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عىل  التونسيني  ذاكرة  يف  محفورة   2020 سنة  ستبقى 

تسجيل  بعد  البالد  اجتاح  خوف  الخوف.  سنة  أنّها 

بالحجر  الحكومة  وقرار  كورونا  فريوس  إصابات  أوىل 

استمّر  الذي  مارس  شهر  نهاية  يف  الشامل  الصحي 

أعداد  تزايد  من  الخوف  ينبع  مل  تقريباً.  أشهر  ثالثة 

اإلصابات وصور دفن الضحايا فقط، فضبابية املستقبل 

وطبيعة اإلجراءات الحكومية عىل املستوى االقتصادي 

واالجتامعي خلّفت رعباً لدى طيف كبري من التونسيّني، 

خصوصاً الفئات الهّشة التي تستّل رغيفها من الشوارع 

واملطاعم  واملقاهي  التجارية  واملحاّلت  والنوايص 

النجاة  رضيبة  تدفع  نفسها  وجدت  والتي  الصغرية، 

الدولة  اكتشفت  املقابل،  يف  الجائحة.  من  الجامعية 

فجأة أنّها ال متلك أّي معلومات عن مليون تونيس، بينام 

مّدت يد العون بسخاء للرشكات واملؤّسسات التي أرّض 

الوباء بنشاطاتها تاركة مواطنيها الضعفاء لقدرهم.

يف ظّل هذا الوضع، عملت "املفّكرة القانونية" عىل عدد 

القانونية واالجتامعية يف  التطّورات  أهّم  يتناول  خاّص 

تونس، بعدما كّنا نرشنا يف ديسمرب 2020 عدداً تناولنا 

فيه أوضاع القضاء يف العرشية األخرية )زمن الياسمني(. 

نأمل، من خالل العدد الخاّص، تزويَد قرّائنا مبعلومات 

التي  القوى  عن  صورة  تكوين  من  مُتكِّنهم  وتحليالت 

الجهات  عن  واألهّم  خياراته،  د  تحدِّ أو  القانون  تصنع 

التي يخدمها القانون يف تونس.

السياسات  تعرية  بدايًة،  حاولنا،  الغاية،  ولهذه 

يف  التدقيق  عرب  األزمة،  خالل  وأولويّاتها  الحكومية 

اإلجراءات املتَّخذة وخطوط التمويل التي أُنشئت عىل 

طوابري  تتزايد  كانت  فيام  املؤّسسات  يف  لضّخها  عجل 

الشعبية واملدن  الربيد يف األحياء  أمام مكاتب  الفقراء 

الصغرى يف انتظار مساعدة مالية هزيلة من الحكومة. 

ورسعان ما تحّول الخوف من العوز إىل غضب تلّقفته 

الشوارع التي مل تهدأ يوماً منذ الخروج من فرتة الحجر 

املطالب  من  كبرية  فسيفساء  ضّم  الشامل.  الصّحي 

الخروج  إىل  الناس  دفعت  التي  والدوافع  والرغبات 

والتجمهر احتجاجاً معتربين احتامل العدوى بالفريوس 

مبا  الثورة،  بعد  سنوات  عرش  وعليه،  ثانوياً.  معطى 

بدت  بالسعادة،  ووعود  معنى  من  املصطلح  يحمله 

من  لسنوات  عاىن  شارع  عن  جّداً  بعيدة  الغاية  هذه 

بحّل  املطالِب  وصار صوته  جائرة،  سياسات حكومات 

أمام  ثانوياً  واملهنية  االجتامعية  فئاته  أزمات  مختلف 

معركة سياسية صاخبة.
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محّمد سميح الباجي عكاز

_

الخوف.  سنة  أنّها  عىل  التونسيني  ذاكرة  يف  محفورة   2020 سنة  ستبقى 

خوف اجتاح البالد بعد تسجيل أوىل إصابات فريوس كورونا وقرار الحكومة 

أشهر  ثالثة  استمّر  الذي  مارس  شهر  نهاية  يف  الشامل  الصحي  بالحجر 

تقريباً. مل ينبع الخوف من تزايد أعداد اإلصابات وصور دفن الضحايا فقط، 

فضبابية املستقبل وطبيعة اإلجراءات الحكومية عىل املستوى االقتصادي 

الفئات  واالجتامعي خلّفت رعباً لدى طيف كبري من التونسينّي، خصوصاً 

التجارية  واملحاّلت  والنوايص  الشوارع  من  رغيفها  تستّل  التي  الهّشة 

النجاة  رضيبة  تدفع  نفسها  وجدت  والتي  الصغرية،  واملطاعم  واملقاهي 

متلك  ال  أنّها  فجأة  الدولة  اكتشفت  املقابل،  يف  الجائحة.  من  الجامعية 

للرشكات  بسخاء  العون  يد  مّدت  بينام  تونيس،  مليون  عن  معلومات  أّي 

واملؤّسسات التي أرّض الوباء بنشاطاتها تاركة مواطنيها الضعفاء لقدرهم.

سرعان ما تحّول الخوف 
من العوز، بفعل إجراءات 

الجائحة، إلى غضب.
يتناول  خاّص  عدد  عىل  القانونية"  "املفّكرة  عملت  الوضع،  هذا  ظّل  يف 

أهّم التطّورات القانونية واالجتامعية يف تونس، بعدما كّنا نرشنا يف ديسمرب 

2020 عدداً تناولنا فيه أوضاع القضاء يف العرشية األخرية )زمن الياسمني(. 

نأمل، من خالل العدد الخاّص، تزويَد قرّائنا مبعلومات وتحليالت مُتكِّنهم 

د خياراته، واألهّم  من تكوين صورة عن القوى التي تصنع القانون أو تحدِّ

عن الجهات التي يخدمها القانون يف تونس.

ولهذه الغاية، حاولنا، بدايًة، تعرية السياسات الحكومية وأولويّاتها خالل 

األزمة، عرب التدقيق يف اإلجراءات املتَّخذة وخطوط التمويل التي أُنشئت 

أمام  الفقراء  طوابري  تتزايد  كانت  فيام  املؤّسسات  يف  لضّخها  عجل  عىل 

مكاتب الربيد يف األحياء الشعبية واملدن الصغرى يف انتظار مساعدة مالية 

هزيلة من الحكومة. ورسعان ما تحّول الخوف من العوز إىل غضب تلّقفته 

الشوارع التي مل تهدأ يوماً منذ الخروج من فرتة الحجر الصّحي الشامل. 

الناس  التي دفعت  والدوافع  والرغبات  املطالب  ضّم فسيفساء كبرية من 

إىل الخروج والتجمهر احتجاجاً معتربين احتامل العدوى بالفريوس معطى 

معنى  من  املصطلح  يحمله  مبا  الثورة،  بعد  سنوات  عرش  وعليه،  ثانوياً. 

ووعود بالسعادة، بدت هذه الغاية بعيدة جّداً عن شارع عاىن لسنوات من 

سياسات حكومات جائرة، وصار صوته املطالِب بحّل مختلف أزمات فئاته 

االجتامعية واملهنية ثانوياً أمام معركة سياسية صاخبة.

من هنا، كانت العودة إىل احتجاجات الحوض املنجمي يف الجنوب التونيس، 

ات  املؤشِّ بؤس  معها  حملت  لعنة  إىل  الفسفاط  ماّدة  تحّولت  حيث 

أحياناً، يف  أشهراً  استمّر  باإلضافة إىل عطش مزمن،  التنموية واالقتصاديّة، 

الرثوة  االستفادة من هذه  غلَّبت  استخراجية  نتيجة سياسة  املنطقة  قرى 

عىل حياة الناس وحّقهم يف املياه الصالحة للرشب. العطش والفقر وقسوة 

إىل مستويات غري  الغضب  أوصلت  الحكومية، عوامل  الطبيعة واملامطلة 

مسبوقة، فأغلق املحتّجون، منتصف 2020 ونهايتها، مواقع اإلنتاج ما اضطّر 

تونس،  تاريخ  األوىل يف  للمرّة  الخارج  من  الفسفاط  استرياد  إىل  الحكومة 

التي كانت تُعّد خامس منتج له.

جنوباً أيضاً، يف الكامور التابعة ملحافظة تطاوين، تتبّعت املفّكرة القانونية 

مسار أحد أشهر التحرّكات االحتجاجية التي شهدتها البالد خالل السنوات 

األخرية. بعد 3 سنوات من بدايته، وإثر إغالق املحتّجني أنبوب ضّخ النفط 

اتّفاقاً  ووقّع  مطالبه  من  كبرياً  الحراك هناك جزءاً  فرض  يف شهر جويلية، 

مع الحكومة يف 6 نوفمرب 2020. لكّننا مل نكتِف برسد تطّورات الحراك، بل 

تناولنا الخلفيات التاريخية واالقتصادية واالجتامعية لهذا الحدث، باحثني 

عن أسباب هذا النرص، إن صّح التعبري، وارتداداته عىل الطرف الخارس وعىل 

مستقبل االحتجاجات وانعكاسه عىل حجمها وآلياتها التقليدية.

مل  املنقضية،  السنة  طيلة  املناسبات  عديد  يف  احتّجوا  الذين  التونسيون 

بالتشغيل  تتعلّق  ملطالب  أو  قطاعية  ملّفات  بسبب  الشارع  إىل  يخرجوا 

والتنمية فحسب، بل ِمنهم َمن طالَب مبجرّد شبة ماء. فقد تحّول االحتجاج 

التي  الحراكات  يف  رئييس  مكّون  إىل  األخرية  السنوات  العطش خالل  ضّد 

املرتبطة  املشاكل  أّن  املياه  انقطاع  معضلة  إذ كشفت  الشوارع.  تشهدها 

بتوزيع مياه الرشب تتخطّى البُعد التقني الظريف فأصبحت معاناة حقيقية 

أزمة  يعكس  ما  املناطق سنوياً،  أسابيع يف بعض  يدوم  الذي  العطش  من 

منظومة توزيع املياه ومتظهراً آخر للظلم التنموي وسطوة رأس املال.

جمعياتهم  مشاكل  حملوا  مواطنون   2020 يف  املحتّجني  ضمن  كان  كام 

 2019 أواخر  يف  تونس  وقد شهدت  والشارع.  العاّم  الفضاء  إىل  الرياضية 

وخالل 2020 أحد أهّم هذه التحرّكات، حيث كانت احتجاجات جامهري 

شغلت  التي  األحداث  أهّم  من  الريايض  الشابّة  وهالل  األفريقي  النادي 

الرأي العاّم. لذا، كان رضورياً تناول هذين الحدثني لفهم كيفيّة تحّول كرة 

وذلك  االحتجاجية،  املنابر  أهّم  أحد  إىل  ترفيهية  وسيلة  مجرّد  من  القدم 

بالعودة إىل تاريخية االحتجاج يف املجال الريايض. باإلضافة إىل البحث يف 

اجتامعية  حركات  الريايض  املجال  يف  االحتجاجات  اعتبار  إمكانية  مدى 

وإمكانية أن تغرّي الجامهري الرياضية مصريها عرب مفهوم الفعل الجامعي.

خصوصاً   ،2020 يف  االحتجاجي  الحراك  من  جزءاً  أيضاً  الصحافيون  شّكل 

بعد انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة بنفس شاّب وصدامي. مل تقترص 

املشرتكة  اإلطارية  االتّفاقية  غرار  عىل  القطاعية،  املطالب  عىل  معركتهم 

للصحافيني التونسيني التي رفضت الحكومة نرشها يف الرائد الرسمي رغم 

ميّض سنة عىل توقيعها والتي أّدت إىل سلسلة من التحرّكات االحتجاجية 

طيلة شهرين والتلويح باإلرضاب العاّم يف 10 ديسمرب قبل أن يعيد رئيس 

الحكومة التعّهد باإليفاء بالتزاماته؛ بل نزلوا إىل الشارع اعرتاضاً عىل مبادرة 

الحكومة  رئيس  بإقدام  وتنديداً  املرسوم 116  تنقيح  الكرامة  ائتالف  كتلة 

السمعي  االتّصال  بحّرية  املتعلّق  األسايس  القانون  مرشوع  سحب  عىل 

البرصي وتنظيم هيئة االتّصال السمعي البرصي.

ومل ينحرص الصخب يف الشارع إّنا انتقل إىل داخل الربملان. فغرق املجلس 

أجواء  كاملة يف  سنة  طيلة   ،2019 سنة  انتخابات  أنتجته  الذي  املتشظّي، 

من التشّنج والخالفات واالعتصامات أّدت إىل تعطيل الجلسات العاّمة يف 

العديد من املناسبات. وقّدمت مشاهُد الرصاخ وتبادل االتّهامات والتعنيف 

اللفظي والبدين بني النّواب أنفسهم صورًة قامتة عن مجلس نّواب الشعب 

أّدت  االجتامعي.  االحتقان  حالة  تأجيج  يف  وساهمت  التونيس،  للشارع 

الحصيلة  ضعف  إىل  املطاف  نهاية  يف  املتفاقمة  السياسية  الرصاعات 

الترشيعية وتراكم مشاريع القوانني ومبادرات النّواب الترشيعية التي ُعطِّل 

مرورها إىل الجلسات العاّمة.

بعد عشر سنوات من الثورة: 
لماذا ال تزال شوارع البالد 

تغّص بالغاضبين؟
ختاماً، كان استعراض الحصيلة االقتصادية واملالية أمراً حتمياً، خصوصاً أّن 

جائحة كورونا ألقت بظالل قامتة عىل الواقع االقتصادي واالجتامعي ملعظم 

قراءة حول  تقديم  القانونية  املفّكرة  ارتأت  الغد،  ولفهم  لكْن  التونسيني. 

السياسة  املوازنة طبيعة  لسنة 2021، حيث عكست  املالية  قانون  مالمح 

األزمة  أعباء  األضعف  الفئات  تحميل  يف  املستغرِقة  املاضية  الحكومية 

الراهنة وارتدادات الجائحة مقابل سخاء كبري عىل صعيد الدعم املايل أو 

بهذا  تكتِف  ومل  البالد.  الخاّصة يف  االستثامرات  تجاه  الرضيبية  االمتيازات 

األمر بل واصلت الرهان عىل خيار املديونية التي ستالمس سقف 100 % 

يف 2021، ناسفة كّل أمل بتطوير مخّصصات التنمية أو فتح املجال لتعزيز 

الكرامة  يف  حّقها  من  طويالً  ُحرمت  التي  املناطق  يف  العمومي  االستثامر 

االقتصادية واالجتامعية.

إذن، وإن حاولنا استعراض واقع تونس االجتامعي والسيايس والترشيعي يف 

زمن الجائحة )من دون أن ننىس ملّف العدالة االنتقالية الحارق( نسعى، 

األزمات  التاريخية ملختلف  الخلفية  إىل  دامئاً  العودة  إىل  العدد،  عرب هذا 

أسئلة  أو طرح  إجابات  املنقضية وتقديم  السنة  البالد خالل  التي عاشتها 

متّهد لفهم تونس بعد عرش سنوات من الثورة: ملاذا ال تزال شوارع البالد 

تغّص بالغاضبني؟
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ملف اإلجراءات الحكومية

ذة لمواجهة أزمة كورونا : 
َ

خ حول اإلجراءات الُمتَّ

كيف تتحّول األزمة إلى فرصة إلرضاء جشع رأس المال؟ 
مصطفى الجوييل

 _
كورونا،  وباء  تفّش  مع  الليربايل  الخطاب  تصاعد 

الرشكات  إلنقاذ  فرصة  إىل  األزمة  هذه  ليحّول 

الرأساملية من أزمة تتواصل منذ سنوات. مل يكن 

أبرزتها  التي  الرشارة  مجرّد  بل  لها  سبباً  كورونا 

بكّل  عنه  عرّبت  الخطاب،  هذا  واضح.  بشكل 

وضوح افتتاحية مجلة "التاميز" الربيطانية بتاريخ 

"هناك  ييل:  ما  فيها  ورد  والتي   2020/03/19

وبواقعية  ميكنهم  السياسة  لصّناع  حيوية  أهداف 

التدهور  هذا  منع  عليهم  أوالً،  عليها:  الرتكيز 

اقتصادي؛  كساد  حالة  إىل  التحّول  من  االقتصادي 

والتجارة  الحرّة  األسواق  أّن  إثبات  عليهم  ثانياً، 

القادر  األفضل  االقتصادي  النموذج  املفتوحة هام 

وإن  البرشية.  حياة  وتحسني  الرثوة  توليد  عىل 

سيسمحون  وغريهام  الهدفني  هذين  يف  فشلوا 

والدولة  التجارية  الحامئية  مثل  الخطرية،  لألفكار 

االشرتاكية، بالربوز".

واالجتامعية"  "االقتصادية  اإلجراءات  تكن  مل 

املّتخذة يف تونس التي أعلن عنها رئيس الحكومة 

السياق.  الفخفاخ خارجة عن هذا  إلياس  السابق 

كان من املفروض بالكلمة التي ألقاها إبّان بداية 

الجائحة كام ُسوِّق لها، أن تكون تفسرياً لإلجراءات 

الذي  الشامل"  الصّحي  "الحجر  قرار  عن  املنبثقة 

أعلن عنه رئيس الدولة. ومل يكن من باب الصدفة 

أن تستبق القنوات التلفزية الخاّصة هذا "التفسري" 

وتفسح املجال لبعض رموز لوبّيات املال والتجارة 

و"الحظر  "تضحياتهم"  عن  مطّوالً  تحّدثوا  الذين 

الذي يهّدد مؤّسساتهم" مبا يستوجب تدّخل الدولة 

إلنقاذهم رافضني يف الوقت نفسه أّي مساهمة يف 

لذلك،  األزمة.  ملواجهة  الرضورية  املوارد  تعبئة 

جزئها  يف  الحكومة،  أقرّتها  التي  اإلجراءات  كانت 

األكرب، حامية ملصالحهم وإرضاء لجشعهم. 

ة تدفع الثمن 
ّ

الفئات الهش
للجائحة األكبر 

يف الكلمة التي ألقاها يوم 21 مارس 2020، وبعد مقّدمة 

عىل  و"آثارها  األزمة"  "خطورة  حول  مطّولة  إنشائية 

الوطنية"،  و"الوحدة  الجامعي"  و"التضامن  االقتصاد" 

استعرض رئيس الحكومة حينها جملة من "اإلجراءات 

بـ  الجملية  كلفتها  رت  قُدِّ واالجتامعية"  االقتصادية 

2500 مليون دينار. وسنحاول يف هذه املقالة الرجوع 

الحكومي  الخطاب  زيف  لكشف  اإلجراءات  هذه  إىل 

واملقوالت الواهية التي يتسرّت خلفها.

تأجيل  جانب  إىل  االجتامعية"،  "اإلجراءات  باب  يف 

بالنسبة  أشهر  بستّة  البنكية  القروض  خالص  أقساط 

شهرياً،  دينار   1000 دخلهم  يتجاوز  ال  الذين  لألجراء 

َص مبلغ 450 مليون دينار موزّع بني 300 مليون  ُخصِّ

البطالة  عىل  املُحالني  العاّمل  لفائدة  مساعدات  دينار 

لفائدة  استثنائية  اعتامدات  الفّنية و150 مليون دينار 

االحتياجات  وذوي  الدخل  ومحدودي  الهّشة  الفئات 

الخاّصة.

مل يكن من باب الصدفة أن يقع الرتكيز عند استعراض 

هذه اإلجراءات والتسويق لها، عىل املبالغ يف صيغتها 

الجملية )300 مليون دينار و150 مليون دينار(، فهي 

تبدو "مبالغ ضخمة" لغري املختّصني وغري املعتادين عىل 

تقوم  جبّار"  "مجهود  عن  وتُعرّب  األرقام،  مع  التعاطي 

تفاصيلها  أّن  إاّل  الهّشة.  الفئات  لحامية  الحكومة  به 

تكشف زيف الخطاب الحكومي وتُبنّي أّن االعتامدات 

توظّفها  ومسّكنات  فتات  سوى  ليست  املرصودة 

الحكومة للدعاية ال غري.

اختارت الحكومة 
نهج "التسّول" 
والتعويل على 

"التبّرعات" وحاجة 
البعض إلى تبيييض 
صورهم عبر التبّرع 
بمبالغ َلَهفوها من 

ميزانّية الدولة.
االعتامدات املرصودة لفائدة الفئات الهّشة ومحدودي 

الدخل وذوي االحتياجات الخاّصة )150 مليون دينار( 

تتوزّع كام ييل: مساعدة لفائدة 623 ألف عائلة محدودة 

الدخل مبعّدل 200 دينار لكّل عائلة، ومساعدة لفائدة 

26 ألف عائلة معوزة بقيمة 50 دينار لكّل عائلة. إذا ما 

اعتمدنا إذن عىل املساعدة املخّصصة لكّل عائلة تبدو 

وإجراءات  األزمة  واقع  وأّن  خاّصة  جّداً  املبالغ ضئيلة 

الحجر الصّحي ستُنتج بالرضورة نفقات إضافية نتيجة 

االحتكار وارتفاع األسعار والكلفة املنجرّة عن الوقاية. 

ذات  للعائالت  املُسَندة  جينار(   200( املنحة  أّن  حتى 

مقبولة  تبدو  القاّر،  غري  الدخل  أي  املحدود،  الدخل 

)املحدود(  دخلها  ستفقد  العائالت  هذه  لكن  نسبياً، 

بكّل  اإليفاء  عىل  ُمجرَبة  نفسها  وستجد  األزمة  بفعل 

لكن  فقط.  املمنوحة  املساعدة  عىل  اعتامداً  حاجيّاتها 

األهّم، أّن هذه املساعدة ستُسَند ملرّة واحدة فقط يف 

ظّل أزمٍة طالت.

دينار  مليون   300 مبلغ  َص  ُخصِّ أخرى،  ناحية  من 

مساعدات لفائدة العاّمل املُحالني عىل البطالة الفّنية، 

أي البطالة املنجرّة عن إيقاف نشاط املؤّسسات الخاّصة، 

لكن من دون تقديم أّي تفصيل حول منهجيّة تقدير 

هذا املبلغ وآليّات توزيعه وحجم املساعدة املخّصصة 

لكّل عامل يجد نفسه يف وضع البطالة الفّنية. منطقياً، 

الحالة  املُتَّبَعة يف مثل هذه  املنهجيّة  أن تكون  ينبغي 

د أّوالً املبلغ الرضوري الذي يؤّمن  معاكِسة متاماً، فيُحدَّ

االعتامد  )مثالً  وعائلته  للعامل  املعييش  األدىن  الحّد 

املنحة  املبلغ  هذا  وميثّل  املضمون(.  األدىن  األجر  عىل 

أو املساعدة الشهرية التي تعّوض العامل عن راتبه يف 

حالة البطالة الفّنية وطيلة مّدة البطالة. بالتايل ال ميكن 

تحديد االعتامد الجميل مسبقاً بل الحقاً، باعتبار عدد 

العاّمل املحالني عىل البطالة الفّنية ومّدة بطالتهم. يف 

 chômage( "فرنسا مثالً، اعتُمدت آليّة "البطالة الجزئية

partiel( حيث يتمّكن كّل عامل توقّفت املؤّسسة التي 

منحة  من  كورونا  فريوس  بسبب  النشاط  عن  تشّغله 

الصايف. هذه  الشهري  أجره  من   % 84 تعادل  شهرية 

الدولة الحقاً  تتدّخل  ثم  املؤّسسات  بها  تتكّفل  املنحة 

لتعويضها. أّما املبلغ الجميل للتعويضات فريتبط بعدد 

املحالني عىل البطالة الفّنية ومّدة بطالتهم.

و500  مليون  نحو  الخاّص  القطاع  يشّغل  تونس،  يف 

ألف أجري، إاّل أّن الحكومة مل تحّدد آليّات توزيع املبلغ 

املرصود وال املنحة املُسَنَدة لكّل عامل وال مّدة التمتّع 

بهذه املنحة، ما يطرح إشكاليّات جّدية تتعلّق بإمكانيّة 

تطبيق الحجر الشامل. إذا اعتربنا مثالً أّن املنحة املسندة 

لكّل عامل يف وضع بطالة فّنية تُعادل األجر األدىن )400 

املبلغ  دينار تقريباً( ولشهر واحد فقط، واعتامداً عىل 

الجميل املرصود )300 مليون دينار( يصبح عدد العاّمل 

املحالني عىل البطالة الفّنية يف حدود 75000 عامل، أّما 

البقيّة )750000( فأُجرِبوا عىل مواصلة العمل بكّل ما 

يحمله ذلك من مخاطر عليهم وعىل عائالتهم.

المختّل الحكومي  الّسخاء 

للمؤّسسات  هة  املوجَّ االقتصادية"  "اإلجراءات  تضّمنت 

ثالثة  ملّدة  األداءات  دفع  تأجيل  متثّلت يف  أوىل  حزمًة 

أشهر، تأجيل خالص أقساط القروض البنكية ملّدة ستّة 

القيمة  عىل  األداء  فائض  اسرتجاع  من  التمكني  أشهر، 

التي  املؤّسسات  إعفاء  شهر،  أقصاه  أجل  يف  املضافة 

أبرمت صفقات عمومية من خطايا التأخري ملّدة أقصاها 

ستّة أشهر. تبدو هذه اإلجراءات عموماً مقبولة، حيث 

السيولة الرضورية ملواصلة نشاطها  للمؤّسسات  تؤّمن 

من دون تأثري كبري عىل موارد ميزانيّة الدولة. لكن كان 

التمتّع  أهّمها: حرص  بجملة شوٍط  إرفاقها  من  بّد  ال 

واملتوّسطة،  الصغرية  املؤّسسات  عىل  اإلجراءات  بهذه 

نظراً إىل هشاشتها وضعف مواردها املالية؛ استثناء كّل 

ديوانية؛  أو  جبائية  ديون  بذّمتها  املُتخلِّدة  املؤّسسات 

وأقساط  األداءات  تسديد  لجدولة  آليّة  وضع  وأخرياً 

القروض املتأّخرة بعد انتهاء مّدة التأجيل حتّى ال تجد 

ُمجرَبة  نفسها  واملتوّسطة(  )الصغرى  املؤّسسات  هذه 

عىل تسديد املستحّقات املتخلّدة بذّمتها يف فرتة وجيزة 

الثانية من  الحزمة  أّما  املالية.  بذلك وضعيّتها  وتتعّقد 

فهي  الكربى،  للمؤّسسات  تحديداً  هة  املوجَّ اإلجراءات، 

بتفصيل  سنتناولها  لذلك  واألكرث خطورة  أهّميّة  األكرث 

أكرث.

الجبائية  الديون  جدولة  يف  األّول  اإلجراء  يتمثّل 

والديوانية ملّدة سبع سنوات. وحسب تقديرات وزارة 

مليون   10.000 يبلغ  الديون  هذه  حجم  فإّن  املالية 

الدولة  دينار، أي ما يعادل 21 % من مجمل ميزانيّة 

و27 % من املوارد الذاتية و31 % من املوارد الذاتية 

املرصودة  االعتامدات  مرّات حجم  وأربع   2020 لسنة 

السؤال  لكن  دينار(.  مليون   2500( اإلجراءات  ملجمل 

بأزمة كورونا؟  يُطَرح هنا: ما عالقة هذا اإلجراء  الذي 

تسديد  من  هؤالء  منع  ما  هو  الوباء  هذا  تفيّش  هل 

ألزمة  عالقة  ال  طبعاً،  والديوانية؟  الجبائية  ديونهم 

املتخلّدة منذ سنوات والتي  الديون  كورونا بكّل هذه 

تجاه  بتعّهداتها  اإليفاء  من  اللوبيّات  تهرّب  تعكس 

الدولة. أكرث من ذلك، لوال تهرّب هذه اللوبيّات لكانت 

)الصّحة  العمومي  املرفق  دعم  قدرة عىل  أكرث  الدولة 

أكرث قدرة عىل مجابهة هذا  ولَُكنَّا  تحديداً(  العمومية 

أنّنا نواجه  الظرف االستثنايئ. وتكفي اإلشارة فقط إىل 

هذه األزمة بقطاع صّحة عمومية مرتّهل )400 سيارة 

الديون  تبلغ  حني  يف  إنعاش(  رسير  و331  إسعاف 

أّن  أي  دينار،  مليون   10000 اللوبيّات  بذّمة  املتخلّدة 

كان  لها.  نتيجة  األزمة وليس  أسباب  أحد  تهّربهم هو 

إجبار  يقع  أن  استثنايئ  بظرف  نّر  ونحن  إذن  يُفرتض 

املتخلّدة  الديون  من  جزء  ولو  تسديد  عىل  املتهّربني 

غري  ارتأت  الرّث  الكومربادور  حكومة  أّن  إاّل  بذمتهم. 

بإعادة جدولة  الرضيبي  التهرّب  لوبيّات  وكافأت  ذلك 

اإلجراء  هذا  ليس  سنوات.  سبع  ملّدة  الديون  هذه 

ومكافأة  الرضيبي  التهرّب  عىل  تشجيعاً  إاّل  الواقع  يف 

سبع  حدود  إىل  الجدولة  مّدة  متديد  أّما  للمتهّربني، 

نهائياً  الديون  إلسقاط هذه  تحضرياً  إاّل  فليس  سنوات 

وهو ما يطالب به الكومربادور الرّث منذ سنوات.

بـ500  ضامن  خّط  إحداث  يف  الثاين  اإلجراء  ويتمثّل 

جديدة،  قروض  من  املؤّسسات  لتمكني  دينار  مليون 

أّوالً،  اإلشكاالت.  من  العديد  بدوره  يطرح  إجراء  وهو 

إّن تحديد حجم القروض الجديدة يتوقّف عىل تحديد 

األزمة  تجاوز  بعد  أي  للمؤّسسات  املالية  الحاجيّات 

وتقييم آثارها ولذلك ال يستند تحديده املسبق إىل أّي 

والفساد  التالعب  لعمليّات  املجال  يفتح  وقد  منطق. 

ملاذا  ثانياً،  املالية.  الحتياجاتها  املؤّسسات  وتضخيم 

إجراء  أّي  ص  يُخصَّ ومل  العمومية  املؤّسسات  استُثِنيَْت 

هذه  ثالثاً،  األزمة.  بهذه  تتأثّر  لن  وكأنّها  لفائدتها 

هة للترصّف واألشغال أي أنّها لن  القروض ستكون موجَّ

تؤّدي إىل استثامرات أو خلق للرثوة وَمواطن الشغل. أّما 

اإلشكال الرابع فهو أّن هذا اإلجراء سيمّكن املؤّسسات 

الذي  األمر  الدولة،  بضامن  قروض  عىل  الحصول  من 

يعيد إىل الذاكرة ذلك الحجم الهائل من القروض التي 

حساب  عىل  تسديدها  وتّم  األعامل  أصحاب  نهبها 

ميزانيّة الدولة، أي عىل حساب دافعي الرضائب، تحت 

حسب  أخرياً،  العمومية.  البنوك  رسملة  إعادة  غطاء 
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البنكية  القروض  حجم  بلغ  املركزي،  البنك  معطيات 

املسندة للقطاع الخاّص سنة 2018 نحو 60 مليار دينار 

)مقابل 5 مليارات دينار فقط للمؤّسسات العمومية(. 

عىل  استحوذت  الكربى  املجموعات  أّن  األهّم  لكن 

نافذة  عائالت  خمس  أّن  أي  تقريباً،  دينار  مليار   34

مل  حني  يف  البنكية  القروض  من   % عىل57  استحوذت 

ينْل القطاع الفاّلحي مثالً، عىل أهّميّته، سوى 4 % من 

العائالت  أّن  إذاً،  املؤكّد  من  القروض.  هذه  مجموع 

خّط  من  األكرب  الجزء  عىل  ستستحوذ  نفسها  النافذة 

هذه  تسّدد  لن  مرّة،  وككّل  بالطبع  هذا.  الضامن 

الكلفة. واملفّقرة  املهّمشة  الرشائح  فتتحّمل  القروض 

فت الحكومة 
ّ

وظ
أزمة كورونا لمنح 

اللوبّيات امتيازات 
رة وتركت  غير ُمبرَّ

حماية أرواح 
التونسييين للقدر.

بـ700  إحداث صندوق  فيتمثّل يف  الثالث،  اإلجراء  أّما 

املترّضرة.  املؤّسسات  ورسملة  لهيكلة  دينار  مليون 

يطرح هذا اإلجراء اإلشكاالت السابقة نفسها، من حيث 

استثنائه للمؤسسات العمومية والتحديد املسبَق لحجم 

لتقييم هذه األرضار،  آليّة  أّي  أنّه ال يضع  األرضار. كام 

وال يحّدد الجهة املسؤولة عن التقييم أو الفرتة املرجعية 

بهذا  لالنتفاع  محّددة  شوطاً  يضع  وال  التقييم  لهذا 

اإلجراء. وعليه، إنّه يفتح الباب أمام كّل أشكال املحاباة 

هذا  أّن  األخطر،  لكن  العاّم.  باملال  والتالعب  والفساد 

االستثامر  لدعم  أخرى  آليّة  وجود  ظّل  يف  يأيت  اإلجراء 

ر  تُقدَّ وللتذكري،  االستثامر".  "قانون  يف  املتمثّلة  الخاّص 

بـ2850  االستثامر  تشجيع  غطاء  تحت  املسندة  املنح 

مليون دينار سنوياً، وإذا احتسبنا فقط الفرتة بني سنوات 

2011-2019 يصبح املبلغ الجميل 25650 مليون دينار 

اقرتضتها  التي  الديون  مجمل  من   %  42 تقريباً  أي 

اإلعفاءات  اعتبار  بدون  هذا  نفسها.  الفرتة  يف  الدولة 

وتهيئة  االجتامعية  باألعباء  الدولة  وتكّفل  الجبائية 

والخدمات.  االمتيازات  من  وغريها  الصناعية  املناطق 

)املجموعات  الرشكات  من   %  10 أّن  العلم  مع  هذا 

الكربى والرشكات األجنبية( استحوذت عىل 90 % من 

بنصيب  تساهم  التي  الصغرى  املؤّسسات  أّما  املنح. 

حاجيّات  لتلبية  إنتاجها  ويذهب  التشغيل  يف  أكرب 

الفتات. عموماً، تجاوزت  التونسيني فلم يبَق لها سوى 

نسبة التحفيز  45 % أي أّن نصف ما يُحتَسب استثامراً 

خاّصاً تقريباً هو يف واقع األمر متويل من الدولة . رغم 

كّل هذه الحوافز، مل ترتفع نسبة االستثامر ومل يساهم 

القطاع الخاّص بشكل جّدي يف استحداث َمواطن شغل. 

يعود هذا إىل الطبيعة الطفيلية للكومربادور الرّث الذي 

املنح واالمتيازات واإلعفاءات  من  أساساً  أرباحه  يجني 

الصندوق  هذا  إحداث  مع  األمر  يتغرّي  لن  الجبائية. 

ستستحوذ  النافذة  والعائالت  اللوبيّات  نفس  الجديد: 

امتياز  إىل  الصندوق  هذا  وسيتحّول  األكرب  الجزء  عىل 

جديد يُضاف إىل االمتيازات املضّمنة يف قانون االستثامر.

إعادة  من  املؤّسسات  متكني  يف  الرابع  اإلجراء  ويتمثّل 

قيمتها  حسب  املبنية  وغري  املبنية  العقارات  تقييم 

ظاهره  يف  اإلجراء  هذا  يبدو  موازناتها.  يف  الحقيقية 

"تقنياً" وال تأثري له عىل ميزانيّة الدولة لكّنه يف الحقيقة 

قد يكون من أخطر اإلجراءات املُتَّخذة وأكرثها تشجيعاً 

عىل التهرّب الرضيبي )الكادر املرفق(.

املؤّسسات  لهذه  مقّنعاً  إعفاًء  اإلجراء  هذا  يَُعّد  عليه، 

الحقيقة، اإلجراء موّجه  الواجب الرضيبي. يف  من أداء 

الصناعية  والرشكات  التأمني  وشكات  للبنوك  تحديداً 

الكربى والفضاءات التجارية التي تحتكم عىل عقارات 

أن  وللقارئ  املليارات.  آالف  تكن  مل  إن  مبئات  ر  تُقدَّ

يتخيّل حجم األرباح التي سرتاكمها هذه اللوبيّات ويف 

الدولة.  التي ستتكبّدها ميزانيّة  الخسائر  املقابل حجم 

من ناحية أخرى، ال ميكن تربير هذا اإلجراء بأّي شكل 

قيمتها  وال  للعقارات  األصلية  القيمة  فال  األشكال،  من 

الراهنة لها عالقة بأزمة كورونا. لذلك ليس هذا اإلجراء 

اللوبيّات  اتّجاه متكني  يف  لألزمة  توظيفاً  إاّل  يف جوهره 

حساب  عىل  األرباح  مراكمة  من  النافذة  والعائالت 

واملهّمشة  رة  املُفقَّ والجهات  والفئات  الدولة،  ميزانيّة 

التي ستتحّمل الكلفة يف نهاية األمر. 

ختاماً، متحور اإلجراء األخري يف السامح للرشكات املصّدرة 

الداخلية  السوق  عىل  البيع  نسبة  يف  بالرتفيع  كلّياً 

أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  أّوالً،   .%  50 إىل   %  30 من 

ترتبط  ال  الرشكات  هذه  تعرفها  التي  الصعوبات 

يف  الطلب  وتراجع  املنافسة  باشتداد  بل  كورونا  بأزمة 

املنظومة  تشهدها  التي  لألزمة  نتيجة  العاملية  األسواق 

ألزمة  توظيفاً  إاّل  ليس  فهو  سنوات.  منذ  الرأساملية 

كورونا لتمكني هذه الرشكات من ترصيف فوائضها ما 

الُمنِتجة للسوق املحلية  قد يؤثّر سلباً عىل املؤّسسات 

املصّدرة  الرشكات  أّن  العلم  مع  واملتوسطة(  )الصغرى 

كلّياً معفاة من األداء عىل الربح وهو ما يجعل قدرتها 

الرشكات  تنقسم  أخرى  ناحية  من  أكرب.  التنافسية 

هذه  املقيمة.  وغري  املقيمة  نوعني:  إىل  كلّياً  املصّدرة 

الناتجة  الصعبة  العملة  إدخال  ُملزَمة  ليست  األخرية 

االستثامر،  قانون  مبقتىض  وتتمتّع،  صادراتها،  عن 

قة  املُحقَّ الخارج مبا يف ذلك  أرباحها إىل  بحّريّة تحويل 

البيع  نسبة  يف  الرتفيع  فإّن  لذلك  الداخلية.  السوق  يف 

عىل السوق الداخلية بالنسبة لهذه الرشكات، باإلضافة 

املحلية، يشّكل  املؤّسسات  السلبية عىل  انعكاساته  إىل 

استنزافاً للعملة يف ظرف استثنايئ تحتاج فيه الدولة إىل 

تأمني توريد املواّد األساسية، الغذائية والطبّية تحديداً.

لإلجراءات  "السهل"  التمويل 
الحكومية 

ينكشف جوهر اإلجراءات الحكومية وانحيازها للوبيّات 

كيف  التمويل:  ملسألة  تطرّقنا  ما  إذا  أكرث  املتنّفذة 

دينار(،  مليون   2500( املرصودة  االعتامدات  ستُموَّل 

ميزانيّة  يف  مربمجة  غري  أي  استثنائية  اعتامدات  وهي 

الدولة؟

املؤّسسات  عىل  استثنائية  رضيبة  إحداث  يُفرتض  كان 

واملساحات  التأمني  وشكات  البنوك  وبخاّصة  الكربى 

هائلة  أرباحاً  املؤّسسات  الكربى. تحّقق هذه  التجارية 

رغم األزمة االقتصادية التي متّر بها البالد منذ سنوات، 

وذلك نظراً إىل االمتيازات التي متتّعت بها والسياسات 

موّجهة  أغلبها  يف  كانت  التي  االقتصادية  والقوانني 

لحامية مصالحها. لكن، اختارت الحكومة نهج "التسّول" 

العمليّة إىل مشهد  "التربّعات" وتحّولت  والتعويل عىل 

فلكلوري يسعى فيه البعض إىل تلميع صورته عرب التربّع 

مببلغ كان قد نهب أضعاف أضعافه عىل حساب ميزانيّة 

خريية  جمعيّة  ليست  الدولة  األمر،  كان  مهام  الدولة. 

وال ميكن أن تبني برامجها عىل التربّعات بل عىل موارد 

فلن  التربّعات،  هذه  كان حجم  ومهام  وثابتة.  واضحة 

جملة  متويل  مسألة  رضورة  وستطرح  بالحاجة  تفي 

اإلجراءات املتّخذة. لكن أمام انحياز الحكومة الواضح 

للوبيّات املال والتجارة تنحرص الحلول بتجميد األجور أو 

االقتطاع منها، وبخاّصة أّن البريوقراطية النقابية مّهدت 

العمومية،  املؤّسسات  بعض  يف  التفويت  الحّل؛  لهذا 

من  ذلك  يعنيه  وما  املباِشة  غري  األداءات  يف  الرتفيع 

املزيد  أو  التونسيني  لعموم  الرشائية  للمقدرة  تدهور 

من التداين الذي بلغ بطبيعته نَِسباً مخيفة. عموماً كان 

جواب رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ واضحاً، 

حيث اختتم كلمته بالقول إنّنا بعد مرور األزمة سنكون 

هذه  ليست  الكربى.  اإلصالحات  بكّل  للقيام  أقوى 

لدى  بتنفيذها  تعّهد  التي  اإلمالءات  سوى  اإلصالحات 

املؤّسسات املالية العاملية.

يبدو جليّاً أنّه مقابل الفتات الذي رُصد لألجراء والفئات 

الهّشة ولحامية حياة التونسيني عموماً، كانت الحكومة 

سخيّة إىل أبعد الحدود مع املؤّسسات الكربى واللوبيّات 

الوطنية"  "الوحدة  شعارات  ليست  بالتايل،  املتنّفذة. 

إاّل  الحكومة  ترفعها  التي  االجتامعي"  و"التضامن 

اللوبيّات  لهذه  التاّم  انحيازها  وراءها  يتخّفى  شعارات 

رة. من ناحية  عىل حساب فئات الشعب املهّمشة واملفقَّ

أخرى، يف مواجهة وباء كورونا يُفرتض أن تكون حامية 

التونسيني الهدف الرئييس الذي يجب أن تُرصد  أرواح 

له كّل االعتامدات. صحيح أّن هذه األزمة خلّفت آثاراً 

املؤّسسات،  ببعض  الرضر  وألحقت  مفزعة  اقتصادية 

الخروج  لكن هذه مسألة كان ميكن إرجاؤها إىل حني 

غري  ارتأت  الحكومة  لكن  للوباء.  والتصّدي  األزمة  من 

"لحامية  االعتامدات  من  األكرب  الجزء  ورصدت  ذلك 

االمتيازات ال  اللوبيّات جملة من  املؤّسسات" ومنحت 

أّن  يعني  الذي  األمر  كورونا.  وباء  بأزمة  تربيرها  ميكن 

األمر  نهاية  يف  تقم  مل  تلتها  التي  أو  السابقة  الحكومة 

سوى بتوظيف األزمة إلرضاء جشع الكومربادور الرّث. 

أما حامية أرواح التونسيني فهي مسألة مرتوكة للقدر.

كيف يؤّدي السماح 

بإعادة تقييم العقارات 

المبنّية وغير المبنّية 

إلى اإلعفاء الضريبي؟

لفهم ذلك، نفترض على سبيل المثال أّن شركة 

ما انطلقت في نشاطها سنة 2010. تمتلك هذه 

الشركة عقارًا قيمته 100 ألف دينار في سنة 

2010. في موازناتها المالية، تسّجل الشركة 

"االستهالك السنوي" في خانة األعباء. لنفترض 

أيضًا أّن استهالك هذا العقار يمتّد 10 سنوات 

أي أّن الشركة تسّجل 10 آالف دينار سنويًا عبئًا 

ناجمًا عن هذا العقار. في سنة 2020 )أي بعد عشر 

سنوات( تنتهي المّدة الجملية الستهالك العقار ما 

يعني عدم تسجيل الشركة في موازناتها أّي عبء 

ناجم عن استغالل العقار أي أّن ربحها السنوي 

سيزيد 10 آالف دينار )على اعتبار أّن عناصر الموازنة 

األخرى ال تتغّير(. وإذا اعتبرنا أّن الشركة خاضعة 

لألداء على أرباح الشركات بنسبة 35 % فهذا يعني 

أّنها ستدفع أداء إضافيًا يبلغ 3500 دينار. وإذا 

قّررت الشركة بيع العقار المذكور فإّنها تحّقق 

ربحًا استثنائيًا يعادل ثمن البيع تخصم منه القيمة 

المحاسبية الصافية )تصبح صفرًا بعد انقضاء العشر 

سنوات(. إذا كان ثمن البيع مثاًل 200 ألف دينار فإّن 

الربح االستثنائي = 200 ألف دينار 0- = 200 ألف 

دينار ما يعني دفع أداء على الربح بنفس النسبة 

العاّمة )35 %( أي 70 ألف دينار.

إذا أخذنا اآلن بعين االعتبار اإلجراء المتمّثل في 

تمكين الشركة من إعادة تقييم العقار حسب قيمته 

الحقيقية وإذا افترضنا أّن هذه القيمة تعادل 200 

ألف دينار سنة 2020 ستصبح قيمة العقار الممكن 

تسجيلها في الموازنة بهذا القدر، وهو ما سيمّكن 

الشركة من التمديد في مّدة االستهالك وتسجيل 

أعباء سنوية بـ 10 آالف دينار لمّدة عشر سنوات 

إضافية. في هذه الحالة ستتخّلص الشركة من دفع 

أداء يعادل 3500 دينار عن كّل سنة. وإذا قّررت 

الشركة التفويت في العقار فإّن الربح االستثنائي = 

ثمن البيع -القيمة المحاسبية الصافية = 100 ألف 

دينار. في هذه الحالة، ستدفع الشركة أداء يقّدر بـ 

35 ألف دينار )35 % من الربح االستثنائي 100 ألف 

دينار( عوضًا عن 70 ألف دينار في غياب هذا اإلجراء. 

صحيح أّن المذّكرة التفصيلية لهذا اإلجراء الصادرة 

عن وزارة المالية اشترطت عدم التفويت، لكّنها لم 

تحّدد مّدة هذا الشرط.
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ياسني النابيل

 _
كان عىل الحكومة التونسية، يف عشيّة إعالن 

الحجر الصّحي الشامل أواخر مارس 2020، إقناع 

ماليني األشخاص – من الفئات الهّشة تحديداً – 

مبالزمة بيوتهم واحرتام قواعد التباعد الجسدي 

واالجتامعي بهدف إيقاف نسق الحياة العادي 

الذي فرضته بشكل كبري محدوديّة الخدمات 

الصّحية العاّمة يف البالد. وقد حاول الخطاب 

الحكومي التأسيس لحجج صّحية – اجتامعية 

ترفع عنه اإلحراج وتُوهم بحضور قوي وفاعل 

للدولة من أجل الحّد من مخاطر الَعطالة 

الشاملة.

يف تلك الفرتة أعلن رئيس الحكومة1 السابق 

إلياس الفخفاخ، يف خطابه األّول يف 21 مارس 

2020، بداية اإلجراءات الحكومية الرامية إىل 

مواجهة وباء كورونا. وقد استعرض الفخفاخ 

حجم االعتامدات املالية التي ُخّصصت لألزمة 

والتي قّدرَها بنحو 2.5 مليار دينار. سيكون 

نصيب الفئات الهّشة ومحدودي الدخل والفئات 

ذات االحتياجات الخاّصة منها 150 مليون دينار، 

باإلضافة إىل 300 مليون دينار مساعدات للعاّمل 

املُحالني عىل البطالة الفّنية. هذه املساعدات هي، 

يف الحقيقة، شكل آخر لدعم املؤّسسات والرشكات 

حتى ال تتحّمل رصف قسط من أجور عاّملها 

خالل فرتة الحجر الصّحي.

حاول الفخفاخ يف خطابه الثاين2 الذي بُّث عىل 

شكل حوار تلفزي يف 02 أفريل 2020 الظهور 

بصورة أكرث واقعيّة يف تحليل األزمة وتبعاتها 

االقتصادية واالجتامعية. وحاول بناء حّجيّة 

التدّخل الحكومي عىل فكرة "املصلحة العامة". 

سعى الفخفاخ، انسجاماً مع جرعة "الرصاحة 

االضطرارية" التي فرضها الفريوس عىل حّكام 

العامل، إىل استعراض بعض اإلحصائيّات االجتامعية 

بوصفها حقائق صادمة ومجهولة. لذلك، رّصح 

أنّه كان يجهل وجود أكرث من 100 ألف متقاعد 

جرايتهم أقّل من 180 ديناراً خالل 2020، وأّن 

إحصاًء حكومياً أّولياً أشار إىل وجود 630 ألف 

ُمواطن خارج منظومة اإلعانة وخارج منظومة 

التغطية االجتامعية والتأمني الصّحي. لكّنه 

استعرض هذه املعطيات النسبية بوصفها جزءاً 

من النقائص التي فّجرها الضغط املؤقّت للجائحة 

وليس داللًة قويًّة عىل أزمة بنيوية عميقة تراكمت 

طيلة عقود.

وابط  الفقراء: "رعايا" بال ر
دوالتية

لجأت حكومة الفخفاخ إىل بطاقات العالج 

بالتعريفة املنخفضة )البطاقات الصفراء( كآليّة 

اجتامعية وحيدة ُمتاحة من أجل الوصول إىل 

آالف األرُس التونسية املصّنفة ضمن الفئات الهّشة 

لرصف اإلعانات )منحة قيمتها 200 دينار(. وقد 

كشفت هذه اآلليّة عن عدم نجاعتها نظراً إىل 

ضعف الرقمنة وغياب التحيني، وهو ما حرََم 

الكثري من مستحّقي اإلعانة من االنتفاع بها. أمام 

هذا القصور يف إيجاد آليّات اجتامعية ورقمية 

تربط الدولة بفقرائها استعانت الحكومة بالُعمدة 

واملُعتَمدين من أجل إعداد قامئات إضافية تشمل 

املحرومني من اإلعانات. وقع هذا اإلجراء يف 

االنتقائيّة واملحسوبيّة فأثار  سخطاً اجتامعياً كبرياً 

يف األرياف واملدن الداخلية.

لقد أدرك العقل السلطوي منذ بداية الجائحة 

وجوب ترويض الكتلة البرشية الهائلة التي تسكن 

يف األرياف واملناطق الداخلية وأحزمة املدن 

الحرضية الكربى والسيطرة عليها ألنّها تشّكل 

تهديداً صّحياً واجتامعياً. لكن الحكومة وجدت 

نفسها، منذ بداية الطريق، أمام رهان إحصايئ مل 

تستطع اآلليّات االجتامعية البالية – التي تعود 

لستّينيات القرن املايض – اإلجابة عليه. جعل 

هذا العجُز عن الوصول إىل شائح واسعة من 

املجتمع مرشوَع "الدولة الوطنية"، الذي تزعم 

مختلف النخب الحاكمة االنتساب إليه، يصطدم 

ونا: الكور زمن  في  الهشاشة 
الفقراء "ُمواطنيها"  عن  تبحث  الدولة 

ملف اإلجراءات الحكومية
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مبحدوديّته التاريخية يف تعميم مجاالت الرعاية 

االجتامعية وعدم قدرته عىل نسج روابط دوالتية 

)نسبة إىل الدولة( مع األفراد تقوم عىل فكرة 

التأسيس ملُواطَنة حرّة وعادلة، حيث تأّسس العقد 

االجتامعي بني الدولة واملجتمع – يف جزء كبري 

منه – عىل منطق االمتثال أو الزبونيّة. عىل هذا 
األساس، شّكلت العودة إىل مؤّسسة "الُعمدة"3

بالخصوص داللة ذات بُعَديْن: يتمثّل البُعد األّول 

يف الدور التاريخي الذي لعبته هذه املؤّسسة يف 

ربط السلطة املركزية باألطراف وضامن انتشارها 

الهيَمني عىل املجال والسّكان، وقد كانت الرديف 

السلطوي لحزب الدستور الحاكم يف تعميم الرقابة 

واالمتيازات. أّما البُعد الثاين فيتمثّل يف استمرارها 

التاريخي زمن الجوائح واألزمات كعالمة عىل عدم 

النجاح يف إعادة التأسيس لتعاقد اجتامعي جديد 

ينسجم مع االنتظارات الشعبية الواسعة التي 

حّفزتها الثورة.

عامل  االجتماعية:  الهشاشة 
واحد بوجوه متعّددة 

تزامناً مع إعالن فرتة الحجر الصحي، اتّجهت 

االسرتاتيجيّة االتّصالية للحكومة نحو الرتكيز عىل 

الحاجيّات األساسية إلدارة األزمة املتمثّلة يف الصّحة 

والغذاء. 

أعاد الوباء بصراحته 
االستثنائية إنتاج 
مشهدّية التفاوت 

االجتماعي والجهوي.
ولنئ ساهمت حالة العطالة العاّمة وااللتزام 

املُواطني النسبي بالحجر يف تقليص الضغط الوبايئ 

عىل الخدمات الصّحية املرتّهلة فقد راهنت 

الحكومة أيضاً عىل الروابط التضامنية األّولية 

داخل املجتمع من أجل التخفيف من املخاطر 

املعيشية للجائحة. هذا ما عرّب عنه إلياس الفخفاخ 

عرب استعارة صورة العائلة املتضامنة التي يتحّمل 

داخلَها األكرث رفاهيّة مسؤوليّة إعالة األكرث فقراً. 

يف حني مل يُفلح الفخفاخ يف إقناع أثرياء البالد 

بهذه الصورة املستعارة كانت الديناميّات املدنية 

واالجتامعية جاهزة  للوقوف إىل جانب فئات 

واسعة محرومة، تُحرّكها يف ذلك دوافع ُمواطنية 

وأخالقية ودينية. هذا ما عرّبت عنه عىل األقّل 

الحملة املعروفة عىل مواقع التواصل االجتامعي 

بـ"كوجينة الزوايل" )مطبخ الفقري(.

أعاد الوباء برصاحته االستثنائيّة إنتاج مشهديّة 

التفاوت االجتامعي والجهوي بوصفها إشارات 

دامئة عىل بنيويّة األزمة االجتامعية واالقتصادية. 

وقد كانت الصفوف الشعبية العريضة أمام مكاتب 

الربيد ومحاّلت التغذية العاّمة وأمام مقرّات 

الواليات واملعتمديّات دليالً عىل االختالالت. 

فاملشهد ال يتعلّق بحالة َعطالة مؤقّتة فرضتها 

األزمة إّنا أظهر جموعاً من املحرومني من الضامن 

االجتامعي والحّق يف النفاذ إىل الخدمات الصّحية، 

وحقوق أخرى متعلّقة بالسكن والتَّْهِيئة العمرانية. 

وظهر الحرمان يف مشاهد االكتظاظ التي شهدتها 

األحياء الشعبية يف العاصمة وغريها من الحوارض 

الكربى، باإلضافة إىل الفقر املايل الذي يعاين منه 

العديد من الفئات التي كانت تعتاش عىل أجور 

يومية عىل غرار "الربباشة" 4 وباعة الخردة وجزء 

كبري من عاّمل املقاهي وحضائر البناء. وقد عرّبت 

هذه الهشاشة عن نفسها عرب أوجه عّدة متداخلة، 

ارتبط فيها الفقر املايل بغياب الخدمات األساسية. 

هذا ما أكّده التقرير األخري5 الذي أصدره املعهد 

الوطني لإلحصاء بالتعاون مع البنك الدويل والذي 

خلص إىل وجود ارتباط قوي بني الفقر وغياب 

الخدمات األساسية، إذ أّن الجهات األكرث فقراً هي 

األقّل ارتباطاً بالخدمات األساسية عىل غرار املاء 

الصالح للرشب والرصف الصّحي والغاز والكهرباء. 

ومن هذا املنطلق، شّكلت ثنائية اإلقصاء/ اإلدماج 

مدخالً لفهم الروابط بني الدولة واملجتمع من 

جهة وبني املركز واألطراف من جهة أخرى. ففي 

الوقت الذي ظهرت فيه بعض الفئات أكرث ارتباطاً 

بالدولة وخدماتها، بانت شائح أخرى واسعة 

خارج مجاالت الرعاية والتدّخل. وهو ما جعل 

ماهر حنني، الباحث يف علم االجتامع، يدعو يف 

دراسته "سوسيولوجيا الهامش يف زمن الكورونا"6 

إىل رضورة الربط بني الهامشيّة واإلدماج، قائالً: 

"ال تقترص قيمة املوازي والهاميش يف كونه 

قادح مؤقت أو مؤجج مستمر لقيم الشفقة 

والعطف عىل أهميتها بل لعّل دخوله هذه 

املرة الفضاء العمومي باستحقاق فرضه الوباء 

يجعل من اإلدماج االجتامعي )العمل، االعرتاف، 

الحامية الصحية واالجتامعية( وكذلك السيايس 

مسألة حيوية بل شطا حاسام يف مسار التحول 

الدميقراطي".

وج من الحجر: الهوامش  الخر
أكثر إرهاقًا

بداية شهر ماي 2020، شعت حكومة إلياس 

الفخفاخ يف تنفيذ خطّة الخروج من الحجر الصّحي 

الشامل بشكل تدريجي. ومع قدوم شهر جوان 

واتّجاه الوضع الصّحي يف البالد نحو التحّسن، 

بدأت العوارض االجتامعية واالقتصادية يف الظهور. 

وقد كان أّول االعرتافات من داخل الدوائر الرسمية 

نفسها، حيث كشفت وزارة االستثامر والتعاون 

الدويل يف دراسة7 أجرتها بالرشاكة مع الربنامج 

اإلنايئ لألمم املتّحدة أّن الحجر الصّحي ساهم يف 

ارتفاع نسبة البطالة وخلق ما يقارب 247.500 

عاطل جديد عن العمل. وتشري هذه املعطيات 

إىل أّن اإلجراءات الحكومية يف زمن الحجر الشامل 

جاءت لتلطيف األزمة ومل تكن ذات صبغة حامئية 

تجعلها قادرة عىل الحفاظ عىل النسق القديم 

للبطالة. فقد اكتفت الحكومة بإسناد منحة 

"البطالة الفنية" التي تبلغ قيمتها 200 دينار تاركة 

مصري اآلالف من العاّمل واملوظَّفني بيد الرشكات 

وأرباب العمل.

من جهة أخرى، أشار تقرير شهر جوان 2020 8 

حول االحتجاجات الجامعية واالنتحار والعنف، 

الذي يصدره املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية، إىل ارتفاع منسوب االحتقان 

االجتامعي يف العديد من املناطق، خصوصاً 

الداخلية منها، إثر شوع الحكومة يف تطبيق خطّة 

الخروج من الحجر الشامل. وقد الحظ التقرير 

أنّه "بلغ عدد االحتجاجات والتحرّكات االجتامعية 

املرصودة من قبل وحدة الرصد طيلة شهر جوان 

934 تحرك احتجاجي وهي النسبة األرفع ملنسوب 

االحتقان االجتامعي لهذا الشهر طيلة ثالث سنوات 

رغم الوضع االستثنايئ الذي عاشه الناس بسبب 

جائحة كورونا". وحسب التقرير ذاته، ارتبطت 

هذه االحتجاجات بفقدان العديد من العامالت 

والعاّمل َمواطن شغلهم/هّن القدمية، بسبب 

حاالت الترسيح أو إغالق بعض املؤّسسات. ومن 

املُلِفت لالنتباه أيضاً أّن العطش شّكل أحد محاور 

االحتجاج بسبب انقطاع مياه الرشب أو مياه الرّي 

يف بعض املناطق، وهو ما يعّزز الفكرة القائلة 

باالرتباط العضوي بني الفقر وغياب الخدمات 

األساسية عىل غرار املياه الصالحة للرشب.

