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العمران في تونس: أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي 
البناء  ن�سيج  اأن  اإىل  الر�سمية  الإح�سائيات  ت�سري 

الفو�سوي تطّور من %30 من عموم العمران التون�سي 

يف �سنة 2004 اإىل %37 منه بنهاية �سنة 2018. وفيما 

يف  البناء  الفو�سوي  للبناء  الر�سمي  امل�سطلح  ي�سمل 

عقارات غري �ساحلة قانونا للبناء اأو يف عقارات ت�سنف 

يحجب  فاإنه  اخلا�ص،  اأو  العام  الدولة  ملك  خانة  يف 

غري  بناء  يعّد  مما  جانبا  اأن  مفادها  اأ�سا�سية،  حقيقة 

فو�سوي هو يف واقعه فو�سوي. وخري دليل على ذلك، 

الوطنية  اللجنة  تقرير  اإليها  خل�ص  التي  املعطيات  هي 

لتق�سي احلقائق حول الر�سوة والف�ساد، ومن اأبرزها اأن 

الف�ساد العقاري مبا فيه من ف�ساد يف العمران، كان من 

اأهم وجوه الف�ساد املايل قبل الثورة. 

ي�ستخل�ص مما �سبق اأن ا�سكالية البناء الفو�سوي ل ميكن 

اختزالها بتجاوز الرتخي�ص الإداري واأنه يف حال اأخذ 

فاإنه  الأخرى بعني العتبار،  العمراين  الف�ساد  اأ�سكال 

م�ستويات  اإىل  الفو�سوي  البناء  ن�سبة  ت�سل  اأن  يرجح 

مرعبة تفوق رمبا م�ستوى العمران غري الفو�سوي. 

حّد  و�سع  امكانية  حول  ال�سوؤال  ُي�سبح  لذلك،  تبعا 

حموريا  العمران  جمال  يف  وللف�ساد  الفو�سوي  للبناء 

يف اأي ت�سور جديد للتخطيط العمراين. وحتى الآن، 

يتمثل الت�سور الر�سمي الأبرز يف اإعطاء ال�سلطة املحلية 

دورا رئي�سيا يف ت�سور الأمثلة العمرانية والت�سدي للبناء 

معايري  اأ�سا�ص  على  العمراين  والتخطيط  الفو�سوي 

�سفافة. اإل اأن هذا الت�سور ي�سطدم بعوامل مو�سوعية 

البلدية"  "ال�سرطة  ا�ستقالل  اأبرزها  يكون  قد  عدة، 

عن املجال�ص البلدية والف�ساد الذي ما فتئ يتو�سع يف 

حتقيق  معها  ي�سعب  بات  درجة  اإىل  مكافحته،  اأجهزة 

نتائج �سريعة يف الت�سدي له.

التعمري  �سرعية  ب�سمان  املت�سل  التحدي  اأهمية  ومع 

ياأخذ  اأن  �سرورة  نن�سى  ل  الع�سوائي،  العمران  ووقف 

مقت�سيات  العتبار  بعني  العمران  مل�ستقبل  التخطيط 

النا�ص  �سحة  على  اأثر  من  لها  مبا  البيئة  على  املحافظة 

واملحافظة على الرتاث مبا ميثله من حقوق ثقافية يخ�سى 

�سياعها. 

انطالقا من العتبارات املذكورة، كان هذا العدد الذي 

الإ�سالح  اقرتاحات  على  التعليق  جانب  اإىل  ت�سّمن 

احلراكات  بع�ص  وتوثيق  العمرانية  التهيئة  ملجلة 

ملدينة  عدة  مقالت  البيئة،  اأو  الرتاث  ل�سون  ال�سعبية 

الفجوات  عن  ف�سال  الرببرية  والقرى  القدمية  تون�ص 

اأوىل ما  اإلخ. ونحن نقدمه للقارئ كمحاولة  الغابية ... 

والتعميق و�سول  التو�سيع  مزيد من  اإىل  بحاجة  زالت 

ان�سجاما مع م�سالح تون�ص  اأكرث  اإىل �سيا�سات عمرانية 

وتطلعات مواطنيها. 
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اأعمال  التون�سية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  ت�سنف 

م�سبق  ترخي�ص  حت�سيل  دون  من  تتم  التي  التعمري 

دون  من  اأو  املتخ�س�سة  الدارية  اجلهات  من 

البناء  خانة  يف  الرتاخي�ص،  تلك  مقت�سيات  احرتام 

اإىل  املوؤ�س�سات  هذه  اإح�سائيات  وت�سري  الفو�سوي. 

عموم  من   30% من  تطّور  البناء  هذا  ن�سيج  اأن 

 37% اإىل   2004 �سنة  يف  التون�سي  العمران 

حيا   1250 �سمنها  من   ،2018 �سنة  بنهاية  منه 

توؤكد  كبرية.  عمرانية  كثافة  ذات  بع�سها  �سكنيا، 

العمرانية  ال�سيا�سة  عجز  الإح�سائية  املعطيات  هذه 

واملوؤ�س�سات  القانونية  ن�سو�سها  تعّدد  رغم  التون�سية 

فعل  يف  الفاقعة  "الظاهرة"  كبح  يف  فيها،  املتداخلة 

يف  مربراته  عمومه  يف  الف�سل  هذا  ويجد  التعمري. 

يف  اأ�سا�سا  تتمثل  عدة،  واقت�سادية  اجتماعية  ظواهر 

ال�سكنية  املقا�سم  ويف غالء  املدن  نحو  النزوح  حركة 

الثورة،  بعد  الكّمي  تطّوره  ُيف�ّسر  كما  فيها.  املهياأة 

ومن  ال�سلطة  على  د 
ّ
متر ظواهر  من  �سنواتها  رافق  مبا 

التعمري  على  الرقابة  موؤ�س�سات  يف  وظيفي  ق�سور 

البلديات. منها  وخ�سو�سا 

اأغلب  يف  التعمري  معركة  الفو�سوي  البناء  ح�سم 

من  الدائمة  ا�ستفادته  بف�سل  ل�ساحله  مواقعها 

ن�ساطه  يوجه  اأن  اإليها  ان�سّم  اختار من  ف�ساد  منظومة 

كان  ما  هيمنة  وهنا حولت  املخالفني.  لبتزاز  املهني 

فعل  اإىل  الدولة  جهد  من  هاما  جانبا  انحرافا،  يعد 

التهيئة  اأمثلة  فا�ستحالت  الفو�سى.  م�سهد  يف  ترقيع 

قائمة  عقارية  لو�سعيات  ت�سوية  اأدوات  العمرانية  

التخطيط  بدل  به  اللحاق  وحتاول  العمران،  تالحق 

الأكرب  اجلانب  الر�سمي يف  املجهود  وبات هدف  له. 

يحقق  ب�سكل  الفو�سوي  العمران  تهذيب  منه 

املدنية.  لل�سروط  دنيا  ا�ستجابة 

يف  البناء  الفو�سوي  البناء  م�سطلح  ي�سمل  وفيما 

عقارات  يف  اأو  للبناء  قانونا  �ساحلة  غري  عقارات 

فاإن  اخلا�ص،  اأو  العام  الدولة  ملك  خانة  يف  ت�سنف 

مما  جانبا  اأن  قوامها  حقيقة،  يحجب  امل�سطلح  هذا 

يف  هو  امل�سطلح  هذا  وفق  فو�سوي  غري  بناء  يعّد 

فو�سوي.  واقعه 

اللجنة  تقرير  ك�سفه  ما  هو  ذلك،  على  دليل  وخري 

والف�ساد.  الر�سوة  حول  احلقائق  لتق�سي  الوطنية 

من  كان  العقاري  الف�ساد  اأن  اإىل  خل�ص  فبعدما 

هذا  اأن  الثورة، ك�سف  قبل  املايل  الف�ساد  وجوه  اأهم 

اأهمها: من  متنوعة  اأ�ساليب  اعتمد  الف�ساد 

للبناء  قابلة  جلعلها  الأرا�سي  طبيعة  تغيري  اأول: 

�سنف  من  للبناء  املخ�س�سة  الأرا�سي  تغيري  واأحيانا 

طائلة  مكا�سب  حتقيق  من  مالكيها  لتمكني  اآخر،  اإىل 

لالأر�ص.  الإقت�سادية  القيمة  وفق  اأهميتها  تتفاوت 

فاح�ص  ثراء  م�سدر  املمار�سة  هذه  �سّكلت  وقد 

العائلة  اأفراد  مقدمتهم  ويف  الأ�سخا�ص  لعديد 

منهم، واملقربني  ال�سابق  اجلمهورية  لرئي�ص  املو�سعة 

قبل  من  للبناء  ال�ساحلة  الأرا�سي  اإ�سناد  ثانيا: 

وجه  دون  من  املقربني  بع�ص  اإىل  العقارية  الوكالت 

العمرانية  الأهمية  ذات  املناطق  بع�ص  يف  حق، 

للعا�سمة،  ال�سمالية  كال�ساحية  والقت�سادية 

حتت  يتم  ذلك  وكان  وغريها.  و�سو�سة  واحلمامات 

املعايري  من  اأّي  عن  بعيدا  املقربني  مكافاأة  عنوان 

لها  تخ�سع  اأن  املفرو�ص  من  التي  املو�سوعية 

العامة، املرافق  خدمات 

الدولة  اأمالك  يف  القانوين  غري  الت�سرف  ثالثا: 

وتنزيله  للدولة  العمومي  امللك  طبيعة  تغيري  كتعمد 

فيه  التفويت  ق�سد  اخلا�سة  اأمالكها  �سمن  لإدراجه 

الرمزي."1 بالدينار  واأحيانا  الأثمان  باأبخ�ص 

في حال أخذ 
الفساد  أشكال 

األخرى  العمراني 
االعتبار  بعين 
البناء  لتعريف 

الفوضوي، 
أن  يرجح  فإنه 

نسبته  تصل 
مستويات  إلى 

ربما  تفوق  مرعبة 
العمران  مستوى 

الفوضوي.  غير 
ل  الفو�سوي  البناء  ا�سكالية  اأن  �سبق  مما  ي�ستخل�ص 

يف  واأنه  الإداري  الرتخي�ص  بتجاوز  اختزالها  ميكن 

بعني  الأخرى  العمراين  الف�ساد  اأ�سكال  اأخذ  حال 

الفو�سوي  البناء  ن�سبة  اأن ت�سل  فاإنه يرجح  العتبار، 

العمران غري  رمبا م�ستوى  تفوق  اإىل م�ستويات مرعبة 

الفو�سوي. 

و�سع  امكانية  حول  ال�سوؤال  ُي�سبح  لذلك،  تبعا 

العمران  جمال  يف  وللف�ساد  الفو�سوي  للبناء  حّد 

العمراين.  للتخطيط  جديد  ت�سور  اأي  يف  حموريا 

اإعطاء  يف  املجال  هذا  يف  الأبرز  اجلواب  ويتمثل 

الأمثلة  ت�سور  يف  رئي�سيا  دورا  املحلية  ال�سلطة 

والتخطيط  الفو�سوي  للبناء  والت�سدي  العمرانية 

من  نتبينه  ما  وهذا  �سفافة.  معايري  وفق  العمراين 

عنها  املعلن  الت�سورات  ويف  املحلية  اجلماعات  جملة 

العمرانية. التهيئة  جملة  مل�سروع 

وقد ك�سف ما برز من عمل املجال�ص البلدية يف بداية 

با�ستعمال  ت�سّد  حماولت  عن  النتخابية  عهدتها 

مقدمتها  ويف  الفو�سوي،  للبناء  الزجرية  الأدوات 

ممار�سات الهدم. ويلحظ اأن تلك املحاولت – التي 

�ساملة-  روؤية  دون  ومن  انتقائي  ب�سكل  ح�سلت 

حول  متحور  وتوا�سلي  اإعالمي  عمل  وتبعها  رافقها 

على  يت�سرفون  الذين  للنافذين  الت�سدي  �سعار 

التدقيق  اأن  اإل  والدولة.  القانون  من  اأقوى  اأنهم 

الغاية  باأن  يظهر  الآن  حتى  البلديات  عمل  يف 

�سور  وتلميع  املبذول  اجلهد  اإبراز  هي  منه  الأ�سا�سية 

القانون  احرتام  فر�ص  مما هي  اأكرث  اجلديدة  املجال�ص 

احلقيقية  النوايا  عن  ومبعزل  العمران.  �سوؤون  يف 

اإىل  تدفع  مو�سوعية  عوامل  ثمة  املجال�ص،  لهذه 

هام  تغيري  اإحداث  امكانية  حول  التوقعات  تخفيف 

العوامل،  هذه  اأبرز  ومن  امل�سمار.  هذا  يف  و�سريع 

املجال�ص  هذه  عن  م�ستقلة  البلدية"  "ال�سرطة  اأن 

هذا  بال�سرورة  ت�ساركها  ل  وهي  واإداريا  هيكليا 

قيادات  باأن  بالتذكري  نكتفي  ذلك،  ولفهم  الهدف. 

 
ّ
ا�ستمر اإ�سرابا  الثورة  بعد  �سنوا  كانوا  ال�سرطة  هذه 

وقد   ،2013 �سنة  نهاية  حتى   2011 �سنة  بداية  منذ 

البلديات  عن  ال�ستقاللية  يف  الأبرز  مطلبه  متّثل 

ي�سجل  كما  الداخلية.  بوزارة  مبا�سرة  وربطهم 

انتع�ص  كظاهرة  الفو�سوي  البناء  اأن  العوائق،  �سمن 

الثورة،  بعد  بالأخ�ص  ا�ست�سرى  الذي  الف�ساد  بفعل 

له. الت�سدي  اأجهزة مكافحته وبات ي�سعب جدا  يف 

املفاهيم  امل�سهد اجلديد، تظهر  يف اجلهة الأخرى من 

العمرانية  التهيئة  جملة  م�سروع  م�سودة  اأر�ستها  التي 

الأبرز  عنوانها  ب�سيا�سة،  تب�ّسر  واأنها  خ�سو�سا  واعدة 

للم�ستقبل  تخطط  ا�ست�سرافية  عمرانية  اأمثلة  فر�ص 

الراهن.  وال�سكاين  العمراين  للتطور  اإدارتها  مبوازاة 

يبقى  الإ�سالحي  امل�سعى  هذا  اأن  يلحظ  اأنه  اإل 

مواٍز  توجه  يواكبه  مل  حال  يف  وحمدودا  جمتزاأ 

اجلمود  عنه  ينزع  مبا  العقارية،  امللكية  نظام  لإ�سالح 

القائم.

التعمري  �سرعية  ب�سمان  املت�سل  التحدي  اأهمية  ومع 

باأن  فائقة  �سرورة  ثمة  الع�سوائي،  العمران  ووقف 

العتبار  بعني  العمران  مل�ستقبل  التخطيط  ياأخذ 

اأثر  من  لها  مبا  البيئة  على  املحافظة  مقت�سيات 

ميثله  مبا  الرتاث  على  واملحافظة  النا�ص  �سحة  على 

واأنهجا  وطينا  حجارة  كان  فما  ثقافية.  حقوق  من 

للعي�ص  لنمط  تلقائيا  يتحّول  واأ�سوارا  واأزقة  و�سوارع 

الزمن،  مرور  ومع  متحركة،  �سعب  لثقافة  وعنوانا 

�سمت  يف  باملا�سي  احلا�سر  ت�سل  مفتوحة  ملتاحف 

هذه  اإىل  التطلع  �سرورة  من  يزيد  وما  باأمانة.  ولكن 

البيئة  )اأي  منهما  لأي  تهديد  اأي  اأن  هو  الأهداف 

قابلة  غري  اجتماعية  اأ�سرارا  يرتب  قد  الرتاث(  اأو 

 . ي�ص للتعو

بعده  من  التعمري  انتزاع  من  املقاربة  هذه  ومتّكن 

ي�سبح  وعندئذ،  بالإن�سان.  لتو�سله  ال�سيق  العقاري 

يكون  املحيط  مع  من�سجمة  لتنمية  عنوانا  التعمري 

حقوقه  من  باأي  الت�سحية  تقبل  ول  هدفها  الإن�سان 

مبثابة  العمراين  التخطيط  ذاك  اإذ  ويظهر  الأ�سا�سية. 

عن  البديل  التنموي"  "املنوال  لتنزيل  مدخل 

فتكون  الواقع.  اأر�ص  على  ال�سائد  الربحي  املنوال 

بالغابات  املكتنفة  تلك  كما  املهّم�سة  اجلهات 

الإن�سان  ي�سنعها  لرثوة  خلق  لور�سات  ف�ساءات 

موارده  ت�ستغل  الذي  املحيط  تثمن  كما  وتخدمه، 

اأو جماليته.  بتوازنه  الإخالل  من دون 

البناء  يف  املحلية  التجربة  يف  البحث  ي�سبح  وعليه، 

معمارية  ت�سورات  اأنه  يعتقد  كان  ما  يثّمن  فعاًل 

التخطيط  تطور  وي�سبح  احل�سارة،  جتاوزتها  بدائية 

التنموي  الت�سور  لتطور  انعكا�سا  العمراين 

ال�سروريات.  جانب  اإىل  اجلماليات  عن  وللبحث 

التحامه  جدد  وقد  املعماري  املا�سي  ي�ستحيل  وهنا 

واملحيط  البيئة  مع  للم�ساحلة  عنوانا  بالإن�سان 

ميكن  ما  متينة، يف  اأ�س�ص  على  املبني  للتطور  و�سبيال 

يعني  ل  الجتاه  وهذا  الأخ�سر.  بالقت�ساد  و�سفه 

تقّد�ص  معمارية  �سلفية  اعتماد  الأحوال  من  بحال 

عن  تاليا  وتعجز  احلداثة  وترف�ص  لقدمه  املا�سي 

انطالقا  امل�ستقبل  بناء  فقط  بل  حاجاتها،  مع  التاأقلم 

ثقافية  فيه من كنوز  مبا  للما�سي  ا�ستيعاب عميق  من 

عليها.  املحافظة  يجدر 

ليس  المرجو 
الماضي  تقديس 

بناء  بل  لقدمه، 
لمستقبل  ا

من  انطالقا 
عميق  استيعاب 

فيه  بما  للماضي 
ثقافية. كنوز  من 

العدد  هذا  كان  املذكورة،  العتبارات  من  انطالقا 

اقرتاحات  على  التعليق  جانب  اإىل  ت�سّمن  الذي 

بع�ص  وتوثيق  العمرانية  التهيئة  ملجلة  الإ�سالح 

ج�سر  اأو  البلفيدير  ل�سون  ال�سعبية  احلراكات 

والقرى  القدمية  تون�ص  ملدينة  عدة  مقالت  املر�سى، 

اإلخ.  ونحن  الرببرية ف�سال عن الفجوات الغابية ... 

زالت  ما  اأوىل  كمحاولة  للقارئ  بتوا�سع  نقدمه 

و�سول  والتعميق  التو�سيع  من  مزيد  اإىل  بحاجة 

تون�ص  مل�سالح  ان�سجاما  اأكرث  عمرانية  �سيا�سات  اإىل 

مواطنيها.  وتطلعات 

الفوضوي  البناء  زمن  في  منسية  أسئلة  تونس:  في  العمران 
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أجرت الحوار ياسمين هاجر

التون�سية  املدينة  قلب  يف  قدمي  مقهى  يف  ا�ست�سافتنا 

هذا  عن  وعميق  طويل  لقاء  خالل  لتحدثنا  العتيقة 

اجلزء التاريخي من العا�سمة التون�سية. هي املهند�سة 

التى  بيجاوي  فائقة  الأ�ستاذة  واحلقوقية  املعمارية 

جمعية  يف  رئي�سي  كع�سو  �سنوات  خالل  عملت 

 .1967 عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست  املدينة.  �سيانة 

يف  العتيقة  املدينة  �سيانة  هو  الرئي�سي  هدفها  وكان 

باأو�ساع �سكانها الإجتماعية  والنهو�ص  تون�ص عمرانياً 

التى  العريقة  نظراً لأهمية هذه اجلمعية  والإقت�سادية. 

على  تعمل  تزال  وما  قرن  ن�سف  مدار  على  عملت 

اإعادة اإحياء الرتاث ال�سعبي والآثار القدمية يف مدينة 

الالئق  ال�سكن  حق  مب�ساريعها  جامعة  القدمية،  تون�ص 

كان  املجاورة،  ال�سعبية  والأحياء  العتيقة  املدينة  يف 

للمفكرة هذا اللقاء مع "بيجاوي": 

التى  األساسية  الرؤية  هي  ما  المفكرة: 
عملت عليها جمعية صيانة المدينة على 

مدار العقود الماضية؟
اأ�سا�ص  هي  للجمعية  الأ�سا�سية  الروؤية  بيجاوي: 
ال�سبعينات.  اأوائل  ا�سرتاتيجيتها التى عملت عليها يف 

يجب اأن اأذكر اأوًل اأن اجلمعية بداأت عملها الفعلي بعد 

خالل  عملها  كان  حيث  اإن�سائها.  من  �سنوات  ثالث 

تون�ص  مدينة  حلالة  ت�سخي�سيا  الأوىل  الثالث  �سنواتها 

نظرة  بلورة  بعد  ل�سكانها.  الجتماعي  والو�سع  العتيقة 

با�سرنا  الت�سخي�ص،  مرحلة  خالل  من  للمدينة  �ساملة 

العمل على و�سع ا�سرتاتيجيات بهدف النهو�ص باملدينة 

على امل�ستوى العمراين والثقايف والرتاثي، وبطبيعة احلال، 

للمجتمع  والقت�سادية  الجتماعية  بالأو�ساع  النهو�ص 

القائم يف هذه املدينة. 

اليوم؟  للمدينة  المفكرة: ما هو تقييمكم 
وما هي المعوقات التى حالت وتحول دون 
الوصول إلى الرؤية األساسية التي تبنتها 
الجمعية؟ كما نريد أن نسأل عن تقييمكم 
لإلهتمام بالعمران واآلثار من قبل الدولة 
التونسية، هل ترون فارقا بين فترة ما قبل 

الثورة وما بعدها؟ 
بيجاوي: ل ميكن اإنكار اإحتياج املدينة اليوم للمزيد 
ما  اأهم  من  اأن  اأعتقد  ولكن  والإهتمام.  العمل  من 

ا�ستطاعت "�سيانة املدينة" تغيريه هو النظرة الجتماعية 

التى كانت �سائدة يف �ستينيات القرن املا�سي، والتي ما 

زالت اإىل حّد ما اليوم، باأن املدينة العتيقة هي م�سكن 

د خراب وفيها ما ل يح�سى من امل�ساكل 
ّ
الفقراء واأنها جمر

الإجتماعية. 

باعتقادي، اأ�سبح اليوم لدى التون�سيني وعي كبري باملدينة 

ال�سنوات الأخرية، عادت  واأهميتها. فمثاًل، يف  العتيقة 

العديد من العائالت القدمية والعريقة اإىل املدينة القدمية 

من خالل التملك اأو ال�سكن فيها. كما متركز عدٌد من 

املدينة  اأ�سبحت  اليوم،  املدينة.  يف  والفنانني  املثقفني 

العتيقة جاذبة لروؤو�ص الأموال، حيث اأن عدد الفنادق 

تزايد  يف  العر�ص  و�سالت  واملطاعم  ال�سيافة  وبيوت 

املدينة  اأن جمعية �سيانة  القول  اأ�ستطيع  املدينة.  داخل 

متكنت من اإحيائها من جديد.

اأما بالن�سبة للفارق بني اهتمام الدولة بالعمران والآثار ما 

قبل وبعد الثورة، براأيي كانت الدولة التون�سية قبل الثورة 

بالآثار.  والهتمام  الرتاث  باأهمية  ووعياً  اهتماما  اأكرث 

لالأ�سف بعد الثورة، اأ�سبح هناك اأولويات على امل�ستوى 

ال�سيا�سي اأخذت تطغو على الرتاث والآثار. باعتقادي، 

اأهمية  عن  غفلت  عندما  اأخطاأت  التون�سية  الدولة  اأن 

الرتاث. ل ميكن اأن نن�سى قدرة هذا القطاع الإقت�سادي 

واملايل، لي�ص فقط �سياحياً، بل قدرته على اإيجاد موارد 

القت�سادية.  باأو�ساعهم  والنهو�ص  املدينة  ل�سكان  رزق 

كما اأن م�ستوى احرتام القوانني كان اأعلى قبل الثورة. 

اأعتقد اأن الفارق الأبرز والذي يجب اأن ي�سار اإليه هو ن�سج 

املجتمع املدين ومنظماته ون�سطائه يف تون�ص والذي اأخذ 

يكرب بعد الثورة ويفر�ص نف�سه بوجه ال�سلطة. 

المفكرة: هل تعمل الجمعية على تحديث 
الخصائص  هي  وما  كيف؟  المدينة؟ 

المعمارية التى تتمسك بها الجمعية؟
املدينة  بيجاوي: طبعا عملت اجلمعية على حتديث 
و�سكلها  طابعها  على  يبقي  ب�سكل  ولكن  العتيقة 

العمراين الأ�سلي ول ي�سر بهذه اخل�سائ�ص م�ستقبال. 

هوؤلء  ولإبقاء  �سكان.  فيها  املدينة  هذه  اأن  نوؤمن  نحن 

ال�سكان يف املدينة، علينا اأن نعمل على تطويرها وحتديثها 

ب�سكل يتما�سى مع الع�سر الذي نعي�ص فيه. ف�سحيح اأن 

املدينة تاريخية ولكن ميكن العي�ص فيها يف اأي ع�سر كان. 

مبعنى اأنها �ساحلة للعي�ص يف اأي زمان اأو ع�سر. لذلك 

حاولنا  اأننا  كما  اأي�ساً.  والإت�سالت  الإنرتنت  اأدخلنا 

ت�سهيل مد "مكينات تربيد الهواء" داخل املنازل. كل 

ذلك مع الأخذ بعني الإعتبار ال�سكل الأ�سلي للمدينة 

وجماليتها.

أو  عمل  فرص  خلق  عن  ماذا  المفكرة: 
مورد رزق لسكان المدينة داخل المدينة 

نفسها؟
بيجاوي: حتاول جمعية �سيانة املدينة العمل ب�سكل 

ال�سيافة  وبيوت  املطاعم  تعطي  جدي على ذلك. عادة 

يف  املدينة  ل�سكان  الأولوية  املدينة  يف  والأوتيالت 

�سكان  لأن  اأوًل،  رئي�سيني،  ل�سببني  ذلك  التوظيفات. 

املدينة يعرفون طبيعتها وجغرافيتها وجوها اأكرث من اأي 

اأ�سحاب  ثانياً،  اأو ي�سكنون خارجها.  اأ�سخا�ص يعي�سون 

على  التزظيفات  هذه  يعملون من خالل  امل�ساريع  هذه 

تعزيز اإنتماء �سكان املدينة للم�ساريع نف�سها. فمن الطبيعي 

اأو  اإعتداء  اأي  من  رزقها  موارد  املدينة  �سكان  حتمي  اأن 

تخريب. 

ولكن يجب اأن اأذكر هنا اأن مدينة تون�ص العتيقة لي�ست 

م�سنفة �سياحية من قبل وزارة ال�سياحة اأو الديوان القومي 

لل�سياحة يف تون�ص. لذلك ل يتمتع موظفو املدينة العتيقة 

بو�سعيد  �سيدي  يف  يعملون  الذين  اأولئك  باإمتيازات 

مثال، وهي من املدن ال�سياحية التون�سية الأ�سا�سية. كما 

واأن امل�ساريع ال�سياحية يف املدينة هي يف الأ�سل قائمة 

من خالل ت�سجيع ودعم وم�ساعدة جمعية �سيانة املدينة 

ولي�ص الوزارة. 

يف الواقع، هناك �سروط اأ�سا�سية لالإعرتاف "ب�سياحية" 

تتحول  اأن  من  ال�سروط خوفنا  هذه  من  نخاف  املدينة. 

املدينة العتيقة اإىل �سبه "اأوتيل"، اأي من اأن تتحول اإىل 

مدينة �سياحية ل جمال لل�سكان العي�ص فيها. يجب على 

التى  القدمية  تون�ص  مدينة  تراعي خ�سو�سية  اأن  الوزارة 

هنا  واأذكر  اأثريا. كما  �سياحيا  وطابعا  �سكنيا  طابعا  جتمع 

اأننا يف جمعية �سيانة املدينة  عملنا مع اأ�سحاب احلرف 

تخفي�ص  على  العتيقة  املدينة  يف  العاملني  وال�سناعيني 

اأ�سعار منتجاتهم ب�سكل يراعي قدرة التون�سي ال�سرائية. 

�سراء  على  التون�سيني  ت�سجيع  بهدف  بذلك  قمنا 

وا�ستعمال الب�سائع التون�سية الرتاثية والتقليدية ب�سكل 

وال�سناعات  التون�سية  بالهوية  الإحتفاء  يعني  مما  يومي، 

املحلية. 

المفكرة: أسس رئيس بلدية تونس حسيب 
 .1969 عام  وترأسها  الجمعية  عمار  بن 
منذ ذلك الحين، ما هي العالقة التي تربط 

عمل الجمعية ببلدية تونس؟ ما هي طبيعة 
العالقة بينكم وبين البلدية اليوم؟ 

تاأ�سي�سها  منذ  اجلمعية  ارتبطت  الواقع،  بيجاوي: يف 
بوايل تون�ص. فكان وايل تون�ص هو رئي�ص اجلمعية. فمن 

الراعي  هو  كونه  ولدوره  له  ت�سريفا  ذلك  كان  جهة، 

لعلمنا  اأخرى  جهة  ومن  العتيقة،  للمدينة  الأ�سا�سي 

اأجل  من  عليها  وال�سغط  ال�سلطة  مواجهة  على  بقدرته 

الإهتمام باملدينة. كنا وقتها يف طور بناء جمهورية حديثة 

ما اأدى اإىل اإهمال املدينة ب�سكل كبري ب�سبب ارتباط هذه 

الأخرية بالتخلف وال�سعبية. 

اأبقينا على وايل تون�ص كرئي�ص للجمعية حتى بعد الثورة 

وبعد تغيرينا للقانون الأ�سا�سي للجمعية يف 2012. اأعتقد 

اأن هذا خطاأ كبري لأننا بذلك حرم اجلمعية من اإمكانية 

تت�سرف  ل  اليوم  ومعنوي.  مادي  ا�ستقالل  اأي  حتقيق 

اجلمعية كجمعية مدنية بل وكاأنها ج�سم حكومي اأو تابع 

عليها  حت�سل  مادية  م�ساهمات  هناك  اأن  اأذكر  للبلدية. 

اجلمعية من قبل البلدية ولكن هذه امل�ساهمات ل متكننا 

من العمل على اأي م�سروع جديد اأو حتى تطوير م�ساريع 

�سابقة.

على  اليوم  الجمعية  تعمل  هل  المفكرة: 
تحاول  هل  بمعنى،  نفسها؟  "تشبيب" 
في  الشباب  عنصر  إستقطاب  الجمعية 

هيئتها اإلدارية؟
من  معظمها  الإدارية  الهيئة  اليوم  طبعا.  بيجاوي: 
ال�سباب. ونحن، قدماء اجلمعية، نعمل على دعم هوؤلء 

ال�سباب والتعاون معهم يف �ستى امل�سائل التى تتعلق 

واجتماعات  م�ساورات  يقع  كما  اجلمعية.  بعمل 

يجب  الإ�ستقاللية.  مل�ساألة  يردنا  ما  هذا  معهم.  دائمة 

ال�سيا�سة  من  اجلمعية  ا�ستقاللية  �سمان  على  العمل 

الإبداع. ال�سباب من  ليتمكن  وال�سيا�سيني 

في  فروع  للجمعية  هل  المفكرة: 
الواليات؟ وهل هناك تعاون مع جمعيات 

البيجاوي للمفكرة: هكذا نعمل لحفظ مدينة تونس العتيقة وتطويرها

نحن نؤمن أن 
هذه المدينة فيها 

سكان. وإلبقاء 
هؤالء في المدينة، 
علينا أن نعمل على 

تحديثها
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العمران

ناشطة في نفس مجالكم؟
الوليات.  يف  فروع  للجمعية  لي�ص  كال،  بيجاوي: 
الإ�سم  نف�ص  حتمل  م�ستقلة  جمعيات  هناك  ولكن 

�سو�سة،  مدينة  �سيانة  اأذكر  م�سابهة.  بطريقة  وتعمل 

�سيانة مدينة بنزرت، اإلخ. هناك تعاون فني وا�ست�ساري 

جامعة  اإ�سرتاتيجية  وهناك  اجلمعيات  هذه  وبني  بيننا 

بيننا. كما نعمل على ت�سكيل فيدرالية ت�سم كل هذه 

اجلمعيات، مما �سيزيد من قوتنا املادية. وناأمل اأن يكون 

ا�سرتاتيجياتنا  وفر�ص  ال�سلطة  ملواجهة  اأكرب  وقع  لنا 

اأعم واأ�سمل.  وم�ساريعنا على م�ستوى 

املدينة  �سيانة  جمعية  مييز  ما  اأن  هنا  اأذكر  اأن  يجب 

اأكرث من جمرد  نعد  اأننا  هي  اجلمعيات  هذه  عن كل 

مكتب  ولدينا  اأبحاث  مركز  منلك  فنحن  جمعية. 

هند�سي. 

إعداد  الجمعية على  المفكرة: هل تعمل 
أو المساهمة في دراسات عمرانية؟ 

من  بحالة  متر  اليوم  اجلمعية  كال،  حاليا  بيجاوي: 
وا�ستقالليتها  التمويل  فر�ص  لتدين  نظرا  الركود 

من  العديد  على  وعملنا  �سبق  ولكن  املحدودة. 

هيكلة  اأعدنا  العمراين  امل�ستوى  فعلى  الدرا�سات. 

عملنا  كما  �سويقة.  وباب  واحللفاوين  احلف�سية  حي 

على ترميم املعامل الأثرية التاريخية يف املدينة العتيقة 

ونحاول  املبنى  نوعية  ندر�ص  حيث  توظيفها.  واإعادة 

القدمية.  لوظيفتها  مماثلة  جديدة  وظيفة  مع  نكّيفها  اأن 

�سيانة  مقر جلمعية  اإىل  الذي حتول  الأ�سرم  دار  اأذكر 

املدينة. بالإ�سافة اإىل ترميم اجلوامع.

إعداد  الجمعية على  المفكرة: هل تعمل 
قوانين في هذا اإلطار؟

اأو  للبناء  اإطاره  يف  نعمل  الذي  القانون  بيجاوي: 
اأي�ساً  هناك  اجلمعية.  عليه  عملت  الهدم  اأو  الرتميم 

قانون خا�ص للجمعية وهو قانون عمراين. حاليا لي�ص 

هناك عمل على اأي قوانني.

األثري  التراث  حماية  مجلة  المفكرة: 
التونسية  التقليدية  والفنون  والتاريخي 
لحماية  الوحيدة  التشريعية  األداة  هي 
المجلة  هذه  نواقص  هي  ما  اآلثار، 
تطويرها  على  عمل  هناك  وهل  برأيكم؟ 

أو مستقبلياً؟ حالياً 
هذه  اأن  هو  واملحوري  الرئي�سي  النتقاد  بيجاوي: 
حيث  �سيء،  باأي  منها  ن�ستفد  مل  اإقرارها  منذ  املجلة 

رف�ص  بل هناك  التطبيقية.  بالن�سو�ص  تفعيلها  يتم  مل 

ال�سيا�سي  الإكرتاث  عدم  ب�سبب  اأول  لتطبيقها، 

الوارد  من  لي�ص  م�ساريف  �ستفر�ص  املجلة  لأن  وثانياً 

توظيفها مبجال كالرتاث.  

في  الحق  على  عملكم  يتركز  المفكرة: 
هدفكم  مع  الالئق  والمسكن  السكن 
مشروع  العتيقة.  تونس  مدينة  حماية 
حيث  اإلطار،  هذا  في  يصب  "الوكايل" 
إنقاذ  في  خالله  من  الجمعية  ساهمت 
بنايات  وسط  العيش  من  عائلة   1500
أن  يمكن  هل  صحية.  وغير  للسقوط  آيلة 

نتحدث أكثر عن هذا المشروع؟
 ،1967 يف  اجلمعية  هذه  ت�سكل  منذ  بيجاوي: 
والعمراين  الإجتماعي  الو�سع  درا�سة  بعد  خ�سو�ساً 

واقع  وقتها هي  برزت  التى  الأمور  اأبرز  املدينة، من  يف 

هناك  كان  العتيقة. حيث  املدينة  ال�سعب يف  ال�سكن 

 600 يقارب  ما  على  موزعني  عائلة   3000 حوايل 

منزل داخل املدينة. هوؤلء العائالت كانوا يف الأ�سل 

عن  بحثاً  للعا�سمة  املهاجرين  املزارعني  اأولئك  من 

تعي�ص  العائالت  هذه  من  ع�سرات  اأن  وجدنا  عمل. 

اأو حتى  واحد  منزل  داخل  البع�ص  بع�سها  مع  اأحياناً 

غرفة واحدة دون اأي �سلة اأو قرابة فيما بينهم. من هنا 

اأطلقت جمعية �سيانة املدينة على املنازل اأو الغرف التى 

قرابة  اأي �سلة  اأربع عائالت دون  اأكرث من  فيها  يعي�ص 

فيما بينهم م�سمى الوكالة، بالعامية نلفظها "الوكايل" 

كلمة  خ�سو�سا،  ال�ستينيات  يف  الأ�سل،  يف  باجلمع. 

يقيم  التى  الغرف  اأو  املنازل  تطلق على  الوكالة كانت 

التجارة.  بهدف  املدينة  اإىل  الريف  من  النازحون  فيها 

البع�ص الآخر، ونحن  اأما  بالفنادق  ي�سميهم  هناك من 

منهم، فن�ستعمل كلمة الوكالة. ركزت اجلمعية عملها 

هذه  حل  وهو  اأ�سا�سي  هدف  على  ال�سبعينيات  يف 

امل�سكلة الإجتماعية. بداأنا العمل يف هذا امل�سروع بداية 

عام 1991 لي�ستمر لعام 2012. ثالثة اأنواع من البيوت 

مت العمل عليها. البيوت التى كانت مهددة بال�سقوط مت 

اأما البيوت  العمل على غلقها وتاأمني بدائل ل�سكانها. 

اأو  اجلمعية  قبل  من  ذلك  فيتم  لرتميم  حتتاج  التى 

اأو من خالل  بنف�سه  امللك  يعمل على ذلك �ساحب 

قرو�ص تقدمها اجلمعية. من ل ميلك �سك ملكية من 

املت�ساكنني، يتم نزع البيت ل�سالح البلدية، اأي ت�سبح 

البلدية هي املالك، ليتملك املت�ساكنون لقاء دفع مبالغ 

�سغرية للبلدية على مدار 25 �سنة. 

ت�سكني  مت  كما  عائلة.   2000 من  اأكرث  م�ساعدة  مت 

العديد من هذه العائالت يف بيوت جديدة منها خارج 

داخل  اأو  العتيقة،  املدينة  عن  كم   5 حوايل  املدينة، 

القدمي.  الطراز  على  حديثا  بناوؤها  مت  بيوت  يف  املدينة 

الإجتماعي  و�سعهم  بح�سب  منها  اأيا  العائالت  تختار 

واملادي، لأن ال�سكن داخل املدينة لطاملا كان اأغلى.

امل�ساكل  من  للحّد  امل�سروع  هذا  هدف  وبذلك 

يف  العي�ص  م�ستوى  حت�سني  يف  وامل�ساهمة  الإجتماعية 

العتيقة  باملدينة  الهتمام  اإىل  بالإ�سافة  العتيقة  املدينة 

عمرانياً. 

المفكرة: مهرجان المدينة هدف إلى فتح 
المدينة العتيقة أمام الناس، وإستقطاب 
إلى  الرجوع  واردها  في  تكن  لم  أشخاص 
المدينة. ولكن أخذ المهرجان يتحول إلى 
تجاري أكثر من كونه ثقافي أو مرتكز على 
صيغته األولى. هل يمكن برأيكم أن يعود 

إلى تلك الصفة؟ كيف؟
بيجاوي: �سحيح، كان مهرجان املدينة جمانيا. كان 
اليوم  النا�ص.  من  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  بهدف  ذلك 

املدينة  واأن جمعية مهرجان  النا�ص. كما  ا�ستقطاب  مت 

فتح  على  قادرة  كبرية  املادية  قدرتها  كانت   1984 يف 

يجب  اأننا  اإىل  بالإ�سافة  اجلماهري.  اأمام  جمانا  الباب 

فنانني كما  تتعامل مع  اأن اجلمعية كانت  نن�سى  اأن ل 

غري  وقتها  كانوا  الذين  �سناق  بو  ولطفي  كراوي  نبيه 

اليوم  �سعبة.  الدخول  جمانية  تكن  فلم  معروفني، 

تنظيم  قررنا  حال  واأننا يف  كما  اأبدا.  ذلك  ن�ستطيع  ل 

املدينة  يف  بها  القيام  ميكننا  ل  بو�سناق  للطفي  حفلة 

العتيقة لأن امل�ساحة ل ت�سمح لنا باإدخال العدد الذي 

يوازي ميزانية احلفل. لذلك، قررنا الإنتقال باملهرجان 

واحلفالت املو�سيقية اإىل امل�سرح البلدي. 

ل ميكنني اجلزم بعدم اإمكانية العودة اإىل ما كان عليه 

املهرجان يف الثمانينات. ولكن ذلك يحتم علينا اإعادة 

اإ�ستقالليتنا.  واأي�ساً  وامكانياتنا  با�سرتاجتية عملنا  النظر 

اأ�سا�سا  قائم  فاملهرجان  لذلك.  مثال  الأ�سواء  مهرجان 

الفنانني  واأن  كما  تطوعية.  �سبابية  مبادرات  على 

امل�ستقطبني حمليا وعامليا ياأتون جمانا من خالل التعاون 

مع �سفارات واأوتيالت يف تون�ص. 

ال  القديمة  المدينة  أن  يلحظ  المفكرة: 
تضاء ليال في ما عدا ليالي رمضان. وفيما 
جميع  فإن  القليلة،  المطاعم  بعض  عدا 
تفكرون  هل  أبوابها.  تغلق  مؤسساتها 
المدينة  استخدامات  تغيير  بامكانية 
العتيقة ليال، أقله في أيام نهاية األسبوع؟ 
�سابقا  ذكرته  الذي  الأ�سواء  مهرجان  بيجاوي: 
جاذب.  ب�سكل  واإ�ساءتها  ليال  املدينة  فتح  بهدف  هو 

البنك  مع  بالتعاون  الإعداد  ب�سدد  اآخر  م�سروع  هناك 

القيام  بهدف  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي 

داخلها  جولت  خالل  من  للمدينة  نوعي  بتجميل 

امل�سروع  يت�سمن  كما  معينا.  حمورا  اأو  عنوانا  حتمل 

"اأ�سبوع  على  اي�ساً  �سنعمل  ليلية.  فنية  �سهرات 

جمعية  مع  بالتن�سيق  �سيتم  ذلك  كل  الت�ساميم". 

املدينة  �سيانة  وجمعية   collective creative

ليال   املدينة  فتح  �سنحاول  تون�ص.  بلدية  مع  وبالتعاون 

كل �سهر اأو �سهرين. �سيكون هذا امل�سروع فر�سة اأي�سا 

اأي�ساً ل�سمان  لي�ص فقط لإ�ساءة املدينة العتيقة ولكن 

الأمن فيها، مما ي�سجع النا�ص للذهاب اإليها ليال. اأعتقد 

اأن هذا امل�سروع �سيكون يف ال�سيف. فنحن يف تون�ص ل 

نخرج عادة يف اأيام ال�ستاء. فقط يف ف�سل ال�سيف ويف 

رم�سان، يت�سجع التون�سيون على ال�سهر خارج منازلهم. 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

بقاء والي تونس 
رئيسا للجمعية 

خطأ كبير. 
الجمعية تتصرف 

تبعا لذلك وكأنها 
جسم حكومي أو 

تابع للبلدية. 
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محمد العفيف الجعيدي

املعيار  باعتبار  الرببرية  القرى  ف 
ّ
نعر اأن  ميكن 

"ال�سكاين" بكونها التجمعات التي يقطنها "اأمازيغ"، 

وهي جتمعات حتافظ على موروث ثقايف ح�ساري بربري 

اللهجات  بوا�سطة  اللغوي  التوا�سل  يف  عموما  يتمثل 

املعيار  هذا  وفق  القرى  هذه  عدد  ويكون  الأمازيغية. 

كما  التون�سي.  اجلنوب  منطقة  يف  ومنح�سرا  حمدودا 

ميكن اأن نعرف هذه القرى وفق معيار عمراين بحيث 

تتكون من "التجمعات احل�سرية التي يك�سف معمارها 

الأمازيغية".  للثقافة  مهيمنة  روح  عن  وهند�ستها 

التاأثريات  تفادي  يف  جنحت  باأنها  القرى  هذه  وتتميز 

والت�سورات العمرانية الطارئة على تون�ص، ويف مقدمتها 

هذه  وتبدو  والأووروبي.  العربي  العمرانيني  الت�سورين 

التجمعات الرببرية اليوم مهددة، بدليل اأن اأيا منها مل 

كما  ال�سمود  وي�ستدعي  بربرية.  مدينة  لت�سبح  تتطور 

يظنها  ثقافة  لإن�ساف  طلبا  عندهما  الوقوف  ال�سمور 

البع�ص غريبة عن احل�سارة اأول ودفاعا عن حق القرى 

الرببرية يف حماية خا�سة ثانيا. 

ية: ثمرة  صمود القرى البربر
المحيطة البيئة  مع  تنسجم 

ولغاية البحث عن عوامل �سمود القرى الرببرية، �سواء 

تلك التي بات �سكانها عربا اأو التي حافظ �سكانها على 

اأن  ت�سلح  منها  عينة  اخرتنا  الرببري،  الثقايف  انتمائهم 

تكون ممثلة لالأقاليم اجلغرافية املختلفة. وقد �سملت هذه 

العينة القرى الآتية: 

الغربي  ال�سمال  يف  ك�سرى  قرية  تقع  ك�سرى:  قرية 

مرت.   1200 ارتفاع  على  جبلية  منطقة  يف  التون�سي 

كدعائم  للخ�سب  ح�سور  مع  باحلجارة  بناياتها  �سيدت 

احلجارة  بذات  اأنهجها  وك�سيت  وال�سقف  للبناء 

�سبعينات  نهاية  التون�سية  احلكومة  توّلت  امل�سقولة. 

القرن الع�سرين بعث معتمدية بها. وكان اإر�ساء الإدارة 

املحلية منا�سبة لبناء مدينة جديدة مل تعتمد يف تعمريها 

بال�سهل  لت�ستقر  اجلبل  عن  وابتعدت  التجربة  ذات 

القريب منه.

مائتي  ارتفاعه  �سخري  جرف  فوق  تقع  تكرونة:  قرية 

مرت تقريبا على �سطح البحر الذي تطل عليه. و�سيدت 

حملية.  بحجارة  املقببة  باأ�سطحها  تتميز  التي  بناءاتها 

واإن بات عدد  ما يزال جانب من منازل تكرونة عامرا 

لها  �سكانها  هجر  بفعل  لل�سقوط  متداعيا  منها  كبري 

طلبا للحياة املدنية. وكما ك�سرى مع نهاية ال�سبعينات، 

للوجود  لتظهر  اله�سبة  اأ�سفل  اجتاه  يف  تكرونة  امتدت 

قرية جديدة تختلف يف اختياراتها الهند�سية عن القرية 

النواة.

بينهم  فيما  اليوم  حتى  �سكانها  يتحدث  مطماطة: 

وتقع  الأمازيغية.  اللهجات  اإحدى  وهي  بال�سلحة 

منازلها  بكون  وتتميز  التون�سي  اجلنوب  القرية يف  هذه 

حمفورة يف الأر�ص اإذ ي�سيد املنزل باحلفر لو�سط دائري 

تاريخ  . ويعود 
1
له غري مغطى يعقبه حفر غرف حتيط به

ل�سنة  القرية  بهذه  النمط  هذا  على  منزل  اآخر  بناء 

"مبدينة  البناء  فيها  انطلق  التي  ال�سنة  وهي   1970

مطماطة اجلديدة التي تقع بدورها يف ال�سهل و�سيدت 

.
2
وفق ت�سور معماري حديث

التي  الهند�سية  الأ�ساليب  الثالث يف  القرى  اختلفت 

اعتمدت يف اإعمارها. ويبدو هذا الختالف على عالقة 

مبا�سرة مبحيطها اجلغرايف. فقد �سّيدت ك�سرى باحلجارة 

"اجللمودية" التي ت�ستخرج من مقالع احلجارة القريبة 

منها. كما ح�سر اخل�سب يف معمارها بفعل اأنها حماطة 

اجلغرايف  حميطها  من  بحجارة  تكرونة  وُبنيت  بغابات. 

وقببت اأ�سطح منازلها لتقي �سكانها حر ال�سيف. فيما 

�سيدت مباين مطماطة باعتماد احلفر لتكون اأكرث قدرة 

املناخ   مييز  الذي  القا�سي  احلراري  املدى  حتمل  على 

ال�سحراوي.

على  القرى  تلك  يف  املعمارية  التجارب  ا�سرتكت 

بيئتها. فمنها، ت�ستولد موادها  اختالفها يف كونها بنت 

الإن�سائية وووفقا لها حتدد �سكلها املعماري. 

ون، وجود مهدد بعد صمود قر
الرببرية  القرى  وجود  ال�ستقالل  دولة  اعتربت 

مبرتفعات اأمرا يتعار�ص مع م�ستلزمات التنمية و�سببا يف 

عبء اإ�سايف يف م�سروفاتها ل ترى له موجبا. فاختارت 

اأن تعدل عن ال�ستثمار العمراين فيها واأن تعر�ص على 

والتي  ارتفاعا  الأقل  اجلديدة  للقرى  النتقال  �سكانها 

�سيدت اأحياءها الأوىل ووعدتهم اأن تكون ع�سرية. مل 

و�سيدت  اأي خ�سو�سية معمارية  للقرى اجلديدة  يكن 

ملا �سيفر�سه هذا  انتباه  بالإ�سمنت والآجر دون  مبانيها 

الختيار من م�سلتزمات تدفئة وتربيد مل تكن بناءات 

ال�سعبية  امل�ساكن  وافتقرت  ت�ستدعيها.  القدمية  القرى 

كانت  فيما  اجلمالية،  اإىل  الوجه  هذا  على  امل�سادة 

اأو امل�سيدة من املوؤ�س�سات  اأبنيتها اململوكة من املرتفني 

عن  غاب  كما  بينها.  فيما  التجان�ص  عدمية  والإدارات 

ذات املدن التخطيط العمراين مبا اآل لأن باتت اأنهجها 

قا�سية  اإ�سفلتية  وم�سدرا حلرارة  �ستاء  واأوحال  ماء  برك 

�سيفا. 

