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المجلس األعلى للقضاء: سكينة ما بعد الثورة

بتاريخ 14-11-2016، مت اإعالن النتائج النهائية النتخابات 

املجل�ض االأعلى للق�ضاء. قد يحتاج املجل�ض بع�ض الوقت 

لينّظم بيته الداخلي. ولكنه حتما مبجرد فراغه من ذلك، 

�ضيلتفت على عجل لتعيينات ق�ضاة املحكمة الد�ضتورية، 

التي حتّل بدورها حمّل الهيئة الوقتية للرقابة الد�ضتورية. 

وباإن�ضاء هاتني الهيئتني، يكتمل بنيان املوؤ�ض�ضات الق�ضائية 

للجمهورية الثانية بعدما �ضكلت ال�ضراعات حول اأولويات 

اأ�ضا�ضية يف  ا�ضتقالله حمطات  و�ضروط  الق�ضاء  اإ�ضالح 

لذلك  تبعاً  امللّح  وال�ضوؤال  لتاأ�ضي�ضها.  االإنتقالية  املرحلة 

هو عن اإنعكا�ضات هذه التطورات الت�ضريعية واملوؤ�ض�ضاتية 

على الق�ضاء، يف اأ�ضخا�ضه وا�ضتقالليته ومكانته يف الفرتة 

القادمة. فهل �ضيوؤدي اإر�ضاء املجل�ض واملحكمة الد�ضتورية 

اإىل اإنهاء ال�ضراعات القطاعّية واملهنّية وال�ضيا�ضّية املحتدمة 

لفرتة  ويهّيئ  امل�ضائل  هذه  حول   2011 منذ  واملتوا�ضلة 

ا�ضتقرار على االأقل ن�ضبي يف هذه ال�ضوؤون؟ اأم اأن م�ضري 

الق�ضاء يف هذه اجلمهورية الفتية اأن يبقى حمل جتاذب 

وت�ضارع ل�ضعي هذا الفريق اأو ذاك لتعزيز نفوذه فيه وحوله، 

اإقليمية ودولية ذات خطورة مت�ضاعدة؟  �ضمن حتّوالت 

رمبا  اأهمها  من  اأخرى  اأ�ضئلة  ع 
ّ
تتفر االأ�ضئلة،  هذه  وعن 

مدى ح�ضور الهياكل الق�ضائية والق�ضاة يف الف�ضاء العام 

يف املرحلة القادمة. فهل يتوا�ضل ح�ضورهم الدائم يف هذا 

اأم  الف�ضاء )والذي �ضكل اإحدى ميز الفرتة االإنتقالية( 

ينكفئون بدرجة اأو باأخرى �ضمن نطاق املحاكم، بحيث 

تتحول اأولوياتهم من خو�ض معارك ا�ضتقالل الق�ضاء )ومبا 

يتخللها اأو تخفيه من �ضراعات نفوذ( اإىل تفعيل العمل 

االإ�ضتبداد  زمن  انتهى  وقد  فاالآن  وتطويره؟  الق�ضائي 

وتر�ضخت  وقانوناً  د�ضتوراً  ك�ضلطة  الق�ضاء  موقع  وتر�ّضخ 

�ضمانات ا�ضتقاللية الق�ضاء، االآن وقد زالت ال�ضرورات 

لعوائدهم  خالفاً  ف 
ُّ
الت�ضر الق�ضاة  على  فر�ضت  التي 

وتقاليدهم، هل يعودون اإىل حماكمهم فيمار�ضون وظائفهم 

الق�ضائية ب�ضكل اعتيادي، كما قد يفعل اأّي قا�ٍض يعي�ض 

يبقيان  االإ�ضتنفار  اليقظة ورمبا  اأن  اأم  نظام دميقراطي؟  يف 

واجبني ملواجهة املرحلة القادمة؟ 

يتزامن اإر�ضاء املجل�ض مع اإطالق املفكرة لكتابني اأ�ضا�ضيني: 

االأول، هو نتاج بحثها امليداين يف م�ضر وتون�ض بعد 2011 

حتت عنوان: »الق�ضاء العربي يف زمن الديكتاتورية، ق�ضاة 

ال�ضيا�ضة«،  و�ضرورات  املهنة  قواعد  بني  وم�ضر،  تون�ض 

والثاين، هو ح�ضيلة متابعتها لور�ضة االإ�ضالح الق�ضائي 

منذ 2011 حتى 2016 حتت عنوان: »الق�ضاء التون�ضي 

 .»
ّ

خالل مرحلة االإنتقال الدميوقراطي: نحت اجل�ضد احلي

وهي تتاأمل اأن يكون هذان الكتابان زخراً الأي عمل بحثي 

اأو اإ�ضالحي يف املجال الق�ضائي. 
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-14 يوم  لالإنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  اأعلنت 

للمجل�ض  انتخابات  الأول  النهائية  النتائج   2016-11

وبذلك،  الثانية.  اجلمهورية  ظل  يف  للق�ضاء  االأعلى 

املوؤ�ض�ضة  للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ض  اإر�ضاء  عملية  مّتت 

قبل  التون�ضي  الق�ضائي  احلراك  حولها  ترّكز  التي 

والية  تنتهي  االإعالن،  هذا  ومع  بعدها.  ومن   
1
الثورة

االأعلى  واملجل�ض  االإداري  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض 

على  لالإ�ضراف  الوقتية  والهيئة  املايل  للق�ضاء 

االإداري  املجل�ضان  ي�ضرتك  وفيما  العديل.  الق�ضاء 

موروثتني  موؤ�ض�ضتني  كونهما  يف  املنحالن  واملايل 

الهيئة  املقابل  يف  �ضكلت  الثورة،  قبل  ما  حقبة  عن 

اأبرز  اإحدى  العديل  الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية 

توّلت  اأنها  عن  فعدا  الدميقراطية.  احلقبة  موؤ�ض�ضات 

اإدارة  الق�ضاة  وغري  ق�ضاة  من  املكونة  برتكيبتها 

اأي�ضاً  توّلت  العدليني،  للق�ضاة  املهنية  امل�ضارات 

التي  القوانني  م�ضاريع  جممل  يف  راأيها  اإبداء  مهمة 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  ياأتي  وعليه،  الق�ضاء.  تهم 

من  املتبقي  ثلثه  ويف  الق�ضاة  من  ثلثيه  يف  املكون 

الوقتية  للهيئة  ت�ضّوراته  يف  كاإمتداد  الق�ضاة   غري 

ت�ضور  ويوؤدي  العديل.  الق�ضاء  على  لالإ�ضراف 

عن  املتولدتني  املوؤ�ض�ضتني  بني  التوا�ضلية  العالقة 

اخللف  من  يطلب  ما  حول  ال�ضوؤال  طرح  اإىل  الثورة 

للفعل  ا�ضتدامة  من  ال�ضلف  تركة  مع  تعامله  يف 

النقائ�ض. جتاوز  عن  وبحث  االيجابي 

الهيئة إنجازات 
اأخبارا  الآخر  حني  من  الق�ضائية  االأو�ضاط  تتداول 

لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  اأع�ضاء  بني  خالفات  عن 

اخلالفات  تلك  اأثر  ولكن  العديل.  الق�ضاء  على 

اأثر  له  يربز  وال  الت�ضريبات  عند  دوما  ينتهي  كان 

فريداً  منوذجاً  االأمر  هذا  ويظهر  الهيئة.  اأعمال  يف 

توؤدي  حيث  التون�ضية  امل�ضتقلة  املوؤ�ض�ضات  لعمل 

اال�ضتقاالت  اإىل  االأع�ضاء  بني  اخلالفات  عادة 

جتاوز  والق�ضاء.  االإعالم  �ضاحة  يف  واخل�ضومات 

الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  اأع�ضاء 

ت�ضغل  كانت  التي  ت�ضنيفاتهم  عملهم  يف  العديل 

بغري  الق�ضاة  فالتحم  اخلارج،  من  للهيئة  ينظرون  من 

وقبل  باملنتخبني،  �ضفاتهم  بحكم  واملعينون  الق�ضاة 

اآل  مبا  دميقراطيا  يدار  بناء  يف  باال�ضرتاك  جميعهم 

ينجح  اأن  ويوؤمل  كرث.  اآخرون  ف�ضل  لنجاحهم حيث 

من  االإ�ضتفادة  يف  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء 

اأع�ضر  املجال  هذا  يف  مهمتهم  وتبدو  اخلربة.  هذه 

اأ�ضا�ضية  مهمة  ولكنها  الكتل  تعداد  تطور  باعتبار 

للف�ضل. معر�ضاً  عملهم  يبقى  ودونها 

الهيئة  تو�ضلت  بالنجاحات،  يتعلق  مت�ضل  جانب  يف 

التي  للن�ضو�ض  دميقراطية  قراءة  فر�ض  اإىل  عملها  يف 

وقد  ا�ضتقالليتها.  �ضروط  من  مبا ح�ضن  عملها  ت�ضبط 

�ضعيدين: على  ذلك  برز 

الق�ضائية  للمنا�ضب  بالرت�ضيحات  تعّلق  اأولهما 

اإىل  باالإ�ضتناد  االأ�ضا�ضي  القانون  منح  فاإذ  ال�ضامية. 

احلكومة  لرئي�ض  املوؤقت  الد�ضتور  من   17 الف�ضل 

بناء  العليا  الق�ضائية  اخلطط  يف  الت�ضمية  �ضالحية 

على تر�ضيح من الهيئة من دون حتديد داللة م�ضطلح 

اإجراء  لدورها  ت�ضور  يف  الهيئة  فر�ضت  الرت�ضيح، 

تعلن  اخلطط  هذه  ل�ضغل  يرت�ضحون  من  بني  مناظرة 

يف  الهيئة  اأع�ضاء  اأغلبية  بثقة  حاز  من  ختامها  يف 

اأدى ذلك الأن ا�ضتحال مدلول  ت�ضويت �ضري. وقد 

احلكومة.  لرئا�ضة  فقط  مر�ضح  اإ�ضم  تقدمي  الرت�ضيح 

منح  التون�ضي  الد�ضتور  من   106 الف�ضل  اأن  ويلحظ 

املنا�ضب  يف  التعيني  �ضالحية  اجلمهورية  رئي�ض 

الت�ضاور مع رئي�ض احلكومة وبناء  الق�ضائية العليا بعد 

للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ض  من  ح�ضري  تر�ضيح  على 

القانون  من   42 الف�ضل  مبوجب  تاأكد  ما  وهذا 

بحث  ظل  يف  ويرتقب  االأعلى.  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي 

اأنها  �ضالحياتها  تدعيم  �ضبل  عن  اجلمهورية  رئا�ضة 

من  ميكنها  القانوين  للن�ض  تاأويل  لفر�ض  �ضت�ضعى 

تنجح  اأن  ويوؤمل  متعددين.  مرت�ضحني  بني  االختيار 

البناء  يف  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ض  العامة  اجلل�ضة 

الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  جتربة  على 

يف  غام�ض  هو  ملا  ا�ضتقاللّية  قراءة  لتفر�ض  العديل 

ن�ض القانون. ولن يتحّقق ذلك اإال اذا مّت ال�ضري على 

يف  ال�ضفافة  املناظرة  اعتماد  يف  الهيئة  خطى  ذات 

مبا  املنا�ضب  تلك  ل�ضغل  تر�ضيحهم  يتم  من  اختيار 

ملفهوم  الدميوقراطي  التاأويل  لفر�ض  بال�ضرورة  يوؤول 

اأن  يوؤمل  بالهيئة  التمثل  وذات  احل�ضري.  الرت�ضيح 

اإبداء الراأي.  يربز يف اإطار ممار�ضة دور 

االإ�ضت�ضارّي  الدور  بت�ضور  فتعّلق  الثاين،  االأمر  اأما 

بالق�ضاء.  تتعلق  التي  القوانني  خ�ضو�ض  يف  للهيئة 

نواب  مبجل�ض  العام  الت�ضريع  جلنة  حاولت  فاإذ 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  قانون  نظر  مبنا�ضبة  ال�ضعب 

دورها  حتول  اأن  االرهاب  مكافحة  قانون  قبله  ومن 

لهذا  الهيئة  ت�ضّدت  �ضكلي،  اإجراء  اإىل  االإ�ضت�ضاري 

والقرارات  املواقف  من  عدداً  واأ�ضدرت  التوّجه 

الغاية  اأ�ضا�ضي  اإجراء  ا�ضت�ضارتها  اأن  �ضلبها  اأكدت 

بات  الأن  الهيئة  مقاومة  براأيها.انتهت  اال�ضتنارة  منها 

اأن  هنا  ويذكر  خا�ضة.  اأهمية  االإ�ضت�ضاري  لراأيها 

�ضهداء  لق�ضايا  خا�ضة  حماكم  اإحداث  قانون  مقرتح 

املجل�ض  اأع�ضاء  فيه  تداول  الذي  الثورة  وجرحى 

الوطني التاأ�ضي�ضي مت اإ�ضقاطه بعد اأن �ضرحت الهيئة 

د�ضتوري.  ال  قانون  مقرتح  اأنه  اال�ضت�ضاري  راأيها  يف 

القوانني  د�ضتورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  اأن  يذكر  كما 

يف  العديل  الق�ضاء  هيئة  ا�ضت�ضارة  جتاوز  اأن  اأعلنت 

لي�ض  ي�ضكل  بالق�ضاء  املت�ضلة  القوانني  م�ضاريع 

من  د�ضتورية  خمالفة  اأي�ضاً  اإمنا  قانونية،  خمالفة  فقط 

وتبدو  امل�ضروع.  اإقرار  د�ضتورية  عدم  اإعالن  �ضاأنها 

وجودها  فر�ض  اأجل  من  ن�ضالها  يف  الهيئة  بالتايل 

اإيجابياً.  منوذجاً  الداخلية  �ضالبتها  ويف 

للقضاء  األعلى  المجلس 
الفشل  تكرار  وتجّنب 

الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  اجتهدت 

مو�ضوعية  قواعد  �ضياغة  عن  بحثها  يف  العديل 

هذا  يف  انتهت  ولكنها  الق�ضائية.  للمناقالت 

االإمتثال  ترف�ض  مارقة  �ضلطة  تكون  الأن  املجال 

باإيقاف  اإذن  الذي  االإداري  الق�ضاء  لقرارات 

القواعد،  بتلك  تلتزم  مل  مقرراتها  من  عدد  تنفيذ 

اإال  القا�ضي  نقل  جواز  عدم  بقاعدة  وخ�ضو�ضاً 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  على  وينه�ض  بر�ضاه. 

العديل،  الق�ضاء  جمل�ض  مكونه،  يف  وخ�ضو�ضا 

اخللل  موطن  عن  بحثاً  التجربة  هذه  عند  الوقوف 

لالإ�ضالح.  وطلبا 

عملها  فرتة  طيلة  تتقدم  مل  الهيئة  اأن  يذكر  كما 

الق�ضاء.  �ضوؤون  اإ�ضالح  بهدف  قانون  مقرتح  باأي 

التي  االأوامر  ي�ضلح  مقرتح  باأي  تتقدم  مل  كما 

املجل�ض  من  وينتظر  الق�ضائية.  اخلطط  اإ�ضناد  تنظم 

ليكون  النقي�ضة  هذه  يتجاوز  اأن  للق�ضاء  االأعلى 

ت�ضلح  وترتيبية  ت�ضريعية  لت�ضورات  م�ضدرا 

التي  الق�ضائي  ال�ضلوك  مدونة  تكون  وقد  الق�ضاء. 

�ضتك�ضف  جتربة  اأول  �ضياغتها  القانون  عليه  يفر�ض 

فيها  ينجح  اأن  ويوؤمل  املجل�ض.  هذا  توجهات  عن 

الفكر  يكر�ض  الق�ضائية  للوظيفة  ت�ضور  فر�ض  يف 

وحرياتهم  الق�ضاة  بحقوق  ويوؤمن  الدميوقراطي 

عملهم.  �ضوابط  يف  تفريط  دون 

اأن  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  من  يوؤمل  كما 

عن  توّلدت  التي  ق�ضوى خالفاتهم  ب�ضرعة  يتجاوزوا 

بينهم  امل�ضرتك  عن  ليبحثوا  االإنتخابية  النزاعات 

والذي يجب اأن يكون ذاك احللم ببناء �ضلطة ق�ضائية 

اأن  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  من  يوؤمل  كما  م�ضتقلة. 

العديل  للق�ضاء  الوقتية  الهيئة  موروث  يف  ي�ضتثمر 

التجاوز. كما  التوا�ضل  عن  بحثا  

:2016 المجلس األعلى للقضاء 
 أي إرث؟ أي استحقاقات؟
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تون�ض  القانونية  -املفكرة  املقاوم؟    التون�ضي  القا�ضي  جتربة  علمتنا 

العدد اخلام�ض . جوان 2016 

العليا  الهيئة  عقدت   ،2016-11-14 بتاريخ 

فيها  اأعلنت  �ضحفية  ندوة  لالنتخابات  امل�ضتقلة 

االأعلى  املجل�ض  النتخابات  النهائية  النتائج 

بعدما  االإنتخابات  بنتائج  الت�ضريح  اأتى  للق�ضاء. 

نظرها   2016-11-11 بتاريخ  االإدارية  املحكمة  اأنهت 

ويفر�ض  لالنتخابات.  االأولية  النتائج  يف  الطعون  يف 

73 من القانون االأ�ضا�ضي للمجل�ض االأعلى  الف�ضل 

اأن  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  على  للق�ضاء 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  انتخابات  نتيجة  حتيل 

الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  رئي�ض  على 

من  �ضاعة  واأربعني  ثماٍن  اأق�ضاه  اأجل  يف  العديل 

على  الف�ضل  ذات  يفر�ض  كما  بها.  ت�ضريحها  تاريخ 

يف  جل�ضاته  اأول  لعقد  املجل�ض  دعوة  الهيئة  رئي�ض 

للنتائج  ت�ضلمه  تاريخ  من  ال�ضهر  يتجاوز  ال  اأجل 

على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  اإ�ضتبقت   النهائية. 

باإعالن  االنتخابات  نتائج  اإعالن  العديل  الق�ضاء 

ملحكمة  االأول  الرئي�ض  ملن�ضب  الرت�ضح  باب  فتحها 

نهاية  للتقاعد  القانوين  ال�ضن  يبلغ  الذي  التعقيب 

يف   11-11 يوم  الهيئة  فعليا  �ضرعت  وقد   2016 �ضنة 

بالتايل  ويطرح  للمرت�ضحني.  اال�ضتماع  جل�ضات 

االأعلى  املجل�ض  النتخابات  النهائية  النتائج  اإعالن 

تبقى  فيما  الهيئة  عمل  ماآل  حول  ال�ضوؤال  للق�ضاء 

جمل�ض  اأول  الهيئة  رئي�ض  دعوة  ت�ضبق  مدة  من 

لالإنعقاد. للق�ضاء  اأعلى 

�ضعي  �ضرعية  يف  التون�ضيني  الق�ضاة  نقابة  نازعت 

الق�ضائية  املنا�ضب  يف  ال�ضغورات  ل�ضد  الهيئة 

رئا�ضة  اأن  اإعالمية  ت�ضريبات  اأكدت  كما  العليا. 

على  ر�ضاها  عدم  يف  النقابة  ت�ضارك  احلكومة 

االأخري  ال�ضاعة  ربع  خالل  عملها  الهيئة  موا�ضلة 

على  اإ�ضرارهم  الهيئة  اأع�ضاء  برر  واليتها.  من 

ق�ضائية  مبنا�ضب  حلقت  التي  ال�ضغورات  كل  �ضد 

يف  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  ينطلق  اأن  ب�ضرورة 

الق�ضاة  نقابة  اتهمت  باملقابل،  مكتملة.  بهيئة  عمله 

تركيبة  يف  بتعييناتها  توؤثر  الن  ت�ضعى  بكونها  الهيئة 

بني  املنازعة  اأكدت  وقد  للق�ضاء.  االأعلى  املجل�ض 

لالإ�ضراف  الوقتية  والهيئة  التون�ضيني  الق�ضاة  نقابة 

الق�ضاة  بني  االإنق�ضام  توا�ضل  العديل  الق�ضاء  على 

الهيئة  كانت هذه  اإن  هيئتهم  اأداء  بتقييم  تعلق  فيما 

للرحيل.  ت�ضتعد 

النهائية  النتائج  اإعالن  يوؤدي  اأن  قانونا  يفرت�ض 

املنازعة  الإنهاء  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  النتخابات 

القانون  من   31 فالف�ضل  ومعار�ضيها.  الهيئة  بني 

�ضراحة  ين�ض  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي 

لنهاية والية  يوؤدي  نتائج االنتخابات  اإعالن  اأن  على 

املتخلي.                                                                             للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض 

االإدارية   املحكمة    2016-11-11 بتاريخ   رف�ضت  

النتائج  يف  االنتخابية  املنازعات  مادة  يف  نظرها  عند 

مطلبي  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  النتخابات  االأولية 

اإ�ضتئناف  احلكمني عدد 3001 و 3002 ال�ضادرين 

بتاريخ 03-11-2016 عن دائرتها االبتدائية  �ضكال 
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سامر غمرون  ونزار صاغية

تطلق املفكرة القانونية بالتزامن مع هذا العدد كتابها حول: 

»الق�ضاء العربي يف زمن االإ�ضتبداد، ق�ضاة تون�ض وم�ضر، 

نتاج بحث  وهو  ال�ضيا�ضية«  و�ضرورات  املهنة  قواعد  بني 

ميداين قام به الباحث �ضامر غمرون يف العلوم االإجتماعية 

والقانون يف فرتة -2011 2013 يف تون�ض وم�ضر، بالتعاون 

مع موؤ�ض�ضة هانري�ض بول، مكتب اأفريقيا ال�ضمالية، تون�ض. 

ما نن�ضره هنا مقاطع من اأحد ف�ضول الكتاب، حاول من 

خالله الكاتبان فهم و�ضعية الق�ضاء التون�ضي يف 2005 

من خالل مواقف الق�ضاة اإزاء ما �ضمي »معركة ا�ضتقالل 

الق�ضاء التون�ضي« والتي دفع بنتيجتها اأع�ضاء من املكتب 

اأثماناً باهظة )املحرر(. 

باالإ�ضافة اإىل حالة القا�ضي خمتار اليحياوي، حتتل واقعة 

الروايات  كل  يف  والرمزية  االأهمية  بالغة  مكانة   2005

الرئي�ض  عهد  التون�ضي يف  الق�ضائي  الواقع  تتناول  التي 

انتخابات  يف  يفوزون  ق�ضاة  علي.  بن  العابدين  زين 

جمعيتهم املهنية فيجعلونها مرتا�ضا ملعار�ضة النظام برمته، 

ثم ي�ضطدمون ب�ضلطة قامعة مرتب�ضة تنتقم من ا�ضتقالليتهم 

عن  بعيدا  اجلمهورية  اأقا�ضي  اإىل  وتر�ضلهم  بهم  فتطيح 

االأ�ضواء وعن عائالتهم وزمالئهم.

وبالفعل، ومع الت�ضليم ب�ضحة الرواية هذه مبا يخ�ض �ضجاعة 

هوؤالء الق�ضاة والتدابري القا�ضية التي تعر�ضوا لها، اإال اأن 

ما يثري الت�ضاوؤل هو اكتفاء معظم املقاالت والتقارير التي 

كتبت عن الق�ضاء يف تون�ض بهذا القدر من املعلومات، 

 – �ضهيدا  الق�ضائي  اجل�ضم  اإعالن  اإىل  املبا�ضر  لالإنتقال 

االأدلة �ضدها الإعالن طابعها  �ضلطة ترتاكم  اأمام  �ضحية 

اال�ضتبدادي، دون التوقف اأكرث على ما تعلمنا تلك املحطة 

حول الت�ضرفات الق�ضائية يف االأجواء اال�ضتبدادية. ومن 

امللفت جمددا اإ�ضرار الرواية هذه – كما عند كل حادثة 

بني الق�ضاة وال�ضلطة - على اعتبار هوؤالء الق�ضاة املنتف�ضني 

املمثلني الفعليني للق�ضاء »احلقيقي«، فيما غالبا ما يو�ضع 

الق�ضاة االآخرون ال�ضامتون اأو االأقل ت�ضادما مع النظام يف 

خانة ال�ضاذين اأو رمبا املتدخلني يف الق�ضاء، وكاأنهم ن�ضخة 

م�ضوهة ل�ضورة القا�ضي احلقيقي )املفرت�ض(.

ولكن ماذا لو كانت هذه املقاربة النظرية للق�ضاء من اإنتاج 

اأبطال  كان  لو  وماذا  املثاليني؟  امل�ضلحني  بع�ض  خيال 

االأغلبية  مهنية  بيئة  يف  »ال�ضاذين«  الق�ضاة  هم   2005

ال�ضاحقة من الق�ضاة فيها ال يثورون وال ينتف�ضون بل ال 

يرف�ضون ما يفر�ض عليهم؟ ماذا لو كانت املهنة، كما متار�ض 

فعليا يف الكثري من املجتمعات ومنذ العديد من ال�ضنوات، 

اأكرث م�ضاملة مع اأ�ضاليب الطغاة واحلكام وتفهما لها، مما يريد 

بع�ض القانونيني ت�ضوره اأو ت�ضويره؟

اأ�ضئلة مت�ضعبة ال يراد منها بتاتاً التقليل من ت�ضحيات ق�ضاة 

2005 اأو من �ضجاعتهم، اإمنا فهم واقع مهنة ترتك هوؤالء 

الق�ضاة �ضحايا على مذبح مواقف ومبادئ يراها اأقلية من 

الق�ضاة متالزمة مع مفهوم املهنة؟ 

2005 : أين كانت جمعية  ما قبل 
التونسيين؟ القضاة 

يف  اجلمعية  واقع  على  �ضريعة  نظرة  اإلقاء  هنا  املفيد  من 

ال�ضنوات ال�ضابقة لتحرك 2005، اإذ تظهر جمعية الق�ضاة 

جمعية م�ضاملة مهادنة ال تعربها انق�ضامات �ضيا�ضية اأو فكرية 

كبرية، ويختلط يف مكاتبها التنفيذية العديد من الق�ضاة 

لهم  زمالء  مع  »ا�ضتقالليني«  الحقا  �ضي�ضبحون  الذين 

�ضيو�ضفون الحقا باملتعاملني اأو املن�ضجمني. وهذه املكاتب 

التنفيذية تقوم بزيارات بروتوكولية لوزراء العدل وتتغنى 

بتفاهمها مع ال�ضلطة من اأجل �ضالح املهنة ككل، ال�ضيما 

عرفت  التي  القا�ضيات  اإحدى  لنا  وتروي  منها.  املادية 

الحقا مبواقفها النقدية جتاه ال�ضلطة عرب ن�ضاطها يف اجلمعية 

عام 2005:

الجمعية  عمل  في  )منخرطة  كنتش  ما  »ال 

الجمعية،  في  عضوة  كنت   ،)2005 قبل 

sympathisante. لكن نحن في كل عامين 

ثمة مؤتمر ويطلع مكتب تنفيذي، و في وقت 

لجمعية  متحمسة  كانت  الناس  األوقات  من 

القضاة. لكن كل اتجاه تاع الواحد. كنت مثالً 

اشتراكات، لكن ال نحضر في مجالس  عندي 

تاع  االتجاه  نعرفش  ما  أنو  باعتبار  وطنية 

الفاعلين(.  أو  )المرشحين  هؤالء  األشخاص 

اللي كانت مش جمعية القضاة كانت جمعية 

حتى  تصيرش  ما  االدارة،  جمعية  الوزارة، 

انتخابات شفافة، وكأنه بالصدفة يطلعلك 7 او 

8 او 9 من نفس االتجاه هم. االنخراط موجود 

لنا،  بالنسبة  رمزا  كانت  الجمعية  أن  باعتبار 

جمعية القضاة هي رمز، لكن لم يكن تجاوب 

كبير«.

االإ�ضتقاليل  احلراك  يف  البارزين  الق�ضاة  اأحد  ويوؤكد 

فيما بعد على حيادية اجلمعية اإزاء امل�ضائل العامة طوال 

ال�ضنوات التي �ضبقت 2004، ف: 

»القضاة التونسيون تقليديا لم يكونوا مرتبطين 

ولم  سياسية،  آراء  يوما  يعلنوا  ولم  بالسياسة 

داخل  للقضاة  بالنسبة  الترشح  وارد  يكن 

الجمعية على أساس أهداف سياسية أو ردود 

فعل سياسية بالمعنى المتداول للكلمة، لكن 

كان هناك تواصل للعمل، ألنه تقليديا جمعية 

الوحيد  اإلطار  هي  كانت  التونسيين  القضاة 

للقضاة )...(، وكنا أمام خيارين، إما السكوت 

المطلق ألنه لم يكن هناك أي مجال للتعبير، 

أو اإلنحياز أو اإلنسجام مع وضع قضائي كان 

يتميز بالهيمنة، بالوصاية«1.

وتاليا، تبني املقابالت اأن جمعية الق�ضاة التون�ضيني كانت 

تخ�ضع طوال ال�ضنوات التي اأعقبت تاأ�ضي�ضها  اإىل قواعد 

التون�ضي، التي تت�ضف  العمل العام يف املجتمع املدين 

اإليها طبعا كل  التحرك والكالم، ت�ضاف  ب�ضيق هام�ض 

القواعد اخلا�ضة بالق�ضاة والتي تقف تقليديا بوجه اأي حترك 

اأو تعبري عن الراأي من قبلهم، كموجب التحفظ اأو �ضرورة 

االإبتعاد عن ال�ضيا�ضة. اإال اأنها كانت يف الوقت نف�ضه وفق 

�ضهادات ق�ضاة ت�ضنى لنا مقابلتهم مطوال م�ضاحة »تنف�ض« 

تتميز عن االأطر الر�ضمية االأخرى املتاحة للق�ضاة. 

العام 2001 مع وجود  وهذه االإزدواحية ترتجمت منذ 

مكتب  يف  كنو  وكلثوم  الرحموين  اأحمد  مثل  ق�ضاة 

له  ت�ضمح  ن�ضبية  بقدرة حترك  متتع مكتبها  ومع  اجلمعية، 

مثال باإ�ضدار بيان يف ق�ضية اليحياوي من دون اأن يكون 

له القدرة على حتويلها اإىل م�ضاحة نقدية جتاه النظام ككل. 

»ولذلك أمام انسداد اآلفاق في هذا التنظيم 

لم  والوصاية،  بالهيمنة  يتميز  الذي  القضائي 

يكن هناك مجال للتعبير، مجال للنشاط، مجال 

مصالح  عن  الدفاع  جماعي،  تحرك  لخوض 

جماعية غير جمعية القضاة التونسيين، لذلك 

شباب  طاقات  فيها  تتفجر  التي  هي  كانت 

القضاة  طبقة  أساس  كانوا  هم  الذين  القضاة، 
المهمشين«2

من  حراكهم  بدا  وقد 
مشابها  الزاوية  هذه 
لتحدي  الشيء  بعض 

حيث  من  اليحياوي 
البطولي،  طابعه 

إليه  اندفعوا  بحيث 
من دون أن يكون لهم 

قضائية  قاعدة  أي 
وثابتة. متينة 

يف  الق�ضاة  اأمام  املمكن  الآفاق  الن�ضبي  التو�ضع  اأن  اإال 

اجلمعية ال يجب اأن يثنينا عن التوقف عند غياب تكّون 

الهويات الق�ضائية الوا�ضحة ال�ضيما اجلماعية طوال الفرتة 

التي �ضبقت 2004-2005، بخالف الق�ضاء امل�ضري. 

اإنتاج  على  اجلمعية  م�ضاحة  قدرة  عدم  موؤ�ضرعلى  واأبرز 

هويات ق�ضائية وا�ضحة وثابتة توؤ�ّض�ض لتناف�ضات ومعارك 

ق�ضائية هو اأن الكثري من الق�ضاة العاديني مل يكونوا دائما 

قادرين على التمييز بني هذا املر�ضح اأو ذاك على �ضعيد 

املر�ضحني  اأن خمتلف  اإذ  الكبرية،  امل�ضائل  من  املواقف 

والقياديني كانوا مطوال �ضبه متحدين خلف ا�ضرتاتيجية 

حت�ضني اأو�ضاع الق�ضاة وال�ضيما املادية منها، وب�ضكل اأول 

عرب املرور بعالقة جيدة مع ال�ضلطة التنفيذية ووزارة العدل 

حتديدا. وي�ضكل تواجد بع�ض الق�ضاة الذين �ضي�ضبحون 

الحقا من رموز احلركة اال�ضتقاللية الت�ضادمية يف املكاتب 

التنفيذية املتالحقة، واحتاللهم مراكز م�ضوؤولية �ضمنها 

ل�ضنوات طويلة مل ت�ضهد اأي ا�ضطدام مع ال�ضلطة، دليال 

اآخر على عدم تكوين تلك التيارات داخل الق�ضاء. 

جامدة  فوا�ضل  اإقامة  جدوى  اأخرى  مرة  ينفي  ما  وهذا 

اأن  اإذ  املهادن،  والقا�ضي  املقاوم  القا�ضي  بني  نهائية  و 

فطرية  �ضخ�ضية  ميزة  فقط  لي�ض  الق�ضائي  اال�ضتقالل 

ولي�ض مبداأ غري تاريخي )a-historique( معلقا فوق 

رقاب الق�ضاة، بقدر ما هو ممار�ضة حمددة يف الزمان واملكان 

ومتعلقة بظروف �ضيا�ضية مهنية اجتماعية معينة. وال يعني 

من  امل�ضتوى  نف�ض  على  الق�ضاة  كل  و�ضع  القول  هذا 

النزاهة واملهنية، اإمنا يعني قبل كل �ضيء ت�ضليط االأ�ضواء 

على العوامل الفكرية واملادية والظرفية التي جتعل املطالبة 

ب�ضيء ما يف ال�ضاحة الق�ضائية ممكنا، والتي تو�ضع م�ضاحات 

املمكن لت�ضل اإىل حدود مل يتخيلها اأحد من قبل. 

اإذا اجلمعية تعاي�ضت مطوال مع �ضيا�ضة مهادنة ال�ضلطة رغم 

وجود وم�ضاركة العديد من الق�ضاة الذين باتوا بعد 2005 

رموزا لال�ضتقالل. 

بل جند بع�ض رموز ا�ضتقالل 2005 يرت�ضحون على لوائح 

ينتمي اليها ما �ضمي الحقا ق�ضاة النظام، وال ميانعون يف 

تويل هوؤالء رئا�ضة اجلمعية اأو الالئحة التي يرت�ضحون عليها. 

فو�ضائل التحرك الق�ضائية واملقاومة واملمانعة وامل�ضاءلة لي�ض 

لها نف�ض االأ�ضكال وامل�ضاحات يف كل االأزمنة واالأجواء، 

وما اأ�ضبح ممكنا عام 2005 مل يكن من �ضمن املعقول 

يف  وحتديدا  التاريخ،  ذلك  من  اأ�ضهر  ب�ضعة  قبل  تخيله 

انتخابات نهاية عام 2004: 

»لحد ما قبل 2005، السيدة كلثوم كنو كانت 

الكاتب العام. في وقت من األوقات مع السيد 

خالد عباس طلعت، حتى هي جابت أصوات 

أكتر كانت هي رئيسة الجمعية وقت تنازلت 

شوي  تبدل   2002 من  )عباس(.  لزميلها 

طلع  أنو  القاعدة  تاع  بالضغط  وتبدل  االتجاه 

المكتب التنفيذي تنجم تنخرط فيه وتنجم 

متابعة أعماله.«

تواجد  تعار�ض  تكن  مل  ال�ضلطة  اأن  االأمر  هذا  ويظهر 

اأ�ضوات معار�ضة لها داخل اجل�ضم الق�ضائي، وحتى يف 

مواقع متثيلية جماعية كاملكتب التنفيذي للجمعية، طاملا 

ال يوؤثرون ب�ضكل كبري على �ضيا�ضة اجلمعية وتوجهاتها. 

وهذا ما ح�ضل حتديدا اأثناء انتخابات 2004. ويدل هنا 

اال�ضتقالليني  الق�ضاة  بني  الدائم  االختالط  هذا  اأي�ضا 

والق�ضاة املن�ضجمني اأو املهادنني داخل املجال�ض التمثيلية 

يف اجلمعية على عدم ن�ضوء تيارات ق�ضائية وا�ضحة الهوية 

واملعامل، تتناف�ض بني بع�ضها البع�ض كما ح�ضل يف م�ضر. 

فلم يكن املجال مفتوحا �ضوى لق�ضاة اأفراد �ضكلوا تدريجيا 

الأنف�ضهم �ضمعة »ا�ضتقاللية« داخل اجلمعية، فو�ضلوا عام 

2004 اإىل مكتبها التنفيذي ب�ضكل غري منظم تقريبا.

).....(

بعد الفوز : معركة »استقالل« 
متوقعة  غير 

املقابالت  يف  اإليها  و�ضلنا  التي  الق�ضائية  الروايات  كل 

اأن الق�ضاة الفائزين يف انتخابات نهاية 2004 مل  جتمع 

يكونوا املبادرين اإىل ا�ضتفزاز ال�ضلطة اأو فتح املعركة معها، 

فحافظوا على تقليد االإ�ضادة برئي�ض اجلمهورية كما يخرج 

وزارة  مع  اجل�ضور  مد  وحاولوا  العا�ضر  املوؤمتر  مذكرة  عن 

العدل يف االأ�ضابيع االأوىل بعد فوزهم فا�ضطدموا حينها 

برتاجع االإدارة عن تقاليدها اإزاءهم وبرف�ض وا�ضح منها 

للتعاون معهم. فبعك�ض التقليد الق�ضائي الذي لطاملا ق�ضى 

كل  بعد  اجلديد  اجلمعية  ملكتب  العدل  وزير  با�ضتقبال 

انتخابات، رف�ض وزير العدل اآنذاك ب�ضري التكاري ا�ضتقبال 

الق�ضاة الفائزين عام 2004 بالرغم من عدة حماوالت 

على  اجلمعية  رئي�ض  دعوة  تتم  مل  اأنه  كما  قبلهم.  من 

م�ضروع  حول  النيابية  املداوالت  حل�ضور  العادة  خالف 

ميزانية الوزارة يوم 17 دي�ضمرب 2004 و كما اأبعد املكتب 

التنفيذي عن كل جل�ضات العمل من قبل الوزير منذ 

اإنتخابه. وبغ�ض النظر عن نوايا املكتب اجلديد، من البني 

اأنه مل يجد من يحاوره ب�ضاأن املذكرة التي و�ضعها بعد اأيام 

من انتخابه يف 29 دي�ضمرب 2004 تعليقا على م�ضروع 

احلكومة بتعديل قانون 1967 ب�ضاأن تنظيم الق�ضاء. 

اأظهرته  الذي  العدائي  املوقف  هذا  �ضاأن  من  ولعل 

االأوىل  االأ�ضابيع  يف  املنتخبني  الق�ضاة  جتاه  ال�ضلطة 

اللهجة  على  اأ�ضواء خمتلفة  يلقي  اأن  االنتخابات  بعد 

تبعاً  ال�ضادر   2005 مار�ض   2 بيان  يف  امل�ضتخدمة 

العدل  ق�ضر  يف  املحامني  على  االأمن  عنا�ضر  لتعر�ض 

خلفية  على  عبو  حممد  املحامي  ا�ضتجواب  مبنا�ضبة 

الوزراء  رئي�ض  �ضارون،  اآرييل  زيارة  على  اعرتا�ضه 

عن  متاما  حتيد  والتي  تون�ض  اإىل  ال�ضابق،  االإ�ضرائيلي 

ردات  وعلى  العا�ضر،  للموؤمتر  اخلتامية  املذكرة  لهجة 

الفعل امللتهبة التي اأثارها من قبل ال�ضلطة والق�ضاة. 

خروجا  كثريين  ب�ضهادة  البيان  هذا  �ضكل  »وبالطبع 

االأدنى  وباحلد  والتملق  والتزلف  االإن�ضجام  ثقافة  عن 

عن اأدبيات املجاملة يف خماطبة ال�ضلطة.. اإال اأنه رغم 

ذلك، تدل �ضهادات الق�ضاة الذين �ضاركوا يف �ضياغة 

ذلك البيان على مدى عدم توقعهم حجم ردود الفعل 

التي جنمت عنه. ويذكر اأن االإتهام االأول الذي وجه 

اعتربوا  لهم  زمالء  من  اأتى  اآنذاك  املكتب  ق�ضاة  اإىل 

املحامني  عن  بالدفاع  مهتمة  باتت  اجلمعية  اأن 

الق�ضاة..  عن  الدفاع  بدل  وم�ضاحلهم 

الثقة:  يسحبون  القضاة 
ون؟  ون أم مسير مخير

منسجمون...   
بيان مار�ض 2005 �ضكل انتهاكا فا�ضحا لنظام االن�ضجام، 

وكان ال بد اإذا من رد فعل قوي يعيد مقومات النظام اإىل 

ما كانت عليه. ومن الطبيعي من هذا املنطلق اأن ياأتي رد 

بالدرجة  اإمنا  التنفيذية  ال�ضلطة  من  لي�ض  املذكور  الفعل 

االأوىل من الق�ضاة اأنف�ضهم بحيث يتحول القيمون على 

اجلمعية من »ممثلني للق�ضاء« يتمتعون مب�ضروعية متثيله اإىل 

م�ضالح  على  حفاظا  فورا  عزلهم  يقت�ضي  عنه  »خوارج« 

موؤ�ض�ضة الق�ضاء. 

وهذا ما اأ�ضرت ال�ضلطة على تظهريه طوال االأ�ضهر التي 

تلت بيان اجلمعية. فامل�ضكل م�ضكل داخلي بني الق�ضاة 

اأنف�ضهم ال عالقة لل�ضلطة اأو لوزارة العدل فيه، فرنى وزير 

العدل يقول مثال اأنه م�ضتعد للقاء مكتب اجلمعية متى 

»جتاوز الق�ضاة خالفاتهم«. 

