 6القرى البربرية في تونس:
تم�ييز قائم ورؤية غائبة

 10ماذا ننتظر من مجلة
التعمير الجديدة؟

النهضاويات:
18
ٌ
إنعطاف نحو النسوية اإلسالمية؟

 22مالحظات حول مشروع قانون
تنظيم حالة الطوارئ في تونس:
نحو تعليق دولة القانون؟

ديسمبر December 2018 /

العدد 13

ISSUE

العمران في تونس :أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي
ت�شري الإح�صائيات الر�سمية �إىل �أن ن�سيج البناء
الفو�ضوي تط ّور من  30%من عموم العمران التون�سي
يف �سنة � 2004إىل  37%منه بنهاية �سنة  .2018وفيما
ي�شمل امل�صطلح الر�سمي للبناء الفو�ضوي البناء يف
عقارات غري �صاحلة قانونا للبناء �أو يف عقارات ت�صنف
يف خانة ملك الدولة العام �أو اخلا�ص ،ف�إنه يحجب
يعد بناء غري
حقيقة �أ�سا�سية ،مفادها �أن جانبا مما ّ
فو�ضوي هو يف واقعه فو�ضوي .وخري دليل على ذلك،
هي املعطيات التي خل�ص �إليها تقرير اللجنة الوطنية
لتق�صي احلقائق حول الر�شوة والف�ساد ،ومن �أبرزها �أن
الف�ساد العقاري مبا فيه من ف�ساد يف العمران ،كان من
�أهم وجوه الف�ساد املايل قبل الثورة.
ي�ستخل�ص مما �سبق �أن ا�شكالية البناء الفو�ضوي ال ميكن
اختزالها بتجاوز الرتخي�ص الإداري و�أنه يف حال �أخذ
�أ�شكال الف�ساد العمراين الأخرى بعني االعتبار ،ف�إنه
يرجح �أن ت�صل ن�سبة البناء الفو�ضوي �إىل م�ستويات
مرعبة تفوق رمبا م�ستوى العمران غري الفو�ضوي.
حد
تبعا لذلكُ ،ي�صبح ال�س�ؤال حول امكانية و�ضع ّ
للبناء الفو�ضوي وللف�ساد يف جمال العمران حموريا
يف �أي ت�صور جديد للتخطيط العمراين .وحتى الآن،
يتمثل الت�صور الر�سمي الأبرز يف �إعطاء ال�سلطة املحلية
دورا رئي�سيا يف ت�صور الأمثلة العمرانية والت�صدي للبناء
الفو�ضوي والتخطيط العمراين على �أ�سا�س معايري
�شفافة� .إال �أن هذا الت�صور ي�صطدم بعوامل مو�ضوعية
عدة ،قد يكون �أبرزها ا�ستقالل "ال�شرطة البلدية"
عن املجال�س البلدية والف�ساد الذي ما فتئ يتو�سع يف
�أجهزة مكافحته� ،إىل درجة بات ي�صعب معها حتقيق
نتائج �سريعة يف الت�صدي له.
ومع �أهمية التحدي املت�صل ب�ضمان �شرعية التعمري
ووقف العمران الع�شوائي ،ال نن�سى �ضرورة �أن ي�أخذ
التخطيط مل�ستقبل العمران بعني االعتبار مقت�ضيات
املحافظة على البيئة مبا لها من �أثر على �صحة النا�س
واملحافظة على الرتاث مبا ميثله من حقوق ثقافية يخ�شى
�ضياعها.
انطالقا من االعتبارات املذكورة ،كان هذا العدد الذي
ت�ضمن �إىل جانب التعليق على اقرتاحات الإ�صالح
ّ
ملجلة التهيئة العمرانية وتوثيق بع�ض احلراكات
ال�شعبية ل�صون الرتاث �أو البيئة ،مقاالت عدة ملدينة
تون�س القدمية والقرى الرببرية ف�ضال عن الفجوات
الغابية � ...إلخ .ونحن نقدمه للقارئ كمحاولة �أوىل ما
زالت بحاجة �إىل مزيد من التو�سيع والتعميق و�صوال
�إىل �سيا�سات عمرانية �أكرث ان�سجاما مع م�صالح تون�س
وتطلعات مواطنيها.
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العمران في تونس :أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي
ت�صنف امل�ؤ�س�سات الر�سمية التون�سية �أعمال
التعمري التي تتم من دون حت�صيل ترخي�ص م�سبق
من اجلهات االدارية املتخ�ص�صة �أو من دون
احرتام مقت�ضيات تلك الرتاخي�ص ،يف خانة البناء
الفو�ضوي .وت�شري �إح�صائيات هذه امل�ؤ�س�سات �إىل
�أن ن�سيج هذا البناء تط ّور من  30%من عموم
العمران التون�سي يف �سنة � 2004إىل 37%
منه بنهاية �سنة  ،2018من �ضمنها  1250حيا
�سكنيا ،بع�ضها ذات كثافة عمرانية كبرية .ت�ؤكد
هذه املعطيات الإح�صائية عجز ال�سيا�سة العمرانية
تعدد ن�صو�صها القانونية وامل�ؤ�س�سات
التون�سية رغم ّ
املتداخلة فيها ،يف كبح "الظاهرة" الفاقعة يف فعل
التعمري .ويجد هذا الف�شل يف عمومه مربراته يف
ظواهر اجتماعية واقت�صادية عدة ،تتمثل �أ�سا�سا يف
حركة النزوح نحو املدن ويف غالء املقا�سم ال�سكنية
الكمي بعد الثورة،
ف�سر تط ّوره ّ
املهي�أة فيها .كما ُي ّ
مبا رافق �سنواتها من ظواهر مت ّرد على ال�سلطة ومن
ق�صور وظيفي يف م�ؤ�س�سات الرقابة على التعمري
وخ�صو�صا منها البلديات.
ح�سم البناء الفو�ضوي معركة التعمري يف �أغلب
مواقعها ل�صاحله بف�ضل ا�ستفادته الدائمة من
ان�ضم �إليها �أن يوجه ن�شاطه
منظومة ف�ساد اختار من ّ
املهني البتزاز املخالفني .وهنا حولت هيمنة ما كان
يعد انحرافا ،جانبا هاما من جهد الدولة �إىل فعل
ترقيع يف م�شهد الفو�ضى .فا�ستحالت �أمثلة التهيئة
العمرانية �أدوات ت�سوية لو�ضعيات عقارية قائمة
تالحق العمران ،وحتاول اللحاق به بدل التخطيط
له .وبات هدف املجهود الر�سمي يف اجلانب الأكرب
منه تهذيب العمران الفو�ضوي ب�شكل يحقق
ا�ستجابة دنيا لل�شروط املدنية.
وفيما ي�شمل م�صطلح البناء الفو�ضوي البناء يف
عقارات غري �صاحلة قانونا للبناء �أو يف عقارات
ت�صنف يف خانة ملك الدولة العام �أو اخلا�ص ،ف�إن
هذا امل�صطلح يحجب حقيقة ،قوامها �أن جانبا مما
يعد بناء غري فو�ضوي وفق هذا امل�صطلح هو يف
ّ
واقعه فو�ضوي.
وخري دليل على ذلك ،هو ما ك�شفه تقرير اللجنة
الوطنية لتق�صي احلقائق حول الر�شوة والف�ساد.
فبعدما خل�ص �إىل �أن الف�ساد العقاري كان من
�أهم وجوه الف�ساد املايل قبل الثورة ،ك�شف �أن هذا
الف�ساد اعتمد �أ�ساليب متنوعة من �أهمها:
�أوال :تغيري طبيعة الأرا�ضي جلعلها قابلة للبناء
و�أحيانا تغيري الأرا�ضي املخ�ص�صة للبناء من �صنف
�إىل �آخر ،لتمكني مالكيها من حتقيق مكا�سب طائلة
تتفاوت �أهميتها وفق القيمة الإقت�صادية للأر�ض.
وقد ّ
�شكلت هذه املمار�سة م�صدر ثراء فاح�ش
لعديد الأ�شخا�ص ويف مقدمتهم �أفراد العائلة
املو�سعة لرئي�س اجلمهورية ال�سابق واملقربني منهم،
ثانيا� :إ�سناد الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء من قبل
الوكاالت العقارية �إىل بع�ض املقربني من دون وجه
حق ،يف بع�ض املناطق ذات الأهمية العمرانية

واالقت�صادية كال�ضاحية ال�شمالية للعا�صمة،
واحلمامات و�سو�سة وغريها .وكان ذلك يتم حتت
عنوان مكاف�أة املقربني بعيدا عن � ّأي من املعايري
املو�ضوعية التي من املفرو�ض �أن تخ�ضع لها
خدمات املرافق العامة،
ثالثا :الت�صرف غري القانوين يف �أمالك الدولة
كتعمد تغيري طبيعة امللك العمومي للدولة وتنزيله
لإدراجه �ضمن �أمالكها اخلا�صة ق�صد التفويت فيه
1
ب�أبخ�س الأثمان و�أحيانا بالدينار الرمزي".

في حال أخذ
أشكال الفساد
العمراني األخرى
بعين االعتبار
لتعريف البناء
الفوضوي،
فإنه يرجح أن
تصل نسبته
إلى مستويات
مرعبة تفوق ربما
مستوى العمران
غير الفوضوي.
ي�ستخل�ص مما �سبق �أن ا�شكالية البناء الفو�ضوي ال
ميكن اختزالها بتجاوز الرتخي�ص الإداري و�أنه يف
حال �أخذ �أ�شكال الف�ساد العمراين الأخرى بعني
االعتبار ،ف�إنه يرجح �أن ت�صل ن�سبة البناء الفو�ضوي
�إىل م�ستويات مرعبة تفوق رمبا م�ستوى العمران غري
الفو�ضوي.
تبعا لذلكُ ،ي�صبح ال�س�ؤال حول امكانية و�ضع
حد للبناء الفو�ضوي وللف�ساد يف جمال العمران
ّ
حموريا يف �أي ت�صور جديد للتخطيط العمراين.
ويتمثل اجلواب الأبرز يف هذا املجال يف �إعطاء
ال�سلطة املحلية دورا رئي�سيا يف ت�صور الأمثلة
العمرانية والت�صدي للبناء الفو�ضوي والتخطيط
العمراين وفق معايري �شفافة .وهذا ما نتبينه من
جملة اجلماعات املحلية ويف الت�صورات املعلن عنها
مل�شروع جملة التهيئة العمرانية.
وقد ك�شف ما برز من عمل املجال�س البلدية يف بداية
ت�صد با�ستعمال
عهدتها االنتخابية عن حماوالت ّ
الأدوات الزجرية للبناء الفو�ضوي ،ويف مقدمتها

ممار�سات الهدم .ويلحظ �أن تلك املحاوالت – التي
ح�صلت ب�شكل انتقائي ومن دون ر�ؤية �شاملة-
رافقها وتبعها عمل �إعالمي وتوا�صلي متحور حول
�شعار الت�صدي للنافذين الذين يت�صرفون على
�أنهم �أقوى من القانون والدولة� .إال �أن التدقيق
يف عمل البلديات حتى الآن يظهر ب�أن الغاية
الأ�سا�سية منه هي �إبراز اجلهد املبذول وتلميع �صور
املجال�س اجلديدة �أكرث مما هي فر�ض احرتام القانون
يف �ش�ؤون العمران .ومبعزل عن النوايا احلقيقية
لهذه املجال�س ،ثمة عوامل مو�ضوعية تدفع �إىل
تخفيف التوقعات حول امكانية �إحداث تغيري هام
و�سريع يف هذا امل�ضمار .ومن �أبرز هذه العوامل،
�أن "ال�شرطة البلدية" م�ستقلة عن هذه املجال�س
هيكليا و�إداريا وهي ال ت�شاركها بال�ضرورة هذا
الهدف .ولفهم ذلك ،نكتفي بالتذكري ب�أن قيادات
هذه ال�شرطة كانوا �شنوا بعد الثورة �إ�ضرابا ا�ستم ّر
منذ بداية �سنة  2011حتى نهاية �سنة  ،2013وقد
متثّل مطلبه الأبرز يف اال�ستقاللية عن البلديات
وربطهم مبا�شرة بوزارة الداخلية .كما ي�سجل
�ضمن العوائق� ،أن البناء الفو�ضوي كظاهرة انتع�ش
بفعل الف�ساد الذي ا�ست�شرى بالأخ�ص بعد الثورة،
يف �أجهزة مكافحته وبات ي�صعب جدا الت�صدي له.
يف اجلهة الأخرى من امل�شهد اجلديد ،تظهر املفاهيم
التي �أر�ستها م�سودة م�شروع جملة التهيئة العمرانية
واعدة خ�صو�صا و�أنها تب�شّ ر ب�سيا�سة ،عنوانها الأبرز
فر�ض �أمثلة عمرانية ا�ست�شرافية تخطط للم�ستقبل
مبوازاة �إدارتها للتطور العمراين وال�سكاين الراهن.
�إال �أنه يلحظ �أن هذا امل�سعى الإ�صالحي يبقى
جمتز أ� وحمدودا يف حال مل يواكبه توجه موا ٍز
لإ�صالح نظام امللكية العقارية ،مبا ينزع عنه اجلمود
القائم.
ومع �أهمية التحدي املت�صل ب�ضمان �شرعية التعمري
ووقف العمران الع�شوائي ،ثمة �ضرورة فائقة ب�أن
ي�أخذ التخطيط مل�ستقبل العمران بعني االعتبار
مقت�ضيات املحافظة على البيئة مبا لها من �أثر
على �صحة النا�س واملحافظة على الرتاث مبا ميثله
من حقوق ثقافية .فما كان حجارة وطينا و�أنهجا
و�شوارع و�أزقة و�أ�سوارا يتح ّول تلقائيا لنمط للعي�ش
وعنوانا لثقافة �شعب متحركة ،ومع مرور الزمن،
ملتاحف مفتوحة ت�صل احلا�ضر باملا�ضي يف �صمت
ولكن ب�أمانة .وما يزيد من �ضرورة التطلع �إىل هذه
الأهداف هو �أن �أي تهديد لأي منهما (�أي البيئة
�أو الرتاث) قد يرتب �أ�ضرارا اجتماعية غري قابلة
للتعوي�ض.
ّ
ومتكن هذه املقاربة من انتزاع التعمري من بعده
العقاري ال�ضيق لتو�صله بالإن�سان .وعندئذ ،ي�صبح
التعمري عنوانا لتنمية من�سجمة مع املحيط يكون
الإن�سان هدفها وال تقبل الت�ضحية ب�أي من حقوقه
الأ�سا�سية .ويظهر �إذ ذاك التخطيط العمراين مبثابة
مدخل لتنزيل "املنوال التنموي" البديل عن
املنوال الربحي ال�سائد على �أر�ض الواقع .فتكون

املهم�شة كما تلك املكتنفة بالغابات
اجلهات ّ
ف�ضاءات لور�شات خلق لرثوة ي�صنعها الإن�سان
وتخدمه ،كما تثمن املحيط الذي ت�ستغل موارده
من دون الإخالل بتوازنه �أو جماليته.
وعليه ،ي�صبح البحث يف التجربة املحلية يف البناء
يثمن ما كان يعتقد �أنه ت�صورات معمارية
فع ًال ّ
بدائية جتاوزتها احل�ضارة ،وي�صبح تطور التخطيط
العمراين انعكا�سا لتطور الت�صور التنموي
وللبحث عن اجلماليات �إىل جانب ال�ضروريات.
وهنا ي�ستحيل املا�ضي املعماري وقد جدد التحامه
بالإن�سان عنوانا للم�صاحلة مع البيئة واملحيط
و�سبيال للتطور املبني على �أ�س�س متينة ،يف ما ميكن
و�صفه باالقت�صاد الأخ�ضر .وهذا االجتاه ال يعني
تقد�س
بحال من الأحوال اعتماد �سلفية معمارية ّ
املا�ضي لقدمه وترف�ض احلداثة وتعجز تاليا عن
الت�أقلم مع حاجاتها ،بل فقط بناء امل�ستقبل انطالقا
من ا�ستيعاب عميق للما�ضي مبا فيه من كنوز ثقافية
يجدر املحافظة عليها.

المرجو ليس
تقديس الماضي
لقدمه ،بل بناء
ا لمستقبل
انطالقا من
استيعاب عميق
للماضي بما فيه
من كنوز ثقافية.
انطالقا من االعتبارات املذكورة ،كان هذا العدد
ت�ضمن �إىل جانب التعليق على اقرتاحات
الذي ّ
الإ�صالح ملجلة التهيئة العمرانية وتوثيق بع�ض
احلراكات ال�شعبية ل�صون البلفيدير �أو ج�سر
املر�سى ،مقاالت عدة ملدينة تون�س القدمية والقرى
الرببرية ف�ضال عن الفجوات الغابية � ...إلخ .ونحن
نقدمه بتوا�ضع للقارئ كمحاولة �أوىل ما زالت
بحاجة �إىل مزيد من التو�سيع والتعميق و�صوال
�إىل �سيا�سات عمرانية �أكرث ان�سجاما مل�صالح تون�س
وتطلعات مواطنيها.

.1تقرير جلنة تق�صي احلقائق حول الر�شوة والف�ساد
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البيجاوي للمفكرة :هكذا نعمل لحفظ مدينة تونس العتيقة وتطويرها
أجرت الحوار ياسمين هاجر
ا�ست�ضافتنا يف مقهى قدمي يف قلب املدينة التون�سية
العتيقة لتحدثنا خالل لقاء طويل وعميق عن هذا
اجلزء التاريخي من العا�صمة التون�سية .هي املهند�سة
املعمارية واحلقوقية الأ�ستاذة فائقة بيجاوي التى
عملت خالل �سنوات كع�ضو رئي�سي يف جمعية
�صيانة املدينة .ت�أ�س�ست هذه اجلمعية عام .1967
وكان هدفها الرئي�سي هو �صيانة املدينة العتيقة يف
تون�س عمرانياً والنهو�ض ب�أو�ضاع �سكانها الإجتماعية
والإقت�صادية .نظراً لأهمية هذه اجلمعية العريقة التى
عملت على مدار ن�صف قرن وما تزال تعمل على
�إعادة �إحياء الرتاث ال�شعبي والآثار القدمية يف مدينة
تون�س القدمية ،جامعة مب�شاريعها حق ال�سكن الالئق
يف املدينة العتيقة والأحياء ال�شعبية املجاورة ،كان
للمفكرة هذا اللقاء مع "بيجاوي":
المفكرة :ما هي الرؤية األساسية التى
عملت عليها جمعية صيانة المدينة على
مدار العقود الماضية؟
بيجاوي :الر�ؤية الأ�سا�سية للجمعية هي �أ�سا�س

ا�سرتاتيجيتها التى عملت عليها يف �أوائل ال�سبعينات.
يجب �أن �أذكر �أو ًال �أن اجلمعية بد�أت عملها الفعلي بعد
ثالث �سنوات من �إن�شائها .حيث كان عملها خالل
�سنواتها الثالث الأوىل ت�شخي�صيا حلالة مدينة تون�س
العتيقة والو�ضع االجتماعي ل�سكانها .بعد بلورة نظرة
�شاملة للمدينة من خالل مرحلة الت�شخي�ص ،با�شرنا
العمل على و�ضع ا�سرتاتيجيات بهدف النهو�ض باملدينة
على امل�ستوى العمراين والثقايف والرتاثي ،وبطبيعة احلال،
النهو�ض بالأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع
القائم يف هذه املدينة.
المفكرة :ما هو تقييمكم للمدينة اليوم؟
وما هي المعوقات التى حالت وتحول دون
الوصول إلى الرؤية األساسية التي تبنتها
الجمعية؟ كما نريد أن نسأل عن تقييمكم
لإلهتمام بالعمران واآلثار من قبل الدولة
التونسية ،هل ترون فارقا بين فترة ما قبل
الثورة وما بعدها؟
بيجاوي :ال ميكن �إنكار �إحتياج املدينة اليوم للمزيد

من العمل والإهتمام .ولكن �أعتقد �أن من �أهم ما
ا�ستطاعت "�صيانة املدينة" تغيريه هو النظرة االجتماعية
التى كانت �سائدة يف �ستينيات القرن املا�ضي ،والتي ما
حد ما اليوم ،ب�أن املدينة العتيقة هي م�سكن
زالت �إىل ّ
الفقراء و�أنها جم ّرد خراب وفيها ما ال يح�صى من امل�شاكل
الإجتماعية.
باعتقادي� ،أ�صبح اليوم لدى التون�سيني وعي كبري باملدينة
العتيقة و�أهميتها .فمث ًال ،يف ال�سنوات الأخرية ،عادت
العديد من العائالت القدمية والعريقة �إىل املدينة القدمية
من خالل التملك �أو ال�سكن فيها .كما متركز عد ٌد من
املثقفني والفنانني يف املدينة .اليوم� ،أ�صبحت املدينة

العتيقة جاذبة لر�ؤو�س الأموال ،حيث �أن عدد الفنادق
وبيوت ال�ضيافة واملطاعم و�صاالت العر�ض يف تزايد
داخل املدينة� .أ�ستطيع القول �أن جمعية �صيانة املدينة
متكنت من �إحيائها من جديد.
�أما بالن�سبة للفارق بني اهتمام الدولة بالعمران والآثار ما
قبل وبعد الثورة ،بر�أيي كانت الدولة التون�سية قبل الثورة
�أكرث اهتماما ووعياً ب�أهمية الرتاث واالهتمام بالآثار.
للأ�سف بعد الثورة� ،أ�صبح هناك �أولويات على امل�ستوى
ال�سيا�سي �أخذت تطغو على الرتاث والآثار .باعتقادي،
�أن الدولة التون�سية �أخط�أت عندما غفلت عن �أهمية
الرتاث .ال ميكن �أن نن�سى قدرة هذا القطاع الإقت�صادي
واملايل ،لي�س فقط �سياحياً ،بل قدرته على �إيجاد موارد
رزق ل�سكان املدينة والنهو�ض ب�أو�ضاعهم االقت�صادية.
كما �أن م�ستوى احرتام القوانني كان �أعلى قبل الثورة.
�أعتقد �أن الفارق الأبرز والذي يجب �أن ي�شار �إليه هو ن�ضج
املجتمع املدين ومنظماته ون�شطائه يف تون�س والذي �أخذ
يكرب بعد الثورة ويفر�ض نف�سه بوجه ال�سلطة.