كانت الدينامّيات 
المدنية جاهزة 

للوقوف إلى جانب 
الفئات المحرومة 
ِوفق ما عّبرت عنه 

حملة "كوجينة 
الزوالي".

غادرت الفئات الهّشة فرتة الحجر الصّحي أكرث 

إرهاقاً وخوفاً عىل مصريها، ألنّها وجدت نفسها 

يف الواجهة األوىل الستقبال الصدمات االجتامعية 

ق هذا  واالقتصادية التي خلّفتها الجائحة. عمَّ

املصري غري العادل الوعي الجامعي لدى الرشائح 

الهامشية بتحميلها مثن النجاة من املوجة األوىل 

للفريوس الذي كان عىل حساب قوتها اليومي، يف 

حني خرجت شائح أخرى – سواء تلك املتوّسطة 

املرتبطة بالنسيج اإلداري والخدمايت للدولة أو 

األقلّية االجتامعية املرفّهة – أقّل ترّضراً من األزمة. 

سيظّل هذا الغنب الذي يزداد تجّذراً يف الواقع 

ويف الوجدان حالة باعثة عىل القلق واالحتجاج 

والسخط االجتامعي، يف ظل استمرار منظومة الال 

عدالة التي تقيص من حساباتها الحقوق األساسية 

يف الحياة آلالف األشخاص عىل غرار التأمني الصّحي 

واملياه الصالحة للرشب والشغل الالئق.

1 .https://cutt.ly/vkX2D3t :لالطاّلع عىل الخطاب  

2 .https://cutt.ly/hkX2Ybh :لالطاّلع عىل الخطاب

للُعمدة صفة ضابط للحالة املدنية مبنطقته. يُسّمى بقرار من الوايل باقرتاح من . 3

املُعتَمد وبعد استشارة الفاعلني سياسياً يف املنطقة. ويكون هذا الُعمدة أصيل 

املنطقة وعىل دراية بها ومبتساكنيها وله مستوى وكفاءة مشهود بها )وكان يُسّمى 

سابقاً " الشيخ " أو "املحرّك" عىل رأس "املشيخة" وكانت تسميته تتّم سابقاً بقرار 

من وزير الداخلية(. وقد تطّور مفهوم الُعمدة يف تونس من شيخ قبيلة أو رئيس 

عشرية إىل عون من أعوان الدولة.

َمن ميتهنون النبش يف املزابل لتحصيل قوتهم اليومي.. 4

املعهد الوطني لإلحصاء، "خارطة الفقر يف تونس"، 20 سبتمرب 2020،. 5

https://cutt.ly/lkX2M5g

ماهر حنني، "سوسيولوجيا الهامش يف زمن الكورونا الخوف – الهشاشة – . 6

االنتظارات"، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 13 أفريل 2020،

https://cutt.ly/KkX25Pl

دراسة تّم إنجازها بالرشاكة بني وزارة االستثامر والتعاون الدويل وبرنامج األمم . 7

املتّحدة اإلنايئ حول تأثريات جائحة كورونا عىل االقتصاد الوطني سنة 2020 يف 

تاريخ 17 جوان 2020.

"نشـرية شـهر جوان 2020 حول االحتجاجات الجامعية واالنتحار والعنف"، . 8

https:// ،2020 املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية، شهر جويلية

.ftdes.net/rapports/ar.juin2020.pdf

ملف اإلجراءات الحكومية   
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   :2020 لسنة  يعية  التشر الحصيلة 

البرلمان  ضعف  من  الحصيلة  ضعف 
مهدي العش

 _

أفرزت انتخابات خريف 2019 برملاناً متشظّياً، ال يتجاوز حجم كتلته األوىل ربع املقاعد، عىل عكس املشهد الربملاين النتخابات سنة 2014 
حني احتكر حزبا "نداء تونس" و"النهضة" أكرث من ثلثي املقاعد. لكن مشهد 2014 أعاد نفسه عىل صعيد آخر، إذ استحال رصاع ما قبل 
االنتخابات بني الحزبني األقوى، "حركة النهضة" و"قلب تونس"، تحالفاً ال يزال متامسكاً، كان أّول إنجازاته إيصال زعيم "حركة النهضة"، 
الكرامة"، من تشكيل حكومته. بعد فشل  التحالف، املعزَّز بكتلة "ائتالف  الربملان. لكن مل يتمكّن هذا  الغنويش، إىل كريّس رئاسة  راشد 
حكومة الحبيب الجميل يف نيل الثقة انتقلت الكرة إىل ملعب رئيس الجمهورية الذي فرض باختياره إلياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة ائتالفاً 
يعتربه أكرث انسجاماً مع اصطفافات الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية، يشمل "حركة النهضة" بدون "قلب تونس". كانت النتيجة وجود 
أغلبّيَتنْي متصارعَتنْي: أغلبّية حكومية، تتكّون من أحزاب "النهضة" و"التّيار" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" وكتلة "اإلصالح"، وأغلبّية 
برملانية تضّم "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتالف الكرامة"، عمودها األسايس مشارِك يف الحكومة ويسعى إلسقاطها يف الوقت ذاته. 
انتهى هذا املشهد باستقالة حكومة الفخفاخ ثّم نيل حكومة الكفاءات املستقلّة برئاسة هشام املشيش الثقة، بأغلبية هجينة انفرط عقدها 
مبجرّد التصويت عىل الحكومة. وبقي تحالف "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتالف الكرامة"، الذي أضحى يعلن عن نفسه رصاحة، متامسكاً، 
لكن بدون أن يضمن األغلبّية املطلقة منفرداً. هذه األغلبّية نفسها التي فشلت يف بلوغها الكتل املباِدرة إىل سحب الثقة من رئيس املجلس، 

بعد أشهر من التجاذبات الحاّدة التي مل يزدها هذا األخري، من حيث رمزيته السياسية بل أيضاً بطريقة إدارته للربملان ، سوى احتداماً.
أولويّات ترشيعية عديدة، بعضها  أغلبّية واضحة ومستقرّة، وأمامه  املتأزِّم وبدون  السيايس  السياق  األوىل وسط هذا  الربملان سنته  بدأ 
موروث من العهدة السابقة وبعضها فرضته أزمة وبائية غري مسبوقة، إن مل يكن يف عدد ضحاياها فعىل األقّل يف تداعياتها االقتصادية 
القروض  اتّفاقيات  املصادقة عىل  مهّمة، عىل  قوانني  أربعة  استثنينا  ما  إذا  تقترص،  كادت  إذ  املأمول،  الحصيلة دون  كانت  واالجتامعية. 
والتعاون املايل وبعض االتّفاقيات الدولية األخرى، والرتخيص يف االكتتاب يف رأس مال بعض املؤّسسات )تحديداً بهدف فتح آفاق الحصول 
عىل قروض أكرث(، باإلضافة إىل قوانني املالّية. يف املقابل، أنهت اللجان الفّنية عملها عىل عدد هاّم من مشاريع القوانني، معظمها أثار جدالً 

أو معارضة كانت كافية ليرتاجع الربملان، عىل األقّل مؤّقتاً، عن عرضها عىل تصويت الجلسة العاّمة.

محتجون يتظاهرون أمام الربملان يف تونس .باردو 26 جانفي 2020

ملف التشريعات 
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1. أهّم القوانين المصاَدق عليها: 
بين ما سّهله اإلجماع وما فرضته 

قّوة الضغط

عىل  يصادق  أن  الشعب  نّواب  مجلس  استطاع 

يُذكر  إشكال  دون  ومن  باإلجامع  نْي  مهمَّ قانوننَْي 

الحاّدة  واالنقسامات  املشحونة  األجواء  رغم 

يتعلّق  األّول،  األوىل:  النيابية  السنة  طبعت  التي 

بالتمويل  والثاين،  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 

بأغلبيّة  آخَريْن  قانوننَْي  عىل  كام صادق  التشاريك. 

اتّفاق معظم الكتل عليهام، بل  واسعة، ال تعكس 

قّوة الضغط الذي مورس عىل الربملان لتمريرهام.

لم يكن قانون 
االقتصاد االجتماعي 

والتضامني َطموحًا 
بما يكفي في ما 

يتعّلق بديمقراطية 
التسييير 

وتشاركيته.
 

بإصدار  الحكومة  لرئيس  بالتفويض  األمر  يتعلّق 

فريوس  انتشار  تداعيات  مجابهة  لغرض  مراسيم 

كورونا، وُمقرتَح القانون املتعلِّق بأحكام استثنائية 

لالنتداب يف القطاع العاّم.

االجتماعي  االقتصاد  قانون 
والتضامني: آمال كبيرة في 

انتظار  التطبيق

ترشيعي  ملسار  تتويجاً  جوان   17 جلسة  شّكلت 

الحكومة  باألخّص  وجمع   2015 سنة  بدأ  طويل، 

مموِّلني  برعاية  للشغل،  التونيس  العاّم  واالتّحاد 

دوليني . وصل مرشوع القانون يف نهاية سنة 2019 

إىل الربملان، فصادقت عليه لجنة الفالحة والتجارة 

والخدمات ذات الصلة ثّم الجلسة العاّمة، مع بعض 

التعديالت التي مل تغرّي، عىل أهّميتها، فلسفتَه. فقد 

عىل  قامئة  مقاربة  عىل  الترشيعي  الخيار  استقّر 

إسناد "عالمة مؤّسسة اقتصاد اجتامعي وتضامني"، 

بغّض النظر عن الشكل القانوين للمؤّسسة، وذلك 

ع،  مبجرّد االلتزام مببادئ القطاع كام حّددها الُمرشِّ

رأس  عىل  االجتامعية  والغاية  اإلنسان  كأولويّة 

والربحية  املستدامة،  التنمية  قواعد  واحرتام  املال 

تفتح   . والشّفاف  الدميقراطي  والتسيري  املحدودة 

هذه العالمة ألصحابها باب التمتّع بحوافز عديدة، 

القانون،  يحّددها  مل  ومالية  جبائية  امتيازات  منها 

ونسبة من الطلبات العمومية، باإلضافة إىل مسالك 

التعاضدية  البنوك  آليّة  أبرزها  خصوصية،  متويل 

التي أضافها النّواب رغم رفض وزارة املاليّة لها.

لكن مل يكن القانون طموحاً مبا يكفي يف ما يتعلّق 

عىل  اقترص  حيث  وتشاركيته،  التسيري  بدميقراطية 

قاعدة "صوت لكّل عضو"، بدون أن يرشّك الشّغالني. 

وإذا كانت فكرة ترشيك الشّغالني يف اتخاذ القرار 

كأملانيا  بلدان  إيجابيّاتها يف  أثبتت  داخل شكاتهم 

تونس  يف  الثالث  للقطاع  التأسيس  فإّن  والسويد، 

كان ميكن أن يكون فرصة إلعادة النظر يف العالقة 

بني رأس املال وقّوة العمل.

القانون،  هذا  أحكام  تنزيل  يعيق  ما  أهّم  ويبقى 

عددها  يقّل  ال  التي  التطبيقية  األوامر  كالعادة، 

عن ستّة، والتي مل يصدر أّي منها حتّى اآلن. رغم 

أََجَل شهَريْن من دخول  ع ضبط ألحدها  أّن املرشِّ

بإجراءات  املتعلّق  وهو  التنفيذ،  حيّز  القانون 

إجامع  ورغم  وسحبها.  العالمة  إسناد  وشوط 

االقتصاد  اعتبار  عىل  النيابية  الكتل  مختلف 

الفقر  ملشاكل  سحرياً  حاّلً  والتضامني  االجتامعي 

قد  الداخلية،  بالجهات  التنمية  وضعف  والبطالة 

تصطدم األحالم عند التطبيق بواقع أقّل وردية.

قانون التمويل التشاركي: حّل 
بديل عن صعوبات التمويل 

وبية أور برعاية  البنكي 

حرضت إشكاليّة التمويل بقّوة عند مناقشة قانون 

النسيج  يشكو  إذ  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد 

االقتصادي يف تونس، وبخاّصة املؤّسسات الصغرى 

واملتوّسطة، من صعوبات جّمة للنفاذ إىل القروض 

كمنفذ  التشاريك  التمويل  برز  هنا  من  البنكية. 

يقوم عىل جمع  "دميقراطية"،  وأكرث  أسهل  جديد، 

األموال من العموم عرب منّصة عىل اإلنرتنت، وذلك 

يف شكل أوراق مالية أو قروض أو هبات أو تربّعات 

العمليَّة  هذه  وتؤّمن  مرشوع.  أو  شكة  لصالح 

شكاُت إسداء خدمات التمويل التشاريك التي يجب 

أن تختّص يف صنف واحد من أصنافه الثالثة، وهي 

األوراق املالية، أو القروض، أو الهبات والتربّعات.

لجنة  تقرير  حسب  القانون،  مرشوع  ويندرج 

عليها  أشفت  دراسة  توصيات  ضمن  املاليّة، 

ودوليون،  أوروبيون  وشكاء  األوروبية  املفّوضية 

املؤّسسات  لفائدة  املتََّخذة  اإلجراءات  حول 

الصغرى واملتوّسطة يف البلدان املتوّسطية، ويف إطار 

الربنامج اإلقليمي "تحسني مناخ األعامل يف جنوب 

املتوّسط"، املموَّل أيضاً من االتّحاد األورويب. ظهرت 

هذه الرعاية الدولية كذلك، كام يف مرشوع قانون 

االقتصاد االجتامعي والتضامني، يف االستعانة بخرباء 

دوليني عند صياغة النّص. 

مل يطرح قانون التمويل التشاريك إشكاليّات مهّمة 

عند نقاشه، سواء يف اللجنة أو يف الجلسة العاّمة. 

تقريباً عىل تشديد  اللجنة  اقترصت تعديالت  فقد 

التمويل  خدمات  إسداء  شكات  عىل  الرقابة 

التشاريك عرب الهبات والتربّعات، التي ال تزال تثري، 

كام مسألة متويل الجمعيات، مخاوف كثرية. ويظهر 

هذا الخوف مثالً، يف اشرتاط الصبغة الربحية عىل 

يُقيص  ماّم  التشاريك،  للتمويل  املعروضة  املشاريع 

االستفادة  من  املدين  املجتمع  منظَّامت  مشاريع 

من منّصاته. فكأّن هنالك قناعة لدى صّناع القرار 

بأّن التمويل الدويل للجمعيّات يف تونس يُغني عن 

وأّن  التشاريك،  كالتمويل  حديثة  آليّات  إىل  اللجوء 

من  أكرب  املدين  للمجتمع  الباب  هذا  فتح  مخاطر 

إيجابيّاته.

االنتداب المباشر  لمن  طالت 
بطالتهم:  حّل أم إبراء ذّمة؟

االنقسام والرصاعات بني مختلف  أجواء  مل متنع 

بداية  يف  ها،  ُجلُّ يجتمع  أن  من  النيابية  الكتل 

نائباً  وثالثني  الخمسة  قامئة  يف  مارس،  شهر 

بتنقيح  يتعلّق  قانون  مقرتح  عىل  املوقِّعني 

املؤرَّخ يف 22 جوان  لسنة 2012   4 القانون عدد 

يف  لالنتداب  استثنائية  بأحكام  املتعلِّق   2012

مطلب  أهّم  املُقرتَح  هذا  تضّمن  العاّم.  القطاع 

املعطَّلني  العليا  الشهائد  أصحاب  ات  لتنسيقيّ

منذ  الربملان  أمام  اعتصموا  الذين  العمل  عن 

املباِش  التشغيل  لتنصيبه، وهو  األوىل  األسابيع 

بطالتهم  الذين طالت  العليا  الشهائد  ألصحاب 

أكرث من 10 سنوات. 

الثقافية والرتبية  الشباب والشؤون  تنتظر لجنة  مل 

فعّدلته  ملناقشته.  شهر  من  أكرث  العلمي  والبحث 

ليشمل  املباِش  التشغيل  امتياز  توسيع  اتّجاه  يف 

العمر  من  بلغوا  الذين  العليا  الشهائد  أصحاب 

بطالتهم  فرتة  تبلغ  مل  إن  حتّى  سنة،   35 من  أكرث 

أرٍُس  من  ينحدرون  للذين  وكذلك  سنوات،   10

اشرتاط  بدون  العمل،  أفرادها عاطلون عن  جميع 

العليا،  الشهادة  حتّى  وال  السّن  وال  البطالة  مّدة 

استجابة ملطلب هاتني الفئتني املنتظمتني بدورهام 

مترير  لفرض  الحراك  تواصل ضغط  تنسيقيّات.  يف 

قبل  العاّمة  الجلسة  تصويت  عىل  القانون  مقرتح 

نهاية الدورة الربملانية، وهو ما تّم يوم 29 جويلية 

.2020

مبدأ  لرضبه  نظراً  كبرياً،  جدالً  القانون  هذا  أثار 

املساواة وتكافؤ الفرص يف النفاذ للوظيفة العمومية 

أو  البطالة  يف  األقدميّة  وجعلِِه  التناظر،  آليّة  عرب 

الفتاً  بدا  كام  لالنتداب.  كافياً  معياراً  السّن  تقّدم 

عدم استناده إىل أّي دراسة جدوى وافتقاره إىل أّي 

القانون  يفرض  الذين  به  املستهَدفني  لعدد  تقدير 

استكامل تشغيلهم يف غضون أربع سنوات. 

بعض  يف  حارضة  كانت  التي  الهواجس  هذه 

النّواب من  العاّم، مل متنع  النقاش  أثناء  املداخالت 

احتفاظ  مقابل  بأغلبيّة 159 صوتاً  التصويت عليه 

رئاسة  نبّهت  ولنئ  معارضة.  أّي  وبدون  نائباً   18

الحكومة، يوم التصويت يف الجلسة العاّمة، النّواب 

إىل عدم دستورية القانون، عىل األقّل لتعارُِضِه مع 

مقرتحات  النّواب  تقديم  يحجر  الذي   63 الفصل 

يطعن  مل   ، للدولة  املالية  بالتوازنات  تخّل  قوانني 

رئيس  وال  آنذاك،  املستقيلة  الحكومة  رئيس  ال 

الجمهورية وال ثالثون نائباً يف دستوريته، ليصدر يف 

الرائد الرسمي وتتحّول وجهة املعتصمني من قرص 

قانوناً  الحراك  هذا  اقتلع  فقد  القصبة.  إىل  باردو 

ليبقى األصعب، وهو تطبيقه، نظراً إىل الصعوبات 

املالية العمومية والتزام الحكومة بتجميد االنتدابات 

يف الوظيفة العمومية. لكن املرّشع مل يهتّم بقابلية 

القانون للتطبيق، بقدر ما كان املطلوب إلقاء الكرة 

وإبعاد  التنفيذية،  السلطة  ملعب  يف  املشتعلة 

حريقها عن الربملان وأحزابه.

عىل  املصادقة  عند  أشهر  بعد  نفسه  األمر  تكّرر 

الجلسة  يف  النّواب  أضاف  حيث  املاليّة،  قانون 

 10 انتداب  بتمويل  يقيض  جديداً  فصالً  العاّمة 

آالف عاطل عن العمل مّمن تنطبق عليهم شوط 

املهاّمت  بعض  يف  "باالقتصاد  وذلك  القانون،  ذلك 

و"تخصيص نسبة من اعتامدات برنامج التشغيل". 

تنفيذ  بتمويل  يقيض  آخراً  مقرتحاً  أسقطوا  بعدما 

املؤّسسات  مرابيح  من   %  0.5 باقتطاع  أحكامه 

النفطية  والرشكات  التأمني  ومؤّسسات  املالية 

الكربى.  التجارية  والفضاءات  االتّصاالت  وشكات 

بيع  وواصلوا  آخراً،  شعبوياً  فصالً  النّواب  فسطّر 

الوهم إىل ضحايا البطالة، ما دام الضغط سيَُسلَّط 

يف املستقبل عىل الحكومة، ال عليهم. 

الحكومة  لرئيس  التفويض 
إصدار  مراسيم:  ُمكَرٌه  أخوك  ال 

بطل

يف خضّم املوجة األوىل من جائحة كورونا، صادق 

مجلس نّواب الشعب بأغلبيّة 178 صوتاً عىل قانون 

فّوض مبوجبه رئيس الحكومة إصدار مراسيم بغرض 

مجابهة تداعيات انتشار الفريوس. تكمن أهّمية هذا 

التي صدرت  املراسيم  عدد  فقط يف  ليس  القانون 

بناء عليه ومحتواها، إّنا أيضاً يف أنّه التطبيق األّول 

الفصل 70 من  الفقرة 2 من  نوعه ملقتضيات  من 

الدستور. ولنئ مل يكن الربملان التونيس الوحيد الذي 

لتسهيل  الترشيعية  سلطته  من  جزء  لتفويض  لجأ 

مجابهة هذه الجائحة وآثارها، فإّن الرهان يف تونس 

كان خاّصاً. ففكرة التفويض طرحها إلياس الفخفاخ 

منه بهشاشة  منذ نقاشات تشكيل الحكومة، وعياً 

األغلبيّة الربملانية وعدم تحّكمه فيها، لكّنها جوبهت 

النهضة" باألخّص. فكان نقاش  بالرفض من "حركة 

فريوس  انتشار  بداية  مع  التفويض  قانون  مرشوع 

أغلبيّة  كورونا من أوىل متظهرات رصاع األغلبيّات، 

القصبة وأغلبيّة باردو. عّجلت هذه األخرية باعتامد 

إجراءات استثنائية تضمن مواصلة الربملان أشغاله، 

النهضة"  "حركة  ممثّلو  سعى  كام  بُعد.  عن  ولو 

التضييق  إىل  الكرامة"  و"ائتالف  تونس"  و"قلب 

وقّدموا  السبل،  بشتّى  ومجاله  التفويض  مّدة  من 

مقرتحات ليس أشّدها غرابة عرض مشاريع املراسيم 

عىل رقابة الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع 

النهضة"  "حركة  رضخت  النهاية،  يف   . القوانني 

التفويض  قانون  بسحب مرشوع  الفخفاخ  لتهديد 

واتّهامها علناً بتعطيل مجهود مكافحة الوباء، وحاز 

التفويض عىل أغلبيّة واسعة يف الجلسة العاّمة.

التفويض  مّدة  طيلة  الفخفاخ  حكومة  ترتّدد  مل 

يف  مرسوماً   34 فأصدرت  استعامله،  يف  التوّسع  يف 

فرضته  مبا  بداية  املراسيم  تتعلّق  شتّى.  مجاالت 

واستثنائية  ظرفية  اجتامعية  إجراءات  من  األزمة 

لفائدة مؤّسسات القطاع الخاّص وأَُجرائها ولفائدة 

ملف التشريعات
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جبائية  وإجراءات  الخاّص،  لحسابهم  العاملني 

استثنائية  وأحكام  لآلجال،  وتعليق  متفرّقة،  ومالية 

متّصلة  قروض  عىل  وموافقة  العمومية،  للصفقات 

زجرية  وأحكام  وآثاره،  الفريوس  تفيّش  مبجابهة 

والحجر  وتحديده  الجوالن  منع  مخالفة  بخصوص 

الصّحي الشامل. وتتعلّق أخرى بزجر مخالفة قواعد 

تتعلّق  ال  نصوص  إىل  وصوالً  واألسعار،  املنافسة 

مباشة بأزمة كورونا وإصالحات هاّمة كنظام املُباِدر 

املراقبة  ونظام  للمواطن،  الوحيد  واملُعرِّف  الذايت، 

اإللكرتونية يف املاّدة الجزائية.

اللجان  أدراج  يف  تزال  ال  املراسيم  هذه  أّن  إاّل 

أن  املجلس  اختار  فقد  ملناقشتها،  الترشيعية 

أن  بدل  املعتاد،  الترشيعي  املسار  لنفس  يُخِضَعها 

تُعرََض مباَشًة عىل الجلسة العاّمة. فلم يصاَدق إىل 

اآلن سوى عىل مرسوم واحد يتعلّق باملوافقة عىل 

سوى  نظرها  الترشيعية  اللجان  تُنِه  مل  كام  قرض. 

اثنني ، من دون أن تُدخل عليهام أّي  يف مرسومني 

يف  الترشيعية  اللجان  تقّدم  ضعف  لكن  تعديل. 

مناقشة املراسيم ال يجعلها الحلقة األضعف مردوداً، 

حيث أنّها أنهت العمل عىل عدد هاّم من مشاريع 

القوانني التي، كام تلك املوروثة من املّدة الربملانية 

الفارطة، مل تُعرض عىل تصويت الجلسة العاّمة.

2. مشارييع قوانين تعّطل 
الجلسة  في  عليها  التصويت 

العاّمة: 
عندما يجتمع سوء اختيار 

األولوّيات والضعف أمام الضغوط

كان ميكن للحصيلة الترشيعية أن تكون أكرث أهّمية، 

العاّمة يف مرّات عديدة  الجلسة  لوال تعطّل أعامل 

والجدل الذي أحدثته مشاريع قوانني عند برمجتها 

للتصويت. فأضحى الرتاجع عن عرضها عىل الجلسة 

العاّمة الحّل األقّل كلفة لربملان أضعف من أن يقاوم 

أّي ضغط. بعض مشاريع القوانني تلك كانت جاهزة 

منذ العهدة النيابية الفارطة وبعضها اشتغلت عليه 

يف  ساهم  الفت  بترّسع  أحياناً  الجديدة،  اللجان 

إضعاف حظوظ مرورها.

جوازات السفر  الدبلوماسية 
للنّواب: أولوّية النّواب 

امتيازاتهم؟

جلسة واحدة مل تتجاوز مّدتها ساعة ونصف، كانت 

كافية لتناقش لجنة الحقوق والحّريّات ومتّرر مقرتح 

لسنة   40 عدد  القانون  إمتام  إىل  الرامي  القانون 

بجوازات  املتعلّق   1975 ماي   14 يف  املؤرَّخ   1975

من  فقط  أيّام  عرشة  بعد  السفر،  ووثائق  السفر 

إيداعه من ِقبل 25 نائباً ميثّلون ُجّل الكتل النيابية، 

َوطَلَِب مكتب املجلس استعجال النظر فيه. يأيت هذا 

املقرتح الذي يقترص عىل إعطاء كّل النّواب املباِشين 

ديبلوماسية،  سفر  جوازات  عىل  الحصول  يف  الحّق 

اإلذن  سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  رفض  بعدما 

لوزارة الخارجية إصدار مثل هذه الجوازات للنّواب 

الجدد، كام كان يحصل عادة، نظراً إىل غياب سند 

إذ  واسعاً،  جدالً  القانون  مقرتح  أثار  لذلك.  قانوين 

جاء لريّسخ فكرة منترشة بقّوة تعترب العمل السيايس 

وسيلة لتحصيل منافع وامتيازات شخصية، وليفاقم 

أّدى  ولنئ  بالربملان.  ارتبطت  التي  السلبية  الصورة 

القانون  مقرتح  برمجة  عن  الرتاجع  إىل  الجدل 

لتصويت الجلسة العاّمة، فقد أضاع نّواب الشعب 

العمل  وسائل  ضعف  قضيّة  طرح  فرصة  فرصتني، 

السفر  جوازات  مسألة  مناقشة  وفرصة  الربملاين، 

ال  التي  إسنادها،  وطريقة  والخاّصة  الديبلوماسية 

تزال تحمل بعض رواسب الديكتاتورية.

االنتخابي  القانون  تنقيح 
ورقة في مفاوضات تشكيل 

الحكومة

رغم أّن نظام االقرتاع أصبح، منذ سنوات، من أكرث 

املواضيع إثارة للجدل السيايس، مل تحتْج لجنة النظام 

الداخيل والقوانني االنتخابية أكرث من جلستني، دامتا 

عتبة  إضافة  مقرتح  لدراسة  ونيّف،  ساعات  خمس 

انتخابية عىل مستوى الدوائر بـ5 %. واالستامع إىل 

بخصوصه  لالنتخابات  املستقلّة  العليا  الهيئة  رأي 

والتصويت عليه. دون أن ننىس مناقشة مآل تنقيح 

القانون االنتخايب الذي مل يختمه رئيس الجمهورية 

الراحل الباجي قائد السبيس. 

كان نقاش مشروع 
قانون التفويض من 

أولى تمظهرات صراع 
األغلبّيات، أغلبّية 

القصبة وأغلبّية 
باردو.

تُفرسَّ الرسعة القصوى هذه يف تناول موضوع مبثل 

أودعته  حيث  السيايس.  بالسياق  الحساسية  هذه 

كتلة "النهضة" مباَشًة بعد سقوط حكومة الجميل 

الفخفاخ  إلياس  وتكليف  الثقة  نيل  امتحان  يف 

مع  تزامناً  اللجنة  داخل  وُمّرر  الحكومة،  بتشكيل 

النهضة  بني  خالفاً  شهدت  التي  التأليف  مشاورات 

والفخفاخ حول ترشيك "قلب تونس". فكان املقرتح 

لسيناريو  جاهزة  النهضة"  "حركة  أّن  إلظهار  ورقة 

حّل الربملان وإجراء انتخابات سابقة ألوانها، ستعّزز 

بقيّة  حساب  عىل  الربملاين  وزنها  العتبة  بفضل 

ُعرض  املشاورات.  طاولة  تشاركها  التي  األحزاب 

مقرتح القانون عىل الجلسة العاّمة يف 4 مارس، بعد 

نيل حكومة الفخفاخ الثقة بأيّام. فقّررت إرجاعه إىل 

لالبتزاز  ورقة  االقرتاع  نظام  مراجعة  لتبقى  اللجنة، 

قبل  االنتخابات  نتائج  يف  للتأثري  ال،  وملا  السيايس، 

عمليّة  من  جزءاً  تكون  أن  بأسابيع، عوض  إجرائها 

تُدرَس  االنتخابية، ومسألة  للمنظومة  تقييم شاملة 

برتوٍّ وهدوء.

والمسؤولية  المرضى  حقوق 
زنامة  الطّبية: بين لعنة الر

ودور  لوبّيات القطاع  الخاّص

تصّوت  التي  األوىل  املرّة  مارس   4 جلسة  تكن  مل 

فيها الجلسة العاّمة إلرجاع مرشوع قانون إىل نظر 

إرجاع   2020 جانفي   15 يوم  قّررت  فقد  اللجنة. 

مرشوع قانون حقوق املرىض واملسؤولية الطبّية إىل 

لجنة الصّحة، بعلّة أّن النّواب الجدد مل يتسّن لهم 

الجلسة  عىل  معروض  أنّه  مبا  كفاية،  عليه  االطاّلع 

التصويت  كان  الفارطة.  النيابية  املّدة  منذ  العاّمة 

جويلية  شهر  آخر  يف  مربمجاً  القانون  عىل مرشوع 

2019، لكّن النصاب مل يتوفّر بسبب انشغال النّواب 

باالستعداد لالنتخابات. دفع مرشوع القانون الذي 

بدأ العمل عليه يف وزارة الصّحة منذ نوفمرب 2015، 

مرّة أخرى مثن الرزنامة. فقد متّت برمجته عىل عجل 

تزامناً مع تصويت الربملان عىل منح الثقة لحكومة 

الجميل، ومل يولِه النّواب اهتاممهم. 

يف الوقت نفسه، تجّندت نقابتا أطبّاء القطاع الخاّص 

وأطبّاء األسنان املامرسني بصفة حرّة ضّده، فضغطت 

من أجل إرجاعه إىل اللجنة. والرهان األكرب مل يكن 

حقوق املرىض التي حاول مرشوع القانون إقرارها، 

وإّنا النظام الجديد للمسؤولية الطبّية املدنية الذي 

يقوم عىل تسوية رضائية ترشف عليها لجنة تفصل 

امللّفات يف مّدة وجيزة، ليتّم التعويض عرب صندوق 

يساهم يف متويله مختلف املهنيني. 

عىل  الخاّص خطراً  القطاع  أطبّاء  فيه  رأى  ما  وهو 

باالنتهاء  آنذاك  الصّحة  لجنة  تعّهدت   . مداخليهم 

أشهر  ستّة  فأمضت  شهر،  أجل  يف  مناقشته  من 

انشغلت خاللها مبتابعة تفيّش فريوس كورونا. لكن 

مكتب املجلس مل يربمجه عىل أنظار الجلسة العاّمة 

الربملانية  الدورة  من  األوىل  الثالثة  األشهر  طيلة 

كبرياً  جدالً  أثارت  أخرى  أولويّات  الً  مفضِّ الثانية، 

فبقيت هي األخرى معلَّقة.

المحكمة  قانون  تنقيح 
محاولة  ية:  الدستور

فشل  لتدارك  يعية  تشر
سياسي

رأس  عىل  الدستورية  املحكمة  إرساء  كان  لنئ 

األولويّات يف الخطاب السيايس ملعظم الفاعلني، مل 

يرُتَجم ذلك عىل أرض الواقع، حيث مل تشهد الدورة 

الربملانية األوىل أّي محاولة جّدية النتخاب األعضاء 

الثالثة الباقني من الثلث الذي يختاره مجلس نّواب 

الترشيع،  الشعب. لكن املحاولة كانت عىل صعيد 

القانون  العاّم مرشوع  الترشيع  لجنة  ناقشت  فقد 

الذي كانت حكومة الشاهد قد أودعته سنة 2018، 

أعضاء  انتخاب  إتاحته  إىل  نظراً  واسعاً  جدالً  وأثار 

وحتّى  املطلقة،  باألغلبيّة  الدستورية  املحكمة 

النهاية عىل  اللجنة يف  استقّر خيار  نسبية.  بأغلبيّة 

معزَّزة  أغلبيّة  تبقى  التي  أخامس  الثالثة  أغلبيّة 

أسهل  بلوغها  لكن  التوافق،  من  أدىن  حّداً  تفرض 

الثلثني )131 عوض 145(. كام أضافت  أغلبيّة  من 

للكتلة  قانون  مقرتح  يف  جاء  ثانياً،  تنقيحاً  اللجنة 

الفصل  من  "تباعاً"  لفظ  يحذف  "الدميقراطية"، 

الجمهورية  رئيس  من  لكلٍّ  يسمح  ما  العاش، 

األعضاء دون  بقيّة  بتعيني  للقضاء  واملجلس األعىل 

األخري  هذا  عىل  الضغط  فيزيد  الربملان،  انتظار 

قّررت  العاّمة  الجلسة  لكن  املهّمة.  الستكامل 

بعد  اللجنة  إىل  القانون  مرشوع  إعادة  أخرى  مرّة 

للعودة  الترشيعية  األجندة  أحدثته  الذي  الجدل 

الربملانية، التي وصفها عدد من املنظاّمت الحقوقية 

باملُفِزعة . ألنّها تضّمنت، باإلضافة إىل تنقيح قانون 

املحكمة الدستورية، مشاريع قوانني تهّدد الحقوق 

والحّريّات.

زجر  االعتداء على األمنيين: 
تحسينات ال تحجب فلسفة 

الخاطئة النّص 

سنة  إىل  الربملان  يف  القانون  مرشوع  إيداع  يعود 

باردو  متحف  عىل  اإلرهايب  الهجوم  بعد   ،2015

عىل  يشّدد  السيايس  الخطاب  كان  حينها،  مباشة. 

ترعرع  اإلرهاب  وأّن  الحّريّة،  عىل  األمن  أولويّة 

لنقص يف الترشيعات الردعية. أثار مرشوع القانون 

الحقوقي  املجتمع  من  واسعة  معارضة  آنذاك 

الحقوق  مع  الصارخ  تعارضه  إىل  نظراً  والصحايف، 

والحّريّات الدستورية، فتعطّل نقاشه داخل الربملان 

معّدلة  بنسخة  بالعودة  الداخلية  وزارة  ووعدت 

"توازن بني حامية األمنيني واحرتام الحّريّات"، لكن 

ظّل املرشوع يعود إىل السطح مع كّل هجوم إرهايب، 

جعلت  التي  األمنية  النقابات  بعض  من  بضغط 

عادت  فيفري 2020،  أساسياً. ويف شهر  منه مطلباً 

لجنة الترشيع العاّم إىل مرشوع القانون بعد طلب 

م من حكومة يوسف الشاهد،  استعجال النظر املقدَّ

الجلسات  عن  املنبِثقة  املقرتحات  يف  ونظرت 

والدفاع  والعدل  الداخلية  وزارات  بني  التنسيقية 

الوطني والنقابات األمنية.

ُوصفت العودة 
البرلمانية بالمفزِعة 

بسبب برمجة 
التصويت على 

مشارييع قوانين 
تهّدد الحقوق 

والحّرّيات.
أفىض عملها إىل تعديالت كثرية يف مرشوع القانون، 

األمن  قّوات  "حامية  أصبح  الذي  عنوانه  من  بدءاً 

الداخيل والديوانة"، وصوالً إىل حذف بعض الفصول 

املثرية للجدل كاملتعلّقة "باالعتداء عىل أرسار األمن 

الوطني"، وتعديالت أخرى يتعلّق معظمها بتدقيق 

العقوبات.  من  بالحّط  أو  املُجرَّمة،  األفعال  بعض 

لكن هذه التعديالت مل تغرّي فلسفة املرشوع، القامئة 

ملف التشريعات 
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من  وتحصينهم  املواطن  من  األمنيني  حامية  عىل 

التتبّع الجزايئ يف حاالت معيّنة، يف حني أّن الحاجة 

هي حامية األفراد من تعّسف األمنيّني. دفع ضغط 

االحتجاجية  والوقفات  املدين،  املجتمع  منظاّمت 

عليه  صادقت  التي  الكتل  من  عدداً  الربملان،  أمام 

داخل اللجنة إىل الرتاجع عن موقفها، قبل أن يقّرر 

الجلسة  أعامل  جدول  من  حذفه  املجلس  مكتب 

العاّمة. 

باعتبار  سحبه،  الحكومة  طلب  املكتب  رفض  لكن 

القوانني  مشاريع  سحب  مينع  الداخيل  النظام  أّن 

مرشوع  ليبقى  العاّمة،  الجلسة  عىل  املعروضة 

يؤثّر  إرهايب  هجوم  انتظار  يف  رمّبا  معلَّقاً.  القانون 

عىل مزاج الرأي العاّم، أو تغيري ما يف موازين القوى.

ئ: وكأّن  تنظيم حالة الطوار
ية  أمر  وج من ال دستور الخر

1978 ليس أولوّية

لحالة  املنظِّم  القانون  مع مرشوع  السيناريو  تكّرر 

الحقوق  لجنة  عليه  صادقت  الذي  الطوارئ 

والحّريّات منذ شهر ماي من سنة 2019، فشغلت 

مناقشته  السابقني عن  النّواب  االنتخابية  الرهانات 

فائدة  الجدد  النّواب  يَر  ومل  العاّمة.  الجلسة  يف 

عليه،  األوىل.  الربملانية  الدورة  خالل  برمجته  من 

يف  انقطاع  بدون  املطبَّقة  الطوارئ،  حالة  تزال  ال 

مخالف  قانوين  إلطار  خاضعة   ،2015 منذ  تونس 

املؤرَّخ يف 26  األمر  للدستور شكالً ومضموناً، وهو 

جانفي 1978. أثار مرشوع القانون يف صيغته األوىل 

النّص  انتقادات كبرية ، فقد استنسخ نفس فلسفة 

الحايل، القامئة عىل إطالق يد رئيس الجمهورية يف 

وزير  كّل من  وأيادي  الطوارئ  إعالن ومتديد حالة 

تهديداً  يشّكل  ما  تطبيقها،  يف  والوالة  الداخلية 

الحقوق  لجنة  وكانت  والحّريّات.  للحقوق  كبرياً 

لة تداركت فيها  والحّريّات قد انتهت إىل صيغة ُمعدَّ

من  كالتقليص  األصلية،  النسخة  هنات  من  الكثري 

واحد  إىل شهر  أشهر  ستّة  من  الطوارئ  حالة  مّدة 

الخطرية  الصالحيّات  بعض  وحذف  للتجديد،  قابل 

التي منحها املرشوع للوالة، وتقييد أخرى بضامنات 

قضائية. لكّنها اكتفت يف أحيان كثرية بحلول وسط ، 

ماّم يفرّس عدم رضا املجتمع الحقوقي عىل النسخة 

املعروضة عىل الجلسة العاّمة، وقرار مكتب املجلس 

حذفه من الرزنامة الترشيعية. إاّل أّن بقاء مرشوع 

القانون معلَّقاً وأمر 1978 نافذاً ليس حاّلً. فقد كان 

من األجدى عرضه عىل الجلسة العاّمة وتعديله يف 

اتّجاه احرتام الحقوق والحّريّات الدستورية.

116: باسم  تنقيح المرسوم 
ّية اإلعالم، أحزاب تسعى إلى  حّر

اإلعالمية أذرعها  تحصين 

إبّان  للجدل  املثرية  القوانني  مشاريع  تعّددت  لنئ 

السيايس  الرهان  شّكل  ما  فإّن  الربملانية،  العودة 

مقرتح  كان  األوضح  االنقسام  خّط  ورسم  األكرب 

السمعي  لإلعالم  املنظِّم   116 املرسوم  تنقيح 

وسانده  الكرامة"  "ائتالف  قّدمه  الذي  البرصي، 

حزبا "النهضة" و"قلب تونس". تنّص هذه املبادرة 

عىل نقطتني؛ األوىل، انتخاب تركيبة جديدة للهيئة 

العليا املستقلّة لالتصال السمعي البرصي )الهايكا( 

من طرف الربملان باألغلبيّة املطلقة لتعّوض مجلس 

الحصول عىل  إلغاء اشرتاط  والثانية،  الحايل؛  الهيئة 

إجازة بالنسبة للقنوات الفضائية. وقد لقيت هذه 

املبادرة رفضاً قاطعاً من الهياكل النقابية لإلعالميني 

ومن  العاّم،  اإلرضاب  إىل  باللجوء  هّددت  التي 

املجتمع الحقوقي بصفة عاّمة، خصوصاً بالنظر إىل 

غري  تلفزية  بقنوات  تساندها  التي  األحزاب  عالقة 

بدرجة  و"الزيتونة"  "نسمة"  قناتا  وهام  قانونية، 

أوىل، وكذلك قناة "حنبعل"، التي أصدرت "الهايكا" 

يف حّقها قرارات بالغلق. يستند مقرتح القانون إىل 

شعار حّريّة اإلعالم من جهة، وانتهاء عهدة مجلس 

دة بسّت سنوات يف املرسوم 116 من  "الهايكا" املحدَّ

بدرجات  القنوات،  هذه  اشتغال  لكن  أخرى.  جهة 

مختلفة، يف الرتويج لهذه األحزاب، وإرصار األخرية 

استباقاً  رسعة،  بأقىص  القانون  مقرتح  مترير  عىل 

يُريس  الذي  الحكومي  القانون  مرشوع  إليداع 

اإلعالمي  للقطاع  دامئاً  ومؤّسساتياً  ترشيعياً  إطاراً 

بأّن  الشكوك  غّذت  عوامل  كلّها  البرصي،  السمعي 

مرشوع  هو  ما  بقدر  القطاع،  إصالح  ليس  الرهان 

للسيطرة عليه. استغلّت أحزاب "الرتويكا" الجديدة 

الحقوق  ولجنة  املجلس  مكتب  عىل  سيطرتها 

النظر  استعجال  لفرض  وأغلبيّة،  رئاسة  والحّريّات، 

فيه، فلم تحتْج اللجنة أكرث من عرش دقائق ملناقشة 

من  واحدة  جلسة  بعد  عليها،  والتصويت  فصوله 

النقاش العاّم اقترصت عىل بعض الرشوط الشكلية 

املصالح  "الهايكا" وشبهات تضارب  استشارة  كعدم 

املعارضة  الكتل  اعتربت  كام  شابته.  التي  )الكثرية( 

اإلجراءات  عىل  التصويت  أّن  الربملانية  "للرتويكا" 

االستثنائية لعمل الربملان يف جلسة 7 أكتوبر، وتزوير 

مترير  تسهيل  إىل  يهدف  كان  لتمريرها،  نتائجه 

تنقيح املرسوم 116 عرب إتاحة التصويت عن بُعد. 

يف النهاية، أمثر ضغط الهياكل املهنية وتعّهد رئيس 

متّت  حال  يف  الرّد  صالحيّة  باستعامل  الجمهورية 

الجلسة  أعامل  جدول  من  حذفه  عليه،  املصادقة 

العاّمة، ليبقى هو اآلخر معلَّقاً.

وع قانون تنشيط مشر
االقتصاد وإدماج القطاع 
ي ومقاومة التهّرب  المواز
تعاقب  رهينة  الجبائي 
والمعارضات الحكومات 

أّدى موقف الكتل املعارضة ماّم شاب التصويت عىل 

اإلجراءات االستثنائية، وإرصار األغلبيّة عىل صّحتها، 

حني  إىل  الترشيعية  العاّمة  الجلسات  تعطّل  إىل 

مشاريع  دستوريّة  عىل  للرقابة  الوقتية  الهيئة  بّت 

مشاريع  عرض  دون  ذلك  حال   . األمر  يف  القوانني 

اللجان من مناقشتها، أهّمها  انتهت  قوانني عديدة 

القطاع  وإدماج  االقتصاد  تنشيط  قانون  مرشوع 

أودعته  الذي  الجبايئ،  التهرّب  ومقاومة  املوازي 

حكومة الفخفاخ بعد استقالتها. بدأت لجنة املاليّة 

مناقشته يوم 9 سبتمرب، بعد أسبوع من نيل حكومة 

املشييش الثقة، برتكيبتها القدمية نفسها، أي برئاسة 

النائب عن حزب "قلب تونس" عيّاض اللومي، رغم 

يفرض  حني  يف  األغلبيّة،  إىل  املعارضة  من  انتقاله 

الدستور أن تُوكَل رئاسة لجنة املاليّة إىل املعارضة. 

أثار ذلك احتجاج الكتلة الدميقراطيّة التي قاطعت 

جلساتها، بدون أن مينع اللجنة من مواصلة أعاملها 

اللجنة  فقد حذفت  عليه.  كبرية  تعديالت  وإدخال 

املوازي،  القطاع  إلدماج  املقرتحة  اإلجراءات  أهّم 

دفعها  باإلمكان  التي  املبالغ  قيمة  من  كالتخفيض 

البنوك  وإلزام  دينار؛  إىل 3 آالف  من 5 آالف  نقداً 

والرصف  القبض  بعمليّات  الجبائية  اإلدارة  بإبالغ 

املُنَجزة نقداً والتي تتجاوز 10 آالف دينار؛ والرضيبة 

التي مل  املداخيل واألرباح  بـ 10 % عىل  التحّررية 

يسبق الترصيح بها مقابل إيداعها بحساب بنيك أو 

"املراجعة  بإجراء  املتعلّقة  الفصول  وكذلك  بريدي؛ 

تسهيل  إىل  يهدف  كان  الذي  املحدودة"  الجبائية 

إجراءات  عىل  حافظت  لكّنها  الجبائية.  املراقبة 

أخرى، كتسوية مخالفات الرصف وبعض االمتيازات 

الجبائية. وال يزال مرشوع القانون معلَّقاً، يف انتظار 

البّت يف دستوريّة اإلجراءات االستثنائية، وكذلك يف 

طلب رئيس لجنة املاليّة الجديد إعادته إىل اللجنة 

ملناقشته من جديد.

لم تحتج اللجنة 
أكثر من عشر 

دقائق لمناقشة 
فصول مقترح تنقيح 

المرسوم 116 
والتصويت عليها.

كذلك، أنهت اللجان النظر يف مشاريع قوانني أخرى 

مل تُحِدث جدالً، كمرشوع مجلّة مؤّسسات االستثامر 

الجامعي، ومرشوع القانون املتعلِّق بتنظيم التجارة 

دة  الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات الرّبية املهدَّ

باالنقراض، ومقرتح تنقيح القانون املنظِّم للجرايات 

اإلحالة  إجراء  لحذف  العاّم،  القطاع  يف  والتقاعد 

عىل التقاعد الوجويب، دون أن ننىس تنقيح النظام 

الداخيل للربملان الذي أنهت اللجنة عملها بشأنه يف 

شهر نوفمرب. لكن، جميع هذه النصوص مل تُعرض 

يف  ساهم  الذي  األمر  بعد،  العاّمة  الجلسة  عىل 

ضعف الحصيلة الترشيعية لسنة 2020.

وما  الترشيعية  الحصيلة  بني  التباين  هذا  يُفرسَّ  ال 

العامة جرّاء  الجلسة  بتعطّل أعامل  اللجان  أنتجته 

خالفات أو اعتصامات أو تنازع عىل صّحة اإلجراءات 

وحسب، وإّنا هو نتاج جّو سيايس متشّنج يصعب 

وجود  ال  سيايس  ومشهد  توافق،  إىل  الوصول  فيه 

فيه ألغلبيّة تسمح باملرور بقّوة يف الجلسة العاّمة. 

وهذا عىل عكس عمل اللجان، حيث يكون التوافق 

رئيس  انتامء  األحيان  يكفي يف بعض  أسهل، حيث 

لحلفائه  مكثّف  وحضور  معيّنة  كتلة  إىل  اللجنة 

لتمرير أّي نّص، حتّى من دون مناقشة، كام حصل 

يف بعض املرّات. ساهمت عقليّة املُغالَبة السائدة يف 

عمل بعض اللجان، عىل األقّل عند مناقشة مشاريع 

قوانني تحمل رهاناً ما، هي األخرى يف إضعاف فرص 

مرورها يف الجلسة العاّمة، وإضعاف موقف الربملان 

أمام الضغط، أيّاً كان مأتاه.

ملف التشريعات
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شهدت السنة األولى من عمر البرلمان طفرة ملحوظة في تقديم النّواب مبادرات تشريعية، خاّصة 
بالمقارنة مع برلمان 2019-2014. فقد قّدم النّواب الجدد 52 مقترح قانون، أي أكثر من ثالثة أضعاف 

المعّدل السنوي إليداع مقترحات القوانين في البرلمان السابق )14(، ومن سّتة أضعاف حصيلة سنته 
األولى التي شهدت إيداع ثماني مبادرات تشريعية فقط للنّواب السابقين. هذا االرتفاع يبدو ناتجاً عن 
تعّدد الكتل النيابية، بأحجام متقاربة نسبياً، وحّدة المنافسة السياسية بينها. فأصبح التّقدم بمقترح 

قانون وسيلًة لتمرير رسائل سياسية، والتوّجه إلى فئات معّينة من الناخبين، وإظهار صورة أخرى لعمل 
سياسي بّناء ومسؤول، وهي صورة ُيؤَمل أن تقطع مع الصورة السائدة لدى الرأي العاّم عن البرلمانيين، 

وهي استغالل صفتهم لكسب امتيازات خاّصة.
إاّل أّن بعض هذه المقترحات ذهب في اّتجاه معاكس حيث ساهم في تكريس الصورة النمطية نفسها 

للنّواب. أبرز هذه المقترحات التي جاز إدراجها في هذه الخانة، كان مقترح تكريس حّق النّواب في جواز 
سفر دبلوماسي الذي تقّدم به نّواب من معظم الكتل النيابية بعد رفض رئيس الجمهورية اإلذن بإصدار 
مثل هذه الجوازات كما كان يحصل عادة. منها أيضاً، مقترح تجريم القذف اإللكتروني الذي ظهر للرأي 

العاّم كتحصين للسياسيين من االنتقادات الالذعة، فاضطّر المبادرون إليه لسحبه. وكذلك مقترح تنقيح 
المرسوم 116 الذي تقّدم به "ائتالف الكرامة"، وبدا، إن لم يكن للرأي العاّم فعلى األقّل للهياكل المهنية، 
كمحاولة من ِحزَبْي "قلب تونس" و"النهضة"، عن طريق حليفهما، لتحصين أذرعهما اإلعالمية من الرقابة.

تطّور  كبير في  عدد 
المبادرات

يعية  للنّواب: التشر

الجانبي  ثر  األ
المشهد  ي 

ّ
لتشظ

؟  ني لبرلما ا

مهدي العش
 _

النيابية،  الكتل  بين 
التنافس أقوى من التنسيق 

إيداعاً  األكرث  الكتل  قامئة  الكرامة"  "ائتالف  تصّدر 

ترشيعية  مبادرة   19 قّدم  حيث  قوانني  ملقرتحات 

تليه  القوانني(،  مقرتحات  إجاميل  ثلث  من  )أكرث 

"الكتلة الدميقراطية" )13( ثّم "حركة النهضة" )9(. 

أّما الكتل األخرى، فرتاوح نصيبها بني مقرتح واحد 

لكتلتَْي "املستقبل" و"اإلصالح" و"الكتلة الوطنية"، 

مل  حني  يف  الحّر"،  لـ"الدستوري  مقرتحات  وثالثة 

تقّدم كتلتا "قلب تونس" و"تحيا تونس" أيَّ مقرتح 

قانون خاّص بهام. 

ولعّل ما يلفت االنتباه باملقارنة مع العهدة النيابية 

السابقة، هو ضعف نسبة مقرتحات القوانني التي 

تجمع أكرث من كتلة نيابية، والتي كانت متثّل نصف 

يتجاوز  مل  بينام  السابق  يف  الترشيعية  املبادرات 

الحايل  الربملان  عمر  من  األوىل  السنة  يف  عددها 

سّت مبادرات، أي بالكاد أكرث من 11 % من إجاميل 

املبادرات،  القوانني. وميكن تقسيم هذه  مقرتحات 

بينها  من  نجد  إذ  عّدة،  أصناف  إىل  قلّتها،  عىل 

املبادرتنَْي اللتني سبق ذكرهام، ولقيتا معارضة كبرية 

لدى الرأي العاّم، وظهرتا كمسعى من قوى سياسية 

بخاّصة  لهام،  قانونية  وحامية  امتيازات  لتحصيل 

األشهر  منذ  حولها  توافقت  الكتل  معظم  وأّن 

الربملان، وهام مقرتح جوازات  انتصاب  بعد  األوىل 

السفر الدبلوماسية للنّواب، ومقرتح تجريم القذف 

اإللكرتوين. أّما الصنف الثاين، فيتعلّق مببادرتني جاءتا 

بضغط من حراك اجتامعي؛ األوىل، مقرتح االنتداب 

االستثنايئ ملن طالت بطالتهم، والذي حظي بدعم 

معظم الكتل رغم الشكوك حول دستوريته وقابليته 

الثانية متعلقة بوضع نظام أسايس لسلك  للتنفيذ؛ 

وأمىض  نقابتهم  به  تقّدمت  والذي  املحاكم،  كَتَبَِة 

عليه نّواب من كتل عديدة، معظمهم من األغلبيّة 

أعّده  فأحدهام  املتبّقيان،  املقرتحان  أّما  الربملانية. 

امتيازات  العياري ويتضّمن  النائب املستقّل ياسني 

جبائية لفائدة التونسيني بالخارج، واحتاج إمضاءات 

والثاين صدر عن  كتل مختلفة إليداعه،  نّواب من 

أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها املنتمني لكتل 

متعّددة، لتنقيح قانون العدالة االنتقالية.

كام ميكن أن نضيف إىل هذه القامئة مقرتح قانون 

تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوين، الذي تقّدمت 

كذلك  تضّمن  ولكّنه  الدميقراطية"،  "الكتلة  به 

مستقلَّنْي  لنائبَنْي  خارجها،  من  إمضاءات  خمسة 

تونس"  "تحيا  لكتل  تباعاً  ينتمون  نّواب  وثالثة 

و"اإلصالح" و"الوطنية".

هو  املبادرات  هذه  مختلف  بني  يجمع  ما  لكن، 

قامئة  عن  الحّر"  الدستوري  "الحزب  كتلة  غياب 

التنسيق  ضعف  إىل  جهة،  من  يؤّش  ما  املمضني. 

بينها وبني بقيّة الكتل، ومن جهة أخرى، إىل مدى 

ما  عكس  عىل  لرئيستها،  الكتلة  نّواب  انضباط 

يحدث يف أحزاب وكتل أخرى حيث "تنفلت" بعض 

تحظى  ال  قد  ترشيعية  مبادرات  عىل  اإلمضاءات 

رسمياً بدعم الحزب.

يف املقابل، يظهر تشتّت الجهد الترشيعي وضعف 

مسألة  مع  تعاملهم  يف  مثالً،  النّواب  بني  التنسيق 

منع البنك املركزي من متويل امليزانيّة مباَشًة التي 

طرحته  األّول  قوانني:  مقرتحات  بثالثة  حظيت 

العمل  بإلغاء  ببساطة  ويقيض  "املستقبل"  كتلة 

بقانون 2016 وإعادة إحياء قانون 1958. يف حني 

الشعب"،  و"حركة  الدميقراطي"  "التيار  حزبا  عجز 

الوصول  عن  نفسها،  الكتلة  ضمن  تحالفهام  رغم 

مبادرة  منهام  كّل  نّواب  فأودع  موّحد  موقف  إىل 

املتخيّل  الربملان  يف  ممثّلوهام  كان  وقد  مختلفة. 

قانون واحد  التقوا مع كتل أخرى عىل مقرتح  قد 

األمُر  هذا  يفرسَّ  قد  نفسه.  الهدف  إىل  يرمي 

إشكاليّة  األخرية  األشهر  يف  اكتستها  التي  باألهميّة 

متويل البنك املركزي للميزانيّة، لكّنه أيضاً، يعود إىل 

للتقّدم  النّواب  من  كافياً  عدداً  منهام  كلٍّ  امتالك 

املَُمثَّلة  السياسية  القوى  فتعّدد  ترشيعية.  مببادرة 

بعرشة نّواب فأكرث، خالفاً للمشهد الربملاين السابق 

الذي كان أقّل ترشذماً، ساهم بشكل كبري يف هذه 

الطفرة.

ورة  طفرة ال تعكس بالضر
كبيرًا يعيًا  تشر مجهودًا 

ظاهرة  القوانني  مقرتحات  عدد  ارتفاع  أّن  شّك  ال 

لدورهم  النّواب  لدى  أكرب  وعياً  تعكس  إيجابية، 

املشاريع  مناقشة  عىل  يقترص  ال  الذي  الترشيعي 

الواردة من السلطة التنفيذية. إاّل أّن هذه الطفرة 

يف  بعد  تنعكس  مل  القوانني  مقرتحات  إيداع  يف 

املصادقة سوى  تتّم  مل  الترشيعية، حيث  الحصيلة 

عىل مقرتح واحد، وهو املتعلق باالنتداب االستثنايئ 

ملن طالت بطالتهم. وهذا األمر يعود، باإلضافة إىل 

ضغط الحراك االجتامعي، إىل التنسيق املُسبَق بني 

عند  جمع  الذي  النّص  اقرتاح  عند  النيابية  الكتل 

إيداعه نّواباً من سبع كتل نيابية. كام مل تُنِه اللجان 

مناقشة سوى القليل من مبادرات النّواب، كتنقيح 

"الدميقراطية"،  للكتلة  الدستورية  املحكمة  قانون 

 116 املرسوم  بتنقيح  الكرامة"  "ائتالف  ومقرتَحْي 

وتنقيح القانون املنظِّم للتقاعد.

أّن  القوانني،  مقرتحات  قامئة  عىل  باالطاّلع  يظهر، 

أو  بتنقيح فصل  يتعلّق  ثلثيها(  )أكرث من  معظمها 

وقانون  الجزائية  كاملجلّة  نافذة،  قوانني  من  أكرث 

املساجد ومجلّة االتّصاالت ومجلّة الجنسية ومجلّة 

إّن  السياسية.  لألحزاب  املنظِّم  واملرسوم  التأمني 

مجمل مقرتحات كتلة "ائتالف الكرامة" كانت عىل 

الكّمي  التقييم  تنسيب  الشاكلة، مام يقتيض  هذه 

هذه  مثل  صياغة  تحتاج  فال  الترشيعي.  ألدائها 

خطورتها،  أو  فائدتها  عن  النظر  بغّض  املبادرات، 

تضّم  التي  املقرتحات  أّما  كبرياً.  ترشيعياً  مجهوداً 

عرشة فصول وأكرث فال يتجاوز عددها العرشة.

