االنتقال
الدميوقراطي يف منطقة ف�شلت فيها حماوالت االنتقال
ال�شبيهة .يف املقابل ،برزت �سلوكيات مواطنية غري
مدنية تراوحت بني ال�سرقة والنهب والإعتداء على
الأمالك وامل�ؤ�س�سات العمومية ومبالغة يف التحركات
االحتجاجية واالعت�صامات .تراوح بالتايل تعاطي
التون�سي مع مواطنته بني االنفعال الذي برز يف ردود
فعله والوعي الذي �أكده مت�سكه ب�صفته كمواطن.
وميكن �أن جند تف�سريا لل�سلوك االنفعايل يف دميومة
ات�سام العالقة بني الفرد وال�سلطة بالتوتر .بل �أكرث
من ذلك ،ال�سلطة مرادفة يف اخليال ال�شعبي للخوف
يعب عنه املثل ال�شعبي
والقمع واجلور ،وهو ما ّ
التون�سي�»:إذا خ�صيمك احلاكم � ....آ�شكون با�ش
تخا�صم؟»� .أما عن الوعي ،فال ميكن �أن نن�سى �أنه
نتاج موروث تاريخي جند �أثره يف الرتاكمات التي
�أنتجتها �أحداث تاريخية هامة نذكر منها ثورة علي بن
غذاهم واحلركة الإ�صالحية واحلركة الوطنية وثورة
احلرية والكرامة.
يكفي اجلرد الت�شريعي لك�شف العمق الثقايف
لفكرة املواطنة ،هذا العمق الذي قد ي�ساعد يف فهم
ا�ستبطان الوعي اجلمعي لقيم املواطنة ( .)1لكن تبني
�أن تلك الت�شريعات مل تعرف يوما طريقها للتج�سيد
وعليه ،وبالرغم من عدم ا�ستعمال كلمة «مواطن» ال يف
مبا ي�ؤ�س�س للمواطنة الفعلية ()2
ن�ص عهد الأمان وال يف ن�ص «قانون الدولة» لـ ،1861
ّ
ف�إن ما قدمناه من م�ؤ�شرات -على �سبيل الذكر -يربز
تطورت في
المواطنة قيمة
النصوص القانونية فكان لذلك جليا تطورا يف الإقرتاب من مفهوم املواطنة هذا املفهوم
الذي ت�أ�س�س نظريا مع �إعالن اجلمهورية.
أثر ثقافي
2
يك�شف البحث النظري يف الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة �أ�صدر املجل�س القومي الت�أ�سي�سي يف  25جويلية
لتنظيم ال�سلطة يف تون�س لتبني ان فكرة املواطنة  1957جويلية �إعالن اجلمهورية وهو يفيد بانقالب
لي�ست جديدة اذ يعود بناء هذا املفهوم احل�ضاري نواب ال�شعب على امللكية .ويجوز و�صف هذا
حمليا اىل ن�صو�ص الت�شريع يف القرن التا�سع ع�شر .االنقالب بانقالب املواطنة لكونه انقالبا اعاد ال�سلطة
ونعترب يف هذا االطار �أن قرار �أحمد با�شا باي ل�سنة لل�شعب �أي لعموم املواطنني .فب�إلغاء امللكية و�إعالن
 1846لإلغاء الرق اللبنة الأوىل يف �إر�ساء امل�ساواة اجلمهورية� ،صارت الرعية مواطنني .وكان لهذا
وا�ضح يف �صياغة د�ستور غ ّرة جوان
بني الرعية .فامل�ساواة كما نعلم ،من �أبرز املبادئ الإعالن ت�أث ٌري
ٌ
التي تعرتف بها الدولة ملواطنيها� ،سواء كان ذلك  ،1959بل كان عماده ،ملا تتم ّيز به اجلمهورية من قيم
يف متتعهم باحلقوق �أو التزامهم ب�أداء الواجبات احلرية وامل�ساواة و�سلطان القانون.
جتاهها .بل �أكرث من ذلك ،متثل امل�ساواة قيمة وال بد من الإ�شارة هنا �إىل ما جاء يف توطئة د�ستور
�أ�سا�سية للمواطنة ،بحيث تنتفي �صفة املواطن عن اجلمهورية الأوىل .فنحن نقر�أ فيها �أن« :النظام

قرار أحمد باشا
باي لسنة 1846
إللغاء الرق اللبنة
األولى في إرساء
المساواة

اجلمهوري خري كفيل حلقوق الإن�سان و�إقرار امل�ساواة
بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ( )...و�أجنع �أداة
لرعاية الأ�سرة وحق املواطنني يف العمل وال�صحة
والتعليم» .وتقدم هنا «اجلمهورية» على �أنها ال�ضامن
ملتطلبات املواطنة .وهي فكرة ي�ؤكدها الف�صل  5من
د�ستور  – 1959كما وقع تنقيحه يف  1جوان 2002-
والذي ين�ص على ما يلي« :ت�ضمن اجلمهورية
التون�سية احلريات والأ�سا�سية وحقوق الإن�سان يف
كونيتها و�شموليتها وتكاملها وترابطها» .مل يعك�س
الواقع ال�سيا�سي التون�سي طموح د�ستور  1جوان
 .1959فنظام احلزب الواحد �أوال والتنقيحات التي
عرفها الن�ص يف ن�سخته الأ�صلية �ساهمت يف �إر�ساء
نظام ديكتاتوري يفقد املواطن عمق �صفته املواطنية.
�أدى االنف�صام بني قيمة املواطنة املكر�سة يف
الن�صو�ص القانونية ويف املمار�سات ال�شكلية حلق
االنتخاب عن واقع ا�ستمرار منظومة الرعية �إىل
�صدام بني املواطن ومواطنته برز يف املمار�سة.
كيف أكون مواطنا؟
�أعادت ثورة جانفي � 2011إنتاج قيم �إعالن اجلمهورية،

ف�أعلنت انت�صارها لقيم املواطنة يف مواجهة منظومة
اال�ستبداد والف�ساد .وج�سد د�ستور اجلمهورية الثانية
هذا التوجه فر�سمت �أحكامه ت�صور «دولة املواطنة» ،هذه
الدولة التي ت�ؤ�س�س لعالقة جديدة بني الفرد والدولة
حمورها «املواطن» 3يف �إطار ما ميكن �أن ي�صطلح عليه
«باملواطنة الفاعلة» �أي تلك املواطنة التي جتعل املواطن
ي�شارك يف احلكم يف كل مفا�صله.
ّثمن د�ستور اجلمهورية الثانية مفهوم املواطنة التي باتت
احلد من
ركيزة للنظام ال�سيا�سي وحجر على الت�شريع ّ
احلقوق التي ّ
ت�شكل كنه املواطنة.4
وقد اجته امل�ؤ�س�سون ممن �صاغوا الد�ستور يف م�سارهم هذا
حل�سم حرب املواطنة كما يربز ذلك من �أحكام الف�صل
 65من الد�ستور .فقد ا�شرتطوا �أن تكون الن�صو�ص
الت�شريعية التي تتعلق باحلقوق واحلريات من القوانني
الأ�سا�سية .ومل يكتفوا بذلك بل ا�شرتطوا �أن تكون
الن�صو�ص الت�شريعية التي تتعلق بواجبات املواطن
بدورها من القوانني الأ�سا�سية ،وهو �أمر ي�ؤمل �أن ينتهي
ل�صياغة ت�شريعية مليثاق مواطنة.
لكن جتربة مرحلة االنتقال ا لدميوقراطي ومن قبلها جتربة
خما�ض �صياغة املفهوم الت�شريعي التون�سي للمواطنة يف
امتدادها التاريخي �أكدت �أن املواطنة كقيمة ومفهوم ال
يرتبط �إر�سا�ؤها كممار�سة بالن�ص القانوين بقدر �إرتباطها
بالثقافة .وهذا الأمر يفر�ض طرح ال�س�ؤال حول «الأداء
املواطني» يف ظل الن�ص الد�ستوري.
ال تخفي �سلمية الثورة التون�سية من�سوب العنف الذي

حق النفاذ إلى المعلومة ،خطوة هامة إلى األمام
سلمى خالد

كان مييز عالقة املواطن التون�سي بالدولة التون�سية
قبل الثورة .هذا العنف الذي كانت متار�سه ال�سلطة
بت�شريعات تقمع قيم املواطنة وبخرق للت�شريعات يف اطار
انحراف �سيا�سي عنوانه القمع للحقوق الأ�سا�سية .وهو
ذات العنف الذي ميار�سه املواطن يف عالقته بال�سلطة
يف انتفا�ضاته �ضدها �أو يف تعامله ال�سلبي مع قوانينها
وم�ؤ�س�ساتها يف اطار التمرد الفو�ضوي.
يتبني للمتت ّبع بي�سر �أن املواطن -يف ظل اجلمهورية
الثانية� -سعى الكت�ساح م�ساحة العنف الالقانوين التي
كانت ت�ستغلها الدولة .فا�ستعمل االعت�صام ك�سبيل
لتعطيل امل�ؤ�س�سات ليفر�ض انتدابه يف امل�ؤ�س�سات ون�شط
يف التهريب واجته لفر�ض احلق يف التهريب اجلمركي
على الدولة بالتظاهر .كما ا�ستعمل ذات املواطن
«املجموعات املهنية» و»النقابات» و»االنتماء اجلهوي
واملحلي» كمجموعات �ضغط على الدولة بغاية فر�ض
ما يرغب يف التو�صل �إليه خدمة مل�صاحله على ح�ساب
قوانينها �أو امكانياتها املالية.
كما يتبني لذات املالحظ �أن الدولة مل تكن بريئة من
العنف ال�سيا�سي الذي يقمع املواطنة من خالل ما برز
من ف�ساد يف النخب ال�سيا�سية ب�شكل يفقد املواطن
من ثقته يف مواطنته �أو من خالل ما �سجل من �سعي
ال�ستعادة �أ�ساليب النظام اال�ستبدادي يف التعاطي مع
التحديات الأمنية متمثلة �أ�سا�سا يف التعذيب.
قد يجد انف�صام الن�ص عن املمار�سة تربيره يف
حداثة الفعل املواطني واحلاجة للدربة على املواطنة
واحلكم الدميوقراطي .لكن هذا التف�سري ال يجب �أن
يخفي خطورة انزالق مترد املواطن على قيم املواطنة
من جهة وت�سرب الف�ساد للممار�سة ال�سيا�سية �إىل
الت�أ�سي�س للدولة الفا�شلة ،تلك الدولة التي تختزل
املواطنة يف انتخابات تباع و ت�شرتى فيها الأ�صوات
وت�صنع الزعامات.
1 .1جاء يف الف�صل الأول من عهد الأمان الذي يعلن على ل�سان الباي
«ت�أكيد الأمان ل�سائر رعيتنا و�سكان �إيالتنا على اختالف الأديان والأل�سنة
والألوان يف �أبدانهم املكرمة و�أموالهم املح ّرمة و�أعرا�ضهم املحرتمة (.»)...
2 .2انتخب اع�ضاء املجل�س القومي الت�أ�سي�سي يف  25مار�س 1956-
و ُك ّلف مبقت�ضى الأمر العلي امل�ؤرخ يف  29دي�سمرب  1955ب�سن د�ستور
للمملكةالتون�سية
3 .3وهو ما ي�ؤكده الف�صل  15من الد�ستور الذي يجعل الإدارة العمومية
يف خدمة املواطن وال�صالح العام .كما ي�ضمن الف�صل  139على ال�صعيد
املحلي« ،ا�سهام �أو�سع للمواطنني واملجتمع املدين يف �إعداد برامج التنمية
والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا ي�ضبطه القانون»
4 .4البد من التذكري ب�أن د�ستور  1959و�إن �أعلن �ضمان احلقوق
واحلريات ف�إنه ق ّيد ممار�ستها بالإحالة �إىل القوانني التي ت�ضبط الكيفية
التي يجب �أن متار�س بها ب�شكل �ض ّيق منها وهم�شها .وهو ما جتنبه د�ستور
 2014بت�ضييق الف�صل  49من جمال تدخل امل�شرع فيما يتعلق بتحديد
ال�ضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات ب�شكل ال ينال من جوهرها .وين�ص
على �أنه« :ال تو�ضع هذه ال�ضوابط �إال ل�ضرورة تقت�ضيها دولة مدنية
دميقراطية وبهدف حماية حقوق الغري� ،أو ملقت�ضيات الأمن العام ،وذلك
مع احرتام التنا�سب بني هذه ال�ضوابط وموجباتها .وتتكفل الهيئات
الق�ضائية بحماية احلقوق واحلريات من �أي انتهاك .ال يجوز لأي تعديل �أن
ينال من مكت�سبات حقوق الإن�سان وحرياته امل�ضمونة يف هذا الد�ستور».

متثل املعلومة يف املجتمعات �إحدى الركائز الأ�سا�سية
للتعاي�ش ال�سلمي .فهي �ضرورية يف عالقات الأطراف
يف ما بينهم كما لها نف�س الأهمية وال�ضرورة يف عالقة
الفرد بال�سلطة .يف خ�ضم احلديث عن الدميقراطيات
النا�شئة وعن احلوكمة الر�شيدة وال�شفافية يف البلدان
النامية ،وعن �ضرورة تفعيل اتفاقيات حقوق الإن�سان
الكونية و�ضمانها لكل فرد ،وعن تفعيل دور املواطنني
يف مكافحة الف�ساد ومقاومته ،يندرج احلق يف النفاذ
املعلومة �ضمن �أهم الركائز .وقد كر�س الد�ستور
التون�سي احلق يف النفاذ �إىل املعلومة يف �إطار الف�صل
 32منه الذي ين�ص على �أن« :الدولة ت�ضمن احلق يف
الإعالم واحلق يف النفاذ �إىل املعلومة» وذلك يف �إطار
الباب الثاين املتعلق باحلقوق واحلريات .وهذا ما رفع
تون�س �إىل ترتيب هام �ضمن الدول التي تقر احلوكمة
املفتوحة قانونيا. 1
ومن املالحظ �أن بوادر تكري�س هذا احلق برز منذ �سنة
 2011اثر الثورة من خالل �صدور الأمر عدد  41امل�ؤرخ
يف 2011 5--26املتعلق بالنفاذ �إىل الوثائق الإدارية
للم�ؤ�س�سات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 54
امل�ؤرخ يف .2011-4-11
�إال �أن اجلهود املبذولة من املجتمع املدين املتمثل
بالأ�سا�س يف اجلمعيات احلقوقية والأحزاب ال�سيا�سية
انتقدت حمدودية جمال انطباق ذلك الأمر ،ذلك �أنه
مل يكر�س مفهوما �شامال للمعلومة كما �أن الإجراءات
املتبعة للنفاذ �إىل املعلومة معقدة �إ�ضافة �إىل غياب هيكل
خمت�ص لرقابة ح�سن �سري الإجراءات واحرتام ذلك
احلق .وقد �شهدت املناق�شات الد�ستورية تبعا لذلك
م�ساعي حثيثة لإقرار احلق يف النفاذ �إىل املعلومة �ضمن
الد�ستور لريتقي �إىل مرتبة احلقوق الأ�سا�سية .فقد
ترجمت �إرادة التحرر من الدكتاتورية ومن التعتيم
واحلرمان وغياب ال�شفافية �ضرورة اللجوء �إىل �آليات
لتفعيل احلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور
ويف قائمتها يندرج احلق يف النفاذ �إىل املعلومة الذي
وقع تكري�سه مبقت�ضى القانون الأ�سا�سي عدد  22امل�ؤرخ
يف  24مار�س .2016
ولئن �أ�صبح يف القانون التون�سي احلق يف النفاذ �إىل
املعلومة حقا �أ�سا�سيا� ،إال �أن تكري�سه يف النظام القانوين
التون�سي ي�ستوجب �أوال حتقيق التوازن بينه وبني
احلقوق الأ�سا�سية الأخرى من جهة ،كما ي�ستوجب
و�ضع الآليات ال�ضرورية لتفعيله من جهة �أخرى.
ففي هذا الإطار حدد القانون ال�صادر يف هذا ال�ش�أن
�أهدافه ،مع �إبراز �أهم املفاهيم والآليات ال�ضامنة له ب�أن
�أقر �إن�شاء هيئة النفاذ �إىل املعلومة مع حتديد �صالحياتها.

وخا�صة فيما يتعلق بالت�صرف يف املرفق العام
وحت�سني جودة �أدائه ودعم الثقة يف الهياكل اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون ،ودعم م�شاركة العموم يف
و�ضع ال�سيا�سات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها
وت�شجيع البحث العلمي.
وتخ�ضع لواجب النفاذ �إىل املعلومة جميع الهيئات
العمومية ،من ذلك رئا�سة اجلمهورية وهياكلها ،رئا�سة
احلكومة وهياكلها ،جمل�س نواب ال�شعب  ،الوزارات
واملن�ش�آت العمومية ،البنك املركزي ،الهيئات
الد�ستورية ،الهيئات العمومية امل�ستقلة� ،أ�شخا�ص
القانون اخلا�ص التي ت�سري مرفقا عموميا واجلمعيات
والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
كل هذه الهياكل خا�ضعة لواجب ن�شر املعلومة
بهدف حتقيق الأهداف املرجوة من خالل �إ�صدار
هذا القانون.
مفهوم النفاذ الى المعلومة
بالرجوع �إىل ف�صول القانون عدد ،22نالحظ �أن

النفاذ �إىل املعلومة يت�ضمن معنيني:
*املعنى الأول مفاده �أن الهيكل املعني بالأمر
مطالب من تلقاء نف�سه بن�شر املعلومة املتعلقة
باخلدمات التي ي�سديها �إىل العموم .ويعد النفاذ
�إىل املعلومة �إذا يف جانب الهيكل واجباً حمموال
عليه ،حدد م�ضمونه مبقت�ضى الف�صل ال�ساد�س
من ذات القانون .ويت�ضمن هذا الواجب �ضرورة
ن�شر املعلومة ب�صفة دورية يف �شكل يجعلها قابلة
لال�ستعمال وذلك بو�ضعها على ذمة العموم .كما
يت�ضمن �ضرورة حتيينها ،فاملعلومة غري املحينة قد
حتيد عن هدفها الأ�سا�سي يف �إر�ساء ال�شفافية .كما
يتعني عليه توفريها يف ال�صيغة املطلوبة (ن�سخة ورقية
مثال) �أو يف ال�صيغة املتاحة �إذا تعذر ذلك (الف�صل
 12من القانون عدد  22ل�سنة .)2016
*املعنى الثاين مفاده �أن لكل �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي غري ال�شخ�ص الذي يحوز عليها ،احلق يف
طلب النفاذ �إليها.
�أما املعلومة فهي كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها
�أو �شكلها �أو وعا�ؤها والتي تنتجها �آو تتح�صل عليها
الهياكل اخلا�ضعة لهذا القانون .ويفهم من القانون
(الفقرة  2من الف�صل الثالث) �أن م�صدر املعلومة
ميكن �أن يكون الهيكل نف�سه �أو غريالهيكل املعني
بالأمر ،لكنه يتعاطى معها �أو ي�ستعملها وبالتايل
ي�صبح جمربا على و�ضعها على ذمة العموم.
ويف هذا الإطار جتدر املالحظة �أن القانون التون�سي
و�سع يف نطاق مفهوم املعلومة القابلة للنفاذ واعترب
�أن النفاذ ممكن يف جميع احلاالت ،للمعلومات التي
تخزن يف �شكل الكرتوين �أو يف �شكل وثيقة مكتوبة
�أو يف بنك معلومات .وهذا ما ي�ست�شف من عمومية
أهداف القانون
حددت �أهداف القانون يف �إطار الف�صل الأول منه العبارات الواردة يف الن�ص .فمهما كان �شكل �أو
الذي �ضمن احلق يف النفاذ �إىل املعلومة لكل �شخ�ص وعاء املعلومة ،يبقى النفاذ �إليها ممكناً حتى ولو مت
طبيعي �أو معنوي بهدف حتقيق ال�شفافية وامل�ساءلة� ،إيداعها يف الأر�شيف.

