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لمن القانون في تونس2018 ،؟
«ملن القانون؟» �س�ؤال يفر�ض نف�سه على � ّأي جمتمع يرغب
يف قيا�س من�سوب دميقراطيته )1( .فمن ي�صنع القاعدة
القانونية مبعناها الوا�سع وما هي �صفته التمثيلية؟ و()2
مبا ال ّ
يقل �أهمية ،ما هي القوى القادرة على الت�أثري يف
�صناع القاعدة القانونية� ،سواء يف اجتاه دفعهم �أو حثهم
على و�ضعها �أو ثنيهم �أو منعهم من اتخاذها؟ و( )3ما هي
املجاالت املتاحة ال�ستخدام القاعدة القانونية يف مواجهة
�صانعيها؟ هذه هي الأ�سئلة التي حاولنا الإجابة عليها
على طول هذا العدد ،مع الرتكيز على ملفات �أربعة:
الت�شريع والق�ضاء و�أعمال العدالة االنتقالية واحلراكات
احلقوقية .خالل العدد� ،سجلنا تو�سع دائرة �صناع القانون،
تبعا لإجراء االنتخابات البلدية �سنة  ،2018و�إن يبقى
هذا التو�سع ن�سبيا بالنظر �إىل ن�سبة العزوف املرتفعة عن
امل�شاركة يف االنتخابات .كما �سجلنا ظاهرة ا�صطلح على
ت�سميته حمليا بال�سياحة الربملانية ،والتي �أثّرت �سلبا على
النتاج الت�شريعي.
كما �سجلنا جناح حراكات حقوقية عدة يف احلفاظ على
املكا�سب يف مواجهة الإ�صالحات املطلوبة من اجلهات
املانحة �أو املقر�ضة .وقد جعلت هذه احلراكات �سنة 2018
كما ال�سنوات ال�سابقة �سنة النقابات والقطاعات .يف
موازاة ذلك ،ك�شفت الهجرة ال�سرية وتظاهرات ال�شارع
العنيفة بداية  2018وحركة االعت�صامات غري امل�ؤطرة
(وغالبها من املعطلني عن العمل) �أن جانبا هاما من
املجتمع التون�سي ال يجد يف قواعد املمار�سة الدميقراطية
�سبيال للتعبري عن ذاته ومواقفه.
على �صعيد احلقوق الفردية ،ف�إن الزخم الذي �شهدته
بفعل املبادرة الرئا�سية ،ا�صطدم بت�سيي�سها و�أدجلتها،
ف�أتت احل�صيلة على �صعيد هذه احلقوق �شبه معدومة.
على �صعيد �ضحايا فرتة الديكتاتورية ،بدا ال�ضحايا
قادرين بفعل حراكاتهم على الت�أثري على مقرراتها� .إال
�أن ا�ستجابة الهيئة ملطالب ه�ؤالء ،بدت مهددة ب�أمرين:
ت�ضخيم عدد ال�ضحايا والإ�شكاالت التي ت�شوب �صحة
املحاكمات �أمام الدوائر املخت�صة للعدالة االنتقالية ،بفعل
انعدام طرق الطعن ب�أحكامها.
�أخريا ،ت�ساءلنا يف العدد عن مدى جناح احلراكات يف
ا�ستخدام القاعدة القانونية ملواجهة ال�سلطة ال�سيا�سية
�أو لتعزيز حقوقها .و�أول ما نلحظه يف هذا املجال هو �أنّ
ا�ستدامة اخلالف ب�ش�أن املر�شّ حني للمحكمة الد�ستورية
�شكل عائقا �أمام �إر�ساء هذه املحكمة ومعها تفعيل احلق
الدميقراطي يف الدفع يف د�ستورية القوانني� .إال �أن هذا مل
مينع بروز بع�ض الأحكام واملبادرات الهامة على ال�صعيد
احلقوقي� ،أهمها مبادرات جمعية �أنا يقظ يف ما يت�صل
بف�ضح الف�ساد.
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لمن القانون في تونس 2018؟
نزار صاغية ومحمد العفيف الجعيدي
«ملن القانون؟» �س�ؤال يفر�ض نف�سه على � ّأي جمتمع
يرغب يف قيا�س من�سوب دميقراطيته )1( .فمن
ي�صنع القاعدة القانونية مبعناها الوا�سع وما هي �صفته
التمثيلية؟ و( )2مبا ال ّ
يقل �أهمية ،ما هي القوى القادرة
على الت�أثري يف �صناع القاعدة القانونية� ،سواء يف اجتاه
دفعهم �أو حثهم على و�ضعها �أو ثنيهم �أو منعهم من
اتخاذها؟ و( )3ما هي املجاالت املتاحة ال�ستخدام
القاعدة القانونية يف مواجهة �صانعيها؟
من يصنع القاعدة القانونية؟
و�سع �إجراء االنتخابات البلدية �سنة  2018من دائرة
ّ

�ص ّناع القاعدة القانونية ،على ال�صعيد املحلي .وقد
ب�شرت بقرب ت�شبيب ه�ؤالء بعد �أن ك�شفت نتائجها
�أن ن�سبة  37%من الفائزين بهذه املقاعد كانوا من
ال�شباب الذين يقل �سنهم عن � 35سنة و �أن الفائزين
باملقاعد البلدية كانوا بن�سبة كبرية من الن�ساء
( )47%علما �أن  68امر�أة تبو�أن من�صب رئي�سات
بلدية كانت �إحداهن رئي�سة بلدية تون�س العا�صمة.
كما .كما جنح � 144شخ�صا معوقا يف الو�صول
لع�ضوية املجال�س البلدية� .1إال �أن تو�سيع الت�شاركية
يف هذا امل�ضمار يبقى ن�سبيا بالنظر �إىل ن�سبة العزوف
املرتفعة عن امل�شاركة يف االنتخابات (.)63%
على �صعيد املجل�س الت�شريعي ،ن�شط ما ا�صطلح
على ت�سميته حمليا بال�سياحة الربملانية .وقد �أدت
هذه ال�سياحة الربملانية �إىل اندثار كتل نيابية لأحزاب
كانت ت�صنف يف خانة الفائزين يف االنتخابات
الت�شريعية ل�سنة  2014وظهور كتل نيابية جديدة،
ا�ستحالت �سريعا �أذرعا نيابية لأحزاب جديدة .وفيما
د ّبت يف بداية �سنة  2018حياة ن�شيطة يف جمل�س
نواب ال�شعب� ،سببها احلما�سة يف العمل على
م�شروع جملة اجلماعات املحلية ،بات ذات املجل�س
عند نهايتها يف حالة عجز عن توفري الن�صاب القانوين
للم�صادقة على الن�ص الكامل مل�شروع قانون التقاعد
رغم م�صادقة �أع�ضائه قبل ذلك ب�أغلبية مريحة على
كل ف�صول ذات القانون� .أ�شر ا�ضطراب الأداء هذا
�إىل كون الأزمة ال�سيا�سية التي �شطرت ال�سلطة
التنفيذية و�شقت االئتالف احلاكم ان�سحب �أثرها
على التوافق النيابي الذي كانت تدار به �أعمال
الت�شريع.
ومن �أبرز نتائج هذا االن�شطار هو ف�شل جمل�س النواب
يف �إر�ساء املحكمة الد�ستورية ف�ضال عن عدد من
الهيئات امل�ستقلة الد�ستورية.
القوى القادرة على التأثير في
صناع القاعدة القانونية؟
يف �سنة  ،2018رفعت ال�سلطة ال�سيا�سية �شعار

الإ�صالحات الكربى .ومل يكن من البداية خافيا �أن
جانبا هاما من تلك الإ�صالحات التي تو�صف بامل�ؤملة مت
التخطيط لها وت�صورها من املقر�ضني الأجانب الذين
باتوا يقاي�ضون توفري موارد املوازنة على �شكل قرو�ض

البالد وكانت يف جانب منها عنيفة ومعطلة حللقات
ب�إجرائها.
الإنتاج عن كون جانب هام من املجتمع التون�سي مل
يجد يف قواعد املمار�سة الدميقراطية �سبيال للتعبري عن
ذاته ومواقفه.
احلد �سنة  2018يف عالقتها
وكانت عند هذا ّ
باحلقوق االجتماعية �سنة معارك للحفاظ على
املكت�سبات �أكرث منها �سنة لتطويرها .فلم يتم خالل
هذه ال�سنة ت�سجيل �أي �إجناز حقوقي على �صعيد
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية .وفيما يظهر قانون
الأمان االجتماعي (الذي مت �إقراره يف بداية )2019
للوهلة الأوىل �ضمن القوانني الآيلة �إىل منح حقوق
اقت�صادية لفئات معينة ،ف�إن التعمق فيه �إمنا يثري القلق
�إزاء الأهداف الكامنة وراءه .فهو يظهر يف ال�سياق
احلايل مبثابة و�صفة �ستعتمد ملعاجلة ظاهرة ت�آكل
احلقوق االجتماعية التي قد تنتج عن الإ�صالحات
املطلوبة من اخلارج ،ومنها تو�صيات �صندوق النقد
الحفاظ على المكاسب في مواجهة
الدويل .وت�شمل هذه الظاهرة ،لي�س فقط امل�س
اإلصالحات المطلوبة من الخارج
تعلقت جرعات الإ�صالح التي خطط لإنفاذها يف �سنة باملكا�سب العمالية �أو جماالت العمل� ،إمنا �أي�ضا
 2018بالعمل على تخفي�ض كتلة الت�أجري يف الوظيفة تراجع جمانية �أو نوعية املرافق العمومية ويف مقدمتها
العمومية وذلك من خالل تنقي�ص الأعوان عرب غلق املرافق التعليمية.
باب االنتداب والت�سريح االختياري وجتميد املوارد
املالية املر�صودة للت�أجري من خالل جتميد املرتبات الحقوق الفردية يعطلها التسييس
�إىل حني و جتميد جرايات املتقاعدين ب�شكل نهائي .واألدلجة
و�إذ �أنذر الإ�صالح يف �أول ور�شاته بت�سارع خطوات رغم النقا�ش الوا�سع الذي �شهدته احلقوق الفردية يف
تفقري الطبقة الو�سطى و�ضرب احلقوق املكت�سبة ال�ساحة العامة بفعل مبادرة رئي�س اجلمهورية باجي
للمتقاعدين ،جنح االحتاد العام التون�سي لل�شغل يف قايد ال�سب�سي ب�إن�شاء جلنة احلقوق الفردية واحلريات
دعم احلراكات املقاومة لها و�صوال �إىل حماية حقوق و�إعالن هذه اللجنة تقريرها الغني جدا حول مكامن
امل�س بقيم حقوق الإن�سان واحلريات الفردية ،ف�إن
املتقاعدين ومتكني ال�شغالني من زيادات يف الأجور
ّ
ترقع مقدرتهم ال�شرائية املت�آكلة بفعل الت�ضخم احل�صيلة احلقوقية على �صعيد هذه احلقوق واحلريات
وزيادات الأ�سعار .ذات الهيكل النقابي �ساند عمال بقيت �شبه معدومة .وقد جاءت هذه احل�صيلة
احل�ضائر يف مطالبهم الرامية للخروج من نطاق العمل خمالفة لل�سنوات ال�سابقة ،حيث ّمت �إقرار قوانني بالغة
اله�ش ،مما �أرغم الطرف احلكومي على توقيع اتفاق الأهمية� ،أبرزها قانون حماية الن�ساء من العنف.
يقر لهم بجانب من حقوقهم .كما �سجل يف ال�سنة ففي ما عدا �إقرار ثالث اتفاقيات دولية ،مت يف هذه
حقوقي هو قانون
نف�سها جناح لنقابة ال�صحافيني يف الدفاع عن احلقوق ال�سنة �إقرار قانون واحد ذات طابع
ّ
املهنية ملنظوريها الذين كانوا يف جانب كبري منهم التمييز العن�صري والذي يبقى جمال تطبيقه حمدودا
�ضحايا لتنكر �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية لبنود يف تون�س .وقد يكون �أحد �أهم �أ�سباب الف�شل يف
االتفاقية امل�شرتكة اخلا�صة بهم .كما جنحت الهيئة ا�ستثمار خمرجات اللجنة حقوقيا ،هو التوجه املبكر
الوطنية للمحامني يف احلفاظ على ال�سر املهني واملك�شوف ل�صاحب املبادرة (رئي�س اجلمهورية)
حلرفائهم ،ويف �إبطال املواد الواردة يف قانون املالية وللفاعلني احلزبيني يف ا�ستغالل هذه املخرجات
العامة يف هذا اخل�صو�ص .وكان ّمت تربير هذه املواد يف نزالهم ال�سيا�سي واالنتخابي .على �ضوء هذه
ب�ضرورة الت�صدي لتبيي�ض الأموال وم�صالح تون�س التجربة ،يجدر الت�سا�ؤل حول املفاعيل ال�سلبية التي
قد تنتج عن الأدجلة والت�سيي�س على قدرة احلراكات
االقت�صادية يف عالقتها بدوائر املال العاملية.
جعل هذا احلراك �سنة  2018كما ال�سنوات التي احلقوقية يف حتقيق �أهدافها.
�سبقتها �سنة النقابات والقطاعات ،تلك الهياكل
املهنية التي ا�ستحالت بعد الثورة �أهم فاعل �سيا�سي الضحايا واستحقاقات العدالة
تعك�س قوتها عزلة اجلانب الأكرب من الأحزاب االنتقالية
على �صعيد هيئة احلقيقة والكرامة ،بدا ال�ضحايا
ال�سيا�سية عن جمتمعها الذي تتحدث با�سمه.
يف موازاة ذلك ،ك�شفت الهجرة ال�سرية وما خلفته من قادرين بفعل حراكاتهم على الت�أثري على مقرراتها.
�ضحايا لقوارب املوت عن عمق الأزمة االجتماعية �إال �أن ا�ستجابة الهيئة ملطالب ه�ؤالء ،بدت مهددة
كما �أ�شرت تظاهرات ال�شارع العنيفة بداية  2018من جانبني �إثنني .فمن جهة �أوىل ،توجهت الهيئة �إىل
وحركة االعت�صامات غري امل�ؤطرة (وغالبها من ت�ضخيم عدد ال�ضحايا ح�سبما �صرح به العديد من
املعطلني عن العمل) التي �شملت خمتلف جهات قياداتهم .فت�ضخيم هذا العدد ومعه كلفة جرب ال�ضرر

بدت سنة  2018في
عالقتها بالحقوق
االجتماعية سنة
معارك للحفاظ
على المكتسبات
أكثر منها سنة
لتطويرها.

ي�شكل يف ظل حمدودية موازنة الدولة تهديدا حقيقيا
حلقوق ه�ؤالء .ومن جهة ثانية ،وفيما مت التعويل لتحقيق
املحا�سبة على �إحالة ملفات ال�ضحايا �إىل الدوائر
املتخ�ص�صة للعدالة الإنتقالية ،ف�إن التدقيق يف �شروط
عمل هذه الدوائر يظهر �أفخاخا عدة قد ت�ؤدي �إىل انهيار
امل�سار الق�ضائي برمته .من هذه الأفخاخ ،خل ّو غالبية
امللفات من �أبحاث جدية ووافية ،و�أي�ضا الإ�شكاالت
التي �شابت �صحة املحاكمة �أمام هذه الدوائر ،ومنها
اخللل الت�شريعي املتمثل يف انعدام طرق الطعن
ب�أحكامها ،والذي قد ينتهي �إىل �إبطال كل �أعمالها يف
حال �إثارة الدفع بعدم د�ستوريته.
أي استخدام للقاعدة
القانونية إلنصاف المعنيين
بها أو مواجهة صانعيها؟

�أخريا ،نت�ساءل عن مدى جناح احلراكات يف ا�ستخدام
القاعدة القانونية ملواجهة ال�سلطة ال�سيا�سية �أو لتعزيز
حقوقها .وبالطبع ،املجال الأكرث خ�صبا يف هذا املجال
هو عمل الق�ضاء وهيئات الرقابة التقليدية وغري
التقليدية ،يف اخت�صا�صاتها املختلفة.
و�أول ما نلحظه يف هذا املجال هو �أنّ ا�ستدامة اخلالف
ب�ش�أن املر�شّ حني للمحكمة الد�ستورية �شكل عائقا �أمام
�إر�ساء هذه املحكمة ومعها تفعيل احلق الدميقراطي
يف الدفع يف د�ستورية القوانني .ويحول هذا الأمر
دون متكني املتقا�ضني من امل�ساهمة يف تنقية الرت�سانة
حث امل�ش ّرع
القانونية من القوانني غري الد�ستورية ومن ّ
تاليا على ت�سريع وترية العمل على مواءمة القوانني
الو�ضعية مع الد�ستور اجلديد .ومن املعلوم �أن الهيئة
امل�ؤقتة ملراقبة د�ستورية القوانني تنح�صر �صالحيتها يف
مراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني وبطلب من �أع�ضاء يف
ال�سلطة ال�سيا�سية ح�صرا.
ولكن ماذا ب�ش�أن �سائر الهيئات الق�ضائية؟ ما هي
ت�صورات الق�ضاة لوظائفهم وما ال يقل �أهمية ما
هي ت�صورات املتقا�ضني لهذه الوظائف؟ و�أبعد من
الت�صورات ،كيف عمل الق�ضاء فعليا يف �سنة 2018؟
هل عمل من وحي وظيفته التقليدية كخادم للقانون
وتاليا ملن �صنعه� ،أم عمل من وحي دوره املكر�س يف
الد�ستور والذي يجعل منه حاميا للحقوق واحلريات؟
�سجلنا ب�إيجابية بع�ض الأحكام
يف هذا املجال ،و�إذ ّ
الق�ضائية الرائدة يف جمايل املحاكمة العادلة واحلريات
املدنية (حرية التعبري ومكافحة الف�ساد) ،ف�إن هذا التيار
يبقى بعيدا عن �أن ي�صبح احلالة العامة داخل الق�ضاء.
وفيما ما تزال حماوالت التقا�ضي اال�سرتاتيجي �ضعيفة
يف تون�س ،ف�إن جمعية �أنا يقظ متيزت جلهة مطالباتها يف
النفاذ للمعلومة ومبادرتها اىل �صياغة حترك مكافح
للف�ساد وما تفرع عن ذلك من خطاب م�ؤثر يف املجال
العام.

 1 .1املر�أة ،ال�شباب ،ذوو الإعاقة يف االنتخابات البلدية التون�سية :جناح �سيا�سة
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حتى تكون الالمركزية قارب نجاة بالنسبة لتونس
جنان االمام
"نريدها �سلطة حملية م�ستقلة ال �سلطة حملية مكبلة".
اليوم  ،وبعد مرور ب�ضعة �أ�شهر على ن�شوة االنت�صار يف
انتخابات املجال�س البلدية يف تون�س ،يرفع العديد من
�أع�ضاء املجال�س البلدية ور�ؤ�سائها هذا املطلب للتعبري
عن ا�ستيائهم العميق من العراقيل العديدة التي
تواجههم يوميا يف �أداء وظائفهم �آملني �أن يتمكنوا من
ت�سيري امل�صالح املحلية با�ستقاللية وفق مبد�أ التدبري
احلر ،يف �إطار وحدة الدولة الرتابية ووحدة منظومتها
القانونية .تواجه املجال�س البلدية اجلديدة املنتخبة يف 6
ماي  2018حتديات عديدة ومتنوعة فهي مدعوة حلل
�إ�شكاالت مرتاكمة على امتداد ال�سنوات املا�ضية مثل
�أزمة الثقة العميقة التي تع�صف مب�ؤ�س�سات احلكم �سواء
كانت وطنية �أو حملية ،بالإ�ضافة �إىل تدهور خدمات
وجتهيزات القرب والإطار املعي�شي ككل وحمدودية
املوارد املالية والب�شرية وتفاوت التنمية بني اجلهات
و�ضبابية الر�ؤية بخ�صو�ص تنفيذ م�سار الالمركزية.
ويغلب على اخلطاب ال�سيا�سي بخ�صو�ص الالمركزية
اال�ستقطاب الثنائي بني م�ؤيد لها وم�شكك فيها وهو
جدل مل تقع �إثارته خالل مرحلة �إعداد الد�ستور
ولكنه برز الحقا على خلفية حتديد موعد االنتخابات
البلدية .يف نظر البع�ض ،متثل الالمركزية خطرا يهدد
كيان الدولة اله�ش �أو جمرد م�شروع طوباوي حمكوم
عليه بالف�شل منذ البداية �أو غنيمة �ستمكن حركة
النه�ضة الإ�سالمية  ،الفائزة برئا�سة ثلث البلديات،
من التغلغل وال�سيطرة على مفا�صل الدولة واملجتمع
املحلي يف اطار ما ُيعرف ب"الأ�سلمة الناعمة".
يف املقابل ،يعترب املدافعون عن الالمركزية ب�أن هذا
اخليار املبدئي للجمهورية الثانية هو حل للإ�شكاالت
املرتاكمة ولي�س ورطة وجب التخل�ص منها حيث �أنها
تعترب ،متى توفرت �شروط جناحها ،عن�صرا �أ�سا�سيا من
عنا�صر الإ�صالح الدميقراطي واحلوكمة املحلية لأنها
تعزز التوزيع العمودي لل�سلطات بني املركز وامل�ستوى
املحلي وت�سمح مب�شاركة �أو�سع للمواطنني يف �إدارة
ال�ش�ؤون املحلية ومب�ساءلة فعلية للمجال�س املنتخبة كما
�أنها متكن من دفع التنمية وحت�سني اخلدمات واملرافق
املحلية.
ال متثل الالمركزية ح ّال �سِ ْحر ّيا ولكنها م�سار تدريجي
ميتد على عدة �سنوات ويتطلب توفر عوامل و�شروط
عديدة .وقد مثّلت االنتخابات البلدية و�إ�صدار جملة
اجلماعات املحلية احلدثني الهامني �سنة  ،2018حيث
�أنهما ي�ساهمان يف تنزيل �أحكام الباب ال�سابع من
د�ستور  27جانفي  2014الذي يتعلق بال�سلطة املحلية
واالنطالق يف �إ�صالحات هيكلية وا�سعة النطاق تتع ّلق
بالت�أ�سي�س لت�صور جديد لإدارة ال�ش�أن املحلي تقوم
على المركزية فعلية .يف هذا الإطار يتعني على ال�سلطة
ال�سيا�سية و�ضع الت�صورات الإ�سرتاتيجية بخ�صو�ص
هذا امل�سار باالعتماد على مقاربات ت�شاركية متكن من
القيام باملتابعة املتوا�صلة مع اعتماد املرونة ال�ضرورية
لتفادي العراقيل  .و حتى ال تكون الالمركزية مفرغة

من جوهرها وفاقدة جلدواها وخميبة للآمال من
ال�ضروري �أال تقت�صر مقاربات الإ�صالح يف هذا املجال
على اعتبار الالمركزية م�س�ألة تقنية ميكن اختزالها يف
�صياغة قوانني و�أوامر وتركيز هياكل و�إتباع �إجراءات
وان تتجاوزها اىل توفري ظروف عمل منا�سبة للجماعات
املحلية هذا بالإ�ضافة اىل �ضرورة اعتبار الإن�سان منطلق
وهدف كل ال�سيا�سات املحلية وعن�صرا جوهريا يف
حتديد ال�صالح العام املحلي .ويكمن التحدي الرئي�سي
يف مدى قدرة اجلماعات املحلية على تعزيز امل�شاركة
املواطنية يف ال�ش�أن املحلي وحتقيق العدالة االجتماعية
والإدماج داخل املدن واحرتام حقوق الإن�سان على
�أ�سا�س امل�ساواة وعدم التمييز .
 - 1الالمركز ية ،مسار في حاجة
إلى بوصلة

ح�سب الف�صل  66من جملة اجلماعات املحلية ،تعتمد
الدولة نظاما المركزيا  ،وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية
والنجاعة .وبالتايل يقت�ضي م�سار تركيز ال�سلطة املحلية
التدرج واملرحلية نظرا حلجم التغيريات اجلذرية وكلفة
هذه الإ�صالحات وما ت�ستوجبه من نقل لل�سلطات
ومراجعة �شاملة للنظام املايل ونظام املمتلكات وتعزيز
للموارد الب�شرية .وال ميثل هذا املو�ضوع حتى بعد اجراء
االنتخابات البلدية م�س�ألة ُمفّزة للر�أي العام وللنقا�ش
ال�سيا�سي اجلدي حيث غابت مقرتحات الطبقة
ال�سيا�سية بخ�صو�ص الت�صور اال�سرتاتيجي للالمركزية
واخلطوات العملية الكفيلة بتج�سيد �أهدافها على �أر�ض
الواقع و�إك�سابها بعدا تطبيقيا.
�أما على امل�ستوى احلكومي ،ولئن انطلقت عملية ت�صميم
م�سار الالمركزية مبا�شرة بعد �إ�صدار د�ستور  ، 2014فان
هذا التم�شي يبقى م�شو�شا ومرتبكا وخفيا .وقد مثلت
درا�سة خمتلف الأبعاد املتعلقة بالالمركزية (اجلوانب
الت�شريعية والإجرائية واملالية) بالإ�ضافة �إىل ت�صميم
م�سار الالمركزية �إحدى املحاور الكربى التي ا�شتغلت
عليها الإدارة العامة للجماعات املحلية بوزارة الداخلية
مبا�شرة بعد �إ�صدار الد�ستور ثم توا�صل العمل �ضمن
وزارة ال�ش�ؤون املحلية منذ �إحداثها يف  2016حيث مت
�إحلاق هذه الإدارة بها .1ويف هذا الإطار قدمت الوزارة
وثيقة �أولوية يف  2016تت�ضمن خطة عمل حول �إر�ساء
الالمركزية وتفعيل احلوكمة املحلية .وقد مت احلديث
الحقا عن مراحل عديدة للإ�صالح قد متتد على 27
�سنة مق�سمة على  3مراحل ت�ستغرق كل مرحلة ت�سع
�سنوات مع حتديد �أهداف مرحلية تتعلق بدعم املوارد
الب�شرية واملوارد املالية ون�سبة االخت�صا�صات املحالة.
يف هذا ال�سياق �أحدث الأمر احلكومي امل�ؤرخ يف 28
جويلية  2016واملتعلق بتنظيم وزارة ال�ش�ؤون املحل ّية
الهيئة العامة لال�ست�شراف ومرافقة امل�سار الالمركزي وهي
تخت�ص بالقيام بالدرا�سات ال�ضرورية لبلورة املقاربة الوطن ّية
ّ
ملرحل ّية �إر�ساء الالمركز ّية ومرافقة اجلماعات املحل ّية
ل�ضمان انخراطها يف هذه املقاربة وذلك باعتماد م�سار
ت�شاركي على ال�صعيد املركزي واجلهوي واملح ّلي ي�ضمن
م�ساهمة كافة الوزارات والهياكل العموم ّية وخمتلف

املدين .ولإجناز مهامها حتدث بالهيئة
مك ّونات املجتمع ّ
�إدارة البحوث والدرا�سات و�إدارة التن�سيق والربجمة.
ولكن �إىل غاية الآن مل تن�شر الوزارة �أي وثيقة مرجعية
تو�ضح خطة العمل الوطنية بخ�صو�ص م�سار تركيز
ّ
يتم ت�أجيل ذلك اىل ما
ال�سلطة املحلية .واملُ ّرجح �أن ّ
بعد االنتخابات الت�شريعية ل�سنة  ،2019باعتبار �أنّ جملة
اجلماعات املحلية ّن�صت على تقدمي احلكومة لت�صور م�سار
الالمركزية خالل ال�سنة الأوىل من املدة النيابية .فح�سب
الف�صل  66من جملة اجلماعات املحلية ي�صادق جمل�س
نواب ال�شعب خالل ال�سنة الأوىل من كل مدة نيابية
على خطة لربنامج دعم الالمركزية وتطويرها ،تقرتحها
يحدد
احلكومة .ويكون ذلك �ضمن قانون توجيهي ّ
الأهداف والو�سائل امل�سخّ رة لكامل املدة النيابية� .أما
فيما يتعلق بالتقييم الدوري للخطة ،تعر�ضت املجلة �إىل
� 3أ�صناف من التقارير حيث ّ
تتول احلكومة �إعداد تقرير
�سنوي تقييمي حول مدى تقدم �إجناز الالمركزية ودعمها
تعر�ضه على جمل�س نواب ال�شعب قبل يوم  15فيفري
لل�سنة املوالية .كما �أ�سند الف�صل  67للمجل�س الأعلى
للجماعات املحلية وظيفة "�إعداد تقرير تقييمي لإجناز
اخلطة اخلما�سية لدعم الالمركزية وتطويرها قبل موفى
�شهر جوان من ال�سنة الأخرية من تنفيذ اخلطة يحيله
�إىل جمل�س نواب ال�شعب و�إىل احلكومة ".كما ّ
مكن
الف�صل  68جمل�س نواب ال�شعب من طلب �إجناز تقرير
تقييمي حل�صيلة �إجناز برنامج دعم الالمركزية وتطويرها من
حمكمة املحا�سبات لفرتة معينة .كما ميكن للمحكمة
عند االقت�ضاء "تقدمي مقرتحات عملية لتح�سني �أداء
اجلماعات املحلية �ضمن تقرير ين�شر للعموم".
كما يطرح ا�ستكمال مكونات ال�سلطة املحلية �أكرث
من عالمة ا�ستفهام حيث مت ت�أجيل اخلو�ض يف م�س�ألة
�إحداث الأقاليم وموعد �إجراء انتخابات املجال�س اجلهوية
�إىل �أجل غري معلوم  .فيما يتعلق بالأقاليم ،يتط ّلب
هذا ال�صنف اجلديد من اجلماعات املحلية تق�سيما
ترابيا جديدا .وي�شتمل الإقليم على عدد من اجلهات،
وهو يهدف �إىل حتقيق االندماج والتكامل التنموي
االقت�صادي املتوازن والعادل بني خمتلف املناطق املكونة
للإقليم .وقد اعترب �إحداث هذا امل�ستوى اجلديد م�س�ألة
ُم�ؤجلة باعتبار التدرج يف الأولويات ونظرا اىل �أن العملية
معقدة على امل�ستوى الفني فهي تقت�ضي و�ضع معايري
وم�ؤ�شرات ُم�ستحدثة الجناز هذا التق�سيم الرتابي ،كما
�أنها ال تخلو من احل�سا�سية على امل�ستوى ال�سيا�سي ب�سبب
�أهمية الإقليم على امل�ستوى املجايل والدميغرايف وما يثريه
من خماوف لدى البع�ض تتعلق ب�شبح ا�ستهداف الوحدة
الوطنية� .أما بالن�سبة للجهات ،ح�سمت جملة اجلماعات
املحلية يف امللحق ب م�س�ألة التق�سيم الرتابي ب�إحداث
 24جهة وتتمثل وظائف اجلهة يف حتقيق التنمية ال�شاملة
واملت�ضامنة والتكامل بني امل�شاريع التنموية واملرافق العامة
ودعمها وتعزيزها بالتن�سيق والتعاون مع ال�سلطة املركزية
ومع بقية اجلماعات املحلية .وقد متثل اخليار الد�ستوري
يف فك االرتباط بني الوالية باعتبارها دائرة ترابية
الحمورية للدولة ،يوجد على ر�أ�سها الوايل الذي يعينه
رئي�س احلكومة واجلهة بو�صفها جماعة حملية المركزية

ُينتخب جمل�سها انتخابا عاما ومبا�شرا وهو ما يقطع مع
التداخل الهيكلي والوظيفي الذي كان مييز القانون
الأ�سا�سي ال�صادر يف  4فيفري  1989واملتعلق باملجال�س
اجلهوية والذي يعترب �أن الوالية متثل يف نف�س الوقت
دائرة ترابية لإدارة الحمورية يتوىل �ش�ؤونها الوايل ودائرة
ترابية لإدارة ال مركزية يتوىل �ش�ؤونها املجل�س اجلهوي
الذي ير�أ�سه الوايل .2ولكن يعترب الإبقاء على التطابق
على م�ستوى التق�سيم الرتابي بني اجلهة باعتبارها جماعة
حملية المركزية والوالية باعتبارها �سلطة الحمورية خيارا
قابال للنقا�ش لأنه �سيكون م�صدرا للأزمات ولتنازع
االخت�صا�ص بني الطرفني هذا بالإ�ضافة اىل �أن اجلهة ال
متثل الف�ضاء الأمثل لنجاعة املقاربات التنموية والعمرانية.
لئن ُطرحت فكرة تزامن انتخابات املجال�س البلدية
واملجال�س اجلهوية يف مرحلة �أوىل عند ت�صميم رزنامة
االنتخابات املحلية يف  ،2016ف�إنها مل تكن حمل توافق
ومت العدول عنها لأ�سباب �سيا�سية وفنية .واىل غاية اليوم
مل يتم اخلو�ض من قبل الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
�أو الفاعلني ال�سيا�سيني يف تاريخ االنتخابات اجلهوية
باعتبار �أن الأولوية حاليا تتمثل يف الإعداد لالنتخابات
الت�شريعية والرئا�سية املزمع �إجرا�ؤها موفى �سنة .2019
�إن غياب ر�ؤية وا�ضحة حول انتخاب املجال�س اجلهوية
من �ش�أنه �أن ي�ؤجل تنزيل جزء هام من جملة اجلماعات
املحلية وي�ؤثر �سلبا على تقدم م�سار الالمركزية يف تون�س
ويعطل �إجناز الإ�صالحات ال�ضرورية يف هذا املجال� .3إذ
يتوقّف �إن�شاء هياكل �أ�سا�سية بالن�سبة لالمركزية مثل
املجل�س الأعلى للجماعات املحلية 4والهيئة العليا للمالية
املحلية 5واللجنة اجلهوية للحوار االقت�صادي واالجتماعي
على انتخاب املجال�س اجلهوية.
�إن و�ضوح الر�ؤية بالن�سبة مل�سار الالمركزية يف تون�س �أولوية
ق�صوى لإجناح هذه التجربة التي تتطلب اعتماد ال�سلطة
ال�سيا�سية ملقاربة تقوم على ال�شفافية والت�شاركية ،بالإ�ضافة
�إىل خطة ات�صالية لتعريف املواطنني بالالمركزية ومراحل
تنفيذها و�أثارها املجتمعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
 -2الالمركز ية على محك الواقع

�شهدت قواعد توزيع ال�صالحيات بني اجلماعات
املحلية وال�سلطة املركزية تغيريا جذريا مبقت�ضى الإطار
القانوين اجلديد املتعلق بال�سلطة املحلية و الذي ي�ؤ�س�س
لت�صور جديد لإدارة ال�ش�أن املحلي يقوم على المركزية
فعلية و�إعالء للمحلي على املركزي يف العديد من
املجاالت التي ت�ؤثر مبا�شرة بحكم قربها على الواقع
اليومي للمواطنني .على هذا الأ�سا�س �أ�صبح حتقيق
ال�صالح املحلي يف �صميم اخت�صا�ص اجلماعات املحلية
مبا يقت�ضيه من �إدارة للمرافق و�إ�سداء للخدمات وتنمية
حملية وتخطيط عمراين .و ُي ّ
�شكل مبد�أ التدبري احلر �أحد
ال�ضمانات الد�ستورية ال�ستقاللية اجلماعات املحلية
ويعني املبد�أ حرية �إدارة اجلماعات املحلية ل�ش�ؤونها وهو
ي�شمل حرية التعاقد وحرية الت�صرف يف املوظفني وحرية
اتخاذ القرارات وحرية تنظيم وت�سيري هياكلها وحرية
الإنفاق وحرية الت�صرف يف �أمالكها وت�سيري مرافقها .وقد
مت اعتماد ت�صنيف جديد لل�صالحيات يقوم على التمييز

تشريعات 2018
بني ال�صالحيات الذاتية التي تنفرد بها اجلماعات املحلية
وال�صالحيات امل�شرتكة التي ت�شرتك فيها اجلماعات
املحلية مع ال�سلطة املركزية وال�صالحيات املنقولة التي
تتوىل نقلها ال�سلطة املركزية لفائدة اجلماعات املحلية مع
اعتماد مبد�أ التفريع ملمار�سة االخت�صا�صني الأخريين.
كما مت الت�أكيد على �أن كل �صالحية جديدة بالن�سبة
للجماعات املحلية يرتافق حتما مع حتويل املوارد املنا�سبة.
ولكن توجد عراقيل عديدة ت�شوب جناح جتربة الالمركزية
�إذ ت�شكوا �أغلب البلديات من �ضعف مزمن ملواردها
املالية الذاتية وهو ما �أدى �إىل تفاقم مديونيتها وعجزها
على الإيفاء بتعهداتها نحو �شركائها وانح�صار عملها على
الت�سيري على ح�ساب الربامج التنموية واال�ستثمارات
املوجهة لل�سكان .كما يتم ّيز الو�ضع الراهن ب�ضعف عدد
العاملني باجلماعات املحلية ( 5%من الوظيفة العمومية)
وبتدين ن�سبة الت�أطري �أي املوارد الب�شرية امل�ؤ ّهلة () 11%
كما ال تتجاوز ن�سبة الت�أطري الفني  % 1,6مما ي�ؤثّر �سلبا
على قدرة اجلماعات املحلية يف مبا�شرة خمتلف وظائفها
وخ�صو�صا البلديات ذات امل�ؤ�شرات التنموية املُتد ّنية.
على هذا الأ�سا�س ،وحتى يت�سنى للجماعات املحلية
ممار�سة خمتلف �صالحياتها  ،يتطلب الت�أهيل الوظيفي
للجماعات املحلية تدعيم القدرات املالية والب�شرية لهذه
اجلماعات وذلك ب:
تنمية مواردها من خالل ا�ستغالل وتعبئة الطاقة اجلبائيةاملتوفرة لديها هذا بالإ�ضافة �إىل الت�سريع يف �إ�صالح النظام
اجلبائي وحتويل حم�صول ن�سبة من االداءات ذات
املردودية العالية �إىل اجلماعات املحلية.
تعزيز الر�صيد العقاري للجماعات املحلية وو�ضع �آلياتملزيد تن�سيق ا�ستغالل امللك العمومي للدولة من طرف
اجلماعات املحلية وتثمينه خدمة للم�صلحة املحلية.
 ت�أهيل املوارد الب�شرية للجماعات املحلية من خالل�إلزامية التكوين ودوريته يف امل�سائل املتعلقة بالالمركزية
والتخطيط اال�سرتاتيجي �سواء بالن�سبة لأع�ضاء املجال�س
املحلية املنتخبة �أو اجلهاز الإداري مع احلر�ص على �أن
جترى عملية التكوين يف اجلهات.
�إنفاذ �آليات الت�ضامن والت�سوية والتعديل ق�صد تقلي�صالفجوة التنموية بني اجلماعات املحلية ومتكينها من املوارد
الب�شرية واملالية الالزمة كي تكون قادرة على توفري املرافق
و اخلدمات الأ�سا�سية ملواطنيها.
من جهة �أخرى تثري الالمركزية حتديات عدة تتعلق
بالت�أ�سي�س لعالقات جديدة بني اجلماعات املحلية
وال�سلطة املركزية وامتدادها يف اجلهات تقوم على الندية
والتعاون والتن�سيق وهو ما يحتم �إيجاد �إجراءات و�أطر
للتن�سيق والت�شاور الدائم بني اجلماعات املحلية وال�سلطة
املركزية وتفرعاتها الفنية والرتابية .و ُيعترب �إ�صالح منظومة
الالحمورية الإدارية من بني �أولويات املرحلة احلالية
فمن ال�ضروري التعجيل بو�ضع الإطار القانوين اجلديد
املنظم الالحمورية على �أ�س�س الكفاءة واحلياد ال�سيا�سي
والنجاعة وعلى �ضوء مقت�ضيات الو�ضع اجلديد لل�سلطة
املحلية وما يحتمه من تغيريات على م�ستوى �صالحيات
الإدارة الالحمورية .
�إن جناح جتربة الالمركزية يقت�ضي احكام التن�سيق بني
اجلماعات املحلية وامل�صالح اخلارجية للإدارات املركزية
واملن�ش�آت العمومية التابعة لها التي تتوىل �إدارة مرافق
وقطاعات خدماتية ذات �صلة باملجال املحلي يف ت�صور
وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العمومية والت�أليف بني الر�ؤية
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الوطنية والر�ؤى املحلية .هذا بالإ�ضافة �إىل �ضرورة ت�صور
�آليات للتن�سيق بني املخططات التنموية والعمرانية
ّ
لكل �صنف من �أ�صناف اجلماعات املحلية واملخططات
التنموية على امل�ستوى الوطني لتحقيق النجاعة املطلوبة.
وتقت�ضي كل هذه الإ�صالحات الهامة ا�صدار الن�صو�ص
التطبيقية ال�ضرورية يف �أقرب الآجال ل�ضبط الآليات
والإجراءات الكفيلة ب�إك�سابها بعدا عمليا.
من جهة �أخرى جتدر الإ�شارة �إىل تواتر الإ�شكاالت املتعلقة
بتطبيق القرارات البلدية ب�سبب عدم تعاون الأجهزة
الأمنية .6وقد ن ّبه العديد من امل�ست�شارين البلديني اىل
ف�شلهم يف تطبيق القانون والرتاتيب البلدية وتنفيذ
قرارات الهدم و الإزالة لعدم وجود �شرطة بلدية حتت
�سلطة املجل�س البلديHaut du formulaire .
من جهة �أخرى ميثل حترر اجلماعات املحلية فعليا على
امل�ستوى القانوين وعلى م�ستوى املمار�سات والعقليات
من رقابة الإ�شراف ،التي كانت متار�سها ال�سلطة املركزية
على امتداد العقود ال�سابقة ب�شكل مو�سع حتديا �آخر .وقد
عملت جملة اجلماعات املحلية على �إخ�ضاع اجلماعات
املحلية فيما يتعلق ب�شرعية �أعمالها للرقابة الالحقة �أي �أنها
تقت�صر مبدئيا على التحقق الالحق من قانونية ت�صرف
ال�سلطة املحلية حتت �إ�شراف الق�ضاء الإداري واملايل وهو
ما ي�ضمن ا�ستقاللية ال�سلطة املحلية .ولكن الإبقاء على
�سلطة احللول التي ميكن �أن ميار�سها الوايل و�إمكانية حل
املجال�س املنتخبة وت�سليط عقوبات على �أع�ضائها بتعليق
ن�شاطهم او عزلهم يف حاجة �إىل مزيد من ال�ضمانات حتى
ال تف�ضي هذه الإجراءات �إىل تقنني رقابة �إ�شراف مقنعة
يف هذا الن�ص اجلديد .كما تطرح جتربة البلديات الفتية
عدة ت�سا�ؤالت حول جناعة املنظومة الرقابية وقدرتها على
�ضمان دولة القانون و مكافحة الف�ساد املايل والإداري
وهو ما يقت�ضي مراجعة تنظيم الق�ضاء الإداري واملايل
ق�صد تقريب املحاكم من املتقا�ضني يف اجلهات ،هذا
بالإ�ضافة �إىل �ضرورة �إتباع نف�س املنهج بخ�صو�ص الهيئات
الد�ستورية امل�ستقلة وخ�صو�صا هيئة مكافحة الف�ساد
واحلوكمة الر�شيدة وهيئة حقوق الإن�سان.
 -3أي تكر يس لحقوق اإلنسان
على المستوى المحلي؟

تعترب الدميقراطية املحلية م�سارا حمفوفا بالتحديات
املت�صلة بالتمثيلية ال�شاملة ملختلف ال�شرائح االجتماعية
والأحياء دون �أي متييز �أو و�صم .وعلى الرغم من اعتماد
نظام االقرتاع على القائمات بالتمثيل الن�سبي مع �أكرب
البقايا ،بالإ�ضافة اىل �ضمان متثيلية م�ؤثرة للن�ساء من
خالل التنا�صف العمودي والأفقي ولل�شباب عن طريق
تخ�صي�ص ح�صة لهم يف القائمات املرت�شحة يف انتخابات
املجال�س البلدية واجلهويةُ ،تعيد العملية االنتخابية افراز
نف�س النخبة االجتماعية املهيمنة وذلك على ح�ساب
التنوع والتعددية .كما تعمل املجال�س �أحيانا حتت �ضغط
وت�أثري �شبكات نفوذ ،ال متت ب�صلة لتحقيق ال�صالح العام
املحلي وتعمل فقط من �أجل حتقيق م�صاحلها اخلا�صة
والفئوية .و يواجه مفهوم املواطنة حتديات عديدة تتمثل
يف جتذر النظام الأبوي وال�سيطرة الذكورية على مراكز
و�شبكات النفوذ ال�سيا�سي واالقت�صادي واالعالمي
وتوا�صل البنى التقليدية مثل القبلية والعرو�شية يف
بع�ض املناطق .وحتى ال تكون الالمركزية مفرغة من
فحواها وفاقدة ملعناها ،من ال�ضروري �أال يتم اختزال

الالمركزية يف �أبعادها الفنية و �أن تتجاوزها �إىل اعتبارها
م�سالة تتعلق �أ�سا�سا بالإن�سان و بحقوقه وحرياته العامة
والفردية .و يعد "امليثاق العاملي للحق يف املدينة"� ،7أحد
الو�سائل الرئي�سية ملفهوم احلق يف املدينة و"املطالبة" به.
وت�ضع تلك املرجعية العاملية تعريفا ملفهوم احلق يف املدينة
على �أنه اال�ستخدام العادل للمدن مبا يتوافق مع مبادئ
اال�ستدامة ،والدميقراطية ،وامل�ساواة ،والعدالة االجتماعية.
فهو حق جماعي جلميع �سكان املدن ،مع �إعطاء الأولوية
للفئات امل�ست�ضعفة .ويعترب احلق يف املدينة ،مبد�أ مرتابطا
وال يتجز�أ عن جميع مبادئ حقوق الإن�سان وهو حق �أفقي
يت�ضمن ب�شكل متكامل جميع احلقوق املدنية ،والثقافية،
واالقت�صادية ،والبيئية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية التي
تكفلها املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان.
ويفرت�ض هذا احلق املمار�سة الكاملة للمواطنة حيث
�أن حتقيق جميع مبادئ حقوق الإن�سان ،واحلريات
الأ�سا�سية ،وكذلك ما يقابلها من م�سئوليات ،هو �ضمانة
لتحقيق الكرامة والرفاه اجلماعي جلميع املت�ساكنني.
وبالتايل ينبغي �إدماج احلق يف املدينة يف خمتلف
الأن�شطة وال�سيا�سات التي تعمل املجال�س املحلية على
تطويرها ،ق�صد تعزيز االندماج االجتماعي واجلغرايف يف
�إقليم اجلماعة املحلية ويربز ذلك خ�صو�صا فيما يتعلق
با�ستخدام الأرا�ضي وتوفري اخلدمات مبا فيها اخلدمات
االجتماعية والبنية التحتية و�إعالء امل�صلحة العامة على
امل�صالح الفئوية وامل�ضاربات العقارية.
كما �أن احلق يف املدينة يقت�ضي الت�سيري الدميقراطي
للجماعات املحلية وهو ما يعني �أن تعك�س املجال�س
البلدية واليات الدميقراطية الت�شاركية تنوع املجتمع املحلي
و�أن تكون قادرة على �إدماج جميع ال�شرائح االجتماعية
للتعبري عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقد �أ�شار الد�ستور �إىل مفهوم الدميقراطية الت�شاركية يف
التوطئة ويف الف�صل  139من باب ال�سلطة املحلية الذي
ين�ص على اعتماد اجلماعات املحلية �آليات الدميقراطية
ّ
الت�شاركية ،ومبادئ احلوكمة املفتوحة ،ل�ضمان �إ�سهام
�أو�سع للمواطنني واملواطنات واملجتمع املدين يف �إعداد
برامج التنمية والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها .وقد
قامت جملة اجلماعات املحلية بتف�صيل �آليات امل�شاركة
من خالل التن�صي�ص على جملة من الآليات املتعلقة
بالنفاذ اىل املعلومة و�شفافية الت�صرف والت�سيري ون�شر
املعلومات املت�صلة بذلك (�أمالك ،عقود� ،أ�شغال،
ا�ستثمارات) واال�ست�شارة والت�شاور و�صوال �إىل �إمكانية
ا�ستفتاء املت�ساكنني .
وتعترب م�شاركة الن�ساء وال�شباب وحاملي الإعاقة
واملُهم�شني يف هذا ال�سياق مف�صلية حيث �أنه من املهم
�أن تكون لهم نف�س الفر�ص كي يعربوا عن احتياجاتهم
و�أولياتهم ،و�أن يتم ترجمة ذلك يف خمططات التنمية
وامليزانيات املحلية و�أمثلة التهيئة العمرانية وعلى م�ستوى
اخلدمات والبنية التحتية وحماية البيئة .فالأخذ بعني
االعتبار اختالف وتنوع التجارب والتطلعات من �ش�أنه �أن
يحقق تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة بني خمتلف فئات املجتمع
و�أفراده رجاال ون�ساء .على هذا الأ�سا�س �سيمكن التزام
اجلماعات املحلية باعتماد �آليات الدميقراطية الت�شاركية،
ومبادئ احلوكمة املفتوحة من ت�سيري ال�ش�أن املحلي ب�شكل
يحقق امل�ساواة اجلوهرية بني املواطنني واملواطنات و�سيعزز
م�ساهمتهم يف خمتلف جماالت احلياة املحلية خ�صو�صا
من خالل ال�شراكات بني اجلماعات املحلية واملجتمع

املدين .ويعترب امل�ستوى املحلي الإطار الأن�سب والأكرث
فعالية للم�سار الت�شاركي ويف بناء الثقة بني املواطنني
واملواطنات من جهة واجلماعات املحلية من جهة �أخرى.
�إذ تقوم الدميقراطية الت�شاركية على �إعطاء �أهمية مركز َية
للمواطنني وللمجتمع املدين وذلك من خالل لعب ادوار
�أ�سا�سية يف تعزيز املواطنة الفاعلة مثل ال َتوعية والت�أطري
واالقرتاح وامل�ساهمة يف خمتلف مراحل اخذ القرار
ولعب دور ال�سلطة امل�ضا َدة من خالل املتابعة والرقابة.
ويعترب تو�سيع امل�شاركة املت�ساوية للمواطنني و املواطنات يف
ت�سيري ال�ش�أن العا ّم املحلي و�سيلة لتحقيق حوكمة �أف�ضل
تتجلى يف اعتماد مقاربة مدجمة للمواطنني واملواطنات

واملجتمع املدين يف ادارة ال�ش�ؤون العامة مع تدعيم �سبل
م�ساءلة ال�سلطات املحلية.
الخاتمة
يوم  6ماي  2018انتخب التون�سيون والتون�سيات

جمال�سهم البلدية للمرة الأوىل بعد الثورة بعد انتظار دام
�سبع �سنوات .وتعترب هذه اخلطوة الأوىل يف م�سار تركيز
ال�سلطة املحلية وهو م�سار طويل ووعر ولكنه �ضروري من
�أجل حوكمة �أف�ضل للمجال املحلي وما تقت�ضيه من توفري
املرافق واخلدمات الأ�سا�سية وتقلي�ص التفاوت يف التنمية
بني اجلهات وتر�سيخ املواطنة املت�ساوية واملدجمة .ويجدر
التذكري ب�أن باب ال�سلطة املحلية يف الد�ستور وجملة
اجلماعات املحلية مل يدخل منها حيز التنفيذ اال نزر قليل
من الف�صول .وبالتايل تتمثل الأولوية حاليا يف الت�سريع
يف و�ضع الإطار الت�شريعي والرتتيبي اجلديد لتج�سيد
الالمركزية على �أر�ض الواقع و�إك�سابها بعدا تطبيقيا.
وبقدر حاجة الالمركزية يف تون�س �إىل �إرادة �سيا�سية
وا�ضحة وغري ملتب�سة بخ�صو�ص االلتزام بهذا اخليار
الد�ستوري واىل مقاربة ا�سرتاتيجية دقيقة تو�ضح وجهة
امل�سار على امل�ستوى القريب واملتو�سط ،فهي حتتاج
�أي�ضا �إىل يقظة وعنفوان املجتمع املدين احلامل بتون�س
�أف�ضل من خالل الالمركزية .يف هذا ال�سياق من املهم
�أن تت�ضافر جهود جميع الفاعلني يف ال�ش�أن العام حتى
ت�شكل قوة �ضغط على الربملان وال�سلطة التنفيذية ،تكون
قادرة على تعبئة الر�أي العام للدفاع عن الالمركزية
و�ضرورة جت�سيدها وعدم ترك الكلمة الف�صل للأحزاب
ف�صل الالمركزية على مقا�سها
ال�سيا�سية احلاكمة حتى ُت ّ
وتفر�ض �أولوياتها وم�صاحلها الظرفية والفئوية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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حوارات حول العدالة االنتقالية 2018

لقاء مع كريم عبد السالم:

وجهنا العدالة االنتقالية نحو الخصام السياسي في حين أنها وسيلة تسوية
فر�ض القانون التون�سي للعدالة الإنتقالية �أن تكون هيئة
احلقيقة والكرامة هي امل�ؤ�س�سة التي تلعب دور املحرك
الدافع لكل م�سارات تلك العدالة .واقت�ضى ذات القانون
�أن تكون مدة عمل تلك الهيئة �أربع �سنوات حتت�سب
بداية من تاريخ ت�سمية �أع�ضائها (والذي ح�صل يف �أيار
 )2014مع �إجازة متديدها ل�سنة واحدة .ويف ظل خالفات
عميقة بني الهيئة واحلكومة التون�سية ،قررت الهيئة متديد
واليتها حتى �آخر  .2018وقد �شهد هذا العام �إحالة
مئات امللفات الق�ضائية �إىل الدوائر املتخ�ص�صة للعدالة
الإنتقالية املن�ش�أة مبوجب القانون نف�سه والتي يتعني عليها
�أن تنظر يف هذه امللفات وفق الأ�صول اجلنائية املعتادة.
يف �سياق رغبة املفكرة يف تقييم عمل هذه الهيئة نظرا
لأهمية التجربة ،عمدنا �إىل �إجراء �سل�سلة من املقابالت.
ومنها املقابلة املن�شورة هنا مع رئي�س جمعية "الكرامة ورد
االعتبار" كرمي عبد ال�سالم.
المفكرةُ :يذكر أنككنت من أوائل الذين
بشروا بالعدالة االنتقاليةكجزء من وصفة
االنتقال الديمقراطي .أين أنت اليوم من
هذه العدالة؟
بت
عبد السالم :بعد تفكري وجتربة طالت ن�سبياّ ،

�أعتقد يف كون العدالة قيمة مطلقة ال تقبل الإ�ضافة وال
التحديد .فكل تقييد مي�س بها كحق وكل �إ�ضافة فيها
توظيف يقيده� .أجد هنا متى فكرت �صعوبة يف ت�صور
�أن �إ�ضافة تو�صيف االنتقالية للعدالة فعل غايته حتقيق
العدالة� .أقدر بالتايل �أن العدالة االنتقالية لي�ست عدالة
و�إمنا هي بالأ�سا�س م�شروع ت�سوية بني قوى حاكمة
�صاعدة و�أخرى �إىل تراجع .ويدفع الوعي بهذه احلقيقة،
�أي بتنايف امل�ؤ�س�سة يف ت�صورها اال�صطالحي واملفهومي
مع قيم العدالة املطلقة� ،إىل رف�ض كل ادعاء ي�س ّوق له،
مفاده �أن هذه العدالة عادلة �صحيحة ولها قواعد وا�ضحة
املعامل ومتفق عليها .رمبا هي كانت يف من�شئها ويف
احلاجة �إليها م�س�ألة �سيا�سية �أو �أداة �إدارة وحتكم يف �سقف
اال�ستحقاقات �أي احلقيقة واملحا�سبة والعالقة بالتاريخ.
ما �أطرحه من �س�ؤال هنا لي�س دعوة للعودة عن الطريق
ولكن هو تنبيه ل�ضرورة تن�سيب الأفكار واملواقف كما هو
دعوة لطرح براغماتي يف التعاطي مع ما يبدو للبع�ض قيما
مطلقة للعدالة االنتقالية ال ميكن التنازل عنها .لو نظرنا يف
التجارب املتعددة لهذه العدالة التي عرفتها املجتمعات
خالل العقدين املا�ضيني ،لتبينا بو�ضوح �أهمية تن�سيب
الأفكار و�أهمية الوعي بكون الغاية احلقيقية للعدالة
االنتقالية لي�ست بال�ضرورة العدالة مبفهومها املبدئي.
�أنا �أعتقد ب�شكل جازم �أن �إ�ستيالد فكرة العدالة االنتقالية
كان و�سيلة لقوننة التغيري وو�ضع �ضوابط له والتحكم يف
�سرعة تدفقه واحلد من �سقف حقائقه� .إذن العدالة
االنتقالية هي �إجراء �سيا�سي ب�آليات قانونية .لذلك ال
ميكن �أن نتحدث فيها عن جناح منوذجي وال عن ف�شل
كامل .فالعدالة االنتقالية هي عدالة ت�سوية ويجب
�أن نفهم ذلك و�أن نكون واعني له يف كل حديث
يهدف لأن يكون مو�ضوعيا عن جتربة من جتاربها
ومنها التجربة التون�سية.

المفكرة :هل يتوافق التصور النظري
أو اإلطار التشريعي للعدالة االنتقالية
التونسية مع ما تطرح من تصور؟
عبدالسالم� :أقدر �أننا ومن خالل الت�صور التون�سي،

حاولنا �أن ن�ؤ�س�س جليل جديد من العدالة االنتقالية و�أظن
�أننا حققنا جناحا يف هذا اجلهد النظري والت�شريعي على
�أكرث من م�ستوى ،من �أهمها:
خالفا للت�سعة و�أربعني التجربة ال�سابقة يف املجال ،كان
قانون العدالة االنتقالية التون�سي الن�ص الوحيد الذي
كر�س دون ميز ما ي�صطلح على ت�سميته مببادئ تلك
العدالة �أي ك�شف احلقيقة واملحا�سبة وجرب ال�ضرر و�إعادة
االعتبار ومنع التكرار،
تقدمي تعريف قانوين دقيق لل�ضحية مير من ال�ضحية
املبا�شرة �أي من ت�سلط عليه االنتهاك �إىل ال�ضحية غري
املبا�شرة �أي حميطه الأ�سري لي�صل �إىل اجلهة ال�ضحية،
هذا النجاح ،وهنا �أحتدث دوما على م�ستوى املنطلقات
النظرية ،و�ضعنا له وعلى م�ستوى ذات الن�ص القانوين
فخاخا كان ب�إمكان كل متابع �أن يتبني من البداية �أنها
�ستعيق جهد حتقيق املبادئ املعلنة ومن �أهمها:
التو�سع غري املربر يف مدة التقليب يف �صفحة املا�ضي
بحثا عن االنتهاكات وطلبا للحقيقة .لقد اختار امل�شرع
التون�سي يف جهد كان يفرت�ض �أن يكون مو�ضوعه البحث
يف انتهاكات �سلطتها الدولة على مواطنيها �أن يعود ملا
قبل ت�أ�سي�س تلك الدولة �أي �إىل الفرتة اال�ستعمارية.
ويظهر هذا االختيار مبثابة التوظيف ال�سيا�سي للم�سار من
جهات �سيا�سية �أرادت ت�صفية ح�ساباتها مع رموز دولة
اال�ستقالل .كما يظهر تعوميا لل�س�ؤال مينع كل �إمكانية
للتو�صل جلواب مو�ضوعي.
التو�سع يف نطاق التجرمي عند حتديد االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان التي ت�ستدعي املحا�سبة الق�ضائية ب�شكل
�أف�ضى للتن�صي�ص على �أفعال يف خانة اجلرائم ال يجرمها
القانون املحلي التون�سي مثل الدفع للهجرة اال�ضطرارية
وتدلي�س االنتخابات ومطالبة القا�ضي املحلي ب�أن ي�صدر
يف �ش�أنها �أحكاما جنائية مبا يعني ن�سف قيم العدالة
اجلزائية و�إغراق املحاكم بالبحث يف ق�ضايا غري جمرمة.
وكان هنا �أي�ضا لالرجتال يف املواقف ال�سيا�سية وعدم
الوعي بطبيعة تلك العدالة الن�سبية دور يف هذا التوجه.
لقد وجهنا العدالة االنتقالية منذ البداية نحو اخل�صام
ال�سيا�سي يف حني �أنها و�سيلة ت�سوية له مبا كان من نتيجته
�أن كانت خمرجات عملنا عليها دون �إنتظاراتنا.
المفكرة :وإذا نظرنا إلى مكونات العدالة
االنتقالية واحدا واحدا :ما هو تقييمك لما
جرى على صعيدكشف الحقيقة؟
عبد السالم :ي�ستدعي احلديث عن تقييم مل�سار

ك�شف احلقيقة بداية ال�س�ؤال عن احلقيقة مبعنى ما هي
احلقيقة التي كان مطلوبا ك�شفها .ح�سب ر�أيي احلقيقة
حقيقتان �أ�سا�سيتان لكل منهما �آلياته:
حقيقة تاريخية :يكون هدف ك�شف هذه احلقيقة
تقدمي قراءة جديدة للتاريخ تخرج عن �سردية ال�صوت
الواحد وت�ستدعي الر�أي املغيب .وهنا يجب �أن تكون

هذه احلقيقة حقيقة علمية مبعنى ال تكون نتيجة ل�سردية
جديدة ذات بعد واحد.
حقيقة االنتهاكات وهي حقيقة جنائية يجب �أن تلتزم
بقواعد الإثبات اجلزائي وحياديته.
كان ميكن �أن ن�أمل يف حتقيق ناجح يف التو�صل للحقيقتني
وفق �شروطهما لو �أننا التزمنا من البداية وكما �أ�سلفت
بعدم �إغراق م�سار العدالة االنتقالية يف مدة زمنية طويلة.
لو اكتفينا هنا بفرتة حكم بن على واالنتهاكات التي متت
فيها واحلركة التاريخية املت�صلة بها لكان اجلهد �أف�ضل
و�إمكانيات النجاح واقعية ولكن ولأننا ذهبنا لتو�سيع
غري مربر ل�ساحة البحث عن احلقيقة فقد حكمنا ومن
البداية على رحلة بحثنا �أن تكون �سطحية .هذه ال�سطحية
التي جتلت فعليا يف خمرجات البحث �إذ :على م�ستوى
احلقيقة التاريخية �أعدنا وبكل ب�ساطة �إنتاج �سردية جديدة
�صنعها هذه املرة ال�ضحايا .فكان �أن غاب عن عمل
م�ؤ�س�سات العدالة االنتقالية كل فعل غربلة �أو تن�سيب
لكل ال�سردية والأهم والأخطر �أن تلك ال�سردية مل تلتزم
بال�سياقات التاريخية للمفاهيم والقيم فكان �أن حتولت
ملحاكمة للتاريخ بت�صورات م�سقطة من احلا�ضر ومن غري
تدقيق.على م�ستوى حقيقة االنتهاكات :مل ننجح يف هذا
ال�سياق يف جتاوز احللقة الأوىل الظاهرة منها �أي حلقة اجلالد
يف مفهومه الوا�سع مبا يعني �أننا مل ننجح يف تفكيك املنظومة
والو�صول لكل الفاعلني فيها خ�صو�صا منها اخلفيني وهذا
ال يب�شر ب�شيء �إيجابي فيما تعلق مبنع التكرار.
المفكرة :تقييمك فيما يتعلق بمسار جبر
الضرر؟
عبد السالم :للأ�سف ا�ستعمل ملف جرب ال�ضرر

من القائمني على العدالة االنتقالية بتون�س كرافعة
جللب ال�ضحايا وا�ستدامة تبعيتهم .وكان هنا وعد العطاء
املجزي الطعم الذي قدم جلمهور ال�ضحايا بغاية ا�ستغالل
ه�شا�شتهم االقت�صادية وحاجتهم امل�شروعة جلرب �ضررهم
ليغطي على الف�شل وليكون ه�ؤالء حزاما ب�شريا للهيئة يف
خياراتها ال�صدامية .اليوم ومن خالل خمرجات عمل
هيئة احلقيقة ،يظهر جرب ال�ضرر كما لو كان هدف العدالة
االنتقالية ويف هذا انحراف كبري عن قيم العدالة مطلقا �إذ
�أن جرب ال�ضرر ال ميكن بحال �أن يعد هدفا للعدالة بقدر
ما يجب �أن ينظر له كو�سيلة تغيري اجتماعي تهدف لنزع
�سبب من �أ�سباب التوتر االجتماعي �أي ال�شعور بال�ضيم
والظلم وهي يف كل حال و�سيلة �ضرورية ملنع ال�صدام
لكنها لي�ست هدفا يف ذاتها.
على م�ستوى ثان ال يقل �أهمية ،نالحظ يف عمل هيئة
احلقيقة والكرامة� ،أن هذه الهيئة وللغايات ال�سيا�سوية
التي �سبق ذكرها انتهجت مقاربة كمية يف بحثها عن
ال�ضحية عنوانها الأهم ت�ضخيم جمهور ال�ضحايا بحثا عن
قاعدة م�ساندة �أو�سع .هذا التوجه قد يكون خدم الهيئة
يف معاركها اجلانبية لكنه �أدى لت�سميم م�سار العدالة
االنتقالية من خالل حتويل جرب ال�ضرر ملا ي�شبه فر�صة
تك�سب ل�ضحايا غري حقيقيني و�سي�ؤدي فعليا ملنع جرب
ال�ضرر .فمن املتعارف عليه �أن مراحل االنتقال ال�سيا�سي
هي مراحل �صعوبات اقت�صادية .وهذا �أمر يالحظ اليوم

بي�سر من كل متتبع للحالة التون�سية .كان يفرت�ض بالتايل
عند التعاطي مع ا�ستحقاق جرب ال�ضرر التنبه لهذا املعطى
�ضمانا لفر�ص حقيقية لتنفيذ مقررات جرب ال�ضرر.
كان ميكن هنا فيما تعلق باالنتهاكات البعيدة زمنيا والتي
جرب الزمان جرحها يف كثري من الأحيان �أن يتم اعتماد
الرمزية يف معاير "جرب ال�ضرر" من خالل الرتكيز �أكرث
على رد االعتبار والتكرمي .فيما كان يجب �أن يتم احلر�ص
على �أال ي�شمل التعوي�ض املايل �إال الفئات التي ما زالت
تعاين يف معي�شتها �آثار االنتهاكات التي تعر�ضت لها.
�أظن �أن توظيف الهيئة لهذا امللف يف غري �أهدافه كان من
�أبرز عناوين ف�شلها التي �ستت�أكد يوما بعد يوم.
المفكرة :والمحاسبة؟
عبد السالم :اخرتنا يف التجربة التون�سية الق�ضاء

املحلي ك�ساحة ملحا�سبة ق�ضائية ملن يتهمون باالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .ويفر�ض هذا وب�شكل مبدئي
�أن ننظر يف احرتام هذا الق�ضاء يف عمله على هذا امللف
لقواعد املحاكمة العادلة لأن احرتام هذه القواعد يعني
�أن ن�ؤ�س�س حقيقة االنتقال الدميقراطي وخروجنا عنها
يعني �أننا انحرفنا عن هذا الهدف .ويف هذا الإطار،
الحظنا جمموعة من الإخالالت الهامة:
طلبنا من ق�ضاة الدوائر املتخ�ص�صة املن�ش�أة احلكم جزائيا
يف وقائع غري جمرمة يف القانون التون�سي وال يف قانون
دويل نافذ بالبالد التون�سية �أو خارجها .و�أحتدث هنا عن
جرائم االختفاء ال�سري وتدلي�س االنتخابات والدفع
للهجرة اال�ضطرارية .فهل نطلب من الق�ضاة االنت�صاب
كم�شرعني فيحكموا وفق �أهوائهم مبا يخالف مبادئ
املحاكمة العادلة؟
منحنا هيئة احلقيقة والكرامة �صالحية �إجراء بحث
ق�ضائي دون �أن تكون خا�ضعة لأي �شكل من �أ�شكال
الرقابة الق�ضائية �أو ملزمة باحرتام م�سطرة �إجراءات
قانونية .وهذا �أدى فعليا لعبث كبري يف الأبحاث تك�شف
الأيام كل يوم بع�ضا من ف�صوله.
خرقنا مبد�أ التقا�ضي على درجتني وهو مبد�أ �أ�سا�سي
وجوهري من مبادئ املحاكمة العادلة.
يتبني مما �سلف �أن الدوائر املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية يف
ت�صورها القانوين ال�صرف ال حترتم قواعد املحاكمة العادلة
مبا يعني �أنها حماكم ا�ستثنائية تنتج عمليات ق�صا�ص بغطاء
القانون .ومما يزيد يف �أزمة هذا البناء القانوين ممار�سات هيئة
احلقيقة والتي �أفقدت املحاكمات كل �شفافية ومن هذه
املمار�سات �إحالتها مللفات للمحاكم دون �أبحاث.
�أنا اعتقد جازما �أن الدوائر املتخ�ص�صة حماكم تعيد الزج
بالق�ضاء يف التوظيف ال�سيا�سي وهذا يجب �أن يكون
مدانا من اجلميع و�أولهم من نا�ضلوا من �أجل املجتمع
الدميقراطي ورف�ضوا اال�ستبداد .كما يجب على
الق�ضاة التنبه له والت�صدي له على الق�ضاة جتاوز ما
ي�سلط عليهم من ترهيب يف املو�ضوع لي�ؤكدوا للجميع
�أنهم ق�ضاة م�ستقلون .وهذا وحده يحقق ما كان يطمح
له املنا�ضلون �أو ما ي�سمى اليوم يف عرف العدالة
االنتقالية ال�ضحايا.
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أجرت الحوار ياسمين هاجر
يف�ضل �أن يعرف عن نف�سه باملدافع عن حقوق الإن�سان.
ّ
وبالفعل تثبت م�سريته املهنية التى كان جلها يف
منظمات عديدة تون�سية ودولية هذا الن�ضال احلقوقي
امل�ستمر .حاليا ،ي�شغل الأ�ستاذ �أحمد كرعود من�صب
رئي�س املنتدى املتو�سطي للذاكرة ،وهو منتدى غري
حكومي يعمل على توثيق �أحداث ثورة اليا�سمني.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فهو ع�ضو فاعل يف الهيئة الإدارية
للمفكرة القانونية يف تون�س .نظراً ملتابعته للأحداث
يف تون�س عن كثب من منطلق وطني ودويل� ،إرت�أت
املفكرة القانونية اخلو�ض معه يف حوار معمق عن م�سار
العدالة الإنتقالية وعمل هيئة احلقيقة والكرامة من
جهة واحلراك احلقوقي يف تون�س ما بعد الثورة ،نقدا
وتقييما من جهة �أخرى.
هيئة الحقيقة والكرامة بين
المزايا والضغوطات..

كرعود :بداية يجب �أن نتذكر دائما �أنه لوال احلراك
الثوري يف  2011والتغيري الذي حدث على م�ستوى
امل�شهد ال�سيا�سي يف تون�س ،ملا كان وجد ال قانون 53
للعدالة الإنتقالية وال هيئة احلقيقة والكرامة .فمرجعنا
يجب �أن يكون دائما الثورة وما ي�صب يف م�صلحة تون�س
والتون�سيني .فالهيئة هي جزء هام من امل�سار ولكن يف
نهاية الأمر تبقى جمرد جزء .ب�إعتقادي ،هذا امل�سار بد�أ مع
�صدور �أول مر�سوم عفو عام �إعادة ت�سوية و�ضعية العديد
من ال�ضحايا يف الوظائف العمومية يف  .2011ويف ظل
عدم اطالعي على تقرير الهيئة النهائي ،تقييمي لعمل
الهيئة �سابق لأوانه حقيقة.
ولكن اليوم ،ميكن �أن �أحدثك عن م�سار عمل الهيئة.
من الناحية الإيجابية� ،إرتكاز عمل الهيئة على قانون
هو يف غاية من الأهمية .لأنه ي�شهد على ترحيب ودعم
وقبول الدولة نف�سها بالهيئة لي�س من جمرد حزب �أو
جمموعة �أو �شخ�ص .كما مبوجب هذا القانون ،خ�ص�صت
الدولة للهيئة دعما لوجي�ستيا وب�شريا وماديا وا�ستقاللية
ب�إتخاذ القرار والعمل .الأمر الذي منح الهيئة قوة كبرية
ورمزية كبرية جدا ،هذا من جهة .من جهة �أخرى ،كان
للهيئة دعم كبري من م�ؤ�س�سات حكومية دولية .يكفي
�أن نذكر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي على �أهميته والذي
كان �أحد �أبرز الداعمني الأ�سا�سيني لهذا مل�سار العدالة
الإنتقالية .كما وعربه �ساهمت بع�ض احلكومات بدعم
هذا امل�سار �أي�ضاً .نذكر �أي�ضاً �أن العديد من امل�ؤ�س�سات
واملنظمات احلقوقية غري احلكومية دعمت كثريا هذا
امل�سار ،على غرار املركز الدويل للعدالة الإنتقالية ،املنظمة
الدولية ملناه�ضة التعذيب ،منظمة العفو الدولية� ،إلخ.
لكن بالرغم من كل هذا الدعم ،مل ي�سمح للهيئة العمل
ب�أريحية على مدار �سنواتها الأربع .هذا ب�سبب عودة
العديد من �شخ�صيات النظام القدمي للعمل ال�سيا�سي
يف  .2014وعليه ،مل تتعاون معها العديد من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات العمومية .وزارة الداخلية والتي ت�شكل
ال�شاهد الأكرب والأهم على االنتهاكات واجلرائم التى

ارتكبها النظام القدمي ،رف�ضت ت�سليم �أر�شيفها .تدريجيا،
العداء مع الهيئة �أ�صبح وا�ضحا للر�أي العام التون�سي.
�ضجت املنابر الإعالمية وال�صحف بالأخبار التى
حيث ّ
ت�شهد حماربة عمل الهيئة وت�شويه �صورتها .هذا بالإ�ضافة
�إىل امل�شاكل الداخلية للهيئة والتى حدثت بني �أع�ضائها
�أنف�سهم .هذه ال�صراعات �أنق�صت كثريا من ثقة الطبقة
ال�سيا�سية والر�أي العام التون�سي بعمل الهيئة ،ن�سقه
ومتا�سكه ،ومب�صداقية قراراتها ونتائجها.
�أما على م�ستوى نتائج عمل الهيئة ،فيجب �أن نت�ساءل
هنا" :ماذا �أنتجت الهيئة بعد �أربع �سنوات ون�صف من
العمل؟ �أنا �شخ�صيا �أرى �أوال �أن اجلل�سات العلنية التي
قامت بها الهيئة �أفرزت معطيات عديدة �أ�صبحت اليوم يف
�أذهان التون�سيني حقائق .على غرار الإنتهاكات اجل�سيمة
التى مار�سها النظام القدمي والتي طالت جميع الفئات
التون�سية وجميع الأطياف ال�سيا�سية والإيديولوجية،
بداية مع الد�ستوريني �أنف�سهم �إىل املعار�ضة من ي�ساريني،
ليرباليني ،نقابيني� ،إ�سالميني ،حقوقيني ،وغريهم .كما �أن
�أ�ساليب التعذيب وطرق الإنتهاكات �أ�صبحت كذلك
وا�ضحة بالن�سبة للتون�سيني.
ثانيا ،التوثيق الذي مت عرب اجلل�سات ال�سرية واملحاكمات
�أمام الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة .هذه املادة التوثيقية
ت�ساعد �أ�صحاب احلق وامل�ؤرخني والباحثني يف امل�ستقبل.
حقيقة كنت �أمتنى لو عملت الهيئة منذ البداية على
مقرتح م�شروع مل�ؤ�س�سة خا�صة تعنى ب�أر�شيفها وفق ما
ي�سمح به قانون � 53أو تقرتح �إ�ضافة ق�سم خا�ص �إىل
�أق�سام الأر�شيف الوطني حلفظ �أر�شيفها� .أنا �أ�ستغرب
�أ�صال كيف بد�أت الهيئة باال�ستماعات ال�سرية و�أخذ
املعطيات ال�شخ�صية من ال�ضحايا دون �إعالمهم كيف
و�أين �ستحفظ هذه املعلومات .من الظاهر �أن الهيئة مل
ت�ضع هذا الأمر من �ضمن �أولوياتها ومل يطالبها �أحد
بذلك �أي�ضاً.
ثالثا ،الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة واملحاكمات ن�شرت
ثقافة اللجوء �إىل الق�ضاء كو�سيلة �أ�سا�سية يف طلب
وا�سرتداد احلقوق من قبل املواطنني لي�س من خالل الث�أر
بل من خالل حماكمات عادلة .هنا �أ�شري �إىل �ضرورة
�إعادة النظر بغياب م�س�ألة التقا�ضي على درجتني يف
قانون العدالة الإنتقالية .تطرح هذه امل�س�ألة �إ�شكالية كبرية
يف مدى �إلتزام تون�س ب�آليات املحاكمة العادلة ومدى
رغبة �أ�صحاب القرار �إدماج اجلالدين ومن �شارك يف
الإنتهاكات يف م�سار العدالة الإنتقالية.
حقوق الضحايا ما بعد الهيئة

كرعود :م�س�ألة جرب ال�ضرر حم�سومة بنظري .فعلى
امل�ستوى املحلي� ،ضمن قانون  53جرب �ضرر ال�ضحايا
ورد �إعتبارهم وكرامتهم .على امل�ستوى الدويل ،لدى
الأمم املتحدة �آليات وقواعد عمل جلرب �ضرر الإنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ملزمة للدولة التون�سية نظرا
اللتزام تون�س بالقانون الدويل� .أعتقد �أن من �أبرز
امل�شكالت التى واجهت العدالة الإنتقالية يف تون�س
هي التجاذبات الإيديولوجية التى �شوهت �صور ال�ضحايا
ومطالبهم برد االعتبار وجرب ال�ضرر على وجه التحديد.

رئا�سة اجلمهورية واملنظمات واجلمعيات احلقوقية على
ال�سواء .حيث مت ح�صر هذه املبادرة بامل�ساواة يف الإرث
فقط� .إن كان يريد الرئي�س ال�سب�سي امل�ضي قدما بامل�ساواة
يف الإرث حتديدا ،لكان �سعى �إىل تقدميها كم�شروع قانون
من البداية و�أدخلها �ضمن توافق حزبه نداء تون�س مع
حركة النه�ضة الإ�سالمية ،دون هذه البلبة الإيديولوجية
التى قامت �ضد اللجنة .يف احلقيقة ،من �أكرث الأمور
التى ت�ؤملني هي عدم �إحلاق هذا التقرير بحوار مفتوح بني
الطبقة ال�سيا�سية والر�أي العام املحلي .هذا ما كنت �أمتنى
�أن تقوم به اجلمعيات واملنظمات احلقوقية ولكن ،اقت�صر
ذلك على مبادرات �صغرية من بع�ض اجلمعيات .للأ�سف
مل تتمكن من حماربة وجتاوز ال�صراع الإيديولوجي بني
التيار املحافظ والليربايل يف البالد.