جدي على ذلك .عادة تعطي املطاعم وبيوت ال�ضيافة
والأوتيالت يف املدينة الأولوية ل�سكان املدينة يف
التوظيفات .ذلك ل�سببني رئي�سيني� ،أو ًال ،لأن �سكان
املدينة يعرفون طبيعتها وجغرافيتها وجوها �أكرث من �أي
�أ�شخا�ص يعي�شون �أو ي�سكنون خارجها .ثانياً� ،أ�صحاب
هذه امل�شاريع يعملون من خالل هذه التزظيفات على
تعزيز �إنتماء �سكان املدينة للم�شاريع نف�سها .فمن الطبيعي
�أن حتمي �سكان املدينة موارد رزقها من �أي �إعتداء �أو
تخريب.
ولكن يجب �أن �أذكر هنا �أن مدينة تون�س العتيقة لي�ست
م�صنفة �سياحية من قبل وزارة ال�سياحة �أو الديوان القومي
لل�سياحة يف تون�س .لذلك ال يتمتع موظفو املدينة العتيقة
ب�إمتيازات �أولئك الذين يعملون يف �سيدي بو�سعيد
مثال ،وهي من املدن ال�سياحية التون�سية الأ�سا�سية .كما
و�أن امل�شاريع ال�سياحية يف املدينة هي يف الأ�صل قائمة
من خالل ت�شجيع ودعم وم�ساعدة جمعية �صيانة املدينة
ولي�س الوزارة.
يف الواقع ،هناك �شروط �أ�سا�سية للإعرتاف "ب�سياحية"
املدينة .نخاف من هذه ال�شروط خوفنا من �أن تتحول
املدينة العتيقة �إىل �شبه "�أوتيل"� ،أي من �أن تتحول �إىل
مدينة �سياحية ال جمال لل�سكان العي�ش فيها .يجب على
الوزارة �أن تراعي خ�صو�صية مدينة تون�س القدمية التى
جتمع طابعا �سكنيا وطابعا �سياحيا �أثريا .كما و�أذكر هنا
�أننا يف جمعية �صيانة املدينة عملنا مع �أ�صحاب احلرف
وال�صناعيني العاملني يف املدينة العتيقة على تخفي�ض
�أ�سعار منتجاتهم ب�شكل يراعي قدرة التون�سي ال�شرائية.
قمنا بذلك بهدف ت�شجيع التون�سيني على �شراء
وا�ستعمال الب�ضائع التون�سية الرتاثية والتقليدية ب�شكل
يومي ،مما يعني الإحتفاء بالهوية التون�سية وال�صناعات
املحلية.

المفكرة :هل تعمل الجمعية على تحديث
المدينة؟ كيف؟ وما هي الخصائص
المعمارية التى تتمسك بها الجمعية؟
بيجاوي :طبعا عملت اجلمعية على حتديث املدينة

المفكرة :أسس رئيس بلدية تونس حسيب
بن عمار الجمعية وترأسها عام .1969
منذ ذلك الحين ،ما هي العالقة التي تربط

نحن نؤمن أن
هذه المدينة فيها
سكان .وإلبقاء
هؤالء في المدينة،
علينا أن نعمل على
تحديثها

العتيقة ولكن ب�شكل يبقي على طابعها و�شكلها
العمراين الأ�صلي وال ي�ضر بهذه اخل�صائ�ص م�ستقبال.
نحن ن�ؤمن �أن هذه املدينة فيها �سكان .ولإبقاء ه�ؤالء
ال�سكان يف املدينة ،علينا �أن نعمل على تطويرها وحتديثها
ب�شكل يتما�شى مع الع�صر الذي نعي�ش فيه .ف�صحيح �أن
املدينة تاريخية ولكن ميكن العي�ش فيها يف �أي ع�صر كان.
مبعنى �أنها �صاحلة للعي�ش يف �أي زمان �أو ع�صر .لذلك
�أدخلنا الإنرتنت والإت�صاالت �أي�ضاً .كما �أننا حاولنا
ت�سهيل مد "مكينات تربيد الهواء" داخل املنازل .كل
ذلك مع الأخذ بعني الإعتبار ال�شكل الأ�صلي للمدينة
وجماليتها.
المفكرة :ماذا عن خلق فرص عمل أو
مورد رزق لسكان المدينة داخل المدينة
نفسها؟
بيجاوي :حتاول جمعية �صيانة املدينة العمل ب�شكل

عمل الجمعية ببلدية تونس؟ ما هي طبيعة
العالقة بينكم وبين البلدية اليوم؟
بيجاوي :يف الواقع ،ارتبطت اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها

بوايل تون�س .فكان وايل تون�س هو رئي�س اجلمعية .فمن
جهة ،كان ذلك ت�شريفا له ولدوره كونه هو الراعي
الأ�سا�سي للمدينة العتيقة ،ومن جهة �أخرى لعلمنا
بقدرته على مواجهة ال�سلطة وال�ضغط عليها من �أجل
الإهتمام باملدينة .كنا وقتها يف طور بناء جمهورية حديثة
ما �أدى �إىل �إهمال املدينة ب�شكل كبري ب�سبب ارتباط هذه
الأخرية بالتخلف وال�شعبية.
�أبقينا على وايل تون�س كرئي�س للجمعية حتى بعد الثورة
وبعد تغيرينا للقانون الأ�سا�سي للجمعية يف � .2012أعتقد
�أن هذا خط�أ كبري لأننا بذلك حرم اجلمعية من �إمكانية
حتقيق �أي ا�ستقالل مادي ومعنوي .اليوم ال تت�صرف
اجلمعية كجمعية مدنية بل وك�أنها ج�سم حكومي �أو تابع
للبلدية� .أذكر �أن هناك م�ساهمات مادية حت�صل عليها
اجلمعية من قبل البلدية ولكن هذه امل�ساهمات ال متكننا
من العمل على �أي م�شروع جديد �أو حتى تطوير م�شاريع
�سابقة.

المفكرة :هل تعمل الجمعية اليوم على
"تشبيب" نفسها؟ بمعنى ،هل تحاول
الجمعية إستقطاب عنصر الشباب في
هيئتها اإلدارية؟
بيجاوي :طبعا .اليوم الهيئة الإدارية معظمها من

ال�شباب .ونحن ،قدماء اجلمعية ،نعمل على دعم ه�ؤالء
ال�شباب والتعاون معهم يف �شتى امل�سائل التى تتعلق
بعمل اجلمعية .كما يقع م�شاورات واجتماعات
دائمة معهم .هذا ما يردنا مل�س�ألة الإ�ستقاللية .يجب
العمل على �ضمان ا�ستقاللية اجلمعية من ال�سيا�سة
وال�سيا�سيني ليتمكن ال�شباب من الإبداع.

المفكرة :هل للجمعية فروع في
الواليات؟ وهل هناك تعاون مع جمعيات
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ناشطة في نفس مجالكم؟
بيجاوي :كال ،لي�س للجمعية فروع يف الواليات.

ولكن هناك جمعيات م�ستقلة حتمل نف�س الإ�سم
وتعمل بطريقة م�شابهة� .أذكر �صيانة مدينة �سو�سة،
�صيانة مدينة بنزرت� ،إلخ .هناك تعاون فني وا�ست�شاري
بيننا وبني هذه اجلمعيات وهناك �إ�سرتاتيجية جامعة
بيننا .كما نعمل على ت�شكيل فيدرالية ت�ضم كل هذه
اجلمعيات ،مما �سيزيد من قوتنا املادية .ون�أمل �أن يكون
لنا وقع �أكرب ملواجهة ال�سلطة وفر�ض ا�سرتاتيجياتنا
وم�شاريعنا على م�ستوى �أعم و�أ�شمل.
يجب �أن �أذكر هنا �أن ما مييز جمعية �صيانة املدينة
عن كل هذه اجلمعيات هي �أننا نعد �أكرث من جمرد
جمعية .فنحن منلك مركز �أبحاث ولدينا مكتب
هند�سي.

بقاء والي تونس
رئيسا للجمعية
خطأ كبير.
الجمعية تتصرف
تبعا لذلك وكأنها
جسم حكومي أو
تابع للبلدية.
المفكرة :هل تعمل الجمعية على إعداد
أو المساهمة في دراسات عمرانية؟
بيجاوي :حاليا كال ،اجلمعية اليوم متر بحالة من

الركود نظرا لتدين فر�ص التمويل وا�ستقالليتها
املحدودة .ولكن �سبق وعملنا على العديد من
الدرا�سات .فعلى امل�ستوى العمراين �أعدنا هيكلة
حي احلف�صية واحللفاوين وباب �سويقة .كما عملنا
على ترميم املعامل الأثرية التاريخية يف املدينة العتيقة
و�إعادة توظيفها .حيث ندر�س نوعية املبنى ونحاول
�أن نك ّيفها مع وظيفة جديدة مماثلة لوظيفتها القدمية.
�أذكر دار الأ�صرم الذي حتول �إىل مقر جلمعية �صيانة
املدينة .بالإ�ضافة �إىل ترميم اجلوامع.

المفكرة :هل تعمل الجمعية على إعداد
قوانين في هذا اإلطار؟
بيجاوي :القانون الذي نعمل يف �إطاره للبناء �أو

الرتميم �أو الهدم عملت عليه اجلمعية .هناك �أي�ضاً
قانون خا�ص للجمعية وهو قانون عمراين .حاليا لي�س
هناك عمل على �أي قوانني.

المفكرة :مجلة حماية التراث األثري
والتاريخي والفنون التقليدية التونسية
هي األداة التشريعية الوحيدة لحماية
اآلثار ،ما هي نواقص هذه المجلة
برأيكم؟ وهل هناك عمل على تطويرها

حالياً أو مستقبلياً؟
بيجاوي :االنتقاد الرئي�سي واملحوري هو �أن هذه

املجلة منذ �إقرارها مل ن�ستفد منها ب�أي �شيء ،حيث
مل يتم تفعيلها بالن�صو�ص التطبيقية .بل هناك رف�ض
لتطبيقها� ،أوال ب�سبب عدم الإكرتاث ال�سيا�سي
وثانياً لأن املجلة �ستفر�ض م�صاريف لي�س من الوارد
توظيفها مبجال كالرتاث.

المفكرة :يتركز عملكم على الحق في
السكن والمسكن الالئق مع هدفكم
حماية مدينة تونس العتيقة .مشروع
"الوكايل" يصب في هذا اإلطار ،حيث
ساهمت الجمعية من خالله في إنقاذ
 1500عائلة من العيش وسط بنايات
آيلة للسقوط وغير صحية .هل يمكن أن
نتحدث أكثر عن هذا المشروع؟
بيجاوي :منذ ت�شكل هذه اجلمعية يف ،1967

خ�صو�صاً بعد درا�سة الو�ضع الإجتماعي والعمراين
يف املدينة ،من �أبرز الأمور التى برزت وقتها هي واقع
ال�سكن ال�صعب يف املدينة العتيقة .حيث كان هناك
حوايل  3000عائلة موزعني على ما يقارب 600
منزل داخل املدينة .ه�ؤالء العائالت كانوا يف الأ�صل
من �أولئك املزارعني املهاجرين للعا�صمة بحثاً عن
عمل .وجدنا �أن ع�شرات من هذه العائالت تعي�ش
�أحياناً مع بع�ضها البع�ض داخل منزل واحد �أو حتى
غرفة واحدة دون �أي �صلة �أو قرابة فيما بينهم .من هنا
�أطلقت جمعية �صيانة املدينة على املنازل �أو الغرف التى
يعي�ش فيها �أكرث من �أربع عائالت دون �أي �صلة قرابة
فيما بينهم م�سمى الوكالة ،بالعامية نلفظها "الوكايل"
باجلمع .يف الأ�صل ،يف ال�ستينيات خ�صو�صا ،كلمة
الوكالة كانت تطلق على املنازل �أو الغرف التى يقيم
فيها النازحون من الريف �إىل املدينة بهدف التجارة.
هناك من ي�سميهم بالفنادق �أما البع�ض الآخر ،ونحن
منهم ،فن�ستعمل كلمة الوكالة .ركزت اجلمعية عملها
يف ال�سبعينيات على هدف �أ�سا�سي وهو حل هذه
امل�شكلة الإجتماعية .بد�أنا العمل يف هذا امل�شروع بداية
عام  1991لي�ستمر لعام  .2012ثالثة �أنواع من البيوت

مت العمل عليها .البيوت التى كانت مهددة بال�سقوط مت
العمل على غلقها وت�أمني بدائل ل�سكانها� .أما البيوت
التى حتتاج لرتميم فيتم ذلك من قبل اجلمعية �أو
يعمل على ذلك �صاحب امللك بنف�سه �أو من خالل
قرو�ض تقدمها اجلمعية .من ال ميلك �صك ملكية من
املت�ساكنني ،يتم نزع البيت ل�صالح البلدية� ،أي ت�صبح
البلدية هي املالك ،ليتملك املت�ساكنون لقاء دفع مبالغ
�صغرية للبلدية على مدار � 25سنة.
مت م�ساعدة �أكرث من  2000عائلة .كما مت ت�سكني
العديد من هذه العائالت يف بيوت جديدة منها خارج
املدينة ،حوايل  5كم عن املدينة العتيقة� ،أو داخل
املدينة يف بيوت مت بنا�ؤها حديثا على الطراز القدمي.
تختار العائالت �أيا منها بح�سب و�ضعهم الإجتماعي
واملادي ،لأن ال�سكن داخل املدينة لطاملا كان �أغلى.
للحد من امل�شاكل
وبذلك هدف هذا امل�شروع ّ
الإجتماعية وامل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى العي�ش يف
املدينة العتيقة بالإ�ضافة �إىل االهتمام باملدينة العتيقة
عمرانياً.
المفكرة :مهرجان المدينة هدف إلى فتح
المدينة العتيقة أمام الناس ،وإستقطاب
أشخاص لم تكن في واردها الرجوع إلى
المدينة .ولكن أخذ المهرجان يتحول إلى
تجاري أكثر من كونه ثقافي أو مرتكز على
صيغته األولى .هل يمكن برأيكم أن يعود
إلى تلك الصفة؟ كيف؟
بيجاوي� :صحيح ،كان مهرجان املدينة جمانيا .كان

ذلك بهدف ا�ستقطاب �أكرب عدد من النا�س .اليوم
مت ا�ستقطاب النا�س .كما و�أن جمعية مهرجان املدينة
يف  1984كانت قدرتها املادية كبرية قادرة على فتح
الباب جمانا �أمام اجلماهري .بالإ�ضافة �إىل �أننا يجب
�أن ال نن�سى �أن اجلمعية كانت تتعامل مع فنانني كما
نبيه كراوي ولطفي بو �شناق الذين كانوا وقتها غري
معروفني ،فلم تكن جمانية الدخول �صعبة .اليوم
ال ن�ستطيع ذلك �أبدا .كما و�أننا يف حال قررنا تنظيم
حفلة للطفي بو�شناق ال ميكننا القيام بها يف املدينة

العتيقة لأن امل�ساحة ال ت�سمح لنا ب�إدخال العدد الذي
يوازي ميزانية احلفل .لذلك ،قررنا الإنتقال باملهرجان
واحلفالت املو�سيقية �إىل امل�سرح البلدي.
ال ميكنني اجلزم بعدم �إمكانية العودة �إىل ما كان عليه
املهرجان يف الثمانينات .ولكن ذلك يحتم علينا �إعادة
النظر با�سرتاجتية عملنا وامكانياتنا و�أي�ضاً �إ�ستقالليتنا.
مهرجان الأ�ضواء مثال لذلك .فاملهرجان قائم �أ�سا�سا
على مبادرات �شبابية تطوعية .كما و�أن الفنانني
امل�ستقطبني حمليا وعامليا ي�أتون جمانا من خالل التعاون
مع �سفارات و�أوتيالت يف تون�س.
المفكرة :يلحظ أن المدينة القديمة ال
تضاء ليال في ما عدا ليالي رمضان .وفيما
عدا بعض المطاعم القليلة ،فإن جميع
مؤسساتها تغلق أبوابها .هل تفكرون
بامكانية تغيير استخدامات المدينة
العتيقة ليال ،أقله في أيام نهاية األسبوع؟
بيجاوي :مهرجان الأ�ضواء الذي ذكرته �سابقا

هو بهدف فتح املدينة ليال و�إ�ضاءتها ب�شكل جاذب.
هناك م�شروع �آخر ب�صدد الإعداد بالتعاون مع البنك
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف القيام
بتجميل نوعي للمدينة من خالل جوالت داخلها
حتمل عنوانا �أو حمورا معينا .كما يت�ضمن امل�شروع
�سهرات فنية ليلية� .سنعمل اي�ضاً على "�أ�سبوع
الت�صاميم" .كل ذلك �سيتم بالتن�سيق مع جمعية
 collective creativeوجمعية �صيانة املدينة
وبالتعاون مع بلدية تون�س� .سنحاول فتح املدينة ليال
كل �شهر �أو �شهرين� .سيكون هذا امل�شروع فر�صة �أي�ضا
لي�س فقط لإ�ضاءة املدينة العتيقة ولكن �أي�ضاً ل�ضمان
الأمن فيها ،مما ي�شجع النا�س للذهاب �إليها ليال� .أعتقد
�أن هذا امل�شروع �سيكون يف ال�صيف .فنحن يف تون�س ال
نخرج عادة يف �أيام ال�شتاء .فقط يف ف�صل ال�صيف ويف
رم�ضان ،يت�شجع التون�سيون على ال�سهر خارج منازلهم.