كانت  التي  الق�ضاء  داخل  االن�ضقاقات  اأخبار  اأن  كما 

تتناقلها ال بل تعظمها ال�ضحف القريبة من النظام كانت 

تزيد من ذلك االنطباع التي كانت ت�ضوقه ال�ضلطة، وهو 

اأع�ضاء  اأن املعرت�ضني وامل�ضتائني االأوائل على ت�ضرفات 

املكتب التنفيذي هم الق�ضاة اأنف�ضهم قبل اأي جهة اأخرى. 

واإذا كان من الوا�ضح واملوؤكد اأن وزارة العدل اآنذاك اأوعزت 

لبع�ض الق�ضاة املقربني منها، ال�ضيما ق�ضاة »االإدارة« كما 

ي�ضميهم زمالوؤهم، وال�ضيما الق�ضاة الذين لديهم منا�ضب 

الأن  العدل…(،  وزارة  عامة،  )نيابات  الق�ضاء  اإدارية يف 

يتحركوا مبواجهة مكتب اجلمعية، اإال اأن مقابالتنا مع ق�ضاة 

�ضاهموا حينها باإزاحة مكتب اجلمعية وانتخاب مكتب 

الق�ضاة  جمهور  اأن  يوؤكد   2005 نهاية  مكانها  جديد 

املعار�ضني للجمعية اآنذاك مل يكن موؤلفا ح�ضريا من ق�ضاة 

خا�ضعني لتعليمات وزارة العدل، اإمنا اأي�ضا من ق�ضاة كانوا 

يعتربون اأن مكتب اجلمعية املنتخب عام 2004 انتهج 

وتعّدت  بالت�ضادمية  و�ضفت  ال�ضلطة  مع  تعاط  �ضيا�ضة 

تبعا لذلك الوالية التي اأعطاها الق�ضاة للمكتب اجلديد 

يف انتخابات اجلمعية، وباتت تهدد م�ضالح الق�ضاة على 

املديني الق�ضري والطويل:

القضاة  من  عدد  فيها  تجمع  مرحلة  »بلغت 

الجمعية  أداء  عن  راضين  يكونوا  لم  الذين 

الجمعية  هذه  تواصل  أن  نرفض  نحن  وقالوا 

في تمثيلنا نسحب الثقة منها. القضاة الذين 

 ils فعلوا  ماذا  الجمعية  أداء  يرفضون  كانوا 

عريضة،  وقعوا   ،ont passé une petition

وقدموا إمضاءات القضاة الذين يرفضون أداء 

الجمعية بالمئات ورأينا ذلك، طالبين سحب 

على  أحكيك  التنفيذي.  المكتب  من  الثقة 

كنت  الحين  ذلك  في  أنا  الشخصي  موقفي 

مباشراً لعملي في دائرة في محكمة قريبة من 

ثمانية  قاضياً،  عشرين  تقريباً  كنا  العاصمة 

عشر منهم مضوا على العريضة كنا إثنين فقط 

أنا واحدى زميالتي رفضنا مبدئياً قلنا ال يمكن 

الطريق،  الجمعية في منتصف  أداء  محاسبة 

توجد قاعدة انتخابية تقول أنه زمن اإلنتخابات 

تقع المحاسبة يوم اإلنتخابات التي كانت ما 

زالت بعيدة، حتى إذا كنا غير راضين على أداء 

الجمعية فسيقع محاسبتها عندها... و عندما 

تبين أن النسبة كبيرة من القضاة الذين مضوا 

جلسة  إلى  الدعوة  تمت  العريضة  هذه  على 

عامة استثنائية وفي هذه الجلسة حضر جزء 

كبير من القضاة وتم االجماع فيما بينهم على 

سحب الثقة من المكتب التنفيذي3«. 

اأو ذلك القا�ضي الذي ي�ضيف على تلك الرواية:

تشهد  واللوائح  اإلمضاء  رفضت  شخصياً  »أنا 

لم  فلماذا  ضغط  هنالك  كان  فإن  ذلك،  على 

يمارس علي؟ وإن كانت هنالك خشية فلماذا 

ضغط؟  علي  يمارس  ولم  بالخوف؟  أشعر  لم 

األكثر من ذلك يقال أن من لم يمض سيعاقب 

لم أعاقب أنا من بعد ذلك « 

اإىل جانب الق�ضاة الذين يتبعون تعليمات الوزارة مبا�ضرة، 

وهم �ضكلوا راأ�ض حربة حترك عام 2005 امل�ضاد للجمعية، 

اإال اأنه كان هناك ق�ضاة تون�ضيون يعتربون خطاب املكتب 

اجلديد، ال�ضيما بعد اأن اأخذ الطابع الت�ضادمي بعد اآذار 

نظر  يف  اإذن  هي  التي  الق�ضاة،  مب�ضلحة  م�ضرا   ،2005

العديد منهم م�ضالح م�ضتقلة ال عالقة لها بطبيعة اأو ممار�ضة 

النظام ال�ضيا�ضي احلاكم. وهذا االأمر ي�ضمح لنا بالقول باأنه 

كان هنالك يف 2005 جمهور وا�ضع من الق�ضاة �ضارعوا 

اإىل �ضحب الثقة من اأ�ضخا�ض انتخبوهم منذ اأ�ضهر قليلة 

وهم على علم بدرجة اأو باأخرى بتوجهاتهم اال�ضتقاللية، 

حاملا تبينوا اأن خروج اجلمعية عن مبداأ االن�ضجام، اأو و�ضع 

كاأولوية  بل  ال  اأولوياتها،  راأ�ض  على  االإ�ضتقاللية  م�ضاألة 

مطلقة، كان يهدد م�ضاحلهم. 

ويذكرنا هذا االإنق�ضام العمودي داخل اجل�ضم الق�ضائي 

باالنق�ضام الذي ح�ضل يف فرتة ما بعد الثورة بني جمعية 

الق�ضاة ونقابتهم املن�ضاأة غداة �ضقوط بن علي، والذي �ضهد 

اأي�ضا تنازعا بني الدفاع عن الق�ضاء كم�ضلحة عامة  هنا 

والدفاع عن م�ضالح الق�ضاة املبا�ضرة، ولو بدرجة وبعناوين 

خمتلفة. ويظهر بو�ضوح اأن اإ�ضرار الكثريين على ت�ضوير 

جممل املعرت�ضني على اأداء اجلمعية كاأدوات بيد ال�ضلطة 

مفادها  الق�ضائي،  للواقع  منقو�ضة وجمتزاأة  روؤية  يعك�ض 

عدم القدرة على تخيل احتمال اأن يكون مرد اعرتا�ض 

غالبيتهم اأو بع�ضهم على االأقل هو بب�ضاطة يف عدم رغبتهم 

بالت�ضحية مب�ضاحلهم من اأجل تدعيم ذلك اال�ضتقالل من 

ناحيته املوؤ�ض�ضاتية. وبعبارات اأخرى، لهوؤالء الق�ضاة �ضلم 

اأولويات خمتلف، حتتل ا�ضتقاللية الق�ضاء فيه مرتبة معينة 

من دون اأن تكون بال�ضرورة يف اأعلى ال�ضلم وباأية حال من 

دون اأن يكون من �ضاأنها اأن حتجب اأو تغيب م�ضالح اأخرى 

قد تكون بالن�ضبة اليهم اأهم اأو على االأقل باالأهمية نف�ضها.  

التنفيذي  املكتب  �ضد  الق�ضاة  حماأة  ظل  ويف  وهكذا، 

توقيع  تواىل  بالطبع،  العامة  واالإدارة  االإعالم  مب�ضاندة 

العرائ�ض املطالبة ب�ضحب الثقة من هياكل اجلمعية. ويف 

اجلل�ضة املخ�ض�ضة لهذه الغاية يف 4 دي�ضمرب 2005، وو�ضط 

ح�ضور كبري للق�ضاة، �ضرح خالد عبا�ض الذي �ضتوؤول اليه 

اخلارج  التنفيذي  املكتب  قدرة  اجلمعية ب»عدم  رئا�ضة 

على اإيجاد احللول الالزمة مل�ضكالت الق�ضاة والدفاع عن 

م�ضاحلهم«، موبخا »االأحزاب التي اعتدت على كرامة 

وحقوق  احلريات  عن  الدفاع  با�ضم  و�ضرفهم  الق�ضاة 

االن�ضان«. وهو بذلك بدا وكاأنه يوبخ نقابة املحامني على 

يبقوا  اأن  الذين يفرت�ض بهم  به، هم  الق�ضاة  ما ورطت 

مبناأى عن ال�ضيا�ضة وت�ضعباتها. ورغم ت�ضارب املعلومات 

العظمى  الغالبية  اختارت  احلا�ضرين،  عدد  ب�ضاأن 

للمجل�ض  الثقة  ومنح  الثقة  �ضحب  احلا�ضرين  للق�ضاة 

لديهم  منهم   24 ع�ضوا،   33 �ضم  الذي  الت�ضحيحي 

املجل�ض  توجه  يوؤكد  مما  الق�ضاء،  يف  اإدارية  م�ضوؤوليات 

اإىل اإعمال التنظيم الهرمي الذي ي�ضكل اإحدى ركائز 

لهذا  االأخري  الف�ضل  كتب  وبذلك،  االإن�ضجام.  نظام 

احلراك الق�ضائي الذي انتهى على ما يبدو وهو يف مهده 

ومل يعد اإىل الواجهة اال بعد �ضقوط نظام بن علي.

بالطبع، هذا االأمر ال يلغي اأبدا م�ضوؤولية ال�ضلطة احلاكمة 

يف اإنهاء جتربة اجلمعية املعار�ضة: فانحياز االإعالم التابع 

لل�ضلطة موؤ�ضر وا�ضح يف هذا ال�ضدد، وكذلك التدخل 

املبا�ضر من قبل االإدارة التي طلبت ب�ضكل غري ر�ضمي 

عمدت  والتي  اجلمعية  مفاتيح  ت�ضليم  الرحموين  من 

املكتب  اأع�ضاء  من  بعدد  م�ضترتة  عقوبات  اإنزال  اإىل 

الق�ضائية  احلركة  خالل  من  الوطني  املجل�ض  ومن 

بعيدة  مناطق  اإىل  منهم  عدد  نقل  خالل  من  وحتديدا 

جدا عن العا�ضمة وتاليا عن عائالتهم، واقتطاع اأجزاء 

اإظهار مدى  هو  هنا  اأردناه  ما  ولكن،  الخ.  رواتبهم  من 

م�ضاركة الق�ضاة اأي�ضا يف هذا التوجه الأ�ضباب خمتلفة 

منظومة  مع  التكيف  م�ضتلزمات  اىل  غالبها  يعود 

االإن�ضجام. وهذا االأمر اإمنا يوؤكد اأمرين: اأوال، اأن حراك 

الق�ضاة يف تون�ض يف 2005 كان حراك جمموعة رائدة 

متقدمة من االأفراد اأكرث منه حراك للمجموعة الق�ضائية 

املكتب  اأع�ضاء  اأن  وثانيا،  منها،  وا�ضع  لتيار  اأو  كج�ضم 

قناعات  من  اإنطالقا  مواقفهم  اأخذوا  قد  التنفيذي 

ق�ضائية معينة، رمبا حتت وطاأة ال�ضعور بعدائية من النظام 

حت�ضني  على  العمل  دون  من  موؤكدا  ولكن  �ضدهم، 

ردود  اإزاء  مت�ضامنة  ككتلة  لل�ضمود  الداخلي  البيت 

فعل ال�ضلطة.

2005 التونسية: استقالليون أبطال بال تيار استقاللي؟



العدد 06، نوفمبر 2016 العدد 06، نوفمبر 2016
67

محمد العفيف الجعيدي

خريطة  د�ضتوره  يف  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�ض  ر�ضم 

املجل�ض  يركز  اأن  تقت�ضي  الت�ضريعي  للمجل�ض  طريق 

اأ�ضهر  �ضتة  اأق�ضاه  اأجل  يف  الق�ضائية  لل�ضلطة  االأعلى 

اإجناز هذا االإ�ضتحقاق  انتخابه. وقد احتاج  تاريخ  من 

و�ضكل  الد�ضتوري،  االأجل  جتاوز  طويل  خما�ض  اإىل 

وعمل  االإجتماعي  التخاطب  اأ�ض�ض  لتطوير  منا�ضبة 

تطبيقية  حالة  تظهري  اإىل  اأدى  اجتاه  يف  املوؤ�ض�ضات 

اأن  وملفهوم  ال�ضلطات  ف�ضل  ملبداأ  الداللة  فائقة 

يف  القانونية  املفكرة  وت�ضتعيد  ال�ضلطة.  حتد  ال�ضلطة 

ما  اأن  علما  املخا�ض،  هذا  حمطات  اأهم  املجال  هذا 

الذي  الكتاب  من  مقتطفات  هو جمموعة  هنا  نن�ضره 

القا�ضي  اأعده  والذي  العدد  هذا  مع  بالتزامن  تطلقه 

»الق�ضاء  عنوان:  حتت  اجلعيدي  العفيف  حممد 

نحت  الدميوقراطي:  االإنتقال  مرحلة  التون�ضي خالل 

املراحل  خمتلف  الكتاب  ويتناول    .»
ّ

احلي اجل�ضد 

 2011 ثورة  اأعقاب  يف  التون�ضي  الق�ضاء  قطعها  التي 

االأعلى  املجل�ض  بانتخاب  ف�ضولها  اآخر  متّثل  والتي 

.2016-10-23 للق�ضاء يف 

المجلس  حول  الصراع  مقّومات 
للقضاء األعلى 

حتويل  يف  والق�ضاة  الق�ضاء  حول  اخلطاب  جنح 

حول  �ضوؤال  اإىل  الق�ضاء  اإ�ضتقاللية  ب�ضاأن  ال�ضوؤال 

التحّول  هذا  اأكد  وقد  الق�ضاة.  تغول  منع  �ضرورة 

االأعلى  املجل�ض  حول  لل�ضراع  ال�ضيا�ضية  ال�ضبغة 

القطاعي  التموقع  �ضراعات  كانت  فيما  للق�ضاء، 

اإدارته.  ا�ضتعملت يف  التي  الواجهة 

خطاب التخويف من حكم القضاء والقضاة

املرحلة  خالل  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  �ضياق  يف 

اأن  احلاكمة  الغالبية  من  �ضّق  اعترب  التاأ�ضي�ضية، 

وهياكل  ق�ضائية  ل�ضخ�ضيات  العامة  التحركات 

انقالب  م�ضروع  اعتربوه  ملا  م�ضاندة  جاءت  الق�ضاء 

مب�ضهدية  مواقفهم  هوؤالء  عزز  وقد  ال�ضرعية.  على 

قبل  الق�ضاء  باإ�ضالح  ليطالبوا  امل�ضري،  الق�ضاء 

الطبقة  من  ال�ضّق  هذا  ووفق  االإ�ضتقاللية.  منحه 

مبثابة  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  اىل  الدعوة  باتت  ال�ضيا�ضية، 

للق�ضاء  ت�ضيي�ض  اأو  ق�ضاة  جمهورية  الإر�ضاء  حماولة 

توؤّد  ومل   .
1
االإ�ضتقاللية تعك�ض  ال  قطاعية  مطالب  اأو 

على  اجلدل.  هذا  ح�ضم  اإىل  الد�ضتور  على  امل�ضادقة 

يف  الق�ضاة  جناح  اأن  هوؤالء  اعترب  ذلك،  من  العك�ض 

بليغاً  موؤ�ضراً  ي�ضكل  اإمنا  الد�ضتور  متطلباتهم يف  فر�ض 

مواجهة  يف  املعار�ضة  مع  التحالف  يف  تغولهم  على 

قدر  املنطلق،  هذا  ومن  اآنذاك.  النيابية  االأغلبية 

للق�ضاء  اأعلى  جمل�ض  اإر�ضاء  اأن  اخلطاب  هذا  اأن�ضار 

متحرر من رقابة ال�ضلطة التنفيذية اإمنا يعزز »من تغول 

النقا�ض حوله  واأن   ،
2
الدولة لتفتيت  ويوؤدي  الق�ضاة« 

اأن يقرتن ببحث عن �ضوابط متنع ح�ضول هذا  يجب 

مربرات  �ضريعا  تون�ض  نداء  وقد وجد حزب  التغول. 

النه�ضة  حركة  احلكم  م�ضروع  يف  حليفه  مل�ضاركة 

اأعلن  اأن  الق�ضاة. فبمجرد  الت�ضريح بخوفه من تغول 

�ضنة  من  الثاين  ال�ضهر  بداية  املكلف  احلكومة  رئي�ض 

الذع  لهجوم  تعر�ض  حكومته،  لت�ضكيلة   2015

ا�ضتقالل  ومر�ضد  التون�ضيني  الق�ضاة  جمعية  من 

ناجم  حممد  القا�ضي  تكليفه  خلفية  على  الق�ضاء 

اأنه  ذريعة  حتت  الداخلية،  وزارة  بحقيبة  الغر�ضلي 

الق�ضاة  جمعية  على  االإنقالب  يف  املتورطني  من 

القانون  حول  احلوار  انطلق  وعليه،   .2005 �ضنة 

مناخ  ظل  يف  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي 

مكوناته ال جتد حرجا  ن�ضبة كبرية من  باتت  �ضيا�ضي 

لتغوله.  منعاً  الق�ضاء  بتقييد  املطالبة  يف 

النواب  مجلس  أعاد 
إلى  القانون  مشروع 

العام  التشر�يع  لجنة 
تنفيذ  منها  طالبا 

من  الدستوري  القرار 
مكابرة.  دون 

الق�ضاة  من  املتخوف  الطرح  هذا  �ضالبة  زادت  وقد 

يف  الق�ضاء  اأداء  �ضلبياً  قّيم  اإعالمي  خطاب  بفعل 

ا�ضتقاللية  اعتبار  حّد  اإىل  لي�ضل  االإرهابية،  الق�ضايا 

اإىل  اأخرى  وبكلمة  العام  االأمن  على  خطراً  الق�ضاء 

املوّجه  االإعالمي  اخلطاب  عرف  وقد  �ضيطنتها.  حّد 

بعدما  هاّماً  تطّوراً   2014 �ضنة  بداية  ال�ضاأن  بهذا 

يحّمل  لطرح  الرتويج  يف  االأمنية  النقابات  جنحت 

مكافحة  يف   
3
االأمنية االإخفاقات  م�ضوؤولية  الق�ضاء 

االإرهاب. وقد مت اخت�ضار هذا اخلطاب مبقولة »االأمن 

�ضخ�ضيات  رددتها  والتي  ي�ضيب«  والق�ضاء  ي�ضّد 

ا�ضتقاللية  باتت  لذلك،  وتبعاً   .
4
وق�ضائية �ضيا�ضية 

العام.  الت�ضيب يف اخلطاب  ملفهوم  مرادفاً  الق�ضاء 

القطاعي، واجهة  التموقع  صراعات 

المجلس األعلى  الخفية على  الصراعات 

للقضاء

م�ضروع  �ضياغة  ور�ضة  انطلق خالل  ذلك،  موازاة  يف 

بني  قطاعي  �ضراع  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  قانون 

بفعل  ال�ضراع  هذا  ت�ضكل  وقد  والق�ضاء.  املحاماة 

للمحامني  الوطنية  الهيئة  اإ�ضرار   )1( اأمرين:  التقاء 

املجل�ض  يف  الق�ضاة  غري  االأع�ضاء  يكون  اأن  على 

االأع�ضاء  ثلث  ي�ضكلون  وهم  امل�ضتقلة  )ال�ضخ�ضيات 

املحامني متكيناً  الد�ضتور( هم كلهم وح�ضراً من  وفق 

ما  يخالف  مبا  املجل�ض  �ضري  ح�ضن  �ضمان  من  للهيئة 

الق�ضاة  اإ�ضرار  و)2(  االإ�ضتبداد،  فرتة  ح�ضل خالل 

ادخال  رف�ض  على  وهيئاتهم  هياكلهم  مبختلف 

املحاماة  ممار�ضة  بني  م�ضالح  ت�ضارب  لوجود  حمامني 

مع  ال�ضراع  هذا  انطلق  وقد  املجل�ض.  يف  والع�ضوية 

اللجنة  املجل�ض من قبل  لقانون  امل�ضروع االأول  و�ضع 

بن  حافظ  االأ�ضبق  العدل  وزير  من  املعينة  اللفنية 

وردود  الق�ضاة،  تركيبتها  على  �ضيطر  والتي  �ضالح 

فرتة  طوال  الحقا  لي�ضتمر  عليها،  املحامني  اأفعال 

اخل�ضو�ض.  بهذا  الدائرة  املناق�ضات  ور�ضة 

لمفهوم  تطبيقية  حالة 
السلطة تحد  السلطة 

قطعت  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  ا�ضتيالد  عملية 

مراحل عّدة، فتحت املجال اأمام خمتلف املوؤ�ض�ضات 

والالعبني للم�ضاركة فيها. واالأهّم من ذلك اأن تطور 

التجاذبات احلا�ضلة حول هذا املجل�ض �ضكل منا�ضبة 

لي�ض فقط ال�ضتك�ضاف حدود ال�ضلطة التنفيذية اإزاء 

الق�ضاء وحدود الق�ضاء كما يح�ضل يف قوانني مماثلة، 

اإزاء  الت�ضريعية  ال�ضلطة  اأي�ضا ال�ضتك�ضاف حدود  بل 

الوقتية  الهيئة  )دور  الق�ضائية  ال�ضلطتني  من  كل 

)حق  والتنفيذية  القوانني(  م�ضاريع  د�ضتورية  ملراقبة 

وبنتيجة  ومقت�ضياتها(.  الت�ضريعية  باملبادرة  احلكومة 

امل�ضار  اأن  مبالغة  اأي  دون  من  القول  اأمكن  ذلك، 

الداللة  فائق  تطبيقياً  جت�ضيداً  �ضّكل  الت�ضريعي 

للعبة  اأعم  وب�ضكل  ال�ضلطة«  حتّد  »ال�ضلطة  ملفهوم 

تون�ض.  يف  امل�ضتجدة  الدميقراطية 

مع  بالتعاون  للحكومة  التشريعية  المبادرة 

القضاة

حافظ  االأ�ضبق  العدل  وزير  �ضارع  بيانه،  �ضبق  كما 

فنية  جلنة  تعيني  اإىل  الد�ضتور  �ضدور  فور  �ضالح  بن 

اأ�ضا�ضي  قانون  م�ضروع  لو�ضع  الق�ضاة  عليها  �ضيطر 

عملها  انتهى  وقد  للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ض  الإر�ضاء 

تخ�ضي�ض  ا�ضتبعاد  اإىل   )2015 )جانفي  االأول 

االأعلى  املجل�ض  داخل  م�ضمونة  مبقاعد  املحامني 

وزارة  عي�ضى  بن  ال�ضالح  حممد  تويل  مع   .
5
للق�ضاء

)ففري  املحامني  اعرتا�ضات  �ضوء  وعلى  العدل، 

اللجنة من مراجعة  انتهاء  بعد  الوزير،  2015(، توىل 

حر�ض  بحيث  حمافظاً  تدخله  وبدا  االأول،  امل�ضروع 

على حفظ  �ضالحيات احلكومة يف اإحداث املحاكم 

ح�ضور  و�ضمان  الق�ضاة،  وتاأجري  موازنتها  و�ضرف 

الوزير  تدخل  اأدى   .
6
تركيبته يف  املحامني  كثيف 

انت�ضاراً  موقفه  عدوا  الذين  الق�ضاة  من  فعل  رد  اىل 

الق�ضائية  املهن  من  عدد  مع  فاأعلنوا  للمحامني، 

 .2015-03-12 يف  العمل  عن  احتجاجياً  اإ�ضراباً 

جمل�ض  مبقاطعة  حتركهم  اإطار  يف  الق�ضاة  لّوح  بل  ال 

اال�ضتقاللية  ل�ضروط  ي�ضتجيب  ال  للق�ضاء  اأعلى 

الوطنية  الهيئة  وحتى  الو�ضاية.  حتت  ويكون 

باأنها  علناً  ف�ضرحت  ر�ضاها،  عدم  اأعلنت  للمحامني 

الق�ضاة  غري  من  الثلث  يف  لها  ب�ضريك  تر�ضى  ال 

للت�ضويت  معطاًل  الثلث  هذا  يكون  باأن  وتطالب 

قرار  اأي  الالزمة التخاذ  االأغلبية  اأن تكون  با�ضرتاط 

7
الثلثني. اأغلبية  تتجاوز 

م�ضروع  تعديل  الوزراء  جمل�ض  توىل  لذلك،  تبعا 

القانون جمدداً يف جوانب عدة منه. مل مي�ّض جمل�ض 

االأعلى  املجل�ض  ملكون  القطاعي  بالتوزيع  الوزراء 

الق�ضاة من تركيبة جمال�ض  اأق�ضى غري  للق�ضاء لكنه 

ليلغي  تاأديب،  كمجال�ض  تنت�ضب  حني  الق�ضاء 

عدها  والتي  العدل  وزير  تعديالت  اأحد  بذلك 

لقبول  فعليا  هذا  اأدى  وقد  مهينة.  حينها  الق�ضاة 

ذلك  ك�ضفت  كما  احلكومي  القانون  مب�ضروع  ق�ضائي 

بتاريخ  الوطني  جمل�ضها  بيان  يف  الق�ضاة  جمعية 

.2015-03-14

المبادرة  تنقض  العام  التشريع  لجنة 

للحكومة التشريعية 

العام  الت�ضريع  جلنة  اأعلنت  بامل�ضروع،  تو�ضلها  فور 

م�ضروع  �ضياغة  يخولها  مبا  كاملة  �ضيادة  �ضاحبة  اأنها 

جلنة  اختارت  وقد  للق�ضاء.  االأعلى  للمجل�ض  جديد 

باملجل�ض  املحامني  مكانة  تدعم  اأن  العام  الت�ضريع 

امل�ضادقة  تتّم  اأن  اللجنة  ففر�ضت  للق�ضاء،  االأعلى 

للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ض  الداخلي  النظام  على 

للمجل�ض  العامة  اجلل�ضة  اأع�ضاء  اأرباع  ثالثة  باأغلبية 

اللجنة  اختارت  ثان،  م�ضتوى  على  للق�ضاء.  االأعلى 

احلكومة،  م�ضروع  يف  جاء  ما  ا�ضتبعاد  م�ضروعها  يف 

الق�ضائي  والتفقد  للق�ضاء  االأعلى  املعهد  اإتباع  جلهة 

اإبقائهما  اجتاه  يف  الق�ضاء،  ملجل�ض  االأعلى  للمجل�ض 

حتت �ضلطة وزير العدل. ويف خطوة ذات داللة رمزية 

الق�ضاء  على  تن�ضي�ض  كل  اللجنة  األغت  بالغة، 

ك�ضامن  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  وعلى  ك�ضلطة 

ال�ضريع  جلنة  واختارت  ال�ضلطة.  تلك  ال�ضتقاللية 

اأن  العام يف م�ضروع قانونها للمجل�ض االأعلى للق�ضاء 

الع�ضكري  الق�ضاء  مدير  العام  الدولة  وكيل  يكون 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  يف  بال�ضفة  معينا  ع�ضوا 

العديل. 

في  تشكيك  وسط  القانون  مشروع  إقرار 

سدادة أحكام الدستور 

مل�ضروع  العام  النقا�ض  جل�ضات  اأول  انعقاد  ليلة 

عقدت  للق�ضاء،  االأعلى  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي  القانون 

اإجتماعا  ال�ضعب  نواب  مبجل�ض  النه�ضة  حركة   كتلة 

الغنو�ضي.  را�ضد  ال�ضيخ  احلركة  رئي�ض  عليه  اأ�ضرف 

احلزب  يوليها  التي  االأهمية  عن  االإجتماع   ك�ضف 

للمجل�ض االأعلى الإقرار امل�ضروع يف �ضيغته االأخرية، 

التحالف  على  فيه  املحامني  عميد  ح�ضور  دل  كما 

مل�ضروع  ت�ضوراتها  يف  االأغلبية  وبني  بينه  املو�ضوعي 

القانون.

حاول الق�ضاة من جهتهم التاأثري على جمريات نقا�ض 

-11 بتاريخ  الق�ضاة  جمعية  فاأعلنت  القانون.  م�ضروع 

اإبتداء  املحاكم  خمتلف  يف  عاماً  اإ�ضراباً   2015-05

كما  اأيام.  خم�ضة  وملدة   ،2015-05-12 تاريخ  من 

اإىل  املدين  واملجتمع  الق�ضاة  عموم  اجلمعية  دعت 

ال�ضعب  نواب  جمل�ض  اأمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم 

نقابة  دعت  جهتها،  من   .2015-05-13 بتاريخ 

معلنة  موّحد  ق�ضائي  حترك  اإىل  التون�ضيني  الق�ضاة 

-05-12 وبتاريخ  اجلمعية.  لتحركات  م�ضاندتها 

2015، اأ�ضدرت الهيئة الوقتية لالإ�ضراف على الق�ضاء 

جتاهل جلنة  فيه عن  ك�ضفت  العام  للراأي  بياناً  العديل 

القانون  م�ضروع  يف  ا�ضت�ضارتها  لواجب  العام  الت�ضريع 

معددًة ماآخذها على خمرجات عمل اللجنة.

حلظة  الت�ضريعي  املجل�ض  خارج  كبرياً  االحتقان  بدا 

داخله. كما ك�ضفت  القانون  م�ضروع  نقا�ضات  اإنطالق 

املعار�ضة  نواب  بها  تقدم  التي  التعديل  طلبات  اأهمية 

اآفاق  كتلة  من  نواب  وحتديداً  االأغلبية  نواب  وبع�ض 

تون�ض على اأّن حماولة التمرير ال�ضريع مل�ضروع القانون 

تعّمد  خالل  من  اأي�ضاً  ذلك  تاأكد  وقد  تفلح.  لن 

نواب كتلة اجلبهة ال�ضعبية رفع الفتات اأمام مقاعدهم 

بقاعة املجل�ض كتب عليها: »اإحرتام الف�ضل 102 من 

الد�ضتور واجب« يف ا�ضارة لوجوب احرتام ا�ضتقاللية 

مل   .
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مهددة االإ�ضتقاللية  هذه  اأن  و�ضعورهم  الق�ضاء 

ملحاوالت  وت�ضدت  بذلك  النيابية  االأغلبية  تكرتث 

مناق�ضة  عند  احتفاءهم  نوابهم  يخِف  ومل  التنقيح 

االأعلى  املجل�ض  قانون  م�ضروع  من  االأول  الف�ضل 

للق�ضاء يف اإ�ضقاط التنقيح الذي ين�ض على اأن املجل�ض 

ي�ضمن ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية. فتولوا مبا�ضرة بعد 

وذات  لنجاحهم.  الت�ضفيق  الت�ضويت  نتائج  اإعالن 

الرابع من ذات  الف�ضل  نقا�ض  الت�ضفيق تكرر مبنا�ضبة 

امل�ضروع بعدما اأ�ضقطت االأغلبية مقرتح تعديل يردف 

اجلل�ضة  رئي�ض  دفع ذلك  وقد  للق�ضاء.  �ضلطة  م�ضطلح 

نائب رئي�ض املجل�ض عبد الفتاح مورو اإىل تنبيه النواب 

اإ�ضارة  الأحد يف  معاديا  لي�ض  الت�ضريعي  عملهم  لكون 

للق�ضاة. �ضمنية 

على  املعار�ضة  نواب  �ضغط  حتت  االأغلبية  ا�ضطرت 

القبول بتوافقات حول م�ضروع القانون تت�ضمن اعرتافاً 

القانون  بالف�ضل االأول من م�ضروع  باأن الق�ضاء �ضلطة 

جتنبا للحرج اأمام الراأي العام، من دون اأن مينعها ذلك 

من اإقراره من دون اأي تنقيح يف االأ�ضا�ض، باأغلبية مائة 

 .
9
وواحد وثالثني نائباً

غداة  العديل  الق�ضاء  هيئة  اأ�ضدرت  جهتها،  من 

بالغاً  ماي(   15( للق�ضاة  املمثلة  للهياكل  اجتماع 

ومن  احلكومة  ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  فيه  دعت 

و�ضفتهم باأ�ضحاب العزائم ال�ضادقة من نواب ال�ضعب 

 .
10

لتقدمي عري�ضة طعن بعدم د�ضتورية م�ضروع القانون

مواجهة  في  الدستورية  الرقابة  سالح 

الغالبية

تاأمني  من  فائقة  ب�ضعوبة  النواب  من  عدد  متّكن  اإذ 

القرار  اآل  الطعن،  لتقدمي  ال�ضكلية  ال�ضروط 

الت�ضريعي  امل�ضار  ت�ضويب  اإعادة  اإىل  الد�ضتوري 

�ضوء  على  القانون  م�ضروع  اإن�ضاج  اإىل  وعملياً 

ومن  التون�ضي.  الد�ضتور  الأحكام  متاأنية  قراءة 

الوقتية  الهيئة  اإليها  ا�ضتندت  التي  االأ�ضباب  اأبرز 

بعدم  للقول  القوانني  م�ضاريع  د�ضتورية  على  للرقابة 

اعتماد  عدم  القانون،  م�ضروع  مواد  بع�ض  د�ضتورية 

الق�ضاة  االأع�ضاء من غري  مو�ضوعية يف حتديد  معايري 

تعلق  فيما  خ�ضو�ضا  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  يف 

املجل�ض  ع�ضوية  من  اجلامعيني  االأ�ضاتذة  با�ضتثناء 

جمل�ض  اأن  هنا  ويذكر  العديل.  للق�ضاء  االأعلى 

من  اجلامعيني  االأ�ضاتذة  ا�ضتثنى  كان  ال�ضعب  نواب 

الق�ضاء  مدير  واإقحام  لذلك،  تربير  دون  ع�ضويته 

خالفا  العديل  للق�ضاء  االأعلى  باملجل�ض  الع�ضكري 

الد�ضتور.  ملقت�ضيات 

و�ضعت  االأ�ضلية،  املوؤاخذات  هذه  على  وعالوة 

حقوق  حلماية  اأ�ض�ضاً  الد�ضتورية  الق�ضائية  الهيئة 

الت�ضريعي،  امل�ضار  يف  امل�ضاركة  يف  ال�ضلطات  جممل 

املت�ضلة  الق�ضايا  يف  الت�ضريعي  امل�ضار  و�ضمنا 

بالق�ضاء. 

على  للرقابة  الوقتية  الهيئة  اأعابت  اأوىل،  جهة  فمن 

عدم  ال�ضعب  نواب  جمل�ض  على  القوانني  د�ضتورية 

االأعلى  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي  القانون  م�ضروع  عر�ض 

على  للح�ضول  العديل  الق�ضاء  هيئة  على   للق�ضاء 

الثاين  الف�ضل  يقت�ضيه  ملا  خالفا  اال�ضت�ضاري  راأيها 

برروا  االأغلبّية  نواب  وكان   .
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االأ�ضا�ضي قانونها  من 

يعّد  فاإنه  ح�ضوله،  فر�ض  على  باأنه  التجاهل  هذا 

وقد  بالد�ضتور.  ولي�ض  القانون  بتطبيق  اإخالال 

بحجة  الدفع  هذا  الد�ضتور  على  الرقابة  هيئة  ردت 

ب�ضاأن  العديل  الق�ضاء  هيئة  من  الراأي  »اإبداء  اأن 

االأعلى  باملجل�ض  املتعلق  االأ�ضا�ضي  القانون  م�ضروع 

فاإنه  ا�ضت�ضارية،  �ضبغة  يكت�ضي  كان  ولئن  للق�ضاء 

بقواعد  االرتباط  وثيق  له  واأ�ضا�ضي  جوهري  اإجراء 

العمل  ب�ضميم  تعلقه  بحكم  الد�ضتوري  العام  النظام 

الق�ضائي«.

اجتازه  الذي  المخاض 
المجلس  قانون 

شكل  للقضاء  األعلى 
فائقة  تطبيقية  حالة 

فصل  لمبدأ  الداللة 
ولمفهوم  السلطات 

تحد  السلطة  أن 
. لسلطة ا

الد�ضتورية  الرقابة  هيئة  تدخلت  نف�ضه،  االإجتاه  ويف 

فقد  الت�ضريعية.  باملبادرة  احلكومة  حق  حلماية 

تعّدت  احلكومي  للم�ضروع  التحويرات  اأن  بينت 

موجبات  تقت�ضيها  التي  والتحويرات  »التعديالت 

وال  فقط«،  الد�ضتورية  املالءمة  �ضرورة  اأو  ال�ضياغة 

جوهرية  تعديالت  تكون  الأن  بحال  ت�ضل  اأن  يجب 

�ضاحب  خليارات  االأ�ضا�ضية  املقومات  من  تنال 

12
احلكومة(. )اأي  الت�ضريعية  املبادرة 

التشريعي العمل  هكذا نضج 

ال�ضعب،  نواب  جمل�ض  اإىل  الت�ضريع  مهمة  عودة  مع 

حدوداً  ثمة  اأن  وعت  النيابية  الغالبية  كاأمنا  بدا 

ل�ضلطتها واأن احلكمة تتطلب منها االإلتزام بال�ضوابط 

الإجناز  القوانني  د�ضتورية  مراقبة  هيئة  و�ضعتها  التي 

هذا  يف  رف�ض  اأو  ت�ضبث  اأي  واأن  القانون  م�ضروع 

ويف  والتعطيل.  احلرج  من  مزيد  اإىل  �ضيوؤدي  ال�ضدد 

نواب  ملجل�ض  العامة  للجل�ضة  �ضجل  االإطار،  هذا 

العام  الت�ضريع  جلنة  م�ضعى  اأحبطت  اأن  ال�ضعب 

اأن  لها  تبني  فاإذ  الد�ضتوري.  القرار  حول  لالإلتفاف 

دون  من  االأ�ضلية  املوؤاخذات  كل  رفعت  اللجنة 

االأخذ باملوؤاخذات ال�ضكلية املت�ضلة بوجوب احرتام 

الق�ضاء  هيئة  وا�ضت�ضارة  للحكومة  الت�ضريعية  املبادرة 

طالبة  القانون  م�ضروع  اإليها  اجلل�ضة  اأعادت  العديل، 

الد�ضتوري من دون مكابرة.  القرار  تنفيذ  منها 

ومعه  ال�ضعب  نواب  جمل�ض  �ضعى  لذلك،  تبعاً 

االإجرائية  لالأزمة  خمرج  الإيجاد  لالإجتهاد  احلكومة 

باملبادرة  احلكومة  حق  جتاوز  عن  جنمت  التي 

رئي�ض  وّجه  امل�ضاعي،  هذه  اإطار  ويف  الت�ضريعية. 

�ضلبها  يعلن  ال�ضعب  نواب  ملجل�ض  ر�ضالة  احلكومة 

من  اأدخلت  التي  التعديالت  ملجمل  احلكومة  تبني 

االأ�ضلي.  م�ضروعها  على  العام  الت�ضريع  جلنة  قبل 

الت�ضريعي  املجل�ض  رئا�ضة  تكفلت  ذلك،  موازاة  ويف 

مبتابعة ا�ضت�ضارة هيئة االإ�ضراف على الق�ضاء العديل. 

مواقفها  خالل  من  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطات  بدت  واإذ 

وكاأنها انتظمت يف نظام الدولة الد�ضتوري ور�ضخت 

ق�ضائي  �ضعي  طفا  بحذافريه،  الد�ضتوري  للقرار 

نقاط  لت�ضجيل  ال�ضيا�ضي،  الرتاجع  من  لالإ�ضتفادة 

االأ�ضلية  ال�ضيغة  اإحياء  الإعادة  وحتديداً  اإ�ضافية، 

اعتماد  خالل  من  ذلك  مّت  وقد  احلكومة.  مل�ضروع 

الق�ضاء  هيئة  رف�ضت  فقد  بها:  مبالغ  �ضكلية  �ضرامة 

كما  القانون  م�ضروع  حول  مالحظاتها  اإبداء  العديل 

رفع  بعد  يتم  مل  اأنه  بحجة  تعديله،  بعد  عليها  عر�ض 

املوؤاخذات ال�ضكلية. لكن، وفيما عّول الق�ضاء �ضابقاً 

على دعم قوي من اأطراف �ضيا�ضية عدة، مل تلَق هنا 

م�ضروع  اإقرار  مّت  بحيث  ت�ضامن،  اأي  املت�ضّلبة  مواقفه 

باأغلبية   2015-11-13 جل�ضة  يف  املعدل  القانون 

�ضبعة  احتفاظ  مقابل  فقط  نائب  واعرتا�ض  نائبا   143

الق�ضاة  جمعية  اعرتا�ضات  و�ضط  باأ�ضواتهم،  نواب 

وجوب  على  الق�ضاة  اإ�ضرار  ويف�ضر   .
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التون�ضيني

يقدرون  باأنهم  االأ�ضلي  احلكومة  م�ضروع  ا�ضتعادة 

املجل�ض  ال�ضتقاللية  ال�ضروط  اأف�ضل  لهم  ي�ضمن  اأنه 

الق�ضاة  اأمر  على  الكاملة  وواليته  للق�ضاء  االأعلى 

هيئة  ذهبت  نف�ضه،  الت�ضلب  اإجتاه  ويف  واملحاكم. 

