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يوم حصل الوعي بكون الجغرافيا لن متنع فريوس الكوفيد  19من
جولة له بأرض تونس ،استشعر الجميع رعبا غري مسبوق .ساد
فردي وسالحه غلق أبواب
الظ ّن بداية أ ّن الخالص الوحيد املمكن ّ
عل ذلك ينجح فيام فشلت فيه الحدود .كان ذاك الرأي يف
املنازل ّ
جانب ها ّم من أبعاده أكرث من مربر :فالفريوس القاتل كان فتاكا
بدول متطورة علميا وتقنيا مبا يضاعف الخوف منه بدول كتونس
تعاين ضعفا هيكليا يف مرفق صحتها العامة وال تجرؤ األغلبية من
مواطنيها عىل مجرد التفكري باإللتجاء للمص ّحات الخاصة لغالء
تعريفاتها .وقد أكّدت تقييامت السياسات الوقائية عىل سدادة
الفكرة ،فحثّت عىل الحجر الصحي الذي بات أساس السياسة
الوطنية يف التص ّدي للجائحة.
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اختارت السلطة العامة هنا أن يكون اإلستباق وسيلة عملها يف
التدابري العامة طلبا لتأجيل يف زمن الخطر الداهم يقي هياكل
الصحة من انهيار كان املتوقع أن يفوق يف ح ّدته وفداحته ما
عرفته إيطاليا وإسبانيا يف حدة أزمتهام .حينها ،استحال الخوف
تشق السلط املتنافسة عىل
حامسة لحرب ع ّرت الرصاعات التي ّ
قيادتها لدواع وطنية أو طلبا لرشف نرص قد يفيد يف انتخابات
قادمة .فأربكت رصاعاتهم وما رافقها من اتهامات متبادلة
مبحاولة اإلنقالب عىل الدستور املشهد السيايس .ولكنها مل تؤثر
فعليا بشكل كبري يف الشارع الذي التزم يف أغلبه بقواعد الحجر
ومبا ضبط من قيد عىل الحركة والعمل .كان الثمن الواجب لذاك
اإللتزام وما استتبعه من مصاعب معيشية أن تستذكر الدولة
دورها اإلجتامعي الذي كانت قبل ذلك متيل للتخلص من أعبائه.
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أحيت الجائحة من حيث مل يكن يتوقع الجدل حول املرافق
العمومية والسياسة اإلجتامعية للدولة فكانت يف إدارة سياسات
مجابهتها مناسبة لتقديم الدليل عىل حيوية تلك السياسة
وإسرتاتيجية تلك املرافق .لكنها استحالت رسيعا وخالل ذات
الحيز ويف إطار السؤال عام بعد الكوفيد  19مربرا جديدا
لسياسات خوصصة يبدو أن الحكومة التي اختارت أن تكون
معارضة لها يوم تولّت األمر هي من ستقودها.
كان يف كل هذا زمن الكورونا ظاهرة تتجاوز الوصف الوبايئ
والتوصيف الطبي لتستحيل سؤاال مل ّحا حول املجتمع والسياسة
والسلطة يكشف عن مناعة داخلية كانت خافية من قبل ،كام
يع ّري علال يبدو أنها ستدوم من بعدها طويال.
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

الباحث في العلوم السياسية واالجتماعية حمزة المؤدب:
عالم ما بعد جائحة كورونا يفرض التفكير في عقد اجتماعي جديد

حاوره محمد سميح الباجي عكاز
_________________________________________________________________________________________________

في مسار موا ٍز لمخابر البحث العلمي التي تنكب على البحث عن لقاح يضع حدا لتفشي جائحة كورونا ،بدأ الباحثون في مجال اإلقتصاد وعلم اإلجتماع والفلسفة
عرى الوباء مواطن الخلل في المنظومة
في طرح األسئلة حول ما يمكن اعتباره عالم ما قبل الجائحة بتسليط الضوء على ُبناه اإلجتماعية واإلقتصادية .في تونسّ ،
السياسية والخيارات اإلقتصادية والتنموية لدولة ما بعد االستقالل ،بعد أن وضعتها على ّ
محك امتحان حقيقي يختبر قدرة الدولة على حماية مواطنيها على امتداد
مجالها الجغرافي.
في هذا الحوار الذي تم إجراؤه بتاريخ  05أفريل  ،2020مع الباحث في العلوم السياسية واالجتماعية ،حمزة المؤدب ،تحاول المفكرة القانونية المشاركة في طرح
األسئلة الكبرى التي تخامر عالم ما بعد الجائحة ،باحثين في هذا النقاش عن بعض أجوبة هذا االمتحان.
أقرت الحكومة جملة
المفكرة القانونيةّ :
من اإلجراءات المالية واإلقتصادية،
فهل ستكون كافية للحد من االرتدادات
اإلقتصادية واإلجتماعية المنتظرة؟ وما
هي حدودها؟
حمزة املؤدب :اإلجراءات التي وقع إقرارها
من طرف الحكومة إىل حد اآلن هي إجراءات
للتخفيف من ح ّدة األزمة عىل القطاع الخاص
باألساس والطبقات املتوسطة والفقرية ،وليس
إلدارة اإلرتدادات اإلجتامعية واإلقتصادية لألزمة.
إذ من الواضح جدا أن هذه الحكومة ورثت تركة
مالية واقتصادية صعبة جدا من الحكومات التي
سبقتها وهذا ما أقر به وزير املالية بشكل رصيح.
بل إن امليزانية الحالية ال تعكس حقيقة الوضع.
فالعجز يف املوازنة الحالية ال يأخذ بعني االعتبار
ثالثة نقاط أساسية وهي عجز الرشكات العمومية
والتزامات الدولة غري املبوبة يف امليزانية ،إضافة إىل
املصاريف املتأخرة لسنة .2019
إذن ستكون النتيجة تجميد أي نفقات موجهة إىل
التنمية .فجزء هام من املوارد التي تم تعبئتها يتأىت
عن طريق القرض االستعجايل من صندوق النقد
الدويل املق ّدر ب  750مليون دوالر ،والذي سيُح ّول
جزء هام منه لتغطية نفقات مجابهة جائحة
كورونا ،إضافة إىل الدعم القادم من البنك املركزي
وذلك لضامن توفري املساعدات املالية املوجهة إىل
العائالت املعوزة.
وهنا أود أن أشري إىل ثالث مالحظات رئيسية
بخصوص اإلجراءات الحكومية :األوىل تتعلق
بالطبقات الضعيفة .فاملساعدات املالية التي تم
تخصيصها لهذه الفئة غري كافية إلعالة نفسها
يف هذا الظرف الصعب .فنحن نتحدث هنا عن
 200دينار للذين فقدوا مورد رزقهم من العاملني
باألجرة اليومية ،إضافة إىل زيادة بـ  50دينارا
للعائالت املعوزة التي تتقاىض  180دينارا شهريا
من الدولة .يف الحقيقة ،هذه املبالغ ال تأخذ
بعني االعتبار الظرف االقتصادي الذي نعيشه منذ
سنوات ،واملتّسم أساسا باالرتفاع املطّرد لنسبة
التضخم خصوصا خالل هذه األزمة ،والذي تطور
بني شهري فيفري ومارس  2020من  5.8%إىل
 ،6.2%إضافة إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية من
 3.7%إىل  5.1%خالل نفس الفرتة بحسب بيانات

البنك املركزي التونيس.
املالحظة الثانية تتعلق بالتخبّط الكيل إلدارات
الدولة يف عالقة بجمع بيانات حقيقية حول
السكان وحول الحاجيات املادية والوضع املعييش
للمواطنني .فقد اكتشفنا حالة من فوىض األرقام
وتشظي قواعد البيانات داخل أجهزة ووزارات
الدولة .وقد ات ّضح عدم قدرة املؤسسات الحكومية
عىل تحديد األشخاص الذين لهم الحق يف اإلنتفاع
من هذه املساعدات بشكل دقيق .كام الحظنا
عجزا يف إدارة عمليات رصف تلك املساعدات وما
خلفه ذلك من مشاهد مؤسفة كاإلكتظاظ أمام
مراكز الربيد وما ميثله ذلك من مخاطر صحية

عىل املحتشدين وعىل مجهودات محارصة تفيش
الوباء .ولكن اإلكتشاف األهم كان أن الدولة ال
متلك السجالت الكاملة لسكانها بل وبعضهم غري
مسجل أصال يف الصناديق االجتامعية ،عىل غرار
العاملني يف القطاع غري الرسمي ،ونحن نتحدث هنا
عن مليون مواطن ومواطنة تقريبا ال متلك الدولة
بيانات حقيقية حول وضعهم املعييش .هذا القصور
هو ما أدى يف نهاية املطاف إىل اإلستعانة بال ُعمد،
وتكليفهم بتوزيع إستامرات يقع ملؤها من قبل
العائالت املعوزة وطالبي اإلعانات .وهذا دليل عىل
تأخر كبري يف إنشاء قاعدة بيانات موسعة حول
الوضع املعييش واإلجتامعي واإلقتصادي للسكان.
ورغم الحديث منذ سنوات عن اعتامد آلية املعرف
الوحيد للربط بني مختلف قواعد البيانات القطاعية
وتوحيدها بهدف تشكيل صورة كاملة عن كل
املعطيات املتعلقة بخاصيات األرس التونسية
وتركيبتها ومداخيلها ،وبعد العمل عىل هذه

املنظومة من قبل وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا
اإلتصاالت ،وقعت إشكاليات كبرية عىل مستوى
حامية املعطيات الشخصية واألمن القومي .ولكن
أثبتت هذه األزمة أن املعرف الوحيد صار رضورة
مل ّحة ،حتى يف عالقة باإلصالحات املؤجلة التي
يجب عىل هذه الحكومة أو من تعقبها أن تقدم
عليها ،عىل غرار إصالح صناديق الدعم ليصبح
موجها بالفعل إىل مستحقيه .كام ال ميكن أن يتم
أي إصالح جبايئ إال عرب إنتاج بيانات حقيقية عن
طريق معرف وحيد يقدم قاعدة بيانات محيّنة
حول السكان وظروفهم ونشاطاتهم ،وهو املفتاح
أيضا إلدارة إصالحات مهمة حتى خارج إطار األزمة.
املالحظة الثالثة تتعلق باإلجراءات املتخذة
للتخفيف من اإلنعكاسات اآلنيّة عىل رشكات
القطاع الخاص .فأكرث من ثلثي املؤسسات الخاصة
يف تونس هي من الرشكات الصغرى واملتوسطة ،التي
وإن كانت من أكرب املشغلني عىل املستوى الوطني
الصحي العا ّم
فإ ّن قدرتها عىل تح ّمل آثار الحجر
ّ
محدودة وال تستطيع أن تحافظ عىل استمراريتها
إذا ما توقفت نشاطاتها أو تقلصت بهذا الحجم.
إذن فإن هناك اليوم حاجة ماسة إىل مساعدة
هذه الرشكات ومتكينها من استيعاب الخسائر
املرتاكمة .كام أنه من الرضوري تحديد القطاعات
ذات األولوية واألكرث حاجة للدعم نظرا لإلرتدادات
السلبية املنتظرة عىل الصعيد اإلقتصادي يف مرحلة
ما بعد تجاوز األزمة الصحية.
المفكرة القانونية :تمت تعبئة موارد
ضخمة وغير مبرمجة لمواجهة هذا
ستلبي الحكومة هذه
الظرف،كيف
ّ
اإلحتياجات المالية؟ وهل هناك خيارات
أخرى متاحة غير مزيد من التداين
الداخلي والخارجي؟
حمزة املؤدب :هناك طبعا خيارات أخرى ،ولكن
دعني بداية أشري إىل نقطة مهمة ،إذ ال يوجد عالج
لفريوس كورونا خالل هذه املرحلة سوى بالتضامن
إلدارة اآلثار اإلجتامعية واإلقتصادية لهذه األزمة،
ولكن ليس كام تم به األمر يف تونس بالهرولة إىل
خطاب التسول عرب "التيليتون" يف مشهد ذكرنا
بصندوق  26/26والتضامن القائم عىل اإلستجداء
واعتصار جيوب الطبقة الوسطى أو عطف ومنة

أصحاب الرثوات .ففي دولة دميقراطية ،ينبغي
إيجاد آليات حقيقية إلعادة صياغة عالقة الدولة
باملجتمع وعالقة األفراد فيام بينهم والرضيبة هنا
تتنزل ضمن إعادة الثقة .هنا أصل إىل الخيارات
املتاحة ،وهام خياران أساسيان عىل األقل .األول
هي الرضيبة عىل الرثوة ،إذ أن القيام بإصالح جبايئ
حقيقي بات أمرا رضوريا ،كونه األداة االساسية
لبناء عالقة متوازنة بني مختلف مكونات املجتمع
تضمن ح ّدا أدىن من العدالة االجتامعية ،ولتعبئة
موارد الدولة إلدارة املجتمع وتلبية حاجياته وهو
يف النهاية ما سيسمح بإيجاد تضامن مجتمعي
حقيقي.
أما الخيار األسايس الثاين ،فهو إقرار رضيبة عىل
العقارات .فقد أصبح جزء هام من هذا القطاع
مالذا لبعض أصحاب األعامل لتبييض األموال ،ومن
املخزي أن ال متلك الدولة اليوم قاعدة بيانات
واضحة وكاملة حول مالّك العقارات ،والتي عىل
أساسها يقع إقرار اإلتاوات والرضائب عىل امللكية.
أمامنا اليوم فرصة إلحداث إصالح جبايئ حقيقي
بفلسفة تضامن وطني .وهذا ما ميكن أن يفي
بالغرض عىل املدى الطويل ألن األزمة الصحية
زائلة يف نهاية األمر ولكنها ستؤدي بال ريب إىل أزمة
اقتصادية واجتامعية قد تطول .لذلك كلام أرسعت
الحكومة يف اتخاذ إجراءات يف الطريق الصحيح
كلام قللنا من آثار هذه الجائحة عىل اإلقتصاد
واملجتمع .عموما ،هناك خياران أساسيان لتعبئة
املوارد :إما الجباية أو التداين .طبعا يف الحالة
الثانية ،فإن الكلفة ستقع عىل عاتق الطبقات
الوسطى والفقرية ألنه حتام سيقع اعتامد إجراءات
تقشفية إلدارة الدين .إعتامد إجراءات جبائية
يضمن توزيع الكلفة املالية لألزمة الصحية عىل
الجميع .نحن إذن إزاء خيارات سياسية وليست
تقنية .هي خيارات مرتبطة أساسا بأي مجتمع نريد
وأي عالقة بني الدولة واملجتمع نريد .هل تونس
ما بعد الكورونا ستميض بنفس الخيارات أم هل
سيعاد النظر يف منوال التنمية.
المفكرة
أصحاب
خصوصا
التونسي

القانونية :كيف تقرأ خطاب
المؤسسات حول هذه األزمة
بعد ظهور رئيس اإلتحاد
للصناعة والتجارة الذي أبدى

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة
امتعاضا من وقف األنشطة اإلقتصادية
ومن سياسة الدولة خالل الجائحة نحو
القطاع الخاص وإقرار الحجر الصحي
العام؟
حمزة املؤدب :بالفعل ،أثار هذا الخطاب موجة
من الشجب واإلستهجان الكبري لدى املتابعني .بل
وهناك تنصل حقيقي من املسؤولية املجتمعية ومن
واجبهم تجاه البالد خالل هذا الظرف .لكن الجميع
يتحدث فقط عن فرتة ما بعد الثورة ويتناىس فرتة
هامة من التاريخ التونيس خالل العقود الستة التي
أعقبت االستقالل ،حيث بُني ما يس ّمى الرأسامل
الوطني بقروض الدولة ومساعداتها والتسهيالت
التي منحتها إياهم عىل حساب القطاع العام،
سواء خالل فرتة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة
ومن بعده زين العابدين بن عيل ،حني استفادت
هذه الرشكات باألرقام واإلثباتات من املساعدات
السخية للدولة .وقامئة املائة العائلة التي استفادت
من القروض البنكية من املصارف العمومية أكرب
دليل عىل هذا.
ولفهم موقف كبار أصحاب األعامل اليوم ،ينبغي
تفكيك عالقاتهم بالسلطة قبل الثورة وبعدها.
قبل  14جانفي  ،2011كان هؤالء تحت السيطرة
السياسية للسلطة ،حيث أن حامية استثامراتهم
وأموالهم كانت رهينة إليجاد مداخل للتقرب
والتزلف للنظام .إذ كانت القاعدة العامة هي
اإلحتامء من السلطة بالسلطة.
أما بعد  ،2011فقد تغريت املعادلة .فالدميقراطية
فسحت املجال أمام كبار أصحاب األعامل للتحرر
من هذه العالقة غري السويّة وتغيري املواقع.
ويظهر ذلك من خالل متويل أصحاب األعامل لعدد
كبري من السياسيني وأحزابهم والتكفل مبصاريف
الحمالت اإلنتخابية .وبالتايل أصبحت السلطة
رهينة رأس املال .كام أن كبار أصحاب األعامل
عززوا موقعهم ضمن املنظومة الترشيعية ،بحيازة
 12%من املقاعد بعد انتخابات سنة  ،2014بل

وحرصوا عىل التواجد يف لجنة املالية .وم ّروا بذلك
إىل مرحلة ثانية وهي مرحلة اإلنقضاض عىل الدولة
وصياغة القوانني.
هذا التغيري يف املعادلة أوجد نوعا من عدم التوازن
خاصة مع ضعف مصداقية الطبقة السياسية يف نظر
الرأي العام وارتباط دميومة األحزاب بالتمويالت
املالية يف ظل غياب حافز فكري أو إيديولوجي،
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مام جعل قدرتهم عىل بناء عالقة ندية ومتوازنة
مع أصحاب األعامل فرضية معدومة .إذن ،مجمل
هذه املعطيات تفرس يف نهاية األمر األسلوب الذي
يتعامل به كبار أصحاب األعامل مع السلطة الحالية
كفئة خارج اإلطار العام الذي تفرضه الدولة.
المفكرة القانونية :وباء كورونا أعاد
طرح قضية الدولة الراعية ،وحدود
الطرح النيو-ليبرالي حول انكفاء الدولة
واإلنسحاب من دورها التعديلي في
مختلف المجاالت إلى مربع األمن
وتسهيل اإلطار القانوني وتهيئة البنى
التحتية لصالح القطاع الخاص .كيف
تقيمون هذا الجدل؟ وهل أعدنا فعال
اكتشاف أهمية حضور الدولة كفاعل
اقتصادي ودورها اإلجتماعي؟
حمزة املؤدب :مل يقع اكتشاف أهمية وجود
الدولة ،بقدر ما وقع اكتشاف الرضر الذي أوجده
إنكفاء الدولة واكتفاؤها ببعض املجاالت وتخلّيها
عن الدور اإلجتامعي واإلقتصادي الذي لعبته منذ
عقود .وهذا ما كانت تعاين منه الطبقة الفقرية
واملتوسطة ،يف مختلف احتياجاتها ،يف قطاعات
عدة .فاألزمة ع ّرت الفرق الرهيب بني السواحل
رسة اإلنعاش التي تنعدم يف
والدواخل يف عالقة بأ ّ
أغلب املحافظات الداخلية يف الوقت الذي تعلن
فيه املصحات الخاصة أنها لن تقدم خدماتها مجانا
خالل األزمة بل بأسعار تصل إىل  3000دينار يوميا
عىل أقل تقدير .كورونا سلطت الضوء أيضا عىل
مشاكل قطاع التعليم العمومي وعجز الدولة عىل
ضامن الحد األدىن من جودة التعليم يف مؤسساتها،
إضافة إىل عدم تكافؤ الفرص بعد تعليق الدروس
يف االنتفاع بآليات التعليم عن بعد ،يف مقابل
قطاع خاص ازدهر واستطاع أن يجذب جزءا ً مهام
من التونسيني الذين فقدوا ثقتهم يف املؤسسات
التعليمية العمومية .أزمة كورونا سلطت الضوء
أيضا عىل التخلف الرقمي الذي تعاين منه البالد
حيث نسبة الربط بشبكة اإلنرتنيت رسيعة التدفق
( )ADSLال تتجاوز  35%من العائالت مع وجود
تفاوت بني الجهات وهو ما أثر عىل إمكانية اعتامد
آلية التعلم عن بعد .حتى يف الشأن االجتامعي،
الحظنا عجز مؤسسات الدولة عن تحديد حاجيات
الناس والفئات االجتامعية التي تستحق الدعم
بشكل دقيق .إذن ،من املهم جدا إعادة التفكري
يف أهمية دور الدولة خصوصا يف القطاعات
االسرتاتيجية ألنها متثل يف نهاية األمر امللجأ الوحيد
لضعفاء الحال وحتى للطبقة املتوسطة.
رمبا كان من الرضوري أن يفتح هذا الجدل قبل
األزمة الراهنة ،إذ ال ميكن أن نتحدث عن إنتقال
دميقراطي من دون تدخّل الدولة فعليا يف القطاع
اإلقتصادي واإلجتامعي .ويحسب لهذا الفريوس
أنه لفت انتباه الجميع إىل أن إعادة النظر يف دور
الدولة مل يعد شيئا ميكن تأجيله.
عرى وباء كورونا
المفكرة القانونية:كيف ّ
واقع قطاع الصحية العمومية؟

حمزة املؤدب :إن أبرز مالحظة تتعلق بنقائص
قطاع الصحة العمومية هي حجم الالمساواة يف
النفاذ إىل الخدمات الصحية بالنسبة لعدد كبري من
السكان .فقد اكتشفنا بسبب هذه الجائحة كام
ذكرت سابقا أن عددا هاما من الواليات اليوم تفتقر
رسة اإلنعاش ،وهو ما ميكن اعتباره فضيحة
إىل أ ّ
بعد  10سنوات من الثورة.
هذا الواقع أثبت أن خط اإلنقسام الجهوي يتقاطع
مع خط الحيف الصحي .فمسألة التفاوت التنموي
بني الجهات تتعلق أساسا بغياب آليات عادلة
لتوزيع الرثوة .اذ بحكم الرتاكامت التي أنتجتها
السياسات التنموية خالل العقود الفارطة ،تركز
إنتاج الثورة يف املناطق الساحلية بحكم قرب هذه
املناطق من منافذ التصدير البحري والجوي يف
منظومة اقتصادية موجهة للخارج "extroverted
 ."economyولكن كان من املفروض أن تلعب
الدولة دورا يف إعادة تقسيم وتوزيع هذه الرثوة
بضامن حد أدىن من الرعاية الصحية للمناطق
الداخلية.
أما املالحظة الثانية فتتعلق بسياسة خوصصة قطاع
الصحة .فقد كان من أكرث القطاعات التي تم فتحها
أمام اإلستثامر الخاص ،حتى صار جزء كبري من
مصاريف الطبقة الوسطى موجها إىل نفقات العالج
يف املصحات أو عن طريق أطباء االختصاص .ومل يعد
يلجأ إىل املرفق الصحي العمومي سوى الطبقات
الفقرية واملعدمة .لقد حدث تدمري ممنهج لقطاع
الصحة العمومية عرب حرمانه من املوارد واملعدات
وتفقريه من أبسط الرضوريات التي تضمن تقديم
الحد األدىن من الخدمات الصحية .وما الحجر
الصحي العام والتشديد يف إجراءاته سوى محاولة
لتخفيف الضغط عن املؤسسات الصحية العمومية
وتغطية ضعفها عىل التعامل مع األزمة ومواجهتها.
فتونس مستعدة إليقاف عجلة اإلقتصاد قدر
اإلمكان ألن املستشفيات العمومية غري قادرة عىل
استيعاب أعداد كبرية من املرىض .لنجد أنفسنا
اليوم ندفع رضيبة هذا الضعف الفادح ال من
صحة الناس فحسب ،ولكن من دخلهم ومعاشهم.
المفكرة القانونية :ما هي آثار هذه األزمة
على الصعيد اإلجتماعي على المستوى
الراهن وفي المستقبل؟
حمزة املؤدب :األزمة كشفت أشياء إيجابية
وأخرى سلبية ،إذ نشأ مد تضامني حقيقي بني
املواطنني متظهر يف تحركات الجمعيات واملبادرات
األهلية لتجميع املساعدات املالية والعينية للفقراء
وللمستشفيات .ففي مثل هذه الفرتات الحرجة،
ميكن للنسيج اإلجتامعي أن يخلق آلياته الخاصة
لتخفيف األزمة ورمبا إعادة ربط بعضه البعض.
نغض الطرف عن بعض املظاهر
ولكن ال ميكن أن ّ
السلبية املتمثلة يف حجم األنانية والنعرات الجهوية
التي تجلّت يف أكرث من مناسبة عىل غرار رفض دفن
ضحايا هذا الوباء يف بعض املقابر ،أو رفض بعض
السكان إيواء املصابني يف النزل القريبة منهم كام
حدث يف منطقة يف شط مريم .فخالل األزمات،
وكام تُظهر املجتمعات أفضل ما فيها فإنها تكشف
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عن أسوأ ما فيها كذلك.
أما مرحلة ما بعد األزمة ،فمن املنتظر أننا سنم ّر
بأزمة اقتصادية حا ّدة .وهو ما تؤكده تقديرات
الخرباء وبيانات البنك املركزي التونيس ،خصوصا
وأن العامل مقبل عىل مرحلة من الكساد اإلقتصادي
الذي ستكون آثاره أقىس عىل الدول النامية كتونس
املرتبطة بشكل كبري بأوروبا خصوصا دول جنوب

أوروبا كفرنسا وإيطاليا .بدون تأكيد قيم التضامن
واعتامد سياسات عادلة ومنصفة إلدارة ما بعد
األزمة الصحية ،سيزداد الفقر ،وسيزداد خوف
الناس وتوجسهم من املستقبل ،مام سيؤدي قطعا
إىل انفجارات اجتامعية وسنوات صعبة ستؤثر عىل
اإلستقرار السيايس واإلقتصادي.
المفكرة القانونية :في الختام؛ ما هو
الدرس األبرز الذي يمكن استخالصه من
هذه األزمة؟
حمزة املؤدب :إضافة إىل ما تحدثنا عنه سابقا
من أن هذه األزمة نبهتنا إىل رضورة إعادة النظر
يف دور الدولة االقتصادي واالجتامعي وأهمية
حضورها الفاعل يف القطاعات اإلسرتاتيجية عىل
غرار الصحة والتعليم ،فإن الدرس األهم الذي يجب
استخالصه هو رضورة صياغة عقد اجتامعي جديد.
فبعد الحرب العاملية الثانية عىل سبيل املثال ،كان
الرتكيز األكرب عىل تجنب أخطاء أزمة الثالثينات وما
خلقته من ضيم تجاه الفئات اإلجتامعية املهمشة
أو املضطهدة عرب تعزيز الحقوق اإلقتصادية
واإلجتامعية لهذه الطبقات .األزمات مبا متثله من
امتحان كبري إلرادة األمم ،فإنها متنح املجتمعات
واألنظمة السياسية فرصة إلعادة صياغة العالقات
بني الدولة ومواطنيها من جهة وبني أفراد املجتمع
فيام بينهم.
1.1حمزة املؤدّب :باحث غري مقيم يف مركز كارنيغي للرشق األوسط،
حيث ترتكّز أبحاثه عىل اإلصالح االقتصادي ،واالقتصاد السيايس
للنزاعات ،وانعدام األمن عىل الحدود يف جميع أنحاء منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
كام أنه أستاذ مساعد يف جامعة جنوب املتوسط يف تونس
العاصمة .قبل ذلك ،كان املؤدّب باحث يف برنامج اتجاهات
الرشق األوسط يف معهد الجامعة األوروبية يف فلورنسا ،إيطاليا
وباحثاً زائرا ً يف املجلس األورويب للعالقات الخارجية من أيلول/
سبتمرب حتى كانون األول/ديسمرب  ،2016وزميل جان موين يف
العامي  2013و ،2015حيث تركّزت
معهد الجامعة األوروبية بني
ْ
أبحاثه عىل االنتقال السيايس وعدم املساواة يف تونس.
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

جائحة كورونا في تونس:
البرجوازيات الرثة في معركة الحفاظ على الر�يع
فؤاد غربالي
_
مثلت ترصيحات رئيس إت ّحاد األعراف التونسيني
سمري ماجول 1عىل إحدى القنوات التلفزية الخاصة
صدمة للكثريين الذين اعتربوها إبتزازا للدولة ودفاعا
مبالغا فيه عن مصالح فئوية عىل حساب األغلبية
املفقرة يف تونس .تح ّدث رئيس األعراف بغضب عن
النهب الذي تعرض له أصحاب رؤوس املال من قبل
الدولة عرب الرضائب املجحفة التي يدفعونها من
دون أن يقابلها أي يشء وأنهم سيضطرون إلغالق
مؤسساتهم يف حال مل تقف الدولة إىل جانبهم يك
يواجهوا تداعيات أزمة الكورونا .كام انتقد الرضر
الذي تتعرض له الكثري من املؤسسات نتيجة مت ّدد
إقتصاد التهريب والقطاعات غري املهيكلة من دون
أن تضع الحكومات املتعاقبة حدا لذلك .ترصيحات
ماجول أعادت الجدل (القديم الجديد) حول الدور
اإلجتامعي للربجوازية املحلية ومدى قدرتها عىل
التخلص من "نزعتها الكمربادورية" واإلنخراط يف
مجهودات الحكومة من أجل التصدي للتداعيات
اإلجتامعية التي سيخلفها فريوس الكورونا .استجابة
طبقة أصحاب األعامل اعتربت بطيئة ومحتشمة
حيث اكتفى جلهم ،من أجل رفع الحرج ،بقليل من
التربعات التي مل تتجاوز يف املجمل عرشة ماليني
دوالر يف حني أن العديد منهم هم عىل خانة الذين
مل يسددوا الرضائب وإن سددوها فوفق مجموع
مرابيح مزيفة ال تعكس دامئا املرابيح الحقيقية.2
الدوائر الحكومية تعرف ذلك جيدا لكنها ال تتدخل
بالشكل الناجع وترتدد يف وضع منظومات رقمية
تتيح لها معرفة املرابيح الحقيقية .هذا الرتدد مر ّده
"نطاقات التواطؤ" والصمت املتبادل بني طبقة
أصحاب األعامل املحليني والدوائر البريوقراطية
للدولة.
اإلنتفاع من ّ
كل األزمنة
تعترب "الربجوازية املحلية" يف تونس يف األصل ،كام يف
العديد من بلدان العامل الثالث ،اإلبنة غري الرشعية
لبريوقراطية الدولة .ويعود تاريخ هذه األبوة أساسا
إىل أوائل السبعينات من القرن املايض حني بدأت
البالد تخوض تجربتها الليربالية األوىل بعد تجربتي
رأساملية الدولة والتعاضد التي انتهت بإخفاق كبري
كان من نتائجه أزمات عصفت بالقطاع الفالحي
وتنامي موجة النازحني نحو املدن .ارتكزت العالقة
بني طبقة املقاولني والدولة ،عىل مدى أكرث من
أربعني سنة من الليربالية ،عىل تبادل املنافع بشكل
غري متساو (لصالح أقلية من أصحاب األعامل)
يف أحيان كثرية عىل حساب تحقيق التنمية ومناء
املجتمع .يتم هذا التبادل عىل قاعدة اإلستفادة
من الريع الذي توفره الدولة ،فهي التي ترسم