تّم  التي  الترشيعية  املبادرات  من  عدداً  أّن  كام 

تقدميها يف سنة 2020 ليست إاّل نَُسخاً عن مبادرات 

ترشيعية قدمية. فقد عمدت بعض الكتل، وبخاّصة 

النهضة"،  "حركة  وكتلة  "الدميقراطية"  الكتلة 

هي  قّدمتها  أن  سبق  مبادرات  اقرتاح  إعادة  إىل 

األوىل  فأودعت  الفارطة.  الربملانية  املّدة  يف  نفسها 

مقرتَحيْها املتعلَّقنْي بتنظيم سرب اآلراء وتنقيح نظام 

األمن  قّوات  ألعوان  الناتجة  األرضار  عن  التعويض 

املهنية،  واألمراض  الشغل  حوادث  عن  الداخيل 

املتعلَّقنْي  مقرتَحيْها  طرح  األخرية  أعادت  حني  يف 

برتسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها، 

وبتثمني الرتاث الجيولوجي وحاميته. كام تّم إيداع 

مشاريع  بصفتها  تقدميها  سبق  قوانني  مقرتحات 

تنقيح  النهضة"  "حركة  كمقرتَحْي  قوانني حكومية، 

مجلّة الجنسية وإدراج عتبة انتخابية الذي صادق 

رئيس  يختمه  ومل   2019 صيف  يف  الربملان  عليه 

ومقرتح  السبيس،  قائد  الباجي  الراحل  الجمهورية 

الذي  البرصي  السمعي  للقطاع  املنظِّم  القانون 

قّدمته حكومة الفخفاخ، وطلبت حكومة املشييش 

سحبه فأعادت الكتلة "الدميقراطية" إيداعه.

لتحقيق  ناجعة  وسيلة 
سياسية أهداف 

إيداع مقرتحات  سعت بعض األحزاب، عن طريق 

دة من الناخبني،  قوانني، إىل التوّجه إىل فئات محدَّ

كام يف مقرتح االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيني 

يف الخارج الذي بادر إليه النائب عن دائرة فرنسا 1 

ياسني عياري، ومقرتَحْي الكتلة "الدميقراطية" بإنشاء 

ومقرتح  والحرارية،  جرزونة  من  كّل  يف  بلديات 

نّواب "حركة الشعب" الذي سيسمح برتسيم عملة 

الحضائر الذين تجاوزت أعامرهم 45 سنة، وبعض 

ملف التشريعات 
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مقرتحات "ائتالف الكرامة" كتنقيح قانون املساجد، 

الستاملة  تسعى  التي  العلني،  البغاء  تجريم  أو 

الناخبني األكرث تديّناً ومحافظة.

كام استغلّت األحزاب آليّة مقرتحات القوانني إلثبات 

امتالكها برنامجاً انتخابياً قابالً للتنفيذ، وسعيها إىل 

تحقيقه حتى إن كانت يف املعارضة. فأودع "الحزب 

"تونس  وكالة  إلنشاء  مبادرة  الحّر"  الدستوري 

كان  الفرنسية  للتجربة  استنساخ  وهو  الخزينة"، 

من أهّم نقاط برنامجه االقتصادي، واقرتحت كتلة 

"املستقبل" منذ األسابيع األوىل مقرتحاً إللغاء قانون 

2016 املنظِّم للبنك املركزي والعودة لقانون 1958 

الذي كان بدوره من أبرز مقرتحات "حزب االتّحاد 

املرايحي. كام  الجمهوري" وزعيمه لطفي  الشعبي 

لتنظيم  مبادرة  جهتها  من  النهضة  حركة  اقرتحت 

من  مستوحى  شكل  وهي  التضامنية،  املؤّسسات 

نظام األحباس )األوقاف( الذي تّم إلغاؤه يف تونس 

بعد االستقالل، وهو من أبرز نقاط برنامج "حركة 

النهضة" منذ سنوات.

ومل ترتّدد بعض الكتل يف استهداف بعضها البعض 

مبقرتحات قوانني، كام فعل "ائتالف الكرامة" مبقرتح 

الدكتاتورية،  متجيد  ملنع  األحزاب  مرسوم  تنقيح 

لجعل  اإلرهاب  مكافحة  قانون  تنقيح  ومقرتح 

والديكتاتورية  باالستبداد  والتمجيد  "اإلشادة 

التونسية وجرحاها"  الثورة  وإهانة وترذيل شهداء 

جرمية إرهابية وكذلك "التحريض عىل االنقالب أو 

التمرّد عىل مؤّسسات الدولة املُنتخبة" و"وصم غريه 

باإلرهاب والتكفري بهدف تحقيق مكاسب سياسية 

عىل  قادراً  يكون  أن  دون  من  أو غريها  ثقافية  أو 

حّدة،  بأقّل  وإن  نفسه،  السياق  يف  ذلك".  إثبات 

تقّدمت "حركة النهضة" كذلك مبقرتح قانون يقيض 

بتجريم خطاب التحريض عىل الكراهية والتباغض، 

استهدافه  أسبابه،  شح  حسب  يخِف،  مل  الذي 

لخطاب عبري مويس.

والربملانية  واالنتخابية  السياسية  املسائل  احتلّت 

نسبة هاّمة من مقرتحات القوانني، كام يف الربملان 

نسبة  تراجع  الفتاً  يبدو  املقابل،  يف  السابق. 

والحّريّات،  الحقوق  مجال  يف  القوانني  مقرتحات 

إذ ال تتجاوز 10 %، وكانت تناهز 20 % يف املّدة 

الربملانية الفارطة، ما يؤّش إىل ضعف اهتامم معظم 

أيضاً  ما نستشّفه  والحّريّات. هذا  بالحقوق  الكتل 

من عدم إيداع مقرتح مجلّة الحّريّات الفردية من 

تقدميها.  أعيد  أخرى  مبادرات  خالف  عىل  جديد، 

كام يبدو صادماً غياب مقرتحات القوانني املتعلّقة 

بالبيئة حيث تقترص عىل مقرتح قانون تثمني الرتاث 

الجيولوجي وحاميته الذي أعادت "حركة النهضة" 

تقدميه.

هذه  مع  إيجايب  تطّور  حصول  ينفي  ال  هذا  كّل 

يف  أكرث  ترتّشد  أن  انتظار  يف  الترشيعية،  الحركية 

أو  الكتل  بني  التنسيق  من  مبزيد  سواء  املستقبل، 

أن  أمل  عىل  املدين.  املجتمع  منظاّمت  مع  حتّى 

ترتقي من مجرّد رغبات يف تسجيل نقاط سياسية، 

إىل مساٍع إىل تطوير املنظومة الترشيعية مبا يواكب 

حاجات املجتمع وتطّوره.

قوات األمن التونسية تطوق محيط الربملان ملنع مظاهرات مرتقبة . 26 جانفي 2020
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مهدي العش

 _
 2024-2019 برملان  عمر  من  واحدة  سنة  كانت 

الشأن  متابعي  لدى  عنه  قامتة  لرسم صورة  كافية 

الرصاعات  صورة  الناس:  عاّمة  لدى  كام  السيايس 

األمر  يتعلّق  ال  وأّي يشء.  كّل يشء  عىل  املتكّررة، 

حّد  بلغ  الذي  السيايس  الخطاب  بعنف  فقط 

جهة  من  املتواصلة  واالستفزازات  املاّدي،  العنف 

واالعتصامات املتكّررة من جهة أخرى، إّنا بوضعيّة 

املنظِّمة  والهياكل  القواعد  فيها  أصبحت  دامئة، 

للعمل الربملاين هي محلَّ رصاٍع ال إطار إلدارته وال 

آليّة لفّضه. فبني رئاسة مثرية للجدل، سواء برمزيّتها 

املنطق  فيه  ساد  ومكتب  بقراراتها،  أو  السياسية 

الداخيل،  النظام  مع  يتعارض  ما  يف  حتى  األغلبي 

يف  تثري  تكن  مل  التي  اإلجرائية  املسائل  تحّولت 

السابق أّي إشكال إىل رهان سيايس بامتياز، ومركز 

اهتامم الكتل كام اإلعالم، عىل حساب الترشيعات 

وجودتها.

رئاسة المجلس في قلب 
السياسي الصراع 

كان واضحاً أّن زعيم حركة النهضة، راشد الغنويش، 

ترّشحه  إعالن  منذ  الربملان  رئاسة  كريّس  عينه عىل 

للجلسة  ترّؤسه  يكن  ومل  الترشيعية.  لالنتخابات 

النائب األكرب سّناً سوى "بروفا"  االفتتاحية بوصفه 

قبل انتخابه من ِقبل 123 نائباً ونائبة ليتوىّل رسمياً 

بعض  لتُظهر  كافية  كانت  بروفة  املجلس.  رئاسة 

املالمح التي ستميّز هذه الرئاسة: ضعف واضح يف 

تسيري الجلسات، يقابله حصار شديد من معارضيه، 

واستهداف دائم من زعيمة الحزب الدستوري الحّر 

انتخاب  عبري مويس. مبعزل عن مرشوعيّته، ساهم 

الغنويش – إحدى أكرث الشخصيات السياسية إثارة 

املؤّسسة  رأس  – عىل  تونس  واالنقسام يف  للجدل 

الترشيعية يف توتري األجواء داخلها. فمن جهة، عىل 

قدر ما كان إظهار الرصاع معه وسيلة ناجعة جّداً 

لزيادة شعبيّتهم، مل يكن وجوده يف  ِبيد معارضيه 

قلب الرصاع السيايس يسمح له مبامرسة صالحيّات 

شّجع  ما  العامة  الجلسة  داخل  النظام  فرض 

النّواب األكرث "هرجاً" عىل التامدي يف مامرساتهم. 

الجلسات  فشيئاً، عن ترّؤس  إّن تخلّيه، شيئاً  حتّى 

لجّو  نائباه مل يضع حّداً  يتحّمل جلّها  التي  العاّمة 

االستفزاز والعنف. ومن جهة أخرى، اتّسمت إدارة 

الغنويش للربملان بدرجة عالية من "التحزّب". رغم 

الربملان  رئيس  عىل  يفرض  مل  التونيس  الدستور  أّن 

واجب االستقالة من املسؤوليّات الحزبية، كام هو 

واجب  وال  الجمهوريّة،  رئيس  خصوص  يف  الشأن 

"عدم انحياز" كام هو الشأن يف املامرسة الدستورية 

رأس  عىل  الغنويش  مامرسات  أثارت  الربيطانية، 

من  كبري  عدد  بتعيني  بدءاً  كبرياً؛  لغطاً  الربملان 

لحزبه،  املنتمني  من  الديوان  وأعضاء  املستشارين 

السيايس  للرتويج  الربملان  وسائل  باستخدام  مروراً 

لشخصه، وصوالً إىل لقاءات واتّصاالت مع مسؤولني 

لحركة  اإلقليمية  االصطفافات  مع  تتطابق  أجانب 

الربملانية  الدبلوماسيّة  حدود  وتتجاوز  النهضة 

لتنافس رئيس الجمهوريّة يف صالحيّاته . مل يؤدِّ ذلك 

إىل توتّر العالقة مع رئيس الجمهوريّة فحسب، بل 

أثار أيضاً احتجاجات واسعة لدى كتل نيابية عديدة 

كانت كافية إلجبار املكتب عىل تخصيص جلستني 

عاّمتني "للحوار" حول األمر كانتا أقرب للمساءلة. 

بلغت هذه االحتجاجات حّد إيداع الئحة لسحب 

الثقة من رئيس الربملان، أمىض عليها 73 نائباً ونائبة 

من مختلِف الكتل، وُعرضت عىل التصويت يوم 30 

جولية 2020، أي يف آخر يوم من الدورة الربملانية 

األوىل. نالت الالئحة 97 صوتاً مواِفقاً مل تكن كافية 

لعزل الغنويش عن كريّس رئاسة باردو لكّنها زادت 

األوراق  "بإسعاف  بقاءه  موقفه ضعفاً. فهو ضمن 

ح أن تتكّرر هذه  امللغاة"  التي بلغ عددها 18. يُرجَّ

بعد  الثانية، خصوصاً  الربملانية  الدورة  يف  املحاولة 

نّواب  لجوء  مع  الغنويش  بها  تعامل  التي  السلبيّة 

ائتالف الكرامة إىل العنف املاّدي.

خالل  من  حاول،  النهضة  حركة  زعيم  أّن  رغم 

"رجل  جبّة  يلبس  أن  الربملان،  رئاسة  إىل  الوصول 

ترسيخ  عىل  اإلعالمية  خطاباته  يف  وحرص  الدولة" 

هذه الصورة عرب الرتفّع عن الرصاعات، كان أداؤه 

ليس  الحزبية،  بالحسابات  محكوماً  باردو  يف قرص 

للمجلس فقط، إّنا أيضاً عرب مكتب  بصفته رئيساً 

الربملان.

مكتب البرلمان أداة 
العملّية  على  للسيطرة 

يعية التشر
يشمل مكتب املجلس، باإلضافة إىل رئيس الربملان 

حسب  النيابية  الكتل  من  أعضاء   10 ونائبيه، 

التمثيل النسبي. فعليّاً، يعني ذلك امتالك التحالف 

الثاليث للنهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة، سواء 

سبعة  الثانية،  أو  األوىل  الربملانية  الدورة  خالل 

مقاعد من أصل 13، أي األغلبيّة املطلقة لألصوات. 

أّن  عىل  الداخيل  النظام  ينّص  ذلك،  إىل  باإلضافة 

ما  التساوي  حال  يف  حاً  مرجِّ يكون  الرئيس  صوت 

ممثّليها  أحد  غياب  حال  يف  األغلبيّة  هذه  يحّصن 

أو احتفاظه بصوته. وهذا يفرّس عدم استناد الئحة 

سحب الثقة من رئيس املجلس عىل أخطاء ارتكبها 

أيضاً  إّنا  القانونية،  لصالحيّاته  كتجاوزه  فقط،  هو 

خرق النظام الداخيل من طرف مكتب املجلس.

اإلشاف  صالحيّة  إىل  باإلضافة  املجلس،  وملكتب 

عىل حسن سري أعامل املجلس وعىل شؤونه املالية 

واإلدارية، دور محوري يف العمليّة الترشيعية، فهو 

أعامل  وجدول  الترشيعي  العمل  برنامج  يضبط 

ومشاريع  مقرتحات  ويحيل  العاّمة  الجلسات 

فيها.  النظر  آجال  ويحّدد  اللجان  عىل  القوانني 

تثري  تكن  مل  التي  التقنية  العمليّة  هذه  تحّولت 

إىل رهان مهم، خصوصاً يف ظّل  السابق   جدالً يف 

اللجان  رئاسات  وتوزّع  الربملاين  املشهد  تشظّي 

مراسالت  وتكّررت  متنافسة.  كتل  عىل  الترشيعية 

إحالة  عن  الرتاجع  لطلب  للمكتب  اللجان  رؤساء 

األكرث  اإلحالة  ولعّل  أخرى.  للجنة  قانون  مرشوع 

املنظِّم  القانون  مبقرتح  املتعلّقة  هي  للجدل  إثارة 

لسرب اآلراء الذي أودعته الكتلة الدميقراطية مجّدداً 

سنة 2020، وهي كانت اقرتحته خالل املّدة النيابية 

الفارطة. فقد وّجهه مكتب املجلس للجنة الحقوق 

تونس،  قلب  عن  نائبة  ترتأّسها  التي  والحّريّات، 

التي ترتأّسها سامية عبّو  العام  الترشيع  بدل لجنة 

)الكتلة الدميقراطية(، يف حني أّن النّص نفسه كان 

قبل سنوات أمام أنظار لجنة الترشيع العاّم. كانت 

رغم  الترشيعية  املبادرة  مناقشة  تَعطُّل  النتيجة 

إصدار مكتب املجلس طلباً شكلياً الستعجال النظر. 

لتعود   2020 مارس  يف  بجلستني  سوى  تحَظ  ومل 

بعدها إىل الرفوف.

للمرسوم  ح  املُنقَّ القانون  مقرتح  شّكل  املقابل،  يف 

املجلس  مكتب  يف  املتحّكمة  األغلبيّة  أولويّة   116

ويف لجنة الحقوق والحّريّات ما غّذى الشكوك حول 

عالقة  إىل  بالنظر  وراءه، خصوصاً  الحقيقية  النوايا 

القنوات التلفزية املستفيدة من أحكامه باألحزاب 

املساندة له. فعالوة عىل إقرار استعجال النظر يف 

إيداع  العامة رغم  للجلسة  املبادرة ومتريرها  هذه 

السمعي  القطاع  ينظّم  حكومي  قانون  مرشوع 

البرصي يحظى دستورياً بأولويّة النظر، غرّي مكتب 

ليضمن  والحّريّات  الحقوق  لجنة  تركيبة  املجلس 

األغلبيّة داخلها تزامناً مع مناقشة مقرتح القانون، 

بتعويض نائبة عن الكتلة الوطنية بأخرى عن قلب 

تونس.

منظَّمة  اعتربته  ما  يف  املجلس،  مكتب  قّرر  لقد 

اعتامد  الداخيل،  للنظام  خطرياً  خرقاً  البوصلة 

بداية الدورة النيابية تاريخاً مرجعياً لضبط تركيبة 

اللجان، ما يعني احتساب كتلة قلب تونس كام لو 

مل يرتاجع عدد نّوابها من38  إىل 26 وإلغاء أّي متثيل 

الدورة. هدَف  تكّونت خالل  التي  الوطنية  للكتلة 

التحقيق  لجنة  عىل  السيطرة  إىل  أيضاً  القرار  هذا 

حول  حامْت  التي  املصالح  تضارب  شبهات  يف 

مبعنى  الفخفاخ.  إلياس  السابق  الحكومة  رئيس 

آخر، استعمل التحالف الثاليث، الذي فقد األغلبيّة 

املُطلَقة يف الجلسة العاّمة بسبب االستقاالت التي 

عصفت مبكّوننَْي منه، سيطرته عىل مكتب املجلس 

هنالك  كان  كلاّم  اللجان،  داخل  أغلبيّته  لتحصني 

رهان سيايّس مهّم.

التحقت قيادات سياسية من الصّف األّول مبكتب 

إىل  ترّؤس لجان مهّمة نظراً  املجلس بدل مواصلة 

الربملانية  الدورة  خالل  أّداه  الذي  الدور  أهّميّة 

األوىل، فتخلّت سامية عبّو عن رئاسة لجنة الترشيع 

من  الطاقة  لجنة  رئاسة  عن  مويس  وعبري  العاّم 

من  حضورهام  يكون  وقد  املكتب.  عضويّة  أجل 

بني األسباب التي دفعت الغنويش إىل التغيّب عن 

بعض الجلسات فقَد خاللها التحالف الذي يتزّعمه 

يكون  قد  مصالحهم.  ضّد  قرارات  فمرّت  األغلبيَّة 

فقدان األغلبيّة داخل مكتب املجلس أحد األسباب 

التي ساهمت يف تشّنج نّواب ائتالف الكرامة فلجأوا 

إىل شتّى الوسائل ملنع إدانة ترصيحات زميلهم يف 

العازبات،  األّمهات  حول  العّفاس  محّمد  الكتلة 

بن  أنور  النائب  ضّد  املاّدي  العنف  إىل  وصوالً 

الشاهد يوم 7 ديسمرب. 

عندما  البرلمانية:  اللوائح 
نسّد ثغرات القانون… بخرقه

به  تقّدمت  الذي  الالئحة  إحالة مرشوع  كان عدم 

جامعة  "لتصنيف  الحّر  الدستوري  الحزب  كتلة 

الجلسة  عىل  إرهايب"  كتنظيم  املسلمني  اإلخوان 

للجدل.  إثارة  املجلس  مكتب  قرارات  أكرث  العاّمة 

فقد اعترب املكتب، بتصويت أغلبيّة األصوات السبعة 

مجال  ضمن  "يدخل  الالئحة  مضمون  أّن  نفسها، 

النظام  نّص  رصيح  يخالف  الذي  األمر  الترشيع"، 

الداخيل. يسمح هذا األخري لكّل رئيس كتلة بتقديم 

مرشوع الئحة "بهدف إعالن موقف حول موضوع 

والتصويت.  للمناقشة  العاّمة  الجلسة  وحيد" عىل 

يفرْض  أخرى، مل يستنِث مجاالت معيّنة ومل  بعبارة 

شوطاً سوى أحادية املوضوع وعدم تعلّقه "بإحدى 

اللوائح املنظَّمة بالنظام الداخيل"، واملقصود الئحة 

أجل  من  الجمهورية  رئيس  إعفاء  والئحة  اللوم 

الخرق الجسيم للدستور.

وفرض  اللوائح  إيداع  عىل  الرشوط  غياب  يشّكل 

ثغرًة يف  أََجِل شهر  العاّمة يف  الجلسة  عرضها عىل 

يف  تتحّكم  بأن  كتلة  ألّي  تسمح  الداخيل  النظام 

األجندة الربملانية والسياسية . ثغرة استغلّتها كتلة 

مؤّداها  لوائح  مشاريع  إلدراج  الحّر  الدستوري 

أو وراء  إّما وراءها  النواب عىل االصطفاف،  إجبار 

حركة النهضة. فالكتلة ذاتها كانت قد عرضت قبل 

:2020 سنة  البرلمان 
صراع محلَّ  التحكيم  وهياكل  اللعبة"  "قواعد  تصبح  عندما 

ملف التشريعات 
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األجنبي يف  التدّخل  إلدانة  ذلك الئحة  من  أسابيع 

أحدثت  تحديداً،  والقطري  الرتيك  التدّخل  ليبيا، 

نظرت  ذاته،  األسبوع  يف  كبرياً.  جدالً  األخرى  هي 

الكرامة  ائتالف  اقرتحها  الئحة  يف  العاّمة  الجلسة 

الحقبة  باالعتذار عن جرامئها خالل  فرنسا  تطالب 

االستعامرية. يف الحالتني، كانت اللوائح التي تفتقر 

ألّي قيمة ترشيعية أو إلزامية أداة بيد املبادرين بها 

منظورهم.  وفق  و"الخونة"،  "الوطنيني"  بني  للفرز 

 109( الالزمة  باألغلبيّة  الالئحتني  من  أّي  تحَظ  مل 

أصوات(، ويبدو أّن هدفهام مل يكن أساساً املصادقة 

االستقطاب  من  حالة  إيجاد  كان  ما  بقدر  عليهام 

الثنايئ وإحراج الخصوم، وهو ما تحّقق.

مل تكن مواصلة كتلة الدستوري الحّر استغالل هذه 

الثغرة مفاجئة، خصوصاً يف ظّل استطالعات الرأي 

مع  الثنايئ  الرصاع  اسرتاتيجيّة  نجاعة  أثبتت  التي 

الالئحة  إحالة  الربملان  مكتب  رفض  إّن  اإلسالميني. 

املطالِبة بتصنيف جامعة اإلخوان املسلمني كتنظيم 

مشاريع  إيداع  عىل  إرصاراً  سوى  يزدها  مل  إرهايب 

الالئحة  مطلب  حملت  سواء  جديدة،  لوائح 

املرفوضة ذاته أو مطالب مشابهة، كإصدار الربملان 

"تنديداً بتبييض اإلرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف 

التنظيامت  وحّل  متويله  منظومة  وتفكيك  منابعه 

والفكر  للعنف  الداعمة  والجمعيّاتية  السياسية 

الظالمي املتطرف". 

عرض  برفض  املجلس  مكتب  وجده  الذي  الحّل 

مرشوع الالئحة "تصنيف جامعة اإلخوان املسلمني 

غري  يكن  مل  العاّمة،  الجلسة  عىل  إرهايب"  كتنظيم 

ناجع فقط إّنا شّكل خرقاً فاضحاً للنظام الداخيل، 

مينحه  مل  تقديرية  سلطة  املكتب  استعمل  حيث 

تعّسُف  وال  قانونية،  ثغرٍة  وجوُد  ال  النّص.  إيّاها 

كتلٍة يف استعاملها يرّبر خرق القانون لسّدها. يبدو 

الكتل،  ببقيّة  أسوة  أدركت،  النيابية  األغلبيّة  أّن 

فاختارت  الحّل  هذا  نجاعة  وضعف  قانونيّة  عدم 

الجلسات  مقاطعة  عىل  تقوم  أخرى  اسرتاتيجية 

دون  يحول  الذي  األمر  اللوائح،  لنقاش  صة  املخصَّ

ما حصل  لعقدها، وهو  الرضوري  النصاب  اكتامل 

بتبييض  التنديد  الئحة  بخصوص  ديسمرب   15 يوم 

اإلرهاب.

األجدى  من  كان  املقاطعة  ونجاعة  قانونيّة  رغم 

استعامل  لرتشيد  الداخيل  النظام  بتنقيح  الترسيع 

الهدف  تحّقق  بأخرى  تعويضها  أو  اللوائح  آليّة 

صوتها  إيصال  من  املعارضة  متكني  وهو  أال  ذاته، 

العمل  تعطيل  بدون  الربملانية  األجندة  يف  والتأثري 

كّل دورة  للمعارضة يف  أيّام  الترشيعي، كتخصيص 

برملانية تطرح خاللها ما تريد من نقاط عىل جدول 

األعامل .

االستثنائية:  اإلجراءات 
في الخطأ  المعاَندة 

ال تصّححه
هو  تنقيِحه  ِعوض  الداخيل  النظام  تجاُهل  إّن 

الربملان عىل إجراءات  نفسه ما حصل حني صادق 

وباء  تفيّش  مع  العمل  مواصلة  له  تتيح  استثنائية 

كورونا. تّم ذلك مرّة أوىل يوم 26 مارس 2020، بعد 

حينها  صّوتت  بأيّام،  العاّم  الصّحي  الحجر  إعالن 

اقرتحه مكتب  العاّمة عىل "مرشوع قرار"  الجلسة 

املجلس. يسمح هذا "القرار" باختصار آجال النظر 

الجائحة  مبجابهة  املتعلّقة  القوانني  مشاريع  يف 

وآثارها، وعقد الجلسات العاّمة عن بُعد مبا يف ذلك 

التصويت، باإلضافة إىل اجتامعات اللجان ومكتب 

املجلس وندوة الرؤساء، ويفّوض الدور الرقايب عىل 

الحكومة "لخليّة أزمة"، وجميعها أمور تتعارض مع 

مقتضيات النظام الداخيل. 

أثار عرُض هذا النّص عىل الجلسة العاّمة تساؤالت 

وانتقادات من عدد من النّواب، بخاّصة أّن النظام 

عىل  باملصادقة  العاّمة  للجلسة  يسمح  ال  الداخيل 

"قرارات" وال ملكتب املجلس أن يكون جهة مبادرة. 

املصادقة  من  النّواب  االحرتازاُت  هذه  متنع  مل 

احتفاظ  مقابل  صوتاً،   117 بأغلبيّة  القرار  عىل 

لصالحه،  الكتل  كّل  صّوتت  فقد   .3 ومعارضة   17

جّل  احتفظ  التي  الحّر  الدستوري  كتلة  باستثناء 

أعضائها بأصواتهم، ونائبَنْي من الكتلة الدميقراطية 

صّوتوا ضّده.

إّن التأقلم مع الوضعيّة الوبائية لضامن استمراريّة 

ينبغي  كان  ذلك،  مع  محمود  أمر  الربملان  عمل 

باب  بإضافة  الداخيل  النظام  تنقيح  عرب  ميّر  أن 

ومداها  شوطها  يضبط  االستثنائية،  لإلجراءات 

كانت  الربملانية  األغلبيّة  أّن  إاّل  تفعيلها.  وطريقة 

رسعة  إىل  نظراً  ليس  الزمن،  ضّد  سباق  يف  آنذاك 

الستباق  واألهّم،  أيضاً،  إّنا  فقط،  الفريوس  انتشار 

إيداع حكومة إلياس الفخفاخ مرشوع قانون لنيل 

اإلجراءات  فكانت  مراسيم.  عرب  للترشيع  تفويض 

االستثنائية ال تهدف إىل اإلبقاء عىل الربملان محوراً 

للعمليّة السياسية فقط، إّنا أيضاً إىل إبطال إحدى 

اجتامع  استحالة  وهي  التفويض،  طلب  ذرائع 

الربملان يف هذه الظروف الصّحية .

الثانية،  الوبائية  املوجة  إبّان  األمر  تدارك  وِعوض 

يسمح  الداخيل  للنظام  تنقيٍح  عىل  والتصويت 

مرّة  املجلس  مكتب  مّرر  التدابري،  هذه  بتفعيل 

العاّمة.  الجلسة  لتصويت  قرار"  "مرشوع  أخرى 

اتّهمت  حيث  واسعاً،  جدالً  التصويت  هذا  أثار 

بتزوير  الفرز  ولجنَة  الجلسة  رئاسَة  نيابية  كتٌل 

"مع"، يف حني  النتائج، بعد إعالنها عن 118 صوتاً 

عّزز  ما  ولعّل   .109 من  أقّل  الحارضين  عدد  كان 

الذي  التصويت،  نتائج  نرش  تأّخر  هو  الشكوك 

الذي  ساعة   48 بأجل  مقارنة  أسبوعني،  احتاج 

القامئة  إىل  باإلضافة  الداخيل،  النظام  يضبطه 

املنشورة نفسها التي تضّمنت 117 اسامً، منهم من 

مل يحرض الجلسة وآخرون أنكروا تصويتهم لصالح 

عدل  الدميقراطية  الكتلة  استجلبت  وقد  القرار. 

إىل  الذي خلص  الجلسة  فيديوهات  ملعاينة  تنفيذ 

مل  االستثنائية  اإلجراءات  لصالح  املصّوتني  عدد  أّن 

الالّزمة  املطلقة  األغلبيّة  أقّل من  يتجاوز 101، أي 

النظام  تعديل  يتطلّبه  ما  عىل  "قياسا  العتامدها، 

الداخيل" حسب ديباجة القرار األّول املصاَدق عليه 

الترشيعية  العاّمة  الجلسات  يف 26 مارس. وبقيت 

الدميقراطية  الكتلة  احتجاج  بني  ألسابيع،  ُمعطَّلة 

يف  التصويت،  بصّحة  الربملانية  األغلبيّة  وتشبّث 

انتظار بّت الهيئة الوقتية لرقابة دستوريّة مشاريع 

دستوريّة  يف  الدميقراطية  الكتلة  طعن  يف  القوانني 

وفقاً  عليهام  التصويت  تّم  قانوننَْي  مرشوَعْي 

تذكريها  ورغم  الهيئة،  لكن  االستثنائية.  لإلجراءات 

بأّن رقابتها تشمل إجراءات املصاَدقة عىل مشاريع 

األصل  يف  الطعن  رفضت  مضمونها،  كام  القوانني 

يف  محدودة  التدابري  كانت  "طاملا  أنّه  واعتربت   ،

استمراريّة  ومبدأ  العاّمة  باملصلحة  ومربَّرة"  الزمن 

املرفق العاّم، فإّن اعتامدها ال يرّبر الترصيح بعدم 

الوقتية  الهيئة  تعليل  كان  املرشوَعنْي.  دستوريّة 

يبدو  ما  يف  مة،  املقدَّ الطعون  مع  باملقارنة  ضعيفاً 

باندورا"،  "صندوق  فتح  تفادي  عىل  ِحرٌص  كأنّه 

نظراً إىل ما قد ينجّر عن الترصيح بعدم دستوريّة 

القوانني املصاَدق عليها ِوفق اإلجراءات االستثنائية.

النظام  االستثنائية يف  التدابري  إقحام  كان من شأن 

قرار  عليه  نّص  ما  وهو  الجدل،  إنهاء  الداخيل 

بعرض  الداخيل  النظام  لجنة  ألزم  الذي  أكتوبر   7

مرشوع التنقيح عىل الجلسة العاّمة قبل انتهاء فرتة 

التدابري االستثنائية. كان باإلمكان تفادي أسابيع من 

الجدل والرصاع والتشكيك، لو تّم إجراء تنقيح رسيع 

اتّجهت  الربملانية  األغلبية  لكن  الداخيل.  للنظام 

للحّل األرسع، وذلك، عىل األقّل حسب معارضيها، 

 ،116 املرسوم  تنقيح  عىل  التصويت  تسهيل  بنيّة 

فكان الرهان السيايس، مرّة أخرى، أهّم من رضورة 

احرتام النظام الداخيل.

الداخلي:  النظام  تنقيح 
نقاٌش غلبت عليه الرهانات 

واآلنية السياسية 
ملجلس  الداخيل  النظام  تنقيح  إىل  الحاجة  برزت 

وتّم  الفارطة،  الربملانية  املّدة  منذ  الشعب  نّواب 

إيداع مقرتحات عديدة يف هذا الشأن. لكن مل يكن 

متحّمساً  النارص  محّمد  للربملان  السابق  الرئيس 

حركة  نّواب  بطرح  مستهدفاً  نفسه  واعترب  لذلك، 

الرئاسة، فبقي  السنوي عىل  التداول  النهضة فكرة 

قواعد مثّة إجامع عىل رضورة  ِوفق  يعمل  الربملان 

مراجعتها.

النظام  تنقيح  يشّكل  أن  مفاجئاً  يكن  مل  لذلك، 

الداخيل إحدى أولويّات الربملان املنتَخب يف 2019. 

لكّنه احتاج قرابة سنة من النقاشات داخل اللجنة، 

مل تنتِه إاّل يف منتصف شهر نوفمرب، ليتأّجل عرضه 

عىل الجلسة العاّمة إىل سنة 2021. ال يرتجم طوُل 

النقاشات حرَص مختلف الكتل عىل النهوض بأدوار 

ما  بقدر  والرقايب،  الترشيعي  وخصوصاً  املجلس، 

يرتجم طغيان الرهانات السياسية عليه.

التداول  مسألة  جديدة،  مرّة  األّول،  الرهان  كان 

الكتلة  اقرتحتها  التي  الرئاسة  عىل  السنوي 

الدميقراطية يف سياق رصاعها مع الغنويش، وصادقت 

عليها اللجنة قبل أن تتدارك األغلبيّة الربملانية األمر 

وتعيد التصويت عىل الفصل بعد أشهر للرتاجع عن 

الشتائم  تبادل  إىل  النقاش  ليتحّول  التنقيح،  هذا 

واالتهامات . كام استأثرت مقرتحات منع "السياحة 

الربملانية" بقدر كبري من النقاش والجدل، فقد سعى 

االستقاالت،  تهاطل  أفقده  الذي  الثاليث  التحالف 

خصوصاً يف كتلة قلب تونس، األغلبيّة املطلقة إىل 

عىل  اللجنة  وصادقت  النواب.  لنزيف  حّد  وضع 

من  يستقيل  نائب  كّل  يفقد  بأن  القايض  املقرتح 

عضويّته  باسمه،  ترّشح  الذي  االئتالف  أو  الحزب 

الربملاين"  "االنتجاع  ظاهرة  أّن  شّك  ال  الربملان.  يف 

لدى  بصورته  كام  الربملان  باستقرار  كثرياً  أرضّت 

الناس. لكن إقرار جزاء فقدان العضويّة يف النظام 

الداخيل للربملان هو أّوالً، مخالف للدستور ؛ وثانياً، 

حّل غري ناجع يكتفي بعالج أحد األعراض الجانبية 

ِعوض التصّدي ألمراض الحياة السياسية يف تونس، 

كضعف الدميقراطيّة داخل األحزاب وغياب شفافيّة 

التمويل، التي تحتاج إىل مراجعة شاملة للمنظومة 

القانونية الخاّصة باألحزاب واالنتخابات؛ وثالثاً، حّل 

محكوم بحسابات سياسية آنية، ال برؤية إصالحية 

شاملة.

كان منطق الحسابات اآلنيّة نفسه وراء مقرتحات 

أخرى استهدفت مامرسات كتلة الحزب الدستوري 

ملكتب  العقابية  الصالحيّات  تعزيز  عرب  الحّر 

املجلس ومنع رفع الفتات أو رايات أو صور تحت 

قبّة الربملان، وتسليط عقوبة املنع من أخذ الكلمة 

لثالث جلسات متتالية عىل كل نائب يعتيل منصة 

الرئاسة أثناء سري الجلسة العاّمة.

السياسية من  الرهانات  الرتكيز عىل  طبعاً، مل مينع 

النظام  فصول  بقيّة  عىل  عديدة  تنقيحات  إدخال 

الداخيل، كتخفيض عدد أعضاء اللجان من 22 إىل 

دور  ذات  قارّة  لجان  بني  التقسيم  واستبدال   ،15

ترشيعي، ولجان خاّصة ذات دور رقايب، إىل لجان 

قارّة تجمع بني الدورين ولجان خاّصة وقتية حول 

اتّجاه  يف  اللجنة  ذهبت  كذلك،  معيّنة.  مواضيع 

تكوين  لهم  يحّق  الذين  النّواب  عدد  من  الرتفيع 

كتلة إىل 10، والتشديد عىل إلزاميّة الحضور بذكر 

اآليل  االقتطاع  وإقرار  للتغيّب  الرشعية  األعذار 

للتصويت  عاّمتني  جلستني  عن  التغيّب  مبجرّد 

وترشيد  نفسه،  الشهر  يف  لجان  اجتامعات  وثالثة 

الجلسات  تُعطِّل  ما  كثرياً  التي  النظام  نقاط  آليّة 

بالحصانة  الخاّصة  األحكام  وإعادة صياغة  العاّمة، 

الربملانية، وترشيد األسئلة الشفاهية للوزراء بتحديد 

مّدة السؤال واإلجابة بسبع دقائق، إلخ.

تحّولت إحالة المبادرات 
التشريعية على اللجان إلى 

ي 
ّ

رهان مهّم في ظّل تشظ
المشهد البرلماني.

ملف التشريعات
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تمّيزت حراكات سنة 2020، سواء التي نظّمتها هياكل تقليدية مثل النقابات والتنسيقّيات والجمعّيات، أو العفوية التي اّتخذت من وسائل التواصل 

االجتماعي شارعاً لها، بقدرتها على التأثير على األجندة التشريعية. فقد نجحت هذه الحراكات في إجبار البرلمان على التراجع عن عرض مشاريع 

قوانين عديدة مثيرة للجدل على التصويت. حّتى أّن حراك المعطَّلين عن العمل استطاع، في مرحلة أولى، أن يقتلع من الكتل النيابية التقّدم بمقترح 

قانون ويفرض المصادقة عليه، وذلك، بغّض النظر عن مدى دستورّيته وجدواه وقابلّيته للتنفيذ. التقت المفّكرة القانونية الباحث في مجال الفلسفة 

السياسية وعلم االجتماع ماهر حنين، الذي يتناول أهّم الحراكات االجتماعية والثقافية في تونس في كتابه "مجتمع المقاومة: ما بعد اإلسالموية، 

ما بعد البورقيبية، ما بعد الماركسية" الصادر سنة 2019 عن دار "كلمات عابرة". وذلك، سعياً منها إلى فهم أبعاد هذه العالقة بين الحراكات 

االجتماعية واالفتراضية من جهة، والمؤّسسة البرلمانية والعملّية التشريعية من جهة أخرى، والستطالع اآلفاق الممكنة لهذه الحراكات.

المفّكرة القانونية: مضت سنة من عمر البرلمان 

المنتَخب في خريف 2019. تمّيزت هذه السنة، 

واالنقسامات  العنيف  الخطاب  إلى  باإلضافة 

السياسية، بوجود عدد كبير من مشاريع قوانين 

لم  لكّنها  العاّمة  الجلسة  كانت جاهزة لتصويت 

تمّر بسبب الجدل الذي أثارته لدى الرأي العام، 

الدبلوماسية  السفر  بجوازات  المتعّلقة  كتلك 

األمنيين،  على  االعتداءات  وزجر  للنّواب، 

وتنقيح المرسوم 116، وغيرها. فهل هذا نتيجة 

قّوة الشارع أم ضعف البرلمان؟

ماهر حنني: أرى أّن املسألة تندرج يف إطار عاّم يتعلّق 

مبأزق الدميقراطية التمثيلية بصفة عاّمة، وهي مسألة 

عاملية. اليوم، مل يعد كافياً انتخاب ممثّلني يف محطّات 

التمثيليّات غري قادرة  انتخابية دورية، حيث أصبحت 

هذه  وتتلّخص  املجتمع.  ملطالب  االستجابة  عىل 

الـ99 % وأنتم  "أنتم ال متثّلوننا، نحن  األزمة يف شعار 

"احتلّوا  الذي برز يف حراك  الـ1 %"،  تخدمون مصالح 

وول سرتيت" )Occupy wall Street(. أي أّن صالحيّة 

التمثيلية كطريقة حكم أصبحت مهّددة،  الدميقراطية 

االنتخابات  تقلّص دور  واألسباب متعّددة. فمن جهة، 

شيئاً فشيئاً كمركز للعمليّة الدميقراطية، وصارت الحياة 

منذ  اإلعالم، خصوصاً  وكذلك  أكرب،  دوراً  تؤّدي  العاّمة 

بروز اإلعالم املريئ ثّم االفرتايض، بدون أن ننىس املجتمع 

املدين والشارع االحتجاجي. ومن جهة أخرى، صار يُراد 

الكربى،  االقتصادية  الخيارات  القضايا، خصوصاً  لبعض 

أن تخرج من التداول الدميقراطي بوصفها مسائل تقنية 

فيحّل  دميقراطياً.  تُناقَش  وال  الخرباء  يحسمها  علمية 

تحت  املجتمعي،  أو  الربملاين  التفاوض  محّل  الخرباء 

ضغط اإليديولوجيا النيوليربالية، ما يُضعف بدوره تأثري 

االنتخابات عىل السياسات الكربى.

لتصبح  التمثيلية  الدميقراطية  تعزيُز  اليوم  فاملطلوب 

الطبيعي  من  لذلك،  للناس.  متثيالً  وأكرث  تشاركيًّة  أكرث 

تكون  أن  تونس،  يف  كام  ناشئة  دميقراطية  تجربة  يف 

يشهد،  الذي  الشارع  لضغط  ِوجهًة  املنتَخبة  املجالس 

الضغط  أّن  كام  عميقة.  وتحّوالت  غليان  حالة  بدوره، 

عىل الربملان ال يقترص عىل الشارع أو الرأي العاّم، حيث 

الترشيعات.  عىل  كذلك  الخاّص  القطاع  لوبيّات  تؤثّر 

نتذكّر مثالً ما حصل يف نقاش قانون املاليّة قبل سنتني 

أو ثالثة عندما مّر مقرتح أداء استثنايئ عىل املساحات 

وغريها  االتّصاالت  وشكات  والبنوك  الكربى  التجارية 

ثّم  طائلة،  أرباحاً  تحّقق  التي  الرشكات  أصناف  من 

تّم الرتاجع عنه تحت ضغط هذه اللوبيّات. فالجميع 

يضغط عىل الترشيع، من منظامت املجتمع املدين إىل 

اللوبيّات القطاعية مروراً بالنخب. لكن عندما تضغط 

الحركات االجتامعية، يُوَصف ذلك بالخروج عن اإلطار 

الدميقراطي. وأبرز مثال هنا هو "مانيش مسامح" التي 

أّن  أي  سيمّر".  "بالدميقراطية  بشعار  لها  التصّدي  تّم 

هناك َمن كان يعتقد أّن الدميقراطية هي اتّفاق أحزاب 

أي  تريد،  ما  لتمرير  ما  ملصلحة  ما  لحظة  يف  سياسية 

تجميع كّمي لألصوات يف صندوق االقرتاع، ثّم تجميع 

كّمي للنّواب، لتفعل ما تشاء، يف حني أّن الدميقراطية 

التصادم بني روح  أعمق من ذلك بكثري. من هنا كان 

والفهم  مسامح،  مانيش  تجّسدها  التي  الدميقراطية 

يؤّدي  أن  ميكن  الذي  للدميقراطية،  السطحي  اإلجرايئ 

إىل نفي الدميقراطية نفسها.

هنالك  اللوبّيات.  ضغط  عن  تحدّثتم  المفّكرة: 

 ،2020 سنة  بداية  في  حصل  آخر  مثال 

المرضى  حقوق  قانون  مشروع  ُعرض  حين 

والمسؤولّية الطّبية على الجلسة العاّمة، فتّمت 

لوبّيات  من  بضغط  الصّحة  لجنة  إلى  إعادته 

تمريره  انتظار  في  يزال  وال  الخاّص،  القطاع 

البرلمان،  هل  العاّمة.  الجلسة  على  أخرى  مّرة 

يقاوم  أن  من  أضعف  تشّقه،  التي  باالنقسامات 

أّي ضغط، سواء كان ضغط الشارع أو الرأي العاّم 

أو الحراكات، أو حّتى اللوبّيات؟

االنقسام  لحظة  بني  التمييز  ينبغي  أنّه  أعتقد   : حنني 

بالدين،  وعالقتها  ومرجعيّاتها  الدولة  تصّور  حول 

بكلفة  منها  وخرجنا  و2013   2011 بني  عشناها  التي 

عربية  دول  يف  حصل  ماّم  بكثري  أقّل  لكّنها   – باهظة 

أخرى – ومختلِف االنقسامات والحراكات التي تحصل 

منذ 2014. فالتحرّكات الحالية جميعها تنخرط ضمن 

إطار الدستور، والخالف ليس عىل املعاين العاّمة للدولة 

مربّعات  وعىل  املصالح  عىل  وإّنا  اإلنسان،  ولحقوق 

االجتامعي هذا  التناقض  يشّق  والريع.  والنفوذ  الثورة 

الثنايئ  التناقض  محّل  فحّل  أفقية،  بطريقة  املجتمع 

الهووي. عندما تسعى الثورة إىل تغيري تراتبيّة املجتمع 

وليس طريقة الحكم فقط فإنّها تدخل مرحلة جديدة، 

أطبّاء  مصالح  مثال  صعبة.  مرحلة  بالرضورة  وهي 

التجّند  سنجد  أّننا  شّك  وال  صحيح،  الخاّص  القطاع 

فتح  نظام  إذا حاولنا إصالح  النفوذ  للدفاع عن  نفسه 

مساواة  عدم  من  يشكو  الذي  الخاّصة  الصيدليّات 

وقد  الصيدليني.  وأبناء  األثرياء  مصلحة  يف  صارخة 

شاهدنا املعارضة نفسها كلاّم حاولت الحكومة إصالح 

جباية املهن الحرّة، من أطبّاء ومحامني وغريهم. حتّى 

املتحدة  كالواليات  عريقة  دميقراطيّات  يف  نجد  أنّنا 

يف  تنجح  السالح،  تّجار  وحتّى  التبغ  لتّجار  لوبيّات 

فرض ترشيعات تحمي مصالحها، عىل حساب الحّق يف 

الصّحة وحتّى الحّق يف الحياة.

االنتقال  أّن  األمر  هذا  يبنّي  يشء،  كّل  رغم  لكن 

ا، تسييس  الدميقراطي التونيس دخل مرحلة مهّمة جدًّ

النضاالت الحقوقية والكفاحات االجتامعية عرب تحويل 

أي  األّول،  السيايس  الفضاء  إىل  االجتامعي  الرصاع 

الربملان.

تنقيح  مقتَرح  مثال  أيضاً  هنالك  المفّكرة: 

البرلمانية  األغلبّية  الذي أصّرت  المرسوم 116، 

إلى  النهاية  في  اضطّرت  لكّنها  تمريره،  على 

النقابية  للهياكل  قوي  تحّرك  بعد  التراجع 

اإلعالم(  وجامعة  الصحفيين  )نقابة  التقليدية 

كان  هل  نفسه.  الوقت  في  االفتراضي  والشارع 

تعّهد  أّن  أم  التحّرك،  لهذا  انتصاراً  تمريره  عدم 

الرّد،  صالحّية  باستعمال  الجمهورية  رئيس 

أغلبّية  إلى  الوصول  استحالة  ظّل  في  خصوصاً 

ثالثة أخماس، كان عملّياً هو الحاسم؟

 116 املرسوم  تنقيح  حول  الرصاع  إّن  برأيي،   : حنني 

إليها يف  التي دخلنا  الحرجة  املنطقة  يبنّي  أفضل مثال 

د الالعبني  التجربة الدميقراطية التونسية، إذ يُظهر تَعدُّ

حوار مع ماهر حنين،
 الباحث في مجال الفلسفة السياسية وعلم االجتماع:

"الحراكات االجتماعية جعلت من الدستور أفقها، ومن 
فصوله وسيلة نضال"

حاوره مهدي العش

رغم إيجابيّة معظم هذه املقرتحات فقد متيّزت 

باكتفائها  يف معظم األحيان بإصالحات جزئية، 

ال تغرّي جذرياً طريقة عمل الربملان. حيث كانت 

بالحسابات  تحديداً  مشغولة  النيابية  الكتل 

األكرب  بالقدر  استأثرت  التي  اآلنية،  السياسية 

ورصاعاتها،  بتجاذباتها  وطبعته  النقاش،  من 

أن  ميكن  ملا  مشرتَك  تصّور  عن  البحث  ِعوض 

ينهض بالعمل الربملاين. سيتكّرر نفس الجّو عىل 

األغلب يف الجلسة العاّمة، وقد يعطّل املصاَدقة 

عىل التنقيحات، الجيّد منها كام السيّئ.

خالل  الربملان  عمل  املشحونة  األجواء  طبعت 

سنته األوىل، فساهمت يف تعطيل أشغاله وإفساد 

أّن  العاّم. صحيح  الرأي  أكرث فأكرث لدى  صورته 

كتلتَْي ائتالف الكرامة والدستوري الحّر تتحّمالن 

مسؤوليّة كبرية يف ما آلت إليه األوضاع، األوىل 

بتكرار استفزازاتها لخصومها، واستعامل خطاب 

عنيف ومتطرّف، معاٍد لحقوق النساء واألقلّيّات 

باعتصاماتها  والثانية  التكفري،  حّد  إىل  وصل 

الدائم  وافتعالها  للجلسات  وتعطيلها  املتكّررة 

الكتلتان  تواصل  أن  املرّجح  ومن  للرصاعات. 

الرأي  استطالعات  أّن  مبا  ذاتها،  االسرتاتيجية 

املجلس،  تسيري  هياكل  لكن  نجاعتها.  تثبت 

تتحّمل هي األخرى  رئاسته ومكتبه،  وخصوصاً 

جزءاً  كانت  حيث  املسؤوليّة،  من  كبرياً  قدراً 

الحّل، وساهمت يف تغذية  من املشكلة ال من 

الحزبية  مبصالحها  محكومة  بقرارات  الرصاع 

حتّى عىل حساب احرتام النظام الداخيل. 

ليس ما سبق حنيناً لسنوات "التوافق" وال هو 

األجواء  توتّر  لكن  السيايس،  للرصاع  شيطنة 

الربملان  يشهدها  التي  الدائم  الرصاع  وحالة 

مع  التأسييس،  الوطني  املجلس  بأجواء  تذكّرنا 

رصاعات  اتّصال  عدم  يف  يتمثّل  جوهري  فرق 

اليوم برهانات ترشيعية تغرّي واقع الناس، عىل 

التي  و2013   2012 سنوات  رصاعات  عكس 

كانت عىل األقل ترجمة لحجم الرهان، صياغة 

الثانية. اليوم، أصبح الرصاع  دستور الجمهوريّة 

واملبالغة يف إظهاره هدفاً يف حّد ذاته، وانشغل 

االنتخابية  املصالح  بحسابات  الفاعلني  معظم 

وحتّى املالية يف بعض األحيان، وتصاُرع الجميع 

عىل قيادة سفينة… توشك أن تغرق.

ملف التشريعات 
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السياسيني واختالف خلفيّاتهم السياسية، وإىل أّي مدى 

املشهد السيايس متحرّك. فجزء من داعمي تنقيح املرسوم 

الثاين من  الدور  الجمهوريّة يف  كانوا قد ساندوا رئيس 

ألّد  إىل  االنتخابات  بعد  ليتحّولوا  الرئاسية،  االنتخابات 

أعدائه ويتحالفون مع خصمه نبيل القروي. كام يُظهر 

هذا املثال قّوة منظاّمت املجتمع املدين، وتحديداً نقابة 

الصحفيني ونقابة اإلعالم، وحامس الحركة املواطنية التي 

تفاعلت مع الهياكل النقابية. غري أّن هذه املبادرة تُبنّي 

ودافع  اقرتحها  من  لدى  تسلّطية  نزعات  وجود  أيضاً 

عنها، ألّن األنظمة التسلّطية تقوم باألساس عىل التحّكم 

والتعبري  الرأي  لحّريّة  معنى  وال  اإلعالمي،  املشهد  يف 

إذا كان مصدر املعلومة ِملكاً ملجموعات معيّنة تجمع 

يطرح  كذلك،  املالية.  واإلمكانيّات  السيايس  النفوذ  بني 

فاملنوال  واإلعالم،  املال  بني  التقارب  قضيّة  املثال  هذا 

تقديم  عىل  يقوم  اإلعالمية  للمؤّسسات  االقتصادي 

بضاعة ملستهلك، وأيضاً بني اإلعالم والسياسة، حيث أّن 

القنوات لها متوقع سيايس أو مصالح مع بعض  معظم 

األحزاب.

بدءًا من 2014، حّل 
التناقض االجتماعي محّل 

التناقض الثنائي الهووي.

برأيي، هنالك َمن ضاق باملشهد اإلعالمي املتعّدد، ولديه 

بطرق  إعالمه  وسائل  متويل  يف  مباِشة  مالية  مصالح 

ملتوية وغري خاضعة للرقابة، ومصالح سياسية لتوجيه 

الرأي العاّم كام يشاء. لكن، مرًّة أخرى، هذه اإلشكالية 

البرصي،  السمعي  اإلعالم  أّن  إذ نالحظ  تونس،  تتجاوز 

حتّى يف الدميقراطيات العريقة كأمريكا وفرنسا، متلكه 

رؤوس األموال الكربى التي تستعمله لتوجيه الرأي العاّم 

يف اتّجاهات تخدم مصالحها.

التواصل  وسائل  عبر  االحتجاج  كان  المفّكرة: 

تمرير  منع  في  ذاته  بحّد  ناجعاً  االجتماعي 

الدبلوماسية  السفر  جوازات  قانون  مشروع 

مقترح  وسحب  العاّمة،  الجلسة  خالل  للنّواب 

وسائل  لكّن  اإللكتروني.  القذف  تجريم  قانون 

األكثر  الكتل  تشّجع  نفسها  االجتماعي  التواصل 

البعض.  بعضها  استفزاز  على  المجلس  في  عنفاً 

رأي  وجود  تعني  صّحية  ظاهرة  إزاء  نحن  فهل 

ثمار  نجني  أّننا  أم  السياسي،  بالشأن  مهتّم  عاّم 

التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  خوارزميات 

تشّجع الخطاب العنيف والقوي والُمنِذر بالخطر 

وتغّذي االنقسام؟

حنني : منّصات التواصل االجتامعي، خصوصاً فيسبوك، 

غري  رصاع  وهو  رصاع.  حلبة  نفسها  هي  تونس  يف 

العاملة  واليد  التقنية  املعّدات  ميلك  فَمن  متكافئ، 

للرتويج ملنشوراته يسبق غريه. وتتميّز وسائل  والنقود 

تُتَداَول  فعندما  الحيني،  بالتأثري  االجتامعي  التواصل 

ارتباكاً  يُحدث  ما  حينية  بصورة  تنترش  أو صورة  فكرة 

لهم  يتيح  وال  تحديداً،  السياسيني  من  ضحاياها،  لدى 

اضطّر  مثالً،  لذلك  الفعل.  رّد  اسرتاتيجيات  بناء  فرصة 

تجريم  قانون  مقرتح  إىل سحب  كرشيد  مربوك  النائب 

القذف اإللكرتوين الذي تقّدم به بعد الجدل الذي أُثرَي 

حوله.

المفّكرة: هل يمكن لهذه التحّركات االفتراضية 

عند  يقف  دورها  أّن  أم  ما؟  شيئاً  تبني  أن 

المعارضة والتصّدي للمخاطر؟

حنني : أّوالً، ال شّك أّن الجانب العفوي والتلقايئ بالذات 

كّل  بإمكان  أّن  أي  قامئاً،  سيبقى  الحراكات  هذه  يف 

مواطن االنخراط يف أّي معركة افرتاضية، ِوفق منظوره 

كأن  باملواصلة.  التزاماً  ذلك  يعني  أن  ودون  وشوطه، 

افرتايض  تحرّك  يف  الشابّة  مدينة  يف  فرد  مثالً،  ينخرط، 

التزاماً  ذلك  يعني  أن  بدون  الرياضية،  لجمعيّته  نرصة 

أكرب. فميزة الفضاء االفرتايض تكمن يف أنّه يجعل االلتزام 

مفتوحاً وحرّاً للجميع.

الوقت نفسه، هنالك إمكانيّة وفرصة لتحقيق  لكن يف 

تقارب بني الحراك االفرتايض ومنظاّمت املجتمع املدين 

واإلعالم البديل، لتشكيل إعالم بديل ينخرط يف معركة 

الكربى  اإلمكانيّات  منافسة  يساهم يف  قد  ماّم  التغيري، 

لوسائل اإلعالم التلفزية وتغيري موازين القوى. يكفي أن 

املعهد  كإذاعة  الجمعيّاتية،  اإلذاعات  بعض  أمثلة  نرى 

يقظ،  أنا  منظّمة  إذاعة  أو  اإلنسان  لحقوق  العريب 

وحتّى بعض املحاوالت من بعض الجمعيّات والحراكات 

الستعامل التقنيّات الحديثة للصورة والفيديو. يدّل هذا 

بطريقة  االفرتايض  الفضاء  استعامل  إمكانيّة  عىل  كلّه 

أكرب وألهداف حقوقية.

الشهائد  أصحاب  حراك  استطاع  المفّكرة: 

قانون  مقترح  فرض  العمل  عن  المعطَّلين 

ثّم  بطالتهم  طالْت  لَمن  االستثنائي  لالنتداب 

بالدرس  الحراك  هذا  تناولُتم  عليه.  المصادقة 

في كتابكم "مجتمع المقاومة"، وخلصتم إلى أّنه 

يحمل طاقة مقاومة كبيرة وأّنه قّوة تغيير ممكنة، 

في  الرأسمالية.  اإلنتاج  عالقات  إطار  في  لكن 

المقابل ثّمة آراء ترى أّن تحقيق مطلب االنتداب 

المباِشر بفعل هذا الحراك ضرٌب لمبدأ المساواة 

المرفق  العمومية، ولقيمة وجودة  الوظيفة  أمام 

العاّم.

قوانني  سلسلة  حلقة يف  القانون  هذا  أعترب  أنا   : حنني 

كقانون  أقّل،  املدين ومرّت بضجيج  املجتمع  إليها  بادر 

وقانون  املرأة،  ضّد  العنف  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

االقتصاد  قانون  وحتّى  العنرصي،  التمييز  مكافحة 

االجتامعي والتضامني. نحن هنا أمام حراكات اجتامعية 

أو مدنيّة جعلت من الدستور أفقها، ومن فصوله وسيلة 

االنتقال من االحتجاج إىل  نضال، ونجحت تدريجياً يف 

الحّريّة مل تعد فقط "سلبية"،  أّن  املطلب. أي  تسييس 

مبعنى غياب القيود عىل مامرستها، وإّنا حّريّة إيجابية 

تتمثّل يف امتالك التأثري عىل السياسات العاّمة يف رصاع 

اجتامعي من أجل التغيري.

املجتمع  يشّق  الذي  التعارض  املثال  يف هذا  أيضاً  يربز 

وطبقاته ونخبه كلاّم تعلّق األمر بالحراكات االجتامعية، 

بني َمن اعترب هذا القانون، كام اتّفاق الكامور أو ترسيم 

يف  وتقّدماً  االجتامعية  للحركة  انتصاراً  الحضائر،  عاّمل 

إىل  اجتامعية  حراكات  بدخول  الدميقراطية  العمليّة 

الفضاء العمومي الذي كانت مقصيّة عنه، وَمن يعتربها 

الكسل  عىل  للميزانيّة وتشجيعاً  للدولة وهتكاً  إضعافاً 

لدور  مختلفتني  رؤيتني  إزاء  نحن  والتواكل.  والبخل 

والرصاع  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  الدولة 

االجتامعي والتفاوض السيايس.

