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ISSUE

ذاكرة فئوية لغد فئوي؟

يف �أعقاب ثورة اليا�سمني ،برز مفهوم العدالة االنتقالية
يف تون�س ب�شكل الفت .باملقابل ،بقي مفهوم «الذاكرة»
كمفهوم فل�سفي و�سو�سيولوجي واال�شكاليات التي
حتيط به هام�شيا .فلماذا نتذكر؟ حلاجات تت�صل ب�إن�صاف
ال�ضحايا �أو مبحا�سبة الذين �أفلتوا من العقاب؟ لرتكيز
ذاكرة وطنية جامعة تكون مبثابة مناعة �إزاء تكرار جرائم
املا�ضي؟ ومع انح�سار م�سار العدالة االنتقالية (وتاليا
التذكر) يف الق�ضايا املحالة من هيئة احلقيقة والكرامة
�إىل الدوائر املتخ�ص�صة� ،أ�صبحت هذه الق�ضايا هي
«املخا�ض» الذي ينتظر �أن تن�صهر فيه ذاكرة التون�سيني
ب�ش�أن ما�ضيهم ما قبل  .2011فما هي هذه الق�ضايا؟
وكيف مت اختيارها ،وفق �أي معايري؟ عند التدقيق فيها،
نلحظ �أنها مل تننبِ على معايري حقوقية (مفهوم اجلرائم
الأكرث خطورة مثال) ،بل بالدرجة الأوىل ،على توازنات
بني خمتلف االنتماءات واملناطق اجلغرافية واحلقبات
التاريخية .ورغم فوائد النمذجة ،ف�إن خطورة اعتمادها
تكمن يف حب�س ال�ضحية بهويتها احلزبية �أو املناطقية مما
بحد ذاتها.
يحول دون ن�شوء هوية خا�صة «بال�ضحية» ّ
وعليه ،يخ�شى �أن تتحول ق�ضية ال�ضحية املنتمية �إىل فئة
معينة بابا لإعادة �إنتاج الذاكرة الفئوية واملتعددة� ،أكرث
مما هو باب لتعزيز الوعي حول االعتبارات الإن�سانية
والوطنية اجلامعة املت�صلة بهذه االنتهاكات و�صوال �إىل
ذاكرة وطنية جامعة.
خماطر الت�شوي�ش على هذه العدالة تعززت م�ؤخرا مع
بروز خطاب رئي�س اجلمهورية حول �أولوياته الإ�صالحية.
فكما �أن الهيئة مل ت�سند اختيار ق�ضاياها على «معايري
اخلطورة» ،ف�إن ال�سب�سي اختار �أن يح�صر مبادرته ب�ش�أن
احلريات الفردية يف م�س�ألة �ضمان امل�ساواة يف التوريث
بني اجلن�سني ،وهو البند الأكرث �إحراجا للنه�ضة بفعل
ا�صطدامه بن�ص قر�آين .وقد ظهر و�ضع هذه امل�س�ألة يف
الواجهة وك�أنه يهدف �إىل �إعادة تظهري متايزه كقوة حداثية
بعدما كادت النه�ضة تلغي هذا التمايز من خالل
اجتهادها يف تطوير خطابها احلقوقي.
وعليه ،تبدو خيارات التذكر كما الإ�صالح� ،أمام منزلق
التحول �إىل خيارات فئوية .فك�أمنا �أولويات التذكر تتمحور
حول قمع الإ�سالميني با�سم احلداثة ،فيما �أولويات
الإ�صالح تتمحور حول تطلعات احلداثيني يف مواجهة
الإيديولوجيات الإ�سالمية .وعليه ،وبدل �أن يكون
الهدف من التذكر جزءا ال يتجز�أ من عملية بناء الغد
والعك�س �صحيح ،ف�إن الأمور تتجه بفعل خيارات غري
مربرة يف اجتاه معاك�س متاما� ،أي يف اجتاه ا�ستيالد التناق�ض
بني تذكر املا�ضي وتطلعات امل�ستقبل .فيظهر املجتمع
منق�سما وم�شو�شا يف مقاربة ما�ضيه كما م�ستقبله.
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قضايا في عهدة الذاكرة

الحرية والمساواة ،وجهان للكرامة
في تونس

مت نتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من هيرن�ش بل ،مكتب �شمال �إفريقيا تون�س ،وم�ؤ�س�سة
�صاحب املطبوعة :املفكرة القانونية
�شارك يف التحرير :حممد العفيف اجلعيدي
املجتمع املفتوح ,املكتب الإقليمي العربي .الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني
ونزار �صاغية ومنة عمر ومروان الط�شاين و وحيد الفر�شي�شي .وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة
نفذ الر�سوم ملوا�ضيع تون�س :عثمان �ساملي
info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com
نفذ الر�سوم ملوا�ضيع الدول العربية الأخرى :رائد �شرف
املفكرة القانونية Facebook:
ت�صميم :ح�سني نا�صر الدين
Twitter: @Legal_Agenda
مت الطبع يف مطبعة ايري�س ،املنطقة ال�صناعية ،النفي�ضة ،الهاتف.73250488 :
مت طبع  3000ن�سخة عن هذا العدد.

ح�سا كاملمنوع �شرعا" .واملق�صود هنا
ُيقال �إن "املعدوم ّ
الن�ص املك ّر�س حلق ما �أو م�صلحة ما عن حتقيق
ق�صور ّ
غاياته �إذا مل ّ
يتمكن املخاطب ب�أحكامه من التمتع بها
واالهتداء �إليها.
لذلك ،ف�إن تن�صي�ص الد�ستور التون�سي �صلب الباب
الثاين على احلقوق واحلريات يظل جم ّرد �أمنيات �إذا مل
1
تتوفّر الآليات الكفيلة بتحويلها لأحكام ذات �أثر قانوين
ّمتكن الأفراد من اللجوء �إليها حلماية حقوقهمّ .
ولعل
الق�ضاء من �أجنع و�أنبل الآليات القادرة على اال�ضطالع
الدور ،لذلك ال غرابة يف �أن ين�ص الف�صل  49من
بهذا ّ
الد�ستور على " ( )...تتكفّل الهيئات الق�ضائية بحماية
ن�ص الف�صل
احلقوق واحلريات من �أي انتهاك ".كما ّ
 102من الد�ستور على �أن الق�ضاء �ضامن لعلو ّية الد�ستور
وحام للحقوق واحلريات.
ت�ضمن مقرتح م�شروع جملة احلقوق
يف هذا ال�سياقّ ،
واحلريات الفردية الذي قامت ب�إعداده جلنة احلريات
الفردية وامل�ساواة ،جمموعة من الأحكام املتعلقة بحماية
احلقوق واحلريات الفردية 2.ويتمثل �أبرزها يف وجوب
رجوع القا�ضي للمعاهدات الدولية املوافق وامل�صادق
عليها من طرف الدولة التون�سية من جهة �أوىل ،و�ضرورة
ت�أويل القانون وفق �ضوابط معينة من جهة �أخرى.
ّ
في ضر ورة التقيد بالمعاهدات
الدولية
3
ك ّر�س الف�صل  20من الد�ستور التون�سي علوية

املعاهدات الدولية على القوانني الأمر الذي يرت ّتب
عنه عدة �آثار قانونية من �أهمها وجوب تال�ؤم القوانني
ويتحمل الق�ضاء يف هذا
مع �أحكام املعاهدات الدوليةّ .
ال�صدد واجب �إعالء املعاهدات كلما تعلق الأمر بقوانني
خمالفة لها ،وهو �أمر طبيعي ومنطقي ناجت عن �ضرورة
4
احرتام الدول اللتزاماتها جتاه املجتمع الدويل.
وت�صبح امل�س�ألة ذات �أهمية �أكرب عندما يتع ّلق الأمر
باملعاهدات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان بالنظر �إىل
م�ضمونها الذي يهدف �إىل حماية جوهر الإن�سان املتمثل
يف احلرية والكرامة وامل�ساواة.
ويف هذا ال�سياق ،ن�ص الف�صل  88من مقرتح م�شروع
جملة احلقوق واحلريات الفردية على الآتي" :يبت
القا�ضي يف الدعاوى الرامية �إىل حماية احلقوق
واحلريات الفردية بالرجوع مبا�شرة �إىل �أحكام الد�ستور
والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان امل�ؤرخ يف  10دي�سمرب
 1948واملعاهدات الدولية املوافق وامل�صادق عليها.
ويطبق القا�ضي �أحكام االتفاقيات الدولية احلامية
للحقوق واحلريات الفردية ولو قبل ن�شرها بالرائد
الر�سمي للجمهورية التون�سية".
يجب قراءة هذا املقرتح بالرجوع �إىل الأحكام والقرارات
الق�ضائية ال�صادرة يف مادة احلقوق واحلريات الفردية التي
لتت�ست بالقوانني
غالبا ما تتجاهل املعاهدات الدولية ّ
الداخلية ،مما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل امل�سا�س
بااللتزامات القانونية للدولة التون�سية.

فعلى �سبيل املثال� ،أ�س�س القا�ضي العديل تعليله يف
�إحدى الق�ضايا املتعلقة بحرية التنقل على د�ستور غرة
جوان  1959بالرغم من �أنه وقع �إنهاء العمل به يف تلك
الفرتة وكان من الأ�سلم االكتفاء بالعهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية حلماية احلق املذكور 5.ويف الق�ضايا
املتعلقة بحرية التعبري ،وقع االعتماد على ن�صو�ص جزائية
زجرية من دون مراعاة املعاهدات الدولية ذات ال�صلة.
بل وذهب الأمر �إىل حد جتاهل الف�صول  18و 19و20
من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف ق�ضية
جابر املاجري واال�ستئنا�س بفقه ق�ضاء م�صري مثري
للجدل حيث وقع اجرتار �إحدى احليثيات التي وردت
يف قرار حمكمة اال�ستئناف بالقاهرة يف الق�ضية ال�شهرية
مرتدا
املتعلقة بن�صر حامد �أبو زيد عندما وقع اعتباره ّ
6
وبالتايل احلكم بتطليقه من زوجته.
كما يتج ّلى تهمي�ش املعاهدات الدولية يف جمال حماية
احلرمة اجل�سدية للأفراد من خالل عدم ا�ضطالع
الق�ضاء بت�أمني دوره احلمائي يف منع الفحو�ص ال�شرجية
التي جترى على امل ّتهمني يف الق�ضايا املتع ّلقة بالف�صل
 230من املجلة اجلزائية الذي يتعار�ض مع الف�صول 21
7
و 23و 49من الد�ستور وكذلك املعاهدات الدولية.
في التأويل الديمقراطي
والمدني
ُيعترب الف�صل  49من الد�ستور بي�ضة ُق َّبان 8الد�ستور

ت�ضمن نظاما قانونيا معقّدا بخ�صو�ص
التون�سي حيث ّ
تقييد احلقوق واحلريات وت�أويل الأحكام القانونية
املتعلقة بها بهدف �إعالء قيمة احلرية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �صياغة الف�صل  49من الد�ستور
ت�شبه �إىل حد بعيد �صياغة الف�صل الأول من املر�سوم
عدد  115ل�سنة  2011املتعلق بحرية ال�صحافة والطباعة
والن�شر امل�ستوحى بدوره من املعاهدة الأوروبية حلقوق
الإن�سان.
وتعتمد املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �سيا�سة فقه
ق�ضائية حامية للحقوق واحلريات بناء على جملة من
ال�ضوابط التي تهدف ل�ضمان وتعزيز ت�أويل دميقراطي
ومدين يف جمال احلقوق واحلريات .وتتمثل ال�ضوابط
وال�شروط املتعلقة بالقيود �أ�سا�سا يف وجوب وجود م�صلحة
م�شروعة جديرة باحلماية (حقوق الغري ،الأمن العام،
10
الدفاع الوطني) واحرتام �شرطي التنا�سب 9وال�ضرورة
وخا�صة احرتام الطابع الدميقراطي للمجتمع.11
وتت� ّأ�س�س هذه املنظومة على غاية جوهرية متمثلة يف
حماية الفرد الذي ّ
ي�شكل �أ�سا�س البناء املجتمعي مما
ي�ؤدي �ضرورة �إىل تغليب هذه الغاية وال�سعي �إىل �ضمانها
من خالل تعزيز قيم امل�ساواة والكرامة واحلرية.
ت�ضمن الف�صالن  8912و 9013من
يف هذا ال�سياق ّ
مقرتح م�شروع جملة احلقوق واحلريات الفردية جملة
من الأحكام التي تهدف �إىل �ضمان فاعلية الأحكام
الد�ستورية ومتكني القا�ضي من الآليات القانونية الكافية
لال�ضطالع بدوره كحامي للحقوق واحلريات الفردية.
�أما بالن�سبة للف�صل  ،89ف�إنه يعترب نتيجة منطقية للفقرة
الأخرية من الف�صل  49من الد�ستور الذي كر�س مبد�أ

عدم �إمكانية الرتاجع عن احلقوق واحلريات حيث ن�ص
�أنه "ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من مكت�سبات حقوق
الإن�سان وحرياته امل�ضمونة يف هذا الد�ستور".
�سن �أي ت�شريع جديد من
ويفيد هذا املبد�أ عدم جواز ّ
�ش�أنه الت�ضييق �أو التقليل �أو �إنكار ال�ضمانات القانونية
للحقوق واحلريات املن�صو�ص عليها �صلب ت�شريع قدمي
يت�ضمن الت�شريع امل�ستقبلي على الأقل
�أي يجب �أن ّ
نف�س احلماية القانونية املوجودة يف الت�شريع ال�سابق.
وميكن �أن ننتهج نف�س التم�شي بخ�صو�ص الق�ضاء الذي
من واجبه عند احلاجة �إىل الت�أويل �أن يتوخى �سيا�سة
حامية للحقوق واحلريات الفردية ال �إىل التقلي�ص منها
حتى يكون متنا�سقا مع �أحكام الد�ستور التي جعلت
منه احلامي الطبيعي للحرية.
و�أما بالن�سبة لأحكام الف�صل  90من مقرتح م�شروع
جملة احلقوق واحلريات الفردية ،فلقد ّنظم م�س�ألة تقييد
احلقوق واحلريات بالرجوع �إىل �أحكام الف�صل  49من
الد�ستور.
ت�ضمن القيود
ويجب االنتباه �إىل �أن الف�صل ّ 49
كحقوق الغري �أو الأمن العام �أو ال�صحة العامة كما و�ضع
�ضوابط على هذه القيود كال�ضرورة والتنا�سب وعدم
ت�ضمن �أي�ضا �إطار التقييد
امل�سا�س بجوهر احلق .لكن ّ
واملتمثل يف الدولة املدنية الدميقراطية �أي �أن �إعمال
�شرطي التنا�سب وال�ضرورة يكون مقرتنا وجوبا بالطابع
املدين والدميقراطي للدولة.
من هذا املنطلق ،يف �صورة ت�صادم احلقوق واحلريات فيما
ف�ض النزاع
بينها �أو مع املبادئ والأهداف الد�ستورية ،يقع ّ
داخل منظومة الف�صل  49من الد�ستور ولي�س خارجها.
وحتى فر�ض ّية ال ّت�صادم �أو ال ّتعار�ض بني الف�صلني الأول
والثاين ،ف�إن معاجلتها تقع بوا�سطة الف�صل  49الذي
جعل من معيار الدولة املدنية الدميقراطية بي�ضة ال ُق ّبان.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يجب �أن ُيراعي الت�أويل الق�ضائي
ذلك الإطار الذي تُ ا َر�س فيه احلقوق واحلريات الفردية

�أي �أ ّنه يجب فهم امل�صالح اجلديرة باحلماية (حقوق
الغري ،الدفاع الوطني ،الآداب العا ّمة )...من جهة �أوىل،
وال�ضرورة من جهة ثانية ،على
وتطبيق �شرطي التنا�سب ّ
�ضوء الدولة املدنية الدميقراطية وبالتايل �إق�صاء املنظومات
ال�سيا�سية الأخرى كالع�سكرية �أو اال�ستبدادية �أو الدي ّنية
من جمال تربير ال ّتقييد و�إال ف�إن الت�أويل يكون م�شوبا
بعدم د�ستورية مو�صوفة.
ترتكز فكرة الدولة الدميقراطية على قيم ثالث 14وهي
التعددية وال ّتف ّتح وال ّت�سامح 15.ويكون حينئذ الت�أويل
ّ
الد�ستوري عبارة عن قراءة دميقراطية ومدنية لل ّن�صو�ص
القانونية ينربي على �أ�سا�سها الق�ضاء للدفاع عن احلقوق
واحلريات الفردية.
ففكرة احلرية ال ميكن �أن تزدهر �إال يف جمتمع دميقراطي
هو ذاته مرتكز على قيمة احلرية حيث �أن احلرية
والدميقراطية تو�أمان ال قوام لأحدهما �إال ب�صاحبتها
لأن احلرية �أ�سا�س الدميقراطية ثم �صارت الدميقراطية
بعدُ حار�سة للحرية فال ّبد للدميقراطية من �أ�سا�س وال
بد للحرية من حار�س وما ال حار�س له فهو �ضائع وما ال
16
�أ�سا�س له فهو مهدوم.
�إجماال ،ت�ساهم الف�صول القانونية املقرتحة يف تركيز
وتدعيم مبد�أ املعقولية من خالل دفع الق�ضاء �إىل
احرتام مبد�أ هرمية القواعد القانونية وتبني ت�أويل
دميقراطي ومدين حيث �أن " العدالة ال تتمثل ()...
يف التطبيق ال�سليم لقاعدة ما بل يف التطبيق ال�سليم
لقاعدة معقولة 17".ويرى يف هذا ال�سياق الأ�ستاذ الأزهر
بوعوين ب�أن "�إخ�ضاع الرقابة ملبد�أ املعقولية على �صلة
وثيقة بغايات العدالة التي ال ت�ستند �إىل �أحكام د�ستورية
بل تفر�ضها املحكمة على نف�سها وتندرج �ضمن �ضوابط
18
الرقابة الذاتية التي ال تخفى �أهميتها".
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ّ
العدالة المشو شة بصراع اإليديولوجيات:
ذاكرة فئوية لغد فئوي؟

يف �أعقاب ثورة اليا�سمني ،برز مفهوم العدالة االنتقالية ال�ضحايا ،فيما انح�صرت الأبحاث والتحقيقات يف
جد حمدود منها.
يف تون�س ب�شكل الفت .وقد �أدى بروز هذا املفهوم �إىل عدد ّ
�إن�شاء هيئة احلقيقة والكرامة و�إىل تكري�سه يف الد�ستور
اجلديد ( .)2014باملقابل ،بقي مفهوم "الذاكرة" أي معايير للتذكر؟
كمفهوم فل�سفي و�سو�سيولوجي واال�شكاليات التي فما هي الق�ضايا التي قررت هيئة احلقيقة والكرامة
حتيط به هام�شيا .1فلماذا نتذكر؟ حلاجات تت�صل �إحالتها �إىل الدوائر املتخ�ص�صة؟ يتالزم هذا ال�س�ؤال،
ب�إن�صاف ال�ضحايا �أو مبحا�سبة الذين �أفلتوا من العقاب؟ مع ح�صر عمل التذكر يف الق�ضايا املعرو�ضة �أمام
لتعزيز الوعي العام �إزاء ب�شاعة انتهاك حقوق الإن�سان؟ الدوائر املتخ�ص�صة ،ب�أ�سئلة �أخرى ال تقل �أهمية
لرتكيز ذاكرة وطنية جامعة تكون مبثابة مناعة �إزاء تكرار وتتمحور حول هدف التذكر واملعايري املعتمدة منها يف
جرائم املا�ضي ،ومدخل لبناء م�ستقبل �أكرث �إن�صافا؟ اختيار هذه الق�ضايا لتحقيقه .فما هو الهدف؟ ما هي
وبكالم �آخر ،ما هي الذاكرة التي ن�أمل من �أعمال هيئة هذه املعايري؟ وما هي مدى مالءمتها يف حتقيق الهدف
املرجوة من عمل التذكر؟ ومبراجعة معايري الهيئة املعلنة
احلقيقة والكرامة تركيزها يف الوجدان التون�سي؟
هذا ال�س�ؤال �أ�صبح �أكرث �إحلاحا بعدما انح�صر م�سار وماهية الق�ضايا املحالة ،3نلحظ �أنها مل تننبِ على معايري
العدالة االنتقالية يف الدوائر املتخ�ص�صة للنظر يف حقوقية (مفهوم اجلرائم الأكرث خطورة مثال) ،االف�ضل
الق�ضايا املحالة �إليها من هيئة احلقيقة والكرامة .التن�صي�ص على هذهبل بالدرجة الأوىل ،على توازنات
فبذلك� ،أ�صبحت املحاكمات "املخا�ض" الذي ينتظر معينة بني خمتلف االنتماءات واملناطق اجلغرافية
�أن تن�صهر فيه ذاكرة التون�سيني ب�ش�أن ما�ضيهم ما قبل واحلقبات التاريخية وخمتلف االنتهاكات .وعدا عن
 .2011فالذاكرة هي بالن�سبة �إىل كل منا كهف كبري �أن التدقيق يف ماهية الق�ضايا املحالة يظهر �إخالال يف
وجه هذه التوازنات ،ف�إن الهيئة بدت وك�أنها بنت خياراتها
تتكد�س فيه الأحداث وفهمنا املحدود بطبيعته �أو املُ ّ
لها ،ليعود كل منا بنتيجة جتاربه �أو معارفه �أو ح�سا�سيته قبل كل �شيء على الن ْمذجة والتمثيلية (بناء عينة
�أو التفاعالت ال الواعية لديه� ،إىل �إبراز بع�ض منها متثيلية للق�ضايا وفق ن�سب ح�صولها) .وقد ترافقت هذه
وطم�س بع�ضها الآخر .وعليه ،ي�شكل "عمل التذكّ ر" النمذجة مع �إعطاء الأولوية للملفات التي حتتوي على
�إعادة زيارة لهذه الكهوف اجلاثمة يف وجدان كل منا ،قرائن و�إثباتات ،على نحو يخفف من احتمال انتهاء
بحيث تعود بع�ض املعطيات املكد�سة فيها (وقد تكون التحقيق يف هذه الق�ضايا �إىل طريق م�سدود �أو خميب
بارزة �أو مطمو�سة) �إىل الواجهة ليعاد التحقيق ّ
والتفكر للآمال.
ب�ش�أنها متهيدا لإبرازها يف حلتها اجلديدة .ومن هذه
الوجهة ،يتبدى عمل التذكر على �أنه لي�س بال�ضرورة
ا�ستعادة لذاكرة مفقودة �أو مطمو�سة ،بل قبل كل
�شيء �إثارة ا�ضطراب �ضمريي تفاعلي ب�ش�أنها ،متهيدا
لإعادة تكوين الأحداث العالقة �سابقا يف �أذهان
التون�سيني بدرجة �أو ب�أخرى و�إعادة ترتيبها من حيث
ح�ضورها .ولعل �أهم ما يف عمل التذكر هو �إخراج
الق�ضايا من طابعها ال�شخ�صي البحت ،يف اجتاه فهم
خلفيات العوامل الإن�سانية واالجتماعية و�أبعادها،
�سواء منها ما يت�صل بوجع ال�ضحايا ومعاناتهم �أو ما
يت�صل بج�شع املرتكبني (�أو اجلالدين) وا�ستبدادهم.
والتذكر ال ينطبق فقط على الأجيال التي عاي�شت
الأحداث� ،إمنا �أي�ضا على الأجيال الالحقة التي
تتكون لديها بنتيجة ذلك ت�صورات ب�ش�أن ما�ضي
تون�س .ومن الطبيعي �أن ينبني عمل التذكر هذا
على خيارات معينة� ،إذ ي�ستحيل �أن يقوم �أي جمتمع
مبراجعة �شاملة ملجمل الأحداث املرتاكمة يف ما�ضيه.
وهذا ما يتبدى ب�شكل وا�ضح يف عمل هيئة احلقيقة
والكرامة .ففيما بلغت عدد ال�شكايات 62713
�شكاية وتناولت ال�سماعات ال�سرية  49654من
ال�ضحايا امل�شتكني ،2اقت�صرت ال�سماعات العلنية
على عدد حمدود منها ،ليتدنى عدد الق�ضايا املحالة وفيما بالإمكان تربير النمذجة ب�إرادة �إ�شراك العدد
حتى �آخر يوليوز � 2018إىل الدوائر املتخ�ص�صة �إىل الأكرب من املناطق والتيارات يف هذا العمل ،ف�إن خطورة
 19ق�ضية فقط (ارتفع العدد فيما بعد قليال) .وكانت اعتمادها تكمن يف حب�س ال�ضحية بهويتها احلزبية �أو
الهيئة اكتفت يف غالبية الق�ضايا بالإ�ستماع �إىل املناطقية مما يحول دون ن�شوء هوية "لل�ضحية" بحد

خطورة اعتماد
النمذجة تكمن
في حبس
الضحية بهويتها
الحزبية أو
المناطقية مما
يحول دون نشوء
هوية «للضحية»
بحد ذاتها

ذاتها .وعليه ،ت�صبح ق�ضية ال�ضحية املنتمية �إىل فئة
معينة بابا لإن�صاف هذه الفئة (ورمبا تعزيز م�شروعيتها).
وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �إعادة �إنتاج الذاكرة الفئوية
واملتعددة� ،أكرث من �أن ي�ؤدي لتعزيز الوعي حول
االعتبارات الإن�سانية والوطنية اجلامعة املت�صلة بهذه
االنتهاكات و�صوال �إىل ذاكرة وطنية جامعة .ومن �ش�أن
توجه مماثل �أن ي�ؤدي �إىل منزلقات عدة� ،أبرزها الآتية:
�إ�شعار ال�ضحايا الذين مل ت�سلك ملفاتهم طريقها �إىل
املحاكمة بح�صول متييز �ضدهم ،وتاليا بتحول م�سار
العدالة االنتقالية �إىل منا�سبة جديدة النتهاك حقوقهم.
فالنمذجة (بناء عينة متثيلية) مفيدة رمبا بيداغوجيا �أو
علميا ،ولكنها قد ت�صطدم ب�أ�س�س العمل احلقوقي
حيث يقت�ضي �أن يكون كل اختالف يف الو�ضعية مربرا
باعتبارات ال�صالح العام ،خارج حاالت التمييز على
�أ�سا�س ال�صفات املالزمة للأ�شخا�ص .وال يخفف من
ذلك ادعاء الهيئة ب�أنها ا�ستبعدت امللفات التي ال يوجد
فيها �أدلة �أو اثباتات كافية .فعدا عن �أنه من البدهي
عدم جواز حتميل ال�ضحية �أي عبء لتوفري الإثبات يف
�أي عمل تذكّ ر جدي ،4ف�إن ثمة �أ�سئلة ملحة حول مدى
جدية و�سائل اال�ستق�صاء التي جنحت الهيئة يف توفريها
للتحقيق يف ال�شكايات املقدمة �إليها .ف�أال ي�شكل عدم
توفر �أي �إثبات يف ملف معني يف الكثري من الأحيان
دليال �إ�ضافيا على حجم الطم�س الذي طال االنتهاك
احلا�صل بحق ال�ضحية وتاليا خطورته؟ وخري دليل
على ذلك هو ا�شرتاك جمعيات ممثلة ل�ضحايا احلقبة
اال�ستبدادية يف تنظيم حملة حتت م�سمى "ملفي �آ�ش
�صار فيه" ،هدفها ت�سليط ال�ضوء على تق�صري الهيئة يف
التعاطي مع ملفات ال�ضحايا.
تعزيز خطر انزالق عمل التذكر �إىل عمل فئوي من
حيث الت�صورات املحيطة به.وهذا ما قد يتح�صل يف
حالأدى عمل الهيئة ومن بعدها الدوائر عن ق�صد �أو
غري ق�صد ،بفعلها �أو بفعل عوامل خارجة عنها� ،إىل
�إبراز الهوية الفئوية لل�ضحية على ح�ساب هويتها ك
"�ضحية" .ففي هذه احلالة ،قد ت�ؤدي النمذجة �إىل
تق�سيم عمل التذكر وجتزئته ،بحيث ت�صبح كل فئة
تخ�صها وباملعاناة التي تع ّر�ض لها
مهتمة بالق�ضايا التي ّ
�أتباعها من دون �أن تعري �أي انتباه للق�ضايا الأخرى.
وال ُي�ستبعد �أن تلج�أ بع�ض الفئات ال�سيا�سية �إىل
حتويل �ضحاياها �إىل �أيقونات �شهداء ت�شهرها يف �صلب
م�شروعها ال�سيا�سي .وما يزيد املخاوف يف هذا امل�ضمار
هو �أن ما يقارب ثلثي الق�ضايا املحالة حتى نهاية يوليوز
تخ�ص �إ�سالميني ،الأمر الذي يخ�شى معه ن�شوء �شعور
عا ّم بتح ّول التذكر والعدالة االنتقالية بالدرجة الأوىل
�إىل منا�سبة لرفع �ش�أن ه�ؤالء وتعزيز م�شروعيتهم.
الأخطر رمبا ،هو �إف�ساح املجال �أمام خطاب حقوقي
قد يقوده املحامون �أمام دوائر العدالة االنتقالية ،ب�ش�أن
انتقائية املالحقة احلا�صلة �ضد موكليهم .فلماذا هذه
الق�ضايا بالذات؟ هل ي�صح اختزال حما�سبة جرائم
النظام مبالحقة عدد قليل منها؟ و�أال ي�شكل ذلك
جتاوزا ملبد�أ امل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء؟ وبالطبع،

قد تكت�سي هذه احلجة قوة �سيا�سية فائقة يف حال جنح
ه�ؤالء املحامون يف �صبغ االنتقائية ب�صباغ االنحياز
لفئة �ضد فئة (ك�أن يرون �أن ثمة انحيازا للإ�سالميني
يف اختيار الق�ضايا �ضد احلداثيني مثال) .وما يعزز هذا
االحتمال هو �أن �أغلب احلاالت تعلقت بجرائم �سبق
�إجراء حماكمات فيها ومل تقدم الهيئة اي �أدلة جديدة
ب�ش�أنها �إمنا اكتفت باملنازعة يف تنا�سب العقوبة مع
خطورتها .مبعنى �أن الهيئة ح ّيدت من �أفلت من العقاب
متاما بحجة النق�ص يف الإثبات ،فيما مت�سكت ب�إعادة
حماكمة الذي �أدينوا للمطالبة بت�شديد عقوباتهم.
بالطبع ،ال نق�صد بحال من الأحوال �أنه يقت�ضي �أن
يكون عمل التذكر �شامال ،بالنظر �إىل ا�ستحالة ا�ستعادة
جممل االنتهاكات احلا�صلة خالل عقود .وال نق�صد
�أن ب�إمكان العدالة االنتقالية �أن ت�ؤدي دوما �إىل جتاوز
تهديد التحول �إىل عمل فئوي ،وخا�صة يف ظل حدة
االنق�سامات االجتماعية .لكن ما نق�صده هو �أن تعزيز
حظوظ جناح التذكر يفر�ض اتخاذ �أعلى تدابري احليطة
لتربير كيفية انتقاء امللفات ،على نحو يبدد �أي �شكوك
جدية بارتكازها �إىل اعتبارات فئوية �أو �سيا�سية .ولعل
املدخل الأ�سا�سي لذلك هو اعتماد معايري حقوقية
وا�ضحة ،ترتكز على مدى خطورة االنتهاك وامل�س�ؤولية
اجلرمية ،على �أن تزيد خطورة االنتهاك بقدر �أهمية القيم
التي وقع انتهاكها .هذا ما نتبينه مثال يف نظام حمكمة
روما للعدالة اجلنائية الدولية حيث �شمل اخت�صا�صها
اجلرائم الأكرث خطورة (جرائم احلرب واجلرائم �ضد
الإن�سانية) ح�صرا ،على �أ�سا�س �أنه لي�س ب�إمكان املحاكم
الدولية بفعل كلفتها �أن تت�صدى �إال لعدد حمدود من
اجلرائم ،وهي اجلرائم الأخطر من وجهة نظر �أممية.
وهذا ما نتبينه يف �صالحيات عدد من املحاكم الدولية
اخلا�صة (كمبوديا ،يوغو�سالفيا ال�سابقة.)... ،
وعليه ،كان من املنتظر من الهيئة ،تعزيزا حلظوظ
جناح م�سار العدالة االنتقالية� ،أن ترفق �إحالة امللفات
بتقرير معمق ي�شرح خياراتها ب�شكل وا�ضح مبن�أى عن
�أي منذجة ،تقرير من �ش�أنه �أن يثبت ملاذا ميزت الهيئة
هذه اجلرائم عن �سواها ،وما هي القيم اخلطرية التي مت
انتهاكها بفعلها ،وبكلمة �أخرى القيم التي يعترب امل�س
بها جرما ال يغتفر رغم انق�ضاء �سنوات �أو رمبا عقود
عليها؟ كما ينتظر منها �أن تعمل جاهدة لبناء هوية
ال�ضحية مبعزل عن �أي انتماء �سيا�سي �أو مناطقي �أو
طبقي لها ،وذلك حماية للتذكر �إزاء �أي م�سعى لزجه
يف متاهة ال�سيا�سة وامل�صالح.
أي معايير لإلصالح؟

وانطالقا من ذلك ،وفيما جاز انتقاد الهيئة لإعرا�ضها
عن اتخاذ تدابري كافية ووا�ضحة حلماية منجزها يف تذكر
املا�ضي ،ف�إن خماطر �إخفاق هذه العدالة والت�شوي�ش
عليها قد تعززت م�ؤخرا بنتيجة عوامل خارجة عنها.
وهذا ما يت�أتى عن بروز خطاب �آخر حول الر�ؤى
الإ�صالحية للم�ستقبل ،بدفع من رئي�س اجلمهورية
باجي قائد ال�سب�سي ،والذي تزامن زخمه مع �إحالة

مقدمة
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امللفات �إىل الدوائر املتخ�ص�صة .وكما �أن الهيئة مل ت�سند
اختيار امللفات املختارة منها على "معايري اخلطورة"،
ف�إن ال�سب�سي جعل العمل على احلريات الفردية والقيم
الليربالية �أولوية "حداثية" �أراد تتويج بها رئا�سته ،من
دون �أن ي�شرح الأ�سباب �أو الأو�ضاع االجتماعية التي
قادته �إىل اعتبارها كذلك .فمن دون التقليل من �أهمية
بع�ض عناوين احلريات الفردية املت�صلة بكرامة �آالف
املواطنني (مثال� :إلغاء جترمي املثلية – ) ،ف�إن الكثري من
العناوين الأخرى تبقى قابلة لنقا�ش جدي حول طابعها
امللح ومن غري احلكيم �سيا�سيا بحال من الأحوال
ّ
�إعطا�ؤها نف�س الزخمالواجب ملعاجلة العناوين امللحة� ،أو
حتى و�ضعها يف �سلة واحدة معها.
وما يزيد من خطورة الأمر ،هو �أن ال�سب�سي كان ح�صر
مبادرته يف بدء انطالقتها يف م�س�ألة �ضمان امل�ساواة يف
التوريث بني اجلن�سني .وقد ظهر و�ضع هذه امل�س�ألة يف
الواجهة بالن�سبة �إىل كثريين وك�أنه جمرد م�سعى منه �إىل
�إعادة تظهري متايزه كقوة حداثية بعدما كادت النه�ضة
تلغي هذا التمايز من خالل اجتهادها يف تطوير خطابها
احلقوقي؛ فكان ال بد �إذا لإماطة اللثامعن �إ�سالميتها
املتجذرة من و�ضعها �أمام ا�ستحقاق (م�أزق) االختيار
بني التزامها بن�ص قر�آين والتزامها مببد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني.

فكأنما أولويات
التذكر تتمحور
حول قمع
ا إل سالم�يين
باسم الحداثة،
فيما أولويات
اإلصالح تتمحور
حول تطلعات
ا لحد ا ث�يين
في مواجهة
اإليديولوجيات
اإلسالمية
وهذا ما تردد �صداه بقوة يف خطاب � 13أوت ،2018
حيث جتاهل ال�سب�سي جممل النقاط التي وافقت
عليها حركة النه�ضة على �صعيد �ضمان احلقوق الفردية
(وبع�ضها مهم جدا وي�شكل مك�سبا حقيقيا لتون�س)،
ليعيد �إبراز بند واحد �أوحد هو البند الأكرث �إحراجا

للنه�ضة بفعل ا�صطدامه بن�ص قر�آين.
من هذه الوجهة ،ومبعزل عن حقيقة نوايا رئي�س
اجلمهورية �أو ما قد ي�صنعه حقوقيو تون�س �أو املنطقة
العربية من التقرير ،ف�إن توجه ال�سب�سي يف حتديد �أولويات
امل�ستقبل بدا لأي مراقب معقول تكتيكا �سيا�سيا يف
منطلقه و�أهدافه ،فيما بدت االعتبارات احلقوقية جمرد
مطية �أو �أداة يف �سياق اللجوء �إىل هذا التكتيك .فك�أن
�شد ع�صب
املراد لي�س �إجناز الإ�صالح احلقوقي ،بل ّ
احلداثيني تثبيتا ملرجعية ممثليهم ال�سيا�سية يف مواجهة
الإ�سالميني ويف مقدمتهم النه�ضة والذين يتم تظهريهم
جمددا على غرار ما كان يح�صل يف فرتة اال�ستبداد،
على �أنهم العائق الأكرب �أمام حلاق تون�س بركب احلداثة.
فبخالف م�سعى الرئي�س الراحل احلبيب بورقيبه �إىل
�صياغة مقرتحاته ب�ش�أن جملة الأحوال ال�شخ�صية على
نحو يجعلها متوائمة مع الإ�سالم حتقيقا لوفاق وطني
حولها ،ف�إن ال�سب�سي �سعى على العك�س من ذلك متاما
�إىل تظهري متايز مقرتحاته �إمعانا يف �إحراج النه�ضة ،ومبا

م�ستقبله .فتخرج الذاكرة م�شو�شة وتت�ضاءل امكانيات
يع�سر امكانية الو�صول �إىل �أي وفاق ب�ش�أنها.
ّ
وعليه ،ومبعزل عن النوايا �أو املقا�صد ،بدت خيارات الإ�صالح.
التذكر كما الإ�صالح� ،أمام منزلق التحول �إىل خيارات
فئوية ،مبعنى �أنها تعني فئات من املجتمع دون الأخرى
و�أنها تعزز الهويات الفئوية �أكرث مما تتعزز الوعي
التوحيدي اجلامع .فك�أمنا �أولويات التذكر تتمحور
حول قمع الإ�سالميني با�سم احلداثة ،فيما �أولويات
الإ�صالح تتمحور حول تطلعات احلداثيني يف مواجهة
الإيديولوجيات الإ�سالمية .وعليه ،وبدل �أن يكون
الهدف من التذكر جزءا ال يتجز�أ من عملية بناء الغد،
ف�إن الأمور تتجه بفعل كل ما تقدم يف اجتاه معاك�س
متاما� ،أي يف اجتاه ا�ستيالد التناق�ض بني تذكر املا�ضي
وتطلعات امل�ستقبل .فمن �ش�أن االنق�سام االجتماعي
احلاد حول تطلعات امل�ستقبل �أن يعيد �إىل الواجهة
خماطر الإيديولوجيا الإ�سالمية ،و�أن يعزز بالتايل
االنق�سام االجتماعي ب�ش�أن املا�ضي .فيظهر املجتمع
منق�سما وم�شو�شا يف مقاربة ما�ضيه كما يف مقاربة جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العدالة االنتقالية

العدالة االنتقالية في بعدها القضائي في تونس:

قراءة من الخار ج
عفاف النحالي

بنهاية ال�شهر ال�سابع من �سنة  ،2018تعهدت الدوائر
الق�ضائية املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية بت�سعة ع�شر
ملفا ق�ضائيا ،ينتظر �أن تنظر بها جميعها خالل ال�سنة
الق�ضائية  .2019-2018وقد متت �إحالة هذه امللفات
�إىل هذه الدوائر مبوجب قرارات �صدرت عن هيئة
احلقيقة والكرامة .وينتظر �أن يتطور يف تاريخ الحق
عدد تلك امللفات بفعل ما تواجهه الهيئة من �ضغط من
�ضحايا االنتهاكات الذين اتهموها بالتق�صري وا�ستهدفوها
بتحركات احتجاجية �شعارها �س�ؤالها عما فعلت
مبلفاتهم .1ويبدو من املهم النظر يف خ�صائ�ص هذه امللفات
واالنتهاكات التي تر�شح عنها وكيفية اختيارها ،طاملا �أنها
�ستحتل بفعل املحاكمات اخلا�صة بها حيزا كبريا من
الذاكرة التون�سية لعقود اجلمهورية الأوىل.
وكانت هيئة احلقيقة والكرامة حددت يف وثائقها
الداخلية خم�سة معايري لتحديد ملفات ال�شكايات التي
�ستتوىل �إحالتها للق�ضاء وهي تباعا )1( :تتبع امل�س�ؤولني
حتى الأعلى درجة يف �سل�سلة القيادة )2( ،متثيلية
ملختلف االنتماءات واملناطق اجلغرافية حيث يوجد 13
دائرة خمت�صة )3( ،متثيلية للحقبات التاريخية� )4( ،أن
يحتوي امللف على قرائن و�إثباتات )5( ،متثيلية ملختلف
لالنتهاكات .ويتبني من عينة الق�ضايا املحالة حلد الآن
على الدوائر الق�ضائية �أنه مل يتم االلتزام بهذه املعايري.
المعيار األول :عدد الضحايا

املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي على �أن ت�شمل املحاكمات
التي تتولد عن م�سار العدالة االنتقالية تدلي�س
االنتخابات والدفع للهجرة اال�ضطرارية.
وي�ؤمل هنا من الهيئة �أن تتوىل م�ستقبال املبادرة لتقدمي
ملفات تتعلق بهذه الأ�صناف من االنتهاكات للدوائر
املتخ�ص�صة ،احرتاما لإرادة امل�شرع �أوال ودفعا ملا بات
يوجه لها من �شبهات ت�ضارب م�صالح فيما يتعلق ب�إدارتها
مللف امل�صاحلة والتحكيم.

والتي ظلت من دون حما�سبة ،يف تكري�س مرفو�ض لثقافة
الإفالت من العقاب .انطالقا من ذلك ،يظهر ح�صر
امللفات املختارة يف فرتة تاريخية مل يتجاوز حيزها الزمني
الع�شرية الواحدة يف تعار�ض مع فل�سفة الت�شريع التون�سي
ومع �إرادة نق�ض ثقافة الإفالت من العقاب .ويبدو �أن
ح�ضور املفهوم امل�شدد للعقاب يف م�سار املحا�سبة وغياب
الت�صور الرمزي له كانا ال�سبب احلقيقي ملحدودية متثيلية
عينة املحا�سبة ملختلف االنتهاكات باعتبار زمن حدوثها،
مبا يطرح ال�س�ؤال حول جدوى االختيار الت�شريعي.

وقد بررت رئي�سة تلك اللجنة ابتهال عبد اللطيف هذا
االختيار "بخ�صو�صية و�ضع املر�أة ال�ضحية من جهة،
واحلر�ص على �ضمان �إنخراطها يف م�سار العدالة االنتقالية
من جهة �أخرى ".وفيما التزمت عبد اللطيف ب "�أن
تعمل جلنتها على �ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة
النوع االجتماعي يف تطبيق قانون العدالة االنتقالية"،3
نلحظ �أن ال�ضحية كانت يف حالة وحيدة من احلاالت
الفردية (وعددها  )11من جن�س الإناث .وما يزيد قابلية
هذا الأمر للنقد هو �أن الهيئة كانت تعهدت "بـ� 16ألف
ملف امر�أة �ضحية دون اعتبار ملفات ال�ضحايا من الن�ساء
بالتبعية �أو ال�ضحية غري املبا�شرة" .4وينتظر بالتايل من
الهيئة �أن تتدارك تق�صريها هذا مبا ي�ؤدي �إىل ان�سجام بني
خطابها و�أدائها.

من زاوية هذا املعيار ،نلحظ �أن امللفات املحالة تتوزع على
النحو الآتي:
�ستة ملفات تتعلق بتحركات اجتماعية احتجاجية ،مل
يكن للون ال�سيا�سي لل�ضحايا �أي دور يف ح�صول وقائعها.
تتعلق خم�سة من هذه امللفات ب�أحداث الثورة ،6فيما
يتعلق امللف ال�ساد�س بانتفا�ضة منطقة احلو�ض املنجمي
�سنة .2008
 12ملفا يتعلق مبالحقة النظام ال�سيا�سي نا�شطني
�إ�سالميني .فيما ات�صل ملفان مبنت�سبي حركة االجتاه
الإ�سالمي يف �سنتي  1986و ،1987ات�صلت ت�سعة
ملفات مبالحقة نا�شطي ومنت�سبي ذات العائلة ال�سيا�سية
�سنة  .1991وي�ضاف �إىل هذه امللفات ،ملف تعلق بتحرك
طالبي مو�ضوعه �أحداث  08ماي  1991التي جدت
باملركب اجلامعي بتون�س العا�صمة ومتثلت وقائعها يف
املواجهات التي اندلعت بني قوات الأمن والطلبة على
خلفية قرار وزيري الداخلية والتعليم العايل امل�ؤرخ يف
 1991/03/29بتعليق ن�شاط املنظمة الطالبية "االحتاد
العام التون�سي للطلبة" – املح�سوب على حزب االجتاه
الإ�سالمي  -بدعوى �أنّ تلك النقابة الطالبية حادت عن
الأهداف املر�سومة لها وخرقت بن�شاطها �أحكام قانون
اجلمع ّيات.
ملف واحد كان ال�ضحايا فيه ع�سكريني �سابقني ،اتهمهم
نظام بن علي �أنهم حاولوا االنقالب عليه واعرتف ذات
النظام الحقا وبعد ا�ضطهادهم والتنكيل بهم بعدم �صحة
التهمة .ويتعلق الأمر هنا بامللف امل�صطلح على ت�سميته
مبلف براكة ال�ساحل.
ملف يتعلق بنا�شط ي�ساري ويخ�ص نبيل الربكاتي الذي
يعد من م�ؤ�س�سي حزب العمال ال�شيوعي التون�سي و�أحد
رموزه التاريخيني والذي قتل حتت التعذيب بعد اعتقاله
بتاريخ  1987-04-28مبركز الأمن الوطني بقعفور.
يك�شف هذا الت�صنيف �أمرين� ،أولهما احل�ضور الهام
لق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة يف م�سار املحا�سبة ،وثانيهما

المعيار الثالث :النوع االجتماعي للضحية
المعيار الخامس :تصنيف الملفات باعتماد
في ملفات االنتهاكات الفردية
تولت هيئة احلقيقة والكرامة يف �إطار تنظيم عملها اللون السياسي للضحية أو التوصيف
الداخلي تخ�صي�ص جلنة من جلانها "باملر�أة ال�ضحية" .السياسي للتحرك مبرر االعتداء

من بني امللفات الت�سعة ع�شر ،نلحظ �أن عدد ال�ضحايا المعيار الرابع :تصنيف الملفات باعتبار زمن
جتاوز الفرد الواحد يف ثمانية منها فقط .وقد بلغ �إجمايل حدوثها ومناسبتها
عدد ال�ضحايا يف هذه امللفات � 255ضحية .وهذا العدد من هذه الزاوية ،نتبني �أن امللفات التي �سينظرها الق�ضاء

لل�ضحايا وامللفات يبقى �ضئيال جدا باملقارنة مع عدد
ال�شكايات التي تلقتها الهيئة والتي بلغت �إثنني و�ستني
�ألفا و�سبعمائة وثالث ع�شرة �شكاية2؛ وقد �ص ّنفت
جميعها يف خانة االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.
المعيار الثاني :ماهية االنتهاك

تراوحت االنتهاكات مو�ضوع امللفات املحالة ،بني القتل
العمد احلا�صل بالقن�ص بالر�صا�ص احلي ،وامل�سبوق
غالبا بالتعذيب �أو الإغت�صاب �أو الإختفاء الق�سري.
وقد غابت باملقابل عن لوائح االتهام تهم "الف�ساد
املايل" و"الإعدام دون توفر �ضمانات املحاكمة العادلة"
واالنتهاكات املتعلقة "بتزوير االنتخابات" و"الدفع
للهجرة اال�ضطرارية".
وهذا التوجه يبدو متعار�ضا مع ت�صريحات الهيئة التي
رفعت مرارا يف خ�ضم �صراعها مع ال�سلطة �شعار التم�سك
مبحا�سبة من اتهموا بالف�ساد املايل ،راف�ضة �أي حديث عن
امل�صاحلة معهم .كما هو يتعار�ض مع �إ�صرار الأغلبية يف

تنق�سم �إىل:
ملفني جرت �أحداثهما يف العهد البورقيبي وحتديدا يف
ال�سنتني الأخريتني منه،5
�أما امللفات ال�سبعة ع�شر الأخرى ،فهي تنق�سم على
الوجه الآتي:
�أحد ع�شر ملفا تعود وقائع االنتهاكات ب�ش�أنها لت�سعيناتالقرن الع�شرين �إبان مالحقة نظام بن علي للإ�سالميني،
ملف يتعلق بانتفا�ضة احلو�ض املنجمي التي جرت يف �سنة
 2008ويعتربها عدد من امل�ؤرخني من �أول �إرها�صات
احلراك االجتماعي الذي انتهى بالثورة التون�سية،
خم�سة ملفات تتعلق ب�أحداث الثورة التون�سية.ويلحظ هنا �أن قانون العدالة الإنتقالية حدد املدة الزمنية
امل�شمولة ب�أحكامه من غرة ال�شهر ال�سابع من �سنة 1955
�إىل نهاية �سنة  .2013وكان ّمت تربير هذا االختيار الذي
قدم يف املجل�س الوطني التا�سي�سي عند نقا�ش ن�صه �أنه
خالل تلك الفرتة جرت العديد من اجلرائم �ضد الإن�سانية

تحية لقضاة كابدوا من أجل كشف
تعهدوا بنظر تلك امللفات على م�ستوى الق�ضاء العديل
الحقيقة أو منع طمسها..
بعد الثورة مبا�شرة .فقد ا�ستند ق�سم التحقيق بهيئة
يعود رفع ال�ستار يف اجلرائم التي اقرتفت يف حق �ضحايا احلقيقة والكرامة ب�شكل �شبه كامل �إىل �أعمالهم يف
االنتهاكات الفردية حلقوق الإن�سان خالل احلقبة �صياغته للوائح االتهام .ويبدو من املهم يف هذا الإطار
اال�ستبدادية بالأ�سا�س لعمل ق�ضاة التحقيق الذين الإ�شادة ب�شكل خا�ص باجلهد العظيم الذي بذله

القا�ضي علي عبا�س يف عمله على ملف ال�ضحية في�صل
بركات والذي �أثمر ال�صورة الدقيقة عن هند�سة جرمية
التعذيب البولي�سي وجرائم توظيف م�ؤ�س�سات الدولة يف
�صناعتها �أوال والتغطية عليها ثانيا .والالفت �أن القا�ضي
عبا�س كان تع ّر�ض ب�سبب عمله هذا حلمالت ت�شكيك

هيمنة ال�ضحايا املنتمني واملح�سوبني على حزب حركة
النه�ضة على ذات امل�سار .و�إعطاء حيزا وا�سعا لهذين
النوعني من ال�ضحايا يبدو مربرا بالأمرين الآتيني:
�أن القانون الأ�سا�سي عدد  17ل�سنــة  2014املتمم
لقانون العدالة االنتقاليةّ 7عب عن اجتاه الإرادة الت�شريعية
لفر�ض معاودة حماكمات ق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة
�أمام الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة على خلفية عدم ر�ضاها
على ما اعترب حينها �أحكاما خمففة �صدرت عن املحاكم
الع�سكرية يف تلك الق�ضايا .ويبدو �أن الهيئة قد التزمت
ب�إحالة ملفات �شهداء الثورة بروح هذا الت�شريع.
�أن امل�سح الذي �أجرته الهيئة و�أعلنت نتائجه منت�صف
ال�شهر العا�شر من �سنة ّ 2016بي �أن عدد ال�ضحايا
املبا�شرين من املالحقات التي طالت الإ�سالميني خالل
احلقبة اال�ستبدادية الذين عهدوا الهيئة بلغ  32228يف
مقابل عدد �إجمايل ل�ضحايا االنتهاكات نتيجة املالحقات
�ضد الي�سار بلغ  .33088ويكون بالتايل من املنطقي
�أن يكون عدد ملفات ال�ضحايا الإ�سالميني الأهم وان
كانت منهجية عمل الهيئة يف جل�سات اال�ستماع العلنية
قد �أوحت ب�إمكانية اعتماد عينات عن كل العائالت
ال�سيا�سية ب�شكل يوازن بني حقيقة الأغلبية العددية
وحقيقة تنوع حقبات اال�ضطهاد وخلفيات ال�ضحايا
ال�سيا�سية.
المعيار السادس :التوزيع الجغرافي للقضايا

تعهدت الدائرة الق�ضائية املتخ�ص�صة بتون�س بالن�صيب
الأكرب من امللفات ( 9من �أ�صل  .)19تلتها دائرة نابل
التي تعهدت بثالثة ملفات ،ثم دائرة �سيدي بوزيد
مبلفني لتق�سم بقية امللفات بني بقية الدوائر اخلم�س
باعتبار ملف لكل دائرة .وينتظر تاليا �أن يعمق تطور
عدد امللفات التفاوت بني دائرة احلا�ضرة وغريها من
الدوائر.
وقد ك�شفت اجلل�سات الأوىل لهذه الدوائر التي
�أجريت نهاية ال�سنة الق�ضائية  2018-2017عن
الت�أثري ال�سلبي ملحدودية الإمكانيات املادية يف توفري
امل�ستلزمات اللوج�ستية الواجبة ملثل هذه املحاكمات
التاريخية .وهذا ما �شهدناه خالل اجلل�سة الأوىل لنظر
ملف ال�ضحية مولدي بن عمر التي عقدت بتاريخ -05
 2018-07بق�صر العدالة بتون�س ومت �إرجا�ؤها ب�سبب
غياب ظروف العمل الواجبة .وقد يكون من املهم يف
هذا الإطار �إذا ما مت التفكري يف �إ�صالح ت�شريعي للدوائر
املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية ،التوجه لفكرة بعث دائرة
واحدة متخ�ص�صة تتوفر لها كل الإمكانيات الب�شرية
واملادية ،وتكون �أحكامها قابلة للإ�ستئناف.