حدود النفاذ الى المعلومة

حدد امل�شرع �ضوابط ممار�سة هذا احلق .وككل
احلقوق وجب الأخذ بعني االعتبار احلقوق
الأ�سا�سية الأخرى لو�ضع �أطر ممار�ستها وو�ضع حد
للنفاذ املطلق �إىل املعلومة والذي قد ي�شكل خطراً �إما
على املجموعة �أو على الأفراد .لذلك ن�ص امل�شرع يف
�إطار الف�صلني  24و 25من ذات القانون على حدود
النفاذ �إىل املعلومة اذ اعترب الأمن العام والدفاع
الوطني والعالقات الدولية من الأولويات التي
تقت�ضي حماية خا�صة وتكتماً حولها.
كما اعترب امل�شرع �أن احلق يف حماية احلياة اخلا�صة
الذي هو حق د�ستوري �ضمنه امل�شرع يف الف�صل 24
من الد�ستور ،يعلو على احلق يف النفاذ �إىل املعلومة،
�إذ ال ميكن طلب معلومة �أو و�ضعها على ذمة العموم
اذا ما تعلقت باحلياة اخلا�صة للأفراد.
ويف نف�س الإطار ،وت�شجيعا على �ضمان فعالية احلق
يف النفاذ �إىل املعلومة ،اعترب امل�شرع يف الف�صل 25
�أن املعلومة ال ميكن النفاذ �إليها �إذا ما تعلقت بهويات
�أ�شخا�ص �أبلغوا عن حاالت جتاوزات �أو ف�ساد.
وهكذا قدم امل�شرع �إي�ضاحات حول الأولويات التي
حتد من ال�سلطة املطلقة يف النفاذ �إىل املعلومة ،وحاول
ّ
يف الآن ذاته �إبراز ترتيب احلقوق الأ�سا�سية ح�سب
�أهميتها حتى ال يقع ت�ضارب بينها ،يف م�سعى منه �إىل
حتقيق توازن بني خمتلف احلقوق حفاظا على وحدة
املجتمع ككل.
األشخاص المعنيون بحق
النفاذ

من املالحظ �أن امل�شرع منح هذا احلق لكل �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي دون مزيد من التو�ضيح �أو التدقيق.
فالإ�شكال املطروح يتعلق بجن�سية طالب املعلومة ،ذلك
الن�ص وردت عامة ومل ت�شرتط �أن تكون
�أن عبارة ّ
جن�سية الذات الطبيعية �أو املعنوية تون�سية .ففي هذا
الإطار يبقى الت�سا�ؤل مطروحا يف �صورة طلب املعلومة
من م�ستثمر �أجنبي �سواء كان ذاتا طبيعية �أو معنوية،
هل توافق الإدارة على مده باملعلومة؟.
القانون حديث جدا ،ولعل تطبيقاته تثمر جوابا على
هذا الت�سا�ؤل.

هيئة النفاذ الى المعلومة

من �أجل تفعيل حق النفاذ �إىل املعلومة و�ضمان ح�سن
تطبيقه واحرتامه من الهياكل املعنية بالأمر� ،سعى
امل�شرع �إىل �إر�ساء هيئة تراقب الإجراءات والآليات
التي تخول النفاذ �إىل املعلومة ،فن�ص الف�صل  38من
القانون املذكور �أعاله على �أن الهيئة تبت يف الدعاوى
املن�شورة لديها كما تن�شر قراراتها وتتابع االلتزامات
املتعلقة ب�ضرورة توفري املعلومة تلقائيا واملحمولة على
الهياكل .كما يدخل يف م�شموالت الهيئة العمل على
�إعداد برامج حت�سي�سية تهدف �إىل ن�شر ثقافة النفاذ �إىل
املعلومة بالتعاون مع مكونات املجتمع املدين.

ويف هذا الإطار يتجه التذكري ب�أن دور الهيئة جد فعال.
فالنفاذ �إىل املعلومة ال ميكن �أن يكر�س فعال �إال �إذا
�ضمنته الهيئة لفائدة الأ�شخا�ص �أ�صحاب احلق .ففكرة
النفاذ �إىل املعلومة حديثة جدا يف جمتمعنا وقد تالقي
�صعوبات يف التطبيق �سواء من جهة الهياكل �أو من
جهة الأطراف املعنية التي قد جتهل هذا احلق �أو تغفل
عن طلب تطبيقه خ�شية من �أن يقع رف�ض مطلبها.
جاء قانون  2016مقرا حلق طال انتظاره ،جعل من
تون�س بلدا يتميز بقوانينه احلديثة ال�ضامنة حلقوق
الإن�سان ،ومنح بذلك للهيئة �سلطة النظر يف الطعون
املرفوعة من �أ�صحاب احلق �ضد قرار الرف�ض ال�صادر
عن الهيكل املعني (الف�صل  31-30من القانون)،
وفر�ض قرارها الذي ت�صدره على الهيكل املعني.
و�ضمانا حلق التقا�ضي على درجتني ،خ ّول امل�شرع
لطالب املعلومة الذي جوبه برف�ض مطلبه لدى الهيئة
�إمكانية الطعن باال�ستئناف �أمام املحكمة الإدارية يف
�أجل  30يوما من تاريخ �إعالمه بقرارها.
دور الجمعيات في دعم حق
النفاذ إلى المعلومة

لقد لعب املجتمع املدين دورا فعاال يف �إر�ساء هذا القانون
وتكري�س هذا احلق د�ستوريا .ولعل �أهم عن�صر فعال هو
جمعية «بو�صلة» التي �أر�ست فكرة «احلوكمة املفتوحة»،
ودافعت على تفعيلها داخل املجل�س الت�أ�سي�سي منذ
�صدور�أمر  26ماي  .2011و�إذ جوبهت برف�ض �إدراج
بع�ض الف�صول التي من �شانها �أن ت�ضمن ال�شفافية يف
النظام الداخلي للمجل�س الت�أ�سي�سي ،رفعت اجلمعية
الأمر �إىل املحكمة الإدارية يف �إطار دعوى جتاوز ال�سلطة
مع جمعية «نوات» بتاريخ � 29أوت. 2104
وبتاريخ  10جوان � 2015أ�صدرت املحكمة الإدارية
�أحكاما يف خ�صو�ص الطعون املرفوعة مبطلة جزئيا قرار
املجل�س الت�أ�سي�سي الذي رف�ض متكني النفاذ �إىل املعلومة
ون�شر حما�ضر اجلل�سات العامة وحما�ضر جل�سات
اللجان على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجل�س.
ويعترب هذا القرار بالرغم من �صدوره على �أ�سا�س
الأمرال�صادر�سنة 2011وقبل �صدور القانون قرارا
جريئا يب�شر بتوجه �إيجابي للمحاكم نحو دعم ال�شفافية
وتفعيل احلق يف النفاذ �إىل املعلومة يف الواقع.
وحتتل تون�س ب�صدورهذا القانون املرتبة الأوىل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط واملرتبة  95عامليا يف �إطار النفاذ اىل
املعلومة .ولعل جمانية النفاذ عن�صرهام جدا ومن �ش�أنه
�أن ي�شجع الأفراد على اللجوء �إىل ممار�سة حقوقهم.
�إن �سن قانون النفاذ �إىل املعلومة يف تون�س دليل
على �إرادة ت�شريعية تهدف �إىل التجديد�،إىل التطوير
واىل دعم ال�شفافية  ،ويت�أكد ذلك بتعميم هذا احلق
و�إمكانية املطالبة به �سواء كان �إزاء امل�ؤ�س�سات العمومية
�آو اخلا�صة .وبالرغم من �ضرورة ن�شر القانون وتوعية
العامة به وب�ضرورة م�ساهمتهم يف ح�سن �سري املرافق
العمومية مبراقبتها  ،فانه ال بد من تكثيف اجلهود
حتى ال يبقى القانون حرباعلى ورق .
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من يحمي المحامين المصر�يين؟
منة عمر
زادت يف الآونة الأخرية �أخبار عن احتجاجات
و�إ�ضرابات املحامني ب�سبب �إعتداءات من �أفراد ال�شرطة،
�أو القب�ض على حمامني �أثناء �أو ب�سبب ت�أدية عملهم
باملخالفة للقانون� ،أو ب�سبب انتهاكات حلقهم يف الدفاع.
كما ي�شكو املحامون يف الآونة الأخرية من تعنت بع�ض
الق�ضاة �ضدهم ،مما �أدى �إىل مطالبة بع�ضهم بتنحية ق�ضاة
عن النظر يف الق�ضايا التي توكلوا فيها �أو طلب نقلهم .اىل
جانب �آخر ،عانت نقابة املحامني يف الفرتة الأخرية من
�صراع داخلي و�صل �إىل حد مطالبة �أعداد من املحامني
ب�سحب الثقة من نقيب املحامني احلايل �سامح عا�شور
وحماولة جمع توقيعات لذلك.
نتناول يف هذا املقال� ،أو�ضاع املحامني يف الفرتة الأخرية،
من خالل الرتكيز على االعتداءات واالنتهاكات التي
تتم يف حقهم وموقف النقابة جتاه ذلك .باال�ضافة اىل
القاء ال�ضوء على امل�شاكل التي تعاين منها املهنة ب�شكل
عام لأ�سباب متعددة نف�صلها يف هذا املقال مع التطرق
اىل دور النقابة جتاه هذا الأمر.
المحامون في مرمى النيران

كما �أ�شرنا يف املقدمة ،ف�إن حاالت �إعتداء �أفراد ال�شرطة
على املحامني ارتفعت ب�شكل ملحوظ يف الثالث
�سنوات املا�ضية ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل �أزمة حقيقية
حد ا�ستدعى تدخّ ل رئي�س
بني املحامني وال�شرطة �إىل ّ
اجلمهورية والإعتذار �شخ�صياً للمحامني كما �سنبني
�أدناه .ولعل الأزمة بني املحامني و�أفراد ال�شرطة ميكن
�إرجاعها �إىل توغّ ل القب�ضة الأمنية خالل ال�سنوات
املا�ضية ،واعتبار املحامني عقبة يف طريق معاقبة من
ي�ستحق العقاب ح�سب وجهة نظر اجلهاز الأمني .1ولكن
غري املفهوم والالمنطقي هو الأزمة التي تزداد عمقاً كل
يوم بني املحامني والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة .وهي الأزمة
التي تتفاقم كل يوم ب�سبب تعنت الأجهزة الق�ضائية
يف التعامل مع املحامني و�إحالتهم للتحقيق بتهمة اهانة
املحكمة� ،أو رف�ض مقابلتهم والتعامل معهم بنظرة فوقية
كما �سنو�ضح.
اعتداءات األجهزة األمنية
على المحامين

لعل واقعة االعتداء على املحامي كرمي حمدي كانت
احلادثة الأبرز خالل الفرتة الفائتة .فقد تعر�ض املحامي
املذكور يف فرباير  2015للقب�ض من قبل قوات الأمن
الوطني الذين قاموا بتعذيبه حتى الوفاة يف ق�سم
املطرية ،وذلك ب�سبب دفاعه عن بع�ض املعتقلني املنتمني
لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي .وقد ت�سببت هذه الواقعة يف
�أزمة حادة بني املحامني وجهاز الأمن .كما أ� ّدت �إىل
احتجاجات وا�سعة بني �صفوف املحامني الذين قاموا
مبظاهرة �أمام ق�سم املطرية يف  .2015-2-26كما ّنظم
املحامون وقفة احتجاجية على �سالمل النقابة يف مار�س

 ،2015ثم م�سرية بالروبات ال�سوداء �إىل دار الق�ضاء
العايل وقاموا مبحا�صرة مكتب النائب العام للإعرتا�ض
على قرار حظر الن�شر الذي �أ�صدره يف الق�ضية .وكانت
هذه هي املرة الأوىل التي ال ت�ستطيع فيها وزارة الداخلية
ال�سيطرة على مظاهرة بدون ت�صريح ،وفقاً للمحامي
مالك عديل .2وهي امل�سرية التي �أُحيل على اثرها بع�ض
املحامني مثل خالد علي ومالك عديل �إىل التحقيق
�أمام النائب العام .وتدخّ ل نقيب املحامني �سامح عا�شور
باحل�ضور �أمام النائب العام لتهدئة الأو�ضاع و�شرح موقف
املحامني له .وذكرت هذه امل�سرية باملظاهرات التي نظمها
املحامون يف عام  1994بعد مقتل املحامي عبد احلارث
املدين يف املعتقل ب�سبب التعذيب.3
ومل تكن حادثة كرمي حمدي هي الوحيدة خالل الفرتة
املا�ضية .ونذكر على �سبيل املثال التهديد بال�سالح الذي
تع ّر�ض له املحامي عمرو �إمام يف يناير  2014امام يف
ق�سم �شرطة املعادي عند �س�ؤاله عن حمتجزين مت القب�ض
عليهم يف �سياق مظاهرات ذكرى الثورة ،4والإعتداء
على املحامية يا�سمني حبيب بال�ضرب باللكمات واجلر
من �شعرها وذراعها واالعتداء اللفظي عليها يف �سبتمرب
 .20145كما �أثارت ق�ضية االعتداء على املحامي حممد
اجلمل �ضجة كبرية بعد �إطالق النار عليه يف نيابة مدينة
ن�صر بعد م�شادة كالمية بينه وبني �أمني �شرطة و�سكرتري
بالنيابة .6وقد �أعلنت النقابة تعليق العمل مبحكمة مدينة
ن�صر �إحتجاجاً على هذا الإعتداء.7
تعدي نائب م�أمور مركز فار�سكور
كذلك� ،أحدثت واقعة ّ
بدمياط باحلذاء على املحامي عماد فهمي �ضجة كبرية.
و�أدت هذه احلادثة �إىل �إعالن نقابة املحامني الإ�ضراب
العام يف يونيو  ،2015وهو الأمر الذي �أدى اىل تقدمي
رئي�س اجلمهورية عبد الفتاح ال�سي�سي �إعتذا ًرا اىل
املحامني ،8مما يدلل على فداحة االعتداءات وعمق
امل�شكلة بني املحامني ووزارة الداخلية.
باال�ضافة اىل االعتداءات اللفظية �أو اجل�سدية ،والتي
ذكرنا هنا بع�ض الأمثلة عنها ،قامت قوات الأمن
باعتداءات من نوع �آخر عن طريق تلفيق التهم
للمحامني .ونذكر على �سبيل املثال ق�ضية املحامي عبد
العزيز يو�سف من ال�شرقية الذي مت القب�ض عليه من
منزله يف ال�شرقية يف �أغ�سط�س  ،2015واتهامه بالتظاهر
واالنتماء جلماعة االخوان املحظورة وتعطيل املوا�صالت
واملن�ش�آت العامة ،9وهي التهم التي مت تربئته منها يف
نوفمرب  .201510كذلك بالن�سبة للمحامي �إ�سالم �أ�سامة
الذي مت اعتقاله م�ؤخراً من بيته ومت اخفا�ؤه ق�سرياً لعدة
�أيام ،ثم ظهر يف نيابة زفتى متهماً باالنتماء جلماعة
الأخوان املحظورة وحيازة من�شورات وكتب.11
وهذان املثاالن �ضمن �أمثلة كثرية ملحامني مت القب�ض
يرجح �أنها تت�صل
عليهم وتوجيه تهم لهم ،لأ�سباب ّ
بدفاعهم عن معار�ضني للنظام احلايل .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن القب�ض على املحامني دون �أمر من النيابة العامة
خمالف للمادة  51من قانون املحاماة.12
كما كان ملنع املحامني من الدخول �إىل مقر ق�سم ق�صر

النيل بعد القب�ض على متظاهرين معرت�ضني على
اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية بني م�صر وال�سعودية� ،أثر
بالغ خ�صو�صا و�أنه مت منعهم من الدخول بال�سالح.13
وهو االعتداء الذي ترتب عليه ا�صدار نقابة املحامني
لبيان لرف�ض «كافة �أ�شكال االعتداء» التي تعر�ض لها
املحامني ،وتقدمي البالغات الالزمة �ضد املعتدي ،مع
تكليف �أع�ضاء من جمل�س النقابة ملتابعة كافة االجراءات
القانونية وتقدمي البالغات الالزمة للنائب العام.14
كما مت القب�ض على املحامي احلقوقي مالك عديل،
بتهمة حماولة قلب نظام احلكم� ،إذاعة �أخبار وبيانات
و�إ�شاعات كاذبة ،من بينها �أن جزيرتي تريان و�صنافري
م�صريتان وغريها من التهم وذلك بعد رف�ضه تنازل
احلكومة عن اجلزيرتني بناء على �إتفاقية �إعادة تر�سيم
احلدود البحرية املوقعة مع ال�سعودية عن طريق رفع ق�ضية
�أمام الق�ضاء االداري لإبطالها .15وقد تعر�ض مالك عديل
للتعذيب و�أ�شاعت النيابة العامة �أنه كان يف حالة �سكر
�أثناء القب�ض عليه لت�شويه �سمعته .كما �أن النيابة �س�ألت
املحامي مالك عديل �أثناء التحقيق عن ر�أيه يف اعت�صام
موظفي ال�ضرائب العقارية عام  ،2008وق�ضية جوليو
رجيني و�إ�سقاط الطائرة الرو�سية ،16وهو ما ي�ؤ�شّ ر �إىل �أن
القب�ض على مالك عديل مل يكن بناء على االتهامات
املوجهة اليه فقط ،ولكن بناء على �آرائه وتوجهاته
ال�سيا�سية.
وينقلنا �أداء النيابة العامة يف هذه الواقعة �إىل احلديث عن
العالقة بني النيابة العامة والق�ضاء من جهة واملحامني
من جهة �أخرى.
انتهاك القضاة وأعضاء النيابة
لحق المحامين في الدفاع