حدود اللعبة اإلقتصادية ورشوطها عرب أجهزتها ضمنية مع نخب إقتصاد التهريب مع العمل يف
البريوقراطية ومنظوماتها القانونية املتشعبة .وهي ذات الوقت عىل كسب والء الربجوازية التقليدية
من يسيطر عىل الصفقات العمومية وإعطاء رخص التي تتموقع جغرافيا يف مناطق الساحل التونيس
مامرسة النشاطات اإلقتصادية مبختلف أشكالها .والعاصمة .يتم هذا عرب آليات متعددة من بينها
لهذا فنجاح طبقة املقاولني ال يتحدد يف هذا املناخ الضغط عرب " تحريك ملفات الفساد" الذي بات
من خالل قدرتهم عىل التجديد واملبادرة ومراكمة مكونا بنيويا للحياة السياسية يف تونس وإحدى
رأس املال بل مبدى القدرة عىل الولوج إىل الشبكات آليات ترسيخ الحكم .عالوة عىل هذا باتت " نخب
الزبونية املبنية عىل العصبيات الجهوية والوالءات إقتصاد التهريب" عىل وعي كبري بأن الدفاع عن
السياسية ،وهي محددات أساسية لرسم حدود مصالحها يف مواجهة الربجوازية التقليدية املرتبصة
الحق يف أن تكون ثريا من عدمه .يشري تقرير بها مرتبط أميا إرتباط بتوفري دعامات سياسية داخل
ملجموعة األزمات املعنون ب "اإلنتقال املعطل مراكز القرار السيايس .وهو ما حدث يف انتخابات
يف تونس :فساد مايل ونــــــعرات جهوية" 3إىل  2019حيث نجح أحد كبار املشتبه بهم بالتهريب
أن الفاعلني اإلقتصاديني الذين حققوا ثروات يف ‘حدى املناطق الحدودية يف الحصول عىل مقعد
طائلة خالل موجات الليبريالية (بداية السبعينيات يف مجلس نواب الشعب ليجد نفسه جنبا إىل
ومنتصف الثامنينيات) بحكم قراباتهم العائلة جنب مع رموز الربجوازية التقليدية التي تكابد
والجهوية من السلطة املركزية يحاولون بعد بدورها عرب مجلس نواب الشعب من أجل تعزيز
سقوط بن عيل اإلبقاء عىل املعاملة التفضيلية من مكاسبها القدمية وعدم التفريط فيها .يفرس هذا
قبل اإلدارة العمومية عالوة عىل الحوافز الرضيبية األمر أن متوقع إتحاد األعراف التونسيني إزاء أزمة
واملرصفية والحامية القانونية والسياسية من أجل الكورونا ال ينبع رضورة من تخوفات من تداعيات
املحافظة عىل مواقعهم اإلحتكارية .هذا ما جعلهم األزمة عىل إقتصاد البالد بقدر ما يرتبط بتخوفات
يدفعون بالباجي قايد السبيس ،الذي خاض رصاعاً مردها أن هذه األزمة ال يجب أن يتم إدارتها عىل
متس من املواقع اإلحتكارية للعائالت
إيديولوجياً مع حركة النهضة اإلسالمية انتهى نحو يجعلها ّ
بالتوافق ،إىل طرح قانون املصالحة املالية من أجل املتنفذة إقتصاديا وأن شعار "محاربة الفساد" الذي
إعفائهم من املحاسبة القضائية املتعلقة بأصحاب ترفعه الحكومة ال يجب أن يقود يف إتجاه التقليص
أعامل نافذين يف زمن بن عيل .هذا القانون كان من التعامل التفاضيل الذي يحظى به هؤالء من
مبثابة مقابل للدعم املايل الذي تلقاه حزب نداء قبل األجهزة البريوقراطية للدولة أو أن يشكل عائقا
ِ
تونس من هؤالء .مل
يستطع حزب الباجي سوى أمام الولوج بشكل مرن وسهل للقروض البنكية.
مترير قانون مصالحة إدارية كان مبثابة العفو فام تطلبه " الربجوازية التقليدية" هو دولة يف
عن الشق البريوقراطي الذي ميثله كبار املوظفني حدها األدىن ويف خدمة مصالحها وهو ما يجعلها
املتورطني يف الفساد.
يف تقاطع موضوعي مع "نخب إقتصاد التهريب"
التموقع السيايس للنخب التقليدية تم مقابل نخب التي تبحث عن فراغات وفجوات إجتامعية تغيب
إقتصادية جديدة صاعدة يتمركز نفوذها الجغرايف عنها الدولة من أجل تكديس املزيد من الرثوات
يف املناطق الداخلية والحدودية املحرومة وتشتغل الشخصية بشكل طائل ورسيع .هذا التقاطع هو
يف إقتصاد التهريب بل إنها تسيطر عىل مسالكه إىل نتاج انخراط اإلقتصاد يف منوذج رأساميل ريعي
الحد الذي منحها قدرة تفاوضية عالية مع الفاعلني حيث تتزاوج الليربالية مع الزبونية والفساد .بل
السياسني.
لعل من املفارقة أن "ليربالية األسواق" باتت منتجا
فمثال يف مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا ،التي ملامرسات إقتصادية وإدارية غري شفافة.
يعيش متساكنوها عىل اإلقتصاد الالشكيل ،ميلك
ّ
امله ّربون املحلّيون قدرة كبرية عىل تعبئة السكان المناطق الرمادية لتخلي
املحليني يف حركات احتجاجية متكنهم من الضغط الدولة
عىل السلط املركزية من أجل تحقيق مكاسب غالبا كشفت أزمة الكورونا أن أربعني سنة من الليربالية
غض الطرف عن توريد السلع املهربة يف تونس أ ِّدت إىل تشكّل نخب إقتصادية طفيلية
ما تتمثل يف ّ
وتجارة العملة يف السوق السوداء والتي يجنون من تعيش عىل تر ّهل الجهاز البريوقراطي وكل ما تتيحه
خاللها موارد مالية طائلة .عادة ما ترضخ السلطات الدولة من ريع (رخص تجارية ،إمتيازات رضيبية،
املركزية لذلك ولكن من منطلق سيايس .فاإلسالميون إلخ) مقابل اإلستثامر يف قطاعات غري منتجة عىل
الذين سيطروا عىل الحكم منذ سقوط نظام بن غرار قطاع العقارات والخدمات والتوريد التي ال
عيل هم عىل وعي جيد أن قواعدهم االجتامعية تنتج سوى مهن هشة وغري مستقرة يف الغالب.
تتموقع مجاليا يف عدد كبري من مناطق الجنوب .هذا النوع من االقتصاد ساهم يف نشوء طبقات
لهذا هم ال يجدون من ب ّد سوى عقد تحالفات حرضية تعيش عىل هامش العمل املنظم ولكنها

منخرطة يف املجتمع اإلستهاليك الذي يعزز يف اآلن
ذاته نزوعها الفرداين ويعمق إحباطاتها عىل نحو
يدفعها إىل حالة غليان احتجاجي مستمر دون أن
تكون قادرة بشكل فعال عىل تغيري آليات إشتغال
النظام .يتجىل ذلك بشكل واضح يف احتجاجات
شبان الضواحي الفقرية املحيطة بالعاصمة وشباب
املناطق الداخلية من الحاصلني عىل شهادات عليا
مل متكنهم من الحصول عىل وظيفة وشغل قار .األمر
ال يرتبط هنا بالرضورة بخلل بنيوي يف املنظومة
الليربالية ذاتها كمنتجة للتفاوتات اإلجتامعية بل
إن سياسة تعميم العالقات الزبونية داخل املجتمع
أفضت إىل خوصصة الدولة وتحويلها إىل ما يشبه
املج ّمع الخاص" .فالدولة هي دولتهم هم" ،هذا
يرتدد لدى جزء كبري من التونسيني .فالسياسة
الليربالية التي عملت عىل فتح الباب أمام املبادرة
الخاصة منذ بداية السبعينيات من أجل خلق
مزيد من مواطن الشغل مل ِ
تفض سوى إىل هزات
إجتامعية كبرية لعل أبرزها أحداث الخميس األسود
يف  26جانفي  1978و أحداث الخبز يف جانفي
 .1984و هي أحداث إن دلّت عىل حدود الخيار
الليربايل وبداية اهرتاء العقد اإلجتامعي الذي بنت
عليه دولة اإلستقالل مرشوعيتها ،فإنها شكّلت يف
اآلن نفسه حجة دامغة عىل صعوبة تشكيل طبقة
برجوازية مستقلة قادرة عىل تحقيق استقالليتها
خارج النطاقات الزبائنية رغم الحوافز الرضيبية
التي مكنتها الدولة منذ ما يعرف بقانون  72الذي
حولها إىل رشيك فاعل يف الخيارات التنموية .ولنئ
كانت صعوبة التشكل هذه مرتبطة حينها بدولنة
املجتمع والتقسيم العاملي غري املتكافئ للعمل
إال أنه مرتبط أساسا بذهنية غنامئية ال تقوم
عىل مراكمة رأس املال لكن عىل مراكمة الرثوات
الشخصية .فام حدث هو أن الدولة صنعت طبقة
رأساملية ضعيفة دون ذهنية وثقافة رأساملية
عقالنية راسخة تقطع بشكل جذري مع الثقافة
الحرفية التقليدية .هذا األمر جعلنا إزاء برجوازية
محلية محافظة وغري مغامرة وهو ما يفرس أن
التحديث اإلجتامعي العميق الذي عرفته تونس
مل يرافقه ذات العمق فيام يتعلق بتحديث البنية
الذهنية االقتصادية .و عىل هذا األساس ،ال تنبع
استامتة إتحاد األعراف يف الدفاع عن رضورة تحرير
السوق و الدفع بالخوصصة إىل مداها األقىص
(طلب رئيس االتحاد األعراف مؤخرا مبزيد من
اإلجراءات لتحرير قطاع األدوية خاصة يف مجال
اإلسترياد) ال ينبع بالرضورة من رؤية إيديولوجية
متجانسة بقدر ما يتعلق برغبة يف توسيع نطاق
توزيع املنافع إىل مداه حتى وإن كان عىل حساب
بقية الفئات االجتامعية التي وجدت نفسها تكابد
من أجل االستمرار يف العيش.

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

التسعينيات :زمن األثر ياء
الجدد
اإلقتصاد التونيس الذي إنخرط يف إقتصاد السوق
املعومل منذ منتصف الثامنينيات يف إطار برنامج
التعديل الهيكيل من أجل دعم تنافسية املؤسسات
التونسية ،جلب اإلستثامر الخارجي عرب التقليص
من السياسات الحامئية للسوق الداخلية .وكان
إنخراطه عىل هذا الوجه مبثابة تقوية لسياسات
التقشف دون أن يعني ذلك فكّا كليّا إللتزمات
الدولة االجتامعية .فكل الذي حدث ،كام يشري
بحصافة ميشال كامو ،هو إعادة ترتيب ألمناط إلتزام
الدولة باملزايا التفاضلية لطبقة املقاولني املتشكلة
تحت حامية الدولة مقابل صعود اليد اليمنى
للدولة املتمثلة يف الضغط عىل اإلستهالك و مراقبة
تطور األجور تحت تعلة التعديل الذايت من قبل
الــــسوق .4سيتدعم هذا التميش مع نظام بن عيل
الذي ترصف " كتلميذ نجيب" لصناديق التمويل
الدولية من خالل املراهنة عىل إيديولوجيا النمو من
ناحية ورشاء صمت "الطبقات الوسطى" عرب سياسة
اإلغراق يف املديونية اإلستهالكية من ناحية أخرى.
راهن النظام حينها عىل البنوك كجهاز للتحكم من
أجل صياغة عقد أمن مع الطبقات املتوسطة مع
الحرص عىل إدارة بؤس الطبقات األكرث حرمانا من
خالل السامح لها مبامرسة نشاطات غري قانونية يف
القطاع الالشكيل لكن تحت رقابتها حيث كانت تضع
له حدودا حني يأخذ يف التوسع خارج املجال املحدد
له مسبقا .مقابل ذلك ،كان النظام يدير العالقة
مع أصحاب األعامل وفق سياسة زبونية سمحت
لهم بالتقرب من عائلة زوجة الرئيس النافذة التي
ساعدتهم بدورها عىل اإلستفادة من القروض
البنكية العمومية دون فوائد عالية وبرشوط
ميرسة ،عالوة عىل اإلعفاءات الجمركية مقابل
منافع متبادلة مع الشبكات املسيطرة عىل املوانئ
والتي كان يديرها يف الغالب متنفذون محميون من
النظام .كانت هذه الشبكات تسيطر عىل كل يشء
مبا يف ذلك إقتصاد التهريب حيث نجحت يف عقد
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توافقات مع املهربني املحليني الذي استفادوا من
الغطاء األمني الذي توفر لهم .هذا املنعرج الذي
سيبدأ يف منتصف التسعينيات تقريبا ،مع بداية
تطبيق اتفاقية الرشاكة مع االتحاد األورويب ،سيكون
بداية لتشكل طبقة من املضاربني العقاريني ،بعدما
تخلت الدولة عن سياساتها السكنية ،واملستثمرين
يف قطاع الخدمات ومحتكري توريد السيارات
الذين سيتفيدون كثريا من اإلقراض البنيك للطبقات
املتوسطة من أجل رشاء سيارة شعبية .مقابل ذلك،
ستعرف بعض الصناعات املحلية أزمة كبرية مثل
قطاع النسيج واألحذية التي أصبح يتعرض ملنافسة
رشسة من قبل السلع املوردة من الصني .وهو ما
دفع بصغار الحرفيني إىل إغالق محالتهم والدخول
يف عامل البطالة واملهن الهشة .الطبقة املتشكلة يف
منتصف الستعينيات وبداية األلفية الثالثة كانت
منتوجا نيوليرباليا للسوق الحرة وإيديولوجيا
النمو ولكن برعاية القوة املتنفذة داخل الجهاز
البريوقراطي للدولة حيث تغيب مؤسسات الرقابة
املستقلة وتتجاور حرية األسواق مع حرية تبادل
املنافع وحرية الرشاوي .ولّدت املوجة الليربالية
الثانية التي بدأت منتصف مثانينيات القرن الفائت
مجموعة من األثرياء الجدد ممن تسلقوا سلم
الرثوة بشكل رسيع .كان النظام يعول عىل هذه
الطبقة للرتويج لنجاح خياراته اإلقتصادية املتطابقة
مع إنتظارات املمولني الدوليني .الرهان دامئا هو
الرتويج لتونس كوجهة آمنة وجالبة للمستثمرين.
مقابل هذا ،كانت طبقة أصحاب األعامل املحليني
تستفيد بشكل سخي من قروض البنوك العمومية
تحت تعلة التشجيع عىل اإلستثامر من دون أن
تتحقق بشكل فعيل قيمة مضافة ذات تشغيلية
عالية يف اإلستثامرات املنجزة .بل إن جزءا من تلك
األموال كانت تُهرب إىل الخارج ومل تستطع الدولة
التونسية بعد سقوط النظام يف سنة  ،2011اسرتجاع
سوى جزء قليل منها .الشبكات التي كانت مسيطرة
يف زمن بن عيل ستبقى هي ذاتها تقريبا مع فارق
وحيد كون الحدود بينها بني نخب إقتصاد التهريب
مل تعد سميكة بل هنالك تقارب وتقاطعات كثرية

تدعمت يف ظل اإلنفتاح الدميقراطي وتراخي سلطة
الدولة وغياب وسيط سيايس أوحد يوزع الريع.
يف السابق كان حزب التجمع الدستوري هو من
يفعل ذلك ،اآلن هنالك شبكة كبرية من الوسطاء
تتقاطع مصالحهم وتتضارب يف اآلن ذاته وهو ما
يجد إنعكاساته يف األزمات السياسية املتتالية التي
تعرفها البالد .الخلل ال يتعلق بخلل يف الدميقراطية
التمثيلية فحسب مثلام يروج ،لكن املسألة
مرتبطة أيضا برتتيب الحدود بني الفاعلني املاليني
املحليني والفاعلني السياسيني .فالثابت يف تونس
أن الدميقراطية صارت ت ُشرتى من خالل التمويالت
التي تتلقاها األحزاب .وهنا تطرح مدى متثيلية
الفئات الشعبية املترضرة من الخيارات اإلقتصادية
املتوخاة منذ أكرث من ثالثة عقود .إذ تفتقد هذه
الفئات املفقرة إىل وعي مواطني يجنبها الوقوع يف
عالقة زبونية مع األحزاب الشعبوية التي تستثمر
قدراتها املالية من أجل رشاء األصوات االنتخابية.5
أزمة الكور ونا :معركة رأس
المال من أجل مز يد التموقع
بعيد  14جانفي إنخرطت تونس يف منعطف
دميقراطي عرف توترات كثرية ومل يؤ ّدّ بشكل فعيل
إىل ترتيب العالقة بني الحقل السيايس والحقل
اإلقتصادي .بل إن الذي حدث هو تراجع تكتييك
من قبل عدد كبري من أصحاب األعامل الذين كانوا
ينظرون بعني الريبة لحركة النهضة الصاعدة للحكم.
لكن هذه األخرية سارعت يف تقديم تطمينات
لهم بل إنها نجحت يف استاملة جزء من النخب
االقتصادية الساحلية نحوها .كانت النهضة تريد
أن تخوض معركة هوياتية مع القوى العلامنية يف
البالد لكن مع املحافظة عىل قواعد إقتصاد السوق
الليبريالية حيث كانت كل ترصيحات راشد الغنويش
تذهب يف هذا اإلتجاه .اإلسالميون أنفسهم كانوا
يريدون أن يأخذو نصيبهم من الريع الذين يرون
أنهم حرموا منه لسنوات طوال .وهذا األمر لن
يحدث من وجهة نظرهم إال بفعل توافقات مع
أصحاب األعامل وهو ما تحقق فعال عرب التوافق
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السيايس مع حزب نداء تونس.
هذا التوافق ،وإن كان هشا ،مكّن من تشكيل طبقة
ليربالية من املقاولني اإلسالمويني الذين يشتغلون يف
مجال الخدمات السياحة ووكاالت أسفار العمرة
والحج عالوة عىل كل املستفيدين إقتصاديا من
ّ
متوقع النهضة يف املحور القطري الرتيك .فاإلسالميون
ال يريدون فقط مهريب الجنوب إىل جانبهم .هم
يريدون كذلك أن تكون لهم قاعدتهم اإلقتصادية
الليربالية التي تستطيع أن تقدم تطمينات للقوى
الخارجية بخصوص النموذج الليربايل االقتصادي يف
تونس.
عىل هذا النحو ،تبدو الساحة املقاوالتية مليئة
بفاعلني متعددين تتضارب مصالحهم ومواقعهم يف
الحقل اإلقتصادي .وإن كان إتحاد األعراف يعمل
جاهدا عىل توحيد الشق املهيكل والرسمي ،إال أنهم
يقفون عىل أرضية مشرتكة مقاومة لتغيري النموذج
اإلقتصادي يف إتجاه مزيد من الشفافية وإصالح
اإلدارة والعدالة الجبائية .فالخطر الذي يتهدد
الربجوازيات الرثة التي تشكلت عىل مدى أربعني
سنة من الليربالية هو إستعادة الدولة الراعية
القوية والعادلة .هذا أمر سيجعل املعركة بعد أزمة
الكورونا أكرث صعوبة بالنسبة للقوى االجتامعية
يف تونس التي الزالت تعاين بعد عرش سنوات من
الثورة الكثري من الوهن والضعف والتفكك .خسارة
املعركة اإلجتامعية يف مرحلة ما بعد الكروونا لن
يكون سوى مقدمة لتنفّذ الشعبوية مع استقواء
الدولة األمنية التي بدأت تستعيد أنفاسها القدمية
ولكن هذه املرة عرب تكنولوجيا املعلومات والرقابة
عن بعد.
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

ّ
الكورونا وقطاع الصحة في تونس:
األزمة الفرصة
عصام الصغير
_
بحلول سنة  ،2020كان قطاع الصحة يف تونس قد
كل حديث عنه
استكمل كل مق ّومات األزمة وصار ّ
ال يخرج عن عناوين كربى تختزل يف عباراتها الكثري
من خيبة األمل ومن التناقضات الصارخة .فقد أصبح
التباين جليًا بني قطاع عام مثقل باملشاكل وبعجز
خاص
هيكيل ووظيفي يتفاقم يوما بعد يوم وقطاع ّ
يُحقّق أربا ًحا هامة واستثامرات ضخمة ويستقطب
أعدادا ً متزايدة من املرىض مبا يف ذلك املنتمني
متوسطة وفقرية رغم الكلفة
إىل فئات اجتامعية ّ
املرتفعة جدا للعالج مقارنة بإمكانياتهم املادية
املحدودة .كام س ّجلت البالد تراج ًعا متواصالً يف
املؤشات املتّصلة بالخدمات الص ّحية وجودتها
أه ّم ّ
مقارنة ببعض الدول العربية واإلفريقية وحتى
مبا كانت عليه يف السبعينات والثامنينات من
القرن املايض .وظهرت آثار ونتائج عجز املنظومة
القانونية والرتتيبية عن مواكبة مختلف املستج ّدات
والتط ّورات عىل مستوى تنظيم الهياكل الص ّحية
رصف فيها وعىل مستوى القواعد املنظّمة
والت ّ
كل من مهني الص ّحة واملرىض
لحقوق وواجبات ّ
والعالقة بينهام.
ولعل أخطر معامل األزمة تكمن يف حصول نوع
ّ
من التع ّود عىل األخبار املتّصلة باألخطاء الط ّبية
الخطرية واملتواترة واإلنفالت النقايب باملستشفيات
واعتداءات املواطنني عىل اإلطار الط ّبي وشبه
الطبّي وغياب أطباء االختصاص باملناطق الداخلية
وهجرة األطباء إىل خارج حدود الوطن.
وبينام كان قطاع الص ّحة يرزح تحت وطأة هذه
األعباء واألنواء ،حلّت جائحة الكورونا ببالدنا
والتفتت الدولة والشعب التونيس إىل هذه القطاع
املثخن بالجراح واألعطاب ،طلبا منه أن يتص ّدى
لهذه الجائحة وهو عىل ما هو عليه من ضعف
ووهن .عندها ،فقط تذكّر الجميع املستشفى
العمومي وما فيه من نقائص وأصبح الحديث
عن عدد أرسة اإلنعاش وأطباء االختصاص ونقص
التجهيزات يتص ّدر الصحف واملنابر اإلعالمية
وغابت كل خطابات التقشّ ف وخفض اإلنفاق
وضعف اإلمكانيات املالية للدولة .هل هو الوعي
املتأخر بأهمية هذا القطاع وصحوة الغافلني...أم
هو خوف عابر من موت قادم من الرشق ال أكرث
أقل؟
وال ّ
مهام يكن من أمر ،فإ ّن هذه األزمة مكّنت
املستشفيات العمومية يف ظرف وجيز من الحصول
عىل تجهيزات كانت قبلها تكابد السنني الطوال
للحصول عىل جزء يسري منها .وأصبحت األسئلة
الحارقة املتّصلة بوضعية القطاع الص ّحي وسبل
إصالحه املوضوع الرئييس للحوارات السياسية

والنقاشات املجتمعية يف الفضاءات العامة
والخاصة .كام كانت فرصة اكتشف فيها التونسيون
كغريهم من شعوب العامل أ ّن املستشفى العمومي
هو املالذ األ ّول واألخري وأ ّن تطويره واملحافظة
عليه مسألة حياة أو موت وأنّه مهام تط ّور القطاع
رصا عن تحقيق
االستشفايئ الخاص فإنّه ّ
يظل قا ً
األمن القومي الص ّحي.

ورغم الصعوبات والتح ّديات الكبرية التي طرحتها
أزمة الكورونا ،فإ ّن أغلب املهتمني بالقطاع الص ّحي
ينظرون إليه اليوم كبارقة أمل وكفرصة ذهبية
إلنقاذ هذا القطاع من الوضع الصعب الذي تر ّدى
إليه ،وذلك من خالل ما فرضته من إصالحات
عاجلة ومن تغيري جذري يف طريقة التعامل مع
متطلبات النهوض باملنظومة الص ّحية.
إعادة ترتيب األولويات:
ً
ّ
الصحة أوال وقبل كل شيء
لعل أوىل "منافع الكورونا" تكمن يف أنّها فرضت
ّ
عىل جميع الفاعلني السياسيني حكومة ومعارضة
وعىل سائر األطياف الفكرية واإلجتامعية رضورة
إعادة التفكري يف ترتيب أولويات الدولة واملجتمع.
ون ّبهت بذلك إىل رضورة وضع حدّ لإلندفاع
الجنوين لسياسات التقشّ ف يف اإلنفاق عىل املرافق
1
العمومية وعىل رأسها املرفق العمومي للص ّحة
التي تخفي ن ّية اإلنسحاب التدريجي للدولة من
هذا القطاع اإلسرتاتيجي .فقد أثبتت هذه األزمة
أنّ ص ّحة املجتمع الجسدية والنفسية هي أولوية
األولويات وعامد كل تنمية وأنّ كل حديث عن
التقشّ ف يف هذا املجال هو هدر غري مبارش
إلمكانيات الدولة واملجتمع واستهتار باألمن
القومي ،وأنّ كل استثامر فيه هو بالرضورة ربح
ثابت وأكيد وإن كان مؤ ّجالً أو غري با ٍد للعيان.
فبعد سنوات من سياسات التقشّ ف يف اإلنفاق عىل
الص ّحة العمومية ،تفاقمت األمراض وخاصة منها
املزمنة وغري السارية مثل السكّري وأمراض القلب
والرشايني والرسطان وغريها وأصبحت املجموعة
الوطنية دولة ومواطنني تتحمل أعباء مالية طائلة
لتغطية تكاليف العالج ،هذا دون الحديث عن

التكلفة غري املبارشة لضعف الرعاية الص ّحية
املتمثّلة يف ضعف املردودية واإلنتاج وتزايد
حاالت العجز البدين وإرهاق الصناديق االجتامعية
بجرايات العجز وخاصة فقدان املواطن للثقة يف
الدولة وشعوره بالخذالن وبأنّها تخلّت عنه وما إىل
ذلك من انعكاسات خطرية عىل متاسك املجتمع
ووحدة الدولة.
وميكن القول بأ ّن الكورونا جاءت يف الوقت
ربا كان ال ب ّد منها لتصحيح املسار
املناسب أو ّ
وإعادة التفكري يف إيالء قطاع الص ّحة العمومية
املكانة التي يستحق وعدم التعامل معه مبنطق
تجاري أساسه حسابات الربح والخسارة وإنّ ا وفق
مقاربة أكرث عمقًا تقوم عىل معادلة أساسية مفادها
أنّه إذا كانت الص ّحة مكلفة جدا فإ ّن كلفة املرض
أكرب بكثري.
ّ
الخارطة الصحية :الال مساواة
أمام المرض
ال يحتاج اإلنسان لالطّالع عىل األرقام واملعطيات
ليتبي الفرق
الدقيقة لتوزيع ّ
املؤسسات الص ّحية ّ
املؤسسات
الشاسع بني جهات البالد وتركّز
ّ
العمومية للص ّحة الجامعية يف ثالث نقاط
كربى وهي تونس العاصمة ومنطقة الساحل
وصفاقس يف حني تفتقد بقية واليات الجمهورية
وخاصة منها الواليات الداخلية بالشامل والوسط
والجنوب لهياكل ص ّحية يتوفّر فيها الح ّد األدىن من
التجهيزات ومن املوارد البرشية الرضورية وخاصة
أطباء االختصاص .2ويضطر سكان هذه الواليات
إىل قطع مسافات تصل يف بعض األحيان إىل 300
مؤسسة ص ّحية قادرة
كم وأكرث للوصول إىل أقرب ّ
عىل توفري العالج الرضوري لهم .ذلك أنّه بقدر ما
نجحت تونس يف إنشاء مستشفيات محلّية ومراكز
للرعاية الص ّحية األساسية يف أغلب مدن وقرى البالد
عىل امتداد أربعة عقود ،فقد فشلت يف تطوير
مستوى ونوعية الخدمات الط ّبية التي تق ّدمـــها
هــذه
الــمؤسسات 3من جهة ويف ضامن توزيع
ّ
للمؤسسات الص ّحية الكربى بني
عادل وموضوعي
ّ
مختلف الواليات من جهة أخرى .هذا اإلختالل
يف التوازن بدا جليا غداة أزمة الكورونا واكتشاف
التونسيني باألرقام هذه املرة وبكل وضوح أ ّن أغلب
واليات الجمهورية تعيش تحت خط الفقر الص ّحي
وأ ّن الهياكل الص ّحية املوجودة بها عاجزة يف معظم
األحيان عن توفري بعض الخدمات الص ّحية البسيطة
لسبب أو آلخر.
تطوير المنظومة القانونية
ّ
وسد الفراغات التشر يعية:
اآلن وليس غدا
ظلّت املنظومة القانونية املنظّمة لقطاع الص ّحة

يف تونس تشكو من ع ّدة نقائص يف ع ّدة مجاالت
وخاصة عىل مستوى اإلطار القانوين الضامن لحقوق
املرىض ولجودة العالج واملنظّم للمسؤولية الط ّبية.
وهو فراغ ذو بال أدى إىل نتائج خطرية تتمثّل من
جهة أوىل ،يف خلق وضعية قانونية غامضة ال يكاد
يدرك فيها الشخص املريض وال مهنيّو الص ّحة وال
املختصون من القانونيني الحقوق املخ ّولة
حتى
ّ
للمرىض والقواعد التي تحكم املسؤولية الطبّية يف
صورة حصول حادث ط ّبي .ولنئ حاول كل من

القضاء اإلداري والقضاء العديل س ّد هذا الفراغ
الترشيعي من خالل وضع قواعد فقه قضائية
وتطويرها من حني آلخر ،فقد ظلّت هذه املحاوالت
كل طرف وعن
قارصة عن توضيح حقوق وواجبات ّ
ربا
إعادة بناء عالقة الثقة بني الطبيب واملريض ،بل ّ
ساهمت بطريقة غري مبارشة يف إيجاد عالقة قامئة
عىل التو ّجس والريبة بني مهنيي الص ّحة الخائفني
ظل عدم
من التت ّبعات واالجتهادات القضائية يف ّ
وجود قواعد قانونية واضحة من جهة ،واملرىض
املتو ّجسني من األخطاء الط ّبية ومن طول إجراءات
التقايض وتش ّعبها من جهة أخرى .وقد نتج عن
هذه الضبابية والخوف املتبادل تو ّجه األطباء إىل
مامرسة
الطب الدفاعي 4بكل ما ينجر عنه من
ّ
ارتفاع يف كلفة العالج وعزوف عن اإلجتهاد يف
البحث عن طرق عالج جديدة ومن تراجع كبري يف
جودة ونجاعة الخدمات الص ّحية .ومن جهة أخرى،
واملؤسسايت
فقد نتج عن هذا الفراغ الترشيعي
ّ
مؤسسات وهياكل تعنى بسالمة املرىض
عدم وجود ّ
وبتأمني آليات الوقاية واملراقبة الرضورية لضامن
جودة الخدمة الصح ّية والح ّد من املخاطر املرتبطة
بالعالج.
ولنئ رشعت وزارة الصحة منذ بداية سنة 2013
األسايس املتعلّق بحقوق
يف إعداد مرشوع القانون
ّ
املرىض واملسؤولية الط ّبية ،فإ ّن ع ّدة صعوبات
وأه ّمها غياب اإلرادة السياسية حالت دون صدور
هذا القانون األسايس إىل اليوم وآخرها تصويت
أعضاء مجلس النواب يوم  15جانفي  2020عىل
إعادته إىل لجنة الص ّحة والشؤون االجتامعية
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ملراجعته قبل عرضه عىل الجلسة العامة م ّرة
أخرى .للعلم ،يتض ّمن مرشوع القانون هذا عدة
أحكام تهدف إىل تجاوز النقائص املشار إليها أعاله
من خالل تحديد واجبات وحقوق كل من مهنيي
الص ّحة واملرىض بكل دقة وتوحيد نظام املسؤولية
الطبّية وتوضيح قواعدها وإقرار آليات تسوية
رضرين من
رضائية تضمن التعويض العادل للمت ّ
الحوادث الطبّية يف آجال مخترصة ووفق إجراءات
مبسطة دون املساس بحقّهم يف اللجوء إىل القضاء
ّ
إن أرادوا ذلك.

ّ
أي تقشف في مجال
الصحة هو هدر غير
مباشر إلمكانيات
ّ
الدولة وأن كل
استثمار فيه هو ربح

ولعل أزمة الكورونا تنجح يف تدارك التأخري الكبري
الحاصل يف إصدار هذا القانون األسايس وخاصة يف
املحافظة عىل الخيارات املض ّمنة به وتطويرها عىل
ضوء النتائج التي ميكن استخالصها من هذه األزمة،
وتح ّرره من التجاذبات السياسية والقطاعية التي
حفت به وال تزال.5
ّ
إصالح الهياكل الصحية
وحوكمتها :إيقاف النز يف
رغم أه ّمية النتائج التي حقّقتها املشاريع والربامج
الوطنية املتعلّقة بالنهوض بالقطاع الص ّحي وأه ّمها
مرشوع دعم اإلصالح اإلستشفايئ الذي نفّذته
تونس بدعم من البنك الدويل خالل الفرتة املمتدة
من سنة  1992إىل سنة  1999والنقلة النوع ّية
التي أحدثتها هذه الربامج عىل مستوى تنظيم
الهياكل العمومية للصحة وتسيريها ،فقد أكّدت
كل تقارير املتابعة والتقييم التي قامت بها وزارة
ّ
الص ّحة والتقارير الرقابية ملحكمة املحاسبات عىل
وجود مشاكل هيكلية عميقة عىل مستوى هذه
املؤسسات ،وق ّدمت ع ّدة توصيات لتجاوزها يف
ّ
أقرب وقت وأه ّمها:
املؤسسات
 دعم ال مركزية القرار والترصف يف ّالعمومية للص ّحة من خالل تدعيم استقالليتها
رصف يف االستثامرات ويف األعوان مع
لتشمل الت ّ
وضع آليات تنسيق وتخطيط عىل املستوى الوطني،
باملؤسسات الص ّحية
 تطوير النظام املعلومايتّ
ليشمل كل الجوانب املتّصلة بتسيري هذه
امل ّؤسسات وبالخدمات الط ّبية التي تق ّدمها،
 إعادة النظر جذرياً يف آليات متويل النفقاتاالستشفائية وإيجاد حلول عاجلة ملديونية
املؤسسات العمومية للص ّحة ومتكينها من
ّ
مستحقاتها املتخلّدة بذ ّمة الصندوق الوطني
للتأمني عىل املرض،
رصف اإلسرتاتيجي واإلسترشايف يف
 -تطوير الت ّ
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الهياكل الصحية العمومية باإلعتامد عىل أهداف
واضحة ودقيقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها بكل
موضوعية وات ّخاذ القرارات الرضورية بناء عىل
النتائج املتحقّقة،

 وضع خطة وطنية للنهوض بجودة الخدماتالص ّحية من خالل إرساء ثقافة الجودة والتقييم يف
جميع مستويات املنظومة الصحية وذلك بالرتكيز
عىل النهوض باملوارد البرشية ضمن برنامج متكامل
للتوعية والتحسيس والتكوين وإرساء ضوابط
تقييمية تشمل الهياكل والتجهيزات واملوارد
البرشية ونظم التسيري.
إالّ أ ّن هذه الخطط والتوصيات عىل أه ّميتها ظلّت
يف مجملها ح ًربا عىل ورق ومل تح َظ بدعم أي جهة
سياسية ومل تنجح منظّامت املجتمع املدين يف
تحويلها إىل قضية رأي عام ويف الدفاع عنها ،وهو
األمر الذي نجحت فيه جائحة الكورونا بامتياز
بأن أخرجت هذه الخطط والتوصيات من عتمة
األدراج ووضعتها فوق مكاتب أكرب املسؤولني يف
الدولة ويف مق ّدمة قضايا الشأن العام.
ّ
الصحة قطاع استراتيجي
وقاطرة للنمو االقتصادي
دأبت الدولة التونسية منذ عقود طويلة عىل
التعامل مع قطاع الص ّحة عىل أنّه واجب محمول
عىل كاهلها العتبارات سياسية واجتامعية قاهرة
وعبء مايل ثقيل تسعى للتقليص منه قدر اإلمكان.