قرارها  يف  الد�ضتورية(  الرقابة  )هيئة  اأخرى  ق�ضائية 

للمجل�ض  االأ�ضا�ضي  القانون  مب�ضروع  املتعلق  الثاين 

بحيث   2015-12-22 يف  واملوؤرخ  للق�ضاء  االأعلى 

كما  القانون  م�ضروع  د�ضتورية  بعدم  جمددا  ق�ضت 

ال�ضعب،  نواب  ملجل�ض  العامة  اجلل�ضة  عليه  �ضادقت 

.
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الت�ضريعية باملبادرة  احلكومة  بحق  الإخالله 

مبراعاة  الق�ضائية  والهياكل  املراجع  لت�ضلب  وجتاوزاً 

-23 بتاريخ  ال�ضكليات، عمد جمل�ض نواب ال�ضعب 

قانون  امل�ضادقة جمددا على م�ضروع  اإىل   2016-03

مل�ضروع  رده  بعد  املعدل  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض 

�ضكل  وقد   .
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�ضكلي لنقا�ض  تبعا  االأ�ضلي  احلكومة 

مراعاة  مع  القانون  م�ضروع  الإقرار  خمرجاً  االأمر  هذا 

باملبادرة  احلكومة  حق  �ضون  جلهة  الد�ضتوري  القرار 

اأي  من  القانون  م�ضروع  لتنقية  وتاليا  الت�ضريعية، 

ذريعة  اأي  و�ضحب  االأ�ضا�ض،  اأو  ال�ضكل  يف  �ضائبة 

لتعطيله.  قانونية 

الق�ضائية  والهيئات  الهياكل  باإمكان  كان  وفيما 

بدت  اأ�ضا�ضي،  وطني  ا�ضتحقاق  باإجناز  حتتفي  اأن 

بتح�ضني  اأمال  النهاية،  حتى  املعار�ضة  توؤْثر  وكاأنها 

الق�ضاة  جمعية  رف�ض  عن  فف�ضال  امل�ضروع.  �ضروط 

لوقفة  اأن�ضارها  دعوة  يف  متثلت  والتي  للم�ضروع 

االإ�ضتئناف  حماكم  جميع  اأمام  �ضامتة  احتجاجية 

�ضعار  04--2015  حتت   05 يوم  �ضباح   التون�ضية 

احتجاج �ضامت على قانون مرر يف �ضمت ومن دون 

بداية  الد�ضتورية  مراقبة  هيئة  اأ�ضدرت   ،
16

مداولة 

يف  نظرها  معر�ض  يف    2016 �ضنة  من  الرابع  ال�ضهر 

جمل�ض  مطالبة  مفاده  حت�ضريياً  قراراً  اجلديد  امل�ضروع 

وهذا  فيها.  لتنظر  مبداوالته  بتزويدها  ال�ضعب  نواب 

القرار يوؤ�ضر اإىل اأن الهيئة مل جتد يف ن�ض امل�ضروع ما 

مراجعتها  حدود  فو�ضعت  د�ضتورية،  خمالفة  يت�ضمن 

يوؤ�ضر  اإليه، على نحو  انتهت  التي  املداوالت  لت�ضمل 

اأن التداول يف م�ضروع  اإمكانية رّد القانون بحجة  اإىل 

وكاأنها  بدت  وعليه،  حم�ض.  �ضكليا  كان  احلكومة 

بتوجه  بقراراتها  ال�ضعب  نواب  جمل�ض  تقّيد  تبادل 

لتو�ضيع حدود رقابتها و�ضواًل اإىل ما يقارب الهر�ضلة. 

الت�ضريعي، اجّته يف  القرار املذكور املجل�ض  واإذ ا�ضتفّز 

بعدما  الق�ضائية  ال�ضلطة  مع  ال�ضراع  لت�ضعيد  البداية 

العامة،  القرار التح�ضريي للجل�ضة  اإحالة   
17

قرر مكتبه

ور�ضمي  علني  رف�ض  بت�ضجيل  قرار  اإ�ضدار  بهدف 

تراجع الحقا  النواب  اأن جمل�ض  اإال   .
18

القرار لتنفيذ 

عن خيار املواجهة، بعدما اكت�ضف على االأرجح وجود 

خيارات اأقل كلفة واأكرث توافقاً مع ال�ضورة التي يريد 

عن  االإمتناع  املجل�ض  اختار  وعليه،  لنف�ضه.  اإعطاءها 

جواب  تقدمي  عن  اإعالن  اأي  دون  من  القرار  تنفيذ 

الالحقة  االأحداث  اأكدت  وقد  الهيئة.  طلب  على 

املبالغ  الهيئة  موقف  اأّن  تبنّي  ما  ف�ضرعان  االأمر:  هذا 

اأجل  فانتهى  ومتا�ضكها،  وحدتها  على  انعك�ض  به 

توفري  لها  يت�ضنى  اأن  دون  من  امل�ضروع  يف  النظر 

رئي�ض  ختم  وعليه،   .
19

القرار التخاذ  الالزم  الن�ضاب 

يوما  القانون الذي �ضدر  التون�ضية م�ضروع  اجلمهورية 

بالرائد   2016/04/29 بتاريخ  ذلك  بعد  واحدا 

واحدة  بذلك  منهياً  التون�ضية،  للجمهورية  الر�ضمي 

 .
20

اأهمها يف تون�ض القانونية ورمبا  اأطول املالحم  من 

االأعلى  املجل�ض  قانون  حول  ال�ضراع  انتهى  بذلك، 

ا�ضتعادة  يف  ال�ضلطة،  ال�ضلطة  حّدت  اأن  اإىل  للق�ضاء 

ال�ضلط.  بني  الف�ضل  ملبداأ  النظرية  للمربرات  اأمينة 

االأعلى  املجل�ض  حمطة  يف  ال�ضلط  �ضراع  يكون  وقد 

يف  االأهم  النجاح  عنوان  �ضرا�ضته  على  للق�ضاء 

ك�ضف  ما  اأهم  فمن  الدميقراطي.  النظام  تكري�ض 

يتحقق  ال  الق�ضاة  تغول  منع  اأن  ال�ضراع  هذا  عنه 

الطيف  من  �ضق  ظن  كما  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  مبحاربة 

املرحلة  خالل  التون�ضي  واحلقوقي  ال�ضيا�ضي 

مع  املوؤ�ض�ضات  تفاعل  يف  بالثقة  واإمنا  االنتقالية، 

بع�ضها، متى كانت جميعها حتظى مب�ضادر امل�ضروعية، 

التفاعل  العام. فمن �ضاأن هذا  الراأي  على مراأى من 

ويحيط  الت�ضريعية  النقا�ضات  وين�ضج  يرثي  اأن 

اإىل  يوؤدي  واأن  املطروحة من جميع جوانبها  بامل�ضائل 

ي 
ّ
يعر اأن  واالأهم  والقانوين،  الد�ضتوري  البناء  متتني 

اأو  االإيجابي،  التفاعل  قواعد  مترد على  اأو  اأي خروج 

حتى اأي ت�ضّلب معيق لها. وبالطبع، يوؤمل اأن يتدّعم 

االأعلى  املجل�ض  تبعاً الإر�ضاء  الدميقراطي  التوجه  هذا 

الد�ضتورية. واملحكمة  للق�ضاء 

الطر�ق إلى المجلس األعلى للقضاء:
رحلة في دهاليز الديمقراطية الجديدة

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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اأجريت يوم 23 -10- 2016 اأول انتخابات للمجل�ض 

اليوم  ذات  م�ضاء  و�ضرحت   التون�ضي  للق�ضاء  االأعلى 

على  اأ�ضرفت  التي  لالإنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة 

اأكدت  وقد  االأولية.  بنتائجها  االإنتخابي  احلدث  تنظيم 

تلك النتائج جناح احلدث االإنتخابي. هذا النجاح مل مينع 

منازعة �ضق من الق�ضاة واملحامني ممن �ضاركوا يف املنازلة 

االنتخابية يف نتائجها. 

هام  نجاح  االنتخابية:  العملية 
رغم مؤشرات سلبية تستحق 

المعالجة
لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  تنظيم  ح�ضن  غطى 

لعملية االإقرتاع التي دارت ب�ضكل متزامن يف 13 مركز 

اإقرتاع موزعة على تراب اجلمهورية التون�ضية، على اإخفاقها 

املتمثل يف اعتماد تاريخ �ضبط للقائمة النهائية للناخبني 

احلركة  خ�ضو�ضيات  مع  متالئم  غري   )2016-9-2(

الق�ضائية للق�ضاء العديل. وكان اعتماد هذا التاريخ كتاريخ 

نهائي ل�ضبط قوائم الناخبني اأدى اإىل اأن عدداً من الق�ضاة 

-2016 ل�ضنة  الق�ضائية  احلركة  �ضملتهم  ممن  العدليني 

2017 بالرتقية من رتبة الأخرى، تعنّي عليهم اأن ينتخبوا 

بغري الرتبة التي ينتمون لها يوم االإنتخابات. كما اأدى هذا 

االأمر الأن يكون بع�ض من تر�ضح منهم لالإنتخابات مر�ضحا 

على رتبة ال ينتمي لها. وزاد يف فو�ضى امل�ضهد اأن الهيئة 

تولت ب�ضكل تلقائي ت�ضوية بع�ض حاالت من املرت�ضحني 

والناخبني دون اأن تنتهي لت�ضوية كل احلاالت االإ�ضكالية. 

جتاوزت الهيئة ف�ضلها هذا �ضريعا يوم االنتخابات، فنجحت 

يف اإدارة عملية انتخابية متيزت بال�ضفافية. وقد تعزز جناحها 

التقني هذا بف�ضل االأجواء االإنتخابية التي غابت عنها 

واالإحتفال  االإحتفاء  فيها  وح�ضر  القطاعية  امل�ضاحنات 

ن�ضبة  بلغت  الق�ضائية.  االأ�ضرة  مكونات  بني  باللقاء 

وتفاوتت  باملائة.   46.91 االإنتخابات  العامة يف  امل�ضاركة 

هذه الن�ضبة بني الفئات املهنية املعنية بانتخابات املجل�ض 

. فكانت ن�ضبة م�ضاركة عدول التنفيذ يف 
1
االأعلى للق�ضاء

و  الناخبني.  باملائة من جملة   53 االنتخابات يف حدود 

بلغت ذات الن�ضبة يف فئة اخلرباء املحا�ضبني قرابة الواحد 

وخم�ضني باملائة لتكون لدى االأ�ضاتذة اجلامعيني ثمانية 

واأربعني باملائة.  �ضارك عدول التنفيذ بكثافة يف االنتخابات 

رغم اأنهم ممثلون مبقعد واحد باملجل�ض و مثلهم فعل اخلرباء 

املحا�ضبون رغم اأنهم معنيون فقط بع�ضوية املجل�ض االأعلى 

للق�ضاء املايل مبقعدين. وكان اإقبال االأ�ضاتذة اجلامعيني بدوره 

هاما يف ن�ضبته باعتبار غياب  التناف�ض على املقاعد املخ�ض�ضة 

لهم لعزوفهم ال�ضابق عن الرت�ضح لع�ضوية املجل�ض االأعلى 

الفئات  لهذه  املنتمني  اإقبال  موؤ�ضر   يوؤكد    . للق�ضاء 

املهنية على امل�ضاركة يف االنتخابات على  ما للمجل�ض 

ين�ضدون  من  ت�ضورات  يف  اأهمية  من  للق�ضاء  االعلى 

ويفر�ض   . م�ضتقلة  ق�ضائية  �ضلطة  وبناء  الق�ضاء  ا�ضالح 

هذا املوؤ�ضر على الق�ضاة الذين كانوا يعار�ضون  م�ضاركة 

غريهم يف  املجل�ض بدعوى اأنه جمل�ضهم  وعلى املحامني 

الذين كانوا يظنون انهم وحدهم من غري الق�ضاة املعنيون 

بال�ضاأن الق�ضائي مراجعة مواقفهم ال�ضابقة .ويالحظ فيما 

تعلق بهذين  املكونني الرئي�ضيني  باملجل�ض االعلى للق�ضاء 

اأي الق�ضاة والذين انتخبوا 18 ممثال لهم باملجل�ض االعلى 

للق�ضاء. واملحامني الذين انتخبوا ثمانية اأع�ضاء باملجل�ض من 

قطاعهم اأهمية املوؤ�ضرات التي ت�ضتخل�ض من م�ضاركتهم يف 

االنتخابات . �ضجل للق�ضاة انهم االكرث اقباال على امل�ضاركة 

يف العملية االنتخابية فيما كانت الن�ضبة احلدث من ن�ضيب 

عزوف  ن�ضبة  اأهم  اأو�ضاطهم  �ضجلت يف  الذين  املحامني 

االنتخابي  احلدث  يف  الق�ضاة  م�ضاركة  .كانت  انتخابي 

االأهم باعتبار معيار االإقبال االنتخابي بن�ضبة عامة بلغت 

75.18 باملائة. .يف اجلهة املقابلة كان العزوف االنتخابي 

للمحامني  الذين ي�ضكلون اأكرب كتلة انتخابية بارزا وبلغ 

حدود  62.95 باملائة. اأ�ضرت كثافة م�ضاركة الق�ضاة يف 

العملية االنتخابية على كون دعوات مقاطعتها التي تداولها 

بع�ض الق�ضاة  يف مواقع التوا�ضل االجتماعي  مل يكن لها 

تاأثري معترب يف حتديد موقفهم من العملية االنتخابية . كما 

دل ذات االإقبال على االأهمية التي يعطيها جمتمع الق�ضاة 

للمجل�ض االأعلى للق�ضاء الذي �ضيدير م�ضاراتهم املهنية 

مدة �ضت �ضنوات كاملة . و يبدو  يف اجلهة  املقابلة توا�ضع 

اقبال املحامني على امل�ضاركة يف العملية االنتخابية  مفاجاأة 

معيار امل�ضاركة يف  االنتخابات التي يتعني التوقف عندها . 

 دخلت  الهيئة الوطنية للمحامني �ضنة 2015 �ضراعا مع 

هياكل الق�ضاة لفر�ض حق املحامني يف التواجد باملجل�ض 

االأعلى للق�ضاء و تو�ضلت الهيئة يف خامتة هذه املواجهة 

لفر�ض متثيلية بثمانية مقاعد للمحامني يف املجل�ض االأعلى 

للق�ضاء مبا يجعل منهم املكون االأول لثلث اأع�ضائه من غري 

الق�ضاة.  ويظهر بالتايل توا�ضع اإقبال املحامني على امل�ضاركة 

يف االنتخابات االأوىل للمجل�ض االأعلى للق�ضاء يف تعار�ض 

مع اهتمامهم به عند مناق�ضة قانونه. وقد يوؤ�ضر هذا التناق�ض  

على كون عموم املحامني ال ي�ضاركون نخبهم اإهتمامهم 

تتطور  اأن  م�ضتقبال  .ويخ�ضى  للق�ضاء  االأعلى  باملجل�ض 

ظاهرة العزوف االنتخابي لدى املحامني مبا قد يوؤدي الن 

ينح�ضر االهتمام بانتخابات املجل�ض االأعلى للق�ضاء يف 

�ضفوفهم  تر�ضحا فيمن ي�ضعون ال�ضتثمار الع�ضوية باملجل�ض 

للوجاهة االجتماعية وم�ضاحلهم اخلا�ضة  و  انتخابا فيمن 

يوالونهم او يرتبطون به م�ضلحيا  . وينتظر يف هذا االإطار من 

الهيئة الوطنية للمحامني اأن تعمل على معاجلة الظاهرة يف 

بدايتها من خالل  قبولها مب�ضاركة فاعلة للمجل�ض االأعلى 

للق�ضاء يف �ضياغة االإ�ضالحات الت�ضريعية التي يطالب بها 

املحامون لقطاعهم   .و هو امر متى حتقق قد يوؤدي لتطور 

ال�ضعور العام لدى عموم املحامني باأهمية الدور الذي يلعبه  

املجل�ض االأعلى للق�ضاء يف  اإ�ضالح الق�ضاء عموما  . و هو 

دور قد يكون تعاطي جانب من  الق�ضاة و من املحامني مع 

نتائج االنتخابات املتعلقة مبجل�ض الق�ضاء العديل  مما ي�ضع 

عالمات ا�ضتفهام حول ا�ضتمرار االعتقاد العام يف قدرة 

اأول جمل�ض اأعلى للق�ضاء منتخب يف اأغلبية اأع�ضائه على 

النهو�ض به .

المجلس  انتخابات  نتائج 
منازعات  للقضاء:  األعلى 

مقلقة
من  �ضوؤال  حمل  االنتخابية  العملية  �ضفافية  تكن  مل   

املهتمني بال�ضاأن الق�ضائي ولكن نتائج انتخابات املجل�ض 

االعلى للق�ضاء العديل والتي كانت يف جانب منها مفاجئة 

فر�ضت جدال كان م�ضدره جانب من الق�ضاة فيما تعلق 

بنتائج انتخابات الرتبة الثالثة وعدد من املحامني فيما تعلق 

باعتماد مبداأ التنا�ضف يف االنتخابات .

القضاة : سقوط كلثوم كنو ونجاح خالد عباس 

يعيد انتاج صراعات 2005 بين القضاة .

 اختارت جمعية الق�ضاة التون�ضيني اأن  يكون مر�ضحيها 

النتخابات املجل�ض االأعلى للق�ضاء رئي�ضتها ال�ضرفية كلثوم 

ال�ضابق حممد اخلليفي .  التنفيذي  كنو وع�ضو مكتبها 

الفوز  يف  مر�ضحيها  ينجح  مل  اجلمعية  لتوقعات  وخالفا 

باملقعدين املخ�ض�ضان ل�ضنفهما مبا �ضكل خ�ضارة انتخابية 

هامة لرموزها . عمق االإح�ضا�ض بهذه النك�ضة االنتخابية 

خالد  القا�ضي  فوز  الق�ضاة  جمعية  اأن�ضار  �ضفوف  يف 

عبا�ض- الذي تتهمه  اجلمعية باأنه من دبر االنقالب على 

مكتبها ال�ضرعي �ضنة -2005 باأحد املقعدين . �ضارعت 

جمعية الق�ضاة التون�ضيني الإعالن قبولها بنتائج االنتخابات 

وان كانت ت�ضتنكر » انتخاب من و�ضفته بانقالبي يف اأول 

جمل�ض اأعلى للق�ضاء« 

و اأي كان منتهى   حتليل اأ�ضباب الزلزال االنتخابي فان 

ما اآلت له االنتخابات يفر�ض نهاية ارتهان الق�ضاة ملا�ضي 

�ضراعاتهم  . ويوؤدي  هذا يف خمرجاته امل�ضتقبلية  مل�ضاركة 

كل مكونات م�ضهدهم دون حتفظ  يف �ضراع م�ضتقبلهم 

هذا  .ويبدو  للق�ضاء  ت�ضوراتهم  باختالف  االعرتاف  مع 

اأمرا منطقيا بالنظر لكون امل�ضرع اختار يف �ضياغته للقانون 

االأ�ضا�ضي للمجل�ض االأعلى للق�ضاء و قوانني االنتخابات 

عموما عدم اعتماد فكرة العزل ال�ضيا�ضي .

مل تكن بالتايل منازعة  ق�ضاة اجلمعية  يف نتائج انتخابات 

املجل�ض االعلى للق�ضاء منازعة قانونية  بقدر ما   ك�ضفت 

عن �ضدمتهم بنتيجة  انتخابات ق�ضاة الرتبة الثالثة مبجل�ض 

الق�ضاء العديل  يف عالقتها مع رمزية ما�ضيهم يف املقابل 

انتخابات  نتيجة  يف  املحامني  من  جانب  منازعة  كانت 

املنا�ضفة  مو�ضوعها  العديل  الق�ضاء  ملجل�ض  املحامني 

االنتخابية مبا قد يك�ضف بع�ض عيوب املفاهيم اجلميلة .

تمييز  من  تحول  هل   : االنتخابية  المناصفة 

ايجابي لتمييز سلبي .

 تر�ضح لع�ضوية املجل�ض االأعلى للق�ضاء مبجال�ضه الثالث 

من  املهنة  م�ضطلح  يعدون يف  الذين  املحامني  من  عدد 

�ضيوخ املحاماة اي من املحامني البارزين وكان منهم عميد 

املحامني ال�ضابق االأ�ضتاذ عبد اجلليل بوراوي . مل ت�ضتجب 

حل�ضابات  املحامني  بفئة  تعلق  فيما  االنتخابات  نتائج 

بع�ضوية  حماميات  �ضتة  لفوز  واأدت  االنتخابية  احلظوظ 

املجل�ض عن املحامني من جملة املقاعد الثمانية املخ�ض�ضة 

لهم ول�ضقوط عدد من االأ�ضماء البارزة يف املحاماة وال�ضاحة 

العامة يف املنازلة االنتخابية . رد جانب من املحامني  هذا 

بفر�ض  اتهموها  التي  التنا�ضف  لقاعدة  االنتخابي  املاآل 

متييز جندري ا�ضر بح�ضن متثيل املحامني باملجل�ض االعلى 

للق�ضاء .

ال�ضلطة  الختيارات  ح�ضبهم  االإ�ضكال  اأ�ضل  يعود 

الت�ضريعية التي فر�ضت اأن  تكون  قواعد انتخابات املجل�ض 

مقت�ضيات   لتطبيق  تتخذها  خطوة  اأول  للق�ضاء  االأعلى 

الف�ضل 46 من الد�ضتور الذي فر�ض على الدولة  ال�ضعي 

لتحقيق التنا�ضف يف املجال�ض املنتخبة . فاأوجبت بحكم  

االأعلى  للمجل�ض  االأ�ضا�ضي  القانون  من   26 الف�ضل 

للق�ضاء على الناخبني اعتماد قاعدة املنا�ضفة بني اجلن�ضني 

يف االنتخابات و رتبت جزاء االإلغاء على كل ورقة انتخابية 

ال حترتم هذا املبداأ. 

النتخابات  تقدمن  فقط  حماميات   4 اأن  هوؤالء  يذكر 

مرت�ضحا  حماميا   19 جملة  من  العديل  الق�ضاء  جمل�ض 

لع�ضوية  تر�ضح  13 حماميا  من جملة  وثالث حماميات 

جمل�ض الق�ضاء االإداري فيما تر�ضحت حماميتان لع�ضوية 

جمل�ض الق�ضاء املايل من جملة �ضبع مر�ضحني من املحامني 

. ويردون بالتايل فوز �ضتة حماميات مبقاعد املجل�ض االأعلى 

للق�ضاء رغم اأن عددا منهن ال يتمتع ب�ضهرة كبرية يف و�ضطه 

فر�ضه  الذي  املرت�ضحني  بني  امل�ضاواة  عدم  حلالة  املهني 

اعتماد مبداأ املنا�ضفة االنتخابية .

نقل املحتجون موؤاخذتهم ل�ضاحة الق�ضاء االإداري وعابوا 

االنتخابية  يف  املنا�ضفة  اعتمادها  االنتخابات  على جلنة 

 . للمرت�ضحني  اجلن�ضي  التوزيع  الكبري يف  التباين  �ضل 

وفر�ضوا بذلك منا�ضبة ليبني الق�ضاء ت�ضورهم للمنا�ضفة 

االنتخابية فكان اأن اأكدت املحكمة االإدارية يف قرارها عدد 

اأن   2016-11-03 بتاريخ  الذي �ضدر    2016/3001

املنا�ضفة االنتخابية مبداأ د�ضتوري يجب احرتامه .

انتهت بالتايل موؤاخذات االنتخابات الدميقراطية يف فرعها 

الذي يقيم نتيجة االنتخابات باعتبار معيار املا�ضي ويف 

على  اجلديد  الد�ضتور  موؤ�ض�ضات  اثر  يقيم  الذي  فرعها 

النتيجة االنتخابية  اإىل اعرتاف جماعي بنتائج االنتخابات 

يف  له  حقا  يعده  مبا  طرف  كل  احتفاظ  مع  بها  وقبول 

اإبداء موقفه منها . ويبدو هذا املاآل انت�ضارا هاما للتجربة 

الدميقراطية التي �ضيكون لها ف�ضل  بناء اأول جمل�ض اأعلى 

للق�ضاء بتون�ض يوؤكد  املعرت�ضون على تركيبته قبل غريهم 

انه جمل�ض �ضرعي .

عبد السالم الككلي 

من  الدائم:  اىل  املوؤقت  من  تون�ض  يف  الق�ضاء  خرج 

االأعلى  املجل�ض  اإىل  العديل  للق�ضاء  الوقتية  الهيئة 

للق�ضاء، اجلامع هذه املرة ملختلف اأ�ضناف الق�ضاء، رغم 

فهم  لقد  جديدة.  مرحلة  عنوان  هو  الع�ضرية.  الوالدة 

الق�ضاة وغري الق�ضاة من املمثلني يف املجل�ض ذلك على 

تر�ضحاً  االنتخابات  على  بكثافة  فاأقبلوا   وجه،  اأح�ضن 

خا�ضة  الق�ضاة  لدى  الرت�ضحات  عدد  ولعّل  واقرتاعاً. 

 113 الثالثة  للمجال�ض  تر�ضح  اذ  التوقعات  كل  فاق 

قا�ضيا مللء 18 مقعداً.

 

إقبال كبير من القضاة على 
انتخابات المجلس ترشحًا 

وتصويتًا، لماذا؟ 
لقد خا�ضت الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل معرتك بناء 

للقا�ضي  املهني  امل�ضار  حماية  عرب  الق�ضائية  ال�ضلطة 

فهي  التنفيذية وجنحت يف ذلك.  ال�ضلطة  تدخل  من 

الت�ضميات  وافتكت  الن�ضو�ض  بظاهر  تكتِف  مل 

ت�ضبث  رغم  للق�ضاء  االأعلى  واملعهد  الدرا�ضات  مبركز 

الرت�ضيح  معركة  ربحت  كما  بهما.  التنفيذية  ال�ضلطة 

احل�ضري  لكبار الق�ضاة يف الوظائف الق�ضائية ال�ضامية 

اآرائها  خالل  من  �ضندا  وكانت  ال�ضلط  بقية  وقارعت 

م�ضاريع   د�ضتورية  ملراقبة   الوقتية  للهيئة  اال�ضت�ضارية 

عامة  جريئة  مبواقف  االإ�ضداع  تتوان يف  ومل  القوانني 

اخلروقات  عن  الك�ضف  يف  بواجبها  ا�ضطالعها  مثل 

للم�ضادقة  ال�ضعب  امل�ضار  يف  والقانونية  الد�ضتورية 

النجاح  هذا  �ضارك  لقد  املجل�ض.  قانون  م�ضروع  على 

بقيمة  الق�ضاة  لدى  ال�ضعور  تعزيز  يف  للهيئة  الن�ضبي 

�ضلطة  بناء  ميكن  ال  دونه  من  الذي  املوؤ�ض�ضي  العمل 

 .
1
م�ضتقلة ق�ضائية 

بحما�ض  اإليه  دفعت  الذي  االإقبال  هذا  اأن  كما 

التي  االحرتازات  كل  بعد  يربره  التمثيلية  الهياكل 

والت�ضويت  الرت�ضح  باأن  �ضعورهم  الق�ضاة  عنها  عرب 

ي�ضتتبعانه  وما  القانون  مبنطق  االإلتزام  من  نوعا  ميثالن 

جمل�ض  ومنها  املوؤ�ض�ضات  تركيز  يف  امل�ضاركة  من 

الق�ضاء. فبا�ضتثناء بع�ض االأ�ضوات النادرة التي راأت 

اأن تركيبة املجل�ض ال تتما�ضى مع م�ضتلزمات ال�ضلطة 

متّزن  خطاب  الق�ضائية  االأو�ضاط  يف  �ضاد   ،
2
الق�ضائية

يرى كل م�ضاوئ الكر�ضي ال�ضاغر.

اأي نوع كان  اأي�ضاً عدم  �ضدور اأي احرتاز من  يذكر 

هيكل  اأي  من  املجل�ض  انتخابات  يف  امل�ضاركة  على 

نقابي ق�ضائي، بخالف ما كان عليه االأمر يف انتخابات  

حيث  العديل  الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة 

الق�ضاة عنها. لنقابة  التنفيذي  تغيب املكتب 

الكبري  االإقبال  هذا  وراء  يكون  قد  ذلك،  عن  ف�ضال 

التمثيل  تعّدد  منها  اأخرى،  اأ�ضباب  الرت�ضح  على 

الق�ضاة  جمعية  ك�ضفْت  فقد  الق�ضاة.  لدى  النقابي 

ونقابة    09  -  25 يف  املنعقد  الوطني  جمل�ضها  عرب 

عن   
3
لرئي�ضها �ضحفي  ت�ضريح  خالل  من  الق�ضاة 

�ضك  بال  ذلك  اىل  ُت�ضاف  بعينها.  اأ�ضماء  دعم 

 

جتربة  خو�ض  اإىل  الق�ضاة  بتعّط�ض  ترتبط  عوامل 

ال  قد  التي  النقابية  االأطر  خارج  الق�ضائي  التمثيل 

ومن  ال�ضلطة.  مبنطق  االإح�ضا�ض  الكثريين  لدى  حتقق 

املنتظر اأن املجل�ض املنتخب انتخابا حرا ونزيها و�ضاحب 

ب�ضرعية  �ضيحظى  الق�ضاء  �ضوؤون  الإدارة  االإخت�ضا�ض 

تالّياً  و�ضيفتك  وتوّجهاتهم  رتبهم  بجميع  الق�ضاة  متثيل 

بدرجة اأو باأخرى بالوزن االعتباري الذي كان للهياكل 

قبل اإن�ضائه. وعليه، قد ينح�ضر دور هذه الهياكل النقابية 

يف مراقبة عمل املجل�ض االأعلى للق�ضاء، بعدما كانت 

املعرّب الوحيد عن اإرادة الق�ضاة واإحدى اأهم ال�ضمانات 

اإزاء تغول النظام يف الق�ضاء وجمل�ضه. 

القضاة  جمعية 
القضاة  ونقابة 

إلى  الدخول  فضلتا 
بقوائم  االنتخابات 

هيئة  أما  أعدتها، 
فأعلنت  المحامين 

أنه ليس لها أي دخل 
بالترشيحات.

والقا�ضيات  الق�ضاة  بني  التنا�ضف  ملبدا  يكون  وقد 

املت�ضمن يف الد�ضتور و يف القانون االأ�ضا�ضي للمجل�ض 

ويف بيان هيئة االنتخابات بتاريخ 10 - 08  اأي�ضا تاأثري 

على  الن�ضاء  من  الق�ضائي  اجل�ضم  اإقبال  مدى  على 

هذه االنتخابات. فقد تر�ّضحت  45 قا�ضية للمجال�ض 

الثالثة من جملة  113 تر�ضحا. وهو ما �ضي�ضتتبع م�ضاركة 

مهمة اأي�ضا للقا�ضيات يف االنتخابات. ي�ضاف اإىل ذلك 

املادية  قيمة وهو االمتيازات  ذا  ثانوي قد يكون  اعتبار 

التي يوفرها املجل�ض الأع�ضائه. 

اأغرا�ض  غري  يف�ضرها  ال  الرت�ضحات  بع�ض  اأن  اإال 

اأو  اأكرث  ال  احل�ضور  ت�ضجيل  قبيل  من  فهي  �ضخ�ضية. 

�ضابقة  نقابية  اآثار جتربة  رغبة م�ضتحيلة ملحو  هي تخفي 

قادت اىل ماآزق معروفة ممن مل يتعودوا االن�ضحاب يف 

الوقت املنا�ضب.

اإن كرثة هذه الرت�ضحات بقدر ما هي اإيجابية، بقدر ما 

تعك�ض من جهة اأخرى عدم ن�ضج البع�ض منها بالقدر 

�ضكلية،  تر�ضحات  اإال  لي�ضت  الواقع  يف  فهي  الكايف. 

التمثيل  لهم يف  �ضدرت عن ق�ضاة مغمورين ال جتربة 

النقابي وال اإ�ضعاع لهم على م�ضتوى االإنتاج الفكري اأو 

املراكز الق�ضائية. وهي بذلك توؤدي اىل ت�ضخيم قائمة 

املرت�ضحني وبالتايل اىل نوع من �ضبابية الروؤية و�ضعوبة 

االختيار لدى الناخبني ال�ضبان خا�ضة. وب�ضكل عام، قد 

يوؤدي هذا الت�ضّخم اىل ا�ضتبعاد اأ�ضماء قد تكون االأكرث 

جدارة  باملقارنة مع غريها، واالإجتاه �ضوب ال�ضخ�ضيات 

املعروفة  ب�ضكل ذاتي قد ال يتجاوز االنت�ضاب اىل نف�ض 

النقابية  الهياكل  قبل  من  املدعومة   تلك  اأو  املحكمة 

مما  االنتخابية  وباحلمالت  الدعائي  بالعمل  واملتمر�ضة 

ميكنها من نوع من ال�ضعبية واحل�ضور اأو تلك التي �ضبق 

الهيئة  من  ع�ضوان  )تر�ضح  الوقتية  الهيئة  ع�ضوية  لها 

القدمية( والتي ت�ضتند يف براجمها وت�ضوراتها اإىل منطق 

ا�ضتمرارية التجربة وا�ضتثمار اخلربة.

المحامون وانتخابات المجلس: 
يكة في إقامة العدل  المحاماة شر
بخالف الق�ضاة الذين واجهوا م�ضروع قانون املجل�ض 

اإبان امل�ضادقة عليه من قبل جمل�ض نواب ال�ضعب يف 

مراحله املختلفة، رحبت هيئة املحامني مب�ضروع القانون 

منذ اإحالته على جلنة الت�ضريع العام ثم اجلل�ضة العامة 

املحاماة   اأن  مفاده  خطاباً  الهيئة  والتزمت  االأوىل. 

جمل�ضا  لي�ض  املجل�ض  واأن  العدل  اإقامة  يف  �ضريكة 

بيان  اعتربت يف  وقد  للق�ضاء.  للق�ضاة بل هو جمل�ض 

�ضادر بتاريخ 26 -  05 - 2015 »اأن ردود االأفعال 

من بع�ض اجلهات الق�ضائية من م�ضروع القانون ات�ضم 

الهيئة  راأت  كما  املو�ضوعية«.  وغياب  بالت�ضّنج  اأغلبها 

م�ضروع  على  نائبا  ثالثون  مار�ضه  الذي  الطعن  اأن 

امل�ضتقل  الثلث  تركيبة  على  »ارتكز  املجل�ض  قانون 

حماولة  يف  املحاماة  على  وا�ضح  هجوم  على  وانبنى 

لتجاهل دورها االأ�ضا�ضي املتمثل يف �ضراكتها يف اإقامة 

للمجال�ض  بكثافة  املحامني  فرت�ضح  وعليه،  العدل«. 

8 مقاعد( جاء �ضمن هذه  38(حماميا مللء  الثالثة  

املكثف  احل�ضور  اإىل  البداية  منذ  دفعت  التي  الروؤية 

جمعية  بخالف  ولكن  املجل�ض.  �ضلب  للمحامني 

الطابع  رغم  ف�ضلتا  اللتني  الق�ضاة  ونقابة  الق�ضاة 

بقوائم  االنتخابات  اإىل  الدخول  للرت�ضحات  الفردي 

ومنذ  االأقل  على  ر�ضميا  اأعلنت  الهيئة  فاإن  اأعدتها، 

واأنه  اأن تر�ضحات املحامني �ضتتم ب�ضفة فردية  البداية 

لي�ض للهيئة اأي دخل فيها. كما اعترب عميد املحامني 

 
4
�ضحفي ت�ضريح  الفا�ضل حمفوظ يف  ال�ضابق حممد 

الهيئة  مع  التن�ضيق  على  �ضيقت�ضر  الهيئة  دور  اأن 

يندرج �ضمن  تن�ضيق  امل�ضتقلة لالنتخابات وهو  العليا 

ال�ضابق  العميد  واعترب  االنتخابية.  القوائم  اإعداد 

انتخابات  تنظيم  على  االنتخابات  هيئة  ا�ضراف  »اأن 

�ضمانة  املجل�ض  ع�ضوية  �ضيتولون  الذين  املحامني 

بالذكر  واجلدير  مو�ضوعية«.  الرت�ضحات  تكون  لكي 

على  يحمل  ال  الق�ضاة،   بخالف  اأنه  املجال  هذا  يف 

املحامني اأي حياد �ضيا�ضي واأنه عموما ت�ضق انتخابات 

هياكل املحاماة  انتماءات وحتالفات �ضيا�ضية تنعك�ض 

معه   ي�ضتحيل  مبا  نف�ضه   الهيئة  جمل�ض  تركيبة  على 

داخل  نزاعات  اإثارة  دون  الهيئة   من  قائمة  اأية  دعم 

قائمة  عن  اإعالن  اأي  يجعل  ما  وهو  املحاماة  قواعد 

مدعومة اأمراً حمرجاً. 

الجامعيون: من قلة اإلقبال إلى 
وف التام  العز

منهم  جامعيني  اأ�ضاتذة   4 الثالثة  املجال�ض  اإىل  تر�ضح 

للق�ضاء  اثنان  الوقتية:  الهيئة  يف  اأع�ضاء  كانوا  ثالثة 

االإداري  للق�ضاء  واثنان  واحد  مقعد  اأجل  العديل من 

للق�ضاء  جامعي  اأي  يرت�ضح  ومل  مقعدين  اأجل  من 

جزئية  انتخابات  اجراء  �ضي�ضتدعي  ما  وهو  املايل. 

يف  حمريا  االأمر  يبدو  و  االأخري.  املجل�ض  هذا  يف 

وفتح  تون�ض  يف  احلقوق  لكليات  الكبري  العدد  ظل 

العايل  التعليم  يف  الدنيا  الرتب  اأامام  الرت�ضح  باب 

الق�ضاء  يف  امل�ضاعدين  واالأ�ضاتذة  امل�ضاعدين  مثل 

احللقة  اجلامعي  القطاع  ميثل  عام  وب�ضكل  االإداري. 

االأ�ضعف يف هذا ال�ضراع املثري حول احتالل مكان 

اأحد  ال  فكاأمنا   .
5
للق�ضاء االأعلى  املجل�ض  �ضلب 

املجال�ض  يف  املمثلة  العلمية  اجلامعية  الهياكل  من 

يف  املتمثلة  النقابية  اأو  احلقوق  لكليات  العلمية 

العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  اجلامعة 

العلمية  ال�ضلطة  الع�ضوية وال مدافع عن  بهذه   
ّ

معني

املجل�ض.  �ضلب  اجلامعية 

المجالس  إلى  ترشح 
أساتذة   5 الثالثة 

فقط.  جامعييين 
محيرا  األمر  ويبدو 

الكبير  العدد  ظل  في 
في  الحقوق  لكليات 

باب  وفتح  تونس 
الرتب  أمام  الترشح 

التعليم  في  الدنيا 
العالي

االأوىل  التجربة  هذه  على  االقبال  فاإن  يكن،  ومهما 

ملجل�ض ق�ضاء منتخب يف اأغلب اع�ضائه ومتمتع بكثري 

من دعائم اال�ضتقاللية من قبل الق�ضاة واملحامني ومن 

غريهم من املنت�ضبني اإىل القطاعات االأخرى املمثلة يف 

تر�ضح  الذين  املحا�ضبني  اخلرباء  من  وخا�ضة  املجل�ض 

مقعدين  اأجل  من  حما�ضبا   19 املايل  للمجل�ض  منهم 

حول  ويقال  قيل  ما  كل  رغم  جديد  بعهد  يب�ضر 

حمدودية �ضالحاياته اأو ا�ضتجابته من عدمه  لل�ضروط 

الد�ضتورية ال�ضتقاللية ال�ضلطة الق�ضائية.

إنتخابات المجلس األعلى للقضاء:
 دالالت نسب المشاركة وفضل الشفافية االنتخابية في حسم المسائل الخالفية

إنتخابات المجلس األعلى للقضاء:
وف عنه   قراءة  في أسباب كثافة الترشح أو العز
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نسبة المشاركة العدد الجملي عدد المشاركين

%73,52 2168 1594  العدليين
75,18%القضاة 2506 1884 عموما

%37,05 8361 3098 المحامون
%47,83 784 375 االساتذة الجامعيين
%53,70 1054 566 العدول المنفذون
%50,98 922 470 الخبراء المحاسبون 
%46,91 13627 6393 الجملي
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حفيظة شقير

الن�ضاء  �ضد  العنف  ب�ضاأن  قانون  م�ضروع  اإعداد  جمرد 

لن�ضاالت املجتمع  للمراأة وتتويجاً  هاماً  ي�ضكل مك�ضباً 

املدين عموما وباالأخ�ض اجلمعيات املهتمة بق�ضايا املراأة 

الدميقراطيات  للن�ضاء  التون�ضية  اجلمعية  راأ�ضها  وعلى 

العاملة يف هذا ال�ضاأن منذ اأوائل الت�ضعينيات. ويكت�ضي 

هذا امل�ضروع اأهمية بالغة الأنه يقوم على مقاربة حقوق 

يف  بها  املعمول  الدولية  التعريفات  ويكر�ض  االإن�ضان 

على  امل�ضلط  العنف  معترباً  والتمييز  العنف  جمال 

كيف  االإن�ضان.  حلقوق  وانتهاكا  �ضدهن  متييزا  الن�ضاء 

�ضيقدم  ماذا  م�ضمونه؟  ماهو  امل�ضروع؟  هذا  اعداد  مت 

ما  هذا  عامة؟  ب�ضفة  التون�ضي  وللمجتمع  للن�ضاء 

�ضنحاول تقدميه يف هذه الورقة. 

وع إعداد المشر
ملدة طويلة، بقيت ظاهرة العنف �ضد الن�ضاء يف تون�ض 

القرن  بداية  وحتى  عنها.  امل�ضكوت  املوا�ضيع  من 

احلكومية  غري  املنظمات  اإال  عنها  تتحدث  مل  احلايل، 

الدميقراطيات.  للن�ضاء  التون�ضية  اجلمعية  مثل  الن�ضوية 

معاجلة هذه  الر�ضمية يف  املوؤ�ض�ضات  بداأت  بعدها،  من 

الظاهرة حتت �ضغط املنظمات الدولية املانحة.

واأعدت  العنف  ملناه�ضة  ا�ضرتاتيجية  الدولة  فبلورت 

م�ضحا وطنيا يف 2009-2010 بنّي اأن اأكرث من 47% 

من الن�ضاء الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 18 و64 �ضنة 

العنف على االأقل  اأنواع  اأنهن تعر�ضَن الأحد  حن 
ّ
�ضر

مرة واحدة طيلة حَياَتهن مع وجود تقارب كبري يف هذا 

املعطى البياين بني الريف واملدينة. وميثل العنف املادي 

انت�ضاراً  العنف  اأنواع  اأكرث   31.7% ن�ضبته   َتبلُغ  الذي 

 .28.9% بن�ضبة  النف�ضي  العنف  بعدها  من  َياأتي 

وياأتي العنف اجلن�ضي يف املَرتَبة الثالثة بن�ضبة 15.7%. 

 .7،1% ن�ضبة  فقط  ميثل  فهو  االقت�ضادي  العنف  اأما 

الن�ضاء  ا�ضتبطان  مدى  ال�ضئيلة  الن�ضبة  هذه  وتعك�ض 

لتبعيتهن االقت�ضادية.

