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بعد قرابة أربعة أشهر من تاريخ االنتخابات، تسعى 

"املفكرة" يف هذا العدد إىل تقييم العملية االنتخابية 

عىل  املستقبلية  السيناريوات  استرشاف  عن  فضال 

ضوء تركة سنوات ما بعد الثورة. 

التحول  عندها،  توقفنا  التي  املحطات  أهم  من 

فبعدما  االنتخايب.  الخطاب  صعيد  عىل  الحاصل 

غيّبت حرب االستقطاب الهووي عام 2014 مختلف 

القضايا االجتامعية، برزت مع االنتخابات الجديدة 

تونس  وعالقات  الطبيعية  الرثوات  إدارة  قضايا 

الخارجية. مل تتوقف مفاجآت انتخابات سنة 2019 

عند هذا الحد، بل نفضت الغبار عن خطاب الثورة. 

النرص  احتفاالت  مع  املفاجآت  سلسلة  وتواصلت 

التي عكست زهوا بنرص مغاير متاما ملا ألِفته الحياة 

عىل  الهامش  "ثورة  اعتباره  جاز  مشهد  السياسية، 

املركز". 

بّد  ال  كان  املستقبل،  واسترشاف  الحدث  وإلدراك 

فتلك  السابقة.  الحكومات  ألداء  حساب  جرد  من 

التونسيني  إىل  التي حملت  االستعراضية  املؤمترات 

الصدى.  يبَق منها إال  وعودا بدفق االستثامرات مل 

لترتجم  البلديات  يف  تتواىل  االستقاالت  تزال  وما 

قبة  تحت  أما  الالمركزية.  إلرساء  املتعرث  املسار 

مجلس نواب الشعب، فقد مثلت حصيلة القوانني 

الخاصة باملجالني االقتصادي واملايل، درسا يف كيفية 

الترشيع للبؤس. حتى تلك الحرب التي أعلنت ضد 

الفساد، فتحولت إىل ما يشبه املشهد الكاريكاتوري، 

بعد سلسلة معارك مل تُخلّف سوى الغبار وحروب 

الكالم.

وتبعا لذلك، برزت أسئلة كثرية: ملاذا مل تِعش "حالة 

مبصالحة  أمل  بارقة  مبثابة  كانت  التي  الوعي"، 

ثم  طويال؟  العام،  والفضاء  املواطن  بني  حقيقية 

عن  عبارة  هو  مفتت  برملان  انتخاب  بعد  ماذا 

برملان أقليات وماذا عن قدرته يف استكامل تنزيل 

اإلجابة  أو  الدستورية  املحكمة  وبخاصة  الدستور 

عىل تحديات املرحلة املقبلة؟ وأال يخىش أن يقودنا 

برملان مامثل إىل أزمة حكم، مؤرشها األول استغراق 

تشكيل الحكومة أشهرا طواال؟ ومبا ال يقل أهمية 

الواجب  والقانونية  الهيكلية  اإلصالحات  هي  ما 

تحقيقها تجنبا ألزمات حكم كهذه؟  

نهاية، لكن  سيل األسئلة والفرضيات قد يكون بال 

والخيارات  السيناريوهات  أن جميع  اليوم،  الثابت 

قد   2019 خريف  انتخابات  قبل  رُسمت  التي 

سقطت، وأن السنوات الخمس القادمة، لن تكون 

شبيهة بسابقاتها. 
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محمد سميح الباجي عكاز
 _

التونسيني عىل  ذاكرة  عالقة يف  ستظل سنة 2019 

أنها سنة املفاجآت، أهمها انتخابات الخريف. فإذ 

عن  عبارة  هو  برملانا  النيابية  االنتخابات  حملت 

الرئاسية  االنتخابات  أحدثت  أقليات،  فسيفساء 

قرطاج  أبواب  فتحت  بحيث  الكربى  املفاجأة 

الذي  سعيد  قيس  الدستوري  القانون  أستاذ  أمام 

السيناريو"  يف  كخطأ  العدم  من  "يخرج  أنه  بدا 

 ،2019 لكن  حساباتهم.  إعادة  عىل  الجميع  مجربا 

يبقى  جديد،  سيايس  ملشهد  فاتحة  كانت  وإن 

خلفتها  ثقيلة  واقتصادية  سياسية  تركة  ترث  أنها 

خيارات حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد 

تقترص  لن  إرث  الفارطة.  الخمس  السنوات  خالل 

ارتداداته عىل الحاكمني، بل سريزح تحت مخلفاته 

املحكومون ألجيال عديدة.

االنتخابات،  تاريخ  من  أشهر  أربعة  قرابة  بعد 

تسعى "املفكرة" يف هذا العدد إىل تقييم العملية 

السلطات  امكانات  استرشاف  االنتخابية فضال عن 

ما  سنوات  تركة  ضوء  عىل  املستقبلية  املنتخبة 

التي توقفنا عليها،  الثورة. من أهم املحطات  بعد 

الخطاب الدعايئ لعدد من القوى السياسية والذي 

استحرض قضايا جديدة تحّولت إىل محددات مليول 

خطاب  عىل  هيمنت  فبعدما  التونيس.  الناخب 

القوتني  بني  االستقطاب  حرب   2014 انتخابات 

وفرز  هووي  رصاع  من  استتبعته  مبا  الرئيسيتني، 

واملحافظة،  الحداثة  أساس  عىل  للمجتمع  أفقي 

انعتقت االنتخابات الجديدة من هذه الحرب، يف 

اتجاه إبراز قضايا إدارة الرثوات الطبيعية وعالقات 

والواليات  األورويب  االتحاد  مع  الخارجية  تونس 

وعىل  العريب  الخليج  ودول  األمريكية  املتحدة 

غلق  وبعد  السعودية.  العربية  اململكة  رأسهم 

امللفات  هذه  أن  النتائج  أثبتت  االقرتاع،  صناديق 

بغض  مناسبة،  من  أكرث  يف  الشارع  حرّكت  التي 

إىل  وصلت  وبرضيبة  الطرح،  مستوى  عن  النظر 

جديدة  سياسية  لقوى  صلبة  رافعة  كانت  الدم، 

اآلالف  مئات  وجذبت  الكرامة  ائتالف  غرار  عىل 

من الناخبني خالل الدور األول لالنتخابات الرئاسية 

نحو أسامء ربطت مرشوعها بهذه القضايا كالكاتب 

الصحفي الصايف سعيد أو الطبيب لطفي املرايحي، 

مؤسس حزب االتحاد الشعبي الجمهوري. مفاجآت 

انتخابات سنة 2019، مل تتوقف عند هذا الحد، بل 

الثورة وشعاراتها األوىل  الغبار عن خطاب  نفضت 

شتاء 2011 وخطّها  الحناجر يف  بها  التي صدحت 

ومختلف  القصبة  ساحة  جدران  عىل  املعتصمون 

املدن التونسية. فقد تحّول الفرز يف الفرتة األخرية 

الثورة  لخطاب  الوالء  أساس  قامئا عىل  االقرتاع  من 

الذي مثل ركيزة الحملة االنتخابية لقيس سعيد، أو 

االنحياز ملعسكر نبيل القروي مبا راكمه هذا األخري 

والترسيبات وشبهات  الفضائح  تشوبها  من مسرية 

الفساد وتقدميه نفسه الحارس ملا تبقى من طرح 

نداء تونس وسياساته وذكرى مؤسسه الباجي قائد 

يف  بوضوح  تجىّل  الحاّد  التجاذب  هذا  السبيس. 

املناظرة التلفزية التي جمعت املرتّشحني والتي وإن 

مل  انها  إال  املتوسط،  جنوب  دول  يف  سابقة  كانت 

تخُل من هنات حاولنا طرحها يف هذا العدد، رغبة 

كأحد  وتكريسها  وتطويرها  التجربة  دفع  يف  منا 

تقاليد التجربة الدميقراطية التونسية.

الثاين  الدور  خالل  املفاجآت  سلسلة  تتواصل 

نتائج  عن  اإلعالن  مع  الرئاسية،  لالنتخابات 

بنسب  تتعلق  التي  األرقام  ومختلف  االنتخابات 

االنتخابية  للكتلة  اإلحصائية  واملعطيات  املشاركة 

بالتحليل،  إليها  عدنا  مؤرشات  املرتشحني.  لكال 

لنحاول ربط املعطى اإلحصايئ باملعنى االجتامعي 

قيس  أوصلت  التي  فالنتائج  السياسية.  والدالالت 

يف  معاٍن  من  حملته  وما  قرطاج  قرص  إىل  سعيد 

املخيلة التونسية، وجدت ترجمتها عىل أرض الواقع 

وقد  بورقيبة.  الحبيب  بشارع  النرص  احتفاالت  يف 

بدت هذه االحتفاالت وكأنها تعكس نشوة وزهوا 

أحجام  ترتيب  مجرد  من  أكرب  رمزية  يحمل  بنرص 

القوى الحزبية، نرص يف تشكيل مشهد مغاير متاما 

ملا ألِفه الفاعلون واملفعول بهم يف الحياة السياسية 

خالل السنوات الخمس األخرية، مشهد جاز اعتباره 

"ثورة الهامش عىل املركز". 

مل نكتِف يف هذا العدد، مبقاربة لحظة االنتخابات 

التي  الرّجة  إىل فهم  بل سعينا  مبعزل عن سياقها، 

متثلت بها عىل ضوء الرتاكامت الحاصلة من قبلها. 

فإن كان قيس سعيّد "قد التقط اللحظة" مبا راكمته 

من حراك احتجاجي مل يتوقف وحاالت يأس وأفول 

رحم  يف  تكونت  بديلة  سياسية  مشاريع  ألجّنة 

التونسية  املدن  وشوارع  بورقيبة  الحبيب  شارع 

األخرى تحت مسمى مانيش مسامح أو غريها من 

حمالت االحتجاج األخرى، إال أن املزاج العام الذي 

قرطاج  عتبة  إىل  الجديد  الجمهورية  رئيس  رفع 

مواطن  ماليني  الثالثة  ناهزت  انتخابية  كتلة  بقوة 

بل  السيناريو،  يف  خطأ  مجرد  يكن  مل  ومواطنة، 

سيناريو مواٍز كُتب عىل الجانب اآلخر من الورقة. 

تحرك  امكانات  وفهم  االنتخابات  لفهم  وعليه، 

السلطات املنتخبة مستقبال عىل حد سواء، كان ال 

بّد من جرد حساب ألداء حكومتي الحبيب الصيد 

ويوسف الشاهد. فتلك املؤمترات االستعراضية التي 

االستثامرات  بدفق  وعودا  التونسيني  إىل  حملت 

من  االقتصاد  ستنتشل  التي  واألجنبية  املحلية 

أزمته مل يبَق منها إال الصدى. وما تزال االستقاالت 

إلرساء  املتعرث  املسار  لترتجم  البلديات  يف  تتواىل 

الالمركزية التي بدأت خطواتها األوىل مثقلة بإرث 

عقود من االختالل الجهوي. أما تحت قبة مجلس 

نواب الشعب، فقد مثلت حصيلة القوانني الخاصة 

باملجالني االقتصادي واملايل، درسا يف كيفية الترشيع 

للبؤس. حتى تلك الحرب التي أعلنت ضد الفساد، 

بعد  الكاريكاتوري،  املشهد  يشبه  ما  إىل  فتحولت 

الغبار  سوى  تُخلّف  مل  التي  املعارك  من  سلسلة 

وحروب الكالم.

عن  نبحث  أن  العدد  هذا  يف  حاولنا  ما  وبقدر 

أبوابا  قرائنا  وأمام  أمامنا  فتحنا  ما  بقدر  األجوبة، 

التي  الوعي"،  تِعش "حالة  ملاذا مل  ألسئلة جديدة: 

مبصالحة  أمل  وبارقة  جديد  نفس  مبثابة  كانت 

و"امللك  العام  والفضاء  املواطن  بني  حقيقية 

سطوة  مدى  وما  طويال؟  العمومي-الحكومي"، 

الفضاء االفرتايض يف تشكيل حركة املجتمع وخياراته 

الحياة  مستقبل  هو  وما  السياسية؟  وتوجهاته 

السياسية يف تونس بعد التغيري الجذري يف خطاب 

السلطة، أو عىل األقل يف خطاب قرطاج؟ هل ميكن 

أن ينجو قيس سعيد من "إكراهات السلطة" وهل 

الحياة  مسارات  خارج  من  منفردا  للقادم  ميكن 

السياسية الكالسيكية أن يصمد طويال أمام حسابات 

البقاء وخيارات الرضورة؟ أخريا، حمل التاريخ أمثلة 

تراكامت  بني  التقاطع  صدفة  مخاطر  عن  عديدة 

التقاطها،  يُحسن  رجل  أو  تيار  مع  ما  مرحلة 

ليستمد رشعية جامهريية هائلة قد تنهض بأمة ما 

الدميقراطية  اعتبار  ميكن  فهل  ربيعها.  تنهي  وقد 

التونسية اليوم يف ظل الرتاخي عن استكامل هيئاتها 

مامثلة؟  سيناريوهات  أمام  محصنة  الدستورية، 

برملان مفتت هو عبارة عن  انتخاب  بعد  ماذا  ثم 

برملان أقليات وماذا عن قدرته يف استكامل تنزيل 

اإلجابة  أو  الدستورية  املحكمة  وبخاصة  الدستور 

أن  يخىش  وأال  القادمة؟  املرحلة  تحديات  عىل 

يقودنا برملان مامثل إىل أزمة حكم، مؤرشها األول 

ال  ومبا  طواال؟  أشهرا  الحكومة  تشكيل  استغراق 

يقل أهمية ما هي اإلصالحات الهيكلية والقانونية 

الواجب تحقيقها تجنبا ألزمات حكم كهذه؟  

نهاية،  بال  يكون  قد  والفرضيات  األسئلة  سيل 

التي  السيناريوهات  جميع  أن  اليوم،  الثابت  لكن 

قد سقطت،   2019 خريف  انتخابات  قبل  رُسمت 

شبيهة  تكون  لن  القادمة،  الخمس  السنوات  وأن 

بسابقاتها، عىل األقل عىل املستوى السيايس. كام أنه 

من الثابت أيضا، أن الخيارات االقتصادية السابقة 

التونسيني وعىل  بظاللها عىل جيوب  تلقي  ستظل 

عليه  الذي  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس  وعود 

رمبا أن ينتظر طويال قبلام تفيض خزائن الدولة كام 

جاء يف خطاب تنصيبه.

المقدمة
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المفكرة القانونية: بعد تجربة االنتخابات 
فيها  العزوف  نسبة  بلغت  التي  البلدية 
أن  المتوقع  من  كان  هل   ،65% قرابة 
انتخابية كالتي شهدناها في  تحدث هبة 

االنتخابات الرئاسية بالخصوص؟
الناحية  من  امل�ساألة  فلنتناول  اأول  حنني:  ماهر 

مراحل  من  مرحلة  كل  خالل  اإذ  ال�سو�سيولوجية, 

من  يكون  ال�ستبدادية,  اأو  الت�سلطية  احلقبة  بعد  ما 

اأن تعرف املجتمعات حالت مّد وزجر  الطبيعي جدا 

بالعطاء  اأو يف عالقة  العام  الف�ساء  باحتالل  يف عالقة 

يف  والنخراط  العامة  باحلياة  عالقة  يف  اأو  ال�سيا�سي 

الإعالم  م�ستوى  على  يتجلى  وهذا  ال�سيا�سية.  احلياة 

اأو النتماء للجمعيات ولالأحزاب اأو يف احلركة الثقافية 

ويتجلى اأي�سا دون ريب يف النتخابات. 

عامة  عالقة  من  جزء  هي  باالنتخابات  العالقة 

يقيمها املجتمع مع مثل هذه املجموعات املهيكلة 

الحركات  أو  النقابية  أو  الحزبية  كالتنظيامت 

وتأخذ  األفراد.  مع  حتى  أو  الصحافة  أو  الشبابية 

يرتبط  متذبذبا  منًحى  باالنتخابات  املجتمع  عالقة 

عام  إحساس  تفيش  أو  تارة  األمل  بعودة  أساسا 

تجربة  العموم،  يف  ولكن  طورا.  واإلحباط  باليأس 

تجربة  نعتربها  أن  ميكن  التونسية  االنتخابات 

رغم  املنطقة،  املامثلة يف  بالتجارب  مقارنة  موفقة 

نهاية  نعاينها. ففي  التي  االنتقادات والثغرات  كل 

لكن  راسخة.  دميقراطية  يف  نعيش  لسنا  األمر، 

التغري عرب االحتكام إىل الصندوق أصبح  األكيد أن 

داخل  سلمية  عالقات  بناء  معطيات  من  معطى 

باملشاركة  والقبول  باالنتخابات  والقبول  املجتمع 

أصبح  بآلياتها  والقبول  بنتائجها  والقبول  فيها 

تقريبا قاسام مشرتكا بني مختلف العائالت الفكرية 

والسياسية وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 

خريف  يف  االنتخابية  الهبة  مفاجأة  إىل  بالعودة 

بعد  ما  مرحلة  بني  نفصل  أن  ميكننا  ال   ،2019

انتخابات سنة 2014 واالستحقاق االنتخايب األخري. 

والتحليالت  االنطباعات  كل  أو  اآلراء  سرب  نتائج 

بعد سنة 2014، كانت تؤكد وجود حالة أمل كبري 

الدستور  إرساء  بعد  سيايس  استقرار  حدوث  يف 

الجديد كفاتحة للمرحلة الثانية من مسار االنتقال 

الدميقراطي. لكن مسار األحداث الحقا أوجد حالة 

عامة من الخيبة التي متظهرت يف أشكال متعددة 

املشهد  يف  القوى  ملوازين  رسيع  تفكك  يف  متثلت 

إىل  وتشظيه  تونس  نداء  انهيار  بعد  السيايس 

بأهم  تقريبا  النهضة  مجموعة من األحزاب وتفرُّد 

تشكيل  عن  األخرى  األحزاب  وعجز  برملانية  كتلة 

تواصلت  كام  موحد،  راديكايل  دميقراطي  ائتالف 

املسار  وحزب  الجمهوري  الحزب  داخل  األزمة 

لتطال الجبهة الشعبية. 

عملّية االقتراع لم 
تُعد تفرز ديمقراطية 

تمثيلية بعيدة بل 
أفرزت "تمثيلية 

القرب"
حالة الخيبة مل تقترص عىل األحزاب: فحتى الحركات 

التي شهدت صعودا كبريا، مل  الجديدة  االجتامعية 

تستطع اإلنتقال إىل املربع السيايس وتقديم نفسها 

كبديل جدي. إذن كان من املنطقي أن ترتاجع لدى 

املجتمع ثقته يف مصداقية وفعالية صندوق االقرتاع 

البلدية  االنتخابات  لكن  للتغيري.  وحيدة  كآلية 

األمل عىل  أعادت  محلية  انتخابات  أول  باعتبارها 

سينتخب  املحيل  الناخب  أن  هو  األول،  مستويني: 

جديد  متغري  وهذا  مبارش.  بشكل  محليا  مسؤوال 

تفرز  االقرتاع  عمليّة  تُعد  فلم  العام،  الثابت  عن 

بالرضورة دميقراطية متثيلية بعيدة بل أفرزت هذه 

املرة ما ميكن تسميته بتمثيلية القرب يف ظل حاجة 

الناس إىل سلطة قريبة من مشاكلهم واحتياجاتهم 

الكثرية. املتغرّي الثاين هو املشاركة الواسعة للقامئات 

البلدية. حيث لعبت دورا  املستقلة يف االنتخابات 

فاعال وتعبويا ساهم يف تأسيس حواضن لنوع جديد 

من الناخبني، خصوصا يف الضواحي الكبرية للعاصمة 

تونس مثل املرىس وأريانة واملروج ومناطق أخرى 

معيدة األمل مجددا للناخبني.

نسبة  فيها  تكن  مل  التي  البلدية،  االنتخابات  بعد 

املشاركة استثنائية، تواصلت نسبة االقبال املتوسطة 

دورتها  يف  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  خالل 

االنتخابية  بالهبة  تسميته  ميكن  ما  لكن  األوىل. 

حيث  الرئاسة.  لسباق  الثانية  الدورة  خالل  حصل 

عىل  األوىل  مفاجأتني:  الظاهرة  هذه  حملت 

الرسالة  صعيد نسبة اإلقبال، والثانية عىل مستوى 

من  كان  والتي  أفرزتها  التي  والنتائج  السياسية 

أهم سامتها الفرق الهائل عىل املستوى الكمّي بني 

حوار مع الباحث في مجال الفلسفة السياسية وعلم االجتماع ماهر حنين:
قراءة في دالالت نتائج انتخابات 2019

 المشهد الجديد

حاوره محمد سميح الباجي عكاز
____________________________________________________________________________________________

لم تقتصر المفاجأة في االنتخابات الرئاسية في دورتيها بتاريخ 15 سبتمبر و13 أكتوبر 2019، على وصول الرئيس قيس سعيد إلى قصر قرطاج مزيحا منافسيه من مرشحي 

األحزاب الحاكمة أو األطياف السياسية التي احتلت الصف األولى في المسرح السياسي طيلة السنوات الخمس المنقضية. بل مثل الجسم االنتخابي الذي أوصل سعيد للرئاسة 

مادة مستفزة للعمل الصحفي والبحث األكاديمي. تشريح هذا الحزام االجتماعي المتنوع حّد التناقض، وفهم دالالت األرقام والموازنات التي أفرزتها نتائج االنتخابات األخيرة، 

كان محور هذا الحوار مع الباحث في مجال الفلسفة السياسية وعلم االجتماع ماهر حنين. لقاء تجاوز قراءة الماضي والراهن، محاوال النبش في ما وراء النتيجة للبحث عن 

مالمح المرحلة القادمة.
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المشهد الجديد

هذه  القروي.  نبيل  ومنافسه  سعيد  قيس  ناخبي 

الهوة كانت نتيجة حضور عنوان جديد لالستقطاب 

وتبني  واالستقامة  النزاهة  يف  متثل  الطرفني،  بني 

خطاب الثورة، والذي حّل مكان دينامية االستقطاب 

القدمية خالل املحطتني االنتخابيتني يف سنتي 2011 

و2014، والقامئة عىل رصاع الهويات بني اإلسالميني 

والعلامنيني والذي نفر منه املواطنون.

رئاسة  إلى  سعيد  قيس  وصل  المفكرة: 
الجمهورية بقرابة 3 ماليين صوت. كيف 
يمكن تفسير هذا اإلقبال الهائل للتصويت 
على شخصه؟ وهل هناك اختالف بين من 
صوتوا لقيس سعيد في الدور األول )600 
الثاني  الدور  في  له  صوتوا  ومن  ألف( 

)مليونان و700 ألف(؟
حنني: أوال وصول قيس سعيد للدور الثاين يف حد 

ذاته يعترب معطى ال بد من تسجيله العتبارات عدة. 

سواء  ومعروف  طويل  تاريخ  له  يكن  مل  ألنه  أوال 

عىل املستوى السيايس أو يف املجتمع املدين. مل يكن 

حقوقيا أو مناضال سياسيا. كان فقط أستاذا جامعيا 

ومن  الطلبة  قبل  من  األكادميي  الفضاء  يف  محرتما 

بعد  سوى  العام  الفضاء  يف  يظهر  ومل  زمالئه،  قبل 

سنة 2011، من خالل مداخالت إعالمية عرب خاللها 

عن مواقفه يف عالقة مبسائل قانونية وأحيانا مبسائل 

االنتخابات  يف  األول  للدور  تخطيه  لكن  سياسية. 

الرئاسية بنّي أن الحزام الذي يلتّف حوله هو ظاهرة 

سياسية جديدة غري حزبية، مرتبطة أكرث مبا يسمى 

األفقية ومرتبطة كذلك باالنفعال وبالرصيد الرمزي 

ارتبط  كام  األوائل.  لناخبيه  بالنسبة  ميثله  الذي 

صعوده بعجز املرشحني التقليديني عن تشكيل قوة 

أزمة  نتائج  إىل  إضافة  سنوات   5 مدى  عىل  بديلة 

الرئيس  سّن  تقدم  بعد  تونس  نداء  داخل  الخالفة 

السبيس  فخليفة  السبيس.  قائد  الباجي  الراحل 

ومرشح النداء لالستحقاق االنتخايب ظل أمرا غامضا 

إىل حدود وفاته، وكل محاوالت "الندائيني" إلخراج 

ولعل  فشلت.  السبيس  رصيد  عىل  يراكم  آخر  رمز 

الزبيدي  الكريم  عبد  بني  األخري  االنقسام  آخرها 

ويوسف الشاهد. 

اإلقبال العالي 
النتخاب سعيد 

عكس االستقطاب 
حول النزاهة بدل 

الهوية اإليديولوجية
نتاج  األول هو  الدور  قيس سعيد يف  إذن فصعود 

وأزمة  أنصاره  مصالح  وتقاطع  الشخيص  رصيده 

املرشحني التقليديني وخاصة ورثة النداء وعدم قدرة 

رمز دميقراطي راديكايل ميثله التيار الدميقراطي أو 

أن  عىل  الشعبية  الجبهة  متثله  أو  الشعب  حركة 

يكون عىل حلبة املنافسة بشكل جدي.

أسس  وتغريت  املعطيات،  تغريت  الثاين  الدور  يف 

داخل  لالستقطاب  جديدة  ثنائية  لتولّد  الفرز 

املجتمع الذي شهد خالل تلك الفرتة انقساما حادا 

وسائل  وتوجهات  خطابات  يف  بوضوح  انعكس 

خصوصا  الشباب  بني  الدميغرافيا  وعكسته  اإلعالم 

املتعلمني منهم. كام تجىل يف دينامية عودة الخطاب 

الروافد  من  جملة  تقاطع  ثم  والثوري  االحتجاجي 

لرصيدها.  نسبيا  دعام  سعيد  انتصار  يف  رأت  التي 

إذن قيمة سعيد االنتخابية هي قيمة مركبة وليست 

أحادية ال ميكن اختزالها يف انتصار خط أيديولوجي 

حركة  انتصار  يف  أو  سيايس  تاريخ  انتصار  يف  أو 

إصالحية لها مدونات ولها مرجعيات فكرية.

هذه  مميزات  أهم  هي  ما  المفكرة: 
يمكن  وماذا  الضخمة؟  االنتخابية  الكتلة 
المستوى  على  بتشريحها  نستخلص  أن 

العمري والتعليمي والجهوي؟
انتخاب سعيد مل  بأن  اإلقرار  ينبغي  أوال،  حنني:   

األسبق  الرئيس  خالف  عىل  جهوي  طابع  ذا  يكن 

محمد منصف املرزوقي. فبقراءة نتائج االنتخابات 

باستثناء محافظة زغوان التي تحّصل فيها عىل أدىن 

عدد من األصوات، ومحافظة تطاوين التي سجلت 

أعىل تصويت له، مل تختلف نتائج االقرتاع يف بقية 

عليها.  تحصل  التي  الوطنية  النسبة  عن  الجهات 

جهة  من  أىت  سعيد  تأييد  أن  اعتبار  ميكن  ال  إذن 

محددة  عشائرية  أو  جهوية  انتامءات  أو  معينة 

عىل حساب أخرى وهذا أمر محمود، ألنه مل يصنع 

نرصه انطالقا من مواجهة جهوية أو رشخ جغرايف. 

الطبقتني  يوحد  أن يصوغ خطابا  كام حاول سعيد 

بني  التقارب  انعكس يف  ما  والفقرية وهو  الوسطى 

نتائج التصويت له يف األحياء الشعبية واملتوسطة. 

أما املعطى الجديد فهو التصويت الشبايب، خصوصا 

من قبل الشباب املتعلم. يف هذا السياق، ال ميكن أن 

ننكر أن نسبة تصويت الشباب بصفة عامة كانت 

الفارق.  أحدث  الشبايب  التصويت  لكن  منخفضة. 

فمن نسبة الشباب الذين توجهوا إىل مراكز االقرتاع، 

أصواتهم. هذا  من  األكرب  النصيب  حاز سعيد عىل 

إرادة  أوال  يعكس  ألنه  األهمية،  غاية  يف  املعطى 

التغيري عند الشباب، وثانيا ألن كل رافد شبايب غري 

مسيس كان يتعاطى مع الشأن السيايس من خارج 

رافعة  سعيد  خطاب  يف  وجد  الكالسيكية،  األطر 

ورجع صدى. يتمظهر هذا التوجه يف مواقف العديد 

من نشطاء مانيش مسامح أو مجموعات األلرتاس 

)مجموعات شبابية تنتمي لألندية الرياضية( الذين 

لسعيد  للتصويت  تدعو  مشرتكة  بالغات  أصدروا 

االقرتع  مراكز  إىل  التصويت  يوم  توجهوا  الذين  أو 

بقمصان فرق كرة القدم وقمصان الحمالت الشبابية 

وبعضهم كان يلج الخلوة ألول مرة يف حياته. حتى 

بورقيبة وبعض  الذي شهده شارع  الكبري  االحتفال 

أن  تؤكد  حينها  رُفعت  التي  والشعارات  األهازيج 

البعد الدميغرايف لعب دورا محوريا يف نتائج العملية 

االنتخابية. 

املعطى الثاين الذي أعتقد أنه مهم أيضا وهو معنوي 

باألساس، وأقصد هنا الرصيد الرمزي الذي كان ميثله 

سعيد يف أذهان ناخبيه – خصوصا يف الدور الثاين 

لحياة  الضامن  صورة  -وهي  الرئاسية  لالنتخابات 

سياسية أكرث "أخالقية" ولتصحيح مسار الثورة نحو 

مسار تغيري قيمي يتجاوز املفهوم التقليدي املرتبط 

بالتغيري املؤسسايت. 

أما املعطى الثالث، والذي يتعلق بفكرة الالمركزية 

ال  الواقع  ففي  السيايس،  النظام  هندسة  وإعادة 

أملك إمكانية الحسم إن كان فاعال أو ال وال أدعي 

املزاج  عىل  تأثريه  مدى  بينت  دراسات  هناك  إنه 

االنتخايب أو مثلت عامال حاسام يف نوايا التصويت، 

خطابه  يف  مميزة  ونقطة  قامئا  معطى  يبقى  لكنه 

املوجه إىل ناخبيه املبارشين.

في  االحتفاالت  مشهد  كان  المفكرة: 
مألوف.  غير  سعيد  قيس  بفوز  الشوارع 
ودالالت  تحوالت  من  نقرأ  أن  يمكن  ماذا 
من  وخروجها  العارمة  االحتفاالت  تلك 
األحزاب  مقرات  أمام  التقليدي  مجالها 

إلى الشوارع؟
حنني: بعد انتهاء حقبة االستبداد، أصبح الفضاء 

للجميع  متاحا  صار  أنه  مبعنى  دميقراطيا،  العام 

مجموعة  عرب  مسبقة  هندسة  إىل  يخضع  يعد  ومل 

وضبط  الرتاخيص  غرار  عىل  القانونية  اإلجراءات 

توقيت ومسار مظاهرة. هذا االنفتاح ليس استثناء 

والسياسية  والقانونية  التقنية  فالهندسة  تونسيا، 

ويف  الزوال  نحو  آيلة  العمومي  الفضاء  الستعامل 

قبل  من  العامة  الساحات  فاحتالل  بأرسه.  العامل 

مواكبة  سوسيولوجية  ظاهرة  أصبحت  الجامهري 

للتحوالت السياسية يف عرص ما بعد الحداثة وتعاظم 

والعالقات  االجتامعي  التواصل  وسائل  حضور 

يف  سابقا  وشهدناها  والتلقائية،  العفوية  األفقية 

وول سرتيت يف نيويورك وساحة الشمس يف مدريد 

االستقطاب  أن حدة  كام  تركيا.  تقسيم يف  وميدان 

الثاين  الدور  يف  وخصوصا  االنتخابية  الحملة  خالل 

جديدة،  رمزية  سعيد  انتصار  حّملت  للرئاسيات، 

هي ما يشبه االعرتاف بأن مجتمع املقاومة البديل 

أي مجتمع الال مال، مجتمع اإلعالم البديل، مجتمع 

الال مؤسسات، الجامعات الرافضة للكيانات الحزبية 

املهيكل  املجتمع  عىل  االنتصار  بإمكانها  التقليدية، 

واملجتمع القائم عىل الخرباء والقائم عىل التخطيط.

عدد  دعم  تفسير  يمكن  كيف  المفكرة: 
وكيف  لسعيد؟  المثقفين  من  كبير 
الفسيفساء  هذه  حوله  يجمع  أن  استطاع 
من اليسار واليمين؟ ما الذي جعله يمثل 

بالنسبة إليهم نقطة التقاء أو تقاطع؟
حول  االلتفاف  حالة  تفسري  ميكن  أوال،  حنني: 

التي  الفسيفساء  قبل  من  سعيد  قيس  شخص 

وصفتها إنطالقا من املحاور التي ذكرتها سابقا والتي 

االنتخابية  حملته  خالل  األخري  هذا  عليها  ارتكز 

والتي ميكن تلخيصها يف أنها رسالة واضحة وتعبري 

يف  التقى  الخطاب  هذا  القائم.  للنظام  معاد  جيل 

)مشتقة  اإلرحلية  يسمى  ما  موجة  مع  معظمه 

الثورات  مختلف  يف  رُفع  الذي  "إرحل"  شعار  من 

سعيد  شخصية  لعبت  كام  تونس(.  يف  وباألخص 

املتّسمة باالستقامة وصورة أستاذ القانون واملدرس 

الذي رىب أجياال، يف تجميع الناس حوله إضافة إىل 

نقده ملنظومة الدولة املركزية واتجاهه نحو التنظيم 

الجهوي للسلطة ورفعه لشعار الشعب يريد.

 

قيمة سعيد 
االنتخابية قيمة 

مركبة وليست 
أحادية ال يمكن 

اختزالها في انتصار 
حركة أو إيديولوجيا 

بعينها
أما النقطة األساسية التي لعبت دورا حاسام يف رسم 

عالقته بناخبيه، هي أن سعيد كان يخاطب اإلنسان 

باإلسم  يناديه  ويكاد  خطابه  محور  هو  املغمور، 

تقريبا. طبعا ليس باسمه املبارش ولكن باإليغال يف 

األحياء  يف  املنترشين  أولئك  حياة  تفاصيل  وصف 

املهمشة أو يف األرياف. طريقة خطابه القريبة من 

مع  مبارشة  التواصل  من  مكنته  املواطن  وجدان 

الناخب دون الحاجة إىل املرور باألجسام الوسيطة، 

وبناء حالة من التعاطف معه. هذا األسلوب صبغ 

العالقة بني رمزية سعيد وناخبيه بيشء من الروابط 

الوجدانية التي تعالت أحيانا عىل االنتامء الفكري 

لهم  كانت  من  حتى  واأليديولوجي.  والعقائدي 

تحفظات عىل سعيد العتبارات متعلقة مبواقفه يف 

أو  السيايس  بالنظام  عالقة  أو يف  الفردية  الحريات 

املرأة والرجل  من موقفه حول قضية املساواة بني 

تغاضوا عن هذه االختالفات ومن بينهم مناضالت 

نسويات مل يرتددن يف إعالن مساندته. 

كمستقل  نفسه  سعيد  قّدم  المفكرة: 
الكالسيكية  األطر  خارج  من  وكرجل 
األيديولوجي،  التجاذب  وفوق  للتنظم 
كل  يكنس  أن  الصورة  بهذه  واستطاع 
هل  نافسته.  التي  والماكينات  األحزاب 
نهاية  عصر  نعيش  أننا  نقول  أن  يمكن 
للعمل  التقليدية  واألشكال  األحزاب 
السياسي؟ هل يمكن أن ندعي أننا نعيش 

عصر موت األيديولوجيا؟
بني  التقاء  لحظات  التاريخ  يف  دامئا  هناك  حنني: 

مرحلة مجتمع أو مرحلة شعب أو مرحلة تاريخية 

معينة وشخص ما. هذا معروف كقاعدة تحصل تارة 

أن  األكيد  اإليجايب.  باملعنى  وتارة  السلبي  باملعنى 

التقاطع كانت موجودة داخل املجتمع  بوادر هذا 

التحتي وكانت األسئلة تُطرح يوميا عن كيفية تحويل 

الذي  البؤري  االحتجاج  أو  املوضوعي  االحتجاج 

تكّون يف جمنة أو يف حملة تعلم عوم أو يف حملة 

مانيش مسامح أو يف جزيرة قرقنة إىل كيان أو متثل 

سيايس. يف الظاهر، يبدو أن ال يشء يجمع بني هذه 

الحركات االحتجاجية الرافضة. لكن يف العمق، األمر 

الفاعل  أو  مغاير متاما. ما يجمعها هو أن املواطن 

خطة  ويضع  خصام  ويحدد  مطلبا  يحدد  السيايس 
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حاوره مهدي العش
____________________________________________

رغم أن عمليات سبر اآلراء كانت تنذر بنتائجها قبل أشهر، شكلت االنتخابات 

التشريعية والرئاسية لسنة 2019 زلزاال سياسيا أفرز مشهدا جديدا ومفتوحا على 

احتماالت عديدة. في هذا اإلطار، التقت المفكرة القانونية، في آخر شهر جانفي 

2020، بمدرس علم االجتماع السياسي في جامعة جندوبة، والمختص في العلوم 

السياسية وعضو المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطي، محمد الصحبي الخلفاوي، 

لكي يشاركنا قراءته للمشهد الجديد الذي أفرزته االنتخابات والمسار المتعثر 

لتشكيل الحكومة.

والحاجة  نضاالته بشكل مستمر،  للنضال ويخوض 

إىل تحويل هذه املقاومات البؤرية املكبوتة يف كل 

دامئا،  موجودة  كانت  سياسية  مقاومة  إىل  مكان 

حاضنة  تكون  أن  يف  التقليدية  األطر  فشلت  لكن 

لها، ليس عىل املستوى التنظيمي فحسب، بل حتى 

عىل صعيد التأصيل الفكري والعمل املدين.

مقاومة  أن  فكرة  التقاط  يقع  مل  اليسار،  يف  مثال 

ليست  االجتامعي  والحيف  والظلم  االستبداد 

بالرضورة مقاومة عاملية ومقاومة تقليدية تضطلع 

بها املنظامت التقليدية. يف الواقع املقاومة مبثوثة 

كل  وتخرتق  مكان  كل  يف  ومنترشة  مكان  كل  يف 

مانيش  فحملة  طبقاته.  ومختلف  املجتمع  فئات 

شباب  قادها  املثال هي حركة  سبيل  مسامح عىل 

الطبقة الوسطى يف املجتمع والذين كانوا غالبا من 

قاده  الكامور  اعتصام  بينام  والجامعيني.  املثقفني 

محافظة  يف  العمل  عن  ومعطل  مهمش  شباب 

تطاوين يف أقىص نقطة جنوب البالد.

بإمكان مجتمع 
المقاومة البديل 

أي مجتمع الال 
مال االنتصار على 

المجتمع المهيكل 

هذه املحطات الكربى يف سريورة الحراك االحتجاجي 

وجمنة  واملكنايس  وبرتوفاك  الكامور  غرار  عىل 

فوكو  ميشال  يعتربه  ما  إىل  تُحيلنا  عوم،  وتعلم 

تزامنت  الحالة  فهذه  االجتامعية.  الحركة  تسييس 

وتعاظم  واإلحباط  اليأس  عليه  طغا  عام  مناخ  مع 

منسوب  وارتفاع  املواطن  عىل  االقتصادي  الضغط 

هذا  كل  للشباب.  هاجسا  أصبح  الذي  اإلرحلية 

الرتاكم أفرز تلك النتائج يف االنتخابات األخرية وبنّي 

مع مسار  يتقاطع  عندما  االنتخايّب  املتغري  أن  فعال 

تطور املجتمع يؤثر فيه ويتأثر به أي أن متغريات 

السياسية  الحياة  يف  متغريات  هي  االنتخابات  يوم 

ولكنها ليست متغريات يف ما يسّمى علميا بالنظام 

الحي.

تآكل  أفرزت  االنتخابات  نتائج  المفكرة: 
النهضة،  الكبير لحركة  الحزام االنتخابي 
على  جديدة  وجوه  صعود  المقابل  وفي 
غرار الصافي سعيد لطفي المرايحي وأخيرا 
وصول رئيس من خارج حاضنة حزبية. أال 
يمكن أن يكون بداية نهاية نجاعة العمل 
ونحن  الكالسيكي  الحزبي  السياسي 
أطر  إلى  يتطلع  جديد  مشهد  أبواب  على 
الحركات  فشل  ظل  في  للتنظم  جديدة 
مسامح  مانيش  مثل  الكبيرة  االحتجاجية 

وفاش نستناو في التنظم سياسيا؟
من  أما  معاك.  أتفق  الوصف  حيث  من  حنني: 

حيث التحليل واالستنتاج أنا حذر قليال من خطاب 

وراءه  يخفي  أن  ميكن  إذ  الحزيب،  العمل  نهاية 

األيديولوجية  تعاديه  الذي  الجامعي  العمل  نهاية 

الوزراء  رئيسة  عنه  عربت  والذي  النيوليربالية 

"انتهت  السابقة مارغريت تاترش قائلة:  الربيطانية 

املجتمعات واملستقبل اآلن لألفراد". مبعنى أنه عىل 

األفراد أن يكونوا مبدعني يف كل مجال والفرد الذيك 

التاريخ.  يف  أثر  له  سيكون  من  هو  الناجح  والفرد 

املمثلة  الجامعة  نهاية  إىل  رضورة  تحيلنا  مقولة 

للرشيحة  املمثلة  أو  للجهة  املمثلة  أو  للطبقة 

أن  من  الوهم  فهذا  الثقافية.  للحركة  أو  السكانية 

جامعي  عمل  أي  من  أقوى  يكون  أن  ميكن  الفرد 

تحرير  الدميقراطية ألنه يف ظاهره  يهدد  هو وهم 

للفرد وهذا صحيح ونحن نصبو إىل أن يصبح الفرد 

خرياته  ويف  جسده  ويف  وقناعاته  أفكاره  يف  حرا 

الشخصية والفردية، أما أن يتحول الفرد إىل براديغم 

يحدث  فهذا  السيايس،  التغيري   )paradigme(

وأنظمة  النيوليربالية  ألن  القوى  ميزان  يف  اختالال 

التسلط ليست فردية كام يروج لها بل هي جامعية 

وتشتغل بآليات هيمنة جامعية وتكاد تكون عنيفة 

يف هذه املسألة. 

عموما، أعتقد أن هذه الظاهرة ليست تونسية بل 

عاملية. وكل الدميقراطيات العريقة تعيش عىل وقع 

تنظيمي  سيايس  فكري  بحث  وهناك  التحول  هذا 

االجتامعي  التغيري  لقوى  مستقبل  أي  ومدين حول 

وقوى التغيري املدين يف مجتمعات العامل. لكن األمر 

أوجدت  تونس  الجديدة يف  املرحلة  أن  األكيد هو 

الخطاب  وصياغة  وصنع  البتكار  فضاءات  ثالثة 

أصبح  الذي  العام  الفضاء  هناك  التحتي؛  السيايس 

حرا وأعتقد أنه سيبقى حرا. فالدينامية املوجودة يف 

الفضاءات العامة قامئة الذات، قد تعيش مرحلة مد 

ومرحلة جزر لكنها قامئة الذات بأشكالها املتعددة.

قناعة  هناك  بالخلوة.  يسمى  ما  هو  الثاين  الفضاء 

تدريجية أن الجميع ذاهب نحو الخلوة حتى تلك 

التي  املتشددة  الدينية  واألطروحات  املجموعات 

مل  ألنها  العامة  الحياة  من  ما  وقت  يف  انسحبت 

عادت  النهضة،  لحركة  التوافق  بخط  مقتنعة  تعد 

ترابط  بل وهناك  لالنتخابات.  قواعدها  تعبئ  اآلن 

والخلوة  الجميع  يسع  الذي  العام  الفضاء  بني 

فإن حالة  إذن  تتسع سوى لشخص واحد.  التي ال 

نسبيا  تنعكس  العام  الفضاء  يعيشها  التي  الغليان 

يف  موجود  فهو  الثالث  الفضاء  أما  الخلوة.  عىل 

فضاء  وهو  تونسيا  استثناء  وليس  بأرسه  العامل 

الضغط. هذه  اللوبيات أو جامعات  أو  الصالونات 

تونس،  تتحرك جميعها بشكل متواز يف  الفضاءات 

يف  التحتي  العام  الفضاء  نجاح  بقدر  تقديري  ويف 

االستمرار بإنتاج الطرح السيايس ويف إنتاج الخطاب 

واملفردات واملحاور وتجميع األجسام يف الساحات 

ما  بقدر  التجارب،  األفكار وتقاطع  العامة وتقاطع 

يتم الحد من دور جامعات الضغط وتسخري العام 

أو  العائلية  أو  الحزبية  املصالح  أو  الفرد  لصالح 

الفئوية الضيقة.

حوار مع الجامعي والباحث في 
السياسية  العلوم 

الخلفاوي: الصحبي  محمد 
2019 كانت بمثابة  انتخابات 

"ثورة األطراف على المركز"

 المشهد الجديد
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البرلماني  المشهد  تصف  كيف  المفكرة: 
الجديد؟ 

، بأحزاب  اخللفاوي: هو أوال برملان مفتت، متشظٍّ

ضعيفة. ال توجد كتلة كبرية قادرة عىل بناء أغلبية 

واسعة وقادرة عىل الحكم، حيث ال يتجاوز حجم 

)مقارنة ب  نائبا  النهضة( 54  األكرب )حركة  الكتلة 

لنداء  مقعدا  و86   2011 يف  للنهضة  مقعدا   89

تونس يف 2014(.

تقدمان  مهمتني  كتلتني  بوجود  أيضا  املشهد  يتميز 

نفسيهام، كل منهام عىل طريقته، عىل أساس معاداة 

نائبا(   17( الحر  الدستوري  كتلتي  وهام  املنظومة، 

وائتالف الكرامة )21 نائبا(، إضافة إىل بربوز الكتلة 

الدميقراطي وحركة  التيار  التي تجمع  الدميقراطية، 

الثانية ب  املرتبة  لتحتل  املستقلني  الشعب وبعض 

41 نائبا، والتي قد تعطي بعض االستقرار للمشهد. 

هو أيضا مشهد يغيب عنه اليسار الراديكايل، مثلام 

تغيب عنه أطروحات اقتصادية واجتامعية واضحة. 

هي  فرتكيبته  متثيلية،  األكرث  هو  الربملان  هذا  لكن 

مع  مقارنة  التونيس،  الشعب  تشبه  تركيبة  أكرث 

الغياب  انتخابات 2011 و2014، باستثناء  مشهدي 

شبه الكيل ألقىص اليسار. 

البرلمان  هذا  أن  تعتبرون  هل  المفكرة: 
أكثر يمينية من سابقْيه؟ 

خطوة  انتقل  برمته  املشهد  بالفعل،  اخللفاوي: 

الوسط  وأصبح  اليسار،  أقىص  غاب  إذ  اليمني،  إىل 

أو وسط اليسار ميثل اليسار )الكتلة الدميقراطية(. 

ومن كان يصّنف عىل أنه »أقىص اليمني«، أي حركة 

اليمني بوجود قوتني  النهضة، تجد نفسها يف وسط 

سياسيتني عىل ميينها، وهام ائتالف الكرامة وحزب 

معادية  كتلة  أكرث  أن  هو  أيضا  الجديد  الرحمة. 

الحر( هي  )الدستوري  الربملان  السيايس يف  لإلسالم 

األكرث  هو  الربملان  هذا  وبالتايل  محافظة.  مجتمعيا 

ميينية، عىل األقل عىل املستوى املجتمعي. أما عىل 

املستوى االقتصادي واالجتامعي، فإن غياب الربامج 

االقتصادية  السياسة  يجعل  األحزاب  مختلف  لدى 

التي تتحدد خاصة عرب قانون املالية تعدها اإلدارة 

يف وزارة املالية، وليس األحزاب.

أبرز  رأيكم،  حسب  هم،  من  المفكرة: 
المنتصرين في هذا المشهد؟

اخللفاوي: املنترص األول يف الترشيعية هو حركة 

التي  األصوات  لنصف  خسارتها  رغم  النهضة. 

الفارطة،  الترشيعية  االنتخابات  يف  عليها  تحصلت 

 2014 مشهد  من  الوحيدة  الناجية  تقريبا  أنها  إال 

الذي أفرزته صناديق االقرتاع. حركة النهضة بقيت 

يف قلب العملية السياسية بقدرة كبرية عىل املناورة 

والتفاوض. إذ أنها، بتمثيلية برملانية ال تتجاوز الربع، 

مع  الغنويش،  راشد  لرئيسها  املجلس  رئاسة  أخذت 

شبه استحالة لتكوين حكومة بدون موافقتها. األمر 

الوحيد الّذي تغرّي بني الفرتة األوىل املتعلقة بتشكيل 

حكومة الحبيب الجميل وتكوين الحكومة الحاليّة 

هو فقدانها للمبادرة السياسية اذ أنها تحولت من 

الحزب القائد لالئتالف الحكومي اىل حزب يشارك، 

مع أطراف أخرى، يف هذه الحكومة.

هناك قوى سياسية قد تعد ضمن املنترصين. كانت 

متثيليتها منعدمة )الدستوري الحر وائتالف الكرامة( 

الشعب(،  وحركة  الدميقراطي  )التيار  ضعيفة  أو 

وأصبح لديها كتل مهمة قادرة عىل التأثري. دون أن 

ننىس قلب تونس الذي تأسس أشهرا قبل االنتخابات، 

وفرض نفسه كثاين قوة سياسية يف البالد.

مبوازين  رأيي  حسب  محكوم  الربملان  أن  غري 

ضعف وليس مبوازين قوى. وبالتايل، أهم الرابحني 

قيس  الجمهورية  رئيس  يبقى  ككل  املشهد  يف 

جدا،  قوية  شعبية  عىل  يحافظ  يزال  ال  إذ  سعيد، 

قادرة عىل  أحزاب سياسية ضعيفة وغري  يف مقابل 

فرض قياداتها كزعامات ذات شعبية كبرية. املشهد 

العمل  عىل  سيئة  صورة  سيعطي  الحايل  الربملاين 

شاب  ما  مع  خاصة  الحكومي،  والعمل  الربملاين 

ما  أن  رغم  الحكومة.  تشكيل  مفاوضات  مسار 

الدميقراطيات  كل  يف  به  ومعمول  رضوري  يحدث 

لتقسيم  مساٍع  عن  صورة  يعطي  أنه  إال  الربملانية، 

كعكة الحكم، مام قد يؤدي إىل تعزيز صورة رئيس 

يرى  ال  شعبيا  مزاجا  هناك  أن  يبدو  الجمهورية. 

فائدة يف الربملان واملنظومة الحزبية وينتظر الكثري 

من رئيس الجمهورية.

المفكرة: ماهي قراءتكم لنتائج االنتخابات 
الرئاسية؟

اخللفاوي: الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية عرف 

اكتساحا غري مسبوق لقيس سعيد، بأكرث من 72% 

من األصوات مع مشاركة كبرية. أعتقد أن التصويت 

لقيس سعيد يف الدور الثاين كان يف جزء كبري تصويتا 

ضد نبيل القروي. كان مبثابة "استفتاء عىل الفساد". 

لكن أيضا ال يجب أن نستهني بصورة أستاذ القانون 

فاقدة  سياسية  طبقة  مقابل  السرية  نظيف  النزيه، 

لجزء كبري من مصداقيتها.

الرئاسية  االنتخابات  نتائج  فهم  ميكن  ال  لكن 

األول  الدور  الثاين.  الدور  نتائج  إىل  فقط  بالرجوع 

تفتتا كبريا. حتى قيس سعيد مل يحصل عىل  عرف 

األصوات،  %18من  أي  صوت،  ألف   600 من  أكرث 

وبالكاد أكرث من نصف األصوات التي حصل عليها 

األول  الدور  يف  ثانيا  عندما حل  املرزوقي  املنصف 

لدى  مختلفة  تطلعات  هناك   .2014 لرئاسيات 

متعددة  خيارات  يف  انعكست  التونسيني،  الناخبني 

ونتائج متقاربة يف الدور األول.

املرشحني  كل  أن  هو   2019 انتخابات  ميز  ما 

"الخيمة  اسرتاتيجية  عن  تخلّوا  تقريبا  واألحزاب 

لصالح  الناخبني،  كل  لجذب  تسعى  الكبرية"التي 

كمكافحة  معني،  خطاب  عىل  تركز  اسرتاتيجيات 

الفساد أو القضاء عىل الفقر، وتتوجه لطبقة معينة 

من الناخبني.

النظام  ممارسة  ستتغير  هل  المفكرة: 
السياسي بعد هذه االنتخابات؟

بأنه  متميز  التونيس  السيايس  النظام  اخللفاوي: 

األغلبية  سيشكل  من  متغرية(.  )هندسة  متحرك 

كان   ،2014 يف  موقعه.  كان  أيا  سيحكم،  الربملانية 

زعيم  هو  السبيس  قائد  الباجي  الجمهورية  رئيس 

األغلبية الربملانية، فكان الحكم لديه، والنظام أقرب 

الربملانية،  العهدة  وسط  يف  لكن،  الرئايس.  للنظام 

رئيس  هو  األغلبية  زعيم  ليصبح  املشهد  انقلب 

يغلب  النظام  فأصبح  الشاهد،  يوسف  الحكومة 

عليه الطابع الربملاين.

الربملان،  يف  ممثل  غري  الجمهورية  رئيس  حاليا، 

عىل  مبارشة  بطريقة  يؤثر  لن  نظريا،  وبالتايل، 

هامة  صالحيات  يعطيه  الدستور  لكن  الحكومة. 

املجالس  برتؤس  قوانني،  مشاريع  باقرتاح  للتأثري، 

الوزارية، وامكانية رد القوانني إىل الربملان للتصويت 

عليها بأغلبية ثالثة أخامس، وهو ما سيكون صعبا 

تشظي  ظل  يف  القادمة  النيابية  األغلبية  عىل  جدا 

املشهد الربملاين.

التحالف الحكومي سيجمع عىل األقل 3 كتل، وغالبا 

سيكون  املكلف  الحكومة  رئيس  أن  يبدو  ال  أكرث. 

قادرا عىل تزعم االئتالف الحكومي بالفعل. التحالف 

الحكومي الجديد يبقى رهني إرادة حركة النهضة يف 

أو عدمها يف حكومة ال تضّم حزب قلب  املشاركة 

تونس. حركة النهضة ال ترغب يف تقاسم الحكم مع 

أحزاب تستطيع فرض توجهات هي تعتربها طفوليّة 

وبعيدة عن واقع املامرسة واكراهاتها. حركة النهضة 

ال تريد أيضا ترك قلب تونس يف املعارضة مام يخلق 

الحزب  للحركة،  اللدود  العدو  وبني  بينه  تقاربا 

الدستوري الحر وزعيمته عبري مويس. هي إذا أمام 

ما  أحزاب  فيها  تتحالف  حكومة  فرضيات.  ثالث 

األحزاب  باألحرى حكومة  أو  الثوري  بالخط  سمّي 

التي دعت للتصويت للرئيس قيس سعيّد يف الدور 

الثاين من الرئاسيّات أو حكومة وحدة وطنيّة يشارك 

فيها الجميع تقريبا أي أنها لن تكون سوى حكومة 

رئيسها الياس الفخفاخ أو الخيار األمر أي الذهاب 

النتخابات ترشيعيّة سابقة ألوانها.

برملانية  مبنظومة  سيايس  نظام  أمام  سنكون  إذن، 

قوي،  وبرئيس  وضعيفة،  ومفتتة  هشة  وحكومية 

قوي  ولكنه  دستوريا  أو  سياسيا  بالرضورة  ليس 

شعبيا، وهو ما أثبتته ليس فقط نتائج االنتخابات، 

وإمنا كذلك استطالعات الرأي الجديدة حول الثقة 

يف الشخصيات السياسية. وبالتايل، ستكون مامرسة 

بخيارات  كبري  بشكل  مرتبطة  السيايس  النظام 

وتكتيكات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

لتعديل  رأيي  حسب  معنى  ال  الحاالت،  جميع  يف 

األصوات  حتى  السيايس.  النظام  ملراجعة  الدستور 

التي كانت تنادي بذلك وبتبني نظام رئايس خفتت 

اآلن، عندما اتضح لها أن االنتخابات الرئاسية قد تأيت 

بشخص كقيس سعيّد لقرص قرطاج. قد يكمن جزء 

نظام  الربملاين يف مراجعة  املشهد  لتفتت  الحل  من 

"أغلبيات"من  إيجاد  اتجاه  يف  ليس  لكن  االقرتاع. 

الشعب،  ميثل  برملانا  نريد  هل  واحد.  سيايس  لون 

يتوجب عىل  الذي  السؤال  برملانا مستقرا؟ هذا  أم 

النخب السياسية طرحه. خيار نظام االقرتاع مرتبط 

باإلجابة عىل مثل هذه األسئلة.   

البرلمان؟  امكانية حل  المفكرة: ماذا عن 
هل ترون أنها واردة؟ 

واردة،  تكون  قد  الربملان  حل  امكانية  اخللفاوي: 

األطراف  كل  القريب.  املدى  عىل  ليس  لكن 

إعادة  عىل  للمراهنة  اآلن  مستعدة  غري  السياسية 

العددية  األغلبية  إيجاد  سيتم  وبالتايل  االنتخابات، 

الالزمة لنيل الحكومة الثقة. حتى التيار الدميقراطي 

الذي يحظى بأكرب منسوب ثقة حسب استطالعات 

االنتخابات،  إعادة  الرأي قد ال تكون من مصلحته 

ألن قيس سعيد ينافسه عىل نفس الجسم االنتخايب.

رشوطها  لفرض  الورقة  هذه  النهضة  حركة  تلعب 

وهو  الفخفاخ  الياس  حكومة  داخل  التفاوضية 

تنقذ  لتكوين حكومة  الورقة  بدوره يستعمل ذات 

مجلس نواب الشعب من فرضية اعادة االنتخابات. 

ال أعتقد أن الوضع الحايل للدولة التونسية وإدارتها 

ما  جديدة  النتخابات  بالذهاب  يسمح  وحكومتها 

قبل  للتشكل  قابلة  غري  الجديدة  الحكومة  يجعل 

شهر سبتمرب القادم.

لكن قد نذهب إىل انهيار حكومي بعد سنة أو سنة 

ونصف، وعندها قد تكون إعادة االنتخابات واردة. 

األكيد أن حل الربملان وإعادة االنتخابات الترشيعية 

سيسمح لرئيس الجمهورية، إن أراد، بدعم قامئات 

القادم  الربملاين  املشهد  اكتساح  بإمكانها  يكون  قد 

تشكيالت  حساب  عىل  مقعدا،   90 عن  يقل  ال  مبا 

عديدة موجودة يف املشهد الحايل. العقدة، بالنسبة 

ملعظم األحزاب، هي شعبية قيس سعيد. 

 2019 انتخابات  كانت  هل  المفكرة: 
ترسيخا للديمقراطية أم تهديدا لها؟

اخللفاوي: هل أن الدميقراطية التونسية مهددة؟ 

باملعنى  دميقراطيني  فاعلني  غياب  يف  خاصة  نعم، 

راسخة  دميقراطية  وبقناعات  للكلمة،  الكامل 

ميكن  ال  ذاتها  حد  يف  االنتخابات  لكن  وواضحة. 

أن تكون تهديدا للدميقراطية. يبقى أن مثة دروسا 

يجب أن تستخلص منها. ومن بني االستنتاجات هو 

خروجنا من مركزية الساحل والعاصمة. لدينا رئيس 

الدور  يف  منافسه  نابل،  محافظة  أصيل  جمهورية 

الثاين من بنزرت، رئيس مجلس نواب الشعب من 

قابس، ورئيس الحكومة املكلف األول من القريوان 

ثنائية  من  خرجنا  أننا  أي  صفاقس.  من  والثاين 

الساحل والعاصمة كمعاقل تقليدية إلنتاج النخب.

ورغم أننا ال منلك بعد معطيات تحليل سوسيولوجية 

لتصويت التونسيني، إال أنها تبدو يل يف قراءة أولية 

ثورة األطراف أو الهامش عىل املركز، أو ثورة النخب 

الحكم  يف  املتواجدة  القدمية  النخب  املهمشة عىل 

وحتى يف املعارضة.

يعني  أكرث وعيا. ال  أصبح  التصويت  أن فعل  يبدو 

أن  بالرضورة  وال  متاما،  غائبة  العاطفة  أن  هذا 

عقاب  فكرة  لكن  صحيحة،  الناخبني  خيارات 

بقوة هذه  الحكم حرضت  كانت يف  التي  األحزاب 

املرة. خرجنا من منطق التصويت يف 2011 و2014، 

أن  وهو  للدميقراطية،  العادي  املنطق  يف  ودخلنا 

يعاقب الناخب من يعتربه فشل يف الحكم.

حوار مع الجامعي والباحث في 
السياسية  العلوم 

الخلفاوي: الصحبي  محمد 

المشهد الجديد
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محمد شلبي
باحــث في اإلعالم واالتصال

__

لالنتخابات  املرشحنْي  بني  املناظرة  تقديم  أثناء 

القروي،  ونبيل  سعيد  قيس  التونسية  الرئاسية 

مساء 11 أكتوبر 2019، ذكرت الصحفية أسامء 

الطيب مقدمة الربنامج، أن املناظرة تجري تحت 

إرشاف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة 

العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي )الهايكا( 

"صاحبة الوالية عىل القطاع". مل يكن واضحا إن 

كانت تقصد بكلمة الوالية ما تستبطنه هي وعدد 

إن كان توصيفا  أو  الهايكا  من زمالئها عن دور 

االنتخابية  املناظرات  يف  الحقيقي  الهايكا  لدور 

الخريف املايض.

قائد  االنتخابات،  هيئة  من  أكرث  الهايكا،  كانت 

أصدرته  مبا  القانوين  الصعيد  عىل  األوركسرتا 

من نصوص عن إجراء املناظرات -تّم نرشها يف 

الرائد الرسمي- وتنظيام بالتنسيق بني التلفزيون 

التونيس واملرشحني وطواقمهم، وإجرائيا باملشاركة 

يف إعداد املضامني املتمثلة أساسا يف األسئلة. ويثري 

ذلك كوكبة من األسئلة عن دور الهايكا وعالقتها 

بالقطاع السمعي البرصي، ال يف املناظرات وحدها 

بل يف تعديل الحوارات السياسية خارج الفرتات 

إليه  آلت  ما  يف  مسؤوليتها  وعن  االنتخابية 

املناظرات وعن جدواها االنتخابية.

زمن  يف  التلفزيونية  للمناظرات  ما  ننكر  وال 

الحمالت االنتخابية من وقع يف ترسيخ الدميقراطية 

بتمكني اإلعالم من لعب دوره يف املداوالت العامة 

وبتمكني السياسيني عامة واملرتشحني خاصة من 

إقناعهم  الناخبني مبحاولة  التنافس عىل أصوات 

بالتصويت لهم. واملناظرات، زمن الحمالت، شأنها 

شأن الربامج الحوارية التلفزيونية واإلذاعية، خارج 

الحمالت، مقياس الستقاللية اإلعالم وحرفيته، أي 

لدوره كمحرك يؤّمن دينامية الدميقراطية. فهل 

لعبت الهايكا يف ذلك املسار الدور الذي يساعد 

املؤسسات اإلعالمية والصحفيني عىل أداء دورهم 

الحريف واملستقل؟ 

ية  ر للحر تقييد غير مبر
اإلعالمية

الهايكا مبعية هيئة االنتخابات يوم 21  أصدرت 

االنتخابات  هيئة  مع  مشرتكا  قرارا   2019 أوت 

باملناظرات بني  تتصل  يضبط كل صغرية وكبرية 

لها  يخولها  إجراءات  القرار  ذلك  ويف  املرشحني. 

القانون )املرسوم 116، بتاريخ أكتوبر 2011 الذي 

مثل  كذلك(  القطاع  أخالقيات  وحدد  أحدثها 

السهر عىل التعددية واالستقاللية وضامن التكافؤ 

بني الفاعلني السياسيني وغريها مام هو متعارف 

عليه يف وظائف الهيئات املشابهة يف بلدان كثرية.

مام  ذلك،  من  أبعد  إىل  ذهب  القرار  أن  غري 

الصحفيني ويف  ما هو حكر عىل  تدّخال يف  يُعّد 

صميم مهنتهم. جاء يف القرار جملة تقول: "يلتزم 

باألسئلة  املناظرة  بإجراء  املكلفون  الصحفيون 

املحددة مسبقا" وهي جملة عىل بساطتها تقود 

االلتزام  أن  األول  السبب  لسببني.  املحظور  إىل 

بأسئلة معدة مسبقا يعني أن هناك من شارك 

الصحفيني يف وضعها، أي الهايكا وهيئة االنتخابات 

واملرشحني، وهو استنتاج بديهي ألنه بغري ذلك ال 

ميكن التثبت إن التزم الصحفيون مبا وضعوه من 

أسئلة ويف ذلك الفعل مراقبة قبلية عىل النرش. 