يف حياده ال�سيا�سي ويف كفاءته املهنية من �أو�ساط
ا�ست�شعرت خطر نب�شه يف املا�ضي على م�صاحلها .عمله
اليوم ي�شكل هدية كبرية لتون�س .وال نن�سى الق�ضاة
الذين �أظهر ك�شف احلقائق مت�سكهم ب�أ�صول مهنتهم يف
�أحلك �أيام الديكتاتورية .فتحية له جميعا.

العدالة االنتقالية

متابعات من قاعات الجلسات
 - 1نظرت الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة قبل نهاية
ال�سنة الق�ضائية  2018-2017خالل جل�سات �أوىل يف

ثماين ملفات من جملة امللفات التي تعهدت بها فيما
عينت جل�سات يف بقية امللفات ملا بعد العطلة الق�ضائية.
 - 2رافق عدداً من ال�ضحايا وممثلي جمعياتهم �أع�ضاء
هيئة احلقيقة والكرامة خالل حتولهم ملقرات املحاكم
التي تنت�صب بها دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة حل�ضور �إيداع
ملفاتهم لدى النيابة العمومية .كما توىل عدد منهم
ن�صب خيام وتنظيم تظاهرات �أمام مقرات املحاكم
التي عقدت جل�ساتها الأوىل .وهنا يالحظ �أنه و�إن
كانت م�شاركة ال�ضحايا يف م�سار املحاكمات من �شروط
جناحها ،ف�إن ذلك ال يجب �أن ي�ؤول لن�شر �شعور لدى
املتهمني ب�أن حماكماتهم انتقامية �أو �أنها تفتقر ل�شروط
املحاكمة العادلة.
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 - 3تعهدت منظمات دولية مانحة بتجهيز قاعات
اجلل�سات مب�ضخمات لل�صوت واخللوات اخلا�صة
بال�شهود .و�أدى تخلفها مبنا�سبة جل�سة النظر بق�ضية
مولدي بن عمر التي ن�شرت يوم  2018-07-05عن
الإيفاء بالتزامها لفو�ضى و�سط احل�ضور الذين احتجوا
على �سوء التنظيم .ويطرح ال�س�ؤال هنا حول ما �إذا
كانت تلك املنظمات �ستوا�صل التكفل بهذا املجهود
طيلة نظر تلك الق�ضايا �أم �أن تعدد اجلل�سات وكرثتها
�سريبكها ومينعها من ذلك.
� - 4أدت ا�ستقالة �أربعة ق�ضاة كانوا ملحقني بالهيئة
بهدف �إجراء الأعمال التحقيقية وبقاء قا�ض متقاعد
وحيد يعمل بها يف هذه املهمة بخطة م�شرف على
وحدة التحقيق لتعطل كبري يف عملها التحقيقي كان
من �أثره �أن لوائحها كانت يف جانبها اال�ستقرائي يف
غالبيتها ا�ستن�ساخا للأبحاث الق�ضائية التي �أجراها

ق�ضاة التحقيق العدليني والع�سكريني يف ذات اجلرائم.
 - 5عللت الهيئة بع�ض لوائح اتهامها ب�أن الأحكام
املخففة ال حترتم حق ال�ضحية يف املحاكمة العادلة
مبا يجيز لها طلب �إعادة املحاكمة .وهذا التعليل
يطرح ال�س�ؤال حول ما �إذا كان املطلوب من الدوائر
املتخ�ص�صة �إ�صدار �أحكام عادلة �أم تنفيذ ت�صور للعدالة
يفر�ض ت�شديد الأحكام يف حق من �سبق و�إن متت
م�ؤاخذتهم من �أجل نف�س الأفعال.
� - 6شهدت اجلل�سات الأوىل للدوائر الق�ضائية التي
عقدت ح�ضورا حمت�شما ملن ن�سبت لهم االنتهاكات.
 - 7ذكر �أحد من ن�سب لهم االنتهاك يف ق�ضية نبيل
الربكاتي التي نظرتها دائرة الكاف �أنه �سبق حماكمته
لأجل نف�س الفعلة ومنع خالل حماكمته الأوىل من
�إنابة حمام للدفاع عنه وقد ق�ضى العقوبة البدنية وهو
يرف�ض الآن �أن ينيب عنه حماميا لأنه ي�شعر بالظلم

وكان وا�ضحا �أن حالة غ�ضبه و�شعوره بالظلم �أحرجت
املحكمة التي �أ�صرت على ت�أخري الق�ضية ليتمكن من
�إنابة حمام.
 - 8خالل جل�سة املحاكمة املتعلقة مبلف في�صل
بركات ،ح�ضر اثنان ممن ن�سب �إليهم االنتهاك وهما
قا�ض �سابق و�أمني .وقد مت�سك الأمني بعدم ارتكابه
لأي انتهاك ج�سيم يف حق ال�ضحية و�أن الإحالة من
هيئة احلقيقة والكرامة �شملته خط�أ .من ح�سن حظ
املن�سوب له االنتهاك �أن �شقيق ال�ضحية جمال بركات
كان حا�ضرا باجلل�سة لي�ؤكد �أنه ال يعرف املاثل �أمامه
وب�أنه لي�س ال�شخ�ص املعني وامل�س�ألة متعلقة بت�شابه
�أ�سماء ال غري .والالفت �أنه �صرح �أنه كان �أو�ضح هاته
امل�س�ألة لوحدة التحقيق بهيئة احلقيقة والكرامة� ،إال �أنها
ومع ذلك تولت �إحالة املن�سوب �إليه االنتهاك بهوية
خاطئة.

الدوائر المتخصصة للعدالة االنتقالية

العنوان القلق لمسار محاسبة حكم عليه قبل أن يبدأ بالفشل
�أحالت هيئة احلقيقة والكرامة خالل الفرتة الفا�صلة بني
 2018-03-20و 2018-08-02ع�شرين ملفا يتعلق
بانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان لدوائر متخ�ص�صة
يف العدالة االنتقالية .يتعلق بانتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان لدوائر متخ�ص�صة يف العدالة االنتقالية .وعليه،
1
تكون الهيئة انتظرت �سنتها الرابعة لتطلق م�سار املحا�سبة
الذي �أناطه الف�صل الثامن من القانون الأ�سا�سي املحدث
لها لتلك الدوائر .لقيت �أول جل�سات تلك الدوائر والتي
عقدت بتاريخ  2018-05-29يف قاب�س ترحابا حقوقيا
حد �إ�صدار
هاما ،وهو ترحاب جتاوز النطاق املحلي لي�صل ّ
املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان بالغا اعتربها فيه "حلظة
تاريخية ،تبد�أ من خاللها تون�س مرحلة جديدة يف مكافحة
الإفالت من العقاب"2.
احلد ،يظهر م�سار املحا�سبة مبثابة امل�سار الأكرث
عند هذا ّ
�أمانا من جملة م�سارات العدالة االنتقالية التون�سية لبعده
عن التجاذبات التي رافقت عمل هيئة احلقيقة والكرامة
�أوال ولكونه امل�سار الذي بات من امل�ؤكد ا�ستمراره يف ظل
رف�ض ال�سلطة ال�سيا�سية التمديد لهيئة احلقيقة والكرامة ملا
بعد  2018-05-31ثانيا .وقد تكون هذه ال�صورة خادعة
يف جانب منها اعتباراً ملا يثريه هذا امل�سار من �إ�شكاليات
�سببها عالت ي�ستبطنها ،منها ما يتعلق بالطور اال�ستقرائي
يف تكوين امللفّات التي تعهد بها ومنها ما يخ�ص الطور
احلكمي من عمله .وهي �إ�شكاليات تفر�ض �س�ؤاال حمرجا
حول مدى التزام الدوائر املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية
ل�شروط املحاكمة العادلة ،وبالتايل د�ستورية �أعمالها يف بلد
يفر�ض د�ستوره �أال جتري يف ظله حماكمات «ا�ستثنائية».
إشكاليات الطور االستقرائي
يفر�ض الف�صل  47من جملة الإجراءات اجلزائية

�أعمال التحقيق لق�ضاة التحقيق املعينني ملمار�سة
تلك املهام من قبل املجل�س الأعلى للق�ضاء ولق�ضاة
حماكم اال�ستئناف .5وعليه ،يتبني �أن النظام الق�ضائي
الإجرائي اجلزائي التون�سي يعترب ق�ضاء اال�ستقراء
من مراحل املحاكمة ،بحيث يقت�ضي �أن يتواله ق�ضاء
حمرتف تتوفر لديه �ضمانات اال�ستقاللية ،ليبحث عن
�أدلة الرباءة مبوازاة بحثه عن �أدلة الإدانة.
على خالف هذا ،مل يتعر�ض القانون الأ�سا�سي املتعلق
بالعدالة االنتقالية يف ف�صوله املنظمة للمحا�سبة الق�ضائية
للمرحلة الإ�ستقرائية .وهو �أمر ّ
تفطنت فيما يبدو له هيئة
احلقيقة والكرامة �سريعا ،وحاولت عرب وثائقها الداخلية
�إ�صالحه من خالل ت�شكيل نظام ا�ستقراء يلتزم مببادئ
اال�ستقراء الق�ضائي .ولكن هذا املجهود يبدو يف بع�ض
جوانبه خمالفا لن�صو�ص ومبادئ قانونية �أبرزها الآتية:
�أن التحقيق �صلب هيئة احلقيقة ي�ضبطه قرار داخلي مل
ين�شر حتى باجلريدة الر�سمية ،6خالفا للف�صل  65من
الد�ستور الذي ين�ص على �أن الت�شريعات التي تتعلق
بتنظيم الق�ضاء والعدالة تتخذ يف قوانني �أ�سا�سية فيما
تتخذ الإجراءات �أمام املحاكم بقوانني عادية
ميار�س التحقيق �صلب هيئة احلقيقة ق�ضاة ملحقون
بالهيئة ،يحق لرئي�ستها �إنهاء �إحلاقهم متى �شاءت.7
وقد �أدت فعليا ه�شا�شة الو�ضع الإداري له�ؤالء الق�ضاة
ال�ستقالة 8عدد منهم على خلفية ما ذكر �أنه غياب
�شروط العمل با�ستقاللية.9
�أ�سند الن�ص الرتتيبي للمحقق بالهيئة �صالحية �سماع
ال�ضحايا وال�شهود واال�ستنطاقات واملكافحات لكنه
حجب عنه غري ذلك من �صالحيات اال�ستقراء .ومن
�أهم ال�صالحيات املنقو�صة هنا� ،صالحية «احلكم» بحيث
تقت�صر �صالحيته على اقرتاح م�شروع الئحة اتهام.

التون�سية �أن يتم التحقيق يف كل الأفعال املجرمة التي
تو�صف باجلنايات� .3أما الف�صل  107منها 4فري�سي إشكالية غياب طرق المراجعة
مبد�أ التقا�ضي على درجتني يف هذا الطور اال�ستقرائي .تخ ّوف �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي من تعهد
وت�سند ذات الن�صو�ص الإجرائية �صالحية ممار�سة الق�ضاء مبنازعات انتهاكات حقوق الإن�سان وبرروا

تخوفهم بكون جانب من الق�ضاة متورطني يف تلك
االنتهاكات .ويف حماولة منهم لإيجاد حلول لتخوفهم
هذا دون الوقوع يف �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية ،ا�ستنبطوا
فكرة �أن ت�ستحدث يف �إطار الق�ضاء العديل «ب�أوامر دوائر
ق�ضائية متخ�ص�صة باملحاكم االبتدائية املنت�صبة مبقار
حماكم اال�ستئناف تتكون من ق�ضاة ،يقع اختيارهم
من بني من مل ي�شاركوا يف حماكمات ذات �صبغة
�سيا�سية .10»...وعليه ،انتهى املجل�س الت�أ�سي�سي �إىل
�إن�شاء دوائر ال تتوفر فيها �شروط املحاكمة العادلة� ،أقله
ل�سببني:
�أنها تتعهد بنظر الق�ضايا بناء على مقرر �إداري ال مقرر
ق�ضائي،
�أنها �أحادية الدرجة مبا يعني �أن �أحكامها ت�صدر نهائية
الدرجة وال تقبل الطعن ب�أي و�سيلة من و�سائل الطعن
�أمام حمكمة درجة ثانية.
وقد ك�شف التقرير ال�سنوي لهيئة احلقيقة الكرامة
ل�سنة � 2015أن جمل�سها والهيئة الوقتية للإ�شراف على
الق�ضاء العديل تفطنا يف لقاء جمعهما بتاريخ -23
� 2015-06إىل خطورة خرق الدوائر لن�ص الد�ستور
وتن ّبها �إىل �ضرورة البحث عن حلول لذلك� .11إال �أن
الهيئة ومن خلفها هيئة الق�ضاء العديل مل يرغبا �آنذاك
بفتح نقا�ش عام واختارا لأ�سباب ّ
تظل غري معلومة
�أن تكون جل�ستهما املغلقة م�صدرا لفتوى مفادها �أن
امل�شكل العوي�ص يزول متاما بتنقيح الأمر املحدث
للدوائر املتخ�ص�صة 12يف اجتاه يحدث دوائر ا�ستئنافية.
ويبدو هنا من الوا�ضح �أن تلك الدوائر التي احتفى
اجلميع ببداية عملها ،تتعار�ض يف ميكانيزمات عملها
جذريا مع الت�صور الد�ستوري للمحاكمة العادلة،
مبا يطرح ال�س�ؤال حول ما �إذا كانت فعال حماكم
متخ�ص�صة �أم �أنها حماكم ا�ستثنائية ت�شكل خطراً على
قيم اجلمهورية الثانية.
�إزاء هذا القول ،ير ّد البع�ض يف �أحاديث جانبية مل يتم
ن�شرها �أبدا� ،أن الف�صل  148من الد�ستور التون�سي

الذي ين�ص على «وجوب �أن تلتزم الدولة بتطبيق
منظومة العدالة االنتقالية يف جميع جماالتها واملدة
الزمنية املحددة بالت�شريع املتعلق بها» 13ت�ؤدي عمليا �إىل
حت�صني الدوائر املتخ�ص�صة �إزاء �أي طعن بد�ستوريتها.14
�إال �أن هذا القول يبقى �ضعيفا ل�سببني �إثنني:
الأول ،من امل�سلم به �أن هذا الفر�ض الوارد يف الف�صل
� 148إمنا يتعلق مبا قد ي�صدر عن الدولة من مقاومة
�سلبية مل�سارات تلك العدالة مبا يتعار�ض مع قيم
نحمل هذا الف�صل ما
الد�ستور ،فيما من اخلط�أ متاما �أن ّ
قد يجيز خمالفة �أي من هذه القيم .ف�أي تف�سري من هذا
القبيل يتعار�ض مع �إرادة ال�سلطة الت�أ�سي�سية و�أي�ضا مع
مبادئ ت�صور هرمية القواعد القانونية التي تفرت�ض �أن
يكون الد�ستور يف قمة الهرم وال يقبل مبخالفة �أي من
القواعد الأدنى منه له مدة �سريانه،
الثاين� ،أن قيم العدالة االنتقالية تفر�ض �أوال حت ّري
احلق يف املحاكمة العادلة ،طاملا �أن �إعادة فتح املحاكمة
يف هذه الق�ضايا ت�ستمد م�شروعيتها من ال�شبهات التي
علقت باملحاكمات احلا�صلة خالل الفرتة امل�شمولة
ب�أعمال العدالة االنتقالية ،بخا�صة جلهة عدم توفر
�شروط املحاكمة العادلة فيها .فهل يعقل بعد ذلك �أن
نعيد املحاكمة يف ملف معني بحجة عدم توفر �شروط
املحاكمة العادلة �سابقا ،فيما �أن املحاكمة اجلديدة ال
تتوفر فيها بدورها هذه ال�شروط؟قد يكون من املهم
لتجاوز هذا الإ�شكال البنيوي ،طرح ال�س�ؤال بجر�أة
حول اال�صالحات التي يجب اعتمادها لتحقيق
انطالقة جديدة لعدالة ما زال املجتمع ينتظرها.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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جريمة "الدولة األمنية":

محمد العفيف الجعيدي
عرفت تون�س بداية ت�سعينات القرن املا�ضي حملة
مالحقات لنا�شطي ومنت�سبي "حركة النه�ضة" بررتها
احلكومة حينها باكت�شافها ملخطط انقالبي كان يعد له
اجلناح ال�سري للتنظيم .نفت احلركة االتهام واعتربت
�أن ما تعر�ضت له حمنة �سببها اال�ستبداد ال�سيا�سي
الذي ي�سعى �إىل �إزاحة خ�صم �سيا�سي �أكد ح�ضوره
يف ال�شارع ب�أ�سلوب غري دميقراطي .فر�ضت احلملة قيم
الدولة البولي�سية على ال�شارع التون�سي الذي حكمه يف
حينها قانون اخلوف وانتهت �إىل �سوق �آالف ال�شباب �إىل
املعتقالت الأمنية ومنها للمحاكم و�سط حديث ر�سمي
عن اكت�شاف خمابئ �أ�سلحة وجناحات �أمنية �أنقذت
البالد من حمامات دم ،زيادة عن النجاح ال�سيا�سي يف
اجتثاث الفكر الرجعي من منابعه.
بعد ربع قرن من حملة االعتقاالت ،حررت جل�سات
اال�ستماع العلنية التي عقدتها هيئة احلقيقة والكرامة
املجتمع التون�سي من هواج�سه وعقده التي حكمته
طويال .فقد �أف�سحت املجال ل�ضحايا التعذيب وذوي
املفقودين واملقتولني جراءها باحلديث عن عذاباتهم
يف مواجهة من جتاهلوهم بحثا عن م�صاحلة اجتماعية
منطلقها الق�ضاء على "اجلالد" ،تلك امل�ؤ�س�سة متعددة
الأ�شخا�ص والأدوار .فكان �أن ك�شفت جل�سات اال�ستماع
�أن من كان ي�صورهم الإعالم املوايل لل�سلطة "كمجرمني
�أ�شداء يخططون حلرب هدفها فر�ض ت�صوراتهم القرو�سطية
على املجتمع التقدمي احلداثي ،هم �ضحايا ملمار�سات
وح�شية حرمتهم طويال من حق احلياة بكرامة ب�شرية".
كما ك�شفت �أن من كان ذات اخلطاب ي�صورهم كجنود
للحرب �ضد الرجعية كانوا جالدي املرحلة .وقد �أكدت
تلك ال�شهادات يف تطابق تفا�صيلها �أن التعذيب واملعاملة
امل�سيئة للذات الب�شرية كانت فعال ممنهجا ،ولكنها عجزت
اعتبارا ل�صدورها عن �أ�شخا�ص غري مطلعني على خفايا
احلرب التي �شنت �ضدهم عن ك�شف البناء الهند�سي
لتلك اجلرائم يف ج�سم دولة يتم�سك حتى اليوم من
�شاركوا يف قيادتها بعدم علمهم مبا ي�سمونه جتاوزات فردية.
وترد يف هذا الإطار لوائح االتهام 1التي قدمتها هيئة
احلقيقة والكرامة ك�سند �إحالة لعدد من مرتكبي تلك
االنتهاكات على الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة بالعدالة
االنتقالية كخطوة ثانية يف اجتاه احلفر يف عمق التجاوزات
بحثا عن بنيتها املت�شعبة التي تتجاوز يف عدد من جوانبها
ما هو مرئي لتت�شكل يف جمموعة �صور متكاملة ومتفاعلة
فيما بينها كانت قبل هذا من �أ�سرار الدولة.
الصورة األولى :جهة القرار تصنع
الجالد

الأبحاث والتفتي�ش للحر�س الوطني يف هذه اجلهة بوحدة
خا�صة من الفرقة املركزية للحر�س الوطني بالعوينة .وقد
تكفلت هذه الوحدة اخلا�صة بدعم احلر�س الوطني فيما
تعلق بالأبحاث واملداهمات واالعتقاالت اخلا�صة مبنتمي
حركة النه�ضة بنابل ممن ين�سب لهم االنتماء جلهازها
امل�سلح اخلا�ص بتلك اجلهة.
وك�شفت الأبحاث �أي�ضا �أن القيادة وفرت لقوات الدعم
�إمكانيات خا�صة تتمثل يف �سيارات جديدة تقلهم
وت�ضمن لهم �إقامة بنزل على �شاطئ البحر بنابل .وطول
الطريق ،يحدث رئي�س الفرقة عنا�صره "عن خطورة حركة
النه�ضة" ،عن م�شروعها االنقالبي ،عن الأ�سلحة التي مت
حجزها عن عنا�صرها ،وذات احلديث يعاوده الحقا رئي�س
منطقة احلر�س بنابل .تبعا لذلك ،يدخل رئي�س الفرقة
املركزية و�أعوانه الفرقة اجلهوية دخول املميزين �أ�صحاب
اخلربة والدراية واحلظوة عند القيادة ،معلنني �أنهم من
يجب �أن يحكم .تنتاب الغرية �أ�صحاب الدار وترتجم
رغبة يف التفوق على ال�ضيوف يف �إجناز املهمة املطلوبة.
يخفي االن�ضباط الأمني واخلوف من القيادة احلرب
اخلفية ويحولها ل�شراكة يف االلتزام بالتعليمات التي
تق�ضي بال�صرامة يف التعامل مع العنا�صر املناوئة للنظام.

التقليب في
الملفات يكشف
عن حضور كثيف
لقضاة ال يرون
وال يسمعون
وينفذون
ا لتعليما ت .
لكنه يظهر أيضا
قضاة لم يتنازلوا
عن قول الحق.
الصورة الثانية :الجالد ينغمس
"بتفان"
في عمله
ٍ
بعد تناول بع�ض امل�سكرات بنزل "الريا�ض" ،تنطلق

ك�شفت الأبحاث التي �أجراها قا�ضي التحقيق باملحكمة
االبتدائية بقرمبالية يف ق�ضيتي قتل "ر�شيد ال�شماخي"
و"في�صل بركات" �أن القيادة العامة للحر�س الوطني رحالت املطاردة للمطلوبني مطاردة من املباح فيها
وبناء على طلب من القيادة اجلهوية بنابل لذات اجلهة "احتجاز رهائن حلني ت�سليم املفت�ش عنه لنف�سه"� ،سرقة
الأمنية قررت بداية �شهر �أكتوبر من �سنة  1991تعزيز فرقة قليل من امل�صوغ �أو �أموال قد تقع حتت �أياديهم وهم

يفت�شون عن �أدلة الإدانة" .تنتهي الرحلة دوما مبعتقلني
جرى عرف العمل �أن يحتجزوا دون حترير حما�ضر يف
االحتفاظ بهم ودون �إعالم للنيابة العمومية �أو لأقاربهم
بكونهم باتوا يف قب�ضة الأمن ،يف مقراته حيث يتكد�س
املعتقلون باملكاتب واملمرات عراة.
تفقد العالقة بني الأمني الباحث عن النجاح املهني
واملعتقل �صبغتها الإن�سانية لأ�سباب عدة ،منها بحث
الأول بالذكر عن ر�ضاء الرئي�س �أو �أي�ضا ت�أثري الكحول
�أو �أي�ضا بفعل ت�صديقه رواية �أنه يحمل لواء حماية
الوطن من �إرهابيني يخفون �أ�سلحة ومتفجرات ويخططون
ملهاجمة املقرات الأمنية...
يف واقعة �أوىل بتاريخ  ،1991-10-08يربط الأمن ذكر
(الع�ضو التنا�سلي) ال�ضحية في�صل بركات بوا�سطة
�أ�سالك رقيقة ثم مي�سك �أحدهم بيده ع�صا "بايزبول"
ويقوم ب�إدخالها بدبره ب�شكل عنيف وبا�ستعمال يديه
االثنتني ليخرجها وي�ضعها بفم �ضحيته الذي كان مك ّبل
اليدين �إىل اخللف وهو يف �شبه غيبوبة ..والدماء تتقاطر
من ر�أ�سه ..وهو معلق يف �شكل الدجاجة "روتي"..
ي�سعى زميله لإتقان ذات اللعبة :يحاول �إدخال لوحة
ت�شبه �ساق طاولة بدبر ال�ضحية فيف�شل .يعيد املحاولة
دون جناح ،في�ضطر �صاحب اخلربة لأن يتدخل وي�ساعد يف
�إدخال الع�صا يف دبر ال�ضحية الذي تظهر عليه عالمات
م�صارعة املوت ..يغيب االرتباك ويح�ضر �س�ؤال يتيم:
"�شوفوا يتنف�س و�إال مات"� .س�ؤال كان جوابه "قريب
�سايي" (�أي قريبا) وكان هذا ما ح�صل فعال.
حالة وفاة �أوىل ال متنع من �أن تتوا�صل يف املقر الأمني
ذات احلما�سة يف التعذيب .بتاريخ ،1991-10-25
يعود "البحاثة" �إىل مقرهم �صباحا مزهوين ب�صيد ثمني
"ر�شيد ال�شماخي" الذي كان �سيناريو االنقالب الذي
يعتقدون فيه ي�صنفه كزعيم للخلية امل�سلحة ..يجرب ر�شيد
مبجرد دخوله على نزع كل ثيابه ،فعرف املكان يفر�ض
�أن يكون كل املعتقلني وب�صرف النظر عن جن�سهم
عراة حفاة ..ي�ستقبل بال�صفع على الوجه ثم ال�ضرب
على الر�أ�س بقطعة خ�شب �إىل �أن يفقد الوعي .حينها
يتم و�ضعه يف و�ضع "روتي" ي�ضربه العون ذي اخلربة
على م�ستوى رجله بع�صاه التي يتنهي ب�إيالجها يف
دبره ..ويتدخل زميله الذي تعلم التقنية ليدخل بنجاح
ق�ضيب حديدي يف دبره يف م�شهد قطعت �صمته �أنات
ال�ضحية و�أ�سئلة الأمنيني "وين خمبي ال�سالح" .ينهار
ر�شيد :يطلب الكف عن تعذيبه متعهدا بك�شف مكان
ال�سالح ..ي�سعد الأعوان وهم يف طريقهم حلديقة الرو�ضة
و�سط مدينة �سليمان ظنا منهم �أنهم جنحوا يف املهمة
واكت�شفوا خمب�أ �أ�سلحة ..يتبني الحقا �أن ر�شيد �أراد فقط
�أن يكفوا عن تعذيبه ومل يكن من �سالح يف احلديقة..
يعود الأعوان به �إىل مقرهم ليتداولوا على تعذيبه من دون
توقف بذات الأ�ساليب �إىل �أن تظهر عليه عالمات القرب
من الهالك .ورغم ذلك ،يوا�صلون عملهم الذي يدعون
�أنهم كانوا "عبد امل�أمور وم�ضطرين لأدائهم خوفا على
عملهم" بحما�سة كبرية..
تك�شف ال�صورة �أن اجلالد ي�صدق حكاية ال�سالح ويحلم
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الصورة الرابعة :الطبيب الجالد
صورة ال تحجب حضور الطبيب
النز يه

قضاة وأطباء يتواطؤون لرفع معنويات الجالد
بنجاح يف �ضبطه ير�ضي ر�ؤ�ساءه وي�ؤهله ملكاف�آتهم .وال
تثنيه عن حتقيق حلمه هذا الدماء التي لطخت كل مكان
وال �أنات ال�ضحايا وال حتى حتوله لقاتل ..مل يربك بالتايل
هالك "في�صل" ومن بعده "ر�شيد" �أعوان فرقة الأبحاث
والتفتي�ش و�ضيوفهم .فقد كان من الوا�ضح يف �أذهانهم
�أن "الدولة ما تلوح�ش �أوالدها" 2وهم �أبناء الدولة ومن
يدافعون عن �سالمتها .هذه التوقعات مل تكن من فراغ:
فقد ب�شرهم بها �صرف قيادتهم ملكاف�آت مالية جمزية لهم
مبجرد �أن بلغ لها نب�أ ما اقرتفوا من فظاعات.3
الصورة الثالثة :الجالد في
حماية دولة اعتادت التدليس
يدعي �أحد الأطباء �أنه كان بتاريخ 1991-10-08

م�صادفة مبحطة بنزين قبالة مقر الفرقة الأمنية .ملا �شاهده
�أحد �أعوانها ،ا�ستنجد به معلما �إياه �أن هناك �شخ�صا باملقر
تعر�ض حلادث مرور يحتاج م�ساعدة طبية .حتول الطبيب
للمقر فعاين "�شخ�صا ممددا على ظهره على البالط وهو
يف بركة من املاء والبول والغائط والدم وكان عاريا متاما
بحالة �إغماء تام وتنف�سه يكاد يكون متوقفا فجثا على
بج�سه على م�ستوى الوريد فالحظ �أن قلبه
ركبتيه وقام ّ
ال يزال ينب�ض كما الحظ �سيالنا ل�سائل من فمه وقد كان
يحمل �آثار كدمات وجروح وخدو�ش وانتفاخ ور�ضو�ض
وحدتها
غري عادية من حيث انت�شارها بكامل ج�سده ّ
مرعبة" .4يطلب الطبيب �سيارة الإ�سعاف التي حت�ضر بعد
دقائق قليلة ،وينقل ال�ضحية للم�ست�شفى حيث وبعد �ست
�ساعات من حماوالت الإنقاذ ،يفارق احلياة.
يومني بعد وفاة في�صل ،وحتديدا يف ال�ساعات الأوىل من
يوم  ،1991-10-11يد ّون رئي�س مركز حر�س املرور مبنزل
بوزلفة بدفرته �أنه تلقى �إخطارا هاتفيا من �شخ�ص جمهول
الهوية يعلمه فيه �أنه �صدم �شخ�صا على م�ستوى طريق
الغرابي وتركه على و�شك الهالك .و�سرعان ما حتول �إىل
مكان احلادث بعد ا�ستئذان قاعة العمليات .و�إذ ادعى
�أن رئي�س مركز الأمن العمومي رافقه �إىل مكان احلادث،
عاد االثنان وادعيا �أنهما "وجدا �شخ�صا ملقى مب�سلك
فالحي �ضيق على فمه رغوة بي�ضاء يرتدي قمي�صا ن�صف
يد و�سرواال وكان حافيا و�شاحبا .وخالل رفعه �إىل داخل
ال�سيارة تفطنا لوفاته حينا فات�صال بقاعة العمليات التي
�أعطت تعليماتها بنقله �إىل امل�ست�شفى اجلهوي بنابل نظرا
لعدم التعرف على هويته ق�صد عر�ضه على ال�شرطة الفنية
يف اليوم املوايل لرفع الب�صمات.
كان �ضحية احلادث كما �أكدت بعد ذلك م�صالح ال�شرطة
الفنية في�صل بركات .وكان الفتا �أن ذات الطبيب الذي
عاينه مبقر الفرقة الأمنية هو من تكفل بت�شريحه لينتهي
�ضمن تقريره
للم�صادقة على تاريخ الوفاة اجلديد و�إن ّ
معطيات تدخل ال�شك يف رواية حادث املرور .كما كان
ذات الطبيب الذي توىل معاينة وفاة ر�شيد فربر هالكه
بق�صور كلوي .وقد �أكد هذا احل�ضور �أن الطبيب املعالج
ميكن �أن يوظف يف دولة الف�ساد كجالد يغطي على جرائم
التعذيب وي�ضمن ملرتكبيها الإفالت من امل�ساءلة.
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عينا الطبيب وهو يحرر تقريره الطبي ال ترى �آثار التعذيب
الظاهرة .يراجع الأمني واجلهات العليا هذا التقرير .يتلقى
تبي �إن
الطبيب ات�صاال هاتفي :اخلوف مينع الطبيب من ّ
كان خماطبه قدم له نف�سه على �أنه وزير الداخلية �أو من
وزارة الداخلية .لكنه يذكر �أنه قال له" :معاك الداخلية.
�أحنا عنا الثقة فيك وتكتب يف تقرير كيما هذا �آ�ش دخل
ال�شرج يف حادث مرور وبا�ش تنحيهم هاذوما".
يعدل الطبيب اجلراح تقريره يف ن�سخته النهائية وفق
الطلب .كما يحرر ذات الطبيب التقرير الثاين املتعلق
بر�شيد ال�شماخي دون �أدنى �إ�شارة لآثار التعذيب و�سبب
الوفاة احلقيقي .وقد برر فعله "بكون امل�ست�شفى كان
حماطا بعدد كبري من الأعوان و�أن هذه ال�ضغوطات منعته
من كتابة احلقيقة".
يتجاهل الطبيب اخلائف حقيقة �أن زميله احلكيم
"جمال الدين �سويلم" كان قد عاين من قبله جثة
ر�شيد ال�شماخي وحرر تقريرا وثق فيه كل �آثار التعذيب
التي حفظها جثمانه كدليل �إدانة جلالديه وقد عزا وفاته
للتعذيب .كما يتجاهل �أن زميله رف�ض رغم �ضغط مدير
امل�ست�شفى والأمن �أن يغري كلمة من تقريره متم�سكا
ب�شرف مهنته .فما كان من الأمني واملدير �إال �أن �أخفيا
ما وثقه والتج�آ �إىل طبيب �آخر ليد ّل�س لهما كما عودهما.
حترج �صورة الدكتور �سويلم كما ر�سمها تاريخ مواقفه
عددا هاما من �أ�ساتذته يف كلية الطب وزمالئه مبخلتف
امل�ؤ�س�سات الطبية لكونها تبني لهم �أن خيانتهم لق�سم
مهنتهم مل يكن �سببه قوة قاهرة ال ميكن ردها بقدر ما
كان مردها ا�شرتاكهم واجلالد يف قيم قا�سمها معهم �أي�ضا
ق�ضاة يدعون �أنهم كانوا جمربين ال خمريين.
الصورة الخامسة :القاضي
المدلس في مواجهة " القاضي
النز يه " و"القاضي المناور" .
يتم دفن ر�شيد ال�شماخي يوم  1991-10-29يف جنازة

ح�ضرها ح�شد كبري من �أهايل مدينة �سليمان رغم احل�صار
الأمني .يحر�ص والد ال�ضحية على ك�شف معامل اجلرمية
املموه عنها ،فيت�صل باملنظمات واجلمعيات احلقوقية .يرغم
حترك الوالد رئي�س مركز الأمن بنابل على توجيه برقية
بتاريخ  1991-10-31لوكيل اجلمهورية لدى املحكمة
االبتدائية بقرمبالية يعلمه فيها بحالة الوفاة امل�سرتابة التي
متت مب�ست�شفى نابل ..ي�أذن وكيل اجلمهورية بفتح بحث
حتقيقي من �أجل القتل العمد ،فيظن والد "ر�شيد" �أن
حق ابنه يف طريقه للظهور .وعليه ،يبادر الوالد �إىل حترير
عري�ضة يوجهها لوكيل اجلمهورية بتاريخ 1991-11-17
تف�صل الوقائع كما علمها من ال�شهود  ..ي�ستقبله قا�ضي
التحقيق لينهره ويقرر حفظ الق�ضية لعدم معرفة اجلاين يف
حادث املرور وال ي�ست�أنف الوكيل القرار رغم ما بلغه من
خرب .فكان وا�ضحا عند هذا احلد �أن التعقبات الق�ضائية
كانت جزءا من ديكور مل�ؤ�س�سات دورها �أن تخدم اجلالد
ومتوه عن جرمه.
يك�شف التقليب يف ملفات الدوائر املتخ�ص�صة عن
ح�ضور كثيف لق�ضاة ال يرون وال ي�سمعون وينفذون
التعليمات بتفانٍ  .لكنه يظهر �أي�ضا ق�ضاة رف�ضوا االنخراط
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يف اللعبة القذرة �أو حاولوا جتنب ال�ضغوط التي �سلطت
عليهم ولكنهم مل يتنازلوا عن قول احلق.
مشهد أول قاضي مهني:

�شاءت امل�صادفة �أن يكون قا�ضي التحقيق منذر اللومي
مناوبا ليلة  .1992-11-17يتلقى �إعالما من زميله ممثل
النيابة العمومية مفاده �أن ال�سجني مولدي بن علي بن
عمر قد تويف بال�سجن املدين � 9أفريل تون�س .اعتبارا
لكون وفاته م�سرتابة ،فقد تقرر فتح بحث حتقيقي .فتحول
"قا�ضي التحقيق" �إىل ال�سجن ومل مينعه ح�ضور مدير
عام ال�سجون ومدير �إقليم الأمن الوطني والأمنيني من �أن
ي�ضمن يف تقريره ما عاينه من �آثار تعذيب ظاهرةُ .ي�ستبعد
ّ
تاليا منذر اللومي من التحقيق يف امللف وي�سجل له رغم
ذلك �أنه كان وفيا ملهنيا ،راف�ضا �أن ينخرط يف لعبة خدمة
النظام.
مشهد ثان قاض مناور:
بتاريخ يوم  1986-04-18يحاول الطالب عثمان

�شعيبي الذي كان ميتطي دراجة نارية �أن يتمل�ص من
مالحقة عون �أمن كان ي�سعى للقب�ض عليه فيتجه �صوب
�أحد �أنهج حي الزهور ال�ضيقةّ ..
ي�ستل الأمني �سالحه
الناري الفردي ويطلق �صوبه ر�صا�صة اخرتقت خوذته
و�أردته قتيال .يرتبك الأمني ور�ؤ�سا�ؤه ويتم االت�صال
مبا�شرة بالقيادة اجلهوية التي ت�أذن بفتح بحث يف املو�ضوع.
يحرر �أعوان الأمن حم�ضرا يثبت الوقائع كما هي .لكن
يف هذه الأثناء ،يحل "الوزير مدير الأمن" �آنذاك زين
العابدين بن علي مبقر الوحدة الأمنية ،يطلع على املح�ضر،
�ضمن فيه لكي "ال يقال �أن
ي�ست�شيط غ�ضبا ويرف�ض ما ّ
الأمن يقتل يف املواطنني" .ميلي على العون الراقن بالغا
جاء فيه "خالل حملة �أمنية بجهة خزندار ا�ستوقف
�أعوان الأمن جمموعة من امللتحني يدخلون �إىل منزل
باجلهة حيث حجز به جمموعة من املنا�شري� .إال �أن
�أحدهم حاول افتكاك م�سد�س �أحد الأعوان ،فانطلقت
ر�صا�صة طائ�شة �أ�صابته فتويف" .و�أمر بن علي توجيه هذا
البالغ لو�سائل الإعالم .عندئذ فقط وبعد �ساعات من
احلادث ،تت�صل قاعة العمليات بوزارة الداخلية مب�ساعد
وكيل اجلمهورية املناوب لتعلمه باحلادثة وفق روايتها
لها .يلقن الوزير بن علي �شخ�صيا العون الذي �سريافق
قا�ضي التحقيق ما يجب فعله في�ؤكد عليه ب�ضرورة منعه
عن معاينة اجلثة وبتجنب كل حديث مبا�شر بينه وبني
العون الذي �أطلق النار .يتمل�ص قا�ضي التحقيق فرجاين
احلمروين من خمطط احل�صار الذي كان �سيفر�ض عليه
وينطلق مبجرد ركوبه يف ال�سيارة يف درد�شة مع عون
الأمن الذي �أطلق الر�صا�ص ليتوىل الحقا ومبجرد و�صوله
للم�ست�شفى معاينة جثة الهالك .وعليه� ،ضمن قا�ضي
التحقيق بتقرير معاينته �أن الر�صا�صة �أ�صابت م�ؤخرة ر�أ�س
الهالك مبا ي�ستحيل معه ت�صديق حكاية حماولته افتكاك
ال�سالح لينتهي �إىل الأمر ب�إيقاف عون الأمن .يربك قراره
أمني الذي يجد نف�سه م�ضطرا على نقله �إىل مقر املنطقة
ال َ
ليقابل الوزير .ال يرف�ض القا�ضي لقاء الوزير ويبدو مرحبا
بذلك .يطلب القا�ضي يف اليوم املوايل �سماع ال�شهود
الذين �سيح�ضرهم عمدة املنطقة وقد �أكدوا كلهم الرواية
الر�سمية,
و�إذ �أوحى فعله هذا �أنه خ�ضع لل�ضغط وقبل �أن ينخرط يف
زمرة املدل�سني (على نحو يهدئ الأمن) ،ف�إنه ذهب خالفا

لهذا التوقع �إىل موا�صلة عمله يف جمع الأدلة .وعليه،
�أ�صدر بتاريخ  1988-02-10قرارا يق�ضي ب�إحالة من
ن�سب له االنتهاك للمحاكمة التهامه بالقتل العمد بعدما
ا�ستخل�ص زور ال�شهادات املدىل بها لديه لتعار�ضها مع ما
وثقه من معاينات .جتنب القا�ضي هنا �صداما مع وزير �صار
بعد �أ�شهر قليلة رئي�سا للجمهورية دون �أن يفرط يف �شرف
مهنته فمكنت مناورته من حفظ حق ال�ضحية وفر�ضت
�أن تثبت �إدانة اجلاين ب�أدلة ال ترد.
وي�ؤكد امل�شهدان �أن هيمنة ق�ضاة التعليمات على تاريخ
الق�ضاء التون�سي قبل الثورة ال يعني بحال عياب الق�ضاة
ال�شرفاء امل�ستقلني الذين عملوا بنزاهة وحاولوا �أن يحققوا
العدل و�أن عدم بروز ه�ؤالء يعود للجهل بهم من املتابعني
�أوال ولكون املنظومة احلاكمة كانت تتجنب ن�شر "الق�ضايا
املهمة" �أمامهم ال غري ،خ�صو�صا و�أن هذه املنظومة كانت
تخطط لكل ق�ضاياها ب�إحكام م�ستغلة كل م�ؤ�س�سات
الدولة ثانيا.

فرض انخراط
الدولة في
ا لتعذ يب
الممنهج أن
تشهد مهنها
األساسية
(الطب ،القضاء،
المحاماة،
أجهزة األمن)
خروقا كبيرة

للتغطية على الف�ضيحة ليتوافقوا يف النهاية على الآتي:
�أوال� :ضرورة حماية معنويات رجال الأمن الذين �أبلوا
البالء احل�سن وحتملوا الت�ضحيات اجل�سيمة يف �سبيل
حماية �أمن البالد الداخلي وتفكيك ع�صابة املف�سدين
وعدم ال�سماح بالتايل بالبحث اجلدي يف ق�ضايا الوفاة
امل�سرتابة البالغ عددها �سبعة .
ثانيا :مبا�شرة �إجراءات ق�ضائية هدفها الوحيد توفري
�إجابات للمنظمات احلقوقية عن ت�سا�ؤالتها مبا يوافق
الرواية الر�سمية ال�سابقة.5
وبفعل هذه املذكرات ،يظهر �أن رئا�سة اجلمهورية ووزارتا
العدل واخلارجية حتولتا �إىل جهتني تعمالن على ت�أليف
�سيناروهات م�سرحية (الرواية الر�سمية) طلب من الق�ضاة
�أن يحفظوا ن�صو�صها وي�ؤيدوها يف جممل �أعمالهم كما
كتبت دون �أي اجتهاد وملحامني من الثقات �أن ي�شاركوهم
الأداء ولأطباء كبار �أن يكونوا من الأتباع املختارين .فكان
�أن فتح ملف البحث املتعلق بوفاة ر�شيد ال�شماخي بعد
لقاء ق�صري جمع وزير العدل بوكيل اجلمهورية وقا�ضي
التحقيق الذي �سيتعهد بامللف .تبعا لذلك ،ك ّلف قا�ضي
التحقيق جممعا طبيا وفق ما جاء باملذكرة ال�صادرة عن
رئا�سة اجلمهورية .وكان �أن انتهى عمل الأط ّباء وفق ما
ّ
خطط له الوزراء كما كان �أن توىل حمام �إعالن نيابته
عن عائلة ر�شيد طالبا تعوي�ضهم عن �ضررهم الناجم عن
حادث املرور رغم �أنهم مل يكلفوه بذلك.
فر�ض انخراط الدولة يف التعذيب املمنهج �أن ت�شهد مهنها
الأ�سا�سية (الطب ،الق�ضاء ،املحاماة� ،أجهزة الأمن) خروقا
كبرية يف �أخالقياتها ،و�أن تتورط تاليا كل م�ؤ�س�ساتها يف
جلي �أن النظام
جرائمها .وقد بينت هذه النتائج ب�شكل ّ
اال�ستبدادي ّ
يظل دوما التهديد الأول لبناء امل�ؤ�س�سات
التي يدعي حمايتها والدولة التي يعلن �أنه ال�ضمانة
الأ�سا�سية للمحافظة على هيبتها وقيمها.