ب�سكل  ح�سلت  الع�سري"  "البناء  جتربة  اأن  يلحظ 

�سبه ارجتايل. فلم ي�سبقها اأي م�سعى لفهم مزايا "البناء 

القرية  من  اجلديدة  املدينة  ت�ستلهم  ومل  التقليدي" 

ذات  العمرانية  التهيئة  ف�سيلة  تئدها  اأن  اأرادت  التي 

اأثر  من  .وكان  املعمارية.  اخل�سو�سية  ومعنى  اجلمالية 

هذا الرجتال:

الإن�سائية  املواد  و�سناعة  البناء  يف  حرفية  خربة  �سياع 

القرى البربرية في تونس: تميييز قائم ورؤية غائبة

التجمعات البربرية 
اليوم مهددة، 

بدليل أن أيا منها 
لم تتطور لتصبح 

مدينة بربرية.

العمران
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V

املحلية ب�سبب انقطاع حلقة توارثها بني الأجيال،

وطنية  وعمرانية  معمارية  ثقافة  لتطوير  فر�ص  تفويت 

تنطلق من الت�سور املوروث لتنتج  تخطيطا ع�سريا ملدن 

وفية لرتاثها مالئمة ملحيطها يف هند�ستها ومواد البناء 

التي ت�ستعملها.

وتتمثل  مقابل  دون  تتوفر  كانت  رفاهية  يف  التفريط 

ال�سيف  وحر  ال�ستاء  برد  تقي  م�ساكن  يف  احلياة  يف 

دون حاجة لبذل جهد يف التدفئة والتربيد ويف ذلك 

اقت�ساد وحماية للبيئة.

مل  معماري  بكنز  ال�ستقالل  دولة  طت 
ّ
فر وعليه، 

املكونة  القرى  تندثر  اأن  وكان ميكن  قيمته  تقدر  تكن 

جوانبها  يف  القت�سادية  �سيا�ساتها  اأن  لول  بفعلها،  له 

خالل  احلماية  بع�ص  لها  لتوفر  تدخلت  ال�سياحية، 

ال�سنوات القليلة املا�سية.

ية: من عبء إلى  القرى البربر
وة مصدر ثر

كانت  التي  التون�سية  ال�سياحية  الوجهة  احتاجت 

على  تركز  العاملية  ال�سوق  يف  انطالقتها  بدايات  يف 

ال�سياحة ال�ساطئية لأن تنوع منتوجها الثقايف لتتمكن 

هنا  وتفطنت  العاملية.  ال�سوق  يف  نف�سها  فر�ص  من 

احلكومة التون�سية لأهمية اإدراج  بع�ص القرى الرببرية 

الوفود  رحالت  م�سارات  يف  ومطماطة  تكرونة  ومنها 

القرى  انكما�ص  اأن  الإطار  هذا  يف  ويذكر  ال�سياحية. 

الرببرية وانح�سارها اجلغرايف الناجم عن تداعي جانب 

بها  اجلديدة  الإحداثات  وغياب  القدمية  بناياتها  من 

تكون  اأن  وفر�ص  املحطات  تلك  تطور  من  فعليا  منع 

القرى اجلميلة جمرد ا�سرتاحات تلتقط فيها ال�سور ممن 

يبهرهم جمالها.

اإىل  تنمويا  التي كانت عبءا  القرى  ال�سياحة  حولت 

ا�ستفادة  حتقيق  يف  الآن  حلد  تنجح  مل  ولكنها  ثروة. 

يف  اإل  ذلك  الإيجابي  فعلها  من  و�سكانها  عمرانها 

ونزل  واملطاعم  املقاهي  بع�ص  يتمثل يف  نطاق حمدود 

ت�سويق  مالية و�سعف يف  تعاين �سعوبات  العدد  قليلة 

الغائبة   منتوجها. وي�ستدعي كل بحث عن ال�ستفادة 

هاج�ص  من  منر  كيف  عنوانه:  غائبا،  يزال  ما  جهدا 

اخلوف على القرى الرببرية لطرح ال�سوؤال حول �سبل 

تطويرها. 

العمراني:  المجال  تنظيم 
وة ثقافية مدخل لتثمين ثر

عمراين"  "تخطيط  هي  مبا  الرتابية  التهيئة  تعّد 

والرتابي.  العمراين  املجال  لتنظيم  الأمثل  الأداة 

والثقافية  الطبيعية  املواقع  "حماية  اعتبار  ويوؤدي 

وتثمينها  واملتميزة  القائمة  العمرانية  واملجموعات 

الأداة  لعتباره  اأهدافها  �سمن  من   
وتنميتها"3

الرببرية  للقرى  املطلوبة  احلماية  لتحقيق  الأمثل 

املهددة.

النافذ  التون�سي  الت�سريع  امل�ستوى  هذا  على  يوفر 

والتاريخي  الأثري  الرتاث  حماية  منه جملة  وحتديدا 

ميكن  كان  اآليات  العمومية  لل�سلط  التقليدية  والفنون 

يف  اأ�سا�سا  تتمثل  وهي  املطلوبة.  احلماية  حتقق  اأن 

الآتية: الأمور 

بناء  باأمر  املثال  هذا  ي�سدر  والإحياء:  احلماية  مثال 

والوزير  بالرتاث  املكلف  الوزير  من  اقرتاح  على 

ي�سملها  التي  املنطقة  وي�سنف  بالتعمري  املكلف 

اأعمال  لكل  خا�سا  تنظيما  يفر�ص  مبا   ،
4
ثقايف كموقع 

احرتام  ي�سمن  نحو  على  بها  والت�سييد  البناء 

الثقافية،  خ�سو�سيتها 

اأن تكون  املثال  يفر�ص هذا  والإحياء:  ال�سيانة  مثال 

ت�سنف  التي   
والتقليدية"5 التاريخية  "املجموعات 

وتهذيب  �سيانة  اأعمال  مو�سوع  لتدخله  كمجال 

"املعهد  ومنها  الر�سمية  املوؤ�س�سات  بها  تتكفل 

الوطني للرتاث " كما يحمل ذات اجلهات الر�سمية 

يجب  التي  الهند�سية  القواعد  حتديد  م�سوؤولية 

التي  الإن�ساء  اأو  ال�سيانة  اأعمال  كل  عند  احرتامها 

العمرانية  التهيئة  جملة  م�سروع  جهته  من  ويعد  تتم. 

بعد  بنظره  يتعهد  ومل  التون�سية  احلكومة  تعده  الذي 

تعزز فر�ص حماية هذا  اآليات  بتوفري   
6
جمل�ص وزرائها

" الرتاث العمراين من اأهمها:

من  املتميزة  العمرانية  املجموعات  "حماية  اعتبار 

على  "املحافظة  وت�سنيف   "7
الرتابية التهيئة  اأهداف 

ل�سمان  الثقافية  واملعمارية  الطبيعية  اخل�سو�سيات 

التخطيط  اأهداف  �سمن  العمرانية"  اجلمالية 

،
8
العمران

غالبية هذه 
القرى تعاني من 

ضعف مؤشرات 
التنمية وتفشي 

الفقر والبطالة في 
صفوف سكانها

الوزارة  اإ�ست�سارية على م�ستوى  فنية  ا�ستحداث جلنة 

التعمري  "جلنة  ت�سمى  الرتابية  بالتهيئة  املكلفة 

يف  الراأي  اإبداء  مهامها  من   
والبناء"9 وال�سكن 

للخ�سو�سيات  واملعمارية  العمرانية  القواعد  مالءمة 

الجتماعية، واملتطلبات  الثقافية 

دوره  حتديد  يف  ن�ص  للتهيئة  توجيهي  مثال  اإر�ساء   

على كونه يعرب عن روؤية ا�سرتاتيجية متنا�سقة متوازنة 

،
10

والرتابي الجتماعي  الندماج  حتقق 

مناطق  اأي  "ح�سا�سة"  مناطق  بوجود  العرتاف 

الثقافية  خ�سو�سيتها  اأو  البيئية  منظوماتها  ت�ستوجب 

من  تعد  توجيهية  باأمثلة  وتخ�سي�سها  خا�سة  حماية 

اجلماعات  مع  بالتن�سيق  بالتعمري  املكلفة  الوزارة 

املكلف  الوزير  بني  م�سرتك  بقرار  وت�سبط  املحلية 

اأن  هنا  ويفرت�ص   
11
ال�سلة. ذوي  والوزراء  بالتعمري 

املناطق. الرببرية من �سمن تلك  القرى  تكون 

تنجح  مل  التهيئة  اأمثلة  اأن  حلقيقة  هنا  التنبه  ويجدر 

يوجب  مبا  الرببرية  للقرى  الالزمة  احلماية  توفري  يف 

تتطلق من تلك املخططات  الوعي بحاجة لتدخالت 

الغالبة  فالن�سبة  الأخرى.  املعي�سية  باجلوانب  لتعنى 

التنمية  موؤ�سرات  �سعف  من  تعاين  القرى  هذه  من 

�سفوف  يف  والبطالة  الفقر  وتف�سي 

تراتيب  كل  ف�سل  لهذا   تبعا  ويتوقع  �سكانها. 

اعتبارا  تقيم  ل  القرى  تلك  حلماية  تتجه  واإجراءات 

تكون  ت�سورات  جتد  ول  ل�سكانها  الجتماعي  للواقع 

حميطها  تثمن  فيها  معي�سية  ظروف  بتحقيق  كفيلة 

والعمراين. احل�ساري 

يوؤ�س�ص  التون�سي  الد�ستور  باأن  هنا  التذكري  ويجدر 

واجب  الدولة  بتحميله  املطلوبة  العملية  للت�سورات 

اجلهات"  بني  والتوازن  امل�ستدامة،  التنمية   " حتقيق 

اإىل  ذلك  يف  الر�سمية  اجلهات  ت�ستند  اأن  وبفر�سه 

التمييز  مبداأ  على  تعتمد  واأن  التنمية  "موؤ�سرات 

اجلماعات  جملة  توفر  جهتها،  من   
الإيجابي."12

خالل  من  الت�سورات  تلك  لإن�ساج  فر�سا  املحلية 

اإعداد  الت�ساركية يف  "اعتمادها على قيم الدميقراطية 

املحافظة  اإدراجها"  بف�سل  و  العمرانية  التهيئة  اأمثلة 

وتنميته"  املحّلي  الثقايف  الرتاث  خ�سو�سية  على 

ب�سكل  تبا�سر  اأن  يجب  التي  ال�سالحيات  �سمن 

.  
13

املحلية واجلماعات  املحلية  ال�سلط  بني  م�سرتك 

القائمة  الت�سريعية  لالآليات  ا�ستنادا  املمكن  من  يبدو 

بها  التي  باملناطق  املدين  املجتمع  نا�سطو  يبادر  اأن 

اإىل  وثقافية  معمارية  خ�سو�سية  ذات  �سكنية  جتمعات 

البلديات  تتوىل  واأن  لقراهم،  �سيانة  جمعيات  اإن�ساء 

التفاعل مع تلك اجلمعيات يف اإعداد ت�سورات لأمثلة 

زحف  من  حمايتها  هدفها  يكون  بها  خ�سو�سية  تهيئة 

الفو�سى العمرانية والإهمال وتثمني قيمتها الثقافية. 

اخل�سو�سي  العقاري  الر�سيد  اأن  �سلف  مما  وي�ستخل�ص 

املنت�سر يف القرى التون�سية يحتاج اليوم اإىل تثمينه يف 

منطلقها  يكون  بحركة  اإل  هذا  يتحقق  ولن  املمار�سة 

التنموي  املنوال  يف  لها  دور  ت�سور  ومطلبها  القرى 

البديل. وفيما يرتتب على هذا املنوال عبء على املالية 

العمومية ولكنه يبقى ال�سبيل الأمثل للنهو�ص باملناطق 

املكعبات  ظنت  تنموية  ملقاربات  �سحية  كانت  التي 

الإ�سمنتية عنوانا للتطور احل�ساري، واعتقدت اأن املعمار 

ينتهي عند اأ�سوار املدن العتيقة فلم تنتبه جلمال ي�سكن 

وك�سرى  والدويرات  ال�سند  ومغاور  وتوكابر  �سوا�ص 

وتكرونة وجرادو و مطماطة وغريها من القرى املهملة.

3

العتماد على اخلرباء يف املجال لتحديد اخل�سو�سيات املعمارية للقرى وت�سور �سبل تطوير تلك اخل�سو�سيات 

مبا يالئم تطور احلاجيات املعمارية. 

�ص مل�ساعدة اأهايل القرى ذات اخل�سو�سية يف متويل �سيانتهم ملبانيها ويف م�ساريع  توفري �سناديق دعم تخ�سّ

اإعمارها. ويبدو هذا الأمر مهما لعتبارين اأولهما اأن اأ�ساليب البناء اخل�سو�سية تكون يف كثري من الأحيان 

اأكرث تكلفة من اأ�ساليب البناء الرائجة مبا ينفر منها، وثانيهما اأن مثل تلك احلوافز ت�سجع الأهايل على اإعمار 

قراهم مبا يحّد من ظاهرة اإهمالهم لعقاراتهم الكائنة بها.

إيجــــــــابية  أفكــــــــار 
البربرية القرى  إلحياء 

اإجناز م�سح وطني لتلك املواقع تكون غايته اإدراجها �سمن الأمثلة اخلا�سة باملناطق ذات اخل�سو�سية وهي اأمثلة 

ظلت حلّد الآن حكرا على عدد قليل من املدن العتيقة ومل تلتفت لهذا ال�سنف من املعمار.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العمران
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محمد العفيف الجعيدي

منحت الدولة التون�سية بداية �سبعينات القرن الع�سرين 

معتوق  رجيم  منطقة  النفط يف  التنقيب عن  رخ�سة يف 

بعد  على  الغربية  التون�سية  ال�سحراء  عمق  يف  الواقعة 

120 من واحة قبلي. كان ُيعتقد حينها اأن قرب املنطقة 

من ال�سحراء اجلزائرية حيث اكت�سفت خمزونات نفطية 

هامة ي�سلح اأن يكون ب�سريا با�ستك�ساف نفطي يكتب لكل 

تون�ص انتقال �سريعا و�سهال مل�ساف الدول النفطية الرثية. 

اأدوات  الأجنبي  امل�ستثمر  جمع   ،1972 �سنة  نهاية   يف 

ال�سلبية  النتيجة  النهائي  تقريره  يف  �سّمن  بعدما  حفره 

للحفر واأ�ساف اإليها مالحظة اأنه وعلى عمق 350 مرتا 

يوجد باملنطقة طبقة مائية هامة.

فرض االستبداد 
أن يكون المشروع 

الذي يعتبره 
الجيش أحد أبرز 

مفاخره، هو في 
اآلن نفسه أحد أبرز 

انتهاكات قانون 
اإلنسان

وطرح  الفتية.  التون�سية  الدولة  اإطارات  املاء  اأغرى 

واحة  ب�سنع  “طموح”  حللم  خمططات  مكاتبهم  فوق 

كربى يكون ما يف باطن الأر�ص من ماء �سريان حياتها 

القاحلة  املناطق  عمق  قرى يف  بناء  ثمرها  اأول  ويكون 

الوطن.  فتحفظ  املعمار  وت�سنع  الرتحال  ظاهرة  تنهي 

ومن  هاج�سهم  احلدود  اأمن  كان  من  احللم  ا�سرتك يف 

وال�سحة  التعليم  اأن  فكروا  ومن  عدوهم  الت�سحر  كان 

اإثر ذلك،  الرحل. يف  والرقي احل�ساري يفر�ص توطني 

اأخذ احللم �سكل م�سروع �سخم مل يكن لتون�ص قدرة 

خارجية  متويالت  عن  البحث  فر�ص  مبا  متويله  على 

رحلة  احتاجت  اأن  وكان  م�ساعدة.  واآخر  دين  بع�سها 

اجلي�ص  كلف  الزمن  من  عقدا  ومتويله  احللم  تخطيط 

كان   ،1984 �سنة  بحلول  بالتنفيذ.  نهايتها  الوطني يف 

الفيلق ال�سحراوي باجلي�ص الوطني التون�سي قد ح�سن 

اأ�سا�سات  حفر  يف  و�سرع  خرائطه  ر�سم  واأمت  مواقعه 

الواحة اجلديدة، اأرفا�ص معاول وبع�ص كا�سحات اأر�ص 

كانت �سالحه.

متييزه  للجي�ص  امل�سروع  اإ�سناد  من  الهدف  يكن  مل 

ب�ساطة  وبكل  كان  ولكن  واعدة  اقت�سادية  مبلكية 

وقياداته  عنا�سره  قدرة  من  ال�ستفادة  منه  الغر�ص 

من  وال�ستفادة  اأول  ال�سعبة  الظروف  يف  العمل  على 

ثانيا.  عملهم  تخطيط  وح�سن   
1
اجلنود عمل  جمانية 

و�سط  ويف  ال�سحراء  عن  وبعيدا   1984 �سنة  ذات  يف 

ال�سحراء  يف  تعمر  التي  ال�سلطة  ذات  كانت  املدن، 

�سندوق  لمالءات  خ�سوعها  يرف�ص  �سارعا  ت�سارع 

م�ص  معي�سة  غالء  عليه  فر�ست  التي  الدويل  النقد 

تطالب  و�سيا�سية  طالبية  ونخبا  الأ�سا�سية  معا�سه  مواد 

لي�سكن  يبني  الذي  اجلي�ص  ذات  وكان  بالدميقراطية. 

احلراك  مواجهة  يف  الغليظة  ال�سلطة  ع�سا  ال�سعب 

وال�سيا�سي.  الجتماعي 

كان امل�سهد متناق�سا حلّد كبري. ف�سباط اجلي�ص الذين 

�سرارتها  اندلعت  التي   1984 جانفي  انتفا�سة  قمعوا 

الأوىل بدوز من ولية قبلي با�ستعمال الر�سا�ص احلي 

كانوا هم ذاتهم يف عمق �سحراء ذات الولية جمردين 

اأتيح  كان  ما  اأطفال  يدّر�سون  حربي  �سالح  كل  من 

قبلهم  كانت  اأر�سا  ويزرعون  لولهم،  يدر�سوا  اأن  لهم 

اأن زاد عمق تناق�ص ال�سورة بالإعالن عن  بورا. وكان 

حتول ح�سرية البناء رجيم معتوق لوجهة جتنيد ق�سري 

للطالب امل�ساغبني.

�سناعة  يف  الطلبة  دور  �سلبيا  ال�سيا�سي  النظام  قّيم 

الحتقان ال�سعبي �سده. وقّدر اأن النا�سطني من هوؤلء 

الواجب.  الوطني  الن�سباط  ينق�سهم  انفلتوا لأنه كان 

�ستكون  وحدها  اجلندية  اأن  القرار  اأ�سحاب  واعترب 

معتوق  رجيم  ق�سوة  واأن  املطلوب  اإجناز  على  قادرة 

وهنا   .
2
ا�ستحقاقا الدميقراطية  اعترب  وت�سلح من  �سرتّبي 

لإدارة  الطلبة  واإح�سار  ب�سبط  الأمنية  القوى  تكفلت 

هذه  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  الع�سكري  التجنيد 

الإدارة قد اأمتت ر�سم طريق �ساحنات املجندين اجلدد 

1986، كان برجيم معتوق  الطويل. وهنا وبنهاية �سنة 

اأنف�سهم  يق�سمون  ق�سريا  املجندين  من  طالب  اأربعمائة 

املعار�سة  التون�سية  ال�سيا�سية  العائالت  خمتلف  بني 

ال�سف   و�سابط  و�سباطه  ثكنتهم  رئي�ص  ويجمعهم 

الوطن  حق  يف  اأخطوؤوا  من  �سلة  هي  واحدة  �سلة  يف 

وي�ستحقون معاملة �سارمة ليثوبوا اإىل ر�سدهم. 

معتوق  برجيم  اجلي�ص  مار�ص  عهده،  هو  وكما  وهنا 

لذلك،  وتبعا   .
3
املطلوبة بال�سرامة  التاأديب”  “واجب 

املذكور  بالدور  كلفت  التي  الع�سكرية  الفرقة  �سميت 

اإىل جتديد  ال�سلطة  . وق  د عمدت 
التاأديب”4 “بفرقة 

دفعة  اإر�سال  خالل  من   1990 �سنة  يف  فيها  ثقتها 

جديدة من املجندين قوامها 493 طالبا. وعليه، انتهت 

ال�سلطة اإىل تدعيم م�سروعها النموذجي ببناء “�سجن” 

يخ�س�ص ل�ستقبال امل�ساجني ال�سيا�سيني يكون موقعه 

يف املنطقة الع�سكرية واإن مل يكن ع�سكريا. 

اأن يكون م�سروع رجيم  اأن فر�ص ال�ستبداد  وهنا كان 

معتوق الذي ي�سنفه اجلي�ص التون�سي كاإحدى مفاخره، 

وعنوانا من عناوين انخراطه يف البناء والإعمار �سفحة 

كما  دورها.  عن  املوؤ�س�سة  ذات  انحراف  �سفحات  من 

فر�ص اأن تكون ذات الدولة الوطنية التي راهنت على 

اأر�سها  من  وغريه  معتوق  رجيم  يف  والإن�سان  البناء 

لحقا  بها.  وتنّكل  نخبه  ت�ستهدف  ل�سعبها  قمع  اأداة 

اجلهات  بادرت   ،2012 �سنة  وحتديدا يف  الثورة   وبعد 

لإغالق  معتوق  رجيم  الع�سكرية  املنطقة  يف  امل�سوؤولية 

رجيم  واحة  اخلطوة  تلك  خّل�ست  اأن  وكان  املعتقل. 

فر�سة  جلي�سها  وتركت  عنها  غريب  بناء  من  معتوق 

يحققه جي�ص غريه.  اأن  ندر  بن�سر ع�سكري  لالحتفال 

العمراين  التخطيط  من  �سنة  ثالثني  الجناز  ا�ستغرق 

الآبار  وحفرت  الطرق  خاللها  عبدت  والفالحي 

وجهزت وبنيت القرى وعمرت.

ُتعّد اليوم رجيم معتوق اإحدى معتمديات ولية قبلي 

قرابة   
5
ال�ستة قراها  على  املوزعني  �سكانها  تعداد  ويبلغ 

4600. ومتتد واحاتها على م�ساحة 2500 هكتار وقد 

 كان عائد 
6
دخلت جميعها طور الإنتاج ويف عقد واحد

مبلغ  دينار وهو  مليون   140 العالية  متورها ذات اجلودة 

يتجاوز ما �سرف يف ال�ست�سالح من موارد قدرت ب 

95 مليون دينار. وما يبدو اأهم من جناحها القت�سادي 

عائلي  من   1300 قرابة  حولت  اأن  يف  جناحها  هذا 

�سكانها من رّحل اإىل اأ�سحاب واحات نخيل.

كانت رجيم معتوق وما زالت فكرة تنموية عولت على 

الإجناز،  بالإن�سان يف  واهتمت  البناء  والعرق يف  اجلهد 

وكانت  اأجنزها.  ومن  اأبدعها  من  الوطنية  الدولة  كانت 

احلركة  تاريخ  �سفحات  يف  زالت  وما  معتوق  رجيم 

حلقوق  ج�سيمة  لنتهاكات  عنوانا  التون�سية  الوطنية 

املذنب  م�سوؤوليها  بذات  الدولة  ذات  كانت  الإن�سان 

فيها. 

دولة  كينونة  اأزمة  �سورها  تناق�ص  يف  حكايتها  تعك�ص 

يبدو  فمن  رموزها.  تو�سيف  اإ�سكالية  كما  ال�ستقالل 

“وطنيا” ي�سّحي من اأجل الآخر جتده يف حلظات من 

التاريخ يعود لي�سّحي بالآخر من اأجل م�سروعه. ومن 

للحداثة  ينت�سر  ومن  الهدم.  يف  وي�سارك  يعود  يبني، 

اأن  تاليا  والتطور ميار�ص الفو�سى. وت�سلح هذه احلكاية 

تكون منطلقا لتفكري يف قراءة جديدة لتاريخ اجلمهورية 

الأوىل يعرتف باخلطاأ وينت�سر ل�سحاياه من دون التقليل 

عليها  البناء  موا�سلة  و�سرورة  املنجزات  اأهمية  من 

بذات حما�سة من بادروا لها، لكن بعيدا عن اأخطائهم. 

أوجه ذات  حكاية  والدولة  اإلعمار  معتوق:  رجيم 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العمران
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الغابات  اأن  توؤكد  �سهادات  الرحالة  املوؤرخون من  يوثق 

كانت تك�سو اأغلب م�ساحة تون�ص خالل القرن التا�سع 

ع�سر. كما توؤكد الوثائق الإدارية اأن م�ساحة تلك الغابات 

ا�ستقرت �سنة 1900 يف حدود مليون ومائتي األف هكتار. 

ا�ستوىل لحقا وطيلة فرتة احلقبة ال�ستعمارية امل�ستوطنون 

الفرن�سيون على م�ساحات هامة من تلك الغابات، حيث 

هذا  فعلهم  اأثر  من  وكان  فالحية.  م�ستغالت  حولوها 

اأن تقهقرت م�ساحة الغابات ب�سكل لفت لت�ستقر فجر 

األف  ثالثمائة  حدود  يف   1956 �سنة  تون�ص  ا�ستقالل 

اأن حماية  ال�ستقالل  دولة  مبكرا  تبينت  وهنا،  هكتار. 

بالإجنراف  ت�ساري�سها وجغرافيتها  بحكم  املهدد  اإقليمها 

اإعادة  عليها  يفر�ص  اجلنوب  يف  وبالت�سحر  ال�سمال  يف 

التقت  الأ�سلي.  م�ستواها  عند  الغابي  غطائه  ت�سكيل 

اأعلنت  يف هذا الفا�سل الزمني الإرادة ال�سيا�سية التي 

 
1
لها وطنيا  عيدا  وفر�ست  اإ�سرتاتيجية  �سيا�سة  الت�سجري 

يف  املطلوب  التو�سع  لتحقق  التون�سية  الإدارة  وخربة 

اإليه تطورا مدرو�سا يف  اأ�سافت  الغابات. وقد  م�ساحات 

نوعية الغطاء النباتي من جهة تنويع املغرو�سات الغابية 

املجهود  تو�سل  وقد  املحلي.  والقت�ساد  املناخ  يالئم  مبا 

الوطني يف نهاية �سنة 2018 لفر�ص اأن ت�ستعيد الغابات 

امتدادها بعدما جتاوزت م�ساحتها املليون هكتار وغطت 

.
2
%8،33 من م�ساحة الرتاب التون�سي

يبدو النجاح يف تطوير الغابات م�ساحة وتنوعا مهما جدا 

خ�سو�سا واأنه اقرتن باإن�ساء عدد هام من املحميات الطبيعية 

والتي كان لها دور يف حماية عدة اأ�سناف حيوانية من 

النقرا�ص، ف�سال عن اأنها ت�سكل قواعد لإعادة توطني 

 .
3
اأ�سناف اأخرى قد اأدى فعل الإن�سان لنقرا�سها بتون�ص

كما ي�سكل الإعالن عن توجه ال�سيا�سة احلكومية ملزيد 

تطوير م�ساحة الغابات لت�سل لتغطية %9،2 من البالد 

التنبه  يجب  وهنا   .
5
واعدا موؤ�سرا   20244

�سنة  مبوفى 

�سيا�ستها  يف  الوطنية"  "للدولة  كنجاح  ُيقيم  ما  لكون 

لها يف  بف�سل  اقرتن  اأنه  �سكانية  موؤ�سرات  توؤكد  البيئية 

حتقيق التنمية ملن يتعاي�سون مع املحيط الغابي ويعمرونه.

األف  اأي ما يقارب 250  يرتكز %9 من �سكان تون�ص 

 .
6
عائلة يف جتمعات قروية وح�سرية تقع يف املناطق الغابية

الغربي  ال�سمال  منطقتي  يف  اأرباعهم  ثالثة  وي�ستوطن 

حظا  "بالأقل  اقت�ساديا  تو�سف  التي  الغربي  والو�سط 

من التنمية" وحيث تتجاوز ن�سب البطالة �سعف معدلها 

الوطني. كما تتجاوز ن�سبة من هم حتت خط الفقر ومن 

وت�سل   
7
الوطني املعدل  �سعف  املدقع  الفقر  حتت خط 

للعا�سمة  احل�سري  الإقليم  يف  مثيلتها  اأ�سعاف  ل�ستة 

الو�سع  بوؤ�ص  املمتدة  الغابات  كثافة  . مل حتجب 
8
تون�ص

الغابة  اعتبار  يوؤّد  ومل  فجواتها.  �سكنوا  ملن  الجتماعي 

ثروة اقت�سادية لتغيري معترب يف هذا الواقع.

القت�سادي  التهمي�ص  الغابية:  الفجوات  �سكان 

والجتماعي

القت�سادي  بال�ستغالل  التون�سي  الت�سريع  ي�سمح 

للغابات. ويدر هذا الن�ساط على الدولة التون�سية مداخيل 

منه  يوؤول  فيما  دينار،  مليون   10 تقارب حوايل  مبا�سرة 

للم�ستثمرين من م�سدري النباتات الغابية م�ستخرجاتها 

يف  �سنويا.  دينار  مليون   33 حوايل  ال�سنوي  معدله  ما 

املقابل، تكون ا�ستفادة �سكان اجلهات الغابية  من هذا 

ال�ستغالل حم�سورة يف:

من  اليومية  حياتهم  يف  ا�ستفادة  من  به  لهم  ي�سمح  ما 

ا�ستغالل غري جتاري للغابة، 

اأيام العمل العر�سي الذي توفره لهم الإدارة العامة  يف 

للغابات يف حرا�سة الغابات والعناية بها،

مقاولو جمع  لهم  يوفرها  التي  املو�سمي  العمل  اأيام  يف 

النباتات الغابية الذين ترتكز من�ساآتهم التحويلية خارج 

.
9
املناطق الغابية غالبا

خم�سة  بني  ما  اأن  حلني  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ظنت  وهنا 

و�سبعة ماليني يوم عمل عر�سي توفرها الغابات ل�سكانها 

"تكفي" لي�سعر هوؤلء بانتمائهم ملحيطهم البيئي ولكن 

تبني لها �سريعا َوهم هذا الت�سور.

ك�سفت  اأن  بعد  التوقع  هذا  الواقع  مالحظة  فندت 

موؤ�سرات ذات دللة:

الغابة  لها  تتعر�ص  التي  هاما من العتداءات  اأن عددا 

يكون م�سدرها من ي�سكنون يف حميطها ومردها اغرتابهم 

عنها ومن هذه العتداءات:

حرق الغابات وتك�سريها بغاية تو�سيع امللكيات الفالحية 

العائلية املحاذية للغابة والتي تكون غالبا م�ساحاتها �سغرية 

ول تفي بحاجيات مالكها يف عملهم ومعا�سهم.

افتعال حرائق بالغابة لغاية ال�ستفادة باأيام عمل مو�سمي 

يف اإطفاء احلرائق اأول  ويف حرا�سة الغابة ثانيا. 

وحرمان  الغابية  القرى  يف  التنموية  ال�سيا�سة  ف�سل  اأن 

يكون  لأن  يوؤدي  الكرمية  احلياة  مقومات  من  �سكانها 

�سبابها عر�سة ل�ستقطاب اجلماعات املتطرفة التي جنحت 

يف اأن تتواجد يف الغابات املحاذية للحدود اجلزائرية. كما 

اأدى هذا الف�سل اإىل تعميق التفاوت اجلهوي بني مناطق 

الغابات وغريها من اجلهات وهو امر بات ينذر با�سطرابات 

اأمنية واجتماعية عالوة على ما ت�سبب فيه من حركة نزوح 

نحو املناطق ال�ساحلية واحل�سرية اأرهقت التهيئة العمرانية 

واأدت خلراب قرى ظلت قبل ذلك عامرة لقرون.

خطوة  الغابية:  المشاهد 
يف عالقة  في اتجاه إعادة تعر

بأهلها الغابة 
التون�سية �سنة 2018 م�سروع امل�ساهد  اأطلقت احلكومة 

 وحددت 
10

الغابية والذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولر

مدة اإجنازه ب�ست �سنوات )2018-2023(. وهو يهدف 

اإىل:

حت�سني �سبل وو�سائل العي�ص املحلية، 

احلد من الفقر وحتقيق التنمية الب�سرية ملن يعتمدون على 

الغابات واملراعي.

حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية 

الأخرى،

 حت�سني �سمود النا�ص اأمام ال�سدمات املناخية، 

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني و ال�ستدامة الجتماعية، 

11
دعم اإدماج ال�سباب يف احلياة العملية.

خالل  من  الأهداف  هذه  تنزيل  احلكومة  تولت  وقد 

التدابري الآتية:

1--ال�سماح بتاريخ 05-10-2018 لأول مرة يف تاريخ 

اجلارية  القوانني  ملقت�سيات  وخالفا  التون�سية  احلكومة 

ا�ستغالل  ي�سكل  الذين  الريفية  املناطق  "ملت�ساكني 

املنتوجات الغابية مورد زرق لهم بالنفاذ اإليها دون احلاجة 

اإىل ت�ساريح ا�ستغالل قانونية من الإدارة العامة للغابات اأو 

التعر�ص اإىل حما�سر اأو مالحقات ق�سائية." 

-2 اأعلن رئي�ص احلكومة يو�سف ال�ساهد بتاريخ 11-17-

2018 مبا�سرتها تنفيذ م�سروع متكني املراأة الريفية والذي 

يتمثل يف توفري م�ساعدة مالية وفنية لإر�ساد املراأة الريفية 

وم�ساعدتها يف تثمني املوارد املحلية والطبيعية والبيئية، 

ومتويل م�ساريع فردية اأو جماعية يف اإطار التعاون الثنائي 

اأو بال�سراكة مع جمعيات تنموية.

متكني  اإىل  الأول  بعدها  يف  املتخذة  الإجراءات  تهدف 

 20% ن�سبتها  اقت�سادية  ا�ستفادة  من  املحلي  املجتمع 

من جممل ما هو م�سموح �سنويا با�ستغالله من الرثوات 

الغابية، فيما هي ت�ستهدف يف بعدها الثاين املراأة الريفية 

املجال  يف  العاملني  من   80% ن�سبته  ما  متثل  التي 

 يف املناطق الغابية، ليطور مهاراتها يف ا�ستغالل 
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الفالحي

الرثوات والرتاث املحلي مبا يح�سن مهارتها ويدعم دورها 

القت�سادي.

ويبدو بالتايل امل�سروع احلكومي فيما تك�سف منه مهما 

جلهة الفئات التي ي�ستهدفها اأول وجلهة  الآليات التي 

يعتمدها ثانيا. اإل اأنه يخ�سى اأن يكون ماآله كماآل عديد 

امل�ساريع امل�سابهة له والتي با�سرتها احلكومات التون�سية 

املتعاقبة منذ ال�ستقالل وطويت �سفحاتها بعدما ف�سلت 

يف حتقيق اأهدافها وا�ستنزفت مواردها يف غري ما خ�س�ست 

له. ومنعا لهذا امل�سري، يقت�سي التنبه اإىل �سرورة اأن ينتقل 

"التمييز الإيجابي" للمجتمع املحلي يف الرثوة الغابية من 

جمال املنحة احلكومية اإىل نطاق احلق القانوين. وكانت 

احلكومة اأعلنت منذ �سنة 2016 عن تكليف جلنة فنية 

ل�سياغة جملة جديدة للغابات، يفرت�ص اأن تت�سمن يف 

اأحكامها ن�سا �سريحا يحدد ح�سة ل�سكان املناطق الغابية 

يف مناطقهم. ولكن هذا امل�سروع مل ينجز لغاية تاريخه 

ومل ي�سل بعد للمجل�ص الت�سريعي. ويظهر التق�سري يف 

حتقيق هذا الإ�سالح الت�سريعي الهام معيبا، خ�سو�سا واأن 

الأمر يندرج يف باب "تنزيل الد�ستور" الذي فر�ص يف 

الف�سل 12 منه على الدولة اأن "ت�سعى اإىل حتقيق العدالة 

الجتماعية، والتنمية امل�ستدامة، والتوازن بني اجلهات، 

ا�ستنادا اإىل موؤ�سرات التنمية واعتمادا على مبداأ التمييز 

الإيجابي. كما تعمل على ال�ستغالل الر�سيد للرثوات 

الوطنية."

ويوؤمل يف هذا الإطار ومنعا لأي انقالب على املك�سب 

الذي حتقق، اأن يبادر اأع�ساء جمل�ص نواب ال�سعب اإىل 

ت�سريعي  تعديل  بتقدمي مقرتح يف  جتاوز اخللل احلا�سل 

التعار�ص  حالة  وينهي  الإدارية  املمار�سة  يكر�ص  جزئي 

م�سروع  يكون  اأن  ال�سروري  فمن  القانون.  وبني  بينها 

الجتماعي  لالقت�ساد  انطالق  قاعدة  الغابية  امل�ساهد 

تطوره  ت�سمن  مقومات  ذي  الأبعاد  متعدد  والت�سامني 

ودميومته. 

كما يوؤمل اأن تعول احلكومة يف م�سروعها على القت�ساد 

املنوال  هذا  لكون  اعتبارا  والجتماعي  الت�سامني 

والقت�سادي  الجتماعي  الو�سع  يالئم  القت�سادي 

لبناء  الأمثل  املنوال  كونه  على  عالوة  الغابية  باملناطق 

القت�ساد الأخ�سر اأي القت�ساد الذي ينطلق من البيئة 

ويهدف للحفاظ عليها. 

يوؤدي  باأن  تعد  احلكومية  التقديرات  اأن  هنا  ويذكر 

الريفية لبعث  املراأة  الذي �سي�سمل  م�سروعها يف جانبه 

اأن  ونقدر  "�سغرية".  اقت�سادية  موؤ�س�سة   8000

مل  ما  يتحققا  لن  وا�ستمراريتها  املوؤ�س�سات  تلك  تطور 

اأبرز  �ساندة،  تنموية  حكومية  ب�سيا�سة  مدعومني  يكونا 

القت�سادية  بالقطاعات  املوؤ�س�سات  تلك  ربط  مالحمها 

اأ�سواق  توفري  ال�سياحة من خالل  اأهمها  ومن  الن�سيطة 

باملناطق  الت�سامنية  للموؤ�س�سات  التقليدية  لل�سناعات 

ت�سجع  �سياحية  حكومية  �سيا�سات  وتطوير  ال�سياحية، 

ال�سياحة الداخلية واخلارجية البيئية والت�سامنية مبا يطور 

املحيط املحلي ال�ستهالكي. كما قد يكون مفيدا ت�سور 

على  تعمل  الخت�سا�ص  متعددة  حكومية  موؤ�س�سات 

اإدماج الن�ساط القت�سادي اجلديد يف الن�سيج القت�سادي 

القائم وجتاوز ما قد يعرت�سه من �سعوبات.

واعد وأفق  صعب  واقع  الغابية:   الفجوات 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العمران
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د. سناء بن نعمان 

من  عالية  درجة  والتعمري  الرتابية  التهيئة  م�ساألة  تعتلي 

م�ساألة  مع  اأهدافها  وتدخل  مقت�سياتها  لت�سُعب  الأهمية 

التطور القت�سادي والعدالة الجتماعية كُكّل. فالتنظيم 

تطوير  يف  باأخرى  اأو  بطريقة  ي�ساهم  املتكامل  العمراين 

القت�سادية  الفوارق  من  واحلّد  الجتماعي  الندماج 

والجتماعية.

عملّيا، ُت�ساهم عملية التعمري يف اإيجاد دينامية اجتماعية 

التوازن يف حال جنحت يف  اإىل نوع من  اأن تف�سي  ميكن 

تنموية  منظومة  داخل  املجتمع  مكونات  جميع  اإدماج 

متكاملة اأو بالإنخرام اإذا ف�سلت يف نحت مالمح التجان�ص 

الجتماعي املرجو.

من هنا، تربز لنا مدى اأهمية تركيز �سيا�سة تعمريية �ساملة 

اإطار  يف  الجتماعي  والتما�سك  الرتابي  التوازن  ت�سمن 

والتوازن  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  بني  يجان�ص 

البيئي. فالتعمري كان ول زال يعترب فنا من فنون التنظيم 

عدة  معطيات  بني  التناغم  على  يرتكز  الذي  الرتابي 

ولعّل  للمجموعة.  اأف�سل  عي�ص  اإطار  حتقيق  اإىل  تهدف 

ع منذ الف�سل الأول من جملة التهيئة الرتابية 
ّ
تاأكيد امل�سر

التنمية  املالئمة بني  ل�سنة 1994 على �سرورة  والتعمري 

القت�سادية والتنمية الجتماعية والتوازنات البيئية �سمانا 

لتنمية م�ستدامة وحلق املواطن يف حميط �سليم. ُيعرّب عن 

ع منذ و�سع املجلة ب�سرورة عمل الّدولة 
ّ
مدى وعي امل�سر

ومُمثليها على جت�سيم هذه الروؤيا اجلديدة.

م�سروع  والإ�سكان  التجهيز  وزارة  اأعدت  الإطار،  يف هذا 

جملة التعمري اجلديدة وعر�ستها على اخلرباء واملخت�سني يف 

لقاءات �سيقة كان الهدف منها مناق�سة اأحكامها وال�ستفادة 

من خمتلف الآراء. ويتناول هذا املقال اآخر ن�سخة ورقية 

.2017 اآب  اأوت/  �سهر  اإىل  تعود  والتي  امل�سروع   لهذا 

هذه  تندرج  ف�سال.   327 على  امل�سروع  هذا  ويحتوي 

العامة  باب متهيدي خم�س�ص لالأحكام  الف�سول �سمن 

والهياكل املخت�سة يف م�سائل التعمري، واأربعة اأجزاء هي 

و)2(  الرتابية  والتهيئة  التنمية   )1( الآتية:  التوايل  على 

التعمري و)3( البناء و)4( النزاعات املتعلقة بالتعمري.

ول�سائل اأن ي�ساأل يف هذا الإطار: ملاذا اللجوء اإىل و�سع جملة 

الفكرة  تكت�سي  الأخرية  كانت هذه  اإن  للتعمري  جديدة 

الإدماجية بني التنمية العمرانية والقت�سادية والجتماعية؟ 

بعبارة اأخرى: ما الذي يدفع الوزارة املخت�سة اإىل الإقرار 

النتظارات  هي  وما  1994؟  جملة  ا�ستبدال  ب�سرورة 

اجلديدة التي اأّدت به اإىل و�سع جمّلة تعمري خمتلفة؟

�سُنحاول الإجابة على هذه الت�ساوؤلت عن طريق املراوحة 

بني حتليل النتظارات والإ�سالحات املتوقةع ورودها �سلب 

التي  الإخاللت  اأ�سباب  وتقدمي  وطرح  اجلديدة  املجلة 

متت مالحظاتها طيلة 24 �سنة من تطبيق جملة 1994.

نالحظ  اجلديدة،  التعمري  مل�سروع جملة  �سريعة  قراءة  يف 

اجلديدة  املفاهيم  من  العديد  اإدخال  اإىل  ع 
ّ
امل�سر جنوح 

تكري�ص  جانب  اإىل  احل�سرية(  امل�ساهد  الرتابية/  )الهوية 

جملة من املبادئ العامة )الالمركزية يف ميدان التعمري( 

وهي مبادئ غري موجودة �سلب املجلة احلالية والتي تطلبتها 

�سرورات املرحلة احلالية اإىل جانب التطور ال�سريع للرهانات 

القت�سادية والجتماعية والبيئية وحتى املناخية املرتبطة 

ارتباطا وثيقا باملادة املعمارية.

الحاجة إلى مدن جديدة
من بني املقرتحات املقدمة، حتّدث م�سروع املجلة اجلديدة 

منذ البداية على �سرورة تركيز �سيا�سات جديدة للتهيئة 

جاذبيتها  لتح�سني  وخارجها  املدن  داخل  والتعمري 

مدن  خلق  على  العمل  جانب  اإىل  التناف�سية  وقدراتها 

جديدة تكون ترجمة ملبداأ ا�ستباقية التهيئة والتعمري. وهو 

التي مل   1994 �سلب جملة  اإ�سكالت  طرح  لطاملا  اأمر 

تنجح �سلب ال�سيا�سات التي مت و�سعها يف توجيه التمّدد 

العمراين اأو ا�ستباقه، مما اأدى اإىل عدم التطابق بني اأهداف 

التهيئة الرتابية والواقع العمراين.

التخطيط  يف  جديدا  توجها  ترتجم  اجلديدة  املدن  هذه 

العمراين يعتمد على اإحداث وحدات عمرانية متجان�سة 

تعتمد على تنوع تركيبتها الجتماعية والوظيفية وتتميز 

بتوازن هيكلتها وجتهيزاتها مما ي�ساهم يف تعزيز ال�سيطرة على 

التمدد العمراين واإيجاد اإطار متكامل للعي�ص امل�سرتك. 

وهو ما يتطلب كذلك ت�سجيع ال�سراكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص بهدف حتقيق اجلودة العمرانية املطلوبة والتنا�سق 

العام للم�سروع العمراين وتفاعله مع حميطه الجتماعي.

العمرانية  القواعد  مالءمة 
االجتماعية للمتطلبات 

اإىل  كذلك  تهدف  اأن  يجب  اجلديدة  ال�سيا�سات  هذه 

مالءمة القواعد العمرانية للمتطلبات الجتماعية لتحقيق 

و�سرورة  لل�سكان  الرتابي  التوزيع  يف  التوازن  من  نوع 

اإدماجهم يف حميطهم القت�سادي والبيئي ب�سفة فعالة. 

ف�سيا�سات التعمري املتعاقبة منذ 1994 مل توؤّد يف اأغلب 

احلالت اإىل حتقيق العدالة الجتماعية، بل �ساهمت يف 

العمراين  التمييز  من  نوع  باإيجاد  الفوارق  هذه  تعميق 

اأ�س�ص لغياب العدالة الجتماعية.

يف هذا الإطار، اأكد م�سروع املجلة اجلديدة مثال على اأخذ 

الإجراءات الالزمة لت�سجيع ال�سكن الجتماعي املوجه 

الإمكانيات  ذات  وتلك  املتو�سطة  الجتماعية  للطبقات 

قاعدة  اختالل  ت�سررا من  الأكرث  تعترب  والتي  املحدودة 

العر�ص والطلب فيما يخ�ص ال�سكن اإىل جانب الرتفاع 

املطرد لن�سق الأ�سعار وامل�ساربة العقارية التي جتد جذورها 

يف حمدودية ال�سيا�سة العقارية للدولة.

بالن�سبة لهذه النقطة، يجدر التذكري باأن جملة 1994 قد 

ت على اإمكانية اإحداث مدخرات عقارية خارج حدود  ن�سّ

املناطق املغطاة بوثائق التعمري بهدف اإجناز عمليات تعمري 

اجلديدة(،  املجلة  م�سروع  من   40 )ف�سل  امل�ستقبل  يف 

وتركيز التجهيزات الأ�سا�سية والبنية التحتية واإجناز برامج 

ال�سكن الجتماعي. اإل اأن هذا التن�سي�ص بقي حربا على 

ورق، بحيث مل يتم تكوين اأي دائرة للمدخرات العقارية 

باعتبار ان ح�سرها خارج املناطق املغطاة بوثائق التعمري 

حّد من فاعليتها. وهو ما وجب جتاوزه يف املجلة اجلديدة 

التي اقرتحت اآليات اأكرث جناعة لإحداثها اإىل جانب فتح 

الإمكانية لذلك داخل املناطق املغطاة بوثائق التعمري وهو 

ما يبدو منطقيا )ف�سل 130 من م�سروع املجلة اجلديدة(.

ن العمراني بين الجهات  التواز
الداخلية  املناطق  بني  العمرانية  التهيئة  اختالل  يعترب 

�سيا�سات  يف  النظر  لإعادة  موجبا  ال�ساحلية  واملناطق 

التخطيط العمراين بهدف تكري�ص مبداأ التمييز الإيجابي 

اأثرا يف جملة  له  )والتي ل جند  الداخلية  املناطق  لفائدة 

1994(. بالتايل، فاإن �سمان التجان�ص العمراين يف هذه 

بوثائق  العمرانية  الوظائف  تنوع  عرب   
ُّ
مير والذي  اجلهات 

الجتماعية  ال�سرائح  جميع  اإدماج  يف  ي�ساهم  التعمري 

الفوارق  من  واحلّد  ككّل  للدولة  القت�سادية  الدورة  يف 

القائمة بني املناطق. ولعّل مقرتح الإذن بتجاوز الرتاتيب 

اخل�سو�سية اجلاري بها العمل يف جمال ترابي معني فيما 

يخ�ص التعمري ال�سياحي وال�سناعي بهدف ت�سجيع التنمية 

يعترب جت�سيما  معينة  منطقة  والجتماعية يف  القت�سادية 

لهذا املبداأ )ف�سل 36 من م�سروع املجلة اجلديدة(.

هذا التغيري الأ�سا�سي يف �سيا�سة التهيئة والتعمري يجب 

اأن يرتافق مع اإعادة النظر يف منوال التنمية القدمي وذلك 

اإدراج �سروط التنمية امل�ستدامة �سلب ال�سيا�سات  مبزيد 

العمومية للتخطيط العمراين. فرغم التن�سي�ص على هذه 

امل�ساألة �سلب الف�سل الأول من جملة 1994، فاإن اآليات 

التطبيق بقيت �سبابية، وهو ما حّد من فاعلية هذا التوجه 

الذي يحمل يف طياته ت�سورا متكامال ل�ستغالل املجال 

وفق توجه عام يهدف اإىل حتقيق التوازن اجلهوي والتطور 

الجتماعي والقت�سادي والبيئي.

إدراج مفاهيم وآليات التنمية 
المستدامة العمرانية 

عمليا، تقت�سي التنمية امل�ستدامة تغيري النمط العمراين 

باإدراج م�ساألة التنقل احل�سرّي داخل خمططات التهيئة، 

جملة  �سلب  اإليها  التطرق  يقع  مل  حيوية  م�ساألة  وهي 

الطاقية  النجاعة  الرتكيز على م�ساألة  اإىل جانب   ،1994

داخل  املتجددة  الطاقات  جمال  يف  ال�ستثمار  وت�سجيع 

التاأثريات  من  احلد  بهدف  وخارجه  العمراين  الن�سيج 

اإطار هذا التوجه  البيئية واملناخية على املدن. ودائما يف 

املختلف، قام م�سروع جملة التعمري برتكيز مفاهيم جديدة 

مثل املحافظة على الهوية الرتابية ح�سب اخل�سو�سيات 

للف�ساء  والثقافية  والجتماعية  واملعمارية  الطبيعية 

حت�سني  م�ساألة  مرة  ولأول  اإدراج  جانب  اإىل  العمراين 

"امل�ساهد العمرانية" داخل الن�سج العمراين وهي مفاهيم 

حتتاج للمزيد من التعمق لكي ل تفقد حمتواها وتكون 

جمرد مبادئ جوفاء.