لتونس  3ميزات
تفاضلية لخلق
اقتصاد جديد قائم
على إنتاج وتصدير
الخدمات والسلع
ّ
الطبية
وهو تص ّور تجاوزته األحداث ويفتقد للكثري من
الوجاهة أمام الك ّم الهائل من الفرص اإلستثامرية
ظل توفّر طاقات
التي يتيحها هذا القطاع اليوم ويف ّ
كبرية ميكن استغاللها لخلق اقتصاد جديد قائم عىل
إنتاج وتصدير الخدمات الص ّحية والسلع الطبّية.
كل النقائص املشار إليها آنفًا
ذلك أ ّن تونس ورغم ّ
تتميّز بثالث ميزات تفاضلية كربى يف هذا املجال
وهي:

ومؤسسات تعليمية
 أوالً :توفّرها عىل كلّياتّ
وتكوينية تخ ّرج منها آالف األطباء ومهنيي الص ّحة
الذين يتمتّعون بكفاءة عالية ج ًدا ويتم استقطابهم
بصفة مستمرة للعمل يف دول الخليج وأوروبا
املؤسسات ميكن وضع برنامج وطني
الغربية .هذه ّ
لتطوير قدراتها التكوينية وزيادة طاقة استيعابها
وتحويلها إىل أقطاب إقليمية لدراسة الطب
والتكوين يف سائر املهن الص ّحية متكّن عددا كبريا
من الطلبة التونسيني من متابعة دراستهم يف هذه
القطاعات الواعدة وذات القدرة التشغيلية العالية.
املؤسسات الستقطاب عدد
كام ميكن إعداد هذه ّ
هام من الطلبة األفارقة والعرب وحتى األوروبيني
الراغبني يف دراسة الطب مع كل ما يرافق ذلك من
مداخيل هامة ومن استثامرات مبارشة وغري مبارشة
تصبح معها البالد مرك ًزا إقليم ًيا للدراسات والبحوث
الطبّية.

وطب التجميل،
 ثان ًيا :تطور السياحة االستشفائية ّحيث تعترب تونس اليوم واحدة من الدول الصاعدة
يف هذا املجال .إالّ أ ّن النجاح الذي تحقّق إىل
غاية اليوم قائم عىل اجتهادات ومبادرات فردية
ملؤسسات القطاع الخاص ومساهمة محتشمة
ّ
ومؤسساتها .والحال أنّه ميكن املراهنة عىل
للدولة ّ
التجارب التي تراكمت يف هذا الصدد لتنفيذ برنامج
وطني تصبح فيه تونس مستشفى إفريقيا ومنتج ًعا
ص ّحيا ألثرياء أوروبا والعامل ملا تزخر به من كفاءات
ط ّبية مرموقة ولقدرتها عىل تقديم هذه الخدمات
بأسعار تنافسية ج ًدا .وهو ما يتطلّب بالرضورة
الحرص عىل النهوض بجودة الخدمات الص ّحية
التي تق ّدمها الهياكل الص ّحية العمومية والخاصة
باإلضافة إىل توفري التسهيالت الرضورية القانونية
واملالية للم ّؤسسات الراغبة يف العمل يف هذا املجال
من خالل إيجاد آليات الدعم والتمويل واملساندة
الرضورية.
 ثالثًا :انخراط تونس منذ سنة  1970يف مجالالصناعات الصيدلية من خالل تأسيس الرشكة
التونسية للصناعات الصيدلية ،SIPHATاألمر الذي
مكّنها من خلق نواة صلبة لصناعة وطنية يف هذا
املجال تط ّورت بشكل مطّرد ليبلغ عدد الرشكات
العاملة فيه  74رشكة سنة  2016توفّر أكرث من 86
ألف موطن شغل .ولنئ س ّجل هذا القطاع من ًوا ها ًما
يناهز  12%بني سنة  2000و ،6 2016فإ ّن هامش
النمو والتط ّور املمكن أكرب من ذلك بكثري بالنظر ملا
تتمتّع به الصناعات الصيدلية التونسية من قدرة
تنافسية هامة عىل مستوى الجودة وكلفة اإلنتاج
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خاصة ،باإلضافة إىل قربها من األسواق الواعدة
اإلفريقية والعربية وارتفاع الطلب العاملي عىل
األدوية والتالقيح واألمصال واملستلزمات الط ّبية
نتيجة للنمو املنتظر يف اإلنفاق عىل القطاع الص ّحي
وإعادة النظر يف السياسات الص ّحية يف أغلب دول
العامل حسب تقديرات البنك الدويل واملنظّمة
العاملية للص ّحة.

وخالصة القول أ ّن جائحة الكورونا جاءت
لتؤكّد مرة أخرى لكل املهتمني بالقطاع الص ّحي
وللتونسيني عموما حجم املفارقة الغريبة بني ما
يزخر به هذا القطاع من إمكانيات هائلة وآفاق
منو كبرية وممكنة ج ًدا وبني واقعه الصعب رغم
حاجة البالد املاسة له ولتط ّوره .وهي مفارقة تتو ّجه
فيها أصابع االتّهام أوالً وبالذات إىل إرادة سياسية
كانت والزالت غافلة أو غائبة متا ًما ومنشغلة مبا ال
ينفع الناس.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل
ّ
ستنجح تونس يف استغالل هذه الفرصة التاريخية
التي ولدت من رحم األزمة؟ أم أ ّن الحكومات
املتعاقبة ستستمر يف تعميق الجراح ويف إضاعة
الفرص؟
1.1مثّلت ميزانية وزارة الص ّحة  5%من مجموع ميزانية الدولة سنة
رصف للم ّؤسسات
 2018وتقلّصت منحة الدولة لتمويل ميزانية الت ّ
العمومية للصحة من  68%سنة  1992إىل  3%سنة  2003وتدين
مقدارها مبا يناهز .90%
2.2انظر الدراسة التي أعدّتها وزارة الصحة بعنوان "الص ّحة يف تونس
يف أرقام https://urlz.fr/cuLA ،"2018
3.3حسب إحصائيات وزارة الص ّحة  46.5%من مراكز الص ّحة
األساسية تعمل يوم واحد يف األسبوع وتقدّم فحوصات ط ّبية أ ّولية
والحد األدىن من الخدمات الص ّحية.
4.4يتمثّل الطب الدفاعي يف لجوء األطباء إىل عدد كبري من
الفحوصات والتحاليل وإىل تقديم العالج األقل مضاعفات
للمريض بعيدًا عن البحث عن العالج األمثل لحالته وذلك خوفًا
من التت ّبعات واملالحقات القضائية ،وذلك بسبب عدم وضوح
القواعد املنظّمة للمسؤولية الط ّبية .للمزيد من املعلومات بهذا
الخصوص انظر:
La médecine défensive: fondement, principes
responsabilité médicale et solutions, Demers Dominique
5.5مهدي العش" ،حقوق املرىض تحت رحمة اللوبيات القطاعية يف
تونس :إعادة مرشوع قانون حقوق املرىض واملسؤولية الطبية
للجنة الصحة" ،املفكّرة القانونيةhttps://urlz.fr/cvVP ،
6.6أخذت هذه املعطيات من لقاء صحفي للمدير العام للصناعات
واملتوسطة مع
واملؤسسات الصغرى
املعملية بوزارة الصناعة
ّ
ّ
جريدة الصباح بتاريخ  11أكتوبر .2016
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

السلطة المحلية على محك األزمات…
الالمركزية في زمن الكورونا
عصام الصغير
_
أدخل دستور  27جانفي  2014تح ّوالً جذريا عىل
واقع الجامعات املحلّية يف تونس واعتربها سلطة
ونص رصاحة يف
محلية صلب الباب السابع منهّ 1
الفصل  132منه عىل أن "تتمتّع الجامعات املحلية
بالشخصية القانونية ،وباالستقاللية اإلدارية واملالية،
وتدير املصالح املحلية وفقا ملبدأ التدبري الحر".
هذه األحكام تعكس تص ّو ًرا جدي ًدا للجامعات
املحلّية شكال ومضمونا ،يختلف جوهريا عن
املقاربة الّتي تبناها الدستور األول من جوان 1959
خصص فصالً وحي ًدا لهذه الجامعات وحرص
والذي ّ
دورها يف "مامرسة املصالح املحلّية حسبام يقتضيه
القانون" .وهي املقاربة التي ك ّرسها القانون األسايس
للبلديات املؤ ّرخ يف  14ماي  1975والقانون األسايس
املؤ ّرخ يف  4فيفري  1989واملتعلّق باملجالس
الجهوية ،اللذيْن حرصا دور البلديات واملجالس
الجهوية يف معاضدة دور الهياكل املركزية للدولة
من دون أن تكون لها صالحيات ذاتية ذات شأن
ودون متكينها من مق ّومات اإلستقاللية اإلدارية
واملالية الحقيقية.2
ولنئ كان التو ّجه الدستوري الجديد واض ًحا وجليا
وحاسام يف اتّجاه القطع مع التص ّور القديم لدور
الجامعات املحلّية وإعطائها املزيد من الصالحيات
واملهام ،فإ ّن التكريس الترشيعي لهذا التو ّجه مل
يكن بنفس املستوى من الوضوح .فقد بدا جل ّيا أ ّن
أحكام القانون األسايس عدد  29لسنة  2018املؤ ّرخ
يف  9ماي  2018واملتعلّق مبجلّة الجامعات املحلّية
ات ّسمت ببعض الغموض والرت ّدد يف حسم عديد
املسائل املتعلّقة بصالحيات البلديات يف عالقتها
بصالحيات بقية اإلدارات املركزية والالمحورية.
كام أ ّن إصدار القانون األسايس املذكور مل يواكبه أي
تنقيح أو إمتام ألحكام القانون املؤرخ يف  13جوان
 1975واملتعلّق بضبط مشموالت اإلطارات العليا
لإلدارة الجهوية والذي يضبط مهام وصالحيات كل
من الوالة واملعتمدين والعمد الذين ميثّلون أهم
امتداد للسلطة املركزية داخل الرتاب البلدي.3
رسعان ما تجلّت آثار هذا الغموض والرتدد
الترشيعي منذ دخول املجلّة حيّز النفاذ ورشوع
املجالس البلدية املنتخبة يف مامرسة مهامها.
كام ساهم التأخري الحاصل يف إصـــدار األوامر
التطبيقية 4يف تعقيد الوضع ويف إيجاد حالة من
تنازع اإلختصاصات بني املجالس البلدية التي
تتمسك بتطبيق أحكام الدستور وبالدفاع عن
ّ
مرشوعيتها اإلنتخابية والدستورية وبني اإلدارات
املركزية التي تتش ّبث بالصالحيات واملهام التي

دأبت عىل مامرستها مستندة يف ذلك إىل مقتضيات
وحدة الدولة وإىل عدم صدور نصوص قانونية
رصيحة تنقل هذه الصالحيات إىل البلديات.

الخالفات بين
السلطتين المركزية
والمحلية لم يتم
باإلحتكام للقضاء
ّ
اإلداري وإنما
بالمغالبة
ولنئ استرشف الفصل  142من الدستور إمكانية
حصول تنازع يف اإلختصاص بني السلطة املركزية
والسلطة املحلّية وأسند للقضاء اإلداري اختصاص
البت يف هذه النزاعات ،5فإ ّن عدم وضوح قواعد
ّ
االختصاص صلب النصوص القانونية وعدم االت ّفاق
عىل تص ّور وطني واضح ملعامل الالمركزية التي
نريد ،أ ّدى إىل مضاعفة حاالت ووضعيات التنازع
لفض
وإخراجها يف بعض الحاالت عن األطر العادية ّ
هذه النزاعات ،لتصل إىل مرحلة القطيعة حينا
والرتاشق بالترصيحات اإلعالمية أحيانا.
وقد حلّت أزمة "الكورونا" ببالدنا ومعركة
الصالحيات بني السلطة املركزية والبلديات عىل
أش ّدها ،وإن ساهم ضعف اإلمكانيات املادية
للبلديات وحاجتها املاسة للحصول عىل الدعم
املايل من السلطة املركزية يف الح ّد من آثارها ويف
التخفيف من ش ّدتها ،ولو إىل حني.
ّ
الكور ونا تؤجج صراع
الصالحيات
مبج ّرد استشعار خطر انتشار فريوس "COVID
 "19املستج ّد ،بادرت أغلب البلديات مبامرسة
صالحياتها املتعلّقة بضامن الوقاية الص ّحية
والنظافة وحامية البيئة واتّخاذ الرتاتيب العامة يف
شأنها عمالً بأحكام الفصول  240و 266من مجلة
الجامعات املحلّية ،وخاصة أحكام الفصل 267
ينص عىل أ ّن الرتاتيب الضبطية تهدف
منها الذي ّ
إىل تحقيق الراحة والصحة العامة واملحافظة عىل
إطار عيش سليم ،وأنّها تشمل "كل ما من شأنه أن
ميكّن من تاليف الحوادث واآلفات والكوارث بشتى
الوسائل املالمئة وتدارك أمرها بالقيام باإلسعافات
الالزمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واألوبئة
واألمراض املعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق
مع السلطة املعنية للتدخل العاجل عند االقتضاء".
وصدرت يف هذا السياق ع ّدة قرارات ترتيبية عن

رؤساء البلديات تتعلّق بغلق األسواق األسبوعية
واملحالت املفتوحة للعموم مثل املقاهي واملطاعم
والحاممات العمومية وقاعات الرياضة ورياض
األطفال وبفرض تدابري ص ّحية عىل تجار املواد
الغذائية والخرض والغالل.
يف املقابل ،ويف إثر انعقاد مجلس األمن القومي
بتاريخ  20مارس  2020وصدور األمر الرئايس عدد
 24واملتعلّق مبنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية
واألمر الرئايس عدد  28املتعلق بتحديد الجوالن
والتجمعات خارج أوقات منع الجوالن واألمر
الحكومي عدد  156املتعلّق بضبط الحاجيات
األساسية ومقتضيات ضامن استمرارية سري املرافق
الحيوية يف إطار إجراءات الحجر الصحي الشامل،
رشعت الوزارات ومختلف اإلدارات التابعة لها يف
ات ّخاذ عديد القرارات عىل املستوى الوطني ملجابهة
هذا الوباء ويف ضبط قامئة النشاطات واملصالح التي
ميكنها مواصلة مامرسة نشاطاتها خالل هذه الفرتة.
ورسعان ما ظهرت بوادر جولة أخرى من تنازع
اإلختصاص بني السلطة املركزية والسلطة املحلية
وذلك عىل مستويني إثنني عىل األقل:
 املستوى األ ّول :متثّل يف التنافس بني تراتيبالضبط العام املتّخذة عىل املستوى الوطني وتراتيب
الضبط العام املتّخذة من قبل رؤساء البلديات
نتيجة ملامرسة سلطات الضبط اإلداري العام من
جهتني مختلفتني عىل نفس الرتاب وبخصوص نفس
املوضوع .ولنئ أق ّر فقه القضاء اإلداري التونيس
والفرنيس يف هذا املجال قاعدة هامة مفادها أ ّن
التدابري املتّخذة من طرف سلط الضبط الوطنية
تلزم سلط الضبط املحلّية التي ال ميكنها إالّ التشديد
فيها دون أن يكون من حقّها التخفيف من ح ّدتها،
فقد رفضت السلطة املركزية بعض القرارات
الصادرة عن البلديات واملتعلّقة بتشديد تراتيب
الضبط العام يف بعض البلديات .وصدر يف الغرض
منشور رئيس الحكومة عدد  9املؤ ّرخ يف  25مارس
 2020حول وجوب التنسيق مع سلطة اإلرشاف قبل
اتخاذ التدابري واإلجراءات يف إطار الوقاية من خطر
تفيش فريوس كورونا املستجد كوفيد  ،19والذي
طالب فيه رصاحة املخاطبني به مبا يف ذلك رؤساء
البلديات بعدم ات ّخاذ تدابري خارج إطار القرارات
التي يت ّم اإلعالن عنها من قبل الحكومة .وبدوره،
مستهل اجتامعات مجلس
ّ
أكّد رئيس الجمهورية يف
األمن القومي املنعقدة بتاريخ  20و 31مارس
 2020عىل رضورة اإللتزام بالقرارات الصادرة عن
السلطة املركزية وتنفيذها وأنّه ال مجال للحديث
عن تنافس يف القرارات واإلجراءات.
 املستوى الثاين :متثّل يف التعارض بني القراراتاملتّخذة عىل املستوى الوطني واملتعلّقة بالرتخيص

لبعض القطاعات مبواصلة مامرسة نشاطها وبني
قرارات الضبط العام التي ات ّخذها بعض رؤساء
البلديات والتي تسلّطت عىل نفس القطاعات
ومنعتها من مواصلة نشاطها عىل غرار القرار الذي
ات ّخذه رئيس بلدية املظيلة بتاريخ  26مارس 2020
والقايض بإيقاف جميع الرحالت الخاصة بنقل
عامل املج ّمع الكيميايئ من داخل املنطقة البلدية
إىل املج ّمع بداية من  27مارس  2020إىل حني
إشعار آخر ،والقرار الصادر عن رئيس بلدية برئ عيل
بن خليفة بتاريخ  5أفريل  2020والقايض بغلق
مكاتب الربيد بداية من تاريخ  6أفريل .2020

امتحان الكورونا
ال يخلو من اآلثار
اإليجابية على العمل
ّ
البلدي بما يتعلق
بنجاعته ومشروعيته
البت يف هذه الخالفات بالبحث عن
ولألسف مل يت ّم ّ
الحل القانوين األسلم وباإلحتكام للقضاء اإلداري
مثلام تقتيض ذلك مجلة الجامعات املحلّية ،6وإنّ ا
باملغالبة وبقوة األمر الواقع التي جعلت أغلب
رؤساء البلديات الذين ات ّخذوا قرارات خارج نطاق
املسموح به من السلطة املركزية ،بغض النظر عن
رشعيتها من عدمه ،يرتاجعون عنها بصفة رصيحة
ومعلنة أو بصفة ضمنية ،ومن مل يرتاجع منهم وجد
نفسه عاجزا عن تنفيذ تلك القرارات لرفض قوات
األمن والرشطة البلدية اإلمتثال لتعليامته.
إالّ أ ّن أخطر ما يف هذا "الرصاع والتنافس" عىل
الصالحيات ،ما أبداه بعض الوزراء والوالة من
تجاهل لدور البلديات ولرؤسائها وإرصارهم
عىل التعويل باألساس عىل اإلدارات الجهوية
واملعتمدين والعمد يف تنفيذ الربامج والخطط
املتّصلة بالتص ّدي لوباء الكورونا .وذهب وزير
التجارة محمد املسليني مبناسبة حضوره يف أحد
الربامج التلفزية يوم  21مارس  2020إىل اعتبار أ ّن
بعض القرارات والترصيحات الصادرة عن رؤساء
البلديات يف غري محلّها ووصفها بــــــ "التهريج
والتشويش" ودعاهم إىل اإلمتثال حرفيا للتعليامت
الصادرة عن الحكومة واملنبثقة عن اجتامع مجلس
األمن القومي .ووجد رئيس بلدية املظيلة نفسه
محل تتبّعات عدلية يف إثر شكاية تق ّدم بها كل
ّ
من املج ّمع الكيميايئ التونيس والرشكة الجهوية
للنقل "القوافل" برتخيص من وايل قفصة وذلك من
أجل القرارات الّتي ات ّخذها واملتّصلة مبنع جوالن

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

املخصصة لنقل عامل املج ّمع املشار إليه
الحافالت
ّ
أعاله.
يف املقابل ،حاول رؤساء البلديات الدفاع عن رشعية
ومرشوعية تدخّلهم وأكّدوا خاصة عىل أنّهم كانوا
سبّاقني يف مجابهة هذا الفريوس وأصدروا ع ّدة
لعل أه ّمها البيانات
بالغات وبيانات يف هذا الصددّ .
الصادرة عن رؤساء بلديات واليات قفصة ومنوبة
وتوزر والّتي تض ّمنت رفضً ا واض ًحا وتندي ًدا بطريقة
تعامل السلط الجهوية معهم .كام دعت تنسيقية
بلديات والية سيدي بوزيد السلط الجهوية بالوالية
إىل رضورة التنسيق معها وترشيكها يف اتّخاذ
وتنفيذ القرارات املتّصلة مبكافحة هذا الوباء .ويف
نفس السياق أصدرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء
البلديات بيانًا شديد اللهجة بتاريخ  2أفريل 2020
ح ّملت فيه كافة السلطات املركزية والجهوية
املسؤولية تجاه سياسة االقصاء التي تطال البلديات
يف عدد من الواليات وتهميش دورها يف مقاومة
فريوس "كورونا".
هذا الرصاع بني البلديات والسلطة املركزية
واألجهزة التابعة لها بأبعاده القانونية والواقعية
وبرصف النظر عن ص ّحة املوقف القانوين لكل طرف
باملحصلة تص ّدع العالقة بني الطرفني
منهام ،يعكس
ّ
ووجود ع ّدة زوايا مظلمة وغامضة يف هذه العالقة،
وربا يف توسيع
ساهمت الكورونا يف الكشف عنها ّ
اله ّوة بينهام .ولكن أال تع ّد هذه األزمة فرصة أيضا
وتبي مواطن الخلل وبناء عالقة
إلضاءة هذه الزوايا ّ
جديدة قامئة عىل الوضوح التام والثقة املتبادلة؟
الكور ونا :درس وفرصة
الستكمال مسار تكر يس
الالمركز ية
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لنئ أرسلت أزمة الكورونا ع ّدة رسائل سلبية للكثري
من املتابعني ملسار تكريس الالمركزيّة يف بالدنا
وذهب كثريون منهم إىل القول بأنّها انتكاسة مريرة
لهذا املسار كشفت عن النوايا الخفية للسلطة
املركزية يف اإللتفاف عليه وإفراغه من محتواه،
فإ ّن هذا القول يحتاج للكثري من التنسيب باعتبار
أ ّن امتحان الكورونا ال يخلو من اآلثار اإليجابية
عىل العمل البلدي سواء فيام يتعلّق بنجاعته أو
مهم
مبرشوعيته .كام أ ّن هذا االمتحان سيكون ً
يف إعداد النصوص القانونية املنظّمة للعالقة بني
السلطة املركزية والجامعات العمومية املحلية ويف
إيجاد نقطة التوازن بينهام التي يت ّم فيها التوفيق
حق البلديات يف
بني مقتضيات وحدة الدولة وبني ّ
إدارة املصالح املحلية وفقا ملبدأ التدبري الح ّر.
ولعل أوىل إيجابيات أزمة الكورونا يف هذا السياق
تكمن يف أنّها أعطت دفعا غري مسبوق لنشاط
البلديات مل تعرفه منذ سنوات وجعلت أغلب
املجالس البلدية تتجاوز رصاعاتها السياسية
وخالفاتها الداخلية التي عصفت بعرشات املجالس
البلدية وكانت تشكّل الخرب الرئييس فيام يتعلّق
املحل منذ انتخاب هذه املجالس يف ماي
بالشأن ّ
 .2018كام أنّها شكّلت مناسبة اكتشف فيها املواطن
البلدية كمرفق عمومي محيل حيوي يتجاوز دوره
املهام التقليدية املتّصلة بالتهيئة العمرانية وبرفع
الفضالت املنزلية ،وتع ّرف من خاللها عىل السلطة
الرتتيبية للبلديات وتأثريها املبارش عىل حياته
اليومية .ويف نفس الوقت ،شكّلت أزمة الكورونا
فرصة هامة للبلديات الستعادة وتعزيز قدرتها
عىل تنفيذ قراراتها خاصة منها تلك املتّصلة بتنظيم
األسواق وبالتص ّدي لإلنتصاب غري القانوين وبفرض
احرتام الرتاتيب الص ّحية وحفظ الراحة العامة بعد
سنوات من العجز ومن اإلشكاليات عىل مستوى

IX

مدى احرتام املواطنني لتلك القرارات والتزام الرشطة ومهام يكن من أمر ،فإ ّن االختالفات الّتي حصلت
يف امل ّدة األخرية بني البلديات كإحدى أه ّم مك ّونات
البلدية وقوات األمن بتنفيذها.
السلطة املحلية والسلطة املركزية كشفت عن
وجود خطابني قصويني ومتضادين أحدهام موغل
يف تجاهل الالمركزية ومتطلباتها وأهمية دورها
املؤسسايت
ويعتقد أنّها رضب من رضوب الرتف ّ
الذي ال ِقبل لبالدنا به ،وثانيهام فهم الالمركزية
والتدبري الحر عىل أنّه إحداث لكيانات مستقلّة
عن بعضها البعض وعن الدولة .ال جدال يف أ ّن
كال الخطابني مجانب للصواب وألحكام الدستور.
إالّ أ ّن ظهورهام يؤكّد مبا ال يدع مجاالً للشك عىل
رضورة أن تتب ّنى مختلف السلط العمومية مقاربة
شاملة وجريئة وحاسمة ترسم وبكل وضوح قواعد
التعايش والتعاون والتكامل بني السلطة املركزية
والسلطة املحلية يف الوضع العادي وخاصة يف أزمنة
األزمات ،مبا يضمن للدولة وحدتها وللجامعات
من جهة أخرى ،فإ ّن السجال الّذي نتج عن رصاع العمومية املحلّية تدبريها الحر ،وذلك يف أفضل
الصالحيات بني السلطة املركزية والسلطة املحلّية اآلجال وأقربها.
أثناء هذه األزمة يجب أن يؤ ّدي إىل تغيري جذري يف
املخصص للسلطة املحلية الفصول
1.1يض ّم الباب السابع من الدستور
ّ
املقاربة التي اعتمدتها الدولة التونسية يف التعامل
من  131إىل .142
مع مسار الالمركزية والقامئة عىل االكتفاء يف أغلب 2.2انظر مح ّمد رضا جنيّح :قانون إداري ،مركز النرش الجامعي،2004 ،
ص .115
األحيان بإعالن مبادئ وقواعد عامة وعىل تع ّمد
3.3يف نفس السياق مل تتم مراجعة القانون عدد  87لسنة 1994
املؤ ّرخ يف  26جويلية  1994واملتعلّق بإحداث مجالس محلّية
عدم تنظيم بعض املسائل التفصيلية الهامة بصفة
للتنمية.
رصيحة وحاسمة صلب النصوص القانونية وعىل
4.4كان من املفروض أن تصدر كل األوامر التطبيقية للمجلة وعددها
 38يف أجل أقصاه  15فيفري  ،2019إالّ أنّه مل يصدر منها إىل تاريخ
التعامل مع هذا املسار الصعب بإصدار وتنقيح
كتابة هذا املقال سوى تسع ( )9أوامر فقط.
النصوص القانونية بصفة متف ّرقة دون وضع تص ّور
5.5ينص الفصل  142من الدستور عىل أن " يبت القضاء اإلداري يف
جميع النزاعات املتعلقة بتنازع االختصاص التي تنشأ فيام بني
واضح لعالقة مختلف السلط ببعضها البعض ودون
الجامعات املحلية ،وبني السلطة املركزية والجامعات املحلية".
اإلجابة عن أسئلة حارقة تطرح نفسها بنفسها
6.6ينص الفصل  24من مجلة الجامعات املحلّية عىل أن "تنظر
املحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس يف تنازع االختصاص بني
بخصوص دور الوايل والعمدة ومستقبل املعتمدين
الجامعات املحلية والسلطة املركزية وتصدر حكمها يف أجل أقصاه
وصالحياتهم ،وما إذا سيتم اإلبقاء عليهم من عدمه
شهر من تاريخ تع ّهدها ،عىل أن يت ّم االستئناف لدى املحكمة
اإلدارية العليا التي تصدر قرارها يف أجل أقصاه شهران".
ظل نقل
وعن األدوار واملهام التي ستوكل إليهم يف ّ
الكثري من صالحياتهم إىل البلديات.

برز خطابان قصو�ييان
ّ
ومتضادان ،األول يعد
الالمركزية من ضروب
ّ
المؤسساتي
الترف
ّ
والثاني يعدها إحداثا
ّ
لكيانات مستقلة عن
الدولة

X
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المحاكمة عن بعد :قراءة في تجربة تحتاج أن تتطور
فاروق هيني
_
بتاريخ  ،2020-04-29صدر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية 1املرسوم عدد  12لسنة 2020
املتمم للفصل  141من مجلة اإلجراءات الجزائية
والذي أجاز ألول مرة يف تاريخ العدالة الجزائية
التونسية عقد املحكمة لجلساتها باعتامد وسائل
التواصل عن بعد املؤمنة والتي تضمن التواصل
بني هيئة املحكمة املنتصبة مبقرها واملتهم املودع
بالسجن .وقد أكدت وزيرة العدل ثريا الجريبي
جاهزية وزارتها فيام تعلق بتوفري املستلزمات
التقنية إلطالق تلك املحاكامت التي وعدت بأن
تبدأ يف محكمة تونس بداية الشهر الخامس من
سنة  2020لتشمل بعد ثالثة أسابيع فقط مثاين
محاكم أخرى وأربع مؤسسات سجنية ولتنتهي بأن
تعمم عىل مختلف املحاكم خالل شهرين ونصف
من بدايتها.2
ورد النص القانوين املؤطّر للمحاكامت عن بعد يف
خانة الترشيعات التي تهدف "ملجابهة تداعيات
انتشار فريوس كورونا (كوفيد )-19وتأمني السري
العادي للمرافق الحيوية .3ولكنه كان يف واقع
األمر مام أع ّد سلفاً يف إطار مرشوع أكرب يتعلق
بتحسني مؤرشات رقمنة القضاء وينتظر فيام تعلق
به تاليا أن يكون من املراسيم التي سيسعى الطرف
الحكومي ألن تصاغ بقانون "دائم" بعد نهاية األمد
الدستوري لنفاذها .ولكن يلحظ أن تنزيله نطاق
يؤش إىل
املامرسة مل يحصل يف اآلجال املعلنة مبا ّ
معارضة غري خافية له ،تستدعي السؤال عنها كام
عنه.
خصوصيات التصور
المؤسساتي
يحرض هاجس املحاكمة العادلة واإلبتعاد عن
اإلجراءات اإلستثنائية بوضوح يف تص ّور النص
القانوين املنظم للمحاكمة عن بعد يف وقت يصعب
فيه القول بكونه كان سيضمن استمرار مرفق
العدالة الجزائية لو تطورت الحالة الوبائية سلبياً.
مؤسسة منسجمة مع شر وط
المحاكمة العادلة
يويل املرسوم املحكمة أو املتهم أو النيابة العمومية
صالحية املبادرة باقرتاح اعتامد املحاكمة عن بعد.
وتع ّد موافقة املتّهم رشطا أوليا للميض قدما يف
إجراءاتها ،وإن كان ميكن يف حالة الخطر املل ّم أو
لغاية التوقي من األمراض السارية عدم التوقف
عندها .ويبدو هنا تكريس موافقة املتهم كرشط
مبديئ عىل املحاكمة عن بعد ضامنة هامة لحقه يف
املحاكمة العادلة فيام يبدو االستثناء املكرس مربرا

وال ميس منها.
كام يوجب القانون عىل املحكمة التي تعتزم إجراء
تلك املحاكمة أن تصدر قرارا معلّال يف ذلك يعلم
به بوسيلة ترتك أثرا كتابيا مدير املؤسسة السجنية
يقل عن خمسة أيام
واملتهم ومحاميه يف أجل ال ّ
من تاريخ انعقادها ويرتك ملحامي املتهم خيارا يف
أن يرافع عن موكله بالفضاء السجني حيث هو
أو يف مقر املحكمة .ويظهر هنا اشرتاط اإلجراءات
الكتابية املعللة ومتكني املحامي من حق غري مقيد
بأي رشط من الحضور مع موكله بالفضاء السجني
ضامنة هامة لنزاهة اإلجراءات.
ُالمحاكمة عن بعد :أبعاد
أ غفلت
كان ينتظر أن ينتهي نظام املحاكمة عن بعد إىل
توظيف تقنيات التواصل عن بعد لتأمني محاكامت
ال تفرض عىل أي من أطرافها الحضور املادي
باملحكمة خصوصا متى فرضت الظروف املوضوعية
ذلك .ولكن ما يالحظ أن املرشع اكتفى بضامن
ذلك يف الطور الحكمي للمتهم املوقوف فقط مبا
فيه:
 استثناء غري مربر للمتهمني الذين هم بحالة رساحولبقية أطراف الدعوى الجزائية ممثلني يف اال ّدعاء
العا ّم واملترضرين زيادة عىل الشهود والخرباء الذين
قد تحتاج املحاكم لسامعهم،
 إغفال إمكانية االستفادة من تقنيات التواصل عنبعد يف بقية أطوار التقايض الجزايئ خصوصا منها
مرحلة البحث االستقرايئ.
ويظهر هذا كنقيصة كبرية يف املرسوم يتعني
تجاوزها متى متت إعادة النقاش حوله مبجلس
نواب الشعب .ويؤكد هذا الرأي الترشيع الفرنيس
املامثل والذي كان يف تأطريه للظاهرة أكرث شمولية
كام يبدو مرشوع القانون املغريب أفضل يف إدراكه
لحدود التطور املطلوب.