�أذكر هنا �أن هذه امل�شكلة �سبق و�شهدتها عدة جتارب
يف العدالة االنتقالية حول العامل .يف النهاية ،يجب �أن
ال نن�سى �أن العدالة الإنتقالية ،بالرغم من تركيزها على
البعد احلقوقي ،تبقى م�س�ألة �سيا�سية .فالعدالة االنتقالية
حتكم ب�آلياتها على نظام حاكم �سابق .لوال �ضعف هذا
النظام وه�شا�شته ملا �أمكن للنظام احلايل �أن يحاكمه لأنه
نظام �إ�ستبدادي يف الأ�سا�س ال يقبل النقد .هذه م�س�ألة
�سيا�سية بحتة وبالتايل فيها �صراع �سيا�سي و�أيديولوجي،
ميكن �أن ت�ستخدم العدالة الإنتقالية وال�ضحايا فيها
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية� .أمتنى على املنظمات
واجلمعيات احلقوقية �أن تكون واعية بهذا .كما و�أن
�أر�شيف هيئة احلقيقة والكرامة ميكن �أن ي�ؤ�س�س مل�ستقبل
حقوقي �سليم لتون�س ويعيد كتابة تاريخ البالد .هذا الأمر
يف غاية الأهمية بالن�سبة �إىل ال�ضحايا ورد �إعتبارهم ،حيث
�ستلعب ق�ص�صهم الدور الأبرز فيه.
الحراك الحقوقي في تونس:
لجنة المساواة والحر يات
الفردية :مبادرة جيدة ولكن..
كرعود :مبادرة رئي�س الدولة بت�شكيل جلنة تعنى

بالإ�صالحات القانونية ل�ضمان مبد�أ امل�ساواة واحلريات
الفردية خطوة يف غاية من الأهمية .فبغ�ض النظر عن
الأهداف الكامنة وراء هذه املبادرة ،يبقى وجودها مهما
كونها خرجت عن رئا�سة اجلمهورية بنف�سها .هذا يعني �أن
الطبقة ال�سيا�سية �أ�صبحت ن�سبيا واعية باملطالب احلقوقية
وراغبة بطرح ق�ضايا حقوقية جمتمعية على الر�أي العام
لتخرجه من فكرة �أن ال�سلطة هي التى تفر�ض التطوير
احلقوقي ،كما �شهدنا وقت بورقيبة وبن علي.
بل تطرح الدولة مبادرات تدخل مفهومي احلقوق
واحلريات يف �صلب اخلطاب العام التون�سي ليتمكن
املواطن بلورة �أفكاره للو�صول بعدها ملرحلة يطلب هو
بنف�سه تغيري وتطوير املنظومة احلقوقية القانونية .بر�أيي،
الإ�شكالية لي�ست يف جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية �أو
تقريرها بل كيف مت التعامل معها.
للأ�سف ،مت التعامل معها بطريقة �ضيقة جدا من قبل

فجوة بين المطلب والعمل
كرعود :يف تون�س هناك عاملان خمتلفان :النخبة

والعامة .النخبة هي التي تهتم بال�ش�أن العام وهم من
احلقوقيني ،ال�صحفيني ،ال�سيا�سيني ،واملفكرين الذين
يتمحور اهتمامهم غالبا حول ال�سلطة .والعامة،
وبخا�صة الفئات اله�شة الفقرية ،التى ال متلك �صوتا
�أو �أحدا يتكلم عنها .هذه الفئات هي �أقل تنظما
من احلركات النقابية مثال التى لديها الإحتاد العام
التون�سي لل�شغل لريفع �صوتها ويتحدث ب�إ�سمها
ويدخل ب�صراع مع ال�سلطة لتح�صل على مكا�سب.
هناك فجوة كبرية بني عمل النخبة ومطالب العامة،
بالرغم من تالقي الأمرين مرات ،خ�صو�صاً مع
احلراكات النقابية والتى هي جزء ال يتجز�أ من
مطالب ال�شعب .عدا عن ذلك ،هناك فجوة حقيقية
ت�شكل خطرا كبريا على م�سار الإنتقال الدميقراطي
يف البالد� ،إال �إذا تغريت ال�سيا�سات العامة للدولة
التون�سية لت�أخذ بعني الإعتبار مطالب اجلهات
والفئات املهم�شة يف تون�س.
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حوارات حول العدالة االنتقالية 2018

مقابلة مع النائبة يمينة الزغالمي حول أداء هيئة الحقيقة والكرامة:
نجاح في السماعات وفشل في معالجة الملفات

الت�شريعي العام� .شهدنا هذه احلمالت م�ؤخرا خالل اليوم بالنتيجة ،لي�س هناك �أي ح�صائل للعدالة الإنتقالية
النقا�شات التي دارت حول ميزانية  2019والتي �أُقحم يف تون�س �سوى ورقة جرب �ضرر ا�ستطاع بع�ض ال�ضحايا
احل�صول عليها ،وبع�ض اجلل�سات العلنية .فتون�س مل
فيها �صندوق الكرامة وم�سار العدالة االنتقالية.
ُ
لطي �صفحة املا�ضي وجتاوز الإنتهاكات
تخط �أي خطوة ّ
واجلروح .من خالل امل�صاحلة ال�شاملة ت�سعى النه�ضة �إىل
المفكرة :في ذات السياق ،نالحظ أن
حركة النهضة دعت مؤخرا "إلى استكمال ذلك.

عدا عن �أن النائبة ميينة الزغالمي �ساهمت يف و�ضع
الأ�س�س القانونية مل�سار العدالة الإنتقالية يف تون�س ،ف�إنها
لعبت دورا كبريا يف ا�ستكمال هذا امل�سار �إىل اليوم .فبعد
تر�ؤ�سها جلنة �شهداء وجرحى الثورة خالل �سنوات عمل
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،هي اليوم فاعلة يف الربملان
التون�سي وامل�س�ؤولة الأوىل عن ملف العدالة الإنتقالية
داخل حركة النه�ضة التون�سية.
ينص
مسار العدالة االنتقالية وفق ما ّ
أجرت المقابلة ياسمين هاجر
المفكرة :في دورته الرابعة والعشرين،
اعتبر مجلس شورى حركة النهضة أن
نتائج عمل هيئة الحقيقة "لم تكن في
المستوى المأمول من حيثكشف
الحقيقة وجبر الضرر ورد االعتبار بما
يحقق المصالحة الوطنية الشاملة".
ثمن مجلس شورى النهضة "دور
الحقاّ ،
هيئة الحقيقة والكرامة" في بيان دورته
الخامسة والعشرين ودعا إلى "استكمال
ينص عليه
مسار العدالة االنتقالية وفق ما ّ
القانون" .في ظل تقلب خطاب حركة
النهضة،كيف يمكن لنا أن نفهم موقف
الحركة من هيئة الحقيقة والكرامة؟
الزغالمي :يف الواقع ،بغ�ض النظر عن كل هذه

البيانات ،موقف حركة النه�ضة ال ميكن �أن يكون حا�سما
�إال بعد قراءتها لتقرير هيئة احلقيقة والكرامة النهائي .يف
ظل عدم ن�شر هذا التقرير الذي يحتوي على اجلزء املتعلق
بك�شف احلقيقة واجلزء اخلا�ص باالنتهاكات والتو�صيات،
�سيبقى موقف النه�ضة متذبذبا� .أي�ضاً ال ميكن �أن نن�سى
ال�ضغط الكبري الذي تتعر�ض له حركة النه�ضة اليوم من
قبل عدد كبري من ال�ضحايا وهو ما يجعل موقف احلركة
متقلبا .فال�ضحايا الذين كانوا يحتجون ويعت�صمون �أمام
الهيئة طلبا جلرب ال�ضرر ورد الإعتبار هم يحتجون اليوم
�أمام مقر احلركة يف مونبليزير (تون�س العا�صمة) .كما
�أن هناك �ضحايا �آخرين غري معنيني بجرب ال�ضرر ولكن
يهمهم ك�شف احلقيقة ويطالبون كما غريهم بامل�صاحلة
الوطنية ال�شاملة.
ولكن يبقى �أن قرابة  70%من ال�ضحايا كانوا ينتمون
�سابقا �إىل حركة الإجتاه الإ�سالمي �أو حركة النه�ضة
الحقا� .أغلبهم لي�س لديه �أي تغطية اجتماعية �أو �صحية
ولكن و�ضعوا �أمال كبريا يف العدالة االنتقالية لتح�سني
�أو�ضاعهم .كما وكان لهم �أمل يف هذا امل�سار لإعادة بناء
عالقة ثقة بينهم وبني �أبنائهم وعائالتهم والدولة التون�سية
بعد �سنوات من الظلم والقهر حتت حكم بورقيبة وبن
علي.
�إذا حركة النه�ضة اليوم حتت �ضغط كبري خ�صو�صا و�أن
ال�ضحايا حتى اللحظة مل يح�صلوا على �شيء ،ال رد
�إعتبار وال حتى اعتذار من الدولة على الإنتهاكات.
يجب �أن ال نن�سى �أي�ضاً احلمالت املمنهجة لت�شويه �صورة
ال�ضحايا حيث مت و�صفهم تارة بالإرهابيني والإخوجنية
وتارة امل�ستولني على ثروات البالد واملنتفعني بالعفو

عليه قانونها" بعدماكانت تحدثت عن
عزمكتلتها النيابية التقدم بمشروع
قانون جديد خاص بالمصالحة الشاملة.
فهل نفهم من هذا أنه تم التراجع عن هذا
المشروع؟
الزغالمي :هدف حركة النه�ضة ،وهو ما ن�صت عليه

لوائح م�ؤمتريها التا�سع والعا�شر ،هو حتقيق امل�صاحلة الوطنية
ال�شاملة �ضمانا لعدم التكرار .نحن �صوتنا يف 2014
على د�ستور يكر�س احلريات واحلقوق والعي�ش امل�شرتك.
وبالرغم من حماوالت تعطيل م�سار العدالة الإنتقالية
وعمل الهيئة� ،سعت النه�ضة �إىل اال�ستفادة من �أعمال
الهيئة لو�ضع منظومة للم�صاحلة ال�شاملة تلحق مبرحلة
ك�شف احلقيقة ورد الإعتبار واملحا�سبة .هناك معادلة
ت�سعى النه�ضة �إىل حتقيقها وهي �ضمان حقوق كل
ال�ضحايا دون �أي �إ�ستثناء وجرب �ضررهم ولكن يف نف�س
الوقت ال�سعي �إىل تقييم خمرجات الهيئة وم�سار عملها
ب�شكل جدي ومو�ضوعي.
يف الواقع ،مل تنجح الهيئة يف كل املجاالت التى �أوكلت
�إليها .جنحت يف القيام بجل�سات علنية ك�شفت للتون�سيني
والعامل م�ستوى االنتهاكات التى مار�ستها الأنظمة
ال�سابقة .كما جنحت يف ا�ستقبال ملفات ال�ضحايا .ولكن
ف�شلت يف التعاطي مع هذه امللفات ب�شكل وا�ضح.
فمعظم امللفات التي �أحيلت �إىل الدوائر الق�ضائية
تق�ص وحتقيق .كما غاب
املتخ�ص�صة �أحيلت من دون ٍّ
عن عمل الهيئة مبد�أ امل�صاحلة و�آلياته .فلو حاولت الهيئة
�ضم هذا املفهوم ومعانيه و�آلياته �إىل عملها لتقبل العديد
ّ
من اجلالدين الراف�ضني اليوم للدوائر املتخ�ص�صة م�سار
العدالة الإنتقالية .كما وغابت �آليات �إ�صالح امل�ؤ�س�سات
العامة �أي�ضاً.
ت�سا�ؤالت كبرية ميكن �أن تطرح اليوم� .أوال ،ملاذا تقوم
الهيئة بن�شر مقررات جرب ال�ضرر الفردي عرب موقعها
الر�سمي تدريجيا وعلى دفعات؟ علمت من �أحد
العاملني يف الهيئة �أن الإ�شتغال على التق�صي والتحقيق
يف هذا امللفات ما زال قائما بالرغم من �أن الهيئة انتهت
مدة عملها .لذلك نطلب من الهيئة ورئي�ستها التو�ضيح.
ثم هل هذه الأعمال هي �أعمال ت�صفية �أم ال؟ ف�إن
كانت كذلك ،فقانونيا ال ميكن للهيئة �أن تقوم بالتق�صي
والتحقيق خاللها .ثم متى �ستنتهي مدة عمل الهيئة؟
يف احلقيقة ،كان بني يدي الهيئة فر�صة عظيمة كم�ؤ�س�سة
ر�سمية لها ميزانيتها وا�ستقالليتها لإدخال مفهوم العدالة
الإنتقالية يف �أذهان التون�سيني ،فقط لو �أنها قبلت التعاون
مع املجتمع املدين وا�ستفادت من موقعها الر�سمي ومواقع
التوا�صل الإجتماعي خللق �أطر توا�صل مع املواطنني،
حتى و�إن كان هناك ت�ضييق �إعالمي ر�سمي عليها.

المفكرة :تزامن نظر المجلس الوطني
التأسيسي في مشروع قانون العدالة
االنتقالية سنة  2013مع عمله على صياغة
دستور  2014ولكن بالرغم من أن هذا
الدستور نص صراحة على التزامه بمبدأ
التقاضي على درجتين فيكل المحاكمات
وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،
غاب هذا المبدأ في قانون العدالة
االنتقالية.كيف تفسرين هذا؟
الزغالمي� :أنا كنت نائبة م�ؤ�س�سة و�أذكر �أنني طرحت

هذا ال�س�ؤال على ال�سيد �سمري ديلو وكافة �أع�ضاء اللجنة
الفنية عند �صياغة هذا القانون عندما كان جمرد م�شروع.
كما كان يل �إعرتا�ض على الفرتة الزمنية الطويلة التى
�أوكلت لهيئة احلقيقة والكرامة .كان يل �أي�ضاً ت�سا�ؤل
كبري حول امكانية �إدراج مر�سومي العفو العام �ضمن
هذا القانون .ولكن للأ�سف وقع التغا�ضي عن هذه
الت�سا�ؤالت يف ظل ما كنا نعي�شه من جتاذبات و�أزمات
يف تلك الفرتة ومل �أمتكن من احل�صول على �إجابة ومت
بعدها �إقرار القانون .م�س�ألة التقا�ضي على درجتني هي
الآن مطروحة ب�شدة من قبل النه�ضة يف �إطار م�شروعها
للم�صاحلة ال�شاملة الذي �سبق وحتدثنا عنه .نحن نعترب �أنه
ال بد من مبادرة ت�شريعية ت�ضمن موا�صلة عمل الدوائر
الق�ضائية املتخ�ص�صة حلفظ حق ال�ضحايا والو�صول �إىل
م�صاحلة �شاملة يف تون�س.
�أنا م�س�ؤولة عن هذا امللف داخل حركة النه�ضة .وكان
ال�سيد را�شد الغنو�شي ،وهو رئي�س احلركة ،طرح �أمامي
عدة مرات هذا ال�س�ؤال فيقول با�ستغراب" :كيف
�صادقت احلركة على قانون ال ي�ضمن حق التقا�ضي
على درجتني؟" حيث يعترب الغنو�شي �أن ذلك مي�س
جوهر العدالة ب�شكل كبري وخطري .هناك بع�ض من يرون
�أن العدالة الإنتقالية هي عدالة �إ�ستثنائية ويجب لها
�إجراءات �إ�ستثنائية .له�ؤالء �أقول �أننا حذفنا يف د�ستور
 2014كل ما هو ا�ستثنائي ،مثل املحاكم الع�سكرية.
فاليوم يجب على وزارة الدفاع والق�ضاء الع�سكري العمل
على قانون جديد يرتب الق�ضاء الع�سكري كونه لي�س
ا�ستثنائيا مبقت�ضى الد�ستور.
اليوم� ،أعاد حتويل هيئة احلقيقة والكرامة للملفات على
تق�ص وحتقيق طرح
الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة دون ٍّ
م�س�ألة غياب مبد�أ التقا�ضي على درجتني ب�شكل حا�سم.

ت�سلم الأر�شيف ال الورقي وال الإلكرتوين .هذا يدعو
لال�ستغراب حقيقة .هل تعترب الهيئة نف�سها دولة فوق
الدولة �أو م�ؤ�س�سة فوق امل�ؤ�س�سات الر�سمية؟ هذا ال
يدل فقط عن عدم احرتامها للقانون بل عدم احرتامها
لل�ضحايا وللعدالة الإنتقالية .ثم من يراقب الهيئة الآن
يف ظل �أعمال الت�صفية؟ وكيف ن�ضمن اليوم �أن الهيئة
�ست�سلم الأر�شيف دون امل�سا�س �أو التالعب به؟ ال نقول
�أن هناك نية �سيئة يف ذلك ولكن �إبقاء الأر�شيف داخل
تق�ص وحتقيق ما زالت م�ستمرة
الهيئة ي�ؤكد �أنّ �أعمال ٍّ
لأنها تعتمد على الأر�شيف يف ذلك ،وهذا خمالف
لقانون العدالة االنتقالية.
بعدما �سلمت رئي�سة الهيئة التقرير لرئا�سة اجلمهورية
ثم رئا�سة جمل�س نواب ال�شعب ،كلف رئي�س احلكومة
وزيره املكلف بوزارة حقوق الإن�سان ب�إبرام اتفاقية مع
الهيئة مكتوبة ومربمة تن�ص على كيفية الت�سلم والت�سليم
للأر�شيف واملعدات ،ليتم بعد ذلك قبول تقريرها النهائي
من قبل رئا�سة احلكومة ون�شره.
المفكرة:كيف تقيم يمينة الزغالمي مسار
العدالة االنتقالية ؟ وكيف ترى سبل
ضمان حق الضحايا؟
الزغالمي :م�سار العدالة االنتقالية لي�س �سهام بن

�سدرين وهيئة احلقيقة والكرامة وال �سمري ديلو ووزارة
حقوق الإن�سان وال �أيا من ال�شخ�صيات �أو امل�ؤ�س�سات.
هذا امل�سار يخ�ص تون�س والتون�سيني جميعا .ثورة تون�س
ثورة �سلمية و�ضحايا اال�ستبداد ،بالرغم ما تعر�ضوا له من
�إنتهاكات ،يريدون العدالة الإنتقالية وطي �صفحة املا�ضي
لذلك يجب ا�ستكمال هذا امل�سار.
باعتقادي� ،أهم ما ميكن حتقيقه هو �إدخال اجلالد يف م�سار
العدالة الإنتقالية و�آلياته و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات العامة .هذه
امل�س�ألة التي غابت عن �أعمال هيئة احلقيقة والكرامة.
�أمتنى �أن ي�صبح ملف العدالة الإنتقالية ملفا حقوقيا
جامعا بحيث يتم فيها تكرمي ال�شهداء وال�ضحايا .ولكن
يف الواقع ،يبقى جناح هذا امل�سار مرتبطا بالطبقة ال�سيا�سية
القادمة وا�ستحقاقات انتخابات .2019
فهل �ستكون الطبقة ال�سيا�سية املنتخبة مع م�سار العدالة
�ضده؟
الإنتقالية �أو ّ
المفكرة :مؤخرا ،في تصريح ِ
عب ِ
ويف كال احلالتني �أعول على �ضغط املنظمات واجلمعيات
رت
لكّ ،
عن مخاوف حقيقية تجاه مصير أرشيف احلقوقية يف تون�س على املنظومة احلاكمة يف �إجتاه �إ�ستكمال
امل�سار .كما و�أمتنى منهم تنحية االختالفات الإيديولوجية
الضحايا .ما سبب هذه المخاوف؟
الزغالمي� :أعلنت م�ؤخرا رئي�سة الهيئة �أنها �ست�سلم جانبا� .إن�صاف ال�ضحايا م�س�ألة حقوقية وا�ضحة وثابتة
�أر�شيفها للأر�شيف الوطني .ولكن حتى اللحظة مل بقطع النظر عن االنتماءات الإيديولوجية وال�سيا�سية.

حوارات حول العدالة االنتقالية 2018
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حوار مع منسق عام اعتصام المصير:
تضخيم عدد الضحايا أدى إلى حجب الضحايا الحقيقيين

ن�صب بتاريخ  2016-04-29حمتجون خيمتهم ب�ساحة
باردو قبالة جمل�س نواب ال�شعب معلنني دخولهم يف
اعت�صام مفتوح اختاروا له ت�سمية اعت�صام امل�صري وحددوا
مطلبا له تفعيل العفو الت�شريعي العام .كان ه�ؤالء من
قدماء امل�ساجني ال�سيا�سيني امل�شمولني بالعفو الت�شريعي
العام وكانوا قبل ذلك ممن �شاركوا يف اعت�صامات متكررة
يف �ساحة احلكومة بالق�صبة طلبا حلقوق فر�ضها امل�شرع
ل�ضحايا احلقبة اال�ستبدادية وحجبتها عنهم ح�سابات
ال�سيا�سيني .كان ُينتظر �أن ينتهي االعت�صام الذي يهدف
�إىل ت�سريع م�سار العدالة االنتقالية والتنبيه للمخاطر
املحدقة به �سريعا ،بالنظر �إىل قلة منا�صريه وكرثة منتقديه.
لكن وخالفا ملا كان متوقعا ،ظلت خيمة االعت�صام عامرة
باملحتجني وروادهم من ال�سيا�سيني والنا�شطني الذين
�شاركوا يف الندوات وال�سهرات التي كانت تدار يف
حميطها حلني �إعالن �أ�صحابها عن رفع اعت�صامهم بتاريخ
 .2018-12-31ذاك االعت�صام الذي كانت من فعالياته
القارة وقفة احتجاجية كل خمي�س �أمام مقر هيئة احلقيقة
والكرامة وتظاهرات وندوات وحتركات بقية الأ�سبوع
للحديث عن مواقع اخللل يف م�سار العدالة االنتقالية.
ويبدو من املهم وقد قرر املعت�صمون و�ضع حد العت�صامهم
الذي رمبا هو �أطول االعت�صامات التي عرفتها تون�س
بعد الثورة ،ال�س�ؤال عن �أهدافه وخمرجاته وت�صورات
من �صنعوه .وتلتقي يف هذا الإطار املفكرة املن�سق العام
لالعت�صام "حممد اجلميعي" لل�س�ؤال عن االعت�صام
والعدالة االنتقالية واالنتظارات( .املحرر)

املجتمع املدين عن الدفاع عن م�صالح �ضحايا احلقبة
اال�ستبدادية .فجاء اعت�صامنا مبثابة ر ّدة فعل هدفها الدفاع
عن العدالة االنتقالية .لقد وجدنا �أنف�سنا كمعت�صمني على
�ضعف �إمكانياتنا و�ضعف �إ�سنادنا ندافع على �سالمة م�سار
يتعدد املتدخلون فيه و�أ�شكال الإخالل.
المفكرة :أنتم تعتصمون لتضغطوا على من
تحديدا؟
الجميعي :نحن كمعت�صمني ومبجرد �صدور قانون

العدالة االنتقالية در�سنا ن�صه وق�سمنا امل�س�ؤوليات على
ثالث دوائر هي هيئة احلقيقة والكرامة واحلكومة وجمل�س
نواب ال�شعب و قررنا �أن ننا�ضل من �أجل فر�ض التزام كل
دائرة مبا هي ملزمة به.
بالن�سبة للحكومة ،كان مطلوبا منها �إحداث �صندوق
الكرامة� .إال �أنها ّ
تلك�أت يف هذا امل�سار �إىل حدود ال�شهر
الرابع من �سنة  .2017هذا التق�صري م�ضر لأنه �ضيع وقتا
مهما كان ميكن �أن ي�ستعمل يف تعبئة املوارد .كما كان
على احلكومة �أن تلعب دورا ايجابيا يف �إثبات ما تعر�ض
له ال�ضحية من انتهاك وهذا ينقي ال�ضحايا من ال�ضحية
الو�صم �أي ال�ضحية املزيفة.
كان ميكن لو تعاونت احلكومة مع الهيئة ولو �أح�سنت
الهيئة اختيار منهجية العمل �أن تكون امللفات التي
لتم
تعهدت الهيئة ببحثها �أقل عدديا .ولو ح�صل ذلكّ ،
اقت�صاد جهد ها ّم �ضاع يف ملفات لغري ال�ضحايا احلقيقيني
وعلى ح�ساب ملفات انتهاكات ج�سيمة حقيقية .كما �أن
هذا كان �سي�ؤدي لأن تكون املبالغ التي يجب ر�صدها
للتعوي�ضات �أقل بكثري .ويف ذات الإطار ،كان على الهيئة
المفكرة :هل تعرفنا باعتصام المصير؟
الجميعي :اعت�صامنا يعرب عن مطلب ثوري �أجمعت �أن تعمل وفق منهجية ت�سمح بتحقيق �أهداف العدالة
عليه العائلة ال�سيا�سية الدميقراطية قبل الثورة وبعدها .فقد االنتقالية .ولكنها خيبت �آمالنا وكان على جمل�س نواب
كان من ثابت القول دوما �أن الإ�شكال الذي عانت منه ال�شعب �أن ميار�س دوره الرقابي على احلكومة لدفع امل�سار.
تون�س قبل الثورة كان �إ�شكاال �سيا�سيا و�أن املدخل ملعاجلته
�سيا�سي بال�ضرورة .ولهذا كان �أول ن�ص قانوين ي�صدر بعد المفكرة :من الملفات التي عملتم
الثورة هو مر�سوم العفو الت�شريعي العام .تبني الحقا �أن عليها ،ما يصطلح على تسميته ملف
العفو ال يحقق كل املطلوب �إذ نحتاج عالوة عليه م�سارا المفروزين أمنيا ،أي قدماء االتحاد العام
لعدالة انتقالية حتقق ك�شف احلقيقة وجرب ال�ضرر وتنتهي لطلبة تونس ،الذين منعوا أثناء الحقبة
بامل�صاحلة .واعت�صامنا كان دفاعا عن العدالة االنتقالية االستبدادية من العمل على خلفية
وبالتايل هدفه حتقيق �أهداف الثورة ومنع الإنقالب عليها .نشاطهم النقابي .فكيفكان تقييمكم
ألداء الحكومة والهيئة في هذا الخصوص؟
المفكرة :هنا تبدون في عالقة تواصلية مع الجميعي :فيما تعلق مبلف املفروزين �أمنيا ،يهمني
اعتصام القصبة لتفعيل العفو التشريعي �أن �أنبه لكون جميع املتداخلني فيه من حكومة واحتاد
العام الذي انطلق منذ سنة  .2011أليس عام تون�سي لل�شغل و�أحزاب �سيا�سية ي�سارية مل تلتزم
بقواعد العدالة االنتقالية تلك القواعد التي تفرت�ض �أن
كذلك؟
الجميعي :نعم ولكن �إىل حد ما .فبعد �صدور مر�سوم تكون م�ساراتها وحدها من يحدد ال�ضحية وعلى �أ�سا�س

العفو العام ،الحظنا تلك�ؤا �سيا�سيا يف تفعيله ،فكنا لذلك
يف اعت�صام الق�صبة لتفعيل العفو الت�شريعي .الحقا مت �سن
القانون الأ�سا�سي للعدالة االنتقالية وبات العفو الت�شريعي
جزءاً من م�سار العدالة االنتقالية فكان اعت�صام امل�صري
وهدفه الدفاع عن م�سار العدالة االنتقالية ،مبا يعني �أن
هدفنا �أن نت�صدى للمت�آمرين عليها.
فقد الحظنا �أن م�سار العدالة االنتقالية بات يعاين من
تلك�ؤ وتعطيل وهناك عجز من املحيط االجتماعي �أي

قواعد جرب ال�ضرر .فقد �شاب هذا امللف الكثري من
الف�ساد ،مبعنى �أنه تع ّلق بانتدابات مبا�شرة وخارج القانون
دعى �أ ّنهم �ضحايا يف حني �أنّ احلكومة توقفت
لأ�شخا�ص ُي ّ
عن االنتداب املبا�شر للم�شمولني بالعفو الت�شريعي العا ّم،
رغم �أن �ضرر ه�ؤالء ثابت بقانون .ي�ضاف �إىل ذلك �أن من
املعنيني مبلف املفروزين �أمنيا ،من مل يتجاوز �سنه �أربعة
وع�شرين �سنة مبا يعني �أنه كان طفال يف عهد بن علي.
وعليه ،هي �صفقة �سيا�سية من �أطراف ا�ستهدفت دوما يف

خطابها حقوق �ضحايا االنتهاكات احلقيقيني .وهي �صفقة الت�ضحية من �أجلها .نحن مل نكن يوما واجهة حلزب معني
حدد هيئة احلقيقة كجهة مبا يف ذلك حركة النه�ضة بقدر ما كنا منا�ضلني وطنيني،
تتم خارج القانون لأن القانون ّ
ّ
�صاحلة لتحديد ال�ضحية ،وال يقبل بالتايل �إ�سناد هذه قبلنا �أن نتعذب دفاعا عن قيم �آمنا بها.
ال�صفة دون املرور بها .كما ال ميكن متتيع فئة العتبارات المفكرة :من يتتبع تحركاتكم ،يالحظ أنها
�سيا�سية بحق االنتداب وحجبها عن �سواهم.
شهدت تطورا :في البداية،كان تحرككم
مرتكزاً على نقد عمل هيئة الحقيقة .لكن
المفكرة :ما هي مؤاخذاتكم على الهيئة؟
في الفترات األخيرة ،انتهى األمر ألن
الجميعيُ :يفرت�ض يف العدالة االنتقالية �أن تكون اقتصرت مطالباتكم على جبر الضرر.
�سريعة وناجزة وعادلة .ومن �أهداف العدالة االنتقالية الجميعي :هذا غري �صحيح باملرة .نحن �ساهمنا يف

�أي�ضا ،تغيري حالة الفرد ،مبعنى �إ�سعاف ال�ضحايا وو�ضع عمل الهيئة بتقدمي ملفات مائة و�أربعني من �شهداء كما
حد م�ؤقت ل�ضررهم .خط�أ الهيئة كان منهجيا ،مبعنى �أنها تولينا متابعة ملفات الدوائر املتخ�ص�صة .لقد كنا يف كل
ّ
ذهبت �إىل جتميع امللفات وت�ضخيم عدد ال�ضحايا .ولو �أنها ملفات العدالة االنتقالية.
�سعت منذ البداية لفرز حقيقي للملفات بحثا عن ال�ضحية
احلقيقية ،لكان ب�إمكانها �أن تدخر اجلهد والوقت و�أن توجه المفكرة :لماذا اخترتم أن تنهوا اعتصامكم
الإمكانيات لتحقيق �أهدافها.
بالتزامن مع تاريخ انتهاء مهام الهيئة في
المفكرة :هناك من يتهم اعتصامكم بكونه
تحركا يهدف لتوظيف ملف العدالة
االنتقالية لفائدة حركة النهضة من خالل
التدخل في عمل الهيئة بشكل يمس من
استقالليتها.
الجميعي :لنتفق بداية �أن ال�ضحية يف العدالة

االنتقالية منا�ضل �سيا�سي ذو موقف وتعر�ض لال�ضطهاد
ب�سبب موقفه ذلك .فال ميكن �أن نلومه على كونه متحزبا
�أو منتميا حزبيا .ال يعني هذا بتاتا �صحة االتهام .فنحن
كنا ندافع عن ا�ستحقاق وطني ولي�س من ذنبنا �أن عديد
الأطراف ال�سيا�سية انقلبت على م�سار العدالة االنتقالية
بعد �أن كانت داعمة له.
لقد �شهدنا منذ �سنة  2014حماوالت انقالبا ناعما على
العدالة االنتقالية ،من �أدواته تو�صيم ال�ضحايا بادعاء �أنهم
يبيعون الن�ضال �أو �أنهم تابعون لطرف �سيا�سي بعينه .عموما،
وجب �أن �أو�ضح �أن هدفنا كان الدفاع عن كل ال�ضحايا
وعن حق الوطن يف احلقيقة و�أن من بيننا من ينتمي
للي�سار ومن يح�سب على احلركة اليو�سفية وهذا ٍ
كاف بذاته
لنفي االتهام املغر�ض .و �أذكر هنا وللتاريخ �أن هيئة احلقيقة
والكرامة �سبق و�أ�صدرت بيانا حاول جترمي اعت�صامنا ونحن
اعتربنا ذلك حماولة منها للتمل�ص من رقابتنا على عملها،
هذه الرقابة التي كانت من �أهداف االعت�صام .وكان ردنا
على االتهام �أن على الهيئة �إثبات ما تدعيه من تدخل
يف عملها و�إن �أكدنا على حقنا يف نقد الهيئة وغريها من
املتدخلني يف م�سار العدالة االنتقالية .وكان من م�صادر
قوتنا لي�س حتزبنا كما يدعى ،بل �إمياننا مببادئنا وقدرتنا على

2018-12-31؟
الجميعي :نحن َقدرنا �أن نهاية عمل الهيئة ينهي مربر

ا�ستمرار االعت�صام الذي كان حتركا ن�ضاليا يف مواجهة
ما ين�سب لها من تق�صري ويف مواجهة حماوالت �شيطنة
حقوق ال�ضحايا .لقد انتهت مرحلة ال�صياغة بنهاية عمل
الهيئة .وب�صرف النظر عن تقييمنا لأداء الهيئة ،نقدر �أن
هذا الأمر يدخل امل�سار يف مرحلة جديدة حتتاج �إىل �آليات
حترك جديدة .وهنا وللتاريخ� ،أذكر �أن من �أهم منجزات
اعت�صامنا �أننا �أف�شلنا حماولة الهيئة حتويل حق ال�ضحايا
يف جرب ال�ضرر والتعوي�ض ل�صندوق تنمية .ففي �سنة
 ،2015توجهنا �صوب احلكومة ملطالبتها ب�إ�صدار الأمر
اخلا�ص ب�إحداث �صندوق الكرامة .فتفاج�أنا ب�أن �أعلمنا
الوزير الراحل �سليم �شاكر بكونه وجه م�شروع الأمر للهيئة
لإبداء الر�أي .و�إذ عر�ض الوزير علينا اجتماعا ثالثيا ،مل
احلد ،تبني لنا �أن
َ
يلق عر�ضه قبوال لدى الهيئة .عند هذا ّ
الهيئة كانت تخطط لتغيري جذري يف فكرة جرب ال�ضرر
من خالل توجهها القرتاح �أن يتحول �صندوق الكرامة
ل�صندوق تنمية .ويعني هذا �أنه وعو�ض تعوي�ض ال�ضحايا،
تبعث م�ؤ�س�سة جديدة يكون ال�ضحايا م�ساهمني فيها
وتخ�ص�ص لتنمية اجلهات .ونحن �أ�سقطنا هذا امل�شروع
الذي كان �سيئد حق ال�ضحايا يف التعوي�ض من خالل
حمالت "�سيب ال�صندوق".
على �أي� ،إنهاء االعت�صام ال يعني �إنهاء ن�ضالنا� .سن�ستمر
فيه �إىل حني ا�ستكمال م�سار العدالة االنتقالية ،ومن �أجل
�إعالء قيمة الن�ضال ،تلك القيمة التي يجب �أن تظل قائمة
حماية للوطن.
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النتاج الكمي لمجلس نواب الشعب 2018 -
محمد أنور الزياني
مقدمة
تعد �سنة � 2018سنة مهمة جدا يف عمل جمل�س نواب

ال�شعب ،فخاللها بد�أت الدورة النيابية الرابعة خالل
�أول ّمدة نيابية لأول جمل�س ت�شريعي مت انتخابه بعد
ثورة  .2011ولذلك ف�إن الرهان الأ�سا�سي الذي مت
على �أ�سا�سه انتخاب نواب املجل�س هو بالأ�سا�س جت�سيد
ت�ضمنه د�ستور 27
مطالب الثورة خا�صة منها تفعيل ما ّ
جانفي .2014
ولئن مل يكن هذا الرهان ملمو�سا خالل الدورات
النيابية ال�سابقة� ،إال �أن هذه الدورة متثل رهانا يف حد
ذاتها لكونها الدورة التي ت�سبق االنتخابات الت�شريعية
ل�سنة  .2019فال ّبد لأع�ضاء املجل�س خالل هذه ال�سنة
التعوي�ض عن الن�سق ال�ضعيف لعمل املجل�س طوال
ال�سنوات ال�سابقة ،وذلك بت�سريع امل�صادقة على عدد
من القوانني يف اجتاه جت�سيد �أهداف الثورة من جهة،
وال�ستكمال تفعيل �أحكام الد�ستور من جهة ثانية.
لكن االلتزامات الواقعة على عاتق املجل�س والتي
تعك�س يف جملة منها وعودا انتخابية مت تقدميها خالل
االنتخابات الت�شريعية ل�سنة  ،2014ا�صطدمت خا�صة
خالل �سنة  2018ب�شبح االنتخابات الت�شريعية القادمة
الذي �أ�س�س حل�سابات �سيا�سية �أعاد خلط تركيبة الكتل
النيابية داخل املجل�س .فقد تنا�ست عديد الأحزاب
املهم الذي تلعبه من �أجل �ضمان
ال�سيا�سية الدور ّ
توازن عمل جمل�س النواب وتعديل ن�سقه الت�شريعي
والرقابي واالنتخابي.1
ّ
ا�ستغل العديد من النواب نظام متثيل الأحزاب
كما
ال�سيا�سية �صلب املجل�س الذي ال يفر�ض عليهم
تكوين كتل نيابية على �أ�سا�س حزبي بل على �أ�سا�س
عدد النواب فح�سب 2والذي مل يتم الت�أ�سي�س �صلب
جمل�س نواب ال�شعب ،من خالله� ،إىل مبد�أ االن�ضباط
احلزبي للنواب و�إمنا �إىل و�ضعية جعلت املقعد النيابي
يف بع�ض احلاالت ملكا للنائب ب�صفته الفردية ّميكنه
من تغيري لونه ال�سيا�سي كما ي�شاء ويف بع�ض احلاالت
الأخرى ملكا للحزب ال�سيا�سي �أو القائمة وذلك من
خالل �ضمان املقعد للحزب �أو القائمة التي تر�شح فيها
النائب لالنتخابات الت�شريعية عند تخلي النائب عن
مقعده.
كما مل يتم التن�صي�ص كذلك على فقدان ع�ضوية
املجل�س بفقدان الع�ضوية �صلب احلزب ال�سيا�سي
الذي تر�شح النائب با�سمه3مثلما هو معمول به يف عديد
الدول التي تعتمد النظام الربملاين وذلك بهدف حتقيق
اال�ستقرار ال�سيا�سي .فهذا اخليار املعتمد جعل املجل�س
ي�شهد عديد التغريات و�سمح لعديد النواب بتغيري
م�س من اال�ستقرار
انتماءاتهم داخل املجل�س وهو ما ّ
ال�سيا�سي و�أثّر على وترية العمل داخله.وغالبا ما ت�ؤثر
م�س�ألة تغيري انتماء الن ّواب �إن تعاظمت على ال�صورة
التي يتح ّلى بها جمل�س نواب ال�شعب لدى املواطنني
الذين انتخبوه .كما ميكن لعمليات تغيري الإنتماء
احلزبي داخل املجل�س �أن ت�ؤدي �إىل تقلي�ص م�شروعيته

ونفور املواطنني عن متابعة ال�ش�أن العا ّم وانعدام ثقتهم
يف النظام ال�سيا�سي والأحزاب ،الأمر الذي يت�سبب
يف تدين م�ستويات امل�شاركة يف االنتخابات ،4مما قد
يهدد عملية االنتقال الدميقراطي برمتها.ولئن �شهد
املجل�س طيلة الفرتة النيابية ال�سابقة ل�سنة  2018عديد
اال�ضطرابات والتغيريات التي طالت كتل املعار�ضة �أو
الكتل ال�صغرية امل�ؤيدة للأغلبية احلاكمة ،فقد حافظت
حركة النه�ضة على كامل �أع�ضائها ( 68نائبا) وتراجع
عدد نواب حركة نداء تون�س خالل �سنة  2018من
� 56إىل  46نائبا .وقد �أ ّدت �إمكانية تغيري االنتماءات
داخل املجل�س �إىل حدوث م�س�ألتني مهمتني:
�أولهما ،تفكك كتلة نداء تون�س وانتفاء كل من كتلتي
االحتاد الوطني احلر و�آفاق تون�س وهي الكتل التي
دعمت �إىل جانب كتلة حركة النه�ضة ،حكومة يو�سف
ال�شاهد الأوىل (خالل �شهر �أوت �سنة �.)2016إال
تعب عن �ضرورة
�أنه ورغم تفكك هذه الكتل ف�إنها مل ّ
�سحب الثقة من احلكومة بينما مت�سكت حركة نداء
تون�س بذلك.
ثانيهما ،تكوين كتلة جديدة وهي كتلة االئتالف
الوطني والتي جمعت نوابا من�شقني عن كتل نداء
تون�س واالحتاد الوطني احلر و�آفاق تون�س واحلرة حلركة
م�شروع تون�س .وقد �أ�صبح لهذه الكتلة وزن حا�سم
داخل الربملان �إذ �أ�صبحت متثّل من الناحية العددية
الكتلة الثالثة بعد كتلتي نداء تون�س والنه�ضة ،بحيث
بلغ عدد النواب املنتمني �إليها  44نائبا.
معايير التقييم الكمي
ألعمال النواب ومجلس
النواب:

�سن�سعى هنا �إىل تقييم عمل النواب والكتل من جهة
وعمل اللجان من جهة ثانية ،لن�صل �إىل تقييم عمل
الهيئة العامة من جهة ثالثة.
تقييم عمل النواب :

ميكن للنواب ،ح�سب النظام الداخلي للمجل�س،الت�أثري
على العمل الت�شريعي والرقابي للمجل�س�.إذ ي�ساهم
النواب يف عمل املجل�س من ناحية ح�ضورهم باللجان
واجلل�سات العامة وكذلك من خالل تقدمي �أ�سئلة
موجهة لل�سلطة التنفيذية.
أسئلة موجهة للسلطة التنفيذية

وت�شري �إح�صاءات جمعية البو�صلة �إىل �أن ن�سب احل�ضور
الأعلى يف اجلل�سات العامة واللجان القارة واللجان
اخلا�صة �أحرزها نواب كتلة حركة النه�ضة حيث بلغت
على التوايل  77%و 69%و .58%وهذا الأمر ي�ؤ�شر
�إىل �أهمية االن�ضباط النيابي داخل احلركة بالن�سبة �إىل
�أغلب الكتل الأخرى التي بقيت ن�سبة التزام نوابها
�أدنى نظرا للت�شتت واالنق�سامات التي طالت �أغلبها.
ومن خالل مراقبة التفاوت يف ن�سب احل�ضور بني
الكتل ،نلحظ �أنها تبقى متقاربة يف ح�ضور اجلل�سات
العامة بحيث �أن هذه الن�سبة تزيد عموما عن .70%
باملقابل ،يتعمق التفاوت يف ن�سب ح�ضور اللجان
القارة �أي الت�شريعية ،ففيما ي�سجل نواب كتلة النه�ضة
ن�سبة ح�ضور تبلغ  ،69%وحدها كتلة احلرة حترز �أكرث
من  60%فيما حتقق �سائر الكتل الأخرى ن�سبا ال
تبلغ ن�سبة  .60%وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل ن�سب
ح�ضور اللجان اخلا�صة :ففيما ت�سجل كتلة النه�ضة
ن�سبة ح�ضور ت�صل �إىل  ،58%وحدها كتلة احلرة حترز
�أكرث من  50%فيما تهبط ن�سب ح�ضور �سائر الكتل
الأخرى �إىل ما دون .50%
وباإلمكان أن نشرح هذه األرقام وفقا
لآلتي:

�أن ارتفاع ن�سب ح�ضور اجلل�سات العامة يعود �إىل �سببني
�إثنني ،وهما ،من جهة� ،أهمية الت�صويت خالل اجلل�سة
العامة لتمرير القوانني� ،إذ �أن عمل املجل�س �سيت�أثر �سلبا
بغياب النواب خا�صة منهم امل�ؤيدين للحكومة وهو ما
�سيعطل �أي�ضا م�شاريع القوانني التي مت اقرتاحها من
قبلها .ومن جهة �أخرى ،ف�إن البث املبا�شر للجل�سات
العامة قد �أ�صبح منربا �إعالميا للنواب لإي�صال �أ�صواتهم
ومواقفهم داخل جمل�س النواب وخارجه.
باملقابل ،ميكن تف�سري تدين ن�سب ح�ضور النواب يف
اللجان القارة واخلا�صة ،بالنق�ص احلا�صل يف االن�ضباط
احلزبي ،وغياب ر�ؤية �أو م�شاريع وا�ضحة للعديد من
الكتل النيابية .فغياب هذه الر�ؤية الوا�ضحة واملتنا�سقة
حتول م�شاركة النواب يف �صناعة القوانني �إىل م�س�ألة
فردية �أكرث مما هي جماعية� .إن قاعدة التمثيل الن�سبي
التي يتم على �أ�سا�سها تكوين اللجان 8جتعل موازين
القوى داخل اللجان ل�صالح الكتل الكبرية ،مما يعزز
لدى �أع�ضاء هذه الكتل الرغبة يف ح�ضور �أعمالها
وي�ضعف باملقابل هذه الرغبة لدى �أع�ضاء الكتل
الأخرى .هذا املعطى ميكن �أن ن�ست�شفه من خالل
مقارنة ن�سب احل�ضور بالدورة النيابية الأوىل �صلب
اللجان القارة (التي من العادة �أن يكون للنواب خاللها
�إرادة يف الت�أثري على عمل املجل�س �أكرث من غريها)
والتي بلغت  69%بن�سبة ح�ضور النواب يف نف�س
اللجان خالل الدورة النيابية الرابعة والتي مل تتجاوز
.52%

يخ ّول النظام الداخلي ملجل�س نواب ال�شعب للنواب
توجيه �أ�سئلة كتابية و�شفاهية لأع�ضاء احلكومة:
الأ�سئلة ال�شفاهية :5مت توجيه � 98س�ؤاال �شفاهيا
لأع�ضاء احلكومة خالل �سنة  ،2018قدمت الأغلبية
 50منها واملعار�ضة  48منها فقط .من �أكرث الكتل
طرحا للأ�سئلة ال�شفاهية جند كتلة حركة النه�ضة
والكتلة الدميقراطية حيث قدم كالهما (� 29س�ؤاال).
الأ�سئلة الكتابية :6قام النواب بتقدمي � 911س�ؤاال �أجابت
احلكومة على  242منها فقط .وقد مت تقدمي �أكرث من
المبادرة التشر يعية
 80%من هذه الأ�سئلة من قبل نواب املعار�ضة.
قام النواب خالل �سنة  ،2018بتقدمي  15مقرتح
امل�شاركة يف اللجان واجلل�سات العامة.7
تراوحت ن�سب امل�شاركة يف اللجان واجلل�سات العامة .قانون .ونلحظ �أنه با�ستثناء  4من هذه املقرتحات

مت تقدميها من نواب ينت�سبون �إىل  4كتل خمتلفة
(احلرة ،نداء تون�س ،النه�ضة ،الدميقراطية) ،9ف�إن
جممل املقرتحات الأخرى (وعددها  )11مت تقدميها
من نواب ينتمون �إىل كتل عدة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
 9من هذه املقرتحات مت تقدميها من نواب ينتمون �إىل
�أكرث من كتلتني .10وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ضا من
هذه املقرتحات ا�ستفادت من م�ساهمات �سلطات
�أخرى �سواء التنفيذية �أو الرئا�سية ،نذكر منها مقرتح
القانون الأ�سا�سي املتعلق مبجلة احلقوق واحلريات
الفردية الذي مت ا�ستخراجه من تقرير جلنة احلريات
الفردية وامل�ساواة الذي كانت و�ضعته اللجنة املن�ش�أة
من رئي�س اجلمهورية يف .2018
ويف�سر امليل �إىل التن�سيق بالتقارب ال�سيا�سي بني
بع�ض الكتل النيابية كما هو احلال بالن�سبة لكتلة
نداء تون�س وكتلة الإحتاد الوطني احلر اللتان قامتا
معا بتقدمي مقرتحي ( )2قانون وهما مقرتح القانون
املتعلق ب�إحداث تعاونية جمل�س نواب ال�شعب
وكذلك مقرتح القانون املتعلق بتنقيح جملة الغابات
اللذين مت تقدميهما من قبل نواب ينتمون لكل من
كتلة نداء تون�س وكتلة االحتاد الوطني احلر .وقد
انتهى هذا التقارب ال�سيا�سي بني الكتلتني �إىل
اندماجهما خالل �شهر �أكتوبر من �سنة .2018
كما يف�سر التن�سيق بني الكتل يف حاالت �أخرى
ب�إرادة الكتل املعار�ضة بال�ضغط على كتل الأغلبية
وهو ما يبدو جليا من خالل مقرتحات القوانني
التي مت تقدميها بالتن�سيق بني هذه الكتل (خا�صة
كتلة اجلبهة ال�شعبية والكتلة الدميقراطية) والتي
تتمثل يف ثالثة مقرتحات قوانني �أخرى بالتن�سيق
فيما بينها وهي مقرتح القانون املتعلق برت�سيخ
اللغة العربية ودعمها وتعميم ا�ستخدامها ومقرتح
القانون املتعلق بتنقيح و�إمتام القانون عدد  36ل�سنة
 2016امل�ؤرخ يف � 25أفريل  2016املتعلق ب�ضبط
النظام الأ�سا�سي للبنك املركزي التون�سي ومقرتح
القانون املتعلق بتنقيح جملة واملرافعات والعقوبات
الع�سكرية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مل يتم خالل �سنة 2018
مناق�شة �سوى مبادرة ت�شريعية نيابية واحدة واحد
وهو مقرتح القانون الأ�سا�سي عدد 19 /2018
املتعلق بتنقيح القانون عدد  16ل�سنة  2014املنقح
واملتمم بالقانون عدد  07ل�سنة  2017واملتعلق
باالنتخابات واال�ستفتاء وذلك مبنا�سبة النظر يف
م�شروع قانون يتعلق بتنقيح نف�س القانون.
ي�ضاف �إىل ذلك �أنه جاز ت�صنيف املقرتحات وفق
عدد النواب املوقعني على النحو الآتي:
احلد الأدنى املطلوب ( 10نواب) 4 :مقرتحات.
 11نائبا حتى  25نائبا 8 :مقرتحات.
�أكرث من  25نائب  3 :مقرتحات.
علما �أن املقرتح الذي حظي ب�أكرب عدد من التواقيع
هو املقرتح املت�صل بالبنك املركزي وقد حظي
بتوقيع  38نائبا يليه مقرتح قانون �إحداث تعاونية
جمل�س نواب ال�شعب ( )35ومقرتح قانون االت�صال
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تشريعات 2018
ال�سمعي الب�صري ( .)34ويلحظ �أنه مت توقيع هذه
املقرتحات من نواب من جمموع الكتل ،مبا يظهر
�شبه �إجماع نيابي حولها ،علما �أن �أحدهما ات�صل
مبنافع وظيفية للنواب.
تقييم عمل اللجان:11

عدد الجلسات (انظر الجدول
المصاحب)

خالل �سنة  ،2018عقدت اللجان النيابية القارة
 435اجتماعا من دون احت�ساب الزيارات امليدانية.
ومن �أكرث اللجان ن�شاطا ،جند جلنة املالية والتخطيط
والتنمية التي ترت�أ�سها املعار�ضة والتي عقدت 69
اجتماعا ثم جلنة الت�شريع العام التي عقدت 59
اجتماعا ثم جلنة احلقوق واحلريات والعالقات
اخلارجية وجلنة تنظيم الإدارة و�ش�ؤون القوات احلاملة
لل�سالح واللتني عقدتا كال منها  48اجتماعا .فيما
مل تتجاوز عدد اجتماعات جلنة النظام الداخلي
واحل�صانة والقوانني االنتخابية والقوانني الربملانية
�سوى  27اجتماعا وهي �أقل جلنة قارة قامت بعقد
اجتماعات.وجتدر الإ�شارة يف هذا امل�ستوى �إىل �أن
الن�سق الت�شريعي للجان يرتبط ن�سبيا برغبة النواب
يف مناق�شة م�شاريع القوانني التي تدخل يف جمال
اخت�صا�صها وذلك يف �صورة م�صادقة مكتب جمل�س
نواب ال�شعب على �إمكانية النظر فيها .وبالتايل ف�إن
عمل اللجان يرتبط ب�صورة �أكرب بالرزنامة الت�شريعية
التي ي�ضعها مكتب جمل�س نواب ال�شعب يف �إطار
�ضبطه للأولويات الت�شريعية .كما ميكن �أن يرتبط
عدد اجلل�سات كذلك بن�سق النقا�ش �صلب اللجنة
وهو ما ميكن ملكتب اللجنة التحكم فيه من خالل
الت�سريع يف النقا�ش �أو التخفي�ض يف ن�سقه.
�أما بالن�سبة للجان اخلا�صة ،فقد قامت بتنظيم عددا
� ّأقل من االجتماعات مقارنة باللجان القارة .ويعود
ذلك �أ�سا�سا �إىل طبيعة عملها وذلك لكونها جلانا ال
تتمتع باخت�صا�صات ت�شريعية مبعنى �أنها ال تنظر يف
م�شاريع القوانني بل لها �صالحيات رقابية وتقييمية
تتمثل �أ�سا�سا يف النظر يف"جميع امل�سائل التي
حتال �إليها ومتابعة كل امللفات والق�ضايا الداخلة
يف اخت�صا�صها" .12وقد عقدت كل من جلنة �ش�ؤون
التون�سيني باخلارج وجلنة الإ�صالح الإداري واحلوكمة
الر�شيدة ومكافحة الف�ساد ومراقبة الت�صرف يف املال
العام �أكرب عدد من االجتماعات تراوحت بني 30
و 40اجتماعا .باملقابل ،مل تعقد جلنة �شهداء الثورة
وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة االنتقالية
�سوى ثمانية ع�شر ( )18اجتماعا ومل تعقد جلنة
التنمية اجلهوية وجلنة ذوي الإعاقة والفئات اله�شة
�سوى  13اجتماعا ،كما مل تعقد اللجنة االنتخابية
�سوى  12اجتماعا.

العدد  ،14أفريل 2019

من م�شاريع القوانني املتعلقة مبجال اخت�صا�صها على
املجل�س واعتبارها من بني الأولويات الت�شريعية من
قبل مكتب املجل�س .وقد كان ن�سق عمل هذه اللجنة
الأكرث ارتفاعا �إذ عقدت  69اجتماعا قامت خالله
بامل�صادقة على  34م�شروع قانون� .أما بالن�سبة للجنة
الت�شريع العام وهي اللجنة الثانية من حيث عدد
االجتماعات ف�إنه مل يرد عليها عدد كبري من م�شاريع
القوانني و�إمنا �أخذت اللجنة وقتا طويال يف النظر
فيها .وبالتايل ف�إن ن�سق عمل هذه اللجنة هو من بني
الأقل ارتفاعا �إذ عقدت اللجنة  59اجتماعا �صادقت
خاللها على ثالثة ( )3قوانني فقط .ويعود هذا الأمر
�إىل �سببني� :أولهما �أن �أغلب القوانني التي قامت جلنة
املالية بامل�صادقة عليها هي م�شاريع قوانني للم�صادقة
على املعاهدات وهي م�شاريع قوانني لي�ست �ضخمة
من حيث احلجم وال تطرح �إ�شكالية كبرية� .أما
ال�سبب الثاين ،فيعود �أ�سا�سا �إىل الدور الذي يلعبه
مكتب اللجنة يف �ضبط ن�سق عملها.14
�أما بالن�سبة للجان اخلا�صة ،ف�إنه جتب الإ�شارة �إىل كون
�أغلب اللجان اخلا�صة جمربة ح�سب الف�صل 94
من النظام الداخلي ملجل�س نواب ال�شعب بتقدمي
تقارير �سنوية يتم تقدميها مع نهاية كل دورة نيابية
(�أي يف �شهر جويلية من كل �سنة)� .إال �أنه خالل
�سنة  ،2018مل تقدم �سوى ثالث ( )3جلان تقاريرها
ال�سنوية وهي :جلنة الإ�صالح الإداري واحلوكمة
الر�شيدة ومكافحة الف�ساد ومراقبة الت�صرف يف
املال العام ،جلنة التنمية اجلهوية وجلنة �ش�ؤون املر�أة
والأ�سرة والطفولة وال�شباب وامل�سنني .ومل تقدم بقية
اللجان تقاريرها ال�سنوية .بل �إن حتى اللجان التي
تقدمها يف الآجال التي �ضبطها
ّقدمت تقاريرها مل ّ
النظام الداخلي وتراوح تقدمي هذه التقارير بني
�شهري �أكتوبر ونوفمرب  2018وجانفي  2019بالن�سبة
للجنة التنمية اجلهوية.
تقييم عمل الجلسة
العامة للمجلس:

عدد اجلل�سات املخ�ص�صة مل�ساءلة ال�سلطة التنفيذية
(�أي جل�سات احلوار) 15 :جل�سة.
عدد اجلل�سات الت�شريعية 49 :جل�سة.
عدد القوانني التي متت مناق�شتها 57 :م�شروع قانون.
عدد القوانني التي مت �إقرارها 56 :قانونا.
حجم القوانني التي مت �إقرارها :تعلقت �أغلب القوانني
باملوافقة على املعاهدات� ،إذ بلغ عددها  31قانونا
وهي قوانني ال حتتوي عادة �إال على ف�صل وحيد يقر
املوافقة على املعاهدة .ومبقارنة عدد الف�صول التي
متت امل�صادقة عليها خالل �سنة  2018والتي بلغت
 920ف�صال مع عدد النواب ،جند �أن ّ
كل نائب قد
قام بامل�صادقة تقريبا على  4ف�صول طوال هذه ال�سنة.

عدد مشاريع/مقترحات القوانين التي
خضعت لدرس اللجان وعدد مشاريع/
مقترحات القوانين التي تم إنجازها.13

مت خالل �سنة  2018مناق�شة  61م�شروع قانون متت
امل�صادقة داخل اللجان على  60منها .ومن هنا
جتدر املالحظة ب�أن جلنة املالية التي قامت بعقد �أكرب
عدد من االجتماعات كان ب�سبب ورود عدد كبري

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

تركيبة جمل�س نواب ال�شعب مع نهاية �سنة 2018

تركيبة جمل�س نواب ال�شعب مع بداية �سنة 2018

كتلة حركة النه�ضة 68 :

كتلة حركة النه�ضة 68 :

كتلة حركة نداء تون�س56 :

كتلة حركة نداء تون�س46 :

كتلة االئتالف الوطني44 :

كتلة احلرة حلركة م�شروع تون�س21 :

كتلة احلرة حلركة م�شروع تون�س15 :

كتلة الإحتاد الوطني احلر 12 :

كتلة اجلبهة ال�شعبية15 :

كتلة اجلبهة ال�شعبية15 :

الكتلة الدميقراطية12 :

الكتلة الدميقراطية12 :

كتلة �آفاق تون�س ونداء التون�سيني باخلارج10 :

كتلة الوالء للوطن11 :

الكتلة الوطنية 9 :

غري املنتمني �إىل كتل6 :

غري املنتمني �إىل كتل13 :
املجموع217 :

عدد النواب
املوقعني

مقرتح القانون

تاريخ �إيداعه

مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد  01/2018يتعلق بحرية االت�صال ال�سمعي الب�صري

 3جانفي 2018

34

مقرتح قانون عدد  2018/04يتعلق بتجرمي التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

 16جانفي 2018

10

مقرتح قانون عدد  16/2018يتعلق برت�سيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم ا�ستخدامها.

 3جانفي 2018

11

مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد  19/2018يتعلق بتنقيح القانون عدد  16ل�سنة  2014املنقح واملتمم بالقانون

 18فيفري 2018

11

عدد  07ل�سنة  2017واملتعلق باالنتخابات واال�ستفتاء
مقرتح قانون عدد  35/2018يتعلق بتعديل الف�صل  4من قانون عدد  55ل�سنة  2010م�ؤرخ

� 18أفريل 2018

يف  1دي�سمرب  2010يتعلق بتنقيح بع�ض �أحكام جملة اجلن�سية التون�سية.
مقرتح قانون عدد  37/2018يتعلق بتنقيح �أحكام القانون عدد  11ل�سنة  2009ال�صادر يف

 9ماي 2018

21

19

 2مار�س  2009املتعلق ب�إ�صدار جملة ال�سالمة و الوقاية من خماطر احلريق والإنفجار والفزع
بالبنايات.
مقرتح قانون عدد  2018/44تتعلق بالتعديالت املقرتحة لقانون  77- 55امل�ؤرخ يف � 3أوت

 24ماي 2018

" 1973املنظم للمهن ال�صيدلية".
مقرتح قانون عدد  58/2018يتعلق ب�إحداث تعاونية جمل�س نواب ال�شعب

 17جويلية 2018

35

مقرتح قانون عدد  59/2018يتعلق ب�إ�ضافة الف�صل  10مكرر للقانون عدد  71ل�سنة 2016

 23جويلية 2018

12

املتعلق بقانون اال�ستثمار.
مقرتح قانون عدد  60/2018يتعلق بتنقيح و�إمتام القانون عدد  36ل�سنة  2016امل�ؤرخ يف 25

 30جويلية 2018

�أفريل  2016املتعلق ب�ضبط النظام الأ�سا�سي للبنك املركزي التون�سي
مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد  2018/71يتعلق مبجلة احلقوق واحلريات الفردية

� 11أكتوبر 2018

13

مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد � 77/2018إطاري لأجهزة املخابرات واال�ستعالمات العامة

 12نوفمرب 2018

10

مقرتح قانون عدد  2018/85يتعلق بتنقيح جملة واملرافعات والعقوبات الع�سكرية

 20نوفمرب 2018

10

مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد  2018/89يتعلق بتنقيح م�شروع القانون عدد  16امل�ؤرخ يف 31

 23نوفمرب 2018

مار�س  1975واملتعلق با�صدار مبجلة املياه
مقرتح قانون عدد  2018/92يتعلق بتنقيح جملة الغابات

 30نوفمرب 2018

10

38

15

21

اللجان القارة (الت�شريعية)
اللجنة
جلنة املالية والتخطيط والتنمية
جلنة الت�شريع العام
جلنة الفالحة والأمن الغذائي والتجارة واخلدمات
ذات ال�صلة
جلنة ال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية
جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية
جلنة تنظيم الإدارة و�ش�ؤون القوات احلاملة لل�سالح
جلنة ال�صناعة والطاقة والرثوات الطبيعية والبنية
الأ�سا�سية والبيئة
جلنة ال�شباب وال�ش�ؤون الثقافية والرتبية والبحث
العلمي
جلنة النظام الداخلي واحل�صانة والقوانني االنتخابية
والقوانني الربملانية
املجموع

عدد االجتماعات القوانني التي متت
مناق�شتها

القوانني التي مت �إقرارها

69

35

34

59

3

3

58

12

12

53

3

3

48

3

3

48

3

3

47

2

2

33

0

0

27

0

0

442

61

60
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تشريعات 2018

أي أولويات لمجلس نواب الشعب في 2018؟

التشر يع تحت الضر ورة يغلب التشر يع تحقيقا لر ؤى الدستور

ي�ضطلع جمل�س النواب يف تون�س ح�سب �أحكام د�ستور
 2014دورا حموريا يف و�ضع القوانني وتركيز امل�ؤ�س�سات
ال�ضامنة لتحقيق انتقال دميقراطي �سل�س و�سليم.
فللمجل�س دور مهم يف ت�أ�سي�س حياة �سيا�سية دميقراطية
وذلك من خالل دوره الت�شريعي وذلك �سواء فيما
يتعلق بو�ضع النظام القانوين للم�ؤ�س�سات الد�ستورية �أو
فيما يتعلق بالت�شريع يف مواد تتعلق باحلقوق واحلريات.
كما للمجل�س دور انتخابي مهم ميكنه من تركيز عدد من
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية والتي من دونها ال ميكن �أن يكون
النظام ال�سيا�سي متوازنا.
وقد قام املجل�س خالل �سنة  2018بالت�صويت على
 58م�شروع قانون ،متت امل�صادقة على  56منها بينما مل
تتح�صل بقيتها على الأغلبية املطلوبة للم�صادقة عليها.
وبالتدقيق يف القوانني التي �صادق عليها جمل�س النواب
خالل �سنة  ،2018جند �أنه قد متت امل�صادقة على 16
قانونا �أ�سا�سيا مقابل  40قانونا عاديا ،منها  31قانونا يهتم
بامل�صادقة على اتفاقيات دولية .كما ات�سم الت�شريع خالل
�سنة  2018بطفرة القوانني ذات الطابع االقت�صادي
واملايل والتي يتعلق �أغلبها باملوافقة على اتفاقيات دولية
ملنح قرو�ض وم�ساعدات مالية والتي بلغت  19قانونا ومنها
كذلك قوانني املالية �أو القوانني ذات ال�صبغة اجلبائية وقد
بلغت  8قوانني .و�إن ّ
دل هذا العدد الكبري من القوانني
ذات الطابع االقت�صادي على �شيء ،ف�إنه ّ
يدل على عمق
امل�شاكل االقت�صادية التي مت ّر بها البالد منذ فرتة.
السلطات العمومية
والهيئات الدستور ية
المستقلة:

ن�ص الد�ستور على �ضرورة �إر�ساء خم�س هيئات د�ستورية
م�ستقلة وهي :الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات (الف�صل
 126من الد�ستور) ،هيئة الإت�صال ال�سمعي الب�صري
(الف�صل  127من الد�ستور) ،هيئة حقوق الإن�سان
(الف�صل  128من الد�ستور) ،هيئة التنمية امل�ستدامة
وحقوق الأجيال القادمة (الف�صل  129من الد�ستور)
وهيئة احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد (الف�صل 130
من الد�ستور).
وفيما مت منذ �سنة  2012تركيز الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات متهيدا لإجراء العمليات االنتخابية ،ف�إن
املجل�س احلايل مل يكن قد �أجنز طوال كامل الفرتة النيابية،
�إال القانون الأ�سا�سي عدد  59ل�سنة  2017امل�ؤرخ يف 24
�أوت  2017املتعلق بهيئة احلوكمة الر�شيدة ومكافحة
الف�ساد والتي مل يتم �إر�سا�ؤها بعد .وتبعا لذلك ،وا�صلت
م�ؤ�س�سات يعود تاريخ �إن�شائها �إىل ما قبل الثورة عملها رغم
�أنها ال تتوفر على �شرط اال�ستقاللية ذات ال�صالحيات
ومن �أبرز هذه امل�ؤ�س�سات الهيئة العليا حلقوق الإن�سان
امل�ؤطرة بقانون  .2008/37كما جند هيئات �أخرى من�ش�أة
مبوجب مرا�سيم �صدرت عقب الثورة ،ومنها هيئة مكافحة
الف�ساد وهيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري (الهايكا) .كما
نلقى فراغا م�ؤ�س�ساتيا مبا يت�صل باملهام املناطة بالهيئات
الد�ستورية امل�ستقلة ،كما هي احلال مبا يت�صل بحماية
البيئة والأجيال القادمة.

على امل�شروع للمرة الثالثة بتاريخ  11جويلية ،2018
يف �صيغة قامت الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع
القوانني بقبولها يف قرارها ال�صادر يف نف�س ال�شهر من نف�س
ال�سنة ..وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صبح للمجل�س �صالحية
�إعفاء �أحد �أع�ضاء الهيئة فقط على �أن يتم ذلك بناء على
طلب مع ّلل من ثلث �أع�ضاء جمل�س الهيئة طبق الأ�سباب
وال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها �ضمن القانون
اخلا�ص بكل هيئة".