املراقبة  أن  عىل  املهنة  يف  واسع  اتفاق  وهناك 

القبلية خرق الستقالل الصحفيني وإخضاع اإلعالم 

للسلطة.

أما السبب الثاين الذي يجعل تلك الجملة تقود 

إىل املحظور أخالقيا، فهو أن األسئلة من صميم 

عمل الصحفيني وال يحق ألحد، أيا كان، أن يتدخل 

يف مشهد بدا غريبا عن "التقاليد واألعراف السياسية" املعهودة يف بلدان جنوب املتوسط، تقابل املرتشحون لالنتخابات الرئاسية التونسية وجها لوجه خالل مناظرات تلفزية تّم بثها مبارشة وتابعها ماليني التونسيني 

واملهتمني بالشأن التونيس قبيل التوجه نحو صناديق االقرتاع. وقد نظمت هذه املناظرات التلفزة الوطنية باالشرتاك مع القطاع الخاص السمعي والبرصي وتحت إرشاف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة 

العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي وحصلت تحت عنوان "الطريق إىل قرطاج-تونس تختار". السلسلة األوىل منها انطلقت يف 7 سبتمرب 2019 لتمتد عىل ثالثة أيام تم خاللها تقسيم املرتشحني للدور األول 

من االنتخابات الرئاسية والبالغ عددهم 26، إىل ثالث مجموعات. سهرات "استثنائية" تابعها قرابة ثالثة ماليني تونيس. وقد أعقبتها املناظرة التاريخية يوم 11 أكتوبر 2019، يوم تقابل املرتشحان إىل الدور الثاين من 

االنتخابات الرئاسية، قيس سعيد ونبيل القروي، وجها لوجه بعد أسابيع احتدت خاللها معارك األنصار، والتزم طيلتها سعيد الصمت االختياري رافضا القيام بحملة انتخابية وغرميه صامت قرسيا خلف القضبان بتهم 

تتعلق بالتهرب الرضيبي وغسيل األموال. أطلق رساح نبيل القروي يومني قبل املناظرة ليالقي منافسه يف استوديو التلفزة الوطنية يف بث مبارش تابعه قرابة 7 ماليني تونيس وتونسية.

فكرة "املناظرات" التي انطلقت من رحم املجتمع املدين ومبادرة مناظرة باألساس، تحولت بعد تبنيها من قبل التلفزيون الرسمي والهيئات الدستورية إىل واقع ملموس وتقليد جديد يف الحياة السياسية التونسية 

واملامرسة الدميقراطية. فبعيدا عن املكاتب اإلعالمية لحمالتهم، وضعت املناظرات التلفزيونية املتنافسني عىل حكم التونسيني يف موقع الطلبة ساعة االمتحان، وهم يواجهون لوحدهم دون مستشاريهم، أسئلة 

الصحفيني ويقدمون اإلجابات الفورية التي كانت تبث عىل الهواء مبارشة دون رقابة أو "مونتاج". يف املقابل، كان الناخبون التونسيون يحظون ألول مرة يف تاريخ البالد بفرصة متابعة مواجهة مبارشة بني املرشحني 

الذين سيخرج من بينهم رئيسهم الجديد، وهم يتناظرون تحت كامريات التلفزيون العمومي إلثبات جدارة كل واحد منهم بدخول قرص قرطاج. أهمية هذه التجربة، ال تقترص فحسب عىل إتاحة املجال للمواطنني 

ليعاينوا صف املرشحني "عراة" من تلك الهالة اإلعالمية التي تحيطهم بها أحزابهم ومنارصوهم، أو متكني الناخبني من جلسة أخرية للتقييم واتخاذ القرار. بل تكمن أهمية تلك املناظرات يف أنها كرست كربياء بعض 

املرشحني املعتادين عىل تسخري املنابر أو انتقاء بعضها لتلميع صورهم. 

لكن تلك السهرات التي جعلت املرفق اإلعالمي العمومي يحقق نسب مشاهدة قياسية، وعززت املامرسة الدميقراطية وأثرت املحطة االنتخابية، مل تكن مبنأى عن االنتقادات التي بدأت منذ لحظة تقسيم 

املجموعات يف الدور األول لتشمل املتناظرين وأداء الصحفيني ونوع األسئلة وطريقة توزيعها وصوال إىل مدى نجاح جهات اإلرشاف يف تحقيق الهدف الرئييس من هذه املناظرات وإنصاف جميع املرشحني. انتقادات 

يجب أن تُقرأ يف سياقها الصحيح كعامل إصالح ملا ظهر من هنات أو أخطاء أو زالت خالل هذه التجربة الفريدة، وقوة دفع لرتسيخ هذا التقليد هذه املامرسة الدميقراطية يف بلد يحاول أن يظل استثناء يف املنطقة 

العربية.

_________________________________________________________________________________________________________

كي يبقى النقد في سياقه...

المناظرات في االنتخابات التونسية: 
حين يطغى الجانب اإلجرائي على 

الجوهر

 المشهد الجديد
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بأي شكل من األشكال يف عملهم. تقتيض أعراف 

يُطْلع الصحفي أحدا عىل  املهنة وأخالقياتها بأالّ 

أسئلته وإن فعل يكون قد فرط يف رشف مهنته 

الصحفي  عمل  أدوات  واألسئلة  استقالله.  ويف 

حواره  مسار  يبني  وبها  املعلومات  يستقي  بها 

التلفزيوين واإلذاعي وإن شاركه فيها غريه يكون 

قد شاركه يف إنتاج ما ينرشه من مضامني.

مناظرة بين 9 
مرشحين تلغي 

امكانية الحوار 
وتتحول إلى امتحان 

شفوي لهم

ويف القرار جملة أخرى تكشف تدخل الهايكا يف 

عمل الصحفيني تحجر عليهم "عدم االنخراط يف 

محاّجة املرتشحني" وترجمتها أال يسألوهم أسئلة 

كله  املتفق عليها مسبقا. ويدل ذلك  أخرى غري 

مشاركة  باب  للهايكا  فتحت  املناظرات  أن  عىل 

الصحفيني عملهم وهو أمر ترفضه أخالقيات املهنة 

التي هي قواعد يضعها الصحفيون والنارشون وال 

أن  للمناظرات  ينبغي  كان  ففيام  غريهم.  أحد 

تكون فرصة لدعم استقاللية الصحفيني التونسيني، 

فإنها كانت مدخال يهدد بإرساء "الوالية" عليهم.

مناظرة من دون حوار
ومل تكن هذه النقطة هي الوحيدة املثرية للقلق. 

فالهايكا ألزمت التلفزيون "بضبط الخيارات التقنية 

مصادقة  إىل  يخضع  مفصل  تصور  وفق  مسبقا 

الهيئة" مام يعني أنها تدخلت قبل النرش وهي 

التي حددت شكل املناظرات وهي التي اختارت 

"تقسيم املرتشحني إىل مجموعات" يف املناظرات 

الترشيعية. كان واضحا حتى قبل إجرائها، أن تلك 

املناظرات ال ميكنها أن تنتج حوارات إعالمية تُقاَرع 

البعض  بعضهم  املرشحون  ويجادل  اآلراء  فيها 

ويسألهم الصحفيون استفسارا عن برامجهم.

مرّشحنْي.  بني  املناظرات  تكون  أن  العادة  جرت 

إىل  ليصل  إثنني  من  أكرث  بني  الحوار  يكون  وقد 

ثالثة أو أربعة. أما أن يصل إىل تسعة كام حدث يف 

الحملة االنتخابية التونسية فهي بدعة. هي بدعة 

سبق إليها التلفزيون الفرنيس "يب.أف.أم.تيفي" يف 

الرئاسية  أبريل 2017 مبناسبة الحملة االنتخابية 

حني جمع أحد عرش مرشحا يف بالتوه واحد، فكان 

فشال ذريعا إىل حد أن قناة "فرانس 2" عدلت عن 

إجراء املناظرة نفسها بعدما برمجتها.

التلفزة  بدعة  إىل  حاجة  يف  املنطق  يكن  ومل 

تسعة  بني  تأىب حوارا  املهنة  أن  لندرك  الفرنسية 

فكيف  ساعات  امتداد  عىل  كان  وإن  مشاركني 

التي  الثالث  املناظرات  يف  حدث  كام  بساعتني 

نظمها التلفزيون التونيس أيام 30 سبتمرب واألول 

والثاين من أكتوبر 2019. ويثري مثل تلك املناظرات 

أربعة مشاكل أساسية ال تقبلها املامرسة اإلعالمية.

وأول تلك املشاكل أن مبدأ الحوار أو التناظر، يقوم 

عىل تبادل وجهات النظر بني املشاركني فيه وهو 

أمر مل يكن ممكنا بني املشاركني التسعة، وال ميكن 

املشاركني  مشارك  كل  يحاور  أن  اجتهدوا  مهام 

أالّ  إىل  أدى  ذلك  استحالة  إن  اآلخرين.  الثامنية 

يحاور أحد أحدا وأن يكتفي كل مشارك بالجواب 

باملشاهدين  حدا  مام  إليه  املوجه  السؤال  عن 

شفويا  امتحانا  واعتبارها  باملناظرات  التندر  إىل 

للمرشحني. 

يكون-منطقيا-بني  الحوار  أن  الثاين،  واملشكل 

املشاركني حول املواضيع نفسها، يف حني أن األسئلة 

ال  أمر  وهو  املرشحني،  باختالف  مختلفة  كانت 

ميّكن ال من الحوار، إال إذا كان حوار طرشان، وال 

من املقارنة بني أداء املرشحني. تفطّن التونسيون 

التواصل  مواقع  عىل  منهم  كثري  ودّون  ذلك  إىل 

اعتامد  عدم  سبب  عن  متسائلني  االجتامعي 

كان  وما  كلهم.  للمشاركني  الواحد  السؤال  خيار 

ممكنا فعل ذلك ألن املتحدثني األوائل سيكونون 

إجابات  من  مستفيدين  يلوهم  ممن  حظا  أقل 

سابقيهم. 

أما املشكل الثالث فهو حرمان الصحفيني من الرّد 

عىل املشاركني وهو أمر يخالف أخالقيات املهنة، 

تجرب  التي  مقتضياتها  ويخالف  سابقا،  ذكر  كام 

الصحفي عىل التدخل عندما يُقال يف البالتوه ما 

الذي  الوقت  ففي  الوقائع.  حقيقة  مع  يتفق  ال 

عّمت  جديدة،  صحفية  مامرسة  فيه  ظهرت 

كُربيات وسائل اإلعالم، وهي "صحافة التحري يف 

الوقائع"، تلزم الهايكا الصحفيني يف املناظرات بأن 

ال يردوا عىل املشاركني. فهل يصمتون عىل تحريف 

الوقائع إن حدث؟

ورابع املشاكل أن افرتاض قيام حوار حقيقي بني 

املشاركني مع تدخل الصحفي، فلن ميّكن املتلقي 

من أن يفهم تسع وجهات نظر مختلفة ليقارن 

بينها ويختار من يناسبه من املرشحني إذا كان بني 

املتحدث األول والتاسع عرشون دقيقة. إن ذلك 

اإلعالمي  اإلنتاج  يف  الوضوح  قواعد  أبسط  ينايف 

الذي يفرض عىل الصحفي أن يلّخص وأن يوّضح 

وأن يعيد السؤال أو الجواب عندما يقتيض األمر.

المرشحين:  بين  التكافؤ 
ية؟   مسألة إجرائية أم جوهر

مل  ثالث  هناك  الثاين  املستوى  هذا  عىل  وعالوة 

الهايكا وهيئة  تبلغه املناظرات وإن نصت عليه 

لتنظيمها وهو  املنشورة  النصوص  االنتخابات يف 

واملساواة  الترشيعية  يف  املرشحني  بني  اإلنصاف 

يف الرئاسية. ويكفي دليال عىل ذلك أن املناظرات 

نفسه  للمنطق  خضعت  والترشيعية  الرئاسية 

والتنظيم نفسه والحال أن القرار املشرتك املؤرخ يف 

21 أوت 2019 ينص عىل "احرتام قاعدة املساواة 

اإلنصاف  وقاعدة  الرئاسية  لالنتخابات  بالنسبة 

نحقق  فكيف  الترشيعية".  لالنتخابات  بالنسبة 

باألدوات  واإلنصاف،  املساواة  مختلفني،  هدفني 

نفسها والتميش نفسه؟

بني  املساواة  عىل  حرصتا  الهيئتني  أن  والواقع 

بحرصهام  اإلنصاف  جانب  وأهملتا  املرشحني 

الصارم عىل توزيع الوقت بدقة بني املرشحني يف 

تدخالتهم التلفزيونية واإلذاعية. ومل تكن املساواة 

وال  املناظرات  نجاعة  عىل  دليال  يوما  الوقت  يف 

عىل  التجني  من  رضبا  ذلك  يف  إن  الحوارات. 

فعلوا  مهام  القدرة  ميلكون  ال  الذين  السياسيني 

عىل الجواب يف دقيقتني عن سؤال قد يقتيض وقتا 

أطول، وتجنيا عىل املواطنني الناخبني الذين قد ال 

اإلعالم  ليفقد  األجوبة يف وقت مختزل.  يدركون 

بذلك دوره التفسريي إلنارة الرأي العام. 

تعطيال  الوقت  يف  باملساواة  التمسك  يف  إن 

لعمل الصحفيني الذين يُجربون أحيانا كثرية عىل 

مقاطعة املرشح، عندما يدق مقياس الوقت، وهو 

يهّم بقول أمر مهم. ويرتتب عىل ذلك إهدار معاٍن 

وتبديد معطيات كان سينطق املرشح بها.

تسري  التي  األنظمة  كثرية  بلدان  عدلت  لقد 

يف  اإلعالم  وسائل  يف  االنتخابية  الحمالت  عليها 

عاّما مع تحميل  إطارا  النصوص  استخدام  اتجاه 

الصحفيني مسؤولياتهم املهنية واألخالقية يف تصور 

املراجعة  وجاءت  وتنفيذها.  اإلعالمية  برامجهم 

الواحد  التلفزيون  كان  بعدما  منطقية  ألسباب 

يفرض التقيد بضوابط الوقت يف زمن االعتقاد يف 

تأثريه يف الناس تأثريا مبارشا ويف زمن القانون قبل 

تحكيم  وقبل  للصحفيني  االجتامعية  املسؤولية 

األخالقيات.

التمسك بالمساواة 
في الوقت تعطيل 
لعمل الصحفييين 

الذين ُيجبرون على 
مقاطعة المرشح وهو 

يهّم بقول أمر مهم.
ويتصور املتمسكون بتلك "املساواة املقدسة" يف 

الوقت أن املشاهدين متعلقون بتلفزيون واحد، 

ذات  االنتخابية  املداخلة  تلك  يبث  الذي  ذاك 

الدقيقتني فيخافون عليهم منه. يف تونس اليوم، 

فيها  يتحدث  والتلفزيونات  اإلذاعات  عرشات 

ويشاهدها  البالد  مناطق  مختلف  يف  املرشحون 

الناس دون أن تكون إحداها حكرا عىل أحد وال 

أحد يشاهد قناة واحدة معرضا عن البقية، دون 

للسياسيني ما  تتيح  التي  الجديدة  امليديا  نسيان 

شاؤوا من الوقت ملخاطبة الناخبني. 

التي صارت  الدول  الكثري من  املساواة يف  تُركت 

تعتمد مبدأ اإلنصاف عىل غرار بلجيكا وبريطانيا. 

ويبدو أن النظام األمثل هو النظام البلجييك الذي 

يوازن بني القانون وأخالقيات الصحافة. وهو متّش 

يرفض أن تكون سطوة القانون وحدها هي التي 

تنظم الحمالت االنتخابية يف وسائل اإلعالم. لقد 

للمجلس  كاملة  الحرية  البلجييك  املرّشع  ترك 

اإلعالم  لتنظيم  السمعي-البرصي  لإلعالم  األعىل 

تونس.  يف  به  معمول  هو  كام  االنتخابات،  زمن 

غري أن املجلس البلجييك مل يضبط نصوصا صارمة 

محددة  بربامج  والتلفزيونات  اإلذاعات  تكبل 

ومبدة محددة ومل يتدخل يف وضع األسئلة وال يف 

القرعة أو غريها من تفاصيل اإلعداد.

املناظرات  بتلك  فخروا  التونسيني  أن  صحيح 

رغم ما شابها من هنات معتربين أنها دليل عىل 

أن  السليم. وصحيح  النهج  يف  دميقراطيتهم  سري 

املناظرات مكنتهم من اكتشاف عدد من السياسيني 

املرشحني الذين مل يسمعوا عنهم من قبل، وهي 

تونس عىل  يف  الدميقراطية  بأن  تشهد  مناظرات 

بأن  توحي  ال  أنها  غري  بذاته،  قائم  واقع  عيوبها 

هناك إدراكا حقيقيا للمامرسة الدميقراطية.

بني  الوقت  يف  املساواة  الشديد عىل  الحرص  إن 

عىل  الحبل  وترك  االنتخابات  زمن  يف  املرشحني 

اإلذاعية  تدخالتهم  يف  السياسيني  بني  الغارب 

والتلفزيونية خارج تلك الفرتة يدّل عىل أن املهم يف 

األذهان هو الجانب اإلجرايئ يف الدميقراطية أي أن 

املهم هو الحملة واالقرتاع يف حني أن الدميقراطية 

الجانب  وهو  العام  الفضاء  يف  يومية  مداوالت 

والتشديد  االهتامم  هذا  كل  فلامذا  فيها.  األهم 

عىل الجانب اإلجرايئ يف فرتة االنتخابات واالقرتاع 

وتجاهل ما يحدث قبلهام؟

رغم أن النصوص القانونية تحّمل الهايكا مسؤولية 

يف  السياسيني  الفاعلني  بني  التكافؤ  عىل  السهر 

الحضور اإلعالمي خارج االنتخابات فهي ال ترصد 

تدخالتهم يف اإلذاعة والتلفزيون إال عرضا. ورغم 

أنها تسجل التفاوت بينهم يف تقاريرها العرضية فال 

يشء يرتتب عىل تلك التجاوزات. وهذا الذي يدل 

عىل أن الدميقراطية مسألة إجرائية يف األذهان أي 

حمالت انتخابية واقرتاع فقط. 

فعل  التي سرتثها،  الهيئة  أو  الهايكا،  وجب عىل 

أمرين عاجلني ورضوريني حتى ال يكون الحرص 

يف  بحتة  انتخابية  حملة  مسألة  التكافؤ  عىل 

مناظرات تقتيض مراجعات عميقة. األول أن تصدر 

نصا يضبط توزيع الوقت بني الحكام واملعارضني 

للنارشين  الحرية  ترتك  أن  أو  العام  امتداد  عىل 

وللسياسيني يف االتفاق عىل تحديد الوقت املتاح 

لكل فريق.

الرصد  عملية  تكون  أن  فهو  اآلخر  األمر  أما 

يومية، ال عرضية أو مناسباتية، تُحيص كل ثانية 

من الخطاب السيايس يف اإلذاعات والتلفزيونات، 

وللهايكا أن تختار دورية التقارير وإن كان محبذا 

أن تكون شهرية ترفعها إىل الربملان واألحزاب دون 

غريهام، الستبعاد السلطة التنفيذية من التدخل يف 

الشؤون اإلعالمية. 

لقد تابع عدد كبري من التونسيني املناظرات وبلغ 

عددهم مساء 11 أكتوبر 2019، يف املناظرة التي 

وهو  ماليني  سبعة  الرئاسة،  مرشحي  بني  دارت 

ملا  املواطنني  اإلعالم عىل حشد  قدرة  عىل  دليل 

يهم حياتهم. لذلك وجبت املراجعة حتى يكون يف 

اإلمكان أفضل مام كان.

المشهد الجديد
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المفكرة: كان ملف الطاقة خالل السنوات 
الكبرى  العناوين  أحد  الفارطة  الخمس 
السياسية،  والتجاذبات  للسجاالت 
التحركات  من  للعديد  وقادحا 
نفكك  أن  يمكن  فكيف  االحتجاجية، 
خصوصية هذه التحركات وماهي قراءتك 

للتعاطي الحكومي إزاءها؟
اآدم مقراين: تونس مل تكن استثناًء عىل مستوى 

والرثوات  الطاقة  بقطاع  املرتبطة  االحتجاجات 

الطبيعية. فقد عرفت دول عّدة يف حقب ما بعد 

فرتات  وخالل  الديكتاتوريات  انهيار  أو  االستقالل 

االنتقال الدميقراطي احتجاجات كبرية غالبا ما ترتافق 

االستغالل  عقود  حول  عديدة  استفهام  نقاط  مع 

ومآل العائدات وتوزيعها. وهو ما ميكن أن نطلق 

عليه تسمية "لعنة الرثوات". ويعود ذلك باألساس 

الشمولية  األنظمة  تفرضها  التي  التعتيم  حالة  إىل 

حول هذا امللف وهو ما مارسه نظاما بورقيبة وبن 

عيل. كام ترتبط املسألة بالتنمية والعدالة الجهوية. 

ففي تونس ترتكز معظم الحقول النفطية ومناجم 

جهة  أو  والغريب  الرشقي  الجنوب  يف  الفسفاط 

الوطن القبيل. ولكن يف املقابل، تعاين تلك الجهات 

من اختالل تنموي رهيب ال يتناسب مع ما تحتويه 

تلك املناطق من ثروات، لتثري بني األهايل حالة من 

النقمة واإلحساس بالظلم. 

إنتاج تونس انخفض 
من 80 إلى 40 ألف 

برميل نفط يوميا 
بسبب االضطرابات

طبعا يف عهود األنظمة السابقة، تم تكميم األفواه 

حدث  ما  غرار  عىل  االحتجاجات  وقمع  املحتجة 

يف الحوض املنجمي يف سنة 2008، ولكن االنفتاح 

للتعبري  الباب  فتح   ،2011 سنة  بعد  السيايس 

املناطق  سكان  يعيشها  التي  الغضب  حالة  عن 

شكل  يف  متظهرت  والتي  الطبيعية  بالرثوات  الرثية 

الجهة  يف  ولكن  أحيانا.  وعنيفة  كبرية  احتجاجات 

منذ  التونسية  الحكومات  جّل  أن  نجد  املقابلة، 

واضحة  اتصالية  اسرتاتيجية  متلك  مل   2011 سنة 

نتج  ما  وهو  االحتجاجية  املوجات  مع  للتعامل 

مثال  أبرز  ولعل  املشاكل.  من  املزيد  مراكمة  عنه 

هنا هي احتجاجات الكامور يف سنة 2017، حيث 

قامت الدولة بتقديم التزامات كانت غري قادرة عىل 

اإليفاء بها مام أدى يف بداية هذه السنة إىل تجّدد 

وبالتايل،  املنطقة.  يف  واالعتصامات  االضطرابات 

الحكومات  مختلف  أن  هي  عموما  اإلشكالية 

التونسية بعد سنة 2011، مل متلك الشجاعة الالزمة 

ملصارحة املواطنني بحقيقة الوضع أو ألخذ قرارات 

جذرية وجريئة يف عالقة مبلف الطاقة يف تونس.

الحكومات  أن  إلى  أشرت  المفكرة: 
الكافية  الشجاعة  تملك  لم  المتعاقبة 
لمصارحة الشعب، فما هي حقيقة الوضع 

الذي يحيط بهذا الملف؟
مقراين: اإلشكال األسايس يف قطاع الطاقة يف العامل 

بأرسه هو أنه قطاع معّقد جدا من الناحية التقنية، 

وخاصة  تونس  يف  املوجودة  الوزارات  ومختلف 

ناجحة  اتصالية  اسرتاتيجية  تضع  مل  الطاقة  وزارة 

القطاع  هذا  يف  الحقيقي  الوضع  رشح  عىل  قادرة 

للمواطنني وإنهاء الجدل بخصوصه. فوزارة الطاقة 

التي تداول عليها عرشة وزراء منذ سنة 2011 حتى 

تونس  بأن  العام  للرأي  التوضيح  يف  فشلت  اليوم، 

إمكانيات  ذات  البالد  وأن  نفطية  دولة  ليست 

تتوّسط  تونس  أن  للغاية. صحيٌح  نفطية محدودة 

الجزائر  هامة وهام  طبيعية  ثروات  ميلكان  بلدين 

وليبيا، ولكن الطبيعة مل تكرمنا باالحتياطي النفطي 

مصارحة  اليوم  السلطة  عىل  يجب  نتخيّله.  الذي 

املواطن التونيس أن تونس التي كانت تنتج 80 ألف 

برميل نفط يوميا يف 2011 والتي كانت بدورها ال 

ألف   100 تعادل  التي  االستهالكية  بحاجاتنا  تفي 

 40 إىل  اإلنتاجية  طاقتها  تقلصت  يوميا،  برميل 

السياسية  االضطرابات  بسبب  يوميا  برميل  ألف 

يف  األجانب  املستثمرين  نّفرت  التي  واالجتامعية 

الكبرية  النفطية  الرشكات  ودفعت  الطاقة،  قطاع 

أنفسنا  التونسية. وبالتايل نجد  السوق  إىل مغادرة 

متلك  ال  مع رشكات صغرية  التعامل  إىل  مضطرين 

تونس  أن  حني  يف  الكافية،  التكنولوجية  املوارد 

بأمس الحاجة اليوم إىل تطوير البحث واالستكشاف 

الطاقي.

ى الضبابية حول قطاع 
ّ

االرتباك الحكومي غذ
الطبيعية والثروات  الطاقة 

حوار مع آدم 
مقراني 
الخبير 
العقود  في 
النفطية:

                                                   حاوره محمد سميح الباجي عكاز
____________________________________________________________________________________________

خالل السنوات الخمس الفارطة، كان ملف الطاقة والثروات الطبيعية عنوانا ألهم التحركات االحتجاجية وأعنفها. أول هذه التحركات حملة "وينو البترول" في 2015، واالحتجاجات 

العنيفة التي شهدتها منطقتا دوز والفوار في والية قبلي خالل نفس السنة، مرورا بمواجهات جزيرة قرقنة التي تسببت في إيقاف اإلنتاج في الشركة النفطية بتروفاك في سنة 2016، وصوال 

إلى اعتصام الكامور في أقصى الجنوب التونسي سنة 2017 انتهاء إلى عشرات االعتصامات في الحوض المنجمي. ويذكر أن أحد هذه االعتصامات )الكامور( انتهى بوفاة أحد المحتجين 

وتكليف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الجيش بحماية المنشآت النفطية في المنطقة. وضعت هذه التحركات االحتجاجية حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد في مآزق صعبة 

وهي ترفع شعار إعادة النظر في عقود استغالل الثروات الطبيعية وآليات توزيع عائداتها ومراجعة المنوال التنموي والنمط االستخراجي ككل. في المقابل، غّذى االرتباك الحكومي في 

التعاطي مع هذا الملف وردود األفعال المتشنجة والعنيفة من قبل السلطات السياسية واألمنية، اعتقادا عاّما بأن ثّمة جانبا مظلما في هذه القضية، تحاول الدولة التكتم حوله خصوصا بعد 

نشر هيئة الحقيقة والكرامة في مارس 2018، عددا من الوثائق والمستندات التاريخّية حول االتفاقيات والتشريعات التي تّم إمضاؤها قبل االستقالل مع المحتل الفرنسي حول استغالل 

الثروات الباطنّية التونسّية. هذا الملف الشائك، تحول إلى قشة النجاة والخالص المنشود في أذهان طيف من التونسيين، في ظل تعاظم األزمة االقتصادية وتدهور الوضع االجتماعي وغياب 

أي طرح حكومي يبّشر باالنفراج. مناخ التقطته عدد من القوى السياسية التي جعلت من إعادة الثروات الطبيعية التونسية للتونسيين شعارها وعنوان حمالتها االنتخابية، ولتنجح بفضل 

هذه القضية في أن تجد مكانا لها في المشهد السياسي.

وسط زحمة الفرضيات، تحاور "المفكرة" المحامي والخبير المختص في العقود النفطية آدم مقراني حول التوظيف السياسي لقضية الثروات الطبيعية، والتعاطي الحكومي مع هذا الملف 

وقضية األمن الطاقي.

المنوال التنموي والنمط االستخراجي ككل. في المقابل، غّذى االرتباك الحكومي في التعاطي مع هذا الملف وردود األفعال المتشنجة والعنيفة من قبل السلطات السياسية واألمنية، اعتقادا 

عاّما بأن ثّمة جانبا مظلما في هذه القضية، تحاول الدولة التكتم حوله خصوصا بعد نشر هيئة الحقيقة والكرامة في مارس 2018، عددا من الوثائق والمستندات التاريخّية حول االتفاقيات 

والتشريعات التي تّم إمضاؤها قبل االستقالل مع المحتل الفرنسي حول استغالل الثروات الباطنّية التونسّية. هذا الملف الشائك، تحول إلى قشة النجاة والخالص المنشود في أذهان طيف 

من التونسيين، في ظل تعاظم األزمة االقتصادية وتدهور الوضع االجتماعي وغياب أي طرح حكومي يبّشر باالنفراج. مناخ التقطته عدد من القوى السياسية التي جعلت من إعادة الثروات 

الطبيعية التونسية للتونسيين شعارها وعنوان حمالتها االنتخابية، ولتنجح بفضل هذه القضية في أن تجد مكانا لها في المشهد السياسي.

وسط زحمة الفرضيات، تحاور "المفكرة" المحامي والخبير المختص في العقود النفطية آدم مقراني حول التوظيف السياسي لقضية الثروات الطبيعية، والتعاطي الحكومي مع هذا الملف 

وقضية األمن الطاقي.

 المشهد الجديد
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االتصالي  األداء  نقطتي  عدا  المفكرة: 
السيء للحكومة ومحدودية الثروات، هل 
يمكن تأكيد ما يروج من استشراء الفساد 

في ملف الطاقة؟
مقراين: ال ميكنني نفي أو جزم وجود فساد. لكن 

بإمكاين لفت النظر إىل بعض األمور. عندما توّسعت 

االحتجاجات ذات العالقة بهذا امللف وسادت حالة 

قطاع  يف  بالفساد  االتهامات  وتواترت  التشّنج  من 

يف  وباحثني  ومهتمني  كنشطاء  نحن  طلبنا  النفط، 

هذا القطاع أن يتم نرش العقود النفطية. وهو ما 

كام  مربر.  غري  تلكؤ حكومي  بعد   ،2016 سنة  تم 

طالبنا بأن تنضم تونس إىل املبادرة العاملية لشفافية 

الصناعة االستخراجية منذ عهد وزير الطاقة األسبق 

وعد  أنه  ورغم   .2011 سنة  األدغم  الرحامن  عبد 

بذلك حينها، إال أننا ما زلنا نتحرك بخطوات بطيئة. 

من البديهي أن يشمل الفساد قطاع الطاقة كام هي 

الحال يف جميع القطاعات األخرى يف البالد. ولكن 

هل هو بالشكل املهول الذي يروج له البعض، عىل 

غرار وجود رشكات تستغل ثرواتنا بشكل تعسفي 

وبعيدا عن رقابة الدولة؟ هذا غري موجود قطعا. هل 

املستثمرين  مع  التفاوض  تحسن  التونسية  الدولة 

التونسيني  أن  املعلوم  الباطنية؟  برثواتها  عالقة  يف 

عىل املستوى اإلقليمي يجيدون التفاوض يف عالقة 

التونسية  املؤسسة  أن  كام  الطبيعية  برثواتهم 

لألنشطة البرتولية باعتبارها املشغل العمومي األول 

يف قطاع املحروقات عادة ما تحتفظ لنفسها بنسبة 

تتجاوز %50 من عائدات استغالل الحقول النفطية 

مع الرشكات املتعاقدة.

إنتاج تونس انخفض 
من 80 إلى 40 ألف 

برميل نفط يوميا 
بسبب االضطرابات 

ال ميكن تاليا إنكار وجود مامرسات ترتقي إىل شبهة 

الفساد، خاصة أن تقرير دائرة املحاسبات عدد 27 

يشري إىل سوء استغالل وسوء ترصف يف هذا القطاع. 

الدولة  أن  قبيل  من  املتداولة  االتهامات  ولكن 

التونسية ال تبسط سيطرتها عىل ثرواتها هي منافية 

وهي  البداية  نقطة  إىل  يعيدنا  ما  وهو  للحقيقة. 

أن الحكومة غري قادرة اليوم عىل إيصال املعلومة 

بسبب  وحاسمة،  محّددة  وبإجابات  واضح  بشكل 

الحسابات السياسية للمسؤولني وهروب السياسيني 

من مواجهة الرأي العام وتحمل تبعات الرصاحة.

تجاه  الحكومة  أفعال  ردود  المفكرة: 
كانت  الطاقة  بقطاع  المتعلقة  القضايا 
هنا  نذكر  ارتجالية.  وأحيانا  متشنجة 
في  والمناجم  الطاقة  وزارة  حّل  قضية 
النفط دون  استغالل  بقضية  ُعرف  ما  إثر 
سنة  المنزل  حلق  حقل  في  ترخيص 
وجود  ال  اللحظة  هذه  وحتى   .2018

لوزارة ُتعنى بقطاع طاقة ومناجم، فما هي 
ارتدادات مثل هذه القرارات؟

اليوم  ترتكز  النقاشات  معظم  لألسف  مقراين: 

حول املحاصصات يف الحكومة املقبلة دون أن يتم 

التطرق إىل قضية األمن الطاقي الذي يرتبط مبارشة 

بأمننا القومي خصوصا وأن إنتاجنا الطاقي انخفض 

بنسبة %55 تقريبا خالل عقد من الزمن. أما قرار 

استعراض  إطار  يف  كان  فقد  الطاقة  وزارة  إلغاء 

وزارة  اتهام  يتم  فكيف  الشاهد.  لحكومة  شعبوي 

متت  حني  يف  بالفساد  عليها  واملرشفني  الطاقة 

التمديد يف رخصة حقل حلق املنزل  املوافقة عىل 

وفق محارض رسمية تم نرشها باللجنة االستشارية 

التونسية  الحكومة  رئاسة  ومبوافقة  للمحروقات 

رئاسة  صلب  بتناقض  تتعلق  القضية  إذن  آنذاك؟ 

الحكومة التونسية واختالف يف تأويل النص القانوين 

عالجه الشاهد بإلغاء وجود وزارة الطاقة بأرسها. 

عىل  عاجلة  استحقاقات  أمام  أنفسنا  نجد  اليوم 

غرار رضورة تنويع الرشكاء يف قطاع الغاز الطبيعي. 

وحيد  كمصدر  بالجزائر  مرتبطني  زلنا  ما  فنحن 

لوارداتنا من الغاز الطبيعي. كام أننا يجب أن نجد 

الذي  الكهرباء  إنتاج  تكلفة  ارتفاع  ملشكلة  حال 

حني  يف  الطبيعي،  الغاز  عىل   97% بنسبة  يعتمد 

اعتامدنا  لتوسيع  خطة  وضعت  الطاقة  وزارة  أن 

حدود  يف   30% بنسبة  املتجددة  الطاقات  عىل 

سنة 2030 إلنتاج الكهرباء بتكلفة أرخص. ما يزال 

نسبة  تتجاوز  ومل  غري  ال  الزمن  من  عقد  يفصلنا 

ميكن  وال   .3% املتجددة  الطاقات  عىل  اعتامدنا 

الوزارة  الهدف املرسوم يف ظل غياب  أن نصل إىل 

املعنية باإلرشاف عىل عملية االنتقال الطاقي.

السنوات  خالل  تحقق  ماذا  المفكرة: 
تعزيز  مستوى  على  الماضية  الخمس 

األمن الطاقي؟ 
القانون  تم سن  النظري،  املستوى  مقراين: عىل 

سنة  يف  املتجددة  الطاقات  إنتاج  بدعم  الخاص 

2015 ليتم الحقا إصدار األوامر التطبيقية املتعلقة 

بهذا القانون يف سنة 2017، إضافة إىل فتح طلب 

كآلية  الهواء  من  الكهرباء  توليد  بخصوص  عروض 

الطاقات  الطاقي واالعتامد أكرث عىل  لتعزيز األمن 

البديلة. 

العميل  التطبيق  إىل  الترشيعات  االنتقال من  لكن 

الوقت، يرتاجع عدد  يتم بشكل بطيء. ويف نفس 

رخص االستكشاف والبحث بشكل حاد بسبب عجز 

الدولة عن التسويق لحقولها من النفط والغاز أو 

جذب املستثمرين للتنقيب. أما عن املشاريع التي 

يُعلن عنها اليوم عىل غرار حقل نوارة الذي دخل 

العمل  بدأ  فقد  قصرية،  مدة  منذ  اإلنتاج  مرحلة 

عليه منذ 15 سنة. فدخول حقول النفط أو الغاز 

حيّز التشغيل يتطلب وقتا طويال قد يتجاوز عقدا 

وصوال  الحفر  إىل  التنقيب  من  انطالقا  الزمن  من 

أننا  هو  توضيحه  أردت  ما  االستغالل.  مرحلة  إىل 

نعتمد عىل مشاريع قدمية تعود إىل حقبة ما قبل 

الطاقة  سنة 2011، ومل نطّور رؤية جديدة لقطاع 

اإلشكال  الطاقي.  أمننا  ضامن  سبيل  يف  تونس  يف 

النصوص  أو  املحروقات  مبجلة  يتعلّق  ال  الحقيقي 

علينا  يفرض  مام  املوارد  شّحة  يف  بل  القانونية، 

الطاقات  غرار  عىل  جديدة  موارد  عىل  االنفتاح 

البديلة أو الغاز الصخري الذي مل نحسم أمرنا فيه 

من  مهرب  ال  لكن  البيئية.  النعكاساته  نظرا  بعد 

الخيارات  ووضع  العام  الرأي  عىل  املوضوع  طرح 

من  مهرب  ال  كان  وإذا  النقاش.  طاولة  عىل  كلها 

التوجه إىل استخراج الغاز الصخري فال بّد أن نتفق 

دراسة  يف  والتمعن  املنظم  القانون  نوعية  عىل 

تأثرياته عىل البيئة والتنمية املستدامة.

المفكرة: ملف الطاقة والثروات الطبيعية 
كان حاضرا بقوة في الحمالت االنتخابية 
سياسية  قوى  يمنح  أن  واستطاع  األخيرة 
البرلمان  قبة  في  معتبر  بحضور  جديدة 
تم  كيف  الكرامة.  ائتالف  غرار  على 
الشأن  في  الملف  هذا  توظيف  استغالل 
السياسي وما هي مخاطر زج هذا القطاع 

الحساس في اللعبة السياسية؟
مقراين: هناك ترابط وثيق بني السياسة والطاقة، 

واملوضوعية.  بالعقالنية  نتحىل  أن  يجب  لكن 

راقبت جيدا تعاطي مختلف األطراف املتنافسة يف 

االنتخابات الترشيعية مع هذا امللف. هناك بعض 

األحزاب التي تعاملت مع قضية الرثوات الطبيعية 

واستضافة  علمية  ندوات  عقد  عرب  متّزن  بشكل 

آفاق  يف  التفكري  ومحاولة  املجال  يف  مختصني 

وتحديات الوضع الطاقي يف تونس. ولكن لألسف، 

هذا الخطاب ال يكون عادة مغريا بالنسبة للشارع 

وللرأي العام، ألن املواطن ينجذب أكرث إىل الخطاب 

الخطاب  إىل  وليس  مشاعره  من  القريب  البسيط 

القائلة بأن  الواقعي والعلمي الذي يفّند الروايات 

الناس  أو يحرم  النفط،  تونس تطفو عىل بحر من 

االقتصادية  السحري ملشاكلها  بالحل  تحلم  أن  من 

املدفون تحت أقدامهم.

شركة فسفاط قفصة 
كانت تدّر 1000 

مليون دينار سنويا 
وهي اليوم على شفير 

اإلفالس بسبب سوء 
الحوكمة

سياسية  أطراف  هناك  كانت  املقابلة،  الضفة  عىل 

جاءت من دون برامج انتخابية واضحة، واستغلّت 

والتعاطي  الطاقة  ملف  يكتنف  الذي  الغموض 

وتنامي  االتصايل  املستوى  عىل  الكاريث  الحكومي 

الشافية  اإلجابات  تجد  مل  التي  االحتجاجات 

الدولية  القوى  رسدية  بتغذية  لترشع  لتساؤالتها، 

وتعتيم  والنفط،  الغاز  من  مخزوننا  تنهب  التي 

الدولة عىل املخزونات الهائلة من الرثوات الباطنية، 

الصعب  االقتصادي  والوضع  اليأس  مناخ  وتستغل 

ستعيد  ألنها  انتخابها  بعد  بالرخاء  وعودا  لتقدم 

 4 من  أكرث  مرّت  اليوم  املنهوبة.  ثرواته  للشعب 

مجلس  قبة  تحت  هؤالء  وجود  عىل  تقريبا  أشهر 

نواب الشعب، ومل يطرحوا هذه املسألة حتى اآلن، 

بل وتهربوا من رئاسة لجنة الطاقة .

إن استغالل هذا امللف يف التجاذبات السياسية أو 

غاية  يف  أمر  وضيقة  آنية  أهداف  لخدمة  تسخريه 

قادمة.  ألجيال  ستمتد  السلبية  ونتائجه  الخطورة، 

وأهم مثال عىل ما أقول هو قطاع الفسفاط. فإىل 

حدود سنة 2010، كانت رشكة فسفاط قفصة تدر 

عىل الدولة التونسية ربحا صافيا بقيمة 1000 مليون 

دينار سنويا وهو ما يساوي أكرث من أي قسط قرض 

فقد  اليوم  أما  الدويل.  النقد  صندوق  إيانا  منحه 

الحوكمة.  سوء  بسبب  اإلفالس  أبواب  عىل  باتت 

وقد تم تصنيفها كأسوأ مؤسسة يف مجال الحوكمة 

عالقة  يف  وذلك  والوطني  اإلقليمي  املستوى  عىل 

بالترصف يف رشكات البيئة والبطالة املقنعة. فقد تّم 

تسخري هذه الرشكة بعد سنة 2011 المتصاص حالة 

العشوائية  باالنتدابات  وإغراقها  الشعبي  الغضب 

إذن،  حاجياتها.  أو  استيعابها  طاقة  فاقت  التي 

وللحفاظ عىل استقرار سيايس ظريف لصالح مختلف 

الحكومات املتعاقبة، تّم رضب إحدى أهم الرشكات 

الوطنية ودفعها إىل حافة اإلفالس. 

بقدر ما يتم تسييس هذا القطاع، ستكون النتائج 

األجنبية  فالرشكات  االستثامر.  مستوى  كارثية عىل 

يف  العمل  وترفض  املناخات  هذه  مثل  من  تنفر 

بيئة غري آمنة وغري مستقرة أو أن تخضع لتقلبات 

أن  السياسيني  عىل  يجب  كام  السيايس.  الرصاع 

أو  ليبيا  أو  الكونغو  ليست  تونس  أن  يستوعبوا 

محدودة  النفطية  وإمكانياتنا  نيجرييا،  أو  الجزائر 

هي  إنتاجنا  لتعزيز  تلوح  فرصة  كل  وأن  للغاية. 

وال  االقتصادية،  األزمة  وطأة  تخفيف  نحو  خطوة 

فالقيمة  ضيقة.  حسابات  بفعل  هدرها  ينبغي 

املضافة لقطاع الطاقة ال توازيها أي قطاعات أخرى 

ما عدا قطاع التكنولوجيات الحديثة. فحقل نوارة 

الكامل سيحقق  عندما يصل إىل مرحلة االستغالل 

نقطة منو إضافية، وهو ما عجزت الحكومات عن 

تحقيقه طيلة عقد من الزمن رغم ترسانة القوانني 

وبرامج اإلصالح االقتصادية وندوات االستثامر. كام 

أنه سيحد نسبيا من حجم العجز الناجم عن تراجع 

اإلنتاج.

إن قضية األمن الطاقي تبدو يف آخر سلم أولويات 

ملستقبل  حيوية  مسألة  أنها  حني  يف  السياسيني، 

تقهقر  تواصل  ما  وإذا  الدولة.  واستمرارية  البالد 

يف  أنفسنا  فسنجد  العجز  وتفاقم  القطاع  هذا 

األسعار  أو  باالسترياد  للخارج يف عالقة  تامة  تبعية 

التفاضلية للمحروقات، خاصة أننا نستورد حاجياتنا 

من املحروقات بالعملة الصعبة. وخربنا جيدا خالل 

أزمات دولية سابقة يف قطاع النفط، كيف أن ارتفاع 

موازناتنا  بقلب  كفيل  واحد،  بدوالر  الربميل  سعر 

الحقيقي  واملفتاح  عقب.  عىل  رأسا  العمومية 

مواردنا  مردودية  وتحسني  الطاقي  أمننا  لضامن 

املحدودة هو االستقرار السيايس. ففي قطاع النفط 

ويف كل دراسات الجدوى، يكون األمن الرشط األول 

واألهم.

المشهد الجديد
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محمد العفيف الجعيدي
 _

مل تنتِه االنتخابات الترشيعية لسنة 2019 إىل فرض 

أغلبية نيابية واضحة. وكان من أثر هذا أن عرفت 

املخاض  مرة  ألول  الفتية  التونسية  الدميقراطية 

طلقات  أوىل  كانت  الحكومي.  للتشكيل  الصعب 

بناء عىل  النهضة  هذا املخاض حني تعهدت حركة 

مبسؤولية  الجمهورية  رئيس  من  لها  تكليف صدر 

تشكيل الحكومة بوصفها الحزب الذي حاز عىل أكرب 

النهضة  تحدثت  النيايب.  املجلس  مقاعد  من  عدد 

وعن  ثوري  تيار  حكومة  تكوين  عزمها  عن  حينها 

متسكها بغلق أبواب االنضامم لها ملن كان يف خانة 

األحزاب املتهمة بالفساد. وانتهى مرشحها الحبيب 

أرادت  التي  الكتل  جمع  يف  فشل  وقد  الجميل 

العامة  للجلسة  للتقدم  الحكم  الحركة أن تشاركها 

ملجلس نواب الشعب بحكومة من غري املتحزبني، 

بتاريخ  إسقاطها  إىل  الشعب  نواب  مجلس  انتهى 

10-01-2020. تبعا لذلك، أناط الدستور يف فصله 

تحديد  حق  سعيد  قيس  الجمهورية  برئيس   89

الحكومة املطلوبة، وقد  الشخصية األقدر لتشكيل 

انتهى بالفعل إىل تكليف "إلياس الفخفاخ" لتشكيل 

الحكومة، بعدما طلب من األحزاب اقرتاح من تراه 

مناسبا لتويل هذا املنصب وفق ما يفرضه الدستور. 

جدل  والنهضة  الفخفاخ  بني  نشب  ما  ورسعان 

بشأن توجهه إىل ترشيك أحزاب ما يسمى "الخط 

الثوري" وحدهم يف الحكم. وقد وصفت "النهضة" 

هذا الوجه باإلقصايئ معلنة متسكها بإنشاء حكومة 

وحدة وطنية تقوم عىل برنامج حكم ويشارك فيها 

كل من قبل به وفق وزنه االنتخايب. 

وقد انتهى رصاع اإلرادات إىل إعالن تركيبة الحكومة 

والتي إن مل يشارك  قلب تونس يف تركيبتها، فإنها 

حملت عنوان "التوافق الوطني" بعدما "عرّب رئيسها 

أخرى  سياسية  قوى  عىل  لإلنفتاح  إستعداده  عن 

لتوسيع ومتتني الحزام السيايس" 1. 

1. األحزاب البرلمانية: تحّوالت 
مفهومية في ساحة مفتتة

سبعة  الشعب  نواب  مجلس  يف  التمثيلية  يتقاسم 

عرش حزبا سياسيا وثالثة إئتالفات انتخابية وثالثة 

عرش نائبا ترشح كل منهم يف قامئة مستقلة. ويُذكِّر 

بتوزيع  بعيد  حّد  إىل  هذا  الحزيّب  النواب  توزيع 

أعضاء املجلس الوطني التأسييس حزبيا2، مع فارق 

وحيد يتمثل يف كون حركة النهضة متثلت يف ذاك 

املجلس ب 89 نائبا تقترص كتلتها يف املجلس الحايل 

عىل 54 نائبا. 

األحزاب  يف  البحث  يكشف  ثان،  مستوى  عىل 

الوحيد  الحزب  ظلت  النهضة  كون  عن  الربملانية 

مخرجات  يف  كربى  بكتلة  متثيل  عىل  حافظ  الذي 

من  غريها  كان  فيام  الثالث  االنتخابية  املحطات 

الربملاين  متثيله  حجم  يف  مستقر  غري  األحزاب 

التي  االنتخابية  العهدة  يف  يضمحل  أو  ينكمش 

تيل العهدة التي برز فيها. وتدفع هذه املالحظات 

أبعد من أزمة الحكم، أسئلة حول أسبابها الهيكلية والقانونية

قد يختلف المهتمون في تصنيف النظام السياسي التونسي في خانة األنظمة البرلمانية من عدمه لخصائص تميزه تقربه من هذه األنظمة حينا 

وتبعده عنها حينا آخر. لكن أيا يكن االختالف في هذا المجال، يبقى مجلس نواب الشعب أهم مكّونات السلطة السياسية. فذاك المجلس 

يمنح ثقته للحكومة ويراقب أداءها بما يعني أنه صانع جانب من السلطة التنفيذية. كما أنه ينتخب كل أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة 

عالوة على انتخابه ثلث قضاة المحكمة الدستورية بما يعني أنه الذي يحدد سياسة الهيئات ويساهم في نحت تركيبة القضاء الدستوري 

وبالتالي في صناعة القراءة الرسمية للدستور التونسي.

تفرض أهمية هذه األدوار تجاوز الحديث عنه بضمير المفرد والمضي في قراءة تفصيلية لمكوناته التي قد تكون في كثير من األحيان نتيجة 

لمتناقضات متعددة تصنع في كل مرة أغلبية جديدة وتفرض أقلية غير تلك التي كانت قبلها. وانخراطا في هذا الجهد الذي نقدر أن مخرجاته 

تصلح الستشراف موقف المشرع مما هو مطروح أو مما سيطرح من قضايا عليه، إنطلقت المفكرة من سؤال عن نائب الشعب الفرد طرحته 

بأكثر من صيغة لتحاول استيضاح التركيبات الخفية لمجلس نواب الشعب في ثاني مدده النيابية والتي تبتعد في كثير من األحيان عن 

يافطات االنتماء الحزبي المعلن والتي تقسم النواب إلى موالين للحكومة ومعارضين لتصل للخلفيات والمرجعيات، ومنها اإلنتماء المهني 

والجنس. 

 المشهد الجديد
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يعرفها  التي  الربملانية  األزمة  مرّد  بكون  لإلعتقاد 

النظام السيايس التونيس ليست طارئة بقدر ما هي 

هيكلية تجد جذورها يف الواقع الحزيب أوال والنظام 

القانوين ثانيا.

البرلمانية  التمثيلية   .2
مرآة للواقع الحزبي التونسي

أن  يلحظ   ،2014 انتخابات  نتائج  مع  مقارنة  يف 

األحزاب الربملانية واالئتالفات الحزبية التي تزعمت 

التي تزعمت  نداء تونس وتلك  الحكم ومتثلت يف 

يف  غابت  الشعبية  الجبهة  يف  ومتثلت  املعارضة 

كام   .2019 انتخابات  يف  الربملانية  الكتل  تركيبة 

يذكر أن أيّا من أحزاب اليسار مل يفز مبقاعد متّكنه 

من تكوين كتلة نيابية. كام غابت عن تركيبة كتل 

األحزاب  خانة  يف  تصنف  التي  األحزاب  املجلس 

هذه  نواب  لهذا  تبعا  يعّد  الوسطية.  االجتامعية 

العائلة السياسية من األقليات غري املؤثرة يف تركيبة 

املجلس السياسية. 

وفيام بلغت نسبة التجديد يف النواب %81,57 إذ 

مل يضم املجلس يف تركيبته إال 40 فقط من نواب 

الجدي  املنازع  أن  يظهر  الفائتة،  النيابية  املدة 

بشكل  مقاعدها  عدد  تراجع  التي  النهضة  لحركة 

ذات  النيابية  الكتل  مجموع  سيكون  ملحوظ، 

املرجعية الدستورية.

العهدات  ثاين  يف  شعب  نائب  صفة  اكتسب  فقد 

فيام  كانوا  نواب  الثانية سبعة  للجمهورية  النيابية 

متكن  كام  الثورة.  قبل  ما  برملانات  يف  نوابا  مىض 

عدد هام من قيادات الصف الثاين لحزب التجمع 

نيل  من  حاكام  كان  الذي  الدميقراطي  الدستوري 

كتل  خمس  عىل  هؤالء  توزع  وقد  الصفة.  ذات 

نيابية أكدت كلها عىل أن "العائلة الدستورية" هي 

نائبا.   92 أعضائها  مجموع  وبلغ  األسايس  رافدها 

تتكون  الذي  الحر  الدستوري  الحزب  أن  ويلحظ 

الوافدين  أبرز  هو  نائبا   17 من  الربملانية  كتلته 

الجدد عىل "قرص باردو" وهو يتميز عن سائر الكتل 

بن  نظام  الذي ميجد  الراديكايل  بخطابه  واألحزاب 

النهضة.  مع  الصدامية  خصوماته  ويستعيد  عيل 

ونالحظ هنا أن خطه هذا وإن كان قد صنع قاعدته 

االنتخابية، فإنه مل يجد قبوال من النواب املحسوبني 

عىل ذات العائلة السياسية التي ينتمي لها والذين 

قسم  املايض.  اجرتار  برفضهم  مواجهته  يف  متسكوا 

الدستوري الحر العائلة السياسية التي ينحدر منها. 

كام قسمت ذات العائلة يف شقها املتبقي تحالفات 

قياداتها السياسية زيادة عىل خالفات زعامئهم فيام 

وهو  تونس"  تحيا  "حزب  صنف  أن  فكان  بينهم. 

الثوري يف حني متسك  الخط  منها يف خانة أحزاب 

غريه من رشكائه يف التاريخ واملرجعية برفض فكرة 

ذاك الخط بدعوى أنه فكرة عدائية تستهدفها. 

السيايس  رسمه  يف  النيايب  املجلس  بالتايل  فيكون 

مكّونا من عائلتني سياسيتني كبريتني، هام األحزاب 

املرجعية  ذات  واألحزاب  اإلسالمية  املرجعية  ذات 

الكربيني  العائلتني  هاتني  إىل  يضاف  الدستورية. 

التي نجحت يف أن تكون  العربية  القومية  العائلة 

وحزب  نائبا   15 ب  تاريخها  يف  مرة  ألول  ممثلة 

التيار الدميقراطي الذي تطور حجمه النيايب من 3 

نواب يف الدورة النيابية األوىل إىل 22 نائبا. وينتظر 

أن تشكل هاتان العائلتان املوازيتان عامل الحّد من 

ظاهرة التجاذب الثنايئ. 

بلغت نسبة التجديد 
في النواب 81.57 %   
و  40 فقط من النواب 

أعيد انتخابهم
النيايب  وتوحي عند هذا املستوى هندسة املجلس 

بكونها مثاال منوذجيا لربملان ميكن أن تتشكل صلبه 

حكومة متجانسة تقابلها معارضة قوية. ولكن النظر 

الدستورية  للعائلة  الداخيل  التشكيل  تفاصيل  يف 

ويف العالقات بني األحزاب التي يفرتض أنها تصلح 

يبنّي  أعاله،  إليها  واملشار  الحكم  لتكون رشيكة يف 

ما يخالف ذلك. فبنتيجة هذه االنقسامات، توّجب 

عىل الساعني لتشكيل الحكومة البحث عن تحالفات 

األربعة  عدده  يتجاوز  األحزاب  من  طيفا  تشمل 

بالحّد األدىن. وقد وجد هؤالء يف مواقف األحزاب 

يف الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية الرابط املمكن 

آنذاك يف  الجديدة بحيث تشارك  الحكومة  إلرساء 

الدميقراطي  والتيار  النهضة  من  كل  سعيد  تأييد 

وتحيا تونس وحركة الشعب وائتالف الكرامة تحت 

شعارات دعم الثورة ومكافحة الفساد. وقد دفعت 

تجاهر  كانت  أحزابا  الرابط  هذا  إبراز  إىل  الحاجة 

شاركت  قوى  مع  تحالف  ألي  املبدئية  مبعارضتها 

جزء  يكون  أن  بفكرة  تقبل  ألن  القديم  النظام  يف 

من هذا النظام جزءا من الثورة، مام يعكس تطورا 

إال  التونسية.  السياسية  الساحة  يف  هاما  مفهوميا 

إذ  منه،  الغاية  تحقيق  عن  عجز  التطور  هذا  أن 

رسعان ما انتهت محاولة الربط بني هذه األحزاب 

إىل تبادل اتهام فيام بينها بالفساد والشعبوية، مبا 

أكد مجددا هشاشة الساحة السياسية.

السيايس،  التسويق  عن  وبعيدا  الواقع  أرض  عىل 

مينع املشهد النيايب يف تفاصيل انقساماته الداخلية 

أي حديث عن حكومات برامج ويفرض أن يكون 

تكوين الحكومات مجرد جمع للمتنافرين باعتامد 

الرتضيات التي تتمثل يف تقاسم املناصب الحكومية 

دون تقييم لألداء أو تصور لحاجيات املرحلة. ويبدو 

هذا األمر نتيجة حتمية لنظام ترشيعي صنعه أو 

أنه يف حده األدىن مل يكن كفيال بعالجه.

يع، أداة تأبيد لألزمة 3. التشر
الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  "الهيئة  تعهدت 

واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي"3 بصياغة 

مرشوع مرسوم االنتخابات الذي أجريت انتخابات 

نظر  أحكامه.  وفق  التأسييس  الوطني  املجلس 

فعاينوا  السيايس  الواقع  يف  أعضاؤها  حينها  يف 

يف  واليسار  الوسط  أحزاب  مستوى  عىل  تشتتا 

دفعتهم  السيايس.  اإلسالم  جبهة  يف  توحد  مقابل 

حددوا  انتخايب  نظام  تصّور  إىل  هذه  مالحظتهم 

ومنظام  مهيكال  كان  من  هيمنة  منع  له  كهدف 

عىل املشهد. فكان "النظام التمثييل النسبي املغلق 

الوصفة  البواقي4"  ألكرب  املقاعد  بقية  بتخصيص 

للعائالت  واسعة  "متثيلية  لتحقيق  اعتمدوها  التي 

السياسية فضال عن دعم مشاركة األحزاب الصغرية 

انتخابات  يف  النهضة  تحّصلت  وإذ  واملستقلني"5. 

التأسييس يف 23-10-2011 عىل 36,97%  املجلس 

من أصوات الناخبني املرصح بها يف مختلف الدوائر 

حزب  أي  تالها  الذي  الحزب  عىل  بذلك  متقدمة 

 30.05% نسبته  مبا  الجمهورية  أجل  من  املؤمتر 

أصواتها  عدد حاصل  معه  كان  ومبا  األصوات6  من 

يساوي حاصل أصوات التسعة أحزاب التي تلتها يف 

ترتيب األحزاب املرصح بنجاحها7، إال أن القانون مل 

يسند لها إال 89 مقعدا من مقاعد املجلس الوطني 

ومنهم  غريها  عىل  البقية  ووزع  ال217  التأسييس 

الحّد،  هذا  عند  ائتالفية.  وقامئة  سياسيا  حزبا   18

غطى القانون االنتخايب عىل ضعف غري النهضة من 

الفاعلني السياسيني ومنع بذلك منع الحزب األكرب 

من التفرد يف صياغة دستور يعكس توجهاته وفرض 

عليه القبول بتوافقات مع غريه من مكونات الساحة 

يف ذلك، مبا خدم فكرة أن يكون الدستور ممثال لكل 

التونسيني ومجّسدا للثابت يف اختياراتهم الحضارية 

بلدهم. ملستقبل  تصورات  من  عليه  يتفقون  وما 

 

من الفائز�ن 7 كانوا 
نوابا في برلمانات 

قبل الثورة وقيادات 
تجمعيون

الحقا، كرس الدستور النظام شبه الربملاين كنظام 

حكم يف الجمهورية الثانية وكان ينتظر تبعا لهذا 

أن يطرح نواب املجلس الوطني التأسييس وهم 

يعتزمون سّن ترشيع تجري وفقه االنتخابات 

الترشيعية، أنظمة انتخابية أكرث تالؤما مع نظام 

الحكم ذاك.

تعهد املجلس مبقرتحي قانون انتخايب صاغت نص 

كل واحد منها إحدى الجمعيات املهتمة مبالحظة 

االنتخابات. ويكشف االطالع عىل النصني أوال وعىل 

أن  لهام  التأسييس  للمجلس  الفنية  اللجان  نقاش 

النظام  عىل  االنتخايب  النظام  تأثري  حول  السؤال 

سؤال  محّل  يكن  مل  الحكم  واستقرار  السيايس 

تزامنت  التي  السياسية  األزمة  أن  ويبدو  معمق. 

فرضت  الحقا،  ذلك.  مرد  كانت  املقرتح  نظر  مع 

انتخايب  قانون  يسّن  أن  الوطني  الحوار  مخرجات 

التأسييس  املجلس  انتخابات  مرسوم  قواعد  بذات 

كحل توافقي يساهم يف إنهاء األزمة. وكان يفرتض 

تبعا لهذا أن يكون فتح ورشة النقاش حول القانون 

االنتخايب من أولويات املجلس النيايب متى انتخب 

ملا علم أعضاؤه من خلل علق به. 

خالفا ملا كان يجب، مل يهتم النواب خالل الدورات 

النيابية األربع األوىل ملدتهم النيابية األوىل بالسؤال 

النواب  حول سبل تحقيق استقرار سيايس مبجلس 

ومل ينتبهوا لكون القانون االنتخايب ونظام مجلسهم 

الداخيل اللذين يجيزان لنواب الشعب االنسالخ عن 

األحزاب التي انتخبوا عىل قوامئها ووفق برامجها

عمق أزمة الحياة السياسية وأدى لوصمها بالفساد. 

فرض مبوازاة هذا ذات النواب مبناسبة وضع قانون 

أن  املستقلة  الهيئات  وقوانني  الدستورية  املحكمة 

ينتخب أربعة من قضاة املحكمة وأعضاء الهيئات 

املستقلة بأغلبية 145 صوتا من أصواتهم ومل يقبلوا 

هذا  فعلهم  يف  تجاهلوا  بديال.  النصاب  ذات  لغري 

قوانينهم  كانت  أن  فكان  مجلسهم  انقسام  واقع 

أداة تعطيل إلرساء مؤسسات الدولة.

عىل صعيد متصل مع نهاية الدورة النيابية الخامسة 

مراكز  النيايب، كشفت  املجلس  واألخرية من عهدة 

تكن  مل  للناخبني  منتظرة  توجهات  عن  اآلراء  سرب 

تريض االئتالف الحاكم. وكان من أثر هذا أن سارعت 

واالعرتاف  االنتخايب  القانون  ملف  لفتح  األغلبية 

شهر  وقبل  السيايس.  املشهد  تعديل  يف  بأهميته 

مجلس  االنتخابية، صادق  الدورة  نهاية  من  واحد 

النواب عىل مرشوع تعديل للقانون االنتخايب يفرض 

لعضوية  الرتشح  عىل  أخرى  وقيودا  انتخابية  عتبة 

املجلس النيايب، قيل أن الهدف منها تخليق العمل 

يصدر  أن  املرشوع  لهذا  يكتب  مل  أنه  إال  النيايب. 

لعدم توقيعها من رئيس الجمهورية آنذاك الباجي 

إذا حصل  فيام  يعرف  أن  دون  من  السبيس،  قائد 

ذلك نتيجة موقف له من املرشوع أو نتيجة وضعه 

الصحي الذي انتهى إىل وفاته. 

بعيدا عن ذاك الترشيع غري املكتمل واملثري للجدل، 

يتعهد املجلس النيايب يف الدورة األوىل لثاين مدده 

النيابية مبقرتح قانون صدر عن كتلة حركة النهضة 

اتجاه  يف  االنتخايب  القانون  تعدل  أحكاما  يتضمن 

املقرتح  ارتبطت صياغة هذا  انتخابية.  عتبة  فرض 

يأيت  أنه  مبعنى  الحكومي،  التشكيل  مسار  بأزمة 

مبثابة رد فعل عىل أزمة طارئة وبكلمة أخرى مبثابة 

محاولة لثني الخصوم السياسيني عن االستمرار يف 

عىل  املسار  هذا  يف  صعبة  رشوط  وفرض  تعنتهم 

انتخاابات  إىل  يؤدي  أن  ذلك  شأن  من  أن  اعتبار 

حال  يف  وبخاصة  فيها  يفوزوا  ال  أن  يرجح  مبكرة 

وجود هذه العتبة. 

ردود  تجاوز  املتعني  من  يبدو  ذلك،  من  وانطالقا 

الفعل يف طرح السؤال عن النظام االنتخايب وإخراج 

الحوار حوله من نطاق السؤال التقني القانوين أو 

الحساب السيايس اآلين إىل نطاق السؤال حول دوره 

يف تعزيز الحياة السياسية واملؤسساتية يف تونس. 

بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة بتاريخ 2020-02-19.. 1

تكون املجلس الوطني التأسييس يف نسيجه الحزيب من 18 حزبا و ائتالف انتخايب و . 2

8 مستقلني.

هيئة شبه برملانية انشئت بعد الثورة مل تسند لها سلطة تقريرية لكن اعضاؤها . 3

كانوا يتداولون يف مسودات مشاريع املراسيم ويعرضونها عىل السلطة التنفيذية 

القرارها.

وفق هذا النظام االنتخايب يتم تقسيم األصوات املحتسبة ) ليس من ضمنها . 4

األوراق امللغاة واألوراق البيضاء ( عىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة للوصول اىل 

الحاصل يتم توزيع املقاعد عىل جميع القوائم التي وصلت إىل الحاصل ) مقعد 

عن كل عدد من األصوات مطابق للحاصل ( ويتم تخصيص املقاعد املتبقية 

للقوائم  بعد ترتيبها باعتبار عدد األصوات املتحصل عليها .

ترصيح رئيس اللجنة الفرعية للقانون االنتخايب التابعة للهيئة العليا لتحقيق . 5

أهداف الثورة فرحات الحرشاين لوكالة تونس إفريقيا لألنباء بتاريخ 2011-11-07 

تحصل الحزب الثاين عىل 8.70 %. 6

وهي   املؤمتر - العريضة الشعبية - التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات . 7

- الحزب الدميقراطي التقدمي  - حزب املبادرة - القطب الدميقراطي الحدايث 

- آفاق تونس - حزب العامل الشيوعي التونيس- حركة الشعب  وكان مجموع 

حاصلها االنتخايب مجتمعة %36,77 من األصوات املرصح بها.

المشهد الجديد
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النيابي:  المجلس  فسيفساء  في  قراءة 
الشـــعب لنائب  اإلطار  خارج  من  صورة 

الثانية،  النيابية  املدة  من  األوىل  الدورة  مطلع  يف 

توزع نواب الشعب التونيس باعتبار معيار االنتامء 

نواب  وتسعة  ومائتني  مستقلني  نواب  مثانية  إىل 

التي  الكتل  وكانت  نيابية.  كتل  مثاين  يف  تهيكلوا 

ويف  حزبية  منها  خمسة  يف  النواب  بينها  توزّع 

واحدة الئتالف تكّون بني حزب التيار الدميقراطي 

وحزب حركة الشعب وانضم إليه عدد من النواب. 

كام تكونت إثنتان منها نتيجة تحالفات وتوافقات 

السياسية  مرجعياتهم  يف  يتقاطعون  نواب  بني 

أحزاب ال تسمح  قوائم  النيايب يف  املجلس  ودخلوا 

ترشحوا  أو  بها  خاصة  كتل  بتشكيل  متثيليتها  لها 

لالنتخابات يف قوائم مستقلة.

يدفع هذا الرسم السيايس لنواب الشعب إىل االعتقاد 

السلطة  يف كون األحزاب هي من تحّدد توجهات 

الترشيعية وفق برامجها االنتخابية. وقد يكون هذا 

األمر -وكام أكدت ذلك تجربة عمل املجلس الوطني 

التأسييس ومن بعدها املدة النيابية األوىل - صحيحا 

يف املحطات السياسية األساسية املتمثلة يف تشكيل 

الثقة ومن بعد ذلك املصادقة  الحكومات ومنحها 

عىل أغلب ما تتقدم به من مشاريع قوانني. ولكنه 

العتبارات  الواقع  كل  عن  معربا  يكون  أن  يصعب 

وبرسعة  التونسية  الحزبية  الحياة  بهشاشة  تتعلق 

انسالخ النواب عن كتلهم. ويكون بالتايل من املهم 

يف سياق البحث عن صورة  النائب كفاعل سيايس 

البحث عن مؤرشات أخرى تساعد يف امتام تفاصيل 

الصورة. ويكشف يف هذا اإلطار التمحيص يف تاريخ 

املجلس النيايب التونيس كام وثقته أول املدد النيابية 

عنارص  أحد  يكون  أن  يصلح  املهني"  "االنتامء  أن 

الرصد املطلوب. 

لنواب  القطاعي  التصنيف 
الشعب: متى يكون للقطاع 

النيابي؟ ذراعه 
مبنع  تتعلق  العتبارات  االنتخايب   القانون  يحّجر 

الترشيعية  السلطة  يف  التنفيذية  السلطة  تدخل 

تلك ووظيفته  بني صفته  الشعب  نائب  يجمع  أن 

األصلية متى كانت يف القطاع العام أو يف املؤسسات 

إعالن  مبجرد  أنه  عىل  القانون  وينّص   . العمومية 

فيها  الفائز  يعترب  لالنتخابات،  النهائية  النتائج 

"معفى من وظائفه ويوضع يف حالة عدم مبارشة" 

صلة  كل  لقطع  الترشيعي  املقتىض  هذا  يؤول   .

القطاع  من  املنحدر  الشعب  نائب  بني  عضوية 

بينت  متصل،  صعيد  وعىل  مهنته.  وهياكل  العام 

التجارب النيابية أن من كانوا نوابا للشعب من ذاك 

القطاع ال يسعون عادة بعد نهاية عهدتهم ملعاودة 

مبارشة وظائفهم بقدر بحثهم عىل تحصيل خطط 

امتيازات  متنحهم  أخرى  مواقع  يف  ومسؤوليات 

أفضل. وتؤّدي هذه االعتبارات إلضعاف تأثري رابطة 

املنتمني  القطاعي عىل أداء نواب الشعب  االنتامء 

للقطاع العام. 

يف املقابل، تظل تلك الرابطة قامئة ورمبا تتدّعم لدى 

يحق  الذين  الحرة  واملهن  األعامل  أصحاب  فئتي 

لهم الجمع بني نشاطهم األصيل ومهامهم النيابية. 

لدى  خاصة  وجاهة  إلكسابهم  األمر  ذاك  ويؤّدي 

هياكلهم املهنية ويف اآلن نفسه إلكساب قطاعاتهم 

نفوذا أكرب يف رسم السياسات العامة والتأثري عليها 

داخل قبة الربملان أو يف رئاسة الحكومة.

صاحب المال واألعمال: 
مكتسح قادم على عجل

الوطني  املجلس  يتعّد عدد أصحاب األعامل يف  مل 

تدخالتهم  تاريخ  يسجل  ومل  التسعة.  التأسييس 

تنترص  هامة  مواقف  كمرشعني  أو  كمؤسسني 

املجموعات  مواقف  عن  وتخرج  قطاعهم  ملصالح 

الحزبية والسياسية التي انتموا لها. وقد يعود ذلك 

من   4% حدود  يف  كانت  التي  متثيليتهم  لضعف 

نواب املجلس. كام قد يكون مرّده انكباب املجلس 

تعرّضه  وقلّة  الكربى  الوطنية  األسئلة  عىل  آنذاك 

للمسائل املتصلة بالشأن االقتصادي التي هي تعيد 

للواجهة عموما تناقض املصالح الفئوية.

يف مرحلة ثانية وخالل املدة النيابية األوىل ملجلس 

إىل  األعامل  أصحاب  عدد  ارتفع  الشعب،  نواب 

من  كثري  يف  منهم  العديد  وبرز  وعرشين  خمسة 

املحطات كمدافعني رشسني "عن املؤسسة الخاصة" 

يف مواجهة من يطالبون بإصالحات جبائية تطالها. 

كام كان العديد منهم معارضني رشسني لكل حديث 

عن إعادة هيكلة ودعم مايل للمؤسسات العمومية 

أن خصخصتها  بدعوى  مالية  تعاين صعوبات  التي 

أجدى وأنفع .

بنتيجة انتخابات 2019، ارتفع عدد أصحاب األعامل 

إىل 35 نائبا لتصبح فئة أصحاب األعامل هي الفئة 

املهنية األوىل داخل املجلس. وتقدمت بذلك عىل 

البالغ عددهم 26 وعىل فئة أساتذة  فئة املحامني 

التطور  يؤرش   .27 عددهم  البالغ  الثانوي  التعليم 

النفوذ  النواب من أصحاب  لعدد  الالفت واملتواتر 

اكتساب  يف  نجاحهم  إىل  هذا  واالقتصادي  املايل 

املواقع القيادية يف املشهد السيايس وعىل اهتاممهم 

يف هذا املجال.

صناعة السياسي ذي النفوذ 
الماكينات  خيارات  االقتصادي: 

االنتخابية
النواب أصحاب األعامل يرتكزون بشكل  يلحظ أن 

الدستورية  والتي  الكتل ذات املرجعية  أسايس يف 

ينتمي إليها ما نسبته 85,71.% منهم . ال تضّم يف 

املقابل كتلة حزب حركة النهضة املكونة من 54

إال صاحب  باملجلس  األكرب حجام  تعد  والتي  نائبا 

نشطائها  قدماء  من  بكونه  يعرف  أوحد  أعامل 

الذين سجنوا خالل التسعينات بتهمة االنتامء لها.

الدستورية  األحزاب  كون  املقارنة عىل  تؤرش هذه 

ماكيناتها  صناعة  يف  السيايس  املال  عىل  تعول 

رئاسة  تسليم  قياداتها  عىل  يفرض  مبا  االنتخابية 

التوجه  هذا  يفرّس  ورمبا  لها.  يوفّره  ملن  قوامئها 

هذه  داخل  الحزيب  واإللتزام  االنضباط  ضعف 

الكتل النيابية لهذه األحزاب، مام يؤدي إىل تعميق 

تبنّي  كام  الرسيع.  بتفتتها  ويتسبب  هشاشتها 

سابقني  وزراء  كتلتها  تضم  التي  النهضة  حركة  أن 

ركزت  وإدارية  تربوية  وإطارات  ومحامني  وأطباء 

تسميته  عىل  يصطلح  من  استقطاب  عىل  جهدها 

بالكفاءات، متهيدا إلكسابها الخربة الالزمة ملامرسة 

استقطاب  مدى  أن  سلف  مام  ويتضح  الحكم. 

األحزاب لفئة أصحاب األعامل يرتبط مبدى حاجتها 

لهم.

انجذاب  يحكم  الرباغاميت  الحس  ذات  أن  ويبدو 

يف  فالبحث  النيايب.  العمل  ملجال  األعامل  أصحاب 

السري الذاتية للفائزين يف انتخابات 2019 يبني أن 

يبني  كام  سابقة.  نيابية  تجارب  منهم   10 ل  فقط 

أن 12 منهم انضموا لجمعيات رياضية كمسريين. 

ويستفاد من هذا أن العديد منهم يسعون دوما إىل 

املشاركة يف الشأن العام. ومن دون إنكار حق هؤالء 

املواطنني،  بسائر  أسوة  العام  الشأن  يف  باملشاركة 

يبقى أن اإلعالم غالبا ما يتداول أخبارا  مفادها أن 

تالحقهم  الترشيعي  باملجلس  التحقوا  ممن  عددا 

تهم تهريب وتهرّب رضيبي، مبا يوحي أن مشاركة 

عن  بحثهم  نتيجة  تأيت  إمنا  العام  الشأن  يف  هؤالء 

حصانة تحمي الرثوة ذات املصدر املشبوه أو أنها 

املايل بنفوذ سيايس  مجرد وسيلة لتدعيم نفوذهم 

ازدياد  يشكل  أن  يخىش  الزاوية،  هذه  من  ينميه. 

العامة  الثقة  أزمة  تعميق  يف  سببا  هؤالء  مشاركة 

يكون  وقد  الدولة.  مؤسسات  ويف  السياسيني  يف 

التعاطي مع املسائل الوطنية بنزعات قطاعية سببا 

إضافيا لزعزعة تلك الثقة، وهو أمر يتوقع حدوثه 

كلام طرح سؤال اإلصالحات الجبائية أو فتح ملف 

املؤسسات العمومية.

الجباية: عهد األمان الجبائي 
وال حديث عن المتهربين

منهم  سواء  األجراء  أن  الجبائية  املعطيات  تؤكد 

يف  الناشطني  أوالئك  أو  الخاص  للقطاع  املنتمني 

املؤسسات الخاصة والخاضعني إلجراء الخصم عىل 

املورد والبالغ عددهم مليون وستامئة ألف شخص 

الدولة  موارد  من  دينار  مليون   6500 يؤمنون 

ألف مليون  الرضائب واملقدرة ب 30  املتأتية من 

دينار. كام تبني ذات املعطيات أن تونس تعّد أرضا 

موارد  عىل  ضيّع  الذي  الرضيبي  للتهرّب  خصبة 

دينار   مليار   25 يناهز  ما   2011 سنة  منذ  الدولة 

واملنتمني  التجارية  للرشكات  فيه  الضلوع  وينسب 

للمهن الحرة عالوة عىل السوق املوازي.

الجبائية  املوارد  جمع  يف  األجراء  عىل  التعويل  آل 

أجورهم  ضعف  عىل  هؤالء  بات  ألن  املبارشة 

توفره  ما  بكثري  يتجاوز  ما  األداءات   من  يدفعون 

باملقابل،  املزدهرة.  الخاصة  االقتصادية  املؤسسات 

ملستحقاتها  الدولة  استخالص  نجاعة  ضعف  أدى 

الجبائية من غريهم ألن عولت الحكومات املتعاقبة 

أمرين:  عىل  العامة  املوازنة  لتمويل  مسعاها  يف 

االقرتاض الخارجي واتخاذ إجراءات جبائية صغرى 

مثلت أعباء جبائية جديدة عىل املستهلكني ومنهم 

طبعا األجراء. وقد أدت هذه التوجهات إىل تعميق 

األزمة االقتصادية ورفع نسب التضخم املايل، فضال 

عن تفاقم عجز املوازنة العامة وربط صندوق النقد 

إصالحات  بإجرائها  تونس  إقراض  مواصلة  الدويل 

جبائية تدعم املوازنة وتوفر موارد ذاتية لها تخصص 

لالستثامر العمومي. 

املدة  خالل  التونسية  الحكومات  حاولت  وقد 

تحقيق  املالية  قوانني  خالل  ومن  األوىل  النيابية 

اإلصالحات املطلوبة. ومن هذه املحاوالت، سعيها 

املنتسبني  بنشاط  يتعلق  فيام  فوترة  نظام  لفرض 

للمهن غري التجارية  وتقدمها بعدد مشاريع قوانني 

عالوة  التجارية،  املؤسسات  من  الجباية  راجعت 

املوازي.  االقتصاد  استهدفت  أخرى  إجراءات  عىل 

فشلت محاولة فرض الفوترة بعدما لقيت مامنعة 

من  دعمهم  ومن  النواب،  املحامني  قبل  من  كبرية 

زمالئهم املنتمني للمهن الحرة. وعكس هذا التصدي 

الحرة  املهن  من  للنواب  الفئوية  املصالح  غلبة 

الحزبية. فيام تم مترير غريها من  انتامءاتهم  عىل 

فرضت رضائب  التي  فيها  مبا  الجبائية  اإلصالحات 

تلك  كانت  االقتصادية.  املؤسسات  عىل  إضافية 

للمحامني ومحطة  تاليا عنوان نجاح  النيابية  املدة 
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 ،2009-2004 النيابية  الدورة  افتتاح  جلسة  خالل 

فقط   15,2% نسبة  النساء  مثلت  نيايب  مجلس  ويف 

الراحل  الجمهورية  رئيس  أعلن   ،214 ال  أعضائه  من 

زين الدين بنعيل أن من أهداف منظومة حكمه رفع 

متثيلية املرأة إىل %30 يف مواقع القرار واملسؤولية1. ومل 

ومبناسبة  الحقا  الحاكم  حزبه  وعىل  عليه  صعبا  يكن 

الهدف  تحقيق   2009 لسنة  الترشيعية  االنتخابات 

املنشود. فقد رّصح بفوز 59 إمرأة بعضوية املجلس مبا 

كان يفيد نسبة متثيلية تبلغ %27.59. فكان تضاعف 

لقرار  مثرة  الترشيعية  السلطة  جسد  يف  املرأة  حضور 

أن  وأراد  االنتخابات  تدليس  اعتاد  حاكم  من  مسقط 

يستخدم التمكني السيايس للمرأة كسالح دعاية يحسن 

التي  التقارير  يف  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  رصيده  به 

ترفع للمنظامت واملنتظامت الدولية.

عنها  تولّد  الذي  الحريات  مناخ  كشف  الثورة،  بعد 

عن تطور الفت ألصوات ال تنظر بارتياح لتحرر املرأة 

املجتمع.  قيم  عن  غريبة  ظاهرة  وتعّده  التونسية 

حينه  يف  بدا  الذي  التيار  لهذا  للتصدي  محاولة  ويف 

أهداف  لتحقيق  العليا  "الهيئة  أعضاء  سعى  جارفا، 

عند  الدميقراطي"  واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثورة 

بانتخابات  الخاص  االنتخايب  القانون  صياغتهم ملسودة 

الحق  تحصني  إىل  التأسييس2  الوطني  املجلس  أعضاء 

السيايس للمرأة التونسية، فاملوا يف البداية لفكرة فرض 

لكنهم  املجلس  أعضاء  من   25% نصابها  للنساء  كوتا 

عدلوا عن هذا الخيار لينتهوا إىل إرساء مبدأ املساواة 

بربط  الرتشحات3  مستوى  عىل  والرجل  املرأة  بني 

ترتيب  يكون  بأن  االنتخابية شكال  القامئة  ترشح  قبول 

املرتشحني فيها عىل أساس التناوب بني النساء والرجال4 

وهو ما اصطلح عىل تسميته بالتناصف العمودي.

بعد  العمودي  التناصف 
التجربة: عالج محدد األثر

آل إرساء التناصف العمودي يف لقائه بالنظام االنتخايب 

النسبي املعتمد عىل أكرب البقايا الجاري به العمل لفوز 

49 امرأة يف انتخابات 23-10-2011 مبا ميثل %29 من 

التأسييس، وهي نسبة تتجاوز  الوطني  أعضاء املجلس 

للتجربة  نجاحا  يعد  مبا  نقاط  بتسع  العاملي  املعدل 

ولكنها  املرأة  مكتسبات  الحفاظ عىل  الدميوقراطية يف 

أعلنه املرشعون كهدف  الذي  للتناصف  نسبة ال تصل 

لهم.

التقييم  عن  وبعيدا  التأسيسية  املرحلة  وطيلة  الحقا 

الكمي لتمثيلها السيايس يف مواقع القرار، نجحت املرأة 

مكتسباتها  عن  األول  الدفاع  خط  شغل  يف  التونسية 

له  رمزا  باتت  التي  الحدايث  االجتامعي  النمط  وعن 

واملطالبة  قدما  امليّض  النسوية" عىل  "الحركة  مبا حفز 

بالتناصف الحقيقي. وقد نجحت تبعا لذلك يف تضمني 

املنتخبة  املجالس  يف  التناصف  أن  يفيد  ما  الدستور 

تحقيقه. وهنا مل مينع  العمل عىل  الدولة  واجب عىل 

التنبه  الذين صاغوا نصه من  النواب  الدستوري  النص 

الذي  االنتخايب  القانون  نقاش  عىل  انكبابهم  عند 

سيعتمد يف االنتخابات الترشيعية  لكون ما يصبون إليه 

عىل  هي  التي  أحزابهم  مصالح  يخدم  ال  تناصف  من 

فاكتفوا  ذكورية،  والجهوية  املركزية  قياداتها  مستوى 

مرة أخرى مبا كان من تناصف يف الرتشحات وأعرضوا 

عن كل دعوة لتطوير التجربة.

تونس  نداء  حزب  لفوز   2014 سنة  انتخابات  انتهت 

ب 86 مقعدا نيابيا ولفوز حزب حركة النهضة ب 69 

مقعدا. ومكنت هذه النتيجة الحزبني من إنجاح أكرث 

من نائبني يف أغلب الدوائر االنتخابية البالغ عددها 33، 

مام أدى إىل ضامن فوز عدد من النساء بفعل التناصف 

ألول  النساء  عدد  وصل  وعليه،  االنتخابية.  القوائم  يف 

نسبته  ما  أي   69 إىل  التونيس  الربملان  تاريخ  يف  مرة 

%35 من عموم النواب. وبعيدا عن التصنيف السيايس 

دور  متثيليتهن  لحسن  كان  النيايب،  املجلس  لعضوات 

ظاهر يف املصادقة عىل قانون القضاء عىل العنف ضد 

املرأة ويف تضمني القانون االنتخايب املتعلق باالنتخابات 

االنتخابية  القوائم  يف  األفقي  التناصف  قاعدة  البلدية 

بني  املساواة   ضمن  أمر  وهو  واالئتالفية،  الحزبية 

االنتخابية وكان من  القوائم  رئاسة  والرجال يف  النساء 

أثره تناصف يف املجالس البلدية عىل مستوى العضوية 

وحضور نسوي بارز يف موقع الرئاسة.

تراجع  إىل   2019 لسنة  الترشيعية  االنتخابات  انتهت 

حجم الكتل الفائزة. ففيام أحرزت الكتلة األوىل "حزب 

حركة النهضة" 52 مقعدا، أحرزت الكتلة الثانية "قلب 

الكتل فقد أحرزت  أما سائر  تونس" 38 مقعدا فقط. 

وعليه،  االنتخابية.  الدوائر  عدد  عن  يقل  مقاعد  عدد 

وبفعل ضعف عدد النساء رئيسات القوائم االنتخابية، 

إىل  الحالية  النيابية  الدورة  يف  النائبات  عدد  تراجع 

االنتخابية  القوائم  يف  مواقعهن  باعتبار  يتوزعن   53

نائبة  و29  انتخابية  قامئة  رئيسة  كانت  نائبة   23 إىل 

أكرث  عىل  قامئتها  تحصل  بفعل  بنجاحها  الترصيح  تم 

بفضل  باملجلس  بالتحقت  ونائبة  انتخايب  مقعد  من 

استقالة النائب الذي رصح بنجاحه وكان رئيسا للقامئة 

االنتخابية التي كانت مرتبتها فيها الثانية. وتكشف يف 

الترشيعية  االنتخابات   نتائج  بني  املقاربة  االطار  هذا 

لسنة 2014 ونتائج االنتخابات لسنة 2019 أن متثيلية 

املرأة يف املجلس النيايب تراجعت، بعدما تراجعت قدرة 

األحزاب الكربى عىل اكتساح الدوائر االنتخابية. 

البرلمانيات: قراءة من الداخل
عىل  الشعب  نواب  مجلس  عضوات  توزيع  يكشف 

النيابية5 عن كونهن يشكلن ما نسبته %39 يف  الكتل 

كل من كتلتي حزيب النهضة وقلب تونس وهن يبلغن 

%35 يف كتلة حزب الدستوري الحر، ويتقهقر حضورهن 

يف بقية الكتل لنسب ترتاوح بني %13 و6%0. 

ويستدعي تحليل هذه النسب التنبه بداية لكون قلب 

تونس مل يرشح إال مثاين نساء كرئيسات لقوامئه فيام مل 

قوامئه  رأس  أربعة عىل  إال  النهضة  يرشح حزب حركة 

رغم كون الحزبني تقدما وفازا يف كل الدوائر االنتخابية 

أهمية  أن  األمر  هذا  من  ويستفاد   .33 عددها  البالغ 

نسبة  فعليا  كتلتيهام ال يعكس  املرأة يف  نسبة حضور 

حضور املرأة يف مواقع القرار داخلهام بقدر ما كان أثرا 

للتناصف العمودي الذي فرضه القانون االنتخايب.

يف جانب آخر منه، يبنّي تحليل ذات النسب أن التمثيل 

املتدين للمرأة تعلّق يف جانب هام منه بعائالت سياسية 

القضية  وتستعمل  املساواة  فكرة  عىل  خطابها  يقوم 

النسوية إلبراز متايزها عن األحزاب املحافظة. ومن شأن 

تلك  التزام  حقيقة  حول  السؤال  يطرح  أن  األمر  هذا 

العائالت السياسية يف مامرساتها مبا تعلن من شعارات. 

الذي متيز  الدستوري  الحزب  إال  وال يستثنى من ذلك 

بأهمية حضور املرأة يف كتلته. 

املرأة يف  أن محدودية تطور متثيلية  يتضح مام سلف 

العملية السياسية عموما ويف تركيبة السلطة الترشيعية 

السيايس  الفاعل  لدميوغرافيا  منه  يعود يف جانب هام 

التونيس الذي ما زالت قيم الذكورية تحكمه. وقد يربر 

هذا ما يالحظ لجهة أن نسبة هامة من عضوات مجلس 

دورة  يف  النيايب  بالعمل  التحقن  اللوايت  الشعب  نواب 

أوىل دخلن عامل السياسة عرب بوابة النشاط يف املجتمع 

املدين والنقابات ومل يكن يعرف لهن نشاط حزيب قبل 

ترشحهن يف قوائم حزبية للمجلس النيايب. فمن بني 38 

التعريف عن 11 منهن يف سريهن  يتم  نائبة جديدة، 

الذاتية بكونهن ناشطات مجتمع مدين ونقابيات. 

ويؤمل هنا أن تستغل عضوات مجلس نواب الشعب 

الربملان  داخل  وعي  لصناعة  وامتدادها  كتلتهن  حجم 

بأهمية الحاجة لعالجات تطور واقع املجتمع السيايس 

يف  يكون  وقد  للنساء  السيايس  التمكن  عقبات  وتذلل 

فرض  اتجاه  يف  االنتخايب  القانون  تعديل  اإلطار  هذا 

املناصفة عىل مستوى نتائج االنتخابات بدل الرتشحات 

السبيل لتحقيق اإلصالح املنشود.

مداوالت مجلس النواب − جلسة يوم اإلربعاء 17 نوفمرب 2004 -. 1

املــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 املؤرخ يف 10 -05- 2011  والذي يتعلق بانتخاب . 2

املجلس الوطني الـتأسييس.

التناصف بني الرجل واملرأة: مبدأ إلرساء املامرسة الدميقراطية القومية– -04-12. 3

2011 - وكالة تونس إفريقيا لألنباء.

  الفصل 16.. 4

تنقسم عضوات مجلس نواب الشعب باعتبار االنتامء للكتل النيابية إىل 21 عضوة  . 5

منتمية لكتلة النهضة املكونة من 54 نائبا  و 4 عضوات للكتلة الدميقراطية 

املكونة من 41 نائبا  و15 عضوة  لكتلة قلب تونس املتكونة من 38 نائبا 

و عضوتان التالف الكرامة املتكون من 18 نائبا  و 6 عضوات  لكتلة حزب   
الدستوري الحر املتكونة من  17 نائبا و  عضوتان من كتلة اإلصالح الوطني  

املتكونة من 15 نائبا و واحدة عن كتلة تحيا تونس املتكونة من 14 نائبا فيام 

صنفت نائبتان كمستقلتان و مل تضم كتلة املستقبل املتكونة من 9 نواب  أي  

امرأة .

 الكتلة الدميقراطية  باملائة 10 %  ائتالف الكرامة 11 % كتلة اإلصالح الوطني . 6

%13  كتلة  تحيا تونس %7  كتلة املستقل 0 %.

النسوي:  ومكونها  التشر�عية  السلطة 
الــــــتناصف حديث  مخرجات  عن  سؤال 

غري ناجحة ألصحاب األعامل.

الشعب  نواب  مثل  الثانية،  النيابية  املدة  خالل 

املجلس  أعضاء  من   18% الحرة  للمهن  املنتمون 

خرباء  و3  محاميا   26 بني  توزعوا  وقد  الترشيعي. 

هذا  ويفيد  خاصة.  مامرسة  أطباء  و10  محاسبني 

الكتل  أغلب  عىل  هؤالء  وتوزع  العددي  املعطى 

يف  قيادية  ملواقع  منهم  عدد  واحتالل  النيابية 

عدد منها أن ممثيل املهن الحرة سيظلون نافذين 

التصدي  عىل  القدرة  ولهم  النيايب،  املجلس  داخل 

نظر  يف  يعترب  بات  مبا  متس  التي  املشاريع  لكل 

ذات  عىل  املكتسبة.  الحقوق  قبيل  من  قطاعاتهم 

للنواب  الهام  العددي  التطور  مع  يخىش  الصعيد، 

قدرة  ملجموعتهم  يكون  أن  األعامل  أصحاب  من 

أكرب عىل فرض ما تطالب به هياكلهم املهنية من 

كف عن مراجعة نسب األداءات. وقد تأكدت هذا 

وأصحاب  الحرة  ااملهنة  نواب  نجح  حني  املخاوف 

يف  الجباية  إدارة  ضمنته  ما  إسقاط  يف  األعامل 

إجراءات  من   2020 لسنة  املالية  قانون  مرشوع 

تخص تحسني قدرتها عىل إجراء التدقيق الجبايئ . 

الخيار  الليبرالية:  النزعة 
للمجلس  اإلقتصادي 

النيابي
الثامين  طيلة  التونسية  النقابية  الحركة  نجحت 

يف  الدميقراطي  االنتقال  عمر  من  األوىل  سنوات 

فرض أن يكون كل حديث عن خصخصة املؤسسات 

يسمح  ال  التي  الحمر  الخطوط  من  العمومية 

بطرحها حامية للدور االجتامعي الذي تتواله تلك 

املؤسسات وحفاظا عىل حقوق أعوانها . يف الجانب 

األعراف  نقابات  كانت  النقايب،  املشهد  من  اآلخر 

املؤسسات  تلك  إصالح  ملف  فتح  اتجاه  يف  تدفع 

إنهاء احتكارها لقطاعات عملها  وتتمسك برضورة 

زيادة عىل خصخصة عدد منها، وبخاصة املؤسسات 

التي تنشط يف قطاعات تنافسية ال سبيل ملواصلة 

أن  يخىش  ذلك،  عن  فضال   . فيها  الدولة  تدخل 

التي  اليسارية وتلك  يؤدي تراجع متثيلية األحزاب 

النيايب  املجلس  تركيبة  يف  اجتامعية  توجهات  لها 

تحديد  يف  الليربالية  للتيارات  الغلبة  إعطاء  إىل 

يف  وينتظر  النيايب.  للمجلس  السياسية  االختيارات 

هذا اإلطار أن يتمكن النواب من أصحاب األعامل 

محاولة  أي  إسقاط  من  التوجه  هذا  لواء  حملة 

من تلك املؤسسات لعامة لتحصيل دعم مايل من 

املالية  أزماتها  لتعميق  حتام  سيؤول  مبا  الدولة، 

ويفتح السبيل أمام خصخصتها ولو جزئيا. 

النظام  يف  تربز  املهنية  الفئات  أن  سلف  ما  يؤكد 

السيايس التونيس كفاعل سيايس هام بفعل حسن 

متوقعها يف املجلس النيايب، مبا قد يؤدي إىل تغليب 

واجب  وعىل  العامة  املصلحة  عىل  فئوية  مصالح 

مؤسسات الحكم يف إعالء شأن هذه املصلحة. ومن 

املؤكد أن هذا األثر ال ميكن تجنبه إال متى تطورت 

ملأسسة  يؤدي  بشكل  التونسية  السياسية  الحياة 

أحزاب مهيكلة قادرة عىل أن تفرض عىل قياداتها 

املصالح  ينكر  بربامجها يف سياق  االلتزام  كأعضائها 

الذاتية ومنها االعتبارات الفئوية الضيقة.

تجدون املقال بنسخته الكاملة مع املصادر واملراجع عىل املوقع اإللكرتوين للمفكرة

المشهد الجديد
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سنة  من  األخري  الفصل  خالل  تونس  عرفت 

من  العديد  أثار  مهام  اجتامعيا  حراكا   2019

وسائل  عىل  الدعوات  تتالت  فقد  التساؤالت. 

الحمالت  عديد  تنظيم  إىل  االجتامعي  التواصل 

طريقه  منها  العديد  عرف  والتطّوعيّة،  التوعويّة 

والساحات  والشوارع  األحياء  وغزا  امليدان  إىل 

هذا  يف  الجمهوريّة.  واليات  مختلف  يف  العاّمة 

وسياسيا،  واقتصاديا  اجتامعيا  املشحون  السياق 

وتواترت  للدعوات  الخطابية  املضامني  تعددت 

تعيش  الغالء  "قاطع  قبيل  من  الدعائيّة  العناوين 

حملة  وهي  جيد(،  تعش  الغالء  )قاطع  بالقدا" 

التي  االستهالكية  املنتجات  مقاطعة  هدفها  كان 

األشهر  خالل  أسعارها  يف  كبريا  ارتفاعا  شهدت 

نفس  يف   ،2019 أكتوبر   6 انتخابات  سبقت  التي 

دارك"  وال شد  "إخدم  أيضا حملة  السياق شهدنا 

موظفي  تدعو  حركة  يف  بيتك(  إلزم  وإال  )إعمل 

ومستوى  إنتاجيهم  رفع  إىل  الخدماتية  القطاعات 

عن  والتقاعس  التغيب  ظاهرة  ومقاومة  الخدمة 

العمل. كام كان من أبرز الحمالت حملة "إستهلك 

التونسية  املنتجات  لدعم  حملة  وهي  تونيس" 

دعم  كان هدفها  بادرة  يف  األجنبية  نظرياتها  أمام 

امليزان  تعديل  يف  واملساهمة  التونيس  االقتصاد 

اإلطالق  عىل  الحمالت  هذه  أبرز  لكن  التجاري. 

تطوعيّة  حملة  وهي  وعي"  "حالة  حملة  تبقى 

مناطق  مختلف  يف  الشباب  من  مجموعة  قادها 

يف  يتمثل  األسايس  نشاطها  وكان  الجمهوريّة 

تنظيف وتزويق الشوارع والساحات العامة. 

"حالة الوعي" والمراكمة 
للخبرات  يخية  التار

االجتماعية
التوعوية  الحمالت  مقاربة  اليوم  لنا  ميكن  ال 

األخري  الفصل  يف  تونس  عرفتها  التي  والتطوعية 

من سنة 2019 دون التطرّق إىل السياق التاريخي 

الذي نشأت صلبه. هذا السياق الذي متيّز بتطّور 

فاعليّة الحمالت االفرتاضية )الحمالت التي تنطلق 

من دعوات عىل وسائل التواصل االجتامعي( من 

وبناء  االفرتاضية  القوقعة  عن  خروجها  خالل 

فئات  تعبئة  خالل  من  امليدان  يف  لها  امتداد 

واليات  مختلف  التونيس يف  املجتمع  من  مختلفة 

أو  وطنية  قضية  دعم  نحو  وتوجيهها  الجمهورية 

فراغ  من  تأِت  مل  السريورة  هذه  معيّنة.  جهوية 

اكتسبها  اجتامعية  لخربة  مراكمة  تعكس  أنها  إْذ 

االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  الناشط  الشباب 

مّكنته من تطوير أساليب وأدوات مستجّدة للتأثري 

الذي  التأثري  واالجتامعي. هذا  السيايس  الشأن  يف 

العام  الفضاء  يف  مؤثرا  رمزيا  حضورا  لهم  ضمن 

ويف سريورة التفاوض االجتامعي. وقد عرفت هذه 

رئيسيّة  محطات  خمس  تقديرنا  حسب  املراكمة 

عربت عن مسارات تطورها: 

الثانية  األلفية  بداية  إىل  تعود  األوىل:  املحطة   -

عىل  الناشط  الشباب  من  مهم  جزء  وانخراط 

يوتوب...(  تويرت،  )فيسبوك،  االفرتاضية  الفضاءات 

الحوض  شهدها  التي  االحتجاجية  الحركات  يف 

املنجمي سواء عرب تغطية التحركات أو من خالل 

الدعوة الرصيحة لها.

السابقة  الفرتة  إىل  تعود  الثانية:  املحطّة   -

يف  اندلعت  التي  للثورة  االحتجاجية  للتحركات 

"نهار عىل  تحركات  مع  وذلك   2010 ديسمرب   17

املفروض عىل  الصمت  التي كرست جدار  عامر"  

ومواقع  املدونات  وحجب  التعبري  حريّة  مسألة 

التحركات  هذه  عكست  وقد  تونس  يف  اإلنرتنت 

من  متظهرت  الفيسبوك"  "شباب  لدى  نضج  حالة 

االفرتايض  الفضاء  من  الخروج  نحو  نزعتهم  خالل 

والكشف عن هويتهم ألول مرة من خالل تنظيم 

التحركات  هذه  ميدانية.  احتجاجية  تحركات 

السابقة  االحتجاجية  التحركات  باقي  عن  متايزت 

عن  تدافع  باعتبارها  املحتوى  مستوى  عىل 

التنديد  إىل  باإلضافة  للتونسيني  الرقمية  الحقوق 

بانتهاك حّرية التعبري، وأيضا عىل مستوى الدعوة 

وسائل  عىل  حرصي  بشكل  اعتمدت  والتي  لها 

التواصل االجتامعي، فضال عن متايزها عىل مستوى 

الشباب  من  فيها  املشاركني  أغلب  أن  إْذ  الجييل 

فيها  تغيب  عفوية  حركة  باعتبارها  والتنظيمي 

بالقيادات  يعرف  ما  وهيمنة  التنظيمية  الضوابط 

التاريخية واألحزاب السياسية واملنظامت النقابية 

ومنظامت املجتمع املدين. 

- املحطة الثالثة: تعود إىل الفرتة الالحقة الندالع 

الثورة يف 17 ديسمرب 2010 وانخراط نفس الجيل 

عرب  والدعوة  التحركات  يف  املناضلني  من  الشاب 

نظام  ضد  لالحتجاج  االجتامعي  التواصل  وسائل 

بن عيل باإلضافة إىل لعب دور الوسيط اإلعالمي 

يف ظل التعتيم الذي حاول النظام فرضه.

بني  الفاصلة  الفرتة  إىل  تعود  الرابعة:  املحطة   -

تكّون  بروز جيل جديد  مع  و2018   2017 سنتي 

الّناشئة  املدين  املجتمع  منظامت  صلب  أغلبه 

وانخرط  جانفي   14  – ديسمرب   17 ثورة  عقب 

حملة  من خالل  السيايس  العام  الشأن  يف  بجّدية 

لقانون  رفضا  جاءت  التي  مسامح"  "مانيش 

من  قّدم  قانون  مرشوع  وهو  اإلدارية  املصالحة 

العام  العفو  إىل  ويهدف  الجمهورية  رئاسة  قبل 

ما  فرتة  يف  إداري  فساد  يف  أسهموا  موظفني  عن 

يف  لها  امتدادا  عرفت  الحملة  هذه  الثورة.  قبل 

أتت  نستناو"  "فاش  عنوان  تحت  تالية  حملة 

لسنة  املالية  قانون  يف  البنود  من  ملجموعة  رفضا 

هذه  مجحفة.  املحتجون  اعتربها  والتي   2018

الحمالت متيزت كسابقاتها بهيمنة نسبية للعنرص 

كانت  وإن  االفرتاضية  الدعوات  وحرصية  الشبايب 

احتكاما  أكرث  عاّمر(  عىل  )نهار  لسابقتها  خالفا 

نحو  املبادرين  نزوع  رغم  التنظيمية  للضوابط 

القيادات  لهيمنة  الرافض  األفقي  التنظيم  أشكال 

باإلضافة إىل تسجيل انخراط العديد من منظامت 

السياسية  والشخصيات  واألحزاب  املدين  املجتمع 

الحرص عىل ضامن استقاللية خطها  املستقلة مع 

يف  تلّخص  املهم  اآلخر  التاميز  عنرص  النضايل. 

)حضور  االحتجاجية  وأشكالها  املرفوعة  شعاراتها 

كبري للغرافيتي ولألعالم وألغاين الراب باإلضافة إىل 

مجموعات  تعبريات  إىل  أقرب  موسيقيّة  تعبريات 

كرة القدم من حيث األلحان ومرسحة األداء لكن 

مع مضامني سياسية موجهة ودقيقة(.  

الثالث  الفصل  إىل  تعود  الخامسة:  املحطّة   -

التوعيّة  الحمالت  بتواتر  ومتيزت   2019 سنة  من 

املقال(  مقدمة  يف  عنها  أمثلة  )ذكرنا  والتطوعيّة 

الحملة  هذه  وعي".  "حالة  حملة  أبرزها  ومن 

مام  سابقاتها  مع  االلتقاء  نقاط  عديد  عرفت 

جعلنا نصنفها ضمن سريورة املراكمة التي عرفتها 

يف  حملت  وإن  الشبابية،  االجتامعية  الحركات 

جوهرها عديد عنارص التاميز ومن أهمها االنتشار 

يف  واملشاركة  للشارع  النزول  لدعوات  الفريويس 

وهو  االجتامعي.  التواصل  وسائل  عىل  الحملة 

حيث  املبادرات  باقي  عن  نسبيا  اختلف  ما 

فقاعات  نطاق  يف  محصورة  دامئا  الدعوات  كانت 

الوعي  مستوى  بارتفاع  تتميز  نخبويّة  افرتاضية 

وليس  العام  )مبعناه  السيايس  وااللتزام  واملعرفة 

الحزيب الضيق(. كام متايزت عىل مستوى االنتشار 

دون  الجمهورية  واليات  جميع  يف  الجغرايف 

فئة  عىل  حرصيا  تركزها  بعدم  وأيضا  استثناء 

املعرفة  ذات  النخبة  عىل  اقتصارها  أو  الشباب 

صغيرة  مجموعات  أن  تصور  أحد  فال  واألهداف.  التأثير  محدودة  لتظل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  يوم  كل  تظهر  التي  والمجموعات  الصفحات  لعشرات  امتداد  وكأنه  األولى  للوهلة  األمر  بدا 

ومبادرات فردية تتعلق بتنظيم حمالت نظافة في األحياء أو الساحات ستتطّور بسرعة لتجمع حولها عشرات اآلالف في الفضاء االفتراضي وتتحّول سريعا إلى عمل ميداني أخذ طابع الظاهرة وفرض 

نفسه كحدث أول على وسائل االعالم المحلية واألجنبية. 

المحرك األول لهذه الظاهرة التي سمّيت "حالة وعي" تمّثل في حالة الزهو واالنتشاء التي انتابت قطاعا واسعا من التونسيين عقب فوز الرئيس قيس سعّيد في االنتخابات الرئاسية بأصوات مليونين 

حركة  إلى  الطاقة  هذه  تحّول  تصريف  قنوات  من  لها  بّد  ال  كان  تونس.  العاصمة  في  بورقيبة  الحبيب  شارع  وباألخص  المدن  شوارع  عمت  التي  المشهودة  غير  واالحتفاالت  صوت،  ألف  وسبعمائة 

ميدانية. خطوٌة لم تتأّخر: فمجموعات التنسيق لحمالت النظافة التي انطلقت قبيل االنتخابات بشكل محدود وخجول ولعبت دورا تعبويا ودعائيا خالل االستحقاق االنتخابي لصالح سعّيد، تحّولت إلى 

صفحات تضم عشرات اآلالف من المتابعين وغرف العمليات الرئيسية لموجة أشد توهجا وتأثيرا واستقطابا للمتطوعين في أنشطة تنظيف وتهذيب الفضاء العام. فطيلة أيام، ازدحمت مواقع التواصل 

االجتماعي بمئات الصور لعشرات الشباب بأدوات تنظيف بسيطة وبعض الطالء، منكّبين على تنظيف أحيائهم وشوارعها وإعادة طالء الجدران أو ترميم بعض الحفر في الطرقات. حجم اإلقبال على 

هذه الحملة، وكثافة التفاعل معها في الفضاء االفتراضي، دفعت مؤسسات الدولة وبعض المنظمات الوطنية إلى محاولة مجاراتها ودعمها. إذ دعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة البلديات لتعبئة 

جميع اإلمكانيات من آليات ومعدات وأكياس في سبيل معاضدة ودعم الحملة الوطنية للنظافة يوم األحد 20 أكتوبر 2019، كما تحّرك االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليعلن 

عن مساندته للحملة واستعداد هياكله واتحاداته الجهوية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء واألشغال العامة لتقديم الدعم الضروري. ارتدادات "حالة وعي" لم تتوقف عند هذا الحّد، بل أوجدْت 

التفكير الجماعي إلطالق حمالت أخرى تراوحت بين دعوات لبدء التشجير أو رعاية الحيوانات الضالة لتصل إلى حمالت لمكافحة  التطوعية والتحسيسية وموجة جديدة من  عدوى من الحمالت 

الغالء والتضييق على االحتكار أو محاربة الفساد. إال أن هذه الحركة التي انخرط فيها طيف واسع من التونسيين، بطريقة أو بأخرى، اّتخذت النظافة كقيمة رمزية مقصودة، كونها كانت نقطة االرتكاز 

الرئيسية في الحملة االنتخابية لسعّيد، لم تستطع أن تخلق استثناء على مستوى الديمومة. فكغيرها من الهبات االنفعالية، وإن كانت أكثرها حجما وتأثرا، سرعان ما خبت، لينكمش الناس إلى مجالهم 

الخاص الذي ال يتجاوز مربعات بيوتهم، وتعود الشوارع إلى سالف عهدها، فضاء للدولة ومؤسساتها ونظامها.

"حالة وعي" تعيد تشكيل عالقة المواطن بالفضاء العام:
لحظات لم تدْم طويال

حملة "حالة وعي": جذورها وسياقات نشأتها

 المشهد الجديد
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بخروجها  واألهم  واالجتامعي،  السيايس  وااللتزام 

من اإلطار االحتجاجي نحو اإلطار التطوعي البناء 

ذي األثر امللموس محلّيا.

"حالة الوعي" رّدة فعل ضد 
و"لوبياته" "السيسيتام" 

الذي  التاريخي  السياق  أهمية  إىل  أعاله  أرشنا 

التطوعية  التوعويّة  الحمالت  خضّمه  يف  برزت 

من  الثالث  الفصل  خالل  تونس  عرفتها  التي 

األخرى  السياقات  لعديد  لكن   .2019 سنة 

سياق  مع  الحمالت  هذه  تزامنت  فقد  تأثريها 

بغالء  متيز  صعب  وطني  واجتامعي  اقتصادي 

للمواطنني  االستهالكية  القدرة  وتراجع  األسعار 

وارتفاع وترية االحتجاجات واإلرضابات واالحتقان 

بروز  عىل  تأثريا  السياقات  أبرز  لكن  االجتامعي. 

الذي  السيايس  السياق  كان  املبادرات  هذه  مثل 

مناخ  إطار  يف  االنتخابية  الحمالت  بألوان  طبع 

عام يهيمن عليه غياب الثقة يف النخبة السياسية 

سلطًة ومعارضًة وهو ما كان له تأثري عميق عىل 

منط ونسق عيش التونسيني.

عامل آخر مهم ميّز السياق السيايس الذي نشأت 

سياسيني  فاعلني  بروز  وهو  املبادرات  هذه  فيه 

عيش  الدميقراطي،  التيار  الكرامة،  )إتالف  جدد 

نبيل  يريد،  الشعب  وحراك  سعيد  قيس  تونيس، 

إرساء  يف  نجحوا  تونس...(  قلب  وحزب  القروي 

مضمون  مستوى  عىل  ومهم  جوهري  تغيري 

التحيزات  من  تحّول  الذي  السيايس  الخطاب 

من  كل  يف  وذلك  الهوية  إشكالية  عىل  القامئة 

االنقسامات  وتغذية  و2014   2011 انتخابات 

دميقراطيني  ومحافضني،  حداثيني  بني  الهووية 

جديدة  تحيّزات  إىل  ومسلمني،  كفار  وإسالميني، 

يبنى فيها التضاد بني مرشحي "املنظومة الحاكمة" 

االستقرار  بضامن  يعدون  الذين  و"لوبياتها" 

والحفاظ عىل هيبة الدولة وتواصل التوافق الذي 

السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  له  أسس 

أو   )Outsider("املنظومة "خارج  من  ومرشحني 

فيام  يعدون  املجتمع(  )مرّشح  املنظومة"  "ضد 

الفاسدين  ومحاسبة  الفساد  مبقاومة  يعدون 

ومحاربة  أو جزئيّا  السيايس جذريا  النظام  وتغيري 

الفقر وتحقيق العدالة االجتامعية.

الحايل  الجمهورية  رئيس  نجم  برز  اإلطار  هذا  يف 

قيس سعيد الذي متكن من الظفر بدعم قطاعات 

بنسبة  نجاحه  بعد  التونيس  الشعب  من  واسعة 

الدورة  يف  األصوات  مجموع  من   72% تجاوزت 

الثانية من االنتخابات الرئاسيّة. لكن أبرز ما لفت 

نظر املالحظني كان قدرته عىل استقطاب جزء مهم 

والطبقات  املنحدرة  الوسطى  الطبقة  شباب  من 

والذين  االنتخايب  السّجل  يف  املسجلني  الشعبيّة 

االنتخابات  يف  مكثف  بشكل  مشاركتهم  عايّنا 

الرئاسية ويف حملته االنتخابية سواء عىل الصعيد 

التي  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  أو  امليداين 

لعبت دورا كبريا يف توجيه نوايا التصويت وكانت 

الفاعلني  أغلب  قبل  من  واسع  استثامر  مجال 

لشباب  املكثف  االستقطاب  هذا  السياسيني. 

الطبقة الوسطى والطبقات الشعبيّة ميكن تفسريه 

لقيس  السيايس  التموقع  منها  عدة،  بعوامل 

مستقل  كمرشح  أو  املجتمع"  "كمرشح  سعيد 

"املنظومة  خارج  ومن  السياسيّة  األحزاب  عن 

قيس  نجح  وقد  "ولوبياتها."  ونخبها  الحاكمة" 

عىل  والتفوق  التموقع  هذا  احتكار  يف  سعيد 

منافسيه ومن أبرزهم نبيل القروي إْذ لعب غياب 

مهام  دورا  له  داعم  وإعالمي  ومايل  سيايس  حزام 

األخرى،  العوامل  ومن  الصورة.  هذه  تثبيت  يف 

باعتباره منوذجا  لقيس سعيد  التموقع االجتامعي 

جامعي  )أستاذا  املنحدرة  الوسطى  الطبقة  ميثل 

متقاعد يقطن يف حي شعبي معروف يف ضواحي 

سيارة  ويركب  متواضعا  لباسا  يرتدي  العاصمة 

شعبية ويرتاد كأغلب التونسيني املقاهي الشعبية 

ويحتيس قهوتهم الرسيعة املفضلة( التي تستبطن 

سخطا تجاه الدولة والطبقة السياسيّة التي فشلت 

للدولة  االجتامعية  املكتسبات  عىل  الحفاظ  يف 

القانونية  سعيّد  كفاءة  ذلك  إىل  يضاف  الوطنية. 

الدستورية  املآزق  تجاوز  عىل  قدرته  ترتجم  التي 

ما  مع  خصوصا  القانون  تطبيق  وضامن  باألساس 

ساهمت  وقد  يد.  ونظافة  رصامة  من  عنه  عرف 

بني مرشحي  الثانية  املواجهة  املناظرات )خصوصا 

الدور الثاين( يف تثبيت هذه الصورة. كام أسهم يف 

تعزيز استقطاب الشباب خطابه العاطفي والحامل 

الشعبية  للطاقات  ودمجا  تشاركية  أكرث  بسياسة 

الطبقة  الداخليّة واملوجه أساسا لشباب  واملناطق 

واعدا  الشعبية  والطبقات  املنحدرة  الوسطى 

الحلول  صياغة  آليات  من  بتمكينهم  إياهم 

تصوراتهم  من  النابعة  واالجتامعية  االقتصادية 

الخصوصية.  واملراعية إلشكالياتهم 

متاثل  سريورة  خلقت  األسباب  هذه  كل 

قبل شباب  )Processus d'identification( من 

الشعبية  والطبقات  املنحدرة  الوسطى  الطبقة 

لشخصية سعيّد. هذا التامثل ساهم يف بناء حالة 

من االنتامء إىل مجموعة افرتاضية: "مساندو قيس 

"الشعب  شعار  تحت  اجتمعوا  الذين  سعيد" 

"هذا  الثورة.  شعارات  أبرز  أحد  وهو  يريد" 

بل  همومنا  ويعرف  طبقتنا  إىل  ينتمي  الرئيس 

يف  األهم  لكن  مثلنا".  يعيشها  فهو  هذا  من  أكرث 

التامثل واالنتامء  الدينامية كان امتزاج هذا  هذه 

من  تنبع  التي  املسؤولية  هذه  املسؤولية.  بحّس 

الرسدية القائلة "برضورة دعم مرشح املجتمع من 

ومايل  سيايس  بحزام  يتمتع  ال  ألنه  الشعب  قبل 

التي  الفساد  لوبيّات"  حيل"  من  يحميه  وإعالمي 

السباق  من  وإقصاءه  الدولة  الهيمنة عىل  تحاول 

وبالتايل إقصاء إرادة الشعب". هذا الشعب الذي 

يعاين بدوره من هيمنة " اللوبيات" عىل مقدرات 

املجتمع/ مسؤولية  من  يكون  بالتايل  الّدولة. 

خياراته  وعن  نفسه  يدافع عن  أن  اليوم  الشعب 

لصالحه  التعبئة  خالل  من  مرشحه  ويحمي 

والدعوة النتخابه".

من  بحالة  مصحوبا  كان  الشعبي  الزخم  هذا 

"السيستام"  مرشحي  سيطرة  مع  خصوصاً  الشّك 

اإلعالمي  املجال  عىل  سعيّد  ومنافيس  )املنظومة( 

التقليدي الذي حاول يف البداية تجاهله وتجاهل 

الظهور  يرفض  باعتباره  مهاجمته  ثم  خطابه 

خطاب  لبث  موازية  أدوات  ويستعمل  اإلعالمي 

نجاح  كان  لهذا  وراديكايل".  وغامض  "شعبوي 

سعيّد يف الظفر برئاسة الجمهوريّة مبثابة الصدمة 

للطرفني )معارضيه ومؤيديه(. هذا ما أوجد حالة 

لدى مؤيديه،  بالنفس  والثقة  والفخر  النشوة  من 

خصوصا وأنه مل يكن هناك أطراف سياسية داعمة 

النجاح الذي نسبته الرسدية املتبّنية  لتحتكر هذا 

من سعيد نفسه واملحيطني به إىل الشعب مبجمله 

وكأنه اإلثبات بأن "إرادة الشعب/املجتمع" ميكن 

له  ميكن  املجتمع  الشعب/  وأن  تتحقق  أن  لها 

شأن  من  وأن  الصندوق  عرب  مصريه  يحدد  أن 

يغرّي  أن  االقرتاع  عملية  املتمثل يف  امليداين  الفعل 

تعكس  إرادة  فرض  خالل  من  األحداث  مجرى 

مصلحته وتعارض مصالح ما يتعارف عىل تسميته 

"السيستام" )Le système(. هذا  أو  "باملنظومة" 

االنتصار أوجد لدى الشباب الداعم لحملة سعيّد 

بإسقاط  القيام  إىل  بعد  فيام  دفعته  التي  الثقة 

هذه الرسدية عىل مرحلة ما بعد االنتخابات. فام 

دام الشعب متكن من فرض التغيري عىل املنظومة 

التصويت  عرب  الرئاسية  االنتخابات  يف  الحاكمة 

فإنه  املجتمع،  مرشح  لصالح  للتصويت  والدعوة 

قادر اليوم عىل إعادة الكرّة وتحقيق التغيري عىل 

امليداين  الفعل  خالل  من  العام  الفضاء  مستوى 

الجامعي.  التطوعي 

الحمالت  عىل  العودة  املقال  هذا  خالل  حاولنا 

خالل  تونس  عرفتها  التي  والتطوعية  التوعوية 

مع  تزامن  والذي   2019 سنة  من  الثالث  الفصل 

رئاسة  إىل  سعيّد  وصعود  االنتخابية  الحمالت 

الجمهورية. هدفنا األسايس كان محاولة فهم هذه 

ودالالتها  لنشأتها  أولية  قراءة  وتقديم  الظاهرة 

وضع  منطلقنا  كان  وقد  واالجتامعية.  السياسية 

العودة  خالل  من  التاريخي  سياقها  يف  الظاهرة 

إىل أهم املحطات التي ساهمت يف مراكمة الخربة 

هذه  يف  الفاعل  الشباب  مّكنت  التي  االجتامعية 

الحمالت من تطوير خرباتهم وتجاربهم السياسية 

هذه  يف  جيّل  بشكل  متظهرت  التي  والتنظيمية 

باألخص  شاهدناها  التي  التطوعية  الدينامية 

الثاين  العنرص  يف  أّما  وعي".  "حالة  حملة  يف 

األخرى  السياقات  أهم  إىل  العودة  حاولنا  فقد 

وأبرزها  وتكّونها  الظاهرة  نشأة  عىل  أثرت  التي 

الحمالت  بسجاالت  طُبع  الذي  السيايس  السياق 

متيزت  التي  الرئاسيّة  الحملة  وباألخص  االنتخابية 

بأفول التحيزات السياسية الكالسيكية )حداثيّون/

)املنظومة  جديدة  تحيزات  وبروز  محافظون( 

الجديدة  التحيزات  هذه  املجتمع(.  "السيستام"/ 

ناتجة  افرتاضية  انتامء  حالة  إيجاد  يف  ساهمت 

عن سريورة متاثل لخطاب سعيّد تحولت تدريجيا 

باملسؤولية  حسا  تعكس  ميدانية  دينامية  إىل 

تجاه خيار جامعي يعكس إرادة شعبية. وقد زاد 

والفخر  النشوة  بإحساس  الدينامية  هذه  تغذية 

باعتباره  االنتخابات،  نجاح سعيّد يف  أعقب  الذي 

لتتواصل  زمنيا  امتدادها  يف  تاريخيا،  إنجازا 

تطّوعية  حمالت  شكل  يف  اإلنتخابية  الحملة 

استبطنت "حالة الوعي" التي تفرّس حسب رأيهم 

"السيستام"  خارج  من  ملرشح  انتخابهم  فعل 

بتطبيق  ويعد  اليد  بنظافة  معروف  )املنظومة( 

القانون ومقاومة الفساد والتغيري الجذري للنظام 

السيايس املركزي الحايل وتعويضه بنظام ال مركزي 

القاعديّة. التشاركية  يثمن 

المشهد الجديد
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االنتخابية  االستحقاقات  إجراء  بعد  قليلة  أياما 

الثالثة، الترشيعية والرئاسية بدورتيها، طفت عىل 

السطح أزمة داخل مجلس الهيئة العليا املستقلة 

العضوان  أطلق   ، حوار صحفي  ففي  لالنتخابات. 

تناولت  اتهامات  الربينيص،  وعادل  العزيزي  نبيل 

رد  الذي  بفون،  نبيل  الهيئة  رئيس  خاص  بشكل 

العضويْن  إلعفاء  والسعي  القضاء  إىل  باللجوء 

املذكوريْن من عضوية مجلس الهيئة. ليست هذه 

املواجهة سوى متظهر لألزمة الهيكلية التي تعيشها 

الهيئة منذ سنوات، والتي يتحمل الربملان جزءا من 

املسؤولية فيها.

استحقاقات  ثالثة  تنظيم 
انتخابية في شهر… بنجاح 

نسبي
السبيس  قائد  الباجي  السابق  الرئيس  وفاة  بعد 

وجدت  عهدته،  نهاية  من  أشهر  خمسة  قبل 

تقديم  استحقاق  أمام  نفسها  االنتخابات  هيئة 

االنتخابات الرئاسية قبل الترشيعية، بشكل يسمح 

بتويل الرئيس الجديد ملهامه يف أجل 90 يوما وفق 

يتوىل  التي  للمدة  أقىص  كحد  الدستور  حدده  ما 

فيها رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية. 

استلزم األمر، باإلضافة إىل تنقيح القانون االنتخايب 

للتقليص من آجال الطعون، البدء بتنظيم دور أول 

الحفاظ  تقرر  ترشيعية  انتخابات  تليه  للرئاسية 

عىل موعدها، ثم دور ثان للرئاسية. هكذا، نجحت 

يف  انتخابية،  استحقاقات  ثالثة  تنظيم  يف  الهيئة 

سبقت  وقد  شهر.  من  أقل  يف  والخارج،  تونس 

بلدية  انتخابات  والرئايس  الترشيعي  االستحقاقني 

جراء  مجالسها  انحلت  بلديات  ثالث  يف  جزئية 

بدأ  حني  يف  أعضائها،  ألغلبية  جامعية  استقاالت 

التحضري إلجراء انتخابات جزئية يف مجموعة أخرى 

من البلديات يف شهر جانفي 2020.

مليون  تسجيل  يف  نجاحها  أيضا  للهيئة  يحسب 

 ،2019 سنة  جدد  وناخبة  ناخب  املليون  ونصف 

ألف،   200 من  أكرث  معطيات  تحيني  إىل  باإلضافة 

سبع  من  أكرث  املسجلني  الناخبني  مجموع  ليبلغ 

ماليني ناخب وناخبة. ورغم وجود شكوك وشهادات 

من أناس وجدوا أنفسهم مسجلني دون علمهم، إال 

املرة يف ما عجزت عنه يف  الهيئة نجحت هذه  أن 

الجسم  إدخال جزء كبري من  السابقة وهو  املرات 

انتظار أن  الناخبني، يف  االنتخايب املفرتض يف قوائم 

تطرح مسألة التسجيل اآليل جديا للنقاش. 

ورغم إنجاز االنتخابات يف موعدها وقبول نتائجها 

من كل األطراف السياسية، إال أنها مل تكن مثالية، 

مراقبة  يف  املختصة  مراقبون«  »شبكة  حسب 

كالعادة،  تتعلق،  اإلشكاليات  معظم   . االنتخابات 

باالنتخاب يف الخارج، حيث أن عددا من الناخبني 

تكبدوا عناء التنقل ثم مل يجدوا أنفسهم يف السجل 

االنتخايب للمركز الذي تعودوا االنتخاب فيه، إذ تم 

تغيري مراكز االقرتاع دون علمهم. كام شهدت دائرة 

صناديق  نقل  بينها  من  عديدة،  إشكاليات  أملانيا 

واتهامات  مؤهل،  غري  شخص  قبل  من  االقرتاع 

ملمثل الهيئة بعدم الحيادية، حسب محامية التيار 

الدميقراطي الذي طعن يف نتائجها. وكانت املحكمة 

إعادة  وقررت  طعنه  ابتدائيا  قبلت  قد  اإلدارية 

يف  الحكم  هذا  تنقض  أن  قبل  هناك،  االنتخابات 

االستئناف وتقر النتائج الحاصلة. أما يف دائرة فرنسا 

2، فقد حدثت تجاوزات من قبل قامئة فائزة بفارق 

للقامئة  مقعدها  إسناد  إىل  الهيئة  دفعت  بسيط، 

فعلت  كذلك  املحكمة.  أقرته  ما  وهو  املوالية، 

املقعد  أبطلت  حيث  عروس،  بن  دائرة  يف  الهيئة 

تقرير  بناء عىل  الرحمة،  عليه حزب  تحصل  الذي 

الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي الذي أوضح 

أن الفائز، سعيد الجزيري، استعمل قناته اإلذاعية 

بإشهار  للقيام  قانونية)  تبُث يف وضعية غري  (التي 

الهيئة  سيايس. لكن املحكمة اإلدارية أبطلت قرار 

وأعادت املقعد للجزيري، وهو التغيري الوحيد الذي 

أحدثه القضاء اإلداري عىل مستوى النتائج األولية 

يف  الهيئة،  قبل  من  املعلنة  الترشيعية  لالنتخابات 

حني رفضت كل الطعون يف نتائج الدور األول من 

الدور  نتائج  يف  القروي  نبيل  يطعن  ومل  الرئاسية، 

الثاين.

وقد شهد املسار االنتخايب هذه املرة إشكاليات غري 

للقانون  للجدل  مثرية  بتنقيحات  بدأت  مسبوقة، 

قليلة،  بأسابيع  الرتشحات  باب  فتح  قبل  االنتخايب 

مل تدخل حيز التطبيق نظرا لعدم ختمها من قبل 

رئيس الجمهورية ، الذي أدت وفاته بعد أيام من 

يضع  أن  قبل  االنتخابية،  الرزنامة  تغيري  إىل  ذلك 

تهرب  قضية  يف  السجن  يف  القروي  نبيل  إيداع 

ضغوطات  أمام  الهيئة  أموال،  وغسيل  رضيبي 

»تكافؤ  لتضمن  والخارج  الداخل  من  جديدة 

الفرص« بني املرتشحنْي اللذيْن وصال للدور الثاين . 