ية القرار في المادة  دعم المركز
العمرانية

يف اإطار اآخر، ترتبط �سيا�سة التعمري مببداأ لمركزية القرار 

يف املادة املعمارية اأي التوجه نحو الالمركزية يف الت�سرف 

الرتابي.هذا التوجه واإن بدا غري جديد لتكري�سه �سلب 

التهيئة  اأمثلة  اإعداد  يخ�ص  فيما  وحتديدا   1994 جملة 

العمرانية )الف�سل 16 منقح بقانون عدد 29 ل�سنة 2009 

املوؤرخ يف 9 جوان 2009(، اإل انه يبقى متوا�سعا بالنظر 

اإىل هام�ص تدخل ال�سلطات املركزية يف عملية اخذ مبادرة 

ب�سدور  لكن  العمرانية.  التهيئة  اأمثلة  ومراجعة  الإعداد 

ملبداأ  املكر�سة   )2017 )ل�سنة  املحلية  اجلماعات  جملة 

املكر�ص  املحلية  ال�سلطة  باب  اإطار  املعلن يف  الالمركزية 

�سلب الد�ستور اجلديد وظهور تق�سيم ترابي جديد )اأقاليم 

وجهات(، وجب مالءمة مقت�سيات جملة التعمري للت�سريع 

اجلديد وهو ما �سرع يف اقرتاح جملة تعمري جديدة.

يفية  الر بالتهيئة  االعتناء 
الخصوصيات  ذات  والمناطق 

لبيئية ا
هذا التوجه اجلديد ي�ستوجب اإيجاد الو�سائل املادية واملالية 

الالزمة لتطبيقه اإىل جانب تغيريه خلارطة الأمثلة التوجيهية 

روؤية  اإطار  يف  وذلك  العمرانية  التهيئة  واأمثلة  للتنمية 

ت�ساركية م�ستقبلية للمجال الرتابي. هذا املجال الذي ل 

يقت�سر على اإر�ساء �سيا�سة جديدة للمدينة فقط واإمنا يجب 

اأن يعنى كذلك مب�ساألة التهيئة الريفية التي مل يتعر�ص لها 

امل�سرع �سلب جملة 1994. فتهيئة املجال الريفي متّكن من 

تر�سيد الت�سرف يف ا�ستغالل الأرا�سي الفالحية )خا�سة 

�سبغتها  تغيري  يتّم  والتي  وال�سيانة(  التحجري  مناطق 

ملقت�سيات التعمري بنوع من ال�سهولة. وهذا الأمر زاد من 

تقّل�ص املجال الرتابي الفالحي م�ستوجبا تن�سي�سا �سريحا 

�ساأن  �ساأنه  العمراين  التو�سع  من  حمايته  �سرورة  على 

البيئية  اخل�سو�سيات  الأخرى ذات  املناطق  العديد من 

والطبيعية املتميزة.  على �سبيل املثال نذكر تفعيل تطبيق 

القانون فيما يخ�ص حماية ال�سريط ال�ساحلي، الغابات اأو 

املناطق الثقافية والأثرية والتاريخية )اأمثلة املحافظة على 

املناطق ذات الأهمية الثقافية والبيئية...( عن طريق حتجري 

اإقامة بناءات وفق خ�سو�سيات كل منطقة اأو التن�سي�ص 

يخ�ص  فيما  بيئية  تقييمية  لدار�سة  اللجوء  �سرورة  على 

تركيز بع�ص املن�ساآت يف حميط هذه املجالت.

يعتبر اختالل التهيئة 
العمرانية بين 

المناطق الداخلية 
والمناطق الساحلية 

موجبا إلرساء مبدأ 
التميييز اإليجابي 

لصالح األولى 
في تبسيط اإلجراءات

يف اإطار اآخر، يبقى مقرتح تب�سيط اإجراءات اإعداد ومراجعة 

على  احل�سول  اإجراءات  وتب�سيط  الرتابي  التهيئة  اأمثلة 

رخ�سة بناء من اأهم تطلعات املخت�سني يف امل�ساألة املعمارية 

لت�سعب املتداخلني )�سلط مركزية/ لحمورية /لمركزية(. 

وتهّدد الآجال الطويلة بجعل الوثائق غري مطابقة للواقع 

الرتابي وغري متما�سية ون�سق التمدد العمراين ال�سريع، 

الأمر الذي ي�ساهم يف عدم جناعتها وعجزها على الت�سدي 

لظاهرة البناء الع�سوائي الذي ميثل اأحد اأكرب التحديات 

ع منذ 1994 والذي ُيعرّب عن عجز 
ّ
املطروحة اأمام امل�سر

جميع املتداخلني يف امل�ساألة العمرانية عن التحكم ال�سليم 

تنمية  توفري  يف  التوفيق  عدم  وبالتايل  الرتابي،  باملجال 

خل  �سيد  
<?>

ترابية وعمرانية متناغمة وم�ستدامة للجميع.

هذا الئتالف لحقا النتخابات البلدية يف �سكل قائمة 

م�ستقلة ويفوز باملرتبة الأوىل من حيث عدد الأ�سوات 

عليها. املتح�سل  املقاعد  وعدد 

مجلة  من  ننتظر  ماذا 
الجديدة؟ التعمير 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العمران
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وحيد الفرشيشي

بعد اأ�سابيع من �سقوط نظام زين الدين بنعلي يف 14 جانفي 

2011، ح�سل اأول احتجاج ذو طبيعة عمرانية يف تون�ص. 

 .)Parc le Belvédère( عرف باحتجاج البلفيدير

وهي حديقة عمومية ح�سرية تعود اإىل �سنة 1892، وتبلغ 

م�ساحتها 113 هكتارا ومتثل احلديقة احل�سرية الأهم من 

تون�ص العا�سمة ويف كامل اجلمهورية. وهي الرئة الأ�سا�سية 

هذا  ل�سكانها.  الأ�سا�سي  واملنتزه  تون�ص،  للعا�سمة 

البلفدير  اأحباء  جمعّية  قادته  الذي  ال�سعبي  الحتجاج 

التفرغ عن جزء  بنّية  تتعلق  وثائق  اكت�ساف  بعد  انطلق 

كبري من احلديقة يف اإطار ا�ستثمارات عقارية. وكان اأّول 

اأمام  الباب  وفتح  عمرانية  اأ�س�ص  على  �سعبي  احتجاج 

طرح اأ�سئلة اأ�سا�سية تتعلق بعالقة املواطنني مب�ساألة التعمري 

ومدى اعتبار التعمري �ساأنا عاما.

اعتربت  العمراين  والتخطيط  التعمري  م�سائل  وكانت 

رها الدولة 
ّ
لفرتة طويلة م�سائل تقنية اإدارية "�سيادية" تقر

اأ�سا�سا ومل يكن للجماعات العمومية واملواطنني اأي دور 

يف امل�ساركة يف مناق�سة املخططات اأو بلورة الت�سّورات اأو 

الإ�سراف على اإنفاذها. هذه الو�سعية التي �سيطرت على 

�سها 
ّ
كر التون�سي،  وال�سيا�سي  والإداري  القانوين  امل�سهد 

القانون منذ انطالق اأّول ت�سريع عمراين حديث يف تون�ص 

الالحقة.  الت�سريعات  كل  يف  وتاأكدت   .)1858 )�سنة 

ية يف 
ّ
بنتيجتها، باتت املاّدة العمرانية جمال حماطا بال�سر

�سلطويا  وجمال  ناحية،  من  لل�سفافية  مطلق  انعدام  ظل 

ل يجد املواطن فيه مكانا. وقد تعززت تبعا لذلك مظاهر 

غري  قواعد  وظهرت  ال�ساأن  هذا  يف  والتالعب  الف�ساد 

اإىل  اأدى  مكتوبة وغري قانونية للت�سرف يف العقارات، مما 

النفالت العمراين والبيئي يف عديد املناطق.

يف  التحركات  اإىل  اأ�سا�سا  �ص 
ّ
التعر يلي  فيما  و�سنحاول 

التحركات،  هذه  عر�ص  وقبل  واملر�سى.  تون�ص  مدينتي 

تقت�سي الإ�سارة اإىل اأنه �سواء فيما يتعّلق بحديقة البلفيدير 

يف �سنتي 2011 و2017 اأو فيما يتعلق مبدينة املر�سى يف 

�سنتي 2013 و2017، فاإننا نلحظ الدور الأ�سا�سي الذي 

لعبته اجلمعيات املهتمة بال�ساأن العمراين والبيئي، التي 

كانت تتكّون من خمت�سني يف جمالت عديدة. ومن اأبرز 

هذه اجلمعيات، جمعية اأحباء البلفيدير )التي تاأ�س�ست يف 

1989( وجمعية �سيانة مدينة املر�سى. 

طرق الحشد والمعنيين به: 
كان   ،2011 فيفري  يف  عمرانية  احتجاجات  اأّول  منذ 

الأ�سا�سي حل�سد  الّدور  الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات 

الأ�سخا�ص املتعاطفني/املعنيني بامل�ساألة. ويف هذا الإطار، 

وجمعّية  البلفيدير  اأحباء  جمعّية  من  كال  اأن  نالحظ 

�سيانة مدينة املر�سى، اعتمدتا على هذه ال�سبكات وذلك 

تهم  التي  امل�سائل  كّل  عن  واملتوا�سل  الآين  بالإعالم 

مو�سوع الحتجاج وعن كّل الو�سائل امل�ستعملة للّدفاع 

اخلو�س�سة  من  البلفيدير  حديقة  حماية  الق�سية:  عن 

والبناء منذ 2011، اأو حمايتها من مّد طريق �سريعة بداخلها 

اأو  باملر�سى يف 2013  اأو حماية اجل�سر القدمي  يف 2017 

مراجعة مثال التهيئة العمرانية باملر�سى يف 2017. 

هذا الإعالم املتوا�سل بكل مراحل الن�ساط املدين واإبراز 

تعنت ال�سلطة اأو عدم مبالتها كان له الأثر على احل�سد 

املت�ساكنني  وكذلك  والنا�سطات  للنا�سطني  املتوا�سل 

واملت�ساكنات واجلمعيات واملنظمات. 

مت العتماد اأي�سا على بعث ائتالفات مدنية للّدفاع عن 

العمرانية  التهيئة  مثال  م�ساألة  ففي  املهددة.  الف�ساءات 

مدين  ائتالف  اإطار  يف  العمل  كان  املر�سى،  ملدينة 

الأن�سطة  قاد  الئتالف  هذا  تتبدل".  "املر�سى   
ّ

�سمي

على  ال�سغط  وحمالت  والت�سالت  والحتجاجات 

.
1
ال�سلطات التي متت يف اإطار مثال تهيئة مدينة املر�سى 

الأمر نف�سه مت يف معر�ص ق�سية ج�سر املر�سى القدمي، وهي 

ق�سية بداأت ف�سولها حني اتخذت ال�سلطات ممثلة يف بلدية 

املر�سى قرارا بهدم اجل�سر وا�ستبداله بج�سر جديد يكون 

ال�سركات  اإحدى  واإذ حت�سلت  اأو�سع من اجل�سر احلايل. 

على ال�سفقة وبداأ العمل، قام ائتالف مدين وا�سع تكّون 

مدينة  �سيانة  جمعية  اأبرزها  من  اجلمعيات  عديد  من 

املر�سى و�سخ�سيات ومواطنني. وقد توىل الئتالف تنظيم 

وتنظيم  املعنّية  الأطراف  كل  مع  والتوا�سل  كات 
ّ
التحر

اللقاءات والحتجاجات، مّما اأوجد حركّية هامة يف مدينة 

التحركات  على  الهام  النعكا�ص  لها  �سيكون  املر�سى، 

الالحقة )خا�سة يف �سنة 2017 ق�سية الأمثلة العمرانية ثم 

امل�ساركة يف النتخابات البلدية ل�سنة 2018(.

الضغط على اإلدارة وعلى 
أصحاب القرار 

بالتحركات  والقيام   العام  الراأي  ح�سد  مع  بالتوازي 

والحتجاجات، مت العتماد اأي�سا على ال�سغط املبا�سر على 

الإدارة �ساحبة القرار وذلك بالتوجه مبا�سرة اإليها وتقدمي 

العرائ�ص وطلب املقابالت وتقدمي البدائل. وقد اأدى هذا 

الأمر يف عديد احلالت اإىل ال�ستجابة اإىل املطالب املقدمة.

فقد عمدت املنظمات والئتالفات امل�سرفة على التحركات 

اإىل مقابلة رئي�ص بلدية تون�ص من ناحية )ق�سية البلفدير( 

املحلية. كل هذه  ووزير اجلماعات  املر�سى  بلدية  ورئي�ص 

املقابالت واللقاءات كانت م�سحوبة بحملة اإعالمية قبل 

اللقاء ومن بعده، لتوؤكد دائما باأنها لي�ست فقط حمالت 

اعرتا�ص على قرارات اإدارية بل هي اأي�سا حمالت اقرتاح 

ج�سر  ق�سية  ففي  الإدارة:  مقرتحات  عن  بدائل  وتقدمي 

املر�سى، متثلت البدائل املقرتحة من الئتالف املدين يف 

ترميم اجل�سر ولي�ص هدمه، واإقامة ج�سر جديد بتكلفة 950 

خا�سة  منظمة  اجل�سر  منطقة  وجعل   
2
تون�سي دينار  األف 

 وا�ستعمال الأموال التي كانت �سرت�سد للج�سر 
3
باملرتجلني

اجلديد لتهيئة اأحياء �سعبّية يف بلدية املر�سى ومنها منطقة 

"لبحر لزرق" و"حي الريا�ص". 

يف ق�سية البلفيدير، متثل اقرتاح جمعية اأحباء البلفيدير يف 

عدم جتزئة احلديقة واإقامة طريق حزامّية وخا�سة ت�سنيف/ 

ت�سجيل احلديقة كرتاث ثقايف وطبيعي لو�سعها مبناأى عن 

الأطماع. وهو نف�ص التوجه الذي ذهب اإليه ائتالف املجتمع 

املدين يف املر�سى حول اجل�سر حيث طالب بت�سنيفه تراثا 

معماريا ثقافيا. اأّما فيما يتعلق مبراجع مثال التهيئة ملدينة 

القرار  واتخاذ  النظر  بتعليق  القرتاح  متثل  فقد  املر�سى، 

فيما يخ�ص مثال التهيئة اإىل ما بعد انتخاب جمل�ص بلدي 

ومبقاربة ت�ساركية مع املواطنني ومنظمات املجتمع املدين.

هذه البدائل عادة ما متكن الإدارة من النظر اإىل امل�سائل من 

وجهة نظر مغايرة ملقاربتها التقنية الفنية وغري الإن�سانية. وهو 

ما ميكنها اأي�سا من اإيجاد خمرج منطقي وعادة اأقل تكلفة 

من احللول اأو احلّل الذي اختارته.

اللجوء إلى القضاء 
يف ق�سية ج�سر املر�سى واأمام خطر الهدم املحدق بذلك 

املعلم، جلاأت جمعية �سيانة مدينة املر�سى بو�سفها جمعية 

الق�ساء  اإىل  للمدينة،  الثقايف  الرتاث  حماية  اإىل  تهدف 

هدم  قرار  تنفيذ  يوقف  عاجل  قرار  ل�ست�سدار  وذلك 

ملبداأ  القرار  خمالفة  اإىل  الدعوى  اأ�سندت  وقد  اجل�سر. 

اأي  بالإمكان ترميم اجل�سر من دون  اأنه  التنا�سب حيث 

حاجة لهدمه، وفق ما اأكده املعهد الوطني للرتاث، كما 

اجلمعّية  مّد  لعدم  ال�سفافية  مبداأ  خرق  اإىل  ا�ستندت 

بالوثائق املتعلقة باجل�سر وو�سعيته، وخرق مبداأ الت�ساركية 

ال�سلطة  اأن  وخ�سو�سا  القرار،  باتخاذ  الإدارة  لنفراد 

�ساحبة القرار هي غري �سرعية لأنها نيابة خ�سو�سية معينة 

وغري منتخبة.

توقيف  مادة  يف  قرارها  يف  الإدارية  املحكمة  رد  وكان 

قرار  تنفيذ  باإيقاف   20174
فيفري   10 بتاريخ  التنفيذ 

الهدم اإىل حني �سدور احلكم يف الدعوى الأ�سلية. وقد 

مت تدعيم هذا الن�سر الق�سائي بقرار اإداري لحق متثل يف 

ا�ست�سدار قرار من وزير الثقافة اعترب مبوجبه ج�سر املر�سى 

"معلما حمميا" واأوقف "جميع الأ�سغال امل�سرة بكيان 

هذا العقار ومنع اإجراء اأي اأ�سغال اأو تغيري يف و�سعيته اإل 

  .
برتخي�ص �سريح من قبل امل�سالح املخت�سة يف الرتاث"5

من  الق�ساء  اإىل  اللجوء  اأهمية  الق�سية  هذه  اأكدت  وقد 

ناحية واأعطت للحراك املدين دفعا كبريا اأثر لحقا على 

عمله. 

الضغط باللجوء إلى 
واالعتصامات  االحتجاجات 

والمسيرات: 
اإن تالزم اآليات ال�سغط واأ�سكالها جعلت من املدافعني/

املدافعات عن احلقوق العمرانية ميار�سون ال�سغط باأنواعه 

امل�ساألة  املحاكم والإدارة، وذلك جلعل  واأمام  ال�سارع  يف 

قانونية فقط. ولذا �ساحبت هذه  اأنها  اأو  تبدو معزولة  ل 

الق�سايا كّلها تظاهرات ومظاهرات والدعوى اإىل العت�سام 

اأي�سا.

امل�سريات  كانت   ،)2011( الأوىل  البلفيدير  ق�سية  ففي 

املنظمة تنطلق من احلديقة نف�سها لتتوقف اأمام بناية �سرع 

يف تنفيذها على اأرا�ٍص متاخمة حلديقة البلفدير وتعترب بناية 

رمزية نظرا لإقامتها على اأرا�ٍص تابعة قانونيا واإداريا للحديقة 

وكانت مقامة يف خمالفة �سريحة للقانون وللرتاتيب.

اأما فيما يتعلق بج�سر املر�سى 2014/2013 ومثال تهيئة 

بلدية املر�سى )2017(، فاإن التظاهر كان يومّيا اأمام اجل�سر، 

 9 يوم  مفتوح  اعت�سام  اإىل  الدعوة  ومتت  وفوقه.  وحتته 

دي�سمرب 2017 مت اإلغاوؤه عندما اأعلنت النيابة اخل�سو�سية 

لبلدية املر�سى تعليق اأي قرار ب�ساأن مثال التهيئة العمرانية 

للبلدية اإىل حني انتخاب جمل�ص بلدي تكون له ال�سرعية 

للتداول ولتخاذ القرار.

ما مييز هذه التحركات اأي�سا اأنها تزامنت مع اأن�سطة ثقافية 

وفنية وعلمية لعبت دورها يف التوعية بالق�سايا. فقد نظمت 

والثقافية  التاريخية  بالأهمية  يتعّلق  فيما  �سواء  املعار�ص 

املر�سى"  قلب  يف  "اجل�سر  تظاهرة  يف  املر�سى  جل�سر 

وحما�سرات  مو�سيقية  وعرو�ص  �سور  معر�ص  وتنظيم 

جمعية  به  قامت  ما  وكذلك   
6
اجل�سر حول  ونقا�سات 

اأحباء البلفيدير من تظاهرات وندوات ومعار�ص وزيارات 

للبيئة...  �سديقة  مو�سيقية  و�سهرات  وخلفاياه...  للموقع 

وقد ا�ستولدت هذه الندوات واملعار�ص ن�ساطا ثقافيا لدى 

فئات اجتماعية ي�سهل الو�سول اإليها اأكرث عن طريق الفن 

والإبداع وال�سهرات منه عن طريق الدعوات التقليدية اإىل 

الحتجاج والتظاهر.

االنتخابي  االئتالف 
�ساهمت الحتجاجات العمرانية )وغريها( التي عرفتها 

املدينة  وم�سارب  ح�سا�سيات  جتميع  يف  املر�سى  مدينة 

الجتماعية وال�سيا�سية واملدنية يف ائتالفات كان من اآثارها 

اإعداد قوائم انتخابية �ساركت يف النتخابات البلدية التي 

انتظمت يف 6 ماي/ اأيار 2018. و يف هذا الإطار، ميكن 

 La" تتبدل"  "املر�سى  النتخابية  القائمة  اإىل  الإ�سارة 

م�ستقلة  انتخابية  قائمة  وهي   ،"Marsa change

وعدد  الأ�سوات  عدد  حيث  من  الأوىل  باملرتبة  فازت 

املقاعد املتح�سل عليها.

المنظمات  دور 
التصدي  في  المدنية 

العمراني"  "للتالعب 
تونس في 
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منى المهذبي

املبادئ  كذلك  و   – الوطنية  الت�سريعات  اأغلب   
ّ
تقر

الدولة متتلك  اأن  – مبداأ مفاده  الدولية  العامة  القانونية 

املوجودة  واملن�ساآت  واملدافن  الأثرية  والقطع  الآثار  كافة 

 التي توجد �سمن حدودها 
1
اأو حتت املياه حتت الأر�ص 

والتي تظّل غري معروفة اإىل اأن يتّم اكت�سافها ولو �سدفة. 

 
2
و ُي�ستفاد من هذا اأن ا�ستمالك اأو توريد اأو ت�سدير الآثار

املكت�سفة من خالل عمليات تنقيب غري م�سروعة اأو اأخذ 

ممتلكات  اعتبارها  يفر�ص  غ�سبا  الدولة  اإقليم  من  الآثار 

 des biens" م�سروقة ومكت�سبة بطرق غري م�سروعة

ذاك  التحوز  ف�ساد  نظريا  ويخول   ."   mal acquis

للمالكة ال�سرعية، اأي بلد املن�ساأ، حقا اأ�سيال يف املطالبة 

هذا  يف  وُيَعُد  رّدها.  غا�سبها  على  ويفر�ص  با�سرتدادها 

 عملية اإعادة لالأ�سل اإىل 
3
الإطار ال�سرتداد اأو ال�سرتجاع

و�سعه ال�سابق جلعله كامال. فاأن تنقل املمتلكات الثقافية 

من حميطها الأ�سلي يوؤدي اإىل فقدان م�سمونها و�سلب 

التاريخ  فر�ص  وهنا  الوطنية.  والهوية  الثقافة  من  ملكون 

النمو القت�سادي  اأول وتفاوت  الدولية  القوى  وموازين 

والعلمي بني املجتمعات والدول اأن تكون دول اجلنوب 

دول  تكون  واأن  الثقايف"  "موروثها  با�سرتجاع  املعنية 

ال�سمال املتهمة بال�ستيالء. وتظهر يف هذا ال�سياق الدول 

ال�سحايا.  املعنيني  طليعة  يف  العربية  والدول  الإفريقية 

الآثار  من   90% من  اأكرث  اأّن  اإىل  ت�سري  فالدرا�سات 

املنقولة لدول اإفريقيا جنوب ال�سحراء ُحولت خلارجها، 

فيما تك�سف املعاينة اأن كربيات املتاحف الدولية تعتمد 

يف معرو�ساتها ب�سكل اأ�سا�سي على الآثار امل�ستوىل عليها 

يف  للحق  النظري  التعريف  العربية.يفر�ص  املنطقة  من 

اأمر  وهو  لنيله.  ال�سعي  اأ�سحابه واجب  ال�سرتداد على 

يتبني من الطالع على التفاقيات الدولية التي تكر�سه، 

اأن عراقيل عدة حتول دون ممار�سته.

حقوق  الدولية:  االتفاقيات 
معيقة وحواجز  معلنة 

القانونية  الإدانة  يف  حرجا  الدويل  املجتمع  يجد  ل 

الإجتار  يف  ول  الثقايف  الرتاث  لتهريب  والأخالقية 

فثمة  الإجرامية.  ال�سبكات  قبل  من  بها  امل�سروع  غري 

 
4
املمار�سات لهذه  �سريحة  اإدانة  تكر�ص  عديدة  اأحكام 

 على ال�سلم والأمن 
5
التي باتت تعد اليوم م�سدر خطر

. ولكن يف املقابل جند اأن الإدانة هذه واللتزام 
6
الدوليني

تعلق  متى  حتفظا  اأكرث  يكون  ذاك  والقانوين  الأخالقي 

الأمر باإ�ستيالءات متت يف ظل احلقبة ال�ستعمارية اأو يف 

زمنها وتكون الدول "الدميقراطية" اأو ممثلوها اأو مواطنوها 

التحفظ  هذا  مينع  مل  الإطار،  هذا  ويف  فيها.  تورط  من 

اتفاقيتني  �سياغة  من  الدولية  والهيئات  "اليون�سكو" 

هامتني يف هذا ال�ساأن: الأوىل هي اتفاقية اليون�سكو ب�ساأن 

وت�سدير  وا�سترياد  منع  حلظر  ت�ستخدم  التي  الو�سائل 

ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�سروعة ل�سنة 

ال�سرتداد؛  حق  يكر�ص  ن�ص  اأول  تعّد  والتي   19707

والثانية، اتفاقية التدابري املنا�سبة ل�سرتداد اأو اإعادة تلك 

تعد  والتي   19958
ل�سنة  امل�ستوردة  الثقافية  املمتلكات 

ن�سا مكمال ومطورا لالتفاقية الأوىل.

 1970 اليونسكو  اتفاقية 
يخ�ص حق ال�سرتجاع وفق هذه التفاقية "املمتلكات 

الواقع  املنقولت  اأو  جرد  قائمة  يف  امل�سجلة   
الثقافية"9

اأو  علماين  اأو  ديني  عام  اأثر  من  اأو  متحف  من  �سرقتها 

دبلوما�سي  طلب  اإطار  يف  وميار�ص  م�سابهة.  موؤ�س�سة  من 

 ،
10

ي�سدر عن دولة املن�ساأ تلعب فيه اليون�سكو دور الو�سيط

وعلى من متار�سه اأن تلتزم خل�سيمتها بدفع  تعوي�ص عادل 

للم�سرتي بح�سن النية اأو للمالك ب�سند �سحيح  له.

اإرجاع  اأن هذه التفاقية واإن �ساعدت على  يالحظ هنا 

، فاإنها كانت  قا�سرة عن حتقيق ما 
11
عددا من الآثار املنهوبة

طمحت له من عدالة لالأ�سباب الآتية:

-1 اأن جمال انطباقها الذي ل ي�سمل اإل القطع التي �سبق 

 والقطع املتاأتية من عمليات التنقيب غري القانونية 
12
جردها

اأو امل�ستوىل عليها من حمالت اإقامة خا�سة، يعد �سّيقا، 

-2 اأن اآلية اإنفاذها التي هي الطلب الدبلوما�سي تفر�ص 

القبول الطوعي للدولة املعنية بالإرجاع وهو اأمر يكون يف 

،
13
كثري من احلالت �سعب املنال

املن�ساأ  دول  على  يفر�ص  الذي  التعوي�ص  مبداأ  اأن   3-

وهي يف الغالب من الدول الفقرية اأعباء مالية قد تكون 

غري قادرة عليها اأو قد يقدر �سا�ستها اأنها مبالغ ت�سرف يف 

جمالت غري ذات اأولوية.

 1995 اليونسكو  إتفاقية 
الثغرات  �سّد  اإىل  اأحكامها  يف  التفاقية  هذه  �سعت 

الأمور  فحققت   1970 اتفاقية  يف  املوجودة  والنقائ�ص 

الآتية: 

اأو  امل�ستخرجة  القطع  اأن  مفادها  قانونية  قرينة  اأر�ست   -

املتح�سل عليها من عمليات تنقيب غري قانونية هي قطع 

م�سروقة وتتمتع وجوبا باحلماية وينطبق عليها واجب الرّد،

- فر�ست اإرجاع املمتلكات الثقافية امل�سدرة بطرق غري 

م�سروعة اإذا اأثبتت الدولة املطالبة بال�سرتداد اأنها ذات 

اأهمية ثقافية بالغة بالن�سبة لها،

ت حق الدول املطالبة بال�سرتداد يف تقدمي طلبات 
ّ
- اأقر

التي  الأطراف  الدول  مبا�سرة يف  الوطنية  املحاكم  اأمام 

يتواجد برتابها املمتلك امل�سروق،

- جتاوزت �سرط �سرورة الرت�سيم بقائمات اجلرد ك�سرط 

لزم لطلب ال�سرتداد،

- و�سعت مو�سوع احلماية لي�سمل جميع القطع امل�سروقة 

اأو امل�سدرة بطريقة غري م�سروعة،

ومعقول  عادل  بتعوي�ص  املطالبة  اإمكانية  ح�سرت   -

مرتبط مبفهوم اأكرث مو�سوعية وو�سوح وهو �سرورة اتخاذ 

اأن على  منه  ي�ستفاد  مبا  احلائز  املعقولة من  الحتياطات 

ى يف عدم ف�ساد ما 
ّ
من يطالب بالتعوي�ص اأن يثبت اأنه حتر

.
14
متلك وتعذر عليه التفطن لف�ساد م�سدره 

هامة يف  اإ�سالحية  التفاقية  خطوة  هذه  بالتايل  كانت 

املادي  "الرتاث  ا�سرتجاع  حلق  اإلزامية  قوة  ت�سور  اجتاه 

ل  ن�سها  لكون  قا�سرة  خطوة  ظلت  لكنها  املنهوب". 

اإل الدول التي �سادقت عليها ومل ي�سادق عليها  يلزم 

ات�ساع   وهو عدد حمدود مينع 
15
45 دولة اإل  الآن  حتى 

رقعة نفاذها خ�سو�سا واأن العدد الأكرب من الدول التي 

 .
16
ت�سم متاحفها القطع الأثرية امتنعت عن الن�سمام لها

ويفر�ص هذا الق�سور النظر خارجها بحثا عن �سبل اأكرث 

جناعة منها.

حّدة مطالبات دول 
جنوب الصحراء 

اإلفريقية باسترجاع 
تراثها المسروق 

دفعت الرئيس 
الفرنسي إلى التعهد 

بتحقيق ذلك

"مناضل" يكرس  من أجل تقاٍض 
الحق دون تحفظ:

فر�ست حدة مطالبات دول جنوب ال�سحراء الإفريقية 

الفرن�سي  الرئي�ص  يتعهد  اأن  امل�سروق  تراثها  با�سرتجاع 

 
17
واقدوقو بجامعة  األقاها  كلمة  يف  ماكرون"  "اإميانيول 

بتاريخ 27-11-2017 بتحقيق ذلك. وكان اأن توىل يف 

باإرجاع 26  هذا ال�سياق وبتاريخ 23-11-2018 الإذن 

 لدولة البنني 
18

قطعة اأثرية تاريخية كانت مبتحف بفرن�سا

�سكلت  فنية  من جلنة  لتو�سية  ذلك   ا�ستند يف  بعدما 

للغر�ص وملوافقة �سريحة عليه من اإدارة املتحف وملوافقة 

هنا  وك�سفت  الفرن�سية.  الثقافة  وزارة  م�سالح  من  مماثلة 

يتجاوز  ال�سيا�سي  الوعي  تطور يف  الفرن�سية عن  اخلطوة 

ن�سو�ص التفاقيات الدولية وقيودها واإن ظل تطورا مقيدا

 نظرا لكونه خ�سع جلملة من املوافقات التي ي�سعب 

حت�سيلها يف كل احلالت وملا برز من معار�سة له يف جانب 

القول  وميكن  الفرن�سي.  ال�سيا�سي  الو�سط  من  فاعل 

بالتايل اأن هذا الرد يبدو فعليا ا�ستعرا�سا �سيا�سيا ل يرجى 

اأن يوؤدي حلل �سامل لالإ�سكال فيما تعلق مبا مت�سك فرن�سا 

من اآثار منهوبة وهو قول ل مينع من التفكري يف البناء عليه 

حقوقيا يف اجتاه يف�سي لتكري�ص ق�سائي حلق غري مقيد 

اليوم  املمكن  بات من  فقد  املهربة.  الآثار  ا�سرتجاع  يف 

للدول املعنية ب�سرقة الدولة ال�ستعمارية الفرن�سية لآثارها 

ال�سيا�سي  باملوقف  م�سلحة  الفرن�سي  للق�ساء  تلجاأ  اأن 

يف  الكامل  بحقها  الت�سريح  لتطلب  الفرن�سية  للرئا�سة 

اأن  اأو  فرن�سا  نية  تعار�ص بح�سن  اأن  اآثارها دون  ا�سرتداد 

تطالب مبا �سرفت فرن�سا من اأموال يف حفظ تلك الآثار. 

ويحتاج هذا املجهود يف احلالة التون�سية وحالة عدد هام 

من الدول العربية اإىل معرفة دقيقة بالآثار املنهوبة التي 

حتتفظ بها الدولة الفرن�سية ومتاحفها واإىل جهود يف رفع 

الق�سايا ومتابعتها. وميكن هنا ويف اإطار ممار�سة الدميوقراطية 

بفرن�سا  املقيمة  اجلالية  مع  الدول  تتعاون  اأن  الت�ساركية 

�سعاره  ا�سرتاتيجي  لتقا�ٍص  يوؤ�س�ص جتربة  مبا  الغر�ص  يف 

املنهوبة  الثقافية  املمتلكات  ا�سرتداد  حق  اأن  املركزي 

 لل�سعوب التي عليها الدفاع عنه لكونها 
ّ

هو حّق اأ�سلي

متى قامت بذلك حمت حقوق الأجيال القادمة التي 

يحق لها اأن جتد يف اأوطانها ما ي�سمن توا�سلها مع ما�سيها 

- مثال ما ن�ّص عليه الف�سل 73   
<?>

.
19
والتاريخ

الفنون  و  التاريخي  و  الأثري  الرتاث  من جملة حماية 

التقليدية التون�سية و الذي اعترب اأّن " تعّد املمتلكات 

الإقليمية  املياه  اأو  الداخلية  باملياه  املكت�سفة  الأثرية 

منقولة كانت اأو غري منقولة ملكا للدولة".

المنهوبة: الثقافية  الممتلكات  استرداد  في  الحق 
االستعمار مخلفات  مقاربة  في  حقوقي  تطّور 
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وتعّد  التون�سي  ال�سمال  مرتفعات  يف  �سجنان  قرية  تقع 

ل�سكانها  احل�ساري  التاريخ  باعتبار  الرببرية  القرى  من 

اجلغرايف.  موقعها  باعتبار  الغابية  الفجوات  قرى  ومن 

وهي ت�سنف وفق املعايري القت�سادية التون�سية يف خانة 

"اجلهات املهّم�سة" بعدما احتّلت املرتبة 258 يف جدول 

التنمية املحلية الذي �سمل 264 معتمدية. وفر�ص هذا 

الإخفاق التنموي وما نتج عنه من انت�سار لظواهر النقطاع 

املبكر عن التعليم والبطالة اأن يرتبط ا�سم هذه البلدة قبل 

العمالة  يف  القا�سرات  الفتيات  ت�سغيل  بظاهرة  الثورة 

املنزلية. بعد الثورة، تناول الإعالم التون�سي عموما البلدة 

يف �سياق احلديث عن انت�سار الفكر ال�سلفي اجلهادي يف 

الأو�ساط ال�سبابية.

بعيدا عن هذا الواقع القت�سادي والجتماعي والثقايف 

-11-29 بتاريخ  اأعلن  له،  التفات  كبري  ودون  ال�سعب 

2018 اأن اجلل�سة العامة لليون�سكو قررت اإدراج "املعارف 

يف   - تون�ص   – �سجنان  ن�ساء  بفخار  املرتبطة  واملهارات 

القائمة التمثيلية للرتاث الثقافى غري املادي للب�سرية". 

ومن نتائج هذا القرار اأن باتت خربة ن�ساء �سجنان التي 

الرببري  الفخار  �سناعة  يف  جيل  بعد  جيال  يتوارثنها 

التقليدي جزءا من الرتاث العاملي الذي ي�ستحق حماية 

اخلا�سة   2003 ل�سنة  اليون�سكو  اتفاقية  معنى  على 

"ب�سون الرتاث الثقايف غري املادي".

عن  مبكرا  ينقطعن  اأن  �سجنان  ن�ساء  على  الفقر  فر�ص 

التعليم. واألزمتهن قلة الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة مبنطقتهن 

عائالتهن.  موارد  يدعم  رزق  مورد  عن  بالبحث  الغابية 

فكان اأن �سنع لهن "متلي�ص الطني الذي توارثن تقاليده 

كان  اإليه.  يحتجن  الذي  الرزق  مورد  جيل  عن  جيال 

اأولية ُت�سنع منها الأفران املنزلية  البداية مادة  الطني يف 

"�سراء" ما  واأواين الطبخ لالأ�سر التي مينعها الفقر عن 

ي�سلح بديال ع�سريا عنه. وعليه، واإذ بدت املحافظة على 

هذا الرتاث ل�سكان القرية �سهادة فقر و�سرورة حياتية، 

اأدرك هوؤلء يف فرتة لحقة اأن تراثهم بات ل�سكان جهتهم 

وبلدهم اأمرا تقليديا يحنون اإليه ول ميكن اأن يجدوه اإل 

احتفظت  التي  القرى  �سكان  من  اأخرى  وقلة  عندهن 

�سوب  الن�ساء  فتوجهت  الطني.  متلي�ص  بخربة  ن�ساوؤها 

الطريق ليكون نقطة اللقاء بحرفائهن.

تصلح بساطة 
عالقات اإلنتاج التي 

تميز صناعة الفخار 
البربري وتسويقه 

أن تكون دافعا 
لتيأسيس تعاونيات 

إنتاج وتسويق عمال 
بمبادئ االقتصاد 

التضامني.

ي�ستتبعه  اأن  دون  من  تدريجيا  التجاري  الن�ساط  دّب 

تغيري لأ�ساليب العمل الذي كان يوؤدى مبعظمه داخل 

قبل  وجماعات  فرادى  يذهنب  الن�ساء  كانت  املنازل. 

لهن  بقي  ما  يفنني  الطني. وكن  للوادي جلمع  ال�سباح 

تليينه ومتلي�سه  املنزلية يف  بالأعباء  القيام  بعد  من جهد 

وطهوه ليتجهن بعد ذلك مبا�سرة للطريق حيث يعر�سن 

ما ي�سنعن للراغبني مقابل مبالغ مالية زهيدة. بات طريق 

�سجنان مق�سدا ملن يتاجرون يف الأ�سواق الأ�سبوعية يف 

تلك الأواين، كما كان ممرا لعابريه ممن يدفعهم الف�سول 

الزمني  الفا�سل  هذا  يف  تفطنت  وال�سوؤال.  للتوقف 

للبيع  املعرو�ص  تطوير  الطني" لأهمية  "متلي�ص  رائدات 

بحكم تطور الزبون وحاجته. فكان اأن ا�ستذكرن ما تعلمن 

يف �سغرهن من �سناعة قطع طينية للزينة باأ�سكال هند�سية 

تذكر حلد بعيد بالرموز الطوطمية من اأبرزها عرو�ص �سجنان 

وما تعلمن عن جّداتهن من مهارات يف التلوين الطبيعي 

للطني. طورت ن�ساء �سجنان �سوقهن وكذلك منتوجاتهن 

وتطور تبعا لذلك دخلهن ن�سبيا لي�سبح عملهن مورد رزق 

اأ�سا�سي لأ�سرهن. 

وهنا مل متنع الأمية ن�ساء �سجنان من �سناعة منوال اإنتاجي 

متكامل ل�سناعة الفخار الرببري كان �سببا يف احلفاظ على 

الرتاث ومدخال لتثمينه. وكان جناحهن يف جهد مل يبادر 

على  دللة  ذي  انعكا�ص  فيه  م�ساركتهن  ملجرد  الرجل 

الريفية  الأو�ساط  للمراأة  يف  املركب  الجتماعي  الدور 

حيث تطغو قيم املجتمع الذكوري  .

م�ساركة  ن�سبة  اأن  الر�سمية  الإح�سائية  املعطيات  تذكر 

املراأة يف العمل الفالحي تبلغ %58 من عموم العاملني 

 واأن 450 األف منهن ي�ستغلن كمعينات من 
1
يف القطاع

. وي�ستفاد من هذا الأمر 
2
الأ�سرة يف هذا العمل دون اأجر

اأن املراأة تعد قوة العمل الأوىل يف القطاع الفالحي فيما 

اأن %4 من جن�سها فقط ميتلك و�سيلة اإنتاجه الأ�سا�سية 

اأن عددا  املعطيات  ذات  توؤكد  .كما   
3
العقار املتمثلة يف 

�سجنان  ومنها  الفقرية  املناطق  يف  العائالت  من  هاما 

ت�سجع النقطاع املبكر لبناتها عن التعليم لتلقي بها يف 

�سوق العمالة املنزلية، وهو �سوق ي�ستفيد فيه رئي�ص العائلة 

ح�سور  بالتايل  ويبدو  القا�سرة.  ابنته  ا�ستغالل  بعائد 

املراأة يف �سناعة الفخار الرببري وترويجه زيادة على بعده 

الإبداعي والقت�سادي موؤيدا مهما يدعم جهود الإن�ساف 

الجتماعي للمراأة يف مواجهة املعامالت التمييزية.

ي�سكل اإدراج م�سار اخللق والإبداع الذي ابتدعته ن�ساء 

�سجنان يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 

يفر�ص  النوع، وهو  تون�سية من هذا  اأول حالة  للب�سرية، 

بالنظر اإىل اأهميته مراجعة مفهومية للت�سور ال�سائد عن 

تقا�سم العمل الأ�سري بالو�سط الريفي. ومن �ساأن هذه 

املراجعة اأن تغني النقا�ص املجتمعي حول م�سروع قانون 

عدالة  حول  �سوؤال  من  يطرحه  مبا  الإرث،  يف  امل�ساواة 

حرمان الكادحات من ن�سيب كامل يف ثروة كان لهن 

العدالة  قيم  ذات  عن  وبحثا  اإنتاجها.  يف  كبري  ف�سل 

احلريف  لالإبداع  العاملي  التثمني  يطرح  الجتماعية، 

الر�سمية،  اجلهات  على  خا�سة  حتديات  �سجنان  لن�ساء 

ثروة  يخلق  ب�سكل  الإنتاج  يتطور  كيف  الأبرز  عنوانها 

تطور اجلهة ومينع فقدان املنتوج بفعل وفرة الطلب املتوقعة 

خل�سو�سيته.

على  ي�ستغلون  الذين  ال�سياحي  القطاع  لتجار  كان 

املنتوجات التقليدية التون�سية ف�سل كبري يف �سناعة �سوق 

لفخار �سجنان بتون�ص وخارجها. ومل يحجب هذا الف�سل 

علة اأن عالقة الإنتاج التي قام عليها كانت غري عادلة. 

فقد عادت بالربح الوفري على هوؤلء التجار فيما اكتفت 

بتقدمي "عائدات ب�سيطة "للماّل�سات". حاولت اجلهات 

يف  م�ساركة  فر�ص  بتوفري  املعادلة  هذه  ك�سر  الر�سمية 

معار�ص دولية للمنتجات تكون منا�سبة لتطوير مهارتهن 

وت�سويق منتجاتهن، لكن هذا اجلهد ظّل حمدودا يف اأثره 

لطابعه املنا�سباتي. ويبدو من املوؤكد اليوم اأن يتم التفكري 

يف ك�سر هذه املعادلة من خالل ت�سور منط اإنتاجي يكون 

الإجتماعي  القت�ساد  يكون  قد  والنجاح،  للتطور  قابال 

والت�سامني من�سته الف�سلى.

الفخار  التي متيز �سناعة  الإنتاج  ب�ساطة عالقات  ت�سلح 

الرببري وت�سويقه اأن تكون دافعا لتاأ�سي�ص تعاونيات اإنتاج 

وت�سويق. فمن �ساأن هذه التعاونيات اأن تطور ظروف عمل 

املنتجات وت�سمن لهن حقوقهن الجتماعية كما حت�سن 

قدرتهن على ت�سويق ما ي�سنعن يف الأ�سواق دون كبري 

مع  معامالت  �سياق  يف  الأقل  على  اأو  للو�سطاء  حاجة 

هوؤلء ل تت�سمن �سروطها ما فيه ا�ستغالل لهن. وينتظر 

فعليا اأن تعمل احلكومة التون�سية يف هذا الجتاه، خ�سو�سا 

ت هذا املنوال القت�سادي بوزير يف تركيبتها  واأنها خ�سّ

الإطار،  ذات  ويف  التنموي.  ملخططها  عمادا  واأعلنته 

تون�سي  فني  ملنتوج  عامليا  عنوانا  الرببري  الفخار  بات 

يف  البحث  مراكز  على  يفر�ص  مبا  اقت�سادية،  قيمة  ذي 

الفنون واجلامعات املتخ�س�سة توجيه عناية لتطوير القدرة 

الإبداعية للحرفيات ويطور مهارتهن يف املجال، من دون 

امل�ص باخل�سو�سية الثقافية وباأ�سل القيمة الإبداعية. 

ومنعا لهذا اخلطر، يكون من املحّتم التفكري يف متييز ما 

يروج يف الأ�سواق من فخار بربري بعالمة ت�سمن جودته 

وتطابق طرق اإنتاجه وعالقتها مع قيم املنتوج وثقافته، هذه 

اقرتن  لفن  احلقيقي  اجلمال  مكمن  تظل  التي  الثقافة 

وخلق  اجتماعيا  ظلما  ى 
ّ
فعر احلاجة،  بفعل  بالتجارة 

متيزا وثروة.

لليونسكو: المادي"  غير  الثقافي  الثراث  "قائمة  ضمن  سجنان  نساء  فخار 
استحقاقات عن  وسؤال  باالعتراف  احتفاء 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العمران
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عماد غابري

مقّدمة
الق�ساء  لأحكام   بالن�سبة  الأمر  عليه  ما  خالف  على 

الق�ساء  اأحكام   لتنفيذ  القانوين  النظام  فاإن  املدين، 

فهو  وا�سح.  غري  اليوم  حتى  يبقى  تون�ص  يف  الإداري 

�سروط  ينظم  �سريح  وترتيبي  قانوين  لإطار  يفتقد 

الإداري.  الق�ساء  اأحكام   تنفيذ  واآليات  واإجراءات 

تنفيذ  عدم  ظاهرة  تفاقم  اأ�سباب  اأحد  ذلك  مّثل  وقد 

بالق�ساء  ينعت  اأ�سبح  الإداري حتى  الق�ساء  اأحكام  

التن�سي�ص  غياب  يف  خا�سة  ه  اأحكام  تنفذ  ل  الذي 

على جزاء عن عدم التنفيذ. 

الو�سع  هذا  من  تون�ص  يف  الإدارة  ا�ستفادت  وقد 

اأنها  كما   . الأحكام  هذه  تنفيذ  واجب  من  للتمل�ص 

ك�سلطة  و�سعها  احلالت  من  العديد  يف  ا�ستغلت 

فاقم من  وما  التنفيذ.  به كح�سانة على  للدفع  عمومية 

الق�ساء،  لأحكام   الن�سياع  عقلية  غياب  هو  ذلك 

اأن  �ساأنه  من  انطباعيا،  معها  التعامل  اأ�سبح  بحيث 

يغّذي �سلوك جتاهلها وعدم تنفيذها �سد الإدارة.

للخلل  احلايل  الو�سع  تبيان  اإىل  املقال  هذا  وي�سعى 

احلا�سل يف تنفيذ الأحكام ، من خالل الإ�ساءة على 

معاجلة  عن  قا�سرة  تبقى  والتي  املتاحة  التنفيذ  اآليات 

هذا اخللل. وبالإمكان ت�سنيف اآليات تنفيذ الأحكام  

�سمن فئتني وفق طابعها الق�سائي اأو غري الق�سائي.

لتنفيذ  القضائية  اآلليات 
ي: أحكام وقرارات القضاء اإلدار

من خالل اأحكام  الن�سو�ص املتعلقة باملحكمة الإدارية، 

يتبنّي اأن القا�سي الإداري يبقى املتتّبع لتنفيذ الأحكام  

ال�سادرة عنه عرب وظيفته احلكمية، وكذلك عرب اإ�سناده دور 

و�سيط يف التنفيذ من خالل وظيفة حتكيمية. 

الحكمية:  الوظيفة 
يبقى القا�سي الإداري الرقيب على مدى ان�سياع جهة 

قيام  عرب  وذلك  حقها  يف  ال�سادرة  لالأحكام  الإدارة 

عدم  قرارات  اإلغاء  يف  ق�سايا  برفع  امل�سلحة  �ساحب 

التنفيذ اأو يف التعوي�ص له عن عدم التنفيذ طبق اأحكام 

الف�سول 9 و10 من قانون املحكمة الإدارية. 

ومل�ساءلة جهة الإدارة عن عدم التنفيذ املق�سود، �سواء 

املالية  ذمتها  بتعمري  اأو  التنفيذ  عدم  قرارات  بالغاء 

بالغرامات، و�ّسع فقه الق�ساء يف جمال رقابته يف حمالت 

عدة، اأبرزها الآتية:

- اأنه اعترب اأن عدم التنفيذ املق�سود يجعل من الدعاوى 

قابلة  غري  املعنية  بالأحكام  متعلقة  بحقوق  املرتبطة 

مبرور  الدعوى  ب�سقوط  املتعلق  الدفع  فعن  لل�سقوط. 

اأجابت  اأوانه،  يف  حكم  تنفيذ  عدم  بخ�سو�ص  الزمن 

املحكمة يف الق�سية عدد 120221 بتاريخ 26 دي�سمرب 

2012 مبا يلي: "وحيث متى كان عدم التنفيذ املق�سود 

لالأحكام الق�سائية ال�سادرة عن هذه املحكمة من قبل 

ع باخلطاأ الفاح�ص 
ّ
الإدارة جزئيا اأو كّليا مو�سوفا من امل�سر

و�سببا لإلغاء القرارات الإدارية املعت�سمة به دون التقّيد 

يف خ�سو�سها باآجال التقا�سي، فاإّن من توابع ذلك اأن ل 

تنتفع الإدارة بتح�سني خطئها ذاك بفعل الزمن امل�سقط 

امل�ستفيدة  وهي  خا�سة  عموما،  الأحكام   لتنفيذية 

اأعمل  كما  عليها".  اجلربي  التنفيذ  اآليات  غياب  من 

القا�سي الإداري بخ�سو�ص القرارات املتخذة للتف�سي 

من اأحكام الق�ساء الإداري نظرية "القرار املعدوم".