ويف �سنة � ،2018أعطي اجلهد الت�شريعي لإقرار قانون
�أ�سا�سي هو القانون الأ�سا�سي عدد  47ل�سنة 2018
امل�ؤرخ يف � 7أوت  2018الذي يتعلق بالأحكام امل�شرتكة
بني الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة.
كما مت الحقا �إقرار القانون الأ�سا�سي عدد  51ل�سنة
 2018امل�ؤرخ يف � 29أكتوبر  2018املتعلق بهيئة حقوق
الإن�سان� .أما بقية الهيئات الد�ستورية الأخرى كهيئة
التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة وكذلك
هيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري مل يتم النظر يف م�شاريع
إرساء هيئة حقوق اإلنسان
القوانني املتعلقة بها بالرغم من �إيداعها باملجل�س.1
بالرغم من وجود الهيئة العليا حلقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية التي مت �إر�سا�ؤها مبوجب القانون عدد  37ل�سنة
القانون األساسي المتعلق
أ�س�س د�ستور
باألحكام المشتركة بين
 2008امل�ؤرخ يف  16جوان  ،20085فقد � ّ
�سنة  2014لإن�شاء هيئة د�ستورية تتعلق بحقوق الإن�سان
الهيئات الدستور ية
طرح م�شروع هذا القانون خالفا داخل املجل�س� ،إذ �صلب الف�صل  128منه.
تباينت �آراء النواب نظرا ملا ميكن �أن ي�سببه من �إ�شكاالت وقد مت �إعداد م�شروع القانون املتعلق بهيئة حقوق الإن�سان
قانونية .و�إذ �ساند العديد منهم امل�شروع احلكومي ،فقد منذ �شهر فيفري �سنة  2016حتت �إ�شراف الوزارة املكلفة
نادى �آخرون ب�إمكانية التن�صي�ص على هذه الأحكام بالعالقة مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق
�صلب القوانني املنظمة لكل هيئة د�ستورية .واقرتح فريق الإن�سان وعر�ضه على ا�ست�شارة وطنية خالل �شهر مار�س
ثالث �إ�صدار جملة للهيئات الد�ستورية امل�ستقلة ،تكون من نف�س ال�سنة .وقد قامت احلكومة يف  16جوان 2016
ب�إيداع م�شروع القانون املتعلق بهيئة حقوق الإن�سان
الأحكام امل�شرتكة بابها الأول.
فعلى امل�ستوى القانوين ،برزت فكرة و�ضع �إطار م�شرتك مبجل�س النواب الذي مل ي�صادق عليه �سوى يف جل�سته
للهيئات الد�ستورية من خالل قراءة مع ّينة للف�صل  125العامة املنعقدة يوم � 16أكتوبر .2018
من الد�ستور العتباره ي�ضع �إطارا عاما يجب �أن تخ�ضع وقد �أ�س�س م�شروع القانون امل�صادق عليه لو�ضع هيئة
له جميع الهيئات الد�ستورية� .إال �أنها ّ
�شكلت كذلك ت�سعى �إىل تعزيز وتطوير حقوق الإن�سان وذلك من خالل
م�شكال لكون القوانني التي ّ
تنظم هذه الهيئات هي اقرتاح الن�صو�ص القانونية و�إجناز البحوث والدرا�سات
قوانني �أ�سا�سية ،وهي بذلك على نف�س القيمة القانونية ومتابعة تنفيذ تو�صيات الهيئات امل�ستقلة واملنظمات
للقانون الإطاري مما ال يجعله ملزما .كما متثّل قوانني الإقليمية والأممية املتعلقة بحقوق الإن�سان ...كما لها
الهيئات الد�ستورية قوانني خا�صة بينما ميثل قانون كذلك عديد املهام التحقيقية وذلك خا�صة من خالل
الأحكام امل�شرتكة للهيئات الد�ستورية قانونا عاما وهو ما ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان والتحقيق فيها .كما
يطرح عديد الإ�شكاليات القانونية عند التطبيق خا�صة مع �أعطى القانون �صالحية انتخاب �أع�ضاء الهيئة الت�سعة من
وجود نظرية قانونية يف جمال الت�أويل تق ّر ب�إمكانية خمالفة قبل جمل�س النواب ،على �أن ترتكب من قا�ض �إداري
مت�س عند وقا�ض عديل وحمام وطبيب �إ�ضافة �إىل خم�سة �أع�ضاء
ّ
الن�ص اخلا�ص للن�ص العام والتي ميكن �أن ّ
ميثلون اجلمعيات املعنية طبقا لأنظمتها الأ�سا�سية بالدفاع
تطبيقها من مبد�أ ال�سالمة القانونية.
و�إذ متت امل�صادقة على ال�صيغة الأوىل من م�شروع هذا عن حقوق الإن�سان واحلريات.6
القانون يف  5جويلية  ،2017ف�إن الهيئة الوقتية ملراقبة كما يلحظ �أن املجل�س ف�شل خالل هذه ال�سنة يف تركيز
د�ستورية م�شاريع القوانني عادت و�أبطلت عددا من املحكمة الد�ستورية.
ف�صوله .2وقد تناول الإبطال م�سائل عدة �أبرزها الرقابة
الربملانية على الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة وذلك من الحقوق والحر يات المدنية
خالل �إمكانية �سحب ثقة ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء والسياسية:
الهيئات امل�ستقلة� .إذ �أكدت الهيئة الوقتية "على �أنّ مل َ
حتظ القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات باهتمام كبري
�سحب الثّقة يتنافى ومبد�أ ا�ستقاللية الهيئات الد�ستورية من قبل املجل�س ،مقارنة باملجاالت الأخرى ،خالل �سنة
الذي اقت�ضاه الف�صل  125من الد�ستور وال يحقّق  .2018فلم تتم امل�صادقة �إال على  4قوانني مت�س مبا�شرة
ال ّتنا�سب املطلوب بني مبد�أي امل�ساءلة واال�ستقاللية كما بهذا املجال ،ثالثة منها تع ّلق بامل�صادقة على معاهدات
يتنافى ومبد�أ الف�صل بني جهة املبادرة بطلب الإعفاء دولية.7
فقد قام املجل�س بامل�صادقة على القانون الأ�سا�سي عدد
واجلهة املق ّررة له".3
ويلحظ �أن النواب ت�شبثوا يف ال�صيغة الثانية بخيار الرقابة 33 ،4ل�سنة  2018م�ؤرخ يف  6جوان  2018يتعلق باملوافقة
ّمما �أدى �إىل الت�صريح مرة �أخرى بعدم د�ستورية م�شروع على ان�ضمام اجلمهورية التون�سية �إىل بروتوكول امليثاق
الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ب�ش�أن حقوق املر�أة
القانون للأ�سباب نف�سها.
وبعد �إرجاع م�شروع القانون مرة �أخرى ،متت امل�صادقة يف �أفريقيا من دون � ّأي حتفظ على بنوده .ويت�ضمن هذا
الربوتوكول حقوقا وا�سعة للمر�أة� .إذ تن�ص املادة الثانية

منه على"مكافحة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،من
خالل التدابري الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية املنا�سبة ،وغريها
من التدابري" .كما تلزم هذه املادة �أي�ضا الدول املوقّعة
على الربوتوكول بـ"تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية
ل�سلوك املر�أة والرجل ،بهدف حتقيق الق�ضاء على
املمار�سات الثقافية والعادات ال�ضارة وكل املمار�سات
الأخرى القائمة على االعتقاد بكون �أي من اجلن�سني
�أدنى �أو �أعلى من الآخر� ،أو على �أدوار منطية للمر�أة
والرجل" .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ي�ضع الربوتوكول
عديد الآليات التي من �ش�أنها دعم حقوق املر�أة منها
"�إدماج منظور نوع اجلن�س يف القرارات ال�سيا�سية
والت�شريعات واخلطط والربامج والأن�شطة الإمنائية،وكذلك
يف جميع ميادين احلياة الأخرى" وهو ما يتجاوز الآليات
التي مت التن�صي�ص عليها �صلب القانون الأ�سا�سي املتعلق
بالق�ضاء على �أ�شكال العنف �ضد املر�أة.8
كما متت امل�صادقة �أي�ضا على القانـون الأ�سا�سي عدد 50
ل�سنة  2018م�ؤرخ يف � 23أكتوبر  2018الذي يتعلق
بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري .وهو
يجعل من التمييز العن�صري جرمية يعاقب عليها القانون.
وقد متت �أي�ضا امل�صادقة على قانون �أ�سا�سي عدد  2يتعلق
باملوافقة على ان�ضمام اجلمهورية التون�سية �إىل اتفاقية
جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حماية الأطفال من اال�ستغالل
واالعتداء اجلن�سي (النزاروتي) وكذلك القانون
الأ�سا�سي عدد  34ل�سنة  2018م�ؤرخ يف  6جوان
 2018يتعلق باملوافقة على ان�ضمام اجلمهورية التون�سية
�إىل الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق
الطفل املتعلق ب�إجراء تقدمي البالغات.
كما جتب الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أنه قد مت خالل �سنة 2018
�إيداع عدد من م�شاريع القوانني املهمة التي تدعم احلقوق
واحلريات ومل يتم النظر فيها بعد منها مقرتح القانون
الأ�سا�سي عدد  71ل�سنة  2018املتعلق مبجلة احلقوق
واحلريات الفردية وكذلك م�شروع القانون الأ�سا�سي عدد
 91ل�سنة  2018املتعلق ب�إمتام جملة الأحوال ال�شخ�صية
التي تتعلق بتنقيح اجلزء املتعلق منها باملواريث.
الحقوق والحر يات
االقتصادية واالجتماعية:

مل تكن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية من امل�سائل
التي قام املجل�س بالت�شريع فيها �إذ مل تتم امل�صادقة على
�أي م�شروع من امل�شاريع املحالة �إىل املجل�س يف هذا املجال
يف  .2018ومن �أبرز م�شاريع هذه القوانني ،م�شروع
قانون الأمان االجتماعي الذي ف�شلت اجلل�سة العامة يف
امل�صادقة عليه يف �شهر ماي  2018نظرا لغياب التوافق
بني الكتل النيابية.
ويهدف م�شروع القانون �إىل �إر�ساء برنامج "الأمان
االجتماعي" الذي يهدف �إىل �ضمان حقوق دنيا للفئات
اله�شة وحمدودة الدخل تون�سيني كانوا �أو �أجانب .كما
ي�ضمن م�شروع القانون �أولوية لهذه الفئات يف ال�سكن
الإجتماعي وي�ضمن لهم حدا �أدنى من الدخل .وقد �أكد
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �أثناء مناق�شة م�شروع هذا القانون
�أمام جمل�س نواب ال�شعب ب�أنه يهدف �إىل مراجعة ّ
�سجل

تشريعات 2018

�سجل كان ّ
الفقر يف تون�س خا�صة �أنه ّ
يوظف �سيا�س ّيا،
م�شريا �إىل �أن امل�شروع يندرج �ضمن جت�سيم ما جاء يف
الد�ستور يف عالقة بحقوق الفئات ال�ضعيفة وحمدودة
الدخل .ومل تتم امل�صادقة على م�شروع هذا القانون
�إال خالل �سنة  2019يف �صيغة ال تختلف كثريا عن
ال�صيغة التي رف�ضها املجل�س خالل �سنة  .2018و ُيلحظ
�أن �إقرار هذا القانون ّمت بدفع من �صندوق النقد الدويل،
مما دفع جانبا من نواب ال�شعب للتعبري عن خ�شيتهم من
�أن تكون الغاية منه مراجعات ت�شريعية وترتيبية الحقة
مت�س باحلقوق االجتماعية للطبقة الو�سطى التون�سية التي
تعول كثريا يف حتقيق توازناتها على انتفاعها من خدمات
�صندوق الدعم.
البيئة والعمران:

�صادق جمل�س نواب ال�شعب يف تون�س ،يوم  28ماي
 ،2018على القانون عدد  35ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف 11
جوان  2018املتع ّلق بامل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات
خالل فرتة ات�سمت باهتمام ن�سبي من قبله بالقوانني
ذات ال�صبغة البيئية والتلوث على امل�ستوى املحلي والتي
تزامنت مع االنتخابات البلدية .فقد �سبقته امل�صادقة على
قانون يتع ّلق مبمار�سة ال�صيد البحري.
ويهدف القانون املتعلق بامل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات
�إىل ت�شريك امل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة يف تطوير
املحيط البيئي واملجتمعي الذي تتدخّ ل فيه .ويف
�سن هذا القانون تكري�سا لأحكام
احلقيقة ،مل يتم ّ
الف�صل  45من الد�ستور التون�سي الذي ي�ضع على عاتق
الدولة �ضمان احلق يف بيئة �سلمية ومتوازنة �أو ا�ستجابة
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للتوجهات الدولية يف هذا املجال فقط ،بل �أي�ضا نتيجة
لعديد امل�شاكل البيئية واالجتماعية التي ت�سببت فيها
بع�ض امل�ؤ�س�سات يف خمتلف مناطق اجلمهورية والتي
كانت �سببا مبا�شرا يف اندالع عدد من االحتجاجات
االجتماعية التي طالبت مبحا�سبة هذه ال�شركات على
الأ�ضرار التي �سببتها وذلك من خالل غلقها �أو �إجبارها
على امل�ساهمة يف تنمية املناطق املت�ضررة من �أن�شطتها.
ومن املفارقات يف هذا القانون �أي�ضا� ،أنه مل يتم تقدميه
من قبل احلكومة ملجابهة هذه امل�شاكل املجتمعية يف �إطار
ر�ؤية ت�ضع يف امليزان جميع اجلوانب املالية والتقنية للعمل
احلكومي و�إمنا مت �إيداعه يف �شكل مقرتح قانون تب ّنته
جمموعة من النواب املنتمني �إىل خمتلف الكتل النيابية.
وبالرغم من �أن هذا القانون يقوم على "تبني �سلوك �شفاف
يعود بالفائدة على املجتمع جهويا" (الف�صل الأول) �إال
�أنه ال يحيل بتاتا �إىل النظام القانوين لالمركزية .كما �أنه
ال ي�ضع �آليات ت�سمح بانتفاع اجلماعات املحلية من نظام
امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات.
كما مت �إعطاء رئي�س احلكومة دورا رئي�سيا يف تفعيل �أحكام
هذا القانون .فم�ساهمة امل�ؤ�س�سات يف برامج امل�س�ؤولية
املجتمعية (الف�صل  )2و�إحداث جلنة قيادة جهوية تهتم
بو�ضع �أولويات التدخّ ل يف هذا املجال و�ضبط طرق
عملها (الف�صل  )4و�إحداث مر�صد للم�س�ؤولية املجتمعية
(الف�صل  ،)6تخ�ضع جميعها �إىل �أوامر حكومية ت�ضبطها
وتف�سر طريقة �سريها� .إذ �أن امل�ش ّرع ،مل يخ�ض عند مناق�شة
ّ
هذا القانون يف التفا�صيل ،بل و�ضع اخلطوط العري�ضة
لنظام امل�س�ؤولية املجتمعية فقط و�أحال جميع امل�سائل
التقنية والعملية �إىل رئي�س احلكومة الذي يجب �أن ي�صدر

�أوامر حكومية من �أجل تطبيقه.
كما قام املجل�س بامل�صادقة على القانون عدد  30ل�سنة
 2018م�ؤرخ يف  23ماي  2018املتعلق ب�إمتام القانون
عدد  13ل�سنة  1994امل�ؤرخ يف  31جانفي  1994املتعلق
مبمار�سة ال�صيد البحري الذي يحتوي على ف�صل وحيد
يهدف �إىل "تعزيز معاينة جرائم ال�صيد البحري املتعلقة
بال�صيد يف املناطق املحجرة وحترير حما�ضر يف الغر�ض
باالعتماد على املعلومات املتعلقة مبواقع وجود وحدات
ال�صيد البحري والتي توفرها جتهيزات املراقبة عرب الأقمار
اال�صطناعية".
وقد قام املجل�س خالل موفى �سنة  2017بامل�صادقة
على م�شروع قانون يتعلق بتنقيح الف�صل  15من جملة
الغابات والذي �صدر بالرائد الر�سمي للجمهورية خالل
�سنة  .2018ويق�ضي هذا القانون ب�إحداث �إمكانية "�إجناز
مرافق عمومية �أ�سا�سية مدرجة مبخططات التنمية"
دون حتديد طبيعة هذه املرافق ونوعية الأن�شطة املمار�سة
يف �إطارها .ويتعلق الف�صل  15الذي مت تنقيحه بتحويل
�صبغة الغابات من كونها تابعة مللك الدولة العام والذي
ال ميكن للدولة ال ا�ستغالله وال التفويت فيه خالفا مللك
الدولة اخلا�ص الذي ميكن ا�ستغالله وحتى التفويت فيه.
كما يلحظ �أن تقييم �ضرورة �إن�شاء هذه املرافق العمومية
ال يخ�ضع فقط �إىل ال�سيا�سة التي يتم و�ضعها من قبل
ال�سلطات املركزية بل �أ�صبح كذلك لل�سلطات املحلية
�إمكانية ت�ضمني املرافق العمومية �صلب خمططات
التنمية خا�صة و�أن املناطق الغابية �أ�صبحت تدخل �ضمن
املناطق البلدية بعدما مت تعميم الرتاب البلدي على كل
الرتاب التون�سي .وفيما من �ش�أن هذا التنقيح �أن يدعم

الولوج �إىل املرافق العمومية بالن�سبة لل�سكان املتواجدين
قرب املناطق الغابية ،ف�إنه مل ي�ضع �ضمانات كافية حلماية
اخل�صو�صية البيئية لهذه املناطق .وهو ما يجب �أن يتم
تكري�سه �أكرث �صلب جملة الغابات.
وال بد من الإ�شارة باملقابل ب�أن ثمة م�شروعني �آخرين
عالقني لدى املجل�س مل يتم النظر فيهما بعد ،وهما
مقرتح القانون عدد  2018/92املتعلق بتنقيح جملة
الغابات وكذلك مقرتح قانون �أ�سا�سي عدد 2018/89
املتعلق بتنقيح جملة املياه.
المساءلة والمحاسبة
ومكافحة الفساد:

�صادقت اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب التون�سي
بتاريخ  17جويلية  2018على م�شروع القانون عدد
 46ل�سنة  2018املتعلق بالت�صريح باملكا�سب وامل�صالح
ومبكافحة الإثراء غري امل�شروع وت�ضارب امل�صالح الذي
جاء تعوي�ضا عن القانون عدد  17ل�سنة  1987امل�ؤرخ يف
� 10أفريل  1987املتعلق بالت�صريح على ال�شرف مبكا�سب
�أع�ضاء احلكومة وبع�ض الأ�صناف من الأعوان العموميني
وا�ستكماال للنظام القانوين املتعلق مبكافحة الف�ساد.9
وقد �أ�س�س هذا القانون حلماية املال العام وذلك ب�إر�ساء
و�سع
رقابة �شاملة على القطاعني العام واخلا�ص .فقد ّ
القانون نطاق الرقابة لت�شمل امل�شتغلني يف الأمن الداخلي
وغريهم من �أعوان الوظيفة العمومية ولي�شمل يف القطاع
اخلا�ص الإعالميني و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وامل�س�ؤولني النقابيني وم�سريي اجلمعيات والأحزاب.
كما �أ�س�س كذلك �إىل عديد الإجراءات الأخرى التي
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جتعل من الت�صريح باملكا�سب وامل�صالح �إجباريا ويرتتب
عن عدم القيام به عديد العقوبات اجلزائية .10كما �أنه
ن�ص على وجوب ن�شر الت�صاريح ال�صادرة عن عدد من
املنا�صب العليا والهامة يف الدولة.
ومن بني اخلالفات التي طرحت �أثناء مناق�شة م�شروع
هذا القانون ،نذكر م�س�ألة جمال انطباق القانون �إذ يقت�صر
امل�شروع الأويل على القطاع العام فقط وال ي�شمل القطاع
اخلا�ص وال يحقق بذلك الغاية الرئي�سية منه وهي مكافحة
الف�ساد املنت�شرة يف القطاع اخلا�ص كالقطاع العام .ويف
هذا ال�سياق اعترب عدد من النواب� 11أن حماية املال العام
�أ�شمل من القطاع العام لأن ذوات القطاع اخلا�ص �أي�ضا
خا�ضعة لواجب حماية املال العام ،فيما اعترب عدد من
النواب خا�صة منهم نواب كتلة حركة النه�ضة �أن الغاية
من م�شروع هذا القانون لي�ست مراجعة الت�شريع اجلنائي
ملكافحة الف�ساد بقدر ما يهدف �إىل �سد فراغ ت�شريعي
ملوظفي القطاع العام فقط.
ختاما ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
�أعطت تف�سريا للقانون من �ش�أنه �أن يو�سع عدد الأ�شخا�ص
املعنيني بالت�صريح ،بحيث يقدر عددهم مبا يتجاوز 350
�ألفا .وهو ما يطرح ت�سا�ؤالت بخ�صو�ص قدرة الهيئة
على ممار�سة رقابة فعلية على ت�صاريح ه�ؤالء وتتبعهم يف
حالة عدم قيامهم به.ويخ�شى �أن ي�ؤدي ت�ضخيم عدد
الأ�شخا�ص امللزمني بالت�صريح �إىل �إ�ضعاف فاعلية هذا
القانون.
ويف هذا الإطار ،مل ينظر جمل�س نواب ال�شعب خالل �سنة
 2018يف م�شروع القانون الأ�سا�سي عدد 2018/08
املتعلق بان�ضمام اجلمهورية التون�سية �إىل اتفاقية الإحتاد
الإفريقي ملنع الف�ساد ومكافحته بالرغم من �إحالته على
�أنظار املجل�س منذ جانفي  2018مع طلب ا�ستعجال
النظر .ويندرج م�شروع هذا القانون يف �إطار امل�صادقة على
مبادرة �إقليمية يف �إطار تفعيل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد املعتمدة بنيويورك يف �أكتوبر  2003والتي تعترب
الآلية الدولية املرجعية يف جمال التوقي من ظاهرة الف�ساد
ومكافحته والتي وقعت عليها تون�س يف �سنة 2006
و�صادقت عليها مبوجب القانون عدد  16ل�سنة 2008
امل�ؤرخ يف  25فيفري .2008
الخدمات العامة والتنمية:

من �أجل دعم قطاع اخلدمات ودفع عجلة التنمية،
�صدر عدد من القوانني تتعلق يف ت�شجيع الن�شاطات
االقت�صادية ،علما �أن غالبها ات�صل باملوافقة على اتفاقيات
قرو�ض �أو هبات �أو تعاون مع دول �أخرى .ومن �أبرز هذه
القوانني ،الآتية:
القانون عدد  20لسنة  2018المؤرخ في
 17أفريل  2018المتعلق بالمؤسسات
الناشئة أي ()Startup

يهدف هذا القانون �إىل متكني هذا ال�صنف من امل�ؤ�س�سات
من عديد الت�شجيعات �سواء من ناحية �إن�شائها� .إذ ميكن
القانون العون العمومي �أو العون بالقطاع اخلا�ص احل�صول
على عطلة بهدف بعث م�ؤ�س�سة نا�شئة �أو �سواء من ناحية
تغيري �صبغة امل�ؤ�س�سات املوجودة �إىل هذا ال�صنف وكذلك
بتمكينها من عديد االمتيازات اجلبائية منها (الف�صل 13
و� )14أو الإجرائية ك�أن تتكفل وزارة االقت�صاد الرقمي
ب�إجراءات الت�سجيل و�إجراءات امللكية الفكرية وغريها

(الف�صل .)12
كما يحدث القانون جلنة لإ�سناد عالمة امل�ؤ�س�سة النا�شئة
�صلب وزارة االقت�صاد الرقمي وهو ما ميكن �أن يتنافى من
جهة وعقلية الوزارة التي يجب �أن حتاول اللجوء تدريجيا
�إىل �أ�ساليب �أكرث ع�صرية يف الت�صرف يف امللفات ومن جهة
�أخرى مع التوجه املن�شود من خالل هذا القانون الذي
يهدف �إىل ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص وعدم التعويل على
القطاع العمومي يف الت�شغيل .ولذلك ف�إن �إر�ساء هذه
اللجنة ال يجب �أن ي�ؤدي �إىل انتداب �أعوان جدد �صلب
الوزارة بل يجب االكتفاء بالأعوان املوجودين بالوزارة
لت�سيريها.
اتفاقية لتشجيع مشاريع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

القانون عدد  4يتعلق باملوافقة على تبادل مذكرات بني
حكومة اجلمهورية التون�سية وحكومة اليابان بخ�صو�ص
متويل م�شروع �إجناز حمطة حتلية مياه البحر ب�صفاق�س وعلى
اتفاقية قر�ض بني حكومة اجلمهورية التون�سية والوكالة
اليابانية للتعاون الدويل.
القانون عدد  21ل�سنة  2018م�ؤرخ يف � 17أفريل 2018
املتعلق باملوافقة على عقد القر�ض املربم بتاريخ 25
�سبتمرب  2017بني اجلمهورية التون�سية وامل�ؤ�س�سة الأملانية
للقرو�ض من �أجل �إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم
الإ�صالحات يف قطاع املياه،
القانون عدد  54ل�سنة  2018م�ؤرخ يف  4دي�سمرب 2018
يتعلق ب�إحداث �صنف م�ؤ�س�سات عمومية للتنقيب عن
املياه،
القانونني عدد  24و 25ل�سنة  2018امل�ؤرخني يف 23
�أفريل  2018املتعلقني باملوافقة على اتفاقية القر�ض
واتفاقية البيع لأجل املربمة املوقعتني بتاريخ � 15أكتوبر
 2017بني اجلمهورية التون�سية والبنك الإ�سالمي للتنمية
�سدي ال�سعيدة
ب�ش�أن امل�ساهمة يف متويل م�شروع �إن�شاء ّ
والقلعة الكربى ومن�ش�آت نقل املياه املرتبطة بهما،
ولئن جاءت هذه القوانني لتح�سني املوارد املائية للدولة
وو�ضع نظام دائم ي�ضمنها� ،إال �أن �أغلبها ت�ؤ�س�س لنف�س
املقاربة املعتمدة منذ فرتة طويلة والتي �أدت �إىل جعل
تون�س بلدا تتجاوز حاجته للمياه موارده املتعلقة بها� .إذ
يتناول عدد كبري من هذه القوانني �آليات كحفر الآبار
التي ت�ستنفذ ب�شكل كبري املوارد املائية الباطنية للأر�ض
وكذلك �إن�شاء �سدود �أخرى .وهو ما يجعلنا نت�ساءل
عن �إرادة النواب بتحديث الآليات التي ّمتكن من دعم
املوارد املائية للدولة دون ا�ستنزاف املوارد الباطنية ودون
التكثيف من التلوث الذي ميكن �أن ت�سببه ال�سدود.
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على منحة ت�ساعده على بعث م�شروع يف القطاع اخلا�ص.
ويهدف هذا امل�شروع بالأ�سا�س من جهة �إىل التقلي�ص
من عدد الأعوان العموميني �إذ متثل النفقات املتعلقة بهم
كاهال على ميزانية الدولة ومن جهة �أخرى �إىل الت�شجيع
على اال�ستثمار� ،إذ �أن �أغلب الأعوان العموميني قد
اكت�سبوا خالل م�سريتهم قدرة معرفية متكنهم من �إدارة
م�شاريع خا�صة و�إجناحها .وقد �أعطى القانون عديد
االمتيازات الأخرى للأعوان الذين يرغبون يف املغادرة
من بينها التمتع بالتغطية ال�صحية خالل ال�سنة املوالية
للمغادرة (الف�صل .)6
القانون عدد  38ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  19جوان 2018
املتعلق ب�إحداث تعاونية �أعوان وزارة العدل وامل�ؤ�س�سات
العمومية اخلا�ضعة لإ�شرافها من غري الق�ضاة و�أ�سالك
قوات الأمن الداخلي.
ويهدف هذا القانون �إىل �إحداث جمعية تعاونية تتوىل
ح�سب الف�صل الرابع منه "القيام بكل عمل احتياطي
تكميلي ،على �أ�سا�س التعاون والت�ضامن ،لفائدة منخرطيها
املبا�شرين واملتقاعدين و�أزواجهم و�أراملهم و�أ�صولهم
الذين هم يف كفالتهم و�أبنائهم الذين جتب عليهم نفقتهم
غري املنخرطني يف نظام مماثل .كما تتوىل القيام بكل
عمل يرمي �إىل النهو�ض باجلوانب االجتماعية والثقافية
ملنخرطيها" .ويهدف هذا القانون املحدث للجمعيات
التعاونية �إىل متتيع املوظفني املعنيني وعائالتهم بعديد
احلقوق املادية وتنظيم االنتفاع بها ويجعل الوزارة املعنية
مكلفة باقتطاع معاليم االنخراط بها وحتويلها.
ي�أتي هذا القانون ليتوج ن�ضاال نقابيا هاما ملوظفي العدلية
كانوا هم دون �سواهم من دون تعاونية .يذكر �أن للق�ضاة
ولأعوان ال�سجون مع قوات الأمن وكذلك لغالبية
املوظفني العاملني يف وزارات �أخرى تعاونيات خا�صة بهم.
لكن باملقابل ،ال يجب �إغفال �أن مثل هذه القوانني و�إن
كانت يف جانب منها مهمة ل�ضمان ودعم بع�ض احلقوق
للموظفني وعائالتهم ،ف�إنها �أي�ضا تت�سبب يف �إر�ساء �أعباء
جديدة على عاتق الدولة خا�صة لكونها �شركات تخ�ضع
لإ�شراف وزير العدل (ح�سب الف�صل الأول من القانون)
�إ�ضافة �إىل كون نظامها القانوين نظاما قدميا جدا يعود �إىل
فرتة ما قبل اال�ستقالل (الأمر العلي امل�ؤرخ يف  18فيفري
 1954املتعلق باجلمعيات التعاونية) وهو ما يخلق عديد
امل�شاكل العملية التي تزيد على حجم امل�شاكل التي
تعاين منها الهياكل التابعة للدولة .هذا ف�ضال عن �إن
من �ش�أن �إن�شاء تعاونيات مماثلة �أن يولد متييزا بني موظفي
القطاع العام.

كما �صادق املجل�س بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
على القانون عدد  8ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  12فيفري
 2018املتعلق باملوافقة على عقد ال�ضمان عند �أول
طلب مربم بتاريخ  8نوفمرب  2017بني اجلمهورية
التون�سية والبنك الأوروبي لال�ستثمار واملتعلق بخط
التمويل امل�سند لفائدة بنك الإ�سكان لتمويل م�شاريع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية جدا وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة
وامل�ؤ�س�سات ذات احلجم البيني .ويهدف هذا القانون
�إىل دعم دور امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية يف تنمية االقت�صاد
الوطني وتطوير مردوديتها والنهو�ض بالت�شغيل وتطوير
ال�صادرات والنفاذ �إىل الأ�سواق اخلارجية و�إىل متكني هذه
امل�ؤ�س�سات من النفاذ �إىل التمويالت ال�ضرورية للقيام
با�ستثماراتها على الوجه الأكمل .ويغطي خط التمويل
امل�سند يف �إطار هذا القر�ض ن�شاط عدة قطاعات �صناعية
وخدماتية من بينها خا�صة التكنولوجيات احلديثة
وال�صحة و�صناعة الأدوية والتعليم وال�صناعات الغذائية
والطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
قوانين أخرى:
كما متت امل�صادقة على بع�ض االتفاقيات بهدف تطوير
الطرقات وهي القانون عدد  16املت�صل بتمويل م�شروع
مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب:
متت �أي�ضا امل�صادقة مبقت�ضى القانـون عدد  15ل�سنة  2018الطريق ال�سيارة "تون�س جمة" والقانون عدد  22املت�صل
على اتفاق القر�ض املربم بني اجلمهورية التون�سية والبنك بتمويل م�شروع الطريق ال�سيارة الو�سط.
الدويل للإن�شاء والتعمري لتمويل م�شروع الإدماج كما متت كذلك امل�صادقة على جمموعة من القوانني
االقت�صادي لل�شباب (مبادرون) الذي يهدف ح�سب املتعلقة باحل�صول على قرو�ض وهبات لإجناز عدد من
تقرير جلنة املالية والتخطيط والتنمية �إىل تقدمي حزمة من امل�ست�شفيات وحتديدا "م�ست�شفيني �صنف "ب" مبدينتي
اخلدمات امل�صممة خ�صي�صا لطالبي ال�شغل من الفئات اجلم و�سبيبة"(القانون رقم  )18وبناء وجتهيز �أربعة
اله�شة الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 35سنة وكذلك م�ست�شفيات جهوية من ال�صنف "ب" (القانون رقم
خدمات موجهة للم�ؤ�س�سات ال�صغرى وال�صغرية .)19
واملتو�سطة لتطوير �سال�سل القيمة ذات القدرة الت�شغيلية كما ي�شار �إىل القانون عدد  17للم�ساهمة يف متويل م�شروع
"ال�سكن االجتماعي"(املرحلة الثانية)" ،والقانون عدد المالية:
العالية.
 28لتمويل برنامج دفع اال�ستثمار وتع�صري امل�ستغالت متّت خالل �سنة  2018امل�صادقة على �ستة م�شاريع قوانني
ذات �صبغة مالية �أمام جمل�س نواب ال�شعب.
قوانين متصلة بتحسين الخدمات العامة الفالحية.
المتصلة بالمياه

كما �صادق املجل�س كذلك على جمموعة من القوانني
املتعلقة بالت�صرف يف املياه وهي:
القانون عدد  3ل�سنة  2018م�ؤرخ يف  22جانفي 2018
املتعلق باملوافقة على عقد ال�ضمان عند �أول طلب املربم
يف � 7أفريل  2017بني حكومة اجلمهورية التون�سية
والوكالة الفرن�سية للتنمية واملتعلق بالقر�ض امل�سند لفائدة
ال�شركة الوطنية ال�ستغالل وتوزيع املياه لتمويل م�شروع
�إجناز حمطة معاجلة املياه بال�ساحل وتعزيز طاقة قنوات
جلب املياه املعاجلة.

أوضاع الموظفين
العموميين

قام املجل�س بامل�صادقة على جملة من القوانني من �أبرزها
الآتية:
القانون عدد  5ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  23جانفي 2018
املتعلق باملغادرة االختيارية للأعوان العموميني ،والذي
�صادقت عليه اجلل�سة العامة يف  10جانفي .2018
يتعلق هذا القانون بتمكني الأعوان العموميني بطلب
منهم من املغادرة االختيارية للقطاع العام مقابل احل�صول

قانون المالية لسنة :2019

من �أبرز هذه امل�شاريع ،م�شروع قانون املالية ل�سنة 2019

والذي �أثار جدال وا�سعا خا�صة خارج املجل�س .فقد
ت�ضمن م�شروع القانون عديد الأحكام التي ت�ضرب
ّ
بعديد املبادئ الد�ستورية عر�ض احلائط.
ومن بني هذه الأحكام ،نذكر �أ�سا�سا م�س�ألة رفع ال�سر
املهني �أي �أن يتم ال�سماح مل�صالح اجلباية بطلب املعلومات
املتعلقة باخلدمات تخ�ضع لل�سر املهني .وهو ما �أثار غ�ضب
املحامني لكونهم �أكرث فئة معنية بهذا الأمر .وقد مت الطعن
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يف م�شروع قانون املالية �أمام الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية القابلة لال�ستخال�ص وهو ما ي�ستوجب تو�ضيح هذا الأمر
م�شاريع القوانني التي �أقرت عدم د�ستورية هذا احلكم ،عرب جعل �شروط �شطب الديون البنكية �أكرث مرونة ،مبا
على خلفية �أنه ال ميكن رفع ال�سر املهني ملا �سي�ؤديه من ي�ساعد البنوك على تطهري موازنتها.
�صعوبات يف التطبيق من �ش�أنها امل�سا�س مببد�أ الأمان
القانوين و�إىل النيل من احلق يف املحافظة على ال�س ّر تنظيم الحياة المدنية
املهني وال�ضمانات املكفولة بالف�صلني  24و 49من والوئام االجتماعي:
يف هذا الإطار ،مت و�ضع عدد من القوانني ذات الطابع
الد�ستور.
ويجدر التذكري ب�أنه غالبا ما تطرح م�شاريع قوانني املالية التنظيمي� ،أبرزها الآتية:
م�شكال �إجتماعيا عند �إعدادها .فكما هو ال�ش�أن بالن�سبة القانون عدد  52ل�سنة  2018املتعلق بال�سجل الوطني
مل�شروع قانون املالية ل�سنة  ،2019كان الأمر عند �إعداد للم�ؤ�س�سات والذي �صادق عليه جمل�س نواب ال�شعب
قانون املالية ل�سنة  2018والذي تكونت على �أ�سا�سه يف تون�س بجل�سته العامة املنعقدة يف  27جويلية
حملة "فا�ش ن�ستناو" وكذلك بالن�سبة مل�شروع قانون  .2018يهدف هذا القانون يف الف�صل الأول منه "�إىل
املالية ل�سنة  2017الذي �أ�س�س لقواعد �ضريبية جديدة تدعيم �شفافية املعامالت االقت�صادية واملالية عرب جتميع
املعلومات والبيانات والوثائق اخلا�صة بالأ�شخا�ص
على املهن احلرة ،فكان منا�سبة حلراكات وا�سعة.
الطبيعيني واملعنويني والرتتيبات القانونية النا�شطني يف
املجال االقت�صادي وباجلمعيات حلفظها وو�ضعها على ذمة
ماذا عن قوانين غلق الميزانية ؟
ف�ضال عن ذلك ،متت امل�صادقة على  4قوانني بغلق ميزانية العموم وهياكل الدولة املعنية بتلك املعلومات".
الدولة ل�سنوات  2015 ،2014 ،2013و .2016وتعترب وعلى �إثر تقدمي م�شروع هذا القانون� ،أبدت عدد من
امل�صادقة على م�شاريع قوانني غلق امليزانية بعد مرور وقت منظمات املجتمع املدين يف تون�س اعرتا�ضاتها عليها
م�سا حلرية ن�شاط اجلمعيات ،نظرا للرقابة
طويل �أمرا ميكن �أن مي�س من �شفافية املعامالت املالية ملا اعتربته ّ
للدولة والتي ن�ص الد�ستور بخ�صو�صها على "ح�سن املفرطة التي ي�ؤ�س�سها والتي يرتتب عنها حجم كبري
الت�صرف يف املال العام" ،كما مي�س ب"مبد�أ امل�صداقية" من االلتزامات على عاتق م�سريي اجلمعيات ويجعلهم
La sincérité budgétaireالذي يفر�ض على مهددين يف �صورة عدم االمتثال لها بعقوبات مالية
الدولة �أن حت�سن تقدير املوازنة وهو �شيء ال ميكن �أن م�شد ّدة�.إال �أن عديد النواب �صلب اللجنة الت�شريعية
يتم �سوى من خالل تقييم املوازنات ال�سابقة خا�صة من �أ�صروا على �إ�ضافة اجلمعيات �إىل امل�ؤ�س�سات التي
خالل قوانني غلق امليزانية .فكيف يعقل �أن يتم �إقرار ينطبق عليها هذا القانون على �أ�سا�س �أنها "�أ�صبحت
هذه القوانني بعد �سنوات من �إقرار مالية ال�سنوات  2015فاعال �أ�سا�سيا يف الدورة االقت�صادية يف �إطار االقت�صاد
حتى 2018؟ وكيف يعقل �أي�ضا �أن يتم �إقرار قانون مالية االجتماعي الت�ضامني مبا يتوجب توفري كل مقومات
 2019من دون �أن يتم �إقرار قانون غلق موازنة  2017قبل ال�شفافية ال �س ّيما يف املعامالت املالية ووجوب توفر كل
املعطيات املتعلقة برتكيبتها و�أن�شطتها ومتويلها".
ذلك؟
ف�ضال عن ذلك ،طرح عدد من م�شاريع هذه القوانني وقد جاء يف وثيقة �شرح الأ�سباب �أن اجلمعيات التي
عديد الإ�شكاالت �سواء �صلب املجل�س �أو خارجه ،يهدف امل�شرع �إىل �إقحامها �صلب هذا القانون هي �أ�سا�سا
وبخا�صة مبا يت�صل مب�شروع القانون بغلق امليزانية ل�سنة اجلمعيات النا�شطة يف جمال االقت�صاد االجتماعي
 ،2013مبا يت�صل بتحويل مبلغ  1000مليون دينار من والت�ضامني والتى مل ي�ضع لها امل�شرع نظاما قانونيا بعد
خ�صها
الر�صيد املتبقي لدى البنك املركزي التون�سي بعنوان واجلمعيات املخت�صة يف التمويل ال�صغري والتي ّ
التفويت يف ق�سط من ر�أ�س مال �شركة ات�صاالت تون�س امل�ش ّرع بنظام قانوين خا�ص دون غريها .فت�ضمني
لفائدة ميزانية الدولة ،ح�سبما �أ�شارت �إليه منظمة اجلمعيات باختالف �أ�صنافها �ضمن هذا القانون حتت
غطاء ت�أ�سي�س رقابة على �صنف �أو �صنفني منها هو تغيري
البو�صلة.
كما متت امل�صادقة �أي�ضا على قانون مالية تكميلي ل�سنة غري مربر للو�ضعية القانونية للجمعيات و�إخ�ضاعها لنظام
يخ�صها وال يعنيها نظرا لكونها ال تهدف �إىل
.2018
قانوين ال ّ
حتقيق الربح املادي.
وفيما قدم عدد من النواب طعنا يف عدم د�ستورية م�شروع
الضرائب واألمالك العامة
يف هذا امل�ضمار� ،صادق املجل�س على القانون عدد  37هذا القانون مثريين عديد النقاط الد�ستورية والإجرائية،
ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  6جوان  2018املتعلق بتنقيح �إال �أن الهيئة مل تقتنع �سوى مبخالفة م�شروع القانون
بع�ض �أحكام جملة ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص ل�ضرورة حماية املعطيات ال�شخ�صية للأفراد مما ا�ستوجب
الطبيعيني وال�ضريبة على ال�شركات الذي قام بتنقيح ر ّده للمجل�س .وعلى هذا الأ�سا�س �أعاد املجل�س النظر يف
الف�صل  48منها .وين�ص هذا التنقيح على �ضبط بع�ض النقطة التي مت ر ّدها وقام ب�إعادة النقا�ش فيها وحتويلها باجتاه
ال�شروط الالزمة لتمكني امل�ؤ�س�سات البنكية من �شطب �أقرت الهيئة بد�ستوريته.
الديون غري القابلة لال�ستخال�ص والتي مت يف �ش�أنها كما متت امل�صادقة �أي�ضا على قانونني متعلقني بتنظيم
بع�ض املهن اخلا�صة وهما:
تكوين املدخرات الالزمة من موازنتها.
ويهدف هذا القانون بالأ�سا�س �إىل جتاوز الهنات التي القانون الأ�سا�سي عدد  9يتعلق بتنظيم مهنة العدول
طر�أت على النظام القانوين املتعلق باجلباية على البنوك املنفذين:
�إذ ح�سب تقرير جلنة املالية والتخطيط والتنمية مل ين�ص ال يتطرق هذا القانون �إىل مهام العدول املنفذين والتي
الف�صل  48من جملة ال�ضريبة مل ين�ص �صراحة على توجد بعديد الن�صو�ص القانونية الأخرى بقدر ما يتجه نحو
طبيعة احلكمة امل�ستوجب ل�شطب الديون البنكية غري تنظيم مهنتهم تعوي�ضا عن القانون امللغى مبوجبه والذي

يعود ل�سنة  .1995وقد مت �إيداع م�شروع هذا القانون منذ
�سنة  2014ومل يتم التط ّرق �إليه �إال خالل هذه ال�سنة.
وقد �أ�س�س هذا القانون �إىل تركيز نظام للتكوين امل�ستمر
لعدول التنفيذ حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات
القانونية �إ�ضافة �إىل �إر�سائه لنظام رقابة على الدفاتر .كما
�أعطى هذا القانون �أي�ضا �سلطة للعدول املنفذين يف طلب
امل�ساعدة الفورية للقوة العامة عند منعه من القيام مبهامه
و�أر�سى كذلك تنظيما لهياكل املهنة.
وكذلك القانـون عدد  43واملتعلق ب�إمتام القانون املتعلق
مبمار�سة مهنتي الطب وطب الأ�سنان وتنظيمهما.
وي�ضيف هذا القانون الأخري ف�صال وحيدا يهدف �إىل �إمتام
القانون عدد  21ل�سنة  1991امل�ؤرخ يف  13مار�س 1991
املتعلق مبمار�سة مهنتي الطب وطب الأ�سنان وتنظيمهما
وذلك بالتن�صي�ص على �إمكانية ممار�سة الطبيب �أو طبيب
الأ�سنان ملهنته يف �إطار الطب عن بعد يف �إطار ال�سعي �إىل
تعميم تغطية كافة اجلهات بطب االخت�صا�ص باخلدمات
ال�صحية .وم�ؤدى هذا القانون هو تاليا فتح جمال ا�ستخدام
تكنولوجيات املعلومات واالت�صال يف املمار�سة الطبية.
السلط المحلية
والالمركز ية:

�صدر يف  9ماي  2018القانون الأ�سا�سي عدد  29ل�سنة
 2018املتع ّلق مبجلة اجلماعات املحلية .هذا القانون الذي
كان يجدر و�ضعه تنزيال للد�ستور منذ ال�سنوات الأوىل
لو�ضع الد�ستور ت�أخر حتى �سنة  2018ومت و�ضعه حتت
�ضغط ا�ستحقاق االنتخابات النيابية .وقد ت�ضمن ن�ص
املجلة  400ف�صال مت تبويبها �ضمن كتابني :كتاب �أول
يتعلق بالأحكام امل�شرتكة بني جميع اجلماعات املحلية
وكتاب ثان يتعلق بالأحكام اخل�صو�صية لكل �صنف من
�أ�صناف اجلماعات املحلية (�أقاليم ،جهات وبلديات)� .إذ
�أعطت املجلة للجماعات عديد ال�صالحيات منها الذاتية
�أي التي متار�سها اجلماعة بذاتها ومنها امل�شرتكة �أي التي
متار�سها بالتن�سيق والتعاون مع ال�سلط املركزية ومنها
املنقولة �أي التي تنقلها لها ال�سلط املركزية (الف�صل .)13
كما �أ�س�ست كذلك �إىل مبادئ و�إجراءات تفعيل �آليات
الدميقراطية الت�شاركية واحلوكمة املفتوحة والتي حتدد
كيفية م�شاركة املواطنني خا�صة يف �إعداد م�شاريع التنمية
والتهيئة الرتابية و�إبداء �آرائهم بخ�صو�ص العمل البلدي
وكذلك �إمكانية �إجراء ا�ستفتاء على امل�ستوى املحلي
و�ضحت كذاك
(الق�سم اخلام�س من الباب الأول) .كما ّ
�صالحيات اجلماعات يف عالقة بالعقارات املوجودة فوق
�إقليمها وكيفية ت�ص ّرفها يف املمتلكات وت�سيري املرافق
العمومية الراجعة لها (الباب الثاين).
لكن املجلة و�إن �أكدت على مبد�أ التدبري احلر �صلب
الف�صل  4منها �إال �أنها جعلت املجال�س البلدية يف رقابة
دائمة من قبل ال�سلط املركزية .بل �إن عديد ال�صالحيات
ال ميكن للجماعات املحلية ممار�ستها من دون الرجوع
�إليها� .إذ ميكن للوايل االعرتا�ض على عديد الأعمال
التي تقوم بها اجلماعات املحلية مثلما هو احلال بالن�سبة
لل�صفقات مثال (الف�صل � )163أو امليزانية (الف�صل
 .)175كما ال ميكن للجماعات املحلية الت�صرف بحرية
يف عديد امل�صالح فوق �إقليمها مثلما هو احلال بالن�سبة
لل�شريط ال�ساحلي الذي يخ�ضع الت�ص ّرف فيه موافقة
وكالة حماية وتهيئة ال�شريط ال�ساحلي التي ت�شرف عليها
وزارة ال�ش�ؤون املحلية البيئة.

رغم العديد من نقاط االختالف ،مل يتم رفع طعن بعدم
د�ستورية القانون �سوى من قبل نائبة واحدة مما �أدى �إىل
رف�ضه �شكال .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عديد النواب قد �أثاروا
�شبهات بعدم د�ستورية م�شروع جملة اجلماعات املحلية
عند النظر فيه .نذكر من بينها ال�صالحيات الوا�سعة التي
مت �إعطا�ؤها للوايل يف رقابته على �أعمال اجلماعات املحلية
والتي ميكن �أن ت�صل �إىل توقيف امل�صادقة على ميزانية
اجلماعة املحليةّ ،مما ميكن كذلك �أن ي�ؤدي ّ
حل جمل�سها
(الف�صل  .)170وكذلك الدور الكبري الذي يقوم به
كاتب عام اجلماعة املحلية الذي هو تابع للإدارة املركزية
ّمما يق ّل�ص من تفعيل مبد�أ التدبري احلر.
ت�ضمنت جملة اجلماعات املحلية تنزيال ملختلف
وقد ّ
ن�ص عليها الد�ستور (بلديات،
م�ستويات الالمركزية التي ّ
جهات ،و�أقاليم) �إال �أنه مل يتم خالل �سنة � 2018سوى
تنظيم انتخابات بلدية يف �شهر ماي مت على �أ�سا�سها تركيز
املجال�س البلدية دون �أن يتم تنظيم انتخابات جهوية ّمتكن
من ا�ستكمال تركيز جميع م�ستويات الالمركزية.
كما �أن جملة اجلماعات املحلية قد �أ�س�ست ل�ضرورة �سن
قرابة � 38أمرا حكوميا لتفعيل عديد الأحكام املالية
والتنظيمية لعمل املجال�س البلدية وهو ما مل يتم �إىل
حدود موفى �شهر فيفري  2019حيث مل يتم �إ�صدار
�سوى � 4أوامر حكومية فقط .ويجدر التذكري ب�أن املجلة
قد ن�صت يف الف�صل  385منها على �ضرورة �أن ت�صدر
كل هذه الأوامر قبل يوم  15فيفري .2019
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قانون القضاء على أشكال التم�ييز العنصري بتونس..

إقرار لظاهرة اجتماعية؟
عزة صيادي

خم�سة �أ�شهر �سجنا وخطية مالية بثالث مائة دينار يف
تهجمت على معلم مبدر�سة ابتدائية ونعتته
حق امر�أة ّ
ب�أو�صاف عن�صرية ذاك هو ا ّول تطبيق للعقوبات
املن�صو�ص عليها بالقانون املتعلق بالق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز العن�صري بتون�س ،قانون اعتربه
البع�ض قانونا تاريخ ّيا العرتافه وجترميه خا�صة لظاهرة
التمييز العن�صري وملا يحتويه من �ضمانات من �ش�أنها
الق�ضاء عليها.
إلى متى ظاهرة اجتماعية
ّ
يجرمها؟
دون أساس قانوني

عربي يلغي الرق ويعتق العبيد اذ ّمت
تون�س هو �أول بلد ّ
ذلك نهائيا عام �ألف وثمامنائة و�ستة و�أربعون خالل
عهد �أحمد الباي الأول ويف عام �ألف وت�سعمائة
و�سبعة و�ستني بعد احدى ع�شر �سنة من اال�ستقالل
�صادقت اجلمهورية التون�سية على االتفاقية الدولية
للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ا ّال انّ
الت�شريعات الوطنية بق ّيت منقو�صة وخالية من كل
تن�صي�ص �صريح وخا�ص بتجرمي التمييز العن�صري.
وخالل الفرتة االنتقالية التي عا�شتها تون�س عقب
الثورة مثّل املر�سوم عدد  115ل�سنة  2011املتعلق
بحرية ال�صحافة والطباعة والن�شر الن�ص الت�شريعي
الوحيد الذي اقّر امكانية جترمي االعتداءات القائمة
ن�ص يف ف�صل التا�سع
على �أ�سا�س عن�صري حيث ّ
وال�ستون على امكانية اثارة تتبعات يف جنح  الثلب
�أو ال�شتم املرتكبة بوا�سطة ال�صحافة �أو ب�أي و�سيلة
�أخرى من و�سائل الإعالم �إذا كان ذلك موجها �إىل
فئة من الأ�شخا�ص ممن ينتمون �إىل �أ�صل �أو �إىل عرق
�أو �إىل دين معني وكانت الغاية منه التحري�ض على
التباغ�ض بني الأجنا�س �أو الأديان �أو ال�سكان واقّر
كذلك الف�صل الثاين واخلم�سون من نف�س املر�سوم
عقوبات �سجنية لكل من يدعو �إىل الكراهية بني
الأجنا�س �أو الأديان �أو ال�سكان وذلك بالتحري�ض
على التمييز وا�ستعمال الو�سائل العدائية �أو العنف
�أو ن�شر �أفكار قائمة على التمييز العن�صري.
وعلى الرغم من ّتكرر حاالت االعتداء على �أفراد
تون�سيني كانوا �أم �أجانب ف�إنه تعني �أن ننتظر 2016
حتى تبادر جمموعة من النواب بتقدمي مقرتح
ت�شريعي للق�ضاء على التمييز العن�صري .ا ّال ان
هذه املبادرة مل حتظ ب�أي مناق�شة وبقيت من ثم حربا
على ورق على الرغم من ت�أكيد رئي�س جمل�س نواب
ال�شعب خالل الدورة الربملانية ذاتها �أهميتها يف ّ
ظل
ت�ضاعف االعتداءات و�ضغط املجتمع املدين.
ويف  ،2018عادت وزارة العالقة مع الهيئات
الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان
و�أودعت لدى جمل�س نواب ال�شعب م�شروع قانون
يتعلق بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
مع طلب ا�ستعجال النظر ليتخ ّلى بذلك �أ�صحاب
مقرتح القانون ال�سابق ذكره عن مبادرتهم ل�صالح
مقرتح احلكومة.

ّ
ستة أشهر لوالدة مشر وع
ّ
يجرم التمييز
قانون
العنصري

انطلقت جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية
مبجل�س نواب ال�شعب يف مناق�شة م�شروع القانون
خالل �شهر �أفريل من نف�س ال�سنة وا�ستغرقت يف
مناق�شته �شهرين للتت ّو�صل �إىل امل�صادقة على تقريرها
خالل �شهر جوان دون ّمتكنها من مترير م�شروع
القانون �إىل اجلل�سة العامة للت�صويت على ف�صوله
�سوى يف �شهر �أكتوبر �أي مع بداية الدورة الربملانية
املدة النيابية الأوىل.
املوالية والأخرية من ّ
تخ ّللت اجتماعات جلنة احلقوق واحلريات جل�سات
ا�ستماع �إىل خمتلف الأطراف احلكومية منها وغري
احلكومية لتنطلق اللجنة بعد ذلك يف مناق�شة ف�صول
م�شروع القانون الذي �أفرز النقا�ش يف �ش�أنه العديد من
أهمها تعريف التمييز العن�صري
النقاط اخلالفية .ل ّعل � ّ
ومعايريه حيث اقرتح املجتمع املدين يف �ش�أنها �إ�ضافة
كل من معيار الدين والأ�صل القومي �أو الإثني
وال�سيما معيار اجل ّهة والهوية اجلن�سية للأفراد ليكون
بذلك م�شروع القانون يت ّعلق بالق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز امل�سلط يف املجتمع التون�سي والتي
لي�س لها �أي �أ�سا�س قانوين يج ّرمها� .إ ّال �أنّ الت�صويت
املقدمة
�صلب اللجنة �أف�ضى �إىل رف�ض املقرتحات ّ
لإ�ضافة كل من معيار الدين واجل ّهة والهوية اجلن�سية
املقدم من احلكومة مع �إ�ضافة
والإبقاء على التعريف ّ
معيار "الأ�صل القومي �أو الإثني" فقط متا�شيا مع
التعريف الوارد باالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز العن�صري و�أي�ضا على اعتبار �أنّ م�شروع
القانون يتعلق بالأ�سا�س بالق�ضاء على �أ�شكال التمييز
العن�صري ولي�س التمييز ب�شكل عام.
هذا وميكن اعتبار م�س�ألة �إ�ضافة معيار اجلهة هو املعيار
الأكرث �إثارة للجدل على م�ستوى اللجنة وال�سيما
اجلل�سة العامة حيث انّ الرف�ض الوحيد الذي ُ�سجل
بخ�صو�ص م�شروع القانون �أثناء الت�صويت عليه بر ّمته
�أ�سا�سه عدم ت�ضمني هذا املعيار �ضمن م�شروع القانون.
م�س�ألة تو�سيع جمال الأطراف التي ميكن لها رفع
�ضد كل من ارتكب فعال �أو امتنع عن القيام
ال�شكاوى َّ
بفعل �أو �أدىل بقول بق�صد التمييز العن�صري لت�شمل
اجلمعيات ولي�س فقط ال�ضحايا� ،أثار بدوره جدال �صلب
اللجنة وهو مقرتح مقدم كذلك من املجتمع املدين.
فقد اعترب بع�ض النواب �أ ّنه لي�س من ال�ضروري �إ�ضافة
اجلمعيات على اعتبار �أنّ هذه الأخرية من ج ّهة ميكنها
�أن تلعب دور حت�سي�سي وحتفيزي لدفع ال�ضحايا لتقدمي
ال�شكاوى ومن جهة �أخرى �أنّ املر�سوم عدد  88ل�سنة
 2011املتعلق بتنظيم اجلمعيات ي�ضمن لها ذلك
بتكليف من ال�ضحية وال داع لهذا التن�صي�ص �صلب
م�شروع قانون الق�ضاء على التمييز العن�صري بالإ�ضافة
املخت�صة يف تلقي
�إىل التخ ّوف من �إثقال كاهل اجلهة
ّ
ال�شكاوى.

يف املقابل ،اعترب بع�ض النواب �أن �إ�ضافة اجلمعيات من
�ش�أنه �أن ّ
ي�شكل حافزا لتقدمي ال�شكاوى والت�شجيع على
خا�صة يف ّ
ظل خوف بع�ض
الق�ضاء على هذه الظاهرة ّ
تر�سخ ثقافة اللجوء
ال�ضحايا من رفع ال�شكاوى وعدم ّ
�إىل املحاكم حينما يتعلق الأمر مبثل هذه االعتداءات
معتربين �أنّ م�شروع القانون ال ّبد �أن يقطع مع هذه
املخاوف.
و ُر�سي النقا�ش �صلب اللجنة يف الأخري على عدم
ت�ضمني هذا املقرتح والت�صويت على الإبقاء على
ال�صيغة الأ�صلية للف�صل.
كذلك م�س�ألة ت ّوفر �شرط ق�صد االحتقار �أو النيل من
الكرامة فيما يتعلق بت�ضاعف العقوبات �أثار جدال
وا�سعا �صلب اللجنة .فقد اعترب النواب املدافعون على
الإبقاء على هذا ال�شرط �أنّ هذا القانون يهدف �إىل
معاقبة الأ�شخا�ص العن�صريني ولي�س من ي�صدر عنهم
قول �أو فعل عن�صري من دون ق�صد ،م�شريين اىل �أنّ
و�سائل �إثبات الق�صد ممكنة ومت ّوفرة بالقانون التون�سي.
بينما ر�أى راف�ضو الإبقاء على هذا ال�شرط �أنّ يف حذفه
اجتاه نحو املزيد من الت�شديد وال�صرامة يف تطبيق
القانون والق�ضاء على التمييز العن�صري معتربين �أنّ
العقوبات من �ش�أنها تعميق الفوارق االجتماعية .ويف
نهاية النقا�شّ ،مت االتفاق على الإبقاء على ال�صيغة
الأ�صلية للف�صل التي تق�ضي بت ّوفر هذا ال�شرط لإقرار
م�ضاعفة العقوبات.
هذا و�إىل جانب �إ�ضافة معيار "الأ�صل القومي �أو
االثني" �أدخلت جلنة احلقوق واحلريات على م�شروع
القانون قبل عر�ضه على اجلل�سة العامة بع�ض التعديالت
ت ّعلقت بالأ�سا�س مب�س�ألة حذف �آجال �إ�صدار املحكمة
املخت�صة حلكمها بعد النظر يف ال�شكاوى املرفوعة
�إليها وم�س�ألة �إحالة اللجنة الوطنية ملناه�ضة التمييز
العن�صري لتقرير �سنوي �إىل اللجنة املكلفة يف جمل�س
نواب ال�شعب.
يخ�ص حذف الآجال ،قامت هذه الإ�ضافة على
ففيما ّ
�أنّ هذه الآجال خيالية وال ميكن االلتزام بها عمليا
خا�صة يف الق�ضايا اجلزائية التي تتطلب �إجراءات
التح ّري والتثبت فيها ّمدة زمنية �أطول ميكن �أن تتجاوز
خا�صة يف ّ
ظل الظروف التي تعمل بها
ال�شهرين ّ
املحاكم العدلية بتون�س وما متتاز به من بطء يف �إ�صدار
الأحكام.
يخ�ص م�س�ألة �إحالة تقرير �سنوي �إىل اللجنة
�أما فيما ّ
يت�ضمن م�شروع
املكلفة يف جمل�س نواب ال�شعبّ ،
القانون يف ف�صله احلادي ع�شر �إحلاق جلنة وطنية ت�سمى

"اللجنة الوطنية ملناه�ضة التمييز العن�صري" بالوزارة
املكلفة بحقوق الإن�سان ،اعترب عدد من النواب �أن ثمة
�ضرورة �أن حتيل هذه اللجنة تقريرا �سنويا �إىل اللجنة
املكلفة يف جمل�س نواب ال�شعب وذلك يف �إطار الدور
الرقابي الذي ميكن �أن يلعبه املجل�س على ال�سلطة
التنفيذية ،ال�شيء الذي انتهت اللجنة باملوافقة على
ت�ضمينه �صلب م�شروع القانون.
ويلحظ �أن اللجنة املذكورة تعنى وفق القانون بجمع
ومتابعة خمتلف املعطيات ذات العالقة وبت�صور واقرتاح
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات العمومية الكفيلة بالق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري وت�ضبط مبقت�ضى
�أمر حكومي كيفية �إحداثها وم�شموالتها وتنظيمها
وطرق ت�سيريها و�إجراءات عملها وتركيبتها على �أن
يراعى يف ذلك مبد�أ التنا�صف ومتثيلية املجتمع املدين.
ويف  9من �أكتوبر  ،2018متّكنت اجلل�سة العامة من
مترير م�شروع القانون وامل�صادقة عليه ف�صال ف�صال بـ
� 125صوتا مع وذلك على �إثر نقا�ش عام دام �أكرث من
خم�س �ساعات تعالت خالله �أ�صوات املدافعني عن
م�شروع القانون وعن �ضرورة الق�ضاء على هذه الظاهرة
االجتماعية وجترميها ّلكن ق ّلة قليلة من �أولئك ر�أوا
�أ ّننا لي�س يف حاجة ملثل هذه املبادرات الت�شريعية و�أنّ
االعتداءات احلا�صلة يف املجتمع التون�سي على �أ�سا�س
التمييز العن�صري ال ترتقي �إىل مرتبة ظاهرة اجتماعية
ن�ص ت�شريع خا�ص بها.1
تتطلب الوقوف عندها و�إ�صدار ّ
ّ
ّ
ولكن هل أن تمر ير القوانين
هو وحده كاف فعال للقضاء
على ظاهرة التمييز
العنصري؟

�صحيح �أنّ تون�س متّكنت من امل�صادقة على م�شروع
قانون يقّر بوجود التمييز العن�صري ويحمي ال�ضحايا
ويج ّرم االعتداءات امل�س ّلطة على �أ�سا�س متييز وخا�صة
ي�ؤثث لثقافة احرتام الآخر وقبول الغري ،بل �أكرث من
ذلك ،مل يبق هذا القانون حربا على ورق وانّ ا ّمت
تطبيقه لأول مرة بعد ثالثة �أ�شهر فقط من امل�صادقة
عليه كما �سبق بيانهّ .
ولكن الأ ّهم من القانون هو تغيري
العقليات والقطع مع الثقافات البالية التي كانت ومنذ
الأزل ال تنفك تق�صي الآخر ب�سبب اختالفه .الأمر
لن�ص ت�شريعي خا�ص به و�إنّ ا
الذي يحتاج لي�س فقط ّ
ي�ستدعى تط ّورا فكريا وثقافيا.

تشريعات 2018

17
العدد  ،14أفريل 2019

الحريات الفردية في سنة 2018

ّ
هل بدأ الحوار الجد ي حول حقوق الفرد وحر ياته؟
د .وحيد الفرشيشي
لقد مت ّيزت �سنة  2018ب�صدور تقرير جلنة احلريات
الفردية وامل�ساواة .1هذا التقرير الهام والذي ن�ضعه
يف خانة الوثائق الكربى ذات الطابع البيداغوجي،
والتي ي�ؤمل �أن ت�شكل �أر�ضية لإثراء النقا�ش العام
واملجتمعي يف تون�س� .إال �أن دور هذا التقرير جتاوز
منطقة النقا�ش واجلدل ليتحول �إىل م�شروع قانون
�أمام جمل�س نواب ال�شعب على �أمل �أن يتحول �إىل
ن�ص قانوين ملزم .هذا احلراك الذي خلقه تقرير
ّ
جلنة احلريات الفردية تزامن �أي�ضا مع ظرف �سيا�سي
اجتماعي واقت�صادي دقيق� :صعوبات اقت�صادية هامة
مت ّر بها تون�س انعك�ست مبا�شرة على ظروف عي�ش
املواطنني� ،أزمة �سيا�سية خانقة بني ر�أ�سي ال�سلطة
التنفيذية ،واحتجاجات اجتماعية يقود الإحتاد العام
التون�سي لل�شغل جزءا منها ،فيما تتزعم جمموعات
�شبابية غري مهيكلة حزبيا �أو نقابيا جزءا �آخر منها.
ي�ضاف �إىل ذلك اال�ستعداد ال�سيا�سي ل�سنة انتخابية
ت�شريعية ورئا�سية حا�سمة .ف�إىل �أي مدى �سنحت �أو
�سي�سنح ا�ستمرار هذه الظروف ال�ضاغطة لتقرير جلنة
احلريات الفردية وامل�ساواة وم�شاريع القوانني املنبثقة
عنه� ،أن يجد مكانه يف اخلطاب العام وحتديدا يف
العمل الت�شريعي؟
قيمة مضافة في التار يخ
الحقوقي اإلنساني التونسي

�إن ما م ّيز تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة هو
الإ�ضافة اجلوهرية �إىل ت�صور منظومة حقوق الإن�سان
يف تون�س وخا�صة بت�أكيد التقرير على املنظومة
ال�شاملة والكونية واملرتابطة وغري القابلة للتجزئة
حلقوق الإن�سان .فتقرير اللجنة �أعاد احلديث من
جديد حول مكونات حقوق الإن�سان التي مت
تهمي�شها �أو التغافل عنها منذ عهد الأمان ال�صادر يف
�سبتمرب  1857و�أ ّول د�ستور لتون�س ال�صادر يف 26
�أفريل  .1861ويذكر �أن هذا العهد كان مبثابة ميثاق
ت�سوية بني �سكان اململكة التون�سية باختالف �أديانهم
و�أعراقهم ولغاتهم ،يقوم على ت�أكيد قيمة الفرد .وقد
غاب فيما بعد الفرد واحلقوق الفردية عن د�ستور
 1959وعن احلوار ال�سيا�سي الذي رافق ثورة جانفي
 ،2011حيث كان الت�أكيد واالهتمام من�صبا على
احلقوق ال�سيا�سية بالأ�سا�س واحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية .ومل يعد احلديث عن الفرد وحقوقه
�إال مع نقا�شات د�ستور  27جانفي  2014ليتم �إقرار
احلريات الفردية بكل �صراحة �إىل جانب احلريات
العامة (الف�صل  21من الد�ستور) .وقد �أتى تقرير
اللجنة كرتجمة لهذا التوجه الد�ستوري ،مبا يربط مع
«عهد الأمان» .فب�إقرار مبد�أ امل�ساواة التامة والفعلية
بني الرجال والن�ساء يف كافة احلقوق واحلريات دون
ا�ستثناء وحماية حرية ال�ضمري وتكري�سها وت�أكيد
حرية الفرد يف اختيار توجهاته اجلن�سية وهويته

اجلندرية ،يكون التقرير قد اقرتح �إمتام منظومة حقوق فيما يتعلق باحلريات الفردية� ،إال فيما يتعلق بثوابت
الإن�سان يف تون�س وجعلها من�سجمة مع املنظومة الن�صو�ص الدينية .وقد �أ�شارت �إىل �أن التقرير يفتح
ؤكد من جديد ا�ستثنائية التجربة النقا�ش حول �أي حريات فردية نريد.
الكونية .وهو ما ي� ّ
التون�سية امل�ؤ�س�سة لدميقراطية قائمة على ما للفرد قبول تقرير اللجنة مع بعض التحفظ
كان ملنظمات املجتمع املدين الدميقراطي امل�ؤمنة مبنظومة
من قيمة يف حياته اخلا�صة وعالقاته.
حقوق الإن�سان الكونية الدور الأ�سا�سي لتقدمي موقف
متوازن من تقرير اللجنة .و�إذ دافعت هذه املنظمات
في دينامية الجدل والنقاش حول
بكل و�ضوح عن اللجنة وعن التقرير ،ف�إنها حتفظت
التقرير
�سببقى تقرير احلريات الفردية وامل�ساواة �إحدى �أبرز على بع�ض النقاط التي ترى �أنها ال تتالءم مع منظومة
ميزات العام  ،2018حيث �أوجد التقرير ب�صدوره حقوق الإن�سان والتوجهات احلديثة لهذه املنظومة.
حراكا �سيا�سيا واجتماعيا هاما .فكانت �صائفة  2018فكان للإئتالف املدين من �أجل احلريات الفردية دور
فرتة نقا�ش وجدل وا�سعني حول حمتواه و�آفاقه :فرغم رئي�سي يف احل�شد واملنا�صرة و�إعادة التوازن.
اختالف املواقف حول التقرير ،من امل�ؤكد �أنه مل ويف هذا الإطار ،نظم االئتالف م�ؤمتر تون�س للحريات
يرتك �أي جهة �سيا�سية �أو مدنية على احليادّ .
فالكل وامل�ساواة بتاريخ  24جويلية  2018ليجمع النا�شطني
ّبي موقفه بني م�ؤ ّيد بتحفظ ومعار�ض للتقرير برمته ...والنا�شطات والفنانني والفنانات والأدباء وال�شخ�صيات
الوطنية لت�أكيد املبادئ الثابتة فيما يتعلق باحلقوق
ومعار�ض جزئيا للتقرير.
واحلريات .وقد جمعها االئتالف يف  10نقاط �أ�سا�سية،
�أبرزها �إلغاء عقوبة الإعدام ،امل�ساواة التامة والفعلية بني
الرفض المطلق والشيطنة:
طيلة �صائفة � ،2018شُ ّنت حملة �شديدة للت�شنيع الن�ساء والرجال مبا يف ذلك يف جمال الإرث وعدم
بالتقرير ومهاجمة �أع�ضاء اللجنة وخا�صة رئي�ستها جترمي املثلية وحماية احلق يف امليول اجلن�سية والهوية
النائبة ب�شرى بلحاج .هذه احلملة املمنهجة واملنظمة اجلندرية .وقد كان موقف هذه املنظمات وا�ضحا :ال
قادتها جمموعات و�شخ�صيات حم�سوبة �أ�سا�سا على تنازل عن املنظومة الكونية �أو عن مكت�سبات الد�ستور،
حركة النه�ضة واحلركات ال�سلفية و حزب التحرير وتاليا الثناء على كل ما ت�ضمنه التقرير من توجهات
وحزب املودة� ،إىل جانب جمموعة من �أ�ساتذة موافقة لهذه املنظومة ،ورف�ض كل ما يتعار�ض معها.
جامعة الزيتونة لعلوم ال�شريعة و�أ�صول الدين .وكان ثم كان حترك � 13أوت  2018ردا مبا�شرا على حترك
لتن�سيقية الدفاع عن القر�آن والد�ستور دور هام املحافظني يوم � 11أوت  ،2018للت�أكيد على امل�ساواة
يف هذه احلملة وهي حركة يتزعمها وزير النه�ضة التامة والفعلية بني الن�ساء والرجال والت�أكيد على �أن
الأ�سبق لل�ش�ؤون الدينية ( .)2013-2011وبلغت احلريات الفردية جزء ال يتجز�أ من معركة امل�ساواة .هذا
احلملة �أق�صاها مب�سرية � 11أوت �أمام جمل�س نواب التفاعل الهام مع التقرير انخرطت فيها نقابة ال�صحافيني
ال�شعب لرف�ض تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة ،التون�سيني والتي بد�أت بتكوين وتدريب الإعالميني
وا�ستعملت احلملة يف �إطار �أن�شطتها و�سائل الإعالم حول احلريات الفردية وتقرير اللجنة �إنطالقا من
والندوات ال�صحفية وو�سائل التوا�صل االجتماعي .جوان �إىل مويف �أكتوبر .2018 2وقد مت تدريب ه�ؤالء
وتوا�صلت احلملة الحقا بعد �إيداع م�شروع قانون يف خمتلف مناطق اجلمهورية يف �إطار ما �سمته النقابة
امل�ساواة يف الإرث �أمام جمل�س نواب ال�شعب بتنظيم قافلة احلريات الفردية وامل�ساواة ،حيث عملت النقابة
وقفة احتجاجية لبع�ض �أئمة الزيتونة يوم  6جانفي على تقدمي تقرير اللجنة ومقرتحاتها من ناحية وتنظيم
 .2019هذا امل�شروع للم�ساواة يف الإرث حاولت نقا�شات مع �أع�ضاء اللجنة .وهو ما �سمح من ناحية
احلملة �شيطنته بكل الو�سائل مبا يف ذلك �إ�صدار بن�شر حمتوى التقرير ورفع االلتبا�س والأفكار اخلاطئة
الدين بتكفري من التي ن�شرت لغاية ت�شويهه طيلة �صائفة .2018
فتوى عن جمموعة من �شيوخ ّ
�سي�صوت لقانون امل�ساواة يف الإرث وعدم جواز هذا العمل الذي قامت به النقابة ّ
مكن �أي�ضا من برجمة
�أكرب للحريات الفردية وامل�ساواة يف و�سائل الإعالم على
انتخابهم يف االنتخابات القادمة.
اختالفها و�أدى �إىل حت�سني النقا�ش حول احلريات يف
و�سائل الإعالم.
الرفض الجزئي للتقرير:
بع�ض احلركات ال�سيا�سية و�أهمها حركة النه�ضة �أبدت
ر�سميا حتفظها ورف�ضها جزئيا للتقرير ،يف جانبه املتعلق في الخيارات السياسية في
بامل�ساواة يف الإرث وذلك منذ � 26أوت  .2018مجال الحر يات :االنتقائية
باملقابل ،مل ُتبدِ احلركة الإ�سالمية موقفا راف�ضا لبقية بالرغم من �صدور تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة
التقرير ومقرتح جملة احلريات الفردية و�إن بقي موقفها عن جلنة ك ّلفّها رئي�س اجلمهورية بذلك (منذ � 13أوت
قابال للت�أويل .فقد ّعبت احلركة يف كتابها املوجه �إىل � ،)2017إال �أن ال ّرئا�سة تعاملت مع مقرتحات اللجنة
رئي�س اجلمهورية بتاريخ � 10أوت عن �أهمية التقرير ب�شكل انتقائي .ففيما �أرفقت اللجنة تقريرها مبقرتح

جملة احلريات الفردية ومب�شروع حول امل�ساواة التامة بني
الن�ساء والرجال مبا يف ذلك امل�ساواة يف الإرث ،نالحظ
�أن رئي�س اجلمهورية اكتفى يف خطابه مبنا�سبة عيد املر�أة
يف � 13أوت بااللتزام بامل�ساواة يف الإرث فقط .وهو ما
ّمت الحقا بعدما �أقرت احلكومة يف جل�سة تر�أ�سها رئي�س
اجلمهورية بنف�سه ،م�شروع القانون املذكور لتعود وتودعه
�أمام جمل�س نواب ال�شعب بتاريخ  25نوفمرب 2018
حتت رقم .2018/90
و�إذ يحظى هذا امل�شروع ب�أولوية النظر �أمام اللجنة املعنية
بذلك (جلنة ال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية) ،ف�إنه يقبل
النقد جلهة االنتقائية املجحفة التي ير�شح عنها .ومن
الوا�ضح �أن هذه االنتقائية مل تتم لأ�سباب حقوقية
بحتة ،بل لأ�سباب �سيا�سية وا�ضحة وانتخابية �أي�ضا.
فاختيار امل�ساواة يف الإرث م�س�ألة رمزية ذات داللة
وا�ضحة من �ش�أنها �إحراج املحافظني والإ�سالميني،
الذين �سي�ضطرون �إىل الإف�صاح عن موقفهم الراف�ض
الدين الإ�سالمي ،على نحو
ملا يعتربونه م�سا�سا بثوابت ّ
يظهرهم مظهرا حمافظا ومعاديا للم�ساواة ،والأهم مظهر
الدعوي وال�سيا�سي .وم�ؤدى
من ال يزال يخلط بني ّ
ذلك هو �إعادة تذكري القاعدة االنتخابية التي � ّصوتت
لرئي�س اجلمهورية (وحلزبه) يف  2014بوجوب االحتاد
الدولة املدنية الع�صر ّية احلداثية التي
حوله ،دفاعا عن ّ
تكر�س امل�ساواة بني اجلن�سني.
هذه املنهج ّية ال�سيا�سية /االنتخابية تق ّلل كثريا من
قيمة ما كانت اقرتحته جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة
حتى فيما يتع ّلق بامل�ساواة ذاتها ،حيث �أن اللجنة كانت
اقرتحت م�شروع قانون �شامال من �ش�أنه حتقيق م�ساواة
تامة وفعلية بني الن�ساء وال ّرجال يف جميع املجاالت.
فجاء م�شروع الرئي�س ليح�صرها يف جانب واحد من
امل�ساواة .وقد تولت العديد من منظمات املجتمع
املدين االعرتا�ض على هذا املوقف االنتقائي على
�أ�سا�س �أن احلريات ال تروى بال ّري قطرة قطرة.3
وقد �سعت جمموعة من النواب �إىل التخفيف من
مفاعيل املوقف الرئا�سي من خالل �إيداعهم جملة
احلريات الفردية كما هي من دون �أي زيادة �أو انتقا�ص،
يف �شكل مقرتح قانون �أمام جمل�س نواب ال�شعب،
بتاريخ � 11أكتوبر  .20184وقد كان لإيداع املقرتح
على هذا الوجه داللة هامة ،حيث كان املوقعون على
امل�شروع  16نائبة ونائبا عن كل الكتل با�ستثناء حزب
حركة النه�ضة .فهل تكون نتيجة هذا الإيداع رمزية
حم�ض� ،أم �سيتوفر لهذه املجلة �أفق نقا�ش برملاين يف
�سنة االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية؟

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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هل نحن بحاجة إلى تغ�يير نظام االقتراع في تونس؟
تعليق حول مقترح القانون بإدراج عتبة للفوز بمقعد انتخابي

مهدي العش
�صادقت جلنة النظام الداخلي والقوانني االنتخابية
مبجل�س نواب ال�شعب على م�شروع القانون املتعلق
بتنقيح القانون االنتخابي ،وذلك ب�إدراج عتبة5% 1
يف االنتخابات الت�شريعية .وقد �أثار هذا املقرتح
جدال �سيا�سيا� ،إن من جهة توقيته� ،إذ تف�صلنا عن
االنتخابات الت�شريعية القادمة �أقل من � 9أ�شهر� ،أو
من م�ضمونه ونتائجه املحتملة على متثيلية الأحزاب
ال�صغرى وتنوع امل�شهد الربملاين.
�أن الت�شخي�ص الذي ا�ستند �إليه هذا
�إال
ا ملقرت ح مل َ
يحظ بالنقا�ش الالزم .حيث كرث
ا حلد يث على �أزمة احلكم ،وعلى �صعوبة توفر
الأ غلبية  ،وعلى ّ
تعطل العمل الربملاين ،ك�أنها ناجتة
بالأ�سا�س عن نظام االقرتاع احلايل ،مما يفرت�ض �أن
ح ّلها مي ّر بال�ضرورة عرب تعديله.

لماذا النسبية مع أكبر
البقايا؟

ّ
لعل تنوع �أنظمة االقرتاع ،ح�سب البلدان والتجارب،
دليل ٍ
كاف على عدم وجود نظام اقرتاع مثايل� .إذ
يخ�ضع اختيار نظام االقرتاع �إىل موازنة للأهداف
املطلوبة منه ،كالعدالة والتمثيلية واال�ستقرار،
ت�أخذ بعني االعتبار الظروف اخلا�صة بكل �سياق.
يف تون�س ،يعود اختيار نظام االقرتاع الن�سبي مع
�أكرب البقايا �إىل االنتخابات الت�أ�سي�سية ل�سنة .2011
وقد اختارته الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة
والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي �سعيا
ل�ضمان �أو�سع متثيلية ممكنة يف انتخابات جمل�س
ت�أ�سي�سي مك ّلف ب�صياغة د�ستور .2ثم مت التوافق على
الإبقاء عليه يف االنتخابات الت�شريعية .لكن� ،سعيا
لرت�شيد الرت�شحات والتمويل العمومي ،مت اعتماد

كحد �أدنى من الأ�صوات للتمتع بالتمويل
ّ %3
البعدي ،دون �أن يكون له ت�أثري على توزيع املقاعد.
�أما املطروح حاليا �أمام اجلل�سة العامة ملجل�س نواب
ال�شعب ،فهو عتبة انتخابية ب 5%لالنتخابات
الت�شريعية ،ابتداء من انتخابات  .2019والعتبة
املقرتحة ال تق�صي فقط يف ّ
كل دائرة القائمات
التي حت�صلت على �أقل من  5%من الأ�صوات من
توزيع املقاعد ،ولكنها تق�صي كذلك الأ�صوات التي
حت�صلت عليها هذه القائمات من احت�ساب احلا�صل
االنتخابي ،3وهو ما ي�ضاعف ا�ستفادة القائمات
والأحزاب الأكرب ،مثلما تظهره املحاكاة التي قامت
4
بها البو�صلة باالعتماد على نتائج انتخابات .2014
ّ
ولعل احلجة الأ�سا�سية التي ي�ستند �إليها املقرتح هي
ت�ش ّتت امل�شهد الربملاين ،الذي يجعل من ال�صعب
�إيجاد �أغلبية قادرة على احلكم .فنظام االقرتاع
احلايل ،ب�إعطائه الأف�ضلية لأو�سع متثيل ،و�إن كان

�صاحلا "يف بداية االنتقال الدميقراطي"� ،إال �أنه
تتعي "عقلنته" ،مثلما
"يتحول �إىل عامل �سلبي"ّ ،
جاء يف �شرح الأ�سباب املرافق مل�شروع القانون.
تقدم العتبة االنتخابية ك�شرط "لنجاعة
وهكذاّ ،
النتائج االنتخابية" ،5و�ضمنياّ ،
كحل لأزمة احلكم.
هذا الت�شخي�ص ي�ستدعي الكثري من النقد� ،إذ
�أن الرجوع �إىل نتائج  2014يكفي ال�ستنتاج �أن
نظام االقرتاع احلايل ،حتى بالأف�ضلية التي مينحها
للقائمات ال�صغرى ،لي�س �سببا يف ت�شتت امل�شهد
الربملاين.
تشتت المشهد البرلماني
من تفتت الكتلة األكبر

قد يبدو امل�شهد الربملاين احلايل لبع�ض املالحظني
مفتتا ،حيث �أن الكتلة الأكرب لديها �أقل من ثلث
املقاعد� .إال �أن هذا التفتت لي�س ناجتا عن نظام

تشريعات 2018
االقرتاع ،حيث �أن الرتكيبة الربملانية التي �أفرزتها
انتخابات  2014كانت تتكون من كتلتني كبريتني
حتتكران �أكرث من  70%من املقاعد ،وي�صل وزن
كتلة نداء تون�س لوحدها �إىل  .40%وباملقارنة
مع دميقراطيات برملانية �أخرى ،ك�أملانيا ،6و�إيطاليا،7
والربتغال ،8حيث يرتاوح وزن الكتلة الأكرب بني 28
و 38%من املقاعد ،ف�إنه ي�صعب اعتبار هذه الرتكيبة
الربملانية مفتتة.

زيادة تمثيلية
األحزاب الكبيرة،
التي ثبت أنها
قابلة للتفكك،
يصبح بالعكس
عامال لعدم
االستقرار.
وبالتايل ،ف�إن ت�شتت امل�شهد الربملاين احلايل ،كما
عدم ا�ستقراره ،هو نتيجة مبا�شرة لتفتت عددا من
الكتل النيابية التي �أفرزتها االنتخابات ،وبالتحديد
كتلة نداء تون�س ،مثلما يظهر يف "مركاتو الكتل
النيابية" الذي ن�شرته منظمة البو�صلة .9وقد بد�أت
االن�شقاقات يف �صفوف كتلة النداء منذ  ،2016مع
تكوين كتلة احلرة حلركة م�شروع تون�س ،ثم ظهرت
الكتلة الوطنية ،التي كانت نواة لكتلة االئتالف
الوطني .هذه االن�شقاقات ت�سببت يف خ�سارة كتلة
نداء تون�س لأكرث من ن�صف نوابها .خ�سارة ي�صعب
حتميل وزرها لنظام االقرتاع� ،إذ �أن �أ�سبابها تتعلق
بالأحرى مب�شاكل �سيا�سية وهيكلية يف احلزب نف�سه.
وبالتايل ،ال يجدر حتميل نظام االقرتاع نتائج �أزمات
حزبية ،وال ميكن �أن يكون دعم حظوظ الأحزاب
الكربى بالعتبة االنتخابية ح ّال .لأن زيادة متثيلية هذه
الأحزاب ،ما دامت قابلة للتفكك ،ي�صبح بالعك�س
عامال لعدم اال�ستقرار.
أسباب تعطل العمل النيابي

ما من ّ
�شك �أن عمل جمل�س نواب ال�شعب ،طوال
الدورات الربملانية ،ي�شكو من بطء وتعطيل كبري،
�سواء على امل�ستوى الت�شريعي �أو االنتخابي .ولكن
ربط هذا التعطيل بنظام االقرتاع ،وبالأف�ضلية
التي مينحها للقائمات ال�صغرى ،جمانب لل�صواب.
فاملعار�ضة مل تكن متثل ،يف الدورة الربملانية الأوىل،
�سوى �أقل من  15%من عدد النواب .وبالتايل،
ال ميكن اعتبار متثيل الكتل ال�صغرى عامال لعدم
اال�ستقرار وتفتت امل�شهد .بل �أن الكتل املعار�ضة
كثريا ما �صوتت ل�صالح م�شاريع القوانني الأ�سا�سية،
كمجلة اجلماعات املحلية �أو قانون الت�صريح باملكا�سب
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وامل�صالح ومكافحة ت�ضارب امل�صالح والإثراء غري
امل�شروع ،وغريها من م�شاريع القوانني التي مت ّر عرب
"جلنة التوافقات".
�أما ال�صعوبات التي يجدها جمل�س نواب ال�شعب
يف الت�صويت على بع�ض القوانني فهي ناجتة �أوال
وبالأ�سا�س من ظاهرة غيابات النواب .فطوال املدة
النيابية ،مل ي�سقط يف الت�صويت �سوى م�شروعي
قانونني ،الأول متعلق باملوافقة على اتفاقية قر�ض،
والثاين بجملة اجراءات لإ�صالح ل�صندوق الوطني
للتقاعد واحليطة االجتماعية .وقد تعلق الأمر ،يف
احلالتني ،مب�شروع قانون عادي ،يكفي � 73صوت
موافق لتمريره� .أي �أن الأغلبية النيابية ،املتكونة
نظريا من زهاء  130نائب ،عجزت ،رغم موافقتها
على م�شروع القانون ،عن توفري � 73صوت .وال�سبب
هو طبعا تفاقم ظاهرة الغياب .10هذا دون �أن نن�سى
ت�أجيل جل�سات عامة ،ورفع بع�ضها الآخر ،وتغيري
جدول �أعمال �أخرى ،نظرا لعدم توفر الن�صاب الذي
ي�سمح بامل�صادقة على م�شروع القانون املربمج.
�أمام هذا الإ�شكال ،ف�إن مكتب املجل�س عجز
عن اتخاذ ما يكفي من �إجراءات للحد من ظاهرة
الغياب .حتى االقتطاعات من املنحة التي قررها
بحق بع�ض النواب تبقى حمدودة بال�شروط
املكتب ّ
التي ي�ضعها النظام الداخلي (ثالثة ايام عمل كاملة
يف جل�سات عامة متعلقة بالت�صويت ،او �ستة غيابات
متتالية يف �أعمال اللجان ،يف نف�س ال�شهر) ،ومل
معدل  4نواب يف ال�شهر .وبالتايل ،ف�إن
ت�شمل �سوى ّ
احلل ّ
ّ
لتعطل العمل الت�شريعي يكون بتنقيح النظام
الداخلي يف اجتاه فر�ض ان�ضباط �أكرث على النواب
للح�ضور يف املجل�س �أو بتعزيز العمل احلزبي يف اجتاه
فر�ض �سلوكيات معينة على النواب.

ال يجدر تحميل
نظام االقتراع
نتائج أزمات
حزبية ،وال يمكن
أن يكون دعم
حظوظ األحزاب
الكبرى بالعتبة
ّ
االنتخابية حال.
كذلك ،ف�إن ّ
تعطل الدور االنتخابي للمجل�س،
وف�شله يف انتخاب حمكمة د�ستورية بعد �أكرث من 3
�سنوات من فوات الأجل الد�ستوري� ،أو يف �إر�ساء
العديد من الهيئات الد�ستورية ،والذي �أ�ضاع ،يف
كل مرة� ،أ�شهرا عديدة ل�سد �شغورات الهيئة العليا
امل�ستقلة لالنتخابات ،لي�س ناجتا عن �صعوبة توفري

�أغلبية الثلثني مبثل هذه الرتكيبة .بالعك�س ،ف�إن كتل
الأغلبية (با�ستثناء الأغلبية احلالية) كانت متتلك
لوحدها ،نظريا� ،أغلبية الثلثني .وحتى على م�ستوى
املمار�سة ،ف�إن التعطيل ي�أتي خا�صة من عدم اتفاق
كتلتي النه�ضة ونداء تون�س على �أ�سماء املر�شحني،
مثلما هو ال�ش�أن يف هيئة االنتخابات �أو يف املحكمة
الد�ستورية .وبالتايل ،ف�إن ّ
تعطل الدور االنتخابي
مر ّده غياب الإرادة ال�سيا�سية النتخاب الهيئات،
وهو ما ظهر جليا عندما ّمت ا�ستغالل �سرية الت�صويت
لعدم االلتزام بالتوافق احلا�صل واملعلن حول 4
مر�شحني للمحكمة الد�ستورية .مرة �أخرى ،يت�ضح
�أن الإ�شكال ال يتعلق �أبدا بنظام االقرتاع ،بقدر ما
هو ناجت عن عوامل �سيا�سية.