الدرا�ضات  مركز  اأ�ضدر   ،2016 �ضنة  جديد  ومن 

والبحوث واالإعالم حول املراأة )الكريديف( نتائج م�ضح 

جديد حول العنف امل�ضلط على الن�ضاء يف الف�ضاءات 

العامة بني اأن %53،3 من الن�ضاء يتعر�ضن اإىل العنف 

الن�ضاء  العنف �ضد  اأن  العام، مع املالحظة  الف�ضاء  يف 

متف�ضٍّ يف الف�ضاء املهني )%58،3( ويف و�ضائل النقل 

.
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)%46 عنف معنوي و%78 عنف ج�ضدي(

ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  املعطيات، �ضرعت  وعلى �ضوء هذه 

يف و�ضع م�ضروع قانون للق�ضاء على العنف على غرار 

واأ�ضدرت  الظاهرة  هذه  تناولت  التي  الدول  بع�ض 

ومنطقة  ولبنان  اجلزائر  مثل  بالعنف  خا�ضة  ت�ضريعات 

كرد�ضتان يف العراق واإ�ضبانيا.

امل�ضادر  من  جمموعة  على  القانون  م�ضروع  ي�ضتند 

والن�ضو�ض الوطنية والعاملية:

األسس الدستورية والقانونية الوطنية:

اأو  مبا�ضرة  ب�ضفة  مرتبطة  ف�ضول  الد�ضتور عدة  ت�ضمن 

جانب  فاإىل  الن�ضاء.  على  امل�ضلط  بالعنف  مبا�ضرة  غري 

املواطنني  بني  امل�ضاواة  مبداأ  اأقر  الذي   21 الف�ضل 

األزم  متييز،  دون  والواجبات  احلقوق  يف  واملواطنات 

تتخذ   « باأن  االأخرية  فقرته  يف  الدولة   46 الف�ضل 

التدابري الكفيلة بالق�ضاء على العنف �ضد املراأة«.

ي�ضاف اإىل الد�ضتور، الن�ضو�ض امل�ضتمدة من االإتفاقية 

امل�ضّلط  التمييز  مظاهر  كل  باإلغاء  اخلا�ضة  الدولية 

ال�ضادرة عن جلنة  التو�ضيات  من  وعدد  الّن�ضاء،  على 

�ضيداو املكلفة بال�ضهر على تطبيق اأحكامها، باالأخ�ض 

التو�ضية عدد 19 ل�ضنة 1992 حول العنف �ضد املراأة 

والتي اعتربت يف النقطة عدد 1 اأّن: »العنف القائم على 

اأ�ضا�ض اجلن�ض هو �ضكل من اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة 

بحقوقها  التمّتع  على  املراأة  قدرة  جّدية  ب�ضورة  يعّطل 

ياتها على اأ�ضا�ض من الت�ضاوي مع الرجل«. 
ّ
وحر
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كما من هذه الوثائق، االإعالن العاملي اخلا�ض بالعنف

على  قائم  عنيف  فعل  اأنه  على  العنف  ف 
ّ
عر والذي 

بني  مت�ضاوية  غري  عالقات  عن  وناجت  اجلن�ض  اأ�ضا�ض 

الن�ضاء والرجال.

العنف  لمكافحة  الشامل  المشروع  فشل 

ضد النساء:

الدولة  كتابة  من  مببادرة  مت  الد�ضتور،  ا�ضدار  بعد 

خرباء  من  تتكون  وطنية  جلنة  اإن�ضاء  واالأ�ضرة،  للمراأة 

االجتماع  وعلم  القانونية  االإخت�ضا�ضات  خمتلف  من 

وقد  القانون.  ب�ضياغة م�ضروع  قامت  االإجنابية  وال�ضحة 

اإعداد  اعتمدت كتابة الدولة للمراأة واالأ�ضرة يف م�ضار 

الهياكل  ملختلف  مدجماً  ت�ضاركياً  منهجاً  القانون  هذا 

خمتلف  يف  املدين  املجتمع  ومكّونات  احلكومية 

مار�ض  �ضهر  منذ  اأعمالها  يف  اللجنة  انطلقت  اجلهات. 

الذكرى  يف  االإطاري  القانون  م�ضروع  وقدمت   2014

اآوت   13 يف  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  ل�ضدور   58

.2014

حول  �ضامل  قانون  م�ضروع  اإعداد  مّت  االإطار،  هذا  يف 

املَتفق  التعريفات  يعتمد  الن�ضاء  على  امل�ضلط  العنف 

على  القانون  م�ضروع  يقوم  كما  للعنف.  دوليا  عليها 

للعنف حيث  الت�ضدي  �ضبل  �ضاملة بخ�ضو�ض  مقاربة 

معاقبة  ي�ضمن  كما  العنف.  من  الن�ضاء  وقاية  يت�ضمن 

من  بالناجيات  االإحاطة  وَيكَفل  وَردِعهم  املُعَتدين 

العنف. 

لكرثة  نظرا  النور   
َ
ير مل  االأول  امل�ضروع  هذا  اأن  اإال 

احلركات  قبل  من  خا�ضة  واجهته  التي  االنتقادات 

التلفزية  القنوات  بع�ض  ا�ضتعملت  والتي  الدينية، 

نعزو  اأن  وباالإمكان  الزيتونة.  قناة  مثل  عليه  للتهّجم 

اإنتماء  قوامها  ذاتية،  الأ�ضباب  امل�ضروع  هذا  ف�ضل 

اإىل  معظمهم  و�ضعه  تولوا  الذين  واخلرباء  اخلبريات 

اجلمعية  اإىل  وخا�ضة  الدميقراطية  احلقوقية  احلركة 

يعتربها  منظمة  وهي  الدميقراطيات  للن�ضاء  التون�ضية 

للفكر  معادية  النه�ضة  حركة  من  ال�ضيا�ضيني  بع�ض 

ال�ضمويل  بالطابع  تت�ضل  مو�ضوعية،  واأ�ضباب  الديني، 

القوانني،  من  عدد  تعديل  ي�ضتدعي  مما  للم�ضروع، 

وقانون  ال�ضغل  وقانون  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  منها 

الوظيفة العمومية واملجلة اجلنائية. 

وع القانون  مالمح مشر
األساسي 

اإقراره  اإن القانون الذي �ضيتوىل جمل�ض نواب ال�ضعب 

بعدما اعتمده جمل�ض الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2016، 

اأ�ضا�ضيا ح�ضب ما جاء يف  قانونا  اإال  اأن يكون  ال ميكن 

االأ�ضا�ضية   القوانني  جماالت  حدد  الذي   65 الف�ضل 

الن�ضو�ض  اأ�ضا�ضية  قوانني  �ضكل  »تتخذ  اأن  واقت�ضى 

من  وتاليا،  االإن�ضان«.  وحقوق  ...باحلريات  املتعلقة 

اأبرزها  خا�ضة  الإجراءات  امل�ضروع   يخ�ضع  اأن  املنتظر 

وجوب توفر االأغلبية املطلقة الأع�ضائه للم�ضادقة عليه. 

وهنا، �ضنعر�ض اأهم ما جاء يف هذا امل�ضروع يف معر�ض 

تقييمها ونقدها. 

وأشكاله العنف  تعريف 

مت تعريف العنف على اأنه »كل اإعتداء مادي اأو معنوي 

اأو جن�ضي اأو اقت�ضادي �ضد املراأة اأ�ضا�ضه التمييز ب�ضبب 

اجلن�ض والذي يت�ضبب باإيذاء اأو اأمل ج�ضدي اأو نف�ضي 

التهديد  اأي�ضاً  وي�ضمل  للمراأة  اقت�ضادي  اأو  جن�ضي  اأو 

احلقوق  من  احلرمان  اأو  ال�ضغط  اأو  االعتداء  بهذا 

وهذا  اخلا�ضة«.  اأو  العامة  احلياة  يف  �ضواء  واحلريات، 

التعريف مطابق للمعايري الدولية وخا�ضة للمادة االأوىل 

. ويف االإجتاه 
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من االإعالن العاملي للق�ضاء على العنف

العنف  اأن  منه  الرابع  الف�ضل  يف  امل�ضروع  اأّكد  نف�ضه، 

�ضد املراأة هو �ضكل من اأ�ضكال التمييز وانتهاك حلقوق 

االإن�ضان«، مبا ي�ضتعيد العبارات التي جاءت يف التو�ضية 
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املراأة �ضد  بالعنف  اخلا�ضة  ال�ضيداو  للجنة   19 عدد 

امل�ضار اإليها اأعاله. 

وتتمة لكل هذه التعريفات، قدم الف�ضل 3 من امل�ضروع 

تقييد  او  ا�ضتبعاد  اأو  تفرقة  بكونه: »كل  للتمييز  تعريفا 

يكون من اآثارها اأو اأغرا�ضها النيل من االإعرتاف للمراأة 

يف  امل�ضاواة  اأ�ضا�ض  على  وباحلريات  االإن�ضان  بحقوق 

واالجتماعية  واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  املدنية  امليادين 

اأو  احلقوق  بهذه  للمراأة  االإعرتاف  اإبطال  اأو  والثقافية، 

اللون  اأو  اجلن�ض  عن  النظر  بغ�ض  وممار�ضتها  بها  متتعها 

اأو  اجلن�ضية  اأو  ال�ضن  اأو  الفكر  اأو  الدين  اأو  العرق  اأو 

اأو  املدنية  احلالة  اأو  واالجتماعية  االإقت�ضادية  الظروف 

ال�ضحية اأو اللغة اأو االإعاقة«. واملالحظ اأن هذا التعريف 

اأكرث و�ضوحا وتطورا من التعريف الدويل للتمييز الأنه 

اأغفلتها  التي  املظاهر  بع�ض  التمييز  مظاهر  اإىل  ي�ضيف 

االتفاقية مثل التمييز ب�ضبب ال�ضن اأو االإعاقة اأو احلالة 

ال�ضحية متبنيا التطور الدويل لهذا املفهوم. 

ملختلف  تعريفاً  الثالث  الف�ضل  يف  امل�ضروع  يقدم  كما 
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 والعنف املعنوي

5
اأ�ضكال العنف، ومنها العنف املادي

 .
8
 واالإ�ضتغالل اجلن�ضي

7
والعنف االإقت�ضادي

كما عرف امل�ضروع حالة االإ�ضت�ضعاف بكونها »اأي و�ضع 

لالإ�ضتغالل  للخ�ضوع  م�ضطر  اأنه  ال�ضخ�ض  فيه  يعتقد 

 

والعنف الناجم خا�ضة عن �ضغر اأو تقدم ال�ضن اأو حالة 

املر�ض اخلطري اأو حالة احلمل اأو حالة الق�ضور الذهني 

اأو البدين التي تعوق ال�ضخ�ض املعنوي عن الت�ضدي 

للجاين«. 

ماذا نستنتج من هذه التعريفات؟

قبل  من  امل�ضروع  تطبيق  �ضت�ضهل  مهمة  تعريفات  هي 

الق�ضاة بعد دخوله حيز التنفيذ.

وهي تعريفات متطورة بالن�ضبة للتعريفات الدولية التي 

على  امل�ضلط  العنف  �ضد  العاملي  االعالن  يف  جاءت 

اجل�ضدي  العنف  اأ�ضكال  بتقدمي  اكتفى  الذي  الن�ضاء 

متار�ض  التي  املجاالت  على  موؤكدا  واجلن�ضي  واملعنوي 

هذه  عن  اأمثلة  بتقدمي  امل�ضروع  اهتّم  باملقابل،  فيها. 

ما  ممار�ضتها. وهذا  االأ�ضكال دون اخلو�ض يف جماالت 

يفيد اأن خمتلف اأ�ضكال العنف ميكن اأن متار�ض يف كل 

الف�ضاءات العامة واخلا�ضة ما دامت  مت�ض من الكرامة 

االإن�ضانية وتنتهك حقوق االإن�ضان.

مظاهر  وجود  مع  ومتالئمة  جمددة  تعريفات  وهي 

للن�ضاء،  التنا�ضلية  االأع�ضاء  برت  مثل  للعنف  خمتلفة 

بختان  غنيم  وجدي  االأئمة  بع�ض  مطالبة  مع  وبخا�ضة 

البنات يف تون�ض. 

المشروع  أضاف 
من  شكل  أي  تجر�م 

أو  التعدي  أشكال 
أو  اللفظي  العنف 

شأنها  من  النفسي 
كرامة  من  تنال  أن 

اعتبارها  أو  الضحية 
سالمتها  على  تؤثر  أو 

والنفسية.  البدنية 
مطاط  نص  وهو 

شرعية  لمبدأ  مخالف 
والعقوبات. الجرائم 

الت�ضريعات  نقائ�ض  جتاوز  من  متّكن  تعريفات  وهي 

الوطنية مثل املجلة اجلزائية التي جتاهلت بع�ض مظاهر 

العنف اجلن�ضي. ففي تعريفه للعنف اجلن�ضي وبتاأكيده 

اأن  نعترب  اأن  ميكن  بال�ضحية،  الفاعل  عالقة  على 

زوجته  على  الزوج  ميار�ضه  الذي  اجلن�ضي  االإغت�ضاب 

عنف  هو  موافقتها  دون  اجلن�ض  تعاطي  على  باإجبارها 

يجرمه امل�ضروع.

حتى  مراجعة  اإىل  بحاجة  تبقى  التعريفات  هذه  لكن 

يتم التاأكيد على احرتام حقوق االإن�ضان عمال باأحكام 

وحتديد  عليها  امل�ضادق  الدولية  واالتفاقيات  الد�ضتور 

وا�ضتبدال  عليه  بالق�ضاء  الكفيلة  التدابري  م�ضمون 

�ضحايا  بالن�ضاء  التعهد  وتعريف  بالتعهد،  امل�ضاعدة 

العنف بكونه جممل التدخالت واالإر�ضادات واملرافقة 

واالإحاطة والتاأهيل املقّدمة للّن�ضاء �ضحايا العنف حتى 

ت�ضرتجع ثقتها بنف�ضها وكرامتها وحقوقها ومواطنتها.

الوقاية من العنف 

تعر�ض امل�ضروع اإىل التدابري التي يجب اإتخاذها للق�ضاء 

اال�ضتغالل  ومنع  الن�ضاء  على  امل�ضلط  التمييز  على 

االقت�ضادي للمراأة وت�ضغيلها يف ظروف قا�ضية اأو مهينة 

اأو م�ضرة ب�ضحتها و�ضالمتها وكرامتها. وو�ضع امل�ضروع 

املهني  والتكوين  والتعليم  الرتبية  وزارات  كاهل  على 

وال�ضحة  الدينية  وال�ضوؤون  واملراأة  والطفولة  وال�ضباب 

بوظائفها  يت�ضل  مبا  عدة  مهاّم  االجتماعية  وال�ضوؤون 

يف هذا اخل�ضو�ض. كما اأكد امل�ضروع على دور و�ضائل 

االإعالم يف التوعية مبخاطر العنف �ضد املراأة واأ�ضاليب 

املواد  وبث  االإ�ضهار  ومنع  منه  والوقاية  مناه�ضته 

اأو  م�ضاهد  اأو  منطية  �ضور  على  حتتوي  التي  االإعالمية 

اأقوال م�ضيئة ل�ضورة املراأة اأو املكر�ضة للعنف اأو املقللة 

من خطورته. 

ويلحظ باملقابل اأن امل�ضروع مل يوِل اأهمية لوزارة الثقافة 

على  يوؤكد  ومل  العنف  على  الق�ضاء  يف  ي�ضركها  ومل 

التثقيف اجلن�ضي والرتبية اجلن�ضية ومل يتعر�ض اإىل دور 

منظمات املجتمع املدين. 

مراجعة الجرائم المنصوص عليها في المجلة 

الجزائية

اهتّم امل�ضروع باجلرائم املن�ضو�ض عليها يف املجلة اجلزائية 

وراجعها واأ�ضاف جرائم جديدة مت�ضلة بالعنف امل�ضلط 

على الن�ضاء وعو�ض م�ضطلح املت�ضرر مب�ضطلح ال�ضحية. 

كما اأدخل مواد حلماية ال�ضهود. 

اأو  اإ�ضافتها  متت  التي  اجلرائم  تنق�ضم  عام،  وب�ضكل 

تعديلها بني جرائم عنف مبا�ضر وجرائم متييز. 

برت  جرم  امل�ضافة،  املبا�ضر  العنف  جرائم  بني  ومن 

فعلياً  يحمي  )مبا  التنا�ضلي  املراأة  لع�ضو  كلي  اأو  جزئي 

من اخلتان(، اأو اأي�ضا جرم �ضوء املعاملة يف حال كانت 

ال�ضحية قرينا اأو �ضخ�ضا يف حالة ا�ضت�ضعاف ظاهرة اأو 

�ضلطة عليه. كما  للفاعل  اأو كانت  الفاعل  معلومة من 

التعدي  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  جترمي  امل�ضروع  اأ�ضاف 

من  تنال  اأن  �ضاأنها  من  النف�ضي  اأو  اللفظي  العنف  اأو 

كرامة ال�ضحية اأو اعتبارها اأو توؤثر على �ضالمتها البدنية 

املعنوي  العنف  بذلك  امل�ضروع  يجرم  واإذ  والنف�ضية. 

خمالف  الأنه  اإ�ضكاال  يثري  فاإنه  الن�ضاء،  على  امل�ضلط 

امل�ضروع  اأ�ضاف  كما  والعقوبات.  اجلرائم  �ضرعية  ملبداأ 

م�ضايقة  اإىل  الن�ضاء  تعر�ض  حال  يف  جديداً  جرماً 

اإ�ضارة  اأو  قول  اأو  فعل  بكل  العمومية   الف�ضاءات  يف 

تخد�ض  اأو  اعتبارها  اأو  كرامتها  تنال من  اأن  �ضاأنها  من 

حياءها. 

اجلن�ضي  بالتحر�ض  يت�ضل  فيما  العقوبة  ت�ضديد  كما مت 

)الف�ضل 226 ثالثا(. واإذ األغى امل�ضروع �ضرط االإمعان 

ا�ضتعمل  اأنه  اإال  التحر�ض،  ارتكاب جرمية  والتكرار يف 

اأو  اإ�ضارات  اأو  اأقوال  اأو  كاأفعال  اجلمع  يف  عبارات 

على  لتاأويلها  مفتوحا  املجال  يرتك  نحو  على  �ضغوط 

اأنها تفيد التكرار. كما يلحظ اأن امل�ضروع األغى الف�ضل 

الرابعة منه  الفقرة  املجلة اجلزائية خا�ضة  226-4 من 

التي متكن امل�ضتكى به بالتحر�ض من تتبع ال�ضاكي من 

اأجل االإدعاء بالباطل يف �ضورة �ضدور قرار اأن ال وجه 

للتتبع. 

كما اأدخل امل�ضروع م�ضطلح االإغت�ضاب عو�ض املواقعة 

اأنثى اأو ذكر  يف الف�ضل 227 جديد التي ت�ضمل كل 

اأنثى  مواقعة  عن  يتحدث  االأ�ضلي  الف�ضل  كان  بينما 

على  ت�ضلط  كانت  مظلمة  رفعت  كما  الذكر.  دون 

الفتيات القا�ضرات وذلك باإلغاء امكانية زواج الفاعل 

باملجني عليها يف �ضورة مواقعة اأنثى قا�ضر بدون عنف 

لالإفالت من العقاب. 

يف  امل�ضروع  ا�ضتحدث  التمييز،  جرائم  �ضعيد  وعلى 

يف  التمييز  جرائم  بالعنف  التعريف  يف  تو�ضعه  �ضياق 

االأجر عن عمل مت�ضاوي القيمة على اأ�ضا�ض اجلن�ض، 

اأو عر�ض عمل  اأداء خدمة  اأو  واأي�ضا ربط تقدمي منفعة 

ب�ضرط مبني على اأحد اأ�ضباب التمييز. 

كما اعترب عنفا جمرما ت�ضغيل االأطفال كعملة منازل اأو 

التو�ّضط يف ت�ضغيلهم. 

يف  امل�ضمولة  اجلرائم  عن  العقوبة  امل�ضروع  �ضدد  كما 

حاالته  جميع  يف  واجلرح  بال�ضرب  املت�ضلة  الف�ضول 

باالإعتداء  والتهديد  و219(  و218   208 )الف�ضول 

 )23 )الف�ضل  بال�ضالح  والتهديد   )222 )الف�ضل 

اأو  املفارقني  اأحد  او  الزوجني  اأحد  الفاعل  كان  اإذا 

اأحد اخلاطبني اأو اأحد اخلاطبني ال�ضابقني اأو اإذا كانت 

ال�ضخ�ضي  باحلق  قائما  اأو  مت�ضررا  اأو  �ضاهدا  ال�ضحية 

وذلك ملنعها من االإدالء ب�ضهادة اأو من القيام باالإعالم 

عن جرمية اأو تقدمي �ضكاية اأو ب�ضبب اإعالمها اأو تقدميها 

اأهم ما جاء  اأو االإدالء ب�ضهادة. وكذلك ومن  ل�ضكاية 

يف الف�ضل 218 جديد اإلغاء ووقف التتبعات اأو تنفيذ 

العقاب يف حال اإ�ضقاط ال�ضلف اأو الزوج املعتدى عليه 

حقه. كما �ضدد العقوبة يف حال ارتكاب الفح�ضاء على 

�ضخ�ض من دون ر�ضاه يف حاالت معينة. 

حماية الضحية 

على  بناء  احلماية  مطلب  يف  االأ�ضرة  قا�ضي  ينظر 

النيابة  اأو  وكيلها  اأو  ال�ضحية  عن  �ضادر  كتابي  مطلب 

العمومية بعد موافقة ال�ضحية، مندوب حماية الطفولة 

معنيا.  كان طفل  اأو يف حالة  ال�ضحية طفال  كانت  اإذا 

من  املطلوب  منع  احلماية  قرار  مبوجب  للقا�ضي  وميكن 

من  باخلروج  واإلزامه  اأطفالها  اأو  بال�ضحية  االت�ضال 

امل�ضكن العائلي يف حاالت اخلطر امللّم على ال�ضحية اأو 

على اطفالها، الزامه بعدم االإ�ضرار باملمتلكات اخلا�ضة 

بال�ضحية واالأطفال امل�ضمولني بقرار احلماية اأو االأموال 

ال�ضحية  �ضكنى  حتديد  فيها،  الت�ضرف  اأو  امل�ضرتكة 

منحة  باأداء  املطلوب  اإلزام  االقت�ضاء  وعند  واأطفالها 

العائلي  امل�ضكن  مغادرة  عند  ال�ضحية  متكني  ال�ضكن، 

م�ضتلزمات  وكل  ال�ضخ�ضية  اأغرا�ضها  ا�ضتالم  من 

اأطفالها، اإ�ضقاط احل�ضانة اأو الوالية عن املطلوب وحتديد 

العنف  �ضحية  الزوجة  نفقة  وتقدير  الزيارة  اإجراءات 

واالأطفال. 

القانونية  احلماية  يف  احلق  اأي�ضا  احلماية  وت�ضمل 

القانوين واحلق  اإىل املعلومة واالإر�ضاد  النفاذ  واحلق يف 

املتابعة  يف  واحلق  العدلية  باالإعانة  وجوبا  التمتع  يف 

العمومي  بالتعهد  والتمتع  واملرافقة  والنف�ضية  ال�ضحية 

االإ�ضهار  واجب  عرب  احلماية  يف  واحلق  االإقت�ضاء  عند 

للجهات املخت�ضة.

التخصصية

له  م�ضاعدا  اجلمهورية  وكيل  تكليف  امل�ضروع  يقرتج 

وبتخ�ضي�ض  بالعنف  املتعلقة  ال�ضكاوى  بتلقي  اأكرث  اأو 

ف�ضاءات م�ضتقلة داخل املحاكم االإبتدائية ت�ضم ق�ضاة 

خمت�ضني بق�ضايا العنف على م�ضتوى النيابة والتحقيق 

اإحداث  على  امل�ضروع  ن�ّض  كما  االأ�ضرة.  وق�ضاة 

وحدات خمت�ضة بالبحث يف جرائم العنف �ضد املراأة 

بكل منطقة اأمن وطني وحر�ض وطني يف كل الواليات 

ت�ضم من بني عنا�ضرها ن�ضاء. 

إحداث مرصد وطني 
لمناهضة العنف ضد المرأة: 

اإ�ضراف  حتت  يعمل  مر�ضد  اإن�ضاء  امل�ضروع  ت�ضمن 

واإعداد  العنف  حاالت  بر�ضد  مهامه  وتت�ضل  الوزارة 

وال�ضيا�ضات  الت�ضريعات  تنفيذ  ومتابعة  بيانات  قاعدة 

وامل�ضاهمة  وميدانية  علمية  ببحوث  والقيام  وتقييمها 

امل�ضرتكة  العملية  والتدابري  اال�ضرتاتيجيات  اإعداد  يف 

املجتمع  منظمات  مع  والتن�ضيق  والتعاون  والقطاعية 

برامج  يف  الراأي  وابداء  الد�ضتورية  والهيئات  املدين 

واقرتاح  املتدخلني  كل  وتاأهيل  والتدريب  التكوين 

االآليات الكفيلة بتطويرها ويف امل�ضاريع القانونية املت�ضلة 

املر�ضد  طبيعة  اإىل  امل�ضروع  يتعر�ض  مل  باملو�ضوع. 

التنا�ضف  احرتام  مدى  اإىل  تركيبته،  اإىل  القانونية، 

�ضلبه، اإىل مكانة املجتمع املدين ودوره. 

الخاتمة: 
ميثل امل�ضروع خطوة جدية للق�ضاء على العنف امل�ضلط 

على الن�ضاء لكن غري كافية. فحتى هذا الهدف،ال بد 

من مراجعته من اأجل اإدراج توطئة لتحديد املرجعيات 

على  والتن�ضي�ض  عليها  يقوم  التي  واالأ�ض�ض  واملبادئ 

ف�ضول الد�ضتور التون�ضي املرتبطة ب�ضفة مبا�ضرة اأو غري 

النوع  مقاربة  ومنها  املقاربات  وتقدمي  باملو�ضوع  مبا�ضرة 

مقاربة  وتاأكيد  العمومية  ال�ضحة  ومقاربة  االجتماعي 

حقوق االإن�ضان. كما ال بّد من حتديد جمال مو�ضوعه 

قانون  وخا�ضة  القوانني  التداخل بني خمتلف  لتجنب 

يف  متخ�ض�ضة  ق�ضائية  هيئات  واإحداث  بالب�ضر  االجتار 

دور  واإبراز  املحاكم  داخل  الن�ضاء  امل�ضلط على  العنف 

العنف  جمال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات 

امل�ضلط على الن�ضاء لال�ضتفادة من جتربتها يف االإ�ضتماع 

والتوجيه واملرافقة اأو امل�ضاحبة والتن�ضيق معها وتوحيد 

املقاربات وت�ضريكها عرب املر�ضد املحدث يف امل�ضروع يف 

بالعنف  اخذ القرارات وبلورة اال�ضرتاتيجيات املت�ضلة 

امل�ضلط على الن�ضاء.

مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء:
التمييز عنف أيضًا

اآوت   6 يف  ظهرت  التي  للد�ضتور  االأوىل  امل�ضودة 

مبداأ  فيه  تبنت  الذي  الوقت  نف�ض  ويف   2012

ن�ضت  والرجل  املراأة  بني  االأدوار  يف  التكامل 

ت�ضمن  الدولة  اأن  منها   28 الف�ضل  يف  �ضراحة 

»الق�ضاء على كل اأ�ضكال العنف �ضد املراأة«. 

يف  ال�ضادرة  الثانية  التون�ضي  الد�ضتور  م�ضودة  اأما 

اإقرار �ضرورة  تراجعت عن  فقد   2012 4 دي�ضمرب 

الق�ضاء على العنف �ضد املراأة واكتفت يف الف�ضل 

حماية  الدولة  :«ت�ضمن  اأن  على  بالتن�ضي�ض   7

حقوق املراأة ودعم مكا�ضبها«. 

املجتمع  منظمات  �ضغط  وحتت  جديد  من  لكن 

م�ضروع  اأعدت  التي  امل�ضتقلة  الن�ضوية  املدين 

اأقرت  الن�ضاء«،  عيون  خالل  من  املواطنة  »د�ضتور 

اأفريل   22 يف  ال�ضادرة  الثالثة  الد�ضتور  م�ضودة 

»الق�ضاء  الدولة ت�ضمن  اأن   42 الف�ضل  2013 يف 

على كل اأ�ضكال العنف  �ضد املراأة«. 

م�ضمون  نف�ض  تقريبا  هو  الف�ضل  هذا  وم�ضمون 

الن�ض  اأن  ولو  الد�ضتور  من  احلايل   46 الف�ضل 

احلايل هو اأكرث و�ضوحا ودقة مبا اأنه حدد دور الدولة 

واألزمها على اتخاذ التدابري ال�ضرورية للق�ضاء على 

العامة  ال�ضيغة  عو�ض  الن�ضاء  على  امل�ضلط  العنف 

املن�ضو�ض عليها يف امل�ضودتني االأوىل والثالثة. 

مناقشات المجلس التيأسيسي بشأن العنف ضد المرأة
مي�ض  م�ضيء  اأو  �ضار  فعل  كل  هو  املادي  العنف 

بحياتها  اأو  للمراأة  اجل�ضدية  ال�ضالمة  اأو  باحلرمة 

والركل  كال�ضرب  العنف  مظاهر  بع�ض  مقدما 

اأجزاء من  واجلرح والدفع والت�ضويه واحلروق وبرت 

اجل�ضم واالحتجاز والتعذيب والقتل،

ينال  لفظي  اعتداء  كل  هو  املعنوي  العنف 

اأو  اإخافتها  اإىل  اأو  للمراأة  االإن�ضانية  الكرامة  من 

التحكم فيها. وكما هو ال�ضاأن بالن�ضبة اإىل العنف 

العنف  عن  االأمثلة  بع�ض  امل�ضروع  يقدم  املادي، 

اللفظي ومنها القذف وال�ضتم واالإكراه اأو التهديد 

احلرمان من  اأو  االإهمال  اأو  التهديد  اأو  االإكراه  اأو 

واالإهانة  املعنوي  كالتحر�ض  واحلريات  احلقوق 

وال�ضخرية وغريها من االأفعال اأو االأقوال،

العنف اجلن�ضي هو اأّي فعل اأو قول يهدف مرتكبه 

اإىل اخ�ضاع املراأة لرغباته اأو رغبات غريه اجلن�ضية 

وغريها  ال�ضغط  اأو  التغرير  اأو  االإكراه  با�ضتخدام 

بغ�ض  وذلك  االإرادة  و�ضلب  اإ�ضعاف  و�ضائل  من 

النظر عن عالقة الفاعل بال�ضحية.

عن  امتناع  اأو  فعل  كل  اجلن�ضي:  االإ�ضتغالل 

فعل من �ضاأنه حرمان املراأة من املوارد االقت�ضادية 

االحتياجات  اأو  االأجر  اأو  املال  من  كاحلرمان 

وحظر  املداخيل  اأو  االأجور  يف  والتحكم  احليوية 

العمل اأو االإجبار عليه. 

تعر�ف أشكال العنف
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وحيد الفرشيشي

 2016 ل�ضنة   61 عدد  االأ�ضا�ضي  القانون  موؤخرا  �ضدر 

االإجتار  مبنع  واملتعلق   2016 اأوت    03 يف  املوؤرخ 

اأودع  الذي  القانون  هذا  ومكافحته.  باالأ�ضخا�ض 

ال�ضعب  نواب  جمل�ض  اأمام   2015 �ضنة  يف  م�ضروعه 

حلماية  االإن�ضانية  احلقوق  من  جمموعة  �ض 
ّ
ليكر جاء 

اأن  اإال  املنظم،  اأو  الفردي  اال�ضتغالل  من  االأ�ضخا�ض 

بع�ض االآليات التي ن�ض عليها ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج 

�ضلبية على جمموعة اأخرى من احلقوق و احلريات.

قانون يعزز منظومة حقوق االإن�ضان

يتنزل قانون 03 اأوت 2016 يف اإطار املنظومة الدولية 

وهو  ومكافحته.  بالب�ضر  االجتار  من  الوقاية  اإىل  الرامية 

ب«االإتفاقيات  االأول  ف�ضله  يف  نف�ضه  القانون  يقره  ما 

الدولية واالإقليمية والثنائية امل�ضادق عليها«. وبالرجوع 

اإىل حمتواه، نالحظ تاأكيده على جمموعة من احلقوق 

التي من �ضاأنها اأن تعزز حقوق االإن�ضان.

تراجع هاّم عن عقوبة اإلعدام 
يف اإطار العقوبات التي اأقرها القانون املتعلق مبنع االجتار 

العقاب  كان  »اإذا  اأنه  على  يوؤكد  اأنه  نالحظ  بالب�ضر، 

امل�ضتوجب هو االإعدام اأو ال�ضجن ملدى احلياة يعو�ض 

ذلك العقاب بال�ضجن مدة ع�ضرين عاما«. هذا التم�ضي 

اأحكام  مع  يتوافق  االإعدام  عقوبة  على  التخلي  يف 

الد�ضتور الذي اأقر يف الف�ضل 22 منه: »احلق يف احلياة 

ق�ضوى  حاالت  يف  اإال  به  امل�ضا�ض  يجوز  ال  مقد�ض، 

�ضاأن  من  اأعلى  قد  القانون  ويكون  القانون«.  ي�ضبطها 

احلق يف احلياة بعدما مت الرتاجع عنه يف اأحكام القانون 

حيث مت اإقرار 
1
املتعلق مبكافحة االإرهاب وغ�ضل االأموال

عقوبة االإعدام يف بع�ض اجلرائم االإرهابية. 

في تأكيد حقوق المرأة 
العنف ضد  وحمايتها 

يتنزل القانون �ضراحة يف اإطار حماية الن�ضاء من اأ�ضكال 

العنف امل�ضلط عليهن حيث ين�ّض ف�ضله االأول: »يهدف 

هذا القانون اإىل منع كل اأ�ضكال اال�ضتغالل التي ميكن اأن 

�ض لها االأ�ضخا�ض و خا�ضة الن�ضاء واالأطفال..«. من 
ّ
يتعر

�ضاأن هذا االإقرار العام اأن ينعك�ض اإيجابا على حقوق املراأة 

وحمايتها من اأ�ضكال العنف امل�ضلطة عليها خا�ضة واأنه مل 

يتم بعد اإقرار القانون املتعلق بحظر كل اأ�ضكال العنف 

 . ويف انتظار هذا القانون، ميكن تفعيل 
2
امل�ضلط على الن�ضاء

قانون 03 اأوت 2016 حلظر اأنواع عدة من العنف امل�ضلط 

على الن�ضاء، ومنها العنف اجلن�ضي والعنف االأ�ضري مبا يف 

ذلك العنف الزوجي (والذي ميثل ظرف ت�ضديد للعقوبة 

على  املراأة  اإكراه  منع  اإىل  اإ�ضافة   (23 الف�ضل  مبقت�ضى 

ميّهد  اأن  املنع  اإقرار هذا  �ضاأن  2). ومن  (الف�ضل  الزواج 

الإلغاء الف�ضل 227 مكرر من املجلة اجلزائية والذي ميّكن 

من اإيقاف التتبعات �ضد املغت�ضب بزواجه من املغت�ضبة. 

على  املمار�ض  العنف  �ضور  من  فا�ضحة  �ضورة  وهي 
 

االإكراه  اأ�ضكال  الن�ضاء وينطوي دائما على �ضكل من 

على الزواج.

اإال اأن ال�ضوؤال يبقى مطروحا فيما يتعلق بالعامالت يف 

اجلن�ض، حيث مينع قانون 03 اأوت 2016 كل اأ�ضكال 

الغري  بغاء  ا�ضتغالل  ذلك  يف  مبا  اجلن�ضي  اال�ضتغالل 

يف  العمل  من  الن�ضاء  املنا�ضري  متكن  بينما  دعارته،  اأو 

فهل   .
3
ال�ضروط من  جمموعة  بتوفري  حل�ضابهن  اجلن�ض 

الدولة ملزمة بحظر هذا  القانون اجلديد تكون  باإنطباق 

ال  اأنه  القول  اأمكن  للن�ض،  حرفية  وبقراءة  الن�ضاط؟ 

اإذا  اجلن�ض  يف  املراأة  عمل  حظر  اإىل  ذاته  بحد   يوؤدي 

قانون  اأن  فاالأ�ضل  الغري.  قبل  من  م�ضغلة  غري  كانت 

2016 جاء ليمنع ا�ضتغالل االأ�ضخا�ض من قبل الغري 

بذاته يف  الرا�ضد  ال�ضخ�ض  اجتار  اأن  فيما  بهم،  واالجتار 

ال�ضور غري املتعار�ضة مع القانون، ال يقع من حيث املبداأ 

باملقابل،  بالب�ضر. لكن  اأحكام قانون االجتار  حتت طائلة 

من املمكن اأن يوؤدي تف�ضري الن�ض وفق مقا�ضده وعلى 

�ضوء واقع احلال يف جمال العمل يف اجلن�ض، اإىل اعتبار 

التي  اال�ضتغالل  �ضور  من  �ضورة  باجل�ضد  متاجرة  اأي 

كان  اإن  و  حتى  بالب�ضر  االجتار  حظر  طائلة  حتت  تقع 

لذا  و  حل�ضابه.  و  بر�ضاه  ذاته  ال�ضخ�ض  بذلك  القائم 

اإنطباق  حتديد جماالت  هاّم يف  دوٌر  للمحاكم  �ضيكون 

هذا القانون. 

في تأكيد حقوق األطفال
الطفل  تاأكيد حقوق  اإىل   2016 اأوت   03 قانون  عمد 

يف  وردت  وكما   
4
الطفل حماية  جملة  يف  وردت  كما 

االختياريني  وبالربوتوكوليني   
5
الطفل حقوق  اتفاقية 

املتعلقني، االأول با�ضرتاك االأطفال يف النزاعات امل�ضلحة 

والثاين ببيع االأطفال وا�ضتغاللهم يف البغاء ويف املواد 

تفعيل  �ضياق  يف  اأي�ضا  يندرج  التاأكيد  هذا   .
6
االإباحية

الف�ضل 47 من  د�ضتور 27 جانفي 2016 الذي ي�ضع 

لكل  احلماية  اأنواع  جميع  »توفري  الدولة  عاتق  على 

االأطفال دون متييز وفق امل�ضالح الف�ضلى للطفل«. 

في حماية الفئات الهشة 
واألكثر عرضة لالستغالل  

اإن ما مييز قانون 2016 عن غريه من القوانني التون�ضية 

ال  لفئة  باحلماية  اإقراره  هو  احلريات  و  للحقوق  احلامية 

اإىل  وبالرجوع  جترمها.  قد  بل  التون�ضية  القوانني  تقرها 

نالحظ   ،2016 اأوت   03 قانون  من  الثاين  الف�ضل 

من  حمايته  وتتوجب  ا�ضت�ضعاف  حالة  يف  يعترب  اأنه 

غري  و�ضعية  »يف  �ضخ�ض  كل  به  واالجتار  اال�ضتغالل 

نظرا  لال�ضتغالل  للخ�ضوع  م�ضطرا  ويكون  قانونية«، 

يف  نوعه  من  االأول  االإقرار  هذا  يعترب  هذه.  لو�ضعيته 

القانون التون�ضي اإ�ضافة جوهرية ملنظومة حقوق االإن�ضان 

على من هم يف  فقط حكراً  تعد  فاحلماية مل  الوطنية. 

ة) على من  و�ضعية قانونية، بل هي ت�ضري اأي�ضا (وخا�ضّ

هم يف حال خالف مع القانون. فهذه الفئة تكون اأكرث 

وخوفها  له�ضا�ضتها  نظرا  لال�ضتغالل  غريها  من  عر�ضة 

اأن  بها وميكن  التي قد تلحق  التتبعات والعقوبات  من 

الفارين  اأو  ال�ضرعيني  املهاجرين غري  الفئة  ت�ضمل هذه 

من�ضجما   2016 قانون  بذلك  ويكون  العدالة.  من 

االإن�ضان  وفل�ضفة حقوق  روح  مع  الناحية  هذه  متاما يف 

اإن�ضانيته  من  يحرم  ال  االإن�ضان  اأن  على  اأ�ضا�ضا  املبنية 

اجل�ضدي،  االقت�ضادي،  االجتماعي،  و�ضعه  كان  مهما 

ال�ضادر  القانون  اأكده  ما  وهو  اأي�ضا.  والقانوين  الفكري 

 يف ف�ضله الثاين اأن حالة 
ّ
يف 03 اأوت 2016 عندما اأقر

اال�ضت�ضعاف ت�ضمل »الو�ضع الذي يعتقد فيه ال�ضخ�ض 

اأنه م�ضطر للخ�ضوع لال�ضتغالل خا�ضة عن كونه طفال 

اأو عن و�ضعيته غري القانونية اأو حالة احلمل لدى املراأة اأو 

حالة االحتياج ال�ضديد اأو حالة املر�ض اخلطري اأو حالة 

االإدمان اأو حالة ق�ضور ذهني اأو بدين يعوق ال�ضخ�ض 

املعني عن الت�ضدي للجاين«. اإن هذا التو�ضع يف حماية 

عر�ضة  االأكرث  منها  وخا�ضة  االجتماعية  الفئات  عديد 

لال�ضتغالل جتعلنا نت�ضاءل عن االآليات والو�ضائل التي 

لهذه  حتقيقها  اإمكانية  ومدى  القانون  هذا  عليها  ن�ض 

احلماية املن�ضودة. 

مدى نجاعة اآلليات الحمائية 
اإىل جانب االآليات الزجرية اجلزائية التي ت�ضّمنها قانون 

االآليات  من  جمموعًة  القانون   
ّ
اأقر  ،2016 اأوت   03

وامل�ضاعدة  احلماية  اإجراءات  على  اأ�ضا�ضاً  القائمة 

وكذلك  ناحية،  من  باالأ�ضخا�ض  االجتار  ل�ضحايا 

االأ�ضخا�ض املتدخلني يف هذه امل�ضاألة: مبلغني و �ضهود 

و ق�ضاة من ناحية اأخرى. هذه االآليات تخ�ضع يف جزء 

) العادية  واالإدارية  الق�ضائية  الهياكل  الإ�ضراف  منها 

ن�ض  وطنية  لهيئة  اآخر  جزء  يف  تخ�ضع  و  امل�ضرتكة) 

القانون على اإن�ضائها وهي الهيئة الوطنية ملكافحة االجتار 

وتركيبتها،  الهيئة  �ضالحيات  وبالنظر يف  باالأ�ضخا�ض. 