الق�ساء  اأمام  التنفيذ  عدم  من  التقا�سي  اآليات  اأّن  اإل 

الإداري تبقى حمدودة الفاعلية وهي تدرج املتقا�سي يف 

دائرة مفرغة، بحكم اأّن الأحكام  ال�سادرة يف خ�سو�سها 

قد تكون هي نف�سها عر�سة لعدم التنفيذ.

اكتسب واجب تنفيذ 
األحكام في تونس قيمة 

دستورية، بموجب 
الفصل 111 من الدستور 

الجديد. بالمقابل، تم 
إسقاط »تجريم عدم 

التنفيذ« الوارد في 
المسودات السابقة، 

على أساس أن أحكام  
الدستور ال تتضمن 

تجريما لألفعال.

التحكيمية الوظيفة 
وهي الوظيفة التي يقوم بها الق�ساء الإداري لل�سعي لتنفيذ 

الأحكام والقرارات وذلك من خالل جملة من الو�سائل 

املتاحة مبوجب الأحكام  الت�سريعية والرتتيبية وهي:

التي  بال�صعوبات  ال�صيا�صية  ال�صلط  حت�صي�س 

ال�صادرة  والقرارات  الأحكام  تنفيذ  تعرت�س 

عن الق�صاء الإداري:

 87 الف�سل  باأحكام   عليها  املن�سو�ص  الآلية  وهي 

بالتقرير  املتعلقة  الإدارية  املحكمة  قانون  من  مكرر 

اقت�سى  فقد  الإدارية.  املحكمة  تعّده  الذي  ال�سنوي 

"ال�سعوبات  ال�سنوي:  التقرير  يت�سّمن  اأن  امل�سرع 

وجتدر  املحكمة".  قرارات  تنفيذ  لها  يتعر�ص  قد  التي 

الت�سريعي يف  الن�ّص  و�سع هذا  مّت  اأنه  اإىل  هنا  الإ�سارة 

زمن كان النظام ال�سيا�سي فيه رئا�سيا على نحو يجعل 

الآن  يف  وهو  ال�سلطات  مركز  اجلمهورية  رئي�ص  من 

وبالتايل،  دواليبها.  يف  واملتحكم  الإدارة  رئي�ص  نف�سه 

التي  التنفيذية  الوظيفة  عن  الأول  امل�سوؤول  فهو 

قبل  من  الأحكام خا�سة  القوانني،  اإىل جانب  ت�سمل 

الإدارة املن�ساعة لأوامره. اإل اأن هذا الن�ص يبقى هاما 

تنفيذ  م�ساألة  تبقى  حيث  ال�سيا�سي  النظام  تغري  رغم 

اأن  الأحكام هامة لتقييم م�سوؤولية الدولة التي ينبغي 

اأّن دور املر�سد يف  اإل  توّفر الآليات الكفيلة ب�سمانها. 

حمدودا،  يبقى  بالتنفيذ  املرتبطة  ال�سعوبات  �سبط 

ال�سعوبات  بتلك  فقط  باملعلوم  يرتبط  اأّنه  باعتبار 

الق�سائية  وظيفتها  خالل  من  املحكمة  قبل  من 

من  املعلوم  يبقى  اأن  جدا  املرجح  ومن  وال�ست�سارية. 

حالت عدم التنفيذ اأقل بكثري مما هو غري معلوم. 

التنفيذ: ا�صت�صارات  تقدمي 

يقوم  التي  ال�ست�سارية  بالوظيفة  الآلية  هذه  ترتبط 

عليه  ن�ّص  ما  الإدارة طبق  لفائدة  الإداري  الق�ساء  بها 

ميكن  اأّنه  الإدارية جلهة  املحكمة  قانون  من   4 الف�سل 

كافة  حول  عام  "بوجه  الإدارية  املحكمة  ا�ست�سارة 

راأيها  لإبداء  احلكومة  عليها  تعر�سها  التي  املوا�سيع 

لال�ستف�سار  الآلية  هذه  الإدارة  ا�ستخدمت  فيها.وقد 

املحكمة  عن  ال�سادرة  الأحكام  تنفيذ  �سبل  عن 

احرتاما  الإدارة  جانب  من  يعك�ص  ما  وهو  الإدارية. 

واإظهارا  لتنفيذها  �سعيها  عن  وتعبريا  الأحكام  حلجية 

من جانبها لل�سعوبات الناجتة عن التنفيذ. ومنذ بداية 

طلب  و�سنويا  فعليا،  الإدارية  املحكمة  تتلقى  عملها، 

ا�ست�سارات تنفيذ من خمتلف الإدارات.

والقرارات  الأحكام  تنفيذ  يف  التو�صط 

ال�صادرة عنه:

مت اإقرار هذه الوظيفة مبنا�سبة اإحداث الدائرة ال�ست�سارية 

الثانية باملحكمة الإدارية مبوجب الأمر عدد 431 ل�سنة 

باأحكام  عليها  املن�سو�ص  املهام  واإ�سنادها   2008

الف�سل 87 مكرر من قانون املحكمة الإدارية واملتعلقة 

النا�سئة  ال�سعوبات  ومتابعة  ال�سنوي  التقرير  باإعداد 

الق�ساء  عن  ال�سادرة  والقرارات  الأحكام  تنفيذ  عن 

الإداري. ومنذ اإ�سدار الأمر عدد 431 ل�سنة 2008، 

اأ�سبح التقرير ال�سنوي للمحكمة الإدارية يحتوي على 

وقرارات  اأحكام  تنفيذ  "متابعة  وهو:  عا�سر  عنوان 

الدائرة  تعهّد  اإح�سائيات  وعلى  الإدارية"،  املحكمة 

الأحكام،  بتنفيذ  املتعلقة  باملطالب  الثانية  ال�ست�سارية 

�سواء املقدمة من املتقا�سني اأو من الدارات املعنّية.

ما يالحظ هو:

- غياب اإ�سهار لدى عموم املتقا�سني والإدارات املعنية 

بهذه الدائرة، على نحو يجعل العلم بها يتّم عر�سا يف 

مقر املحكمة عند التظلم من عدم التنفيذ،

اإجراءات  و�سري  التعهد  كيفية  حتّدد  تراتيب  غياب   -

بلورة  اأّن ذلك مل مينع من  اإل  املطالب:  الّنظر يف هذه 

امل�ساعدة  مطالب  بعر�ص  املتعلقة  القواعد  من  جملة 

املعنّية  الإدارات  والقرارات على  تنفيذ الأحكام  على 

ومتابعة  التنفيذ  عدم  اأ�سباب  بخ�سو�ص  ردوده  وتلقي 

ت�سوية امللف بتحديد ماآله النهائي،

تنفيذ  �سبل  عن  ال�ستف�سار  مطالب  اإدراج  مّت  وقد 

الإدارات  خمتلف  من  املعرو�سة  والقرارات  الأحكام 

�سمن مرجع نظر الدائرة ال�ست�سارية الثانية. 

اأّنه  مثال   2013 ل�سنة  الإح�سائية  املعطيات  وت�سري 

ملف   27 بني  يق�سمون  ملف  ب31  الدائرة  تعهدت 

لفائدة  �سادرة  وقرارات  اأحكام  تنفيذ  على  م�ساعدة 

الأحكام  تنفيذ  حول  ا�ستف�سار  طلبات  و4  مواطنني، 

املتعلقة  املطالب  ماآلت  وبخ�سو�ص  اإدارات.  قبل  من 

جهة  ا�ستجابت  فقد  الأحكام،  تنفيذ  على  بامل�ساعدة 

ن�سبة  بالتايل  وبقيت  منها   25% حدود  يف  الإدارة 

الإحجام عن التنفيذ مرتفعة.

اآلليات غير القضائية في 
تنفيذ األحكام والقرارات:

الإداري  املوّفق  مبوؤ�س�سة  باخل�سو�ص  الآلية  هذه  تتعلق 

مّت  والذي   1993 ل�سنة  القانون عدد51  مبوجب  املحدث 

اإ�سناده مبوجب الأمر عدد 1126 ل�سنة 1996 دورا توفيقيا 

بني جهة الإدارة وال�سادر لفائدته احلكم للبحث عن حلول 

لرفع العراقيل التي حتول دون تنفيذ احلكم. 

تعيني  امل�سرع  اأوجب  الإداري،  املوفق  مهمة  ولتي�سري 

من�سقني عن الوزراء وخمتلف ال�سلط الإدارية ق�سد درا�سة 

خمتلف ال�سكاوى والرّد على ا�ستف�سارات املوفق الإداري.

اإعطاءه  بعدم  حمدوداً  يبقى  الإداري  املوفق  دور  اأّن  اإل 

الو�سائل الالزمة حلمل جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام.

تونس في  اإلداري  القضاء  وقرارات  أحكام   لتنفيذ  المتاحة  ليات  اآل

أفكار إيجابية لمعالجة 
الخلل الحاصل في عدم 

تنفيذ األحكام اإلدارية

تبعا لنق�ص الآليات املتاحة لتنفيذ الأحكام والقرارات 

الق�سائية، يجدر التفكري يف اآليات توؤول اإىل فر�ص التنفيذ 

بقّوة الت�سريع من خالل مقرتحات �ستة:

اأن تت�سمن الأحكام املتعلقة بالنظام الأ�سا�سي العام 

لبقية  اخلا�سة  الأ�سا�سية  والأنظمة  العمومية  للوظيفة 

الأعوان العموميني تن�سي�سا �سريحا على واجب تنفيذ 

الأحكام عموما، واأن المتناع اأو عرقلة تنفيذها يعّد خطا 

تاأديبيا ج�سيما موجبا للعزل.

بعدم  املتعلقة  اجلزائية  املجلة  اأحكام  تعديل  يقع  اأن 

تنفيذ اأحكام الق�ساء واإدراج اأحكام خا�سة تن�سحب 

والرتفيع  بالتنفيذ  املعنيني  العموميني  الأعوان  على 

يف العقوبات اخلا�سة بهذه اجلرمية.

الق�ساء  هيكل  �سلب  ق�سائية  خطة  اإحداث  يقع  اأن 

الإداري وهي "قا�سي تنفيذ الأحكام" يعهد اإليه تلقي 

والنظر يف  التنفيذ  بعدم  املتعلقة  املتقا�سني  ت�سكيات 

اآليات تنفيذ الأحكام والبت يف ال�سعوبات املتعلقة بها.

اإحداث هيكل اإداري خا�ص يجمع ممثلني عن خمتلف 

القيادات الإدارية يف جميع الوزارات ومن ق�ساة اإداريني 

اآليات  الراأي بخ�سو�ص  املتقا�سني لإبداء  وممثلني عن 

تنفيذ الأحكام . اإحداث مر�سد لدى املجل�ص الأعلى 

للق�ساء يعنى بتجميع الإح�سائيات حول عدم تنفيذ 

الأحكام  ويوفر قاعدة بيانات ميكن الرجوع اإليها.

الق�ساء  اأحكام   وخا�سة  الأحكام  تنفيذ  يكون  اأن 

احلكومي  العمل  تقييم  مقايي�ص  جملة  من  الإداري 

للوزراء من قبل رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة احلكومة ومن 

جمل�ص النواب و�سبيال لإثارة امل�سوؤولية ال�سيا�سية للوزير.

قضاء إداري
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محمد أنور الزياني

يف 9 جوان 2018، قامت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة 

التي مت اإن�ساوؤها من طرف رئا�سة اجلمهورية بتقدمي تقرير 

"حول الإ�سالحات املرتبطة باحلريات الفردية وامل�ساواة 

ا�ستنادا اإىل مقت�سيات د�ستور 27 جانفي 2014، واملعايري 

الدولية حلقوق الإن�سان والتوجهات املعا�سرة يف جمال 

بن�سر  رئا�سة اجلمهورية  احلريات وامل�ساواة". وقد قامت 

هذا التقرير يف 12 جوان من نف�ص ال�سنة. وقد �ساد، طيلة 

�سائفة 2018، حوار جمتمعي �سارك فيه طيف وا�سع من 

منظمات املجتمع املدين �سواء من كان منه موؤيدا للتقرير 

اأو من كان راف�سا له. وفيما اكتفت احلكومة بحّث من 

رئي�ص اجلمهورية، بتقدمي م�سروع قانون حول امل�ساواة يف 

، عاد عدد من النواب املنتمني اإىل خمتلف الكتل 
1
الإرث

 وقّدموا 
2
النيابية �سواء املوؤيدة منها للحكومة اأو املعار�سة

يف اأكتوبر 2018 اأي مع بداية الدورة النيابية اخلام�سة، 

مقرتح القانون الأ�سا�سي عدد 71 ل�سنة 2018 املتعلق 

مبجلة احلقوق واحلريات الفردية. 

ويف الواقع، مل يغرّي مقرتح هذه املجلة �سيئا من املقرتحات 

التي كان ت�سمنها تقرير اللجنة بل مت تقدميه كما هو بدون 

اأي تغيري. 

وقد مت التن�سي�ص مبذّكرة �سرح الأ�سباب باأن تقدمي مقرتح 

جمّلة تتعلق باحلقوق واحلريات الفردية عو�سا عن مقرتح 

قانون اأ�سا�سي كان ل�سرورة جتميع كل الأحكام املتعلقة 

باحلقوق واحلريات الفردية �سمن ن�ص واحد حتى يكون 

"جملة" ل  اأّن مفهوم  اإل  وتطبيقه.  قراءته  ال�سهل  من 

يقت�سر على ذلك فقط. فال بّد للمجلة القانونية اأن تخت�ّص 

بتنظيم جمال قانوين باأكمله من خالل تاأ�سي�سها لنظام 

. ولئن كان من املمكن 
3
خا�ص بها وخلقها لقواعد جديدة

جعل احلقوق واحلريات الفردية جمال قانونيا لذاته، اإل 

اأنها ل ميكن اأن متّثل مو�سوعا ملجلة قانونية وذلك لأن واقع 

القانون التون�سي يت�سم بتعّدد الن�سو�ص واملجالت التي 

تتعلق باحلقوق واحلريات الفردية. فاخليار املعتمد بتحوير 

بع�ص هذه الن�سو�ص واإلغاء بع�سها الآخر مع الإبقاء على 

الفردية  واحلريات  احلقوق  �ص 
ّ
يكر اأن  �ساأنه  من  ت�سّتتها 

ولكن من �ساأنه اأي�سا مزيد تكري�ص نظام قانوين ل يت�سم 

بال�سالمة القانونية من خالل الت�ستت الكبري للن�سو�ص. 

فمحتوى مقرتح هذه املجلة يف اأغلبه تنقيح اأو اإلغاء لعديد 

الأحكام �سلب ن�سو�ص اأو جمالت اأخرى وهو ما ميكن 

اأن يتّم عرب مقرتح قانون اأ�سا�سي. 

الد�ستورية  لالأحكام  تفعيال  املجلة  هذه  مقرتح  وياأتي 

ت�سّمن  وقد  واحلريات  احلقوق  باب  �سلب  امل�سمنة 

الفردية  واحلريات  احلقوق  تعريف  الأول  الف�سل  منذ 

للحريات  تعريف  التون�سي  القانوين  بالنظام  يوجد  )ل 

الفردية( وغالبا ما كانت هذه احلقوق تفهم على اأ�سا�ص 

كونها احلقوق التي ل تدخل �سمن طائلة احلقوق العامة. 

التعريف  املجلة  مقرتح  من  الأول  الف�سل  ت�سمن  وقد 

باحلقوق  "يق�سد  الفردية:  واحلريات  للحقوق  التايل 

اإىل  تهدف  التي  واحلريات  احلقوق  الفردية  واحلريات 

حماية الفرد ب�سفته تلك  اأو التي ل يحتاج يف ممار�ستها 

اإىل م�ساركة الغري". 

ومن اأبرز ما ت�سمنه القرتاح الأمور الآتية: 

على صعيد تفعيل أحكام 
بالحقوق  المتعلقة  الدستور 

الفردية  يات  والحر
ت�سّمن مقرتح املجلة تكري�سا وا�سعا للحقوق واحلريات 

. فقد ت�سّمن الباب الأول تكري�سا 
4
التي جاء بها الد�ستور

عقوبة  اإلغاء  الباب  هذا  ت�سّمن  احلياة حيث  للحق يف 

لتوّجه  متا�سيا  املوؤبد وذلك  بال�سجن  الإعدام وتعوي�سها 

عاملي يف هذا الجتاه. لكن عاد اأ�سحاب القرتاح وقدموا 

اقرتاحا ثانيا يف الوثيقة نف�سها باإلغاء عقوبة الإعدام فقط 

بالن�سبة للجرائم اخلطرية التي ينتج عنها موت كما ت�سّمن 

هذا الباب اأي�سا حتجري الدعوة اإىل النتحار والتحري�ص 

عليه لكن دون جترمي امل�ساعدة على النتحار )اأي املوت 

الرحيم( وذلك لكونه تعبريا عن اإرادة ال�سخ�ص املعني. 

كما ت�سّمن نف�ص الباب تكري�سا للحق يف اإنقاذ كل اإن�سان 

 .
5
كانت حياته يف خطر

 20 الف�سل  )من  والثالث  الثاين  البابان  ت�سّمن  وقد 

واحلق يف  الكرامة  للحق يف  تكري�سا   )35 الف�سل  اإىل 

احلرمة اجل�سدية. وقد ت�سمن مقرتح املجلة تعريفا للحق 

يف الكرامة )الف�سل 20( وهو تعريف ل وجود له بعد 

يف القانون التون�سي. كما ت�سمن تعريفا جديدا للتعذيب 

ملناه�سة  الدولية  بالتفاقية  الوارد  والتعريف  يتما�سى 

اإىل �سرورة  املجلة كذلك  التعذيب. كما تطرق مقرتح 

ا�ستعمال  عند  وذلك  للفرد  اجل�سدية  احلرمة  احرتام 

خمتلف  اإطار  يف  وذلك  منتجاته  اأو  اأع�سائه  اأو  اجل�سد 

الأن�سطة الوقائية اأو الت�سخي�سية اأو البحثية اأو العالجية 

وذلك باإخراجهم من دائرة التجارة و�سرورة موافقة الفرد 

اجل�سد  تتخذ  التي  والعلمية  الطبية  الأعمال  على كل 

. كما جاء يف الباب الرابع تكري�ص للحق 
6
كمو�سوع لها

يف الأمان واحلرية )من الف�سل 36 اإىل الف�سل 48( مبا 

يت�سل مببداأ �سرعية اجلرائم والعقوبات وقرينة الرباءة، من 

ذلك �سرورة و�سع تعريف دقيق للجرائم و�سبط اآجال 

وا�سحة لالإيقاف التحفظي ومتتع املتهم بكل ال�سمانات 

.
7
الق�سائية ومنع الإيقاف التع�سفي

كما ت�سمن مقرتح املجلة تكري�سا حلرية الفكر واملعتقد 

وال�سمري وكذلك حرية الراأي والتعبري. 

كما مت �سلب مقرتح املجلة تكري�ص احلق يف حرمة احلياة 

وحرية  ال�سخ�سية  املعطيات  حماية  يف  واحلق  اخلا�سة 

التنقل والإقامة )من الف�سل 57 اإىل الف�سل 77(. كما 

مل يغفل مقرتح املجلة تكري�ص حرية الإبداع واحلريات 

الأكادميية )من الف�سل 78 اإىل الف�سل 85(. 

هذا التكري�ص املبدئي جلملة احلقوق واحلريات الفردية 

واإعطائها طابعا ت�سريعيا ح�سب ما يقت�سيه الف�سل 65 من 

الد�ستور، فاإن مقرتح املجلة قد ذهب اإىل ت�سمني عديد 

الأحكام الأخرى التي يهدف من خاللها اإىل تكري�ص 

فعلي لهذه احلقوق واحلريات الفردية.

يس فعلي للحقوق  ضمان تكر
الفردية يات  والحر

احلقوق  هذه  جميع  حماية  �سرورة  على  التن�سي�ص 

واحلريات لي�ص كافيا. اإذ ل بّد من و�سع اإطار تطبيقي 

وا�سح ي�سمح ب�سمانها وذلك خا�سة من خالل جتاوز 

واحلريات  باحلقوق  يتعلق  فيما  الت�سريعي  الت�سارب 

ال�سلطة  يف  التقلي�ص  اإىل  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من 

املتعلقة  للن�سو�ص  تطبيقه  يف  للقا�سي  التقديرية 

باحلقوق واحلريات الفردية.

السالبة  التشريعات  تحوير  أو  إلغاء 
للحرية

على  يحتوى  التون�سي  القانوين  النظام  اأن  يخفى  ل 

تعود  والتي  للحرية  ال�سالبة  القوانني  حزمة كبرية من 

الالحقة  الفرتات  اإىل  اأو  ال�ستعمار  فرتة  اإىل  اإّما 

املجلة  احتوت  لذلك  ال�ستبدادية.  للثقافة  املكر�سة 

عديد  وحذف  بتعديل  بتعلق  كامل  عنوان  على 

تبنيها  مت  التي  للخيارات  املعار�سة  القانونية  الأحكام 

�سلب مقرتح املجلة. 

اإلغاء الف�سل  اأبرز التعديالت يف هذا املجال، اقرتاح 

مها 
ّ
التي يجر 230 من املجلة اجلزائية لكون الأفعال 

اخلا�سة  احلياة  �سمن  تدخل  التي  الأفعال  قبيل  من 

لالأفراد ول ميكن للدولة و�سع رقابة عليها ول جترميها 

على  والتن�سي�ص  العقاب  تخفيف  اجتاه  تعديله يف  اأو 

جمال  يف  الداخلة  اجلن�سية  العالقات  اإثبات  �سرورة 

ل  ال�سرعية  الإثبات  و�سائل  خالل  من  الف�سل  هذا 

لالأ�سخا�ص  واملهينة  الالاإن�سانية  الو�سائل  خالل  من 

تربير  اأي  لها  لي�ص  اإذ  الطبية  الفحو�ص  منها  وخا�سة 

قبل  من  وم�ستنري   
ّ
حر ر�سى  مو�سوع  ولي�ص  طبي 

لها.  الذين يخ�سعون  الأ�سخا�ص 

و�سع  اإىل  توؤ�س�ص  التي  الأحكام  بخ�سو�ص  اأما 

واحلريات  احلقوق  تكري�ص  من  يحّد  اأن  ميكن  اإجراء 

القيود  جميع  رفع  املجلة  مقرتح  ت�سّمن  فقد  الفردية 

جملة  �سلب  املوجودة  التعاقدية  احلرية  عن  الدينية 

ترجع  قوانني  لكونها  وذلك  والعقود  اللتزامات 

وغريهم  امل�سلمني  بني  ق 
ّ
وتفر ال�ستعمار  فرتة  اإىل 

من  عدد  واإلغاء  تعديل  اقرتاح  مت  كما  ال�سكان.  من 

الأحكام الإجرائية التي حتّد من حرمة احلياة اخلا�سة 

الإجراءات  يف  اخلا�سة  احلياة  حماية  بهدف  وذلك 

الإرهاب  بجرائم  اخلا�سة  التحري  طرق  ويف  العدلية 

الرقابة  اإلغاء  اقرتاح  كذلك  مت  كما  الأموال.  وغ�سل 

املهن  ممار�سة  وحترير  وعر�سها  الفنية  الأعمال  على 

القانون  مراجعة  اقرتاح  خالل  من  وذلك  الفنية 

املتعلق  والقانون  ال�سينمائية  بال�سناعة  املتعلق 

املتعلق  القانون  واأي�سا  امل�سرحيات  على  بالتاأ�سري 

.
8
الدرامية الفنون  بتنظيم مهن 

للحقوق  ضامن  لقضاء  التأسيس 
والحريات الفردية 

تكري�ص  يف  الق�ساء  يلعبه  الذي  املهم  بالدور  ووعيا 

املجلة  مقرتح  ت�سّمن  الفردية  واحلريات  احلقوق 

كذلك عنوانا ثالثا �سّمي بـ"حماية احلقوق واحلريات 

يف  القا�سي  دور  تكري�ص  خالله  من  مت  الفردية" 

 87 )الف�سل  الفردية  واحلريات  احلقوق  حماية 

عديد  العنوان  هذا  ت�سّمن  وقد  املجلة(.  مقرتح  من 

الق�ساء  دور  تو�سيح  اإىل  تهدف  التي  الأحكام 

مت  اإذ   .
9
واحلريات باحلقوق  تتعلق  لق�سايا  بته  عند 

الإعالن  اإىل  القا�سي  رجوع  �سرورة  على  التن�سي�ص 

املوافق  الدولية  وللمعاهدات  الإن�سان  العاملي حلقوق 

ن�سرها  قبل  تطبيقها  ميكن  والتي  عليها  وامل�سادق 

عدم  اآثار  لتفادي  وذلك  للجمهورية  الر�سمي  بالرائد 

اإىل  يح�سل  اأمر  وهو  الر�سمي  بالرائد  املعاهدات  ن�سر 

تاأويل الن�سو�ص  اآليات  اإىل  ق املقرتح 
ّ
اليوم. كما تطر

القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات الفردية وذلك باأن 

واحلريات  احلقوق  تعزيز  اجتاه  دائما يف  التاأويل  يكون 

الفردية ل اإنكارها اأو الت�سييق فيها من جهة )الف�سل 

تاأويل  اإىل  اأخرى  جهة  ومن  املجلة(  مقرتح  من   89

49 من الد�ستور الذي ي�سع احلدود  اأحكام الف�سل 

يكون  باأن  وذلك  واحلريات  احلقوق  على  امل�سلطة 

كما  املجلة(.  مقرتح  من   90 )الف�سل  �سيقا  تاأويله 

طابعا  واحلريات  باحلقوق  املتعلق  الق�سايا  اإعطاء  مت 

اأو  العديل  القا�سي  اأمام  �سواء كان  ا�ستعجاليا وذلك 

للقا�سي احلكم بكل و�سيلة حتمي احلق  اإذ  الإداري. 

ل  كما  عليها  العتداء  باإنهاء  اأو  الفردية  احلرية  اأو 

املحكوم  احلمائية  الو�سائل  تعليق  لال�ستئناف  ميكن 

بها )الف�سل 92 من مقرتح املجلة(.

ختامية مالحظات 
وختاما، يجدر اإبداء ثالث مالحظات : 

الفردية  احلقوق  جملة  مقرتح  احتوى  لئن  الأوىل: 

التي  الفردية  اأغلب احلقوق واحلريات  وامل�ساواة على 

يجب تكري�سها بناء على اأحكام الد�ستور واملعاهدات 

اإرادة  توفر  تتطلب  عليها  امل�سادقة  اأن  اإل  الدولية، 

اإرادة  تتجاوز  ال�سعب  نواب  جمل�ص  �سلب  �سيا�سية 

بع�ص الكتل التي قام بع�ص نوابها باقرتاحها. 

نف�ص  ا�ستعاد  القرتاح  هذا  اأن  ي�سجل  اأنه  الثانية: 

خيارات جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة من دون اأي 

م�ساألتني  ب�ساأن  مفتوحا  اخليار  اأبقى  بحيث  تعديل، 

عقوبة  اإلغاء  وهما  والأهمية:  احل�سا�سية  بالغتي 

النقد  يقبل  الأمر  وهذا  املثلية.  جترمي  واإلغاء  الإعدام 

اأن يكونوا  اأ�سحاب القرتاح  ينتظر من  اأنه كان  جلهة 

حدت  التي  الرباغماتية  العتبارات  من  حتررا  اأكرث 

اإبقاء اخليارات يف هذين املجالني مفتوحة  اإىل  اللجنة 

بحقوق  م�ص  من  بع�سها  به  يت�سبب  قد  مما  بالرغم 

اأ�سا�سية.

بتقرير  التزامه  خالل  من  اأغفل  املقرتح  اأن  الثالثة: 

الأخرى  الفردية  احلقوق  يع�ص  تكري�ص  عن  اللجنة 

طابع  ذات  تبعاته  وجعل  الزنى  جترمي  اإلغاء  اأبرزها 

ترتيب  دون  من  والتعوي�ص(  )الطالق  فقط  مدين 

بالن�سبة  الأمر  وكذلك  عنه.  للحرية  �سالب  جزاء 

جلرمية تعاطي املخدرات التي ما تزال مو�سع جترمي ول 

مما  الطبية،  التحاليل  عرب  يتم  اليوم  اإىل  اإثباتها  يزال 

يطرح اإ�سكالت ملا فيها من م�ّص باحلرمة اجل�سدية. 

؟  تونس  في  الفردية  والحريات  الحقوق  "مجلة"  لـ  مقترح  أي 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

حقوق فردية
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ياسمين هاجر

تغيريات  الأخرية،  ال�سنوات  يف  النه�سة  حزب  اأجرى 

جّدية يف مواقفه ال�سيا�سية والأيديولوجية، ل �سّيما يف 

بغ�ص  ال�سخ�سية.  واحلريات  الن�ساء  بحقوق  يتعّلق  ما 

النظر عن الأ�سباب الكامنة وراء تلك التغيريات وعلى 

ل  "الع�سرية"  التغيريات  هذه  اأن  حقيقة  من  الرغم 

رجال  اأع�سائه  من  احلزب  داخل  معار�سة  تواجه  تزال 

اأع�ساء  من  اإ�سادة  تلقى  اأنها  اإّل  ال�سواء،  على  ون�ساء 

وع�سوات اآخرين ينوون ال�سري بها اأبعد من ذلك. 

 ،
1
�سوف تتناول هذه الورقة يف جزئها الأول النه�ساويات

ب�سكل خا�ص اللواتي �ساركن يف �سياغة وتبّني د�ستور 

الذي  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�ص  2014 خالل ولية 

انتخب عام 2011.  اأما اجلزء الثاين ف�سيعتمد على بع�ص 

موّجهة  �سبه  مقابالت  خالل  ُجمعت  التي  الإجابات 

اللواتي  النه�ساويات  من  عدد  مع  املقال  كاتبة  اأجرتها 

للحزب.  ال�سيا�سي  املكتب  يف  اأ�سا�سية  مواقع  ي�سغلن 

على  اإ�ساءة  مبثابة  الإجابات  هذه  الكاتبة  اعتربت  وقد 

تطّور الن�ساط احلقوقي للن�ساء الإ�سالميات، ال�سيا�سيات 

خ�سو�ساً، بعد الثورات يف العامل العربي والذي ي�سكل 

نواة قاعدة لبناء تعاون �سيا�سي واجتماعي وحوار ب�ساأن 

اأجندة حقوق الإن�سان بني نا�سطني علمانيني ونظرائهم 

مواقف  اأن  اإىل  ي�سار  الإ�سالمي.  الفكر  اأ�سحاب  من 

بع�ص النه�ساويني الرجال من حقوق الإن�سان واحلريات 

 من دون اعرتاف، اإّل اأنها 
ّ
ت�سّكل اإ�ساءة ل ميكن اأن متر

لن تكون يف نطاق هذه الورقة. 

يخية تار لمحة 
يف ع�سرينيات القرن املا�سي، �ساغ منّظر اجلماعة ح�سن 

البّنا فكر الإخوان امل�سلمني يف البداية على اأ�س�ص تعتمد 

واإىل  العام  امليدان  اإىل  الن�ساء  و�سول  اإىل  �سلبية  نظرة 

اإحدى  البّنا  ر�سائل  يف  نقراأ  ال�سيا�سية.  يف  م�ساركتهّن 

بحكم  اإليه  بحاجة  هي  ما  املراأة  "عّلموا  باأن  تو�سياته 

مهمتها ووظيفتها التي خلقها اهلل لها: تدبري املنزل ورعاية 

. يف�ّسر تاأثري اأفكار البّنا بهيمنته على خطاب 
الأطفال"2

 التى تعترب اأن مكان املراأة املنا�سب 
3
احلركات الإ�سالمية

هو �سمن الإطار املنزيل كاأم وزوجة، وينفي ب�سكل كبري 

اأي وجود ن�سيط للمراأة يف امليدان العام مبا يف ذلك مواقع 

�سنع القرار ال�سيا�سي.

�ستينيات  يف  الإ�سالمية  الأحزاب  ت�سّكل  اأّن  غري 

 
4
و�سبعينيات القرن الع�سرين يف العديد من الدول امل�سلمة

قاد اإىل حتّول يف ال�سيا�سات ملا فيه تعبئة وت�سيي�ص الن�ساء 

من خالل جتنيدهّن كمنا�سرات جمردات من اأي قوة اأو 

�سلطة داخل احلزب. اإّلأ اأّنه رغم خطاب هذه الأحزاب 

القائم على التمييز اجلندري واحلد من دور املراأة بالأن�سطة 

الن�ساء  تلك  ا�ستطاعت  والدينية،  الجتماعية  ال�سعبية 

باأدوار  خمتلفة القيام  ومب�ستويات  متزايد  ب�سكل  نافذة 

الظهور  �ص هذه احلركاتمن 
ّ
والتاأثري، ل �سيما لدى تعر

للقمع من 

العديد من التغريات الأيديولوجية يف بع�ص �سد   الباحثون 

تلك الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية يف العقود املا�سية، 

ل �سيما جلهة املقاربة اجلندرية. وو�سف اآ�سف بيات 

املرحلة اجلديدة التي بداأت يف اإيران يف نهاية ثمانينيات 

القرن املا�سي بـ "ما بعد الإ�سالموية" حيث بداأت 

املزاوجة بني الإ�سالم والقيم الدميقراطية واأوجه احلداثة. 

واعترب "بيات" الن�ساء لعبات اأ�سا�سيات يف هذا 

 فكتبت يف كتابها بعنوان 
6
. اأما منى الغبا�سي

5
التحّول

"حتّول الإخوان امل�سلمني امل�سريني" عن تطّور احلركة 

ية والرتاتبية ومناه�سة للدميقراطية 
ّ
من "منظمة عالية ال�سر

بقيادة جمموعة من القدماء" اإىل حركة اعرتفت يف بداية 

القرن الواحد والع�سرين باإمكانية و�سول املراأة اإىل املكتب 

ال�سيا�سي ور�سحت اأول امراأة من احلركة لالنتخابات هي 

جيهان احللفاوي.

التي  واحلريات  للحقوق  اأكتوبر   18 هيئة  هو  اآخر  مثال 

اأطلقتها املعار�سة ال�سيا�سية يف تون�ص عام 2005 خالل 

حكم بن علي وكانت حركة النه�سة التون�سية الإ�سالمية 

اأحد اأبرز اأع�سائها. اأ�سدرت هذه الهيئة يف �سنوات لحقة 

بالعلمانية  اأع�سائها  التزام جميع  فيه على  اأّكدت  ميثاقا 

، الذي ي�سم 
7
والدولة املدنية وقانون الأحوال ال�سخ�سية

ن�سو�سا تعترب اإ�سكالية يف الفقه الإ�سالمي على غرار حترمي 

الأع�ساء  اإلتزام  على  امليثاق  ن�ص  كما  الزوجات.  تعدد 

حاز  والرجال.  الن�ساء  بني  وامل�ساواة  املراأة  حقوق  بكافة 

الإعالن على موافقة النه�سة وتاأييدها الكامل اآنذاك. 

ال�ساحة  دخلن  اللواتي  للن�ساء  التحّولت  هذه  اأتاحت 

ال�سيا�سية كناخبات اأو كمندوبات للحركة يف النتخابات، 

لهذه  دعماً  القرار  �سنع  مواقع  اإىل  طريقهن  ي�سققن  اأن 

احلركات. 

، اأ�سبح حزب 
8
يف الفرتة التي تلت النتفا�سات العربية

التون�سي ظاهرة، كونه احلزب الإ�سالمي  النه�سة  حركة 

بعد  ما  فرتة  يف  حكم  الذي  العربي  العامل  يف  الوحيد 

امل�سلمني  الإخوان  اإخفاق  بعد  �سيما  ل  النتفا�سات، 

الأحزاب  من  اأي  يظهره  مل  ا�ستعداداً  واأظهر  م�سر،  يف 

جامعاً  لي�سبح  خطابه  لتحديث  الأخرى  الإ�سالمية 

واأقل دغماتية، ل �سيما جلهة املقاربة اجلندرية وامل�ساركة 

ال�سيا�سية للمراأة.

ت�سعى هذه الورقة اإىل النظر يف التاأثري املتنامي للنه�ساويات 

بعد الثورة والذي ذهب اأبعد من جمرد الدعوة اإىل امل�ساركة 

ال�سيا�سية ليوؤثر فعليا على �سيا�سات احلزب ويدفعه نحو 

تبني مقاربة جندرية وتقومي �سلوكه ال�سيا�سي لي�سبح اأكرث 

اإيجابية جتاه حقوق املراأة. كما و�ستحقق الورقة يف اخلطاب 

النا�سئ لبع�ص النه�ساويات والذي ميكنه اأن يتقاطع مع ما 

 .
يعرف ب "الن�سوية الإ�سالمية"9

سياسيات  العبات  النهضاويات: 
حقيقيات أم مجّرد استعراض؟10 

الإ�سالمية  الأحزاب  ن�ساء  عن  ال�سائدة  النظرة  تعترب 

القيادة  مبوافقة  يعملن  اأنهّن  حولهّن  والدرا�سات 

ال�سياق  داخل  ومن  رجال  من  املوؤلفة  الإ�سالمية 

الأحزاب  ن�ساء  تلوين جميع  اأّن  اإل  الأبوي.  التقليدي 

اإرجاع  اأن  كما  �ساحلاً.  يعد  مل  ذاته  باللون  الإ�سالمية 

الف�سل للقيادة التي ت�سّم رجاًل فقط، يف حتديث خطاب 

يف  وتاأثريهّن  الن�ساء  جهود  من  يحّجم  احلركات،  هذه 

دفع هذه التحّولت قدماً. دور النه�ساويات يف املجل�ص 

 ي�سّكل مثاًل ملفتاً على ذلك.
ّ

الوطني التاأ�سي�سي

كان من اأبرز اأ�سباب العودة الناجحة حلزب النه�سة بعد 

الثورة التون�سية يف اأواخر عام 2010 هو تنظيمه املحكم 

منه. فهّن مل يكّن  ل�سيقاً  الن�ساء جزءاً  والذي ت�سّكل 

فقط ن�ساء الإ�سالميني اأو اأخواتهم بل اأي�ساً ن�ساء الطبقة 

الو�سطى املتعلمات اللواتي انتمني اإىل الجّتاه الإ�سالمي 

يف تون�ص )النه�سة لحقاً( يف �سبعينيات القرن املا�سي 

اأو كّن ع�سوات يف الحتاد العام التون�سي للطلبة الذي 

كانت لديه �سالت وثيقة مع النه�سة، حني كّن طالبات 

جامعيات. اإذاً حني حان وقت تطبيق كوتا التكافوؤ بني 

اجلن�سني يف وقت انتخابات املجل�ص الوطني التاأ�سي�سي 

يف تون�ص، كان �سهاًل على النه�سة جتنيد ن�ساء موؤهالت 

النه�سة ح�سد  اإ�ستطاعت  وبذلك  هيكلها.  داخل  من 

التاأ�سي�سي  املجل�ص  يف  الن�ساء  من   67 اأ�سل  من   42

انتخاب  من  الرغم  على  ع�سواً،   217 ي�سم  الذي 

مر�سحات اأخريات من طيف اأيديولوجي خمتلف. 

 قيادة النه�ساويات للجهود املبذولة 
ّ
وهنا ل يجدر اأن متر

الذي يعترب  الد�ستور  اللم�سات الأخرية على  يف و�سع 

الأكرث تقدمية بني الدول العربية، من دون انتباه.

اأ�سهمتا يف  مادتان  الد�ستور  ذلك  انتباهي يف  ا�سرتعى 

حتقيق �سمانة للم�ساواة بني اجلن�سني من دون ا�ستثناء. 

ففي املادة 21 نقراأ: "املواطنون واملواطنات مت�ساوون يف 

غري  من  القانون  اأمام  �سواء  وهم  والواجبات،  احلقوق 

احلقوق  واملواطنات  للمواطنني  الدولة  ت�سمن  متييز. 

العي�ص  اأ�سباب  لهم  وتهيئ  والعاّمة،  الفردية  واحلريات 

الكرمي". واإذا حققنا يف تركيبة الأ�سوات املوؤيدة لهذه 

77 كانت من  املادة يتبنّي لنا اأنه من اأ�سل 159 �سوتاً 

النه�سة. كما اأّن ت�سويت النه�ساويات كان ملفتاً، حيث 

�سّكل 31 �سوتاً من اأ�سل 77 من اأ�سوات النه�سة و31 

54 �سوتاً للن�ساء الع�سوات يف املجل�ص  �سوتاً من اأ�سلـ 

التاأ�سي�سي. كما اأّن اأياً من النه�ساويات مل ت�سّوت �سد 

 .
11
املادة اأو امتنعت عن الت�سويت

اأن  على  تن�ّص  فهي  كربى:  اأهمية  اأي�ساً   46 للمادة 

الدولة هي احلامية حلقوق املراأة وداعمتها اإذ هي تن�ص 

"تلتزم الدولة بحماية احلقوق املكت�سبة  ياأتي:  على ما 

الدولة  ت�سمن  وتطويرها.  دعمها  على  وتعمل  للمراأة 

خمتلف  حتّمل  يف  واملراأة  الرجل  بني  الفر�ص  تكافوؤ 

اإىل  الدولة  ت�سعى  املجالت.  جميع  ويف  امل�سوؤوليات 

حتقيق التنا�سف بني املراأة والرجل يف املجال�ص املنتخبة. 

تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالق�ساء على العنف �سد 

 ،46 للمادة  املوؤيدة  الأ�سوات  بخ�سو�ص  اأما  املراأة". 

ي�سجل اأن 46 من اأ�سل 116 منها كانت لأع�ساء من 

حركة النه�سة، 28 منهم تعود للنه�ساويات. كما كانت 

جمموع  من   49 اأ�سل  من   28 النه�ساويات  اأ�سوات 

اأ�سوات ع�سوات املجل�ص التاأ�سي�سي حول هذه املادة. 

يف  حا�سمة  كانت  النه�سة  اأ�سوات  اأّن  املالحظ  ومن 

بالأغلبية  الت�سويت  نظام  اإىل  فبالنظر  املادة.  هذه  مترير 

الد�ستور  ف�سول  على  بالت�سويت  معتمدة  كانت  التى 

اأ�سوات  �سكلت  التاأ�سي�سي،  الوطني  املجل�ص  يف 

النه�ساويات %25.45 من الأ�سوات الـ 110 املطلوبة.

تبّني د�ستور  النه�ساويات يف  باخت�سار، كانت م�ساركة 

قد  ملفتة.   ،2014 عام  املراأة  حلقوق  داعم  جديد 

على  جاءت  امل�ساركة  هذه  اأن  الباحثني  بع�ص  يعترب 

على  ولي�ص  ال�سيا�سية  واملناورة  الرباغماتية  اأ�سا�ص 

مونيكا  اأ�سارت  فمثاًل،  الن�ساء.  من  واعية  اإرادة  اأ�سا�ص 

اأنه  اعتباره  ميكن  ل  النه�سة  "انت�سار  اأن  اإىل  مارك�ص 

ي�سّن  اأن  للن�ساء، بل بدًل من ذلك ميكنه  الباب  يفتح 

ويعيد  الن�ساء  حقوق  �سد  الإيراين  الطراز  على  حرباً 

ولكن   ."12
مطابخهّن اإىل  النهاية  يف  الن�سويات  الن�ساء 

اإعتمدته  الذي  واخلطاب  ال�سيا�سي  العمل  حتليل 

النه�ساويات بعد تبّني الد�ستور يظهر العك�ص. فمثاًل، 

بعد النتخابات الربملانية التون�سية عام 2014، انخف�ص 

امراأة يف   78 اأ�سل  27 من  لي�سبح  النه�ساويات  عدد 

املجل�ص النيابي، اإل اأن تاأثريهن مل يتوّقف عن التنامي. 

ففي 26 يوليو 2017، مرر الربملان التون�سي قانوناً ملفتاً 

العنف.  اأ�سكال  جميع  من  والفتيات  الن�ساء  يحمي 

الن�ساء  بتعزيز �سمانات حقوق  النه�ساويات  التزام  بداأ 

يرتجم قانونياً عرب م�ساركتهّن الكبرية يف �سياغة القانون 

الربملانية حول مواد هذا  النقا�سات  اإىل  فبالّنظر  وتبّنيه. 

القانون، نالحظ اأن بع�ص مداخالت النه�ساويات كانت 

قّيمة. فعلى �سبيل املثال، يف املداولت الربملانية يف 21 

اإلسالمية؟ النسوية  نحو   
ٌ

إنعطاف النهضاويات: 

ر

النهضاويات
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"الغت�ساب  اإن  الزغالمي  ميينة  قالت   ،2017 يوليو 

جرمية حتى واإن ارتكبت بني الأزواج". و�سددت منية 

العنف  من  الن�ساء  حماية  اأهمية  على  اأي�ساً  اإبراهيم 

يف  التنا�سف  تفر�ص  "القوانني  اأّن  معتربة  ال�سيا�سي، 

  .
�سه، األ يعّد ذلك عنفاً؟"13

ّ
حني اأن الواقع ل يكر

اإلسالمية  النسوية 
ناشئ؟ خطاب  والنهضاويات: 

لذلك   .
14

اأيديولوجي حتّول  لعملية  "النه�سة"  تخ�سع 

فاإن التنّوع يف املواقف ما زال هو ال�سائد يف احلركة فيما 

يتعلق باحلقوق واحلريات. وعلى الرغم من م�ساهمتهّن 

حلقوق  وقانونية  د�ستورية  �سمانات  اإر�ساء  يف  القّيمة 

اللواتي  النه�ساويات  بع�ص  اأي�ساً  جند  زلنا  ما  الن�ساء، 

اأن  ميكن  كما  واحلريات.  للحقوق  اأبوية  مقاربة  يتبّنني 

جند اأن بع�سهّن ينكرن اأن م�ساركتهّن يف تبّني د�ستور 

من  �سكل  اأي  يتبّنني  اأّنهّن  تعني  للن�ساء  من�سف 

ولكن  الغربي.  النمط  على  الن�سوية  الأجندة  اأ�سكال 

بناء على املقابالت التي اأجريتها مع �سبع نه�ساويات، 

اأقّلية  زلن  ما  النه�ساويات  بع�ص  اأن  اإىل  بحثي  ل  تو�سّ

داخل احلركة يعتمدن خطاباً ن�سوياً اإ�سالمياً. نذكر هنا 

اأن تلك املقابالت جرت يف �سياق املبادرة الرئا�سية التي 

قانون  اإىل  الإ�سالمي  املرياث  قانون  حتويل  اإىل  تهدف 

مدين ي�سمن امل�ساواة التامة بني الرجال والن�ساء. ومبا 

برملانيات  معهّن  املقابالت  اأجريت  اللواتي  الن�ساء  اأن 

"النه�سة"،  داخل  واحرتام  و�سرعية  مكانة  لديهّن 

وبالتايل ي�سعرن بالتمّكن والثقة بالنف�ص، فاإن مواقفهن 

حتتاج اإىل انتباه دقيق. 

ية االختيار مقابل قرار  حر
مجلس الشورى  النهضة 

حركة  ال�سورى  جمل�ص  اأعلن   ،2018 اأوت   26 يف 

النه�سة معار�سته التامة ملبداأ امل�ساواة يف املرياث واعترب 

اأّن "مبادرة امل�ساواة يف الإرث ف�سال عن تعار�سها مع 

الأحوال  وجملة  الد�ستور  ون�سو�ص  الدين  قطعيات 

ا�ستقرار  ال�سخ�سية فهي تثري جملة من املخاوف على 

  لهذا ال�سبب، كان 
15
الأ�سرة التون�سية ومنط املجتمع".

اأي  "اإىل  اأجريتها هو  التى  املقابالت  الأول يف  �سوؤايل 

مدى توافقني �سخ�سياً على بيان جمل�ص ال�سورى؟". 

مبا�سرة  اأقل  عليها  ح�سلت  التي  الإجابات  تكن  مل 

"نحتاج   :
16

مر�سني �سناء  جتيب  حيث  ال�سوؤال.  من 

اإىل العرتاف باأن امل�ساواة بني جميع املواطنني، رجاًل 

على  الأحزاب  جميع  تبّنته  د�ستوري  حق  هو  ون�ساًء، 

يف  ت�سويتها  �ستتم  امل�ساواة  ومعار�سة  واٍع.  اأ�سا�ص 

يقوم  به  اأوؤمن  الذي  الإ�سالم  الد�ستورية.  املحكمة 

على مفاهيم احلرية وامل�ساواة ويوؤّكد على التنّوع داخل 

بني  اتفاق  يوجد  ل  "ب�سراحة،  وت�سيف:  املجتمع". 

اأع�ساء النه�سة بخ�سو�ص امل�ساواة يف املرياث واحلريات 

ارتفاع  ت�سهد  احلركة  اأن  اأعتقد  اأيّن،  اإل  ال�سخ�سية. 

امل�ساواة  تقبل  التى  "الن�سوية"  الأ�سوات  بع�ص 

  على 
17
توافق جميلة ك�سيك�سي بدورها ل  الكاملة". 

اللغة احلازمة التي ي�ستخدمها جمل�ص ال�سورى وتقول 

قلقي  عن  "عربت  النه�سة  �سورى  جمل�ص  يف  كع�سو 

�سوتي مل  اأن  اإل  الجتماع  ال�سورى خالل  بيان  جتاه 

وتتابع  الغالبية".  اأ�سا�ص  على  اتخذ  القرار  لأن  ي�سمع 

يوؤمنون  ل  مواطنون  لدينا  تون�ص،  "يف  ك�سيك�سي 

بالإ�سالم. ومبا اأن النه�سة توؤمن بحرية اخليار واملعتقد، 

التون�سيني  جميع  اإجبار  ميكننا  ل  د�ستورية،  ك�سمانة 

على اأن يلتزموا فقط بقانون املرياث الإ�سالمي". وعلى 

  اأن 
18

غرار مر�سني وك�سيك�سي تعترب �سعاد عبد الرحيم

"اخليار الت�سريعي هو �سمانة فعالة لرفع �سقف احلريات 

اأع�ساء  �سّدق   ]...[ الد�ستور   اأحكام  تنفيذ  اأثناء 

املجل�ص التاأ�سي�سي �سراحة على حرية املعتقد وال�سمري 

  
19

وامل�ساواة يف د�ستور 2014".