سلبيات القانون
االنتخابي ال تتعلق
بالضرورة بنظام
االقتراع ،وإنما
بمسائل كالتمويل
االنتخابي
والعقوبات
االنتخابية
ّ
هل ستمكن العتبة من
أغلبية متجانسة؟

يرجع الكثري من منا�صري العتبة االنتخابية �أزمة
احلكم �إىل نظام االقرتاع التي يفر�ض على الأحزاب
الكربى التحالف لت�شكيل �أغلبية .ولئن كانت
الن�سبية مع �أف�ضل البقايا جتعل من حتقيق حزب،
لوحده ،للأغلبية املطلقة من املقاعد �أمرا يف غاية
ال�صعوبة� ،إال �أن العتبة ،على عك�س ما يروج له،
لي�ست �أبدا حال لهذا "امل�شكل"� .إذ �أن حماكاة
نتائج انتخابات  2014مع افرتا�ض عتبة انتخابية،
التي ن�شرتها منظمة البو�صلة ،11تظهر كيف �أن عتبة
ب 5%مل تكن ّ
لتمكن حزب نداء تون�س ،رغم
حت�صله على  38%من الأ�صوات ،على الأغلبية
املطلقة لوحده .وعو�ض �أن ت�س ّهل عليه ت�شكيل
�أغلبيات ،ف�إنها ت�ص ّعب كثريا من امكانية وجود حلفاء
"طبيعيني" للحزب الأول� ،إذ �أن التمثيل ينح�صر يف
احلزبني الكبريين .وهكذا ،ف�إن عتبة انتخابية مرتفعة
جتعل "التحالف املكره" �أمرا �شبه حتمي ،على
عك�س الهدف املعلن لها.
وبالتايل ،ف�إن الت�شخي�ص الذي ي�ستند �إليه مقرتح
تعديل نظام االقرتاع ،كما احلجج املقدمة للدفاع
عليه ،جمانبة لل�صواب .حيث �أن النظام االنتخابي
احلايل مل ي�ؤ ِّد �إىل ت�شتت امل�شهد الربملاين ولي�س
م�س�ؤوال عن �أزمة احلكم ّ
وتعطل العمل النيابي.

ّ
المس بنظام االقتراع
توقيت

لئن كانت الن�سبية مع �أف�ضل البقايا ،كغريها من نظم
امل�س بنظام
االقرتاع ،قابلة للنقد واملراجعة� ،إال �أن ّ
االقرتاع �أ�شهرا قبل االنتخابات يطرح �إ�شكاال كبريا.
امل�س من تق�سيم
ف�إذا كان القانون االنتخابي مينع ّ
الدوائر االنتخابية قبل �أقل من �سنة من االنتخابات،12
يف�سر ب�ضرورة تفادي ا�ستعمال ذلك
ف�إن ذلك ّ
من قبل �أغلبية حاكمة للت�أثري يف نتائج االنتخابات
امل�س بنظام
القادمة .نف�س هذه الفل�سفة تنطبق على ّ
االقرتاع ب�إ�ضافة عتبة انتخابية ب ،%5حيث �أن من
�ش�أن �آثارها ،املبا�شرة على النتائج� ،أو غري املبا�شرة عن
طريق الت�أثري على اختيارات الناخبني ،توجيه نتائج
االنتخابات خدمة مل�صالح الأحزاب الكربى.
وبدال من ت�أجيل النظر يف تعديل القانون االنتخابي
نظرا ل�ضيق الآجال ،ف�إن جلنة النظام الداخلي
واحل�صانة والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية
حجة �ضيق الآجال وا�ستعجال النظر
ا�ستعملت ّ
لتمرير م�شروع القانون دون مناق�شته ،وذلك مبا�شرة
بعد �إنهاء جل�سات اال�ستماع ،ويوما بعد انتهاء �أجل
الإدالء ب�آراء كتابية ،مما مل يكن ي�سمح للنواب
باالطالع عليها ومناق�شتها.
ونظرا لأزمة الثقة يف الطبقة ال�سيا�سية ،وله�شا�شة
امل�سار الدميقراطي ،وللأزمات التي مرت بها هيئة
م�س من نظام االقرتاع خلدمة
االنتخابات ،ف�إن �أي ّ
الأحزاب الكربى� ،أ�شهرا قبل العملية االنتخابية،
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل نوع من الريبة والت�شكيك يف
العملية االنتخابية ،نحن يف غنى عنها.
�إن القانون االنتخابي ،وبالتحديد نظام االقرتاع،
مادة على غاية من احل�سا�سية ،ينبغي �أن يتم التعامل
الت�شريعي معها بكل ت�أنٍّ وتر ٍّو ،ولي�س باال�ستعجال
واملرور بقوة .والأكيد �أن القانون االنتخابي يحتوي
العديد من ال�سلبيات والهنات ،التي ال تتعلق
بال�ضرورة بنظام االقرتاع ،و�إمنا مب�سائل كالتمويل
االنتخابي والعقوبات االنتخابية وتنظيم احلملة
جدية ،و�إىل ت�شخي�ص
وغريها ،وكلها حتتاج �إىل درا�سة ّ
دقيق للم�شكل ،قبل البحث عن ّ
احلل .دون �أن
نن�سى �أنّ امل�شكل ال يت�أتى بال�ضرورة من الن�ص
القانوينّ ،
واحلل كذلك.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العمل التشريعي على القضاء:

مواعيد ضائعة وحركة تحت الطلب
محمــد العفيف الجعيدي

العام لل�ش�ؤون الق�ضائية مهام البحث يف ال�شكايات التي
تتعلق بالق�ضاة .كما �أ�سند �إليه �صالحية البت يف م�آلها
�سواء باحلفظ �أو ب�إحالة امل�شتكى به على املجل�س الأعلى
للق�ضاء كجهة ت�أديب .وفر�ض ذات القانون �أن "ي�ضبط
القانون �صالحيات التفقدية العامة لل�ش�ؤون الق�ضائية
طرق �سريها"� .2أعلنت وزارة العدل تفاعال مع املقت�ضى
الت�شريعي نهاية �سنة  2016عن تكوين جلنة فنية �صلبها
عهدت لها مبهمة �صياغة ن�ص قانوين ينظم عمل التفقدية
العامة لل�ش�ؤون الق�ضائية يف �إطار ت�شاركي .يف نهاية ال�شهر
الثاين من �سنة � ،20183أعلنت الوزارة عن فراغ تلك
اللجنة من �صياغة ت�صورات �أولية للم�شروع و�أن وزير
العدل توىل عر�ض تلك الت�صورات على هياكل الق�ضاة
لإبداء الر�أي فيها ،وعاد عند هذا احلد امل�شروع للتعطل.
ويبدو هذا التعطل على عالقة مبا�شرة مبا برز من مواقف
ق�ضائية من امل�شروع املقرتح .وي�ؤدي ت�أخري �إر�ساء التفقدية
العامة لل�ش�ؤون الق�ضائية �إىل فراغ م�ؤ�س�ساتي على م�ستوى
املحكمة الإدارية وحمكمة املحا�سبات ،حيث ال يوجد
فيها �أي هيكل �سابق من مهامه تفقد الق�ضاة .كما ي�ؤدي
ذات الت�أخري لأن توا�صل التفقدية العامة لوزراة العدل
التعهد بت�أديب الق�ضاة وفق الن�ص الرتتيبي املنظم لعملها
والذي بات وا�ضحا اليوم خمالفته للقانون .هذه املخالفة
التي دفعت رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء الن ي�صارح
نواب ال�شعب عند �سماعهم له مبنا�سبة مناق�شة موازنة
جمل�سه ل�سنة  2018بحقيقة بطالن كل �أعمال الت�أديب
اجلارية للق�ضاة حاليا.

نقل د�ستور اجلمهورية الثانية الق�ضاء يف ت�صوره امل�ؤ�س�ساتي
ملوقع ال�سلطة امل�ستقلة ،مبا �شكل قطيعة هامة مع ت�صور
�سيا�سي كان �سائدا قبل نفاذه ،مفاده اعتبار الق�ضاء جمرد
مرفق عمومي .وا�ستدعى تنزيل الت�صور الد�ستوري
اجلديد بالتايل �إ�صالحات ت�شريعية كبرية ،تهدف �إىل
بناء م�ؤ�س�سات ق�ضائية جديدة �أو ت�أهيلها على نحو يكمل
�شدد الد�ستور على �أهمية هذا
ر�سم مالمح ال�سلطة .وقد ّ
الفعل من خالل حتديد �آجال ق�صوى لإر�ساء م�ؤ�س�ستني
من م�ؤ�س�سات ق�ضاء ال�سلطة وهما املجل�س الأعلى للق�ضاء
واملحكمة الد�ستورية .بعد تعرث وت�أخري ،جنحت ال�سلطة
ال�سيا�سية يف �إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء يف منت�صف
�سنة  2017ولكنها مل تتو�صل �إىل حدود نهاية الثالثية
الأوىل من �سنة  2019لإر�ساء املحكمة الد�ستورية .فكان
بالتايل فعلها الت�أ�سي�سي فيما تعلق ب�إر�ساء م�ؤ�س�سات
ق�ضائية جديدة من عالمات �ضعف �أدائها ،هذا ال�ضعف
الذي ي�ستحيل عجزا متى طرح ال�س�ؤال حول عملها على
ملف الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي للق�ضاء خالل الدورة النيابية
الرابعة ون�صف الدورة اخلام�سة والأخرية من عمل املجل�س
النيابي.ويلحظ يف هذا ال�سياق �أن ال�سلطة ال�سيا�سية مل
تعهد طيلة �سنة  ،2018جمل�س نواب ال�شعب ب�أي م�شروع
قانون ميكن �أن ي�صنف يف خانة م�شاريع �إ�صالح م�ؤ�س�سات
الق�ضاء ،مما يعك�س جتاهال ال�ستحقاقات �ضاغطة .مرر
خالل ذات ال�سنة الربملانية بنجاح عدول التنفيذ قانونهم
الأ�سا�سي الذي كان نائما يف رفوف املجل�س الت�شريعي
منذ �سنة  .2014كما عادت احلياة خاللها وبفعل النيابة العمومية :إلى أين؟
�ضغط املقر�ضني الأجانب احلياة مل�شروع قانون حمكمة ح�سم الف�صل  115من الد�ستور التون�سي ما �سبق امل�صادقة
على ن�صه من جدل حول ا�ستقاللية النيابة العمومية عن
املحا�سبات بعد �سبات.
وزارة العدل ب�أن ن�ص �صراحة على كون "ق�ضاتها ميار�سون
مشار يع اإلصالح :االستحقاق املهام املوكولة لهم بالقانون ويف �إطار ال�سيا�سة اجلزائية
للدولة طبق �إجراءات ي�ضبطها القانون" .ويوجب تفعيل
المؤجل
تتعدد ور�ش الإ�صالح الق�ضائي .وتظهر املحكمة الإدارية هذا الت�صور الد�ستوري تبيان كيفية �ضبط مدلول ال�سيا�سة
والنيابة العمومية والتفقدية العامة لل�ش�ؤون الق�ضائية اجلزائية للدولة كتبيان �آليات تطبيق جهاز النيابة العمومية
و�إ�صالح املحكمة الع�سكرية من �أهم حقولها التي ظلت لها .ويفرت�ض هنا �أن يتدخل امل�شرع يف �إطار �ضبطه للنظام
العام للق�ضاء العديل �أو يف �سياق خا�ص لي�صوغ ت�صورا
بورا يف �سنة .2018
للنيابة العمومية يحدد �صلبه عالقتها بال�سلطة ال�سيا�سية.
كما يعيد �ضبط هيكلتها ب�شكل ي�سمح ب�أن يكون لها رئا�سة
القضاء اإلداري :مجلة القضاء اإلداري
موحدة حتدد �أهداف عملها وتقييم �أداءها.
حديث يؤدي للمجهول
�أ�س�س الد�ستور يف ف�صله  116لق�ضاء �إداري متعدد املحاكم غاب متاما �سنة  2018وال�سنوات التي �سبقتها كل
ال مركزي يف امتداده الأفقي وفر�ض �إ�صدار قانون ينظم حديث عن هذا الإ�صالح املت�أكد رغم كرثة احلديث
عمله .فكان �أن بادرت رئا�سة املحكمة الإدارية منذ �س ّنه ال�سيا�سي عن عمل النيابة العمومية و�أهمية االنتقادات
لإعالن تكوين جلنة من ق�ضاتها عهدت لها ب�إعداد ت�صور احلقوقية التي توجه لها .وي�ؤدي هذا التق�صري �إىل توا�صل
ملجلة الق�ضاء الإداري .وقد تعهدت الرئا�سة بعر�ضه على النيابات العامة حتى اليوم عملها دون تن�سيق بينها وال
احلكومة وبالعمل على تبني هذه الأخرية له ليكون �سعي لتطوير �أدائها بالنظر لكون النظام الق�ضائي الذي
م�شروع قانون يتعهد به املجل�س النيابي قبل موفى ال�شهر الزال يحكمها يفر�ض �أن تكون لكل حمكمة ا�ستئناف
الثامن من �سنة  20181وهو وعد مل يتحقق .فكان �أن نيابتها امل�ستقلة عن غريها .وهو �أمر كان من نتائجه موا�صلة
لعب الق�ضاء هنا ممثال يف رئا�سة املحكمة الإدارية دورا يف اجلانب الأكرب من العاملني باالدعاء العام االلتزام مببادئ
توارثوها يف عملهم تتمثل يف الإحالة بالأحوط وممار�سة
تعطيل �إ�صالحه.
الطعون يف خمتلف الق�ضايا التي ي�صدر فيها احلكم برتك
ال�سبيل طلبا للإدانة وهي ممار�سات مت�س احلريات العامة
التفقدية العامة للشؤون القضائية:
كما ت�ضر باحلق يف املحاكمة العادلة عالوة على �إثقالها
لجان ..مشاورات ..فتعطيل
�أوكل القانون الأ�سا�سي للمجل�س الأعلى للق�ضاء للمتفقد كاهل املحاكم بنزاعات غري م�ؤيدة وال مربرة.

المحكمة العسكرية :قيم الدستور
المنسية

عرف الد�ستور املحاكم الع�سكرية بكونها "حماكم
متخ�ص�صة يف اجلرائم الع�سكرية" وترك للقانون �أمر
"�ضبط اخت�صا�صها وتركيبتها وتنظيم الإجراءات املتبعة
�أمامها" ،مبا يالئم ت�صوره لها ،ذاك الت�صور الذي يخالف
واقعها كمحاكم يحدد اخت�صا�صها احلكمي باال�ستناد
ملعيار �شخ�صي يفر�ض لها والية كاملة على كل املحاكمات
اجلزائية املتعلقة بجرائم ن�سب فيها االتهام لع�سكري �أو
اقرتفها مدين يف حق ع�سكري �أثناء مبا�شرة مهامه �أو
ب�سببها.
وهنا احتاج املرور �إىل مرحلة اعتماد املعيار املو�ضوعي يف
حتديد اخت�صا�ص تلك املحاكم مرحلة انتقالية توا�صل فيها
املحاكم الع�سكرية نظر الق�ضايا وفق االخت�صا�ص امل�سند
لها بالقانون .فكان �أن ن�ص الد�ستور على ذلك من باب
�إمهال امل�شرع.
يظن �أن حكم امل�ؤقت االنتقايل لن يطول لكون فل�سفة
كان ّ
املحاكمة العادلة يف د�ستور اجلمهورية الثانية اعرتفت
للمتقا�ضي بحق �أ�صلي يف االلتجاء لقا�ضيه الطبيعي
وحجرت ا�ستحداث حماكم ا�ستثنائية حتجب عنه حقه
هذا .وهذا يتعار�ض مع ما منح للمحاكم الع�سكرية يف ظله
من �صالحية حماكمة للمدنيني .مل تعهد جهتا املبادرة
الت�شريعية التنفيذية �أي احلكومة ورئي�س اجلمهورية خالل
الأربع دورات الأوىل من عمل جمل�س نواب ال�شعب
ب�أي م�شروع لقانون ي�صلح الق�ضاء الع�سكري .كما �سجل
تواتر ملحاكمة مدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية بتهم امل�س
بهيبة اجلي�ش الوطني .وقد دفع هذا التق�صري كما التعدي
على قيم الد�ستور نوابا من املعار�ضة لطرح مبادرة ت�شريعية
هدفها تنقيح جملة املرافعات والإجراءات الع�سكرية يف
اجتاه يكر�س الت�صور الد�ستوري للمحاكم الع�سكرية� .4أ�شّ ر
املقرتح على وعي نيابي بالإ�شكال احلا�صل لكن ال ينتظر
فعليا �أن يثمر �إ�صالحا ت�شريعيا اعتبارا لكون مقرتحات
القوانني ال حتظى ب�أولوية نظر مبا ي�ؤدي لأن تظل يف غالب
الأحيان حبي�سة رفوف اللجان الت�شريعية.
محكمة المحاسبات:
استحقاق معطل  ..ضغط
خارجي يحركه

تقدمت احلكومة ملجل�س نواب ال�شعب التون�سي بتاريخ
 2016-06-16مب�شروع القانون الأ�سا�سي عدد  38ل�سنة
 2016املتعلق مبحكمة املحا�سبات والذي كان الهدف
منه وكما ورد ب�شرح �أ�سبابه "الإرتقاء بالن�صو�ص املتعلقة
مبحكمة املحا�سبات �إىل ما جاء بالد�ستور وتعزيز موقعها
كهيئة ق�ضائية وكجهاز �أعلى للرقابة يعمل على حتقيق
اال�ستعمال الأمثل وامل�شروع للأموال العمومية وفقا
ملبادئ ال�شرعية والنجاعة وال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة".
عالوة على "تكري�سه يف جوانبه املتعلقة بتنظيم حمكمة
املحا�سبات و�إجراءاتها الق�ضائية مبادئ املحاكمة العادلة
التي جاء بها الف�صل  108من الد�ستور وخا�صة منها
حق التقا�ضي والدفاع و�ضمانات التقا�ضي على درجتني
وعلنية الت�صريح باحلكم".
تعهدت جلنة الت�شريع العام مبجل�س نواب ال�شعب بدرا�سة
امل�شروع لكنها مل تعمل عليه.
ومن دون �سابق �إنذار ،تدخل يف منت�صف �سنة 2018
�صندوق النقد الدويل ليذكّ ر ب�أن �إهمال ال�سلطة ال�سيا�سية
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م�شروع القانون الذي ير�سي حمكمة املحا�سبات يعني
تق�صريا منهم يف حت�سني حوكمة الت�صرف يف املال العام
و�أن من �ش�أن هذا التق�صري �أن ي�ؤدي �إىل حجب �أق�ساط
القرو�ض عنهم.
حرك تهديد دوائر املال العاملية املجل�س النيابي الذي
�شرع بداية من  2018-06-18يف نظر م�شروع القانون.
وعليه� ،أنهت بتاريخ  2019-03-13جلنة الت�شريع نظرها
فيه و�أحالته للجل�سة العامة مبجل�س نواب ال�شعب وذلك
من دون �أن مت�س ب�أي من �أحكامه ال�ضامنة ال�ستقاللية
املحكمة ،خالفا ملا درج عليه عرفها فيما �سبق لها من عمل
على ت�شريعات الق�ضاء .كما دفع ذات التهديد املجل�س
لأن ي�ضمن م�شروع القانون الأ�سا�سي للميزانية بندا
يعترب حمكمة املحا�سبات من املهمات اخلا�صة ،مبا يعني
ا�ستقاللية يف ميزانيتها عن احلكومة .وهو تن�صي�ص دفع
الحقا اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب عند م�صادقتها
على امل�شروع وبفعل �ضغط الق�ضاة "لأن تعترب الهياكل
الق�ضائية العدلية والإدارية واملالية التي تن�ص على
اال�ستقاللية املالية والإدارية من املهام اخلا�صة".
قانون العدول المنفذين:
ثمرة جهد

تقدمت وزارة العدل بتاريخ  2014-08-26للمجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي الذي كان يبا�شر حينها املهام الت�شريعية
مب�شروع قانون جديد لقطاع العدول املنفذين "ي�ضمن
ب�شكل �أف�ضل تنفيذ الأحكام كما ورد ب�شرح �أ�سبابه".
نومت �أدراج جلنة الت�شريع العام م�شروع قانون العدول
املنفذين طويال ومل تعمل عليه �إال بداية من تاريخ -09
 2017-03متى جنحت هياكل العدول يف �صناعة حلفاء
لها داخل املجل�س وخارجه فر�ضوا تغيري امل�شهد يف اجتاه
انتهى بامل�صادقة على امل�شروع بتاريخ .2018-01-16
�شجعت تلك اخلطوة الإ�صالحية الهياكل املهنية كعدول
الإ�شهاد على مطالبة وزارة العدل با�ستعجال �صياغة
م�شروع قانون �أ�سا�سي جديد لقطاعهم .هذا امل�شروع
الذي ينتظرون �أن يكون منطلقا لتحديث قطاعهم الذي
الزال يف نظرهم يخ�ضع لقيود فر�ضها بع�ض الربط بينه
وبني الت�صور الديني ملهام عدالة الإ�شهاد .هنا فر�ضت
احتجاجات عدول الإ�شهاد �أن تعاود اللجنة الفنية بوزارة
العدل احلوار معهم ب�ش�أن ت�صورات م�شروع القانون الذي
كانت قد �شرعت يف العمل عليه �سنة  .2014ولكن تلك
املعاودة �سريعا ما انتهت بعد تو�ضح �أن ما يطالبون به من
حماية ملجال اخت�صا�صهم �سي�ؤدي ل�صدام مع هياكل
املحامني وغريهم من الهياكل املهنية التي ي�شتغل املنتمون
لها يف جمال التحرير القانوين.
فكان �أن بدا عند هذا احلد العمل على �إ�صالح م�ؤ�س�سات
الق�ضاء يف ال�سنة الأخرية من عهدة ال�سنة النيابية فعال
�صعبا يحتاج �إىل توافقات وجر�أة �سيا�سية متنع ح�سابات
اال�ستقرار احلكومي واالنتخابات التي كانت على
الأبواب من حتريك قطارها املتباطئ مبا يفر�ض الت�صريح
حلد بعيد ميعاد بناء
بكون العهدة النيابية الأوىل �أخلفت ّ
ق�ضاء اجلمهورية الثانية.
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المحكمة الدستورية مسار متعثر ال يعلم له مآل

تعد املحكمة الد�ستورية من الأعمدة الأ�سا�سية للنظام
ّ
ال�سيا�سي الدميقراطي الذي يب�شر به د�ستور  .2014وقد
دفعت �أهميتها وا�ضعيه لأن يلزموا �أول جمل�س نيابي
يعمل يف ظله �أن ينتهوا من تركيزها بنهاية �سنة حتت�سب
ابتداء من تاريخ الت�صريح بنتائج االنتخابات ،وهي مدة
قدروا �أنها تت�سع مبا فيه الكفاية ل�سن قانون �أ�سا�سي ينظم
عمل تلك املحكمة وليتم اختيار ق�ضاتها .مت �إعالن النتائج
النهائية لالنتخابات الت�شريعية بتاريخ  .2014-11-21و�إذ
ت�أخر �إجناز بنائها الت�شريعي حتى تاريخ 2015-12-03
ب�صدور قانونها الأ�سا�سي ،ف�إن جمل�س نواب ال�شعب ما
يزال مت�أخرا عن تعيني �أع�ضائها.
تتكون املحكمة الد�ستورية ح�سبما ّبي الن�ص الد�ستوري
من �إثني ع�شر ع�ضوا يتقا�سم تعيينهم بالت�ساوي
جمل�س نواب ال�شعب واملجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س
اجلمهورية .وفَ�صل قانونها �إجراءات االختيار تلك ف�أر�سى
قاعدة التتابع يف التعيني والذي يعني �أال تنظر جهة يف
ملف التعيني املخول لها �إال بعد �إمتام اجلهة امل�سبقة عليه،
علما �أن القانون �أعطى املجل�س الت�شريعي الأولية يف
م�سار التعيينات .فيما تعلق الرت�شحات حل�ساب املجل�س
النيابي� ،أ�سند امل�شرع �صالحية تقدميها للكتل النيابية
من جهة ولكل جمموعة من النواب غري منتمية لكتلة
ي�ساوي العدد املكون لها العدد الأدنى لتكوين كتلة نيابية
(وهو  )7من جهة ثانية .وا�شرتط القانون �أال ي�صرح بفوز
املرت�شح �إال متى �صوت لفائدته ثلثا نواب ال�شعب .وفيما
فر�ض يف �صورة الف�شل يف تو�صل �أربعة من املرت�شحني
لنيل الثقة الواجبة �أن تعاد االنتخابات مرتني بذات
ال�شروط ،ن�ص على يعقب فتح �آجال جديدة للرت�شحات

يف �صورة الإخفاق يف التو�صل للنتيجة املرجوة جزئيا �أو
كليا .وتتم �إذ ذاك معاودة ذات امل�سار االنتخابي بذات
�شروطه لعدد غري حمدد من املحاوالت.
احتاجت يف هذا الإطار رئا�سة املجل�س النيابي وجلنته
الفنية املتخ�ص�صة يف االنتخابات �سنتني كاملتني ل�ضبط
الرت�شحات لع�ضوية املحكمة .1وكان مرد هذا التباط�ؤ
الالفت ما رافق ذلك العمل البريوقراطي الب�سيط يف
ظاهره من خ�صومات �ساخنة بني الأحزاب ال�سيا�سية
مو�ضوعها �سعي كل منها لفر�ض مرور مر�شحيه جلولة
الت�صويت .فكان �أن انطلقت مرحلة االنتخاب يوم -13
 2018-03بجل�سة مل يفلح فيها �أي مر�شح لنيل الأغلبية
الالزمة لفوزه مبقعد يف الد�ستورية .وهنا تبني النواب
حاجتهم لتوافق يحقق ما اعتادوا التو�صل �إليه يف جلنة
�سموها جلنة التوافقات� .ساعات قليلة كانت كافية لينتهي
أهم
عمل اللجنة على اتفاق على �أربعة مر�شحني ميثلون � ّ
كتل الطيف النيابي مبا يف ذلك املعار�ضة .حمل النواب
معهم الأ�سماء املختارة جلل�سة اليوم املوايل 2التي كان
يظن �أنها جل�سة �شكلية� .إال �أن الأمور ذهبت عك�س
املتوقع ،حيث ح�صلت مر�شحة النداء رو�ضة الور�سيغني
وحدها على ما يكفي من الأ�صوات للفوز فيما ف�شل
املتوافق عليهم الآخرون عن ذلك.
كان �سبب ف�شل التنزيل االنتخابي للتوافق ا�ستغالل
جانب من النواب ما يفر�ضه القانون من �سرية انتخاب
للنكول خفية عن تعهد �سابق .3تبع تلك اجلل�سة جل�سة
ثالثة 4ف�شل فيها النواب جمددا يف انتخاب ما تبقى من
ح�صة تعييناتهم وا�ستفحلت خاللها خالفاتهم فيما تعلق
بالأ�سماء التي �سبق �أن اتفقوا عليها .ر ّدت احلكومة

الأزمة للنظام االنتخابي غري املرن .واقرتحت خمرجا
منها و�ضع م�شروع قانون 5ينقح �إجراءات انتخاب ق�ضاة
املحكمة الد�ستورية من املجل�س الت�شريعي واملجل�س
الأعلى للق�ضاء يف اجتاه يحافظ على �أغلبية الثلثني يف �أوىل
دورات االنتخاب ويعتمد ن�صاب الأغلبية املطلقة لأع�ضاء
املجل�س يف الدورة الثانية و�أغلبية احلا�ضرين من النواب
يف الدورة الثالثة.6
انتف�ضت املعار�ضة 7و�شق وا�سع من نا�شطي املجتمع
املدين �ضد م�شروع التعديل الذي اعتربوا �أحكامه
مدخال لفر�ض و�صاية من الأغلبية النيابية على املحكمة
الد�ستورية ،تلك املحكمة التي يجب �أن ينتخب �أع�ضا�ؤها
توافقيا دون �أدنى مقاومة .وب�سرعة الفتة� ،أذعنت الأغلبية
النيابية لل�صوت املعار�ض وقبلت �أن تقرب م�شروع القانون
ولو حلني -برفوف املجل�س الت�شريعي لتوا�صل تكرارحماوالت التوافق .ويبدو ت�سليمها ال�سريع مبا طلب منها
م�ستغربا خ�صو�صا يف ّ
ظل ما عرف من �سوابق مت�سكها
مب�شاريع قوانينها .كما بدا الفتا �أن من دافعوا على التوافق
ك�سبيل وحيد النتخاب ق�ضاة الد�ستورية كانوا ممن
يجاهرون مبعار�ضتهم للتوافق ك�آلية حكم ت�ض ّر بقواعد
املمار�سة الدميقراطية وللجنة التوافقات التي تديره على
يقدرون �أنها جلنة غري
م�ستوى املجل�س النيابي .وكانوا ّ
قانونية لكونه مل يرد لها ذكر بالنظام الداخلي ملجل�س
النواب ولكون ما يتم �صلبها من �صفقات وتنازالت
ي�شكل تعديا على �صالحيات اجلل�سة العامة ودور النواب
الوظيفي .8وبعيدا عن تقييمات املواقف عاد املجل�س
النيابي بتاريخ  2018-07-24ليدير جمددا لعبة
االنتخابات و�سط حديث عن توافق على احلفاظ على

التوافق القدمي رغم قبول تر�شحات جديدة.
انتهت اجلل�سة للف�شل كما �سابقاتها وكما كل حماوالت
التوافق التي حلقتها .وعليه ،انتهت �سنة  2018دون
جناح يف انتخاب املجل�س الت�شريعي ملر�شحيه فيما �أنذرت
جل�سته العامة ليوم  2019-03-06والتي انتهت لف�شل
جديد يف ذات امل�سعى ب�إمكانية نهاية العهدة النيابية دون
�أن يتم �إر�ساء املحكمة الد�ستورية.
يبدو عند هذا احلد الف�شل يف �إر�ساء املحكمة الد�ستورية
ف�شال يف ت�صورات ت�شريعية مل يجتهد من �صاغها يف
البحث عن ت�صورات ميكنها �أن حتقق هدفه الدميوقراطي
املتمثل يف �ضمان ن�صيب للمعار�ضة النيابية من تر�شيحات
ق�ضاة املحكمة الد�ستورية .لقد ظن من �صاغوا قانون
املحكمة الد�ستورية �أن �سبيل تلك التمثيلية منح الأقلية
�صالحية التعطيل فكان �أن فر�ضوا على اجلميع ا�ستجداء
توافق �صعب كما دفعوهم للقبول بلعبة الكوالي�س تلك
اللعبة التي �ضيعت املبادئ من دون �أن توفر ّ
احلل.
نقدر هنا وبعدما بات الف�شل يف االنتخاب مزمنا� ،أن احلاجة
باتت ملحة لأن نعيد طرح ال�س�ؤال حول الآليات املمكنة
لتحقيق الهدف بو�سائل دميقراطية ،تلك الو�سائل التي قد
يكون �أحدها تغيري قواعد االنتخاب ب�شكل ي�ؤدي لأن
ي�صوت النائب ،لي�س جلميع املر�شحني� ،إمنا ملر�شح وحيد
�أو �إثنني ،على �أن يفوز املر�شحون الأربعة احلائزون على
�أكرثية الأ�صوات ،مبا ّميكن الأقلية الربملانية من الت�أثري على
النتيجة من دون احلاجة لال�ستعانة ب�أكرثية الثلثني املعطلة.
كما قد يكون غريها من احللول التي ميكن الو�صول �إليها
متى فكرنا خارج ن�سق الت�صور ال�سائد.

مجلس القضاء العدلي يعلن معا �يير الحركة القضائية في تونس:
قراءة في معايير إسناد الخطط الوظيفية

يف � 5أفريل � ،2019أجرى املجل�س الأعلى للق�ضاء العديل بهدف عدم �إرهاق الق�ضاة ويف الآن نف�سه ،تطوير �آليات
�أجرى مراجعة نقدية للمعايري التي كان �أعلنها �سابقا مبنا�سبة التقييم و�ضمان جودتها.
احلركة الق�ضائية  2019-2018وجوبهت بانتقادات عدة
على خلفية �أنها تعطي �أع�ضاءه �سلطة حتكم كربى .وتظهر من يتولى التقييم؟
املعايري املعلن عنها يف جانبها املتعلق بتنظيم التناظر على قبل الثورة ،كان تقييم الق�ضاة الذي يتم قبل احلركة
جمددة �إىل حد بعيد ،مقارنة مبا �سبق الق�ضائية من اخت�صا�ص كبار الق�ضاة دون �سواهم ووفق
اخلطط الوظيفية ّ
�إعالنه من معايري خالل ال�سنوات ال�سابقة �سواء من ذات معايري ال يعلن عنها ،بحيث يكون لالنطباعية ال�شخ�صية
املجل�س �أو من الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل التي خلفها .دور غالب يف �صياغة خمرجاتها .وقد انتهت الهيئة الوقتية
للإ�شراف على الق�ضاء العديل �إىل فر�ض �أن يكون الرئي�س
الإداري للقا�ضي �أي امل�س�ؤول الأول عن الهيئة الق�ضائية
القواعد الموضوعية
ميز مقرر املجل�س بني ثالثة م�ستويات يف تنظيم التقييم ،هو من يخت�ص بالتقييم.
�أولها من يخ�ضع للتقييم وثانيها من ميار�س �صالحية التقييم قطعت املعايري اجلديدة مع هذا الت�صور وانتهت لفر�ض
�أن تكون جهة التقييم مركّ بة من �أكرث من فرد .اذ ت�شمل
وثالثها ماهية املعايري التي يقوم عليها التقييم.
جهات التقييم كما ف�صلها املجل�س بال�ضرورة رئي�س الهيئة
من يخضع للتقييم؟ ومتى؟ الق�ضائية والرئي�س املبا�شر للقا�ضي ،وتكون يف �أغلب
�أخ�ضعتوثيقةاملعايريكلالق�ضاةاملبا�شرينللتقييم.ويعد احلاالت ثالثية التكوين وي�سميها املجل�س هنا �صراحة
هذا من الأحكام املجددة ،بحيث �أن تقييم الق�ضاة الذي بلجانالتقييم.
يوجه ملجل�س الق�ضاء ينح�صر �سابقا مبن هم معنيون باحلركة
الق�ضائية دون �سواهم .ومن �ش�أن التقييم الدوري �أن يحفّز قواعد التقييم؟
الق�ضاة على تطوير �أدائهم املهني نوعيا وكميا .ونرى هنا من بحث املجل�س يف حتديده ملعايري التقييم عن مرجعية له
فبي �أنه ي�ستند ملا ورد «بالد�ستور وقانون املجل�س الأعلى
اجليد التفكري يف �أن يكون التقييم يف حال عدم الرت�شح
ّ
خلطة ق�ضائية �أو لنقلة كل �أربع �أو خم�س �سنوات ،وذلك للق�ضاء واملعايري الدولية».

بالن�سبة �إىل املعايري املت�صلة بقيم العمل الق�ضائي،
«اال�ستقاللية والنزاهة واحلياد» ،ا�ستحدث املجل�س مبد�أ
مفاده «ا�ستبعاد كل من كان حمل م�ؤاخذة ت�أديبية من
التناظر ملدة قدرها خم�س �سنوات من تاريخ �صدور القرار
الت�أديبي يف حقه على �أنه يقع �إدراج القا�ضي املعني �آليا يف
التناظر على اخلطط الوظيفية بعد مرور خم�س �سنوات من
�صدور القرار الت�أديبي يف حقه».
�أما بخ�صو�ص تقييم الكفاءة ،ا�ستند املجل�س يف حتديد
الكفاءة لأربعة عنا�صر هي :الأقدمية يف الق�ضاء ،الأقدمية
يف الرتبة الق�ضائية ،الأقدمية يف اخلطة الق�ضائية ،العمل
الق�ضائي املنجز واعتماد التنقيط ك�آلية لقيا�سها.
فعلى �صعيد الأقدمية ،اعتمد املجل�س قاعدة مفادها «�إ�سناد
قا�ض مرت�شح خلطة وظيفية نقطة عن كل �سنة �أقدمية
كل ٍ
يف الق�ضاء ونقطة عن كل �سنة �أقدمية يف الرتبة ونقطة عن
كل �سنة �أقدمية يف ّ
اخلطة الق�ضائية».
على �صعيد العمل املنجز ،ترك املجل�س للجان التقييم
باملحاكم م�س�ؤولية تنقيطه وفق «بطاقات التقييم» مع
ا�شرتاط «التعليل» .وانتهى يف �سياق توحيد نظام التقييم
�إىل بيان �أنه ت�سند النقاط باعتبار «حجم العمل الق�ضائي»
(نقطتني) وجودة العمل الق�ضائي (نقطتني) والقدرة على
الإدارة (نقطتني) والتخ�ص�ص (نقطتني) وااللتزام (نقطة)
والقدرة على العمل اجلماعي (نقطة).

شفافية التقييم :الحق في
المواجهة

حرمت قوانني ما قبل الثورة الق�ضاة العدليني من حق
االطالع على �أعدادهم ال�صناعية خالفا ملا خ ّول لكل
املوظفني العموميني وزمالئهم يف الق�ضاء الإداري واملايل.
وفيما �سعت الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل
�إىل متكني الق�ضاة من االطالع على تقييمهم املهني
مبنا�سبة احلركة الق�ضائية ال�سنوية ل�سنة ،2016-2015
انتهت م�ساعيها للف�شل ب�سبب عدم حتم�س امل�شرفني على
املحاكم لها وبالنظر لعدم تنظيم الهيئة لآليات �إنفاذها.
ا�ستعاد املجل�س الأعلى للق�ضاء يف معايريه التجربة.
ف�أوجب �أن «تعر�ض جلنة التقييم نتيجة عملها على القا�ضي
املعني للإطالع عليها و�إبداء ملحوظاته ب�ش�أنها قبل توجيهها
ملجل�س الق�ضاء العديل» .وقد ن�ص على �أن للقا�ضي حق
«االعرتا�ض عليها وبيان �أوجه اعرتا�ضه يف �أجل ال�سبعة
�أيام املوالية لعر�ض تقرير التقييم م�ؤرخا ومم�ضى من �أع�ضاء
جلنة التقييم عليه كما له �إرفاق اعرتا�ضه بامل�ؤيدات التي
يرى فائدة يف تقدميها ويحال تقرير التقييم مرفقا مبطبوعة
االعرتا�ض على املجل�س الق�ضائي العديل «الذي يبت يف
اعرتا�ضه ويعلل قراره كتابة قبل البت يف احلركة الق�ضائية».
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أبرز األحكام القضائية في تونس :2018-

ومضات ضمانا للمحاكمة العادلة
فر�ض حديث �ضمانات ا�ستقاللية الق�ضاء الذي �ساد
خالل ال�سنوات الأوىل من عمر اجلمهورية التون�سية
الثانية �أن يكون عمل امل�شرعني ال�ساحة التي ينظر �إليها
ملعاينة خطوات بناء ال�سلطة الق�ضائية .هذه ال�سلطة
التي �شهدت �سنة  2018بوادر ا�ستعادتها �صالحية
ر�سم مالحمها من خالل عملها الق�ضائي .فكان �أن برز
خالل تلك ال�سنة مواقف عدة �أمكن و�ضعها يف �إطار
وظيفة "القا�ضي حامي احلقوق واحلريات" الذي ب�شّ ر
به د�ستور اجلمهورية الثانية ،وبخا�صة يف جماالت تكري�س
قيم املحاكمة العادلة وحماية احلقوق واحلريات ،ومكافحة
الف�ساد والت�صدي للتطبيع من دون �أن يحجب هذا الأمر
معوقات �أ�سا�سية �أو بع�ض مظاهر وهن ال زال عالقا بج�سد
الق�ضاء وينتظر عالجات .كما جتدر الإ�شارة �إىل بدء عمل
الدوائر املتخ�ص�صة بالعدالة االنتقالية يف هذا العام على
م�ستوى كل الدوائر التي �أحدثت وعددها ثالث ع�شرة
يف موازاة انتهاء والية هيئة احلقيقة والكرامة ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إىل نقل م�سار العدالة االنتقالية �إىل هذه الدوائر
وجعل الق�ضاء تاليا حتت �أ�ضواء الإعالم والر�أي العام.
وقد اقت�صر حتى الآن عملها على عقد جل�سات �أدت �إىل
ك�شف جانب من حقيقة االنتهاكات على ل�سان ال�ضحايا
وعلى ل�سان عدد حمدود ممن ن�سبت �إليهم االنتهاكات،
علما �أن ه�ؤالء تغيبوا يف غالبهم عن جل�سات املحاكمة.
وقد �أ�صدرت الدوائر مبنا�سبة نظرها فيما ن�شر من ملفات
قرارات حتجري �سفر عدد من املتهمني وبطاقات جلب
لعدد �آخر منهم .كما حظي عملها �أقله يف بدايته ،مبتابعة
حقوقية �أعادت االعتبار ملبادئ العدالة االنتقالية وقيمها
ولو رمزيا� .إال �أنه ورغم ذلك وكرب الآمال املعلقة على هذه
الدوائر ،ثمة ا�شكاالت كربى تنتظر عمل هذه الدوائر،
منها ما يت�صل بخلو عدد من امللفات من �أبحاث جدية
�أو عدم تن�صي�ص امل�شرع على طرق الطعن يف �أحكامها.
ويخ�شى �أن ت�ؤدي هذه الإ�شكاالت لتعري�ض حقوق
ال�ضحايا �أو �شروط املحاكمة العادلة للخطر ،ما مل تتم
مراجعات جريئة لإ�صالح �أ�س�س بنيان هذه الدوائر.
الحقوق المدنية
والسياسية:

احلق يف املحاكمة العادلة� :أحكام بت�صورات جريئة
ح�ضر هاج�س املحاكمة العادلة يف عمل الق�ضاء العديل
بو�ضوح كبري يف �سنة  2018يف �سياق تطور �إيجابي
ي�ستحق �أن يربز و�أن يثمن .كما جتلى يف موقف رمزي يف
فقه ق�ضاء املحكمة الإدارية ،وذلك من خالل قرار مبدئي
ذي قيمة تاريخية كربى.
المحاكمة العادلة من قيم القضاء الجزائي

يكر�س القانون عدد  05ل�سنة  2016املنقح ملجلة
الإجراءات اجلزائية �إىل حد بعيد �شروط املحاكمة العادلة،
اعتبارا ملا فر�ضه من رقابة ق�ضائية �شاملة على �أعمال
الباحث االبتدائي وملا كر�سه من حقوق دفاع للم�شتبه به
�أمام هذه اجلهة .وفيما �ساد اعتقاد قبل دخول التنقيحات
حيز النفاذ بتاريخ � 2016-06-01أن املحاكم �ستتجه
نحو الت�ساهل يف تطبيقها بالنظر �إىل حجم املعوقات ،جاء
عمل املحاكم يف �سنة  2018ليدح�ض �إىل حد بعيد

هذا االعتقاد.ويف هذا الإطار ،ق�ضت الدائرة اجلناحية
ال�صيفية باملحكمة االبتدائية بالقريوان بجل�ستها التي
عقدت بتاريخ  2018-08-08بعدم �سماع الدعوى
اجلزائية يف حق متهم تعلقت به تهمة جزائية .وقد �أ�س�ست
املحكمة حكمها على بطالن �إجراءات التتبع يف حقه
بعدما ثبت لها �أنه مل ّ
يتمكن من اال�ستعانة مبحام عند
�سماعه من قبل باحث البداية رغم طلبه ذلك وح�ضور
نائبه .وعليه ،اعتربت املحكمة �أن ثمة اعتداء على �إحدى
ركائز املحاكمة العادلة املتمثلة بحقه يف الدفاع كما كر�سه
القانون املنقح ملجلة الإجراءات اجلزائية .1وذات توجهها
ال�صارم يف ترتيب جزاء الإخالل بالإجراءات ال�ضامنة
حلق الدفاع تبنته حماكم الأ�صل يف خمتلف املحاكم
والتي تواترت الأحكام ال�صادرة عنها التي ترتب جزاء
بطالن �إجراءات املحاكمة متى مت امل�س بالإجراءات
الأ�سا�سية وبحقوق املتهم ال�شرعية.
قطعت املحاكم اجلزائية عند هذا احلد مع الت�صورات
املحافظة التي كانت حتكم مقاربتها �سابقا وترف�ض �إىل
حد بعيد اال�ستجابة لطلبات الدفاع يف �إجراء رقابة على
�شكليات حما�ضر البحث بدعوى قابلية الإجراءات
اجلزائية للت�صحيح .فكان املوقف الق�ضائي اجلديد قريبا
من الت�صور الوظيفي للق�ضاء كما ورد بالد�ستور ،ق�ضاء
يحمل لواء حماية احلريات.
�أما على �صعيد حمكمة التعقيب ،ف�إن الأمور بدت مو�ضع
خالف .فمن جهة �أوىل ،ر�صدنا �صدور قرارات عن دوائر
تعقيبية ك�شفت حتم�سا وا�ضحا لفر�ض جزاءات �صارمة
على كل م�س ب�إجراءات املحاكمة العادلة ومنها القرار
عدد  63341ال�صادر بتاريخ  20182-07-09والذي
�أثارت فيه حمكمة التعقيب من تلقاء نف�سها عيب تعهد
الباحث االبتدائي بالبحث يف غري حالة التلب�س دون �إذن
ق�ضائي لتقول �أنه كان على حمكمة الأ�صل �أن ت�صرح
ببطالن �إجراءات التتبع كجزاء لهذا امل�س بحقوق املتهم
ال�شرعية .لكن ،وعلى نقي�ض ذلك ،ر�صدنا �صدور قرارات
ت�صدت للتوجه اجلديد ،ومنها
عن بع�ض الدوائر التعقيبية ّ
على �سبيل املثال القرار ال�صادر بتاريخ 20193-02-12
والذي جاء فيه �أن "امل�شرع التون�سي ولئن مل يكر�س
نظاما قانونيا وا�ضحا ومتكامال للبطالن يف مادة الإجراءات
اجلزائية على عك�س الت�شاريع املقارنة ،ف�إنه ال خالف يف
كونه ا�ستبعد نظرية البطالن املطلق التي ت�ؤدي �إىل بطالن
الدعوى برمتها" .وعليه ،قررت املحكمة �أن "عدم ذكر
تاريخ انتهاء االحتفاظ مبحا�ضر البحث ورغم كونه �إخالال
ب�إجراء يوجبه القانون ال يربر الت�صريح ببطالن �إجراءات
التتبع" .وعليه ،و�إذ بدا ق�ضاء الأ�صل متحفزا يف �سنة
 2018لفر�ض نظرة تقدمية ل�شروط املحاكمة العادلة،
ف�إنه لقي مقاومة من بع�ض ق�ضاة حمكمة التعقيب ،مبا
يعك�س �صراع �أجيال ور�ؤى متباينة داخل الق�ضاء ،حول
ت�صوراتها للوظيفة الق�ضائية.

الفرجاين يف الق�ضية عدد  29357ب�إلغاء الأمر عدد على حت�سني حمايتها يف ّ
ظل الت�شريع القائم وبعيدا عما
 624امل�ؤرخ يف � 15أفريل  1987واملتعلق بتعيني يكون للت�صور احلقوقي املبدئي عليه من م�ؤاخذات.
القا�ضي الها�شمي الزمال رئي�سا ملحكمة �أمن الدولة
مع احتفاظه ب�صفته وكيال عاما للجمهورية.
يف هذه الق�ضية ،خالفت املحكمة ر�أي مندوب الدولة
العام ومن بعده الدائرة االبتدائية التي نظرت يف ذات
الدعوى قبلها والذين اعتربوا �أن �إلغاء حمكمة �أمن
الدولة مبوجب القانون عدد  70ل�سنة  1987وحذف
خطة الوكيل العام للجمهورية مبقت�ضى القانون عدد
 80ل�سنة  1987يفقد طلب الإبطال مو�ضوعه.
مت�سكت الدائرة اال�ستئنافية يف حكمها بكون �إ�صدار
حمكمة �أمن الدولة �أحكاما يف حق املدعني �أمامها
يجعل من واجب الق�ضاء البت يف دعواهم لكون
م�صلحتهم يف ذلك ثابتة و�إن كانت ذات قيمة
تاريخية ومبدئية ال غري .وانتهت الدائرة للق�ضاء
لفائدة الطلب ملا ثبت لديها من تداخل بني جهة
االدعاء واحلكم ،هذا التداخل الذي عدته مي�س
باملحاكمة العدالة.
الحريات العامة :منعا لتغول السلطة
وخدمة لقيم المجتمع الديمقراطي

�صدرت عن املحاكم التون�سية �سواء منها الإدارية
والعدلية �أحكام تربز ح�سن ا�ضطالع الق�ضاء بدوره يف
حماية احلريات العامة ،هذا الدور الذي يعطيه التمديد
احلد من
املتوا�صل حلالة الطوارئ وا�ستعمال �أحكامها يف ّ
احلريات �أهمية خا�صة.
رفض للرقابة على اإلبداع

بتاريخ  ،2018-10-04مار�س وايل قبلي ما له من
�صالحية �ضبط �إداري ملنع ت�صوير م�شاهد من ال�شريط
ال�سينمائي مبنطقة ق�صر غيالن الراجعة بالنظر ل�سلطته
على خلفية �أن �أحد امل�شاهد املزمع ت�صويرها يفر�ض
�إنزال الراية الوطنية من من�ش�أة عمومية ورفع راية التنظيم
الإرهابي داع�ش حملها وهو �أمر ت�أباه وطنيته،
�أ�صدر رئي�س الدائرة املتعهدة "ح�سام الدين الرتيكي"
بتاريخ  2018-11-05قرارا ا�ستعجاليا ب�إيقاف تنفيذ
القرار مبنع ت�صوير هذه امل�شاهد .وقد علل موقفه بكون
حرية الإبداع من احلريات الد�ستورية التي يجب �أن
حتظى باحلماية وبكون �سلطة ال�ضبط الإداري التي يتمتع
4
بها الوايل ال جتيز له امل�س بهذه احلرية اعتباطيا.
جرائم التحريض على تعكير صفوة األمن
يجب تحري توفر ركن معنوي فيها
واضح الداللة

مبوجب قرارها عدد  52620ال�صادر بتاريخ -01-03
� ،2018أكدت الدائرة التعقيبية التا�سعة برئا�سة عبد
المحكمة اإلدارية :إبطال أعمال محكمة اجلليل بوريقة وع�ضوية ريا�ض الغربي وتوفيق ال�سويدي
على كون جترمي الأقوال واملن�شورات بدعوى �أنها
أمن الدولة انتصارا لقيم المحاكمة
"تت�ضمن حتري�ضا على العنف" يجب �أن ي�ستند �إىل
العادلة
يف جل�سة يوم  ،2018-02-20ق�ضت الدائرة و�ضوح اجتاه الق�صد اجلنائي لتحقيق الغاية املذكورة".
اال�ستئنافية باملحكمة الإدارية برئا�سة كلثوم مريبح ويبدو هذا االجتهاد الق�ضائي املت�شدد يف �إثبات جرائم
حممد الط ّيب الغ ّزي و�سماح الن�شر والت�شهري من�سجما مع مبادئ حرية التعبري ،حري�صا
وع�ضو ّية امل�ست�شارين ّ

تواترت األحكام
خالل  2018التي
أعلنت بطالن
إجراءات المحاكمة
متى تم المس
باإلجراءات
األساسية وبحقوق
المتهم الشرعية.

تقييد حرية التنقل تحت رقابة القضاء

�أ�صدرت الدائرة االبتدائية الأوىل باملحكمة الإدارية
بتاريخ  2018-07-02حكما يق�ضي ب�إلغاء قرار يخ�ضع
مواطنا للإقامة اجلربية تطبيقا ملقت�ضيات الف�صل  05من
الأمر عدد  50ل�سنة  1978امل�ؤرخ يف 1978-01-26
املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .وقد ا�ستندت الدائرة
لكون التدبري االحرتازي يندرج يف نطاق ال�سلطة املقيدة
لوزارة الداخلية والتي يجب �أن تكون خا�ضعة يف ممار�سته
للقا�ضي الإداري بو�صفه اجلهة املكلفة بحماية احلريات.
ويكر�س هذا احلكم فقه ق�ضاء متواتر للمحكمة االبتدائية
يف املو�ضوع كان له ف�ضل احلد من تع�سف ال�سلطة
التنفيذية يف ا�ستعمال الإجراءات االحرتازية.
مكافحة الفساد :قضاء
يتجرأ وصوت يسمع

برزت �سنة  2018على م�ستوى ق�ضاء التحقيق مواقف
جريئة تعطي للت�صدي الق�ضائي للبحث يف ملفات الف�ساد
�أبعادا ايجابية .كما �صدر خالل ذات ال�سنة حكم عن
حمكمة اال�ستئناف باملن�ستري طور منظومة حماية املبلغني
عن الف�ساد .و�صدر التقرير  31ملحكمة املحا�سبات والذي
كان ملا ت�ضمنه من �أعمال رقابية دور يف �إبراز �أهمية الدور
الذي يلعبه الق�ضاء املايل يف مكافحة الف�ساد.
قضاة التحقيق جرأة أكبر في بحث
ملفات الفساد

بتاريخ � ،2018-08-30أ�صدر قا�ضي التحقيق بالقطب
الق�ضائي املايل قرارا احرتازيا يحجر ال�سفر على كاتب
الدولة للمناجم حينها الها�شمي احلميدي الذي ا�ستنطقه
يف ذات اليوم من �أجل ما ن�سب له من تهم ارت�شاء
وف�ساد مايل .وكان من �أثر هذا القرار الق�ضائي �أن �أقال
رئي�س احلكومة يف اليوم املوايل ع�ضو احلكومة من مهامه.
تظهر عند هذا احلد ج�سارة الق�ضاء يف عمله على ق�ضايا
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الف�ساد حدثا �إيجابيا متيز به �سنة  .2018ويالحظ هنا
�أنه ويف �سياق ر�سم الق�ضاء لت�صور جديد لعالقته بذوي
احل�صانات ال�سيا�سية الفعلية� ،أ�صدر قا�ضي التحقيق
باملحكمة االبتدائية بتون�س بتاريخ  2018-10-22بطاقة
جلب ق�ضائية يف حق الوزيرة جمدولني ال�شارين لرف�ضها
اال�ستجابة ال�ستدعاء وجه لها مرتني للح�ضور �أمامه
و�سماعها كمتهمة يف �شكاية مرفوعة �ضدها.
�إيجابية �صورة الق�ضاء اجل�سور يف حما�سبته للم�س�ؤولني
احلكوميني ال يجب �أن حتجب �ضعف �أداء ذات الق�ضاء
يف عمله على ملفات الف�ساد املايل ،هذا البطء الذي يربره
الق�ضاة بتعقد تلك امللفات وحاجتها لأبحاث معقدة
ومطولة .ويرف�ض جانب كبري من املجتمع تربيرهم ذلك
الذي يقدرون �أنه حماولة منهم لتربير تق�صري وظيفي
�ساهم يف منع ا�سرتجاع تون�س للأموال املنهوبة يف اخلارج.
و ُيخ�شى �أن ينهي االحتاد الأوروبي جتميده لهذه الأموال
خالل ال�سنوات القليلة القادمة بفعل عجز تون�س عن
�إثبات ف�ساد م�صادرها ب�أحكام ق�ضائية باتة.
محكمة االستئناف بالمنستير :تمييز
إيجابي للمبلغين عن الفساد

بتاريخ � ،2018-10-22أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف
باملن�ستري برئا�سة رئي�سها الأول �أحمد رزيق وع�ضوية
امل�ست�شارين حم�سن الأكحل وجنوى رزق اهلل حكمها
عدد  53131والذي �أر�ست �صلبه مبد�أ مفاده �أن فقدان
املبلغ عن الف�ساد لعمله ب�سبب تبليغه ي�ؤدي لتعليق
ا�ستحقاق ديونه.متثلت وقائع الدعوى يف �أن م�ؤ�س�سة بنكية
ا�ست�صدرت �أمرا بالدفع عن املحكمة االبتدائية باملن�ستري
�ضد �أحد حرفائها يف طلب خال�ص بقية مبلغ قر�ض يدين
لها به .فكان �أن ا�ست�أنف املحكوم �ضده ذاك القرار .وقد
مت�سك يف ا�ستئنافه بكونه مل يتخ ّلف عن الإيفاء بالتزامه
تق�صريا منه ،ولكن ب�سبب ف�صله تع�سفيا عن عمله بعدما
ب ّلغ عن حالة ف�ساد بامل�ؤ�س�سة التي كان ي�شتغل بها .و�إثباتا
لذلك� ،أفاد هذا الأخري املحكمة �أنه ا�ست�صدر على
قرار من الهيئة الوطنية للف�ساد ميتعه باحلماية امل�ستوجبة
للمبلغني عن الف�ساد ،مبا �سيمكنه من ت�سوية اخلالف بينه
وخ�صيمته .وطلب ا�ستنادا لذلك الرجوع يف الإجراء
املتخذ يف حقه.
ا�ستندت حمكمة الإ�ستئناف باملن�ستري �إىل الوثيقة
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ال�صادرة عن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد لي�ستخل�ص يف مهامها الق�ضائية �إذ هي تو ّلت نهاية �سنة  2018ختم
�أن امل�ست�أنف طرد من عمله تع�سفا ب�سبب التزامه مبكافحة ميزانية الدولة ل�سنة  2016وهذا الت�أخري ي�ض ّر حتما
الف�ساد .واعتربت �أن فقدان مورد الرزق انتقاميا يتولد با�ضطالعها بدورها الوظيفي.
عنه تعليق ديون املب ِّلغ عن الف�ساد �إىل حني �إرجاعه لعمله
وت�سوية املتخلد بذمة م�شغلته من م�ستحقاته ،مبا يوجب تنظيم العائلة واألحوال
الرجوع يف الأمر بالدفع املتنازع فيه.وللو�صول �إىل هذه الشخصية:
يف �سنة � ،2018صدر قراران هامان يف �ش�أن تنظيم العائلة
النتيجة ،ا�ستندت املحكمة على فكرتني اثنتني:
الأول� ،أن واجب �إقامة العدل املناط بالق�ضاء وفق الف�صل والأحوال ال�شخ�صية.
 102من الد�ستور يفر�ض عليها �أن تبحث عند نظر
حق األم العزباء في التبني
املنازعات عن املقا�صد الت�شريعية طلبا لتحقيق غاياتها،
ّ
ثانيا� ،أن فكرة الت�شاركية يف مكافحة الف�ساد التي فر�ضها �أ�صدر القا�ضي حممد املعز العرو�سي وكيل رئي�س حمكمة
امل�شرع على كل مكونات املجتمع تفر�ض انطالقا من ناحية تون�س حكما يف مادة التبني حتت عدد 12639
ذلك� ،أن تتو�سع حماية املبلغني عن الف�ساد لت�شمل بتاريخ � 2018-07-12أقر �صلبه ب�صحة تبني �إمر�أة عزباء
مظ ّلتها ديونهم جتاه الغري التي منعتهم �إجراءات طالتهم لطفلة قا�صرة جمهولة الن�سب متجاوزا بذلك �شرط الزواج
من الإيفاء بها .يقطع احلكم يف بنائه النظري مع الت�صور املن�صو�ص عليه بالف�صلني التا�سع والعا�شر من القانون عدد
الكال�سيكي الذي يح�صر الوظيفة الق�ضائية يف تطبيق  27ل�سنة  1958امل�ؤرخ يف  1958/03/ 04املتعلق
القانون ويتبنى كبديل عنه ت�صورا حديثا يرى �أن الوظيفة بالوالية العمومية والكفالة والتبني يف طالبة التبني.
الق�ضائية تتجاوز "قول حكم القانون" لت�صل لفهم وقد ا ّت�سم هذا احلكم باجلر�أة يف تنزيله مفهوم امل�صلحة
املنازعات يف خمتلف �أبعادها وتنزيل الأحكام عليها يف الف�ضلى للطفل كقيمة فوق قانونية و�إقراره لقيم ومفاهيم
�سياق يخدم قيم املجتمع الدميقراطي ويكون فيه القا�ضي �أ�سرية جديدة متنح يف عمقها ودالالتها حقوقا للأمهات
حاميا لتلك القيم عامال على تطويره .وي�ؤكد هذا احلكم العازبات .مبا يجعل منه منوذجا جديدا على تطور فهم
يف توجهه هذا تنامي النزعة التجديدية يف الو�سط القا�ضي لوظيفته واملتمثلة يف االنت�صار للحقوق الأ�سا�سية
الق�ضائي التون�سي مبا ين�سجم مع توجهات االنتقال و�إن غفلت القوانني عن تكري�سها .بف�ضل اجتهاده املُ ّقدر
الدميقراطي .كما يربز يف اعتماده �أحكام الد�ستور �أن وجر�أته ،ك ّر�س القا�ضي حقوقا �سكت عنها القانون .ومن
تطور القيم الق�ضائية ال ميكن �أن يتم مبعزل عن فكرة كونية �ش�أن هذا الأمر �أن ي�ؤ�س�س ملراجعات ت�شريعية ت�ستوجبها
طبيعة املجتمعات وتغري العقليات وتطورها من جهة
حقوق الإن�سان ومبادئ املجتمع الدميقراطي.5
املتعددة
وتفر�ضها حقوق الإن�سان يف �أبعادها و �أوجهها ّ
6
دائرة المحاسبات تنشر تقريرها السنوي من جهة �أخرى".
عدد :31

�سلم يومي  18و 20من �شهر دي�سمرب ل�سنة 2018

جنيب القطاري الرئي�س الأول لدائرة املحا�سبات التقرير
ال�سنوي عدد  31للمهام الرقابية لدائرته ومن ثمة مت
ن�شر هذا التقرير مبوقع املحكمة وتداوله �سريعا الإعالم.
ك�شف التقرير عن �إخالالت كربى يف الت�صرف يف املال
العام م�س عديد امل�ؤ�س�سات العمومية .وكان من �أثره
�أن �شكك امل�س�ؤولون عن تلك امل�ؤ�س�سات يف م�صداقية
التقرير دون �أن يفلحوا يف حجب �أهمية ما ك�شفه� .أهمية
العمل الرقابي لدائرة املحا�سبات ال يحجب بطء �أدائها

قضاء يتصدى للتعريب القسري ألسماء
المواليد :الدستور يقر بتعدد روافد
الثقافة التونسية

�أ�صدر بتاريخ  2018-08-27القا�ضي �سليم كمون،
وكيل رئي�س املحكمة االبتدائية ب�صفاق�س �إذنا لبلدية
�صفاق�س برت�سيم �أحد املواليد باال�سم الذي اختاره له
والداه ،على الرغم من �أنه لي�س عربيا .وكانت البلدية
رف�ضت تر�سيم املولود بدفاتر احلالة املدنية بدعوى �أن
�إ�سم "ما�سني" الذي �أ�صر والداه على �إ�سناده له غري

عربي و�أن املن�شور ال�صادر عن الوزير الأول حتت عدد
 15امل�ؤرخ يف  1989-02-14املتعلق باحلالة املدنية مينع
على �ضابطها تر�سيم املواليد ب�أ�سماء غري عربية .وهذا
القرار ،الذي �صدر غري معلل ،يبدو هاما جدا لكونه:
ي�ؤدي �إىل �إبطال مفعول من�شور غري قانوين يلزم ب�إ�سناد
�أ�سماء عربية للمواليد اجلدد ،و ي�ضع قيدا �إ�ضافيا غري مربر
على حقوق الأهل بت�سمية �أبنائهم ،وعلى نحو يتعار�ض
مع قانون احلالة املدنية الذي مل يفر�ض هذا ال�شرط.
ي�شكل منوذجا جديدا عن الأعمال الق�ضائية امل�ستمدة
من الفهم اجلديد للوظيفة الق�ضائية ،واملتمثلة يف حماية
احلقوق واحلريات (مادة  49من الد�ستور) .فعدا عن �أن
هذا القرار ي�ؤكد على حقوق الأفراد ،وبخا�صة املنتمني
�إىل الأقليات العرقية والدينية ،يف �إ�سناد �أ�سماء لأبنائهم
تربز هويتهم الثقافية املتميزة ،ف�إنه ي�شكل يف الآن نف�سه
�إقرارا بتنوع املوروث الثقايف التون�سي مبا يالئم الثوابت
7
التي �أر�ساها د�ستور اجلمهورية الثانية.
حماية الفئات الهشة

يف هذا املجال� ،صدر حكم ق�ضائي الفت كر�س لأول
مرة حق تغيري اجلن�س من خالل تو�سيع مداخله� .صدر
هذا احلكم بتاريخ  2018-07-09عن دائرة الأحوال
ال�شخ�صية باملحكمة االبتدائية بتون�س برئا�سة القا�ضية
�سمية بوغامن وع�ضوية القا�ضيتني و�سيلة العجيمي ودليلة
علوي .وقد اعترب احلكم اال�ضطراب النف�سي الناجم
عن متايز احلالة النف�سية احلاكمة مع احلالة الع�ضوية
الظاهرة حالة �ضرورة تربر تغيري اجلن�س.ت كان من �أهم
ما متيز به هذا احلكم املجدد �أنه ا�ستند لي�س فقط على
كم من املرجعيات القانونية الدولية ،بل �أي�ضا �إىل مبادئ
ّ
ال�شريعة الإ�سالمية لي�صل لتكري�س غري معلن للحق يف
حد بعيد باملقاربة
تغيري اجلن�س .ويذكر هذا الت�أ�صيل �إىل ّ
احلداثية التون�سية يف جمال الأحوال ال�شخ�صية ،هذه
املقاربة التي �سعت دوما �إىل خلق قبول جمتمعي باملبادئ
احلقوقية من خالل عملها على ك�سر الت�ضارب الظاهر
بينها وبني الت�صورات الدينية التي ت�شكل جانبا من
قناعات املجتمع.8

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشار�يع القوانين:

االنعقاد الدائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ نموذجا ودليال
د .أيمــن الزغدودي
تولت الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني
(الهيئة) مبوجب القانون الت�أ�سي�سي عدد  14ل�سنة 20141
مراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني لفرتة حمددة تنتهي
ب�إر�ساء املحكمة الد�ستورية التي �أوجب الد�ستور و�ضعها
يف ظرف �سنة من تاريخ االنتخابات الت�شريعية التي جرت
�سنة  .2014لكن نتيجة لغياب �إرادة �سيا�سية يف �إر�ساء
املحكمة الد�ستورية ،ا�ستمرت هذه الهيئة يف العمل حتى
اليوم .ومن �أهم نتائج هذا الت�أخري� ،أن الرقابة الد�ستورية
ميتد ذلك �إىل النظر
اقت�صرت على م�شاريع القوانني دون �أن ّ
يف د�ستورية القوانني النافذة و�أن تقدمي املراجعة الد�ستورية
انح�صرت يف عدد من اجلهات ال�سيا�سية ،كل ذلك يف
ظل جتريد �سائر املحاكم من امكانية النظر يف د�ستورية
القوانني مبوجب املواد االنتقالية للد�ستور.
ولقد �صدر عن الهيئة  50قرارا مبنا�سبة ب�سط رقابتها على
د�ستورية م�شاريع قوانني يف جماالت عديدة كاحلقوق
واحلريات وعالقة ال�سلط فيما بينها واالقت�صاد التي
الحظنا من خاللها تطورا وا�ضحا على م�ستوى فقه ق�ضائها
ولكن بالرغم من وجود مكت�سبات ثابتة �إال �أن عمل الهيئة
ظل حمدودا لأ�سباب متعددة.
مكتسبات موجودة

نظرت الهيئة خالل الفرتة املمتدة بني 2014
و 2018يف ثالثة وع�شرين قانونا يف جماالت متعددة

�أر�ست عربها اللبنة الأوىل لق�ضاء د�ستوري .وجت ّلت
املكت�سبات �أ�سا�سا على م�ستوى طبيعة النزاع
الد�ستوري و�ضمان احلقوق واحلريات ومبد�أ الف�صل
بني ال�سلطات.

في طبيعة النزاع الدستوري

هنا� ،أر�ست الهيئة منذ قراراتها الأوىل العديد من
املكا�سب:
�أوال ،هي �أكدت على الطابع املو�ضوعي لرقابة د�ستورية
القوانني .2وقد تر ّتب على هذا املوقف نتائج �إيجابية
�أبرزها متكني الهيئة من اكت�ساب �صالحيات �أو�سع ،من
بينها ت�صحيح �أ�سانيد الطعن �أو تر�سيخ الدعوى.
�صححت الهيئة �أ�سانيد الدعوى مبنا�سبة
وبالفعل فقد ّ
الطعن يف د�ستورية م�شروع قانون املالية ل�سنة 2015
تقدم به رئي�س اجلمهورية على �أ�سا�س
والذي كان ّ
الد�ستور املتعلق ب�إن�شاء املحكمة
الف�صل  75من ّ
الد�ستورية .وقد اعتربت الهيئة �أن الأ�سا�س الأ�سلم
يتمثّل يف �أحكام القانون الأ�سا�سي عدد  14ل�سنة
3
 2014واملتعلق ب�إن�شاء الهيئة.
كما ك ّر�ست الهيئة ر�سوخ الدعوى عندما رف�ضت
�سحب �أحد الطاعنني لإم�ضائه بعدما وقّع �إيداع
العري�ضةّ .
وي�شكل هذا املوقف تدعيما للطابع املو�ضوعي
لرقابة د�ستورية القوانني حيث اعتربت �أن هذا النزاع
ال يكت�سي �صبغة النزاع ال�شخ�صي الذي يجوز التخلي
4
عنه والرتاجع فيه.
ثانيا ،ك ّر�ست الهيئة م�صطلح النظام العام الد�ستوري يف
�أحد قراراتها مما يرتتب عنه حماية الد�ستور لي�س فقط على

�أ�سا�س املطاعن التي يثريها الطاعنون بل �أي�ضا عرب قيام
الهيئة من تلقاء نف�سها ب�إثارة عيوب الد�ستورية يف �صور
مع ّينة .ولقد وقع تكري�س م�صطلح النظام العام الد�ستوري
مبنا�سبة م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى
للق�ضاء حيث �أكدت على "�أن �إبداء الر�أي من هيئة
الق�ضاء العديل ب�ش�أن م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق
باملجل�س الأعلى للق�ضاء ولئن كان يكت�سي �صبغة
ا�ست�شارية ف�إنه �إجراء جوهري و�أ�سا�سي له وثيق االرتباط
بقواعد النظام العام الد�ستوري بحكم تعلقه ب�صميم
5
العمل الق�ضائي".
ثالثا ،حر�صت الهيئة على التمييز بني ال�صيغ اجلوهرية
والتي تعترب من متعلقات النظام العام وال�صيغ غري
اجلوهرية التي تقبل الت�صحيح .ويف هذا الإطار ،اعتربت
الهيئة يف قرارها عدد � ،2014/03أ ّنه "وحيث و�إن وردت
هذه الأ�سماء مقت�ضبة ف�إنها ال تعترب �شكلية جوهرية باعتبار
قابليتها للت�صحيح ف�ضال عن كونها ال ترتقي �إىل مرحلة
ّ
ال�شك يف هوية الطاعنني و�صفاتهم" .كما �أ�ضافت الهيئة
�أنّ "العربة ب�إم�ضاءاتهم على العري�ضة والتي مل تكن ّ
حمل
الدفع" .وقد
ت�شكيك وطعن واجته تبعا لذلك ر ّد هذا ّ
�أكّ دت الهيئة هذا املوقف �صلب القرار عدد .2014/04
في ضمان الحقوق والحريات

قامت الهيئة ب�ضمان علوية الد�ستور عرب ب�سط رقابتها
ت�ضمنت �أحكاما ما�سة
على م�شاريع القوانني التي ّ
باحلقوق واحلريات .ولقد �أكّ دت مبنا�سبة نظرها يف
6
الطعن املتع ّلق مب�شروع قانون املالية ل�سنة ،2015
�أن "وا�ضع م�شروع الف�صل  28مل ي�أبه ومل يعب�أ
بحق
من ناحية �أخرى عند حتديد ال�ضوابط املتع ّلقة ّ
ملك ّية �صاحب الب�ضاعة لواجب حتقيق املعادلة بني
م�صالح الطرفني واحرتام مبد�أ التنا�سب بني هذه
ال�ضوابط وموجباتها مثلما تقت�ضيه �أحكام الف�صل
 49من الد�ستور".كما تع ّر�ضت الهيئة ملبد�أ امل�ساواة
الذي يفرت�ض انطباق نف�س القواعد القانونية على
الأ�شخا�ص املنتمني لنف�س الو�ضعية القانونية .وهذا
ما ب ّينته �صلب قرارها عدد  2015/04بتاريخ 22
دي�سمرب .2014كما �أعادت ت�أكيد موقفها بخ�صو�ص
مبد�أ امل�ساواة عندما اعتربته "مينع تطبيق قواعد
وتو�صلت بالتايل
خمتلفة على و�ضعيات متجان�سة"ّ 7
�إىل عدم د�ستورية م�شروع القانون املتعلق مبنح عطلة
ا�ستثنائية للأعوان العموميني املرت�شحني لالنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية واجلهوية والبلدية نظرا مل�سا�سه
مببد�أ امل�ساواة بني املرت�شحني من القطاع العام
ونظرائهم من القطاع اخلا�ص.
في تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات

من جهة ثالثة ،تع ّر�ضت الهيئة ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات
حيث �أكدت على �أنه "ال يجوز لل�سلطة الت�شريعية �إطالقا
وتتعدى حدود ال�سلطة الرتتيبية
�أن تتجاوز اخت�صا�صاتها ّ
العا ّمة 8".وعليه ،اعتربت �أنه ال يجوز ملجل�س نواب
ال�شعب �أن يقوم مبمار�سة اخت�صا�ص �إحداث وتعديل
وحذف الوزارات وكتابات الدولة و�ضبط اخت�صا�صاتها
و�صالحياتها لأنه يدخل يف جمال ال�سلطة الرتتيبية العامة.