الصورة السادسة :معنويات
الجالد تستدعي حماية كاملة

يك�شف �أر�شيف رئا�سة اجلمهورية التون�سية �أن قا�ضي
التحقيق بقرمبالية حجز عددا من الوثائق عند بحثه يف
ق�ضتي ر�شيد ال�شماخي وفي�صل بركات .ويظهر من هذه
الوثائق �أن حمامني منهم العميد حممد �شقرون ورا�ضية
الن�صرواي ونا�شطني حقوقيني منهم "خالد بن مبارك"
و"�سهام بن �سدرين" نب�شوا يف ملفات االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي رافقت احلملة الأمنية
ل�سنة  1991وتو�صل بع�ضهم لفر�ض تعهد جلنة مناه�ضة
التعذيب بعدد منها مبا �أربك النظام ال�سيا�سي.
فر�ض تدويل الق�ضايا �أن تتعهد رئا�سة اجلمهورية بامللف.
وعليه ،تفرغ كبار م�ست�شاري الرئي�س ووزرائه لدر�س
مقرتحات وزير العدل يف �ش�أن ال�سيناريوهات املمكنة

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

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:
أو عندما يصبح للمفاهيم معنى

وحيد الفرشيشــي

1

ب�صدور د�ستور  27جانفي  ،2014تعززت احلقوق
واحلريات مقارنة بد�ستور الأول من جوان 1959
وكان من �أبرز �إ�سهاماته ،ت�أكيده ب�صفة وا�ضحة على
"احلريات الفردية" من ناحية و�إقراره بجملة هامة
من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
فالد�ستور ا�ستعمل عبارة احلريات الفردية وجعل
منها مفهوما قائما بذاته مبا �أنه م ّيزها عن احلريات
العامة (الف�صل  .)21كما ك ّر�س �صراحة مفهوم
احلياة اخلا�صة (الف�صل  )24وحرية ال�ضمري واملعتقد
( الف�صل  )6ومنع دعوات التكفري والتحري�ض
أكد على كرامة
على الكراهية (الف�صل  ،)6و� ّ
ون�ص على امل�ساواة
الذات الب�شرية (الف�صل ّ )23
من غري متييز (الف�صل  )21ومفهوم الآداب العامة
(الف�صل  )49ومبد�أ ال�ضرورة والتنا�سب يف دولة
املقد�سات
مدنية دميقراطية (الف�صل  )49وحماية ّ
(الف�صل  .)6كل هذه املفاهيم والتي ّمت ت�ضمينها
�صلب منظومة حقوق الإن�سان ب�صفة تدريجية و ّمت
�إثراء م�ضمونها عن طريق الهيئات الأممية والإقليمية
حلقوق الإن�سان يتوجب �إنفاذها وذلك ب�إعطائها
املدلول املنا�سب الذي �سيمكن اجلميع من فهمها
والإملام بها وتطبيقها.
فدولة القانون ال تقوم �إال على ن�صو�ص قانونية
وا�ضحة يف متناول املواطن ت�سمح للأفراد بفهم
مقت�ضياتها وحتديد ت�صرفاتهم على �أ�سا�سها و�أال
ترتك �سلطة تقديرية مطلقة للأ�شخا�ص املكلفني
يتم تقييد احلقوق واحلريات ب�صفة
بتطبيقها حتى ال ّ
غري م ّربرة .وهو ما ذهبت �إليه اللجنة الأممية حلقوق
الإن�سان ب�ش�أن حرية التعبري �سنة  20112وكذلك
فقه ق�ضاء املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان .3هذا
الهاج�س كان حا�ضرا بو�ضوح لدى وا�ضعي تقرير
جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة ،ويف مقرتحات
الن�صو�ص القانونية التي تقدمت بها .هذا التوجه
الذي ال يخلو من طابع بيداغوجي من �ش�أنه �أن
الد�ستورية و�أن يقدم قراءة وطرحا
يو�ضح املفاهيم ّ
تطبيقيني لها.
في مفهوم الحر يات الفردية
وكيف نستبطنها
عرفت اللجنة احلريات الفردية بكونها" :احلقوق

واحلريات التي تهدف �إىل حماية الفرد ب�صفته تلك
�أو التي ال يحتاج يف ممار�ستها �إىل م�شاركة غريه"
(الف�صل الأول من مقرتح م�شروع جملة احلريات
ال�سلبي
الفردية) .هذا التعريف يقطع مع التعريف
ّ
للحريات الفردية والتي يقدمها دائما على �أنها نقي�ض
للحريات اجلماعية/العامة ،وهي م�س�ألة غري دقيقة.
ولذا كان تعريف اللجنة للحريات الفردية م�ؤ�س�سا
على معيارين :حماية الفرد من ناحية كهدف لهذه
احلريات وطريقة ممار�ستها من ناحية �أخرى حيث ال

ت�شرتط هذه احلريات عند ممار�ستها م�شاركة الغري.
هذا التم�شّ ي البيداغوجي الأكادميي يف تقدمي
احلقوق واحلريات يبدو مفيدا يف هذه املرحلة من
التاريخ احلقوقي يف تون�س وذلك ل�سببني:
الأول ،تركيز مفهوم الفرد ك�صاحب حقوق يجب
ب�صفته تلك حمايته من تدخل املجموعة و�سيطرتها
عليه وتغييب �إرادته واختياره احلر وهو ما �سيمكن
من �إر�ساء ثقافة الف�ضاء اخلا�ص والر�أي احل ّر النقدي
وينمي الوعي لدى الفرد بهذه
والتنوع واالختالف ّ
احلقوق،
الثاين ،و�ضع نظام قانوين متميز للحريات الفردية،
ّمما ي�ساهم يف تركيز فقه ق�ضاء خا�ص بهذه احلريات
يتوجب
ك�صنف من الأ�صناف القانونية التي ّ
حمايتها وت�أكيدها بو�صفها جزءاً ال يتجز�أ من حقوق
الإن�سان.
في مفهوم التمييز ومكوناته:

تعر�ض الد�ستور التون�سي للتمييز عند تناوله مل�س�ألة
امل�ساواة فقد �أكد الف�صل  21منه" :املواطنون
واملواطنات مت�ساوون يف احلقوق و الواجبات وهم
�سواء �أمام القانون من غري متييز".
هذا الإقرار بامل�ساواة مل يو�ضح �أوجه التمييز ،وهو
مت�ش �إيجابي لأنه مل يح�صر �أنواع التمييز يف الن�ص
ٍّ
الد�ستوري بل ترك ذلك للقانون الحقا ولفقه
الق�ضاء ب�أنواعه :الد�ستوري ،العديل والإداري ،مما
�سيمكن من التو�سع يف �أمناط التمييز و�أ�شكاله.
عدد
ويف هذا ال�صدد ،كان م�شروع املجلة الذي ّ
�أ�شكال التمييز و�أعطى بذلك حمت ًوى لهذا املفهوم
الذي كر�سه الد�ستور .وقد ورد بالف�صل  4من
يحجر التمييز بني املر�أة والرجل
م�شروع املجلة �أنه " ّ
يف االعرتاف باحلقوق واحلريات الفردية والتمتع بها
وممار�ستها.
ويحجر التمييز ب�سبب الإعاقة يف االعرتاف باحلقوق
واحلريات الفردية والتمتع بها وممار�ستها.
كما يحجر كل متييز �آخر يف احلقوق واحلريات
الفردية �سواء ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو املظهر
ال�سن� ،أو احلالة ال�صحية� ،أو التوجهات
اخلارجي� ،أو ّ
الدين� ،أو الر�أي
اجلن�سية �أو حالة احلمل� ،أو اللغة� ،أو ّ
ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الن�شاط النقابي� ،أو
الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو مكان الإقامة� ،أو
الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو احلالة املدنية �أو غري ذلك من
الأ�سباب".
و من خالل هذه القائمة غري احل�صرية ،نالحظ
التو�سع يف �أ�شكال التمييز لت�شمل ما تو�صلت
�إليه �أدبيات حقوق الإن�سان وفقه اللجان الأممية
والإقليمية حلقوق الإن�سان وفقه ق�ضاء حماكم حقوق
الإن�سان وخا�صة املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
واملحكمة الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب.
من �ش�أن هذا التم�شي من قبل اللجنة �أن ميثّل
�إطارا �شامال ملفهوم التمييز ويتجاوز بذلك النقائ�ص

احلالية يف الت�شريعات التون�سية التي ال حتتوي على
ن�ص جامع و�شامل مينع التمييز يف �شتى املجاالت
بل �إن الت�شريعات التي متنع التمييز تبقى قطاعية:
قانون الوظيفة العمومية 4والقانون الأ�سا�سي املتعلق
بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.5
و هنا تكمن �أهمية م�شروع جملة احلريات الفردية
التي تعرف التمييز تعريفا �شامال ي�سرى على كافة
الأ�شخا�ص مبا يف ذلك غري التون�سيني وعلى جميع
املجاالت �إىل جانب �أنه �أ ّول ن�ص �شامل يقرتح جترمي
التمييز ويعطي بذلك معنى ملنع التمييز الوارد يف
الف�صل  21من الد�ستور.

هاجس اللجنة
وضع نصوص
قانونية واضحة
في متناول
المواطن تسمح
لألفراد بفهم
مقتضياتها
و تحد يد
تصرفا تهم
في توضيح معنى كرامة الذات
البشر ية:
لقد جعل د�ستور  2014من الكرامة مكونا من

مكونات �شعار اجلمهورية حيث �أَ�ضاف الكرامة �إىل
احلرية والعدالة والنظام (الف�صل  .)4ثم �أكّ د يف
الف�صل  22على �أنه" :حتمي الدولة كرامة الذات
الب�شرية وحرمة اجل�سد ومتنع التعذيب املعنوي و
املادي ."...
وقد حاولت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة �أن
تعطي حمتوى لهذا املفهوم وذلك بتقدمي تعريف
للكرامة وبالتو�سع يف مكوناتها حتى ال تبقى فقط
مرتبطة بالتعذيب واالنتهاكات اجل�سدية واملعنوية.
يف تعريف الكرامة :يعرف الف�صل  20من م�شروع
املجلة الكرامة على �أنها" :االحرتام غري امل�شروط
الواجب له بغ�ض النظر عن كل اعتبار متعلق
بجن�سه  ...وهي تعني على وجه اخل�صو�ص �أال يتم
التعامل مع �أي �إن�سان ك�شيء �أو كو�سيلة".
يركز هذا التعريف على م�س�ألتني :احرتام الإن�سان

غري امل�شروط وعدم التعامل معه كو�سيلة �أو ك�شيء.
وهو ما ي�ؤ�س�س فعال للفرد ك�صاحب حقوق و�صاحب
و�ضع قانوين متفرد.
يف �أوجه حماية الكرامة الإن�سانية� :إىل جانب
املكونات املتعارف عليها يف احلرمة اجل�سدية
ّ
واحلاطة
واملعنوية :منع التعذيب واملمار�سات املهينة
من الكرامة ومنع انتهاك �شرف الإن�سان و�سمعته،6
أكد على جوانب �أ�سا�سية وتطبيقية
ف�إن امل�شروع � ّ
مل يتعر�ض لها القانون املنطبق الآن وتت�سبب يف
انتهاكات عديدة حلقوق الأفراد وكرامتهم .وهي
�أ�سا�سا الفحو�صات وو�سائل الإثبات وطرق العالج.
ت�أطري الإجراءات والتدخالت الطبية �أو الوقائية
�أو الت�شخي�صية �أو العالجية� :إن ت�أكيد اللجنة يف
م�شروعها على هذه امل�سائل 7يكت�سي �أهمية بالغة
وذلك بت�أطري الإجراءات ذات العالقة باحلرمة
اجل�سدية للفرد .ومن �أهم ال�ضوابط التي �أقرتها
اللجنة هو ر�ضا ال�شخ�ص املعني بذلك .وبينت
�أحكام م�شروع املجلة �أنه يق�صد بر�ضا الفرد قبوله
امل�سبق احل ّر ،الواعي ا�ستنادا �إىل معلومات وافية
(الف�صل .)30
ويت�أكّ د هذا التوجه مع الإقرار بحق الفرد يف �أن يقبل
�أو يرف�ض �إخ�ضاعه لو�سائل عالجية معينة (الف�صل
 )32وميكن للرا�شد �أن يو�صي بذلك كتابيا يف حالة
عدم قدرته على �أخذ القرار.
هذا التن�صي�ص الذي من �ش�أنه �أن يحفظ كرامة
الفرد وحقه يف �أن ي�صون حرمته اجل�سدية واملعنوية
من �أي و�ضع قد تكون فيه �إهانة �أو انتقا�ص من
مت�ض اللجنة �إىل
كرامته توقف عند هذا احلد ومل ِ
�أبعد من ذلك يف اقرتاحاتها املتعلقة بحماية كرامة
الأ�شخا�ص وخا�صة يف �إطار العالج واال�ست�شفاء.
فاللجنة مل تخ�ض متاما يف م�س�ألة "احلق يف املوت
الرحيم" والذي من �ش�أنه �أن يحفظ �أي�ضا كرامة
الأ�شخا�ص وحرمتهم.
بل �إن اللجنة قد خا�ضت مبا�شرة يف م�س�ألة الدعوة
�إىل االنتحار والتحري�ض وامل�ساعدة عليه (�إلغاء
الف�صل  206من املجلة اجلزائية و تعوي�ضه و�إمتامه
بالف�صل  206مك ّرر) ،من دون �أن تذهب �إىل فتح
الباب �أمام مناق�شة م�س�ألة "املوت بكرامة".
ّ
مكونات الحياة
في تأكيد
الخاصة:

ب�إقرار الد�ستور بواجب الدولة يف حماية احلياة
اخلا�صة (الف�صل � ،)24أ�صبح لدينا حكم د�ستوري
يتوجب تف�صيله وتو�ضيحه ليكون له معنى بالن�سبة
للمواطنني وامل�شرفني على �إنفاذ القانون.
فبالرغم من وجود عديد الف�صول القانونية التي حتمي
جوانب من احلياة اخلا�صة (حماية امل�سكن وحماية
املعطيات ال�شخ�صية عند املعاجلة)  ،ف�إن القانون
التون�سي بقي مفتقرا �إىل ف�صل/حكم جامع وا�ضح
ي�ؤكد على حماية الفرد يف حياته اخلا�صة وذلك بالرغم
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من �أن جملة حماية الطفل كانت �أقرت منذ �صدورها
يف  9نوفمرب " 1995بحق الطفل يف احرتام حياته
اخلا�صة"(الف�صل .)6
يف حتديد مك ّونات احلياة اخلا�صة :بتذكرها ملجموعة من
مكونات احلياة اخلا�صة �أعطت اللجنة �أخريا معنى لهذا
املفهوم م�ؤكدة على مكوناته وخا�صة "مظهر ال�شخ�ص،
احلياة العاطفية واجلن�سية والعائلية واالجتماعية،
ال�سلوك واملحادثات يف مكان خا�ص ،املحادثات غري
املوجهة للعموم .8"...هذا التقدمي ملكونات احلياة
اخلا�صة ي�ؤكد على اخل�صو�صيات الفردية لكل �إن�سان
والتي ال يرغب يف مقا�سمتها �إال بر�ضاه ومع �أ�شخا�ص
من اختياره.
ت�أثري �إقرار مك ّونات احلياة اخلا�صة على القانون املنطبق:
بقبول مفهوم احلياة اخلا�صة كما �أقرته اللجنة يف
م�شروع املج ّلة ،متا�شيا مع توجهات جلان حقوق الإن�سان
الأممية والإقليمية ومع فقه ق�ضاء املحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان واملحكمة الإفريقية حلقوق الإن�سان
وال�شعوب ،ف�إن عديد الأحكام القانونية التي حتتويها
الن�صو�ص اجلزائية ت�صبح غري مربرة.
ولذا �ألغى م�شروع املجلة الف�صل  230من املجلة
اجلزائية (الذي يعاقب اللواط وال�سحاق بثالث �سنوات
�سجنا) ،ا�ستنادا �إىل �أن ذلك من الأفعال املن�ضوية يف
حرمة احلياة اخلا�صة.
كما ال ميكن عندئذ موا�صلة العمل ب�أحكام الف�صل
 231واملتعلق "ببيع العر�ض" ويتوجب تنقيحها حتى
تتوافق مع مفهوم احلياة اخلا�صة وحمايتها ،وبيان احلدود
التي يتوقف عندها التدخل القانوين يف العالقات
احلميمية واجلن�سية للأفراد .ولذا اقرتحت اللجنة تغيري
العقوبات املقررة يف جرائم جتارة اجلن�س من عقوبات
�سالبة للحرية �إىل خطايا فقط.
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�شرعية اجلرائم وعلى م�ستوى احلريات ،حماية احلياة
اخلا�صة واالختيارات الفردية ومنح الأفراد الإح�سا�س
بالأمان وهو ما يجب �أن ينعك�س �أي�ضا على م�ستوى
تنا�سب العقوبات املقررة لهذه الأفعال .ولذلك حملت
اللجنة من عقاب االعتداء على الآداب العامة غرامة
مالية فقط.
هذا التوجه الذي ارت�أته جلنة احلريات الفردية
وامل�ساواة جاء متوافقا مع د�ستور  2014والذي
�أكّ د على �أن الت�ضييق من احلريات ال يكون �إال يف
�إطار دولة دميقراطية مدنية ،وحيث �أنه من مقومات
متعددة
الآداب العامة يف هذه الدول هو �أن تكون ّ
ن�سبية وقد �أكّ دت ذلك اللجنة الأممية حلقوق
تقديم حلول الحترام اآلداب
الإن�سان والتي �أقرت ب�أنه ال ميكن �ضبط الآداب
العامة:
ين�ص الف�صل  49من الد�ستور على �أنه ميكن تقييد العامة بت�صور �أحادي ووحيد.
ّ
احلقوق واحلريات بقوانني تتخذ ل�ضرورة تقت�ضيها دولة
املدنية الدميقراطية وذلك حلماية الآداب العامة ...توضيح مكونات حر ية الضمير
�شرط عدم امل�سا�س بجوهر احلق والتنا�سب بني والمعتقد وممارسة الشعائر:
ال�ضوابط وموجباتها ."...ولذا وب�إقرار احلق يف احلياة �أقر الف�صل  6من الد�ستور �أن "الدولة راعية للدين
اخلا�صة وحماية خ�صو�صية الفرد وحرياته الفردية ،كافلة حلرية املعتقد وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية
تتو�ضح �ضامنة حلياة امل�ساجد ودور العبادة عن التوظيف
يتوجب �إعطاء مدلول "للآداب العامة" حتى ّ
مكوناتها ويكون ا�ستعمالها لتقييد احلقوق واحلريات احلزين.
وا�ضحا ،ومن�سجما مع مبد�أ ال�شرعية يف جترمي الأفعال .تلتزم الدولة بن�شر قيم االعتدال والت�سامح
ولذا عمدت اللجنة يف م�شروع املجلة �إىل تنقية املجلة وبحماية املقد�سات ومنع النيل منها ،كما تلتزم مبنع
اجلزائية من م�صطلحات ف�ضفا�ضة وخطرية على احلقوق دعوات التكفري والتحري�ض على الكراهية والعنف
وبالت�صدي لها".
واحلريات.
فكان �أن حذفت اللجنة عبارات الف�صول  226وما في محتوى حرية الضمير والمعتقد:
يليها والتي تخالف متاما مبد�أ ال�شرعية وهي عبارات عرفت جملة احلريات الفردية حرية ال�ضمري واملعتقد
الفح�ش ،الأخالق احلميدة ،احلياء ،الفجور ...و�أعطت على �أنها" :حرية الإن�سان يف �أن يدين بدين ما �أو
معنى وا�ضحا لالعتداء على الآداب .هذا التو�ضيح من �أن ال يدين ،وحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد
�ش�أنه �أن يح�سم اجلدل حول مفهوم الأخالق والفح�ش يختاره ،وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد
واحلياء ويجعله فعال وا�ضحا يتعلق ماديا بالفعل اجلن�سي و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع
�أو بالأماكن احلميمية ويتعلق بالرغبة (الق�صد ،العن�صر جماعة ،و�أمام امل أل �أو على حدة››.9
املعنوي) يف الإيذاء (الق�صد ،العن�صر املعنوي) �أي هذا التعريف يتوافق مع ما ن�ص عليه كل من
التعمد ولي�س الفعل عن طريق ال�صدفة ...هذا التوجه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (الف�صل )18
من �ش�أنه على امل�ستوى القانوين ،التوافق مع مبد�أ وكذلك الف�صل  18من العهد الدويل للحقوق

املدنية وال�سيا�سية ل�سنة  ،1966وبذلك ي�صبح حلرية
ال�ضمري واملعتقد معنى ميكن الأفراد واملجموعات
�أي�ضا من الإح�سا�س بالأمان على �أنف�سهم مهما
اختلفت �آراءهم ومعتقداتهم وممار�ساتهم الدينية �أو
الالدينية.
وتكت�سي حرية ال�ضمري واملعتقد �أهمية بالغة يف
الدول التي توجد فيها ديانة مهيمنة ،كما هو الو�ضع
يف تون�س ،حيث ميكن يف �إطار هذه الدول �إفراغ
حرية ال�ضمري واملعتقد من حمتواها ومن جوهرها.
ولذا �أقرت جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة ب�أن
االعرتاف بديانة ما باعتبارها دين الدولة �أو الدين
الر�سمي �أو التقليدي �أو باعتبار �أن �أتباعها ي�شكلون
�أغلبية ال�سكان يجب �أال ي�ؤدي �إىل متييز �ضد �أتباع
الديانات الأخرى والأ�شخا�ص غري امل�ؤمنني".10
وينطبق هذا التعليق متاما على الو�ضع التون�سي
بوجود دين للدولة مك ّر�س د�ستوريا (الف�صل.)1
كما جاء �إقرار الد�ستور (الف�صل  )6بحرية ال�ضمري
ليحد منه وكان اقرتاح الف�صل  50من
واملعتقد ّ
م�شروع جملة احلريات الفردية تطبيقا مف�صال لهّ .مما
يحد من فكرة هيمنة الدين الر�سمي �أو
من �ش�أنه �أن ّ
دين الأغلبية على غريه من الأديان من ناحية وعلى
حق كل فرد يف اعتناق �أو عدم اعتناق دين ما �أو
فكر ما �أو عقيدة ما دينية كانت �أو احلادية.
في مفهوم التكفير وحماية المقدسات:
يلزم الف�صل  6من الد�ستور الدولة بـ"منع

دعوات التكفري والتحري�ض على الكراهية والعنف
والت�صدي لها" .هذا الإقرار الد�ستوري يلزم
بتحديد مفهوم التكفري لتكون له انعكا�سات قانونية
وجزائية على الأفراد �أو املجموعات التي متار�سه
وتنتهجه.
فكان اقرتاح اللجنة ب�إ�ضافة الف�صل  166مك ّرر �إىل
املجلة اجلزائية والذي �سيعاقب "بخطية قدرها �ألف
دينار كل من يدعي على �شخ�ص �أو على جمموعة
معي �أو
�أ�شخا�ص �أمرا يخ�ص انتماءهم �إىل دين ّ

عدم انتمائهم �إليه ...وذلك بق�صد الإ�ساءة �إليهم �أو
للتحري�ض على عدم الت�سامح �أو الكراهية �أو العنف
�أو التميز مهما كان �سببه.
و�إذا تعلق االدعاء ب�شخ�ص متوفى ،ف�إن �إثارة التتبع
تتوقف على تقدمي �شكاية ممن له �صفة".
فالتكفري يعتمد �أ�سا�سا على توجيه ادعاء على
�أ�شخا�ص تكون الغاية منه الإ�ساءة �إليهم والتحري�ض
�ضدهم .هذا املحتوى والذي يعطي معنى "للحكم
الد�ستوري مبنع دعوات التكفري يجب �أال ي�صطدم
�أي�ضا بحريات �أخرى �أ�سا�سية وهي حرية التعبري من
ناحية واحلريات الأكادميية وحرية البحث العلمي
من ناحية �أخرى ،ولذا كان اقرتاح اللجنة �صلب
م�شروع املجلة �أن يكون الق�صد من االدعاء الإ�ساءة
�أو التحري�ض.
وبالرجوع �إىل م�شروع جملة احلريات الفردية نالحظ
ب�أن اللجنة اقرتحت �إ�ضافة الف�صل  166ثالثا �إىل
املجلة اجلزائية ومنطوقه" :يعاقب بخطية قدرها �ألفا
دينار من يعمد �إىل حتقري ديانة الغري يف معتقداتها
�أو رموزها �أو �شعائرها �أو مبانيها �أو مواقعها بغاية
التحري�ض على العنف �أو الكراهية �أو التمييز مهما
كان �شكله".
�إال �أن جترمي االعتداء على املقد�سات اعتمد عبارة
غري وا�ضحة وهي "التحقري" كفعل مادي ي�ؤدي
�إىل امل�ؤاخذة اجلزائية �إىل جانب العن�صر املعنوي
(الق�صد اجلزائي) �أي التحري�ض.
فعبارة التحقري غري دقيقة ومن �ش�أنها عدم التقيد
ب�صرامة مببد�أ ال�شرعية يف التجرمي .وهو ما يذكر
مبفهوم ازدراء الأديان الذي �أ ّدى لفرتة طويلة
�إىل �إدانة كل حوار بني �أتباع الديانات املختلفة
الدين �أو املعتقد وهو ما �أ ّدى �إىل �إدانة
وداخل نف�س ّ
التفكري النقدي .ولذا كان من الأف�ضل تدقيق
معنى االعتداء على املقد�سات حتى يتم جت ّنب كل
امل�ؤاخذات غري اجلدية �أو التي تهدف �إىل ا�ضطهاد
الأ�شخا�ص املختلفني والالمنطيني.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الحريات الفردية والمساواة

الحقوق ،السياسة ومبادرة الحقوق الفردية والمساواة:

التمايز السياسي واأليديولوجي أوال
فر�ضت نتائج انتخابات �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
التون�سي ل�سنة  2011حزب حركة النه�ضة ذي املرجعية
الإ�سالمية حزبا حاكما و�صاحب �أغلبية نيابية جتيز له نظريا
ر�سم مالمح اجلمهورية الثانية .وتبعا لذلك ولربوز خطاب
مت�شدد من بع�ض رموز احلركة ،تنامى خوف على النمط
االجتماعي املتح ّرر للمجتمع التون�سي يف �صناعة معار�ضة
حدة املعار�ضة تلك ،وخ�شية
قوية لل�سلطة اجلديدة� .إزاء ّ
قيادة احلركة من م�صري م�شابه مل�صري الأخوان امل�سلمني
مب�صر ،تنازلت النه�ضة عن احلكم يف بداية �سنة ،2014
لتعود �إليه �سنة بعد ذلك عرب بوابة انتخابات جمل�س نواب
ال�شعب ،بعدما ت�سلحت بتحالف مع �أبرز معار�ضيها ،ويف
طليعتهم حزب نداء تون�س وزعيمه رئي�س اجلمهورية
احلايل باجي قايد ال�سب�سي.
يف بداية التحالف ،بدا النداء وزعيمه ال�ضامنني ل�سعي
مطلوب من النه�ضة ،غايته �إثبات �أنها حزب مدين ال
يخ�شى معه على مكت�سبات الدولة احلديثة .وعليه ،كان
الرئي�س يحفّز يف لقاءاته الإعالمية �شريكه يف احلكم من
فرتة لأخرى لبذل جهد �أكرب يف هذا الإطار .حر�صت
من جهتها حركة النه�ضة يف خالل ذات فرتة احلكم
على �صياغة خطاب ينزع خوف جانب من ال�شارع منها.
وعليه ،ا�ستبعدت من م�شهدها الظاهر للإعالم القيادات
التي عرفت باخلطابات "املت�شددة" .كما توىل زعيمها
را�شد الغنو�شي وجانب من قياداتها �صياغة خطاب
حقوقي لها م ّيزها عن غريها من الأحزاب ذات املرجعية
الإ�سالمية يف املنطقة العربية ولفت النظر �إليها دوليا.
وكان من �أبرز جتليات هذا اخلطاب ،موقف راف�ض لتجرمي
املثلية وموقف �آخر ال يقل �أهمية قوامه الت�سليم بحق املر�أة
يف الإجها�ض .فكان �أن ا�ستعمل عند هذا احلد ال�سب�سي
خطاب االحتواء احلداثي لتربير حتالفه ال�سيا�سي مع
احلزب الإ�سالمي ،فيما ر�سمت النه�ضة �صورة جديدة
لها متنع من لديهم فوبيا من �أخونة الدولة داخل تون�س
وخارجها من ا�ستهدافها من خالل تبني خطاب حقوقي
جريء.
�أثمر التحالف الذي كان يظن قبل �إعالنه �أنه من باب
امل�ستحيالت ا�ستقرارا �سيا�سيا ،عماده �أغلبية نيابية �صلبة
ذو مواقف موحدة يف الور�شات الت�شريعية وال�سيا�سية
الكربى .وتعلمت النه�ضة من هذا التفاعل �أن العمل مع
"احلداثيني" ،من بينهم �إطارات للنظام ال�سابق ،ممكن
احلد من اخلطاب
ومن الأهم ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ّ
الإتهامي الذي عانت منه يف جتربة حكمها الأول .يف
املقابلّ ،
�شكل هذا التحالف �أحد �أ�سباب تف ّتت حزب
الرئي�س الذي كان انبنى �أ�صال على فكرة الت�صدي
للنه�ضة .فر�ضت هذه اخل�سارة على رئي�س اجلمهورية
�شد ع�صب
�أن يبحث على �سبيل جديد لإعادة ّ
"احلداثيني" حوله ،وحتت مظلة حزبه يف املحطات
االنتخابية التي بات موعدها قريبا .وبدا وك�أنه وجد �ضالته
يف اخلطاب احلقوقي ،بحيث اختاره ليكون عنوان متايزه
اجلديد عن حليفه القدمي.
نزلت الفكرة �إىل �ساحة ال�صراع اخلفي مبنا�سبة الذكرى
 59لإ�صدار جملة الأحوال ال�شخ�صية ،حني ك�شف

الرئي�س يف خطابه عن عزمه على �صياغة مبادرة هدفها
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف الإرث وتنقية الت�شريع
التون�سي من كل الأحكام املا�سة باحلقوق الفردية .كان
وعد امل�ساواة يف الإرث بني اجلن�سني و�إعالن تكوين جلنة
من احلقوقيني ورجال القانون لهذا الغر�ض كافيا بذاته
لتحقيق �صدمة التجميع املطلوبة .كما كان كافيا لأن يقارن
الرئي�س منجزاته مبنجزات مثله الأعلى احلبيب بورقيبة
فيقول "�أن امل�ساواة التي عدل عنها بورقيبة لتعار�ضها
مع الن�ص القر�آين باتت اليوم بحكم تط ّور الزمن والوعي
ممكنة التحقيق" .كما �أعلن الرئي�س �أنه هو من يحقق
طرح الطاهر احلداد التحرري الذي ب�شر ب�أنه "كما �ساغ
يف الإ�سالم �إبطال الرق جملة واحدة اعتمادا على ما يف
حب للحرية ،كذلك ي�سوغ �أن تتم امل�ساواة بني
�أعماقه من ٍّ
املر�أة والرجل يف احلياة وقوانينها عندما تتم اال�ستعدادات
لذلك بتطور الزمن اعتمادا على ما يف �أعماقه �أي�ضا من
احلد ،الم�س طرح امل�ساواة يف
حب للم�ساواة" .عند هذا ّ
الإرث املحظور عند حركة النه�ضة و�أرغمها منذ البداية
على �إبراز معار�ضتها لفكرته التي تناق�ض ح�سبها �صريح
الن�ص القر�آين .يف املقابل ،ا�صطفّت غالبية الطيف
احلقوقي خلف الرئي�س ،فرحبت باملبادرة معلقة �آماال
�أكرب على عمل اللجنة التي �ستفح�ص ت�صورات امل�ساواة
و�ستمر �إىل غربلة الت�شريعات فر�ضا حلماية كاملة للحريات
الفردية .وقد ظهر �إذ ذاك �أن مبادرة الرئي�س حتققت غايتها
ال�سيا�سية على الأقل وهي الغاية املتمثلة يف �صناعة متايز
�شد ع�صب احلداثيني،
جديد بني احلليفني متهيدا لإعادة ّ
ورمبا ترميم بناء حزب النداء.
خالل فرتة عمل اللجنة الرئا�سية ،جرت االنتخابات
البلدية التي خا�ضتها حركة النه�ضة بقوائم مكونة ،يف
غالبيتها ،ممن ت�صفهم ب "الكفاءات" و"امل�ستقلني" ،يف
م�ؤ�شر دال على جناح �سيا�ستها .1وقد �آلت االنتخابات �إىل
فوزها بن�سب هامة من مقاعد تلك املجال�س وبن�سبة �أهم
من رئا�ساتها .وكان �أن �أكدت ذات االنتخابات �أزمة حزب
الرئي�س .بعد االنتخابات البلدية مبا�شرة ،احتدم ال�صراع
بني املدير التنفيذي حلزب النداء حافظ قايد ال�سب�سي
(جنل الرئي�س ال�سب�سي) ورئي�س احلكومة املنتمي لذات
احلزب الذي ك�شف طموحه خلالفة ال�سب�سي الأب.
فكان �أن تدخلت النه�ضة لتمنع �إ�سقاط النداء حلكومته
عدها
بدعوى احلفاظ على اال�ستقرار احلكومي يف خطوة ّ
جنل الرئي�س انقالبا على التوافق الذي �آن �أوان �إعالن
نهايته.
بتاريخ  ،2018-06-08قدمت جلنة احلريات الفردية
وامل�ساواة التقرير الذي طلب منها لرئي�س اجلمهورية
و�ضمنته مقرتحات يف تعديالت ت�شريعية غايتها فر�ض
امل�ساواة بني اجلن�سني و�إنهاء �صور من االعتداءات على
احلريات الفردية .و�أردفت ذلك ب�صياغة لت�صور م�شروعي
قانون ،الأول مو�ضوعه امل�ساواة والثاين مو�ضوعه م�شروع
جملة حلماية احلريات الفردية .وقد �أ ّدى ن�شر التقرير
للعموم الذي مت بذات التاريخ ل�صناعة جدل حقوقي
وا�سع جتاوز حدود تون�س .وكان من املرتقب �أن يرتافق هذا
العمل الهام ،مع �س�ؤال �أ�سا�سي حول موقف النه�ضة منه،

وهو �س�ؤال عاد رئي�س اجلمهورية لتظهريه ب�شكل جلي
وطاغ يف خطابه امل�ؤرخ بتاريخ  2018-08-13مبنا�سبة
ٍ
االحتفاالت بعيد املر�أة.
ك�شف الرئي�س يومها عن كونه تلقى مرا�سلة من زعيم
حركة النه�ضة را�شد الغنو�شي ت�ضمنت معار�ضة احلركة
للم�ساواة يف الإرث وقبولها بعدد من املقرتحات الواردة
بتقرير اللجنة .ومن دون التوقف على موا�ضع االتفاق،
�أعلن �أن �أولويته يف هذه املرحلة تتمثل يف تقدمي م�شروع
قانون مو�ضوعه فر�ض امل�ساواة يف الإرث كنظام �أ�صلي مع
متكني معار�ضي ذلك من اختيار النظام ال�شرعي ،و�أنه
يعول على حركة النه�ضة التي متلك القوة النيابية لتمرير
هذا امل�شروع.
اختار الرئي�س �أن تكون امل�ساواة يف الإرث عنوان م�شروعه
الإ�صالحي ملتفتا على كل املقرتحات التي تعلقت
بحماية احلقوق الفردية والتي كانت غالبيتها باعرتافه
موا�ضيع متفقا يف �ش�أنها .وفيما �أظهر هذا االختيار ال�صعب
رغبة لدى الرئي�س بااللتحاق بركب امل�صلحني تيمنا
بالرئي�س الراحل احلبيب بورقيبه ،ف�إنه �أظهر من ناحية
�أخرى ،وبدرجة ال تقل �أهمية ،رغبة يف �إعالن التمايز
وتظهري التخا�صم ،مع فريق �سيا�سي كان يو�صف حليفا
يف بداية حكمه.
مل يت�أخر ر ّد حركة النه�ضة التي بدت وك�أنها وجدت
فيها فر�صة ال�صالح عالقتها بقواعد لها باتوا يتهمونها
بالت�ضحية بقيم اال�سالم .فكان �أن ك�شف جمل�س �شورى
احلركة الذي عقد يومي  25و� 26أوت� ،أي خالل 12
يوما من �إعالن الرئي�س عن م�شروعه ،عن رف�ض احلركة
للم�شروع وعزمها الت�صويت �ضده متى عر�ض على
املجل�س النيابي.

�أنهى هذا املوقف فعليا كل �أمل يف حتقيق الإ�صالح
الت�شريعي املوعود به ،على �أ�سا�س �أن املوازين ال�سيا�سية
باملجل�س الت�شريعي ت�ؤكد �ضعف حجم من قد ي�صوتون
لفائدته .وقد بدا �إذ ذاك �أن اختيار ا�ستعمال اخلطاب
احلقوقي يف �صراع �سيا�سي م�صلحي قد يف ّوت فر�ص
�إ�صالح بالغ الأهمية وحقيقي يف �إطار البحث عن
�إ�صالحات كربى قد تكون �شروط حتقيقها مل تتوفر بعد.
يف ظل كل ذلك ،ثمة �س�ؤال م�شروع حول مدى مالءمة
موقف ال�سب�سي :هل �أ�صاب يف تغليب جوانب اخلالف
حول خمرجات التقرير على جوانب االتفاق عليها والتي
تبقى غري معلنة؟ هل �أ�صاب يف ح�صر مبادرته يف العنوان
الأ�صعب (امل�ساواة يف الإرث) على �أهميته ،يف موازاة
تهمي�ش جممل اال�صالحات الهامة الأخرى التي تتوفر
رمبا �شروط �سيا�سية �أكرث مالءمة لتحقيقها ،ويف مقدمتها
تكري�س دور الق�ضاء يف حماية احلقوق واحلريات و�إلغاء
جترمي املثليني ،ف�ضال عن تكري�س امل�ساواة بني اجلن�سني
يف م�سائل كثرية �أخرى ،منها الأحكام املت�صلة باجلن�سية
مثال؟
هذه الأ�سئلة بالغة الأهمية وتدخل الإجابة عليها يف
جمال العلوم ال�سيا�سية احلقوقية ومن املحتمل �أن يبقى
اخلالف ب�ش�أنها قائما :خالف بني من يقدر �أنه يكفي
الرئي�س فخرا �أنه �أعطى الق�ضايا احلقوقية عمقها ال�سيا�سي
�ضحى
ورمبا الأيديولوجي املطلوب ،ومن يقدر �أن الرئي�س ّ
مبجموعة من اال�صالحات احلقوقية املمكنة ،عمال
بح�سابات �سيا�سوية ،قد تبقى الثمرة الوحيدة لعمل جا ّد
كان ي�ؤمل �أن يحقق ثورة حقوقية هائلة.
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الحريات الفردية والمساواة

تجريم التم�ييز في القانون التونسي

قراءة في تقر ير لجنة الحر يات الفردية والمساواة

د .محمد أمين الجالصي
يولد كل الأ�شخا�ص مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق..
وال ميكن حرمان �أي �شخ�ص من الكرامة و�إال فال
معنى للحقوق التي يتمتع بها .كما ت�ؤ�س�س هذه
احلقوق �أي�ضا على القيم املن�صو�ص عليها بالإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان �أال وهي :احلرية والكرامة
وامل�ساواة .1ولئن كان القانون التون�سي ثريا يف
مادة احلريات ،ف�إن هذا الرثاء ال �إنعكا�س له يف
الواقع .فالفرد ال يتحدد �إال ب�إنتمائه للمجتمع .وهو
ما يجعل بع�ض الأفراد وغريهم ممن يختلف عن
الأغلبية ي�صطدمون بالنموذج امل�سلط عليهم من
يعب عنها
طرف املجتمع الذي ينتمون �إليه والذي ّ
بالهوية الثقافية ال�سائدة والتي ت�شمل الدين واللغة
والعادات والأعراف والتقاليد ويتعر�ضون جلميع
�أ�شكال التمييز يف عديد املجاالت .والتمييز الذي
يعاين منه ه�ؤالء هو متييز مكر�س لي�س فقط يف الواقع
بل �أحيانا يف الن�صو�ص القانونية.
ومو�ضوع التمييز وجترميه جزء ال يتجز�أ من م�ضمون
تقرير لـجـنــة احلـريـــات الفــــرديــــــة
والـــــمـــ�سـاواة (اللجنة) الذي يتنزل يف �إطار
تفعيل الباب الثاين من د�ستور  27جانفي 2014
وي�ؤ�س�س لقراءة حقوقية ت�ضمن حقوق الإن�سان يف
�إطار دولة مدنية ودميقراطية ت�ضمن علوية الد�ستور
و�سيادة القانون وحماية حقوق الفرد وكرامته
الإن�سانية يف �إطار املواطنة الكاملة .ولذلك جاء
يف �شرح �أ�سباب مقرتح قانون �أ�سا�سي يتعلق مبجلة
احلقوق واحلريات الفردية وربطه بثورة  14جانفي
ثورة احلرية والكرامة ما يلي" :لقد قامت الثورة
التون�سية على خلفية املطالبة باحلرية والكرامة
وامل�ساواة .ولعل هذه العبارات تتجاوز مرتبة
ال�شعارات لرتتقي �إىل مرتبة مبادئ كونية لأنها
ل�صيقة ب�إن�سانية الإن�سان" .لأن القوانني التمييزية
ال جترد الفرد فقط من حقوقه بل تنفي عنه �صفة
املواطنة �أو جتعل منه مواطنا من درجة ثانية .فكونه
يخ�ضع للتمييز ال ميكن له ممار�سة حقوقه كبقية �أفراد
املجتمع وذلك لوجوده يف و�ضعية دونية جتعل منه
"حمقرا "2يف املجتمع.
فالهدف من جترمي التمييز هو متكني الفرد من ممار�سة
كامل حقوقه ب�صفة ف ّعالة واالعرتاف به كمواطن
كامل له حقوق وعليه واجبات يف الدولة التي
ينتمي �إليها .وبذلك ،نعرب من مرحلة الدونية �إىل
مرحلة العي�ش الكرمي ،وهي عبارة جاء بها د�ستور
 2014الذي ين�ص يف ف�صله " :21ت�ضمن الدولة
للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية
والعا ّمة ،وتهيئ لهم �أ�سباب العي�ش الكرمي" .فتتج ّند
بالتايل لتفعيل هذه املقت�ضيات جميع م�ؤ�س�سات
الدولة لتوفري الظروف املالئمة للتمتع وملمار�سة تلك
احلقوق وذلك ب�أن تتخذ الإجراءات الالزمة ملنع
كل �أ�شكال التمييز ك�سن ت�شريعات جترم التمييز

وت�سهيل اللجوء للق�ضاء للتظلم من �أجل انتهاك
احلقوق على �أ�سا�س التمييز.
لذلك طرحنا ال�س�ؤال ملعرفة كيف تتم مكافحة
التمييز وحماية حقوق الأ�شخا�ص املهددين
بالتمييز؟
يجب الرجوع لنطاق جترمي التمييز ملعرفة الأ�سباب
التي تت�أ�س�س عليها الأفعال التمييزية ( )1ثم التطرق
لو�سائل جترميه �أي الآليات املتاحة للأ�شخا�ص حلماية
حقوقهم عندما يتعر�ضون للتمييز (.)2

و لتحصين
ممارسة الحقوق
والحريات من
أي تم�ييز قد
يحصل عند
تفعيلها من قبل
القاضي ،اعتبرت
اللجنة أن �تأويل
القانون يجب
أن يعزز الحقوق
والحريات
بمعنى أن يفعلها
لصالح الضحية
التي تعرضت
للتم�ييز
نطاق تجر يم التمييز :بين
التطور والجمود

قدمت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة (اللجنة)
تعريفا للتمييز ي�شبه التعريف الوارد يف الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان من حيث نطاق التمييز
ويتعلق بالتمتع باحلقوق ومبمار�ستها ،3وذلك
ا�ستئنا�سا مبا �شهده منع وجترمي التمييز من تطور يف
القانون الدويل.