نا لم 
ّ

ال بّد أن نعترف بأن
نتقّدم كثيرًا في الربط بين 

المضامين الثالثة للثورة: 
االجتماعي والسياسي 

واألخالقي.

تُبنّي اليوم بعض املؤّشات بالفعل أّن الحراك االجتامعي 

وهي  سيايس،  بدور  االضطالع  نحو  يتّجه  تونس  يف 

"مجتمع  يف  سنة  منذ  وضعتها  كنت  التي  الفرضيّة 

املقاومة". طبعاً، هذا األمر ال يُريض الجميع، فهنالك من 

يعترب أّن حقوق اإلنسان جيّدة عندما تُعلَن يف النصوص، 

اجتامعية  فئات  تحملها  عندما  مقلقة  تصبح  لكّنها 

وتنتزع بها مكاسب وتغرّي القوانني. لكّنني أعتربه تطّوراً 

لهم" صاروا ميتلكون  "َمن ال صوَت  بأّن  يتمثّل  إيجابياً 

والخرباء  النخب  وليس  التأثري،  عىل  القدرة  بدورهم 

وسّكان املدن الكربى وحسب.

المفّكرة: هل تعتبرون أّن نجاح حراك المعطَّلين 

ثّم  تشريعية،  مبادرة  تقديم  في  العمل  عن 

قابلة  تجربة  عليها،  والمصادقة  مناقشتها  فرض 

لالستننساخ في مشاريع قوانين أخرى ذات طابع 

جميع  على  القضاء  قانون  أمثلة  ذكرتم  حقوقي؟ 

التمييز  ومكافحة  المرأة  ضّد  العنف  أشكال 

والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  العنصري 

لكّنها، بدون االنتقاص من قيمتها أو من الدور 

المحوري للمجتمع المدني في صياغتها، لم تكن 

دولي  بتشجيع  حظَيْت  بل  السلطة  ُتقلِق  قوانين 

وتساهم في الترويج للنموذج التونسي.

لتغيري  والتعبئة  الضغط  إمكانيّات  إّن  طبعاً،   : حنني 

أكرب  هي  إدماجاً  وأكرث  عدالً  أكرث  اتّجاه  يف  القوانني 

والطبقي،  االجتامعي  الرصاع  مناطق  يف  سواء  اليوم، 

مطالب  يف  أو  واملديونية،  الريع  واقتصاد  كامليزانيّة 

أو  الفاّلحة  كاملرأة  هشاشة،  األكرث  االجتامعية  الفئات 

املرأة العاملة يف قطاع النسيج أو حتّى يف مطالب أكرث 

نخبوية. فاملعارك هي يف اآلن ذاته سياسية وترشيعية 

لكّنه  األساسية،  ساحاتها  إحدى  والربملان  واجتامعية، 

ليس فضاءها الوحيد.

االبتكار  عىل  قدرة  لخوضها  املعارك  هذه  تحتاج 

واملبادرة، وقدرة عىل التعبئة، وقدرة عىل التفاوض، يف 

عن  تعبري  من  االحتجاج  تحويل  هدفها  جدلية  عمليّة 

الغضب والسخط وعدم الرضا، إىل احتجاج يسعى إىل 

وتوزيعها  الرثوة  إنتاج  لكيفيّة  واقتصادي  تغيري سيايس 

بني الناس وعالقات الهيمنة.

آفاق  عىل  بارز  مثال  تشييل  يف  مؤّخراً  حصل  ما  إّن 

باحتجاج  الحراك  بدأ  حيث  االجتامعية،  الحراكات 

بإسقاط  وانتهى  التنّقل،  كلفة  يف  الرتفيع  عىل  الطلبة 

االنتقال  عمليّة  عجزت  الذي  املطلب  بينويش،  دستور 

النجاح  هذا  كان  تحقيقه.  عن  تشييل  يف  الدميقراطي 

نتيجة قدرة املجتمع والنخب التشيلية وحتّى الكنائس 

فالسؤال  سياسية.  معركة  إىل  الحراك  تحويل  يف 

االسرتاتيجي يف عمليّة التغيري الدميقراطي يف العامل هو 

الحشد  القادرة عىل  االجتامعية  للحراكات  كيف ميكن 

وتجميع عرشات اآلالف من املواطنني يف معركة ضيّقة 

معيّنة، أن تتحّول إىل معارك سياسية شاملة؟ يف تونس، 

السيايس،  املجال  تغادر  أن  االجتامعية  للحراكات  يراد 

ترشيعات. هي  وافتكاك  دورها  تأدية  ترّص عىل  وهي 

باملائة  العرشة  ألّن  عظام،  كرس  وفيها  صعبة  معركة 

األثرى ليسوا مستعّدين للتنازل عن جزء من امتيازاتهم 

لفائدة الـ40 باملائة األفقر.

ثوريتين،  لحظتين  بين  البعض  يمّيز  المفّكرة: 

حراك  من  إليه  ترمز  بما  ديسمبر،   17 لحظة 

التي  جانفي   14 ولحظة  باألساس،  اجتماعي 

عشر  حقوقياً.  سياسياً  األساسي  مطلبها  كان 

اّتجاه  في  تقّدمنا  هل  الثورة،  بعد  سنوات 

بهدف  واالجتماعي  الحقوقي  الحراكين  توحيد 

التراكمات  من  يستفيد  تغييري،  مشروع  بناء 

النضالية لكّل منهما، وكذلك من ضعف الساحة 

أهداف  ويستعيد  المسار  ليصّوب  السياسية، 

الثورة، ال كشعار سياسي في يد األطراف األكثر 

تونسي  وتجسيد  مشتَرك  كمرجع  وإّنما  رجعّية، 

لمبادئ الحّرّية والمساواة والعدالة الكونية؟

ليست،  التونسية  الثورة  أّن  أؤكّد  أن  أّوالً  أريد   : حنني 

راكم  فقد  نشأت صدفة.  أو  تاريخ  بال  ثورة  يقال،  كام 

املجتمع من أجلها عىل مدى عقود، من الحركة الوطنية 

والنسوية  والحقوقية  والطالبية  النقابية  الحركات  إىل 

وغريها. وهي مثرة انتقال الرصاع االجتامعي من رصاع 

السبعينيات بني "الخدامة" من جهة، والحكومة ورأس 

الداخلية،  الجهات  املال من جهة أخرى، إىل رصاع بني 

الرمزي  واإلقصاء  الفقر  مظاهر  كّل  فيها  تكثّفت  التي 

البُعد  كان  املركزي.  الحكم  ومنظومة  واالجتامعي، 

الجغرايف هذا حارضاً بقّوة يف الثورة، من دون أن ننىس 

عن  املعطَّلني  من  الفئوية،  والحركات  النقابيني  دور 

النخب  وكذلك  وغريهم،  املحامني  إىل  وصوالً  العمل 

السياسية. عندما تكثّفت شعارات االنتفاضة يف مطالب 

الحّريّة والتشغيل ومكافحة الفساد، أصبحت ثورة ذات 

مضمون اجتامعي، ومضمون سيايس ومضمون أخالقي.

لكن لألسف، ونحن نحتفل بالذكرى العاشة للثورة، ال 

هذه  بني  الربط  يف  كثرياً  نتقّدم  مل  بأنّنا  نعرتف  أن  بّد 

التشبيك  يوجد بعض عمليّات  للثورة.  الثالثة  املضامني 

والتنسيق، كام حصل مثالً عرب دعم املجتمع الحقوقي 

العتصام الهوايدية حول الحّق يف املاء. لكن بصفة عاّمة، 

االلتقاء  وحتّى  البقيّة،  عن  معزوالً  حراك  كّل  يزال  ال 

النسبي بني جزء من النخب والحراك االجتامعي، إبّان 

انفرط  و2013،   2012 سنوات  يف  الحاّد  االستقطاب 

سياسية  أرضيّة  لصياغة  كبرية  صعوبة  توجد  رسيعاً. 

والعدالة  والحّريّات  الحقوق  عىل  تقوم  مشرتَكة 

االجتامعية ورفض التمييز مهام كان نوعه، وهي صعوبة 

ميدانية واقعية وحتّى نظرية.

ملف التشريعات
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الهش والتفاؤل  الجائحة  ثار  بآ ُمثقلة  ميزانية 

محّمد سميح الباجي عكّاز

_

صادق مجلس نّواب الشعب يف 10 ديسمرب 2020 عىل قانون املالية 

لسنة 2021، قبل سويعاٍت من انتهاء اآلجال الدستورية، يف جلسة 

صاخبة تزامنت مع ارتفاع منسوب العنف تحت قّبة الربملان وصل 

التيار  عن  النائب  عىل  الكرامة  ائتالف  كتلة  نّواب  اعتداء  حّد  إىل 

الدميقراطي، أنور بالشاهد. حجَب حجُم الصخب السيايس عن الرأي 

العام مالمح ميزانية تونس الجديدة التي تتمحور، حسب الخطاب 

العجز  خفض  بهدف  الدولة  موارد  تعبئة  حول  الحكومي،  الدعايئ 

وفرملة التدهور االقتصادي ومعالجة ارتدادات الجائحة التي عصفت 

الدولة  ات االقتصادية. عنوان مفّخخ يعكس سياسة  مبختلِف املؤشِّ

هشاشة  األكرث  االجتامعية  الطبقات  تحميل  عىل  القامئة  الرسمية 

لطبقة  الخاوية  شبه  الجيوب  يف  تبّقى  ما  واعتصار  األزمة  عبء 

وسطى تتآكل بشكل متواصل منذ عرش سنوات.

 :2020 الحصيلة االقتصادية لسنة 
العجز لترقيع  ميزانيتان 

فشلت الحكومات التونسية املتتالية يف الخروج من األزمة االقتصادية 

الذي  كورونا،  وباء  لكّن  األخرية.  العرشية  طيلة  البالد  شهدتها  التي 

الحجر  إعالن  عىل  الفخفاخ  إلياس  السابق  الحكومة  رئيس  أرغم 

الصحي الشامل يف شهر مارس الفارط، خلّف مع نهاية السنة وضعاً 

كارثياً عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي.

فقد تراجع1 النمّو االقتصادي 2 بنسبة 7.3 % خالل سنة 2020 مقارنة 

املركزي  البنك  توقّعات  متجاوزاً  نفسها خالل سنة 2019،  الفرتة  مع 

نهاية  حاّداً حتّى  الناتج املحيّل سيشهد تراجعاً  بأّن إجاميل  التونيس3 

السنة الجارية بنسبة 6.5 %. شهدت املبادالت التجارية التونسية4  

مع الخارج، أيضاً، تراجعاً يف الصادرات بنسبة 11.7 % مقابل ارتفاع 

مليون   38705.9 الجملية  قيمته  فبلغت   .2019 سنة  خالل   %  7

الواردات  أّما  دينار خالل سنة 2019.  مليون  دينار مقابل 43855.4 

فرتاجعت هي األخرى بنسبة 18.7 % مقابل ارتفاع 5.5 % خالل سنة 

2019، ليبلغ مجموعها يف نهاية شهر ديسمرب 514637 مليون دينار 

لت خالل سنة 2019. نتج عن ذلك  مقابل 63291.6 مليون دينار ُسجِّ

عجز يف امليزان التجاري بقيمة 12757.8 مليون دينار.

املباِشة  األجنبية  االستثامرات  تراجعت  لقد  االستثامر5،  صعيد  عىل 

بنسبة 14.2 % مقارنة مع السدايس األّول من 2019 لتبلغ 1074.1 

التي  الفالحي،  القطاع  استثامرات  يف  التحّسن  ورغم  دينار.  مليون 

زادت يف الفرتة نفسها بنسبة 18 %، أثّرت األزمة الصّحية عىل بقيّة 

الخدمات بنسبة  املباِشة يف قطاع  القطاعات فرتاجعت االستثامرات 

50.8 %، وبنسبة 3.13 % يف القطاع الصناعي، ونسبة 9 % يف مجال 

الطاقة. هذا وانخفضت نفقات االستثامر العمومي، إىل موّف جويلية 

 3269.9 مقابل  دينار  مليون   2812.7 فبلغت   %  14 بنسبة   ،2020

مليون دينار خالل الفرتة نفسها من 2019.

متثّلت االرتدادات االجتامعية لهذه املؤشات يف ارتفاع نسبة البطالة6  

أّن  إىل  اإلحصائيات7  لتبلغ 16.2 %. كام تشري  نهاية سنة 2020  مع 

معّدل الفقر سريتفع من 15.2 % إىل 19.2 % خالل سنة 2021، ماّم 

سيؤّدي إىل انخفاض مستوى دخل 475 ألف مواطن تقريباً ووضِعِهم 

تحت خط الفقر.

مع تفاقم عجز امليزانية8، الذي بلغ 13.4 % بقيمة تفوق 10 مليار دينار 

را9ً بـ3 % يف املوازنة األصلية، بادرت حكومة املشييش  بينام كان ُمقدَّ

إىل تقديم مرشوع قانون مالية تكمييل إىل مجلس نّواب الشعب يف 

14 أكتوبر 2020. ثّم اضطُرَّت إىل سحبه بعد أسبوعني بسبب رفضه 

الداخيل  البنك املركزي الذي طالب بتقليص مبلغ االقرتاض  ِقبل  من 

استثنائية ضّد خرق  الشعب ضامنة ترشيعية  نّواب  وتقديم مجلس 

من  ومينعه  املركزي  للبنك  األسايس  النظام  بضبط  املتعلّق  القانون10 

الربملان  نوفمرب، يف  أُوِدع مجّدداً، يف 13  للميزانية11.  املباِش  التمويل 

بعد تعديله عرب تقليص نسبة عجز امليزانية من 13.4 % إىل 11.4 % 

بالضغط عىل نفقات دعم الحبوب واملحروقات والسعي إىل تحصيل 

3 مليار دينار كمداخيل جبائية من ضمن 6 مليار دينار التي مل تتمّكن 

من تعبئتها بسبب أزمة كوفيد12 19، ومتّت املصادقة عليه أخرياً يف 

27 نوفمرب 2020. استمّر الجدل حول هذا القانون حتّى بعد متريره، 

الوقتية  الهيئة  لدى  عريضة  الدميقراطية  الكتلة  من  نائباً   31 فقّدم 

لدستورية القوانني للطعن يف الفصلني13 4 و5 من امليزانية التكميلية، 

يف 2 ديسمرب املايض، ملخالفتهام الفصل 66 من الدستور والفصول 4 

و10 و12 و45 من القانون األسايس للميزانية14. وقّررت الهيئة يف 11 

مرشوع  من   4 الفصل  دستورية  بعدم  الطعن  قبول   2020 ديسمرب 

إىل  بالرجوع  أّن  الهيئة  )اعتربت   2020 لسنة  التعدييل  املالية  قانون 

القانون  مرشوع  من   4 الفصل  مبوجب  املُحَدثة  اللجنة  مشموالت 

تتقاطع  أنّها  يتبنّي  باملالية  املكلَّف  الوزير  يرأسها  التي  فيه  املطعون 

مع مشموالت هياكل ولجان أخرى، بخاّصة تلك املنصوص عليها يف 

الفصلني 117 و119 من مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية( وفصله 

عن املرشوع وإحالته عىل رئيس الجمهورية لعرضه عىل مجلس نّواب 

الشعب للتداول فيه مرّة أخرى يف أجل 10 أيام، وختم مرشوع قانون 

املالية التعدييل لسنة 2020.

ْين 
َ

قانون المالية لسنة  2021  بعنوان
بارَزْين: تكريس االضطهاد الضريبي 

ومديونية تكاد تالمس 100 ٪

تعبئة موارد الدولة: الوجه اآلخر للحيف 
الجبائي في تونس

مستوى  عىل  مفاجئاً   2021 لسنة  املالية  قانون  يف  جاء  ما  يكن  مل 

تعبئة موارد الدولة ومعالجة االرتدادات االقتصادية للجائحة، بالنظر 

جهة،  من  الخاّص  القطاع  تجاه  الحكومية  اإلجراءات  طبيعة  إىل 

خصوصاً الرشكات الكربى، والفئات املتوّسطة والهّشة من جهة أخرى.

وترتكز مجمل فصول وتفاصيل ميزانية سنة 2021 عىل تحقيق الهدف 

عن  بـ1.8 %  ر  تُقدَّ بزيادة  دينار  مليون   52617 تعبئة  أي  الرئييس، 

النتائج املُحيَّنة لسنة 2020. وتراهن حكومة املشييش، لتحقيق هذا 

الهدف، عىل تطّور املداخيل الجبائية بـ3618 مليون دينار، أي بنسبة 

13.9 % مقارنة مع السنة الفارطة، يف مقابل توقّعات برتاجع املداخيل 

الخزينة  وموارد   % بـ24.3  والهبات   %  11.5 بنسبة  الجبائية  غري 

بـ9.8 %، إضافة إىل تقلّص موارد االقرتاض من 21608 مليون دينار 

الجبائية  املوارد  وتنقسم  هذا   .2021 سنة   19708 إىل   2020 سنة 

 )%  43( مباِشة  أداءات  إىل  الدولة  موارد  من   %  56 ستمثّل  التي 

تتأّت من الرضائب عىل الدخل ورواتب املوظّفني واألجراء والرشكات 

البرتولية وغري البرتولية، وأخرى غري مباِشة )57 %( مصدرها املعاليم 

املضافة. القيمة  عىل  واألداء  الديوانية  واملعاليم  االستهالك  عىل 

التفاوت  الجبائية،  األعباء  تقاسم  تفاصيل  باالطاّلع عىل  ويبدو جليّاً، 

ستمثّل  املقبلة.  للسنة  الدولة  موارد  تعبئة  يف  فئة  كّل  نصيب  بني 

الدخل واألجراء واملوظّفني 75 % من إجاميل  املباِشة عىل  األداءات 

املوارد الجبائية املباِشة مقابل 25 % بالنسبة إىل الرشكات البرتولية 

وغري البرتولية لسنة 2021. وقد عمدت الحكومة إىل الرتفيع يف األداء 

عىل الدخل بقيمة 840 مليون دينار أي 9.5 % باملقارنة مع النتائج 

املُحيَّنة لسنة 2020 يف حني لن يتجاوز مردود الرضيبة عىل الرشكات 

3201.22 مليون دينار خالل السنة الجارية.

الدخل  عىل  املباِشة  األداءات  مستوى  عىل  النتائج  هذه  لتحقيق 

املباِشة، تضّمنت ميزانية سنة 2021 عدداً  والرواتب واألداءات غري 

بقيمة  االستهالك  عىل  املعلوم  مردودية  يف  للرتفيع  الفصول  من 

التبغ  أسعار  عىل  زيادات  إقرار  أساساً  ستتضمن  دينار  مليون   917

والوقيد والسّكر ومشتّقات املنتجات النفطية واملرشوبات الكحولية. 

القرارات  من  جملة  َسّن  إىل  الحكومة  عمدت  املقابلة،  الجهة  عىل 

السخية، "لتخفيف" ارتدادات الجائحة عىل أصحاب الرشكات، تتلّخص 

نقاط كاملة )من بلغ 10  األرباح  الرضائب عىل  يف تخفيض مهّم يف 

 25 % إىل 15 %( حسب الفصل 14. وُخفِّض معلوم االستهالك للدّراجات 

الرباعية واليخوت واملراكب الرتفيهية بنسبة 20 % تحت عنوان دعم 

ال  التي  للرشكات  إعفاًء   15 الفصل  وتضّمن  السياحية15.  املؤّسسات 

يتجاوز رقم معامالتها السنوي الخايل من األداءات 200 مليون دينار – 

عوضاً عن 20 مليون دينار – من تقديم الوثائق املربِّرة لسياسة أسعار 

التحويل. يشمل هذا التنصيص كّل التحويالت، سواء مع مؤّسسة واحدة 

أو أكرث مقيمة أو مستقرّة يف الخارج شط أاّل تتجاوز قيمتها 100 ألف 

َدت فرتة االنتفاع بالنظام التقديري  دينار خالية من األداءات. كام ُمدِّ

للرضيبة عىل الدخل يف صنف األرباح الصناعية والتجارية من 4 إىل 

6 سنوات16. وأخرياً، سيمّكن قانون املالية لسنة 2021، يف الفصل 26 

من سحب تطبيق نسبة 7 % لألداء عىل القيمة املضافة عىل خدمات 

الهاتف القاّر واإلنرتنت القاّر املسّداة من ِقبل مشّغيل شبكات االتّصال 

بها يف 2020. املعمول  ومزّودي خدمات اإلنرتنت بدل نسبة 19 % 

بّرر الفريق الحكومي "سخاءه" تجاه القطاع الخاّص18 برضورة مساندة 

إاّل  االقتصادية،  وارتداداتها  الكورونا  أزمة  تجاوز  عىل  العمل  أرباب 

الفارطة يعّري  القليلة  أّن تتبّع مسار العبء الجبايئ خالل السنوات 

سياسة الدولة التونسية الرضيبية التي تقوم منذ سنوات عىل تحميل 

الرضيبة عىل  فقد سّجلت  الجبائية.  املوارد  واملوظّفني عبء  األُجراء 

الدخل19، بني سنوات 2010 و2021، ارتفاعاً من 2600 مليون دينار 

إىل 9219.6 مليون دينار، وتراجعت الرضائب املُقتطَعة من الرشكات 

البرتولية وغري البرتولية خالل الفرتة نفسها20 من 3432.6 مليون دينار 

إىل 3201 مليون دينار فقط.

٪ 100 المديونية تالمس سقف  
التونيس  االقتصاد  عىل  الكارثية  كورونا  جائحة  ارتدادات  خلّفت 

دون  امليزانية،  عجز  سيبلغ  إذ  الدولة،  موازنات  يف  رهيباً  مالياً  خلالً 

اعتبار الهبات واملصادرة لسنة 2021، 8857 مليون دينار تقريباً، أي

إاّل ملستوى العجز  ينخفض  ولن  اإلجاميل.  املحيّل  الناتج  من   % 7.3

 6.6  % حتّى مع احتساب مداخيل الهبات واملصادرة. سيفرض هذا الوضع 

عىل الدولة تعبئة موارد اقرتاض لتمويل امليزانية بقيمة 19508 مليون 

دينار، منها 2900 مليون دينار اقرتاض داخيل واملتبّقي اقرتاض خارجي.

ملف التشريعات 
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قروض أو أن يقتني بصفة مباِشة سندات تصدرها الدولة.

املستشار لدى رئيس الحكومة املكلَّف بامللفات االقتصادية عبد السالم العبايس – حوار مع جريدة املغرب بتاريخ 06 نوفمرب 2020.. 12

أثار الفصل الرابع من مرشوع قانون املالية التعدييل لسنة 2020 جدالً واسعاً العتباره يشّجع عىل التهرّب الرضيبي. وينّص عىل:. 13

- تُحَدث بالوزارة املُكلّفة باملالية لجنة يرأسها الوزير املُكلّف باملالية أو من ينوبه تُسّمى "اللجنة املُكلّفة مبتابعة امللّفات واملسائل الجبائية".  
- تتوىّل اللجنة، باقرتاح من اإلدارة املعنية، متابعة وتأطري إجراءات وأُُسس توظيف األداء واسرتجاعه واستخالصه وُمعالجة ُمختلِف اإلشكاليات التي يطرحها تطبيق الترشيع الجبايئ والبّت يف ملّفات االستخالص وملّفات املراجعة   

الجبائية قبل التوظيف اإلجباري وبعده ما مل يصُدر يف شأنها حكم نهايئ.

- تُعارض اإلدارة مبا تنّص عليه القرارات الصادرة عن اللجنة املُكلّفة مبُتابعة امللفات واملسائل الجبائية.  

- تُضبط تركيبة اللجنة املُكلّفة مبتابعة امللّفات واملسائل الجبائية وطرق تنظيمها مبقتىض أمر حكومي.  
- متّد الوزارة املكلّفة باملالية لجنة املالية والتخطيط والتنمية مبجلس نّواب الشعب بتقرير عن أعامل اللجنة وذلك يف موف كّل سداسية.  

"يف مطعن ثاٍن يثري العارضون إشكاالً يف دستورية املرشوع املاثل بحّجة مخالفة الفصل 4 منه ألحكام الفصل 66 من الدستور والفصول 4 و10 و12 و45 من القانون األسايس للميزانية وذلك لكونه يتضّمن ترخيصاً بإحداث لجنة . 14

صلب وزارة املالية مكلّفة مبتابعة امللّفات واملسائل الجبائية يف تعارض مع مجال الرتخيص املنظَّم بالفصل 66 املذكور وال ميكن إدراجه يف قانون املالية لعدم تجانس أحكامه مع طبيعة قانون املالية مثلام تنّص عليه الفصول 4 

و10 و12 و45 املشار إليها من القانون األسايس للميزانية ويُعّد تبعاً لذلك من قبيل فرسان امليزانية ]cavalier budgétaire[، ويستأنس الطّاعنون يف ذلك بفقه الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف قرارها عدد 

04/2015 املؤرَّخ يف 22 ديسمرب 2015".

"يتعلّق يف تقدير العارضيــــن مبخالفة الفصــل 5 من املرشوع املاثل للفصل 66 من الدستور والفصول 4 و10 و12 و45 من القانون األسايس للميزانية وذلك بسبب تضّمنه أحكاماً ال تتعلّق بقانون املالية وفق ما حّددته الفصول   
املشار إليها من القانون األسايس للميزانية بل إنّهم يعتربون هذا الفصل تنقيـــحاً ألحكام الفصل 25 مـــن القانــــون عدد 35 لسنة 2016 املتعلّق بضبط النظام األسايس للبنك املركزي لذلك فإنّه يُعدُّ حسب العارضني من قبيل 

فرسان امليزانية باعتبار أّن القانون األسايس للميزانية رّخص للدولة استثنائياً يف الحصول عىل موارد لفائدة ميزانيتها من بينها االقرتاض ودون أن ينّص عىل كيفيّة االقرتاض أو الجهة التي ميكن االقرتاض منها، ويستدّل الطاعنون يف 

هذا االتّجاه بفقه الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف القرار عدد 04/2015 املؤرَّخ يف 22 ديسمرب 2015، وعىل أساس ذلك يطلبون القضاء بعدم دستورية الفصل 5 املذكور من مرشوع القانون عدد 139 لسنة 

."2020

املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية - قـرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 3/2020 مؤرَّخ يف 11 ديسمرب 2020 يتعلّق مبرشوع القانون عدد 139 لسنة 2020 املتعلّق باملصادقة عىل مرشوع قانون املالية   
التعدييل لسنة 2020.
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مقرتح فصل إضايف عدد 1 : يلتزم البنك الوطني الفالحي بتخصيص نسبة ال تقّل عن 20 % من حجم متويالت البنك املخّصصة لالستثامر عموماً لالستثامرات يف منظومات اإلنتاج الفالحي وذلك باعتامد نسب فائدة تفاضلية. . 22

ويلتزم البنك الوطني الفالحي بفتح خطوط متويل موسمية بنسب تفاضلية لتغطية كامل احتياجات التمويل املوسمية للمجامع املهنية. يعاقب البنك بخطية مالية تساوي 1 % من رقم معامالته تُستخلَص لفائدة صندوق تعويض 

األرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يف حال عدم التزامه بتطبيق مقتضيات هذا الفصل.

مقرتح فصل إضايف عدد 23: امتياز جبايئ يتعلّق باقتناء السيّارة األوىل: يتمتّع كل تونيس مقيم بالغ من العمر 18 سنة فام فوق، مرّة يف العمر، بامتياز جبايئ القتناء سيّارة ال يتجاوز عمرها 5 سنوات وال يتجاوز انبعاثها الغازي 120 . 23

غرام/كيلومرت، يتمثّل يف الحط إىل 25 % من املعاليم الديوانية املُستوَجبة مع منع البيع ملّدة سنة واحدة للسيّارات الجديدة املقتناة من الوكالء املعتمدين بالبالد التونسية وثالث سنوات يف خالف تلك الحالة. كام أّن له اقتناء 

سيّارة أجنبية موجودة بالرتاب التونيس وتسوية وضعيّتها من طرف املشرتي باستعامل نفس االمتياز.

املوقع الرسمي ملجلس نّواب الشعب – مقرتحات الفصول اإلضافية ملرشوع قانون املالية لسنة 2021.. 24

إذن، وبحسب قانون املالية لسنة 2021، سرتتفع خدمة الدين العمومي إىل 

ر ب3951 مليون دينار، أي بنسبة 33.4 %  15776 مليون دينار بزيادة تُقدَّ

مقارنة مع سنة 2020. سرتفع هذه القروض الجديدة حجم إجاميل الدين 

العمومي إىل 112339 مليون دينار وهو ما ميثّل 92.7 % من إجاميل الناتج 

ديون  تطّورت  وقد  الخارجية.  القروض  من  متأتّية  منها   %  69.2 املحيّل، 

الدولة التونسية بني سنوات 2015 و2020، تاريخ بدء تنفيذ قرض صندوق 

اإلصالح  وبرنامج  املمّدد  الصندوق  "قرض  باسم  املعروف  الدويل،  النقد 

الهيكيل"، من 46923 مليون دينار إىل 99942 مليون دينار.

التونسية الرسيع يف دّوامة املديونية، واالرتفاع املشّط  الدولة  استمّر غرق 

امليزانية  من   %  30 قرابة  السنة  هذه  خالل  سيمثّل  الذي  الدين  ألقساط 

تتجاوز  فلن  املوازنة.  نفقات  أبواب  باقي  عىل  خطرية  ارتدادات  وخلّف 

املحيّل،  الناتج  إجاميل  من   % 5.9 أي  دينار،  مليون  التنمية 7148  نفقات 

ومبقارنة بسيطة، نجد أّن حجم نفقات التنمية ال ميثّل سوى 45 % من حجم 

للفئات  هة  املوجَّ املخّصصات  أّن  كام   .2021 لسنة  العمومي  الدين  خدمة 

 285 مصلحة  يف  دينار  مليون   833 سقف  تتجاوز  لن  الدخل،  محدودة 

أو ما يعادل 65 دوالراً تقريباً  ألف عائلة معوزة، بقيمة 180 دينار شهرياً 

لألرسة الواحدة يف مناخ اقتصادي سمته التدهور وارتفاع التضّخم والغالء. 

الطابع االجتامعي، حيث أسقطت  املقرتحات ذات  الحكومة عن  وتعاَمْت 

بواسطة حزامها الربملاين مقرتحات فصول عّدة قّدمتها الكتلة الدميقراطية أو 

املستقلّون، مثل إسقاط الفصول التي طرحت قضيّة دعم الفاّلحني22 وعن 

السيارة23.  تلك  عن  الجباية  وإسقاط  األوىل  السيّارة  اقتناء  تيسري  إمكانية 

لسنة  املالية  قانون  ملرشوع   46 عدد  اإلضايف  الفصل  مقرتح  أسقطت  كام 

الدولة  مجهودات  بدعم  املتعلّق  الدميقراطية  الكتلة  قّدمته  الذي   2021

لتنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 املتعلّق باألحكام االستثنائية لالنتداب 

يف القطاع العمومي أو ما ُعرف بقانون انتداب َمن طالت بطالتهم. وينّص 

املقرتح عىل اقتطاع 0.5 % من مرابيح املؤّسسات املالية ومؤّسسات التأمني 

لدعم  الكربى  التجارية  والفضاءات  االتّصاالت  النفطية وشكات  والرشكات 

نّواب  أسقط  كام  لسنة 2020.   38 عدد  القانون  لتنفيذ  الدولة  مجهودات 

االئتالف الحكومي الفصل اإلضايف24 الذي اقرتح اقتطاع نسبة 2 % من قيمة 

صادرات التمور، بصفة استثنائية، بني سبتمرب 2020 وديسمرب 2021 بعنوان 

حامية منظومة اإلنتاج يف الفالحة الواحية وتعويض خسائر الفاّلحني ُمنِتجي 

التمور بالواحات.

تضع ميزانية الدولة لسنة 2021 تقليص عجز املوازنة العمومية هدفاً رئيسياً 

الحكومي  االئتالف  كتلة  عليه  صادقت  الذي  القانون  فصول  مالمح  سطّر 

الكرامة. ويرتكز تحقيق  النهضة وقلب تونس وائتالف  املكوَّنة من أحزاب 

هذا الهدف، عىل فرضيّات أساسية مثل تسجيل نّو اقتصادي بنسبة 4 % 

واستقرار سعر برميل النفط عند مستوى 45 دوالراً واستعادة نسق اإلنتاج 

يف حقول الطاقة والفسفاط بشكل منتظم. أُُسٌس تبدو يف غاية الهشاشة يف 

ر قدوم اللقاحات  ظّل تواصل تدهور الوضع الصّحي بسبب الجائحة وتأخُّ

وانفجار  االجتامعي  االحتقان  تواصل  إليها  يضاف   ،2021 ربيع  حدود  إىل 

موجة االحتجاجات يف شهر جانفي وفشل الحكومة يف غلق ملّف املطالب 

القطاعية التي مثّلت وقود االحتجاجات واالعتصامات طيلة السنة الفارطة. 

من  مدعومة  املشييش،  حكومة  تُواِصل  الهّشة،  الفرضيّات  هذه  مقابل  يف 

الجبائية  سياستها  عرب  الوسطى  الطبقة  جيوب  اعتصار  الربملاين،  حزامها 

نحو  والهرولة  الدخل  محدودة  الفئات  عىل  الشحيحة  الصدقات  وتوزيع 

الهاوية بإرصارها عىل خيار التداين من دون فتح حوار حقيقي للبحث عن 

البؤس  ترّسخ حالة  التي  العمومية  أو تغيري مالمح موازناتها  بدائل ممكنة 

يف البلد.

ملف التشريعات
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جردة الحراك: 

فسيفساء الحراك االجتماعي والحقوقي في تونس سنة 2020

محّمد سميح الباجي عكّاز

_

الحرقة، أو االحتجاج بالقفز 
ق الموت وار في ز

إغالق  العامل  دول  عىل  فرضت  التي  الجائحة  متنع  مل 

حدودها وأجربت الناس عىل مالزمة بيوتهم، من تواصل 

عمليّات الهجرة غري النظامية يف تونس. فقد كان هاجس 

الهرب من قساوة الوضع االقتصادي واالجتامعي أقوى 

من هاجس النجاة من الوباء. تجاوزت هذه الظاهرة، 

عن  النمطية  الرسدية  األخرى،  تلو  سنة  تتفاقم  التي 

شباب يبحث عن الرفاهية لتصبح تعبرياً احتجاجياً قامئاً 

الثقة  وانعدام  واإلحباط  اليأس  تراكم  من  ينبع  بذاته 

فقد  الحاكمة.  األحزاب  ووعود  الحكومية  الربامج  يف 

بلغ عدد مجتازي الحدود خلسة خالل السنة الفارطة  

12883 شخصاً بينهم 5153 تونسياً وتونسية. الظاهرة 

الالفتة التي تنامت خالل السنوات الثالث األخرية هي 

املتّجهة  املوت  النساء والقرّص يف قوارب  تطّور حضور 

و1431  امرأة   353 مبشاركة  األوروبية،  السواحل  إىل 

قارصاً بدون مرافقة يف عمليات اجتياز الحدود. 

يخوض  التونيس  الشباب  كان  األخرى،  الضّفة  عىل 

إنسانية  الال  اإليواء  ظروف  ضّد  احتجاجية  تحرّكات 

اإلسبانية  السلطات  أنشأته  الذي  مليلة   مركز  يف 

لرتحيلهم.  متهيداً  النظاميني  غري  املهاجرين  لتجميع 

فقد تّم تكديسهم يف خيم بالستيكية وسط غياب كيّل 

الدفاع  يف  حّقهم  من  ُحرموا  كام  األساسية.  للخدمات 

بهم  الخاصة  السفر  جوازات  وصودرت  أنفسهم،  عن 

القانونية. وقد  املرافقة  أّي شكل من أشكال  يف غياب 

تنفيذ  النظر إىل معاناتهم عرب  املحتَجزون لفت  حاول 

لكن  أفواههم،  خياطة  أو  جوع  إرضابات  سلسلة 

أهايل  فحاول  التونسية،  الضّفة  عىل  أّما  جدوى.  دون 

املجتمع  منظاّمت  من  عدد  من  مدعومني  املهاجرين 

املدين تسليط الضوء عىل هذه القضيّة عرب تنفيذ عدد 

من الوقفات االحتجاجية خالل شهَري فيفري وسبتمرب 

2020، إزاء صمت رسمي حكومي وإرصار إسباين عىل 

ترحيل هؤالء وغلق امللّف.

مجلس نّواب الشعب قادح 
لالحتجاجات

السيايس  الصعيدين  الحكومية عىل  السياسات  مل تكن 

للتونسيني  الوحيد  املحرّك  واالقتصادي-االجتامعي 

بعض  قوانني  مشاريع  شّكلت  بل   ،2020 سنة  خالل 

سبباً  الشارع  يستسْغها  مل  التي  مقرتحاتهم  أو  النّواب 

برمجة  فمع  االحتجاجية.  الوقفات  من  عدد  تنفيذ  يف 

بحامية  املتعلّق   25/2015 عدد  قانون  مرشوع  عرض 

مبرشوع  يُعرف  ما  أو  والديوانة  الداخيل  األمن  قّوات 

خالل  للمصادقة   ، األمنيني  عىل  االعتداء  زجر  قانون 

تحرّك   ،2020 أكتوبر  و8  و7   6 أيام  العاّمة  الجلسات 

ناشطو حملتَي "حاسبهم" و"من حّقي" لدعوة معاريض 

املرشوع إىل االحتجاج يوم 6 أكتوبر قبالة مجلس نّواب 

الشعب. مل يقترص التحرّك عىل هاتني الحملتني، بل دعا 

العديد من منظاّمت املجتمع املدين إىل التعبئة العاّمة 

واتنصاراً  والحّريّات  للحقوق  تهديداً  اعتربوه  ما  ضّد 

املناهضة  االحتجاجات  متّر  مل  ضيّقة.  قطاعية  ملصالح 

لهذا املرشوع بدون التنكيل باملحتّجني وتسجيل العديد 

ولكّنها  األمن،  قّوات  يد  عىل  ضّدهم  االنتهاكات  من 

عىل  املصادقة  بدوره  أّجل  ذاته ضغطاً  اآلن  يف  مثّلت 

املرشوع.

بعد أسبوعني تقريباً، عادت االحتجاجات قبالة مجلس 

نّواب الشعب. فتجّمع الصحافيّون التونسيّون يف وقفة 

احتجاجية يف 20 أكتوبر 2020، للتصّدي ملقرتح القانون 

عدد 2020/34 املتعلّق بتنقيح املرسوم عدد 116 لسنة 

به  تقّدمت  الذي   ،2011 نوفمرب   2 يف  املؤرَّخ   2011

كتلة ائتالف الكرامة واملطالبة بإعادة مرشوع القانون 

البرصي  السمعي  االتّصال  بحّريّة  املتعلّق  األسايس 

وتنظيم هيئة االتّصال السمعي البرصي الذي أقدمت 

الحكومة عىل سحبه من مجلس نّواب الشعب. وأّدى 

هذا التحرّك إىل تأجيل النظر يف اقرتاحات التعديل يف 

والتصويت  ملناقشتها  موعد جديد  عن  اإلعالن  انتظار 

عليها.

مل يتوقّف الجدل الذي يثريه مجلس نّواب الشعب عىل 

الدوام، حتى خالل شبه الشلل التاّم الذي عرفته البالد 

الشامل. ففي 12 مارس  الصّحي  الحجر  يف ذروة فرتة 

ترشيعية  مببادرة  كورشيد  مربوك  النائب  خرج   ،2020

والتصّدي  اإللكرتونية  الجرائم  مكافحة  يافطة  تحت 

إجراء  إىل  باألساس  تهدف   ، الزائفة  األخبار  النتشار 

تحويرات عىل الفصلني 245 و247 من املجلّة الجزائية 

هذه  واجهت  وعقوبتها.  القذف  بجرمية  املتعلَّقني 

الخطوة رّد فعل هائل عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

وأثارت استهجان ورفض العديد من الهيئات ومنظاّمت 

للمحامني  الوطنية  الهيئة  خصوصاً  املدين،  املجتمع 

اللتني  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة 

أعلنتا رفضهام القطعي لهذه املبادرة واعتربتاها محاولة 

البالد ومحاولة  العاّمة يف  الحّريّات  غري مقبولة لرضب 

للرجوع إىل مربّع مصادرة حّريّات التعبري.

سحب العديد من النواب املمضني عىل مقرتح القانون 

مربوك  النائب  اضطّر  ما  الضغط  تحت  تواقيعهم 

كورشيد إىل إعالن سحب هذه املبادرة الترشيعية يوم 

الراهنة ال تسمح  الظرفية  بأّن  30 مارس 2020 معلاّلً 

بطرحها.

ملّف جرحى الثورة  أو جرح 
المفتوح الثورة 

مسار  يف  قسوة  األكرث   2020 جانفي  شهر  كان  رمّبا 

شهدائها  وأهايل  الثورة  جرحى  يخوضه  الذي  الحراك 

طارق  الجريح  املوت  اختطف  فقد  سنوات.   9 منذ 

الدزيري  يوم 18 جانفي بعد تعّفن جروحه وتدهور 

وضع جهازه املناعي يف ظّل إهامل مطلق من مختلف 

الحكومات التي تعاقبت عىل الحكم منذ 2011. رحيل 

طارق، وإن زاد من غضب الجرحى ومنارصي قضيتهم، 

مل يغرّي من الواقع الكثري. فبعد سلسلة تحرّكات صغرية، 

الرائد  يف  الثورة  وجرحى  شهداء  قامئة  بنرش  للمطالبة 

نهاية  يف  املترّضرين  قبل  من  التصعيد  جاء  الرسمي، 

الهيئة  مقّر  يف  مفتوح  اعتصام  بدء  بإعالنهم   2020

والعمليات  الثورة  وجرحى  وشهداء  للمقاومني  العاّمة 

اإلرادي  والصمم  التعامي  سياسة  وتسبّبت  اإلرهابية. 

الذي مارسته الحكومة تجاه تحرّكهم يف تصعيد األمور، 

فدخل الجرحى يف إرضاب جوع استنفر بعض منظاّمت 

كانت سنة 2020، بعد عشر سنوات من الثورة، كمثيالتها صاخبة 

وغاضبة ترّددت فيها الشعارات نفسها التي صدحت بها الحناجر منذ 

عقد: العدالة واإلنصاف في مختلف المجاالت وعلى جميع األصعدة 

ومواقع الُمنادين أو المظلومين. لكن حّتى في الظلم، تبدو الال مساواة 

بين المظلومين السمة األبرز في بلد ال تكترث حكومته وال تفاوض 

إاّل حسب وزن الطرف المقابل وحجم األذى الذي قد ُيلِحقه بها. ففي 

تونس، ال يكفي أن تصرخ لُيسَمع صوتك، بل يجب أن ُتؤلِم. 

حاولت المفّكرة القانونية في هذا العدد أن تقّدم جردة بأهّم الحراكات 

التي شهدتها البالد طيلة 2020، وذلك عبر قراءات تغوص في تحليل 

الحراك وتحاول تقديم صورة أوضح عن الدوافع والمآالت. ولكن 

المواّد التي تتضّمنتها صفحات عددنا هذا والتي وضعت االحتجاجات 

الكبرى تحت المجهر، على غرار حراك الكامور واحتجاجات قفصة 

التي أّدت إلى إيقاف مواقع إنتاج الفسفاط، أو تحّركات جماهير كرة 

القدم وغيرها، لن تكون منصفة إذا ما أسقطنا احتجاجات الظّل. تلك 

التي لم تمتلك أدوات ضغط على السلطة أو التي استنزفتها سنوات 

المرابطة الطويلة. ولن تكتمل بدون رصد التطّور النوعي لبعض 

الحراكات الحقوقية البيئية أو اإلشارة إلى دور االئتالفات في الضغط 

على أصحاب القرار.

من هذا المنطلق، كان ال بّد من العودة، وإن باقتضاب، إلى أبرز 

االحتجاجات التي لم تفلح في إثارة اهتمام العاّمة أو الحكومة، لكّنها ال 

تقّل عدالة ومشروعية عن غيرها من القضايا التي استطاعت أن تنتزع 

لنفسها مكاناً أمام عدسات التصوير وفي أجندة حّكام القصبة.
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املجتمع املدين، إالّ أنه مل يرُث ولو تعليقاً وحيداً من قبل 

الطرف الحكومي. وقد بلغ الغضب واالحتجاج أقصاه 

ليلة 31 ديسمرب 2020، فحني كان التونسيون يقضون 

ليلة نهاية السنة يف بيوتهم، كانت مجموعة من جرحى 

التايل بعد أن  اليوم  الثورة تحرّض لخياطة أفواههم يف 

عرش  منذ  متواصلة  مأساة  تغيري  يف  أصواتهم  فشلت 

سنوات.

الثورة  جريح  ومحاكمة  الدزيري  طارق  وفاة  تكن  مل 

مسلم قصد الله قبل سنتني مجرّد مامرسات وانتهاكات 

يف حّق أشخاص، بقدر ما مثّلت محاكمة ملرحلة. وما 

هذا  يف  والتسويف  املامطلة  يف  الحكومات  استمرار 

امللّف بالذات سوى ترجمة لهذه السياسة التي يدفع 

مثنها أبطال رسدية محفورة يف الذاكرة، ُهم أجمل وأهّم 

فصولها وشهودها.

األطّباء يقاتلون على أكثر  من 
جبهة

مل يطْل األمر أكرث من شهرين تقريباً عىل ظهور فريوس 

كورونا يف الصني، حتى أُعلن رسمياً عن أّول إصابة يف 

تونس يوم 2 مارس 2020 وبدء املعركة ضّد هذا الوباء. 

ووجد جنود الخّط األّول من األطبّاء واإلطارات الطبّية 

أتون حرب  أنفسهم يف  العاّم  القطاع  الطبّية يف  وشبه 

بذل  الواجب  يفرض  جهة،  فمن  الجبهات؛  متعّددة 

الجهود إلنقاذ أرواح املصابني ومن جهة أخرى،  أقىص 

األطبّاء  ووضعية  العمومية   الصّحة  قطاع  واقع  فرض 

وأعوان قطاع الصّحة جبهة أخرى ملعركة ال تقّل أهّميّة. 

وقد عرّت األزمة الصّحية واقع املؤّسسات االستشفائية 

موازنة  تتجاوز  تكن  مل  حيث  تونس،  يف  العمومية 

وزارة الصّحة %5 من إجاميل ميزانيّة الدولة، ومل يكن 

مدن  منها يف  إنعاش 92.7%  سوى 330 رسير  متوفّراً 

الرشيط الساحيل للبالد. ولّد هذا الوضع ضغطاً رهيباً 

ودفعهم  الطبّية  وشبه  الطبّية  واإلطارات  األطبّاء  عىل 

إىل  املستشفيات  من  الخروج  إىل  مناسبة  من  أكرث  يف 

انتهاء  بعد  قليلة  أيّاماً  االحتجاجات  بدأت  الشوارع. 

الصّحة  أعوان  نّفذ  حني  الشامل،  الصّحي  الحجر  فرتة 

العمومية سلسلة تحرّكات انطلقت يف 28 ماي 2020، 

لالتّحاد  التابعة  للصّحة  العاّمة  الجامعة  تعلن  أن  قبل 

العاّم التونيس للشغل إرضاباً عاّماً قطاعياً يوم 18 جوان 

2020، ملطالبة وزارة اإلشاف والحكومة بااللتفات إىل 

مطالب املحتّجني والنظر فيها بدون تسويف ومامطلة. 

يف  املشاركة  مستوى  عىل  كبري  بشكل  التحرّك  نجح 

رفع  الجهات، حيث  أو يف  العاصمة  يف  اإلرضاب سواء 

الذي  الكاريث  بالوضع  دة  مندِّ شعارات  الصّحة  مهنيو 

بلغته املستشفيات العمومية، وبرضورة تنظيم القطاع 

بإصدار نظام أسايس خاّص يف هذا الصدد.

بعد أقّل من شهر، نّفذ عدد من األطباء العاّمني للصّحة 

العمومية وقفة احتجاجية يف 14 جويلية 2020 أمام وزارة 

الحكومي  األمر  بتنقيح  للمطالبة  العاصمة  يف  الصّحة 

عدد 341 لسنة 2019 املتعلّق بتنظيم الدراسات الطبّية 

يف تونس وللتنديد بتزايد الضغط عليهم يف وقت يشهد 

فيه سلك األطبّاء العاّمني تراجعاً من حيث العدد نتيجة 

بعضهم  تقّدم  أو  التقاعد  األطبّاء عىل  إحالة عدد من 

يف  للعمل  البالد  مغادرة  بعضهم  اختيار  أو  باالستقالة 

الخارج وعدم إقدام سلطة اإلشاف عىل سّد الثغرات. 

 ،2020 خالل  الصّحي  القطاع  يف  األهّم  الحدث  ولكّن 

يف  سقوطه  إثر  العلوي  الدين  بدر  الطبيب  وفاة  كان 

مصعد يف مستشفى جندوبة يف 3 ديسمرب، األمر الذي 

أطلق موجة احتجاجات انتهت إىل إعالن إرضاب عاّم 

يوم 8 ديسمرب ومسرية غضب شارك فيها آالف اإلطارات 

الطبّية وشبه الطبّية واألطبّاء للمطالبة بتحسني ظروف 

عملهم ومحاسبة املسؤولني عن اإلهامل الذي أّدى إىل 

وفاة زميلهم.

الباحثون  الدكاترة 
لون  من  أصحاب  والمعطَّ

الشهادات العليا: أزمة 
المفتوحة ات 

ّ
الملف

عرش سنوات مل تكن كافية لثامين حكومات إلغالق عدد 

من امللّفات املفتوحة التي يتحرّك أصحابها بدون كلل 

طيلة عقد من الزمن تقريباً. فقد تطلّب األمر اعتصاماً 

دام خمسة أشهر تقريباً منذ 7 جويلية 2020 يف مقّر 

عقد  املشييش  حكومة  تقّرر  يك  العايل،  التعليم  وزارة 

جلسة عمل يف 9 ديسمرب الفارط مع وفد من ممثيّل 

األمني  بحضور  العمل  عن  املعطّلني  الباحثني  الدكاترة 

العاّم لالتّحاد العاّم التونيس للشغل. مل يسفر االجتامع 

نتائج عمليّة سوى ما أسامه بالغ الحكومة حينها  عن 

اإلنصات إىل مشاكل الدكاترة. وقد مثّلت هذه القضية 

آالف   5 قرابة  وجد  حيث  كربى،  وفضيحة  مأساة 

أنفسهم  الدكتوراه  شهادات  حاميل  من  وشاب  شابة 

ملفوظني من سوق الشغل، ليفرتشوا األرصفة املحيطة 

بوزارة اإلشاف  بدل أن يكونوا يف مختربات البحث أو 

مدرّجات الكليّات. وبلغ األمر حّد االعتداءات الجسدية 

قّوات  يد  عىل  مناسبة  من  أكرث  يف  املعتصمني  عىل 

األمن. مل تقترص معضلة امللّفات العالقة عىل الدكاترة 

فحسب، بل شملت املعطَّلني عن العمل من أصحاب 

الشهادات العليا الذين يزيد عددهم عن 60 ألفاً. وقد 

بالدعوة  بداية سنة 2020،  انطلقت احتجاجاتهم منذ 

إىل وقفة احتجاجية كربى أمام مجلس نّواب الشعب يف 

الجهوية طيلة  التحرّكات  لتتواصل  الفارط،  16 جانفي 

فرتة ما قبل الحجر الصّحي الشامل يف شهر مارس دون 

انقطاع تقريباً.

 في 
ّ

كان الحق
هواء نظيف أو مياه 

صالحة للشرب أو 
بيئة سليمة ضمن 

مطالب طيف من 
نسيج الحراك 

االحتجاجي في 
تونس.

بعد عودة الحياة تدريجياً يف شهر جوان وانتهاء موجة 

الوباء األوىل، استأنف املعطّلون تحرّكاتهم مجّدداً ليشهد 

احتجاجية  وقفة   2020 جوان   10 يف  الربملان  محيط 

أخرى، قبل أن يعتصم عدد من الشباب املُعطّلني عن 

العمل القادمني من والية القرصين يوم 18 جوان 2020 

أمام مقّر رئاسة الحكومة يف القصبة يف حركة تصعيديّة 

منهم يف وجه عدم إيفاء الحكومات املتعاقبة بتعّهداتها 

يف تشغيل الدفعات املتبّقية من اعتصام 2016. عىل ما 

يبدو، دفعت هذه التحرّكات املتواصلة منذ 10 سنوات 

عدد  القانون  مقرتح  عىل  املصادقة  إىل  الربملان  تقريباً 

لالنتداب  استثنائية  بأحكام  املتعلّق   2020 لسنة   27

والقايض   2020 جويلية   29 يف  العمومي   القطاع  يف 

عن  للعاطلني  العمومي  القطاع  يف  املباش  باالنتداب 

العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين بلغت فرتة 

يكون  لن  أنّه  يبدو  قانون  فأكرث.  سنوات   10 بطالتهم 

اقتصادي خانق وعجز موازنات  اإلنفاذ يف وضع  سهل 

سنة  مليزانية  متويل  مصادر  عن  تبحث  التي  الدولة 

2021 بنسبة مديونية ناهزت 92%.

الوباء مرادف للجوع
كان إغالق املقاهي واملطاعم ضمن الوسائل للحّد من 

انتشار العدوى خالل فرتة الحجر الصّحي العاّم من أبرز 

الحقاً  اإلجراء  هذا  تكّرر  التونسية.  الحكومة  قرارات 

بعودة جزئية أو تقديم خدمات هذه املحالت مع رفع 

الكرايس. لكن يف الطرف املقابل، كان مهنيو هذا القطاع 

باهظاً يف الحرب ضّد وباء كورونا. حيث  يدفعون مثناً 

تسبّب إيقاف أعاملهم أو الحّد من طاقة االستيعاب أو 

رفع الكرايس إضافة إىل حظر التجّول إىل إفالس 80% 

هذا  يف  عامل  ألف   70 وإحالة  املقاهي  أصحاب  من 

املجال عىل البطالة . مل تغرّي األرقام هذه سياسة الدولة 

التي واصلت تجاهل مطالبة الغرفة الوطنية ألصحاب 

عن خسائرهم،  تعويَضهم  أو  قراراتها  تعديَل  املقاهي 

فلجأ هؤالء إىل الشارع يف سلسلة تحركات احتجاجية 

من  وعدد  تونس  العاصمة  يف  أكتوبر   12 إىل   9 من 

بدأت يف  التحرّكات  من  أخرى  موجة  تبعتها  الجهات، 

20 نوفمرب الفارط. ورغم متديد ساعات العمل الحقاً، 

االستيعاب  طاقة  تحديد  يزال  ال  ديسمرب،  شهر  خالل 

أّن  الذي يبدو  القطاع  بـ%30 فقط يلقي بظالله عىل 

معاناة منتسبيه ستستمّر يف 2021 مع استمرار تفيّش 

الوباء وتأّخر اللقاحات.

الحراكات البيئية: هاجس مشرتك بأدوات مختلفة

مل تقترص املصاعب التي عاشها التونسيون خالل 2020 

أو  واالجتامعية  االقتصادية  الجائحة  ارتدادات  عىل 

العنف األمني  أو  الظاملة  التنموية  السياسات  استمرار 

صالحة  مياه  أو  نظيف  هواء  يف  الحّق  فكان  وغريها. 

للرشب أو بيئة سليمة ضمن مطالب فئات أخرى من 

املحتّجني الذين نزلوا إىل الشوارع خالل السنة الفارطة 

التي  الهوايدية   مبأساة  بدءاً  الشعارات.  هذه  رافعني 

يخوض أهاليها اعتصاماً مفتوحاً منذ شهر جانفي 2020 

شبهم  مصدر  دّمر  حجارة  مقطع  بإغالق  للمطالبة 

تدفع مثن  التي  املنجمي  الحوض  مبدن  الوحيد، مروراً 

استخراج الفسفاط من حّق سّكانها يف املاء أو الصّحة 

، انتهاًء مبعتمدية عقارب يف والية صفاقس التي تعاين 

انبعاث  جرّاء  الهواء  تلّوث  نتيجة  بيئية  كارثة  من 

الذي  منطقتهم  يف  النفايات  مصّب  من  كريهة  روائح 

انبعاثاته إىل مسافة 3 كيلومرتات لتطال األحياء  تصل 

السكنية. 

 ،2020 سنة  البيئي خالل  النضال  وسائل  تنّوعت  وقد 

عن  الناجم  التلّوث  التحرّكات ضد  كانت سمة  فبينام 

الفسفاط يف قفصة عنيفة وصلت إىل حّد غلق مواقع 

االعتصامات  عىل  تعتمد  الهوايدية  كانت  اإلنتاج، 

السلمية واللجوء إىل القضاء بدعم من عدد من منظاّمت 

املجتمع املدين، رغم تواطؤ السلط الرسمية وبقاء امللّف 

معلّقاً حتّى هذا اليوم. أّما يف منطقة عقارب، فاعتمد 

الناشطون البيئيون أسلوب الوقفات االحتجاجية إضافة 

)لسُت  "مانيش مصب"  اسم  عىل إطالق حملة تحت 

مكبَّ نفايات( تدعمهم منظاّمت وجمعيّات وطنية عىل 

غرار املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

مّكن  اإلنسان.  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة 

هذا التنظيم الحملة من أن تتحّول إىل طرف حقيقي 

يف املفاوضات والوصول إىل اتّفاق مع الوكالة الوطنية 

للترصّف يف النفايات، يوم 29 أوت 2020 بحضور الوايل 

بالعمل  الوكالة  فيه  تعّهدت  الشعب،  ونّواب  وخرباء 

عىل الحّد من هذه االنبعاثات وإمتام قرار الغلق النهايئ 

للمصّب يف 2021.

الخطر  االئتالفات: 
التقاطعات يخلق 

دة بني منظاّمت  إّن التحرّكات الجامعية أو املواقف املوحَّ

أّدت  لكّنها  جديدة،  ليست  تونس  يف  املدين  املجتمع 

دوراً كبرياً يف 2020 عىل مستوى حجم التأثري والتعبئة 

يف محطّات مختلفة. فأفرز هذا األسلوب نتائج إيجابية 

والصحافة  والضمري  والتعبري  الرأي  حّريّة  عن  دفاعاً 

التعذيب  ومناهضة  الجنسني  بني  واملساواة  والتظاهر 

واإلفالت من العقاب والحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية. ولعّل أبرز نجاحاته متثّلت يف التصّدي بنجاح 

ملرشوع "قانون زجر االعتداءات عىل األمنيني" ومرشوع 

السمعي  باالتّصال  املتعلّق   116 عدد  املرسوم  تعديل 

البرصي وبإحداث هيئة تعديلية مستقلّة. ولكن متيّزت 

عدد  بتجميع  الفارطة  السنة  خالل  االئتالفات  هذه 

هائل من املنظاّمت  التقت عىل رفضها مرشوع قانون 

الفكرية  اختالفاتها  األمنيني رغم  االعتداءات عىل  زجر 

البالغات  وضّمت  اهتاممها.  ودوائر  نشاطها  ومجال 

نقابية  منظاّمت  ذكرها  السابق  املحطّة  يف  املمضاة 

عىل غرار جامعة اإلعالم ونقابة الصحفيني، وإمضاءات 

وسائل إعالم بديلة عىل غرار مواقع نواة أو انكفاضة أو 

املفّكرة القانونية، جنباً إىل جنب مع منظاّمت مجتمع 

عىل  شبابية  حمالت  أو  دمج  جمعيّة  غرار  عىل  امليم 

غرار من حّقي وحاسبهم.