ال تشمل
اإلجراءات المرحلة
اإلستقصائية وال
المتهمين الذين هم
بحالة سراح
ففيام تعلق بالتجربة الفرنسية ،فإنه تم التوسع
يف تحديد من تشملهم املحاكمة عن بعد من
جهة األشخاص والجغرافيا 4لتشمل اإل ّدعاء العا ّم
والشهود والخرباء املوجودين بفضاء االتحاد

األورويب وذلك مبوجب الفصل  71/706من مجلة
اإلجراءات الجزائية الفرنسية والقانون عدد 1636
لسنة  .5 2016كام تواصل هذا التوسع مبوجب
املرسوم عدد  2020-303املؤرخ يف  25مارس 2020
والذي خ ّول الشهود واملترضرين واملتهمني الذي
هم بحالة رساح اإلستفادة من املحاكامت عن
بعد .وهو ذات التوجه الذي كرسه مرشوع القانون
املغريب يف املوضوع.
ويبدو لنا التوجهان الترشيعيان الفرنيس واملغريب
أكرث تالؤما مع ما هو مطلوب من دور للمحاكمة
عن بعد سواء يف الظروف اإلعتيادية أو يف تلك
اإلستثنائية ،التي يخىش أن تجعل اإلشتغال العادي
للمحاكم مصدر خطر عىل املتقاضني والعاملني بها.
فوات لمواعيد النفاذ :ر ياح
المحافظة تعصف بتجربة
أر يد لها أن تكون رائدة
كشف الخـطاب العـام حـول مـرسوم املـحاكمة
عن بعد عن معارضة هامة للمؤسسة بدعوى
متس بعالنية املحاكامت 6أو أنها ال تستجيب
أنها ّ
للحاجة النفسية للمتهمني الذين يفضّ لون الحضور
املبارش يف املحكمة .كام تم انتقاد تنصيص املرسوم
عىل إجراءات مترسعة ال تحقق رشوط املـحـاكـمة
العادلة.7
وهو املوقف الذي اختزل كل أسانيده رئيس
املجلس األعىل للقضاء يوسف بوزاخر بقوله أن
املحاكمة عن بعد تتطلب لنجاحها اإلحاطة بجملة
من الضامنات ال تتوفر حاليا بتونس .8ويبدو أنه
كان لهذا الرأي دو ٌر فيام انتهى إليه األمر من عدم
عقد أي جلسة للمحاكامت عن بعد خالل فرتة
الحجر الصحي خالفا ملا وعدت به وزارة العدل،
وبالتايل يف فرض انطالقة ّ
متعثة لتجربة أريد لها أن
تكون رائدة .وهو أمر يذكر مبآل سياسات تطوير
منظومة العقوبات بتونس التي انتهت إىل ما ميكن
أن يعد فشال بسبب عزوف املحاكم عن اعتامد ما
تقرتح من عقوبات بديلة .ويؤكد أن الخلل هيكيل
وأنه يعود العتبارين:
 عدم إملام من يصوغون النصوص القانونيةمبستلزمات إنفاذها،
 النزعة املحافظة يف الوسط القضايئ.ونق ّدر أن تجاوز هذين اإلعتبارين يحتاج إىل
منهجي يف وضع الترشيعات يف اتجاه
مجهود
ّ
تعزيز سياسة اإلنصات ملن سيط ّبقون الترشيعات
طلبا لإلستفادة من معرفتهم بالواقع .كام يحتاج
إىل مراجعة ملقاربة القانون يف الجامعات ومعاهد
القضاء واملحاماة .فالقانون ليس مجرد مادة تقنية
مبا يفرض إيالء عناية خاصة لفلسفة القانون
وسوسيولوجيا القانون وهي مواد قد يظنها كثريون
غريبة عنه بينام هي ما يحقق روحه ويضمن

قدرته عىل التطور ،خصوصا وان القانون قدره
التطور عمال بالقاعدة القانونية الالتينية بأن
القانون الذي ال يتطور ميوت MUTATA LEX
.NON PERIT
1.1تسمية الجريدة الرسمية بتونس.
2.2بالغ مكتب تنفيذي جمعية القضاة التونسيني بتاريخ
2020-04-27
3.3الفصل األول من القانون عدد  19لسنة  2020مؤرخ يف 12
أفريل  2020والذي يتعلق بالتفويض إىل رئيس الحكومة يف
إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فريوس كورونا
(كوفيد)-19
اإلتفاقية األوروبية للمساعدة القضائية يف املسائل الجزائية لسنة
 ،2000والربوتوكول اإلضايف الثاين لإلتفاقية األوروربية للمساعدة
املتبادلة يف املسائل الجزائية والتي تم التوقيع عليه يف ستارزبورغ
يف  2001/11/08ودخل حيز التنفيذ يف 2004/20/01
املصدراملوقع اإللكرتوين ملجلس أوروبا:
www.coe.int/en
Article 706-71 du code de procédure pénale Modifié4.4
par Ordonnance n 2016-1636 du 1er décembre
2016-art4. www.legifrance.gouv.fr
5.5حسان التوكابري ،عضو الهيئة الوطنية للمحامني بتونس ،ترصيح
إعالمي مبوقع
www.babnet.net
6.6كامل الحامدي ،املحامي بتونس،ترصيح إعالمي ملوقع "الشاهد"
www.achahed.com
7.7ترصيح إعالمي إلذاعة موزاييك فم بتاريخ 2020/04/30
www.mosaiquefm.net
ADAGES Classiques formules juridiques en Latin /8.8
Professeur Jean Paul Doucet. www.ledroitcriminel.fr
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المحلي في مربع المركز:
قراءة في هوامش السياسة اإلجتماعية للدولة في زمن الكورونا
مع نشوء أزمة الكورونا ،كان يؤمل من الدولة أن
تف ّعل القدرات اإلجتامعية ،املركزية واملحلية كافة،
متكيناً لها من اإلستجابة للحاجيات الناجمة عنها.
وفيام شهدنا دورا ً فاعالً للمجتمع املد ّين يف هذا
املجال ،فإن تأزّم العالقة بني مركز متثله الحكومة
وجهات مثلتها املجالس البلدية حول تقسيم األدوار
فيام بينها يعكس باملقابل إخفاقا جسيام يف هذا
املضامر .وهذا ما نتناوله من خالل محطات ثالث.
محطة أولى :البلديات
تصنع السياسة االجتماعية
المحلية
نقل الدستور البلدية من خانة الجامعة املحلية
الحرضية ذات الصبغة الخدم ّية إىل مقام النواة
املركزية للسلطة املحلية .ونزلت مجلة الجامعات
املحلية تصورها بشكل قد ال يحقق بالكامل فكرة
السلطة التأسيسية لكنه ال يخرج عن ضوابطها
وأهدافها املتمثلة يف "تحقيق الالمركزية والتنمية
الشاملة والعادلة املستدامة يف إطار وحدة الدولة".
يف إطار هذا التصور املؤسسايت ،كشفت املدة األوىل
لعمل أول مجالس بلدية انتخبت بتونس عن عجز
عن تطوير أدائها مرده خلل هيكيل نرصد له ثالثة
أعراض هي تباعا )1( :تشنج عالقة السلطة يف
املركز بالكيانات الجديدة .وهي ظاهرة نعزوها
يف بعض الحاالت لتجاهل من البلديات لحدود
صالحياتها ،فيام تتأىت يف حاالت أخرى من متسك
الجهة الحكومية بتص ّور قديم للسلطة يحرص دور
الجهة يف التنفيذ ويرفض أن يكون لها دور حقيقي
يف القرار )2( .رسعة تحول الخالفات داخل املجالس
البلدية الستقاالت تطيح بها وتؤدي ملعاودة
اإلنتخابات التي تتولّد عنها مجالس جديدة تعيد
إنتاج ذات األزمة )3( .عجز البلديات الصغرى عن
مواءمة تدخالتها مع التصور الجديد لدورها بسبب
ضعف إمكانياتها املالية والذي يعود يف جانب كبري
منه لضعف مواردها الذاتية ولتعويلها بشكل شبه
كامل عىل التمويل العمومي.
الحقا ومع بداية الوعي الجامعي بخطورة تفيش
وباء الكورونا ،تط ّور األداء البلدي يف اتجاهات
جديدة مل يعرفها سابقا متثلت أساسا يف صياغة
مبادرات غايتها تعزيز حامية املجموعة املحلية من
خطر العدوى واإلهتامم بالفئات الهشة والفقراء
وتنسيق التدخالت لفائدتهم ورعاية عالقة عضوية
مع املجتمع املدين املحيل غايتها نرش الوعي وتعزيز
التضامن اإلجتامعي .كانت عندها البلديات صاحبة
املبادرة يف إدارة سياسة اجتامعية لجائحة الكورونا
يف سياق برز فيه التاميز الحضاري والسكاين لكل
منها .فمثال ،توجه تدخل بلديات املرىس ورواد
وسكرة حيث تقطن جاليات مهمة من املهاجرين

من دول جنوب الصحراء الكربى لفائدة هذه
الفئات كأولوية اعتبارا لكونها األكرث هشاشة.
أما بلديات األحياء واملناطق التي ترتفع فيها
نسبة الفئات الفقرية والهشة ،فقد اعتمدت عىل
نشاط املجتمع املدين املحيل الذي ضمن تجميع
املساعدات وتوزيعها عىل من يحتاجونها باعتامد
معيار املعرفة املبارشة بهم ومن دون حاجة لطلب
يصدر عنهم.
بدا هنا تدخل البلدية مربرا ً قانوناً لكون جانب من
اإلعتامدات التي تخصص لها من موارد صندوق
دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بني الجامعات
املحلية يسند لها باعتبار "مؤرش التنمية ونسبة
البطالة مبرجع نظرها" مبا يعني بالرضورة أنها
مطالبة برصفه يف هذه األبواب .عالوة عىل كونها
مطالبة يف عملها بضبط برنامج تنمية يجب أن
تراعي فيه "مقاومة الفقر ودعم ذوي اإلعاقة"
تخصص إحدى لجانها القا ّرة بالعمل عىل
وبأن ّ
ذلك .يف ذات السياق ،كانت العالقة الديناميكية
التي أقامتها العديد من البلديات مع منظامت
املجتمع املدين خري تجسيد لقيم الدميقراطية
التشاركية التي افرتضها فيها الدستور وأوجبها عليها
القانون .وكان يُنتظر تاليا أن تبني السلطة املركزية
عىل حامسة البلديات يف هذا الخصوص.
محطة ثانية :المركز ينفرد
بالقرار
مل ينتبه من كانوا يديرون األزمة الصحية من
العاصمة لألبعاد اإليجابية يف تفاعل البلديات
معها .وقد يكون مرد ذلك إنزعاجهم من قرارات
سبقت هذا الفعل أو رافقته وصدرت عن عدد
منها مبا يربك مخططهم أو يح ّول البالد إىل جزر
من البلديات لكل منها سياسته الخاصة به والتي
تقوم فقط عىل الخوف من اآلخر .لذا ،آلت قرارات
السلطة املركزية يف صيغتها األوىل إىل التعامل مع
ملف اإلستحقاق اإلجتامعي بآليات مركزية .وقد
ّ
ت ّم إسنادها "لوحدة الدولة" و"لرضورة الحفاظ
عىل التناغم واالنسجام بني مختلف الهياكل
العمومية بغاية إضفاء املزيد من النجاعة والفعالية
عىل التدخالت الرامية إىل تحقيق الصحة والسالمة
لكافة املتساكنني يف هذه الظروف الخاصة" وأيضا
لكون "رؤساء البلديات وأعضاء املجالس البلدية
املنتخبة والسادة رؤساء النيابات الخصوصية
للمجالس الجهوية وأعضاؤها مدعوين إلحكام
آليات التنسيق والتشاور املالمئة مع سلطة اإلرشاف
حفاظا عىل وحدة القرار جهويا ومحليا يف إطار
املحافظة عىل املصلحة العليا للبالد".
تجسد هذا التوجه يف إسناد صالحية ضبط
وقد ّ
قوائم مستحقي املساعدات املالية التي ستوزعها
الدولة ،لوزارة الشؤون االجتامعية ،ويف تكليف

الجيش مهمة اإلرشاف عىل وحدات تجميع
املساعدات العينية التي أحدثتها يف مختلف جهات
البالد.

تفعيل مؤسسة
المعتمد يتعارض مع
إلتزام الدولة بدعم
الالمركزية بموجب
الدستور
إال أنه ومبجرد الرشوع يف توزيع املساعدات املالية،
شهدت عديد املناطق تحركات احتجاجية ،بعضها
كان عنيفا من اناس ا ّدعوا حقا يف املساعدة ومل ترد
أسامؤهم يف قوامئها وساءهم متتع اآلخرين بها.
وهنا استدعى التطور عىل خطورته إجراء مراجعة
عاجلة للسياسة املركزية املعتمدة ،يف اتجاه
االجتامعي.
اإلعرتاف بدور "املحيل" يف إدارة امللف
ّ
محطة ثالثة :المعتمدون
والعمد نافذة المركز على
المحلي
السيايس للجمهورية األوىل كام لإليالة
نهض النظام
ّ
قبله عىل ُمسلّمة أساس ّية ،مفادها أن السلطة
موطنها العاصمة .فكان يف مرحلة تاريخية أوىل
أي قبل االستقالل العامل ممثال للباي يف منطقة
عمله ،وكان الخليفة وشيخ الرتاب يساعدونه يف
ذلك .وبعد اإلستقالل ،أصبح الوايل "هو املؤمتن
عىل سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة واليته"
ويساعده يف ذلك املعتمدون يف مرجع نظرهم
الرتايب الذي ينقسم لعامدات يرشف عىل كل واحدة
منها عمدة دوره مساعدة املعتمد يف مهامه .ويتم
تكليف جميع هؤالء مبهامهم "السياسية " باإلستناد
ملعيار الوالء للنظام والقدرة عىل خدمته .الحقا ويف
ظل الجمهورية الثانية ومع دسرتة السلطة املحلية،
ّ
كان يُعتقد أن عهد ممثيل السلطة املركزية إىل
أفول أو عىل األقه إىل انحسار يف مهام محددة ال
تؤدي مامرستها ملساس بصالحيات السلطة املمثلة
باإلنتخاب لجهاتها .ونقدر هنا أن إدارة السياسة
االجتامعية للدولة وقد تأكدت الحاجة لتدخل
الجهة يف صياغتها كان ميكن أن تكون املناسبة
املثىل إلبراز هذا التطور الهام يف هندسة سلطات
الدولة .ولكن هذا مل يحصل بحيث اختار املركز
أن يتجاهل البلدية املنتخبة يف اتجاه إسناد دور
محوري للمعتمد والعمدة يف إنفاذ سياستها
اإلجتامعية .وعليه ،ت ّم تكليف هؤالء بإدارة

مرحلة تدقيق قوائم مستحقّي املساعدات بتلقي
مطالبها وجمع املعطيات حول من صدرت عنهم
توصال التخاذ قرار أو ّيل يف شأنها عىل مستوى لجنة
ّ
محلية استحدثتها يرأسها املعتمد وتضم ممثلني
عن املجالس البلدية .كام كلّفت هذا األخري برئاسة
اللجنة املحلية ملجابهة الكوارث التي استحدثتها
والتي من ضمن أدوارها توزيع املساعدات العين ّية.
عدا عن أن هذا التو ّجه حال دون تحقيق اإلستفادة
من الحركية املجتمعية التي رافقت إدارة ملف
املساعدات اإلجتامعية يف تطوير أداء البلديات
ومتكينها من اإلنطالق يف جهودها التنموية ،فإنه
بدا يف تعارض تام مع ما فرضه الدستور من إلتزام
عىل الدولة "بدعم الالمركزية" .كام أنه انتهى إىل
إعادة مؤسسة املعتمد ملوقع القرار املحيل يف
محاولة منه لإلستفادة من مؤسسة مل يعد لها فعليا
يف النظام السيايس الجديد أي دور سوى استعامل
التعيينات فيها يف الرتضيات السياسية للقيادات
الوسطى لألحزاب الحاكمة وبالتايل يف الدفع نحو
تسييس اإلدارة وهو فعل يجب تركه ال امليض قدما
فيه برصيح حكم الفصل  15من الدستور.
1.1الفصل األول من مجلة الجامعات املحلية.
2.2رشكات اتصاالت محلية و رشكة برمجيات فرنسية.
3.3ينص الفصل  150من مجلة الجامعات املحلية " يتم توزيع موارد
صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بني الجامعات
املحلية وفقا ملعايري موضوعية تأخذ بعني االعتبار خاصة:عدد
السكان ،نسبة البطالة ،الطاقة الجبائية ،مؤرش التنمية ،طاقة
التداين".
4.4ينص الفصل  106من مجلة الجامعات املحلية عىل كون "
مجلس الجامعة املحلية يصادق عىل مخططات التنمية املحلية
ويأخذ بعني االعتبار :مقتضيات التنمية املستدامة ،تحفيز الشباب
لبعث املشاريع ،املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني،دعم
التشغيل،دعم ذوي اإلعاقة ،مقاومة الفقر،التوازن بني مناطق
الجامعة املحلية".
ينص الفصل  210عىل وجوب أن تكون بكل بلدية لجنة قارة
مخصصة " للشؤون االجتامعية والشغل وفاقدي السند وحاميل
اإلعاقة ".
5.5عصام الصغري ،هذا العدد.
6.6منشور مشرتك عدد  4لسنة  2020مؤرخ يف 4أفريل  2020بني
وزير الداخلية ووزير الشؤون املحلية إىل السادة الوالة ورؤساء
البلديات ورؤساء النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية
7.7معطى ورد يف كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب
بتاريخ .2020-04-04
8.8أحدثت الحكومة  274وحدة تجميع مساعدات عينية مبقرات
ملدارس ابتدائية.
9.9كان يصطلح أيضا عىل تسميه القايد.
الفصل األول من القانون عدد  52لسنة 1975مؤرخ يف  13جوان
 1975الذي يتعلق بضبط مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة
الجهوية.
1010منشور عدد  09مشرتك بني وزراء الداخلية الشؤون االجتامعية
والشؤون املحلية بتاريخ .2020-04-15
1111الفصل  14من الدستور.
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مهاجرو دول جنوب الصحراء بتونس:
الكورونا تزيد في المعاناة فتتحرك المياه الراكدة

أمل المكّي
_
ع ّمقت جائحة كوفيد  19صعوبات املهاجرين
أصييل دول جنوب الصحراء بتونس بأن زادت
عىل ما كانوا يعانون من هشاشة اجتامعية،
بطالة وعوزا .بعضهم إستعان بالسلط املحلية
طلبا للعون يف وقت كانت فيه قلة منهم ت ُطلق
نداءات استغاثة عرب مواقع التواصل اإلجتامعي.
لكن أغلبهم اختاروا الصمت وكتم املعاناة
ليظلوا كام كانوا "غرباء" الجمهورية .فالنصوص
القانونية التي ُس ّنت عىل إثر وضع دستور
خاصة للفئات الهشّ ة
 ،2014بهدف توفري حامية ّ
واملستضعفة 1مل يكن لهم منها نصيب يضمن
الحق.
هشاشة واحدة ال تكفي…
كور ونا تضاعف مأساة
المهاجر ين

بعد يوم من إعالن الحكومة التونسية
الحجر الصحي يف البالد ،اتّصلت يب
مشغّلتي وطلبت م ّني عدم القدوم
ملساعدتها يف أعامل البيت والعناية
بطفليها إىل غاية رفع الحجر .قالت يل:
سأعطيك نصف جرايتك الشهرية300( ،
دينار) ،وتو ّقفي عن القدوم .أخذت املال
واقتنيت به بعض املؤونة وأعطيت مائتني
وخمسني دينارا لزوجي للمساهمة يف أجر
يبق
كراء البيت .ويف غضون ّ
أقل من ساعة مل َ
لدي طفلة رضيعة عمرها
معي دينار واحدّ .
خمسة أشهر يلزمها الكثري من الحفاظات
وحليب األطفال .فكرة أن يتواصل الوضع
أكرث ترعبني".

كذلك تحدثت يل "فريونيك" القادمة من
الكوديفوار (ساحل العاج) لتونس بحثا عن
واقع أفضل بنربة فيها خوف من أن تسمع
شكواها .مل يكن هذا حالها وحدها .فقد فقد
 53%من املهاجرين يف تونس وظائفهم خالل
فرتة الحجر الصحي العا ّم ،وفق املنظمة الدولية
للهجرة التي ب ّينت أ ّن معدل التوظيف بني

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة
املهاجرين القادمني من دول جنوب الصحراء يف
البالد إنخفض من  64%إىل  11%منذ فرض
الحجر الصحي يف الفرتة ما بني 2020-03-22
و . 2 2020-05-03وتظل عموما هذه مجرد
تقديرات قد يكون الواقع أكرث قسوة منها
اعتبارا لكون هذه الفئة من املهاجرين كانت
حتى قبل الكورونا يف منتهى الهشاشة.
دفعت الحروب األهلية ومعها الصعوبات
اإلقتصادية عددا من مواطني دول جنوب
الصحراء لتجربة الهجرة اإلقتصادية لتونس .بدا
مطلبهم يف منطلقه سهال اعتبارا ً لغياب رشط
الفيزا ،ذاك الرشط الذي مينعهم من إطالق
رشاع حلمهم تجاه الشامل .بعد وصولهم
لتونس ومبجرد نهاية إقامتهم السياحية ،يتبني
لهم أن الحصول عىل إقامة قانونية من قبيل
املستحيالت .فهم من اليد العاملة البسيطة،
والقانون التونيس ال يجيز إستقدام عاملة
أجنبية إال متى ثبت أن لها كفاءة يحتاج إليها
النشاط اإلقتصادي وال تتوفّر يف العاملة املحلية.
وبفعل ذلك ،تضعهم هذه السياسة الحامئية يف
خانة االقتصاد غري النظامي وحياة الخوف من
الرتحيل.
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تعاملت معهم سابقا وميكن أن يساعدوينِ .ز ْد
عىل ذلك ،من سيساعد اليوم؟.كنت يف سجن،
وغادرته إىل سجن أوسع .رصت متأكدا أن
يسء ،فقد غادرت الوردية ألجد الجائحة
حظّي ّ
والبطالة يف إنتظاري .لكن ،ألكون صادقا ،أن
لدي صديقان ما
أجوع وأنا يف بيتي أفضلّ .
يزاالن محتجزين هناك… وضعهام سيئ ج ّدا.
سفاراتنا ال تساعدنا وتونس ال ترغب فينا
وتتجاهلنا".
بعد تجاهل ،السلطة

باإلحرتام والتقدير من قبل متساكني البحر
األزرق" .تعهدت ب  150طلب نجحت يف
تسوية  40منها".
ِ
تكتف
باي الحوم وسواها من الجمعيات مل
مبساعدة املهاجرين .بل نجحت ،بفضل خطابها
اإلعالمي ،يف تحريك السلطة وحثها أحيانا عىل
العناية بهذه الفئة املنسية.

مجهولون لدى سفاراتهم…
ّ
منسيون من الدولة
التونسية

تعترف بالمهاجر ين

بلدية املرىس كانت أول الجهات املبادرة ملساعدة
املهاجرين .متثلت هذه املبادرة يف جمع تربعات
لخالص مع ّينات كراء املستأجرين .كام َس َع ْت
املحلت إلعفاء معاقديهم
إلقناع عدد من ماليك ّ
من دفع املعاليم املستوجبة .3ذات النهج
اعتمدته بلدية سكرة 4ورواد ،وهي البلديات
التي يقطنها العدد األكرب من املهاجرين بتونس
العاصمة.

حتى قبل أزمة كوفيد  ،19وعىل الرغم من
أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتامعية املزرية ،مل
يكن املهاجرون غري النظاميني من دول إفريقيا
جنوب الصحراء ،موضوع عناية من سفارات
بلدانهم .يذكر املكلّف باإلعالم يف املنتدى
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
رمضان بن عمر للمفكرة القانونية أ ّن تدخالت
الدول اإلفريقية من أجل منظوريها يف تونس
ضعيفة .وأوضح "الصنف من املهاجرين الذي
عىل ات ّصال أكرب بالسفارات هو صنف الطلبة
واملقيمني بطريقة قانونية" .ليضيف "أن
املهاجرين واملقيمون بطريقة غري نظامية هم
يف قطيعة مع سفارات بلدانهم ألسباب عديدة
خاصة منها الخوف من تعاون السفارات مع
ّ
السلطات األمنية التونسية يف حاالت اإليقاف ويف ذات الوقت ،قاد تحرك منظامت املجتمع
وغريها .وبالتايل ،هم يفضّ لون أن يكونوا غري املدين والتفاعل اإلعالمي معها الحكومة إىل
يُنتدب املهاجر يف العمل من دون عقد أو معلومني لدى سفارات بلدهم".
الرتاجع عن "تجاهلها" لواقع املهاجرين يف اتجاه
إعالن حزمة من اإلجراءات اإلدارية لصالحهم.
يتحصل عىل األجر الذي
ضامنات قانونية .وال
ّ
ّ
وقد متثّلت هذه اإلجراءات يف تعليق احتساب
يناظر حقيقة الجهد الذي يبذله .وهو يقيض المجتمع المدني يؤسس
اآلجال القانونية لإلقامة بتونس منذ غرة مارس،
يومه كامال تحت طائلة الخوف من الوقوع يف لواقع جديد
إشكالية قد تقوده ملركز األمن شاكيا أو مشتىك تحرك جانب من املجتمع املدين يف املناطق التي وتعليق احتساب آجال إنقضاء تأشرية الدخول
به لكون أي أبحاث تطاله تنتهي بالرضورة تعرف بكثافة عدد املهاجرين فيها يف اتجاه للبالد التونسية إىل غاية إنقضاء املوجب.
لرتحيله ،ترحيل يسبقه إيداع ملدة طويلة يف يؤكد قيمة املشرتك اإلنساين سواء بحثا عن كام ك ّونت الحكومة "لجنة متابعة الوضعيات
مركز الرتحيل بالوردية" ،ذاك السجن" الذي حلول عاجلة للأمزق االجتامعي أو طلبا اإلنسانية لألجانب املقيمني بتونس" وقد حدد
كل من م ّر به عن قسوة ظروف حياته .لتحسني التعامل الرسمي معهم .من بني هؤالء دورها يف "ضبط خطة عمل هدفها تنسيق جهود
يتحدث ّ
كنت سابقا وقبل بداية أزمة الكورونا بفرتة ويف منطقة الحي األزرق بالضاحية الشاملية مختلف املتدخلني يف مجال اإلحاطة باألجانب
وجيزة زرت ذاك املركز .هناك تعرفت لكثريين للعاصمة تونس ،اهتم ْمنا بتجربة جمعية باي املقيمني بتونس وضبط حاجياتهم لجمعها
وإيصالها إليهم يف أفضل اآلجال والظروف
ممن كانوا فيه وحلموا بجمع بعض املال من الحوم ( byالحوم).
عمل صعب وشاق يرسلونه لألهل .حدثوين هذه الجمعية املحلية هي من بني املبادرين لتخفيف ح ّدة األزمة اإلقتصادية واإلجتامعية
عن صعوبة إقامتهم وخوفهم من الرتحيل بجمع املساعدات وتوزيعها عىل مستحقيها التي ولّدها إقرار فرتة الحجر الصحي الشامل
وإلتزاماتهم األرسية .من هؤالء ب.ب الكامروين من فئة املهاجرين .وقد أعلم رئيسها أسامة بسبب التدابري الوقائية التي اتخذتها الدولة
الجنسية ،والذي وبفعل الضغط الحقوقي بوعجيلة "املفكرة القانونية" إنّه إىل غاية بداية التونسية ".وقد علق للمفكرة أحد مهنديس
والخوف من الكورونا ،أطلق األمن رساحه شهر ماي الجاري" ،نجحنا يف تقديم املساعدة اللجنة مدير عام حقوق اإلنسان بوزارة حقوق
وعدل عن ترحيله .ات ّصلت به هاتفيا .ح ّدثني إىل أكرث من  1500مهاجر من متساكني البحر اإلنسان نزار الربكويت عىل إنشاء اللجنة" :إنها
بكالم جمع بني السعادة بانتهاء كابوس الرتحيل األزرق واألحياء املجاورة يف الضاحية الشاملية مبادرة فريدة من نوعها عىل املستوى اإلقليمي.
ولو لحني والخوف من املستقبل والحارض .قال :للعاصمة" .ويرشح" :هذه املساعدات تتمثّل يف لقد شارك فيها مختلف األطراف الوطنية
أي منا من إعانات عينية عىل غرار الغذاء واألدوية وأدوات والدولية املهتمة بشؤون األجانب يف تونس عىل
"أسكن يف شقة مع أصدقاء .ال يعرف ّ
سيدفع معاليم كرائها وال من سيوفر للثامنية التنظيف ،وإعانات مالية كام تتمثل يف وساطة غرار وزارة الخارجية ووزارة الشؤون اإلجتامعية
ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي وممثل
الذين فيها قوتهم يوم تنتهي األموال القليلة بني املؤ ّجر واملهاجر املكرتي".
املتبقية لدينا" .ليضيف" :ال أريد أن أشعر بأنني بعثت الجمعية لجنة مواطنية للوساطة قوامها عن مجلس نواب الشعب واملنظمة الدولية
عالة عليهم .لكنني ،بعد قضاء فرتة احتجاز أربعة أشخاص ،إثنان من بينهم تونسيان للهجرة واملفوضية السامية لشؤون الالجئني
طويلة ،انقطعت عالقتي باملشغّلني الذين واآلخران مهاجران .وجميعهم أشخاص يحظون والجمعيات التونسية املهتمة بشؤون املهاجرين

سفاراتنا ال تساعدنا
وتونس ال ترغب فينا
وتتجاهلنا

الحكومة تراجعت
خالل األزمة عن
"تجاهلها" لواقع
المهاجرين
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والالجئني وإتحاد األعراف مع ممثل عن وسائل
اإلعالم متخصص يف شؤون األجانب يف تونس.
وهذا يف حد ذاته حدث هام سنسعى مستقبال
كدولة تونسية لتثمينه وتطويره من أجل إيجاد
مؤسيس أو وضع مبادرة تنظيمية للتّعاطي
تدبري ّ
مع فئة املهاجرين مبقاربة موحدة تأخذ بعني
اإلعتبار كل جوانب املوضوع وذلك يف كنف
احرتام القانونني الدويل والوطني".
منصة إلكرتونية لتلقي
كام ركزت الحكومة ّ
طلبات املساعدات من األجانب املتواجدين
يف تونس عىل اختالف جنس ّياتهم ووضع ّياتهم
القانونية من جهة وتلقي عروض التربع التي
يرغب يف تقدميها األشخاص الطبيعيون أو
املؤسسات االقتصادية الراغبة يف معاضدة
مجهودات الدولة يف مساعدة هذه الفئة الهشة،
من جهة أخرى .وقد ت ّم اختيار الترصف بطريقة
إلكرتونية وفق الربكويت ،بهدف "توفري القدر
األوفر من الشفافية يف التّعامل مع طلبات
اإلعانة والتّربعات وبالخصوص لحفظ كرامة
طالبي املساعدة وتجنيبهم مظاهر التّسول لدى
الجهات املت ّربعة أيا كانت".
1.1عىل غرار القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف 21
أكتوبر  2013واملت ّعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
والقانون األسايس عدد  61لسنة  2016املؤ ّرخ يف  3أوت 2016
واملتعلّق مبنع االت ّجار باألشخاص والقانون األسايس عدد  50لسنة
 2018املؤ ّرخ يف  23أكتوبر  2018املتعلّق بالقضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي والقانون األسايس عدد  58لسنة 2017
املؤ ّرخ يف  11أوت  2017واملتعلّق بالقضاء عىل العنف ض ّد املرأة.
2.2الهجرة الدولية :إجراءات كورونا قضت عىل وظائف أكرث من
نصف املهاجرين يف تونس ،مهاجر نيوز 8 ،ماي 2020
3.3بسمة بركات ،بلدية تونسية تتكفل بإيجارات املهاجرين األفارقة
بسبب كورونا ،العريب الجديد
4.4ريم حسناوي ،أزمة كوفيد  19يف تونس تع ّمق معاناة املهاجرين
األفارقة وتؤكّد تع ّرضهم إىل التهميش واإلقصاء ،إكسربس أف أم

53%
من المهاجرين في تونس
فقدوا وظائفهم خالل فترة
العام
الحجر الصحي
ّ

_________
11%
مابلغه معدل التوظيف
بين المهاجرين القادمين
من دول جنوب الصحراء في
البالد في فترة الحجر الصحي
العام بعدما كان يبلغ ٪ 64
ّ

_________
40
تسوية ناجحة من جملة 150
كانت قد تعهدت جمعية
باي الحوم في حي البحر
األزرق
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فضال عن كونها وباء ،تطرح الكورونا مبا استدعته من إجراءات
واحتياطات مجموعة من األسئلة ليس فقط عن السياسات العامة
املعتمدة يف مجال الحقوق اإلجتامعية واإلقتصادية ،ولكن أيضا عن
طرق الحياة سواء يف مجال العمل أو األرسة أو الحياة العامة .وهي
أسئلة ال تتناول فقط حصاد املايض بحلوه وم ّره إمنا أيضا املستقبل.
سؤال ملح عن حصاد السياسات العامة يف مجاالت الصحة ،واألهم
سؤال ملح عن تطلعاتنا للمستقبل .لألسف ،تتدفق كل هذه
األسئلة عىل تونس يف وقت تضيق فيها خياراتها بفعل مديونيتها
العالية واقتصادها الهش .عثامن سلمي يطرح يف رسومه بدوره
مجموعة من األسئلة من وحي الكورونا.