سباق
القانون الدولي ّ

عرفت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان التمييز يف
�إطار تعليقها على مبد�أ عدم التمييز كما جاء بالعهد
الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ين�ص
على �أنه "يت�ضمن �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد �أو
تف�ضيل يقوم على �أ�سا�س �أي �سبب كالعرق �أو اللون
�أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
غري ال�سيا�سي �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو
الرثوة �أو الن�سب �أو غري ذلك مما ي�ستهدف �أو ي�ستتبع
تعطيل �أو عرقلة االعرتاف جلميع الأ�شخا�ص ،على
قدم امل�ساواة ،بجميع احلقوق واحلريات �أو التمتع بها
�أو ممار�ستها."4
يختلف نطاق التمييز يف القانون الدويل عن القانون
الوطني .فالأول و�ضع �إطارا قانونيا يف ال�صكوك
الدولية ملكافحة �أ�شكال حمددة من التمييز،
ومنها التمييز �ضد ال�سكان الأ�صليني واملهاجرين
والأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتمييز �ضد
املر�أة والتمييز العن�صري والديني يف مرحلة �أوىل ثم
تو�سع لي�شمل التمييز على �أ�سا�س التوجه اجلن�سي
والهوية اجلن�سانية يف مرحلة ثانية نظرا للتجاوزات
واالنتهاكات امل�سجلة يف حق الأ�شخا�ص املثليني
ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سية
خا�صة يف البلدان العربية كتون�س التي جترم قوانينها
العالقات اخلا�صة الر�ضائية بني الأفراد من نف�س
اجلن�س مما يعر�ض ه�ؤالء ملخاطر االعتقال التع�سفي
واملحاكمة غري العادلة وال�سجن.
وهذا لي�س بالغريب �إذ �أن الف�صل الثاين من
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملتعلق مبنع التمييز
ي�ستعمل عبارة "وال �سيما" للداللة على �أن القائمة
غري ح�صرية .كما تدل عبارة "�أو � ِّأي و�ضع �آخر"
على �أن التمييز ميكن �أن ي�شمل �أ�سبابا �أخرى مل
يتطرق �إليها هذا الف�صل وميكن على �أ�سا�سها جترمي
الأفعال.5
القانون الوطني بطيئ في تجريم التمييز
يف  2017وب�إقرتاح من وزارة العالقة مع الهيئات

الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان ،مت
تقدمي م�شروع قانون يهدف لإلغاء التمييز العن�صري
وجترمي �شكل واحد من �أ�شكال التمييز وهو التمييز
العن�صري .م�شروع قانون ما زال ينتظر امل�صادقة
عليه يف اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب .وعلى
معنى هذا امل�شروع" :يق�صد بالتمييز العن�صري
( )...كل تفرقة �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل يقوم
على �أ�سـا�س العـرق �أو اللـون �أو الن�سـب �أو غريه
من �أ�شكال التمييز العن�صري على معنى املعاهدات
الدولية امل�صادق عليها."6
يعد القانون الوطني يف م�س�ألة منع وجترمي التمييز
قانونا غري جريء ،غري مواكب للع�صر وبطيئ يف
تطوره يف ما يخ�ص بع�ض �أ�شكال التمييز التي مل

يتعر�ض لها الف�صل  21من الد�ستور.
ولئن قدمت اللجنة تعريفا للتمييز� ،إال �أنه يفتقر �إىل
�إبراز كيف يقع التمييز وما هي الأفعال التي يجب
منعها وجترميها.
لذلك حددت اللجنة يف تقريرها نطاق التمييز بذكر
الأ�سباب �أو احلاالت واقرتحت �إ�ضافة ق�سم يف املجلة
اجلزائية عنوانه "يف التمييز" مقت�صرة على اعتبار
7
التمييز تفرقة على �أحد الأ�س�س املذكورة �آنفا.
ثم حددت اللجنة عقوبة للتمييز تتمثل يف ال�سجن
ملدة عامني وخطية قدرها خم�سة �آالف دينار.
لكن التعريف مل ِي�ض ْف �أن التمييز هو �أي�ضا
ا�ستبعاد �أو تقييد �أو تف�ضيل ي�ستهدف �أو ي�ستتبع
تعطيل �أو عرقلة االعرتاف جلميع الأ�شخا�ص،على
قدم امل�ساواة ،بجميع احلقوق واحلريات �أو التمتع
بها �أو ممار�ستها.
وعليه ،اكتفت اللجنة ببع�ض احلاالت التي تعد
متييزا .8
ومن جهة �أخرى ،عددت اللجنة مظاهر التمييز يف
القانون والواقع يف اجلزء الثاين من التقرير .9لكنها
مل تعرج بالتف�صيل على مظاهر التمييز على �أ�سا�س
املعتقدات الدينية والالدينية والإحلادية التي يعاين
منها بع�ض الأ�شخا�ص ،والتي جدون �أنف�سهم يف
دائرة التجرمي بدل حمايتهم من التمييز احلا�صل
�ضدهم.
لكن هذا ال مينع �أن ي�شمل تعريف التمييز الذي
قدمته اللجنة التمييز على �أ�سا�س املعتقدات
الالدينية والهوية اجلن�سية وذلك من خالل ربط
مبد�أ عدم التمييز بالكرامة كما جاء بالتقرير:
"كرامة الإن�سان هي االحرتام غري امل�شروط الواجب
له بغ�ض النظر عن كل اعتبار ( )...وهي تعني على
وجه اخل�صو�ص �أال يتم التعامل مع �أي �إن�سان ك�شيء
�أو و�سيلة ."10لأن معاملة الأفراد بالأخذ بعني
االعتبار اختالفاتهم املن�صو�ص عليها يف تعريف
التمييز الذي قدمته اللجنة مناف للكرامة وبالتايل
معدم للحقوق واحلريات الفردية.
لذلك يجب على امل�شرع �أن يتبنى النطاق الوا�سع
التو�سع
ملفهوم التمييز" .ففي ّ
التوجهات املعا�صرة ،مت ّ
يف مفهوم التمييز �إىل جانب املك ّونات املتعارف
عليها ب�إ�ضافة مك ّونات ل�صيقة بحر ّية االختيارات
الفردية :امليول اجلن�سية ،الهوية اجلندرية ،املظهر
ال�صحي والإعاقة وهو
اخلارجي لل�شخ�ص ،الو�ضع ّ
يو�سع من مفهوم التمييز .وجلعل منع التمييز
ما ّ
توجب جترميه كو�سيلة من و�سائل الق�ضاء عليه
ف ّعاال ّ
وت�أكيد االختالف والتن ّوع "11وهو ما قامت به اللجنة
يف تقريرها عند اقرتاح هذا التعريف للتمييز.
�إال �أنه وجب التذكري ب�أن ال�سلطة الت�أ�سي�سية
اختارت �أن ترتك مبد�أ عدم التمييز املن�صو�ص عليه
بالف�صل  21من د�ستور  27جانفي  2014مفتوحا
وذلك بعدم �إقحام �أي �سبب لإف�ساح املجال �أمام
امل�شرع لإ�صدار قوانني تتعلق مبنع �أي �شكل من
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�أ�شكال التمييز.12
لذا ولتفعيل الف�صل  21من الد�ستور وجترمي التمييز
بكل �أ�شكاله وتو�سيع نطاق التجرمي ،ميكن للم�شرع
�أن يرتكز على �إحدى قيم اجلمهورية والتي �أ�ضافت
مبقت�ضى د�ستور " 2014الكرامة" وهي من القيم
املت�أ�صلة يف الإن�سان والتي بدونها ال ميكن احلديث
عن حقوق .فتجرمي التمييز ينطلق من االعرتاف
بالكرامة لكل الأفراد .فالتمييز ينفي الكرامة وعدم
احرتام الكرامة يلغي احلقوق .فهل �ستفعل يوما
املحكمة الد�ستورية هذا املبد�أ الد�ستوري لإلغاء
جميع القوانني التمييزية املنافية ملبد�أ الكرامة؟ هذا
ما قرره م�ؤخرا املجل�س الد�ستوري الفرن�سي من
خالل ا�ستعماله لقيمة "الأخوة" الواردة ب�شعار
اجلمهورية الفرن�سية والذي اعترب �أن م�ساعدة جمانية
لأجانب يف و�ضع غري قانوين ال ميكن �أن تعر�ض
�صاحبها ملالحقات ،مكر�سا للمرة الأوىل "مبد�أ
الأخوة" و بذلك يجيز هذا القرار للفرن�سيني حرية
م�ساعدة الآخرين ،لغر�ض �إن�ساين ،حتى ولو كان
ه�ؤالء يقيمون على الأرا�ضي الوطنية ب�شكل غري
�شرعي .13
�إن التو�سع يف مفهوم التمييز من خالل اال�ستلهام
من روح الد�ستور يعك�س مدى فعالية و�سائل جترمي
التمييز.
وسائل تجر يم التمييز :بين
تكر يس الحقوق وتفعيلها

لتجرمي التمييز تقر اللجنة يف تقريرها ب�أنه من واجب
"الدولة اتخاذ الت�شريعات املنا�سبة لتكري�س
احلريات الفردية ،كما وجب عليها التخلي عن
الت�شريعات التي تخالف هذه احلريات."14
لذلك تعد الو�سائل التي يجب اتخاذها من قبل
الدولة ملنع وجترمي التمييز من بني الإلتزامات
النا�شئة عن املواثيق الدولية حلقوق االن�سان� .إذ
تتخذ الدولة كل الو�سائل ال�ضرورية لإنفاذ احلقوق
واحلريات ومنع التمييز وهو ما ي�سمى بااللتزام
الإيجابي للدولة مثال �أن ت�صدر قوانني جترم وتعاقب
كل فعل �أو قول مييز بني الأ�شخا�ص �أو �أن تلغي
الن�صو�ص القانونية التي تكر�س التمييز .وميكن
�أن نطلق على هذه الو�سائل :و�سائل ت�شريعية وهي
التي ت�ضمن احلقوق على عك�س الو�سائل الق�ضائية
التي تف ِّعلها.
ترتبط الو�سائل الت�شريعية بتدخل امل�شرع بو�ضع
ن�ص يحدد الفعل الذي ي�شكل متييزا ويوقع العقوبة.
لكن بع�ض الن�صو�ص ما زالت يف قطيعة مع منظومة
حقوق الإن�سان الكونية .فقد اعتربت اللجنة بعد
فح�ص عديد الن�صو�ص القانونية يف جمال احلقوق
واحلريات �أن "املنظومة الت�شريعية احلالية �أ�صبحت
بالية وال ت�ستجيب لتطلعات التون�سيني والتون�سيات
حد لو�صاية املجموعة على
�إىل احلرية و�إىل و�ضع ّ
الفرد."15
مثال ذلك ،الن�صو�ص التي تتنافى وروح د�ستور
 2014والتي ت�ؤدي �إىل تعدد املمار�سات التمييزية
وغياب الزجر والردع حلماية �ضحايا التمييز .وقد
جاء مبقرتح م�شروع قانون �أ�سا�سي يتعلق مبجلة
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احلقوق واحلريات الفردية الذي قدمته اللجنة
يف تقريرها ب�أنه "يهدف �إىل �ضمان عدم التمييز
وو�ضع حد لبع�ض املمار�سات التمييزية املتف�شية يف
املجتمع والتي تعتمد على اللون �أو اجلن�س �أو التوجه
اجلن�سي �أو غري ذلك من الأ�سباب التي تدخل يف
خ�صو�صية الفرد والتي ال متثل تهديدا للمجتمع
وللدولة ."16لكن يف هذا ال�صدد ،ال بد من الإ�شارة
�إىل �أنه كان من الأ�صح ا�شرتاط �أن ال مت�س حماية
احلقوق واحلريات الفردية بحقوق الغري (ولي�س
بحقوق املجتمع �أو الدولة) وذلك جتنبا لقراءات
وت�أويالت تعيد حتت غطاء هذه العبارة ،الو�صاية
املفرو�ضة من الغالبية على الأفراد �أو الأقليات.
تتعلق الو�سائل الق�ضائية بتوفري �سبل االنت�صاف
لدى الق�ضاء وذلك بتقدمي دعاوى �أمام املحاكم
الوطنية وتهدف الدعاوى �إىل جرب الأ�ضرار التي
ت�سبب فيها الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو املعنويون من
خالل قيامهم ب�أفعال تخرق مبد�أ عدم التمييز .وهذا
يتطلب من ال�سلطات �إعالم الأفراد ب�سبل وطرق
اللجوء للق�ضاء وتوفري الإطار الت�شريعي والإجرائي
اخلا�ص بجرائم التمييز لدى املحاكم.
يف نف�س ال�سياق ،اقرتحت اللجنة بابا خم�ص�صا
حلماية احلقوق واحلريات من التمييز ومن االنتهاك
وذلك يف �إثر �إقرارها ب�أن احلماية الفعالة لهذه
احلقوق ال ميكن �أن ت�ضمن �إال من خالل احلماية
الق�ضائية .17
ولتكون احلماية الق�ضائية فاعلة وناجعة ومفعلة
حلقوق الأفراد ،يجب على القا�ضي الرجوع لرت�سانة
احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها باملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان.
ومن بني �آثار جترمي التمييز على م�ستوى �آليات
احلماية الق�ضائية� ،إدماج مفاهیم حقوق الإن�سان
يف الأحكام الق�ضائية عند تظلم الفرد �أمام املحاكم

لتعر�ضه �إىل التمييز .وهذا ما �أكدته اللجنة يف
تقريرها داعية �أن "يبت القا�ضي يف الدعاوى
الرامية �إىل حماية احلقوق واحلريات الفردية
بالرجوع مبا�شرة �إىل �أحكام الد�ستور والإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان امل�ؤرخ يف  10دي�سمرب 1948
واملعاهدات الدولية املوافق وامل�صادق عليها .ويطبق
القا�ضي �أحكام االتفاقيات الدولية احلامية للحقوق
واحلريات الفردية ولو قبل ن�شرها بالرائد الر�سمي
للجمهورية التون�سية."18
ي�صب اقتههراح اللجنة يف نف�س اخلانة :فالهيئات
املكلفة مبراقبة تطبيق واحرتام املعاهدات الدولية
من قبل الدول الأطراف كلجنة الق�ضاء على
التمييز العن�صري الحظت يف ما يخ�ص تطبيق
تون�س ملقت�ضيات االتفاقية الدولية ملناه�ضة
كل �أ�شكال التمييز العن�صري �أن "عدم وجود
�شكاوى ودعاوى ق�ضائية مقدمة من �ضحايا التمييز
العن�صري قد يدل �إىل حد كبري على االفتقار �إىل
ت�شريع منا�سب �أو على جهل وجود �سبل انت�صاف
�أو على تواين ال�سلطات يف اتخاذ �إجراءات ق�ضائية.
وتطلب اللجنة �إىل الدولة الطرف ت�ضمني ت�شريعها
الوطني الأحكام الالزمة وتوعية عامة النا�س بوجود
�سبل انت�صاف يف جمال التمييز العن�صري."19
ناهيك عن �أن القا�ضي من خالل ت�صفح عديد
الأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم العدلية
التون�سية خا�صة يف ما يتعلق بحقوق الأفراد ،نادرا ما
ي�ؤ�س�س حكمه على القانون الدويل حلقوق الإن�سان
ويعتمد مرجعية حمافظة وتقليدية و�ضيقة تقت�صر
على اال�ستلهام من ثقافة الأغلبية املهيمنة التي متيز
يف غالب الأحيان بني الأفراد بل وتفر�ض �أحيانا
قيودا دينية على ممار�سة احلريات بتعلة حماية النظام
20
العام والأخالق احلميدة.

لذلك ولتح�صني ممار�سة احلقوق واحلريات من �أي
متييز قد يح�صل عند تفعيلها من قبل القا�ضي،
اعتربت اللجنة �أن ت�أويل القانون يجب �أن يعزز
احلقوق واحلريات مبعنى �أن يفعلها ل�صالح ال�ضحية
التي تعر�ضت للتمييز .وحلمايتها تدعو اللجنة �إىل
الرجوع للف�صل  49من الد�ستور الذي يح�صن
احلقوق واحلريات من �إفراغ جوهرها عند و�ضع
القيود .21
يهدف جترمي التمييز حلماية الأفراد و�ضمان حقوقهم.
"فامل�شرع ال يجرم الأفعال من �أجل التجرمي و�إمنا
باعتباره و�سيلة حلماية م�صلحة بعينها ."22لكن
ولئن وجدت الن�صو�ص التي جترم �أ�شكال التمييز
ف�إنها لوحدها غري كافية حلماية امل�صالح بل يطرح
الإ�شكال يف التطبيق من جهة الإدارة والق�ضاء
وحتى الأمنيني .لذلك بعد عر�ض نطاق وو�سائل
جترمي التمييز يبقى املجال مفتوحا ملعرفة مدى جناعة
التجرمي .ففي التطبيق ،يجب على ه�ؤالء الأطراف
الثالثة �أن يقر�ؤوا الد�ستور قراءة ع�صرية يف دولة
مدنية ي�شرتك فيها الأفراد يف املواطنة .فال ميكن
للإدارة وال للأمن وال للقا�ضي حماية احلقوق من
التمييز على �أ�سا�س االنتماء للمجموعة �أو لثقافة
الأغلبية بل على �أ�سا�س مواطنته وكرامته الإن�سانية
كفرد يتمتع بجميع حقوقه.
ولتطوير �آليات جترمي التمييز ،ال بد �إذا من تكوين
الق�ضاة يف جمال حقوق الإن�سان و�إعالم العموم
بوجود طرق التقا�ضي يف ميدان التمييز .هذا ويجب
على الدولة �أن تتخذ الإجراءات الالزمة حلث
�أعوانها للتخلي عن التمييز بني املواطنني على �أي
�أ�سا�س كان.

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

األقليات الدينية بتونس والحق في المواطنة الفعلية:
التونسيون اليهود نموذجا

إيف إيلياهو قمحي
محمد العفيف الجعيدي
يعد عدم التمييز على �أ�سا�س االنتماء الديني
للأفراد من �أهم املبادئ التي نه�ضت عليها دولة
اال�ستقالل يف حتديد عالقتها مبواطنيها واملقيمني
يف �إقليمها .وقد مل�ست الأقلية اليهودية بتون�س
هذا التوجه مع ن�شوء هذه الدولة :فقد ُفر�ض عليها
حينها الإندماج يف م�ؤ�س�سات الدولة من خالل
�إلغاء املحاكم العربانية 1وجعل نظر احلالة املدنية
لأفرادها من �أنظار الق�ضاء العديل وفق قانون و�ضعي
يف �إطار توحيد الق�ضاء .كما ّمت حجب كامل لكل
املعطيات املتعلقة بالديانة من وثائق احلالة املدنية.
ف�ضال عن ذلك ،مت اتخاذ خطوات عملية كان لها
�أثر رمزي :فقد ّمت تعيني من كانوا ق�ضاة يف املحاكم
العربانية وعددهم  11قا�ضيا يف املحاكم العادية،
على قدم امل�ساواة مع �سائر الق�ضاة .كما ّمت انتخاب
يعدان من
�أندري بارو�ش و�ألبري ب�سي�س 2اللذين ّ
رموز احلركة الوطنية من الأقلية اليهودية يف ع�ضوية
املجل�س القومي الت�أ�سي�سي ،3مع تعيني الأول وزيرا
يف �أول حكومات دولة اال�ستقالل .وقد ت�أكدت
هذه التوجهات �صراحة يف د�ستور اجلمهورية الأوىل
الذي التزم بعدم يف الف�صل ال�ساد�س منه على
�أن "كل املواطنني مت�ساوون �أمام القانون" .وعاود
د�ستور اجلمهورية الثانية ت�أكيد ذات القيمة ب�شكل
�أكرث و�ضوحا بتن�صي�صه بالف�صل الثاين منه على �أن
"تون�س دولة مدنية تقوم على قيم املواطنة".
مت�سكت
جنحت عند هذا ّ
احلد دولة اال�ستقالل التي ّ
بكون "دين الدولة الإ�سالم" ومت�سكت بكون
"الدولة راعية للدين" يف فر�ض ت�ص ّور مميز لعالقة
الدولة بالدين يقر لدين الأغلبية من مواطنيها
�أي الإ�سالم احلق يف �أن يكون الدين الر�سمي
للدولة ويفر�ض على الدولة واجب رعاية معتقدات
مواطنيها و�سكانها ولكنه ال ي�ؤول لأي �شكل من
�أ�شكال التمييز بني املواطنني باعتبار دينهم .ويكون
لنجاحها هذا قيمة م�ضافة �إذا ما علمنا �أن التق�سيم
الديني ملواطني الدولة التون�سية يعطي ملعتنقي
الديانة الإ�سالمية �أغلبية كا�سحة من مواطنيها تناهز
 98%فيما يك�شف �أن مواطنيها من اليهود و�إن
كانوا يتميزون بعراقة تاريخية جتعل منهم من �سكانها
الأوائل ،ف�إن عددهم بفعل هجرة �أعداد منهم
خارجها بات ال يزيد عن �ألف وخم�سمائة مواطن.4
ويبدو من املهم بعدما تو ّلت الدولة التون�سية فتح
ور�ش تفكري و�إ�صالح م�ؤ�س�ساتي غايتها االنت�صار
حلقوق الإن�سان ومنها "عدم التمييز الديني"
�أن ندقق يف حقيقة �أو�ضاع املواطنني من الديانة

اليهودية يف تون�س ،ومدى توافقها مع �سيا�سة الدولة
بعدم التمييز.
وقبل امل�ضي يف ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن تقرير
جلنة احلقوق واحلريات ح�صر التمييز الديني القائم
يف ن�صو�ص قانونية و�صفها باملهجورة (وج ّلها تعود
�إىل زمن اال�ستعمار ويندرج يف جملة االلتزامات
والعقود) ،ليالحظ �أن تلك الن�صو�ص قد ن�سخت
�ضمنيا بت�شريعات الحقة لها و�أنه يقت�ضي تنقية
املجلة منها� .5إال �أن التدقيق يف املنظومة القانونية
التون�سية كما يف املمار�سات املعتمدة ،يظهر �أ�شكاال
�أخرى من التمييز الديني مل يلحظها التقرير.
تشار يع دولة االستقالل النافذة
تؤسس لميز ديني غير مبر ر
ا�شرتط الف�صل  74من الد�ستور �أن يكون من

يرت�شح ملن�صب رئي�س اجلمهورية من معتنقي
الديانة الإ�سالمية .يجد هذا ال�شرط مربراته يف
كون الأغلبية من مواطني الدولة من امل�سلمني ويف
اعتبار دين الدولة الر�سمي الإ�سالم .وتغيب هنا
الأهمية العملية لطرح ال�س�ؤال حول م�س مثل هذا
ال�شرط بحق املواطنني من غري امل�سلمني وخ�صو�صا
منهم معتنقي الديانة املو�سوية وذلك اعتبارا لكون
اجلانب الأكرب من نخب هذه الأقلية هاجر خارج
البالد فيما انكف�أ من تبقى منهم يف تون�س عن
امل�شاركة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي .ولكن االعتقاد يف
احلق يف املواطنة الكاملة يفر�ض الت�صريح بكون مثل
هذا ال�شرط ي�ؤ�س�س لتمييز بني املواطنني خالفا لروح
قيم اجلمهورية التون�سية.
يف املقابل ،جند عند التدقيق �أ�شكاال �أخرى
من التمييز من �ش�أنها الت�أثري يف الواقع اليومي
للمواطنني.
الحق في رعاية الدولة للمؤسسات الدينية

يفر�ض الد�ستور التون�سي �أن ترعى الدولة الدين.
ويحملها هذا الفر�ض يف دالالته العملية واجب
ّ
رعاية م�ؤ�س�ساتها والقائمني عليها .وجند يف هذا
الإطار وفيما تعلق بالدين الإ�سالمي �أن قانون
امل�ساجد 6حقق الغر�ض من خالل تن�صي�صه على
�أنه على الدولة �ضمان حرمة امل�ساجد ،7كما عليها
م�س�ؤولية دفع تكاليف �صيانتها من خالل تن�صي�صه
على �أنه "حتمل م�صاريف امل�ساجد املتعلقة خا�صة
باملاء والكهرباء والت�أثيث وال�صيانة على ميزانية
الدولة" .8كما �ضمنت م�ؤ�س�سات الإدارة تنزيل
هذه الأحكام با�ستحداث �إدارات لل�ش�ؤون الدينية
تتبع وزارة ال�ش�ؤون الدينية حددت لها كمهام
"الإ�شراف على:
ح�سن �سري اجلوامع وامل�ساجد و�سائر املعامل الدينية

ومتابعة م�شاريع بنائها وتعهدها و�صيانتها،
الإطارات امل�سجدية والإدارية والفنية مبختلف رتبها
و�أ�صنافها الراجعة �إليها بالنظر".9
فيما يحمل الف�صل  11من القانون املنظم للمقابر
املحليـــة م�س�ؤولية �صيانة املقابــر
" اجلماعات
ّ
الراجعة �إليهـا بالنظر ،وت�سجيلهـا طبق �أحكام قانون
الت�سجيل العقاري ،و�ضمان حرا�ستها" 10.ي�ؤدي
فعليا حتمل الدولة لعبء �صيانة امل�ساجد �إىل �ضمان
�أن تبقى غالبيتها �صاحلة لإقامة ال�شعائر الدينية.
كما ي�ؤول حتميل م�س�ؤولية �صيانة املقابر وتعهدها
للجماعات املحلية لتوفري حدود دنيا من احلماية لها.
تخ�ضع يف املقابل رعاية امل�ؤ�س�سات الدينية اليهودية
لقانون تنظيم ال�شعائر املو�سوية الذي �صدر �سنة
 195811الذي رد م�س�ؤولية "تنظيم البيعات و�إدارة
�ش�ؤونها و�إدارة املدافن و�إقامة اجلنائز �إىل اجلمعيات
الدينية الإ�سرائيلية" 12التي هي جمعيات منتخبة
تديرها "جمال�س �إدارة" تنتخب من طرف جل�ساتها
العامة املتكونة من كل �إ�سرائيلي� 13سنه فوق
الع�شرين �سنة 14وتت�أتى مواردها من �إدارتها لأمالكها
ومما تتلقاه من هبات.
يبدو عند هذا احلد االعرتاف لليهود التون�سيني
بحقهم يف �إدارة دميقراطية مل�ؤ�س�ساتهم الدينية �أمرا
ايجابيا يحرتم خ�صو�صياتهم وقناعاتهم الدينية
ويبعدهم عن تدخل غريهم فيها لكن هذا االعرتاف
اقرتن يف ت�صوره بتحلل من امل�س�ؤولية العامة جتاه
امل�ؤ�س�سات الدينية ليهود تون�س مبا مي�س مببد�أ امل�ساواة
بينهم وبني غريهم من املواطنني ،وهو م�س كان من
�أثره واقعيا �أن حلق اخلراب جانبا من تلك املعامل.
كان يفرت�ض بالتايل وتنفيذا لقيم امل�ساواة بني
املواطنني ويف �سياق التزام الدولة برعاية الدين �أن
تتكفل الإدارة العامة ب�صيانة وتعهد املعابد واملقابر
اليهودية بتن�سيق مع اجلمعيات التي تديرها حماية
لقد�سيتها .وكان يجب �أن تربز هذه الرعاية متييزا
�إيجابيا للمقد�سات اليهودية خ�صو�صا منها املقابر
التي ت�ضم رفات مواطنني هاجر �أغلب �أهلهم خارج
البالد ومل يعد لهم غري دولة وطنهم .ويذكر يف هذا
الإطار �أنه وخالل �سنة  ،2015تعهد وزير ال�ش�ؤون
الدينية عثمان بطيخ برتميم املعبد اليهودي باملكنيني
ولكنه مل ِ
يف بوعده .كما يذكر �أن بلدية ذات البلدة
تولت �سنة  2008وبدعوى تنظيف املقربة اليهودية
تدمري عدد هام من قبورها من دون �أن تكلف نف�سها
الحقا عناء �إ�صالحها ،مبا �أكد �إهمال الدولة حلق
الأقلية يف احرتام مقد�ساتها وهو �أمر يجب جتاوزه
ب�إ�صالح ت�شريعي يفر�ض حقا للمقد�سات اليهودية
يف موازنة الدولة ،مبا ينهي ميزا عانت منه .وهو حق
يجب �أن ي�ؤيد بالإعرتاف لليهود بحقهم يف تعلم

دينهم يف املدار�س الر�سمية.

الحق في التعليم الديني بالمدارس
الرسمية

يكر�س القانون التوجيهي الذي يتعلق بالرتبية
والتعليم املدر�سي 15بالف�صل  53منه قيم حرية
املعتقد �إىل حد كبري من خالل تن�صي�صه ال�صريح
على كون تدري�س االجتماعيات والإن�سانيات ومنها
طبعا الدرو�س الدينية " ّميكن من �إك�ساب املتعلمني
تنمي فيهم ملكة النقد وت�ساعدهم
املعارف التي ّ
على فهم تنظيم املجتمعات وتطورها االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف" ،وذلك دون
تخ�صي�ص لذكر ديانة الأغلبية من ال�شعب التون�سي
�أي امل�سلمني.

ترفض اإلدارة
تجنيد المواطنين
اليهود بحجة
أنها ال توفر
الطعام الشرعي
"الكاشير" ،مما
يؤدي الحقا
إلى حرمانهم
من االشتغال
بالوظيفة
العمومية
ويالحظ على م�ستوى التنزيل الت�شريعي لهذا
القانون من خالل املنا�شري الوزارية �أن فكرة احرتام
التعدد الديني للمجتمع التون�سي غابت متاما .فقد مت
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التن�صي�ص على كون املادة التعليمية ت�شمل وجوبا الحكومة جهة تمارس باحترافية التمييز جت�س�س اليهود على اجلي�ش الوطني.
تظهر هذه املمار�سة عالوة على كونها مهينة جلانب
الرتبية الإ�سالمية يف مراحل التعليم الأ�سا�سي الديني
من املواطنني التون�سيني م�ضرة مبن فر�ضت عليهم.
والتفكري الإ�سالمي يف مراحل التعليم الثانوي.
فالقانون يعر�ضهم لتتبعات عدلية يف �صورة تخلفهم
وهذا الأمر يعني عدم جواز تدري�س غري امل�سلمني
عن �أداء الواجب الع�سكري ،مبا ي�ؤدي فعليا لأن
لديانتهم يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية الر�سمية ،كما ي�ؤول
يكونوا يف حياتهم اليومية ّ
حمل م�ضايقات �أمنية
لفر�ض تدري�سهم الدين الإ�سالمي.
ال مربر لها وال ذنب لهم فيها وال خمرج لهم منها.
كما مينع التالميذ اليهود من حقهم الطبيعي يف
كما �أن هذا االعتداء على احلق يف املواطنة ي�ؤدي
�إجازة مدر�سية يف �أيام �أعيادهم .ويفر�ض عليهم يف
�إىل حرمان املواطنني اليهود من اال�شتغال بالوظيفة
كثري من احلاالت �إجراء امتحانات �أثناءها ب�شكل
العمومية لعجزهم عن حت�صيل وثائق �إدارية تفيد
يفر�ض عليهم احد �أمرين:
ت�سويتهم لواجبهم الع�سكري.
�إما الإذعان للم�ؤ�س�سة الر�سمية التعليمية وخرق
قواعد االحتفاء ب�شعرية ال�سبت والأعياد الدينية
الخطاب العنصري ،ممارسات يجب
وهذا مي�س مبعتقدهم عالوة على �أنه يفر�ض عليهم
اخلروج عن تعاليم املجموعة االجتماعية والدينية
معا لجتها
يتميز املجتمع التون�سي يف عمومه بان�سجام كبري
التي يعي�شون �صلبها.
بني مكوناته يقوم على تاريخ طويل من التعاي�ش
و�إما مقاطعة االمتحانات والدرو�س التي ت�صادف
الوطني .ولكن النزاع العربي الإ�سرائيلي وتنامي
�أيام ال�سبت والأعياد وهو �أمر مي�س ب�شكل مبا�شر
ثقافة التع�صب �أديا يف كثري من احلاالت �إىل تنامي
بحقهم يف الدرا�سة.16.
خطاب معاد لليهود يف بع�ض الأو�ساط .ويالحظ
وقد يكون جتاهل هذا ال�ضغط الذي يتعر�ض له
يف مواجهة هذه الظاهرة �أن جلنة احلقوق واحلريات
التالميذ والطلبة من اليهود �أحد م�سببات الت�س ّرب
اقرتحت �أن يكون جترمي امل�س باملعتقد هدفه الرئي�سي
املدر�سي ،وخ�صو�صا يف مدينة جربة ،حيث ما يزال
حماية معتقدات الأقلية .ومع تثمني هذا املقرتح،
عدد هام منهم م�ستقرين.17
ين�ص الف�صل الأول من القانون عدد  1ل�سنة ي�شار �إىل �أن ن�شر قيم املواطنة والت�سامح ال يتحقق
ويبدو من املهم عند هذا احلد تنزيل �إ�صالح
ّ
م�ؤ�س�ساتي يحقق جمددا للمواطنني اليهود حقوقهم  200418املتعلق باخلدمة الوطنية على كونها تهدف بتعديل قانوين وح�سب� ،إمنا هو يفرت�ض �إ�صالحا
املدنية يف �سياق احرتام تام حلقهم يف ممار�سة �شعائر "�إىل �إعداد املواطن للدفاع عن حوزة الوطن و�إىل ثقافيا يقوم على �إبراز �أهمية ح�ضور املكون اليهودي
امل�شاركة يف التنمية ال�شاملة للبالد وامل�ساهمة يف يف الثقافة والبناء الوطني التون�سي ،وهو جهد ما
دينهم.
ن�شر ال�سلم يف العامل" .ويفر�ضها الف�صل الثاين يزال حمدوداً و�إن برزت بع�ض مالحمه يف فرتة فائتة.
منه على كل "مواطن بلغ من العمر ع�شرين عاما".
الممارسة التمييز ية ضد
مل مييز القانون بالتايل بني املواطنني يف �أداء اخلدمة
المواطنين اليهود
من الالفت �أن احلكومة كانت دوما يف عملها اجلهة الوطنية ولكن الإدارة التون�سية املخت�صة بالتجنيد
التي متار�س ب�شكل �صامت متييزا م�ؤ�س�ساتيا �ضد تعمد فعليا لرف�ض جتنيد املواطنني اليهود وتربر
اليهود .لكن هذا ال يجب �أن يحجب �أن اخلطاب موقفها هذا يف مواجهة من ي�س�أل منهم عن �سبب
ال�شعبي مل ي�ؤهل بعد ليكون من�سجما مع قيم موقفها ،بكونها ال توفر الطعام ال�شرعي اخلا�ص
بهم "الكا�شري" ،فيما يربر يف غيابهم باخلوف من
احرتام معتقدات الغري.

خالل سنة
 ،2015تعهد
وزير الشؤون
الدينية بترميم
المعبد اليهودي
با لمكن�يين
يف
ولكنه لم ِ
بوعده.

محكمة صفاقس تتصدى لتعريب أسماء المواليد الجدد قسرا:

تأكيد قضائي على تعدد ر وافد الثقافة الوطنية
بتاريخ � ،2018 /8 /27أذنت املحكمة االبتدائية
ب�صفاق�س لبلدية �صفاق�س برت�سيم �أحد املواليد
باال�سم الذي اختاره له والداه ،على الرغم من �أنه
لي�س عربيا .وقد �أ�صدر القا�ضي �سليم كمون ،وكيل
رئي�س املحكمة االبتدائية الإذن الذي حمل الرقم
.18 /6855
وبالعودة �إىل تفا�صيل الق�ضية ،كانت بلدية �صفاق�س
رف�ضت تر�سيم مولود بدفاتر احلالة املدنية بدعوى
�أن �إ�سم «ما�سني» الذي �أ�صر والداه على �إ�سناده
له غري عربي و�أن املن�شور ال�صادر عن الوزير الأول
حتت عدد  15امل�ؤرخ يف  1989 -02 -14املتعلق
باحلالة املدنية مينع على �ضابطها تر�سيم املواليد
ب�أ�سماء غري عربية .تبعا لذلك ،جل�أ والدا الطفل

�إىل املحكمة االبتدائية ب�صفاق�س لت�صويب عمل
البلدية ،بعدما �أ�سندا طلبهما على �أن ا�سم «ما�سني»
هو ا�سم �أمازيغي ،وبالتايل تون�سي �أ�صيل.
وهذا القرار ،الذي �صدر غري معلل ،ي�ستدعي
مالحظات ثالث:
الأوىل� ،أنه ي�ؤدي �إىل �إبطال مفعول من�شور غري
قانوين (من�شور  .)1989فهذا املن�شور الذي يلزم
ب�إ�سناد �أ�سماء عربية للمواليد اجلدد� ،إمنا ي�ضع قيدا
�إ�ضافيا غري مربر على حقوق الأهل بت�سمية �أبنائهم،
وعلى نحو يتعار�ض مع قانون احلالة املدنية الذي
مل يفر�ض هذا ال�شرط .وهو ي�صوب يف الآن نف�سه
عمل البلديات ويحررها من عبء تطبيق من�شور
غري قانوين،

الثانية� ،أنه ي�ؤكد على حقوق الأفراد ،وبخا�صة
املنتمني �إىل الأقليات العرقية والدينية ،يف �إ�سناد
�أ�سماء لأبنائهم تربز هويتهم الثقافية املتميزة،
وي�شكل من هذه الزاوية �إقرارا بتنوع املوروث
الثقايف التون�سي مبا يالئم الثوابت التي �أر�ساها
د�ستور اجلمهورية الثانية.
الثالثة� ،أنه ي�شكل منوذجا جديدا عن الأعمال
الق�ضائية امل�ستمدة من الفهم اجلديد للوظيفة
الق�ضائية ،واملتمثلة يف حماية احلقوق واحلريات
(مادة  49من الد�ستور).

قرارقضائي ّ
يقر
الحقوق الدينية
للمساجين
ي�سمح نظام ال�سجون التون�سية لعائالت امل�ساجني
بتموينهم بجزء مما يحتاجون �إليه من م�أكوالت
ومالب�س و�أدوات نظافة يف �إطار ما ي�صطلح يف
الو�سط ال�شعبي على ت�سميته «بالقفة» .ويندرج
هذا احلق وفق ن�ص القانون يف خانة «احلفاظ على
عالقة ال�سجني بو�سطه الأ�سري» .لكنه فعليا
وب�سبب نق�ص املوارد املالية لل�سجون واكتظاظها،
فهو ي�ستحيل �إىل نظام يق�سم عبء �إعالة نزالئها
بني �أ�سرهم و�إدارتها.
ويف هذا ال�صدد ،الحظت �أ�سرة متهم يهودي
الديانة مودع بال�سجن املدين بتون�س على ذمة
ق�ضية حتقيقية لهذا النظام� ،أن املعتقد الديني البنها
يحجر عليه تناول م�أكوالت مل تكن «كا�شري»� 1أي
مل تطبخ وفق تعاليم دينه و�أن ال�سجن يعجز عن
توفري هذا ال�صنف من امل�أكوالت لفائدته .وعليه،
وافق قا�ضي التحقيق يف تون�س املتعهد بالق�ضية
بناء على طلبها الرتخي�ص لها ا�ستثنائيا بزيارته
خارج �أوقات الزيارة بغاية الإعالة اليومية للموقوف
مبا يالئم دينه .وقد عك�س هذا القرار تطورا نوعيا
يف ت�صور حقوق ال�سجني الدينية.
مل يتعر�ض قانون ال�سجون التون�سي حلقوق
ال�سجني الدينية ،وكانت من امل�ؤاخذات التي
توجه لل�سجون التون�سية قبل الثورة انتهاكها
لهذا احلق� .أما بعدها ،فقد مت االلتزام بتخويل
عموم امل�ساجني حقهم الديني على م�ستوى
�شعائر ال�صالة ومن خالل التثقيف الديني فيما
تعلق بامل�ساجني امل�سلمني منهم .وعليه ،يعك�س
االعرتاف بحق امل�ساجني بالتقيد مبا تفر�ضه
عليهم دياناتهم تطورا يف ت�صور احلق الديني
لل�سجني .وعليه ،يفر�ض هذا املبد�أ على امل�ؤ�س�سة
ال�سجنية �أن تلتزم مبا تقدمه من وجبات غذائية
مبعتقدات ال�سجني .كما يفر�ض عليها يف حال
عجزها عن ذلك ،تخويل من لهم حق التوا�صل
معه يف اال�ضطالع بتحقيق حاجته تلك .ويالئم
هذا التطور يف الت�صور واملمار�سة ما تفر�ضه املعايري
الدولية املتعلقة بحقوق امل�ساجني من وجوب
«احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية لهم
يف معاملتهم» .كما ي�ؤكد على �أن احلق يف الأكل
يجب �أن يراعي تلك املعتقدات.

 1 .1تفر�ض الديانة اليهودية على معتقديها �أن يلتزموا يف م�أكلهم ب�ضوابط
معينة تخ�ص �إعداد الطعام و ت�سمى امل�أكوالت التي حترتم هذه املعايري
م�أكوالت كا�شري �أي م�أكوالت حالل.
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كيف عالجت لجنة الحريات الفردية الحق في األمان؟

حقوق األجانب في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

أشرف الماجري

أنور الزياني

البات .كما �أكّ دت ذات املحكمة �أنّ قرار وقف ال ّتت ّبعات
ّ
ورد يف تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة يف اجلزء ال يجب �أن يكون مبثابة �إعالن م�س�ؤول ّية مق ّنع.5
املتعلق باحلق يف الأمان جمموعة من احلقوق التي
�سمتها اللجنة املذكورة "حقوقا ق�ضائية" كمبد�أ قرينة هل هناك تضارب بين قر ينة
الرباءة ومبد أ� �شرعية اجلرائم والعقوبات ،وهي مبادئ ،البراءة وغيره من الحقوق
ّ
على �أهميتها ،ال تثري جدال �أو اختالفا وتلعب دورا والحر يات؟
هاما يف �ضمان حقوق امل�شتبه به �أو املظنون فيه �أو املتهم بال ّرغم من �أهم ّية قرينة الرباءة ،ف�إ ّنها قد تت�ضارب مع
يف مواجهة خمتلف ال�سلطات املتداخلة عند التتبع �أو حقوق وحر ّيات �أخرى ،منها حر ّية التعبري والإعالم
واحلق يف املعلومة .وهو ما دفع جزءا من الفقه �إىل املناداة
التحقيق �أو املحاكمة ،لذلك �سيقع التطرق ل�ضمانات
ّ
ال�صحافة،
هذه املبادئ الواردة يف التقرير املذكور.
ب�ضرورة التوفيق بني قرينة الرباءة وحر ّية ّ
ويت�ضح جليا من خالل مراجعة حمتوى التقرير �أن ب�إيجاد حلول ّمتكنهما من ال ّتعاي�ش جنبا �إىل جنب دون
مي�س من موقف
�ضمانات مبد�أي قرينة الرباءة و�شرعية اجلرائم والعقوبات �أن ّ
حتد �إحداهما الأخرىّ ،مما ميكن �أن ّ
قد ورد بع�ضها مبا�شرا �صريحا يف باب احلق يف الأمان املتقا�ضي .6ف�إذا كان ال ّتناول الإعالمي للق�ضايا مد ّمرا
فيما ورد بع�ضها الآخر بطريقة غري مبا�شرة يف غريه من بال ّن�سبة ل�شرف املتقا�ضي و�سمعته ،ف�إ ّنه ميكن �أن يكون
ال�سيا�س ّية واملال ّية� .7إنّ قرينة
�أجزاء التقرير.
له ت�أثري �إيجابي يف الق�ضايا ّ
ال�ضمانات التي و�ضعت حلماية امل ّتهم
الرباءة هي من ّ
ال�سماح بتجاوزها �إذا
حماية قر ينة البراءة
كطرف �ضعيف ،لكن من املمكن ّ
بغر�ض حماية قرينة الرباءة ،اقرتحت اللجنة �إلغاء كان ذلك يف �صالح امل ّتهم ،و يحقّق له �ضمانة �أكرب .لكن
الق�سم اخلام�س من الباب الأول من اجلزء الثاين من امل�شكل �أنّ �سر ّية ال ّتحقيق ال حتمي فقط قرينة الرباءة،
املجلة اجلزائية وتعوي�ضه بالعنوان التايل "يف االعتداء بل لها �أهداف �أخرى تتع ّلق بالك�شف عن اجلرائم
م�سك
على �شرف الإن�سان وعر�ضه وهتك قرينة الرباءة" .وباملحافظة على الأد ّلة لذلك ف�إ ّنه ال ميكن ال ّت ّ
ال�صحفي ميكن �أن يخدم م�صلحة امل ّتهم
كما اقرتحت و�ضع عقوبة جزائية لكل من يهتك قرينة بكون ال ّتناول ّ
الرباءة بادعاء �إدانة �شخ�ص �أو تقدميه �أو �إظهاره �أو معاملته ح ّتى ّ
نتمكن من امل�سا�س بقاعدة �سر ّية ال ّتحقيق.
كمدان عن فعل مل تثبت �إدانته من �أجله .وي�ضاعف واملالحظ هنا �أن ما ورد بتقرير اللجنة فيما يتعلق بحماية
العقاب مع الإذن بن�شر ن�ص احلكم �إذا وقعت اجلرمية احلياة اخلا�صة خالل الإجراءات الق�ضائية يتعلق فقط
ب�إحدى و�سائل الن�شر .كما اقرتحت اللجنة �إ�ضافة بطور املحاكمة على اعتبار �أن الأ�صل يف ذلك الطور هو
ف�صل جديد للمر�سوم املتعلق بحرمية ال�صحافة والطباعة العلنية ،ب�صريح �أحكام الد�ستور ،و�أن اال�ستثناء هو �إقرار
والن�شر وهو الف�صل  60مكرر يعاقب مبقت�ضاه من يتوىل اجلل�سات ال�سرية .ولكن غياب الدقة يف �صياغة التقرير
ن�شر �صورة مل�شتبه به �أو متهم معروف �أو ممكن التعرف من خالل اعتماد مفاهيم مثل الإجراءات الق�ضائية
قد يت�سبب يف حدوث خلط لدى القارئ� ،ضرورة
عليه وهو مغلول �أو بحالة احتفاظ �أو �إيقاف حتفظي.
تتما�شى الأحكام املقرتحة مع �أحدث املعايري املعتمدة� ،أن الإجراءات لدى الطور التحقيقي �سرية ،بخالف
خا�صة �أنه من املتفق عليه مثال �أن احرتام تلك القرينة اجراءات املحاكمة .والوا�ضح �أن املق�صود مما ورد بتقرير
ي�ستوجب �أن يكون ال ّتحقيق �س ّر ّيا ،1حفاظا على �سمعة اللجنة هو حماية احلياة اخلا�صة ب�إقرار �سرية اجلل�سات
الأ�شخا�ص املعنيني به .فما دام ال�شّ خ�ص م ّتهما ف�إ ّنه ال خالل طور املحاكمة ولي�س التحقيق ،و�أما يف خ�صو�ص
ميكن �أن ي�ش ّهر به و ك�أ ّنه قد ثبت ارتكابه للجرمية .وما �إعالم العموم خالل طور التحقيق فممكن ،لكن ب�شرط
ال�صحافة تعامل من �أق ّر بجرم احرتام قرينة الرباءة من خالل عدم التعر�ض للمظنون
يزيد الأمر خطورة �أن ّ
فتندد بالفعل الإجرامي املرتكب ،فيه يف اجلرمية وك�أنه جمرم ارتكب الفعل وثبتت التهمة
وك�أنه مدان ال حمالةّ ،
بالرغم من كون االعرتاف ال يزول به مفعول قرينة عليه ما مل ي�صدر حكم بات.
الرباءة .فمن املمكن �أن يكون االعرتاف ح�صل حتت ومن املمكن يف هذا ال�صدد اعتماد املعيار الوارد بالف�صل
ال�ضعط �أو �أن يتم ّتع املتهم ب�سبب �إباحة �أو ب�إحدى �صور  49من الد�ستور التون�سي واملتمثل يف مبد�أ التنا�سب
بني احلدود التي ميكن �أن تطر أ� على املبد�أ �أو احلق وبني
انعدام امل�س�ؤولية اجلزائية ،كاجلنون.
لذلك ف�إ ّنه ،وحفاظا على �سر ّية ال ّتحقيق وعلى قرينة موجباتها ،وب�شرط عدم امل�سا�س بجوهر ذلك احلق و�أن
الرباءة ،يجب على ال ّنيابة العموم ّية �أن ال تن�شر �أخبارا ال تو�ضع هذه ال�ضوابط �إال ل�ضرورة تقت�ضيها دولة مدنية
و�أن ال تعطي ر�أيا يتع ّلق بجرمية لو�سائل الإعالم ميكن �أن دميقراطية وبهدف حماية الغري لتحقيق ذلك التوازن.
ي�ستنتج منه حتميل امل ّتهم للم�س�ؤول ّية عنها.
وهو ما �أكّ دته اللجنة الأورب ّية حلماية حقوق الإن�سان .2حماية قر ينة البراءة من خالل
الدولة 3مبا يف تنظيم االحتفاظ واإليقاف
كما �أكّ دت �أنّ هذا الواجب ي�شمل �أعوان ّ
الداخل ّية ،الذي ال يجب �أن يديل بت�صريح ويف نف�س الإطار ،عملت اللجنة على حماية قرينة
ذلك وزير ّ
يتع ّلق بجرمية يف م�ؤمتر �صحفي يعترب فيه �أنّ امل�شتبه به الرباءة من خالل تنظيم االحتفاظ ،بتحديد بداية
املوقوف مذنب 4ما دامت املحكمة مل ت�صدر حكمها تاريخه وتنظيم حق الطعن يف القرار الذي ي�أذن به،

والإيقاف التحفظي والتو�صية ب�إلغاء الإيقاف امل�شدد
الوارد بالنظام الأ�سا�سي العام للع�سكريني والأنظمة
الأ�سا�سية اخلا�صة ب�أ�سالك ال�شرطة واحلر�س واحلماية
املدنية وال�سجون ،والتخلي عن االعتقال وال�سجن
الت�أديبي ،الواردة باملجلة الت�أديبية واجلزائية البحرية،9
وتعوي�ضها بالإيقاف يف حاالت ال�ضرورة للمحافظة
على �سالمة ال�سفينة وركابها و�إخ�ضاع الإيقاف للرقابة
الق�ضائية ومراجعة الإقامة اجلربية وتنظيم حالة الطوارئ
لت�ستجيب ل�شرط االخت�صا�ص الت�شريعي ولإحاطة
التدابري التي تتخذ مبنا�سبتها بال�ضمانات الالزمة ،وذلك
متا�شيا مع �أحكام د�ستور اجلمهورية الثانية ل�سنة .2014
ومي�س ترك املجال للإيقاف من قرينة الرباءة 10يف مفهومها
ّ
خا�صة و�أنّ
أهم �أ�شكال امل�سا�س بهاّ ،
ال�ض ّيق ،ال بل هو � ّ
ال�سجون ومراكز الإيقاف
الإيقاف ي�ؤ ّدي �إىل امتالء ّ
بعدد كبري من الأ�شخا�ص يفرت�ض القانون براءتهم.
لذلك ال يجب �أن يكون االحتفاظ �أو الإيقاف مط ّية
ال�سلطات
للم�سا�س بقرينة الرباءةّ ،
خا�صة �إذا ا�ستعملته ّ
لل�ضغط على امل ّتهم لإجباره على االعرتاف
كو�سيلة ّ
بجرمية مل يرتكبها.
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توصيات اللجنة غير كافية
لحماية قر ينة البراءة

رغم �أهمية التو�صيات الواردة بتقرير اللجنة� ،إال �أنها
تبقى غري كافية حلماية قرينة الرباءة ،خا�صة �أن التقرير
مل يتعر�ض لبع�ض اجلرائم التي جعل فيها امل�شرع قرينة
�إدانة يف جانب املتهم الذي يقوم على عاتقه واجب
�إثبات براءته .من الأمثلة على ذلك ،جرمية الف�صل
 232ثالثا من املجلة اجلزائية حيث يفرت�ض امل�شرع �أنّ
�أموال امل ّتهم مت�أ ّتية من و�ساطته يف اخلناء ملج ّرد كونه
يعي�ش مع �شخ�ص يتعاطى اخلناء ويقوم عليه واجب
�إثبات �أنّ له مداخيل كافية ت�سمح له ب�أن ينفق مبفرده
على معي�شته .وكذلك جرمية الف�صل  276من نف�س
املجلة الذي يعاقب "الإن�سان ا ّلذي كان وقع عقابه
�سابقا بعقوبة بدن ّية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده
نقود �أو رقاع مال ّية �أو �أمتعة و ك ّلها غري منا�سب حلالته ومل
ميكنه �إثبات موردها احلقيقي .وكذلك جرمية الف�صل
 101مك ّرر من جم ّلة ّ
الطرقات والتي جاء فيها على �أ ّنه
الذي ي�سلط عقوبة على مالك العربة يف �صورة جتاوز
ال�ساعة
ال�سرعة الق�صوى امل�سموح بها بع�شرين كلم يف ّ
ّ
ّ
يتم �إثباتها بوا�سطة الرادار الآيل من خالل
تي
ل
وا
أكرث
�
�أو
ّ
االكتفاء بتوجيه �إعالم بهذه املخالفة عن طريق الربيد
ال�سائق ا ّلذي جتاوز
م�ضمون الو�صول دون ال ّت�أكّ د من �أ ّنه ّ
يتحمل يف هذا الإطار
ال�سرعة ّ
املحددة قانونا وبال ّتايل ف�إ ّنه ّ
ّ
قرينة �إدانة ويقوم عليه واجب �إثبات براءته وذلك من
خالل ممار�سة حقّه يف االعرتا�ض على ذلك القرار يف
�أجل ال يتجاوز ع�شرين يوما من تاريخ توجيه الإعالم.
ولئن جاء مقرتح اللجنة يف اجتاه تبني التعريف املعتمد
للتعذيب يف ال�صكوك الدولية حاميا لقرينة الرباءة
بطريقة غري مبا�شرة من خالل حماية حق املظنون فيه
واملتهم يف ال�صمت وعدم �إجباره على ال�شهادة �ضد
نف�سه ،ف�إن خيار اللجنة باالكتفاء مبنع اللجوء للتحليل

الطبي ما مل يكن له تربير طبي �أو مو�ضوع ر�ضا حر
وم�ستنري من قبل الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون له والذين
هم حمل تتبع �أمام العدالة يثري بع�ض النقا�ش.
�ضرورة �أنه كان ب�إمكان اللجنة اللجوء �إىل اخليار
الت�شريعي املعتمد يف الف�صل  3مكرر من القانون املتعلق
ب�إ�سناد لقب عائلي للأطفال املهملني �أو جمهويل الن�سب
�أين اعترب امل�شرع �أن رف�ض اخل�ضوع للتحليل اجليني ال
ميكن �أن يقوم قرينة على قيام عالقة الأبوة و�أنه يجب
على املحكمة �أن تبت باالعتماد على ما توفر لديها
من قرائن متعددة ومت�ضافرة وقوية ومن�ضبطة .وتكمن
�أهمية الإحالة للحل الوارد يف القانون املذكور يف �أنه
مينع على املحكمة يف �إطار اجتهادها �أن تعتمد رف�ض
خ�ضوع امل�شتبه به للفح�ص ال�شرجي قرينة على ارتكابه
جلرمية الف�صل  230من املجلة اجلزائية ،ويف ذلك
حث للم�شتبه به على رف�ض اخل�ضوع لذلك النوع من
ّ
الفحو�صات دون خوف من �إدانته باعتماد قرينة رف�ضه
اخل�ضوع له.
في مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات

يف خ�صو�ص مبد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات ،اقرتحت
اللجنة تدقيق بع�ض الن�صو�ص القانونية اجلزائية وتو�ضيح
بع�ض اجلرائم املفتوحة ،من ذلك جرمية التجاهر عمدا
بفح�ش.
لكن ورغم �أهمية ذلك التدقيق� ،إال �أن تقرير اللجنة بقي
منقو�صا ،خا�صة �أن اجلرائم التي تو�صف ب�أنها مفتوحة ال
تقت�صر على جرائم االعتداء على الأخالق احلميدة و�إمنا
ت�شمل جرائم �أخرى يف القانون التون�سي.
وقد اعتربت الأ�ستاذة �سكينة بوراوي �أنّ االعتداءات
املف�ضل للجرائم ذات
الدولة متثّل املجال ّ
على �أمن ّ
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ال�صياغة املفتوحة ،ا ّلتي يغيب فيها الو�ضوح والدقّة.
ّ
وبالفعل فمج ّرد درا�سة هذه ال ّن�صو�ص يربز بو�ضوح
�إغراق الكثري من العبارات الواردة بها يف الغمو�ض
وال�ضباب ّية ا ّلتي ميكن �أن ت�ؤ ّدي �إىل جترمي �أفعال غري
ّ
متناهية ،من ذلك مثال اجلرائم الواردة بالف�صل 60
مك ّرر ثالثا ،يف خ�صو�ص مفهوم العمل الذي يرمي �إىل
"حتطيم معنويات اجلي�ش �أو الأمة" والف�صل  61مك ّرر
�أ ّوال ،يف خ�صو�ص "كل تون�سي �أو �أجنبي يحاول ب� ّأي
التاب ال ّتون�سي"...
امل�س من �سالمة ّ
طريقة كانت ّ
والف�صل  67من املجلة اجلزائية ،يف خ�صو�ص مفهوم
"الأمر املوح�ش �ضد رئي�س اجلمهورية" ...وهو �أمر
غري حممود �سي�ؤ ّدي حتما �إىل �إفراغ مبد�أ ال�شّ رع ّية من
حمتواه و�أهميته .ف�صياغة ن�صو�ص غام�ضة ميكن �أن ي�ؤ ّدي
�إىل �إطالق يد القا�ضي لزجر بع�ض الأفعال ا ّلتي هي يف
الأ�سا�س غري جم ّرمة بن�ص وا�ضح.