جتعل  اأن  �ضاأنها  من  التي  النقائ�ض  عديد  نالحظ  فاإننا 

اآليات الوقاية واحلماية منقو�ضة النجاعة حتى ال نقول 

غري ناجعة. 

في تركيبة الهيئة: هيئة 
متفرغة غير  حكومية 

بالنظر اإىل تركيبة الهيئة، نالحظ اأنها م�ضكلة اأ�ضا�ضا من 

ممثلني عن خمتلف الوزارات. حيث اأنه من جمموع 16 

12 ع�ضوا، بينما االأربعة  ع�ضوا، يعود ملمثلي الوزارات 

يف  وخبري  االإن�ضان  حقوق  هيئة  عن  ممثل  هم  املتبقون 

جمال  يف  النا�ضطة  اجلمعيات  من  وع�ضوين  االإعالم 

من  جتعل  الرتكيبة  هذه  باالأ�ضخا�ض.  االإجتار  مكافحة 

اإال  املدين  املجتمع  فيها  ميثل  ال  حكومية  جلنة  الهيئة 

ب�ضفة تكاد تكون �ضكلية ال تاأثري لها على اأعمال الهيئة 

الهيئة  رئي�ض  وبا�ضتثناء  ذلك،  عن  ف�ضال  قراراتها.  اأو 

وهو قا�ض عديل، فاإن �ضائر اأع�ضاء الهيئة غري متفرغني 

يعينون  الوزارات  ممثلي  اأن  اإىل  وي�ضار   .(45 (الف�ضل 

ملدة 5 �ضنوات غري قابلة للتجديد باأمر حكومي باقرتاح 

من وزاراتهم . كما ين�ض القانون على اأن اأمرا حكوميا 

ي�ضبط تنظيم الهيئة وطرق �ضريها. 

معايري  الهيئة  لدى  تتوفر  ال  الرتكيبة،  هذه  �ضوء  على 

والب�ضرية  املادية  الو�ضائل  لها  يكون  وال  اال�ضتقاللية 

جلنة  اإىل  تكون  ما  اأقرب  فهي  بن�ضاطها.  للقيام  الكافية 

منذ  اإحداثها  مت  التي  اللجان  من  كالع�ضرات  حكومية 

ما قبل 2011 وبعد ذلك التاريخ، والتي اأثبتت التجربة 

امل�ضتمرة لعقود اأنها غري ناجعة.

الهيئة  �ضتكون  فيها،  الطاغي  احلكومي  احل�ضور  فبفعل 

د انعكا�ض ملا تراه احلكومة يف هذا املجال. وعدم تفرغ 
ّ
جمر

اأع�ضائها �ضيجعل منهم مبثابة اأع�ضاء زائرين ال يهتمون مبا 

تقوم به الهيئة اإال عندما يح�ضرون جل�ضاتها اإن ح�ضروا. 

املتفرغ  الرئي�ض  اأ�ضا�ضا يف  الهيئة  ينح�ضر عمل  وعندها 

متاما و موظفي الهيئة بحيث يتغلب اجلهاز االإداري على 

جمل�ض الهيئة و ت�ضبح االإدارة هي الهيئة. وهو ما ع�ضناه 

و نعي�ضه مع عديد الهيئات التي ن�ضاأت على نف�ض املنوال 

�ضنة  اأحدثت  (التي  ال�ضخ�ضية  املعطيات  كهيئة حماية 

2004) و هيئة حقوق االإن�ضان و احلريات االأ�ضا�ضية (

املن�ضاأة منذ �ضنة 2008(. 

في مهام الهيئة: أي جدوى؟
ثالثة  اإىل  القانوين  الن�ض  بح�ضب  الهيئة  مهام  تق�ضم 

اأنواع هي و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية ومهام اقرتاح وتن�ضيق 

االإر�ضاد  واأخرياً  املجال،  هذا  يف  العامة  لل�ضيا�ضات 

وامل�ضاعدة. 

واإحلاق  اأع�ضائها  تفرغ  وعدم  الهيئة  تركيبة  اإىل  وبالنظر 

اإمكاناتها  �ضعف  اإىل  وتاليا  العدل  بوزارة  ميزانيتها 

ومواردها، ينتظر باأح�ضن االأحوال اأن تنتهي الهيئة بعد اأمد 

طويل اإىل و�ضع وثيقة عامة حتتوي على مبادئ توجيهية ال 

ترقى اإىل مرتبة االإ�ضرتاتيجية. اأما دورها يف جمال �ضياغة 

نف�ضها  لالأ�ضباب  يبقى  اأن  فريتقب  العامة،  ال�ضيا�ضات 

حمدوداً وغري موؤثر.  

اأما بخ�ضو�ض االإر�ضاد و امل�ضاعدة، فاإنه يعود للهيئة تلقي 

االإ�ضعارات حول عمليات االجتار باالأ�ضخا�ض واإحالتها 

(. كما   46 )الف�ضل  املخت�ضة   الق�ضائية  على اجلهات 

يفرت�ض بها قانوناً اأن تتكّفل باإر�ضاد ال�ضحايا حول اآليات 

واإجراءات الو�ضول اإىل ت�ضوية و�ضعياتهم واحل�ضول على 

حقوقهم، وهي مهّمة كان باإمكان منّظمات املجتمع املدين 

القيام بها. 

وعليه، اأمكن القول اأن االآليات التي ن�ض عليها القانون، 

كافية  غري  تبقى  الوطنية،  الهيئة  اإن�ضاء  جلهة  وخا�ضة 

ملكافحة ظاهرة االإجتار وال يف الوقاية منها. 

قانون يعر�ض حقوقاً وحريات للخطر؟

ن�ّض قانون منع االإجتار باالأ�ضخا�ض ومكافحته، يف اإطار 

على  الظاهرة،  هذه  ملكافحة  اجلزائية  لالآليات  و�ضعه 

اإجراءات خا�ضة من �ضاأنها احلّد من احلريات، خا�ضة 

واأن بع�ض ال�ضمانات التي ين�ض عليها القانون لي�ضت 

)الف�ضول  مغالطات  على  حتتوي  �ضورية  �ضمانات  اإال 

27 اإىل 43(.

يات: في اإلجراءات الضاربة للحر

قانون منع االتجار باألشخاص في تونس:
يات يم االستغالل مع خوف على الحر خطوات هامة لتجر

باالأ�ضخا�ض  االإجتار  من  الوقاية  على  العمل  اإطار  يف 

ومكافحته والبحث عن مرتكبيه وخا�ضة يف اإطار اجلرمية 

جمموعة  على   2016 اأوت   03 قانون  ن�ض  املنظمة، 

ال�ضبهة  لذوي  االت�ضاالت  كاعرتا�ض  االإجراءات  من 

ال�ضمعية  )واملراقبة   34 اإىل  الف�ضل31  واالخرتاق( 

الب�ضرية )الف�ضل 35 اإىل 39( واالخرتاق بوا�ضطة عون 

اأمن متخفي اأو خمرب معتمد من قبل ماأموري ال�ضابطة 

التي  االإجراءات  38(. هذه  اإىل  )الف�ضل35  العدلية 

كاملة  ا�ضتن�ضاخها  والتي مت  احلريات  تعد خطرية على 

هي  االأموال  غ�ضل  ومنع  االإرهاب  مكافحة  قانون  من 

واحلريات  احلقوق  على  جدا  اخلطرية  االإجراءات  من 

اخلا�ضة والعامة ومن �ضاأنها التعر�ض للحق باخل�ضو�ضية. 

واإذ حاول القانون اأن يحيط االلتجاء اإليها مبجموعة من 

ال�ضمانات االأ�ضا�ضية حتى ال حتيد هذه االإجراءات عن 

الغاية منها وهي مكافحة االجتار باالأ�ضخا�ض واالإ�ضراف 

ال�ضمانات  هذه  فاإن  االإجراءات،  هذه  على  الق�ضائي 

تبقى �ضكلية يف غالبها وخ�ضو�ضا يف ظل اآليات وطريقة 

العمل االأمني الراهنة. 

اأنه »ال ميكن  43 على  الف�ضل  ال�ضياق، ن�ّض  ويف هذا 

مبنا�ضبة  جمعها  وقع  التي  االإثبات  و�ضائل  ا�ضتعمال 

ب�ضرية  �ضمعية  مراقبة  اأو  اعرتا�ض  اأو  اخرتاق  عملية 

وتعدم  بالبحث.  املعنية  اجلرائم  اإثبات  حدود  يف  اإال 

الو�ضائل التي ال عالقة لها بالبحث مبجرد �ضدور حكم 

بالرباءة. وتعدم يف جميع  اأو  بات �ضواء ق�ضى باالإدانة 

التي  اأو  بالبحث  التي لها عالقة  الو�ضائل  ال�ضور كل 

حكم  �ضدور  �ضورة  يف  وذلك  به  عالقة  لها  لي�ضت 

بالرباءة. ويف �ضورة �ضدور حكم بات باالإدانة، حتفظ 

املحكمة  بخزينة  بالبحث  عالقة  لها  التي  الو�ضائل 

املدة القانونية. وتعدم جميع الو�ضائل يف حالة انق�ضاء 

الدعوى العمومية مبرور الزمن اأو يف حالة �ضدور قرار 

عن  ممثل  بح�ضور  االإعدام  عملية  وتتم  باحلفظ.  بات 

يف  حم�ضر  االأحوال  كل  يف  ويحرر  العمومية  النيابة 

الغر�ض.«

حقوق  حلماية  ال�ضامن  وهو  اجلوهري،  الف�ضل  هذا 

ي  والتق�ضّ البحث  اإطار  يف  وحرياتهم  االأ�ضخا�ض 

واملحاكمة يثري بع�ض املالحظات بهذا اخل�ضو�ض:

فمن ناحية اأوىل، ال ميكن ا�ضتعمال املعطيات التي يتم 

بالبحث  املعنية  اجلرائم  اإثبات  حدود  يف  اإال  جتميعها، 

باملقابل،  املجمعة.  املعطيات  ا�ضتعمال  االأ�ضل يف  وهو 

34، نالحظ  الف�ضل  الف�ضول وحتديداً  بقية  بالنظر يف 

املعطيات  عن  ترتّتب  مل  »اإذا  اأنه:  على  ين�ض  باأنه 

تتمتع  فاإنها  جزائية،  تتبعات  االعرتا�ض  من  املجمعة 

باحلماية.. »وبذلك يكون بع�ض التعار�ض اخلطري على 

احلريات بني الف�ضلني 43 و34. فاالأول مينع ا�ضتعمال 

اإثبات اجلرائم املعنية بالبحث،  املعطيات اإال يف حدود 

ا�ضتعمال  يف  بالتو�ضع  الثاين  ي�ضمح  اأن  يخ�ضى  بينما 

املعطيات يف جممل التتبعات اجلزائية بقطع النظر عن 

على  خطرية  م�ضاألة  وهي  البحث.  مبو�ضوع  عالقتها 

احلقوق واحلريات خا�ضة واأن ا�ضتعمال هذه املعطيات 

واملواطنني  املواطنات  عديد  تتبع  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 

مبداأ  واإر�ضاء  امل�ضاألة  هذه  يتوجب ح�ضم  ولذا  جزائياً. 

اإطار  يف  اإال  املعطيات  ا�ضتعمال  يتم  ال  بحيث  عام 

مو�ضوع البحث. ومن �ضاأن الف�ضل فيتحقيق ذلك اأن 

االإبتزاز،  عن  ف�ضال  كثرية  جتاوزات  اأمام  املجال  يفتح 

املحكمة  بخزينة  واإيداعها  الوثائق  اإعدام  واأن  خا�ضة 

اآليات وتقنيات خا�ضة يتوجب توفريها حلماية  يتطلب 

ال�ضرية. 

يع  في اإليهام بالخضوع للتشر
ي به العمل في مجال  الجار

الشخصية:  المعطيات  حماية 
االأمر  يتعلق  عندما   2016 اأوت   03 قانون  يحيل 

بحماية  املتعلق  الت�ضريع  اإىل  املجمعة  باملعطيات 

عدد  االأ�ضا�ضي  القانون  اإىل  اأي  ال�ضخ�ضية،  املعطيات 
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واملتعلق بحماية املعطيات ال�ضخ�ضية. اإال اأنه وبالرجوع 

معاجلة  على  اإال  يركز  باأنه ال  نالحظ  القانون،  هذا  اإىل 

�ضواء  املنجزة  العمليات  »اأي  ال�ضخ�ضية،  املعطيات 

معنوي  اأو  طبيعي  �ضخ�ض  من  يدوية  اأو  اآلية  بطريقة 

اأو  �ضخ�ضية  معطيات  جمع  اإىل  خا�ضة  تهدف  التي  و 

ت�ضجيلها اأو حفظها اأو تنظيمها اأو تغيريها اأو ا�ضتغاللها 

اأو ا�ضتعمالها اأو اإر�ضالها اأو توزيعها اأو ن�ضرها اأو اإتالفها 

املتعلقة  العمليات  جميع  وكذلك  عليها  االطالع  اأو 

با�ضتغالل قواعد البيانات اأو الفهار�ض اأو ال�ضجالت اأو 

البطاقات اأو بالربط البيني«.

الهيئة  اأمام  للت�ضريح  العمليات  هذه  كل  وتخ�ضع 

ومبوجب  اأنه  اإال  ال�ضخ�ضية.  املعطيات  حلماية  الوطنية 

القانون، ت�ضتثنى ال�ضلطة العمومية من هذه العملية من 

ناحية، ويحجر الف�ضل 13 من  قانون 2004  »معاجلة 

اأو  مبعاينتها  اأو  باجلرائم  املتعلقة  ال�ضخ�ضية  املعطيات 

التتبعات اجلزائية اأو بالعقوبات اأو بالتدابري االحرتازية 

اأو بال�ضوابق العدلية«.

وعليه، نالحظ اأن االإحالة اإىل القانون املتعلق باملعطيات 

من  فكان  وا�ضحة.  مغالطة  على  حتتوي  ال�ضخ�ضية 

االأجدر االإ�ضارة �ضراحة �ضلب قانون 03 اأوت 2016 

املعطيات  معاجلة  اأو  ال�ضتعمال  املطلق  التحجري  على 

املراقبة  اأو  اأو االعرتا�ض  املجمعة من عملية االخرتاق 

التي توحي خطاأ  الب�ضرية دومنا هذه االإحالة  ال�ضمعية 

بوجود اإطار قانوين متكامل لهذه امل�ضاألة. 

يف اخلتام، يجدر القول اأن القانون ال�ضادر يف 03 اأوت 

2016 واملتعلق مبنع االجتار باالأ�ضخا�ض ومكافحته، واإن 

جاء مكر�ضا ملبادئ اإن�ضانية كونية تتمثل اأ�ضا�ضا يف حق 

كل اإن�ضان وخا�ضة منهم اأولئك الذين يف و�ضعية ه�ضة 

من احلماية وامل�ضاعدة، فاإن االآليات واالإجراءات التي 

�ضلبية.  بع�ض جوانبها  تبقى غري كافية ويف  ن�ض عليها 

االأ�ضا�ضي  الدور  الن�ض  هذا  ظل  يف  للق�ضاء  ويبقى 

عر�ض  اأمل  على  الو�ضائل،  هذه  ا�ضتعمال  رقابة  يف 

املحكمة  على  تطبيقه  تعرت�ض  قد  التي  امل�ضائل  بع�ض 

الد�ضتورية حال اإن�ضائها.

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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اخلطاب  هو  هذا  به:  والتنديد  الف�ضاد  عن  احلديث 

اإنه  بل  احلا�ضرة.  الفرتة  يف  تون�ض  يف  رواجاً  االأكرث 

وعديد  االإرهاب  مو�ضوع  من  جاذبية  اأكرث  اأ�ضبح 

اخلطاب  اأثثت  لطاملا  التي  االأخرى  امل�ضاغل 

الخ...(.  الت�ضغل  )التنمية،  تون�ض  يف  ال�ضيا�ضي 

حاليا  يت�ضدر  املو�ضوع  هذا  اأن  غرابة  واالأكرث 

يف  ال�ضيا�ضي  الطيف  ملجمل  ال�ضيا�ضية  االأدبيات 

والف�ضاد  املايل  الف�ضاد  بني  التالزم  فيه  بات  وقت 

فلقد  تون�ض.  يف  اإثنان  فيه  ي�ضك  ال  اأمراً  ال�ضيا�ضي 

تعي�ضها  التي  الت�ضظي  حالة  اأن  للعيان  وا�ضحا  بدا 

الفا�ضد.  املال  وراوؤها  اإمنا  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  عديد 

حجمه  هو  ما  عديدة:  اأ�ضئلة  تتدافعه  املو�ضوع  وهذا 

فيه؟  اخليال  من  احلقيقة  ن�ضيب  هو  وما  احلقيقي؟ 

عن  الدولة  عجز  �ضبب  هو  وما  مظاهره؟  هي  وما 

جمابهته ب�ضرف النظر عن حجمه؟ وما هي االآليات 

الق�ضاء عليه؟  ثم  منه  االأكرث جناعة يف احلد 

وحجمه الفساد 
الف�ضاد.  حجم  حول  حقيقية  اأرقاما  ميلك  اأحد  ال 

واحد.  �ضكل  للف�ضاد  فلي�ض  ب�ضيط:  وال�ضبب 

واملحاباة  �ضوره  من  �ضورة  جمرد  هي  فالر�ضوة  

يف  والتهاون  مظاهره،  من  مظهران  واملح�ضوبية 

من  جتّل  فيه  للطامعني  نهبا  وتركه  العام  املال  حماية 

كمية  مقاربة  الف�ضاد  مقاربة  ميكن  ال  لذلك  جتلياته. 

ومنهج. اإليه ك�ضلوك  النظر  بد من  واإمنا ال 

تنامي  واأمام  للثورة  االأوىل  االأ�ضهر  منذ  اأنه  ولنتذكر 

ظاهرة االإفالت من العقاب ب�ضبب انهيار املنظومتني 

اإىل  املتفائلون  �ضارع  والرقابية،  والق�ضائية  االأمنية 

يف  ت�ضهد  الثورية  التجارب  جممل  اإن  القول: 

لظاهرة  ا�ضت�ضراء  النظام  انهيار  ب�ضبب  بدايتها 

وانهماك  املجتمعي  االإنفالت  حالة  ب�ضبب  الف�ضاد 

بناء  واإعادة  جراحها  ت�ضميد  يف  الدولة  موؤ�ض�ضات 

تداول  درجة  االإنفالت  حجم  بلغ  ولقد  نف�ضها. 

اأمن  عون  ي�ضور  فيديو  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

ابتزاز مواطنة ق�ضد احل�ضول على ر�ضوة  مرور ب�ضدد 

بعد اأن اأق�ضم باأغلظ االأميان اأنه لن يرتاجع عن ذلك 

بل  ق�ضمه.  عن  كفارة  يوم  �ضوم  على  يجرب  ال  حتى 

�ضهدت  املنتجة  املوؤ�ض�ضات  اإحدى  اأن  االمر  بلغ  لقد 

�ضبهة  اأجل  من  رئي�ضها  اإيقاف  ب�ضبب  عاما  اإ�ضرابا 

»اأنانيا«  يكن  مل  الرئي�ض  ذلك  اأن  تبني  بعدما  ف�ضاد 

يغدق  كان  بل  نف�ضه  العام خلا�ضة  باملال  االنتفاع  يف 

وكانوا  اجلميل  له  ينكروا  مل  الذي  الكثريين  على 

االحتجاجية. االأعمال  تلك  له يف  �ضند  خري 

ا�ضتخال�ض  اإىل  �ضعوا  ممن  العديد  اأن  اأقول  واأكاد 

الثورة  بعد  العام  املال  من  اأنف�ضهم  خلا�ضة  فوائد 

ت�ضرفوا مبنطق االإنتقام من الدولة وا�ضرتجاع حقوق 

ا�ضتوىل  من  اإن  نف�ضها...  الدولة  بفعل  منها  حرموا 

منزال  فوقه  واأجنز  العام  الدولة  ملك  على  عقار  على 

اإيجابي  اأو  �ضلبي  بتواطوؤ  واأحيانا  خا�ضا،  م�ضروعا  اأو 

من بع�ض اأعيان الدولة )حادثة االإ�ضتيالء على املقر 

لنف�ضه  يثاأر  اأنه  يعتقد  زغوان(،  ناحية  ملحكمة  القدمي 

اإحدى  اال�ضتبداد. يف  اأيام  امل�ضلوب  وي�ضرتجع حقه 

يف  الف�ضاد  حول  برنامج  بث  مت  التلفزية،  القنوات 

ذلك  يف  املنتقاة  ال�ضحية  وكانت  التون�ضية:  االإدارة 

املقام  الرتفيهي  م�ضروعه  اإيقاف  مت  م�ضتثمر  الربنامج 

عليها  ح�ضل  لزمة  طريق  عن  خ�ضراء  منطقة  على 

من  امل�ضروع  اإيقاف  اأن  بحجة  االإ�ضتبداد،  زمن 

ال�ضبب  اأن  واحلال  االإدارة،  ف�ضاد  �ضببه  البلدية 

مناف�ضة. بدون  اللزمة  على  ح�ضوله  هو  احلقيقي 

االأحيان. بع�ض  يف  مقلوبا  املنطق  ي�ضبح  وهكذا 

للقول  احلية  االأمثلة  بع�ض  نعطي  اإمنا  حال  اأية  وعلى 

�ضيا�ضي  نظام  ظل  يف  ومظاهره  الف�ضاد  مفهوم  باأن 

واإداري يف طور التحلل دون اأن يرتك املكان ملنظومة 

من  يكون  لن  املعامل  ووا�ضحة  �ضفافة  جديدة 

دقيق. ب�ضكل  و�ضبطها  عندها  الوقوف  ال�ضهل 

التون�ضي  اجلنوب  يف  اجلمعيات  اإحدى  ا�ضتيالء  اإن 

زعماء  من  ومب�ضاركة  بجمنة  التمور  �ضيعة  على 

اأن  ميكن  الربملان  نواب  وبع�ض  معروفني  �ضيا�ضيني 

العام  امللك  بالت�ضرف يف  اال�ضتبداد  طائلة  يقع حتت 

ال�ضيعات  لكراء  املنظمة  والرتاتيب  القوانني  خارج 

القانونية  الناحية  من  ف�ضادا  ي�ضكل  وبالتايل  الدولية 

اأنه من وجه نظر القائمني على اجلمعية  ال�ضرفة. غري 

لو�ضع حد  بذلك  قاموا  اإمنا  اإنهم  واأن�ضارهم  املذكورة 

دون  املذكورة  ال�ضيعة  اإ�ضناد  يف  متثلت  ف�ضاد  حلالة 

الطلب  اأمام  وامل�ضاواة  ال�ضفافية  مبداأي  احرتام 

العمومي.

بعد  املتعاقبة  احلكومات  قيام  حد  اىل  االأمر  بلغ  لقد 

االإ�ضكاليات  ف�ض  �ضياق  ويف  قبلها  وحتى  الثورة 

الكرى  العمومية  امل�ضاريع  تعطل  بخ�ضو�ض  العالقة 

اىل  املنا�ضبات  عديد  يف  االإجراءات  تعقد  ب�ضبب 

من  املقاولني  ومتكني  والرتاتيب  القوانني  خمالفة 

مدى  عن  النظر  ب�ضرف  امل�ضاريع  تلك  يف  ال�ضروع 

املتحجرة. القوانني  بع�ض  احرتام 

اإننا لو عدنا اىل التعريف املتدوال �ضلب االتفاقيات 

يتمحور حول  اأنه  لوجدنا  للف�ضاد  الدولية  وال�ضكوك 

القوانني. احرتام  عدم 

تتعلق  امل�ضاألة ال  اأن  نعتقد  زلنا  فاإننا ال  ال�ضبب  لهذا 

واملح�ضوبية،  كالر�ضوة  التقليدية  الف�ضاد  مبظاهر  فقط 

الفا�ضد  فيها  ينخرط  قد  مبمار�ضات عديدة  واأي�ضا  بل 

�ضورة  الأ�ضتح�ضر  واإين  �ضواء.  على حد  و«النظيف« 

الف�ضاد  ملكافحة  جمعية  يرتاأ�ض  الذي  ال�ضاب  ذلك 

هو  مقرها  اأن  بعد  فيما  تبني  العا�ضمة،  تون�ض  يف 

يف  عليها  ا�ضتوىل  الدولة  ملك  على  بناية  عن  عبارة 

للثورة. االأوىل  االأيام  الظالم خالل  جنح 

�ضورة  ياأخذ  اأن  ميكن  الف�ضاد  اأن  هو  والنتيجة 

نطاق  خارج  منافع  على  واحل�ضول  القانون  خمالفة 

ال�ضلوك  ذلك  يكون  اأن  اأي�ضا  وميكن  القانون. 

املتمثل يف موا�ضلة االإعتماد على قوانني واإجراءات 

تخدم  وال  العامة  امل�ضلحة  على  عبءا  اأ�ضبحت 

فئات حمدودة. اأو  اأ�ضخا�ض  �ضوى 

ومقاومته  الف�ضاد  من  احلد  اإن  القول  ميكن  لذلك 

واالإدارية  القانونية  املنظومة  تب�ضيط  من  يبداآن 

قبل  العك�ضية  املردودية  ذات  االإجراءات  واإلغاء 

الرقابية. االآليات  و�ضع 

بين  الفساد:  مكافحة  آليات 
والمحاسبة اإلصالح 

وتعقدها  وكرثتها  االإجراءات  ت�ضعب  اأن  �ضك  ال 

يدفع باملتعاملني مع االإدارة اإىل البحث عن امل�ضالك 

ت�ضديد  يف  الرغبة  اأن  �ضك  وال  واالأ�ضهل.  االأقرب 

منافذ  غلق  اإىل  �ضعياً  ظاهرها  يف  تبدو  االإجراءات 

القائلة  القاعدة  اأن  الف�ضاد عرب �ضكليات �ضفافة. غري 

وهو  �ضده.  اىل  انقلب  حّده  فات  اإذا  ال�ضيء  باأن 

حيث  تون�ض  يف  والقانونية  االإدارية  املنظومة  حال 

ال�ضكليات  متاهات  يف  االقت�ضادية  املبادرة  ت�ضيع 

االلتفاف  اأمام حماولة  ال�ضهية  يفتح  مما  واالإجراءات 

الف�ضاد  عنوانها  ملتوية  بطرق  االإجراءات  تلك  على 

»قانونية«  تدابري  طريق  عن  ذلك  يتم  ما  وغالبا 

امللك  اىل  العام  امللك  من  االأرا�ضي  اإخراج  )مثال 

بالدينار  للخوا�ض  فيها  التفويت  ثم  للدولة  اخلا�ض 

�ضورية  عرو�ض  طلبات  اأو  بّتات  اإجراء  اأو  الرمزي، 

والراأي  الخ...(.  واحدة  م�ضلحة  لهم  متناف�ضني  بني 

الرقابة  وت�ضديد  االإجراءات  تب�ضيط  هو  الغالب 

الرقابة  تف�ضيل  مع  امل�ضبقة  الرقابة  بدال عن  الالحقة 

االإدارية.  الرقابة  على  الق�ضائية 

فمخاطره  الهني.  باالأمر  لي�ض  االإجراءات  وتب�ضيط 

املعقدة  االإجراءات  منظومة  خماطر  عن  تقل  ال 

العمومية،  كال�ضفقات  املجاالت  بع�ض  يف  خا�ضة  

امل�ضداة.  اخلدمة  رداءة  اأمام  املجال  يفتح  حيث 

تتطلب  املب�ضطة  االإجراءات  منظومة  فاإن  لذلك 

و�ضع  حيث  من  االإدارة  قبل  من  كربى  جهوزية 

االأن�ضطة  لتطور  ومواكبة  دقيقة  �ضروط  كرا�ضات 

ان�ضيابية  ذات  املعلومة  اىل  نفاذ  ومنظومة  املعنية 

االإجراءات  تب�ضيط  منظومة  تتطلب  كما  عالية. 

معها  واملتعاملني  االإدارة  بني  تعاقدي  اإطار  و�ضع 

قاعدة  وفق  والت�ضيري  االإيجابي  التوا�ضل  على  يقوم 

نظام  تتطلب  التحديات  وهذه  املتبادل.  الربح 

التجديد  على  قادر  لالإدارة  الب�ضرية  للموارد  تكوين 

تعاين  اليوم  االإدارة  واأن  خ�ضو�ضا  واالإبداع  واخللق 

وراء  واالنكفاء  التجديد  على  القدرة  �ضعف  من 

اأن  كما  البالية.  العمل  واأ�ضاليب  اجلاهزة  القوالب 

يف  فعال  حوافز  نظام  اأي�ضا  تتطلب  املنظومة  هذه 

العمومي  العون  طموحات  يراعي  العامة  الوظائف 

املنهجية  هذه  على  وعالوة  االأف�ضل.  اىل  وتوقه 

اعتماد  من  منا�ّض  ال  فاإنه  والوقائية،  اال�ضتباقية 

واالإ�ضالح. املعاقبة  اأ�ضاليب 

الذي  اخلطاب  اأن  القول  ميكن  امل�ضمار،  هذا  ويف 

كثري  فيه  واملعاقبة  املحا�ضبة  اإىل  الدعوة  على  يقت�ضر 

من املغاالة، ال �ضيما اأنه يف املجتمعات التي متر بفرتة 

االآلة  تطال  اأن  امل�ضتحيل  من  تون�ض  مثل  انتقالية 

ال�ضعي  اإن  بل  بالف�ضاد.  املتورطني  جميع  العقابية 

امل�ضتفيدين  جموع  ي�ضحذ  اأن  �ضاأنه  من  ذلك  اإىل 

يح�ضل  ما  وهو  اإ�ضالح  عملية  كل  �ضد  الف�ضاد  من 

حاليا. تون�ض  يف 

اأي�ضا  املهمة  االآليات  من  اأن  التجربة  بينت  لقد 

هو  احلاالت  من  كثري  يف  اأكلها  اأعطت  والتي 

يف  امل�ضوؤولية  على  والتداول  احلركية  نظام  اعتماد 

 .)rotation et mobilité( القطاعات  عديد 

و�ضبكة  امل�ضوؤولية  حلقات  ك�ضر  بذلك  ونق�ضد 

مراكز  تغيري  عرب  الف�ضاد  على  املتقاربني  امل�ضوؤولني 

بها  ملفات  عن  امل�ضوؤولني  وا�ضتبدال  القيادة 

االآلية  هذه  واإن  اآخرين.  مب�ضوؤولني  ف�ضاد  �ضبهات 

الفا�ضد  اإبعاد  الوقت:  نف�ض  يف  هدفني  من  متكن 

وكر  على  والك�ضف  جهة  من  الف�ضاد  م�ضدر  عن 

ونذّكر يف  عنه.  الفا�ضد  اإبعاد  بعد  يحويه  وما  الف�ضاد 

التقاعد  �ضن  بلغ  الذي  املحا�ضب  مبثال  املجال  هذا 

من  خوفا  املهنية  حياته  طوال  عطلة  يوم  يطلب  ومل 

املغلوطة.  ح�ضاباته  ك�ضف 

اأن تكون �ضعارا �ضيا�ضيا  الف�ضاد ال ميكن  اإن مكافحة 

الناخبني.  عواطف  به  ت�ضتمال  انتخابيا  وا�ضتحقاقا 

�ضخ�ضنة  اأن  كما  الدولة.  الأداء  اإ�ضالح  عملية  اإنها 

على  الرتكيز  يتم  كاأن  الف�ضاد  مكافحة  خطاب 

ال�ضراعات  يوؤجج  اأن  اإال  ميكن  ال  فئات  اأو  اأ�ضماء 

على  اإ�ضالح.  كل  �ضد  الف�ضاد  بارونات  وي�ضحذ 

اأمال  تعطي  باأن  الف�ضاد  مكافحة  يف  تبداأ  اأن  الدولة 

وا�ضح  م�ضلك  عرب  الهدف  حتقيق  ميكن  باأنه  للجميع 

العمل  عرب  مير  االجتماعي  امل�ضعد  واأن  و�ضرعي 

واجلدارة واالإ�ضتحقاق. واإىل حد االآن يبدو اأن هناك 

من  التون�ضي  املجتمع  من  عديدة  �ضرائح  لدى  خيبة 

املنظور. هذا 

شرف الدين اليعقوبي

يردد اأغلب التون�ضيني يف اأحاديثهم العلنية وال�ضرية اأن 

لوبيات الف�ضاد تتحكم يف عديد القطاعات االقت�ضادية 

واأن قدرة بارونات التهريب على حتدي �ضلطة الدولة يف 

عديد املناطق كبرية، واأن تون�ض ب�ضدد التحول من دولة 

فيها ف�ضاد اإىل دولة يتحكم فيها الف�ضاد. ويتاأكد ذلك يف 

جل�ضة  خالل  النواب  جل  بها  اأدىل  التي  الت�ضريحات 

مو�ضوع  حتول  ويف  ال�ضابقة،  احلكومة  من  الثقة  �ضحب 

الف�ضاد الأحد اأكرث املوا�ضيع تداواًل على اأعمدة ال�ضحف 

التون�ضية. ورغم التنديد اجلماعي ب�ضيطرة الف�ضاد الذي 

حتول اإىل كائن اأ�ضطوري اإال اأن عجز الدولة على التحكم 

فيه مل يعد خافيا. لكن ما الذي يجعل اآفة كالف�ضاد تاأخذ 

هذا احلجم؟ وما الذي حولها على هذا النحو اإىل وح�ض 

كا�ضر؟ وملاذا تبدو املعركة �ضد الف�ضاد غري متوازنة القوى 

ومالمح الهزمية ب�ضدد الت�ضكل بكل و�ضوح؟

ن في الحرب  صراع غير متواز
الفساد على 

الف�ضاد طرفان، كالهما يعتمد  يت�ضارع يف املعركة على 

فالذي اختار �ضّق مكافحة  بهما.  اأ�ضلحة وعتاداً خا�ضة 

الف�ضاد يعتمد و�ضائل تبدو حمدودة و�ضعيفة اأمام حجم 

الف�ضاد كتنظيم الندوات واللقاءات واإلقاء اخلطب. ومن 

حني اإىل اآخر، تتخذ بع�ض القرارات املعزولة من دون اأّي 

اأثر فعلي. باملقابل، يلجاأ الداعمون لبقاء بيئة داعمة للف�ضاد 

اأكرث تطورا، يف �ضعيهم للتحكم يف كوالي�ض  اآليات  اإىل 

احلكم بالو�ضائل املوؤثرة يف اتخاذ القرارات، �ضواء باإفراغ 

اأّي حترك ملكافحة الف�ضاد من حمتواه واإدخاله يف دوامة 

مفرغة من التعطيل، اأو باعتماد اآليات التحكم ال�ضلطوي 

لل�ضيطرة وب�ضط النفوذ والتي تراوح بني التحكم الناعم 

اأو  واملكافاأة  الرتغيب  خالل  من  العنيف  والتحكم 

اأن  ويقبل  ي�ضمت  فمن  والتهديد.  العنف  ا�ضتعمال 

منا�ضب  من  املغامن  يغنم  الف�ضاد  دورة  من  جزءا  يكون 

ومال وجاه، ومن يواجه ويتحدى وينّدد، فم�ضريه العزل 

والت�ضويه والهر�ضلة.

والغاية هي االإبقاء على منظومة الف�ضاد ون�ضر ثقافة تطّبع 

معها باعتماد اأ�ضاليب مت�ضلطة لرتوي�ض اجلماهري وجعلها 

الف�ضاد كمعطى ال يثري االعرتا�ض والعمل على  تقبل 

متجيده لي�ضبح الفا�ضدون حمل اإعجاب ومثاال يحتذى 

اأ�ضا�ض جناحهم االجتماعي وقدرتهم على ك�ضب  على 

عملية  تتم  مب�ضدرها.  االإهتمام  دون  من  طائلة  ثروات 

»الرتوي�ض« وهو م�ضطلح م�ضتعمل يف اأدبيات علم النف�ض 

ال�ضلوك،  نتائج  التحكم يف حتديد  ال�ضلوكي من خالل 

اأي يف حتديد ما ي�ضتدعيه من مكافاأة اأو عقاب. وهي اآلية 

ت�ضتعملها اأنظمة احلكم املت�ضلطة لب�ضط نفوذها. وتعتمد 

هذه االآلية لفر�ض الف�ضاد كواقع على »تروي�ض« وتعويد 

واأن كل  الف�ضاد  مكافحة  فائدة من  اأنه ال  على  العموم 

املحاوالت للت�ضدي له م�ضريها الف�ضل وميكن اأن تعود 

�ضد  املرفوعة  الق�ضايا  توؤّد  فلم  اأ�ضحابها.  على  بالوبال 

جرائم الف�ضاد يف اأغلبها اإىل نتيجة وخرج اأغلب املتهمني 

فيها باأخف االأ�ضرار ومل ت�ضدر اأحكام اإال على �ضريحة 

�ضغرية من الفا�ضدين مرتبطة مبا�ضرة بالرئي�ض ال�ضابق يف 

حني اأفلت الباقون من املحا�ضبة. ورغم اأن االأ�ضباب وراء 

ذلك كثرية ومعقدة، اأهمها مدى القدرة والرغبة يف اإعداد 

كما  واحدة.  النتيجة  اأن  اإال  وكاملة،  قوية  اتهام  ملفات 

مل ي�ضتكمل الفرع الثاين من املر�ضوم عدد 13 املتعلق 

مب�ضادرة اأمالك كل من حت�ضل على منفعة جراء عالقته 

بـ 114 �ضخ�ضا الواردة اأ�ضماوؤهم يف قائمة امل�ضادرة. ويف 

مثال اآخر كان ملف اإعادة ر�ضملة البنوك العمومية دليال 

فهذه  العقاب.  من  االإفالت  حالة  توا�ضل  على  قاطعا 

البنوك التي �ضارفت على االإفال�ض ب�ضبب حجم الديون 

اأعيد  اأغلبها بطرق فا�ضدة  اأ�ضند  غري امل�ضتخل�ضة والتي 

متويلها من جيب دافع ال�ضرائب التون�ضي مبئات املاليني 

من الدوالرات دون اأن يحا�ضب من كان وراء اإ�ضناد هذه 

انتفع بها. وحتى تقارير التدقيق يف هذه  القرو�ض ومن 

البنوك التي مت الوعد بن�ضرها اأمام جمل�ض نواب ال�ضعب 

مل تن�ضر بتاتا.

موقف  ت�ضكل  والكثري غريها يف  االأمثلة  �ضاهمت هذه 

فائدة  ال  وبالتايل  للفا�ضدين  جزاء  ال  اأن  يرى  جمعي 

النتيجة  الأن  والت�ضهري  ال�ضكاوى  وتقدمي  التظلم  من 

�ضتكون واحدة وهي االإفالت من العقاب. كما اأن كرثة 

ت�ضريحات ال�ضلط بعزمها على مكافحة الف�ضاد دون فعل 

حقيقي يحقق اأثراً يفقدها امل�ضداقية يف مكافحة الف�ضاد. 

الوزراء  باأن كل  املتعاقبة  روؤ�ضاء احلكومات  فت�ضريحات 

احرتاما  نرى  اأن  دون  ممتلكاتهم  ك�ضفا حول  �ضيقدمون 

لهذا التعهد يفقد املواطنني الثقة يف عزم احلكومة ويحد 

من اإميانهم يف عزمها على �ضن احلرب على الف�ضاد. كما 

اأن تواتر الت�ضريحات الر�ضمية يف اأعلى امل�ضتويات بالعجز 

يكر�ض  جمابهتها  ب�ضعوبة  والت�ضليم  الظاهرة  هذه  اأمام 

فكرة الهزمية قبل بدء احلرب.

تربر  هنالك �ضدى الأ�ضوات  اأ�ضبح  اأخرى،  ومن جهة 

�ضتينيات  يف  ُقّدمت  اأن  �ضبق  مربرات  وهي  الف�ضاد. 

القرن املا�ضي عندما نّظرت بع�ض الدرا�ضات الإيجابيات 

الف�ضاد على اقت�ضاديات الدول النامية باعتبار اأنه و�ضيلة 

ناجعة لدفع االإ�ضتثمار اأمام اآلة بريوقراطية مكبلة ومعطلة. 

واليوم، عادت نف�ض تلك امل�ضوغات لقبول الف�ضاد �ضماناً 

لعدم هروب امل�ضتثمرين واحلفاظ على ال�ضلم االجتماعية 

الفا�ضدين  اإغ�ضاب  وعدم  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  وا�ضتقرار 

لتاليف قدرتهم على الت�ضوي�ض واإحداث الفو�ضى.

اإلرادة السياسية مفتاح 
الحرب، لكن أي إرادة؟

اأعلنت  الثورة  بعد  ما  املتعاقبة  احلكومات  كل  اأن  رغم 

يف خطابات البداية وت�ضريحات منح الثقة اأمام الربملان 

احلرب على الف�ضاد وا�ضتعدادها ملكافحته واأعربت عن 

اإعالنات  اأن  اإال  االإجراءات.  بع�ض  اتخاذ  يف  جديتها 

الف�ضاد  تغلغل  يربز  بواقع  ت�ضطدم  ما  �ضرعان  النوايا 

ال�ضيا�ضية  فاالإرادة  الو�ضع.  هذا  مع  التعامل  و�ضطحية 

تن�ضاأ من فراغ بل هي وليدة جمموعة من  اأن  ال ميكن 

القيادة  وعي  بينها  من  واملرتابطة  املعقدة  املعطيات 

ال�ضيا�ضية وتطلعاتها وقدرتها على ح�ضد الدعم الداخلي 

واخلارجي ومدى رغبة املجتمع يف دحر الف�ضاد. وكذلك 

مدى قدرة القوى التي �ضتت�ضرر م�ضاحلها نتيجة احلرب 

على الف�ضاد وا�ضتعدادها للمواجهة با�ضتعمال كل الطرق 

املمكنة وال�ضغط بكل الو�ضائل وال�ضعي الدوؤوب الإفراغ 

وقوة  مال  ذلك  يف  وقوامها  حمتواها  من  االإ�ضالحات 

وتاأثري اإعالمي. 