قناعة  اأبدت   
20

الزغالمي ميينة  مع  �سابقة  مقابلة  يف 

التي  الدولية  واملعاهدات  الد�ستور  تفّوق  يف  را�سخة 

اآخر للت�سريع.  اأي م�سدر  وقعتها الدولة التون�سية على 

"اللوائح ال�سيا�سية التي �سدرت  اأن  وتعترب الزغالمي 

اأن  على  تن�ص   2016 عام  للنه�سة  العا�سر  املوؤمتر  عن 

النه�سة هي حزب مدين يلتزم بد�ستور وقوانني الدولة. 

عماًل  القوانني  مراجعة  �سرورة  على  ن�سدد  وبذلك، 

21
بالد�ستور واملعاهدات الدولية".

ل بد من الإ�سارة هنا اإىل اأن املجل�ص التنفيذي حلركة 

قرارات  تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سة  وهي  النه�سة 

ذكر  عن  امتنع  العملية،  الناحية  من  ال�سورى  جمل�ص 

�سواء قرار جمل�ص ال�سورى اأو م�ساألة امل�ساواة يف املرياث 

يف بيانه ال�سادر يف ال�ساد�ص من �سبتمرب 2018. وي�سري 

ذلك اإىل اختالف يف وجهات النظر بني اأع�ساء النه�سة 

حول موقف احلزب من امل�ساواة يف املرياث. 

المساواة في الميراث: دعوة إلى 
جديدة؟ اجتهادات 

اأثارت م�ساألة امل�ساواة يف املرياث الكثري من اجلدل يف 

احلاجة  اإىل  الدعوة  درجة  اإىل  كثريون  وذهب  تون�ص. 

القراآنية ومراجعة  اإجراء تف�سريات جديدة لالآيات  اإىل 

بينها  وامل�ساواة  املراأة  حقوق  ل�سمان  التقليدي  الفقه 

اأنه  وبني الرجل. وهنا �ساألت "اإىل اأي مدى تعتقدين 

يجب حتقيق النهو�ص بحقوق املراأة من خالل الرتويج 

ك�سيك�سي  فاأجابت  والفقه؟".  للقراآن  جديد  لتف�سري 

ل عدم اللتزام  "اأنا ل اأوؤيد نظام الفقه التقليدي واأف�سّ

النظام  هذا  مراجعة  اإىل  احلاجة  اأم�ّص  يف  ونحن  به. 

واأ�سافت:  بالن�ساء".  املرتبطة  امل�سائل  يف  �سيما  ل 

التف�سريات  ولكن  حازمة  تكون  قد  القراآنية  "الآيات 

الن�ساء  ت�سعر  ل  الأبوية،  تقاليدنا  ويف  كذلك.  لي�ست 

باأّن عليهّن املطالبة بحقوقهّن والعمل للح�سول عليها. 

حركة  داخل  "نه�سة"  هناك  باأن  اأوؤكد  اليوم  اأيّن  اإل 

اإجابة  وجاءت  الن�ساء".  يد  على  حتما  وهي  النه�سة 

مر�سني م�سابهة فقالت اإّن "العقلية الأبوية لي�ست فقط 

اأجمع.  العامل  يف  بل  والعربية،  امل�سلمة  جمتمعاتنا  يف 

وهي لي�ست مرتبطة فقط بالإ�سالم اأو اأي ديانة اأخرى 

الديانات. احلريات ل جتّزاأ.  بالتف�سري الأبوي لهذه  بل 

فاإما نقبل كحزب ما تن�ص عليه التفاقيات واملعاهدات 

اأو  تبّنيناه  الذي  والد�ستور  تون�ص  عليها  �سّدقت  التي 

واحلقوق".  باحلريات  التزامنا  اإنكار  لنا  الأف�سل  من 

اأهمية  على  املقابلة  يف  اأي�ساً   
22

الزغالمي و�سددت 

الد�ستور  مع  متوافقة  لتكون  القوانني  جميع  مراجعة 

"اأوؤمن  وقالت  الدولية.  الإن�سان  حقوق  ومعاهدات 

 . وجاء موقف حياة 
ب�سدة يف احلاجة اإىل اجتهادات"23

 م�سابهاً حيث اأ�سارت اإىل اأن "الجتهادات 
24

العمري

اإلزامية ل�سمان امل�ساواة واحلقوق جلميع الن�ساء". 

هنا يجب الإ�سارة اإىل اأنه بالرغم من اأن هذه الت�سريحات 

الفقهي  التجديد  باأهمية  الن�سوة  تبني عن وعي هوؤلء 

بعني  الأخذ  يجب  اأنه  اإل  بامل�ساواة  قدما  وامل�سي 

الإعتبار اأنهن جمرد نائبات داخل حزب �سيا�سي يعمل 

قاعدته  واأولويته حماية  برغماتي  �سيا�سي  اأ�سا�ص  على 

ال�سعبي،  اخلطاب  بتحليل  والتي،  تون�ص  يف  ال�سعبية 

يعار�ص ق�سم كبري منها فكرة امل�ساواة يف الإرث. 

النهضاويات  وهوية  الحجاب 
المتحّولة 

العبارة  بهذه  بالن�سوية"،  نف�سي  و�سف  اأمانع  "ل 

الربملان  معها يف  اأجريتها  التي  املقابلة  مر�سني  ختمت 
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التون�سية. العا�سمة  قرب  باردو  منطقة  يف  التون�سي 

ومع دخويل رواق الربملان التون�سي، كان لأمر واعد روؤية 

هذا العدد الهائل من الن�ساء يف املجل�ص املنتميات اإىل 

اأحزاب خمتلفة. ولكن الأمر امللفت هو اأّن عددا كبريا 

من هوؤلء الن�ساء حمّجبات. اإل اأّنه لي�ص بال�سرورة اأن 

تكون الن�ساء املحجبات ينتمني فقط اإىل حركة النه�سة. 

فبالن�سبة اإىل النه�ساويات، حتى اأهمية احلجاب الذي 

كان جزءاً حيوياً من هوية الن�ساء الإ�سالميات، تخ�سع 

للتحّول. فحياة العمري و�سعاد عبد الرحيم واأروى بن 

عبا�ص من بني اأ�سماء اأخرى من الن�ساء غري املحجبات 

ال�سيا�سي  املكتب  داخل  اأ�سا�سي  بدور  يقمن  اللواتي 

للحزب اأو داخل الربملان كونهن نائبات عن كتلة حركة 

النه�سة، هذا من دون ذكر العدد الأكرب من الن�ساء غري 

املحجبات يف القاعدة ال�سعبية للنه�سة. 

 ،
"الن�ساء امل�سلمات ل�سن فقط من يرتدين احلجاب"26

موؤهاًل  �سخ�ساً  املراأة  يجعل  ما  ل،  اأم  حمجبة  "�سواء 

النظرة  تغيري  اإىل  "نحتاج   
27

وموؤهالتها"، قدراتها  هو 

ومعار�سة  قمعية  اأنها  على  الإ�سالمية  الأحزاب  اإىل 

امراأة غري حمجبة �سمن  واأن تكوين  الإن�سان،  حلقوق 

بع�ص  . هذه 
النمطية"28 النظرة  قد يك�سر هذه  احلزب 

الإجابات التي ح�سلُت عليها عندما �ساألت نه�ساويات 

)حمجبات وغري حمجبات( عن موقفهن من احلجاب. 

"كامراأة موؤمنة حمجبة، اإن التزامي بالإ�سالم وواجبي 

كني لتحقيق العدالة واإنفاذ احلقوق 
ّ
الروحي هو ما يحر

واحلريات للجميع من دون اإق�ساء على اأ�سا�ص اجلن�ص 

جداً  مثرياً  ت�سريحاً  ذلك  كان   ،  
والدين"29 والعرق 

 خالل مقابلتي معها.
30

ملحرزية العبيدي

أقلية بتأثير كبير ..
باأنها  الإ�سالمية  الن�سوية   

31
بدران مارغو  تعرّف 

اأيديولوجيا تن�ص على اأن التف�سري الكال�سيكي للقراآن 

يقوم على جتارب الرجال وعلى م�سائل تتمحور حولهم 

فيها.  يعي�سون  التي  الأبوية  للمجتمعات  العام  والتاأثري 

يف  امل�سلمات  الن�سويات  توؤمن  ما  عادة  ال�سبب  لهذا 

الإ�سالم العادل واملن�سف الذي ميكن بلوغه عن طريق 

تف�سريات جديدة للقراآن والفقه من اأجل منح الن�ساء 

الن�سوية  وتهدف  اجلندرية.  امل�ساواة  وحتقيق  حقوقهن 

الأ�سر  داخل  جديدة  ممار�سات  اإر�ساء  اإىل  الإ�سالمية 

واملجتمعات عرب اإ�سالح قوانني الأ�سرة امل�سلمة. وهذه 

منح  مع  الدينية  احلرية  على  اأي�ساً  تقوم  الأيديولوجيا 

الأولوية حلرية الختيار وال�سمري. ومن الوا�سح اأن هذا 

التعريف يتقاطع مع مواقف النه�ساويات يف هذه املقالة. 

التنبوؤ  املمكن  غري  من  يزال  ل  اأّنه  من  الرغم  وعلى 

اأفكارهن  تبّني  على  النه�ساويات  هوؤلء  قدرة  مبدى 

وتطويرها، فال �سك اأن م�ساركتهن تلعب دوراً مهماً يف 

حتديد منوذج جديد للن�ساط ال�سيا�سي اأو حتى نوع من 

الن�سوية داخل حزب النه�سة.

حيوية  اأهمية  النا�سئ  اخلطاب  هذا  يرتدي  اجتماعياً، 

يف  الإ�سالمية  احلركات  جنحت  فتاريخياً،  كذلك. 

والدنيا  الو�سطى  الطبقة  اأتقياء  كاأ�سوات  نف�سها  تقدمي 

العربية/امل�سلمة وكمدافعة عن هويتهم  يف املجتمعات 

اأيديولوجيتها املعادية  الإ�سالمية. لهذا ال�سبب، لقت 

للغرب اآذاناً �ساغية على نطاق وا�سع. وتذكر بدران اأن 

"ترويج الإ�سالميني احلثيث لفكرة اأن العلماين غريب 

واأجنبي وغري اأ�سلي، وبالتايل غري اأ�سيل، واأن الديني 

متعّمدة  تق�سيمية  مقاربة  هو  واأ�سيل،  واأ�سلي  حملي 

الن�سوية".   للحركات  �سلبية  تداعيات  عليها  وترتّتب 

لذلك مع التطّور الأيديولوجي الإيجابي الذي ت�سهده 

هذه احلركة حاليا بتبني حقوق الإن�سان و�سلوك موؤيد 

اإ�ستجابة  وبتلقيه  وامل�ساواة  املراأة  وحقوق  الدولة  ملدنية 

اإ�ستبدال  ميكنه  الجتماعي  ال�سعيد  على  وترحيب 

لهذه  املعادي  الإ�سالمي  القدمي  ال�سعبي  اخلطاب 

يجعل  وما  ويدعمها.  احلقوق  هذه  يوؤيد  باآخر  احلقوق 

هو  خا�ص  ب�سكل  مهماً  النه�ساويات  على  الرتكيز 

الن�سوية  من  منوذجاً  يقدمن  النه�سة  "نا�سطات  اأن 

الن�ساء  من  العديد  على  الأ�سهل  من  الإ�سالمية 

الو�سول  اجتماعياً  واملحافظات  الريفيات  التون�سيات 

 ،
اإليه من النموذج الذي تعتمده الأحزاب العلمانية"32

الن�ساء  اإىل  الو�سول  على  قادرات  النه�ساويات  لأن 

اللواتي تف�سل الروابط الن�سائية العلمانية واملدعومة من 

اإليهن.  الو�سول  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  الغرب 

اأن  للنه�ساويات  النا�سئ  اخلطاب  لهذا  ميكن  ولذلك 

ال�سعبي  الدعم  على  للح�سول  كبرياً  مك�سباً  يكون 

ويف  تون�ص  يف  للمراأة  تقدمية  اأجندة  لتمرير  املطلوب 

العامل العربي تاليا. 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

النهضاويات
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د.وحيد الفرشيشي

مع دخول القانون الأ�سا�سي حول الق�ساء على العنف 

ت�ساوؤل  ثار   ،2018 فيفري  يف  النفاذ  حيز  املراأة  �سد 

حول مدى اإنفاذ هذا القانون يف مقاربته ال�ساملة للعنف 

امل�سلط على الن�ساء، وب�سكل خا�ص، مدى جناعة الآليات 

الآليات،  هذه  اأبرز  ومن  اإنفاذه.  ل�سمان  فيه  املعتمدة 

جرائم  يف  بالبحث  خمت�سة  لوحدات  القانون  اإحداث 

هذا  من   23 الف�سل  ين�ص  حيث  املراأة  �سّد  العنف 

القانون على اأنه: "حتدث بكل منطقة اأمن وطني وحر�ص 

وطني يف كل الوليات وحدة خمت�سة بالبحث يف جرائم 

العنف �سّد املراأة طبقا لأحكام هذا القانون...".

الفعلي  والإحداث  القانون  هذا  اأحكام  يف  وبالتدقيق 

لهذه الوحدات وبدء عملها، فاإننا نلحظ اأن هذا املك�سب 

الهام يواجه جمموعة من العوائق والتحديات التي يجدر 

الإ�سراع يف معاجلتها �سمانا له .

في إحداث الوحدات المختصة 
 15 حدود  اإىل  مت  فاإنه  لدينا،  املتوفرة  املعطيات  باعتماد 

نوفمرب 2018 اإحداث 127 وحدة خمت�سة يف البحث 

الوطني  الأمن  �سلكي  يف  املراأة  �سّد  العنف  جرائم  يف 

)ال�سرطة( واحلر�ص الوطني. هذا العدد العام والذي يبدو 

مرتفعا لأول وهلة، يخفي جمموعة من التحديات التي 

تواجهها هذه الوحدات.

غياب الن�ص الناظم لرتكيبة الوحدات: 

مثالية  تركيبة  على  ين�ّص  مل  القانون  اأن  من  بالرغم 

للوحدات اإل با�سرتاطه اأن يكون من بني اأع�سائها وجوبا 

ن�ساء، فاإنه مل ي�سدر اأي ن�ّص ترتيبي )اأمر اأو قرار( يبني 

مت  التي  املخت�سة  الوحدات  وتكون  الوحدات.  تركيبة 

اإحداثها، حلّد الآن قد اأحدثت بن�سو�ص اإدارية داخلية 

)مذكرات اأو لوائح اأو منا�سري( مل تن�سر باجلريدة الر�سمية 

وبذلك ل ميكن الإطالع عليها لتحديد مدى ا�ستجابتها 

ل�سروط ومبادئ احلوكمة وخا�سة ال�سفافية والنجاعة. وهو 

ما قد يعطي النطباع مبوا�سلة العمل بالآليات الإدارية 

املتكتمة وغري ال�سفافة.  

عدد  حيث  من  تتفاوت  اإحداثها  مت  التي  فالوحدات 

اأع�سائها. فقد لحظنا اأن بع�ص الوحدات ل حتتوي اإل 

على عون واحد بينما حتتوي بع�ص الوحدات املخت�سة 

الأخرى على اأكرث من 5 اأعوان. هذا التفاوت يف عدد 

الأعوان داخل كل وحدة خمت�سة من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبا 

على عمل الوحدات وجناعتها. فاأن تكون الوحدة متكونة 

اأداء ما هو  من �سخ�ص واحد، يعني جعلها عاجزة عن 

مطلوب منها مبوجب القانون.

قرار(  اأو  اأمر  نوعه:  كان  )مهما  قانوين  ن�ص  غياب  اإن 

�سامل ومنظم لرتكيبة الوحدات واخت�سا�سات اأع�سائها 

ال�سفافية وعدم و�سوح �سروط  انعدام  اأمام  الباب  يفتح 

اختيار الأعوان واخت�سا�ساتهم، ولذا يتوجب تاليف ذلك 

ب�سدور هذا الن�ص يف اأقرب الآجال ون�سره.

الحضور الوجوبي للنساء في 
المختصة:  الوحدات 

ت�سم  اأن   2017 ل�سنة   58 عدد  القانون  ا�سرتط  لقد 

الوحدات املخت�سة وجوبا ن�ساء من بني عنا�سرها. هذا 

من  قدر  اأكرب  �سمان  �ساأنه  من  والذي  الهام  ال�سرتاط 

الطماأنينة والأمان للن�ساء �سحايا العنف قد ل يتحقق يف 

كل الوحدات املخت�سة بالقدر املطلوب لتحقيق النجاعة 

م�ستمرة  ب�سفة  املراأة  ح�سور  هو  فالأ�سل  منه.  املرجوة 

داخل الوحدات املخت�سة. اإل اأنه وبالنظر يف الوحدات 

التي مت اإحداثها، فاإننا نالحظ اأن اأغلبها ي�سم اإمراأة على 

اإل �سخ�ص  اإل بالن�سبة للوحدات التي ل ت�سم  الأقل 

واحدا، فهي ل ت�سم ن�ساء قط. اإل اأن وجود اإمراأة واحدة 

يف كل وحدة خمت�سة هو اأمر غري كاٍف. ذلك اأن ح�سور 

هذه املراأة لن يكون اإل لفرتة دوام واحد، بينما يجب اأن 

توجد اإمراأة اأي�سا يف فرتة الدوام الليلي وهي الفرتة التي 

يرتفع فيها وفق الإح�سائيات معدل العنف �سد الن�ساء 

اأن  الن�سب  من  يكون  ولذا  الأ�سري.  العنف  وخا�سة 

تتواجد يف كل وحدة امراأتان على الأقل. وهي م�ساألة 

لي�ص من الي�سري توفريها يف الظرف احلايل، حيث نلحظ 

اأن العديد من الوحدات املخت�سة التي مّت اإحداثها حّتى 

الآن ل يتوفر فيها هذا ال�سرط.

لم يصدر أي نّص 
ترتيبي يبين تركيبة 
الوحدات. بعضها ال 
تحتوي إال على عون 

واحد وهو رجل بينما 
تحتوي أخرى على 

أكثر من 5 أعوان. 
العديد منها ليس 

فيها إال امرأة واحدة. 

2 – في مهام واختصاصات 
المختصة: الوحدات 

املهام  من  جمموعة  املخت�سة  للوحدات  يعود 

والخت�سا�سات التي تخت�ص بها ومهام اأخرى ت�سرتك 

التحديات  وتكون  اآخرين  متدخلني  مع  اإنفاذها  يف 

كان  كلما  �سعوبة  اأكرث  الوحدات  هذه  تعرت�ص  التي 

الخت�سا�ص م�سرتكا بني الوحدات املخت�سة وغريها من 

املتدخلني يف مكافحة العنف �سّد املراأة والق�ساء عليه.

- تحديات السماعات 
بغياب  والمكافحات 

أخصائيين: 
2017 جمموعة من  ل�سنة   58 القانون عدد  و�سع  لقد 

املتعلقة  واملكافحات  بال�سماعات  اخلا�سة  الإجراءات 

بجرائم العنف اجلن�سي �سد املراأة والأطفال حيث ين�ص 

لل�سحية يف  "ميكن  اأنه:  على  القانون  من   28 الف�سل 

اجلرائم اجلن�سية طلب �سماعها بح�سور اأخ�سائي نف�ساين 

اأو  اأو اجتماعي". ويكون ح�سور الأخ�سائي النف�ساين 

�سحية  الطفل  اإىل  ال�ستماع  عند  وجوبيا  الجتماعي 

العام  الإجراء  هذا   .)29 )الف�سل  اجلن�سي  العنف 

والذي ياأخذ بعني العتبار و�سعية ال�سحية عندما تكون 

قد تعر�ست لعتداء جن�سي، ي�سطدم يف عديد احلالت 

ب�سعوبة/ ا�ستحالة ح�سور هذا الخ�سائي. فقد لحظنا 

الوحدات  بع�ص  اأحدثت  حيث  مناطق  عدة  يف  اأنه 

املخت�سة، ل يوجد اأخ�سائي نف�ساين اأو اجتماعي ميكن 

ت�سخريه للح�سور اأثناء ال�ستماع للمراأة اأو للطفل �سحية 

العنف اجلن�سي.

فالكثري من املوؤ�س�سات ال�سحية وال�ست�سفائية العمومية 

تفتقر اإىل اأخ�سائيني نف�سانيني ويكون من ال�سعب عندئذ 

بها  توجد  التي  القرية  اأو  املدينة  يف  اخلدمة  هذه  توفري 

ال�سحية مما يجعل عملية ال�ستماع الآين لل�سحية غري 

ممكن. وهو ما يوؤدي اإىل طول فرتة انتظار ال�سحية دومنا اأي 

تعهد اأو رعاية نف�سية، مما يبقي ال�سحية يف حالة "�سدمة" 

اأو ه�سا�سة نف�سية ملدة اأطول. ول يكون خالف ذلك اإل 

اإذا مّت نقلها اإىل مكان بعيد عن مكان الوحدة املخت�سة وهو 

ما يطرح م�سكل نقل ال�سحايا.

- تسجيل سماع األطفال 
والصورة  بالصوت 

اأنه "ل ميكن  ين�ص الف�سل 29 من قانون 2017 على 

ة، على 
ّ
�سماع الطفل �سحية اجلرائم اجلن�سية اأكرث من مر

اأن يتم ت�سجيل �سماعه بطريقة حتفظ ال�سوت وال�سورة". 

النف�سية  وحرمتهم  لالأطفال  احلامي  الهام  الإجراء  هذا 

للبحث يف  توفر معدات خا�سة بكل وحدة  ي�ستوجب 

جرائم العنف �سّد املراأة. وهي م�ساألة غري متاحة يف كل 

الوحدات التي مت اإحداثها. مما �سيوؤدي حتما اإىل اللتجاء 

اإىل وحدات اأخرى متتلك مثل هذه املعدات اأو اللجوء 

اإىل ال�سرطة الفنية. وهو ما من �ساأنه الإبقاء على الطفل 

وتوثيق  اإليه  ال�ستماع  يتم  اأن  اإىل  ال�سحية على حالته 

ذلك �سوتا و�سورة.

الف�سل 23 والذي مينع  بالرغم من �سراحة  اأنه  ونلحظ 

اأنه  اإل  اأكرث من مرة يف اجلرائم اجلن�سية،  �سماع الطفل 

يف غياب توثيق ال�سماعات �سوتا و�سورة، ما زال ي�ستمع 

لالأطفال �سحايا العنف اجلن�سي اأكرث من مرة.

اأقرها  اإن ما نالحظه من خالل هذه ال�سالحيات التي 

ميكنها  ل  ناحية  من  اأنه:  املخت�سة  للوحدات  القانون 

الإمكانيات  من  جمموعة  بتوفر  اإل  اأدائها  يف  النجاح 

الب�سرية )الأخ�سائيني النف�سانيني والجتماعيني( واملادية 

التي من �ساأنها متكني الوحدات من و�سائل توثيق حديثة 

وقاعات جمهزة لذلك، وهو ما ينق�ص عديد الوحدات، 

ومن ناحية اأخرى ل ميكن لهذه الوحدات القيام بعملها 

اإل بتوفر تن�سيق تام بني خمتلف املتدخلني وا�ستبطانهم 

للتعهد  و�سعها  التي  والآليات  القانون  لأحكام  جميعا 

ب�سحايا العنف من الن�ساء والأطفال.

في موقع الوحدات المختصة من 
المتدخلين:  بقية 

ناحية  من  ال�سامل  طابعه  هو   2017 قانون  مييز  ما  اإن 

وتاأكيده على �سرورة العمل ال�سبكي من ناحية اأخرى. 

يتوجب  والأطفال  الن�ساء  من  العنف  ب�سحايا  فالتعهد 

تدخل اجلهاز المني والق�سائي والتعهد الطبي والنف�سي 

والجتماعي واجلمعياتي. ويف هذا الإطار يتنزل اإحداث 

الوحدات املتخ�س�سة والتي �ستجعل من م�ساألة العنف 

الدور  هذا  اأن  اإل  عملها.  يف  حمورية  ق�سية  املراأة  �سد 

الهام للوحدات يتطلب منها التن�سيق والت�سبيك مع كل 

املتدخلني وخا�سة الق�ساء وحماية الطفولة واجلمعيات.

- في عالقة الوحدات المختصة 
العمومية  بالنيابة 

حافظ قانون 2017 على الدور الرئي�سي للنيابة العمومية 

يف التعهد الق�سائي ب�سحايا العنف. ولذا فاإن ما تقوم به 

الوحدات املخت�سة يبقى م�سبوقا اإما باإعالم النيابة اأو بعد 

اإذن  اأنه بعد  اإذ ين�ص الف�سل 26 على  اإذن منها.  اأخذ 

النيابة "ميكن للوحدة املخت�سة نقل ال�سحية والأطفال 

املقيمني معها عند ال�سرورة اإىل اأماكن اآمنة..". بالتن�سيق 

مع الهياكل املخت�سة ومندوب حماية الطفولة. كما ميكنها 

الإ�سعافات  لتلّقي  ال�سحية  نقل  العمومية  النيابة  باإذن 

الأولية عند اإ�سابتها باأ�سرار بدنية، واإبعاد املظنون فيه من 

اأو التواجد  اأو منعه من القرتاب من ال�سحية  امل�سكن 

اأو مقر عملها عند وجود خطر ملّم  قرب حمل �سكناها 

على ال�سحية اأو على اأطفالها املقيمني معها.

الإ�سكاليات  بع�ص  تعرت�سه  قد  املبدئي  التن�سيق  هذا 

التي قد توؤدي اإىل تعار�ص مع ن�ص القانون وتتمثل اأ�سا�سا 

املخت�سة  الوحدات  اأعوان  من  النيابة  طلب  اإمكانية  يف 

فيما  خا�سة  بالعنف  املتعلق  الإ�سكال  حلل  التداخل 

يتعلق بالعنف الأ�سري وحتديدا العنف الزوجي.

اأن يتعار�ص مع الف�سل 25 واأن  حيث ميكن للتداخل 

يوؤدي اإىل امل�ساءلة اجلزائية لأعوان الوحدات املخت�سة. 

تن�ص الفقرة 2 من الف�سل 25 على اأنه "يعاقب بال�سجن 

من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر من �سهر اإىل �ستة اأ�سهر كل عون 

اأعوان الوحدة املخت�سة الذي يتعمد ممار�سة �سغط  من 

على ال�سحية اأو اأي نوع من اأنواع الإكراه  حلملها على 

اأو  �سكواها  م�سمون  لتغيري  اأو  حقوقها  على  التنازل 

الرجوع فيها". ويوؤكد عديد اأعوان الوحدات املخت�سة اأنه 

ويف بع�ص الو�سعيات تطلب منهم النيابة التداخل حلل 

المرأة: ضد  العنف  جرائم  في  بالبحث  المختصة  الوحدات  إنشاء 
وتحديات انتظارات 

العنف ضد المرأة
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الإ�سكال خا�سة عندما تكون هناك ا�ستحالة لإيواء املراأة 

املعنفة والأطفال، 

 25 الف�سل  عليه  ين�ص  ما  اأن  التذكري  يتوجب  اأنه  اإل 

الوحدات  اأعوان  قبل  من  املتعمد  للتدخل  عقاب  من 

املخت�سة جاء نتيجة ما اأثبتته الدرا�سات من اخلطر الكبري 

الذي ميكن اأن تتعر�ص له املراأة املعنفة عند عودتها اإىل 

املكان الذي تعر�ست فيه للعنف، واإىل الأ�سخا�ص الذين 

ت�سببوا يف تعنيفها. ففي حالت عديدة يتم تعنيفها من 

جديد وب�سفة اأ�سد واأعنف اأو تقدم املراأة على النتحار. 

ولذا يكون من الأن�سب ويف مطابقة للقانون وتالوؤم مع 

الواقع األ يتم التداخل.

- اختصاص الوحدات المختصة 
يف الواسع  في ظل التعر

النساء:  للعنف ضد 
املرافقني  والأطفال  املراأة  �سد  العنف  تعريف  �ساأن  من 

لها، ب�سفة وا�سعة كما ورد يف الف�سل 3 من قانون 2017 

"العنف �سد املراأة اأ�سا�سه التمييز ب�سبب اجلن�ص"، اأن 

يحيل كل ال�سكاوى التي تكون املراأة فيها �سحية عنف 

على الوحدات املخت�سة وهو ما من �ساأنه اأن يغرق هذه 

الوحدات بع�سرات اإن مل نقل مئات ال�سكاوى كل �سهر. 

وهو ما يطرح ال�سوؤال اإن كانت هذه الوحدات قادرة ماديا 

)مبوجب عدد اأعوانها ومعداتها التقنية واللوج�ستية( اأن 

تتعهد بكل هذه ال�سكاوى وامللفات وهو يف راأينا م�ساألة 

بالن�سبة  وم�ستحيلة  الوحدات  لأغلب  بالن�سبة  �سعبة 

للوحدات التي ل ترتكب اإل من عون اأو عونني فقط. 

ولذا فاإنه ويف انتظار ت�سكل فقه ق�ساء وا�سح حول مفهوم 

التمييز  على  موؤ�س�سة  تكون  التي  )جمالته(  العنف 

ب�سبب اجلن�ص، فاإنه ينبغي على وزارة الداخلية )متدخل 

لها  اأن تكون  املراأة(  العنف �سد  الأول يف جمال  اخلط 

الق�سايا  اإ�سناد  يتم مبوجبها حتديد معايري  �سيا�سة عملية 

التي تكون املراأة �سحية عنف فيها اإىل الوحدات املخت�سة 

واأن تعزز قدرات واإمكانيات هذه الوحدات حتى ت�سطلع 

بهذه املهمة التي من �ساأنها اأن تخفف من اأعباء الوحدات 

عاما  تكوينا  تقديرنا  يف  اأي�سا  يتطلب  ما  وهو  الأخرى. 

ملختلف الوحدات الأخرى حول العنف امل�سلط مع املراأة 

ب�سبب التمييز على اأ�سا�ص اجلن�ص حتى يكون ملختلف 

الأعوان املكلفني بال�سابطة العدلية علم بخ�سائ�ص هذا 

النوع من الق�سايا ليتمكنوا اأي�سا من التفرقة بني الق�سايا 

التي تعود لخت�سا�سهم وغريها من الق�سايا التي يتوجب 

البحث يف جرائم  املخت�سة يف  الوحدات  على  اإحالتها 

العنف �سد املراأة.

- في مشاكل إيواء النساء 
ضحايا العنف واألطفال 

لهّن:  المرافقين 
ين�ّص الف�سل 26 من القانون عدد 58 ل�سنة 2017 على 

اأنه تقوم الوحدة املخت�سة... "بنقل ال�سحية والأطفال 

بالتن�سيق  اآمنة  اأماكن  اإىل  ال�سرورة  عند  معها  املقيمني 

هذا  الطفولة".  حماية  ومندوب  املخت�سة  الهياكل  مع 

�سحايا  والأطفال  الن�ساء  حلماية  الأ�سا�سي  الإجراء 

العنف وتوفري مكان اآمن لهم، والذي ي�ستجيب ملطلب 

هام من مطالب املدافعات واملدافعني عن حقوق الن�ساء 

والأطفال، تعرت�سه عديد التحديات والتي تتمثل اأ�سا�سا 

يف عدم توفر هذه الأماكن الآمنة بالقدر الكايف يف جميع 

الأماكن من ناحية. ي�ساف اإىل ذلك اأنه لي�ص يف العديد 

لنقل  املادية  الإمكانية  املخت�سة  للوحدة  احلالت  من 

ال�سحية والأطفال.

في مناطق عدة، 
ال يوجد أخصائي 

نفساني أو اجتماعي 
يمكن تسخيره 

للحضور أثناء 
االستماع للمرأة أو 

للطفل
فبالن�سبة لأماكن الإيواء الآمنة التابعة بالأ�سا�ص لوزارتي 

ال�سوؤون الجتماعية ووزارة املراأة والأ�سرة والطفولة، فاإن 

الوليات  لبع�ص  وبالن�سبة  الولية  مبقرات  يوجد  غالبها 

الكربى جغرافيا )القريوان، مدنني، �سفاق�ص...(. وعليه، 

تكون امل�سافة بني هذه املقرات الآمنة واملناطق الداخلية 

للولية بعيدة واأحيانا بعيدة جدا. 

اأما مراكز الإيواء التابعة للجمعيات فعددها 8 ترتكز 3 

منها يف تون�ص العا�سمة و5 خارجها. اإل اأن طاقة ا�ستيعاب 

اإيواء عدد كبري من  لها  يتيح  هذه الأماكن وجتهيزها ل 

يف  التفكري  اإعادة  ي�ستوجب  ما  وهو  والأطفال.  الن�ساء 

تركيز هذه الأماكن الآمنة وتوزيعها على املناطق بح�سب 

ن�سبة العنف امل�سلط على الن�ساء والأطفال وهو ما ميكن 

العنف  حول  متت  التي  الدرا�سات  خالل  من  حتديده 

خا�سة،  دورية  ب�سفة  حتيينها  يتوجب  والتي  تون�ص  يف 

يفرت�ص  التي  اأ�سهر(  )�ستة  الدورية  التقارير  �سوء  على 

بالوحدات املخت�سة رفعها اإىل �سلطة ال�سراف الدارية 

ملناه�سة  الوطني  واملر�سد  والق�سائية  الداخلية(  )وزارة 

العنف �سد املراأة )الف�سل 27(. 

مرتبطا  يبقى  اأهميته،  على  املخت�سة  الوحدات  دور  اإّن 

والب�سرية  املادية  والإمكانيات  بالو�سائل  الرتباط  وثيق 

وحدها  المكانيات  اأن  اإل  الوحدات،  لهذه  متنح  التي 

غري كافية لإحداث النجاعة املرجوة، ذلك اأهم ما جاء 

املقامة  والت�ساركية،  ال�ساملة  املقاربة  هو   2017 قانون  به 

على الت�سبيك بني خمتلف املتدخلني ولذا فاإن عمل كل 

متدخل على حدة لن ميكن من حتقيق اأي جناعة. و يكون 

من الأ�سا�سي الآن، العودة اإىل �سياغة �سيا�سة م�سرتكة 

بني  م�سرتك  تعهد  اتفاقيات  واإبرام  املتدخلني  كل  بني 

خمتلف املتدخلني واعداد اأمر �سادر عن رئي�ص احلكومة 

ال�سراكة وتوزيع الأدوار واملهام وخا�سة  اآليات  فيه  يبني 

بيان و�سائل التن�سيق بني خمتلف املتدخلني.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

العنف ضد المرأة
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محمد أنور الزياني

اأودعت رئا�سة اجلمهورية يف 30 نوفمرب 2018 م�سروع 

 مع طلب 
1
القانون الأ�سا�سي املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

هذا  م�سروع  على  امل�سادقة  تعترب  فيه.  النظر  ا�ستعجال 

القانون �سرورية من اأجل تعوي�ص الأمر عدد 50 ل�سنة 

1978 املوؤرخ يف 26 جانفي 1978 املتعلق بتنظيم حالة 

من   65 الف�سل  ملقت�سيات  احرتاما  وذلك   
2
الطوارئ

التي  امل�سائل  تنظيم  ين�ّص على �سرورة  الذي  الد�ستور 

مت�ّص احلقوق واحلريات مبقت�سى قوانني اأ�سا�سية. فتنظيم 

حالة الطوارئ التي متّثل حالة ا�ستثنائية ميكن خاللها احلّد 

من ممار�سة عديد احلقوق واحلريات نظرا لوجود خطر يهدد 

الأمن والنظام العام، يتم يف تون�ص اإىل اليوم مبقت�سى اأمر 

رئا�سي وهو ما يعترب خرقا �سارخا لأحكام د�ستور 2014.

تقنني  م�ساألة  باأن  ال�سياق  هذا  يف  التذكري  من  بّد  ول 

حالة الطوارئ لي�ست حديثة. فقد قّدم عدد من النواب 

املنتمني اإىل خمتلف الكتل النيابية منذ 26 اأكتوبر 2016 

 يهدف اإىل تنظيم حالة الطوارئ. 
3
مقرتح قانون اأ�سا�سي

لكن جمل�ص نواب ال�سعب مل يوليه اأولوية. ويف الواقع، 

تعّد م�ساألة تعوي�ص اأمر 1978 بقانون اأ�سا�سي �سرورة مت�ّص 

عديد اجلوانب القانونية. فهي من جهة، ت�سمن تفعيل 

اأحكام الد�ستور وذلك من خالل و�سع �سمانات لعدم 

امل�ّص من احلقوق واحلريات واحرتام مقت�سيات الف�سل 

49 من الد�ستور خالل مّدة �سريان حالة الطوارئ. وهي 

من جهة ثانية توؤ�س�ص للتفرقة بني حالة الطوارئ التي مل 

ترد بالد�ستور وحالة اخلطر الداهم التي اأ�ّس�ص لها الف�سل 

امكانية  رئي�ص اجلمهورية  الذي يويل  الد�ستور  80 من 

اتخاذ تدابري يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن واأمن 

لدواليب  العادي  ال�سري  معه  يتعذر  وا�ستقاللها،  البالد 

هذا  �سوابط حمددة يف  و�سمن  اجراءات  وفق  الدولة، 

الف�سل. فاأمر 1978 الذي ل يزال ينطبق اإىل اليوم يعطي 

لرئي�ص اجلمهورية �سالحية وا�سعة وذلك �سواء للحّد من 

احلقوق واحلريات عرب اإعالن حالة الطوارئ ولكن اأي�سا 

يف تقدير �سرورة اإعالنها من عدمه ومدة متديدها. فبالرغم 

من ا�ستقرار الأو�ساع يف تون�ص وعدم ح�سول اأحداث 

تون�ص  عا�ست  العام،  الأمن  على  متوا�سلة  ب�سفة  توؤّثر 

فرتات طويلة حالة الطوارئ كما اأنها ل تزال تعي�سها دون 

20174. فاإن كان من املفرو�ص 
انقطاع منذ �سهر جوان 

اأن تكون هذه احلالة وقتية اإل اأنها اأ�سبحت حالة دائمة. 

وي�سكل اقرتاح رئا�سة احلكومة مل�سروع القانون وامل�سادقة 

�سيا�سية  اإرادة  وجود  على  دليال  الوزراء  مبجل�ص  عليه 

للد�ستور  املخالف  و�سعها  من  الطوارئ  حالة  لإخراج 

بطريقة  عنها  التعبري  مت  الرغبة  هذه  اأن  اإل  وتقنينها. 

�سّخمت من ال�سلطة التقديرية لل�سلطات املكلفة باإعالن 

وتطبيق حالة الطوارئ )1( مّما مي�ّص من ممار�سة املواطنني 

لعديد احلقوق واحلريات )2(.

سلطة شبه مطلقة في إعالن 
ئ وإنفاذها حالة الطوار

الأ�سا�سي  القانون  م�سروع  من   2 الف�سل  ين�ّص 

املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على املجال الذي ينطبق 

فيه اإذ "ميكن الإعالن عن حالة الطوارئ بكامل تراب 

اجلمهورية اأو بجزء منه يف حالة ح�سول اأحداث تكت�سي 

الأمن  يهدد  و�سيك  خطر  اأو  الكارثة  �سبغة  خطورتها 

واملمتلكات  واملوؤ�س�سات  الأفراد  و�سالمة  العام  والنظام 

وامل�سالح احليوية للدولة". فحالة الطوارئ التي مل يتّم 

تعريفها لذاتها يف اأي ف�سل اآخر من ف�سول هذا امل�سروع 

بل فقط من خالل الإجراءات املتبعة يف اتخاذها وتبعاتها 

القانونية خالل �سريانها، مت ح�سرها يف �سورتني اثنتني : 

الأوىل، حالة "ح�سول اأحداث تكت�سي خطورتها �سبغة 

الكارثة"، من دون تعريف مفهومي الأحداث والكارثة. 

والثانية، حالة "خطر و�سيك يهدد الأمن والنظام العام 

و�سالمة الأفراد واملوؤ�س�سات واملمتلكات وامل�سالح احليوية 

للدولة".

الت�ساوؤل عن معنى عديد امل�سطلحات  ومن هنا، ميكن 

اإعالن  اأ�سا�سها  على  �سيتم  والتي  تعريفها  يتم  التي مل 

ومفهوم  العام  والنظام  الأمن  كمفهوم  الطوارئ  حالة 

القانونية  ال�سياغة  ناحية  فمن  للدولة.  احليوية  امل�سالح 

ل ميكن لن�ص قانوين يرتتب عليه و�سع حدود ملمار�سة 

احلقوق واحلريات وعقوبات �سالبة للحرية، اأن ل يحتوي 

على تعريفات املفاهيم الأ�سا�سية التي يتّم على اأ�سا�سها 

من  مّي�ص  املفاهيم  حتديد  فعدم  الطوارئ.  حالة  اإعالن 

فراغ  اإر�ساء   من خالل 
5
القانوين الن�ص  و�سوح  �سرورة 

ت�سريعي ي�سمح لل�سلطة بتحديد املفهوم كما تريد عند 

تطبيق الن�ص وهو ما يرتتب عنه م�ّص �سارخ ملبداأ ال�سالمة 

 كما اأنه يعطي لل�سلطات �سلطة تقديرية وا�سعة 
6
القانونية

يف احلّد من حقوق الأفراد. 

"حالة  مفهوم  حتديد  من  بّد  ل  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

حتى  القانون  م�سروع  يحّددها  مل  والتي  الطوارئ" 

دللة  ذلك  ويف  الداهم  اخلطر  حالة  متييزها عن  بهدف 

لعدم اجتهاد �ساحب امل�سروع با�ستناده املفرط على اأمر 

الفرن�سي  املثال  عن  املنقول  املفهوم  نف�ص  فهو   1978

)état d’urgence( والذي ل ين�ص عليه الد�ستور 

بل مت اإعطاء �سالحية اإعالنها اإىل جمل�ص الوزراء لكونه 

احل�سار  حالة  اأثناء  الالزمة  التدابري  لتخاذ  املخت�ص 

)état de siège( املذكورة بالد�ستور الفرن�سي وهو 

نف�ص القيا�ص الد�ستوري املعتمد يف م�سروع القانون اإذ مت 

اإعطاء �سالحية اإعالن حالة الطوارئ اإىل رئي�ص اجلمهورية 

لكونه املخت�ص باتخاذ الإجراءات الالزمة يف حالة اخلطر 

الداهم. فبالرغم من اأن بع�ص التجارب املقارنة كالربتغال 

واإ�سبانيا قد اأ�س�ست �سلب نظامها القانوين حلالة م�سابهة 

ل  اأملانيا  مثل  اأخرى  مقارنة  جتارب  فاإن  الطوارئ،  حلالة 

يوجد بنظامها القانوين حالة ا�ستثنائية يقع خاللها احلّد 

 état( التوّتر"  "حالة  بخالف  واحلريات  احلقوق  من 

de tension( وهو مفهوم يف تناغم مع القانون الدويل 

ومع الد�ستور الذي حّدد حالة ا�ستثنائية واحدة.

اإ�سافة  للم�سرع  ميكن  هل  الت�ساوؤل:  يكمن  هنا،  ومن 

حالة ا�ستثنائية اأخرى مل ين�ّص عليها الد�ستور للحد من 

 املجل�ص الد�ستوري الفرن�سي 
ّ
احلقوق واحلريات؟ فلئن اأقر

اأ�سا�سا  الفر�سية يخ�سع  تقدير هذه  فاإن   
7
الإمكانية هذه 

خا�سة اإىل خ�سو�سية احلالة ال�ستثنائية وطبيعتها وكذلك 

اإىل طبيعة الإجراءات املتخذة.  

ت�سع  اأنها  نلحظ  املقارنة،  التجارب  عديد  اإىل  بالرجوع 

معايري يجب احرتامها عند اإعالن حالة الطوارئ وهي: 

ال�سرورة اأي اأن يكون الإعالن عن حالة الطوارئ �سروريا 

تتنا�سب  اأن  اأي  التنا�سب  العادية،  احلالة  عودة  ل�سمان 

الإجراءات املتخذة مع م�سّبباتها، التعليل اأي اأن يكون 

التي  اجلهة  قبل  من  معلال  الطوارئ  حالة  اإعالن  قرار 

اأ�سدرته وكذلك الطابع املوؤقت للحالة. 

وبالرجوع اإىل م�سروع القانون، ل جند اأي تن�سي�ص على 

اإعالن  عند  والتعليل  والتنا�سب  ال�سرورة  معايري  حتديد 

فقد  لها،  املوؤقت  الطابع  بخ�سو�ص  اأما  الطوارئ.  حالة 

اأعطى م�سروع القانون لرئي�ص اجلمهورية �سالحية اإعالن 

حالة الطوارئ ملدة �ستة اأ�سهر وذلك بعد ا�ست�سارة رئي�ص 

احلكومة وجمل�ص الأمن القومي )الف�سل 3 من م�سروع 

ن�ّص  التي  باملدة  مقارنة  جّدا  طويلة  مّدة  وهي  القانون( 

عليها اأمر 1978 )ثالثون يوما( اأو باملدة املحددة بالقوانني 

املقارنة )ففي فرن�سا مت حتديد املدة ب ـ15 يوما( اأو حتى 

بالن�سبة للمدة التي حددها الد�ستور بالن�سبة حلالة اخلطر 

الداهم. فبالرجوع اإىل اأحكام الف�سل 80 من الد�ستور 

ميكن اأن يقع طلب اإنهاء العمل بحالة اخلطر الداهم بعد 

ثالثني يوما من اإعالنها ويكون الت�سريح بنهايتها من قبل 

املحكمة الد�ستورية. فال ميكن منطقا ملّدة حالة الطوارئ 

اأقّل خطورة  لكونها  الداهم  اخلطر  مّدة حالة  تتجاوز  اأن 

منها. 

كما خّول م�سروع القانون لرئي�ص اجلمهورية التمديد يف 

اأ�سهر )الف�سل 4 من م�سروع  حالة الطوارئ ملّدة ثالثة 

وجمل�ص  احلكومة  رئي�ص  ا�ست�سارة  �سرورة  مع  القانون( 

الأمن القومي مع توجيه تقرير اإىل رئي�ص جمل�ص نواب 

اأن  دون  تعليال  يعترب  ما  وهو  باأ�سبابه  لالإعالم  ال�سعب 

يكون للمجل�ص �سالحية على تطبيق اأمر التمديد من 

عدمه. فم�سروع القانون ذكر اإمكانية التمديد يف املدة دون 

اأم ميكن  اأن يحّدد هل يكون التمديد ملّدة واحدة فقط 

التمديد لعّدة مرات وهو ما يفتح الباب اأمام تاأويل العبارة 

على اإطالقها وذلك باإمكانية التمديد ملدد غري حمّددة مّما 

ميكن اأن يجعل حالة الطوارئ حالة �سبه دائمة.

فيما يتعّلق بال�سالحيات، فقد اأعطى الن�ص الد�ستوري 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  �سالحية  اجلمهورية  لرئي�ص 

البالد  واأمن  الوطن  "خطر داهم مهدد لكيان  يف حالة 

وا�ستقاللها، يتعّذر معه ال�سري العادي لدواليب الدولة" 

وهو ما يتناغم مع اأحكام الف�سل 77 من الد�ستور الذي 

الدولة،  متثيل  اجلمهورية  رئي�ص  "يتوىّل  اأن  على  ين�ّص 

الدفاع  العامة يف جمالت  ال�سيا�سات  ب�سبط  ويخت�ص 

بحماية  املتعلق  القومي  والأمن  اخلارجية  والعالقات 

الداخلية  التهديدات  من  الوطني  والرتاب  الدولة 

واخلارجية وذلك بعد ا�ست�سارة رئي�ص احلكومة". فالقراءة 

ال�سالحيات  جتعل  الد�ستور  ف�سول  بني   
8
املن�سجمة

الد�ستورية لرئي�ص اجلمهورية مقت�سرة على حالة "اخلطر 

حالة  اإعالن  �سالحيات  من  متكينه  ولكن  الداهم" 

الطوارئ واتخاذ التدابري ب�ساأنها هو قيا�ص د�ستوري مت على 

اأ�سا�ص الف�سل 80 ولكنه اأي�سا تاأثر مبا جاء به اأمر 1978. 

فهذا اخليار الذي يعطي هذه ال�سالحية لل�سلطة التنفيذية 

مت اعتماده يف عديد كبري من الدول )كفرن�سا والربتغال( 

اإعالن  يتم  اأن  لت  اأخرى كبلجيكا مثال ف�سّ لكن دول 

حالة الطوارئ من قبل ال�سلطة الت�سريعية بوا�سطة قانون.

وعلى هذا الأ�سا�ص، يجب يف اإطار م�سروع هذا القانون 

و�سع  واحلريات  احلقوق  ممار�سة  من  باحلد  يتعلق  الذي 

�سمانات لكي ل يتم التع�سف يف اإعالن حالة الطوارئ 

ومتديدها. ومن املفيد لهذه الغاية اأن ي�سع امل�سروع اآلية 

متكن ال�ّسلط من ممار�سة الرقابة بع�سها على البع�ص وفق 

ما جنده يف عديد التجارب املقارنة. ففي اململكة املتحدة 

املجل�ص  موافقة  بعد  اإل  الطوارئ  حالة  اإعالن  يكون  ل 

الت�سريعي على جميع الإجراءات املتخذة خاللها وهو 

تقريبا اخليار الذي مت اعتماده اأي�سا ببلجيكا. كما اأنه يف 

بعد  اإل  الطوارئ  مدة حالة  التمديد يف  فرن�سا ل ميكن 

موافقة املجل�ص الت�سريعي. 

ئ : وضعية تنتفي  حالة الطوار
يات  والحر الحقوق  خاللها 

ين�ّص الف�سل الأول من امل�سروع على الآتي: "يهدف 

تقت�سيه  ما  وفق  الطوارئ  حالة  تنظيم  اإىل  القانون  هذا 

بالد�ستور".  املقررة  العام  والنظام  الأمن  حفظ  �سوابط 

اإىل  �سراحة  يحيل  ما  جند  ل  الد�ستور  اإىل  وبالرجوع 

�سوابط الأمن والنظام العام، فالف�سل 49 من الد�ستور 

املتعلقة  ال�سوابط  القانون  "يحدد  اأن  على  ين�ّص  الذي 

باحلقوق واحلريات امل�سمونة بهذا الد�ستور وممار�ستها مبا ل 

ينال من جوهرها. ول تو�سع هذه ال�سوابط اإل ل�سرورة 

حقوق  حماية  وبهدف  دميقراطية  مدنية  دولة  تقت�سيها 

الوطني،  الدفاع  اأو  العام،  الأمن  ملقت�سيات  اأو  الغري، 

العامة، وذلك مع احرتام  اأو الآداب  العامة،  ال�سحة  اأو 

اإمكانية احلّد  التنا�سب بني هذه ال�سوابط وموجباتها". 

و هو  العام  النظام  من احلقوق واحلريات بهدف حماية 

مفهوم وا�سع يختلف عن مفهوم الأمن العام. 