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

القرى البربرية في تونس :تم�ييز قائم ورؤية غائبة
محمد العفيف الجعيدي
ميكن �أن نع ّرف القرى الرببرية باعتبار املعيار
"ال�سكاين" بكونها التجمعات التي يقطنها "�أمازيغ"،
وهي جتمعات حتافظ على موروث ثقايف ح�ضاري بربري
يتمثل عموما يف التوا�صل اللغوي بوا�سطة اللهجات
الأمازيغية .ويكون عدد هذه القرى وفق هذا املعيار
حمدودا ومنح�صرا يف منطقة اجلنوب التون�سي .كما
ميكن �أن نعرف هذه القرى وفق معيار عمراين بحيث
تتكون من "التجمعات احل�ضرية التي يك�شف معمارها
وهند�ستها عن روح مهيمنة للثقافة الأمازيغية".
وتتميز هذه القرى ب�أنها جنحت يف تفادي الت�أثريات
والت�صورات العمرانية الطارئة على تون�س ،ويف مقدمتها
الت�صورين العمرانيني العربي والأووروبي .وتبدو هذه
التجمعات الرببرية اليوم مهددة ،بدليل �أن �أيا منها مل
تتطور لت�صبح مدينة بربرية .وي�ستدعي ال�صمود كما
ال�ضمور الوقوف عندهما طلبا لإن�صاف ثقافة يظنها
البع�ض غريبة عن احل�ضارة �أوال ودفاعا عن حق القرى
الرببرية يف حماية خا�صة ثانيا.
صمود القرى البربر ية :ثمرة
تنسجم مع البيئة المحيطة

ولغاية البحث عن عوامل �صمود القرى الرببرية� ،سواء
تلك التي بات �سكانها عربا �أو التي حافظ �سكانها على
انتمائهم الثقايف الرببري ،اخرتنا عينة منها ت�صلح �أن
تكون ممثلة للأقاليم اجلغرافية املختلفة .وقد �شملت هذه

العينة القرى الآتية:
قرية ك�سرى :تقع قرية ك�سرى يف ال�شمال الغربي
التون�سي يف منطقة جبلية على ارتفاع  1200مرت.
�شيدت بناياتها باحلجارة مع ح�ضور للخ�شب كدعائم
للبناء وال�سقف وك�سيت �أنهجها بذات احلجارة
امل�صقولة .تو ّلت احلكومة التون�سية نهاية �سبعينات
القرن الع�شرين بعث معتمدية بها .وكان �إر�ساء الإدارة
املحلية منا�سبة لبناء مدينة جديدة مل تعتمد يف تعمريها
ذات التجربة وابتعدت عن اجلبل لت�ستقر بال�سهل
القريب منه.
قرية تكرونة :تقع فوق جرف �صخري ارتفاعه مائتي
مرت تقريبا على �سطح البحر الذي تطل عليه .و�شيدت
بناءاتها التي تتميز ب�أ�سطحها املقببة بحجارة حملية.
ما يزال جانب من منازل تكرونة عامرا و�إن بات عدد
كبري منها متداعيا لل�سقوط بفعل هجر �سكانها لها
طلبا للحياة املدنية .وكما ك�سرى مع نهاية ال�سبعينات،
امتدت تكرونة يف اجتاه �أ�سفل اله�ضبة لتظهر للوجود
قرية جديدة تختلف يف اختياراتها الهند�سية عن القرية
النواة.
مطماطة :يتحدث �سكانها حتى اليوم فيما بينهم
بال�شلحة وهي �إحدى اللهجات الأمازيغية .وتقع
هذه القرية يف اجلنوب التون�سي وتتميز بكون منازلها
حمفورة يف الأر�ض �إذ ي�شيد املنزل باحلفر لو�سط دائري
له غري مغطى يعقبه حفر غرف حتيط به .1ويعود تاريخ
بناء �آخر منزل على هذا النمط بهذه القرية ل�سنة
 1970وهي ال�سنة التي انطلق فيها البناء "مبدينة

مطماطة اجلديدة التي تقع بدورها يف ال�سهل و�شيدت الإن�شائية وووفقا لها حتدد �شكلها املعماري.
وفق ت�صور معماري حديث.2
اختلفت القرى الثالث يف الأ�ساليب الهند�سية التي بعد صمود قر ون ،وجود مهدد
اعتربت دولة اال�ستقالل وجود القرى الرببرية
مبرتفعات �أمرا يتعار�ض مع م�ستلزمات التنمية و�سببا يف
عبء �إ�ضايف يف م�صروفاتها ال ترى له موجبا .فاختارت
�أن تعدل عن اال�ستثمار العمراين فيها و�أن تعر�ض على
�سكانها االنتقال للقرى اجلديدة الأقل ارتفاعا والتي
�شيدت �أحياءها الأوىل ووعدتهم �أن تكون ع�صرية .مل
يكن للقرى اجلديدة �أي خ�صو�صية معمارية و�شيدت
مبانيها بالإ�سمنت والآجر دون انتباه ملا �سيفر�ضه هذا
االختيار من م�سلتزمات تدفئة وتربيد مل تكن بناءات
القرى القدمية ت�ستدعيها .وافتقرت امل�ساكن ال�شعبية
امل�شادة على هذا الوجه �إىل اجلمالية ،فيما كانت
�أبنيتها اململوكة من املرتفني �أو امل�شيدة من امل�ؤ�س�سات
اعتمدت يف �إعمارها .ويبدو هذا االختالف على عالقة والإدارات عدمية التجان�س فيما بينها .كما غاب عن
مبا�شرة مبحيطها اجلغرايف .فقد �ش ّيدت ك�سرى باحلجارة ذات املدن التخطيط العمراين مبا �آل لأن باتت �أنهجها
"اجللمودية" التي ت�ستخرج من مقالع احلجارة القريبة برك ماء و�أوحال �شتاء وم�صدرا حلرارة �إ�سفلتية قا�سية
منها .كما ح�ضر اخل�شب يف معمارها بفعل �أنها حماطة �صيفا.
بغابات .و ُبنيت تكرونة بحجارة من حميطها اجلغرايف يلحظ �أن جتربة "البناء الع�صري" ح�صلت ب�شكل
وقببت �أ�سطح منازلها لتقي �سكانها حر ال�صيف .فيما �شبه ارجتايل .فلم ي�سبقها �أي م�سعى لفهم مزايا "البناء
�شيدت مباين مطماطة باعتماد احلفر لتكون �أكرث قدرة التقليدي" ومل ت�ستلهم املدينة اجلديدة من القرية
على حتمل املدى احلراري القا�سي الذي مييز املناخ التي �أرادت �أن تئدها ف�ضيلة التهيئة العمرانية ذات
اجلمالية ومعنى اخل�صو�صية املعمارية. .وكان من �أثر
ال�صحراوي.
ا�شرتكت التجارب املعمارية يف تلك القرى على هذا االرجتال:
اختالفها يف كونها بنت بيئتها .فمنها ،ت�ستولد موادها �ضياع خربة حرفية يف البناء و�صناعة املواد الإن�شائية

التجمعات البربرية
اليوم مهددة،
بدليل أن أيا منها
لم تتطور لتصبح
مدينة بربرية.

العمران
املحلية ب�سبب انقطاع حلقة توارثها بني الأجيال،
تفويت فر�ص لتطوير ثقافة معمارية وعمرانية وطنية
تنطلق من الت�صور املوروث لتنتج تخطيطا ع�صريا ملدن
وفية لرتاثها مالئمة ملحيطها يف هند�ستها ومواد البناء
التي ت�ستعملها.
التفريط يف رفاهية كانت تتوفر دون مقابل وتتمثل
يف احلياة يف م�ساكن تقي برد ال�شتاء وحر ال�صيف
دون حاجة لبذل جهد يف التدفئة والتربيد ويف ذلك
اقت�صاد وحماية للبيئة.
وعليه ،ف ّرطت دولة اال�ستقالل بكنز معماري مل
تكن تقدر قيمته وكان ميكن �أن تندثر القرى املكونة
له بفعلها ،لوال �أن �سيا�ساتها االقت�صادية يف جوانبها
ال�سياحية ،تدخلت لتوفر لها بع�ض احلماية خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
القرى البربر ية :من عبء إلى
مصدر ثر وة

احتاجت الوجهة ال�سياحية التون�سية التي كانت
يف بدايات انطالقتها يف ال�سوق العاملية تركز على
ال�سياحة ال�شاطئية لأن تنوع منتوجها الثقايف لتتمكن
من فر�ض نف�سها يف ال�سوق العاملية .وتفطنت هنا
احلكومة التون�سية لأهمية �إدراج بع�ض القرى الرببرية
ومنها تكرونة ومطماطة يف م�سارات رحالت الوفود
ال�سياحية .ويذكر يف هذا الإطار �أن انكما�ش القرى
الرببرية وانح�سارها اجلغرايف الناجم عن تداعي جانب
من بناياتها القدمية وغياب الإحداثات اجلديدة بها
منع فعليا من تطور تلك املحطات وفر�ض �أن تكون
القرى اجلميلة جمرد ا�سرتاحات تلتقط فيها ال�صور ممن
يبهرهم جمالها.
حولت ال�سياحة القرى التي كانت عبءا تنمويا �إىل
ثروة .ولكنها مل تنجح حلد الآن يف حتقيق ا�ستفادة
عمرانها و�سكانها من فعلها الإيجابي ذلك �إال يف
نطاق حمدود يتمثل يف بع�ض املقاهي واملطاعم ونزل
قليلة العدد تعاين �صعوبات مالية و�ضعف يف ت�سويق
منتوجها .وي�ستدعي كل بحث عن اال�ستفادة الغائبة
جهدا ما يزال غائبا ،عنوانه :كيف منر من هاج�س
اخلوف على القرى الرببرية لطرح ال�س�ؤال حول �سبل
تطويرها.
تنظيم المجال العمراني:
مدخل لتثمين ثر وة ثقافية
تعد التهيئة الرتابية مبا هي "تخطيط عمراين"
ّ

الأداة الأمثل لتنظيم املجال العمراين والرتابي.
وي�ؤدي اعتبار "حماية املواقع الطبيعية والثقافية
واملجموعات العمرانية القائمة واملتميزة وتثمينها
وتنميتها" 3من �ضمن �أهدافها العتباره الأداة
الأمثل لتحقيق احلماية املطلوبة للقرى الرببرية
املهددة.
يوفر على هذا امل�ستوى الت�شريع التون�سي النافذ
وحتديدا منه جملة حماية الرتاث الأثري والتاريخي
والفنون التقليدية لل�سلط العمومية �آليات كان ميكن
�أن حتقق احلماية املطلوبة .وهي تتمثل �أ�سا�سا يف
الأمور الآتية:
مثال احلماية والإحياء :ي�صدر هذا املثال ب�أمر بناء
على اقرتاح من الوزير املكلف بالرتاث والوزير
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املكلف بالتعمري وي�صنف املنطقة التي ي�شملها
كموقع ثقايف ،4مبا يفر�ض تنظيما خا�صا لكل �أعمال
البناء والت�شييد بها على نحو ي�ضمن احرتام
خ�صو�صيتها الثقافية،
مثال ال�صيانة والإحياء :يفر�ض هذا املثال �أن تكون
"املجموعات التاريخية والتقليدية" 5التي ت�صنف
كمجال لتدخله مو�ضوع �أعمال �صيانة وتهذيب
تتكفل بها امل�ؤ�س�سات الر�سمية ومنها "املعهد
الوطني للرتاث " كما يحمل ذات اجلهات الر�سمية
م�س�ؤولية حتديد القواعد الهند�سية التي يجب
احرتامها عند كل �أعمال ال�صيانة �أو الإن�شاء التي
تتم .ويعد من جهته م�شروع جملة التهيئة العمرانية
الذي تعده احلكومة التون�سية ومل يتعهد بنظره بعد
جمل�س وزرائها 6بتوفري �آليات تعزز فر�ص حماية هذا
" الرتاث العمراين من �أهمها:
اعتبار "حماية املجموعات العمرانية املتميزة من
�أهداف التهيئة الرتابية "7وت�صنيف "املحافظة على
اخل�صو�صيات الطبيعية واملعمارية الثقافية ل�ضمان
اجلمالية العمرانية" �ضمن �أهداف التخطيط
العمران ،8

غالبية هذه
القرى تعاني من
ضعف مؤشرات
التنمية وتفشي
الفقر والبطالة في
صفوف سكانها
ا�ستحداث جلنة فنية �إ�ست�شارية على م�ستوى الوزارة
املكلفة بالتهيئة الرتابية ت�سمى "جلنة التعمري
وال�سكن والبناء" 9من مهامها �إبداء الر�أي يف
مالءمة القواعد العمرانية واملعمارية للخ�صو�صيات
الثقافية واملتطلبات االجتماعية،
�إر�ساء مثال توجيهي للتهيئة ن�ص يف حتديد دوره
على كونه يعرب عن ر�ؤية ا�سرتاتيجية متنا�سقة متوازنة
حتقق االندماج االجتماعي والرتابي،10
االعرتاف بوجود مناطق "ح�سا�سة" �أي مناطق
ت�ستوجب منظوماتها البيئية �أو خ�صو�صيتها الثقافية
حماية خا�صة وتخ�صي�صها ب�أمثلة توجيهية تعد من
الوزارة املكلفة بالتعمري بالتن�سيق مع اجلماعات
املحلية وت�ضبط بقرار م�شرتك بني الوزير املكلف
بالتعمري والوزراء ذوي ال�صلة 11.ويفرت�ض هنا �أن
تكون القرى الرببرية من �ضمن تلك املناطق.
ويجدر التنبه هنا حلقيقة �أن �أمثلة التهيئة مل تنجح
يف توفري احلماية الالزمة للقرى الرببرية مبا يوجب
الوعي بحاجة لتدخالت تتطلق من تلك املخططات
لتعنى باجلوانب املعي�شية الأخرى .فالن�سبة الغالبة
من هذه القرى تعاين من �ضعف م�ؤ�شرات التنمية

أفكــــــــار إيجــــــــابية
إلحياء القرى البربرية
�إجناز م�سح وطني لتلك املواقع تكون غايته �إدراجها �ضمن الأمثلة اخلا�صة باملناطق ذات اخل�صو�صية وهي �أمثلة
حلد الآن حكرا على عدد قليل من املدن العتيقة ومل تلتفت لهذا ال�صنف من املعمار.
ظلت ّ

االعتماد على اخلرباء يف املجال لتحديد اخل�صو�صيات املعمارية للقرى وت�صور �سبل تطوير تلك اخل�صو�صيات
مبا يالئم تطور احلاجيات املعمارية.
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وتف�شي الفقر والبطالة يف �صفوف �إن�شاء جمعيات �صيانة لقراهم ،و�أن تتوىل البلديات

تخ�ص�ص مل�ساعدة �أهايل القرى ذات اخل�صو�صية يف متويل �صيانتهم ملبانيها ويف م�شاريع
توفري �صناديق دعم ّ
�إعمارها .ويبدو هذا الأمر مهما العتبارين �أولهما �أن �أ�ساليب البناء اخل�صو�صية تكون يف كثري من الأحيان
�أكرث تكلفة من �أ�ساليب البناء الرائجة مبا ينفر منها ،وثانيهما �أن مثل تلك احلوافز ت�شجع الأهايل على �إعمار
يحد من ظاهرة �إهمالهم لعقاراتهم الكائنة بها.
قراهم مبا ّ

�سكانها .ويتوقع تبعا لهذا ف�شل كل تراتيب
و�إجراءات تتجه حلماية تلك القرى ال تقيم اعتبارا
للواقع االجتماعي ل�سكانها وال جتد ت�صورات تكون
كفيلة بتحقيق ظروف معي�شية فيها تثمن حميطها
احل�ضاري والعمراين.
ويجدر التذكري هنا ب�أن الد�ستور التون�سي ي�ؤ�س�س
للت�صورات العملية املطلوبة بتحميله الدولة واجب
حتقيق " التنمية امل�ستدامة ،والتوازن بني اجلهات"
وبفر�ضه �أن ت�ستند اجلهات الر�سمية يف ذلك �إىل
"م�ؤ�شرات التنمية و�أن تعتمد على مبد�أ التمييز
الإيجابي 12".من جهتها ،توفر جملة اجلماعات
املحلية فر�صا لإن�ضاج تلك الت�صورات من خالل
"اعتمادها على قيم الدميقراطية الت�شاركية يف �إعداد
�أمثلة التهيئة العمرانية و بف�ضل �إدراجها" املحافظة
على خ�صو�صية الرتاث الثقايف املح ّلي وتنميته"
�ضمن ال�صالحيات التي يجب �أن تبا�شر ب�شكل
م�شرتك بني ال�سلط املحلية واجلماعات املحلية. 13
يبدو من املمكن ا�ستنادا للآليات الت�شريعية القائمة
�أن يبادر نا�شطو املجتمع املدين باملناطق التي بها
جتمعات �سكنية ذات خ�صو�صية معمارية وثقافية �إىل

التفاعل مع تلك اجلمعيات يف �إعداد ت�صورات لأمثلة
تهيئة خ�صو�صية بها يكون هدفها حمايتها من زحف
الفو�ضى العمرانية والإهمال وتثمني قيمتها الثقافية.
وي�ستخل�ص مما �سلف �أن الر�صيد العقاري اخل�صو�صي
املنت�شر يف القرى التون�سية يحتاج اليوم �إىل تثمينه يف
املمار�سة ولن يتحقق هذا �إال بحركة يكون منطلقها
القرى ومطلبها ت�صور دور لها يف املنوال التنموي
البديل .وفيما يرتتب على هذا املنوال عبء على املالية
العمومية ولكنه يبقى ال�سبيل الأمثل للنهو�ض باملناطق
التي كانت �ضحية ملقاربات تنموية ظنت املكعبات
الإ�سمنتية عنوانا للتطور احل�ضاري ،واعتقدت �أن املعمار
ينتهي عند �أ�سوار املدن العتيقة فلم تنتبه جلمال ي�سكن
�شوا�ش وتوكابر ومغاور ال�سند والدويرات وك�سرى
وتكرونة وجرادو و مطماطة وغريها من القرى املهملة.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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رجيم معتوق :اإلعمار والدولة حكاية ذات أوجه
محمد العفيف الجعيدي
منحت الدولة التون�سية بداية �سبعينات القرن الع�شرين
رخ�صة يف التنقيب عن النفط يف منطقة رجيم معتوق
الواقعة يف عمق ال�صحراء التون�سية الغربية على بعد
 120من واحة قبلي .كان ُيعتقد حينها �أن قرب املنطقة
من ال�صحراء اجلزائرية حيث اكت�شفت خمزونات نفطية
هامة ي�صلح �أن يكون ب�شريا با�ستك�شاف نفطي يكتب لكل
تون�س انتقاال �سريعا و�سهال مل�صاف الدول النفطية الرثية.
يف نهاية �سنة  ،1972جمع امل�ستثمر الأجنبي �أدوات
�ضمن يف تقريره النهائي النتيجة ال�سلبية
حفره بعدما ّ
للحفر و�أ�ضاف �إليها مالحظة �أنه وعلى عمق  350مرتا
يوجد باملنطقة طبقة مائية هامة.