هذه الخطوة العمالقة يف توسيع مظلّة التحرّك املدين 

مشاريع  مترير  محاوالت  أو  الحكومية  السياسات  ضّد 

قوانني تخدم مصالح قطاعية ضيّقة أو قد متثّل التفافاً 

الفردية  الحّريّات  مجال  يف  الثورة  مكتسبات  عىل 

وحقوق االنسان، مّكنت من تعزيز التأثري عىل قرارات 

مستقبالً  متثّل  وقد  الترشيعية،  أو  التنفيذية  السلطة 

بارقة أمل يف إيجاد ثقل مدين وشعبي منظّم قادر عىل 

التغيري.
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حوار مع ألفة لملوم مديرة مكتب "إنترناشيونال ألرت" في تونس:

"بعد 10 سنوات من الثورة، الشباب يفك ارتباطه 
لالحتجاج التقليدية  بالفضاءات 

الدراسة  تناول  قبل  القانونية:  المفّكرة 
منظّمة  إلى  بالتعّرف  أّوالً  لنبدأ  األخيرة، 
في  مكتبها  وعمل  ألرت"  "إنترناشيونال 

تونس.

 2012 أواخر  تونس  يف  مكتبنا  افتُتح  مللوم:  ألفة 

وهو فرع ملنظّمة "إنرتناشيونال ألرت" الدولية التي 

والنزاعات  السلم  قضايا  عىل  دولة   25 يف  تعمل 

بشكل عام، منها دوٌل تشهد نزاعات دموية حربية 

ركّزنا  اقتصادية.  أو  سياسية  نزاعات  أو  مسلّحة 

لعمل  األسايس  للمحور  تصّور  بناء  البداية عىل  يف 

هذا املكتب يف إطار دعم التحّول الدميقراطي بعد 

الثورة. وقد رأينا أّن تحقيق هذا الهدف يستوجب 

أي  البالد،  منها  تعاين  التي  املركزية  املعضلة  حّل 

قضية التهميش والالمساواة االجتامعية واملناطقية. 

الداخلية  املناطق  يف  العمل  نحو  اتّجهنا  هنا،  من 

التضامن، دّوار هيرش،  الشعبية مثل حّي  واألحياء 

القرصين، جندوبة، كام أنشأنا مكتبَنْي يف القرصين 

بأّن  قناعتنا  من  االختيار  هذا  ينبع  تطاوين.  ويف 

التحّول الدميقراطي يجب أن يضمن تحقيق الولوج 

الهوامش  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إىل 

الحرضية والريفية. إذ أّن مركزية النزاع االجتامعي 

والرشخ الذي تعيد الدولة الحديثة إنتاجه، أي دولة 

ما بعد االستعامر، هو شخ مناطقي واجتامعي.

األوىل،  الرافعة  رافعات:  ثالث  عىل  عملنا  يقوم 

دراسات ميدانية تهدف إىل تفكيك مسألة التهميش 

الناس  حياة  عىل  وانعكاساتها  دينامياتها  وفهم 

واالجتامعية،  السياسية  ومساراتهم  وتصّوراتهم 

وتتقىّص اقرتاحاتهم وانتظاراتهم وفق مقاربة تحتية 

قراءات  عىل  يرتكز  فوقي  منظور  من  وليس   –

شني  الحّكام واملسؤولني – تعكس وجهة نظر املهمَّ

أنفسهم أكانوا أفراداً أو مناطق أو فئات اجتامعية. 

ونحن نعترب هذه الدراسات املدخل األّول إىل بناء 

املشاريع، كونها تعمل عىل إنارة اسرتاتيجيات عملنا. 

ننجزها  ونشاطات  برامج  جملة  الثانية،  الرافعة 

بالرشاكة مع منظاّمت املجتمع املدين من أجل بناء 

الحوكمة الدميوقراطية املحلّية التشاركية وتعزيزها 

الداخلية  والجهات  األحياء  هذه  يف  وإسنادها 

ورقابتهم  واملواطنات  املواطنني  لترشيك  ضامنًة 

دعم  األخرية،  الرافعة  العمومية.  السياسات  عىل 

االقتصاد االجتامعي  النموذجية يف  املشاريع  بعض 

والتضامني، عىل غرار مرشوع الربباشة.

الدراسة  إلى  بالعودة  القانونية:  المفّكرة 
التي أصدرتها المنظّمة وتناولت  األخيرة 
ودّوار  والقصرين  الشمالية  تطاوين 

هيشر، لماذا اختير هذا الثالوث؟

الدراسة  هذه  أّن  أذكّر  بدايًة،  مللوم:  ألفة 

من  مكوَّنة  عيّنة  تناولت  الكّمية  السوسيولوجية 

1300 شاّب وشابّة سّنهم بني 18 و34 سنة وهي 

نتاج عمل جامعي أشفنا عليه أنا والدكتور محّمد 

عيل بن زينة والزميلة مريم عبد الباقي. اخرتنا هذا 

يف  الطويلة  املنظَّمة  تجربة  بسبب  أّوالً،  الثالوث 

العمل يف هذه املناطق التي مّكنتها من بناء عالقة 

تنظيم  سّهلت  املدين  واملجتمع  الشباب  مع  ثقة 

العمل امليداين.

ال تتجاوز نسبة العاملين 
ضمن خطط سامية أو 
مصّنفين كإطارات في 

شة 1 ٪. المناطق المهمَّ
وتحليلها  فهمها  أردنا  فرضية  من  انطلقنا  ثانيا، 

وإثباتها تقوم من جهة، عىل وجود عالقات تفاعلية 

بني األوضاع االقتصادية واالجتامعية للشباب ومن 

تهّدد  التي  للمخاطر  تصّوراتهم  عىل  أخرى،  جهة 

وكذلك  واالقتصادي  االجتامعي  وأمنهم  حياتهم 

سلوكياتهم ومعتقداتهم يف مجايَلْ السياسة والدين.

حيث  مجالية،  مقاربة/مقارنة  عىل  اعتمدنا  لذا 

اخرتنا ثالث مناطق متباعدة جغرافياً: دّوار هيرش، 

والقرصين  منوبة؛  لوالية  تابعة  الكربى  تونس  يف 

الشاملية التي تتمتّع بأهّمية خاّصة لكونها منطقة 

الشاملية  وتطاوين  للجزائر؛  مجاورة  حدودية 

مقاربة  أيضاً  واعتمدنا  ليبيا.  لحدود  املتاخمة 

التطّورات  عىل  الوقوف  من  متّكّنا  حيث  زمانية، 

املستجّدة يف هذه املناطق بسبب إجرائنا دراسات 

سابقة فيها.

المفّكرة القانونية: سّلطت الدراسة الضوء 
على مناطق ُتعتَبر من الُبَؤر التي شهدت 
احتجاجات وتحّركات شبابية مختلفة في 
محطّات عّدة في 2020 ومنتصف جانفي 
2021. كيف يمكن تشريح هذه المناطق 

على صعيد الخصائص االجتماعية؟

رسيع  استعراض  من  بّد  ال  بدايًة،  مللوم:  ألفة 

لخصائص كّل منطقة. دّوار هيرش منطقة حرضية 

قريبة من العاصمة تكّونت بفعل موجات الهجرة 

املتعاقبة من املناطق الداخلية ومن املدينة العربية 

يف العاصمة. وتتكّون القرصين الشاملية، مبعظمها، 

موجات  عن  بدورها  نشأت  شعبية  أحياء  من 

الهجرة الداخلية من وسط والية القرصين نفسها، 

حيث قدم سّكان من أصول فاّلحية فقرية إىل مدينة 

القرصين، بعد أن أضحوا غري قادرين عىل االرتزاق 

الرشكة  يف  العمل خصوصاً  عن  بحثاً  أراضيهم،  من 

التونسية لعجني الحلفاء والورق، املصنع العمومي 

الوحيد منذ ستّينيات القرن املايض الذي كان ميثّل 

مستوى  عىل  القرصين  لوالية  األساسية  الرافعة 

التشغيل. وأخرياً يعيش معظم سّكان والية تطاوين 

التهميش كأنّه قدر، فهو ليس نتيجة خيارات الدولة 

التنموية فقط، بل عقاب جامعي بسبب تعاطف 

يف  يوسف  بن  صالح  مع  الواسع  التاريخي  الجهة 

بورقيبة وفق  الحبيب  السابق  الرئيس  رصاعه ضد 

ذاكرتهم  من  جزءاً  بأّن  يشعرون  وبالتايل   ، متثّلهم 

للدولة  الرسمي  التاريخ  من  ُحِذف  قد  الجمعية 

التونسية.

إذاً درسنا ثالث مناطق متباعدة جغرافياً ومتقاربة 

بينها  يجمع  واالجتامعية؛  الدميغرافية  بخصائصها 

استمرار التهميش بعد 10 سنوات من الثورة يظهر 

عرب تجلّيات ثالثة. أّوالً ترتفع نَِسب البطالة يف هذه 

املناطق، وإن اختلفت جزئياً من منطقة إىل أخرى، 

املستوى  عىل  بنسبتها  مقارنة  الشباب  صفوف  يف 

يف   % و35  هيرش  دّوار  يف   %  31 لتبلغ  الوطني، 

تطاوين و45 % يف القرصين.

الناشطني  التي تحكم توزيع  العطوبة  تنترش  ثانياً، 

املناطق،  هذه  يف  املهنية  الفئة  حسب  اقتصادياً 

البطالة  من  الشابّة(  )أو  الشاّب  أفلت  لو  فحتّى 

سيكون يف الغالب مجرّد حريف صغري أو تاجر صغري، 

العطوبة حني  وتتأكّد هذه  الحّظ.  إذا حالفه  هذا 

نكتشف أّن نسبة العاملني ضمن خطط سامية أو 

ُمصنَّفني إطارات يف هذه املناطق ال تتجاوز 1 %. 

إذاً، أن تكون املنطقة قريبة من العاصمة أو بعيدة 

عنها وأرضها تزخر بالرثوات الطبيعية مثل تطاوين، 

القرصين  التمدرس عىل غرار  أو ترتفع فيها نسبة 

الشاملية ال يغرّي كثرياً يف واقعها االجتامعي.

الثالث،  املناطق  يف  مرتّهل  العاّم  القطاع  ثالثاً، 

فالدولة تكاد ال تستثمر وال تشّجع عىل االستثامر 

أي  والثاين،  األّول  العاملنَْي  يف  يتسبّب  ما  وهو 

البطالة والعطوبة؛ حيث ال تتجاوز نسبة العاملني 

الشاملية  القرصين  يف   %  34 العاّم  القطاع  يف 

القطاع  يعزف  بالتوازي  هيرش.  دّوار  يف   % و17 

قدم  موطئ  عن  يبحث  وال  االستثامر  عن  الخاّص 

غياب  بدعوى  رة  منفِّ مناطق  باعتبارها  هناك، 

التجهيزات والبُعد وغياب البنية التحتية. يحيلنا هذا 

الواقع إىل مخرج مهّم آخر، االرتفاع الكبري يف نسبة 

الذين ال يزاولون التعليم ويرصّحون بانقطاعهم عن 

الدراسة. فقد كانت النتائج التي تحّصلنا عليها كام 

ييل 75 % يف تطاوين الشاملية 74 % يف القرصين 

الشاملية و84 % يف دّوار هيرش. تعكس هذه األرقام 

متثاّلت االنقطاع لدى الشباب يف هذه املناطق وتعرّب 

عن شعور عاّم باإلخفاق منذ مراحل الحياة األوىل.

إلى  األمر  هذا  يحيلنا  القانونية:  المفّكرة 
بّد  ال  حيث  بالدراسة،  مرتبط  مهّم  سؤال 
هذه  في  الدين  حضور  عن  التحّدث  من 
هناك  الشباب  يتعامل  كيف  المناطق؛ 

مع المعطى الديني؟

حذرين  نكون  أن  يجب  بداية  مللوم:  ألفة 

بالدين  املتعلّقة  فالسلوكيات  التعميم.  ونتجّنب 

بهذه  تتعلّق  الدراسة  هذه  استخلصتها  التي 

املناطق حرصاً، ورمّبا من املفيد أن نُجري مستقبالً 

متلك  ال  ميسورة  أخرى  أحياء  مع  مقارَنة  دراسات 

الخصوصيات االقتصادية واالجتامعية نفسها.

كشفت دراستنا، مثلام بيّنت دراسات سابقة تناولت 

املسألة الدينية وانعكاساتها عىل املجتمع ككّل، أّن 

نسبة االهتامم بالشأن الديني عالية لدى الشباب يف 

وأّن  اإلناث.  بالدراسة وخصوصاً  املشمولة  املناطق 

عالقات  فضاءات  يف  أساساً  تكمن  الدينية  التنشئة 

الدينية  املسائل  يف  الحديث  تبادل  أّن  أي  القرب، 

يتّم بشكل خاّص يف الوسط العائيل أو بني األصدقاء 

ويؤّدي دوراً يف بناء أفكارهم وتصّوراتهم وتشكيل 

القدوة  غرار  عىل  يتبّنونها،  التي  املفاهيم  ماهية 

دات الخري أو الرّش. وتوّصلنا إىل استنتاج مهّم  ومحدِّ

يف  الشباب  ثقة  نسبة  إّن  الديني،  املجال  يف  آخر 

)الصادر  الرسمي  الدين  أّن  أي  منخفضة،  الدولة 

د  املحدِّ ليس هو  التونسية(  الديار  مثالً عن مفتي 

أصدرت منظّمة "إنترناشيونال ألرت" في شهر نوفمبر الماضي، دراسة جديدة بعنوان "شباب في الهوامش. تمّثالت المخاطر والسياسة والدين 

في تطاوين الشمالية والقصرين الشمالية ودّوار هيشر". تسّلط هذه الدراسة الضوء على فئة الشباب في ثالث مناطق جغرافية مختلفة في قراءة 

سوسيولوجية للفعل االحتجاجي في الهوامش. وهي صدرت تزامناً مع انفجار الحراك االجتماعي في تونس خالل ديسمبر 2020 وجانفي 2021، 

لتقّدم بعض األجوبة حول مكامن غضب الشباب في أحزمة الفقر المحيطة بالمدن الكبرى وواليات الظّل التي تعاني من تهميش مزمن طال عقوداً 

رغم الثورة. في هذا السياق، تحاور المفّكرة القانونية الدكتورة في العلوم السياسية ومديرة مكتب "إنترناشونال ألرت" في تونس، ألفة لملوم لتفكيك 

ظاهرة الغضب في بؤر التهميش واإلقصاء.

حاورها محمد سميح 
عكاز الباجي 

ملف الحراكات
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السؤال  عن  فيجيبون  الشباب.  لسلوك  الرئيس 

الجمعة  خطبة  أّن  الدينية  معارفهم  مصادر  حول 

يف املسجد هي املصدر األّول، تليها الكتب الدينية 

وأخرياً الربامج الدينية يف القنوات التلفزية. تدحض 

هذه النتيجة املقولة الشائعة حول أهّمية شبكات 

التواصل االجتامعي يف تشكيل املعرفة الدينية لدى 

الشباب. فعىل سبيل املثال، رّصح أكرث من 72 % من 

يستعملونها  ال  أنّهم  الشاملية  تطاوين  يف  الشباب 

للحصول عىل معطيات دينية. ومن النتائج املهّمة 

شخصية  فردانية  مامرسة  أصبح  الدين  أّن  أيضاً، 

املستجَوبني  أغلب  اعترب  الشباب حيث  لدى سواد 

دات سلوكهم اليومي تخضع بالدرجة األوىل  أّن محدِّ

إىل ضامئرهم وقناعاتهم الخاّصة.

لسان  على  تكّررت  القانونية:  المفّكرة 
التواصل  المحتّجين عبر وسائل  الشباب 
التي  الريبورتاجات  في  أو  االجتماعي 
أُنجزت في القصرين أو دّوار هيشر عبارة 
"ما يربطني بالدولة كان بطاقة التعريف". 
ثانياً، لدينا قضية ضعف االنتماء وعالقة 
عدم الثقة بالدولة. وثالثاً، الوصم، بخاّصة 
أقّل  وبدرجة  والقصرين  هيشر  دّوار  في 
إرهابية  عمليات  شهدت  التي  تطاوين 
عديدة. كيف يمكن تفسير هذا االرتباط 
ندرك  ألّننا  األمنية؟  بالمقاربة  وعالقته 
نقمة  يخّلف  األمني  التعاطي  أّن  جّيداً 
عمليات  أّثرت  مدى  أّي  إلى  فعل.  ورّد 
بالمسألة  الشباب  عالقة  في  الوصم 
الدينية  بالمجموعات  وأحياناً  الدينية 

والمجموعات المتطّرفة؟

ألفة مللوم: أوّد أن أسوق يف البداية مالحظتني. أّوالً، 

مسألة الوصم ليست استثناء تونسياً، فالوصم أحد 

أشكال نزع االعتبار االجتامعي عن أّي فئة اجتامعية 

لتربير الهيمنة عليها وإضفاء شعية عىل "دونيّتها" 

االجتامعية واالقتصادية. ثانياً، استمّر وصم املناطق 

الداخلية واألحياء الشعبية يف تونس بعد االستقالل، 

عىل  عملنا  خالل  فمثالً،  تغرّي.  قد  محتواه  لكّن 

مسارات الشباب يف دّوار هيرش وحّي التضامن سنة 

2015، قال معظمهم إّن الرسدية املهيِمنة بشأنهم 

قبل الثورة كانت تختزلهم بـ"املجرمني" ثّم تحّولوا 

الوصم  لكّن  بالثورة،  مشاركتهم  بعد  "أبطال"  إىل 

عاد برسعة ملتحفاً تعميم تهمة "اإلرهاب" وبعدها 

تتغرّي  بنيوي  معطى  الوصم  إذاً،   . "الرباكاجات" 

عناوينه مع السياقات االجتامعية والسياسية.

التي  الدراسة  كشفت  سؤالك:  عن  أُجيب  اآلن 

عدد  عرّف  فقد  مهّمة؛  مفارقة  أنجزناها يف 2015 

كبري من الشباب بني 18 و34 سنة السلفية أساساً 

بـ"أوالد الحومة" أي أبناء الحّي، وإن وصفوهم يف 

اآلن نفسه بـ"مجموعات متشّددة". كان ذلك طبعاً 

يف أوج صعود السلفية يف تونس. وعارض جزء كبري 

اتُّخذ  الذي  القرار  آنذاك  املستجَوبني  الشباب  من 

منظّمة  الرشيعة  أنصار  بتصنيف   2013 يف صائفة 

إرهابية.

انتقل مجال االشتباك 
االجتماعي األساسي إلى 

الهوامش بعدما كان يدور 
حاد 

ّ
سابقًا في فلك االت

العاّم للشغل.

أّن  الشباب  لدى  مجتمعة  التمثاّلت  هذه  تعني 

د يف مقاربتهم للسلفية، مبا فيها الجهادية، هو  املحدِّ

د الذي يتقاسمونه معها ويحيل  االنتامء املجايل املوحَّ

إليه مصطلح "أوالد حومة"، والذي يكثّف بطبيعة 

الشباب  لسواد  املشرتكة  االجتامعية  الهوية  الحال 

واالستبعاد  العطوبة  عىل  القامئة  الحيَّنْي  كال  يف 

التي  التمثاّلت  خلصت  كام  والوصم.  االقتصادي 

واحدة  مسلَّمة  إىل  امليداين  عملنا  من  استقيناها 

 – األمن  قّوات  مع  املتوتّرة  العالقة  أّن  مفادها 

للدولة  الحاكم – التّي متثّل الواجهة األكرث حضوراً 

"للزبراط"  مشرتك  قاسم  الحرضية،  "هوامشها"  يف 

)مدمن الكحول( كام "السلفي".

الضلع  إلى  اآلن  نصل  القانونية:  المفّكرة 
كيف  السياسي؛  الشأن  أي  الثالث، 
هذه  شباب  بين  العالقة  تشخيص  يمكن 

المناطق والنسيج الحزبي في البالد؟

العمرية  بالفئة  دراستنا  اهتّمت  أّوالً،  مللوم:  ألفة 

بني 18 و34 سنة. عىل الرغم من أّن بعض هؤالء 

الشباب قد عايشوا الثورة وآخرين كانوا أطفاالً حني 

الشباب  من  كبرية  نسبة  أّن  نلحظ  فإنّنا  اندلعت، 

املستجَوبني مهتّمة جّداً أو مهتّمة إىل حدٍّ ما بالشأن 

السياسية  األحداث  بفهم  معنية  أنّها  أي  العام؛ 

الظواهر  ومتابعة  وفاعليها  رهاناتها  وتفكيك 

تضبطها  وتصّورات  قراءة  عىل  بناء  السياسية، 

الحال.  بطبيعة  واالقتصادية  االجتامعية  أوضاعها 

مفصلياً  حدثاً  شّكلت  الثورة  أّن  األمر  هذا  يؤكّد 

وفارقاً يف حياة ووعي جيل كامل من حيث عالقته 

يف  مركزي  معطى  وهو  للسياسة،  ومتثاّلته  بالدولة 

فهم التحّوالت الجيلية يف تونس ما بعد الثورة.

الدراسة  اهتّمت  األحزاب؛  من  املوقف  ثانياً، 

الحارضة يف  األحزاب  الشباب عن مجمل  بتمثاّلت 

املشهد السيايس واستفرست بشكل خاّص عن تلك 

التي تحظى بثقتهم. وقد أتت النتائج دون مفاجأة 

الثقة  بنسب  النهضة  حظوة  يخّص  ما  يف  كربى، 

األعىل، خصوصاً يف تطاوين الشاملية التي تُعّد من 

نسب  وضعف  االنتخابية،  الحزب  معاقل  ضمن 

ثقة الشباب يف كّل األحزاب األخرى باستثناء حراك 

تونس اإلرادة يف تطاوين الشاملية نفسها. بيد أّن 

هذه النتيجة تبدو غري كافية لفهم متثاّلت الشباب 

األعىل  بالثقة  نسبياً  ألنّها وإن متتّعت  النهضة  عن 

الغنويش  راشد  رئيسها  يتذيّل  الشباب  أوساط  يف 

قامئة الشخصيات املوثوقة حتّى يف منطقة تطاوين 

الشاملية نفسها، حيث ال يتجاوز 2,8 % مقابل 

انعكاس  األمر  هذا  ويُعّد  هيرش.  دّوار  يف   %  4.2

املتجّسدة  للحزب  الهيكلية  املعضالت  إحدى 

باهتزاز ثقة جمهوره يف قيادته.

بالتوازي، بيّنت دراستنا وزن قيس سعيد يف تطاوين 

الشاملية حيث يحظى بأعىل نسبة، 24 %، مقابل 

18 % يف دّوار هيرش. وهنا أوّد أن أذكّر بيشء مهّم 

قبل  أشهر  أربعة  أُنجز  قد  امليداين  عملنا  أّن  وهو 

االنتخابات الرئاسية يف 2019. أي أنّنا، يف الحقيقة، 

عكس  عىل  الرئاسية  االنتخابات  بنتائج  نُفاجأ  مل 

باقي املتابعني. لكّننا مل نشأ الترّسع بنرش ما توّصلنا 

إليه من نتائج قبل االنتخابات حفاظاً عىل حيادنا. 

تفّند هذه النتيجة رسدية سطوع نجم قيس سعيد 

من العدم بني الدور األول والدور الثاين لالنتخابات. 

فقد كان سعيد حارضاً منذ زمن يف أذهان كثري من 

الشباب يف األحياء الشعبية واملناطق الداخلية وكان 

نخب  جهل  أخرى  مرّة  يؤكّد  ماّم  بثقتهم   يتمتّع 

املراكز املهيِمنة مبا يحصل يف الهوامش.

تشخيص  يمكن  كيف  القانونية:  المفّكرة 
المشمولين  المناطق  بين شباب  العالقة 
"البوليس"؟  األمني  والجهاز  الدراسة  في 
الدولة  غياب  معطى  تقرأون  وكيف 

الراعية وحضور الدولة األمنية؟

دراستنا  نتائج  أهّم  إحدى  تكون  رمّبا  مللوم:  ألفة 

الدولة  غياب  بني  السببية  العالقة  إثبات  بالضبط 

الراعية وحضور الدولة األمنية يف ما يتعلّق بحوكمة 

املناطق  يف  الحال  هي  كام  الهوامش  يف  الشباب 

عندما طرحنا سؤال  الدراسة.  التي شملتها  الثالث 

السنة  يف  السجن  أو  اإليقاف  إىل  تعرّضَت  "هل 

التي سبقت االستجواب؟" بشكل مباِش، وجدنا أّن

اإليقاف  إىل  تعرّضوا  الشاملية  تطاوين  يف   %  10

الشاملية  القرصين  يف   %  14 مقابل  السجن  أو 

العيّنة  مستوى  عىل  أي  هيرش؛  دّوار  يف   % و17 

كّل ستّة سّنهم بني 18 و34  بني  كاملًة، شاّب من 

اإليقاف  إىل  واحدة  مرّة  األقّل  عىل  تعرّض  سنة 

عن  اإلجابات  أّما   .2019 سنة  خالل  السجن  أو 

أو  اإليقاف  إىل  أصدقائك  أحد  تعرّض  "هل  سؤال 

يف   %  18 فكانت:  الفرتة؟"  نفس  خالل  السجن 

مقابل 33 % يف قرصين  "نعم"  الشاملية  تطاوين 

سؤال  وعن  هيرش.  دّوار  يف   % و35  الشاملية 

"هل تعرّض أحد أخوتك إىل اإليقاف أو السجن؟" 

الشاملية  تطاوين  يف  "نعم"   %  7 اإلجابات  كانت 

و22 % يف قرصين الشاملية و18 % يف دّوار هيرش.

الجهات  بني  التباين  بعض  النتائج  هذه  تُظهر 

النسبي  باالنخفاض  يتعلّق  ما  يف  خصوصاً  الثالث 

ل يف تطاوين الشاملية. ويبدو يل أّن الفرضية  املسجَّ

النسبي  التامسك  هي  ذلك  لتفسري  مالءمة  األكرث 

مقارنة  تطاوين  يف  واملجتمعية  العائلية  للروابط 

وتأطري  رقابة  آليات  يوفّر  الذي  األخريني  بالجهتني 

األمن.  مع  املباش  احتكاكهم  من  تحّد  للشباب 

الخوف  تسجيل  أخرى،  نتيجة  تؤيّده  ما  وهو 

تطاوين  يف  نسبة  أقّل  الشباب  لدى  اإلدمان  من 

هيرش. ودّوار  الشاملية  بقرصين  مقارنة  الشاملية 

التجارب  أهمية  عن  املعطيات  هذه  تكشف 

يف  والسجنية  العقابية   )traumatique( الصادمة 

حياة العديد من الشباب والتي تُضاف إىل تجارب 

عن  املبكر  االنقطاع  مثل  أخرى  ومؤملة  صادمة 

الدراسة والعطوبة والبطالة. وهي تجّسد مبجملها 

أناط العنف املؤّسسايت الذي يحكم مسارات آالف 

أو  االجتامعي  أو  الرمزي  شكله  يف  سواء  الشباب 

االقتصادي أو الجسدي.

التشريح  هذا  عبر  القانونية:  المفّكرة 
هل  الدراسة،  تقّدمه  الذي  االجتماعي 
تغّيرت طبيعة االحتجاجات التي تشهدها 
للفعل  جديدة  مالمح  من  وهل  البالد؟ 

االحتجاجي؟

ظهر  قوياً  اتّجاهاً  الدراسة  هذه  تؤكّد  مللوم:  ألفة 

التحّول  يف  يتمثّل   ،1984 يف  الخبز  انتفاضة  منذ 

الجغرايف والسوسيولوجي الذي شهده شكل الرصاع 

االجتامعي يف تونس مع تنامي السياسات التقّشفية 

صة  وتراجع الدولة الراعية وتقلّص اعتامداتها املخصَّ

مجال  انتقل  ناحية،  فمن  العمومية.  للسياسات 

االشتباك االجتامعي األسايس إىل الهوامش الحرضية 

وشبه الحرضية. ومن ناحية أخرى، كان مركز ثقله، 

االتّحاد  فلك  يدور يف  املايض،  القرن  سبعينيات  يف 

العاّم التونيس للشغل ويستند إىل فاعلني منظَّمني 

يف  بأغلبهم  ومنخرطني  نقابية  أو  سياسية  أطر  يف 

عالقات شغلية منظَّمة يف مراكز إنتاج أو خدمات 

)وظيفة عمومية، إجراء يف قطاعات شبه عمومية، 

مناطق صناعية، أحياء عاملة/صناعية ...(؛ أّما اليوم، 

ومتشظية  دفاعسة  وأصبحت  النزاعات  انكفأت 

برامج  وطأة  تحت  املنظَّم  العمل  تراجع  بسبب 

املثال،  سبيل  عىل  القرصين،  يف  الهيكيل.  اإلصالح 

رافعة  مىض  ما  يف  والورق  الَحلفاء  معمل  شّكل 

ألسباب  دوره  انكمش  لكن  االجتامعي،  لالشتباك 

والتجميد  اإلدارة  وسوء  الصيانة  عدم  منها  عّدة، 

أحياء  باملقابل  وأصبحت  لالنتداب،  الكيّل  شبه 

الفضاءات  هي  الشعبية  والزهور  والنور  الكرمة 

البطالة  غرّيت  كام  االجتامعي.  لالشتباك  املركزية 

للمحتّجني  االجتامعية  الرتكيبة  والعطوبة  البنيوية 

فتغرّيت سوسيولوجيا االحتجاج.

وعليه يُحيل ضعف االتّحاد العاّم التونيس للشغل 

اليوم  الشباب  عالقة  ضعف  إىل  احتجاجي  كإطار 

بالعمل النقايب باعتبار تفّكك الروابط الشغلية لدى 

الجيل الجديد.

ارتباط جييل عن  فّك  القول، تشهد تونس  خالصة 

اليسارية  التنظيامت  فيها  مبا  سات  املؤسَّ األحزاب 

أخرى،  بعباة  للشغل.  التونيس  العاّم  االتّحاد  وعن 

االحتجاجي،  للتعبري  التقليدية  األطر  ضعفت  لقد 

اإلرضاب،  أي  التقليدي  االحتجاجي  الشكل  كام 

مقابل صعود مفردات وأشكال أخرى شبابية سواء 

افرتاضية أو ماّدية.
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محّمد رامي عبد املوىل

_

 كّل الطرق تؤّدي إلى الكامور
مل يأِت "اعتصام الكامور" من فراغ ومل يكن "هوجة" 

يغنم  حتّى  الدولة  ذراع  يّل  يريد  كسول  شباب 

النتيجة الطبيعية  ة، بل هو  ُميرسَّ وظائف وقروضاً 

لتاريخ طويل من السياسات الظاملة والفاشلة التي 

اليوم  تُسّمى  التي  الجغرافية  الرقعة  حّق  غبنت 

والية تطاوين.

جوهرة في يد فّحام
الرشقي  الجنوب  منطقة  يف  الواقعة  تطاوين، 

والية  أكرب  هي  الصحراء،  مشارف  عىل  التونيس، 

من حيث الحجم )قرابة ربع مساحة البالد( وأقلّها 

فقط    %  1 نحو  فيها  يرتكّز  حيث  سكانية  كثافة 

"سّناً"  أصغرها  من  أيضاً  وهي  البالد.  سكان  من 

والية  )أصبحت  التونيس  اإلداري  التقسيم  حسب 

وهي  القدم.  يف  ضارب  تاريخها  لكن   )1981 سنة 

اعتمدنا  ما  إذا  التونسية  املناطق  أفقر  ليست 

اإلحصائيات الرسمية  التي تقول إّن نسبة الفقر يف 

تطاوين تبلغ 18 %. لكن لو اعتمدنا مؤّش الفقر 

متعّدد األبعاد، الذي يشمل جودة الحياة والتعليم 

الصالح  واملاء  الكهرباء  وتوفّر  واملسكن  والصّحة 

للرشاب ومعايري أخرى، ترتفع النسبة لتصبح 32 % 

وتضع الوالية يف دائرة املناطق األكرث فقراً يف تونس. 

الرتتيب  تطاوين  فتتصّدر  للبطالة  بالنسبة  أّما 

النسب  هذه   .%  30 تتجاوز  بنسبة  سنوات  منذ 

من  تكون  أن  يُفرتَض  كان  والية  تسّجلها  املُخِجلة 

أغنى املناطق يف تونس. فضالً عن الرثوات املكنوزة 

تحت األرض، إذ ترتكّز فيها أكرب حقول النفط والغاز 

واملياه  الجبس  من  هائل  مخزون  فيها  ويتوفّر 

الطبيعة  بالرثوات  األرض  فوق  ما  ويعّج  الجوفية، 

الجميلة  تطاوين  واحات  والتاريخية.  والثقافية 

الفريدة  الرببرية  وقصورها  وصحراؤها  وعيونها 

األمازيغي- التعايش  بحكم  الثقايف  املخزون  وثراء 

العريب، وآثار وجود برشي يعود آلالف السنني قبل 

باملنطقة،  الديناصورات  والدالئل عىل مرور  امليالد 

أفضل  بطريقة  تُستَغّل  أن  ميكن  كان  ثروات  كلّها 

ألف مرّة، وتجعل من الوالية قطباً سياحياً وبحثياً/

علمياً وحتّى فّنياً )استديوهات سينام( تُحسب فيه 

نسب الفقر والبطالة باألرقام الفردية أو الكسور.

يخ طويل من الوصم  تار
و"الحقرة" 

"فطايرية" .. "كناطرية" .. "خوانجية" .. "زمقرية" .. 

"تابعني لليبيا"، هذه أبرز التمثاّلت التي نجدها عند 

كثري من التونسيني عن سّكان تطاوين. وهي متثاّلت 

طويل  تاريخ  نتيجة  التونسيني  أذهان  يف  ترّسخت 

من التشويه واإلقصاء للمنطقة، منذ زمن االستعامر 

الديكتاتورية ويف  االستقالل وتحت  الفرنيس وبعد 

عهد "الدميقراطية".

تاريخ  ودراسة  استعراَض  هنا  املقام  يسعنا  ال 

نكتفي  لذلك  القدم،  يف  الضارب  تطاوين  منطقة 

الفرنيس  االستعامر  يسَع  مل  الحديث.  بالتاريخ 

املناطق  وتحديداً  اقتصادياً،  تطاوين  تطوير  إىل 

عسكرياً"  "تراباً  اعتربها  بل  للصحراء،  قرباً  األكرث 

"كونفدرالية  إىل  املنتمية  قبائله  إخضاع  حاول 

ورغمة" )حلف قبيل عريب-أمازيغي( وجعله مركزاً 

العسكرية  القوانني  ساهمت  متقّدماً.  حدودياً 

االقتصادية  املصالح  ورضب  السّكان  واحتقار 

التقليدية لعروش املنطقة يف تغذية كراهيّة األهايل 

الوطنية  الحركة  يف  باكراً  وانخراطهم  للُمستعِمر 

بشّقيها السيايس واملسلّح. ويبدو أّن الجهة متّسكت 

فُحِسبَْت عىل  الالزم"  "أكرث من  والسالح  باملقاومة 

الداخيل وشهدت  اليوسفيني بعد توقيع االستقالل 

األقوى  الشّق  قرار  عىل  "للمتمرّدين"  مطاردات 

إقصاء  ذلك  نتيجة  وكان  الدستوري.  الحزب  يف 

التي  الجديدة  السلطة  ِقبل  من  وجفاء  جامعي 

ونتج  الجفاء عقوداً  االستقالل. طال  حكمت دولة 

عدداً  أجرب  اقتصادي  وتهميٌش  للتنمية  غياٌب  عنه 

أو  والهجرة  النزوح  عىل  تطاوين  أبناء  من  كبرياً 

الليبي.  القطر  من  البضائع  تهريب  من  االسرتزاق 

بانتفاضة  الوالية  أبناء  التونسيني، استبرش  وكأغلب 

17 ديسمرب 2010 واعتقدوا أّن زمن الظلم والغنب 

خيبتهم  لكن  ريب.  ال  آتية  التنمية  وأّن  وىّل  قد 

كانت مزدوجة. فلم يقترص األمر عىل عدم تحقيق 

"أهداف الثورة" وتطلّعات الفقراء، عىل الرغم من 

الفائز يف  الحزب  إىل  الوالية  أصوات  أغلب  ذهاب 

األمور  زادت  بل  النهضة(،  )حركة  االنتخابات  جّل 

خالل  تونس  يف  املنظَّم  اإلرهاب  تفيّش  بعد  سوءاً 

السنوات التي تلت "سقوط الديكتاتورية" وكذلك 

األمنية  املخاطر  أصبحت  ليبيا.  يف  الحرب  اندالع 

عالية يف املناطق القريبة من الصحراء التي صارت 

مسبوق.  غري  واستخباراتياً  عسكرياً  نشاطاً  تعيش 

السياحي  النشاط  عىل  املخاطر  هذه  ستؤثّر 

السيّاح، من جهة، وعىل  الصحراوي بحكم تخّوف 

األمني  التواجد  بحكم  والتجارة  التهريب  حركيّة 

املكثَّف، من جهة أخرى. ببساطة، حتّى "الثقوب" 

التي يتنّفس منها أهايل املنطقة ُسّدت بشكل جزيئ 

االقتصادي  الوضع  تدهور  فإّن  وبالتايل،  كيّل.  أو 

وتنامي نسب الفقر والبطالة عىل الرغم من ثروات 

إىل  سيوصل  الذي  الطريق  هو  الوالية  وإمكانات 

مسلك "الكامور".

كّر  وفّر ...
قبل استعادة أبرز املحطّات السابقة التّفاق نوفمرب 

2020 سيكون من املفيد أن نوضح نقطتني:

لحراك  اختزال  هي  الكامور"  "اعتصام  عبارة  أّوالً، 

اجتامعي واسع حظي بدعم كبري من مواطني والية 

تطاوين بأكملها.

مبحطّتَْي  الحراك  هذا  نحرص  أن  ميكن  ال  ثانياً، 

اللذين  واالتّفاقني   2020 واعتصام   2017 اعتصام 

ومسريات  تظاهرات  هناك  كانت  فقد  أعقباهام، 

لحظات  ومفاوضات.  األمن  قّوات  مع  ومواجهات 

مّد وجزر. 

انطلقت التحرّكات االجتامعية يف تطاوين يف أواسط 

شهر مارس 2017 باحتجاجات صغرية هنا وهناك ثم 

تطّور األمر ليصبح حراكاً جهوياً أواخر الشهر نفسه، 

التشغيل والتنمية. وكان هذا الحراك  أهّم مطالبه 

ليلحق ببقيّة التحرّكات االجتامعية "الفاشلة"، وهي 

تُعّد باملئات واآلالف، لو بقي محافظاً عىل أشكال 

االحتجاج "الكالسيكية" من تظاهرات ووقفات أمام 

ما  وعاّمة.  قطاعية  وإرضابات  الحكومية  املقرّات 

هو تأثري بعض العجالت املحرتقة والطرق الفرعية 

والية  يف  املغلقة  املحلية  واإلدارات  املقطوعة 

مهّمشة وشبه ميتة اقتصادياً وتنموياً؟ 

عندما أشهرت 
الدولة عصاها 
الغليظة صّعد 
"الكاموريون" 

 
ّ

رافعين شعار "الرخ
ال"، وانتقلوا من 

وقف حركة العربات 
 

ّ
إلى وقف ضخ
المحروقات.

اإلرضاب  بعد  األمر  وعوا هذا  املحتجني  أّن  ويبدو 

بعد  التكتيك  فغرّيوا   2017 أفريل   11 يف  العاّم 

وقّرروا  والجهد  الوقت  إلضاعة  تفادياً  قصرية  مّدة 

أّول  تلك  وكانت  الكامور.  منطقة  يف  االعتصام 

"رضبة معلم". فِعَوَض التوّسل أمام مقرّات الدولة 

الصحراوي  "الكامور"  مسلك  أصابعها.  عّض  قّرروا 

من  العربات  حركة  يؤّمن  الذي  الوحيد  املمّر  هو 

وإىل حقول استخراج املحروقات ومقرّات الرشكات 

وبنصبهم  الضّخ.  ومحطّات  املجال  يف  العاملة 

يندر أن نجد حراكاً اجتماعياً يحظى بمثل االهتمام اإلعالمي والمكانة في النقاش العاّم الذي حظي به حراك "الكامور" في أشكاله المتعّددة ومراحله 

المختلفة. وبالمثل، يندر أن نجد حراكاً بمثل طول نفس و"نجاعة" حراك الكامور. ولعّل نجاح تنسيقّية الحراك في فرض جزء كبير من مطالبها 

وتوقيعها اّتفاقاً مع الحكومة في هذا الصدد بتاريخ 06 نوفمبر 2020، أبرز دليل على ذلك. والُمالَحظ أّن أكثر الكالم عن الحراك، ثّم انتصاره، انحصر 

في ثنائّية الشيطنة والتهليل من دون جهد وسعي جّديَّْين لفهم الخلفّيات التاريخية واالقتصادية لالعتصام. وطبعاً هذا التقصير، المقصود أو غير 

المقصود، في الفهم والتحليل سينجّر عنه تقييم منقوص وغير موضوعي لالّتفاق الموقَّع مؤّخراً مع الحكومة ومخارجه وتداعياته. لألمانة، من الصعب 

اإللمام بكّل أبعاد حراك الكامور. أّوالً، بحكم طبيعته بحيث تنّوعت أشكاله النضالية وتعّددت مراحله واختلفت تكتيكاته؛ وثانياً، لنقص المعلومات 

عنه على الرغم من "التغطية" اإلعالمية الكبيرة. لكن هذا ال يمنع أن نحاول فهم وتحليل بعض جوانبه البارزة.
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عىل  املعتصمون  حاز  املمّر،  وإغالقهم  لخيامهم 

الحكومة  السياسية وبالطبع  انتباه اإلعالم والطبقة 

إىل  الشاهد،  يوسف  آنذاك،  رئيسها  سيتنقل  التي 

بإرضاب  سّكانها  فيستقبله  أفريل   27 يوم  الوالية 

عاّم ثاٍن عىل الرغم من اإلجراءات الـ62 التي وعد 

بإنجازها لفائدة تطاوين. 

إلنهاء  القدمية  أساليبها  استعامل  الدولة  حاولت 

والتلويح  واملامطلة  املناورة  بني  ُمراِوَحًة  االعتصام، 

الزمن والسياق واملناخ  بالعنف، معّولًة عىل عامل 

إلضعاف عزمية املعتصمني. لكن صمد هؤالء ونظّموا 

أمورهم بشكل مثري لإلعجاب رغم كّل الظروف ومل 

الباجي  آنذاك،  الجمهورية  رئيس  بخطاب  يتأثّروا 

قايد السبيس، يف 10 ماي، الذي كان مشحوناً عنفاً 

وتحريضاً وتهديداً. استمّر االعتصام يف شكله األّول 

"االنقسامات"  بعض  بدأت  حيث  ماي   16 حتى 

بالقبول  ينادي  جزء  املعتصمني،  بني صفوف  تظهر 

باقرتاحات الحكومة وآخر يطالب بالتصعيد.  ويبدو 

أّن الخيار األخري كان الرّاجح. فقد قّررت مجموعة 

من الشباب نقل االعتصام إىل نطاق شكة "ترابسا" 

التي تتوىّل عمليّة تخزين البرتول املُستخَرج وضّخه 

يف األنابيب، مهّددين بغلق املضّخات.

واستمرار  ملطالبهم  الحكومة  استجابة  لعدم  ونظراً 

والخطاب  اإلعالم  وسائل  يف  عليهم  التحريض 

وأغلقوا  تهديدهم  املعتصمون  نّفذ  الرسمي، 

مل  الحّد،  هذا  عند  ماي.   20 يف  )املضّخة(  "الفانة" 

نحو  أمنية  قّوات  وحرّكت  تطيق صرباً  الدولة  تعد 

مكان االعتصام لفّضه وتحرير "الفانة". جاء التدّخل 

ورُضبوا  املعتصمني  خيام  فأُحرِقَْت  عنيفاً  األمني 

بالغاز املسيّل للدموع والخرطوش، وكانت حصيلة 

املواجهات مقتل املعتصم أنور السكرايف. ويبدو أّن 

الحكومة خشيت من تطّور األوضاع إىل مواجهات 

تُعّقد األمور أكرث فسحبت قّوات األمن،  عنيفة قد 

ما سمح للشباب املعتصمني بإعادة إغالق املضّخات 

والسيطرة عليها.

بقيت األمور تراوح مكانها إىل حني دخول االتّحاد 

أمثرت  كوسيط.  الخّط  عىل  للشغل  التونيس  العاّم 

الوساطة اتّفاقاً بني املعتصمني والحكومة، ُوقِّع يوم 

موطن   4500 إحداث  عىل  ونّص   2017 جوان   17

شغل )يف الرشكات البرتولية و"شكات البستنة"( ما 

مليون   80 مبلغ  تخصيص  مع  و2019،   2017 بني 

دينار سنوياً لدعم التنمية يف الجهة.

كانت األمور لتنتهي عند هذا الحّد لو نّفذت الدولة 

لكن  املُعلَن،  الزمني  الجدول  حسب  االتّفاق  بنود 

من  والتملّص  املامطلة  يف  نواياها  بانت  ما  رسعان 

التزاماتها. وبعد أشهر طويلة من االنتظار، بدأ صرب 

بالتحرّك  وبدأت  ينفذ  الكامور  اعتصام  تنسيقيّة 

وتواصلت  االتّفاق،  وتفعيل  الدولة  عىل  للضغط 

مع الرئاسات الثالث بهدف تحريك األمور لكن من 

الرئاسية  االنتخابات  أجواء  أّن  ومبا  جدوى.  دون 

سنة  من  الثاين  النصف  عىل  طغت  والترشيعية 

2019، يف حني طغت إجراءات الحجر الصّحي عىل 

اعتصام  وكأّن  بدا   ،2020 سنة  من  األّول  النصف 

القامئني  حامسة  وأّن  ذكرى  مجرّد  أصبح  الكامور 

عزامئهم.  قد خفت وضعفت  فيه  واملشاركني  عليه 

لكن بخالف ما ظهر آنذاك، ما إن تراجع التحّسب 

الصيف حتّى  الربيع/بداية  أواخر  تونس  الوبايئ يف 

نظّم "الكاموريون" اعتصاماً جديداً يف جوان 2020 

األمور  فتطّورت  بالقّوة  فّضه  األمن  قّوات  حاولت 

كام يف االعتصام األّول. سيطر املعتصمون مرّة أخرى 

أّن  ومبا  وأغلقوها.  جويلية   17 يوم  "الفانة"  عىل 

تلك الخطوة قد تزامنت مع فصل الصيف وجاءت 

إعالمي  بتفاعل  تحَظ  مل  حكومي،  فراغ  فرتة  يف 

"الجّدية"  الخطوات  أّول  أّن  وسيايس كبريين. حتّى 

مع  سبتمرب  أواخر  يف  إاّل  تأِت  مل  األوضاع  لحلحلة 

من  ُمواطن   500 تشغيل  نيّتها  الحكومة  إعالن 

الجهة. مل تكن تلك الخطوة املتأّخرة كافية، فواصل 

الحكومة  وأيقنت  البرتول  تعطيل ضّخ  املعتصمون 

رضورة التفاوض الجّدي، فتوّصل الطرفان إىل توقيع 

اتّفاق جديد يف بداية نوفمرب 2020 )أنظر الكادر(. 

ويبدو أّن تطبيق بنوده قد بدأ بالفعل، ورمّبا تكون 

خامتة حراك دام أكرث من ثالث سنوات ونصف.

يون حيث  لماذا انتصر الكامور
أخفق سواهم؟ 

ال توجد إجابة واحدة أو قطعية للسؤال أعاله، لكن 

يف  الكامور  اعتصام  لينجح  اجتمعت  عّدة  عوامل 

حني فشلت تحرّكات/حركات أخرى أو مل تحّقق إاّل 

القليل من مطالبها.

عامل النجاح األّول هو بال شّك كيفيّة إدارة الحراك، 

و"تكتيكات"  النضالية  األشكال  اختيار  حيث  من 

املناورة والتفاوض وطريقة التنسيق بني املعتصمني. 

كانت بداية االعتصام تقليدية لكّنها تطّورت بشكل 

رسيع وذيكّ ومبتكر. اختار املعتصمون أن يُفاوضوا 

الدولة مبا ميكن أن يوجعها حقيقة ال باحتجاجات 

عصاها  الدولة  أشهرت  عندما  وحتّى  عقيمة. 

يتنازلوا،  أن  بدل  "الكاموريون"  صّعد  الغليظة، 

لالستسالم(.  مجال  )ال  ال"  "الرّخ  شعار  رافعني 

فانتقلوا من إيقاف حركة عربات الرشكات إىل وقف 

ضّخ املحروقات )غلق "الفانة"( أي تعطيل اإلنتاج. 

وهو ليس أّي إنتاج، بل الذهب األسود الذي يذهب 

جزء كبري من ريعه إىل شكات أجنبية مرتبطة بدول 

عىل  الكبري  تأثريها  لها  اقتصادية  وإمرباطوريات 

يف  السيايس  القرار  صنع  ومراكز  املالية  املؤّسسات 

العامل. ببساطة، قد يكون لغضب تلك الرشكات وَمن 

وراءها نتائج وخيمة عىل الطبقة الحاكمة ورؤوس 

يف  والتنويع  التدّرج  هذا  كان  ما  املحلّية.  األموال 

قيادة  وجود  لوال  ليكون  والصمود  التكتيكات 

وتنسيقيّة للحراك ومتحّدثني باسمه. قيادة من قلب 

االعتصام غري ُمسَقطة عليه.

"دميوغرايف"/"أنرثوبولوجي"  الثاين  العامل 

يستند  مل  املعتصمني.  بني  العالقة  بطبيعة  يتعلّق 

سياسية/أيديولوجية  خلفية  إىل  "الكاموريون" 

مشرتكة أو انتامء نقايب/جمعيايت بل جمعهم االنتامء 

املناطقي والقبيل والعائيل. ما يعني من جهة، لُحمة 

أقوى وتفاهامً أكرب و"خيانات" أقّل، ومن جهة أخرى، 

دعامً كبرياً من أهايل املنطقة و"حزام أمان" واسعاً.

واملطالب.  الرؤية  وضوح  فهو  الثالث  العامل  أّما 

تنمية  مثل  فضفاضة  شعارات  املعتصمون  يرفع  مل 

من  جملة  قّدموا  بل  االجتامعية  والعدالة  الجهة 

أكرث  املفاوضات  سقف  رفع  مع  العمليّة  املطالب 

الحسنة" بل  بالوعود و"النوايا  ما ميكن. ومل يقبلوا 

الدولة  التزامات  يوضح  اتّفاق  توقيع  عىل  أرّصوا 

وتاريخ تنفيذها. 

وميكن أن نضيف عامالً رابعاً، ليس ثانوياً البتّة، وهو 

واالحرتام  لإلعجاب  املثري  املعتصمني  وصمود  ثبات 

مهام كان املوقف من حراكهم ومطالبهم. من كان 

لرياهن عىل نجاح اعتصام وسط الصحراء مع درجات 

حرارة ال تُطاق نهاراً وليالً خالل شهر رمضان؟ من 

كان ليعتقد أّن حراكاً اجتامعياً انطلق يف "هوامش" 

نظراً  دولية  )وحتّى  وطنية  قضيّة  سيصبح  البالد 

تحت  ويستمّر،  البرتولية(  الرشكات  جنسيّات  إىل 

أكرث من ثالث سنوات  متعّددة،  أشكال ومسّميات 

ونصف؟ مل تكن الظروف الطبيعية والزمن واإلعياء 

والخطابات  األمنية  والعصا  الحكومية  والسياسات 

أمام  الوحيدة  التحّديات  هي  العنيفة  السياسية 

تشويه  حملة  عليهم  ُسلِّطت  فلقد  املعتصمني، 

اإلعالم  وسائل  يف  مسبوقة  غري  وتحقري  وتخوين 

التقليدي وشبكات التواصل االجتامعي.

استند "الكاموريون" 
إلى االنتماء 

المناطقي والقبلي 
والعائلي، ما يعني 

"خيانات" أقّل 
و"حزام أمان" واسعًا.

اختيار  حسن  مثل  أخرى  عوامل  هناك  بالتأكيد، 

الحرب"(  "فّن  يف  أسايس  )وهذا  املعركة"  "أرض 

عىل  والقدرة  جانبية"  "معارك  يف  الدخول  وعدم 

العنف  مربّع  إىل  االنسياق  وعدم  النفس"  "ضبط 

العوامل  أّن  نعتقد  لكّننا  االستفزازات.  كل  رغم 

املعركة  حسمت  التي  هي  ذكرناها  التي  األربعة 

لصالح الكاموريني، نسبياً، ورمّبا إىل حني.

المزعج االنتصار 
بل  أزعج  لكّنه  البعض  أسعد  "الكاموريني"  انتصار 

املنتفعون  أساساً  هم  السعداء  الكثريين.  وأغضب 
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الذين  واملناضلني  النشطاء  من  وقلّة  االتّفاق  من 

"الثوري"  املّد  وانحسار  الخيبات  تراكم  من  تعبوا 

تحرّك  أّي  يباركوا  ألن  مستعّدون  وهم  البالد،  يف 

بال أّي حّس نقدي،  اجتامعي بشكل مبديئ، أحياناً 

عىل  حجمه،  كان  مهام  انتصار،  أّي  ميّجدوا  وأن 

الدولة ورأس املال والطبقات املهيمنة.

من  بيشء  فيمكن،  املنزعجون/الغاضبون  أّما 

هي  األوىل  فئتني.  ضمن  نصّنفهم  أن  التبسيط، 

أجل  من  اجتامعي  تحرّك  ألّي  آليّاً  املعادين  فئة 

عن  أساساً  هنا  نتحّدث  البرش.  وكرامة  حقوق 

والدينية  منها  املحاِفظة  اليمينية،  السياسية  القوى 

والليربالية، يف قلب السلطة أو ضواحيها، وأصحاب 

األعامل والطبقات املهيِمنة عىل االقتصاد واملجتمع. 

أو  "احتجاج"  مثل  كلامت  سمعوا  كلاّم  هؤالء 

"إرضاب" أو "اعتصام" تحّسسوا "أسلحتهم" الغليظة 

"األمنية" وأرادوا استعاملها مباشة وبقّوة. لكن، مبا 

"انتقاالً دميقراطياً  الزمن قد تغرّي والبلد يعيش  أّن 

أبهر العامل" تجدهم يرتيّثون قليالً ويختارون أسلحة 

االتّصايل/اإلعالمي.  السالح  وأهّمها  "نعومة"،  أكرث 

وهنا قد تختلف التكتيكات "الحربية" وقد تتظافر. 

الحراك  تجريم  الحكومية  الخطابات  تتحاىش 

تُبدي  قد  بل  مباش،  بشكل  وفاعليه  االجتامعي 

تفّهمها وحتّى تعلن عن إرادتها "القويّة والصادقة" 

نفسه  الوقت  لكّنها يف  للمحتّجني،  إيجاد حلول  يف 

تحّذر من الفوىض ومن "األطراف الخفيّة" التي قد 

"تصارح"  أنّها  كام  الفوىض.  لبّث  التحرّك  تستغّل 

تستوجب  املطالب  تلبية  أّن  والشعب  املحتّجني 

اقرتاضاً من الخارج وتقّشفاً يف الداخل. فهل ترضاه 

بقيّة  تشّن  ذلك  مع  وبالتزامن  وبلدك؟  لحكومتك 

األطراف، املترّضرة مصالحها من الحراك االجتامعي، 

فرتسل  حّدة  وأكرث  تحّفظاً  أقّل  بتكتيكات  الحرب 

و"إعالميني"  اقتصاديني  "خرباء"  من  جنودها 

و"محلّلني سياسيني" ومثّقفني "وطنيني" إىل الجبهات 

رصيح  تحريض  مركّزة:  هجومات  ليشّنوا  اإلعالمية 

ينتمون  التي  املناطق  عىل  وحتّى  املحتّجني  عىل 

الدولة  هيبة  ضياع  عىل  ونحيب  عويل  إليها. 

والقانون وأجهزة "حفظ األمن"، تحذير من الخراب 

واإلرهاب، تهويل من الخسائر االقتصادية مع أطنان 

يف  املشكوك  واملعطيات  والتقديرات  األرقام  من 

صحتها ومنهجيّتها، إلخ. هذه التكتيكات واألسلحة 

عىل  العاّم  الرأي  تأليب  أّوالً،  بها  يراد  "الناعمة" 

السياسية  القوى  إحراج  وثانياً،  االحتجاجات،  هذه 

الداعمة لها أو التي قد تتعاطف معها ووضعها يف 

الزاوية، وثالثاً تهيئة الناس "نفسياً" لقبول الخطوة 

التالية: القمع العنيف للحركة االحتجاجية.

فهم  املنزعجني/الغاضبني،  من  الثاين  الصنف  أّما 

تعادي  ال  التي  السياسية  واملجموعات  الذوات 

تكون  قد  بل  ذاتها،  حّد  يف  االجتامعية  الحركات 

ساندة وداعمة لها، لكّنها يف مسألة اعتصام الكامور 

االعتصام  أجواء  عىل  سخطت  وحتى  تحّفظت، 

وشكل التفاوض ومخرجات االتّفاق. ومآخذها عىل 

ما حدث ليست بالرضورة نابعة من "برجوازيتها" 

ما  فيها  بل  الفقراء،  عىل  واستعالئها  و"جهويتها" 

هو متأثّر بالدعاية التي تحّدثنا عنها، وبعضها ناتج 

عن سوء فهم ما حدث يف تطاوين، وبعضها اآلخر 

بالطابع  يتعلّق  املآخذ  أّول  ووجيه.  عقالين  نقد 

القبيل/الجهوي الذي ظهر جلياً يف أجواء االعتصام 

وخطابات منّسقيه واملشاركني فيه، الذي وإن شّكل 

نقطة قّوة للمعتصمني يف رصاعهم مع السلطة فإنّه 

أنّه  العاّم. كام  بالرأي  مثّل نقطة ضعفه يف عالقته 

كان من الواضح أّن منظّمي االعتصام كانوا رافضني 

ألّي دور لألحزاب السياسية. بعض املطالب فُهمت 

 )Federalization( "فدرلة"  نوايا  تضمر  وكأنّها 

مداخيل  من  نسبة  باستقطاع  املطالبة  مثل  للبالد، 

عرب  ال  مباش  بشكل  للوالية  تذهب  املحروقات 

حتّى  املركزية.  الدولة  ومؤّسسات  العاّمة  املوازنة 

أجواء التفاوض حول االتّفاق األخري أثارت حفيظة 

الكثريين: وفود حكومية رسمية تنتقل إىل تطاوين، 

لجولة  العاصمة  إىل  االعتصام  ممثّلو  ينتقل  ثم 

توحي  لالجتامعات  وصور  جديدة،  مفاوضات 

مبفاوضات بني ممثيّل دولتني، خصوصاً وأّن ممثيّل 

املعتصمني كانوا يرتدون "الشاش" الجنويب يف مقابل 

أن  من  كثريون  ويتخّوف  الرسمية.  البدالت  وفد 

من  جديدة  مرحلة  مة  مقدِّ الكامور  اتّفاق  يكون 

بسط  عىل  القادرة  غري  "الواهنة"  الدولة  تفّكك 

سلطتها عىل كامل تراب البالد. كام يرى البعض أّن 

اتّفاق الكامور يكرّس ثقافتَْي الغنيمة والريع، فضالً 

عن كونه يرضب مبدأ املساواة بني املواطنني. فجزء 

عىل  الدولة  وافقت  التي  الشغل  َمواطن  من  كبري 

منحها للمعتصمني هي إّما يف ما يُسّمى بـ"شكات 

سيتّم  عمومية  ومؤّسسات  مصانع  يف  أو  البستنة" 

الشغل هذه  تُخلق مواطن  إنشاؤها قريباً. ملاذا مل 

تنوي  وهل  إليها؟  بحاجة  الدولة  كانت  إن  سابقاً 

أخرى؟ وما هي معايري  مناطق  التجربة يف  تعميم 

االنتداب؟

هل هي خاتمة األحزان؟ 
اتّفاق نوفمرب 2020 هو الثاين الذي توقّعه الدولة، 

ثالث  قبل  األّول  االتّفاق  األخرية  هذه  نّفذت  ولو 

سنوات ملا كانت هناك حاجة التّفاق جديد. وحتّى 

إذا ما افرتضنا أّن الدولة ستلتزم بتنفيذ كّل التزاماتها، 

فهل يعني ذلك أّن مشاكل تطاوين قد ُحلَّت وأّن 

رضباً  االتّفاق  أليس  أخرياً؟  تحرّك  التنمية"  "قطار 

يكون  قد  االجتامعي؟  السلم  وشاء  "الرشوة"  من 

وانعكاساته  االتّفاق  مآالت  عىل  الحكم  املُبِكر  من 

عىل األرض. لكن ماذا عن بقيّة املناطق التي ال تقّل 

م "التجربة"  أوضاعها سوءاً عن تطاوين؟ هل ستُعمَّ

وتُوقَّع اتّفاقات مشابهة؟ هناك مناطق ليس لديها 

ماذا  الدولة،  به  وتفاوض  إنتاجه  تُوِقف  ما  تقريباً 

عنها؟ حتّى لو تكّرر اتّفاق الكامور يف واليات أخرى 

– وهذا رضب من الخيال – أال ميكن اعتبار األمر 

حقيقية  تنمية  سياسات  وضع  واجب  عىل  التفافاً 

وتوزيع الرثوات الوطنية بشكل عادل وُمعقلَن؟ ويف 

"الدميقراطية  إىل  الحاجة  ما  االتّفاقات،  هذه  ظّل 

والجهوية؟  املحلية  املجالس  وانتخابات  التشاركية" 

الدولة  عىل  سيتوّجب  التي  األسئلة  من  الكثري 

والطبقة السياسية الحاكمة أن تجيب عنها يوماً ما.