ال تقف االعتداءات التي يتعر�ض لها املحامون عند
قوات الأمن ،ولكنها متتد لت�شمل انتهاكات حلق
الدفاع من خالل املحاكم والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة،
مدللة على عمق الأزمة بني الق�ضاة واملحامني .فعلى
الرغم من الن�ص ال�صريح للمادة  49من قانون املحاماة
على حق املحامي يف معاملته باالحرتام الواجب من
املحاكم و�سائر اجلهات التي يح�ضر �أمامها ،نالحظ
كرثة �شكاوى املحامني من �سوء معاملتهم من الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة .وت�صديا لذلك�ُ ،س ّجل م�ؤخراً
ازدياد قرارات امتناع املحامني عن الرتافع �أمام حمكمة،
�أو دوائر حمكمة ب�سبب التع ّنت �ضد املحامني .نذكر
على �سبيل املثال ،قرار نقابة املحامني باالمتناع عن
احل�ضور واملرافعة �أمام الدائرة 24-جنايات ا�سكندرية،
وذلك ب�سبب �شكاوى املحامني من �سوء معاملة رئي�س
الدائرة لهم .17كما �أعلنت النقابة الفرعية يف مطروح
بالتن�سيق مع النقابة العامة �إ�ضرابًا عا ًما يف فرباير 2016
مع �إعت�صام املحامني مبقر املحكمة 18ب�سبب تعنت النيابة
العامة الذي �شمل انتهاكات لن�صو�ص قانون الإجراءات
اجلنائية اخلا�صة بحق الدفاع وحقوق املتهم .اجلدير
بالذكر �أن من بني �شكاوى املحامني كانت و�ساطة حر�س

�أع�ضاء النيابة يف التعامل بني املحامني و�أع�ضاء النيابة،
وا�ستجوابهم للمحامني عن �أ�سباب طلب مقابلة �أع�ضاء
النيابة ،وهو الأمر الذي يدلل على عدم احرتام �أع�ضاء
النيابة للمحامني ،و�شعورهم بعلو مكانتهم بالن�سبة �إىل
املحامني.
وهو الأمر الذي ن�ست�شفه �أي�ضً ا يف قرارات منع املحامني
من الدخول �إىل حمكمة �أمن الدولة� ،19أو نقل مكتب
النائب العام من مقره التاريخه يف دار الق�ضاء العايل اىل
منطقة الرحاب يف �ضواحي القاهرة (على م�شارف حدود
ال�سوي�س) ،20بالإ�ضافة �إىل اجراء حتقيقات وحماكمات
داخل مقار �شرطية ،21كل هذه االجراءات ت�ؤدي اىل
تك ّبد املحامي متاعب �شاقة ،و�أكالفاً اقت�صادية �إ�ضافية.22
ي�ضاف �إىل ذلك منع املحامني من مقابلة النائب العام
و�أع�ضاء النيابة املتواجدين يف املقر اجلديد و�إ�سناد مهمة
مقابلة املحامني �إىل موظف يحدد �إمكانية مقابلة
املحامي للنائب العام �أو لع�ضو النيابة؛ وهو الأمر
الذي يدلل على نظرة �أع�ضاء النيابة والق�ضاء ووزارة
العدل املتدنية للمحامني ،وعدم اعتبارهم �شركاء
لتحقيق العدالة و�سيادة القانون كما ين�ص الد�ستور
امل�صري .23كما �أن هذه الأمور تنتهك ب�صورة مبا�شرة
حق الدفاع وحق املتهم يف حماكمة عادلة وما �إىل
ذلك من �ضمانات د�ستورية.24
بالإ�ضافة اىل ذلكّ ،
�شكل تعنت القا�ضي ناجي
�شحاتة مع املحامني �أمراً الفتاً ا�ستدعى تدخل النقابة.
فالقا�ضي ناجي �شحاتة تعنت يف التعامل مع عدد من
املحامني املرتافعني �أمامه .كما �أحال بع�ض املحامني مثل
اال�ستاذة راجية عمران �إىل التحقيق بتهمة �إهانة هيئة
املحكمة .25باال�ضافة اىل تعنته يف اال�ستجابة لطلبات
الدفاع .وخري مثال على ذلك احلادثة مع املحامي
خالد علي �أثناء ق�ضية «�أحداث جمل�س الوزراء» ،وهي
احلادثة التي قرر املحامون بعدها االمتناع عن احل�ضور
�أمام املحكمة .وقد �أ�صدرت نقابة املحامني بيانًا متنع
حمام
املحامني من احل�ضور �أمام املحكمة ،كما متنع �أي ٍ
من قبول الإنتداب يف هذه الق�ضية .وقد اعتربت النقابة
يف بيانها �أن «اال�ستهانة واال�ستخفاف بال�سادة املحامني
�أمر غري مقبول من �أي م�س�ؤول ق�ضائي �أو تنفيذي مهما
عال �ش�أنه» .كما �أكدت النقابة �أنها «مل تعد تقبل �أن�صاف
احللول يف ت�أكيد عقيدتها الد�ستورية يف �ضمان حق
الدفاع و�سيادة القانون ،و�أن �شراكتها للق�ضاء يف حتقيق
العدالة �شراكة ال ميلك كائن من كان �أن ينال �أو
ينتق�ص منها» .26ويعك�س البيان ب�صورة وا�ضحة دفاع
النقابة عن كرامة املحامي وحقه يف ممار�سة عمله .كما
هو يعك�س عمق الأزمة التي تعاين منها املهنة حال ًيا
من اعتبارها «درجة ثانية» من الق�ضاة .وهو الأمر
الذي ُيرجع املهنة �إىل �أكرث من مئة عام �إىل الوراء
�إىل ما قبل �إن�شاء نقابة املحامني .ففي عام ،1910
برزت مطالبات ملحامني عدة بوجوب وقف ما يظهره
�أع�ضاء النيابة والق�ضاء من قلة اعتبار للمحامني،
و�ضرورة التعامل معهم معاملة الند للند .27كما �أن

النظرة احلالية للمحامني من جانب ال�سلطة الق�ضائية هل تكفي النصوص الحالية
على �أنهم من �أعوان الق�ضاء مثل الكتبة واملح�ضرين واألداء النقابي الحالي لحماية
واخلرباء ،والتي حاول الق�ضاة ت�ضمينها يف م�شروع المحامين؟
قانون ال�سلطة الق�ضائية يف عام  ،2011ترجعنا كذلك

قرناً �إىل الوراء �إىل ما قبل اطالق لقب «حماماة»
على املهنة ،واعتبارها «حرفة» ي�ستطيع كائن من كان
ممار�ستها .28
وكانت من �أهم مطالب املحامني لنزع �إعرتاف الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة بدورهم يف  1910هو ان�شاء نقابة
جتمعهم كقوة واحدة وتدافع عن حقوقهم .كما طالب
املحامون �آنذاك مبواد قانونية ت�ضمن ا�ستقاللهم �أثناء
ت�أدية عملهم .ولكن يف وقتنا احلا�ضر ،وبعد  100عام
من ت�أ�سي�س النقابة ،كيف يطالب املحامون بنف�س
املطالب الأ�سا�سية التي كانوا يطالبون بها منذ 100
عام؟ هذا ما �سنحاول مناق�شته �أدناه.

من البني �أن مهنة املحاماة يف م�صر قد �أ�صابها الوهن يف
الفرتة الأخرية .ولعل الأمر يرجع �إىل ما بعد حركة اجلي�ش
يف  1952وما ترتب عليها من تغول ال�سلطة الأمنية على
ال�سلطات القانونية والق�ضائية ب�شكل عام .ولكنه يرجع
كذلك �إىل �ضعف التعليم القانوين يف الوقت احلايل
تبعاً لزيادة �أعداد كليات احلقوق واخلريجني منها .كما
يرجع �إىل �ضعف حمتوى مناهج هذه الكليات واعتمادها
على احلفظ والتلقني ،و�إهمال البحث العلمي .ي�ضاف
�إىل ذلك �ضعف �إعداد املحامي املهني والثقايف 29مما
ي�ؤثر بطريقة مبا�شرة على عمله وارتقا�ؤه باملهنة ،وي�ؤثر
بطريقة غري مبا�شرة يف دور نقابة املحامني .30ومن املنتظر

�أن ي�ؤثر وهن مهنة املحاماة وغياب وهجها بطريقة �سلبية
على العالقة بني املحامني والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة و�أفراد
ال�شرطة.
ونناق�ش يف هذه الفقرة �ضمان حماية املحامي ال�ستقالله
�أثناء ممار�سة عمله ،وحمايته �ضد �أي تعنت �أو انتهاك
حلقوقه �سواء عن طريق ح�صانة املحامي املقررة قانوناً،
ودور نقابة املحامني يف ت�أمني تلك احلماية واال�ستقالل.
حصانة المحامي:
حبر على ورق.
تن�ص املواد  50و 51من قانون املحاماة على ح�صانة

للمحامي �أثناء ت�أدية عمله 31ت�ضمن له اال�ستقالل
وحتميه من �أي تعنت من جانب �أفراد ال�شرطة� ،أو �أحد
الق�ضاة �أو ع�ضو نيابة .كما تن�ص املادة  54من نف�س
القانون على �أن لدى املحامي نف�س ح�صانة �أع�ضاء هيئة

املحكمة �إزاء اهانته وتهديده �أثناء قيامه ب�أعمال مهنته
�أو ب�سببها .32ولكن هذه احل�صانة ال يتم تطبيقها على
�أر�ض الواقع .فكما او�ضحنا �أعاله ،يتعر�ض املحامون �إىل
الإهانة والقب�ض والتهديد والإحالة �إىل التحقيق دون �أي
احرتام ملواد قانون املحاماة .وقد �شهدت ح�صانة املحامي
نقا�شاً حا ّداً منذ  2011كما �أ�شرنا �أعاله ،ثم خالل اعداد
م�سودة د�ستور  2014حيث طلب املحامون �إدراج مادة
تكر�س ا�ستقاللهم خالل ممار�ستهم ملهنتهم فيه .ولكن
الق�ضاة اعرت�ضوا على املادة معتربين �أنها تن�ص على
ح�صانة خا�صة للمحامي ترقى �إىل ح�صانة القا�ضي.
كما �أن مطالب املحامني ب�ضرورة الن�ص على عدم
حب�س املحامي يف اجلرائم املتعلقة ب�أعمال مهنته �أو �أثناء
مبا�شرتها ،باءت بالف�شل حيث ن�ص الد�ستور �أنه يجوز
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ذلك يف حاالت «التلب�س» .33وهو الأمر الذي اعترب
قا�ض �أو
املحامي مالك عديل� 34أنه يفتح الباب �أمام �أي ٍ
ع�ضو نيابة «ل�صيد» املحامي بدعوة تلب�سه ب«�إهانة الهيئة
الق�ضائية» .وبذلك� ،أ�صبح املحامي هو احللقة الأ�ضعف
بني القا�ضي و�ضابط ال�شرطة .وعليه ،وفيما �أن جميعهم
ي�ؤدون �أعما ًال قانونية متكاملة ،يحظى القا�ضي و�ضابط
ال�شرطة بحماية قانونية ،لتبقى باملقابل احلماية املكفولة
للمحامي ح ًربا على ورق ،ي�سهل اخرتاقها بدعوى
«التلب�س» و»�إهانة املحكمة �أو الهيئة الق�ضائية» .وهي نف�س
التهمة التي �أدت اىل ثورة املحامني عام  1929وانعقاد
جمعية عمومية غري عادية للنقابة ،بعد فر�ض غرامات
على ثالثة حمامني �أثناء ترافعهم بتهمة «التطاول على
املن�صة» .وقد اعترب املحامون �آنذاك �أن ما ح�صل ي�شكل
اعتداء معيقا لقدره املحامي يف الدفاع احلر عن م�صالح
موكله .وبناء على هذه احلادثة ،مت تعديل قانون املحاماة
ملنع توقيع �أي غرامات من هذا النوع على املحامني.35
ولكن يف الوقت احلايل ،تعر�ض النقابة عن اتخاذ موقف
قوي مماثل ،مما يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل حول الأ�سباب التي
متنع النقابة عن ذلك.
نقابة المحامين من  1912الى
 :2016ماذا تغير ؟

«والحظوا �أن املحاماة ال ميكن �أن ت�ؤدي وظيفتها كما ينبغي
�إال اذا كان لها �ش�أن واعتبار ،وهو ما ال ي�أتي �إال ب�ضمانة
ا�ستقاللها وبحفظ كرامتها .وال ميكن �أن تكون املحاماة
م�ستقلة وكرامتها م�صونة �إال �إذا ت�ألفت من �أفرادها هيئة
ر�سمية تنا�ضل عن حقوق الدفاع من حرية وا�ستقالل
وعدالة .وتدافع عن �شرف املحامني واملحاماة يف كل ما له
ب�سيهم و�سلوكهم ومعامالتهم مع رجال الق�ضاء
م�سا�س َ
والنيابة» .36كان هذا جزءاً من اخلطاب الذي �أر�سله عزيز
خانكي بك ل�سعد با�شا زغلول وزير احلقانية (العدل)
عام � 1910شارحاً له �ضرورة �إن�شاء نقابة للمحامني.
ونالحظ �أنه ربط كرامة مهنة املحاماة وا�ستقاللها بوجود
هيئة (نقابة) تدافع عنهم وعن حقوقهم .وهو الأمر الذي

يجعلنا ننظر بال�ضرورة �إىل دور نقابة املحامني حالياً و�سط
كل هذه الإنتهاكات ،مت�ساءلني عن دورها للدفاع عن
املحاماة واملحامني.
فمنذ �إن�شائها يف عام  ،1912اتخذت نقابة املحامني على
مدار تاريخها مواقف قوية وفعالة للدفاع عن املحامني
وا�ستقاللهم والعمل على تطور املهنة .وقد ذكرنا �أعاله
بع�ض الأمثلة على مواقف اتخذتها النقابة للدفاع عن
�أع�ضائها يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،و�أي�ضاً بعد مقتل
املحامي عبد احلارث املدين عام  .1994وهذه احلوادث
وما عقبها من مواقف ي�شري �إىل �أن االنتهاكات التي يعاين
منها املحامون لي�ست جديدة عليهم ،ولكن اجلديد هو
موقف النقابة املرتاخيّ .
ولعل موقف النقابة من القب�ض
على املحامي مالك عديل �أبلغ دليل على تراجع دور
النقابة .فقد اعتربت النقابة �أن الق�ضية لي�ست نقابية،
و�ص ّرحت �أنها ار�سلت حمامي النقابة ل ّل ّدفاع عنه و�أنها
ترف�ض التعقب ال�سيا�سي للمحامني ،37ولكن دون اتخاذ
موقف قوي و�صارم يف مواجهة ذلك وللحد من حدوثه
م�ستقب ًال ،باال�ضافة اىل عدم اتخاذ النقابة �أي اجراءات
لوقف حب�س مالك عديل انفرادياً ملدة تزيد عن ال30
يوماً املقررة قانوناً ،واالنتهاكات التي يتعر�ض لها داخل
حمب�سه .وذلك يف مقابل ار�سال عدة منظمات دولية
لر�سائل تطالب فيها باالفراج عن املحامي مالك عديل
وحماية املحامني امل�صريني ،مثل احتاد نقابات املحامني
االوروبية الذي طالب يف ر�سالته ب�ضمان «متتع املحامني
امل�صريني باحلق يف التعبري عن ر�أيهم وممار�سة مهام عملهم
دومنا خوف �أو انتقام او عقبات �أو تخويف �أو حتر�ش».38
كما ان ابلغ الداللة على �ضعف ت�أثري النقابة على الدولة
هو مرور الن�ص الد�ستوري اخلا�ص مبهنة املحاماة على
النحو الذي �أو�ضحناه ،رغم تطلعات املحامني اىل ن�ص
يحمي ا�ستقاللهم النقابة مل ت�صدر �أي بيان ال�ستنكار
منع املحامني من دخول نيابة �أمن الدولة معتربة �أنها
ق�ضية �سيا�سية على الرغم من قيام بع�ض املحامني برفع
ق�ضية �أمام جمل�س الدولة لتمكينهم من دخول مبنى
نيابة �أمن الدولة .39كذلك مل ت�صدر النقابة �أي بيان

 1 .1ح�سب ر�أي املحامي مالك عديل خالل لقاء مع الباحثة يف .1-12-2015
 2 .2بناء على لقاء اجرته معه الباحثة بتاريخ .1-12-2015
 3 .3راجع �شعبان هدية" ،مقتل عبد احلارث مدين بداية �صدام املحامني باحلكومة" ،ن�شر على
موقع جريدة اليوم ال�سابع بتاريخ .27-4-2009
 4 .4راجع ورقة "االنتهاكات �ضد املحامني"� ،صادرة عن املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية.
 5 .5راجع "بالوقائع� :ضرب و�سب وقتل املحامني..انتهاكات ال�شرطة �ضد الروب الأ�سود"،
ن�شر على املوقع االلكرتوين جلريدة الوطن بتاريخ .12-7-2015
حمام مبحكمة مدينة ن�صر ت�شعل الأو�ساط
 6 .6راجع "واقعة اطالق �أمني �شرطة الر�صا�ص على ٍ
القانونية" ،ن�شر على موقع البوابة بتاريخ .12-7-2015
 7 .7راجع "املحامون على �صفيح �ساخن� :أمني �شرطة يطلق الر�صا�ص على حمام ،والنيابة
تتحفظ على املتهم وال�سالح" ،ن�شر على موقع �صدى البلد بتاريخ .12-7-2015
 8 .8راجع "م�صر :ال�سي�سي يعتذر بعد اعتداء �شرطي على حمامي" ،ن�شر على موقع بي بي
�سي عربي بتاريخ .7-6-2015
 9 .9راجع "ال�شبكة العربية تدين احتجاز املحامي احلقوقي عبد العزيز يو�سف ،وتدعو نقابة
املحامني التخاذ موقف جاد �ضد انتهاكات الأمن بحق املحامني" ،ن�شر على موقع ال�شبكة العربية
بتاريخ .18-8-2015
 1010راجع "براءة املحامي عبد العزيز يو�سف من تهمة التظاهر بدون ترخي�ص" ،ن�شر على موقع
ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق االن�سان بتاريخ .16-11-2015
 1111نُ�شر اخلرب على موقع البداية بتاريخ  ،10-3-2016حتت عنوان "نيابة زفتى حتب�س �إ�سالم
�سالمة حمامي املختفني ق�سرياً  15يوم بتهمة االنتماء جلماعة حمظورة وحيازة من�شورات وكتب".
 1212تن�ص املادة  51من قانون املحاماة على " :ال يجوز التحقيق مع حمام �أو تفتي�ش مكتبه اال
مبعرفة �أحد �أع�ضاء النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة ان تخطر جمل�س النقابة �أو جمل�س
النقابة الفرعية قبل ال�شروع يف حتقيق �أي �شكوى �ضد حمام بوقت منا�سب .وللنقيب �أو رئي�س
النقابة الفرعية اذا كان املحامي متهماً بجناية �أو جنحة خا�صة بعمله �أن يح�ضر هو �أو من ينيبه
من املحامني ،التحقيق .وملجل�س النقابة ،وملجل�س النقابة الفرعية املخت�ص طلب �صور التحقيقي
بدون ر�سوم".
 1313راجع من�شور منى �سيف بتاريخ .15-4-2016