ملحق عدد  ، 18جوان 2020

عني مثل عنف منزيل  :يف محاولة لوقف انتشار فريوس كورونا
عن طريق الحجر الصحي العام ،يواصل فريوس العنف املنزيل شق
طريقه .تونس ليست استثناء والعنف اللفظي والجسدي يهدد
النساء واألطفال.

دال مثل دموع  :يف تونس ،كبار املسؤولني يدقّون ناقوس الخطر.
بعضهم انهمرت دموعه سواقي أمام عدسات املصورين ..يغتسلون
من ذنب تلك الجموع املحتشدة أمام مراكز الربيد بتدبري منهم
حكيم ..أو من ذنب السامح للمسافرين القادمني من تركيا مبغادرة
ربا ألنهم تهاونوا يف إنقاذ منظومة الصحة
املطار إىل منازلهم ..أو ّ
العمومية..

نون مثل نائب  :عىل أت ّم االستعداد لإلسترثاء ،ال يشء يثنيه عن هذا
الهدف .فال ضري من استغالل النفوذ لالستئثار بالصفقات العمومية
واحتكار السلع األساسية .وبعد لهاث الدقيق والزيت والسكر ،حان
الكممات الطبية..
وقت نزال ّ

سمها أوديسيوس أثناء
جيم مثل جربة  :جزيرة األحالم مثلام ّ
املتوسط ،تصبح سجنا مفتوحا بعدما أعلنتها الحكومة
رحلته عرب
ّ
بؤر ًة للوباء وأغلقت جميع املنافذ املؤدية إليها بحرا وج ّوا..
محتَ َجزون يف الحجر الصحي اإلجباري ظلّوا يومني دون طعام..
اإلعالن يوم  30مارس عن أ ّول حالة وفاة..

ظل فشل الدولة يف تحقيق عدالة رضيبية
صاد مثل صندوق  :يف ّ
وإيقاف نزيف التهرب الجبايئ ومحاربة االقتصاد املوازي ،تلجأ الدولة
التونسية إىل الحلول السهلة فتعلن عن إنشاء صندوق  1818لجمع
التربعات بهدف مجابهة فريوس كورونا .تسمية تذكرنا بصناديق قدمية
دأب عىل إنشائها النظام السابق بهدف االستيالء عىل أموال الناس
غصبا.

ألف مثل «إفريقي» " :تونس :أرض الضيافة والتسامح"! شعار جميل
تستقبل به تونس ز ّوارها يف املطار ..ال غري .خالل فرتة الحجر الصحي،
عدد من اإليفواريني يُطْ َردون عنوة من مساكنهم لعدم قدرتهم عىل دفع
معلوم اإليجار .مرة أخرى تنىس تونس أنها جزء من إفريقيا.

حاء مثل حدود  :هل يجب إزالة الحدود أم أن َْس َنتُها؟ بسبب انعدام
اإلرادة السياسية أو رمبا لعدم توفر اإلمكانيات ،تجاهلت السلطات
التونسية استغاثة أكرث من  600مواطن تونيس عالق عىل الحدود التونسية
حق هؤالء التونسيني العود ُة
الليبية.إرهابيني كانوا أم مواطنني عاديني ،من ّ
إىل الوطن .فليست املناطق الحدودية مكانا تُلغى فيه حقوق اإلنسان.

فاء مثل فارينة  :حلم يراود العديد ويثري الشهوات والرغبة  ...الفارينة!
منتج أصبح نادرا ً يف زمن الكورونا يف تونس كام يف العديد من البلدان
نقصا حا ّدا يف ما ّدة
األخرى .تشهد العديد من املناطق الداخلية يف البالد ً
مم إضط ّر الجيش والرشطة لتأمني نقل هذه املنتوجات
الدقيق والسميدّ ،
وضامن تزويد املتاجر.
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غني مثل غضب :يزداد الغضب الشعبي ويجد كثري من الناس
أنفسهم أمام خيارين كالهام صعب :فإما أن يلزموا بيوتهم تطبيقا
للحجر الصحي الشامل ،وهو ما قد يهدد معيشهم اليومي بسبب
هشاشة وضعهم املا ّدي .وإما أن يستأنفوا عملهم ،الذي تفاقمت
صعوباته خالل فرتة الحجر ،رغم ما ميثله ذلك من خطر عىل
صحتهم وذويهم.

باء مثل بيضة :يخرق السيد قيس سعيد قرار حظر الجوالن لتفقّد
الرع ّية .تذكّرنا الحادثة بأخبار الخلفاء واألمراء يف الصحراء العربية.
رئيس الدولة ،مرفوقا بحراسه الشخصيني ،يعود ليال إىل إحدى القرى
التونسية بحثا عن مواطن أهداه بيضة قبل اإلفطار ،ليوزّع عليهم
طعاما ومساعدات.

حاء مثل حجر :وبعيدا عن وضع لبنة جديدة يف رصح اإلنسانية
اختار بعض التونسيني ،خوفا من انتقال العدوى ،منع السلطات
من دفن مواطنني آخرين ماتوا بسبب فريوس كورونا .كذلك ُر ِشقَت
بالحجارة سيارات اإلسعاف خالل تنقلها ألخذ الع ّينات من املشتبه
بإصابتهم..

ميم مثل مقاومة :املاء والصابون ملقاومة الفريوس الذي قد يعلق بيديك،
والرقص إلعادة الربيق إىل عيون خبت نارها بسبب الخوف من الجائحة
وإعالن حظر التج ّول من الساعة السادسة مساء .أعداد غفرية من املتابعني
استجابوا لهذه الدعوة التي أطلقتها الراقصة التونسية نرمني صفر التي رضبت
لهم موعدا ليليا مع املتعة والفرح ،شكال من أشكال مقاومة الكورونا والكدر.

راء مثل روبوت :اسمه :ب -ڤارد ( )P-Guardهو بوليس روبوت
يغزو شوارع العاصمة ملراقبة املتساكنني وإلزامهم باحرتام الحجر،
إىل ح ّد الرصاخ يف وجوههم! يف دولة بوليسية ،ال تحلم الروبوتات
باألغنام الكهربائية بل تحلم بأن تصبح من أعوان البوليس.

بوجدي  /ينتج هذا العمل بتعاون الكاتب مع مؤسسة كامل لزعر
مراجعة لغوية  :رفيقة
ّ

ميم مثل مركز الربيد :خطري أن يكرس الناس الحجر الصحي
فيتج ّمعون حشودا أمام مكاتب الربيد لسحب منحة أق ّرتها الدولة
مساعد ًة للفئات الضعيفة ،قيمتها  200دينار .وأخطر منه أ ّن امرأة
لنفس السبب ،تخرق الحجر الصحي الفردي..
والنتيجة يدخل جميع العاملني يف مكتب الربيد يف حجر صحي
إجباري.

ألف حال ٍة
نون مثل نهاية الحجر الص ّحي :مع تجاوز اإلصابات َ
مؤكد ٍة ،يبدأ هذه األيام رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي .ورغم
أن ّنا لسنا يف مأمن من عودة الجائحة يف موجة ثانية ،إال أ ّن إلغاء
حل إلنقاذ البالد من األزمة االقتصادية الوشيكة.
الحجر قد يكون ّ
هل هو فعال قرار شجاع أم قفزة نحو املجهول؟..
هذا ما سنعرفه يف األسابيع القادمة.

ألف مثل أ ّم :بتاريخ  2ماي  2020صدر يف الرائد الرسمي
الليت
للجمهورية التونسية :تخضع النساء الحوامل واألمهات ّ
ال يتجاوز سن أبنائهن  15سنة ،للحجر الصحي الشامل.
وهو ما ميكن ترجمته بأنهن مدع ّوات للبقاء يف املنزل للقيام مبا
يطلبه املجتمع األبوي منهم :رعاية األطفال والعناية بالبيت.

ميم مثل مقدّ س :استدعت الرشطة شابة تونسية كانت قد نرشت عىل
نصا مستو ًحى يف صياغته من القرآن ،يحمل عنوان
شبكات التواصل االجتامعي ّ
سورة الكورونا .إنترشت الشتائم والتهديدات ضد الشابة إىل ح ّد التكفري .حادثة
التعبري.لعل الحادثة فرصة
ّ
أخرى توحي بأن املقدس غالبا ما يطغى عىل حرية
لقراءة الكتب املمنوعة ..فالتط ّرف ُم ٍ
عد أكرث من الفريوسات.
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دروس من زمن الكورونا:
للقضاء دور في عالج أمراض السجون كما في صناعتها
وقضاة التحقيق طيلة فرتة األزمة بعدم إصدار
بطاقات إيداع بالسجن إال يف الجرائم الخطرية
فيام توسع قضاة تنفيذ العقوبات يف املعايري التي
اعتادوا العمل بها إلسناد الرساح الرشطي يف حدود
مرجع نظرهم .وبدا القضاء خالل هذه املرحلة ويف
تعامله مع من كانوا بالسجون وفيا ألصول الوظيفة
القضائية كام صاغ تصورها الفصل  102من
الدستور بأن كان فعال وعمال قاضيا حاميا للحريات
وللحقوق .أمثر لقاء مبادرات السلطة السياسية مع
عمل القضاء تراجعا يف عدد املساجني ليبلغ نهاية
شهر أفريل  6 17280ويستقر الحقا يف حدود 18
الفا رغم تع ّدد اإليقافات الجديدة التي متّت خالل
فرتة الحجر الصحي .وهو ما كان يعني أن السجون
التونسية تجاوزت ألول مرة يف تاريخها اإلكتظاظ.
محاكمات الحجر الصحي
أدرج األمر الحكومي عدد  152لسنة  2020مرض
كورونا الجديد "كوفيد  "19ضمن قامئة األمراض
السارية امللحقة بالقانون عدد  71لسنة .1992
وقد إستندت مصالح الصحة عىل هذا األمر لوضع
املشتبه بإصابتهم بهذا املرض واملصابني به تحت
طائلــة الحـجر الصـحي من تاريخه املــــــوافــق
ل  .2020-03-13من جهته ،أقر رئيس الجمهورية
التونسية قيس سعيد منعا عاما للجوالن بداية من
تاريخ  8 2020-03-18من الساعة السادسة مساء
إىل الساعة السادسة صباحا ،كام حدد بداية من
تاريخ  2020-03-22الجوالن والتجمعات خارج
أوقات منع الجوالن تلك .9تاليا ،استدعى ضعف
اإللتزام املواطني باإلجراءات املتخذة وما كان يعنيه
ذلك من خطورة عىل الصحة العامة أن تستعمل
الدولة صالحية الضبط العديل إلنفاذه عىل أرض
الواقع .وعليه ،انخرط القضاء الجزايئ بتتبع كل من
ينسب له مخالفة الحجر الصحي أو حظر الجوالن
يف مناخ عام حكمه حديث عن حرب يجب أن
يكون الجميع جنودا فيها .10وعليه ،يف مرحلة زمنية
استمرت لحدود منتصف شهر أفريل  ،2020صدرت
عن النيابات العمومية بطاقات إيداع بالسجن يف
حق  712شخص من أجل مخالفة قرار حجر صحي
و 1493يف حق من اتهموا بخرق حظر الجوالن.
وقد حكم عىل أغلبهم -وكانوا أشخاصا مل يعرف
عنهم إنحراف سابق وال نوازع إجرامية  -بالسجن
ملدد وصلت يف كثري من الحاالت لسنة كاملة.
حينها ،كانت نصوص التجريم التي اعتمدت محل
منازعة .فاإلتهام الذي وجه بخرق الحجر الصحي
مل يتعلق بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفريوس كام
يوجب ذلك القانون .كام أن محاكامت خرق حظر
الجوالن متت وفق أحكام األمر الذي يتعلق بتنظيم
حالة الطوارئ 11يف حني أن رئيس الجمهورية مل
يستند له يف أمره املنظم لحظر الجوالن .12ولكن
أغلبية املحاكم اعتربت أن الظرف الصحي والحاجة
7

محمد العفيف الجعيدي
_

سخّرت طيلة العرشية الفائتة ،الدولة التونسية
إمكانيات هامة لتحديث مؤسستها السجنية سواء
ببناء سجون جديدة أو بتعهد القديم منها وتحديثه
ليكون أكرث تالؤما يف هندسته مع دوره الوظيفي.
حسن الجهد املبذول ،والذي كان يف جزء منه نتيجة
دعم مانحني أجانب ،1مل يحدث عىل أرض الواقع
تغيريا حقيقيا يف ظروف االحتجاز بفعل ظاهرة
اإلكتظاظ التي فرضت أن يبقى املساجني فيام كانوا
عليه من تكدس بالغرف.
طلبا للتغيري املنشود ،استند رئيس الجمهورية
الراحل باجي قايد السبيس للمعطيات اإلحصائية
التي تؤكد أن نسبة هامة من املودعني بالسجون
يتابعون من أجل جرمية استهالك مواد مخدرة
ليقرر يف مرحلة أوىل وبداية من سنة  2015متتيع
كل من يصدر يف حقه حكم بالسجن من هؤالء
بعفو خاص .2وقد نجح يف مرحلة ثانية يف مترير
مبادرة ترشيعية مبجلس نواب الشعب أنهت حقبة
منع القضاة من تخفيف العقوبات يف حقهم.3
تبعا لذلك ،تراجع عدد املساجني يف بداية الشهر
السابع من سنة  2017من خمسة وعرشين ألفا إىل
عرشين ألفا .4وقد أكد هذا األمر أن جانبا من أزمة
السجون مر ّده السياسة العقابية.
وبفعل معاودة عدد املساجني للتطور ،شكل زمن
الكورونا مناسبة لتشخيص جديد .فمع بداية
الحديث عن مخاطر تفيش الوباء يف منتصف
مارس  ،2020كان عدد املساجني يف حدود ثالثة
وعرشين ألفا ،نصفهم من املوقوفني فيام أن

رستها
املؤسسات السجنية مل تكن باعتبار عدد أ ّ
مهيأة الستقبال أكرث من سبعة عرش ألفا .وعليه،
برز سؤال عن سبيل حامية هؤالء املتالصقني يف
معاشهم من فريوس كان رشط التوقي منه التباعد
الجسدي .سؤال استدعى أجوبة عدة ،ذهبت
يف اتجاهات متناقضة .ففيام برز وعي حقوقي
لدى القضاة الذين أبدوا حرصا أكرب عىل حامية
املساجني ،دفعت حامسة مكافحة إنتشار الفريوس
العديد منهم إىل اتخاذ قرارات مقيدة للحرية
ضامنا لإللتزام بقرارات الحجر الصحي.
ثقافة الحر ية تغز و قصور
العدل :قضاء الجمهور ية
الثانية يصنع قيمه
يف إطار اإلجراءات اإلستثنائية التي استدعاها
هاجس حامية املساجني من خطر تفيش عدوى
الفريوس القاتل ،منح رئيس الجمهورية عفوه
الخاص ل 2795فيام أفرجت لجنة الرساح الرشطي
عن  2559سجينا آخر .5كان ميكن حينها واعتبارا
لظهور جرائم جديدة عىل عالقة بالجائحة أال يؤدي
هذا لتغيري حقيقي يف واقع السجون ،لوال جهد
مميّز بذلته املحاكم.
بعد إعالن املجلس األعىل للقضاء التعطيل الجز ّيئ
لعمل املحاكم بداية من تاريخ ،2020-03-16
بادر قضاة املجالس الجناحية والجنائية إىل التعهد
التلقايئ مبلفات املوقوفني للنظر يف إمكانية اإلفراج
عن املتهمني بها .فاعتمدوا يف حينها معيار الجرائم
الخطرية عن األمن العام كسبب وحيد لرفض اإلفراج
متسكت من جهتها النيابات العامة
عن املتهمنيّ .

الوطنية تربران عدم التوقف عند هذه االعتبارات،
وهو موقف أنذر بتك ّدس قريب للمساجني ينيس
فيام قبله من اكتظاظ .إال أن السلطة السياسية
تدخّلت بتاريخ  2020-04-17لجبه هذا التوجه،
مبوجب مرسوم فرض أن يكون عقاب مخالفي
إجراءات مكافحة إنتشار الفريوس ،خطايا مالية ال
غري.
خالصة
تبني من تفاعل القضاء مع جائحة الكورونا أن
بإمكان املحاكم أداء دور هام يف حامية الحقوق
والحريات متى إعتمدت يف قراراتها كمرجعية
قيم الوظيفة القضائية .باملقابل ،شكّل اإلفراط
يف اإليقافات واألحكام بالسجن تنفيذا الجراءات
الحد من إنتشار الفريوس مؤرشا ً عىل أزمة يف تصور
الوظيفة القضائية ،أزمة يجدر معالجتها وخاصة
بعدما بينت التجربة إمكانية ذلك.
1.1يف إطار الدعم الذي تلقته تونس من االتحاد األوريب يف عملها عىل
ملف السجون توىل برنامج دعم إصالح القضاء بإعادة بناء
وتوسعة سجن املسعدين بسوسة وسجن قابس كام وفر التمويل
ملرشوع توسعة سجن النساء مبنوبة ،سجن الهوارب ،مركز األطفال
باملروج ،ويضاف إىل ذلك متويل تأهيل وتوسعة مركز االحتفاظ
ببوشوشة و اقتناء معدات تكوين للمساجني بالورش السجنية يف
اختصاصات الخياطة واإلعالمية والفالحة واملرطبات والحدادة
والبناء ....ويقدر االتحاد األورويب يف وثائقه أن اغلب املشاريع
التي دخلت حيز االستغالل تستجيب يف قدر كبري منها إىل املعايري
الدولية عىل مستوى البنية التحتية
2.2يذكر هنا أن سياسة العفو عن مستهليك املخدرات انطلقت قبل
ذلك مع الرئيس منصف املرزوقي
3.3قانون عدد  39لسنة  2017مؤرخ يف  8ماي  2017يتعلق بتنقيح
القانون عدد  52لسنة  1992املؤرخ يف  18ماي  1992املتعلق
باملخدرات .
4.4ذكر املكلف باإلعالم باإلدارة العامة للسجون واإلصالح قيس
السلطاين يف ندوة صحفية عقدت مبقر وزارة العدل بتاريخ
 2017-07-01أن عدد املساجني كان يف حدود  25ألفا قبل أن
يرتاجع بفعل العفو الرئايس يف جرائم إستهالك املخدرات قانون
املخدرات إىل 20504
5.5معطيات من الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب املخصصة
ملساءلة وزيرة العدل ثريا الجريبي بتاريخ .2020-05-19
6.6ترصيح وزيرة العدل ثريا الجريبي لوكالة تونس افريقيا بتاريخ
2020-04-30
7.7أمر حكومي عدد  152لسنة  2020مؤرخ يف  13مارس 2020
يتعلق باعتبار اإلصابة بفريوس كورونا الجديد "كوفيد  "19من
صنف األمراض السارية املدرجة باملرفق امللحق بالقانون عدد 71
لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية  1992املتعلق باألمراض
السارية.
 8.8مبوجب األمر الرئايس عدد  24لسنة  2020مؤرخ يف  18مارس
 2020يتعلق مبنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية.
9.9أمر رئايس عدد  28لسنة  2020مؤرخ يف  22مارس  2020يتعلق
بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات منع الجوالن.
1010ورد يف بالغ صدر عن جمعية القضاة التونسيني تضمن إحصائيات
حول األحكام التي أصدرتها املحاكم أنه " تثمينا ملجهودات قضاة
وكل القضاة واملرشفني عىل
النيابة العموميّة والسلسلة الجزائيّة ّ
املحاكم يف هذا الظرف الوطني الحساس،ودعام للمجهود االتصايل
للمحاكم يف كامل تراب الجمهوريّة حول تطبيق اإلجراءات
القانونيّة للتصدّي للجرائم واملخالفات املتعلّقة بخرق حظر
الجوالن والحجر الص ّحي" ،
1111أمر عدد  50لسنة  1978مؤرخ يف  26جانفي  1978يتعلق
بتنظيم حالة الطوارئ.
1212األمر الرئايس الذي فرض حظر الجوالن ورد بنصه أن "رئيس
الجمهورية بعد االطالع عىل الدستور وخاصة عىل الفصل  80منه
وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب
الشعب يصدر األمر الرئايس اآليت نصه ."...ويستفاد من هذا أن
حظر الجوالن الساري مبقتضاه ورد يف خانة اإلجراءات اإلستثنائية
التي نص عليها الدستور بالفصل  80منه.
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ّ
الصحة العمومية باألرقام قبل بدء الحرب ضد جائحة كورونا
محمدسميحالباجيعكاز
_________________________________________________________________________________________________

بارشت تونس منذ  24ماي  2020تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل تزامنا مع تحسن نتائج الرصد اليومي لتفيش فريوس كورونا التي بلغت مستوى صفر حالة جديدة طيلة أيام متتالية .هذا النجاح يف
محارصة هذه الجائحة والحدّ من آثارها ،ال يجب أن يحجب حقيقة أن تونس دخلت املعركة ضد هذا الوباء وقطاع الصحة يشهد أسوأ حاالته وما كان من املمكن خوض املواجهة من دون وضع سياسات تباعد
إجتامعي صارمة ،كان لها أثر كبري عىل اإلقتصاد التونيس .وقد مثّل هذا الواقع كابوسا حقيقيا للمسؤولني واملواطنني عىل حدّ سواء ،يف حالة خروج األمر عن السيطرة .فقد عانت املؤسسات الصحية العمومية
خالل السنوات املنرصمة من تبعات سياسة التقشف والضغط عىل مصاريف الدولة خصوصا عىل مستوى اإلستثامر والتنمية .خيا ٌر ألقى بظالله عىل قدرة املرفق الص ّحي
العمومي عىل تقديم خدماته بالجودة
ّ
خيوا الهجرة بحثا عن ظروف
غيوا وجهتهم نحو القطاع الخاص يف تونس أو ّ
املطلوبة ال عىل صعيد تطوير البنى التحتية فحسب ،بل ويف الحفاظ عىل عنارصه البرشية من أطباء وإطارات شبه طب ّية والذين ّ
عمل أفضل.
أزمة كورونا ،كشفت أيضا عن حجم الظلم املسلط عىل الجهات الداخلية عىل مستوى التمتع بالخدمات الصحية العمومية ،حيث ترتكّز  92.7%من وحدات اإلنعاش يف الرشيط الساحيل للبالد .وال يتوقّف
الجهوي عند املنشآت الصح ّية فحسب ،بل يشمل توزيع األطباء واإلطارات الطب ّية ،الذين يتواجد  78%منهم يف تونس العاصمة والرشيط الساحيل للبالد .أرقام تؤكّد أن هذا القطاع ما هو إالّ وجه آخر
التمييز
ّ
الحق يف الصحة كواجب دستوري للدولة تجاه مواطنيها والوضع عىل أرض الواقع.
النص الذي يكفل ّ
لإلختالل الجهوي عىل املستوى التنموي واإلجتامعي ،ودليل عىل الفرق الشاسع بني مثالية ّ

XVIII

ملحق عدد  ، 18جوان 2020

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

أوراق الصحف يهددها الوباء
عبد السالم الهرشي
_
يف كل صباح يتجه حسن السهييل ،الستيني
املتقاعد من الوظيفة العمومية منذ سنوات،
إىل أحد األكشاك القريبة من بيته لرشاء صحف
اليوم .مل يعد حسن يكتفي يصحيفة أو إثنتني بل
أصبح وفيا ألكرث من  4صحف .دأب هذا األخري
عىل هذا الروتني منذ سنني إلشباع نهم القراءة
الذي يجتاحه كل صباح ولفهم األحداث التي
ج ّدت يف تونس وشاهدها بعجالة قبل ليلة يف
نرشة األخبار ليتابعها بأكرث روية باحثا عن مزيد
من التفاصيل .يفرس حسن السهييل تواصل هذا
الروتني يف حياته اليومية بإميانه الشديد بأهمية
الصحافة الورقية حتى يف عرص الثورة التكنولوجية
التي يعيشها العامل ،ليضيف يف ترصيحه للمفكرة:
"األزمة يف تونس ليست أزمة صحافة ورقية .األزمة
أزمة قراءة ،التونيس ال يقرأ إال ورقة وصفة الطبيب
فقط" .قليلون مثل السيد حسن السهييل حافظوا
عىل إخالصهم وظلّوا مؤمنني بأهمية الصحافة
الورقية وهو ما يعطي صورة حقيقية عن أزمة
الصحافة الورقية يف العامل اليوم .يف تونس ،يعيش
قطاع اإلعالم ،وبالخصوص الصحافة الورقية ،مرحلة
صعبة بسبب ارتدادات جائحة كورونا وهي التي
تعاين من أزمة هيكلية معقدة ال تنفصل عن األزمة
العاملية للصحافة الورقية التي أنهت عمل عدد كبري
من النرشيات وألقت بظاللها عىل مستقبل هذا
القطاع والعاملني فيه.
ثالث أزمات خنقت الصحافة
التونسية
أصدرت الحكومة الربيطانية يف فيفري ،2019
تقري ًرا عن "مستقبل مستدام للصحافة" 1والذي
تناول مختلف إشكاليات أزمة الصحافة يف بريطانيا
وسبل معالجتها .أشار التقرير إىل التحوالت الجذرية
التي عصفت بالعامل اليوم يف ظل ثورة تكنولوجية
أطاحت بدور وسائل اإلعالم اإلخبارية وعدم قدرة
صناعة امليديا اإلخبارية عىل توفري مضامني ذات
قيمة متصلة بالشأن العام .كام تع ّرض التقرير إىل
النتائج الوخيمة ملنصات امليديا اإلجتامعية عىل
وخاصة محرك البحث "غوغل"
صناعة األخبار
ّ
ومنصة التواصل اإلجتامعي"فيسبوك" وتأثريات
هذا اإلحتكار املزدوج عىل هذه الصناعة .هذا
التأثري مل يشمل بريطانيا وحدها بل عصف بجميع
املؤسسات اإلعالمية يف كل دول العامل ومن بينها
تونس .لكن معاناة الصحافة يف تونس بدأت قبل
الثورة وذلك بسبب الحكم اإلستبدادي وقمع
الحريات والتي تعترب الركيزة الرئيسية ألي صحافة
حرة .يف هذا السياق ،يرى نقيب الصحافيني

التونسيني ناجي البغوري أن أزمة الصحافة يف
تونس مركّبة وتحمل ثالثة أبعاد أساسية :أزمة
انطلقت مع بداية القرن الواحد والعرشين والثورة
التكنولوجية وتأثرياتها عىل الصحافة العاملية
وانعكست أساسا عىل الصحافة الورقية .أزمة ما
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بعد الثورة حيث مل يكن لدى الصحافة التونسية
التي مل تضع بعد هيكلة واضحة ملؤسساتها ،منوذج
إقتصادي مح ّدد ،وكانت تعتمد يف تأمني مواردها
عىل قربها من النظام للحصول عىل التمويل وأخريا
األزمة التي تسبب بها فريوس كورونا والتي أثرت
عىل اإلقتصاد وكل نواحي الحياة يف تونس .يتابع
البغوري يف ترصيحه للمفكرة موضحا؛ "بسبب
هذه األزمات إختنقت الصحافة التونسية التي
كانت تعاين أصال من تدين جودة محتوياتها مقارنة
باملؤسسات الصحفية الكبرية عىل املستوى الدويل".
"اليوم لن ينتظرك القارئ 24
ساعة من أجل معرفة خبر "
شهدت تونس طفرة إعالمية كبرية بعد الثورة يف
سنة  ،2011عىل مستوى عدد القنوات التلفزيونية
واإلذاعات وشهدت الصحافة الورقية تطورا كميا
هائال .حيث إرتفع عدد الصحف املطبوعة إىل
حوايل  228دورية لكن بعد ذلك وألسباب عديدة
أهمها شح املوارد ،توقفت صحف عديدة عن
الصدور ليصل العدد إىل  50صحيفة ورقية.2
وحسب التقديرات 3تباع حوايل  100ألف نسخة
يومية من الجرائد املطبوعة وهو رقم ضعيف
مقارنة بعدد السكان وميزانيات هذه الصحف و
ما تحتاجه من موارد ملواصلة نشاطها .تربط رئيسة
التحرير السابقة بجريدة الصباح منية العرفاوي
أزمة الصحافة الورقية يف تونس بأزمة الصحافة
الورقية يف العامل والتي تتعلق أساسا مبشاكل التز ّود
بالورق وارتفاع أسعاره يف السوق الدولية وإحتكار
بعض األطراف لهذه املادة ،إضافة إىل أزمة التوزيع.
وتضيف العرفاوي" :تحريريا ،الصحف تجاوزتها
األحداث وفقدت أهم ما كانت تقدمه للقارئ وهو
السبق الصحفي واألخبار ،لن ينتظرك املواطن اليوم
 24ساعة من أجل معرفة خرب ما ،وهو القادر عىل
الوصول إىل مبتغاه بكبسة زر عىل هاتفه الذيك.
اليوم ال ب ّد من إعادة هيكلة هذا الجنس الصحفي
للعمل عىل أجناس مختلفة مثل التحقيقات
والقصص اإلنسانية".
تعترب جريدة الصباح من الصحف العريقة يف
تونس ،حيث تأسست يف  01فيفري  .1951وتصدر
ثالث صحف ،يوميّتني ،وواحدة أسبوعية .بعد الثورة
خضعت جريدة الصباح لقانون املصادرة مثلها
مثل عدد من املؤسسات اإلعالمية األخرى ،والتي
أصبحت تعيش منذ ذلك الحني مشاكل يف التسيري
وعقبات أخرى تتعلق بإنعدام الشفافية يف عمليات
التفويت .هذه املامرسات إنعكست بشكل مبارش
عىل الصحفيني داخل هذه املؤسسات ،وتحولت
عمليات مصادرة املؤسسات اإلعالمية التي طالتها
أيادي حاشية الرئيس األسبق بن عيل وإجراءات
التفويت فيها إىل مشكلة جديدة ت ُضاف إىل قامئة