فرض االستبداد
أن يكون المشروع
الذي يعتبره
الجيش أحد أبرز
مفاخره ،هو في
اآلن نفسه أحد أبرز
انتهاكات قانون
اإلنسان
�أغرى املاء �إطارات الدولة التون�سية الفتية .وطرح
فوق مكاتبهم خمططات حللم “طموح” ب�صنع واحة
كربى يكون ما يف باطن الأر�ض من ماء �شريان حياتها
ويكون �أول ثمرها بناء قرى يف عمق املناطق القاحلة
تنهي ظاهرة الرتحال وت�صنع املعمار فتحفظ الوطن.
ا�شرتك يف احللم من كان �أمن احلدود هاج�سهم ومن
كان الت�صحر عدوهم ومن فكروا �أن التعليم وال�صحة
والرقي احل�ضاري يفر�ض توطني الرحل .يف �إثر ذلك،
�أخذ احللم �شكل م�شروع �ضخم مل يكن لتون�س قدرة
على متويله مبا فر�ض البحث عن متويالت خارجية
بع�ضها دين و�آخر م�ساعدة .وكان �أن احتاجت رحلة
تخطيط احللم ومتويله عقدا من الزمن كلف اجلي�ش
الوطني يف نهايتها بالتنفيذ .بحلول �سنة  ،1984كان
الفيلق ال�صحراوي باجلي�ش الوطني التون�سي قد ح�صن
مواقعه و�أمت ر�سم خرائطه و�شرع يف حفر �أ�سا�سات
الواحة اجلديدة� ،أرفا�ش معاول وبع�ض كا�سحات �أر�ض
كانت �سالحه.
مل يكن الهدف من �إ�سناد امل�شروع للجي�ش متييزه
مبلكية اقت�صادية واعدة ولكن كان وبكل ب�ساطة
الغر�ض منه اال�ستفادة من قدرة عنا�صره وقياداته

على العمل يف الظروف ال�صعبة �أوال واال�ستفادة من
جمانية عمل اجلنود 1وح�سن تخطيط عملهم ثانيا.
يف ذات �سنة  1984وبعيدا عن ال�صحراء ويف و�سط
املدن ،كانت ذات ال�سلطة التي تعمر يف ال�صحراء
ت�صارع �شارعا يرف�ض خ�ضوعها المالءات �صندوق
النقد الدويل التي فر�ضت عليه غالء معي�شة م�س
مواد معا�شه الأ�سا�سية ونخبا طالبية و�سيا�سية تطالب
بالدميقراطية .وكان ذات اجلي�ش الذي يبني لي�سكن
ال�شعب ع�صا ال�سلطة الغليظة يف مواجهة احلراك
االجتماعي وال�سيا�سي.
حلد كبري .ف�ضباط اجلي�ش الذين
كان امل�شهد متناق�ضا ّ
قمعوا انتفا�ضة جانفي  1984التي اندلعت �شرارتها
الأوىل بدوز من والية قبلي با�ستعمال الر�صا�ص احلي
كانوا هم ذاتهم يف عمق �صحراء ذات الوالية جمردين
من كل �سالح حربي يد ّر�سون �أطفاال ما كان �أتيح
لهم �أن يدر�سوا لوالهم ،ويزرعون �أر�ضا كانت قبلهم
بورا .وكان �أن زاد عمق تناق�ض ال�صورة بالإعالن عن
حتول ح�ضرية البناء رجيم معتوق لوجهة جتنيد ق�سري
للطالب امل�شاغبني.
ق ّيم النظام ال�سيا�سي �سلبيا دور الطلبة يف �صناعة
وقدر �أن النا�شطني من ه�ؤالء
االحتقان ال�شعبي �ضدهّ .
انفلتوا لأنه كان ينق�صهم االن�ضباط الوطني الواجب.
واعترب �أ�صحاب القرار �أن اجلندية وحدها �ستكون
قادرة على �إجناز املطلوب و�أن ق�سوة رجيم معتوق
�سرت ّبي وت�صلح من اعترب الدميقراطية ا�ستحقاقا .2وهنا
تكفلت القوى الأمنية ب�ضبط و�إح�ضار الطلبة لإدارة
التجنيد الع�سكري يف الوقت الذي كانت فيه هذه
الإدارة قد �أمتت ر�سم طريق �شاحنات املجندين اجلدد
الطويل .وهنا وبنهاية �سنة  ،1986كان برجيم معتوق

�أربعمائة طالب من املجندين ق�سريا يق�سمون �أنف�سهم
بني خمتلف العائالت ال�سيا�سية التون�سية املعار�ضة
ويجمعهم رئي�س ثكنتهم و�ضباطه و�ضابط ال�صف
يف �سلة واحدة هي �سلة من �أخط�ؤوا يف حق الوطن
وي�ستحقون معاملة �صارمة ليثوبوا �إىل ر�شدهم.
وهنا وكما هو عهده ،مار�س اجلي�ش برجيم معتوق
“واجب الت�أديب” بال�صرامة املطلوبة .3وتبعا لذلك،
�سميت الفرقة الع�سكرية التي كلفت بالدور املذكور
“بفرقة الت�أديب” .4وق د عمدت ال�سلطة �إىل جتديد
ثقتها فيها يف �سنة  1990من خالل �إر�سال دفعة
جديدة من املجندين قوامها  493طالبا .وعليه ،انتهت
ال�سلطة �إىل تدعيم م�شروعها النموذجي ببناء “�سجن”
يخ�ص�ص ال�ستقبال امل�ساجني ال�سيا�سيني يكون موقعه
يف املنطقة الع�سكرية و�إن مل يكن ع�سكريا.
وهنا كان �أن فر�ض اال�ستبداد �أن يكون م�شروع رجيم
معتوق الذي ي�صنفه اجلي�ش التون�سي ك�إحدى مفاخره،
وعنوانا من عناوين انخراطه يف البناء والإعمار �صفحة
من �صفحات انحراف ذات امل�ؤ�س�سة عن دورها .كما
فر�ض �أن تكون ذات الدولة الوطنية التي راهنت على
البناء والإن�سان يف رجيم معتوق وغريه من �أر�ضها
�أداة قمع ل�شعبها ت�ستهدف نخبه ّ
وتنكل بها .الحقا
وبعد الثورة وحتديدا يف �سنة  ،2012بادرت اجلهات
امل�س�ؤولية يف املنطقة الع�سكرية رجيم معتوق لإغالق
املعتقل .وكان �أن خ ّل�صت تلك اخلطوة واحة رجيم
معتوق من بناء غريب عنها وتركت جلي�شها فر�صة
لالحتفال بن�صر ع�سكري ندر �أن يحققه جي�ش غريه.
ا�ستغرق االجناز ثالثني �سنة من التخطيط العمراين
والفالحي عبدت خاللها الطرق وحفرت الآبار
وجهزت وبنيت القرى وعمرت.

ُت ّعد اليوم رجيم معتوق �إحدى معتمديات والية قبلي
ويبلغ تعداد �سكانها املوزعني على قراها ال�ستة 5قرابة
 .4600ومتتد واحاتها على م�ساحة  2500هكتار وقد
دخلت جميعها طور الإنتاج ويف عقد واحد 6كان عائد
متورها ذات اجلودة العالية  140مليون دينار وهو مبلغ
يتجاوز ما �صرف يف اال�ست�صالح من موارد قدرت ب
 95مليون دينار .وما يبدو �أهم من جناحها االقت�صادي
هذا جناحها يف �أن حولت قرابة  1300من عائلي
رحل �إىل �أ�صحاب واحات نخيل.
�سكانها من ّ
كانت رجيم معتوق وما زالت فكرة تنموية عولت على
اجلهد والعرق يف البناء واهتمت بالإن�سان يف الإجناز،
كانت الدولة الوطنية من �أبدعها ومن �أجنزها .وكانت
رجيم معتوق وما زالت يف �صفحات تاريخ احلركة
الوطنية التون�سية عنوانا النتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان كانت ذات الدولة بذات م�س�ؤوليها املذنب
فيها.
تعك�س حكايتها يف تناق�ض �صورها �أزمة كينونة دولة
اال�ستقالل كما �إ�شكالية تو�صيف رموزها .فمن يبدو
ي�ضحي من �أجل الآخر جتده يف حلظات من
“وطنيا” ّ
لي�ضحي بالآخر من �أجل م�شروعه .ومن
التاريخ يعود ّ
يبني ،يعود وي�شارك يف الهدم .ومن ينت�صر للحداثة
والتطور ميار�س الفو�ضى .وت�صلح هذه احلكاية تاليا �أن
تكون منطلقا لتفكري يف قراءة جديدة لتاريخ اجلمهورية
الأوىل يعرتف باخلط�أ وينت�صر ل�ضحاياه من دون التقليل
من �أهمية املنجزات و�ضرورة موا�صلة البناء عليها
بذات حما�سة من بادروا لها ،لكن بعيدا عن �أخطائهم.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الفجوات الغابية :واقع صعب وأفق واعد
يوثق امل�ؤرخون من الرحالة �شهادات ت�ؤكد �أن الغابات
كانت تك�سو �أغلب م�ساحة تون�س خالل القرن التا�سع
ع�شر .كما ت�ؤكد الوثائق الإدارية �أن م�ساحة تلك الغابات
ا�ستقرت �سنة  1900يف حدود مليون ومائتي �ألف هكتار.
ا�ستوىل الحقا وطيلة فرتة احلقبة اال�ستعمارية امل�ستوطنون
الفرن�سيون على م�ساحات هامة من تلك الغابات ،حيث
حولوها م�ستغالت فالحية .وكان من �أثر فعلهم هذا
�أن تقهقرت م�ساحة الغابات ب�شكل الفت لت�ستقر فجر
ا�ستقالل تون�س �سنة  1956يف حدود ثالثمائة �ألف
هكتار .وهنا ،تبينت مبكرا دولة اال�ستقالل �أن حماية
�إقليمها املهدد بحكم ت�ضاري�سها وجغرافيتها بالإجنراف
يف ال�شمال وبالت�صحر يف اجلنوب يفر�ض عليها �إعادة
ت�شكيل غطائه الغابي عند م�ستواها الأ�صلي .التقت
يف هذا الفا�صل الزمني الإرادة ال�سيا�سية التي �أعلنت
1
الت�شجري �سيا�سة �إ�سرتاتيجية وفر�ضت عيدا وطنيا لها
وخربة الإدارة التون�سية لتحقق التو�سع املطلوب يف
م�ساحات الغابات .وقد �أ�ضافت �إليه تطورا مدرو�سا يف
نوعية الغطاء النباتي من جهة تنويع املغرو�سات الغابية
مبا يالئم املناخ واالقت�صاد املحلي .وقد تو�صل املجهود
الوطني يف نهاية �سنة  2018لفر�ض �أن ت�ستعيد الغابات
امتدادها بعدما جتاوزت م�ساحتها املليون هكتار وغطت
 8,33%من م�ساحة الرتاب التون�سي.2
يبدو النجاح يف تطوير الغابات م�ساحة وتنوعا مهما جدا
خ�صو�صا و�أنه اقرتن ب�إن�شاء عدد هام من املحميات الطبيعية
والتي كان لها دور يف حماية عدة �أ�صناف حيوانية من
االنقرا�ض ،ف�ضال عن �أنها ت�شكل قواعد لإعادة توطني
�أ�صناف �أخرى قد �أدى فعل الإن�سان النقرا�ضها بتون�س.3
كما ي�شكل الإعالن عن توجه ال�سيا�سة احلكومية ملزيد
تطوير م�ساحة الغابات لت�صل لتغطية  9,2%من البالد
مبوفى �سنة  20244م�ؤ�شرا واعدا .5وهنا يجب التنبه
لكون ما ُيقيم كنجاح "للدولة الوطنية" يف �سيا�ستها
البيئية ت�ؤكد م�ؤ�شرات �سكانية �أنه اقرتن بف�شل لها يف
حتقيق التنمية ملن يتعاي�شون مع املحيط الغابي ويعمرونه.
يرتكز  9%من �سكان تون�س �أي ما يقارب � 250ألف
عائلة يف جتمعات قروية وح�ضرية تقع يف املناطق الغابية.6
وي�ستوطن ثالثة �أرباعهم يف منطقتي ال�شمال الغربي
والو�سط الغربي التي تو�صف اقت�صاديا "بالأقل حظا
من التنمية" وحيث تتجاوز ن�سب البطالة �ضعف معدلها
الوطني .كما تتجاوز ن�سبة من هم حتت خط الفقر ومن
حتت خط الفقر املدقع �ضعف املعدل الوطني 7وت�صل
ل�ستة �أ�ضعاف مثيلتها يف الإقليم احل�ضري للعا�صمة
تون�س .8مل حتجب كثافة الغابات املمتدة ب�ؤ�س الو�ضع
االجتماعي ملن �سكنوا فجواتها .ومل ي�ؤ ّد اعتبار الغابة
ثروة اقت�صادية لتغيري معترب يف هذا الواقع.
�سكان الفجوات الغابية :التهمي�ش االقت�صادي
واالجتماعي
ي�سمح الت�شريع التون�سي باال�ستغالل االقت�صادي
للغابات .ويدر هذا الن�شاط على الدولة التون�سية مداخيل
مبا�شرة تقارب حوايل  10مليون دينار ،فيما ي�ؤول منه
للم�ستثمرين من م�صدري النباتات الغابية م�ستخرجاتها
ما معدله ال�سنوي حوايل  33مليون دينار �سنويا .يف
املقابل ،تكون ا�ستفادة �سكان اجلهات الغابية من هذا

اال�ستغالل حم�صورة يف:
ما ي�سمح لهم به من ا�ستفادة يف حياتهم اليومية من
ا�ستغالل غري جتاري للغابة،
يف �أيام العمل العر�ضي الذي توفره لهم الإدارة العامة
للغابات يف حرا�سة الغابات والعناية بها،
يف �أيام العمل املو�سمي التي يوفرها لهم مقاولو جمع
النباتات الغابية الذين ترتكز من�ش�آتهم التحويلية خارج
املناطق الغابية غالبا.9
وهنا ظنت ال�سلطة ال�سيا�سية حلني �أن ما بني خم�سة
و�سبعة ماليني يوم عمل عر�ضي توفرها الغابات ل�سكانها
"تكفي" لي�شعر ه�ؤالء بانتمائهم ملحيطهم البيئي ولكن
تبني لها �سريعا َوهم هذا الت�صور.
فندت مالحظة الواقع هذا التوقع بعد �أن ك�شفت
م�ؤ�شرات ذات داللة:
�أن عددا هاما من االعتداءات التي تتعر�ض لها الغابة
يكون م�صدرها من ي�سكنون يف حميطها ومردها اغرتابهم
عنها ومن هذه االعتداءات:
حرق الغابات وتك�سريها بغاية تو�سيع امللكيات الفالحية
العائلية املحاذية للغابة والتي تكون غالبا م�ساحاتها �صغرية
وال تفي بحاجيات مالكها يف عملهم ومعا�شهم.
افتعال حرائق بالغابة لغاية اال�ستفادة ب�أيام عمل مو�سمي
يف �إطفاء احلرائق �أوال ويف حرا�سة الغابة ثانيا.
�أن ف�شل ال�سيا�سة التنموية يف القرى الغابية وحرمان
�سكانها من مقومات احلياة الكرمية ي�ؤدي لأن يكون
�شبابها عر�ضة ال�ستقطاب اجلماعات املتطرفة التي جنحت
يف �أن تتواجد يف الغابات املحاذية للحدود اجلزائرية .كما
�أدى هذا الف�شل �إىل تعميق التفاوت اجلهوي بني مناطق
الغابات وغريها من اجلهات وهو امر بات ينذر با�ضطرابات
�أمنية واجتماعية عالوة على ما ت�سبب فيه من حركة نزوح
نحو املناطق ال�ساحلية واحل�ضرية �أرهقت التهيئة العمرانية
و�أدت خلراب قرى ظلت قبل ذلك عامرة لقرون.
المشاهد الغابية :خطوة
في اتجاه إعادة تعر يف عالقة
الغابة بأهلها
�أطلقت احلكومة التون�سية �سنة  2018م�شروع امل�شاهد
الغابية والذي تبلغ تكلفته  100مليون دوالر 10وحددت
مدة �إجنازه ب�ست �سنوات ( .)2023-2018وهو يهدف

�إىل:
حت�سني �سبل وو�سائل العي�ش املحلية،
احلد من الفقر وحتقيق التنمية الب�شرية ملن يعتمدون على
الغابات واملراعي.
حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
الأخرى،
حت�سني �صمود النا�س �أمام ال�صدمات املناخية،
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني و اال�ستدامة االجتماعية،
11
دعم �إدماج ال�شباب يف احلياة العملية.
وقد تولت احلكومة تنزيل هذه الأهداف من خالل
التدابري الآتية:
--1ال�سماح بتاريخ  2018-10-05لأول مرة يف تاريخ
احلكومة التون�سية وخالفا ملقت�ضيات القوانني اجلارية
"ملت�ساكني املناطق الريفية الذين ي�شكل ا�ستغالل

املنتوجات الغابية مورد زرق لهم بالنفاذ �إليها دون احلاجة
�إىل ت�صاريح ا�ستغالل قانونية من الإدارة العامة للغابات �أو
التعر�ض �إىل حما�ضر �أو مالحقات ق�ضائية".
� 2أعلن رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد بتاريخ -11-17 2018مبا�شرتها تنفيذ م�شروع متكني املر�أة الريفية والذي
يتمثل يف توفري م�ساعدة مالية وفنية لإر�شاد املر�أة الريفية
وم�ساعدتها يف تثمني املوارد املحلية والطبيعية والبيئية،
ومتويل م�شاريع فردية �أو جماعية يف �إطار التعاون الثنائي
�أو بال�شراكة مع جمعيات تنموية.
تهدف الإجراءات املتخذة يف بعدها الأول �إىل متكني
املجتمع املحلي من ا�ستفادة اقت�صادية ن�سبتها 20%
من جممل ما هو م�سموح �سنويا با�ستغالله من الرثوات
الغابية ،فيما هي ت�ستهدف يف بعدها الثاين املر�أة الريفية
التي متثل ما ن�سبته  80%من العاملني يف املجال
الفالحي 12يف املناطق الغابية ،ليطور مهاراتها يف ا�ستغالل
الرثوات والرتاث املحلي مبا يح�سن مهارتها ويدعم دورها
االقت�صادي.
ويبدو بالتايل امل�شروع احلكومي فيما تك�شف منه مهما
جلهة الفئات التي ي�ستهدفها �أوال وجلهة الآليات التي
يعتمدها ثانيا� .إال �أنه يخ�شى �أن يكون م�آله كم�آل عديد
امل�شاريع امل�شابهة له والتي با�شرتها احلكومات التون�سية
املتعاقبة منذ اال�ستقالل وطويت �صفحاتها بعدما ف�شلت
يف حتقيق �أهدافها وا�ستنزفت مواردها يف غري ما خ�ص�صت
له .ومنعا لهذا امل�صري ،يقت�ضي التنبه �إىل �ضرورة �أن ينتقل
"التمييز الإيجابي" للمجتمع املحلي يف الرثوة الغابية من
جمال املنحة احلكومية �إىل نطاق احلق القانوين .وكانت
احلكومة �أعلنت منذ �سنة  2016عن تكليف جلنة فنية
ل�صياغة جملة جديدة للغابات ،يفرت�ض �أن تت�ضمن يف
�أحكامها ن�صا �صريحا يحدد ح�صة ل�سكان املناطق الغابية
يف مناطقهم .ولكن هذا امل�شروع مل ينجز لغاية تاريخه
ومل ي�صل بعد للمجل�س الت�شريعي .ويظهر التق�صري يف
حتقيق هذا الإ�صالح الت�شريعي الهام معيبا ،خ�صو�صا و�أن
الأمر يندرج يف باب "تنزيل الد�ستور" الذي فر�ض يف
الف�صل  12منه على الدولة �أن "ت�سعى �إىل حتقيق العدالة