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

من بني الأحكام التي تط ّرق �إليها تقرير جلنة احلريات
الفردية وامل�ساواة� ،أحكام تتعلق بحقوق وو�ضعية
الأجانب يف تون�س� ،أي الأ�شخا�ص الذين ال يحملون
اجلن�سية التون�سية واملوجودين على الرتاب التون�سي.1
مي�س من
ولنا �أن ن�شري ب�أن النظام القانوين الذي ّ
و�ضعية الأجانب يف تون�س يعود يف معظمه �إىل
2
�ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي .فمجلة اجلن�سية
والقانون املتعلق بحالة الأجانب بالبالد التون�سية3هما
يف الأ�صل ن�صان قد و�ضعا يف ظرف خا�ص كانت
فيه تون�س تعي�ش �أول فرتة الإ�ستقالل وهي فرتة
كان ينظر فيها للأجانب ،خا�صة ممن يريدون الإقامة
بالبالد �أو العي�ش بها ،بنظرة لي�س للثقة مكان فيها.4
فبالرجوع �إىل هذين الن�صني ،نالحظ وجود عديد
الأحكام التي حترم الأجانب من عديد احلقوق
واحلريات الفردية كما ت�ؤ�س�س �إىل متييز كبري �ضدهم،
علما �أن التمييز �ضد ه�ؤالء يرتافق �أحيانا مع متييز
بني التون�سيني �أنف�سهم (مواطنني ومواطنات) كما
يتح�صل من قانون اجلن�سية ،بحيث يكون للأجانب
املرتبطني باملواطنني حقوق �أكرث من الأجانب
املرتبطني باملواطنات.

�إىل رف�ض مطلب التجني�س .كما ين�ص �أي�ضا على
يبي طالب التجني�س �أنه يف حالة �صحية
�ضرورة �أن ّ
ج ّيدة ولي�س «عالة على املجتمع �أو خطرا عليه» وهو
ما ميثّل �شرطا ف�ضفا�ضا يفتح الباب لل�سلطة التقديرية
للإدارة لرف�ض طلب التجني�س.
يذكر �أن القانون مييز حتى بني اجلن�سني على �صعيد
منح اجلن�سية لأبنائهم .فالرجل يعطى اجلن�سية لأبنائه
ب�صفة �آلية بينما يجب على �أبناء الزوجة وتقدمي مطلب
يف الغر�ض لي�س لوحدها بل باال�شرتاك مع زوجها
وال ميكنها ان تقدم مبفردها ت�صريحا بطلب اجلن�سية
التون�سية لأبناءها �إال بعد وفاة زوجها� .إال �أن اللجنة مل
تتعر�ض لهذا التمييز.
التمييز بين األبناء لجهة امكانية فقدان
الجنسية
كما ي�ؤ�س�س الف�صالن  31و 35من جملة اجلن�سية

لإمكانية فقدان الأبناء للجن�سية التون�سية يف �صورة
فقدان الزوجة/الأم لها ،ومل يتعر�ضا �إىل النتائج املت�أتية
عن فقدان الزوج/الأب لها .وبذلك تكون الزوجة/الأم
والأبناء يف تبعية للزوج/الأب .وهو متييز �صارخ بني مركز
الأم والأب �صلب العائلة يك ّر�س ملنطق رئا�سة الزوج لها
واحتكاره الوالية على الأبناء .ولذلك اقرتحت اللجنة
امل�ساواة بني الأب والأم وعدم ان�سحاب فقدان اجلن�سية
على الأبناء �إال يف �صورة فقدانها من قبل الأب والأم معا.
�إال �أن هذا احلل قابل للنقا�ش ،طاملا �أن �سحب اجلن�سية هو
إلغاء التمييز في قانون
بحد ذاته خطري جدا وبخا�صة �أن الف�صل  25من الد�ستور
الجنسية
ي�ؤ�س�س قانون اجلن�سية احلايل لعدد من �أ�شكال التمييز «يحجر �سحب اجلن�سية التون�سية من �أي مواطن �أو تغريبه
�أو ت�سليمه �أو منعه من العودة �إىل الوطن».
التي �سعى تقرير اللجنة ملعاجلتها:

التمييز بين الرجل والمرأة في إسناد
الجنسية التونسية إلى أزواجهم من غير
التونسيين

التمييز بين األطفال المولودين في الحصول
على الجنسية

ي�ؤ�س�س القانون التون�سي للجن�سية �أي�ضا للتمييز بني
الأطفال املولودين لأجانب على م�ستوى ح�صولهم على
اجلن�سية التون�سية .فهو ي�سند اجلن�سية التون�سية للطفل
املولود يف تون�س لأب و�أحد جديه للأب ممن ولدوا يف
تون�س بينما ال ي�سندها للطفل املولود لأم و�أحد جديه
للأم ممن ولدوا يف تون�س.
فالقانون التون�سي للجن�سية قانون ي�صعب معه احل�صول
على اجلن�سية التون�سية من قبل الأجانب 7خا�صة فيما
يتع ّلق بهذه امل�س�ألة .فاقت�ضاء حتقيق الوالدات للأب
و�أحد اجلدين للأب ب�صفة م�سرت�سلة على الرتاب
التون�سي حتى يتمكن الطفل املولود بتون�س من احل�صول
تبي مغاالة
على اجلن�سية التون�سية هو بني ال�شروط التي ّ
امل�شرع يف �شروط �إ�سناد اجلن�سية.
مل تناق�ش جلنة احلريات الفردية هذا اخليار و�إمنا حافظت
مي�س من حقوق الأطفال
عليه 8واحلال �أنه ميكن �أن ّ
املولودين بالرتاب التون�سي خا�صة من خالل خلق
و�ضعية �صعبة يكون فيها الطفل غري حا�صل على
اجلن�سية ،وذلك يف انتظار ح�صوله على جن�سية �أحد �أبويه
غري التون�سيني (�إن �أمكن له احل�صول عليها) وذلك �إن
بقي على الرتاب التون�سي.

فقد اعتربت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة ب�أنه «ال ثقة
يف املر�أة التون�سية يف قانون اجلن�سية التون�سية .هذا هو
الواقع ال�صادق التي تنطق به جملة اجلن�سية التون�سية
يف خمالفة تامة لواجب عدم التمييز بينها وبني الرجل
التون�سي» .5و�إذ ميكن التمييز بني الأجانب املوجودين
فوق الرتاب التون�سي وذلك خا�صة وفق قاعدة املعاملة
باملثل� 6إال �أن ذلك ال�صنف من التمييز ي�شمل الأجنبي
يف ذاته (نظرا جلن�سيته) ولي�س متييزا قائما على عالقته
ب�شخ�ص حامل للجن�سية التون�سية .فالتمييز بني الرجل
مي�س
واملر�أة التون�سيني والتون�سيات يف مادة اجلن�سية ّ
من امل�ساواة بني الأجانب الذين لهم نف�س الو�ضعية
القانونية بكونهم �أزواجا لهم.
فلم يكن من املمكن للأجنبي املتزوج من تون�سية
احل�صول على جن�سية زوجته �إال عن طريق التجني�س
وهو �إجراء �إداري يخ�ضع ل�سلطة تقديرية �شبه مطلقة
للإدارة وي�ستوجب عديد الإجراءات الإدارية املط ّولة
يف تداخل بني عدد كبري من امل�صالح بني وزارة العدل،
وزارة الداخلية ورئا�سة اجلمهورية.
كما يخ�ضع طالب التجني�س �إىل �شروط جمحفة وردت
ضم األبناء للجنسية التونسية
يف الف�صل  23من جملة اجلن�سية منها �أن «يثبت (طالب التمييز لجهة ّ
اجلن�سية التون�سية) معرفة باللغة العربية تتنا�سب ومركزه المكتسبة من أحد والديهم:
االجتماعي» وهو �شرط غالبا ما ي�صعب حتقيقه ّمما ي�ؤدي مي ّيز القانون بني الأجنبي الذي يتز ّوج من تون�سية

ويكون له ابن قا�صر من زواج �سابق والذي ميكن له
طلب متكني ابنه من اجلن�سية التون�سية والأجنبية التي
تتزوج من تون�سي ويكون لها ابن قا�صر من زواج
�سابق والتي ال ميكن لها طلب متكني ابنها من اجلن�سية
التون�سية .ويعد هذا الأمر متييزا بني الأجانب الذين
لهم نف�س الو�ضعية القانونية وذلك وفق منطق يغّلب
�إرادة الأب (الذي �أراد االلتحاق باجلن�سية التون�سية)
على �إرادة الأم.
ولذلك اجتهت اللجنة �إىل اقرتاح امل�ساواة بخ�صو�ص
هذه امل�س�ألة وذلك من خالل امل�ساواة بني الأجانب
الذين �أرادوا احل�صول على اجلن�سية التون�سية والأطفال
املولودين لهم.9
نحو مز يد تكر يس حقوق
األجانب وحر ياتهم

ي�ؤ�س�س تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة �إىل مزيد
تكري�س حقوق الأجانب وحرياتهم الفردية وذلك على
م�ستويني اثنني� :إلغاء التمييز يف حقوق الأجنبي املتزوج
من تون�سية و�ضمان �صريح للحريات الفردية للأجانب.

إلغاء التمييز في حقوق األجنبي المتزوج من
تونسية

مي ّيز القانون املتعلق بحالة الأجانب بالبالد التون�سية بني
الأجنبية املتزوجة من تون�سي ومينحها احلق يف الإقامة
العادية يف تون�س وذلك ملدة �سنتني قابلة للتجديد وهو ما
مل مينحه القانون �إىل الأجنبي املتزوج من تون�سية� .إذ لي�س
له احلق يف الإقامة العادية وال ميكنه احل�صول �إال على
بطاقة �إقامة م�ؤقتة ّمتكنه من البقاء يف تون�س ملدة ال تتجاوز
10
�سنة واحدة وذلك برتخي�ص خا�ص من وزير الداخلية
املخت�صة �سحبها منه يف �أي وقت �إذ
والتي ميكن لل�سلطات ّ
ما �صدر عنه �أعمال مت�س النظام العام �أو �إذا زالت �أ�سباب
ح�صوله عليها 11وهو ما ميكن �أن يحرمه من حقوقه ك�أب.
كما ي�سمح الف�صل  21من قانون  1968للأجنبية
املتزوجة من تون�سي ب�إيواء �أقاربها �أي والديها� ،أبنائها
و�أخوتها الأجانب دون �إعالم ال�سلط الأمنية بذلك بينما
احلق للأجنبي املتز ّوج من تون�سية.
مل يقّر القانون هذا ّ
ويف هذا الأمر جت�سيد للنظرة الدونية للمر�أة التون�سية التي
ال ميكنها اختيار قرينها وما يتبعها من نظرة دونية لزوجها

الأجنبي وهو ما يك ّر�س التمييز يف احلقوق بني الأزواج
الأجانب للتون�سيات والزوجات الأجنبيات للتون�سيني.
وقد عالج التقرير وجهي التمييز هذين من خالل اقرتاح
�إلغائهما.

ال فرق بين تونسي وأجنبي في التمتع
بالحريات الفردية
ك ّر�س د�ستور  2014لأول مرة مفهوم احلريات
�ضمن �صراحة عددا
الفردية (الف�صل  )21كما ّ

منها .12فاحلريات الفردية هي على الأقل تلك التي
ال يفرت�ض يف ممار�ستها البعد اجلماعي».13
وتكري�سا لأحكام الد�ستور ذهب تقرير جلنة احلريات
الفردية وامل�ساواة من خالل م�شروع جملة احلريات
الفردية التي يقرتحها �إىل �ضمان احلريات الفردية
من دون متييز .وعليه ،ن�ص امل�شروع يف الف�صل 5
«يحجر التمييز بني التون�سي والأجنبي ،مهما
منه ّ
كانت حالته� ،أو عدمي اجلن�سية يف االعرتاف باحلقوق
واحلريات الفردية والتمتع بها وممار�ستها �إال ما وقع
ا�ستثنا�ؤه بالد�ستور».
كما يق ّر م�شروع املجلة باحلق يف الأمان والكرامة� .إذ
ين�ص الف�صل  42منه على «ال يحرم �أحد من حر ّيته
ّ
ين�ص
�إال يف �إطار ال�ضمانات الد�ستورية ولأ�سباب ّ
عليها القانون وطبقا للإجراءات املقررة فيه»� .إال �أن
الأجانب الذين يوجدون يف و�ضعية غري قانونية على
الرتاب التون�سي بعد حماولة اجتياز احلدود خل�سة
نحو �شمال املتو�سط ،يتم و�ضعهم مبراكز احتجاز ال
وجود قانوين لها قبل ترحيلهم.14
كما يتمت ّع الأجانب كالتون�سيني ،وفق م�شروع جملة
احلريات الفردية ،يف احلق يف الكرامة .وعلى هذا
الأ�سا�س ال يجوز طرد الأجنبي �أو ت�سليمه �إذا توافرت
�أ�سباب حقيقة تدعو �إىل االعتقاد �أنه �سيكون يف خطر
التع ّر�ض للعقوبات ...احلاطة من الكرامة».

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

أي دروس لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في المغرب؟

إصالح نظام الميراث نموذجا
أنس سعدون
عا�ش املغرب قبل �سنوات على وقع نقا�ش غري م�سبوق
ب�ش�أن امل�ساواة يف الإرث بني اجلن�سني .كانت منا�سبة
هذا النقا�ش �صدور تو�صية ت�ضمنها تقرير للمجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان حول "النهو�ض بامل�ساواة
والإن�صاف بني اجلن�سني".1
قدم التقرير عدداً من التو�صيات ركزت على نقاط
�ضعف ما زالت قائمة ،بع�ضها فيه متييز وا�ضح �ضد
الن�ساء ،و�سلط ال�ضوء على الإ�شكاالت املرتبطة بالفقر
والتهمي�ش واله�شا�شة التي مت�س �شرائح وا�سعة من
املغاربة و�ضمنهم الن�ساء.
غالبية التو�صيات التي قدمها التقرير مل ترث �أي ح�سا�سية
تذكر� ،أو بالأحرى مل يتم االنتباه �إليها ،ما عدا تو�صية
فريدة �أثارت جدال وا�سعا ،وهي تلك املتعلقة بامل�ساواة
يف الإرث ،حيث جاء يف التقرير ب�أن "املقت�ضيات
القانونية غري املتكافئة ِّ
املنظمة للإرث (ت�ساهم) يف الرفع
من ه�شا�شة وفقر الفتيات والن�ساء."2

ال شك أن صدور
تقرير اللجنة
سيشكل أرضية
صلبة لدعم
معركة الترافع
من أجل قوانين
ترفع التم�ييز ضد
النساء
واليوم يعاد طرح نف�س اجلدل احلقوقي لكن بوترية
�أ�شمل بعد �صدور تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة
بتون�س ،3الذي يعترب "ثورة" غري م�سبوقة يف املنطقة،
بالنظر �إىل �سياقه وم�ضامينه وحمولته الفكرية واحلقوقية
التي ينتظر �أن ي�صل �صداها �إىل كل بلدان املنطقة مبا
فيها املغرب.
مطلب واحد وثالثة ردود أفعال
حول الدعوة إلى إصالح نظام
الميراث بالمغرب وتونس

�سواء يف احلالة املغربية عقب �صدور تو�صية املجل�س
الوطني حلقوق االن�سان � ،2015أو يف احلالة التون�سية
عقب �صدور تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة
 ،2018ف�إن الدعوة �إىل مراجعة نظام املرياث يف

البلدين لإقرار مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني خلفت ردود
�أفعال متباينة ،4ال تخرج عن ثالثة توجهات رئي�سية:
- 1توجه �أول :ينطلق من اعتبارات حقوقية �صرفة ومن
تقدير �إيجابي لل�سياق العام احلايل الذي ي�سمح بطرح
الق�ضية ،من جديد بالنظر �إىل ال�سياق احلقوقي الذي
تعرفه بلدان املنطقة عقب �صدور د�ساتري ما بعد احلراك
العربي بكل ما �شملته من حمولة حقوقية وموقف
وا�ضح من مبد�أ �سمو االتفاقيات الدولية على الت�شريع
الداخلي؛
- 2توجه ثان :يرف�ض رف�ضا قاطعا �إثارة املو�ضوع ،على
اعتبار �أنه حم�سوم بن�ص ديني قطعي الداللة والورود
وال يحتمل �أي ت�أويل �أو اجتهاد ،ويعترب �أن �أي حماولة
لإعادة طرح الق�ضية للنقا�ش ت�شكل يف حد ذاتها
م�سا�سا بالإ�سالم الذي يعترب �أحد الثوابت.
- 3توجه ثالث :غري وا�ضح املعامل يعترب �أن الوقت
احلايل لي�س منا�سبا ،لإثارة هذا املو�ضوع الذي ال
يحظى بالراهنية ،خا�صة و�أن النقا�ش حول نظام املرياث
نقا�ش "نخبة" يف جمتمعات تعاين غالبية �شعوبها من
الفقر ،تتكد�س فيها الرثوة يف يد �أقلية حمدودة.
و�إذا كان دعاة التوجهني الأول والثاين يعربون عن
تيارين بارزين يج�سدان ر�أيني يخرتقان املجتمعني
املغربي والتون�سي وغالبية جمتمعات املنطقة� ،أحدهما
يو�صف بالتيار احلداثي والآخر التيار الإ�سالمي ،ف�إن
دعاة التوجه الثالث يتكونون من خليط غري متجان�س
ي�ضم عددا من الإ�صالحيني والإ�سالميني وحتى
بع�ض احلداثيني ،مبن فيهم بع�ض الأ�صوات الن�سائية/
الن�سوية ،ينطلق ٌ
كل منها من اعتبارات ومربرات تبدو
خمتلفة بل وحتى متناق�ضة ،ولكنها يف نهاية املطاف
تلتقي يف ح�صيلة واحدة وهي جتنب اخلو�ض يف
املو�ضوع يف الوقت الراهن.
المبر رات المعتمدة إلحياء
النقاش حول إصالح نظام
الميراث في المغرب وتونس

هذه املربرات جندها حا�ضرة بقوة يف تقرير اللجنة ويف
تقرير املجل�س ويف عدد من مذكرات احلركة احلقوقية
الن�سائية يف املغرب وتون�س ،وهي �إن انبنت على
منطلقات متباينة� ،إال �أنها تلتقي يف النتيجة:
 - 1منطلقات �سو�سيولوجية :تركز على كون نظام
املواريث احلايل ما هو �إال انعكا�س للرتكيبة الع�صبية
للمجتمع الذي ظهر فيه ذلك التنظيم .لذا جنده
يعك�س التق�سيم التقليدي للأدوار بني الرجل واملر�أة.
لكن تركيبة جمتمعات املنطقة وخا�صة باملغرب وتون�س
تغريت ب�شكل جذري حيث اقتحمت الن�ساء كافة
امليادين وارتفعت ن�سب �إعالتهن للأ�سر .كما ارتفعت
تاليا ن�سب م�ساهمتهن يف الن�شاط االقت�صادي ...وقد
�ساهم هذا التطور يف حلحلة امل�شهد التقليدي القائم
على مبد�أ تق�سيم جن�سي للوظائف والأدوار :فلم يعد
الرجل هو امل�س�ؤول الوحيد عن ت�سيري العائلة واملتحكم
يف مواردها االقت�صادية ،و�إمنا ا�ستبدلت �سلطته بتقا�سم

امل�س�ؤوليات والقرارات العائلية.
ان�ضما
 - 2منطلقات حقوقية تعترب �أن املغرب وتون�س ّ
�إىل عدد من الآليات واالتفاقيات الدولية يف جمال
حقوق الإن�سان ،ومن �ضمنها "اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة" ،و�أنهما تعهدا
بتفعيلها عرب �إجراءات وتدابري بهدف مالءمة القوانني
الوطنية معها ،خ�صو�صا و�أن الد�ستورين معا يقران مبد�أ
مدنية الدولة ،و�سمو املواثيق الدولية على الت�شريع
الداخلي ،ويقران مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني من حيث
املبد�أ و�إن اختلفا من حيث التفا�صيل.

لم تطرح الحركة
المغربية مطلب
المساواة في
اإلرث ضمن
المطالب التي
شكلت جوهر
حملتها العتقادها
بأن هذا المطلب
يكتسي حساسية
كبيرة
- 3منطلقات دينية تت�أ�س�س على منهجية االجتهاد
والفكر املقا�صدي .ويف هذا الإطار ،تلتقي املطالب
املنادية ب�إ�صالح نظام املواريث بكل من تون�س واملغرب
يف �ضرورة �أن يتم هذا الإ�صالح من داخل احلقل
الديني ،بل جند �أن جزءا كبريا من املنطلقات التي
تلح على �أهمية الت�شبث
تت�أ�س�س عليها هذه املطالب ّ
بالن�ص الديني ،وا�ستلهام روحه بو�ضعه يف �سياق
تاريخي وح�ضاري معني عو�ض الإكتفاء بقراءة حرفية
له.
مع العلم ب�أن تقارب احلالتني املغربية والتون�سية ال ينفي
وجود عدة فوارق بينهما ،فتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
باملغرب مثال ما يزال بعيد املنال �إذ ي�صنف وفق تقرير
فجوة النوع 5يف الرتبة  ،133مت�أخرا عن تون�س التي
توجد يف الرتبة .123

فمند �صدور جملة الأحوال ال�شخ�صية �سنة ،1956
اقت�صر التعديل على تنقيح واحد �سنة  ،1959ليبقى
هذا املو�ضوع جامدا ع�صيا عن �أي تعديل رغم كل
التغيريات التي همت البنى العائلية واالجتماعية
واالقت�صادية يف تون�س.
وهكذا انطلق التقرير من تعداد مظاهر التمييز بني
اجلن�سني الواردة يف نظام املرياث بح�سب جملة
الأحوال ال�شخ�صية -وهي موجودة �أي�ضا يف مدونة
الأ�سرة باملغرب ،-و�أهمها:
الأنثى الوارثة ال تعترب عا�صبة بنف�سها �أبدا ،ف�صفةالعا�صب بنف�سه امتياز ذكوري؛
للأنثى الوارثة ن�صيب �أقل ،هو الن�صف ،يف معظماحلاالت.
�إق�صاء الأنثى و�أقاربها من املرياث يف حاالت عديدة.وهذا هو حال العمات وبنات العم وبنات الأخ
اللواتي ال يرثن �أ�صنافهن من الذكور .كما �أن الأقرباء
املنف�صلني ب�أنثى ال يرثون مطلقا .ويق�صد بهم كل
الأقرباء من جهة الأم من �أخوال وخاالت و�أبنائهم،
فهم ال يرثون حتى يف حالة عدم وجود �أي وارث �آخر.
انطالقا من هذا الت�شخي�ص و�ضعت اللجنة جمموعة
مقرتحات:
مقرتح �أول� :ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني قانونا،وذلك يف ال�صور الغالبة وهي حاالت الأبناء ،الأبوين،
الزوجني ،الإخوة.
مقرتح ثان� :ضمان امل�ساواة قانونا مع متكني املورث
من حق االعرتا�ض على امل�ساواة ،وه ما يعني اعتماد
نظام مزدوج ،يكون فيه املبد�أ ق�سمة املرياث بامل�ساواة
بني الأ�صناف الأربعة ،واال�ستثناء تخويل املورث حق
االعرتا�ض ب�شكل كتابي �صريح ال يحتمل �أي ت�أويل
على امل�ساواة ومن ثمة اعتماد قاعدة للذكر مثل حظ
الأنثيني.
مقرتح ثالث� :ضمان امل�ساواة قانونا باختيار من الورثة.
فيكون للوارثات احلق يف اال�ستفادة من ن�صيب م�ساو
لن�صيب الذكر� ،أو احل�صول فقط على ن�صف هذا
الن�صيب .وتكمن ميزة هذا احلل يف �ضمان انتقال
�سل�س من امل�ساواة املمنوعة �إىل امل�ساواة املمكنة.
إصالح نظام الموار يث بالمغرب
ظرفية تشجع على التغيير

باملغرب ،مل ي�سبق ملكونات احلركة الن�سائية �أن طرحت
مطلب امل�ساواة يف الإرث ب�شكل مبا�شر ووا�ضح
�ضمن املطالب التي �شكلت جوهر حملتها الرتافعية
الوا�سعة التي قادتها من �أجل �إ�صالح مدونة الأحوال
ال�شخ�صية ،6وال يعود ذلك العتبارات مبدئية �أ�سا�سا،
بل رمبا العتقادها ب�أن هذا املطلب يكت�سي ح�سا�سية
كبرية يف �سياق مل يكن مهي�أ حينئذ لطرحه يف دائرة
النقا�ش العمومي.
خيارات واسعة لمراجعة نظام
اليوم يرد مطلب مراجعة نظام االرث باملغرب من جديد
المواريث في تونس
يعترب مو�ضوع �إ�صالح نظام املرياث يف القانون التون�سي يف �سياق خمتلف ،بفعل قوة احلركة احلقوقية الن�سائية
م�س�ألة على درجة كبرية من احل�سا�سية يف تقرير اللجنة .التي راكمت عدة مكا�سب مند �صدور مدونة الأ�سرة
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�سنة  ،2004واملبادرات املماثلة التي انطلقت يف عدد
من بلدان املنطقة ،وكذا النزعة احلداثية للملكية التي
قامت بعدة مبادرات غري م�سبوقة يف �إطار �إقرار مبد�أ
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وكان �آخرها ال�سماح للن�ساء
مبمار�سة خطة العدالة يف �سابقة هي الأوىل من نوعها
يف تاريخ البالد.
وفيما تفادى تقرير املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
اخلو�ض يف مناق�شة تفا�صيل مطلب �إقرار امل�ساواة بني
اجلن�سني يف نظام املرياث ،عك�س تقرير جلنة امل�ساواة
واحلريات الفردية الذي قدم عدة خيارات بع�ضها ذو
طابع م�ستعجل �آين ،ف�إن احلركة احلقوقية الن�سائية
املغربية بدورها ،7تقرتح مراجعة هذا املو�ضوع على
مراحل نظرا حل�سا�سيته:8
املرحلة الأوىل :تو�سيع دائرة �إرادة املوروث ،بت�شجيعاللجوء �إىل �إبرامه لو�صية قيد حياته ،تقر توزيع ح�ص�ص
الإرث بالت�ساوي بني الذكور والإناث ،وهو ما يفر�ض
مراجعة جزئية ملقت�ضيات الو�صية التي متنع �إبرامها
لفائدة وارث.
املرحلة الثانية :تبني حل الرد الذي كانت تون�س�سباقة لإقراره مند �سنة  ،1959وهو حل م�ستوحى من
املذهب احلنفي ،ومبوجبه ،فان البنت �سواء انفردت �أو
تعددت ويف حالة غياب �أخيها الذكر ،فانها ت�ستحق
بالإ�ضافة اىل ن�صيبها بالفر�ض ،ما يتبقى من الرتكة عن
طريق الرد .وعليه حتجب باقي الورثة الذكور من �أخوة
و�أعمام �أو �أبنائهم.9
وتظهر �أهمية هذا احلل يف �أنه ي�ضع حدا حلاالت
التحايل على القانون من خالل �إبرام هبات �أو عقود
�صورية خا�صة داخل الأ�سر التي لي�س لها �أبناء ذكور،
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والتي تف�ضل الإبقاء على الرتكات للبنات بدل الأخوة.
املرحلة الثالثة :رفع املانع الديني الذي تكر�سه املادة 332
يعد اختالف الدين مانعا من
من مدونة الأ�سرة .ومبوجبهّ ،
موانع املرياث ،وال �شك �أن هذا املقرتح ي�ستوجب طرحه
�ضمن مقاربة �أ�شمل تكر�س مبد�أ حرية الزواج وترفع
احلظر املفرو�ض على زواج امل�سلمة بغري م�سلم.10

ويف انتظار حترك ر�سمي من �أجل فتح ور�ش �إ�صالح
مدونة الأ�سرة باملغرب ،تراهن احلركات الن�سائية
باملغرب على تغيري الذهنيات و�إيجاد بيئة جمتمعية
جديدة حتت�ضن مطالب �إ�صالح نظام املرياث ،من
خالل القيام بحمالت 11تعزز النقا�ش العمومي حول
هذا املو�ضوع ،واال�ستفادة من العمل امل�شرتك �إقليميا

ودوليا وتبادل اخلربات والتجارب .وال �شك �أن �صدور
تقرير جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة بتون�س �سي�شكل
�أر�ضية �صلبة لدعم معركة الرتافع من �أجل قوانني ترفع
التمييز �ضد الن�ساء يف جميع املجاالت وتعرتف لهن
باملواطنة الكاملة.

حق األم العزباء في التبني:

سابقة قضائية تكرس قيم الوظيفة القضائية

أميرة العمري
�أ�صدر القا�ضي حممد املعز العرو�سي وكيل رئي�س
حمكمة ناحية تون�س حكما يف مادة التبني حتت عدد
 12639بتاريخ � 2018-07-12أقر �صلبه ب�صحة تبني
�إمر�أة عزباء لطفلة قا�صرة جمهولة الن�سب متجاوزا
بذلك �شرط الزواج املن�صو�ص عليه بالف�صلني التا�سع
والعا�شر من القانون املتعلق بالوالية العمومية والكفالة
والتبني يف طالبة التبني.
ي ّتميز هذا احلكم باجلر�أة من حيث تنزيله مفهوم
امل�صلحة الف�ضلى للطفل كقيمة فوق قانونية و�إقراره
لقيم ومفاهيم �أ�سرية جديدة متنح يف عمقها ودالالتها
حقوقا للأمهات العازبات .وهو انطالقا من ذلك،
ّ
ي�شكل منوذجا �آخر لفهم القا�ضي التون�سي لوظيفته
املتمثلة �أوال يف حماية احلقوق واحلريات.
المصلحة الفضلى للطفل
قيمة فوق قانونية

يف احلكم مو�ضوع التعليقّ ،قدر القا�ضي �أن ا�شرتاط
امل�شرع �أن يكون طالب التبني متزوجا �أو �سبق له الزواج
ال غاية منه �سوى «حماية الأطفال فاقدي ال�سند بتوفري

�سند عائلي لهم يحميهم من ويالت احلياة وم�صاعبها والعمل على تكري�سها ولو �أدى الأمر �إىل جتاوز �شرط ومن هذا املنطلق يكون احلكم الق�ضائي الذي �أعمل
عرب توفري مناخ مالئم ي�سمح لهم بالنمو والكرب يف بيئة قانوين قد ي�ؤدي الت�شبث به �إىل احليلولة دون حتقيقها .االجتهاد يف املو�ضوع حمفزا على ذلك.
�سليمة وو�ضع طبيعي ،مثلهم مثل بقية الأطفال الذين
الحقوق والحر يات مبر رات لدفع
اإلعتراف بالحق باألمومة
يتوفر لهم �سند عائلي».
االجتهاد القضائي
ف�ضال عن ذلك ،عك�س احلكم فهم القا�ضي لدوره يف وبقدرة األم بتوفير بيئة
ي�شكل هذا احلكم منوذجا جديدا على تطور فهم
جمال حماية الأطفال ،بحيث ن�ص على �أن هذا الدور عائلية سليمة
يفر�ض عليه الت�ضحية بال�شرط القانوين متى تبني له ي�ؤ ّدي �إ�سناد التبني لأم عزباء فعليا ل�صياغة مفهوم القا�ضي لوظيفته واملتمثلة يف االنت�صار للحقوق
�أن التق ّيد به ي�ؤدي للم�س مب�صلحة الطفل مو�ضوع مل�ؤ�س�سة الأم العزباء يعطي الأولوية حلق الأمومة الأ�سا�سية و�إن غفلت القوانني عن تكري�سها .ومن �ش�أن
طلب التبني ونكران حق الطالب يف التبني بتع ّلة عدم ويقطع بالتايل مع النظرة الإجتماعية الدونية للأمهات هذا الأمر �أن ي�ؤ�س�س ملراجعات ت�شريعية ت�ستوجبها
زواجه .وقد توىل احلكم ،تنزيال لهذا الت�صور� ،إبراز العازبات التي تدفع بن�صفهن �إىل الت�ضحية ب�أمومتهن طبيعة املجتمعات وتغري العقليات وتطورها من جهة
املتعددة
حاجة الطفلة ب�أن تتمتع برعاية خا�صة مردها �إعاقتها والتخلي عن �أطفالهن وتفر�ض على الباقيات و�أبنائهن وتفر�ضها حقوق الإن�سان يف �أبعادها و �أوجهها ّ
1
من جهة �أخرى.
الع�ضوية ،مع بيان �أن تلك العناية اخل�صو�صية ُحرمت التهمي�ش االجتماعي.
منها ب�سبب بقائها مبركز رعاية الطفولة مدة �أربعة �أعوام ويبدو هذا املوقف مهما يف �أثره االجتماعي خ�صو�صا
دون �أن يتقدم � ّأي كان لطلب تبنيها .انطالقا من و�أن الإح�صائيات الر�سمية التون�سية تبني �أن هناك قرابة
2
ذلك� ،أمكن القا�ضي القول ا�ستنادا �إىل عمل البحث ت�سعمائة طفل يولدون �سنويا من �أمهات عازبات.
االجتماعي ب�أن طالبة التبني ولئن كانت غري متزوجة ،ويف هذا الإطار يبدو من املهم تعميق احلوار االجتماعي
 1 .1يراجع مقال " ظاهرة الأمهات العازبات يف تون�س بني القانون والتحرمي "
ف�إنها قادرة لوحدها على حتقيق م�صلحة الطفلة التي حول حقوق الأطفال املولودين خارج �إطار الزواج بحثا
– �أحالم بالرحومة  2017-03-10 -موقع مدونات فران�شيفال
عن �سبل ت�ضمن لهم بقاءهم يف و�سطهم الأ�سري  2 .2معطيات ينازع فيها املجتمع املدين �إذ تذكر جمعية �أمل املهتمة بالأمهات
تطلب تبنيها.
العازبات "�أن عدد الوالدات خارج �إطار م�ؤ�س�سة الزواج ما بني 1200
وعليه ،يظهر �أن القا�ضي اعترب يف حكمه �أن «للم�صلحة احلقيقي من دون �أن ي�ؤدي ذلك لتعر�ضهم لأي و�صم
و 1500حالة �سنويا� .أي انه يولد � 4أطفال يوميا خارج �إطار الزواج -.يراجع
مقال االمهات العازبات بتون�س –احلوار نت– .2009-11-19
الف�ضلى للطفل» قيمة �أ�سا�سية يجب ترجيح كفتها اجتماعي �أو �أي �شكل من �أ�شكال الإنتهاك والدونية.
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الجماعات المحلية

مجلة الجماعات المحلية:

مع اندالع ثورة  2011انطالقا من خمتلف اجلهات
حتى و�صولها يوم  14جانفي �إىل العا�صمة ما �أ ّدى �إىل
�سقوط ر�أ�س ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أ�صبح جل ّيا �أن للبعد
املهم والعميق يف ال�ش�أن ال�سيا�سي يف
املحلي ت�أثريه ّ
املحلي
تون�س .فمنذ اال�ستقالل ،لطاملا كان ال�ش�أن
ّ
امتدادا لل�سلط املركزية وذلك خا�صة من حيث
امل�ؤ�س�سات التي تديره و�صالحياتها وطرق اتخاذ
يتم
القرار �صلبها .وقد كان تنظيم ال�ش�أن العام املحلي ّ
�أ�سا�سا وفق �أحكام القانون الأ�سا�سي للبلديات عدد
 33ل�سنة  1975امل�ؤرخ يف  14ماي  ،1975حيث
كانت البلدية متثّل �أبرز الهياكل ذي البعد املحلي
للحكم.
ّ
سن المجلة واجب دستوري
وسياسي

هذا القانون بلجوء �شبه دائم �إىل جلنة التوافقات
التي ال متثّل يف احلقيقة �إحدى جلان جمل�س ال�شعب
وفق النظام الداخلي للمجل�س.
وقد ات�سم م�سار مناق�شة م�شروع املجلة ب�أمرين:
الأول ،اال�ستعجال .بحيث كان رئي�س اجلمهورية
قد دعا املواطنني النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية
يف  6ماي  .2018لذلك كان على جمل�س النواب
الإ�سراع يف امل�صادقة على املجلة 7لت�صدر بالرائد
الر�سمي للجمهورية التون�سية مبوجب القانون عدد
 29ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  9ماي  2018املتعلق
مبجلة اجلماعات املحلية 8ب�ضعة �أيام من �صدور النتائج
مت�ضمنة  400ف�صال.
الأولية لالنتخابات البلديةّ ،
6

مقترح المجتمع
المدني تمثل
في إعطاء السلط
المركزية رقابة
بعدية على
أعمال المجالس
المحلية وذلك
من خالل الطعن
أمام الهيئات
القضائية
المختصة .وقد
أخذ به في عدد
من المسائل.

العدد  ،12أغسطس 2018

ميكن للوزير املك ّلف باجلماعات املحلية �إيقاف
املجل�س عن الن�شاط بناء على تقرير مع ّلل من الوايل من املجلة) .كما ميكن له الإعرتا�ض على ال�صفقات
وبعد ا�ست�شارة مكتب املجل�س الأعلى للجماعات العمومية التي تربمها اجلماعات املحلية (الف�صل
 163من املجلة) و�إمكانية اعرتا�ضه �أي�ضا على
املحلية ،وذلك ملدة �أق�صاها �شهران".
م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجال�س (الف�صل  174من
املجلة) .كما له دور هام يف مراقبة �سري العمل العادي
للبلدية وفق ما ورد بالف�صل  268من املجلة الذي
ين�ص "�إذا امتنع رئي�س البلدية �أو �أهمل القيام بعمل
والتاتيب،
من الأعمال التي ي�سندها له القانون ّ
يتوىل الوايل التنبيه عليه كتابيا ب�إمتام ما ي�ستوجبه
والتاتيب .ويف �صورة تقاع�س رئي�س البلدية
القانون ّ
�أو عجزه اجللي عن �إمتام املهام امل�ستوجبة رغم وجود
خطر م�ؤكد ،للوايل �أن يبا�شر تلك ال�صالحيات
بنف�سه �أو �أن يك ّلف من ينوبه للغر�ض وذلك مبقت�ضى
قرار مع ّلل" .وهو ما من �ش�أنه �إعطاء الوايل �صالحية
وا�سعة للت�أثري على عمل املجال�س البلدية.
بناء على ر�أيها رخ�ص البناء والهدم (الف�صل 258

عود إلى النقاشات النيابية حولها
محمد أنور الزياني

الجماعات المحلية
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اقت�ضى الو�ضع اال�ستثنائي بعد الثورة تعيني نيابات
خ�صو�صية مبختلف البلديات لت�سيري املرفق العام
البلدي.1وقد �سعت ال�سلطة الت�أ�سي�سية ،خالل �س ّنها
لد�ستور � ،2014إىل �إعطاء مزيد ال�صالحيات �إىل
اجلماعات املحلية وجعلها "�سلطة" وذلك من خالل
دعم النظام الالمركزي مع �ضمان وحدة الدولة .فقد
ن�ص الد�ستور التون�سي ل�سنة  2014يف ف�صله 14
ّ
على �أن "تلتزم الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها
بكامل الرتاب الوطني يف �إطار وحدة الدولة".
خ�ص�ص الد�ستور كذلك بابا كامال لل�سلطة
وقد ّ
املحلية (من الف�صل � 131إىل الف�صل  )142الذي
ين�ص على عديد املبادئ التي ّ
تنظم عمل ال�سلطات
ّ
أهمها :مبد�أ التدبري احل ّر ومبد�أ ا�ستقاللية
املحل ّية � ّ
اجلماعات املحلية �إداريا وماليا عن ال�سلط املركزية
ومبد�أ التفريع الذي ّ
ينظم توزيع ال�صالحيات بني
ال�سلط املحلية وال�سلط املركزية� .إال �أن هذا الباب
مل يدخل ح ّيز النفاذ مع �صدور الد�ستور يف جانفي
� ،2014إذ �أرادت ال�سلطة الت�أ�سي�سية �صلب الباب
املخ�ص�ص للأحكام االنتقالية �أن ال يدخل هذا
ّ
الباب ح ّيز النفاذ �إال مع �صدور القوانني ّ
املنظمة له.2
ويف جوان  ،2017متت �إحالة م�شروع القانون �إىل
جمل�س نواب ال�شعب لتتع ّهد به جلنة تنظيم الإدارة
وال�ش�ؤون احلاملة لل�سالح وفقا للف�صل  87ثامنا من
النظام الداخلي للمجل�س .3وقد تط ّلب النظر يف
امل�شروع ،خالل اللجنة واجلل�سة العامة ،قرابة �سنة،4
ا�ستمعت اللجنة خاللها �إىل عدد من املخت�صني يف
املجال �إ�ضافة �إىل عدد من مكونات املجتمع املدين.5
وبعد ذلك ،متت �إحالة م�شروع املجلة من اللجنة
املخت�صة �إىل اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب
يف مار�س  2018لتمتد بذلك عملية مناق�شته
والت�صويت على خمتلف �أحكامه منذ ذلك احلني
حتى  26ماي من نف�س ال�سنة حيث متت امل�صادقة الثاين ،احلذر �إزاء تكري�س احلكم املحلي وفق الت�صور
على القانون برمته .وقد ا ّت�سم م�سار مناق�شة م�شروع الد�ستوري ب�شكل كامل دفعة واحدة .وبالفعل،

وخالل مناق�شة م�شروع القانون� ،سواء �صلب جلنة
تنظيم الإدارة و�ش�ؤون القوات احلاملة لل�سالح �أو
باجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب� ،أبدت �أغلب
مداخالت نواب الأغلبية تخوفا بخ�صو�ص جاهزية
الدولة التون�سية لرتكيز �سلط حملية ذات �صالحيات
وا�سعة وحقيقية .ويف موازاة ذلك ،بدت �آراء املعار�ضة
ملتب�سة وغري وا�ضحة ،وقد ترنحت بني ت�أييد �إر�ساء
يف�سر ذلك
�سلطة مركزية فعلية من عدمه وميكن �أن ّ
من خالل عدم وجود ح�ضور �سيا�سي كاف لتلك
الأحزاب باجلهات ،وكذلك عدم و�ضوح ر�ؤيتها
ال�سيا�سية بخ�صو�ص عالقة املركزي باملحلي.
أهم النقاط الخالفية عند
مناقشة المجلة

مبراجعة حما�ضر جمل�س النواب ،يظهر �أن مناق�شة
املجلة تطلبت �أكرث من  60اجتماعا للجنة املخت�صة
للنظر فيه و 14جل�سة عامة وذلك من دون احت�ساب
اجلل�سات التي ّمت تنظيمها بلجنة التوافقات .9وقد
برزت عند مناق�شة م�شروع املجلة عديد النقاط
اخلالفية نذكر منها ثالثا ب�شكل خا�ص:
تفرغ رئيس الجماعة
المسألة األولى :مسألة ّ
المحلية

يف هذا ال�صدد ،برز ر�أيان �أ�سا�سيان بخ�صو�ص هذه
امل�س�ألة :نادى الأول بتعميم مبد�أ تفرغ الر�ؤ�ساء على
كامل اجلماعات املحلية لكرثة املهام املنوطة بعهدته
وملا ت�ستوجبه من عمل وجهد وتواجد �شبه دائم يف
املجال الرتابي التابع له� .أما الر�أي الثاين ،فطالب
بعدم تعميم مبد�أ التفرغ على كامل اجلماعات املحلية
و�إقرار تف ّرغ الرئي�س لبع�ض املجال�س املحلية الكربى
دون غريها ،بتعلة �أن هذا الأمر �سيثقل كاهل ميزانية
البلديات .وقد انتهى النقا�ش حول هذه النقطة ب�إقرار
تف ّرغ ر�ؤ�ساء اجلماعات املحلية وذلك �صلب الف�صل
 6من املجلة.10
ويق�صد بالتفرغ على معنى هذا الف�صل "عدم
اجلمع بني رئا�سة جمال�س اجلماعات املحلية وممار�سة
�أي وظيفة �أومهنة �أخرى"� .إذ يجب على رئي�س
املجل�س �إن كان �صاحب وظيفة يف القطاع اخلا�ص
اال�ستقالة منها و�إن كان �صاحب مهنة خا�صة تركها
�أو تعليقها و�إن كان عونا عموميا ف�إنه يو�ضع يف و�ضعية
عدم مبا�شرة خا�صة .وللتذكري ف�إنه مل يتم �إقرار
هذا ال�شرط بالن�سبة لع�ضوية جمل�س نواب ال�شعب
بينما مت �إقراره بالن�سبة لر�ؤ�ساء اجلماعات املحلية
ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن يحرم عديد الأ�شخا�ص
من الرت�شّ ح لرئا�سة اجلماعات املحلية فقط ب�سبب
عملهم .كما �أن من �ش�أن فر�ض هذا ال�شرط على
كامل اجلماعات املحلية ،مبا فيها اجلماعات ذات
امليزانيات املحدودة� ،أن يرتب عليها �أعباء كبرية قد
ي�ستنفذ جزءا �أ�سا�سيا منها ومينعها تاليا من القيام
مبهامها التنموية .وهو احلال ب�شكل خا�ص بالن�سبة

للبلديات التي مت �إحداثها قبيل االنتخابات البلدية
�إذ �أن �أغلبها ال يتوفر فيها حتى الآن احلد الأدنى من
املرافق البلدية ،وكان يفرت�ض تخ�صي�ص اجلزء الأكرب
من ميزانيتها مل�صاريف التنمية وخللق موارد متويل
ذاتي 12دون احلاجة �إىل ال�سلط املركزية.
11

المسألة الثانية :صالحيات الوالي والسلطة
التنفيذية

برز كذلك خالف حول �صالحيات الوايل ،ممثل
ال�سلط املركزية يف اجلهة ،يف عالقته باجلماعات
امل�س
املحلية .وفيما ي�ؤدي �إعطا�ؤه رقابة م�سبقة �إىل ّ
مبا�شرة مببد�أ التدبري احل ّر املن�صو�ص عليه د�ستوريا،
انتقل اجلدل حول ال�صالحيات املمكن �إناطتها
به وفق الف�صل  138من الد�ستور الذي �أخ�ضع
اجلماعات املحلية "فيما يتعلق ب�شرعية �أعمالها
للرقابة الالحقة" .وفيما ن�ص هذا الف�صل على
الرقابة الالحقة ،ف�إنه مل يحدد اجلهة التي �ستتوالها.
وبعد جدل طويل ،انتهى امل�شرع �إىل �إ�سناد هذه
الرقابة لل�سلطة الق�ضائية من جهة (رقابة املحكمة
الإدارية) وال�سلطة التنفيذية من جهة �أخرى (رقابة
الوايل �أو الوزير املكلف).
وقد كان مقرتح املجتمع املدين بخ�صو�ص هذه
امل�س�ألة يق�ضي ب�إعطاء ال�سلط املركزية رقابة بعدية
على �أعمال املجال�س املحلية وذلك من خالل الطعن
�أمام الهيئات الق�ضائية املخت�صة .13وقد ّمت �إقرار هذا
االقرتاح فيما يتعلق بالرقابة على بع�ض �أعمال
املجال�س :من الأمثلة على ذلك ،رقابة الوايل على
�أعمال املجال�س املحلية والتي متثلت يف متكينه من
االعرتا�ض �أمام الهيئات الق�ضائية املخت�صة على
العقود التي تربمها هذه املجال�س (الف�صل  94من
املجلة) وكذلك القرارات املتعلقة ب�ضبط املعاليم
والر�سوم واحلقوق �أو معاليم اال�ستغالل (الف�صل
114من املجلة) �أو تلك املتعلقة ب�إعداد وتنفيذ وتوازن
امليزانية (الف�صل  197من املجلة) .ولكن دون �أن يقع
الأخذ به بالن�سبة مل�س�ألة احلل.
باملقابل ،مل ي�ؤخذ بهذا االقرتاح يف م�س�ألة حل
املجال�س البلدية .فقد ر�أت غالبية النواب �أن �إعطاء
ال�سلط املركزية امكانية حل املجال�س بناء على تقرير
من الوايل هو احلل الأمثل من �أجل تفادي �إنحراف
هذه املجال�س بال�سلطة ،وخ�صو�صا �أنه ميكن دوما يف
حال اتخاذ قرارات مماثلة الطعن عليها �أمام الق�ضاء.
وهذا ما مت يف النهاية �إقراره مبوجب الف�صل 204
من املجلة ،مع بع�ض التعديل لإ�ضفاء مزيد من
ال�ضمانات ل�صالح املجال�س البلدية .فقد ورد يف هذا
الف�صل �أنه "ال ميكن حل املجل�س البلدي �إال �إذا
ا�ستحال اعتماد حلول �أخرى ومبقت�ضى �أمر حكومي
مع ّلل بعد ا�ست�شارة املجل�س الأعلى للجماعات
املحلية وبناء على ر�أي املحكمة الإدارية العليا
ولأ�سباب تتع ّلق ب�إخالل خطري بالقانون �أو بتعطيل
وا�ضح مل�صالح املت�ساكنني وذلك بعد اال�ستماع �إىل
�أع�ضائه ومتكينهم من حق الدفاع .ويف حالة الت�أكّ د،

أبدت أغلب
مداخالت نواب
األغلبية تخوفا
بخصوص
جاهزية الدولة
التونسية لتركيز
سلط محلية ذات
صالحيات واسعة
وحقيقية .وفي
موازاة ذلك ،بدت
آراء المعارضة
ملتبسة وغير
واضحة.