مشاكل الصحافة التونسية.
تعليقا عىل وضع الصحافة الورقية ،أوضح الصحفي
بجريدة العرب وسام حمدي أن الصحافة الورقية
هي أ ّم أشكال الصحافة من تلفزيون وراديو ومواقع
إلكرتونية ،لكنها باتت تعاين من أزمة مزدوجة.
األوىل تتعلّق بالتطور التكنولوجي وهو معطى دفع
كربى الصحف إىل اإلغالق أو إىل التوجه نحو اإلكتفاء
بنرش نصوصها ومقاالتها يف املواقع اإللكرتونية .أما
املشكلة األهم ،فتتعلق برغبة السلطة يف طمس
الصحافة الورقية كون ما يكتب وما يد ّون عىل
الورق يبقى دامئا مبثابة وثائق مرجعية تؤرخ
لحظة بلحظة كل األحداث واملنعرجات السياسية.
ليضيف يف ترصيحه للمفكرة يف إطار حديثه حول
نتائج هذه األزمة" :هذه األزمة املستعصية األخرية
لها تداعيات كثرية حيث يفضّ ل بعض الزمالء الذين
ال يقبلون بهذا الوضع التعيس مغادرة القطاع
للعمل يف مهن أخرى تدر أمواال أكرث رمبا ،فيام
يختار البعض اآلخر وهم كثريون الرمي بعرض
الحائط بكل أبجديات املهنة وأخالقياتها وتوظيف
أقالمهم لصالح األشخاص أو السلطة أو أصحاب
األعامل واألحزاب السياسية".
بسبب غالء أسعار الورق وإرتفاع مصاريف التزود
اضطرت عدد من الصحف العاملية والتونسية أيضا
إىل الرتفيع من أسعارها علها تستطيع مواجهة
األزمة .لكن امللفت أنه ورغم األزمة التي تعيشها
الصحافة املطبوعة ،فال متتلك أي جهة رسمية يف
تونس إحصائيات حول أعداد الصحف املطبوعة
التي تصدر يف البالد ،فأضطررنا إىل إعتامد
إحصائيات نرشها موقع مراسلون بال حدود يف
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أواخر العام 2015 4ملعرفة األرقام التقريبية لعدد
الصحف املطبوعة التي صدرت بعد الثورة مبارشة
إبان الطفرة اإلعالمية وعدد الصحف التي ظلت
تصدر إىل أواخر  2015فيام إعتمدنا عىل اإلحصاء
الذايت التقريبي ملعرفة عدد الصحف املطبوعة التي
التزال تصدر يف  2020والتي تتجاوز  20جريدة.
وحسب إحصائيات رشكة سيقام كونساي فقد
تراجعت إعتامدات اإلشهار يف الصحافة املطبوعة
بنسبة  0.8%إىل  20.3مليون دينار سنة ،2015
فيام تراجعت بالنسبة للمواقع اإللكرتونية بنسبة
 8.9%وهو ما يثبت تراجع االهتامم بالصحافة من
قبل املستشهرين والبحث عن منصات أخرى أكرث
نجاعة وأقل كلفة مثل مواقع التواصل اإلجتامعي
فايسبوك وأنستغرام.
الصحفيون يدفعون ثمن
األزمة
أزمة الصحافة التونسية بصفة عامة والصحافة
الورقية بصفة خاصة انعكست بشكل مبارش عىل
الوضع املهني واملادي للصحفي التونيس .فبسبب
عدم إحرتام قانون الشغل يعمل مئات الصحفيني
بدون تغطية اجتامعية بل أنهم مهددون يف كل
شهر بعدم خالص رواتبهم وبدون عقد عمل يف
كثري من األحيان .5هذا من دون الحديث عن
قيمة الرواتب التي يصل معدلها إىل  300دوالر.
كام كشف التقرير حول الوضع املادي للصحفيني
واستقاللية اإلعالم الذي أنجزه "مركز تونس لحرية
الصحافة" أن  50%من الصحفيني املستجوبني
يحصلون عىل رواتب من املؤسسات اإلعالمية
املشغلة تقل عن  400دينار شهريا وأن 63%
منهم يؤكدون أن الوضع املادي واملهني يؤثر عىل
حرية الصحافة .وأشار ذات التقرير اىل أن 21%
من مجموع الصحافيني املستجوبني ترتاوح أجورهم
بني  400و 700دينار ويتقاىض  12%من العينة
املذكورة بني  700و 1000دينار يف حني يتحصل
 15%تقريبا عىل أجور تفوق  1000دينار .تعليقا
عىل هذا يؤكد الصحفي بجريدة العرب وسام
حمدي أن الصحفي يف تونس مل يرتقِ إىل املستوى
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املعييش لنظرائه يف البلدان الدميقراطية ،ليضيف
"عند األزمات ،تض ّحي عادة املؤسسات برأساملها
البرشي ،فإما تحيله عىل البطالة وإما تجعله أسريا
ومستأجرا مبالليم ال تحفظ له كرامته وإما تجعل
منه أشبه بكاتب عمومي ال مهمة له سوى ترديد أو
كتابة ما ُيىل عليه لتدجني الرأي العام ومغالطته".
فيام تؤكد منية العرفاوي أن املؤسسات اإلعالمية ال
متنح الصحفي اإلحرتام واملكانة التي تليق به.
ورق الصحف في مهب الكور ونا
بعد إنتشار وباء كوفيد  19أعلنت الصحف الورقية
التونسية أنها ستتوقف عن الصدور مؤقتا التزاما
بقرار الحجر الصحي الشامل يف البالد الذي بدأ
تطبيقه ملواجهة تفيش فريوس كورونا املستجد.
النتائج كانت كارثية كام وصفها رئيس جامعة
الصحف الطيب الزهار ،خصوصا وأن أغلب
املؤسسات اإلعالمية التي توقفت عن الصدور
باتت اليوم عاجزة عن رصف أجور موظفيها.
لكن رئيسة التحرير السابقة لجريدة الصباح منية
العرفاوي أكدت أن أزمة الفريوس مل تؤثر بشكل
كبري عىل الجريدة "لقد تم حجب النسخة الورقية
وتم التوجه إىل العمل عىل النسخة اإللكرتونية
إضافة إىل النسخة الفرنسية والتي عملت أيضا عىل
موقعها اإللكرتوين ،لكن لغياب النسخة الورقية
نتائج أخرى أهمها البعد عن القارئ وتهديد
"عالقة الوفاء" التي تأسست خالل سنوات مع قراء
الجريدة".
قرارات إرتجالية في أزمة
إستثنائية
ف ّجرت قرارات حكومية استثنائية تدعم قطاع
اإلعالم الخاص التونيس ملواجهة جائحة كورونا،
موجة جدل بني مؤيد للقرار ومن اعتربه محاولة
لكسب والء هذه املؤسسات ،عىل حساب قطاعات
حيوية أخرى أكرث ترضرا من األزمة .وكانت أهم
هذه القرارات تكفل الدولة بنسبة  50%من معلوم
البثّ لسنة  2020لكل اإلذاعات والقنوات الخاصة،
واإلشرتاك يف النسخ اإللكرتونية للصحف من قبل

الدولة .إنشاء صندوق بقيمة خمسة ماليني دينار
لدعم مجهودات الدولة يف الحمالت التوعوية،
فضال عن تخصيص اعتامد بالقيمة نفسها لتمويل
برنامج تأهيل القطاع ومساندته يف اإلنخراط يف
منظومة التحول الرقمي .خلفت القرارات موجة
من اإلنتقادات الحادة .فقد وصفتها رئيسة
التحرير السابقة بجريدة الصباح بأنها دون
املأمول" :الحكومة تجاهلت من خالل القرارات
أزمة الصحافة الورقية وتجاهلت أيضا أزمة اإلعالم
امل ُصادر" .يف حني ذهب الصحفي بجريدة العرب
وسام حمدي أكرث من ذلك مشريا إىل أن القرارات
كانت مبثابة الصدمة لقطاع الصحافة الورقية فهي
تتجه لرشاء ذمم املحطات التلفزيونية ،ليضيف
وسام" :كيف للحكومة اآلن أن تربر مثال اتهامها
لسامي الفهري مالك قناة الحوار التونيس املتهم
بتبييض األموال واملسجون يف قضايا كثرية والحال
أنها تتغاىض عن ديون قناته؟ وكيف لها أن تربر
أيضا معارضتها لنبيل القروي واتهامه هو اآلخر
بقضايا فساد وهي التي ستساعد قناته نسمة
بتعليق  50باملئة من ديونها".

كيف للحكومة أن
تبرر اتهام أصحاب
قنوات بالفساد
وتعليق 50%
من ديونها
يف نفس السياق ،طالبت نقابة الصحفيني بأن
يكون الدعم منظام بقانون وليس خاضعا ألهواء
الحكومة .كام يجب أن يتم تقدميه من قبل لجنة
مستقلة .كام أكد نقيب الصحفيني ناجي البغوري
أن النقابة تعقد جلسات مع الحكومة لتصويب
القرارات األخرية وتوجيه الدعم ملستحقيه" :ح ّددنا
 5معايري ملنح الدعم وهي الشفافية املالية وتسوية

XIX

الوضعية الجبائية ،الخضوع للمساءلة حول مآل
الدعم ،التعهد بتطبيق القوانني الشغلية ومن بينها
األجر األدىن للصحفي وهو  1400دينار ،اإللتزام
بصحافة الجودة وأخالقيات املهنة وأخريا تشجيع
صحافة اإلختصاص والتنوع" .فيام طالبت الصحفية
ورئيسة التحرير السابقة لجريدة الصباح ،منية
العرفاوي بتعهد رصيح من الحكومة بحل أزمة
اإلعالم امل ُصادر وتخصيص بند لدعم الصحافة
الورقية وإطالق خطة وطنية إلصالح اإلعالم
العمومي وتركيز املجلس األعىل للصحافة.
بعد حجب الصحف التونسية عن الصدور توقف
الروتني اليومي لحسن السهييل بعد أن غابت
الجرائد عن رفوف األكشاك .ولكن هذا األخري
الذي مل تغب الجريدة عن طقوسه الصباحية
منذ سنوات ،ما يزال مقتنعا أن األزمة الحقيقية
للصحافة الورقية التونسية تكمن يف املحتوى.
ليوضح قائال؛ "ملواجهة أزمة تراجع املبيعات يجب
عىل األقل تطوير املحتوى ،األخبار ستجدها يف أي
مكان ،عىل شاشات التلفزة يف الحواسيب ولكن
قصص الناس والتحقيقات اإلستثنائية والنصوص
األدبية تتطلب إبداعا ،يجب تطوير الجودة وبهذا
ميكن أن تقنع شخصا برشاء جريدتك" .رؤية
6
تتطابق ورأي الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس
الداعي إىل إنقاذ صحافة الجودة ،معتربا أن "عمل
الدولة الدميقراطية ذاته يتطلب وجود صحف
جادة وذات جودة".
1.1تقرير مستقبل مستدام عن للصحافة – موقع الحكومة الربيطانية
– الرابط:

https://www.gov.uk/government/publications/the-cairncross-review-a-sustainablefuture-for-journalism

 152.2أكتوبر - 2015لقاء خرباء حول مرشوع قانون املعوض
للمرسوم  – 115حرية الصحافة والطباعة والنرش
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

تفعيل متردد للفصل  80من الدستور خالل أزمة كورونا:
ليست كل وضعية استثنائية ” حالة استثناء”
مهدي العش
_
طرح التفيش الرسيع لجائحة كورونا تحديات غري
مسبوقة عىل معظم دول العامل .فقد اضط ّر جلها
إىل اتّخاذ إجراءات تح ّد بشكل كبري من الحريات
الفردية كغلق الحدود وإعالن الحجر الصحي
العام ،وإصدار ترشيعات جديدة سعيا للسيطرة
عىل تفيش الفريوس والح ّد من آثاره اإلقتصادية
جل الدول إىل إعالن "حالة
واإلجتامعية .لجأت ّ
طوارئ صحية" متنح صالحيات إستثنائية للسلطة
التنفيذية ملجابهة الفريوس .أما يف تونس ،فقد
اتخذت معظم اإلجراءات الجديدة شكل مراسيم
أصدرها رئيس الحكومة بناء عىل تفويض من
مجلس نواب الشعب طبق الفصل  70من
الدستور .لكن ،قبل ذلك ،أعلن رئيس الجمهورية
الحجر الص ّحي العام وحظر التّجول ليال عرب أوامر
رئاسية استند فيها للفصل  80من الدستور الذي
ينظم حالة اإلستثناء.
أثار هذا االستناد جدال قانونيا حول مدى توفر
رشوط تفعيل الفصل  80من الدستور ،خصوصا
يف غياب املحكمة الدستورية املؤهلة للبت يف
تواصلها بعد مرور شهر من إعالنها ،وتعارض حالة
اإلستثناء ،مبا تفرتضه من تركيز السلطة يف يدي
رئيس الجمهورية ،مع طلب الحكومة تفويضا
برملانيا إلصدار مراسيم .غري أن األخطر من ذلك
هو التطبيع مع حالة اإلستثناء ،واعتبار الفصل
 80نافذة متاحة للتوسيع يف صالحيات رئيس
الجمهورية كلام طرأ ظرف استثنايئ .إذ أنه عىل
خالف حالة الطوارئ التي يقترص أثرها عىل منح
صالحيات أكرث للسلطة التنفيذية للح ّد من بعض
الحقوق والحريات ،فإن تفعيل حالة اإلستثناء
يعني وضع كل املنظومة الدستورية والقانونية بني
قوسني حتى العودة للحالة العادية.
عدم مالءمة اإلطار القانوني
الموجود لمجابهة الكور ونا
منذ تسجيل أول حاالت اإلصابة بفريوس كوفيد-19
يف مطلع شهر مارس ،بدأ النقاش حول مدى مالءمة
اإلطار القانوين املوجود ملتطلبات مكافحة انتشار
الفريوس ،وبالتحديد إلجبار املسافرين الوافدين
عىل تونس باإللتزام بالحجر الصحي الذايت ،خصوصا
يف غياب قانون ينظم حالة الطوارئ الصحية.
فمن جهة أوىل ،مل يتطرق القانون عدد  63املؤرخ
يف  22جويلية  1991املتعلّق بالتنظيم الصحي إىل
الوضعيات اإلستثنائية .أما القانون عدد  72امل ٔورخ
يف  27جويلية  1992واملتعلق باألمراض السارية،
ورغم صدور أمر حكومي يصنف فريوس كوفيد 19
ضمن األمراض السارية عىل معنى هذا القانون،

فإنه ال يبدو هو اآلخر متناسبا مع خطر التفيش
الرسيع للكورونا ورضورة اتخاذ إجراءات إحرتازية
ذات نطاق واسع للتصدي له .فاإلجراءات الوقائية
التي يتيحها ال تنطبق سوى عىل املصابني مبرض
سارٍ ،ال عىل كل من يشتبه يف إصابته .كام أن
قرارات اإلستشفاء الوجويب لغرض العزل االت ّقايئ،
التي يصدرها القضاء استعجاليا بطلب من وزير
الصحة ،ال تشمل الحجر يف فضاءات غري الهياكل
الصحية العمومية .وقد صيغ هذا القانون آنذاك
خصيصا ملناهضة فريوس نقص املناعة البرشي
(اإليدز/السيدا) واألمراض املنقولة جنسيا ،دون
أن مييزها عن باقي األمراض السارية وذلك إلتزاما
بتوصيات منظمة الصحة العاملية لتج ّنب املساهمة
ترشيعيا يف وصم املصابني بها ،1وهو ما يجعله ،رغم
تصنيف فريوس كوفيد  19ضمن األمراض السارية،
غري ٍ
كاف ملجابهته.
أمام هذا النقص ،دعت بعض األصوات ،من بينها
رئيس لجنة الصحة يف الربملان خالد الكرييش،
إىل استعامل األمر املنظم لحالة الطوارئ إلجبار
املسافرين الوافدين إىل تونس عىل االلتزام بالحجر
الصحي الذايت ،وذلك باستصدار قرارات يف اإلقامة
الجربية ضدهم .لكن ،رغم أن حالة الطوارئ تتيح
للسلطة التنفيذية اتخاذ اجراءات قد تبدو صالحة
ملقاومة الكورونا من قبيل حظر الجوالن واإلقامة
الجربية والتسخري ،يصعب اعتبار األمر  50لسنة
 1978أساسا قانونيا صالحا لهذا الظرف .إذ تطغى
عىل هذا النص مقاربة أمنية وردعية بحتة ،متنح
الصالحيات لوزارة الداخلية وللوالة ،وال تتناسب
مع اسرتاتيجيا وقائية تقودها وزارة الصحة .كام
أن تطبيق حالة الطوارئ دون انقطاع منذ الهجوم
اإلرهايب يف شارع محمد الخامس سنة  ،2015وما
آل إليه توظيفها من قبل حكومة يوسف الشاهد
يف «حربها عىل الفساد» أظهر حدود التوسع يف
استعامل الصالحيات التي تتيحها حالة الطوارئ
ألهداف ال تتعلق بالنظام العام .وبرصف النظر عن
مدى جواز اعتبار انتشار فريوس كورونا كحدث
«يكتيس بخطورته صبغة كارثة عامة» ،مثلام ينص
الفصل األول من أمر  ،1978فإن اإلشكال األهم
مع هذا األمر هو عدم دستوريته التي سبق وأن
رصحت بها املحكمة اإلدارية يف قرارات عدة ألغت
اجراءات اتخذت باإلستناد عليه.2
ورغم إيداع مرشوع قانون ينظم حالة الطوارئ منذ
نهاية سنة  ،2018وانتهاء لجنة الحقوق والحريات
من مناقشته يف شهر ماي  ،2019ال يزال مرشوع
القانون عالقا يف رفوف الربملان دون أن تظهر أي
نية للتصويت عليه يف الجلسة العامة ،3لتبقى حالة
الطوارئ منظمة بأساس قانوين هش ،غري دستوري
ويفتقر ألبسط ضامنات الحقوق والحريات .صحيح
أن مرشوع القانون حافظ عىل نفس املقاربة األمنية

لحالة الطوارئ ،أي أنه ال يشمل مبدئيا حاالت
الطوارئ الصحية ،لكن النقاش أثري داخل اللجنة
وكان باإلمكان استئنافه يف الجلسة العامة.

أن فيلسوف القانون األملاين كارل شميت يعترب أن
«الحاكم السيّد هو الذي يقرر يف حالة اإلستثناء».
إن تفعيل حالة اإلستثناء يجب أن يكون املالذ
األخري الذي ال يتم اللجوء إليه إال يف صورة تعطل
كل الوسائل األخرى ملجابهة الخطر .فإذا سلمنا
أن اإلطار القانوين املوجود مل يكن صالحا التخاذ
هذا اإلجراء ،أمل يكن باإلمكان التفكري ،منذ بداية
األزمة ،يف مبادرة ترشيعية تحظى باستعجال
النظر ،لتنظيم الحجر الصحي العام وضبط كيفية
إقراره وجزاء عدم اإللتزام به؟ فإجراء من هذا
النوع يدخل ضمن مجال القانون حسب الفصلني
 49و 65من الدستور طاملا أنه يح ّد من الحقوق
والحريات بهدف حامية الصحة العامة .وإذا كانت
حالة اإلستثناء تتيح لرئيس الجمهورية التدخل يف
مجال القانون ،فإن تفعيلها يف الوقت الذي كانت
الحكومة تستعد فيه لطلب تفويض من مجلس
نواب الشعب إلصدار مراسيم غري مفهوم .إذ أن
استعجالية اإلجراء ال تربر تفعيل الفصل  80ألخذه،
بل كان من املمكن التعجيل بطلب التفويض،
والضغط عىل مجلس النواب من أجل الترسيع
يف التصويت عليه ،عوض الذهاب للحل األقىص
بتفعيل حالة اإلستثناء.

حالة اإلستثناء
ّ
تصنف ضمن
«سلطات األزمة»
لكنها أشدها هي
بمثابة الدكتاتورية
مؤقتة

عودة الخلط بين حالة
الطوارئ وحالة اإلستثناء
لقد أدى إقرار الحجر الصحي العام بهذا الشكل إىل
ضبابية دستورية ،إذ مل يكن واضحا إن كنا تحت
حالة اإلستثناء ،خصوصا وأن رئيس الجمهورية
اءي منع الجوالن والحجر الصحي العام،
اكتفى بإجر ْ
وترك التدابري األخرى ملجابهة الوباء للمراسيم
واألوامر الحكومية.
بل أن األمريْن اللذين صدرا تطبيقا لحالة اإلستثناء
مل يتضمنا عقوبة لعدم احرتامهام .فكانت النتيجة
لجوء السلطة القضائية إىل معاقبة املخالفني
بتهمة مخالفة حالة الطوارئ وتطبيق العقوبة
املنصوص عليها يف األمر عدد  50لسنة 1978
املنظم لحالة الطوارئ يف مخالفة ملبدأ رشعـــية
الجرائم والعقوبات .5تداركت الحكومة األمر فيام
بعد بإصدار مرسوم يف  17أفريل يضبط األحكام
الزجرية املنطبقة عىل مخالفة منع الجوالن
وتحديده والحجر الصحي الشامل.6
هذا الخلط بني حالة الطوارئ وحالة اإلستثناء
ليس جديدا يف تونس .فأمر  1978نفسه استند
يف إطالعاته إىل الفصل  46من دستور  1959الذي
كان ينظم حالة االستثناء .كام استندت أوامر إعالن
حالة الطوارئ والتمديد فيها سنة  2015و2016
إىل الفصل  80من الدستور ،قبل أن يتم تدارك
األمر منذ األمر املؤرخ يف  19جويلية  2016ويصبح
الفصل  77الذي يضبط صالحيات رئيس الجمهورية

هل كانت حالة اإلستثناء
الخيار الوحيد الممكن؟
أمام رسعة انتشار الوباء يف العامل وخصوصا يف
أوروبا ،ومع ظهور حاالت عدوى محلية يف تونس،
بدأ الحديث عن املرور استباقيا إىل املرحلة الوبائية
الثالثة وإعالن حجر صحي شامل .جاء اإلعالن يف
خطاب لرئيس الجمهورية يوم  20مارس ،بعد
استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس
الحكومة .ولنئ كانت هذه اإلستشارة من بني
الشكليات التي يشرتطها الفصل  80من الدستور،
مل يعلن رئيس الجمهورية برصاحة ووضوح تفعيل
حالة اإلستثناء .وإمنا استنتجنا ذلك من األمرين
الرئاسيني الذين صدرا يومي  18و 22مارس ،األول
يتعلق مبنع الجوالن يف كامل تراب الجمهورية،
والثاين بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات
منع الجوالن ،أي الحجر الصحي الشامل .فقد
استند هذان األمران يف اطالعاتهام إىل «الدستور
وخاصة الفصل  80منه».

وبقطع النظر عن جدوى هذه اإلجراءات ودورها
يف السيطرة عىل تفيش الفريوس ،فإن اتخاذها
باالستناد إىل حالة اإلستثناء يطرح أكرث من سؤال.
فرغم أن عددا مهام من الدول استوحت ،كام
املؤسس التونيس ،حالة اإلستثناء من الفصل 16
من الدستور الفرنيس ،مل تلجأ هذه الدول لتفعيلها
خالل أزمة الكورونا ،حتى تلك التي أقرت حجرا
صحيا شامال .4فرغم أن حالة اإلستثناء تص ّنف ضمن
«سلطات األزمة» شأنها شأن حالة الطوارئ وحالة
الحصار ،فهي تع ّد أشدها رشوطا وآثارا .فهي تقتيض
«خطرا داهام يهدد كيان الوطن أو أمن البالد أو
استقاللها ،ويتعذر معه السري العادي لدواليب
الدولة» ،وتسمح مبدئيا عند تفعيلها بتعليق
النظام الدستوري وتركيز كل السلطة بيدي رئيس
الجمهورية .لذلك وصفت بالدكتاتورية املؤقتة ،بل
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هو األساس الدستوري إلعالن حالة الطوارئ .وكأن
التقاليد القانونية التونسية تأىب أن مت ّيز بني حالة
الطوارئ وحالة اإلستثناء ،وأن تعي خطورة هذه
األخرية وما تعنيه من تعليق لكل النظام الدستوري.
خطورة التطبيع مع حالة
اإلستثناء
لقد شهدت العرشيتان األخريتان توجها عامليا إلقحام
الصالحيات اإلستثنائية يف القوانني الدامئة ،وتطبيقها
دون الكلفة السياسية إلعالن حالة الطوارئ ،حتى
يف بعض الدميقراطيات الليربالية .وقد ن ّبه العديد
من املفكرين ،كاإليطايل جورجيو أغامبني ،لخطورة
ذلك .يف تونس ،وبعد أكرث من أربع سنوات من
تطبيق مستمر لحالة الطوارئ ،اقرتح رئيس
الجمهورية قبل أسابيع من أزمة الكورونا فكرة
إقحام بعض صالحيات حالة الطوارئ ضمن التدابري
العادية لإلستعاضة عن التمديد فيها.7
تفعيل الفصل  80بهذه الطريقة قد يفتح الباب
أمام خطر أكرب ،وهو التطبيع مع حالة اإلستثناء.
أي أن يتحول الفصل  80إىل نافذة أمام رئيس
الجمهورية للتوسيع يف صالحياته كلام كان هناك
ظرف إستثنايئ .وما يزيد يف خطورة األمر هو
غياب املحكمة الدستورية :فهي الوحيدة التي
لها صالحية البت يف مدى استمرار حالة اإلستثناء
بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30
نائبا .كام أنها الوحيدة التي ميكنها إعفاؤه من
أجل الخرق الجسيم للدستور ،بعد تصويت أغلبية
الثلثني يف الربملان ،وامكانية إعفاء رئيس الجمهورية
متثل ضامنة أساسية لعدم اإلنحراف بحالة االستثناء
حتى يف فرنسا حسب ميشيل تروبر.8

ما يزيد من خطورة
استسهال حالة
االستثناء هو غياب
المحكمة الدستورية
ال ندري إن كان التطبيق الخجول للفصل  80من
قبل رئيس الجمهورية مرده فهم خاطئ ملقتضياته
أم الحذر من تفعيله يف غياب املحكمة الدستورية،
لكن قد يكون له أثر عكيس ،وهو تبسيط اللجوء
إىل هذا الفصل الخطري والتطبيع معه ،حتى إذا
مل تظهر معامل أي نية خبيثة لرئيس الجمهورية
الستغالل أزمة الكورونا من أجل اإلنقالب عىل
الدميقراطية.
ما من شك أن أزمة تفيش وباء الكورونا استثنائية
بكل املقاييس ،وأنها فاجأت كل دول العامل
واضط ّرتها التخاذ إجراءات غري مسبوقة .لكن هذا ال
يكفي لتربير اللجوء إىل حالة اإلستثناء ،خصوصا يف
غياب الضامنة الدستورية الوحيدة أمام اإلنحراف
بها ،وهي املحكمة الدستورية .ففي غياب هذه
املؤسسة املحورية يف النظام الدميقراطي ،ومع ضيق
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

تعديالت قانون الطوارئ في مصر:
ضرورية لمواجهة الكورونا ،ولكن..
يف ظل الظروف اإلستثنائية التي تواجهها أغلب
دول العامل ،ومن بينها مرص ،بسبب انتشار
فريوس كورونا املستج ّد ،استأنف مجلس النواب
املرصي جدول أعامله ،وانعقد للمرة األوىل
بعد توقّف دام قرابة شهر .1وهو اإلنعقاد
الذي جاء كخطوة رضورية إلقرار حزمة من
الترشيعات الالزمة ملواجهة تداعيات األزمة
الحالية ،وعىل رأسها مرشوع القانون امل ُق ّدم من
قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
حاالت الطوارئ رقم  156لسنة  ،2 1985الذي
تضمن إدراج عدد من التدابري الجديدة التي
تتيح لرئيس الجمهورية مواجهة حالة الطوارئ
الصحية ،وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية
واجتامعية.
يف الوقت نفسه ،تعترب مرص من الدول القليلة
عىل مستوى العامل التي مل تعلن "حالة الطوارئ"
يف إطار مواجهتها لألزمة الناتجة عن انتشار
فريوس كورونا ،وذلك ألن حالة الطوارئ ُمعلنة
بالفعل ،3بل وتعد جزءا ً ال يتجزأ من الواقع
القانوين املرصي خالل األربعني عا ًما املاضية.4
ولكن نظ ًرا إىل أن الوضع الراهن مرتبط بحالة
الطوارئ الصحية "انتشار وباء" ،كان من
الرضوري إدخال بعض التعديالت عىل القانون
الحايل الذي يعجز عن التعامل مع تلك األزمة،
كونه ُمعدا ً
خصيصا لقمع أي شكل من أشكال
ً
املعارضة التي قد يواجهها النظام السيايس
الحاكم يف مرص ،وليس ألي هدف آخر.
لذلك ،وبعد موافقة مجلس النواب بأغلبية
أعضائه عىل التعديالت امل ُقرتحة ،5يقدم هذا
املقال قراءة تحليلية للتدابري الجديدة التي
تم إدراجها يف القانون ،والتي من شأنها إعطاء
مزيد من الصالحيات لرئيس الجمهورية أثناء
حاالت الطوارئ ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل
ما تض ّمنته التعديالت من صالحيات جديدة
للنيابة العسكرية .وأخ ًريا ،مناقشة الضامنات
القانونية التي يجب توافرها أًثناء حاالت
الطوارئ لتحقيق التوازن بني الحفاظ عىل أمن
البالد والصحة العامة من ناحية ،واحرتام حقوق
األفراد األساسية وحرياتهم من ناحية أخرى.
صالحيات جديدة لرئيس
الجمهور ية لمواجهة حالة
الطوارئ الصحية

بينام يعترب إعالن حالة الطوارئ هو أقىص
اإلجراءات االستثنائية التي ميكن اتخاذها
للتعامل مع وضع غري مألوف قد يهدد األمن
العام أو الصحة العامة ،تتميز اإلجراءات
املصاحبة للتعامل مع هذا الوضع بدورها
بطبيعة استثنائية كذلك .ولكن عىل الرغم

من اعتبار "انتشار األوبئة" كأحد الظروف
االستثنائية التي يجوز إعالن حالة الطوارئ
للتعامل معها ،6مل يتضمن قانون الطوارئ
املرصي أياً من التدابري التي ميكن اتخاذها يف
حالة حدوث الوباء ،والتي من شأنها التقليل
من حدة األزمات الصحية واالقتصادية التي
قد تنشأ عنه .ويظهر هذا األمر بوضوح يف نص
املادة الثالثة من القانون ،والتي أعطت لرئيس
الجمهورية عددا ً من الصالحيات الواسعة خالل
حالة الطوارئ ،مثل "وضع قيود عىل حرية
األشخاص يف االجتامع واإلنتقال" و"القبض عىل
املشتبه بهم أو الخطرين عىل األمن والنظام
العام" و "مراقبة الرسائل والصحف" و"سحب
الرتاخيص باألسلحة أو الذخائر" ،7وهي
الصالحيات التي تركز بشكل أسايس عىل تحقيق
األمن والسيطرة عىل أي اضطرابات داخلية دون
اإللتفات إىل األخطار الناتجة عن انتشار أحد
األوبئة ،كام هو الوضع الحايل يف ظل التفيش
املستمر لفريوس كورونا.
لذلك ،ووفقًا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية
والترشيعية بخصوص املرشوع املقدم من
الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
حاالت الطوارئ ،فإن الهدف األسايس لتلك
التعديالت هو س ّد حالة الفراغ الترشيعي
التي كشف عنها الواقع املستجد فيام يتعلق
بالتعامل مع هذا النوع من حاالت الطوارئ
الصحية .8وعليه ،استحدثت التعديالت  -التي
أقرها الربملان بشكل نهايئ -عددا ً من الصالحيات
الجديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه
خالل حالة الطوارئ ،مثل " تعطيل الدراسة
باملدارس والجامعات" ،و" تعطيل العمل بشكل
كيل أو جزيئ باملصالح الحكومية" ،كذلك "إلزام
القادمني للبالد من الخارج بالخضوع إلجراءات
الحجر الصحي" و" تقرير الدعم الالزم للبحوث
العالجية" ،وهي اإلجراءات التي من شأنها
تقليل فرص إنتشار األوبئة امل ُعدية والسيطرة
عليها .من ناحية أخرى ،شملت التعديالت
صالحيات مستحدثة متثلت باألساس يف رفع
العبء االقتصادي عن كاهل املواطنني أثناء
فرتة مواجهة الوباء ،مثل " تأجيل سداد مقابل
خدمات الكهرباء والغاز واملياه" و" تقسيط
الرضائب" باإلضافة إىل " تقرير مساعدات مالية
أو عينية لألفراد واألرس" .باإلضافة إىل عدد من
الصالحيات التي تهدف إىل رسعة التدخل من
أجل إنقاذ الركود االقتصادي املتوقع وتأمني
السلع األساسية ،مثل " تقرير دعم مايل أو عيني
للقطاعات االقتصادية املترضرة" و" حظر تصدير
بعض السلع واملنتجات إىل خارج البالد".9
من جانبنا ،فإننا نرى أن تلك التعديالت كانت

رضورية ،وجاءت بالفعل كر ّد فعل طبيعي
ملواجهة األزمة الحالية .فعىل الرغم من أن
معظم تلك اإلجراءات كان قد تم اتخاذها
بالفعل يف شكل قرارات حكومية صادرة عن
رئيس مجلس الوزراء (املفوض من رئيس
الجمهورية باتخاذ كافة التدابري الالزمة أثناء
حالة الطوارئ) ،10إال أن وجود سند ترشيعي
لها يعصمها من مخالفة مبدأ الرشعية الذي
يقتيض أن تكون كافة اإلجراءات التي تتخذها
السلطة التنفيذية متوافقة معه حتى يف حاالت
الطوارئ .11ولكن يف الوقت نفسه ،تضمنت
تلك الصالحيات املمنوحة لرئيس الجمهورية
بعض النقاط التي تثري عددا ً من التساؤالت
حول كيفية تطبيقها أو الغرض الحقيقي من
ورائها .فعىل سبيل املثال ،نصت الفقرة ()8
املضافة إىل املادة الثالثة من القانون الحايل عىل
أنه يف حالة تعطيل العمل بالوزارات واألجهزة
الحكومية ،يقف "رسيان مواعيد سقوط
الحق ،واملواعيد اإلجرائية الخاصة بالتظلامت
الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية" ،ولكن"
ال يرسي حكم وقف رسيان املواعيد عىل اآلجال
واملواعيد الخاصة بالحبس االحتياطي والطعن
يف األحكام الجنائية الصادرة بشأن األشخاص
املحبوسني تنفيذًا لتلك األحكام" .12وبالتايل ،فإن
املفهوم من ذلك النص أن جلسات النظر يف
أوامر الحبس االحتياطي لن تتوقف يف ظل تلك
الظروف ،ولكن مل ترش الفقرة إىل كيفية تحقيق
سالمة املتهمني أو ضامن انعقادها يف مواعيدها
من األساس ،خاصة وأن الواقع العميل خالل
الفرتة املاضية أظهر إحجام النيابة العامة عن
نظر عدد من جلسات الحبس االحتياطي ،مام
أدى إىل وجود عدد من املتهمني رهن االحتجاز
دون أي سند قانوين.
يف الوقت نفسه ،استحدثت الفقرة ( )13سلطة
رئيس الجمهورية يف "حظر االجتامعات العامة
والخاصة واملواكب والتظاهرات واالحتفاالت
وغريها من أشكال التجمعات" .13وهو األمر
الذي يوسع من نطاق السلطة املخولة حال ًيا
لرئيس الجمهورية يف تقييد الحق يف التجمع
والحق يف الحركة أثناء حاالت الطوارئ ،حيث
أن الفقرة األوىل من نفس املادة تنص عىل جواز
"وضع قيود عىل حرية األشخاص يف االجتامع
واالنتقال" .14وبالتايل ،فإننا نرى أن مترير مثل
تلك الفقرة يف خضم عدد كبري من الصالحيات
املراد بها مواجهة حاالت الطوارئ الصحية ،ما
هو إال استغالل سيايس لفرصة تعديل قانون
مهم كقانون الطوارئ لطاملا تلجأ إليه السلطة
التنفيذية ،إلحكام قبضتها عىل الحياة السياسية
يف مرص.