العدد  ،05جوان 2016

فيما يخ�ص نقل مقر النائب العام اىل �ضواحي القاهرة
والتعامل الفوقي مع املحامني يف هذا املقر .ويف االجتاه
نف�سهُ ،ي�سجل اعرتا�ض عديد من املحامني على �إدارة
النقابة لأكرث من ملف ُذكر �أعاله مثل ملف االعتداء
على حمامي دمياط رغم اعتذار الرئي�س ال�سي�سي عن
ذلك ،40وملف القب�ض على املحامي �إ�سالم ا�سامة،
وملف املحامني املحبو�سني ،وغريها من امللفات .باال�ضافة
اىل ذلك ،مل تقم النقابة با�صدار �أي بيان ال�ستنكار منع
الزيارات او ق�صر مدتها يف �سجون مثل �سجن العقرب ،او
�ضد اي انتهاك للحقوق واحلريات املن�صو�ص
لالحتجاج ّ
عليها يف الد�ستور .وهو ما يعك�س انكفاء النقابة لأداء دور
تقليدي ال يتعدى تقدمي خدمات للمحامي �أو الدفاع عنه
�إذا ا�ستدعت احلاجة.
مت�س
وو�صل تراخي النقابة يف التعامل مع الق�ضايا التي ّ
املحامني �إىل اعتبار عدد كبري منهم �أن النقابة كيان
م�شلول� ،أو كيان �شكلي فقط ال ي�ستفاد منه �إال للح�صول
على رخ�صة مزاولة املهنة ،دون حتقيق �أي فوائد �أخرى
من �أي نوع �سواء مادية� ،صحية� ،أو معنوية .وهذا ينعك�س
�إىل عزوف عدد كبري من املحامني عن اال�شرتاك يف
انتخابات النقابة من خالل االنتخاب �أو الرت�شح.
ويرجع تراجع دور نقابة املحامني اىل ما بعد حركة يوليو
 1952ب�سبب تراجع كل املهن القانونية ب�شكل عام،
بعد العديد من االنتهاكات الد�ستورية والقانونية التي
متت يف هذه الفرتة ،ودخول النقابة يف �صدام مبا�شر مع
ال�ضباط الأحرار بني عامي  1952و 1954ب�سبب هذه
االنتهاكات ،ومعركة الد�ستور وغريها من الأمور مما �أدى
اىل ّ
حل جمل�س النقابة عام  1954وتعيني نقيب لها
بوا�سطة اجلي�ش .ذلك اىل جانب حماولة ال�سلطة يف ذلك
الوقت �إق�صاء كل من كان ُيعد من النخبة خالل الع�صر
ال�سابق ،وهو الأمر الذي طال املحامني بطبيعة احلال.
كما �أن �سيا�سة الدولة لزيادة �أعداد املحامني عن طريق
زيادة �أعداد كليات احلقوق و�إلغاء �أي معايري لالن�ضمام
اليها كان لها �أثر كبري على النقابة ودورها .ف�أعداد املحامني
امل�سجلني يف نقابة املحامني حال ًيا يقارب ال� 600ألف

 1414ن�شر البيان على �صفحة نقيب املحامني �أ�/سامح عا�شور على في�سبوك بتاريخ .27-4-2016
 1515راجع "حمامي :مالك عديل وزيزو عبده تعر�ضا لل�ضرب املربح بعد القب�ض عليهما" ،ن�شر
على موقع مدى م�صر بتاريخ .6-5-2016
 1616املرجع ال�سابق نف�سه.
 1717نُ�شر اخلرب على املوقع االلكرتوين جلريدة اليوم ال�سابع بتاريخ  ،23-2-2016حتت عنوان
"املحامني تطالب اع�ضائها باالمتناع عن املرافعة �أمام الدائرة  24جنايات اال�سكندرية".
 1818ن�شر اخلرب على املوقع االلكرتوين جلريدة اليوم ال�سابع بتاريخ  ،13-2-2016حتت عنوان
"ا�ضراب املحامني وتعليق العمل مبحكمة ونيابة مطروح احتجاجاً على تعنت النيابة".
 1919بناء على حوار �أجرته الكاتبة مع املحامي خالد علي يف .26-11-2015
 2020املرجع ال�سابق.
 2121بناء على حوار اجرته الكاتبة مع املحامي مالك عديل بتاريخ .1-12-2015
2222ح�سب املحامي خالد علي ،خالل احلوار معه.
2323تن�ص املادة  198من الد�ستور على" :املحاماة مهنة حرة ،ن�شارك ال�سلطة الق�ضائية يف حتقيق
العدالة ،و�سيادة القانون ،وكفالة حق الدفاع ،وميار�سها املحامي م�ستقالً"...
 2424راجع املواد  96و 98من الد�ستور.
 2525بناء على حوار �أجرته الكاتبة مع املحامية فاطمة �سراج يف نوفمرب .2015
 2626ن�شرت جريدة الوطن ن�ص البيان بتاريخ  ،22-11-2014حتت عنوان "منع املحامني من الرتافع
�أمام حمكمة احداث جمل�س الوزراء".
 2727عمرو ال�شقاين" ،ازدهار وانهيار النخبة القانونية امل�صري  ،"1805-2005دار ال�شروق.2013 ،
 2828راجع الف�صل الثالث "املحاماة :من قاع املجتمع اىل قمته  "1883-1952من املرجع ال�سابق.
 2929ح�سب ر�أي �أ�ستاذ خالد علي خالل لقاء الكاتبة معه.
 3030ح�سب ر�أي املحامية فاطمة �سراج خالل لقاء الكاتبة معها.
 3131راجع املرجع  10للمادة  .51تن�ص املادة  50على ":ال يجوز القب�ض على حمام �أو حب�سه
احتاط ًيا ملا ين�سب اليه يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة وجرائم القذف زال�سب واالهانة
ب�سبب الأقوال �أو كتابات �صدرت منه �أثناء �أو ب�سبب ممار�سته �أي من �أعمال املهنة امل�شار اليها يف
هذا القانون ،ويحرر يف هذه احلالة مذكرة مبا حدث وحتال اىل النيابة العامة وتبلغ �صورتها اىل جمل�س
النقابة ،وللنائب العام �أن يتخذ االجراءات اذا ما كان وقع من املحامي ي�شكل جرمية يعاقب عليها يف

حمام ،وهو عدد كبري ج ًدا ال ّبد �أن ي�ضغط على مواردها
ودورها .كما �أن هذا العدد الكبري ي�س ّهل اخرتاق الدولة
ملا يعترب �أكرب كيان نقابي مهني يف م�صر .هذا العدد
الكبري ي�شمل بال�ضرورة �أ�شخا�صا ال ي�شتغلون باملهنة ،مما
يحول دون ن�شوء رابطة قوية فيما بينهم .وقد نادى كثري
من املحامني بتنقية جداول املحامني منذ وقت طويل،
وهو �أمر حتاول النقابة منذ فرتة طويلة القيام به لكن دون
�أي نتيجة ملمو�سة حتى اللحظة .ويلحظ �أن عدد طالب
احلقوق يف جامعة القاهرة وحدها يفوق � 20ألف طالب.
وتوثر هذه االعداد الكبرية على توحيد قرارات النقابة
والإلتزام بها .فعند اتخاذ النقابة قراراً ب�إ�ضراب كلي �أو
جزئي على �سبيل املثال ،يفاج�أ املحامون بعدد كبري من
زمال�ؤهم ال يلتزمون بهذه القرارات ،وهو الأمر الذي
ي�ؤدي حتماً اىل اهتزاز �صورة النقابة وقلة ت�أثري قراراتها
على الق�ضاء والنيابة والدولة ب�شكل عام.
اىل جانب ذلكُ ،يعد غياب الكوادر النقابية التي
ت�ستطيع التجديد والتغيري يف خطاب النقابة من العوامل
الهامة لرتاجع الأداء النقابي .فعلى �سبيل املثالُ ،ينع
املحامون االبتدائيون 41من الرت�شح ملجل�س نقابة املحامني
والنقابات الفرعية رغم �أنهم الأكرث عدداً يف جداول
املحامني والأكرث �شباباً كذلك ،مما مينع ه�ؤالء من الدخول
�إىل العمل النقابي يف وقت مبكر واال�شرتاك يف �صنع
القرارات .وهو الأمر الذي دفع املركز امل�صري للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية للطعن على د�ستورية املادة 133
من قانون املحاماة.
كما �أن العمل مبنظور �سيا�سي من جانب النقابة لبع�ض
الق�ضايا قد يهدد باتخاذ النقابة موقف وا�ضح وقوي يف
مواجهة �أي انتهاك .فالتعامل ال�سيا�سي للنقابة ينعك�س
على قدرتها يف اتخاذ موقف قوي للت�صدي لالعتداء
على حمامني بدعوى انتمائهم جلماعات حمظورة �أو
كونهم ا�سالميني� ،أو �أي�ضا بحجة �أنهم �أ�سا�ؤوا الأدب
�أو الت�صرف .42وانتقائية النقابة يف الدفاع عن حمامني
دون غريهم ،ي�ؤدي ب�شكل عام �إىل عدم التفاف جموع
املحامني حولها ومن ثم �ضعف �أي مواقف تتخذها.

قانون العقوبات �أو ان يحيله اىل جمل�س النقابة اذا كان ما وقع منه جمرد اخالل بالنظام او الواجب
املهني ويف هذه احلالة جترى املحاكمة يف جل�سة �سرية .وال يجوز �أن ي�شرتك يف نظر الدعوى القا�ضي �أو
�أحد �أع�ضاء الهيئة التي وقع �أمامها الفعل امل�ؤثم".
 3232تن�ص املادة  54من قانون املحاماة على" :يعاقب كل من تعدى على حمام �أو اهانه باال�شارة
�أو القول �أو التهديد �أثناء قيامه ب�أعمال مهنته �أو ب�سببها بالعقوبة املقررة ملن يرتكب هذه اجلرمية �ضد
�أحد �أع�ضاء هيئة املحكمة" .وقد ا�ستعملت حمكمة جنح املن�صورة ،لأول مرة ،هذه املادة يف 24-3-
 2016ملعاقبة �شخ�ص تعدى على حمام ،معرتفة بذلك بتلك احل�صانة.
 3333تن�ص املادة  198من الد�ستور على..." :ويتمتع املحامون جمي ًعا �أثناء ت�أديتهم حق الدفاع
�أمام املحاكم بال�ضمانات واحلماية التي تقررت لهم يف القانون مع �سريانها عليهم �أمام جهات التحقيق
واال�ستدالل ،ويحظر يف غري حاالت التلب�س القب�ض على املحامي �أو احتجازه �أثناء مبا�شرته حق
الدفاع ،وذلك على النحو الذي يحدده القانون".
 3434خالل لقاء مع الكاتبة بتاريخ .1-12-2015
 3535راجع عمرو ال�شلقاين" ،ازدهار وانهيار النخبة القانونية امل�صرية  ،"1805-2005الف�صل
الثالث "املحاماة :من قاع املجتمع اىل قمته" ،دار ال�شروق.2013 ،
 3636نق ًال عن كتاب "ازدهار وانهيار النخبة القانونية امل�صرية" ،مذكور يف املرجع ال�سابق.
 3737راجع بيان النقابة ال�صادر يف .6-5-2016
 3838راجع "مطالبات دولية عديدة ب�إطالق �سراح املحامي مالك عديل" ،ن�شر على موقع مدى
م�صر يف .17-6-2016
 3939ح�سب ر�أي املحامي مالك عديل خالل حوار الكاتبة معه يف .1-12-2015
 4040راجع "اعرتا�ضات على ادارة ملف حمامي دمياط رغم اعتذار ال�سي�سي" ،ن�شر على موقع فيتو
االلكرتوين بتاريخ .7-6-2015
 4141يف م�صر ،يدخل املحامي نقابة املحامني كمحامي جزئي �أو حتت التمرين ،ثم بعد �سنتان ُيقيد
يف جدول املحامني االبتدائيني ملدة � 5سنوات ،ثم يقيد كمحامي ا�ستئناف ملدة � 10سنوات ،ثم ُيقبل
للمرافعة �أمام حماكم النق�ض.
 4242ح�سب املحامي مالك عديل خالل حواره مع الباحثة.

انتخابات المجلس األعلى للقضاء في ليبيا:

رسالة وحدة وسط انقسام عارم
مروان الطشاني
منذ ا�ستقالل ليبيا �سنة  ،1951مل يعرف نظامها
الق�ضائي انتخاب �أع�ضاء يف املجل�س الأعلى للق�ضاء.
وكان التعيني �أو ما ي�سميه الفقه بالع�ضوية اال�ستحقاقية
والتي تكون ب�سبب املن�صب الق�ضائي هي الطريقة
الوحيدة لدخول املجل�س  .وقد مت تعديل هذا النظام
مبوجب القانون رقم  14ل�سنة  2013اخلا�ص بتعديل
قانون نظام الق�ضاء ،حيث �أنه �أقر االنتخابات ك�آلية
لولوج �أع�ضائه �إىل املجل�س  .كما �أن القانون ذاته فو�ض
املجل�س الأعلى للق�ضاء باتخاذ الآلية املنا�سبة لت�سيري
العملية االنتخابية .وبالفعل� ،إنتخب �أول جمل�س فور
�صدور القانون لثالث �سنوات وا�ستمرت واليته حتى
�شهر مايو  .2016ومتهيداً النتخاب �أع�ضاء جدد قبل
انتهاء والية �أع�ضائه ،عمد املجل�س �إىل ت�شكيل اللجان
امل�شرفة و�إ�صدار القرارات املنظمة لالنتخابات ،كما
جنح يف �إجرائها فعليا وعلى مراحل يف فرتة �أبريل -مايو
 2016رغم رداءة الظروف على م�ستوى البالد.
تقييم موضوعي و إجرائي:

ت�أثر الق�ضاء �إجماال بحالة عدم اال�ستقرار واالنفالت
الأمني التي تعاين منها البالد والتي نتج عنها االعتداء
على بع�ض امل�ؤ�س�سات الق�ضائية واغتيال ق�ضاة .وقد
تر ّتب على ذلك �إغالق بع�ض املحاكم والنيابات العامة
مما �أثر على ان�سيابية وفعالية عمل ال�سلطة الق�ضائية
 .وعلى خلفية هذه الأحداث وتداعياتها ،اعرت�ض
بع�ض �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية على �إقامة االنتخابات
يف هذا التوقيت احلرج والغري مالئم .وكان الف�ضاء
االلكرتوين ،وخا�صة �صفحات التوا�صل االجتماعي،
جماال رحبا للتعبري عن االعرتا�ض عن االنتخابات
وانتقادها .وتعددت الآراء :فمنهم من اعترب �أن التجربة
نف�سها غري جديرة بالإعادة نتيجة لعدم جناح املجل�س
الأعلى للق�ضاء املنتخب ال�سابق يف ت�سيري العمل
الق�ضائي ب�شكل جيد .ومنهم من جاء نقده �أكرث
تف�صي ًال ،ف�أعاب على القانون التنظيمي �إق�صاءه لق�ضاة
املحاكم االبتدائية و�أع�ضاء النيابة العامة وباقي �أع�ضاء
الهيئات الق�ضائية من الدرجة ذاتها مما ي�شكل انتهاكا
ملبادئ امل�ساواة والتنوع والتمثيل ،والأغرب �أن القانون
مل مينعهم من الرت�شح وح�سب بل �أي�ضاً من الت�صويت
ذاته يف تكري�س مقيت لظاهرة الهرمية .
ووجود مثل هذا العيب يف القانون يبني �أهمية عدم
�إغفال املنهج الت�شاركي يف �إقرار القوانني .فم�شروع
القانون قدم ب�شكل �أحادي من املجل�س الأعلى للق�ضاء
والذي يتكون من م�ست�شارين فقط ومل يعر�ض على
الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة وباقي �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية ملناق�شته و�إبداء الر�أي حوله فلم يعك�س
وجهات نظر خمتلفة ومتنوعة.
ولعل تفوي�ض امل�شرع للمجل�س مهمة تنظيم االنتخابات
والإ�شراف عليها وحتديد الآلية املنظمة لها يطرح

ت�سا�ؤالت حول �ضمانات العملية االنتخابية ذاتها
وحياد اجلهة امل�شرفة عليها .فقد يرغب �أحد �أع�ضاء
املجل�س بالرت�شح من جديد ،فكيف ي�ستقيم �أن يكون
م�شرفا على االنتخابات وم�شاركاً فيها يف ذات الوقت؟
بل �أن الأمر يتجاوز ذلك بكثري .فاملجل�س هو من ينظم
االنتخابات ،وهو من ي�شرف عليها بتفوي�ض من امل�شرع،
ما يعطي لقراراته حول العملية االنتخابية الطابع
الت�شريعي ويح�صنها من رقابة الق�ضاء �إال من حيث
مدى د�ستوريتها.
وقد �شمل نقد بع�ض الهيئات الق�ضائية الإجراءات
االنتخابية ذاتها التي اتخذها املجل�س .ومنها ،عدم
�إقامة االنتخابات يف ذات اليوم والتوقيت� ،أو �أي�ضا
تبعية اجلهة امل�شرفة على االنتخابات وتعددها .وقد
طالب البع�ض �أن تكون املفو�ضية العليا لالنتخابات هي
امل�شرفة باعتبارها جهة حمايدة وم�ستقلة وخمت�صة .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ّ
جل هذه االنتقادات ذات طبيعة
فنية ومهنية ومن الق�ضاة و�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية
�أنف�سهم ومل يكن للر�أي العام �أو الإعالم �أي متابعة �أو
اهتمام باملو�ضوع .ويف النهاية ،ف�إن كل هذه االنتقادات
مل تعرقل �سري العملية االنتخابية بل كانت متثل ر�ؤية
نقدية �صحية تهدف �إىل تقومي القانون الإنتخابي املعيب
وما يت�صل به من �إجراءات تنظيمية و�إدارية.
المناخ العام لالنتخابات:

من امل�ؤكد �أن الأهم من الظروف الق�ضائية التي �أجريت
فيها االنتخابات والتقييم الفني لها هي احلالة العامة
للبالد التي متر بظروف �سيا�سية خانقة نتج عنها خالف
�سيا�سي حاد ارتبط بنزاعات م�سلحة متفرقة �أدت حلالة
من عدم اال�ستقرار وو�ضعت البالد يف �أزمة حقيقية
قد تكون تداعياتها كارثية .ومن �أبرز معامل هذه الأزمة
انق�سام ال�سلطة الت�شريعية بني �شرق وغرب وما تبع
ذلك من ازدواجية احلكومتني وامل�ؤ�س�سات ال�سيادية
كم�صرف ليبيا املركزي وديوان املحا�سبة وجهاز الرقابة
الإدارية وغريها .وحتى االتفاق ال�سيا�سي املربم
بني �أطراف ال�صراع مل يتمكن من تخفيف الأزمة
ال�سيا�سية فحدثت خالفات على تطبيق بنود االتفاق
نف�سه وحتى حكومة الوفاق املنبثقة عنه مل تعتمد.
وعلى خلفية هذه الأزمة ال�سيا�سية اخلانقة ،دخل
حتد حقيقي وبد�أ ميهد
املجل�س الأعلى للق�ضاء يف ّ
لإجراء االنتخابات عرب الإعالن عن ت�شكيل جلان
الإ�شراف على املحاكم والهيئات الق�ضائية املختلفة
و�أي�ضا فتح قوائم الرت�شح للراغبني .و�أعلن املجل�س
عن القوائم النهائية وحددت مواعيد انتخاب كل
حمكمة ا�ستئناف وكل هيئة ق�ضائية على حدة مبا فيهما
حمكمتي ا�ستئناف غريان والبي�ضاء حديثتي العهد.
رسائل إيجابية:

رغم كل النقد املوجه للقانون التنظيمي وللإجراءات
الإدارية للعملية االنتخابية ،ف�إن جناح هذه االنتخابات

ومتامها �أر�سل عدة ر�سائل �إيجابية هامة يجب التوقف
عندها.
الر�سالة الإيجابية الأوىل كانت يف عدم التدخل
ال�سيا�سي من هذا الطرف �أو ذاك ال�ستثمار هذه
العملية االنتخابية ل�صاحله ،رمبا الن�شغال الأطراف
ب�صراعاتهم ال�سيا�سية والع�سكرية .وقد انعك�س هذا
الأمر �إيجابيا على االنتخابات فجرت نظيفة وهادئة
وبعيدة عن انحرافات ال�سيا�سة.
وكانت الر�سالة الإيجابية الأكرث بروزا هي م�شاركة املر�أة
القا�ضية بقوة .فكانت حا�ضرة يف كل الهيئات تقريبا.
فقوائم الرت�شيح �شملت العديد من املر�شحات لع�ضوية
املجل�س .بل يف بع�ض حماكم اال�ستئناف والهيئات
الق�ضائية الأخرى ،و�صلت ن�سبة تر�شح املر�أة يف القوائم
�إىل  .50%ففي �إدارة الق�ضايا مثال ،تر�شحت �أربع ن�ساء
من جمموع ثمانية مر�شحني .ويف �إدارة املحاماة العامة،
تر�شحت خم�س ن�ساء من جمموع ت�سعة مر�شحني .ومل
يتوقف الأمر على امل�شاركة يف الرت�شيح فقط .بل جتاوز
ذلك بفوز �إحدى املر�شحات بالع�ضوية ،وهي املر�شحة
عن حمكمة ا�ستئناف بنغازي امل�ست�شارة وداد الهمايل.
وبذلك ،دخلت القا�ضية الهمايل التاريخ ك�أول امر�أة
قا�ضية يتم انتخابها يف املجل�س .وقد جاء انتخابها ك�أبلغ
رد على مناداة البع�ض لعدم تويل املر�أة للق�ضاء ،بل
وتقدميهم لطعون يف عدم د�ستورية تويل املر�أة للق�ضاء.
وقد كان لهذا الفوز دالالت عدة �أبرزها �أن معيار
الكفاءة هو الفي�صل يف التمييز يف الأداء واملنا�صب و�أن
املر�أة القا�ضية مدعومة بثقة زمالئها و�أن النتيجة تعك�س
حالة من الر�ضى العام على دور املر�أة كقا�ضية وفعاليتها
وح�سن �أدائها مما ي�ساهم يف تعزيز هذا الدور ومكانتها.
ويت�ضح جليا للمتابع �أن الر�سالة الأكرث ت�أثريا التي
جنحت االنتخابات يف �إي�صالها للجميع كانت وحدة
ال�سلطة الق�ضائية ومتا�سكها و�صمودها على الرغم من
الإنق�سام ال�سيا�سي العام والذي �شمل فيما �شمله
ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية و�أغلب امل�ؤ�س�سات

ال�سيادية يف البالد .ومن �ش�أن هذه الر�سالة �أن ت�شكل
�صمام �أمان لوحدة ليبيا وعدم انق�سامها  .وما يعزز
القول بالوحدة والتما�سك هو ا�ستجابة الهيئات
الق�ضائية للعملية االنتخابية والتزامها بقرارات املجل�س
الأعلى للق�ضاء رغم �أنها تقع يف مدن ومناطق تخ�ضع
حلكومات و�سلطات م�سيطرة خمتلفة .كما �أنها حظيت
مب�شاركة معقولة من �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية وجرت
يف �أجواء عادية  .ونتج عن ذلك جمل�س �أعلى للق�ضاء
منتخب ميثل ف�سيف�ساء الوطن ،و�أع�ضا�ؤه ميثلون جميع
املحاكم وينتمون ملختلف املدن.
فعلى �سبيل املثال ت�ضمنت االنتخابات حماكم
اال�ستئناف الت�سع �إ�ضافة لفروع الهيئات الق�ضائية
والتي تنت�شر وتتوزع يف عدة مدن ومناطق على ات�ساع
الرقعة اجلغرافية ،ف�شملت طرابل�س وم�صراتة والزاوية
واخلم�س وغريان غربا وبنغازي واجلبل الأخ�ضر
والبي�ضاء �شرقا و�سبها جنوبا .
خاتمة:

وختاما ،ال بد من القول �إن �إرادة الق�ضاة و�أع�ضاء
الهيئات الق�ضائية مبا يف ذلك املجل�س الأعلى للق�ضاء
كان لها الأثر املبا�شر واحلا�سم يف جناح هذه االنتخابات
رغم التحفظات واملالحظات .فالإرادة اجلامعة
ملنت�سبي ال�سلطة الق�ضائية وروحهم الوطنية وحر�صهم
على ا�ستمرار ودميومة املرفق الق�ضائي والن�أي به عن
التجاذبات ال�سيا�سية جعلتهم يتجاوزون كل نقائ�ص
وعيوب العملية االنتخابية وي�ساهمون يف �إقامتها
وجناحها .وال نبالغ غذا قلنا �أن حمرك هذا التعاطي
الإيجابي مع الإنتخابات هو حر�ص �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية البالغ على وحدة الق�ضاء ومتا�سكه ،لوعيهم
�أنه �سينعك�س �إيجابا على وحدة البالد ومتا�سكها وي�ؤدي
لدرء خطر االنق�سام الذي ما فتئ يطل بوجهه بني
احلني والآخر.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الحمائية
في الوسط
القانوني الليبي
سليمان ابراهيم
الناظر �إىل الو�سط القانوين يف ليبيا �سرعان ما يتبني نزعة
حمائية تطغى على �سلوك عدد من منت�سبيه .وهذه،
رمبا ،لي�ست ظاهرة ليبية خا�صة ،ولكنها ت�ؤثر �سلباً على
هذا الو�سط يف مرحلة انتقالية ي�ؤمل �أن يلعب دوراً مهماً
يف اجتيازها بنجاح .وهذا ي�ستلزم معاجلتها على نحو
عاجل ومنا�سب .و�أق�صد بالو�سط القانوين كافة فئاته من
�أكادمييني وممار�سني :ق�ضاة و�أع�ضاء نيابة عامة وحمامني
عوام وخوا�ص .و�أق�صد بالتزعة احلمائية توجه عدد من
ه�ؤالء نحو تعظيم مزايا الفئة ال�ضيقة التي ينتمون �إليها
و�إق�صاء منت�سبي فئات الو�سط القانوين الأخرى.
�أمثلة هذه النزعة عديدة .ولكن� ،س�أكتفي بثالثة تتعلق
بالق�ضاة ومنت�سبي النيابة العامة ،واملحامني اخلوا�ص،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات القانون .بالن�سبة
للأولني ،فقد كان هناك توجه يف فرتة ما بعد فرباير 2011
�إىل تعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء وحيدته ،وهي غاية ال �شك
نبيلة ،ولكن ال�سعي �إليها ارتبط يف العديد من احلاالت
بنزعة �إىل �إق�صاء بقية الهيئات الق�ضائية .والهيئات
الق�ضائية م�صطلح يرتبط يف �أذهان العديدين بنظام
القذايف .فبعدما كان الق�ضاء يقت�صر على املحاكم والنيابة
العامة ،وي�شرف على �ش�ؤونه جمل�س �أعلى للق�ضاء مك ّون
من منت�سبي هاتني اجلهتني� ،أُدخِ لت جهات �أخرى:
�إدارات تتبع �أمانة (وزارة) العدل ،وهي �إدارة املحاماة
ال�شعبية ،و�إدارة ق�ضايا الدولة ،و�إدارة القانون .وو�صفت
هذه اجلهات كلها بالهيئات الق�ضائية ،وتوىل اال�شراف
على �ش�ؤونها جمل�س �أعلى للهيئات الق�ضائية يرت�أ�سه
�أمني (وزير) العدل .وبهذا �أ�صبح الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة زمالء ملوظفي �إدارات تتبع ال�سلطة التنفيذية ،وغدا
�شعبي ،على
التنقل بني هذه الهيئات ممكنا ،في�صبح ٍ
حمام ٍ
�سبيل املثال ،قا�ضياً ،وي�صبح الأخري حمامياً �شعبياً .ولكن
املمار�سة ،والنظرة ال�سائدة ،هي �أن �صريوة املحامي قا�ضياً
تعد ترقية يف حني يعد نقل القا�ضي للمحاماة ال�شعبية
جزا ًء على �سوء الأداء .وال �شك ،يرى البع�ض� ،أن يف
دمج الق�ضاء مع �إدارات يف وزارة العدل ا�ضعاف من
ا�ستقالليته ،وال بد� ،إذا �أريد تعزيز هذه اال�ستقاللية،
من ف�صل الق�ضاء عنها ،و�إعادة هذه الإدارات �إىل �سابق
عهدها ،ورمبا الغاء بع�ضها.
وبالفعل ،جرت حماوالت عدة يف هذا ال�صدد ،.منها،
على �سبيل املثال� ،إعادة تنظيم املجل�س امل�شرف على
الهيئات الق�ضائية ،بت�سميته جمل�ساً �أعلى للق�ضاء بد ًال
عن املجل�س الأعلى للهيئات الق�ضائية ،وا�ستبعاد ر�ؤ�ساء
�إدارات املحاماة ال�شعبية (�سميت املحاماة العامة) ،و�إدارة
الق�ضايا و�إدارة القانون من ت�شكيلته ،وتقدمي م�شروع
لإن�شاء هيئة عامة للمحاماة تدمج فيها املحاماة ال�شعبية
و�إدارة الق�ضايا وتف�صالن عن الق�ضاء ،والتلميح يف امل�سودة

الأوىل للجنة العمل بهيئة �صياغة م�شروع الد�ستور ب�إلغاء
هذه الإدارات كلية.
واملثال الثاين للنزعة احلمائية يف الو�سط القانوين يقدمه
قانون املحاماة رقم  3ل�سنة  ،2014والذي و�ضع م�شروعه
املحامون اخلوا�ص �أنف�سهم .يف حني يجيز هذا القانون
للمحامني اجلمع بني اال�شتغال باملحاماة وتدري�س مواد
ال�شريعة والقانون يف اجلامعات واملعاهد العليا (املادة ،)31
ف�إنه ي�ضع �شروطاً يبدو �أنها ال تكتفي بحظر جمع �أ�ساتذة
كليات القانون وال�شريعة بني عملهم التدري�سي واملحاماة،
بل حتظر �أي�ضاً عملهم يف املحاماة بعد مغادرتهم اجلامعات
واملعاهد العليا .هذه ال�شروط تكفل �أي�ضاً ،كما يبدو ،منع
منت�سبي الو�سط القانوين الآخرين مثل الق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة و�أع�ضاء �إدارة القانون من اال�شتغال باملحاماة بعد
انتهاء خدمتهم يف جهات عملهم الأ�صلية ب�سبب التقاعد
�أو ا�ستقالتهم .وفقاً للمادتني ( ،)12 ،11ي�شرتط للرتافع
�أمام حماكم اال�ستئناف واملحكمة العليا ام�ضاء عدد من
ال�سنوات يف ممار�سة مهنة املحاماة فعلياً ،و�أن يقدم ،بالن�سبة
للرتافع �أمام املحكمة العليا� ،شهادة من نقابة املحامني
الفرعية بعدم انقطاعه عن مزاولة مهنة املحاماة.
على هذا ،يبدو �أن �صعود ال�سلم من �أوله بالقيد يف �سجل
املحامني حتت التمرين هو ال�سبيل الوحيد لولوج باب
املحاماة .وما يع ّزز هذا الفهم هو �أن القانون رقم 2014/3
قد خال من ن�ص كانت الت�شريعات املنظمة ملهنة املحاماة
يف ليبيا د�أبت على تكري�سه (املادة  18من قانون املحاماة
�أمام املحاكم رقم  ،1962/1املادة  17من قانون �إعادة
تنظيم املحاماة رقم  ،1975/82املادة  13من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  1990/10ب�ش�أن �إعادة تنظيم
املحاماة) ،ومفاده �أن حت�سب من مدة التمرين ومدة
اال�شتغال باملحاماة �أمام املحاكم االبتدائية �أو حماكم
اال�ستئناف كل مدة ق�ضاها الطالب يف الق�ضاء �أو النيابة
�أو يف مزاولة املحاماة ب�إدارة الق�ضايا �أو ب�إدارة املحاماة
ال�شعبية �أو يف الأعمال القانونية بالإدارة العامة للقانون �أو
يف تدري�س القانون �أو ال�شريعة الإ�سالمية بكليات القانون
�أو ال�شريعة الإ�سالمية �أو املعاهد العليا .ملاذا حذف هذا
الن�ص �إذا مل يكن الق�صد حظر اال�شتغال باملحاماة على
غري من اختاروها �سبي ًال منذ البداية؟
�أما املثال الثالث للنزعة احلمائية فيقدمه م�شروع قانون
اجلامعات ،والذي و�ضعته عام  2013جلنة من �أع�ضاء
هيئة تدري�س جامعات ليبية خمتلفة .من ناحية �أوىل ،كان
للم�شروع مزاياه .فقد �سعى �إىل املوازنة بني تقرير مزايا
مادية ومعنوية عديدة لأع�ضاء هيئة التدري�س ،و�ضبط
ترقياتهم وا�ستمرار خدمتهم ب�ضوابط تتعدى �أدائهم
التدري�سي والبحثي �إىل خدمة املجتمع .وقد كان �أي�ضاً
موفقاً ،بح�سب ر�أيي ،يف �إدراك �أن ال�ش�أن اجلامعي �ش�أن
عام يتعدى االهتمام به منت�سبي اجلامعات ،ومن ثم
ينبغي لغريهم امل�شاركة يف و�ضع �سيا�ساته وخططه وتقوميه،
وذلك من خالل تقريره ع�ضوية ثالث �شخ�صيات متميزة
بن�شاطها الثقايف واملدين من خارج اجلامعات يف املجل�س
الأعلى للجامعات.
لكن امل�شروع من ناحية �أخرى و�ضع �ضوابط لالن�ضمام
ل�سلك التدري�س اجلامعي متنعه على غري املعيدين (املادة
 39من امل�شروع) .وحيث �أن التعيني معيداً يف �إحدى
كليات القانون مقيد ب�أال يتجاوز عمر املتقدم �أربعة وع�شرين
�سنة ،ف�إن امل�شروع يحظر على من �أمتوا متطلبات التدري�س
اجلامعي الأخرى ،مثل احل�صول على �شهادة عليا ،من