الذي  الد�ستور  من   80 الف�سل  اإىل  بالرجوع  اأنه  كما 

يتعّلق بـ"حالة اخلطر الداهم" والذي ل يتعّلق كما ذكرنا 

ترقى  ل  التي  ترقى  ل  التي  الطوارئ"  بـ"حالة  �سابقا 

خطورتها اإىل التاأثري على ال�سري العادي لدواليب الدولة 

يعطي الن�ص الد�ستوري حالت معينة لتخاذ اجراءات 

الطوارئ  حالة  ترقى  هل  نت�ساءل  منا  ومن  ا�ستثنائية. 

التي ميكن معها احلد من ممار�سة  اإىل احلالة ال�ستثنائية 

احلقوق واحلريات ؟ هل يتوافق هذا مع مبداأي ال�سرورة 

والتنا�سب املذكورين بالف�سل 49 من الد�ستور ؟ 

صالحيات وزير الداخلية 
الداخلية  لوزير  �سالحيات  القانون  م�سروع  اأعطى  فقد 

والوايل من اأجل اتخاذ عديد الإجراءات التي من �ساأنها 

امل�ّص بعدد كبري منها من احلقوق واحلريات. نذكر منها 

�سالحية و�سع اأ�سخا�ص حتت الإقامة اجلربية يف �سورة 

تعمد ممار�سة ن�ساط من �ساأنه تهديد الأمن والنظام العام 

)الف�سل 7 من امل�سروع(. ول يت�سّمن م�سروع القانون 

اأي �سمانات لالأ�سخا�ص اإذ مل يتم حتديد املّدة الق�سوى 

مو�سوع  الأ�سخا�ص  اإعطاء  يتم  كما مل  اجلربية  لالإقامة 

توجيه  خالل  من  للدفاع  �سمانات  اأي  اجلربية  الإقامة 

القرار لهم وال�سماح لهم با�ستئنافه اأمام الهيئات الق�سائية. 

تونس:  في  الطوارئ  حالة  تنظيم  قانون  مشروع  حول  مالحظات 
القانون؟  دولة  تعليق  نحو 

حالة الطوارئ
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وقد طرحت م�ساألة الإقامة اجلربية اأمام املحكمة الأوروبية 

الد�ستوري  املجل�ص  اأمام  وكذلك   
9
الإن�سان حلقوق 

الإقامة  قرارات  �سرعية  بعدم  اأقرا  اللذين   
10
الفرن�سي

اجلربية يف �سورة عدم احرتامها لقرينة الرباءة ولقاعدة 

التنا�سب بني الإجراءات املتخذة وبني اخلطر الذي ميثله 

ال�سخ�ص والتي ل ميكن تقديرها ب�سفة مو�سوعية اإل من 

خالل اإعالم املعني و�سماعه. وهذا ما يتاأكد من الرجوع 

للف�سل 27 من الد�ستور التون�سي اللذين يكر�سان قرينة 

الرباءة ومبادئ املحاكمة العادلة. 

كما مت اإعطاء وزير الداخلية اإمكانية اعرتا�ص الت�سالت 

واملرا�سالت وتفتي�ص املحالت مع اإعالم وكيل اجلمهورية. 

ويجب التذكري باأن القانون الأ�سا�سي املوؤرخ يف 7 اأوت 

2015 قد حدّد بالف�سول 54 وما يليه اإجراءات اعرتا�ص 

مع  وذلك  الإرهابية  املادة  يف  واملرا�سالت  الت�سالت 

تف�سيل الإجراءات املتعلقة بها واآجالها. ولكن املق�سود 

باإجراءات اعرتا�ص الت�سالت واملرا�سالت مب�سروع هذا 

التحقيق  يتم  التي  القانون هو جميع احلالت الأخرى 

فيها اأثناء حالة الطوارئ. وهو ما يفتح بابا وا�سعا له�سم 

من   24 بالف�سل  عليها  املن�سو�ص  الد�ستورية  احلقوق 

الد�ستور "حتمي الدولة احلياة اخلا�سة، وحرمة امل�سكن، 

و�سرية املرا�سالت والت�سالت واملعطيات ال�سخ�سية". 

فتاأ�سي�ص ال�سمانات حلماية هذه احلقوق تكون بت�سريك 

الق�ساء يف متابعة هذه الإجراءات وذلك باإعالم قا�سي 

التحقيق عو�سا عن وكيل اجلمهورية الذي يعّد جزءا من 

ال�سلطة التنفيذية لكونه تابعا لوزارة العدل. 

كما مت اإعطاء رئي�ص الإدارة املكلفة بالعالقة مع اجلمعيات، 

وهي جهة غري وا�سحة اإذ اأن اإدارة تكوين جلمعيات تابعة 

مع  بالعالقة  تخ�ص  وزارة  توجد  بينما  احلكومة  لرئا�سة 

املجتمع املدين وهي بطبيعتها غري دائمة وتخ�سع لإرادة 

رئي�ص احلكومة عند تكونه حلكومته، �سالحيات وا�سعة 

جّدا تق�سي بتعليق عمل اجلمعيات. فهذه ال�سالحيات 

القانون،  م�سروع  من   11 بالف�سل  وردت  التي  اخلطرية 

لفائدة  جدّية  �سمانات  على  معها  التن�سي�ص  يتم  مل 

قرار  واأن  خا�سة  اأنف�سها  عن  للدفاع  املعنية  اجلمعيات 

التعليق لي�ص حمدّدا مبّدة معينة. 

صالحيات الوالي
اإ�سافة اإىل جميع ال�سالحيات التي مت اإعطاوؤها اإىل وزير 

الداخلية للحّد من احلقوق واحلريات، مت �سلب الف�سل 

وا�سعة  الوايل �سالحيات  اإعطاء  القانون  5 من م�سروع 

الرتابي  املجال  داخل  واحلريات  احلقوق  من  للحّد 

جولن  منع  يف  الإجراءات  هذه  وتتمثل  يديره.  الذي 

الأ�سخا�ص والعربات، تنظيم اإقامة الأ�سخا�ص وحتجريها 

على كّل �سخ�ص يتعّمد عرقلة ن�ساط ال�ّسلط العمومية، 

منع كّل �سّد عن العمل، الغلق املوؤقت لقاعات العرو�ص 

العمومية واملحالت  املخ�س�سة لالجتماعات  والقاعات 

املفتوحة للعموم ومنع اأو تعليق الجتماعات والتجّمعات 

�ساأنها  من  التي  واملظاهرات  وال�ستعرا�سات  واملواكب 

اأن ت�سّكل خطرا على الأمن والنظام العام. جميع هذه 

ال�سالحيات تخ�سع فقط اإىل ال�سلطة التقديرية للوايل !

الأحكام  لعديد  خرقا  الف�سل  هذا  ي�سكل  ولذلك 

الد�ستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات ويرجع للوايل دوره 

وا�سعة  �سلطة  اإعطاء  اأن  اإذ  ال�سلطة.  بيد  �سيا�سية  كاأداة 

للوايل اإىل جانب ال�سلط التي مت اإعطاوؤها للحكومة يعطي 

اأكرث اآليات لل�سلط املركزية لفر�ص �سيطرتها خالل حالة 

الطوارئ. كما ميكن اأن يكرث من حالت اتخاذ قرارات 

تع�سفّية على م�ستوى الولية ل يكون لل�سخ�ص املعني بها 

اأي و�سلة للتظلم اأو للدفاع عن نف�سه. فحتى يف التجارب 

املقارنة  نادرا ما مت اإعطاء ال�سلطات الإدارية املحلية مثل 

هذه ال�سلطات. ولكن املثال الأقرب هو املثال الفرن�سي 

الذي ن�ست�سّفه من خالل قراءة م�سروع هذا القانون. فقد 

اأعطى للوايل عديد ال�سالحيات للحد من احلقوق العامة 

يتم  ل  الذي  الأ�سخا�ص  اإقامة  ومن  والتنقل  كاجلولن 

ال�سرورة  الزمن مع احرتام  بقرار معلل وحمدود يف  اإل 

. كما اأنه من الناحية ال�سكلية ل ميكن للوايل 
11
والتنا�سب

اتخاذ مثل تلك القرارات لذاته بل ل ميكن له اتخاذها 

.
12
اإل بناء على الإجراءات املتخذة من قبل وزير الداخلية

ت عديد القوانني املقارنة  وبناء على كل ما �سبق ولئن ن�سّ

اإمكانية احلد من احلقوق واحلريات فاإنه يف اأغلبها ل يتم 

ذلك اإل عرب احرتام ال�سرورة والتنا�سب وهو ما ي�ستوجبه 

الف�سل 49 من الد�ستور ّما يجعل م�سروع القانون املتعلق 

بتنظيم حالة الطوارئ م�سروعا ل يحرتم احلقوق واحلريات 

ويفتح الباب لل�سلطة التنفيذية يف التع�سف ب�سلطتها.  

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

أجرت الحوار ياسمين هاجر

اأيام من التقرير النهائي لهيئة احلقيقة والكرامة،  قبل 

قنطري،  �سلوى  الأ�ستاذة  القانونية  املفكرة  حاورت 

تون�ص،  يف  الإنتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  رئي�سة 

التون�سي  للتحالف  الأول  الداعم  املركز  وي�سكل 

للكرامة ورد الإعتبار، وهو التحالف الذي يجمع كل 

�سحايا عهود الإ�ستبداد حتت رايته. 

هيئة  أصدرت  القانونية:  المفكرة 
اإلطاري لجبر  المقرر  الحقيقة والكرامة 
الضرر في نوفمبر 2018، ما تقييمكم له؟

املقرر  يت�سمن  ل  الواقع،  يف  القنطري:  سلوى 
يخ�ص  فيما  كافيا  و�سوحا  ال�سرر  جلرب  الإطاري 

اإحت�ساب  يتم  اأ�سا�سها  على  والتى  الوحدات 

من  العديد  ذكر  غاب  كما  لل�سحايا.  التعوي�سات 

الإختفاء  باعتقادي  اأهمها  القرار،  عن  الإنتهاكات 

عالمات  من  اأنه  كما  الق�سري.  والتهجري  الق�سري 

الإ�ستفهام الكربى هي غياب ذكر جرب �سرر املناطق 

الثورة.  قبل  ما  اأنظمة  قبل  من  عمداً  هم�ست  التى 

كما وغاب ذكر جرب ال�سرر اجلماعي. 

أعلن   ،2018 ديسمبر   4 نهار  المفكرة: 
صوتي".  يسمع  "من  بعنوان  تقرير  عن 
هذا  عن  أكثر  تحدثيننا  أن  يمكن  هل 

يشملها؟ التى  والفئة  التقرير 
غري  ال�سحايا  ن�ساء  يخ�ص  التقرير  هذا  القنطري: 
كبرية  �سريحة  ت�سكل  بتقديرنا  الفئة  هذه  املبا�سرات. 

عليها  �سلط  والتى  التون�سي  املجتمع  من  ووا�سعة 

على  الظل،  يف  بقيت  ولكن  الإنتهاكات  من  العديد 

ال�سيدات  تلك  الأم.  الأخت،  البنة،  الزوجة،  غرار 

من  �سنوات  مدار  على  "القفة"  حملن  اللواتي 

بالأكل  ملدهم  ذويهن  زيارة  �سبيل  يف  ال�سجن  واإىل 

اأي�سا  هناك  الأ�سا�سية.  احلياتية  والإحتياجات 

الن�سوة  تلك  تعريف  بطاقة  �سحب  فيها  مت  حالت 

ال�سجن.  زيارة ذويها يف  لتقييد حركتهم ومنعهم من 

الذي  الجتماعي  والو�سم  الهر�سلة  ذكر  دون 

الأب،  �سجن  ب�سبب  با�ستمرار  ويالحقهن  لحقهن 

الأم، الزوج، الأخ، الأخت، اإلخ. كل ذلك وجند اأن 

املجتمع  باإعتقاد  كونهن  �سحايا  يعتربهن  مل  املجتمع 

بدور  طبيعي.  يقمن  كن 

صلب  الكرامة  صندوق  دخل  المفكرة: 
مؤيد  بين  السياسية  األحزاب  جدال 
الرئيسية  الحجة  وأن  كما  له.  ورافض 
التونسية  الدولة  قدرة  هي  للمعارضين 

تعليقكم؟ ما  الضعيفة.  المالية 
احلقيقة  يف  للم�سكل  افتعال  هناك  القنطري: 
ال�سندوق  �سيا�سيا.  امل�ساألة  لتوظيف  وحماولت 

ون�ص   ،2014 لعام  املالية  قانون  خالل  من  حدث 
ُ
اأ

2013 قبل ذلك.  عليه قانون العدالة النتقالية لعام 

وعلى اأ�سا�ص ذلك، اأتى الأمر التطبيقي احلكومي يف 

التون�سية  الدولة  اأن  نتفهم  اجلاري.  العام  من  جانفي 

العدالة  قانون  لكن  اقت�سادية كبرية.  لديها �سعوبات 

الكرامة  ل�سندوق  ي�سمح  الأ�سا�ص  يف  الإنتقالية 

م�سروطة.  غري  دولية  ومنح  هبات  بتلقي  الإنتفاع 

التعوي�سات �سكل تقدمي  تاأخذ  كما هناك جمال لأن 

مدار�ص  كاإن�ساء  مادية،  فقط  لي�ص  عينية  م�ساعدات 

حتتية.  بنى  �سق  اأو  وتطوير  حت�سني  اأو  م�ست�سفيات  اأو 

هذا يخ�ص جرب ال�سرر اجلماعي خ�سو�سا. كما ميكن 

للهبات اأن تكون عينية على �سكل تكوين فئات من 

على  حتى  اأو  معني  مهنة  اأو  عمل  ملزاولة  ال�سحايا 

درا�سية.  منح  �سكل 

المفكرة: تعتزم حركة النهضة التونسية 
المصالحة  حول  قانون  مشروع  تقديم 
المصالحة  هل  بإعتقادك  الشاملة. 

الشامل حل؟ 
القنطري: امل�ساحلة ل تعني الإفالت من العقاب. 
اأعني بذلك اأنه يجب اأن يكون هناك اآليات ملكافحة 

الإفالت من العقاب واآليات تعمل على تفعيل اأكرث 

يكون  ل  اأن  وعلى  املتخ�س�سة.  الق�سائية  للدوائر 

جرب ال�سرر املادي هو ثمن امل�ساحلة ال�ساملة. فاإن مل 

والك�سف  اعتبارهم  ورد  ال�سحايا  حقوق  حفظ  يتم 

اأن يتعر�ص جمددا  عن جالديهم، ميكن لأي مواطن 

الإنتقالية  للعدالة  طبقا  م�ساحلة  الإنتهاكات.  لتلك 

عرب  ولي�ص  املتخ�س�سة  الق�سائية  الدوائر  عرب  تكون 

عفو عام متفق �سيا�سيا عليه من قبل اأ�سحاب النفوذ 

ب�سكل  بالعفو عن جالدي  اأقبل  اأن  "ميكن  والقرار. 

على  ح�سويل  اأ�سمن  اأن  اأول  اأريد  ولكن  اإرادي 

العديد  عرب  هكذا  واعتباري"  كرامتي  ورد  حقوقي 

ال�سحايا. من 

المفكرة: إلى اليوم لم تصدر قائمة بأسماء 
المقررات  من  أي  يصدر  ولم  الضحايا 

الفردية، لماذا؟
جزءا  اأن  بحيث  اأ�سا�سية  م�سكلة  هناك  القنطري: 
باأنهم مل  فقط  اأيام  قبل  اإبالغهم  مت  ال�سحايا  من  كبريا 

ي�سنفوا ك�سحايا اأ�سال. وبح�سب املعلومات التى تلقيناها 

منهم، كان تعليل الهيئة هو اأن النتهاك الذي تعر�سوا 

له ل ي�سنف باجل�سيم. قانونيا، الهيئة هي املكلفة بتحديد 

الأ�سخا�ص  ت�سنف  التي  وهي  امللفات  رف�ص  اأ�سباب 

اأم ل. ولكن يبقى الت�ساوؤل وال�ستفهام  كونهم �سحية 

الأكرب ملاذا يقبل ملف ويتم الإحتفاظ به ملدة اأربع �سنوات 

ثم يرف�ص ت�سنيف ال�سخ�ص الذي قدمه ك�سحية قبل 

اأيام فقط من اإنتهاء اأعمال الهيئة؟

قريبا،  أعمالها  الهيئة  ستنهي  المفكرة: 
يتم تحويلها  التى لم  الملفات  ماذا بشأن 

الدوائر القضائية المتخصصة حتى اآلن؟
الأمل  وهي  ت�ستمر  اأن  يجب  الدوائر  القنطري: 
ملوا�سلة م�سار املحا�سبة وك�سف احلقيقة ومكافحة الف�ساد 

والتجاوزات الفا�سدة. �سحيح اأن هيئة احلقيقة والكرامة 

اأحالت ملفات مهمة اإىل الدوائر املتخ�س�سة ولكن هناك 

املعلومات  اأهمية ولكن مل حُتل.  اأخرى ل تقل  ملفات 

التى تت�سمنها هذه امللفات يف حال تعهدت بها الدوائر 

املتخ�س�سة ميكن اأن ت�سكل فقه ق�ساء قوي داعم ومدافع 

عن منظومة حقوق الإن�سان يف تون�ص.

القانونية": "المفكرة  مع  مقابلة  في  االنتقالية"  للعدالة  الدولي  "المركز 
مسقط سياسي  بقرار  يكون  ال  العفو 

حالة الطوارئ
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عادل رمضان

اجلمهورية حالة  رئي�ص  اأعلن   ،2018-10-15 بتاريخ 

  وذلك للمرة الرابعة  
1
الطوارئ يف جميع اأنحاء البالد  

اإعالن  الد�ستور  مينع  وفيما  ون�سف.  عام  خالل    
2

الدولة  فاإن  اأ�سهر،  �ستة  عن  تزيد  ملدة  الطوارئ  حالة 

فا�سل  ترك  الد�ستور من خالل  على  التّفت  امل�سرية 

زمني ق�سري بني انتهاء مدة حالة الطوارئ املعلن عنها 

اأن  علما  جديدة،  طوارئ  حالة  عن  والإعالن  �سابقا 

وبفعل  يومني.  اأو  يوما  يتجاوز  قد ل  الزمني  الفا�سل 

بالإعالن  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  ن�ساأ  الإلتفاف،  هذا 

حلالة  �سوري  اإنهاء  اأمام  وبتنا  الطوارئ،  حلالة  الدوار 

الطوارئ  ملحاكم  الدائم  النعقاد  يف�سحه  الطوارئ، 

كما  اخت�سا�سها  عن  وخروجها  للقانون،  باملخالفة 

لحقاً. �سنو�سح 

لرئي�ص  كان   2011-01-25 قبل  اأنه  بالذكر  اجلدير 

وكان  يحددها،  ملدة  الطوارئ  يعلن  اأن  اجلمهورية 

حد  دون  ال�سعب  جمل�ص  موافقة  بعد  ميدها  اأن  له 

اأق�سى. ولذا فاإن حالة الطوارئ املعلنة 1981-10-6 

حتى  عدة  مرات  متديدها  بعد  عاماً   31 ا�ستمرت    
3

  وب�سبب ذلك وبعد يناير 
4
انتهت يف 2012-5-31. 

اإعالن  على    
5
 1971 د�ستور  تعديل  ن�ص  فقد   2011

اأق�سى، ول يجوز  اأ�سهر بحد  الطوارئ ملدة �ستة  حالة 

ذلك  وعك�ص    
6

ال�سعب  ا�ستفتاء  بعد  اإل  متديدها 

ال�سابط الرغبة يف التخل�ص من اإرث قدمي وو�سع حد 

وا�ستمرت  الطوارئ.  حالة  اإعالن  يف  الرئي�ص  ل�سلطة 

يف  تعديله  ومع   .  
7
  2012 د�ستور  يف  القاعدة  تلك 

اأ�سهر مع امكانية  مّت ق�سر الإعالن ملدة ثالثة   ،2014

متديدها لثالثة اأ�سهر تنتهي بحكم الد�ستور مع نهايتها 

على  ال�سعب  ا�ستفتاء  لزوم  اإلغاء  ومت  الطوارئ،  حالة 

 
8
املد والكتفاء مبوافقة ثلثي اأع�ساء جمل�ص النواب. 

لمحاكم  المؤقتة  الطبيعة 
ئ الطوار

)طوارئ(  الدولة  اأمن  حماكم  وجود  كون  عن  بعيداً 

  يحظر 
9
"ا�ستثنائية"  باطاًل لكونها  امراً  ذاته  يف حد 

موؤقتة،  حماكم  بطبيعتها  فهي    
10

ان�ساءها،ا  الد�ستور 

باإعالن  وعدماً  وجوداً  ومرتبط  موقوت  واخت�سا�سها 

ل  احلالة،  هذه  اإعالن  مع  وحتى  الطوارئ.  حالة 

�سدور  يجب  بل  نف�سها،  تلقاء  من  املحكمة  تنعقد 

من  اأو  اجلمهورية  رئي�ص  من  اأع�سائها  تعيني  قرار 

مع  مفعوله  وينتهي  التعيني  قرار  وي�سقط    
11

يفو�سه. 

مثله  عليها،  بناًء  �سدر  التي  الطوارئ  حالة  انتهاء 

الطوارئ.  �سلطة  ت�سدرها  التي  القرارات  كافة  مثل 

اإعالن  بقرار  مرتبطة  القرارات  تلك  لكون  وذلك    
12

القرارات  تلك  تفقد  انتهائها،  ومع  الطوارئ.  حالة 

ومربرها  �سندها  لفقدانها  امل�ستقبلية  التنفيذية  قوتها 

من  الطوارئ  حالة  اأعلنت  فكلما  ولذا  وركيزتها. 

حتى  اأو  عام  بعد  اأو  اأعوام  ع�سرة  بعد  �سواء  جديد 

بعد يومني من انتهاء �سابقتها، ف�سلطة الطوارئ ُملزمة 

باأن ت�سدر كافة القرارات التي تريد تطبيقها واإنفاذها 

ولو كان �سبق و�سدر مثيل لها يف ظل حالة الطوارئ 

ال�سابقة.

4-5-2017 وبناًء على اإعالن حالة الطوارئ  بتاريخ 

قرار    
13

الوزراء  رئي�ص  اأ�سدر   ،2017-4-10 يف 

حالة  انتهاء  ومع  الدولة.  اأمن  حماكم  اأع�ساء  بتعيني 

قوته  وفقدانه  القرار  �سقوط  -وبالتايل  تلك  الطوارئ 

اإعادة  عند  الدولة  على  كان  امل�ستقبلية-  التنفيذية 

بتعيني  جديدا  قرارا  ت�سدر  اأن  الطوارئ  حالة  اإعالن 

الأع�ساء.  نف�ص  لو  حتى  الدولة  اأمن  حماكم  اأع�ساء 

املحاكم  تلك  وا�ستمرت  تفعل  مل  الدولة  لكن 

ويف  العمل  يف  القدامى  واأع�سائها  القدمي  بت�سكيلها 

لأخرى.  طوارئ  حالة  من  املت�سل  الدائم  النعقاد 

اإعالن حالة  انتهاء  الدولة بعد  اأمن  انعقاد حماكم  اإن 

قرار  �سدور  دون   2017-04 يف  ال�سادر  الطوارئ 

ما  وجميع  باطل.  انعقاد  هو  اأع�سائها  بتعيني  جديد 

واأحكام  حماكمات  من  املحكمة  تلك  عن  ي�سدر 

بال�سكل  قانوناً  منعقدة  غري  �سادرا من حمكمة  يعترب 

الذي ينزل باأحكامها لدرجة الإنعدام.

لمحاكم  الموقوت  االختصاص 
ئ الطوار

حماكم  اأع�ساء  تعيني  قرار  �سقوط  اإىل  بالإ�سافة 

والذي  لها  املوقوت  الخت�سا�ص  فهناك  الطوارئ، 

امل�سرع  تدارك  وقد  الطوارئ.  حالة  انتهاء  يوم  ينتهي 

ن�ست  التي  الطوارئ  قانون  من   19 املادة  يف  ذلك 

اخت�سا�ص  ي�ستمر  الطوارئ  حالة  انتهاء  حالة  يف  اأّنه 

وبالتايل،    
14

فقط.  اأمامها  املعرو�سة  بالق�سايا  املحكمة 

يف حال كان هناك دوائر للمحكمة ل تنظر يف ق�سايا 

القانوين  وجودها  ينتهي  الطوارئ،  حالة  اإنهاء  وقت 

يف  اإليها  اأحيلت  ق�سايا  يف  تنظر  التي  تلك  اأما  فوراً. 

حلني  موؤقتاً  وجودها  في�ستمر  الطوارئ،  حالة  ظل 

كما  قبل.  من  اإليها  املحالة  الق�سايا  نظر  من  انتهائها 

وا�سح  ن�ص  يف  املادة  نف�ص  من  الثانية  الفقرة  قررت 

وقاطع باأنه اإذا ما انتهت حالة الطوارئ فكافة الق�سايا 

النيابة  الطوارئ وحتققها  انتهاء حالة  التي وقعت قبل 

العامة ومل حُتل ملحكمة الطوارئ حُتال بحكم القانون 

حالة  اأعلنت  لو  ماذا  لكن   .  
15

العادية.  املحاكم  اإىل 

واأ�سدر  وعاد  حالياً  يحدث  كما  جمدداً  الطوارئ 

القانون  جرائم  بع�ص  باإحالة  قراراً  اجلمهورية  رئي�ص 

تلك  وتدخل  تعود  فهل  الدولة.  اأمن  ملحكمة  العام 

اأن  بعد  الدولة  اأمن  حماكم  اخت�سا�ص  يف  الق�سايا 

لالأ�سباب  وذلك  ل  بالقطع  الإجابة  عنها؟  خرجت 

التالية:

بذاتها عن  م�ستقلة  كانت كل حالة طوارئ  اإن  اأوًل: 

�سابقتها )اأو هكذا تروج الدولة لتربير الإعالن املتكرر 

اأحكام  كافة  تطّبق  اأن  الدولة  فعلى  الطوارئ(،  حلالة 

ببدئها وتلك  املتعلقة  الطوارئ �سواء تلك  قانون حالة 

املتعلقة بنهايتها، ل اأن تختار الدولة ما ينا�سب رغبتها 

توجهاتها  مع  تتما�سى  ل  التي  القانون  اأحكام  وتلفظ 

الن�ص  هذا  حكم  تطبيق  عن  والمتناع  احلالية. 

يجعلنا اأمام اإنهاء �سكلي حلالة الطوارئ يوؤكد على اأن 

هي  ون�سف  عام  من  اأكرث  منذ  املعلنة  الطوارئ  حالة 

ذاتها املوجودة الآن باملخالفة للد�ستور.

حتيل  باأن  ُملزمة  غري  الأ�سل  يف  العامة  النيابة  ثانياً: 

الطوارئ اجلرائم املن�سو�ص عليها يف قرار  اإىل حماكم 

اإىل  العام  القانون  جرائم  باإحالة  اجلمهورية  رئي�ص 

اإىل  اجلرائم  تلك  حتيل  اأن  فللنيابة  الطوارئ.  حماكم 

الرئي�ص  العادية لأن قرار  اأو املحاكم  الطوارئ  حماكم 

عليه  ن�ص  الذي  اخت�سا�سها  الأخرية  ي�سلب  مل 

الخت�سا�ص  تت�ساركان  املحكمتان  وبالتايل،  القانون. 

املحكمة  ذهبت  كما  الطوارئ  حالة  اإعالن  مدة 

  و�سلطة النيابة يف ذلك تقديرية. ولكن 
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الد�ستورية. 

باإحالة  العامة  النيابة  الطوارئ  قانون  األزم  حال  يف 

فلي�ص  العادية،  للمحاكم  بعينها  ق�سايا  اأو  جرائم 

للنيابة اأي �سلطة تقديرية يف ذلك وعليها تنفيذ حكم 

القانون. 

رئي�ص  قرار  اعتبار  العامة  للنيابة  يجوز  ل  ثالثاً: 

باأثر فوري  قاعدة اخت�سا�ص جديدة تطبق  اجلمهورية 

فهذا  للمحاكم.  حُتل  مل  التي  الدعاوى  جميع  على 

املبداأ -الذي ا�ستقرت عليه حمكمة النق�ص- مرتبط 

حمكمة  اخت�سا�ص  تعدل  اأو  تلغي  التي  بالقوانني 

وتخلق اخت�سا�ساً جديداً ملحكمة اأخرى. وذلك غري 

اأو يعدل  منطبق على الو�سع احلايل. فالقرار ل يلغي 

اأو يغري اخت�سا�ص اأي حمكمة، ول يخلق اخت�سا�سا 

املحكمة  واأيدت  الأ�سل.  من  الطوارئ  ملحكمة 

الد�ستورية العليا هذا الراأي، حيث ذهبت اإىل اأن قرار 

لي�ص  املحاكم  اإىل  اجلرائم  باإحالة  اجلمهورية  رئي�ص 

جديد  اخت�سا�ص  اأي  يخلق  ول  اخت�سا�ص  بقاعدة 

حمكمة  اخت�سا�ص  ي�سلب  اأو  فيه  يغري  اأو  للمحاكم 

تلك  اخت�سا�ص  حدد  من  واإمنا   ،  
17

لأخرى  ويعطيه 

املحاكم القانون، والقرار ال�سادر من رئي�ص اجلمهورية 

اأو من يفو�سه بالإحالة ما هو اإل "اأداة تنفيذ" حلكم 

يفو�سه  من  اأو  اجلمهورية  رئي�ص  فاإن  وعليه  القانون. 

التي  القواعد  يخالف  اأو  يغري  اأو  يعدل  اأن  ميلك  ل 

و�سعها امل�سرع لخت�سا�ص حماكم الطوارئ. 

ئ ارتباك في تطبيق حالة الطوار
تطبيق  يف  وا�سح  ارتباك  ثمة  �سبق،  ما  اىل  بالإ�سافة 

اأحكام قانون الطوارئ منذ اإعالن حالة الطوارئ لأول 

مرة قي ظل الد�ستور اجلديد يف جميع اأرجاء البالد. 

اإعالن حالة الطوارئ يف  ومن الأمثلة على ذلك، مع 

اأمن  حماكم  اأع�ساء  تعيني  يتم  مل   ،2017-04-10

يكون  اأن  تقرر  وقد   .  
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  2017-5-4 اإل يف  الدولة 

-10 من  يبداأ  بحيث  رجعي،  مبفعول  التعيني  بدء 

للمحكمة  انعقاد  لأي  �سرعية  لإ�سفاء   2017-04

�سابق لتاريخ �سدور القرار، وذلك غري جائز. 

باطل  اأع�سائها  تعيني  قبل  للمحكمة  انعقاد  فاأي 

ق�ساة  تعيني  وبعد  عنها.  ي�سدر  قد  ما  وكذلك 

العام  القانون  جرائم  اإحالة  قرار  ي�سدر  مل  املحكمة، 

اأي    
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  2017-10-7 يف  اإل  الطوارئ  حماكم  اإىل 

لأي  يكن  ومل  تلك.  الطوارئ  حالة  نهاية  قرب  مع 

اأي  اجلمهورية  م�ستوى  على  املحكمة  دوائر  من 

اخت�سا�ص لأي جرمية لتنظر فيها �سوى دوائر حمافظة 

�سمال �سيناء يف املنطقة التي اأعلن فيها حظر التجوال  

 ، وكان اخت�سا�ص تلك الدوائر منح�سرا يف جرمية 
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انتهاك هذا احلظر. باملقابل، اأي دائرة نظرت يف ق�سية 

فاأحكامها  الإحالة  قرار  �سدور  قبل  واأ�سدرت حكماً 

باطلة.  تكون 

مل    
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 2018 اأكتوبر  يف  الطوارئ  حالة  اإعالن  ومع 

باإحالة جرائم القانون العام اإىل  ين�سر حتى الآن قرار 

حمكمة الطوارئ، وذلك يعني عدم وجود اخت�سا�ص 

نظر  واأي  العام،  القانون  لنظر جرائم  الطوارئ  ملحاكم 

اجلريدة  يف  الإحالة  قرار  ن�سر  دون  املحاكم  لتلك 

باطاًل. يقع  الر�سمية 

خاتمة
و�سع  وجود  يف  امللحة  امل�سرية  احلكومة  رغبة  اإن 

املا�سية،  العقود  طوال  اعتادت  كما  دائم  ا�ستثنائي 

ت�سعى  دونه، جعلتها  من  اأن حتكم  ت�ستطيع  ل  وكاأنها 

الدوار  الإعالن  عرب  الد�ستور  اأحكام  على  لاللتفاف 

خمالفة  اإىل  التوجه  هذا  اأدى  وقد  الطوارئ.  حلالة 

ب�سكل  ا�ستثنائية  وانعقاد حماكم  ذاته  الطوارئ  قانون 

من  الكثري  يجعل  مما  مرتبك  ب�سكل  وعملها  دائم، 

الطوارئ  حالة  انتهاء  منذ  اأجرتها  التي  املحاكمات 

2017 غري قانونية ويعر�ص ما �سدر  اأكتوبر  الأوىل يف 

اإ�سرار  اأحكام لالإبطال. ونطرح هنا ت�ساوؤل حول  من 

اأرجاء  جميع  يف  الطوارئ  حالة  اإعالن  على  الدولة 

البالد رغم وجود قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي 

ملواجهته،  كبرية  وقدرات  وا�سعة  �سلطات  الدولة 

اإعالن حالة الطوارئ هو  اأن  اإعالن الدولة  خا�سة مع 

اإعالن  يوفرها  التي  امليزة  اأن  يبدو  ملواجهة الإرهاب. 

معينة  جرائم  يف  املتهمني  حرمان  من  الطوارئ  حالة 

  -من حق 
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-والتي اأغلبها لي�ص لها عالقة بالإرهاب 

ال�ستئناف والنق�ص هي التي تدفع احلكومة لإعالن 

الطوارئ وا�ستخدامها لهذه الأغرا�ص.

 

مصر:  في  الطوارئ  لحالة  صوري  إنهاء 
ودليال نموذجا  ئ  طوار الدولة  أمن  لمحاكم  الدائم  االنعقاد 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

حالة الطوارئ
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محمد عواد

اإىل  )داع�ص(  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  دخول  بعد 

على  العتداءات  تطورت  م�سر،  يف  العنف  م�سهد 

وقائع  لت�سهد م�سر  املا�سيني  العامني  امل�سيحيني خالل 

موجه  ب�سيناء  ق�سري  وتهجري   
1
الدينية الهوية  على  قتل 

�سد امل�سيحيني فقط. وجتلت هذه الأحداث ب�سورة اأكرث 

و�سوحاً مع حادثة 2-11-2018 بعد تعر�ص حافلة تقل 

اأقباطاً كانوا يف زيارة لدير الأنبا �سموئيل يف حمافظة املنيا 

ب�سعيد م�سر لهجوم اإرهابي اأدى اإىل مقتل 9 اأ�سخا�ص 

واإ�سابة نحو ع�سرين اآخرين. وتبنى الهجوم تنظيم الدولة 

. وكان قد �سبق تعر�ص امل�سيحيني يف مايو من 
2
الإ�سالمية

العام املا�سي لهجوم مماثل من تنظيم "داع�ص" بالقرب 

من نف�ص املنطقة مما اأ�سفر عن مقتل 29 قبطيا، واأوقفت 

الزيارات اإىل ذات الدير عقب احلادث لعدة �سهور قبل 

 .
3
اأن يتم ا�ستئنافها يف وقت لحق

املبادرة  عن  �سادر  تقرير  بح�سب  ال�سياق،  ذات  وفى 

 تعر�ص م�سيحيو �سيناء 
امل�سرية بعنوان" موت معلن"4

حكم  منذ  واخلطف  الرتهيب  �سملت  لعتداءات 

الرئي�ص الأ�سبق حممد مر�سي تطورت للقتل والتهجري 

2013. دفعت هذه  يوليو  الع�سكري يف  بعد النقالب 

اإىل  زويد  وال�سيخ  رفح  مدينتي  م�سيحيي  العتداءات 

الهجرة ومغادرتهما، اإىل مدينة العري�ص. و�سارت املدينتان 

خاليتني من امل�سيحيني، بينما ا�ستمر الوجود امل�سيحي يف 

مدينة العري�ص، حتى تزايدت حدة ا�ستهداف الأقباط مع 

نهاية يناير 2017، مما دفع الأ�سر امل�سيحية بالعري�ص للهجرة 

منها ملدن القناة والدلتا.

اأن اأعمال القتل الأخرية ل ميكن و�سفها �سواء باملعايري 

التي  الدولية  باملعايري  اأو  امل�سرية،  والد�ستورية  القانونية 

الدينية  الهوية  على  كقتل  اإل  القانون،  مرتبة  يف  ُتعترب 

م�سلحة �سد جماعة  �سبه  اأو  م�سلحة  مار�سته جماعات 

متجان�سة دينياً بهدف التخل�ص من اأفرادها واإرهابهم ول 

اأو  فردي  عمل  واعتباره جمرد  �ساأنه  من  التهوين  ميكن 

عمل اإجرامي عادي. 

لي�ست  الطائفية  والعتداءات  الهوية  على  القتل  اأن 

حدثاً ا�ستثنائياً يف �سياق مناخ التوتر الطائفي ال�سائد يف 

بل  معها،  ت�ساحمت  �سائعة  ممار�سة  كانت  ما  بقدر  م�سر 

وتواطاأت معها، اأجهزة الدولة الأمنية واملحلية، يف الكثري 

من الأحيان عرب اإقرارها اأو اإ�سرافها على جل�سات ال�سلح 

العرفية التي كانت تعقد لت�سوية اأغلبية النزاعات الطائفية.

انتهاك الحق في الحياة
و�سعت املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان احلق يف احلياة 

يف �سدارة احلقوق الأ�سا�سية باعتباره الركيزة التي تبنى 

للحقوق  الدويل  العهد  ن�ص  وقد  احلقوق.  بقية  عليها 

ال�سيا�سية واملدنية يف مادته ال�ساد�سة اأن على القانون اأن 

يحمي هذا احلق فال يجوز حرمان اأحد من حياته تع�سفا. 

وهذه احلماية ل تقت�سر على حالت ال�سلم العادية لكنها 

متتد اأي�سا اإىل حالت الطوارئ والنزاعات امل�سلحة، بل 

حفظ  يف  واجلي�ص  ال�سرطة  قوات  م�سوؤولية  تت�ساعف 

الأمن وال�سالمة جلميع املواطنني يف ظل هذه الأجواء.

املادتني   يف  احلق  هذا  على  امل�سري  الد�ستور  اأّكد  وقد 

اإن�سان،  لكل  حق  الآمنة  "احلياة  اأن  معترباً   60 59و 

وتلتزم الدولة بتوفري الأمن والطماأنينة ملواطنيها، ولكل 

حرمة،  الإن�سان  "جل�سد  واأن  اأرا�سيها".  على  مقيم 

والعتداء عليه، اأو ت�سويهه، اأو التمثيل به، جرمية يعاقب 

عليها القانون".

يف  احلق  انتهاك  نتيجة  ال�سحايا  حالت  عدد  بلغ  وقد 

احلياة املوثقة ب�سمال �سيناء بح�سب تقرير املبادرة امل�سرية 

14 �سخ�ًسا خالل الفرتة من يوليو 2013 وحتى فرباير 

2017 وقد بلغ يف بقية مناطق م�سر 125 �سخ�ساً منذ ثورة 

20185، مت ا�ستهدافهم جميعاً 
يناير 2011 وحتى نوفمرب 

ب�سكل مبا�سر على الهوية الدينية، �سواء داخل منازلهم 

كان  حيث  املوا�سالت،  وو�سائل  العامة  الأماكن  يف  اأو 

يتم اإطالق النار عليهم من قبل ملثمني، وهو ما اأدى اإىل 

وفاتهم، وهي جرائم قتل عمدي وفقاً للقانون.. 

ميكن اجلزم اأنه حتى هذه اللحظة ل متلك الدولة خطة اأو 

ا�سرتاتيجية ملواجهة العنف الطائفي املتزايد يف البالد اأو 

معاجلته اأو حماية الأديرة الأرثوذك�سية املنت�سرة يف �سائر 

اأنحاء م�سر، وخا�سة الأديرة الواقعة يف مناطق �سحراوية 

اأن الدولة داأبت وحتى  نائية، ويرجع هذا بالأ�سا�ص اإىل 

وقت قريب على اإنكار العنف اأو الحتقان الطائفي من 

الأ�سل. 

تعامل الدولة ...عدم توقع 
التدخل  وغياب 

العري�ص  التي �سهدتها مدينتا  قراءة الأحداث  ل ميكن 

الطائفي  العنف  اأحداث  عن  مبعزل  موؤخراً،  واملنيا 

الر�سمية  الأجهزة  معاجلة  وطريقة  م�سر،  ت�سهدها  التي 

ارتفاع  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  فقد  لها.  وال�سعبية 

�ستى.  مناطق  يف  امل�سيحيني  �سد  العتداءات  وترية 

وبالرغم من تغري احلكومات وامل�سوؤولني عدة مرات منذ 

ثورة 25 يناير، فاإن طريقة تعاملهم مع هذا امللف كانت 

مت�سابهة، ومل تهتم كثرياً بعالج جذور العنف الطائفي 

وكذلك الأزمات الناجتة عن انتهاكات حقوق املواطنني 

امل�سيحيني، وجلاأت يف الكثري من الأحيان اإىل اآليات غري 

قانونية لتقليل حدة التوترات الطائفية، اأو اإ�سفاء حت�سينات 

�سورية على البنية الت�سريعية املرتبطة بحقوق املواطنة.

ئ  فرض حالة الطوار
للمرة   20186

-10-15 بتاريخ  امل�سري  الرئي�ص  قرر 

ال�ساد�سة متديد حالة الطوارئ املُعلنة منذ اأكرث من عام 

ون�سف يف جميع اأنحاء البالد، ملدة ثالثة اأ�سهر اإ�سافية، 

واأعلنت للمرة الأوىل عقب تفجريين ا�ستهدفا كني�ستني 

يف طنطا وال�سكندرية اأ�سفرا عن مقتل 44 واإ�سابة اأكرث 

، ف�ساًل عن فر�ص حالة الطوارئ ب�سمال �سيناء 
7
من مئة

 .
8
منذ اأكتوبر 2014 ومتديدها حتى الآن

وبالرغم من حالة الطوارئ، فقد ات�سم دور اأجهزة الأمن 

ووقايتهم  املهددة حياتهم،  املواطنني  بالف�سل يف حماية 

تطور  قراءة  يف  الف�سل  وا�ستمر  لالإيذاء.  التعر�ص  من 

طغت  وقد  تدهورها.  ملنع  التدخل  ثم  ومن  الأحداث، 

التقييمات ال�سلبية على �سهادات الأقباط الناجني من 

حوادث القتل، والتي عك�ست اتهامات لالأجهزة الأمنية 

بالف�سل بعدم التحرك حلمايتهم وجتاهل التهديدات التي 

تعر�سوا لها وعدم التعامل مع حوادث ا�ستهدافهم بالقتل 

باجلدية الالزمة. فقد �سرح اأحد رهبان دير الأنبا �سموئيل 

الطريق  يف  حدث  الهجوم  اإن   
م�سر"9 "مدى  لـموقع 

غري املمهد املوؤدي للدير، بالقرب من النقطة نف�سها التي 

الراهب  واأو�سح   .2017 مبايو  امل�سلحني  هجوم  �سهدت 

اأن الهجوم وقع يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر، فيما و�سل 

الأمن بعد نحو �ساعتني. ويف اأعقاب حادث املنيا الأول 

اأن   
10
ال�سابع اليوم  جلريدة  الداخلية  وزير  م�ساعد  �سرح 

الوزارة تداهم اأماكن املتورطني باحلادث مبحافظات املنيا 

وبنى �سويف والفيوم واأ�سيوط و�سوهاج، واأكد اأن خطة 

ا كبرًيا، وذلك من 
ً
الوادي اجلديد �سهدت تطوير تاأمني 

خالل النت�سار املكثف لالأكمنة والرتكازات الأمنية. 

ومت تكثيف الدوريات الراكبة لتاأمني الطرق ال�سحراوية. 

�سمال  اأقباط  الأمن يف حماية  اأجهزة  ف�سل  ف�ساًل عن 

وتهديدهم  لهم  داع�ص  تنظيم  توعد  من  بالرغم  �سيناء 

اأمام  توزع  بالقتل واخلطف عن طريق من�سورات كانت 

منازلهم وحمالهم.

ليست  الجسدية...  التصفية 
حاًل 

الداخلية  وزارة  اأعلنت  للحادث،  متابعتها  اإطار  وفى 

من  اإرهابياً   19 "مقتل   2018-11-2 بتاريخ  امل�سرية 

املتورطني يف تنفيذ عمليات  عدائية بالبالد، منها حادث 

املنيا الإرهابي الأخري. وداأبت ال�سرطة امل�سرية، بعد كل 

حادث اإرهابي على اإ�سدار بيانات ر�سمية تعلن فيها اأن 

اإطالق  تبادل  اإطار  "متت يف  ت�سفية املهاجمني ج�سدياً 

عن  الإعالن  يتم  مل  حني  يف  ال�سحايا"،  مع  النريان 

اإ�سابة فرد �سرطة واحد خالل اأي من املداهمات. ويتم 

عن  تفا�سيل  اأي  دون  املهاجمني  ت�سفية  عن  الإعالن 

كيفية الو�سول لهم، اأو اأي اإجراءات ق�سائية قد اتخذت 

ملتابعتهم واإلقاء القب�ص عليهم ملحاكمتهم. 

وقد انتقدت موؤ�س�سات حقوقية هذا النهج من قبل اأجهزة 

الأمن امل�سرية وو�سفته ب�سيا�سة منهجية "للقتل خارج 

اإطار القانون" خا�سة واأن عام 2017 قد �سهد 169 حالة 

قتل على يد قوات ال�سرطة وذلك دون التعر�ص حلالت 

. وفيما و�سف القتلى باأنهم اإرهابيون متت 
11
القتل يف �سيناء

ت�سفيتهم ج�سدياً خالل ا�ستباكات، اكت�سف لحقاً اأن 

للنظام  ومعار�سني  ق�سرياً  املختفني  من  هم  منهم  كثرياً 

يف  حتقيقات  باإجراء  العامة  النيابة  تقم  ومل 
1213

امل�سري 

قبل  ق�سرياً  كانوا خمتفني  باأنهم  القتلى  اأهلية  ادعاءات 

اأو القانونية  الإعالن عن قتلهم خارج العملية الق�سائية 

وتتم�سك  اإرهابيني.  بو�سفهم  امل�سري  الأمن  قبل  من 

الداخلية امل�سرية بروايتها وترف�ص ادعاءات القتل دون 

واأعلنت منظمة  �سبق  ، وقد 
14ً
ق�سريا للمختفني  حماكمة 

هيومن رايت�ص مونيتور باأنها قد تقدمت ب�سكاوى للمقرر 

الق�ساء بالأمم  خارج  الإعدام  بحالت  املعني  اخلا�ص 

15
املتحدة.

الدينية الكراهية  خطاب 
التع�سب  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اإعالن  ت�سمن 

يف مادته 
16
والتمييز القائمني على اأ�سا�ص الدين اأو املعتقد 

الرابعة على �سرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابري ملنع 

وا�ستئ�سال اأي متييز على اأ�سا�ص الدين اأو املعتقد، ومن 

ذلك "اتخاذ ما يلزم من تدابري يف جميع جمالت احلياة 

والثقافية،  والجتماعية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  املدنية 

و�سّن اأو اإلغاء ت�سريعات ملنع التمييز اإن لزم الأمر، واتخاذ 

على  القائم  ب  التع�سّ ملكافحة  املالئمة  التدابري  جميع 

اأ�سا�ص الدين اأو املعتقدات الأخرى يف هذا ال�ساأن".

املنيا  اأحداث  مع  الأمن  اأجهزة  تعامل  طريقة  ك�سفت 

املتكررة والقتل والتهجري يف العري�ص، وغريها من اأحداث 

العتداءات الطائفية والتحري�ص على الكراهية، اأن اأجهزة 

الدولة تعاملت بطريقة �سطحية، قائمة على حماولة اإيقاف 

العتداءات دون معاجلة جذور هذه امل�سكالت وو�سع 

الت�سريعات الالزمة ملواجهة خطاب الكراهية الدينية.

اأحداث العري�ص الأخرية، ورغم تكرار وقائع توزيع  ويف 

للم�سيحيني  وتهديًدا  دينياً  حتري�ساً  تت�سمن  من�سورات 

اأو القتل، مل تتعامل اأجهزة الدولة بجدية مع  بالرحيل 

هذه املن�سورات التي كانت تلقى اأمام منازل وحمال عمل 

امل�سيحيني اأو ت�سلهم عرب ر�سائل على هواتفهم ال�سخ�سية، 

بح�سب تقرير املبادرة امل�سرية املذكور يف هذا املقال. 

واجلدير بالإ�سارة اأنه بالرغم من وجود الن�ص الد�ستوري 

ب�سرورة قيام جمل�ص النواب باإقرار مفو�سية ملنع التمييز 

وحتديد العقوبات على امل�سوؤولني والأفراد الذين يتورطون 

يف القيام باأية اأعمال من �ساأنها التمييز بني املواطنني، فلم 

املفو�سية  بتاأ�سي�ص هذه  اخلا�ص  الت�سريع  الربملان  ِدر  ي�سُ

ومل يفتح النقا�ص حول ت�سكيلها حتى الآن.

الخاتمة 
اإن العنف الطائفي من اأخطر امل�سكالت التي قد تواجه 

اأي جمتمع، وقد اأ�ساب املجتمع امل�سري منذ حادثاخلانكة 

، لأن هذا النوع من العنف ي�سرب املجتمع 
عام 171972

اإىل التفتت. ولذا فاإن  يف جذوره وفكرته ويدفع به دفعاً 

التعامل مع ملف العنف الطائفي يتطلب اإرادة �سيا�سية 

ودوؤوباً  واعية، واإدراكاً ملدى خطورة امللف، وعماًل جاداً 

الدولة،  �سلطات  كافة  من  وتعاوناً  وتكاتفاً  ملواجهته، 

وم�ساركة فعالة من منظمات املجتمع املدين لو�سع خطط 

امللف  هذا  مع  للتعامل  الأمد  وطويلة  ومتو�سطة  ق�سرية 

و�سوًل اإىل حتجيمه ثم اإنهائه.