وز الخالفات داخل مجلس  بر
الهيئة

يف  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  رشوع  مع 

تقييم عملها خالل االنتخابات الترشيعية والرئاسية، 

ظهرت الخالفات داخل مجلسها عىل السطح. فقد 

الربينيص  وعادل  العزيزي  نبيل  العضوان  اعترب 

أعضاء  دعوة  دون  جربة  يف  تقييمي  لقاء  تنظيم 

الهيئة "القطرة التي أفاضت الكأس"، واتهام رئيس 

مجلس  عمل  و"تهميش  بالرأي"  "باإلنفراد  الهيئة 

واملايل،  اإلداري  الترصف  بسوء  وكذلك  الهيئة"، 

التي  املبارش  التفاوض  آلية  عرب  صفقات  وعقد 

"تغذي شبهات الفساد". كام أشار العزيزي إىل أن 

بعض ممثيل الهيئة بالخارج "لهم انتامءات سياسية 

مكشوفة وواضحة" لكن هذا مل مينع رئيس الهيئة 

لكن  لذلك.  تنبيهه  رغم  تعيينهم  اإلرصار عىل  من 

االتهام الذي استحوذ عىل القدر األكرب من الجدل 

للمؤسسة  "املشبوه"  بالدور  املتعلق  هو  إعالميا 

أن  العزيزي  اعترب  فقد  االنتخابية.  للنظم  الدولية 

خالل  من  "تسعى  الحكومية  غري  املنظمة  هذه 

االنتخابات  يف  لها  قدم  موطئ  وضع  إىل  تونس 

الجزائرية"، وأنها، بإرشافها عىل التكوين والتسجيل 

التسجيل"  بيانات  قاعدة  "متلك  والتطبيقات، 

وبالتايل معطيات شخصية للتونسيني. 

االتهامات  الرد عىل هذه  الهيئة عدم  اختار رئيس 

النيابة  تقديم شكاية لدى  اإلعالم، وإمنا  يف وسائل 

العمومية يف حق العضوين املذكورين عىل خلفية 

االتهامات التي أطلقاها . كام سعى بفون إىل إعفاء 

الربينيص والعزيزي من مجلس الهيئة، باللجوء إىل 

ألغلبية  يتيح  الذي  الهيئة  قانون  من   15 الفصل 

أعضاء الهيئة طلب إعفاء أحد أعضائها أو رئيسها، 

ليكون القرار للربملان بنفس األغلبية. إال أن طلب 

من  أعضاء  أربعة  مبوافقة  سوى  يحظ  مل  اإلعفاء 

مجلس الهيئة، يف حني أنه يتطلب موافقة خمسة 

أعضاء يك مير.

هذا يعني أن األغلبية داخل مجلس الهيئة ليست 

الفرتة  خالل  أيضا  هذا  ظهر  وقد  لرئيسها.  موالية 

خطة  تجميد  املجلس  أغلبية  قرار  مع  االنتخابية، 

بن  حسناء  تشغلها  كانت  التي  الرسمي  الناطق 

سليامن، وهي العضوة الوحيدة يف مجلس الهيئة، 

لباقي  يسمح  ال  الخطة  هذه  "وجود  أن  باعتبار 

مل   . إعالميا  والظهور  بترصيحات"  اإلدالء  األعضاء 

هذا  عىل  موافقته  عدم  حينئذ  بفون  نبيل  يخِف 

القرار الذي اتخذه مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه، 

لتبدأ الخالفات داخله بالظهور إىل العلن.

صراع الرئيس مع أغلبية 
المجلس

رئيس  فيها  يكون  التي  األوىل  املرة  هذه  ليست 

الهيئة أقليا داخل مجلسها. فاستقالة شفيق رصصار، 

من  آخران  عضوان  ومعه  للهيئة،  األسبق  الرئيس 

الخالف  تعمق  بعد  جاءت   ،2017 سنة  يف  الهيئة 

شفيق  آنذاك  أرجع  مجلسها.  أعضاء  بقية  مع 

الترشيعية  االنتخابات  عىل  أرشف  الذي  رصصار، 

أغلبية  سعي  إىل  استقالته   ،2014 لسنة  والرئاسية 

جهازها  كوادر  من  عدد  إلعفاء  الهيئة  مجلس 

"عملوا  ألنهم  عنهم  رصصار  دفاع  مقابل  اإلداري، 

بكل تفان وكفاءة سواء )يف انتخابات( سنة 2011 

إعالن  عند  رصصار  أضاف  وقد   .  "2014 سنة  أو 

استقالته أن "القرارات أصبحت تأيت جاهزة بشكل 

مسبق الجتامعات مجلس الهيئة"، و"ترسل بالربيد 

األغلبية  وهي   ، أعضاء"   5 من  ممضاة  اإللكرتوين 

املطلوبة لقرارات مجلس الهيئة.

أدت استقالة شفيق رصصار إىل أزمة حادة يف هيئة 

االنتخابات، مام ولّد شكوكا حول قدرة الهيئة عىل 

إنجاز االستحقاقات التي بعهدتها، وساهم ذلك يف 

يف  مربمجة  كانت  التي  البلدية  االنتخابات  تأجيل 

آخر سنة 2017 إىل شهر ماي 2018.

مّر على الهيئة 
أربعة رؤساء في 

ست سنوات بفعل 
الخالفات بينهم 

واألغلبية
أسباب  لفهم  رصصار  لشفيق  استمع  وبعدما 

من  أكرث  الشعب  نواب  مجلس  انتظر  االستقالة، 

للهيئة. فالقانون  ستة أشهر النتخاب رئيس جديد 

املنظم للهيئة ينص عىل أن انتخاب أعضاء مجلس 

بدأ  الربملان.  قبل  من  يتم  رئيسها  وكذلك  الهيئة 

الهيئة،  الثالثة يف مجلس  الشغورات  بسّد  املجلس 

والتي تستلزم أغلبية ثلثي نواب الشعب، أي 145 

نائبا ونائبة. لكنه عجز، طيلة 4 جلسات انتخابية، 

فقط،  صوتا   109 أي  املطلقة،  األغلبية  توفري  عن 

النتخاب رئيس للهيئة. كان السبب هو تشبث كل 

من الكتلتني الكبريتني آنذاك، نداء تونس والنهضة، 

الجربوعي،  أنيس  األوىل  ساندت  مبرشحهام، حيث 

الهيئة، يف حني تشبثت  املنتخب حديثا يف مجلس 

الثانية برتشيح نبيل بفون، عضو مجلس الهيئة منذ 

2013. يف النهاية، اتفقت الكتلتان عىل اسم ثالث، 

وهو محمد التلييل املنرصي، الذي كان قد حاز عىل 

3 أصوات فقط يف الدورة االنتخابية األوىل. 

مكن انتخاب املنرصي من إجراء االنتخابات البلدية 

يف ماي 2018، دون أن تخلو من اإلشكاالت يف بعض 

الدوائر ومن انتقادات للهيئة وجهتها خاصة أحزاب 

املعارضة بعد منع بياناتها االنتخابية من قبل بعض 

الهيئات الفرعية . 

قرر  البلدية،  االنتخابات  من  شهر  من  أقل  بعد 

بالفصل  عمال  رئيسها،  إعفاء  طلب  الهيئة  مجلس 

15 من قانون الهيئة. مرة أخرى، وجد رئيس الهيئة 

كل  صادق  مجلس  داخل  وحيدا،  بل  أقليا،  نفسه 

مجلس  تقدم  إعفائه.  طلب  عىل  املتبقني  أعضائه 

الهيئة بتقرير إىل مجلس نواب الشعب، اتهم فيه 

مجلس  قرارات  تنفيذ  عدم  "تعّمد  ب  املنرصي 

من  قرارات  و"اتخاذ  عليه"،  التنبيه  رغم  الهيئة 

اختصاص مجلس الهيئة دون الرجوع إليه".

بتقرير  الهيئة  مجلس  اتهامات  عىل  املنرصي  رد 

رئاسة  من  االستقالة  النهاية  يف  قرر  لكنه  مضاد، 

ورئيسها: االنتخابات  هيئة  مجلس  بين  متكررة  خالفات 
الهيئة؟ رئيس  البرلمان  يختار  لماذا 
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بعد ميض سّت سنوات تقريبا عىل صدور دستور 

الجمهورية الثانية، ال يزال املشهد الدستوري بعيدا 

الهيئة  هي  اإلنتخابات  فهيئة  االكتامل.  عن  جدا 

إرساؤها  تم  التي  الوحيدة  املستقلة  الدستورية 

الدستور، وذلك نظرا  من أصل خمسة نّص عليها 

لسنة  يرجع  الذي  القانوين  إطارها  ملحافظتها عىل 

2012، أي قبل الدستور. 

السمعي  واالتصال  الفساد  مكافحة  هيئتا  أما 

الدستور، فإنهام  اللتان أحدثتا أيضا قبل  البرصي، 

هذه  الدستوريتني.  الهيئتني  إرساء  مع  ستزوالن 

الوضعية الوقتية للهيئتني تشجع األطراف املتدخلة 

عىل عدم التعامل معهام بالجدية املطلوبة، وخاصة 

هيئة االتصال السمعي البرصي التي تشكك بعض 

وسائل اإلعالم حتى يف قانونية وجودها وقراراتها1.

وال يزال املسار االنتخايب ألعضاء هيئات الحوكمة 

اإلنسان،  وحقوق  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة 

القادمة،  األجيال  وحقوق  املستدامة  والتنمية 

عىل  بعد  املجلس  يصادق  مل  حني  يف  معطال، 

القانون املحدث لهيئة االتصال السمعي البرصي. 

كام مل ينتخب الربملان بعُد الثلث األول من أعضاء 

املحكمة الدستورية، ليقوم املجلس األعىل للقضاء 

ورئيس الجمهورية بتعيني الثلثني املتبقيني.

االستحقاقات،  هذه  كل  الجديد  الربملان  يرث 

باإلضافة إىل التجديد الجزيئ الثاين لهيئة االنتخابات 

وكذلك انتخاب رئيس جديد لها، إال إذا نقح قانون 

الهيئة ليتم انتخاب الرئيس من قبل مجلسها.

يف  الذريع  فشله  السابق  الربملان  بّرر  حني  ويف 

الثلثني، فإن  أغلبية  االنتخايب بصعوبة توفري  دوره 

وبالتايل،  بكثري،  تفتتا  أكرث  الحايل  الربملاين  املشهد 

فإن توفري أغلبية الثلثني، نظريا، يبدو أصعب. لكن 

وقبل كل يشء  أوال  مرتبط  ذلك  أن  أثبت  الواقع 

األطراف،  مختلف  لدى  السياسية  اإلرادة  بتوفر 

هيئة  ألعضاء  الربملان  انتخاب  عليه  يدل  مثلام 

انتخاب  عىل  وعجزه  الثلثني،  بأغلبية  االنتخابات، 

فاشرتاط   .2017 سنة  املطلقة،  باألغلبية  رئيس 

الدستور ألغلبية معززة يف انتخاب أعضاء الهيئات 

الدستورية املستقلة نابع من رضورة أن تبقى هذه 

الهيئات مبنأى عن التجاذبات السياسية وتوازنات 

األغلبية واملعارضة. هذا ما تقتضيه فلسفة الهيئات 

الدستورية املستقلة، التي جاءت لتعّوض السلطة 

التنفيذية يف املجاالت الحساسة التي ترتكز عليها 

الدميقراطية كاالنتخابات واإلعالم السمعي البرصي 

وحقوق اإلنسان.

مع هذا، تبقى هيئة االنتخابات مكسبا هاما من 

املؤسسايت  النظام  أعمدة  وأحد  الثورة،  مكاسب 

للجمهورية الثانية. ورغم اإلشكاالت التي عصفت 

االستحقاقات  كل  تنظيم  يف  نجحت  فإنها  بها، 

لكن  سهلة.  دوما  تكن  مل  ظروف  يف  االنتخابية 

متأنية  قراءة  يتطلب  املكتسب  هذا  عىل  البناء 

مختلف  من  جديا  وسعيا  وأسبابها،  لإلشكاليات 

األطراف لتالفيها يف املستقبل، وقبل كل يشء إميانا 

بأن هذه الهيئات جعلت لتكون مستقلة.

 https://www.achahed.com/رغم-انتهاء-عهدتها-القانونية-. 1
الهايكا-ت/

الهيئات  بقية  إرساء  انتظار  في 
ر�ة ستو لد ا

طلب  أن  ورغم  عضويته.  عىل  اإلبقاء  مع  الهيئة، 

الهيئة،  مجلس  يف  العضوية  كامل  شمل  اإلعفاء 

اإلشكال  أن  الربملان  اعترب  رئاستها،  فقط  وليس 

الرئاسة،  من  املنرصي  استقالة  مبجرد  انتهى  قد 

دراسة  دون  جديد،  رئيس  النتخاب  مبارشة  ليمر 

التقريرين والنظر يف طلب اإلعفاء.

مرة أخرى، مل مير استحقاق انتخاب الرئيس، وكذلك 

الجزيئ  التجديد  إطار  يف  أعضاء  ثالثة  انتخاب 

طويلة  ألشهر  تعطل  بل  بسهولة،  الهيئة  ملجلس 

بني  والتنافس  السياسية  التجاذبات  عليه  وطغت 

أعضاء الهيئة. وأخريا، بعد تأجيالت متواصلة ومرور 

توصل  املنرصي،  استقالة  عىل  تقريبا  أشهر  سبعة 

مجلس  يف  جدد  أعضاء  ثالثة  النتخاب  املجلس 

لها.  جديدا  رئيسا  بفون  نبيل  وانتخاب  الهيئة 

الهيئة تنظيم االنتخابات، لتطفو الخالفات  بارشت 

داخل مجلسها مرة أخرى عىل السطح. فأال يؤرش 

تكرار هذه الخالفات إذا إىل أن اإلشكال هو ذات 

طابع هيكيل أكرث مام هو ظريف؟

من صاحب القرار في الهيئة؟
ليست األزمة الحالية داخل مجلس الهيئة معزولة، 

بل إنها تتقاطع مع تلك التي أدت إىل طلب إعفاء 

نفس  إىل  رصصار  استقالة  تعود  وكذلك  املنرصي، 

املنطلق. فالعزيزي والربينيص، عندما يتحدثان عىل 

و"تهميشه  بالرأي"،  و"انفراده  بفون،  "غطرسة" 

ملجلس الهيئة"، فهام ينطلقان من أن صاحب القرار 

العليا املستقلة لالنتخابات هو مجلسها.  الهيئة  يف 

كذلك، استند طلب إعفاء املنرصي إىل عدم تنفيذه 

من  أخرى  قرارات  واتخاذه  الهيئة  مجلس  قرارات 

رصصار  شفيق  استقال  فيام  املجلس.  اختصاص 

الهيئة  مجلس  داخل  أغلبية ضده  تشكلت  بعدما 

مارست صالحياتها دون اعتبار له.

املتعلق   2012 لسنة   23 عدد  األسايس  فالقانون 

أن  عىل  ينص  لالنتخابات  املستقلة  العليا  بالهيئة 

التقريرية،  السلطة  له  مجلس،  من  تتكون  الهيئة 

يضع  الذي  هو  الهيئة  مجلس  تنفيذي.  وجهاز 

تركيبة  ويضبط  االنتخابية،  املادة  يف  الرتاتيب 

الهيئات الفرعية ويختار املرتشحني لعضويتها، وهو 

يسرّي  األخري  هذا  التنفيذي.  املدير  ينتدب  الذي 

إدارة  سري  حسن  عىل  ويسهر  التنفيذي،  الجهاز 

اإلدارية واملالية والفنية، تحت  املجاالت  الهيئة يف 

ويعّد  رئيسها«.  ورقابة  الهيئة  مجلس  »إرشاف 

املدير التنفيذي، من بني مهام أخرى، برنامج املوارد 

البرشية للهيئة، ومرشوع ميزانيتها، وبرنامج تنفيذ 

مهامها وبرنامج عملها يف فرتات االنتخابات، وكلها 

الهيئة،  رئيس  أما  الهيئة.  خاضعة ملصادقة مجلس 

فهو ممثلها القانوين وآمر رصف ميزانيتها، كام يتخذ 

القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت مجلسها.

توزيع الصالحيات بهذا الشكل يجعل من مجلس 

العليا،  الكلمة  داخله، صاحب  األغلبية  أي  الهيئة، 

ليس فقط يف الرتاتيب وإمنا كذلك يف برنامج العمل 

للهيئة  اليومي  التسيري  لكن  االنتدابات.  يف  وحتى 

يبقى من مهام رئيسها ومديرها التنفيذي. وبالتايل، 

يصعب عىل الهيئة أن تشتغل وتقوم مبهامها دون 

واملدير  الهيئة  رئيس  بني  التناغم  من  أدىن  حد 

املجلس  وأغلبية  الرئيس  وبني  التنفيذي من جهة، 

من جهة أخرى.

انتخاب الرئيس من قبل 
البرلمان: أصل الداء؟ 

بعد أشهر قليلة، تنتهي عهدة نبيل بفون يف مجلس 

سيخضع  الذي  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة 

نواب  مجلس  سيجد  الثالث.  الجزيئ  التجديد  إىل 

انتخاب أعضاء  استحقاق  أمام  إذن  الشعب نفسه 

جدد يف مجلس الهيئة، ورئيس جديد لها. وبذلك، 

ست  يف  رؤساء  أربعة  الهيئة  عىل  مر  قد  يكون 

سنوات. يرجع عدم االستقرار يف رئاسة الهيئة، مثلام 

وأغلبية  من جهة،  الرئيس  بني  الخالفات  إىل  رأينا، 

يدفعنا  ما  وهذا  أخرى.  جهة  من  املجلس  أعضاء 

إىل التساؤل حول مدى صحة خيار انتخاب رئيس 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من قبل مجلس 

نواب الشعب، وليس من قبل مجلس الهيئة نفسه. 

صادق  الذي  للهيئة،  املنظم  القانون  نص  فقد 

عليه املجلس التأسييس يف ديسمرب 2012، عىل أن 

من  املطلقة،  بأغلبيته  الترشيعي  املجلس  ينتخب 

الهيئة، رئيسا لها. مل يكن األمر  بني أعضاء مجلس 

للهيئة األوىل يف 2011،  كذلك يف املرسوم املحدث 

نّص  حيث  التأسيسية،  االنتخابات  نظمت  التي 

قبل  من  الهيئة  رئيس  انتخاب  عىل  التاسع  فصله 

أغلبية أعضاء هيئتها املركزية. 

الدستورية  الهيئة  أيضا  هي  االنتخابات  هيئة 

الوحيدة التي ينص قانونها عىل انتخاب الرئيس من 

قبل الربملان. فقانون األحكام املشرتكة بني الهيئات 

عىل  ينص   ،2018 يف  الصادر  املستقلة،  الدستورية 

بالتوافق،  الهيئة،  مجلس  قبل  من  الرئيس  اختيار 

وإن تعذر بأغلبية الثلثني. ورغم أن خيار تخصيص 

الهيئات  مختلف  بني  املشرتكة  لألحكام  قانون 

منها،  كل  لخصوصية  نظرا  للنقد،  قابل  الدستورية 

تنطبق عىل  أن  القانون يفرتض  أحكام هذا  أن  إال 

كل الهيئات، مبا فيها هيئة االنتخابات. لكن أحكامه 

والرتاتيب  القوانني  انطباق  عىل  نّصت  االنتقالية 

املوجودة، إىل  للهيئات  بالنسبة  العمل  بها  الجاري 

حني صدور أو تنقيح القوانني األساسية الخاصة بكل 

هيئة دستورية. وهكذا، يصبح تنقيح قانون هيئة 

رئيسها،  انتخاب  طريقة  وبالتحديد  االنتخابات، 

استحقاقا ترشيعيا أمام مجلس نواب الشعب، ليس 

فقط لحل إشكال هيكيل ساهم بشكل كبري يف عدم 

استقرار الهيئة، وإمنا أيضا للتناسق الترشيعي. 

إن خصوصية هيئة االنتخابات تفرض، عىل العكس، 

االبتعاد بها أكرث ما ميكن عن التجاذبات السياسية. 

وقد بات من الواضح أن انتخاب الرئيس يف الربملان 

والتوازنات  الحسابات  إىل  مرة  كل  يف  يخضع 

السياسية، أكرث حتى من انتخاب األعضاء، ويجعل 

السياسية  باألطراف  مرتبطة  املرشحني  أسامء 

والربملانية التي تساندهم، مام يغذي الشكوك حول 

استقالليتهم.

المشهد الجديد
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 2019 لسنة  الترشيعية  االنتخابات  نتائج  أعطت 

حول  الجدل  معها  ليعود  مفتتا،  برملانيا  مشهدا 

نظام االقرتاع النسبي مع أفضل البقايا. ولنئ يشرتك 

معظم املحللني والفاعلني يف رضورة مراجعة نظام 

االقرتاع، إال أن التصويب عليه يبدو أحيانا مبالغا 

فكرة  تربز  املقرتحة،  البديلة  الحلول  ومن  فيه. 

االقرتاع عىل األفراد يف دوائر صغرى، وهي اآللية 

وهي  الحكم،  ألزمة  كحل  البعض  لها  يروج  التي 

متثل أيضا أحد أعمدة املرشوع الذي طرحه رئيس 

هذه  االنتخابات.  قبل  سعيد  قيس  الجمهورية 

الواقع  مع  تتالءم  ال  قد  جاذبيتها،  رغم  الفكرة، 

التي  لألهداف  نتائج عكسية  تعطي  بل  التونيس، 

يسعى لها مروجوها. 

للمشهد  مسبوق  غير  تفتت 
نظام  بسبب  البرلماني… 

االقتراع؟
تم اعتامد نظام االقرتاع النسبي مع أفضل البقايا من 

قبل الهيئة العليا لحامية الثورة واإلصالح السيايس 

التأسيسية. وقد  واالنتقال الدميقراطي، لالنتخابات 

متثيلية  أكرب  ضامن  رضورة  إىل  الخيار  هذا  استند 

جديد  دستور  بصياغة  املكلف  الربملان  يف  ممكنة 

للبالد1.

ما من شك أن النسبية مع أفضل البقايا هي أكرث 

والقامئات  لألحزاب  إفادة  املقاعد  توزيع  طرق 

انتزاع  بإمكانها  يصبح  التي  واملتوسطة،  الصغرى 

إذا  ذلك  يصعب  حني  يف  البقايا،  بأفضل  مقاعد 

املتوسطات"2.  "أفضل  بطريقة  املقاعد  توزيع  تم 

وبالتايل، ال ريب أيضا يف أن األحزاب الحاصلة عىل 

من  أكرب  عدد  عىل  ستحصل  كانت  األوىل  املراتب 

املقاعد، سواء باعتامد إحدى طرق الحساب العاملة 

عتبة  اعتامد  تم  ما  إذا  أو  املتوسطات،  أكرب  مببدأ 

انتخابية.

تفتت  أن  تبني  االنتخابات  نتائج  إىل  العودة  لكن 

ناجم عن  وقبل كل يشء  أوال  الربملاين هو  املشهد 

ضعف نتائج األحزاب الكربى. فحزب حركة النهضة، 

الحائز عىل املرتبة األوىل، مل يحصل سوى عىل أقل 

من %20 من مجموع األصوات، أي تقريبا نصف 

نسبة األصوات التي تحصل عليها يف 2011 )38%(، 

عندما حل  تونس  نداء  عليها حزب  تحصل  والتي 

أوال سنة 2014. أما الحزب الثاين، وهو قلب تونس، 

فقد حاز بالكاد %15 من األصوات يف حني تحصلت 

حلت  التي  السابقة  االنتخابات  يف  النهضة  حركة 

فيها ثانية، عىل ما يقارب %28 من األصوات. 

الحائزة  األحزاب  نتائج  يف  الكبري  الرتاجع  هذا 

عدد  ضعف  يفرس  الذي  هو  األوىل  املراتب  عىل 

مقاعدها وبالتايل تشظي املشهد الربملاين. بل أن كل 

القوى السياسية التي احتلت املراتب السبع األوىل 

تحصلت عىل نسبة مقاعد أكرب من نسبة األصوات 

)للحزب   1،8% بني  يرتاوح  بفارق  حازتها،  التي 

هذه  النهضة(.  )حركة  و4،4%  الحر(  الدستوري 

ظلم  من  له  يُرّوج  ما  تنسيب  إذن  تفرض  القراءة 

جراء  النهضة،  حركة  وبالتحديد  الكبرية،  لألحزاب 

طريقة توزيع املقاعد.

بالخصوص  يرجع  فهو  السابق،  الربملان  تفتت  أما 

كتل  إىل  تونس(  )نداء  فيه  األكرب  الكتلة  النقسام 

2014 مشهدا  سنة  انتخابات  أعطت  فقد  عديدة. 

أكرث  بعضهام  مع  تحتكران  كبريتني  بكتلتني  برملانيا 

من %70 من املقاعد. وحتى إن أمكن لنداء تونس 

تم  لو  املقاعد  من  املطلقة  األغلبية  عىل  الحصول 

اعتامد عتبة انتخابية مرتفعة، فإن طريقة اشتغال 

مل  األغلبية  هذه  أن  تثبت  الشعب  نواب  مجلس 

تكن لتكفي للحكم، نظرا الستفحال ظاهرة غياب 

النواب3. إذن، اعتامد عتبة مرتفعة يف انتخابات سنة 

2014 كان سيؤدي، بالعكس، إىل جعل تحالف نداء 

تونس مع حركة النهضة رضوريا، خاصة وأنها كانت 

تقيض عىل فرص بروز أي حلفاء آخرين مفرتضني.

أو  انتخابية  عتبة  اعتامد  أن  ينفي  ال  هذا  طبعا، 

عوضا  املتوسطات  بأكرب  الحساب  طرق  إحدى 

انتخابات  يف  سواء  سيعطي،  كان  البقايا،  أكرب  عن 

سنة 2014 أو 2019، مشهدا أقل تفتتا. لكن هذه 

البدائل، إذا ما طبقناها عىل نتائج الصناديق، كانت 

ومتثيلية،  تعددية  أقل  برملاين  مشهد  إىل  ستؤدي 

أن  إذ  للمقاعد،  عادال  توزيعا  تعطي  أن  دون 

أكرب  متثيلية  كانت ستتحصل عىل  الكربى  األحزاب 

بكثري من حجمها االنتخايب. فإذا ما سلمنا أن نظام 

أن  متأكدون  نحن  عادال، هل  ليس  الحايل  االقرتاع 

توزيع املقاعد بأكرب املتوسطات أو مع اعتامد عتبة 

انتخابية مرتفعة كان يحقق نتائج أكرث عدالة؟ 

فكرة االنتخاب على األفراد 
وز للبر تعود 

االقرتاع  نظام  ينتقد  خطاب  برز   ،2011 سنة  منذ 

األحزاب  مصلحة  يخدم  أنه  بحجة  القامئات،  عىل 

يكونوا  أن  دون  نواب  بصعود  ويسمح  السياسية، 

معروفني أو يتمتعوا بأي شعبية، ملجرد وجودهم يف 

إحدى املراتب األوىل عىل قامئات األحزاب الكربى. 

القامئات  عىل  االقرتاع  نظام  أن  البعض  اعترب  وقد 

هو املسؤول عىل حصول حركة النهضة عىل أغلبية 

)قرابة 40%  التأسييس  الوطني  املجلس  يف  نسبية 

يف  األفراد  عىل  االقرتاع  أن  حني  يف  املقاعد(،  من 

من  بالحّد  كفيال  كان  دورتني  وعىل  صغرية  دوائر 

حركة  مرشحي  فوز  لصعوبة  نظرا  متثيلها،  حجم 

النهضة يف فرضية دور ثان.

إذ  انتخابات سنة 2014،  قبل  األمر كثريا  مل يطرح 

أن النقاش يف املجلس التأسييس اقترص تقريبا عىل 

فكرة اعتامد عتبة انتخابية، ليتقرر يف النهاية اإلبقاء 

عىل نظام االقرتاع كام هو، أي من دون عتبة.

االقتراع على األفراد 
يجعل من الصعب 

فرض التناصف
نظام  حول  الحديث  عاد   ،2018 سنة  بداية  يف 

وأزمة  جدا  سلبية  حكم  حصيلة  ظل  يف  االقرتاع 

مؤسساتية مع بداية الرصاع بني رئيس الحكومة من 

من  الجمهورية  ورئيس  تونس  نداء  وحزب  جهة، 

جهة أخرى. اعترب منتقدو النسبية مع أفضل البقايا 

نيابية متجانسة،  أغلبية  السبب يف عدم بروز  أنها 

وأنها هي التي أجربت نداء تونس بعدما حّل األول 

النهضة  حركة  مع  التحالف  عىل  االنتخابات  يف 

واالنخراط يف ما عرف بسياسة "التوافق".

تشّكل يف تلك الفرتة ائتالف "صمود"، الذي ضم عددا 

القانون  يف  مختصون  ومنهم  القانون،  أساتذة  من 

ومن  محفوظ،  وأمني  بلعيد  كالصادق  الدستوري 

األفراد.  االقرتاع عىل  نظام  بتبني  طالبوا  الناشطني، 

ولقيت الفكرة بعض الرواج، خاصة بعد تبنيها من 

قبل رئيس الجمهورية يف خطابه مبناسبة الذكرى 62 

لالستقالل4 . إال أنها قوبلت أيضا باحرتاز من عدد 

أكادمييني  من  وخاصة  السياسية،  الحساسيات  من 

آخرين اعتربوا أنها مخالفة للفصل 46 من الدستور 

التناصف  لضامن  الدولة  سعي  عىل  ينص  الذي 

فنظام  املنتخبة5.  املجالس  يف  والرجال  النساء  بني 

الصعب جدا فرض  األفراد يجعل من  االقرتاع عىل 

التناصف، وذلك عىل خالف االقرتاع عىل القامئات. 

إىل  املقرتح  أصحاب  دفع  الدستوري  اإلشكال  هذا 

يكون  جديدة،  بصيغة  أشهر  بضعة  بعد  العودة 

الحكم ألزمة  ملغوم  حّل  األفراد:  على  االقتراع 
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وامرأة،  برجل  صغرى  قامئات  عىل  االنتخاب  فيها 

سيضمن  ما  وهو  دورتني،  وعىل  املطلقة  باألغلبية 

"التناصف املطلق" يف الربملان ويقيص "النيابات غري 

بنسبة  مبقعد  يفوزون  الذين  النواب  أي  الجدية"، 

ضئيلة من األصوات. لكن رئيس الجمهورية السابق 

تخىل عن هذا املقرتح، دون إعالن ذلك أو تفسريه، 

يبقي عىل  قانون  الحكومة مبرشوع  تتقدم  أن  قبل 

النسبية بأفضل البقايا، مع إدراج عتبة انتخابية ب 

%5. عرف مرشوع الحكومة مخاضا كبريا يف الربملان، 

وأثار جدال طيلة أشهر، حتى بعد أن صادق عليه 

الربملان مع النزول بالعتبة املقرتحة إىل %3 وإضافة 

تنقيحات جديدة وصفت بأنها إقصائية. يف النهاية، 

مام  القانون،  مرشوع  الجمهورية  رئيس  يختم  مل 

الرسمي وتطبيقه عىل  الرائد  حال دون صدوره يف 

االنتخابات.

وع قيس سعيد: "بناء  مشر
جديد" قائم على فكرة 

االقتراع على األفراد
مل يكد مسلسل القانون االنتخايب ينتهي حتى عادت 

االنتخاب  وفكرة  االقرتاع،  نظام  مراجعة  مسألة 

عىل األشخاص، إىل الواجهة. فمن جهة، تم الرتويج 

تأليف  وصعوبة  الربملاين  املشهد  ترشذم  أن  لفكرة 

حتى  الحايل،  االقرتاع  لنظام  نتيجة  هي  الحكومة 

رشكاءهم  هددوا  النهضة  حركة  قياديي  بعض  أن 

االنتخابات  بإعادة  الحكومة  تشكيل  يف  املحتملني 

وفق نظام اقرتاع مختلف، قد يعطي للنهضة أغلبية 

أكرب ويقلص من متثيلهم6. 

اعتماد المعتمديات 
كدوائر انتخابية 

يخرق مبدأ المساواة
الجديد"  "البناء  مرشوع  ينطلق  أخرى،  جهة  ومن 

النظام  لكل  نقد  من  سعيد  قيس  يقرتحه  الذي 

 ،2014 دستور  به  جاء  الذي  واإلداري  السيايس 

قبل  ما  لنظام  مقنعا"  "استمرارا  يعتربه  والذي 

االقرتاع،  نظام  إىل  بالتحديد  النقد  ويتجه  الثورة. 

مثلام يظهر من لقاء تلفزي لرضا شهاب امليك، أحد 

نظام  أن  امليك  اعترب  فقد  املرشوع.  هذا  منظري 

سبب  وأنه  وفاشل"7،  "فاسد  القامئات  عىل  االقرتاع 

من أسباب أزمة الحكم الحالية، إذ يسمح لألحزاب 

ثم  بأشياء  الناس"، فتعدهم  بأصوات  "تتالعب  بأن 

مرشوع  يف  البديل،  أما  انتخابها.  مبجرد  لها  تتنكر 

دوائر  األفراد يف  االقرتاع عىل  فهو  الجديد"،  "البناء 

صغرى، وهي العامدات، ليجتمع ممثلو العامدات 

التي  املعتمديات،  مستوى  عىل  محلية  مجالس  يف 

مستوى  )عىل  جهوية  مجالس  بدورها  تشكل 

هذا  الوطني.  الربملان  يف  ممثليها  تختار  الواليات( 

األخري يتكون من 265 نائبا، بقدر عدد املعتمديات 

بانتخابات  بالخارج  للتونسيني  تونس، مع متثيل  يف 

مبارشة عىل "قامئات مفتوحة"8.

بغض النظر عن مدى مالمئة هذا املرشوع وقابليته 

دستوري  تعديل  عرب  مير  وأنه  خاصة  للتطبيق، 

يحتاج بدوره أغلبية الثلثني يف الربملان، فإن ما يهمنا 

هو انطالقه من فكرة االقرتاع عىل األفراد يف دوائر 

امليك،  شهاب  رضا  حسب  الدوائر،  فهذه  صغرى. 

الناخبني  سيطرة  هو  واملقصود  للسيطرة"،  "قابلة 

عىل املنتخبني، وذلك باطالعهم عىل املرتشحني، قبل 

انتخابهم، وأيضا بإمكانية "سحب الوكالة" منهم.

يرمي أصحاب هذا املرشوع إىل "تغيري الربملان، من 

ينبع  حقيقي  برملان  إىل  املركزية،  يف  موغلة  سلطة 

من الشعب ويشتغل لفائدة الشعب". لكن، بغض 

النظر عن بقية مكونات املرشوع، فإن فكرة االقرتاع 

عىل األفراد يف دوائر صغرى تصطدم بعوائق عديدة 

متصلة بخصوصية الواقع التونيس.

عائق إعادة تقسيم الدوائر 
االنتخابية

أول هذه العوائق هو عدم مالءمة التقسيم اإلداري 

املوجود لالقرتاع عىل األفراد، وبالتايل، رضورة إعادة 

تقسيم الدوائر االنتخابية، مع ما ميكن أن يثريه ذلك 

من تجاذبات سياسية واجتامعية. فال ميكن اعتامد 

األفراد،  عىل  لالقرتاع  انتخابية  كدوائر  املعتمديات 

يرتاوح  الذي  السكان،  عدد  يف  الكبري  للفارق  نظرا 

إىل  بالنسبة  األمر  كذلك  ألف9.  و147  آالف   4 بني 

العامدات املعتمدة يف مرشوع قيس سعيد، إذ نجد 

عامدات ال يتجاوز عدد سكانها بضعة مئات، مقابل 

عامدات أخرى بعرشات اآلالف من السكان. تنظيم 

سيخرق  الشاكلة  هذه  عىل  ترشيعية  انتخابات 

تفاوت  إىل  ويؤدي  املواطنني،  بني  املساواة  مبدأ 

املساواة  فكرة  كانت  وإن  أصواتهم.  قيمة  يف  كبري 

مقبولة  سكانها  عدد  عن  النظر  بغض  املناطق  بني 

فذلك  الجهوية،  أو  الفدرالية  األنظمة  بعض  يف 

املناطق،  ميثل  مجلس  مبجلسني:  برملان  يف  يكون 

الشعب  من  مبارشة  ينتخب  مجلس  إىل  يُضاف 

املناطق. بني  ال  الناخبني،  بني  تساوي  بطريقة 

إذن، أي بديل لنظام االقرتاع الحايل يكون قامئا عىل 

االقرتاع عىل األفراد، مير بالرضورة عرب تقسيم جديد 

األستاذين  من  املقدم  املقرتح  تضمن  وقد  للدوائر. 

الصادق بلعيد وأمني محفوظ والوزير السابق حسني 

الدميايس انتخابات عىل 67 دائرة، منها ثالثة دوائر 

يف الخارج، عىل أساس 170 ألف ساكنا يف كل دائرة، 

مع امكانية إضافة مقعد ثالث يف الدوائر التي قد 

يتجاوز عدد سكانها 200 ألف، مام يعطي برملانا ب 

150 نائبا10. لكن، مل يقرتح االئتالف تقسيام ترابيا، 

املسألة.  وحساسية  لصعوبة  نظرا  مفهوم،  وهذا 

امتحانا  ما يشكل  غالبا  االنتخابية  الدوائر  فتقسيم 

نظرا  واتهامات،  شكوك  ومصدر  الحساسية،  بالغ 

مصالح  لخدمة  األحيان  من  كثري  يف  استعمل  ألنه 

يعرف  ما  أخرى، وهو  أحزاب  أحزاب عىل حساب 

 .)Gerrymandering( بالجريميانديرية

فكيف سيكون األمر ممكنا يف تونس، حيث يبقى 

ضعيفا  السياسية  الحساسيات  بني  الثقة  منسوب 

ترايب  تقسيم  أي مقرتح  الوضعية،  للغاية؟ يف هذه 

مختلف  من  والخسارة  الربح  لحسابات  سيخضع 

القوى السياسية، خاصة بعدما خاضت هذه األخرية 

استحقاقات انتخابية عدة يف السنوات األخرية.

العشائرية  االعتبارات  ننىس  أن  دون  هذا 

ترايب  أي تقسيم  تتيقظ مع  التي قد  و"املناطقية"، 

مغامرة  عدم  يفرس  الذي  هو  الخوف  هذا  جديد. 

أي حكومة بإعادة النظر يف التقسيم الرتايب للدولة، 

 2016 سنتي  يف  جديدة  بلديات  إحداث  باستثناء 

و2017. اقترص األمر، حينئذ، عىل استكامل تغطية 

وأمكن  للدستور،  تطبيقا  ببلديات،  الوطني  الرتاب 

متريره رغم بعض االحتجاجات. ما من شك أن األمر 

يختلف كثريا بالنسبة لتقسيم جديد لكامل الرتاب 

الوطني عىل دوائر انتخابية صغرى للترشيعية.

ية  العشائر إيقاظ  خطر 
السياسية الزبونية  وتجذير 

صغرى  دوائر  يف  األفراد  عىل  االقرتاع  أن  صحيح 

الدميقراطية.  األنظمة  به يف عدد كبري من  معمول 

لكنه قد ال يتالءم مع الواقع التونيس، بالنظر لجملة 

إيجابياته  تفوق  مخاطره  تجعل  االعتبارات  من 

املفرتضة. 

منطق  أن  الثورة  بعد  األحداث  بعض  أثبتت  فقد 

العشائرية مل ينقرض متاما11، وأن عودته إىل السطح 

مناطق  يف  خاصة  واردة،  تبقى  املناطق  بعض  يف 

العامل  دور  كان  وإذا  والجنوب12.  الغريب  الرشيط 

العشائري يف االنتخابات الترشيعية الــــــــــسابقة 

، فإن األمر قد يختلف يف صورة تنظيم  محدودا13 

انتخابات يف دوائر صغرى، مع ترشحات فردية وعىل 

دوائر  يف  التنافس  يصبح  أن  الوارد  من  إذ  دورتني. 

اعتمد  إذا  ثنائيتني  قامئتني  )أو  مرشحنْي  بني  معينة 

مقرتح »ائتالف صمود«( ميثل كل منهام انتامء قبليا، 

أو حتى عائليا، سيتحول التنافس يف هذه الحالة ال 

بني أحزاب أو برامج أو أفكار، وإمنا بني عائالت أو 

عشائر، مع ما ميكن أن ينجر عن ذلك من انزالقات.

أيضا  يشجع  قد  األفراد  عىل  االقرتاع  نظام  أن  كام 

السياسية ورشاء األصوات.  ظواهر أخرى كالزبونية 

فلنئ كانت إحدى حجج املدافعني عن هذا النظام 

وماضيهم  املرتشحني،  عىل  الناخبني  اطالع  هي 

االختيار  حسن  عىل  قدرتهم  وبالتايل  وخلفياتهم، 

وعىل إقصاء الفاسدين منهم، فإن الواقع قد يخالف 

النظري. لقد استطاع بعض البارونات املحلية، التي 

تحوم حولها شبهات فساد أو تهريب، ترؤس قامئات 

األخرية.  الترشيعية  االنتخابات  يف  مبقاعد  والفوز 

ولعل قدرة هؤالء عىل التأثري تصبح أكرب يف الدوائر 

الصغرى، وكذلك رشاء األصوات والوالءات. فعندما 

يكون الرهان مقعدا واحدا، وحجم الدائرة وبالتايل 

قد  الظواهر  هذه  فإن  محدودا،  األصوات  عدد 

تستفحل.

كل هذه العوامل سبق وأن متت إثارتها داخل الهيئة 

السيايس  واالصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا 

االقرتاع  نظام  مناقشة  عند  الدميقراطي،  واالنتقال 

النتخاب املجلس الوطني التأسييس، وهي، باإلضافة 

األسباب  بني  كانت من  الدوائر،  تقسيم  إشكال  إىل 

األفراد  عىل  االقرتاع  نظام  استبعاد  إىل  أدت  التي 

وتبني النسبية مع أكرب البقايا14.

األفراد  عىل  االقرتاع  فكرة  عن  املدافعون  يقدم 

جهة،  من  فهو،  بينها.  فيام  متناقضة  تبدو  حججا 

)الصادق  متجانسة”  أغلبية  ظهور  بتسهيل  ”كفيل 

من  عدد  ذهن  يف  قادر  أخرى،  جهة  ومن  بلعيد(، 

الذي  الحزب  الحّد من حظوظ  املدافعني عنه عىل 

يف  النهضة،  حركة  أي  و2019،   2011 يف  أوال  حّل 

الفوز مجددا، وذلك بتشّكل أغلبية ضدها يف الدور 

الثاين. وهو يف نفس الوقت »السبيل الوحيد للتحرر 

أن  امليك(. كام  الفاسدة« )رضا  األحزاب  من سلطة 

هذا النظام، الذي يرجى منه تنقية الحياة السياسية 

ومكافحة الفساد السيايس عرب رقابة دميقراطية أكرب 

من الناخب عىل املُنتَخبني، قد يؤدي، عىل العكس، 

وإىل  بفسادها،  معروفة  محلية  بارونات  بروز  إىل 

املال  ظاهرة  وتفيش  األصوات  رشاء  عىل  التشجيع 

السيايس الفاسد. 

الدوائر الصغرى تخدم 
البارونات المحلية

االنتخايب  والقانون  االقرتاع  نظام  ملف  أن  يبقى 

الربملان،  أروقة  داخل  يُفتح  أن  يجب  عامة  بصفة 

وأن توضع كل املقرتحات عىل طاولة النقاش. الثابت 

الوحيد هو عدم وجود نظام اقرتاع مثايل أو صالح 

وسلبياته  إيجابياته  خيار  لكل  ومكان.  زمان  لكل 

التي قد تختلف من مجتمع إىل آخر ومن منظومة 

حزبية إىل أخرى بل وحتى من انتخابات إىل أخرى. 

من  مجموعة  عن  باإلجابة  إذن  مرتبط  االختيار 

كاإلنصاف  األهداف،  بني مختلف  ومبوازنة  األسئلة، 

والتمثيلية واالستقرار. وإن كان االختيار النهايئ مهام 

جدا، فطريقة الوصول إليه ال تقل أهمية. إذ يجب 

أن يأخذ النقاش وقته، وأن يجري البحث عن أوسع 

توافق ممكن حوله، وأن نتفادى قدر اإلمكان منطق 

ننتظر  ال  وأن  النيابية،  األغلبية  عرب  بقوة"  "املرور 

حسابات  تصبح  عندما  االنتخابات،  قبل  سنة  آخر 

الربح والخسارة هي املحدد الرئييس لدى مختلف 

األطراف، لخوض هذا النقاش.

المشهد الجديد
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التركة 
والحصائل

شهد القطاع المالي والبنكي التونسي خالل 

السنوات الخمس األخيرة، تغييرات جذرية 

عليها  صادق  التي  القوانين  من  سلسلة  بعد 

مجلس نواب الشعب المنتهية واليته، والتي 

أعادت تحديد دور الدولة ومجاالت تدخلها 

مساٌر  المصارف.  وقطاع  المالية  السوق  في 

عملّية  في  البدء  عن  اإلعالن  بعد  انطلق 

سنة  في  العمومية  للبنوك  الشامل  التدقيق 

مع  تزامنت  العملية  هذه  وكانت   .1  2013

الفخفاخ  الياس  حينها  المالية  وزير  إمضاء 

السابق  المركزي  البنك  محافظ  رفقة 

الشاذلي العياري على ما ُعرف بوثيقة النوايا 

لبرنامج  الكبرى  العناوين  وضعت  التي 

اإلصالح الهيكلي الشامل لالقتصاد التونسي 

والقطاع العام أساسا وفق توصيات صندوق 

قرض  تونس  لمنح  كشرط  الدولي،  النقد 

مليار   2.8 بقيمة  الممدد  الصندوق  تسهيل 

الخماسية األخيرة.  دوالر، على أقساط طيلة 

اإلطار  شهدها  التي  التحويرات  أن  إالّ 

التشريعي للقطاع البنكي، وباألخص القانون 

المنظم للبنك المركزي، ستثبت خالل نفس 

ذراعها  ببتر  سوى  تقْم  لم  الدولة  أن  الفترة 

المالية. هذه القوانين التي دافع عنها مدير 

"ضرورة  بحجة  السابق  المركزي  البنك 

النقدية  الحوكمة  لمتطلبات  االستجابة 

المالية  المؤسسات  تبعية  وإنهاء  العصرية" 

حسب  وإمالءاتهم"  السياسيين  "بمزاج 

في  الرئيسية  العوامل  أحد  ستكون  تعبيره، 

تفاقم األزمة االقتصادية وتشديد البؤس على 

التونسيين.

في  الهيكلية  اإلصالحات 
والمالي:  البنكي  القطاع 
ورة أم رضوخ للضغوط؟ ضر

لجوء  منذ  واملايل،  البنيك  القطاع  إصالح  شّكل 

النقد الدويل، أحد  التونسية إىل صندوق  الحكومة 

عىل  للحصول  الدويل  النقد  صندوق  رشوط  أبرز 

التونسية  الحكومة  التزمت  فقد  القروض.  أقساط 

الهيكلية،  اإلصالحات  من  بسلسلة   ،2013 سنة  يف 

وفق جدول زمني، تضّمن رسملة البنوك العمومية 

القطاع  وإصالح  املركزي  البنك  استقاللية  وتدعيم 

البنيك واملؤسسات املالية2.

القانون  عىل  املصادقة  يف  متثلت  األوىل  الخطوة 

عدد 31 لسنة 2015 املؤرخ يف 21 أوت 2015 وهو 

يتعلّق بتدعيم األسس املالية لبنك اإلسكان والرشكة 

رسملة  إعادة  بقانون  املعروف  أو  للبنك  التونسية 

أمام  إقرار املرشوع  العمومية. وكان تعطّل  البنوك 

املجلس الوطني التأسييس يف شهر سبتمرب من سنة 

األموال  رصد  عىل  السابقة  موافقته  رغم   2014

والتكمييل   2014 لسنة  املالية  قانون  يف  املطلوبة 

لسنة 2013. وقد عاد مجلس نواب الشعب ليوّسع 

ليشمل   2018 لسنة   36 عدد  القانون  هذا  إطار 

البنك  البنوك العمومية )أي، ضمنيا، إضافة  جميع 

للتفاوض  املجال  أمامها  ويفتح  الفالحي(،  الوطني 

حول ديونها غري املستخلصة وإجراء اتفاقيات صلح 

القروض  إقصاء  ومع  معينة  رشوط  وفق  بشأنها، 

بها  تعلقت  التي  أو  ضامنات  دون  من  املسندة 

شبهات فساد.

البنيك  القطاع  يف  اإلصالحات  وترية  الحقا  تتسارع 

أفريل  يف  الشعب  نواب  مجلس  ليصادق  واملايل، 

األسايس  النظام  ضبط  قانون  مرشوع  عىل   ،2016

وقد   .1958 لقانون  بديال  التونيس،  املركزي  للبنك 

نص القانون الجديد يف فصله الثاين عىل أّن البنك 

املركزي "مستقّل يف تحقيق أهدافه ومبارشةمهامه 

من  املّس  ميكن  "ال  وأنه  موارده"،  يف  والترصّف 

قرارات  عىل  التأثري  أو  املركزي  البنك  استقاللية 

هياكله أو أعوانه يف نطاق مبارشة مهامهم".

التونيس  املركزي  للبنك  األسايس  النظام  ضبط  أثار 

البنك  استقاللية  بقانون  إعالميا  يُعرف  ما  أو 

املركزي جدال، بفصله الضمني بني السياسة النقدية 

والسياسة املالية للدولة، وتجريد هذه األخرية من 

مينع  القانون  نفس  وأن  خاصة  النقدية3،  ذراعها 

بحجة  مبارشة،  الدولة  إقراض  املركزي  البنك  عىل 

أن مثل هذا األمر قد يؤدي إىل استفحال التضخم. 

وقد عاد هذا الجدل عىل السطح مجددا بعد تقّدم 

أحكام  يلغي  قانون  مبقرتح  مؤخرا  املستقبل  كتلة 

قانون 2016، واشرتاط حركة الشعب إعادة النظر 

يف استقاللية البنك املركزي للمشاركة يف الحكومة.

 ،2016 ماي   12 يف  وتحديدا  شهر،  من  أقّل  بعد 

صادق مجلس نواب الشعب عىل مرشوع القانون 

أن  دون  من  املالية  واملؤسسات  بالبنوك  املتعلق 

يتمكن النواب من دراسته بشكل كاٍف. فقد بارشت 

الجلسة العامة النظر فيه بعد يوم فقط من إنهاء 

لجنة املالية العمل عليه وصادقت عليه يف غضون 

وباألخص  املعارضة،  نواب  احتجاج  وأمام  يومني. 

نواب الجبهة الشعبية ومطالبتهم مبهلة يوم واحد 

بحجة  مطلبهم  رُفض  القانون،  للتمعن يف مرشوع 

إدارة  مجلس  اجتامع  قبل  املصادقة  إمتام  رضورة 

أقرت  وقد  ماي4.   13 يوم  الدويل  النقد  صندوق 

القوانني  مشاريع  دستورية  لرقابة  الوقتية  الهيئة 

مرشوع  عىل  املصادقة  إجراءات  دستورية  عدم 

الجلسة  عىل  إحالته  طريقة  وبالتحديد  القانون، 

العامة التي مل تحرتم أحكام الفصل 138 من النظام 

عليه  واملصادقة  القانون  مرشوع  وعودة  الداخيل 

مرة أخرى5. 

إذن، وبني سنتي 2015 و2016، استجابت الحكومة 

ونواب االئتالف الحاكم حينها )حزبا النهضة ونداء 

هندسه  الذي  الهيكيل  اإلصالح  لربنامج  تونس( 

سنتني  من  أقل  خالل  ليتّم  الدويل،  النقد  صندوق 

رسملة  يف  متثلت  رئيسية  توصيات  ثالث  تنفيذ 

البنك املركزي  البنوك العمومية وتدعيم استقاللية 

رسعة  املالية.  واملؤسسات  البنيك  القطاع  وإصالح 

والجزرة:  العصا  ملنطق  خاضعة  كانت  التنفيذ 

الحراك  وحدة  االقتصادية  األزمة  اشتداد  فمع 

و2016،   2015 شتاءي  يف  خصوصا  االحتجاجي، 

كانت حكومة الحبيب الصيد تزداد نهام لجرعات 

اإلنقاذ التي كان يلوح بها صندوق النقد الدويل يف 

شكل أقساط تم تسليمها وفق تقدم نسق التنفيذ. 

امتداد  لها الحقا عىل  كان  التسكني،  لكن جرعات 

عىل  كارثية  ارتدادات  التالية  الثالث  السنوات 

نفسها  البالد  لتجد  االقتصادية،  املؤرشات  مختلف 

اليوم أكرث اختناقا.

ما بعد اإلصالح، انهيار الدينار 
المؤشرات،  بباقي  ُيطيح 

والبنك المركزي "ُمكره على 
الحياد" 

بعد النجاح يف "تحديث املنظومة املالية والبنكية" 

املركزي،  للبنك  السابق  املحافظ  تعبري  حد  عىل 

من  أول  الوطنية  العملة  كانت  العياري،  الشاذيل 

من   30% التونيس  الدينار  فقَد  فقْد  الثمن.  دفع 

لينخفض  الفارطة،  الخمس  السنوات  خالل  قيمته 

يف   1.95 من  الواحد  الدوالر  مقابل  رصفه  سعر 

هذا   .2019 ديسمرب  يف   2.84 إىل   2015 أكتوبر 

تحديد  لرتك  حتميّة  نتيجة  كان  الكاريث  اإلنهيار 

سعر الرصف مرتبطا بآلية العرض والطلب، مبعنى 

الدولة  الوطنيّة مبنأى عن تدّخل  العملة  أن تكون 

املبارش ليتّم تحديد سعر الرصف بالعودة إىل ميزان 

املبادالت التجاريّة. 

حصيلة اإلصالحات الهيكلية في القطاع البنكي: 
الدولة تبتر ذراعها النقدية

____________________________________________________
محمد سميح الباجي عكاز ومهدي العش

التركة والحصائل
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خياٌر تم اتخاذه من دون أدىن اعتبار الختالل امليزان 

التجاري الذي كان يسّجل منذ سنوات وحتى هذه 

بلغ  الدفوعات  ميزان  يف  متواصال  عجزا  اللحظة 

يناهز 19049  ما  األخري من سنة 2019  الفصل  يف 

 12003 ب  مقارنة   2019 سنة  نهاية  دينار  مليون 

 .2015 سنة  من  الفرتة  نفس  خالل  دينار  مليون 

كان  التونيس،  الدينار  انهيار سعر رصف  أن  مبعنى 

سببا مبارشا يف ارتفاع عجز امليزان التجاري وبصفة 

ارتفاع  بسبب  سنويا  العجز  قيمة  اتساع  كان  آلية 

قيمة الواردات، يساهم أكرث يف تقلص الطلب عىل 

قيمتها،  عىل  سلبا  التأثري  وبالتايل  التونسية  العملة 

مام أوجد حلقة مفرغة من التأثري السلبي املتبادل. 

ارتدادات تراجع سعر رصف الدينار مل تنحرص عند 

امتّدت  بل  التجارية،  املبادالت  التأثري عىل حصيلة 

التونيس يف ظّل  للمواطن  الرشائية  املقدرة  لترضب 

االستهالكية  املواد  من  هامة  لحصة  البالد  استرياد 

الغذائية األساسية  الواردات  األساسية )فاقت قيمة 

يؤدي  والتي   ،)2019 سنة  يف  دينار  مليون   3890

ارتفاع  إىل  الوطنية  العملة  قيمة  يف  التخفيض 

ارتفاع  املبارشة هي  النتيجة  التوريد.  أسعارها عند 

التضخم  وترية  وتسارع  االستهالك  عند  األسعار 

الذي تطور من %4.8 سنة 2015 إىل %6.7 بحدود 

سبتمرب 2019.

الدينار  قيمة  النخفاض  املبارش  التأثري  شمل  كام 

يعد  مل  إذ  الخارجية.  والديون  العام  الدين  حجم 

الرئيس  السبب  هو  العمومية  املوازنة  يف  العجز 

رصف  سعر  تراجع  أدى  بل  املديونية،  ارتفاع  يف 

التونسيّة  الدولة  ديون  تطّور  إىل  الوطنية  العملة 

بنسبة %49.87 وتراكم  بني سنوات 2015 و2020 

دينار  مليون  الذي سيبلغ 94068  العمومي  الدين 

سنة 2020 مبا ميثّل %74 من اجاميل الناتج املحيّل 

يف  ونسبتها  الديون  تسديد  كلفة  ارتفاع  إىل  نظرا 

نهاية  يف  كانت  املحصلة  للدولة.  العامة  امليزانية 

املطاف توّجه الحكومات املتعاقبة إىل الضغط عىل 

ضغط  مقبولة.  عجز  نسبة  عىل  للحفاظ  نفقاتها 

الدعم  ومخصصات  التنمية  نفقات  أساسا  شمل 

مسببات  كانت  ولنئ  العام.  القطاع  يف  واالنتدابات 

األزمة االقتصادية متعددة األبعاد والعوامل، إال أن 

تضاعف  يف  حتام  ساهم  قد  املركزي  البنك  تحييد 

العملة  انهيار  مستوى  عىل  وخصوصا  األرضار، 

أن  يذكر  ذلك.  عن  الناجمة  واالرتدادات  الوطنية 

البنك املركزي كن تدّخل يف ماي سنة 2013 لوقف 

مليون   1887 ليضّخ  التونيّس  الدينار  سعر  تدهور 

دينار يف سوق الرصف ويعدل أسعار الرصف. إجراء 

مّكن من وضع حّد لتدهور سعر الدينار والحّد من 

تبعاته السلبيّة كام ساعد يف توفري السيولة الالزمة 

لإليفاء بالتعهّدات املالية الداخليّة والخارجيّة للبالد.

كذلك  برزت  والبنيك،  املايل  القطاع  إصالح  خطورة 

بشكل جيّل يف توّجه الدولة إىل اإلقرتاض من البنوك 

العمومية  التجارية املحلية لتسديد عجز املوازنات 

وتعبئة املوارد املالية بالعملة األجنبيّة للمرة الثالثة 

عىل التوايل خالل سنتني ونصف )06 جويلية 2017 

بقيمة   2019 مارس   31 أورو/  مليون   250 بقيمة 

365 مليون أورو وأخريا يف 01 فيفري 2020 بقيمة 

بالعملة  منها  كل  سداد  يتم  أورور(  مليون   455

الرصف،  تاريخ  من  سنوات   3 امتداد  عىل  الصعبة 

وبنسب ترتاوح بني %2 عىل أقساط سنويّة بالنسبة 

لعدد من البنوك و%2.25 دفعة واحدة للباقني.

وال يتعلق النقاش حول هذه القروض بالبعد التقني 

إىل  اللجوء  حال  يف  الفائدة  نسب  بفارق  الخاص 

الخارج أو مسألة تعبئة املوارد العمومية، بل ترتبط 

مبارشة بسلسلة القوانني واإلجراءات املالية التي تم 

إقرارها يف سنتي 2015 و2016 تحت ضغط صندوق 

النقد الدويل. فاللجوء إىل البنوك التجاريّة يأيت بعد 

 2015/64 عدد  القانون  عىل  املصادقة  من  سنة 

املركزي  للبنك  األسايس  النظام  بضبط  املتعلق 

التونيس، وتنفيذا للفصل 25 منه والّذي ينّص عىل 

أنّه "ال ميكن للبنك املركزي أن مينح لفائدة الخزينة 

أو  قروض  أو  كشوفات  شكل  يف  تسهيالت  العامة 

الدولة"،  تصدرها  سندات  مبارشة  بصفة  يقتني  أن 

الدولة  حرمان  تبسيطا،  أكرث  بشكل  يعني  ما  وهو 

من تنويع مصادرها وتضييق خيارات التمويل الذايت 

عرب البنك املركزي بنسب متدنيّة.

مستمرّة  تزال  ما  التي  االقتصادية  األزمة  ظل  يف 

حتى هذه الساعة، اختارت حكومتا الحبيب الصيد 

البحث عن حلول رسيعة تُْسكن  الشاهد  ويوسف 

عىل  ولو  قروض  أو  جرعات  عرب  الشارع  غضب 

الخامسية  متيّزْت  وقد  الوطنية.  املصلحة  حساب 

الدولة  دور  تصفية  مفاده  بارز  بعنوان  الفارطة 

عىل  وقدرتها  املالية  ذراعها  وبرت  البنيك  القطاع  يف 

أداء دور تعدييل يف السوق املالية، والتقيد الحريف 

الدويل.  النقد  لصندوق  الهيكيل  اإلصالح  بربنامج 

عىل  تقترص  مل  الدولية،  النقد  هيئة  توصيات 

القطاعني املايل والبنيك، بل سعْت إلسقاط تصوراتها 

عىل مختلف القطاعات يف ظل تسليم حكومّي تاّم 

والتي  التونيس  االقتصاد  إلنقاذ  الدولية  بالوصفة 

تسببت الحقا كام تثبت األرقام يف حرش الجميع يف 

الزاوية؛ حكومات وشعبا.

متثل البنوك العمومية %40 من القطاع املرصيف، وتشارك األصول البنكية املتأتية . 1

من هذه املصارف بنسبة %23 من قيمة التمويل اإلجاميل ملختلف القطاعات 

االقتصادية. وقد شملت التمويالت يف شكل قروض السياحة بنسبة %23 وللقطاع 

الصناعّي 30 %. كام بلغت قيمة القروض املسندة للفالحني 200 مليون دينار إىل 

حدود سنة 2018. أما عىل صعيد التشغيل، فتشغل البنوك الحكومية حاليا ما 

يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخيل الخام.

تبلغ قيمة الديون غري املستخلصة بالنسبة للبنوك العمومية 5.9 مليار دينار سنة   
2018، فيام تناهز خسائرها 2.5 مليار دينار سنة 2018. وقد تم استنزاف هذه 

املؤسسات املالية نتيجة تسخريها لتمويل رشكات مرتبطة بعائلة الرئيس األسبق 

زين العابدين بن عيل مببالغ تصل قيمتها إىل 1.75 مليار دينار، وقد تم تقديم 

%30 من هذه املبالغ قُّدمت نقدا دون أية ضامنات للسداد.

بعد انتهاء عمليات التدقيق الشاملة يف سنة 2014، ما يزال مصري هذه البنوك   
مجهوال رغم تكرر التلميحات الحكومية وآخرها يف سنة 2017، برضورة الخصخصة 

مقابل رفض تام من الجامعة العامة للنوك واملؤّسسات املاليّة للخيارات الحكومية 

املطروحة. 

محمد سميح الباجي عكاز، قرض صندوق النقد الدويل: املال مقابل الطاعة . 2

العمياء، موقع نواة، 26 أفريل 2016.

محمد سميح الباجي عكاز، قانون النظام األسايس للبنك املركزي: استقالليّة عىل . 3

حساب السيادة، موقع نواة، 13 أفريل 2016،

https://nawaat.org/portail/2016/04/13/قانون-النظام-األسايس-للبنك-  
املركزي-اس/

محمد سميح الباجي عكاز، قانون البنوك واملؤسسات املالية: خطوة جديدة عىل . 4

https://nawaat.org/ ،2016 سّكة صندوق النقد الدويل، موقع نواة، 12 ماي

portail/2016/05/12/قانون-البنوك-واملؤسسات-املالية-خطوة-ج/

قرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 2/2016 بتاريخ 24 ماي . 5

2016 املتعلق مبرشوع قانون البنوك واملؤسسات املالية.

التركة والحصائل
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رهانات  أهم  أحد  الخاص  االستثامر  قطاع  مثل 

األربع  السنوات  خالل  الشاهد  يوسف  حكومة 

لالستثامر- الدولىي  تونس  منتدى  فمن  األخرية. 

انتهاء مبنتدى  تونس -2020 يف 30 نوفمرب 2016، 

سخرت   ،2020 جوان  شهر  يف  لالستثامر  تونس 

الدعاية الحكومية إمكاناتها للرتويج للبالد كوجهة 

استثامرية مغرية لالستثامر الخاص املحيل واألجنبي، 

ملراكمة  ورشة  الشعب  نواب  مجلس  من  جاعلة 

صندوق  طلب  حسب  صيغت  التي  الترشيعات 

الطريق  بتعبيد  كفيلة  رآها  والتي  الدويل  النقد 

االستامع  لكن جلسة  االستثامرات.  استقطاب  أمام 

فيفري  شهر  بداية  يف  املركزي  البنك  محافظ  إىل 

2020، عرّت واقع االستثامر الخاص يف تونس الذي 

املنقضية.  الفرتة  طيلة  سلبية  منو  معدالت  سجل 

تقريبا  الغائبة  الفالحة  كانت  أخرى،  جهة  من 

الترشيعية،  وأجندتهم  الشعب  نواب  تفكري  عن 

حارضة يف مفاوضات تونس واالتحاد األورويب حول 

الحر والشامل واملعمق، كأحد أهم  التبادل  اتفاق 

القطاعات التي شملتها جلسات التفاوض. اتفاقية 

كانت حكومة الشاهد تحّث الخطى إلمضائها، لوال 

استفاقة الفالحني وتنظيمهم لسلسلة من التحركات 

هذه  و2019 ضد   2018 سنتي  االحتجاجية خالل 

من  تبقى  ما  بنسف  تنذر  كانت  التي  الرشاكة 

قدرات التونسيني عىل إنتاج غذائهم.