الق�ضاة واملحامني ،مث ًال ،التعيني يف هذه الكليات .ومن
احلجج التي �سيقت تربيراً لهذا الن�ص احلر�ص على
انتقاء الأف�ضل لولوج باب التدري�س اجلامعي ،وذلك من
خالل ق�صره على املتفوقني من اخلريجني ،والذين يتم
تعيني املعيدين من بينهم .ومن بني هذه احلجج ،و�إن كان
الت�صريح بها �أقل ،احلفاظ على تقاليد التدري�س اجلامعي
من خالل ق�صره على من �أعدوا لتوليه� ،أي املعيدين.
غريهم ،يقول البع�ض ،تربوا يف م�ؤ�س�سات �أخرى ذات
تقاليد خمتلفة ،والتجربة تدل على �أنهم غري ملمني� ،أو
غري مبالني ،بتقاليد اجلامعات.
على ُك ٍل ،مل يكتب مل�شروع قانون اجلامعات �أن يتحول
�إىل قانون .فبعد �أن مت تعديله وفقاً ملالحظات جلنة التعليم
العايل يف امل�ؤمتر الوطني العام ،مل يعر�ض يف �أي من
جل�ساته .وقد �أ�شيع يف حينها �أن بع�ض �أع�ضاء امل�ؤمتر ممن
كانت �أعينهم على التعيني يف اجلامعات ر�أوا فيما و�ضعه
امل�شروع من ا�شرتاطات مانعاً من ذلك فمنعوه.
ومهما قيل يف تربير النزعة احلمائية ،ف�إنني �أرى فيها حائ ًال
دون حتقيق هدف مهم ،وهو تطوير الو�سط القانوين الليبي
والرقي ب�أدائه ،ومن ثم �إ�سهامه يف تعزيز حكم القانون.
هناك �شواهد كثرية على �أن هناك �ضعفاً عاماً يف تكوين
و�أداء منت�سبي الو�سط القانوين ،من �أع�ضاء هيئة تدري�س
يف كليات القانون ،والق�ضاة ،و�أع�ضاء النيابة العامة،
واملحامني ،و�أع�ضاء �إدارة القانون ،وامل�ست�شارين القانونيني.
وقد طرحت مقرتحات عديدة ملعاجلة هذه امل�شكلة.
ولكننا نعتقد �أن هناك و�سيلة ناجعة ملعاجلتها تتمثل يف
النظر �إىل الو�سط القانوين باعتباره كياناً واحداً ،وال�سماح،
من ثم ،بتوا�صل وتفاعل �أكرب بني منت�سبيه ي�سهم يف جتاوز
ما يعرتي كل منهم ،على حدة ،من ق�صور .على �سبيل
املثال ،كان من مزايا التوجه نحو دمج املحاماة العامة
(ال�شعبية) يف الهيئات الق�ضائية ،وال�سماح ،بالتايل،
بانتخاب املتميزين من منت�سبيها ليكونوا ق�ضاة �أن يتوىل
الق�ضاء �أ�شخا�ص �أكفّاء متر�سوا يف تخ�ص�صات قانونية ال
تقت�صر على القانون اجلنائي .وكان هذا ،ال �شك� ،أف�ضل
من و�ضع كان تويل الق�ضاء فيه حكراً على �أع�ضاء النيابة
العامة ،والذين تقت�صر خربتهم العملية �إىل حد بعيد،
بحكم عملهم ،على القوانني اجلنائية.
ميزة �أخرى للدمج متثلت يف �إتاحة فر�صة �أكرب لتويل املر�أة
الق�ضاء .فنظرة �إىل �إح�صائيات �إدارة التفتي�ش الق�ضائي
تبني �أن �أعداد العامالت يف املحاماة العامة (ال�شعبية)
تفوق مبراحل �أعدادهن يف النيابة العامة 1،وبالتايل ف�إن يف
ال�سماح بولوج املحامني العامني (ال�شعبيني) باب الق�ضاء
�سماح لأعداد �أكرب من الن�ساء بذلك ،وهذا ال �شك
هدف رئي�س يف �أي خطة ا�صالح ق�ضائي .وال يتعار�ض
هكذا م�سلك مع م�ساعي ا�ستقالل الق�ضاء التي قد
ت�ستلزم ،وفقاً للبع�ض ،اخراج املحاماة العامة (ال�شعبية)،
بو�صفها �إدارة تتبع لوزارة العدل وت�أمتر ب�أمرها ،من الق�ضاء،
�إذ ميكن �إخراجها والإبقاء على مكنة اختيار االكفاء من
منت�سبيها لتوىل الق�ضاء.
وبالن�سبة للمحاماة اخلا�صة ،والتي تو�صف ،بحق� ،أنها
�شريك يف حتقيق العدالة� ،سيكون من �ش�أن ال�سماح
ملنت�سبي بقية الفئات القانونية باالنخراط فيها �أن يرثيها
ويجعلها �أقدر على القيام مبهام �شراكتها هذه .هل هنالك
ٌ
قا�ض
�شك يف الفائدة التي يحققها ملهنة املحاماة ان�ضمام ٍ
�سابق �إليها؟ احلديث هنا عن الفائدة التي جتنيها املهنة
ككل ،ولي�س عن �أثر هذا على م�صالح بع�ض حمامني
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قد يرون يف القادم اجلديد مناف�ساً قوياً .الإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ال ميكن �إال �أن تكون نفياً ،وجتربة املحاماة اخلا�صة
التي مار�سها ،وال يزال ميار�سها ،ق�ضاة �سابقون خري �شاهد
على ذلك.
وبذات املنطق ،ينبغي ال�سماح لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات القانون وال�شريعة مبمار�سة املحاماة ،لي�س فقط
بعد تركهم مهنة التدري�س ،ولكن بالإ�ضافة �إليها .وهذا
هو احلال يف القانون امل�صري ،ويح�ضرين يف هذا املقام
حكم للمحكمة الد�ستورية امل�صرية �أو�ضحت ،مبا ال
مزيد عليه ،حكمة هذا اجلواز .فبعد �أن �أكدت املحكمة
على «�أن املحاماة  -يف �أ�صلها وجوهر قواعدها  -مهنة
حرة ميار�سها املحامون وحدهم يف ا�ستقالل[ ... ،و�أن]
ا�ستقالل املحامني يف �أداء �أعمالهم واحتكامهم �إىل
�ضمائرهم و�سلطان القانون دون غریهما ،ینفي بال�ضرورة
تبعيتهم جلهة عمل تتوىل توجههم وفر�ض رقابتها عليهم،
 ،« ...م�ضت لت�ؤكد «�إنه ال ینال مما تقدم ا�ستثناء �أ�ساتذة
القانون يف اجلامعات امل�صرية من [حظر اجلمع]  ،...ذلك
�أن امل�شرع قدر �أن مهنة املحاماة یرثیها ویدعمها ان�ضمام
ه�ؤالء �إليها باعتبارهم �أقدر على الإبداع والت�أ�صيل،
وت�أ�سي�س دفاع مقتدر یعتمد على ات�ساع خرباتهم،
و�إحاطتهم بفروع القانون على اختالفها ،وتعمقهم
لأغوارها ،وات�صالهم ب�أدق م�سائلها ،فال یكون �إ�سهامهم يف
�أعمالها �إال عونا على �إدارة العدالة مبا یقیمها على �صحيح
بنيانها .والأثر الإيجابي ملمار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س
املحاماة ال يقت�صر على �إثراء الأخرية ،بل يتعداه �إىل
�أداء ه�ؤالء التدري�سي والبحثي �أي�ضاً؛ �ألن يكون تدري�س
�أركان امل�س�ؤولية التق�صريية ،مثال� ،أوفى و�أكرث �صلة بالواقع
حني يعززه الأ�ستاذ ب�أمثلة من ق�ضايا �شارك فيها بو�صفه
حمامياً؟ �ألي�س يف هذه املمار�سة فر�صة لتقومي ن�صو�ص
القانون التي يقوم الأ�ستاذ ب�شرحها وبيان مدى وفائها
باحلاجات العملية ،ومدي حاجتها ،من ثم للتعديل؟
وت�شكل قاعات البحث يف كلية القانون ببنغازي مثا ًال
عن امل�ساهمة التي ميكن للخربة العملية يف ممار�سة
القانون �أن تقدمها للتدري�س اجلامعي .وقاعات البحث
طريقة يف التدري�س م�ؤداها تخ�صي�ص �ساعة تدري�سية يف
مقررات مثل «نظرية االلتزامات» ،و»الإجراءات اجلنائية»،
و»الأحوال ال�شخ�صية» للجوانب العملية لهذه املقررات،
على �أن يتوىل التدري�س ق�ضاة �أو حمامون� ،أو غريهم من
املمار�سني .وقد �أتيحت يل حني كنت طالباً يف تلك
الكلية فر�صة التتلمذ يف هذه القاعات على �أيدي حمامني
أثرت خربة ه�ؤالء عملية
وق�ضاة ،وكم كان الفتاً كيف � ْ
التدري�س .و�إذا كان للخربة العملية يف ممار�سة الق�ضاء �أو
االدعاء العام �أو املحاماة �أو اال�ست�شارات القانونية دور ال
ينكر يف اثراء جتربة التدري�س والتعلم� ،أال ينبغي ال�سماح
له�ؤالء باالن�ضمام �إىل �سلك التدري�س اجلامعي؟ يتعني
�أن تتحقق يف ه�ؤالء ،بالطبع ،كما يتعني على كل من
يريد تويل الق�ضاء �أو ممار�سة املحاماة اخلا�صة �شروط ت�ضمن
ا�ستيفاءهم متطلبات الفئة املراد االن�ضمام �إليها ،ولكن
هذه ال�شروط ينبغي �أن تقت�صر على هذا القدر و�أال تتعداه
�إىل حظر �إمكان االن�ضمام يف ذاته.
لهذا� ،أدعو �إىل �إعادة النظر يف كافة املمار�سات التي
تتبنى نزعة حمائية ،و�إىل تبنى �أخرى تنطلق من نظرة
�أكرث �شمولية للو�سط القانوين ت�سمح بالتوا�صل بني فئاته
املختلفة مبا ي�سمح بالرفع من م�ستواه وتطويره.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

األمازيغية في مشروع التنظيم القضائي الجديد
أنس سعدون
الأمازيغية «هوية ،لغة ،ثقافة وح�ضارة مغربية عريقة يف
حاجة �إىل حماية ت�شريعية ،و�آليات م�ؤ�س�ساتية و�إجراءات
عملية ترد االعتبار �إليها وتنهي عقود التهمي�ش والإق�صاء
وفق منطق للم�صاحلة يعيد ت�شكيل الهوية واللغة والثقافة
الوطنية عرب منظومة العدالة واملدر�سة والإدارة والإعالم
العمومي» .بهذه الكلمات انطلقت حملة ترافع وا�سعة
د�شنها نا�شطون حقوقيون 1باملغرب مبنا�سبة مناق�شة م�شروع
قانون التنظيم الق�ضائي اجلديد �أمام الربملان للمطالبة
ب�إقرار الأمازيغية كلغة للتقا�ضي �أمام املحاكم املغربية �إىل
جانب اللغة العربية.2
احلملة اعتربت �أن دولة ما بعد اال�ستقالل باملغرب كانت
ت�سعى �إىل جعل الهوية املغربية ترتكب من ثنائية العروبة
وا�ضحي لباقي املكونات
والإ�سالم يف تهمي�ش و�إق�صاء
ْ
وطم�س مق�صود لروافد تكوين ال�شخ�صية
اللغوية والدينيةٍ ،
املغربية .وقد انعك�س هذا الأمر �سلبا على و�ضعية اللغة
الأمازيغية �أمام الق�ضاء ب�شكل وا�ضح بِجعل اللغة العربية
3
وحدها لغ ًة للتقا�ضي باملغرب من خالل قانون املغربة
الذي ين�ص ف�صله اخلام�س على�« :أن العربية هي وحدها
لغة املداوالت واملرافعات والأحكام يف املحاكم املغربية»،
وما تاله من ن�صو�ص قانونية وقرارات متفرقة من بينها:
 -القرار الوزاري ال�صادر �سنة  1965الذي ين�صيف ف�صله الأول على �أنه« :يجب �أن حترر باللغة
العربية ابتداء من فاحت يوليوز (متوز)  1965جميع
املقاالت والعرائ�ض واملذكرات املقدمة �أمام خمتلف
املحاكم».4
 -املادة  18من قانون املحاماة والتي تن�ص على �أنه:«و..يتعني على املحامني املنتمني لهذه الدول� ،5إن
مل يكونوا حا�صلني على �شهادة الأهلية ملزاولة مهنة
املحاماة املن�صو�ص عليها يف املادة � 5أعاله اجتياز
امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون
املغربي قبل البت يف طلباتهم».
 -املادة الثالثة من قانون مهنة الن�ساخة والتي تطرقتل�شروط ولوج هذه املهنة ،حيث ا�شرتطت التوفر على
الإجازة يف اللغة العربية كم�ؤهل علمي لولوج املهنة
يف ا�ستثناء وا�ضح للإجازة يف الدرا�سات الأمازيغية
�أو غريها من اللغات املتداولة باملغرب.
فالتطبيق العملي لهذه الن�صو�ص ا�ستبعد ب�شكل جديل
كل �إمكانية ال�ستح�ضار التعدد اللغوي يف ف�ضاءات
العدالة .كما َربط ممار�سة املهن الق�ضائية ب�إتقان اللغة
العربية كامتداد لفل�سفة تعريب حقل العدالة ،ال�شيء
الذي �أوجد حالة من التمييز �ضد الناطقني بالأمازيغية
�أمام مرافق الق�ضاء .وزاد من حدة هذه الن�صو�ص
التمييزية انت�شار ظاهرة االمية داخل او�ساط املتقا�ضني
من الفئات الأكرث ه�شا�شة.
ملاذا املطالبة الآن ب�إدماج اللغة االمازيغية �أمام املحاكم؟
عدة حت ّتم �ضرورة ال�شروع يف �إدماج اللغة
ثمة عوامل ّ
الأمازيغية داخل منظومة العدالة ،على ر�أ�سها العامل
الد�ستوري .فد�ستور  2011ين�ص يف ف�صله اخلام�س على
�أنه« :تعد الأمازيغية �أي�ضا لغة ر�سمية للدولة باعتبارها
ر�صيدا م�شرتكا جلميع املغاربة بدون ا�ستثناء».
كما �أن احلكومة تعهدت ب�إعطاء الأولوية لهذا املو�ضوع

�إبان الت�صريح احلكومي عند تن�صيبها �أمام الربملان والذي
جاء يف بع�ض فقراته ما يلي« :لقد �أق ّر الد�ستور توجهات
يف هذا املجال تقت�ضي تنزيال ت�شاركيا يرتكز على تقوية
اللغتني الوطنيتني الر�سميتني العربية والأمازيغية يف �إطار
يحفظ الوحدة وي�ضمن التنوع وذلك بالعمل على تفعيل
الطابع الر�سمي للغة الأمازيغية عرب و�ضع قانون تنظيمي
يحدد كيفيات �إدراج الأمازيغية و�إدماجها يف التعليم
واحلياة العامة ،مع �صيانة املكت�سبات املحققة ووفق جدولة
زمنية تراعي املجاالت ذات الأولوية ،واعتماد منهجية
ت�شاركية مع خمتلف الفاعلني يف جمال النهو�ض باللغة
والثقافة الأمازيغيتني»ُ .ي�ضاف �إىل ذلك التزامات املغرب
�أمام املجتمع الدويل حيث ميكن اال�شارة يف هذا ال�صدد
�إىل تو�صيات اللجنة الأممية املكلفة بالق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز العن�صري املنبثقة عن اجتماعها املنعقد
يف غ�شت  ،2010وعلى تو�صيات اللجنة الأممية املكلفة
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�سنة 2006
و ،2015والتي تو�صي الدولة املغربية �صراحة بو�ضع
وتبني �إجراءات ذات طابع قانوين وم�ؤ�س�ساتي لإخراج
الأمازيغية من و�ضع الدونية.
وقد �أثار االعالن عن م�شروع قانون التنظيم الق�ضائي
اجلديد فر�صة منا�سبة لإعادة طرح مطلب ادماج اللغة
الأمازيغية �أمام املحاكم .فاملادة  14من امل�شروع اجلديد
ن�صت على ما يلي:
«تظل اللغة العربية لغة التقا�ضي واملرافعات و�صياغة
الأحكام الق�ضائية �أمام املحاكم مع العمل على تفعيل
اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الف�صل  5من الد�ستور،
ويجب تقدمي الوثائق وامل�ستندات للمحكمة باللغة العربية
�أو م�صحوبة برتجمتها م�صادق على �صحتها من قبل
ترجمان حملف .كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع �أو
ال�شهود اال�ستعانة �أثناء اجلل�سات برتجمان حملف تعينه
املحكمة �أو تكلف �شخ�صا بالرتجمة بعد �أن ي�ؤدي اليمني
�أمامها».
االعتراضات

تركزت اعرتا�ضات النا�شطني بخ�صو�ص ن�ص املادة 14

من م�شروع قانون التنظيم الق�ضائي على نقطتني:
طريقة �صياغة املادة :ا�ستعمال عبارات من قبيل «تظل»،
«�أي�ضا»« ،مع العمل» ..كلها عبارات ت�ؤكد وجود نية يف
ت�أخري التنزيل الفوري ملقت�ضيات الن�ص الد�ستوري ،وك�أن
هذا الن�ص و�ضع لكي ال يطبق �أو كدعوة �صريحة لتعليق
العمل بالأحكام الد�ستورية املتعلقة بد�سرتة االمازيغية
كلغة ر�سمية.
تقييد ا�ستعمال اللغة الأمازيغية مبرافق الق�ضاء بتعيني
ترجمان ،وهو مبثابة اعتبارها لغة �أجنبية .وعليه ،تعامل
امل�شروع تعامل مع الأمازيغ ك�أجانب يف وطنهم .وي�أتي هذا
التوجه خارج ال�سياق الد�ستوري الذي اعترب الأمازيغية
جزءاً �أ�سا�سياً من مكونات الهوية الوطنية.
المقترحات

وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية باملغرب
 FNAAمذكرة �إىل رئي�س جمل�س النواب ورئي�س جلنة
العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان ور�ؤ�ساء الفرق الربملانية
بالغرفة الأوىل للربملان �ضمنتها عدة مقرتحات:

  1-تفعيل الطابع الر�سمي للأمازيغية حتى تتمكن من�أداء �أدوارها كاملة يف ف�ضاءات العدالة مو�ضوعاتيا
وم�ؤ�س�ساتيا،
  2-مالءمة القوانني العادية والتنظيمية مع تو�صياتاللجان الأممية ذات ال�صلة ومع مقررات الف�صل
اخلام�س من الد�ستور مبا ي�ضمن امل�ساواة بني اللغتني
الر�سميتني،
  3-مراجعة ن�ص املادة  14من م�شروع القانون رقم 38/15املتعلق بالتنظيم الق�ضائي ،وذلك ب�شكل
ي�ضمن ا�ستعمال اللغة الأمازيغية �أمام مرافق ال�سلطة
الق�ضائية بدون �أي �شكل من �أ�شكال التمييز،
  4-ن�سخ �أحكام قانون املغربة والتوحيد والتعريبوذلك بباب الأحكام اخلتامية واالنتقالية من م�شروع
التنظيم الق�ضائي،
  5-تنقيح الرت�سانة القانونية املغربية من كافة الن�صو�صاملك ِّر�سة للتمييز العن�صري على �أ�سا�س اللغة �أو
التعديل المقترح من الفيدرالية
الوطنية للجمعيات األمازيغية
بالمغرب FNAA
تعترب اللغة الأمازيغية �أي�ضا لغة التقا�ضي ولغة الولوج
للق�ضاء وجميع املهن القانونية والق�ضائية ،ومتا َر�س
الدعاوى والإجراءات الق�ضائية ب�إحدى اللغتني
الر�سميتني.
تراعى احلقوق اللغوية الأمازيغية للمرتفقني ،يف
تعيينات وترقيات املوظفني ومن يف حكمهم ،ويف تقييم
جناعة �أدائهم الوظيفي �أو املهني.
يتم ت�أهيل خمتلف املتدخلني والعاملني يف
منظومة العدالة باعتماد و�إحداث تكوينات
خا�صة يف جمال الأمازيغية لغة وثقافة و�أعرافا.
يراعي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية معيار
العدالة اللغوية ،يف تنفيذ �صالحياته واخت�صا�صاته
يف جمال تعيني الق�ضاة ،وتقييم جناعة �أدائهم
املهني.