االجتماعية ،والتنمية امل�ستدامة ،والتوازن بني اجلهات،
ا�ستنادا �إىل م�ؤ�شرات التنمية واعتمادا على مبد�أ التمييز
الإيجابي .كما تعمل على اال�ستغالل الر�شيد للرثوات
الوطنية".
وي�ؤمل يف هذا الإطار ومنعا لأي انقالب على املك�سب
الذي حتقق� ،أن يبادر �أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب �إىل
جتاوز اخللل احلا�صل بتقدمي مقرتح يف تعديل ت�شريعي
جزئي يكر�س املمار�سة الإدارية وينهي حالة التعار�ض
بينها وبني القانون .فمن ال�ضروري �أن يكون م�شروع
امل�شاهد الغابية قاعدة انطالق لالقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني متعدد الأبعاد ذي مقومات ت�ضمن تطوره
ودميومته.
كما ي�ؤمل �أن تعول احلكومة يف م�شروعها على االقت�صاد
الت�ضامني واالجتماعي اعتبارا لكون هذا املنوال
االقت�صادي يالئم الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
باملناطق الغابية عالوة على كونه املنوال الأمثل لبناء
االقت�صاد الأخ�ضر �أي االقت�صاد الذي ينطلق من البيئة
ويهدف للحفاظ عليها.
ويذكر هنا �أن التقديرات احلكومية تعد ب�أن ي�ؤدي
م�شروعها يف جانبه الذي �سي�شمل املر�أة الريفية لبعث
 8000م�ؤ�س�سة اقت�صادية "�صغرية" .ونقدر �أن
تطور تلك امل�ؤ�س�سات وا�ستمراريتها لن يتحققا ما مل
يكونا مدعومني ب�سيا�سة حكومية تنموية �ساندة� ،أبرز
مالحمها ربط تلك امل�ؤ�س�سات بالقطاعات االقت�صادية
الن�شيطة ومن �أهمها ال�سياحة من خالل توفري �أ�سواق
لل�صناعات التقليدية للم�ؤ�س�سات الت�ضامنية باملناطق
ال�سياحية ،وتطوير �سيا�سات حكومية �سياحية ت�شجع
ال�سياحة الداخلية واخلارجية البيئية والت�ضامنية مبا يطور
املحيط املحلي اال�ستهالكي .كما قد يكون مفيدا ت�صور
م�ؤ�س�سات حكومية متعددة االخت�صا�ص تعمل على
�إدماج الن�شاط االقت�صادي اجلديد يف الن�سيج االقت�صادي
القائم وجتاوز ما قد يعرت�ضه من �صعوبات.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ماذا ننتظر من مجلة
التعمير الجديدة؟
د .سناء بن نعمان
تعتلي م�س�ألة التهيئة الرتابية والتعمري درجة عالية من
الأهمية لت�ش ُعب مقت�ضياتها وتدخل �أهدافها مع م�س�ألة
التطور االقت�صادي والعدالة االجتماعية ُ
كك ّل .فالتنظيم
العمراين املتكامل ي�ساهم بطريقة �أو ب�أخرى يف تطوير
واحلد من الفوارق االقت�صادية
االندماج االجتماعي ّ
واالجتماعية.
عمل ّياُ ،ت�ساهم عملية التعمري يف �إيجاد دينامية اجتماعية
ميكن �أن تف�ضي �إىل نوع من التوازن يف حال جنحت يف
�إدماج جميع مكونات املجتمع داخل منظومة تنموية
متكاملة �أو بالإنخرام �إذا ف�شلت يف نحت مالمح التجان�س
االجتماعياملرجو.
من هنا ،تربز لنا مدى �أهمية تركيز �سيا�سة تعمريية �شاملة
ت�ضمن التوازن الرتابي والتما�سك االجتماعي يف �إطار
يجان�س بني التنمية االقت�صادية واالجتماعية والتوازن
البيئي .فالتعمري كان وال زال يعترب فنا من فنون التنظيم
الرتابي الذي يرتكز على التناغم بني معطيات عدة
تهدف �إىل حتقيق �إطار عي�ش �أف�ضل للمجموعةّ .
ولعل
ت�أكيد امل�ش ّرع منذ الف�صل الأول من جملة التهيئة الرتابية
والتعمري ل�سنة  1994على �ضرورة املالئمة بني التنمية
االقت�صادية والتنمية االجتماعية والتوازنات البيئية �ضمانا
لتنمية م�ستدامة وحلق املواطن يف حميط �سليمُ .ي ّعب عن
الدولة
مدى وعي امل�ش ّرع منذ و�ضع املجلة ب�ضرورة عمل ّ
ُومثليها على جت�سيم هذه الر�ؤيا اجلديدة.
يف هذا الإطار� ،أعدت وزارة التجهيز والإ�سكان م�شروع
جملة التعمري اجلديدة وعر�ضتها على اخلرباء واملخت�صني يف
لقاءات�ضيقةكانالهدفمنهامناق�شة�أحكامهاواال�ستفادة
من خمتلف الآراء .ويتناول هذا املقال �آخر ن�سخة ورقية
لهذا امل�شروع والتي تعود �إىل �شهر �أوت� /آب .2017
ويحتوي هذا امل�شروع على  327ف�صال .تندرج هذه
الف�صول �ضمن باب متهيدي خم�ص�ص للأحكام العامة
والهياكل املخت�صة يف م�سائل التعمري ،و�أربعة �أجزاء هي
على التوايل الآتية )1( :التنمية والتهيئة الرتابية و()2
التعمري و( )3البناء و( )4النزاعات املتعلقة بالتعمري.
ول�سائل �أن ي�س�أل يف هذا الإطار :ملاذا اللجوء �إىل و�ضع جملة
جديدة للتعمري �إن كانت هذه الأخرية تكت�سي الفكرة
الإدماجيةبنيالتنميةالعمرانيةواالقت�صاديةواالجتماعية؟
بعبارة �أخرى :ما الذي يدفع الوزارة املخت�صة �إىل الإقرار
ب�ضرورة ا�ستبدال جملة 1994؟ وما هي االنتظارات
اجلديدة التي �أ ّدت به �إىل و�ضع جم ّلة تعمري خمتلفة؟
�س ُنحاول الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت عن طريق املراوحة
بني حتليل االنتظارات والإ�صالحات املتوقةع ورودها �صلب
املجلة اجلديدة وطرح وتقدمي �أ�سباب الإخالالت التي
متت مالحظاتها طيلة � 24سنة من تطبيق جملة .1994
يف قراءة �سريعة مل�شروع جملة التعمري اجلديدة ،نالحظ
جنوح امل�ش ّرع �إىل �إدخال العديد من املفاهيم اجلديدة
(الهوية الرتابية /امل�شاهد احل�ضرية) �إىل جانب تكري�س
جملة من املبادئ العامة (الالمركزية يف ميدان التعمري)
وهي مبادئ غري موجودة �صلب املجلة احلالية والتي تطلبتها
�ضرورات املرحلة احلالية �إىل جانب التطور ال�سريع للرهانات

االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وحتى املناخية املرتبطة
ارتباطا وثيقا باملادة املعمارية.
الحاجة إلى مدن جديدة

حتدث م�شروع املجلة اجلديدة
من بني املقرتحات املقدمةّ ،
منذ البداية على �ضرورة تركيز �سيا�سات جديدة للتهيئة
والتعمري داخل املدن وخارجها لتح�سني جاذبيتها
وقدراتها التناف�سية �إىل جانب العمل على خلق مدن
جديدة تكون ترجمة ملبد�أ ا�ستباقية التهيئة والتعمري .وهو
�أمر لطاملا طرح �إ�شكاالت �صلب جملة  1994التي مل
التمدد
تنجح �صلب ال�سيا�سات التي مت و�ضعها يف توجيه ّ
العمراين �أو ا�ستباقه ،مما �أدى �إىل عدم التطابق بني �أهداف
التهيئة الرتابية والواقع العمراين.
هذه املدن اجلديدة ترتجم توجها جديدا يف التخطيط
العمراين يعتمد على �إحداث وحدات عمرانية متجان�سة
تعتمد على تنوع تركيبتها االجتماعية والوظيفية وتتميز
بتوازن هيكلتها وجتهيزاتها مما ي�ساهم يف تعزيز ال�سيطرة على
التمدد العمراين و�إيجاد �إطار متكامل للعي�ش امل�شرتك.
وهو ما يتطلب كذلك ت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص بهدف حتقيق اجلودة العمرانية املطلوبة والتنا�سق
العام للم�شروع العمراين وتفاعله مع حميطه االجتماعي.
مالءمة القواعد العمرانية
للمتطلبات االجتماعية

التخطيط العمراين بهدف تكري�س مبد�أ التمييز الإيجابي
لفائدة املناطق الداخلية (والتي ال جند له �أثرا يف جملة
 .)1994بالتايل ،ف�إن �ضمان التجان�س العمراين يف هذه
اجلهات والذي مي ُّر عرب تنوع الوظائف العمرانية بوثائق
التعمري ي�ساهم يف �إدماج جميع ال�شرائح االجتماعية
يف الدورة االقت�صادية للدولة ّ
واحلد من الفوارق
ككل ّ
القائمة بني املناطقّ .
ولعل مقرتح الإذن بتجاوز الرتاتيب
اخل�صو�صية اجلاري بها العمل يف جمال ترابي معني فيما
يخ�ص التعمري ال�سياحي وال�صناعي بهدف ت�شجيع التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف منطقة معينة يعترب جت�سيما
لهذا املبد�أ (ف�صل  36من م�شروع املجلة اجلديدة).
هذا التغيري الأ�سا�سي يف �سيا�سة التهيئة والتعمري يجب
�أن يرتافق مع �إعادة النظر يف منوال التنمية القدمي وذلك
مبزيد �إدراج �شروط التنمية امل�ستدامة �صلب ال�سيا�سات
العمومية للتخطيط العمراين .فرغم التن�صي�ص على هذه
امل�س�ألة �صلب الف�صل الأول من جملة  ،1994ف�إن �آليات
حد من فاعلية هذا التوجه
التطبيق بقيت �ضبابية ،وهو ما ّ
الذي يحمل يف طياته ت�صورا متكامال ال�ستغالل املجال
وفق توجه عام يهدف �إىل حتقيق التوازن اجلهوي والتطور
االجتماعي واالقت�صادي والبيئي.

إدراج مفاهيم وآليات التنمية
هذه ال�سيا�سات اجلديدة يجب �أن تهدف كذلك �إىل العمرانية المستدامة

مالءمة القواعد العمرانية للمتطلبات االجتماعية لتحقيق
نوع من التوازن يف التوزيع الرتابي لل�سكان و�ضرورة
�إدماجهم يف حميطهم االقت�صادي والبيئي ب�صفة فعالة.
ف�سيا�سات التعمري املتعاقبة منذ  1994مل ت�ؤ ّد يف �أغلب
احلاالت �إىل حتقيق العدالة االجتماعية ،بل �ساهمت يف
تعميق هذه الفوارق ب�إيجاد نوع من التمييز العمراين
�أ�س�س لغياب العدالة االجتماعية.
يف هذا الإطار� ،أكد م�شروع املجلة اجلديدة مثال على �أخذ
الإجراءات الالزمة لت�شجيع ال�سكن االجتماعي املوجه
للطبقات االجتماعية املتو�سطة وتلك ذات الإمكانيات
املحدودة والتي تعترب الأكرث ت�ضررا من اختالل قاعدة
العر�ض والطلب فيما يخ�ص ال�سكن �إىل جانب االرتفاع
املطرد لن�سق الأ�سعار وامل�ضاربة العقارية التي جتد جذورها
يف حمدودية ال�سيا�سة العقارية للدولة.
بالن�سبة لهذه النقطة ،يجدر التذكري ب�أن جملة  1994قد
ّن�صت على �إمكانية �إحداث مدخرات عقارية خارج حدود
املناطق املغطاة بوثائق التعمري بهدف �إجناز عمليات تعمري
يف امل�ستقبل (ف�صل  40من م�شروع املجلة اجلديدة)،
وتركيز التجهيزات الأ�سا�سية والبنية التحتية و�إجناز برامج
ال�سكن االجتماعي� .إال �أن هذا التن�صي�ص بقي حربا على
ورق ،بحيث مل يتم تكوين �أي دائرة للمدخرات العقارية
باعتبار ان ح�صرها خارج املناطق املغطاة بوثائق التعمري
حد من فاعليتها .وهو ما وجب جتاوزه يف املجلة اجلديدة
ّ
التي اقرتحت �آليات �أكرث جناعة لإحداثها �إىل جانب فتح
الإمكانية لذلك داخل املناطق املغطاة بوثائق التعمري وهو
ما يبدو منطقيا (ف�صل  130من م�شروع املجلة اجلديدة).
التوازن العمراني بين الجهات

يعترب اختالل التهيئة العمرانية بني املناطق الداخلية
واملناطق ال�ساحلية موجبا لإعادة النظر يف �سيا�سات

العمران

االعتناء بالتهيئة الر يفية
والمناطق ذات الخصوصيات
البيئية

هذا التوجه اجلديد ي�ستوجب �إيجاد الو�سائل املادية واملالية
الالزمة لتطبيقه �إىل جانب تغيريه خلارطة الأمثلة التوجيهية
للتنمية و�أمثلة التهيئة العمرانية وذلك يف �إطار ر�ؤية
ت�شاركية م�ستقبلية للمجال الرتابي .هذا املجال الذي ال
يقت�صر على �إر�ساء �سيا�سة جديدة للمدينة فقط و�إمنا يجب
�أن يعنى كذلك مب�س�ألة التهيئة الريفية التي مل يتعر�ض لها
امل�شرع �صلب جملة  .1994فتهيئة املجال الريفي ّمتكن من
تر�شيد الت�صرف يف ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية (خا�صة
يتم تغيري �صبغتها
مناطق التحجري وال�صيانة) والتي ّ
ملقت�ضيات التعمري بنوع من ال�سهولة .وهذا الأمر زاد من
تق ّل�ص املجال الرتابي الفالحي م�ستوجبا تن�صي�صا �صريحا
على �ضرورة حمايته من التو�سع العمراين �ش�أنه �ش�أن
العديد من املناطق الأخرى ذات اخل�صو�صيات البيئية
والطبيعية املتميزة .على �سبيل املثال نذكر تفعيل تطبيق
القانون فيما يخ�ص حماية ال�شريط ال�ساحلي ،الغابات �أو
املناطق الثقافية والأثرية والتاريخية (�أمثلة املحافظة على
املناطق ذات الأهمية الثقافية والبيئية )...عن طريق حتجري
�إقامة بناءات وفق خ�صو�صيات كل منطقة �أو التن�صي�ص
على �ضرورة اللجوء لدار�سة تقييمية بيئية فيما يخ�ص
تركيز بع�ض املن�ش�آت يف حميط هذه املجاالت.

عمليا ،تقت�ضي التنمية امل�ستدامة تغيري النمط العمراين
احل�ضري داخل خمططات التهيئة،
ب�إدراج م�س�ألة التنقل
ّ
وهي م�س�ألة حيوية مل يقع التطرق �إليها �صلب جملة
� ،1994إىل جانب الرتكيز على م�س�ألة النجاعة الطاقية
وت�شجيع اال�ستثمار يف جمال الطاقات املتجددة داخل
الن�سيج العمراين وخارجه بهدف احلد من الت�أثريات
البيئية واملناخية على املدن .ودائما يف �إطار هذا التوجه
املختلف ،قام م�شروع جملة التعمري برتكيز مفاهيم جديدة
مثل املحافظة على الهوية الرتابية ح�سب اخل�صو�صيات
الطبيعية واملعمارية واالجتماعية والثقافية للف�ضاء
العمراين �إىل جانب �إدراج ولأول مرة م�س�ألة حت�سني
"امل�شاهد العمرانية" داخل الن�سج العمراين وهي مفاهيم
حتتاج للمزيد من التعمق لكي ال تفقد حمتواها وتكون
في تبسيط اإلجراءات
جمرد مبادئ جوفاء.
يف �إطار �آخر ،يبقى مقرتح تب�سيط �إجراءات �إعداد ومراجعة
�أمثلة التهيئة الرتابي وتب�سيط �إجراءات احل�صول على
دعم المركز ية القرار في المادة
رخ�صة بناء من �أهم تطلعات املخت�صني يف امل�س�ألة املعمارية
العمرانية
يف �إطار �آخر ،ترتبط �سيا�سة التعمري مببد�أ المركزية القرار لت�شعب املتداخلني (�سلط مركزية /الحمورية /المركزية).
وتهدد الآجال الطويلة بجعل الوثائق غري مطابقة للواقع
يف املادة املعمارية �أي التوجه نحو الالمركزية يف الت�صرف
ّ
الرتابي.هذا التوجه و�إن بدا غري جديد لتكري�سه �صلب الرتابي وغري متما�شية ون�سق التمدد العمراين ال�سريع،
جملة  1994وحتديدا فيما يخ�ص �إعداد �أمثلة التهيئة الأمر الذي ي�ساهم يف عدم جناعتها وعجزها على الت�صدي
العمرانية (الف�صل  16منقح بقانون عدد  29ل�سنة  2009لظاهرة البناء الع�شوائي الذي ميثل �أحد �أكرب التحديات
امل�ؤرخ يف  9جوان � ،)2009إال انه يبقى متوا�ضعا بالنظر املطروحة �أمام امل�ش ّرع منذ  1994والذي ُي ّعب عن عجز
�إىل هام�ش تدخل ال�سلطات املركزية يف عملية اخذ مبادرة جميع املتداخلني يف امل�س�ألة العمرانية عن التحكم ال�سليم
الإعداد ومراجعة �أمثلة التهيئة العمرانية .لكن ب�صدور باملجال الرتابي ،وبالتايل عدم التوفيق يف توفري تنمية
جملة اجلماعات املحلية (ل�سنة  )2017املكر�سة ملبد�أ ترابية وعمرانية متناغمة وم�ستدامة للجميع� <?>.سيد خل
الالمركزية املعلن يف �إطار باب ال�سلطة املحلية املكر�س هذا االئتالف الحقا االنتخابات البلدية يف �شكل قائمة
�صلب الد�ستور اجلديد وظهور تق�سيم ترابي جديد (�أقاليم م�ستقلة ويفوز باملرتبة الأوىل من حيث عدد الأ�صوات
وجهات) ،وجب مالءمة مقت�ضيات جملة التعمري للت�شريع وعدد املقاعد املتح�صل عليها.
اجلديد وهو ما �شرع يف اقرتاح جملة تعمري جديدة.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

يعتبر اختالل التهيئة
العمرانية بين
المناطق الداخلية
والمناطق الساحلية
موجبا إلرساء مبدأ
التم�ييز اإليجابي
لصالح األولى
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العمران

دور المنظمات
المدنية في التصدي
"للتالعب العمراني"
في تونس
وحيد الفرشيشي
بعد �أ�سابيع من �سقوط نظام زين الدين بنعلي يف  14جانفي
 ،2011ح�صل �أول احتجاج ذو طبيعة عمرانية يف تون�س.
عرف باحتجاج البلفيدير (.)Parc le Belvédère
وهي حديقة عمومية ح�ضرية تعود �إىل �سنة  ،1892وتبلغ
م�ساحتها  113هكتارا ومتثل احلديقة احل�ضرية الأهم من
تون�س العا�صمة ويف كامل اجلمهورية .وهي الرئة الأ�سا�سية
للعا�صمة تون�س ،واملنتزه الأ�سا�سي ل�سكانها .هذا
االحتجاج ال�شعبي الذي قادته جمع ّية �أحباء البلفدير
انطلق بعد اكت�شاف وثائق تتعلق بن ّية التفرغ عن جزء
كبري من احلديقة يف �إطار ا�ستثمارات عقارية .وكان �أ ّول
احتجاج �شعبي على �أ�س�س عمرانية وفتح الباب �أمام
طرح �أ�سئلة �أ�سا�سية تتعلق بعالقة املواطنني مب�س�ألة التعمري
ومدى اعتبار التعمري �ش�أنا عاما.
وكانت م�سائل التعمري والتخطيط العمراين اعتربت
لفرتة طويلة م�سائل تقنية �إدارية "�سيادية" تق ّررها الدولة
�أ�سا�سا ومل يكن للجماعات العمومية واملواطنني �أي دور
يف امل�شاركة يف مناق�شة املخططات �أو بلورة الت�ص ّورات �أو
الإ�شراف على �إنفاذها .هذه الو�ضعية التي �سيطرت على
امل�شهد القانوين والإداري وال�سيا�سي التون�سي ،ك ّر�سها
القانون منذ انطالق �أ ّول ت�شريع عمراين حديث يف تون�س
(�سنة  .)1858وت�أكدت يف كل الت�شريعات الالحقة.
بنتيجتها ،باتت املا ّدة العمرانية جماال حماطا بال�س ّرية يف
ظل انعدام مطلق لل�شفافية من ناحية ،وجماال �سلطويا
ال يجد املواطن فيه مكانا .وقد تعززت تبعا لذلك مظاهر
الف�ساد والتالعب يف هذا ال�ش�أن وظهرت قواعد غري
مكتوبة وغري قانونية للت�صرف يف العقارات ،مما �أدى �إىل
االنفالت العمراين والبيئي يف عديد املناطق.
و�سنحاول فيما يلي التع ّر�ض �أ�سا�سا �إىل التحركات يف
مدينتي تون�س واملر�سى .وقبل عر�ض هذه التحركات،
تقت�ضي الإ�شارة �إىل �أنه �سواء فيما يتع ّلق بحديقة البلفيدير
يف �سنتي  2011و� 2017أو فيما يتعلق مبدينة املر�سى يف
�سنتي  2013و ،2017ف�إننا نلحظ الدور الأ�سا�سي الذي
لعبته اجلمعيات املهتمة بال�ش�أن العمراين والبيئي ،التي
كانت تتك ّون من خمت�صني يف جماالت عديدة .ومن �أبرز
هذه اجلمعيات ،جمعية �أحباء البلفيدير (التي ت�أ�س�ست يف
 )1989وجمعية �صيانة مدينة املر�سى.
طرق الحشد والمعنيين به:
منذ �أ ّول احتجاجات عمرانية يف فيفري  ،2011كان