لتشجيع  جديدة  يعات  تشر
االستثمار أم للحصول على 

وض؟ قر
إعادة  قانون  كان  املالية،  قوانني  استثنينا  ما  إذا 

القوانني  مشاريع  أول  واألسعار  املنافسة  تنظيم 

نواب  مجلس  ناقشها  التي  املهمة  االقتصادية 

إحداث  دون   1991 قانون  عّوض  والذي  الشعب، 

تغيريات كبرية يف مبادئه الكربى. وقد ورث مجلس 

الوطني  املجلس  من  املرشوع  هذا  الشعب  نواب 

العريض  عيل  حكومة  أودعته  بعدما  التأسييس، 

هذا  اخراج  أسباب   .2013 صيف  منذ  حينها، 

الرف، والترسيع يف املصادقة عليه، مل  القانون من 

تقترص عىل كونه “رضورة وطنية“ كام ورد يف تقرير 

لجنة الفالحة والتجارة التي ناقشته، بل “استجابة 

إلصالحات طالبت بها الجهات الدولية املانحة“  كام 

كشف نفس التقرير.

استثناء.  واألسعار  املنافسة  قانون  مرشوع  يكن  مل 

فقد صادق الربملان يف شهر سبتمرب من سنة 2016 

مبرشوعه  تقدمت  الذي  االستثامر  قانون  عىل 

مجلة  القانون  هذا  نسخ  الصيد.  الحبيب  حكومة 

تشجيع االستثامرات الصادرة سنة 1993( باستثناء 

القامئة  فلسفتها  نفس  عىل  حافظ  )ولكنه  فصلنْي 

عىل منح الدولة امتيازات مالية وجبائية للخواص، 

يبعثون  الذين  األجانب،  أو  التونسيني  من  سواء 

مشاريع يف قطاعات و/أو يف مناطق معينة. ولعل 

أهم إضافاته فتحه باب اللجوء إىل التحكيم الدويل 

يف النزاعات بني مستثمر أجنبي والدولة التونسية.

متت املصادقة عىل هذا القانون يف دورة استثنائية، 

اشرتطت  فقد  املانحة.  الجهات  لضغوط  نظرا 

القانون  هذا  ينرش  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات 

سبتمرب   30 يوم  أقصاه  أجل  يف  الرسمي  الرائد  يف 

2016، مقابل ضامنها للقرض الرقاعي الذي أصدرته 

تونس يف السوق املالية العاملية بقيمة 500 مليون 

بهذا  املتعلقة  التطبيقية  األوامر  لكن نرش   . دوالر 

القانون استغرق وقتا كبريا. فاألمر الحكومي الذي 

يضبط قامئة األنشطة الخاضعة لترصيح، أي استثناء 

 11 يف  إال  يصدر  مل  االستثامر،  حرية  مبدأ  تطبيق 

ماي 2018، أي بعد حوايل عرشين شهرا من نرش 

القانون.

املتعلق  القانون  مرشوع  عىل  الربملان  صادق  كام 

شهر  يف  والخاص  العام  القطاعني  بني  بالرشاكة 

نوفمرب من سنة 2015 رغم االنتقادات واالحرتازات 

يف  رأوا  للقانون  فاملعارضون  حوله.  العديدة 

يف  العمومي  املال  عىل  خطرا  املشرتكة  املشاريع 

ظل نقص الشفافية يف اجراءات هذه العقود. وقد 

لتتعطل   ،2011 منذ  القانون  هذا  العمل عىل  بدأ 

النقاشات حوله يف املجلس الوطني التأسييس، قبل 

لتتم  الشعب  نواب  مجلس  يف  الحقا  تستأنف  أن 

من  تحت ضغط   2015 نوفمرب  يف  عليه  املصادقة 

املانحني الدوليني. فقد تعهدت الحكومة التونسية 

باملصادقة عىل هذا القانون قبل نهاية سنة 2015 

ليك تتمكن من الحصول عىل القسط املتبقي آنذاك 

من قرض صندوق النقد الدويل، الذي كرر يف أكرث 

من مناسبة اشرتاطه هذا األمر لإلفراج عن القسط 

يف  املالية  لجنة  لتأخر  أسفه  عن  معربا  الجديد 

الربملان يف مناقشته .

العام  القطاعني  بني  الرشاكة  لقانون  الرتويج  تم 

والخاص كدافع أسايس لإلستثامر، خاصة يف مشاريع 

وضعية  يف  عنه  بديل  ال  وكحل  التحتية،  البنية 

ببعث  املغامرة  عىل  الخواص  تشجع  ال  اقتصادية 

التي  العمومية  املالية  األزمة  وتواصل  املشاريع، 

االستثامر  عىل  الدولة  قدرة  هامش  من  قلصت 

العمومي. ولكن، بعد مرور أكرث من 4 سنوات من 

كام  عقد،  أي  يربم  مل  القانون،  هذا  عىل  املصادقة 

تندرج معظم طلبات العروض املنشورة ضمن إطار 

اللزمات املنظمة بقانون 2008، وليس تحت قانون 

الرشاكة بني القطاع العام والخاص .

صادق  األعامل«،  مناخ  »تحسني  إطار  وتحت 

اإلجراءات  قانون  عىل   2016 أفريل  يف  الربملان 

الجامعية، الذي عّوض قانون إنقاذ املؤسسات التي 

متر بصعوبات اقتصادية الصادر سنة 1995، والذي 

أدى إىل »طول إجراءات اإلنقاذ وتلكؤ املدينني عن 

دفع ديونها للبنوك ورشكات اإليجار املايل« .

االستثامر  قانوين  صدور  من  سنوات  بضع  بعد 

تدخل  والخاص،  العام  القطاعني  بني  والرشاكة 

مناخ  تحسني  بقانون  وذلك  لتنقيحهام  املرشع 

االستثامر، الذي عرف بالقانون األفقي نظرا لتنقيحه 

ما ال يقل عن 16 ترشيعا، شملت املجلة التجارية 

اللزمات. يهدف  التجارية وقانون  ومجلة الرشكات 

هذا القانون خاصة إىل تسهيل االجراءات اإلدارية 

عند  جدال  أثار  ولكنه  الخاصة،  املشاريع  لبعث 

مناقشته يف الربملان نظرا ألن املرشوع كام ورد من 

الحكومة يفتح الباب أمام امتالك األجانب لألرايض 

قطاع  يف  األجانب  استثامر  عىل  ويشجع  الفالحية 

التعليم العايل الخاص، وهو ما دفع النواب داخل 

اللجنة إىل إسقاط هذين الفصلنْي. كام أثار اختيار 

اللجنة الربملانية ملناقشته كذلك جدال، فقد أسنده 

حني  يف  والتجارة،  الفالحة  للجنة  املجلس  مكتب 

أنه  املعارضة(  ترأسها  )التي  املالية  لجنة  اعتربت 

من اختصاصها نظرا لتنقيحه لقوانني سبق أن مرت 

بها كقانوين االستثامر والرشاكة بني القطاعني العام 

والخاص .

يف  االستثامر  عىل  التشجيع  منطق  نفس  اتّباع  تم 

 start up“املعروف ب الناشئة،  املؤسسات  قانون 

أفريل  شهر  يف  الربملان  عليه  صادق  الذي   ،“act

امتيازات  القانون  هذا  منح  فقد   .2018 سنة  من 

وملن  الناشئة،  للمؤسسات  مهمة  وجبائية  مالية 

“عالمة  وتسند  فيها.  يستثمر  ومن  ببعثها  يبادر 

هذه  عىل  الحصول  تتيح  التي  الناشئة“،  املؤسسة 

املكلفة  بالوزارة  فنية  لجنة  قبل  من  االمتيازات، 

القطاع  من  أعضائها  معظم  الرقمي،  باالقتصاد 

الذي خصصته  االلكرتوين  املوقع  الخاص. وبحسب 

الوزارة لهذا املوضوع، تحصلت 192 مؤسسة عىل 

هذه العالمة، إىل حدود شهر ديسمرب 2019.

قانون استثمار جديد 
تنموية  وتوجهات  بمضمون 

مستنسخة
مل يضع قانون االستثامر الجديد وملحقاته فلسفة 

مغايرة للنهج العام الذي اتبعته السلطة يف تونس 

عىل  املايض  القرن  تسعينات  منذ  املجال  هذا  يف 

الدولة  سخاء  زيادة  عىل  أساسا  والقامئة  األقل، 

الرضيبية  واإلعفاءات  االمتيازات  مستوى  عىل 

الضغط  الخواص واألجانب، وتحميل  للمستثمرين 

السياسة  ظلت  كام  واألجراء.  للموظفني  الرضيبي 

بتحفيزات  مقرتنة  الجهات  مستوى  عىل  التنموية 

تدّخل  دون  التونيس  الداخل  يف  لالستثامر  صورية 

فّعال من الدولة لتحسني املناخ االستثامري يف تلك 

اليد  وتطوير  التحتية  البنى  تحسني  عرب  املناطق 

العاملة والكفاءات. متٍش الح بشكل جيّل يف الندوة 

الدولية لدعم االستثامر واالقتصاد يف تونس 2020، 

يف 29 و30 نوفمرب 2016، والذي جاء تتويجا النتهاء 

ومحاولة  االستثامر  قانون  مرشوع  عىل  املصادقة 

خالل  الكربى  االستثامرية  املشاريع  مالمح  لرسم 

السنوات األربع الالحقة وبعث رسائل إىل املانحني 

الدوليني واملستثمرين األجانب. 

رجال  من  مشارك  و4500  دولة  سبعني  بحضور 

أعامل وممثلني عن رشكات ومنظامت دولية، أعلن 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد  حينها عن تعبئة 

67 مليار دينار و145 مرشوعا استثامريا. لكن هذه 

األرقام الرباقة كانت تخفي الوجه العتيق والتقليدي 

للعقل السيايس واالقتصادي املهيمن عىل السلطة. 

للتقرير  الصادر  حيث تربز االحصائيات املصاحبة 

استثامريا  مرشوعا   145 بني  من  أنه  الندوة  عن 

سيوّجه %75 منها إىل الرشيط الرشقي للبالد، بينام 

لن يتجاوز نصيب املناطق الداخلية %25. حصيلة 

عىل  حافظت  لالستثامر  الدولية  الندوة  أن  تثبت 

السياسة التنموية للمنظومة االقتصادية القامئة ومل 

تبحث عن كرس العزلة االقتصاديّة للرشيط الغريب 

األكرث حاجة لالستثامرات ولتخفيف حّدة التفاوت 

الجهوّي املتفاقم.

تدحرج التصنيف 
السيادي من "درجة 

المخاطرة" إلى "درجة 
المخاطرة العالية"

والبيئة،  واملياه  والصّحة  التعليم  مجاالت  ففي 

مؤرشاتها  تتذيّل  التي  الداخليّة  املناطق  تحَظ  مل 

التنموية قامئة الواليات، سوى بنسب تراوحت بني 

املرصودة  املبالغ  من  الحاالت  أحسن  0 و%20 يف 

أّما القطاعات عالية  لالستثامر يف هذه القطاعات. 

املردودية عىل صعيد التشغيل كالصناعة والسياحة 

من   90% بنسبة  للبالد  الرشقي  الرشيط  فاستأثر 

املشاريع السياحيّة و%78 من املشاريع الصناعيّة. 

عىل  الداخلية  الجهات  يف  االستثامرات  لتقترص 

واالستثامرات  الريفيّة  املسالك  ومّد  التهيئة  اعامل 

الفالحيّة والتي ستتكفل بها الدولة بتمويالت تتأىت 

من قروض جديدة.

يعات  التشر ترسانة  حصاد 
في مجال االستثمار: العودة 

إلى النقطة صفر
التي  والتعديالت  الجديدة  الترشيعات  سلسلة 

شملت عددا من األطر القانونية املنظمة لالستثامر 

أن  إال  الفارطة،  الخمس  السنوات  طيلة  الخاص 

وحجم  الحكومي  الرهان  مبستوى  تكن  مل  النتائج 

الحكومية  اإلصالحات  بها  حظيت  التي  الدعاية 

محافظ  أكدها  السلبية  الحصيلة  املجال.  هذا  يف 

البنك املركزي مروان عبايس خالل جلسة االستامع 

الفالحة: وتجاهل  االستثمار  تشجييع  سياسات  حصيلة 
سنوات عجاف في تونس ما بعد الثورة
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يف مجلس نواب الشعب بتاريخ 07 فيفري 2020، 

الخاصة  املؤرشات  تدهور  تواصل  عن  كشف  حني 

باالستثامر تزامنا مع تراجع الرتقيم السيايس لتونس 

 2017 سنة  شهدت  فقد  املنقضية.  الفرتة  طيلة 

املخاطرة"  "درجة  من  السيادي  التصنيف  تدحرج 

لوكالتي  بالنسبة  العالية"  املخاطرة  "درجة  إىل 

االستثامر"  درجة  "ومن   Fitch" "و   s’Moody"

". كام   I&R" بالنسبة لوكالة إىل "درجة املخاطرة" 

الرتقيم  نفس  عىل   I&Rو  Fitch وكالتا  حافظت 

خالل سنة 2018 مع تغيري اآلفاق من مستقرة إىل 

بالتخفيض   s’Moody وكالة قامت  سلبية، يف حني 

تغيري  مع  لتونس  السيادي  الرتقيم  يف  جديد  من 

اآلفاق من مستقرة إىل سلبية. وأشار التقرير الصادر 

إىل  التاريخ،  نفس  يف  التونيس  املركزي  البنك  عن 

تراجع نسبة االستثامر من الناتج املحيل الخام من 

%19.9 سنة 2015 إىل %18.5 سنة 2019 تزامنا مع 

انكامش نسبة االدخار املؤسسايت من الدخل الوطني 

املتاح ب %1.9 خالل نفس الفرتة وانخفاض املعدل 

خالل   30% ب  الشغل  مواطن  إلحداث  السنوي 

السنوات األربع األخرية.

خالل نصف قرن، 
تقّلص نصيب الفالحة 

من الناتج الوطنّي 
الخام من 24.6 % 

سنة 1968 إلى 8.8 % 
سنة 2018

معظم  شمل  االستثامرات  لنمو  السلبية  املؤرشات 

لتبلغ  املنقضية،  السنوات  خالل  تقريبا  القطاعات 

للصناعات  بالنسبة   2019 سنة  الرتاجع   حصيلة 

الصناعات  مجال  يف  خصوصا   ،-16.9% املعملية 

بسنة  مقارنة  بنسبة 32%  تراجعت  التي  الغذائية 

االستثامرات  تراجع  نسبة  وبلغت  هذا   .2018

 2019 سنة   25.1% الصناعي  القطاع  يف  األجنبية 

املناطق  امتّدت إىل  السابقة. األزمة  بالسنة  مقارنة 

تراجعت  حيث  اإليجايب،  التمييز  مببدأ  املشمولة 

طيلة   10% بنسبة  فيها  الصناعية  االستثامرات 

قطاع  يف  االستثامرات  أما  الفارطة.  السنوات 

الخدمات، فقد تراجعت قيمتها االجاملية من 1379 

مليون دينار سنة 2018 إىل 869 مليون دينار سنة 

2019 بنسبة تراجع فاقت 32%.

خالل  القطاعات  مختلف  يف  االستثامرات  انكامش 

مؤرش  عىل  بدوره  انعكس  املنرصمة،  الخامسية 

بني   3.5% بنسبة  تراجع  الذي  الصناعي  اإلنتاج 

سنتي 2018 و2019 بنسق أرسع من التدهور الذي 

ناهز  والذي  و2017   2016 سنتي  بني  تسجيله  تم 

%0.5، إضافة إىل تراجع نسق منو قطاع الخدمات 

من %4.5 سنة 2016 إىل %2.2 سنة 2019. تراكم 

عىل  آلية  بصورة  انعكس  السلبية  املؤرشات  هذه 

نسق النمو الذي تراجع بدوره من 2.4 سنة 2014 

إىل 1.3 سنة 2019

يعية  تشر تدخالت  الفالحة: 
باستثناء  المجال…  محدودة 
قانون انتفض ضده الفالحون

يكن  مل  القطاع  هذا  أن  بدا  الفالحة،  صعيد  عىل 

ضمن سلم أولويات مجلس نواب الشعب أو ضمن 

الربملان  صادق  فقد  الحكومية.  اإلصالح  مخططات 

التي  الترشيعية  املبادرات  من  محدود  عدد  عىل 

ورغم  النواب.  بعض  وطورا  الحكومة  تارة  قدمتها 

إال  الترشيعات تعرضت إلشكاالت محددة  تلك  أن 

للنهوض  شاملة  اسرتاتيجية  أو  رؤية  تحمل  مل  أنها 

 2016 سنة  يف  املجلس  صادق  فقد  القطاع.  بهذا 

عىل قانون جدولة ديون املتسوغني لعقارات فالحية 

عدد  القانون  بإمتام  يتعلق  قانون  وعىل  دولية، 

الفالحية  األرايض  بحامية  املتعلق   1983 لسنة   87

للسامح بإحداث منشآت إقامات ريفية أو فضاءات 

تلك  عىل  الفالحي«  بالنشاط  »مرتبطة  سياحية 

األرايض. كام صادق مجلس نواب الشعب يف نفس 

السنة عىل تنقيح النظام األسايس لألرايض االشرتاكية، 

تصفية  تعيق  زالت  ال  التي  اإلشكاالت  لحل  وذلك 

ما تبقى منها، بهدف إدخالها يف الدورة االقتصادية. 

ويف 2017، صادق الربملان عىل تنقيح أحكام القانون 

الدولية  بالعقارات  املتعلق   1995 لسنة   21 عدد 

من  متعاضدون  فالحون  به  بادر  الذي  الفالحية، 

معتمدية املكنايس يف محافظة سيدي بوزيد، وتبنته 

الوضعية  تسوية  بهدف  النواب،  من  مجموعة 

قبل  انحلت  لتعاضديات  التابعة  لألرايض  العقارية 

صدور قانون 1995.

آالتهم  رسقة  تفاقم  من  الفالحني  تشيك  وأمام 

الربملان سنة 2018  ومواشيهم ومحاصيلهم، صادق 

عىل قانون تعزيز حامية الفالحني من الرسقات الذي 

أضاف فصال إىل املجلة الجزائية يفرد هذا النوع من 

إىل عرش سنوات سجنا. كام  بعقوبة تصل  الجرائم 

دفع الحادث املروري الذي أودى بحياة 12 شخصا 

ينقلن  الاليت  الفالحيات  العامالت  من  معظمهم 

يعرف  والذي  شاحنة  ظهر  عىل  عملهن  مكان  إىل 

لدى عموم التونسيني بحادثة "السبالة"، الربملان إىل 

املصادقة عىل تنقيح القانون املتعلّق بتنظيم النقل 

الربي إلدراج صنف “نقل العملة الفالحيني. “

خالل  الفالحي  بالقطاع  خاص  قانون  أهم  ويبقى 

الخامسية املنقضية هو القانون عدد 25 لسنة 2019 

بالسالمة  يتعلق  مؤرخ يف 26 فيفري 2019 والذي 

الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والذي 

تقدمت به وزارة الصحة ليالقي اعرتاضا من وزارة 

يؤدي  قد  أنه  اعترب  الذي  الفالحني  واتحاد  الفالحة 

إىل “عزوف أهل القطاع عن مامرسة انشطة االنتاج 

الغذايئ“.  لألمن  “تهديدا  يشّكل  قد  “مام  الفالحي 

الفالحة  لجنة  تقرير  حسب  القانون  هذا  ويهدف 

معمول  هو  ما  مع  الوطني  الترشيع  “مالءمة  إىل 

بالنظر  األورويب  وخاصة  الدويل  املستوى  عىل  به 

 . األورويب“  الرشيك  مع  التجارية  املبادالت  لحجم 

توقيت طرح هذا النص الترشيعي تزامن مع تواصل 

املفاوضات التونسية-األوروبية حول مرشوع اتفاق 

التبادل الحر الشامل واملعمق )االليكا(، قبل أن يتم 

تعليقها يف صيف 2019.

في ظل تجاهل السلطة، 
الفقر الغذائي يتحول إلى 

واقع
رغم عرشات األزمات التي شهدها القطاع الفالحي 

عدد  وانقطاع  املنقضية،  الخمس  السنوات  خالل 

املحلية  السوق  الغذائية عن  املواد  من  به  بأس  ال 

عىل غرار البطاطا والسكر وآخرها الحليب، مل تكن 

مشاكل القطاع الفالحي عىل طاولة خطط اإلصالح 

الحكومية عىل الرغم من املؤرشات اإلحصائية التي 

كانت تدق ناقوس الخطر منذ عقود إيذانا بوصول 

تونس إىل مرحلة متقدمة من العجز الغذايئ. 

فخالل نصف قرن، تقلّص نصيب الفالحة من الناتج 

 8.8% إىل   1968 سنة   24.6% من  الخام  الوطنّي 

سنة 2018 . مسار ارتبط بسياسة رسمية قامئة عىل 

من  واستثنائه  الفالحّي  للقطاع  املمنهج  التهميش 

برامج التأهيل وشّح الدعم، مرورا بتضّخم تكاليف 

اإلنتاج والتي عرفت أوجها خالل السنوات الخمس 

األخرية.

يف  بالخصوص  برزت  األزمة  ق  تعمُّ تجليات 

الفالحة  وزارة  من  كل  نرشتها  التي  اإلحصائيات 

تكشف  والتي  لإلحصاء،  الوطني  واملعهد  التونسية 

خالل   3% ب  الفالحي  القطاع  يف  النمو  انكامش 

السنوات األربع األخرية وتراجع التصاريح باالستثامر 

انعكس  تدهور   .23.85% ب  الفالحي  القطاع  يف 

نتيجة  للدولة  العمومية  املوازنات  عىل  مبارشة 

من  الغذايئ  التجاري  للميزان  املايل  العجز  ارتفاع 

مليون   1114 إىل   2015 سنة  دينار  مليون   522.3

أسعار  لتطور  طبيعية  كنتيجة   ،2019 سنة  دينار 

غرار  عىل  األساسية  الغذائية  املواد  من  الواردات 

واردات الحبوب التي ارتفعت قيمة وارداتها بنسبة 

%26،3، إضافة إىل واردات البطاطا بنسبة 53،7% 

الرثوة  مستوى  عىل  أما   .14،2% بنسبة  والّسكر 

الحيوانية، فقد أدى فقدان تونس ألكرث من 20 ألف 

السنوات  الحلوب والعجول خالل  األبقار  رأس من 

الفالحني  وتخيل  التهريب  بسبب  األخرية   الثالث 

االقتصادية  ظروفهم  تردي  بسبب  ماشيتهم  عن 

وغالء األعالف وارتفاع كلفة اإلنتاج إىل تراجع إنتاج 

مشتقات الحليب عىل الصعيد الوطني بنسبة 15% 

انتاج  وانخفاض   2014 بسنة  مقارنة   2018 سنة 

اللحوم بأكرث من 4000 طن سنويا بني سنوات 2014 

و2019. 

التي  واإلحصائيات   الكارثية،  الحصيلة  هذه  أمام 

تحذر من ارتفاع عدد التونسيّني الذين يعانون من 

نقص التغذية ارتفع من نصف مليون إىل 600 ألف 

شخص بني سنوات 2010 و2017 مبا ميثّل %4.9 من 

برئاسة  التونسية  الحكومة  كانت  السّكان،  إجاميّل 

الحر  التبادل  اتفاقية  مترير  تحاول  الشاهد  يوسف 

األورويب  االتحاد  مع  )االليكا(  واملعمق  الشامل 

الفالحي. مسار  القطاع  لتشمل  توسيعها  تم  والتي 

تفطن الفالحون إىل ارتداداته الكارثية عىل ما تبقى 

من مقومات اإلنتاج الفالحي يف البالد، لتبدأ سلسلة 

من التحركات االحتجاجية التي خاضها أهل القطاع 

بتحرك   2019 أفريل   10 يف  ذروتها  بلغت  والتي 

وطني ضّم مئات الفالحني الذين تجمعوا أمام مقر 

مجلس النواب مطالبني بالوقف الفوري للمفاوضات 

ستضع  كانت  التي  األليكا  اتفاق  مرشوع  بشأن 

مع  مختلة  مواجهة  يف  املأزومة  التونسية  الفالحة 

املارد األورويب الذي حظيت فالحته بدعم حكومي 

بني  املمتّدة  الفرتة  خالل  أورو  مليار   362,8 يناهز 

املجتمع  وضغط  الفالحني  تحركات   .2020  2014-

املدين الناشط يف هذا املجال، أجربت الحكومة عىل 

ما  الوضع عىل  وإبقاء  إىل حني،  املفاوضات  تعليق 

يلوح  وجوع  تبور  وأرض  تحترض  فالحة  عليه؛  هو 

يف األفق.
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وحيد الفرشيشي ومحمد انور الزياني
_

انتهت عهدة مجلس نواب الشعب الحايل مع انطالق 

السنة  هذه  من  جويلية  شهر  يف  الربملانية  العطلة 

ديسمرب2014،  يف  إنطلقت  بعدما   )2019 )جويلية 

مبارشة إثر انتهاء أعامل املجلس الوطني التأسييس 

يف 20 نوفمرب 2014، تاريخ جلسته العامة الختامية. 

إذ إثر هذه العطلة ستنطلق فرتة الحمالت االنتخابية 

الترشيعية والرئاسية وهو ما يجعلنا يف موضع ميكننا 

من تقييم عمل املجلس وإنتاجه الترشيعي يف مجال 

الحقوق عموما والحريات تحديدا.

فبالرجوع إىل عدد القوانني التي صدرت عن مجلس 

نواب الشعب يف الفرتة املمتدة بني ديسمرب 2014 

لسنة  املالية  قانون  عىل  املجلس  مصادقة  )تاريخ 

2015( وشهر اوت 2019، نالحظ أن املجلس صادق 

الكبري  العدد  هذا  إن  قانونا.   331 مجموع  عىل 

سنوات  خمس  طيلة  عليها  املصادق  القوانني  من 

كونها  تعدو  ال  منها  كبرية  نسبة  أن  عّنا  يحجب  ال 

تعاون  وبروتكوالت  اتفاقيات  عىل  مصادقة  قوانني 

وعينية  مالية  ورشاكة وقروض وهبات ومساعدات 

وتقنية وهي قوانني ال تحتوي يف غالبتها املطلقة إال 

عىل فصل وحيد. 

تبلغ هذه القوانني ذات الفصل الوحيد 189 قانونا 

من مجموع 331 قانونا أي ما ميثل قرابة %57. فام 

 43% قرابة  )أي   142 أي  القوانني  هذه  من  تبقى 

فقط  منها   54 اعتبار  إال  ميكن  ال  املجموع(  من 

 17% قرابة  )أي  والحريات  بالحقوق  مبارشة  متس 

تأكيدها  قانونا( سواء من حيث  من مجموع 331 

ملضمون هذه الحقوق والحريات أو من حيث وضع 

خرقها  من حيث  أو  وتحقيقها  إلنفاذها  الضامنات 

الدولية  واملعاهدات  الّدستور  مع  مواءمتها  وعدم 

التي  القوانني  هذه  يف  واملالحظ  عليها.  املصادق 

صدرت عن مجلس نواب الشعب أن مصدر أغلبها 

املبادرات  أن  نالحظ  بينام  أساسا.  الحكومة  هي 

الترشيعية قليلة يف مجال الحقوق والحريات. وهذا 

املصدر من شأنه أن يؤثر عىل املواضيع واملجاالت 

والسياسة  القوانني  هذه  مضمون  وعىل  املقرتحة 

التي تعكسها.

كام أن ما الحظناه مقارنة بالفرتة التأسيسية )2011-

من  مجموعة  عىل  املجلس  مصادقة  هو   )2014

وبحرياته  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  االتفاقيات 

ستدعم  ألنها  إيجابية  مسألة  وهي  اتفاقية(   12(

حقوق اإلنسان حتام وستدفع نحو إنفاذها ومواءمة 

أن  أيضا  املالحظ  أن  إال  الوطنية معها.  الترشيعات 

املجلس  مصادقة  عىل  الدولية  االتفاقيات  اقرتاح 

كانت مبشاريع تم اقرتاحها من قبل الحكومة.

املشاريع  بتقديم  املتعلق  اإلجرايئ  البعد  هذا  إن 

عىل  حتام  يؤثر  أن  شأنه  من  عليها  واملصادقة 

التوجهات الترشيعية للمجلس وال ميكن من معرفة 

بحقوق  يتعلق  فيام  دقة  بكل  املجلس  سياسة 

اإلنسان. فهذه السياسة هي يف حقيقة األمر سياسة 

تقديم  سوى  تقريبا  للمجلس  يبقى  وال  الحكومة 

األغلبية  قبل  من  تبنيها  أمل  قوانني عىل  مقرتحات 

الحكومة  سياسة  عىل  االعرتاض  أو  املجلس  داخل 

دستورية  بعدم  الطعن  آلية  خالل  من  الترشيعية 

من  الربملانية  األقلية  مّكنت  التي  القوانني  مشاريع 

فمنذ  القوانني.  مشاريع  من  عدد  مسار  تصحيح 

الوقتية  الهيئة  أصدرت   ،2014 سنة  خالل  تركيزها 

القوانني ما يزيد عن 30  ملراقبة دستورية مشاريع 

قرارا. 

يات والحقوق التي تم  1. الحر
يسها تكر

املمتدة  عهدته  خالل  الشعب  نواب  مجلس  قام 

حريات  بتفعيل   ،2019 سنة  إىل   2014 سنة  من 

يف  التعمن  خالل  من  جليا،  يبدو  إذ  أخرى.  دون 

املخصص  الكبري  االهتامم  عليها،  املصادق  النصوص 

تضمني  عدم  من  فبالرغم  االقتصادية.  للترشيعات 

للحريات   2014 جانفي   27 يف  الصادر  الدستور 

االقتصادية باملعنى الواسع )وخاصة حرية الصناعة 

التي صدرت  الترشيعية  النصوص  أن  إال  والتجارة( 

للتوجهات  الليربالية  النزعة  تؤكد  الفرتة  هذه  يف 

عدد  سن  خالل  من  الحاكمة  لألغلبية  االقتصادية 

االتفاقيات  واملصادقة عىل عديد  القوانني  كبري من 

التي تهدف لتحسني االستثامر االقتصادي.

الحريات  إقرار  بضعف  املجلس  عمل  اتسم  كام 

يف  الشعب  نواب  مجلس  يؤكد  مل  حيث  الفردية 

ترشيعاته إال الحريات التالية: 

والنرش:  واإلعالم  والتعبري  والفكر  الرأي  حرية   -

عىل  املصادقة  متت  الحريات  هذه  تفعيل  بهدف 

القانون عدد 37 لسنة 2015 املؤرخ يف 22 سبتمرب 

والذي  القانوين  واإليداع  بالتسجيل  املتعلق   2015

بذلك  ويلغى  والنرش  التأليف  حرية  ليضمن  جاء 

هذه  من  تحد  كانت  والتي  له  املخالفة  األحكام 

الحريات وخاصة مجموعة من أحكام املرسوم عدد 

بحرية  واملتعلق   2011 نوفمرب   2 يف  املؤرخ   115

الصحافة والطباعة والنرش. 

خاضعا  السفر  يف  الحق  يبقي   : التنقل  حرية   -

ملجموعة من اإلجراءات أهمها الحصول عىل جواز/

وثائق السفر من ناحية والرتخيص للقرّص يف السفر 

من ناحية أخرى. فكان القانون عدد 46 لسنة 2015 

 40 عدد  القانون  نقح  الذي   2015 نوفمرب   23 يف 

لسنة 1975 املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر 

وبني  بينهن  وساوى  األمهات  عن  الظلم  رفع  الذي 

هذا  تأكد  كام  السفر.  يف  لألبناء  الرتخيص  يف  اآلباء 

الحق يف السفر بصدور القانون عدد 4 لسنة 2017 

القانون  املؤرخ يف 7 جوان 2017 والذي نقح أيضا 

بضبط  جاء  التنقيح  هذا   1975 لسنة   40 عدد 

إجراءات ورشوط وآجال تحجري السفر وضبط ذلك 

بأي  القضاء وبأجل ال ميكن أن يتجاوز  فقط بدور 

حال من األحوال ال 14 شهرا. 

منارصة  حملة  من خالل  الخاصة:  الحياة  - حامية 

واسعة من هيئة حامية املعطيات الشخصية، متت 

إىل  التونسية  الجمهورية  انضامم  عىل  املصادقة 

االتفاقية عدد 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية 

ذات  للمعطيات  اآللية  املعالجة  تجاه  األشخاص 

 181 عدد  اإلضايف  وبروتوكولها  الشخيص  الطابع 

الخاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات 

عرب الحدود. 

2. في إقرار حقوق داعمة 
يات للحر

لقد أقر مجلس نواب الشعب يف الفرتة املمتدة من 

نوفمرب 2014 إىل جويلية 2019 مجموعة هامة من 

القوانني التي من شأنها أن تدعم التمتع بالحريات 

وهي: 

- الحق يف النفاذ إىل املعلومة : إذ أقر الربملان القانون 

 2016 مارس   24 يف   2016 لسنة   22 عدد  األسايس 

القانون  املعلومة، هذا  إىل  النفاذ  بالحق يف  يتعلق 

والذي أكد حق الجميع يف النفاذ إىل املعلومة من 

كل الهياكل الرسمية جاء موسعا يف مفهوم املعلومة 

للهياكل املشمولة بهذا الحق وجعل حجب املعلومة 

استثناء يجب أن يكون معلال وأحدث هيئة النفاذ 

الحق  هذا  إنفاذ  عىل  ترشف  التي  املعلومة  إىل 

النفاذ  ولتقوم بدور "قضايئ" لتمكني األشخاص من 

ناحية،  من  بالقانون،  االلتزام  مدى  مراقبة  ومن 

ومدى إنفاذه، من ناحية أخرى.

- الحق يف األمان : ففي إطار ضامن هذا الحق تم 

القانون عدد 5 املؤرخ يف 16 فيفري 2016  إصدار 

واملتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام مجلة اإلجراءات 

حضور  خاصة  ليفّصل  جاء  القانون  هذا  الجزائية. 

العرض  يف  والحق  األوىل،  الساعات  منذ  املحامي 

عىل الفحص الطبي وإعالم العائلة أو أي شخص من 

اختيار ذي الشبهة، وتحديد مدة االحتفاظ وإحاطة 

بالتقليص  الكفيلة  بالضامنات  اإلجراءات  هذه 

واالحتفاظ  اإليقاف  عند  املرتكبة  التجاوزات  من 

والسامع.

نجح المجلس في 
إقرار قانوني الحق في 

النفاذ إلى المعلومة 
والحق في األمان

عىل  املصادقة  النيابية  الفرتة  هذه  خالل  كام متت 

القانون  أساسا:  وهي  الحامئية  النصوص  من  عدد 

املتعلق   2016 أوت   3 املؤرخ يف   61 عدد  األسايس 

األسايس عدد 58  والقانون  باألشخاص  االتجار  مبنع 

عىل  بالقضاء  املتعلق   2017 أوت   11 يف  املؤرخ 

العنف ضّد املرأة والقانون األسايس عدد 50 املؤرخ 

جميع  عىل  بالقضاء  متعلق   2018 أكتوبر   23 يف 

أشكال التمييز العنرصي. هذه النصوص جاءت أيضا 

إنفاذ لالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس 

والتي ال تطبق يف املنظومة القضائية لغياب نصوص 

وطنية إلنفاذها. 

- يف تدعيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة : يف هذا 

اإلطار، جاء تنقيح للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 

بالنهوض  املتعلق   2005 أوت   15 يف  املؤرخ   2005

 2016 ماي   16 يف  وحاميتهم  املعوقني  باألشخاص 

ذوي  األشخاص  لحقوق  الدعم  من  يشء  إلضفاء 

اإلعاقة يف الشغل وذلك بالرتفيع يف نسبة التشغيل 

من 1% إىل 2%. 

العمل  يتناول  مل   : األطفال  حقوق  دعم  يف   -

الترشيعي لهذه الفرتة حقوق األطفال إال من خالل 

املدنية  بالجوانب  املتعلقة  لالتفاقية  االنضامم  عىل 

عىل  أيضا  وصادقت  لألطفال،  الدويل  لالختطاف 

حامية  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية  إىل  االنضامم 

)اتفاقية  الجنيس  واالعتداء  االستغالل  من  األطفال 

الربوتوكول  إىل  االنضامم  عىل  وكذلك  النزارويت(، 

الطفل  حقوق  باتفاقية  امللحق  الثالث  االختياري 

البالغات، وهو ما من شأنه  تقديم  بإجراء  املتعلق 

تدعيم حقوق األطفال وحاميتهم رشط إنفاذ هذه 

النصوص.

- دعم حقوق املرأة : عىل هذا األساس، كان للمجلس 

النيايب دوره يف إقرار قانون 11 أوت 2017 املتعلق 

شامل  قانون  وهو  املرأة،  ضّد  العنف  مع  بالقضاء 

الجنيس،  املعنوي،  املادي  العنف:  أصناف  لجميع 

االقتصادي والسيايس وإقراره التمييز كجرمية قامئة 

الذات، والذي جاء شامال آلليات القضاء عىل العنف 

من وقاية وحامية وتعهد وهو ما مهد إلقرار نصوص 

أخرى لحامية حقوق النساء، أهمها القانون األسايس 

 2018 جوان   6 يف  املؤرخ   2018 لسنة   33 عدد 

بروتوكول  إىل  تونس  انضامم  مع  باملوافقة  املتعلق 

بشأن  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق 

حقوق املرأة يف إفريقيا. 

3. في انتقاء بعض الحقوق 
والثقافية: االجتماعية 

من  جملة  عىل  انتقائية  بصفة  املجلس  صادق 

االجتامعية  الحقوق  من  عددا  تقّر  التي  القوانني 

خمس سنوات من عمل مجلس نواب الشعب 2019-2014:
أي حصيلة تشر�عية في مجال الحقوق والحر�ات؟

التركة والحصائل
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والثقافية. فعىل مستوى الحقوق االجتامعية، كانت 

تهّم   2019-2014 الفرتة  يف  الصادرة  القوانني  أهم 

الوظيفية  أسالك  مختلف  يف  األعوان  تعاونيات 

التعاونيات  هذه  لتنظيم  قوانني  وهي  العمومية. 

وال تتكلف أي مصاريف أو جهد عىل الدولة ولذا 

من  ترشيعيا  مجهودا  إال  يتكلف  ال  صدورها  فإن 

قبل املجلس. ويف مجال التوظيف العمومي صدرت 

األنظمة  بعض  لتضع  جاءت  التي  القوانني  بعض 

االستثنائية لإلحالة عىل التقاعد قبل السن القانونية 

عدد  القانون  )انظر  العمومية  الوظيفة  قطاع  يف 

51 لسنة 2017 يف 28 جوان 2017 يتعلق بضبط 

بلوغ  قبل  التقاعد  عىل  لإلحالة  استثنائية  أحكام 

السن القانونية يف قطاع الوظيفية العمومية(. 

أما عىل مستوى الحق يف التعليم، فقد تم تكريسه 

من خالل القانون عدد 13 لسنة 2017 يف 13 مارس 

2017 املتعلق بتدابري خصوصية لتكريس إجبارية 

االلتحاق بالتكوين املهني األسايس وكذلك القانون 

القانون  بتنقيح  املتعلق  عدد 38 يف 2 ماي 2017 

 2005 فيفري   25 املؤرخ يف   2008 لسنة   19 عدد 

املتعلق بالتعليم العايل والذي جاء الستثناء دراسات 

وطب  والطب  املعامرية  والهندسة  الهندسية 

األسنان والصيدلية والطب البيطري والباكالوريوس 

يف إدارة األعامل من النظام املوحد للتعليم العايل 

هذه  لخصوصية  نظرا   2008 قانون  أرساه  الذي 

املجاالت. 

املجتمعية  املسؤولية  تأكيد  املجلس  توىل  كام 

القانون   2018 جوان   11 يف  صدر  للمؤسسات: 

عدد 35 لسنة 2018 يتعلق باملسؤولية املجتمعية 

للمؤسسات وقام كذلك بسن القانون األسايس عدد 

10 لسنة 2019 يف 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث 

برنامج األمان االجتامعي. 

أحدث  فقد  االجتامعية،  الهياكل  مستوى  عىل  أما 

 2017 لسنة   54 عدد  القانون  مبوجب  املجلس 

املؤرخ يف 24 جويلية 2017 املجلس الوطني للحوار 

مبوجب  عّدل  كام  مشموالته.  وضبط  االجتامعي 

أوت   3 يف  املؤرخ   2016 لسنة   68 عدد  القانون 

القانون عدد 55 لسنة 1990 يف 18 جوان   ،2016

1990 املتعلق باملجلس األعىل للتونسيني املقيمني 

بالخارج. 

الحقوق  هذه  تكريس  بهدف  املجلس  أسس  كام 

بوضع عدد من املراصد. إذ أحدث كل من القانون 

 2018 أوت   11 يف  املؤرخ   2001 لسنة   58 عدد 

"مرصدا  املرأة  ضّد  العنف  عىل  بالقضاء  واملتعلق 

أحدث  كام  املرأة".  ضد  العنف  ملناهضة  وطنيا 

املؤرخ يف 11 جوان  القانون عدد 35 لسنة 2018 

2018 واملتعلق باملسؤولية املجتمعية للمؤسسات، 

"مرصد املسؤولية املجتمعية" تحت إرشاف رئاسة 

املسؤولية  برامج  مبتابعة  أساسا  يعنى  الحكومة 

مع  تطابقها  مدى  ومراقبة  للمؤسسات  املجتمعية 

مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية املستدامة. 

مثل  املجالس  بعض  إحداث  اإلطار،  نفس  يف  وتم 

أحدث  الذي  االجتامعية"  للتنمية  األعىل  "املجلس 

جانفي   30 يف  املؤرخ   10 عدد  القانون  مبوجب 

االجتامعي  األمان  برنامج  بإحداث  املتعلق   2019

وبعض اللّجان نذكر منها  "اللجنة الوطنية ملناهضة 

 50 عدد  القانون  أحدث  التي  العنرصي"  التمييز 

بالقضاء  يتعلق   2018 أكتوبر   23 يف   2018 لسنة 

العنرصي وكذلك بعض  التمييز  عىل جميع أشكال 

ملكافحة  الوطنية  "الهيئة  مثل  الوطنية  الهيئات 

عدد  القانون  أحدث  التي  باألشخاص"  االتجار 

املتعلق   2016 أوت   3 يف  املؤرخ   2016 لسنة   61

أيضا  وكذلك  ومكافحته  باألشخاص  االتجار  مبنع 

وكاالت من بينها "الوكالة الوطنية لإلدماج والتنمية 

االجتامعية" املحدثة مبوجب القانون عدد 10 لسنة 

2019 املؤرخ يف 30 جانفي 2019 املتعلق بإحداث 

برنامج األمان االجتامعي.

 

يس الحقوق  4. ضعف تكر
البيئية: 

ويتسم عمل املجلس املنتهية واليته كذلك بضعف 

العمل عىل تكريس الحقوق البيئية وذلك سواء من 

خالل الترشيع بشأنها أو املصادقة عىل املعاهدات. 

فالترشيعات البيئية الرصفة فهي قليلة جدا، تتمثل 

أساسا يف القانون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ يف 11 

الطاقات  من  الكهرباء  بإنتاج  املتعلق   2015 ماي 

املتجددة، والقانون عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ يف 

26 فيفري 2019 املتعلق بالسالمة الصحيّة للمواد 

الغذائية وأغذية الحيوانات. أما القوانني التي جاءت 

أغلبها  ولكن  عديدة  فإنها  سابقة،  لقوانني  تنقيحا 

مل يكن لخدمة حامية البيئة بل لتطويعها ألغراض 

أو  االجتامعية،  باألسباب  متسرتة  أو  "اجتامعية" 

ألسباب اقتصادية بحته.

أخفق المجلس في 
المصادقة على مجلة 

اإلجراءات الجزائية 
والمجلة الجزائية 

وقانون جديد حول 
المخدرات

االتفاقيات  املصادقة عىل بعض  وحتى فيام يخص 

الفرتة  البيئية، مل يصادق مجلس نواب الشعب يف 

البيئية  االتفاقيات  من  قلة  عىل  إال   2019-2014

هذا  يف  سياسية  أو  اختيارا  يعكس  قد  ما  وهو 

املجال خاصة وأن أغلب مشاريع املوافقة تقدمها 

يعكس  مام  النواب  من  مببادرة  تأيت  وال  الحكومة 

االقتصادية  األولويات  تقدم  التي  الحكومة  سياسة 

وأهمها  طبعا  ومنها  األولويات  من  غريها  عىل 

املسائل البيئية.

5. في إرساء الهياكل الداعمة 
يات: والحر للحقوق 

يف إطار إعادة تصور منظومة الحكم عمد دستور 

سترشف  التي  املؤسسات  تصور  إعادة  إىل   2014

عىل إنفاذ الحقوق والحريات سواء بدعم املنظومة 

هيئات  إحداث  أو  الواسع  مبعناها  القضائية 

تصور  إعادة  يف  يتعلق  ففيام  مستقلة.  دستورية 

املنظومة القضائية بذل املجلس املجهود الترشيعي 

التايل:

القانون  مبوجب   : الدستورية  املحكمة  تنظيم   -

 2015 ديسمرب   3 يف  مؤرخ   2015 لسنة   50 عدد 

املتعلق باملحكمة الدستورية. هذا القانون األسايس 

من  سنوات  خمس  قرابة  وبعد  اآلن  لحد  يبقى 

صدوره دون أي تطبيق بعد أن فشل مجلس نواب 

أعضاء  األربعة  انتخاب  يف  املرات  عديد  الشعب 

الذين يتوجب عليه إنتخابهم. 

- تنظيم املجلس األعىل للقضاء : بعد جدل طويل 

القانون، صدر  كثرية يف دستورية مرشوع  وطعون 

القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016 املؤرخ يف 28 

أفريل 2016 املتعلق باملجلس األعىل للقضاء.

- تنظيم محكمة املحاسبات: صدر القانون األسايس 

 2019 أفريل   30 يف  املؤرخ   2019 لسنة   41 عدد 

املتعلق مبحكمة املحاسبات التي تأخذ مكان دائرة 

املحاسبات مع صالحيات أوسع وتركيبة مختلفة. 

إحداث  تم  إذ  املايل:  القضايئ  للقطب  التأسيس   -

هذا القطب من خالل القانون عدد قانون أسايس 

عدد 77 مؤرخ يف 6 ديسمرب 2016 املتعلّق بالقطب 

القضايئ االقتصادي واملايل.

فإن  الدستورية  الهيئات  بإحداث  يتعلق  فيام  أما 

يتسم  كان  فقد  بها  يتعلق  فيام  املجلس  عمل 

بالبطء الشديد. إذ باستثناء الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات التي أحدثها املجلس الوطني التأسييس 

يعود  فإنه  الدستور،  من   126 للفصل  تطبيقا 

الهيئات  ملجلس نواب الشعب إقرار وتنظيم بقية 

السادس من  الباب  عليها يف  املنصوص  الدستورية 

النيابية  الفرتة  نهاية  اقرتاب  مع  أنه  إال  الدستور. 

الشعب  نواب  مجلس  عن  تصدر  مل   2019-2014

إال القوانني التالية: القانون األسايس عدد 59 لسنة 

بهيئة  يتعلق   2017 أوت   24 يف  املؤرخ   2017

والقانون  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحكومة 

األسايس عدد 51 لسنة 2018 يف 29 أكتوبر 2018 

يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان. إال أنه مل تبدأ أي من 

هاتني الهيئتني يف النشاط نظرا لعدم انتخاب أعضاء 

كل منهام.

6. إخفاقات المجلس في 
 2014-2019 فترة 

يف  الشعب  نواب  ملجلس  إخفاقات  نعتربه  ما  إن 

فرتة 2014-2019 هو عدم التزامه بأحكام الدستور 

صادقت  التي  الدولية  واالتفاقيات  ناحية  من 

االنضباط  املجلس  يحرتم  مل  إذ  الجمهورية.  عليها 

الدستوري والتعاهدي خاصة من خالل: 

- إقرار عقوبة اإلعدام صلب القانون األسايس عدد 

يتعلّق   2015 أوت   7 يف  املؤرخ   2015 لسنة   26

تم  والذي  األموال،  غسل  ومنع  اإلرهاب  مبكافحة 

 9 عدد  األسايس  القانون  مبوجب  وإمتامه  تنقيحه 

لسنة 2019. 

الحكومية،  غري  واملنظامت  الجمعيات  التضييق   -

من خالل إقرار مجلس نواب الشعب القانون عدد 

52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 يتعلق 

الوطني للمؤسسات مؤرخ يف 23 جانفي  بالسجل 

 .2019

- التغايض عن مبدأ املسؤولية واملساءلة خاصة من 

خالل القانون األسايس عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ 

املجال  يف  باملصالحة  املتعلق   2017 أكتوبر   24 يف 

اإلداري وغريه من القوانني األخرى.

الهيئات  استقاللية  مبدأ  عىل  االنقالب  محاولة   -

 2018 لسنة   47 القانون  خالل  من  الدستورية 

مؤرخ يف 7 أوت 2018 واملتعلق باألحكام املشرتكة 

مناقشة  أثناء  بني  والذي  الدستورية  الهيئات  بني 

من  التقليص  الترشيعية عىل  السلطة  إرصار  مدى 

لرقابة شديدة  الهيئات وجعلها خاضعة  استقاللية 

من قبل مجلس نواب.

فرصا  أضاع  قد  املجلس  بأن  التنبيه  يجب  كام 

الحقوق والحريات من  ترشيعية عديدة يف مجال 

تنتهي  الشاملة:  الجزائية  النصوص  إغفال  بينها 

عهدة املجلس النيايب الحايل دون أن تتم املصادقة 

اإلجراءات  مجلة  وهام  أصليتني  مجلتني  عىل 

قانون  إصدار  وعدم  الجزائية.  واملجلة  الجزائية 

جديد حول املخدرات قانون عدد 39 لسنة 2017 

مؤرخ يف 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 

املتعلق  املؤرخ يف 18 ماي 1992  52 لسنة 1992 

جديد  قانون  إصدار  عدم  إىل  إضافة  باملخدرات. 

فرصة  يف  والتفريط  الشخصية  املعطيات  لحامية 

تحقيق املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال 

الحكومة مببادرة رئاسية ملرشوع  إيداع  خاصة مع 

 2018 نوفمرب   28 بتاريخ   30/2018 عدد  القانون 

املتعلّق بإمتام مجلة األحوال الشخصية فيام يتعلق 

وكذلك  والنساء  الرجال  بني  املرياث  يف  باملساواة 

الفردية  الحريات  حول  الحوار  إطالق  عدم  أيضا 

خاصة بعد تقديم لجنة الحريات الفردية واملساواة 

وبعد   2018 جوان  يف  للعموم  ونرشه  تقريرها 

يتعلق  قانون  ملقرتح  النواب  من  مجموعة  إيداع 

مبجلة الحريات الفردية عدد 71 لسنة 2018 الذي 

أكتوبر  بتاريخ 11  النواب  أمام مجلس  إيداعه  تم 

البيئية ما  إيالء املسائل  2018. إضافة إىل يف عدم 

تستحق من أهمية.
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للمفكرة: للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس 
تطور حر�ة التعبير في الوسط القضائي أسهم في تطوير أدائنا

انتخب المجلس األعلى للقضاء بتاريخ  
2019-09-27 القاضي يوسف بوزاخر 

رئيسا له رغم أنه ليس من سامي القضاة 
ورغم منافسة من كانوا في هذه الفئة 

على هذا المنصب. كان هذا الحدث في 
أحد أبعاده مؤشرا على الحركة الداخلية 
التي يعرفها مجتمع القضاة. ومن المهم 

تاليا في هذا اإلطار وفي سياق السؤال 
عن واقع بناء مؤسسات الجمهورية 

الثانية التقاؤه لسؤاله عن القضاء وعن 
استقالليته. الداخلية التي يعرفها 

مجتمع القضاة. ومن المهم تاليا في هذا 
اإلطار وفي سياق السؤال عن واقع بناء 

مؤسسات الجمهورية الثانية التقاؤه 
لسؤاله عن القضاء وعن استقالليته.

المفكرة: صاغ دستور الجمهورية الثانية 
أنه  ورغم  للقضاء.  األعلى  المجلس  تصور 
فرض أن تسّن السلطة التشريعية القانون 
ستة  أقصاه  أجل  في  له  الناظم  األساسي 
انتخابات  أول  نتائج  إعالن  بعد  أشهر 
تـــــــجاوز  أحـــــكامــه،  وفـــق  تتم  تشريعية 
المشّرع هذا األجل قرابة سنتين . وفيما 

انتخب أعضاء المجلس بتاريخ 23-10 

2016، لـــــم يـــــجتمع مجلـــسكم ألول مرة 
تنتخب  ولم   28-04-2017 بتاريخ  إال 
رئاسته الدائمة إال بتاريخ 27 2019-09. 
مسار  في  الحاصل  التعثر  تفسر  كيف 

التركيز؟
بو زاخر: أضيف ملا ذكر يف السؤال من معطيات 
أن املجلس مل يصبح له مقر رسمي إال بتاريخ 06-

كاملة دون  أعضاءه عملوا لسنة  أن  أي   2018-08

وبحفظ  باجتامعاتهم  خاص  مكان  لهم  يكون  أن 

أرشيف مؤسستهم. كام أفيدكم أن صعوبات الرتكيز 

برتكيز  يتصل  مبا  وبخاصة  اليوم،  حتى  تتواصل 

بناء  يف  املجلس  يأمل  للمجلس.  اإلداري  الجهاز 

إدارة مستقرة ومقتدرة. لكنه يصطدم بعدم إمكان 

سياسة  لكون  اعتبارا  للموظفني  املبارش  االنتداب 

الدولة حاليا متنع ذلك ويجد ذاته أمام خيار وحيد 

هو اإللحاق من الوظيفة العمومية . 

االلتحاق  عىل  املحاكم  إطارات  حّث  هنا  حاولنا 

باملجلس وكانت هناك استجابة محدودة ومرشوطة 

حالة  يف  بالوضع  القبول  تربر  امتيازات  بتوفري 

. وجهنا منذ  منتصف سنة 2019 مرشوع  إلحاق 

خصوصية  امتيازات  يحدد  للحكومة  ترتيبي  نص 

أنه سينهي عزوف  باملجلس مبا قدرنا  ملن سيلحق 

باملجلس.  باإللحاق  القبول  عن  اإلدارية  الكفاءات 

عن  سألنا  وكلام  معنا.  التفاعل  يتم  مل  اآلن،  حتى 

املسألة، تم تسويفنا دون إفادتنا مبوقف واضح.

يؤكد هذا األمر أن التعطيل يف الرتكيز مظهر ملوقف 

سيايّس من املجلس. لقد تّم تصور املجلس كمؤسسة 

القضاء  استقاللية  لفكرة  انترص  دستوري  سياق  يف 

وحرص عىل توفري الرشوط املؤسساتية لذلك. لكن 

الحقة  مرحلة  يف  وتركيزه  ترشيعه  صياغة  متت 

الحاكمة  النخب  لدى  القيم  هذه  فيها  تراجعت 

السلطة  لتجميع  منها  سعي  من  برز  ما  لفائدة 

ووضع اليد عىل القضاء. كان من أثر هذا التبدل يف 

الدافعة لرتكيز  السيايس أن غابت اإلرادة  املرشوع 

يسعى  سيايس  فعل  عنها  كبديل  وحرض  املجلس 

إلفشال تجربته وعرقلة نشاطه.

المؤامرة  حديث  عن  بعيدا  المفكرة: 
السياسية نالحظ أن تاريخ مجلسكم يبين 
أسباب   من  كانت  أعضائه  صراعات  أن 

تعطيل  تركيزه. 
بو زاخر: تلك األزمة أيضا يعود سببها غري الظاهر 
لفعل السيايس الذي نصب يف حينها أفخاخا تفسد 

للمجلس  املكونة  القطاعية  املجالس  بني  العالقات 

التعيينات  إصدار  رفضه  من خالل  للقضاء،  األعىل 

املعينني  العديل  القضاء  مجلس  أعضاء  تخص  التي 

بالصفة. 

الرؤية  لنا  كانت  لو  حينها،  بإمكاننا  كان  طبعا، 

القضائية  الهياكل  لعبت  ولو  للخلفيات  املكتملة 

الدور اإليجايب الذي كان ينتظر منها، أن نتجاوز تلك 

عموما،  يتحقق.  مل  هذا  لكن  أرسع  بشكل  األزمة 

واستفدنا  العرثة  تلك  تجاوزنا  أننا  إيجابيا  نسّجل 

املجلس.  داخل  دميقراطية  ثقافة  إرساء  يف  منها 

الهرمي  التصدي للخطاب  الثقافة  أهم معامل هذه 

اختالفاتنا  وإدارة  القضاء  إدارة  مييز  كان  الذي 

اليوم لكل مالحظ أن يتلمس كيف  إيجابيا. ميكن 

إثر مداوالت،  قراراته يف  القضاء كل  يتخذ مجلس 

ومن خالل اعتامد اآلليات الدميقراطية، بعيدا عن 

الرصاعات الهيكلية أو القطاعية.

المفكرة: هل يعني هذا أنكم تعتبرون أن 
الهياكل القضائية لم تؤّد دورا إيجابيا في 

مسار تأسيس المجلس؟
بو زاخر: هذا مؤكد خصوصا خالل أزمة التأسيس 
للمجلس. كان بإمكان هذه الهياكل آنذاك أن تلعب 

املجلس  أعضاء  بني  الصدع  رأب  يف  إيجابيا  دورا 

وتسهيل انطالقة عمله. كان والزال املجلس ينتظر 

من هذه الهياكل مساندة أكرب وحثّا له عىل تطوير 

أدائه. يجب أن نعرتف أن املجلس من جهته غيّب 

الهياكل يف تعاطيه. حاليا، تم تجاوز هذه اإلشكاالت 

ذلك  عىل  األدلة  أهم  إيجابية.  أكرث  األمور  وباتت 

من  القضاة  هياكل  خاضته  الذي  النضايل  التحرك 

القانون  يف  املحاكم  موزانة  استقاللية  فرض  أجل 

األسايس للميزانية. 

روحية  بين  تمايز  عن  تحدثتم  المفكرة: 
الدستور وقانون المجلس. هل بإمكانكم 

تفصيل ما تقصدون بهذا التمايز؟
بو زاخر: يسند الدستور للمجلس األعىل للقضاء 
واحرتام  القضاء  سري  حسن  "ضامن  مسؤولية 

فإن  املقابل،  يف   . اإلصالحات"  واقرتاح  استقالليته 

القانون:

تلك  ويسند  القضاة  انتداب  من  املجلس  يجرد   -

الصالحية للسلطة التنفيذية ممثلة يف وزير العدل 

الحكومة فيام  العديل ولرئاسة  بالقضاء  فيام تعلق 

تعلق بالقضاءين املايل واإلداري،

مبا  واملحاكم  املجلس  بني  كاملة  قطيعة  إحداث   -

موضوعية  قواعد  إرساء  من  املجلس  منع  يعني 

لتوزيع املحاكم الجغرايف وتوزيع  القضاة يف الدوائر 

األمر  وهذا  بينهم.  فيام  القضايا  وتوزيع  القضائية 

يشكل مسا كبريا بقواعد استقاللية القضاء. وأفيدكم 

سري  وحسن  القضاء  استقالل  جوهر  هذا  أن  هنا 

القضاء. 

عن  القضائية  العامة  الشؤون  تفقدية  فصل   -

أن  األمر  هذا  شأن  ومن  للقضاء.  األعىل  املجلس 

يضعف املجلس، وال سيّام أن بإمكان التفقدية أن 

القضاة  تأطري  سياسة  تحقيق  يف  هاما  دورا  تؤدي 

التي تصدر عنها وأن  التكوينية  الوثائق  من خالل 

اإلحصايئ.  عملها  بفضل  القضاء  حوكمة  تحسن 

العامة محركا ألي  التفقدية  تكون  أن  يفرتض  كان 

مرشوع إصالحي يف القضاء يتواله املجلس.

لهذه األسباب، أرى أن القانون شكل تراجعا بالنسبة 

إىل التصور العام الدستور. إال أنه رغم هذا، نجدنا 

تنفيذية  سلطة  مقابل  يف  بتفعيله  نطالب  اليوم 

تسعى لتقليص أكرب لصالحيات املجلس.

من  محاولة  أنه  تذكرون  ما  المفكرة: 
صالحيات  لتقييد  السياسية  السلطة 
بالسعي   لكم  اتهام  يناظره  مجلسكم، 
الترتيبية.  السلطة  على   غصبا  لالستيالء 
كمجلس  أنكم  تعتبر  التنفيذية  السلطة 

تسعون لإلستئثار بالشأن القضائي؟
للقضاء  األعىل  املجلس  قانون  ينص  زاخر:  بو 
مجال  يف  الرتتيبية  "السلطة  للمجلس  كون  عىل 

الدستور  أن  فيه  املختلف  غري  ومن  اختصاصه". 

املسار  إدارة  تكون  أن  فرضا  القانون  بعده  ومن 

يجوز  ال  املجلس.  اختصاصات  من  للقضاة  املهني 

الحكمية  الدوائر  إحداث  أن  يُّدعى  أن  لهذا  تبعا 

اإلدارية  باملحكمة  الدولة  مندويب  عدد  وتحديد 

يف  القضائية  الخطط  وتحديد  املحاسبات  ودائرة 

ضمن  يندرج  إسنادها  ورشوط  العديل  القضاء 

صالحيات رئاسة الحكومة، لكون تلك األمور تندرج 
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من  بالتايل  وهي  للقضاة  املهني  املسار  خانة  يف 

العامة  الجلسة  تولت  املجلس.  اختصاصات  صميم 

مامرسة  إطار  ويف  بالتايل  للقضاء  األعىل  للمجلس 

األول من سنة  الشهر  منتصف  الرتتيبية  صالحياتها 

واحد  كل  تعلق  ترتيبية  أوامر  ثالثة  إصدار   2019

منها بقضاء من األقضية املكونة ملجالسه القطاعية. 

وقد تم هذا األمر يف إطار تفعيل القانون. مل تنرش 

الحكومة أوامرنا الرتتيبية ومتادت يف محاولة فرض 

أمر واقع يتمثل يف مواصلة مامرسة السلطة الرتتيبية 

دون  للقضاء  املهني  باملسار  عالقة  عىل  هي  التي 

لذلك.  التصدي  واجبنا  من  هنا  وكان  وجه رشعي. 

ومن أهم أوجه هذا التصدي، تفعيل مجلس القضاء 

خطوة  وهي  األول،  الرتتيبي  لألمر  الجزيئ  العديل 

نضالية هدفها منع التدخل يف مجال عمل املجلس، 

وهي تفضح بحد ذاتها عدم جدية الطرف الحكومي 

يف تعاطيه مع ملف إصالح القضاء العديل خصوصا.

المفكرة: هل كان ذات التعاطي الحكومي 
المتعلقين  الترتيبين  األمرين  مع 
صدرا  الذين  والمالي  اإلداري  بالقضاءين 

عن مجلسكم في ذات التاريخ ؟
بو زاخر: فيام تعلق باألمرين الرتتيبيني املتعلقني 
أن  يجب  املحاسبات،  ومحكمة  اإلدارية  باملحكمة 

نوضح أنهام تطابقا يف منطوقهام مع أمرين صدرا 

يف ذات املوضوع عن رئاسة الحكومة. كانت هذه 

القرارات تصحيحية مبعنى أنها أعادت صياغة أوامر 

بالنسبة  الشكليات.  تصحيح  اتجاه  يف  حكومية 

للقضاء العديل، تعاطينا مع التحوالت التي يشهدها 

املهنية  اآلفاق  النسداد  أدت  والتي  القضاء  هذا 

السلطة  أن تصدي  لنا  الثالثة. ويبدو  الرتبة  لقضاة 

لألهمية  معزو  الصالحية  هذه  ملامرسة  السياسية 

وهذا  العديل  القضاء  عىل  للهيمنة  توليها  التي 

معلوم للجميع اليوم. أفيدكم أنه ويف لقايئ برئيس 

الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 11-11-2019، سألته 

عن موقفه بشأن صاحب السلطة الرتتيبية يف هذا 

الشأن، فأجابني أن السلطة تعود للمجلس برصيح 

عىل  اإلمضاء  تعطيل  تاليا  ونستغرب  القانون.  نص 

الحركة القضائية من قبله.  كام نستغرب مساندته 

النقالب الحكومة عىل الصالحية الرتتيبية للمجلس 

انتهى  عام  النظر  وبرصف  عموما   . للقضاء  االعىل 

اليه االمر بالنسبة للحركة القضائية للقضاء العديل 

الهيمنة  التنفيذية  مواصلة  السلطة  بفعل محاولة 

عىل القضاء فاين  أعتقد أن الصالحيات تفتك، وأن 

دفاعا عن  وأكيد  املجلس عن صالحيته مربر  دفاع 

قيم القانون .