ومن ناحية �أخرى ،قامت الهيئة ب�ضمان ا�ستقاللية الهيئات
الد�ستورية ،عندما �أكدت على �ضرورة احرتام امل�شرع ملبد�أ
التنا�سب بني مبد�أي امل�ساءلة واال�ستقاللية مبنا�سبة نظرها
يف م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق بالأحكام امل�شرتكة
بني الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة 9.وقد �أعلنت تبعا لذلك
�أن متكني جمل�س النواب من �إعفاء �أع�ضاء هذه الهيئات
مبثابة انتقا�ص من ا�ستقالليتها.
مكتسبات محدودة

تظل املكت�سبات املذكورة �سابقا حمدودة نظرا لعدة �أ�سباب
لعل �أهمها الت�شريع املكبل لها مبا �أنه �ض ّيق من جمال
نظرها عرب ح�صره يف م�شاريع القوانني التي يقع الطعن يف
د�ستوريتها من طرف ثالثني نائبا �أو رئي�س اجلمهورية �أو
رئي�س احلكومة .ولقد �أدى هذا الأمر �إىل بقاء عدة قوانني
حم�صنة من رقابة د�ستورية القوانني نتيجة عدم اخت�صا�ص
الهيئة يف مراقبة د�ستورية القوانني النافذة .ثانيا ،ميكن �أن
نذكر من بني �أ�سباب حمدودية املكا�سب ما جاء �صلب
الفقرة الأخرية من الف�صل  23من القانون املتعلق بالهيئة
على �أنه "يف �صورة انق�ضاء الأجل املقرر بالف�صل  21دون
�إ�صدار الهيئة قرارها تكون ملزمة ب�إحالة امل�شروع فورا �إىل
رئي�س اجلمهورية ".ولقد ُو�صف هذا الف�صل من طرف
�أحد الأ�ساتذة بالتلفيق القانوين لأنه يعك�س توازنا ه�شا
بني ال�سلطات ب�سبب التجاذبات ال�سيا�سية10.ووقع اللجوء
�إىل هذا الف�صل من طرف الهيئة يف ثالث منا�سبات �أولها
مبقت�ضى مكتوب الهيئة بتاريخ  20ماي � 2014إىل رئي�س
اجلمهورية بخ�صو�ص �إحالة ملف الطعن املتعلق بحق
الأمنيني والع�سكريني يف االنتخاب ثم قرارها بتاريخ 22
�أفريل  2016املتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق
باملجل�س الأعلى للق�ضاء .و�أخريا يف قرارها بتاريخ 17
�أكتوبر  2017املتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق
بامل�صاحلة يف املجال الإداري .وعليه ،ف�إن الهيئة مل حت�سم
م�س�ألة الد�ستورية بخ�صو�ص ثالثة م�شاريع قوانني من �أ�صل
ثالثة وع�شرين م�شروع قانون �أحيل �إليها �أي بن�سبة .13%
ثالثا ،تربز حمدودية املكت�سبات من خالل خطورة معيار
جوهر القانون على احلقوق واحلريات .فقد اعتربت الهيئة
�أن م�شروع القانون املتعلق بال�سجل الوطني للم�ؤ�س�سات
ت�ضمن جملة من الأحكام املتعلقة باجلمعيات و
الذي ّ
باملعطيات ال�شخ�صية ال ُي�شرتط �أن ي�صدر يف �شكل قانون
�أ�سا�سي بل يكفي �أن يكون القانون عاديا نظرا لعدم تع ّلقه
11
بتنظيم اجلمعيات.
يتم التمييز بني جمال القانون الأ�سا�سي وجمال
وبالتايلّ ،
القانون العادي على �ضوء قرارات الهيئة ح�سب املو�ضوع
الرئي�سي للقانون .وعليه ،يف حال تع ّلق جوهره مبجاالت
القوانني العادية ،ف�إنه يغدو قانونا عاديا وي�ستوجب لذلك
�أغلبية �أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب احلا�ضرين للم�صادقة
عليه (� 73صوت) .فهل يجوز �أن يقع تنظيم املجاالت
املتعلقة بالقوانني الأ�سا�سية �صلب قوانني عادية بتع ّلة �أن
جوهر هذه القوانني يتعلق مبجال القوانني العادية؟ وهل
ميكن تنظيم م�سائل تهم احلريات الأ�سا�سية ب�صورة عر�ضية
�صلب قوانني عادية فقط لأن جوهرها ال يرتبط مبجال
القانون الأ�سا�سي؟ و�أال ي�ؤدي ذلك �إىل �إفراغ الف�صل 65
من الد�ستور من م�ضمونه ومنح ال�سلطة ال�سيا�سية �إمكانية

تقييد احلقوق واحلريات مبقت�ضى قوانني عادية؟
ثم �إن الهيئة ناق�ضت نف�سها عندما تقبل بفر�سان الت�شريع
( )cavaliers législatifsوترف�ض فر�سان امليزانية
( )cavaliers budgétairesحيث �أقرت مثال
يف قرارها ال�صادر مبنا�سبة الق�ضية عدد  2015/04بتاريخ
 22دي�سمرب  2015املتعلق مب�شروع قانون املالية ل�سنة
� 2016أنه ال يجوز �أن يقع ح�شر �أحكام قانونية يف جمال
ال يتجان�س مع طبيعة قانون املالية.كما ناق�ضت نف�سها
بالرجوع �إىل قرارها عدد  2018/1م�ؤرخ يف  23جانفي
 2018بخ�صو�ص الطعن يف د�ستورية م�شروع القانون
عدد  2017/78املتعلق مبنح عطلة ا�ستثنائية للأعوان
العموميني املرت�شحني لالنتخابات الرئا�سية والت�شريعية
واجلهوية والبلدية الذي �أكدت فيه " �أنّ �إ�سناد عطلة
ا�ستثنائ ّية للمرت�شّ حني من القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص
يرتبط ارتباطا وثيقا بالرت�شح وخو�ض احلملة االنتخابية وهو
ما ي�ستوجب تنظيمه بقانون �أ�سا�سي ".ون�ستنتج �أن الهيئة
مل تعتمد يف هذا القرار معيار جوهر القانون بل �أقرت �أنه
يجب تنظيم امل�سائل املتعلقة باالنتخابات مبقت�ضى قانون
�أ�سا�سي .ولقد �أدى اعتماد الهيئة ملعيار جوهر القانون
�إىل قبولها بد�ستورية عدة �أحكام مب�شروع القانون مو�ضوع
الطعن بالرغم من �أنها من جمال القوانني الأ�سا�سية حيث
وقع تقييد حرية اجلمعيات واحلق يف حماية املعطيات
ال�شخ�صية �صلب قانون عادي.
ومن �ش�أن هذا التوجه الق�ضائي �أن ي�ؤدي �إىل متكني
ال�سلطة ال�سيا�سية من التقييد من احلقوق واحلريات عرب
قوانني عادية من خالل احرتام �شرط املو�ضوع اجلوهري،
لكن �أي�ضا �إىل امل�سا�س بعدة مبادئ كالأمان القانوين
وا�ستقرار الأو�ضاع القانونية�.أخريا ،يعك�س القرار املتعلق
توجها خطريا للهيئة
مب�شروع قانون املالية ل�سنة ّ 201912
مبا �أنها عادت لتبني ال�سيا�سة الواقع اتباعها عند �صدور
قراراتها الأوىل التي ت ّت�سم بغياب التعليل وجتاهل املطاعن
و�أ�صبح مثلها يف ذلك مثل "ناق�ضة الغزل" .و�إال كيف
ميكن �أن ت ُر َّد الهيئة مطاعن وقع تقدميها يف عري�ضة الدعوى
املتعلقة مب�شروع قانون املالية ل�سنة  2019بينما كانت قد
قبلت الر ّد عليها مبنا�سبة دعاوى �سابقة؟فلقد قامت الهيئة
بقبول طعن وحيد يتعلق بالف�صل  36من م�شروع قانون
املالية ل�سنة  2019يف حني قامت بر ّد "بقية املطاعن لعدم
وجاهتها" .بالرجوع �إىل عري�ضة الدعوى املتعلقة مب�شروع
القانون املذكور نالحظ تع ّلق �أحد املطاعن بخرق "�إجراء
العر�ض الوجوبي للم�شروع املاثل على املجل�س الأعلى
للق�ضاء" ،والذي كانت الهيئة قد قبلت النظر فيه يف عدة
منا�سبات لعل �آخرها يف قرارها املتعلق مب�شروع القانون
املتعلق بال�سجل الوطني للم�ؤ�س�سات 13.يف اخلتام ميكن
تف�سري حمدودية املكت�سبات بعدم ا�ستقرار الهيئة نتيجة
التغيات التي طر�أت على تركيبتها خ�صو�صا يف من�صب
ّ
14
رئي�سها الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثّر يف طرق عمل الهيئة.
حدة التجاذبات
كما يعود التذبذب يف مواقف الهيئة �إىل ّ
ال�سيا�سية التي �أثّرت �أحيانا يف وظيفة الهيئة لتتحول من
�ضامن لعلوية الد�ستور �إىل �ضامن للتوازن بني خمتلف
القوى ال�سيا�سية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ضحايا براكة الساحل ،ثماني سنوات بعد الثورة:
األفق يضيق والعدالة تتعثر
عفاف النحالي ومحمد العفيف الجعيدي

بتاريخ  ،1991-05-23عقد وزير الداخلية التون�سي
�آنذاك عبداهلل القالل ندوة �صحفية خ�ص�صها لإعالن جناح
امل�صالح الأمنية لوزارته يف الك�شف عن خمطط انقالبي
قاده �ضباط ع�سكريون .1حتدث الوزير املزه ّو بن�صره حينها
مط ّوال عن التوافق الذي مت �إف�شاله بف�ضل يقظة الدولة
التي تفطنت م�ؤ�س�ساتها لعنا�صر من اجتماعهم الأول
املنعقد بجهة ب ّراكة ال�ساحل .نقل الإعالم التون�سي خرب
املحاولة االنقالبية كما �سمع تفا�صيلها واختار ت�سمية
براكة ال�ساحل كعنوان "للجماعة املت�آمرة" .بعد الندوة
ال�صحفية ،مل تعاود ال�سلطة احلديث عن املجموعة ومنع
قانون ال�صمت طرح ال�س�ؤال عن بقية ف�صول روايتها
املثرية .وحدهم من اتهموا مبحاولة االنقالب كانوا يعلمون
�أن القالل عاد بعد �أيام قليلة من �إعالنه الن�صر ،ليق ّر بكون
احلكاية كانت جمرد خط�أ :اعتذر من بع�ضهم ولكن هذا
االعتذار مل يكن يعني �أن يطلق �سراحهم جميعا وال �أن
يعودوا الرتداء بدلتهم الع�سكرية جمددا .فهيبة الدولة
ت�أبى �أن يغلق ملف �س ّيل فيه اجلالد دماء و�أزهقت �أرواح
دون حماكمات ولو لعدد قليل من "ال�ضحايا" .كما �أن
حيادية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية متنع �أن يعود لها من �سبق
تعذيبه .كان احلل بب�ساطة حماكمات لبع�ض ال�ضباط
وتقاعدا وجوبيا يتيح دخال ماليا حمدودا لكل من �شملهم
البحث .وزد على ذلك مراقبة م�ستمرة ومنعا من ال�سفر
للجميع لكي ال يتناثر احلديث هنا وهناك عن ق�صة براكة
ال�ساحل.
هذه الق�صة حررتها ثورة  ،2011-01-14وقد رجع �صداها
اعرتاف ر�سمي من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بكون مظلمة
ال�ساحل �صفحة �سوداء من �صفحات الدولة ومظلمة
تدعم االعرتاف بخطوة فريدة �أقدم عليها
من مظاملهاّ .
من�صف املرزوقي �أول رئي�س للجمهورية ي�صل �إىل ق�صر
قرطاج من بوابة انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
ومتثلت يف تخ�صي�ص احتفاالت ذكرى الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان �سنة  2012لتكرمي �ضحايا جرمية الدولة
ورد االعتبار لهم.
لب�س ال�ضباط و�ضباط ال�صف يومها زيا ع�سكريا �أحبوا
العودة �إليه و�أن�صتوا وان�ضباطهم الع�سكري لكلمة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة الذي وعد �أن تتحمل الدولة
م�س�ؤوليتها عما حلقهم من ظلم .وكانت الحقا م�صادقة
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي على �سنة  2014على قانون
خا�ص بذات اجلماعة 2يتعلق ب�سحب مفعول العفو
الت�شريعي العام على من مل تتوفر فيهم �شروطه منهم.
خطوة ثانية من خطوات الدولة جتاههم تزرع يف �صفوفهم
الأمل يف قرب انفراج �أزمة عا�شوا و�أ�سرهم مرارتها طويال.
م ّيز اعرتاف الدولة قبل الثورة وبعدها بخطيئتها جماعة
براكة ال�ساحل عن �ضحايا اال�ستبداد الآخرين .فكان
يظن �أن �سبيل حتقيق ما باتوا يجاهرون به من مطالب
حما�سبة وجرب �ضرر �سيكون متي�سرا خ�صو�صا و�أن اجلرم
الذي ُ�س ّلط عليهم ثابت ب�إقرار له حجية ر�سمية وال�ضرر
الالحق بكل واحد منهم وا�ضح الأثر معلوم.
هذا التمايز دفعنا ،وقد و�صل م�سار العدالة االنتقالية
كما ت�صوره قانونها الأ�سا�سي خلواتيمه ،لنق ّلب يف ملف

المحكمة اإلدار ية :سبات
اجلماعة طارحني ال�س�ؤال� :أين و�صلوا يف رحلة بحثهم عن الو�صول �إليها تثبت حاالت قتل حتت التعذيب.
احلقيقة ،عن جرب ال�ضرر ،عن حقوقهم التي كانت تظهر توىل الحقا وخالل �سنة  2016ثمانون من ال�ضحايا ممن العدالة المميت

قريبة منهم؟ ّ
عل ال�س�ؤال عنهم ينبئ عن غريهم ممن كان
طريقهم �أ�صعب وم�سار �إثبات اخلط�أ يف حقهم �أع�سر .فكان
اجلواب على ال�س�ؤال �أن الأمل يف الو�صول بد�أ يخفت
و�أن �أغلب احل�صاد كان ظلما جديدا ممن كان يرجى
منه العدل.
المحاسبة مسار فقد فيه
األمل

مل ت�شملهم الق�ضية الأوىل �إيداع �شكاية للنيابة العامة
الع�سكرية كما تولت جمموعة ثالثة منهم تتكون من
�سبعني �ضحية تقدمي �شكاية �أخرى �سنة  .2017ختم
قا�ضي التحقيق الع�سكري بحثه يف الق�ضية الثانية و�أحالها
لدائرة االتهام حيث ما تزال �أخبارها غري معلومة ،فيما
ظلت الق�ضية الثالثة تراوح مكانها .مل تكن خمرجات
الق�ضاء الع�سكري يف م�ستوى االنتظارات .لكن ما ب�شر به
قانون العدالة االنتقالية من �إعادة للمحاكمات ترك �أمال
يف عدالة جديدة.
هيئة الحقيقة والكرامة:
آمال كبرى تبخرت

مبجرد �إعالن هيئة احلقيقة والكرامة بداية �سنة 2015

دفعت حما�سة الأيام الأوىل من الثورة عددا من �ضباط
جمموعة براكة ال�ساحل لت�أ�سي�س جمعية "�إن�صاف قدماء
الع�سكريني" .ظنوا �أنف�سهم قلة .فكان �أن تبينوا �أن من
�شملهم التحقيق بالتهمة ذاتها مائتان و�أربعون نفرا مل
يكن بني معظمهم معرفة �سابقة �أو لقاء .بادر �سبعة ع�شر
منهم لتقدمي دعوى جزائية طلبا ملحا�سبة من ّ
عذبوهم ،من
حكموا على �أج�سادهم �أن ت�ستبطن �سقوطا دائما ال براء
منه و من حملوا �أنف�سهم �أملا مل يعرفوا له يوما مربرا.
ر�سمت �شكايتهم بالنيابة العمومية لدى املحكمة
االبتدائية بتون�س� .إال �أن قا�ضي التحقيق باملكتب 15
الذي ا�ستمع لل�شاكني وا�ستند ملطالبتهم مبحا�سبة من
�شارك من زمالئهم الع�سكريني يف تعذيبهم� ،أعلن عدم
اخت�صا�ص الق�ضاء العديل بنظر ق�ضيتهم والتخلي بالتايل
عن ملفها للق�ضاء الع�سكري .تعهد قا�ضي التحقيق
الع�سكري �إذ ذاك بامللف يف ثاين حمطاته ،وقد �شملت
�أبحاثه من عذب ومن �أ�شرف على التعذيب ومن يفرت�ض
�أنه �أمر به ،لكن مل تتعر�ض هذه الأبحاث بتاتا لأي من
القادة الع�سكريني .كانت تلك �أول عرثات م�سار انتهى
ب�أحكام ق�ضائية اعتربت ما �صدر عن املتهمني "اعتداء
بالعنف جنم عنه �سقوط بدين ن�سبته دون  "20%يف
جتاهل تام الختبارات طبية ت�ؤكد �أن ال�سقوط العالق
ب�أج�ساد ال�ضحايا الأحياء جتاوز تلك الن�سبة ويف جتاهل
تام لوقائع على عالقة بال�شكاية كان البحث قادرا على

فتح �أبوابها لتقبل �شكايات ال�ضحايا ،جتند نا�شطو جمعية
�إن�صاف حلث زمالئهم على تقدمي ملفاتهم لها ،وقد
ا�ستجاب لها مائة و�أربعة وت�سعون من جماعتهم املكونة
من مائتني و�أربعة و�أربعني �ضحية .البقية كانوا فقدوا الأمل
واختاروا الن�سيان.
�شملت جل�سات اال�ستماع ال�سرية من تقدموا مبلفاتهم.
ويف �إحدى جل�سات اال�ستماع العلني ،ح�ضر العميد
"�سامل كردون" ليحدث التون�سيني والعامل عن ظلم
حلق به وزمالئه ،فكان الأمر مب�شرا .الحقا ،اختارت
الهيئة �أن ت�ستدعي منهم �ستة ال�ستماعهم من قبل جلنتها
املتخ�ص�صة يف البحث والتق�صي .وقد مت �إعالمهم �أنه
�سي�ستمع �إليهم نيابة عن كل زمالئهم ك�ضحايا يف �سياق
�إعداد ملفهم لإحالته على الدائرة املتخ�ص�صة للعدالة
االنتقالية .مل يكن للهيئة التي عملت مدة �أربع �سنوات
كاملة من الوقت ما يكفي ل�سماع ال�ضحايا وا�ستنطاق
ال�شهود و�إجراء املكافحات .فكان �أن بد�أت نذائر االرجتال
يف الربوز .هذا االرجتال الذي ت�أكد يوم تال رئي�س الدائرة
املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية باملحكمة االبتدائية بتون�س
يف حم�ضر ال�ضحايا ونوابهم واحل�ضور ممن واكبوا جل�ستهم
الئحة االتهام.
مل تتعلق الئحة الإحالة التي حررتها هيئة احلقيقة �إال
مبائة وخم�سة وثالثني من ال�ضحايا مبعنى �أنها �أغفلت
حق ت�سعة وخم�سني ممن تعهدت مبلفاتهم .كان من بني
املن�سيني الراحل �شريف العري�ضي الذي مات حتت
التعذيب يف �أقبية وزارة الداخلية .وكان �أهله الذين �أُجربوا
على دفن جثمانه ليال ودون توديعه ينتظرون يوم املحاكمة
لي�ست�شعروا قليال من الراحة .كما كان �أي�ضا الراحل
النا�صر ال�شارين الذي مات يوما واحدا بعد خروجه من
ال�سجن و�أثبتت �شهادة طبية �أنه هلك بفعل العنف ،و�أي�ضا
الراحالن "�أحمد عمارة" (الذي كان وفق رواية القالل
زعيم االنقالب وقائده) والراحل حم�سن الكعبي� .أحرج
الن�سيان الفا�ضح رئي�سة هيئة احلقيقة والكرامة �سهام بن
�سدرين التي وعدت من ت�ضرروا منه بتحرير الئحة
تكميلية ت�ضمهم لزمالئهم ولكن هذا مل يتحقق .وعلى
م�ستوى ثانٍ  ،تبني لل�ضحايا بعد اطالعهم على الئحة
االتهام �أن ن�صها كان وبكل ب�ساطة نقال بت�صرف ب�سيط
مل�ستندات �أحكام املحكمة الع�سكرية.

بداية �سنة  ،2014عهد جانب من �ضحايا براكة ال�ساحل
املحكمة الإدارية بنظر مائة وخم�سة ع�شرين ق�ضية تعوي�ض
منها ع�شرين ادعى فيها �أ�صحابها على وزارة الداخلية يف
طلب تعوي�ضها لهم عما حلقهم من �ضرر جراء انحرافات
م�ؤ�س�ساتها الأمنية والبقية �ضد وزارة الدفاع يف طلب
التعوي�ض عن ال�ضرر الذي حلق املدعني جراء تعطل
م�سارهم املهني .يف نهاية �سنة � ،2017صدرت �أحكام
ابتدائية يف  21ملفا منها فقط .بعد �سنة من ذلك ،ظ ّلت
بقية امللفات مفتوحة من دون �أحكام .وحتى بالن�سبة �إىل
امللفات التي حكم فيها ،ف�إن الق�ضاة امتنعوا عن حترير
لوائحها مما مينع من حكم لفائدتهم من �إعالم الإدارة بها
تبي
ويرتك بالتايل �إجراءاتها معلقة.تبعا لطول االنتظارّ ،
لل�ضحايا �أن حت�صيل حكم قابل للتنفيذ قد ي�ستدعي ع�شر
�سنوات �أو �أكرث وما عاد لهم من ال�صرب وال من العمر ما
يكفي انتظار تلك املدة.
قضاة الضمان االجتماعي:
االستثناء الجميل

�أحالت �سنة  1992وزارة الدفاع الوطني كل من �شملهم
البحث يف ق�ضية براكة ال�ساحل على التقاعد الوجوبي
وفق القانون اخلا�ص بالع�سكريني .فكان �أن متتع ه�ؤالء يف
�سياق ما بدا �إقرارا باخلط�أ يف حقهم بجريات تقاعد ب�سيطة
بداية من ذاك التاريخ� .سنة � ،2014صدرت لفائدتهم
قرارات �إحالة على التقاعد جديدة تعترب ما �أجازه لهم
مر�سوم العفو الت�شريعي العام من ت�سوية الو�ضعية املهنية.
مت�سك ال�صندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية
مبجرد تو�صله بتلك املقررات بكون ما دفعه له�ؤالء
الع�سكريني قبلها مل يكن م�ستحقا وطلب منهم ر ّده
عار�ضا عليهم تق�سيط املبالغ املطلوبة� .أجاب ه�ؤالء �أن
الدولة وحدها م�س�ؤولة عن الإرباك احلا�صل و�أنهم مل
يتح�صلوا �أبدا على مبالغ مالية من دون �سند ،والتج�ؤوا
للموفق الإداري طلبا حلل .جنحت و�ساطة املوفق الإداري
يف �إيقاف احلجوزات التي �شرعت فيها بع�ض �إدارات
ال�صندوق على جرايات بع�ضهم لكنها مل تفلح يف حل
الإ�شكال.
هنا بادر �إثنان وثالثون منهم يف بداية �سنة � 2017إىل ن�شر
ق�ضايا �أمام ق�ضاة ال�ضمان االجتماعي باملحاكم االبتدائية
املخت�صة .وكان طلبهم �إلزام ال�صندوق بر ّد ما حجزه من
�أموال راجعة لهم وت�صريح ق�ضائي برباءة ذمتهم جتاهه .مل
يكن املدعون وال بقية زمالئهم يعتقدون �أن طلباتهم �سهلة
املنال بفعل ما خربوا من حتفظ الق�ضاء وبطء عمله لكنهم
ا�ضطروا لتجربة طريق مل ي�سلكه من قبل غريهم .وخالفا
لتوقعاتهم ويف ذات ال�سنة بد�أت الأحكام االبتدائية يف
ال�صدور لفائدتهم :فلقد اجتهد ق�ضاة جيل الثورة ف�أ�س�سوا
لعدالة حقيقية ترف�ض حتميل ال�ضحية وزر خط�أ الدولة.
فكان �أن رد حكمهم بع�ض الأمل يف عدالة تظهر �صعبة.
عدالة انتقالية حقيقية قد نتعرث يف الطريق �إليها لكن نبل
�أهدافها يربر موا�صلة امل�سري رغم العرثات.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الحراك الحقوقي في تونس :2018 -

صراعات حول الحقوق أم من أجلها؟
ياسمين هاجر
يف �إطار عملها على توثيق احلياة القانونية يف تون�س،
تخ�ص�ص «املفكرة» جزءا هاما من عملها لر�صد
وتوثيق احلراكات احلقوقية يف تون�س .ولهذا الر�صد،
الذي عملنا عليه للمرة الأوىل يف �سنة ،2017
�أهداف عدة.
�أوال� ،أنه ي�شكل �شرطا للإحاطة باحلياة القانونية يف
تون�س ،بحيث ال تقت�صر هذه احلياة على ما تنتجه
ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إمنا ت�شمل �أي�ضا
احلراكات واملطالب االجتماعية ،ومنها ما تعرب عنه
املنظمات احلقوقية .والر�صد ي�ضمن من هذه الناحية
قيا�س درجة الوعي �أو االهتمام االجتماعي بحق
معني يف فرتة معينة،
تعب
ثانيا� ،أنه ي�سمح مبقارنة الأولويات التي ّ
عنها احلراكات االجتماعية ب�أولويات ال�سلطات
وامل�ؤ�س�سات العامة .فهل تت�شابه هذه الأولويات
�أم �أنها تتباين فيما بينها؟ ويف حال التباين� ،أي
درو�س ميكن �إذ ذاك �أن ن�ستنتجها على �صعيد احلياة
الدميقراطية ككل ،وبخا�صة على �صعيد الت�شاركية
و�صحة التمثيل االنتخابي؟
ثالثا� ،أنه ي�سمح مبقارنة �أولويات هذه املرحلة مبراحل
�أخرى من تاريخ تون�س� ،أو �أي�ضا ب�أولويات جمتمعات

�أخرى وبخا�صة يف املنطقة التي نعي�ش فيها.
وقبل امل�ضي يف عر�ض نتائج هذه التحقيقات ،ن�شري
�إىل � َّأن هذا التقرير غري نهائي و�ستعمل «املفكرة»
على ا�ستكماله وجعله �أكرث �شمولية للعمل واحلراك
احلقوقي يف تون�س على �ضوء املعلومات التي قد
نح�صل عليها الحقا �أو املالحظات التي قد نتلقاها
من الأ�شخا�ص املعنيني.
منهجية �صياغة التقرير
تتميز احلراكات االجتماعية ،لي�س فقط يف عناوينها
واملطالب التي تر�شح عنها وما تعك�سه من �أولويات،
ولكن �أي�ضا بالو�سائل امل�ستخدمة ومبدى جناحها
يف حتقيق �أهدافها .ومن هنا ،ارت�أينا �أن نق�سم هذا
التقرير �إىل ثالثة �أجزاء .يتناول اجلزء الأول عناوين
احلراك احلقوقي فيما يتناول اجلزء الثاين الو�سائل
التى ا�ستخدمتها اجلمعيات واملنظمات احلقوقية يف
حراكها� .أما اجلزء الأخري من التقرير  ،فهو يت�ضمن
النتائج التي و�صلت �إليها هذه احلراكات.
ولإجناز هذا العمل ،اعتمدنا منهجية مركبة ،تقوم
على الأمور الآتية:
متابعة احلراكات احلا�صلة خالل العام ،وهي ت�شمل
ّ
جل ما متت الدعوة �إليه من اعت�صامات واجتماعات
عامة،
البيانات والوثائق التي ن�شرتها املنظمات احلقوقية،

مقابالت مع عدد كبري من النا�شطني الأكرث ح�ضورا
يف هذه احلراكات .وقد �شملت هذه اللقاءات
الأ�شخا�ص الآتية �أ�سما�ؤهم� :أ� .أمني غايل ،رئي�س
مركز الكواكبي للتحول الدميقراطي ،د .وحيد
فر�شي�شي ،رئي�س اجلمعية التون�سية للدفاع عن
احلريات الفردية (عديل)� ،أة� .سلوى كنو ،رئي�سة
جمعية الن�ساء التون�سيات للبحث حول التنمية� ،أة.
ي�سرى فراو�س ،رئي�سة جمعية الن�ساء الدميقراطيات،
�أ .جابر واجه ،من�سق الإئتالف من �أجل احلريات
الفردية يف منظمة ال�شبكة الأورو-متو�سطية� ،أ .حممد
من�صور ،رئي�س جمعية �إب�صار لتثقيف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة� ،أ .كرمي �سيالة ،مدير برامج يف �شبكة
مراقبون� ،أ .على بو�سامل ،جمعية موجودين� ،أ.
ح�سني بو�شيبة ،من�سق حملة ملفي �أي�ش �صار فيه يا
هيئة� ،أ� .شهاب الدين تلي�ش ،الناطق الر�سمي ب�إ�سم
التن�سيقية الوطنية للقر�آن الكرمي والد�ستور والتنمية
العادلة� ،أ .عبدالرحيم اخلليفي� ،أمني مال وع�ضو
الهيئة الوطنية للجمعية التون�سية لأئمة امل�ساجد� ،أ.
ي�سري مزاتي ،رئي�سة املنظمة التون�سية للدفاع عن
حقوق ذوي وذوات الإعاقة .كما ن�شكر �شباب حملة
في�شو ن�ستناو ،التى �إنطلقت معار�ض ًة على قانون املالية
ل�سنة  ،2018على م�شاركتنا �آرائهم.
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مضامين الحراكات
الحقوقية 2018 -
�شهدت �سنة  2018ثالثة ا�ستحقاقات حمورية
يف م�سار الإنتقال الدميقراطي يف تون�س� .أول
هذه اال�ستحقاقات ،االنتخابات البلدية ،وهي
الأوىل من نوعها بعد  2011وتت�صل بتحقيق
�إحدى غايات الد�ستور :تركيز ال�سلطات املحلية
والالمركزية .الإ�ستحقاق الثاين ،هو تقرير جلنة
امل�ساواة واحلريات الفردية الذي كان ينتظر �أن تعلن
عنه اللجنة التي ت�شكلت بتاريخ � 13أوت 2017
بقرار من رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�سب�سي
وهي تت�صل بالر�ؤية امل�ستقبلية لتكوين املجتمع
التون�سي ،وبخا�صة موقع الفرد فيه ،ولكن �أي�ضا
بالهوية التون�سية ،يف ظل ال�صراعات الإيديولوجية
التي بلغت ذروتها بعد الثورة بني املحافظني
واحلداثيني� .أما الإ�ستحقاق الثالث ،فهو يتمثل
بنهاية م�سار العدالة االنتقالية التون�سي �أو بالأحرى
انتقال حمرك هذا امل�سار من هيئة احلقيقة والكرامة
التي �سلمت تقريرها النهائي يف �أواخر � 2018إىل
الدوائر املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية.
ولفهم هذه الأولويات� ،سعينا �إىل ت�صنيف م�ضامني
احلراكات على �أ�سا�س نوع احلق مو�ضوع احلراك،
على نحو ي�سمح لنا با�ستخال�ص �أنواع احلقوق التي
حظيت باهتمام اجتماعي وا�سع.
وب�شكل برقي ،نذكر هنا �أن مطلب امل�ساواة يف
ت�صدر امل�شهد والإهتمام
الإرث بني اجلن�سني ّ
احلقوقي والإعالمي على امل�ستوى املحلي والدويل،
ب�شكل �أدى �إىل حجب العديد من املطالب
الأخرى .كما و�أن الإهتمام بهذا املطلب حتديدا،
والذي �أثاره �أوال الرئي�س الباجي قايد ال�سب�سي
من خالل مبادرته التى بدت منذ اللحظة الأوىل
ب�أنها �سيا�سية حم�ض ،فاق بحجمه الإلتفاف حول
مفهومي "امل�ساواة" و"احلريات الفردية" التي
�شملتهما �أعمال جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة.
كما احتلت احلقوق الإقت�صادية والإجتماعية يف
 ،2018وللمرة الأوىل منذ الثورة التون�سية ،م�شهدية
احلراك ال�شعبي يف البالد واملنابر الإعالمية املحلية
والدولية .كان ذلك ب�سبب �إندالع الإحتجاجات
ال�شعبية يف العا�صمة التون�سية و�إنت�شارها �سريعا
يف  16والية .ولكن �سرعان ما خفت �صوت هذه
احلملة وغابت عن امل�شهد الإحتجاجي والإعالمي
لأ�سباب �سيتم عر�ضها الحقا.
علما �أننا �سجلنا تفاوتا يف حتديد الأولويات بني
فرتة و�أخرى .كما �شهد عام  2018تفاوتا على
�صعيد احلراكات املرتبطة مبطالب كانت من �ضمن
الق�ضايا احلقوقية الأ�سا�سية التى برزت بعد الثورة،
كعقوبة الإعدام ،بحيث بقي التحرك حول هذا
احلق جزئيا وحمدودا� ،إما بلقاءات نخبوية بني
اجلمعيات واملنظمات احلقوقية �ضمن �إطار امل�ؤمترات
�أو الدرا�سات .كما غابت كليا يف  2018مطالب
حقوقية �أ�سا�سية� ،أهمها �إلغاء جترمي �إ�ستهالك
املخدرات .كل ذلك و�أكرث �سن�سهب يف �شرحه
وتبيانه تاليا.
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حراكات حول الحريات والحقوق الفردية:
صراعات إيديولوجية حتمية؟

ي�ستند احلراك حول احلريات واحلقوق الفردية يف تون�س
�إىل ن�ضاالت اجلمعيات الن�سائية يف هذا البلد ،ويف
طليعتها ن�ضاالت جمعية الن�ساء الدميقراطيات اللواتي
كان لهن ف�ضل كبري يف �إقرار قانون حماية الن�ساء من
العنف ،والذي ي�شكل من حيث م�ضمونه �أف�ضل قانون
يف املنطقة العربية .ومن دون التقليل من �أهمية هذه
الن�ضاالت ،ف�إن �شعلة احلراكات بهذا ال�ش�أن يف هذه
ال�سنة ارتبطت ب�شكل كبري باملبادرة التي كان �أطلقها
رئي�س اجلمهورية الباجي قايد ال�سب�سي خالل خطابه
يوم � 13أوت  2018والذي �شكل مبوجبه جلنة رئا�سية
ا�ست�شارية .وفيما جاء يف اخلطاب الرئا�سي �أن هذه
اللجنة �ستعمل فقط على �ضمان امل�ساواة يف املواريث،
ف�إن مهامها �شملت بقرار تعيينها من ثم درا�سة اخلروقات
والفراغات القانونية فيما يدعم ويطور املنظومة القانونية
اخلا�صة باحلريات وامل�ساواة يف تون�س.
وقد �شكل �إن�شاء هذه اللجنة حمورا وحمفزا جلهود
العديد من اجلمعيات واملنظمات احلقوقية التي عملت
على �إي�صال مقرتحاتها وتو�صياتها للجنة ليتم در�سها
وت�ضمينها يف تقريرها .وقد ان�ضوت هذه املنظمات
�ضمن ائتالفني بارزين" :الإئتالف املدين للحريات
الفردية" الذي تناول هذه احلقوق ب�شكل �شامل ،و�إن
كان الأمل الأكرب للإئتالف من هذه املبادرة تنحية
ف�صل  230الذي يجرم املثلية اجلن�سية و�إلغاء عقوبة
الإعدام و"الإئتالف من �أجل امل�ساواة يف الإرث"
والذي ركز �أعماله على امل�ساواة يف املواريث.
وفيما �أعلنت اللجنة انتهاء �أعمالها يف ال�شهرين الأولني
من �سنة  ،2018ف�إنها �آثرت �أن تن�شرها بعد االنتخابات
حت�سباً لأي ربط
البلدية ،حتديدا يف  8جوان ُّ ،2018
بينه وبني اال�ستحقاق االنتخابي وما يرافقه من جتاذب
�سيا�سي.
وقد �شمل تقرير اللجنة �إ�صالحات عديدة تخ�ص ق�ضايا
كانت قد �أثارتها ونا�صرتها منظمات املجتمع املدين منذ
�سنوات ب�شكل وا�سع و�ضمن ائتالفات.
ومن �أبرز احلقوق التي تناولها التقرير ،احلق يف احلياة
واحلق يف الكرامة واحلرية الأكادميية وحرية البحث
العلمي واحلق يف الأمان واحلرية واحلق يف �سرية
املرا�سالت والإت�صاالت واحلق يف حماية احلياة اخلا�صة
واحلرمة اجل�سدية وحماية املعطيات ال�شخ�صية وحرية
املعتقد والفكر وال�ضمري واحلرية الأكادميية والبحث
العلمي واحلق يف الثقافة وحرية الفنون وحرية التنقل
والإقامة.
كما ت�ضمن مراجعات جترم التمييز بكل �أنواعه وتعترب
امل�ساعدة على الإنتحار جرمية .بالإ�ضافة �إىل مقرتحات
عديدة تخ�ص مراجعة للعديد من التعريفات على غرار
م�صطلح التعذيب والتمييز.
وفيما �ساد بعد ذلك ترقُّب ملعرفة املنحى الذي �ستتخذه
الأمور على ال�صعيد الر�سمي وبخا�صة الت�شريعي ،فاج�أ
الباجي ال�سب�سي يف يوم املر�أة التون�سية � 13أوت 2018
بنيته ح�صر مبادرته الت�شريعية بتحقيق امل�ساواة يف
الإرث� ،أي يف البند الذي يكاد يكون الأكرث ح�سا�سية

من جممل البنود التي تناولها تقرير اللجنة .لكن عددا
من النواب عادوا وقدموا مببادرة منهم وبالتعاون مع
جمعيات حقوقية عدة ،م�شروع املجلة متكامال ،من
دون �أي تنقيح.
انطالقا من ذلك� ،سنحاول توثيق احلراكات احلا�صلة
يف  2018حول جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية واملبادرة
الرئا�سية ،ف�ضال عن حراكات �أخرى ات�صلت باحلقوق
واحلريات.
أي حراكات حول لجنة
المساواة والحر يات الفردية؟

ثالثة �أ�سئلة مركزية نطرحها يف هذا ال�سياق:
الأول ،هو �إىل �أي مدى ت�سبب �إن�شاء اللجنة بحد
ذاته �إىل ت�أطري �أو �إطالق حراكات اجتماعية حول
مفهومي امل�ساواة واحلريات الفردية؟
الثاين ،هل �أخذ هذا احلراك طابعا عاما حول هذين
املفهومني� ،أم �أنه جتلى من خالل حراكات جمتز�أة
حول عدد من احلقوق التي �شملها دون �سواها؟
والثالث ،هو كيف تطور احلراك بعد انح�سار
املبادرة الرئا�سية بامل�ساواة يف املواريث ،وبخا�صة
بني املنظمات احلقوقية ،وبخا�صة تلك التي جتهد
لتكري�س احلقوق التي انتهت هذه املبادرة �إىل
ا�ستبعادها؟
حراك عام أم حراكات خاصة حول
اللجنة؟

كما �سبق بيانه� ،أثار ت�شكيل جلنة امل�ساواة واحلريات
الفردية جملة من التوقعات واالنتظارات من قبل املجتمع
املدين احلقوقي املحلي والدويل نظرا �إىل ما ميكن �أن
يحتويه تقرير هذه اللجنة من حقوق .وقد بلغ احلراك
العام حول هذا التقرير ذروته عند �إعالن اللجنة ح�صيلة
�أعمالها .ومن �أبرز املواقف يف هذا اخل�صو�ص ،البيان
الذي �أ�صدره التحالف املدين من �أجل احلريات الفردية،
وهو حتالف ي�ضم �أكرث من  30جمعية تعمل على احلقوق
واحلريات يف تون�س منهم جمعية الن�ساء الدميقراطيات
واجلمعية التون�سية للدفاع عن احلريات الفردية .وقد ثمن
البيان خمرجات جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية.
كما نظمت جمموعة من منظمات املجتمع املدين فاق
عددها الثالثني م�ؤمتر تون�س للم�ساواة واحلريات الفردية
نهار  24جويلية  ،2018وذلك يف حماولة منها جلمع
الأ�صوات الداعمة للحريات الفردية وامل�ساواة من
جمعيات و�أحزاب و�شخ�صيات م�ستقلة .وقد ت�ضمن هذا
امل�ؤمتر الإعالن عن "ميثاق تون�س للم�ساواة واحلريات
الفردية" ،عربت املنظمات امل�شاركة من خالله عن
مت�سكها مبخرجات جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية كا�شفة
عن �إثني ع�شر بندا متثل امل�سائل التي "يلتزم بها املجتمع
املدين من تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة والتي
يدعمها ويهدف �إىل حتقيقها".
وبالإ�ضافة �إىل هذا احلراك العام حول عمل اللجنة�ُ ،س ّجل
عدد من احلراكات املت�صلة ب�أحد بنودها� ،أبرزها الآتية:

"م�سرية امل�ساواة يف الإرث" والتي دعت �إليها جمعية
الن�ساء الدميقراطيات بتاريخ  10مار�س  .2018وحما�سة
واندفاع هذه اجلمعية لهذا املطلب يجد مربره من كونه
مطلبا تاريخيا للجمعية كانت قد رفعتها منذ ع�شرين عاما.
تباعا ،وقد كان لها ن�شاطات عدة يف  2018لدعم املبادرة،
�أهمها حتويل "م�سرية امل�ساواة يف الإرث" ،التى �ضمت
�أكرث من  80جمعية ومنظمة حقوقية ،حملية ودولية� ،إىل
�إئتالف من �أجل امل�ساواة يف الإرث بالتعاون مع جمعيات
عديدة على ر�أ�سها ال�شبكة الأورو-متو�سطية.
حراك جمتمع امليم :يت�صل هذا احلراك بن�شاط اجلمعيات
واملنظمات املن�ضوية حتت راية الإئتالف املدافع عن
ق�ضايا وحقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي
وعابري وم�ؤكدي الهوية اجلندرية ،وهو �إئتالف فرعي
�ضمن الإئتالف املدافع عن احلريات الفردية �شكل عام
 ،2016بهدف �إدخال عدد من الق�ضايا املحورية �ضمن
عمل اللجنة� ،أهمها م�س�ألة جترمي املثلية وو�سائل �إثباتها.
وهي ترتبط مب�س�ألتني �شهدتا ح�ضورا يف اخلطاب العام منذ
عام  2015هما الف�صل  230من قانون العقوبات والذي
يعاقب العالقات اجلن�سية املثلية والفحو�صات ال�شرجية
التي ت�ستخدم منذ عقود لإثبات العالقات املثلية.
وبالنظر �إىل ارتباط هذه امل�س�ألة بفئات ومنظمات عديدة،
باتت تعلن دفاعها عن املثليني واملثليات ومزدوجي �أو
متحويل اجلن�س �أو ما يعرف مبجتمع امليم ،برزت ن�شاطات
عدة لهذه املنظمات خالل فرتة �إعداد التقرير �أو حتى بعد
�صدوره .لكن �أغلب هذه الن�شاطات �إ�ستهدفت النخب
والن�شطاء احلقوقية �أو املنتمني ملجتمع امليم �أنف�سهم .من
�أبرز هذه الن�شاطات ،املنتدى املنعقد يف  13و� 14أفريل
 2018يف املعهد الفرن�سي يف العا�صمة التون�سية والذي
جمع بع�ض ال�سيا�سيني واحلقوقيني ،املحليني منهم
والدوليني والذي متحور حول �ضرورة �إلغاء ف�صل .230
وقد جاء تقرير اللجنة يف هذا املجال وا�ضحا جلهة تعار�ض
جترمي املثلية مع مبادئ احلرية الفردية ووجوب تنحية
الفحو�صات ال�شرجية والف�صل � .230إال �أن املجلة
املقرتحة بدت �أقل و�ضوحا بحيث �أنها تركت هنا خيارا
بني تنحية الف�صل برمته �أو تعديله بحيث يقت�صر العقاب
على تغرمي املتهم باملثلية اجلن�سية ماليا عو�ضا عن العقوبة
ال�سجنية ،وذلك يف م�سعى للتخفيف من حدة املعار�ضة
حول هذا املقرتح� .إال �أن هذا االقرتاح اجلزئي والذي
يتكيف مع �إبقاء املثلية فعال خارجا عن القانون ،مل يرث
�أي حراك لدى تلك املنظمات ،وحتديدا لدى االئتالف
املدين من �أجل الدفاع عن احلريات الفردية يف تون�س،
�أو لدى االئتالف الذي �ضم اجلمعيات احلقوقية اخلا�صة
باملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي وعابري
وم�ؤكدي الهوية اجلندرية.
ا�ستهالك املخدرات
كما يلحظ �أنه رغم �أن تقرير امل�ساواة واحلريات الفردية
�أ�سقط مطلب �إلغاء الف�صل  52اخلا�ص بتجرمي ا�ستهالك
املخدرات الذي لطاملا كان مطلبا �أ�سا�سيا يف الن�ضال
احلقوقي يف تون�س ،ف�إن هذا الأمر مل يرث بدوره �أي حراك
بهذا اخل�صو�ص .وللتذكري ،كان امل�ش ّرع التون�سي �أقدم

على تنقيح جزئي لهذا الف�صل يف  8ماي  2017عرب
منح القا�ضي �صالحيات تقديرية متكنه من االجتهاد يف
ق�ضايا امل�ستهلكني يف اجتاه �إ�صدار قرارات بوقف تنفيذ
العقوبة ،مل يتوا�صل عمل اجلمعيات واملنظمات احلقوقية
لل�ضغط على ال�سلطة الت�شريعية لتبني قانون �شامل ي�سقط
املالحقة يف حاالت اال�ستهالك� .أما على امل�ستوى
ال�صحي واالجتماعي ،فما زالت قلة من اجلمعيات تعنى
بق�ضايا م�ستهلكي املخدرات وتقدم لهم امل�ساعدات.
بالإ�ضافة �إىل النق�ص الفادح يف عدد مراكز الرعاية
ال�صحية للمدمنني يف تون�س ،مما ي�شكل خطرا حقيقيا
على امل�ستوى ال�صحي واالجتماعي .فاجلمعية التون�سية
ملقاومة الأمرا�ض املنقولة جن�سياً وال�سيدا هي اجلمعية
الوحيدة تقريبا النا�شطة يف هذا املجال ،التى تكرر ذكرها
من قبل الن�شطاء احلقوقيون.

ا�ستهل الإئتالف من �أجل �إلغاء عقوبة الإعدام �أعماله
يف �سنة  2018يتنظيم جل�سة نقا�ش مغلقة بالتعاون مع
الفيدرالية الدولية يف  26جانفي .وقد دعا �إليها �صحفيني
و�إعالميني بهدف التباحث ب�ش�أن �أدوارهم يف تعزيز ثقافة
جمتمعية ترف�ض عقوبة الإعدام .كان من املتوقع �أن ُيلحِ ق
الإئتالف واملنظمات واجلمعيات املعنية بهذا املطلب
هذا الن�شاط بن�شاطات مماثلة خالل عام � ،2018إال �أن
هذا الأمر مل يح�صل .فلم يكن لهذا املطلب �أي حراك
�شعبي ،جمعياتي� ،أو �إعالمي يذكر خالل هذا العام.
حراك مضاد" :تقرير العار"

باملقابل ،مت �إطالق على موقع في�سبوك حملة حتت
ها�شتاغ #تقرير_العار ،عرب من خالله رواد هذا
املوقع عن رف�ضهم للتقرير �أي�ضاً .وجتدر الإ�شارة هنا
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�إىل �أن حملة ت�شويه وا�سعة على مواقع التوا�صل
الإجتماعي طالت �شخ�ص �أع�ضاء جلنة امل�ساواة
واحلريات الفردية ،على ر�أ�سهم النائبة ب�شرى باحلج
حمادة ،رئي�سة اللجنة .وكانت قد بد�أت �سل�سلة
من احلمالت امل�شابهة مع بداية عام  2018بعد
تداول معلومات مت ت�سريبها عن �أعمال جلنة امل�ساواة
واحلريات الفردية على مواقع التوا�صل االجتماعي
يف  18جانفي � 2018إ�ستفزت التيار املعار�ض للجنة.
كما �سبق بيانه� ،أعلن رئي�س اجلمهورية الباجي قايد

ال�سب�سي بتاريخ � 13أوت  2018عن نيته امل�ضي
قدماً يف امل�ساواة يف الإرث مع �إغفال �أو تهمي�ش
املقرتحات احلقوقية الأخرى والتي ال يقل بع�ضها �أهمية
عن هذه امل�س�ألة .ولكن بالرغم من ذلك ،تفاعل عدد
كبري من اجلمعيات واملنظمات احلقوقية �إيجابا مع هذا
املقرتح.
ففي اليوم نف�سه ،دعا الإئتالف من �أجل امل�ساواة يف
الإرث �إىل تظاهرة � 13أوت � 2018أمام امل�سرح البلدي يف
قلب العا�صمة التون�سية ت�أييدا للمبادرة الرئا�سية الداعمة
لهذا املطلب .قال جابر �أوجه ،مدير الربامج يف ال�شبكة
الأورو-متو�سطية� ،أن عدد الذين �شاركوا يف هذه التظاهرة
بلغ الثالثة �آالف بح�سب وزارة الداخلية.
كما �أطلق التحالف حملة "امل�ساواة يف الإرث حق م�ش
مزية" (امل�ساواة يف الإرث حق ولي�س تف�ضيال) التي
حتولت �إىل ها�شتاغ على مواقع التوا�صل الإجتماعي.
ولكن املثري للت�سا�ؤل هو �أن هذه اجلمعية مل تطالب
ب�أ�سبقيتها و�أحقيتها برفع هذا املطلب .بل دافعت
عن "املبادرة الرئا�سية" حتت هذه الت�سمية .وقد كان
هذا الأمر جليا يف خطاباتها وبياناتها ال�صادرة يف هذا
اخل�صو�ص .كما �أن اجلمعيات احلقوقية كافة مل ي�صدر
عنها �أي نقد للتوظيف ال�سيا�سي للحقوق واحلريات
الذي ي�ست�شف من موقف رئي�س اجلمهورية ،ح�سبما �أ�شار
العديد من املحللني.
هذا ونذكر �أن اجلمعيات املن�ضوية حتت راية "الإئتالف

املدافع عن ق�ضايا وحقوق املثليني واملثليات ومزدوجي
امليل اجلن�سي وعابري وم�ؤكدي الهوية اجلندرية" �شاركوا
�أي�ضا ب�شكل بارز يف وقفة � 13أوت وكل الن�شاطات
الداعمة ملطلب امل�ساواة يف الإرث ،رغم عدم �إعتماد
مطالب ه�ؤالء ب�شكل كاف يف املبادرة الرئا�سية�" .أعرتف
�أنه كان تق�صري كبري منا" ،هكذا �أجاب �أ .علي بو�سامل،
املدير التنفيذي جلمعية موجودين خالل لقائه مع املفكرة.
"كان هناك �إختالف باملواقف فيما يخ�ص التقرير �ضمن
�أع�ضاء الإئتالف �أنف�سهم .فمنهم من اعترب اللجنة
وتقريرها جمرد مبادرة �سيا�سية ال يجب دعمها ب�شكل
كبري والبع�ض الآخر تبنى وجهة نظر منا�صرة للتقرير.
كما �أن تقدمي املقرتحني اخلا�صني بالف�صل � 230شتتا
املواقف �أي�ضاً .لذلك مل ن�ستطع توحيد اجلهود ملنا�صرة
هذا املطلب كما فعلت جمعيات �أخرى ،خ�صو�صا تلك
املتبناة ملطلب امل�ساواة يف الإرث".
ويلحظ هنا �أن هذه احلراكات �أعر�ضت ،بخالف ما جاء
يف تقرير اللجنة ،عن ا�ستخدام �أي حجج من �ش�أنها فتح
حوار مع اجلهات الراف�ضة لهذا التعديل العتبارات
دينية .فقد �سادت على العك�س من ذلك �شعارات
م�ستمدة من اعتبارات امل�ساواة القيمية املطلقة من دون
�أي اعتبار ملا ت�ضمنته القيم املوروثة وحتديدا الدينية منها.
نذكر من هذه ال�شعارات" :مدنية مدنية  ..تون�س ليك
وليا"" ،تون�س علمانية"" ،ت�صرف من َع َرقي  ..نورث
كيفك (مثلك) من حقي"�" ،أنا وخويا كيف كيف" (�أنا
و�أخي مت�ساوين)" ،ال جمهورية بدون حرية" .ويلحظ
�أن هذا الت�شدد ح�صل بعد ح�صر املبادرة ،وبخالف
�أدبيات �سابقة كانت عربت عنها بع�ض اجلمعيات
احلقوقية الرائدة يف هذا املجال يف مقدمتها (جمعية
الن�ساء الدميقراطيات) .هذا ما نقر�أه يف التقرير ال�صادر يف
مايو  2018حتت عنوان "توا وقتو" (الآن ولي�س غدا)،
والذي ت�ضمن  20دليال على �أهمية و�ضرورة امل�ضي قدما
يف �إقرار امل�ساواة يف الإرث بني الرجل واملر�أة قانون يف
تون�س ،من بينها البنود رقم  ،13 ،12و 14التي ناق�شت
م�ساواة املواريث من ناحية فقهية وتاريخية طارحة �إمكانية
امل�ساواة يف الإرث من داخل املنظومة الإ�سالمية ولي�س
من خارجها .ويلحظ �أن اجلمعية كانت ا�ستعادت يف هذا
التقرير �أدبياتها امل�ستخدمة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
و�إزاء هذا الإلتفاف ال�شعبي واجلمعياتي حول مطلب
امل�ساواة يف الإرث ،دعت بع�ض اجلمعيات املحافظة هي
�أي�ضاً �إىل "ال�شارع" للتعبري عن موقفها الراف�ضة له وعن
حجم منا�صريها" .ما دفعنا للتحرك لي�س رف�ضنا القاطع
لتقرير اللجنة ،بل �شعورنا بالإق�صاء .حيث كانت مبادرة
الرئي�س �أقرب ما تكون �إىل الفوقية والقمع الذي اعتادت
الأنظمة املطاح بها �أن متار�سه علينا ".هذا ما قاله الأ�ستاذ
عبد الرحيم اخلليفي ،ع�ضو الهيئة الوطنية للجمعية
التون�سية لأئمة امل�ساجد .و�أ�ضاف" :مت �إق�صاء كل ما
هو �إ�سالمي من املبادرة وعمل اللجنة .فمقدمة التقرير
وحديث اللجنة عن الإ�سالم ك�أ�سا�س ملقرتحاتها لي�س �إال
من باب الت�سكيت .فلم ن�شهد مثال تعيني �شيخ زيتوين
نثق بر�أيه ك�أحد �أع�ضاء هذه اللجنة .حتى �أن اللجنة مل
ت�شمل �أي دعوة للإجتهاد والتطوير يف الفقه مثال فيما
يخ�ص مقرتحاتها� .شعرنا وك�أن عمل اللجنة قائم على
مقرتحات تيار معني وبنية معينة ".كان للأ�ستاذ حممد
ال�صالح ،الناطق الر�سمي للتن�سيقية الوطنية للدفاع عن
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�أوال ،بدا مطلب امل�ساواة يف الإرث وك�أنه عنوان حلرب
�إ�ستفزازات متبادلة بني خمتلف التيارات الإيديولوجية،
نتيجة �إحتقان جتلى من خالل احلمالت التى �أطلقت
على موقع التوا�صل الإجتماعي "في�سبوك" من قبل
التيار امل�ؤيد للم�ساواة والتيار الراف�ض له والتى كانت
فر�صة لإطالق التهم وتبادل ال�شتائم بني املع�سكرين.
امليل �إىل الإ�صطفاف الإيديولوجي طغا ب�شكل مبالغ
فيه على حمتوى تقرير جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية،
لتتغافل �أغلب املنظمات واجلمعيات احلقوقية ع "ما
يجمع" يف التقرير والذي ي�شكل خطوات مهمة يف
�إ�صالح املنظمة القانونية احلقوقية .حالة التنافر احلاد التي
ق�سمت ال�شارع التون�سي حول هذا التقرير ،خ�صو�صاً
مبادرة امل�ساواة يف الإرث ،كانت فر�صة م�ؤاتية ملمار�سة
لعبة الأحزاب املف�ضلة �أال وهي اال�ستقطاب القائم على
ا�ستغالل احل�سا�سيات الإيديولوجية والدينية وتوظيفها
لغايات �سيا�سية قبل �أ�شهر من اال�ستحقاق االنتخابي
املرتقب يف نهاية �سنة .2019
من هنا ،تك�شف االرتدادات ال�سيا�سية والتناول
الإعالمي وال�شعبي ملبادرة رئي�س اجلمهورية ال�سب�سي
كيف ميكن حتويل ق�ضية حقوقية �صرفة �إىل ورقة يف لعبة
التجاذب ال�سيا�سي انخرطت فيها اجلمعيات واملنظمات
احلقوقية بوعي �أو دون وعي لتكون من حيث ال تدري
هي الأخرى �سالحا يف يد ال�سيا�سيني.
ثانيا :هذا التحجر الإيديولوجي �أدى يف الوقت نف�سه �إىل
ت�سيي�س احلركة �أو �أدجلتها ،على نحو يتعار�ض مع جوهر
قيام بع�ض املنظمات �أو االئتالفات .وهذا ما �سجلناه
من خالل م�شاركة الإئتالف املدافع عن ق�ضايا وحقوق
املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي وعابري
وم�ؤكدي الهوية اجلندرية يف تظاهرة � 13أوت من دون �أي
اعرتا�ض جلهة تنحية مطلب �إلغاء التجرمي عن هذه الفئات
من املبادرة الرئا�سية.

القر�آن الكرمي والد�ستور والتنمية العادلة ،ر�أي مماثل عرب
عنه لل "املفكرة" �أثناء حوارها معه .كانت التن�سيقية
الوطنية على ر�أ�س اجلمعيات التى كان لها الدور الأبرز يف
�إطالق عري�ضة وطنية ،ورقية و�إلكرتونية ،جلمع �أكرب عدد
ممكن من الراف�ضني للتقرير ومقرتح امل�ساواة يف الإرث.
كما كانت هذه املنظمات نظمت تظاهرة �شعبية يوم 11
�أوت � ،2018أي قبل عيد املر�أة التون�سية نهار � 13أوت،
�إنطالقا من باب �سعدون يف قلب العا�صمة التون�سية �سرياً
نحو الربملان �أي�ضاً للتعبري عن رف�ضهم ملقرتحات اللجنة،
داعني �إىل ا�ستفتاء �شعبي .كان بهذه التظاهرة تغطية
�إعالمية حملية ودولية رفعت خاللها �شعارات عديدة
نذكر منها" :تقرير العار"" ،يا دعاة العلمانية  ..املرياث
�آية قطعية"" ،يا دعاة العلمانية  ..تون�س دولة �إ�سالمية".
وفق ت�صريح "�صالح" فعدد املوقعني على العري�ضة
الوطنية ،ورقيا و�إلكرتونيا ،تخطى الألفني واخلم�سمائة
توقيع .كما �أكد �أن التظاهرة جمعت حوايل �ألفني م�شارك
من خمتلف الواليات التون�سية ،وفق وزارة الداخلية.
وقد بدا تركيز النقا�ش على امل�س�ألة الأكرث ح�سا�سية من
الناحية الإيديولوجية والتجاذب احلا�صل بني املنظمات
الليربالية واملحافظة مبثابة ا�ستعادة للنقا�شات التي دارت
عند و�ضع د�ستور اجلمهورية الثانية وجت�سيدا للمواد
التوافقية واملتناق�ضة الواردة يف الد�ستور ،وكل ذلك يف
ظل الت�أخر عن تنزيل املحكمة الد�ستورية.
توجه
ومن املثري لالهتمام �أنه يف ذلك هذا التجاذب ،برز ّ
ما يزال �ضعيفا العتماد خطاب و�سطي داعم للحوار بني
التيارات الإيديولوجية املختلفة .ومن �أهم جتليات هذا
التوجه ،جل�سة احلوار املفتوح التى دعا �إليها مركز درا�سة
الإ�سالم والدميقراطية بتاريخ � 30أوت  2018حتت
عنوان" :كيف يكون االجتهاد يف الت�شريع الإ�سالمي يف
مو�ضوع املرياث؟" .وكانت هذه الندوة �ضمت خم�سة
من �أبرز املفكرين التون�سيني املتخ�ص�صني بال�ش�أن الديني
والفقهي ،مثل الأ�ستاذ �صالح الدين اجلور�شي ،وهو �أحد
�أع�ضاء جلنة احلقوق الفردية وامل�ساواة ،وحمادة النيفر،
�إىل جانب عدد كبري من احل�ضور ،من �ضمنهم �سيا�سيني
وباحثني ،وطالب ،للتباحث حول مبادرة امل�ساواة يف
الإرث وم�شروعية االجتهاد يف الإ�سالم و�أهميته .وفيما
�شكل قرب هذا املركز من حزب حركة النه�ضة �سيا�سيا
و�إيديولوجيا عائقا �أمام تطور هذا التوجه الو�سطي ،ف�إن
الن�شاط الذي نظمته منظمة "ن�شاز"( ،جمعية حقوقية
بعيدة ن�سبيا عن �أي �إنتماء �سيا�سي مبا�شر) ،بالتعاون مع
املنظمة الدولية "روزا لوك�سومربغ" بدا �أكرث تعبريا عنه.
ح�صل اللقاء حتت عنوان تقرير جلنة احلريات وامل�ساواة -
مقاربات �سيا�سية بتاريخ � 29سبتمرب  .2018وقد حاولت
"ن�شاز" فيه جمع �سيا�سيني من تيارات خمتلفة ومتبنني
لوجهات نظر خمتلفة حول تقرير جلنة امل�ساواة واحلريات
الفردية ومو�ضوع امل�ساواة يف الإرث ،على غرار �أ .حممد
القوماين ،عن حركة النه�ضة� ،أ .حممد ع ّبو� ،أمني حزب
الهمامي ،ال ّناطق الر�سمي
التيار الدميقراطي ،و �أ .حمة ّ
با�سم اجلبهة ال�شعبية.
�إال �أن هذا التيار وعلى �أهميته ودوره املحوري يف
ت�شكيل خطاب معقلن و�سط التجاذبات الراديكالية بني
املع�سكرين الآخرين ،مل ي�ستطع �أن ينال امل�ساحة التى
ي�ستحقها لي�ضيع �صوته بني خطابات الكراهية والتهم كما يف كل �سنة ،يجدد رم�ضان بحلوله مطلبا ب�إمكانية
املجاهرة بال�صوم يف الف�ضاء العام� .أما ال�سلطة العامة فلطاملا
املتبادلة.
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�أخذت طرفا دون الآخر .احلادث الأبرز يف هذا اخل�صو�ص
كان عملية الغلق النهائي ،يوم  25ماي  ،2018ملقهى،
بجهة �أريانة ،قام بتقدمي امل�شروبات لزبائنه خالل النهار.
�سبق ذلك عدة اعتداءات على "جماهرين بالفطر" كان
�أبرزها عملية �إيقاف �أربعة �أ�شخا�ص يف  31ماي 2017
بتهمة "التجاهر بالإفطار" واحلكم عليهم بال�سجن ّملدة
�شهر� .إعرتا�ضا على هذه ال�سيا�سة جاء حترك "م�ش
بال�سيف" (لي�س بالقوة) يوم  28مايو .2018
دعا �إىل هذا التحرك عدة جمعيات منها تلك املن�ضوية
حتت الإئتالف من �أجل احلريات الفردية� .شارك يف
التحرك العديد من الن�شطاء احلقوقيني يف �شارع بورقيبة
يف و�سط العا�صمة التون�سية لرفع �شعارات عديدة منها
"م�ش بال�سيف" و"حرية حرية يف دولة مدنية" .كما
حتول �شعار احلملة �إىل ها�شتاغ #م�ش_بال�سيف على
موقع في�سبوك ليتمكن الن�شطاء من التعبري عن وجهة
نظرهم وحرياتهم ب�شكل �أو�سع .كان لالئتالف املدين
من �أجل ا ُحلريات الفردية ،ممثال بجمعياته التى يفوق
عددها الثالثني ،موقف عرب عنه من خالل ر�سالة مفتوحة
موجهة �إىل كل من رئي�س اجلمهورية ،احلكومة ،وجمل�س
النواب حلثهم على احرتام حريات املواطنني وخياراتهم،
م�ست�شهدين باالتفاقيات الدولية املوقعة من قبل الدولة تلم�سني) ،ت�ضمنها وقفة بتاريخ � 12سبتمرب ،2018
التون�سية ود�ستور  ،2014وداعيا �إياهم �إىل التخلي عن كل يف �ساحة الق�صبة يف العا�صمة تون�س .هدفت هذه
املالحقات الق�ضائ ّية الع�شوائ ّية التي تتعار�ض مع الد�ستور .احلملة �إىل التنديد باالعتداءات اجلن�سية الوح�ش ّية
التى �شهدتها �سنة  2018والتى بينت تناميا وا�ضحا
�أطلقت جمعية الن�ساء التون�سيات للبحث حول وتف�شٍ يا لهذه الظاهرة ب�شكل كبري يف البالد .ففي
التنمية يف  2018حملة "ما مت�سني�ش" (ال بداية �شهر �سبتمرب � 2018سجل العديد من جرائم

الإغت�صاب والإعتداء اجلن�سي يف واليات عديدة
يف تون�س ب�شكل يثري اال�ستغراب .من هذه اجلرائم،
نذكر اجلرمية التي طالت طفلة عمرها ثالث �سنوات
يف قف�صة ،مدينة تقع يف اجلنوب الغربي التون�سي.
كما �أنه مت االعتداء جن�سياً على طفلة تبلغ � 8سنوات
من طرف طفلني ال يتجاوزان  9و� 11سنة يف منطقة
�إبن خلدون بالعا�صمة التون�سية .وقبلها جرمية يف
مدينة قبالط يف والية باجة حيث مت �إغت�صاب طفلة
وجدتها،
تبلغ � 15سنة بعد اختطافها وتعنيف �أمها ّ
ما �أدى �إىل وفاة الأخرية .وجهت املنظمات احلقوقية
املحلية والدولية املن�ضوية حتت راية احلملة ،ر�سالة
مفتوحة �إىل رئي�س احلكومة ورئي�س الهيئة العليا
امل�ستقلة للإت�صال ال�سمعي والب�صري وكل من
وزارة املر�أة والأ�سرة والطفولة وكبار ال�سن ،وزارة
العدل ،وزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية من �أجل
�إ ّتخاذ كل الإجراءات ال ّالزمة قانونياً ملحاربة �آفة
الإعتداء اجلن�سي التى مت�س �صلب حقوق وحريات
و�أمن املواطن/ة.

�إحتجاجية للمحامني �أمام امل�سرح البلدي نهار 20
دي�سمرب  2018دفاعا عن �سر املهنة ومنددة بعدم
د�ستورية الف�صل  .36دعت �إليه هيئة الوطنية ،التى
قدمت طعنا بالف�صل  36لدى الهيئة الوقتية ملراقبة

د�ستورية القوانني .كما دعت الهيئة �إىل �إ�ضراب عا ّم
يف جميع حماكم اجلمهورية منذ يوم اخلمي�س 20
دي�سمرب اجلاري مطلقة تهديدات بالت�صعيد امليداين
�ضد قانون املال ّية .ومع �إعالن الهيئة الوقتية ملراقبة
ّ
د�ستورية القوانني عن قبل الطعن املقدم �ضد الف�صل
 34من قانون املالية مقرة بعد د�ستوريته اليوم يف
 ،2018/12/26يكون قد جنح املحامون يف معركتهم
لإثبات فعالية ت�ضامنهم و�إحتجاجاتهم للو�صول �إىل
مطالبهم املن�شودة.

سر المهنة

كما �أثارت امليزانية املالية لعام  2018غ�ضب
ال�شارع التون�سي� ،أحدثت امليزانية املالية لعام
 ،2019بعد �إقرارها من قبل جمل�س نواب ال�شعب
يوم  10دي�سمرب � 2018إعرتا�ضات كثرية .كان
�أبرزها غ�ضب هيئة املحامني الذي �سببه الف�صل
 36الذي مي�س ب�سرية هذه املهنة .كانت �أول وقفة

حراكات حقوقية أخرى
الحراك البيئي  ..ثقافة في
طور النمو

«يف ال�سنوات الأخرية ،توجه جزء من الر�أي العام
واحلراك احلقوقي نحو الإهتمام بال�ش�أن البيئي يف تون�س.
ومن خالل متابعتنا ،ن�ستطيع القول ب�أن الثقافة البيئة يف
تون�س هي ثقافة يف طور النمو» .هكذا �إ�ستهل «الرم�ضاين»
حديثه عن املجال احلقوقي البيئي .كان قد �أطلق املنتدى
التون�سي للحقوق الإقت�صادية والإجتماعية «املنتدى
ال�سنوي من �أجل عدالة بيئية» يف  2015ملتابعة ومناق�شة
املظامل البيئية التي ت�شهدها يف تون�س.
كان هذا املنتدى مبثابة فر�صة لتالقي الن�شطاء واملعنيني
والتوعية البيئية والت�شكيل التدريجي للمواقف امل�شرتكة
حول هذه املظامل والعمل على حلها .عقد هذا املنتدى
جل�سات عديدة خالل �سنة  .2018امل�ستحدث هذه
ال�سنة هي «املنتديات اجلهوية» .حيث كان هناك العديد
من اللقاءات الت�شاوية يف الواليات تون�سية ،كوالية
القريوان وقف�صة .كما مت ا�ستحداث منظمة «راج» من�صة
«املنتدى الأخ�ضر للمناخ» الإلكرتونية والتى تعنى
باملظامل البيئية ومراقبة مدى �إلتزام الدولة بتطبيق القوانني
املحلية والإتفاقيات الدولية يف هذا اخل�صو�ص.

الشفافية ومكافحة الفساد

تبلور حق النفاذ �إىل املعلومة قانونيا يف  ،2017لت�ستهل
هيئة النفاذ للمعلومة عملها يف �أوائل �سنة  .2018خالل
لقاء املفكرة القانونية الأ�ستاذ عماد احلزقي� ،أ�شار �إىل �أن
�أغلب املبلغني ،هم من عموم املواطنني واجلمعيات املدنية.
وكانت جمعية «�أنا يقظ» من �أبرز املنظمات احلقوقية التي
نا�ضلت يف �سبيل �إقرار قانون النفاذ �إىل املعلومة يف 2017
وهي الآن الأكرث مطالبة وجلوءاً �إىل هذا احلق خ�صو�صاً
�أنها تعمل على مكافحة الف�ساد وتعزيز �شفافية امل�ؤ�س�سات.
كما و�أن �أبرز بالغ تظلم رفع للهيئة هو ذاك الذي قدمته
«�أنا يقظ» �ضد الأحزاب رغبة منها يف احل�صول على
ك�شف حل�ساباتها املالية و�ضد وزارة العالقة مع الهيئات
الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان ب�إعتبار �أن
احل�سابات املذكورة مودوعة لديها .كان هذا البالغ يف
�صلب �إ�سرتاتيجية عمل «�أنا يقظ» لعام  2018والتي
ركزت على مراقبة م�صادر متويل الأحزاب ،خ�صو�صاً
و�أن  2018كانت �سنة �إنتخابية ب�إمتياز ،هذا ما �أفادنا به �أ.
�أ�شرف عوادي ،رئي�س املنظمة.
كما نظمت «�أنا يقظ» العديد من الن�شاطات التوعوية
خالل �سنة  2018على �أهمية التبليغ عن الف�ساد .هذا

ما �أكده «عوادي» خالل حوارنا معه ،حيث �أ�شار �أن عدد
املبلغني عن الف�ساد لعام  ،2018الذي تقدموا ببالغ ملركز
«دعم و�إر�شاد �ضحايا الف�ساد» التابع لأنا يقظ ،جتاوز 250
بالغ ،مت تتبع كل البالغات التى ت�ستويف ال�شروط واملعايري
الالزمة ،ق�ضائيا.
حراكات حول أخطاء األجهزة
األمنية

�شهت �سنة  2018العديد من الإعتداء بالقتل
على مواطنني من قبل الأجهزة الأمنية ،الأمر الذي
ا�ستولد حراكات متفرقة حول احلق يف احلياة واحلق
يف الأمان املكفولني د�ستوريا يف تون�س .من �أبرز هذه
الأحداث ،ده�س» املواطن «خمي�س اليفرين» من
قبل القوى الأمنية يف مدينة طرببة ،غرب العا�صمة
التون�سية ،وذلك خالل الإحتجاجات الليلة �ضد
ميزانية  2018وحتديدا يوم  8فيفري  .2018ورغم
وجود �شهود عيان للحادثة� ،أعلنت وزارة الداخلية
�أن الوفاة ناجتة عن «مر�ض مزمن»� .شغلت هذه
احلادثة الر�أي العام التون�سي الذي �أخذ ي�ستنكر
ويندد باملمار�سات الع�شوائية والإنتهاكات احلقوقية

من قبل الأجهزة الأمنية.
يف نف�س ال�سياق ،ويف  31مار�س  ،2018طاردت
قوات الأمن �شابا يدعى عمر العبيدي� 19 ،سنة،
على خلفية املناو�شات بني م�شجعي فريقني متباريني
يف ملعب راد�س و�أثناء املطاردة� ،أرغم �أعوان الأمن
ال�شاب النزول �إىل وادي «ماليان» يف مدينة راد�س،
نوب �شرقي العا�صمة تون�س ،رغم �أنه �أعلمهم �أنه ال
يجيد ال�سباحة ،مما �أدى �إىل وفاته .تبعا لهذه احلادثة،
�سميت #تعلم_عوم ،مطالبني
�أطلق نا�شطون حملة ّ
مبحا�سبة املعتدين من ال�شرطة يف ظل وجود �شهود
عيان.
حادثة ثالثة �أ�شعلت الر�أي العام التون�سي هي حادثة
�إطالق �أعوان الديوانة النار على «�أمين العثماين» يف
� 12أكتوبر  2018تفريق الأهايل خالل عملية مداهمة
ملخزن يحتوي على �سلع مهربة يف �سيدي ح�سني،
وهي �ضاحية من �ضواحي العا�صمة التون�سية .كان
رد الإدارة العامة للديوانة على هذه احلادثة ب�أن
«ال�ضحية �سقط وحده»� .أطلقت حملة #تعلم_
�إجري من قبل ن�شطاء على في�سبوك للتنديد بهذه
احلادثة ولف�ضح املمار�سات الظاملة للأجهزة الأمنية.
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حراكات حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية في تونس:2018-
حراكات عامة وقطاعية مجبولة بالقلق والخوف والشفقة

عند ا�ستعرا�ض احلراكات احلا�صلة يف � ،2018أمكن
ت�صنيف �سبعة حراكات �ضمن خانة احلراكات احلا�صلة
ب�ش�أن حقوق اقت�صادية واجتماعية .هذه احلراكات هي
الآتية# :في�ش_ن�ستناو؟ و"احلرقة والإ�ضراب العام
للإحتاد العام التون�سي لل�شغل ف�ضال عن حراكات
قطاعية عدة� ،أبرزها حراك ال�صحافيني يف �إثر وفاة
�أحدهم فيما �سمي �آنذاك "بوعزيزي ال�صحافة" وحراك
املتقاعدين ف�ضال عن حراكي املعلمني النواب وعمال
احل�ضائر.
#فيش_نستناو؟

�شهره الأول �إال وانخف�ضت حدته وذلك لعدة �أ�سباب:
�أوال العدد الهائل من االعتقاالت والأ�سلوب القمعي
الذي مار�سته الأجهزة الأمنية يف التعاطي مع املحتجني.
وقد �أدى هذا التعاطي �إىل تراجع كبري يف ن�سبة امل�شاركة
يف الإحتجاجات .فحتى �أوائل �شهر فيفري ،2018
جتاوز عدد املعتقلني الألف من  16والية �شاركت يف
االحتجاجات ،هذا ما �أفادنا به �أحد منظمي "في�ش
ن�ستناو" .كما وت�سببت هذه االعتقاالت بت�شتيت
جمهودات املنظمني للحملة .فمحاكمة الن�شطاء
املعتقلني غالبا ما كانت حتدد يف تواريخ متزامنة مع تواريخ
التحركات االحتجاجية .فبفعل تزايد هذه املحاكمات،
وجد املنظمون �أنف�سهم م�ضطرين من جهة للم�شاركة يف
الوقفات �أمام املحاكم املختلفة لدعم املعتقلني ،ومن جهة
�أخرى ،ويف الآن نف�سه ،على �ضمان مواكبة التحرك املقرر
لتوجيه املتظاهرين وحتقيق احل�شد ال�شعبي املطلوب.
كما �أنه �سرعان ما متّت �أدجلة هذا احلراك ،على نحو �أفقده
عفويته الأ�صلية لتحقيق الإلتحام ال�شعبي .وقد بدا
هذا البعد وا�ضحا ،بعدما ت�صدر احلراك قيادات تاريخية
لأحزاب ي�سارية وقومية معروفة ،كما حمة الهمامي
ووائل نوار وغريهم ،وت�صدر مطالبه مطلب �إحداث تغيري
حكومي.
"الحرقة"  ..أمل بحياة كر يمة

على �صعيد احلقوق االقت�صادية واالجتماعية� ،أبرز
احلراكات احلا�صلة متثلت يف حملة "في�ش ن�ستناو"
(وهي عبارة باللهجة املحلية التون�سية تعني :ماذا
ننتظر؟) والتى حظيت بتغطية �إعالمية حملية ودولية
وكانت حمط تركيز يف اخلطاب ال�سيا�سي واحلقوقي يف
تون�س .جاءت هذه احلملة نتيجة ردود �أفعال معنيني
وم�س�ؤولني على ميزانية عام � 2018أدت �إىل توحيد وعي
�شعبي و�إح�سا�س عام بالو�ضع الإقت�صادي والإجتماعي
�أخذ ي�ستفحل يف ال�سنوات الأخرية يف تون�س وكان
قد تبلور على �شكل حتركات عفوية يف بع�ض املناطق
والواليات� .شهد هذا التحرك ت�ضامنا و�إلتفافا غري
م�سبوقني ،خ�صو�صاً و�أنه ن�ش�أ عن م�شروع املالية العامة
الذي من �ش�أنه �أن يلحق باملواطنني كافة عبءا �إقت�صاديا
كبريا على �صعيد القدرة ال�شرائية ون�سبة الت�ضخم يف
البالد .وقد هدف هذا التحرك �شبه العفوي �إىل �إ�سقاط
ميزانية عام � 2018أو جتميد العمل بها .فخالل فرتة
ال تتجاوز ال�شهر ،برزت جمموعة ا�ستطاعت �أن تفر�ض
نف�سها كمنظمة لن�شاطات التحرك وللإحتجاجات .كما
�أخذت على عاتقها التن�سيق وحتديد مواعيد و�أ�شكال
احلراكات يف تون�س العا�صمة والواليات ،خ�صو�صاً عرب
�شبكة التوا�صل الإجتماعي في�سبوك .وهذا ما �أملح �إليه
املنظمون �أنف�سهم للمفكرة �أثناء حوارهم معها.
وبالرغم من �أن الإحتجاجات ت�صدرت ال�صحف
واملواقع الإخبارية داخل تون�س وخارجها ،حمققة
مزيدا من ال�ضغط على احلكومة التون�سية� ،إال �أن �شعلة
الإحتجاجات �سرعان ما �إنطف�أت .فلم يكمل الإحتجاج

الإحباط والي�أ�س بني �صفوف ال�شباب التون�سي م�ؤدية
�إىل ارتفاع خطري يف ن�سب الهجرة غري ال�شرعية.
بالرغم من �أن هذا الغ�ضب جت ّلى ميدانيا يف وقفات
و�إحتجاجات �شعبية عدة ،خ�صو�صاً يف املدن التي خرج
منها املهاجرون غري ال�شرعيني كمدينة قرقنة� ،سرعان
ما تراجعت حدته كما ح�ضوره الإعالمي تبعا التخاذ
احلكومة �إجراءات ر�سمية� ،أهمها �إقالة وزير الداخلية
لطفي براهم الذي كان عزل من قبل  10م�س�ؤولني
�أمنيني.
ختاما ،يلحظ �أن املنتدى التون�سي للحقوق الإقت�صادية
والإجتماعية ،وهو من �أقدم املنظمات التى تبنت العمل
على ق�ضايا الهجرة غري ال�شرعية بعد الثورة ،حترك ميدانيا
ب�شكل وا�سع ونظم وقفات �إحتجاجية و�أ�صدر بيانات
تنديدية بال�سيا�سات احلكومية املجحفة� .إال �أنه مل ينجح
يف بناء ائتالف حقوقي وا�سع حول هذه الق�ضية.
االحتاد العام التون�سي لل�شغل والدعوة �إىل �إ�ضراب عام
يف ال�سنوات الأخرية ،رفع االحتاد العام التون�سي لل�شغل
مرار ال�صوت �ضد االرتفاع امل�ستم ّر للأ�سعار والغالء
يف تون�س ،مطالبا احلكومة التون�سية باتخاذ التدابري
املنا�سبة لتخفيف ال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية
عن املواطن ،مثل الرتفيع يف الأجور وزيادة ال�ضمانات
االجتماعية للعاملني يف القطاع العام.
ويف الف�صل الأخري من ال�سنةّ ،اته الإحتاد العام نحو
الت�صعيد بالإعالن عن نيته الدعوة �إىل �إ�ضراب عام
بتاريخ  22نوفمرب  2018احتجاجا على م�س�ألة تدهور
الو�ضع الإقت�صادي يف البالد وانعكا�ساته ال�سلبية على
الو�ضع املعي�شي للمواطن التون�سي ،وبعد ف�شل احلوار
بني الإحتاد واحلكومة حول �سبل حت�سني �أجور املوظفني
يف القطاع العام .نقر�أ يف بيان االحتاد ال�صادر يف 19
نوفمرب  2018ما يلي" :ال يخفى على �أحد �أنّ مراجعة
الأجور � َّإنا هي ا�ستحقاق �أملته عوامل تفاقم الت�ضخّ م
وانزالق الدينار والتهاب الأ�سعار وتزايد الأعباء اجلبائية
تدن اخلدمات وت�سارع
وارتفاع تكاليف العي�ش مع ّ
التداين العائلي وت�ضخّ م البطالة"..

الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي املرتدي يف تون�س جتلى
تعد الأكرب يف البالد .وقد
يف �سنة  2018بكارثة �إن�سانية ّ
لفتت هذه الكارثة مب�أ�ساويتها انتباه احلكومة التون�سية
والأنظار العاملية لق�ضية الهجرة غري ال�شرعية �أي ما حراكات الصحفيين:
ا�صطلح على ت�سميته "احلرقة" (هي كلمة تون�سية تطلق البوعز يزي يتكر ر
على الهجرة غري ال�شرعية لل�شباب) .هذه الكارثة متثلت
يف حادثة غرق املركب الذي كان ّ
يقل مهاجرين غري
�شرعيني قرب �سواحل جزيرة قرقنة من والية �صفاق�س
التون�سية يف نهار الأحد الواقع يف  3جوان .2018
بالرغم من �أن هذه احلوادث تكررت يف عام 2018
كما يف ال�سنوات الفارطة� ،إال �أن غرق املركب الذي
كان متوجها �إىل جزيرة المبيدوزا الإيطالية �أودى هذه
املرة بحياة ما ال يقل عن ثمانية و�أربعني مهاجرا بينهم
ن�ساء و�أطفال ،من جن�سيات خمتلفة ،و�إن كان �أغلبهم
من التون�سيني.
�أججت هذه احلادثة غ�ضب ال�شارع التون�سي �إزاء
ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية املجحفة التى
تنتهجها الدولة التون�سية والتى �سببت مزيدا من

يف ا�ستعادة للم�شهد الرتاجيدي النتفا�ضة البوعزيزي،
�أ�ضرم امل�صور ال�صحفي عبد الرزاق زرقي النار بنف�سه
ما �أدى �إىل وفاته على الفور يف  24دي�سمرب يف "�ساحة
ال�شهداء" مبحافظة الق�صرين (غرب) .وقد �أعاد هذا
الأمر �إ�شعال االحتجاج على الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية يف تون�س .وكان املكتب التنفيذي لنقابة
ال�صحفيني �أول من عرب عن ذلك يف بيانه ال�صادر
�إثر احلادثة ،حيث و�صفها ب�أنها "لي�ست مبن�أى عن
الواقع املرير الذي يعي�شه قطاع الإعالم وال�صحافة يف
تون�س من تفقري وتهمي�ش وغياب لأي �إرادة �سيا�س ّية
لتطبيق القوانني ،متهما احلكومة بـ"التن�صل من
تنفيذ الإجراءات املعلنة منذ �سنتني ،التي ت�ضمن
كرامة ال�صحفيات وال�صحفيني وحقوقهم االقت�صادية
واالجتماع ّية" .وحت�سبا ملزيد من ال�سخط� ،سارعت
احلكومة التون�سية �إىل �إبرام �إتفاقية مع نقابة ال�صحفيني
ت�ضمنت العديد من الوعود بالتح�سينات والتطويرات.
الأمر الذي غيب هذه الق�ضية تدريجيا عن الإعالم
واحلراك ال�شعبي واحلقوقي ،ودفع النقابة �إىل الرتاجع
عن الإ�ضراب املخطط له .وعليه ،وكما ح�صل ب�ش�أن
احلراكني ال�سابقني ،بد�أ هذا احلراك قويا لكن �سرعان ما
خفتت �شعلته.
حراك المتقاعدين

�أحجمت احلكومة التون�سية بداية �سنة  2018عن
�صرف الق�سط الثاين من زيادات الأجور ل�سنة
 2017للمتقاعدين بدعوى �أن تلك الزيادات ال
ت�شملهم .وبدا موقفها هذا ا�ستجابة لتو�صيات
�صندوق النقد الدويل الذي ربط موا�صلة �إقرا�ضه
لتون�س ب�إ�صالحات اقت�صادية منها "و�ضع نظام
التقاعد على م�سار م�ستدام"� .1أ�شرت اخلطوة �إىل
اجتاه للم�س بحقوق مكت�سبة للمتقاعدين وك�شف
الحقا م�شروع القانون 2الذي تقدمت به احلكومة
ملجل�س نواب ال�شعب واملتعلق بتنقيح �أنظمة التقاعد
عن جدية هذا التوجه .فقد اقرتح الف�صل  37منه �أن
تكون الزيادات يف جرايات املتقاعدين ح�صيلة ملوازنة
بني ثالثة عنا�صر هي "زيادات الإجراء يف املفاو�ضات
االجتماعية ون�سبتا الت�ضخم والنمو االقت�صادي".3
�إعترب املتقاعدون الذين تبلغ كتلتهم العددية ثالثمائة
وخم�سة �آالف متقاعد �أن من �ش�أن هذا التوجه
امل�س بحقوقهم املكت�سبة واملتمثلة يف التعديل الآيل
ّ
جلراياتهم عند كل زيادة يف �أجور النا�شطني ،وتداعوا
تاليا للتنظم والتحرك ل�صده.
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�أ�س�س قدماء النقابيني من املتقاعدين "اجلامعة العامة
للمتقاعدين" باالحتاد العام التون�سي لل�شغل ،4تلك
اجلامعة التي �أطرت حتركاتها و�ضمنت لها دعم
املنظمة النقابية الأقوى والأكرث ت�أثريا .وقد �أط ّرت
اجلامعة العامة للمتقاعدين باالحتاد العام التون�سي
لل�شغل حتركات املتقاعدين والتي امتدت طيلة �سنة
 2018وميزت احلراك املجتمعي بح�ضورهم لأول
يظن �أنهم خرجوا من
مرة يف تاريخهم بعدما كان ّ
�ساحته .وكانت من �أهم حمطات تلك التحركات:
جتمعات عامة �أمام جمل�س نواب ال�شعب بتاريخ
 2018-10-18:و.2018-11-22
انتهى ن�ضالهم االجتماعي �إىل النتائج الآتية:
تراجع من احلكومة عن حرمانهم من �أق�ساط الزيادة
اخل�صو�صية ل�سنة ،2017
�إ�سقاط ال�صيغة املقرتحة للف�صل  37من م�شروع
قانون التقاعد اجلديد.
حراك المعلمين النواب:

يد ّر�س مبدار�س التعليم العمومي التون�سي ع�شرة
�آالف مدر�س وقتي �أي معلم غري منتدب يف الوظيفة
العمومية .وي�صطلح على ت�سمية ه�ؤالء باملعلمني
النواب ويع ّول على عملهم خ�صو�صا يف املدار�س
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الريفية التي يتم العزوف عن العمل بها ويف حاالت
�سد ال�شغورات الطارئة باملدار�س ب�سبب العوار�ض
التي تلحق ب�إطار التدري�س الر�سمي .حتول املعلمون
النواب �إىل عنوان بارز من عناوين اله�شا�شة
االجتماعية وخرق الدولة للقانون ،على �أ�سا�س �أن
العديد منهم ّ
عدة مبا�شرا للتدري�س
يظل ل�سنوات ّ
ب�أجرة �شهرية دون الأجر الأدنى امل�ضمون وهي
ت�صرف من دون انتظام .انتف�ض �سنة  2018املعلمون
النواب �ضد ما �آل له و�ضعهم مطالبني باحلق يف
التغطية االجتماعية وبت�أجري الئق وباالنتداب
املبا�شر يف �إطار التدري�س .وخا�ضوا يف �سبيل هذا
عددا هام من التحركات االحتجاجية تراوحت بني
مقاطعة العودة املدر�سية والتظاهر واالعت�صام مبقرات
املندوبيات اجلهوية للتعليم و�ساندت ن�ضاالتهم
النقابة العامة للتعليم الأ�سا�سي باالحتاد العام
التون�سي لل�شغل.
�أثمر حتركهم عن �إم�ضاء وزارة الرتبية والنقابة بتاريخ
 2018-05-08اتفاقية تعهد مبوجبها الطرف
احلكومي ب:
الإدماج يف �إطار التدري�س على دفوعات �سنوية،
�إ�صالح نظام ت�أجري املعلمني النواب بتنظريهم مبنح
الأ�ساتذة املعو�ضني،

تضامن حقوقي؟
ب�س�ؤالنا الأ�ستاذ رم�ضان امل�سعودي� ،أحد م�ؤ�س�سي
املنتدى الإقت�صادي والإجتماعي ،عن �أ�سباب
الرتاجع ال�سريع لهذه احلراكات� ،أجاب �أن م�شكلة
احلراكات ال�شعبية عموما بعد الثورة هي حت ّولها
من تغيريية �إىل �إ�صالحية ت�سودها الآنية ،وتقوم
على ظرفية الزمان ،واملركزية .فقد �أ�صبحت هذه
احلراكات م�ستقلة مبطالبها ،بالأ�شخا�ص املعنيني بها،
وبانت�شارها اجلغرافية .الأمر الذي ي�ص ّعب و�ضعها يف
�إطار �أكرب وحتويلها �إىل حراك �شعبي وطني ممتد على
كل الواليات .فنالحظ �أن حراكا معينا يف �سيدي
بوزيد مثال ينتهي مبجرد حت�صل الفئة املحتجة على

حتديد �ساعات العمل الأ�سبوعية مبا يناظر املعلمني،
التمتيع بالتغطية االجتماعية .توجت االتفاقية حراكا
اجتماعيا هاما �شمل كل البالد التون�سية ولكنها مل
تنهِه اعتبارا ملوا�صلة العلمني النواب حتركاتهم طلبا
لتفعيلها.
حراك عمال الحضائر:

ابتدعت احلكومة التون�سية يف �ستينات القرن
املا�ضي ح�ضائر العمل لت�سيري م�شاريعها .وتتمثل
هذه احل�ضائر يف ت�شغيل وقتي مبقابل حمدود
للعمالة ،من دون اال�ستفادة ب�أي �شكل من
الأ�شكال من املنافع االجتماعية العائدة ملوظفي
الدولة .متت بعد الثورة ت�سوية و�ضعيات عمال
احل�ضائر الذين �إنتدبوا قبلها .ولكن ويف حماولة
ملجابهة طلبات الت�شغيل واحلراك االجتماعي،
عادت الدولة لتفعيل تلك احل�ضائر التي ظل
العاملون بها خارج منظومة القانون .وتبدو هذه
احل�ضائر يف كثري من احلاالت من قبيل البطالة
املقنعة .ا�ستقر فقه ق�ضاء املحكمة الإدارية
وفقه ق�ضاء حمكمة التعقيب على عدم قانونية
ممار�سات اجلهات الر�سمية و�أكد كال الفقهني على
حق املنتدبني وفق هذه ال�صيغة يف التمتع بكل

ال�ضمانات القانونية لكن تلك الأحكام مل ت�ؤل
ملراجعة حكومية ملوقفها من �شكل الت�شغيل هذا.
بلغ نهاية �سنة  2017عدد عمال احل�ضائر خم�سة
وثمانني �ألف عامل 5ت�ستقطب اجلهات الأقل
حظا من التنمية �أي املناطق الداخلية الن�سبة
الأكرب منهم .6وقد ّ
تنظم ه�ؤالء يف تن�سيقيات
جهوية للمطالبة بت�سوية و�ضعياتهم .ووجد حتركهم
م�ساندة كربى من االحتاد العام التون�سي لل�شغل
الذي تبنى بالكامل مطالبهم .7خا�ض عمال
احل�ضائر عددا هاما من التحركات االحتجاجية
يف خمتلف مناطق البالد من �أهمها اعت�صامات
8
متكررة ب�ساحة الق�صبة قبالة مقر رئا�سة احلكومة
9
وباجلهات.
بتاريخ  ،2018 -12 -28وقعت قيادة االحتاد
العام التون�سي لل�شغل ورئا�سة احلكومة اتفاقية
ا�ستجابت فيها لعدد من مطالب عمال احل�ضائر
ومنها االنتداب ملن ميار�س منهم عمال فعليا
والتمتيع باحلق يف املغادرة االختيارية.

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

مطالبها .وذلك يعود لثالثة عوامل� )1( :إح�سا�س عام والإمكانيات .فكل حكومة راحت مت�ضي �إتفاقيات
�إمكانية ت�شكيل هيكل �أو هيئة تن�سيقية جامعة لكل
ب�أن الت�ضامن الذي �أحدثته الثورة لن يتكرر ويجب "�إ�سرت�ضائية" مع الأطراف املحتجة ملجرد الطم�أنة
هذه احلراكات والتباحث حول الأ�سباب التى
�أخذت حتول دون �إمكانية حتول هذه احلراكات من
والإ�سكات ولي�س بنية التغيري الفعلي.
على كل �شخ�ص �أو كل منطقة �أو كل جمموعة �أو
كونها حمدودة مناطقيا ويف �إطار جمهوري �ضيق �إىل
فئة �أن ت�أخذ حقها بيدها� )2( .أن وجود نظام قمعي وكان املنتدى �سعى �إىل عقد م�ؤمتره الوطني الثاين
حراكات وطنية جامعة .هذا ما يوحي باحتمالية �أن
ي�ستهدف اجلميع قبل الثورة كان �سببا كافيا يف توحد يف مار�س  2018كمحاولة لتجميع �أكرب عدد من
ت�شهد احلراكات احلقوقية الإقت�صادية والإجماعية
املطالب والت�ضامن ب�شكل عابر للمناطق والواليات منظمي احلركات الإجتماعية التى برزت خالل
�آنذاك� .أما اليوم فهناك ما ميكن �أن ن�سميه "المركزية ال�سنوات الأخرية ،تلك التى حظيت بتغطية �إعالمية مكانا �أكرث بروزا يف امل�شهد احلقوقي التون�سي.
وتلك املحدودة بجغرافيتها والتى بقيت خارج
�شعورية" باحلاجة �إىل التحرك والإحتجاج)3( .
اخلطاب العام والإعالمي ،كاحلراكات التى حتدث
�أخريا ،غياب �إ�سرتاتيجية حكومية وا�ضحة .ففي
ظل عدم الإ�ستقرار احلكومي منذ الثورة �إىل اليوم ،يف املناطق الداخلية واجلنوبية .الغاية الرئي�سية من
هذا امل�ؤمتر ،كما �أو�ضح الرم�ضاين هو الت�شاور حول
لي�س هناك خطة عمل حكومية وا�ضحة الأهداف
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حراكات حقوقية2018 -

حراكات لفئات هشة في تونس:2018 -

حراك متميز لذوي اإلعاقة ولإليفوار يين
ف�ضال عن حتركات املثليني وجمتمع امليم امل�شار �إليها
�أعاله �ضمن خانة احلريات الفردية ،لوحظ يف 2018
حراك مميز لذوي الإعاقة وللعمال املهاجرين .كما �شهد
هذا العام بدء تطبيق قانون حماية املر�أة من العنف.
ق�ضايا الأ�سرة والعنف �ضد املر�أة  ..بني القانون وتطبيقه
يف �سنة  ،2017مت �إقرار قانون حماية املر�أة من العنف.
ونلحظ �أن اجلمعية التون�سية لن�ساء حول التنمية كانت
من اجلمعيات القليلة� ،إن مل تكن الوحيدة ،التى
ركزت �إ�سرتاتيجية عملها لعام  2018على �ضمان
تفعيل هذا القانون 16" .يوم من �أجل التوعية بقانون
حماية املر�أة من العنف" كان الن�شاط الأبرز الذي
ج َندت من �أجلها هذه اجلمعية ن�شطاءها يف العديد من
الواليات التون�سية.
ن�ست�شف من نق�ص عدد اجلمعيات واملنظمات املهتمة
ّ
مبتابعة تطبيق القانون بعد �إقراره� ،إحدى �إ�شكاليات
العمل احلقوقي يف تون�س .فبالرغم من �أن اجلمعيات
واملنظمات احلقوقية حققت جناحات كبرية يف بناء
تر�سانة قانونية حمائية� ،إال �أن هذا اجلهد الذي يركز
على ا�ست�صدار ومراكمة الن�صو�ص القانونية ،ي�سقط
جانبا �آخر مهما الحظناه مرات عديدة �أال وهو �ضرورة
متابعة م�سار ما بعد عملية �إقرار القانون .عملية التح�شيد
ور�ص ال�صفوف لع�شرات اجلمعيات خالل م�سار �إقرار
القانون �سرعان ما تخبو لينتهي احلال بجمعية �أو �إثنتني
ال غري تعمالن على تطبيق القانون بعد امل�صادقة عليه.
قانون حماية املر�أة من كل �أ�شكال العنف مثال وا�ضح
على ذلك.
 2%حق مش مز ية لذوي وذوات
اإلعاقة

" 2باملائة حق مو�ش مز ّية" (�أي  2باملائة حق ولي�س
تف�ضيال) ،حملة �أطلقتها املنظمة التون�سية للدفاع
عن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لل�ضغط على
القوة احلاكمة واملعنيني لتفعيل القوانني والقرارات
الر�سمية التى ت�ضمن متتع ذوي الإعاقة بحقهم يف
الت�شغيل على قدم امل�ساواة مع جميع املواطنني،
خ�صو�صا قانون عدد  41ل�سنة  2016امل�ؤرخ يف 16
ماي  2016والذي ين�ص على �إ�سناد ن�سبة ال تقل
عن  2%من االنتدابات ال�سنوية بالوظيفة العمومية
بالأولوية لفائدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين
ي�ستجيبون لل�شروط املن�صو�ص عليها بهذا القانون
ولهم امل�ؤهالت للقيام بالعمل املطلوب .كما طالبت
املنظمة تخ�صي�ص فر�صة عمل واحدة على الأقل
لأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة يف كل من�ش�أة �أو م�ؤ�س�سة
عمومية �أو خا�صة ت�ضم بني  50و 99موظف وفر�ص
عمل بن�سبة ال تقل عن  2%يف كل من�ش�أة وم�ؤ�س�سة
عمومية �أو خا�صة حتتوي على مائة �شخ�ص �أو �أكرث.
تخللت احلملة وقفات �إحتجاجية عديدة دعت �إليها
مكاتب املنظمة التون�سية للدفاع عن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف كل من قف�صة ،مدينة يف اجلنوب

الغربي التون�سي يوم الثالثاء � 09أكتوبر  .2018كما
قامت املنظمة بجوالت على العديد من الواليات
التون�سية مثل مدنني ،الكاف ،قف�صة ،للقاء املعنيني.
وقد حاولت املنظمة عقد �إتفاقيات �ضامنة لتوظيف
 2%من ذوي الإعاقة يف هذه اجلهات .كان �أهم هذه
اللقاءات لقاء قف�صة ،كما �شرح لنا �أ .ي�سري مزاتي،
رئي�س املنظمة ،خالل حوارنا معه .حيث اجتمع مع
مدير عام �شركة ف�سفاط قف�صة الذي تعهد بانتداب
 2%من ذوي الإعاقة خالل االنتدابات القادمة.
من جهة �أخرى ،حقق ذوو وذوات الإعاقة �إنت�صارا
يعد الأبرز يف  .2018فقد فاز  15من �أ�صل  18مر�شحا
كرئي�س قائمة من ذوي وذوات الإعاقة يف الإنتخابات
البلدية ،وهي الأوىل من نوعها يف تون�س .كما فاز 144
�شخ�ص من بني ذوي وذوات الإعاقة يف املجال�س
البلدية التي يبلغ العدد الإجمايل لأع�ضائها .7500
ولهذا الفوز داللتان .الأوىل هي حجم الإقبال الكبري
من قبل هذه الفئة ووعيهم املتزايد ب�أهمية م�شاركتهم
ال�سيا�سية وتر�شحهم ملواقع �صنع القرار .كما يدل
على وعي هذه الفئة ب�أهمية حتدي الو�صم والإق�صاء
الإجتماعي القائم على �إ�ست�ضعافهم والتقليل من
قدراتهم .جاء هذا الفوز بعد ن�ضال دام �سنوات �أثمر
يف  2018وبعد �أن �أدرج �صناع القرار االقرتاح املقدم
من قبل املنظمة التون�سية للدفاع عن حقوق ذوي
وذوات الإعاقة ب�أن يكون �شخ�ص من هذه الفئة من
�ضمن الع�شرة الأوائل يف القائمات االنتخابية ،على
�أن يرتتب على كل من ال يلتزم بذلك حرمان القائمة
�أو احلزب من التمويل العمومي.
ذوي وذوات اإلعاقة وحق
التعليم

�شهد �أكتوبر  2018حدثا �آخر ال يقل م�سا�سا بحقوق
ذوي وذوات الإعاقة ،بحيث رف�ضت �إدارة املدر�سة
الوطنية لعلوم وتقنيات ال�صحة بتون�س �أن ت�سمح
ل�ستة وع�شرين طالبا ي�شكون من �إعاقة ب�صرية من
االلتحاق ب�صفوف الدر�س بها بداية ال�سنة اجلامعية
 .2019-2018الأمر الذي دفع الطلبة الذين هدد
القرار حقهم يف التعليم ،كما حرم القادمني منهم
من املناطق البعيدة عن العا�صمة تون�س من ال�سكن
اجلامعي� ،إىل الإعت�صام لأيام متعددة �أمام مقر وزارة
التعليم العايل.
�سبقت هذه احلادثة ،حتديدا يف �سبتمرب ،2018
حماولة �إدارة املدر�سة الوطنية لعلوم وتقنيات ال�صحة
بتون�س حرمان الطلبة املكفوفني من حقهم يف التعليم
بدعوى عجزها عن ت�أطريهم وحماولة �إدارة املعهد
العايل للغات بنابل منع الطالبة �صفاء فحيل من
الرت�سيم باملعهد بحجة �أنها ت�ستعمل يف تنقلها كر�سيا
متحركا مبا مينعها من ا�ستعمال املرافق الرتبوية التي
مل ت�صمم هند�سيا ملن كان يف مثل و�ضعها .وفيما مل
ي�سجل �أي حترك من قبل املعنيني يف هذه احلاالت،

وجد الطلبة �أنف�سهم مرغمني على مبا�شرة حتركات
�إحتجاجية منفردين ودون �أي م�ساندة من احتادات
الطلبة �أو من اجلمعيات املمثلة للمعوقني .و�صل
�صدى حتركاتهم هذه للإعالم والنا�شطني احلقوقيني
الذي با�شروا بالتحرك منا�صرة ودعما .لذلك
ا�ضطرت وزارة التعليم العايل التي غابت عن امل�شهد
يف البداية للتدخل ب�إعالن تعهد من جانبها ك�سلطة
�إ�شراف �إداري باحلفاظ على حق الطلبة املحتجني
يف التعليم وبتوفري ما ت�ستدعيه ممار�سة هذا احلق من
موارد.
مظاهرة "اإليفوار يين"
رفعا لشعار "ال للتمييز
العنصري"

بالرغم من التطور القانوين الالفت يف تون�س فيما يخ�ص
مناه�ضة التمييز العن�صري ،حتديدا مع �إقرار القانون
الأ�سا�سي عدد  11ل�سنة  2018املتعلق بالق�ضاء على
جميع �أ�شكال امليز العن�صري بتاريخ ،2018/10/09
ما زالت املمار�سات العن�صرية من اعتداءات ومتييز قائم
على لون الب�شرة م�ستمرة يف البالد .الأقليات املنحدرة
من دول �أفريقيا جنوب ال�صحراء (�إيفواريني) يف تون�س
هي من �أبرز الفئات التي تتعر�ض لهذه املمار�سات

الال�إن�سانية التي ال تخلو من العنف على �أ�سا�س لون
الب�شرة ،وت�صل �إىل حد القتل .خالل  ،2018حدث
ثالث حاالت وفاة �إيفواريني يف تون�س يف �أقل من
�أ�سبوع ،كان �آخرها مقتل رئي�س جمعية جالية كوت
ديفوار يف تون�س "فاليكو كوليبايل" ليل الأحد
 23دي�سمرب  2018طعناً بال�سكني .ب�شكل عفوي،
دفعت هذه احلادثة عددا كبريا من اجلالية الإيفوارية
بالتظاهر �أمام امل�سرح البلدي يف العا�صمة التون�سية
يف نهار الثالثاء  25دي�سمرب  2018رافعني �شعار
"ال للعن�صرية" .اجلدير بالذكر هو كيفية �إحتجاج
الإيفوريني .حيث رفعوا مطالبهم من خالل رق�صاتهم
و�أغانيهم الإيفورية التقليدية التي ملأت �ساحة بورقيبة.
�شاركهم الرق�ص والغناء عدد كبري من التون�سيني ومن
جن�سيات عربية و�أجنبية خمتلفة.
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الحراك الحقوقي في تونس لعام  2018بين التقليد والتجديد:
كان املر�سوم  88الذي مت �إقراره يف � 24سبتمرب 2011

�أحد �أهم مكت�سبات الثورة التون�سية والذي �أف�سج
املجال �أمام حرية العمل احلقوقي وت�شكيل منظمات
حقوقية .حيث �أقر هذا املر�سوم يف ف�صله الأول بو�ضوح
"حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات واالن�ضمام �إليها والن�شاط
يف �إطارها ."...رغم الطفرة التى �شهدتها تون�س
على م�ستوى ت�شكيل منظمات وجمعيات ،التى
جتاوز عددها  11,400يف � ،2011إال �أن هذا الإندفاع
نحو العمل احلقوقي واجه �صعوبات عديدة يف بداية
الأمر ،خ�صو�صاً يف ظل النق�ص على امل�ستوى املعريف
والب�شري الذي مثل عقبة �أمام اجلمعيات واملنظمات
التون�سية للم�ضي قدما وبفعالية يف هذا املجال� .إال �أنه
ويف غ�ضون �سنوات قليلة حقق الفاعلون احلقوقيون
مكت�سبات تعد الأبرز يف املنطقة العربية ،مقارنة
بعقود اال�ستبداد الطويلة التى مثلت عامال رئي�سيا يف
ركود العمل اجلمعياتي واحلقوقي� .إال �أن املنظمات
واجلمعيات التون�سية ا�ستطاعت خالل ال�سنوات
القليلة التى تلت الثورة �أن تطور �أ�ساليب عملها
وحت�سن �أداءها ب�شكل م�ستمر مما مكنها من تبني
املطالب احلقوقية وخو�ض املعارك مع املنظومة احلاكمة
بل وحتقيق املكا�سب.بعد ثماين �سنوات من الثورة،
ي�ستطيع املراقب واملتابع للعمل احلقوقي يف تون�س �أن
ير�صد �إ�ضافة �إىل التطور احلا�صل على م�ستوى العمل
احلقوقي ومدى الن�ضوج الن�سبي امللحوظ يف �آليات
احل�شد والت�أثري يف الف�ضاء العام .جتلى ذلك من
خالل جتذر العمل االئتاليف التعاوين بني اجلمعيات
احلقوقية وتواتر املواجهات بني اجلمعيات واملنظمات
احلقوقية واملنظومة احلاكمة� .أدناه� ،سنحاول
�إ�ستعرا�ض �أهم �آليات املنظمات واجلمعيات احلقوقية
يف تون�س للدفاع عن �أبرز املطالب التى �أثارت جدال
يف � ،2018إ�ضافة �إىل تنوع الو�سائل التي مكنتها من
حتقيق احل�شد الالزم والوعي احلقوقي حولها على
م�ستوى الف�ضاء العام �أو التعاون اجلمعياتي .وقد
ا�ستطاعت املنظمات احلقوقية التون�سية جتاوز �آليات
العمل والإت�صال الكال�سيكية ،من م�ؤمترات وندوات
ودرا�سات ،لتوظف مواقع التوا�صل الإجتماعي،
كفي�سبوك وتويرت ،خلدمة �أهدافها وتو�سيع قاعدة
منا�صريها .هذا التجديد �أخرج اخلطاب احلقوقي
ن�سبيا من الدائرة ال�ضيقة للنخب ال�سيا�سية والثقافية
ليتو�سع نحو فئات جديدة �أكرث ت�أثرا بو�سائل الإت�صال
احلديثة ،على غرار ال�شباب.
المشاركة في بناء ترسانة
قانونية :لكن ماذا بعد إقرار
القوانين؟

من خالل حماوالتها تنزيل م�ضامني الد�ستور على
�أر�ض الواقع عرب تر�سانة قانونية ت�ستطيع جلم املنظومة
احلاكمة عن �أي �إنتهاكات و�أي حماولة �إنقالب على
مكت�سبات الثورة التون�سية �أو انتهاج الأ�ساليب
القمعية.
عام � 2018شهدنا �إقرار قانون يف غاية من الأهمية
يتعلق بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
والذي يعد هذا القانون �سابقة الأوىل من نوعها يف
العامل العربي .من جهة �أخرى ،كانت "جملة احلقوق
واحلريات الفردية" من �أبرز ما املقرتحات التى �ساهم
يف طرحها ن�شطاء ومنظمات املجتمع احلقوقي يف
تون�س ،وقد بادر عدد من النواب املنتمني �إىل خمتلف
الكتل النيابية ،لتقدمي مقرتح القانون الأ�سا�سي عدد
 71ل�سنة  2018املتعلق ب"جملة احلقوق واحلريات
الفردية ،بعدما اكتفت احلكومة بتقدمي م�شروع قانون
حول امل�ساواة يف املواريث ".كما وعمل املعهد
العربي حلقوق الإن�سان واملفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان على �إعداد م�شروع قانون يتعلق بحماية
الالجئني منذ عام  ،2011ليبلغ امل�شروع بن�سخة
"جوان  "2018درجة متقدمة �سمحت بتمريره يف
�آخر � 2018إىل جمل�س نواب ال�شعب على �أمل �أن
يتم الحقا مناق�شته وامل�صادقة عليه .وفيما حققت
اجلمعيات واملنظمات احلقوقية جناحات كبرية على
�صعيد بناء الرت�سانة القانونية ال�صلبة ،تبقى متابعة
تنفيذ القوانني باملقابل �ضعيفة .عملية التح�شيد
ور�ص ال�صفوف لع�شرات اجلمعيات خالل م�سار
�إقرار القانون �سرعان ما تخبو لينتهي احلال بجمعية
�أو �إثنتني ال غري تلتزم بال�سهر على تطبيق القانون
بعد امل�صادقة عليه .جمع قانون حماية املر�أة من كل
�أ�شكال العنف حوله خالل �صيغته الأوىل كم�شروع
قانون كل اجلمعيات الن�سوية بالإ�ضافة �إىل اجلمعيات
احلقوقية املن�ضوية حتت راية الإئتالف املدين للحريات
الفردية� .إال �أننا الحظنا �أن جمعية الن�ساء التون�سيات
للبحث حول التنمية هي من اجلمعيات القليلة
التى تعمل اليوم على مراقبة تطبيق احلكومة لهذا
القانون .نذكر هنا �أن الن�ساء التون�سيات للبحث حول
التنمية با�شرت بالعمل فورا بعد دخوله حيز التنفيذ
يف فيفري  .2018كان من �أهم ن�شاطات هذه اجلمعية
" 16يوما للتوعية بقانون العنف �ضد املر�أة"� .أهمية
هذا القانون ال تكمن فقط يف امل�شاركة التى فاقت
 ،3000كما �أ�شارت �أة� .سلوى كنو رئي�سة اجلمعية
يف حوارها مع املفكرة ،بل �أي�ضاً كون ن�شاطاته ركزت
على �أربع واليات كربى يف تون�س وهي الكاف،
جندوبة� ،سليانة ،وتون�س العا�صمة.
ويتعزز ذلك من خالل �ضعف التقا�ضي
اال�سرتاتيجي �أو ر�صد �أعمال الق�ضاء عموما يف عمل
هذه املنظمات.

هي تزايد وعي املنظمات واجلمعيات العريقة وذات
الإمكانيات الت�أثريية واملادية يف العا�صمة التون�سية
ب�أهمية اجلمعيات واملنظمات يف اجلهات واملناطق
الداخلية يف تون�س من جهة وجناعة الالمركزية بالعمل
احلقوقي� .أطلقت "�أنا يقظ" م�شروعها الأول لدعم
املنظمات واجلمعيات املحلية يف مدن تون�سية خمتلفة،
خ�صو�صاً تلك الأكرث تهمي�شا يف  21مار�س .2018
تهدف "�أنا يقظ" خالل ال�سنتني القادمتني �إىل
دعم جمعيات املجتمع املدين النا�شئة مادياً وتقنياً.
ر�صدت لهذا الغر�ض مبلغ � 600.000ألف دينار
كمنح .يدخل هذا امل�شروع �ضمن م�سار احلوكمة
املحلية ،وهو م�سار �أ�سا�سي تعمل عليه املنظمة.
منذ �إطالق امل�شروع ،قامت "�أنا يقظ" بعقد
�شراكات مع �أكرث من  40جمعية ومنظمة حملية يف
ع�شرين والية يف �إطار هذا امل�شرع .كان ذلك �ضمن
ا�سرتاتيجيتها املتابعة مل�سار مالحظة االنتخابات
البلدية تكري�س مفهوم الالمركزية�.أما جمعية الن�ساء
التون�سيات للبحث حول التنمية فقامت بالتعاون
مع �أكرث من �سبع جمعيات ومنظمات حملية يف
�أربع واليات هم الكاف ،جندوبة� ،سليانة ،وتون�س
العا�صمة يف �إطار ال�ست ع�شرة يوما للتوعية بقانون
حماية املر�أة من العنف ال�صادر عام  .2017قدمت
اجلمعية م�ساعدات مادية ولوج�ستية لهذه اجلمعيات.
كما �أعطتهم حرية اختيار الن�شاطات املنا�سبة
لوالياتهم وفئة الن�ساء التى هم مهتمون بالعمل معها
خالل هذه الأيام .فمثال� ،إختارت اجلمعيات يف
والية الكاف العمل مع ال�سجينات وتوعيتهم على
�أهمية قانون حماية املر�أة من العنف وكيف ميكنهن
اال�ستفادة منهم يف حال تعر�ضهن لأي اعتداء.
مجاالت التعبير في الفضاء
العام

تنوعت جماالت التعبري يف الف�ضاء العام .فمن دون
التخلي عن االحتجاج ال�شعبي ،تطورت �أ�شكال
�أخرى �أهمها ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
ومهرجانات الأفالم واملعار�ض ذات الطابع احلقوقي.
االحتجاجات الشعبية

لعبت املنظمات واجلمعيات املدنية واحلقوقية يف
تون�س دورا كبريا �سواء باملراقبة �أو التدخل املبا�شر
يعد على
يف �صياغة د�ستور تون�س اجلديد الذي ّ
من �أكرث مظاهر الإحتجاج والتغيري احلقوقي �شيوعا
امل�ستوى العربي الأكرث تطورا على �صعيد �ضمان مساعدة الجمعيات في
وتاريخا يف تون�س هي االحتجاجات ال�شعبية التي
احلقوق واحلريات .ا�ستكملت املنظمات احلقوقية بعد الواليات
و�ضع د�ستور  27جانفي  2014م�سار بناء هذا الدرع من الأمور الإيجابية التى مت ر�صدها يف � ،2018أ�صبحت يف �أذهان التون�سيني الطريقة الأمثل ملواجهة

املنظومة احلاكمة .بعد ثورة � ،2010إ�ستمر التون�سيون
باللجوء �إىل ال�شارع احتجاجا على ال�سلوك ال�سيا�سي
للمنظومة احلاكمة التى ما انفكت حتاول االنق�ضا�ض على
مكت�سبات الثورة وم�سار االنتقال الدميقراطي .منذ بداية
� 2012إىل اليوم �أخذت الإحتجاجات ال�شعبية تتزايد
ب�شكل ملحوظ وم�ستمر .هذا ما �أكده الأ�ستاذ م�سعود
الرم�ضاين ،رئي�س املنتدى التون�سي للحقوق االقت�صادي
والإجتماعي وهو الأبرز يف ر�صد وتوثيق احلراك
الإجتماعي يف تون�س بعد الثورة .هذا التزايد الذي دفع
املنتدى �إىل عقد م�ؤمتره الوطني الثاين يف مار�س 2018
لتجميع منظمي احلركات الإجتماعية التى برزت خالل
ال�سنوات الأخرية من �أجل �إيجاد �آليات ت�ساعد احلركات
االحتجاجية يف تون�س وديناميكيتها امل�شتتة تنظيميا
وجغرافيا على التقارب والت�ضامن والت�شبيك.
�سنة  ،2018كانت كما �سابقاتها� ،سنة �إحتجاجية
ب�إمتياز .املثري للإهتمام هو الزيادة يف عدد الإحتجاجات
هذه ال�سنة ،خ�صو�صاً يف �شهورها الأوىل .ر�صد املنتدى
التون�سي للحقوق الإقت�صادية والإجتماعية يف تقريره
ل�شهر جانفي  2018حول الإحتجاجات الإجتماعية
اجلماعية والفردية ،وهو تقرير �شهري ي�صدره املنتدى،
حوايل  1490حترك احتجاجي  1402منها حترك
جماعي تركزت هذه الأخرية يف العا�صمة التون�سية155 ،
�إحتجاج ،ووالية �سيدي بوزيد� 123 ،إحتجاج .من �أبرز
هذه الإحتجاجات كانت حملة "في�ش ن�ستناو" .كانت
الن�شاطات التي تخللت حترك احلملة مثري للإهتمام .فمثال
مت ترجمة قانون املالية التى قامت احلملة �إعرتا�ض عليه �إىل
"التون�سية الدارجة" لتكون امل�شاركة يف الإحتجاج على
"وعي" قانوين و�سيا�سي ،هكذا و�ضح منظمو احلملة
للمفكرة .بالإ�ضافة �إىل �أن ن�شطاء احلملة قاموا بتنظيم
نقا�شات حول القانون يف مقا ٍه خمتلفة يف العا�صمة تون�س
وباقي اجلهات ،كمحاولة منهم لتو�سيع نطاق النقا�ش،
�شام ًال خمتلف الفئات العمرية والإجتماعية .ا�ستمرت
االجتماعات يف هذه املقاهي ال�سيا�سية طيلة فرتة التحرك.
حادثة "احلرقة" والتى �سبق وحتدثنا عنها يف اجلزء الأول
من هذا التقرير تلتها �إحتجاجات كثرية ت�ضامنا مع �ضحايا
احلادثة وعائالتهم .نذكر من هذه الوقفات تلك التى دعا
�إليها املنتدى التون�سي للحقوق الإقت�صادية والإجتماعية
بتاريخ  7جوان � ،2018أمام امل�سرح البلدي يف العا�صمة
التون�سية� .شارك فيها العديد من الن�شطاء احلقوقيني
وعموم املواطنني .كما ّ
ونظمت العديد من الوقفات
الإحتجاجية يف العديد من املناطق التى ت�صدر العدد
الأكرب من ال�شباب للهجرة الغري �شرعية �إحتجاجا على
الو�ضع الإقت�صادي املرتدي ومطالبة للدولة التون�سية
�إتخاذ الإجراءات الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة املتزايدة.
�أغلب هذه املناطق تتمركز يف اجلنوب التون�سي مثل
مدنني وتطاوين واحلامة.كما نذكر بوقفة � 13أوت والتى
دعت �إليها جمعية الن�ساء الدميقراطيات مبنا�سبة اليوم
الوطني للمر�أة التون�سية وتزامنا مع �إعالن الرئي�س الباجي
قايد ال�سب�سي عن م�شروع امل�ساواة الإختيارية يف الإرث.
والالفت �أن هذه املظاهرة جوبهت مب�سرية معار�ضة لتقرير
جلنة امل�ساواة احلريات الفردية وحتديدا امل�ساواة يف الإرث.
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وثائقيات وقضايا حقوقية

كان �أي�ضا للأفالم الوثائقية ح�صة كبرية يف الن�ضال
احلقوقي يف هذه ال�سنة .وثائقي  ،Deportatoالذي
عمل على تنفيذه كل من املنتدى التون�سي للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية وموقع "نواة" ومت عر�ضه
الأول بتاريخ  18دي�سمرب  .2018وقد �شكل هذا الفيلم
�أحد �أهم الوثائقيات التون�سية التى تتحدث عن مو�ضع
"احلرقة" .حيث يتابع الفيلم ،الذي �أخرجه حمادي
الأ�سود� ،سرياً ذاتية ملرحلني تون�سيني من �إيطاليا وم�سرية
و�صولهم �إىل ملبيدوزا يف �إيطاليا من ال�شواطئ التون�سية.
�أما وثائقي "مو�ش وقتو" (لي�س الوقت املنا�سب) ،هو
الأول من نوعه يف توثيق واقع احلريات واحلقوق الفردية
يف تون�س بعد الثورة .هو وثائقي من �إعداد و�إخراج �أمل
مكي.
مهرجانات ومعارض "حقوقية"

بهذا العدد كوننا عرفنا �أن لنا جمهور وداعمني على نطاق
على ما يبدو وا�سعاً".
�أما بالن�سبة جلمعية �إب�صار ،وهي جمعية تون�سية تهتم
بتثقيف وترفيه ذوي الإعاقة الب�صرية ،ف�أطلقت الدورة
الرابعة ملهرجانها الدويل للمو�سيقيني واملبدعني من ذوي
الإعاقة نهار � 27أكتوبر  2018بامل�سرح البلدي ب�شارع
احلبيب بورقيبة بتون�س ،لي�ستكمل الإحتفال لغاية 30
�سبتمرب ب�شارع احلبيب بورقيبة يف قلب العا�صمة التون�سية
ب�شكل مفتوح ميكن لكل القا�صدين واملارين الإ�ستمتاع
بغناء وعزف ذوي وذوات الإعاقة� .أهمية هذا احلدث هو
تعريف العامة على مدى �إبداع هذه الفئة من املواطنني
وقدراتهم التى ال تقل كفاءة وقدرة عن �أي مواطن
ومواطنة تون�سية ويحق لهم التمتع مبواطنيتهم على قدم
امل�ساواة.
من جهة �أخرى� ،إنطلق معر�ض "�صوت الذاكرة" ،الذي
عمل عليه املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،وجامعة
برمنغهام الربيطانية و Museum Labبالتعاون مع
ثماين ن�ساء تون�سيات ،يف بع�ضهن �ضحايا الديكتاتورية
و�أخريات من ذوي ال�سجناء ال�سيا�سيني ،يف العا�صمة
التون�سية بني  22و� 29سبتمرب  .2018كما انتقل �إىل
الكاف يف � 20أكتوبر وا�ستمر لغاية  27من نف�س ال�شهر.
ليحط رحاله بعدها يف �صفاق�س يف  24نوفمرب �إىل 2
دي�سمرب  .2018لتكون وجهته الأخرية رديف من 15
�إىل  22دي�سمرب  .2018جمع هذا املعر�ض �أعماال فنية
عديدة لفنانني من تون�س والعامل متحورت حول ت�صوير
معاناة تلك الن�ساء ال�سجينات ال�سيا�سيات وذويهم عموما.
ال ميكن �إال �أن يعد هذا املعر�ض تخليدا لذكرى ال�ضحايا
وحفظ ذاكرتهم ،والتي هي جزء ال يتجز�أ من الذاكرة
اجلماعية لتون�س والتون�سيني ،بطريقة مثرية للإهتمام
وملفتة للأنظار .ح�ضر هذا املعر�ض يف العا�صمة التون�سية
والواليات عدد كبري جدا من املواطنني وال�ضحايا ،كما
ح�ضره �شخ�صيات �سيا�سية وحقوقية عديدة.
مجاالت التعبير اإلفتراضية

للدورة الرابعة على التوايل� ،إنطلق املهرجان الدويل
للفن الن�سوي بتون�س يف �شهر �سبتمرب  .2018توا�صلت
فعاليات هذا املهرجان من مدار الأ�سبوع حمت�ضناً حوايل
ال  136فنان/ة ،حما�ضر/ة ،ونا�شط/ة من خمتلف بالد
العامل ليقدموا �أعمالهم/ن للجمهور التون�سي من �أفالم
ق�صرية ،وفنون ت�شكيلية ،م�سرح ،ومو�سيقى ،وغريها،
تتمحور حول م�سائل ن�سوية .كما ت�ضمن هذه ال�سنة
خم�ص�ص للحرف ّيات.
" ّ
�سوقهن" وهو معر�ض ّ
�أما مهرجان "موجودين للأفالم الكويرية" ،والذي انطلق
مع بداية �سنة  2018يف دورته الأوىل ،وهو الأول من نوعه
يف املنطقة العربية و�أفريقيا ،فقد عر�ض فيه �أفالم من تون�س
والعامل تتمحور حول ق�ضايا املثليني واملثليات ومزدوجي
امليل اجلن�سي وعابري وم�ؤكدي الهوية اجلندرية .قال
علي بو�سامل وهو من م�ؤ�س�سي جمعية موجودين ،خالل
لقائه مع املفكرة القانونية "�أن احل�ضور يف املهرجان فاق
التوقعات .حيث ح�ضر �أكرث من � 500شخ�ص ،منهم
�شخ�صيات فنية وثقافية بارزة يف تون�س .كنا �سعداء جدا

و�سائل التوا�صل الإجتماعي ،خ�صو�صاً موقع
"في�سبوك" ،كان له الف�ضل الأكرب يف جتميع القوة
الثورية وحتقيق احل�شد ال�شعبي املطلوب لتحقيق
�أهداف ثورة اليا�سمني يف �أواخر  .2010يف ،2011
�سعت املنظمات واجلمعيات احلقوقية يف تون�س �إىل
�إ�ستخدام �شبكات التوا�صل الإجتماعي يف �سبيل
الو�صول �إىل �أعداد �أكرب من اجلمهور لزيادة الوعي
املواطنني باحلقوق.
اليوم ن�ستطيع القول �أن �أهمية "في�سبوك" بلغت
حدا كبريا بالن�سبة للعمل احلقوقي يف تون�س .عام
� 2018شهد تزايدا كبريا يف �أعداد الن�شاطات
احلقوقية ،كامل�ؤمترات والندوات واللقاءات واحلوارات
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وندوات �صحفية وتوقيع درا�سات �أو كتب كانت و�أ�صدقاء املعتقلني من �إبالغ التن�سيق بالتفا�صيل
تبث بالكامل مبا�شرة على موقع في�سبوك من خالل ال�شخ�صية لهم ،ليتمكن امل�س�ؤولون عن التن�سيق من
خا�صية " ."live broadcastingكل جمعية ،تكليف حمامي وتتبع الق�ضية.
من خالل �صفحتها اخلا�صة على في�سبوك ،متكنت
من بث ن�شاطها مبا�شرة للعامة .الأمر الذي قرب تطبيقات إلكتر ونية
هذه الن�شاطات ،التى كانت �سابقا عادة ما يح�ضرها
النخب الثقافية وال�سيا�سية� ،إىل العامة ،خا�صة فئة
ال�شباب التى هي الفئة الأكرث م�شاركة وتفاعال على
هذا العامل الإفرتا�ضي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن
�أن نغفل عن م�ساهمة هذا النقل املبا�شر يف زيادة
التوثيق ،كون الن�شاط الذي يبث مبا�شرة يحفظ بعد
�إنتهاء الن�شاط اوتوماتيكيا يف �أر�شيف "ال�صفحة".
الأمر الذي ي�سهل عملية �أر�شفة الن�شاط .كما �سهل
�إمكانية الو�صول �إىل املعلومة ون�شرها على �أو�سع
نطاق.
يف نف�س ال�سياق ،كان من �أبرز �إبتكارات اجلمعيات من امللفت �أي�ضاً يف عام  ،2018جلوء بع�ض اجلمعيات
احلقوقية يف �إ�ستعمال "في�سبوك" هو ما �أقدمت عليه �إىل التطبيقات الإلكرتونية على الأجهزة الذكية
جمعية "�أنا يقظ" ،وهي جمعية مهتمة مبكافحة واملواقع الإلكرتونية للتعريف بق�ضاياها .تطبيق كان
الف�ساد والو�صول �إىل معلومة .حيث نقلت بع�ض من له �صدى كبري يف  2018هو تطبيق "اجلماعات
ن�شاطاتها بالكامل �إىل العامل الإفرتا�ضي من خالل املحلية" .عملت عليه �شبكة مراقبون بهدف توفري
بث بع�ض من اللقاءات والنقا�شات واملحا�ضرات كل املعلومات الالزمة عن املر�شحني والقوائم
على الهواء مبا�شرة دون ح�ضور العامة الفعلي يف االنتخابية وبيانات احلمالت الإنتخابية لكل حزب
احلدث .حيث قامت اجلمعية بجمع املتحدثني اللقاء �أو الئحة م�ستقلة .كما �شمل �شرحا وتعريفا ملجلة
�أو حما�ضرة �أو ندوة يف مقرها ،ليتم نقل الن�شاط اجلماعات املحلية بكل ف�صولها من الناحية القانونية.
"�أونالين" ليتابعه رواد �صفحة اجلمعية اخلا�صة .بالإ�ضافة �إىل �أنه يت�ضمن تعريف املواطنني على مفهوم
تعترب "�أنا يقظ" �أن هذه الطريقة ت�ساهم يف �إي�صال الالمركزية و�أهميتها .كما يعرف رواد التطبيق على
املعلومة لأكرب عدد من النا�س دون �أن يكلف الن�شاط دور كل من رئي�س البلدية واملجل�س البلدي والبلدية
ب�شكل عام من ناحية الإدارة وكيف ميكن للمواطن
�شيئا على الإطالق.
يف نف�س الإطار� ،شهدنا يف  2018تزايد احلمالت اال�ستفادة من البلدية حلماية حقوقه وت�صريف
واملطالب احلقوقية التى �سرعان ما يتحول �إ�سمها �أو �أعماله .من خالل هذا التطبيق �إ�ستطاع �أكرث من
�شعارها �إىل "ها�شتاغ" يتم تداوله على "في�سبوك" � 15ألف م�ستخدم للتطبيق ،كما �أفادنا الأ�ستاذ كرمي
ليعرب كل مواطن وعلى نطاق وا�سع وعن ت�أييده �سيالة ،مدير برامج يف �شبكة مراقبون ،الإطالع على
للحملة �أو ال�شعار والتعبري عن وجهة نظره بحرية .النتائج الأولية للإنتخابات البلدية التى حدثت يف 6
نذكر بع�ض احلمالت التى برزت يف  _%#2 ،2018مايو  .2018حيث وزعت �شبكة مراقبون مالحظيها
حق_م�ش_مزية ،مت �إ�ستخدامها لرفع مطلب  2%على كافة الدوائر الإنتخابية ل 350بلدية وعملت
حق يف ت�شغيل ذوي وذوات الإعاقة يف الوظائف على حتديث فوري للتطبيق ليتمكن املتابع من معرفة
العمومية واخلا�صة ،حملة #ما_مت�سني�ش ،وهي حملة نتائج االنتخابات حلظة بلحظة.
�أطلقتها جمعية ن�ساء من �أجل التنمية �ضد التحر�ش ،اليوم ،مع حتديث هذا التطبيق� ،أ�صبح املواطنون
حملة #امل�ساواة_حق_م�ش_مزية ،للدفاع عن قادرين على معرفة �أ�سماء ومعلومات عن رئي�س
مطلب امل�ساواة يف الإرث# ،م�ش_بال�سيف ،دفاعا البلدية الفائز واملجل�س البلدي بعنا�صره وكيفية
عن حرية الإفطار يف �شهر رم�ضان# ،تقرير_العار ،التوا�صل معهم لرفع �أو تقدمي �أي �شكاوى ومطالب.
�إعرتا�ضا على تقرير جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية .على �أن يتم حتديثه م�ستقبال لت�شمل اللجان الفنية يف
كما وقاوم املنظمون حلملة "في�ش ن�ستناو" ،التى كل بلدية ب�أ�سماء �أع�ضائها معلومات عنهم.
�سبق وحتدثنا عنها يف اجلزء الأول من هذا التقرير� ،أما بالن�سبة للمواقع الإلكرتونية ،فتم الإعالن عن
للإعتقاالت التى مار�ستها الأجهزة الأمنية ثالث من�صات �إلكرتونية يف  .2018يف جانفي
للمحتجني من خالل �إطالق حملة "#تي_�س ّيب_ � 2018أطلقت منظمة راج ،وهي جمعية تعنى
عاد" (وهي عبارة باللهجة التون�سية وهي تعني �أطلقوا بتوعية ال�شباب وتثقيفهم �سيا�سيا ،من�صة "ڤوللهم
�سراحي) ،والتى حتول �إ�سمها �إىل ها�شتاغ على مواقع   "GOULEL›HOM -الإلكرتونية .تهدف هذه
التوا�صل الإجتماعي الحقاً .هذا الها�شتاغ هو جزء املن�صة �إىل دعم الدميقراطية الت�شاركية ون�شر ثقافة
من دعوة كل من علم �أو �شهد ب�أي �إعتقال حلجتجني البيانات املفتوحة واحلوكمة املفتوحة (OPEN
لتبليغ "التن�سيقية الوطنية للحركات الإجتماعية  )DATA / OPEN GOVكو�سيط ﺑﻦﻴ املواطن
بتون�س" التى �أطلقتها "في�ش ن�ستناو" وت�ضم �شبكة ﻭالبلديات �أو الإﺩﺍﺭات العمومية .هذه املن�صة هي
من املحامني املتطوعني و�شمل كل الواليات التى مبثابة م�ساحة للمواطنني للتعبري وطرح امل�شاكل التى
متت فيها اعتقاالت ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق ا�ستمارة يواجهونها يف منطقتهم ومعرفة كيفية التوا�صل مع
على �صفحة التن�سيق على في�سبوك ليتمكن �أهل الإدارة ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎ�ﻷﻣﺮ .تعترب "راج" هذه املن�صة مبثابة
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حراكات حقوقية2018 -
م�ساحة ا�ستطاعت من خاللها ر�صد نوعية امل�شاكل
التى يواجهها �أغلب املواطنني من خالل مقارنة عدد
ال�شكاوى ودرا�سة املناطق واملحافظات التى يعاين
مواطنوها منها .كما مكنها ر�صد تفاعل البلدية مع
املواطنني وم�شاكلهم .وعلى �أثر ذلك ن�شرت جمعية
"راج" تقريرا �ضم تفاعل املواطنني على هذه املن�صة
يف الثالثة �أ�شهر الأوىل لإنطالق هذا امل�شروع .كما
ن�شرت �أول تقرير �سنوي �شامل لل�شكاوي التى
رفعت على املن�صة خالل � .2018أما مركز الكواكبي
للإنتقال الدميقراطي ف�أطلق يف " 2018موقع الهياكل
الر�سمية حلقوق الإن�سان يف تون�س" .حدثنا �أ� .أمني
غايل خالل لقائه املفكرة القانونية عن املوقع الذي
يهدف �إىل التعريف بهذه الهياكل العمومية حلقوق
الإن�سان يف تون�س عرب خارطة م�ؤ�س�ساتية والتعريف
بكل هيكل على حدة عرب عر�ض مب�سط لرتكيبته،
جمال تدخله ،مهامه وو�سائل االت�صال به .كما �أ�صدر
املركز كتيب حتت عنوان "بطاقة تعريف الهيئات
امل�ستقلة" مبحتوى م�شابه مل�ضمون املوقع ،مت توزيعه
على نطاق وا�سع .يعترب "غايل" �أن هذه الهياكل
"هي �أقرب عن�صر يف الدولة للمجتمع املدين وتعد
�شريكا يف �إر�ساء الدميقراطية يف تون�س .لذلك يجب
بنا�ؤها على �أ�سا�س م�ؤ�س�ساتي قوي وتعزيز قدرتها
التوا�صلية ومتوقعها يف الف�ضاء العام .كما يجب توفري
م�ساحة للمواطن متكنه من التعرف �أكرث على هذه
الهياكل وكيفية الإ�ستفادة من وجودها التوا�صل
معها .فكانت فكرة هذا املوقع ".لزيادة ال�شفافية
يف قطاع الطاقة وال�صناعات اال�ستخراجية ،ك�شفت
منظمة "�أنا يقظ" ،يف �أفريل  2018عن من�صة
 ،resources.tnبخطوة تعد رائدة والأوىل
من نوعها يف تون�س .تهدف "�أنا يقظ" من خالل
هذه املن�صة التى عملت عليها بالتعاون مع معهد
حوكمة املوارد الطبيعية  NRGIاملخت�صة يف جمال
البيانات املفتوحة املتعلقة بقطاعي الطاقة وال�صناعات
اال�ستخراجية �إىل توفري قاعدة وا�سعة من  املعلومات
والبيانات كالعقود ورخ�ص اال�ستك�شاف والبحث
واال�ستغالل موارد الطاقة واملوارد امل�ستخرجة
بالإ�ضافة �إىل اح�صائيات و�أرقام معرو�ضة على
�شكل جداول ور�سوم بيانية مف�صلة متعلقة بهذا
القطاع.يف نف�س ال�سياق� ،أطلقت منظمة "�أنا يقظ"
يف مار�س  2018من�صة  iassist.tnك�أول من�صة
تعلم عن بعد  E-learningخم�ص�صة للجمعيات
واملنظمات املدنية احلقوقية النا�شئة .توفر املن�صة
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جمموعة من املعارف واملهارات لفائدة الن�شطاء
واجلمعيات .ي�أتي هذا امل�شروع �ضمن عمل املنظمة
على تعزيز الالمركزية يف العمل احلقوقي وتعزيز
احلكم املحلي يف تون�س.
دراسات وتقار ير

من الو�سائل الكال�سيكية التى لطاملا اعتمدتها املنظمات
واجلمعيات احلقوقية هي �إ�صدار درا�سات وتقارير لإعطاء
نظرة �أكادميية �أو حتليلية معمقة للم�سائل احلقوقية التى
هم ب�صدد الدفاع عنها .عادة ما يهدف العمل احلقوقي
من خالل هذه الو�سيلة التقليدية �إىل خماطبة طبقة
املثقفني من الأ�ساتذة والن�شطاء وال�سيا�سيني .بالإ�ضافة
�إىل �أن الدرا�سات والتقارير ت�ساعد على �إعطاء ملحة دقيقة
ومف�صلة عن الو�ضع احلقوقي يف تون�س ما ي�ساعد يف
لفت �أنظار الر�أي العام املحلي والدويل خ�صو�صا.

من اخلدمات الإجتماعية وال�صحية والإقت�صادية� .سيناريوهات حمتملة.
كما عر�ض التقرير ن�سب حماوالت الإنتحار التى
يرتكبها املنتمون �إىل هذه الفئة والأ�سباب التى تدفع ضحايا عهود اإلستبداد
هذه الأ�شخا�ص لهذا الفعل� .أما جمعية الن�ساء
الدميقراطيات ف�أ�صدرت يف مايو  2018تقرير حتت
عنوان "توا وقتو" (الآن ولي�س غدا 20 ،برهانا من
�أجل امل�ساواة يف املرياث) .درا�سة �أخرى ال تقل
�أهمية �صدرت يف  2018وهي "املنا�شري ال�سالبة
للحريات" ،قانون خفي يحكم دولة القانون" .قامت
بهذه الدرا�سة اجلمعية التون�سية للدفاع عن احلريات
ت�ضمن امل�ؤلف ع�شرة
الفردية يوم  19دي�سمرب ّ 2018
امل�س منها
مقاالت تناولت عديد احلريات التي يقع ّ
واحلد من ممار�ستها مبوجب منا�شري �صادرة عن الوزراء درا�سة تعد الأوىل من نوعها يف تون�س �صدرت يف
ّ
مت�س ب�أي �شكل من الأ�شكال  2018حتت عنوان "�أ�صوات ال�ضحايا" .قام بهذه
والتي من املفرت�ض �أ ّال ّ
يخت�ص الدرا�سة الأ�ستاذ ح�سني بو�شيبة ،وهو من�سق حملة
من ممار�سة احلقوق واحلريات لكونها جماال
ّ
"ملفي �أي�ش �صار فيه يا هيئة ،ت�ضم جمموعات ال�ضحايا
القانون بتنظيمه دون غريه من القواعد القانونية.
وتعنى مبلفاتهم املو�ضوعة لدى هيئة احلقيقة والكرامة،
والناطق الر�سمي ب�إ�سم حتالف الكرامة ورد االعتبار ،وهو
الحراك اإلجتماعي
حتالف ي�ضم جمموعات وجمعيات ال�ضحايا� .ضم هذا
البحث ح�صيلة �سماعات "بو�شيبه" لأكرث من ثالثني
�ضحية ويهدف �إىل نقل اخلطاب حول �ضحايا احلقبة
اال�ستبدادية من خطاب تعاطف �إىل جمال االعرتاف
لهذه الفئة املنا�ضلة بدور يف �صناعة تون�س اجلديدة.
اإلنتخابات البلدية

الحريات والحقوق الفردية

�صدر يف  2018تقرير �إ�ستق�صائي يف غاية الأهمية
ير�صد بالأرقام واجلداول حدة و�أنواع العنف
املوجه �ضد املثليني واملثليات ومزدوجي امليل
اجلن�سي وعابري وم�ؤكدي الهوية اجلندرية� .أعدت
هذا التقرير كل من مبادرة "موجودين" ،جمعية
"دمج" ،ومنظمة "�شوف" .اعتمد هذا التقرير
على بيانات مت توزيعها على � 300شخ�صا تون�سيا
منتميا لهذه الفئة ،ترتاوح �أعمارهم بني  16و46
ويقيمون يف تون�س العا�صمة .هذه البيانات كانت
عبارة عن ا�ستمارة حتتوي على �أ�سئلة دقيقة وموجهة
وحمددة ت�أخذ حوايل  45دقيقة من كل �شخ�ص
ويتم ملء الإ�ستمارة مع الأخذ بعني الإعتبار �إبقاء
�إ�سم امل�شارك غري معلوم ،حفظا ملعطياته ال�شخ�صية.
�إ�ستطاع هذا التقرير حتديد ب�شكل يبقى ن�سبيا
حجم العنف املوجه �ضد هذه الفئة و�أنواعه وحدة
الإق�صاء املمار�س واحلرمان من احلقوق ومن االنتفاع

كما �أ�صدر املنتدى التون�سي للحقوق الإقت�صادية
والإجتماعية يف �سبتمرب  2018درا�سة حتت عنوان
"عن احلركات االجتماعية يف تون�س ال�سياقات،
الفاعلون ،الأفعال ،و�سيناريوهات التطور املحتملة".
ت�أتي هذه الدرا�سة نتيجة لأعمال ا�ستق�صائية وبحثية
خا�صة باملنتدى وينق�سم �إىل �أربعة ف�صول .الق�سم الأول
ي�ضم اجلزء املفهومي النظري .حيث مت حتليل مفهوم
الإحتجاجات وبعدها الإجتماعي ب�شكل �أكادميي.
الق�سم الثاين يعطي نظرة تاريخية لالحتجاجات يف
تون�س ،على الأخ�ص خالل الربع الأخري من القرن
الع�شرين وما انق�ضى من القرن الواحد والع�شرين� .أما
الق�سم الثالث فريكز على ت�سجيل �أكرث ما �أمكن من
العنا�صر املك ّونة للم�شهد االحتجاجي املطلبي الن�ضايل
التون�سي التون�سي .فيما يحاول الف�صل الرابع والأخري
ر�سم �آفاق م�ستقبلية لالحتجاجات من خالل طرح

احلدث الأبرز يف تون�س لعام  2018كان الإنتخابات
البلدية يوم  6ماي  ،2018وهي الأوىل من نوعها يف
تون�س بعد الثورة .نظرا لأهمية هذه االنتخابات خ�صو�صاً
فيما يخ�ص تعزيز الالمركزية والدميقراطية النا�شئة،
ج ّندت العديد من اجلمعيات واملنظمات املحلية
والدولية يف تون�س ن�شطاءها وركزت ن�شاطاتها يف �سبيل
مراقبة م�سار العملية االنتخابية .بعد �إنتهاء الإ�ستحقاقات
الإنتخابية� ،أ�صدرت العديد من اجلمعيات واملنظمات
تقارير مف�صلة بالأرقام حول اخلروقات املر�صودة
والإجنازات .كما ت�ضمنت العديد من التو�صيات من
�أجل �ضمان احلد الأق�صى من ال�شفافية والدميقراطية
يف االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية املتوقع عقدها يف
 .2019منظمة "�أنا يقظ" كانت �أول من عقد ندوة
�صحفية بعد اليوم اال�ستحقاقي يف �أوت  2018للإعالن
عن تقريرها النهائي حول متويل احلمالت االنتخابية
البلدية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

لأحد الوزراء� .إذ �سيتمكن الن�شطاء والفاعلون احلقوقيون القرار واحلقوقيني و�إعادة بناء ثقة بني الدولة واملواطن،
و�سط ترحيب كبري ،نظم جمل�س نواب ال�شعب بتاريخ  4خم�ص�صا لـ "دعم االنتقال الدميقراطي يف تون�س:
املن�صة من االت�صال املبا�شر
خ�صو�صاً و�أن هذه املنظمة متنح فر�صة للمنظمات
جويلية  ،2018ا�ستقباال خم�ص�صا لإعطاء �إ�شارة انطالق م�ساندة الربملان التون�سي" من �أجل دعم قدرات الهيكل واملعنيون من خالل هذه ّ
املن�صة الرقمية املخ�ص�صة للمجتمع املدين" بح�ضور الت�شريعي وم�ساعدته يف االنفتاح على خمتلف مكونات مع النواب الذين ميكن لهم تب ّني املقرتحات التي
واجلمعيات احلقوقية يف الداخل واجلنوب وال�شمال
" ّ
اجلدية والأهمية .كما ميكن ملنظمات املجتمع التون�سي للو�صول �إىل النواب �أي�ضاً دون حواجز جغرافية
تتوفر فيها ّ
عدد كبري من ممثلي اجلمعيات واملنظمات خا�صة منها "املجتمع املدين" وال�سيا�سي.
املدين التوا�صل عربها والتن�سيق بينها وتقدمي مقرتحات وبريوقراطية .ولكن من جهة �أخرى ،من املمكن �أن
املوجودة يف الواليات التون�سية ،وذلك يف �إطار برنامج يهدف برنامج املن�صة الرقمية املخ�ص�صة "للمجتمع
التعاون الذي و�ضعه جمل�س نواب ال�شعب مع املجتمع املدين" �إىل و�ضع من�صة رقمية ّمتكن منظمات املجتمع القوانني �أو التعديالت �أو الأ�سئلة ب�صفة جماعية .قال ت�شكل املن�صة م�ساحة "�إ�سرت�ضائية" �أو "�إ�سكاتا" من
�أ� .أمني غايل خالل لقائه مع املفكرة القانونية �أن هذه
قبل املنظومة احلاكمة للن�شطاء احلقوقيني .فمن املمكن
املدين .ويندرج هذا احلدث �ضمن �سل�سلة من الربامج املدين من متابعة العمل الت�شريعي والرقابي ملجل�س
املبادرة هي �سيف ذو حدين" .فمن جهة ميكن �أن
وبب�ساطة �أن ال يتجاوب النواب مع مطالب احلقوقيني
التي و�ضعها املجل�س بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة النواب واقرتاح ن�صو�ص قانونية �أو تعديالت على
تكون فر�صة ذهبية لتعزيز مبد�أ الت�شاركية بني �أ�صحاب على هذه املن�صة لتندثر املبادرات واملطالب الحقا".
الن�صو�ص املعرو�ضة �أو توجيه �أ�سئلة �شفاهية �أو كتابية
الإمنائي الذي خ�ص�ص برناجما كامال من م�شاريعه
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قضاء وأحكام 2018

أبرز األحكام القضائية في لبنان :2018 -

نقابيو سبينس ينتصر ون بعد  6سنوات وفضح الفساد حر ية تحيمها اتفاقية مكافحة الفساد

نزار صاغية
كما يف كل �سنة ،ت�ستعيد "املفكرة" �أهم الأحكام
الق�ضائية التي مت ر�صدها ،والتي �آلت �إىل حتقيق مك�سب
حقوقي هام .وقد متيزت هذه ال�سنة مبجموعة من
الأحكام التي بدا فيها الق�ضاء يف حال تفاعل حقيقي
مع مطالب وحراكات حقوقية ،وال �سيما يف ق�ضايا
حرية التعبري وحقوق العمال .كما متيزت هذه ال�سنة
مبجموعة من الأحكام الهامة يف ق�ضايا الفئات املهم�شة
قانونا ،والتي بدت مبثابة ت�صويب ها ّم ملجموعة من الآراء
امل�سبقة ،وبخا�صة يف ق�ضايا الالجئني ال�سوريني واملثليني.
الحقوق االقتصادية
واالجتماعية :إنصاف
نقابيي سبينس وضمان حق
التعليم

�أبرز الأحكام يف هذا املجال ات�صلت بق�ضايا كانت
حا�ضرة بقوة يف احلراكات االجتماعية خالل
ال�سنوات ال�سابقة ،وهي حتديدا حكمان �صدرا يف
ق�ضايا تظلم م�ؤ�س�سي نقابة عمال �شركة �سبين�س �ضد
قمع �إدارة ال�شركة لهم ،وحكم ثالث �صدر يف ق�ضية
الأق�ساط املدر�سية يف املدار�س اخلا�صة.
حكمان أنصفا مؤسسي نقابة عمال
سبينس

�صدر يف هذه ال�سنة حكمان يف الق�ضايا التي رفعها
م�ؤ�س�سو نقابة عمال �سبين�س �ضد ال�شركة منذ .2012
ويذكر �أن هذه الق�ضايا �أتت تبعا حلراك عمايل وا�سع،
�أخذ بداية �شكل املطالبة بت�سديد زيادة الأجور
التي قررتها احلكومة وانتهى ب�إن�شاء نقابة للعمال
�سارعت ال�شركة �إىل الإنق�ضا�ض على م�ؤ�س�سيها
بطرق �شتى ،ترغيبا وترهيبا .وقد تدرجت التدابري
املتخذة من تدابري متييزية �ضد امل�ؤ�س�سني (نقلهم
�إىل فروع بعيدة من دون �أي تعوي�ض �إ�ضايف وتغيري
وظائفهم يف ال�شركة) و�صوال �إىل ال�صرف التع�سفي،
علما �أن �أحد ه�ؤالء مت ّ االعتداء عليه ج�سديا خالل
دوامه ويف �أماكن العمل .وقد و�ضعت ال�شركة عمليا
�أع�ضاء النقابة امل�ؤ�س�سني واملنتمني �إليها الحقا �أمام
اخليار الآتي� :إما اال�ستقالة من النقابة و�إما ال�صرف
من العمل .بفعل هذه التدابري القمعية ،باتت النقابة
يف �آخر �سنة  2012مكونة ح�صرا من عمال مت �صرفهم
من العمل ،بعدما ا�ستقال �سائر الأع�ضاء العاملون
يف ال�شركة منها حفظا لوظائفهم� .إزاء ذلك ،مل
ِ
يكتف العمال امل�صروفون برفع دعاوى �ضد ال�شركة
�أمام جمال�س العمل التحكيمية� ،إمنا جل�ؤوا �أي�ضا �إىل
الق�ضاء اجلزائي ،ملحا�سبة ال�شركة ومديرها التنفيذي
جزائيا ،وذلك �أمال بتح�صني احلرية النقابية.
ويف هذا الإطار ،و�أمام غياب �أي ن�ص خا�ص بقمع
احلرية النقابية� ،أ�سندوا دعواهم �إىل املادة  329من

قانون العقوبات التي تعاقب كل فعل من �ش�أنه �أن
يعوق اللبناين عن ممار�سة حقوقه املدنية باحلب�س من
�شهر حتى �سنة �إذا اقرتف بالتهديد وال�شدة وب�أية
و�سيلة �أخرى من و�سائل الإكراه املادي �أو املعنوي.
وخالل هذا العام� ،صدر حكم مميز يف الق�ضية اجلزائية
بتاريخ  ،2018/12/20وقد لقي ترحابا وا�سعا
من النا�شطني يف جمال احلقوق االقت�صادية .كما
�أ�صدرت حمكمة التمييز 1بتاريخ  2018/7/3قرارا
�آخر ال يقل �أهمية ب�إن�صاف �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة
(خميرب حب�شي) ،بعد تثبيت ح�صول �أعمال القمع
بحقه والت�أكيد على حرية العمال بالتعبري عن �آرائهم
دفاعا عن حقوقهم.

للمادة  329من قانون العقوبات ،وذلك ب�صرف
عما �إذا جرى �صرف العامل املذكور من عمله
النظر ّ
عما �إذا كان �صاحب العمل قد
�أم ال ،وب�صرف النظر ّ
�أ�ساء �أو جتاوز يف ا�ستعمال حقّه يف �صرفه "...
وعليه ،وبفعل هذا احلكم ،باتت خمالفات �أ�صحاب
العمل عر�ضة ملالحقة جزائية كلما منعت العمال من
ممار�سة حق مدين �أ�سا�سي (احلرية النقابية �أحدها،
ولكن لي�ست الوحيدة) .ومن هذه الوجهة ،يرتدي
احلكم �أهمية م�ضاعفة يف الزمن احلا�ضر :ففيما يزيد
بفعل الأزمة االقت�صادية الالتوازن الواقعي بني
�أ�صحاب العمل والعمال ،ي�صبح من امللح �أكرث �أن
يتدخل القانون والق�ضاء لإعادة بع�ض التوازن لهذه
العالقات.

�إذاً احتاج الأمر �ست �سنوات كي ي�سجل نقابيو
�سبين�س انت�صارا ثمينا جدا .متثل هذا االنت�صار يف
احلكم الرائد ال�صادر عن القا�ضية املنفردة اجلزائية
يف بريوت رىل �صفري بتاريخ  2018/12/20والذي
انتهى ب�إدانة املدير التنفيذي لل�شركة مايكل رايت
وال�شركة جزائيا على �أ�سا�س املادة  329من قانون
العقوبات امل�شار �إليها �أعاله .وو�ضع احلكم عقوبة
�شهر حب�س على مدير ال�شركة وعقوبة غرامة مرتفعة
على ال�شركة ،مع �إلزامهما بت�سديد تعوي�ضات لكل
من املدعني (وعددهم ثالثة) بقيمة �أربعني مليون لرية
لبنانية مع حفظ حقهم بالتعوي�ضات العمالية.
ويكت�سي هذا احلكم �أهمية فائقة .فالدعوى لي�ست
دعوى عمالية عادية يطالب فيها �أجري بتعوي�ضات
على خلفية االعتداء على حقوقه .بل هي دعوى
جزائية �سعى الأجري من خاللها �إىل حتريك احلق
العام يف مواجهة �صاحب العمل ،معتربا �أنّ االنتهاك
الذي تع ّر�ض له ال ي�شكل اعتداء عليه ينتهي
بتعوي�ضات وح�سب ،بل اعتداء على املجتمع برمته
يجدر �أن ينتهي بعقوبة جزائية .ومن �أبرز احليثيات
التي ت�ضمنها احلكم يف هذا اخل�صو�ص ،الآتية:
"حيث �إن احلرية النقاب ّية للعمال يف لبنان هي من
احلقوق املك ّر�سة �صراحة يف الباب الرابع (املواد 83
حتى  )106من قانون العمل اللبناين منذ �صدوره
بتاريخ  ،1946/9/23واملر�سوم رقم  7993تايخ
 1952/4/3املتعلق بـ"�إن�شاء نقابات العمال"،
ف�ض ًال عن كونها من احلريات التي ميكن ا�ستخال�صها
مقدمة الد�ستور اللبناين (الفقرتان
من م�ضمون ّ
"ب" و"ج") واملادة  13منه لأنها من احلريات
املك ّر�سة يف االتفاقيات الدولية ال�سارية املفعول يف
لبنان ولأنها تندرج �ضمن �إطار ح ّرية �إبداء الر�أي
وحرية الإجتماع وحرية ت�أليف اجلمعيات ،من هنا،
ف�إن الأفعال التي ت�ؤدي اىل تعويق العامل اللبناين
عن ممار�سة حقوقه النقاب ّية ،ب�أي و�سيلة من و�سائل
الإكراه اجل�سدي �أو املعنوي ،والتي يعود تقديرها
للمحكمة الناظرة بالدعوى ،يعاقب مرتكبها �سنداً

حرية التعبير دفاعا عن النفس ال
تسمح بالصرف

الحرية النقابية بحمى القانون الجزائي

بتاريخ � ،2018/07/03أ�صدرت حمكمة التمييز
حكمها يف ق�ضية �صرف �أحد م�ؤ�س�سي نقابة عمال
�سبين�س خميرب حب�شي .وقد ح�سمت املحكمة العليا
واقعة ح�صول ال�صرف تع�سفا وعلى خلفية ن�شاط
حب�شي النقابي ،بعدما نق�ضت احلكم االبتدائي
ال�صادر عن جمل�س العمل التحكيمي ال�صادر
مل�صلحة ال�شركة .وبنتيجة ذلك� ،ألزم القرار ال�شركة
بت�سديد تعوي�ض ي�ساوي �أجر ع�شرة �أ�شهر عمل
حلب�شي عن �صرفه تع�سفياً من العمل لديها ،ف�ض ًال
عن تعوي�ض الإنذار .وي�شار �إىل �أن ال�صرف ح�صل
قبل يومني فقط من موعد االنتخابات الأوىل للنقابة
والتي مت انتخابه فيها ع�ضوا يف جمل�س النقابة .ال
بل �أن ال�شركة بررت ال�صرف ب�أعمال هي بطبيعتها
نقابية ،كقيامه بتوزيع منا�شري ر�أت ال�شركة �أنها م�سيئة
ل�سمعتها ،ف�ضال عن تذرعها بواقعة غري ثابتة (وال
تعني ال�شركة �إطالقا) قوامها قيامه بتزوير طلبات
انت�ساب بع�ض زمالئه �إىل النقابة.
ومن �أبرز احليثيات التي ت�ضمنها قرار حمكمة التمييز
هو �أن املنا�شري "التي جرى توزيعها عر�ضت م�سائل
وعمالها و�سلطت ال�ضوء
تتعلق بالعالقة بني �سبين�س ّ
على ما يواجه ه�ؤالء من م�شاكل كعدم الت�صريح
عن البع�ض لدى ال�ضمان الإجتماعي ومعاقبتهم
ب�سبب �إن�شاء نقابة لهم وف�صل بع�ضهم تع�سفياً ...
وقد خل�صت املحكمة على �ضوء ذلك �إىل القول ب�أن
املنا�شري التي �شارك حب�شي بتوزيعها ّ
�شكلت و�سيلة
�سلمية جل�أ �إليها الأجراء ...للتعبري عن و�ضعهم
الوظيفي واملعي�شي وذلك �ضمن حدود حرية
التعبري والر�أي امل�صانة قانوناً .وانطالقا من ذلك،
�أخذت املحكمة على �شركة �سبين�س ب�أنها مت�سكت
بتوزيع املنا�شري قبل ب�ضعة �أيام فقط على �إجراء
�أول �إنتخابات نقابية ك�سبب وحيد من �أجل �صرف
حب�شي ،مما ي�شكل تع�سفاً يف ال�صرف" .ويلحظ �أن
احلكم ال�صادر عن جمل�س العمل التحكيمي يف

بريوت يف هذه الق�ضية بتاريخ ،2017/04/19
والذي مت نق�ضه ،كان ر ّد دعوى حب�شي على �أ�سا�س
�أن املنا�شري التي وزعها "ت�ضمنت �إ�ساءات و�إهانات
ل�سمعة ال�شركة [ ،]...وال يعقل �أن ت�صدر عن �أجري
يفرت�ض �أن يعمل ب�إخال�ص ون�شاط لدى رب عمله".
يف االجتاه نف�سه� ،أعابت حمكمة التمييز على ال�شركة
عدم التقيد بال�شروط ال�شكلية للتذرع باملادة 74
فقرة  3التي تربر �صرف �أجري �إذا ثبت �أنه ارتكب
عمال �أو �إهماال مق�صودا يرمي �إىل �إحلاق ال�ضرر
مب�صالح رب العمل املادية ،بحيث �أنه كان يفرت�ض
بال�شركة �أن تعلم وزارة العمل خطيا بهذه املخالفة
خالل � 3أيام من التثبت منها (وهذا ما مل يح�صل).
وقد ر�أت املحكمة "�أن التغا�ضي عن �إعالم وزارة
العمل عن املخالفات املن�سوبة للأجري قبل �إتخاذ
قرار ال�صرف من �ش�أنه �إنقا�ص احلماية التي قدمها
القانون لهذا الأخري عن طريق �إعطاء املرجع الإداري
�صالحية التحقيق فيما ن�سب �إليه من �أفعال كي ال
يكون عر�ضة ملا ي�ستن�سبه �صاحب العمل" .وعلى
�أ�سا�س جممل هذه احليثيات ،اعتربت حمكمة
التمييز ال�صرف تع�سفيا.