كما ن�صت املجلة على �أنه ميكن لل�سلط املركزية والتي
يعترب الوايل ممثال لها ممار�سة جزءاً من �صالحيات
اجلماعات املحلية عند ح ّلها وذلك بطلب منها 14من
ذلك كذلك ما ورد بالف�صول  318و 324و364
الذين يعطون الإمكانية للوايل ل�سد ال�شغور برئا�سة
املجال�س البلدية واجلهوية وجمال�س الأقاليم .كما ال
يجب �أن نن�سى �أن لل�سلط املركزية ومنها الوايل عينا
�ساهرة داخل ّ
كل جمل�س ،وهي تتمثل يف الكاتب
العام للبلدية الذي يراقب كل ما يحدث فيه .وعليه،
ورغم التعديالت الأ�سا�سية احلا�صلة مبوجب املجلة،
يبقى للوايل �صالحيات هامة ّمتكنه من الت�أثري على
ويتبي ذلك �أي�ضا من
عمل املجال�س املحلية.
ّ
خالل دوره يف تركيز جلان ت�ؤثر مبا�شرة على �أداء
اجلماعات املحلية من ذلك تعيينه لعدد من الأع�ضاء
�صلب اللجان الفنية املكلفة بدرا�سة ملفات رخ�ص
التق�سيم والبناء والهدم التي ي�سند رئي�س البلدية

المسألة الثالثة :التمييز على أساس
الجنس؟

ومن النقاط التي �أثارت خالفا �أي�ضا بني خمتلف
الكتل النيابية هو ت�ضمني مقاربة واقع التمييز على
�أ�سا�س اجلن�س 15من عدمه يف �إعداد خمططات
التنمية وامليزانيات املحلية .فقد ّقدم عدد من النواب
بع�ض املقرتحات الكفيلة بتكري�س هذه املقاربة،
خا�صة بالف�صول  101و 123و 211و 227من م�شروع
املجلة .وهي اقرتاحات مهمة ح�سب النواب امل�ؤيدين
لهذه املقاربة والذين اعتربوا �أن م�س�ألة امل�ساواة بني
اجلن�سني مهمة خا�صة يف املناطق الداخلية حيث ال
حتظى املر�أة مبا يحظى به الرجل كما تتعر�ض الن�ساء
للإهانة بينما ر�أى النواب املعار�ضون عدم �أهميتها بل
16
ذهبوا �إىل جد اعتبارها "متاجرة بق�ضايا املر�أة".
املخت�صة� ،أي جلنة تنظيم
ومل تر اللجنة الت�شريعية
ّ
الإدارة و�ش�ؤون القوات احلاملة لل�سالح� ،أهمية
لرت�سيخ هذه املقاربة �صلب املجلة وقامت بحذف هذه
التعديالت عند مناق�شتهاّ ،مما �أثار ا�ستنكار عدد من
مكونات املجتمع املدين 17دون �أن يدفع ذلك النواب
�إىل �إعادة ت�ضمني هذه املقاربة �صلب املجلة.
ويف احلقيقة ،ورغم هذه اخلالفات التي كان الكثري
منها �سيا�سيا (�إرادة الأغبية بالتحكم يف اجلماعات
املحلية من خالل ال�سلطة املركزية) ولي�س تفنيا
حم�ض ،ف�إن املناق�شات �أظهرت باملقابل �شبه �إجماع
بخ�صو�ص التدرج يف تركيز احلكم املحلي �إىل درجة
تخ�صي�ص كتاب كامل �صلب املجلة يتعلق بالأحكام
االنتقالية .وهو الكتاب الذي يهدف �إىل تركيز
اجلماعات املحلية ب�صفة تدريجية بهدف مالءمة
املجلة مع الت�شريع والو�ضعيات القانونية النافذة.18
وتبعا لذلك� ،أظهرت عديد الف�صول �أن غاية امل�شرع
مل تكن تكري�س مبد�أي اال�ستقاللية والتدبري احل ّر
و�إمنا متكني اجلماعات املحلية من بع�ض ال�صالحيات
الإ�ضافية من دون �إعطائها الو�سائل التي ت�سمح لها
ب�إدارة نف�سها بنف�سها ،خا�صة و�أن الغالبية العظمى
منها تعاين من عجز ميزانياتها وق ّلة املوارد الذاتية،
لتبقى بذلك خا�ضعة �إىل التمويل املت�أ ّتي من ال�سلط
املركزية .وقد �أدى تفريغ ر�ؤ�سائها �إىل زيادة هذا
العجز.

�سن جملة
وما يلفت االنتباه �أي�ضا بخ�صو�ص م�سار ّ
جدي بعدم
اجلماعات املحلية هو عدم تقدمي طعن ّ
د�ستوريتها �أمام الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع
القوانني 19.فقد ّمت تقدمي طعن واحد من طرف نائبة
عن كتلة اجلبهة ال�شعبية (وهي كتلة معار�ضة) مت
املوجهة يف عدم د�ستورية
رف�ضه �شكال .فالطعون ّ
يتم تقدميها من قبل ثالثني نائبا على
قانون يجب �أن ّ
الأقل .ويف احلقيقة ،ف�إن عدد نواب املعار�ضة الربملانية
يتجاوز هذا العدد ولكن انكف�أ ه�ؤالء عن تقدمي
الطعن.
وجتب يف النهاية الإ�شارة �إىل �أن القانون الأ�سا�سي
عدد  29ل�سنة  2018امل�ؤرخ يف  9ماي 2018
املتع ّلق باجلماعات املحلية ال ميكن لوحده �أن يحيط
بكل اجلوانب املنظمة لالمركزية الإدارية .فتطبيقه
تف�سر
يتط ّلب �إ�صدار عدد من الأوامر احلكومية التي ّ
�أحكامه وتعطيها طابعا عمليا وال ميكن ،للمجال�س
املحلية �إدارة ال�ش�أن املحلي من دون �صدور هذه
تبي منذ انتخاب املجال�س البلدية� ،أن
الأوامر� .إذ ّ
يعد من الأمور امل�ستعجلة خا�صة
�صدور هذه الأوامر ّ
فيما يتع ّلق بالنظام الداخلي النموذجي الذي
20
�سيف�سر �أكرث طريق تكوين اللجان وطريقة عملها
ّ
ون�شر وتعليق قرارت اجلماعات املحلية 21وكذلك
�آليات تطبيق الدميقراطية الت�شاركية.22

المفكرة تندد بأوامررئيس
بلدية الكرم بمنع زواج
التونسيات من غيرالمسلمين:

اعتداء فاضح على القانون
والمؤسسات

واستعمال للسلطة في خطاب
سياسي شعبوي

بتاريخ � ،2018-08-16أعلن رئي�س بلدية الكرم
فتحي العيوين «�أنه �أ�صدر تعليمات ملنظوريه
بعدم حترير �أي عقد �صداق لتون�سية ب�أجنبي ما مل
يدل القرين مبا يثبت اعتناقه للديانة الإ�سالمية».
يتعار�ض هذا املقرر مع القانون التون�سي الذي مل
يعترب اختالف الدين من موانع الزواج عالوة على
�أنه ينذر مب�س خطري بقيم دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
من �أهم مظاهره:
�أوال :ا�ستعمال رئي�س املجل�س البلدي ل�سلطته
لإرهاب منظوريه و�إجبارهم على خمالفة القانون
يف ممار�سة ت�ستولد �إ�ضعاف قيم العمل الإداري يف
وقت كان ينتظر فيه من �أول جمال�س بلدية منتخبة
�أن يكون القائمون عليها حملة لواء �إ�صالح لقيم
امل�س�ؤولية وااللتزام بالقانون يف بلدياتهم.
ثانيا� :إحياء فكرة ا�ستعمال املقررات الإدارية
ك�آليات خلرق القانون وهي الفكرة التي كان يعتقد
�أنه انتهت ب�سقوط دولة احلكم ال�سلطوي و�إر�ساء
قيم املجتمع الدميقراطي.
ثالثا :ا�ستغالل م�ؤ�س�سة البلدية التي يفرت�ض �أنها
جماعة حملية تلتزم يف عملها باحلياد ال�سيا�سي
املفرو�ض على الإدارة العمومية يف �صناعة خطاب
�سيا�سي �شعبوي ي�ستهدف احلقوق واحلريات زيادة
على وحدة الدولة ونفاذ قوانينها يف �إقليمها.
رابعا :خلق �صراع بني قيم الالمركزية الإدارية
وال�سلطة املحلية كما ت�صورها الد�ستور التون�سي
يف بابه ال�سابع تبعا للتع�سف الوا�ضح يف ا�ستعمال
ال�سلطة .وهو �صراع قد ي�ستغل من معار�ضي
ال�سلطة املحلية يف م�ساعيهم لإجها�ض جتربة
�إر�سائها.
و�إذ تدين املفكرة القانونية مثل هذه املقررات
والت�صريحات التي مت�س بحقوق الأفراد وحرياتهم
الفردية ب�شكل يعار�ض قيم اجلمهورية التون�سية
الثانية وت�شريعاتها النافذة ،ف�إنها تنبه لأهمية �أن
يت�صدى الإطار الإداري و�أع�ضاء املجل�س البلدية
ملثل هذا التع�سف حتقيقا لقيم دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات .وهي تدعو يف هذا الإطار املعنيني
مبثل هذا القرار للدفاع عن حقهم يف �إنفاذ قانونهم
الوطني بالبلدية التي يطلبون خدماتها وتدعو
خمتلف ح�سا�سيات املجتمع املدين مل�ساندتهم يف
ن�ضالهم املواطني ذلك.
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الفعل الطموح لبلديات محدودة اإلمكانيات
سمر الجعيدي
كانت الثورة التون�سية يف منطلقها انتفا�ضة �شعبية
يف اجلهات �ضد ال�سلطة املركزية تطالب بالتوزيع
العادل للرثوات ما بني خمتلف جهات تون�س .تبعاً
لذلك ،كان من املنتظر �أن يرتافق انت�صارها مع
انت�صار لفكرة الالمركزية الإدارية و�أن يجعل �إدارة
ال�ش�ؤون املحلية �أكرث قربا للمواطن .وهذا ما جتلى
ن�ص
يف الف�صل  132من الد�ستور التون�سي الذي ّ
�صراحة على �أن اجلماعات املحلية "تدير امل�صالح
املحلية وفقا ملبد�أ التدبري احلر".
تنز يل مبدأ التدبير الحر :أي
موارد؟

تبعا لذلكّ ،
تول امل�شرع التون�سي ب�إ�صداره جملة
اجلماعات املحلية تنزيل مبد�أ التدبري احلر ت�شريعيا
وفق ت�صور مرحلي ي�ضمن ا�ستقرار احلكم وال
يهدد وحدة الدولة1؛ وقد ا�ستند هذا التدبري على
ا�ستقاللية قرار تلك اجلماعات فيما متار�سه من
�صالحيات ،وهي ا�ستقاللية ي�ضمنها اعتمادها يف
�إدارة �ش�أنها على موازناتها اخلا�صة.
مبوجب االنتخابات البلدية ل�سنة  ،2018ن�ش�أت
�أول جمال�س بلدية �سيعهد لها تطبيق ال�شعار
الطموح على �أر�ض الواقع ،مما يطرح ت�سا�ؤالت كبرية
حول قدرتها على تطوير ال�ش�أن البلدي يف ظل
املوارد املالية املتوفرة لها .وهذا الت�سا�ؤل ي�صبح �أكرث
�إحلاحا على �ضوء املعطيات املتوفرة ب�ش�أن �أو�ضاعها
املالية .ت�ؤ�شر هذه املعطيات �إىل �أنه من جملة
البلديات البالغ عددها  ،350جند �أن ل  34منها
فقط موارد مالية ميكن و�صفها بالهامة ،و�أن مداخيل
 131منها تتوازن مع م�صروفاتها ب�شكل ه�ش ،فيما
تعاين بقية البلديات من �صعوبات مالية .2وتبني يف
ذات ال�سياق الإح�صائيات الر�سمية �أن مائة بلدية
تغطي ن�سبة ت�ساوي �أو تفوق  34%من موازانات
ت�صرفها من موارد ذاتية مت�أتية من �إدارة �أمالكها
واجلباية ،فيما تع ّول البقية ب�شكل كبري قد يكون
�شبه كامل ،على املوارد املت�أتية من الإدارية املركزية
والتي تتلقاها يف �شكل دعم �أو قرو�ض .وت�ؤكد
هذه املعطيات املالية الأزمة العميقة التي تعاين
منها البلديات التي يرجح مع انطالق نفاذ جملة
اجلماعات املحلية �أن يزيد عب�ؤها انطالقا من الأمور
ا لآتية:
�أوال ،التو�سع اجلغرايف والدميوغرايف للمجال البلدي،
الذي بات ي�شمل كل الرتاب الوطني وكل �سكانه
بعدما كان يغطي فقط  % 9.92منه و  72%فقط
من ه�ؤالء،
ثانيا ،تطور املهام البلدية وت�شعبها لت�شمل �أهم
جوانب احلياة يف املنطقة البلدية بعدما كان تدخل
اجلماعة املحلية حمددا يف خدمات �أ�سا�سية،
ثالثا ،فر�ض تفرغ ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية للمهام

البلدية وحتميل جمال�س البلديات م�س�ؤولية �صرف
منح تعوي�ضية لهم عن ذلك ،3ويرجح �أن ي�ستغرق
هذا امل�صروف موارد هامة للبلديات التي ي�ستنزف
الت�أجري حاليا  70%من جممل مواردها املالية
الذاتية .4و�ستكون البلديات ال�صغرى يف هذا الإطار
الأكرث ت�ضررا من التبعة املالية لتفرغ ر�ؤ�سائها.

ثقل األعباء
الماليةالتي
يطلب من
البلدياتتوفيرها
مقابلمحدودية
مداخيلها،
ّ
سيشكل أول
المعوقات
الموضوعية
النطالقتها
وانطالقا من ذلك ،جاز القول ب�أن ثقل الأعباء
املالية التي يطلب من البلديات توفريها مقابل
ّ
�سي�شكل �أول املعوقات
حمدودية مداخيلها،
املو�ضوعية النطالقتها .5وعليه ،فر�ض امل�ش ّرع �صلب
جملة اجلماعات املحلية �أن تتحمل الدولة م�س�ؤولية
توفري جانب من موارد البلديات من خالل �إلزامها
ب�أن تردف كل نقل لل�صالحيات منها للبلدية
بتوفري للإعتمادات الواجبة لذلك .6كما فر�ض
عليها ب�أن ت�ساعد البلديات على بلوغ "التوازن
املايل واال�ستقاللية الإدارية واملالية الفعلية بوا�سطة
تخ�صي�ص ا�ستثمارات وحتويل اعتمادات تعديل
خ�صو�صية مينحها "�صندوق دعم الالمركزية
والتعديل والت�ضامن بني اجلماعات املحلية املمول
من ميزانية الدول" ،7وب�أن ت�ساعد ب�شكل خا�ص
البلديات الفقرية عرب ذات ال�صندوق من خالل
تخ�صي�ص اعتمادات �سنوية "للت�سوية والتعديل
ق�صد احلد من التفاوت بني خمتلف اجلماعات
املحلية وحت�سني ظروف عي�ش املت�ساكنني بناء
على مبد�أ التمييز الإيجابي" .8كما خ ّول القانون

ال�سلطة املركزية �صالحية �أن ت�ضع على ذمة
البلديات �أعوانا عموميني يتوا�صل ت�أجريهم من
قبل �إدارتهم الأ�صلية وعرب تطوير برنامج تكوين
الإطارات البلدية.
يبدو يف هذا ال�سياق الطموح الت�شريعي لتطوير
املوارد املالية للبلديات هاما و�إيجابيا .لكن النظر
يف واقع عجز املوزانة العامة للدولة يك�شف �أن ما
هو معلن من �أهداف قد يكون �صعب املنال ما مل
يتم التفكري يف ت�صورات عملية تنق�ص من عبء
الت�صرف يف املالية العمومية املحمول على الدولة
لتحول ما يتم توفريه من موارد مبا�شرة للبلديات.
نقرتح هنا ويف حماولة للتعاطي مع هذه الإ�شكالية
العملية مراجعة اخلريطة اجلغرافية للمعتمديات يف
اجتاه يوفر ما كان خم�ص�صا جلانب منها من موارد
لفائدة البلديات وذلك بفر�ض �سيا�سة �إدارية
تواجه تطور عدد البلديات بتقلي�ص معترب يف عدد
املعتمديات.
تقليص عدد المعتمديات

كانت املعتمدية يف ظل اجلمهورية الأوىل عنوان
الوحدة الأ�سا�سية للتق�سيم اجلغرايف وال�سيا�سي
للبالد التون�سية حيث "اعتمدت ال�سيا�سة
التنموية التون�سية على املعتمدية كوحدة تنموية،
وبنيت العديد من ال�سيا�سات العمومية يف جماالت
اال�ستثمار والتنمية والت�شغيل على م�ؤ�شرات
التنمية ح�سب املعتمديات وقد مت تكري�س ذلك
مثال من خالل جملة ت�شجيع اال�ستثمارات ال�صادرة
يف �سنة  1993والتي �ضبطت طبيعة وحجم
التحفيزات والت�شجيعات التي ت�سندها الدولة
ال�ستحثاث التنمية والت�شغيل ح�سب م�ستوى
فتم �إيجاد معتمديات تنمية
التنمية يف املعتمدياتّ .
ومعتمديات ذات �أولوية يف التنمية .كما تدعم هذا
يعدها
التوجه من خالل �صياغة الإح�صائيات التي ّ
املعهد الوطني للإح�صاء وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخرى على م�ستوى ّ
كل معتمدية على غرار ن�سب
الفقر والبطالة وامل�ؤ�شرات الت�أليفية للتنمية".9
وكان يف ذات الإطار الزمني وال�سيا�سي املعتمد
�أي امل�س�ؤول احلكومي امل�شرف على �إدارة املعتمدية
والذي ي�صنف وفق �أمر  195610املتعلق بالإدارة
اجلهوية يف خانة الإطارات اجلهوية العليا املمثل
الأقرب لل�سلطة الإدارية للمواطن ومن يتحمل
وزر التن�سيق بني خمتلف الإدارات املحلية ومنها
اجلماعات املحلية بغاية حتفيزها على حتقيق ما هو
مطلوب منها من م�شاريع تدخل يف �إطار خمططات
التنمية.
�أدت �أهمية املعتمدية يف حتقيق التنمية وحماية
وحدة الدولة بال�سلطة ال�سيا�سية الن تزيد ب�شكل
دوري يف عدد املعتمديات بتون�س �إىل �أن بلغ عددها
يف �سنة  264 :2011معتمدية.
وكان الفتا �أن حكومات بعد الثورة ورغم و�ضوح تغري

�سيا�سة الدولة يف املجال اجلهوي تولت ا�ستحداث
معتمديات �أخرى يف حماولة منها لرت�ضية �سكان
بع�ض املناطق الذين كانوا يطالبون بذلك .11كان
يفرت�ض الحقا ومع �سن جملة اجلماعات املحلية
�أن يراجع االختيار الإدراي فيما تعلق باملعتمدية
لكون البلديات باتت حتتكر �أغلب االخت�صا�صات
التي كان يتوالها املعتمد قبال .ولكن ،هذا الأمر
مل يتم ،مبا فر�ض ا�ستمرار �صرف خم�ص�صات هامة
من موازنة وزارة الداخلية لفائدة الت�صرف الإداري
باملعتمديات تبدو البلديات �أكرث حاجة لها .وميكن
يف هذا ال�سياق ويف ت�صور يوازي بني هذا االختيار
ال�سيا�سي واحلاجة حل�سن ت�صريف موارد الدولة
الإعالن عن تنقي�ص يف عدد املعتمديات ي�ؤدي اىل:
تنقي�ص �أعباء الدولة يف هذا اخل�صو�ص وتوجيه
الوفر املحقق للبلديات،
تخ�صي�ص البلديات باملقرات الإدارية التي تت�صرف
فيها حاليا تلك املعتمديات مبا ينمي ر�صيدها
العقاري،
توجيه الإطار الإداري للمعتمدية للبلديات مبا يعزز
مواردها الب�شرية.
وميكن لهذا االختيار الذي نقرتح متى اعتمد �أن
يطور البلديات ال�صغرى زيادة على �أنه ميكن فعليا
املجال�س البلدية من ممار�سة �صالحياتها دون �أن
تكون م�ضطرة خلو�ض �صراعات هام�شية مع ممثلي
ال�سلطة املركزية الذين اعتادوا �أن يكونوا �أ�صحاب
القرار يف اجلهات وي�صعب �أن يقبلوا طوعا بتجريدهم
من ذلك.
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من مفاعيل التدبير الحر:

من وصاية اإلدارة إلى حماية القضاء اإلدار ي
ريم نفطي
يقوم ت�صور ال�سلطة املحلية كما �أر�ساه الباب ال�سابع من
الد�ستور على فكرة �أ�سا�سية هي االعرتاف للجماعة
املحلية باحلق يف تدبري �صالحياتها ب�شكل حر .1ويقطع
هذا الت�صور مع الت�صور الذي كان مكر�سا يف التعاطي
مع هذه اجلماعات ،والذي يفر�ض و�صاية ق ْبلية وب ْعدية
للإدارة املركزية على �أعمالها .أ� ّدى تنزيل هذا املبد�أ
مبجلة اجلماعات املحلية �إىل تراجع معترب لدور الإدارة
املركزية يف �إدارة اجلهة مل يكن معهودا �سابقا يف الت�صور
الإداري التون�سي ،وفر�ض ح�ضورا لفاعل جديد يف
جمال عالقة ال�سلط الإدارية متثل يف الق�ضاء الإداري.
فقد �أ�سند الواقع اجلديد للق�ضاء الإداري �أدوارا متعددة،
جتعل منه �شريكا يف �صناعة ال�سلطة املحلية وحمايتها يف
�سياق تطور هام لت�صور الوظيفة الق�ضائية يتعني الوقوف
عنده بتف�صيل �أوجه هذا التدخل والذي يبد�أ بدعم
اجلماعة املحلية انطالقا من الدور اال�ست�شاري و�صوال
�إىل خلق توازن دميقراطي بني �سلطة مركزية و�سلطة
حم ّلية قوامها الدميقراطية الت�شاركية.
الدعم والمساندة :الدور
االستشاري

�أعلنت جم ّلة اجلماعات املح ّلية القا�ضي الإداري
م�ست�شارا قانونيا لها ،م�ستندة على خربته يف تنمية
قدراتها .فاال�ست�شارة القانونية املن�صو�ص عليها �صلب
يقدمها القا�ضي الإداري
جم ّلة اجلماعات املح ّلية وال ّتي ّ
للجماعة املحلية هي ا�ستك�شاف للر�أي القانوين
بخ�صو�ص م�س�ألة مع ّينة قد تكون حمل نزاع �أمام الق�ضاء
�أو قد يقع م�ستقبال ،حتى تكون �أعمالها وت�صرفاتها
مطابقة للقانون .فهي ا�ست�شارة اختيارية لأ ّنها تكون بناء
على طلب من اجلماعة الرتابية ،فالوظيفة اال�ست�شارية
للقا�ضي الإداري ت�شكل و�سيلة من و�سائل حت�ضري القرار
و�أداة للوقاية من النزاع.2
حماية الجماعة المحلية من
هيمنة المركز

مينح تكري�س مبد�أ ال ّتدبري احل ّر اجلماعات حر ّية �أكرب
يف �سري مرافقها وتدبري �ش�ؤونها �إداريا وماليا وتعاقديا مبا
مينحها حر ّية اختيارها لطرق تدبري هذه املرافق .وهو ما
تتدخل
يقت�ضي �أن تكون م�ستق ّلة عن � ّأي جهة و�أن ال ّ
ال�سلطات املركزية يف اختياراتها وت�صوراتها التنموية.
فالتخ ّلي عن الو�صاية الإدارية واملالية وتعوي�ضها باملراقبة
البت
الإدارية الب ْعدية وتعزيز دور القا�ضي الإداري يف ّ
يف املنازعات ال ّتي قد حتدث يف هذا ال�ش�أن يع ّزز هذه
اال�ستقاللية .لذلك� ،أ�سندت للجماعات املحلية
3
اخت�صا�صات وا�سعة لتمكينها من اال�ستقاللية الالزمة
ت�ضمنت
ح ّتى تقوم مبهامها .فمج ّلة اجلماعات املح ّلية ّ
انتقاال وا�ضحا من املفهوم التقليدي ل�سلطة الإ�شراف �إىل
مفهوم متطور يقوم على �إر�ساء التعاي�ش بني ال�سلطتني
عو�ض �إخ�ضاع �سلطة منتخبة لو�صاية احلكومة.4
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ولهذه الغاية ،تعتمد املجلة على م�ساهمة الق�ضاء الإداري
تتحدث املج ّلة
يف الرقابة على اجلماعات الرتابية .فلم ّ
عن خ�ضوع جماعة ترابية ل�سلطة مركزية بل احتذت يف
ذلك حذو القانون الفرن�سي الذي �ألغى الرقابة الإدارية
امل�س ّبقة على الهيئات الالمركزية وو�ضع مكانها رقابة
�إدارية بعدية تتمثل يف رقابة الق�ضاء الإداري .5فهذا
للحد من و�صاية الدولة على اجلماعات
يتدخل ّ
الأخري ّ
من خالل منحها حرية �إدارية ومالية وا�ستقالال �ضريبيا
ويتدخل حلماية الفاعلني االقت�صاديني املحليني وحماية
ّ
حرية املبادرة ومبد�أ امل�ساواة وال�شفافية وتكاف ؤ� الفر�ص
وينظر يف االمتيازات اجلبائية التي متنح للم�ستثمرين
لتكون بذلك اجلماعات ّالتابية قادرة على توفري موارد
مالية و�إمكانيات كافية ت�ضمن لها تغطية نفقات ممار�ستها
الخت�صا�صاتها و�إجنازها للم�شاريع املحل ّية وحتقيق تنمية
اقت�صادية حملية و�ضمان ا�ستقاللية فعلية عن ال�سلطة
املركزية.
لكن يالحظ هنا �أنّ عنا�صر اال�ستقاللية امل�شار �إليها
�سابقا ّ
تظل غري كافية ما مل تتوفّر للجماعات موارد
مالية ذاتية تعطيها اال�ستقاللية واحلر ّية يف حتديد
اخت�صا�صاتهاّ .
ولعل ما تعي�شه خمتلف اجلماعات
ّالتابية يف بالدنا اليوم من �ضعف مواردها الب�شرية
وق ّلة مواردها الذاتية وما تواجهه من �صعوبات يف تغطية
نفقاتها وغياب تن ّوع مداخيلها اجلبائية ،من �ش�أنه �أن
يعرقل تكري�س اال�ستقاللية الإدارية واملالية لها بل �أن
مي�س من م�صداقية مبد�أ ال ّتدبري احل ّر املك ّر�س د�ستورا
ّ
وقانونا.
حماية وحدة الدولة من جنوح
االستقاللية

لئن ّ
مكن النظام الالمركزي ال�سلطة املحلية من ت�سيري
�ش�ؤونها من دون حاجة للرجوع �إىل ال�سلطة املركزية
من خالل مبد�أ ال ّتدبري احل ّر ،ف�إنّ هذه اال�ستقاللية ال
تعني االنف�صال املطلق �أو انعدام � ّأي عالقة بني ه�ؤالء
الأ�شخا�ص والدولة .ال بل تبقى العالقة قائمة مبوجب
نظام الو�صاية الإدارية ال ّتي تعترب �أداة قانونية دائمة
وم�ستمرة بني اجلماعات الرتابية وال�سلطة املركزية،
ت�سمح باتخاذ القرار بالطريقة والكيفية امل�ضبوطة قانونا.
تعد الو�صاية الإدارية �ضمانة للحفاظ على م�شروعية
ّ
�أعمال وت�صرفات الأجهزة الإدارية الالمركزية كي ال
تتناق�ض مع امل�صلحة العليا للدولة ومقت�ضيات املرافق
فالدولة يف جميع الأحوال ال ميكنها �أن تتخ ّلى
ال�سياديةّ .
عن اخت�صا�صاتها يف جمال املراقبة الإدارية ،ح ّتى و�إن
تط ّورت �إىل �شكل من �أ�شكال الرقابة البعدية تفاديا
مت�س مب�صداقية
خلرق القوانني واالنحرافات ال ّتي ميكن �أن ّ
مبد�أ التدبري احل ّر.
التوجه جعلت املقت�ضيات الد�ستورية
وتكري�سا لهذا ّ
والقانونية اجلديدة من القا�ضي الإداري اجلامع بني
نقي�ضني� :سلطة مركزية و�سلطة المركزية من خالل ب�سط
رقابة تتنا�سب مع خ�صو�صيات ال�سلطتني وخلق توازن
دميقراطي للدولة من خالل �سعيه للجمع بني وحدة

الدولة وا�ستقالل جماعاتها و�ضمانه ل�شفافية العالقة
بينهما و�إر�ساء �سلطة تنظيمية حملية .6وي�ؤمن الق�ضاء
الإداري هذا الدور من خالل فر�ض احرتام القوانني
ّ
املنظمة الخت�صا�صات املجال�س املحل ّية وامل�ساهمة يف
حتقيق التوازن بني ال�صالح العا ّم الوطني وال�صالح العام
املح ّلي من خالل املراقبة القبلي

جعلت
ا لمقتضيا ت
الدستورية
والقانونية
الجديدة من
القاضي اإلداري
الجامع بين
نقيضين :سلطة
مركزية وسلطة
المركزية .
فرض الديمقراطية التشاركية
في الممارسة

ن�ص عليه الد�ستور
ّ
يعد ال ّتدبري احل ّر مبد�أ د�ستوري ّ
يف الف�صل  132وهو ما يجعل تطبيقه �أمرا م�ؤكدا
ل�ضمان بناء الثقة بني اجلماعات الرتابية واملواطن من
خالل م�شاركته يف �أخذ القرارات املتعلقة بامل�شاريع
املحلية وتفعيل الدميقراطية الت�شاركية على امل�ستوى
املح ّلي .وتع ّرف الدميقراطية الت�شاركية بكونها جمموعة
الإجراءات والآليات والو�سائل ال ّتي ت�سمح للمواطنني
باالنخراط املبا�شر يف ت�سيري ال�ش�أن العا ّم املح ّلي ومناق�شة
ال�ش�ؤون العمومية املح ّلية وا ّتخاذ القرارات املتع ّلقة بهم.
ين�ص الف�صل  139من د�ستور 26
ويف هذا ال�ش�أن ّ
جانفي  2014على �أن" :تعتمد اجلماعات املح ّلية
�آليات الدميقراطية الت�شاركية ومبادئ احلوكمة املفتوحة
ل�ضمان �إ�سهام �أو�سع للمواطنني واملجتمع املدين يف
�إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها
طبقا ملا ي�ضبطه القانون" .ومن مزايا هذه الدميقراطية،
�إف�ساح املجال للمت�ساكنني للنهو�ض مبنطقتهم اجتماعيا
واقت�صاديا وثقافيا وتعزيز روح امل�س�ؤولية اجلماعية يف
ا ّتخاذ القرارات من خالل اال�ستماع �إليهم وت�شريكهم
يف حياة اجلماعة .فالدميقراطية الت�شاركية ت�ضمن
م�ساهمة املواطنني وم�شاركتهم يف ا ّتخاذ القرارات املع ّلقة

ب�ش�ؤونهم املح ّلية .و ّمما ال ّ
�شك فيه �أنّ القا�ضي الإداري
الدميقراطية
يلعب دورا اجتماعيا مم ّيزا لتف�سري �آليات ّ
الت�شاركية وتو�ضيح �إجراءاتها وحتديد و�سائلها ل�ضمان
م�ساهمة فعالة للمواطنني يف ال�ش�أن املح ّلي من خالل
وت�صديه
دوره اال�ست�شاري وتب ّنيه للحلول الالزمة
ّ
لل ّنزاعات املعرو�ضة .فالقا�ضي الإداري ي�سعى �إىل �إيجاد
توازن بني امل�صالح امل�شرتكة لكل من اجلماعات املحلية
والأفراد والتوفيق بني حاجة كل منهما للآخر .7يالحظ
هنا �أنّ جناح الدميقراطية الت�شاركية ال تلقى على عاتق
يتوجب
ّ
الدولة و�إنّ ا هي م�س�ؤولية املجال�س املنتخبة ال ّتي ّ
عليهم االنفتاح على املجتمع املدين مبختلف ّ
مكوناته
وعلى املواطنني ّ
الذين لهم مكانة متم ّيزة يف حتقيق
التنمية املح ّلية ك�شركاء للجماعات من خالل و�ضع
وتنفيذ وتقييم ومتابعة الربامج وال�سيا�سات العمومية.
خاتمة:

ي�ساهم مبد�أ ال ّتدبري احل ّر يف تطوير امل�سار الالمركزي
من خالل جعل اجلماعات ّالتابية �أكرث ا�ستقاللية عن
الإدارة املركزية من ال ّناحية الإدارية وال ّتنظيمية ،مع
الدولة وال�ضوابط الد�ستورية والقانونية
احرتام مبد�أ وحدة ّ
حتد من حر ّية اجلماعات يف تدبري �ش�ؤونها.
وال ّتي ال ّ
ومن �أبرز مقومات جناح هذا امل�سار ،و�ضوح العالقة بني
اجلماعة الرتابية والإدارة املركزية من خالل ممار�سة هذه
اجلماعات �صالحياتها يف �إطار مبادئ ال ّتدبري احل ّر ،وهي
بتدخل متم ّيز للقا�ضي الإداري.
عالقة تزداد و�ضوحا ّ
ولئن منح الد�ستور والقانون املتع ّلق مبج ّلة اجلماعات
املح ّلية هذا الأخري اخت�صا�صات جديدة ووا�سعة ،ف�إ ّنها
ّ
تظل ن�صو�صا قانونية ناق�صة يكتنفها الغمو�ض ،باعتبار
�أ ّنها مل ت�ضع �ضوابط قانونية لفر�ض احرتام الأحكام
�ضد الدولة واجلماعات الرتابية .انطالقا من
ال�صادرة ّ
ذلكُ ،يرجتى �أن يعمل امل�ش ّرع لتفادي هذا اخللل الذي
�سد الثغرات
يعاين منه مرفق الق�ضاء الإداري من �أجل ّ
على الإدارة ،مركزية كانت �أو حملية والتي ميكن �أن
ت�س ّتغلها للته ّرب من تنفيذ الأحكام الق�ضائية .كما ي ّتجه
يف هذا الإطار ا�ستكمال بنيان الق�ضاء الإداري ب�إن�شاء
حماكم �إدارية جهوية وا�ستئنافية ت�ستجيب للمقت�ضيات
الد�ستورية والواقعية ح ّتى ّ
يتمكن القا�ضي الإداري من
حتقيق توازن دميقراطي حقيقي بني ما تقت�ضيه وحدة
الدولة وما ت�ستوجبه ا�ستقاللية جماعاتها ّالتابية.
ّ
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المحليات في مصر:

بين تطبيق الالمركز ية وحلم العمل السياسي
أحمد صالح
ن�ص الد�ستور امل�صري ال�صادر عام  2014يف مواده
االنتقالية على البدء يف تطبيق نظام جديد للإدارة
املحلية ب�شكل تدريجي خالل خم�س �سنوات من تاريخ
نفاذه .1يعتمد النظام املن�صو�ص عليه ب�شكل �أ�سا�سي على
الالمركزية الإدارية واملالية لوحدات الإدارة املحلية ،مع
منحها قدر كبري من اال�ستقاللية و�سلطة اتخاذ القرارات.
�صريحا على عاتق كال من
وهو ي�ضع تبعا لذلك التزا ًما ً
ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية ب�ضرورة �إجراء انتخابات
املجال�س املحلية �أو ما يعرف "باملحليات" قبل بداية
عام  ،2019بالإ�ضافة �إىل تهيئة اجلهاز الإداري بالدولة
وت�أهيل العاملني به على كيفية التعامل مع تلك املجال�س
وفقًا لالخت�صا�صات اجلديدة املمنوحة لها مبوجب
الد�ستور .ومقابل هذا اال�ستحقاق الد�ستوري ،جند �أنه مل
يتم حتى الآن �إ�صدار القانون املنظم لتلك االنتخابات،
�أو تهيئة الر�أي العام لإجرائها من الأ�سا�س.
فناد ًرا ما يتم ذكر (املحليات) يف اخلطاب الر�سمي
للدولة يف ال�سنوات الأخرية �أو حتى يف و�سائل الإعالم
املختلفة .الأمر الذي ي�أتي بالتزامن مع ازدياد الت�ضييق
على ممار�سة �أي عمل �سيا�سي يف م�صر .وذلك بداية
من مالحقة عمل الأحزاب ال�سيا�سية ال�شرعية 2مرو ًرا
3
بو�أد كافة التنظيمات النقابية امل�ستقلة من قبل ت�أ�سي�سها
وحماربة التنظيمات القائمة بالفعل ،4نهاية �إىل حماولة
الق�ضاء على ما تبقى من املجتمع املدين امل�صري بعد
يحد من عمل تلك
�إ�صدار قانون اجلمعيات الأهلية الذي ّ
املنظمات  .5لذا نحاول �أن ن�ستعر�ض يف هذا املقال �أهمية
املجال�س املحلية يف �إثراء احلياة ال�سيا�سية ب�شكل عام،
ودورها ك�آلية ل�صنع القرار يف �سبيل تطبيق الالمركزية.
هيكل الحكم المحلي في مصر

تعترب م�صر من �أوائل الدول التي اعتمدت نظام الإدارة
املحلية ،6وذلك عندما �أن�ش�أت ما ُ�سمي "مبجال�س
املديريات" كفروع للإدارة املركزية يف جميع �أنحاء
البالد مبوجب "القانون النظامي امل�صري" الذي �أ�صدره
اخلديوي توفيق عام .18837
ثم جاء د�ستور  1923الذي اعرتف بنظام الإدارة املحلية
على نحو �صريح 8و�أو�ضح اخت�صا�صات والتزامات تلك
املجال�س .ومن بعده� ،أخذت كافة الد�ساتري املتعاقبة
بنف�س النظام حتى د�ستور  1971الذي �صدر مبوجبه
القانون رقم  43ل�سنة  1979ب�ش�أن نظام الإدارة املحلية
ال�ساري حال ًيا .ومبوجب د�ستور  2014احلايل ،ينق�سم
نظام الإدارة املحلية يف م�صر �إىل "وحدات احلكم
املحلي" والتي تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية مثل
(املحافظات ،املدن ،املراكز ،الأحياء ،القرى) والتي لها
االخت�صا�ص الأ�صيل يف �إن�شاء و�إدارة جميع املرافق
العامة الواقعة يف دائرتها و ُمبا�شرة جميع االخت�صا�صات
التي تتوالها الوزارات مبقت�ضى القوانني واللوائح ويف
حدود ال�سيا�سة العامة للدولة .9ي�ضاف �إليها "جمال�س

حملية" �أو ما يعرف "باملحليات" التي ت�شكل على
م�ستوى كل وحدة من وحدات احلكم املحلي عن
طريق االنتخاب املبا�شر .مما يعني انتخاب "جمل�س
حملي" لكل حمافظة ،مدينة ،حي�...إلخ ،تكون وظيفته
الأ�سا�سية الرقابة على عمل تلك الوحدات املحلية
ومتابعة �أداء القائمني عليها وحما�سبتهم .ولكن مل يكن
احلال هكذا �أب ًدا ،حيث كانت املحليات وعلى مدار
عقود متتالية �أكرب ب�ؤر الف�ساد يف م�صر ،وتلقي الر�شاوي
و�إهدار املال العام .ف�سيطر احلزب الوطني ،احلاكم يف
ذلك الوقت ،على مقاعد تلك املجال�س ،كما �سيطر على
مقاليد الدولة كلها .10ومع اندالع ثورة يناير ّ ،2011مت ّ
حل
كافة املجال�س ال�شعبية املحلية على م�ستوى اجلمهورية.
ولكن حتى الآن� ،أي منذ �أكرث من ثماين �سنوات
تقري ًبا ،مل يتم انتخاب جمال�س حملية جديدة ،يف الوقت
الذي تقدمت فيه احلكومة �أكرث من مرة مب�شاريع قوانني
خا�صة بنظام الإدارة املحلية .كان �آخرها امل�شروع املقدم
يف �أبريل  2017والذي ناق�شته جلنة الإدارة املحلية
مبجل�س النواب .11ولكن حتى الآن مل يعلن الربملان
ب�شكل ر�سمي عن الن�سخة النهائية املقرر طرحها على
الأع�ضاء للت�صويت .ذلك على الرغم من �ضرورة �إجراء
تلك االنتخابات يف  2019كحد �أق�صى ،كما �أ�شرنا يف
املقدمة.

االنتخابات
المحلية تتسم
بكثرة أعداد
الفائزين الذي
يصل عددهم
إلى اآلالف ،مما
يصعب معه
ضمان مواالتهم
للنظام الحالي
ثماني سنوات من دون محليات

طرح ت�أجيل �إجراء انتخابات املجال�س املحلية حتى الآن
العديد من عالمات اال�ستفهام حول �أ�سبابه ومربراته.
وهو ما ظهر �صراحة �أثناء امل�ؤمتر الدوري اخلام�س لل�شباب
الذي انعقد يف مايو املا�ضي؛ حيث ُ�سئل رئي�س
اجلمهورية عبد الفتاح ال�سي�سي ب�شكل مبا�شر عن ميعاد

تلك االنتخابات و�أ�سباب ت�أجيلها .وهو ما قابله اعرتاف
لأول مرة ب�أن الإنتخابات املحلية كان من املقرر لها �أن
تتم يف  ،2017ولكن نظ ًرا ملا يواجهه الربملان من حتديات
تتعلق بتهيئة البنية الت�شريعية لتتما�شى مع �أحكام
الد�ستور اجلديد يف خمتلف املجاالت وما يتطلبه ذلك
من �إ�صدار عدد كبري من القوانني لها الأولوية كان من
ال�ضروري ت�أجيل �إجراء تلك االنتخابات ،على حد
قول الرئي�س .12ثم عاد مرة �أخرى �أثناء م�ؤمتر "�إ�س�أل
الرئي�س" الذي �أقيم يف يوليو املا�ضي و�أعرب عن متنيه
�أن يتم االنتهاء من قانون املجال�س املحلية خالل الأ�شهر
املتبقية من عام  2018على �أن يتم �إجراء الإنتخابات
بداية  .201913ولكن بالنظر عن قرب �إىل �أداء الربملان
خالل العامني املا�ضيني وحتليل امل�شكالت والتحديات
التي تدخل امل�شرع من �أجل تنظيمها ،جند �أنه مل يكن
طوال الوقت ي�شتبك مع موا�ضيع ذات �أهمية ق�صوى �أو
�أولوية عاجلة .بل على النقي�ض متا ًما ،ناق�ش الربملان و�أقر
عدداً من القوانني التي كان من املمكن عدم �إقرارها
�أو حتى ت�أجيلها على �أقل تقدير .14وهو ما يعني �أن ثمة
�أ�سبابا �أخرى لت�أجيل تلك االنتخابات ،غري التي حتدث
عنها الرئي�س.
فنالحظ �أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات التي
تعك�س �سعيا منها �إىل �إحالل �أع�ضاء جمل�س النواب
حمل �أع�ضاء املحليات ،من خالل عقد لقاءات �شهرية
باملحافظني و�أع�ضاء ونواب املحافظات ،ومناق�شة مطالب
املحافظة حلني �إجراء االنتخابات املحلية .15وهو ما ي�ؤكد
على فكرة "نائب اخلدمات" التي تر�سخت يف عقلية
الناخب امل�صري بل والنائب الربملاين �أي�ضً ا .وهذه
الفكرة تتمحور حول جعل النائب م�س�ؤوال عن حل
امل�شكالت املتعلقة بالدائرة التي انتخبته والتو�سط مع
ال�سلطات التنفيذية .وهو ما ي�ؤثر على الدور احلقيقي
للنواب يف الرقابة والت�شريع .ومن جانبنا نرجح �أن �أبرز
الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�أجيل انتخابات املجال�س
املحلية هي خ�شية النظام احلايل من جناح عدد من ممثلي
جماعة الإخوان امل�سلمني يف تلك االنتخابات ،نظ ًرا
لقدرتهم التنظيمية الهائلة ،خا�صة يف القرى واملحافظات
الريفية و�صعيد م�صر ،على الرغم من املالحقات الأمنية
التي يتعر�ضون �إليها .فاالنتخابات املحلية تت�سم بكرثة
�أعداد املر�شحني والفائزين الذي ي�صل عددهم �إىل
الآالف ،مما ي�صعب معه �ضمان مواالة جميع ه�ؤالء
�إىل النظام احلايل ،يف ظل غياب تنظيم حقيقي حلزب
حاكم مثل احلزب الوطني يف املا�ضي .وهو الأمر الذي
ظهر من خالل تقرير �أمني نُ�شرت مقتطفات منه يتناول
خ�شية الدولة والأجهزة الأمنية من ت�سلل الإخوان لهذه
املجال�س مما يت�سبب فى تعطيل عملية التنمية ،على حد
قول التقرير.16

ن�ص
طالت عددا من مواد د�ستور  .197117وذلك بعد �أن ّ
على �أن "يكفل القانون دعم الالمركزية" .واملق�صود
بالقانون هنا هو قانون الإدارة املحلية .18ولكن ،كاملعتاد،
مل يتدخّ ل امل�شرع لتعديل �أي من ن�صو�ص القانون ً
تفعيل
لهذه املادة الد�ستورية .وهو ما �أدى �أن تبقى هذه املادة
جمرد تعديل لفظي مل ينتج عنه �أي نتائج ملمو�سة على
�أر�ض الواقع ،حيث مل تتخذ احلكومة وقتها �أي خطوات
من �ش�أنها دعم �أو تفعيل الالمركزية كنظام للإدارة.
و�ضوحا يف تبنيه
ثم جاء د�ستور  2014ليكون �أكرث
ً
لالمركزية الإدارية ،وذلك بعد �أن ن�ص على �أن "تكفل
الدولة دعم الالمركزية الإدارية واملالية واالقت�صادية"،
بالإ�ضافة �إىل �ضرورة حتديد برنامج زمني وا�ضح لنقل
ال�سلطات واملوازنات �إىل وحدات الإدارة املحلية 19التي
يجب �أن يكون لها موازنات مالية م�ستقلة .20كما و�ضح
الد�ستور اجلديد اخت�صا�صات املجال�س ال�شعبية املحلية
التي ترتكز حول مراقبة �أوجه الن�شاط املختلفة داخل
الوحدات الإدارية ،وممار�سة �أدوات الرقابة على الأجهزة
التنفيذية بداية من تقدمي االقرتاحات وطلبات الإحاطة
واال�ستجوابات وغريها ،و�صو ًال �إىل �سحب الثقة من
ر�ؤ�ساء الوحدات املحلية.21

تتميز مصر
با لمركز ية
الشديدة ،على
الرغم من األخذ
بنظام المجالس
ا لبلد ية
والمحلية منذ
أواخر القرن
التاسع عشر

وبالإمكان القول �أن تلك الأحكام جيدة يف جمملها
�إذا حلقها قانون يتبنى الالمركزية ب�شكل وا�ضح وي�صنع
من تلك اخلطوط العري�ضة التي ر�سمها الد�ستور بداية
لنه�ضة �إدارية يف م�صر .فالالمركزية هي بالأ�سا�س عملية
�إ�صالح يف بنية نظام الدولة .وبالتايل ف�إن تطبيقها يجب
�أن ينبع من رغبة لدى النظام القائم يف �إجراء تعديل
المحليات كبوابة لالمركز ية
ظهر لفظ "الالمركزية" كنظام للإدارة لأول مرة يف حقيقي يف �سيا�سته ونظامه املايل والإداري ولي�س جمرد
الد�ستور امل�صري عام � 2007إبان التعديالت التي ن�صو�ص د�ستورية �أو قانونية .وهو ما اتبعته دول عديدة

وخا�صة الدول الأوروبية التي وجدت يف "الالمركزية"

احلل الأمثل لرفع كفاءة الأداء احلكومي ،وخا�صة فيما
يتعلق ب�إدارة املرافق العامة وتقدمي اخلدمات املبا�شرة
للمواطنني كالتعليم وال�صحة .22فتطبيق الالمركزية
ب�شكل �سليم ي�ؤدي �إىل نتائج عدة �أبرزها �إزاحة العبء
عن كاهل م�ؤ�س�سات الدولة املركزية فيما يتعلق باملرافق
واخلدمات ،وذلك ب�أن تتوىل الوحدة الإدارية �سواء كانت
املحافظة �أو القرية متابعة توفري تلك اخلدمات ومراقبة
جودتها بد ًال من �أن تتدخل الوزارات والهيئات املختلفة
حلل كل امل�شكالت الفنية والإدارية يف كل املناطق.
لذا ي�ستوجب التطبيق احلقيقي لالمركزية �إيجاد نوع
من "تق�سيم العمل" بني الإدارة املركزية املتمثلة يف

الوزارات وامل�صالح احلكومية الرئي�سية ووحدات الإدارة كما يعزز هذا النموذج م�شاركة املواطنني يف �صنع القرار،
املحلية مبختلف درجاتها .23بالإ�ضافة �إىل �أن الوحدات بالإ�ضافة �إىل رقابتهم املبا�شرة على القائمني على �إدارة
املحلية هي الأقدر على �إدارة �ش�ؤونها ب�صورة �أكرث كفاءة �ش�ؤون حياتهم اليومية.
وفعالية حيث �أن رئي�س احلي وعمدة القرية هم الأكرث
دراية بامل�شكالت التي تواجه جمتمعاتهم ال�صغرية
وبالتايل هم الأكرث كفاءة حللها .كما ي�ؤدي تطبيق خاتمة
الالمركزية املالية �إىل توزيع �أف�ضل للموارد من الناحية تتميز الدولة امل�صرية باملركزية ال�شديدة ،فعلى الرغم من
االقت�صادية ،حيث �سيذهب الإنفاق احلكومي لإ�شباع الأخذ بنظام املجال�س البلدية واملحلية منذ �أواخر القرن
التا�سع ع�شر �إال �أن دوائر �صنع القرار طاملا كانت نابعة
احلاجات احلقيقية ل�سكان هذه املناطق.24
فعلى �سبيل املثال ،قد ت�ضع الدولة خطة قومية لبناء �ألف من الإدارة املركزية بكافة �صورها .وهو الأمر الذي يجعل
مدر�سة يف �صعيد م�صر ،وتعمل على ذلك يف حني �أن الو�صول �إىل الالمركزية �أمراً �شديد ال�صعوبة خا�صة يف
هذه املنطقة حتتاج �إىل م�ست�شفى مثال ولي�س �إىل مدر�سة .ظل تف�شي البريوقراطية والف�ساد داخل الهيكل الإداري

للدولة امل�صرية .كما يتطلب الأمر تغيري الثقافة العامة
لدى جموع املواطنني ب�أهمية وحدات الإدارة املحلية
واملجال�س ال�شعبية املنتخبة .وقبل هذا وذاك ،يجدر
الت�سا�ؤل حول مدى توافر الرغبة لدى النظام احلاكم يف
تطبيقها وهو الأمر امل�شكوك يف �صحته .فحتى الآن ،نرى
�أن من�صب املحافظ دائ ًما ما يكون ل�شخ�صيات ع�سكرية
و�شرطية (رجال) اعتقا ًدا من ال�سلطة �أن تلك هي الو�سيلة
الأن�سب لل�سيطرة على مقاليد الأمور.