1. تصنيف شكة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين شكًة ذات ُمساَهمة عمومية تحت إشاف وزارة 
الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العاّم.

2. اإلذن يف الترسيع بخالص أجور إطارات وأعوان الرشكة.
3. اإلذن بانتداب 1000 عون وإطار.

4. تكليف اللجان املحلّية للتشغيل مبلّف االنتدابات مع ضامن متثيلية الوفد الجهوي الذي له كامل 
الصالحيّات يف اختيار ممثّليه.

أكتوبر2020  شهر  من  بداية  ترُصَف  الرشكة  وإطارات  أعوان  ألجور  العاّمة  الزيادات  مبدأ  إقرار   .5
)القسط الثاين والثالث من املنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019( عىل أن يقع رصف 

املفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي 2021.

6. اإلذن بانطالق دراسة مخطّط األعامل املَُعّد من طرف الرشكة.

• يف ما يتعلّق برشكة الجنوب للخدمات

1. اإلذن بإجراء تدقيق يف مجال الترصّف املايل واإلداري وتحديد املسؤوليّات.
م لهياكل الرشكة للمصادقة عليه يف  2. اإلذن بالرتفيع يف رأس مال الرشكة عىل ضوء مخطّط أعامل يُقدَّ

أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر.

الجديدة  العقود  األولوية للرشكة يف  البرتولية وإعطاء  بتمديد وإمضاء عقود مع الرشكات  اإلذن   .3
وذلك ملّدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

• يف ما يتعلّق بصندوق االستثامر والتنمية بتطاوين

التنمية  مجال  ترُصَف يف  الجهوي  املجلس  لدى  متويل  خّط  عرب  دينار  مليون   80 مبلغ  برصد  اإلذن 

واالستثامر. ويتّم رصد املبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعّهد الدولة تعبئة موارد الصندوق يف حدود 

هذا املبلغ موف كّل سنة مع االستعداد لرصد موارد إضافية يف حالة استهالك هذه االعتامدات. واعتباراً 

ألّن املسؤوليّة املجتمعية مرتبطة بتواصل النشاط يف مواقع اإلنتاج بالجهة، أكّد رئيس الحكومة

عىل تالزم وارتباط تنفيذ كامل الربنامج بتواصل اإلنتاج.

•  يف ما يتعلّق بالتشغيل يف الرشكات البرتولية والرشكات العاملة بالصحراء

1. لدعم النسيج االقتصادي يف الجهة، اإلذن بانطالق دراسات إلحداث شكات ذات مساهمة عمومية 
قادرة عىل خلق مواطن شغل يف مجاالت متعّددة مرتبطة أساساً بالخدمات البرتولية واملواّد األّولية 

الوطنية  الرشكة  بتطاوين،  الجبس  وتصنيع  الستغالل  الوطنية  )الرشكة  بالجهة  تتوفّر  التي  والرثوات 

لإلعاشة واإلقامات بتطاوين، الرشكة الوطنية لألشغال العاّمة والخدمات البرتولية والطاقية بتطاوين، 

واستصالحها  للفالحة  الوطنية  الرشكة  بتطاوين،  واملواد  واملعّدات  األشخاص  لنقل  الوطنية  الرشكة 

وتطويرها بتطاوين( مع إعطاء األولوية لها يف إمضاء ومتديد العقود مع الرشكات البرتولية وإعطاء 

األولويّة للرشكة يف العقود الجديدة وذلك ملّدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

2. تكليف لجنة يرتأّسها املتفّقد الجهوي للشغل تتوىّل متابعة ومراقبة مدى التزام الرشكات العاملة 
بالجهة مبجلّة الشغل ومدى احرتامها للقوانني واالتّفاقيات املتعلّقة بأنشطتها.

3. اإلذن بتمكني 1000 منتفع بقروض إلحداث مواطن شغل.
4. التشغيل الفوري لـ215 موطن شغل قاّر بالصحراء قبل نهاية سنة 2020 .

5. اإلذن بتقديم االنتدابات القارّة املرُبَمجة بالصحراء لسنوات 2021 و2022 و2023 إىل الثاليث األّول 
لسنة 2021 وهي 70 انتداباً. مع اإلذن للمؤّسسة التونسية لألنشطة البرتولية بإعداد برنامج تكوين 

يف الغرض.

• يف ما يتعلّق بآلّيات تنفيذ االتّفاق

الرعاية  وتوفري  الحراك  هذا  وجرحى  فقيدي  عائالت  وضعيّة  مبتابعة  الجهوي  املجلس  تكليف   .1
االجتامعية واملاّدية لعائالتهم.

2. اإلذن للسيّد املكلَّف العاّم بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط يف حّقها يف التتبّع لجميع القضايا 
املتعلّقة بحراك اعتصام الكامور من سنة 2017 إىل حني صدور هذا البالغ.

3. اإلذن باالنطالق يف اإلعداد ملجلس جهوي ممتاز ينعقد يف أجل أقصاه الثاليث األّول لسنة 2021.
الوفد  ممثيّل  من  وتتكّون  االتفاق  هذا  تطبيق  حسن  عىل  تسهر  متابعة"  "لجنة  بتكوين  اإلذن   .4
الحكومي وممثيّل وفد الجهة وتقوم "لجنة املتابعة" باجتامع تقييمي عىل األقّل 6 مرات يف السنة 

وكلاّم دعت الرّضورة إىل ذلك.

بنود  االّتفاق  النهائي  لملّف  الكامور  الذي  أعلن 
:2020 08 نوفمبر  رسميًا  عن  تفاصيله  في 

ملف الحراكات
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2020 الصحافة التونسية غاضبة  في 
عبد السالم الهرشي  

_
وجدت الصحافة التونسية نفسها يف 2020 يف مواجهة 

القرن  بداية  منذ  بدأ  األّول  كربى:  تحّديات  ثالثة 

والتطّورات  العوملة  نسق  تطّور  مع  والعرشين  الواحد 

هاّم  كمعيار  "الرسعة"  مفهوم  وظهور  التكنولوجية 

التونسية  الصحافة  بواقع  فمرتبط  الثاين،  أما  للتعامل؛ 

أو تنظيم بعد  الذي مل يخضع ألّي هيكلة  الثورة  بعد 

14 جانفي 2011؛ وظهر الثالث مؤّخراً ويرتبط بجائحة 

كورونا وتبعاتها االقتصادية عىل القطاع. لكن يبدو أّن 

الصحافة  قطاع  تواجه  داخلية  أخرى  تحّديات  هناك 

التي  التعديالت  أبرزها  لعّل   .2020 سنة  جليّاً  ظهرت 

 ،116 املرسوم  عىل  الكرامة"  "ائتالف  كتلة  اقرتحتها  

من  "ستجعل  بأنّها  الصحافيني  أحد  وصفها  والتي 

الصحافة التونسية سوقاً شعبية". أثارت تلك املقرتحات 

مع  تزامناً  ملضمونها  رافضة  كبرية  احتجاجية  تحرّكات 

تلّكؤ الحكومة يف نرش االتّفاقية اإلطارية املمضاة رغم 

صدور حكم قضايئ يُلزمها بذلك. وهو ما دفع املكتب 

التنفيذي الجديد إىل افتتاح عهدته مبواجهة عنيفة مع 

الطرف الحكومي.

2020: سنة صعبة على 
التونسية الصحافة 

بشكل  التونيس  االقتصاد  عىل  كورونا  جائحة  أثّرت 

كبري، أسوًة بباقي دول العامل، حتّى أّن كثرياً من الخرباء 

بخصوص  االقتصادية  توقّعاتهم  مراجعة  إىل  اضطّروا 

األزمة  جانب  إىل  الصحافة،  قطاع  تأثّر   .2021 سنة 

أيضاً  كبري  بشكل   ،2011 منذ  يعانيها  التي  الهيكلية 

إىل  اإلعالمية  املؤّسسات  من  عدد  أصحاب  دفع  ما 

املستحّقات  لضامن  املوظّفني  من  نسبة  عن  التخيّل 

تعاين  التي  املشاكل  دفعت  الصحافيني.  لبقيّة  املالية 

منها الصحافة نقيب الصحافيني محّمد ياسني الجاليص 

باملأساوي.  اليوم  تونس  يف  الصحافة  وضع  وصف  إىل 

ماي  يف  الصحافيني  لنقابة  السنوي  التقرير  سّجل  وقد 

تقريباً  حالة   190 منها  طرد،  حاالت   303 نحو   2020

بعدم خالص  خالل أزمة كورونا وأكرث من 432 إعالماً 

منذ  حالة   100 من  أكرث  ضمنها  من  صحافيني،  أجور 

انطالق الجائحة. ويف ما يتعلّق بجانب االعتداءات عىل 

ماي  بني  املمتّدة  الفرتة  يف  التقرير  سّجل  الصحافيني، 

2019 وأفريل 2020 نحو 194 اعتداء. لكن مل تقترص 

واالجتامعية  االقتصادية  التداعيات  عىل   2020 سنة 

لجائحة كورونا بل حملت معها تحّديات داخلية كبرية 

تتعلّق مبستقبل القطاع ككّل. ويف هذا السياق، يعلّق 

بالقول  للصحافيني،  الدويل  االتّحاد  عضو  دبّار،  زياد 

للصحافة  بالنسبة  استثنائية  تُعترب سنة  إّن سنة 2020 

عىل  تقترص  مل  القطاع  هذا  "مشاكل  وإّن  التونسية، 

غري  هجمة  هناك  كانت  بل  كورونا  فريوس  ارتدادات 

مسبوقة عىل الصحافة والصحافيني يف تونس".

واالحتجاجات الغضب  سنة 
للصحافة  بالنسبة  الغضب  سنة   2020 سنة  تُعترب 

القطاع  مهنيي  من  عدد  فنّفذ  تونس.  يف  والصحافيني 

القصبة  الحكومة يف  أمام مقّر رئاسة  احتجاجية  وقفة 

يف 26 نوفمرب 2020، استجابة لدعوات نقابة الصحافيني 

نرش  أهّمها  املطالب  من  مجموعة  رافعني  التونسيني، 

يوسف  حكومة  مع  إمضاؤها  )تّم  اإلطارية  االتّفاقية 

ويف  التاريخ،  هذا  قبل  الرسمي.  الرائد  يف  الشاهد( 

الشارة  التونسيون  الصحافيون  حمل  نفسه،  السياق 

لّوحت  تحرّكات  سلسلة  من  أوىل  خطوة  يف  الحمراء 

اإلرضاب  أُلغي  ديسمرب.   10 يف  عاّم  إرضاب  بتنفيذ 

رئاسة  اتّفاق مع  إىل  التوّصل  بعد  التاريخ  عشيّة ذلك 

املشرتَكة  اإلطارية  االتّفاقية  بنرش  يقيض  الحكومة 

أنّه  الصحافيني  لنقابة  بالغ  يف  جاء  وقد  للصحافيني. 

تّم االتّفاق عىل تسوية وضعيّة 36 مصوِّراً صحافياً يف 

يف  بالترسيع  والتعّهد  العمومية،  اإلعالمية  املؤّسسات 

املصاَدرة؛ عىل  اإلعالمية  املؤّسسات  التفويت يف  مسار 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  الدولة  تضمن  أن 

للصحافيني العاملني فيها ضمن عقود التفويت.

أولوّية نقابة 
الصحافييين هي الدفاع 

عن حقوقهم االقتصادية 
واالجتماعية.

من جهة أخرى، نظّمت تنسيقيّة املعطَّلني عن العمل 

من خّريجي معهد الصحافة وعلوم األخبار سلسلة من 

الوقفات االحتجاجية بدءاً من شهر جوان 2020، بدعم 

للمطالبة  التونسيني،  للصحفيني  الوطنية  النقابة  من 

بتسوية الوضع املأساوي لنحو 151 معطَّالً عن العمل 

من أعضاء التنسيقيّة.

116 معركة تنقيح المرسوم 
لعّل أهّم ما مييّز سنة 2020 يف ما يتعلّق بواقع الصحافة 

"ائتالف  كتلة  قّدمتها  التي  االقرتاحات  هي  التونسية 

الكرامة" من أجل تنقيح املرسوم 116. ويُذكر أّن مقرتح 

املرسوم عدد  بتنقيح  املتعلّق  القانون عدد 2020/34، 

116 لسنة 2011 املؤرَّخ يف 2 نوفمرب 2011، هو مبادرة 

مة من كتلة "ائتالف الكرامة" يف الربملان  ترشيعية مقدَّ

تعديالت  تتضّمن  فصول  ثالثة  من  وتتكّون  التونيس. 

العليا  الهيئة  برتكيبة  وتتعلق  املرسوم 2011/116  عىل 

املستقلّة لالتّصال السمعي البرصي الحالية وتجديدها 

إلحداث  اإلجازات  إسناد  صالحيّة  وحذف  جهة،  من 

مجرّد  مبدأ  وإقرار  الهيئة  ِقبل  من  التلفزية  القنوات 

الترصيح بالوجود، من جهة ثانية.

لقيت التنقيحات مسانَدة من كتلة "قلب تونس" لكّنها 

لقيت معارضة شديدة من عدد من األحزاب ومنظاّمت 

املجتمع املدين. ويعلّق زياد دبّار عىل القضيّة ُموِضحاً: 

"يف بداية عهدة املكتب التنفيذي الجديد ُصدمنا بإقدام 

األسايس  القانون  مرشوع  سحب  عىل  الحكومة  رئيس 

املتعلّق بحّريّة االتّصال السمعي البرصي وتنظيم هيئة 

فهمها  ميكن  ال  خطوة  يف  البرصي  السمعي  االتّصال 

خارج إطار خدمة أطراف سياسية بعينها. فقد جاءت 

"ائتالف  ِقبل  من  املُقرتَحة  للتنقيحات  الطريق  لفتح 

أمام  الباب  تفتح  خطرية  مقرتحات  وهي  الكرامة" 

االستثامر الخارجي يف اإلعالم التونيس من دون حسيب 

أو رقيب". أثارت التنقيحات املُقرتَحة حالة من السخط 

الصحافيني  نزول  إىل  أّدت  القطاع  والغضب لدى أهل 

املبنى  أمام  للتظاهر   2020 أكتوبر   20 يف  الشارع  إىل 

األزمة  تنتهي  أن  قبل  الشعب.  نّواب  ملجلس  الفرعي 

بقرار املجلس تأجيل النظر يف اقرتاحات التعديل بانتظار 

عليها.  والتصويت  ملناقشتها  جديد  موعد  عن  اإلعالن 

مقرتح  النظر يف  تأجيل  عمليّة  أّن  الجاليص  اعترب  وقد 

تونس  يف  للصحافيني  انتصاراً  يُعّد  الكرامة"  "ائتالف 

قائالً: "قرار الربملان القايض بتأجيل النظر يف التنقيحات 

وقد وجدنا  الصحافيني،  من  كبري  بضغط  كان  مة  املقدَّ

األسايس  الضاغط  ولكن  النيابية  الكتل  من  كبرياً  دعامً 

لسحب هذا املرشوع هم الصحافيون وتحرّكاتهم". 

الوطنية  )النقابة  تونس  يف  اإلعالم  نقابات  وكانت 

للصحفيني التونسيني والجامعة العاّمة لإلعالم املنضوية 

ضمن االتّحاد العاّم التونيس للشغل( قد أصدرت بياناً 

دعت فيه "أعضاء مجلس نّواب الشعب املؤمنني بإعالم 

واألجندات  الفاسد  املال  لوبيّات  عن  بعيداً  ونزيه  حّر 

تجاه  التاريخية  مسؤوليّاتهم  لتحّمل  الضيّقة  الحزبية 

والرشوع  املبادرة،  هذه  ورفض  اإلعالم  وقطاع  الوطن 

البرصي،  السمعي  قانون  مرشوع  مناقشة  يف  الفوري 

الذي شاركت يف صياغته الهياكل املهنية والخرباء وهيئة 

االتّصال السمعي البرصي".

رئيس الحكومة ال يطّبق 
القانون

للصحافيني  املشرتكة  اإلطارية  االتّفاقية  تضّمنت 

للصحفيني  الوطنية  النقابة  أمضتها  التي  التونسيني 

اإلعالم،  مجال  يف  املعنيّة  األطراف  مع  التونسيني 

أجر  تحديد  أهّمها  فصالً.   36  ،2019 جانفي   9 يوم 

خام.  دينار   1400 بـ  املؤّسسات  كّل  يف  للصحايف  أدىن 

وتنّص االتّفاقية عىل أن يتقاىض الصحايف أجره حسب 

يوجد  التي  والدرجة  إليه  ينتمي  الذي  املهني  الصنف 

ضبطها  يقع  التي  األجور  لجداول  طبقاً  وذلك  فيها، 

الصحافية  املؤّسسات  الخاّصة داخل  االتّفاقيات  صلب 

سنة  من  أكرث  ميّض  رغم  األساسية.  القوانني  صلب  أو 

الحكومة  رئاسة  االتّفاقية، مل تنرشها  توقيع هذه  عىل 

الوطنية  النقابة  األمر  هذا  دفع  الرسمي.  الرائد  يف 

فيها  قضت  استعجالية  قضيّة  تقديم  إىل  للصحفيني 

املحكمة اإلدارية استعجالياً، لصالح النقابة. يف املقابل 

ورغم الحكم القضايئ، مل تلتزم الحكومة بنرش االتّفاقية، 

 10 يف  العام  باإلرضاب  النقايب  الطرف  تلويح  حني  إىل 

األخرية  الساعات  اتّفاق  إىل  والتوّصل   ،2020 ديسمرب 

هذا  ويف  بالتزاماته.  باإليفاء  املشييش  فريق  وتعّهد 

الحكومة  إّن  السليتي  خولة  الصحافية  تقول  السياق، 

ُموِضحًة:  عزلة،  يف  الصحافيني  نقابة  وضع  إىل  تسعى 

"الحكومة، ال تتقن سوى الوعود. لقد خّفضت ميزانيّة 

اإلعالم العمومي وسحبت مرشوع املرسوم بتواطؤ مع 

كتلة "قلب تونس" و"ائتالف الكرامة" لفتح الباب أمام 

الحديث  دون  من  هذا  الكرامة".  "ائتالف  تنقيحات 

عن أّن رئيس الحكومة يجتمع مع أصحاب املؤّسسات 

اإلعالمية للبحث يف أوضاع الصحافيني ويتعّمد تغييب 

الهيكل النقايب".

جديد  تنفيذي  مكتب 
ٍس شبابي وصدامي

َ
ِبَنف

والسابع  ]للنقابة[  الخامس  املؤمتر  أشغال  أسفرت 

للصحافيني  الوطنية  للنقابة  ]للمهنة[  والعرشين 

مكتب  انتخاب  عن   2020 سبتمرب   20 يف  التونسيني 

تنفيذي جديد ِبَنَفٍس شبايب، وإن كان عدد من أعضائه 

نقيب  مثل  السابق  التنفيذي  املكتب  إىل  انتمى  قد 

وفوزيّة  الجاليص  ياسني  محمد  الجديد  الصحافيني 

أّن  القانونية  للمفّكرة  الجاليص  أكّد  وقد  الغيلويف. 

الحقوق  عن  الدفاع  هي  الجديد  املكتب  أولّويات 

أنّه  إىل  وأشار  للصحافيني.  واالجتامعية  االقتصادية 

مبادئ  عن  الدفاع  إىل  الصحافيني  تدعو  أن  ميكن  "ال 

وبناء  الهادفة  والصحافة  اإلعالم  وحّريّة  الدميقراطية 

إعالم متقّدم بدون أن يكونوا يف وضعيّة ماّدية جيّدة. 

جميع  لتحقيق  تكفي  ال  العهدة  من  سنوات  ثالث 

املطالب ولكّنها كافية لتحديد التميّش العام والبدء يف 

العمل". أفرزت االنتخابات كذلك فوز املصّور الصحايف 

الصحافيني  املصّورين  أّن  أكّد  الذي  النارصي  سامي 

لهم  مكان  انتزاع  إىل  املاضية  االنتخابات  منذ  يسعون 

ضمن املكتب التنفيذي لنقابة الصحافيني. وشّدد عىل 

التي دفعته إىل الرتّشح هو الوضعيّة  أّن أهّم األسباب 

العاطلون  يُعّد  حيث  واملصّورين،  للصحافيني  املزرية 

عن العمل يف هذه االختصاصات باملئات يف حني يُضطّر 

آخرون إىل امتهان وظائف أخرى خارج اختصاصهم. 

صدامياً  طابعاً  الجديد  للمكتب  الشبايب  النفس  حمل 

أعلنت  فقد  عهدته.  بداية  منذ  الحكومة  رئاسة  مع 

أكتوبر   28 يف  التونسيني  للصحفيني  الوطنية  النقابة 

2020 تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة بخصوص 

أن تدخل يف سلسلة من  قبل  اإلعالم  الوضع يف قطاع 

التحرّكات االحتجاجية طيلة الشهرين الالحقني. ويفرّس 

التي  املمطالة  بسياسة  التوتّر  هذا  أسباب  الجاليص 

نتيجة هذه  تحرّكاتنا  "جاءت  قائالً:  الحكومة  تنتهجها 

بعدما  إاّل  التحرّكات  إىل هذه  ندُع  املامطلة. ونحن مل 

التي مل تحّقق  بالعديد من املحاوالت والدعوات  قمنا 

أّي نتيجة". وأضاف "الدعوة إىل التحرّكات االحتجاجية 

واإلرضاب جاءا بعد سلسلة من االتّصاالت العقيمة مع 

الجانب الحكومي". 

تبدو مرتبة تونس يف الرتتيب العاملي لحّريّة الصحافة 

متقّدمة مقارَنًة بدول أخرى عّدة يف محيطها اإلقليمي، 

لواقع  الحقيقية  الصورة  يعكس  ال  املؤّش  هذا  لكن 

القطاع. فالصحافة التونسية تواجه تحّديات كبرية سواء 

التغطية  وغياب  الهّش  التشغيل  معضلة  صعيد  عىل 

أو  للصحافيني،  املُحرتَمة  األجور  وضامن  االجتامعية 

مهنيي  عىل  املُسلَّطة  واالنتهاكات  العنف  مواجهة 

القطاع، ليُضاف إليها سعُي بعض األطراف السياسية إىل 

تقديم مبادرات ترشيعية تشّكل خطراً عىل مكتسبات 

حّريّة  مستوى  عىل   2011 جانفي   14 بعد  ما  حقبة 

اإلعالم والتعبري.

ملف الحراكات
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 _
مالمح سنة صعبة من العطش

•  في بعض قرى ومدن تونس.. 
44 من الدستور  الفصل 

إشاعة1
 946  ،2020 خالل  للمياه2،  التونيس  املرصد  سّجل 

الصالحة  املياه  بتوزيع  مرتبطة  مشاكل  عن  تبليغاً 

للرشب يف جميع الواليات. وقد تنّوعت أشكال حرمان 

لة  املواطنني من املياه، حيث شملت الحاالت املسجَّ

53 تبليغاً عن مياه ملوَّثة، و739 حالة انقطاع كيّل 

للمياه الصالحة للرشب تراوحت مّدته بني ساعات 

وأيّام، عىل غرار مدينة الرديّف يف الحوض املنجمي 

أيّام  خمسة  طيلة  املياه  من  سّكانها  ُحرم  التي 

متتالية نهاية ديسمرب 2020. كام تلّقى املرصد 154 

تبليغاً عن ترّسب مياه دام أكرث من ثالثة أيّام بدون 

أن تتدّخل الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.

ال تُعترب هذه االضطرابات يف توزيع املياه الصالحة 

تتفاقم  ملعضلة  استمراراً  بل  استثنائية،  للرشب 

سنوياً. إذ زادت3 التبليغات بنسبة 53 % تقريباً عن 

سنة 2019 التي سّجلت 437 حالة. واشتّدت معاناة 

التي  الصيف  أشهر  خالل  خاّصة  بصورة  العطش 

شهدت 459 تبليغاً حول انقطاع املياه أو ترّسبات 

أضعفت الضّخ، يف حني مل تتجاوز 122 حالة خالل 

العطش  بالعودة إىل خارطة  سنتي 2016 و2017. 

للسنة  والقريوان  قفصة  واليتا  حصدت  تونس،  يف 

مياه،  انقطاع  نسب  أعىل  التوايل  عىل  الخامسة 

و118  قفصة  والية  يف  حالة   142 لت  ُسجِّ حيث 

حادثة انقطاع يف القريوان. تليهام، تباعاً، عىل هذه 

وبنزرت.  عروس  وبن  صفاقس  واليات  الخارطة 

من أكرث  أّن  لة  املسجَّ اإلحصائيات  يف  الفتاً  كان 

 25 % من حوادث انقطاع املياه الصالحة للرشب، 

السطحية،  باملياه  األغنى  الواليات  يف  حصلت 

فقد  والكاف.  وبنزرت  وجندوبة  باجة  غرار  عىل 

الواليات 237 حادثة مامثلة يف حني  سّجلت هذه 

املياه  السنوية من  اإليرادات  أنّها توفّر 74 % من 

رة بـ2.7 مليار مرت مكّعب كمعّدل عاّم. السطحية 4  املقدَّ

• الترفيع في سعر  المياه 
الصالحة للشرب في زمن 

الجائحة

أصدر وزير الفالحة يف 6 أفريل 2020 قرارا5ً برتفيع 

سعر استهالك املياه الصالحة للرشب، يف وقت كان 

بلعباس  وماجل  وسليانة  ومارث  الرديّف  أهايل 

ومعتمديات  مدن  من  وغريها  القرصين،  والية  يف 

املياه  توزيع  يف  اضطراب  من  يعانون  البالد، 

الصالحة للرشب خالل فرتة الحجر الصحي الشامل.

األّول  للرشب  الصالحة  املياه  أسعار  ترفيع  يكن  مل 

من نوعه، فالرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه 

تعتمد، منذ 2011، سياسة الرتفيع التدريجي لسعر 

املرت املكّعب من املاء بنسبة ناهزت 7 % سنوياً. ثّم 

تتالت الزيادات يف 2012 و2013 و2015، و2016. 

وزير  قرار  وفق  تدريجياً،  التسعرية  سرتتفع  كام 

الفالحة الصادر يف الرائد الرسمي عدد 29 بتاريخ 7 

أفريل 2020، إىل 0.200 دينار للمرت املكّعب بالنسبة 

الستهالك ال يتجاوز سقف 20 مرت مكّعب لكّل 3 

أشهر )مقابل 0.145 دينار سابقاً( وتصل إىل 1.490 

مرت   500 االستهالك  فاق  إذا  املكّعب  للمرت  دينار 

مكّعب لكّل ثالثة أشهر )مقابل 1.025 دينار سابقاً(.

األسعار  ترفيع  سياسة  تؤِت  مل  آخر،  صعيد  عىل 

وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الرشكة  تنتهجها  التي 

املياه، منذ أكرث من مثاين سنوات، مثارها يف تحسني 

األمر  اإلمدادات.  دميومة  الخدمات وضامن  جودة 

األهايل  واحتجاجات  الصدامات  تؤكّده  الذي 

املتواصلة يف معظم جهات البالد طيلة سنة 2020.

انتفاضات العطش في تونس: واجهة 
للظلم التنموي وسطوة رأس المال

• احتجاجات العطش في 
تونس وجه  آخر  للضيم 

التنموي
أهّم  أحد  للرشب  الصالحة  املياه  قضية  مثّلت 

سنة  طيلة  تونس  يف  االحتجاجي  الحراك  أسباب 

2020. فقد شهدت البالد 399 احتجاجا6ً للمطالبة 

ثالثة  أي  الواليات،  معظم  يف  املاء  يف  بالحّق 

يكشف  تقريباً.   2019 سنة  احتجاجات  أضعاف 

العطش،  مبعضلة  املرتبطة  األزمة  عمق  األمر  هذا 

الوقت نفسه  الجائحة، ويؤكّد يف  باألخّص يف زمن 

سوى  ليست  باملياه  التزّود  يف  املساواة  قضية  أّن 

الواليات  شهدت  فقد  التنموي.  للحيف  انعكاس 

القريوان  الجهوية7 –  التنمية  التي تتذيّل مؤّشات 

حالة   301  – بوزيد  وسيدي  والقرصين  وقفصة 

واحدة.  سنة  للرشب خالل  الصالحة  املياه  انقطاع 

وتصّدرت والية القريوان قامئة املناطق التي شهدت 

تحرّكات متعلّقة بهذا امللّف بـ75 تحرّكاً احتجاجياً 

يف  االحتجاجية  األشكال  تنّوعت  وقد   .2020 سنة 

كان  بينام  التظاهر،  أو  االعتصام  بني  الجهة،  هذه 

شكل االحتجاج األبرز قطع الطرقات، حيث أُغلقت 

الوالية  بني  أو  القريوان  معتمديات  بني  الطرقات 

مناسبة.  20 يف  بها  املحيطة  الواليات  من  وغريها 

استئناف  من  وبناتهم  أبناءهم  أيضاً  األهايل  منع 

منطقتي  يف  املايض، خصوصاً  سبتمرب  دراستهم، يف 

مقاعد  عن  أبعدوهم  حيث  والعال،  الوسالتية 

املياه  انقطاع  استمرار  عىل  احتجاجاً  الدراسة 

أبسط  النعدام  الفريوس  انتشار  من  وخوفاً 

الربوتوكول  تطبيق  زمن  يف  النظافة  وسائل 

مدرسة   179 أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر  الصحي. 

ابتدائية8  يف والية القريوان – من أصل 313 – ليست 

للرشب. الصالحة  املياه  توزيع  بشبكة  مربوطة 

ال يختلف مشهد العطش يف هذه الوالية، ببؤسه، 

القريوان  فتحتّل  للمنطقة.  التنموي  الواقع  عن 

املرتبة األوىل يف نسبة الفقر9 عىل الصعيد الوطني 

وتبلغ  %  29.3 البطالة10  وتتجاوز   ،% بـ34.9 

املثال.  سبيل  عىل  العال11،  معتمدية  يف   %  40.9

 %  34 فناهزت  الدراسة12  عن  االنقطاع  نسبة  أّما 

)17 % يف املرحلة االبتدائية(. وعىل الرغم من الوضع 

املأساوي للوالية وارتفاع عدد التحرّكات االحتجاجية، 

باألخص املرتبطة مبعضلة العطش، بقي الوضع عىل 

قصرية  الغضب  هبّات  عقم  ِظّل  يف  عليه  هو  ما 

والتجاهل. بالتعتيم  السلطة  قابلتها  التي  النفس 

العاصمة  تخوم  إىل  الطرقات  إغالق  أسلوب  انتقل 

والية  يف  املرناقيّة  معتمدية  يف  تحديداً  تونس، 

احتجاجات  موجة  املنطقة  شهدت  فقد  منوبة. 

االنقطاع  بسبب  وذلك   ،2020 جويلية  شهر  طيلة 

عيد  مع  تزامناً  للرشب  الصالحة  للمياه  املتكّرر 

ذلك،  إىل  يُضاف  الصيف.  شهر  ذروة  يف  األضحى، 

الرشكة  دّعمت  أن  بعد  املاء  ملوحة  نسبة  ارتفاع 

مطري،  بني  سّد  املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية 

الذي ميّد املنطقة مبياه مركب غدير القلّة، لزيادة 

كّميات املياه التي تُضّخ يف الخزّانات وتدارك النقص 

الحاصل يف مياه الرشب. بلغ الغضب أقصاه يف 2 

السيارة  الطريق  املحتّجون  أوت 2020، حني قطع 

األمر  بالعاصمة،  للبالد  الغريب  الشامل  تربط  التي 

مدن  من  للعائدين  كبرية  إرباك  حالة  سبّب  الذي 

األزمة  انفرجت  العيد؛  عطلة  بعد  الغريب  الشامل 

باملياه. التزويد  عملية  استقرار  مع  أيّام  بعد 

• العطش القسري؛ قفصة 
والهوادية مثاالن لظلم الدولة 

وسطوة رأس المال 
تنّوعت أسباب االضطرابات يف توزيع املياه الصالحة 

ومشاكل  التوزيع  قنوات  شبكة  ِقّدم  بني  للرشب 

الجمعيات الفاّلحية وانخفاض منسوب السدود، إاّل 

أّن العطش اقرتن بالظلم يف منطقة الهوايدية التابعة 

لوالية جندوبة ويف مدن الحوض املنجمي يف قفصة. 

ففي قفصة التي تسّجل سنوياً أعىل معّدالت انقطاع 

مياه، خصوصاً يف فصل الصيف، والتي شهدت 71 

للرشب  الصالحة  باملياه  للمطالبة  احتجاجياً  تحرّكاً 

خالل 2020، يرتبط العطش برثوة/لعنة الفسفاط.

ملاّدة  األكرب  املنِتج  تَُعّد  التي  املنطقة،  هذه  تدفع 

استخراج  مثن  عقود  منذ  تونس،  يف  الفسفاط 

حيث  مزمن،  عطش  صورة  يف  "الرثوة"  هذه 

الفسفاط  ومغاسل  اإلنتاج  مواقع  تستنزف13 

شبه  والية  يف  أصالً  الشحيحة  املائية  املوارد 

الكارثية  التِبعات  الدولة  تجاهلت  وقد  صحراوية. 

انقطاع  سبّب  ما  للمياه  املفرط  االستغالل  لهذا 

خمسة  طيلة  العرائس  أّم  مدينة  عن  املياه 

شهر  طيلة  املظيلة  ومدينة  سبتمرب14،  يف  أيّام 

جوان15 بينام ُحرم أهايل منطقة أوالد أحمد بن سعد 

.2020 فيفري  منذ  أشهر  سبعة  طيلة  املياه16  من 

مواسم  مع  مطبِّعة  السلطات  تبدو  املقابل،  يف 

ملواجهة  وتكتفي،  املنطقة،  يف  الطويلة  العطش 

أو  بالوعود  واالحتجاج،  الغضب  هبّات 

تونس:  في  العطش  احتجاجات 
توزييع  منظومة  ألزمة  ومرآة  مهدور  دستوري   

ّ
حق

ه لميا ا
مع تسجيل اإلصابة األولى بفيروس كورونا في تونس نهاية شهر فيفري 2020، أصدرت وزارة الصحة بالغاً يتضّمن اإلجراءات الوقائية التي ينبغي على 

المواطنين االلتزام بها في حياتهم اليومية، وعلى رأسها ضرورة غسل اليدين باستمرار. وأجبرت الدولة الناس على المكوث في بيوتهم خالل فترة 

الحجر الصّحي الشامل بين شهري مارس وماي فشهدت تلك الفترة: 171 تبليغاً عن اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشرب في 22 والية، 40 % 

منها حاالت انقطاع في التزويد لم تعلنها الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه مسبقاً.

ال تقتصر المشاكل المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب على المشاكل التقنية الظرفية المرتبطة بعملية التزويد، بل أصبحت معاناة حقيقية من 

العطش الذي يدوم أسابيع في بعض مناطق البالد كّل سنة. ودفع العطش عدداً من التونسيين إلى االحتجاج في الشارع مطالبين بحّقهم الدستوري 

في مياه الشرب، في ظّل تجاهل حكومي متناٍم لهذه المعضلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

ملف الحراكات
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الصهاريج  أعداد  زيادة  مثل  الرتقيعية  الحلول 

قريباً. حلّها  يبدو  ال  أزمة  ظّل  يف  املتنّقلة 

بينام  الهوايدية  منطقة  يف  شامالً  املأساة  تتكّرر 

هذه  سّكان  معاناة  تستمّر  إذ  املسبِّبات،  تختلف 

القرية الجبلية نتيجة تلّوث مصدر شبهم الوحيد 

حجارة  مقلع  يف  الحفر  أعامل  بسبب  سنة  منذ 

برزت  ديسمرب 2019،  الجهة17. ويف 23  انتصب يف 

قضية الهوايدية عندما بدأ األهايل سلسلة تظاهرات 

واعتصامات قرب موقع اإلنتاج مطالبني بإغالق املقلع 

نهائياً بعد أن لّوثت عمليات الحفر منبع املياه الذي 

الوحيد يف  الرشب  مياه  ذكارة،  مصدر  يغّذي عني 

القرية. مل يؤثّر تلّوث العني تدريجياً بالغبار وتراكم 

املواد الصلبة الناتج عن نشاط االستخراج عىل جودة 

املياه فحسب، بل حّد من تدفّقها عرب خفض عدد 

مجاري املياه التي تزّود القرية من 5 إىل 2 ال غري.

ضّد   2020 جانفي   20 يف  شكوى  املحتّجون  قّدم 

الرشكة املستغلّة للمقلع، بعدما تجاهلت السلطات 

االعتصام الذي تخطّى ثالثة أسابيع، يدعمهم عدد 

خصوصاً  واملحامني،  املدين  املجتمع  منظاّمت  من 

الوطنية  الوكالة  من  لخرباء  تقريرين  صدور  بعد 

املذكور  املقلع  نشاط  آثار  يثبتان  املحيط  لحامية 

انتهاء  إىل ذلك،  يُضاف  واملياه.  البيئة  السلبية عىل 

رخصة استغالل الجبل من طرف الرشكة منذ أفريل 

حيث  املنطقة  واقع  القضية  هذه  تغرّي  مل   .2019

تقّدم  أّي  االعتصام ألكرث من سنة من دون  استمّر 

يُذكَر. وقد سعى أهايل الهوايدية إىل تكثيف حراكهم 

مقّر  أمام  إىل  احتجاجهم  نقل  عرب  االحتجاجي 

 ،2020 فيفري   04 يف  العاصمة  يف  الحكومة  رئاسة 

مارس.   11 يف  جندوبة  والية  مقّر  أمام  والتظاهر 

ويف 15 جويلية 2020، تظاهروا أمام مقّر املحكمة 

أربعة  رساح  بإطالق  مطالبني  الوالية  يف  االبتدائية 

الـ75 سنة، إثر  معتصمني، من بينهم امرأة يف سّن 

شكوينَْي تقّدم بهام صاحب املقطع ووايل جندوبة.

والوقفات  االعتصامات  من  شهراً   13 بعد 

التي ُسلبت حّقها  القرية  االحتجاجية، وجد سّكان 

يف املياه الصالحة للرشب، أنفسهم تحت سطوة رأس 

واملركزية  الجهوية  السلطات  وتعامي  الخاّص  املال 

إىل  املطالبني  موقع  من  منهم  قسامً  نقلت  التي 

وصالبة  االعتصام  استمرار  أّن  إالّ  املطلوبني.  موقع 

املجتمع  مكّونات  من  عدد  يساندهم  املعتصمني، 

حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  مثل  املدين، 

االقتصادية  للحقوق  التونيس  واملنتدى  اإلنسان 

يأس  عىل  الدولة  مراهنة  تُسقط  قد  واالجتامعية، 

النسيان  غبار  كوم  تحت  امللّف  لدفن  املحتّجني 

تُغلق. أن  بدون  املَغيَّبة  امللّفات  بعرشات  أسوة 

منظومة توزييع المياه الصالحة للشرب 
تغرق في المشاكل

تتجاوز معضلة العطش بُعَدها اإلنساين لتصبح مرآة 

يف  للرشب  الصالحة  املياه  توزيع  منظومة  لواقع 

تونس. وتعكس اإلحصائيات حول اضطراب التزويد 

اإلطار  يف  متعّددة.  مستويات  عىل  حقيقياً  خلالً 

القانوين، مل يعرف القانون املنظِّم الستغالل وحامية 

املوارد املائية18 تغيرياً يُذكَر منذ إصداره سنة 1975، 

و1988   1987 يف  طفيفة  لتعديالت  إاّل  يخضع  ومل 

و2001، قبل انطالق أوىل الخطوات إلعداد مرشوع 

الثورة  اندالع  مياه جديدة سنة 2009. ومع  مجلّة 

هذا  عىل  العمل  توقّف   ،2010 ديسمرب   17 يف 

 .2014 جويلية  يف  مجّدداً  يُطرح  أن  قبل  املرشوع 

إالّ أّن طيفاً واسعاً من ممثيّل املجتمع املدين ذوي 

الجديدة  التاّم20 للنسخة  االختصاص19، أعلن رفضه 

خالل عرضها عىل استشارة موّسعة يف ماي 2015. 

يف  املختّصني  تطلّعات  مستوى  دون  واعتربوها 

توافقها مع متطلّبات  املجال، إضافة إىل عدم  هذا 

اضطرّت  املائية.  الرثوة  يف  املستدام  الترصّف 

املرشوع  إىل سحب  الضغط،  أمام  الحكومة حينها، 

 ،2017 جويلية  يف  تعديله  بعد  مجّدداً  لتقّدمه 

للمياه  العاّمة  النقابة  مع  حوله  نقاشات  وفتح 

واالتّحاد  للشغل،  التونيس  العام  لالتّحاد  التابعة 

املدين.  املجتمع  منظاّمت  وباقي  للفالحة  التونيس 

نها  لتضمُّ رفضها  عىل  النقايب21  الطرف  أرّص  لكن، 

العمومي وتفتح املجال  بامللك  اعتربها ضارّة  بنوداً 

كام  توزيعها  وهياكل  املائية  الرثوة  أمام خصخصة 

املقرتح. املجلّة  مرشوع  من   61 الفصل22  يوحي 

وصوالً  تعديالت  إجراء  إىل  الخالفات  استمرار  أّدى 

إىل النسخة الختامية التي صادقت عليها الحكومة 

يف 27 جويلية 2019 بعد أن نالت موافقة االتّحاد 

للفالحة  التونيس  واالتّحاد  للشغل  التونيس  العام 

لكّنها القت رفض املجتمع املدين.  البحري،  والصيد 

الستغالل  الجديد  القانوين  اإلطار  مرشوع  أّن  إذ 

املياه الذي قّدمته الحكومة، "جاء تطبيقاً لتوصيات 

دراسة مّولها البنك الدويل سنة 2009 بعنوان ’املاء 

لفتح  السلطة  دفع  بغرض   ‘2030 أفق  تونس  يف 

باعتباره  الخصخصة  نحو  للمياه  العمومي  امللك 

كلّياً  تابعة  بقيت  التي  الوحيدة  العمومية  الخدمة 

للدولة. وقد تّم انتقاد الطابع التقني للنّص القانوين 

كأّوليات عىل  الثورة  عّدة طرحتها  وغياب مفاهيم 

والسيادة  االجتامعي  والبُعد  التنمية  منوال  غرار 

املحافظة  اإلشاف  سلطة  تعّمدت  كام  الغذائية. 

لفتحها  فصولها  بعض  يف  الغموض  من  نوع  عىل 

الحقاً عىل التأويل يف ما يتعلّق بنقطة الرشاكة بني 

النّص  مؤلّفو  اعترب  كام  والعاّم.  الخاّص  القطاعني 

بالخصوص  الفالحة  ووزارة  الحكومة  أّن  النقدي 

أطنبت يف توسيع صالحيات وزارة اإلشاف وإحداث 

املعنية  واملجالس  والهيئات  واللجان  املؤّسسات 

تعويم  إطار  يف  املياه  وتوزيع  استغالل  بتنظيم 

املرشوع  ظّل  كام  الحقاً،  املحاسبة  وتعسري  املهاّم 

الجديد وفق ما جاء يف ختام القراءة التحليلية فاقداً 

الحديثة  باملقاربات  يتعلّق  ما  والتجديد يف  للجرأة 

بالتحّوالت  االسرتاتيجية يف عالقة  والتصّورات  للامء 

املوارد"23. وتعزيز  التأقلم  ووسائل  املناخية 

بالبُعد  املياه  توزيع  منظومة  مشاكل  تنحرص  ال 

التقادم  من  تعاين  املياه  توزيع  فشبكة  الترشيعي، 

واالهرتاء، حيث تتجاوز نسبة القنوات24 التي يفوق 

عمرها 25 سنة 42 %. يتسبّب هذا األمر يف ترّسب25 

من 25 % إىل 30 % من املياه املوزَّعة، يف الوقت نفسه، 

ال تتمّكن الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه من 

استبدال سوى 10 % من القنوات املهرتئة سنويا26ً.

الوسط  ربط  محدودية  وأمام  املدن،  خارج  أّما 

ال  التي  للرشب27  الصالحة  املياه  بشبكات  الريفي 

سبعينيات  منذ  الدولة  استعانت   ،%  47 تتجاوز 

لتزويد  املائية28  باملجامع  يُعرف  مبا  املايض  القرن 

باملياه  الريفية  املناطق  يف  السّكانية  التجّمعات 

الصالحة للرشب. لكن تحّولت هذه املجامع، البالغ 

السكان،  عطش  عوامل  أحد  إىل   ،29  1437 عددها 

نتيجة توقّف الكثري منها عن العمل نظراً إىل تراكم 

للكهرباء  الوطنية  الرشكة  لدى  املتخلّدة  ديونها 

.2018 سنة  دينار30  مليون   42 بلغت  التي  والغاز 

شّكلت الحركات االحتجاجية املطالِبة بالحّق يف املياه 

االجتامعي  الحراك  مكّونات  أحد  للرشب  الصالحة 

يعّري  األخرية.  السنوات  خالل  تونس  يف  الرئيسية 

تونس  يف  املياه  توزيع  منظومة  أزمة  األمر  هذا 

التي تتفاقم مبرور السنني يف ظّل عجز الدولة عن 

السدود31  الحلول واستمرار تراجع منسوب  تقديم 

نهاية  بحلول  مليون مرت مكّعب  انخفض 98  الذي 

جديدة  بسنة  أرقام  هذه  تُنذر   .2020 ديسمرب 

البالد. أنحاء  يف  واملدن  القرى  عرشات  عىل  صعبة 
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حوار مع رئيس االئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام شكري لطيف:

ق على الدولة وعلى األشخاص  "رفض القتل يجب أن ُيطبَّ
على حّد سواء"

مقتل  قضّية  أثارت  القانونية:  المفّكرة 
الجدل  الشاّبة رحمة، في خريف 2020، 
اإلعدام  حكم  تنفيذ  قضّية  حول  مجّدداً 
في تونس. بدايًة، ما هو موقف االئتالف 
هذا  من  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  التونسي 

الجدل وكيف ينظر إلى هذه الدعوات؟

شكري لطيف: مل نتوقّف طيلة السنوات املنقضية 

نقاش  لفتح  املجال  بإفساح  السلطات  مطالبة  عن 

وطني حول عقوبة اإلعدام. وقد اقرتحنا أن يشمل 

حوارات  شكل  ويأخذ  البالد  جهات  كّل  النقاش 

وطنية.  صبغة  ذي  بلقاء  تُتوَُّج  جهوية  وندوات 

إىل  متّر  مل  ووعوداً  تجاوباً  مقرتحنا  القى  لألسف، 

مستوى التطبيق، بل عىل العكس، شهدنا التطرّق 

املتكّرر إىل مسألة عقوبة اإلعدام حرصياً إثر حدوث 

ونحن  إرهابية.  جرمية  أو  بشعة  جنائية  جرمية 

بّد  النقاش بشأن عقوبة اإلعدام ال  أّن  نُشّدُد عىل 

أن يُطَرَح يف ظروف عاديّة، وليس عند وقوع جرمية 

للموضوع  التطرّق  يفتقد  أن  الطبيعي  من  فقط. 

يف مثل هذه الوضعيّة إىل كّل قواعد الجدل املُتّزن 

ومزايدات  تجاذبات  محّل  يصبح  حيث  واملُعقلَن، 

وتصحبه حمالت ودعوات موظَّفة توظيفاً سياسوياً 

دون  من  ومآسيهم  الناس  آالم  يف  تستثمر  واضحاً 

أّي ضوابط أخالقية. وإذ تقّدمنا يف ما يتعلّق مبقتل 

بكل  تابعنا  ألرستها،  التعازي  بأحّر  رحمة  الشابّة 

انشغال، الحملة املتجّددة التي استغلّت الجرمية يك 

تستهدف مناضالت ومناضيل حقوق اإلنسان. وقد 

ذكّرنا يف هذا اإلطار بأّن من واجب الدولة بجميع 

والتونسيات  التونسيني  أمن  ضامن  مؤّسساتها  

وحامية  أشكاله  بجميع  العنف  من  ووقايتهم 

الحركة  تحميل  يجوز  ال  وأنّه  وتعّهدهم،  ضحاياه 

األمني  الوهن  مسؤوليّة  ومناضليها  الحقوقية 

وتقصري الدولة يف التصّدي لتصاعد الجرمية املُنظَّمة 

من  باروناتها  وإفالت  والفساد  التهريب  وشبكات 

التتبّع والعقاب.

إلى  تنظرون  كيف  القانونية:  المفّكرة 
محاكم  إلى  االفتراضي  المجال  تحّول 
شعبية؟ خصوصاً وأّن الدعوات إلى تفعيل 
ودعماً  رواجاً  تلقى  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ 

هائالً في ذلك الفضاء؟

التي  املكاسب  أهّم  أحد  التعبري  حّريّة  لطيف: 

تحّققت يف تونس منذ 10 سنوات. وقد أصبح جزء 

وإىل  للغاية  ُملِفت  بشكل   ، االفرتايض  املجال  من 

درجة تستحّق الدراسة والتحليل العلمي املتكامل 

فضاًء  منها،  النفيس  وبخاّصة  متعّددة  من جوانب 

رمزياً  فيها  تُستعاُد  عاّمًة  وساحًة  العنف  لتصعيد 

والتقتيل  والتعذيب  التنكيل  أشكال  كافّة  مامرسة 

غرينا  ولدى  لدينا  الغابرة  القرون  يف  سادت  التي 

من البلدان. وال يخفى أّن األمر ال ينحرص يف مناٍح 

ما  كان  إذا  يتجاوزها  بل  معزولة،  فرديّة  ونزعات 

يحرّكه هي صفحات ُمموَّلة ومنّصات ومجموعات 

وتكنولوجية  ماّدية  إمكانيّات  لها  تتوفّر  عمالقة 

غري  أغلبها  الجامهريي،  والتأثري  للتوجيه  ُمتطّورة 

شعبوية  توّجهات  ذات  وبعضها  املعامل  واضحة 

ة عن هياكل أمنية.  وميينية دينية أو ُمعربِّ

هذه  تقتصر  لم  القانونية:  المفّكرة 
تبّنتها  بل  المواطنين،  على  الدعوات 
ضمنها  من  سياسية،  َوِجهات  أسماء 
رئيس الجمهورية، وطالبت بتفعيل هذه 
العقوبة وتقاطعت مع المزاج العاّم بشأن 
هذه النقطة. كيف تقرأون هذه المواقف 

الصادرة عن بعض األطراف السياسية؟

التي  البشعة  القتل  لطيف: خلّفت سلسلة جرائم 

مناطق  بعض  يف  األخرية  املّدة  خالل  استجّدت 

يف  هنا  ونحن  واالستنكار.  الحزن  من  حالة  البالد 

الشعبي  املستوى  أي  األّول،  التعاطي  مستوى 

إىل  انتقل  األمر  أّن  إاّل  التلقايئ.  واالنفعايل  العفوي 

فقد  السياسوية.  الحسابات  تحكمه  ثاٍن  مستوى 

اجتامع  خالل  الدولة  رئيس  بترصيحات  فوجئنا 

مجلس األمن القومي يوم 28 سبتمرب 2020، لدى 

إعادة  العدل، وتأكيده عىل رضورة  استقباله وزير 

تفعيل عقوبة اإلعدام استناداً إىل قواعد الرشيعة. 

وقد اعتربنا أّن الترصيحات املذكورة بالغة الخطورة 

باعتبارها منافية اللتزامات الدولة التونسية بتعليق 

التي  الدولة  مدنيّة  اإلعدام، وملبادئ  تنفيذ عقوبة 

وضعّي  دستور  إىل  وترشيعاتها  قوانينها  يف  تستند 

احرتامها  عدم  إىل  إضافًة  دينية،  قواعد  إىل  وليس 

مبدأ الفصل بني السلطات واستقالليّة القضاء.

الجمهورية،  رئيس  موقف  أّن  الواضح  من  كان 

وبقيّة األطراف السياسية املتامثلة معه يف االنخراط 

يف حملة الدعوة لتفعيل عقوبة اإلعدام، يندرج يف 

باب املزايدات والشعبويّة التي تصاعدْت يف الحياة 

عىل  وذلك  الفارطة  االنتخابات  منذ  السياسية 

حساب مبادئ حقوق اإلنسان.

يندرج موقف رئيس 
الجمهورية في باب 

المزايدات والشعبوّية 
التي تصاعدْت في الحياة 

السياسية على حساب 
حقوق اإلنسان.

شهدناها،  التي  املنظَّمة  الحملة  أّن  نعترب  ونحن 

السحل  إىل  يدعو  عنيفاً  متشنِّجاً  خطاباً  املُعتِمدة 

والقتل واإلعدام ونصب املشانق والتجييش املشبوه 

متطرّف  مييني  سيايس  مرشوع  من  جزء  هي  له، 

اإلنسان  حقوق  منظومة  إرساء  يُعادي  متكامل 

الدولة  مدنيّة  وينفي  شموليّتها.  يف  والشعوب 

وُعلوية القوانني بكّل ما يتأّت عن ذلك من تفعيل، 

وتفعيل  لتربير  بل  فحسب  اإلعدام  لعقوبة  ال 

الّذات  انتهاكات  من  وغريها  والتمثيل  التعذيب 

والكرامة البرشية أيضاً.

إلى  الداعون  يستند  القانونية:  المفّكرة 
كونها  إلى  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  تفعيل 
منسوب  الرتفاع  للتصّدي  األنجع  الحّل 
من  التخفيض  أو  القتلة  وردِع  الجريمة 
االئتالف  يطرح  هل  العنف.  منسوب 
إلى  دعوته  ظل  في  بديلة  ردعية  مقاربة 

إلغاء هذه العقوبة؟

لطيف: ال أظّنني أُذيع رّساً حني أقول إنّه مل يثبْت 

يف أّي بلد أّن تطبيق عقوبة اإلعدام يحدُّ من عدد 

تشهد  ذلك،  عكس  عىل  نوعيّتها.  من  أو  الجرائم 

أعىل،  ِبِنَسٍب  بشعة  جرائم  تُطبّقها  التي  البلدان 

وتدور يف حلقات عنف ال ُمتناهية. يف حني أثبتت 

الوقائع تَراُجَع نسب الجرائم يف البلدان التي ألغت 

عقوبة اإلعدام. كام ال يتوفّر يف الدول األكرث تطبيقاً 

وإيران،  والسعودية  مرص  مثل  اإلعدام،  لعقوبة 

قضاٌء مستقّل، وال وجود فيها لدولة قانون. وهذا 

جانب آخر يف غاية األهمية متعلّق بعقوبة اإلعدام 

وحيثيّات تنفيذها.

األصوات  تخرج  القانونية:  المفّكرة 
ضمن  و"القصاص"  بالتنكيل  المطالِبة 
بجميع  العنف  يعّمه  اجتماعي  سياق 
الممارسة  مستوى  على  أشكاله، 
اليومي،  المنطوق  وداخل  االجتماعية 
وعادة ما تبّرره الثقافة السائدة وتجد له 
فهل  ودينية.  وأخالقية  ِقَيمّية  مسّوغات 
مقاربة  عن  فعالً  اليوم  الحديث  يمكن 
بديلة تلقى حّداً أدنى من المقبولّية لدى 

المجتمع الذي وصفناه سابقاً؟

وجه  عىل  اإلعدام  بعقوبة  يتعلّق  ما  يف  لطيف: 

أشكالها  بجميع  املُسّوغات  مواجهة  ويف  التحديد، 

ني تأكيد أنّنا لن  واملُسلَّامت بجميع مرجعيّاتها، يهمُّ

ننجح يف مواجهة تفاقم الجرائم الجنائية واإلرهابية 

مبجرّد تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أفراد يقرتفونها. لكّن 

السياسية  الجذور  واجتثاث  مبعالجة  يتحّقق  ذلك 

التي  والنفسية  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية 

والرمزي  املاّدي  العنف  ظاهرة  إنتاج  وتُعيُد  تُنتُج 

العنف  الدولة،  عنف  األوجه:  وُمتعّددة  املتفاقمة 

العاّم،  الفضاء  يف  العنف  األرسي،  العنف  اإلرهايب، 

املدرسة...  يف  والعنف  الشغل،  مواقع  يف  العنف 

بصفة  واملُسلَّط  مستوياته  لكافّة  املختزِل  العنف 

خاّصة عىل النساء واألطفال.

تقوم مقاربتنا البديلة عىل مبدأ الدفاع عن الحّق يف 

الحياة وتقيض بأّن القتل مرفوض من جانب الدولة 

واألشخاص عىل حّد سواء. فال ميكن أن نكون ضّد 

 – للدولة  نعطي  بينام  القتل  أفراد جرمية  ارتكاب 

أيّاً كانت مرجعيّتها – الحّق يف ارتكاب جرمية نزع 

أو  "الدين"  أو  "القانون"  باسم  الناس  من  الحياة 

األمن"  "تحقيق  باسم  أو  للوطن"  العليا  "املصلحة 

والقمع  للظلم  املرُشِّعة  املُسّوغات  من  وغريها 

واالضطهاد التي جعلت من عقوبة اإلعدام عقوبًة 

وعقوبة  البائدة،  واالنتقام  الثأر  لثقافة  ُمكرِّسًة 

واألقلّيّات  الفقراء  ضّد  مُتارَس  متييزية  انتقائية 

أثارت حادثة مقتل الشاّبة رحمة في نهاية شهر سبتمبر 2020، موجة كبيرة من االستنكار الذي ترافق مع تصاعد المطاَلبة بتنفيذ حكم اإلعدام في 

حّق المّتهم. تجاوزت الدعوات المجال االفتراضي لتتحّول إلى نقاش عاّم في الساحة السياسية والحقوقية حول طبيعة هذه العقوبة وجدواها في ظّل 

مناخ عاّم مشحون وتنامي ظاهرة العنف في الشارع التونسي. وسط هذا الصخب الذي رافق الحادثة، كان لالئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام 

موقف مغاير تمّسك بضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام والمضّي ُقدماً في تطوير المنظومة القانونية التونسية نحو مزيد من تكريس حقوق اإلنسان. في هذا 

السياق، كان للمفّكرة القانونية حوار مع رئيس االئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام شكري لطيف الذي سّلط الضوء على تبعات الحادثة وخلفّيات 

المواقف الشعبية والرسمية تجاه الجريمة وأُُسِس موقف االئتالف تجاه عقوبة اإلعدام.