العِرق �أو الدين �أو غريه ،وا�ست�صدار مقت�ضيات
ت�شريعية جديدة �أو معدلة لتلك املذكورة �أعاله،
ت�أخذ بعني االعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقايف
باملغرب ،وجتعل من الأمازيغية لغة ر�سمية لها وظائفها
املَنوطة بها يف املجتمع والدولة،
  6-فتح املجال يف مواد امل�شروع للموروث القانوينوالعريف الأمازيغي ليكون م�صدرا من م�صادر
الت�شريع مبا ال يتعار�ض مع املرجعية الأممية حلقوق
الإن�سان وحقوق ال�شعوب،
  7-جعل ا�ستعمال و�إتقان اللغة الأمازيغية ،جماالللتناف�س بني الق�ضاة و�أطر املهن القانونية امل�ساعدة
للق�ضاء خِ دمة لكافة املواطنني واملواطنات دون متييز.
  8-ربط م�س�ألة تعيني الق�ضاة ب�شرط معرفة و�إتقانالتعابري الل�سانية للغة الأمازيغية ال�سائدة باملنطقة التي
�سيتم تعيينهم بها.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

المادة  14من مشروع قانون التنظيم
القضائي
«تظل اللغة العربية لغة التقا�ضي واملرافعات
و�صياغة الأحكام الق�ضائية �أمام املحاكم مع
العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام
الف�صل  5من الد�ستور ،ويجب تقدمي الوثائق
وامل�ستندات للمحكمة باللغة العربية �أو م�صحوبة
برتجمتها م�صادق على �صحتها من قبل ترجمان
حملف كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع �أو
ال�شهود اال�ستعانة �أثناء اجلل�سات برتجمان حملف
تعينه املحكمة �أو تكلف �شخ�صا بالرتجمة بعد ان
ي�ؤدي اليمني �أمامها».
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المنع االعتباطي للسفر في المطارات التونسية

أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي
هوية ضائعة وحقوق تائهة

جازية جبريل محمد
مقدمة

مل يعد �أمرا غريبا �أن جتد جمموعة من الن�سوة الليبيات
املتزوجات من �أجانب ي�شاركن ب�إيجابية يف كل اللقاءات
ال�سيا�سية �أو الأكادميية 1التي تطرح فيها م�شكلتهن يف
بنغازي .خليط من الن�سيج الن�سوي الليبي من عدة مدن
تتفاوت �أعمارهن بني العقد الثاين والعقد ال�ساد�س.
بع�ضهن عامالت وبع�ضهن الآخر غري عامالت .ولكن
القا�سم امل�شرتك بينهن هو احلمل الثقيل الذي تعانني منه
تبعاً للتمييز �ضدهن و�ضد �أبنائهن� .إحداهن ت�شتكي �أن
جناح ابنتها بن�سبة عالية يف الثانوية العامة كان وبا ًال عليها:
فقد واجهت حقيقة قانونية مفادها �أن ولوج الكليات
الطبية مق�صورة على الليبيني ح�صراً .وتبكي الأخرى
بحرقة حينما تتذكر قولة �إبنها ال�شهيد «�س�أموت دفاعاً
عن الوطن يا �أمي» .وهي تت�ساءل� :أي وطن ذاك الذي
يرف�ض �أن مينح �أ�سرة ال�شهيد� ،إبن الليبية ،املزايا ذاتها التي
متنح لل�شهيد �إبن الليبي؟ بل �أنها ت�ستطرد قائلة  :حتى �أنا
الليبية مل �أمنح ميزة العمرة �أو احلج التي متنح لأم ال�شهيد،
لأن �أبني الذي مات من �أجل ليبيا يعد �أجنبياً .وكانت
ظاهرة زواج الليب ّية من �أجنبي تكونت مع تطور العمالة
الوافدة من الدول العربية �سواء منها امل�صرية �أو التون�سية
�أو الفل�سطينية �أو ال�سورية �أو حتى الت�شادية وال�سودانية
وغريها .وقد ن� أش� عن هذه الزيجات والدة �أ�شخا�ص يف
ليبيا من �أمهات ليبيات وعي�شهم فيها من دون �أن يعطوا
حق حيازة جن�سيتها .وهذا ما دفع العائالت املعنية �إىل
املطالبة بوجوب منحهم اجلن�سية الليبية باعتباره حقاً
�أ�صي ًاللهم ن�صت عليه االتفاقيات واملواثيق الدولية املوقع
عليها الدولة الليبية مما يلزمها بتطبيق ما فيها.
الخلفية القبلية كعائق أمام
منح الجنسية الليبية ألبناء
الليبيات؟

من �أهم �أ�سباب الإحجام عن منح اجلن�سية يف ليبيا،
اخللفية القبلية .فالقبيلة تبقى �إطاراً �إجتماعياً ذات ح�ضور
كبري يف ليبيا .ووفق هذه اخللفيةُ ،تعترب املر�أة التي تتزوج
من خارج القبيلة �أنها ان�سلخت عنها لتنتمي �إىل القبيلة
التي تزوجت من �أحد �أبنائها .وهم ينكرون تالياً على
هذه املر�أة حقها يف املرياث خ�شية متلك زوجها الغريب
لأرا�ضي ومزارع العائلة �أو القبيلة .ولعل نظرة �سريعة
على نتائج امل�سح ال�شامل للقيم ل�سنة  2013يف ليبيا
يك�شف بو�ضوح �أن الأمر برمته ثقايف واجتماعي �أكرث من
كونه �سيا�سياً �أو قانونياً �أو حتى دينياً .فالأغلبية ال�ساحقة
من الليبيني تثق يف الأ�سرة .و�أغلبية عالية منهم تثق يف
املعارف ال�شخ�صية .باملقابل ،ال تثق �أغلبية عالية يف من
يعتنق ديناً �آخر �أو يتحدث لغة �أخرى �أو يف من يقابلونه
لأول مرة �أو يف من ينتمون �إىل جن�سيات �أخرى.2
وفيما �أن بع�ض القبائل الليبيةـ ال�شرقية تعتز باملر�أة فتتكنى
بع�ض عوائلها بها كما هي حال عوائل رقية وبوجميلة
ومرمي ،لكنها عوائل تنتمي للقبيلة من جهة الأب الذي
يكون تزوج من �سيدتني �أو �أكرث ،فتكنى �أبنا�ؤه با�سم
�أمهاتهم متييزاً لهم فيما بينهم .ويف هذا تدليل �صريح
على �أن خلفية التمييز �ضد املر�أة ينبع بالدرجة الأوىل من
احلذر �إزاء «الآخر» �أو «الغريب» والذي جبل عليه املواطن
الليبي .ومن �أهم �أ�سباب هذا احلذر اخلوف على الرثوة،
ف�ضال عن خوف من �إحداث خلل يف الرتكيبة ال�سكانية
«الدميوغرافية «يف املناطق اجلنوبية من البالد خا�صة.
التنظيم القانوني للمسألة

م�شكلة منح اجلن�سية الليبية لأبناء املواطنة الليبية لي�ست
م�شكلة حديثة ،كونها كانت قائمة قبل �أحداث � .2011إال
�أن عملية �صياغة الد�ستور اجلديد �أظهرها لل�سطح.وتزامن
ذلك مع �إزالة القيود �أمام �إن�شاء منظمات املجتمع املدين
احلقوقية يف ليبيا.
ويجدر التذكري هنا �إىل �أن امل�ؤمترال�شعبي العام الليبي
(�أعلى �سلطة ت�شريعية بالبالد حينها) كان �أ�صدر القانون

رقم  24ل�سنة  2010بال�سماح مبنح اجلن�سية الليبية لأبناء
ّ
أجانب.و�شكل هذا القانون
الليبيات املتزوجات من �
تتويجا ل�سل�سلة من النقا�شات والندوات القانونية التي
بادرت �إليها جمعية «واعت�صموا» عن طريق رئي�ستها عائ�شة
القذايف .3وقد حددت الالئحة التنفيذية للقانون املذكور
ال�ضوابط الالزمة لتنفيذه .ويلحظ �أن القانون مل يوجب
منح اجلن�سية بل جعل الأمر جوازياً.4وقد �أفادت الالئحة
رقم  594ل�سنة  20105يف ن�صو�ص املادتني ال�ساد�سة
ب�سن الر�شد ابتدا ًء.
وال�سابعة بتلك ال�ضوابط وهي تتعلق ّ
فال يجوز منح اجلن�سية لهم ما مل يكونوا بالغي �سن الر�شد
�إال �إذا كان الوالد متوفياً �أو مفقوداً بحكم القانون� .أما
الرا�شدون البالغون فتمنح لهم اجلن�سية الليبية بعد طلبها،
وبعد موافقة الوالدين واجلهة املخت�صة بقطاع ال�ش�ؤون
االجتماعية على الزواج .ويف جميع الأحوال ،جاء يف
الالئحة �أنه يحظر منح اجلن�سية الليبية لأبناء املواطنات
الليبيات املتزوجات من فل�سطينيي اجلن�سية.
الوضع الدستوري للمسألة
نظم الد�ستور الليبي الأول ال�صادر يف �أكتوبر  1951م�س�ألة
اجلن�سية يف املواد  10, 9, 8منه .وقد كان �صريحاً يف عدم

جواز اجلمع بني اجلن�سية الليبية و�سواها من اجلن�سيات
ويعد ليبياً مبوجبه كل من ولد يف ليبيا
العربية �أو الأجنبيةّ .
�أو كان �أحد �أبويه مولوداً يف ليبيا �أو �أقام يف ليبيا ملدة ال
تقل عن ع�شر �سنوات.
وقد قامت الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور ب�إ�صدار
ثالث م�سودات تناولت امل�س�ألة على النحو الآتي:
امل�سودتان الأوىل  2014والثانية  2015للد�ستور الليبي
املزمع �إ�صداره حالياً،6وقد �أ�شارتا بو�ضوح وحزم �إىل عدم
منح اجلن�سية الليبية لإبن الليبية .فقد ن�صت املادة 2/11
«الليبي من ولد لأب ليبي» .كما ن�صت املادة 3/ 13
«تعطى �أف�ضلية ملنح اجلن�سية لأوالد الليبيات»� .أما املادة
 6 /119والتي تت�صل باحلق يف احلياة الكرمية فقد منحت
�أوالد الليبيات حقا بالتمتع بكافة احلقوق التي يتمتع بها

املواطن الليبي ما عدا احلقوق ال�سيا�سية.
امل�سودة الثالثة (م�شروع الد�ستور) ،وقد ت�ضمنت تعدي ًال
مفاجئاً يف اجتاه منح اجلن�سية له�ؤالء يف االجتماعات
الأخرية والتي عقدت ب�صاللة-عمان ،مما�أدى �إىل ت�ضمني
م�سودة امل�شروع تكري�ساً حلقهم باجلن�سية الليبية.
ثم تناول م�شروع الد�ستور اجلديد يف ليبيا ال�صادر يف 19
�أبريل  2016هذه امل�س�ألة يف مادته  12ب�شكل مغاير .فيكون
ليبياً وفق هذا امل�شروع من ولد لأم ليبية وفقاً ملا ينظمه
القانون و�أجاز له القانون االحتفاظ بجن�سية .والتدقيق
يف هذه امل�سودة ي�سمح بالقول ب�أن امل�ش ّرع الد�ستوري
ميز بني الذين يحوزون اجلن�سية بحكم القانون (مادة 12
فقرة �أوىل) والذين يكت�سبونها بعد والدتهم (مادة  12فقرة
ثانية) كالذين يولدون من ليبيات متزوجات من �أجانب،
والذين يكون منحهم اجلن�سية جوازيا ومقيدا بال�ضوابط
التقديرية التي يقررها امل�شرع .ومن �أهم هذه ال�ضوابط
ح�سبما جاء يف املادة  13من امل�سودة :اعتبارات امل�صلحة
الوطنية واملحافظة على الرتكيبة ال�سكانية و�سهولة
االندماج يف املجتمع الليبي .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن
امل�شروع ين�ص على �إمكانية �سحب اجلن�سية املكت�سبة
خالل الع�شر�سنوات التالية الكت�سابها .ويلحظ �أن
امل�شروع الد�ستوري �أبقى يف �صورته النهائية على حرمان
�أوالد الليبيبات من احلقوق ال�سيا�سية يف املادة  58الفقرة
ال�ساد�سة منها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املواد جاءت يف �سياق مواد
توجيهية ت�ؤكد على م�ساواة الليبية بالليبي وحظر التمييز
�ضدها .ففي الباب الأول «�شكل الدولة ومقوماتها
الأ�سا�سية»� ،أكدت املادة التا�سعة وعنوانها :املواطنة على
الآتي« :املواطنون واملواطنات �سواء يف القانون و�أمامه.
ويحظرالتمييزالقائم بينهم على �أ�سا�س اجلن�س �أوغريه
 .»..ويف الباب الثاين «احلقوق واحلريات» ،ن�صت املادة
 57وعنوانها دعم حقوق املر�أة على �أن «الن�ساء �شقائق
الرجال .وتلتزم الدولة بدعم ورعاية املر�أة و�سن القوانني
التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها يف املجتمع والق�ضاء
على الثقافة ال�سلبية والعادات االجتماعية التي تنتق�ص
من كرامتها وحظر التمييز �ضدها و�ضمان حقها يف
التمثيل يف االنتخابات العامة و�إتاحة الفر�ص �أمامها يف
املجاالت كافة وتتخذ التدابري الالزمة لدعم حقوقها
املكت�سبة».
وعلى �سبيل املقارنة القريبة مب�صر ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن
د�ستور  2014كر�س حق �أبناء امل�صرية املتزوجة من
�أجنبي باجلن�سية امل�صرية .فقد ن�صت املادة ال�ساد�سة
منه على �أن «اجلن�سية حق ملن يولد لأب م�صري �أو لأم
م�صرية ،واالعرتاف القانوين به ومنحه �أوراقاً ر�سمية تثبت
بياناته ال�شخ�صية ،حق يكفله القانون وينظمه».
ويت�ضح من هذا الن�ص �أن احلق يف اجلن�سية لأبناء
امل�صريني وامل�صريات هو حق د�ستوري ،ال يجوزللقانون
االنتقا�ص منه� ،أو �أن ي�ضع له �شروطاً تقيده بالن�سبة لأبناء
طائفة معينة من امل�صريات .فالتنظيم املق�صود الميكن �أن
ينتق�ص من �أ�صل احلق ،لكنه تنظيم لكيفية منح الأوراق
الر�سمية املثبتة له مبا المي�س وجوده.7

هيثم بلحسن القابسي
وفق القانون كل �شخ�ص يحمل اجلن�سية التون�سية
ويتمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية هو «مواطن تون�سي».
لكن منذ العام  ،2011ف�إنّ ممار�سة احلقوق واحلريات
ي�صدم دوماً املواطنني التون�سيني� :إ�شكاليات وعنف
�أو احلد من هذا احلق �أو ذاك؛ �سخط وجدال حيال
قانون �أو �سلطة تون�سية متنع هذه احلرية �أو تنتهكها.
وبالطبع ،لي�ست النقا�شات والإ�شكاليات املتعلقة
مبمار�سة احلقوق واحلريات جديدة يف هذا البلد،
وهي ا�ستطاعت تخطي جحيم الديكتاتورية.
هذا هو حال حرية التنقل وال�سفر .يف احلقيقة ،ف�إنّ توقيف
مواطن «تون�سي» يف مطار «تون�سي» ومنعه من ال�سفر من
دون �أي �سبب حمدد ،ومن دون مذكرة �صادرة عن مدعي
عام �أو جهاز ق�ضائي وطني هو مثال عن االنتهاكات
املتكررة والتي ت�صل �إىل حد ت�سخيف احلريات يف تون�س.
عمليات املنع هذه �أ�صبحت يف الواقع متكررة يف املطارات
التون�سية .نحن �أمام عمل اعتباطي كلياً ،وينتهك �أي�ضاً
ب�شكل مف�ضوح القانون التون�سي وكذلك القانون الدويل.
بداية ،على م�ستوى القانون الداخلي ،ف�إنّ
الد�ستور التون�سي اجلديد �أعطى �ضمانات
�أ�سا�سية للدولة الدميقراطية وهو يحرتم كما يبدو
احلقوق الأ�سا�سية .ويفرت�ض وفقه احرتام �أغلب
احلريات الأ�سا�سية واحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
لكن وكما يف كل عمل ب�شري ،ف�إنّ هذا الن�ص القانوين

يخفي الكثري من ال�شوائب والنق�ص ،فيما يتعلق برت�سيخ
وحماية احلقوق واحلريات .يظهر ذلك جلياً خ�صو�صاً يف
مو�ضوع تطبيق هذه احلقوق واحلريات ،وحتديداً يف مو�ضوع
املمار�سات اخلا�صة باملطارات .يتم اليوم و�صف «الأمن»
الذي كان ي�شكل �أداة �أ�سا�سية يف خدمة الدكتاتورية
بـ«الأمن اجلمهوري» .ويف الن�ص الد�ستوري اجلديد،
يتم دعوتهم ب�صراحة �إىل حماية احلريات (الف�صل .)19
كذلك ين�ص الد�ستور على حرية التنقل للأ�شخا�ص.
لكن يف مو�ضوع احلقوق واحلريات ،ف�إنّ عقدة الد�ستور
اجلديد تكمن يف الف�صل  49منه .نظرياً ،ال ميكن و�ضع
�أي قيود على احلقوق واحلريات �إال يف حال كانت ال
تطال جوهر احلق �أو احلرية امل�ستهدفة� .أكرث من ذلك ،ال
ميكن اعتماد او قبول هذه القيود �إال يف حال ال�ضرورة �أو
من �أجل حماية امل�صالح ال�شرعية املن�صو�ص عليها وذلك
يف �إطار احرتام مبد أ� التنا�سب بني القيود والهدف من
وراء فر�ضها .لكن يجب الإ�ضافة �أنّ القانون رقم -75
 40ال�صادر يف الرابع ع�شر من ماي  ،1975املتعلق
بجوازات ال�سفر ووثائق ال�سفر ،ي�سمح لوزير الداخلية
التون�سي منع تنقل �شخ�ص ما يف حالتني حمددتني:
 وفق احلالة الأوىل ،ف�إ ّنه يحق لل�سلطات التون�سية منعرحلة قد ت�ضر بال�صالح العام والأمن القومي .لكن من
�أجل ذلك ،ينبغي احل�صول على مذكرة من رئي�س
حمكمة الدرجة الأوىل التون�سية ،الذي يحدد فرتة املنع،
 يف احلالة الثانية ،ف�إنّ التنقل قد مينع يف حال «اجلرمامل�شهود» (�أي القب�ض على �شخ�ص يف �أثناء ارتكابه
جرم) �أو الطوارئ .يف هذه احلالة ،ف�إ ّنه ميكن ملكتب