اختصاصات جديدة للنيابة
العسكر ية في حاالت الطوارئ

يعترب إسناد مسؤولية تنفيذ األوامر الصادرة من
رئيس الجمهورية يف حاالت الطوارئ إىل القوات
املسلحة أم ًرا مرب ًرا يف كثري من األحيان ،نظ ًرا
لوجود بعض الحاالت الطارئة التي تستوجب
الحفاظ عىل األمن أو النظام العام ،أو مواجهة
الكوارث .15وهو ما نظمته املادة الرابعة من
قانون الطوارئ بإعطاء "سلطة تنظيم املحارض
للمخالفات الناتجة عن األوامر الصادرة أثناء
حالة الطوارئ" إىل عدد من ضباط وصف
ضباط القوات املسلحة ،إبتدا ًء من رتبة ُمعينة
يحددها وزير الحربية .16وعىل الرغم من عدم
الحاجة إىل تعديل تلك املادة ،عىل أساس أن
القوات املسلحة مل تشارك يف تنفيذ القرارات
الصادرة مؤخ ًرا يف إطار خطة الدولة ملواجهة
انتشار فريوس كورونا ،إال أن مرشوع القانون
امل ُقدم من الحكومة تضمن إعطاء اختصاصات
مأموري الضبط القضايئ لكافة ضباط وصف
ضباط القوات املسلحة ،يف حال تكليفها بتنفيذ
األوامر الصادرة مبوجب قانون الطوارئ ،وهو
األمر الذي أقره مجلس النواب.
ليس هذا فحسب بل نصت املادة الرابعة
من القانون يف شكلها الجديد عىل أن "تختص
النيابة العسكرية بالتحقيق يف الوقائع والجرائم
التي يتم ضبطها مبعرفة القوات املسلحة".
كام أعطت " لرئيس الجمهورية سطلة إسناد
االختصاص بالتحقيق االبتدايئ يف الجرائم التي
تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون إىل النيابة
العسكرية" ،عىل أن تختص النيابة العامة يف
جميع األحوال ،دون غريها ،بالترصف النهايئ يف
التحقيق .17وهو األمر الذي تم إدراجه يف قانون
الطوارئ ألول مرة ،حيث مل يتم إعطاء رئيس
الجمهورية سلطة إحالة جرائم مخالفة لقانون
الطوارئ أو املحاكمة بنا ًء عىل ارتكابها ،أو
بعض مراحل املحاكمة (التحقيق) ،إىل القضاء
العسكري نهائ ًيا من قبل .وهي السلطة التي
كان يكفلها قانون األحكام العسكرية ،حيث
كانت تنص املادة  6منه عىل اختصاص رئيس
الجمهورية بإحالة بعض الجرائم املنصوص عليها
يف قانون العقوبات إىل القضاء العسكري؛ حتى
تم إلغاء هذا النص يف العام  .18 2012لذلك،
فإنه ميكننا القول بأن أحد األهداف املسترتة
لتمرير تلك التعديالت هو التوسع يف السلطات
املمنوحة لضباط القوات املسلحة ،واختصاصات
القضاء العسكري (االستثنايئ) أثناء إعالن حالة
الطوارئ ،حيث يبقى إدراج سلطة النيابة العامة
بالترصف النهايئ يف التحقيقات أمرا شكليا فقط
فضال عن أنه غري مالئم .فكيف لجهة قضائية
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أن تقوم بكافة مجريات التحقيق وما يتبعه من
استجواب وتوجيه التهم ،ثم تأيت جهة قضائية
أخرى لتفصل يف نتيجة هذا التحقيق؟
ويجدر الذكر أيضً ا ،أن نص املرشوع املقدم من
الحكومة قد تضمن إعادة تشكيل محاكم أمن
الدولة املختصة بنظر الجرائم املرتكبة باملخالفة
لقانون الطوارئ ،لتشمل قضاة تابعني للقضاء
العسكري بجانب عدد من القضاة من القضاء
العادي .إال أن اللجنة الربملانية التي عملت
عىل التعديالت املقرتحة رفضت هذا التعديل
ملا ارتأته من شبهة عدم الدستورية ،ملخالفة
هذا التعديل لنص املادة ( )97من الدستور
التي تكفل حق التقايض وتحظر املحـــاكم
االستثنائية .19وهو األمر الذي بقدر ما يبدو
جي ًدا إال أنه يبدو غريبا يف الوقت نفسه ،حيث
أن النص الحايل للفقرة ( )4من املادة السابعة
محل التعليق تجيز لرئيس الجمهورية أن "يأمر
بتشكيل دائرة محكمة أمن الدولة الجزئية من
قاض وإثنني من ضباط القوات املسلحة من
رتبة نقيب أو ما يعادلها عىل األقل وبتشكيل
دائرة أمن الدولة العليا من ثالثة مستشارين
ومن ضابطني من الضباط القادة" ،وهو النص
الذي يخالف نص املادة  97من الدستور أيضً ا

بصورة واضحة؛ ولكن مل رش إليها النواب ومل
يحاولوا تعديله ليتوافق مع الدستور .لذا فإننا
نرى أن رفض اللجنة الربملانية لهذا التعديل جاء
كمحاولة منها لعدم تسليط الضوء بشكل كبري
عىل الصالحيات املمنوحة للنيابة العسكرية،
وتسهيل قبول التعديالت ،خاصة وأن تعديل
تشكيل املحكمة بشكل جذري كان سيؤدي
بالرضورة إىل حالة من البلبلة واالعرتاضات
داخل األوساط القانونية والحقوقية.
خاتمة

يف مطلع قراءته لقانون الطوارئ رقم 162
لسنة  ،1958اعترب املستشار عوض امل ُر الرئيس
األسبق للمحكمة الدستورية العليا هذا القانون
"واح ًدا من أسوأ القوانني التي عرفتها الحياة
الترشيعية يف مرص" ،20وذلك التساع نطاق
التدابري االستثنائية التي أجازها القانون لرئيس
الجمهورية ،وتنوع آثارها القانونية .21إىل جانب
ذلك ،تكمن املشكلة الرئيسية يف القانون امل ُنظم
لحاالت الطوارئ يف مرص هي غياب التوازن بني
ضامن تحقيق األمن من ناحية ،وحامية واحرتام
حقوق األفراد من ناحية أخرى .فعىل الرغم من
أن التعديالت األخرية شملت يف جانب كبري منها

صالحيات مستحدثة لرئيس الجمهورية نرى
أنها رضورية ملواجهة حالة الطوارئ الصحية،
إال أنه يف ظل غياب الرقابة الربملانية والقضائية
عىل القرارات واألوامر التي تصدر عن رئيس
الجمهورية أثناء حالة الطوارئ ،سيظل ذلك
القانون وتلك الصالحيات الرئاسية تهدي ًدا هائالً
لحقوق األفراد وحرياتهم.
1.1الربملان املرصي يعلق جلساته بسبب كورونا – موقع العربية
اإلخباري –  23مارس .2020
2.2الربملان يستأنف أعامله مبناقشة  4قوانني مهمة غدا – موقع
البوابة –  20أبريل .2020
3.3متديد حالة الطوارئ يف مرص – موقع روسيا اليوم –  14يناير
 .2020حيث وافق مجلس النواب عىل متديد حالة الطوارئ يف
البالد امل ُعلنة بقرار رئيس الجمهورية ملدة ثالثة أشهر ،تبدأ من
يوم  27من يناير  2020إىل  27أبريل .2020
4.4تم فرض حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس أنور السادات يف
أكتوبر  ،1981واستمر العمل بها طوال فرتة حكم الرئيس مبارك.
كام أستمر العمل بها بعد ثورة  25يناير أيضً ا ،إىل أن أعلن
املجلس العسكري تعطيل حالة الطوارئ يف مايو  .2012ويف
أغسطس  ،2013قام الرئيس املؤقت عديل منصور بفرض حالة
الطوارئ مرة أخرى ،كام تم متديد العمل بها منذ تويل الرئيس
السييس أكرث من مرة ،حتى اآلن.
5.5بـ  406أصوات ..الربملان يوافق عىل تعديل قانون الطوارئ
والعالوة الدورية والطوارئ – موقع بوابة الربملان –  22أبريل
.2020
6.6تنص املادة األوىل من قانون الطوارئ رقم  162لسنة :1958
"يجوز إعالن حالة الطوارئ كلام تعرض األمن أو النظام العام يف
أرايض الجمهورية أو يف منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك
بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث
اضطرابات يف الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء"

7.7راجع نص املادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم  162لسنة .1958
8.8راجع نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والترشيعية ومكتب
لجنة الدفاع واألمن القومي عن مرشوع قانون مقدم من
الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ ،ص،2
 18أبريل .2020
9.9ننرش تعديالت قانون الطوارئ ملواجهة كورونا بعد موافقة الربملان
– موقع اليوم السابع –  22أبريل .2020
1010راجع املرجع رقم (.)3

11. See, Respecting democracy, rule of law and human
rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisiss,
A toolkit for member states, Council of Europe, P.3, 7 April
2020.
1212راجع املرجع رقم (.)9
1313راجع املرجع السابق.
1414راجع املادة ( )3من قانون رقم  162لسنة .1958
1515راجع املادة ( )1من قانون رقم  162لسنة .1958
1616امل ُسمى القديم ملنصب وزير الدفاع .راجع املادة ( )4من قانون

 162لسنة .1958
1717راجع املرجع رقم (.)9
1818يف مايو  ،2012تم إلغاء نص املادة ( )6من قانون األحكام
العسكرية رقم  25لسنة  1966والتي كانت تنص عىل " :ترسي
أحكام هذا القانون عىل الجرائم املنصوص عليها يف الباب األول
والثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات العام ،التي تحال إىل
القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية".
1919راجع املرجع رقم ( ،)8ص .7،4أيضً ا،
2020املستشار الدكتور/عوض امل ُر ،الرقابة القضائية عىل دستورية
القوانني يف مالمحها الرئيسية - ،مركز رينيه جان دبوى للقانون
والتنمية –  – 2003ص.915
2121راجع املرجع السابق.
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في صناعة الفقر وتغريبه في لبنان:
كيف تعاملت السلطات مع الفقر؟
لمى كرامة
_
أتت أزمة جانحة الكورونا يف ظل وضع
اقتصادي منهار أساساً ،فتساوت األزمة الصحية
واألزمة اإلجتامعية من حيث الخطورة .أمام
هذا الواقع ،كشف النظام عن حلوله السحرية:
فالحكومة ،دعت عرب رئيسها حسان دياب
املقتدرين للت ّربع ،كام طلب م ّنا وزير الداخلية
"تقاسم الزيتونة" .أحزاب السلطة – كافة –
ه ّمت بحمالت املزايدة عىل الدولة "الضعيفة"
وأرسعت للحلول مكانها عرب التحضري الفتتاح
املستشفيات ومراكز الحجر الصحي وتوزيع
املساعدات تحت أعني الكامريات.
وكام يف سائر بلدان العامل اليوم ،ظ ّهرت هذه
ولعل
األزمة مكامن الخلل يف نظامنا الحايلّ .
أبرز ما ب ّينته هو كيفية تعاطي النظام ،وسلطاته
املتعاقبة ،مع مسألة الفقر ،وهو ٍ
تعاط ميكن
إختصاره بثالثة محاور :األ ّول ،إضعاف دور
الدولة يف الح ّد من الفقر وتفويض صالحياتها
لألحزاب والطوائف ،الثاين ،التعاطي مع الفقر
كـمسألة "قضاء وقدر" أو عىل األكرث كفجوة
يقتيض س ّدها باملساعدات ،وفصلها عن الواقع
االقتصادي واالجتامعي لتوزيع الرثوات ،وأخريا ً
تعزيز منطق التربعات واملساعدات كم ّنة لرشاء
الذمم عوضاً عن ثقافة الحقوق .وقد أدت
هذه السياسات املتبعة عىل مدار السنوات
إىل زيادة هشاشة املواطن وتحويل العوز
والفقر إىل حالة دامئة يسعى النظام السيايس
لإلستفادة منها لتعزيز روابط الزبائنية والتبعية.
يف تحليله لسياسات الفقر يف لبنان ،يتحدث
فواز طرابليس عن نهج إنكار الفقر وتغريبه،
وهو نهج قائم منذ تأسيس لبنان الكبري ،حيث
تم تصوير الفقراء عىل أنهم الوافدون "من
امللحقات واملناطق التي ض ّمت إىل جبل لبنان
والساحل لتكوين لبنان الكبري" .وبذلك ،ص ّور
الفقراء عىل أنهم حرصا ً "الغرباء" الداخلون إىل
لبنان .وقد استمرت سياسة النكران هذه إىل
مرحلة ما بعد الحرب .وبذلك ،بات التعامل
مع مسألة الفقر وكأنها مسألة عابرة وخارجة
عن صلب اهتاممات املجتمع .اليوم ،تتحدث
أرقام وزارة الشؤون عن أن  45%من اللبنانيني
باتوا من الفقراء ،مع  22%منهم يف حال فقر
مدقع ،وهي أرقام مرشحة لالزدياد مع األزمة
اإلقتصادية واملالية غري املسبوقة التي يشهدها
لبنان .مل تعد إذا ً مسألة الفقر مسألة تفصيلية
تطال "الغرباء" ،الفقر اليوم هو الواقع الراجح،
وليس بتفصيل ،مام يضعنا أمام التحدي
األسايس :كيف ستتعامل السلطات مع الفقر؟
فهل سيؤدي إزدياده إىل فرض مقاربة وسياسات

إجتامعية تق ّوض محاوالت تغريب وإنكار
الفقر ،أم أن املنظومة ستنجح يف إعادة إفراز
عوامل تغريب جديدة مام يسمح بإستمرار
السياسات السابقة؟
يف هذا املقال ،سنسعى إىل فهم األسس التي
انبنى عليها التعامل مع الفقر يف العقود
السابقة ،فام هي السياسات اإلجتامعية التي
اعتُمدت ؟ وما عالقة نظام الزبائنية والسلطات
املتعاقبة يف صناعة الفقر؟
في إضعاف الدولة بهدف وضع
اليد على وظائفها ومالها::
"األحزاب والجمعيات...
مشكورة"

ال يشء جديد يف القول أن النظام اللبناين– أو
عىل األقل نظام ما بعد الحرب – قائم عىل
أساس إضعاف مؤسسات الدولة وتعزيز
الزبائنية .وقد تبلورت تجليات هذه الظاهرة يف
الخاص عىل
كافة القطاعات ،من تعزيز للتعليم
ّ
حساب املدارس الرسمية والجامعة اللبنانية،
تقوية املستشفيات الخاصة مقابل إضعاف
املستشفيات الحكومية واملستوصفات .ومن
النافل القول أن قطاع الرعاية االجتامعية مل
يكن اإلستثناء ،حيث أىت تعاطي السلطة مع
الفقر ضمن روحية إضعاف دولة الرعاية لصالح
القطاع األهيل مبا فيه من سيطرة لألحزاب
والطوائف ،وخطف لدور الدولة خدمة
للزعامات والزبائنية.
تاريخياً ،ارتبط مفهوم الرعاية يف لبنان بالتص ّدق
عىل الفقراء من قبل األمراء والعائالت امليسورة
يف املجتمع .وقد لعبت اإلرساليات األجنبية
والطوائف دورا ً محورياً يف ذلك من خالل إنشاء
دور األيتام واملالجئ .ظهرت أول املداميك
القانونية لدولة الرعاية عام  1959مع إنشاء
مصلحة اإلنعاش اإلجتامعي والتي أوكلت
مهمة النهوض بالشأن اإلجتامعي .وقد أنشئت
هذه املصلحة بعد أحداث عام  1958ضمن
سياسة "عزم الدولة عىل التدخل يف السياسة
االجتامعية وعىل إنهاء حايدها التقليدي".
وبذلك ،يعترب إنشاء هذه املصلحة الخطوة
األوىل لتد ّخل الدولة يف إدارة العمل اإلجتامعي
الذي مل يعد مرتوكاً فقط للمحسنني والجمعيات
األهلية .وقد ترافقت هذه الخطوة مع دراسة
معهد إيرفيد  ،IRFEDوالتي كان هدفها تقييم
وقياس واقع الفقر يف لبنان والتي صيغت عىل
أساسها خطط اإلصالح ( .)1966-1958إال أن
إنشاء مصلحة اإلنعاش اإلجتامعي اصطدم
بعوائق ،كان أبرزها تخ ّوف املؤسسات والهيئات
األهلية (الطائفية مبعظمها) من تد ّخل القطاع

العا ّم يف شؤون اعتربتها خاصة لها ،وما يقتضيه
ذلك من رقابة عليها من قبل القطاع الرسمي.
وقد اتجهت الدولة حينها نحو سياسة إرشاك
القطاع األهيل بدالً عن أداء دور مبارش ،معتمدة
عىل أسلوب التعاقد مع املؤسسات اإلجتامعية
التابعة للقطاع األهيل.
جاءت الحرب اللبنانية لتؤدي إىل القضاء
عىل الدولة مبفهوم الخدمة العامة مقابل
منو وتقوية للقطاعات األهلية ،ال سيام تلك
املرتبطة بامليلشيات حينها والتي كانت تتلقى
متويال كبريا .وقد عادت مجددا ً رغبة القطاعات
األهلية باإلنكفاء عن الدولة والتفلت من القيود
ظل تفتت الدولة .وبالرغم
الرسمية ،خاصة يف ّ
من استمرار الدولة بالعمل من خالل مصلحة
اإلنعاش اإلجتامعي ،إال أن ذلك جاء ضمن
ظروف من اإلحباط يف ظل ضعف تام لهذه
الدولة وسيطرة القطاع األهيل – امليليشياوي.
وإذا كانت فرتة الحرب شهدت تصدع الدولة
وازدهار القطاع األهيل ،فقد ك ّرست فرتة السلم
هذا الوضع وط ّبعته .فبالرغم من مجهود الدولة
يف إعادة بناء هيكلها املؤسسايت من خالل إنشاء
وزارة الشؤون اإلجتامعية ،وتوسيع صالحياتها
مقارنة مع مهامت مصلحة اإلنعاش اإلجتامعي
لتشمل وضع اسرتاتجيات تنموية للبالدّ ،إل
يغي فعلياً يف العالقة بني الدولة
أن ذلك مل ّ
واملؤسسات األهلية وال سيام الرعائية .وبذلك،
نشأت املؤسسات األهلية كمصدر للخدمات،
وانحرص دور الدولة بالتعاقد معها ومتويلها ،مع
ما رافق ذلك من ضعف يف مراقبة حسن تنفيذ
السياسات واملتابعة.
ف ّوضت إذا ً الدولة مسألة الفقر للمؤسسات
األهلية .ومن يعرف الواقع اللبناين ال يخفى
عليه أن أغلبية هذه الهيئات تابعة إما ألحزاب
وأطراف سياسية ،وإما ملؤسسات دينية ،مع
التذكري أن أكرثية هذه املؤسسات متصلة
باألوقاف الدينية ،التي تستفيد بدورها من
إمتيازات غري مربرة وال سيام اإلعفاءات الرضيبية.
ِ
تكتف بالتمويل (أو اإلعفاء
إال أن الدولة مل
من الرضائب) ،بل باتت يف خدمة مصالح هذا
ولعل أبرز
القطاع عىل حساب حقوق املواطننيّ .
مثال عىل ذلك هو السياسة املعتمدة من قبل
وزارة الشؤون يف وضع األطفال الفقراء ضمن
مؤسسات الرعاية بدل إبقائهم ضمن أرسهم
ودعمها مبارشة كام تقتيض مصلحة الطفل.
فتشري األرقام إىل أن  90%من األطفال املودعني
يف مؤسسات الرعاية هم من الفــــقراء ،ويعترب
الباحثون يف هذا املجال أن هذه النسبة املرتفعة
تعود إىل اإلتجاه نحو سياسة "مأسسة الفقر"
بحيث أن أغلبية دور الرعاية تابعة ملؤسسات

حزبية وطائفية ،وبالتايل ،وضع األطفال الفقراء
فيها يد ّر عليها متويالً من وزارة الشؤون .علامً أن
هذه املؤسسات كانت قد رفضت إقرتاح قدمته
وزارة الشؤون عام  2004وقيامه إستبدال الدعم
املايل الذي تقدمه الدولة إىل املؤسسات الرعائية
الخاصة مبساعدات مالية مبارشة لعائالت
األطفال املعنيني وبذلك إبقاء الطفل ضمن
بيئته .تتجه إذا ً الدولة لدعم مؤسسات الرعاية
عىل حساب حقوق األطفال ،أضف إىل أن رقابة
الدولة عىل هذه املؤسسات ضئيلة جدا ً وقد
أطلقت رصخات عديدة يف السنوات األخرية
تنديدا ً بظروف املعيشة غري اآلمنة داخلها.
ك ّرست هذه املامرسات غياب الدولة من
الح ّيز العام ،فيام ص ّورت القطاعات األهلية
(وال سيام األحزاب والطوائف) أنها البديل
عن الدولة املرت ّهلة .وبذلك ،أصبحت هذه
املؤسسات باباً للزعامء والنافذين لتقديم
الخدمات ورشاء الذمم .الدولة مت ّول ،وهم
يحصدون األصوات اإلنتخابية .وبات النظام
قامئاً عىل إلقاء اللوم عىل "الدولة الضعيفة أو
الغائبة" ثم الهرولة للعب دورها ،حيث دأبت
األحزاب – وامليليشيات سابقاً – عىل ترسيخ
فكرة عجز الدولة يف أذهاننا كمحاولة الحتكار
دورها ،وبذلك تكريس الحاجة "للزعيم" .هكذا،
يستبدل منطق الحق الذي من واجب الدولة
تأمينه لكافة املواطنني مبنطق الحسنة الذي
تعطيه الطوائف والزعامات ألبنائها املطيعني.
أبعد من ذلك ،مي ّهد غياب الدولة املجال
ألصحاب النفوذ لـ "تبييض" صورهم عرب تقديم
املساعدات .فيصبح الزعيم ذاك الذي ذاع صيته
بالفساد وصاحب األعامل الذي نهب امللك
العام مشكورين عىل عملهم الخريي .وهكذا
نعود إىل نغمة "رسق بس ساعد!" ،نغمة كنا
رأينا بوادر سقوطها مع انتفاضة ترشين.
ما نراه اليوم يف ظل جائحة الكورونا إذا ً ليس
بجديد ،حيث تتبارى األحزاب السياسية عىل
تقديم املساعدات وتأمني املستشفيات ومراكز
العزل ،مع اعتامد أغلبها خطابا قامئا عىل انتقاد
ضعف الدولة وعرض نفسها كبديل ال مف ّر منه:
إما مساعداتنا وإما الجوع واملرض.
صناديق تبرعات وخدمات...
سياسة "إعطاء السمكة
ً
عوضا عن تعليم الصيد"

تندرج سياسة إنشاء الصناديق ضمن أسس
دولة ما بعد الحرب .فقد انتهجت السلطة
مامرسة قيامها تأسيس صناديق استثنائية
لتمويل آثار أزمة إجتامعية معينة .فمثالً أنشئ
صندوق املهجرين لتمويل عودة املهجرين إىل

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة
قراهم ،وصندوق الجنوب لتمويل آثار العدوان
اإلرسائييل عىل قرى الجنوب… ويف معظم
األحيان ،تأيت موازنة هذه الصناديق من خارج
النفقات العامة بعيدا ً عن رقابة الربملان ،مام
يجعلها أكرث قابلية لهدر األموال العامة .وتصبح
هذه الصناديق باباً لتعزيز هيمنة الزعامات
وقدرتهم عىل أداء الخدمات حسب منطق
املحسوبية.
تندرج سياسة الدولة يف التعاطي مع الفقر يف
السياق ذاته .فقد شكّلت جائحة الكورونا فرصة
للحديث عن برنامج دعم األرس األكرث فقرا ً يف
وزارة الشؤون اإلجتامعية ،وهو من الربامج
القليلة التي تلعب فيها الدولة دورا ً مبارشا ً مع
األفراد من حيث تقديم الخدمات لألرس املس ّجلة
لدى الوزارة .وقد أق ّرت الحكومة اللبنانية خطة
إجتامعية للتصدي لتداعيات األزمة ،مفادها
توزيع مبلغ  400,000لرية لبنانية لألرس ،وهي
العائالت املس ّجلة يف برنامج دعم األرس األكرث
فقرا ً يف وزارة الشؤون االجتامعية ،وعائالت
إضافية ميكنها تسجيل أسامئها عند البلديات
واملخاتري .ويف حني أن برنامج دعم األرس األكرث
فقرا ً ما زال قامئاً لدى وزارة الشؤون اإلجتامعية،
قررت الحكومة منح صالحية توزيع املساعدات
سنبي أدناه.
إىل الهيئة العليا لإلغاثة كام ّ
البرنامج الوطني لدعم األسر
ً
األكثر فقرا

يف إطار التزامها بالح ّد من الفقر املدقع يف
مؤمتر باريس  3للدول املانحة عام ،2007
تلقت الحكومة اللبنانية هبة لتمويل مرشوع
دعم تطبيق شبكة الحامية االجتامعية الطارئة،
يندرج ضمنه الربنامج الوطني لدعم األرس
األكرث فقرا ً .وقد أطلق املرشوع فعلياً يف ترشين
األول  ،2011وفتح حينها باب تقديم طلبات
املساعدات املالية ،وتب ّنت الحكومة الربنامج
رسمياً بتخصيص سلفة مالية قدرها  28.2مليون
دوالر أمرييك كرصيد أويل للربنامج وإلعداد سلة
املساعدات للفرتة املمتدة بني  .2014-2012وقد
أعيد إطالق املرشوع عام  2014مع متويل إضايف.
يهدف الربنامج إىل توفري املساعدات االجتامعية
لألرس اللبنانية األكرث فقرا ً ،وال سيام تغطية
صحية كاملة وإعفاءات لرسوم تسجيل الطالب
ومساعدات غذائية لألرس األشد فقرا ً.
إال أن هذا الربنامج يشوبه الكثري من اإلشكاليات.
فأوالً ،يؤخذ عىل الربنامج اعتامده نظاماً ومعايري
قدمية نسبياً لتعريف الفقر ،وهو بذلك يعتمد
عىل خ ّط الفقر األدىن (الفقر املدقع) لتحديد
املستفيدين منه ،مام يؤدي إىل إبعاد رشيحة كبرية
من اللبنانيني الفقــــراء وفق معــــايري أخرى.
وبالرغم من اعتامد هذه املعايري "العلمية"،
فقد أظهرت األزمة الحالية تراشقاً لإلتهامات بني
األقطاب السياسية عن املحسوبيات يف تسجيل
العائالت املستفيدة .كام س ّجل ضعف للحمالت
الرتويجية للربنامج منذ انطالقته ،مام جعله يف
أفضل األحوال مبتناول قلّة من األشخاص ،فقد
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ب ّينت دراسة ميدانية أجريت عام  2016ضعف
املعرفة بالربنامج وسبل اإلستفادة منه .حيث
تبني مثالً ،أن عائلتني فقط من أصل  128عائلة
فقرية شملتها الدراسة كانت عىل علم بالربنامج،
فيام الجمعيات األهلية مل تكن عىل علم به.
إال أن التحفّظ األهم عىل هذا الربنامج أنه
يعطي الفقراء "السمكة" دون أن ميكّنهم من
"تعلّم الصيد" .يفتقد الربنامج ألي اسرتاتيجية
لتحسني أوضاع األرس املستفيدة منه ،ال سيام من
خالل تأمني تدريب أو تعليم معني ،او حتى من
خالل التشبيك مع برامج الح ّد من البطالة مثالً.
وبذلك ،يأيت الربنامج ضمن "سياسة الصناديق"
التي انتهجتها الحكومات املتتالية حيال األزمات
اإلجتامعية ،فيك ّرس الربنامج عالقة من التبعية
واالتكال ( )dependenceعليه من دون تأمني
أي قدرة لألرس عىل الخروج منه ،مام يبقي
الفقري فقريا ً ،مع تكريس منطق الحاجة لتلقي
املساعدة وخلق دوامة ال تنتهي من التبعية.
كام تجدر اإلشارة إىل أن هذه الدوامة تؤثر أيضاً
عىل حظوظ استمرارية الربنامج ،ال سيام أن عدد
العائالت التي تتوفر فيها معايري اإلستفادة منه
لتحسن أوضاع
سيتفاقم ،من دون أي مؤرش
ّ
العائالت املستفيدة منه حاليا .أضف إىل ذلك،
أن متويل الربنامج يعتمد عىل الهبات والقروض
الخارجية بشكل أسايس ،من دون أن تؤمن آلية
لتمويله من ضمن موازنة الوزارة ،مام يطرح
أسئلة جدية عن إمكانيات استمراريته.
الهيئة العليا لإلغاثة:

بالرغم من وجود برنامج دعم األرس األكرث
فقرا ً والحديث عنه يف بداية األزمة ،قررت
الحكومة اللبنانية إيالء مهمة توزيع املساعدات
النقدية للهيئة العليا لإلغاثة .وقد اتخذت
الحكومة قرارها يف إعطاء سلفة خزينة قدرها
 75مليار لرية لبنانـــية للهيئة لتـــنفيذ
الخـــطة اإلجتــــامعية ،عىل أن يتم توزيع
املساعدات عرب الجيش اللبناين مبارشة إىل األفراد
املستفيدين .إال أنه تم تأجيل هذا التوزيع لحني
قيام الجيش اللبناين بالتدقيق امليداين يف أوضاع
األرس املستفيدة ،بعدما تبني أن اللوائح املرفوعة
تشوبها األخطاء.
تطرح هذه اآللية أسئلة عديدة ،ال سيام لناحية
توكيل الهيئة العليا لإلغاثة والجيش اللبناين
مهمة توزيع املساعدات يف ظل وجود آلية
واضحة لدى وزارة الشؤون وبرنامج دعم األرس
األكرث فقرا ً .وبذلك ،تكون الحكومة قد استمرت
يف مبدأ الركون إىل الهيئات اإلستثنائية عوضاً عن
تفعيل مؤسسات اإلدارة العامة .يف هذا اإلطار،
ال بد من التذكري بأن الهيئة العليا لإلغاثة كانت
تخضع ملرجعية مصلحة اإلنعاش اإلجتامعي عند
تأسيسها يف عام  1975وقد أصبحت يف عام 1993
تحت وصاية رئاسة الحكومة بعدما أصبح رئيس
مجلس الوزراء هو رئيسها .وإن هذا االنتقال،
يؤرش أيضاً إىل نية يف إفراغ اإلدارة العامة من
صالحياتها ،وحرص هذه الصالحيات بيد املراجع