التوصيف  لهذا  انتهيت  كيف  المفكرة: 
التنفيذية  السلطة  لتقرير عدم جدية  أي 

في إصالح القضاء العدلي؟
لجنة  العدل  وزارة  كّونت  ما،  فرتة  يف  زاخر:  بو 
الهاليل  الله  عبد  السيد  املتقاعد  القايض  برئاسة 

التفقدية  "قانون  مرشوع  بصياغة  لها  عهدت 

العمل،  من  مدة  بعد  القضائية".  للشؤون  العامة 

أعلنت اللجنة نهاية أعاملها. استندت الوزارة لرفض 

الرّف  برمته عىل  لتضعه  للمرشوع  القضاة  جمعية 

الجامعي  برئاسة  لجنة جديدة  تكوين  ولتعلن عن 

البكوش كلفت بصياغة قانون أسايس جديد  ناجي 

اللجنة  عملت  العامة.  التفقدية  وقانون  للقضاء 

فرتة دون أن يعلن عن نتيجة عملها وهناك أخبار 

مفادها أن رئيسها استقال من مهامه مبا يعني فعليا 

مبجلة  تعلق  وفيام  املنوال  ذات  عملها. عىل  نهاية 

وأعّدت  لجنة  الوزارة   كّونت  الجزائية،  اإلجراءات 

ركن  ثم،  ومن  فصل.  ستامئة  من  ضخام  مرشوعا 

فصول  لتنقيح  مصغرة  لجنة  وكونت  املرشوع  هذا 

معدودة من املجلة وأعتقد أن هذا سيكون املرشوع 

الحكومي الحقيقي.

 يف ذات الوقت، متت املصادقة عىل القانون األسايس 

دون  الخارجي  الضغط  بفضل  املحاسبات  ملحكمة 

تعطيالت من السلطة التنفيذية وتعد حاليا محكمة 

تتوىل  كام  لقضاتها.  األسايس  القانون  املحاسبات 

القضاء  ملجلة  مرشوع  صياغة  اإلدارية  املحكمة 

مبرشوع  الحكومة  تعتمدها  أن  يتوقع  اإلداري 

حكومي مبجرد االنتهاء منها. تؤكد هذه املعطيات 

وجود مقاومة من السلطة لكل إصالح يطور القضاء 

صلب  يف  القضاء  هذا  أن  مرده  أمر  وهو  العديل 

الرصاع السيايس. ونحن نعي هذا األمر جيدا.

الوسط  في  مجلسكم  يتهم  المفكرة: 
القضائي أنه مجلس حركات قضائية فيما 
إقتراح  صالحية  ممارسة  في  يتقاعس  هو 
بالنسبة  للقضاء.  الضرورة  اإلصالحات 
المجلس  يبقى  القضائي،  الوسط  لهذا 
لم  أنه  بدليل  مؤسسته  بناء  عن  عاجزا 
يصدر حتى اآلن نظامه الداخلي رغم مضي 
ثالث سنوات على بداية عهدته. ما رأيكم 
في هذا القول الذي يحمل مجلسكم جانبا 

من مسؤولية تعطل إصالح القضاء؟
مجلس  أننا  بالقول  تعلق  فيام  أوال  زاخر:  بو 
الحكم.  هذا  مع  متاما  أتفق  فانا  قضائية،  حركات 

نعم  للمجلس  الداخيل  بالنظام  تعلق  فيام  ثانيا 

هناك تعطيل كبري يف سنه وهو حاليا محل مداولة 

اشرتاط  يشكل  أن  نخىش  ولكن  العامة.  بالجلسة 

عائقا  أعضائه  ثلثي  بأغلبية  عليه  املصادقة  املرشع 

إضافيا أمام صدوره. 

وعموما، أظن أن التقصري الذي تتحدث عنه يعود 

إىل أزمة الرتكيز والتي ال زلنا نعاين من ذيولها. هناك 

اليوم وعي داخل املجلس برضورة تطوير األداء فيام 

يف  ناجحة  لتجربة  وسنؤسس  الجانب  بهذا  تعلق 

هذا املجال، قوامها انفتاح املجلس عىل محيطه يف 

صياغة مشاريع اإلصالح.

المفكرة: بصراحة، كيف تقيمون التركيبة 
المختلطة للمجلس األعلى للقضاء؟

بالهيئة  املنتخبني  األعضاء  أنا كنت من  بو زاخر: 
يل  أتاح  وقد  العديل.  القضاء  لإلرشاف عىل  الوقتية 

التي  التجربة،  هذه  مراحل  أول  أعايش  أن  ذلك 

كانوا  القضاة  غري  من  الهيئة  أعضاء  أن  يل  بيّنت 

فاعلني يف الدفاع عن استقاللية القضاء. 

فيام تعلق مبشاركة هؤالء يف املجلس األعىل للقضاء، 

يولّد انتخابهم من قبل زمالئهم لدى البعض منهم 

اعتقادا مفاده أنهم ممثلون لقطاعاتهم. وهي فكرة 

يف  منهم.  البعض  لدى  حارضة  كانت  أنها  ننكر  ال 

الفرتة األخرية، تطّور هذا األمر يف اتجاه إيجايب وعىل 

تخدم  املختلطة  املجالس  أن  أخرى  مرة  يؤكّد  نحو 

القضاء  بأن  القائل  املبدأ  وتؤكد  القضاء  استقاللية 

شأن عام. أضيف هنا أن الرتكيبة املختلطة تساعد يف 

التصدي للتقاليد القدمية التي تسود الوسط القضايئ 

وتفرض صلبه قيام هرمية صارمة.

العام  للخطاب  تقييمكم  هو  ما  المفكرة: 
النيابية  العهدة  منطلق  في  القضاء  حول 

الجديدة؟ 
الوقت  يف  ولكنه  بقّوة  حارٌض  القضاء  زاخر:  بو 
مع  أنه  يدعي  الجميع  أن  مبعنى  مغيّب،  نفسه، 

إصالح القضاء ويدعم استقالليته ولكن ال أحد يقدم 

تصورات ومشاريع واضحة يف هذا الخصوص. عموما، 

يجب أن نعرتف أن كل مشاريع إصالح القضاء هي 

موضوع اتفاقات خارجية. يف هذا اإلطار، يجب أن 

نتنبه إىل رضورة تقييم تلك االتفاقات ما أنجزنا منها 

وأين استفدنا، وملاذا ال نلتمس عىل أرض الواقع أثرا 

للمبالغ املالية الضخمة التي يقال أنها رصفت فيها. 

إلصالح  الحاجة  أن  فكرة  نستبطن  أن  أمتنى  كام 

خارجيا،  وليس  وطني  مطلب  وتطويره  القضاء 

فنكون بذلك أكرث جدية يف اإلنجاز. 

من  أكثر  العام  الوسط  في  أثير  المفكرة: 
مرة ملّف الفساد القضائي. وثمة اتهامات 
هذا  معالجة  في  بالتقصير  لمجلسكم 
اليوم، ال  الملف خصوصا وأنه لحد تاريخ 
يخضع القضاءان اإلداري والمالي ألعمال 

تفقد؟ 
أن  نحاول  نحن  كمجلس،  لنا  بالنسبة  زاخر:  بو 
نقوم بواجبنا يف هذا اإلطار وال نظن أننا مقرصون. 

أفيدكم أنه ال توجد قضية فساد منت لعلم املجلس 

وتتعلق بقاٍض عديل ومل يعهد بها املجلس تفقدية 

كجهة  املطلوب  بالقدر  ننظر  مل  إن  العدل.  وزارة 

عنه  نسأل  ال  أمر  فهذا  تأديبية،  ملفات  يف  تأديب 

نحن وسببه ما ذكرت لك من بطء نسق اإلصالح. 

إرساء  تعطيل  مظاهره  من  كان  الذي  البطء  ذاك 

التفقدية العامة للشؤون القضائية وهي الجهة التي 

املجلس  تعهيد  وحدها صالحية  القانون  لها  يسند 

بامللفات التأديبية. 

فقد نص القانون عىل كون املؤاخذة التأديبية تتم 

مبوجب إحالة من التفقدية العامة لشؤون القضاء، 

مثة  وعليه،  بعد.  إحداثها  يتم  مل  تفقدية  وهي 

التي  التأديب  أعامل  مرشوعية  حول  يطرح  سؤال 

تتم اليوم. هنا نتبني مجددا أن الحاجة لإلصالحات 

القضاء  يخدم  ال  الحاصل  التعطيل  وأن  مستعجلة 

والثقة العامة به.

نظام  يوجد  ال  واملايل،  اإلداري  للقضاءين  بالنسبة 

تفقد صلبهام. وهذا يؤدي ليكون الرئيسان األوالن 

بحكم  الوقت،  نفس  ويف  إحالة  للمحكمتني جهتي 

تتبع  جهة  للقضاء،  أعىل  مجلس  يف  عضوان  أنهام 

معايري  وفق  جائز  غري  طبعا  األمر  وهذا  تأديبي. 

املؤاخذة العادلة ويجب إصالحه.

شروط  عن  للتّو  تحدثتم  المفكرة: 
ثمة  أن  هنا  نالحظ  العادلة.  المحاكمة 
بمحاكمات  تعلق  فيما  تطرح  مؤاخذات 
االنتقالية.  للعدالة  المتخصصة  الدوائر 
هذه  بها  تتعهد  ملف  مائتي  بين  فمن 
دون  ملف  وثالثين  وواحد  مائة  الدوائر، 
قرار  ودون  أبحاث  ودون  إحالة  مقرر 
الدوائر  تلك  يدفع  قد  الذي  األمر  إحالة، 
فضال  تتبع.  وجهة  إحالة  جهة  تكون  ألن 
الحق  توفر  ال  المحاكمات  تلك  ذلك،  عن 
هو  فما  درجتين.  على  المحاكمة  في 
بمبادئ  اإلخالالت  هذه  من  موقفكم 

المحاكمة العادلة؟  
القانون  مبوجب  أُحدثت  الدوائر  تلك  زاخر:  بو 
ومبوجب حامية من الدستور لكل محاولة لتعطيلها. 

اليوم وبعد تعهد املحاكم بنظر تلك القضايا، يكون 

اإلجراءات  مبنظار  إليها  ننظر  هل  السليم:  السؤال 

االنتقالية  العدالة  مبنظار  أو  العادية  الجزائية 

الحقيقة  كشف  بل  العقاب  هدفها  ليس  التي 

االنتقالية  العدالة  املصالحة؟  إىل  انتهاء  واملحاسبة 

لحقوق  جسيمة  بانتهاكات  بل  بجرائم  تتعلق  ال 

والبعض  قانون  يف  جرائم  يشكل  بعضها  اإلنسان 

اآلخر ليس من قبيل الجرائم. فال يوجد لدينا مثال 

األعىل  املجلس  انخرط   القرسي.  االختفاء  جرمية 

امللف  االنتقالية ألن هذا  العدالة  للقضاء يف ملف 

استحقاق وطني وألنه من املهم أن تعالج القضايا 

التي تشملها يف هذا اإلطار الخصويص ال يف سياق 

محاكامت جزائية تقليدية. 

أقدر  أبحاث،  فيها  تتم  مل  التي  للملفات  بالنسبة 

القانونية عىل  اآلثار  ترتيب  قادرة عىل  املحاكم  أن 

اإلخالل اإلجرايئ. أجدد أن بالدنا تحتاج إىل العدالة 

واملصالحة.  التجاوز  رشوط  من  لكونها  االنتقالية 

أنصح هنا بانتظار ما ستصدره املحاكم من أحكام: 

تطور  يف  عامال  املجال  يف  القضاء  فقه  يشكل  فقد 

تكون  لن  األحكام  أن  تبني  متى  خصوصا  املواقف 

كاألحكام العادية فيام تعلق بتصور ماهية العقاب.

المفكرة: كيف تنظرون إلى حضور القضاة 
االجتماعي خصوصا  التواصل  في شبكات 
في ظّل ما تّم من فترة ألخرى من حديث 
عن انزعاج في مجلسكم من هذه الظاهرة؟

ال  التعبري  حرية  يف  الحق  وأخريا،  أوال  زاخر:  بو 
ميكن أن يستثنى منه القضاة. نحن كمجلس نساند 

القضاة يف مامرسة حقهم ذلك مبا ال يتعارض  حق 

مع ما هو محمول عليهم مبوجب وظائفهم. نحن 

التعبري يف  حرية  تطور  من  منزعجني  غري  كمجلس 

الوسط القضاء بل متحمسون حيث أنها ساهمت يف 

تطوير أدائنا. ويف هذا اإلطار، أفيدكم أن االنتقادات 

الالذعة التي وجهها القضاة ملعايري الحركة القضائية 

األوىل كانت السبب الرئيس يف تطور معايري الحركة 

التي أعلنت السنة الفائتة وانتقادات هذه املعايري 

ستكون حتام سببا يف تطوير أكرب.

التركة والحصائل
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والحريات  كالحقوق  أخرى  مواضيع  خالف  عىل 

تطرح  مل  بالدولة،  الدين  وعالقة  السيايس  والنظام 

الدستور.  صياغة  عند  تذكر  خالفات  الالمركزية 

اليوم وبعد سنوات من تكريس الالمركزيّة يف الباب 

السابع من الدستور كخيار للتنظيم اإلداري للبالد 

التونسيّة، يتصاعد نسق النقاش والتقييم وتختلف 

الرسديّات املعتمدة من قبل املهتّمني بالشأن املحيّل: 

بني مناوئ يعترب أّن الالّمركزيّة خطأ ترشيعي وخيار 

كيان  العمق  يف  يرضب  أن  شأنه  من  متبرّص  غري 

االستقرار  ضعف  أمام  خصوصا  ووحدتها  الدولة 

اليد،  ذات  وضيق  البلديّة  املجالس  تشهده  الذي 

وبني مساند يرى يف الالّمركزيّة مطلبا ثوريا جّسدته 

ديسمرب- 14 جانفي 2011 من  ثورة 17  شعارات 

الجهات  بني  التفاوت  من  "بالحّد  املطالبة  خالل 

والتقسيم العادل للرثوات". 

يف خضم الرسديّات املتباينة، أخذ املسار الالمركزي 

البلدي  الرتاب  تعميم  خالل  من  يتبلور  تونس  يف 

واملصادقة عىل مجلّة الجامعات املحليّة وصوال إىل 

البلديّة  املجالس  وتركيز   2018 ماي   6 انتخابات 

يخلو  ال  تسيري  املحيّل.  الشأن  تسيري  يف  وانطالقها 

من التحّديات والعرثات وتنازع االختصاصات. كيف 

ال وسقف االنتظارات عال والضبابيّة تحيط بإرساء 

هذا املسار. نحاول من خالل هذه الورقات بسط 

الخمس  السنوات  خالل  الالمركزي  املسار  حصيلة 

املاضية، مسار يتقّدم بخطى متثاقلة نرجو أن تكون 

ثابتة.

الجماعات  "دستور" 
يعّي  تشر مخاض  المحلّية: 

ومتسّرع عسير 
منذ دسرتة الخيار الالمركزي صلب الباب السابع من 

املحليّة  بالشؤون  املكلّفة  الوزارة  الدستور، رشعت 

وطنيّة  استشارة  إطالق  حينها-يف  الداخليّة  -وزارة 

حول مرشوع قانون الجامعات املحليّة وذلك منذ 

موىف سنة 2015، حيث كان من املفرتض أن تجري 

هذه  كانت   .2016 أكتوبر  يف  البلديّة  االنتخابات 

إلعادة  "فرصة"  هّناتها  رغم  الوطنية،  االستشارة 

صياغتها  أوكلت  التي  القانون  مسودة  يف  النظر 

املحيّل.  بالشأن  املهتمني  من  الخرباء  من  ملجموعة 

مجلّة  مرشوع  إيداع  إىل  االستشارة  هذه  وأفضت 

إثر  يف  وذلك   2017 ماي   5 يف  املحليّة  الجامعات 

تأجيل االنتخابات البلديّة مرّتني. تولّت لجنة تنظيم 

يف  النظر  مهمة  للسالح  الحاملة  والقوات  اإلدارة 

مرشوع القانون خالل جوان 2017؛ وقد انقسمت 

مؤيّد  بني  الفارطة  الربملانية  العهدة  خالل  اآلراء 

من  بالحّد  يسمح  للبالد  إداري  كتنظيم  لالمركزية 

املهمشة،  باملناطق  الجهات والنهوض  التفاوت بني 

الدستوري  الخيار  لهذا  "محتشم"  رافض  وبني 

وتكريسا  التونسية  الدولة  لتفكيك  سبيال  باعتباره 

"لالمركزية الفساد".

مسألة تفرغ رؤساء 
البلديات خضعت 

لمفاوضات سياسية 
ضيقة ومن دون 

نقاش عميق في 
األصل

التصور  من  املتباينة  املواقف  عن  النظر  وبغض 

عرفت  التونيس،  الدستور  كرسه  الذي  الالمركزي 

صلب  عسريا  مخاضا  املحليّة  الجامعات  مجلة 

التوافقات  اللجنة املكلفة بالنظر فيه مرورا بلجنة 

وصوال للنقاش خالل الجلسات العامة. حيث ولنئ 

ما  املحليّة  الجامعات  مجلة  يف  النظر  استغرق 

أفريل   26-2017 جوان   13( أشهر  العرشة  يناهز 

2018(  فاّن هذا املسار الترشيعي الح متعرثا من 

املرشع  بدا  فقد  أخرى.  جهة  من  ومترسعا  جهة 

قبل  املرشوع  عىل  املصادقة  بهاجس  مسكونا 

النقاط  البلديّة، مام جعل عديد  االنتخابات  إجراء 

الخالفية تطرح أمام النواب من دون الفصل فيها اال 

يف اللحظات األخرية قبل املرور إىل الجلسات العامة 

األخرية . ولعّل أبرزها مسألة التفّرغ التي ال زالت 

البلدية. وقد خضعت  املجالس  تلقي بظاللها عىل 

ملفاوضات  أخرى  نقاط  غرار  عىل  النقطة  هذه 

األصل،  يف  عميق  نقاش  دون  ومن  ضيّقة  سياسية 

اليوم محل خالف سيايس  بقاءها حتى  يفرس  ماّم 

بني مؤيد ومعارض، وواقع متمثل يف رؤساء بلديات 

غري متفرغني متشبثني بالرئاسة. 

عىل  املحليّة"  الجامعات  "دستور  يف  النظر  مسار 

عرسه، أفىض إىل املصادقة عليه يف 26 أفريل 2018 

فتنافس  االنتخابية،  الحملة  يف  الرشوع  إثر  يف 

اإلملام  دون  من  البلديّة  املقاعد  عىل  املتنافسون 

الصالحيات  أو  لعملهم  املنظم  القانوين  باإلطار 

العريضة  الخطوط  كانت  ولنئ  لهم.  املعهودة 

للمجلة واضحة منذ عرض املرشوع عىل االستشارة 

النواب،  مجلس  صلب  فيه  النظر  وبدء  الوطنيّة 

النص  عىل  طرأت  قد  التغيريات  من  العديد  فإن 

األصيل. فال تفوتنا اإلشارة إىل أّن النسخة املصادقة 

القانون وأن  الثامنة عرشة من  النسخة  عليها هي 

يخوضوا  مل  البلدية  املجالس  بعضوية  الفائزين 

املعرتك االنتخايب وهم عىل بيّنة من القانون املنظم 

لعملهم وهو ما يفرس كرثة النزاعات التي عرضت 

سياق  االداريّة يف  للمحكمة  الجهويّة  الدوائر  أمام 

تركيز املجالس البلديّة.

السياسّية  الحسابات  بين 
المحلّية واالستحقاقات 

والتونسيّات  التونسيون  توّجه   2018 ماي   6 يوم 

املستوى  عىل  ممثليهم  النتخاب  االقرتاع  لصناديق 

بعد  نوعها  من  األوىل  كانت  انتخابات  يف  املحيل 

الثورة. انتخابات شهدت تأجيال متكّررا حيث كان 

من املزمع اجراؤها يف 30 أكتوبر 2016، ثّم أّجلت 

ليوم 17 ديسمرب 2017 وتم أرجاؤها مرة ثالثة ليوم 

25 مارس 2018، لتتم يف نهاية املطاف يوم 6 ماي 

2018 مبشاركة هي األضعف منذ أكتوبر 2011. فلم 

املسّجلني  جملة  من   35% الناخبني  نسبة  تتجاوز 

االنتخابات  إليها  أفضت  التي  النتائج  . وقد مثّلت 

التونيس  السيايس  املشهد  يف  هاما  منعرجا  البلدية 

حيث شهدنا صعود قّوة جديدة أال وهي القامئات 

لتصدرت  نتائجها،  لو جاز تجميع  والتي،  املستقلّة 

النهضة وحركة نداء تونس يف  تليها حركة  الرتتيب 

الجزئية  االنتخابات  نتائج  ثالثة. وقد جاءت  مرتبة 

البلدية التي شملت 10 بلديات حتى اآلن، جازمة 

أوىل عىل  كقّوة  املستقلنّي  مؤكدة "ظاهرة" صعود 

املستوى املحيّل حيث متكن هؤالء من نيل املرتبة 

األوىل يف معظم البلديات املنحلة .

فرصة   2018 لسنة  البلدية  االنتخابات  كانت  وقد 

لألحزاب السياسية للتحضري لإلنتخابات الترشيعية 

موازين  تغرّي  مدى  ولقياس   2019 يف  املنعقدة 

انتخابات  الالحقة آلخر  األربع  السنوات  يف  القوى 

الثقة يف  تراجع  أن  -أكتوبر -2014. ورغم  برملانية 

الترشيعية  االنتخابات  يف  تأكد  الكبرية  األحزاب 

والرئاسية لسنة 2019، إال أّن املستقلني مل يتمكنوا 

وهذا  برملانيا.  مقعدا   11 عىل  سوى  التحصل  من 

بخصائص  املحيل  السياق  تفرّد  يؤكد  إمنا  املعطى 

الناخب  ينزع  حيث  املركزي  السياق  عن  متيّزه 

شخصيّا  يعرفهم  ألشخاص  التصويت  إىل  املحيل 

التصويت  منطق  عكس  عىل  وذلك  فيهم،  ويثق 

النزعة  يف االنتخابات الترشيعية الذي تغلب عليه 

الحزبيّة أو االيديولوجيّة.

تعصف  االستقاالت 
البلدّية  بالمجالس 

لمنتخبة ا
بضعة أشهر من العمل البلدي كانت كفيلة لتطفو 

"ظاهرة"  املحلية  السياسية  الساحة  سطح  عىل 

االستقاالت بشتى أنواعها: استقاالت متزامنة ألغلبية 

استقاالت  البلديّات،  رؤساء  استقاالت  األعضاء، 

جزئيّة متزامنة، استقاالت فرديّة وسحب الثقة من 

رؤساء البلديات. 

ولعل أبرز أنواع االستقاالت التي شهدتها املجالس 

البلدية تتمثل يف االستقالة املتزامنة ألغلبية األعضاء 

لرتكيز  األوىل  األشهر  منذ  نشهدها  بدأنا  والتي 

الاّلمركزّ�ة: 
خطوات أولى 

في  متثاقلة 
مسار طويل 

األمد
أسماء ساليمية
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االستقالة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  البلدية.  املجالس 

املتزامنة ألغلبية األعضاء هي أخطر أنواع االستقاالت 

املعني  البلدي  املجلس  انحالل  تقتيض  باعتبارها 

ويرتتب عنها كلفة سياسية وانتخابية باهظتان. وقد 

زعزعة  عوامل  من  عامال  االستقاالت  هذه  مثّلت 

البلدية  املجالس  يف  واملتساكنات  املتساكنني  ثقة 

عاّمة.  الالمركزي  املسار  ويف  الخصوص  وجه  عىل 

وفيام أن االستقاالت املتزامنة مبا ترتبه من مفاعيل 

من   205 الفصل  مبقتىض  القانون  تصّورها  امكانية 

كحل  تناولها  أنه  إالّ   ، املحلية  الجامعات  مجلة 

أقىص. فلم يكن يف نيّة املرّشع حينها أن يتم اللجوء 

الفائقة وأن تكون أداة لتصفية  اليها بهذه الرسعة 

حسابات سياسية أو لقياس شعبية أحزاب صاعدة 

حديثا. ومن املهّم يف هذا السياق اإلشارة إىل غرابة 

تكريس هذه االمكانيّة القانونيّة: فقد أباح املرّشع 

وفداحة  خطورته  -عىل  املحليّة  الجامعات  انحالل 

نتائجه- مبجرّد توفر أغلبية مطلقة )50 زائد 1( من 

أعضاء املجلس البلدي ويف املقابل ضيّق الخناق عىل 

محاوالت سحب الثقة من رؤساء الجامعات املحليّة 

أعضاء  قبل  من  مبارشة  غري  بطريقة  -املنتخبني 

معّززة  أغلبيّة  توفري  اشرتاط  خالل  املجالس-من 

تساوي ¾ األعضاء . فكأنّنا باملرّشع يويل أهمية أكرب 

املحلية  الجامعات  رئاسات  استقرار  عىل  للحفاظ 

منه عىل استقرار املجالس يف مجملها.

النوع من االستقالة ب 25  اليوم، تعلّق هذا  حتى 

مجلسا بلديا، عدل 12 مجلسا عنها. وفيام أجريت يف 

10 بلديات انتخابات جزئية اتّسمت بضعف إقبال 

الناخبني عىل صناديق االقرتاع، وأفرزت نتائجها تغري 

النهضة  وحركتي  املستقلني  لصالح  القوى  موازين 

تنتظر  بلدية  مجالس   3 برحت  ما  تونس،  وتحيا 

ولنئ  املقبل.  مارس  شهر  موىّف  يف  جزئية  انتخابات 

واملالية  واالجتامعية  السياسية  الخصائص  اختلفت 

أن  عىل  أغلبها  اجتمعت  فقد  البلديات،  لهذه 

االستقالة تعود أساسا إما لتفرّد الرئيس)ة( بالرأي أو 

النعدام الثقة واستحالة التواصل معه)ا( .

سحب الثقة من 
رئيس البلدية أصعب 
من حل المجلس عبر 

االستقالة الجماعية
هذا النوع من االستقاالت ليس الوحيد الذي يهدد 

البلديات  شهدت  حيث  البلدية،  املجالس  استقرار 

استقاالت يف صفوف رؤسائها ورئيساتها بلغ عددها 

لعدم  أساسا  االستقالة  أسباب  وتعود  استقالة.   31

أرضية  إيجاد  استحالة  واىل  البلديات  رؤساء  تفّرغ 

بذلك  عادت   . البلدي  املجلس  مع  للعمل  مالمئة 

الرغم من  النقاش. فعىل  إىل طاولة  التفّرغ  مسألة 

للعمل  التام  التفّرغ  خيار  انتهج  قد  املرّشع  كون 

حاالت  عديد  ظهرت  للرؤساء،  بالنسبة  البلدي 

بصفة طوعية  االستقالة  أو  لإلعفاء  املوجبة  الجمع 

بلديات   8 شهدت  السياق،  نفس  يف  الرؤساء.  من 

حاالت سحب ثقة من رؤساء البلديات والتي تعود 

بالرأي  الرئيس  تفرّد  وهو  أال  وحيد  لسبب  كلها 

واستحالة العمل املشرتك . وهذا األمر إمنا يكشف 

عن ظاهرتني: أوالها التصّور الكالسييك لدور رئيس 

وتهميش  املحيّل  الحكم  مبفاتيح  املتفرّد  البلديّة 

وثانيها  البلدي  الشأن  تسيري  يف  التشاركية  املقاربة 

عدم استقرار املجالس البلديّة وضعف التوافق بني 

أعضائها.

إّن تواتر االستقاالت، عىل اختالف أنواعها وأسبابها 

يطرح نقاط استفهام متعددة يتعلق بعضها مبدى 

النهوض  يف  ملهمتهم  البلدية  املجالس  أعضاء  فهم 

بالشأن املحيل وتشبّعهم بالتصور الالمركزي بجميع 

بعض  صحة  مبدى  وكذلك  ومقتضياته،  تحدياته 

اشرتاط  أو  التفرغ  كواجب  الترشيعية،  الخيارات 

رئيس  من  الثقة  لسحب  أخامس  ثالثة  أغلبية 

البلدي  البلدية، وأغلبية أقل منها النحالل املجلس 

عرب االستقالة الجامعية، دون أن ننىس تأثريها عىل 

مشاركة املتساكنني واملتساكنات واهتاممهم بالعمل 

البلدي، خصوصا أن أزمة الثقة تزداد عمقا يوما بعد 

يوم عىل املستوى الوطني كام املستوى املحيّل، وهو 

الجلسات  عىل  اإلقبال  ضعف  خالل  من  يظهر  ما 

البلديّة.

ومؤسساتي  يعي  تشر إطار 
منقوصان

املحلية،  الجامعات  مجلة  إعداد  مسار  بداية  منذ 

طويل  كمسار  الالمركزية  عن  الجميع  يتحّدث 

سيمتّد عىل 27 سنة. رسديّة قدمتها وزارة الشؤون 

املحلية والبيئة وتبناها كل املهتمني بالشأن املحيّل. 

الكّل يدرك الفرتة التي سيستغرقها املسار باعتباره 

مسارا تدريجيا لكن ال أحد يدرك كنهه. يف الواقع، 

مل تصدر حتى اليوم الوثيقة االسرتاتيجية "املنتظرة" 

تونس  إىل  الالمركزية  إرساء  مالمح  تضبط  التي 

الحكومة  ممثيل  تأكيد  رغم  بذلك  القيام  وكيفية 

مرارا عىل وجود هذه الوثيقة واقرتاب موعد نرشها 

للعلن.

املستوى  عىل  أعرج  الالمركزيّة  مسار  يبقى 

الترشيعي. فلنئ متت املصادقة عىل قانون محكمة 

املحاسبات يف بداية السنة الفارطة إىل جانب مجلة 

الجامعات املحليّة يف 26 أفريل 2018، فإن األوامر 

 28 يتعلّق   ،38 وعددها  القانون  لهذا  التطبيقية 

منها بالبلديّات، مل يصدر منها حتى اليوم سوى 11 

املفرتض،  األوامر كان من  أمرا حكوميا فقط. هذه 

حسب األحكام االنتقالية ملجلة الجامعات املحلية، 

بعد  املطلة  فيفري   15 أقصاه  أجل  يف  تصدر  أن 

2019 -أي منذ سنة تقريبا-وحتى اليوم تجد وزارة 

الشؤون املحلية األعذار لتربير هذا التعطيل ملقية 

إياه تارة عىل املحكمة اإلدارية، وطورا عىل املصالح 

التي  التشاركية  املقاربة  عىل  وأحيانا  الحكومية 

تقتيض وقتا طويال لصياغة نصوص توافقيّة.

كام تبقى مسألة تنظيم الال-محورية، الوجه اآلخر 

مبقتىض  تّم  فقد  اليوم.  حتى  معطّلة  لالمركزية، 

مجلّة الجامعات املحليّة تنظيم الصالحيات الخاصة 

يتّم  أن  دون  من  املنتخبة،  املحلية  بالجامعات 

التطرّق إىل التصّور الجديد ملمثيل السلطة املركزية 

تطرح  اللحظة،  فحتى  الالمركزي.  النظام  ظّل  يف 

الوعاء  إدراك  دون  الوالة  صالحيات  تنظيم  مسألة 

وال  لها.  االسرتاتيجي  التصّور  أو  للمسألة  القانوين 

األوامر  عىل  القانوين  اإلطار  استكامل  تعرث  يقترص 

ميتّد  بل  لال-محورية  املنظم  والقانون  الحكومية 

ليشمل وجوب املصادقة عىل مجلّة القضاء اإلداري 

مبقتضاها  تّم  التي  االنتقالية  الفرتة  من  للخروج 

إحداث دوائر جهويّة للمحكمة اإلدارية، باعتبارها 

العبا أساسيا يف فصل النزاعات املتعلّقة بالجامعات 

املحلّة، والتوجه فعليا نحو المركزية القضاء اإلداري. 

التهيئة  مجلة  بتنقيح  يتعلق  فيام  األمر  كذلك 

والتعمري، مجلة الجباية املحلية وغريها من القوانني 

املؤطّرة لالمركزية.

يف  الجديد  الترشيعي  املجلس  دور  فاّن  وعليه، 

جوهريّا،  يلوح  لالمركزيّة  القانوين  اإلطار  استكامل 

كام سيكون دوره محّددا يف رسم مالمح االسرتاتيجيّة 

الوطنية لدعم مسار الالمركزية حيث ينّص الفصل 

املجلس  أّن  عىل  املحليّة  الجامعات  مجلّة  من   66

يصادق يف السنة األوىل من املّدة النيابيّة عىل خطّة 

لربنامج دعم الالمركزيّة وتطويرها بناء عىل مقرتح 

من الحكومة. كذلك األمر بالنسبة لنظره سنويا يف 

تقييم مدى تقّدم إنجاز الالمركزية.

بخطى  يتقّدم  الذي  الترشيعي  اإلطار  غرار  عىل 

بعض  لالمركزية  املؤسسايت  اإلطار  شهد  متثاقلة، 

التقدم من خالل إنشاء الهيئة العليا للاملية املحلية 

والهيئة العليا للتكوين، وإحداث اثنتي عرشة دائرة 

اللجنة  احداث  أّن  إالّ  اإلدارية.  للمحكمة  جهوية 

واملجلس  واالجتامعي  االقتصادي  للحوار  الجهويّة 

االستشاري  -الهيكل  املحليّة  للجامعات  األعىل 

غري  يبقى  املحلية-  الجامعات  ألصناف  الجامع 

ممكن يف ظل غياب تحديد تاريخ إجراء االنتخابات 

وزاري  مجلس  أقّر  املقابل،  يف  املقبلة.  الجهويّة 

مضيّق  جهة سيدي بوزيد كمقّر لهذا املجلس وذلك 

النّواب  مراعاة العتبارات رمزيّة بعدما قام مجلس 

السابق برتحيل النقاش حول املقّر إىل الحكومة يف 

واستعاملها  املسألة  لتسييس  متكّررة  إثر محاوالت 

يف مزايدات انتخابيّة.

من جهة أخرى، يطرح استكامل أصناف الجامعات 

وأقاليم تساؤالت عّدة.  األخرى من جهات  املحليّة 

موعد  حول  واضحة  إجابة  أي  توجد  ال  حيث 

سيتوجه  والتي  القادمة  الجهوية  االنتخابات  إجراء 

خاللها التونسيون والتونسيات إىل صناديق االقرتاع 

الشاملة  التنمية  لتحقيق  تسعى  مجالس  لرتكيز 

بضبابية  املسألة  وتتسم  الجهوي.  املستوى  عىل 

أكرب فيام يتعلّق باألقاليم: فلنئ تم تحديد الجهات 

بوصفها جامعة محلية المركزية منفصلة متاما عن 

الحّر،  التدبري  مبدأ  وفق  ومتارس صالحياتها  الوالية 

حتى  بقي  الرتايب  وتقسيمها  األقاليم  احداث  فإّن 

اللحظة موضوعا غري مطروح للنقاش العاّم وتبقى 

االنتخابات املتعلّقة به -وهي انتخابات غري مبارشة- 

رهينة انتخاب املجالس الجهويّة وتركيزها.

منتخبة…  محلية  جماعات 
بأّي إمكانات؟

الذي  األسايس  العامد  والبرشيّة  املالية  املوارد  تعّد 

غري  من  حيث  الالمركزي،  املسار  إنجاح  به  يرتبط 

فعليّا  مضطلعة  محليّة  جامعات  تصور  املمكن 

حياة  جودة  وتحسني  املحليّة  التنمية  يف  بدورها 

برشي  إطار  توفر  دون  واملتساكنات  املتساكنني 

اليوم  ميثّل  ما  وهو  والكفاءة.  التكوين  مكتمل 

ال  حيث  البلديات  تواجهها  التي  التحّديات  أكرب 

األعوان  مجموع  من   11% التأطري  نسبة  تتجاوز 

واملوظفني البلديني، كام ال تزال البلديّات وجهة غري 

إكساء  شأنها  من  التي  والخربات  للكفاءات  جاذبة 

وزارة  أن  كام  محليّا.  إشعاعا  املحليّة  الجامعات 

عن  متقاعسة  زالت  ما  والبيئة  املحليّة  الشؤون 

أمام   2018 موىّف  يف  عرضت  التي  وعودها  تنفيذ 

الربملان  واملتعلّقة بتكوين األعضاء البلدينّي باإلضافة 

إىل انتداب اإلطارات واالنكباب عىل تكوينهم، دون 

أن يتّم تقديم حصيلة رسميّة واضحة إلنجازها حتى 

اليوم.

حيث  من  مكبّلة  البلدية  املجالس  تبقى  كذلك، 

من  الرغم  فعىل  متفاوتة.  بدرجات  املالية  املوارد 

للبلديّات من قبل الدولة خالل  تطّور الدعم املايل 

السنوات القليلة السابقة )بنسبة %9 خالل 2019-

دعم  مبزيد  املطالبة  البلديّة  األصوات  فإّن   ،)2020

املوارد لالستجابة للمتطلّبات املحليّة ما تزال تتعاىل. 

هذا وقد انتهجت الحكومة خالل سنة 2019 "حال" 

لدعم املوارد املاليّة متثّل يف عفو جبايئ عن األداءات 

أداءات  دفع  إىل حدود سنة 2016، مبجرد  البلدية 

هذه  ضّخت  وقد  و2019.  و2018   2017 سنوات 

 76 الحكومة  ممثيل  ترصيحات  حسب  الخطوة 

مليون دينار إىل خزينة البلديات. ويف سياق متّصل، 

ذات  للبلديات  بالنسبة  خاصة  املايل  الدعم  يبقى 

املوارد الضعيفة مرتبطا إىل حد ما بإنشاء صندوق 

أداة  باعتباره  والتضامن  والتعديل  الالمركزية  دعم 

األقّل حظا  للبلديّات  املايل  التوازن  لتحقيق  تهدف 

وتحسني ظروف عيش املتساكنني واملتساكنات بناء 

عىل مبدأ التمييز اإليجايب.

التجربة  يف  االنطالق  منذ  معدودات  سنوات 

الالمركزية يف تونس وأكرث من سنة ونصف منذ تويّل 

املجالس املنتخبة دفة الحكم املحيّل، كانت كفيلة 

أثبتت  التجربة  هذه  بأن  الجزم  يف  البعض  بإرساع 

يف  للصواب  ومجانب  ألوانه  سابق  تقييم  فشلها. 

حّق مسار طويل املدى يف إرسائه وإنتاج مثاره. ما 

ميكن تأكيده اليوم هو أّن البلديات التونسية ال تزال 

تتلمس طريقها نحو إرساء النظام الالمركزي. مسار 

بعيدة  تزال  وال  مجملها  يف  بطيئة  بخطى  يتقدم 

واملتساكنات  املتساكنني  النتظارات  االستجابة  عن 

التحديات  أّن  إال  ملموسة.  بصفة  حياتهم  وتغيري 

اإلطارين  تتجاوز  اليوم  البلديات  تواجهها  التي 

القانوين واملؤسسايت غري املكتملنْي، كام تتجاوز عدم 

االستقرار الظريف يف تركيبة املجالس البلدية ومسألة 

التمويل. حيث تُطرح اليوم من أعىل هرم السلطة 

إن  ندري  ال  الال-مركزي  للنظام  "تصورات جديدة" 

بعد،  عودها  يشتد  مل  التي  البلديات،  واقع  كان 

يحتملها، وإن كانت فعال سبيال أنجع لالستجابة إىل 

انتظارات الشعب التونيس.

التركة والحصائل



العدد 17،  فيفري 2020
32

تم  سنوات،   3 منذ  القانونية:  المفكرة 
للحوكمة  الوطنية  االستراتيجية  توقيع 
أعدتها  التي  الفساد  ومكافحة  الرشيدة 
هذه  حققت  هل  الفساد.  مكافحة  هيئة 
السنة  في  ونحن  أهدافها،  االستراتيجية 

األخيرة لتنفيذها؟
حممد العيادي: انطلقت الهيئة الوطنية ملكافحة 

االسرتاتيجية  هذه  مقتضيات  تفعيل  يف  الفساد 

مبارشة بعد توقيعها من قبل مجموعة من الفاعلني. 

ولكن قبل التطرق لحصيلة تنفيذها، يجدر التذكري 

بأن مجهود مكافحة الفساد انطلق منذ سنة 2011 

برتكيز اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة 

والفساد. هذه اللجنة قامت بعمل جبار رغم الحيز 

الزمني الذي اشتغلت فيه والذي ال يتجاوز سنة ويف 

ظروف صعبة ودون مساندة من مكونات املجتمع 

القضاء  كان  بل  التونيس.  واملواطن  واإلعالم  املدين 

مثال يعتربها منافسة له يف صالحياته. وقد عالجت 

اللجنة أكرث من 5000 ملف أحالت منها 460 ملف 

إىل القضاء، ومن بينها ملفات ثقيلة جدا من حيث 

أصدرت  كام  املعنيني.  واألشخاص  املضمنة  الوثائق 

تقريرا ثريا للغاية مل يلَق ما يستحق من االهتامم 

التوصيات  من  مجموعة  تضمن  وقد  البداية.  يف 

عديدة،  قانونية  نصوص  ومشاريع  واملقرتحات 

منها مرشوع نّص حول حامية املبلغني، ومنها أيضا 

مرشوع قانون إلرساء هيئة دامئة ومستقلة ملكافحة 

الفساد.

مع صدور املرسوم عدد 120 لسنة 2011، تم تركيز 

العميد  وتعيني  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

سمري العنايب عىل رأسها. لكن، مل يكن مردودها يف 

العميد  مع  اآلن  عليها  هو  التي  بالنجاعة  البداية 

شوقي الطبيب، ألسباب عديدة من بينها عدم توفر 

وبالخصوص  الالزمة،  والبرشية  املادية  اإلمكانيات 

إىل  إنشاؤه  يتم  مل  )الذي  والتقيص  الوقاية  جهاز 

حد اآلن(. طرحت فكرة االسرتاتيجية الوطنية منذ 

رئاسة سمري العنايب، وبدأ العمل عليها مع مختلف 

رئاسة  الطبيب  شوقي  العميد  تويل  بعد  الرشكاء 

الهيئة. لألسف، هنالك جهات عديدة مل توقع عىل 

غياب  كذلك،  الربملان.  أبرزها  االسرتاتيجية،  هذه 

االسرتاتيجية  تفعيل  مستوى  عىل  املدين  املجتمع 

يسبب خلال مهام. 

من  كثري  تحققت  فقد  لتنفيذها،  تقييمنا  عن  أما 

باستكامل  الترشيعي  املستوى  عىل  األهداف 

غري  أو  مبارشة  بصفة  املتعلقة  الترشيعية  الرتسانة 

مبارشة بالفساد، إذ بُذل جهد كبري سواء من طرف 

حوار مع عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي محمد العيادي: 
الحرب على الفساد أصبحت مشهدا كار�كاتور�ا

حاوره مهدي العش
_________________________________________________________________________________________________

لو جاز اختزال المدة البرلمانية المنقضية في عنوان سياسي واحد، لكان على األرجح الفساد ومكافحته. فقد احتل الخطاب حول تفشي الفساد وسبل مكافحته 
نصيب األسد من الجدل السياسي طيلة السنوات الخمس الفارطة. االستثمار السياسي لخطاب الحرب على الفساد، بلغ أقصاه خالل االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية، ليكون محددا حاسما في إعادة تشكيل المشهد السياسي رافعا قوى سياسية جديدة ومنهيا وجود أخرى. للعودة على حصيلة السنوات الفارطة في 
مجال مكافحة الفساد، التقت المفكرة القانونية يوم 13 ديسمبر 2019 نائب رئيس مجلس المنافسة والقاضي اإلداري )المتفرغ( محمد العيادي، الذي شغل خططا 

عديدة في أبرز الهيئات التي اهتمت بمكافحة الفساد. فعالوة على عضويته منذ سنة 2013 في مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كان العيادي عضوا في 
لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد، التي أنشأت مباشرة بعد الثورة برئاسة الراحل عبد الفتاح عمر، كما انتخب عضوا في هيئة الحقيقة والكرامة قبل 
أن يستقيل منها، سنة 2015، »لعدم توفر المناخ المالزم لمواصلة المهام التي انُتخب على أساسها« بحسب تعليله. باإلضافة إلى العودة على حصيلة عمل الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد، مثل هذا الحوار فرصة لمحاولة فهم مختلف اإلشكاالت التي تعرقل مجهود مكافحة الفساد بصفة عامة، بأبعادها القانونية والقضائية 
والسياسية وحتى المجتمعية.  
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السلط العمومية أو من الرشكاء الدوليني أو املجتمع 

القانونية  النصوص  من  حزمة  لدينا  ليصبح  املدين 

املعلومة  إىل  بالنفاذ  املتعلق  القانون  من  بداية 

وصوال آلخر قانون وهو قانون محكمة املحاسبات، 

واملايل  االقتصادي  القضايئ  القطب  بقوانني  مرورا 

وحامية املبلغني وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 

الفساد والقانون املعروف ب "من أين لك هذا؟". 

من بني هذه القوانني ما يبعث عىل الرىض، ومنها 

الهنات، وأخص بالذكر قانوين  ما تعلقت به بعض 

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واألحكام 

املستقلة.  الدستورية  الهيئات  بني  املشرتكة 

عليه  طغا  سيايس  بسياق  صياغتهام  تأثرت  فقد 

تجربة  بعد  وقوية  مستقلة  هيئات  من  الخوف 

إشكاليات  من  شابها  وما  والكرامة  الحقيقة  هيئة 

ورصاعات. فدفعنا الثمن بعدم متتيع أعضاء الهيئة 

للجهاز  وإعطائها  العدلية  الضابطة  بصالحيات 

إدارية  مضاعفة،  لرقابة  يخضع  الذي  اإلداري 

وقضائية، مام سيعرّس مهمته. 

إجراءات  ملراجعة  عديدة  اقرتاحات  قّدمنا  وقد 

تبني  حيث  الفساد،  ملفات  يف  والحكم  التحقيق 

وجود بطء كبري. يوجد انطباع عام بفشل متواصل 

منه  كبري  جزء  يف  ناتج  وهو  الفساد،  مكافحة  يف 

من أن القضاء ال يرسع يف البت يف هذه امللفات. 

الوطنية  الهيئة  من  سواء  موجودة،  فاملساءلة 

واللجنة  ملف   600 أحالت  التي  الفساد  ملكافحة 

ولكن  وغريها،  الرقابية  والهيئات  سبقتها  التي 

امللفات  من  العديد  هنالك  مفقودة.  املحاكمة 

أن  يكفي   .2011 منذ  القضاء  يف  املعطلة  الثقيلة 

نذكر منها ملف الوكالة التونسية لالتصال الخارجي 

إعالمي وجهات سياسية  أكرث من  فيه  تورط  الذي 

وجهات نقابية، ومنها ما هو عالق يف مكاتب قضاة 

التحقيق وملفات أخرى ما تزال إىل اآلن يف مرحلة 

أن  بل  والرشطة.  الحرس  مراكز  يف  األويل  البحث 

نتحدث  أننا  مبا  واردة،  بالوثائق  التالعب  إمكانية 

عن ملفات منذ 2011. إذن، هناك مشكلة عويصة 

يف التعامل القضايئ مع ملفات الفساد.

المفكرة: هل أن القضاء يتحمل المسؤولية 
األكبر في ضعف نتائج مكافحة الفساد أم 

أن تلك هي حدود اإلمكانية المتاحة له؟
العيادي: قبل إحداث القطب القضايئ االقتصادي 

القيام  قادرا عىل  التقليدي  القضاء  يكن  مل  واملايل، 

متخصص  قضايئ  بقطب  طالبنا  وقد  الدور.  بهذا 

منذ 2011. ولكن مل يقع إحداثه إال يف أواخر 2016 

وبإمكانيات محدودة. إذ أن قضاة التحقيق عددهم 

رغم  الفنيني  املساعدين  إضافة  تتم  مل  كام  قليل، 

بتأجريهم  متعلقة  أسباب  نتيجة  بذلك،  مطالبتنا 

وبغياب أي تحفيز يشجع عىل مامرسة هذه املهنة. 

السلطة السياسية أرادت وتعمدت أن يبقى القضاء 

عاجزا عن النظر يف هذه امللفات ألن األمر يتعلق 

باع  ولهم  متنفذين  أعامل  ورجال  السياسة  برجال 

وتأثري عىل رجال السياسة، فقد اختلطت السياسة 

عن  الطرف  لغض  يسعى  السيايس  وأصبح  باملال 

هذه القضايا بل وصل األمر إىل سن مرشوع قانون 

للمصالحة االقتصادية.

غياب املحاسبة سمح بعودة الفاسدين إىل املشهد 

السيايس كنواب وكمستشارين لدى رئيس الحكومة. 

أجهزة  ألن  الفساد  من  جديدة  أشكال  وظهرت 

الدولة غري قادرة عىل الردع وتفعيل القوانني. هي 

أحيانا عاجزة بسبب ضعف الدولة والتكالب عىل 

السلطة وأحيانا تتعمد عدم الفعل يف هذا املجال. 

نظرا  الفساد  ينخرها  إدارة  لدينا  األثناء،  هذه  يف 

لغياب يد غليظة إلنفاذ القانون، وهو ما يفرس أن 

وأن  تضخم  الفساد  أن  يعتقدون  التونسيني  ثلثي 

مجهود الحكومات ضعيف يف مكافحة الفساد.

الشاهد عمل على 
سن مجموعة كبيرة 

من التشر�عات إال أنه 
عطل تطبيقها

وعالوة عىل ضعف اإلرادة السياسية وبطء القضاء، 

هنالك سبب آخر لتفيش الفساد وهو ضعف اإلرادة 

ملامرسة  فرصة  يجد  عندما  املواطن،  املجتمعية. 

الفساد، ال يرتدد يف ذلك. هذا باإلضافة إىل النزعة 

القطاعية التي تتمثل يف التفاف النقابات والهياكل 

املهنية ملساندة أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد، 

والرياضية  والجهوية  العرقية  املساندة  عن  ناهيك 

للمتورطني يف ملفات فساد، وهو ما سامه الصحفي 

زياد كريشان "جمهورية القبائل".

هامة  تشريعية  ترسانة  هناك  المفكرة: 
التطبيق  في  ولكن  هناتها(،  )على  وقوية 

لم يتغير شيء؟
بون  هنالك  والتطبيق  الواقع  بني  العيادي: 

ينقص  ما  ولكن  الترشيعية هامة،  الرتسانة  شاسع. 

الواقع،  أرض  عىل  إلنفاذها  والسلط  الهياكل  هو 

السياسية لالستثامر يف هذه  باإلرادة  وهذا مرتبط 

األجهزة. يتعني عىل مختلف السلط مساندة هذه 

مثال،  اآلن.  يحدث  مثلام  تعطيلها  وليس  األجهزة، 

هنالك إشكالية النصوص التطبيقية التي ال تصدر. 

تطبيقيني  نصني  إصدار  عن  أعلن  الحكومة  رئيس 

متعلقني بقانون حامية املبلغني عن الفساد. ولكنه 

مل يعلن عن األمر املتعلق بضبط أمنوذج الترصيح 

باملكاسب واملصالح القابل للنرش. وبالتايل، مل تنرش 

الفئات  تصاريح  اآلن  حتى  الفساد  مكافحة  هيئة 

الثامين األوىل املشمولة بقانون "من أين لك هذا؟"، 

ومن بينها أعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب، 

مثلام ينص عليه القانون. 

المفكرة: إذن تعتبرون أن هنالك مماطلة 
النصوص  إصدار  في  الحكومة  رئيس  من 

التطبيقية؟
يقع  عندما  مامطلة.  هنالك  طبعا  العيادي: 

تحديد أجل يف القانون إلصدار النصوص التطبيقية 

يعني  فهذا  الشكل،  بهذا  تجاوزه  ويتم  )شهران( 

وجود رغبة يف عدم إصدار النص التطبيقي لتعطيل 

إنفاذ أحكام القانون. لذلك أعترب أن حكومة يوسف 

الشاهد، بقدر ما عملت عىل سن مجموعة كبرية 

يف  عطلت  أنها  إال  عهدها،  يف  الترشيعات  من 

االمتناع عن نرش  أكرث من مرة تطبيقها من خالل 

نصوصها التطبيقية.

املنشورة  التصاريح  بنموذج  املتعلق  األمر  مرشوع 

طويلة  مدة  منذ  الحكومة  رئيس  عند  موجود 

خطابه  يف  عنه  يعلن  مل  ولكنه  الهيئة(،  )أعدته 

ننتظر  كنا  الفساد.  ملكافحة  العاملي  اليوم  مبناسبة 

إمضاءه عىل األوامر الثالثة ولكنه أمىض عىل إثنني 

فحسب.

السابقة  والحكومات  يتحمل هو وحكومته  كذلك 

الهيئة،  داخل  تقصٍّ  جهاز  تأسيس  عدم  مسؤولية 

بتعلة أن ذلك سيتم مع تركيز الهيئة الدستورية. 

الرشيدة  الحوكمة  هيئة  قانون  المفكرة: 
سنة  في  إصداره  تم  الفساد  ومكافحة 
الهيئة.  تركيز  يقع  لم  اآلن  وإلى   2017
لعدم  سياسية  إرادة  توجد  أنه  ترون  هل 

إرسائها؟
وإمنا  إرسائها،  بإرادة  األمر  يتعلق  ال  العيادي: 

توجد رغبة لدى النواب واألحزاب السياسية يف أن 

يكون لهم ممثلون داخل هذه الهيئات، وال أعضاء 

مستقلني كام ينص عليه القانون. هذا ما ملسته يف 

هيئة الحقيقة والكرامة حيث كانت حيادية بعض 

األعضاء محل شك. 

الهيئات  عىل  للسيطرة  تسعى  السياسية  األحزاب 

تلعب دورها  وتخاف من وجود هيئات دستورية 

كام يجب وتصبح سالحا ال ميكنها مواجهته. بالتايل، 

ال  ممكن يك  بكل يشء  يقومون  وقائية،  وبطريقة 

منهم  يتلقون  لهم،  تابعني  أشخاص  سوى  يدخلها 

هذا  لألسف،  الرضر.  عنهم  ويصدون  التعليامت 

يشمل كل األحزاب دون استثناء.

هيئة  تعامل  ينتقد  من  هناك  المفكرة: 
الحقيقة والكرامة في ملف المصالحة مع 
المتورطين في الفساد وشبهات تضارب 
التي تشوبهم. كذلك، هناك من  المصالح 
يتهم فريق مكافحة الفساد الذي يعمل مع 
األعمال  أصحاب  بابتزاز  الحكومة  رئيس 
المتورطين في الفساد، وهي تهم وجهت 
ننسى  أن  دون  قبله،  من  النهضة  لحركة 
االقتصادية  المصالحة  قانون  مشروع 
إرساء  حاول  الذي  األولى  ُنَسخه  في 
المصالحة  ملفات  في  تبت  إدارية  لجنة 
في  الفساد  أن  هل  األعمال.  أصحاب  مع 
تونس عدو تصعب محاربته، أم هي كعكة 
يتنازع الجميع على اقتسامها عن طريق 

االبتزاز؟ 
يف  كاريكاتورية.  أصبحت  الوضعية  العيادي: 

ولكنه  محاربتها،  يجب  وآفة  عدو  الفساد  األصل، 

وأصحاب  األحزاب  تتقاسمها  كعكة  إىل  تحول 

املصالح وتؤثر فيها لوبيات الفساد املتخفية، سواء 

كانت سياسية أو إعالمية أو اقتصادية، تتحكم فيه 

بدرجة كبرية. 

بعدما كان الفساد 
آفة يجب محاربتها، 

تحول إلى كعكة 
تتقاسمها األحزاب

يكفي أن نشاهد مردود لجنة التحكيم واملصالحة 

كبريا  عددا  أن  متأكد  أنا  والكرامة.  الحقيقة  بهيئة 

من الحاالت التي تم متريرها داخل هذه اللجنة ال 

تتوفر فيها رشوط الحصول عىل مقررات التحكيم 

مبجمل  الشخص  اعرتاف  وبالتحديد  واملصالحة، 

استفادته  لكيفية  اقرتفها، ووصفه  التي  االنتهاكات 

من  يتأكد  مفصلة  تقارير  يف  وذلك  الفساد  من 

حصل  ما  ولكن  التحكيم.  لجنة  أعضاء  صحتها 

العدالة  من  لالستفادة  أعامل  يأيت صاحب  أن  هو 

بذكر  ويكتفي  ضده،  التتبعات  بإيقاف  االنتقالية 

ملفني أو ثالثة فقط، غالبا ما يكون القضاء قد برأه 

فيها أصال، مثلام هو الشأن بالنسبة لسليم شيبوب 

واألزهر سطا وسليم زروق. معالجة ملفات التحكيم 

بالشفافية  وال  الكافية  بالجدية  تكن  مل  واملصالحة 

بعض  أن  إذ  بل جلبت مشاكل جديدة،  املطلوبة، 

الدولة  يطالبون  واملصالحة  التحكيم  من  املنتفعني 

بإرجاع بعض أمالكهم املصادرة بعد أن قررت لجنة 

أن  والحال  ذلك،  من  متكينهم  واملصالحة  التحكيم 

من حق  وليس  الدولة  خزينة  دخل  قد  ما صودر 

أن  والكرامة  الحقيقة  هيئة  أو  التحكيم  لجنة 

تقيض بإرجاعه. هذه القرارات ساهمت يف تعطيل 

إجراءات التفويت يف بعض األمالك املصادرة، خاصة 

قابلة  غري  االنتقالية  العدالة  قانون  حسب  وأنها 

للطعن. لكن العيوب التي شابتها قد تنحدر بها إىل 

مرتبة املعدومية. 

اندالع  من  سنوات  تسع  بعد  المفكرة: 
الثورة، ال يزال ملف األمالك المصادرة يثير 
جدال، وقد تحدثت دائرة المحاسبات في 
في  عديدة  أخطاء  عن  الثالثين  تقريرها 
والتفويت  التصرف  ثم  المصادرة  عملية 
في األمالك المصادرة. ما هو تقييكم لهذا 
حسب  المسؤولية  يتحمل  ومن  الملف 

رأيكم؟
يف  نجده  الهزيل  املردود  نفس  نعم.  العيادي: 

ألمالك  السابق  الوزير  أن  حتى  املصادرة.  ملف 

الدولة حاتم العيش رصح أنه اكتشف وجود فساد 

كبري يف ملف املصادرة. إىل اآلن، مل يتم التفويت يف 

معظم الرشكات وال ضامن حسن استغاللها. هناك 

إذن فشل كبري عىل مستوى هذا امللف.

أن  مبا  ولكن  املسؤوليات،  أحدد  أن  ميكنني  ال 

الدولة  وأمالك  املالية  كوزاريت  املعنية،  األطراف 

الدولة  لرقابة  جميعها  تخضع  املصادرة،  ولجان 

هذه  فإن  والربملان،  الحكومة  رئاسة  وبالتحديد 

السلط مقرصة يف متابعة هذا امللف.

التركة والحصائل
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المفكرة القانونية: بداية، نحاول أن نقدم 
التونسية  الخارجية  للسياسة  عامة  قراءة 
هي  ما  الفارطة،  الخمس  السنوات  خالل 
وما  التونسية  الديبلوماسية  سمات  أهم 

مدى نجاعتها؟
اأحمد بن م�صطفى: من أهم سامت الدبلوماسية 

هي  الفارطة  الخمس  السنوات  خالل  التونسية 

التواصل واالستمرارية مع سياسات النظام السابق 

فيام يتصل بالعالقات مع الرشكاء الرئيسيني لتونس 

يف املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، والذين 

إىل  الثورة  تؤدي  أن  يبدو  ما  عىل  يخشون  كانوا 

والخيارات  التوجهات  يف  جوهرية  مراجعات 

االسرتاتيجية واالقتصادية القامئة عىل إدماج تونس 

األورويب  األمني  الحزام  ويف  االقتصادي  الفضاء  يف 

القريب مبنطقة املتوسط.

منذ  برسعة  تحركت  األطراف  هذه  أن  والالفت 

البداية لوضع األطر القانونية واالسرتاتيجية املنظمة 

لعالقاتها مع تونس مبا يحفظ مصالحها. وقد متت 

مبارشة هذه امللفات مع حكومات الرتويكا املتتالية 

القضايا  مبثل هذه  معنية  تكن  مل  أنها  من  بالرغم 

قبل  فيها  للحسم  مؤهلة  تكن  ومل  االسرتاتيجية 

االنتخابات الترشيعية والرئاسية التي متت يف أواخر 

سنة 2014.

هذه  أن  السنوات  هذه  كل  بعد  لالنتباه  واملثري 

االقتصادية  بالتوجهات  الصلة  الهامة ذات  امللفات 

مل  الغربية  الكتلة  مع  ومتاهيها  لتونس  والليربالية 

تكن محّل خالف بني حكومات الرتويكا واالئتالف 

خاصة  االنتخابات،  بعد  تشكل  الذي  الحكومي 

النهضة  حركة  وخاصة  الرتويكا  أحزاب  تخيل  بعد 

وبالعكس  بل  السابق،  النظام  رموز  محاسبة  عن 

اتجهت نحو تحالف مصلحي معهم عرب حزب نداء 

تونس ومشتقاته. أما عن مدى نجاعة الدبلوماسية 

التونسية، فال يبدو أنها كانت موفقة يف استرشاف 

سبل تحصني تونس من املخاطر الكربى املحدقة بها 

املتبعة  الخارجية  السياسات  أدت  الثورة، كام  منذ 

إىل مفاقمة املشاكل واملعضالت االقتصادية واألمنية 

واملالية، فضال عن مزيد إغراق تونس يف املديونية 

العدمية والتبعية املقيتة إزاء الخارج.

الخارجية  السياسة  تغيرت  هل  المفكرة: 
لتونس بين عهد منصف المرزوقي وعهد 

الباجي قائد السبسي؟
تذكر  جوهرية  تغريات  تطرأ  مل  م�صطفى:  بن 

مع  التحالف  بتعزيز  يتصل  فيام  أسلفنا  مثلام 

الكتلة الغربية التي راهنت منذ البداية عىل اإلسالم 

السيايس للحفاظ عىل مصالحها يف إثر االنتفاضات 

النهضة املمثلة  العربية. ففي مرحلة أوىل، دخلت 

لتيار اإلسالم السيايس بتونس يف تحالف مع القوى 

يف  للمعارضة  سابقا  املنتمية  الحديثة  واألحزاب 

مل  الذي  املرزوقي  املنصف  األسبق  الرئيس  عهد 

بديلة  اسرتاتيجية  رؤية  األمر  واقع  يف  يحمل  يكن 

السياسة  التنموية وال يف مجال  السياسة  يف مجال 

الخارجية.

والدليل عىل ذلك أنه مل يعرتض عىل سياسة مزيد 

األورويب  االتحاد  مع  املختلفة  العالقات  تعميق 

تم  التي   G7 السبعة  الصناعية  الدول  ومجموعة 

مبعية  حكمه  فرتة  أثناء  األساسية  مرتكزاتها  وضع 

حكومة املهدي جمعة.

المفكرة: يمكن تقسيم أهم الملفات التي 
التونسية  الديبلوماسية  وإياها  تعاطت 
الواليات  مع  العالقات  محاور:   4 إلى 
المتحدة األمريكية، العالقات مع االتحاد 
العربي  محيطها  مع  العالقات  األوروبي، 
السعودي  اإليراني  الصراع  في  وخصوصا 
مع  العالقات  وأخيرا  المحاور  ومعركة 
دول جنوب الصحراء. كيف تقيمون أداء 
السياسة الخارجية لتونس في كل محور؟

بن م�صطفى:يف عالقة باملحور األورويب-األمرييك، 

التي  الرشوط  لجميع  استجابت  تونس  أن  تبني 

طرحتها دول هذا املحور واإلغراءات التي قدمها لنا 

من خالل ما يسمى بالرشاكة من أجل الدميقراطية 

 .2012 سنة  السبعة  مجموعة  دول  قمة  خالل 

وأبرز دليل عىل ذلك هو الخضوع لربنامج اإلصالح 

الهيكيل الذي سطّره صندوق النقد الدويل بالتوازي 

مع الدخول يف مفاوضات حول اتفاق التبادل الحّر 

الشامل واملعّمق التي شكلت يف واقع األمر غطاء 

حتى  التونسية  القوانني  يف  بنوده  جل  القتحام 

التي يثريها هذا  الشديدة  املعارضة  يتسنى تجاوز 

مختلف  إىل  املنتمني  املهنيني  أوساط  يف  االتفاق 

القطاعات التي تشملها املفاوضات.

تعّززت  واالسرتاتيجي،  األمني  الصعيدين  عىل 

تبعية تونس للكتلة الغربية بالتحاقها ألول مرة يف 

تاريخها كعضو غري قاّر يف الحلف األطليس إضافة 

الواليات  مع  املربمة  األمنية  االتفاقيات  إىل سلسلة 

الربية  الحدود  لتأمني  وأملانيا  األمريكية  املتحدة 

لتونس باإلضافة إىل التفاهامت املشرتكة مع فرنسا 

وبريطانيا لتأمني املطارات واملواقع السياحية.