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

لقاء مع عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة:

تلقينا  228قضية ،فصلنا  95منها .نخشى من توسيع مفهوم "المعطيات الشخصية" .الصحافيون لم يقدموا أي قضية

م ّرت �سنة على تركيز هيئة النفاذ �إىل املعلومة يف تون�س،
وهي الهيئة املعنية بالنظر يف ال�شكاوى املت�صلة برف�ض
الأ�شخا�ص امللزمني ب�إعطاء املعلومة .وبالنظر �إىل �أهمية
هذه التجربة يف تون�س ،ر�أت "املفكرة القانونية" �ضرورة
�إجراء حوار مع رئي�س الهيئة القا�ضي عماد احلزقي
حول �أهم منجزاتها و�أبرز التحديات التي واجهتها .وقد
�أجرت املقابلة ال�صحفية �أمل مكي يف �شهري يوليوز
و�أوت .2018
املفكرة :م ّرت �سنة منذ انتخاب �أع�ضاء الهيئة ،كيف
تق ّيمون هذا العام من حيث الأ�شواط املقطوعة
والتحديات التي واجهتموها �إن وجدت؟
عماد احلزقي :ا�سمحي يل �أ ّوال �أن �أذكّ ر ب�أ ّنه قد ّمت
انتخاب �أع�ضاء الهيئة يف جويلية  .2017و�صدر الأمر
املتعلق بت�سميتنا يف �أوتّ ،ثم قمنا ب�أداء اليمني �أمام
رئي�س اجلمهورية يف � 20سبتمرب  .2017يعني من
الناحية القانونية ،مل يقع ا�ستكمال م�سار التكوين
�سوى يف �سبتمرب  .2017مبا�شرة �إثر ذلك ،انطلقنا يف
�إعداد م�شروع ميزانية تقديرية �أولية ّمتكننا من توفري مق ّر
وتهيئته للعمل .وقد دخلنا يف مفاو�ضات مع وزارة املالية
وحت�صلنا على ت�سبقة مالية �أوىل يف نهاية �أكتوبر .2017
ّ
الأمر ا ّلذي ّ
مكننا من احل�صول على مق ّر يف وقت وجيز
ن�سب ّيا .ونحن نت�س ّوغه على وجه الكراء ّ
بالطبع لأنه لي�س
للدولة الإمكانيات الكافية وكان الأمثل لو ّمت تخ�صي�ص
مق ّر للهيئة.
�إذا كما قلت� ،إجراءات احل�صول على املق ّر وجتهيزه
الفعلي �إ ّال يف �شهر
تط ّلبت �أ�شهرا ،ومل نبد�أ يف العمل ّ
جانفي  .2018ولكن يبقى هذا وقتا قيا�سيا مقارنة
بهيئات وجمال�س وطنية �أخرى على غرار املجل�س
الأعلى للق�ضاء التي تط ّلبت �سنة �أو �أكرث للقيام بهذه
الإجراءات .فنحن حمظوظون ف�ضال عن ذلك ،ف�إننا
نبق مكتويف الأيدي خالل تلك الأ�شهر ،بل قمنا
مل َ
بتنظيم �أن�شطة حت�سي�سية وتوعوية عديدة وربط عالقات
تعاون مع منظمات �أجنبية .حيث قمنا بزيارة �إىل �إيطاليا
مع منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ()OCDE
ّ
مكنتنا من التعرف على جتارب مقارنة والتعريف
تعد ذات خ�صو�صية ورائدة يف
بالتجربة التون�سية التي ّ
العامل العربي و�إفريقيا على م�ستوى النفاذ �إىل املعلومة.
كما �شاركنا يف اليوم العاملي للنفاذ �إىل املعلومة يف نهاية
�سبتمرب  2017بالتعاون مع اليون�سكو وكانت فر�صة
�إعالمية للتعريف بالهيئة .وكان يل �شخ�ص ّيا ح�ضور
�إعالمي مكثف يف و�سائل الإعالم للتعريف مبها ّم الهيئة
واحلق يف النفاذ �إىل املعلومة .وقد ّنظمنا �سل�سلة من
اللقاءات التح�سي�سية باعتبار تن ّوع مها ّمنا بني الق�ضائي
والرقابي التقييمي والتح�سي�سي التوعوي.
كما �أذكر �أن من �أهداف الهيئة ومها ّمها التعريف
وين�ص
باحلق يف النفاذ �إىل املعلومة ون�شر ثقافتهّ ،
القانون ّ
املنظم له على وجوب التن�سيق مع الهياكل
العمومية ومنظمات املجتمع املدين بهذا اخل�صو�ص.
وعليه ،فنحن على توا�صل مع كل منظمة تعمل يف
هذا املجال �أو نلم�س فيها رغبة يف ن�شر ثقافة النفاذ
�إىل املعلومة.

القضايا :من يقدمها؟ وضد من؟
المفكرة :بخصوص القضايا التي تل ّقيتموها،
وبناء على الفترة المنصرمة ،أ ّيهماكان صاحب
مقدمة لديكم :عموم المواطنين
أكثر قضايا ّ
أم الجمعيات وسائر الذوات المعنوية؟
احلزقي :تبلغ جملة الق�ضايا التي تلقّيناها  228ق�ضية.

ين�ص على وجوب االجتماع م ّرة على ال ّأقل ّ
كل 15
ّ

امل�شروع على جمل�س النواب مع ا�ستعجال النظر من قبل
احلكومة .ون�شرنا حتفّظاتنا وطالبنا باال�ستماع �إلينا من قبل
جلنة احلقوق واحلريات ،الأمر ا ّلذي ّمت .وقد �ساند عدد من
منظمات املجتمع املدين موقف الهيئة واعتربوا �أنّ م�شروع
بعدة مكا�سب .ويف الواقع ،ينبني
امل�س ّ
القانون من �ش�أنه ّ
تخ ّوفنا على كون حماية املعطيات ال�شخ�صية يف الأ�صل
ا�ستثناء للحق يف النفاذ للمعلومة ويخ�شى �أن يقع ا�ستعمال
هذا اال�ستثناء من قبل الهياكل العمومية من �أجل حجب
املعلومة والتعتيم عليها وعدم متكني الهياكل والأفراد من
حقهم .ونعلم جيدا �أنّ �أغلب الوثائق العمومية ال بد �أن
تت�ضمن بع�ض املعطيات ال�شخ�صية.
ّ

يوما ،لك ّنننا نلتقي فعل ّيا م ّرة ّ
كل �أ�سبوع .وذلك لأن حجم
العمل واالنتظارات كبريان .فبمج ّرد علم املواطنني برتكيز
نعد اليوم  228ق�ضية
الهيئة تهاطلت علينا الق�ضايا حيث ّ
يف ظرف �أ�شهر معدودة.
�أما بخ�صو�ص الآجال ،فهي مرتبطة �أ�سا�سا بالتحقيق يف
يحدد القانون �أجل  45يوم للف�صل
الق�ضية .فنظرياّ ،
فيها .لكن ال ميكننا دائما احرتام ذلك لأنه ت�صلنا �أحيانا
من قبل املنظمات �أو املواطنني ملفّات خالية من الوثائق
الداعمة .فعندما تكون الوثائق متوفرة وجاهزة مت ّر مبا�شرة
�إىل جمل�س الهيئة ونف�صل فيها ،لكن التحقيق ّ
يتعطل
�أحيانا فن�ضط ّر �إىل �إر�سال تنبيه �إىل اجلهات املعنية �أو طلب المفكرة :هل لديكم إحصائيات عن عدد
و�ساطة �أطراف �أخرى للح�صول على الوثائق املطلوبة.
تم تنفيذها من قبل الهياكل
القرارات التي ّ

تتوزع هذه الق�ضايا من حيث مقدميها منا�صفة بني عموم
املواطنني واجلمعيات و�سائر الذوات املعنوية .املفاجئ هو
نتلق حتى الآن � ّأي ق�ضية رفعها �صحفي .وهذا
�أننا مل ّ
�شيء مثري لال�ستغراب لأنه ينم عن غياب الإح�سا�س
ب�أهمية القانون لدى ال�صحفيني .بينما يف حتارب مقارنة،
وكما �أخربين م�ؤخّ را مثال م�س�ؤولون �إ�سبان �أنّ �أكرث من
تقدم بها �صحفيون.
 75%من مطالب النفاذ هناك ّ
ينص قانون النفاذ إلى المعلومة
لذلك ،ندعو ال�صحفيني للتعامل �أكرث مع الهيئة المفكرة:
المعنية؟
ّ
ّ
وا�ستخدام حقهم يف النفاذ للمعلومة ونعترب �إقناعهم على وجود استثناءات أبرزها إمكانية إلحاق احلزقي :يف احلقيقة ال ،ال ميكنني ّمدك ب�أرقام و�إح�صائيات
العام ،فهل تل ّقيتم قضايا من هذا لأنها ال تتوفّر لدينا بعد .نحن نحاول بالفعل متابعة تنفيذ
جزءا من دورنا يف تعزيز ثقافة الو�صول �إىل املعلومة.
ضرر باألمن
ّ
يتم
المفكرة :ضد من قدمت هذه القضايا؟ وهل النّوع ،وبخاصة بما يتصل بوزارة الداخلية؟
القرارات ال�صادرة عن الهيئة لك ّننا فعليا ال نعلم �إذا مل ّ
من إدارة أو وزارة بعينها كان لها النصيب احلزقي :نعم ،تلقّت الهيئة بالفعل عددا من الق�ضايا ،من تنفيذها �إ ّال عندما يعود الطرف املعني �إلينا ليقول �إنه �أعلم
قبل منظمات ومواطنني ،تتع ّلق برف�ض وزارة الداخلية اجلهة املعنية بالنفاذ �إىل املعلومة باحلكم ومل تنفّذه .وهنا
األكبر؟
تهم الأمن العا ّم .ونحن �أ�ضرب مثال ق�ضية "بلدية طرببة" والتي �أ�صدرنا يف �ش�أنها
احلزقي :من �أ�صل  228ق�ضية التي تلقيناها ،هنالك  99توفري معطيات ا�ستنادا �إىل كونها ّ
حكما يق�ضي ّمبد الطرف الراغب يف النفاذ �إىل املعلومة
و�سنبت قريبا يف �ش�أنها.
�ضد م�ؤ�س�سات ومن�ش�آت ب�صدد النظر فيها
�ضد وزارات وّ 30
ق�ضية مرفوعة ّ
ّ
عمومية ،وتقريبا  30ق�ضية �أخرى �ضد بلديات .كما �أ ّننا المفكرة :ماهي المعايير التي تستندون مبحا�ضر جل�سات البلدية ولكنها مل تفعل وا�ست�أنفت
للبت في وجوب رفع القرار.
�ضد جامعات و�أحزاب �سيا�سية.
إليها في تقدير الضرر
ّ
تلقّينا ق�ضايا ّ
المفكرة :هنا لنا أن نتساءل إذن عن مدى قدرة
وقد توزعت ال�شكاوى �ضد جميع الوزارات من دون االستثناء من عدمه؟
�أن يكون لأي منها ن�صيب �أكرب .فتقريبا ّ
كل الوزارات احلزقي :نحن نقوم بادئ الأمر بتحقيق يف الق�ضية حيث هيئة النفاذ إلى المعلومة على إلزام الهياكل
�شملتها الق�ضايا ورئا�سة احلكومة كذلك.
نرا�سل اجلهة املعنية لطلب الوثائق مو�ضوع الدعوى .العمومية باحترام قراراتها والحق في النفاذ
وبخ�صو�ص الأحزاب ،قدمت جمعية "�أنا يقظ" ق�ضايا ويقوم الهيكل املعني يف �أغلب احلاالت بتمكيننا منها ،إلى المعلومة؟
يقدم قانون النفاذ �إىل املعلومة ال�شيء
�ضدها رغبة منها يف احل�صول على احل�سابات املالية لهذه فندر�سها على م�ستوى الهيئة ونرى هل �أنّ هذه املعطيات احلزقي :للأ�سف ،ال ّ
ّ
و�ضد وزارة العالقة مع الهيئات الد�ستورية قابلة لل ّنفاذ �آليا �أم �أنها تدخل حتت بند اال�ستثناءات .الكثري على �صعيد الإلزام باحرتام قرارات الهيئة .فهو
الأخريةّ ،
يتعمد
واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان باعتبار �أنّ احل�سابات وحتى و�إن كانت هذه املعطيات ّ
تعد من اال�ستثناءات� ،أ�سا�سا ّ
ين�ص على ت�سليط عقوبات مالية على من ّ
يو�ضح اجلهة
املذكورة مودعة لديها .والالفت �أن الأحزاب املعنية ف�إ ّننا ننظر �أي�ضا فيما �إذا كانت امل�صلحة يف الك�شف عن تعطيل النفاذ �إىل املعلومة ،لكنه يف املقابل ال ّ
أهم من ال�ضرر الذي قد يرت ّتب عن ذلك �أم ال املخ ّول لها ت�سليط هذه العقوبات .ميكننا �أي�ضا يف حاالت
قد �أجابت ب�أنها غري معنية بالقانون كونها ال تخ�ضع املعلومة � ّ
وال�ضرر.
عدم احرتام القرارات �أن نلج أ� �إىل النيابة العمومية،
املوجهة وهو ما ي�صطلح على ت�سميته باختبار امل�صلحة ّ
للمالية العمومية .وقد رف�ضت الهيئة الدعاوى ّ
�ضد بع�ض هذه الأحزاب ال�سيا�سية على �أ�سا�س عدم فمثال ،يف ق�ضية مرفوعة لدينا �ضد والية تون�س تع ّلق الأمر لك ّننا كثريا ما نلج�أ �إىل الإعالم لف�ضح تعطيل الهيكل
ّ
املدعي من تقرير رقابة قامت به امل�صالح
املعني للحق يف النفاذ �إىل املعلومة .وعادة ما ي�أتي ذلك
خ�ضوعها لأحكام قانون النفاذ �إىل املعلومة وعدم ثبوت برف�ض متكني ّ
ّ
لكن الهيئة التفقدية بوالية تون�س بخ�صو�ص جملة من �شبهات بنتيجة �إيجابية .فالإعالم هو �سالحنا الأكرث جدوى من
انتفاعها ك�أحزاب بالتمويالت العموميةّ .
�ضد رئا�سة الف�ساد فيما يتعلق بالت�صرف يف املقابر الإ�سالمية .ويف �إثر العقوبات لأنها قد تبقى دون تنفيذ.
قبلت الدعوى املرفوعة من نف�س املنظمة ّ
احلكومة ووزارة العالقة مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع التحقيق ،تبني لنا �أن التقرير يحتوي بالفعل على معطيات
املدين وحقوق الإن�سان بخ�صو�ص النفاذ �إىل قائمة �شخ�صية لكن الك�شف عن حاالت الف�ساد �أهم من الدور الرقابي للهيئة
ال�ضرر الذي قد ينج ّر عن ك�شف املعطيات ال�شخ�صية.
المفكرة:كيف تمارسون دوركم الرقابي؟
اخلا�صة ّ
الأحزاب التي رفعت تقارير مراقبي احل�سابات ّ
بقوائمها املالية ال�سنوية بني �سنوات  2011و 2017وتلك المفكرة :هذا يجعلنا في إطار الجدلية القائمة احلزقي :دورنا الرقابي ها ّم جدا لأنه �سيحقق �أكرث من
التي مل ّ
تتول احرتام هذا الإجراء ،كالنفاذ �إىل ن�سخ من بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية غريه هدف تكري�س حق النفاذ للمعلومة ويطور من عمل
المعطيات الشخصية ،واللذين يبدو الخيط الإدارة و�سائر الهياكل العمومية .لكنه يتطلب �إمكانيات
هذه التقارير.
الفاصل بينهما رفيعا .فلو تشرحون لنا مجال كبرية ال نتمتع بها �إىل اليوم .لأن جمال تطبيق النفاذ �إىل
خاصة وأنه املعلومة ي�شمل �آالف الهياكل ،فكيف لنا حاليا �أن نراقبها
القرارات واالستثناءات على الحق االلتقاء بينهما وحدود كليهما،
ّ
بالمعلومة :الضر ر باألمن العام سبق لكم التح ّفظ على قانون حماية المعطيات جميعا ونراقب ح�سن التزامها بالقانون ون�شر املعلومة؟
نحن نحاول القيام بذلك مبا لدينا من �إمكانيات وموارد
والمعطيات الشخصية
الشخصية؟
جدا لأنه من املفرو�ض متوا�ضعة .وقد اخرتنا بداية اال�شتغال على �أهداف
المفكرة :كم قضية فصلتم فيها منذ فيفري احلزقي :هذه بالفعل م�س�ألة ها ّمة ّ
حمددة مثل رئا�سة اجلمهورية وجمل�س الن ّواب وكل
الماضي؟ وهل أنتم راضون عن سرعة البت �أن تقع ا�ست�شارتنا بخ�صو�ص م�شروع القانون باعتباره يف
ّ
عالقة مبا�شرة مع النفاذ �إىل املعلومة وال�شفافية .لكن ذلك الوزارات والبلديات واملن�ش�آت العمومية الكربى .كما �أ ّننا
فيها؟
يتم ،وقد �أ�صدرنا بالغا مبا�شرا �إثر تلقّينا علما ب�إحالة ب�صدد البحث يف �سبل تدعيم دورنا بالتعاون مع هيئات
احلزقي� :إىل غاية اليوم ،ف�صلنا يف  95ق�ضية .القانون مل ّ
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وأي دور له برأيكم؟
ال�شفافية والنفاذ �إىل املعلومة .كما توجد نقاط لب�س يف تر�سيخ الدميقراطية يف تون�س .ونحن من نقوم ب�ضبط في أداء
ومنظمات �أخرى.
ّ
مهامها؟ ّ
مهتمة احلزقي :نظريا ،ال ميكن للإعالم �إ ّال �أن يكون داعما لعمل
عما ذكرته براجمنا واحتياجاتنا .ومنظمات ك "الف�صل ّ "19
كم هائل من املعلومات يف قانون الأر�شيف وجب تو�ضيحها ،عدا ّ
هذه الهياكل وغريها مطالبة بن�شر ّ

عرب موقعها .ولكن جند ان كثريا منها ال ميلك موقعا من التهديدات التي ميكن �أن ّ
ي�شكلها م�شروع حماية
ال�صدد بالقول �إنّ املعطيات ال�شخ�صية .ولذلك ،علينا كهيئة �أن نبقى دائما
ر�سميا بالأ�سا�س .و�س�أفاجئك يف هذا ّ
رئا�سة اجلمهورية هي �آخر الهياكل العمومية الكربى التي يقظني.
لنتحدث عن األمور المالية إذن،
�أن�ش�أت موقعا ر�سميا ،وكان ذلك يف جزء منه بف�ضل الهيئة المفكرة:
ّ
حيث را�سلنا الرئا�سة ون ّبهناها �إىل �أنه من غري املعقول
خاصة وأنكم لم تلحقوا بميزانية .2018
ّ
حت�صلنا على ت�سبقة لت�أمني كراء املق ّر واقتناء
�أن يتعامل هيكل ر�سمي مع املواطنني عن طريق موقع احلزقيّ :
واملعدات الإعالمية يف �سنة  .2018يعني ال
الفاي�سبوك فقط� .أي�ضا بالن�سبة للوزارات ،وزارة العالقة الأثاث ّ
مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان ،ب�أ�س عموما .وكما تعلمني نحن نخ�ضع للمالية العمومية
والتي ميكن �أن تلغى ،هي الوحيدة التي ال متلك موقعا وقد ّقدمنا بالفعل م�شروع ميزانية تقديرية بالن�سبة لعام
ر�سميا .كذلك بالن�سبة للبلديات التي ّمت �إحداثها م�ؤخّ را  2019ونحن ب�صدد مناق�شتها مع وزارة املالية ونرجو أ� ّال
وال ميكن �أن نلومها باعتبارها حديثة العهد وال تتوفر ينق�صوا منها الكثري .يف الواقع ،نحن نع ّول يف جزء كبري
على املوارد الالزمة .فحاليا نحن ن�شتغل بالأ�سا�س على على التعاون الدويل يف �أن�شطة التح�سي�س والتوعية� ،أ ّما
الهياكل الكربى ونتابع مواقعها لتذكريها بوجوب حتيني الدولة فهي تقوم �أ�سا�سا بخال�ص �أجور ّ
املوظفني وهم
�أ�سا�سا ملحقون �أي ال ميثّلون تكاليف �إ�ضافية.
املعطيات.

بحرية التعبري وال�صحافة ودعم حق النفاذ �إىل املعلومة
خا�صة يف مرحلة و�ضع
وا�شتغلت كثريا يف هذا املجال ّ
القانون ،وكذلك منظمة "تقرير عن الدميقراطية"
و"منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية" واليون�سكو،
نتعاون معها جميعا من �أجل تكري�س النفاذ �إىل املعلومة
ودعم الدميقراطية.

الهيئة لأنّ احلق يف النفاذ للمعلومة يهم الإعالميني
وال�صحفيني بالأ�سا�س ،وبخا�صة على م�ستوى ال�صحافة
اال�ستق�صائية ،لأن قانون النفاذ رمبا ال ينا�سب ال�صحفي
وامل�ستجدات اليومية
الذي ي�شتغل على الأخبار ال�سريعة
ّ
كما كبريا من املعلومات بالن�سبة لل�صحفيني
لكنه يوفّر ّ
اال�ستق�صائيني .يعني ،عندما تالحظني املعلومات التي
تتح�صل عليها جمعيات ك "�أنا يقظ" �ستجدين �أن
ّ
جدا.
حجمها كبري ّ
ت�صدي للف�ساد يف
فعل ّيا ،ال ميكننا للإعالم احلديث عن ّ
غياب نظام ي�سمح بتدفّق املعلومة و�سهولة الو�صول �إليها،
وبالتايل فالعالقة بني عملنا وحماربة الف�ساد وا�ضحة
ومتينة .وذلك لأن وعي الإدارة والهياكل العمومية
كل الوثائق التي تنتجها قابلة ّ
بكون ّ
لالطالع عليها
يجعلها تتج ّنب االنزالق ّمما يق ّل�ص حجم الف�ساد.

بتلك املها ّم .و�سنحاول م�ستبقال احل�صول على متويالت القانونية بتون�س وكلية احلقوق يف �صفاق�س لربط �أوا�صر
التعاون من �أجل �إدماج مادة النفاذ �إىل املعلومة وال�شفافية
�أكرث تخ ّول لنا القيام مبها ّمنا على �أكمل وجه.
خا�ص.
وقد كنا قد اجتمعنا م�ؤخرا مع �سائر الهيئات الوطنية يف ماج�ستري ّ
والد�ستورية واتفقنا على �إن�شاء تن�سيقية وتنظيم ندوة
وطنية من �أجل مزيد التح�سي�س ب�أدوارنا من جهة وجعل ثقافة النفاذ إلى المعلومة
الهيئات �أكرث وزنا يف جمابهة كل الأطراف التي حتاول المفكرة :تتحدثون عن ثقافة النفاذ إلى
الت�شكيك يف جدوى عملها والت�صدي ليها �أو تهمي�شها المعلومة .هل ترون أن المواطن التونسي
من جهة �أخرى.
أصبح أكثر وعيا بحقه في النفاذ؟ وما مدى
ثمة �أ�شخا�ص ّ
يفكرون وفق عقلية قدمية مل ت�ستوعب بعد مراهنتكم على اإلعالم التقليدي أو غير
التحوالت ال�سيا�سية والثقافية التي حدثت يف البالد التقليدي؟
ومازالوا يعتربون �أنّ كل �شيء يجب �أن يكون حكرا على احلزقي :هي م�س�ألة ثقافة بالأ�سا�س و�أعتقد �أننا قمنا
ال�سلطة ال�سيا�سية كالإعالم واالنتخابات� .سيا�سيون مبجهود يف هذا ّ
االتاه .حيث �أن املواطنني �أ�صبحوا
تغي العامل من حولنا ويف بالدنا اليوم �أكرث وعيا مبمار�سة احلق ومعرفة بعمل الهيئة� .إال
ال يتق ّبلون حقيقة ّ
وي�ستغ ّلون ّ
كل م ّرة ما يحدث داخل الهيئات من �أزمات �أنّ العمل يجب �أن يكون متوا�صال ومتن ّوعا .ويف هذا
ال�صدد ،لدينا م�شروع فيديو حت�سي�سي بال�شراكة مع
للت�شكيك يف اجلدوى من عملها ووجودها.
ّ
"تقرير حول الدميقراطية" �سيعر�ض يف القنوات التلفزية
والإذاعية ملزيد التعريف بالهيئة .كما لدينا برنامج تعاون
التعاون الدولي و"التمويل
مع اجلمعية التون�سية للإذاعات اجلمعياتية.
األجنبي"
املفكرة :احلديث عن التعاون الدويل يحيلنا على مو�ضوع نحن منفتحون على اجلميع ،لكننا نع ّول على الإذاعات
التمويل الأجنبي ا ّلذي يطرح دائما الت�سا�ؤل عن مدى اجلمعياتية ،باعتبار دورها غري التجاري بل الثقايف ،لن�شر
ثقافة النفاذ �إىل املعلومة يف اجلهات خا�صة النائية منها
القدرة على املحافظة على اال�ستقاللية.
أم�س احلاجة ملن ي�شتغل عليها من قرب.
احلزقي :على العك�س ،هذا من �ش�أنه مزيد تدعيم والتي يف � ّ
اال�ستقاللية طاملا كانت املنظمات ال�شريكة م�ؤمنة
بال�شفافية و�أهداف الهيئات العمومية امل�ستق ّلة ودورها المفكرة :عمليا ،كيف يساعد اإلعالم الهيئة

ويرتك امللف للعدالة مبا يحفظ م�صالح الدولة ويحقق
الغايات املرج ّوة منه� .أ ّما بالن�سبة لقانون زجر االعتداء
على القوات احلاملة لل�سالح فقد �أ�صدرنا يف �ش�أنه بيانا
�شديد اللهجة وطلبنا اال�ستماع بخ�صو�صه ،لكن كما
تعلمني ّمت �سحبه الحقا .كذلك الأمر بخ�صو�ص القانون
املنظم للمجل�س الوطني للإح�صاء فقد متّت م�شاورتنا
وقدمنا مالحظاتنا حوله .فبالتايل ،الهيئة حتاول
يف �ش�أنه ّ
القيام بدورها اال�ست�شاري لكن يبقى ذلك رهني �إرادة
ا�ست�شارتنا وتعاون احلكومة.
باملقابل ،قانون الت�صريح باملكت�سبات هو من بني القوانني
الها ّمة التي من �ش�أنها تعزيز تر�سانة مكافحة الف�ساد وفيه
الكثري من التطورات الإيجابية مقارنة بقانون 1987
املتعلق بالت�صريح باملكت�سبات .نرجو فقط �أن يتم احرتامه
على م�ستوى التطبيق.

أن هذه
المفكرة :لكن ال يمكننا التغافل عن ّ
الملحوظة كثيرا ما تعود في عالقة بالمجتمع
الممولين
أن
المدني والهيئات الوطنية وهي ّ
ّ
توجهاتهم.
ال يدعمون برنامجا إالّ إذا وافق ّ

احلزقي :طاملا كان هناك التقاء بني الطرفني ف�أين امل�شكل؟
ما دمنا من جهتنا نعرف جيدا �أنّ ن�شاطنا يخدم الأهداف
ن�ص عليها القانون املنظم للهيئة وهي تعزيز ال�شفافية
التي ّ
وامل�ساءلة وتنمية ثقافة املواطنة ودعم م�شاركة العموم يف
الوطنية احلياة العا ّمة ،فال �أرى �إ�شكاال يف ذلك.

المفكرة :في عالقة بالمواقع الرسمية ،هيئة المفكرة :عديد الهيئات
مما تعتبره تهميشا وعزال المفكرة :ما هي إذن أبرز االتفاقيات التي الدور االستشاري للهيئة
النفاذ إلى المعلومة أيضا ليس لديها موقع.
والدستورية تشكو ّ
المفكرة :بقي أن نتحدث عن دوركم
احلزقي :هذا �صحيح ،وهو ب�صدد الإن�شاء .الأمر مرتبط وتضييقا في الموارد من قبل الدولة ،فما أبرمتها الهيئة ؟
احلزقي :هناك اتفاقية �أبرمناها م�ؤخرا مع مركز التكوين االستشاري .كيف تمارسونه؟ وما هي أهم
طبعا بامليزانية .وقد �أطلقنا اال�ست�شارة الالزمة وقمنا باختيار رأيكم بالخصوص؟
ال�شركة ومناق�شة مك ّونات املوقع .ونرجو �أن يكون جاهزا احلزقي :الثابت لدينا �أنّ للهيئات دورا حموريا و�أ�سا�سيا ودعم الالمركزية يف عالقة باالنتخابات البلدية .حيث مواقفكم إزاء تمرير قانون المصالحة واقتراح
يف �سبتمرب املقبل.
يف دعم الدميقراطية و�إجناحها وتر�سيخ ثقافة احلقوق ندرك �أنّ كثريا من املنتخبني حديثا مل ميار�سوا العمل مشروع قانون زجر االعتداء على القوات
واحلريات ودميومة امل�سار الدميقراطي وبالتايل ال يجب البلدي �سابقا وال يتم ّتعون بتكوين يف الإدارة والت�ص ّرف الحاملة للسالح واللذين بينا إرادة متراجعة
خطوات ضر ور ية لتعز يز عمل
قطعا امل�سا�س بها .لكننا ن�سمح �أحيانا �أ�صواتا حتى من يف الأموال العمومية .ولذلك ارت�أينا �أن يكون لدينا في مكافحة الفساد؟
داخل ال�سلطة ال�سيا�سية نف�سها ّ
ت�شكك يف جدوى دور يف تكوين الإطارات املنتخبة فيما يخ�ص النفاذ �إىل احلزقي :للأ�سف ظاهرة متف�شّ ية .من جهتنا نقوم بدورنا
الهيئة إدار يا ووظيفيا وماليا
لكن هناك الكثري للقيام به بعد ويتط ّلب ت�ضافر كل
المفكرة :بالرجوع إلى الهيئة ،من الظاهر الهيئات وفاعليتها .وعلينا �أن نكون وا�ضحني يف دعمنا املعلومة والدميقراطية الت�شاركية.
أن هناك تأخيرا حاصال في إصدار بعض لهذا الدور .بالن�سبة لنا مل يحدث �أن تع ّر�ضنا مل�شاكل كما لدينا اتفاقيات مع عدد من املنظمات على غرار اجلهود و�إرادة �سيا�سية قوية ...وهي قد تتواجديف �أحيان
النصوص الترتيبية المتع ّلقة بالقانون المنظم داخلية وال مع احلكومة ونرجو �أن يتوا�صل ذلك .كما "الف�صل  ،"19وكذلك م�شروع اتفاقية مع وزارة الرتبية لتختفي يف �أحيان �أخرى.
للنفاذ إلى المعلومة ،فما هي هذه النصوص؟ �أ ّننا مل نداهن �أي �شخ�ص وال �أي جهة .لكن تبقى حول ن�شر ثقافة النفاذ �إىل املعلومة يف امل�ؤ�س�سات الرتبية ،وبالعودة �إىل �س�ؤالكم ،قانون امل�صاحلة حاليا جتاوزته
الحيز الإمكانيات م�شكلة كبرية ،لأنه ال يكفي �أن توكل للهيئة وهي قد تن�صهر �ضمن م�شروع الإ�صالح الإداري.
الأحداث ،لكن �أعتقد �أ ّنه كان من الأجدر �أن توكل
وأي أهمية لها؟ وهل لديكم فكرة عن
ّ
عدة مها ّم بل يجب �أن توفّر لها املوارد الالزمة للقيام كما لدينا م�شاريع تعاون مع جامعات مثل كلية العلوم املهام الأ�سا�سية يف هذا ال�صدد �إىل هيئة احلقيقة والكرامة
الزمني الذي تتط ّلبه للصدور؟
ّ

احلزقي :فعال ،كان قد �صدر من�شور تف�سريي للقانون
يف  18ماي  ،2018بكثري من الت�أخري ،وهو يتعلق
وموجه لكافة الهياكل العمومية.
بتف�سري وبيان القانون ّ
ن�ص �آخر يتع ّلق ب�ضبط �إجراءات �إحداث
لكن هناك ّ
الهيكل اال�ست�شاري الذي ّ
�سيتول تنظيم م�س�ألة النفاذ
�إىل املعلومة �صلب الهياكل العمومية .واملكلفون بالنفاذ
على م�ستوى الهياكل العمومية ينتظرون �صدور هذا
الن�ص لتنظيم عملهم و�إعطائهم حافزا �أكرب للقيام مبهامهم
ّ
باعتبار ما لهم من دور يف �إجناح �أحكام القانون وكونهم
حلقة الربط بني هيئة النفاذ �إىل املعلومة من جهة و�سائر
الهياكل العمومية من جهة ثانية .ولذلك ،نطالب من
الن�ص .كما
جهتنا احلكومة بالإ�سراع يف �إ�صدار هذا ّ
ن�ص ترتيبي �آخر يتعلق ب�ضبط معاليم النفاذ �إىل
يوجد ّ
املعلومة ،وت�أخّ ر �صدوره لي�س م�صدر قلق حاليا كونه ال
ميثّل عائقا �أمام ممار�سة احلق يف النفاذ �إىل املعلومة .عدا
يو�ضح
عن كونه يطرح بع�ض الإ�شكاليات لأن القانون مل ّ
اجلهة املعنية به ّمما جعل وزارة املالية نف�سها �أمام م�أزق
قانوين .فالأولوية �إذن ،كما �أ�سلفت للن�ص ال�سابق.
وبالتوازي مع ّ
كل ذلك ،هناك حتديات �أخرى مطروحة
�أمامنا منها ما هو قانوين ،على غرار وجود بع�ض
الن�صو�ص املتعار�ضة مع حق النفاذ �إىل املعلومة والتي
يجب مراجعتها .هناك مثال واجب التحفّظ �أو الكتمان
يف قانون الوظيفة العمومية وا ّلذي مل يعد يتما�شى مع
التط ّور احلا�صل على م�ستوى العامل الكل يف جمال
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االتحاد العام التونسي للشغل:

ّ
مبنية على المقارنة
من أجل مقاربة
"ال ميكن مقاربة الأ�شكال ال�سلطوية التي برزت يف
بداية القرن احلايل على �أنها جم ّرد ا�ستمرار ل�سلوكيات
و�أفكار �آتية من املا�ضي .وكما �سرنى �إنها ّ
ت�شكل ،باملعنى
الدقيق� ،سلطوية جديدة مرتبطة ب�سالفتها ولكنها ال
تختزل بها" (كامو ،جي�سري ،املتالزمة ال�سلطوية ،مقدمة،
�ص.)8 .
معد هذا التحقيق
خالل �شهر ماي  ،2018قام ّ
مبجموعة من اللقاءات يف تون�س ب�ش�أن االحتاد
العام التون�سي لل�شغل ،ا�ستكملها مبجموعة
من القراءات يف الأدبيات املن�شورة يف هذا
اخل�صو�ص .وقد �شمل التحقيق ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
حاليني و�سابقني فيه ف�ضال عن �أ�شخا�ص
�آخرين ذات �صلة معينة به.
وفيما ّقدم الأ�شخا�ص امل�ستمع �إليهم عدداً
من اخلطابات حول هذه املنظمة ،ف�إنه يقت�ضي
التعامل مع هذه اخلطابات بكثري من احلذر
بالنظر �إىل �أنّ توجه اخلطابات واحلقيقة التي
ت�سعى �إىل �إبرازها غالبا ما يت�أثر يف �إطار التفاعل
الكمية
مع ّ
معد التحقيق .وقيا�ساً مع النظرية ّ
معد التحقيق ـ
للمراقبة ،ميكننا القول �إنّ ّ
بحكم وجوده وانتباهه وال�صورة التي ّقدمها
�إىل امل�ستمع �إليهم ـ ُيدخل هو الآخر تعديالت
وخ�صائ�ص يريد ه�ؤالء �إ�ضافتها �إىل خطاباتهم.
معد التحقيق مع خطابات
فكيف �سيتعامل �إذا ّ
امل�ستمع �إليهم؟ وبني وفاء �أمني مل�ضمون هذه
اخلطابات وت�شكيك تا ّم ب�صدقيتها� ،أين �سيقف
معد التحقيق �أن ير�سم
ويتمو�ضع؟ اختار ّ
ي�سميه روالن بارت "الأ�ساطري
م�ساره بدءاً مما ّ
العادية" (�أو "التمثيالت العادية للحقيقة")
و�صو ًال �إىل وجهة نظر �أكرث "نقدية" مكت�سبة
عرب االنف�صال عن هذه التمثيالت .ولكن هذا
االنف�صال يجب �أن يبقى حزئياً ب�شكل ال ُيفقد
امل�سجلة واملكتوبة
ّ
معد التحقيق الت�صريحات ّ
ملن �أجرى معهم التحقيق.
أنيس علمي
المسارات المتعرجة لبناء
الموضوع  :من انطباع "لم أر
ً
شيئا" إلى االنفصال

مل �أكن �أعرف �شيئاً عن االحتاد العام التون�سي لل�شغل
قبل �إجراء مقابالت مع بع�ض قادته احلاليني وال�سابقني.
و�سبق �أن قر�أت �أطروحة ال�سيدة هيال اليو�سفي �أتاحت
يل �إجراء هذه املقابالت و�صياغة �أ�سئلتي .وجعلني
االنطباع ب� ّأن "مل �أر �شيء" (وقد تعزز هذا االنطباع
بت�سل�سل املقابالت يف وقت وجيز) �أبدو �ساذجاً �أكرث مما
كنت يف الواقع .وقد �أثبت هذا الأمر فائدته بحيث �شعر
من �أجريت معهم املقابالت بثقة �أكرب وا�ستطاعوا بالتايل
التعبري بحرية �أكرب (من دون �أن يحرتموا دائماً ترتيب

الأ�سئلة) وحتى اال�ستطراد على �سج ّيتهم متى �أرادوا.
�أ�صغيت جمدداً �إىل املقابالت بعد �أ�سبوع من �إجرائها
و�أول ما لفتني كان التفاعل نف�سه :بني غريب قادم لإجراء
بحث وجيز حول االحتاد العام التون�سي لل�شغل من جهة،
وحم ّنكني لديهم باع طويل يف العمل النقابي التون�سي
من جهة �أخرى .كل هذا من �ش�أنه �أن يجعل املقابلة
متح ّيزة ،ويجب التن ّبه من هذه العقبات التي قد تكون يف
النهاية مثرية لالهتمام و�شديدة الوقع .وبرز عن�صر م�شرتك
بني املقابالت ال�سبع التي �أجريتها :كلهم تقريبا يحاولون
حتذيري عرب الإ�صرار على "خ�صو�صية هذا االحتاد" �أو
على "ثقافة االحتاد العام التون�سي لل�شغل" .وال �أخفي
� ّأن يف البداية مل �أفهم متاماً ما املق�صود بتعبري "ثقافة"
�أثناء املقابالت نف�سها.
وك ّلما انف�صلت �أكرث ف�أكرث عن املقابالت ،ك ّلما كان وقع
كلمة "ثقافة" يختلف عندي :فتذكّ رت بع�ض قراءاتي
مثل ( l’illusion identitaireوهم الهوية) جلي
�أف بايار �أو �أي�ضاً La Rigueur du qualitatif
(�صرامة النوعي) جلان بيري �أوليفييه دي �ساردان ،حيث
يدعو الأول �إىل �إزالة م�صطلح "ثقافة" من املفردات
العلمية ،والثاين �إىل ا�ستخدام دقيق وحذر لهذا املفهوم
يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية .وحتى من دون هذه
علي �أن �أعرتف �أن ا�ستخدام تعبري
القراءات النقديةّ ،
"ثقافة" جاء لتربير كل �شيء تقريباً خالل املقابالت.
وبعبارة �أخرى ،هدف ذلك �إىل تربير كل ما ميكن �أن
يثري مفاج�أة �أو ده�شة طالب �شاب يف العلوم ال�سيا�سية يف
ال�سوربون يحاول ت�أكيد مثاليته املفرت�ضة يف الأ�سئلة التي
يطرحها .فهذه الأ�سئلة كانت حتماً �ساذجة بالن�سبة خلرباء
يف العمل النقابي تع ّلموا قبل زمن طويل �أن يف ّرقوا بني
النقابة الر�سمية ـ املثالية والعمل اجلدي ـ احلقيقي للنقابة.
لذلك �سيكون االحتاد العام التون�سي لل�شغل خمتلفاً عن
غريه ،وخمتلفاً عن نظرائه يف الغرب ،وذلك لأ�سباب
ثقافية :ثقافة املنظمة وهويتها ،و�/أو الثقافة الوطنية ،و�/أو
حتى الثقافة العربية الإ�سالمية؛ و�سرنى �أن هذه الأ�سباب
تقدم كعنا�صر مرتابطة يعتمد كل واحد منها على
الثالثة ّ
الآخر.
ع ّرف كل من �أجريت معهم مقابالت غالباً "الثقافة"
ب�أنها ثقافة النظام ال�سابق �أي الثقافة الوطنية ال�سلطوية.
ما هي هذه الثقافة الوطنية ال�سلطوية؟ ال يعود ه�ؤالء �إىل
�أ�صل ن�ش�أتها بل يتعاملون معها على �أنها �أمر غري معلن
�أو بديهي .وحني �أطلب منهم �إعطاء معنى �أدقّ لتعبري
"الثقافة ال�سلطوية" ،ي�شري بع�ضهم �إىل الت�سوية التي
قبل بها الوطنيون ونقابيو االحتاد العام التون�سي لل�شغل
�إ ّبان اال�ستقالل ،بيما يرى �آخرون كما �سنالحظ� ،أن لها
جذوراً �أعمق يف الرتاث والهوية العربية امل�سلمة للبالد.
وتقدم هذه الهويات على �أنها مرتابطة :فيتم اخللط بني
َّ
هوية االحتاد العام التون�سي لل�شغل والثقافة القومية التي
لي�ست �سوى جز ٍء من الثقافة العربية امل�سلمة للبلد.
�سرعان ما ندرك �أن �أية حماولة ل�شرح اال�ستثناء التون�سي
من خالل "الثقافة" ،مبا يف ذلك مفهوم "ثقافة
النقابوية" ،ي�ؤدي �إىل اعتبار االحتاد العام التون�سي لل�شغل
ا�ستمراراً للنظام القدمي الذي ال ميكن �أبداً �أن يتطور.

فـ"ثقافة" النقابوية ال�سلطوية تتج ّلى يف االحتاد العام
التون�سي لل�شغل �أكرث منه يف جماالت �أخرى يف تون�س
عرب معاداة التعددية وعرب ر�ؤية ع�ضوانية وعمودية
ووحدوية وتوافقية للمجتمع .ومع ذلك  ،هل ميكن
اخللط بني النقابوية ال�سلطوية وبني "الثقافة ال�سلطوية"؟
لكي جنيب على ذلك ،علينا �أن ن�س�أل �أنف�سنا ما �إذا
كانت النقابوية ال�سلطوية ت�شمل خمتلف الفاعلني كما
طاغ ،وت�صورات مت
ي�شري مفهوم "الثقافة" ،كـ "جوهر ٍ
التطبيع معها �إىل درجة حتويلها �إىل امل�س ّلمات ،تهيمن
على الفاعلني االجتماعيني وتفر�ض عليهم متثيالتهم
1
و�سلوكياتهم؟"
جوابنا على هذا الت�سا�ؤل �سي�أتي �سلبياً لدى مقارنتنا بني
نقابة "ت�ضامن"  Solidarnoscالبولندية واالحتاد
العام التون�سي لل�شغل ،اللذين ّ
�شكال ه ّويتيهما يف
يتحدران
�سياقني �سيا�سيني غري دميقراطيني رغم �أ ّنهما ّ
من �سياقني ثقافيني خمتلفني .و�سنثبت �أي�ضاً �أن الأمر ال
يتعلق فقط مبعركة داللية (مع �أو �ضد كلمة "ثقافة"؟).
حجة الهوية ي�شبع �شرح الأيديولوجيات
فالواقع �أنّ �إ�شهار ّ
ويحد من امكانية الو�صول لفهم �أكرث مو�ضوعية ملكانة
ّ
االحتاد العام التون�سي لل�شغل يف الأداء الفعلي للنظام
ال�سيا�سي التون�سي.
ت�ؤكّ د املقارنة مع نقابة "ت�ضامن" البولندية على �أنّ
التح ّوالت التي يعي�شها االحتاد العام التون�سي لل�شغل
حالياً ـ بفعل دوره ال�سيا�سي املتعاظم ـ ميكن تف�سريها
ب�شكل �أف�ضل يف ال�سياق ال�سيا�سي لـ"االنتقال
الدميقراطي" .بعبارة �أخرى ،ي�شهد االحتاد العام التون�سي
لل�شغل حت ّو ًال حقيقياً .ومعرفة االجتاه الذي �سي�سلكه
تط ّور دوره ال�سيا�سي �إمنا يدخل �ضمن علوم ا�ست�شراف
امل�ستقبل.
أوال ً ـ االتحاد العام التونسي للشغل :نقابة ال
تختلفكثيراً عن غيرها..