بفعل الحكم في
قضية سبينس،
باتت مخالفات
أصحاب العمل
عرضة لمالحقة
جزائية كلما أدت
إلى منع العمال من
ممارسة حق مدني
أساسي
األقساط المدرسية

�صدرت قرارات عدة خالل �سنة  2018ب�ش�أن زيادة
الأق�ساط يف املدار�س اخلا�صة .وما برحت هذه النزاعات
تعر�ض على الق�ضاء امل�ستعجل بالنظر �إىل الت�أخّ ر املتمادي
يف ت�شكيل املجال�س التحكيمية الرتبوية التي تتوىل هي
قانونا النظر يف النزاعات بني ذوي التالمذة و�إدارات
املدار�س اخلا�صة .وقد �أ�صدرت قا�ضية الأمور امل�ستعجلة
كارال �شواح خالل هذا العام حكما مميزا بتاريخ 24

قضاء وأحكام 2018
�أيلول  2018يف �سياق الإعرتا�ض الذي قدمته �إدارة
املدر�سة �ضد قرار جتميد الزيادة على الأق�ساط ال�صادر
�سابقاً عن املرجع نف�سه .وقد متيز احلكم بحيثيات عدة:
�أوال ،ك ّر�س احلكم جمموعة من احلقوق االجتماعية
والتي اعتربها "مقد�سة" ،باال�ستناد �إىل الد�ستور
واملواثيق الدولية .وقد جل أ� �إىل �إعالء �ش�أن هذا احلق
�سموه على �سائر احلقوق املادية التي قد
متهيدا لإعالن ّ
تتذرع بها الإدارة �أو �سواها .وقد برر القرار ذلك على
خلفية �أن "الزيادة مو�ضوع املنازعة الراهنة �أحلقت بكافة
مكونات �أ�سرة املعرت�ضة (املدر�سة) الرتبوية �أفدح ال�ضرر،
نظراً لالنعكا�سات ال�سلبية التي نتجت عنها وو�صلت
�إىل حد تعطيل حق التالميذ مبتابعة حت�صيلهم العلمي،
و�إنهاء العام الدرا�سي  ."2018-2017ويف هذا املجال،
جاء حرفيا يف �إحدى حيثيات القرار �أن "م�صلحة
الطالب وحقهم املقد�س بالتعليم تكر�سه جملة من
املواثيق واملعاهدات الدولية ال �سيما الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان الذي اكت�سب بعد الإحالة �إليه يف
الفقرة (ب) من مقدمة الد�ستور اللبناين ،مكانة القاعدة
الد�ستورية يف النظام القانوين اللبناين ( .")....بالتايل،
تكون "املحافظة على م�صلحة الطالب ت�سمو على كل
م�صلحة �أو �إعتبار".
ثانيا ،ك ّر�س احلكم �صراحة دور القا�ضي ،وبخا�صة قا�ضي
الأمور امل�ستعجلة ،يف حماية احلقوق الأ�سا�سية .وعدا عن
�أن احلكم اعترب �أنه يتعني على القا�ضي حماية احلقوق
"الأجدر" باحلماية الرتباطها بالنظام العام ،ف�إنه اعترب
�أن دور القا�ضي يف هذا اخل�صو�ص ي�صبح �أكرث �ضرورة
و�إحلاحا يف ظل الظرف االجتماعي املعيو�ش وخ�صو�صا
يف ظل تقاع�س الإدارة العامة عن القيام مبوجباتها يف
هذا اخل�صو�ص ومنها ت�شكيل املجال�س التحكيمية
الرتبوية .وهذا ما نقر�أه بو�ضوح كلي يف احليثية الآتية
والتي جاء فيها �أن "الظروف االقت�صادية الدقيقة التي
يعاين منها ال�شعب اللبناين ب�شكل عام و�أولياء الطلبة
ب�شكل خا�ص  ...وعدم اتخاذ م�صلحة التعليم اخلا�ص �أو
املجل�س الرتبوي املخت�ص �أي قرار نهائي �أو م�ؤقت حتى
ال�ساعة مبو�ضوع الزيادة على الأق�ساط مو�ضوع املنازعة،
حتتم تدخل املحكمة احلا�ضرة حماية حلقوق الأهايل يف
املدر�سة املعرت�ضة."...
ثالثا� ،أنه على هدي ما تقدم ،تو�سعت القا�ضية �شواح
يف قبول �صفة �أهايل التالميذ يف التدخل يف الدعوى
�إىل جانب جلنة الأهايل املنتخبة التي اتخذت مواقف
متباينة عنهم ،وذلك حماية مل�صاحلهم التي يعتربونها
معر�ضة لل�ضياع .وقد ذهب القرار هنا يف اجتاه معاك�س
ملا كان تقرر يف ق�ضية م�شابهة اللي�سيه –حبو�ش ،و�أي�ضا
خالفا ملا قررت حمكمة اال�ستئناف يف بريوت والتي
انتهت �إىل ف�سخ هذا احلكم.
األحكام المتصلة بالحقوق
المدنية والسياسية

يف هذا املجال ،مت ر�صد عدد من الأحكام� ،أغلبها يندرج
حتت عنوان حرية التعبري ،مع ورود بع�ض الأحكام الهامة
التي تندرج حتت خانة احلق باملحاكمة العادلة.
حرية التعبير

هنا ،برز عدد من الأحكام� ،أبرزها الأحكام املت�صلة
بحرية التعبري ،وبخا�صة حرية الك�شف عن الف�ساد.
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ففيما تابع عدد من ق�ضاة الأمور امل�ستعجلة توجهات
�سابقة لزمالئهم يف �إخ�ضاع �أي مطلب لت�ضييق حرية
التعبري ملبد�أي ال�ضرورة والتنا�سب ،مت ّيزت حمكمة
املطبوعات يف بريوت هذه ال�سنة بحكم الفت يف اجتاه
تغليب الدفاع عن ال�صالح العام على �سمعة امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني .كما متيزت �أحكام �صدرت عن الق�ضاة
املنفردين اجلزائيني يف ق�ضايا نا�شطي احلراك والتي
ذهبت �إىل تو�سيع �إطار حرية التعبري يف جمال نقد الأداء
ال�سيا�سي.
مطبوعات بيروت" :ال يستقيم عدالة
ّ
ويدل على الفساد
يصوب
وقانونا إدانة من ّ
بشكل موضوعي"

كما �سبق بيانه� ،أ�صدرت هذه ال�سنة حمكمة
املطبوعات يف بريوت 2حكما بارزا جاء مبثابة حت ّول يف
مقاربتها حلرية التعبري .وقد �آل هذا احلكم ال�صادر
بتاريخ � ،2018/12/4إىل �إبطال التعقبات �ضد �أ�ستاذ
حما�ضر مبادة الآثار يف اجلامعة اللبنانية د .ناجي كرم،
على خلفية االنتقادات القا�سية التي كان وجهها �إىل
وزير الثقافة ال�سابق غابي ليون يف برنامج تلفزيوين،
أخ�ص فيما
ب�ش�أن �سوء �إدارته مللف الآثار �آنذاك ،وبال ّ
يت�صل بهدم املنزل الذي كان ي�سكنه الكاتب �أمني
معلوف واملرف�أ الفينيقي .وقد بنت املحكمة حكمها
بر ّد الدعوى على عبارة ذات داللة هامة ،ومفادها
�أنه "ال ي�ستقيم عدالة وقانونا �إدانة من ي� ّصوب ّ
ويدل
على الف�ساد ب�شكل مو�ضوعي".
وما يزيد من �أهمية هذا احلكم هو �أن ت�صريحات كرم
كانت ت�ضمنت اتهامات مبا�شرة للوزير بالتخ ّلف
واجلهل والف�ساد و�صوال �إىل املطالبة ب�إقالته ،حماية
ملا تبقى من الرتاث اللبناين .ومن �أهم ما جاء يف
الت�صريحات املدعى بها�" :أكرث من غباء ،هنالك
�إجرام� .إذا كان غباء فهي م�صيبة ،و�إذا كان �إجراما
بحق الرتاث امل�صيبة �أكرب .يف احلالتني ،النتيجة
ذاتها :تراثنا يتدمر ويتخرب على يد امل�س�ؤولني عن
حمايته"" ،هذه لي�ست املرة الأوىل ل�سوء احلظ مع
الوزير احلايل (التي يرجع فيها الوزير عن قرار حماية
ملوقع معني) ،املينا الفينيقي كان م�صنف ك�سروا قراره،
املدرج الروماين م�صنف وكا�سر القرارات ويريده �أن
يبيعه للقطاع اخلا�ص"" .الوزير ليون من هو ليمحو
�آثارا �شخ�صية ب�أهمية �آثار �أمني معلوف يف بريوت"
"مل يعد مب�ستطاعي �إال احلديث عن الف�ساد".
و�إىل جانب افرتا�ض �أن الدفاع عن الآثار هو دفاع عن
امل�صلحة العامة ،ا�ستندت املحكمة للو�صول �إىل هذه
النتيجة على اعتبارات ثالثة:
الأول� ،أنه يقت�ضي قبول ال�سيا�سيني و�أ�شخا�ص
القانون العام ب�أنهم عر�ضة للم�ساءلة والنقد ،طاملا
�أنهم يتولون �إدارة ال�ش�أن العام .وقد مت ّيزت املحكمة
يف هذا الإطار بالإحالة �إىل قرار كولومباين ال�شهري
ال�صادر عن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان بتاريخ
 2002/6/25مع �إيراد مقاطع وا�سعة منه باللغة
الفرن�سية يف منت احلكم ،ومنها املقاطع التي اعتربت
فيها �أن حق االنتقاد يكون �أو�سع مبا يت�صل ب�أعمال
ال�سيا�سيني و�أنه يفرت�ض الت�سليم �أن جمرد قبول
ه�ؤالء تويل م�س�ؤوليات عامة هو عمليا قبول منهم

بالتعر�ض للنقد .وتتابع املحكمة وفق ما جاء يف املرجع الوزير �شخ�صيا ،و�إن �أدت العبارات �إىل الإ�ساءة �إليه
الذي ا�ست�شهدت به �أنه يتوجب به�ؤالء �أن يكونوا عر�ضا نظرا الرتباطه بالق�ضية .
�أكرث ت�ساحما من �سائر املواطنني يف هذا املجال .ومن
هذه الزاوية ،ا�ستعاد احلكم مفهوم "احلق بال�شرف القضاء المستعجل :على الدولة تشجيع
الن�سبي" للقيمني على اخلدمة العامة ،والذي كان الكشف عن الفساد ال معاقبته سندا
عرب عنه احلكم ال�صادر عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة للمادة  13من اتفاقية مكافحة الفساد
يف بريوت جاد معلوف يف حكم �آخر �شهري بتاريخ �أول القرارات الهامة يف هذا اخل�صو�ص ،القرار ال�صادر
عن قا�ضية الأمور امل�ستعجلة يف بريوت يف ق�ضية
.2013/7/16
الثاين� ،أن املدعى عليه انتهج "�أ�سلوبا نقديا مت�سما "الدولة �ضد ّ
�سكر الدكّ انة" بتاريخ  18ني�سان .2018
باملو�ضوعية واملهنية والتقنية العلمية ،انطالقا من وقد �آل هذا القرار �إىل قبول اعرتا�ض جمعية "�سكر
كونه �أ�ستاذا حما�ضرا مبادة الآثار يف اجلامعة اللبنانية ،الدكانة" (وهي جمعية تعمل على مكافحة الف�ساد)
وقد متت ا�ست�ضافته على هذا الأ�سا�س" ،و�أنه "راح �ضد قرار �سابق فر�ض عليها �إزالة معلومات حول �شبهة
يعر�ض حججه ر ّدا على �أ�سئلة مقدمة الربنامج دون ف�ساد يف �أحد م�شاريع "جمل�س اجلنوب" (وهو �إحدى
�أن ي�صدر عنه �أي �سباب �أو كالم ناب ."...ومن �إدارات الدولة) مبا يقارب  30مليون دوالر�أ �أمريكياً.
ا�ستمدت معلوماتها من م�صادر عدة،
دون �أن تعلن املحكمة �صراحة �صحة الوقائع التي وكانت اجلمعية
ّ
وردت يف ت�صريحات كرم (رمبا من باب الديبلوما�سية �أبرزها تقرير مف�صل من حوايل � 80صفحة �صادر عن
امل�شروعة) ،ف�إنها ذهبت �ضمنا �إىل ت�أكيد ان�سجام هذه مفت�شني يف هيئة التفتي�ش املركزي منذ  2010يبني
الوقائع مع ال�سياق العام ل�سيا�سات وزارة الثقافة يف حجم املخالفات املرتكبة .ويلحظ �أن تقرير التفتي�ش
التعامل مع الآثار .وهذا ما يتح�صل من قول املحكمة كان �أُر�سل �آنذاك �إىل كل من النيابة العامة املالية
ب�أن �أجوبة كرم يف املقابلة ال�صحافية �أتت "�ضمن وديوان املحا�سبة ،ومل نعرف �أي متابعة له.
�سياق البحث والتحليل للواقع املرير الذي تتعر�ض وقد جاء احلكم مبثابة ا�ستكمال لعدد من القرارات
له الآثار يف لبنان من ا�ستهتار وتفريط وتبديد ،كما الرائدة ال�صادرة عن بع�ض ق�ضاة الأمور امل�ستعجلة
ح�صل مبو�ضوعي هدم �شقة والدة الكاتب �أمني �سابقا ،و�أبرزها قرارات �صادرة عن قا�ضي الأمور
أهم ما �أثبته
معلوف ،وهدم املرف�أ الفينيقي"  ...ال بل �أن املحكمة امل�ستعجلة يف بريوت جاد معلوف .ومن � ّ
حد القول ب�أن ا�ستعمال عبارات مثل احلكم ،هو �أن حرية التعبري (التي هي املبد�أ) تتو�سع
ذهبت �إىل ّ
"�إجرام بحق الرتاث" و"جهل" و"تفريغ بريوت متى تعلقت الأخبار مب�س�ألة ترتبط بال�ش�أن العام وت�ؤثر
من وجهها الثقايف" و"خطر على الرتاث" ،...ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على حقوق املواطنني
ال تعترب من قبيل القدح والذم� ،إمنا تندرج �ضمن ومن �أبرزها الف�ساد ،و�أنه يقت�ضي تغليب هذه احلرية
التقييم املو�ضوعي لأداء وزارة الثقافة �أمام واقع مرير وحق الو�صول �إىل املعلومات على املحافظة على
ال�سمعة يف هذه الق�ضايا .وقد �أ�سند احلكم موقفه على
تتعر�ض له الآثارات من وجهة نظر املدعى عليه.
الثالث (الق�صد هو الدفاع عن م�صالح املجتمع) ،املادة  13من الد�ستور واملادة  19من العهد الدويل
هنا �أعلنت املحكمة عن قناعتها ب�أن الق�صد الوحيد اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة  13من اتفاقية
للمدعى عليه هو الدفاع عن م�صلحة املجتمع .مكافحة الف�ساد.
وهذا ما نقر�أه بو�ضوح يف حيثية جاء فيها نقال عن وتبعا لهذه القواعد ،قلب احلكم قاعدة الإثبات العتبار
الت�صريحات التي �أوردها يف املقابلة املدعى بها تعليقا قا�ضي الأمور امل�ستعجلة �صاحلا ملنع الن�شر .فلي�س على
على دعوته �إىل حما�ضرة يف اليوني�سكو يف باري�س :من ين�شر معلومة يف �أن يقدم �إثباتا على �صحتها لرد
"�أنا م�ش رايح �سب الوزير وال �إنتقد الوزير� ،أنا رايح الدعوى امل�ستعجلة مبنع ن�شرها ،بل على املت�ضرر منها
دافع عن تراث بالدي .اللبنانيني برا (�أي يف اخلارج) �أن يثبت عدم �صحتها ،و�أن الدافع لن�شرها هو جمرد
الزم يعرفوا �شو عم بي�صري" .وعليه ،تكون بينت الإ�ساءة والت�شهري للو�صول �إىل مبتغاه .وقد خل�ص
�ضمنا �أن املدعى عليه ال حتدوه �أي نية بالإ�ساءة �إىل احلكم بالنتيجة �إىل ال�سماح بن�شر املعلومة جمددا بعدما
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اعترب �أن ممثلي الدولة مل يقدموا �أي �إثبات من هذا
النوع.
وقد مت الت�أكيد على هذا التوجه يف حكم �آخر� ،صدر
عن قا�ضية الأمور امل�ستعجلة يف بريوت كارال �شواح
املقدم من م�ؤ�س�سة
بتاريخ  2018/7/31يف اال�ستدعاء ّ
�أوجريو بوجه جريدة "الأخبار" .كما مت الت�أكيد عليه
يف حكم �صدر عن قا�ضية الأمور امل�ستعجلة يف جديدة
املنت �ستيفاين �صليبا بتاريخ  2019/2/28يف �سياق
االعرتا�ض املقدم من جريدة "الأخبار" �ضد م�ست�شارة
لوزير ال�صحة ال�سابق.

أصدر مجلس
شورى الدولة
ً
قرارا أبطل فيه
تعليمات األمن
العام الصادرة
في سنة 2015
بتنظيم دخول
وإقامة المواطنين
السور�يين
عبير صفا توسع إطار النقد السياسي

خالل هذه ال�سنة� ،أ�صدرت القا�ضية املنفردة اجلزائية يف
بريوت عبري �صفا �أربعة �أحكام ب�إبطال التعقبات بحق
العديد من نا�شطي حراك  .2015وكان ه�ؤالء �أطلقوا
�شعارات �سيا�سية عدة يف اجتاه القوى ال�سيا�سية املهيمنة،
من نواب ووزراء .ومن �أ�شهر هذه ال�شعارات" ،طلعت
ريحتكم" �أو " 128حرامي" (بالإ�شارة �إىل النواب
الذين يبلغ عددهم  )128وما �إىل ذلك من �شعارات
تعب عن ال�سخط العا ّم �إزاء �أداء ال�سلطات العامة.
ّ
وللو�صول �إىل �إبطال التعقبات ،ر�أت القا�ضية �صفا �أن
العبارات مو�ضوع الإدعاء "كانت وليدة واقع احلال
ال�سائد يف البلد ،وقد �صدرت عن املدعى عليه ،النا�شط
اجتماعيا ،تعبريا عن اال�ستياء العام ،الذي مل يكن
خافيا على �أحد ،يف املرحلة التي كانت فيه �أزمة النفايات
تطال جميع املناطق اللبنانية ومت�س ب�صحة املواطنني
�أجمعني" و�أنها تاليا ال ت�شكل حتقريا حتى "و�إن كانت
جاءت ب�شكل �صريح ومبا�شر خارج �أدبيات التخاطب
وحدود اللياقة يف �إبداء الر�أي ،واملفرو�ض التحلي بها
جتاه �أي �شخ�ص ،و�إن كان هذا التجاوز يف التعبري ي�شكل
يف ظاهره م�سا�سا بالكرامة" (احلكم ال�صادر بتاريخ
 .)2018/4/3تبعا لذلك ،ا�ستخل�صت املحكمة �أن
املق�صود منها مل يكن توجيه الإزدراء �إىل �شخ�ص رئي�س

احلكومة ال�سابق والنيل من �شرفة وكرامته ،بل جمرد
تعبري عن حالة اال�ستياء ال�سائدة حينها يف البلد بالن�سبة
لأزمة ملف النفايات ،مما يعني �أن العن�صر املعنوي يبقى
غري متوافر .وقد جاء هذا احلكم ليميز بو�ضوح بني "جتاوز
الأدب" و"عدم اللباقة بالتعبري" (واللذين يتوفران وفق
القا�ضية يف الدعوى بدليل اتهام رئي�س احلكومة �آنذاك
بالكذب واحلكومة بالزبالة وب�أنهما بال �أ�صل وال �ضمري)
وتوفر الطابع اجلرمي الذي ال يكون متوفرا بغياب
العن�صر املعنوي �أي اال�ستهداف ال�شخ�صي القائم مبعزل
عن �أي م�صلحة اجتماعية.
وقد ا�ستندت الأحكام الثالثة الأخرى ال�صادرة تباعا
بتاريخي  ،2018/10/31و 2018/11/30عن القا�ضية
نف�سها ،على حيثيات واعتبارات م�شابهة.
الحق بالخصوصية

�شهد احلق باخل�صو�صية تطورا الفتا مبوجب خمالفة
�صدرت عن م�ست�شار منتدب لدى حمكمة ا�ستئناف
بريوت .املخالفة �صدرت بتاريخ  2018/11/14عن
القا�ضي ربيع معلوف ،الذي �أ�ص ّر على ت�سجيل موقف
يف هذا اخل�صو�ص ،رغم اتفاقه مع �أكرثية املحكمة على
النتيجة التي تو�صلت �إليها وهي �إبطال التعقبات �ضد
الأ�شخا�ص املدعى عليهم .وعدا عن �أن هذا املوقف
ي�أتي كنتيجة للتقا�ضي اال�سرتاتيجي الذي اعتمدته
لقا�ض لبناين يرف�ض
"املفكرة" ،فهو �أ ّول موقف ٍ
ممار�سة تفتي�ش الهواتف التي مل تقرتن ب�إذن من قا�ضي
التحقيق� ،ضماناً للحق بحماية احلياة اخلا�صة وحلقوق
امل�شتبه فيهم خالل التحقيقات اجلزائية.
وللو�صول �إىل �إبطال التحقيقات الأولية املرتكزة
على املعلومات الواردة على هاتف املدعى عليه� ،أكّ د
حق االن�سان بحماية
القا�ضي معلوف بداية على �أن ّ
حياته اخلا�صة وخ�صو�صية مرا�سلته هو من احلقوق
الأ�سا�سية املحمية د�ستوريا ويف املواثيق الدولية ،3و�أن
ج�سد هذه احلماية عرب و�ضع �شروط
امل�ش ّرع اللبناين ّ
قانونية توفّر �ضمانات �أ�سا�سية خل�صو�صية املرا�سالت
من �أهمها �أن يكون التع ّر�ض من�صو�صاً عليه �صراحة
يتم �إال يف حالة ال�ضرورة ومن دون
يف القانون ،و�أال ّ
جتاوز مبد�أ التنا�سب بني خطورة التع ّر�ض و�أهمية
الغاية املراد حتقيقها من خالله.
وعليه ،طبق معلوف قاعدة القيا�س مرتني :فهو من
جهة �أوىل ،ر�أى �أن �إجراء تفتي�ش الهواتف يخ�ضع
لل�ضمانات التي و�ضعها امل�ش ّرع اللبناين يف القانون
رقم  1999/140املتع ّلق ب�صون �سرية املخابرات،
ومن �أبرزها ح�صر �إمكانية االطالع على الربقيات
والر�سائل بقا�ضي التحقيق وحده .ومن جهة ثانية،
ر�أى �أن �أي تفتي�ش للهاتف تع�سفا يخ�ضع للنتائج
نف�سها لتفتي�ش املنازل �أو الأ�شخا�ص والتي تتمثل
ببطالن التحقيقات.
التوقيف االحتياطي وقر ينة
البراءة

من �أهم الإ�صالحات التي ر�شح عنها قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية ( )2001هو و�ضع �سقف
للتوقيف االحتياطي يف اجلنح وعدد من اجلنايات.
وعليه ،باتت املادة  108من �أ�صول املحاكمات

اجلزائية متنع �صراح ًة توقيف املدعى عليهم يف ق�ضايا
اجلنح ملدة تتجاوز ال�شهرين القابلة للتجديد مرة
واحدة كحد �أق�صى وبقرار �صريح .وقد ّاتهت العديد
من املحاكم رغم ذلك بعد انتهاء مدة التوقيف
الق�صوى البالغة �أربعة �أ�شهر� ،إىل فر�ض كفالة مالية
ك�شرط لإخالء �سبيل املوقوفني .ومن هذه املحاكم،
حمكمة ا�ستئناف اجلنح يف بريوت التي ف�سخت
�أكرث من مرة قرارا بالإفراج عن املدعى عليه من دون
كفالة ،رغم �إنق�ضاء �أكرث من �أربعة �أ�شهر على توقيفه،
مع تغرمي املدعى عليه على خلفية �أنه يتع�سف يف
ا�ستخدام حق التقا�ضي� .إزاء ذلك ،وبناء على طلب
املتقا�ضي املحتجز ،وافقت حمكمة التمييز (الغرفة
ال�ساد�سة) بتاريخ  2018/12/27على نقل الدعوى
على خلفية االرتياب امل�شروع.
ولبلوغ هذه الغاية ،اعتمدت املحكمة على الأمور
الآتية:
الأول ،االلتزام ب�إرادة امل�شرع .وهذا ما نقر�أه من
حيثيات املحكمة حيث جاء "�أن امل�شرتع �أوىل �أهمية
كبرية ملدة التوقيف االحتياطي التي باتت حمددة
مبهلة ق�صوى ال يجوز جتاوزها حتى يف اجلرائم من
نوع اجلناية �إال يف حاالت خا�صة ن�صت عليها املادة
 108ح�صراً" ،و�أن املادة " 108وردت ب�صيغة مطلقة
و�شاملة ومل تقيد تطبيق �أحكامها بوجوب دفع كفالة
و�إن القول بعك�س ذلك من �ش�أنه تعطيل ن�ص هذه
املادة وبالتايل الغاية املتوخاة من خاللها".
الثاين ،املوازنة بني احلقوق و�صوال �إىل تغليب قرينة
الرباءة واحلرية ال�شخ�صية على احلقوق املالية ،تفعيال
ملبد�أي ال�ضرورة والتنا�سب .و�إذ �أكّ د القرار بداية �أن
حقوق اجلهة املدعية (املالية) ال ت�سمو على قرينة
الرباءة واحلرية ال�شخ�صية ،ف�إنه عزز موقفه من خالل
التذكري ب�أن بالإمكان حماية احلقوق املالية من خالل
و�سائل قانونية �أخرى �أقل كلفة ،كاحلجز االحتياطي
على �أموال الأ�شخا�ص املدعى عليهم،
الثالث ،اعتبار قرار حمكمة اال�ستئناف بتغرمي
املدعى عليه لإ�صراره على املطالبة بالإفراج عنه
طبقا ملا تفر�ضه املادة  ،108ت�صرفا من �ش�أنه �أن يثري
لديه االرتياب امل�شروع يف حيادها .وعليه ،مل ِ
تكتف
حمكمة التمييز بالتذكري ب�إلزامية املادة  108يف
هذا اخل�صو�ص وبقرينة الرباءة مبا يقطع مع ممار�سات
حد �إدانة �أي
العديد من املحاكم� ،إمنا ذهبت �إىل ّ
خروج عنها ب�أق�سى العبارات .وهذا ما نقر�أه بو�ضوح
يف حيثيات احلكم حيث جاء �أن هذا التدبري يثري
"الريبة وال�شك يف حياد" املحكمة و"يدل ب�صورة
�سافرة على حتيزه(ا) وجنوحه(ا) �إىل ت�أييد م�صالح
�أحد فرقاء الدعوى على ح�ساب باقي الأطراف فيها،
على نحو يتعار�ض ومبادئ العدالة ويتنافى ور�سالة
القا�ضي في�شكل نكثاً يف ق�سمه املهني املن�صو�ص
عليه يف املادة  46من قانون الق�ضاء العديل املر�سوم
اال�شرتاعي رقم ."150 /83
وي�شكل هذا القرار �ضمانة مهمة للمدعى عليهم
وبخا�صة ذوي الدخل املحدود الذين غالباً ما يبقون
قيد التوقيف ب�سبب عدم امكانيتهم دفع قيمة
الكفاالت حتى بعد انق�ضاء مدة التوقيف الق�صوى.
وي�ؤدي ا�ستمرار توقيفهم يف هذه احلاالت �إىل �إ�ضعاف
امكانياتهم باحل�صول على حماكمة عادلة.
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المساءلة والمحاسبة
ومكافحة الفساد

بالإ�ضافة �إىل الأحكام امل�شار �إليها �أعاله يف جمال
حرية التعبري وبخ�صة يف الك�شف عن الف�ساد� ،أمكن
الإ�شارة يف هذا اخل�صو�ص �إىل �أمرين:

الأول ،قرار جمل�س �شورى الدولة ال�صادر بتاريخ
 9متوز  2018ب�إبطال نتائج مناق�صة امليكانيك .و�إذ
لقي قرار جمل�س �شورى الدولة ب�إبطال نتائج مناق�صة
امليكانيك ترحيبا وا�سعا من قبل و�سائل �إعالم عدة،
�أ�شارت بع�ض هذه الو�سائل �إىل �أن قرار املجل�س
ال�صادر يف  9متوز  2018حقق وفرا يف خزينة الدولة
ي�صل �إىل  440مليون د�.أ .وهي جمموع املبالغ التي
كانت �ستتنهي �إىل جيوب ال�شركة الفائزة مبا يزيد
عن ال�سعر املنطقي ،بن�سبة  44مليون د�.أ عن كل
�سنة .ولهذه الغاية ،ا�ستند �شورى الدولة �إىل املادة
 89من الد�ستور التي تن�ص على �أنه "ال يجوز
منح �أي التزام �أو امتياز لإ�ستغالل مورد من موارد
ثروة البلد الطبيعية �أو م�صلحة ذات منفعة عامة �أو
�أي احتكار �إال مبوجب قانون و�إىل زمن حمدود".
باملقابل ،مل يتعر�ض احلكم ل�سائر احلجج املثارة من
ّ
ي�ستدل منها
اجلهات املناف�سة لإبطال احلكم والتي
وجود �شبهة ف�ساد.
توجه �أحد النواب العامني (النائبة العامة يف
الثاينّ ،
جبل لبنان غادة عون) �إىل مالحقة �أ�شخا�ص نافذين
(من بينهم نواب) على خلفية قانون "الإثراء غري
امل�شروع" ال�صادر يف  ،1999بالنظر �إىل ا�ستفادتهم
ب�صورة غري م�شروعة من قرو�ض خم�ص�صة لل�سكن
ولأ�صحاب املداخيل املحدودة ،وهو قانون مل ي�شهد
حتى اللحظة �أي تطبيق .مل يعرف حتى اللحظة م�آل
هذه املالحقة.
الأحكام الآيلة �إىل احلد من التهمي�ش االجتماعي
متيزت هذه ال�سنة بقرارات ق�ضائية الفتة بخ�صو�ص
فئتني من الفئات اله�شة ،وهم بداية الالجئني
ال�سوريني ومن ثم املثليني.
إبطال التعليمات بتنظيم
دخول الالجئين السور يين
وإقاماتهم

�صدر هذا القرار عن جمل�س �شورى الدولة 4بتاريخ
� .2018/2/8أ�صدر جمل�س �شورى الدولة قراراً
�أبطل فيه تعليمات الأمن العام ال�صادرة يف �سنة
 2015بتنظيم دخول و�إقامة املواطنني ال�سوريني.
وكان الأمن العام قد فر�ض قيودا قا�سية ومكلفة
لتجديد �سندات الإقامة من دون مراعاة خ�صو�صيات
الالجئني ،فوقع �ضحيتها املواطنون ال�سوريون غري
القادرين على العودة �إىل �سوريا �أو على مغادرة لبنان
�إىل بلد �آخر.
ومن �أبرز العقبات التي يواجهها ال�سوريون
لال�ستح�صال على �إقامة قانونية� :صعوبة احل�صول
على �إقامة بناء ل�صفة اللجوء ،فر�ض ت�أمني كفيل
لبناين ،ارتفاع تكلفة الإقامة ،و�إ�صدار قرارات
الإخراج من البالد بحق العديد من ال�سوريني
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الذين عجزوا عن احل�صول على �إقامة رغم عدم
تنفيذ قرارات الإخراج فعليا ،احرتاماً ملبد�أ عدم
الرتحيل الق�سري .وي�سجل �أن قرار العام  2015قد
�شهد تعديالت عدة� ،أهمها �إعفاء فئة من الالجئني
من ر�سوم الإقامة وجتاوزها يف �شباط  .2017وهي
التعليمات التي �أ ّدت �إىل منع دخول العديد من
املواطنني ال�سوريني الأرا�ضي اللبنانية و�إبقاء حوايل
 74%من ال�سوريني املتواجدين يف لبنان من دون
�إقامة نظامية.
وي�أتي هذا القرار يف �إطار الدعوى املقدمة يف العام
 2015من قبل �أحد الالجئني ال�سوريني �إىل جانب
جمعيتي "املفكرة القانونية" و"ر ّواد" للطعن
بتعليمات الأمن العام املتعلقة بتعديل �شروط
دخول و�إقامة ال�سوريني .وكانت اجلهة امل�ستدعية
ب ّررت دعواها عند تقدميها ب�سعيها لعقلنة �سيا�سات
الدولة وكيفية تعاملها مع الهواج�س النا�شئة عن
�أزمة اللجوء ،والت�أكيد على ال�ضوابط القانونية التي
يقت�ضي التم�سك بها يف كل حني ،ومن �أبرزها حق
اللجوء املكر�س دولياً واالتفاقية الدولية املوقعة
مع �سوريا والتي ت�ضمن حرية التنقل للأ�شخا�ص
بني البلدين .و�ضمناً ،هدفت الدعوى �إىل حتميل
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والق�ضائية م�س�ؤوليتها يف ملف
الالجئني الذي ال ميكن �أن يحتكر جهاز �أمني حتديد
قواعد التعامل معه.
و�أهم ما جاء يف هذا القرار ،هو الآتي:
�أن قرارات الأمن العام املتعلقة ب�شروط دخول و�إقامة
الأجانب تخ�ضع لرقابة القا�ضي الإداري الذي يكون
له حق �إبطالها يف حال ثبت جتاوزها ل�صالحياته.
وبذلك� ،أتى احلكم ليقطع مع ميل الأمن العام �إىل
جتاوز �صالحياته القانونية ملمار�سة �صالحيات تعود
البي
للحكومة �أو حتى �أحيانا للمجل�س النيابي .ومن ّ
�أن هذه املمار�سات باتت ت�شكل �أحد �أبرز االنزالقات
امل�ؤ�س�ساتية الآيلة �إىل تغليب االعتبارات الأمنية على
حقوق الأفراد ،وبخا�صة الأجانب منهم .فالإطار
القانوين املعتمد حاليا فيما يتع ّلق بالأجانب ي�ستند
ب�شكل وا�سع على تعليمات �إدارية �صادرة عن الأمن
العام ،غالبا من دون �أي رقابة فعلية من امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية �أو الق�ضائية .وت�شمل هذه التعليمات مثال
م�س�ألة �إر�ساء نظام الكفالة �سيئ ال�سمعة واحتجاز
الأجانب من دون �سند قانوين (مما �أدى �إىل مظامل
باجلملة) وتنظيم �شروط دخولهم �إىل لبنان ومنحهم
�إقامات .كما هي تت�ضمن قيوداً قا�سية على الأكرث
تهمي�شاً منهم كالالجئني وعامالت املنازل وذوي
الدخل املحدود .وبالطبع ،ما كان لهذه املمار�سات
�أن ت�صل �إىل ما و�صلت �إليه ،لوال تخ ّلي امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية والق�ضائية (النيابة العامة التمييزية ب�شكل
خا�ص) املتمادي عن م�س�ؤولياتها يف هذا املجال.
�أن القرار حمل جمل�س الوزراء م�س�ؤوليته يف حتديد
�سيا�سة اللجوء للبنان ،بعدما تقاع�س عن ذلك
ملدة �ست �سنوات ،تاركا الأمر للم�ؤ�س�سات الأمنية
والبلديات .وقد �أ ّدى ذلك �إىل اختالفات جذرية
يف �سيا�سات اللجوء واجتاهات ال�سلطات الإدارية
والأمنية املحلية .ففي حني �س ّهلت بع�ض البلديات
�إقامة ال�سوريني فيها نظراً للجوئهم اال�ضطراري
وا�ستفادت يف املقابل من ن�شاط ومتويل املنظمات
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الدولية لتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
يف نطاقها ،اجتهت بلديات �أخرى �إىل فر�ض �إجراءات
تقييدية بحق ال�سوريني غالباً ما كانت خمالفة للقوانني
ومتجاوزة ل�صالحياتها القانونية .وعليه ،ي�ؤكد الق�ضاء
يف هذا القرار �أن ممار�سة لبنان ل�سيادته وحماية �أمنه
تخ�ضع للقوانني التي منحت ال�سلطة ال�سيا�سية ممثلة
مبجل�س الوزراء الدور الأ�سا�سي لتحديد �سيا�سات
البالد ،كونها اجلهة التي من املفرت�ض �أن تخ�ضع
لي�س فقط للمحا�سبة القانونية بل ال�سيا�سية �أي�ضاً.
وتدعيما لهذا االجتاه ،ر ّد جمل�س �شورى الدولة
االدعاء ب�أن ثمة ظروفا ا�ستثنائية تربر قيام الأمن العام
بدور احلكومة ،طاملا �أن عمل احلكومة مل يكن يوما
معطال.
�أن �أي تعديل ل�شروط دخول و�إقامة ال�سوريني يف
لبنان يجب �أن يراعي االتفاقيات الدولية املوقعة مع
�سوريا والتي ت�ضمن حرية التنقل للأ�شخا�ص بني
البلدين وحرية الإقامة والعمل.
�إال �أنه وعلى الرغم من �أهمية هذا القرار ،ف�إن
احلكومة ما تزال �إىل الآن متقاع�سة عن تطبيقه،
علما �أن احلكومة كانت بحكم املنحلة خالل �أكرث
من ت�سعة �أ�شهر من الفرتة التي �أعقبت �صدور هذا
احلكم .وتتجه "املفكرة" حاليا �إىل ال�ضغط لإعادة
تفعيل هذا احلكم.
حماكم اال�ستئناف ت�ستبعد تطبيق املادة 534

عقوبات �أي�ضا:

جيل الشباب يقنع الجيل
الذي سبقه

بتاريخ � ،2017/1/26أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي
يف املنت ربيع معلوف قرارا ا�ستبعد فيه جترمي املثليني
على �أ�سا�س املادة  534عقوبات بعدما اعترب �أن
ممار�سة العالقات املثلية هي حق طبيعي و�أنه ال يجوز
معاقبة �أي �شخ�ص عن اي فعل ارتكبه يف �سياق
ممار�سته حقا م�شروعا من دون جتاوز .غداة �صدور هذا
احلكم ،تع ّر�ضت املراجع الدينية املحافظة للقا�ضي
معلوف طالبة من املراجع الق�ضائية التدخل ل�ضمان
التزام الق�ضاة بن�ص املادة  534عقوبات التي تعاقب
املثليني من دون جتاوز .ومع بداية �سنة  ،2018بدا
وا�ضحا �أن �إحدى �أهم الدعاوى املنتظرة هي الدعوى
املقدمة �ضد هذا احلكم من قبل النيابة العامة �أمام
حمكمة ا�ستئناف اجلنح يف جديدة املنت .فهل تر�ضخ
حمكمة اال�ستئناف ل�ضغوط اجلهات املحافظة فتلتزم
ت�صدق توجه
بقراءة تقليدية للمادة � ،534أم �أنها ّ
احلكم االبتدائي لتكون �أول حمكمة ا�ستئناف
تنخرط يف م�سار �إ�سقاط هذه املادة ق�ضائيا؟
وبتاريخ � ،2018/07/12أ�صدرت حمكمة
اال�ستئناف 5قرارها بالأكرثية بت�صديق النتيجة التي
و�صل �إليها احلكم و�إن �أ�سندت قرارها على حجج
خمتلفة .وبذلك� ،سجلت حمكمة ا�ستئناف املنت
احلكم اخلام�س الذي يح�صر تطبيق املادة 534
عقوبات ،و�إن كان احلكم اال�ستئنايف الأول� .صدر
القرار عن حمكمة اال�ستئناف اجلزائية يف جبل لبنان
(الغرفة الثانية ع�شرة برئا�سة القا�ضية رندى كفوري،
وامل�ست�شارين زيدان وبو ن�صار) ب�أكرثية �أع�ضاء الهيئة

�سجل بو ن�صار خمالفة .وي�سجل �أنه �أتى يف
بعدما ّ
�سياق اال�ستئناف املقدم �ضد احلكم الرائد الذي
كان �أ�صدره القا�ضي املنفرد ربيع معلوف بتاريخ
 2017/01/26يف االجتاه نف�سه ،فانتهى �إىل ت�صديق
احلكم املذكور ولو بحجج تختلف بع�ض ال�شيء عن
احلجج التي ا�ستند �إليها معلوف.
ومن �أبرز ما ت�ضمنه القرار ،حيثيات ثالثة:
الأوىل� ،أنه اعترب �أن للقا�ضي تف�سري عبارة الق�صد
من "املجامعة خالفا للطبيعة" (الواردة �ضمن املادة
 534من قانون العقوبات املدعى بها) ،من منطلق
�أنها وردت �ضمن الف�صل الثاين من الباب ال�سابع من
قانون العقوبات والذي عنوانه هو التعر�ض للآداب
والأخالق العامة .مبعنى �أن غاية امل�شرع من هذه
العبارة ،لي�س بال�ضرورة معاقبة "ال�شذوذ اجلن�سي"
(العبارة للمحكمة)� ،إمنا �أوال معاقبة التعر�ض للآداب
والأخالق اخلا�صة الذي هو مفهوم ذات م�ضمون
متغري ،يتعني على القا�ضي حتديده على �ضوء التطور
االجتماعي .ومن هذا املنطلق ،حتررت املحكمة من
التف�سري التقليدي القدمي للمجامعة خالفاً للطبيعة
والذي كان يعترب �أنها ت�شمل بال�ضرورة العالقات
املثلية.
احليثية الثانية ،مل ِ
تكتف املحكمة بتف�سري الن�ص
على هذا النحو .بل �أنها �أبدت يف قرارها فهماً خا�صاً
للوظيفة الق�ضائية ،وحتديداً لكيفية ت�أويل الن�ص
القانوين .وهذا ما نقر�ؤه بو�ضوح يف القرار حيث جاء
حرفياً "يجب دوماً تف�سري الن�ص وحتديد نطاق تطبيقه
مبا يتالءم معه (التطور الإجتماعي) ،و�إال �أ�ضحى
تطبيق الن�ص غري مقبول �إن من ناحية املنطق ال�سليم
�أم العدالة الإجتماعية" .وعلى �ضوء هذه العبارة،
يت�أتى �أنه يتعني على القا�ضي دائماً �أن يف�سر الن�ص
على النحو الذي يجعله متنا�سباً ،لي�س فقط مع
التطور االجتماعي ،بل �أي�ضاً مع املنطق ال�سليم ومع

العدالة االجتماعية .ومن هذه الزاوية ،بدت حمكمة
اال�ستئناف وك�أنها تتبنى ت�صوراً للوظيفة القا�ضي
يخرج عن الت�صور الذي يجعله خادماً للقانون لينحاز
�إىل الت�صور الذي يجعله رائداً يف جمتمعه ،وعام ًال
�أ�سا�سياً يف �سبيل تطوير منظومته القانونية .وبذلك،
تلتقي حمكمة اال�ستئناف مع موقف القا�ضي
االبتدائي الذي كان �أعلن �أن وظيفة القا�ضي هي
"حماية احلقوق واحلريات".
احليثية الثالثة ،انطالقاً مما تقدم ،خل�صت املحكمة
�إىل حتديد م�ضمون "التعر�ض للآداب والأخالق
العامة" على �أنه ي�شمل "املجامعة التي تخرج عن
املفهوم التقليدي للعالقة اجلن�سية الطبيعية بني
رجل وامر�أة ،متى ح�صلت على مر�أى من الغري �أو
م�سمعه �أو يف مكان عام �أو متى تناولت قا�صراً يجب
حمايته" .وعليه ،وفق هذه القراءة ،تكون العالقة
املثلية بني را�شدين حرة ال يعاقب القانون عليها� ،إال
�إذا ح�صلت يف مكان عام �أو مع قا�صر.
وفيما �أملت "املفكرة" �أن تتو�سع دائرة االجتهاد
ملواكبة التطور العلمي والإجتماعي ،و�ضمناً ق�ضاة
النيابات العامة .فتكف مالحقة مثليي اجلن�س على
خالف احلقوق واحلريات الأ�سا�سية املحمية يف
الد�ستور اللبناين ويف املعاهدات الدولية ،مل تت�أخر
حمكمة ا�ستئناف بريوت عن ذلك .وهذا ما ن�ست�شفه
من قرارها ال�صادر بتاريخ  2018/11/14وبخا�صة من
املخالفة التي �أبداها القا�ضي ربيع معلوف (الذي مت
نقله من مركزه ال�سابق كقا�ض منفرد جزائي لي�صبح
م�ست�شارا لدى حمكمة اال�ستئناف) والتي عاد و�أكد
فيها �أن ممار�سة العالقات املثلية هي حق طبيعي ،ال
ميكن معاقبته �سندا للمادة  183من قانون العقوبات
التي تن�ص �أنه "ال يعترب جرمية الفعل املرتكب يف
ممار�سة حق دون جتاوز".
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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أبرز األحكام القضائية في المغرب :2018 -

أحكام هامة إللزام اإلدارات العامة بتنفيذ أحكام القضاء
د.أنس سعدون
ككل �سنة ،ت�ستعيد "املفكرة القانونية" �أهم الأحكام
الق�ضائية التي ن�شرتها ،والتي �آلت اىل حتقيق مك�سب
حقوقي هام .وقد متيزت هذه ال�سنة باملغرب ب�صدور
جمموعة من الأحكام التي بدا فيها الق�ضاء يف حالة
تفاعل حقيقي مع مطالب وحراكات اجتماعية بارزة،
وال �سيما يف ق�ضايا بع�ض الفئات املهم�شة وعلى ر�أ�سها
الأجانب ،كما متيزت هذه ال�سنة مبجموعة من الأحكام
الهامة التي �أ�صدرها الق�ضاء املتخ�ص�ص ال �سيما الق�ضاء
الإداري يف حق �أ�شخا�ص القانون العام ،ف�ضال عن
�أحكام مبدئية �أخرى �صدرت عن الق�ضاء العادي .
الحقوق المدنية والسياسية

يف هذه ال�سنة ،متيز الق�ضاء بعدد من الأحكام الآيلة
�إىل تعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية .وكان الفتا يف
جمموعة من هذه الأحكام الق�ضائية �أن الق�ضاة جل�ؤوا يف
تعليلها �إىل مقت�ضيات الوثيقة الد�ستورية ،وكذا عدد من
االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها املغرب ،كما �أنها
عك�ست وعلى العموم تطورا يف فكرة جلوء املتقا�ضني
اىل الق�ضاء للمطالبة بتفعيل احلقوق واحلريات و�إ�شاعة
ثقافة القانون.
المحاكمة العادلة وانعكاساتها

يف هذا اخل�صو�ص� ،صدر عدد من الأحكام الهامة،
وبخا�صة مبا يت�صل بقرينة الرباءة �أو �أي�ضا �أ�صول الوجاهية
يف املحاكمات الت�أديبية .و�أبرز هذه الأحكام الآتية:

قرينة البراءة
عدم احترام النيابة العامة ألجل عرض
الموقوف على المحكمة يبطل المالحقة

يف �سابقة فريدة من نوعها ،ق�ضت حمكمة اال�ستئناف
بتازة ببطالن �إجراءات اعتقال �أحد املوقوفني يف ق�ضية
تتعلق باحليازة واالجتار يف املخدرات ،و�أمرت بالإفراج
عنه فورا ،نظرا لعدم احرتام النيابة العامة لأجل عر�ض
املوقوف احتياطيا على املحكمة ،بعدما ت�صادف تاريخ
متابعته مع عطلة الأعياد.1
تعود ف�صول الق�ضية �إىل تاريخ � 16أغ�سط�س 2018
حينما �أوقفت ال�شرطة الق�ضائية �شخ�صا ي�شتبه يف تورطه
يف الإجتار يف املخدرات .وبتاريخ � 18أغ�سط�س،2018
عر�ض على النيابة العامة التي �أ�صدرت قرارا باعتقاله،
و�أحالته على جل�سة احلكم املقررة بتاريخ � 27أغ�سط�س
.2018
خالل مرحلة اال�ستئناف جدد حمامي املتهم دفعه
الرامي �إىل بطالن الإجراءات ،مو�ضحا ب�أن موكله �أحيل
على املحكمة بعد � 9أيام من اعتقاله .واحلال �أنه كان
يجب �إحالته داخل الأجل القانوين الذي ال يتجاوز
� 3أيام ،مما يجعل اعتقاله تع�سفيا .بينما التم�ست النيابة
العامة رد الدفع لكون توقيف املتهم �صادف فرتة �أعياد،
والنيابة العامة احرتمت جدول جل�سات املحاكمة

املو�ضوع من طرف اجلمعية العمومية.
وق�ضت حمكمة اال�ستئناف ببطالن �إجراءات االعتقال
والإفراج فورا عن املتهم.
تربز �أهمية هذا احلكم يف عدة جوانب:
التعليل الذي اعتمدته املحكمة والذي ا�ستند على"ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان التي �صادق عليها
املغرب ،والف�صول  23و 71من الد�ستور ،والتي تن�ص
على �أنه ال يجوز �إلقاء القب�ض على �أي �شخ�ص �أو اعتقاله
�أو متابعته �أو �إدانته �إال يف احلاالت وطبقا للإجراءات
التي ين�ص عليها القانون"،
ت�أكيد احلكم على �أن اخت�صا�ص الت�شريع يف ميدانامل�سطرة اجلنائية واحلريات الأ�سا�سية يعود ح�صريا �إىل
الربملان" ،و مبقت�ضى املادتني  47و 74من قانون امل�سطرة
اجلنائية ف�إنه �إذا �أ�صدر وكيل امللك �أمرا ب�إيداع املتهم يف
ال�سجن ،ف�إن الق�ضية ُتال على �أول جل�سة منا�سبة تعقدها
املحكمة االبتدائية ح�سب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
املادة  385من نف�س القانون ،وهي املادة التي تن�ص على
�أنه" :يقدم املتهم �إىل اجلل�سة يف احلالة املن�صو�ص عليها
يف املادة  74من نف�س القانون بدون ا�ستدعاء" ،ويف كل
الأحوال داخل �أجل ثالثة �أيام ... ،و�أنه يرتتب البطالن
عن خمالفة هذه املقت�ضيات ،وهو جزاء ت�شريعي �صريح
ال لب�س فيه" .وعليه ،ال جمال للدفع بجدول اجلل�سات
املعد من طرف اجلمعية العمومية لتقييد ن�ص جنائي �أو
ا�ستبعاده؛
اعتربت املحكمة �أن اخلرق احلا�صل ال يعد خرقالالجراءات ال�شكلية التي يقررها القانون والتي ميكن
تداركها ،بل خرق (جوهري) ي�ستوجب �إبطال املتابعة
الت�صدي لأ�سا�س
والإحالة �إليها واالمتناع تاليا عن
ّ
الق�ضية؛
 احلكم ي�سهم يف تثبيت الت�صور اجلديد للوظيفةالق�ضائية لدى طائفة وا�سعة من الق�ضاة وقوامها �أوال
"حماية حقوق الأ�شخا�ص وحرياتهم و�أمنهم الق�ضائي"
امكانية �إثبات عك�س ما دون يف حما�ضر ال�شرطة:
الأ�صل يف الإن�سان الرباءة
يف تطور الفت يف املحاكمات املتعلقة بق�ضايا حيازة
املخدرات باملغرب� ،أ�صدر القا�ضي عبد الرزاق اجلباري
رئي�س غرفة التلب�س باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة خالل
�شهر �أبريل  ،2018حكما يعترب من بني الأحكام
املبدئية ق�ضى برباءة متهم من جنحة حيازة املخدرات
والإجتار فيها ،بعد �إثبات عك�س ما جاء يف حم�ضر
ال�شرطة املت�ضمن العرتاف املتهم ،وحم�ضر �إلقاء القب�ض
عليه متلب�سا بحيازة كميات من املخدرات.2
تعود ف�صول الق�ضية �إىل  20مار�س  2018حينما
�أوقفت �شرطة القنيطرة جمموعة من الأ�شخا�ص امل�شتبه
يف تعاطيهم ال�ستهالك املخدرات وترويجها يف �أحد
املقاهي ،ومن بينهم املتهم الذي مت اال�ستماع �إليه متهيديا،
يف حم�ضر قانوين رف�ض توقيعه ،وبناء على �إحالة امللف
على النيابة العامة� ،أنكر املتهم حيازته للمخدرات و�إجتاره
فيها ،منازعا يف كل ت�صريحاته التمهيدية املعرو�ضة عليه،

وقررت النيابة العامة متابعته يف حالة اعتقال.
�أثناء املحاكمة جدد املتهم �إنكاره مو�ضحا �أنه رف�ض
التوقيع على حم�ضر ال�شرطة ،بعدما وجد �أنه يت�ضمن
اعرتافات مل يدل بها ،ملتم�سا اال�ستماع �إىل �شاهد عاين
عملية توقيفه.
وبالفعل ،ا�ستجابت املحكمة للطلب وا�ستمعت لل�شاهد
وهو �صاحب املقهى الذي �ضبط فيه املتهم ،حيث �أكد
انعدام حالة التلب�س ،و�أدىل ب�شريط فيديو يوثق عملية
�إيقاف املتهم ،ويظهر �أن عنا�صر ال�شرطة �ضبطت كمية
املخدرات على بعد �أمتار من مكان تواجد املتهم .وعليه
قررت املحكمة ا�ستدعاء عنا�صر ال�شرطة ،الذين ت�شبثوا
ب�صحة ما د ّون باملح�ضر.
وتبعا لذلك ،انتهى القا�ضي �إىل �إعالن براءة املتهم من
املن�سوب �إليه م�ؤكدا �أنه "ثبت للمحكمة ،ب�صفة قطعية
يقينية ،بعد االطالع على �شريط الفيديو وتناق�ض �شهادة
عنا�صر ال�شرطة امل�ستمع �إليهم ،عك�س ما ت�ضمنه حم�ضر
ال�شرطة واقتنعت ،تبعا لذلك ،بعدم ثبوت جنحة حيازة
املخدرات والإجتار فيها وا�ستهالكها يف حق املتهم؛ مما
يتعني معه القول بعدم م�ؤاخذته من �أجلها ،والت�صريح
برباءته ،عمال باملبد�أ املن�صو�ص عليه يف الف�صل 119
من الد�ستور ،واملادة الأوىل من قانون امل�سطرة اجلنائية،
والقا�ضي ب�أن "الأ�صل يف الإن�سان الرباءة".
تربز �أهمية هذا احلكم يف الأمور الآتية:
يقدم حالة تطبيقية يف �سياق معاجلة م�شكلة مزمنة
�أنه ّ
قوامها رف�ض املحاكم فتح باب �إثبات عك�س ما ورد
مبحا�ضر ال�شرطة .وقد �سبق ملنظمات حقوقية وطنية
ودولية �أن �أثارث هذه الإ�شكالية ،حتت عنوان "وقع هنا
فح�سب املحاكمات اجلائرة بناء على االعرتافات التي
دونتها ال�شرطة" .و �أ�شارت �إىل �أن حجية حما�ضر ال�شرطة
التي حتررها يف اجلنح باملغرب تعد مطلقة ،حتى لو رف�ض
املتهم التوقيع عليها ،مما يعد انتهاكا ل�ضمانات املحاكمة
العادلة .وكان حمامون �أثاروا يف الكثري من ق�ضايا اجلنح
ا�شكالية تقييد �سلطة الق�ضاة يف تقدير و�سائل الإثبات
املعرو�ضة عليهم يف حالة وجود اعرتاف م�سبق للمتهم
مدون يف حم�ضر ال�شرطة ،حيث ين�ص الف�صل 290
من قانون امل�سطرة اجلنائية على �أن حما�ضر ال�شرطة يف
اجلنح يوثق مب�ضمونها ما مل يثبت العك�س .ولكن االجتاه
الق�ضائي ال�سائد حاليا يرف�ض فتح باب �إثبات عك�س ما
ورد بهذه املحا�ضر ،وهو ما يجعلنا يف مواجهة �أزمة نفي
ي�صطدم بها كل من يفكر يف نفي �صحة ما جاء يف هذه
املحا�ضر؛
�أنه على عك�س املعهود ،ورغم وجود اعرتاف من املتهم،
جل�أت املحكمة �إىل البحث عن و�سائل لإثبات عك�س ما
د ّون يف حم�ضر ال�شرطة ،وقد عللت قرارها غري املعهود
بحر�صها على �ضمان احلق يف املحاكمة العادلة املقررة
مبقت�ضى الف�صل  120من الد�ستور ،ودورها يف البحث
عن احلقيقة الذي ال يحده �أي قيد قانوين،
وي�ؤمل �أن ي�شكل قرار املحكمة االبتدائية يف القنيطرة
منعطفا لتغيري طريقة تعامل الق�ضاء مع ا�شكالية رف�ض
التوقيع يف حما�ضر ال�شرطة املت�ضمنة العرتافات متهمني
يف انتظار تدخل ت�شريعي يقوي من �ضمانات املتهمني

خالل مرحلة البحث التمهيدي وي�سمح بح�ضور الدفاع،
وا�ستعمال كامريات لت�سجيل اعرتافات املوقوفني �أمام
ال�شرطة.
املالحظ �أن ال�سند الرئي�سي للمحكمة لنق�ض م�ضمون
حم�ضر ال�شرطة هو الفيديو امل�صور ،الأمر الذي يدعونا
جمددا للتفكري حول خطورة الدورية ال�صادرة عن املدير
حلث عنا�صر ال�شرطة
العام للأمن الوطني باملغربّ ،
على حترير حما�ضر وتوقيف كل �شخ�ص يحاول �أو
يقوم بت�صوير عنا�صر الأمن �أثناء �أداء عملهم من دون
�إذن ،مع نزع هاتف امل�صور الذي يخرق القانون .فلو مل
يت�سن للأ�شخا�ص املتواجدين ت�صوير احلادثة ،ملا متكنت
ّ
املحكمة من مناق�شة �صحة املح�ضر �إطالقا.
ضمانات المحاكمة التأديبية في
للمالحق تأديبيا أن يأخذ نسخة
المغربُ :
عن ملفه

بتاريخ  09نوفمرب � 2018أ�صدر قا�ضي امل�ستعجالت
باملحكمة الإدارية مبدينة الدار البي�ضاء �أمرا ا�ستعجاليا
حتت رقم  - 1034ق�سم الق�ضاء امل�ستعجل ق�ضى يف
منطوقه بتعيني م�أمور اجراءات التنفيذ بذات املحكمة
ق�صد االنتقال �إىل الإدارة املدعى عليها وا�ستن�ساخ وثائق
امللف الت�أديبي للمدعية بعد االطالع عليها.
وتعود وقائع الق�ضية �إىل �أن نا�شطة حقوقية وهي طبيبة
مبندوبية وزارة ال�صحة مبدينة الدار البي�ضاءُ ،تتابع يف
ملف ت�أديبي يتابعه الر�أي العام �أمام اجلهة الإدارية التي
ت�شتغل فيها .وكانت الإدارة رف�ضت اال�ستجابة لطلبها
ب�أخذ ن�سخة من ملفها الت�أديبي ،فلج�أت �إىل الق�ضاء
اال�ستعجايل ق�صد �إجبار الإدارة على مدها بوثائق امللف
الت�أديبي و�أخذ ن�سخة منها .وهو ما ا�ستجاب له الق�ضاء
الإداري بالدار البي�ضاء.
تربز �أهمية هذا االجتهاد الق�ضائي احلمائي يف �أنه ميكن
�أن يعتمد يف امللفات الت�أديبية املماثلة .حيث ترف�ض
العديد من الإدارات ال�سماح ب�أخذ ن�سخ م�صورة من
امللفات الت�أديبية ،بعلة �أن القانون ال ين�ص على �أخد
الن�سخ بل يخول فقط احلق يف االطالع عليها.
حرية المعتقد:

�أيدت حمكمة اال�ستئناف بتازة (�شرق املغرب) احلكم
االبتدائي الذي ق�ضى برباءة متهم من جنحة زعزعة
عقيدة م�سلم طبقا للف�صل  220من القانون اجلنائي.
تعود ف�صول الق�ضية �إىل بداية العام املن�صرم حينما تقدم
�شخ�ص ب�شكاية يف مواجهة �صديق له يعر�ض فيها ب�أن
هذا الأخري قام بت�سليمه كتبا تتحدث عن الإجنيل،
بهدف زعزعة عقيدته.
وعند اال�ستماع �إىل امل�شتكى به نفى املن�سوب اليه،
فقررت النيابة العامة متابعته من �أجل زعزعة عقيدة
م�سلم و�إحالته على املحاكمة.
بتاريخ  22ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2018أ�صدرت
حمكمة اال�ستئناف قرارها يف الق�ضية حيث �أيدت
احلكم االبتدائي (ال�صادر بتاريخ  28مار�س )2018
والقا�ضي برباءة املتهم لعدم توفر الأدلة .ولهذه الغاية،
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قضاء وأحكام 2018
ا�ستندت املحكمة �إىل اعتبارات ثالثة:
الأول ،وهو اعتبار قلما تثريه املحاكم ،وهو يت�أتى عن
الفقرة الثالثة من املادة  18من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي �صادقت عليه املغرب،
والتي تن�ص على �أنه "ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان
يف �إظهار دينه �أو معتقده �إال للقيود التي يفر�ضها القانون
والتي تكون �ضرورية حلماية ال�سالمة العامة �أو النظام
العام ،"...
الثاين� ،أن الإجنيل هو من الكتب ال�سماوية التي ي�ؤمن
بها امل�سلمون،
الثالث� ،أن ت�سليم الكتب للم�شتكي ،على فر�ض
�صحته ،يندرج يف �إطار التعارف بني ال�شعوب وال
يكت�سي �أي طابع جنحي .وقد ذهب احلكم �إىل حد
اال�ست�شهاد بالقول الرباين "وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا" .وقد �أ�سند احلكم هذه النتيجة �إىل وقائع امللف
التي "ال تفيد �أن املتهم �سعى �إىل الت�شكيك يف عقيدته
كم�سلم �أو دعوته �إىل الإرتداد عن دينه" �أو "�أنه �سعى
بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية �أو غري اعتيادية،
�إما فرديا �أو جماعيا� ،إىل دعوة امل�شتكي �إىل االرتداد عن
دينه الإ�سالم واعتناق امل�سيحية".
أحكام رائدة في مجال تنظيم
العائلة واألحوال الشخصية:
تغليب المصلحة الفضلى للطفل على
السرية البنكية

بتاريخ  06نوفمرب � 2018أ�صدر رئي�س املحكمة الإدارية
بالرباط امل�ست�شار حممد ال�سيمو �أمرا ا�ستعجاليا هاما
بتغليب امل�صلحة العليا للطفل على ال�سرية البنكية.3
وبالعودة �إىل تفا�صيل القرار ،ي�سجل �أن �أحد البنوك تقدم
بتاريخ  06يونيو  2018مبقال ا�ستعجايل �أمام املحكمة
تو�صل
الإدارية يف الرباط .وقد عر�ض البنك يف مقاله �أنه ّ
من مفو�ض ق�ضائي بطلب يهدف �إىل متكني زوجة من
معلومات مرتبطة بح�ساب زوجها املفتوح بدفاتر البنك.
و�إذ اعترب البنك �أنه ملزم بكتمان ال�سر املهني ،التم�س من
املحكمة ت�سجيل حتفظه عن الإدالء باملعلومات املطلوبة
والت�صريح بوجود �صعوبة قانونية يف تنفيذ الأمر الق�ضائي
ال�سابق.
ولرد هذا الطلب ،ا�ستند رئي�س املحكمة �إىل اعتبارات
عدة� ،أبرزها الآتية:
�أن غاية الطالبة من ك�شف املعلومات البنكية ،هي التثبت
من الو�ضعية املالية احلقيقية للزوج ،ق�صد االعتماد عليها
يف طلب الزيادة يف قيمة النفقة املحكوم بها من اجلهة
الق�ضائية املخت�صة لفائدة ابنتيه منها اللتني توجدان حتت
ح�ضانتها على �إثر انتهاء العالقة الزوجية بينهما،
�أن الغاية من ال�سرية تتمثل �أ�سا�سا يف حماية وبناء
م�ؤ�س�سات االئتمان من خماطر ا�ستغالل معطياتهم
ال�شخ�صية من طرف الغري على نحو مي�س مب�صاحلهم
املالية والأدبية و باملناف�سة امل�شروعة ،ويف حماية الثقة
يف البنوك كم�ؤ�س�سات مالية واقت�صادية تبا�شر �أدوارا
اجتماعية واقت�صادية هامة ،ف�ضال عن حماية امل�صلحة
العامة يف تدعيم االئتمان وتوفري املناخ املنا�سب
لال�ستثمار واال�ستقرار االقت�صادي .وعليه ،ر�أت �أن هذه
الغايات ال تتوفر يف النازلة املعرو�ضة على املحكمة و�أنه
ال ميكن تف�سري املادة املت�صلة بال�سرية على نحو يتعار�ض
مع متطلبات احلماية امل�شار �إليها ومع غاياتها االجتماعية.

العدد  ،14أفريل 2019

وقد ّدعم الأمر منتهاه هذا بقوله �أن الن�ص القانوين يطبق
مبقا�صده املرجوة منه.
�أنه ب�أية حال ،ف�إن مل�صلحة الأطفال غلبة على مقت�ضيات
ال�سرية امل�صرفية .فالنفقة تعترب من احلقوق الثابتة
والأ�سا�سية للأوالد ويتعني تي�سري ا�ستفادتهم منها
خا�صة يف حال انتهاء العالقة الزوجية بطالق �أو تطليق،
و�سيما �أن املح�ضونتني يف النازلة هما طفلتان قا�صرتان
وو�ضعيتهما �أوىل باحلماية .وقد ّدعم الأمر هذا التعليل
من خالل اال�ستناد �إىل االتفاقيات الدولية التي �صادق
عليها املغرب ،و�أ�شار وب�شكل �صريح ملبد�أ �سموها على
الت�شريع الداخلي ،وهو موقف ال ن�صادفه كثريا يف �أحكام
واجتهادات الق�ضاء .ومن املواد التي �أحال �إليها احلكم،
املادة الثالثة من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل
والتي ن�صت على �إيالء "االعتبار الأول مل�صالح الطفل
الف�ضلى" واملادة  27من نف�س االتفاقية التي التزمت فيها
الدول "بحق كل طفل يف م�ستوى معي�شي مالئم لنموه
البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي" .كما
و�ضعت هذه املادة �أن الوالدين يتحمالن "امل�س�ؤولية
الأ�سا�سية عن القيام ،يف حدود �إمكانياتهم املالية
وقدراتهم ،بت�أمني ظروف املعي�شة الالزمة لنمو الطفل".
كما التزمت الدول مبوجب املادة نف�سها ب�أن تتخذ التدابري
املنا�سبة "لكفالة حت�صيل نفقة الطفل من الوالدين �أو من
الأ�شخا�ص الآخرين امل�س�ؤولني ماليا عن الطفل� ،سواء
داخل الدولة الطرف �أو يف اخلارج".
تكمن �أهمية هذا القرار يف اجلوانب الآتية:
�أنه مل يتوقف عند حرفية الن�صو�ص ،و�إمنا حاول ا�ستقراءالغاية من و�ضعها ،وتقييمها على �ضوء االتفاقيات الدولية
اخلا�صة بحقوق الأطفال ،تبعا لإعالن �سموها .وعليه،
حمل تطويرا الفتا لهام�ش تدخل الق�ضاة لتف�سري القوانني
ومواءمتها مع ما ي�ست�شرفونه من م�صالح اجتماعية.
�أنه �أدى �إىل تطبيق امل�صلحة العليا للطفل يف ق�ضاياال�سرية البنكية ،مما عك�س تطورا الفتا لهذا املفهوم.
�أنه ح�صر تعريف ال�سرية البنكية على نحو يح�صرها يفامل�صالح املرتبطة بها مبا�شرة من دون �أن يكون من �ش�أنها
امل�س ب�أي من امل�صالح االجتماعية الأخرى.
معاقبة االغتصاب الزوجي؟

يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها باملغرب� ،أمرت النيابة
العامة مبحكمة اال�ستئناف بطنجة بفتح حتقيق يف
�شكاية زوجة تقدمت بها �ضد زوجها تتعلق باالغت�صاب
الزوجي.تعود ف�صول الق�ضية 4التي �أثارت جدال وا�سعا
باملغرب وخارجه �إىل تاريخ  30يونيو  2018حينما
انتقلت ال�شرطة الق�ضائية بالعرائ�ش (�شمال املغرب)
�إىل م�ست�شفى املدينة بعدما نقلت �إليه امل�شتكية وهي
تنزف دما من فرجها .وعند اال�ستماع �إليها يف حم�ضر
قانوين� ،أكدت �أن امل�شتكى به زوجها منذ حوايل �سنة،
و�أنها دخلت معه يف خالف ،وبتاريخ 2018/06/29
حينما كانت معه مبفردها مبنزل والدها� ،أخربته بنيتها يف
ف�سخ الزواج ،ال�شيء الذي مل يتقبله امل�شتكى به ،وثار
يف وجهها ،و�أخذ يف ال�صراخ ،ومتكن من �إ�سقاطها �أر�ضا،
وقام مبواقعتها رغما عنها .و�أدخل ذكره بقوة يف فرجها،
رغم تو�سلها �إليه للكف عن ذلك ،ومتكن من افت�ضا�ض
بكارتها ،وتركها تنزف دما ،وقد مت نقلها �إىل امل�ست�شفى،
و�أدلت ب�شواهد طبية تفيد تعر�ضها لعنف جن�سي.
وعند ا�ستماع ال�شرطة للم�شتكى به� ،أكد �أن امل�شتكية

زوجته ،و�أنه نظرا ملروره ب�ضائقة مالية ت�أخر يف �إقامة حفل
الزفاف ،وب�أنه كان يرتدد با�ستمرار على منزل والدها،
وميار�س معها اجلن�س ب�شكل �سطحي .و�أ�ضاف ب�أنه دخل
معها يف خالف ،يف يوم وقوع احلادث ،وقد مار�س معها
اجلن�س ب�شكل �سطحي .لكنه يف حلظة مل ي�ضبط نف�سه
وقام ب�إدخال ذكره يف فرجها وافت�ض بكارتها ووا�صل
ممار�سة اجلن�س دون �أن ينتبه �إىل كونها تنزف دما ،ثم غادر
املكان بناء على طلبها.
وعند �إحالة املتهم على �أنظار الوكيل العام للملك لدى
حمكمة اال�ستئناف بطنجة ،قرر �إجراء حتقيق يف حقه
من �أجل جناية االغت�صاب الناجت عنه افت�ضا�ض طبقا
للف�صلني  486و 488من القانون اجلنائي؛ وقد قرر
قا�ضي التحقيق متابعته من �أجل نف�س الأفعال و�إحالته
على غرفة اجلنايات يف حالة اعتقال.
�أثناء املحاكمة ،قررت املحكمة وبعد املناق�شة �إعادة
تكييف الأفعال املتابع من �أجلها املتهم ،و�إدانته من �أجل
العنف الزوجي والإيذاء طبقا للف�صلني  401و،404
ومعاقبته بال�سجن النافذ ملدة �سنتني ،وغرامة مالية نافذة.
كما ق�ضت يف الدعوى املدنية بقبولها وب�أداء املتهم
لل�ضحية تعوي�ضا مدنيا قدره  30.000درهم.
تربز �أهمية هذا احلكم يف كونه:
يكر�س �سابقة للنيابة العامة على م�ستوى حمكمة
اال�ستئناف التي �أمرت ب�إجراء حتقيق يف مواجهة املتهم
من �أجل جناية االغت�صاب الناجت عنه افت�ضا�ض طبقا
للف�صلني  486و  488من القانون اجلنائي ،رغم ت�أكيد
الطرفني معا �أنهما متزوجان ،وهو ما يعني اجتاها �إىل
جترمي االغت�صاب الزوجي .كما �أن قا�ضي التحقيق �ساير
نف�س التوجه و�أ�صدر �أمرا ق�ضائيا مبتابعة الزوج من �أجل
اغت�صاب زوجته.
من جهة ثانية ،يالحظ �أن املحكمة مل تعمد �إىل
مناق�شة الأركان التكوينية جلنحة االغت�صاب ،واكتفت
باال�شارة �إىل عدم امكانية احلديث عن اغت�صاب
يف حالة وجود عقد زواج دون �أن تبني ال�سند الذي
بنت عليه هذا اال�ستنتاج .علما ب�أن الف�صل  486من
القانون اجلنائي ،عرف جناية االغت�صاب ب�أنها تعني
"مواقعة رجل المر�أة دون ر�ضاها" ،ومل ي�ستثنِ هذا
الف�صل املتزوجني.
من جهة ثالثة يبدو �أن املحكمة ا�ست�شعرت خطورة
فعل االغت�صاب الزوجي رغم �أنها رف�ضت �إعطاء هذا
الو�صف للفعل ،وجل�أت �إىل �إعادة تكييفه للإيذاء
والعنف الزوجي .ولعل ما يدل على ا�ست�شعار املحكمة
للخطورة ا�ستمرارها يف مناق�شة الق�ضية وعدم ت�صريحها
بعدم االخت�صا�ص للنظر فيها طاملا �أن الو�صف اجلديد
الذي �أعطته لها �أ�صبح جنحة يدخل �ضمن اخت�صا�ص
املحكمة االبتدائية ،وف�ضال عن قرارها بعد التداول
حرمان املتهم من ظروف التخفيف.
تعد النتيجة التي و�صل �إليها هذا احلكم �سندا قويا
ميكن �أن تعتمد عليه املنظمات احلقوقية املغربية والتي ما
فتئت تطالب بن�ص خا�ص يجرم االغت�صاب الزوجي،
رغم �أن احلكومة ت�ؤكد �أن الت�شريع احلايل ال ي�ستثني
املتزوجني من امكانية املتابعة من �أجل هذا الفعل.
وينتظر �أن يو ّلد هذا القرار نقا�شا قانونيا مثريا ال �سيما
و�أنه �سيعر�ض من جديد �أمام غرفة اجلنايات اال�ستئنافية
بعد الطعن فيه باال�ستئناف قبل �أن ي�صل �إىل حمكمة
النق�ض التي تراقب مدى احرتام القانون .