التحقت  العريب،  املحيط  مع  العالقة  بخصوص  أما 

تونس بالتحالف السعودي - الخليجي الذي تشكل 

يف ديسمرب 2015 يف عالقة بالرصاع الخليجي اإليراين 

القطرية  العباءة  تحت  كانت  بعدما  اليمن  يف 

التحوالت  هذه  الرتويكا.  حكم  فرتة  إبان  والرتكية 

تنسجم مع حالة االنفالت التي تعيشها البالد منذ 

سنة 2011، حيث تحولت تونس إىل ساحة مفتوحة 

وشبه  الخفية  والرصاعات  والتدخالت  لالخرتاقات 

عدة.  خليجية  أطراف  بني  النفوذ  لتعزيز  املعلنة 

يف  وجدوا  الدوليني  الالعبني  هؤالء  وأن  خصوصا 

املوروثة  الترشيعية  واملنظومة  السياسية  الطبقة 

شؤوننا  يف  للتدخل  منفذا  السابق،  النظام  عن 

الداخلية والتأثري عىل سياساتنا يف الداخل وتكييف 

ديبلوماسيتنا وفق مصالحهم.

بالنسبة للمحور الرابع، حول العالقات مع أفريقيا، 

الذي  الطرح  املبالغة يف  من  الكثري  أن هناك  أظن 

االفريقية  األسواق  غزو  يف  تونس  لتقصري  يرّوج 

فنحن  الصحراء.  جنوب  دول  يف  وجودها  وفرض 

أمام منافسني يسبقوننا بشكل خرايف عىل مستوى 

تلك  عىل  التواجد  وأسبقية  االقتصادية  القدرات 

اقتصادنا مير مبرحلة حرجة  الساحة. خصوصا وأن 

نبدأ  أن  األوىل  من  إذن  اإلنتاج.  برتاجع  تتميز 

عالقاتنا  أسس  ومراجعة  املحلية  سوقنا  بتحصني 

عن  الحديث  قبل  السابقة  املحاور  مع  التجارية 

رضورة التواجد يف الساحة األفريقية.

يصفها  أوروبا،  مع  العالقات  المفكرة: 
الكثيرون بالمختلة، أين يكمن االختالل؟ 
الخارجية  السياسة  تعديل  يمكن  وكيف 
لتأسيس  األوروبي  االتحاد  تجاه  لتونس 
البالد  مصالح  وتخدم  متوازنة  عالقة 

بشكل فعلي؟
مع  العالقات  يف  االختالل  مكامن  م�صطفى:  بن 

االتحاد األورويب تكمن يف االتفاقيات التجارية غري 

كأداة  االستقالل  منذ  علينا  فرضت  التي  املتوازنة 

والتبادل  السوق  اقتصاد  منظومة  يف  إلقحامنا 

الغربية  النفوذ  ملنطقة  التابعة  العادلة  غري  الحر 

فرض  يف  االختالل  هذا  تجسد  كام  املتوسط.  يف 

مجموعة من القوانني عىل الجانب التونيس تحت 

والتي حولت  الخارجية،  االستثامرات  تحفيز  غطاء 

تونس إىل دولة مناولة وخدمات لفائدة الصناعيني 

واملستثمرين األجانب.

مزيد تكريس هذه السياسات بعد الثورة أدى عمليا 

إىل انهيار كافة التوازنات املالية وإنفالت املديونية 

السيطرة فضال  والداخلية وخروجها عن  الخارجية 

أواخر 2019  بلغ  الذي  التجاري  العجز  تفاقم  عن 

معدالت مفجعة وغري مسبوقة.

تأسيس عالقات  إىل سبل  التطرق  عموما، ال ميكن 

األوضاع  ظل  يف  األورويب  االتحاد  مع  متوازنة 

السياسية  اإلرادة  توفر  يتطلب  ذلك  ألن  الراهنة 

السياسات  يف  شاملة  اسرتاتيجية  مراجعات  إلجراء 

والتوجهات الكربى للبالد وبلورة خيارات بديلة من 

للمنوال  تقييام  يتضمن  شامل  وطني  حوار  خالل 

مراحله  مبختلف  االستقالل  منذ  املتبع  االقتصادي 

القانونية  واألطر  االتفاقيات  يف  كليا  النظر  وإعادة 

املنظمة لعالقاتنا الخارجية ومنظومتنا القانونية 

حوار مع الديبلوماسي والسفير السابق أحمد بن مصطفى: 
"سياسة تونس الخارجية حّولتها إلى دولة مناولة وخدمات"

حاوره محمد سميح الباجي عكاز
____________________________________________________________________________________________
كانت موجة التغييرات السياسية التي شهدتها عدد من دول شرق وجنوب البحر األبيض المتوّسط وما أوجدته من تغييرات على الوضع األمني في المنطقة ككّل حافزا ليتحّول المتوّسط إلى 

ساحة حرب وتنافس بين مختلف القوى الدولية. هذه البحر المطّل على أهّم مخزونات الطاقة ومعابر تصديرها، يزدحم اليوم بالالعبين الكبار الباحثين عن تثبيت مصالحهم االقتصادية 

وتعزيز مناعة حدودهم الجغرافية. وتونس التي كانت ثورتها شرارة لسلسلة من االنتفاضات التي غيرت وجه المنطقة، وجدت نفسها خالل السنوات الخمس األخيرة في قلب صراع استقطاب 

الحلفاء في هذا الحوض البحري، بديبلوماسية انساقت وراء خيارات االصطفاف وغّض الطرف عن انتهاك سيادتها مقابل جزرة المساعدات وتكييف مواقفها في مختلف النزاعات اإلقليمية 

وفقا لعروض المساعدات والهبات. في ظل ذلك، تّم اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري في تونس على أيدي الموساد من دون رّد فعل جدي من الحكومة التونسية. تراكمات السياسة 

الخارجية التونسية المرفوضة من طيف كبير من التونسيين، كانت رافعة لقوى سياسية جديدة رفعت شعاري السيادة ومناهضة التطبيع كإحدى ركائز حمالتها االنتخابية بل ونجحت في 

تعبيد الطريق أمام الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قرطاج بعد كلمته الشهيرة في المناظرة التلفزية: "التطبيع خيانة عظمى". في هذا السياق، كان للمفكرة القانونية حوار مع الديبلوماسي 

والسفير السابق أحمد بن مصطفى للعودة على مالمح السياسة الخارجية التونسية خالل السنوات الخمس الفارطة، واستعراض ارتداداتها االقتصادية والسياسية، إضافة إلى دورها في تصاعد 

الخطاب المناهض للديبلوماسية المرنة والتطبيع والتي تحولت إلى رصيد رمزي وسياسي للرئيس التونسي الجديد وعدد من القوى السياسية.

التركة والحصائل
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ذات الصلة. كام أرى أن الحل الحقيقي يكمن يف 

الضفة  من  لينبع  برشلونة  اتفاقية  مسار  تعديل 

العريب  املغرب  دول  من  أي  للمتوسط،  الجنوبية 

الرشاكة  اتفاقيات  من  املترضرة  األفريقية  والدول 

ذات  املبادرة  هذه  لتكون  واالقتصادية،  التجارية 

ثقل وقادرة عىل فرض مصالح دول جنوب املتوسط 

واستيعاب  لتلبية  ال  الحقيقية  احتياجاتها  وفق 

طفرة اإلنتاج لدى الطرف املقابل.

السعودي  الحضور  تعاظم  المفكرة: 
عبر  تجلى   ،2014 سنة  بعد  تونس  في 
و2019،   2015 في  المتبادلة  الزيارات 
وراء  التونسي  االصطفاف  إلى  إضافة 
باليمن  عالقة  في  السعودي  الموقف 
الشؤون  وزير  وإقالة  إيران  مع  والصراع 
فتح  للوهابية وأخيرا  نقده  الدينية عقب 
الطيران  تدريبات  أمام  التونسية  السماء 
التقارب؟  هذا  يقرأ  كيف  السعودي. 

وكيف تقّيمونه؟ 
بن م�صطفى: ليس من مصلحة تونس أن تنخرط 

رصاعات  يف  واالصطفاف  التحالفات  هذه  مثل  يف 

بهذا القبيل. ألنها بذلك تخلق قطيعة بني الوجدان 

العام وتوجهات السلطة يف عالقة مبحيطها اإلقليمي. 

طاملا كانت تونس مبنأى عن النزاعات ذات الطابع 

لذلك  الشيعي.  السني  الرصاع  وثنائية  الطائفي 

هذه  ينقل  وقد  الرصاعات  تلك  يف  االنغامس  فإن 

مل  الذي  التونيس  الداخل  إىل  الطائفية  النزعات 

يطرح عىل نفسه أبدا مثل هذه القضايا ومل يشهد 

من قبل رصاعات عىل أساس التقسيامت الطائفية.

الزيارة  كانت   ،2015 سنة  في  المفكرة: 
الشهيرة للراحل الباجي قائد السبسي إلى 
الذي  التعاون  اتفاقية  وتوقيع  واشنطن 
التي  بنوده  بعض  عن  الحقا  الكشف  تم 
تتضمن تقديم تونس تسهيالت عسكرية 
مثل  خطورة  هي  ما  المتحدة.  للواليات 
اعتبارها  يمكن  وهل  االتفاقيات؟  هذه 
ومنعرجا  البالد  لسيادة  مباشرا  مسا 
الخارجية  السياسة  تاريخ  في  خطيرا 
أجنبية  قواعد  لوجود  الرافضة  التونسية 

أو االنخراط في التحالفات العسكرية؟
وقعها  التي  االتفاقيات  هذه  مثل  بن م�صطفى: 

نظريه  مع  السبيس  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس 

الثوابت  عن  خروجا  تعترب  كريي  جون  األمرييك 

النأي بالنفس عن التحالفات  التونسية املتمثلة يف 

والحفاظ عىل الحد األدىن من الحيادية ألن اإلشكال 

التي شهدناها  االصطفاف  اليوم هو عودة سياسة 

سيطرتها  تعزز  فروسيا  الباردة.  الحرب  خالل 

ونفوذها عىل بعض الدول املطلة عىل البحر األبيض 

هذا  يف  أقدامها  تثبت  أن  تحاول  وتركيا  املتوسط، 

تجاوزها  ميكن  ال  إقليمية  كقوة  البحري  الحوض 

وخصوصا يف امللفني الليبي والسوري. كام أن القوى 

األمريكية  املتحدة  الواليات  غرار  عىل  التقليدية 

واالتحاد األورويب لن تتخىل عن نفوذها يف املنطقة. 

الحرب  من  جديد  شوط  هو  اآلن  نعيشه  ما  إذن 

وتونس  جديدة.  ومرتكزات  بوجوه  وإن  الباردة 

بعد  الرصاعات  هذه  قلب  يف  نفسها  اليوم  تجد 

قبولها كعضو غري قار يف حلف الناتو، خصوصا مع 

الترسيبات التي تتحدث عن وجود قواعد أمريكية 

عىل أرضها. وهو ما قد يجرها غصبا إىل نزاعات ال 

متتلك مقومات الخوض فيها. 

الساعة،  قضية  إلى  بالعودة  المفكرة: 
ونعني هنا التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
كيف تقرؤون أوال إقالة سفير تونس لدى 
األمم المتحدة المنصف البعتي في مثل 

هذا التوقيت بالذات؟
بن م�صطفى: ال ميكن أن نؤّول كثريا هذه اإلقالة 

ألنها يف النهاية أمر عادي. فمن حّق رئيس الدولة 

أن يضع حدا ملهام السفري. ولكن العنرص املفاجئ 

يف هذه املسألة هو التعاطي اإلعالمي الذي أحاط 

ووزارة  الجمهورية  رئاسة  وانسياق  املسألة  بهذه 

رسمي  بالغ  فإصدار  التربير.  مربع  إىل  الخارجية 

يقدم تفسريا لهذه اإلقالة مل يكن رضوريا أبدا وهو 

ما أعطى القضية بعدا ال تستحقه وال تحتمله.

وقع توظيف ملف 
التطبييع بشكل 

مضّلل ألن تونس 
ليست قوة مؤثرة في 

هذا الصراع بالذات
وحسب ما اطلعت عليه، فإن مرشوع القرار الذي 

وزعه املنصف البعتي حول صفقة القرن والذي 

كانت ستتم مناقشته خالل اجتامع مجلس األمن 

يف األمم املتحدة، تم دون التنسيق مع وزارة 

الخارجية ورئاسة الجمهورية، وكان شديد اللهجة 

وبصياغة ستؤدي حتام إىل إسقاطه، وهو ما 

سينعكس سلبا عىل تونس.

المفكرة: كان الكيان الصهيوني حاضرا في 
الجدل السياسي خالل السنوات الخمس 
محمد  اغتيال  قضية  في  سواء  األخيرة، 
الرياضي  أو  الثقافي  التطبيع  أو  الزواري 
التجارية،  المبادالت  صعيد  على  وحتى 
في ظل رفض مختلف الحكومات السابقة 
سن قانون لتجريم التطبيع. ما الذي كان 
نحو  قدما  المضي  عن  المسؤولين  يمنع 

هذه الخطوة؟
اتخاذ  من  الحكومات  مينع  ما  م�صطفى:  بن 

تونس  أن  هو  االتجاه  هذا  يف  جذرية  قرارات 

تقدمت بأشواط كبرية يف موضوع التطبيع. كام أن 

بالكيان  هناك واقعا ومصالح عاملية كبرية مرتبطة 

الخوف من  يعرتيها  السياسية  والسلطة  الصهيوين، 

الدخول يف هذا املنعرج. 

الجديد قيس سعيد أن  الجمهورية  أراد رئيس  إذا 

ينفذ ويرتجم خطابه حول مناهضة التطبيع بجميع 

بواقع صعب  سيصطدم  فإنه  أفعال،  إىل  متظهراته 

مجال  أي  تطرح  ال  الكربى  القوى  وأن  خصوصا 

للنقاش حول استمرارية وبقاء دولة إرسائيل.

المفكرة: كيف تقّيمون التعاطي مع ملف 
السياسة الخارجية في الحملة االنتخابية 
فرصة  أول  تقريبا  شكلت  التي  للرئاسية 
منذ الثورة لكي يناقش هذا الملف بشكل 

شامل؟
بن م�صطفى: اإلشكال هو أنه وقع توظيف هذا 

امللف بشكل مضلّل. ألن تونس ليست قوة مؤثرة 

امللفات  بالذات، وال عىل غريه من  يف هذا الرصاع 

الدولية. وأبرز مثال عىل ذلك هي القضية الليبية. 

فاألطراف الفاعلة دوليا موجودة عىل أرض امليدان 

سواء بشكل مبارش أو عرب وكالئها، أما تونس فأقىص 

نفس  عىل  املحافظة  هو  به  القيام  تستطيع  ما 

املسافة والحياد تجاه جميع األطراف. بل ومل تفِض 

محاولتنا استقبال جميع أطراف النزاع يف ليبيا إىل 

إحداث فرق كبري.

العامل،  عىل  يسيطر  الذي  هو  الغاب  قانون  اليوم، 

وقرارات األمم املتحدة املستندة إىل القانون الدويل 

مل تعد تطبق أو تُحرتم، بل تكون الغلبة للخيارات 

السياسية للدول الكربى.

أما األطراف املوجودة يف السلطة عىل غرار النهضة 

وغريها ممن وظفوا ملف السياسة الخارجية خالل 

رسالة  توجيه  هدفهم  فكان  االنتخابية،  الحمالت 

الرئيس قيس  العام مفادها أن توجهات  الرأي  إىل 

التونسية، بينام  سعيد تخالف ثوابت الدبلوماسية 

هو نهاية األمر، مل يغري شيئا إىل حدود هذه الساعة 

عىل مستوى القضية الليبية وال عىل صعيد مراجعة 

التغيري  الدولية.  القوى  مع  الثنائية  العالقات 

يستوجب حوارا وطنيا ومهلة من الزمن. 

ومناهضة  السيادة  مسألة  المفكرة: 
من  لعدد  بارزا  عنوانا  كانت  التطبيع 
غمار  خاضت  التي  السياسية  القوى 
االنتخابات األخيرة. ما الذي عزز حضور 
إلى  تحول  كيف  واألهم،  الخطاب  هذا 
عامل محدد في نتائج االنتخابات؟ بمعنى 
والتطبيع  السيادة  قضيتا  أصبحت  كيف 

من أولويات الناخبين؟
بن م�صطفى: قضية التطبيع كانت مطروحة منذ 

أواسط تسعينات القرن املايض، لكنها مل تكن تناقش 

العام  الرأي  مستوى  عىل  رصيح  أو  واسع  بشكل 

نتيجة القبضة األمنية املشددة لنظام بن عيل التي 

كانت متنع مساءلة خياراته السياسية. بعد الثورة، 

ويف ظل حرية اإلعالم باتت قضية التطبيع موضوع 

جدل شعبي، وعندها فهمنا حجم االلتزامات التي 

السابق  يف  عقدناها  التي  االتفاقيات  عن  ترتبت 

هامش  من  وحّدت  السيايس  قرارنا  كبّلت  والتي 

املناورة أو التغيري يف عالقة بخياراتنا الديبلوماسية. 

املكتب  غلق  من  األنفس  بشّق  متكّنا  أننا  ورغم 

نستطع  مل  أننا  إال  أبيب،  تل  يف  التونيس  التجاري 

امليض قدما نحو قطع كامل العالقات. 

املفروض  الواقع  بني  وهي  هامة  ثنائية  هناك 

املريدين  الستاملة  والعبارات  باأللفاظ  والتالعب 

السياسية  القوى  بعض  استغلت  وقد  واألصوات. 

حول  العام  الرأي  عاشها  التي  التعتيم  حالة 

الخارجية  السياسة  ونتائج  بإرسائيل،  بلده  عالقات 

وانعكاساتها  الفارطة  السنوات  خالل  اإلنبطاحية 

ملف  ليوظف  البالد  عىل  واالقتصادية  السياسية 

مستغال  االنتخابية  حمالته  يف  الخارجية  السياسة 

إحساس  نتيجة  الشارع  اعرتت  التي  الغضب  حالة 

يف  القرسي  وانخراطها  بالده  سيادة  بامتهان  عام 

مسار التطبيع. 

إسرائيل يزعجها هذا 
الخطاب ألنه يقوض 
جهودها الرامية إلى 
ضرب ذاكرة الشعوب

أحد  الفلسطينية  القضية  المفكرة: كانت 
أهم مرتكزات الخطاب السياسي للرئيس 
االنتخابية  حملته  خالل  سعيد  قيس 
لم  ولكن  قرطاج،  إلى  وصوله  بعد  وحتى 
يترجم هذا الخطاب إلى ممارسة سياسية 
واضحة في الديبلوماسية التونسية، كيف 
الخطاب  بين  التناقض  تفسير  يمكن 

والممارسة؟ 
بن م�صطفى: أمتنى أن تحدث تغريات جوهرية 

من  صار  ألنه  التونسية،  الخارجية  السياسة  عىل 

التي  العالقات  هذه  مثل  يف  املواصلة  املستحيل 

قيس  الرئيس  لكن  الدولة.  سيادة  مفهوم  تنتهك 

تغيري  ألي  متاما  معاٍد  مبناخ  سيصطدم  سعيد 

الديبلوماسية  سطرتها  التي  العريضة  للخطوط 

لن  املعارضة  الفارطة.  السنوات  خالل  التونسية 

تقترص عىل الداخل، بل ستكون أشد خطورة وقوة 

من الخارج. وما الحملة املضادة لرئيس الجمهورية 

يف وسائل االعالم املحلية واألجنبية اليوم سوى تأكيد 

التحرر  التطرق إىل قضايا  إذ أن  ملا سلف وذكرته. 

للعديد  تهديد  هو  املصري  تقرير  وحق  الوطني 

التي تسعى إىل طي صفحة  من األطراف الدولية، 

اكتسحت  التي  الوطنية  والثورات  التحرر  موجات 

العامل يف ستينات وسبعينات القرن املايض. 

يقوض  ألنه  الخطاب  هذا  فيزعجها  إرسائيل  أما 

جهودها الرامية إىل رضب ذاكرة الشعوب. فاليوم 

مشرتكة  عربية  حرب  آخر  منذ  تقريبا  جيالن  مّر 

أساس  عىل  تشكل  العريب  والوعي  إرسائيل،  ضد 

قبول وجود دولة االحتالل مقابل بعض الصالحيات 

عودة  يف  ترغب  ال  وهي  الفلسطينية،  للسلطة 

الرصاع  ويعيد  الواقع  بهذا  القبول  ينسف  خطاب 

الوعي  مستوى  عىل  األقل  عىل  الصفر  نقطة  إىل 

الشعبي.

التركة والحصائل
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يا�صمني هاجر

__

مطلع  يف  عيل  بن  العابدين  بزين  اإلطاحة  منذ 

انتقال  عملية  عىل  تونس  انفتحت   ،2011 عام 

دميقراطي أتاحت للتونسيني للمرة األوىل مساحًة 

منحت  التي  األساسية  الحقوق  ومن  الحرية.  من 

تكوين  حرية  هي  بالتساوي  املواطنني  لجميع 

الجمعيات ما ولّد طفرة يف الجمعيات الجديدة ال 

سيام النسائية منها. وبالتايل وبعد أن كان النشاط 

النسايئ محصوراً بعدد ضئيل نسبياً من املنظامت 

يف  علامنّيات  نسويّات  بقيادة  العلامنية  النسائية 

فرتة ما قبل الثورة، بدأ هذا النشاط يشهد والدة 

جمعيات مستلهمة من اإلسالم بقيادة إسالمّيات. 

ملتزمات  محّجبات،  ومعظمهّن  النساء  هؤالء 

بشدة بالتعاليم الدينية اإلسالمية ويقاربن حقوق 

اإلنسان من منظار إسالمي وهّن مرتبطات بشكل 

اإلسالمي.  النهضة  بحزب  مبارش  غري  أو  مبارش 

وأشهر هذه الجمعيات هي جمعية "التونسّيات" 

التي ستحظى بالرتكيز األكرب يف هذه املقالة . 

تساهم الجمعيات النسائية املستلهمة من اإلسالم 

اليوم إىل حٍد كبري يف التحّسن الهيكيل لوضع املرأة 

يف تونس. فهي تشارك يف نقاشات وتحرّكات تتشابه 

نظرياتها  وتحرّكات  نقاشات  مع  نسبي  بشكل 

الجمعية  مثل  منها  العريقة  السيّام   ، النسويّة 

وجمعية   ATFD الدميقراطيات  للنساء  التونسية 

 AFTURD النساء التونسيات للبحث حول التنمية

مثانينيّات  أواخر  منذ  تونس  يف  تنشطان  وكلتاهام 

من  تنطلق  أنها  من  الرغم  وعىل  العرشين.  القرن 

تغيريات  مالحظة  ميكن  اإلسالمي،  املرجعي  اإلطار 

لحقوق  اإلسالمية  مقاربتها  يف  كبرية  ولكن  بطيئة 

اإلنسان التي بدأت تتامىش نسبياً مع إطار العمل 

النسوي األكرث ليربالية وعلامنية. 

الجمعيات  أظهرتها  التي  املتنامية  املرونة  وهذه 

املرأة  لحقوق  مقاربتها  يف  اإلسالم  من  املستلهمة 

متناٍم  تصميم  مع  تتزامن  الشخصية  والحريات 

تاريخياً  العلامنية  النسائية  الجمعيات  لدى  أيضاً 

النسائية  املنظامت  مع  والتعاون  التفاعل  عىل 

الناشئة حديثاً. غري أّن الحوار، ناهيك عن التعاون 

املرأة  حقوق  مجال  يف  اإلسالميات  الناشطات  بني 

يف  تقريباً  غائباً  يزال  ال  العلامنيات   والنسويّات 

موّحدة يف  نسائية  نشوء حركة  أفق  ويبدو  تونس 

البالد تعمل عىل أجندة نسائية موّحدة، مسدوداً. 

أحاجج يف هذه املقالة بأن االستقطاب السيايس إزاء 

"قضية املرأة" يف تونس كان وال يزال السبب وراء 

العلامنيّات.  والنسويّات  اإلسالميّات  بني  االنقسام 

باستعراض  املقالة  ستبدأ  لفرضيّتي،  ودعامً 

للنزاع بني اإلسالميّات  التاريخية  مقتضب للطبيعة 

آخر  جزء  الجزء  هذا  ييل  العلامنيّات.  والنسويّات 

ألختم  الثورة،  بعد  الجانبني  بني  العالقة  يصّور 

للحوار والتعاون بني  باستعراض ملاذا وكيف ميكن 

أجل  من  النضال  أسس  يعزز  أن  األيديولوجيات 

سيتحقق  نجاحه.  وفرص  تونس  يف  املرأة  حقوق 

ذلك عرب البناء عىل الخطاب املتغرّي املنارص لحقوق 

حقوق  مجال  يف  والفاعالت  وللدميقراطية  املرأة 

"النشاط  مبدأ  عىل  والتأسيس  اإلسالمية  املرأة 

 )2009( بدران  مارغو  أطلقته  الذي  الجندري" 

النقاش  لتجاوز  كطريقة   )2008( وفالون  وفيرتنا 

املتبادل  والتفاهم  التعاون  أهمية  حول  املعياري 

واالقرتاب  واإلسالميّات  العلامنيّات  النسويّات  بني 

وتعددي  دميقراطي  منظار  من  الظاهرة  من هذه 

وهو أمر يقع يف صلب االنتقال الدميقراطي.

السؤال الذي سأحاول اإلجابة عنه يف هذه الورقة 

هو: كيف أفشل االستقطاب السيايس حيال قضية 

املرأة أية محاولة إلعادة بناء الثقة بني اإلسالميّات 

إمكانيات  هي  وما  العلامنيّات؟  والنسويّات 

واحتامالت بناء تعاون بني الطرفني؟ 

وهنا سنحتاج إىل بعض التعريفات. يف هذه املقالة، 

أقصد باإلسالميّات النساء اللوايت يرصّحن يف الغالب 

علناً، عرب ارتداء الحجاب، أنهّن ملتزمات بالتعاليم 

غري  أو  مبارش  بشكل  منتميات  وهّن  اإلسالمية 

والناشطات  تونس.  اإلسالمية يف  الحركة  إىل  مبارش 

املستلهامت من اإلسالم )الفاعالت يف مجال حقوق 

يف  ينشطن  بدأن  اللوايت  اإلسالميّات  هّن  اإلنسان( 

ما  مرحلة  يف  رسمياً  بها  معرتف  مدنية  جمعيات 

العاملية لحقوق  املقاربة  الثورة ويتامشني مع  بعد 

اإلنسان. أما النسويّات العلامنيّات اللوايت تتناولهّن 

هذه املقالة فهّن النسويّات التونسيّات اللوايت أعلّن 

تاريخياً عىل املأل هويتهّن النسويّة وكّن ناشطات يف 

مبنيّة  سياسية  مواقف  ولديهّن  االجتامعية  الحياة 

يعرفن  بدأن  الثامنينيّات،  ويف  الهوية.  هذه  عىل 

أنفسهّن  نظّمن  والحقاً  الديقراطيات  النساء  باسم 

يف جمعيات معرتف بها رسمياً  أشهرها "الجمعية 

التونسية للنساء الدميقراطيات". 

يخي التار السياق 
إسالمياً  السبعينيّات، تشهد تونس جّواً  منذ مطلع 

اإلسالمي.  االتجاه  حركة  ظهور  مع  السيّام  متنامياً 

وقد وضعها خطابها املحافظ يف مواجهة أيديولوجية 

ولكن  الدستوري  الحر  بورقيبة وحزبه  مع  مبارشة 

 . العلامنية/اليسارية  املعارضة  غالبية  مع  أيضاً 

حينها، شّكلت اإلسالمويّة وأيديولوجيتها الجندرية 

وكيف ميكن أن تؤثر عىل مكاسب النساء، مصدراً 

العلامنيات  النسويّات  لدى  السيّام  للخوف  رئيسياً 

يف البالد .

النسويّات  بني  السيايس  االستقطاب  يبدأ  مل 

مطلع  يف  إاّل  بالظهور  واإلسالميّات  العلامنيّات 

الرمزية.  بالسياسات  الغالب  الثامنينيّات، ومتيّز يف 

نفسها  اإلسالمية  الحركة  أعلنت   ،1981 العام  ويف 

ترعاها  التي  النسويّة  مواجهة  ويف  سياسياً.  حزباً 

الدولة ، كانت "قضية املرأة" محور تركيز األجندة 

ملقاربة  بشّدة  تصّدوا  الذين  لإلسالميني  السياسية 

بينهم  وكان  املرأة  لحقوق  العرصية  بورقيبة 

منتقدون جّديون ملجلة األحوال الشخصية .

الحركة  أصبحت  الواحد،  الحزب  نظام  ظل  يف 

نظام  من  عنيفة  قمع  لحملة  هدفاً  اإلسالمية 

بشكل  القمع  هذا  ساهم  "للمفارقة  بورقيبة. 

متناقض وإىل حد كبري يف متكني املرأة اإلسالمية ويف 

تعزيز نشاطها". فجميع النساء اللوايت كّن عضوات 

يف "النهضة" و/أو تربطهّن قرابة عائلية بأحد أعضاء 

الحزب، اعتقلن أو وجدن أنفسهّن يف وضع يفرض 

عليهّن إعالة أرسة بينام أزواجهّن يف السجن وبينام 

يواجهن بدورهّن مضايقات يومية . وقد أّدى ذلك 

للحركة  نسبياً  متزايدين  تعاطف ودعم شعبي  إىل 

حجابهّن  عرب  اللوايت  اإلسالميّات  السيّام  اإلسالمية 

بدأن يّدعني متثيل الصورة التقليدية واألصلية للمرأة 

والعلامنية  العرصية  الصورة  ومعارضة  التونسية، 

كانت  الفرتة،  تلك  ويف  الدولة.  فرضتها  التي 

لتحّدي  نشاطهّن  يوّسعن  العلامنيّات  النسويّات 

لحامية  الدولة  يدعون  وكّن  اإلسالميني  خطاب 

الشخصية  األحوال  مجلة  وأهمها  املرأة  مكاسب 

كّن  العلامنيّات  النسويّات  أن  من  الرغم  وعىل   .

أيضاً عرضة للقمع نفسه من نظام بورقيبة، إاّل أن 

االختالف بني املشاريع السياسية للنشاطات منعت 

يف  املوّحدة  النسائية  الحركة  من  نوع  أي  والدة 

النسايئ  النشاط  وانحرص  القمعية.  الدولة  مواجهة 

بالنزاع السيايس الوطني بني الدولة واملعارضة، وبني 

املعارضة واإلسالميني والعلامنيني/اليساريني.

تطّور  التسعينيّات،  ومطلع  الثامنينيّات  أواخر  يف 

الجمعيات  نشوء  مع  أكرث  السيايس  االستقطاب 

وكسلفه،  رسمياً.  بها  املعرتف  العلامنية  النسوية 

واصل زين العابدين بن عيل سياسة النسوية التي 

الرسمي  اإلذن  حكمه  خالل  ومنح  الدولة.  ترعاها 

لجمعيتني نسويّتني هام الجمعية التونسية للنساء 

للبحث  التونسيات  النساء  وجمعية  الدميقراطيات 

تركّز  بينام  باملنارصة  األخرية  تهتم  التنمية.  حول 

األوىل عىل البحث فقط. فبعد سنوات من النشاط 

العلامنيّات  النسويّات  استطاعت  املرّخص،  غري 

خالل  من  بوضوح  وأهدفهّن  مواقفهّن  تحديد 

كانت  التي  املرصودة  "أهدافهّن  جمعياتهّن. 

متناقضة جذرياً مع أهداف اإلسالميني، جعلتهّن يف 

توافق مع بن عيل ودعمن حربه ضد توّسع الحركة 

اإلسالمية رغم أنهّن مل يحصلن عىل الحرية الكاملة 

حقوق  يف  سجلّه  تحّدي  أو  جّدياً  النظام  ملنافسة 

اإلنسان."  وبالتايل وعىل الرغم من تنامي الرشعية 

والدعم الوطنيني والدوليني الذي حظيت به هاتان 

إىل  الوصول  وقدرتهام عىل  النسائيتان،  الجمعيتان 

املحافل الدولية لرفع الصوت ضد انتهاكات الدولة 

لحقوق املرأة وحقوق اإلنسان بشكل عام، أدارت 

الجمعيتان ظهرهام لالنتهاكات املستمرة والتعذيب 

لها  تعرّضت  التي  االغتصاب،  ذلك  يف  مبا  الوحيش 

اإلسالميّات السيام بعد حملة القمع الثانية للحركة 

اإلسالمية التي نفذها نظام بن عيل يف العام 1992 

وعىل الرغم من أّن النسويّات العلامنيّات أنفسهّن 

تعرّضن لقمع من الدولة يف الفرتة نفسها. 

عّمقت قضية 
الحجاب الشرخ 

بين النسوّيات 
العلمانّيات 

واإلسالمّيات. ومن 
أبرز المحّطات كانت 
إعراب جمعية النساء 

التونسيات للبحث 
حول التنمية علنًا عن 

"قلقها العميق" من 
تنامي ظاهرة ارتداء 

الحجاب
مجال  يف  العلامنيات  الناشطات  أسفت  "بالطبع، 

اإلسالميّات  اختربته  الذي  لإلرهاب  املرأة  حقوق 

يعرّض  اإلسالمي  املرشوع  أن  عىل  أرّصين  ولكنهّن 

للخطر  املرأة  حقوق  مجال  يف  املحققة  املكاسب 

يقّوض  قد  النهضة  نساء  عن  الدفاع  فإن  وبالتايل 

للنساء  التونسية  للجمعية  التقدمية  األجندة 

للبحث  التونسيات  النساء  وجمعية  الدميقراطيات 

القرن  العقد األول من  التنمية".  ويف مطلع  حول 

الرشخ  الحجاب  قضية  عّمقت  والعرشين،  الواحد 

أبرز  ومن  واإلسالميّات.  العلامنيّات  النسويّات  بني 

التونسيات  النساء  إعراب جمعية  كانت  املحطّات 

يوم  السنوي  مؤمترها  خالل  التنمية  حول  للبحث 

اإلثنني يف 8 آذار/مارس 2004 الذي تزامن مع يوم 

املرأة العاملي، علناً عن "قلقها العميق" من تنامي 

اختفت  أن  بعد  تونس  يف  الحجاب  ارتداء  ظاهرة 

جمعية  وشددت  السابقني.  العقدين  يف  تقريباً 

عىل  أيضاً  التنمية  للبحث حول  التونسيات  النساء 

املغلقة  واأليديولوجيا  للحجاب  املطلق  "رفضها 

العلمانّيات:  والنسوّيات  اإلسالمّيات 
تونس؟ في  موّحدة  نسائية  لحركة  أفق  من  هل 

النساء، الحقوق والهوية 
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الترصيحان  هذان  وجاء  ميثّلها".   التي  والرجعية 

الجمعية،  مناسبات  من  العديد  يف  تكررا  اللذان 

العام  تم متريره يف  الذي  للمرسوم رقم 108  دعامً 

1981 وحظر الحجاب يف املؤسسات الحكومية. وتّم 

املؤسسات  ليشمل   1985 العام  يف  املرسوم  توسيع 

التعليمية وتم إحياؤه يف مطلع التسعينيّات وفرض 

بكثافة مجدداً يف العام 2006 وقد طال حوايل 1684 

الحق  من  النساء  إسالمية.   وجرّدت هؤالء  إمرأة 

ارتدائهّن  بسبب  والطبابة  والتوظيف  التعليم  يف 

الحجاب.  

وعىل الرغم من أّن بعض الناشطني اليساريني رفعوا 

تغيري  النسويّات  رفضت  املرسوم    ضد  الصوت 

وهي  شقري،  حفيظة  تشدد  ذلك،  وعن  خطابهّن. 

التونسية  الجمعية  يف  وعضوة  جامعية  محارضة 

من  وجدت  منظمتها  أن  التنمية  حول  للبحث 

اللوايت ارتدين الحجاب  النساء  الصعب الدفاع عن 

ألنه يرمز بالنسبة للنسويّات العلامنيّات إىل مرشوع 

سيايس يعارضنه. وأشارت إىل أّن "الجمعية مل ترد أي 

شخص، رجالً أو امرأة طلب منها املساعدة، ولكن 

ما يلجأن إليها وحني يفعلن ذلك  اإلسالميّات نادراً 

يكون األمر مبعظمه متعلّقاً بالعنف األرسي".  

بحسب الخلفاوي "الحركة اإلسالمية من جهة أخرى 

كانت قادرة عىل االستفادة من قمع السلطة الذي 

يصّورها  لخطاب  للرتويج  لسنوات،  له  تعرّضت 

السلطة".   الستبداد  الوحيدة  الضحية  أنّها  عىل 

العلامنيّات،  للنسويّات  العدايئ  الخطاب  منح  وقد 

شعبياً  دعامً  وحشدت  رشعية  اإلسالمية  الحركة 

عىل  اإلسالمية  الحركة  أيضاً  ساعد  وقد  ملرشوعها. 

الرتويج لخطاب يصّور النسويّات العلامنيّات بأنهّن 

"نخبويّات" و"غربيّات" و"عميالت للنظام".  

باختصار، عزز االستقطاب حيال قضية املرأة مشاعر 

متبادلة من عدم الثقة والنفور وحتى الغضب بني 

هذا  وساهم  العلامنيّات.  والنسويّات  اإلسالميّات 

النساء  "تحويل  يف  التونسيّات  النساء  بني  النزاع 

التونسيّات إىل رمز للتوتّر بني التقليد والحداثة وبني 

واليوم  واإلسالم".    النسويّة  وبني  والغرب  الرشق 

التضامن يف  الرغم من صعوبة تفسري غياب  وعىل 

األنظمة  الطرفان يف ظل  اختربه  الذي  القمع  وجه 

العلامنيّات  النسويّات  السابقة، يدوم االنقسام بني 

الثورة،  بعد  املرأة،  لحقوق  اإلسالميات  والناشطات 

للرصاعات  رمزياً  ميداناً  املرأة"  "قضية  يُبقي  ما 

السياسية واأليديولوجية. 

الحركة النسائية في مرحلة 
ما بعد الثورة 

يف السنوات الثالث الالحقة للثورة ، شهدت تونس 

ما  إزاء  النطاق  واسعة  وسجاالت  أيديولوجياً  توتّراً 

يجب أن تكونه هوية تونس، بني مختلف األحزاب 

السياسية كام بني فاعلني يف مجال حقوق اإلنسان 

السيّام أن تونس كانت يف طور كتابة دستور جديد. 

وقد أحيا وصول حزب النهضة اإلسالمي إىل السلطة، 

التأسيسية،   الجمعية  يف  الغالبية  عىل  بعد حصوله 

الخطاب اإلسالمي املحافظ حيال املسألة الجندرية 

النسويّة.  الحركة  عىل  اإلسالموية  تؤثر  قد  وكيف 

اإلنسان  وحقوق  النساء  مكاسب  شّكلت  ومجدداً، 

النقاش.  يف  الرئيسية  املسائل  إحدى  أوسع،  بشكل 

مدنية  دولة  هي  "تونس  حول  نزاعات  ووقعت 

التكمييل  و"الدور  الدولة"  دين  هو  اإلسالم  مقابل 

مقابل مساواة كاملة بني الرجال والنساء" و"القيم 

وبالتايل،  عاملية".  إنسان  حقوق  مقابل  اإلسالمية 

واألحزاب  النهضة  بني  الهوية   سياسات  صّعبت 

العلامنية/اليسارية األخرى عىل الناشطات يف مجال 

اإلسالمي  الخطاب  من  أبعد  النظر  اإلنسان  حقوق 

– العلامين . 

املرأة  حقوق  حيال  السيايس  االستقطاب  تعّمق 

أكرث بعد انتخابات العام 2014 حني نشأت الحركة 

الحاكمة  األغلبية  لتتحّدى  تونس"  "نداء  الليربالية 

لـ"النهضة" بعد الثورة. وأدى ذلك إىل مشهد سيايس 

رئيسيني  كحزبني  تونس"  و"نداء  "النهضة"  يضّم 

حول  ويتنافسان  متنازعتني  أيديولوجيّتني  يحمالن 

الحامي  قضية املرأة، مصّوَرين نفسيهام عىل أنهام 

الوحيد لـ "مكاسب النساء". وأصبحت قضية املرأة 

مجدداً موضوع توتّرات أيديولوجية/سياسية. ومنذ 

للناشطات يف  السيايس  الربط  "أصبح  الوقت،  ذلك 

مجال حقوق اإلنسان، بشكل مبارش أو غري مبارش، 

املهيمنة،  السياسية  لألحزاب  السياسية  باألجندة 

إىل  اإلشارة  العلامنيّات  النساء  فبدأت  حتمياً". 

اإلسالمية  النسائية  للجمعيات  السياسية  الشخصية 

الجمعيات  بينام شككت  لـ"النهضة"(،  التابعة  )أي 

التي  السياسية  الحيادية  يف  اإلسالمية  النسائية 

كان  التي  العلامنيّة  النسائية  الجمعيات  تّدعيها 

بأنّها تقف يف صف "نداء تونس" من أجل  واضحاً 

تحّدي الهيمنة السياسية لـ"النهضة".     

ففي  طويالً.  تدم  مل  الحزبني  بني  املعارضة  أّن  غري 

نهاية 2013 ومطلع 2014، أطلقت "النهضة" و"نداء 

تونس" تحالفاً سياسياً حيث اتّخذت جميع القرارات 

بني  الرباغاميت  للتوافق  تبعاً  والتنفيذية  الترشيعية 

حققت  الحني،  ذلك  منذ  أنّه  واملفارقة  الحزبني.  

النساء مكاسب قيّمة. واألهم، أنه يف العام 2014، 

الدولة  للنساء وأعلنت  وضع دستور جديد صديق 

إنفاذها  واملوكلة  املرأة  لحقوق  الوحيد  الحامي 

وذلك يف املادة 21. ويف العام 2017، صّدقت تونس 

جميع  من  والفتيات  النساء  يحمي  قانون  عىل 

أشكال العنف.   

مصالح  من  أساساً  املكاسب  تلك  "استلهمت 

ومل  السياسيني  للحزبني  دبلوماسية  أو  سياسية 

أمر  وهو  حقيقية،  نسوية  اهتاممات  عن  تنتج 

غري  اإلنسان".   حقوق  مجال  يف  للناشطات  واضح 

أنّها تيضء عىل حقيقة بالغة األهمية أال وهي أنها 

مختلفة  أيديولوجيات  بني  نقاشات  عرب  تحققت 

وهذا  مختلفني.  برملانيني  بني  تفاعالت  خالل  ومن 

التي  األوىل  العامة  املساحة  كان  الربملان  أن  يعني 

شهدت تفاعالً مثمراً عابراً لأليديولوجيات بني نساء 

مبوجب  علامنيّات  نسويّات  وبرملانيات  "النهضة" 

التي  إليه األحزاب  الذي توّصلت  السيايس  التوافق 

بإرادة  املرهون  التفاعل  هذا  أّن  غري  لها.    يتبعن 

سياسية براغامتية ال يزال محصوراً بالربملان.    

المتغّير  الخطاب  بين 
المتبّدل والتوّجه 

الكبرية  التغيريات  أصبحت  اإلسالميّات،  جانب  من 

العرف  هي  والخطاب  املواقف  يف  البطيئة  ولكن 

السائد. كام أنّهّن يظهرن تصميامً كبرياً عىل مقاربة 

انطالقها،  فمنذ  العلامنية.  النسائية  الجمعيات 

النساء  مساعدة  عىل  "تونسيّات"  جمعية  ركّزت 

ظل  يف  إنسان  حقوق  النتهاكات  تعرّضن  اللوايت 

قضاياهّن  رفع  يف  السابقة،  االستبدادية  األنظمة 

لهّن  أيضاً  وقّدمت  والكرامة".  الحقيقة  "هيئة  إىل 

االنتهاكات  يخّص  ما  يف  والقانوين  النفيس  الدعم 

عديدة  أبحاثاً  وأجرت  واختربنها  شهدنها  التي 

بالتغيريات  "تونسيّات"  تأثرت  وقد  املوضوع.  حول 

الثورة  بعد  وخطابه  "النهضة"  حزب  مواقف  يف 

السياّم يف املسائل املتعلقة بحقوق املرأة والحريات 

مشابهة.  تغيريات  بإجراء  فبدأت   ، الشخصية 

النساء، الحقوق والهوية 
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واليوم مثة العديد من املنظامت الدولية التي متّول 

يف  للمشاركة  وتصميامً  مرونة  مظهرًة  "تونسيّات"، 

تعزيز حقوق املرأة يف تونس. وهو ما قاد الجمعية 

إىل توسيع نطاق عملها يف السنوات القليلة املاضية 

ليشمل حقوق النساء. 

لـ"تونسيّات"  الحالية  الرئيسة  مزيد  منية  تقول 

"اليوم نسعى إىل متكني النساء يف الحقل العام ويف 

اإلنسان  حقوق  رشعة  إىل  اإلستناد  عرب  السياسة 

للدولة.  األسايس  والقانون  التونيس  والدستور 

"إسالمي".  أي يشء  تجد  لن  بحثت يف عملنا،  فإذا 

فعملنا مدين بالكامل، إذ عىل الرغم من أننا نحاول 

والقيم  تقاليدنا  بني  يجمع  خطاب  عىل  املحافظة 

عىل  التسهيل  أجل  من  املدنية  واملقاربة  اإلسالمية 

الناس قبول ما نرّوج له والتعامل معه".    

من جهة أخرى، وعىل الرغم من املعارضة السابقة 

للقانون الذي يحمي النساء من جميع أشكال العنف 

يف العام 2014، حني بدأت النقاشات حول القانون، 

القانون  شاركت "تونسيّات" بشكل كبري يف صياغة 

الذي تّم متريره يف العام 2017. وكانت لها مساهمة 

أساسية يف هذا القانون حني اقرتحت إدراج "العنف 

السيايس" فيه من بني أشكال أخرى من االنتهاكات.   

أن  الجوريش،  الدين  صالح  اإلسالمي  املفكر  ويرى 

مشاركة جمعيات نسائية مستلهمة من اإلسالم يف 

صياغة قانون من هذا النوع وإقراره طّورت وجهة 

العنف.  معنى  حيال  عام  بشكل  اإلسالميّات  نظر 

تدعو  فاليوم  خطابهّن.   يف  ملسه  ميكن  أمر  وهو 

منظامت  مبساعدة  القانون  تطبيق  إىل  "تونسيّات" 

رفض  تحّول  ذاته،  املنوال  وعىل  أخرى.    مدنية 

يف  االجتامعي"  "النوع  مصطلح  إدراج  "تونسيّات" 

إىل  الحق  وقت  يف   ،2018 العام  يف  املوازنة  قانون 

اعتامد هذا املصطلح. ومؤخراً، عقدت "تونسيّات" 

النوع  حول   2019 متوز/يوليو   11 يف  وطنياً  مؤمتراً 

القوانني  يف  املصطلح  إدراج  وأهمية  االجتامعي 

وذلك بهدف تحقيق املزيد من التمكني للنساء يف 

املحافل السياسية والعامة.   

وتقول مزيد إن "العديد من النساء ما زلن يعتمدن 

مع  التعامل  يرفضن  فهّن  وأبويّة.  تقليدية  عقلية 

مصطلحات جديدة ليس ألنهّن ال يردن التغيري بل 

ألنهّن ال يعرفن معناها الحقيقي و/أو كيف ميكن 

بني  املساواة  وسببت  معها.  التعامل  أو  استعاملها 

بالكثري  اإلرث،  موضوع  يف  السيّام  والنساء  الرجال 

يف  رئييس  بدور  وقمنا  املجتمع.  داخل  النفور  من 

بني  والنقاشات  السجاالت  استمرار  عىل  املحافظة 

ما  لهّن  نرشح  أن  وحاولنا  خاص.  بشكل  النساء 

الذي تعنيه املساواة فعالً وكيف ميكنهّن الدعوة إىل 

املساواة من دون التأثري عىل التالحم األرسي أو من 

دون معارضة التعاليم الدينية".   

استعامل  يقاومن  زلن  ما  اإلسالميّات  أّن  غري 

مضامينهام  بسبب  و"نسويّة"  "نسوي"  مصطلحي 

الغربية. "معظم التحّديات والصعاب التي نواجهها 

إسالميّات،  كنساء  لذلك،  املصطلحات.  إىل  تعود 

مثل  جديدة  مصطلحات  لفهم  أكرث  وقتاً  نستغرق 

التعامل  قبل  إلخ،  اجتامعي  ونوع  وعنف  مساواة 

معها وإعادة تعريفها بطريقة تناسب تصّوراتنا ومن 

ثم الرتويج لها بني نساء أخريات. فحني تحّدثنا عن 

القانون  حول  نقاشاتنا  خالل  الزوجي"  "االغتصاب 

مقاومة  واجهنا  العنف،  من  النساء  يحمي  الذي 

يف  وقتنا  فأخذنا  إسالميّات.  نساء  من  وانتقادات 

وكيف  الزوجي  لالغتصاب  الحقيقي  املعنى  رشح 

تعاليمنا  مع  يتّفق  ال  الترصّف  من  النوع  هذا  أّن 

اإلسالمية. ووافقت معظم النساء اللوايت عارضنه يف 

السابق، وتعاملن معه الحقاً".

  

إّن اإلسالمّيات ما زلن 
يقاومن استعمال 

مصطلحي "نسوي" 
و"نسوّية" بسبب 

مضامينهما الغربية
عىل املقلب اآلخر، جاء قبول جمعية النساء 

التونسيات للبحث حول التنمية، التعاون والتفاعل 

مع املنظامت النسايئ اإلسالمية بطيئاً. فالنسويّات 

العلامنيّات يشاركن عن طيب خاطر يف مؤمترات 

وندوات تعقدها منظامت دولية وتهدف إىل 

تقريب الناشطات يف مجال حقوق املرأة من جميع 

األطياف األيديولوجية. أما إذا سئلن عن احتامل 

بناء حركة نسائية موّحدة يف تونس بالتعاون 

مع اإلسالميّات، فيحاجج رامي الخليفة العضو 

الحايل يف الجمعية بأن األخرية "ال ميكنها التعامل 

أو الدخول يف أي تحالف مع منظامت ال تضع 

النظام الدميقراطي يف صلب أولوياتها وال تشاركنا 

األهداف ذاتها أي تحقيق التمكني السيايس الكامل 

واملساواة الكاملة بني الرجال والنساء".  يظهر 

ذلك أن الخطاب واملامرسات املؤيدة للنساء التي 

طّورتها الجمعيات النسائية اإلسالمية مل تلحظها 

معظم النسويّات العلامنيّات. تقول سارة بن 

سعيد الرئيسة الحالية لجمعية "صوت النساء" 

وهي من الجمعيات القليلة التي تحافظ عىل 

تفاعل وتعاون بّناء مع اإلسالميّات، إن "االنقسام 

مستمر بني النسويّات العلامنيّات واإلسالميّات ألن 

الجانبني ال يعرفان بعضهام البعض وليس لدى أي 

منهام فكرة كيف تغرّيت أفكار اآلخر وسلوكه بعد 

الثورة. واليوم من الواضح ألي مراقب ألنشطة 

الجانبني أنهام يتشاركان األهداف نفسها حتى 

لو اختلفت اسرتاتيجياتهام ونهجاهام. يف الواقع، 

ترددت النسويّات العلامنيّات يف التعامل مع 

الجمعيات النسائية العلامنية الناشئة حديثاً ألنها 

تتحّدى عراقتها ورشعيتها التاريخية ناهيك عن 

الجمعيات النسائية املستلهمة من اإلسالمية السياّم 

"تونسيّات" التي تحصل عىل متويل دويل ودعم 

من منظامت مانحة دولية. ولكننا من تجربتنا يف 

التعامل معهّن، ميكننا القول إن اإلسالميّات يغرّين 

خطابهّن. غري أن التأثري املتنامي للنساء اإلسالميّات 

هو أحد األسباب التي تجعل النسويّات العلامنيّات 

يرفضن الدخول يف أي تفاعل جّدي وحوار معهّن. 

وال تزال النسويّات العلامنيّات يجدن صعوبة يف 

قبول اإلسالميّات املنظاّمت يف جمعيات مامثلة 

واللوايت يتبّنني أجندات مامثلة مع قدرات ورشعية 

متنامية. فهذا بالنسبة إليهّن، ال يزال يشّكل تحّديا 

ألجندتهّن".  

آفاق التعاون
فعالية   2008 العام  يف  وفالون   فيرتنا  درست 

انتقاالً  تشهد  التي  البلدان  يف  النسائية  الحركات 

أوروبا،  ورشق  الالتينية  أمريكا  يف  السيّام  دميقراطياً 

من أجل استكشاف ملاذا بعض العمليات االنتقالية 

وكيف  من غريها  للنساء  دعامً  أكرث  دول  إىل  تقود 

ينجح  حني  أنه  الباحثتان  واكتشفت  ذلك.  يحصل 

النشاط النسايئ يف بناء حركة نسائية عابرة للطبقات 

فمن  السياسية،  واالنتامءات  واإلثنيّات  واألعراق 

أن يتحّدى املأسسة السياسية للنوع  األكرث ترجيحاً 

عىل  للنساء  إيجابية  نتائج  ويحقق  االجتامعي 

مستوى الدولة. لذلك فبناء عىل هذه النظرية وكل 

ما عرضناه سابقاً، ميكننا أن نستنتج أن غياب الحركة 

النسائية العابرة لأليديولوجيات يف تونس سّهل من 

جديد تسييس قضية املرأة بعد الثورة.   

الحديث عن رضورة وجود حركة نسائية يف تونس 

وفائدتها يجعل البحث يف طبيعة األساس الذي يجب 

بناء هذه الحركة عليه، أمراً يف منتهى األهمية. وقد 

اقرتحت مارغو بدران يف كتابها الجديد )باإلنكليزية( 

"النسويّة يف اإلسالم" ما تسّميه "النشاط الجندري" 

من  والنسويّات  اإلسالميّات  بني  الهّوة  لردم  كأداة 

وبرأيها،  بينهام.  واالنقسام  التوترات  تخفيف  أجل 

النشاط الجندري يعني "أن ترّص النساء من جميع 

ألوان الطيف عىل املحافظة عىل أدوارهّن الخاصة 

للنساء  عام  حضور  وإرساء  وزيادتها  املجتمع  يف 

النساء  من  العديد  ترّص  أن  يعني  وهذا  عموماً. 

يف  وإبداعهّن  وإنتاجيّتهّن  الخاص  منّوهّن  عىل 

مجاالت متنّوعة. وهذا يعني أيضاً أن تقاتل النساء 

القوى الرجعيّة التي ترغب يف دفعهّن إىل هوامش 

يف  للتشّعب  التآكل  بعض  يعني  وهذا  املجتمع. 

املتأيّت عن  للتوتّر  التخفيف  وبعض  النساء  صفوف 

املسلم  املجتمع  داخل  األيديولوجي  االستقطاب 

)...(. ويعني أيضاً تحرير النساء من الهيمنة األبوية 

يف العائلة. ولكن ال يعني ذلك تخفيف قلق النساء 

انفتاح معنّي  إىل  يؤرّش ذلك  عىل عائالتهّن. وأخرياً، 

ضمن الحركة اإلسالمية".  وميكن ملبادرة بدران أن 

تُبنى  تونس  يف  نسائية  بحركة  التفكري  يف  تساعدنا 

عىل التعاون وعىل مبدأ تقسيم املهام بني مختلف 

الفاعالت يف مجال حقوق النساء. وميكن املحافظة 

للنساء  املشرتكة  األهداف  إزاء  التعاون  عىل 

اإلسالميات والنسويّات العلامنيّات، بينام يسعى كل 

األصلية  أجندته  تحقيق  إىل  منفصل  بشكل  جانب 

بحقوق  مرتبطة  خالفية  مسائل  تضّمنت  لو  حتى 

مساحة  عىل  اإلبقاء  مع  بذلك  القيام  يجب  املرأة. 

بني  الخالفية  املسائل  حيال  والنقاش  التفاعل  من 

قالت  وكام  العلامنيات.  والنسويّات  اإلسالميّات 

لو  العلامنيّات حتى  النسويّات  مع  "التفاعل  مزيد 

وجعلنا  خطابنا  عىل  كبري  أثر  له  جداً،  ضئيالً  كان 

بحقوق  الخاصة  نظرنا  ونتساءل حول وجهة  نفّكر 

املرأة. وقد بدأنا أيضاً باستخدام مصطلحات جديدة 

سوى  للمرء  ميكن  وال   . قبل"  من  لها  نتعرّض  مل 

مالحظة أهمية هذه املساحات. 

ميكن لتطبيق هذا النموذج عىل السياق التونيس يف 

فرتة ما بعد الثورة، أن يحّول املشهد العدايئ الحايل 

مشهد  إىل  العلامنيّات  والنسويّات  اإلسالميّات  بني 

أقل خالفية. ومن شأن الرتكيز عىل مقاربة "النشاط 

إىل  األيديولوجية  التوترات  يحّول  أن  الجندري" 

النساء يف املجتمع،  تركّز عىل أهمية متكني  مقاربة 

محّولة إياه إىل هدف موّحد يتّم تحقيقه عرب ربط 

ونطاق  به  املنوط  الخاص  الدور  كل حسب  املهام 

عمله. 

الطوائف  واملتعددة  الوطنيّة  الربملانية  املساحة  أّن 

أعطت أسلحة جديدة كان املحافظون قد فقدوها 

يف املساحة الطائفية وأمام الحجج الفقهية الدينية، 

إذ شهدنا إعادة تفعيل لخطاب الخصائص الطائفية 

حني  يف  النواب،  مجلس  يف  األخرى  الطوائف  أمام 

تعطّل هذا الخطاب يف مساحة الطائفة السّنية.

استنساخ  بقابلية  متعلّق  فهو  األخري،  السؤال  أما 

شهدنا  وقد  األخرى.  الطوائف  يف  السّنية  التجربة 

الطائفتني  يف  متفاوتة  نتائج  الصعيد  هذا  عىل 

السلطات  استخلصت  حيث  والشيعية،  الدرزية 

الدينية عرباً مختلفة يف الحالتني. ففي الحالة األوىل 

 - الدينية  السلطة  استوعبت  الدرزية(،  )الطائفة 

الطائفية املطالب منذ البداية وقبل نشوء حراك يف 

املساحة العامة، وحّولتها إىل إصالحات قانونية بدت 

هي الحريصة عليها. أما يف الحالة الثانية )الطائفة 

الشيعية( فام زالت املطالب تصطدم بجدار رفض ال 

فكيف  مؤخراً.  الجزئية  الحلول  بعض  اقرتاح  يلغيه 

عىل  اإلجابة  كانت  إذا  االختالفات؟  هذه  نفرّس 

هذا السؤال خارج نطاق هذا املقال، فمن الواضح 

بالسلطات  الدينية  السلطات  عالقة  يف  نجدها  أنّنا 

السيايس  للبعد  حيث  طائفة،  كل  داخل  السياسية 

، ال بل أكرث أهمية من البعد الديني، وهو  دوٌر مهمٌّ

حرصياً  املهتم  الحايل  العام  النقاش  يُظِهره  ال  ما 

بالطابع الديني لقوانني األحوال الشخصية.

يف جميع األحوال، وإن أحببنا ذلك أو كرهناه، تظهر 

اليوم إمكانية الحراك والتغيري من داخل الطوائف 

األحوال  قوانني  لتعديل  جّدي  ولكن  كخيار صعب 

التي  االسرتاتيجيات  وهذه  لبنان.  يف  الشخصية 

تكرب  السّنية،  الطائفة  حراك  يف  معاملها  بعض  رأينا 

قارنوها  متى  اللبنانيني  لبعض  بالنسبة  جاذبيتها 

املركزية.  املدنية  اإلصالح  ملشاريع  املزمن  بالفشل 

عربها  تظهر  الجديدة  املعادلة  هذه  أن  وامللفت 

الطائفة وقوانينها أكرث قابلية للتغيري واإلصالح من 

الدولة بذاتها. ولكن ما هي النتائج السياسية لهذا 

الرتكيز  من  قرن  بعد  اإلصالح  مقاربة  يف  اإلنقالب 

املطلق  شبه  اإلميان  بل  ال  املدنية  الخيارات  عىل 

الطابع  من  املعركة  نقل  يؤدي  سوف  وإالَم  بها؟ 

الديني لقوانني العائلة إىل مضمون القاعدة الدينية، 

بأكمله  السيايس  النظام  تغيري  عىل  العمل  ومن 

فعندها،  طائفة؟  كل  قانون  تغيري  عىل  العمل  إىل 

ستبدو مساحة النظام السيايس غري مسيّسة )مبعنى 

أنه يبدو أن مثة تسليامً بأنها ال تتغرّي وأن إصالحها 

السياسة  فتنتقل  املنظور(،  املدى  أقلّه يف  مستحيل 

إىل داخل مساحة الطوائف وعالقة أفرادها وفاعليها 

السياسيني بسلطاتها الدينية.

*ترجمة لمياء الساحلي

النساء، الحقوق والهوية 
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بالمغرب  "الحماالت"  النساء  المؤنث:  بصيغة  التهر�ب 

د.أنس سعدون
__

مع  الفاصلة  "الوهمية"  والحدود  املغرب  بني 

إسبانيا  تحتلهام  برحت  ما  اللتني  املدينتني 

سبتة ومليلية، تسري املئات من النساء كل يوم 

ثقل  تحت  الظهر  منحنيات  األعامر،  شتى  من 

البضائع التي يقْمن بتهريبها إىل داخل املغرب، 

فيام يشبه أشغاال شاقة لتجارة مزدهرة تخفي 

هؤالء  عىل  ويطلق  املعاناة،  من  جبال  وراءها 

النسوة اسم "الحامالت"، نسبة إىل الطرود التي 

يحملَْنها ويتجاوز وزنها يف غالب األحيان وزنهن. 

ما  الحامالت  النساء  تعيشها  مأساوية  أوضاع 

كان لها أن تنكشف لوال بعض الحوادث األليمة 

الفرتة واألخرى، والتي سجلت  تتفجر بني  التي 

اليومية  العبور  رحلة  يف  وجرحى  وفيات  فيها 

املحفوفة باملخاطر، وهو ما جعل منظامت غري 

حكومية يف املغرب واسبانيا تدق ناقوس الخطر 

حول هذه املأساة.

معاناة النساء "الحماالت" في 
ير وطنية ودولية تقار

تعددت تقارير املنظامت غري الحكومية يف كل 

من اسبانيا واملغرب والتي ترسم خريطة معاناة 

الجمعية  تقرير  كشف  فقد  الحامالت.  النساء 

األندلسية لحقوق اإلنسان أن بروفايالت "النساء 

املغربيات الحامالت" غري متجانسة، عىل الرغم 

من وجود بعض القواسم املشرتكة بينهن مثل: 

فأعامرهن  والهشاشة.  والفقر،  األمية،  تفيش 

عىل  عاما،  و50   18 بني  ما  الغالب  يف  ترتاوح 

العمل  نفس  ميتهّن  فتيات  وجود  من  الرغم 

"تعلّم  بهدف  أمهاتهن  يرافقن  أقل،  سن  يف 

الحرفة"، كام ميكن مشاهدة نساء متقدمات يف 

السن. فضال عن أنهن إما عازبات أو مطلقات 

أرسهن،  إلعالة  يعملن  متزوجات  أو  أرامل  أو 

أو مل يجد  العمل  عن  الزوج عاجزاً  نظرا لكون 

التقرير  سجل  وقد  عمل.  عىل  الحصول  فرصة 

وسط  من  النساء  نزوح  ظاهرة  ارتفاع  أيضا 

وجنوب املغرب لالشتغال كـحاّمالت يف الشامل 

والرشق إىل جانب نسوة املنطقة.

اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  جمعية  ونددت 

"النساء  بوضعية   )APDHA( باألندلس 

ويتعرضن  حقوقهن،  تُنتهك  الاليئ  الحامالت" 

الجنسية،  واالعتداءات  واالبتزاز  "املضايقات  لـ 

املرابطة  األمنية  لألجهزة  العشوايئ  والعنف 

والفقر  اإلقصاء  واقع  جانب  إىل  الحدود،  يف 

والتهميش الذي يعشنه".

والدولية  الوطنية  التقارير  وقد حّمل عدد من 

املسؤولية  حكومية  غري  منظامت  عن  الصادرة 

للدولتني املغربية واإلسبانية، واالتحاد األورويب، 

السياسية  املصالح  هيمنة  إىل  أشارت  وقد 

واالقتصادية عىل الجانب اإلنساين. ف "اقتصاد 

النشاط  من   70% يشكل  املعييش"  التهريب 

االقتصادي ملدينة سبتة املحتلة. كام أن عائدات 

 2015 سنة  يف  املعييش  التهريب  من  املدينة 

شكلت %25.7 من ميزانيتها، فضال عن أن 46% 

من واردات املدينة نفسها تتحول إىل صادرات 

موجهة للداخل املغريب بقيمة 405 مليار سنتيم 

سنويا. ورغم أن املغرب ال يستفيد اقتصاديا من 

الطرف  يغّض  ما  غالبا  أنه  إال  التهريب،  تجارة 

لساكنة  يقدمه  تنموي  بديل  غياب  يف  عنها 

املنطقة، التي ظلت لعقود تعاين من التهميش 

ألسباب تاريخية.