والأمنيني وعدد  التنفيذيني  امل�سوؤولني  ويهون عدد من 

يف  الطائفي  العنف  من  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  من 

الدولة  على  يجب  التي  الأوىل  الإ�سكالية  وهي  م�سر، 

امل�سرية حلها. بينما يرى اآخرون اأنه م�سكلة اأمنية تتطلب 

ال�ستمرار يف اإعالن حالة الطوارئ وا�ستخدامها ملعاجلته، 

وهو ما نعتربه ق�سر نظر من ال�سلطة التنفيذية وعدم وعي 

بحجم امل�سكلة. بالإ�سافة اإىل احللول املوؤقتة التي تنتهجها 

الدولة مثل اجلل�سات العرفية التي مل تنجح حتى الآن يف 

احلد من احلوادث الطائفية . 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

يتوقف؟   هل  مصر:  في  الدينية  الهوية  على  القتل 

القتل على الهوية في مصر

https://nl.hideproxy.me/go.php?u=xXLO7FqJKVvTAGZAqciksda0I2UTioaj%2FDNXbgeB3Vpia1HTZf3crYg4HOwRVOfBeW5nyE9PjneCrIREnhIjcX8jyqaRTWZbvRpd2JgOQMqraJJM7W3J2lDJFhDRW8VJg6yEQ1NkYyxj9SIymmdPdIdQ70TykoDd5hUrEWYAzi8ucD6OPhLcAPjDX0LL0%2BjldHSpmfaaSdkzYMuGdwBIjMsm4u%2B2XlW44J9LbH5ajIbSlC2qcO2pLkSBJmuvm54Amx0lRp9y03PBBp%2FMOY%2Bf%2FurCGrmbbUXMwI4Hlw9uBzSeCa69iruW2iK24no5ZLB5Y8Yy0MDgcrDSs7Zai0nghub4f5T6mvtD1tUi&b=5
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د طارق محمد الجملي

ال�سراعات الداخلية تعد اأحد العوامل املهددة ل�ستقرار 

الدولة. فهذه ال�سراعات توؤدي يف اأغلب الأحوال اإىل 

تكفيك الروابط الجتماعية. وهذه امل�سكلة تبدو اأكرث 

حيث  القبلي،  التكوين  ذات  املجتمعات  يف  تعقيدا 

امل�سكلة ل ترتبط فقط بحالة النزاع القائم، ولكنها متتد 

الجتماعية  العالقات  حيث  النزاع،  هذا  بعد  ما  اإىل 

ما  اإىل  لإعادتها  وقت طويل  اإىل  ت�سدعت حتتاج  التي 

كنت عليه. اإن تطبيق فكرة العدالة بو�سائلها التقليدية 

النزاع  م�ساكل  اأحد  املجتمعات  هذه  مثل  �ستمثل يف 

التقليدية  �سورتها  يف  العدالة  ففكرة  حلوله.  اأحد  ل 

�سل�سلة  عرب  املطبق  اجلنائي  اجلزاء  فكرة  تتخذ  التي 

– يف  توؤدي  لن  اجلنائية  الدعوى  امل�سماة  الإجراءات 

تقديرنا – اإىل ح�سم النزاع بقدر ما اأنها �ستمثل جمرد 

اإعالن عن انتهاء اخل�سومة من الناحية القانونية، ليبقى 

النزاع على امل�ستوى الجتماعي قائما.

القانوين  الفكر  �سهده  الذي  التطور  من  الرغم  على 

تعد  زالت  ما  القبلي  املجتمع  نظرة  اأن  اإل  اجلنائي، 

ولهذا،  ال�سحية.  حقوق  على  �سخ�سيا  اعتداء  اجلرمية 

هذه  العتبار  يف  ياأخذ  اأن  يجب  النزاع  ح�سم  فاإن 

الطبيعة اخلا�سة، بحيث تكون ال�سحية هي اأ�سا�ص اأي 

حل من خالل م�ساركتها يف الت�سوية.

اإن العدالة التي ت�ستهدف حل النزاعات الداخلية التي 

 – – فوق ما تقدم  حتدث على خلفية الثورات تت�سم 

بخا�سية اإ�سافية وهي اأن مرتكب اجلرمية عادة ما يتمتع 

بالقوة التي توؤهله لأن يكون بعيدا عن طائلة العقاب. 

ولهذا فاإن اأ�سلوب املالحقة اجلنائية التقليدية لن يوؤدي 

على  �سيما  ل  الواقعية  الناحية  من  النزاع  ت�سوية  اإىل 

امل�ستوى الجتماعي. ولهذا فان تبني اأ�ساليب جديدة 

ت�سوية  اإىل  وتهدف  النزاع  طبيعة  العتبار  يف  تاأخذ 

�سوف  الجتماعية  الناحية  من  اآثاره  واإزالة  اخلالف 

التي  ال�سعوبات  لتذليل  الناجعة  احللول  اأحد  ميثل 

اإذا  اأي م�سروع للم�ساحلة الوطنية. فمن ناحية،  تواجه 

امل�ساحلة  تواجه م�سروع  التي  ال�سعوبات  اأهم  كان من 

مراكزهم  ب�سبب   – اجلناة  اإخ�ساع  هو �سعوبة  الوطنية 

اأن  يجب  املقرتح  العدالة  نظام  فاإن  جزائي،  لنظام   –

ي�ستهدف اإيجاد حلول تكفل اإخ�ساع اجلناة للم�ساءلة 

اإيجاد حل  اأن ي�سمن  اأنه يجب  اجلنائية الطوعية. كما 

يالئم ال�سحية وي�سكن جراحها من خالل م�ساهمته يف 

حتديد طريقة ت�سوية اخلالف.

الت�سور  هذا  عن  بعيدة  تبدو  ل  الليبية  التجربة 

فرباير  من  ع�سر  ال�سابع  ثورة  بعد  فال�سراع  للم�سكلة. 

تقوده جمموعة �سغرية،  واإن كانت  نخبوي،  هو �سراع 

يبدو  كان  ولهذا  توؤيدها.  �سعبية  بقاعدة  تتمتع  لكنها 

يتجاوز  اأن  ميكن  الوطنية ل  للم�ساحلة  ت�سور  و�سع  اأن 

م�ساألة تطبيق العدالة التي من خاللها ميكن جرب ال�سرر 

ت�سور  يف  اجلنائية  للم�ساءلة  اجلناة  خ�سوع  و�سمان 

جديد لفكرة العدالة.

العدالة النتقالية مثلت خالل املراحل الالحقة لثورة 

حيث  ال�سراع،  مرحلة  لتجاوز  الو�سائل  اإحدى  فرباير 

خمتلفة  اأنظمة  تتبنى  �سدرت  الت�سريعات  من  العديد 

هي  وما  التجربة؟  هذه  فاعلية  فما  النتقالية.  للعدالة 

مربرات  وما  الليبية؟  للحالة  مالءمة  الأكرث  البدائل 

تبني هذه البدائل؟

في  الليبية  التجربة  فاعلية 
العدالة االنتقالية بعد  مجال 

ثورة السابع عشر من فبراير
بداأت  النتقالية  للعدالة  نظام  اإر�ساء  نحو  اخلطوات 

فرباير،  من  ع�سر  ال�سابع  ثورة  جناح  بعد  �سريع  ب�سكل 

حيث �سدرت جمموعة من الت�سريعات يف اإطار اإر�ساء 

مبداأ العدالة النتقالية. اإل اأن هذه الت�سريعات متيزت 

بخا�سيتني رئي�ستني: 

اأحد  اإق�ساء  ا�ستهدفت  الت�سريعات  هذه  اأن  الأوىل، 

اأطراف النزاع من خالل اإقرار مبداأ العزل ال�سيا�سي. 

مزايا  الفئات  لبع�ص  القوانني منحت  اأن هذه  والثانية، 

ت�سريعية ت�سل اإىل حد العفو املطلق من العقاب، 

اإل اأن هذه الت�سريعات مل ت�سع اآلية وا�سحة ت�ستهدف 

حتقيق امل�ساحلة الوطنية من خالل هذا العفو املطلق اأو 

اأن  عتقد 
ُ
اأ  ، متاما  العك�ص  ال�سيا�سي. بل على  الإق�ساء 

ال�سيا�سة التي اعتمدتها تلك الت�سريعات اأّدت وتوؤدي 

وال�سيا�سي،  الجتماعي  النق�سام  حالة  تعزيز  اإىل 

وتقوية حالة العداء بني اأطراف النزاع الليبي من خالل 

نظام  مينحها  ميزة  اأي  من  النزاع  اأطراف  اأحد  حرمان 

العدالة النتقالية جت�سيدا لفكرة الإق�ساء التي ذكرناها. 

فمثال جند اأن القانون رقم 35 ل�سنة 2012 ب�ساأن العفو 

ا�ستثناء  على  الأوىل  مادته  يف  ن�ص  اجلرائم  بع�ص  عن 

بع�ص الأ�سخا�ص من تطبيق اأحكام العفو عندما قررت 

على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سري  "ل  اإنه  املادة  هذه 

املدعو معمر حممد عبد  زوج  املرتكبة من  اجلرائم   ...

ال�سالم اأبو منيار القذايف واأبنائه وبناته اأ�سالة اأو بالتبني 

واأ�سهاره واأعوانه". 

ويف نف�ص ال�سياق، جند اأن القانون رقم 6 ل�سنة 2015 

الإق�سائي  املنطق  نف�ص  تبنى  العام  العفو  �ساأن  يف 

عندما قرر يف مادته 3 ا�ستبعاد بع�ص اجلرائم من نطاق 

املذكورة على عدم  املادة  4 من  الفقرة  فن�ست  العفو. 

الهوية  على  القتل  "جرائم  ب�ساأن  العفو  قانون  �سريان 

حيث  والتعذيب".  الق�سري  والإخفاء  والختطاف 

العدالة  اأهداف  �سادر  القانون  هذا  اأن  وا�سحا  يبدو 

وت�سوية  ال�سدع  راأب  فكرة  يف  املتمثلة  النتقالية 

اخلالف بني اأطرافه، فتلك اجلرائم التي ذكرتها الفقرة 

اإىل  ب�ساأنها  نحتاج  التي  امل�سائل  �سميم  الثالثة هي يف 

م�ساحلة وعفو ي�سمن جرب ال�سرر ويكفل عدم الإفالت 

من امل�ساءلة اجلنائية، باأ�سلوب يالئم املرحلة التي متر بها 

الدولة الليبية.

ياأتي يف  القوانني  الذي ت�سمنته هذه  الإق�ساء  اإن هذا 

�سياق �سيا�سة اإق�سائية جردت مفهوم العدالة النتقالية 

اأو  انتقامية  عدالة  جمرد  لتجعلها  ال�سامية  اأهدافها  من 

انتقائية ل ت�ستهدف حتقيق م�سروع حقيقي للم�ساحلة 

بقدر ما اأنها زادت حالة النق�سام ال�سيا�سي واأ�سعفت 

فاعلية نظام العادلة املتبنى.

عرفتها  التي  الإق�سائية  ال�سيا�سة  اأن هذه  وا�سحا  يبدو 

تلك املرحلة يف ليبيا، مل تقدم بديال واقعيا ميكن من 

نطاق  من  امل�ستبعدة  للحالت  العدالة  حتقيق  خالله 

اإىل  اأدى  اإعمال قوانني العدالة النتقالية، الأمر الذي 

تاأجيل احلل واإطالة اأمد امل�سكلة وفتح املجال اأمام تطور 

واحلجز  والتهجري  القتل  فالعقاب عن حالت  الأزمة. 

التع�سفي ي�ستلزم وجود دولة قوية تب�سط �سلطانها على 

كامل تراب البالد. وهو ما ل ميكن حتقيقه اإل من خالل 

جتاوز ظروف املرحلة، فال يتحقق اإل من خالل م�سروع 

ولهذا  وال�سالم.  الأمن  ويعيد  العدالة  ت�ساحلي يحقق 

ميكن القول اأن فكرة امل�ساحلة ترتبط بالعدالة النتقالية، 

 - امل�سروعة  غري  الع�سكرية  امللي�سيات  قادة  اإجبار  لأن 

ممن ارتكبوا ويرتكبون جرائم �سد الإن�سانية مبا يف ذلك 

عقابي  لنظام  اخل�سوع  على  التع�سفي-  احلجز  جرائم 

يت�سمنها  التي  اجلربية  الإجراءات  �سل�سلة  فيه  تتبع 

ما  ب�سبب  املنال  بعيدة  م�ساألة  تبدو  الإجراءات،  قانون 

يتمتع به قادة تلك التنظيمات من قوة جتعلهم يف موقع 

متميز باملقارنة باإمكانيات الدولة ال�سعيفة. ولذلك يبدو 

اآلية جديدة للعدالة النتقالية يف  اإيجاد  من ال�سروري 

ليبيا ت�سمن جتاوز عيوب التجربة ال�سابقة.

نظام العدالة التصالحية إطار 
قانوني فّعال لتحقيق أهداف 

التوافقية العدالة 
اإن اإيجاد اإطار قانوين جديد للعدالة يف مرحلة النتقال 

يف ليبيا، يقت�سي يف البداية البحث عن حتديد مفهوم 

اإىل  نتطلع  التي  الأهداف  يوافق  النتقالية  العدالة 

هذا  يف  الليبية.  احلالة  م�سكلة  معاجلة  ظل  يف  حتقيقها 

اخل�سو�ص، حّدد قانون العدالة النتقالية رقم 29 ل�سنة 

2013 اأهم ركائز العدالة النتقالية التي يهدف الليبيون 

اإىل حتقيقها، حيث ن�ص يف مادته 5 على جمموعة من 

املبادئ اأهمها – يف هذا املقام – ما يلي:

- املحا�سبة اجلنائية،

- امل�ساحلة التفاقية،

-العفو الت�سريعي،

-جرب ال�سرر،

يف الواقع هذه املبادئ الأربعة ل ميكن حتقيقها يف ظل 

الدعوى  يقوم على فكرة وجوبية  تقليدي  نظام عقابي 

اجلنائية. فاملحا�سبة اجلنائية ل ميكن اأن تتحقق يف ظل 

تبنى نظام العفو مثال. كما اأن هذه املحا�سبة من املمكن 

لذلك ميكن  التفاقية.  امل�ساحلة  فكرة  مع  تتعار�ص  اأن 

ميكن  ل  النتقالية  العدالة  اأهداف  حتقيق  اأن  القول 

اأن يت�سنى يف ظل نظام جنائي تقليدي. فتحقيق هذه 

النظام  بتجاوز  اإما  يتم  النظام  هذا  مثل  يف  الأهداف 

عرفية  تبني حلول  من خالل  القائم  اجلنائي  القانوين 

ملا تقدم، وهذا  العدالة النتقالية وفقا  تلبي مقت�سيات 

قانونية  تلك احللول حلول غري  �سيجعل  بطبيعة احلال 

الإجرائي  النظام  يف  النظر  يعاد  اأن  واإما  مقبولة،  وغري 

احلايل من خالل اإيجاد بدائل متثل اإطارا قانونيا لتحقيق 

اأهداف العدالة النتقالية وفقا ملا ن�ص عليه القانون رقم 

29 �سالف الذكر.

تطبيق فكرة العدالة 
بوسائلها التقليدية 

ستمثل في وضع ليبيا 
أحد مشاكل النزاع ال 

أحد حلوله 
متثل العدالة الت�ساحلية اإحدى ركائز النظام الإجرائي 

مثال  كفرن�سا  الدول  من  كثري  يف  اجلديد  اجلنائي 

تبنت مثل هذا  التي  العربية  الدول  واملغرب كاإحدى 

النظام. فهذا النظام يعد اأقرب النظم الإجرائية لتحقيق 

اأهداف العدالة النتقالية يف املجتمع الليبي نظرا لطبيعة 

اأغلبها-  -يف  تقوم  التي  الليبية  الجتماعية  الرتكيبة 

على فكرة النتماء القبلي، حيث ينظر اإىل اجلرمية – يف 

اأغلب �سورها – ل على اأنها اعتداء على نظام الدولة 

التقليدي، ولكن هذه  ب�ساأنها العقاب  فح�سب ليجزي 

اأحد  على  اعتداء  القبلي  املجتمع  نظر  يف  متثل  اجلرمية 

اأفراد الرتكيبة الجتماعية للقبيلة. فال حل ميكن قبوله 

– عادة – اإل اإذا كان ي�ستجيب لفكرة ت�سكني م�ساعر 

جتعل  اخلا�سة  الطبيعة  هذه  اإن  واأ�سرته.  عليه  املجني 

الكثري من اأحكام الق�ساء غري كافية لإزالة اآثار اجلرمية 

اأيا من املجني عليه  اأن  بالعدالة ملجرد  واإر�ساء ال�سعور 

فهذه  من�سفا.  الق�ساء كان  اأن حكم  يرى  اأ�سرته ل  اأو 

اإيجاد  اخل�سو�سية للمجتمع الليبي تزداد اإحلاحا ب�ساأن 

وهو  الأول،  ل�سببني:  النتقالية  العدالة  مل�سكلة  حل 

– يف  النزاع  اأطراف  اأحد  متار�ص من  التي  العدالة  اأن 

الثاين  الطرف  اإليها من  �سينظر  الراهن -  الظرف  ظل 

على اأنها ظلم وت�سّف، والثاين اأن هذه العدالة يبدو من 

ال�سعب تطبيقها يف ظل غياب �سلطة قوية.

ولهذا فاإن نظام العدالة الت�ساحلية �سيمثل اأحد احللول 

خالل  من  وذلك  ليبيا،  يف  النتقالية  العدالة  مل�سكلة 

اإدخال ال�سحية طرفا يف النزاع اجلنائي يفاو�ص اجلاين 

على حل ير�سيه ويجرب ال�سرر الذي اأمل به. وهذا النوع 

من العدالة يتخذ �سورا متعددة ل يت�سع املقام ل�سردها 

وتف�سيلها. ولكن اأهم هذه ال�سور هي الو�ساطة اجلنائية، 

التوفيق  قوامه  جديد  دور  العامة  للنيابة  ُي�سند  حيث 

اإما  تنتهي  مفاو�سات  �سكل  يف  واجلاين  ال�سحية  بني 

بالت�سالح واإما باإحالة املو�سوع للق�ساء. فنظام الو�ساطة 

التوفيقية  للعدالة  نموذجا  التصالحية  العدالة 
الوطنية" للمصالحة  القانوني  "اإلطار 

العدالة التصالحية في ليبيا
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�سيمثل مرحلة حلل النزاع �سلحا. وعلى الرغم من اأن 

به-  تاأخذ  التي  الدول  يف  تطبيقه  يقت�سر  النظام  هذا 

من  �سري  ل  اأنه  اإل  الب�سيطة،  اجلرائم  من  طائفة  على 

تو�سيع نطاق تطبيقه يف ليبيا لي�سمل جرائم على درجة 

من اخلطورة، على اعتبار املرحلة النتقالية هي مرحلة 

الجتماعي  والأمن  ال�سلم  ت�ستهدف حتقيق  ا�ستثنائية 

هذا  حتقيق  تكفل  ا�ستثنائية  حلول  يجيزتبني  ما  وهو 

الهدف ال�سامي وامللح.

تميزت تشريعات ما 
بعد الثورة تميزت 

بخاصيتين: إقصاء 
أحد أطراف النزاع 

من خالل العزل 
السياسي، ومنح 

فئات مزايا تصل إلى 
العفو المطلق 

بتطبيق  المطالبة  رات  مبر
التصالحية العدالة  نظام 

اأن  ميكن  النتقالية  العدالة  نظام  بتطبيق  املطالبة 

ت�ستند اإىل اعتبارات واقعية واأخرى قانونية:

العدالة  نظام  ي�سكل  الواقعية،  الناحية  فمن 

�سور  يف  ليبيا  يف  ومطبقا  مقبول  نظاما  الت�ساحلية 

ذات  اجتماعية  نزاعات  ف�ص  يف  �ساهم  وقد  خمتلفة. 

ل�سنة   6 رقم  والدية  الق�سا�ص  فقانون  جنائي.  طابع 

1996 يجيز العفو عن القاتل يف جرمية القتل العمد. 

وهو ما يرتتب عليه تخفيف العقوبة عن القاتل مقابل 

يوؤدي يف  ال�سلح  وهذا  الدية.  ت�سمى  مالية  قيمة  دفع 

اأ�سرة  بني  البغ�ص  م�ساعر  اإزالة  اإىل  الأعم  الغالب 

وخطورتها.  اجلرمية  ج�سامة  رغم  واجلاين،  ال�سحية 

ولهذا ميكن القول اإن فكرة العدالة الت�ساحلية جتد لها 

لفكرة  ير�سح  ما  وهو  الواقعية  الناحية  من  تطبيقات 

اجلنائية  النزاعات  لف�ص  كو�سيلة  اجتماعيا  قبولها 

ذات البعد الجتماعي.

العدالة  بنظام  للمطالبة  القانونية  العتبارات  اأما 

النظام  هذا  اإن  القول  ميكن  خاللها  فمن  الت�ساحلية، 

لي�ص جمرد نظام اختياري يرتك تقدير تبنيه للم�سرع، 

يف  الأقل  على   – اأ�سبح  النظام  هذا  اأن  نعتقد  بل 

تقرره  فما  وجوبيا.  نظاما   – النتقالية  العدالة  جمال 

املادة 5 من القانون رقم 29 �سالف الذكر من �سرورة 

وامل�ساحلة  والعفو  اجلنائية  امل�ساءلة  حتقيق  ا�ستهداف 

اإل   – تناق�ص  بدون   – يفهم  اأن  ميكن  ل  التفاقية 

من خالل تبني هذا القانون لفكرة العدالة الت�ساحلية 

جرب  هما  رئي�سان،  هدفان  يتحقق  خاللها  من  التي 

ناحية  من  امل�ساءلة  فكرة  وحتيق  ناحية  من  ال�سرر 

الو�ساطة اجلنائية بني اخل�سوم  اأن  اعتبار  اأخرى، على 

بالإ�سافة  اخل�سوم  يقبله  جزاء  توقع  اإىل  توؤّدي  �سوف 

فكرة  النظام  بهذا  نكفل  وهكذا  التعوي�ص.  اإىل 

العدالة التوفيقية التي تقوم على اأ�سا�ص وا�سح مفاده 

العدالة  لفكرة  جت�سيدا  النزاع  اأطراف  كل  اإر�ساء 

التوفيقية حمل فكرة  العدالة  ليحل مفهوم  الر�سائية، 

التي ارتبطت عمليا بفكرة النتقام  العدالة النتقالية 

بفكرة  ترتبط  األ  يجب  فالعدالة  والإق�ساء.  والإنتقاء 

حتقيق  اإىل  تهدف  اإنها  ما  بقدر  ال�سيا�سي  النتقال 

م�سالح  بني  التوفيق  خالل  من  الجتماعي  الوئام 

متعار�سة.

اأن  اأي�سا  القول  ميكن  القانونية،  العتبارات  اإطار  ويف 

اأ�سا�سه  يجد  الت�ساحلية  العدالة  لنظام  اللجوء  �سرورة 

64 من هذا  يف م�سروع الد�ستور الليبي. فوفق املادة 

�سلب  يف  املتمثل  التقليدي  اجلزاء  يعد  مل  امل�سروع، 

املادة  هذه  ن�ست  حيث  الأمثل،  اجلزاء  هو  احلرية 

اإن�سان احلق يف احلرية ال�سخ�سية ول  "لكل  اأنه  على 

ُيلجاأ اإىل �سلب احلرية اإل يف حالة عدم كفاية التدابري 

فالإجراءات   ."... البديلة  العقوبات  اأو  والإجراءات 

تبني  �سرورة  تعني  املادة  اإليها  اأ�سارت  التي  البديلة 

جزاءات  ت�ستحدث  التي  الت�ساحلية  العدالة  نظام 

لي�ص  النزاع وهي  اأطراف  التوفيق بني  غايتها  جديدة 

بال�سرورة عقوبات �سالبة للحرية .

اإن تبني نظام العدالة الت�ساحلية �سيمثل اأحد احللول 

ب�سبب  العقاب   من  اجلناة  اإفالت  مل�سكلة  العملية 

�سعف �سلطة الدولة وافتقادها لقوة اجلرب التي متكنها 

من ب�سط �سلطانها جربا على مرتكبي اجلرائم، دون اأن 

ميثل هذا النظام خمالفة ملعايري العدالة اجلنائية الدولية 

العقاب  من  الإفالت  عدم  مبداأ  على  توؤكد  التي 

يف  للم�ساحلة  حمل  هي  اجلرائم  من  لطائفة  بالن�سبة 

الإعفاء  تقوم على  الت�ساحلية ل  العدالة  ليبيا. ففكرة 

املطلق ول التربئة على بيا�ص، فهي ترتكز على  فكرة 

للجزاء.  اخل�سوع  ويف  ال�سرر  جرب  قبول  يف  الر�سائية 

هو  لي�ص  الإثم  مرتكب  على  املوقع  اجلزاء  طبيعة  رمبا 

نف�سه اجلزاء املقرر للجرم يف الظروف الطبيعية بحيث 

يكون اجلزاء اأخف يف حالة العدالة الت�ساحلية. ولكن 

ذلك ُيربر على اأ�سا�ص حتقيق م�سالح اأبعد واأعم وهي 

هذا  اإن  املا�سي.  �سفحة  وطي  الوطنية  امل�ساحلة  فكرة 

املفهوم لفكرة العدالة الت�ساحلية ي�ستبعد اأي احتمال 

على  توؤكد  التي  الدويل  القانون  مبادئ  مع  للتعار�ص 

تعني  ل  امل�ساحلة  لأن   ، العقاب  من  الإفالت  عدم 

الإعفاء .

الخالصة:
الليبي  اجلنائي  الإجرائي  الت�سريع  النظر يف  اإعادة  اإن 

يبدو اأهم اخلطوات نحو و�سع نظام للم�ساحلة الوطنية 

من خالل اإقامة  فكرة العدالة التوفيقية التي ت�ستهدف 

م�ساركة اأطراف النزاع يف اإيجاد حل للنزاع اجلنائي، 

من  ويبدو  والت�سالح.  اجلنائية  الو�ساطة  نظام  كتبني 

لو�سع  للمتخ�س�سني  قانونية  لقاءات  عقد  ال�سروري 

الليبي  اجلنائية  الإجراءات  لقانون  لتعديل  ت�سور 

القانونية  للمنظومة  الأحكام  هذه  باإدخال  ي�سمح 

الليبية.

النيابي  املجل�ص   
ّ
قر اأ  ،2018/11/12 بتاريخ 

ون�سف  �ساعة  زهاء   
ّ
ا�ستمر نقا�ص  بعد  اللبناين 

واملخفيني  املفقودين  حول  القانون  اقرتاح 

املخطوفني  اأهايل  جمعية  تكون  وبذلك،  ق�سرا. 

م�سريتها  يف  اإ�سافية  خطوة  خطت  واملفقودين 

يف عددها  »املفكرة«  و�سفتها  التي  الطويلة 

الأ�سيلة.  باملقاومة  ال�ساأن،  اخلا�ص بهذا 

القرتاح  هذا  قطعها  التي  املراحل  عن  مبعزل 

ي�ستدعي  نه  فاإ حوله،  دارت  التي  والنقا�سات 

اأ�سا�سية: مالحظات  اأربع 

»حق  هو  جديدا  اأ�سا�سيا  حقا  �سراحة  يكر�ص  نه  اأ

وهو  ق�سرا.  واملخفيني  املفقودين  لذوي  املعرفة« 

على  الأهمية  بالغة  وثيقة  الزاوية  هذه  من  ي�سكل 

ن�سائها.  اإ و  اأ الأ�سا�سية  احلقوق  اإعالن  اأ�سا�ص 

كر�ص  قد  اللبناين  الدولة  �سورى  جمل�ص  وكان 

 2014 اآذار   4 يف  ال�سهري ال�سادر  يف حكمه 

من  جمموعة  من  ا�ستنبطه  بعدما  احلق،  هذا 

واحلياة  باحلياة  ن�سان  الإ حقوق  برزها  اأ احلقوق، 

باحرتام  العائلة  وحق  لئق،  ومبدفن  الكرمية 

الطفل  وحق  �سملها،  وجمع  العائلية  الأ�س�ص 

امل�ستقرة،  واحلياة  والعاطفية  الأ�سرية  بالرعاية 

الدولية  وال�سرائع  املواثيق  �ستها 
ّ
كر حقوق  وهي 

املجل�ص  و�سل  وقد  لبنان.  اليها  ان�سم  التي 

وموؤدى  طبيعيا.  حقا  احلق  هذا  اعتبار  اإىل  اآنذاك 

م�سوؤولية  يعرف  �سخ�ص  كل  حتميل  هو  احلق  هذا 

املن�ساأة  امل�ستقلة  للهيئة  يعرفه  عما  الإف�ساح 

امل�ساءلة. طائلة  حتت  القانون،  هذا  مبوجب 

رمزية  ذات  هاما  ت�سحيحا  ي�سكل  القانون  هذا  اأن 

بجرائم  املت�سلة  الت�سريعات  اإىل  بالن�سبة  هائلة 

لي�ص  متثل  احلرب  غداة  املتخذ  فاخليار  احلرب. 

خالل  من  اجلزائية  امل�سوؤوليات  طم�ص  يف  فقط 

�سيء  كل  قبل  اإمنا  فهمه(  ميكن  اأمر  )وهذا  العفو 

ال�سحايا.  وحقوق  والذاكرة  احلقائق  طم�ص  يف 

دون  من  للمرتكبني  العفو  منح  مّت  وعليه، 

ت�سحيح  اأو  احلقيقة  لتكري�ص  تدبري  اأي  اتخاذ 

ا�ستفاد  وهكذا  �سررهم.  وجرب  ال�سحايا  حقوق 

دون  من  العفو  من  احلرب  جرائم  عن  امل�سوؤولون 

حل  يف  بالإ�سهام  مطالبتهم  حتى  اأو  تكليفهم 

م�سائرهم.  عن  التعريف  يف  اأو  املفقودين  ق�سايا 

لهذا  ت�سحيح  مبثابة  اجلديد  القانون  جاء  وقد 

ميكن  �سرط  )وهو  بالعفو  امل�ص  دون  فمن  الجتاه: 

حقوق  اإقرار  مت  املا�سي(،  وجتاوز  للم�ساحلة  فهمه 

وعليه،  اأ�سرارهم.  جلرب  اآليات  وو�سع  ال�سحايا 

خملفات  يعالج  اأن   1991 م�سرع  اختار  وبعدما 

اأدنى  اإىل  الحتكام  دون  من  بالن�سيان  احلرب 

ليكر�ص   2018 م�سرع  اأتى  العدالة،  �سروط 

اأبقى  واإن  ال�سحايا  ترميم  على  القائمة  العدالة 

العدالة  عن  تنازل  من  يعك�سه  مبا  العفو  قانون 

قائما. اجلزائية 

مب�سائر  التعريف  خالل  من  يربز،  القانون  هذا  اأن 

وجوه  من  طم�سه  مت  من�سيا  وجها  املفقودين، 

وهو  فيها.  ق�سوا  الذين  ال�سحايا  وجه  احلرب، 

لتنقية  طريق  خارطة  ي�سكل  املنطلق،  هذا  من 

تكون  تكاد  ففيما  وتوحيدها.  اللبنانية  الذاكرة 

)ذاكرة  اأبطال  ذاكرة  اللبنانيني  ذاكرة  اليوم 

زعماء  اإىل  غالبهم  يف  حتولوا  الذين  احلرب  اأمراء 

النق�سام  يزيد  مبا  وانتقائية  طائفية  ذاكرة  ال�سلم(، 

يف  القانون  هذا  يقود  اأن  يوؤمل  وال�ستقطاب، 

متاما،  معاك�ص  اجتاه  يف  تطبيقه،  ح�سن  حال 

وماآ�سيهم.  ال�سحايا  معاناة  تذّكر  اجتاه  يف  اأي 

مدعاة  هذا  التذكر  عمل  يكون  اأن  وبدل  وعليه، 

اأن  يوؤمل  الطائفية،  احلزازيات  جتدد  من  خوف 

�سمريي  ا�سطراب  من  يثريه  مبا  اللبنانيني  يقود 

والتعاطف  التالقي  اإىل  ان�سانية،  وم�ساعر 

وطنية  توحيدية  ذاكرة  �سوغ  اجتاه  يف  املتبادل، 

. معة جا

القرار  تكري�ص  اإىل  يوؤدي  القانون  هذا  اأن 

يف  الدولة  �سورى  جمل�ص  عن  ال�سادر  الق�سائي 

ليه اأعاله. وهو من هذه الزاوية،  اإ 2014 وامل�سار 
ت�سحيح  يف  الق�ساء  دور  على  بليغا  دليال  ي�سكل 

وخا�سة  وتر�سيده،  واإن�ساجه  الت�سريعي  العمل 

معينة. ح�سا�سية  عن  تر�سح  التي  الق�سايا  يف 

مجلس نواب لبنان يقّر قانون 
المفقودين والمخفييين قسرا: 

منعطف أساسي في ذاكرة
 الحرب اللبنانية

العدالة التصالحية في ليبيا

http://www.legal-agenda.com/uploads/1445933179-LA%20Special%20Issue_Web.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/1445933179-LA%20Special%20Issue_Web.pdf
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=706


العدد 13، ديسمبر 2018
28

 د. عبيــر امنينه
كان الفراغ الذي تركه انهيار النظام ال�سيا�سي الليبي 

يف فرباير 2011 وان�سحاب الدولة اله�سة امل�سوؤولة عن 

املحلية،  هيئاتها  من  الأول  املقام  يف  اخلدمات  تقدمي 

املدن  �سكان  من  كثري  تنادي  يف  الرئي�سي  ال�سبب 

منطقة  يف  النظام  �سيطرة  من  مبكرا  تخل�ست  التي 

برقة �سرق البالد وكذلك زوارة وم�سراته والزنتان يف 

غرب البالد اإىل تكوين جمال�ص حملية وت�سكيلها بناء 

.
1
على قاعدة التوافق بني ال�سكان

اندلعت  حين 
الحرب في مناطق 

شرق البالد، تّم 
في  عملها  تعليق 

المناطق  هذه 
عمداء  واستبدال 

البلدية  المجالس 
المنتخبة في كل 

من بنغازي بعمداء 
الحاكم  عينهم 

بحجة  العسكري 
محاربة اإلرهاب 

غري  املحلية  املجال�ص  هذه  اخت�سا�سات  ُنِظمت 

 2011 ل�سنة   )175( رقم  للقرار  وفقا  املنتخبة 

النظام  باعتماد  والقا�سي  النتقايل  للمجل�ص 

اخت�سا�ساتها.  وحتديد  املحلية  للمجال�ص  الداخلي 

احلكومة  يف  الطوارئ  مليزانية  وفقا  اأعمالها  و�سريت 

الوليدة  املجال�ص  هذه  اأخذت  ولقد   .
2
النتقالية

على  الزنتان"  زوارة،  م�سراتة،  بنغازي،  "الأبيار، 

ان�سحاب  عن  جنم  الذي  الفراغ  ملء  مهمة  عاتقها 

وهي  ال�سعيفة.  مبقدراتها  املركزية  الدولة  وغياب 

من  الأدنى  احلد  تقدمي  يف  �سك  بال  �ساهمت 

املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  لل�سكان  اخلدمات 

الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  املحلية  املدين 

م�ساندة  بحجة  حينها  البالد  على  انهمرت  التي 

موؤ�س�ساتهم  قدرات  بناء  يف  الدعم  وتقدمي  الليبيني 

الإن�سانية.  والإغاثة 

نظام  �سد  الع�سكرية  العمليات  انتهاء  اإعالن  بعد 

القذايف يف اأكتوبر2011، �سرعت كثري من املدن عام 

2012 يف انتخاب جمال�سها املحلية ومن ثم املجال�ص 

الوزراء  جمل�ص  قرار  )مبوجب   2014 عام  البلدية 

انتخابات  �سوابط  باعتماد   2013 ل�سنة   )161( رقم 

اأع�ساء  بلدية   99 وانتخبت  البلدية(.  املجال�ص 

اإل  املنتخبني.  بني  من  عميدها  واختارت  جمال�سها 

ال�سيد  حينها  الوزراء  رئي�ص  اأعلن  اأن  ومبجرد  اأنه 

للبلديات،  منف�سلة  ميزانيات  تخ�سي�ص  زيدان  علي 

اإن�ساء  ب�ساأن  تت�ساعد  القرى  �سكان  مطالبات  بداأت 

املقومات  اإىل  افتقارها  رغم  النائية  ملناطقهم  بلديات 

الناحية  من  الأقل  على  بلدية،  لتاأ�سي�ص  املو�سوعية 

من  كثريا  املناطق  هذه  مار�ست  ولقد  ال�سكانية. 

و�سل  حتى  اإليها  ال�ستجابة  متت  التي  ال�سغوط 

راأ�سيا  تتبع  بلدية،   )104( اإىل  حاليا  البلديات  عدد 

املوؤ�س�سي  النق�سام  ب�سبب  املحلي  للحكم  وزارتني 

يف  اإحداها  ليبيا؛  يف  ال�سيا�سي  ال�سراع  عن  الناجم 

قبل  امل�سكلة من  املوؤقتة  للحكومة  تابعة  البالد  �سرق 

للمجل�ص  تتبع  الغرب  والأخرى يف  النواب،  جمل�ص 

اإطالقها  على  البلديات  هذه  وتفتقد  الرئا�سي. 

املالية  املوارد  عن  ف�سال  لالإدارة  الب�سرية  املوارد 

م�ساريعها.  لتمويل  الالزمة 

تتم مبعزل  البلديات اجلديدة  اإن�ساء  زالت عملية  ول 

تتحكم  اإمنا  اإدارية،  اأو  اقت�سادية  معطيات  اأي  عن 

وتعد  واعتباراتها.  واجلهوية  القبلية  التوازنات  فيها 

جمل�ص  قرار  مبوجب  اأن�سئت  التي  املختار  عمر  بلدية 

 2018 ل�سنة   )629( رقم  املوؤقتة  باحلكومة  الوزراء 

اأن  دون  البالد  �سرق  يف  تاأ�سي�سها  مت  بلدية  اأحدث 

مو�سوعية.  مربرات  اأي  لذلك  يكون 

غري  ب�سكل  كان  واإن  البلديات  جمال�ص  مار�ست 

التي  املحافظات  جمال�ص  �سالحيات  اأغلب  كامل 

 2013 اأحيلت اإليها مبوجب التعديل رقم )9( للعام 

ال�سراعات  نتاج  انتخابها  عملية  ارجاء  مت  بعدما 

البالد  غرب  يف  �سيما  املناطق  بني  واجلهوية  القبلية 

ا�ستمرت جمال�ص   .2011 فرباير  بعد  تاأججت  والتي 

يف  احلرب  اندلعت  اأن  اإىل  عملها  اأداء  يف  البلديات 

تعليق  مّت  حيث  الإرهاب،  �سد  البالد  �سرق  مناطق 

املجال�ص  عمداء  وا�ستبدال  املناطق  هذه  يف  عملها 

الأبيار،  بنغازي،  من  كل  يف  املنتخبة  البلدية 

املرج  قمين�ص،  ،الكفرة،  اأجدابيا  �سحات،  الأبرق، 

وذلك  جدد،  بلديات  بعمداء   
3
ال�ساحل، وبلدية 

اللواء  جواد،  بن  درنة-  الع�سكري  احلاكم  قبل  من 

جمل�ص  من  تكليف  مبوجب  الناظوري  الرازق  عبد 

اخلدمية  القطاعات  كل  تبعية  اإيالء  مت  كما  النواب. 

ذلك  تربير  مت  ولقد  لهم.  بالبلدية  والإنتاجية 

مدينة  ا�ستوطن  الذي  الرهاب  مواجهة  مبقت�سيات 

بنغازي.

طبيعة  على  بظاللها  البلديات  ع�سكرة  األقت  لقد 

املنظمات  وتعامل  املانحة  الغربية  الدول  تعاطي 

عدم  البدء  يف  ارتاأت  التي  احلكومية  غري  الدولية 

هذه  تتعامل  فلم  ال�سرق.  بلديات  مع  التعاطي 

امل�ستوى  على  مل�ست  بعدما  اإل  معها  املنظمات 

باأنه  وراأت  الأر�ص،  على  اإجنازات حتققت  الع�سكري 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ومع  معها  التعامل  من  منا�ص  ل 

ت�سطلع   التي  البلديات  هذه  قدرات  بناء  �سبيل  يف 

من  وبالرغم  املدنيني.  لل�سكان  اخلدمات  تقدمي  مبهام 

مبهام  الناظوري  تكليف   لقرار  النواب  جمل�ص  اإلغاء 

 19 احلاكم الع�سكري الذي �سدر بعد حترير درنة يف 

ا�ستمر عمداء   ،
4
املتطرفة 2016 من اجلماعات  يونيو 

قرار  على  بناء  منا�سبهم  يف  منه  املكلفون  البلديات 

.
5
املوؤقتة باحلكومة  الوزراء  لرئي�ص 

ما أن أعلن رئيس 
تخصيص  الوزراء 

منفصلة  ميزانيات 
للبلديات، 

مطالب  تصاعدت 
سكان القرى 

بلديات  إلنشاء 
النائية  لمناطقهم 

افتقارها  رغم 
المقومات  إلى 

الموضوعية.
بلديات �سحات  باإعفاء عمداء   وقد مت تعديله لحقا 

ت�سيريية  جلنة  وت�سمية  من�سبيهما  من  وبنغازي 

جمل�سيها  اإرجاع  عن  عو�سا  البلديتني  لإدارة 

املجل�ص  ت�سمية  تغيري  مت  كما   .  
6
�سابقا املنتخبني 

جمل�ص  اإىل  الأ�سهب  بئر  واأي�سا  ل�سلوق  البلدي 

 .2018 ل�سنة   )701( رقم  القرار  مبوجب  ت�سيريي 

جمل�ص  رئي�ص  من  التدخل  هذا  �سبب  ولقد 

من  العديد  وطرح  ال�ستهجان  من  الكثري  الوزراء 

الكامن  القانوين  الإطار  حول  ال�ستفهام   عالمات 

احلكومة  قبل  من  املنتهجة  ال�سيا�سة  هذه  وراء 

ملواد  وانتهاكها  البلدية  املجال�ص  عمل  يف  للتدخل 

الذي  املحلية  الإدارة  لنظام   )59( رقم  القانون 

بوا�سطة  تكون  البلديات  اإدارة  اأن  على  ن�ص  كان 

تغيري  يف  واأي�سا   ،)26 )املادة  املنتخبة  جمال�سها 

دون  ت�سيريي  جمل�ص  اإىل  البلدي  املجل�ص  ت�سمية 

هذا  قابلية  من  يزيد  وما  وقانوين.  مو�سوعي  مربر 

اأن  حيث  القرارات،  هذه  توقيت  هو  للنقد،  الأمر 

واأن  الأبواب،  على  �ستكون  البلدية  النتخابات 

بنغازي  وبخا�سة  البلديات  بع�ص  يف  الو�سع  طبيعة 

اإىل  حتتاج  احلرب،  �سنوات حتت  ثالث  عا�ست  التي 

النازحني  لتمكني  كبرية  وامكانيات  م�ستقرة  اإدارة 

ويقدر  املدمرة.  التحتية  البنية  واإ�سالح  العودة  من 

100.000 عائلة.  باأكرث من  النازحة  عدد العائالت 

تبعية  اختالف  من  بالرغم  باأنه  بالذكر  اجلدير 

اجلنوب  وكذلك  والغرب  ال�سرق  بلديات 

البلديات  هذه  واقع  اأن  اإل  خمتلفتني،  حلكومتني 

تفتقر  البلديات  هذه  فجل  متطابقا.  يكون  يكاد 

ي�سمن  الذي  والفاعل  القوي  التنظيمي  للهيكل 

افتقادها  عن  ناهيك  املحلية،  امل�سكالت  من  احلد 

ال�سطالع  على  والقادرة  املوؤهلة  الب�سرية  للموارد 

القانون  اإياها  منحها  التي  البلديات  باخت�سا�سات 

 .)59(

البلديات  عمل  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من 

ي�سل  والذي  امل�ستقر  غري  الأمني  الو�سع  ليبيا  يف 

عن  ناهيك  البلديات  عمداء  خطف  اإىل  اأحيانا 

اأداء  على  وانق�ساماته  ال�سيا�سي  الو�سع  تاأثري 

مبعايري  ان�سباطها  ومدى  وا�ستقراراها  املحلية  الإدارة 

2017 يف  لعام  املحا�سبة  ديوان  ر�سد  فقد  احلوكمة. 

والإدارية  املالية  التجاوزات  من  كثرياً  ال�سياق  هذا 

البلدية.  املجال�ص  بع�ص  اقرتفتها  والتي 

عمدائها  انهماك  هو  التحديات،  حجم  من  يزيد  وما 

مبادرات  لتقدمي  ال�سيا�سي  ال�ساأن  مناق�سة  يف 

يف  والدخول  والت�سظي  النق�سام  حالة  من  للخروج 

والنهماك  ال�سيا�سية   واللقاءات  اللجان  من  �سل�سلة 

مع  دولية  برعاية  الجتماعات  من  مطولة  دائرة  يف 

اختريوا  اأو  انتخبوا  التي  مبهامهم  ال�سطالع  تنا�سي 

اأو�ساع  بتح�سني  اخلا�سة  وم�سوؤولياتهم  اأجلها  من 

املحلية. مناطقهم  وتنمية  اخلدمات 

السياسي والعمل  العسكرة  بين  ليبيا   في  البلديات 

البلديات في ليبيا

http://www.pm.gov.ly/ministries-news
file:///C:\Users\12345678\Documents\63-Resolution%20No.%20(176)%20of%202011_ORG.pdf%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9.pdf
https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/575-Decree%20No.%20%28161%29%20of%202013_AR.pdf
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د. جازية جبريل محمد
لعل ما مييز بنغازي وما يجعلها م�ستوجبة لت�سليط ال�سوء 

"ال�سلطة  النواب  جمل�ص  اأ�سدره  ما  هو  اإعمارها  على 

 20141
نوفمرب   15 الليبية" يف  البالد  �سرق  الت�سريعية 

الذي  الدمار  خلفية  على  منكوبة،  مدينة  اإياها  معلناً 

الدمار  هذا  اأهلها.  ومعاناة  واخلا�سة  العامة  مببانيها  حلق 

يف  وقعت  التي  الع�سكرية  لال�ستباكات  نتيجة  ح�سل 

اأحيائها بعد اإطالق عملية الكرامة بقيادة خليفة حفرت 

املدينة والتي �سنفت  امل�سلحة داخل  �سد املجموعات 

كمجموعات اأرهابية.

ول  الهامة.  ليبيا  مدن  من  �ساحلية  مدينة  بنغازي 

 لالإقليم 
2
الفعلية العا�سمة  اأنها  قلنا  اإذا  ال�سواب  جنانب 

اأ�سوة  للبالد  د�ستورية  عا�سمة  وهي  "برقة"،  ال�سرقي 

مدينة  اأنها  كما   ،19513
لد�ستور وفقاً  طرابل�ص  مبدينة 

عرفت بالثورات والنتفا�سات �سد اأي حكم دكتاتوري 

�سكانها  عليها  يطلق  مدينة  ع�سكري،  اأم  اإيديولوجي 

م�سطلح الع�سية؛ فهي ع�سية على الغزاة "بني غازي"، 

ع�سية  هي  هل  لكن  والدمار،  النك�سار  على  وع�سية 

على الإعمار؟

سكان أي منطقة 
تنتهي فيها 

االشتباكات، وبعد 
برهة من التريث حذرًا 

من األلغام، يقومون 
بدخولها بسرعة، 

ويرممون ما يجدون 
من بقايا مبان

من قبل الإعالن عن حتريرها باأكملها من املجموعات 

ملجل�ص  التابع  اجلي�ص  ل�سيطرة  وخ�سوعها  امل�سلحة 

النواب بطربق يف 5 يوليو2017 و�سكانها يفكرون يف 

اإعادة اإعمارها. كانت البداية مع حترير كل منطقة على 

ال�ستباكات،  فيها  تنتهي  منطقة  اأي  ف�سكان  حدة. 

يقومون  الألغام،  من  حذراً  الرتيث  من  برهة  وبعد 

ال�سالمة  �سروط  عن  متغافلني  ب�سرعة،  بدخولها 

ول�سان  مبان  بقايا  من  يجدون  ما  ويرممون  املثلى، 

حالهم اأنها اأف�سل من ذل الإيجار و�سوء احلال.

بنغازي  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرفة  بداأت  كما 

بالتعاون مع عديد اجلهات العامة واخلا�سة، بعقد اأوىل 

وقد   .2016 اأبريل  بالإعمار يف  املتعلقة  العمل  ور�ص 

كانت ذات ح�سور نوعي كبري، وحظيت بقبول وا�سع

ق�سمت،  فقد  احرتافياً.  الغرفة  عمل  وكان  النطاق،   

بالإعمار.  املهتمة  والندوات  الور�ص  �سل�سلة  نوعياً، 

 20164
اأبريل  القت�سادية  للم�سائل  اإحداها  فجعلت 

والثالثة   20175
اأغ�سط�ص  للقانونية  والأخرى 

تو�سيات  رفعت  وهكذا،   .20176
نوفمرب  للهند�سية 

يف  الر�سمية  ال�سلطات  اإىل  والندوات  الور�ص  تلك 

الدولة. 

وتبنت  الإعمار.  مبلف  الهتمامات  توالت  هنا  ومن 

ملف  �سخ�سي  ب�سكل  املدينة  عن  النواب  اإحدى  

اأ�سفر  وقد  الطبلقي.  عائ�سة  ال�سيدة  وهي  الإعمار 

تراأ�سها  عن  املبذول  واجلهد  املحمود  الهتمام  هذا 

للجنة الرئي�سة �سحبة عدد من ال�سادة النواب للموؤمتر 

20187. وقد 
الدويل لإعمار مدينة بنغازي يف 5 مايو 

فيه  وقدمت  دولة،  ع�سرة  اأربع  مب�ساركة  املوؤمتر  حظا 

تو�سيات  خالله  من  و�سيغت  منوعة،  علمية  ورقات 

هامة رفعت ل�سناع القرار.