السياسية ،والتي يُخىش أن تصبح باباً الستغالل
الخدمات والهبات سياسيا .أضف إىل ذلك ،إن
توكيل مهمة إدارة املساعدات والتدقيق بوضع
األرس املستفيدة للجيش اللبناين نظرا ً للثقة التي
تتمتع بها املؤسسة العسكرية لدى الرأي العام
اللبناين يشكل تقويضاً لصالحيات اإلدارة العامة،
ويؤسس ملامرسة خطرة من شأنها توسيع
صالحيات املؤسسة العسكرية.
الفقر "قضاء وقدر" :في فصل
الفقر عن الالمساواة

إنتهجت السلطة عىل مدار السنوات مبدأ تقديم
املساعدات وإنشاء الصناديق ،بغياب سياسات
الح ّد من مسببات الفقر أو معالجة سياقه
اإلجتامعي واإلقتصادي .فالفقر – كام يتعامل
معه النظام – فجوة يقتيض س ّدها باملساعدات
والسلل الغذائية .هو قضاء وقدر يصيب األقل
حظاً.
هذه املقاربة نتاج خيارات اقتصادية واجتامعية
اتخذتها السلطة عىل مدار السنوات .ويف حني
أن الدولة اللبنانية كانت قد وضعت عام 2008
هدفاً لها تقليص الفقر املدقع إىل النصف بحلول
سنة  ،2015إال أن هذا الهدف مل يرتافق مع أي
سياسة اجتامعية او اقتصادية لتحقيقه ،بل عىل
العكس ،جاء ضمن نهج تقويض اإلصالحات
التي من شأنها الح ّد من مس ّببات الفقر وتقليص
الهوة بني الطبقات .فمثالً ،نذكر أن الحكومة قد
رفضت بكافة أقطابها مرشوع الوزير السابق
رشبل ن ّحاس عام  2011لتأمني التغطية الصحية
لكل املقيمني (علامً أن  60%-50من
الشاملة ّ
العمل اليوم ال يستفيدون من تقدميات الضامن
ّ
اإلجتامعي ) واقرتاحه لسياسة رضيبية تحفيزية
أجهضت
للعمل األول للشباب/الشابات .كام
ْ
الحكومة تلك مبدأ األجر اإلجتامعي الذي
طرحه ن ّحاس .أكرث من ذلك ،تعاملت السلطات
مع الفقر ضمن نفس منطق املحاصصة :فتبني
دراسة جاد شعبان ونرسين سلطي أن موازنة
وزارة الشؤون اإلجتامعية تنقسم بشكل عادل
بني املناطق والطوائف ،دون أن يتطابق اإلنفاق
مع الحاجة للمساعدات اإلجتامعية وبالتايل
من دون ترابـط بني الفقر وتـوزيع املساعدات.
وبذلك ،يصبح توزيع اإلنفاق خاضعاً ملعايري
التوزيع الطائفي.
خالصة

الحكومة الراهنة مل تس ّجل أي جديد يف
تعاطيها مع الفقر ،حيث جاءت استجابتها
لألزمة من منظار املساعدة اآلنية وليس من
منظار الحلول التي من شأنها إعادة التوازن
للعالقات اإلجتامعية واإلقتصادية املتص ّدعة.
تتعامل الحكومة مع الفقر وكأنه أزمة مستجدة
مع الكورونا ،فتطرح حلها اإلجتامعي السحري
بسلة املساعدات من دون إعادة النظر يف بُنية
حل إلرتفاع أسعار السلع األساسية
الالعدالة :فال ّ
(املق ّدر بنسبة  58%منذ ترشين األ ّول ،)2019
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وال تص ّور ملسألة البطالة ،وال سياسة ملعالجة أزمة
الرصف التعسفي ،وال تفكري يف تأمني املساكن
الالئقة ،وطبعاً خنوع ال مثيل له أمام املصارف.
وبذلك ،يستمر التعامل مع الفقر كمشكلة آنية،
منعزلة عن السياسات العامة.
قد يعترب البعض الحديث اليوم عن "إعادة
توازن العالقات" أو الخطط الشاملة ملعالجة
الفقر حديثاً إفرتاضياً .فالدولة مفلسة (حرفياً)،
وهي بالكاد قادرة عىل توزيع سلّة غذاء من
هنا ومنحة مالية من هناك ،فام بالك بالخطط
الشاملة للحد من الفقر؟ إال أنه حتى الدولة
املفلسة – ورمبا أكرث من غريها – قادرة عىل
طرح سياسات اجتامعية واقتصادية .بل أكرث
من ذلك ،فإن الوصول إىل حافة الهاوية هو
أه ّم مؤرش لرضورة التفكري بنظام اقتصادي
الحل
واجتامعي بديل .جمع التربعات ليس ّ
الوحيد املتوف ّر للدولة املفلسة .الدولة ما زالت
ظل حالة
تتمتع بصالحيات واسعة ،ال سيام يف ّ
الطوارئ الصحية وقرار التعبئة العامة ،وميكنها
اتخاذ قرارات جريئة ال تستدعي موازنات
ومتويالً هائالً
ويف حني أن ال مجال هنا للغوص يف هذه الحلول،
يجدر تذكري الدولة اليوم باألمالك العامة البحرية
املنهوبة ،والتي ميكن وضع اليد عليها وتحويلها
إىل أماكن للحجر الصحي أو تأمني املسكن
الالئق ملن ال ميتلكونه ،مع التذكري أيضاً بوجود
عدد هائل من األبنية الفارغة يف بريوت والتي
ميكن االستفادة منها لتحقيق التباعد اإلجتامعي.
وبدل إفساح املجال أمام البطوالت الوهمية،
من املمكن اإلستئناس بالتجارب العاملية
من حيث إعتامد إجراءات إستثنائية لتأمني
إستمرارية الخدمات اإلجتامعية واإلقتصادية
والصحية واإلستقرار اإلجتامعي ،كقيام إسبانيا
مثال مبصادرة املستشفيات الخاصة تأميناً للحق
بالعالج .ناهيك عن االحتامالت أمام الدولة
اليوم لتحرير الودائع املرصفية ألصحاب الودائع
الصغرية ،وإستعادة األموال املنهوبة عرب فرض
سياسات رضيبية عىل القطاعات التي جنت
األرباح الخيالية نتيجة اإلحتكارات مثالً (قطاع
النفط والغاز ،الخليوي ،إلخ) .فاليوم ،مل يعد من
املمكن الحديث عن الفقر دون التفكري بنقيضه
املالزم ،الغنى الفاحش والرثوات املك ّدسة نتيجة
نظام املحاصصة والفساد.
ارتكزت إذا ً السلطات املتعاقبة عىل منطق
تغريب وإنكار الفقر متهيدا ً للتعامل معه ضمن
حلول جزئية وآنية ،واستغالله ملآرب زبائنية.
اليوم ،بات الفقر الواقع الراجح والحالة املسيطرة
يف املجتمع اللبناين ،مام يضعنا أمام إحتاملني:
صمود هذه املقاربة الزبائنية وعملها عىل
إعادة إنتاج فسها عرب التربعات واملساعدات،
وإما سقوطها أمام سياسات إجتامعية شاملة
تؤمن توزيعا عادال للرثوات ومت ّهد إلرساء نظام
إجتامعي جديد يؤ ّمن الحقوق ويضمن حامية
األكرث هشاشة.
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الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة

هندسة نظام الكورونا
(الهلع والقانون في زمن الكورونا)
نمور
كريم ّ
_
املدينة ُمقفلة .يُحظر الخروج منها تحت طائلة
اإلعدام .الحيوانات التائهة يف الشوارع تُقتل.
املدينة ُمقطّعة إىل حارات ُمنفصلة ،يُرشف أمني
كل منها .يُراقبها ،يُحظر عىل سكانها
خاص عىل ّ
الخروج من منازلهم ،وحتى يقوم بإقفال أبواب
املنازل بنفسه من الخارج .هو أيضاً من يُرشف
عىل توزيع الحصص الغذائية للسكّان .التجول
محظور أو أقله ُمنظم وفق آلية محددة متنع
التخالط وتح ّد من اإلزدحام .أما عملية توزيع
الحصص الغذائية وتنظيف الشوارع ونقل
املوىت ،وعموماً كافة األعامل "القذرة" ،يقوم
بها من هم األكرث عرسا ً (فاملوت يرتقب هؤالء
مهام مكثوا يف بيوتهم أو خرجوا منها)" .يعمل
التفتيش بشكل مستمر .ويبقى النظر يف حالة
تأهب يف كل مكان" .الرشطة تحرس مداخل
املدينة وتتجول بني املنازل واألحياء إلمتام
عملية اإلحصاء الدورية .فتنادي السكّان فردا ً
فردا ً بغية إطاللهم عىل الشبابيك لتتأكد أنهم
ال يزالوا عىل قيد الحياة وبصحة ج ّيدة ظاهرياً.
هذا املكان امل ُقفل وامل ُقطّع واملُراقب يف كافة
جوانبه ،حيث األفراد موزعون يف نقاط محددة
وحيث كافة التحركات ُمراقبة و ًمسيطر عليها
وحيث كافة األحداث اليومية مد ّونة يف سجالت
خاصة وحيث السلطة (باملعنى امل ُجرد) تُ ارس
من دون أية مشاركة ووفق آلية هرمية متواصلة،
كله يُشكل هندسة ضبط للفضاء العام أمام
تفيش الطّاعون سندا ً ملذكرة القواعد الخاصة بهذا
الشأن يف مملكة فرنسا خالل القرن السابع عرش
مثلام نقلها الفيلسوف الفرنيس الراحل ميشال
فوكو يف كتابه "املراقبة والعقاب" .ووفق فوكو،
فقد شكلت هندسة تلك املذكرات حجر األساس
لهندسة البانوبتيكون ( )Panopticonالحقاً،
الذي صممه الفيلسوف اإلنكليزي جريميي بنثام
يف القرن الثامن عرش لبناء السجون .والهدف:
السامح مبراقبة جميع السجناء من دون أن
يكون هؤالء قادرين عىل معرفة ما إذا كانوا
فعلياً موضع مراقبة أم ال .وقد تط ّور تصميم
بنثام ليتح ّول إىل أداة سلطة ومركز للقوة
غري املرئية ،فاعتمدته بداية األنظمة القمعية
والديكتاتورية ملراقبة شعوبها والسيطرة عليها،
واستلهم منه أدب الديستوبيا لرسم مجتمعات
خيالية ُمجردة من إنسانية اإلنسان (أشهرها
رواية " "1984لجورج أورويل) .املشهد أليف
اليوم .والديستوبيا تبدو وكأنها تسللت من
الرواية لتعدو تائهة يف شوارعنا الفارغة ليالً
وتتص ّدر املشهد املستحدث.
يف الجزء األ ّول من سلسة املقاالت التي خصصتها

ألزمة جائحة الكورونا وكيفية إدارة الحكومة لها
منذ أوائل آذار املايض ،بحثت يف اإلطار القانوين
إلدارة تلك األزمة ويف وظيفة الهلع وأثره عىل
آلية إتخاذ القرارات املصريية خاللها ،محذرا ً من
مخاطر سوء توظيف الهلع واستغالله لفرض
إجراءات ال تأتلف ومفهوم املجتمع الدميقراطي
ومشددا ً عىل وجوب التوفيق بني الرضورات
الصحية من جهة والرضورات اإلقتصادية
واإلجتامعية من جهة أخرى .يف الجزء الثاين منها،
بحثت يف كيفية التوفيق بني هذه الرضورات.
ليتبي أنه ويف حني تُشكل
اليوم تط ّور املشهد ّ
رشا ً يقتيض درؤه
الكورونا يف املخيلة املشرتكةّ ،
بشتى الوسائل حفاظاً عىل الصحة والسالمة
العامة ،فهي تُشكل أيضاً فرصة فريدة من نوعها

للنظام السائد (واملقصود هنا هو النظام بكافة
أوجهه السياسية واملالية واإلقتصادية منه)،
إلعادة بسط مخالبه عىل الفضاء العام وإعادة
تحكمها فيه بعدما ظهرت بوادر إقتالعها منه يف
األشهر التي سبقت ظهور الكورونا يف حيواتنا،
ال سيام تبعاً لثورة  17ترشين .فأتت الكورونا يف
أوائل هذا العام كهدية للنظام ،يرسم من خاللها
تتجل من خالل إخضاع
هندسة مستجدة لذاتهّ ،
الشعب عىل املستويني السيايس واإلقتصادي.
فام هي هندسة هذا النظام امل ُستجدة؟ وكيف
عسانا أن نتصدى لها؟
هندسة اإلخضاع ُ
المستجدة

يف البدء ،تجلّت اإلجراءات امل ُتخذة من قبل
الحكومة إزاء املواطنني للح ّد من تفيش الوباء،

كقواعد إنضباط وسلوك ممتدة من موجب
فردي معنوي يتحمله كل فرد من أفراد املجتمع
للمساهمة يف مكافحة الفريوس ،فيلتزم البقاء يف
البيت وعدم الخروج منه إالّ للرضورة القصوى
(وفق ما جاء يف مرسوم التعبئة العامة رقم
 .)6198لكن رسعان ما اتّخذت تلك اإلجراءات
منحى عقابياً ترتجم بقواعد آمرة عىل أرض
الواقع .وقد ساهم يف إتخاذ هذا املنحى ثالثة
عوامل أساسية ،هي:
 .1غموض عبارة "الرضورة القصوى" ،ما ترك
هامشاً واسعاً لتفسريها وتالياً لكيفية تطبيق
تعس ٍف
إجراءات التعبئة العامة وما يستتبعه من ّ
ظل إحالة مرسوم التعبئة
وتوسعٍ ،ال سيام يف ّ
ّ
العامة إىل املادة  604من قانون العقوبات

ملالحقة املخالفني .فالغموض يُفيد الطاغية.
توالت املذكّرات والقرارات الوزارية
ورسعان ما
ْ
الواحدة تلو األخرى (مهام كانت صوابيتها أو
قانونيتها) ،مح ّول ًة موجب املواطنني املعنوي
إىل قواعد آمرة تؤ ّدي إىل مالحقة ومعاقبة من
يُخالفها .وبذلك ،أُلغ َيت تدريجياً اإلشارة إىل
لتحل محلها موانع
مفهوم الرضورة القصوى ّ
رصيحة للخروج إىل املساحة العامة ،ليست
بالرضورة ُمربرة مبقتىض الحفاظ عىل الصحة
العامة (مثل منع التجول ليالً أو تحديد أيّام
لسري املركبات وفق معادلة مفرد-مجوز بشأن
لوحاتها الرقمية وصوالً إىل منع سري املركبات
الخاصة كلها نهار األحد ).
 .2توظيف الهلع من الوباء إعالمياً ،ال سيام
من خالل استرشاس بعض وسائل اإلعالم الكربى

يف البلد يف تغطيتها للمسألة ،وتبنيها أسلوباً
أبوياً وترهيبياً وحتى تحريضياً إزاء من ال يلتزم
البقاء يف البيت .وقد وصل بعض اإلعالميون إىل
حد تعزيز ثقافة الوشاية من خالل مشاركتهم
أرشطة مص ّورة ملواطنني يف املساحات العامة
أثناء التعبئة العامة ،عىل صفحاتهم الخاصة
عىل وسائل التواصل اإلجتامعي أو حتى يف
بعض نرشات األخبار ،ناعتني هؤالء بالـ"بال
مخ" ومطالبني أجهزة الدولة بالتشدد يف تطبيق
اإلجراءات املذكورة (مبعزل عن طبيعتها املعنوية
عىل الصعيد القانوين).
 .3توظيف أجهزة الدولة ،بدورها ،لثقافة
الوشاية امل ُر ّوجة إعالمياً ،ال سيام من خالل
تعميم رسم إعالين أشبه برسومات األنظمة
القمعية والفاشية خالل ثالثينات وأربعينيات
القرن املايض ،تُظهر رشط ّياً بزي قوى األمن
الداخيل ،يرتدي كاممة عىل وجهه وينظر إىل
املشاهد بتح ّد ،حامالً يافطة تقول "كرمالك
وكرمالنا ،بلّغ!  "112وأيضاً "لدى مشاهدتك ألي
مخالفة لقرار التعبئة العامة ،بلّغ فورا ً #خليك_
بالبيت" .وعليه ،يتح ّول الجار والصديق واألخت
واألب مبثابة جواسيس بعضهم عىل بعض
ورهائن بعضهم لبعض وأعداء محتملني ملرشوع
الدولة العل ّية .ويصبح إذ ذاك كل مواطن رشطياً
عىل اآلخر وأعني السلطة املتواجدة بشكل كيل
ويف كل الزوايا ،عىل نحو يجعل من البلد كله
"بانوبتيكون" بنثام عمالقاً.
وبفعل هذه اإلجراءات وآليات تطبيقها عىل
أرض الواقع دون أية ضوابط وأي إعتبار
ج ّدي للحقوق والحريات األساسية وملبادئ
املجتمع الدميقراطي التي تقتيض مناقشة هذه
اإلجراءات ،يتح ّول البلد إىل سجن جامعي
مع قواعده الخاصة وشواويشه املستجدين
(شباب الحي ،اإلعالمي ،رشطة البلدية إلخ.).
ومعه يصبح تهويل الحكومة املستمر بالتشدد
باإلجراءات غري مرتبط بتفاقم الوباء أو إزدياد
عم تراه مالمئاً هي،
أعداد املصابني ،بل ناتجاً ّ
مبعزل عن مدى صوابية اإلجراءات املتخذة منها
عىل صعيد الصحة والسالمة العامة.
يف كتابه "املراقبة والعقاب" ،يُفرس ميشال فوكو
أنه ويف حني تشكل قواعد وإجراءات السلوك
(مثل إجراءات التعبئة العامة) درجة أدىن من
القانون ( )infra droitظاهرياً ،فهي يف الواقع
معاكسة متاماً للقانون ( .)contre droitففي
حني تكمن إحدى وظائف القانون األساسية يف
إعادة توزيع السلطة من خالل وضع ضوابط
ملامرستها (وهنا يبقى "عقد العمل" املثل
األنسب بهذا الشأن) ،تأيت قواعد السلوك لتقلب
الرواية القانونية وتُعيد ترسيخ قواعد األقوى يف
العالقات وروايته عنها (ولهذه الغاية ،يعطي
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فوكو هنا أيضاً مثل قواعد السلوك داخل مكان الكورونا".
العمل التي غالباً ما تدحض وهم التوازن الذي
يحاول عقد العمل تحقيقه) .فقواعد السلوك هندسة رأسمالية الكوارث
يل ،هو فقط وجود أزمة
تستبدل الحقيقة القانونية بحقيقة من هو "ما يؤدي إىل تغيري فع ّ
أقوى .وهو أمر ال يقترص عىل العالقات الخاصة ما – أكانت حقيقية أو متص ّورة .فعندما تحدث
بني األفراد وحسب ،إذ أن اآللية ذاتها تتجىل أزمة ،تتعلق اإلجراءات املتخذة بصددها باألفكار
عىل مستوى األنظمة السياسية يف عالقاتها مع الكائنة حولها" .هذا ما قاله ميلتون فريدمان
ظل األوضاع اإلستثنائية ( ،)Milton Friedmanعامل اإلقتصاد األمرييك
شعوبها ،ال سيام يف ّ
وما تقتضيه من إتخاذ إلجراءات ،هي األخرى وأحد القادة الفكريني ملدرسة شيكاغو لإلقتصاد
إستثنائية ،ملواجهة الوضع اإلستثنايئ (مثلام هي وأبرز ع ّرايب العقيدة النيوليربالية .يف كتابها
حالة تفيش الكورونا اليوم) .فاألوضاع اإلستثنائية "عقيدة الصدمة :صعود رأسامل الكوارث"،
تشكل فرصة فريدة من نوعها للنظام بغية تنطلق الكاتبة السياسية الكندية ناعومي كالين
إستغاللها وتحويل اإلجراءات املتخذة بصددها ( )Naomi Kleinمن مقولة فريدمان املذكورة
لتبي كيف شكلت هذه املقولة بالذات ،حجر
إىل إجراءات مستدامة تدريجياً ،تريس معادلة
ّ
مستجدة له يف عالقته مع الشعب وفق قواعد األساس لقيام أفكار "شباب شيكاغو" (أي
األقوى .واألقوى هنا هو النظام ،هذا "األخ فريدمان وتالميذه) والسياسات النيوليربالية
األكرب" (لإلستعارة من أورويل) امل ُنقذ لشعبه يف حول العامل يف إثر األزمات املختلفة ،حيث تصبح
أكرث األفكار راديكالية ممكنة .ولكن أية أفكار
الزمن اإلستثنايئ.
منها؟ فوفق كالين ،يقوم هنا القيمون عىل
ظل هيمنة الهلع من العقيدة النيوليربالية باستغالل حدوث األزمات
فعىل هذا األساس ،ويف ّ
الكورونا عىل النقاش العام ،يتم إطاحة الحقوق املختلفة لدفع الحكومات املعنية بإدارتها عىل
والحريات األساسية ويُختزل اإلنسان يف كيانه تب ّني سياسات راديكالية ،غالباً ما ترضب بعرض
البيولوجي البحت ،بإسم مقتضيات تنفيذ قواعد الحائط مقتضيات املصلحة العامة لتفيد قلّة
السلوك املستجدة ملكافحة الوباء ،كل ذلك يف ضئيلة من املتم ّولني وأصحاب السلطة والنفوذ.
غياب أي نقاش عام يفرضه مفهوم املجتمع فيتهافت مدافعو العقيدة واملستفيدون منها
الدميقراطي .ف ُيمنع التنقل وت ُنتهك الخصوصية للدفع بتبني مثل هذه السياسات عىل وجه
من دون أي إعرتاض ج ّدي .وأي إعرتاض ممكن الرسعة ،لإلستفادة من حالة الصدمة التي يكون
أصالً؟ فالنظام ج ّند كافة عنارص الشعب ،محوالً الشعب واقعاً تحت وطأتها ،فيتفادون مواجهة
إياها رشطياً بعضها عىل البعض وفق ما أسلفته .أي إعرتاض ج ّدي من قبله .وهذا األمر يتطلب
ِ
تكتف بعدم اإلعرتاض وحسب ،وإمنا توفر رشطني أساسيني لضامن نجاح العقيدة،
فهي مل
ذهبت أحياناً إىل حد مناشدة السلطة بالتشدد هام :توفر أزمة صادمة واستشعار الشعب
باإلجراءات التقييدية للحريات (يف نسخة بائسة املعني بالعزلة :فإما يخضع مرغامً وإما يظهر
ملتالزمة ستوكهومل) .فاألخ األكرب هو هنا ليحمينا ،النظام النيوليربايل كاألخ األكرب املنقذ.
وهو يُخضعنا ليحمينا ،وحتى إذا قمعنا ورضبنا
وأذلّنا فهو ال ب ّد يفعل ذلك ليحمينا .وها هو وعىل هذا األساس ،انبنى نظام السوق الح ّر
األخ األكرب يحرق يف  27آذار خيم الثوار يف وسط ( )free marketحول العامل ،بدءا ً من سطو
مدينة بريوت مبا لها من رومنسية من دون أي الديكتاتور أوغوستو بينوشيه ()Pinochet
إعرتاض ج ّدي ،ليحمينا ويحمي الثوار أنفسهم .عىل الحكم يف التشييل بعد إطاحته لسلفادور
والواقع أن رمزية هذا الحدث هي ترجمة مادية أللندي وحكومته اإلشرتاكية عام  ،1973قبل أن
بليغة لرغبة األخ األكرب يف إظهار سلطته وقوته ميت ّد منه إىل كل من الواليات املتحدة واململكة
عىل الثورة .الثورة ماتت ،يقول لنا .ال مساحة املتحدة مع تويل رونالد ريغان ومارغريت
لها يف زمن الكورونا .فلتحرتق خيم الثوار ومعها تاتشري الحكم هناك ،وصوالً إىل لبنان وتويل
الحقوق والحريات ،ألن الساعة ليست ساعتها ،رفيق الحريري رئاسة الحكومة أوائل تسعينيات
الساعة هي ساعة األخ األكرب ،ساعة النظام القرن املايض .وكانت قد شكلت آنذاك الحرب
اللبنانية ( )1990-1975األزمة الصادمة املثالية
البولييس.
وتالياً الفرصة الفريدة من نوعها إلعادة النظر
ولكن الساعة ،هي ساعة األفكار األكرث راديكالية بالنظام اإلقتصادي اللبناين وتوجيهه نحو مسار
أيضاً ،ال سيام تلك النابعة عن أوجه النظام النيوليربالية من دون أي إعرتاض ج ّدي ،وها
األخرى ،اإلقتصادية واملالية منه .ولهذه األوجه نحن اليوم نخضع لتداعياتها الكارثية .أ ّما جائحة
هندستها الخاصة لرسم نسخة مستجدة من الكورونا ،فليست مختلفة عن ذلك ،لدرجة
فلسفتها الرأساملية من دون أي إعرتاض جدي أنه بدأ الحديث عن رأساملية الكورونا كوجه
بفعل ما م ّهدت له هندسة اإلخضاع املذكورة .مستحدث لرأساملية الكوارث التي تتحدث عنها
فتُستغل صدمة الوباء إلرساء قواعد مستجدة كالن .فأين نحن منها يف لبنان؟
للعبة (كانت الثورة قد حاولت كرسها) ،وفق ما بدأت هندسة رأساملية الكورونا تتبلور برسعة
أُشري إليه برأساملية الكوارث أو حتى "رأساملية فائقة يف لبنان ،فور تفيش الوباء وإعالن التعبئة

العامة .أ ّما األفكار الكائنة حوله ،والتي ظهرت
إىل العلن مؤخرا ً ،فهي متحورت بشكل أسايس
حول األمور التالية:
 الحلول املقدمة ملعالجة األزمة املالية وملفاملصارف بشكل عام ،ومحورها زيادة حقوق
املساهمني يف املصارف الكربى (املتوقفة عن
حل للتصدي
الدفع فعلياً) ،من دون إيجاد أي ّ
لسطو املصارف عىل أموال املودعني أو تقييد أي
من مدرائها.
 كيفية معالجة الوباء عىل الصعيد الصحينفسه ،بنتيجة التقاعس املزمن عن إقرار التغطية
الصحية الشاملة مقابل رفض بعض املستشفيات
من إستقبال مرىض الكورونا ورفض معظم
رشكات التأمني من تغطية العالج من الكورونا،
 إقرتاح إعفاء بعض كبار الرشكات من الرضيبة،من دون أي مربر عىل صعيد املصلحة العامة أو
حسن إدارة أموال الدولة أو اإلقتصاد اللبناين.
العمل من إجحاف جراء
 التسليم مبا يواجهه ّإرتفاع نسب الرصف من الخدمة وتحفيض
لألجور .ال بل تم حتى إقرتاح استخدام أموال
من فرع تعويض نهاية الخدمة يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي ،لدفع مبلغ يوازي
للعمل
الحد األدىن لألجور عن شهر نيسان ّ
واملوظفني يف القطاع الخاص ،يف ما يشكل تعديا
العمل.
غري مسبوق وفادح لحقوق ّ
هذه هي ع ّينة صغرية من األفكار الكائنة حول
صدمة الكورونا والتي يت ّم طرحها أو إعادة
طرحها اليوم عىل وجه العجلة .فلامذا العجلة؟
يف رسالة وجهها ميلتون فريدمان نفسه إىل
الديكتاتور بينويش عىل إثر سطو هذا األخري عىل
الحكم يف التشييل ،يقول له أن أزمات مامثلة
تُظهر كافة شوائب النظام الرأساميل النيوليربايل،
وهي قد تشكل تالياً فرصة لليسار ليدفع بتبني
أفكاره وسياساته هو ،مثلام حصل يف الثالثينيات
تبعاً للكساد الكبري سنة  ،1929لذلك فعىل
القوة الرأساملية أن تضافر وترية تحركها وتدفع
بتبني السياسات األنسب لها برسعة وقبل فوات
األوان.
إذا ً ،ها هو عقب أخيل ( ،)Achillesفكيف
عسانا أن نصيبه للتصدي لتداعيات عقيدة
الصدمة؟
هندسة التصدي للنظام
المستجد

مقومات هندسة التصدي للنظام املستجد هي
ثالثة:
 .1املرصاد هو ترقب ومراقبة أعامل النظام،
بشكل مستم ّر ومن كافة الزوايا وتالياً نقدها
وكشف حقيقة وجهها ،ال سيام من خالل تفكيك
الغالف الذي يحاول النظام بائساً تزيينها به.
فاملرصاد يوجد فجوة يف "بانوبتبكون" بانثام،
ويؤدي تالياً إىل اإلخالل بهندسته عىل نحو
يقلب من خاللها األدوار لتصبح السلطة هي
من يتم مراقبتها باستمرار.
 .2األفكار البديلة ،هي أفكار مبتكرة ملعالجة
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األزمة ،وهي تكون نابعة من عنارص املجتمع
وتتّسم بالعدالة وتندرج ضمن تحقيق املصلحة
العامة .وقد سبق يل أن إقرتحت سلسلة منها
يف الجزء الثاين من "الهلع والقانون يف زمن
الكورونا" ،من إقرار بصورة العجلة سياسة
إسكانية شاملة ،مرورا ً بإقرار خطة شاملة إنقاذية
العمل واألجراء الذين خرسوا وظائفهم
لدعم ّ
إلخ .فوباء الكورونا هو فرصة ممتازة لطرح
البدائل الراديكالية أيضاً ويف كافة املجاالت،
إذ أنه أظهر يف العلن فشل النظام النيوليربايل
الذي تعايشنا معه لعقود والذي نتلقى تداعياته
اليوم ،أكرث من أي يوم مىض.
 .3أ ّما مقاومة النظام ،وهي مامرسة لحق
املقاومة والعصيان ومواجهة اإلستبداد .وكان قد
سبق أن تحدثت عن هذا الحق وعن مفاعيله
يف مقال سابق يل تبعاً إلندالع ثورة  17ترشين،
مذكرا ً برضورة االستعانة بالقانون الطبيعي
اإلصالحي ملواجهة القانون الوضعي ،ال سيام
عند انحراف هذا األخري عن املصلحة العامة،
فتصبح مقاومة النظام ،مقاومة مرشوعة مج ّردة
جرمي لها إلنتفاء الن ّية الجرم ّية
من أي توصيف
ّ
وإستبدالها بالن ّية اإلصالح ّية.
لبنان اليوم ليس اململكة الفرنسية يف القرن
السابع عرش مثلام وصفها فوكو ،ولبنان اليوم
هو حتامً ليس لبنان ما قبل ثورة  17ترشين.
فبانوبتيكون النظام ساقط ،والشعب يرتقبه
ويراقبه يف املرصاد .وردا ً عىل محاولة النظام
إستغالل الهلع املتأيت من الكورونا ،أكتفي
هنا بالتذكري أن الهندسات املالية املعمول بها
العمل
منذ عقود هي أيضاً قاتلة ،وأن فقدان ّ
لوظائفهم وإلزامهم باملكوث يف البيوت من
يل هو أيضاً قاتل إلخ .فأين
دون أي بديل عم ّ
هي خطة الطوارئ للتصدي لكل أسباب املوت
هذه؟ الكورونا ليست أقل رضرا ً منها ،لكن
الكورونا فاضحة .فهي تفضح النظام بكافة
عيوبه وشوائبه ،فابقوا يف بيوتكم لنتمكن من
التسرت عليها .ولكن ،أن تؤدي األزمة إىل تحويل
البلد كله إىل سجن جامعي وإىل إخضاع الشعب
مقابل ترشيع الفضاء العام لشباب شيكاغو
املستجدين والسامح لهم بإرساء قواعدهم من
دون أي إعرتاض ،وأن يرضب هذا األمر بعرض
الحائط الحقوق والحريات األساسية وأن تتحول
التعبئة العامة إىل مدخل للطاغية إلعادة بسط
مخالبها ،يفرض علينا كمواطنني التأهب والتعبئة
العامة لتفكيك هذه الهندسة ومقوماتها ومعها
مصمميها بغية إسقاط األخ األكرب ،املستجد هو
اآلخر .فلتد ّون كلامت جورج أورويل يف األذهان
وعىل كافة جدران البلد لعلّنا نسقط معها
ديستوبيا العرص:
يسقط األخ األكرب!
يسقط األخ األكرب!
يسقط األخ األكرب!
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