الدور الأ�سا�سي حل�شد
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي ّ
الأ�شخا�ص املتعاطفني/املعنيني بامل�س�ألة .ويف هذا الإطار،
نالحظ �أن كال من جمع ّية �أحباء البلفيدير وجمع ّية
�صيانة مدينة املر�سى ،اعتمدتا على هذه ال�شبكات وذلك
بالإعالم الآين واملتوا�صل عن ّ
كل امل�سائل التي تهم
مو�ضوع االحتجاج وعن ّ
للدفاع
كل الو�سائل امل�ستعملة ّ
عن الق�ضية :حماية حديقة البلفيدير من اخلو�ص�صة
والبناء منذ � ،2011أو حمايتها من ّمد طريق �سريعة بداخلها
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يف � 2017أو حماية اجل�سر القدمي باملر�سى يف � 2013أو
مراجعة مثال التهيئة العمرانية باملر�سى يف .2017
هذا الإعالم املتوا�صل بكل مراحل الن�شاط املدين و�إبراز
تعنت ال�سلطة �أو عدم مباالتها كان له الأثر على احل�شد
املتوا�صل للنا�شطني والنا�شطات وكذلك املت�ساكنني
واملت�ساكنات واجلمعيات واملنظمات.
للدفاع عن
مت االعتماد �أي�ضا على بعث ائتالفات مدنية ّ
الف�ضاءات املهددة .ففي م�س�ألة مثال التهيئة العمرانية
ملدينة املر�سى ،كان العمل يف �إطار ائتالف مدين
�سمي "املر�سى تتبدل" .هذا االئتالف قاد الأن�شطة
ّ
واالحتجاجات واالت�صاالت وحمالت ال�ضغط على
ال�سلطات التي متت يف �إطار مثال تهيئة مدينة املر�سى .1
الأمر نف�سه مت يف معر�ض ق�ضية ج�سر املر�سى القدمي ،وهي
ق�ضية بد�أت ف�صولها حني اتخذت ال�سلطات ممثلة يف بلدية
املر�سى قرارا بهدم اجل�سر وا�ستبداله بج�سر جديد يكون
�أو�سع من اجل�سر احلايل .و�إذ حت�صلت �إحدى ال�شركات
على ال�صفقة وبد�أ العمل ،قام ائتالف مدين وا�سع تك ّون
من عديد اجلمعيات من �أبرزها جمعية �صيانة مدينة
املر�سى و�شخ�صيات ومواطنني .وقد توىل االئتالف تنظيم
التح ّركات والتوا�صل مع كل الأطراف املعن ّية وتنظيم
اللقاءات واالحتجاجاتّ ،مما �أوجد حرك ّية هامة يف مدينة
املر�سى� ،سيكون لها االنعكا�س الهام على التحركات
الالحقة (خا�صة يف �سنة  2017ق�ضية الأمثلة العمرانية ثم
امل�شاركة يف االنتخابات البلدية ل�سنة .)2018
الضغط على اإلدارة وعلى
أصحاب القرار

بالتوازي مع ح�شد الر�أي العام والقيام بالتحركات
واالحتجاجات ،مت االعتماد �أي�ضا على ال�ضغط املبا�شر على
الإدارة �صاحبة القرار وذلك بالتوجه مبا�شرة �إليها وتقدمي
العرائ�ض وطلب املقابالت وتقدمي البدائل .وقد �أدى هذا
الأمر يف عديد احلاالت �إىل اال�ستجابة �إىل املطالب املقدمة.
فقد عمدت املنظمات واالئتالفات امل�شرفة على التحركات
�إىل مقابلة رئي�س بلدية تون�س من ناحية (ق�ضية البلفدير)
ورئي�س بلدية املر�سى ووزير اجلماعات املحلية .كل هذه
املقابالت واللقاءات كانت م�صحوبة بحملة �إعالمية قبل
اللقاء ومن بعده ،لت�ؤكد دائما ب�أنها لي�ست فقط حمالت
اعرتا�ض على قرارات �إدارية بل هي �أي�ضا حمالت اقرتاح
وتقدمي بدائل عن مقرتحات الإدارة :ففي ق�ضية ج�سر
املر�سى ،متثلت البدائل املقرتحة من االئتالف املدين يف
ترميم اجل�سر ولي�س هدمه ،و�إقامة ج�سر جديد بتكلفة 950
�ألف دينار تون�سي 2وجعل منطقة اجل�سر منظمة خا�صة
باملرتجلني 3وا�ستعمال الأموال التي كانت �سرت�صد للج�سر
اجلديد لتهيئة �أحياء �شعب ّية يف بلدية املر�سى ومنها منطقة
"لبحر لزرق" و"حي الريا�ض".
يف ق�ضية البلفيدير ،متثل اقرتاح جمعية �أحباء البلفيدير يف
عدم جتزئة احلديقة و�إقامة طريق حزام ّية وخا�صة ت�صنيف/
ت�سجيل احلديقة كرتاث ثقايف وطبيعي لو�ضعها مبن�أى عن
الأطماع .وهو نف�س التوجه الذي ذهب �إليه ائتالف املجتمع
املدين يف املر�سى حول اجل�سر حيث طالب بت�صنيفه تراثا
معماريا ثقافيا� .أ ّما فيما يتعلق مبراجع مثال التهيئة ملدينة
املر�سى ،فقد متثل االقرتاح بتعليق النظر واتخاذ القرار
فيما يخ�ص مثال التهيئة �إىل ما بعد انتخاب جمل�س بلدي
ومبقاربة ت�شاركية مع املواطنني ومنظمات املجتمع املدين.
هذه البدائل عادة ما متكن الإدارة من النظر �إىل امل�سائل من

وجهة نظر مغايرة ملقاربتها التقنية الفنية وغري الإن�سانية .وهو
ما ميكنها �أي�ضا من �إيجاد خمرج منطقي وعادة �أقل تكلفة
من احللول �أو ّ
احلل الذي اختارته.
اللجوء إلى القضاء

�أي�ضا.
ففي ق�ضية البلفيدير الأوىل ( ،)2011كانت امل�سريات
املنظمة تنطلق من احلديقة نف�سها لتتوقف �أمام بناية �شرع
أرا�ض متاخمة حلديقة البلفدير وتعترب بناية
يف تنفيذها على � ٍ
أرا�ض تابعة قانونيا و�إداريا للحديقة
رمزية نظرا لإقامتها على � ٍ
وكانت مقامة يف خمالفة �صريحة للقانون وللرتاتيب.
�أما فيما يتعلق بج�سر املر�سى  2014/2013ومثال تهيئة
بلدية املر�سى ( ،)2017ف�إن التظاهر كان يوم ّيا �أمام اجل�سر،
وحتته وفوقه .ومتت الدعوة �إىل اعت�صام مفتوح يوم 9
دي�سمرب  2017مت �إلغا�ؤه عندما �أعلنت النيابة اخل�صو�صية
لبلدية املر�سى تعليق �أي قرار ب�ش�أن مثال التهيئة العمرانية
للبلدية �إىل حني انتخاب جمل�س بلدي تكون له ال�شرعية
للتداول والتخاذ القرار.
ما مييز هذه التحركات �أي�ضا �أنها تزامنت مع �أن�شطة ثقافية
وفنية وعلمية لعبت دورها يف التوعية بالق�ضايا .فقد نظمت
املعار�ض �سواء فيما يتع ّلق بالأهمية التاريخية والثقافية
جل�سر املر�سى يف تظاهرة "اجل�سر يف قلب املر�سى"
وتنظيم معر�ض �صور وعرو�ض مو�سيقية وحما�ضرات
ونقا�شات حول اجل�سر 6وكذلك ما قامت به جمعية
�أحباء البلفيدير من تظاهرات وندوات ومعار�ض وزيارات
للموقع وخلفاياه ...و�سهرات مو�سيقية �صديقة للبيئة...
وقد ا�ستولدت هذه الندوات واملعار�ض ن�شاطا ثقافيا لدى
فئات اجتماعية ي�سهل الو�صول �إليها �أكرث عن طريق الفن
والإبداع وال�سهرات منه عن طريق الدعوات التقليدية �إىل
االحتجاج والتظاهر.

يف ق�ضية ج�سر املر�سى و�أمام خطر الهدم املحدق بذلك
املعلم ،جل�أت جمعية �صيانة مدينة املر�سى بو�صفها جمعية
تهدف �إىل حماية الرتاث الثقايف للمدينة� ،إىل الق�ضاء
وذلك ال�ست�صدار قرار عاجل يوقف تنفيذ قرار هدم
اجل�سر .وقد �أ�سندت الدعوى �إىل خمالفة القرار ملبد�أ
التنا�سب حيث �أنه بالإمكان ترميم اجل�سر من دون �أي
حاجة لهدمه ،وفق ما �أكده املعهد الوطني للرتاث ,كما
ا�ستندت �إىل خرق مبد�أ ال�شفافية لعدم ّمد اجلمع ّية
بالوثائق املتعلقة باجل�سر وو�ضعيته ،وخرق مبد�أ الت�شاركية
النفراد الإدارة باتخاذ القرار ،وخ�صو�صا �أن ال�سلطة
�صاحبة القرار هي غري �شرعية لأنها نيابة خ�صو�صية معينة
وغري منتخبة.
وكان رد املحكمة الإدارية يف قرارها يف مادة توقيف
التنفيذ بتاريخ  10فيفري  20174ب�إيقاف تنفيذ قرار
الهدم �إىل حني �صدور احلكم يف الدعوى الأ�صلية .وقد
مت تدعيم هذا الن�صر الق�ضائي بقرار �إداري الحق متثل يف
ا�ست�صدار قرار من وزير الثقافة اعترب مبوجبه ج�سر املر�سى
"معلما حمميا" و�أوقف "جميع الأ�شغال امل�ضرة بكيان
هذا العقار ومنع �إجراء �أي �أ�شغال �أو تغيري يف و�ضعيته �إال
برتخي�ص �صريح من قبل امل�صالح املخت�صة يف الرتاث".5
وقد �أكدت هذه الق�ضية �أهمية اللجوء �إىل الق�ضاء من
ناحية و�أعطت للحراك املدين دفعا كبريا �أثر الحقا على االئتالف االنتخابي
�ساهمت االحتجاجات العمرانية (وغريها) التي عرفتها
عمله.
مدينة املر�سى يف جتميع ح�سا�سيات وم�شارب املدينة
االجتماعية وال�سيا�سية واملدنية يف ائتالفات كان من �آثارها
الضغط باللجوء إلى
�إعداد قوائم انتخابية �شاركت يف االنتخابات البلدية التي
االحتجاجات واالعتصامات
انتظمت يف  6ماي� /أيار  .2018و يف هذا الإطار ،ميكن
والمسيرات:
�إن تالزم �آليات ال�ضغط و�أ�شكالها جعلت من املدافعني /الإ�شارة �إىل القائمة االنتخابية "املر�سى تتبدل" "La
املدافعات عن احلقوق العمرانية ميار�سون ال�ضغط ب�أنواعه  ،"Marsa changeوهي قائمة انتخابية م�ستقلة
يف ال�شارع و�أمام املحاكم والإدارة ،وذلك جلعل امل�س�ألة فازت باملرتبة الأوىل من حيث عدد الأ�صوات وعدد
ال تبدو معزولة �أو �أنها قانونية فقط .ولذا �صاحبت هذه املقاعد املتح�صل عليها.
ّ
الق�ضايا كلها تظاهرات ومظاهرات والدعوى �إىل االعت�صام جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العمران

الحق في استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة:

ّ
تطو ر حقوقي في مقاربة مخلفات االستعمار
منى المهذبي
تق ّر �أغلب الت�شريعات الوطنية – و كذلك املبادئ
القانونية العامة الدولية – مبد�أ مفاده �أن الدولة متتلك
كافة الآثار والقطع الأثرية واملدافن واملن�ش�آت املوجودة
حتت الأر�ض �أو حتت املياه 1التي توجد �ضمن حدودها
والتي ّ
يتم اكت�شافها ولو �صدفة.
تظل غري معروفة �إىل �أن ّ
2
و ُي�ستفاد من هذا �أن ا�ستمالك �أو توريد �أو ت�صدير الآثار
املكت�شفة من خالل عمليات تنقيب غري م�شروعة �أو �أخذ
الآثار من �إقليم الدولة غ�صبا يفر�ض اعتبارها ممتلكات
م�سروقة ومكت�سبة بطرق غري م�شروعة "des biens
 ." mal acquisويخول نظريا ف�ساد التحوز ذاك
للمالكة ال�شرعية� ،أي بلد املن�ش�أ ،حقا �أ�صيال يف املطالبة
با�سرتدادها ويفر�ض على غا�صبها ر ّدها .و ُي َعدُ يف هذا
الإطار اال�سرتداد �أو اال�سرتجاع 3عملية �إعادة للأ�صل �إىل
و�ضعه ال�سابق جلعله كامال .ف�أن تنقل املمتلكات الثقافية
من حميطها الأ�صلي ي�ؤدي �إىل فقدان م�ضمونها و�سلب
ملكون من الثقافة والهوية الوطنية .وهنا فر�ض التاريخ
وموازين القوى الدولية �أوال وتفاوت النمو االقت�صادي
والعلمي بني املجتمعات والدول �أن تكون دول اجلنوب
املعنية با�سرتجاع "موروثها الثقايف" و�أن تكون دول
ال�شمال املتهمة باال�ستيالء .وتظهر يف هذا ال�سياق الدول
الإفريقية والدول العربية يف طليعة املعنيني ال�ضحايا.
فالدرا�سات ت�شري �إىل �أنّ �أكرث من  90%من الآثار
املنقولة لدول �إفريقيا جنوب ال�صحراء ُحولت خلارجها،
فيما تك�شف املعاينة �أن كربيات املتاحف الدولية تعتمد
يف معرو�ضاتها ب�شكل �أ�سا�سي على الآثار امل�ستوىل عليها
من املنطقة العربية.يفر�ض التعريف النظري للحق يف
اال�سرتداد على �أ�صحابه واجب ال�سعي لنيله .وهو �أمر
يتبني من االطالع على االتفاقيات الدولية التي تكر�سه،
�أن عراقيل عدة حتول دون ممار�سته.
االتفاقيات الدولية :حقوق
معلنة وحواجز معيقة

ال يجد املجتمع الدويل حرجا يف الإدانة القانونية
والأخالقية لتهريب الرتاث الثقايف وال يف الإجتار
غري امل�شروع بها من قبل ال�شبكات الإجرامية .فثمة
4
�أحكام عديدة تكر�س �إدانة �صريحة لهذه املمار�سات
التي باتت تعد اليوم م�صدر خطر 5على ال�سلم والأمن
الدوليني .6ولكن يف املقابل جند �أن الإدانة هذه وااللتزام
الأخالقي والقانوين ذاك يكون �أكرث حتفظا متى تعلق
الأمر ب�إ�ستيالءات متت يف ظل احلقبة اال�ستعمارية �أو يف
زمنها وتكون الدول "الدميقراطية" �أو ممثلوها �أو مواطنوها
من تورط فيها .ويف هذا الإطار ،مل مينع هذا التحفظ
"اليون�سكو" والهيئات الدولية من �صياغة اتفاقيتني
هامتني يف هذا ال�ش�أن :الأوىل هي اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن
الو�سائل التي ت�ستخدم حلظر منع وا�سترياد وت�صدير
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة ل�سنة
تعد �أول ن�ص يكر�س حق اال�سرتداد؛
 19707والتي ّ
والثانية ،اتفاقية التدابري املنا�سبة ال�سرتداد �أو �إعادة تلك
املمتلكات الثقافية امل�ستوردة ل�سنة  19958والتي تعد
ن�صا مكمال ومطورا لالتفاقية الأوىل.