ويزداد الو�ضع تعقيدا مع وجود ق�ضور وعدم ثبات يف فهم 

اأن دورها يقت�ضر  الف�ضاد. فهل  ال�ضلطة يف مكافحة  دور 

على توفري اأر�ضية قانونية يف مواجهة الف�ضاد يف حني اأن 

اأغلب القوانني يف هذا االإطار اإما معطل اأمام جمل�ض نواب 

بني  يتاأرجح  زال  ما  اأو  املبلغني  حماية  كقانون  ال�ضعب 

اللجان داخل االإدارة كقانون اإحداث الهيئة الد�ضتورية 

ملكافحة الف�ضاد، اأم اأن دورها ي�ضمل فقط اإن�ضاء موؤ�ض�ضات 

الف�ضاد وتكليفها ب�ضفة  الف�ضاد كهيئة مكافحة  ملكافحة 

ح�ضرية بهذا امللف كخطوة تبدو نوعا من اال�ضتقالة ورمي 

اأكرث منه دعما  الهيئة  الف�ضاد على هذه  حمل مكافحة 

يبقى خو�ض حرب حقيقية  املقابل  ال�ضتقالليتها. ويف 

وفق ا�ضرتاتيجية م�ضبوطة ومتكاملة مفقودا حلد االآن.

ومن ناحية اأخرى، يقت�ضر الباحثون عند حتليل اأ�ضباب 

الف�ضاد على تقدمي حجة غياب االإرادة ال�ضيا�ضية ك�ضبب 

ال�ضت�ضراء الف�ضاد دون قدرة على مزيد التعمق يف حتليل 

هذا املفهوم الذي يبدو حجة �ضهلة العر�ض لتاليف عدم 

الف�ضاد  ملكافحة  عمقا  اأكرث  قراءة  وتقدمي  جمهود  بذل 

للتمّكن  والتهاون  العجز  اأو  التق�ضري  مكامن  وتف�ضيل 

فالتقدمي  ال�ضلطة.  على  للقائمني  حقيقية  م�ضاءلة  من 

الدائم لفقدان االإرادة ال�ضيا�ضية ك�ضبب لف�ضل مكافحة 

الف�ضاد يف تون�ض يتطلب تقييما علميا ومو�ضوعيا ملدى 

توفر االإرادة ال�ضيا�ضية وتفكيك هذا الدور واإبراز مكامن 

ال  الف�ضاد  مكافحة  يف  ال�ضيا�ضية  االإرادة  الأن  الق�ضور 

االأفعال  قيا�ضها بجدية  بقدر  الت�ضريحات  تقا�ض بحجم 

التي يلخ�ض اأهمها يف املحاور التالية:

عليها  ال�ضوء  وت�ضليط  العميقة  واأ�ضبابه  الف�ضاد  فهم 

للتمكن من معاجلتها.

يف -- اجلميع  ي�ضرتك  متكاملة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع 

من  احتكارها  ودون  وتقييمها  وتنفيذها  اإعدادها 

طرف وحيد.

يحتذى -- مثاال  يكونوا  اأن  ال�ضيا�ضيني  القادة  قدرة 

بالقدوة« وهذا  »بالقيادة  اأو ما يعرب عنه  النزاهة  يف 

�ضبط  يف  التزامهم  عن  يربهنوا  اأن  منهم  يتطلب 

ومعاقبة امل�ضوؤولني الفا�ضدين دون اعتبارات تتعلق 

باالنتماء احلزبي.

تخ�ضي�ض موارد كافية لتفعيل االإجراءات الالزمة --

ملكافحة الف�ضاد.

توفري حوافز لنبذ الف�ضاد وو�ضع حد لالإفالت من --

العقاب بتطبيق حازم للعقوبات.

يف -- للمواطنني  الفعالة  امل�ضاركة  على  الت�ضجيع 

االإ�ضالحات ملكافحة الف�ضاد.

تقييم دائم ور�ضد نتائج االإ�ضالحات امل�ضبوطة يف --

االإ�ضرتاتيجية.

ليست  الفساد  مكافحة 
فقط موضوعا تقنيا أو 

للتنفيذ  إجراءات  قائمة 
ال ميكن التعامل مع مكافحة الف�ضاد طبقا لو�ضفات جاهزة 

مثل و�ضفات الطبخ التي تطبق بنف�ض الطريقة يف كل 

مكان وزمان. وال ميكن معاجلة الف�ضاد من خالل حلول 

تقنية بو�ضفات دولية جاهزة اأو حلول قانونية اأن�ضاأها خرباء 

اإطاره االجتماعي  تناول املو�ضوع يف  اأجانب مبعزل عن 

يف  الف�ضاد  فتاريخ  والتاريخي.  واملوؤ�ض�ضاتي  وال�ضيا�ضي 

تون�ض �ضارب يف القدم ومرتبط مبعاناة ال�ضعب التون�ضي 

واالإ�ضتغالل  االأجنبي  االإحتالل  من  الع�ضور  عرب 

حكم  فرتة  اإىل  الروماين  الغزو  منذ  ملوارده  الفاح�ض 

الباياتوما بعدها. وهذا ما بّينه الباحث التون�ضي املن�ضف 

لفهم  حماولة  التون�ضية:  »ال�ضخ�ضية  كتابه  يف  ونا�ض 

ال�ضخ�ضية العربية« م�ضجاًل اأن هذه ال�ضخ�ضية تعرب عن 

اأزمة امل�ضروعية يف كثري من االأحيان. فال�ضعور مبحدودية 

املوارد وعدم العدالة يف توزيعها يهيئان البيئة االجتماعية 

النت�ضار ال�ضلوك االإرت�ضائي.«

وتنظيمها  احلايل  بو�ضعها  الدولة  موؤ�ض�ضات  اأن  كما 

اأما الو�ضع  االإداري املعتمد قا�ضرة عن حماربة الف�ضاد. 

�ضيا�ضي،  ونظام  �ضيا�ضية  طبقة  من  اأنتجه  مبا  ال�ضيا�ضي 

فقد اأوجد فر�ضا واأ�ضكااًل جديدة من الف�ضاد. يف حني 

�ضورة  تلميع  على  اإما  االإ�ضالح  مقاربات  اقت�ضرت 

املانحني  بع�ض  اإر�ضاء  اأو  ح�ضابات  ت�ضفية  اأو  اأ�ضخا�ض 

الذين يتعاملون مع مكافحة الف�ضاد على اأ�ضا�ض قائمة من 

وروؤية  دون خطط   »checklist« للتنفيذ  االإجراءات 

وعزم حقيقي على التنفيذ. 

الفضاء العام مكانا للحرب 
الفساد: على  الحقيقية 

يبقى ا�ضتعداد املواطنني ملكافحة الف�ضاد اإحدى الركائز 

االأ�ضا�ضية للفوز باملعركة على الف�ضاد. اإال اأن مدى عزمهم 

كما اأثبتته العديد من الدرا�ضات غري ثابت. فمن جهة 

اإذا فر�ضت الظروف دفع  هم يدينونه، ومن جهة اأخرى 

ر�ضوة لق�ضاء حاجة فهم ال يتورعون عن القيام بذلك. 

ورغم االإجماع على اإدانة الف�ضاد، فاإن حما�ض املواطنني 

يف مكافحته بقي �ضعيفا واقت�ضر على بع�ض التحركات 

هامة  جماهرية  تعبئة  يف  تنجح  مل  التي  االحتجاجية 

واأقربها زمنا هو التحرك �ضد قانون امل�ضاحلة االقت�ضادية. 

وتبقى القدرة على التعبئة ال�ضعبية وحتويل الف�ضاء العام 

اإىل مكان لفر�ض اإ�ضالحات حقيقية ملجابهة الف�ضاد اأحد 

قد  كما  الف�ضاد.  على  احلرب  هذه  يف  التحديات  اأهم 

ت�ضكل االإنتخابات القادمة اإحدى اآخر حلبات ال�ضراع. 

مكافحة الفساد في تونس:
 بين األسطورة والواقع

المعركة على الفساد:
 هكذا تخسر المعارك قبل أن تبدأ
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اأنحاء  يف  املفتوحة  القتال  جبهات  اأخبار  تكن  مل 

جبهة  من  جاء  خرب  على  لتغطي  كافية  املختلفة  ليبيا 

حكماً  كان  املرة.  هذه  البالد  خارج  مفتوحة،  اأخرى 

ومائتي  مليار  قيمتها  دعوى  رف�ض  بريطانياً  ق�ضائياً 

�ضد  لال�ضتثمار  الليبية  املوؤ�ض�ضة  اأقامتها  دوالر  مليون 

الدعوى  الكثريون هذه  تابع  �ضاك�ض.  بنك جولدمان 

اإىل  االهتمام  هذا  بع�ض  وعاد  �ضنتني،  مدى  على 

ف�ضاد  ق�ضايا  من  الدعوى  جمريات  عن  ك�ضفت  ما 

بتوريط بع�ض  البنك  اأحد موظفي  اتهام  مثرية، ومنها 

�ضفقات  يف  ال�ضيادية  االإ�ضتثمار  موؤ�ض�ضة  م�ضوؤويل 

هوى.  ببائعات  االإ�ضتعانة  طريق  عن  الف�ضل  م�ضمونة 

دواعي  فمن  الوحيد.  ال�ضبب  يكن  مل  هذا  ولكن 

يف  للدعوى  الكبرية  املالية  القيمة  اأي�ضا،  االإهتمام 

وقت حتتاج فيه البلد، يف ظل انخفا�ض �ضادراتها من 

النفط وانخفا�ض �ضعر ما ي�ضدر منه، اإىل موارد مالية، 

م�ضتقبل  على  الدعوى  هذه  لداللة  رمبا،  باالإ�ضافة، 

الكثريين  اأمل  خيبة  كانت  لهذا  م�ضابهة.  دعاوى 

الدعوى. بخ�ضارة 

االإ�ضارة  �ضاك�ض  ق�ضية جولدمان  احلكم يف  يكن  مل 

�ضبقه  فقد  املفتوحة،  التقا�ضي  جبهة  على  االأوىل 

ليبيا  اأالزم  الذي  اخلرايف  ق�ضية  يف  التحكيم  قرار 

طرابل�ض  يف  �ضاطئ  منتجع  عن  املدعي  بتعوي�ض 

عن  التعوي�ض  �ضكل  دوالر،  مليون   936 مببلغ 

القرار  وا�ضطحب  دوالر،  مليون   900 الربح  فوات 

تنفيذه.  اإىل حني  القرار  تاريخ  بفوائد قدرها ٪4 من 

املليار  �ضقف  ليبيا  �ضتتحمله  ما  يتجاوز  اأن  ويتوقع 

القذايف  طائرة  على  احلجز  مت  للقرار،  وتنفيذاً  دوالر. 

كان  واإن  لل�ضيانة،  فرن�ضا  يف  وجودها  حال  الرئا�ضية 

احلجز قد رفع الحقاً تقديراً العتبارات تعلق الطائرة 

تهديد  كان  واإن  الطائرة،  جنت  الليبية.  بال�ضيادة 

اجلبهة،  اأخبار هذه  وبقوة.  قائما،  زال  ما  ليبيا  اأموال 

ال  االأخرى،  اجلبهات  من  الكثري  اأخبار  هي  كما 

التفاوؤل. على  حتمل 

برنامج  �ضمن  داخال  كان  ليبيا  مع  اخلرايف  عقد 

االأخرية.  �ضنواته  يف  ال�ضابق  النظام  بداأه  تنموي 

التنموي  الربنامج  يف  الداخلة  العقود  عدد  ويبلغ 

 96.7 قدرها  اإجمالية  بقيمة  عقداً،   9513 املذكور 

�ضكلها  جلنة  اأعدته  تقرير  وفق  ليبي،  دينار  مليار 

م�ضاريع هذا  للتدقيق يف   2012 الوزراء عام  جمل�ض 

واحدها  قيمة  تقل  التي  العقود  وت�ضكل  الربنامج. 

ويعود   )71٪( العقود  غالبية  دينار  مليون  عن 

لذلك،  )٪98(. خالفاً  وطنية  �ضركات  اإىل  معظمها 

 200 قيمتها  تتجاوز  التي  العقود  غالبية  تن�ضرف 

مليار   36.9 بقيمة  اأجنبية  �ضركات  اإىل  دينار  مليون 

م�ضرتكة  �ضركات  اإىل  البقية  تعود  حني  يف  دينار، 

 9 بقيمة  وطنية  و�ضركات  دينار،  مليار   10.3 بقيمة 

اخلرايف  ق�ضية  تكون  اأن  يحتمل  وعليه،  دينار.  مليار 

ويخ�ضى  حمتملة.  كثرية  اأخرى  ق�ضايا  من  واحدة 

هذه  ماآل  يكون  اأن  احلالية  االأو�ضاع  ا�ضتمرت  اإذا 

اخلرايف.  دعوى  ملاآل  م�ضابها  الق�ضايا 

احلقيقية  امل�ضكلة  فاإن  التقرير،  هذا  من  يبدو  وكما 

الوطنية.  ال�ضركات  مع  املربمة  العقود  يف  لي�ضت 

عقوداً  العقود  هذه  تعد  قيمتها،  �ضاآلة  عن  فعالوة 

والق�ضاء  للقانون  خ�ضوعها  يعني  وهذا  اإدارية. 

الدولة  متتع  يعني  اإدارية  عقود  اأنها  ذلك  الليبيني. 

متيز  ا�ضتثنائية  و�ضلطات  متميز  تعاقدي  مبركز  الليبية 

العقود  تعد  لذلك،  خالفا  العقود.  من  النوع  هذا 

القيمة،  مرتفعة  االأجنبية  ال�ضركات  مع  املربمة 

املراكز  يف  توازناً  تكفل  �ضروطاً  عادة  وتت�ضمن 

وهذا  ال�ضركات.  وهذه  الليبية  الدولة  بني  التعاقدية 

العقود. لي�ض هذا  الطابع االإداري عن هذه  ما ينفي 

ي�ضتبعد  قانونياً  نظاماً  يتبنى  العقود  هذه  بع�ض  فقط. 

عقود  نظام  مثل  الليبي،  القانون  اأحكام  من  الكثري 

�ضبياًل  التحكيم  على  ين�ض  منها  والكثري  الفيديك، 

بالتايل  وي�ضتعبد  عنها،  النا�ضئة  املنازعات  حلل 

الق�ضاء. اخت�ضا�ض 

عن  ين�ضاأ  ما  معاجلة  يف  اأهميتها  الفروقات  ولهذه 

ُتكيف  املثال،  �ضبيل  على  نزاعات.  من  العقود  هذه 

قوة  اأنها  على  القانونية  الناحية  من  فرباير  ثورة 

تفادي  وا�ضتحال  توقعه  ا�ضتحال  حدث  فهي  قاهرة. 

م�ضتحياًل.  العقد  تنفيذ  جعل  يف  املتمثل  اأثره 

العقود  تنفيذ  وقف  التكييف  هذا  على  ويرتتب 

بقوة  يتم  وهذا  التنفيذ،  ا�ضتحالة  ارتفاع  حني  اإىل 

القانون، اأي من دون حاجة اإىل اتخاذ اأي اإجراء من 

م�ضوؤولية  بالتايل عدم  يعني  املتعاقدين. وهذا  جانب 

عن  ين�ضاأ  قد  عما  معها  واملتعاقدين  الليبية  الدولة 

عن  اخلروج  يت�ضور  وال  اأ�ضرار.  من  التنفيذ  عدم 

ال�ضركات  مع  املربمة  العقود  يف  االأحكام  هذه 

كما  االإدارية.  العقود  لالئحة  خل�ضوعها  الوطنية 

العقود  هذه  عن  النا�ضئة  النزاعات  خ�ضوع  يكفل 

هذا  ولكن  الدولة.  مركز  حماية  االإداري  للق�ضاء 

�ضركات  مع  املربمة  العقود  �ضاأن  يف  دائماً  ي�ضدق  ال 

وهي  الطابع،  اإدارية  لي�ضت  اأوال  فهي  اأجنبية. 

يف  يرى  ال  االأخري  وهذا  املدين،  للقانون  تخ�ضع 

ويتيح  اآمرة،  قواعد  القاهرة  للقوة  املنظمة  القواعد 

خمالفتها.  على  االتفاق  مكنة  بالتايل،  للمتعاقدين، 

ا�ضرتاط  املثال،  �ضبيل  على  لهم،  اأن  يعني  وهذا 

القوة  وقوع  من  حمددة  فرتة  خالل  اإخطار  توجيه 

توجيهه  عدم  على  ويرتب  بها،  لالحتجاج  القاهرة 

�ضقوط احلق يف التم�ضك بها، وقد حدث بالفعل اأن 

الليبية. الدولة  مواجهة  الدفع يف  بهذا  التم�ضك  مت 

يف  الداخلة  العقود  يف  ليبيا  م�ضكالت  تنح�ضر  وال 

اأي�ضاً  مر�ضحة  االأخرى  فعقودها  التنموي.  الربنامج 

االأبرز  واملثال  ق�ضائية.  لنزاعات  مو�ضوعاً  تكون  الأن 

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  �ضد  املقامة  الدعاوى  ذلك  على 

امل�ضكالت  هذه  اإثارة  اأن  كما  و�ضركاتها.  للنفط 

حاالت  ففي  االأجنبي.  الطرف  على  يقت�ضر  ال 

اإجراءات  اتخاذ  اإىل  املبادر  هي  ليبيا  كانت  عديدة، 

كما  حظها،  يكن  مل  واإن  الطرف،  هذا  �ضد  قانونية 

اأوفر.  �ضاك�ض،  جولدمان  �ضد  ق�ضيتها  مثال  يدلنا 

بجذور  تتعلق  م�ضاألة  االأخرية  الدعاوى  هذه  وتثري 

اأبرمت  التي  العقود  من  العديد  اأّن  وهي  امل�ضكلة، 

قد  ال�ضابق  النظام  عمر  من  االأخرية  ال�ضنوات  يف 

باأن  ادعاء  هناك  كان  فقد  ف�ضاد.  ممار�ضات  �ضاحبتها 

الطرف  معرفة  �ضحالة  ا�ضتغل  قد  �ضاك�ض  جولدمان 

للح�ضول  اأخالقية  ال  و�ضائل  وا�ضتخدم  الليبي، 

لي�ض  الت�ضاوؤل  يثري  وهذا  املوؤ�ض�ضة.  من  عقود  على 

هو  كما  بتعوي�ضات،  املطالبة  اإمكانية  مدى  عن  فقط 

عن  اأي�ضاً  ولكن  �ضاك�ض،  جولدمان  ق�ضية  يف  احلال 

افرتا�ض  على  العقود  يف  النظر  اإعادة  اإمكانية  مدى 

به  قامت  ما  حتديداً  هذا  كان  �ضارية.  زالت  ال  اأنها 

عقداً  باإنهائها  البحري  للنقل  العامة  الليبية  ال�ضركة 

�ضفينة  لبناء  الفرن�ضية  اأك�ض«  تي  »اأ�ض  �ضركة  مع 

ال�ضابق.  النظام  عهد  اإبان  اأبرم  �ضياحية  ركاب  نقل 

ال�ضهل  باالأمر  لي�ض  الطريق  هذا  �ضلوك  اأن   
ٌ

وجلي

�ضركات  مع  املربمة  للعقود  بالن�ضبة  وخ�ضو�ضا  قانوناً 

حمكمة  عن  �ضدر  قرارا  اأن  هذا  وم�ضداق  اأجنبي. 

تاأيد الحقاً،  الدولية،  التجارة  لغرفة  التابعة  التحكيم 

مليون   14 قدره  تعوي�ض  بدفع  الليبية  ال�ضركة  واألزم 

العقد.  اإنهاء  دوالر عن 

�ضدها  اأو  الليبية  الدولة  من  املقامة  الدعاوى  وتثري 

جازية جبريل محمد

تلك  حتمل  الليبي  ال�ضعب  من  ال�ضاحقة  الغالبية 

يعتربونها  اأنهم  بل   .
1
العام« »املوظف  القانونية  ال�ضفة 

باالأف�ضلية  وللذكور  االأجانب،  دون  للمواطنني  حقاً 

عن  النظر  بغ�ض  املواطن  يحملها   .
2
االإناث على 

ملعايري  مراعاة  وبدون  اجلدارة  اأو  الكفاءة  �ضروط 

ا�ضتغالل  وقع  املثال،  �ضبيل  فعلى  التخ�ض�ض. 

املناطق  بع�ض  يف  التعليم  م�ضوؤويل  قبل  من  لل�ضلطة 

»بتعيني  قاموا  حيث   ،2011 اأحداث  عقب  الليبية 

50،000 من جيولوجيني وقانونني واإداريني  حوايل 

كمعلمني،  الرتبوية  غري  التخ�ض�ضات  من  وغريهم 

كمرتبات  دينار  مليون   400 الوزارة  و�ضرفت 

وبعد  اأمريكي(.  دوالر  مليون   315 )حوايل  لهوؤالء 

العقود  تلك  بع�ض  ف�ضاد  اكت�ضاف  مت  التحقيق، 

.
3
الوقت« ذلك  اإلكرتونية يف  منظومة  وجود  لعدم 

يزال  ال  كان  واإن  موظفاً  الليبي  املواطن  ي�ضبح  وقد 

يف  يعني  اأن  من  باأ�ض  فال  الدرا�ضة.  مقاعد  على 

حني  اإىل  املتو�ضطة  ب�ضهادته  معها  يتعاقد  اأو  الدولة 

م�ضت�ضار  املثال،  �ضبيل  فعلى  العايل.  تعليمه  اإمتام 

�ضهادة  موؤهل  يحمل  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة 

باخلارج  للدرا�ضة  املوفدين  اأغلب  اأن  كما   .
4
ثانوية

اأو دكتوراه« موظفو دولة. وهذا ما ك�ضفته  »ماج�ضتري 

باخلارج  للدرا�ضة  للموفدين  الوطنية  االأرقام  مقارنة 

وبفعل حاالت  املالية.  وزارة  معلومات  مركز  مبنظومة 

كامل  يتقا�ضون  تراهم  هذه،  الوظيفي  االزدواج 

 
5
باخلارج. الدرا�ضية  املنحة  مع  بالداخل  املرتب 

عام«  »موّظف  االعتبارية  ال�ضفة  بهذه  يتمتع  كما 

مبختلف  اخلا�ض  القطاع  يف  يعملون  من  اأغلب 

اأّن  الليبية  الدولة  موظفي  راأى كثري من  فقد  �ضوره. 

املادية  باحتياجاتهم  يفي  ال  رواتب  من  يتقا�ضونه  ما 

باب رزق  لهم  اأن يكون  اأي غ�ضا�ضة يف  ومل يجدوا 

يتطلب  ال  قد  االإداري  عملهم  اأن  �ضّيما  وال  جديد، 

منهم �ضوى القدر الي�ضري من اجلهد والوقت. فهو اإما 

العمل  منه  يتطلب  ال  االأ�ضا�ضي  التعليم  يف  مدّر�ض 

يتجاوز  ال  درا�ضّية  ح�ضة  اإعطاء  �ضوى  الوظيفي 

زمنها ال�ضاعة الواحدة  يف اليوم يف املواد االأ�ضا�ضية 

املواد  يف  اال�ضبوع  يف  �ضاعة  حتى  اأو  العربية  كاللغة 

اإدارية  موؤ�ض�ضة  اأو موظف يف  االخرى كالتاريخ مثال 

ال تتطلب منه �ضوى التوقيع عند بداية الدوام وعند 

الليبية  الدولة  يف  االإدارية  الغرائب  ومن   .
6
انتهائه

م�ضاعفة،  العام  املوظف  �ضفة  يحمل  قد  املواطن  اأن 

اإدارية يف الوقت  كاأن يكون موظفاً يف اأكرث من جهة 

يقوم  وما  املرتبات  ملنظومة  املتابعة  خالل  فمن  ذاته. 

من  املالية  وزارة  يف  واملعلومات  التوثيق  مركز  به 

االإداري  باجلهاز  العاملني  ملرتبات  مطابقة  اإجراءات 

125 األف حالة  بالرقم الوطني، تبنّي وجود اأكرث من 

الداهم حني  اخلطر  .ون�ضت�ضعر 
7
فعلي وظيفي  ازدواج 

اأن »عدد موظفي وزارة  يطالعنا ت�ضريح وزاري مفاده 

موظف،  األف   600 من  يقرتب  والتعليم  الرتبية 

األف،   400 من  يقرتب  واملعلمات  املعلمني  وعدد 

ال  ليبيا  العاملية،  العلمية  للمقايي�ض  وفقاً  بينما 

معلم  األف   100 اإىل  األف   85 من  اأكرث  اإىل  حتتاج 

املدر�ضني  من  فائ�ض  ليبيا  لدى  اأن  اأي   .
8
ومعلمة«

يتقا�ضون  ممن  قليلة  وقلة  مدر�ض،  األف   300 يتجاوز 

بالتدري�ض،  فعاًل  يقومون  الوزارة  من  مرتبات 

اأكرث  اإح�ضائيات  وتبنّي   .
9
باأي عمل يقوم  والباقي ال 

العمومية  القوى  اأن  ليبيا  حداثة لديوان املحا�ضبة يف 

بلغت  قد   2014 عام  خالل  التعليم  وزارة  بديوان 

عن  موظف  ب243  تقدر  بزيادة  موظف   29،208

ل�ضوؤون  التابعني  املوظفني  عدد  اأن  كما   .2013 �ضنة 
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10
موظف.

عدم  اأي  الفرز،  عدم  من  تعاين  الوزارة  اأن  »كما 

اأوىل  درجة  معلم  اإىل  املعلمني  ت�ضنيف  اإمكانية 

من  بد  ال  متدنية  درجته  ومعلم  واجبة،  مكافاأته 

النظام  يف  يوجد  ال  كما  م�ضتواه.  لرفع  تدريبه 

مهارات  لتح�ضني  كاف  حافز  الليبي  التعليمي 

يوجد  وال  م�ضتمر،  ب�ضكل  وموؤهالتهم  املعلمني 

احلوافز،  من  غريه  اأو  االأداء  اأ�ضا�ض  على  ترقية  نظام 

اأداء  تقييم  على  قادر  وفعال  قوي  تفتي�ض  نظام  وال 

حتى  معلمة  اأو  معلم  اأي  ف�ضل  ميكن  وال  املعلمني، 

.
11
�ضيئاً« ينتج  �ضيئاً وال  اأداوؤه  واإن كان 

وهو  اأهمية،  يقل  ال  اآخر  قطاع  يف  مماثل  الو�ضع 

احل�ضر،  ال  املثال  �ضبيل  فعلى  االجتماعي.  ال�ضمان 

االجتماعي  ال�ضمان  ل�ضندوق  التنظيمي  الهيكل 

الدرجة  اإىل  ي�ضل  فمن  معني.  تنظيمي  مالك  له 

اأن  يفرت�ض  االإداريني  املوظفني  من  ع�ضرة  احلادية 

اأنها خانة  فاإذا وجد  اإدارياً.  ترقيته وتعيينه خبرياً  تتم 

اأخرى  خانة  يف  يو�ضع  املوظفني،  من  فيها  مبا  مليئة 

كاأن يعني »خبرياً مالياً مثال. وهنا ت�ضيع اخلربة على 

غزت  اأخرى،  جهة  من   
12

االدارة. وعلى  املوظف 

عدة  الأ�ضباب  موؤخراً  ال�ضندوق  املقنعة  البطالة 

ال  الذي  فالق�ضم  القبلي.  اأو  اجلهوي  »االنتماء   :

منهم.  ب�ضتة  مكد�ض  موظفني  ثالثة  �ضوى  ي�ضتوعب 

وهذا يوؤدي اإىل اإحباط املوظف اجلدي. يبقى القول 

العقود  اإنهاء  او  كالف�ضل  رادعة  جزاءات  بوجود  اأنه 

العدد  ليعود  ال�ضتة  املوظفني  ت�ضفية  يتم  اأن  ميكن 

كفاءة  منهم  االأف�ضل  اختيار  بعد  فقط  ثالثة  اإىل 

وفاعلية. ولكن يف ظل غياب ذلك يبقى ذلك مطلبا 

االإداري  الف�ضاد  اأ�ضباب  من  ولعل   .
13

املنال �ضعب 

عن  االجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  ق�ضور  ال�ضندوق  يف 

العامة  الهيئة  اأعمال  على  االإ�ضرايف  بدورها  القيام 

 .
14

االجتماعي الت�ضامن  ل�ضندوق 

مق�ضورة  لي�ضت  املقنعة  البطالة  ظاهرة  اأن  واملالحظ 

فب�ضبب  غريهما.  دون  القطاعني  هذين  على 

ليبيا  يف  االإدارية  الرقابة  و�ضعف  االإداري  الت�ضّيب 

اأغلب  اأ�ضحى ظاهرة يف  االأمر  اأن  نلحظ   ،2011 منذ 

العوامل  وي�ضاعد يف ذلك عديد  الليبية.  املوؤ�ض�ضات 

الوظيفي  املالك  اأو  التنظيمي  الهيكل  غياب  منها: 

جهاز  يف  كما  املوؤ�ض�ضة  اأو  اجلهاز  الإدارة  املعتمد 

االإداري  االإ�ضتقرار  وعدم   
15

طرابل�ض الطبي  االإمداد 

العمل،  عن  امل�ضوؤولني  بع�ض  وغياب  باملوؤ�ض�ضة 

وم�ضتوى  املايل  االأداء  م�ضتوى  تديّن  اإىل  اأّدى  مما 

16
�ضواء. حد  على  الليبية  االأكادميية 

الواقع  وما يزيد من خطورة الو�ضع هو ما يحيط هذا 

لدرجة  معظمها  يف  ت�ضل  ظواهر  من  لالإدارة  الليبي 

�ضبيل  على  فالر�ضوة  قانوناً.  عليها  املعاقب  اجلرمية 

اأكرثها  ولعّل  االأ�ضكال.  منوعة  ظاهرة  �ضارت  املثال 

ال�ضيا�ضّية:  االإدارية  بالر�ضوة  ي�ضمى  ما  خطورًة 

يف  تتمثل  فالر�ضوة  املحّل.  حيث  من  اإدارّية  فهي 

الكفء  غري  املواطن  فيها  يعني  التي  الوظيفة  تلك 

املفيد  غري  تقدير  اأقل  على  اأو  بها  اجلدير  غري  اأو 

ح�ضول  اأجل  من  متنح  الأنها  �ضيا�ضية  وهي  فيها. 

حت�ضيد  يف  تتمثل  �ضيا�ضية  عطية  اأو  ميزة  على  املانح 

كانت  �ضواء  ال�ضيا�ضي،  ملوقفه  الداعمة  االأ�ضوات 

منها  امل�ضتفيد  عائلة  الأبناء  عائدة  اال�ضوات  هذه 

ومدينته. منطقته  الأبناء  عائدة  اأو  وقبيلته 

اإىل  الفردية  احلالة  د 
ّ
جمر تعّدى  االأمر  اأّن  ونتيقن 

حدود الظاهرة. ويوؤ�ّضر اإىل ذلك اإ�ضدار فتوى دينّية 

باإجازة الر�ضوة املالية يف حالة  من دار االإفتاء الليبية 

اإذا حيل بني االإن�ضان وحقه حتى  ال�ضرورة. »ولكن 

والك�ضاء  كامل�ضكن  ال�ضرورة،  حّد  اإىل  به  و�ضل 

ما  مباله  ي�ضنع  اأن  حينئذ  له  فيجوز  وال�ضفر،  والقوت 

له  يجوز  كما  االآخذ.  على  واالإثم  عنه،  ال�ضرر  يدفع 

�ضوؤونه  لق�ضاء  �ضفر  جواز  على  للح�ضول  ر�ضوة  دفع 

الظاهرة  هذه  تكون  اأن  والغريب   
17

والعاجلة«. امللحة 

ا�ضتطالع  عند  الليبيني  غالبية  يعلن  فيما  �ضائدة 

املطلق  ورف�ضهم  القيمية  باملثالية  التزامهم  اآرائهم 

.
18

واجباتهم اأداء  مقابل  الر�ضوة  لقبول 

و�ضرف  التوظيف  مو�ضوع  اأن  نوؤكد  بدء  على  وعود 

االإداري  باجلهاز  للموظفني  واملزايا  واملنح  املرتبات 

التي  التحديات  اأكرب  من  ُيعّد  الليبّية  الدولة  يف 

من  باأكرث  مرتبطاً  كونه  الليبية،  الدولة  تواجهها 

اأن  جند  املثال،  �ضبيل  فعلى  الدولة.  ميزانية  ن�ضف 

مبليون  تقدر  خ�ضارة  تتكبد  للنفط  الليبية  املوؤ�ض�ضة 

اأنواع الف�ضاد االإداري  اأب�ضع  دينار ليبي يومياً ب�ضبب 

املادي  واالإكراه  ال�ضالح  قوة  اإىل  امل�ضتند  النوع  وهو 

االإدارة.  جهة  على  م�ضلحة  ملي�ضيات  متار�ضه  الذي 

للنفط  الليبية  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  رئي�ض  اأفاد  فقد 

وجبات  قيمة  يومياً  ليبي  دينار  مليون  ي�ضدد  باأنه 

املن�ضاآت،  حر�ض  من  األف   22 ل  وجافة  �ضاخنة 

. وختاما 
19

الفعلي ال يتجاوز االألف  اأن عددهم  فيما 

عليها  التوافق  �ضيتم  التي  القادمة  املركزية  فاحلكومة 

امللف  هذا  اأبرزها  �ضاخنة  ملفات  عدة  اأمامها  �ضتجد 

ملعاجلة  ويحتاج  امليزانية  كاهل  يثقل  الذي  الكبري 

على  ومبنية  الوقت  ذات  يف  دقيقة  لكنها  �ضريعة 

اأخرى  تفتح جماالت عمل  معتمدة  علمية  درا�ضات 

قرو�ض  اجراءات  وت�ضهل  الدولة  كاهل  عن  بعيدا 

لل�ضباب. واملتو�ضطة  ال�ضغرى  امل�ضاريع 

 

ظاهرة الفساد اإلداري في ثقافة المجتمع الليبيليبيا وساحات التقاضي األجنبية، جبهة أخرى مشتعلة

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

يف  الدعاوى.  هذه  باإدارة  تتعلق  اأخرى  م�ضاألة 

ا�ضت�ضراف  عن  تنم  اإ�ضارة  ويف  الذكر،  اآنف  تقريرها 

 2012 عام  امل�ضكلة  اللجنة  اأو�ضت  امل�ضكلة،  هذه 

»توحيد  يتم  باأن  التنموي  الربنامج  عقود  ملراجعة 

املوقف الر�ضمي للدولة مبا يكفل جتنب الت�ضارب يف 

ا�ضتمرار  وتاأكيد  التنموي  الربنامج  عقود  تبعية  �ضاأن 

»توحيد  اأي�ضاً  يتم  واأن  القائمة«،  لالأجهزة  تبعيتها 

الوزارات  قبل  من  املتخذة  واالإجراءات  املواقف 

مع  تعاملها  يف  خ�ضو�ضا  املالكة  اجلهات  من  وغريها 

وت�ضريحاتها  وحكوماتها  العاملية  املنفذة  ال�ضركات 

واأن  التنموي«،  الربنامج  م�ضروعات  بخ�ضو�ض 

اجلهات  خاللها  ومن  املالكة  »القطاعات  تخاطب 

ب�ضرورة  وجدت(  اإن   – عنها  )نيابة  املتعاقدة 

بالتعوي�ضات  املطالبة  ال�ضركات  على  الردود  توحيد 

كان  الحقاً  حدث  ما  ولكن  عليها.«  الرد  و�ضرعة 

االإنق�ضام  نتيجة  ن�ضاأت،  فقد  متاماً.  ذلك  خالف 

الدولة  ثنائية، والحقاً ثالثية، يف وزارات  ال�ضيا�ضي، 

لال�ضتثمار  ليبية  موؤ�ض�ضة  عن  فبداًل  وموؤ�ض�ضاتها. 

هناك  غدت  املثال،  �ضبيل  على  للنفط،  واأخرى 

متعددة.  موؤ�ض�ضات 

الليبية يف  الدولة  مبركز  اأ�ضراراً كبرية  اأحلق هذا  وقد 

فمحاموها  املختلفة.  والتحكيم  التقا�ضي  �ضاحات 

دعاويها،  �ضحة  باإثبات  فقط  ملزمني  يعودوا  مل 

على  بارز  مثال  ويف  لها.  متثيلهم  �ضحة  اأي�ضاً  ولكن 

دعوى  اأم�ضرتدام  حمكمة  رف�ضت  ال�ضرر،  هذا 

�ضبهات  حولها  دارت  �ضركة  اإعفاء  بطلب  تعلقت 

للموؤ�ض�ضة  ا�ضتثمارية  اأ�ضول  اإدارة  من  جنائية 

دوالر.  مليون   700 قيمتها  بلغت  لال�ضتثمار  الليبية 

اإذا  الوا�ضح  غري  من  باأنه  رف�ضها  املحكمة  عللت 

خمولني  اأ�ضخا�ض  عن  �ضدر  قد  االإعفاء  كان  ما 

اإدارة  جمال�ض  ثنائية  اإىل  ت�ضري  بهذا  وهي  باإجراءه، 

نظر  اأثناء  طرحت  التي  لال�ضتثمار  الليبية  املوؤ�ض�ضة 

الدعوى. يف هذا ال�ضدد، يبدو االإعالن عن توحيد 

ويف  التفاوؤل.  على  باعثاً  لال�ضتثمار  الليبية  املوؤ�ض�ضة 

ياأتي االإعالن  اأكرث جدية،  ال�ضياق، وعلى نحو  ذات 

االأخري  فهذا  للنفط،  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  توحيد  عن 

ا�ضتئناف  اإىل  انتهت  عملية  باإجراءات  ا�ضطحب  قد 

اأهميتها،  على  اخلطوات،  هذه  ولكن  النفط.  ت�ضدير 

جدية  عن  حقيقي  ت�ضاوؤل  فهناك  كافية.  لي�ضت 

ال�ضرق  يف  املوازيتان  اال�ضتثمار  فموؤ�ض�ضتا  بع�ضها، 

والغرب اتفقتا، هذه املرة، على دح�ض خرب التوحيد 

للموؤ�ض�ضة  وبالن�ضبة  به.  القائمني  �ضفة  يف  و�ضككتا 

املتناق�ضة  الت�ضريحات  تزل  مل  للنفط،  الوطنية 

موؤ�ضر  وهذا  الت�ضدير.  عائدات  ماآل  بخ�ضو�ض  تطراأ 

كافة  توحيد  اأمام  طوياًل  يزل  مل  الطريق  اأن  على 

وهي  م�ضتوياتها،  مبختلف  الليبية  الدولة  موؤ�ض�ضات 

احلا�ضرة  لدعاواها  جادة  معاجلة  الأي  اأولية  خطوة 

بعدئذ  ينبغي  وخارجها.  البالد  داخل  وامل�ضتقبلة 

تقوميها،  بهدف  الدعاوى  لهذه  �ضاملة  اإجراء مراجعة 

ال�ضركاء  من  املقامة  فالدعاوى  اأ�ضبابها،  ومعاجلة 

بالربنامج  املتعلقة  العقود  بخ�ضو�ض  االأجانب 

خارج  تعالج  قد  املثال،  �ضبيل  على  التنموي، 

هوؤالء  عودة  يكفل  نحو  على  التقا�ضي  �ضاحات 

تكفل  جديدة  �ضروط  وفق  العقود  هذه  تنفيذ  الإمتام 

ليبيا.  اإعمار  اإعادة  يف  اإ�ضهامها 
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بليبيا  االنتقالية  املرحلة  يف  الت�ضريعي  لل�ضاأن  املتابع  اإن 

اأن يبذل جهدا كبريا حالة التخبط  �ضيالحظ من دون 

الت�ضريعي الوا�ضحة والع�ضوائية يف اإ�ضدار القوانني. ومظهر 

ذلك �ضدور ت�ضريعات كثرية منها ما ي�ضدر دون درا�ضة 

وال اأهمية وال معرفة ب�ضبب �ضدورها. فبع�ضها ينطلق من 

افرتا�ض اأن بع�ض الت�ضريعات القائمة حتتاج ا�ضالحا الأنها 

غري منا�ضبة ملا حدث من تغيري، اأو الأنها مبنية على اأفكار 

القذايف، اأو من افرتا�ض اأن من �ضاأن بع�ض الت�ضريعات اأن 

ت�ضكل و�ضيلة �ضريعة لتحقيق اأهداف مهمة مثل التطوير 

 و�ضنتناول يف هذا 
1
املوؤ�ض�ضي وحتقيق العدالة االنتقالية.

املقال قوانني العدالة االنتقالية يف ليبيا، وخ�ضو�ضا من 

زاوية قوانني العفو عن اجلرائم  واآخرها القانون ال�ضادر من 

جمل�ض النواب املنعقد يف طربق �ضنة 2015.    

فتبعاً لالإ�ضطرابات واالأحداث التي اأعقبت الثورة على 

نظام القذايف، ظهرت حاجة ملحة لتطبيق قواعد العدالة 

جرى  وقد  معينة.  جرائم  عن  العفو  فيها  مبا  االإنتقالية، 

العمل على اأن يكون العفو بقانون، واأن يكون عاماً ومربراً 

الظرفية  احلالة  جتاوز  اإىل  يهدف  ،ان  اإجتماعية  مب�ضلحة 

لقوانني  املتابع  ولكن  املجتمع.  متا�ضك  على  واملحافظة 

العفو ال�ضادرة بعد 2012 يالحظ باأنها �ضدرت ب�ضكل 

تربيرات  اأو  حقيقية  درا�ضة  دون  من  وا�ضتعجايل  متفرد 

للحاجة الفعلية لها. 