"يجب االنتقال من نقابة قومية �سلطوية قائمة على ثقافة
قومية �سلطوية �إىل نقابة املواطن" (ح .ق).
"( )...ما الفرق بني نقابة املواطن ونقابة قومية؟ ال ي�ضم
االحتاد العام التون�سي لل�شغل �سوى  10%من الأع�ضاء
الذكور والذكوريني .ونحن نعمل على الـ  90%املتبقّية
ت�ضم فتيات ون�ساء .وبعد  14جانفي ،ح�صل حت ّول
التي ّ
يف النموذج :انتقلوا �إىل نظام املواطن .)...( .لديهم
طريقة بريوقراطية جداً يف العمل .وهم يقفون يف وجه
احلرية النقابية يف حني �أ ّننا يف �سياق حت ّول دميقراطي (ح.
ق).
تقدم الكنفدرالية العامة التون�سية
من الناحية النظريةّ ،
لل�شغل (هي احتاد معار�ض لالحتاد العام التون�سي
لل�شغل) ،االحتاد العام التون�سي لل�شغل على �أ ّنه فو�ضوي
يحاول �إعطاء الإنطباع ب�أنه ع�صري .ولكن دخول ع�صر
احلداثة ال�سيا�سية يتط ّلب نزع �آخر مالب�س النظام القدمي.
بعبارة �أخرى ،يجب البدء من ال�صفر وغ�سل االحتاد العام
التون�سي لل�شغل يف املغط�س ذاته مع النظام ال�سلطوي.
يبدو هذا احلكم م�ستنداً �إىل افرتا�ض قوامه �أنّ منظمة
مثل االحتاد العام التون�سي لل�شغل ال ت�ستطيع مطلقاً

التخ ّل�ص من العالقات التي ن�سجتها مع النظام ال�سلطوي
املمتدة من م�ؤمتر �سو�سة عام 1989
ال �سيما خالل الفرتة ّ
�إىل نهاية ت�سعينيات القرن الع�شرين حني كان ا�سماعيل
ال�سحباين �أميناً عاماً.
ي�صف �أحد امل�ستمع �إليهم ب�شكل ملمو�س كيف ّ
يتجذر
االحتاد العام التون�سي لل�شغل يف "الثقافة ال�سلطوية"
للنظام القدمي:
"تبلغ ميزانيتهم  8ماليني دينار كل عام ،تدفع الدولة
 70%منها .2نحن نطلب ربع املبلغ وال نح�صل عليه.
هناك ا�ستن�سابية وا�ضحة .رفعنا �شكوى �إىل املحكمة
الإدارية التون�سية .وربحنا الق�ضية .املعركة هنا الآن .نحن
كيان معرتف به ر�سمياً لكننا ال نُعطى الو�سائل لتنفيذ
�سيا�ستنا .هنا يكمن الن�ضال الكبري")...( .
"نحن �أمام قوى قدمية"" .االحتاد العام التون�سي لل�شغل
منظمة كال�سيكية".

تقود التفسيرات
ذات الطابع الثقافي
في الواقع إلى
تجميد ديناميات
هذه النقابة
فتختزلها بـ «الثقافة
الوطنية السلطوية»
أو بهويتها الوطنية
والحقاً ي�صف االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،جلهة عمله
الداخلي ،وك�أنه دولة �سلطوية م�صغّرة:
"عندما كنت يف االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،طالبت
بتغيريات يف �أ�سلوب الإدارة :م�ؤمترنا (يف الكونفدرالية)
ينتخب جلنة توجيهية من � 41شخ�صاً ينتخبون بدورهم
جلنة تنفيذية تابعة لها� .أما االحتاد العام التون�سي لل�شغل
فينتخب ب�شكل مبا�شر جلنة تنفيذية ال ميكن التحكم
فيها من قبل اللجنة الإدارية لأن الأخرية غري مهمة".
ينطلق �صاحب هذا الكالم يف ر�أيه من رف�ض تام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل .فالأخري ينتمي كلياً �إىل "الثقافة
ال�سلطوية" للنظام ال�سابق .فاالحتاد الذي �أ�صبح بعد
 ،2011خارج ال�سياق الزمني ،حمكوم بعدم اال�ستقرار:
"لقد اكت�سبوا ثقافة احلزب الواحد( ")...( .ح .ق).
"هذه هي الطبقة القدمية التي تعمل عنا�صرها �سوياً .هذه
هي الثقافة القدمية" (ح .ق).
�أ�ضافت �شخ�صية �أخرى وهي �أمينة عامة لنقابة �أ�سا�سية

مل�ست�شفى يف تون�س ،عنا�صر تدعم هذه الفكرة .ورداً االجتماعية [ريت�شارد ،واتربوري� ،1990 ،صفحة 340
على �س�ؤايل" :من �أين �أتت هذه "الآلية املعتمدة يف و.3]341
االحتاد العام التون�سي لل�شغل" التي تتحدثني عنها؟" ،يف الواقع كان االحتاد العام تاريخياً �أداة لل�سيطرة

االجتماعية ولكن فعاليته مل تكن كاملة .يف الواقع ،كانت
�أجابت:
اللجنة التنفيذية غالباً ما تغرق يف مطالب القاعدة النقابية
"الأمر اجتماعي� :إنها العقليات الذكورية" (ل).
التي مل يكن ان�ضباطها كام ًال ب�شكل دائم ال �سيما خالل
و�أ�ضافت:
"لي�س االحتاد العام التون�سي لل�شغل هيئة نقابية عادية� .سبعينيات القرن املا�ضي حني �أ�صبحت "املالذ وامللج�أ
للقوى املعار�ضة يف ال�سلطة" [الزغل� ،1998 ،صفحة
�إنه هيئة وطنية"(ل).
"االحتاد العام التون�سي لل�شغل �سيبقى دائماً منظمة .4]10
ذكورية"(ل).
ً
"االحتاد العام التون�سي لل�شغل هو نقابة وطنية ،لذلك ثانيا ـ محاولة المقارنة بين
لي�س لديه ولن يكون لديه �أبداً دور حمدد ووا�ضح" (ل ).االتحاد العام التونسي وحركة
ي�ؤكد ه�ؤالء �إذاً على تغليب االحتاد ق�ضايا العمل على "تضامن" (بولندا):
جميع �أنواع الن�ضال االجتماعي وال�سيا�سي الأخرى هوية االحتاد هي ق�ضية �صراعات �سيا�سية
(وبخا�صة الن�ضال الن�سوي) .فاالحتاد العام التون�سي �إذاً �إن �أول بادرة فكرية لفهم طريقة عمل االحتاد العام
لل�شغل ،الذي يقود الدفاع عن احلقوق االجتماعية  -التون�سي لل�شغل ،بح�سب الذين �شملتهم املقابالت ،هي
االقت�صادية� ،سيبقى منظمة حمافظة يف ما يخ�ص ق�ضية تفادي مقارنته بنقابات �أخرى مع الإ�صرار على "الثقافة"
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة .وي�ستدل ه�ؤالء على ذلك اخلا�صة للمنظمة النقابية التون�سية .ولكن �أين تكمن هذه
يكف الفاعلون يف ّ
االتاد عن
من �أن تعاطي االحتاد مع ق�ضية امل�ساواة يف الإرث مثال "اخل�صو�صية" التي ال ّ
(�أخرياً) ،بقي خجو ًال جداً .ويقول البع�ض �إنها "مر�آة احلديث عنها؟
�أ ـ يف البريوقراطية املفرطة لالحتاد العام التون�سي لل�شغل؟
املجتمع".
جدياً ب�أنها ال ّ
ت�شكل خطراً على �أي
ت�ستخدم فكرة "املر�آة االجتماعية" �أي�ضاً ل�شرح من ميكنه �أن ي�ؤكّ د ّ
"النقابوية ال�شديدة" التي ت�سيطر على االحتاد العام .نقابة؟
ب ـ هل ت�أخذ يف احل�سبان �أنّ االحتاد العام يعيد ،يف
وكما �شرح �أمني عام م�ساعد �سابق للنقابة املركزية:
"ل�سوء احلظ ،النقابوية موجودة يف جميع املجاالت داخله� ،إنتاج ال�صراعات املوجودة يف املجتمع (بني الن�ساء
من دون ا�ستثناء .هي جزء من معامل الأزمة احلالية .والرجال ،وال�شباب وكبار ال�سن �إلخ)..؟ وهنا �أي�ضاً كيف
ّ
ي�شكل ذلك خ�صو�صي ًة لالحتاد الوطني التون�سي؟
هل "امل�صلحة الوطنية يف املقام الأول"؟ يف الواقع،
�إنها امل�صلحة النقابوية وحتى ال�شخ�صية التي ت�سود يف ج -االحتاد التون�سي ال ي ّت�سم بعدم التجان�س على عك�س
الغالب .النقابوية موجودة حتى داخل االحتاد العام النقابات الأخرى ،بل تطبعه �صراعات وانق�سامات داخلية
كبرية .ولكن هل من احتاد يفلت من هذه الظاهرة؟
التون�سي لل�شغل� .إنها قوية جداً".
يف الواقع ،كان االحتاد العام ب�صفته احتاداً نقابوياً ،مرتبطاً �إذا كان ثمة فرقٌ  ،فهو فرق يف الدرجة ولي�س يف الطبيعة.
ب�شكل وثيق بالنظام القدمي" )...(" :النقابات العمالية" وهذا ي�سمح لنا �إذا �إجراء مقارنة بني االجتاد ونقابة
التي تعترب �أداة "و�ساطة" مع �أ�صحاب الأجور (ال �س ّيما يف "ت�ضامن" البولندية .فهذه الأخرية مل ت� ِأت من ال�سياق
القطاع العام) ،كانت بالن�سبة حلكومات الدول ال�سلطوية "الثقايف" نف�سه الذي ي�أتي منه االحتاد التون�سي (النقابوية
م�ؤ�س�سات مهمتها نزع فتيل املطالب واالحتجاجات الإ�سالمية والقومية) ،ولكنها مثله ولدت يف �سياق غري

مهمني للغاية.
دميقراطي �أتاح لهما اكت�ساب دور ومكانة ّ
تقود التف�سريات ذات الطابع الثقايف يف الواقع �إىل جتميد
ديناميات هذه النقابة وتطورها ،فتختزلها حيناً بـ "الثقافة
الوطنية ال�سلطوية" وحيناً �آخر بهويتها "القومية" (ل.).
ولكن كال وجهتي ال ّنظر هاتني خاطئة نظراً �إىل كون
ا�ستجد عام � 2011أثر
�سياق التحرر ال�سيا�سي الذي
ّ
ب�شكل ملمو�س على دور االحتاد من خالل م�ضاعفة
و�سائل الن�ضال املتاحة �أمامه .فاالحتاد – الذي يقدر عدد
منت�سبيه ب � 700000شخ�ص �أي مبا يقارب  7%من
�سكان تون�س ،يكت�سب يف ال�سياق "الدميقراطي" ،ثقال
�سيا�سيا ال ميكن �إنكاره ،بف�ضل قدرته على التعبئة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعاد تعريف دور االحتاد يف �إطار
"االنتقال الدميقراطي" املتوا�صل .فهذه املرحلة االنتقالية
تتوافق مع �إعادة تعريف الفاعلني "ال�شرعيني" الذين
�سيتو ّلون م�س�ؤولية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية و�إعادة تعريف
الأدوار ال�سيا�سية ال�شرعية و�إ�ضفاء طابع قانوين عليها.
"االحتاد العام التون�سي لل�شغل هو احتاد وطني ،لذلك
لي�س لديه ولن يكون له دور حمدد ووا�ضح"( .ل).
"يجب على النقابة �أن تبقى يف �إطار دورها الد�ستوري
كقوة م�ضادة منبثقة من املجتمع املدين"( .ح .ق).
"يف ظل ال�ضعف الذي �أ�صاب الدولة واحلكومة ،يربز
االحتاد العام التون�سي لل�شغل ك�ضمانة يف اجلهات
(املناطق) .فال�سكان هناك ال يريدون ر�ؤية احلاكم بل
االحتاد اجلهوي"( .ل).
"حني ت�ست�شعر الأحزاب اليمينية ،ومن �ضمنها
"النه�ضة"� ،أن ثمة �إ�شكاال ،ف�إنها تعترب االحتاد العام
التون�سي لل�شغل "احتادنا املركزي التاريخي منذ
اال�ستقالل"� ،أما �إذا كان هذه اجلهة يف موقع قوة ،فهي
ترغب يف قمع االحتاد".
"�إنّ ال�سيا�سة التي تعتمدها الأحزاب تقوم على الو�صول
�إىل احلكم� .أما نحن فرنيد حت�سني ظروف املعي�شة
والعمل"( .ف).
لي�ست الهوية غري الوا�ضحة املعامل لالحتاد العام الوطني
لل�شغل ظاهرة فريدة وخا�صة به .فنقابة "ت�ضامن"
ا�ستغرقت عقداً ل�صياغة دورها النقابي ب�شكل قانوين.

وكما ي�شري جريوم �أورتو 5ف�إن �أول قانون للأحزاب يف
بولندا يعود �إىل عام  .1990وبالتايل ،كانت ال�صياغة
القانونية لدور نقابة "ت�ضامن" تتويجاً لن�ضاالت �سيا�سية
التحديات والديناميات
طويلة .ال ّبد من "�إعادة ترتيب ّ
املعقدة لعملية فر�ض فئة "حزب" وبناء الدميقراطية
مبوجب القانون" ،من �أجل فهم النقا�شات حول الدور
ال�سيا�سي املتنامي لالحتاد العام التون�سي لل�شغل.
"�إنه الق�صور يف الإ�صالحات القانونية� .صحيح �أن االحتاد
العام التون�سي لل�شغل يلعب دوراً قانونياً ،ولكنه وا�سع
�أي�ضاً .وهو م�ضطر على ذلك .فنحن نرغب يف االهتمام
فقط بحقوق العمال ،ولكن ال ميكن لالحتاد �أن يح�صر
بالعمال .نحن بحاجة �إىل اجلميع لتح�سني حياة
اهتمامه ّ
التون�سينيوالتون�سيات".
كما تنظر الأحزاب ال�سيا�سية �إىل النقابتني يف بع�ض
الأحيان على �أنهما تهديد لأن االحتاد العام التون�سي
لل�شغل يكت�سب يف الواقع مكانة احتكارية ،مثل ما كانت
عليه نقابة "ت�ضامن" يف ال�سابق .فقد �أ�صبحت تدريجياً
نقابة فوق الأحزاب نظراً �إىل احتكارها ما ّ
ي�شكل نقطة
�ضعف الأحزاب �أي العدد.
ويبدو االحتاد �صامداً يف هويته كنقابة .وميكن تف�سري
ذلك بعدة عوامل :ال �سيما غياب الثقة لدى �أع�ضائه
ولدى جزء من املجتمع التون�سي يف الأحزاب ال�سيا�سية
"التقليدية" .ويعود ذلك �إىل حذر من ال�سلطة مت� ّأ�صل يف
�سياقات االنتقال الدميقراطي (يف بولندا وتون�س) .ويبدو
�أنّ �أحد مفاتيح �شعبية االحتاد التون�سي هو حتديداً عدم
ال�سعي �إىل اال�ستحواذ على ال�سلطة والظهور بالتايل �أقرب
�إىل املجتمع املدين من احلزب ال�سيا�سي "التقليدي".
على غرار نقابة "ت�ضامن" ،ميكن اعتبار االحتاد التون�سي
"تكت ًال تنظيمياً ال يزال و�ضعه وطبيعة الأن�شطة (ال�سيا�سية
والنقابية واملدنية) ملختلف مكوناته  -املتحدة ح�صرياً من
خالل الإ�شارة �إىل العالمة ذاتها  -غري حمددة �إىل حد
ي�صب "التبا�س النوع" ب�شكل خا�ص يف
كبري ،كما ّ
م�صلحته يف �سياق لعبة �سيا�سية ذات �أطر غام�ضة حيث
6
جمرد نوع من الالعبني".
الأحزاب هي ّ
ولكن ملاذا ال يوجد �أي قانون يوقف االحتاد حني يتدخّ ل
يف التعديالت الوزارية؟ كيف يعقل �أنّ ما من جهة قادرة
على مواجهة االحتاد قانوناً لإرغامه على تو�ضيح هويته؟
ملاذا ال تعار�ض الأحزاب ال�سيا�سية االحتاد ب�شدة طاملا �أنه
ي�سرق منها النجومية؟
"حني يكون هناك م�شاكل اجتماعية ،ت�ضع �أحزاب
ال�سلطة االحتاد العام التون�سي لل�شغل يف الواجهة"،
كما ح�صل متاما يف حوارات قرطاج  1وقرطاج  2اللتني
�شارك فيهما االحتاد من خالل �أمينه العام.
يف اخلال�صة ،ميكننا �أن نفهم ب�شكل وا�ضح �أنّ جممل
الالعبني ال�سيا�سيني الأ�سا�سيني حتى الآن يجدون
م�صلحة يف هذا الو�ضع حيث يبقى الدور ال�سيا�سي
لالحتاد العام التون�سي لل�شغل غري حمدد.
يحتل االحتاد العام التون�سي لل�شغل بالفعل وب�سهولة
�أكرب املكان ال�شاغر الذي يرتكه له الالعبون املهمون
طواعية :وهذا ي�سمح له�ؤالء ت�ضييق املكان الذي ميكن
�أن حتت ّله الأحزاب ال�سيا�سية الي�سارية .و�إذا ح�صل �أن بد�أ
االحتاد يكت�سب �أهمية �سيا�سية كبرية ،ف�إنه يتم �إرجاعه �إىل
و�ضعه النقابي  ...يف النهاية� ،إنها لعبة ال يربح العبوها ما
يخ�سره الآخرون ،لعبة ال خا�سر فيها.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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حقوق ذوي اإلعاقة
لالنتخابات البلدية ،بني  144من �إجمايل .7500
هذا النجاح �سي�ساعدنا على �أن نطالب ب�إدراج ذوي
الإعاقة من �ضمن الأربعة �أو الثالثة الأوائل يف قائمات
االنتخابات الربملانية.

المفكرة :ماذا عن تكوين األشخاص ذوي
اإلعاقة للترشح على االنتخابات وماذا عن
تكوينهم للعمل البلدي الحقا؟
املزاتي :قمنا بتكوين ما يقارب � 1650شخ�ص من ذوي

الإعاقة يف املقاربات احلقوقية .كما مت تكوين منظمات
يف هذا املجال ،وخ�صو�صا فروعنا يف الواليات ،على
كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة داخل البلديات .كان
لنا �أي�ضا ظهور �إعالمي كبري .قمنا بالعديد من امللتقيات
والندوات ال�صحفية كان الإعالم متواجدا فيها كلها.
المفكرة :ما مدى التطور الحقوقي في العمل
والتعليم والتنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
املزاتي :يف  ،2012مت تنقيح القانون التوجيهي ل�سنة
 2005فيما يخ�ص ال�ضمانات او الت�أمينات التى

لقاء يسر ي المزاتي مع المفكرة:

هذه مقاربتنا لتحسين حقوق ذوي اإلعاقة

�أظهرت النتائج الأولية لالنتخابات البلدية التون�سية،
التى حدثت يف  6مايو  ،2018جناحا كبريا يح�سب
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .فقد فاز  15من �أ�صل 18
مر�شحا كرئي�س قائمة من ذوي الإعاقة .كما فاز 144
�شخ�صا من ذوي الإعاقة يف املجال�س البلدية التي يبلغ
العدد الإجمايل لأع�ضائها  .75001نظرا لأهمية هذا
النجاح ورمزيته ،حاورت املفكرة القانونية ي�سري مزاتي،
رئي�س املنظمة التون�سية الدفاع عن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،2التى كان لها الدور الأبرز يف تطوير املقاربات
احلقوقية لذوي الإعاقة يف تون�س .مزاتي كان العب
كرة يد يف املنتخب التون�سي وقد حقق ميداليات يف
م�سابقات عدة ( .)1992يف �سنة  ،1999فقد ب�صره يف
حادث �أليم لكن عاد بعد �سنوات �إىل ممار�سة الريا�ضة.
يف �سنة � ،2012أ�س�س املنظمة التي ير�أ�سها حاليا.
المفكرة:كيف تقيمون تطور قضية األشخاص
ذوي اإلعاقة ،خصوصا في المجال السياسي؟
املزاتي :يف  ،2011كان هناك فراغ يف جمال املنظمات

احلقوقية التى تعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .ف�أغلب
هذه املنظمات كانت قبل الثورة موالية للنظام ،فاختارت
يف ظل الثورة �إما التوقف عن العمل �أو االمتناع عن
امل�شاركة يف الثورة� .أذكر يف مار�س  ،2011كان على
الدولة التون�سية تقدمي تقريرها املوازي للأمم املتحدة

حول االتفاقية الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .و�إذ
ا�ضطرها ذلك على ت�شريك �أ�شخا�ص من هذه الفئة
لكتابة التقرير ،مت اختياري من بني ه�ؤالء� .أبرز ما
لفت انتباهي املادتني  29و 30من االتفاقية الدولية
والتى تتحدث عن امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،خ�صو�صا �أننا كنا يف فرتة �سيا�سية بامتياز
خ�ضم التح�ضري النتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي.
يف
ّ
القانون االنتخابي لعام  2011كان يتحدث يف ف�صله
 61عن امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية لل�شخ�ص "يف
حالة خا�صة" .هذا التعبري كان مبهما جدا .فعن �أي
"حالة خا�صة" نتحدث؟ هل هو املري�ض؟ ال�سجني؟
�أو امل�سافر؟ هنا ،قررت مع خم�سة �أ�شخا�ص من ذوي
الإعاقة القيام بعملية منا�صرة يف جويليا  2011لإدماج
هذه الفئة يف احلياة ال�سيا�سية ،بالإعتماد على الإتفاقية
الدولية التى �سبق وذكرتها .اجتمعنا مع رئي�س الهيئة
امل�ستقلة لالنتخابات وناق�شنا امكانية تنقيح الف�صل .61
مت ذلك فعال ،حيث �أ�صبح ال�شخ�ص "ذوي الإعاقة"
يذكر ب�صفته هذه يف القانون الإنتخابي .وكان ذلك
�أول �إجناز للمنظمة التون�سية لال�شخا�ص ذوي الإعاقة.
انتهزت الفر�صة وقتها و�شكلت قائمة م�ستقلة تر�أ�ستها:
كانت هي �أول قائمة م�ستقلة يف انتخابات املجل�س
الت�أ�سي�سي من بني حوايل ال  1650قائمة .ولكن مل
يحالفني احلظ للرت�شح ب�سبب ندرة التمويل .من هنا

كان قرار املنظمة تطوير امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف االنتخابات الربملانية لعام .2014
قررنا العمل على تنقيح عدة ف�صول يف قانون جملة
االنتخابات ل�سنة  ،2014لي�صبح للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة احلق يف االنتخاب وتر�ؤ�س القائمات .كما
عملنا على ت�سهيل عملية االنتخاب لهذه الفئة ،حيث
�أ�صبح للكفيف والأمي من ذوي الإعاقة امكانية �أن
يكون له مرافق .كما مت توفري �آليات خا�صة تي�سريية
داخل مراكز االقرتاع ،مثل ترجمة القائمات االنتخابية
�إىل لغة " برايل" (كي يتمكن ال�ضرير من االطالع
على فحواهم)� .أي�ضا عملنا على �أن يكون بع�ض ر�ؤ�ساء
مكاتب االقرتاع واملالحظني داخل مراكز االقرتاع
من ذوي اعاقة� .أ�ستطيع و�صف عملنا يف هذا الإطار
باملتطور والف ّعال.
�أي�ضاً �أ ّدت اال�سرتاجتية التي اعتمدتها تكرارا �إىل
نتائج �إيجابية ،جلهة ت�سهيل تطور ق�ضية ذوي الإعاقة
يف تون�س ،وهي ا�سرتاتيجية "حل امل�شاكل" .عندما
يحدث �إ�شكال وطني كبري ،ن�سارع نحن ك�أ�شخا�ص
ذوي �إعاقة حللها �أمام عجز احلكومة� .إن �أ�صبنا فهذا
ح�سن ،و�إن مل ن�صب فيكفينا �أننا حاولنا .ولكن حل�سن
نبي �أن لذوي الإعاقة
احلظ كنا ن�صيب دائما ،ما جعلنا ّ
�أهمية وطنية كبرية وما جعلنا �أي�ضاً نك�سب ثقة احلكومة
و�أ�صحاب القرار� .أذكر مثاال على ذلك االعت�صام

الكبري لعمال م�صنع الفوالذ يف والية بنزرت ،وهو
�أكرب م�صنع للفوالذ يف تون�س ،يف  2011والذي امتد
على مدار �أ�سبوع .عجز امل�س�ؤولون وال�سيا�سيون عن
ّ
حل هذا االعت�صام .تدخلت �أنا للحوار مع املحتجني
وات�صلت بعدة جهات �سيا�سية وحكومية .ويف فرتة
زمنية ق�صرية ،مت حل االحتجاج بالكامل .ما جعلني
�أك�سب ثقة احلكومة و�سهل يل الدخول �إىل الربملان
واالجتماع مع نواب و�سيا�سيني ملنا�صرة حقوق ذوي
الإعاقة .اال�سرتاجتية باخت�صار "ن�ستظهر بعجز ال�سلط
مع �إجناز ذوي الإعاقة".
مبنا�سبة االنتخابات البلدية ،قمنا بتقدمي مقرتح يزيد
من وزن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف احلياة ال�سيا�سية.
وجدنا �أنه كما �أن هناك �ضمانات مل�شاركة املر�أة
وال�شباب يف قانون اجلماعات املحالية ،يجب �أن يكون
مل�شاركة ذوي الإعاقة من باب �أوىل �ضمانات .لذللك
كان االقرتاح �أن يكون �شخ�ص من ذوي الإعاقة من
�ضمن الع�شرة الأوائل يف القائمات االنتخابية ،على �أن
يرتتب على كل من ال يلتزم بذلك حرمان القائمة �أو
احلزب من التمويل العمومي.
قريبا �سنبا�شر العمل على قانون االنتخابات الربملانية
التى �ستتم غالبا يف  .2019ركيزتنا هذه املرة هم
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة املنخرطون يف العمل البلدي
والذين تراوح عددهم ،كما �أظهرت النتائج الأولية

تقدمها الدولة التون�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�أعتقد �أن القانون ممتاز ولكن مل يت�ضمن �أي �ضمانات.
كان يحتوي القانون على تعبري " ّمتكن الدولة" ،وهو
تعبري �سيا�سي فارغ ،حيث �أنه يخلو من �أي زجر �أو �آلية
تغي الأمر مع التنقيح لتتحول كلمة "متكني"
تنفيذيةّ .
�إىل "�ضمان" .يف الت�شغيل ،زادت ن�سبة  1%من
توظيفات ذوي الإعاقة املن�صو�ص عليها قانونيا �إىل 2%
�إجبارية يف القطاعني العام واخلا�ص .ويف حال مل يرد �أو
مل ي�ستطع �صاحب امل�ؤ�س�سة توظيف  ،2%فعليه خلق
مورد رزق خا�ص لأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بن�سبة توازي
ال 2%املقرة يف القانون.
كما مت يف  6نوفمرب  2013تنقيح قانون الرتبية فيما
يخ�ص املدار�س الداجمة للأطفال ذوي الإعاقة.
وقد �أ�صبحت ،مبوجب هذا القانون ،جميع املدرا�س
التون�سية داجمة.
فيما يخ�ص قانون ال�سيارات ،مت تنقيح القانون ليخول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية ،الب�صرية ،واجل�سدية،
توريد �سيارة معفية من الإداءات ،على �أن يكون له
توكيل ملن �سيكون ال�سائق ملدة �سنة.
كما مت تنقيح قانون احلماية االجتماعية لتمكني
العائالت املحتاجة والتى لها �أفراد ذوي �إعاقة من �أجر
�إ�ضايف من الدولة التون�سية .كما للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة العديد من الإعفاءات يف و�سائل النقل.
يف  18جويليا  ،2017قمنا بتقدمي �سبعة مقرتحات
لرئي�س احلكومة التون�سية يف ندوة حول �إدماج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التكوين املهني والت�شغيل.
عقدت هذه الندوة حتت �إ�شراف رئي�س احلكومة واالحتاد
العام التون�سي لل�شغل واالحتاد التون�سي لل�صناعة
والتجارة وال�صناعات التقليدية ووزارة التكوين املهني.
�أعلن رئي�س احلكومة عن هذه املقرتحات ب�أنها مبثابة
"قرارات" عقب الندوة ،الأمر الذي �أظهر تعاونا كبريا
من قبل احلكومة لق�ضايا املعوقني.
كما �أ�شري هنا �إىل �أن املنظمة التون�سية للدفاع عن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هي �أول منظمة حقوقية يف
تون�س ترفع التقرير املوازي للأمم املتحدة ،وكان ذلك
يف � 30أوت .2017
ولكن التطور القانوين مل يرتافق مع تطور موا ٍز على
�أر�ض الواقع .فتنزيل هذه املقرتحات والقوانني واقعيا
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ما يزال بطيئا جدا يف كل املجاالت .ولكننا كمنظمة
تعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ن�ؤمن �أننا اليوم نعمل
على حت�ضري الأر�ضية .يبد�أ ذلك �أوال من خالل تنقيح
القوانني .املرحلة الثانية تقوم على ال�ضغط لتفعيلها
وتنفيذها.

المفكرة :هل تلجؤون للقضاء في سبيل
الضغط لتطبيق القوانين؟

املزاتي :ال نريد �أن ندخل يف حرب الق�ضاء خوفا من
�أن ي�ضر ذلك القوانني التى نريد �أن ننجز تنقيحها.
بعد تخطي مرحلة تنقيح جميع القوانني ،ميكن �أن نلج�أ
للق�ضاء .يف الواقع ،ال نريد �أن ندخل يف ت�صادمات
مع �أي طرف� .أو بالأحرى ،يف نظرنا اليوم لي�س وقت
الت�صادمات �أبدا.

هناك مواض�يع ّ
نفضل
عدم الخوض فيها.
أقرب مثال على ذلك
قضية التناصف على
الميراث .فمشكلة ذوي
اإلعاقة أكبربكثيروهي
تتمثلبامكانيةإيجاد
عمل ومورد رزق ،قبل
المحاصصة على ميراث.
المفكرة :ما هي استراتجياتكم كمنظمة
حقوقية في التعاطي مع الجهات الحزبية
المختلفة؟

املزاتي :يف الواقع ،نحن نعمل على الأماكن ولي�س
على الأحزاب� .أقول بكل �صدق ميكن �أن نرت�شح يف
االنتخابات الربملانية القادمة على قائمات �أحزاب عدة،
ولكن نبقى يف ذاتنا نف�ضل عدم الإنتماء لأي حزب.
البع�ض ميكن له �أن ينتمي حزبيا ،ولكن الن�سبة الكبرية
تعد نف�سها م�ستقلة.
�شخ�صياً ،ميكن يل �أن �أتر�شح على قائمة �أحد الأحزاب
الكربى ،يف حال منحني فر�صة الرت�شح من بني الثالثة
�أو الإثنني الأوائل على القائمة� .إن مل يحدث ذلك،
ف�س�أتوجه �إىل خيار القائمة امل�ستقلة .وجودنا نحن
ك�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف �أي حزب �سيمنحنا الفر�صة
لتعزيز مقاربة حقوقنا يف خطاب هذا احلزب وممار�ساته.

المفكرة :ماذا عن الجمعيات األخرى التى
تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة؟

املزاتي :يف تون�س هناك حوايل ع�شر منظمات حقوقية
متخ�ص�صة بالإعاقة .تتعاون املنظمة التون�سية معهم.
ولكن يف الكثري من احلاالت ،تبقى هذه املنظمات
غائبة ب�سبب �ضعفها املادي .خالل ال�سنوات
ال�سابقة� ،أ�صبحت املنظمة التون�سية للدفاع عن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على قدر من الأهمية نظرا

ملوقعي وعالقاتي املحلية والدولية .ف�أنا ع�ضو يف الهيئة
الت�سيريية بني فرن�سا وتون�س لربنامج "لنكن فاعلني
وفاعالت" ،املمول من الوكالة الفرن�سية للتنمية وحتت
�إ�شراف وزارة اخلارجية الفرن�سية ،والذي ي�ضم �أكرث
من  80جمعية دولية� .أنا ع�ضو �أي�ضا يف Disabled
 Peoples' Internationalكما �أنني ع�ضو يف
االحتاد العام االفريقي ويف التحالف املغاربي وحتالف
�شمال �أفريقيا .كما �أين مالحظ يف الأمم املتحدة يف
جنيف .كما �أن املنظمة التون�سية هي ال�شريك الأول
ل .handicap internationalي�ضفي ذلك
الكثري من التموقع والأهمية للمنظمة على ال�صعيدين
املحلي والدويل.
هناك ت�شبيك بني املنظمة التون�سية للدفاع عن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومنظمات تعنى مبوا�ضيع
حقوقية خمتلفة ،بحكم �أن جميع املوا�ضيع احلقوقية
مت�س باملوا�ضيع التى تعاجلها املنظمة .ف�إن حتدثنا عن
ال�شباب جند �أنه هناك �شباب ذوو �إعاقة .و�إن حتدثنا
عن املر�أة �أو الطفل� ،أي�ضا .كما نتعاون ب�شكل كبري مع
وزارة العالقة مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع املدين
وحقوق الإن�سان ،والتى تعمل ب�شكل كبري وقريب مع
جميع املنظمات احلقوقية يف تون�س.
ولكن يبقى هناك موا�ضيع نف�ضل عدم اخلو�ض فيها.
�أقرب مثال على ذلك ق�ضية التنا�صف على املرياث.
جند هذه الق�ضية �سيا�سية ونخبوية �أكرث منها حقوقية.
فم�شكلة ذوي الإعاقة �أكرب بكثري وهي تتمثل بامكانية
�إيجاد عمل ومورد رزق ،قبل املحا�ص�صة على مرياث
هو يف غالب احلاالت غري موجود .نحن نف�ضل دائما
عدم الدخول يف ت�صادمات �سيا�سية من هذا النوع.
المفكرة :هل هناك عمل مشترك مع الدول
العربية؟

املزاتي :يلتقي الفاعلون يف جمال الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف م�صر كل �سنة يف املنتدى العربي حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ليتم و�ضع ا�سرتاجتيات �سنوية
وتبادل اخلربات� .آخر لقاء كان يف � .2016صعوبة
التمويل حال دون عقد اجتماع يف  .2017يف الواقع،
نحن يف تون�س ا�ستفدنا من التجربة احلقوقية املغربية
كثريا لتطوير الو�ضع احلقوقي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف تون�س .كما ا�ستفادت م�صر من التجربة التون�سية
فيما يتعلق ببطاقة الإعاقة .تبادل اخلربات يجعلنا نتطور
حقوقيا على ن�سق متوا ٍز كبلدان عربية ،وهذا جيد.
المفكرة :ما تقييمكم لدعم االتحاد العام
التونسي للشغل لحقوق المعوقين؟

املزاتي :قام االحتاد بعمل �إح�صائيات �شملت حوايل
� 1000شخ�ص من ذوي الإعاقة لدر�س �أو�ضاعهم
االقت�صادية واالجتماعية ،خ�صو�صا يف جمال العمل.
وجدنا من خالل هذه الدرا�سة العديد من االنتهاكات.
قررنا على �إثر ذلك ت�شكيل جلنة داخل االحتاد تعنى
بالعمال ذوي الإعاقة وتهدف �إىل حت�سني و�ضعيتهم
يف العمل وامل�ساعدة على تنقيح القوانني التى ت�صب
يف هذا االجتاه .كما كان لالحتاد دور بارز يف العمل مع
احلكومة لتفعيل العديد من القرارات التى اتخذت
�سابقاً يف هذا املجال� .أعتقد �أن االحتاد حليف مهم لنا
كمنظمة وكذوي �إعاقة.
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حقوق نسوية منسية :

الحق في األمومة والحق في اإلجهاض “موقف القانون الليبي”

جازية جبريل محمد
الحق في األمومة

من �أبجديات الفطرة الإن�سانية ن�شوء عالقة حمبة بني
الأم وجنينها وتعلق �شديد .وقد تقرر احلامل االحتفاظ
بجنينها و�إن ح�صل حملها خارج الزواج �أو حتى
�سفاحاً .ويبقى ال�س�ؤال :هل ي�ساعدها القانون على
ذلك؟ هل ميكنها من ت�سجيل املولود با�سمها �أو لقبها
وي�ستخرج لها بطاقة عائلية ومينحه جن�سيتها؟ يجيب
القانون رقم  24ل�سنة  2010ب�ش�أن �أحكام اجلن�سية
الليبية يف مادته الثالثة يف فقرتها ج ب�أنه «يعد ليبياً كل
من ولد يف ليبيا لأم ليبية و�أب جمهول اجلن�سية �أو ال
جن�سية له �أو كان جمهول الأبوين».
�أما �إذا قرر �أحد من ذوي قرباها (املعرفني يف املادة
 2/16عقوبات �أي �أ�صولها ،فروعها ،زوجها و�أخوتها
والأ�صهار من نف�س الدرجة ،و�أعمامها و�أبنا�ؤهم
و�أخوالها و�أبنا�ؤهم) ،ب�أن عر�ضه �أو عر�ض �أ�سرته يف خطر
نتيجة �أن احلمل غري �شرعي ،فيكون معذورا قانونياً ولو
بدرجة معينة يف �أن يقوم ب�إجها�ضها بغ�ض النظر عن
�إرادتها .هذا ما ت�ضعه املادة  394عقوبات من خالل
تخفي�ض العقوبات مبقدار الن�صف متى كان الإ�سقاط
�صيانة للعر�ض) .ويربر بع�ض الفقه اجلنائي يف ليبيا هذه
ال�سيا�سة الت�ساهلية مع �أقارب احلامل حال كونها قا�صرا
ال يعتد القانون ب�إرادتها ولكنه ي�سكت عن تربيرها �إذا
كانت احلامل بكامل �إرادتها وتريد االحتفاظ بجنينها.
ذهبت املحكمة العليا الليبية يف طعن جنائي 30/35
ق ،جل�سة ( ،1985/09/24جملة املحكمة العليا،
�س  ،23ع 3ـ� ،1987 ،4ص. )158ب�أن علة العذر
ومناطه هو حالة االنفعال الطارئة .وي�ؤيدها يف ذلك
بع�ض الفقهاء م�ؤكدين على �أن الإقدام على الفعل

الإجرامي املتمثل يف �إجها�ض احلامل من �سفاح حتت
وط�أة االنفعال الطارئ الذي يعد من الأ�سباب امل�ؤثرة
على حرية الإرادة و�سالمة التفكري ،يوجب تخفيف
العقاب عن اجلاين ،خا�صة �أنه �أقل خطورة من اجلاين
العادي� .إال �أن ما يعيب �سيا�سة امل�شرع الليبي هو مده
لنطاق امل�ستفيدين من هذا العذر :فلفظ ذوى القربى
دون حتديد لدرجة معينة لهذه القرابة يحيل يف التف�سري
�إىل ن�ص م  16عقوبات وحيث �أن احلكم الت�ساحمي
ا�ستثنائي وم�شروط باالنفعال الطارئ كما حددته
املحكمة العليا ،فهي حتماً لن تتوافر يف كل ذوى قرباها
وال اخل�شية من العار توجب الت�سامح مع �إقدام �أحد
الأ�صهار من الدرجة الثانية �إىل حد �إجها�ض احلامل
ولو بغري ر�ضاها �إنقاذا وحفظاً لعر�ضهم من الدن�س،
وبالت�أكيد نحن هنا �أمام انتهاك حلق املر�أة يف الأمومة
وهو انتهاك حممي بالقانون.
املفارقة املوجعة عندما ن�صطدم بواقع مرير يخربنا ب�أن
كثريا من االعتداءات اجلن�سية على الن�ساء ،جانيها
من ذوي قرباها ،وبرغم �أن جرائم ال�شرف عامة وجرائم
زنى املحارم خا�صة تعد من اجلرائم الرقم الأ�سود
الذي ال يظهر يف الإح�صائيات لعدم التبليغ عنها
وحماولة الت�سرت ب�ش�أنها .ورغم ذلك ،تخربنا املحكمة
العليا الليبية (طعن جنائي 28/411ق ،جل�سة
 ،1983/05/17جملة املحكمة العليا� ،س،21ع ،1
� ،1984ص  ).149ب�أن هذه االنحرافات الأخالقية
ممكنة الوقوع يف جمتمعنا العربي الإ�سالمي ،حيث
عر�ضت �أمامها دعوى تتلخ�ص وقاعها يف قيام ابن
�أخت مبواقعة خالته ،مما �أ�سفر عنه حملها �سفاحاً ،ومن
ثم قامت هذه اخلالة بقتل املولودة من ال�سفاح الآثم.
كما يك�شف حكم �أخر عن واقع م�أ�ساوي حيث
تتلخ�ص الواقعة بقيام �أخ بالتبليغ عن غياب �شقيقته،

ثم تبني �أنها مقتولة .وبالتحقيق معه� ،أخرب �أنه قتلها
لأنها على عالقة غري م�شروعة مع جمهول .ومبزيد من
التحقيقات تبني �أنه قد اغت�صبها �أكرث من مرة حتت ت�أثري
امل�سكر وحني �أخربته ب�أنها حامل ومل تنجح يف �إجها�ض
نف�سها بالأع�شاب قام بقتلها وحرقها ( طعن رقم 400
ل�سنة 24ق ،اجلل�سة  ،1977/11/15املكتب الفني
14رقم اجلزء� ،3ص ).233
الحق في التصرف في الجسد
والحق في اإلجهاض اآلمن

ت�ؤكد امل�سوح القيمية يف ليبيا على �أن �أغلبية عالية
من الليبيني ال يربرون الإجها�ض مطلقاً  .76%ولعل
هذا التوجه القيمي ال�سائد يف املجتمع الليبي كان
�سبباً لأن يجرم امل�شرع اجلنائي قيام املر�أة ب�إجها�ض
نف�سها �أو كانت را�ضية على قيام الغري ب�إجها�ضها ،وهو
يواجهها بعقوبة اجلنحة التي قد ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر
حب�س ،املواد ( 392-390من قانون العقوبات) .وال
جتد املر�أة مربراً لتخفي�ض العقوبة مبقدار الن�صف �إال
�إذا كان الإجها�ض �صيانة لعر�ضها حيث كونه حمال
خارج العالقة الزوجية امل�شروعة� .أما ما �سوى ذلك من
مربرات نف�سية �أو عاطفية �أو حتى اقت�صادية ،فلن حتول
دون نعتها باجلانية و�إن �أمكن �أن تكون ظروف ق�ضائية
موجبة لر�أفة القا�ضي ح�سب �سلطته التقديرية.
ت�سمح املرجعية احلقوقية الإن�سانية بالدفاع عن ال�صحة
اجلن�سية والإجنابية باعتبارها حقا من حقوق الإن�سان،
وهي تعطي املر�أة احلق يف االختيار بني احلمل وغري
احلمل ،واالختيار يف اال�ستمرار يف احلمل �أو يف �إيقافه،
بالنظر �إىل �أن املر�أة �سيدة ج�سدها وتعرف م�صلحتها
�أكرث من غريها.

حكم اإلجهاض في الشرعية
اإلسالمية

الإجها�ض مو�ضوع اجتهاد بالنظر �إىل اختالف الفقهاء
حول جوازه ،و�أي�ضا بالنظر �إىل غياب �أ�سا�س �شرعي
قطعي لتحرميه ،وهو ما يرتك املجال مفتوحا �أمام
االجتهاد.
ال ميكن القول �أن احلق يف الإجها�ض ال ي�ستند
على �أ�سا�س �شرعي؟ لي�ست هناك �آية قر�آنية تتحدث
عن الإجها�ض لت�ؤكد حترميه .فم�صطلح «الإ�سقاط»
«الإجها�ض» غري مذكور يف القر�آن ،فقط احلديث
النبوي ال�شريف ،يجيز الإ�سقاط يف الأربعني يوما
الأويل �أو يف املائة وع�شرين يوما الأوىل من احلمل ،
ويحرمه بعد ذلك .والإجماع الفقهي حا�صل على
حترميه بعد املائة وع�شرين يوما� ،أي بعد نفخ الروح يف
اجلنني.
�أما القول ب�أن الإ�سقاط حرام لأنه يتعلق بقتل روح
تولدت وت�شكلت يف رحم الأم واملر�أة؟ فهذا موقف
علماء املالكية لوحدهم .املالكية لوحدها مت�شددة يف
هذا املو�ضوع� .أما املذاهب الأخرى ،فال تقول بتحرمي
الإجها�ض فور وقوع احلمل ،بل تقول �أن الإجها�ض
مباح يف حاالت معينة قبل نفخ الروح يف اجلنني.
القول امل�شهور يف املذهب املالكي وحده يحرم
الإجها�ض منذ احلمل ،ويف املالكية قول «�شاذ» يبيح
الإجها�ض يف الأربعني يوما الأوىل� .أما املذاهب
الأخرى من �شافعية وحنبلية وحنفية فتجيز الإجها�ض،
حيث جتيزه ال�شافعية واحلنبلية يف الأربعني الأوىل من
احلمل� ،أي قبل مرحلة التخلق ،فيما يجيز املذهب
احلنفي الإجها�ض �إىل حدود نهاية ال�شهر الرابع ،اعتقادا
منه �أن نفخ الروح ال يتم �إال يف نهاية ذلك ال�شهر.

المغرب يتسلم  116مهاجرا إفريقيا بعد ترحيلهم من إسبانيا
�أقدمت قوات الأمن الإ�سبانية مبدينة �سبتة املحتلة يف
�سابقة تعد الأوىل من نوعها على ترحيل  116مهاجرا
ينحدرون من دول �إفريقيا جنوب ال�صحراء �إىل املغرب،
وذلك بعدما متكنوا يف وقت �سابق وبالقوة من اقتحام
ال�سياج احلدودي الفا�صل بني مدينة الفنيدق املغربية
ومدينة �سبتة التابعة للنفوذ اال�سباين.
ترحيل المهاجر ين غير
الشرعيين للمغرب إحياء
التفاقية قديمة بين البلدين

املهاجرين غري النظاميني الذين تطردهم �إ�سبانيا من
�أرا�ضيها� ،سواء كانوا مغاربة �أو قادمني من دول �أخرى
وقاموا باجتياز احلدود ال�شمالية عرب الرتاب املغربي.
وتن�ص املادة الأوىل من االتفاقية على «�أن تقوم �سلطات
احلدود للدولة املطلوب منها ،بناء على طلب ر�سمي
ل�سلطات احلدود للدولة الطالبة ،ب�إعادة قبول رعايا دول
�أخرى دخلوا ب�صفة غري قانونية فوق ترابها والقادمني من
الدولة املطلوب منها».
منظمات حقوقية مغربية
ودولية تندد

يف نف�س ال�سياق نددت منظمة العفو الدولية بعملية
ترحيل املهاجرين الأفارقة ،معتربة ذلك «انتهاكا
حلقوق املر�شحني للهجرة غري النظامية وطالبي اللجوء
املحتملني».
و�أ�شارت �أمن�ستي يف بيان لها �إىل �أن قرار طرد ه�ؤالء
املهاجرين نفذ ب�سرعة كبرية ،دون التحقق من هوياتهم
ومعرفة مطالبهم وتقدمي الإجراءات وال�ضمانات القانونية
لهم ،من خالل توفري حمامني ومرتجمني ،خا�صة يف ظل
�إمكانية تواجد «قا�صرين غري م�صحوبني ومثليي اجلن�س
وبع�ض طالبي اللجوء �ضمن املوقوفني».

�سابقة ترحيل املهاجرين غري ال�شرعيني من �إ�سبانيا �إىل �أكد رئي�س مر�صد ال�شمال حلقوق الإن�سان حممد هل آن األوان ليتخلى المغرب
املغرب �أعادت �إىل الواجهة االتفاقية التي جرى توقيعها بنعي�سى يف ت�صريحات �صحفية �أن املغرب مطالب ب�إلغاء عن دور دركي إسبانيا؟
هذه االتفاقية« ،لكونها ال حتمي حقوق املهاجرين ،وال تفاعال مع هذا اجلدل وحتت عنوان مثري «املغرب لن
بني البلدين �سنة  1992املتعلقة بالهجرة.

و ُمبوجب االتفاقية املذكورة ،يلتزم املغرب با�ستقبال تخدم م�صالح املغرب».

يكون دركيا لإ�سبانيا يف جمال الهجرة» كتب مدير مركز

الرباط للدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية الدكتور
خالد ال�شرقاوي ال�سموين مقاال مطوال تداولته عدد من
و�سائل االعالم �أكد فيه �أن املغرب «ال يتحمل م�س�ؤولية
املهاجرين غري ال�شرعيني �إىل �أوروبا ،ولي�ست هنالك
معلومات دقيقة تفيد فعال ب�أن املهاجرين كانوا مقيمني
يف املغرب �أو انطلقوا منه نحو �إ�سبانيا .فقد يكونون قد
انطلقوا من مناطق عبور �أخرى» ،مت�سائال« :كيف ميكن
ا�ست�ساغة ترحيل هذه الأعداد �إىل املغرب ،وحتميله
وحده م�س�ؤوليتهم ،وما يرتتب على ذلك من حاجة �إىل
تعبئة ال�سلطات املغربية ،وجتهيز �أماكن ا�ستقبال ب�شروط
�صحية؟» وقد �أردف�« :إن االتفاقية بني الطرفني عقدت
يف ظروف �سيا�سية معينة ،واليوم عرف املغرب حتوالت
كبرية على عدة �أ�صعدة ،ونهج �سيا�سة جديدة للهجرة
تتمثل يف اال�سرتاتيجية الوطنية للهجرة ذات البعد
الإن�ساين واحلقوقي».