اتفاقية اليونسكو 1970

يخ�ص حق اال�سرتجاع وفق هذه االتفاقية "املمتلكات
الثقافية" 9امل�سجلة يف قائمة جرد �أو املنقوالت الواقع
�سرقتها من متحف �أو من �أثر عام ديني �أو علماين �أو
من م�ؤ�س�سة م�شابهة .وميار�س يف �إطار طلب دبلوما�سي
ي�صدر عن دولة املن�ش�أ تلعب فيه اليون�سكو دور الو�سيط،10
وعلى من متار�سه �أن تلتزم خل�صيمتها بدفع تعوي�ض عادل
للم�شرتي بح�سن النية �أو للمالك ب�سند �صحيح له.
يالحظ هنا �أن هذه االتفاقية و�إن �ساعدت على �إرجاع
عددا من الآثار املنهوبة ،11ف�إنها كانت قا�صرة عن حتقيق ما
طمحت له من عدالة للأ�سباب الآتية:
� 1أن جمال انطباقها الذي ال ي�شمل �إال القطع التي �سبقجردها 12والقطع املت�أتية من عمليات التنقيب غري القانونية
�أو امل�ستوىل عليها من حمالت �إقامة خا�صة ،يعد �ض ّيقا،
� 2أن �آلية �إنفاذها التي هي الطلب الدبلوما�سي تفر�ضالقبول الطوعي للدولة املعنية بالإرجاع وهو �أمر يكون يف
كثري من احلاالت �صعب املنال،13
� 3أن مبد�أ التعوي�ض الذي يفر�ض على دول املن�ش�أوهي يف الغالب من الدول الفقرية �أعباء مالية قد تكون ت�ضم متاحفها القطع الأثرية امتنعت عن االن�ضمام لها .16حت�صيلها يف كل احلاالت وملا برز من معار�ضة له يف جانب
غري قادرة عليها �أو قد يقدر �سا�ستها �أنها مبالغ ت�صرف يف ويفر�ض هذا الق�صور النظر خارجها بحثا عن �سبل �أكرث فاعل من الو�سط ال�سيا�سي الفرن�سي .وميكن القول
جناعة منها.
جماالت غري ذات �أولوية.
بالتايل �أن هذا الرد يبدو فعليا ا�ستعرا�ضا �سيا�سيا ال يرجى
�أن ي�ؤدي حلل �شامل للإ�شكال فيما تعلق مبا مت�سك فرن�سا
من �آثار منهوبة وهو قول ال مينع من التفكري يف البناء عليه
إتفاقية اليونسكو 1995
حقوقيا يف اجتاه يف�ضي لتكري�س ق�ضائي حلق غري مقيد
�سد الثغرات
يف ا�سرتجاع الآثار املهربة .فقد بات من املمكن اليوم
�سعت هذه االتفاقية يف �أحكامها �إىل ّ
والنقائ�ص املوجودة يف اتفاقية  1970فحققت الأمور
للدول املعنية ب�سرقة الدولة اال�ستعمارية الفرن�سية لآثارها
الآتية:
�أن تلج�أ للق�ضاء الفرن�سي م�سلحة باملوقف ال�سيا�سي
للرئا�سة الفرن�سية لتطلب الت�صريح بحقها الكامل يف
 �أر�ست قرينة قانونية مفادها �أن القطع امل�ستخرجة �أوا�سرتداد �آثارها دون �أن تعار�ض بح�سن نية فرن�سا �أو �أن
املتح�صل عليها من عمليات تنقيب غري قانونية هي قطع
تطالب مبا �صرفت فرن�سا من �أموال يف حفظ تلك الآثار.
م�سروقة وتتمتع وجوبا باحلماية وينطبق عليها واجب الر ّد،
ويحتاج هذا املجهود يف احلالة التون�سية وحالة عدد هام
 فر�ضت �إرجاع املمتلكات الثقافية امل�صدرة بطرق غريمن الدول العربية �إىل معرفة دقيقة بالآثار املنهوبة التي
م�شروعة �إذا �أثبتت الدولة املطالبة باال�سرتداد �أنها ذات
حتتفظ بها الدولة الفرن�سية ومتاحفها و�إىل جهود يف رفع
�أهمية ثقافية بالغة بالن�سبة لها،
الق�ضايا ومتابعتها .وميكن هنا ويف �إطار ممار�سة الدميوقراطية
 �أق ّرت حق الدول املطالبة باال�سرتداد يف تقدمي طلباتالت�شاركية �أن تتعاون الدول مع اجلالية املقيمة بفرن�سا
�أمام املحاكم الوطنية مبا�شرة يف الدول الأطراف التي
لتقا�ض ا�سرتاتيجي �شعاره
يتواجد برتابها املمتلك امل�سروق،
يف الغر�ض مبا ي�ؤ�س�س جتربة ٍ
املركزي �أن حق ا�سرتداد املمتلكات الثقافية املنهوبة
 جتاوزت �شرط �ضرورة الرت�سيم بقائمات اجلرد ك�شرطأ�صلي لل�شعوب التي عليها الدفاع عنه لكونها
الزم لطلب اال�سرتداد،
من أجل
تقاض "مناضل" يكرس هو ّ
حق � ّ
ٍ
متى قامت بذلك حمت حقوق الأجيال القادمة التي
 و�سعت مو�ضوع احلماية لي�شمل جميع القطع امل�سروقة الحق دون تحفظ:فر�ضت حدة مطالبات دول جنوب ال�صحراء الإفريقية يحق لها �أن جتد يف �أوطانها ما ي�ضمن توا�صلها مع ما�ضيها
�أو امل�صدرة بطريقة غري م�شروعة،
<?> 19
ن�ص عليه الف�صل 73
 ح�صرت �إمكانية املطالبة بتعوي�ض عادل ومعقول با�سرتجاع تراثها امل�سروق �أن يتعهد الرئي�س الفرن�سي والتاريخ . مثال ما ّمرتبط مبفهوم �أكرث مو�ضوعية وو�ضوح وهو �ضرورة اتخاذ "�إميانيول ماكرون" يف كلمة �ألقاها بجامعة واقدوقو 17من جملة حماية الرتاث الأثري و التاريخي و الفنون
تعد املمتلكات
االحتياطات املعقولة من احلائز مبا ي�ستفاد منه �أن على بتاريخ  2017-11-27بتحقيق ذلك .وكان �أن توىل يف التقليدية التون�سية و الذي اعترب �أنّ " ّ
من يطالب بالتعوي�ض �أن يثبت �أنه حت ّرى يف عدم ف�ساد ما هذا ال�سياق وبتاريخ  2018-11-23الإذن ب�إرجاع  26الأثرية املكت�شفة باملياه الداخلية �أو املياه الإقليمية
متلك وتعذر عليه التفطن لف�ساد م�صدره .14
قطعة �أثرية تاريخية كانت مبتحف بفرن�سا 18لدولة البنني منقولة كانت �أو غري منقولة ملكا للدولة".
كانت بالتايل هذه االتفاقية خطوة �إ�صالحية هامة يف بعدما ا�ستند يف ذلك لتو�صية من جلنة فنية �شكلت
اجتاه ت�صور قوة �إلزامية حلق ا�سرتجاع "الرتاث املادي للغر�ض وملوافقة �صريحة عليه من �إدارة املتحف وملوافقة
املنهوب" .لكنها ظلت خطوة قا�صرة لكون ن�صها ال مماثلة من م�صالح وزارة الثقافة الفرن�سية .وك�شفت هنا
يلزم �إال الدول التي �صادقت عليها ومل ي�صادق عليها اخلطوة الفرن�سية عن تطور يف الوعي ال�سيا�سي يتجاوز
حتى الآن �إال  45دولة 15وهو عدد حمدود مينع ات�ساع ن�صو�ص االتفاقيات الدولية وقيودها و�إن ظل تطورا مقيدا
رقعة نفاذها خ�صو�صا و�أن العدد الأكرب من الدول التي نظرا لكونه خ�ضع جلملة من املوافقات التي ي�صعب
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ّ
حدة مطالبات دول
جنوب الصحراء
اإلفريقية باسترجاع
تراثها المسروق
دفعت الرئيس
الفرنسي إلى التعهد
بتحقيق ذلك
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فخار نساء سجنان ضمن "قائمة الثراث الثقافي غير المادي" لليونسكو:
احتفاء باالعتراف وسؤال عن استحقاقات

وتعد
تقع قرية �سجنان يف مرتفعات ال�شمال التون�سي ّ
من القرى الرببرية باعتبار التاريخ احل�ضاري ل�سكانها
ومن قرى الفجوات الغابية باعتبار موقعها اجلغرايف.
وهي ت�صنف وفق املعايري االقت�صادية التون�سية يف خانة
املهم�شة" بعدما احت ّلت املرتبة  258يف جدول
"اجلهات ّ
التنمية املحلية الذي �شمل  264معتمدية .وفر�ض هذا
الإخفاق التنموي وما نتج عنه من انت�شار لظواهر االنقطاع
املبكر عن التعليم والبطالة �أن يرتبط ا�سم هذه البلدة قبل
الثورة بظاهرة ت�شغيل الفتيات القا�صرات يف العمالة
املنزلية .بعد الثورة ،تناول الإعالم التون�سي عموما البلدة
يف �سياق احلديث عن انت�شار الفكر ال�سلفي اجلهادي يف
الأو�ساط ال�شبابية.
بعيدا عن هذا الواقع االقت�صادي واالجتماعي والثقايف
ال�صعب ودون كبري التفات له� ،أعلن بتاريخ -11-29
� 2018أن اجلل�سة العامة لليون�سكو قررت �إدراج "املعارف
واملهارات املرتبطة بفخار ن�ساء �سجنان – تون�س  -يف
القائمة التمثيلية للرتاث الثقافى غري املادي للب�شرية".
ومن نتائج هذا القرار �أن باتت خربة ن�ساء �سجنان التي
يتوارثنها جيال بعد جيل يف �صناعة الفخار الرببري
التقليدي جزءا من الرتاث العاملي الذي ي�ستحق حماية
على معنى اتفاقية اليون�سكو ل�سنة  2003اخلا�صة
"ب�صون الرتاث الثقايف غري املادي".
فر�ض الفقر على ن�ساء �سجنان �أن ينقطعن مبكرا عن
التعليم .و�ألزمتهن قلة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة مبنطقتهن
الغابية بالبحث عن مورد رزق يدعم موارد عائالتهن.
فكان �أن �صنع لهن "متلي�س الطني الذي توارثن تقاليده
جيال عن جيل مورد الرزق الذي يحتجن �إليه .كان
الطني يف البداية مادة �أولية ُت�صنع منها الأفران املنزلية
و�أواين الطبخ للأ�سر التي مينعها الفقر عن "�شراء" ما
ي�صلح بديال ع�صريا عنه .وعليه ،و�إذ بدت املحافظة على
هذا الرتاث ل�سكان القرية �شهادة فقر و�ضرورة حياتية،

�أدرك ه�ؤالء يف فرتة الحقة �أن تراثهم بات ل�سكان جهتهم
وبلدهم �أمرا تقليديا يحنون �إليه وال ميكن �أن يجدوه �إال
عندهن وقلة �أخرى من �سكان القرى التي احتفظت
ن�سا�ؤها بخربة متلي�س الطني .فتوجهت الن�ساء �صوب
الطريق ليكون نقطة اللقاء بحرفائهن.

تصلح بساطة
عالقات اإلنتاج التي
تميز صناعة الفخار
البربري وتسويقه
أن تكون دافعا
ل�تأسيس تعاونيات
إنتاج وتسويق عمال
بمبادئ االقتصاد
التضامني.
دب الن�شاط التجاري تدريجيا من دون �أن ي�ستتبعه
ّ
تغيري لأ�ساليب العمل الذي كان ي�ؤدى مبعظمه داخل
املنازل .كانت الن�ساء يذهنب فرادى وجماعات قبل
ال�صباح للوادي جلمع الطني .وكن يفنني ما بقي لهن
من جهد بعد القيام بالأعباء املنزلية يف تليينه ومتلي�سه
وطهوه ليتجهن بعد ذلك مبا�شرة للطريق حيث يعر�ضن

ما ي�صنعن للراغبني مقابل مبالغ مالية زهيدة .بات طريق
�سجنان مق�صدا ملن يتاجرون يف الأ�سواق الأ�سبوعية يف
تلك الأواين ،كما كان ممرا لعابريه ممن يدفعهم الف�ضول
للتوقف وال�س�ؤال .تفطنت يف هذا الفا�صل الزمني
رائدات "متلي�س الطني" لأهمية تطوير املعرو�ض للبيع
بحكم تطور الزبون وحاجته .فكان �أن ا�ستذكرن ما تعلمن
يف �صغرهن من �صناعة قطع طينية للزينة ب�أ�شكال هند�سية
تذكر حلد بعيد بالرموز الطوطمية من �أبرزها عرو�س �سجنان
جداتهن من مهارات يف التلوين الطبيعي
وما تعلمن عن ّ
للطني .طورت ن�ساء �سجنان �سوقهن وكذلك منتوجاتهن
وتطور تبعا لذلك دخلهن ن�سبيا لي�صبح عملهن مورد رزق
�أ�سا�سي لأ�سرهن.
وهنا مل متنع الأمية ن�ساء �سجنان من �صناعة منوال �إنتاجي
متكامل ل�صناعة الفخار الرببري كان �سببا يف احلفاظ على
الرتاث ومدخال لتثمينه .وكان جناحهن يف جهد مل يبادر
الرجل ملجرد م�شاركتهن فيه انعكا�س ذي داللة على
الدور االجتماعي املركب للمر�أة يف الأو�ساط الريفية
حيث تطغو قيم املجتمع الذكوري .
تذكر املعطيات الإح�صائية الر�سمية �أن ن�سبة م�شاركة
املر�أة يف العمل الفالحي تبلغ  58%من عموم العاملني
يف القطاع 1و�أن � 450ألف منهن ي�شتغلن كمعينات من
الأ�سرة يف هذا العمل دون �أجر .2وي�ستفاد من هذا الأمر
�أن املر�أة تعد قوة العمل الأوىل يف القطاع الفالحي فيما
�أن  4%من جن�سها فقط ميتلك و�سيلة �إنتاجه الأ�سا�سية
املتمثلة يف العقار. 3كما ت�ؤكد ذات املعطيات �أن عددا
هاما من العائالت يف املناطق الفقرية ومنها �سجنان
ت�شجع االنقطاع املبكر لبناتها عن التعليم لتلقي بها يف
�سوق العمالة املنزلية ،وهو �سوق ي�ستفيد فيه رئي�س العائلة
بعائد ا�ستغالل ابنته القا�صرة .ويبدو بالتايل ح�ضور
املر�أة يف �صناعة الفخار الرببري وترويجه زيادة على بعده
الإبداعي واالقت�صادي م�ؤيدا مهما يدعم جهود الإن�صاف

االجتماعي للمر�أة يف مواجهة املعامالت التمييزية.
ي�شكل �إدراج م�سار اخللق والإبداع الذي ابتدعته ن�ساء
�سجنان يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي
للب�شرية� ،أول حالة تون�سية من هذا النوع ،وهو يفر�ض
بالنظر �إىل �أهميته مراجعة مفهومية للت�صور ال�سائد عن
تقا�سم العمل الأ�سري بالو�سط الريفي .ومن �ش�أن هذه
املراجعة �أن تغني النقا�ش املجتمعي حول م�شروع قانون
امل�ساواة يف الإرث ،مبا يطرحه من �س�ؤال حول عدالة
حرمان الكادحات من ن�صيب كامل يف ثروة كان لهن
ف�ضل كبري يف �إنتاجها .وبحثا عن ذات قيم العدالة
االجتماعية ،يطرح التثمني العاملي للإبداع احلريف
لن�ساء �سجنان حتديات خا�صة على اجلهات الر�سمية،
عنوانها الأبرز كيف يتطور الإنتاج ب�شكل يخلق ثروة
تطور اجلهة ومينع فقدان املنتوج بفعل وفرة الطلب املتوقعة
خل�صو�صيته.
كان لتجار القطاع ال�سياحي الذين ي�شتغلون على
املنتوجات التقليدية التون�سية ف�ضل كبري يف �صناعة �سوق
لفخار �سجنان بتون�س وخارجها .ومل يحجب هذا الف�ضل
علة �أن عالقة الإنتاج التي قام عليها كانت غري عادلة.
فقد عادت بالربح الوفري على ه�ؤالء التجار فيما اكتفت
بتقدمي "عائدات ب�سيطة " ّ
للمل�سات" .حاولت اجلهات
الر�سمية ك�سر هذه املعادلة بتوفري فر�ص م�شاركة يف
معار�ض دولية للمنتجات تكون منا�سبة لتطوير مهارتهن
وت�سويق منتجاتهن ،لكن هذا اجلهد ّ
ظل حمدودا يف �أثره
لطابعه املنا�سباتي .ويبدو من امل�ؤكد اليوم �أن يتم التفكري
يف ك�سر هذه املعادلة من خالل ت�صور منط �إنتاجي يكون
قابال للتطور والنجاح ،قد يكون االقت�صاد الإجتماعي
والت�ضامني من�صته الف�ضلى.
ت�صلح ب�ساطة عالقات الإنتاج التي متيز �صناعة الفخار
الرببري وت�سويقه �أن تكون دافعا لت�أ�سي�س تعاونيات �إنتاج
وت�سويق .فمن �ش�أن هذه التعاونيات �أن تطور ظروف عمل
املنتجات وت�ضمن لهن حقوقهن االجتماعية كما حت�سن
قدرتهن على ت�سويق ما ي�صنعن يف الأ�سواق دون كبري
حاجة للو�سطاء �أو على الأقل يف �سياق معامالت مع
ه�ؤالء ال تت�ضمن �شروطها ما فيه ا�ستغالل لهن .وينتظر
فعليا �أن تعمل احلكومة التون�سية يف هذا االجتاه ،خ�صو�صا
خ�صت هذا املنوال االقت�صادي بوزير يف تركيبتها
و�أنها ّ
و�أعلنته عمادا ملخططها التنموي .ويف ذات الإطار،
بات الفخار الرببري عنوانا عامليا ملنتوج فني تون�سي
ذي قيمة اقت�صادية ،مبا يفر�ض على مراكز البحث يف
الفنون واجلامعات املتخ�ص�صة توجيه عناية لتطوير القدرة
الإبداعية للحرفيات ويطور مهارتهن يف املجال ،من دون
امل�س باخل�صو�صية الثقافية وب�أ�صل القيمة الإبداعية.
ومنعا لهذا اخلطر ،يكون من املح ّتم التفكري يف متييز ما
يروج يف الأ�سواق من فخار بربري بعالمة ت�ضمن جودته
وتطابق طرق �إنتاجه وعالقتها مع قيم املنتوج وثقافته ،هذه
الثقافة التي تظل مكمن اجلمال احلقيقي لفن اقرتن
بالتجارة بفعل احلاجة ،فع ّرى ظلما اجتماعيا وخلق
متيزا وثروة.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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اآلليات المتاحة لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء اإلداري في تونس
عماد غابري

ّ
مقد مة

على خالف ما عليه الأمر بالن�سبة لأحكام الق�ضاء
املدين ،ف�إن النظام القانوين لتنفيذ �أحكام الق�ضاء
الإداري يف تون�س يبقى حتى اليوم غري وا�ضح .فهو
يفتقد لإطار قانوين وترتيبي �صريح ينظم �شروط
و�إجراءات و�آليات تنفيذ �أحكام الق�ضاء الإداري.
وقد مثّل ذلك �أحد �أ�سباب تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ
�أحكام الق�ضاء الإداري حتى �أ�صبح ينعت بالق�ضاء
الذي ال تنفذ �أحكام ه خا�صة يف غياب التن�صي�ص
على جزاء عن عدم التنفيذ.
وقد ا�ستفادت الإدارة يف تون�س من هذا الو�ضع
للتمل�ص من واجب تنفيذ هذه الأحكام  .كما �أنها
ا�ستغلت يف العديد من احلاالت و�ضعها ك�سلطة
عمومية للدفع به كح�صانة على التنفيذ .وما فاقم من
ذلك هو غياب عقلية االن�صياع لأحكام الق�ضاء،
بحيث �أ�صبح التعامل معها انطباعيا ،من �ش�أنه �أن
ّ
يغذي �سلوك جتاهلها وعدم تنفيذها �ضد الإدارة.
وي�سعى هذا املقال �إىل تبيان الو�ضع احلايل للخلل
احلا�صل يف تنفيذ الأحكام  ،من خالل الإ�ضاءة على
�آليات التنفيذ املتاحة والتي تبقى قا�صرة عن معاجلة
هذا اخللل .وبالإمكان ت�صنيف �آليات تنفيذ الأحكام
�ضمن فئتني وفق طابعها الق�ضائي �أو غري الق�ضائي.
اآلليات القضائية لتنفيذ
أحكام وقرارات القضاء اإلداري:

لتنفيذية الأحكام عموما ،خا�صة وهي امل�ستفيدة
من غياب �آليات التنفيذ اجلربي عليها" .كما �أعمل
القا�ضي الإداري بخ�صو�ص القرارات املتخذة للتف�صي
من �أحكام الق�ضاء الإداري نظرية "القرار املعدوم".
�إال �أنّ �آليات التقا�ضي من عدم التنفيذ �أمام الق�ضاء
الإداري تبقى حمدودة الفاعلية وهي تدرج املتقا�ضي يف
دائرة مفرغة ،بحكم �أنّ الأحكام ال�صادرة يف خ�صو�صها تقدمي ا�ست�شارات التنفيذ:
قد تكون هي نف�سها عر�ضة لعدم التنفيذ.
ترتبط هذه الآلية بالوظيفة اال�ست�شارية التي يقوم
ن�ص عليه
بها الق�ضاء الإداري لفائدة الإدارة طبق ما ّ
الف�صل  4من قانون املحكمة الإدارية جلهة �أ ّنه ميكن
اكتسب واجب تنفيذ
ا�ست�شارة املحكمة الإدارية "بوجه عام حول كافة
األحكام في تونس قيمة املوا�ضيع التي تعر�ضها عليها احلكومة لإبداء ر�أيها
فيها.وقد ا�ستخدمت الإدارة هذه الآلية لال�ستف�سار
عن �سبل تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن املحكمة
دستورية ،بموجب
الإدارية .وهو ما يعك�س من جانب الإدارة احرتاما
الفصل  111من الدستور حلجية الأحكام وتعبريا عن �سعيها لتنفيذها و�إظهارا
من جانبها لل�صعوبات الناجتة عن التنفيذ .ومنذ بداية
الجديد .بالمقابل ،تم
عملها ،تتلقى املحكمة الإدارية فعليا ،و�سنويا طلب
ا�ست�شارات تنفيذ من خمتلف الإدارات.
إسقاط «تجريم عدم

�ضبط ال�صعوبات املرتبطة بالتنفيذ يبقى حمدودا ،بامل�ساعدة على تنفيذ الأحكام ،فقد ا�ستجابت جهة
باعتبار �أ ّنه يرتبط باملعلوم فقط بتلك ال�صعوبات الإدارة يف حدود  25%منها وبقيت بالتايل ن�سبة
من قبل املحكمة من خالل وظيفتها الق�ضائية الإحجام عن التنفيذ مرتفعة.
واال�ست�شارية .ومن املرجح جدا �أن يبقى املعلوم من
اآلليات غير القضائية في
حاالت عدم التنفيذ �أقل بكثري مما هو غري معلوم.