يعات 2012: العدالة  تشر
اإلنتقامية؟ 

االأوىل  االإنتقالية  ال�ضلطة  اأ�ضدرت   ،2012 عام  يف 

القانون  املوؤقت(  االإنتقايل  )املجل�ض  اآنذاك  القائمة 

ا�ضتثنى  حيث  اجلرائم  عن  العفو  ب�ضاأن   35 رقم 

وبناته  واأبنائه  القذايف  زوج  من  املرتكبة  تلك  منها 

رفعت  متى  احلدود  وجرائم  واأعوانه  واأ�ضهاره 

وقد  واملواقعة.  والتعذيب  اخلطف  وجرائم  للق�ضاء 

وقت  امل�ضلح  النزاع  تبعات  ملعاجلة  القانون  هدف 

اأ�ضهر،  ثمانية  ا�ضتمر  والذي  وتداعياته  الثورة، 

وحماولة  القتال  يف  املدنيني  م�ضاركة  وتبعات 

�ضابقة.                                                                                                                                            جنائية  اأحكام  لهم  الذين  بع�ض  م�ضاعدة 

اأ�ضدر  التاريخ،  نف�ض  ويف  بل  ذاته  ال�ضياق  ويف 

رقم  يحمل  ت�ضريعا جديدا  االإنتقايل  الوطني  املجل�ض 

اخلا�ضة  االجراءات  بع�ض  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة   38

العقاب،  من  االإفالت  مفهوم  يعزز  االإنتقالية  باملرحلة 

من  االإفالت  انتهاكات  ارتكب  ملن  الفر�ضة  ويعطي 

من  الرابعة  املادة  ن�ض  يف  ورد  حيث  املحا�ضبة  دائرة 

ثورة  ا�ضتلزمت  ما  على  عقاب  »ال  القانون:  هذا 

ال�ضابع ع�ضر من فرباير من عمليات ع�ضكرية اأو اأمنية 

اأو مدنية قام بها الثوار بهدف اإجناح الثورة وحمايتها«. 

اأمام  م�ضراعيه  على  الباب  يفتح  الن�ض  هذا  فمثل 

لفئة  قانونيا  غطاء  ويعطي  العقاب  من  االإفالت 

االإنتهاكات  بارتكاب  لها  ي�ضمح  املجتمع  من  حمددة 

الن�ض  تطبيق  معايري  واأن  خا�ضة  حما�ضبة،  دون  من 

وتخ�ضع  وف�ضفا�ضة  مرنة  تعد  �ضياغة  بهكذا  القانوين 

للتف�ضريات والتاأويالت املختلفة مما ي�ضهل ا�ضتغاللها. 

وقد اعترب د. وحيد الفر�ضي�ضي اأن االعرتاف ب�ضرعية 

مل�ضار  تهديداً  ميثل  اجلنائي  التتبع  عمليات  يف  الثوار 

2
العدالة االنتقالية قد ينحرف بها نحو عدالة انتقامية.

يعات 2013: عدالة إنتقالية  تشر
شاملة على وقع العزل السياسي

الت�ضريعية  ال�ضلطة  اأ�ضدرت  اإ�ضتدراكية،  حماولة  ويف 

ل�ضنة   29 رقم  القانون  العام(  الوطني  )املوؤمتر  الثانية 

الوطنية.  وامل�ضاحلة  االإنتقالية  العدالة  ب�ضاأن   2013

االإنتقالية  العدالة  مفهوم  اأن  الن�ض  هذا  و�ضع  وقد 

وهي  فرباير  من  ع�ضر  ال�ضابع  ثورة  اآثار  بع�ض  ي�ضمل 

الن�ضيج  يف  �ضرخ  اإىل  اأدت  واأعمال  )مواقف  حتديدا 

الثورة  لتح�ضني  �ضرورية  كانت  واأعمال  االجتماعي 

امللتزمة مببادئها(. وقد  ال�ضلوكيات غري  و�ضابتها بع�ض 

االنتقالية يف  العدالة  مفهوم  تعريف  الن�ض  هذا  و�ضع 

واالإنتهاكات  اجلرائم  ي�ضمل  فجعله  الليبية،  احلالة 

املجل�ض  راية  حتت  املقاتلون  اأو  الثّوار  ارتكبها  التي 

االأخرى.  ال�ضلطات  من  غريه  اأو  االإنتقايل  الوطني 

انتهاكات  معاجلة  على  القانون  يقت�ضر  مل  وبذلك، 

هذا  م�ضري  كان  كالعادة،  ولكن  ال�ضابق.  النظام 

ال�ضلطة  التي ت�ضدرها  القوانني  القانون مثل غريه من 

فلم  ن�ضبياً.  معدومة  مفاعيله  بقيت  حيث  الت�ضريعية 

تق�ضي  هيئة  ت�ضكيل  رغم  التحقيقات  نتائج  تن�ضر 

عمدت  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  احلقائق 

خالل  من  حمتواه  من  لتفريغه  الت�ضريعية   ال�ضلطة 

�ضلب  تكون يف  اأن  يفرت�ض  موازية  ت�ضريعات  اإ�ضدار 

عمل العدالة االإنتقالية �ضواء كانت هذه القوانني قبل 

فاأفرغته من  بعد �ضدوره  اأو  �ضدوره ومهدت الإف�ضاله 

 2013 ل�ضنة   13 رقم  قانون  اإ�ضدار  مّت  حمتواه.فمثال 

ب�ضاأن العزل ال�ضيا�ضي واالإداري والذي اأق�ضى كثرياً 

�ضيا�ضية  منا�ضب  القذايف  نظام  ظل  يف  �ضغل  ممن 

عميقاً يف  اإنق�ضاماً  القانون  هذا  اأحدث  وقد  و�ضيادية. 

ق�ضمني:  اإىل  املجتمع  القانون  ق�ضم  حيث  املجتمع 

اأن  املفرت�ض  وكان  معزول.  والثاين  مبارك  اأحدهما 

ُيرتك هذا ال�ضاأن لبند االإ�ضالح املوؤ�ض�ضي وهو ركيزة 

يتم  خالله  من  الذي  االنتقالية   العدالة  يف  اأ�ضا�ضية 

اإبعاد الفا�ضدين ومن اأ�ضروا باملال العام.

قانون عفو مجلس النواب 2015: 
»انعكاسه على سيف اإلسالم 

القذافي«؟  
الثالثة  االإنتقالية  ال�ضلطة  انتخاب  مت   ،2014 عام  ويف 

نتيجة  املجل�ض يف طربق  انعقد  وقد  النواب(.  )جمل�ض 

لالأزمة الد�ضتورية يف البالد وما تبعها من اإ�ضكاليات قانونية 

وع�ضكرية انتهت بانق�ضام كل من ال�ضلطتني الت�ضريعية 

. ومل يكن جمل�ض النواب 
3
والتنفيذية يف ال�ضرق والغرب

اجلديد خمتلفا عن �ضابقيه يف انعدام ال�ضيا�ضة الت�ضريعية 

 6 رقم  القانون  ب�ضدور  جت�ضدت  والتي  الروؤية  وغياب 

ل�ضنة 2015 ب�ضاأن العفو. فقد ن�ض هذا القانون على عفو 

م�ضروط عن جميع الليبيني الذين ارتكبوا جرائم معينة 

خالل الفرتة من 15 فرباير 2011 وحتى �ضدور القانون، 

معلنا انق�ضاء الدعاوى اجلنائية ب�ضاأنها و�ضقوط العقوبات 

املحكوم بها واالآثار املرتتبة عليها. ومن اأبرز ال�ضروط التي 

املكتوب  التعهد  العفو،  من  لالإ�ضتفادة  القانون  و�ضعها 

بالتوبة ورد املال حمل اجلرمية والت�ضالح مع املجني عليه 

وت�ضليم االأ�ضلحة واالأدوات التي ا�ضتعملت يف ارتكاب 

االإعتداء  جرائم  يف  اأ�ضله  اىل  ال�ضيء  واإعادة   اجلرمية، 

القانون ال  اأن  املنقولة. كما  واملمتلكات  العقارات  على 

ي�ضري على  كل اجلرائم. فقد ا�ضتثنى من اإنطباق العفو 

فيها،  واالإجتار  املخدرات  االرهاب وجرائم جلب  جرائم 

وجرائم املواقعة وهتك العر�ض وجرائم القتل على الهوية 

واالختطاف والتعذيب، وجرائم احلدود والف�ضاد )املادة 

الثالثة منه(. وما زاد هذا القانون قابلية للنقد هو اأنه جاء يف 

وقت انق�ضام �ضيا�ضي ونزاع ع�ضكري واأنه كان من احلري 

يف فرتة كهذه البحث عن اإعادة �ضياغة وتفعيل م�ضروع 

العدالة االإنتقالية بالكامل، ال اأن ي�ضدر قانون عفو يعرتيه 

جدل كبري حول مدى جناعته وتوقيت �ضدوره.

وقد نال هذا القانون �ضهرة كبرية وتناولته و�ضائل االعالم 

بكرثة بعد �ضتة اأ�ضهر من �ضدوره اأو اأكرث  وحتديداً عند 

احلديث عن اإمكانية تطبيقه على �ضيف االإ�ضالم القذايف 

وبع�ض  باالإعدام  غيابي  �ضده حكم  �ضدر  كان  والذي 

 .-2012  630 رقم  الق�ضية  يف  ال�ضابق  النظام  رجال 

وقد ت�ضاعدت حدة اجلدل بعد �ضدور ر�ضالة من املربوك 

 املوؤرخة يف 
4
اقريرة وزير العدل الراحل يف احلكومة املوؤقتة

10-4-2016 واملوجهة الآمر �ضجن الزنتان املوجود فيه 

�ضيف اال�ضالم باالإفراج عنه نظرا النطباق �ضروط العفو 

التوظيف  حالة  بو�ضوح  يعك�ض  اإمنا  االأمر  وهذا   .
5
عليه

قانونا  ميلك  ال  العدل  فوزير  القانون:  لهذا  ال�ضيا�ضي 

خماطبة ال�ضجون واإ�ضدار االأوامر لهم. كما اأن اخت�ضا�ض 

تطبيق القانون هو من �ضالحيات الق�ضاء والنيابة العامة. 

اىل  امل�ضندة  التهم  فاإن  �ضرفة،  مو�ضوعية  ناحية  ومن 

اإثارة  على  بالتحري�ض  تتعلق  القذايف  اال�ضالم  �ضيف 

اأوامر  احلرب االأهلية واإ�ضاءة ا�ضتخدام ال�ضلطة واإ�ضدار 

والتي  وغريها،  العام  باملال  واالأ�ضرار  املتظاهرين،  بقتل 

ُق�ضي مبعاقبته عنها باالإعدام عن دائرة اجلنايات مبحكمة 

ا�ضتئناف طرابل�ض بتاريخ 28-7-2015 يف الق�ضية رقم 

630-2012 والتي مت الطعن فيها اأمام املحكمة العليا 

. وقد علقت على 
6
ومل يتم الف�ضل يف الطعن حتى االآن

هذا احلكم العديد من املنظمات الدولية الر�ضمية )بعثة 

 ومكتب املفو�ض ال�ضامي 
7
االأمم املتحدة الدائمة يف ليبيا

�ضروط  تراِع  مل  باعتبارها   )
8
وغريهما االإن�ضان  حلقوق 

.
9
املحاكمة العادلة و�ضابها ق�ضور يف اجراءاتها

اال�ضالم  يف  ل�ضيف  املوجهة  التهم  ان  ن�ضيف  واأي�ضا   

حقيقتها هي جرائم �ضد االن�ضانية ال ت�ضقط وال تنق�ضي 

مب�ضي املدة وال ينطبق عليها قانون العفو العام، كما اأنها 

مة مبوجب االإتفاقات الدولية والتي تعد اأقوى 
ّ
اأفعال جمر

من الت�ضريع الداخلي متى تعار�ضت اأحكامه معها. وهو 

ما قررته املحكمة العليا الليبية يف الطعن الد�ضتوري رقم 

)اأن  بقولها   2013-12-23 بجل�ضة  ال�ضادر  ق   1/57

تكون  الليبية  الدولة  بها  ترتبط  التي  الدولية  االتفاقات 

من  عليها  امل�ضادقة  اإجراءات  اإمتام  مبجرد  مبا�ضرة  نافذة 

ال�ضلطة الت�ضريعية من الدولة وتكون لها اأ�ضبقية التطبيق 

على الت�ضريعات الداخلية(.

ملحكمة  مطلوبا  يزال  ما  االإ�ضالم  �ضيف  فاإن  كذلك 

اجلنايات الدولية وال اأثر لقانون العفو على طلب املحكمة 

 .
10
الدولية مبحاكمته وهو ال ي�ضري عليه

ومن ناحية اجرائية حملية مل يتم تطبيق ال�ضروط الواردة 

يف القانون والتي من اأبرزها اأتخاذ الق�ضاء للقرار و اإعالن 

التوبة ورد املال والت�ضالح مع املجني عليه .

باتخاذ  يقم  مل  الراحل  الوزير  اأن  لالإنتباه  وامللفت 

االإجراءات القانونية املحددة بالن�ض يف قانون العفو واأن 

اإ�ضتفهام عدة.  اأثار عالمات  جتاوزه لها وهو قا�ٍض �ضابق 

من  العديد  عنه  نتج  املذكور  الوزاري  الكتاب  اأن   كما 

ردود االأفعال، مما عك�ض اأهمية وح�ضا�ضية امل�ضاألة املتعلقة 

بنجل القذايف والتي تتجاوز اجلانب القانوين وتتعداه اإىل 

اجلانب ال�ضيا�ضي واالجتماعي. فكانت ردة الفعل االأوىل 

من العجمي العتريي اآمر كتيبة اأبوبكر ال�ضديق املكلفة 

بحرا�ضة �ضيف اال�ضالم القذايف الذي اأكد على تنفيذ 

ما جاء يف الكتاب واالإفراج عنه اعتبارا من تاريخ 12-

11
.2016-4

رقم  بياناً  العدل  وزارة  اأ�ضدرت  اجللبة،  هذه  وطاأة  حتت 

فيه عدم �ضحة  اأو�ضحت   2016-6-28 املوؤرخ يف   11

ذلك  معللة  الوزير،  وفاة  بعد  خا�ضة  املذكور  الكتاب 

العفو وال  �ضروط  تطبيق  الليبي يف  الق�ضاء  باخت�ضا�ض 

االأخطاء  هذه  به  العدل  وزير  من  كتاب  �ضدور  ميكن 

القانونية على حد تعبري البيان املذكور. وقد اأبدت موؤ�ض�ضة 

اإ�ضتغرابها من بيان وزارة  االإ�ضالح والتاأهيل يف الزنتان 

.
12
العدل موؤكدة �ضحة كتاب الوزير الراحل

الزنتان مبجال�ضها  دفع مكونات مدينة  كل ذلك اجلدل 

على  للرد  واالجتماعي  والبلدي  الع�ضكري  الثالثة 

بتاريخ  لغط  اأثاره من  وما  وتوابعه  الوزاري  الكتاب  هذا 

حمتجزاً  يزال  ما  املتهم  اأن  اأكدوا  حيث   2016-7-8

واأن االفراج عنه �ضيكون وفق االإجراءات القانونية التي 

. وقد اأكد 
13
ت�ضمن حقوق ال�ضعب واملتهم حتقيقا للعدالة

اأن  الزايدي(  )خالد  القذايف  اال�ضالم  �ضيف  حمامي 

موكله ا�ضتفاد من قانون العفو وطبق يف حقه واعترب اأنه 

موكله  مبحاكمة  املطالبة  الدولية  اجلنائية  حق  من  لي�ض 

بعد حماكمته عن ذات التهم يف ليبيا يف الق�ضية 630-

 كما �ضار يف نف�ض 
14
2012 ال�ضهرية بق�ضية رموز النظام.

االإجتاه حماميه الثاين كرمي خان الذي اأكد على ا�ضتفادة 

 
15
موكله مثل كل الليبيني من قانون العفو.

قد  العدل  وزير  اأن  كتاب  اعتربنا  اذا  �ضرا  نخفي  وال 

اأماط اللثام عن م�ضاألة اأكرب من ق�ضية �ضيف االإ�ضالم 

الكوالي�ض  خلف  تدار  كانت  التي  ذاتها  القذايف 

ي�ضعى  و�ضيا�ضيا  اجتماعيا  هناك حراكا  اأن  فعال  وبني 

واملرا�ضالت  املخاطبات  تعدد  واأن  عنه  لالإفراج 

واأهميتها.  امل�ضاألة  ح�ضا�ضية  مدى  تو�ضح  وتناق�ضها 

وقد اأثار هذا االأمر الكثري من احلرية واالإ�ضتغراب، مما 

اإىل ترجيح فر�ضية �ضحة الكتاب  دفع بع�ض املراقبني 

والنفي  التكذيب  مواقف  وتف�ضري  بالعفو  الوزاري 

االفراج  لقرار  ال�ضيا�ضية  التداعيات  من  باخلوف 

القانون  اأن  امللفتة  واملفارقة   .
16

االإ�ضالم �ضيف  عن 

يقبع  بينما  ال�ضرق  يف  النواب  �ضلطة جمل�ض  اأ�ضدرته 

مدينة  يف  الغربية،  املنطقة  �ضجون  يف  اال�ضالم  �ضيف 

العا�ضمة.  يف  الغالب  ال�ضيا�ضي  للتيار  موالية  غري 

والق�ضائية  التنفيذية  العا�ضمة  �ضلطات  اأن  ويذكر 

فلجاأ  املحكمة،  اأمام  للمثول  املتهم  جلب  ت�ضتطع  مل 

امل�ضرع ل�ضمان اإجرائها اإىل تعديل املواد 241/ 243 

املتهم  ح�ضور  جميزا  اجلنائية  االإجراءات  قانون  من 

للمحكمة من خالل ربط قاعة املحكمة ب�ضجن �ضيف 

التعليل  وكان  تلفزيونيا.  بالزنتان  القذايف  اال�ضالم 

من  املتهم  �ضالمة  على  اخل�ضية  هو  للتعديل  الظاهر 

والواقع  االأمني.  للو�ضع  نتيجة  املدينتني  االإنتقال بني 

اأن امل�ضاألة اأكرب من هذا بكثري.

كتاب  على  والتعليقات  املرا�ضالت  هذه  وو�ضط   

لكتاب  رف�ضه  على  الزنتان  نيابة  رئي�ض  اأّكد  الوزير، 

يخاطب  باأن  الوزير  مطالباً  االخت�ضا�ض  لعدم  الوزير 

النائب العام، ليحيل الطلب على املحكمة العليا نظرا 

 385 اأمامها ا�ضتنادا لن�ض املادة  لعر�ض ق�ضية �ضيف 

اإجراءات جنائية. 

ومل يقت�ضر الت�ضارب واجلدل على اجلهات الق�ضائية 

تدخلت.  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  حتى  بل  والتنفيذية. 

 2016-7-10 بتاريخ  بيانا  الرئا�ضي  املجل�ض  فاأ�ضدر 

مبوقف  م�ضيداً  احلرا�ضة  كتيبة  اأمر  رد  فيه  ا�ضتنكر 

ملدينة  واالجتماعي  والع�ضكري  البلدي  املجل�ض 

اجلنائية  العدالة  اإقامة  �ضرورة  على  وموؤكداً  الزنتان 

وا�ضتعداد املجل�ض للتعاون مع املنظمات الدولية بهذا 

ال�ضاأن. 

يجد  القذايف،  اال�ضالم  �ضيف  ق�ضية  يتابع  ومن 

بعد  ال�ضلطة  على  القائمني  لتخبط  مثايل  منوذج  اأنها 

العدالة  تطبيق  جهة  من  املعاجلة  تتم  فتارة،  فرباير. 

االإفالت  عدم  يف  الليبي  ال�ضعب  طموحات  وحتقيق 

زاوية  اإليها من  ينظر  وتارة  العقاب ومقا�ضاة اجلناة  من 

امل�ضاحلة الوطنية ومل ال�ضمل  ونبذ الكراهية واأ�ضباب 

االقتتال وجتاوز املا�ضي البعيد والقريب. حتى التعامل 

نطالبها مبالحقة  مرة   الدولية جنده خمتلفا  اجلنائية  مع 

نطالبها باحرتام  اجلناة لعجز ق�ضائنا عن ذلك واأخرى 

ال�ضيادة واحرتام القانون والق�ضاء الداخلي.

كما اأن القوانني اجلزائية تفقد قيمتها وجناعتها يف ظل 

قوانني عدالة انتقالية، ما اأن ت�ضدر حتى تعدل وتلغى 

املن�ضو�ض  االإنتقالية  التدابري  بباب  مروراً   2012 منذ 

عليه يف م�ضروع الد�ضتور.

هو  بل  �ضرفا،  قانونيا  لي�ض  التخبط  هذا  وبالطبع، 

بعد  املتعاقبة  فال�ضلطات  �ضيا�ضي.  االأوىل  بالدرجة 

عهد  ففي  بطرق خمتلفة.  الق�ضية  مع  تعاطت  الثورة  

املجل�ض االنتقايل  واملوؤمتر الوطني كانت ق�ضية القذايف 

االإبن ي�ضوق لها باعتباره جاين �ضحيته �ضعب باأ�ضره، 

من  النواب  جمل�ض  حكم  ابان  يف  تناولها  مت  بينما 

خارج  وع�ضكرية  �ضيا�ضية  ملعاملة  �ضحية  كونه  باب 

هذا  ويف�ضر  االإن�ضان.  حلقوق  وباملخالفة  القانون  اإطار 

كانت  ففيما  االأولويات.  تعديل  خالل  من  االأمر 

املجل�ض  اأولوية  ال�ضابق  النظام  من  الواجبة  العدالة 

النظام  مع  امل�ضاحلة  باتت  الوطني،  واملوؤمتر  االنتقايل 

التوازن  وبالتاأكيد  النواب.  ملجل�ض  اأولوية  ال�ضابق 

على  ثمة  ومن  ال�ضيا�ضي  امل�ضار  على  يوؤثر  الع�ضكري 

الت�ضريعات التي ت�ضدر متاأثرة بتلك الروؤى ال�ضيا�ضية 

و�ضام  املحامي  يف�ضره  ما  وهذا  الت�ضريعية.  لل�ضلطة 

جمل�ض  من  كرد  جاء  العفو  قانون  باأن  بقوله  ال�ضغري 

على  طرابل�ض   جنايات  حمكمة  حكم  على  النواب 

واآخرين  ال�ضنو�ضي  وعبداهلل  القذايف  ال�ضالم  �ضيف 

.
17

املوؤبد باالإعدام وال�ضجن 

اأماطت  القذايف  االإ�ضالم  �ضيف  ق�ضية  فاإن  واأخرياً، 

وعدم  وتناق�ضها  و�ضعفها  الدولة  ه�ضا�ضة  عن  اللثام 

ال�ضلطة  ازدواجية  اأن   بجالء  واأو�ضحت  �ضيطرتها. 

�ضتوؤدي  الت�ضريعية  ال�ضلطة  وانق�ضام  فيها  ال�ضيا�ضية 

مع الوقت اإىل انهيار الدولة وتفتتها.  

العدالة   م�ضروع  من  جزء  العفو  قوانني  اإن  واأخريا   

تطبيقها  الت�ضريعية   ال�ضلطة  اأرادت  لو  التي  االنتقالية 

امل�ضاريع  هذه  فمثل  املنا�ضبة  باأالليات  الت�ضلح  فعليها 

مفقودة  عديدة  اآليات  اأىل  حتتاج  فهي  ال�ضاملة  الوطنية 

الت�ضاركية  والروح  اجلميع   مع  املفتوح  احلوار  اأبرزها  و 

وال�ضفافية وعدم اأالإق�ضاء والقبول باالخر .

فوضى العدالة اإلنتقالية في ليبيا ما بعد الثورة:
سيف اإلسالم القذافي نموذجًا

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



العدد 06، نوفمبر 2016 العدد 06، نوفمبر 2016
2021

لمى كرامة

يف  مهماً  دوراً  العراق  يف  العّمالية  النقابات  لعبت 

العراق.  يف  ح�ضني  �ضدام  نظام  �ضقوط  بعد  ما  فرتة 

وو�ضلت  لها  �ضت 
ّ
تعر التي  ال�ضغوطات  من  وبالرغم 

مع  جنحت  فهي  وقتلهم،  اأع�ضائها  تهديد  حّد  اإىل 

قانون  م�ضروع  اإ�ضقاط  يف  اأخرى،  �ضيا�ضية  مكّونات 

نقابات قطاع  املحّفزة حلراك  االأمور  اأهم  النفط. ومن 

لهم  املمنوحة  املنافع  يفقدوا  اأن  النفط، خ�ضيتهم من 

الناجمة  االأرباح  من  ح�ضة  من  باالإ�ضتفادة  قانوناً 

عن  دفاعهم  �ضّكل  هنا،  ومن  النفط.  م�ضايف  عن 

اأهم  اإحدى  عن  للدفاع  مدخال  العمالية  حقوقهم 

النفط(.  ا�ضتثمار  )ح�ضن  الوطنية  امل�ضالح 

قانون  معركة  األّول:  الجزء 
في  العّمالية  النقابات  النفط: 

المرصاد
 20 يف  النفط  وزارة  ت�ضّلمه  من  �ضاعات  غ�ضون  يف 

هدفا  ال�ضهر�ضتاين  اأعلن ح�ضني   ،2006 مايو  اأّيار/ 

يعي  للنفط.  قانون  اإقرار  الوزارية:  لواليته  وا�ضحا 

فعليا.  ذلك  معنى  العراقي  الو�ضع  على  املطلعون 

املنوي  القانون  يوؤدي  اأن  من  م�ضروعة  خماوف  فثمة 

لل�ضركات  وا�ضعة  �ضالحيات  اإعطاء  اإىل  و�ضعه 

العراقي  للنفط  ا�ضتثمار  عقود  اإبرام  عرب  االأجنبية، 

يعلم  يكن  مل  االإنتاج.  يف  امل�ضاركة  ب�ضيغة 

قانون  م�ضروع   اأن   2006 �ضيف  يف  العراقيون 

بفرتة  ال�ضهر�ضتاين  حتدث  فيما  يتح�ضر،  للنفط 

اإىل  �ضري�ضل  جديد  اإ�ضتثمارات  قانون  عن  الحقة 

القانون  م�ضروع  بقي  وقد  تفا�ضيل.  اأي  دون  الربملان 

من  اأ�ضهر  خم�ضة  بعد  »ت�ضريبه«  حلني  خمباأ  هذا 

العديد  امل�ضروع  هذا  اإ�ضتفز   .
1
والتكهنات ال�ضكوك 

التي  والنقابية  واملجتمعية  ال�ضيا�ضية  اجلهات  من 

مطّولة،  نقا�ضات  يتطلب  قانون  هكذا  اأن  اعتربت 

االأجنبية  لل�ضركات  امتيازات  اإعطاء  واأن  خا�ضة 

هائلة  نتائج  اإىل  �ضيوؤدي  االأمد،  طويلة  كعقود   ،

اجلهات  هذه  جنحت  وقد  العراق.  على  )و�ضلبية( 

حول  وقانوين  ونقابي  جمتمعي  حراك  تطوير  يف 

قانون  اإقرار  ردع  من  بالنتيجة  ومتكنت  القانون،  هذا 

بالرغم  وذلك  نفطه،  ب�ضلب  العراقي  ال�ضعب  يهدد 

�ضكل  وقد  والدويل.  املحلي  ال�ضيا�ضي  ال�ضغط  من 

بالدرا�ضة  زخمه حالة جديرة  احلراك من حيث  هذا 

ممانعة  حال  ت�ضكيل  من  اجتماعية  قوى  قدرة  حول 

ما  وهذا  و�ضيا�ضي.  ع�ضكري  اإحتالل  ظروف  يف 

مربرا   )Greg Muttit( موتيت  غريغ  عنه  كتب 

مواجهة  يف  امل�ضروع  هذا  وقف  يف  القوى  هذه  جناح 

التي  االأمريكية(  املتحدة  )الواليات  العظمى  القوة 

عامل  ي�ضكل  »النفط«  باأن  اأولوية،  تعتربه  كانت 

بني  انق�ضام  عامل  ي�ضكل  ما  بقدر  للعراقيني  توحيد 

تقودها  �ضعبية  حركة  فاإن  النهاية،  »يف 
2
ال�ضيا�ضيني.

الحقا  اإليها  وان�ضمت  النفط  وخرباء  النقابات 

يف  جنحت  الدينية  واجلماعات  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 

القوة  قامت  عندما  حتى  النفط،  قانون  مترير  وقف 

ق�ضوى  كاأولوية  بو�ضعه  العامل  يف  الوحيدة  العظمى 

العراق  على  اإرادتها  لفر�ض  اإ�ضافية  قوات  واأر�ضلت 

العراقي  لل�ضعب  توحيدية  ق�ضية  هي  النفط   ...

ل�ضا�ضته«. بالن�ضبة  خالفية  ق�ضية  هي  ما  بقدر 

وع  مشر في  الشائكة  المسائل 
القانون

الواليات  مطالب  اأبرز  من  القانون  هذا  اإقرار  اإعترب 

للقانون  االأوىل  امل�ضودة  اأن  حتى  وبريطانيا،  املتحدة 

وعلى  والربيطانيني  االأمريكيني  على  عر�ضت  قد 

على  عر�ضها  يتم  اأن  قبل  اأجنبية حتى  نفط  �ضركات 

وا�ضل  وقد  العام.  الراأي  على  اأو  العراقي  الربملان 

الواليات  لرئي�ض  )و�ضوال  اأمرييكيون  موظفون 

امل�ضوؤولني  على  ال�ضغط  كاملة  �ضنة  ملدة  املتحدة!( 

اأنهم  حتى  هذا.  النفط  قانون  الإقرار  العراقيني 

امل�ضاعدات  العراقية  احلكومة  منحهم  اأن  اعتربوا 

مهددين  باإقراره،  مرتبط  الديون  من  واالإعفاءات 

قيامه  عدم  حال  يف  املالكي  بحكومة  باالإطاحة 

3
بذلك.

العراق  يف  النفطية  ال�ضيا�ضة  م�ضاألة  وتت�ضمن 

بحجم  ترتبط  االأوىل،  مهمتني:  اإ�ضكاليتني 

و�ضكله،  القطاع  هذا  يف  االأجنبي  االإ�ضتثمار 

ال�ضلطات  بني  ال�ضالحيات  تق�ضيم  مبدى  والثانية، 

املحلية واملحافظات. ويف حني عزا عدد من املراقبني 

طائفية  الإعتبارات  النفط  قانون  اإقرار  يف  املماطلة 

الذي  اخلطاب  )وهو  والعرب  االأكراد  بني  واإثنية 

اأن  اإال  العراقي(،  للو�ضع  الرائج  الو�ضف  مع  يتالءم 

الأ�ضباب  يعود  االآن(  )حتى  النفط  قانون  اإقرار  عدم 

ال�ضعبي  احلراك  جهود  ت�ضافر  اأهمها  اأخرى، 

ملناه�ضته. والنقابي  واالإجتماعي 

هذا  اأن  تبني  القانون،  م�ضروع  م�ضودة  ت�ضريب  فمع 

ال�ضركات  اإعطاء  منه:  طلب  ما  اأدى  قد  القانون 

ثالثني  اإىل  ت�ضل  )قد  االأمد  طويلة  عقود  االأجنبية 

هكذا  واإبرام  باملوافقة  للحكومة  ال�ضماح  عاما(، 

املركزية  احلكومة  من  كل  دور  وحتديد   ،
4
عقود

ذلك  �ضّكل  الفدرايل.  النظام  �ضمن  واملحافظات 

طويلة  العقود  كون  النقابات،  لدى  اإعرتا�ض  معر�ض 

العراقي  ال�ضعب  حقوق  �ضلب  اإىل  �ضتوؤدي  االأمد 

تخّوفت  كما  االأجنبية.  ال�ضركات  واإ�ضتفادة 

�ضيوؤدي  االأجنبية  ال�ضركات  وجود  اأن  من  النقابات 

ن�ضبتها  بلغت  )وكانت   العراق  البطالة يف  زيادة  اإىل 

موتيت  غريغ  الكاتب  اأ�ضار  وقد   .
5
)50% اآنذاك 

�ضركات  من  العراقيني  النقابيني  خماوف  اأحد  اأن 

خرق  يف  ا�ضتهارها  يف  يكمن  االأجنبية  النفط 

للدفاع  العمال  قبل  من  اأي حماولة  وك�ضر  النقابات 

.
6
حقوقهم عن 

 

المعركة؟  بدأت  كيف 
اأهمية  النفط  قانون  م�ضروع  رف�ض  ق�ضية  �ضّكلت 

بارزة يف ت�ضوير العمل النقابي كعمل ن�ضايل وطني. 

فقط  وجد  وكاأنه  العمل  هذا  حدود  تر�ضم  ما  فغالبا 

للدفاع عن العّمال دون اأي دور اجتماعي اآخر. فقد 

واإدراك  وعي  عن  العراقية  النقابية  احلركة  برهنت 

واالإجتماعية،  وال�ضيا�ضية  االإقت�ضادية  البلد  مل�ضاكل 

النفط. قانون  اإقرار  ملنع  وجتندت 

تنظيم  ومت  النقابات  جميع  بني  االإجتماعات  بداأت   

احلكومة.  اإىل  الر�ضالة  الإي�ضال  املوؤمترات  من  العديد 

نقابات قطاع النفط،  النقابات، وخا�ضة  اأ�ضاءت  وقد 

خ�ضخ�ضة  بعدم  مطالبة  القانون،  �ضلبيات  على 

اإىل  درا�ضات  عدة  النقابة  اأر�ضلت  وقد  القطاع. 

اأبرز  ولعل  �ضكر.  بكتاب  ردت  التي  الوزاراء  رئا�ضة 

تلك  حينها  النقابية،  احلركة  عن  ال�ضادرة  البيانات 

العّمال يف  لنقابات  العام   االإحتاد  التي �ضدرت عن 

هوؤالء  رف�ض  وقد   .
7
الدويل الت�ضامن  ومركز  العراق 

ال�ضعب  اأن  معتربين  بامل�ضروع  ونددوا  النفط  قانون 

مغلقة.  اأبواب  وراء  مب�ضريه  التحكم  يرف�ض  العراقي 

الثاين/دي�ضمرب  كانون  يف  ال�ضادر  البيان  اعترب  كما 

ال�ضلطة  ت�ضليم  يرف�ض  العراقي  ال�ضعب  اأن   2006

االأرباح  بجني  تقوم  اأجنبية  نفط  ل�ضركات  والو�ضاية 

 .
8
ح�ضابه على 

طلب  املالكي،  نوري  الوزراء  رئي�ض  اإىل  ر�ضالة  ويف 

اإحتاد نقابات النفط يف العراق اأن يقوم، مع منظمات 

 .
9
النفط قانون  م�ضروع  بدرا�ضة  املدين،  املجتمع  من 

نوري  مع  االحتاد ح�ضن جمعة  رئي�ض  اجتمع  بعدئذ، 

حق  النقابات  اإعطاء  على  وافق  الذي  املالكي 

 .
10

االأرباح من  العمل  ح�ضة  ودفع  القانون  مناق�ضة 

النقابات مل تطل، حيث عاد  الهدنة مع  اأن هذه  اإال 

من  وبدعم  النفطية،  املنتجات  توزيع  �ضركة  رئي�ض 

قطعه  الذي  الوعد  عن  ال�ضهر�ضتاين،  النفط  وزير 

االأبواب  اإغالق  واأمام   ،2007 املالكي. يف حزيران 

حمطة  يف  عامل   1500 حوايل  تظاهر  وجههم،  يف 

لتوزيع النفط واأوقفوا بع�ض خطوط ال�ضخ. يف ال�ضهر 

والغاز«  النفط  قانون  مناه�ضة  »جبهة  تاأ�ض�ضت  نف�ضه، 

ونقابة  العمالية  والنقابات  املجال�ض  اإحتاد  من  بدعم 

املدين  املجتمع  جمموعات  من  وعدد  النفط  عّمال 

يف  االأوىل  املظاهرة  املجموعة  نظمت  وقد  بغداد.  يف 

وعرّبت  بغداد.  التحرير يف  �ضاحة   يف 
11
يوليو متوز/   7

للم�ضروع:  التام  رف�ضها  عن  اخلطابات 

هذه  يف  نكون  اأن  وعدناكم  وكما  اليوم  هنا  »اإننا 

النفط  قانون  على  احتجاجا  اعت�ضامنا  لنقيم  ال�ضاحة 

الغرف  من خالل  متريره  املراد  ال�ضيت  �ضيء  والغاز 

ال�ضركات  ابي 
ّ
عر قبل  من  اإعداده  بعد  الظلماء 

االنق�ضا�ض  يريدون  الذين  االأمريكية  االحتكارية 

وحق  املحرومة  اجلماهري  حق  هي  التي  ثرواتنا  على 

ال�ضهر�ضتاين  ح�ضني  طلب  لقد  القادمة...  االأجيال 

حتريك  حكومته  من  العراقية  العاملة  الطبقة  عدو 

بحقوق  التربع  �ضد  وقفنا  الأننا  �ضدنا  �ضكوى 

12
 » للمحتلني...  العراقيني 

كما �ضاركت النقابات يف املظاهرات لطرد ال�ضركات 

 ،2007 16 يوليو / متوز(  االأمريكية من الب�ضرة )يف 

وقد  »حرية«.  عليه  كتب  اأ�ضود  نع�ضا  خاللها  حملوا 

يف  اخلرباء  من  جمموعة  املظاهرات  هذه  اإىل  ان�ضم 

 .
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النفط

ور�ضائل  وبيانات  ت�ضاريح  الفرتة  هذه  �ضهدت 

ففي  اجلهات.  خمتلف  من  القانون  مل�ضروع  راف�ضة 

عن  النفط  يف  خرباء  اأعرب  العراقي،  للربملان  ر�ضالة 

بتلك  �ضبيهة  )وهي  القانون  م�ضروع  اإزاء  حتفظاتهم 

مبراجعة  نيتهم  عن  واأعربوا  العّمال(،  عنها  عرّب  التي 

االأمد.  طويلة  للعقود  ورف�ضهم  القانون  م�ضروع 

خرباء  كتب  الب�ضرة،  لتظاهرة  التايل  اليوم  ويف 

توقيعاً،   108 تت�ضمن  للربملان،  اأخرى  ر�ضالة  النفط 

املعار�ضني  اأبرز  اأحد  �ضابقني.  وزراء  لثمانية  منها 

االمري،  فوؤاد  الكيميائي  كان  النفط  قانون  مل�ضروع 

ح�ضوله  من  �ضهر  من  اأقل  غ�ضون  يف  اأعد  الذي 

من  درا�ضة  القانون،  مل�ضروع  بة 
ّ
م�ضر ن�ضخة  على 

القانونية  النواحي  من  القانون  حول  �ضفحة   50

متو�ضال  والتاريخية،  وال�ضيا�ضية  واالإقت�ضادية 

لزيادة  العراق  يتطلبه  الذي  االإ�ضتثمار  اأن  لنتيجة 

املمكن  اأو من  الوطنية  املوازنة  متوفر يف  النفط  اإنتاج 

اإقرار  يف  عجلة  عن�ضر  ال  اأن  حدد  وقد  اإ�ضتيدانه. 

القانون حيث اأنه من غري اجلائز حتديد م�ضائر اأجيال 

انت�ضار  االإحتالل ويف ظل  العراقيني حتت حكم  من 

 .
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والف�ضاد الفقر 

وقد  العري�ضة.  اأ�ضلوب  اأخرى  جمموعات  اإنتهجت 

عراقيا  مثقفا   419 حوايل  �ضّمت  جمموعة  وّقعت 

ومهند�ضني  وحمامني  واأطباء  واأكادمييني  ومهنيني 

واإقت�ضاديني وديلوما�ضيني و�ضحافيني ووزراء �ضابقني 

موجهة  عري�ضة  على  امل�ضتوى  رفيعي  وموظفني 

االإنتاج  يف  امل�ضاركة  بعقود  فيها  نددت  للربملان، 

 )Production Sharing Agreements(

 .
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القانون م�ضروع  على  با�ضتفتاء  وطالبت 

كما اإ�ضتغلت االأحزاب املعار�ضة فر�ضة هذه املطالبات. 

واإرادة  الر�ضمية  العامة  ال�ضيا�ضات  بني  فاالإختالف 

اأغلبية العراقيني �ضا�ضع يف مو�ضوع النفط. لذا، عمدت 

االأمريكية  بال�ضيا�ضات  وارتباطا  نفوذا  االأقل  االأحزاب 

على تغذية ال�ضعور القومي حول النفط وحتويل الق�ضية 

 .
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اإىل ق�ضية وطنية �ضعبية

النقابات العّمالية في العراق: 
)1( العّمالية  والمطالب  النفط  قانون  معركة  بين 

وقد و�ضلت احلملة للعاملية: ففي بريطانيا مثال ن�ضاأت 

ونّظمت    ”hands off Iraqi oil“ حملة 

النفط.  قانون  االأمريكي عن  ال�ضغط  لردع  مظاهرات 

فيها  اأعربوا  عري�ضة  على  بريطانيا  نائبا   145 وّقع  كما 

متورطة  الربيطانية  احلكومة  كون  من  قلقهم  عن 

كونها  ويف  العراقي  النفط  قانون  م�ضروع  اإعداد  يف 

اعترب  وقد  االأجنبية.  ال�ضركات  نظرة  اعتمدت  قد 

اأن  يجب  العراقي  بالنفط  املتعلقة  القرارت  اأن  البيان 

 .
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العراقي ال�ضعب  قبل  من  تتخذ 

من  ينتقم  الشهرستاني 
النقابات 

القانون،  مل�ضروع  النقابي  والرف�ض  ال�ضغط  اأمام 

النفط  عقود  اأمام  عرثة  كحجر  النقابات  ووقوف 

ال�ضركات  مع  برامها  اإ ال�ضهر�ضتاين  اأراد  التي 

النقابات  �ضد  حملته  االأخري  هذا  �ضّوب  االأجنبية، 

االإقت�ضادية  االأمور  تناق�ض  نها  اأ معتربا  نف�ضها، 

ويف  العمال.  اأمور  مناق�ضة  من  اأكرث  البلد  واأمور 

لوزارة  العام  املدير  اأ�ضدر   ،2007 متوز   / يوليو   18

مع  التعاون  من  النفطية  الدوائر  مبنع  قرارا  النفط 

النقابات،  ات 
ّ
مقر القرار  هذا  واألغى  كما  النقابات. 