املدعي العام فر�ض حتى خم�سة ع�شر يوماً من املنع
من اخلروج من �أرا�ضي الدولة على ال�شخ�ص املعني.
�إنّ حوادث املنع الأخرية يف املطارات التون�سية (حتديداً
يف مطار تون�س – قرطاج) ت�ستهدف الرجال وخا�صة
الن�ساء ال�شابات .ويتم ذلك ب�شكل اعتباطي �أكرث
من قبل ،من دون �أي م ّربر قانوين.
كذلك ف�إ ّنه على م�ستوى املعاهدات الدولية التي
ت�شكل تون�س طرفا فيها ،ت�شكل هذه املمار�سات يف
املطارات واملرافئ خمالفة للف�صل  12من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .كما �أنها ال تتوافق
مع امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب (الف�صل
 .)١٢ففي هاتني املعاهدتني الأ�سا�سيتني التي وقعت
عليهما تون�س ،لكل �شخ�ص احلق يف مغادرة �أي بلد
ومن �ضمنه وطنه ،طاملا ال منع عليه «من قبل القانون».
وميكننا الت�أكيد على �أ ّنه يف كل احلاالت التي علمنا بها
تقريباً ،مل تقدم ال�شرطة احلدودية �أي تربير ملنع ال�سفر
للخارج لأي مواطن تون�سي م�ستهدف� ،أو ب�شكل
�أدق «اختري» اعتباطياً .كذلك ،مل تكن مزودة ب�أي
مذكرة �صادرة عن حمكمة �أو مدعي عام .ومل ترتك
ال�سلطات �أي و�سيلة للم�سافرين التون�سيني امل�ستهدفني
بلعبة احلظ الب�صرية التمييزية لالعرتا�ض على القرار.
مثال �أخري عن �شابة تون�سية ،ا�سمها رحاب املاي،
ذاقت طعم االذالل «على الطريقة التون�سية» .يف الرابع
والع�شرين من ماي  ،2016و�صلت هذه ال�شابة التي
تبلغ من العمر �ستة وع�شرين عاماً �إىل مطار تون�س –
قرطاج ومعها كل الأوراق الالزمة :جواز �سفر �صالح،

تذكرة �سفر ذهاب – �إياب ،حجز فندقي ،ومن دون
�أي عالمة ترف يدل على �أ ّنها تقوم ب�سياحة جهادية،
ومعها موافقة على ال�سفر من والدها م�صدقة قانونياً.
ل�سوء احلظ ،ف�إنّ �شبه  -املواطنة التون�سية تلك التي
التزمت بكل املتطلبات ال�ضرورية وكانت تريد �أن
تذهب يف رحلة ق�صرية �إىل بلغراد ،منعت من ذلك من
قبل �شرطة احلدود التي مل تقدم لها �أي م�سوغ قانوين.
من اجلميل �أن يكون املرء تون�سياً .لكن جدياً ،هل
لنا احلق يف �أن نكون مواطنني توان�سة يف تون�س؟
هل لدينا احلق يف �أن نعامل ب�شكل جيد من قبل
ال�سلطات؟ و�أخرياً ،هل للد�ستور قوة تنفيذية بتحديد
ال�شرعية� ،أم �أن م�س�ألة احلريات تبقى وقفاً على
النية احل�سنة لعنا�صر الأمن «اجلمهوري» وحدهم؟
يف الدول الأوروبية ،تظهر الوقائع �أن قيوداً مماثلة وحاالت
�سوء ا�ستخدام ال�سلطة املق ّيدة احلريات ،قلما حتمي �ضد
الأخطار والتطرف .يف الواقع ،هذه اخلطوات الكريهة ال
ميكن لها �إال �أن تزيد من ال�شرخ بني املواطنني وم�ؤ�س�سات
الدولة .يجب التذكري �أخرياً �أنّ القانون لي�س هنا من
�أجل حماية الأقوياء �ضد ال�ضعفاء ،واملهيمنني �ضد
املقموعني� ،أو الأغلبية �ضد الأقلية .القانون ُوجد حلماية
املواطنني �ضد االعتباطية .احلريات وجدت حلماية كل
املجتمع وانعتاقه .ب�شكل �أدق� ،إنّ حرية ال�سفر مثلها مثل
احلرية يف التنقل الداخلي يف الوطن ،يجب ان تكون
من �أكرث احلقوق حماية ور�سوخاً ،يف مواجهة املمار�سات
االعتباطية للدولة و�أعوانها.
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المحامي المتمرن
في تونس:

علمهم م�سبقا �أنهم لن يحظوا بفرتة ترب�ص فعلي.
ويفقد امل� ِّؤطر دوره يف نقل �أخالقيات املهنة و�آدابها
للمحامي املرتب�ص مبجرد ممار�سته لالبتزاز املايل ،فيما يكون
املحامون املرتب�صون دون مكاتب ترب�ص م�ضطرين للعمل
أزمة العالقة وصعوبة
بال�شارع .وي�ؤدي الأمر يف كلتا احلالتني لتحول الف�شل يف
�إيجاد مكتب ترب�ص �إىل �سبب �أ�سا�سي من �أ�سباب تراجع
االنطالقة المهنية
�أخالقيات املهنة لدى عدد من املحامني ال�شبان .و�إذ
ياســين اليونسي
ينجو املحامي املتم ّرن الذي ينجح يف الإ�ستقرار مبكتب
حمام م�ؤطر من خماطر �أن يكون يف و�ضعية غري قانونية
ٍ
ينق�سم الوافدون اجلدد على املحاماة التون�سية �إىل فئتني :طيلة فرتة ترب�صه ،ف�إن هذا ال يحول بال�ضرورة دون تعر�ضه
ف�إما هم �أ�صحاب خربة مهنية قانونية يجيز لهم القانون مل�صاعب عنوانها غمو�ض العالقة مع م�ؤطره.
طلب تر�سيمهم بجدويل املحامني لدى اال�ستئناف
ً
والتعقيب من جهة .وت�ضم هذه الفئة الق�ضاة الذين لهم أوضاع المتمرنين الهشة
�أقدمية ع�شر �سنوات يف الق�ضاء ومل يعزلوا من الق�ضاء يفرت�ض نظريا �أن تكون فرتة الرتب�ص فرتة هامة يف تكوين
ب�سبب ّ
خمل بال�شرف والأ�ساتذة اجلامعيني يف احلقوق �شخ�صية املحامي املتمرن .ويفرت�ض �أن تنحت هذه الفرتة
�شخ�صية املحامي مبا توفره له من مكت�سبات تتعلق بقواعد
من احلائزين على درجة الدكتوراه.
و�إما هم حمامون �شباب ير�سمون وجوبا بجدول املحامني �أخالقيات املهنة .ويكون احتكاك املحامي املتمرن مب�ؤطره
ير�سمون املجال الكت�ساب تلك املعرفة .ويحر�ص �شيوخ املحاماة
املتمرنني .وقبل هذا التاريخ ،كان عدد الذين ّ
بجدول املحامني املتمرنني �سنويا يتجاوز اخلم�سمائة كما يحلو لزمالئهم ال�شبان ت�سميتهم على الإعتناء
حمام ،1حيث �أن القانون يجيز للحائزين على �شهادة باملتمرنني من املحامني عناية املعلم بالتلميذ يف �إطار
الدرا�سات املعمقة يف احلقوق الرت�سيم مبا�شرة يف عالقة عمودية �صارمة يف بدايتها تنتهي ب�صداقة م�ستمرة.
املحاماة دون حاجة لنيل �شهادة الكفاءة ملهنة املحاماة .باملقابل ،ي�صطدم عدد كبري من املحامني املتمرنني به�شا�شة
وجتنبا لهذا الت�ضخم الكبري يف عدد املحامني ،باتت فئة تامة لعالقتهم باملحامي امل�ؤطر .فيعمد العديد من املحامني
املحامني املتمرنني ابتداء من �سنة  ،2010تتكون ح�صر ّيا �إىل معاملة املحامي املتمرن كما لو كان «عامل �سخرة»
من احلائزين على �شهادة الكفاءة للمحاماة من خريجي يتكفل ب�إعداد تقارير م�ؤطره ويتابع جل�ساته باملحكمة دون
املعهد الأعلى للمحاماة .وتبعاً لذلك ،تراجع ابتداء من �أي مقابل مايل ولو كان رمزيا .ويف بع�ض احلاالت ،ي�صل
�سنة  2011عدد من ير�سمون �سنويا بجدول املحامني الأمر �إىل �أن مينع امل�ؤطر املرتب�ص العامل معه من �إ�ستقبال
املتمرنني لي�ستقر يف حدود املائتي حمام متمرن تقريبا .2حرفائه باملكتب �أو العمل مبلفاته اخلا�صة بدعوى �أن ذلك
و�إذ يفرت�ض �أن ي�ؤدي تراجع عدد املحامني املتمرنني �إىل يلهيه عن م�صلحة املكتب .وتدفع هذه املعاملة املحامي
حت�سن ظروف ت�أطريهم عالوة على تطور و�ضعهم املادي ال�شاب �أحيانا اىل �إ�ستقبال حرفائه خارج مكتب املحامي
واملهني ،ف�إن الواقع املهني املعا�ش يظهر �أن الأمر مل امل�شرف وهو ما يحرمه من القيام بعمله يف ظروف مالئمة
يتحقق .فبقي و�ضع ه�ؤالء على �سوئه من دون �أن تت�ضمن ويعقد من و�ضعيته املادية .فيجد املحامي ال�شاب نف�سه
الإجراءات والت�شاريع امل�ستحدثة �أي م�سعى لتح�سينه .غري قادر حتى على دفع معلوم ا�شرتاكه ال�سنوي بالهيئة
الوطنية للمحامني .وهو �أمر ي�ؤدي �إىل حرمانه من االنتفاع
مكتب التربص ،الجوهرة النادرة بخدمات �صندوق الت�أمني على املر�ض نظرا لرتابط
حمام مر�سم بجدويل املحامني لدى التعقيب �أو هاته املعاليم ببع�ضها .ورغم تكاثر حاالت الإ�ستغالل
ّ
يعد قبول ٍ
للحد منها .ومن
لدى اال�ستئناف لرتب�ص حمام متمرن يف مكتبه من �أهم والتع�سف ،ي�سجل غياب تام لأي م�ساع ّ
العقبات التي يواجهها خريجو املعهد الأعلى للمحاماة يف �أهم احللول التي قد تكون ناجعة يف هذا اخل�صو�ص و�ضع
رحلة �إعدادهم مللف الرت�سيم بالهيئة الوطنية للمحامني .عقد تعاون منوذجي ي�ؤ�س�س حلقوق مالية للمحامي املتمرن
ويعر�ض العديد من املحامني عن قبول مرتب�صني ويحمله يف املقابل التزامات مهنية وا�ضحة وحمددة.
العتبارات متعددة من �أهمها:
�أوال� :أن النظام الداخلي ملهنة املحاماة يفر�ض على تسخير المحامين
املحامي امل� ِّؤطر واجب توفري مكتب الئق باملرتب�صني المتمرنين :أو حين تستغل
ي�ضمن ممار�سته للمحاماة يف ظروف حتمي ال�سر املهني المحاكم هشاشة أوضاعهم
ّ
للحرفاء ،وهو �أمر اليتوفر للعدد االهم من املحامني ب�سبب
ت�ستغل املحاكم بدورها ه�شا�شة و�ضعية املحامني املتمرنني
غالء معاليم كراء املكاتب.
وحاجتهم لأتعاب الت�ساخري الق�ضائية .فتتوىل بع�ض
ثانيا :اخلوف من �سرقة احلرفاء و�إف�شاء �أ�سرار املكتب.
الدوائر اجلنائية ت�سخريهم يف ملفات عدة مانعة �إياهم يف
وتدفع هذه ال�صعوبة من ي�سعى لإمتام تر�سيمه باملحاماة حاالت كثرية من الإطالع الكامل عليها .ومن الالفت
للخ�ضوع ال�شرتاطات من يتعهدون برتب�صهم .وت�صل �أن املحاكم ال جتد حرجا يف هذا اخل�صو�ص يف خمالفة
حد تعهد املرتب�ص بدفع القوانني التي ت�سند �صالحية الت�سخري للهيئة الوطنية
بع�ض هذه اال�شرتاطات �إىل ّ
ما تخلد بذمتهم من معاليم ا�شرتاكات بالهيئة الوطنية للمحامني ممثلة يف فروعها اجلهوية ،هذه الفروع التي قلما
حد تعهده بامل�شاركة يف �أعباء املكتب تلتفت �إىل املحامني املتمرنني.
للمحامني� ،أو �إىل ّ
املالية .وت�ضطر ذات �صعوبة حت�صيل مكتب ترب�ص جانباً
من املحامني اجلدد لالكتفاء بالبحث عن حمام يقبل قضية المحامي «الشاب» ...
مبنحهم �شهادة جماملة ت�سهل تر�سيمهم باملحاماة مع كطعم انتخابي

تتفق جميع الأطراف املرت�شحة �سواء للعمادة ،لع�ضوية
جمل�س الهيئة ،لرئا�سة �أو ع�ضوية الفرع و كذلك لع�ضوية
�أو رئا�سة اجلمعية التون�سية للمحامني ال�شبان على رفع
�شعار حت�سني �أو�ضاع املحامي املتمرن .وي�شكل رفع هذا
ال�شعار �أداة ال�ستجالب �أ�صوات ه�ؤالء .لكن يلحظ �أن
الفائزين غالبا ما يرتاجعون عند جناحهم االنتخابي عن
�أي م�سعى لتحقيق هذه ال�شعارات.
ً
اإلصالحات الغائبة عمدا

اعتمدت ال�سلطة اال�ستبدادية قبل الثورة التجويع
ك�أ�سلوب للت�صدي لتمرد املحامني على �سلطتها
وم�ساندتهم لق�ضايا حرية الر�أي والتعبري .ولهذه الغايةّ ،مت
وت�شجع
ّ
�سن ت�شريعات ت�ض ّيق من جمال تدخّ ل املحامي ّ
على ولوج الأفراد للمحاكم من دون حاجة للإ�ستعانة
حمام على م�ستوى �أول وبت�شجيع املجازين
بخدمات ٍ
يف احلقوق على االنت�صاب للح�ساب اخلا�ص مبكاتب
خدمات قانونية وا�ست�شارات مبا يخلق مناف�سة غري �شرعية
مع املحامني ثانيا .وجنح املحامون بعد الثورة يف �إ�صالح
ذلك ن�سبيا مبا �سمح بتطوير جمال تدخل املحامني عموما
وبتح�سني �شروط تعاقد امل�ؤ�س�سات العمومية مع املحامني.
ولكن ال ينتظر �أن تنعك�س هذه االجراءات على �أهميتها
�إيجاباً على جمال تدخّ ل املحامي املتمرن الذي يبقى
جد �ض ّيق.
جما ًال ّ
مجال ضيق والتزامات ثقيلة
يجيز الف�صل  12من مر�سوم املحاماة للمحامي املتمرن

«نيابة املتقا�ضني والرتافع با�سمه اخلا�ص لدى جميع
املحاكم اجلزائية» .وميكنه مبوزاة ذلك «من النيابة والرتافع
لدى املحاكم الأخرى والهيئات التي ال تكون فيها �إنابة
املحامي وجوبية» .ويحجر عليه فيما عدا ذلك النيابة
والرتافع �إال با�سم املحامي الذي هو ب�صدد ق�ضاء التمرين
مبكتبه وحتت �إ�شرافه ويحجر عليه مطلقا النيابة �أمام

حمكمة التعقيب .وي�ؤدي تف�شي ظاهرة ال�سم�سرة �أي
التح ّيل يف ا�ستجالب احلرفاء اىل ت�ضييق جمال تدخل
املحامي املتمرن يف الق�ضايا اجلزائية فعليا ،فيما ي�ؤدي
�إ�شرتاط القانون تن�صي�ص املحامي املتمرن على �صفته
تلك بكل تقاريره ومعامالته على ثقة احلريف به.
يلزم النظام الداخلي للمحاماة املحامي املتمرن ب�أداء
معاليم االنخراط يف الهيئة الوطنية للمحامني بتون�س
و�صندوق التعوي�ض عن املر�ض .ويواجه املحامي املتمرن
الذي يتخلف عن �أدائها بالعقوبات الت�أديبية عالوة على
�سحب التمتع بالأعباء ال�صحية .و ي�ؤدي انخرام التوازن
املايل بني التزامات جانب منها �أ�سري والآخر مهني يف
مقابل حمدودية املداخيل لفقدان املحامي املتمرن قدرته
املو�ضوعية على ال�صمود �أمام �إغراءات ال�سم�سرة  ...هذه
ال�سم�سرة والتي �إن كانت ت�صدر عن حيتان كبرية� ،إال
�أنها ت�ستهدف عمل املحامني ال�شبان �أ�سا�ساً.
فخ السمسرة

يعمد عدد من املحامني اىل اال�ستعانة مبوظفني يف
م�صالح االمن ويف املحاكم وامل�ست�شفيات عالوة
على �أ�شخا�ص يجوبون املحاكم ليحولوا وجهة من
يحتاجون حماميا �إىل مكاتبهم .وت�ؤثر هذه الظاهرة
�أ�سا�ساً يف عمل املحامني ال�شبان من خالل �إفقادهم
فر�ص احل�صول على حرفاء .كما ي�ؤدي التحاق عدد
هام �سنويا من الق�ضاة املتقاعدين باملحاماة �إىل �إبتداع
�أ�سلوب �آخر لل�سم�سرة عنوانه القا�ضي الذي كان
رئي�سا للق�ضاة الذين يحكمون ويعرفهم �شخ�صيا.
ويكون املحامي املتمرن عموماً �ضحية ل�صراع حيتان
جتمع احلرفاء دون اعتبار لأخالقيات املهنة .وقد تدفع
هذه املناف�سة ال�شر�سة جانباً من املحامني املتمرنني
لل�سقوط يف فخ ال�سم�سرة لكونهم يفتقدون املوارد
املالية ويتحملون �أعباء مالية هامة.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