الحقوق االقتصادية
واالجتماعية
ليس في مدونة الشغل ما يجعل عقود
تشغيل العمال األجانب محددة المدة

بتاريخ  16كانون الأول/دي�سمرب� 2018أ�صدرت حمكمة
النق�ض قرارا مبدئيا ي�ؤ�س�س لبداية حتول جديد يف تعاملها
مع ق�ضايا ت�شغيل الأجانب ،5فبعدما ا�ستقر االجتهاد
الق�ضائي طيلة عقود على اعتبار عقود ت�شغيل الأجانب
بطبيعتها حمددة املدة ،6نظرا لتوقفها على ترخي�ص من
وزارة الت�شغيل ،و�ضرورة جتديد الرتخي�ص ب�شكل دوري
داخل الأجل القانوين ،7وهو ما كان يعر�ض حقوق
العمال الأجانب لعدة انتهاكات ،اعترب قرار جديد
ملحكمة النق�ض �أن لي�س هناك يف مدونة ال�شغل ما يفيد
�أن عقود ت�شغيل الأجانب حمددة املدة بح�سب طبيعتها،
و�أنها على غرار عقود الت�شغيل التي يربمها املغاربة ميكن
�أن تتحول �إىل عقود غري حمددة املدة طبقا لقاعدة
التجديد ال�ضمني.
تعود ف�صول الق�ضية �إىل دعوى تقدم بها �أجري يحمل
اجلن�سية الفرن�سية �أمام املحكمة االبتدائية بفا�س يعر�ض
فيها �أنه كان يعمل لدى ال�شركة املدعى عليها� ،إىل �أن
مت ف�صله ب�صفة تع�سفية ،ملتم�سا احلكم له بالتعوي�ضات
الناجتة عن الف�صل التع�سفي.
وقد ا�ستجابت املحكمة االبتدائية للطلب ،معتربة ف�صل
املدعي قد مت ب�شكل تع�سفي ،وحكمت على ال�شركة
املدعى عليها ،ب�أدائها للمدعي التعوي�ضات امل�ستحقة عن
الف�صل التع�سفي ،وذلك بعد تكييف عقد العمل على
�أ�سا�س �أنه حمدد املدة ،نظرا لعدم جتديد رخ�صة الت�شغيل
من طرف ال�سلطة احلكومية املخت�صة.
وقد مت ت�أييد هذا احلكم ا�ستئنافيا ،فتقدم دفاع املدعي
بطلب النق�ض يف احلكم خلرقه للقانون ،معتربا �أن ال�شركة
املدعى عليها ارت�ضت جعل عقد ال�شغل غري حمدد
املدة ،وهي امللزمة قانونا بطلب ت�أ�شرية ال�شغل من ال�سلطة
احلكومية املكلفة بال�شغل ،ح�سب ما تن�ص عليه املادة
 516من مدونة ال�شغل ،عند بداية كل عمل وحتى
يف حالة كل تغيري فيه ،م�ضيفا ب�أن ال�شركة مل ِ
تف بهذا
االلتزام القانوين املفرو�ض عليها ،بعدم مطالبتها بتجديد
رخ�صة الت�شغيل من طرف ال�سلطة احلكومية املخت�صة،
وبذلك ت�سببت يف �إيقاف عقد ال�شغل معه.
وعابت مذكرة الطعن �أي�ضا على قرار حمكمة اال�ستئناف
�سوء التعليل ،لأنه اعترب عقود عمل الأجانب حمددة
املدة ،بح�سب مدة ت�أ�شرية الوزارة الو�صية ،واحلال �أنه ال
يوجد �أي تالزم بني مدة الت�أ�شرية املو�ضوعة على العقد،
وبني مدة العقد.
وق�ضت حمكمة النق�ض بنق�ض القرار اال�ستئنايف معتربة
�أن عقد الأجري الأجنبي يخ�ضع للمقت�ضيات املن�صو�ص
عليها يف مدونة ال�شغل ،ويكون منتجا جلميع �آثاره
القانونية .وعللت حمكمة النق�ض قرارها ب�أن
طالب النق�ض هو �أجري �أجنبي ،و�أنه ا�شتغل لدى ال�شركة
دون توقف من يوليوز � 1998إىل غاية �أبريل  ،2014و�أنها
مل حت�صل على رخ�صة ال�سلطة احلكومية املكلفة بال�شغل
على �شكل ت�أ�شرية �إال على ثالثة عقود عمل فقط... ،
(وعليه) ف�إن ا�ستمراره يف العمل لديها طيلة هذه املدة
يجعل عقد عمله غري حمدد املدة ،ويكون منتجا جلميع
�آثاره القانونية املن�صو�ص عليه يف مدونة ال�شغل.
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وتكمن �أهمية القرار يف زوايا عدة� ،أهمها الآتية:
�أنه ي�ضع حدا الجتهاد ق�ضائي �ساهم يف حرمان �شريحة
كبرية من العمال الأجانب من احلماية الق�ضائية من
التمييز ،يف تنايف مع املعايري الدولية ويف مقدمتها االتفاقية
الدولية حلماية حقوق جميع العمال واملهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم 8التي �صادق عليها املغرب والتي تن�ص يف مادتها
 25على �أن العمال املهاجرين يتمتعون ..." :مبعاملة ال
تقل مراعاة عن املعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل
من حيث الأجر ومن حيث ما يلي� :أ) �شروط العمل
الأخرى� ،أي �أجر العمل الإ�ضايف ،و�ساعات العمل...
ال�سالمة وال�صحة ،و�إنهاء عالقة اال�ستخدام."..
�أن القرار مل يتوقف عند حرفية الن�صو�ص ،التي ت�ستلزم
�شكلية معينة ل�صحة عقود ت�شغيل العمال الأجانب،
و�إمنا ا�ستلهم روح الت�شريع من خالل النظر يف مواد
القانون على �أ�سا�س �أنها متثل كتلة واحدة يكمل بع�ضها
بع�ضا ،وا�ستلهم احلل الق�ضائي الكفيل بحماية الأجراء
الأجانب وحظر التمييز �ضدهم.
الحق ببيئة سليمة

عرفت �سنة  2018تزايدا حلاالت اللجوء �إىل الق�ضاء
للمطالبة بتفعيل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية.
ومن �أبرز الق�ضايا التي عرفت متابعة اعالمية وا�سعة
يف املغرب تلك املرتبطة باحلق يف بيئة �سليمة ،حيث
�آلت هذه الق�ضايا يف غالبيتها �إىل �إ�صدار �أحكام ق�ضائية
مبدئية ،ميكن الوقوف على �أهمها:
مبدأ الحيطة يوجب تخفيف انبعاث
اإلشعاعات حماية للبيئة والصحة

بتاريخ  27مار�س � ،2018أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف
بتطوان قرارا مثريا ق�ضى بت�أييد احلكم ال�صادر عن
املحكمة االبتدائية ب�شف�شاون بتاريخ � 12أبريل 2017
يف ق�ضية تركيب هوائيات الهواتف النقالة يف الأحياء
ال�سكنية ،وهي الق�ضية التي �سبق و�أن �شغلت الر�أي العام
باملغرب و�شكلت حمور جتاذبات بني �شركات االت�صاالت
وعدد من جمعيات املجتمع املدين ونا�شطني حقوقيني.
تعود ف�صول الق�ضية �إىل تاريخ � 24أكتوبر 2016
حينما تقدمت جمموعة من �سكان �أحد الأحياء مبدينة
�شف�شاون�-شمال املغرب ،بدعوى �أمام املحكمة االبتدائية
بنف�س املدينة يعر�ضون فيها �أن �شركة ات�صاالت املغرب
تعتزم تركيب اجلهاز الالقط اخلا�ص بالهاتف النقال على
�سطح �أحد املنازل املجاورة لإقامتهم .و�أ�ضافوا ب�أن الثابت
�أن هذه الأجهزة ت�صدر �إ�شعاعات مغناطي�سية تت�سبب يف
�إحداث �أ�ضرار بليغة على �صحة املجاورين لهذا اجلهاز.
وقد التم�سوا تبعا لذلك احلكم رفع ال�ضرر من خالل
�إيقاف تركيب اجلهاز الالقط اخلا�ص بالهاتف النقال
وتفكيك اجلزء الذي مت تركيبه حتت طائلة غرامة تهديدية
قدرها  2000درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وارفقوا عري�ضة الدعوى مبح�ضر معاينة وبحث �أكادميي
حول الأ�ضرار ال�صحية الناجتة عن �أبراج االت�صاالت.
وتكمن �أهمية هذا احلكم يف التعليل الذي اعتمدته
املحكمة ،وهو ما يبدو يف اجلوانب التالية:
االعتماد على مبد�أ احليطة واحلذر والذي يفر�ض"وجوب تبني �إجراءات حتوطية حلماية البيئة وال�صحة
العامة" .ويالحظ يف هذا ال�صدد �أن املحكمة مل تقف
عند النظرية التقليدية لقواعد الإثبات القائلة ب�ضرورة

انتظار احل�صول على احلقائق العلمية والرباهني التي ت�ؤكد
عالقة ال�سببية بني ال�ضرر والن�شاط امل�سبب له ،واعتربت
�أن "غياب اليقني العلمي ال ميكن �أن يحتج به يف عدم
اتخاذ �إجراءات ملواجهة خطر قد ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار ج�سيمة
ال ميكن معاجلتها".
االعتماد على تطبيقات مبد�أ احليطة واحلذر يفاالتفاقيات الدولية؛ حيث �أ�شار القرار �إىل �إعالن ري
ودي جانريو ل�سنة  ،1992ومن قبله عدة اتفاقيات دولية
كمعاهدة بر�شلونة  1978املتعلقة بحماية البحر الأبي�ض
املتو�سط من التل ّوت البحري ،واتفاقية جنيف 1979
املتعلقة بتخفي�ض مقذوفات �أك�سيد الكربون والكربيت
والآزوت ،واتفاقية فيينا  1985املتعلقة بحماية طبقة
الأوزون ،وبروتوكول مونرتيال  1987املتعلق باملواد التي
تفقر طبقة الأوزون ،واتفاقية بال  1989املتعلقة بالنفايات
اخلطرة ،واتفاقية باري�س  1993حول منع �إنتاج وتخزين
وا�ستعمال الأ�سلحة الكيماوية وتدمريها ،واتفاقية الدول
الأطراف  2001املتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة
الت�صحر ،وهو توجه غري م�ألوف يف املحاكم املغربية؛
اعتبار املحكمة لل�ضرر املعنوي لل�سكان نتيجة القلقالناجم عن العي�ش يف حقل الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي
للو�صول �إىل نتيجة مفادها �أن ال�ضرر "قائم وحال"،
ويتمثل فيما يخلقه تواجد هذه املحطات مبا�شرة فوق
املنازل �أو على بعد �أمتار قليلة من �أثر �سلبي يف نف�سية
ال�شخ�ص ب�سبب الإح�سا�س الدائم بالتوج�س واخلوف
والقلق على نف�سه و�أطفاله نتيجة العي�ش املتوا�صل يف
حقل من الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي.
إلزام شركة لجمع النفايات بأداء تعويض

يف �سابقة فريدة من نوعها ،ق�ضت املحكمة الإدارية بوجدة
(�شرق املغرب) ،9ب�أداء �شركة للتدبري املفو�ض ،عملت
يف وقت �سابق يف قطاع جمع النفايات املنزلية مبدينة
تاوريرت ،ب�أدائها لفائدة اجلماعة ،وهي اجلهة التي فو�ضت
لها تدبري القطاع ،تعوي�ضا بلغ �أكرث من  7ماليني درهم
(�أي ما يقارب � 70ألف د�.أ) مع الفوائد القانونية من تاريخ
احلكم وحتميل ال�شركة ال�صائر.
تعود ف�صول الق�ضية اىل � 10أغ�سط�س  2017حينما
�أقامت اجلماعة الرتابية لتاوريرت دعوى �أمام املحكمة
الإدارية بوجدة للمطالبة بالتعوي�ض ،بعدما مل تلتزم �شركة
للتدبري املفو�ض ببنود دفرت التحمالت ،وهو ما كبدها
خ�سائر كبرية.
وقد ا�ستندت الدعوى �إىل معطيات ت�ؤكد �أن ال�شركة مل
تكن جتمع النفايات بال�شكل املن�صو�ص عليه يف دفرت
التحمالت ،والذي من املفرت�ض �أن ي�ستجيب للمعايري
الدولية يف هذا الإطار.
كما �أن دفرت التحمالت يت�ضمن� ،أي�ضا ،قيام ال�شركة
املعنية بعدة ا�ستثمارات خا�صة على م�ستوى التجهيزات
اخلا�صة بجمع النفايات وع�صرها ،لكن اجلماعة ر�صدت
عدم قيام ال�شركة بتلك اال�ستثمارات ما كان له انعكا�س
�سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى ال�ساكنة.
وقد ق�ضت املحكمة بالتعوي�ض نف�سه الذي طالبت به
اجلماعة ،بعدما �أجنزت خربة يف املو�ضوع �أكدت وجود
تق�صري من جانب ال�شركة املفو�ض لها يف القطاع.
ميكن لهذا الإجتهاد الق�ضائي �أن يفتح املجال �أمام
الع�شرات من اجلماعات الرتابية ملواجهة اختالالت
�شركات التدبري املفو�ض ،خا�صة بقطاع جمع النفايات
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املنزلية يف عدد من املدن ،والتي ال تلتزم يف الغالب ببنود
دفاتر التحمالت.
كما �أن هذا احلكم املبدئي ي�أتي يف الوقت الذي ارتفعت
فيه العديد من الأ�صوات املطالبة بالتخلي عن �أ�سلوب
التدبري املفو�ض وا�ستعادة اجلماعات املحلية لهذا املرفق
وتدبريه.

املنفذ عليه �أو امل�س�ؤول عن التنفيذ �أو هما معا".
ويعد هذا االجتهاد الق�ضائي من االجتهادات التي د�أبت
املحكمة الإدارية بالرباط يف �شخ�ص رئي�سها ال�سري على
منوالها �ضمانا و�إجبارا للتنفيذ �ضد الإدارة املمتنعة،
بحيث يتم �إعمال الغرامة التهديدية اليومية يف حق
امل�س�ؤول الإداري �شخ�صيا عو�ض املرفق الإداري.

المساءلة والمحاسبة
للقيمين على خدمة عامة

تعدد رفع دعاوى تصفية الغرامة
يعد
التهديدية عن مراحل مختلفة ال ّ
استباحة للمال العام

يف هذا املجال� ،شهدت �سنة  2018تطورات عدة يف
املغرب ،ي�أتي يف مقدمتها اجلهود امل�ستمرة للمحاكم يف تط ّور الفت الجتهاد الق�ضاء الإداري ملواجهة ظاهرة
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف
الإدارية لإلزام الإدارات بتنفيذ الأحكام الق�ضائية.
مواجهتها باملغرب ،وما تخلفه من تكلفة مادية ،اعتربت
إلزام اإلدارات العمومية بتنفيذ األحكام املحكمة الإدارية بالرباط يف قرار حديث لها� ،أن تعدد رفع
دعاوى ت�صفية الغرامة التهديدية عن مراحل خمتلفة ال
القضائية الصادرة في مواجهتها
يعد ا�ستباحة للمال العام �أو حماولة للإثراء بدون �سبب
عرفت �سنة � 2018صدور العديد من الأحكام الق�ضائية
ّ
عن املحاكم الإدارية �ضد الإدارات التي ميتنع بع�ض من قبل املقاولة املدعية ،ما دامت الإدارة املدعى عليها
م�س�ؤوليها عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف م�ستمرة يف االمتناع عن تنفيذ احلكم النهائي ال�صادر يف
مواجهتها منذ �سنوات.
مواجهتها.
تعود ف�صول الق�ضية �إىل تاريخ  2018/06/01حينما
غرامة شخصية ضد مسؤول في السلطة تقدمت مقاولة بدعوى �أمام املحكمة الإدارية بالرباط
تلتم�س فيها احلكم بت�صفية الغرامة التهديدية املحكوم
المتناعه عن تنفيذ حكم
بتاريخ  03دي�سمرب � ،2018أ�صدر رئي�س املحكمة بها �ضد ممثل الإدارة وذلك عن  60يوميا .مقابل ذلك،
الإدارية بالرباط امل�ست�شار م�صطفى �سيمو �أمرا جديدا �أثار دفاع الإدارة �سبقية البت يف الق�ضية ،على اعتبار �أن
ق�ضى يف منطوقه "بتحديد غرامة تهديدية يف مواجهة املدعية �سبق و�أن ا�ست�صدرت حكما على نف�س الوقائع
قائد قيادة املنزه يف مبلغ  2000,00درهم  ...عن كل ق�ضى لفائدتها ب�أداء مبلغ مايل كت�صفية لغرامة التهديدية
يوم ت�أخري ،حتت�سب ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الأمر " .لعدم تنفيذ احلكم نف�سه؛ وهو ما ال ميكن م�سايرته حماية
تتعلق وقائع الق�ضية بطلب تقدم به مدعي ،يعر�ض فيه للمال العام ،ومنعا لكل حماولة للإثراء بال �سبب على
�أنه �سبق �أن ح�صل على حكم ق�ضائي مربم ق�ضى ب�إلغاء ح�ساب الإدارة.
القرار املطعون فيه واملتعلق بامتناع الإدارة عن �إعطاء وبتاريخ � ،2018/10/03صدر حكم املحكمة الإدارية
�شهادة �إدارية تخ�ص عقارا يعود له مع ترتيب الآثار يف الق�ضية بقبول الدعوى على �أ�سا�س �أن الغرامة
القانونية على ذلك .ورغم ذلك ،امتنع ممثل ال�سلطة التهديدية املراد ت�صفيتها يف امللف احلايل تتعلق بفرتة غري
م�شمولة بالأحكام ال�صادرة �سابقا.
املحلية عن تنفيذ احلكم املذكور.
تربز �أهمية هذا االجتهاد الق�ضائي يف �أنه �أفرد على نحو
تربز �أهمية هذا االجتهاد الق�ضائي يف جانبني:
الأول� ،أنه اعتمد على ن�صو�ص غري تقليدية يف التعليل ،غري م�ألوف م�ساحة هامة من احلكم لتفنيد دفوع الإدارة،
على ر�أ�سها الد�ستور املغربي ل�سنة  2011وقوانني �أخرى �أبرزها اجلوانب الآتية:
غري قانون املرافعات التقليدي ومنها قانون م�ؤ�س�سة و�سيط تذكري الدفاع ب�أخالقيات املهنة التي جتعله خ�صما �شريفا:
اململكة ،الذي اجته نحو "�شخ�صنة" امتناع الإدارة غري اعتربت املحكمة �أن تلميح الإدارة �إىل �أن مطالبتها بغرامة
املربر عرب م�س�ؤوليها عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة تبعا للت�أخري هو ا�ستباحة للمال العام "يحمل يف طياته
يف مواجهتها ،حيث ن�ص يف الف�صل  32منه على عدة اتهاما غري مبا�شر موجها للمحكمة الإدارية بالرباط،
�إجراءات وجزاءات يتعني �أن يتخذها و�سيط اململكة يتمثل يف م�سايرتها لكل جهة تخول نف�سها ا�ستباحة املال
يف حق امل�س�ؤول �أو املوظف املمتنع عن التنفيذ بدون العام و�إ�صدارها لأحكام بالتعوي�ض لفائدتها �سبق البت
مبــــــرر ،بدءا ب�إخبار الوزير املعني بذلك ومرورا برفع فيها ق�ضائيا" .وهو ما اعتربته املحكمة ي�شكل �صورة لعدم
تقرير �إىل رئي�س احلكومة �أو �إ�صدار تو�صية مبتابعته ت�أديبيا ،االن�ضباط "لقواعد و�أعراف و�أدبيات الدفاع باعتباره
وانتهاء بالدفــــــع �إىل متابعة امل�س�ؤول �أو املوظف املذكور خ�صما �شريفا".
جنائيا عند االقت�ضاء ،كما �أن موقف امل�شرع الد�ستوري بعدما اعتربت املحكمة �أن حجج الإدارة "ت�شكل م�سا�سا
جاء حا�سما ب�شكل نهائي ووا�ضح عندما �أقر هذا التوجه لي�س بذكاء نائب اجلهة املدعية فقط ،و�إمنا فيه م�سا�س
مبقت�ضى الف�صل  126من د�ستور اململكة الذي ن�ص على بذكاء املحكمة ككل" ،ر�أت �أنه كان من الأجدى بدفاع
االدارة "تفعيل دور الدفاع احلقيقي على الإدارات
�أن الأحكام الق�ضائية النهائية تعترب ملزمة للجميع".
الثاين ،ا�ست�شراف ارادة امل�شرع املعرب عنها يف م�شاريع قيد العمومية املتمثل يف تطبيق القانون وحماية م�صالح
املناق�شة �أمام الربملان وهو توجه غري م�ألوف يف االجتهاد منوبة وذلك بتو�صيته القانونية بتنفيذ حكم ق�ضائي
الق�ضائي املغربي .ويف هذا ال�صدد يالحظ �أن الأمر نهائي ،وذلك لإيقاف النزيف امل�ستمر لت�صفية الغرامات
الق�ضائي اعتمد على م�سودة م�شروع قانون امل�سطرة املدنية التهديدية يف مواجهة الإدارة واحليلولة دون امل�سا�س باملال
وتن�ص املادة  587منه على "�إمكانية �إ�صدار قا�ضي العام".
التنفيذ لغرامة تهديدية يف مواجهة �شخ�ص القانون العام اعتربت املحكمة �أن واقعة ا�ستمرار امتناع الإدارة املدعى
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عليها عن تنفيذ احلكم الق�ضائي يعك�س درجة عالية
من ال�ضرب و امل�سا�س بقد�سية الأحكام احلائزة لقوة
ال�شيء املق�ضي به ،و خمالفة ملقت�ضيات الف�صل 126
من الد�ستور الذي ين�ص على �أنه" :يجب على اجلميع
احرتام الأحكام النهائية ال�صادرة عن الق�ضاء" ،وفيها
�ضرب للحكامة اجليدة وح�سن تدبري املرفق العام وال
�سيما مرفق ال�صحة الذي يعد مرفقا ح�سا�سا حيويا يعاين
من خ�صا�ص حاد على م�ستوى املوارد املالية وفق �آخر
التقارير الر�سمية املنجزة يف هذا الباب وطبقا مل�شاريع
قوانني املالية.
�أ�شارت املحكمة يف تعليلها �إىل �أن ت�سخري الإدارة
املمتنعة عن التنفيذ مالها العام لالقتطاع بفعل �أحكام
بالتعوي�ض ال�صادرة يف مواجهتها ت�صفية لغرامات
تهديدية ،ميكن �أن تعر�ض م�س�ؤوليها للمحا�سبة وامل�ساءلة
طبقا ملقت�ضيات الفقرة الثانية من الف�صل  154من
الد�ستور التي تن�ص على �أنه" :تخ�ضع املرافق العمومية
ملعايري اجلودة وال�شفافية واملحا�سبة وامل�س�ؤولية وتخ�ضع
يف ت�سيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية التي �أقرها
الد�ستور".
الحجز على أموال اإلدارة

�أ�صدر قا�ضي امل�ستعجالت باملحكمة الإدارية بالدار
البي�ضاء باملغرب �أمرا حتت عدد  251ملف -251
 2018-7102ي�سمح باحلجز على �أموال مودعة لدى
وكالة بنكية تعود لكلية العلوم القانونية واالقت�صادية
واالجتماعية -عني ال�شق مبدينة الدار البي�ضاء.
ويعود �سبب احلجز املذكور �إىل �ضمان تنفيذ حكم
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متوقع احلدوث ،وهو ما ينفي عنه �صبغة القوة القاهرة �أو
احلدث الفجائي ،ما يجعل ما �أثري بهذا اخل�صو�ص على
غري �أ�سا�س ويتعني رده.
تربز �أهمية هذا احلكم-والذي مهد ل�صدور �أحكام
ق�ضائية مماثلة مطلع �سنة  2019-ب�أنه �أقر مبد�أ امكانية
التعوي�ض ماديا عن الأ�ضرار الالحقة نتيجة ت�أخريات
مواعيد القطارات بعدما ،كان االجتهاد الق�ضائي يف
ق�ضايا مماثلة يقر بالتعوي�ض املعنوي.
من امل�أمول �أن ت�سهم مثل هذه الق�ضايا يف حت�سني املكتب
لأدائه وخ�صو�صا جلهة احرتام مواقيت ال�سفر.

ق�ضائي �صدر بتاريخ  2018-03-06ق�ضى بتعوي�ض
قدره  400.000درهم (�أي  4000د�.أ) لفائدة
طالبتني كانتا تدر�سان بنف�س الكلية وتخرجتا منها� ،إال
�أن �إدارة الكلية ت�أخرت يف منحهما �شهادة تخرجها ملدة
�سنتني مما دفعهما �إىل رفع دعوى ق�ضائية الكلية ب�سبب
هذا الت�أخر لتعوي�ض ال�ضرر الذي حلقهما وهو ما اعتربته
املحكمة مبثابة خط�أ مرفقي و�شطط غري مربر �أحلق �ضررا
باملدعيتني.
وبعد هذا احلكم الق�ضائي ،الذي و�صف يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي باملن�صف ،وجه وزير الرتبية
الوطنية ر�سالة �إىل جميع اجلامعات املغربية ومن خاللها
الكليات التي تتبع لها حثهم فيها على ت�سريع ت�سليم تعز يز حقوق الفئات
�شهادات التخرج للطلبة دون �إبطاء.
المهمشة
يف �سعي لإن�صاف الفئات املهم�شة� ،صدر عدد من
الأحكام �أي�ضا� ،أهمها الآتية:
التعويض المادي عن تأخر القطارات
يف تطور الفت لفكرة التقا�ضي� ،أ�صدرت املحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  11ني�سان�/أبريل ُ ،2018حكماً أبناء المقيمين غير النظاميين الحق في
يق�ضي بتعوي�ض قدره  5000درهما (حوايل  500التسجيل في الحالة المدنية
د�.أ) لفائدة طالبة ووالدتها تقدمتا بدعوى �ضد املكتب �أمرت املحكمة االبتدائية مبدينة الناظور (�شرق البالد)،11
الوطني لل�سكك احلديدية لطلب التعوي�ض عن ال�ضرر بت�سجيل مولود ازداد باملغرب من �أبوين مهاجرين
بطريقة غري �شرعية ،وذلك يف �سجالت احلالة املدنية.12
الالحق بهما نتيجة ت�أخر القطار .10
وقد قررت املحكمة التجارية اال�ستجابة �إىل الطلب تعود ف�صول الق�ضية �إىل تاريخ  15يناير  2018حينما
معتربة �أن تعر�ض القطار لعطل �أثناء الرحلة ال يعترب رفع والد الطفل �أياري دعوى �أمام الق�ضاء لت�سجيل ابنه
من قبيل القوة القاهرة �أو احلادث الفجائي ،ما دام �أن املولود مبدينة الناظور ،وذلك مب�ؤازرة من اجلمعية املغربية
تاليف ذلك كان ممكنا ،وما دام �أن املدعى عليه باعتباره حلقوق الإن�سان عرب فرعها املحلي ،وذلك بعدما رف�ضت
ناقال ملزم ب�صيانة وتتبع احلالة امليكانيكية للآليات التي ال�سلطات الإدارية باملدينة قبول ت�سجيله ،بعلة �أنه مقيم
ي�ستعملها ،و�أن الإخالل بهذا الإلتزام يجعل العطل بطريقة غري �شرعية باملغرب وال يتوفر على حمل �إقامة

معروفة باملدينة.
وبتاريخ  16يناير � ،2018أ�صدر القا�ضي حممد البقايل
حكمه الذي ا�ستجاب فيه للطلب ،وق�ضى بت�سجيل
الطفل �أياري يف �سجالت احلالة املدنية باملدينة؛
تربز �أهمية احلكم على م�ستوى نقطتني:
من جهة �أوىل كان الفتا يف احلكم �أنه �أقر بحق الطفل
املزداد يف املغرب يف الت�سجيل باحلالة املدنية ،بغ�ض النظر
عن الو�ضعية القانونية لوالديه� ،أو جن�سيته ،م�ستعينا يف
ذلك للو�صول اىل هذه النتيجة مبقت�ضيات "النظام العام
التي تقت�ضي ت�سجيل كل والدة ب�سجالت احلالة املدنية
ملكان وقوعها"؛
من جهة ثانية وبح�سب متتبعني ،ف�إن احلكم يعد �سابقة
من نوعه يف تاريخ املحاكم املغربية� ،إذ �سي�ؤدي يف حالة
تبنيه من طرف باقي املحاكم �إىل تغيري مهم على م�ستوى
واقع اندماج املهاجرين غري ال�شرعيني باملغرب.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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زواج القاصرات في ليبيا

مجتمع يتجاهلها وتشر يع ال يوفر لها الحماية والضمانات
مروان الطشاني
وجازية جبريل
دخل الأب وبرفقته طفلته ذات الثالثة ع�شر ربيعا
�أو رمبا �أكرث قليال �إىل مقر املحكمة اجلزئية القريبة
من منزلهّ .اته �إىل مكتب قا�ضي الأمور الوقتية
والوالئية ،طالبا منه منحه �أذن زواج البنته القا�صر
باعتباره وليها وقدم طلبه مدعوما ب�شهادة ميالدها.
ومبجرد �إطالع القا�ضي على الطلب ،تفاج�أ بعمرها
و�س�أل الطفلة م�ستغربا :هل ترغبني بالزواج؟ ف�أوم�أت
بر�أ�سها �إيجابا .وزيادة يف احلر�ص ،طلب القا�ضي من
والد الطفلة مغادرة املكتب .ثم �أعاد �س�ؤالها منفردة،
ف�أجابت بارتباك ظاهر نف�س الإجابة دون �أن ترفع
ر�أ�سها .فنظر القا�ضي �إليها وهو يرى طفلة �أمام ناظريه
غري م�ؤهلة للزواج وقد تكون خائفة من والدها لكنه
مقيد بن�ص القانون الذي يعطي الويل �صالحية طلب
الإذن ،فا�ضط ّر القا�ضي مرغما على توقيع منح الإذن
وقلبه يعت�صر �أملا.
هذا امل�شهد لي�س جزءا من رواية �أدبية وال م�شهدا من
م�سرحية تراجيدية ،بل هو م�شهد من خيال الكاتبني
لكنه م�ستنبط من واقع يتكرر ب�شكل �شبه دائم يف
�أغلب املحاكم اجلزئية بليبيا .فبمجرد الرتدد على
�أي حمكمة جزئية �أو االطالع على �سجالت الأوامر
الوالئية ،تت�ضح هذه اال�شكالية جلية للناظرين.
فزواج القا�صرات �إن اعتربناه ظاهرة اجتماعية ،فهي
مل َ
حتظ باهتمام حكومي �أو جمتمعي �أو اعالمي،
ولأنها ظاهرة �سلبية يجب �أن تو�صم بامل�شكلة حتى
و�إن قننت .بل ال جنانب ال�صواب �إذا قلنا �أنها تولد
�إ�شكاليات عدة على الأ�صعدة االجتماعي والثقايف
والنف�سي وال�صحي واالقت�صادي .ونحن نحاول يف
هذه املقالة حتليل اجلانب الت�شريعي لهذه الظاهرة
وانعكا�ساتها املتعددة.
شيوع ز واج القاصرات في
ليبيا

ال ميكن احل�صول على �إح�صائية ر�سمية �شاملة
حلاالت زواج القا�صرات �أو الزواج املبكر يف ليبيا،
نظرا ل�صعوبة جتميع الأرقام والإح�صائيات لكرثة
عدد املحاكم ولعدم وجود توثيق رقمي لها .فمثال
م�صلحة الإح�صاء والتعداد �أعلنت عن عدم توفر �أي
�أرقام موثًقة لديها ب�سبب حالة الفو�ضى واالنق�سام
ال�سيا�سي يف البالد.
لكن املالحظ �أن زواج القا�صرات يف تزايد م�ستمر
خالل ال�سنوات املا�ضية .ففي تقرير �صحفي� ،أعلنت
�صحيفة العربي اجلديد �أنها حت�صلت من م�صدر
جممع حماكم طرابل�س ،ب�أنّ  186زواجاً
ق�ضائي يف ّ
جممع املحاكم ما بني عام  2011وعام
ّ
لق�صر ّ
�سجلها ّ
 2017يف طرابل�س لوحدها ،من بينها  36زواجاً بني

�سن الزوج فيها  16عاماً والزوجة
طف َلني ال تتعدى ّ
 14عاماً.
ويف تعليق له على التقرير ،ذكر ل�سيد املهدي العجيلي
وهو م�أذون �شرعي يف حمكمة �شمال طرابل�س ب�أن
هذا الرقم يف طرابل�س وحدها م�ؤكدا على "انت�شار
هذه الظاهرة يف مناطق البادية والأرياف وهي
حممية بالعرف والقبيلة" .وي�شري العجيلي �إىل �أن
ثمة "حاالت مت �إثباتها يف اجلنوب ،منها على �سبيل
املثال جمع رجل واحد يف اخلم�سني من عمره بني
ثالث قا�صرات �إىل جانب زوجته الأوىل التي متاثل
�سن �أمهات �ضرائرها الثالث" .ي�ضيف
يف �س ّنها ّ
�أنّ " ّثمة حتاي ًال قانونياً كبرياً يف مناطق ريفية وبدوية
لت�سجيل هذه الزيجات ،من خالل دعاوى لتعديل
ال�سن و�أخرى توثّق الزواج بتاريخ مز ّور .ويجد هذا
ّ
التحايل من يغطيه وميرره" .وي�ؤكد العجيلي �أ ّنه "من
�أبرز الق�ضايا التي ا�ستوجبت الت�سوية ،اخلالفات
�سن الزواج .فالقا�ضي ،لي�س
القانونية ال�شرعية حول ّ
�أمامه �إال الت�صديق على زواج فتاة قا�صرة ،ما دام و ّيل
�أمرها هو من يز ّوجها".
ويف ال�سياق ذاته وعلى هام�ش ندوة نظمتها كلية
القانون ب�صرمان وجامعة �صرباتة حول زواج
القا�صرات بني امل�سموح واملمنوع حتت عنوان
"اغت�صاب الطفولة" يف �أغ�سط�س � ،2018صرحت
رئي�سة ق�سم القانون اخلا�ص بكلية القانون ب�صرمان،
د .ناجية العطراق من خماطر تفاقم زواج القا�صرات
وما يفرزه من نتائج �سلبية متزايدة� ،أهمها وجود
�أمهات �أميات ال ميكن االعتماد عليهن يف والدة
جيل مثقف وطموح .فزواج القا�صرة يعني توقفها
عن الدرا�سة وحتديد �سقف طموحاتها العلمية ح�سب
قولها .و�أ�ضافت العطراق يف ت�صريح لها" :حاالت
زواج القا�صرات يف ارتفاع خميف �سواء يف عدده
�أو �أ�ضراره على ه�ؤالء الزوجات وذلك من خالل
�إح�صائيات الدائرة ال�شرعية مبجمع املحاكم بطرابل�س
وم�ؤكدة حدوث حاالت وفيات بينهن نتيجة احلمل
والوالدة مع زيادة حاالت الإجها�ض.
ويف مدينة بنغازي مثال وخالل اخلم�س �سنوات
الأخرية من � 2013إىل  ،2018ويف نطاق مكاين
حمدد مبحكمة الربكة اجلزئية وحمكمة الفويهات
اجلزئية مبحكمة جنوب بنغازي االبتدائية ،الحظنا
�أن عدد الأذونات مرتفع يف  2013وهو العدد الذي
ت�ضاءل خالل  2015رمبا نتيجة لتوقف العمل
الق�ضائي ب�سبب احلرب ،وبعد ذلك زادت تدريجياً
لت�صل �إىل ن�سبة عالية يف عام ]1[.2018
تبي هذه الإح�صائية بو�ضوح زيادة هذه الظاهرة
و�إذ ّ
ب�شكل الفت ،لكننا يف ذات الوقت يجب �أن منيز �أنواع
الإذن التي مينحها القا�ضي .فمثال ب�سبب االنق�سام
ال�سيا�سي ،ما زال قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم 10
ل�سنة  1984هو ال�ساري يف �شرق البالد والذي حدد

�سن الزواج بع�شرين عاما .وبالتايل منح الأذن ملن
دون الع�شرين يف �سن � 19أو  18ال يثري م�شكلة خا�صة
لتوافقه مع املعايري الدولية� .أما يف غرب البالد ،فقد
عدلت هذه الأحكام بالقانون اجلديد رقم  14ل�سنة
 2015ال�صادر يف �أكتوبر  2015ب�سن الثامنة ع�شرة.
وتتمثل اخلطورة �سواء يف �شرق البالد �أو غربها يف
منح الإذن ملن هن دون �18سنة� .أما يف جنوب البالد،
فلم تتوافر لنا �إح�صائيات وبيانات .ولكننا ال نتوقع
�أن احلال �أف�ضل نظراً لطبيعة العالقات االجتماعية
والقبلية ولت�أثري العرف والعادات والتقاليد التي ال
ت�ستهجن هذه الظاهرة.
تعر يف اإلذن القضائي

منح امل�شرع الليبي قا�ضي الأمور امل�ستعجلة بدائرة
الأحوال ال�شخ�صية باملحاكم اجلزئية �سلطة منح
الأذن بالزواج لقا�صر يف حالة كانت املقبلة على
الزواج �أقل من ال�سن القانونية وهذا الأذن ي�صدر يف
�صيغة �أمر والئي على عري�ضة]2[.
وهو �إجراء �شكلي لكنه مهم جدا وهو من متطلبات
�إبرام عقد زواج القا�صر .ويتخذه القا�ضي ب�شكل
منفرد مبا يتمتع به من �صالحيات حماية مل�صالح
القا�صر ،مبعنى �أنها �صالحية منحها امل�شرع للقا�ضي
للت�أكد من توافر �شرطي امل�صلحة وال�ضرورة مبا يعني
�أن للقا�ضي دورا �أ�سا�سيا يف تقدير منح الإذن من
عدمه بل �أن منح الإذن هو اال�ستثناء على القاعدة.
�إال �أنه من ناحية عملية ،ال يتم التحقق من توافر
�شرطي امل�صلحة وال�ضرورة وي�ست�سهل الق�ضاة
ا�ست�صدار الإذن.
ومن ناحية �أخرى ،هناك من يرى �أن امل�س�ؤولية الأوىل
والأخرية ملقاة على عاتق القا�ضي لأنه ميلك رف�ض
منح الإذن �إذا مل تتوفر مربراته و�شروطه الواردة يف
ن�ص القانون وهي �شرطا امل�صلحة وال�ضرورة .ويف هذا
ال�سياق ،يرى د .ح�سني �سحيب على �صفحته على
الفاي�سبوك� ،أن امل�شرع خ�ص القا�ضي مبنح الإذن من
عدمه مبنحه �سلطة مطلقة لبحث �أمر الزواج من كافة
جوانبه وب�أي طريقة بحث يراها طبية �أو اجتماعية
ومن ثم يقرر منح الإذن من عدمه .و�أ�ضاف د.
�سحيب" "ما دام من ميلك رف�ض الإذن ومنحه
هو القا�ضي فقط وال يتم الزواج �إال به فهو امل�س�ؤول
الأول والأخري عنه .الويل ال يكون م�س�ؤوال �إال �إذا
زوجها دون ا�ست�صدار �إذن من املحكمة.
ما هي الواجبات امللقاة على عاتق الزوجة مبقت�ضى
عقد الزواج وحتتاج �إىل ر�ضائية و�أهلية يف حمل
العقد؟ جتيبنا املادة الثامنة ع�شرة من قانون رقم 10
ل�سنة  1984ب�أنها ملزمة �إ�ضافة لواجب متكني الزوج
من ممار�سة حق املعا�شرة الزوجية ،باالهتمام براحة
الزوج وا�ستقراره ح�سياً ومعنوياً ،والإ�شراف على
بيت الزوجية وتنظيم �ش�ؤونه واملحافظة عليه ،وح�ضانة

�أوالدها منه واملحافظة عليهم و�إر�ضاعهم و�أخرياً يقع
عليها االلتزام بعدم �إحلاق �ضرر مادي �أو معنوي
بالزوج ،فهل يعقل �أن ت�ستطيع طفلة القيام بهذه
امل�س�ؤوليات اجل�سيمة؟ ال جنانب ال�صواب �إذا قلنا
مبخالفة ذلك التفاقية ال�سيداو.
ماهية القاصر بحكم
القانون الليبي؟

الأهلية هي �صفة يف ال�شخ�ص جتعله �صاحلا لأن يكون
خماطبا ب�أحكام ال�شرع �أو القانون ،وتنق�سم �إىل �أهلية
وجوب ،وهي �صالحية ال�شخ�ص الكت�ساب احلقوق
والتحمل بااللتزامات ،و�أهلية �أداء وهي �صالحية
ال�شخ�ص للتعبري عن �إرادته تعبرياً ترتتب عليه �آثار
قانونية .وهذه الأخرية ال تثبت �إال ملن يكون قادرا
على التمييز والت�صرف يف �ش�ؤون نف�سه من وجهة
نظر قانونية ،وهي تتدرج مع تدرج التمييز يف الإن�سان
ح�سب ال�سن ،والأ�صل يف ال�شخ�ص كمال �أهليته
يحد منها بحكم القانون .وهي �سن
ما مل ت�سلب �أو ّ
الثامنة ع�شر وفقا لقانون �ش�ؤون القا�صرين الليبي رقم
 17ل�سنة .1992
والأهلية طبقاً لقانون الأحوال ال�شخ�صية الليبي
تكتمل بالعقل وبلوغ �سن الر�شد التي حددها
القانون رقم  10ل�سنة  ،1984بع�شرين �سنة� .أما قبلها
فال ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يبا�شر عقد الزواج بنف�سه
�إال ب�إذن من املحكمة ت�صدره مل�صلحة تراها �أو �ضرورة
تقدرها وذلك بعد موافقة الويل .وقد �أدخل القانون
رقم  14ل�سنة  2015تعديالت على هذه الأحكام
�أهمها تخفي�ض �سن الأهلية للزواج �إىل � 18سنة.
يطرح توقيت هذا التعديل الت�شريعي ال�صادر عن
خ�ضم النزاع على واليته� ،أكرث
امل�ؤمتر الوطني العام يف ّ
من عالمة ا�ستفهام ،حول احلكمة من �إقراره والغاية
من تعديله .وميكن التعقيب على هذا التعديل بالقول
�أن �سن الع�شرين املن�صو�ص عليها يف قانون ،1984
هي �أهلية خا�صة �أكرب من الأهلية العامة  18املن�صو�ص
عليها يف قانون �ش�ؤون القا�صرين ويف القانون اجلنائي
وقوانني االنتخابات .و�إن كان من املمكن قبول
هذا التعديل على �أ�سا�س �أن امل�شرع ي�ساوي �أهلية
الزواج ب�أهلية العقود وامل�س�ؤولية اجلنائية والأهلية
االنتخابية[� ،]3إال �أن ما يعيب التعديل اجلديد �أنه
�أبقى على �إجازة زواج القا�صر بعد اال�ستح�صال
على �إذن القا�ضي (وهو الإذن الذي يتجه لأن ي�صبح
�شكليا كما تقدم) .وكان من الواجب ت�شريعا �أن
يكون الإذن م�سببا وبعد درا�سة حالة كي يتم �ضبط
ال�سلطة التقديرية للقا�ضي ،ك�أن يلزم الويل بعر�ض
ابنته القا�صر على �أخ�صائي اجتماعي لإعداد تقرير
عن حالتها وما �إذا كانت قادرة على حتمل م�س�ؤولية
الزواج من عدمه.
ومن املهم �أي�ضا �إ�ضافة �أن يتم تعديل الت�شريع ب�شكل
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يوفر �آلية حمدد وب�شروط مو�ضوعية ومعايري وا�ضحة
ملنح �إذن الزواج لقا�صر :فعبارة امل�صلحة وال�ضرورة
غري كافية� .إمنا يجب بداية فر�ض جزاء خمالفة ج�سيم
"غرامة مالية كبرية"على ويل الأمر الذي يقوم
بتزويج ابنته بدون مراعاة لهذه ال�شروط� ،أو يقوم
بتزوير البيانات �أو �إدالء معلومات كاذبة عن �سنها
�أمام القا�ضي .وي�ضاف �إىل ال�شروط �ضرورة موافقة
الفتاة القا�صر و�أمها لن�ضمن عدم �إكراه الويل الرجل
االب �أو زوج الأم �أو الأخ.
كما يجب �أن ين�ص الت�شريع على خربة طبية �إلزامية
للبث يف قدرة الفتاة اجل�سدية والعقلية والنف�سية
للإقدام على مثل تلك اخلطوة املف�صلية يف حياتها،
�إ�ضافة �إىل اخلربة االجتماعية ،وذلك يف حماولة
للت�أكد من عدم وقوع �آثار �سلبية ملثل هذا الزواج
مثل :وقف حت�صيل درا�سي ،الإيذاء اجل�سدي
والنف�سي ،الإيذاء والوفاة جراء احلمل والوالدة.
كما يجب �أن تكون الأ�سباب مو�ضوعية وملحة و�أن
ي�صدر الإذن من هيئة ا�ستئنافية ولي�س من قا�ض فرد،
ما يعني �أن املحكمة بهيئة ا�ستئنافية هي من ت�أذن
ولي�س القا�ضي اجلزئي ،خا�صة �إذا علمنا �أن التطبيق
العملي يخول �أحد الق�ضاة املتح�صلني على الدرجة
الأوىل وال ي�شرتط �أن يكون رئي�س الدائرة.
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ويجب �أن يكون وا�ضحا حظر الإذن بزواج من هي
دون ال�ساد�سة ع�شر وذلك متا�شيا مع ن�ص قانون
حماية الطفولة الليبي رقم  5ل�سنة  1995الذي
ي�ؤكد يف مادته الأوىل على �أن املق�صود بالطفل هو من
ال�صغري الذي مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شر.
اآلثار الطبية والنفسية
واالجتماعية المترتبة على
ز واج القاصرات

التقت�صر الآثار والتبعات لزواج القا�صرات على
امل�شاكل القانونية فقط ،بل لها �آثار طبية ونف�سية
واجتماعية تنعك�س عليهن وت�سبب لهن م�شاكل
متعددة.
ف�إذا حتدثنا عن امل�شاكل الطبية املرتبطة باحلمل
والوالدة ،جند �أن من �أبرز املخاطر التي تواجه الفتيات
القا�صرات الإجها�ض املتكرر ووالدة اخلدج وزيادة
الوالدة القي�صرية .بل �أن الطب يربط بني حاالت الوفاة
للأم "الطفلة" وحاالت احلمل املبكر والوالدة نظراً
لعدم الن�ضوج الف�سيولوجي والفكري لتلك الأنثى.
فى م�صر� ،أثبتت درا�سة �أعدت يف مايو " ،2017نظرة
متعمقة على خ�صائ�ص الزوجات القا�صرات يف م�صر"،
عددا من النتائج ال�سلبية على �صحة الفتيات وحقوقهن

يتم اال�ستعانة فيها باملجتمع املدين والإعالم وذلك
للقيام بحمالت توعية وتثقيف مكثفة ،تبني الظاهرة
و�أ�سبابها وخطورتها على الأطفال واملجتمع .كما �أن
مثل هذه احلمالت يجب �أن تركز على دور املجتمع
الرئي�سي يف رف�ض مثل هذه املمار�سات وا�ستهجانها،
حيث �أن ا�ستمرار ال�صمت والتجاهل بحجة التقاليد
والعرف قد ي�ؤدي ال�ستفحال الظاهرة ب�شكل قد نعجز
فيه على مواجهتها وعالج �آثارها.

االجتماعية والإن�سانية نتيجة الزواج املبكر� ،أهمها �أن
هن �أقل تعليماً
الطفالت املتزوجات قبل �سن  18عاما ّ
وكن �أكرث عر�ضة للزواج من رجال �أكرب
و�أ�شد فقراًّ ،
منهن بكثري (بحواىل  24عاماً فى املتو�سط) ،وتاليا �أقل
توا�ص ًال مع �أزواجهن ،و�أقل �سعادة فى حياتهن الزوجية
واجلن�سية ،ب�سبب عدم قدرتهن على �إدراك ومناق�شة
�أمورهن ال�شخ�صية والأ�سرية .ف�ضال عن �أنهم ي�صبحن
�أكرث ت�أييداً للعنف الأ�سري ،نتيجة قلة الوعي �أو عدم
اكتماله ،نتيجة �سلبهن حقوقهن الإن�سانية ،ويكن
�أقل م�شاركة ب�شكل ملحوظ فى �سوق العمل واحلياة
[� ]1أح�صائية حت�صل عليها الكاتبان من قلم املحكمة
ال�سيا�سية]4[.
اجلزئية.
[ ]2قانون رقم  10ل�سنة 1984م ب�ش�أن الزواج والطالق
خاتمة
حتتاج ظاهرة زواج القا�صرات لدرا�سات اجتماعية و�أثارهما.
وميدانية حتى ميكن تقييم �آثارها وتبعاتها ب�شكل علمي [ ]3القانون رقم  14ل�سنة 2015م ال�صادر يف �أكتوبر
دقيق .كما �أنها حتتاج �إىل �إح�صائيات دقيقة من كل 2015م
املحاكم حتى ميكن حتليل هذه الأرقام وبناء النتائج [ ]4عزة كامل ،زواج القا�صرات الإجبارى� ،صحيفة
عليها .و�إجماال ،زواج القا�صرات يف ليبيا لي�س م�شكلة امل�صري اليوم.2017/10/30 ،
يعد املجتمع جزءاً رئي�سياً منها
ت�شريعية فقط ،بل ّ
بتجاهله لها �أحيانا او ب�إيجاد مربرات لها �أحيانا �أخرى.
وعليه ،ف�إن التعامل معها لي�س بالأمر الي�سري فهي حتتاج
بداية ملعاجلة ت�شريعية دقيقة تتبعها مواجهة اجتماعية
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

46

ليبيا

العدد  ،14أفريل 2019

المصالحات المحلية في ليبيا :تق�ييم عام
د .آمال ســليمان العبيدي
عام  ،2011هي وثيقة قبيلة العبيدات ب�ش�أن مقتل رئي�س
حيث مت اختطافهم
�أركان اجلي�ش الليبي و�إثنني من رفاقهُ ،
ُتع ّرف امل�صاحلة املحلية ب�أنها عملية اجتماعية تعك�س من قبل جمموعات متطرفة يف �إثر ا�ستدعاء املدعي العام
جهودا جماعية على نطاق املجتمعات املحلية ،وت�ضم للأول للتحقيق معه بناء على �أمر من امل�ست�شار م�صطفى
جملة العمليات واملبادرات والأن�شطة التي تهم فئات عبداجلليل رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل.
املجتمع الداخلة يف النزاع �أو ال�صراع ،وذلك بهدف
الو�صول �إىل ت�سويات يتم التوافق عليها من قبل �أطراف ومن �أبرز االتفاقات �أي�ضاً ،اتفاقية املجل�س الوطني
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االنتقايل مع قبائل الطوارق ( ،)2011واتفاق التبو
ذلك النزاع.
وتعترب امل�صاحلات املحلية يف ليبيا من �أبرز �آليات ف�ض والطوارق ( ،)2014واتفاق التبو والطوارق لل�سلم
النزاعات على امل�ستوى املحلي ،والتي �ساهمت ب�شكل وامل�صاحلة ( ،)2015واتفاق التعاون والتعاي�ش ال�سلمي
كبري يف تخفيف حدة النزاعات خالل فرتات تاريخية بني قبيلتي القذاذفة و�أوالد �سليمان ( ،)2016واتفاق
خمتلفة ،وبرز دورها ب�شكل وا�ضح بعد �سقوط نظام م�صاحلة قبيلتي التبو و�أوالد �سليمان (،)2017
القذايف يف عام  ،2011وما نتج عنه من فراغ م�ؤ�س�سي وحم�ضر اتفاق م�صراتة-تاورغاء ب�ش�أن عودة النازحني
و�أمني ا�ستطاعت القبيلة وقياداتها التقليدية �أن تكون وتعوي�ض املت�ضررين ( ،)2016وميثاق ال�صلح بني
م�صراتة وتاورغاء ( 3.)2018ومن خالل تقييم اتفاقات
البديل فيه عن تلك امل�ؤ�س�سات.
وتعترب امل�صاحلات املحلية التي ترتكز على الآليات امل�صاحلة ب�صفة عامة وحتليل بنودها ميكن ذكر بع�ض
التقليدية ،ومنها ال ُعرف من �أبرز �أدوات ف�ض النزاعات املالحظات منها:
على امل�ستوى املحلي بني �أطراف النزاع يف ليبيا .وغالباً ما اتفقت معظم االتفاقيات على نقطة ال�صلح ال�شامل
كانت هذه النزاعات عبارة عن نزاعات قبلية� ،أو مناطقية والدائم بني الطرفني دون وجود الآليات و�سبل حتقيق
على حدود الأرا�ضي� ،أو حاالت القتل ،وبع�ض اجلوانب ذلك.يف احلاالت التي كانت هناك م�شاركة من طرف
الأخرى االجتماعية والتي منها ق�ضايا الزواج والطالق .دويل يف عمليات امل�صاحلةُ ،كثت الإ�شارة �إىل م�س�ألة
�إال �أنه بعد عام  ،2011مت ت�س ّي�س معظم تلك النزاعات "جرب ال�ضرر" والتعوي�ضات .فقد ّن�صت االتفاقات
حيث مت �إعادة �إحيائها نتيجة االنق�سامات ال�سيا�سية التي عادة على �أن الو�سيط اخلارجي (�إيطاليا وقطر) �سيدفع
ُ
برزت من خالل ت�صنيف املدن والقبائل� ،إىل قبائل مبلغ التعوي�ض �إىل الأطراف املت�ضررة .ويف االتفاقيات
ومدن م�ؤيدة لنظام القذايف و�أخرى داعمة لثورة فرباير .التي ترعاها ليبيا ،مل ُيذ َكر جرب ال�ضرر والتعوي�ضات
نتج عن تلك النزاعات التي �أخذت طابعاً م�سلحاً� ،شرخاً با�ستثناء اتفاق م�صراتة – تاورغاء ،وكذلك ميثاق
اجتماعياً� ،إ�ضافة �إىل التهجري والنزوح الذي طال العديد ال�صلح بني املدينتني يف يونيو  ،2018الذي �أكد على
من املناطق .ولعل �أبرز منوذج على ذلك ق�ضية م�صراتة -التزام اجلهات التنفيذية امل�س�ؤولة يف الدولة الليبية
4
تاورغاء .حيث �أدى ال�صراع امل�سلح وما نتج عنه بعد بالإيفاء مبا رتبه عليها االتفاق املوقع بني الطرفني.
عام � 2011إىل تهجري �سكان مدينة تاورغاء ونزوحهم �إىل وعليه ف�إن كثرياً من تلك االتفاقات ال يتم النجاح يف
مناطق خمتلفة يف ليبيا وتعترب ق�ضية م�صراتة-تاورغاء من تنفيذ بنودها .ومن �أبرز الأمثلة على ذلك اتفاق م�صراتة
حيث يعترب حلها داعماً تاورغاء الذي يعاين من عديد العقبات امل�ستمرة التي
�أهم ملفات امل�صاحلة يف ليبياُ ،
2
حتول دون تنفيذه .ومن تلك العقبات ،الو�ضع الأمني
لعملية امل�صاحلة املجتمعية والوطنية ب�شكل عام.
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الذي يحول دون تهيئة املدينة وعودة اخلدمات بها.
تقييم اتفاقات المصالحات �إن غياب م�ؤ�س�سات الدولة القوية والإرادة ال�سيا�سية هو
ال�سبب الرئي�س يف �إخفاق كثري من هذه االتفاقات املربمة
المحلية منذ عام 2011
منذ عام  ،2011اتخذ طابع امل�صاحلات املحلية النمط على �أر�ض الواقع .ال �س ّيما و�أنّ تنفيذ تدابري من قبيل
التقليدي ال�سائد عند بروز �أي نزاع ،حيث يتم ذلك جرب ال�ضرر وامل�ساءلة على وجه اخل�صو�ص ،يتطلب دعماً
من خالل جلان ت�شكل من �شيوخ القبائل باملنطقة� ،أو من الدولة.
من يتم اقرتاحه من قبائل خارج النطاق اجلغرايف لتلك
املناطق .و�أحياناً قد تتم دعوة بع�ض ن�شطاء املجتمع املدين التحديات التي تواجه
لالنخراط يف عمليات امل�صاحلة .وثمة �شروط و�آليات يتم عملية المصالحة المحلية
و�ضعها عاد ًة للبدء يف ت�سوية النزاعات على امل�ستوى هناك جملة من التحديات التي تواجه امل�صاحلات على
املحلي .وغالباً ما ت�أخذ نتائج هذه الت�سويات طابع �إدارة امل�ستوى املحلي ب�شكل خا�ص والوطني ب�شكل عام،
�أزمات �أكرث منها م�صاحلة حقيقية بني الأطراف املتنازعة ،من بني تلك التحديات ،انت�شار ال�سالح واجلماعات
حيث ت�سعى تلك املبادرات �إىل �إنهاء العنف ،ووقف امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات املوازية للم�ؤ�س�سات الأمنية للدولة،
�إطالق النار بني الأطراف املتنازعة ،وتبادل للأ�سرى والتي تعمل على عرقلة �أي اتفاقات للم�صاحلة .فغياب
واجلرحى ،وهي غالباً مطالب م�ؤقتة لكل الأطراف .دور الدولة خا�صة ما يتعلق منها باجلانب الأمني من �أهم
وب�صفة عامة ف�إن كثرياً من تلك االتفاقات يتم اخرتاقها حتديات م�شاريع امل�صاحلة ،لأن وجود الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�سرعان ما تبد�أ امل�شاكل بالظهور مرة �أخرى بني الأطراف هو �ضمان لاللتزام باملواثيق .كما �أنها ت�ساهم يف تطبيقها.
املتنازعة ،لأن احللول مل تكن جذرية ،ومل يكن لها �إ�ضاف ًة �إىل تقدمي امل�صالح اخلا�صة� ،سواء كانت قبلية،
وجهوية ومناطقية على امل�صلحة الوطنية .كذلك يعترب
�ضمانات ال�ستمرار ال�سلم بني تلك الأطراف.
وميكن الإ�شارة هنا �إىل �أن �أبرز اتفاقات امل�صاحلة املحلية منذ

تدخل الأطراف اخلارجية ،خا�صة �إذا كانت لأهداف
ال تخدم ملف امل�صاحلة يف ليبيا من �أبرز التحديات.
كذلك ا�ست�شراء ظاهرة ا�ستيفاء احلق بالذات ،وغياب
ثقافة الت�سامح والت�صالح يف بع�ض املناطق واملدن� .إ�ضاف ًة
�إىل ذلك نق�ص الإمكانيات املادية التي ت�ساعد على
التوا�صل بني الأطراف التي ت�سهم يف عمليات امل�صاحلة،
ونق�ص اجلوانب اللوج�ستية.
ضمانات نجاح المصالحات
المحلية

ل�ضمان جناح امل�صاحلات املحلية يف ليبيا ،ينبغي الرتكيز
على اجلوانب املعنوية والأخالقية ،ومنها الوازع الديني
والوالء للوطن ،واحلفاظ على العهود والثقة بني خمتلف
الأطراف والرغبة احلقيقية يف حتقيق ال�سالم .مع الرتكيز
على �أهمية دور الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف �ضمان التنفيذ
الناجح ملبادرات امل�صاحلة املختلفة ،وخ�صو�صاً ما يتع ّلق
ب�إجراءات االنت�صاف واملُحا�سبة .من �أبرز �ضمانات النجاح
�أي�ضاً الدور الذي ميكن �أن ي�سهم به احلوار الوطني يف
تعزيز امل�صاحلة على امل�ستويني املحلي والوطني ،والت�أكيد
على ا�ستقاللية �أطراف احلوار عن �أي تدخل خارجي �أو
حماوالت لت�سيي�س امللف ،مع احلر�ص على تقدمي املَ�صالح
الوطنية على امل�صالح ال�شخ�صية ،واملناطقية ،والإقليمية،
والقبلية� ،إ�ضاف ًة �إىل املِلك ّية الليبية مل�شاريع امل�صاحلة� ،سوا ًء
املحلية �أو الوطنية ،واحلاجة �إىل عقد لقاءات امل�صاحلة
داخل ليبيا� ،إ�ضافة �إىل نزع ال�سالح ومنع انت�شار الأ�سلحة،
مع الرتكيز على تعزيز ثقافة الت�سامح وقبول الآخر ،مبا يف
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ذلك من خالل التعليم والربامج الإعالمية.

وااللتزام بال ُعرف وبالت�سويات الناجتة عنه .كذلك ف�إن
ُ�ضعف الدولة منذ عام  2011وغياب خمتلف م�ؤ�س�ساتها،
وال �س ّيما امل�ؤ�س�سات الأمنية والق�ضائية يف مناطق كثرية
من البالد ،ع ّزز الدو َر التقليدي للقبائل وم�ؤ�س�ساتها
املنبثقة ،مثل املجال�س القبلية على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والوطنية .ولعل من �أبرز جوانب �ضعف
عمليات امل�صاحلة املحلية هو غياب املر�أة عن عمليات
امل�صاحلة املحلية .ويف واقع الأمر ،ف�إ ّنه من غري املقبول
اجتماعياً ح�ضور املر�أة يف االجتماعات وامل�شاورات
واملفاو�ضات �أو فعاليات امل�صاحلة التي ُينظر �إليها
وحدهم .كذلك الأمر
تخ�ص الرجال َ
على �أنها مها ٌم ّ
حيث
بالن�سبة لتغيب ال�شباب عن امل�صاحلات املحليةُ ،
ينظر �إليهم غالباً ب�أنهم م�صدر النزاعات بني القبائل
والعائالت .وعالوة على ذلك ،كثرياً ما تعتمد جمال�س
امل�صاحلة على �ص ّناع القرار ،و ُهم من ال�شيوخ الأكرب �سناً.
عليه ،ف�إنه من املهم �إ�شراك ال�شباب والن�ساء يف مبادرات
امل�صاحلة الوطنية ويف املجتمع املحلي ،لتح�سني قدراتهم
يف امل�شاركة يف هذه امل�ساعي ،مبا ي�شمل التدريب على
مهارات الو�ساطة وبناء ال�سالم.
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الجلد..عقوبة مضافة للنساء المتظاهرات في السودان
درة قمبو
ت�سع فتيات حكم عليهن قا�ضي حمكمة الطوارئ
باخلرطوم تاج الدين �إدري�س ال�شهر املا�ضي بالغرامة
واجللد ع�شرين جلدة .مل ي�ضبطن يف �أي و�ضع �أو
ق�ضية من تلك التي اعتادت الن�ساء يف ال�سودان
اخل�ضوع لعقوبة اجللد فيها ،بل تهمتهن الوحيدة هي
امل�شاركة يف مظاهرات �سلمية تدعو لإ�سقاط نظام
الرئي�س عمر الب�شري.
املحامون املتطوعون �سارعوا �إىل طلب وقف تنفيذ
عقوبة اجللد م�ستندين على �أمرين .الأول� ،أن قانون
الطوارئ مل يكن متت �إجازته من الربملان حتى
حلظة �صدور احلكم؛ والثاين رغبتهم يف �إ�ستئناف
احلكم ال�صادر بحق موكالتهم بح�سبان �أن العقوبة
متع�سفة بالن�سبة ل�شخ�ص متهم بالتظاهر .وبالفعل
ح�صلوا على مرادهم عقب �إجازة الطوارئ ،وك�سبوا
اال�ستئناف ،وبالتايل جنت الفتيات الت�سع من اجللد.
يعود تاريخ اجللد كعقوبة تطال اجلميع �إىل قوانني
�سبتمرب  1983التي �سنها الرئي�س الراحل امل�شري
جعفر منريي الذي قرر يف �أواخر �سنوات حكمه
فر�ض قوانني ال�شريعة الإ�سالمية يف البالد� ،إذ بد�أ
منذ ذلك احلني تطبيق حد اجللد للم�ضبوطني �أو
للمدانني يف حاالت ال�سكر �أو الزنا �أو القذف .ومل
ت�ستطع احلكومة الدميقراطية برئا�سة ال�صادق املهدي
بعد �سقوط نظام منريي جتاوز تلك الأحكام رغم
املطالبات امل�ستمرة بالتخلي عنها ،لكن كانت دوماً
تظهر قوى �سيا�سية حتذر ب�شدة من امل�سا�س بها رغم
�إعالن الكثريين من ال�سيا�سيني ورجال الدين �إنها
تطبيق م�شوه لل�شريعة الإ�سالمية.
ورغم �أن اجللد عقوبة يف جرائم عديدة� .إال �أن غالب
�ضحاياها من الن�ساء ،خ�صو�صاً منذ �صدور القانون
اجلنائي ال�سوداين لعام ( )1991وما ت�ضمنه من
مواد ،باتت تعرف الحقاً ب(قانون النظام العام)،
والتي تطال ب�شكل كبري مظهر الن�ساء ولبا�سهن ،ما
يوقعهن يف متاعب قانونية متكررة� ،شكلت فيما بعد
موقفاً �إجتماعياً ق�سم ال�شارع ال�سوداين وجعله على
طريف نقي�ض.
ولطاملا حوكمت ن�ساء مبوجبه ونفذت بحقهن �أحكام
باجللد ب�سبب �إرتدائهن زياً مل يتوافق مع تقييم
ال�شاكي �أو �إظهارهن تربجهن �أو تزيني �شعرهن.
وعاد ًة ما تتحول فيه الق�ضايا �أمام املحاكم لق�ضايا ر�أي
عام يتم فيها التح�شيد من قبل املدافعني عن حقوق
الإن�سان واملر�أة ،لكن لي�س م�ؤكداً جناة املتهمات فيها
دوماً من تنفيذ العقوبة.
ويقول املحامي �أحمد حممود ل "املفكرة" �إن عقوبة
اجللد عقوبة مهينة ومذلة للكرامة الإن�سانية وتتنافى
مع احلقوق واملواثيق الإقليمية والدولية ،الفتاً �إىل
�أن قانون الطوارئ و�أوامره ال تن�ص على عقوبة اجللد
�ضمن العقوبات التي ن�صت عليها الأوامر الالحقة
لإعالن حالة الطوارئ يف ال�شهر املا�ضي.
�إحدى الفتيات اللواتي جنون من تنفيذ عقوبة اجللد
�إيالف جابر ،قالت ل "املفكرة" �إنها ما زالت ت�شعر

بالذهول من احلكم الذي �صدر بحقها ،خ�صو�صا
و�أنها ر�أت ما تعر�ضت له رفيقاتها لدى اعتقالهن
من �ضرب عنيف ومربح .و�أ�ضافت �أنها بكت
حني �سماع حكم القا�ضي الذي رد على اعرتا�ض
املحامني الفوري بقوله �إنه لن يغري قراره "ولو نزل
ملك من ال�سماء"� .أردفت �أنها �شعرت بخوف مل
تختربه طوال �سنوات حياتها الثمانية ع�شرة .لكن
املحامي �أحمد حممود يرى �أن القا�ضي �إدري�س
ا�ستمد حكمه من منطوق ن�ص �أمر الطوارئ الذي
ّ
فو�ض الق�ضاة احلكم بال�سجن مدة ال تزيد عن ع�شرة
�سنوات والغرامة وم�صادرة الو�سيلة �أو املال امل�ستخدم
يف �أي فعل حمظور مبوجب �أمر الطوارئ (بالإ�ضافة
لأي عقوبة من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر) ح�سب
ن�ص �أمر الطوارئ .كما يوفر للقا�ضي فر�صة احلكم
باجللد وفق ر�أي املحامي مبوجب مواد تتعلق بال�شغب
والإزعاج العام والإخالل بالأمن وال�سالمة .وهو
ما ا�ستخدمه ذاك القا�ضي ،طبقاً ملحمود .ويف�صل
املحامي �أحمد حممود قوله ب�أن القانون اجلنائي للعام
( )1991يفرد م�ساحة معتربة لعقوبة اجللد ،بن�صه
عليها يف املواد ( )146املتعلقة بجرمية الزنا ويعاقب
عليها لغري املح�صن باجللد مائة جلدة ،واملادة ()148
املخ�ص�صة للواط ومواقعة املحارم ،مبائة جلدة �أي�ضاً،
واملادة ( )151امل�سماة بالأفعال الفاح�شة ،ب�أربعني
جلدة ،واملادة ( )152املفرزة ملا ي�سمى الزي الفا�ضح
ب�أربعني جلدة ،واملادة ( )153املعنية مبا ي�سمى
العرو�ض املخلة بالآداب العامة باجللد �ستني جلدة.
كما تن�ص املادة ( )154اخلا�صة مبمار�سة الدعارة
واملف�سرة ب�شكل يجعل �إجتماع �أي عدد من الرجال
والن�ساء يف مكان خا�ص �أو مغلق حتت طائلتها ،على
عقوبة اجللد مائة جلدة ،وتاليتها املادة (� :)155إدارة
حمل دعارة تعاقب باجللد مائة جلدة ،واملادة (:)156
الإغواء ،بنف�س عدد اجللدات .وين�ص حكم حد
القذف وفق املادة ( )157على اجللد ثمانني جلدة،
وحكم املادة ( )160املتعلقة بالإ�ساءة وال�سباب على
اجللد ثمانني جلدة �أي�ضاً.
ويعلل املحامي �أحمد حممود معار�ضته لعقوبة اجللد،
ف�ض ًال عن ال �إن�سانيتها ح�سب ر�أيه ،بغياب معايري
لتطبيقها ب�شكل قانوين �سليم ،مذكراً بت�سجيل فيديو
رائج ل�سنوات ومعروف بفيديو "فتاة الكبجاب"
الذي يظهر فتاة ينفذ عليها اجللد بوا�سطة جندي
�شرطة وو�سط جمهور غفري من الن�ساء والرجال،
بينما ت�شرتط الطريقة ال�شرعية �أن تنفذ احلد �إمر�أة
ت�ضع يدها الأخرى على امل�صحف بحيث ال تغلظ
يف ال�ضرب ،وبعيداً عن �أعني الرجال ،وتكون املدانة
جال�سة.
مل يبدُ الأمر هيناً عند �إيالف جابر .فطالبة التخدير
باجلامعة اخلا�صة التي يرتادها �أبناء الأغنياء قالت ل
"املفكرة" �إنها ق�ضت لياليها الثالث يف ال�سجن ما
بني �صدور احلكم وقبول الإ�ستئناف تفكر يف كيف
�سيكون جلدها .وهي ت�ؤكد �إنها ما كانت لتهتم
لل�سجن حتى لو كان طوي ُال� .إال �أنها لن ت�ستوعب

والإخالل بالأمن وال�سالمة باجللد ع�شرين جلدة
وفق منطوق املواد ( )67و( )68و(.)69
وي�صف املحامي حممود �إن �إيقاع حكم اجللد بحق
ينم عن ق�سوة ورغبة يف
فتيات متهمات بالتظاهر ّ
الت�شفي .كما ي�شري لإ�ستبطان مفاهيم جترم م�شاركة
الن�ساء يف التظاهر ورفع �أ�صواتهن بالهتاف و�أيديهن
بالت�صفيق ب�سلمية ويعتربهن "عورة" .كما ي�شري
للت�شوه الأخالقي للق�ضاة الذين اختارتهم ال�سلطة
لتنفيذ الطوارئ ويك�شف اخللل النف�سي مل�صدري
مثل هذه الأحكام.
رمبا �أ�سعف �أولئك الفتيات من�شور رئي�س الق�ضاء
الأ�سبق عبيد حاج علي ،والذي ا�ستند عليه
املحامون يف طعنهم باحلكم ،فح�صلن على حكم
ي�سقط عقوبة اجللد عنهن .لكن مل يفعل احلكم
الأول بحقهن �سوى ت�أكيد �أن الأزمة جتلت يف �شقني
هما عقوبة اجللد وما يرتاءى بو�ضوح عن ا�ستهداف
الن�ساء يف التظاهرات� .سيكون امل�شوار طوي ًال لإيداع
�أ�شكال التمييز والتع�سف هذه �ضمن ملفات املا�ضي
يف البالد.

�أن يتم جلدها لكونها �أدينت بالتظاهر واجلميع
ي�شهد ب�سلميته .وت�صف جابر حالتها مع رفيقاتها
ب�أنهن ق�ضني وقتاً ك�أنه دهر حتت �شعور الرعب من
فكرة اجللد ،م�شرية �إىل �إنخراطهن يف البكاء ب�سبب
اح�سا�سهن بالع�سف الذي تعر�ضن له� .سيما و�أنها
�شاهدت زميالتها داخل حرم اجلامعة يف مظاهرة
�سابقة للقب�ض عليها ،وهن يتعر�ضن ل�ضرب وح�شي
من قوات ر�سمية اقتحمت املبنى اجلامعي.
فور �صدور حكم قا�ضي الطوارئ� ،أعاد قانونيون ن�شر
من�شور ق�ضائي يعود تاريخه للعام (� )1998صادر
عن رئي�س الق�ضاء الأ�سبق عبيد حاج علي يقول فيه
"تالحظ �أن بع�ض املحاكم عند توقيعها لعقوبة اجللد
ال تتقيد بال�ضوابط ال�شرعية املن�صو�ص عليها بالقانون
اجلنائي ل�سنة ( )1991وقانون الإجراءات اجلنائية
ل�سنة ( )1991واملن�شورات ال�سارية يف هذا ال�صدد"
ومي�ضي املن�شور الق�ضائي للتذكري ب�أن الر�سول الكرمي
�أو�صى بالن�ساء خرياً ،و�أنه يجب عدم اللجوء لعقوبة
اجللد بحق الن�ساء �إال لل�ضرورة الق�صوى ،با�ستثناء
جرائم احلدود ال�شرعية ،على �أن تنفذ العقوبة بعد
الك�شف الطبي وبعد ا�ستيفاء فر�ص الطعن �إذا رغبت
املحكوم عليها .غري �أن القا�ضي املعني مبحاكمة
املتظاهرين اختار �أن يحاكم املتهمات بالتظاهر بكال
القانونني :الطوارئ والقانون اجلنائي ال�سودان لعام مالحظة :كتب هذا املقال يف مار�س  ،2019قبل
( )1991والذي يعاقب على ال�شغب والإزعاج العام و�ضع اجلي�ش ال�سوداين يده على احلكم.
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ﻣﻈﺎﻫــﺮة اﻹﻳﻔﻮرﻳﲔ
"ﻻ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﻌﻨﺼــﺮي"
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 24دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﺣﺎدﺛــﺔ ﺣﺮق اﻟﺼﺤــﺎﰲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق زرﻗﻲ

 25دﯾﺴﻤﺒﺮ

رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
وأﻋﻀــﺎؤه ﻳﺤﻀــﺮون ﳌﺠﻠﺲ ﻧﻮاب
اﻟﺸــﻌﺐ ﻟﻨﻘﺎش ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴــﻬﻢ

 27أﮐﺘﻮﺑﺮ

ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﻧــﺎ ﻳﻘﻆ ﺗﺘﻬــﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮاﺳــﻠﺔ
ﻟﻼﲢــﺎد اﻻوروﺑــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ رﻓــﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
ﻋــﻦ أﻣﻮال ﺻﺎﺣــﺐ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮوان اﳌﺒﺮوك

ﻗــﺮار اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﻧــﲔ ﺑﺈﺑﻄــﺎل اﻟﻔﺼﻞ  36ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴــﺮ اﳌﻬﻨﻲ

إﻧﻄــﻼق اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﲔ واﳌﺒﺪﻋﲔ
ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﳌﺆﲤﺮ اﳋﺘﺎﻣــﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ
اﳊﻘﻴﻘــﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ

ﻣﺴــﻴﺮة "ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎر"

 29أﮐﺘﻮﺑﺮ

اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ
اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

 14و  15دﯾﺴﻤﺒﺮ

 12دﯾﺴﻤﺒﺮ

 26دﯾﺴﻤﺒﺮ
...................................................................

 21دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﲢــﺮﻛﺎت ﺿﺨﻤــﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﳊﻀﺎﺋﺮ
ﺑــﻜﻞ ﺟﻬــﺎت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء
ﺑﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻘﺼﺒﺔ

اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي

 6دﯾﺴﻤﺒﺮ
...................................................................

اﺿــﺮاب ﻋﺎم ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

 10/5دﯾﺴﻤﺒﺮ

...............................

إﻳــﺪاع ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺠﻠﺔ
اﳊﻘــﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ﲢﺮك اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻤﻔﺮوزﻳﻦ
أﻣﻨﻴــﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن

 11أوت

رﺋﻴــﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﻠﻦ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ
ﳌﻄﺎﻟــﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

 11أﮐﺘﻮﺑﺮ

إﻧﻄــﻼق ﺣﻤﻠــﺔ  %2ﺣﻖ ﻣﺶ ﻣﺰﻳﺔ
ﻟــﺬوي وذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ

...................................................................

 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

وﻗﻔﺔ
"ﻣﺎ ﲤﺴﻨﻴﺶ"

 9أﮐﺘﻮﺑﺮ
...................................................................

 6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻗــﺮار اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم دﺳــﺘﻮرﻳﺔ
ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺴــﺠﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت

إﻳﺪاع ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﲤــﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﲟﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب )اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﳌﻴﺮاث(

اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﳌﻜﺎﺳــﺐ واﳌﺼﺎﻟــﺢ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ
اﳌﺸــﺮوع وﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ

 8أوت

ﻗﺎﻧــﻮن أﺳﺎﺳــﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ

 20دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ ﻳﺴــﺘﻤﻊ
ﻷﻧــﺎ ﻳﻘﻆ واﻧﻄﻼق ﺟﺪل ﺳﻴﺎﺳــﻲ

...............................

وﻗﻔــﺔ "ﻫﻴﺌــﺔ اﶈﺎﻣﲔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺳــﺮ اﳌﻬﻨﺔ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
...................................................................

 22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

 1أوت

إﻧﻄــﻼق اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻨﺴــﻮي

 7أوت

...................................................................

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻧــﺲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﺿﻄﺮاب اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺿﺮورة ﺗﺒﺮر
ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﳉﻨﺲ

ﻣﺆﲤﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻤﺴــﺎواة
واﳊﺮﻳــﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ

 4ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

وﻗﻔــﺔ "اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﻹرث" ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺮار
رﺋﺎﺳــﻲ ﺑﺤﺼﺮ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﳌﻴﺮاث

ﻫﻴﺌــﺔ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﺗﺪﻓﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﻣﻌﺮﻛــﺔ اﻗﺮي

 24ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ

 9ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ

 13أوت

أول ﺟﻠﺴــﺔ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺿﺤﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴــﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴــﺎن
"ﻛﻤــﺎل اﳌﻄﻤﺎﻃــﻲ" وﻣﻌﻬﺎ أول وﻗﻔﺔ
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳــﺎ ﻟﺪى اﻟﺪواﺋــﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﺣﺎدﺛﺔ "اﳊﺮﻗﺔ"

اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻧﻀﻤﺎم اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ
إﻟــﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻴﺜﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن
واﻟﺸــﻌﻮب ﺑﺸــﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 25ﺟﻮان

ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﳌﺴــﺎواة واﳊﺮﻳﺎت
اﻟﻔﺮدﻳــﺔ إﻟﻰ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻫﻴﺌــﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺴــﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻟﺮﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ

...................................................................

ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﺗﻔــﺎق اﳌﻔﺮوزﻳﻦ أﻣﻨﻴﺎ
وﻋﻤــﺎل اﳊﻀﺎﺋــﺮ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﲢﺎد اﻟﺸﻐﻞ

وﻗﻔﺔ "ﻣﺶ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ"

 3ﺟﻮان

...................................................................

 7ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ

 28ﻣﺎي

 6ﺟﻮان

ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻹﺋﺘﻼف اﳌﺪﻧﻲ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺴــﺎر
اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

 8ﺟﻮان

...................................................................

اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ
اﳉﻤﺎﻋــﺎت اﶈﻠﻴﺔ

 29ﻣﺎي

ﻣﺨﺼــﺺ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﺠﺘﻤﻊ اﳌﻴﻢ

ﻣﺠﺘﻤــﻊ اﳌﻴــﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت ﺗﻈﺎﻫــﺮة "أﻟﻮان أﻓﺮﻳﻞ"

...................................................................

اﻹﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

 9ﻣﺎي

ﺟﻠﺴــﺔ ﺗﺼﻮﻳــﺖ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺣﻮل
اﻟﺘﻤﺪﻳــﺪ ﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﲟﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ

ﲢــﺮﻛﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻻﲢﺎد
اﳌﻌﻄﻠــﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻷﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻲ
ﺛﻘﺎﰲ زﻣﻨﻴﺔ ﻷﻫﻢ اﳌﻨﺘــﺪى
ﺣﻮل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
ﺗﻈﺎﻫــﺮة "أﻟﻮان أﻓﺮﻳﻞ"  :أﺳــﺒﻮعﺧﺎرﻃﺔ

...................................................................

 6ﻣﺎي

إﺣﺎﻟــﺔ أول ﻗﻀﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﻫﻴﺌــﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ

 7أﻓﺮ�ﻞ

 13و  14أﻓﺮ�ﻞ

...................................................................

أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣــﻲ ﺑﻀﺒﻂ ﻃﺮق
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﺮاﻣﺔ
ورد اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳــﺘﺒﺪاد
ّ

 26ﻣﺎرس

 14/10أﻓﺮ�ﻞ

 17أﻓﺮ�ﻞ

...................................................................

 28ﻓﯿﻔﺮي

إﻧﻄــﻼق ﻣﻬﺮﺟــﺎن "ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻟﻸﻓــﻼم اﻟﻜﻮﻳﺮﻳﺔ"

...................................................................

 2ﻣﺎرس

...............................................

اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺒﻄــﻞ ﻗﺮار ﺗﺴــﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻤــﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻌﺪ رﺑﻊ ﻗﺮن

...................................................................

اﺳــﺘﻤﺮار ﺣﻤﻠﺔ "ﻓﺎش ﻧﺴــﺘﻨﺎو"
ﻣﻨﺬ دﻳﺴــﻤﺒﺮ 2017

اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﻨــﻮاب ﻳﻌﻠﻨﻮن
ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ اﻟــﺪروس واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﲢــﺮﻛﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

وﻓــﺎة "ﺧﻤﻴــﺲ اﻟﻴﻔﺮﻧﻲ" أﺛﻨﺎء
ﻣﻈﺎﻫــﺮات ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ 2018

اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤــﺎم اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ
ﺑﺸــﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻼل
واﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴــﻲ )ﻻﻧﺰاروﺗﻲ(

اﻟﺪاﺋﺮة اﳉﻨﺎﺣﻴــﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺑﺘﻮﻧــﺲ ﲢﻜﻢ ﺑﻌﺪم
ﺳــﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺷــﻂ اﺗﻬﻢ
ﺑﺎﳌﺲ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ
رﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻓﺘــﺢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ
ﻋﻦ اﶈﻜﻤــﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎت

...................................................................

 4ﺟﺎﻧﻔﻲ

 15ﺟﺎﻧﻔﻲ

 20ﻓﯿﻔﺮي

...................................................................

ﺟﺎﻧﻔﻲ

 8ﺟﺎﻧﻔﻲ

 19ﺟﺎﻧﻔﻲ

 21ﻓﯿﻔﺮي

 -ﺣــﺮاﻛﺎت وأﺣــﺪاث اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ..................................................................................................................................................

 --أﺣــﻜﺎم أو ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ.

.................................................................................................................................................

 -ﻗــﺮارات ﺻــﺎدرة ﻋــﻦ ﻫﻴﺌــﺎت رﺳــﻤﻴﺔ)أواﻣــﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻗﻮاﻧــﲔ ،ﻗﺮارات ﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ(.