امل�ضانع  مدراء  الإحراج  ممنهجة  حملة  وبداأت 

هذا  �ضّكل  وقد  النقابيني.  لطرد  عليهم  وال�ضغط 

مواقف  يف  نف�ضام«  »اإ بنّي  حيث  �ضدمة  االإجراء 

حقوق  عن  كمدافع  نف�ضه  قّدم  فهو  ال�ضهر�ضتاين: 

يف  �ضابق  ومعتقل  مدنية  جلمعية  وموؤ�ض�ض  ن�ضان  االإ

ي�ضت�ضهد  بات  ما  �ضرعان  ولكنه  �ضدام،  نظام  ظل 

ل�ضيا�ضاته  املناه�ضة  احلراكات  لقمع  �ضدام  بقوانني 

مينع  والذي   1987 ل�ضنة   150 رقم  القانون  )اأي 

 .
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العام( القطاع  يف  النقابات  ن�ضاء  اإ

فعدا  اإذا.  �ضهلة  النفط  قانون  اإيقاف  معركة  تكن  مل 

مت  مقراتها،  واإغالق  النقابات  على  ال�ضغط  عن 

ت�ضكل  اأنها  وحول  نواياها،  حول  ال�ضائعات  اإطالق 

ال�ضائعات،  هذه  ومن  اأع�ضائها.  على  حقيقيا  خطرا 

واتهامها  تارة،  اخلارج  مع  بالتعامل  النقابات  اإتهام 

عن  االأمور  خرجت  وقد  اأخرى.  تارة  »بال�ضيوعية« 

خطف  حيث   ،2007 االأّول  كانون   11 يف  املاألوف 

العمالية  والنقابات  املجال�ض  اإحتاد  من  اأع�ضاء  ثمانية 

�ضينتقد  اأنه  عرف  ملوؤمتر  طريقهم  يف  وهم  العراق  يف 

مقتولني.  منهم  اأربعة  بعد  ما  يف  ووجد  النفط،  قانون 

مت  فمثال  �ضخ�ضيا،  النقابيني  على  ال�ضغط  ومت 

قانون  4 من  املادة  )اأي ميوجب  اإرهاب  اإفتعال ق�ضية 

يف  تربئته  مت  وقد  النقابيني  القادة  الأحد  االإرهاب( 

بعد.  ما 

عّمال  نقابات  ك�ضر  جمددا  ال�ضهر�ضتاين  حاول 

قادة  من   22 اأن  فاأعلن   .،2008 ّيار  اأ يف  النفط 

الب�ضرة،  يف  عملهم  مركز  من  نقلهم  �ضيتم  النقابة 

خطورة  املناطق  اأكرث  من  وهي  الدورة،  م�ضايف  اإىل 

متت  ودويل،  �ضعبي  ل�ضغط  وتبعا  اأنه  اإال  بغداد.  يف 

ينته  مل  فرتة.  بعد  الب�ضرة  م�ضايف  اإىل  هوؤالء  اإعادة 

2008، اإمنا توا�ضل بعد ذلك �ضد  قمع النقابات يف 

جزائيا  بع�ضهم  ملحاكمة  و�ضوال  العّمال  تظاهرات 

.
19

طائلة مبالغ  وتغرميهم 

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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منة عمر 

على   2016-8-30 يف  امل�ضري  الربملان  وافق 

باالأجل  بذلك  ملتزًما  الكنائ�ض  وترميم  بناء  قانون 

2351 من الد�ضتور امل�ضري 
املن�ضو�ض عليه يف املادة 

وقد  االأول.  انعقاده  دور  يف  القانون  هذا  باإ�ضدار 

اعرت�ض املدافعون عن احلريات الدينية يف م�ضر على 

واأنه  اأدبية  �ضياغة  اعتمد  اأنه  معتربين  القانون  هذا 

ويقّن  امل�ضري،  الد�ضتور  اقرها  اأ�ضا�ضية  حقوقاً  يهدر 

يبدو  واإذ   .
2
واالدارية االأمنية  التمييزية  املمار�ضات 

با�ضدار  الربملان  يلزم  ن�ضا  الد�ضتور  يت�ضمن  اأن  غريباً 

احلوادث  ر 
ّ
تكر اإىل  يعود  ذلك  مرّد  فاإن  مماثل،  قانون 

وترميم  بناء  على  االإعرتا�ض  عن  الناجتة  الطائفية 

ت�ضريع  غياب  ظل  يف  متعددة،  مناطق  يف  كنائ�ض 

تعود  بن�ضو�ض  العمل  وا�ضتمرار  ينظم ذلك،  حقيقي 

العثمانية. الفرتة  اإىل 

مصر:  في  الكنائس  وترميم  بناء 
أمنية  واشتراطات  بالية  نصوص 

ية  تمييز
وترميم  بناء  كان  احلايل،  القانون  �ضدور  قبل 

وهو  الهمايوين  اخلط  الأحكام  يخ�ضع  الكنائ�ض 

اخلالفة  زمن  يف  العايل  الباب  من  �ضادر  توجيه 

الدينية  احلقوق  ل�ضمان   ،1856 عام  يف  العثمانية، 

د�ضتور  واأقر  اخلالفة.  رعايا  من  وامللل  للطوائف 

ال�ضادرة  واملرا�ضيم  القوانني  نفاذ  ا�ضتمرار   1923

االأديان  تنظيم  �ضلطة  امللك  ومنح  �ضدوره،  قبل 

بعد  ال�ضلطة  هذه  وانتقلت   .
3
البالد يف  بها  امل�ضموح 

اأ�ضبح  الذي  اجلمهورية  رئي�ض  اىل  اجلمهورية  اإعالن 

بها  املعرتف  االأديان  اأتباع  ممار�ضة  تنظيم  حقه  من 

على  املوافقة  وبالتايل،  الدينية،  ل�ضعائرهم  م�ضر  يف 

العبادة.  دور  من  وغريها  واالأديرة  الكنائ�ض  بناء 

هذا  يف  الداخلية  وزارة  تدخل  على  العادة  ودرجت 

اأو الرف�ض اىل  القرار عن طريق ار�ضال راأيها باملوافقة 

رئا�ضة اجلمهورية. وهي تعتمد يف ذلك على ال�ضروط 

عام  با�ضا  العزبي  الداخلية  وزارة  وكيل  و�ضعها  التي 

على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ترّكز  ال�ضروط  وهذه   .19344

ال�ضريح،  اأو  اجلامع  عن  الكني�ضة  بُبعد  تتعلق  اأ�ضئلة 

اأغلبهم  يف  كانوا  واذا  البناء،  منطقة  �ضاكني  بديانة 

الطائفة  اأفراد  وعدد  للبناء،  مانع  توفر  مبدى  م�ضلمني، 

امل�ضيحية يف املنطقة، وبتواجد كني�ضة اأخرى يف نف�ض 

البلدة اأو بامل�ضافة الأقرب كني�ضة خارج البلدة. وهذه 

على  الواقع  التمييز  وا�ضحة  ب�ضورة  تعك�ض  اال�ضئلة 

حيث  الدينية؛  �ضعائرهم  ممار�ضة  يف  امل�ضيحيني  حرية 

ال جند مثل هذه اال�ضئلة يف القرار ال�ضادر من رئا�ضة 

والذي   ،
5
امل�ضاجد لبناء  واملُنظم   2001 عام  الوزراء 

ين�ض على �ضروط يف جمملها فنية مع ا�ضرتاط حاجة 

اأي ا�ضئلة  ان�ضاوؤه، ولكن دون  املنطقة للم�ضجد املراد 

مراعاة  عن  وا�ضرتاطات  املنطقة  �ضاكني  اأغلبية  عن 

امل�ضيحية.  الديانة  من  كانوا  اذا  م�ضاعرهم، 

حكمها  يف  االداري  الق�ضاء  حمكمة  ف�ضلت  كما 

التي  الرتاخي�ض  اأنواع   2013-2-26 يف  ال�ضادر 

املحكمة  فذهبت  الكني�ضة.  عليها  حت�ضل  اأن  ي�ضتلزم 

اخلا�ض  االأول  الرتاخي�ض:  من  نوعني  هناك  ان 

وهو  االإن�ضاء  اإعادة  اأو  الهدم  اأو  الرتميم  اأو  بالبناء 

اأي  دون  البناء  بتنظيم  اخلا�ضة  للقوانني  يخ�ضع 

الثاين  النوع  اأما  امل�ضاواة،  مببداأ  اخالل  اأو  متييز 

الذي  وهو  الن�ضاط  مبمار�ضة  اخلا�ض  الرتخي�ض  فهو 

ي�ضدر بقرار من رئي�ض اجلمهورية وفقاً الأحكام اخلط 

على  الواقع  التمييز  احلكم  ويعك�ض  الهمايوين. 

الرتخي�ض  اأن  املحكمة  فتف�ضري  امل�ضيحيني،  املواطنني 

مبمار�ضة  ترخي�ض  هو  اجلمهورية  رئي�ض  من  ال�ضادر 

عبادة  دار  اأي  اأو  دير  اأو  كني�ضة  اإطار  ديني يف  ن�ضاط 

اإىل  يحتاجون  م�ضر  يف  امل�ضيحيني  اأن  يعني  اأخرى 

الذي  االأمر  وهو  الدينية،  �ضعائرهم  ملمار�ضة  ت�ضريح 

عليهما  املن�ضو�ض  واملواطنة  امل�ضاواة  مبداأ  يخالف 

هذا  ملثل  تخ�ضع  ال  امل�ضاجد  اأن  حيث  الد�ضتور  يف 

ال�ضرط.

لكنائ�ض  امل�ضيحيني  بناء  اأن  ن�ضتنتج  �ضبق،  ومما 

رئا�ضة  متار�ضها  تقديرية  ل�ضلطة  يخ�ضع  اأديرة  اأو 

التي  الداخلية  وزارة  راأي  على  معتمدة  اجلمهورية 

م�ضلمي  مراعاة  على  حر�ضها  اإىل  تقاريرها  يف  ت�ضتند 

فيها. كني�ضة  اإقامة  املراد  املنطقة 

محافظات  في  الطائفية  الفتن 
مصر

يوؤدي يف  كني�ضة  ترميم  اأو  بناء  كان  الثورة،  قبل  منذ 

املنطقة  �ضكان  بني  م�ضادمات  اىل  االأحيان  من  كثري 

ال  املثال،  �ضبيل  على  نذكر  وامل�ضيحيني.  امل�ضلمني 

احل�ضر، اأحداث قرية نزلة البدرمان يف حمافظة املنيا، 

م�ضلمي  من  عدد  احتج  حيث   ،2009 اأكتوبر  يف 

بالقرية  مارجرج�ض  كني�ضة  منارة  جتديد  على  القرية 

بالرغم من احل�ضول على ت�ضريح م�ضبق بالرتميم من 

 .
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املخت�ضة اجلهات 

وا�ضتمر االأمر بعد الثورة: على �ضبيل املثال، اأحداث 

 ،2011 اكتوبر  يف  اأ�ضوان،  مبحافظة  املريناب  قرية 

كني�ضة  بناء  اإعادة  عند  مت�ضددون  اعرت�ض  حيث 

مارجرج�ض، على وجود جر�ض ومنارة و�ضليب اأعلى 

املبنى  اأعلى  املوجودة  القباب  بهدم  وطالبوا  املبني 

الطلبات  لهذه  الكني�ضة  ا�ضتجابة  ورغم  اخلر�ضاين. 

الكني�ضة  على  اعتدوا  امل�ضلمني  مئات  اأن  اإال 

واأجزاء  واحلوائط  القباب  وهدم  فيها  النريان  باإ�ضعال 

القوة  من  تدخل  اأي  دون  اخلر�ضانية  االأعمدة  من 

اعتدى  كذلك   .
7
الكني�ضة خارج  املوجودة  االأمنية 

تابعة  اأرا�ض  على   ،2012 نوفمرب  يف  مت�ضددون، 

قليوب،  مبركز  منطاي  مبنطقة  اخليمة  �ضربا  ملطرانية 

ال�ضيدة  با�ضم  خدمات  مبنى  ا�ضتكمال  ملنع  وذلك 

اأبانوب مع توعد القيادات ال�ضلفية  العذراء وال�ضهيد 

ال�ضالة  واقامة  م�ضجد  اىل  الكن�ضي  املبنى  بتحويل 

.
8
فعلًيا داخل االأر�ض ملدة يومني

وتقف الدولة عموما موقف املتفرج يف هذه احلاالت. 

بل  الكنائ�ض،  حلماية  الداخلية  وزارة  تتدخل  فال 

املنطقة  يف  الداخلية  وزارة  وممثلو  املحافظ  ينظم 

جل�ضات عرفية حلل امل�ضكلة دون اإحالة املعتدين اإىل 

ويبعد  الطائفية  لالأحداث  غطاء  يعطي  مما  املحاكمة؛ 

العقاب.  عن  مرتكبيها 

اأحيان  يف  كذلك  الدولة  تقوم  اآخر،  جانب  وعلى 

امل�ضيحيني  حقوق  وانتهاك  التمييز  مبمار�ضة  اأخرى 

املثال،  �ضبيل  فعلى  الدينية.  �ضعائرهم  اقامة  يف 

يف  كني�ضة  بناء  اأعمال  وقف  مت   ،2010 نوفمرب  يف 

املواطنني  اعرتا�ض  وعند  باجليزة.  الطالبية  منطقة 

قوات  قبل  من  بالقوة  معهم  التعامل  مت  امل�ضيحيني، 

اأكتوبر  يف  بالقاهرة  اخلليفة  حي  قام  كما   .
9
االأمن

»مارمينا  جلمعية  تابع  خدمات  مبنى  بهدم   2009

املبنى  اأن  بزعم  بالقاهرة  االإباجية  مبنطقة  العجايبي« 

 .
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ترخي�ض بدون  قائم 

التمييز  �ضور  من  �ضورة  تعك�ض  االأمثلة  وهذه 

عند  امل�ضيحيون  لها  يتعر�ض  التي  واال�ضتهداف 

التي  واالنتهاكات  الدينية،  ل�ضعائرهم  ممار�ضتهم 

غياب  ب�ضبب  العبادة  ودور  الكنائ�ض  لها  تتعر�ض 

وتو�ضيعها.  ترميمها  واإعادة  لبنائها  املنظم  القانون 

تتحكم  التي  التقديرية  الدولة  �ضلطة  اإليها  وي�ضاف 

اإىل  الوا�ضح  واالنحياز  والرتميم،  البناء  تراخي�ض  يف 

القانون،  تطبيق  من  بداًل  امل�ضلمني  م�ضاعر  مراعاة 

وكفالة حق املواطنني امل�ضيحيني يف ممار�ضة �ضعائرهم. 

الحاجة الى قانون، ولكن أي 
قانون؟ 

بناء  تنظيم  اىل  احلاجة  �ضبق،  مما  الوا�ضح  من 

للرتميم  وحمددة  وا�ضحة  قواعد  وو�ضع  الكنائ�ض 

التقديرية  لل�ضلطة  تخ�ضع  ال  الت�ضاريح  وا�ضتخراج 

لرئا�ضة اجلمهورية اأو لوزارة الداخلية. كذلك، كانت 

امل�ضيحيني حقهم  للمواطنني  قواعد حتقق  اىل  احلاجة 

اأو  ر�ضمي  تعّد  اأي  دون  الدينية  �ضعائرهم  ممار�ضة  يف 

ذلك.  امل�ضلمني يف  باملواطنني  وم�ضاواتهم  جمتمعي، 

على  العمل  يتم  اأن  اقرتاح  مت  الثورة،  بعد  وعليه، 

قانون موحد لدور العبادة لكفالة امل�ضاواة يف بناء دور 

وقد  الدينية.  ال�ضعائر  ممار�ضة  حرية  و�ضمان  العبادة، 

قانون  م�ضروع   2011 يونيو  يف  الوزراء  جمل�ض  اقرتح 

الرتاخي�ض  حق  يعطي  والذي  العبادة  لدور  موحد 

مع  عنهم كال يف حمافظته،  ينوب  من  اأو  للمحافظني 

االحتياج  و�ضرط  الفنية  اال�ضرتاطات  على  احلفاظ 

ال�ضكان  عدد  وتنا�ضب  املنطقة،  يف  العبادة  دار  اإىل 

اأخرى.  ا�ضرتاطات وحماذير  العبادة مع  مع عدد دور 

اال�ضالمية  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  اأبدت  ولكن 

امل�ضروع  على  اعرتا�ضها  اال�ضالمية  والتيارات 

االأديان  عبادة  دور  مع  امل�ضاجد  بناء  م�ضاواة  لرف�ضها 

االأزهر  م�ضيخة  اأبدت  املثال،  �ضبيل  وعلى  االأخرى. 

االكتفاء  واقرتحت  موحد  قانون  على  اعرتا�ضها 

اىل  حتتاج  ال  امل�ضاجد  الأن  الكنائ�ض  لبناء  بقانون 

رئا�ضة  بقرار  العمل  يتم  حيث  بناءها،  ينظم  قانون 

امل�ضاجد،  بناء  بتنظيم  اخلا�ض   2001 لعام  الوزراء 

وكذلك اعرت�ض التيار ال�ضلفي على القانون املوحد، 

مما اأدى يف النهاية اىل الرتاجع عن قانون موحد لدور 

 .
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الكنائ�ض لبناء  قانون  والنقا�ض حول  العبادة 

يلزم  �ضريح  ن�ض  اأي   2012 د�ضتور  يت�ضمن  ومل 

اكتفى  بل  الكنائ�ض،  لبناء  قانون  با�ضدار  الدولة 

الدولة  والتزام  االعتقاد  حرية  على  بالن�ض  الد�ضتور 

دور  واقامة  الدينية  ال�ضعائر  ممار�ضة  حرية  بكفالة 

يرجع  ذلك  اأن  واالأغلب   .
12

للقانون طبًقا  العبادة 

مقاعد  اأغلبية  على  امل�ضلمني  االأخوان  ا�ضتحواز  اإىل 

باال�ضافة  الد�ضتور،  اأعدت  التي  التاأ�ضي�ضية  اللجنة 

يف  اأما  اللجنة.  من  الكني�ضة  ممثل  ان�ضحاب  اإىل 

�ضريحاً  ن�ضاً  الد�ضتور  ت�ضمن  فقد   ،2014 د�ضتور 

وترميم  بناء  ينظم  قانون  باإ�ضدار  النواب  يلزم جمل�ض 

ل�ضعائرهم  امل�ضيحيني  ممار�ضة  بهدف  الكنائ�ض 

تزايد االعتداءات  اىل  ويرجع ذلك   .
13

بحرية الدينية 

باال�ضافة  امل�ضلمني،  باالأخوان  االإطاحة  بعد  الطائفية 

لدولة  د�ضتور  اأنه  على  الد�ضتور  ظهور  يف  الرغبة  اىل 

دون  من  وحريات  حقوقا  للجميع  ت�ضمن  مدنية 

ح�ضر  خالل  من  اللجنة،  ا�ضتجابت  وباملقابل،  متييز. 

والتيارات  املوؤ�ض�ضات  ل�ضغوط  بالكنائ�ض،  الن�ض 

العبادة،  لدور  موحد  لقانون  الراف�ضة  اال�ضالمية 

وامل�ضاواة.  املواطنة  دولة  ح�ضاب  على  لها  وانحازت 

لد�ضتور  املعّدة  اخلم�ضني  جلنة  تتحمل  وبذلك، 

2014 جزءاً كبرياً من م�ضوؤولية تقنني التمييز الواقع 

جمل�ض  ذهب  وقد  ود�ضرتته.  بل  امل�ضيحيني،  على 

النواب يف االجتاه نف�ضه. 

يعية  التشر العملية 
لقانون بناء الكنائس: احترام 

ي على حساب  األجل الدستور
المضمون 

الكنائ�ض  وترميم  بناء  قانون  النواب  جمل�ض  اأ�ضدر 

اأيام من انتهاء دور انعقاده االأول، �ضاعياأ بذلك  قبل 

الد�ضتور.  يف  عليه  املن�ضو�ض  االأجل  احرتام  اىل 

اأو�ضاع  القانون مل يت�ضمن تنظيم  اأن  بالذكر  واجلدير 

قانون  ت�ضريع  على  االأوىل  مادته  يف  ون�ض  االأديرة، 

واأماكن  دور  من  حتويه  وما  او�ضاعها  لتنظيم  م�ضتقل 

عبادة، وهو ما يدلل على انتهاج تف�ضري �ضيق للمادة 

فقط،  بالكنائ�ض  القانون  وح�ضر  الد�ضتور  من   235

القانون  ا�ضدار  يف  اال�ضتعجال  على  يدلل  كما 

ولي�ض  فقط  الكنائ�ض  وترميم  لبناء  قانون  لي�ضدر 

للم�ضيحيني  العبادة  دور  وترميم  بناء  ينظم  قانون 

العبادة. قانون موحد لدور  ا�ضتبعاد  اأدنى، بعد  كحد 

وقد با�ضرت جلنة ال�ضوؤون الد�ضتورية مبجل�ض النواب 

يف  الوفد  حزب  من  املقدم  القانون  م�ضروع  مناق�ضة 

املنا�ضبة  بهذه  النقا�ض  عاد  واإذ   .2016 اأغ�ضط�ض 

اعرت�ض  املوحد،  العبادة  دور  قانون  مقرتح  حول 

وا�ضح  الد�ضتوري  الن�ض  اأن  معتربين  النواب  بع�ض 

واأن  الكنائ�ض،  ببناء  خا�ض  قانون  ا�ضدار  ب�ضاأن 

خمالفة  �ضيعترب  العبادة  لدور  موحد  قانون  اإ�ضدار 

العودة  متت  كما  الد�ضتور.  من   235 املادة  لن�ض 

فيها  رف�ضت  التي  اخلم�ضني  جلنة  مناق�ضات  اىل 

املوؤ�ض�ضات والتيارات اال�ضالمية هذا االقرتاح بحجة 

، وذلك على 
14

عدم احلاجة اىل قانون يخ�ض امل�ضاجد

امل�ضاجد  بناء  ا اىل ع�ضوائية 
ً
الرغم من اال�ضارة موؤخر

 .
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بناءها قانون ينظم  واحلاجة اجلدية اىل 

�ضهور،  منذ  تعّد  احلكومة  كانت  ذاته،  الوقت  يف 

مع  بالت�ضاور  الكنائ�ض  وترميم  لبناء  قانون  م�ضروع 

ممثلي الكنائ�ض امل�ضرية مع ا�ضتبعاد اخلرباء القانونيني 

وممثلي املجتمع املدين. ويرجع هذا االأمر اإىل احتكار 

وكاأنهم  الدولة  اأمام  امل�ضيحيني  لتمثيل  الكني�ضة 

الكني�ضة  روؤية  االحتكار  هذا  ويعك�ض  رعاياها. 

دون  فقط  الدين  رجال  يخ�ّض  اأمر  اأنه  على  للقانون 

على  ال�ضرية  من  جّو  فر�ض  مت  اأنه  كما   .
16

غريهم

الكني�ضة،  وممثلي  احلكومة  بني  متت  التي  املناق�ضات 

القانون للحوار املجتمعي. كما مل  فلم ُيطرح م�ضروع 

منظمات  اأبدتها  التي  لالعرتا�ضات  اال�ضتجابة  تتم 

الديني،  التمييز  �ضد  م�ضريون  مثل  املدين  املجتمع 

واملبادرة  واحلريات،  للحقوق  امل�ضرية  واملفو�ضية 

االأخرية  هذه  وكانت  ال�ضخ�ضية.  للحقوق  امل�ضرية 

مب�ضاكل  للتوعية  اأمنية«  لدواع  »ُمغلق  حملة  اأطلقت 

الطائفية  باحلوادث  وعالقتها  الكنائ�ض  وترميم  بناء 

 .
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القانون اأن يت�ضمنها  مع اقرتاح املعايري التي يجب 

النواب  جمل�ض  اإىل  القانون  احلكومة  واأر�ضلت 

واقراره خالل  مناق�ضته  ومتت   2016-8-27 بتاريخ 

االأمر  وهذا   .2016-8-30 بتاريخ  فقط  اأيام  ثالثة 

مناق�ضة  يف  املجل�ض  من  وا�ضحاً  ا�ضتعجااًل  يعك�ض 

االنعقاد  دور  �ضمن  اإ�ضداره  يف  ورغبة  القانون  هذا 

االول ملجل�ض النواب ح�ضب ن�ض الد�ضتور دون اأي 

مب�ضمونه.  حقيقي  اهتمام 

مواد  على  اعرتا�ضهم  النواب  بع�ض  اأبدى  وقد 

جلان  من  امل�ضكلة  امل�ضرتكة  اللجنة  داخل  القانون 

الد�ضتورية  وال�ضوؤون  واالأوقاف،  الدينية  ال�ضوؤون 

واالعالم،  والثقافة  املحلية،  واالدارة  والت�ضريعية، 

والتعمري،  العامة  واملرافق  واالإ�ضكان  واالآثار، 

املواطنة،  مببداأ  يخّل  القانون  م�ضروع  اأن  معتربين 

اأن  البع�ض  اعترب  كما  د�ضتوري.  عوار  ويتخلله 

الدولة  اأمن  �ضباط  ب�ضمة  عليه  تظهر  القانون 

اقرار  مت  االعرتا�ضات،  هذه  ورغم  ولكن   .
18

وا�ضحة

خالل  اإ�ضداره  ثم  امل�ضرتكة  اللجنة  داخل  القانون 

اأن  بزعم  الربملان،  اأع�ضاء  ثلثي  مبوافقة  العامة  اجلل�ضة 

الكنائ�ض،  عليه  وافقت  ما  على  للتعديل  جمال  ال 

رئي�ض  ت�ضريح  القانون اخلا�ضة، ح�ضب  ب�ضبب طبيعة 

جمل�ض النواب، بل واعترب اأنه ال داٍع الإ�ضدار قانون 

االأمر  وهذا   .
19

الكني�ضة وترف�ضه  الربملان  عليه  يوافق 

امل�ضيحيني  املواطنني  مع  الدولة  تعامل  على  يدلل 

لها،  واأنه  متثيلهم  الكني�ضة  حتتكر  طائفة  اأنهم  على 

دون غريها، الكلمة العليا والفا�ضلة يف كل ما يخ�ض 

�ضدهم  والتمييز  الطائفية  يكر�ض  ما  وهو  �ضوؤونهم، 

املواطنة. مببداأ  ويخل 

من  عارمة  اعرتا�ضات  و�ضط  القانون  �ضدر  وقد 

احلريات  عن  واملدافعني  املدين  املجتمع  منظمات 

الواردة  التعريفات  على  اعرت�ضوا  حيث  الدينية؛ 

القانون عن الكني�ضة، وااللزام بوجود �ضور حول  يف 

الالزمة  للموافقات  القانون  حتديد  وعدم  الكني�ضة، 

باال�ضافة   ،
20

كني�ضة بناء  اإعادة  اأو  ترميم  اأو  لبناء 

مواد  يف  الوا�ضحة  القانونية  املعايري  غياب  اىل 

وكل   .
21

االأدبية ال�ضياغة  على  واالعتماد  القانون 

�ضافية  بحلول  ياأِت  مل  القانون  اأن  تعني  االأمور  هذه 

تت�ضل  جدية  م�ضاكل  يت�ضمن  بل  احلايل،  للو�ضع 

حرية  فعلي  ب�ضكل  يحقق  وال  والتنفيذ  بالرتاخي�ض 

ل�ضعائرهم.  امل�ضيحيني  ممار�ضة 

اإخفاق  القانون  الإ�ضدار  الت�ضريعية  العملية  وتعك�ض 

وترميم  بناء  ملف  مع  التعامل  يف  والربملان  احلكومة 

ال�ضعائر  ممار�ضة  حرية  �ضاأن  من  والتقليل  الكنائ�ض، 

االأحداث  وطاأة  من  والتخفيف  للم�ضيحيني  الدينية 

احلق  هذا  على  االعتداء  اأثر  تتم  التي  الطائفية 

وا�ضحة  ب�ضورة  تعك�ض  كما  قانوناً.  حمايته  واغفال 

 
22

انحياز الدولة العتبار امل�ضيحيني »اأقلية« اأو »طائفة«

كمواطنني  معاملتهم  ولي�ض  اليهم،  القانون  اأ�ضار  كما 

بذلك  مبتعدة  امل�ضلمني،  املواطنني  نف�ض حقوق  لهم 

وامل�ضاواة.  املواطنة  عن دولة 

قانون بناء وترميم الكنائس في مصر:
والطائفية  التمييز  تقنين   

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



العدد 06، نوفمبر 2016
24

سلك  في  تسجيلك  قرار  أثار  )المفكرة(: 

في  االختالف  بسبب  قانونيا  جدال  المحاماة 

التي  المحاماة  قانون  من   18 المادة  تفسير 

سلك  في  القضاة  قدماء  بتسجيل  تسمح 

تأديبي.  إال في حال عزلهم لسبب  المحاماة 

عزلك  أن  اعتبرت  تطوان  محامي  هيئة  لكن 

لتوجه  النقدية  تصريحاتك  خلفية  على 

غير  القضاء  بإصالح  يتصل  فيما  السلطة 

شائن. ما هي أبعاد هذا القرار؟

اإن حرية التعبري والراأي م�ضونة د�ضتوريا، واأن املتابعة 

فقط-ال  تاأديبيا  -ولي�ض  جنحيا  ولو  االأفكار  ب�ضبب 

تنطوي على اأي اإخالل باملروءة وال�ضرف، وبالتايل ال 

فالعربة  املحاماة.  ب�ضلك  بالت�ضجيل  القبول  من  متنع 

ال�ضائن. يجدر  بال�ضبب  واإمنا  التاأديبية  لي�ضت لالإدانة 

قوانني  بخ�ضو�ض  الد�ضتوري  املجل�ض  بقرار  التذكري 

االإدالء  تو�ضيف  اأن  اعترب  والذي  الق�ضائية  ال�ضلطة 

خمالفة  اأنه  على  �ضيا�ضية  �ضبغة  ذات  بت�ضريح 

تو�ضيف  هكذا  الأن  وباطل،  الد�ضتور  مع  متعار�ٌض 

وقع  كما  ي�ضتغّل  وقد  من�ضبط،  وغري  حمدد  غري 

والتاأثري  القا�ضي  تعبري  بحرية  للم�ّض  كمدخل  معي 

ال�ضيا�ضي  الراأي  اأن  عن  ف�ضال  ا�ضتقالليته.  على 

الن�ضال  مهنة  الأنها  املحاماة  مهنة  مع  يتعار�ض  ال 

واحلريات. احلقوق  وحماية 

هيئة  مجلس  قرار  تلقيت  كيف  )المفكرة( 

سلك  في  تسجيلك  بقبول  بتطوان  المحامين 

المحاماة؟

وكاأين ولدت من  اأح�ض  تاريخي يف حياتي.  يوم  اإنه 

من  واالأمل  املعاناة  من  مرحلة  بعد  جاء  الأنه  جديد، 

قرار عزل ظامل يعترب جرمية لي�ض يف حقي فقط بل يف 

حق الق�ضاء امل�ضتقل ويف حق مرحلة عنوانها د�ضتور 

2011، د�ضتور احلقوق واحلريات، اأراد فيها ال�ضيا�ضي 

تابع  �ضيا�ضي  لق�ضاء  ويحوله  الق�ضاء  على  يطبق  اأن 

اأراد بفعل ن�ضاالت الق�ضاة وكل  له، ومل يكن له ما 

الفاعلني احلقوقيني واملدنيني يف حقل العدالة خا�ضة 

زمالئي يف نادي ق�ضاة املغرب. 

)المفكرة( هل أنت متخوف من قيام النيابة 

سلك  في  تسجيلك  قرار  في  بالطعن  العامة 

المحاماة؟

وانتقاماً  ا�ضتهدافاً  �ضيكون  بالعرقلة  قرار  اأي  اأن 

ال  بالطبع،  القانوين.  مركزي  و�ضوح  اأمام  جديداً 

بانتظار  العدل  وزير  رئا�ضة  حتت  العامة  النيابة  تزال 

لن  وهي  اجلديد،  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ض  اإر�ضاء 

ا�ضت�ضارته.  دون  نف�ضها  تلقاء  بالطعن من  قرارا  تتخذ 

ق�ضيتي  بعدالة  موؤمن  لكني  ذلك،  اأمتنى ح�ضول  ال 

اأجل ذلك.  اأنحني من  اأو  اأ�ضاوم  *بعد طرح هذه االأ�ضئلة، طعنت النيابة العامة يف قرار قبول انت�ضاب ولن 

الهيني لنقابة املحامني بتطوان. واعت�ضم الهيني مع عدد من موؤيدي 

ق�ضيته احتجاجا على هذا الطعن.

ثالثة أسئلة على محمد الهيني:
محاميًا ول  المعز الرأي  قاضي   

عبداللطيف الشنتوف
اإجراء   2016 اأكتوبر  من  ال�ضابع  يوم  املغرب  عرف 

انتخابات ت�ضريعية عامة النتخاب اأع�ضاء جمل�ض النواب 

رئي�ض  تعيني  عنها  نتج  املغربي،  الربملان  غرفتي  اإحدى 

املت�ضدر النتخابات بح�ضوله على  احلكومة من احلزب 

املغربي  الد�ضتور  املقاعد وفق ما يقت�ضيه  اأكرب عدد من 

 وكانت احلمالت االإنتخابية ال�ضابقة لهذا 
1
ل�ضنة 2011.

ال�ضيا�ضية كما  االأحزاب  الت�ضريعي �ضاخبة بني  املوعد 

هذه  عرفته  الذي  اجلديد  اأن  اإال  العادة.  بذلك  جرت 

ال�ضنة وُطرح للنقا�ض االإعالمي هذه املرة مل يكن يخطر 

للم�ضاركة  الق�ضاة  اأحقًية  بق�ضية  يتعلق  وهو  بال،  على 

احلقوق  اأهم  كاأحد  عام  ب�ضكل  النيابية  االإنتخابات  يف 

ال�ضيا�ضية التي ال ينبغي اأن ُيحرم منها اأّي مواطن ومنهم 

الق�ضاة. واإذ بدا هذا النقا�ض حمت�ضماً، فاإنه فر�ض نف�ضه 

، يف ثالث 
2
يف النقا�ضات االإعالمية والعلمية واالأكادميية

الراهنة  الو�ضعية   )1( التوايل  على  هي  اأ�ضا�ضية  نقاط 

موؤايدات  و)2(  باملغرب  للق�ضاة  االإنتخابية  للم�ضاركة 

وحجج املطالبة بهذه امل�ضاركة االنتخابية وفوائدها و)3( 

مبا ميكن اأن ن�ضميه م�ضادات الفكرة اأو حجج املعار�ضني.

للمشاركة  الراهنة  الوضعية 
بالمغرب للقضاة  اإلنتخابية 

املتعلقة  القانونية   الن�ضو�ض  تتبع  خالل  من  يت�ضح 

بالعملية االنتخابية، فيما له عالقة مبو�ضوعنا، ما يلي:

اأن الد�ضتور املغربي ل�ضنة 2011 منع يف الفقرة االخرية 

يف  االإنخراط  من  املغاربة  الق�ضاة   111 الف�ضل  من 

االأحزاب ال�ضيا�ضية واملنظمات النقابية.

تن�ض املادة ال�ضابعة من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�ض 

، ب�ضكل �ضريح على حرمان الق�ضاة من الرت�ضح 
3
النواب

لع�ضويته، بحيث ن�ضت هذه املادة على ما يلي: »ال يوؤهل 

للرت�ضح للع�ضوية يف جمل�ض النواب، يف جمموع اأنحاء 

الوظائف  بالفعل  يزاولون  الذين  االأ�ضخا�ض  اململكة، 

املبينة بعده اأو اأولئك الذين انتهوا من مزاولتها منذ اأقل 

من �ضنة يف تاريخ االقرتاع ومنهم، الق�ضاة. 

املتعلق  التنظيمي  القانون  من  ال�ضاد�ضة  املادة  تن�ض 

ب�ضكل  الرتابية،  اجلماعات  جمال�ض  اأع�ضاء  بانتخاب 

�ضريح على حرمان الق�ضاة من الرت�ضح لع�ضويته،  

ال يوجد ن�ض ت�ضريعي واحد مينع على الق�ضاة امل�ضاركة يف 

العملية االإنتخابية عن طريق الت�ضويت.

االإنتخابية  بامل�ضاركة  املتعلقة  الراهنة  الو�ضعية  هي  هذه 

للق�ضاة باملغرب. وكما هو مالحظ، مرّد حرمان الق�ضاة من 

حّق الرت�ضح اإمنا مرده اإىل ن�ض الت�ضريع ال�ضادر عن اأع�ضاء 

الربملان ولي�ض اإىل الد�ضتور الذي اكتفى مبنع الق�ضاة من 

االإنخراط يف االأحزاب ال�ضيا�ضية واملنظمات النقابية التي 

جت�ضد اأحد االأ�ضكال االأ�ضا�ضية )ولي�ض ال�ضكل الوحيد( 

للممار�ضة االإنتخابية لكنها لي�ضت الوحيدة يف املغرب 

)بحيث ميكن الرت�ضح للربملان عن طريق لوائح م�ضتقلة 

بدون األوان �ضيا�ضية(. 

المطالبة  رات  ومبر مؤيدات 
بمشاركة القضاة في 

بالمغرب  النيابية  االنتخابات 

املربرة  املوؤيدات  من  جمموعة  على  االعتماد  ميكن 

باملغرب  التمثيلية  املوؤ�ض�ضات  يف  الق�ضاة  لوجود 

ت�ضمل كافة  الربملان وحده بل  تقت�ضر على  والتي ال 

املوؤ�ض�ضات التي لها عالقة بت�ضيري ال�ضاأن العام. ومن 

هذه املوؤيدات ما يلي:

الق�ضاة يف  اأن م�ضاألة م�ضاركة  اأن ال تغيب عنا  يجب 

االإنتخابات العامة لها عالقة بحق من حقوق الق�ضاة 

اأوال وقبل كل �ضيء. االأ�ضا�ضية كمواطنني 

الربملان  ومنها  الوطنية  النيابية  املوؤ�ض�ضات  اإن   

قانونية �ضوف ت�ضهم  �ضت�ضتفيد من خربات وكفاءات 

من دون �ضك يف جتويد العمل الت�ضريعي من خالل 

الت�ضريع. اإىل جمال  العملية  نقل جتربتهم 

 اإن التجارب املقارنة املتقدمة التي اآمنت بحق الق�ضاة 

من  ا�ضتفادت  النيابي  التمثيل  ملنا�ضب  الرت�ضيح  يف 

وهناك  النيابية.  املوؤ�ض�ضات  يف  الق�ضاة  عمل  فعالية 

ال  خ�ضو�ضا  االأوروبي  امل�ضتوى  على  جتارب  عدة 

.
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املانيا وهوالندا( لذكرها )حالة  املجال  ي�ضع 

يف  اأع�ضاء  ق�ضاة  هناك  اأن  عنا  يغيب  ال  اأن  يجب 

اىل  ال�ضابقة،  احلكومات  اأو  احلالية  �ضواء  احلكومة 

انتماءات  لهم  الذين  الوزراء  من  العديد  جانب 

الأحزابهم  اأمناء  منهم  الكثري  اإن  بل  �ضيا�ضية، 

الفرق بني احلكومة والربملان؟  اذاً  ال�ضيا�ضية. فما هو 

احلكومة  بدخول  للق�ضاة  امل�ضرع  ي�ضمح  ملاذا 

للربملان؟  بالرت�ضح  لهم  ي�ضمح  واإداراتها وال 

يف  الق�ضاة  م�ضاركة  لفكرة  املعار�ضني  حجة 

النيابية االإنتخابات 

م�ضاركة  لفكرة  املعار�ضون  يقدمها  حجة  اأهم  اإن 

املتمثلة  هي  باملغرب  النيابية  االإنتخابات  يف  الق�ضاة 

هذه  لكن   . وا�ضتقاللهم  حليادهم  الق�ضاة  فقدان  يف 

الفكرة تقدم ب�ضكل غام�ض وموجه ، باعتبار ما يلي: 

النيابية  االإنتخابات  يف  الق�ضاة  م�ضاركة  فكرة  اإن 

باملغرب هي فكرة تهدف اإىل تكري�ض حق من حقوق 

واال�ضتقالل  احلياد  مبداأ  على  للحفاظ  واإنه  املواطنة، 

ما بني  توازن  قانونية الإقامة  ترتيبات  تتخذ  اأن  نت�ضور 

القا�ضي. مببداأ حياد  امل�ضا�ض  ممار�ضة احلق وعدم 

مب�ضاألة  الق�ضاة  تر�ضح  ملو�ضوع  العالقة  اأن 

من  بها  يرتبط  وما  االخرية  هذه  الأن  اال�ضتقاللية، 

مبادئ اأخرى كاحلياد وغريه اإمنا تهم املمار�ضة الفعلية 

للق�ضاء، اأي عندما يحكم القا�ضي يف ملف اأو ق�ضية 

يف  وحمايدا  قراره  يف  م�ضتقال  يكون  اأن  يجب  معينة 

مل  واإذا  الدعوى  طريف  من  اأحدا  يحابي  ال  عمله 

�ضبيه  اأمر  وهو  القانونية  للم�ضاءلة  يتعر�ض  فاإنه  يفعل 

ا�ضتغالل  مثال  مت  فاإذا  عامة.  وظيفة  يتوىل  من  بكل 

املتعلق  العام  املال  بتبديد  قام  اأو  وظيفته  اأو  مركزه 

القانونية  للم�ضوؤولية  يتعر�ض  فاإنه  الوظيفة،  بهذه 

والتاأديبية.

تر�ضح ومتكن  اإذا  القا�ضي  اأن  اإىل  االإ�ضارة   كما جتدر 

فاإنه ال  اإىل الربملان،  من الفوز بثقة الناخبني والولوج 

ميكنه اأن يبقى ممار�ضا للق�ضاء يف املحاكم واإمنا �ضيعترب 

ويعود  النيابية  واليته  انتهاء  حني  اإىل  تناٍف  حالة  يف 

ب�ضكل عادي. اإىل وظيفته  بعدها 

الحقوق السياسية للقضاة بالمغرب

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