حاوره 
محمد سميح الباجي عّكاز

ملف الحراكات



العدد 21،  مارس 2021
31

واملُهّمشني.

حكم  آخر  نّفذ  القانونية:  المفّكرة 
باإلعدام في تونس سنة 1991 في القضّية 
المعروفة بـ"سّفاح نابل" الذي رّوع مدينة 
إلى  البعض  يذهب  قد  هنا،  بأسرها. 
العقوبة واللجوء  ضرورة اإلبقاء على هذه 
إليها في حاالت الجرائم البشعة أو قضايا 
دولة  تاريخ  في  أّنه  خصوصاً  اإلرهاب، 
سّتة  من  أكثر  وطيلة  االستقالل،  بعد  ما 
َذت  ُنفِّ التي  األحكام  تتجاوز  لم  عقود، 

حاجز الـ135 إعداماً.

يف  تونس،  يف  اإلعدام  عقوبة  استُْعملْت  لطيف: 

الفرتة االستعامرية املباِشة، ضّد املقاومني الوطنيني 

وخالفاً  التونيس.  الشعب  وترهيب  لقمع  وسيلًة 

عقوبة  ذ  تُنفَّ مل  التونسيني،  غالبيّة  لدى  يُشاع  ملا 

جرائم  ارتكاب  بسبب  الغالب  ويف  حرصاً  اإلعدام 

سنة  تونس  استقالل  بعد  استُْعملْت  بل  جنائية، 

الذين  السياسيني  املعارضني  لتصفية  كأداة   1956

أظّننا  وال  فيهم.  نُّفذت  مّمن  األكرب  النسبة  شّكلوا 

التي  السياسية  املحاكامت  بأّن  التذكري  إىل  بحاجة 

أفضت إىل تلك األحكام كانت محاكامت غري عادلة، 

القمع  وسائل  إحدى  كانت  اإلعدام  عقوبة  وأّن 

طّي  اليوم  يتحتّم  التي  الحاكم  للنظام  املؤّسسايت 

صفحتها مع كامل منظومته االستبدادية.

ويُعترُب اللجوء إليها اليوم بدعوى التصّدي لإلرهاب 

للرأس يف الرّمل وتهّرباً من  إىل األمام ودّساً  هروباً 

الظاهرة  وتنامي  تََرعُرع  أسباب  ومعالجة  مواجهة 

أثبتت  وقد  اجتثاثها.  عوض  تونس  يف  اإلرهابية 

الوقائع يف العراق عىل وجه الخصوص عدم معنى 

عقوبة  طريق  عن  وجدواه  اإلرهاب  مواجهة 

اإلعدام. حيث واصلت الحركات التكفريية توّسعها 

وانتشارها فيه رغم اللجوء املكثّف لعقوبة اإلعدام 

يف  الثابت  األمر  وهو  القيايس.  اإلعدامات  وعدد 

العراق كام يف غريه من البلدان التي تشهد الظاهرة 

األمر  تعلّق  سواء  تونس.  ضمنها  ومن  اإلرهابية، 

الحّل  يتمثّل  ال  بشعة،  إرهابية  أو  جنائية  بجرائم 

اقتالع  يف  وإّنا  باإلعدام،  الجرمية  إنتاج  إعادة  يف 

وإعدام أسبابها ملنع تكرارها.

المفّكرة القانونية: تستند عقوبة اإلعدام 
المجّلة  عليها  تنّص  التي  األحكام  إلى 
هذه  تنبع  بالتالي،  تونس.  في  الجزائية 
الرسمي.  التشريع  صلب  من  الدعوات 
إلى  اليوم  تحتاج  تونس  أّن  ترون  هل 
هذه  ُتسقط  جديدة  تشريعية  مقاَربة 

العقوبة نهائياً من منظومتها القانونية؟

جديدة  ترشيعية  مقاربة  مع  نحن  نعم،  لطيف: 

واإلقصاء.  العقاب  وليس  واإلدماج  اإلصالح  قوامها 

الدستور  مراجعة  إىل  ندعو  األساس،  هذا  وعىل 

عىل  ينّص  الذي  الفصل  يف  اإلعدام  إلغاء  وإضافة 

مراجعة  إىل  ندعو  كام  الحياة.  يف  الحّق  احرتام 

الترشيع التونيس من أجل اإللغاء التاّم لكّل القوانني 

والفصول التي تنّص عىل عقوبة اإلعدام. 

ونستند يف مقاربتنا ودعوتنا إىل اعتقاد راسخ بـأّن 

صاحبة  تونس  تطّور  مع  تتالءم  ال  اإلعدام  عقوبة 

القرن  منذ  دستور  وإعالن  الرّق  إلغاء  يف  الريادة 

الشخصية  األحوال  إصدار مجلّة  التاسع عرش، ويف 

عىل  الثورة  ثّم  العرشين،  القرن  أواسط  منذ 

إنّها عقوبة  والعرشين.  الواحد  القرن  االستبداد يف 

موروثة عن مرجعيّة تجاوزها الزمن، هي مرجعيّة 

والقبلية،  العشائرية  العصور  يف  واالنتقام  الثأر 

االستعامرية  العهود  والطغيان يف  الظلم  ومرجعيّة 

واالستبدادية، ال تتامىش مع مسار تاريخي تحديثي 

تحقيق  إىل  يطمح  تونس،  فيه  انخرطت  متواصل 

يندرج  كام  اإلنسانية.  الكرامة  وصون  العدل 

الترشيعية  اإلصالحات  العقوبة ضمن  تجاوز هذه 

األساسية الالزمة لضامن تطابق الترشيعات الوطنية 

اإلنسان  حقوق  لحامية  الدولية  االتّفاقيات  مع 

والشعوب التي صادقْت عليها تونس.

المفّكرة القانونية: ما الذي يمنع السلطة 
من  رأيكم،  بحسب  تونس،  في  السياسية 
االختياري  البروتوكول  على  المصادقة 
الخاّص  الدولي  بالعهد  الُملَحق  الثاني 
بالحقوق المدنية والسياسية، على طريق 
وتشريعاً  نّصاً  والنهائي  التاّم  اإللغاء 

لعقوبة اإلعدام؟

لطيف: تصّوت تونس منذ سنة 2012 لصالح قرار 

الجمعيّة العاّمة لألمم املتحدة لوقف عاملي لتطبيق 

عقوبة اإلعدام. عالوة عىل ذلك، هي علّقت تنفيذ 

اإلعدام منذ سنة 1991 ما يضعها يف عداد البلدان 

تقّدم يفرتض أن  الواقع. كّل ما  املُلِغية لإلعدام يف 

عىل  بـاملصادقة  األمام  إىل  أخرى  خطوة  تتقّدم 

الدويل  بالعهد  امللحق  الثاين  االختياري  الربوتوكول 

وبـاإللغاء  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاّص 

وهو  اإلعدام.  لعقوبة  وترشيعاً  نّصاً  والنهايئ  التاّم 

أمر ال يستدعي سوى الوعي بحركة التاريخ وإرادة 

سياسية فاعلة. 

اسُتْعملْت عقوبة 
اإلعدام في الفترة 

االستعمارية 
المباِشرة ضّد 

المقاومين الوطنييين 
كما اسُتْعملْت بعد 

االستقالل في أغلب 
الحاالت كأداة لتصفية 

المعارضين السياسييين.
أّن  عن  تحّدثتم سابقاً  القانونية:  المفّكرة 
عقوبة اإلعدام انتقائية، طبقية على وجه 
الفكرة  هذه  توضيح  يمكن  فهل  الدّقة. 

وكيف يكون اإلعدام تمييزياً وهو يستند 
المجّلة  أحكام  في  واضحة  معايير  إلى 

الجزائية؟ 

لطيف: الطابع االنتقايئ والتمييزي لعقوبة اإلعدام 

التي  البلدان  كّل  يف  واألرقام  املعطيات  تدعمه 

طُبّقت فيها سابقاً أو التي تُطبَُّق فيها حالياً، حيث 

تستهدف العقوبة يف املقام األول الفقراء واملهّمشني 

واملثال  والجنسية.  والدينية  العرقية  واألقلّيّات 

الصارخ لذلك يأيت من الواليات املتّحدة التي يشّكل 

املهاجرون  أو  األفريقية  األصول  ذوو  املواطنون 

غالبيّة  والجنوبية،  الوسطى  أمريكا  بلدان  من 

هذا  عن  تونس  تشّذ  ال  فيها.  باإلعدام  املحكومني 

انعكاساً  شّكلت  باإلعدام  فاألحكام  العاّم.  القانون 

السائد  والجهوي  الطبقي  التفاوت  لواقع  صارخاً 

عليهم  املحكوم  غالبيّة  تنتمي  حيث  مجتمعنا،  يف 

املهّمشة.  واملناطق  الفقرية  الفئات  إىل  باإلعدام 

نسبة  تناهز  لدينا،  املتوفّرة  اإلحصائيات  فحسب 

والفاّلحني  العمل  عن  والعاطلني  اليوميني  العاّمل 

الفقراء، حتى سنة 2019، ثلثَْي املحكومني باإلعدام. 

املساّمة  الجهات  من  الغالب  يف  ينحدرون  وُهم 

التنمية  مقّومات  لكّل  املُفتِقرة  الظّل"  "مناطق 

دفََعنا ذلك إىل وضع عنوان  الكرمية. وقد  والحياة 

 )Le Syndrome de Siliana( "متالزمة سيليانة" 

لدراستنا حول عقوبة اإلعدام يف تونس، نسبًة إىل 

التي  والكاف  وجندوبة  والقرصين  سليانة  جهات 

ببقيّة  مقارنة  باإلعدام  محكومني  نسبة  أكرب  تضّم 

أحكام  يف  الواضحة  املعايري  تشفع  وال  الجهات. 

اإلعدام.  لعقوبة  التمييزي  للطابع  الجنائية  املجلّة 

فالحّق يف محاٍم/ية لألفراد الذين يُواجهون عقوبة 

اإلعدام هو مسألة حياة أو موت. وال ميكن ضامن 

جميع  أثناء  محاٍم/ية  غياب  يف  عادلة  محاكمة 

مراحل التوقيف واالعتقال واملحاكمة وفرتة ما بعد 

املحاكمة. لقد شهدت تونس منذ سنة 1956 أحكاماً 

سياسية  ألسباب  أغلبها  كان  شخصاً   135 بإعدام 

الدفاع  حقوق  فيها  تُحرتْم  مل  محاكامٍت  ونتيجَة 

ودرجات التقايض ومعايري املحاكمة العادلة. كام أّن 

جنائية  باإلعدام ألسباب  املحكومني  غالبيّة  انحدار 

شة يُؤكِّد  من طبقات وفئات اجتامعية فقرية وُمهمَّ

أغلبهم  عجز  خالل  من  للعقوبة  التمييزي  الطابع 

الرضورية  الدفاع  وسائل  متلّك  عن  وأدبياً  ماّدياً 

والفعلية عن أنفسهم. بالرغم من أّن الفصل 108 

التونيس ينصُّ عىل الحّق يف محاكمة  الدستور  من 

عادلة فإّن املحكومني باإلعدام املُنحدرين مبعظمهم 

من أكرث األوساط االجتامعية هشاشًة ال تتوفّر لهم 

وبعد  وأثناء  قبل  محاٍم/ية  من  فعليّة  مساعدة 

املحاكمة.

 ،2020 سنة  شهدت  القانونية:  المفّكرة 
المنظَّمات  لعشرات  دة  موحَّ تحّركات 
االئتالفات،  ومّثلت  والجمعّيات. 
للعمل  الُمعتَمدة  األساليب  أبرز  أحد 
المدني.  المجتمع  صلب  الجماعي، 
عقوبة  إللغاء  التونسي  لالئتالف  كرئيس 
اإلعدام، كيف تّم تشكيل هذا اإلئتالف؟ 

على  األسلوب  هذا  أضافه  الذي  وما 
والتنسيق  الحقوقي  العمل  مستوى 

البيني وعلى صعيد التأثير والنتائج؟

عقوبة  إللغاء  التونيس  االئتالف  تأّسس  لطيف: 

اإلعدام سنة 2007 ولكّنه بقي غري معرتف به إىل 

العمل  وصل  2012 حيث حصل عىل  سنة  حدود 

الحقيقة،  يف  الذات.  قامئة  بصفته جمعيّة  القانوين 

إلغاء عقوبة  أجل  للنضال من  امتداد  االئتالف  إّن 

اإلعدام الذي خاضته أجيال متعاقبة من املناضالت 

الدميقراطية  الحركة  منظَّامت  ومن  واملناضلني 

وقد  العرشين.  القرن  سبعينيّات  منذ  التونسية 

ارتأى عدد من الجمعيّات الحقوقية التونسية سنة 

ائتالفية حول هدف  تتشّكل يف جمعية  أن   2007

أسايس هو إلغاء اإلعدام يف تونس عرب تطوير حركة 

وتحسيس  توعية  وتنظيم حمالت  الغاية  ُمواطنية 

لهذا الغرض. 

د بني املنظاّمت والجمعيّات،  وبالنسبة للعمل املوحَّ

فهو يف الحقيقة تقليد يعود إىل فرتة االستبداد ومنع 

حّريّة التنظّم والتعبري. وقد اعتُمد يف تلك الفرتة يف 

إطار التنسيق بني الجمعيات القانونية وغري املعرتف 

بها. وقد مثّلت التحّديات والرهانات املطروحة عىل 

املجتمع التونيس وبخاّصة إثر االنتخابات الترشيعية 

دافعاً  عامالً   ،2020 سنة  ويف  األخرية  والرئاسية 

املجتمع  ُمكّونات  بني  الجهود  توحيد  رضورة  إىل 

التونسية  الدميقراطيّة  الحقوقية  الحركة  املدين من 

قضايا  حول  بينها  الجامعية  املبادرات  وتكثيف 

وأهداف ُمشرتَكة جامعة لها. وقد أمثر هذا األسلوب 

الرأي  حّريّة  عن  دفاعاً  إيجابيّة  نتائج  املعتمد 

والتعبري والضمري والصحافة والتظاهر واملساواة بني 

الجنسني ومناهضة التعذيب واإلفالت من العقاب 

والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وكانت 

النجاح  الخصوص  وجه  عىل  امللموسة  نتائجه  من 

عىل  االعتداءات  زجر  "قانون  ملرشوع  التصّدي  يف 

األمنيني" ومرشوع تنقيح املرسوم عدد 116 املتعلّق 

باالتّصال السمعي البرصي وبإحداث هيئة تعديلية 

إللغاء  التونيس  االئتالف  انخرط  وقد  مستقلّة. 

عقوبة اإلعدام يف هذا العمل الجامعي، ومتّكن من 

الحصول عىل دعم أكرث من 28 جمعيّة ومنظَّمة يف 

مواجهة مشرتكة للحملة الداعية إىل تفعيل تطبيق 

عقوبة اإلعدام خالل شهَرْي سبتمرب وأكتوبر 2020. 

كام حصل االئتالف عىل دعم 30 جمعيّة ومنظّمة 

تونسية وقّعت عىل الرسالة التي وّجهها إىل رئيس 

الجمهورية ووزير الخارجية لدعوتهام إىل التصويت 

لصالح القرار الذي ستُصدره الجمعيّة العاّمة لألمم 

عقوبة  لتنفيذ  عاملي  "وقف  عنوان  تحت  املتّحدة 

اإلعدام" خالل دورتها الـ75 يف ديسمرب 2020. 

ملف الحراكات
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شيماء بن رجب 
_

من  2011 جملة  تحّوالت  بعد  التونسية  البالد  عرفت 

من  العديد  مّست  االجتامعية  االحتجاجية  التحرّكات 

جديد  مجتمعي  وعي  تبلور  يف  ساهم  ماّم  الجوانب 

خالله  من  سعى  الجامعي/الفردي  الفعل  عىل  قائم 

الشارع  ليكون  قراراٍت،  نقد  أو  واقعٍ  تغيري  إىل  األفراد 

هو املنرب الذي تعلو فيه أصوات التنديد.

رغم أّن الّصبغة االجتامعية واالقتصادية للمطالب التي 

بدورها  املتأثّرة  االحتجاجية،  التحرّكات  أهّم  طبعت 

للمجتمع  املحلّية  واالجتامعية  الثقافية  بالخصائص 

إاّل  املاركيس،  معناه  يف  طبقياً  بُعداً  باكتسابها  وذلك 

كاملطالَبة  الكالسيكية  األبعاد  تتجاوز  مل  مضامينها  أّن 

عن  والبحث  الجهات  بني  املساواة  وإقرار  بالتشغيل 

التنمية. لكن رسعان ما اتّسعت رقعة هذه االحتجاجات 

التونيس  املجتمع  يعتْد  مل  مواضيع  لتشمل  وتنّوعت، 

واملِثْلية  النسوية  كالحركات  منه،  انبثاقها  رغم  علنيّتها 

وغريها  الفساد  ومحاربة  البيئية  والحركات  الجنسية 

االجتامعية  الحركات  ضمن  تُصنَّف  التي  القضايا  من 

الجديدة الالماّدية.

د املشهد االحتجاجي وتنّوع قضاياه مع رصد  ترافق تعدُّ

تحرّكات تُعنى باملجال الريايض ال يزال صداها متواصالً 

سنة  أواخر  التونسية  البالد  شهدت  فقد  اليوم.  إىل 

2019 وخالل سنة 2020 أحد أهّم التحرّكات من هذا 

النوع، حيث تصّدر كلٌّ من "النادي األفريقي" و"هالل 

الشابّة الريايض" األحداث التي عاشتها البالد يف السنتني 

املذكورتني.

قضايا  مستوى  عىل  الحاصل  االختالف  رغم  وشهدنا، 

إنقاذهام.  أجل  من  الجهود  تضافَر  الفريقني،  من  كلٍّ 

فقد عمد كّل طرف إىل بلورة اسرتاتيجيّة خاّصة تُعنى 

إىل  دعا  ماّم  املتتالية  العقوبات  ملعضلة  حّل  بإيجاد 

التي  لألزمات  التصّدي  بهدف  الفريقني  أحبّاء  التحام 

حلّت بناديَيِْهم.

أهّميّة  إىل  دراستها  بصدد  نحن  التي  الظاهرُة  تُحيلنا 

باعتبارها  التونسية،  الجامهري  لدى  القدم  كرة  رياضة 

توارثت  فقد  تأسيسها.  منذ  واحد"  "رقم  الرياضة 

األجيال هذا الشغف ليخلَّد يف الذاكرة الجامعية لألحبّاء 

ويتحّول يف ما بعد إىل أحد أهّم الحركات االجتامعية.

كرة  تحّول  كيفيّة  فهَم  املقالة،  هذه  يف  سنحاول، 

املنابر  أهّم  أحد  إىل  ترفيهية  وسيلة  مجرّد  من  القدم 

االحتجاجات  اعتبار  ميكن  مدى  أّي  فإىل  االحتجاجية. 

ميكن  وكيف  اجتامعية؟  حركات  الريايض  املجال  يف 

للجامهري الرياضية أن تغرّي مصريها عرب مفهوم الفعل 

الجامعي؟

عن  الدفاع  بصدد  نحن  األسئلة،  هذه  عن  لإلجابة 

مفهوم  تجاوز  تونس  يف  الريايض  املجال  أّن  فرضيّة 

ويكوَن  النضالية،  املفاهيم  من  جملة  ليتبّنى  الرتفيه 

عرب  املتشّكلة  االحتجاجية  األحداث  ألهّم  مرسحاً 

الحركة  إىل  الهبّة  الذي سنعرضه: من  الجامعي  الفعل 

االجتامعية فالحركة االحتجاجية. ولفهم هذه الظاهرة 

لهذه  التاريخي  التسلسل  إىل  العودة  َوَجبْت  أكرث، 

إىل  ترجع  بل  اللحظة  وليدة  ليست  كونها  األحداث 

تأسيس أّول النوادي الرياضية يف تونس. 

األحداث  أهّم  األّول  الجزء  يف  سنتناول  عليه،  بناًء 

يف  الريايض خصوصاً  املشهد  أحدثها  التي  االحتجاجية 

كرة القدم، وذلك بالرجوع إىل تاريخيّة الظاهرة وصوالً 

لفهم  الثاين  الجزء  نخّصص  ثّم  "األلرتاس".  حركة  إىل 

اسرتاتيجيّة "اللطخات" التي اعتمدها جامهري "النادي 

األفريقي" كمحاولة إلنقاذ ناديهم من النزول إىل القسم 

الثاين من البطولة التونسية، بعد تراكم عقوبات االتّحاد 

الدويل لكرة القدم )الفيفا(، لتكشف هذه املبادرة عن 

مفهوم االلتزام لدى الجامهري الرياضية. ثم نتطرّق يف 

الجزء األخري إىل فكرة املقاومة يف املجال الريايض عرب 

تحليل أزمة "الهالل الشابّة" بصفتها مثاالً ملقاومة قرار 

الحّل الصادر يف حّقه من ِقبل الجامعة التونسية لكرة 

القدم.

يخّية االحتجاج في  تار
ياضي الر المجال 

الريايض  املجال  من  جعلت  التي  األحداث  تعّددت 

حاضنة لكثري من الحركات االحتجاجية. يرجع األمر إىل 

مع  تزامنت  التي  التونسية  القدم  لكرة  األوىل  النشأة 

تأسيس "الحزب الدستوري الحّر التونيس"، أّول األحزاب 

أن  الصدفة  باب  من  وليس   .1920/1919 التونسية 

نشأة  مكان  جديد  وباب  سويقة  باب  من  كّل  تكون 

النوادي األوىل لكرة القدم، ويف مقّدمتها فريق "الرتّجي 

الريايض التونيس" )1919( و"النادي األفريقي" )1920(، 

اتّخذوا من  أّن أبرز قادة الحركة الوطنية قد  خصوصاً 

العاصمة مقرّاً لهم. ليكون بالتايل الهدف من تأسيسهام 

ساحة  إىل  امللعب  وتحويل  للمحتّل  الرمزية  املقاومة 

قتال افرتاضية بني النوادي املسلمة ونوادي املُستعِمرين 

نظراً لسيطرتهم عىل رياضة كرة القدم منذ أواخر القرن 

الرياضة ليصبح ذا  التاسع عرش، ومبثابة رهان يتجاوز 

القدم  دالالت سياسية واضحة. هذا ما جعل من كرة 

مرسحاً للعديد من األحداث التي كانت سبباً يف بلورة 

الفكر االحتجاجي لدى الجامهري الرياضية، فقد كانت 

لتضمن  املجاالت  بجميع  ة  ُملِمَّ الوطنية حينها  الحركة 

ترفيهيٌّ  بُعٌد  للرياضة  كان  وإن  املقاومة.  وعي  نرش 

فقد صارت، الحقاً، الساحة األبرز للتعبئة الجامهريية، 

أحداث  بعد  حصاراً  فرض  قد  املُستعِمر  أّن  خصوصاً 

العاّم  الفضاء  يف  التجّمعات  ومنع   1911 سنة  الجاّلز 

لتتحّول املدرّجات العليا )l‘enceint( إىل منابر سياسية 

.

حتّى  التونسية  القدم  كرَة  االحتجاجي  الفعل  الزََم 

استخدام  الرياضة  أحبّاء هذه  ليواصل  االستقالل،  بعد 

يف  ذلك  كان  سواء  السيايس،  للنقد  كمنابر  املدرّجات 

هذا  يف  ويجدر  العاّم.  الشأن  يف  أو  الريايض  املجال 

أشعلت  التي  االحتجاجات  أبرز  أحد  ِذكُر  الصدد 

ريايض  قرار  عن  الناجم  االحتقان  شّدة  من  العاصمة 

قىض بتجميد "الرتّجي الريايض التونيس" )شيخ األندية 

إضافة  "الرتجي"،  مجلّة  نرش  وإيقاف  التونسية( 

صفوف  يف  غضب  موجة  لتعّم  األحبّاء  خليّة  حّل  إىل 

جوان   13 تاريخ  إىل  األحداث  هذه  تعود  جامهريه. 

1971 وهو موعد مباراة نهايئ كأس تونس بني فريَقْي 

املنزه.  ملعب  يف  الصفاقيس"  و"النادي  سويقة"  "باب 

ُوِصَفْت املباراة بـ"محرقة املنزه" إثر حالة الغضب التي 

عّمت صفوف جامهري "الرتّجي" الذين عمدوا إىل رشق 

السياسيني باملقذوفات احتجاجاً عىل عدم قبول مطلب 

من  واثقني  الكأس  نهايئ  عىل  البطولة  لقاءات  تقديم 

"تحاملهم" عليهم. ومل تَُحّل املسألة إاّل بتدّخل الرئيس 

استئناف  رسمياً  وإعالنه  بورقيبة  الحبيب  الراحل 

هذه  وُخلّدت   . لنشاطه  التونيس"  الريايض  "الرتّجي 

بالعبارة  فخراً  "األلرتاس"  أغاين  العديد من  الحادثة يف 

بقوله  للنادي  بورقيبة حينها يف وصفه  استعملها  التي 

"الرتّجي دولة".

وسيلة  االحتجاجية  العمليّة  طال  الذي  العنف  كان 

ملطالب  السلطات  إخضاع  يف  ضغط قرسية، ساهمت 

عن  منبثق  جامعي  فعل  أنّه  وبخاّصة  الجامهري 

ميكن  حيث  بالفعل،  القامئني  لألفراد  جامعية  إرادة 

أعامل  أّن  وتحديداً   )des émeutes( بالهبّة  تشبيههم 

إىل  توّجههم  لكن  احتجاجهم.  تخلّلت  وشغب  عنف 

مفادها  "ترّجية"  هبّة  األمر من  بورقيبة حّول  الرئيس 

قرار  ضّد  موّجه  احتجاج  إىل  الرياضية  الهياكل  ظلم 

هذه  كانت  إذا  عاّم  نتساءل  أن  هنا  ولنا  "تعّسفي". 

بعد  تونس  هبّة شعبية يف  ألّول  لتتحّول  االحتجاجات 

االستقالل لو مل يلّب الرئيس السابق طلبهم؟ وهل أّن 

بورقيبة الذي ُعرف بنظرته االسترشافية يف السياسة، قد 

تنبّأ بإمكانيّة تحوُّل هذا الحدث إىل انتفاضة؟ خصوصاً 

وأّن ديدييه البريوين )Didier Lapeyronnie( عرّفها، 

يف سوسيولوجيا الهبّات، بأنّها "الفعل البدايئ لالنتفاضة" 

. )le fait des primitifs de la révolte(

املشهد  عرف  املايض،  القرن  من  التسعينيّات  نهاية  يف 

التي  القدم  كرة  يف  خاّصة  تغرّيات  التونيس  الريايض 

لدى  شعبية  األكرث  اليوم،  إىل  تأسيسها  منذ  تزال،  ال 

الجامهري الرياضية. فقد تغرّي نط تلّقي املباريات، إذ 

التشجيع  ثقافة  إىل  املشاهدة  ثقافة  من  االنتقال  تّم 

تأسيس  فمع  عرش".  الثاين  "الالعب  ميالد  عن  ليُعلَن 

تجلّيات  املدرّجات  شهدت  "األلرتاس"،  مجموعات 

وغياب  السابق  النظام  قمع  ظّل  يف  النضال  ملعنى 

شبه تاّم للتحرّكات السياسية والنقابية ليصبح امللعب 

املكان الوحيد تقريباً للتعبري. انتقل بالتايل االلتزام من 

الفضاءات الكالسيكية إىل املدرّجات. كانت مجموعات 

جانفي  ثورة  وبعد  قبل  احتجاجياً  فاعالً  "األلرتاس" 

2011 التي أطاحت بالنظام القمعي لزين العابدين بن 

عيل باعتامدها عىل مانيفستو احتجاجي/ملحمي قائم 

التحتية حملت  الثقافة  أو  الـ"أندرغراوند"  ثقافة  عىل 

يف طيّاتها مضامني وتعبريات ثورية تنبّأت فيها بانهيار 

 Révolution" غرار  عىل  القمعية  عيل  بن  منظومة 

أحداث  بداية  قبل  يايل تحب تحكمونا"، وذلك  قريبة 

موقعها  من  املجموعات  تلك  ساهمت  إذاً،  ديسمرب. 

اجتامعية  حركة  تشكيل  يف  وجيّل  ملموس  بشكل 

رة  وُمسخِّ بالحرية  ومنادية  االستبدادي  للنظام  رافضة 

قواُمها  قبل،  من  السلطة  تعهْدها  مل  ِفعٍل  اسرتاتيجيّة 

قدرتها  من  فرادتها  تستمّد  جديدة  احتجاجية  أشكال 

 . التحريرية"  واألفكار  الفّني  املَحَمل  بني  الجمع  عىل 

عىل الرغم من الدور الجوهري الذي أّدته مجموعات 

ثوري  لفكر  وتشكيلها  الحّريّة  قيم  نرش  يف  "األلرتاس" 

فلم   2011 بعد  عّدة  احتجاجية  حركات  تبّنته  شبايب 

تشارك هذه املجموعات فعلياً ومل تستخدم أسامءها يف 

سريورة جانفي 2011 بل شارك أعضاؤها بصفة فردية، 

"األلرتاس  لُّقب  حني  مرص  يف  حدث  ما  خالف  عىل 

يف  التسيريي  لدورهم  نظراً  الثورة  بحامة  األهالوي" 

امليدان.

يقي" والتزام  لطخات "األفر
جماهيره

عرفت أواخر سنة 2019 ظاهرة رياضية نادرة الحدوث، 

الرئييس  الفاعل  األفريقي"  "النادي  جامهري  كان 

ظاهرة  جعل  الذي  الجامعي  بالفعل  امتازت  فيها، 

"الـلطخات" من خصائص الحركة االجتامعية الجديدة.

التونسية  العاّمية  اللطخات يف  تعريف مصطلح  ميكن 

َ هذا التعريف  بوقوع اليشء أو سقوطه بقّوة. لكن تغريَّ

مع لطخات "األفريقي" لتكون مثالً لالستناد ال الوقوع، 

التعبري.  صّح  إن  االنبهار،  إىل  تقودنا  التي  الصدمة  أو 

هذه  لتسيري  املنظِّمني  املسؤولني  أحد  سؤال  ولدى 

أنّه  أجاب  املصطلح،  هذا  اختيار  سبب  عن  العملية 

الوقت  ذلك  يف  الرئاسية  االنتخابات  من  "استلهمه 

حيث  باالنتخابات  وفوزه  سعيد  قيس  صعود  وكيفيّة 

شاع استعامل املصطلح يف تونس" .

تكّونت اللطخات من أربع مبادرات مهّمة، جمع خاللها 

أحبّاء "النادي األفريقي" ما يقارب الستّة ماليني دينار 

العقوبات  بعد  النادي  ديون  يف سداد  نسبياً  ساهمت 

خطر  وتعاظُِم  "الفيفا"   قبل  من  عليه  ُسلِّطت  التي 

نزوله إىل القسم الثاين من البطولة الوطنية.

عوامل  نتيجة  للفريق  املالية  الخطايا  تعّددت  وقد 

كثرية ساهمت يف انهياره عىل مختلف األصعدة، املالية 

منها والرياضية واإلدارية. وتجىّل سوء التسيري اإلداري 

املتعاقب خصوصاً يف فرتة رئاسة سليم الرياحي  بفسخ 

عقود املدّربني والالعبني بدون علمهم، إضافة إىل عدم 

املالية.  التقارير  أهّم  اآلجال وغياب  الديون يف  خالص 

أو  إدارية  أخطاء  من  األفريقي"  "النادي  أزمة  تنبع  مل 

أساساً  وتتعلّق  أعمق  أسبابها  إّنا  فحسب  تسيري  سوء 

التونسية  النوادي  تعتمده  الذي  الجمعيّات  بقانون 

تاّمة  تبعيّة  يف  النوادي  يضع  والذي  شؤونها  تسيري  يف 

لرؤوس األموال نظراً إىل غياب املوارد املالية. وهذا ما 

سّهل دخول سليم الرياحي إىل عامل الرياضة واستغالل 

جامهري النادي يف ألعابه السياسية. 

األزمة  حّل  عن  للفريق  اإلدارية  الهياكل  عجز  أمام 

تّم  الذين  األعامل،  أصحاب  ألهّم  التاّم  والغياب 

لالحتجاج:  ميداٌن  ياضة  الر
الشارع إلى  الملعب  من  الكرة  تخرج  حين 

ملف الحراكات
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مبادرة  ضمن  الجامعة  رئيس  ِقبل  من  استدعاؤهم 

"الفيفا"  لدى  ديونه  بلغت  بعدما  األموال  لتجميع 

أنصار  قّرر  دينار،  مليون  العرشين  يقارب  ما  وحَدها 

األمور  بزمام  واألخذ  إنقاذه  أجل  من  التدّخل  النادي 

أّن  تعني  التي  كباراتها"  "إحنا  شعارُها  حملًة  ُمطلِقني 

الجمعيّة ملك لجامهريها.

أشخاص  خمسة  من  فريق  بتكوين  الحملة  بدأت 

عىل  قامئة  ُمحَكمة  تنظيمية  اسرتاتيجية  استخدموا 

والثقة  والتواصل  والشفافية  املوّجه  الجامعي  الفعل 

التي  النادي. ووفّرت مجموعات فيسبوك  مع جامهري 

املتعلّقة  املعلومات  املهّمة،  لهذه  َصت  وُخصِّ أُنشئت 

اليومية  الحصيلة  وعرض  األموال  تجميع  بعمليّة 

القدم  كرة  جامعة  عقدت  أخرى،  جهة  من  للتربّعات. 

جلسة أخرى قّررت خاللها فتح حساب بنيك مخّصص 

لألموال املتأتّية من هذه الحملة. وتُحيلنا هذه املبادرة 

الصفاقيس"  "الريايض  النادي  "سوسيوس"  تجربة  إىل 

التي انطلقت من الفكرة نفسها يف 2008 واستطاعت 

أن تجمع أكرث من 10 آالف محّب يدفعون مساهمة 

شهرية  تحقق استثامرات ومداخيل قارّة للنادي للحّد 

من تبعيّته ألصحاب األعامل.

عوامل  من  التنظيمية  بنيتها  الحملة  استلهمت  وقد 

اإلنقاذ،  عمليّة  سري  حسن  أجل ضامن  من  "األلرتاس" 

تجميع  مبعنى  "التدويرة"  مصطلح  استُخِدم  حيث 

األموال من املواطنني وأنصار الفريق يف كّل حّي تحت 

رئيس  أو   "chef secteur" يسّمى  شخص  إشاف 

أغلب  غطّت  التي  املجموعات  هذه  لدى  املنطقة 

مناطق الجمهورية. وتكمن املفارقة هنا يف كون حركة 

"األلرتاس"، املرفوضة من ِقبل جميع الهياكل الرياضية 

التي تضافرت جهودها يف فرتة سابقة من أجل ردعها، 

دًة  موحِّ "األفريقي"  لجامهري  األخري  املالذ  هي  كانت 

كافّة الفئات االجتامعية.

نوعها،  من  فريدة  ظاهرة  اللطخات  من  جعل  ما  إّن 

الهياكل  جميع  التحام  يف  سبباً  كونها  إىل  باإلضافة 

حجم  هو  األفريقي"،  "النادي  إنقاذ  بغية  الرياضية 

التعبئة الجامهرية أو تعبئة املوارد التي كانت السبب 

الرئييس يف نجاح هذه املبادرة املرتكزة يف الواقع عىل 

هذه  مثل  يف  ينخرطون  فاألفراد  نبيلة.  قضيّة  وجود 

الحركات ألنّهم يراهنون عىل تحقيق مصالح جامعية. 

لكن مل يقترص األمر عىل هذا املعطى فحسب، بل مثّل 

الدافع االنتاميئ الذي يُحيلنا إىل مفهوم الهّويّة الجامعية 

التي  الهبّة  الـ"أنا" إىل "نحن"، أساس هذه  التي تحّول 

عموماً  فنستنتج  التونسية.  الساحة  أصداؤها  تجاوزت 

بالقضايا  يلتزمون  األفراد  يجعل  باالنتامء  الشعور  أّن 

  Debra( وينخرطون فيها. يبنّي كّل من ديربا فريدمان

  )Doug McAdam( آدم  ماك  ودوغ   )Friedman

الفردي  االنتامء  عن  إعالن  هي  الجامعية  الهّويّة  أّن 

يف عالقة مع اآلخر وأّن االنتامء إىل هّويّة جامعية هو 

إعادة بناء األنا الفردية حول ]أنا[ أخرى جديدة ذات 

قيمة. 

ظاهرة  أنّها  عىل  اللطخات  تصنيف  ميكن  وعليه، 

والرياضية  االجتامعية  املتغرّيات  لعديد  جامعة  كلّية 

والثقافية والقانونية وخصوصاً الرمزية، نظراً إىل عراقة 

"النادي األفريقي" وتغلغله يف الذاكرة الجمعية ألحبّائه. 

كام ميكن تصنيفها عىل أنّها حركة اجتامعية قامئة عىل 

إىل  االلتزام  مفهوم  من  تطّور  الذي  الجامعي  الفعل 

مفاهيم أخرى كالتضامن الذي متظهر سابقاً يف حمالت 

املساعدة لضعيفي الحال.

تنتفض الشاّبة 
من  األّول  القسم  إىل  الريايض"  الشابّة  "هالل  صعد 

 ،2019 سنة  القدم  لكرة  التونسية  املحرتفة  الرابطة 

بعد ما يناهز الستني سنة عىل تأسيسه. ورغم حداثة 

اسمه  جعل  املتميّز  النادي  أداء  فإّن  القسم  يف  عهده 

يشّع وسط أهّم األندية التونسية. لكن مسريته عرفت 

لكرة  التونسية  الجامعة  قّررت  عندما  حاسامً  منعرجاً 

الفريق  نشاط  تعليق   ،2020 أكتوبر   17 يف  القدم، 

ومنعه من املشاركة يف املسابقات التي تنظّمها الجامعة 

وذلك   .2021-2020 الريايض  املوسم  خالل  وهياكلها 

مبقتىض الفصول 25 و29 و31 من قوانينها العاّمة نظراً 

إىل عدم استكامل ملّف االنخراط.

وترجع حيثيّات تلك العقوبة إىل سبع تدوينات نرشتْها 

الذعاً  نقداً  فيها  وّجهت  فيسبوك،  عىل  النادي  صفحة 

عاقبت  تونس.  يف  القدم  كرة  رياضة  عن  للمسؤولني 

بلغت  كبرية  مالية  بخطايا  النادي  إثرها  عىل  الرابطة 

"هالل  نادي  عاّم  كاتب  ومنعت  دينار  ألف   180

الشابّة" من الجلوس عىل دكّة االحتياط ملدة 39 مباراة 

نشاط  كّل  عن  املكرّش  توفيق  النادي  رئيس  وأوقفت 

الدعوى  إحالة  ورغم  سنتني.  ملّدة  القدم  بكرة  يتعلّق 

و "هالل الشابّة" الحقاً  إىل طور االستئناف فوجئ ُمسريِّ

بقرار اإليقاف.

لكرة  التونسية  الجامعة  اتخذتها  التي  الخطوة  أثارت 

تنّدد  الشابّة  مدينة  يف  الغضب  من  موجة  القدم، 

اعترُبت  التي  الجامعي  للمكتب  التعّسفية  بالقرارات 

تسوية لحسابات شخصية بني رئيس الجامعة التونسية 

الشابّة".  "هالل  وإدارة  الجريء  وديع  القدم  لكرة 

تحّول السخط واالحتقان خالل وقت وجيز إىل سلسلة 

الطرقات  غلق  يف  املتمثّلة  االحتجاجية  التحرّكات  من 

احتجاجية  وقفة  وتنظيم  املدينة  إىل  املؤّدية  الرئيسة 

أمام مركز الوالية، إضافة إىل غلق املؤّسسات واملرافق 

احتجاج  مجرّد  من  الحراك  هذا  ليتحّول  العمومية 

املجلس  استقالة  عن  أسفر  الجهة  يف  عاّم  إرضاب  إىل 

البلدي، فق ما أعلن رئيس بلدية الشابّة حسني نرصي. 

عّمت  التي  االحتجاجية  الحركات  حّدة  تصاعد  ورغم 

اعتمدته  الذي  التحرّك  كان  الفرتة  تلك  خالل  البالد 

األبرز، حيث نظّم املحتّجون "حرقة"  جامعية  الشابّة 

ضّمت العبي نادي "هالل الشابّة" إضافة إىل املسرّيين 

طلبات  املسؤولني  تجاهل  بعد  جامهريه  من  وعدد 

اإلدارة إعادة النظر يف القرارات التي اتّخذتها الجامعة، 

اجتامعاً طارئاً مع رئيس  لتعقد رئاسة الحكومة الحقاً 

النادي توفيق املكرّش.

الشابّة  يف  املحتّجون  نّفذها  التي  "الحرقة"  اعترُبت 

تغيري  عرب  وذلك  عليه،  املتعارف  مفهومها  يف  منعرجاً 

النهار  منتصف  اختري  فقد  بالتوقيت.  بدءاً  طقوسها، 

البّث  تطبيق  عرب  حيثيّاتها  ونرُشت  لالنطالق  موعداً 

الذي مييّز  الرّسي  الطابع  فيسبوك، كارسة  املباش عىل 

عمليات الهجرة غري النظامية هذه فاكتسبت، باإلضافة 

إىل رمزيّتها االحتجاجية، بُعداً تصعيدياً رّداً عىل تجاهل 

الشابّة  جامهري  تحرّكات  وتُحيلنا  املسؤولة.  الجهات 

 )michel offerlé( أوفرييل   ميشال  إليه  أشار  ما  إىل 

 le( بعد تقسيمه االحتجاجات إىل ثالثة أشكال : العدد

nombre( الذي يعرّب عن االحتجاج/االنتفاضة، مبعنى 

النزول إىل الشارع، واملتمثّل يف إغالق الطرقات والوقفات 

كفاءات  تواجد  أي   ،)la science( العلم  االحتجاجية؛ 

يف  هنا  املتمثّلة  بالجامهري  التحّكم  بكيفيّة  دراية  عىل 

قيادة إدارة جمعيّة هالل الشابّة للعمليّة االحتجاجية؛ 

وأخرياً، االستناد )vertu( الذي يتمثّل يف تقنيّة الفضيحة 

)la technologie de scandalisation( التي تُستخَدم 

عن  )اإلرضاب  الجوع  كإرضاب  للموارد،  االفتقار  عند 

الشابّة  مدينة  حالة  يف  اتّخذت  والتي  وغريه،  الطعام( 

ما  وهذا  املدين.  والعصيان  الجامعيّة  "الحرقة"  شكل 

دفع السلطات املعنيّة إىل التحرّك بغية إنقاذ املوقف، 

بعد أشهر من التجاهل. وقد اعتمدت معظم الحركات 

تونس،  يف  الفرتة  تلك  خالل  التقنيّة  هذه  االحتجاجية 

مثل احتجاجات الكامور.

من  عدد  عىل  الضوء  الرياضية  الحادثة  هذه  سلّطت 

كظاهرة  التونيس  املجتمع  يشهدها  التي  الظواهر 

"الحرقة" واالحتجاجات ذات الطابع التصعيدي، وأّدت 

الهياكل  ِقبل  من  املُتَّبَع  النظام  هشاشة  إبراز  يف  دوراً 

التسيري والترصّف. كام  الرياضية عىل مستوى  اإلدارية 

أنّها طرحت تساؤالت عديدة حول مسألة حّريّة التعبري 

نرشتها  التي  التدوينات  إثر  بدأ  التوتّر  أّن  خصوصاً 

الصفحة الرسمية لفريق "هالل الشابّة" منتقدة طريقة 

ويف  لكّنها،  القدم.  لكرة  التونسية  الجامعة  يف  التسيري 

الوقت نفسه، أعادت إحياء الخطاب الجهوي الريايض 

لدى املسؤولني يف الجامعة ومسرّيي النادي املذكور عىل 

حّد سواء. فقد استحرض وديع الجريء يف العديد من 

العصب  لشّد  التونيس  الجنوب  إىل  انتامءه  املناسبات 

الجهوي لصالحه، حتى تحّول الرصاع بينه وبني توفيق 

ذلك  حصل  والساحل.  الجنوب  بني  رصاع  إىل  املكرّش 

بعدما استخدم رئيس "جمعية الشابّة" األسلوب نفسه 

تنديداً بعدم مساندة "املستقبل الريايض" يف الرجيش 

لناديه خصوصاً أنّهام ينتميان إىل الوالية نفسها لينتقل 

هذا الخطاب يف مرحلة الحقة إىل الجامهري الرياضية 

الوعي  حالة  التطّور  هذا  يعكس  العلن.  إىل  ويظهر 

القّوة  يولّد  الذي  القبيل  والوالء  والتضامن  الجامعي 

وهو  الخلدونية.  العصبية  من  نوع  إلثارة  الجامعية 

الساحيل"  "النجم  نادي  رئيس  إعالن  بعد  تأكّد  ما 

الساف"  بقصور  الريايض  و"االتّحاد  الدين  شف  رضا 

عرب  "الشابّة"  مع  تضامنهام  املهديّة  لوالية  التابع 

لحمة  إىل  بإشارة  أكتوبر،   17 بقرار  ينّدد  رسمي  بيان 

حدود  إىل  القضية  هذه  تزال  وال  الـ"سواحلية". 

االحتامالت.  جميع  عىل  مفتوحة  األسطر  هذه  كتابة 

مدينة  أهايل  صفوف  يف  االحتقان  حالة  وتتواصل 

حّل  إليجاد  حكومي  تدّخل  أّي  غياب  ظّل  يف  الشابّة 

حّدة  تراجع  رغم  الجمعية،  أنصار  مطالب  يلبّي 

اإلصابة  حاالت  تصاعد  مع  تزامناً  االحتجاجات 

املنطقة. شهدتها  التي  الفوىض  بعد  كورونا  بفريوس 

ة. فالجامعة  عكست قضيّة "هالل الشابّة" مفارقة ُمحريِّ

مكّونات  تجميع  يف  سبباً  كانت  القدم  لكرة  التونسية 

مع  األفريقي"  "النادي  قضيّة  يف  الريايض  املشهد 

الفيفا. وساهمت يف خالص جزء من الدين وإقراض 

التدّخل يف  ُمجرَبة عىل  تكن  الفريق رغم كونها مل 

املسألة. لكّنها تسبّبت بانهيار فريق كان قد منح، 

مدينة  لسّكان  األمل  من  نوعاً  بأخرى،  أو  بصورة 

طفالً  لـ450  ورياضياً  ترفيهياً  فضاء  ووفّر  الشابّة 

وأصبح املُتنفَّس الوحيد ألهايل املنطقة وبديالً عن 

املؤّسسات التقليدية للتنشئة االجتامعية.

ملف الحراكات
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االحتجاجية  للحركات  تحليلية  قراءة 
2020 في  المنجمية  القرى  في 

خالد طبابي 
_

عجز  المنوال  التنموي 
االحتجاجات ورة  وسير

التي عصفت وتعصف  يصعب فهم األزمة االقتصادية 

عنها  املنبثقة  االجتامعية  والحراكات  املنجمية  بالقرى 

من دون الرجوع إىل السياقات التاريخية لهذه املنطقة. 

فخالل الفرتة الكولونيالية، ُجرّد األهايل من ممتلكاتهم 

العاملة  اليد  لتوفري  القانوين  التحايل  فّخ  يف  ووقعوا 

والطرابلسية   املغاربية  سيّام  ال  واألجنبية،  التونسية 

الفرنسيون  احتكر  ذلك،  عىل  عالوة  والجزائرية. 

وبعد  الرشكة.  صلب  املرموقة  املواقع  املستوطنون 

االستقالل عام 1956، متحورت سياسات الدولة الوليدة 

مخترباً  املجتمع  جعل  عىل  آنذاك  الحاكمة  والنخبة 

لتجربة أفكارها، أي فرض التحّوالت الفوقية. لذلك، يف 

واملؤّسساتية  اجتامعية  املاكرو  "اإلصالحات  تبدو  حني 

النخبة  صورة  يعكس  هذا  أّن  إاّل  وتنويرية،  تقّدمية 

الحاكمة التي ميكن وصفها باالستبدادية. فقد اتّخذت 

املستنري  االستبداد  أشكال  من  شكالً  التحديث  عملية 

االشرتاكية  انهيار  وبعد   .  ")Despotisme éclairé(

القرن  أواخر ستينيات  التعاضد يف  الدستورية وتجربة 

املايض، بدأ عهد الحقبة الليربالية حيث "انطلق اإلعداد 

للربجوازية  أفضلية  تعطي  اقتصادية  ترشيعات  لسّن 

الخاّصة من أجل تدعيم الصناعات التصديرية القادرة 

عىل تعديل امليزان التجاري" . كام انخرطت الدولة يف 

من  دورها  وتحّول  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  يف   1986

اقتصادي  فعل  إىل  والعلمنة  التحديث  عملية  قيادة 

وأرباب  الخواّص  املستثمرين  مكانة  تعزيز  إىل  يهدف 

التخطيط  خضوع  فاتحة  شّكل  الذي  األمر  العمل. 

االقتصادي التونيس لهندسة البنك الدويل ، ما أّدى إىل 

انخراط شكة فسفاط قفصة ضمن هذه السياسة ليتّم 

االستغناء عن نحو 10 آالف عامل وموظّف. كام أنشأت 

وتنمية  توجيه  إعادة  صندوَق  الهيكيل  اإلصالح  خطُّة 

 Le Fonds de réorientation et de( املراكز املنجمية

développement de centres miniers( سنة 1991 

وذلك بهدف متويل املشاريع الصغرى وتعويض طلبات 

بقي  ولكن  الرشكة.  تستقبلها  كانت  التي  التوظيف 

نشاط هذا الصندوق هامشياً، حيث استفاد منه 1500 

شخص تقريباً "اعتربوا أّن االعتامدات ال تلبّي الحاجيات 

االجتامعية" .

املنطقة  تلك  االحتجاجات يف  املفارقة يف سريورة  لكن 

فقد   .2008 سنة  املنجمي  الحوض  انتفاضة  يف  تكمن 

تصاعدت وترية التحرّكات االحتجاجية يف سياق عرفت 

فيه أسعار الفسفاط يف السوق الدولية ارتفاعاً مدهشاً. 

مقارنًة  ومشتّقاته،  الفسفاط  منتوجات  أسعار  قفزت 

ويف  التالية.  السنة  يف   %  11 بنسبة   ،2005 سنة  مع 

2007 واصلت تطّورها لتبلغ نسبة 47 %. استمّر هذا 

النسق إىل حّد ارتفعت معه أسعار الثالثية األوىل من 

نفسها  الفرتة  مع  مقارنًة   %  125 بنسبة   2008 سنة 

أسعار  تضاعف  املحّصلة  لتكون  السابقة.  السنة  من 

سنة  بني  ونصف  مرّات  ثالث  ومشتّقاته  الفسفاط 

2005 وشهر ماي 2008.  "وميكن تفسري تلك االنتفاضة 

املتواصلة  الهيمنة  تَُحول  حيث  التبعية،  لنظرية  طبقاً 

املتكافئة  غري  التجارية  والعالقات  املفرِط  واالستغالل 

فتبقى  الجنوب،  بلدان  يف  الصناعي  التطّور  دون 

تلك  استقالل  الدائم. ورغم  التخلّف  سجينة حالة من 

الدول رسمياً فهي ال تزال ترزح تحت وطأة االستعامر 

السيايس واالقتصادي للمحتلنّي القدامى" . ففي مقابل 

الواقع  الفسفاط، مل يتغرّي  التي شهدتها أسعار  الطفرة 

العقود  وطيلة  الفرتة  تلك  خالل  الجهة  يف  التنموي 

الفقر  يف والية قفصة يف  نسبة  بلغت  املاضية. حيث 

التاريخ 30 % يف حني مل يتجاوز املعدل الوطني  ذلك 

10 % حسب االحصائيات الحكومية. أما عىل مستوى 

 ،%  24.5 العمل  عن  املعطلني  نسبة  فبلغت  البطالة، 

وبلغت نسبة البطالة يف صفوف حاميل الشهادات 

العليا 42 % ولتتجاوز سقف ال50 % يف بعض مدن 

الحوض املنجمي. إذن، ميثّل خروج قطار الفسفاط من 

مناطق االستخراج نحو املوانئ واملراكز الصناعية الكربى 

يف الساحل وعودته فارغا، من دون تنمية أو عائدات 

إليه  يشري  ما  عىل  العملية  الداللة  الجهة،  أهايل  عىل 

أندري غوندر فرانكان . ومؤدى ذلك أن تنمية مدينة 

معينة ال يؤدي إىل تنمية املناطق املجاورة، ولكنه يحّول 

هذه املناطق إىل توابع داخلية تزيد من تخلفها.

ما  إىل  منذ سنة 2008  االحتجاج  برهنت حركات  كام 

بعد سنة 2011، مروراً بتاريخ 17 ديسمرب 2010، عىل 

نبض  عىل  املواطن  ذهنية  تشكيل  إعادة  مسار  فشل 

انتهجتها  التي  الكربى  التنمية  اسرتاتيجية  شعارات 

عىل  والقامئة  املايض  القرن  سبعينيات  منذ  الدولة 

التونيس،  املواطن  لدى  االقتصادي  السلوك  "عقلنة 

حضور  من  التنموي،  املشهد  يف  حضوره  تغيري  بهدف 

سلبي يف نط تنمية تقليدي سمته التواكل واالنكامش، 

وعدم  واإلقدام  املبادرة  قوامه  فاعلية  أكرث  حضور  إىل 

انتظار عطايا الدولة وهباتها . 

فرشارة االحتجاجات يف سنة 2008 كانت بسبب شبهات 

لتتوسع  انتداب صلب شكة فسفاط قفصة  يف عملية 

مطالبها الحقا نحو مطالب ذات طابع تنموي وسيايس 

واالحتجاجات  املطالب  أغلب  متحورت  كام  وحقوقي. 

واالعتصامات بعد سنة 2011، حول التشغيل يف القطاع 

أو  قفصة  فسفاط  شكة  صلب  أدّق  مبعنى  أو  العام 

شكات البيئة والبستنة. ليحتفظ األفراد، عىل مختلف 

منها  منتظرين  للدولة  التقليدية  بالنظرة  انتامءاتهم، 

وفاءها مبا وعدت به عشيّة االستقالل من رفاه وتنمية 

 . يطلبه  ملَن  العمل  وتوفري  العيش  مستوى  وتحسني 

يف  التونيس  فالدستور  اليوم،  إىل  النظرة  هذه  تستمّر 

وحتّى  الحاكمة،  واألحزاب  بهذا  يقّر  األربعني  فصله 

املعارضة، بفصائلها اليسارية واليمينية يف تونس تؤكّد 

يضمن  الذي  الوحيد  الطرف  هي  الدولة  أّن  جميعاً 

التشغيل والعدل واإلنصاف لكل املواطنني. 

الغنب  حالة  من  السريورة  هذه  إّن  القول  ميكن  لذلك 

الناتجة  املنجمي  الحوض  يف  والتهميش  والحرمان 

خيارات  عن  ناتجة  وأخرى  استعامرية؛  سياقات  عن 

االسرتاتيجيات التنموية منذ دولة االستقالل إىل اليوم –  

تعمل السلطة السياسية منذ 2008 عىل إحداث شكات 

بالرشكات  وصفها  ميكن  الجهة،  يف  والغراسة  للبيئة 

واالقتصادي  االجتامعي  الدور  وتراجع  –؛  الوهمية 

الذي كانت تؤّديه شكة الفسفاط يف الجهة؛ باإلضافة 

إىل عجز الدولة عن اتّخاذ التدابري والخيارات التنموية 

املتواصل خالل  االقتصادي  للأمزق  الكفيلة بوضع حّد 

بدايًة، نشير إلى أّن تحليل وفهم ديناميات االحتجاج في الحوض المنجمي لمّدة عام من الزمن ال يمكن حصره في مقالة واحدة. 
فحركات االحتجاج في المجتمع المحّلي المنجمي لم تنقطع تقريباً. قد نشهد تراجعاً في التعبئة ولكن دائماً ما نشهد أيضاً 

تصاعداً في وتيرة االحتجاج. لذلك نحاول في هذه الورقة اإلجابة عن سؤال مفاده: ما الذي يفّسر تواصل االحتجاجات في الحوض 
المنجمي منذ 2008 وبخاّصة خالل العشرية األولى من الثورة؟

ملف الحراكات
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االرتدادات الكارثية لوباء كورونا عىل االقتصاد الوطني 

موجات  صعود  يف  رسّعت  التي  العوامل  مثّلت   –

االحتجاج. تصعيد بلغ حّد غلق مواقع اإلنتاج يف زمن 

حكومة الفخفاخ خالل النصف األّول من سنة 2020، 

قبل أن يُستأنَف النشاط يف شكة فسفاط قفصة بعد 

انعقاد جلسات حوار بني مستشار وزير الطاقة واملناجم 

يف  الشغل  وطالبي  الجهة  ونّواب  الطاقي  واالنتقال 

مطلع شهر أوت 2020. اجتامعات انتهت إىل االتّفاق 

عىل رفع االعتصامات ملّدة ثالثة أشهر منذ تاريخ إمضاء 

املحرض )04 أوت(. إّنا أثارت هذه الهدنة سخط طيٍف 

بحّجة  الجلسة  مخرجات  رفضوا  الذين  املحتّجني  من 

منها،  الرديف  يف  للشغل  املحيل  االتحاد  مع  إقصائهم 

الشفافية يف عملية  االلتزام مبعايري  نادوا برضورة  وقد 

والزبونية.  الوالء  ثنائية  حكمتها  طاملا  التي  االنتداب 

إنتاج  عملية  استؤنِفت  والرصاع  الجدل  رغم  ولكن 

يف  العاطلني  آمال  الحكومة  خيّبت  أن  إىل  الفسفاط 

يف  قفصة  مدينة  يف  خاّصة  مضيّقة  وزارية  جلسة 

املخرجات  أّن  هؤالء  اعترب  حيث   2020 نوفمرب   24

والقرارات ال تلبّي الحاجيات االجتامعية لتتصاعد، مرّة 

أخرى، وترية االحتجاجات أّدت إىل غلق مواقع اإلنتاج 

حتّى نهاية ديسمرب 2020.