عبدالرحمن  ال�سيد  حينها  البلدية  عميد  اأن  كما 

من  املدينة  اإعمار  و�سع  مهامه  توليه  ومنذ  العبار 

زار   ،2018 اأغ�سط�ص  ويف  البلدية.  عمل  اأولويات 

بنغازي  �سالمة  غ�سان  ال�سيد  املتحدة  الأمم  مبعوث 

ملف  وكان   ،
8
املدينة يف  للبعثة  مكتب  بفتح  واعدا 

يف  بحثها  مت  التي  الرئي�سة  امللفات  من  املدينة  اإعمار 

الزيارة. �سياق 

اإعمار  ب�ساأن  اتخذت  التي  القرارات  اأهم  من  ولعل 

بنغازي  ا�ستقرار  اإعادة  جلنة  اإن�ساء  قرار  هو  بنغازي 

عقيلة  ال�سيد  النواب  جمل�ص  رئي�ص   عن  ال�سادر 

للجنة  دينار،  مليون   415 مبلغ  ُخ�س�ص  وقد  �سالح 

اآلية  عن  بالبحث  املعنية  الربملانية  بنغازي  ا�ستقرار 

حيوية.  م�ساريع  عدة  اإقامة  عرب  املدينة،  اإعمار  لإعادة 

وال�سرف  املرافق،  اإن�ساوؤها  املزمع  امل�ساريع  وت�سمل 

م�ساريع  اإىل  بالإ�سافة  والتعليم،  والكهرباء،  ال�سحي، 

التي  اللجنة،  وتعاقدت  الداخلية.  ووزارة  ال�سحة 

البي�ساء  يف  املركزي  ليبيا  م�سرف  حمافظ  يراأ�سها 

الأركان  ورئي�ص  بنغازي،  بلدية  وعميد  احلربي،  علي 

 114 على  الآن  حتى  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق 

9
مالية خمتلفة. بقيم  م�سروعا 

كل ذلك مل يفلح يف جتنب واقع األيم وهو اأن بنغازي 

اجلهود.  هذه  كل  مع  يتنا�سب  اإعمار  فيها  يحدث  مل 

اأ�سدق  ولعل  اأُكلها.  املخ�س�سات  هذه  توؤِت  ومل 

بنغازي  بلدية  ا�سطرار  هو  ذلك  على  للتدليل  واقعة 

بالتن�سيق مع وزير التعليم باحلكومة املوؤقتة اإىل اإ�سدار 

4/3 دي�سمرب2018  يومي  الدرا�سة ملدة  بتعليق  قرار 

�سوارع  اأغرق  مما  بنغازي  على  الأمطار  هطول  ب�سبب 

�سلت  وقد  القمامة.  اأكوام  يف  اأ�ساًل  الغارقة  املدينة 

نتيجة �سيق  املتعطلة عادة  املرورية  واآثاره احلركة  املطر 

ا�ستحداث  اأي  وجود  وعدم  بال�سيارات  ال�سوارع 

.
10

ل�سبكة طرق جديدة اأو حتى �سيانة للقدمية منها

اإليها  ت�ستند  التي  الت�سريعية  البيئة  عن  وبال�سوؤال 

نوؤكد  بالإعمار،  املتعلقة  والقرارات  الإجراءات  هذه 

اأي  من  وتعديالته  املوؤقت  الد�ستوري  الإعالن  خلو 

اإ�سارة اإىل الإعمار. اإل اأن م�سودة الد�ستور اجلديد قد 

�سمنت يف مادتها 182 التزام الدولة باإعطاء الأولوية 

املت�سررة من  والقرى  املدن  اإعمار  براجمها لإعادة  يف 

العمليات احلربية واإن كان بع�ص املناه�سني للم�سودة 

اأنها ت�سيف �سرطاً قد يعرقل تنفيذ  يعيبون على املادة 

الدولة لهذا اللتزام، األ وهو �سرط مراعاة مقت�سيات 

التنمية يف خمتلف اأنحاء البالد.

اإعادة  عملية  لتاأطري  القانوين  الإطار  �سعيد  وعلى 

ل�سنة   59 رقم  قانون  اأبرزها  قوانني عدة  الإعمار، جند 

التخطيط  قانون  اأو  املحلية،  الإدارة  ب�ساأن   2012

العمراين رقم 3 ل�سنة 2001 ولئحة العقود الإدارية 

ال�ستثمار  ت�سجيع  وقانون   ،2007 ل�سنة   563 رقم 

 499 رقم  التنفيذية  ولئحته   2010 ل�سنة   9 رقم 

هذا  اأن  اإل  القوانني.  من  ذلك  2010.وغري  ل�سنة 

الر�ساميل  وتاأطري  اجتذاب  عن  قا�سرا  يبقى  الإطار 

التفكري  مفيدا  يكون  وقد  الإعمار.  لإعادة  الالزمة 

العام  القطاعني  بني  لل�سراكة  ناظم  قانون  بو�سع 

لإعمار  الإعمار  �سندوق  قانون  اأي�ساً  اأو  واخلا�ص، 

وال�ستباكات  احلرب  من  املت�سررة  واملدن  بنغازي 

الع�سكرية.

اإىل  حتتاج   
11
ليبيا يف  العقارية  امللكية  قوانني  اأن  كما 

واإ�سداراً.  وتعدياًل  اإلغاءاً  ر�سيدة،  ت�سريعية  �سيا�سة 

اقت�سادية  نظريات  عن  وتعرب  م�سي�سة  قوانني  فهي 

من  هذا  قادمة.  ليبية  حلرب  �سببُا  تكون  قد  متباينة، 

من  متكننا  قوانني  و�سع  اأهمية  عن  احلديث  دون 

و�سل  التي  العالية  امل�ستويات  بعد  الف�ساد،  حماربة 

وتقارير 
12

العاملية  ال�سفافية  منظمة  وفق  ليبيا،  يف  اإليها 

.
13

الليبي املحا�سبة  ديوان 

اإل اأن الإعمار ل يكون بالقوانني فقط. فهو يحتاج اإىل 

الآليات  من  كاملة  ملنظومة  واأي�ساً  قوية  �سيا�سية  اإرادة 

ت�سبقها روؤية وا�سحة، تنبثق عنها ا�سرتاتيجية حمددة. 

للمنظمات  يكون  اأن  يفرت�ص  املثال  �سبيل  فعلى 

عمل  فوجود  الإعمار.  جمال  يف  كبري  دور  املدنية 

املت�سررين  بيانات عن  قواعد  باإعداد  يتعلق  جمتمعي 

يعد من لوازم الإعمار. كما اأن ال�سغط احلقوقي على 

�سناع القرار يحرجهم ويجعلهم م�سطرين للوقوف يف 

م�سوؤولياتهم.  مواجهة 

الإعمار  ب�ساأن  الرائدة  املدنية  التجارب  من  ولعل 

لدعم  الليبية  اجلمعية  بادرة  هي  بنغازي  مدينة  يف 

خرية  جندت  التي  اجلمعية  تلك  بنغازي.  جامعة 

وخرية  الأ�سا�سي،  نظامها  لكتابة  القانون  متخ�س�سي 

من  والأكادمييني  الأعمال  ورجال  القت�ساد  رجال 

واأع�ساء  لها  العمومية  اجلمعية  من  ليكونوا  اجلامعة 

تلك  املتخ�س�سة.  الفرعية  وجلانها  اإدارتها  جمل�ص 

اجلمعية التي بداأت مببادرة فردية من د. فاخر بوفرنة، 

وجامعتها  بنغازي  حمبي  �سملت  حتى  تو�سعت  ثم 

بقاع  كافة  ومن  بل  الليبي،  الإقليم  مدن  كل  من 

للجامعة  حقيقيا  دعما  اجلمعية  �سكلت  وقد  العامل. 

تلقي  لها  و�سهلت  املختلفة  احلكومات  مواجهة  يف 

التربعات املادية والعينية من اأ�سحاب الأعمال 

جامعة  دعم  جمعية  حظيت  وقد  اخلري.  واأ�سحاب 

غ�سان  ال�سيد  ذكرها  فقد  دويل.  باهتمام  بنغازي 

يف  الأمن  جمل�ص  اأمام  ليبيا  عن  اإحاطته  يف  �سالمة 

جل�سة 31 مار�ص 2018 حيث قال: ومن بني الأمثلة

وحت�سيد  بالتفاوؤل  بنغازي  يف  املواطنني  �سعور  على   

الهيئة  اأع�ساء  وقوف  هو  املدينة  بناء  لإعادة  جهودهم 

التدري�سية يف جامعة بنغازي وقد اأخذوا على عاتقهم 

اأمال  تبعث  الروح  باأيديهم وهذه  بناء جامعتهم  اإعادة 

.
اأن نحت�سنه"14 جديد علينا 

الإعمار  فملف  ال�سيا�سية.  الأحزاب  دور  نهمل  ول 

لأي  النتخابي  الربنامج  قائمة  يف  يكون  اأن  يجب 

حزب يرغب احل�سول على اأ�سوات �سكان املدينة اأي 

ولعل  ت�سريعية.  اأم  امل�ستهدفة، حملية  املجال�ص  كانت 

منوذجاً  يُعد  الدميقراطي"  املدين  "التكتل  حزب 

ويدرج  بنغازي،  يف  ولد  جديد  حزب  فهو  اإيجابياً، 

"ليبيا  بعنوان  قدمها  التي  ال�ساملة  روؤيته  يف  اإعمارها 

الواعدة".

البحثية  واملراكز  اجلامعات  عن  نغفل  ل  واأخرياً 

بدرا�سات  الإعمار  ملف  ت�ستهدف  اأن  يفرت�ص  التي 

اخلربات  فيها  ت�ستغل  مثمرة  بحثية  وم�ساريع 

القت�سادية والهند�سية والقانونية للو�سول اإىل اأبحاث 

تكاليف،  باأقل  املدينة،  اإعمار  يف  تفيد  ودرا�سات 

اإ�سرار  واأقل  اأعلى،  وبجودة  املهل،  اأق�سر  و�سمن 

على  للمحافظة  حر�ص  وباأكرث  القدمية،  املدينة  مبعامل 

اآثار املدينة ومعاملها الأثرية.

التي  بنغازي  جامعة  دور  اإىل  ننوه  ال�سدد،  هذا  ويف 

اإعادة  حول  اأقامته  مبا  موعد  على  الإعمار  مع  كانت 

كلية  نظمته  وما   201615
يوليو  يف  اجلامعة  اإعمار 

اإعمار  اإعادة  حول  والإلكرتونية  الكهربائية  التقنية 

مبركز  الإ�سادة  وجتدر   .201816
فرباير  يف  بنغازي 

ناق�ص  حيث  للجامعة  التابع  وال�ست�سارات  البحوث 

مبكراً وب�سمولية اإعادة الإعمار يف موؤمتر علمي ر�سني 

.201217
حول اإعادة اإعمار ليبيا دي�سمرب 

الب�سر  اإعمار  اأن  على  نوؤكد  حديثنا،  نختتم  اأن  وقبل 

يقت�سر  األ  وجب  ولذلك  احلجر  اإعمار  من  اأهم 

واملن�ساآت  ملباين  املادي  الإعمار  على  الهتمام 

الهتمام  اإيالء  اإىل  يتعدى  اأن  يجب  بل  املهدمة، 

النف�سي  اأم  الجتماعي  منه  �سواء  املعنوي،  بالإعمار 

فمن  �سكانها.  وهم  املنكوبة  للمدينة  الب�سرية  للموارد 

ال�سروري اإعمار الن�سيج الجتماعي الذي تف�سخ من 

جراء تبعات النزاع ال�سيا�سي والع�سكري وانتماءات 

ومت�سارعة،  خمتلفة  ودينية  �سيا�سية  لأطراف  النا�ص 

والن�ساء  وال�سيوخ  لالأطفال  النف�سي  البنيان  واإعمار 

املدافع  و�سوت  احلرب  جتربة  خو�ص  ويالت  من 

النزوح. وا�سطرار 

شعارات؟ أم  قرارات  بنغازي:  إعمار 

إعمار بنغازي
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 عبداللطيف الشنتوف 

يعترب جمل�ص املناف�سة يف املغرب موؤ�س�سة د�ستورية تتمتع 

الف�سل  عليها  ن�ص  وقد  والإداري،  املايل  بال�ستقالل 

166 من الد�ستور املغربي ل�سنة 2011 وينظمها القانون 

رقم 13/20 والذي يحدد عدد اأع�سائها بع�سرة اإ�سافة 

اإىل الرئي�ص ويحدد اخت�سا�سها يف "تنظيم مناف�سة حرة 

العالقات  يف  والإن�ساف  ال�سفافية  ب�سمان  وم�سروعة 

و�سعية  و�سبط  حتليل  خالل  من  خا�سة  القت�سادية، 

لها  املنافية  املمار�سات  ومراقبة  الأ�سواق،  يف  املناف�سة 

الرتكيز  وعمليات  امل�سروعة  غري  التجارية  واملمار�سات 

ب�سلطة  "يتمتع املجل�ص  القت�سادي والحتكار". كما 

لقواعد  املنافية  املمار�سات  حماربة  ميدان  يف  تقريرية 

املناف�سة ومراقبة عمليات الرتكيز القت�سادي". وميكن 

كذلك للمجل�ص "اإبداء اآرائه ب�ساأن طلبات ال�ست�سارة 

كما هو من�سو�ص عليها يف هذا القانون والقانون املتعلق 

 واإ�سدار درا�سات ب�ساأن املناخ 
1
بحرية الأ�سعار واملناف�سة

.
العام للمناف�سة قطاعيا ووطنيا"2

ولية  انتهاء  ب�سبب  معطال  املذكور  املجل�ص  ظل  وقد 

ول  ذلك،  نتيجة  النتداب  لأهلية  وفقدانهم  اأع�سائه  

الذي   2014 �سنة  اجلديد   قانونه  �سدور  بعد  �سيما 

ت�سمن عدة م�ستجدات وتغيريات. وقد مت اأخريا تعيني 

رئي�ص املجل�ص من طرف امللك يوم 16-11-2018 اإيذانا 

ببدء انطالقته بعد اأن يقوم رئي�ص احلكومة بتعيني باقي 

. 
3
الأع�ساء باقرتاح من عدة �سلطات وجهات

فما هي ال�سالحيات القانونية املمنوحة لهذا املجل�ص؟ 

التناف�سية  وحماية  املغربي  القت�ساد  يف  اأهميته  وما 

القانونية والقدرة ال�سرائية للمواطنني واملقيمني؟ وما هي 

الإكراهات الواقعية التي ميكن اأن حتّد من فاعليته وفقا 

للمحللني القت�ساديني؟ 

ذلك ما �سنقف عنده يف النقط الآتية من هذا املقال.

القانونية  الصالحيات 
بالمغرب. المنافسة  لمجلس 

املجل�ص  مع  مقارنة   – اجلديد  املناف�سة  جمل�ص  يتوفر 

وا�ست�سارية  تقريرية   �سالحيات  عدة  على  ال�سابق- 

لعدة  اتخاذه  امكانية  من  اجلديد  القانون  ومكنه 

هذه  اأبرز  ومن  تدخله.  جمال  حلماية  وعقوبات  تدابري 

ال�سالحيات، الآتية: 

املمار�سات  ميدان حماربة  تقريرية يف  ب�سلطة  يتمتع  اأنه 

الرتكيز  عمليات  ومراقبة  املناف�سة  لقواعد  املنافية 

بحرية  املتعلق  القانون  يف  معرفة  هي  كما  القت�سادي 

الأ�سعار واملناف�سة ويبدي راأيه ب�ساأن طلبات ال�ست�سارة 

درا�سات  واإ�سدار  القانون  يف  عليها  من�سو�ص  هو  كما 

)املادة  ووطنيا  قطاعيا  للمناف�سة  العام  املناخ  ب�ساأن 

الأ�سعار  املتعلق بحرية   20-13 رقم  القانون  الثانية من 

واملناف�سة(.

اأنه ينظر يف املمار�سات املنافية لقواعد املناف�سة املحالة اإليه 

من الهيئات واملن�ساآت والإدارة )املادة الثالثة من نف�ص 

القانون(.

التي  املمار�سات  كل  يف  منه  مببادرة  ينظر  اأن  له  اأن 

اإخاللت  اأي  ويف  احلرة  باملناف�سة  امل�سا�ص  �ساأنها  من 

بالتعهدات املتخذة من لدن الأطراف يف عملية تركيز 

بهذه  متعلق  لقرار  الإدارة  ت�سدي  اإطار  يف  اقت�سادي 

العملية، ويف املمار�سات املتمثلة يف عدم احرتام القواعد 

الأ�سعار  بحرية  املتعلق  القانون  يف  عليها  املن�سو�ص 

القت�سادي  الرتكيز  بتبليغ عمليات  واخلا�سة  واملناف�سة 

واحرتام قرارات املجل�ص والإدارة يف �ساأن هذه العملية 

الالزمة  التدابري  لتفعيل  الإدارة  اإىل  تو�سيات  وتوجيه 

من  الرابعة  )املادة  لالأ�سواق  التناف�سي  ال�سري  لتح�سني 

نف�ص القانون (.

اإلشكال ال يكمن في 
مجلس المنافسة 

وإنما في طبيعة 
االقتصاد المغربي 

الذي يخضغ 
لهيمنة االقتصاد 

غير المهيكل 
فيه وللوبيات في 

قطاعات البنوك 
والتيأمين واالتصاالت 

واإلسمنت. 

اإعطاء  مع  هاما،  ا�ست�ساريا  دورا  به  ينيط  القانون  اأن 

اأو وجوبيا لهيئات عدة، يف  ا�ست�سارته جوازيا  �سالحية 

وجمال�ص  واحلكومة  للربملان  الدائمة  اللجان  مقدمتها 

الهيئات  من  العديد  عن  ف�سال  الرتابية  اجلماعات 

املعلنة  امل�ستهلك  بينها جمعيات حماية  )من  الأخرى 

املحاكم  اأعطى  القانون  اأن  ويلحظ  عامة(.  منفعة  ذات 

املنافية  املمار�سات  �ساأن  يف  املجل�ص  ا�ست�سارة  امكانية 

عليها.  املعرو�سة  الق�سايا  يف  واملثارة  املناف�سة  لقواعد 

احلكومة  قبل  من  وجوبية  املجل�ص  ا�ست�سارة  وتكون 

املتعلقة  التنظيمية  اأو  الت�سريعية  الن�سو�ص  م�ساريع  يف 

باإحداث نظام جديد اأو بتغيري نظام قائم يهدف مبا�سرة 

اإىل:)فر�ص قيود كمية على ممار�سة مهنة اأو الدخول اإىل 

اأو خا�سة  ا�ستئثارية  اأو حقوق  اإقامة احتكارات  �سوق؛ 

فر�ص  منه؛  مهم  جزء  اأويف  املغربي  الرتاب  يف  اأخرى 

ممار�سات موحدة فيما يتعلق باأ�سعار اأو �سروط البيع؛ منح 

للت�سريع  وفقا  الرتابية  اجلماعات  اأو  الدولة  من  اإعانات 

املتعلق بها(.

يجوز ملجل�ص املناف�سة يف حالة ا�ستغالل تع�سفي لو�سع 

مهيمن اأو لو�سعية تبعية اقت�سادية، اتخاذ قرار معلل ياأمر 

بالقيام، داخل  املعنية  املن�ساآت  اأو جمموعة  املن�ساأة  فيه 

اأو ف�سخ جميع التفاقات  تتميم  اأو  بتغيري  اأجل معني، 

وجميع العقود التي مت مبوجبها تركيز القوة القت�سادية 

التي مكنت من التع�سف.

اأن القانون مينحه ومينح رئي�سه امكانية اتخاذ مروحة وا�سعة 

املالية  التحفظية احلمائية وتوقيع اجلزاءات  التدابري  من 

ذلك  وكل  املخالفة  القت�سادية  الأطراف  على  وغريها 

بعد القيام بالأبحاث والإجراءات وبعد توفري ال�سمانات 

لكل الأطراف من خالل الطعن  الق�سائي يف مقرراته.

دور المجلس وإكراهاته الواقعية
جاء  اجلديد  املناف�سة  جمل�ص  باأن  بداية  التذكري  يجدر 

يف �سياق املطالب الجتماعية وال�سيا�سية التي ترجمها 

قانون  وكذا  له  املنظم  القانون  اأن  كما   .2011 د�ستور 

حرية الأ�سعار واملناف�سة متت مناق�ستهما واإ�سدراهما يف 

ظل مناخ تنزيل د�ستور 2011. ولذلك ميكن القول اأن 

هذين القانونني ت�سمنا �سالحيات قانونية مهمة ي�ستطيع 

القت�سادي  التناف�ص  قواعد  �سبط  بوا�سطتها  املجل�ص 

القدرة  وحماية  والريع  الحتكار  وحماربة  ال�سريف 

التناف�سية واملعي�سية لكافة املواطنني واملقيمني واملقاولني، 

وحياد  بنجاعة  �سالحياته  ممار�سة  يف  جنح  حال  يف 

وا�ستقالل تاّمني.

بع�ص  يرى  كما   املغربية،  احلالة  يف  الإ�سكال،  اأن  اإل 

املحليني القت�ساديني، ل يتعلق بال�سالحيات القانونية 

بناء  بطبيعة  تتعلق  اأخرى  واقعية  معطيات  بعدة  بل 

القت�ساد املغربي وتداخل امل�سالح فيه، وهو ما يجعلهم 

يت�ساءلون عن مدى اإمكانية جتاوز املجل�ص اجلديد لهذه 

ال�سعوبات والإكراهات. ويخ�سى اأن يتحول دور املجل�ص 

يف حال عجزه عن ذلك اإىل جمرد دور بيداغوجي. ويف 

هذا ال�سياق، يرى الباحث القت�سادي املغربي حممد 

جمل�ص  موؤ�س�سة  يف  يكمن  ل  الإ�سكال  اأن  ال�سيكر 

املناف�سة واإمنا يف طبيعة القت�ساد املغربي. فهذا القت�ساد 

القت�ساد  لهيمنة  يخ�سغ  وهو  تناف�سيا،  اقت�سادا  لي�ص 

غري املهيكل فيه وللوبيات توؤثر على املهيكل منه، مثل 

القطاع البنكي والتاأمني والت�سالت والإ�سمنت ف�سال 

عن اخللط بني العمل القت�سادي وال�سيا�سي. ومن �ساأن 

هذا الأمر اأن يعّوق مهمة جمل�ص املناف�سة، بحيث تقت�سر 

على اإ�ساعة ثقافة التناف�ص دون اأن يكون املجل�ص قادرا 

 .
4
على اتخاذ اجراءات عملية ل�سمان املناف�سة

حممد  القت�سادي  الباحث  يرى  ال�سدد،  هذا  ويف 

مطالبة  املناف�سة  ملجل�ص  اجلديدة  "الإدارة  اأن  ياوحي 

ب�سجاعة كبرية ملواجهة اللوبيات الحتكارية ... واإنهاء 

امل�سهد  على  ريعية  كربى  لوبيات  هيمنة  من  عقود 

منوذج  اأي  اأمام  وحاجزا  عرقلة  ي�سكل  مما  القت�سادي 

املجل�ص  قدرة  على  يتوقف  هذا  ..وكل  من�سود  تنموي 

على مواجهة اللوبيات املتحكمة يف مفا�سل القت�ساد، 

وم�ستوى قدرة املجل�ص على ا�ستعمال كل ال�سالحيات 

5
التي يخولها له الد�ستور". 

رغم تشاؤم الخبراء، 
للمجلس الجديد 

أن يلعب دورا بالنظر 
إلى ضرورة  ضبط 

التوازنات تحسبا 
لنتائج الخلل 
االقتصادي أو 

االجتماعي. 

وبفعل اجلمود التي عرفتها و�سعية املجل�ص ال�سابق وفق 

ما متت الإ�سارة اليه اأعاله، فاإن املجل�ص اجلديد تنتظره 

عدة ملفات �سائكة للبت فيها و�ستكون بال �سك امتحان 

البداية له. ويف مقدمة هذه امللفات املطروحة اإعالميا يف 

ال�ساحة املغربية ملف النفط واملحروقات والتبغ وال�سحة 

�سادر  تقرير  ر�سد  الإطار،  هذا  ويف   .
6
والنقل والتاأمني 

عن جلنة التحقيق يف قطاع املحروقات مبجل�ص النواب- 

املجل�ص مت  راأي  باأن   – املغربي  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 

ال�سوؤون  وزارة  وهيمنت  احليوي  القطاع  هذا  يف  جتاهله 

.
7
العامة واحلاكمة على تدبري امللف لوحدها

على  املبنية  للخرباء  الت�ساوؤمية  النظرة  هذه  ومع  لكن 

معطيات الواقع، فاإن ملجل�ص املناف�سة اجلديد رغم ذلك اأن 

يلعب دورا يف اإطار ال�سالحيات القت�سادية املمنوحة له 

د�ستورا وقانونا، اأخذا بعني العتبار اأن موؤ�س�سات  الدولة 

على وعي كبري كذلك بالأحداث التي جتري بال�ساحة 

الوطنية وبحاجيات القت�ساد واملواطن و�سرورة  �سبط 

للنتائج  تفاديا  فيهما  واملعي�سية  القت�سادية  التوازنات 

اخلطرية التي قد تنتج عن عوامل اخللل القت�سادي اأو 

الجتماعي. وما يبقى حمل انتظار ملعرفة اجلواب – يف 

نظري -  هو ما املدى الذي �سوف يلعبه  جمل�ص املناف�سة 

يف اإطار ممار�سته لأدواره ال�سابق الإ�سارة اإليها؟ 

طويل: تيأخر  بعد  بالمغرب  المنافسة  مجلس  تعييين 
الواقعية واإلكراهات  القانونية  الصالحيات 

منافسة قي المغرب
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المفكرة القانونية
الوطنية  الإعالم  و�سائل  تناقلت  قليلة،  اأ�سابيع  قبل 

الأذهان  اإىل  اأعاد  ماألوف  وغري  مثريا  م�سهدا  والدولية 

�سنة2011، حيث  العربية خالل  الثورات  بقوٍة م�ساهد 

من  الآلف  يظهر  فيديو  مقطع  مغاربة  ن�سطاء  تداول 

يرددون  وهم  القدم  لكرة  البي�ساوي  الرجاء  جماهري 

ب�سكل جماعي اأغنية بعنوان "يف بالدي ظلموين".

مب�سمون  ر�سالة  اإنها  فني.  عمل  من  اأكرث  هي  الأغنية 

�سيا�سي اجتماعي، �سدحت به وب�سوت واحد حناجر 

وجتاوز �سداها حدود  القدم،  كرة  الآلف من جماهري 

املغرب. 

فاأن تتحول املالعب الريا�سية من ف�ساء ريا�سة وترفيه اإىل 

ف�ساءات ي�ستعملها املقهورون لبث الر�سائل ال�سيا�سية 

اأمر غري ماألوف يف بلدان املنطقة. 

القانوين  ال�سياق  ا�ستعادة  هو  هنا  اإليه  �سن�سعى  وما 

الجتماعي لهذه الأغنية، وذلك متكينا للم�ستمع من 

فهم الر�سائل التي ت�سمنتها، وهي كثرية. 

تحولت المالعب 
الرياضية من فضاء 

رياضة وترفيه إلى 
فضاءات يستعملها 

المقهورون لبث 
الرسائل السياسية. 

ماذا تقول كلمات األغنية؟
على  "املفكرة"  عملت  التي  الأغنية،  كلمات  تقول 

ترجمة اأجزاء منها من العامية املغربية اإىل اللغة العربية 

الف�سحى:

 يف بالدي ظلموين# ملن اأ�سكو حايل

 ال�سكوى للرب العايل# فقط هو من يدري

يف هذه البالد نعي�ص يف غمامة # نطلب ال�سالمة # 

 ان�سرنا يامولنا

 # تركونا كاليتامى # 
1
وزعوا علينا ح�سي�ص كتامة

 �سنحا�سبهم يوم القيامة

مواهب �سيعتوها # باملخدرات ك�سرتوها # كيف 

 تريدون اأن جتدوها؟

ثروات البلد اأكلتوها # لالأجنبي �سلمتوها # والأجيال 

 ال�ساعدة قمعتوها

قتلتم ال�سغف # وا�ستغلتم باملكيدة....

المالعب كفضاءات جديدة 
للتعبير

هي لي�ست املرة الأوىل التي تعرب فيها جماهري الأندية 

الريا�سية باملغرب عن اآراء تتعلق بال�سيا�سة، حيث �سبق 

جلماهري نادي الرجاء الريا�سي، قبل �سنوات اأن عربوا 

عن غ�سبهم جراء تف�سي ظاهرة بطالة ال�سباب باملغرب، 

وارتدى عدد من م�سجعي النادي وزرات بي�ساء وزرقاء، 

يف اإ�سارة منهم اإىل اأن طالب اجلامعات اأو حتى التكوين 

حرا�سة  امتهان  اإىل  تخرجهم  بعد  ي�سطرون  املهني 

ال�سيارات اأمام انعدام فر�ص ال�سغل. 

جمهور املغرب التطواين بدوره ا�ستغل اإحدى مباريات 

الدوري الوطني لرفع �سعارات للت�سامن مع مقتل طالبة 

يد احلر�ص احلدودي، حينما كانت حتاول  مغربية على 

وارتدى  قارب.  منت  على  �سرعي  غري  ب�سكل  الهجرة 

الفقيدة،  روح  على  حدادا  الأ�سود  اللون  امل�سجعون 

التهمي�ص  يعانون  الذين  املنطقة  �سباب  واقع  وعلى 

والإق�ساء الجتماعي.

من  املرفوعة  ال�سعارات  كانت  اأخرى،  مقابالت  ويف 

تاأخذ طابعا �سيا�سيا كحمالت  طرف جماهري املالعب 

املقاطعة، ورف�ص تغيري ال�ساعة، واأحيانا قوميا، كالت�سامن 

الربيع  ثورات  مع  والت�سامن  رابعة،  جمزرة  �سحايا  مع 

العربي اأو مع ال�سعبني الفل�سطيني والعراقي.

وهو ما يوؤكد اأن املالعب يف املغرب حتولت اإىل ف�ساءات 

جديدة للتعبري ولت�سدير اأ�سكال متجددة من احلركات 

الحتجاجية.

بالدي  يف  اأغنية  خالل  من  املالعب  جماهري  ر�سائل 

ظلموين

�سرخات  عن  عبارة  هي  اآهات  مبجموعة  الأغنية  تبداأ 

الذي  الجتماعي  بالظلم  الإح�سا�ص  عن  تعرب  متتالية 

ي�ست�سعره غالبية ال�سباب نتيجة التهمي�ص وف�سل منوذج 

والفوارق  والتهمي�ص  والفقر  البطالة  وانت�سار  التنمية 

الجتماعية وانعدام الأمل. فال يبقى اأمامهم من خيار 

قوارب  عرب  اإما  املرير  الواقع  هذا  من  الهروب  �سوى 

املوت، اأو الدخول يف عامل الإدمان. ول تخفي كلمات 

تف�سي  جتاه  الدولة  مب�سوؤولية  ال�سباب  اإح�سا�ص  الأغنية 

ول  امل�ستهلكني  تعاقب  قوانني  ظل  يف  الإدمان  ظاهرة 

ت�سجع على العالج.

وتاأتي هذه الأغنية يف وقت ت�سهد فيه مناطق باملغرب، 

وغريها  وجرادة،  )�سمال(،  الريف  منطقة  وبينها 

عمل،  وفر�ص  بالتنمية  للمطالبة  متوا�سلة  احتجاجات 

العام  القطاع  موظفي  من  اأخرى  فئات  نظمت  فيما 

مظاهرات  واملمر�سني  والأطباء  املتعاقدين  والأ�ساتذة 

وهي  الأجور،  ورفع  العمل  ظروف  بتح�سني  للمطالبة 

والعتقالت  بالقمع  ووجهت  التي  الحتجاجات 

القوة  وبا�ستعمال  اأحيانا،  احلراك  لنا�سطي  واملحاكمات 

اأحيانا اأخرى.

ال�سعور بالظلم والحتجاج على العزل الجتماعي �سمة 

حا�سرة بقوة يف كلمات الأغنية التي ت�ستح�سر اأي�سا ما 

اإىل منع ن�ساط  اأدت قبل �سنوات  �سمته املوؤامرة والتي 

ثم   ،20163
�سنة  الداخلية  وزارة  من  بقرار   

2
الألرتا�ص

�سدور تعليمات لحقة ملنع تنقل امل�سجعني بعد حماولة 

�سدر  كما  بف�سائلها.  املالعب  �سغب  ظاهرة  اإل�ساق 

املباريات  يف  املرتكب  بالعنف  املتعلق   09.09 قانون 

ا�ستعمل  الذي  القانون  وهو   ،
4
الريا�سية والتظاهرات 

ك�سالح ملالحقة م�سجعي الألرتا�ص حيث األقي القب�ص 

بناء  املحاكم  اإحالتهم على  الع�سرات منهم ومتت  على 

على اعرتافات دونتها ال�سرطة يف حما�سر و�سفت باأنها 

مفربكة.

تأمالت على ضوء األغنية
مفادها  التي  املقولة  خطاأ  اأوىل  جهة  من  الأغنية  توؤكد 

على  العربي  وال�سباب  عموما  العربية  ال�سعوب  اأن 

اهتمامهم  من  اأكرث  القدم  بكرة  يهتم  اخل�سو�ص   وجه 

ال�سلطة  به  واجهت  الذي  القمع  اأدى  فقد  بال�سيا�سة. 

بكل   ،2016 عام  يف  الجتماعية  احلركات  مطالب 

�سفوف  يف  والعتقالت  جرادة،  ومدينة  الريف  من 

ن�سطاء احلراك، والت�سييقات التي م�ّست حرية التعبري 

وال�سحافة والتظاهر والتنظيم، واملراقبة على الف�ساءات 

اجتماعية  ظواهر  بروز  اإىل  اأدى  ذلك  الفرتا�سية، كل 

واأدوات  للتعبري  منافذ  عن  لنف�سها  تبحث  جديدة، 

اأخرى لالحتجاج.

تعرب الأغنية عن وعي جمعي يتطور مع تعاقب الأجيال 

ال�سيا�سية والجتماعية. فاملالعب  وتوايل النتكا�سات 

واإلهاء  للرتفيه  ف�ساءات  اإىل  تتحول  اأن  لها  اأريد  التي 

ال�سباب عن واقع م�ساكلهم اليومية، والق�سايا القومية، 

�سيا�سية.  طبيعة  ذات  ر�سائل  لتوجيه  و�سيطا  اأ�سبحت 

فال غرابة اأنه كلما تراجعت حرية التعبري باملجتمعات، 

اأ�سبحت املالعب متنف�سا جماعيا لهم خا�سة بالن�سبة 

الفئة  �سنة، وهي  16 و30  املرتاوحة بني  العمرية  للفئة 

الأكرث ت�سررا من البطالة، خ�سو�سا يف املجال احل�سري 

حيث ين�سط الإلرتا�ص، وهي فئة لها مميزات اأهمها اأنها 

قاطعت احلياة ال�سيا�سية، وفقدت الثقة يف املوؤ�س�سات، 

وتعاين الياأ�ص وان�سداد الأفق.

الرقمية  الثورة  اإىل جيل  تنتمي  التي  الفئة  اأي�سا  وهي 

مع  الحتجاجي  خطابها  تبلور  وقد  التوا�سل،  وعوملة 

حراك 2011.

تك�سف الأغنية عن م�سكل �سعف الثقة يف الأحزاب 

املوؤ�س�سات  ويف  املدين  املجتمع  منظمات  ويف  احلالية 

الو�سيطة، حيث اأ�سبح الألرتا�ص يلعب دورا بديال عن 

هذه الهيئات؛ فالألرتا�ص يحت�سن ويوؤطر وينظم ويعرب 

عن وعي هذه الفئات الوا�سعة؛

تعرب الأغنية عن �سكل احتجاجي جديد يبدعه ال�سعب 

املقاطعة  مثل حملة  �سابقة  اأ�سكال  اإىل  ُي�ساف  املغربي 

ال�سعبية لعدد من املنتوجات، والتي تعترب يف جوهرها 

�سكال من اأ�سكال التعبري ال�سيا�سي.

اإبداعي و�سلمي،  ثورية ذات طابع  الأغنية تعد �سرخة 

انتقلت  كيف  يف�سر  ما  وهو  واملكان،  الزمان  يف  ممتدة 

التي  املنطقة  �سعوب  كافة  لتتلقفها  اله�سيم  يف  كالنار 

يقت�سم �سبابها نف�ص املعاناة، مك�سرة بذلك هاج�ص اللغة 

)اللهجة( وامل�سافات مما يدل على اأن امل�ساعر الإن�سانية ل 

لغة ول حدود لها.

اجتماعي سياسي  لحراك  عامة  مساحة  المغرب،  مدرجات 

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

حراك المالعب في المغرب

http://legal-agenda.com/article.php?id=5056
http://sport.aljazeera.net/football/2016/6/6/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%25
http://sport.aljazeera.net/football/2016/6/6/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%25
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/173650.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/173650.htm
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أنس سعدون

حتول حلم عامالت مغربيات يف حقول الفراولة جنوب 

اإ�سبانيا اإىل ما ي�سبه الكابو�ص، بعد تعر�ص بع�سهن ل�سور 

العتداء  حّد  و�سلت  حقوقهن  انتهاكات  من  خمتلفة 

الراأي  علم  اإىل  ت�سل  الق�سية  هذه  كانت  وما  اجلن�سي. 

حقوقية  منظمات  جهود  لول  والدويل  الوطني  العام 

اإ�سبانية واأخرى مغربية دّقت ناقو�ص اخلطر حول الو�سعية 

ال�سعبة التي تعي�سها املئات من العامالت املو�سميات.

اإلعالم يثير قضية عامالت 
بمنطقة  الفالحية  الحقول 

ويلفا
من  اأغلبهن  مو�سميات،  عامالت  �سنوياً  املغرب  ير�سل 

اأ�سر فقرية، للعمل يف مزارع اإ�سبانيا جلني الفواكه، باأجور 

ل تتجاوز 40 يورو يوميا، وذلك يف اطار اتفاق ثنائي بني 

، وقد انتقل عدد العامالت املغربيات املو�سميات 
1
البلدين

اإىل  عاملة   3000 الأخرية من  �سنوات  خالل اخلم�ص 

اأكرث من 15 األف كمعدل �سنوي.

واندلعت ق�سية النتهاكات التي تتعر�ص لها العامالت 

ن�سرت  بعدما  اإ�سبانيا  بحقول  املو�سميات  املغربيات 

تدعى  هيئة  اإجناز  من  �سادماً  حتقيقاً  اأملانية  �سحيفة 

اأو�ساع  حول  ال�سوء  �سلط  امل�ستقلون،   ال�سحافيون 

لالبتزاز  وتعر�سهن  الفراولة،  حقول  يف  العامالت 

والتحر�ص والعتداءات اجلن�سية.

اللقاء  ميدانية مكنت من  التقرير على حتقيقات  اعتمد 

ملعرفة  واملغرب  وايطاليا  اإ�سبانيا  من  بكل  بالعامالت 

ال�سروط التي ي�ستغلن فيها. وتبعا لذلك، مت ن�سر تقارير 

عدة، اأبرزها التقارير الآتية:  

عنوان:  حتت   2018 اأبريل   30 يف  الإ�سباين  -التقرير 

الغت�ساب يف احلقول؛

2018 حتت عنوان :  2 ماي  -التقرير حول املغرب يف 

اجلانب املظلم لل�سيعات الفالحية املزدهرة يف املغرب؛

-التقرير الإيطايل يف 3 ماي 2018، حتت عنوان : بني 

اأيدي املافيا.

التقارير، حتى اهتم الإعالم الإ�سباين  ن�سر  مبجرد ما مت 

مب�سامينها، حيث ن�سرت جريدة "الإ�سبانيول" بتاريخ 5 

ماي 2018 حتقيقا ميدانيا خل�ص اإىل التاأكيد على طبيعة 

الأفعال واجلرائم املقرتفة يف حق العامالت يف ال�سيعات 

الفالحية بويلفا.

اأ�سار يف  بل  الوقائع،  على  بالتاأكيد  التحقيق  يكتِف  مل 

التي  املعطيات  اأن  اإىل  الأوىل،  ال�سفحة  على  م�ستهله 

امليداين  التحقيق  خالل  من  اجلريدة  اإليها  تو�سلت 

و�سعتها بني اأيدي الق�ساء وال�سلطات املخت�سة.

انتهاكات بالجملة في ظل 
سيادة ثقافة عدم التبليغ

التي  لالنتهاكات  �ستى  �سور  عن  التقارير  هذه  ك�سفت 

الفراولة  حقول  يف  الزراعيات  العامالت  لها  تتعر�ص 

جنوب اإ�سبانيا. فممار�سات التحر�ص اجلن�سي بالعامالت 

املو�سميات �سواء املغربيات اأو غريهن من باقي اجلن�سيات 

منت�سرة، ت�سجعها �سيادة ثقافة عدم التبليغ، خا�سة اأمام 

انت�سار الأمية، واخلوف من عدم ا�ستفادتهن من عرو�ص 

و�سول  من  واخل�سية  املقبل،  العام  يف  املو�سمية  العمل 

اإىل  حمافظ،  قروي  جمتمع  داخل  الأ�سر  اإىل  املو�سوع 

جانب العراقيل املالية والإدارية التي حتول دون و�سولهن 

اإىل الق�ساء.

وت�ستغل العامالت املو�سميات مبعدل ع�سر �ساعات يوميا 

دون التعوي�ص عن ال�ساعات الإ�سافية املن�سو�ص عليها 

يف  احلق  من  ي�ستفدن  ل  اأنهن  كما  العمل،  قوانني  يف 

احلد الأدنى من الوقت الذي يوجبه القانون لال�سرتاحة 

من  العامالت  منع  اإىل  العمل  اأ�سحاب  ويلجاأ  والأكل. 

ربط عالقات توا�سلية خارج نطاق احلقول التي ي�ستغلن 

بها حيث يتم ابتزازهن وا�ستغالل و�سعيتهن الجتماعية، 

من خالل تهديدهن بالطرد من العمل وعدم ت�سغيلهن 

اإن هن مل ير�سخن لنزوات روؤ�سائهن  يف املوا�سم املقبلة 

للعامالت  الأخرى  امل�سيئة  املظاهر  ومن  العمل.  يف 

املو�سميات، احتجاز جوازات �سفرهن ل�سمان ا�ستمرارهن 

يف العمل واحرتام مدة العمل وعدم العودة اإىل بلدهن. 

وهو ما ر�سدته فيدرالية نقابات العمال الإ�سبان واعتربته 

الد�ستورية  احلقوق  اأحد  باعتبارها  التنقل،  حلرية  خرقا 

والإن�سانية، داعية ال�سلطات احلكومية يف اإ�سبانيا اإىل اإرغام 

�سفر  جوازات  احتجاز  عن  الكف  على  املزارع  اأرباب 

العمال والعامالت.

يف  املو�سميات  املهاجرات  العامالت  باقي  مع  ومقارنة 

لنتهاك  تعر�سا  الأكرث  املغربيات  تبقى  "ويلبا"،  منطقة 

ول  القروي،  الو�سط  من  ينحدرن  لكونهن  حقوقهن، 

الأمازيغية(.  اأو  )العربية  املغربية  بالعامية  �سوى  يتحدثن 

بها،  اأو مطالبتهن  ما يحول دون معرفتهن حلقوقهن  وهو 

ف�سال عن اأن ح�س�ص التوعية والتاأطري التي تقدمها لهن 

الوكالة الوطنية لإنعا�ص وت�سغيل الكفاءات باملغرب "ل 

تفيد يف توعيتهن بحقوقهن، �سواء تلك املرتبطة ب�ساعات 

العمل، اأو الأجر، اأو احلريات النقابية، اأو احلق يف العطل، 

اأو يف ال�سمان الجتماعي".

احتواء  الإ�سبان  امل�سغلني  بع�ص  حاول  لذلك،  تبعا 

ال�سجة التي اأثارتها التقارير ال�سحفية حول و�سعية بع�ص 

العامالت املو�سميات من خالل اإنهاء عقودهن وجمعهن 

احلر�ص  لكن  املغرب.  اإىل  اإرجاعهن  ق�سد  حافالت  يف 

املدين الإ�سباين تدخل ومنع احلافالت من املغادرة قبل 

ال�ستماع للعامالت.

يف نف�ص ال�سياق، حاول بع�ص امل�سغلني ا�ستمالة بع�ص 

اأن  وادعاء  لل�سحايا،  منافية  �سهادات  لتقدمي  العامالت 

العامالت امل�ستكيات يحاولن احل�سول على اأوراق الإقامة 

بطرق ملتوية.

رد الفعل الرسمي.
مبجرد ما ت�سلم الق�ساء الإ�سباين ابتداء من ماي 2018، 

امللف و�سرع يف فتح حتقيقات بال�ستماع اإىل حوايل 800 

عاملة، مت الوقوف على 12 حماولة لالغت�ساب والتحر�ص 

ي�ستبه يف القيام بها من طرف 7 اأفراد، منهم 4 مغاربة و3 

اإ�سبان، وما تزال التحقيقات جارية.

تبعا لذلك، لوحظ تغيري يف اخلطاب الر�سمي باملغرب. 

وباقي  اإنها  املهني،  والإدماج  ال�سغل  وزارة  اأعلنت  فقد 

من  ومتابعة  يقظة  �ستظل  املعنية  احلكومية  والقطاعات 

باإ�سبانيا، داعية  املغربيات  العامالت  اأجل �سمان كرامة 

اإياهن اإىل عدم ال�سمت عن كل حماولت البتـزاز اأو 

التحر�ص بهن، م�سرية اإىل اأن ال�سلطات الر�سمية املغربية 

اأو الإ�سبانية ل ميكن اأن ت�سمح ب�سيء من هذا القبيل.

والإدماج  ال�سغل  وزير  عقد   2018 اأكتوبر   02 بتاريخ 

املهني حممد يتيم لقاء مع كاتبة الدولة ال�سبانية للهجرة 

ماريا دل كون�سويلو رومي ايبانيز، مبنا�سبة الزيارة الر�سمية 

بها للمغرب، لدرا�سة امكانية مراجعة بع�ص  التي تقوم 

اأحكام اتفاقية اليد العاملة، املوقعة بني املغرب واإ�سبانيا 

جديدة  اجتماعية  حقوق  لفتح  مبدريد،   2001 �سنة 

والحتفاظ  التقاعد  ذلك  يف  مبا  املو�سميني  للعاملني 

يف  واحلق  التاأمني،  فرتات  وجتميع  املكت�سبة،  باحلقوق 

حتويل المتيازات امل�سمونة.

"وراء الفراولة  الحراك الحقوقي: 
عنف وتحرش"

 بتاريخ 2018/06/16 خرجت م�سرية حا�سدة يف مدينة 

هويلفا الإ�سبانية، ت�سامنا مع العامالت املغربيات يف حقول 

الفراولة، دعت اإليها نقابة العمال باإقليم الأندل�ص، رفعت 

"وراء  عليها  كتب  والإ�سبانية،  العربية  باللغة  �سعارات 

الفراولة هناك عنف وحتر�ص". كما رفع املتظاهرون مطالب 

كرامة  حلماية  التدخل  اأجل  من  الإ�سبانية،  للحكومة 

عامالت الفراولة و�سمان العدالة وعدم اإفالت املتورطني 

من العقاب.

منظمة  -وهي  الن�ساء  رابطة حقوق  فيدرالية  تبنت  كما 

مغربية غري حكومية- هذا امللف، ونظمت زيارات ميدانية 

للمنطقة للوقوف على ظروف ت�سغيل العامالت املغربيات 

�سادمة،  �سهادات  ووثقت  اإ�سبانيا،  بجنوب  املو�سميات 

كما اطلعت على عدة عقود عمل اأبرمت باملغرب يف اإطار 

التفاق الثنائي مع اإ�سبانيا. 
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الفيدرالية �سجلت  امليدانية،  الزيارة  هذه  اإثر  وعلى 

العامالت  اختيار  عملية  م�ستوى  على  عدة  مالحظات 

املو�سميات وظروف الت�سغيل باحلقوق الإ�سبانية على حد 

العامالت  منح  عدم  املالحظات:  هذه  اأبرز  ومن  �سواء. 

ن�سخا من عقد العمل، امكانية تعليق العقد يف اأي وقت 

واإعادة العامالت اإىل البلد الأ�سلي لأن احلق يف الإقامة 

العمل، م�سادرة جوازات �سفرهن من قبل  بعقد  يرتبط 

اأ�سحاب العمل بحجة تفادي �سياعها، التمييز العن�سري.

اأنه فيما ما تزال �سكايات ع�سرات  ختاما، جتدر الإ�سارة 

املو�سميات حمل حتقيق من طرف  املغربيات  العامالت 

اأفواج  ت�سجيل  عملية  انطلقت  الإ�سباين،  الق�ساء 

جديدة من املر�سحات للعمل يف احلقول ال�سبانية بر�سم 

�سنة 2019.

بإسبانيا؟ الفراولة  حقول  في  المغربيات  للعامالت  حماية  أية 

إيجابية:  أفكار 
فدرالية  مطالب 

رابطة حقوق النساء

-�سمان تبليغ العمال الزراعيني املو�سميني جميع 

ال�سروط املنطبقة على دخولهم واقامتهم وعملهم، 

ف�ساًل عن املتطلبات الأخرى، قبل دخولهم اإىل 

دولة العمل جماناً وبلغة ي�ستطيعون فهمها ...،

املعايري  لإلغاء  الالزمة  الإجراءات  كافة  -اتخاذ 

التمييزية يف ت�سغيل العمال الزراعيني املو�سميني،

-اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�سمان احلقوق 

الجتماعية للعمال الزراعيني املو�سميني،

بالعمال  اخلا�سة  العمل  عقود  يف  النظر  -اإعادة 

الزراعيني املو�سميني مبا ي�سمن الكرامة والعمل 

الدولية  والآليات  واملعايري  ال�سروط  وفق  الالئق 

حلقوق الإن�سان.

ملرافق  التفتي�ص  عمليات  تكثيف  اإىل  -الدعوة 

العمل )ال�سيعات الزراعية(؛

حقوق  احرتام  لو�سع  الأوروبي  الحتاد  دعوة   -

الإن�سان ومبادئ املعاملة وعدم التمييز وامل�ساواة 

يف �سميم �سيا�سة الهجرة.

اأعلنت فدرالية رابطة حقوق الن�ساء وهيئة التن�سيق 

الوطنية للجمعيات الن�سائية عن مذكرة لتعزيز وحماية 

باإ�سبانيا،  املو�سميات  املغربيات  العامالت  حقوق 

حددت التزامات متبادلة بني الأطراف املتدخلة يف 

التفاق، من اأبرزها:

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

استغالل عامالت مغربيات في إسبانيا

https://correctiv.org/en/top-stories-en/2018/05/02/the-dark-side-of-moroccos-booming-agricultural-exports/
https://www.elespanol.com/reportajes/20180518/jornaleras-esclavas-sexuales-campos-huelva-verdad-oculta/308220340_0.html
https://al3omk.com/301116.html
https://arabic.rt.com/world/964009-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5
https://al3omk.com/299023.html
https://al3omk.com/299023.html
https://al3omk.com/299023.html
https://ar.hibapress.com/details-59025.html
http://www.2m.ma/ar/news/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9
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