تحركات رسمية تحت وطأة 
3 حماالت وفاة 

واحدا،  شهرا  تتجاوز  ال  قصرية  زمنية  فرتة  يف 

مأساة  املثال-  سبيل  -عىل   2018 سنة  عرفت 

عىل  حاّمالت  نساء  ثالث  قضت  حيث  مؤثرة 

اثنتني  سبتة،  ملدينة  الحدودي  املعرب  أعتاب 

الثالثة  أّما  الشديد،  االزدحام  جرّاء  من  منهام 

فقد توفيت نتيجة تدّخل الحرس املدين اإلسباين. 

اإلسبانية  السلطات  أقرّت  الحوادث،  لهذه  تبعا 

تحت ضغط املنظامت غري الحكومية إجراءات 

تنظيمية عدة، أهمها:

-عربات يدوية لنقل البضائع: قامت السلطات 

البضائع  لنقل  يدوية  عربات  بتوزيع  اإلسبانية 

حمل  عوض  الستعاملها  الحامالت  النساء  عىل 

إىل  اإلجراء  ويهدف  ظهورهن،  عىل  األمتعة 

املهني  املنظر  ذلك  ومحو  معاناتهن  تخفيف 

للنساء عند املعابر الحدودية.

-تحديد وزن أقىص للبضائع: فرضت السلطات 

التهريب  ملمتهني  جديدة  رشوطاً  اإلسبانية 

املعييش وللعربات التي متر عرب املعابر الحدودية 

ومن بينها تخفيض حمولة البضائع حيث حدد 

معدل 70 كلغ كحد أقىص للنساء، و80 كلغ حدا 

أقىص للرجال. وسيكون لزاما عىل كل الحاملني 

معابر  من  الخروج  عند  حموالتهم  يزنوا  أن 

املدينة، ويف حالة وقوع تجاوز يف وزن الحمولة 

ستقوم رشطة املعرب مبصادرة البضائع.

إيصال  من  إسبان  نواب  متّكن  ذلك،  موازاة  يف 

قضية وفيات املغربيات الحامالت إىل املفوضية 

األوروبية، 

وطالبوا بتوضيح التدابري التي سيتخذها الربملان 

الحكومة  امتثال  عدم  "حالة  عىل  رداً  األوريب 

اإلسبانية للامدة 31 من ميثاق الحقوق األساسية 

التي  بالظروف  يتعلّق  ما  يف  األورويب"  لالتحاد 

تعمل فيها النساء الحامالت. 

عن  املغربية  السلطات  أعلنت  جانبها  من 

تنظيم مهمة استطالعية رسمية للربملان بهدف 

الوقوف عىل أوضاع املعرب الحدودي لسبتة. وقد 

النساء  وضعية  عن  قامتة  صورة  التقرير  رسم 

الحامالت، حيث كشف أن هناك حوايل 3500 

طفل  و200  املعييش  التهريب  ميتهّن  امرأة 

ممتهنات  من  نساء  عن  التقرير  ونقل  قارص. 

التهريب املعييش باملعرب، أنهن "يتقاضني ما بني 

100 و200 درهم )10 و20 دوالرا( مقابل نقل 

"يجهلن  بأنهن  بعضهن  السلع"، حيث رصحت 

محتوى السلع التي يهربنها".

ل  متتد  طوابري  وجود  اللجنة  سجلت  كام 

"مئات األمتار، ونساء ينْمَن يف العراء، ويتعرّض 

استعامل  إىل  ويضطرْرن  املعاملة،  لسوء  جلّهن 

"الحفاظات"، خوفا من ضياع فرصة الدخول إىل 

سبتة املحتلة"، األمر الذي يؤكد قسوة الظروف 

التي يعانني منها.

حراك النساء الحماالت 
مدني  ونسيج  بالمغرب 

للدفاع عن حقوقهن
احتجاجية  وقفات  الحامالت  النساء  نظمت 

حقوقهن  وضامن  أوضاعهن  بتحسني  للمطالبة 

التي تكفلها القوانني وعىل رأسها االستفادة من 

نظام الضامن االجتامعي وتعويض عن البطالة، 

طالنب  كام  االعتداءات،  من  الحامية  يف  والحق 

يحقق  لهن  اجتامعي  بديل  بإيجاد  السلطات 

كرامتهن ويصون حقوقهن.

رمزية  محاكمة  النسايئ  العمل  اتحاد  ونظم 

لظاهرة "تأنيث الفقر" من خالل منوذج "النساء 

الحامالت" عرب استعراض شهادات نساء يعانني 

ظروف عمل "غري إنسانية".

رشائح  ميس  "الفقر  أن  إىل  املحاكمة  وخلصت 

واسعة من سكان الشامل واملغرب عموما، لكنه 

فقر مزدوج بالنسبة للنساء"، مربزة أنه "باستثناء 

مدينة طنجة وهي عاصمة الجهة، تفتقر باقي 

ورشكات  معامل  إىل  بالجهة  واملدن  الحوارض 

المتصاص بطالة النساء، ما يدفع بالعديد منهن 

إىل امتهان التهريب املعييش، مع ما يرافق ذلك 

من انتهاك لحقوقهن وكرامتهن".

ويف خضم هذا الحراك الحقوقي، انخرط نسيج 

مدين من الجمعيات املحلية يف تنسيقية ملناهضة 

العنف ضّد النساء وقدمت مذكرة ترافعية حول 

الحدودية  املعابر  يف  العامالت  النساء  وضعية 

املأساة  لهذه  الحقيقية  باملعالجة  وطالبت   ،

ينطلق  اليومية بشكل شامل وعادل،  اإلنسانية 

اقتصادي اسرتاتيجي، ومير عرب  من بلورة بديل 

تضمن  مستعجلة  فورية  إجراءات  عدة  اتخاذ 

كرامة النساء العامالت باملعابر الحدودية.

 
وقعت عىل هذه املذكرة أزيد من 15 جمعية محلية ووطنية.. 1

الحماالت في المغرب 
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�صامر غمرون

__

تكاثرت مؤخراً النقاشات يف لبنان حول مدى مالءمة 

قوانني األحوال الشخصية ألبسط الحقوق، وال سيام 

حقوق النساء وحاجاتهّن. وأمام فشل كل محاوالت 

فرض قانون مدين لألحوال الشخصية، طرحت هذه 

النقاشات نوعني من اإلشكاليّات. أوالً إشكاليّة سبل 

العائلة:  قوانني  واألطفال يف  النساء  أوضاع  تحسني 

الطائفية  القوانني  ضمن  من  التغيري  يشّكل  فهل 

حالً مقنعاً أمام تعرّث الحلول املدنيّة املركزيّة؟ وثانياً 

إشكاليّة سبل تغيري هذه القوانني "الدينية" تفاعالً 

سؤال  عىل  الجواب  ففيام  الشعبية:  الضغوط  مع 

للقوانني  بالنسبة  نسبياً  بسيط  الترشيعي  التغيري 

الشعب  ينتخب  إذ  نظرياً،  األقل  عىل  املدنية، 

القوانني  تنتج  التي  الترشيعية  السلطة  يف  ممثليه 

وتعّدلها، يبقى معّقداً بالنسبة لسلطات دينية غري 

نوع  ألي  اآلن  حتى  بالتايل  خاضعة  وغري  ُمنتَخبة 

املسألة  تبقى  وبينام  الشعبية.  املحاسبة  أنواع  من 

األوىل )مدين أو ديني؟( خاضعًة ملعايري وتفضيالت 

املقال  هذا  يناقشها  لن  وإيديولوجية  سياسية 

)وإن سيعرض دوافع اللوايت يعتمدن خيار التغيري 

اإلشكالية  معالجة  سأحاول  الطوائف(،  داخل  من 

التي  لبنان  الوحيدة يف  الحالة  الثانية عرب استذكار 

تغيري  يف  األسفل  من  شعبي  حراك  فيها  ساهم 

السّنية  الطائفة  حالة  وهي  طائفي،  لقانون  جزيئ 

لتعديل  األخرى  الحاالت  تبقى  بالفعل،   .)2012(

األخريين  العقدين  يف  الشخصية  األحوال  قوانني 

واإلنجيلية   2003 عام  األرثوذوكسية  الحالة  )أي 

بتغيري  محصورة   )2017 عام  والدرزية   2005 عام 

عامودي أنتجته السلطات الدينية العليا، وإن كان 

ذلك تجاوباً مع مطالبات غري مبارشة من الناس يف 

هذه الطوائف، فيام تبقى الطوائف األخرى حتى 

كان  )وإن  عميق  ترشيعي  سبات  يف  واقعة  اليوم 

يف  املدنية  اللبنانية  الدولة  ثبات  من  عمقاً  أقّل 

التجربة السّنية أسئلة  كثري من املجاالت(. وتطرح 

مهمة لواقع قوانني العائلة يف لبنان اليوم وقابليتها 

للتغيري: فهل متّكنت فعالً عرشات النساء من فرض 

يف  الدينية  السلطات  عىل  العائلة  قانون  تعديل 

أو  كلّياً  صحيحاً  ذلك  كان  وإن  السّنية؟  الطائفة 

جزئياً، كيف فعلَْن ذلك، بأية موارد واسرتاتيجيات 

وتحالفات؟ وهل من املمكن واملستحسن استنساخ 

التجربة السّنية يف الطوائف األخرى، وبأية رشوط 

وبأية كلفة سياسية؟

أواًل: منظومات قانونية 
قلقة طائفية 

يف  النساء  حراك  أّن  إىل  بدايًة  اإلشارة  من  بّد  ال 

العائلة"  حقوق  "شبكة  ضمن  السّنية  الطائفة 

ال  أهميّته،  عىل  دوغان،  إقبال  املحامية  وبقيادة 

عام  حصل  الذي  التغيري  وحده  يفرّس  أن  ميكن 

الحضانة  سّن  طال  قد  التغيري  هذا  وكان   .2012

األوالد  حضانة  لنقل  األسايس  املعيار  يشّكل  الذي 

لألب يف حال افرتاق الوالدين، فرُِفع من 7 سنوات 

للجنسني،  سنة   12 إىل  لإلناث  سنوات  و9  للذكور 

لت بعض القواعد املتعلّقة باملهر. فالقوانني  كام ُعدِّ

فضاء  يف  معلّقة  غري  الحديثة  وأنظمتها  "الدينية" 

ال اجتامعي، إمنا تُنتَج وتَُفرسَّ وتُطَبّق ضمن سياق 

الحراك من بعض  اجتامعي معنّي، استفادت نساء 

الترشيعي  التغيري  إنتاج  يف  للمساهمة  خصائصه 

القانونية  املساحة  هذه  خصائص  وأول  املذكور. 

الدينية يف لبنان هي تخبّطها منذ عقدين يف محيط 

تتكاثر فيه الحركات النسوية والحقوقية، ما وضع 

املنظومات القضائية الطائفية يف موقعٍ دفاعي غري 

مسبوق. فبالرغم من الخطاب الديني املتشّدد عىل 

هذا الصعيد، والرافض لألفكار والخطابات النسويّة 

املعنيّة  الدينية  املرجعيات  عىل  أصبح  املستجّدة، 

مواقفها  ترّبر، وبشكل مستمّر،  أن  العائلة  بقوانني 

التربيرية  )والجهود  العامة  املساحة  يف  وقوانينها 

الشيعية خري دليل  الطائفة  داخل  الحاصلة مؤخراً 

عىل ذلك(، أمام التدفّق الضاغط لألفكار الحقوقية 

والنسويّة يف اإلعالم ووسائل التواصل.

للتغيري  مّهد  الذي  الثاين  الهيكيل  العامل  أما 

قضايئ  تيار  وجود  فهو   ،2012 عام  الترشيعي 

إصالحي قديم داخل املحاكم الرشعية. ومن املعلوم 

أن هذا التيار ال يحتّل واجهة القضاء الرشعي، مبا 

أّن القضاة "اإلصالحيني" أقلّية فيه، كام أنه تيار غري 

ثنائية علامين/ديني  بفعل  إعالمياً  معروف وظاهر 

تحول  التي  العام  الخطاب  عىل  اليوم  املسيطرة 

دون تسليط الضوء عىل التنّوع داخل كل معسكر. 

وقد شّكل هذا التيار أرضية إصالحية مهّمة للتغيري 

النساء  الدينية، حيث وجدت  من داخل املنظومة 

حلفاء لهّن داخل القضاء الرشعي، ما سّهل عملية 

تقبّل مطالبهّن.

وأخرياً، شّكلت سنوات 2007-2012، وهي سنوات 

الحراك النسايئ، يف الطائفة السّنية بالذات مرسحاً 

األحداث،  وقضاة  الرشعيني  القضاة  بني  ملواجهة 

الخطر. وكان  حول مسألة حامية األطفال يف حال 

بعض قضاة األحداث قد اعتربوا أّن تطبيق قواعد 

الحضانة الدينية من قبل املحاكم الرشعية قد يضع 

بعض األطفال يف حالة خطر تستدعي تدخلّهم، ما 

هذا  وفرض  آنذاك.  رشعية  اعرتاضات  موجة  أثار 

القضائيتني  املنظومتني  بني  تنافسياً  منطقاً  العامل 

حول الجهة املؤّهلة حامية الطفل، ما ضاعف القلق 

وأنتج  والرشعيني،  الروحيني  القضاة  عند  املوجود 

واألحكام.  القضائية  املامرسات  التغيريات يف  بعض 

كام أقنع هذا العامل فاعلني أساسيني يف املنظومة 

التنازل عن  التي توجب  املعادلة  الرشعية بحتميّة 

أجل  من  "الدينية"  القانونية  القاعدة  مضمون 

الحفاظ عىل سلطة إنتاجها يف مجال العائلة. 

نساء  لتمنح  البنيوية  العوامل  هذه  وتكاملت 

الطائفة  داخل  من  للتغيري  مَؤّهلة  أرضيّة  الحراك 

السّنية.

ثانيًا: من الحذر النسوي إلى 
المدني اإلحباط 

فيام ترى بعض التيارات النسويّة أن مشكلة قوانني 

األحوال الشخصية تكمن أساساً يف طابعها الديني 

الدولة  من  طالبًة  النساء،  تجاه  ذاته  يف  العنيف 

اعتمد  الطوائف،  قوانني  من  لحاميتهّن  التدّخل 

مختلفة،  مقاربة  العائلة"  حقوق  "شبكة  حراك 

فتوّجه مبارشة وحرصاً إىل السلطة الطائفية السّنية 

إىل  أّدى  مام  الدولة،  تغييب  موازاة  يف  وقوانينها 

لتحّل  املرشِّعة  القوية  الدولة  طموح  اضمحالل 

ُمنتَجة  قواعد  بتسجيل  تكتفي  التي  الدولة  مكانه 

يف مساحة أخرى، مساحة الطوائف. وقد أثار هذا 

التموضع انتقادات عنيفة من قبل بعض النسويّات 

عىل  رشعية  بإضفاء  "الشبكة"  اتّهمن  اللوايت 

السلطات الدينية، السيّام أن لدوغان تاريخ نضايل 

طويل يف صفوف النسويّات اليساريّات. 

عوامل  عىل  ارتكز  إذ  مركّباً  الحراك  نساء  رّد  وأىت 

عّدة، منها تعقيدات مفهوم "الجندر" الذي يستفّز 

الذي  الغريب  التمويل  ومسألة  النساء،  من  العديد 

يضعف  ما  النسويّة  الجمعيات  بعض  تتلقاه 

برغامتية  العتبارات  إضافة  مطالبها،  مرشوعية 

الخاضعات  النساء  إلراحة  القصري  املدى  حّل  )إنه 

يبقى  الطويل  املدى  فيام هدف  الدينية،  للقوانني 

النظام  عىل  )الهجوم  تكتيكية  واعتبارات  مدنياً( 

فرص  أن  إذ  واقعي،  غري  جذرياً  لتغيريه  بأكمله 

استعرضن  ما  اليوم(. وغالباً  تبدو معدومة  نجاحه 

يف هذا السياق التربيري تاريخاً طويالً من "الهزائم" 

األحوال  قانون  مرشوع  إجهاض  تتضّمن  املدنية، 

بعض  تنجح  )فكيف   1998 عام  املدين  الشخصية 

الجمهورية  رئيس  أخفق  حيث  املعزوالت  النساء 

الياس الهراوي نفسه(، وتنتهي باإلخفاقات الحديثة 

لقايض األحداث. 

فمسألة األحداث قامت بدور أيضاً يف تشجيع نساء 

املدين  القانون  خيار  عن  االبتعاد  عىل  "الشبكة" 

رأته  فام  الدينية.  القوانني  تعديل  خيار  ومالقاة 

الّنساء "فشالً" لقضاء األحداث يف حامية أطفالهّن، 

ساهم  الرشعية،  املحاكم  أمام  الّنسبي  وتراجعه 

الدولة  عرب  متّر  لن  التغيري  طريق  بأّن  إقناعهّن  يف 

وكان  الطوائف.  إمّنا عرب  املدنية وقضاتها،  املركزية 

الحراك،  نساء  من  وبعضهّن  األمهات،  من  العديد 

قد لجأن بعد 2007 )وأحكام القايض فوزي خميس 

قاعدة  من  للهروب  األحداث  قضاء  إىل  الشهرية( 

لبنان؟ في  الشخصية  األحوال  قوانين  تتغّير  كيف 
السّنية  التجربة  من  انطالقًا  المالحظات  بعض 

النساء، الحقوق والهوية 
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سّن الحضانة يف املحاكم الروحية والرشعية. وتُظِهر 

"فشل  أّن مسألة  الحراك كيف  نساء  املقابالت مع 

حيث  خطاباتهّن،  يف  دامئاً  حارضٌة  املدين"  القضاء 

الذي  خميس"  القايض  "إبعاد  مسألة  استذكار  يتّم 

"تجّرأ وتعرّض ململكات الطوائف"، أو حتى تجربة 

القايض جون قزي الذي "عوقب ومل يعد له مكتب" 

ألنه تجّرأ عىل االجتهاد للسامح لألم اللبنانية بإعطاء 

جنسيتها ألوالدها. واعتربت نساء الحراك بالتايل أّن 

بهّن  مرّحب  غري  جعلهّن  املدنيني  القضاة  تدجني 

ما  أطفالهّن،  مصلحة  عن  للدفاع  املدين  القضاء  يف 

دفعهّن نحو معادلة معاكسة للتي عرضناها سابقاً 

عن  التنازل  وهي:  الرشعيني،  القضاة  بخصوص 

يف  أمالً  مدين(  أو  )ديني  القانونية  القاعدة  مصدر 

إىل  املعادلتني  تالقي  بالتايل  وأّدى  مضمونها.  تغيري 

الدينية  القوانني  لتغيري  العمل  نحو  النساء  دفع 

واحداً تلو اآلخر من جهة، وزيادة حظوظ نجاحهّن 

عرب زحزحة مساحة القضاء الرشعي من جهة أخرى.

أخرى،  تكتيكية  حججاً  الحراك  نساء  قّدمت  كام 

كالتي تقول إّن حراكهّن يقلّل من استفزاز الطوائف 

موضوع  وحده  الطائفية  القوانني  مضمون  أّن  إذ 

املطالبة بالتغيري وليس مبدؤها. كام أّن الرتكيز عىل 

كّل طائفة عىل حدة يقلّل من حّدة املقاومة العامة، 

فيام تراكم النجاحات الحقاً عرب كل الطوائف يؤّدي 

التيارات  تتمّناها  التي  ذاتها  العملية  النتائج  إىل 

ببعض  محصور  الحراك  أّن  كام  املدنيّة.  النسويّة 

)فالطفل  للجدل  إثارة  واألقل  املوضعية  النقاط 

والحضانة مسألة سهلة وتلقى إجامعاً، فيام مسألة 

اإلرث الشائكة ال يتّم التطرّق إليها مثالً(، ما يضعف 

املقاومة ضده.

مختلفة حقوقية  لغة  ثالثًا: 
من أبرز خصائص حراك "شبكة حقوق العائلة" أنه 

قبل  من  إجامالً  املُعتََمدة  الحقوقية  اللغة  تجاهل 

عىل  أسايس  بشكل  واملرتكزة  النسويّة،  التيارات 

االعتامد عىل  فبدل  الدولية.  والنصوص  املعاهدات 

الحقوق املوجودة يف معاهدة "سيداو" أو يف اتفاقية 

حقوق الطفل مثالً، تّم اللجوء إىل منظومة حقوقية 

السلطات  أمام  مضاعفة  فعالية  ذات  مختلفة 

التعددية داخل الرشيعة  الدينية. فقد تّم استثامر 

اإلسالمية بحّد ذاتها، من خالل إبراز تنّوع التيارات 

الحنفية )املُعتََمدة سّنياً يف  الفقهية داخل املدرسة 

لبنان( فيام يخّص الحضانة، ما يشّكل عملية تلفيق 

غري رسمية من األسفل. وما مييّز هذه العملية هي 

قانونيّات  أغلبهّن لسن  نساء  أيدي  أنها جرت عىل 

وغري متمرّسات يف علم الرشيعة اإلسالمية، يف مسألة 

غالباً ما تفرّد رجال الدين بالكالم عنها يف لبنان.

الصادر  العثامين  العائلة  قانون حقوق  فمع صمت 

عام 1917 حول مسألة الحضانة، كانت املادة 242 

تنظيم  قانون  من   )2011 تعديل  )قبل  القدمية 

املحاكم الرشعية تقول إّن عىل القايض الرشعي أن 

أيب حنيفة.  اإلمام  األقوال من مذهب  يلجأ ألرجح 

العبارة  هذه  بديهية  فّككن  الحراك  نساء  أّن  إاّل 

الحنفية  املدرسة  التعددية داخل  إبراز  األخرية عرب 

احتكار  نزع  بشكل  الحضانة،  بخصوص  وأقوالها 

موضوع  لتناول  الدين  ورجال  الدينية  السلطات 

حجج  رفض  وجعل  جهة،  من  الدينية  القواعد 

الرفض  من  بكثري  أصعب  مسألة  الفقهية  النساء 

املرتكزة  الحجج  عادة  تلقاه  الذي  التلقايئ  الرسيع 

عىل القواعد الدولية، من جهة ثانية. وباإلضافة إىل 

هذه التعددية الفقهية، أبرز الحراك تعددية أخرى 

وتونس  سوريا  مثل  وعربية  إسالمية  دول  لقوانني 

اإلسالم  يشّكل  مل  واألزهر،  مرص  وطبعاً  واملغرب، 

فيها عائقاً أمام إصالحات جذرية ومهمة يف قوانني 

جديدة  استثامرات  الحراك  ابتكر  وأخرياً،  العائلة. 

لبعض املبادئ مثل مبدأ العدالة، أو لبعض املعايري 

مثل معيار صحة الطفل النفسية، وذلك للتمييز بني 

مختلف األقوال واآلراء الفقهية.

الفقهية  التعدديات  هذه  إلبراز  األوىل  والنتيجة 

خطاب  تعطيل  يف  كانت  واملعيارية  والدولية 

أو  اللبنانية  العائلة  )تهديد  الثقافية  الخصائص 

الدينية  السلطات  عادة  تستعمله  الذي  اإلسالمية( 

أما  العائلة.  لقوانني  اإلصالحية  املقرتحات  لرفض 

النتيجة الثانية، فكانت يف تفكيك القدسيّة املعطاة 

طابعها  بفعل  العائلة  موضوع  يف  القواعد  لبعض 

ألغى  اإلسالمية  التعّددية  إثبات  أّن  إذ  الديني، 

إمكانية التقديس أو التحّجج به. فمسألة الحضانة 

مل تعد مسألة تحتكرها السلطات الدينية، كام أنها 

مل تعد مسألة دينية فقهية فقط، عرب دخول فاعلني 

يحتكر  كان  معادلة  عىل  جديدة  وقواعد  جدد 

مساحتها ولغتها سابقاً رجال الدين، ما أنتج مساواة 

غري مسبوقة عىل األرض بني هؤالء ونساء الحراك .

رابعًا: دور السياسة والشبكات 
االجتماعية

وأساسيّاً  أخرياً  عامالً  السياسيون  الفاعلون  شّكل 

ساهم يف إنجاح حراك النساء لتعديل قانون األحوال 

مل  التغيري  فمسألة  السّنية.  الطائفة  يف  الشخصية 

وتالعب  الحراك  اعتمدها  اسرتاتيجية  عىل  تقترص 

لتحقيق  والقانونية  الفقهية  بالقواعد  خاللها  من 

تسمح  ظروف  إلنتاج  العمل  األمر  اقتىض  أهدافه. 

بتدّخل شخصيات سياسية بارزة من الطائفة السّنية، 

والوزير  السنيورة  فؤاد  السابق  الوزراء  رئيس  مثل 

ورئيس  الحريري  بهية  والنائبة  قباين  خالد  السابق 

وجميعهم  ميقايت،  نجيب  النائب  السابق  الوزراء 

شّكلوا صلة وصل مع دار الفتوى، كام مارس بعضهم 

تفتقده  ما  وهو  الدينية،  السلطات  عىل  ضغوطاً 

أن  كام  األخرى.  الطوائف  يف  املشابهة  التحرّكات 

الفعاليات والعائالت البريوتية قامت بدور مهم يف 

القرار  الحراك وحججه يف أوساط  الرتويج ألهداف 

كام يف مساحات الطبقة امليسورة يف الطائفة السّنية، 

الوسيط بني  اللذين قاما بدور  الزين  الزوجني  مثل 

نساء الحراك وبعض العائالت واملؤسسات املؤثّرة يف 

العاصمة والطائفة. ومن امللفت عىل هذا الصعيد 

مثل  "راقية"  أحياء  يف  البريوتية،  "الصبحيّات"  دور 

الحراك،  التسويق ألفكار  أو رأس بريوت، يف  فردان 

ما شّكل جواً ضاغطاً داخل الربجوازية السّنية، وضع 

خيارات  أمام  الطائفة  يف  واملتشددين  الفتوى  دار 

محدودة. ومن الواضح أّن نساء الحراك فهمن جيداً 

ركّزن  حال  يف  رسيعة  نتائج  عىل  سيحصلن  أنهّن 

جهودهن عىل بعض املساحات والشبكات املحّددة 

معظم  إليها  ينتمي  التي  تلك  الطائفة،  داخل 

السياسيني وأصحاب األعامل واملتمّولني املؤثرين.

أّدت هذه العوامل كلّها إىل تسارع التطورات عىل 

 2009 شباط  يف  الفتوى  دار  فاعتمدت  األرض. 

هي  كام  الحراك  مطالب  معظم  يتضّمن  مرشوعاً 

عاماً  عرش  خمسة  إىل  الحضانة  سّن  رفع  )ومنها 

إىل  وأرسلته  للفتيان(،  عاماً  عرش  وثالثة  للفتيات 

وأرسله  نفسه  الشهر  أقرّه يف  الذي  الوزراء  مجلس 

يف  إيجابية  أجواء  أشاع  ما  النيايب،  املجلس  إىل 

صفوف النساء. وكان متوقّعاً أن يكون الربملان نزهة 

معارضة  عىل  يتجّرأ  من  إذ  القانون،  مرشوع  أمام 

مرشوع تدعمه دار الفتوى وأهّم القوى السياسية يف 

الطائفة. ولكن جوبه املرشوع مبعارضة شديدة من 

قبل عدة نواب سّنة جّمدوا املرشوع يف اللجان ألكرث 

للنساء  آنذاك  أُعِطي  الذي  السبب  وكان  سنة.  من 

أن  يرفضون  النواب  هؤالء  أّن  هو  الجمود  لتربير 

يدرس النواب املسيحيون والشيعة والدروز مرشوعاً 

قانون  وهو  أال  السّنية،  الطائفة  بصميم  مرتبطاً 

بعض  مطالبة  نشأت  هنا  ومن  الشخصية.  أحوالها 

الطائفة  إعطاء  الطوائف عرب  بني  باملساواة  النواب 

السّنية استقالالً ذاتياً "مثل الطوائف املسيحية" يف 

املادة  تعديل  اشرتاط  عرب  وذلك  العائلية،  الشؤون 

الرشعي  املجلس  ليصبح   1962 قانون  من   242

للطائفة املصدر األول للقانون الذي يطبّقه القضاة 

الرشعيون. وبالفعل، طُِرح مرشوع مضاد خالل العام 

2010 يقّدم ما ُصوِّر آنذاك حاّلً وسطاً وهو تحديد 

سّن الحضانة باالثني عرش عاماً، مقابل تعديل املادة 

242. وبعد اعتصام نسايئ استثنايئ أمام دار الفتوى 

يف حزيران 2011 لحّث املجلس الرشعي عىل القبول 

باملرشوع األخري، صّوت املجلس النيايب عىل القانون 

يف 29 آب 2011، وسارع املجلس الرشعي عىل ضوء 

إىل  الجديد،  القانون  يف  له  املمنوحة  الصالحيات 

سن  رفع  ومنها  الرشعية  القواعد  من  عدد  تعديل 

من  األول  ترشين  يف  وذلك  سنة،   12 إىل  الحضانة 

يف  الرشعي  املجلس  قرار  نرُِش  وقد  نفسها.  السنة 

الجريدة الرسمية يف كانون الثاين 2012.

تعديل قوانين األحوال 
ونتائج  خالصات  الشخصية: 

أّولية
ال شّك أن التغيري القانوين الذي حصل كان محدوداً 

وأثار العديد من االنتقادات، إذ اتُّهم الحراك بتحقيق 

صالحيات  الرشعي  املجلس  إعطاء  مقابل  القليل 

جديدة مهمة عرب تعديل املادة 242. إاّل أنه، وبغّض 

ونتائجه، ميكن  الحراك  أساليب  يف  رأينا  عن  النظر 

األسئلة،  األقل  عىل  أو  املالحظات،  من  عدد  إبداء 

بخصوص إصالح قوانني األحوال الشخصية يف لبنان. 

أوالً، إن التغيري بحاجة إىل عوامل موضوعية أرشت 

إىل بعضها يف بداية هذا املقال، وقد يكون معظمها 

لبعض  بالنسبة  األقل  عىل  لبنان،  يف  اليوم  متوفراً 

موجودة،  العوامل  هذه  كانت  ومتى  الطوائف. 

يصبح التغيري ممكناً عرب خيارات قانونية وحقوقية 

مع  اجتامعي   - سيايس  تشبيك  يالقيها  للناشطات، 

من  واحد  وكل  طائفة،  كل  يف  املؤثرة  الفعاليات 

هذه العوامل مل يكن ليعمل لوال العوامل األخرى. 

فقد  القانونية،  الحراك  نتائج  كانت  ومهام  ثانياً، 

عىل  ومثال  الطائفة،  داخل  معيّنة  حيوية  أنتج 

ذي  الرشعي  باملجلس  الجديد  النساء  اهتامم  ذلك 

الصالحيات املوّسعة، وهو مجلس ُمنتََخب وجميع 

أعضائه من الرجال حتى اليوم، ما غّذى األحاديث 

حول إمكانية ترّشح النساء لعضويته. وثالثاً، تجدر 

الربملانية  املساحة  جعلت  التي  األسباب  معرفة 

الحراك  نساء  ملطالب  مقاومة  أكرث  تبدو  املركزية 

واضحاً  بدا  فقد  ذلك.  قبل  الطائفية  املساحة  من 

الطوائف  واملتعددة  الوطنيّة  الربملانية  املساحة  أّن 

أعطت أسلحة جديدة كان املحافظون قد فقدوها 

يف املساحة الطائفية وأمام الحجج الفقهية الدينية، 

إذ شهدنا إعادة تفعيل لخطاب الخصائص الطائفية 

حني  يف  النواب،  مجلس  يف  األخرى  الطوائف  أمام 

تعطّل هذا الخطاب يف مساحة الطائفة السّنية.

استنساخ  بقابلية  متعلّق  فهو  األخري،  السؤال  أما 

شهدنا  وقد  األخرى.  الطوائف  يف  السّنية  التجربة 

الطائفتني  يف  متفاوتة  نتائج  الصعيد  هذا  عىل 

السلطات  استخلصت  حيث  والشيعية،  الدرزية 

الدينية عرباً مختلفة يف الحالتني. ففي الحالة األوىل 

 - الدينية  السلطة  استوعبت  الدرزية(،  )الطائفة 

الطائفية املطالب منذ البداية وقبل نشوء حراك يف 

املساحة العامة، وحّولتها إىل إصالحات قانونية بدت 

هي الحريصة عليها. أما يف الحالة الثانية )الطائفة 

الشيعية( فام زالت املطالب تصطدم بجدار رفض ال 

فكيف  مؤخراً.  الجزئية  الحلول  بعض  اقرتاح  يلغيه 

عىل  اإلجابة  كانت  إذا  االختالفات؟  هذه  نفرّس 

هذا السؤال خارج نطاق هذا املقال، فمن الواضح 

بالسلطات  الدينية  السلطات  عالقة  نجدها يف  أنّنا 

السيايس  للبعد  حيث  طائفة،  كل  داخل  السياسية 

، ال بل أكرث أهمية من البعد الديني، وهو  دوٌر مهمٌّ

حرصياً  املهتم  الحايل  العام  النقاش  يُظِهره  ال  ما 

بالطابع الديني لقوانني األحوال الشخصية.

يف جميع األحوال، وإن أحببنا ذلك أو كرهناه، تظهر 

اليوم إمكانية الحراك والتغيري من داخل الطوائف 

األحوال  قوانني  لتعديل  جّدي  ولكن  كخيار صعب 

التي  االسرتاتيجيات  وهذه  لبنان.  يف  الشخصية 

تكرب  السّنية،  الطائفة  حراك  معاملها يف  بعض  رأينا 

قارنوها  متى  اللبنانيني  لبعض  بالنسبة  جاذبيتها 

املركزية.  املدنية  اإلصالح  ملشاريع  املزمن  بالفشل 

عربها  تظهر  الجديدة  املعادلة  هذه  أن  وامللفت 

الطائفة وقوانينها أكرث قابلية للتغيري واإلصالح من 

الدولة بذاتها. ولكن ما هي النتائج السياسية لهذا 

الرتكيز  من  قرن  بعد  اإلصالح  مقاربة  يف  اإلنقالب 

املطلق  شبه  اإلميان  بل  ال  املدنية  الخيارات  عىل 

الطابع  من  املعركة  نقل  يؤدي  سوف  وإالَم  بها؟ 

الديني لقوانني العائلة إىل مضمون القاعدة الدينية، 

بأكمله  السيايس  النظام  تغيري  عىل  العمل  ومن 

فعندها،  طائفة؟  كل  قانون  تغيري  عىل  العمل  إىل 

ستبدو مساحة النظام السيايس غري مسيّسة )مبعنى 

أنه يبدو أن مثة تسليامً بأنها ال تتغرّي وأن إصالحها 

السياسة  فتنتقل  املنظور(،  املدى  أقلّه يف  مستحيل 

إىل داخل مساحة الطوائف وعالقة أفرادها وفاعليها 

السياسيني بسلطاتها الدينية.

النساء، الحقوق والهوية 
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بعدما يقارب خمس سنوات عىل إقرار قانون حامية 

النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي، ظهرت 

العنف األرسي  لجوء ضحايا  إمكانية  تعيق  عوامل 

إىل املحاكم من أجل التحّرر من العنف، وعىل رأس 

وضعف  االقتصادية  املوارد  غياب  العوائق  هذه 

متكني املرأة اقتصاديا1ً. فبمعزل عن إمكانيّة اتخاذ 

تدابري حامئية قد تصل إىل إخراج مرتكب العنف 

من املنزل الزوجي وتسليف مبلغ للأمكل وامللبس 

والتعليم، فإن قرار اإلخراج يتّصف بالصيغة املؤقتة 

"لفرتة يحددها املرجع املختص، لدى استشعار أي 

خطر عىل الضحية"2،  كام تبقى املرأة التي ال تتحىّل 

باستقاللية عىل املستوى االقتصادي رهينة معّنفها 

حيث أنه، يف حال اللجوء إىل القضاء ويف حال انتهاء 

بفسخ  أو  بالطالق  قرار  بصدور  الزوجية  العالقة 

امللقى  النفقة  موجب  يتوقف  ببطالنه،  أو  الزواج 

املتمّكنة  غري  الزوجة  وتكون  الزوج  عاتق  عىل 

استمرارية  تأمني  عليها  يصعب  وضع  يف  اقتصادياً 

معيشتها.

وبالرغم من أهمية هذه اإلشكالية، ال يزال الحديث 

عن متكني املرأة اقتصادياً يف اإلطار العائيل محدوداً، 

لصالحها،  تقّرر  التي  النفقة  قيمة  حول  يتمحور 

إىل أهمية اعتبار العمل املنزيل  التطرّق أحياناً  مع 

املقابل،  يف  املادية.  املساهمة  أشكال  من  كشكل 

اعتامد  إىل  الحاجة  البحث  تُطرح عىل بساط  قلاّم 

نظام امللكية املشرتكة يف ما يتعلّق باألموال املنقولة 

وغري املنقولة املكتسبة ما بعد الزواج أو عىل األقل 

لتكريس امللكية املشرتكة للمنزل الزوجي3. كام أنه 

ال يتّم الحديث عن رضورة تأمني حق وصول الزوج 

و/أو الزوجة للمعلومات التي تتعلّق بكافة األموال 

خالل  اكتسابها  تّم  التي  املنقولة  وغري  املنقولة 

الرابطة الزوجية.

التقليدية  ية  الجندر األدوار 
اإلقتصادي  النقاش  تحجب 

يف  اقتصادياً  املرأة  إشكاليات متكني  غياب  إطار  يف 

بصورة  طرحها  ظل  يف  باألحرى  أو  العائيل  اإلطار 

أسباب  عن  التساؤل  الرضوري  من  يصبح  خافتة، 

الناشطة يف حقوق  والجمعيات  الترشيعي  الخجل 

بخالف  اإلشكاليات،  هذه  أّن  وبخاصة  املرأة 

العديد من قضايا املرأة، ال تثري من حيث املبدأ أي 

والجهات  الليربالية  الجهات  بني  أيديولوجي  رصاع 

املحافظة.

التعرّض  أّن  هو  األساسية  العوامل  أحد  يكون  قد 

يستوجب  العائلية  املؤسسة  ضمن  املالية  للقضايا 

تزال  ال  التي  االجتامعية  األمناط  يف  النظر  إعادة 

وفق  يبقى  فالرجل  العائلية.  العالقات  تحكم 

بصورة  تتطرّق  التي  واملدنية  الطائفية  القوانني 

أساسيّة أو حتى فرعيّة للعالقات الزوجية يف لبنان، 

رّب العائلة ومعيلها، فيام يناط باملرأة تربية األوالد 

الدور  يبقى  األمناط،  هذه  مبوجب  واحتضانهم. 

االقتصادي حكراً عىل الرجل. 

ينتج عن هذا التقسيم ألدوار الرجل واملرأة ضمن 

بخاصة  االقتصادية  باملوارد  الرجل  تحّكم  العائلة 

املهنية  مبسريتها  للتضحية  املرأة  تضطر  عندما 

لتكريس وقتها للعمل املنزيل ولرتبية األوالد. وغالباً 

ما يصّور هذا التحّكم عىل أنه تحّكم مرشوع، حيث 

أّن قرار الترصّف باألموال يعود ملن يجنيها بصورة 

مبارشة وإن ارشاك الزوجة يف هذه األموال ال يكون 

إال بقرار حرصي واستنسايب يعود اتخاذه للزوج يف 

حال رغب بذلك. 

املشاركة،  املرأة يف  املبطّن لحق  النفي  أوجه  ومن 

العمل  عرب  مساهمتها  بقيمة  لها  االعرتاف  عدم 

تكريس  عن  والتمّنع  كام  األوالد  وتربية  املنزيل 

إىل  الوصول  يف  املدنيّة  القوانني  يف  لها  حق  أي 

بعد  تُجنى  التي  باألموال  تتعلّق  التي  املعلومات 

قيام الرابطة الزوجية. وما يؤكد أيضاً عىل االستمرار 

يف هذه الرؤية للعالقات العائلية هو قانون الضامن 

تاريخه  حتى  يزال  ال  الذي  لبنان  يف  االجتامعي 

املرأة  عمل  إىل  التطرّق  شأنها  من  مواد  يتضّمن 

وتولّيها املسؤولية املادية لشؤون األرسة عىل أنهام 

فاملادة 14 منه ال تشمل ضمن  استثنائية.  ظاهرة 

أفراد عائلة الزوجة إال "زوج املضمونة البالغ الستني 

قادر  غري  يكون  الذي  أو  األقل  عىل  مكتملة  عاماً 

عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية" 

كام وال تتضّمن املادة 46 منه تعويضات عائلية إال 

للزوج "عن الزوجة الرشعية التي تقيم يف البيت إذا 

مل تكن تزاول عمالً مأجوراً"، فيام ليس للزوجة أن 

يزاول عمالً  الذي ال  الزوج  أي تعويض عن  تتلقى 

مأجورا4ً.

العنف اإلقتصادي كوجه من 
أوجه العنف

ضمن  االقتصادية  باملوارد  الرجل  تحّكم  حال  يف 

كشكل  االقتصادي  العنف  مسألة  تطرح  العائلة، 

يدخل  الذي  العائيل  الجندري  العنف  أشكال  من 

ضمن التعريف املعتمد دولياً للعنف الجندري كام 

حّددته التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة 

بعنوان  املرأة،  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنيّة 

"العنف ضد املرأة"5.

أنه  عىل  االقتصادي  العنف  تعريف  ميكن 

عىل  الضحية  قدرة  يف  تتحّكم  التي  "السلوكيات 

عليها  والحفاظ  واستخدامها  املوارد  عىل  الحصول 

االكتفاء  وإمكانية  االقتصادي  أمنها  يهّدد  مام 

الذايت"6. يطرح هذا التعريف بالطبع صعوبات يف 

ظّل استناده إىل "السيطرة" و"التحّكم" كركيزتني من 

ركائزه مام يستوجب البحث عن معايري العتامده. 

توفّر  يقتيض  االقتصادي،  العنف  لتحّقق  أنه  نرى 

عنرصين، عنرص موضوعي يكمن يف حالة "التبعيّة" 

االقتصادية، وعنرص ذايت يظهر يف ترصّف الزوج و/

من  هذه  التبعيّة  حالة  "استغالل"  عرب  الزوجة  أو 

أجل الحصول عىل منافع. 

هذه هي حالة املرأة املتزوجة التي ترتك عملها من 

أجل التفّرغ لرعاية األوالد واملسكن الزوجي، والتي 

تتعرّض من قبل زوجها لضغوط من أجل االستمرار 

القضاء  اللجوء إىل  الزوجية ومنعها من  العالقة  يف 

من أجل طلب حلّها. وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار 

األرسي  العنف  لقانون  املقرتحة  التعديالت  أّن  إىل 

يف املسّودة من قبل لجنة مشرتكة بني وزارة العدل 

ومنظمة "كفى" تعتمد عىل تعريف للعنف األرسي 

األرسة"  داخل  السلطة  استعامل  "سوء  يشمل 

العنف  هذا  وتعاقب  اقتصادي  إيذاء  عنه  يرتتّب 

"بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة 

ترتاوح ما بني الحد األدىن لألجور وثالثة أضعافه أو 

بإحدى هاتني العقوبتني إذا أدى العنف إىل اإلرضار 

من  الحرمان  مثل  األرسة  أفراد  بأحد  اإلقتصادي 

املوارد املالية أو الحرمان من اإلحتياجات األساسية 

هدفت  املقرتحات  هذه  أّن  من  وبالرغم  لألرسة". 

إىل تصحيح قانون حامية األرسة من العنف والذي 

يخلو من أي حديث عن العنف االقتصادي، ال بّد 

من التساؤل حول مدى فعاليّتها يف درئه يف املجال 

األرسي وذلك يف ظّل استمرار التعويل عىل افرتاض 

خاطئ قوامه أنه بإمكان ضحية العنف االقتصادي 

أن تلجأ إىل القضاء. وال ميكننا يف هذا اإلطار إال أن 

نشدد عىل أن عدم لحظ القانون اللبناين ألي متكني 

اقتصادي جّدي للمرأة يف األرسة يجعل من محاربة 

دون  لحرب  مشابهة  قضية  االقتصادي  العنف 

الوقت  حان  ولرمّبا  الهواء.  طواحني  عىل  كيشوت 

التي  االقتصادي  العنف  محاربة  وسائل  ملناقشة 

دعت إليها اللجنة املعنيّة بالقضاء عىل التمييز ضد 

املرأة يف التوصية العامة بشأن املادة 16 من اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" 

بـ"حقوق  للمرأة  االعرتاف  حول  تتمحور  والتي 

االنتفاع من املمتلكات املتصلة بكسب العيش ]أو[ 

بسبل  الصلة  ذات  املمتلكات  عن  تعويض  فرض 

عن  للتعويض  املالئم  السكن  ]أو[  العيش  كسب 

استعامل منزل األرسة" ]أو حتى[ تقييم املساهمة 

غري املالية يف ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، 

باألرسة،  والعناية  البيت  بأعباء  القيام  ذلك  يف  مبا 

املادية  واملساهامت  الضائعة،  االقتصادية  والفرص 

وغري املادية يف التطّور الوظيفي للزوج ويف أنشطته 

االقتصادية األخرى ويف تنمية رأسامله البرشي"7.

 

نحو إقرار الملكية 
حق  وتفعيل  المشتركة 

وج إلى  وجة و/أو الز وصول الز
المتعلقة  المعلومات 

المكتسبة؟  باألموال 
خالل  من  االقتصادي  العنف  معالجة  باإلمكان 

الزوجني:  بني  املالية  العالقات  عىل  تعديلني  إجراء 

املنقولة  املنقولة وغري  األمالك  بنظام  يتعلّق  األول 

يتّصل  والثاين،  الزوجية،  الرابطة  خالل  املكتسبة 

الزوجني،  بني  النفقة  ترعى  التي  األحكام  بتطوير 

حق  الزوجني  كال  منح  خالل  من  خاّصة  وبصورة 

باملوارد  تتعلّق  التي  املعلومات  إىل  الوصول 

االقتصادية للزوج اآلخر. 

وجدير الذكر هنا أن مسألة ملكية األموال املكتسبة 

الطوائف  صالحية  ضمن  تدخل  ال  الزواج  بعد  ما 

المالية  القضايا 
في قلب الحماية 

من العنف الجندري في لبنان

العنف ضد النساء، لبنان 
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الترشيع  صعيدي  عىل  بها  املعرتف  التاريخية 

اعتربت  الشخصية. فقد  والقضاء يف مجال األحوال 

تفسري  يتوّجب  أنه  التمييز  ملحكمة  العامة  الهيئة 

بصورة  الطوائف  بصالحيات  املتعلّقة  النصوص 

غريه  دون  العديل  للقضاء  يعود  بحيث  حرصية 

املنقولة  وغري  املنقولة  األموال  ملكية  يف  البحث 

مؤّدى  املدنيّة8.  للقوانني  وفقاً  وذلك  الزوجني،  بني 

اختياري  زواج مدين  قانون  إقرار  أنه بخالف  ذلك، 

الطوائف  التعرّض لصالحيات  إشكالية  الذي يطرح 

يف  جّدية  إشكالية  برأينا  ليست  )والتي  التاريخية 

ظل أحكام املادة 9 من الدستور التي تحمي حرية 

املعتقد املطلقة(، فإن صالحية الترشيع والقضاء يف 

ما يتعلّق مبلكية األموال املنقولة وغري املنقولة بني 

النيايب  الزوجني تدخل حرصاً يف صالحيات املجلس 

مناقشة  تتّم  أن  ميكن  هنا،  من  العديل.  والقضاء 

انطالقاً  املمتلكات  هذه  يرعى  مدين  قانون  وإقرار 

واملرأة  الرجل  بني  ما  األرسة  يف  الرشاكة  مبدأ  من 

الرابطة  خالل  الزوجني  كال  يجنيه  ما  أن  باعتبار 

الزوجية هو نتيجة ملساهمتهام يف األرسة ويقتيض 

يتّم  مل  ما  متساوية،  بصورة  بينهام  ما  اقتسامه  إذاً 

االتفاق ما قبل الزواج عىل خالف ذلك.

وقد سبق لبعض املحاكم املدنية يف لبنان أن طبّقت 

لدول  مدنيّة  قوانني  إىل  باالستناد  املفاهيم  هذه 

أجنبية، هي القوانني الواجب تطبيقها عىل القضايا 

املعروضة عليها، بفعل تفّرعها عن عقود زواج مدين 

اعتربت  اإلطار،  هذا  يف  الدول.  هذه  يف  معقودة 

الغرفة األوىل ملحكمة الدرجة األوىل يف جبل لبنان 

يف حكم صادر بتاريخ 2009/6/10 "أنه انطالقاً من 

مفهوم مؤسسة الزواج التي يكرّس مبوجبها كل من 

ويقدمان  ولعائلتهام  لبعضهام  حياتهام  الزوجني 

عالقتهام  إنجاح  بغية  والتسويات  التضحيات 

عائلتهام  عىل  واملحافظة  واستمرارها  الزوجية 

وانطالقاً من عدم إمكانية قياس التضحيات الحاصلة 

الواقعة أو املنافع املقدمة وانطالقاً من  أو األرضار 

الطالق،  قضايا  يف  الدامئة  شبه  املشرتكة  املسؤولية 

الزوج    – الزوجني  من  امليلء  الفريق  عىل  يتعنّي 

إكامل  بغية  اآلخر  الفريق  مساندة   – الزوجة   أو 

حياته بعد الطالق بشكل مقبول" مرصّحة أنه "عىل 

زواجها  لدى  عملها  الزوجة  ترك  فإن  املثال،  سبيل 

لالهتامم بزوجها وبيتها وبأوالدها –  كام هو الحال 

أصالً  املرأة  عمل  عدم  أو    – الحارضة  الدعوى  يف 

للغاية عينها، يندرجان ضمن التكييف هذا، ال ميكن 

إهامله عند الحكم بالطالق"9.

يف  يكمن  واقعياً  األكرب  فالعائق  النفقة،  لجهة  أما 

غياب أي عمل مأجور للزوج و/أو للزوجة أو عند 

الفعيل املجني من جرّائه أو  الترصيح باألجر  عدم 

صعوبة  يف  التجارية  األعامل  عن  الناتجة  باألرباح 

إثبات موارد الزوج و/أو الزوجة املالية املنقولة يف 

ظل عدم تضّمن قانون الرسية املرصفية أي استثناء 

التساؤل عن  من  اإلطار  بّد يف هذا  وال  لصالحهام. 

ظّل  يف  بخاصة  املعلومات  هذه  حجب  مرشوعية 

تطّور االستثناءات ملكافحة تبييض األموال والتهرّب 

الرضيبي. 
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جديدة املنت – الغرفة الناظرة يف قضايا األحوال الشخصية، غري منشور والذي قىض 

باقتسام األموال املشرتكة وتطبيق قانون والية فرجينيا.

مع اإلشارة يف هذا الصدد إىل املادة 74 من قانون األحوال الشخصية لطائفة الروم   
األرثوذكس التي نصت عىل "أنه يجوز للمحكمة ويف حالة إعسار املرأة أن تحكم 

عىل الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من املال لتواجه بواسطته وضعها الجديد بعد 

انفكاك الزواج" والقرارات الصادرة عن املحكمة االبتدائية األرثوذكسية يف جبل 

لبنان بتاريخ 2010/3/22 و2001/6/20 و2010/11/15 التي قضت بإلزام الزوج 

بتسديد مبلغ" من املال إىل الزوجة سنداً لهذه املادة.

العنف ضد النساء، لبنان 
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فاطمة المؤقت
__

ــذة  ــن ناف ــان ع ــان ال يغيب ــة وجه ــاءلة والحامي املس

مــن  تســتفيد  التــي  للفئــات  للعدالــة  الوصــول 

النفقــة الفلســطيني. وقــد أنشــئ هــذا  صنــدوق 

ــان،  ــوق اإلنس ــة حق ــن منظوم ــاً م ــدوق انطالق الصن

كمؤسســة عامــة ذات اســتقالل مــايل وإداري مبوجــب 

قانــون رقــم )6( لعــام 2005. ويهــدف إىل تعزيــز دور 

الدولــة يف حاميــة حقــوق الفئــات املهمشــة كاألطفــال 

والنســاء وكبــار الســن وغــري القادريــن عــىل الكســب 

مــن األقــارب. فيهــدف إىل تعزيــز دور الدولــة يف 

ــة، إذ أّن  ــكام النفق ــذ أح ــن تنفي ــن م ــاءلة الفاّري مس

للصنــدوق القــّوة القانونيــة والصفــة اإللزاميــة ملتابعــة 

هــذه امللفــات لتحصيــل املبالــغ مــن املحكــوم عليهــم 

واســرتداد أموالهــم التــي تعتــرب أمــواالً عامــة لهــا صفــة 

االمتيــاز، وذلــك مبوجــب قانــون يلــزم املحكــوم عليهــم 

زوجاتهــم  حقــوق  تجــاه  مبســؤولياتهم  باالعــرتاف 

وأطفالهــم وأقاربهــم مــن آبــاء وأمهــات وذوي اإلعاقــة 

أو غــري القادريــن عــىل الكســب املســتحقني للنفقــة. 

ويقــوم الصنــدوق مبالحقــة الفاّريــن مــن وجــه العدالة 

مــن خــالل تفعيــل سلســلة مــن اإلجــراءات القانونيــة 

ــرص  ــال ال الح ــبيل املث ــىل س ــة ع ــاء رشاكات فاعل كبن

مــع األطــراف ذات العالقــة لتنفيــذ أوامــر حبــس، 

ــري  ــة وغ ــوال املنقول ــىل األم ــز ع ــفر، وحج ــع س ومن

ــة الحــاالت التــي  ــة. ويعمــل أيضــاً عــىل تغطي املنقول

ــم  ــن محاك ــادرة ع ــكام الص ــذ األح ــا تنفي ــّذر فيه يتع

األحــوال الشــخصية، واملتعلقــة بالنفقــة، ليحــّل بذلــك 

ــة. ــتحقي النفق ــع ملس ــه يف الدف ــوم علي ــّل املحك مح

الشمولي بمعناها  الحماية 
تتعلّق مسائل النفقة برشيحة هامة من املجتمع هي 

املرّشع  خّصها  وقد  املايل.  الدعم  إىل  الحاجة  أمّس  يف 

املعّجل،  بالنفاذ  شمولها  حيث  من  مميزة  مبعاملة 

فيام  الشخصية  األحوال  محاكم  قرارات  تنفيذ  أّن  أي 

يخّص النفقة يجب أن تتم بأقىص رسعة، وبدون األخذ 

أمام  التقايض  أمد  تطيل  قد  التي  العادية  باإلجراءات 

محاكم التنفيذ.

والحامية،  املساءلة  وجهي  بني  ما  التوازن  وإلحداث 

يقوم الصندوق بدور حيوي يف اتخاذ إجراءات صارمة 

أوامر  لتنفيذ  النفقة  أحكام  تنفيذ  من  الفارين  ضد 

املنقولة  األموال  عىل  والحجز  السفر،  ومنع  الحبس، 

وغري املنقولة.وعليه، ينطلق الصندوق من فهم معّمق 

للحامية مبعناها الشمويل. فهذه الحامية تجاوزت حدود 

شهري،  بشكل  ملستحّقيها  النفقة  أحكام  قيمة  دفع 

اقتصادية  متكاملة  خدمات  سلّة  تقديم  إىل  لرتتقي 

وقانونية ونفسية واجتامعية تلبّي االحتياجات العمليّة 

للمستفيدين بهدف تجنيبهم ذّل الحاجة والعوز. 

الصندوق في مواجهة صعوبة 
النفقة أحكام  تنفيذ 

ال تتجاوز نسبة تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن املحاكم 

املختّصة يف أحسن أحوالها %18، مبعنى أّن هناك 82% 

من أحكام النفقة غري منّفذة، علامً أّن املستفيدين منها 

العدالة  إىل  املعتمد  فاملسار  أطفال.  غالبيتهم  يف  هم 

ميلء باملصائد املعقدة واملتشابكة يف ظل سيطرة أبوية 

تحكم قبضتها عىل الفئات املستضعفة يف حدود الحيز 

الخاص، لتمتد إىل سياسات وترشيعات مجحفة تزداد 

وطأة تأثرياتها يف ظل سيطرة احتاللية كولونيالية تحكم 

قبضتها عىل سيادة القانون وتجرد الدولة من التحّكم 

بأدوات إنفاذ القانون، تحديداً للمحكوم عليهم الذين 

حملة  من  عليهم  واملحكوم  ج1  مناطق  يف  يقطنون 

دولة  لسيادة  يخضعون  ال  الذين  اإلرسائيلية  الهوية 

فلسطني )خارج نطاق القانون(، واملتزوجون من نساء 

يحملن هوية فلسطينية أو العكس. 

تعقيدات  والشائك  اللولبي  املسار  هذا  إىل  يضاف 

التي  املادية  واإلمكانات  البرشية  الكوادر  بقلّة  تتعلق 

املحاكم  أحكام  لتنفيذ  اإلجراءات  اتخاذ  من  تسّهل 

ال  التي  الطويلة  املحاكم  إجراءات  خاص،  بشكل 

تراعي خصوصية قضايا النساء واألرسة، النظرة الدونية 

وغياب  املحامني  أتعاب  ارتفاع  املحاكم،  يف  للعاملني 

تقديم املساعدة القانونية يف مسائل األحوال الشخصية 

قرارات  تنفيذ  أدوات  ضعف  إىل  باإلضافة  وتنفيذها، 

معلومات  يضم  مدين  سجل  غياب  ظل  يف  املحاكم 

وغري  املنقولة  وملكياتهم  املواطنني  عن  دميوغرافية 

مراقبة  يضمن  مبا  الرسمية  املؤسسات  لدى  املنقولة 

إليهم  الوصول  وسهولة  العدالة  وجهة  من  الفارين 

ومحاكمتهم طبقاً ألحكام القانون. 

املهمشة  الفئات  وتجرّد  تعّري  التي  اللولبية  املصائد 

من التمتع باألمان القانوين واالقتصادي والنفيس، تضع 

كمؤسسة  جديدة  مسؤوليات  أمام  النفقة  صندوق 

عامة تعكس اإلرادة السياسية والتزامات دولة فلسطني 

الدولية  لالتفاقيات  وفقاً  املهمشة  للفئات  بالحامية 

أبرزها اتفاقية "سيداو" وقرار مجلس األمن 1325.

ن القوة؟  نحو إعادة تواز

املتوازنة يف  العالقات غري  الصندوق إىل زعزعة  يسعى 

الحيّز الخاص ما بني الفئات املسيطرة والفئات املهّمشة 

والتي ال متلك املال والقرار نتيجة إلقصائها بفعل الثقافة 

الذكورية التي تعززها سياسات الدولة. 

االعتبار  أعادتا  والحامية  للمساءلة  الصندوق  نافذتا 

لكرامة الفئات التي تستفيد من صندوق النفقة وعززتا 

نتيجًة  بالقّوة  تحديداً  النساء  وأشعرت  مكانتها  من 

لتدّخل سلطة خارجية من الحيّز العام متثلت بصندوق 

بدفع  وإلزامهم  للمكلّفني  الخاص  الحيّز  يف  النفقة، 

عجزن  كّن  بعدما  القانونية،  والوسائل  بالطرق  النفقة 

عن تحصيلها ألسباب عدة، منها عزوف املحكوم عليهم 

عن الدفع تهرباً من نتيجة الحكم، أو سفرهم للخارج 

أو عدم وجود عناوين معروفة أو واضحة لهم. فاإلجراء 

القانونية  السلطة  صالحية  مامرسة  يعني  القانوين 

عليهم، ومهام تكن ردة فعل الفرد تجاه السلطة، فمن 

املحتمل أن تزداد ردة فعل املكلّفني بدفع النفقة عندما 

أكرث  ويصبحون  العام،  الحيّز  من  لضغوط  يتعرّضون 

غضباً وأكرث استنكاراً لتدخل سلطة خارجية من الحيّز 

العام يف حياتهم الخاصة. 

حقق إلزام ومالحقة املكلّفني من قبل الصندوق للنساء 

الحاليني،  أو  السابقني  أزواجهن  عىل  النفوذ  من  نوعاً 

الشخيص  مزاجهم  ورهن  مستضعفات  كّن  بعدما 

رغم  وأبنائهن،  تجاههن  مسؤولياتهم  من  وتهّربهم 

معرفتهم بالواقع النفيس واالجتامعي واالقتصادي الذي 

تحيا يف ظله املطلّقات واملهجورات كام أبناؤهن. هذا 

االعتبار  االنتصار ورّد  من  نوعاً  أنّه حقق  إىل  باإلضافة 

الذي  االجتامعي  محيطهّن  عىل  ولكرامتهّن،  لهّن 

بأنها موصومة وأنهن  ينظر إليهّن كفئة يُنظر لها دامئاً 

السبب دوماً يف وقوع الطالق أو الهجران يف مجتمعنا 

العربية  املجتمعات  من  العديد  يف  كام  الفلسطيني 

العبء  نتيجة  بهّن  اإليقاع  يسهل  فريسات  أنهّن  أو 

أطفالهّن  إلعالة  عاتقهن  عىل  ألقي  الذي  املضاعف 

وتلبية احتياجاتهم األساسية ولو بالحد األدىن. 

تحصيل النساء لحقوقهن وحقوق أطفالهن يف النفقة، 

مستوى  يف  ووضعهّن  واالعتبار،  االحرتام  أكسبهّن 

السابقني.  أو  الحاليني  أزواجهّن  مع  املساواة  أعىل من 

املصادر  هذه  استخدام  تم  للمستفيدات،  وبالنسبة 

كورقة تفاوضية للحصول عىل ورقة الطالق. 

الصندوق إنجازات 
حقق الصندوق إنجازات عديدة باعتباره تجربة 

فلسطينية ذات امتياز تنافس التجارب العربية األخرى. 

نتيجة  استدامته  تحقيق  اإلنجازات،  هذه  أبرز  ومن 

بقانون  بالقرار  ارتباطاً  الصندوق  ملوارد  املايل  لألثر 

النفقة  لقانون صندوق  املعّدل  لعام 2015   )12( رقم 

الذي وّسع من نطاق موارد الصندوق، بحيث تضاعف 

عن  مرّات  خمس  حوايل  الصندوق  إيرادات  إجاميل 

يعتمد  فالصندوق  القانون.  لتعديل  السابقة  الفرتة 

بقانون  والقرار  املؤسس  القانون  بشكل رئييس حسب 

املتأتّية من رسوم عقود  املالية  املوارد  له عىل  املعّدل 

برسوم  القانون  حددها  التي  الطالق  وحجج  الزواج 

يعادلها  ما  أو  أردنياً  ديناراً  وعرشين  خمسة  بقيمة 

بالعملة املتداولة قانوناً تستوىف عن كل عقد زواج أمام 

الخارج  يف  الفلسطينية  واملمثليات  املختّصة  املحاكم 

وعن كل حّجة طالق أمام املحاكم املختصة واملمثليات 

للصندوق  االستقاللية  هذه  الخارج.  يف  الفلسطينية 

املعقدة،  البريوقراطية  اإلجراءات  تبعية  من  تحّرره 

ملستحقيها  النفقة  أحكام  قيمة  دفع  تضمن  بحيث 

بشكل مستدام يضمن فيه الحفاظ عىل كرامتهم ومنع 

تعرضهم لالستغالل بسبب عوزهم.

للوصول إىل مستحّقي  كبرياً  وقد بذل الصندوق جهداً 

مع  العالقات  من  العديد  نسج  خالل  من  النفقة 

لنرش  واملسموعة  املكتوبة  اإللكرتونية،  اإلعالم  وسائل 

التشبيك  جانب  إىل  هذا  الصندوق،  بخدمات  املعرفة 

واملؤسسات  والجمعيات  العالقة  ذات  املؤسسات  مع 

القاعدية لعقد سلسلة من الورش التوعوية يف مختلف 

محافظات الوطن. ونتيجة لذلك ارتفع عدد املستفيدين 

من الصندوق خالل العام 2018 إىل 11869 بينام بلغ 

عددهم عام 2012 ما مجموعه 2352. 

بلورها  التي  القانونية  اإلجراءات  لسلسلة  ونتيجة 

العدالة  الفارين من وجه  الصندوق يف سبيل مالحقة 

نجح يف اسرتداد ما مجموعه )777,674( شيقل، بنسبة 

وبتحصيل   .2017 عام  عن   4.7% التحصيل  يف  ارتفاع 

%13.7 من مجمل امللّفات. مع األخذ بعني االعتبار أّن 

متعذرة  ملفات  الصندوق هي  إىل  تصل  التي  امللفات 

من   47% بأّن  اإلحصائيات  أظهرت  حيث  التنفيذ 

الوطن، وخارج منطقة  املحكوم عليهم يقيمون خارج 

االختصاص، ويف القدس والداخل.

تشمل املنطقة ج حوايل 60% من الضفة الغربية، حيث تتوىل السلطات . 1

الفلسطينية تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، فيام تسيطر قوات االحتالل 

اإلرسائييل بشكل شبه حرصي عىل إنفاذ القانون والتنظيم والبناء واألمن واإلدارة.

النساء، الحقوق والهوية 