المدن المنجمية بين قسوة 
الموارد  واستنزاف  الطبيعة 

العطش احتجاجات  المائية: 
بالعطش  املرتبطة  االحتجاجات  تحليل  أردنا  إذا 

الحوض  يف  للرشب  الصالحة  املياه  توزيع  واضطراب 

املنجمي، ال بّد من تسليط الضوء عىل ُمعطَيَنْي أساسيّني: 

الشحيحة  املائية  املوارد  واستنزاف  الطبيعة،  قسوة 

لصالح الصناعات االستخراجية يف الجهة. فوالية قفصة 

وقراها تقع يف مجال انتقايل يخضع للتأثريات املناخية 

للسباسب والتأثريات شبه الصحراوية، بحكم وجودها 

شامالً  درجة   38 العرض  خّط  من  قريب  مستوى  يف 

وبعيدة عن خليج قابس وتأثرياته البحرية بقرابة 120 

وتتميّز  جنوباً.  كلم   40 بنحو  الجريد  شّط  وعن  كلم 

مقارنة  باالرتفاع  عاّم  بشكل  هناك  الحرارة  درجات 

مبدن الوسط والشامل والساحل. ويستمّر فصل الصيف 

معّدل  يرتاوح  يف حني  أكتوبر،  إىل  ماي  شهر  من  فيها 

تنتهي  ال   . سنوياً"  ملم  و200   150 بني  التساقطات 

الحّد،  هذا  عند  املياه  شّح  مع  قفصة  أهايل  معاناة 

املائية.  املوارد  عىل  املنجمية  الرشكات  استولت  فقد 

 ،Les nappes phréatiques فبالنسبة للمياه الجوفية"

حوايل  املنجمي  بالحوض  الزراعي  القطاع  يستهلك 

87.37 مليون م3 بحسب إحصائيات سنة 2016، بينام 

يحّل القطاع الصناعي يف املرتبة الثانية كأكرب مستهلك 

لتلك املوارد املائية بكّمية تناهز 29.66 مليون م3، 

أّما حّصة  الفسفاط،  يُستخدم 95.23 % منها ملعالجة 

أّما  م3.  مليون   18.30 عن  تزيد  فال  الرشب  مياه 

 ،Les nappes profondes العميقة  املائية  الجداول 

فيتّم   ،2016 سنة  م3  مليون  بـ42.3  تقّدر  والتي 

الفسفاط يف  استخراج  ليكون  استغاللها مبعّدل 80 % 

صدارة استهالك هذه املوارد مبعّدل إجاميل قدره 76 % 

ليتوزّع الباقي بني الزراعة بنسبة 13 % ومياه الرشب 

بـ11 %". وتستغّل شكة الفسفاط هذه املوارد املائية 

من خالل 19 برئاً عميقة، ترتاوح طاقة الضّخ فيها بني 

، وهي أرقام تتجاوز  ليرت/ثانية  647 ليرت/ثانية  و715 

الرشكة  لدى  املتوفّرة  الضّخ  وطاقة  إمكانيات  بكثري 

الوطنية لالستغالل وتوزيع املياه يف كامل مدن الحوض 

املنجمي. وترتاوح درجة امللوحة يف هذه اآلبار من 4 إىل 

7 غرام/ليرت ، يف حني تشري أرقام أخرى إىل معّدل بني 

5 و9 غرام/ليرت ، وهي، بالتايل، غري صالحة للرشب أو 

االستعامل الفالحي. ويف منطقة الرديف، فتستغّل شكة 

الفسفاط املائدة نفسها التي تستغلّها الرشكة الوطنية 

لالستغالل وتوزيع املياه. وعموماً تستغّل شكة فسفاط 

ر  قفصة 11 مغسلة لترثية الفسفاط، بطاقة جملية تُقدَّ

بنحو 8.5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنوياً يف 

حاالت اإلنتاج العادية. إّن طن الفسفاط الخام الواحد 

أّن يف  املياه، أي  يتطلّب غسلُُه من 1 إىل 1.5 م3 من 

ظّل الظروف العادية، التي يصل فيها اإلنتاج إىل 12.5 

تستغّل شكة  الخام،  الفسفاط  من  تقريباً  مليون طن 

م3  مليون  و20   18 بني  ترتاوح  مياه  كمية  الفسفاط 

املنجمي  الحوض  مواطني  الوضع  هذا  حرم   . سنوياً" 

من املياه الصالحة للرشب طيلة أسابيع متتالية، بخاّصة 

أجرب  ما  كورونا،  وباء  انتشار  ظّل  ويف  الصيف،  خالل 

وقت  يف  املياه  صهاريج  شاء  عىل  املتساكنني  عديد 

كانت الرشكات املنجمية تنعم باملوارد املائية.

ترتبط احتجاجات 
العطش في الحوض 
المنجمي بعاملين: 

قسوة الطبيعة 
واستنزاف الموارد 
المائية الشحيحة 

لصالح صناعات 
الفسفاط.

استنزاف  )أي  الثالثة  املعطيات  هذه  ساهمت  وقد 

خدمات  وتردي  املائية  للموارد  قفصة  فسفاط  شكة 

الرشكة الوطنية لالستغالل وتوزيع املياه وطبيعة املناخ 

الجاف( يف تصاعد الحركات االحتجاجية املطالِبة بالحّق 

يف املياه، لتبلغ خالل سنة 2020، قرابة 71 تحرّكاً  بلغت 

أوجها خالل شهَري جوان وجويلية الفارطني عرب غلق 

مواقع اإلنتاج، وغلق الطريق الرابطة بني مدن املتلوي 

وأّم العرائس والرديف. وعليه، ميكن القول إّن مقاربات 

املنجمي  املحيّل  املجتمع  يف  االستخراجية  الصناعات 

تلك  املنجمية ضحية  السكانية  الجامعات  من  جعلت 

مع  متاماً  يتعارض  الذي  األمر  الصناعات،  من  الفئة 

إىل مخلّفاتها الكارثية  مفهوم العدالة االجتامعية نظراً 

عىل املستويني االجتامعي والبيئي. وميكن القول أيضاً 

كالين   نعومي  تسّميه  ما  أنشأت  املقاربات  هذه  إّن 

عرب  تخريبها  يتّم  مناطق  وهي  التضحية"،  "مناطق 

النشاط االستخراجي واملعالَجة الكيميائية عىل حساب 

صّحة وأرايض ومياه متساكنيها، األمر الذي يتناسب مع 

اإلشارة  بّد من  ال  لكن   . للرأساملية"  العنرصي  الطابع 

إىل أّن الربط العشوايئ للمياه هو عامل آخر من عوامل 

أزمة العطش ال ميكن التغايض عنه. إذ يتعّمد العديد من 

املواطنني، إىل جانب بعض الفاّلحني، إنشاء قنوات مياه 

غري قانونية واستغاللها يف رّي األشجار، سواء يف املناطق 

الريفية أو داخل املدن واألحياء السكنية ما يؤثّر عىل 

إّما  العشوايئ  الربط  يعود هذا   . األهايل  تزويد  عملية 

بالتايل يعرّب عن فعل  إىل حاالت الهشاشة االجتامعية، 

االستيالء برصف النظر عن عقاب الحكومة، أو ضعف 

الدولة وعجزها يف تطبيق القانون. ويعكس يف جانب 

منه أزمة السياسات الحكومية بصفة عامة.

االحتجاجية  الحركات 
لبيئية ا

بصفة عامة، بقيت التحرّكات االحتجاجية هذه السنة 

املدن  تأثري قوي  يف  لها  أن يكون  محدودة، من دون 

احتجاجات  يف  التحرّكات  هذه  متثّلت  وقد  املنجمية. 

بعض أهايل منطقة الرديف عرّبوا خاللها عن سخطهم 

حيال غيوم الغبار والتلّوث الذي تخلّفه شاحنات نقل 

حتّى  الشاحنات  عبور  طرق  أغلقوا  وعليه،  الفسفاط. 

عىل  املحتّجني  مع  واتّفقت  املحلّية  السلطة  تدّخلت 

إيجاد حلول مؤقّتة تتمثّل يف رّي الطريق التي تسلكها 

عن  الناتج  الغبار  كّمية  لتقليص  باملياه  الشاحنات 

مرورها. كام قّررت بلدية القطار يف 25 نوفمرب 2020 

املدينة.  عرب  ومشتّقاته  الفسفاط  شاحنات  مرور  منع 

ملضاّر  آخر  بُعداً  قلّتها،  عىل  التحرّكات،  هذه  تكشف 

أكادميية  دراسات  بيّنت  وقد  االستخراجية.،  الصناعات 

الكربيت  وأكسيد   Cadmium الكادميوم  أّن  عديدة 

امللّوثات  le Fluor هي  والفلور   l‘oxyde de soufre

الرئيسية للغالف الجّوي يف املنطقة ، وتنعكس سلباً عىل 

القرى املنجمية خالل عمليات االستخراج  صّحة أهايل 

تساهم  كام  املياه.  وترصيف  الجّوية  واالنبعاثات 

إضافة  النبايت،  الغطاء  إتالف  يف  االستخراج  عمليات 

 L‘ommonium الديناميت  باستخدام  التفجري  أّن  إىل 

البيئة  سلبية عىل  ارتدادات  إىل  يؤّدي   nitrate-huile

يف القرى املنجمية . فتتأثر بيوت السّكان املحلّيني من 

الديناميتية  االنفجارات  عن  الناجمة  األرضية  الرّجات 

للصخور . بالتايل ميكن القول إّن معاناة املجتمع املحيّل 

املنجمي نتيجة املنوال التنموي االستخراجي، مل تقترص 

عىل البُعد التنموي أو عىل معضلة العطش، بل تشمل 

الجانب البيئي، ال سيّام مع التحّول من املناجم تحت 

سطح األرض إىل ما يُعرف باملناجم املفتوحة يف أواخر 

تسعينيات القرن املايض.

المفتوحة ات 
ّ

الملف إرث 
عاش الحوض املنجمي خالل 2020 عىل وقع الحركات 

املفتوحة  بامللّفات  أساساً  املتعلّقة  االحتجاجية 

سجناء  تحرّك  فقد  السابقة.  الحكومات  عن  واملوروثة 

ضحايا  وهم   ،2008 يف  املنجمي  الحوض  انتفاضة 

ل  االستبداد املتمتّعني مبقّررات جرب الرضر التي مل تُفعَّ

التحرّكات  الدخول يف سلسلة من  اختاروا  بعد، حيث 

إقليم  مقّر  داخل   2020 نوفمرب   14 يوم  انطلقت 

الرديف لرشكة فسفاط قفصة. واعتربوا أّن هذه الرشكة 

تجاوزات  من  حدث  ما  كّل  يف  الرئيس  املتسبّب  هي 

االحتقان.  من  عاّم  ومناخ  احتجاجات  من  تالها  وما 

الكرامة  صندوق  بفتح  التعجيل  مطالبهم  تضّمنت 

الدولة  عن  ممثاّلً  باعتباره  الجمهورية  رئيس  واعتذار 

وأحد رموزها ومتكني كّل الضحايا من جرب رضر ماّدي 

ورّد االعتبار لهم واستكامل مخرجات العدالة االنتقالية 

تتحّقق  مل  إذا  بالتصعيد  متوّعدين  مراحلها،  بكّل 

أهداف االحتجاج. شهد الحوض املنجمي أيضاً حركات 

منها  سابقاً،  ذكرناه  ما  خالف  عىل  أخرى  احتجاجية 

تحرّكات عاّمل الحضائر الذين تجاوزت سّنهم 45 سنة 

ويرفضون االتّفاقية املربمة بني الوفد النقايب والحكومة 

يف 20 أكتوبر 2020، وحركات احتجاجية أخرى أهّمها 

العدلية  التتبّعات  بإيقاف  تطالب  املتلوي  مدينة  يف 

ملجموعة من املعتصمني. كام احتّج عاّمل شكة أشغال 

السكك الحديدية سوترافار باملتلوي وذلك لعدم رصف 

تتعلّق  أخرى  اجتامعية  مطالب  خلفية  عىل  رواتبهم 

عاّمل  واحتّج  شكتهم.  يف  واضحة  غري  بإشكاليات 

وإطارات شكات البيئة والغراسة خالل أيّام عيد الفطر 

رصف  عدم  بسبب  وذلك   ،2020 سنة  يف  واألضحى 

وإيقاف  األعياد،  ِمَنِح  يف  املتمثّلة  املاّدية  مستحّقاتهم 

سداد أقساط الضامن االجتامعي الخاّصة بهم. 

في 2008، طاَلب 
سجناء انتفاضة 

الحوض المنجمي 
بفتح صندوق 

الكرامة داخل مقّر 
شركة فسفاط 

قفصة.
السياسية  السلطة  متلُّص  بعد  االحتجاجات  هذه  أتت 

عاّمل  ومعاناة  وضعية  حول  املفاوضات  مسار  من 

وإطارات شكات البيئة والغراسة املطالِبني بوضع قانون 

أسايس ينظّم ويؤّسس إلطار واضح لطبيعة نشاطهم.

خالصات
إّن تعقيدات الرتكيبة االجتامعية والعشائرية والسياسية 

منوال  حبيسة  املنطقة  جعلت  املنجمي،  الحوض  يف 

تنموي يتأرجح بني قطبني: الحالة األوىل، تحقيق النمّو 

التنمية أو ما يعرّب عنه بتنمية التخلّف والحالة  بدون 

الثانية، التنمية بدون نّو من خالل وجود منوال تنمية 

تابع ومرتبط مبا تفرضه املؤّسسات املاليّة العامليّة التي 

تحبس بلدان الجنوب يف فّخ التبعية والتخلّف . وضٌع 

يبدو أنّه سيطول يف ظّل مناخ اقتصادي عاّم مرتدٍّ تؤكّده 

العاّم  النمّو  برتاُجعِ  الدويل  النقد  صندوق  توقّعات 

خالل السنة املقبلة إىل 4.3- % ومناهزة الدين العاّم 

والخارجي الـ90 % من إجاميل الناتج املحيل.

ملف الحراكات
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 1 الكورونا سنة  في  للحقوق  تنتصر  أحكام 

محّمد العفيف الجعيدي
_

اقرتنت سنة 2020 بجائحة كوفيد 19 وما تولّد عنها 

العدالة.  إلنتاج  وتعطيل  خصوصية  منازعات  من 

فقه  يف  التقليب  السياق  هذا  املهّم يف  من  ويبدو 

متثُّل  حول  سؤاالً  قلّته،  عىل  خلّف،  الذي  القضاء 

كرثت  سنة  يف  والحّريّات  للحقوق  املهني  القضاء 

قيودها.

الحّق في المحاكمة العادلة: 
رغم "فوبيا الحجر الصّحي" 

القضاء  بعض  يتمّسك 
والعقوبات الجرائم  بشرعّية 

جائحة  من  التوقّي  إطار  مارس 2020، ويف   18 يف 

الجمهوريّة  رئيس  أقّر  األوىل،  موجتها  يف  الكورونا 

من  للجوالن2  عاّماً  منعاً  سعيد  قيس  التونسية 

السادسة  الساعة  إىل  مساء  السادسة  الساعة 

املواطني  االلتزام  ضعُف  استدعى  صباحا3ً. 

خطورة  من  ذلك  يعنيه  وما  املتّخذة،  باإلجراءات 

صالحيّة  الدولة  تستعمل  أن  العاّمة،  الصّحة  عىل 

الضبط العديل إلنفاذه عىل أرض الواقع. فأصدرت 

حّق  يف  النافذ  بالسجن  أحكاماً  عديدة  محاكم 

املجهود  يف  مساهمة  ُعّد  ما  سياق  يف  املخالفني 

الوطني ملكافحة الوباء. ورأى جانٌب من املتابعني، 

هذا  التونسيني،  القضاة  جمعيّة  ضمنهم  من 

به4. والتعريف  الدعم  ويستحّق  إيجابياً  التوّجه 

االبتدائية  باملحكمة  الجناحية  الدائرة  خرجت هنا 

خليف  عيل  رئيسها  وكيل  برئاسة  بصفاقس2- 

البهلول  وأحمد  بلطيف  نعيمة  القاضيني  وعضويّة 

عن الرأي الغالب واعتربت يف العديد من أحكامها، 

تاريخ  يف  أصدرته  الذي   3568 رقم  الحكم  منها 

الجزايئ قايض شعية  القايض  "أّن  31 مارس 2020 

يف  بالتحّقق  "ملزَم  أنّه  أي   ")Juge de légalité(

إاّل  يطبّق  فال  إليه  املستند  التجرميي  النص  شعيّة 

ضبط  دستورياً  املخوَّلة  الجهة  عن  الصادر  النص 

"األحكام  أّن  إىل  ونبّهت  والعقوبات".  الجرائم 

الجزائية الواردة بالفصل 9 5 من األمر عدد 50 لسنة 

رئيس  من  التّخاذها  الرشعية  بعدم  مشوبة   1978

املخوَّلة  الرتتيبية  السلطة  الجمهوريّة خارج حدود 

الحرصي  امليدان  يف  صارخ  تدّخل  ويف  بالدستور 

اعتامدها  وعدم  استبعادها  يستوجب  مبا  للقوانني 

للقايض  املوكول  للدور  اعتباراً  والعقاب  للتجريم 

كحاٍم للحقوق والحّريّات برصيح الفصل 102 من 

الدعوى يف  بعد ذلك عدم سامع  لتقّرر  الدستور"، 

ركنها  لغياب  إليها  أُحيلوا  َمن  التهمة يف حّق  تلك 

الرشعي.

وكانت الحّجة القوية التي قّدمها رافضو "مقاضاة 

مخالفي حجر الجوالن بأمر رئايس" الدافع الرئييس 

مخالِفة  بجرائم  املتّصل   9 عدد  "املرسوم  لتضمني 

الجوالن(  )ومنها خرق حظر  الصحي  الحجر  لقرار 

بالكوفيد 19"  املرىض  باألشخاص  الخاّصة  والتدابري 

قواعَد تجريم خاّصة ال تتضّمن عقوبات سجنية6.

فقه  كان  الجائحة  آثار  ذاته مع  التعامل  يف سياق 

القضاء االستعجايل يف حامية الفاعل االقتصادي.

الحجر  العجلة:  قضاء 
ر  الصّحي "فعل أمير" يبّر

بااللتزامات اإلخالل 
عطّل الحجر الصحي الشامل الذي قّررته الحكومة 

النشاط  الكورونا  جائحة  بداية  يف  التونسية 

انكامش  آثاره  من  وكان  كبري.  بشكل  االقتصادي 

اقتصادي بنسبة 7.3 %، وهو أمر مل تشهده تونس 

املؤّسسات  كانت  اإلطار،  هذا  ويف   .1966 منذ 

غريها،  من  باألزمة  تأثّراً  أكرث  واملتوّسطة  الصغرى 

السياحة  قطاعات  يف  تنشط  التي  خصوصاً  

واملقاهي واملطاعم. فقد عجز عدد كبري منها عن 

معيّنات  بأداء  املتعلّقة  تحديداً  بالتزاماته،  اإليفاء 

قضايا  قضايا  العقارات  مالكو  فرفع  مقرّاتها،  كراء 

ضّدها ملطالبتها استعجاليّاً بالخروج من املكرى.

استند معظم قضاة الدوائر االستعجالية يف مختلف 

إّن  ليقولوا  الصحي  الحجر  إىل  التونسية  املحاكم 

عجز املستأجرين عن اإليفاء بالتزاماتهم نتيجة ألمر 

طارئ من قبيل فعل األمري ينفي كّل جّديّة لطلب 

إخراجهم من املكرى. وكرّس القايض محمد الرباميل 

يف املحكمة االبتدائية يف نابل يف حكمه عدد 11120 

الصادر يف تاريخ 18 أوت 2020 الذي يصلح مثاالً 

عىل اجتهاد انترص لفئات احتاجت مساعدة القضاء 

لتجاوز صعوبات فُرضت عليها.

ي: مركز اإليواء  القضاء اإلدار
والتوجيه للحرس الوطني في 

ج القانون الوردية خار
تقّدر املنظَّمة الدولية للهجرة عدد املهاجرين من 

سبعني  من  بأكرث  تونس  إىل  الصحراء  جنوب  دول 

املحلّية  للعاملة  الحامئية  التدابري  وتجعل  ألفاً. 

املُعتََمدة7 فرص هؤالء – وهم غالباً من غري ذوي 

قانونية  عمل  عقود  تحصيل  يف   – املهنية  الكفاءة 

هشاشة  األمر،  هذا  عليهم،  يفرض  معدومة.  شبه 

وإقامة  عريض  عمل  عنوانها  واجتامعية  اقتصادية 

االقتصادي  النشاط  توقّف  قانونية. وقد عّمق  غري 

الفئة،  هذه  مشاكل  الشامل  الصّحي  الحجر  جرّاء 

حيث فرض عىل األغلبيّة الساحقة منها التوقّف عن 

العمل من دون توفري أّي نظام حامية اجتامعية لها.

تنبّهت منظاّمت املجتمع املدين وعدد من البلديّات 

ضمن  من  لهم،  مسانَدة  حمالت  فنظّمت  لألمر 

بإعفائهم  املالكني  وإقناع  ماّدياً  دعمهم  أهدافها 

الضغط  وأجرب  الكراء.  معاليم  دفع  من  مؤقّتاً 

متابعة  "لجنة  تكوين  عىل  الحكومة  الحقوقي 

بتونس"  املقيمني  لألجانب  اإلنسانية  الوضعيات 

منها للمرّة األوىل بحاجة العاملة  يف ما بدا اعرتافاً 

األجنبية يف تونس إىل حامية من السلطة8. يف الوقت 

ذاته، لكن يف اتّجاه معاكس لهذا، واصلت السلطة 

استعداداً  الرشعيني  غري  املهاجرين  ضبط  ذاتها 

لرتحيلهم إىل بلدانهم متى أُعيد فتح املجال الجّوي. 

أخرى  مرّة  املدين  املجتمع  منظاّمت  تدّخلت 

القضاء كساحة ملنع ما اعتربته تعّسفاً،  مستخِدمًة 

ما أّدى إىل صدور قرارات قضائية مهّمة يف املجال 

وجب التوقّف عندها.

االقتصادي  املنتدى  اهتّم   ،2019 سنة  يف 

واالجتامعي، وهو من أبرز جمعيّات املجتمع املدين 

التونيس، بدراسة وضعيّة من يُعَمل عىل ترحيلهم 

إىل بلدانهم9. تطّور هذا االهتامم مع بداية جائحة 

كورونا إىل سؤال حول حقوق املحتجزين يف انتظار 

حقهم  يف  املتَّخذة  اإلجراءات  ومرشوعيّة  الرتحيل 

وأفىض إىل نزاعات رفعها مثانية مهاجرين موَدعني 

يف "مركز اإليواء والتوجيه للحرس الوطني بالوردية" 

وتعّهدت بها رئاسة املحكمة اإلدارية يف إطار قضاء 

إيقاف التنفيذ.

بأّن  القضايا  باشوا  الذين  املنتدى  محامو  متّسك 

اإليداع يف مركز ترحيل ليس إاّل إيقافاً إدارياً لألفراد، 

وهو يخرق بذلك الدستور يف فصلَيْه 29 و49 اللَذين 

يوجبان أن يكون اإليقاف بقرار قضايئ. وأرّصوا عىل 

أّن ليس ملراكز اإليواء نظام قانوين يؤطّر عملها ما 

قانوين لألشخاص. صدر  يجعلها مراكز احتجاز غري 

للمحكمة  األّول  الرئيس  عن  القضايا  يف  الحكم  

اإلدارية عبد السالم املهدي قريصيعة يف تاريخ 10 

التمتّع  أّن "مبدأ املساواة يف  جويلية 2020 واعترب 

مبدأ  اإلنسان  بذات  اللصيقة  األساسية  بالحقوق 

ملزم بغّض النظر عن الجنسية أو مطابقة وضعيّة 

وأّن  األجانب  لحالة  املنظِّم  للقانون  باألمر  املعني 

التمتّع بالحّريّة الشخصية ال يُنتَقص منه  الحّق يف 

إجراء  ومبقتىض  بالقانون  املقرَّرة  الصورة  يف  إاّل 

قضايئ أو احرتازي يف الصور التي يهّدد فيها األجنبي 

"إيواء شخص يف مركز  العاّم". وعليه، يكون  األمن 

إطار  يف  ذلك  يكون  أن  دون  عمومي  لهيكل  تابع 

قضايئ أو يف إحدى الصور املنصوص عليها بالقانون 

عدد 7 لسنة 1968 10 ودون إثبات أنّه يشّكل خطراً 

عىل األمن العام... مخالفاً للرشعيّة يف ظاهره".

حول  أُثري  ماّم  موقفاً  اإلداري  القايض  هنا  يُبِد  مل 

مل  بالتايل  اإليواء،  مراكز  ينظّم  ترتيبي  إطار  غياب 

وفرضت  أهّميّته.  رغم  شعيّتها  سؤال  عن  يُجب 

أحكامه قيوداً عىل مامرسة الدولة لسلطاتها يف ما 

أساسها  لرتحيلهم،  متهيداً  األجانب  باحتجاز  يتعلّق 

خطراً  يشّكلون  أنّهم  إثبات  عبء  الدولة  تحميل 

عىل األمن العاّم.

من  مقّرر  هو  ما  القرارات  منطوق  هنا  يتجاوز   

ليؤّسس  القضائية  األحكام  ملفاعيل  نسبية  حّجيّة 

ملف القضاء
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خاّصيّة  وهي  الحّق.  عن  الكاشف  الحكم  لفكرة 

يشرتك فيها مع حكم صدر عن املحكمة االبتدائية 

موضوعه،  يتعلّق  ذاتها  الفرتة  خالل  مدنني  يف 

ترّسبات  من  الثقافة  بتنقية  الحقوقي،  بُعده  يف 

العبودية.

فقه قضاء محكمة مدنين: 
يجب أن يحترم اسُم الشخص 

11 كرامَته اإلنسانية 
مجموعة  أهّمها  عّدة،  حقوقية  جمعيّات  حّفزت 

حقوق األقليّات بتونس، يف إطار نشاطها الهادف إىل 

مكافحة العنرصيّة ونرش الوعي مبظاهرها، املواطن 

الثامنني عاماً  حمدان عتيق دايل الذي ناهز عمره 

عىل املطالبة بتغيري لقبه. وقد استندت الجمعيّات 

لهذه الغاية إىل أّن لقب "عتيق" يشري إىل أنّه من 

أحفاد الذين أُعتقوا من العبوديّة. األمر الذي يشّكل 

للمامرسات  واستذكاراً  كمواطن  حّقه  عىل  اعتداء 

ومخالفة  معها  القطع  يجب  التي  لإلنسان  املهينة 

للقانون املتعلّق بالقضاء عىل كّل أشكال العنرصية. 

لطلب حمدان   2018 العدل يف  وزارة  تستِجْب  مل 

إىل  حّسانة،  بن  حنان  محاميته  بواسطة  فلجأ، 

مدنني  االبتدائية يف  املحكمة  الشخصية يف  الدائرة 

طلباً لحذف الجزء امليسء من لقبه.

عىل إثر ذلك، يف 12 أكتوبر 2020، أصدرت املحكمة 

املذكورة )برئاسة القاضية منتهى الضوافيل وعضويّة 

الكفاف( حكامً  الورغمي وعصام  انتصار  القاضيني 

اعترب أّن "وظيفة القضاء تقوم عىل حامية الحقوق 

ال  هويّة  يف  املّدعي  حّق  حامية  ومنها  األساسية، 

إىل  "عتيق"  إضافة   وأّن  اإلنسان"  حقوق  تنتهك 

عاشه  ماٍض  قطعية عىل  بصفة  يدّل  املّدعي  لقب 

العبوديّة. وهو ما  يعانون من  الذين كانوا  أسالفه 

"من شأنه أن ميّس بكرامته، وأن مييّز سلبيّا ضّده 

مقارنة ببقيّة سكان منطقته".

يندرج هذا الحكم، كام الذي سبقه، يف إطار تطّور 

تكريس  أجل  من  نضاٍل  ساحَة  القضاء  استعامل 

الحقوق. وهي مامرسة حديثة نسبيّاً يف تونس قد 

يكون من أسبابها تطّور االلتزام القضايئ الحقوقي 

الذي يظهر يف العديد من األحكام القضائية.

جرائم التشهير: تراُجع عن 
الجزائية  النصوص  اعتماد 

العامة
إىل  تونس  يف  الحقوقية  الدولية  املنظاّمت  دعت 

ويجعل  التشهري  تجريم  يُنهي  مبا  قوانينها  تعديل 

الدولية  املعايري  تقتيض  كام  مدنياً  موضوعاً  منه 

السلطة  تعاطي  يكن  مل  لكن  التعبري،  لحّريّة 

فاستمرّت  الطلبات.  هذه  مع  إيجابياً  السياسية 

مع  ترافقت  الجرائم  لهذه  القضائية  املالحقات 

تشّدد القضاء وأبرز مظاهره أحكام بالسجن النافذ 

يف حّق صحافيني عىل خلفية جرائم12 مامثلة رغم 

كون املرسوم عدد 115 لسنة 2011 املتعلّق باإلعالم 

يكتفي بخطايا مالية يف جرائم13 كهذه.

يف ما بدا انعطافة عن هذا التوّجه، أصدرت الدائرة 

برئاسة  منوبة  يف  االبتدائية  املحكمة  يف  الجناحية 

القاضية  أنيسة الرتيشيل وعضويّة القاضيتني حنان 

 14 يف   1753 رقم  الحكم  معتوق  بن  ورمية  عمر 

عىل  تونس  مصادقة  "أّن  فيه  اعتربت   2020 ماي 

مبالءمة  يلزمها  التعبري  لحّريّة  الضامنة  االتّفاقيات 

ترشيعاتها الداخلية معها"، وأّن "املرسوم 115 كام 

يف  يندرج  بصدوره‘  الخاّصة  الحيثيّات  ’من  يتبنّي 

هذا السياق". ويفرتض هذا القول أّن هذا املرسوم 

قد نسخ ما قبله من نصوص تجرّم الثلب باستعامل 

الصحافة ووسائل التواصل االجتامعي.

خاتمة: 
الحقوقية  النزعة  تطّور  إىل  املذكورة  األحكام  تشري 

لدى القضاة التونسيني ودور املجتمع املدين املهتّم 

أن  يؤَمل  ذلك.  يف  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع 

هذه  عىل  التعليق  تّم  متى  النزعة،  هذه  تتطّور 

بناء  يف  دورها  يرُِبز  بشكل  القضائية،  االجتهادات 

حول  النقاش  دائرة   ويوّسع  الدميقراطي  املجتمع 

وظيفة  القضاء االجتامعية.

خالل الحقبة االستعامرية وبفعل تفيّش األّميّة، جرى عرف محيّل تونيس عىل تذكّر . 1

التواريخ والسنوات باعتبار أهّم أحداثها، خصوصاً التي أثّرت يف حياة األفراد 

ومّست معاشهم.

أمر رئايس عدد 24 لسنة 2020 مؤرَّخ يف 18 مارس 2020 يتعلّق مبنع الجوالن . 2

بكامل تراب الجمهوريّة.

حّدد أيضاً، ابتداء من تاريخ 22 مارس 2020، الجوالن والتجّمعات خارج أوقات . 3

منع الجوالن تلك مبوجب "أمر رئايس عدد 28 لسنة 2020 مؤرَّخ يف 22 مارس 

2020 يتعلّق بتحديد الجوالن والتجّمعات خارج أوقات منع الجوالن".

نرشت جمعية القضاة التونسسني، نهاية الشهر الثالث من سنة 2020، إحصائيّات . 4

عن نشاط القضاء الجزايئ يف مكافحة وباء الكورونا وذكرت أنّها تولّت تأمني هذا 

العمل بغية "تثمني مجهودات قُضاة النيابة العموميّة والسلسلة الجزائيّة وكّل 

القضاة واملرشفني عىل املحاكم يف هذا الظرف الوطني الحساس، ودعامً للمجهود 

االتّصايل للمحاكم يف كامل تراب الجمهوريّة حول تطبيق اإلجراءات القانونيّة 

للتصّدي للجرائم واملخالفات املتعلّقة بخرق حظر الجوالن والحجر الصّحي".

يتمثّل يف الفصل 9 من األمر الرئايس عدد 50 لسنة 1978 املؤرَّخ يف 26 جانفي . 5

1978 الذي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ والذي ينّص عىل أّن "كل مخالفة ألحكام 

هذا األمر تعاقب بالسجن ملدة ترتاوح بني ستة أشهر وسنتني وبخطية ترتاوح بني 

ستني )60 د( وألفني وخمسامئة دينار )2500 د( أو بإحدى هاتني العقوبتني 

فقط".

  لالطاّلع عىل مقتضيات املرسوم عدد 9 ودواعي َسنِّه: "املرسوم عدد 9 ملكافحة . 6

الكورونا يف تونس: حني نتعلم أن الحبس ليس العقوبة الوحيدة"، محّمد العفيف 

الجعيدي، املفّكرة القانونية، 24 أفريل 2020.

لالطاّلع عىل النظام القانوين الخاّص باألجانب يف تونس يف عالقته بوضعيّة . 7

املهاجرين من دول جنوب الصحراء، "القوانني التونسية ومتغريات حركة الهجرة"، 

املفّكرة القانونية، 07 أكتوبر 2019.

لالطاّلع عىل تفاصيل هذا الحراك، "مهاجرو دول جنوب الصحراء بتونس: الكورونا . 8

تزيد يف املعاناة فتتحرك املياه الراكدة" أمل ميّك، املفّكرة القانونية، 24 جوان 

 
 

 
.2020  .14

املهاجرون املودعون مبركز الوردية: محتجزون، فمرّحلون أو عائدون ’قرسا‘"، أمل . 9

ميّك، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية.

تجيز اتّخاذ إجراءات ترحيل األجانب بعد قضائهم عقوبة سجنية.. 10

"قرار قضايئ حول ترسبات العبودية يف تونس: تكريس جديد لتغري الوظيفة . 11

القضائية والحراك االجتامعي حول القضاء"، املفّكرة القانونية، 12 نوفمرب 2020.

"محاكمة بن بريك يف قضية املس بالقضاء يف تونس: قايض الحريات حني يكون . 12

الخصم والحكم"، املفّكرة القانونية، 28 جويلية 2020.

مثال ذلك ما ورد يف بيان صدر عنه يف 24 جويلية 2020  "أدانت النقابة الوطنية . 13

للصحفيني التونسيني الحكم الذي صدر بتاريخ  23 جويلية 2020 عن الدائرة 

الجناحية بابتدائية بن عروس يف حّق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك القايض 

بسجنه سنة مع النفاذ العاجل عىل خلفيّة ترصيحاته الصحفية يف إحدى القنوات 

التلفزية. بعد أن ذكرت  أّن املدّونات القانونية لكّل البلدان الدميقراطية تتّفق عىل 

أنه يُسمح يف النقاش العاّم املتعلق بشخصيّات عاّمة يف املجال السيايس 

واملؤّسسات العاّمة بكافّة أشكال التعبري غري املقيّد وهو ما مل يراعيه الحكم الصادر 

يف حّق بن بريك ماّم من شأنه يعّزز املخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد 

مؤّسسات، مثل الجيش واألمن والقضاء".

ملف القضاء
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ين: القصر بين  االنتقالية  العدالة 
تنضج لم  وأفكار  كبير  حراك 

محمد العفيف الجعيدي
 _

اهتامم  االنتقالية  العدالة  أثارت   ،2020 سنة 

سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس  مقّر  قرطاج،  قرص 

وقرص باردو، مقّر مجلس نّواب الشعب، يف غياب 

يشّكل  املوضوع.  حول  السلطتني  بني  تنسيق  أّي 

التساؤل حول موقف كلٍّ من السلطتني إزاء العدالة 

التواصل  ضعف  عىل  لإلضاءة  مناَسبًة  االنتقالية 

بينهام الذي كان من آثاره عجز الرئاسة عن تجاوز 

من  طرحت  مبا  تعلّق  ما  يف  النوايا،  مرحلة حسن 

العدالة  مسألة  انزالق  يف  سبباً  كان  والذي  أفكار، 

خانة  إىل  الشعب،  نّواب  مجلس  يف  االنتقالية، 

التجاذب بني القوى السياسية املتصارعة.

الجمهورية  رئاسة 
االنتقالية:  والعدالة 
اهتمام قائم ونوايا 
حاضرة وأثر غائب...

يطغى ملّف العدالة االنتقالية عىل نشاط الرئيس 

سعيد خالل سنته األوىل يف الحكم، من األمثلة عن 

ذلك:

- استقبل، يف ثالث مناسبات، عائالت شهيد وجريَحنْي 

يف القرص الرئايس وممثيّل جمعية للشهداء يف جهة 

أربع  يف  تونس،  العاصمة  خارج  وسافر  القرصين؛ 

مناسبات أخرى، لزيارة قربَْي شهيَديْن ومنزل شهيد 

الذي  األمر  الثورة.  جرحى  من  جريَحنْي  وعيادة 

تتحّقق  حتّى  العهد  عىل  بقائه  عىل"  دليالً  اعتربه 

"ملّفهم  وأّن  وشهدائها"1  الثورة  جرحى  مطالب 

يبقى يف صدارة أولويات اهتامماته"2.

ونهاية  عهدته  بداية  بني  الفرتة  خالل  استقبل،   -

والكرامة  الحقيقة  هيئة  رئيسة   ،2021 جانفي 

صت  ُخصِّ مرّات؛  أربع  سدرين  بن  سهام  السابقة 

فيام  التصفية3،  أعامل  حول  تقريرها  لتلّقي  األوىل 

صتا  ذكرت البيانات الرسمية أّن الثانية والثالثة4 ُخصِّ

للتحاور يف ملّف العدالة االنتقالية وتأكيد أهّميتها، 

وكان موضوع الرابعة اسرتجاع األموال املنهوبة5. 

امللّفات  أهّميَة  ُدها  وتعدُّ االستقباالت  تواتُر  يبنّي 

الرئيس  مرشوع  يف  االنتقالية  بالعدالة  املتعلّقة 

السيايس، لكّنها قد ال تؤّش فعلياً إىل مدلول عميل 

له. فمن املعلوم أّن الرئاسة مل تتدّخل إليجاد حلول 

ألزمة نرش قوائم شهداء وجرحى الثورة يف الجريدة 

االستبدادية  الحقبة  تعتذر إىل ضحايا  الرسمية ومل 

رغم  االنتقالية  العدالة  قانون  عليها  يفرض  كام 

إّنا  املعطيات،  هذه  باالعتذار.  الضحايا  مطالبة 

تؤش إىل أّن ما يظهر من انخراط إنساين يف قضايا 

ٌر لحلول مشاكلها،  العدالة االنتقالية ال يوازيه تصوُّ

عن  معروف  هو  ما  داً  مجدَّ يؤكّد  قد  الذي  األمر 

الرئيس، أي افتقاره ملرشوع سيايس، ما مينع تطّور 

محاولته  لدى  تأكّد  الذي  األمر  املجال.  يف  أفكاره 

العمل عىل فكرته حول الصلح الجزايئ.

الصلح الجزائي: فكرة صارت 
نّصًا انتهى على رفوف خزائن 

كاتبه 
الجامعي قيس سعيد  األستاذ  رّوج  يف سنة 2012، 

والسيايس  املدين  املجتمع  أوساط  ويف  إعالميا6ً 

حّق  يف  القضائية  املالحقات  يُنهي  حاّلً  اعتربه  ملا 

أصحاب األعامل املتَّهمني بالفساد وتحّقق أهداف 

تبعاً  تونس  معتمديات  ترتيب  يف  متثّل  املصالحة، 

األكرث  بتبّني  فيها  بالفساد  املتّهمني  وإلزام  لفقرها 

فقراً منها وضّخ األموال لتنميتها. عندما ترّشح سعيد 

للصلح  مرشوعه  كان   ،2019 يف  تونس،  رئاسة  إىل 

الجزايئ من الوعود االنتخابية القليلة التي قّدمها يف 

حملته ووعد بتحقيقها مبا يضمن املصالحة الوطنية 

والتنمية.

اجتامع  يف  فكرته  سعيد  كّرر  الرئاسة،  تولّيه  بعد 

وتبنّي   ،2020 مارس  نهاية  القومي  األمن  مجلس 

أّن فريقه القانوين كان يعمل عىل أن تكون  الحقاً 

أنهى  به. وقد  الذي سيتقّدم  األّول  القانون  مقرتح 

فعلياً نهاية أكتوبر من السنة ذاتها صياغة املقرتح 

بعد  لينتهي  اإلعالم  إىل  رسمي  غري  بشكل  ورّسبه 

ذلك كّل حديث عنه.

األصلية  لفكرته  وفيّاً  تداوله،  تّم  كام  املقرتح،  كان 

التي مل تتغرّي رغم السنوات التي فصلت بني إعالنها 

نعلم  قانوناً. ال  أن يكون  نّص يطمح  وصياغتها يف 

تقديم  قبل  ترتيّث  أن  اختارت  الرئاسة  كانت  إن 

مقرتحها إىل مجلس النّواب أم أنّها، بفعل ما عاينت 

أصحاب  وسط  ويف  السيايس  الوسط  يف  فتور  من 

عنه  تراجعت  مقرتحها،  مع  التعاطي  يف  األعامل 

بصمت.

مجلس نّواب الشعب 
االنتقالية:  والعدالة 

 الحارق قد يفيد في 
ّ

الملف
صراعات تعود لتؤّججه

للعدالة  املتخصصة  الدوائر  أزمة  إنكار  تراَجَع 

 2019 نهاية  التونسية  النخبة  ِقبل  من  االنتقالية 

ليحّل محلّه اعرتاف واسع منها بأهّمية طرح السؤال 

خصوصاً  العادلة،  املحاكمة  قواعد  احرتامها  حول 

عىل  التقايض  يف  الحقَّ  إجراءاتها  باحرتام  املتعلّقة 

درجتنَْي وبأولوية أن يكون الترشيع وسيلة لتجاوز 

املشكالت.

يف الفرتة ذاتها، كشفت نتائج االنتخابات الترشيعية 

عن أّن مجلس النّواب بات يتكّون من مجموعتني 

املرجعية  ذوو  النّواب  األوىل،  رئيسيتني؛  سياسيتني 

الحزب  يف  ينشطون  كانوا  الذين  أي  الدستورية 

نائباً؛   92 وعددهم  الثورة  قبل  وهياكله  الحاكم 

الثانية، النّواب الذين دخلوا مؤّسسات الدولة بعد 

الثورة وهم مبعظمهم نّواب حركة النهضة وائتالف 

الشعب وحزب  نّواب حركة  إىل  باإلضافة  الكرامة، 

التحالفات  أّن  الدميقراطي. كام كشفت عن  التيار 

تعتمد  لن  واليته،  طيلة  املجلس،  داخل  السياسية 

بني  التحالفات  تداخل  بسبب  تلك  التمييز  قواعد 

حول  السؤال  شأن  من  أّن  رغم  نْي  الشقَّ مكّونات 

املايض وعالقته بتونس اليوم أن يكون سؤاالً مركزياً 

نّواب  خطاب  ظّل  يف  خصوصاً  املجلس  داخل 

أنتجت  الثورة وما  املُجاِهر برفض  الحّر  الدستوري 

من مؤّسسات.

عىل  خاّصة  أهّمية  جميعها  العوامل  هذه  أضفت 

بشكل  فطُرح  موضوعاً  االنتقالية  العدالة  موضوع 

نّواب  مجلس  ومؤّسسات  أروقة  يف  دائم  شبه 

الشعب، ببُعدها الحزيب املتمثّل، أي الكتل النيابية، 

الفّنية يف سياق، يبدو  اللجان  وإطارها الجزيئ، أي 

أنّه سيايس، احتكرته رئاسة املجلس.

ي  الدستور النيابية:  الكتل 
الحّر  والدوائر  المتخّصصة 

يف 25 سبتمرب 2020، قّدمت كتلة الدستوري الحّر 

مقرتح ترشيعي يهدف إىل تنقيح األحكام املتعلّقة 

بعمل الدوائر املتخّصصة للعدالة االنتقالية الواردة 

بالعدالة  املتعلّق  لسنة 2013  القانون عدد 53  يف 

إىل  الدافع  أّن  أسبابه  االنتقالية. وقد ورد يف شح 

مخالفة  من  الساري"  القانون  تضّمنه  "ما  صياغته 

ألبجديات حقوق اإلنسان وشوط املحاكمة العادلة 

دقيقة  غري  ومصطلحات  مبهمة  مفاهيم  وتضّمن 

اتّصال  مثل  الجوهرية  باملبادئ  االعرتاف  وعدم 

وخلصت  الزمن.  مبرور  الدعوى  وسقوط  القضاء 

تحّولت  االنتقالية  العدالة  أّن  إىل  املقرتح  أسباب 

بفعل ذلك إىل عدالة انتقائية وانتقامية. لكن يُبنّي 

االقرتاح،  جهة  أّن  املقرتح  هذا  أحكام  يف  التدقيق 

كّل  االنتقالية ورفضها  للعدالة  املعروفة مبعارضتها 

تقليب يف تاريخ تونس بحّجة حامية مكانة الزعامء 

كّل  إنهاء  إىل  خالله  من  سعت  الوطني،  والتاريخ 

املحاكامت الجارية فعلياً بدون الترصيح بذلك من 

خالل:

- فرض اعتامد قاعدة اتّصال القضاء يف كل امللفات؛

املّدة  نهاية  بعد  متّت  التي  اإلحاالت  كّل  إبطال   -

القانونية لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.

عملياً، مل يتقدم نظر املقرتح يف املجلس ويرجح أن 

يتجدد يف حال مناقشته التجاذب بني أنصار العدالة 

االنتقالية ومعارضيها مبا يحجب كل فرص لإلصالح. 

الخاّصة:  الفّنية  اللجان 
مقترحات  صياغة  ُوَرش 

تقيييم وساحات 
كبرياً  جزءاً  االنتقالية  العدالة  عىل  العمل  استهلك 

من نشاط لجنتنَْي خاّصتنَْي من لجان مجلس نّواب 

الشعب، هام "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ 

و"لجنة  االنتقالية"  والعدالة  العاّم  العفو  قانون 

ومكافحة  الرشيدة  والحوكمة  اإلداري  اإلصالح 

اهتّمت  العاّم".  املال  يف  الترصّف  ومراقبة  الفساد 

تعلّقت  فساد  شبهات  من  أُثري  مبا  الثانية  اللجنة 

مؤاخذات  من  كان  وما  والكرامة،  الحقيقة  بهيئة 

البنك  بنزاع  املتعلّقة  خصوصاً  تقريرها،  عىل 

جلساتها،  يف  أُثري  ما  أهّم  ومن  التونيس.  الفرنيس 

هيئة  تقرير  يف شعية  قضائياً  الطعن  رئيسها  عزم 

بوصفها  األوىل،  اللجنة  أبدت  املقابل،  الحقيقة. يف 

الهيكيل  باإلصالح  أكرث  اهتامماً  اختصاص،  لجنة 

ملسارات العدالة االنتقالية، سواء من خالل البحث 

عن أسباب تعطلها أم تصّور حلول ملشاكلها. وكان 

الفتاً هنا، أن إسناد اللجنة لنفسها صالحية تقديم 

مقرتح قانون هدفه إرساء الدرجة الثانية للتقايض 

يف الدوائر املتخّصصة.

لجنة تقّدم مقترح قانون: 
ج النسق فكرة من خار

مل يسند الدستور، وال النظام الداخيل ملجلس نّواب 

الفّنية صالحية  الشعب، إىل أيٍّ من لجان املجلس 

تقديم مقرتحات قوانني. خالفاً لهذا، قّدمت "لجنة 

شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العاّم 

 2020 جويلية   02 تاريخ  يف  االنتقالية"  والعدالة 

الثامن من  الفصل  تنقيح  إىل  قانون يهدف  مقرتح 

قانون العدالة االنتقالية مبا يسمح باستحداث درجة 

االنتقالية.  للعدالة  املتخّصصة  للدوائر  ثانية  تقاٍض 

عن  أحكام  صدور  عدم  أّن  اللجنة  اعتربت  وقد 

الدوائر املتخصصة بعد سنتني من بدء عملها يعود 

وعدم  املحاكمة  يف  خلل  من  لقضاتها  تبنّي  ما  إىل 

احرتام الحق يف التقايض عىل درجتنَْي.

رئاسة المجلس: بدائل 
فاق

ّ
طبخ على غير ات

ُ
ت

الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل  النظام  يسند  ال 

هذه  بقيت  عليه،  سيادية.  صالحيات  رئاسته  إىل 

الجمهورية  عمر  من  األوىل  العهدة  طيلة  الرئاسة، 

الثانية، يف الظّل مقارنة بغريها من الرئاسات. لكن 

الغنويش  راشد  النهذة  حركة  رئيس  انتخاب  لدى 

الثانية،  النيابية  العهدة  بداية  يف  للمجلس  رئيساً 

تُخاض  املهّمة  السلطة  املوقع من مراكز  صار هذا 

رصاعات حوله ويشارك يف نزاع موازين القوى مع 
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االنتقالية: والعدالة  الحكومة 
وطرق  قديمة  لمشاكل  حّل  القانون،  إنفاذ 

جديدة إلشكالّيات 

الرئاسات األخرى، خصوصاً رئاسة الجمهورية. خالل 

الثالثية األخرية من 2020، أُعلن قرار الغنويش تعيني 

محّمد الغرياين، األمني العاّم األخري لحزب التجّمع 

بديوانه  ملَحقاً  الثورة،  قبل  الذي حكم  الدستوري 

الوطنية  املصالحة  مبلّف  مكلّف  مستشار  بخطّة 

الحديث  التعيني  هذا  فأعاد  االنتقالية.  والعدالة 

ما  دامئاً  الذي  الشاملة  املصالحة  مرشوع  حول 

وأنّه  إلعالنه  يستعّد  النهضة  حركة  كبري  أّن  يُذكَر 

يعتربه بديالً عن فشل مسار العدالة االنتقالية. ال 

نعلم تفاصيل هذا املرشوع الذي يبدو أنه سينهي 

حّق  تضمن  مصالحة  لفائدة  املحاسبة  حديث 

يف  الرضر.  وجرب  االعتبار  ورّد  االعتذار  يف  الضحايا 

املقابل، تؤّش املعارضة الحاّدة لهذا التعيني داخل 

شأنه  املصالحة،  مرشوع  أّن  إىل  وخارجه  املجلس 

يتقّدم  لن  االنتقالية،  العدالة  مسارات  كّل  شأن 

له بسبب ما سيعرتضه من  يتوقّع املخطّطون  كام 

خالفات سياسية منعت العدالة االنتقالية التونسية 

من إصالح مساراتها وتحقيق غاياتها وأهدافها.

خالصة
ماّم سلف، مل مينع تشتُُّت السلطة السياسية وتنازُُع 

التي  اإلشكاليات  حول  الخطاب  تطّوَر  مكّوناتها 

لكّنه،  االنتقالية  العدالة  مسارات  تقّدم  تعرتض 

هنا  ويُخىش  إصالحها.  محاوالت  كّل  مينع  عملياً، 

أن يؤّدي هذا التجاذب الحاّد إىل وأد التجربة دون 

اعتبار حقوق الضحايا وانتظاراتهم وما لحقهم من 

حقوقهم  عىل  اعتدت  قدمية  سلطة  يد  عىل  أذى 

من  مللفهم  إدارتها  سوء  حرمهم  جديدة  وسلطة 

اإلنصاف.
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ثقته  التونيس  الشعب  نّواب  مجلس  منح   ،2020 يف 

لحكومتني. اختار رئيس الحكومة األوىل إلياس الفخفاخ 

وكانت  الثقة"،  واستعادة  الوضوح  "حكومة  اسم  لها 

ميثّل  إنّه  حينها  قيل  برملاين  حزام  يساندها  سياسية 

الحكومة  انتهت مّدة عمل هذه  الثوري. وقد  الخط 

خالفات  بسبب  بدايتها  من  فقط  أشهر  خمسة  بعد 

بني األحزاب املكوِّنة لها وُشبهة تضارب املصالح التي 

الحكومة  أّما  االستقالة.  وأجربته عىل  رئيسها  الحقت 

الثانية فكانت يف توصيفها حكومة تكنوقراط ومل يكن 

سيايس  التزام  وال  اإلعداد  مسبَق  عمل  برنامج  لديها 

غري التنسيق مع حزامها النيايب. ورغم متايز الحكومتني 

يف  تطابق  عن  الحديث  ساد  َهيِْهام  وتوجُّ خطَّيْهام  يف 

االنتقالية  العدالة  ملّف  استحقاقات  مع  تعاطيهام 

المباالة  مع  يقطع  تعاٍط  وهو  بإنفاذها،  ومتّسكهام 

الفخفاخ  لحكومة  يُذكر  وعليه،  السابقة.  الحكومات 

والكرامة  الحقيقة  لهيئة  النهايئ  التقرير  نرشت  أنّها 

يف الجريدة الرسمية، فيام يُذكر للحكومة الثانية أنّها 

يسمح  مخرج  وإيجاد  الكرامة  صندوق  فتح  تولّت 

الحقاً بنرش قوائم شهداء الثورة وجرحاها.

ير  هيئة الحقيقة  نشر تقر
النهائي والكرامة 

االنتقالية عىل  العدالة  قانون  الفصل 67 من  يوجب 

أعاملها   أهّم  يتضّمن  تقرير  صياغة  الحقيقة  هيئة 

من تاريخ إنشائها حتّى انتهاء مهاّمها وأن تقدّمه إىل 

بالترشيع  املكلَّف  املجلس  ورئيس  الجمهوريّة  رئيس 

الجريدة  يف  بنرشه  األخرَي  ويُلزم  الحكومة،  ورئيس 

الهيئة سهام  الرسمية. ويف هذا اإلطار سلّمت رئيسة 

بن سدرين تقرير هيئتها النهايئ إىل رئيس الجمهوريّة 

يف تاريخ 30 ديسمرب 2018، وبعد ثالثة أشهر، سلّمته 

إىل بقيّة الرئاسات ونرشته عىل موقعها الرسمي، غري 

ه للنرش. عرفت سنة 2020 يف بدايتها حراكاً  أنّه مل يوجَّ

حقوقياً هاّماً قاده ائتالف كبري بني جمعيّات املجتمع 

ُعّد  الذي  التقرير  نرش  األسايس  مطلبه  كان  املدين، 

االنتقالية  العدالة  قانون  بإنفاذ  السلطة  التزام  عنوان 

ومدخالً إىل تنفيذ توصيات الهيئة، أّدى بالحكومة إىل 

نرش التقرير يف 24 جوان 2020.

فتح حساب صندوق الكرامة 
ورّد االعتبار

عىل  االنتقالية  العدالة  قانون  من   41 الفصل  ينّص 

سيتوىّل  الذي  االعتبار  ورّد  الكرامة  صندوق  إحداث 

الشامل  الفردي  التعويض  برنامج  تنفيذ  مسؤوليّة 

مبوجب  املرّشع  وتوىّل  االستبداد.  لضحايا  والجامعي 

الفصل 93 من قانون املاليّة لسنة 2014  استحداث 

حساب خاّص يف موازنة الدولة لهذا الصندوق .

األمر  الحقاً،  التونسية،  الحكومة  رئاسة  أصدرت 

يف   . متويله  ملصادر  د  واملحدِّ له  ث  املحدِّ الحكومي  

حول  مجتمعي  جدل  من  أُثري  ما  وبسبب  املقابل، 

االستبدادية  الحقبة  لضحايا  التعويض  يف  الحّق 

العاّمة عىل تحّمل  املوازنة  والحديث عن عدم قدرة 

للصندوق  الجاري  الحساب  فتح  تعطّل  العبء،  هذا 

وتركيز اإلدارة املرشفة عىل عمله ما فرض حراكاً قادته 

الجمعيّات املداِفعة عن حقوق الضحايا انتهى بفرض 

فتح الحساب يف األسبوع األخري من سنة 2020.

نشر  قوائم شهداء الثورة 
وجرحاها

لسنة   97 عدد  املرسوم  من  السادس  الفصل  يعرّف 

"األشخاص  بأنّهم  ومصابيها"  الثورة  "شهداء    2011

الثورة  تحقيق  أجل  من  بحياتهم  خاطروا  الذين 

من  بدين  بسقوط  أُصيبوا  أو  واستشهدوا  ونجاحها 

جرّاء ذلك ابتداء من 17 ديسمرب 2010 إىل 19 فيفري 

التي  النهائية  القامئة  إعداد  مسؤولية  وأسند   ."2011

تحصيهم إىل لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان 

 . الثورة"  شهداء  "لجنة  تسّمى  األساسية   والحّرياّت 

وقد بدأت هذه اللجنة، فعليّاً، عملها يف 23 جويلية 

.2013

توفيق  اللجنة  تلك  رئيس  وّجه  نهاية سنة 2015،  يف 

"شهداء  قامئة  أنّه  ذكر  ما  الحكومة  إىل  بودربالة 

الثورة" طالباً منها نرشها يف الرائد الرسمي للجمهورية 

ومتّسكت  ذلك  رفضت  الحكومة  أّن  إاّل  التونسية. 

وطلبت  الثورة"  "مصايب  القامئة  تشمل  أن  برضورة 

عنها  التي تصدر  القامئة  تكون  أن  اللجنة ضامن  من 

اللجنة  ذلك،  إثر  عاودت،  عليها.  خالف  وال  نهائية 

عملها  اختتام   2018 أفريل   02 يف  لتعلن  العمل 

الثالثة، أي رؤساء  الرؤساء  النهايئ إىل  وترفع تقريرها 

كام  الشعب.  نّواب  ومجلس  والحكومة  الجمهوريّة 

التي  ومصابيها  الثورة  شهداء  أسامء  قامئة  وّجهت 

الجريدة  لنرشها يف  طلباً  الحكومة  رئاسة  إىل  أعّدتها 

أخرى،  مرّة  النرش  الحكومة  رفضت  وهنا  الرسمية. 

أي  املعنيني،  تُطلع  مل  "اللجنة"  بكون  موقفها  وبّررت 

جرحى  بصفتهم  ملّفاتهم  قّدموا  وَمن  الشهداء  أهل 

ثورة، والرأي العاّم عىل نتائج عملها يف أّي مرحلة منه 

ومل تحرتم بالتايل حّق هؤالء يف االعرتاض عىل القامئة 

التي تطلب نرشها. وعليه بّررت الحكومة رفضها نرش 

واملراجعة  لالعرتاض  وقابلة  نهائية  غري  بأنّها  القامئة 

إليها لرتتيب الحقوق أو كتابة  وأنّه ال ميكن االستناد 

هذا  يف  الحكومة  موقف  وكان   . الوطني  التاريخ 

الخصوص مربَّراً موضوعياً، خصوصاً يف ظّل تأكُّد وجود 

منازعات جّدية حول األسامء التي أُسقطت منها. وقد 

االجتهاد   2020 نهاية  يف  الحالية  الحكومة  اعتمدت 

التايل َمخرجاً إلنهاء هذه األزمة: تُنرش القامئة، بصورة 

أّولية، عىل صفحات التواصل االجتامعي يعقب ذلك 

الرسمية  الجريدة  ثّم تُنرش يف  اعرتاضات عليها  تلّقي 

قبل 20 مارس 2021.

إشكالّيات ما بعد إنفاذ 
القانون: الصمت الرسمي عن 

المحرجة األسئلة 
مبجرّد نرش التقرير الختامي لهيئة الحقيقة، تبنّي أنّه 

املجموعة  حجج  جميع  عىل  رسمية  صبغة  أضفى 

التونسية  الدولة  مع  نزاعها  ABCIيف  االستثامريّة 

الدويل.  للبنك  التابعة  التحكيم  به لجنة  تتعّهد  الذي 

يف حني مل يكن هذا املوقف ُمدرجاً يف النسخة األصلية 

جانباً  أّن  كام  الجمهوريّة،  رئاسة  إليها  توّصلت  التي 

أو  عليه  اطاّلعهم  ينكرون  الحقيقة  هيئة  أعضاء  من 

كوثيقة  التقرير  بات  فقد  مضمونه،  عىل  مصادقتهم 

معطيات  من  تضّمنه  مبا  يتعلّق  ما  يف  سؤاٍل  محلَّ 

ومنهجيّة تحريره.

السؤال  الكرامة  فتح حساب  يطرح  ذاته،  السياق  يف 

حول كيفيّة توفري موارده املالية. وتبدو هنا الحكومة 

خصوصاً  السؤال  هذا  عن  جواب  تقديم  عن  عاجزة 

التحكيم  مقّررات  تنفيذ  برفض  تتمّسك  زالت  أنّها ال 

موارد  متلك  وال  الهيئة  عن  صدرت  التي  واملصالَحة 

ذاتية ميكن أن ترصدها لتوفري تعويضات الضحايا.

خالصة
مبا  متيّز   2020 الحكومة يف  أداء  أّن  ماّم سلف  يتبنّي 

وهو  االنتقالية.  العدالة  قانون  إنفاذ  نحو  توّجهاً  ُعّد 

حول  العاّم  النقاش  تطوير  يف  اليوم  يساهم  اختيار 

العدالة االنتقالية بعيداً عن فكرة الرصاع بني أنصارها 

ومعارضيها.
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