التنفيذ» الوارد في
المسودات السابقة،
على أساس أن أحكام
الدستور ال تتضمن
تجريما لألفعال.

من خالل �أحكام الن�صو�ص املتعلقة باملحكمة الإدارية،
يتبي �أن القا�ضي الإداري يبقى املتت ّبع لتنفيذ الأحكام
ّ
ال�صادرة عنه عرب وظيفته احلكمية ،وكذلك عرب �إ�سناده دور
و�سيط يف التنفيذ من خالل وظيفة حتكيمية.
الوظيفة التحكيمية
وهي الوظيفة التي يقوم بها الق�ضاء الإداري لل�سعي لتنفيذ
الأحكام والقرارات وذلك من خالل جملة من الو�سائل
الوظيفة الحكمية:
يبقى القا�ضي الإداري الرقيب على مدى ان�صياع جهة املتاحة مبوجب الأحكام الت�شريعية والرتتيبية وهي:
الإدارة للأحكام ال�صادرة يف حقها وذلك عرب قيام
�صاحب امل�صلحة برفع ق�ضايا يف �إلغاء قرارات عدم حت�سي�س ال�سلط ال�سيا�سية بال�صعوبات التي
التنفيذ �أو يف التعوي�ض له عن عدم التنفيذ طبق �أحكام تعرت�ض تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة
عن الق�ضاء الإداري:
الف�صول  9و 10من قانون املحكمة الإدارية.
ومل�ساءلة جهة الإدارة عن عدم التنفيذ املق�صود� ،سواء وهي الآلية املن�صو�ص عليها ب�أحكام الف�صل 87
بالغاء قرارات عدم التنفيذ �أو بتعمري ذمتها املالية مكرر من قانون املحكمة الإدارية املتعلقة بالتقرير
تعده املحكمة الإدارية .فقد اقت�ضى
و�سع فقه الق�ضاء يف جمال رقابته يف حمالت ال�سنوي الذي ّ
بالغراماتّ ،
يت�ضمن التقرير ال�سنوي" :ال�صعوبات
امل�شرع �أن
عدة� ،أبرزها الآتية:
ّ
 �أنه اعترب �أن عدم التنفيذ املق�صود يجعل من الدعاوى التي قد يتعر�ض لها تنفيذ قرارات املحكمة" .وجتدرالن�ص الت�شريعي يف
املرتبطة بحقوق متعلقة بالأحكام املعنية غري قابلة الإ�شارة هنا �إىل �أنه ّمت و�ضع هذا ّ
لل�سقوط .فعن الدفع املتعلق ب�سقوط الدعوى مبرور زمن كان النظام ال�سيا�سي فيه رئا�سيا على نحو يجعل
الزمن بخ�صو�ص عدم تنفيذ حكم يف �أوانه� ،أجابت من رئي�س اجلمهورية مركز ال�سلطات وهو يف الآن
املحكمة يف الق�ضية عدد  120221بتاريخ  26دي�سمرب نف�سه رئي�س الإدارة واملتحكم يف دواليبها .وبالتايل،
 2012مبا يلي" :وحيث متى كان عدم التنفيذ املق�صود فهو امل�س�ؤول الأول عن الوظيفة التنفيذية التي
للأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن هذه املحكمة من قبل ت�شمل �إىل جانب القوانني ،الأحكام خا�صة من قبل
الإدارة جزئيا �أو ك ّليا مو�صوفا من امل�ش ّرع باخلط�أ الفاح�ش الإدارة املن�صاعة لأوامره� .إال �أن هذا الن�ص يبقى هاما
و�سببا لإلغاء القرارات الإدارية املعت�صمة به دون التق ّيد رغم تغري النظام ال�سيا�سي حيث تبقى م�س�ألة تنفيذ
يف خ�صو�صها ب�آجال التقا�ضي ،ف�إنّ من توابع ذلك �أن ال الأحكام هامة لتقييم م�س�ؤولية الدولة التي ينبغي �أن
تنتفع الإدارة بتح�صني خطئها ذاك بفعل الزمن امل�سقط توفّر الآليات الكفيلة ب�ضمانها� .إال �أنّ دور املر�صد يف

التو�سط يف تنفيذ الأحكام والقرارات
ال�صادرة عنه:
مت �إقرار هذه الوظيفة مبنا�سبة �إحداث الدائرة اال�ست�شارية
الثانية باملحكمة الإدارية مبوجب الأمر عدد  431ل�سنة
 2008و�إ�سنادها املهام املن�صو�ص عليها ب�أحكام
الف�صل  87مكرر من قانون املحكمة الإدارية واملتعلقة
ب�إعداد التقرير ال�سنوي ومتابعة ال�صعوبات النا�شئة
عن تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة عن الق�ضاء
الإداري .ومنذ �إ�صدار الأمر عدد  431ل�سنة ،2008
�أ�صبح التقرير ال�سنوي للمحكمة الإدارية يحتوي على
عنوان عا�شر وهو" :متابعة تنفيذ �أحكام وقرارات
تعهد الدائرة
املحكمة الإدارية" ،وعلى �إح�صائيات ّ
اال�ست�شارية الثانية باملطالب املتعلقة بتنفيذ الأحكام،
�سواء املقدمة من املتقا�ضني �أو من االدارات املعن ّية.
ما يالحظ هو:
 غياب �إ�شهار لدى عموم املتقا�ضني والإدارات املعنيةيتم عر�ضا يف
بهذه الدائرة ،على نحو يجعل العلم بها ّ
مقر املحكمة عند التظلم من عدم التنفيذ،
حتدد كيفية التعهد و�سري �إجراءات
 غياب تراتيب ّال ّنظر يف هذه املطالب� :إال �أنّ ذلك مل مينع من بلورة
جملة من القواعد املتعلقة بعر�ض مطالب امل�ساعدة
على تنفيذ الأحكام والقرارات على الإدارات املعن ّية
وتلقي ردوده بخ�صو�ص �أ�سباب عدم التنفيذ ومتابعة
ت�سوية امللف بتحديد م�آله النهائي،
وقد ّمت �إدراج مطالب اال�ستف�سار عن �سبل تنفيذ
الأحكام والقرارات املعرو�ضة من خمتلف الإدارات
�ضمن مرجع نظر الدائرة اال�ست�شارية الثانية.
وت�شري املعطيات الإح�صائية ل�سنة  2013مثال �أ ّنه
تعهدت الدائرة ب 31ملف يق�سمون بني  27ملف
م�ساعدة على تنفيذ �أحكام وقرارات �صادرة لفائدة
مواطنني ،و 4طلبات ا�ستف�سار حول تنفيذ الأحكام
من قبل �إدارات .وبخ�صو�ص م�آالت املطالب املتعلقة

تنفيذ األحكام والقرارات:

تتعلق هذه الآلية باخل�صو�ص مب�ؤ�س�سة املوفّق الإداري
املحدث مبوجب القانون عدد 51ل�سنة  1993والذي ّمت
�إ�سناده مبوجب الأمر عدد  1126ل�سنة  1996دورا توفيقيا
بني جهة الإدارة وال�صادر لفائدته احلكم للبحث عن حلول
لرفع العراقيل التي حتول دون تنفيذ احلكم.
ولتي�سري مهمة املوفق الإداري� ،أوجب امل�شرع تعيني
من�سقني عن الوزراء وخمتلف ال�سلط الإدارية ق�صد درا�سة
خمتلف ال�شكاوى والر ّد على ا�ستف�سارات املوفق الإداري.
�إال �أنّ دور املوفق الإداري يبقى حمدوداً بعدم �إعطاءه
الو�سائل الالزمة حلمل جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام.

أفكارإيجابيةلمعالجة
الخلل الحاصل في عدم
تنفيذ األحكام اإلدارية
تبعا لنق�ص الآليات املتاحة لتنفيذ الأحكام والقرارات
الق�ضائية ،يجدر التفكري يف �آليات ت�ؤول �إىل فر�ض التنفيذ
بق ّوة الت�شريع من خالل مقرتحات �ستة:
�أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالنظام الأ�سا�سي العام
للوظيفة العمومية والأنظمة الأ�سا�سية اخلا�صة لبقية
الأعوان العموميني تن�صي�صا �صريحا على واجب تنفيذ
يعد خطا
الأحكام عموما ،و�أن االمتناع �أو عرقلة تنفيذها ّ
ت�أديبياج�سيماموجباللعزل.
�أن يقع تعديل �أحكام املجلة اجلزائية املتعلقة بعدم
تنفيذ �أحكام الق�ضاء و�إدراج �أحكام خا�صة تن�سحب
على الأعوان العموميني املعنيني بالتنفيذ والرتفيع
يف العقوبات اخلا�صة بهذه اجلرمية.
�أن يقع �إحداث خطة ق�ضائية �صلب هيكل الق�ضاء
الإداري وهي "قا�ضي تنفيذ الأحكام" يعهد �إليه تلقي
ت�شكيات املتقا�ضني املتعلقة بعدم التنفيذ والنظر يف
�آليات تنفيذ الأحكام والبت يف ال�صعوبات املتعلقة بها.
�إحداث هيكل �إداري خا�ص يجمع ممثلني عن خمتلف
القيادات الإدارية يف جميع الوزارات ومن ق�ضاة �إداريني
وممثلني عن املتقا�ضني لإبداء الر�أي بخ�صو�ص �آليات
تنفيذ الأحكام � .إحداث مر�صد لدى املجل�س الأعلى
للق�ضاء يعنى بتجميع الإح�صائيات حول عدم تنفيذ
الأحكام ويوفر قاعدة بيانات ميكن الرجوع �إليها.
�أن يكون تنفيذ الأحكام وخا�صة �أحكام الق�ضاء
الإداري من جملة مقايي�س تقييم العمل احلكومي
للوزراء من قبل رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة احلكومة ومن
جمل�سالنوابو�سبياللإثارةامل�س�ؤوليةال�سيا�سيةللوزير.

حقوق فردية
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أي مقترح لـ "مجلة" الحقوق والحريات الفردية في تونس ؟
محمد أنور الزياني
يف  9جوان  ،2018قامت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة
التي مت �إن�شا�ؤها من طرف رئا�سة اجلمهورية بتقدمي تقرير
"حول الإ�صالحات املرتبطة باحلريات الفردية وامل�ساواة
ا�ستنادا �إىل مقت�ضيات د�ستور  27جانفي  ،2014واملعايري
الدولية حلقوق الإن�سان والتوجهات املعا�صرة يف جمال
احلريات وامل�ساواة" .وقد قامت رئا�سة اجلمهورية بن�شر
هذا التقرير يف  12جوان من نف�س ال�سنة .وقد �ساد ،طيلة
�صائفة  ،2018حوار جمتمعي �شارك فيه طيف وا�سع من
منظمات املجتمع املدين �سواء من كان منه م�ؤيدا للتقرير
بحث من
�أو من كان راف�ضا له .وفيما اكتفت احلكومة ّ
رئي�س اجلمهورية ،بتقدمي م�شروع قانون حول امل�ساواة يف
الإرث ،1عاد عدد من النواب املنتمني �إىل خمتلف الكتل
وقدموا
النيابية �سواء امل�ؤيدة منها للحكومة �أو املعار�ضةّ 2
يف �أكتوبر � 2018أي مع بداية الدورة النيابية اخلام�سة،
مقرتح القانون الأ�سا�سي عدد  71ل�سنة  2018املتعلق
مبجلة احلقوق واحلريات الفردية.
يغي مقرتح هذه املجلة �شيئا من املقرتحات
ويف الواقع ،مل ّ
التي كان ت�ضمنها تقرير اللجنة بل مت تقدميه كما هو بدون
�أي تغيري.
وقد مت التن�صي�ص مبذكّ رة �شرح الأ�سباب ب�أن تقدمي مقرتح
جم ّلة تتعلق باحلقوق واحلريات الفردية عو�ضا عن مقرتح
قانون �أ�سا�سي كان ل�ضرورة جتميع كل الأحكام املتعلقة
باحلقوق واحلريات الفردية �ضمن ن�ص واحد حتى يكون
من ال�سهل قراءته وتطبيقه� .إال �أنّ مفهوم "جملة" ال
تخت�ص
يقت�صر على ذلك فقط .فال ّبد للمجلة القانونية �أن ّ
بتنظيم جمال قانوين ب�أكمله من خالل ت�أ�سي�سها لنظام
خا�ص بها وخلقها لقواعد جديدة .3ولئن كان من املمكن
جعل احلقوق واحلريات الفردية جماال قانونيا لذاته� ،إال
�أنها ال ميكن �أن متثّل مو�ضوعا ملجلة قانونية وذلك لأن واقع
بتعدد الن�صو�ص واملجالت التي
القانون التون�سي يت�سم ّ
تتعلق باحلقوق واحلريات الفردية .فاخليار املعتمد بتحوير
بع�ض هذه الن�صو�ص و�إلغاء بع�ضها الآخر مع الإبقاء على
ت�ش ّتتها من �ش�أنه �أن يك ّر�س احلقوق واحلريات الفردية
ولكن من �ش�أنه �أي�ضا مزيد تكري�س نظام قانوين ال يت�سم
بال�سالمة القانونية من خالل الت�شتت الكبري للن�صو�ص.
فمحتوى مقرتح هذه املجلة يف �أغلبه تنقيح �أو �إلغاء لعديد
الأحكام �صلب ن�صو�ص �أو جمالت �أخرى وهو ما ميكن
يتم عرب مقرتح قانون �أ�سا�سي.
�أن ّ
وي�أتي مقرتح هذه املجلة تفعيال للأحكام الد�ستورية
ت�ضمن
امل�ضمنة �صلب باب احلقوق واحلريات وقد ّ
منذ الف�صل الأول تعريف احلقوق واحلريات الفردية
(ال يوجد بالنظام القانوين التون�سي تعريف للحريات
الفردية) وغالبا ما كانت هذه احلقوق تفهم على �أ�سا�س
كونها احلقوق التي ال تدخل �ضمن طائلة احلقوق العامة.
وقد ت�ضمن الف�صل الأول من مقرتح املجلة التعريف
التايل للحقوق واحلريات الفردية" :يق�صد باحلقوق
واحلريات الفردية احلقوق واحلريات التي تهدف �إىل
حماية الفرد ب�صفته تلك �أو التي ال يحتاج يف ممار�ستها
�إىل م�شاركة الغري".
ومن �أبرز ما ت�ضمنه االقرتاح الأمور الآتية:

على صعيد تفعيل أحكام
الدستور المتعلقة بالحقوق
والحر يات الفردية

ت�ضمن مقرتح املجلة تكري�سا وا�سعا للحقوق واحلريات
ّ
4
ت�ضمن الباب الأول تكري�سا
التي جاء بها الد�ستور  .فقد ّ
ت�ضمن هذا الباب �إلغاء عقوبة
للحق يف احلياة حيث ّ
لتوجه
الإعدام وتعوي�ضها بال�سجن امل�ؤبد وذلك متا�شيا ّ
عاملي يف هذا االجتاه .لكن عاد �أ�صحاب االقرتاح وقدموا
اقرتاحا ثانيا يف الوثيقة نف�سها ب�إلغاء عقوبة الإعدام فقط
ت�ضمن
بالن�سبة للجرائم اخلطرية التي ينتج عنها موت كما ّ
هذا الباب �أي�ضا حتجري الدعوة �إىل االنتحار والتحري�ض
عليه لكن دون جترمي امل�ساعدة على االنتحار (�أي املوت
الرحيم) وذلك لكونه تعبريا عن �إرادة ال�شخ�ص املعني.
ت�ضمن نف�س الباب تكري�سا للحق يف �إنقاذ كل �إن�سان
كما ّ
كانت حياته يف خطر.5
ت�ضمن البابان الثاين والثالث (من الف�صل 20
وقد ّ
�إىل الف�صل  )35تكري�سا للحق يف الكرامة واحلق يف
احلرمة اجل�سدية .وقد ت�ضمن مقرتح املجلة تعريفا للحق
يف الكرامة (الف�صل  )20وهو تعريف ال وجود له بعد
يف القانون التون�سي .كما ت�ضمن تعريفا جديدا للتعذيب
يتما�شى والتعريف الوارد باالتفاقية الدولية ملناه�ضة
التعذيب .كما تطرق مقرتح املجلة كذلك �إىل �ضرورة
احرتام احلرمة اجل�سدية للفرد وذلك عند ا�ستعمال
اجل�سد �أو �أع�ضائه �أو منتجاته وذلك يف �إطار خمتلف
الأن�شطة الوقائية �أو الت�شخي�صية �أو البحثية �أو العالجية
وذلك ب�إخراجهم من دائرة التجارة و�ضرورة موافقة الفرد
على كل الأعمال الطبية والعلمية التي تتخذ اجل�سد
كمو�ضوع لها .6كما جاء يف الباب الرابع تكري�س للحق
يف الأمان واحلرية (من الف�صل � 36إىل الف�صل  )48مبا
يت�صل مببد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات وقرينة الرباءة ،من
ذلك �ضرورة و�ضع تعريف دقيق للجرائم و�ضبط �آجال
وا�ضحة للإيقاف التحفظي ومتتع املتهم بكل ال�ضمانات
الق�ضائية ومنع الإيقاف التع�سفي.7
كما ت�ضمن مقرتح املجلة تكري�سا حلرية الفكر واملعتقد
وال�ضمري وكذلك حرية الر�أي والتعبري.
كما مت �صلب مقرتح املجلة تكري�س احلق يف حرمة احلياة
اخلا�صة واحلق يف حماية املعطيات ال�شخ�صية وحرية
التنقل والإقامة (من الف�صل � 57إىل الف�صل  .)77كما
مل يغفل مقرتح املجلة تكري�س حرية الإبداع واحلريات
الأكادميية (من الف�صل � 78إىل الف�صل .)85
هذا التكري�س املبدئي جلملة احلقوق واحلريات الفردية
و�إعطائها طابعا ت�شريعيا ح�سب ما يقت�ضيه الف�صل  65من
الد�ستور ،ف�إن مقرتح املجلة قد ذهب �إىل ت�ضمني عديد
الأحكام الأخرى التي يهدف من خاللها �إىل تكري�س
فعلي لهذه احلقوق واحلريات الفردية.

الت�ضارب الت�شريعي فيما يتعلق باحلقوق واحلريات
من جهة ومن جهة �أخرى �إىل التقلي�ص يف ال�سلطة
التقديرية للقا�ضي يف تطبيقه للن�صو�ص املتعلقة
باحلقوق واحلريات الفردية.
إلغاء أو تحوير التشريعات السالبة
للحرية

ال يخفى �أن النظام القانوين التون�سي يحتوى على
حزمة كبرية من القوانني ال�سالبة للحرية والتي تعود
�إ ّما �إىل فرتة اال�ستعمار �أو �إىل الفرتات الالحقة
املكر�سة للثقافة اال�ستبدادية .لذلك احتوت املجلة
على عنوان كامل بتعلق بتعديل وحذف عديد
الأحكام القانونية املعار�ضة للخيارات التي مت تبنيها
�صلب مقرتح املجلة.
�أبرز التعديالت يف هذا املجال ،اقرتاح �إلغاء الف�صل
 230من املجلة اجلزائية لكون الأفعال التي يج ّرمها
من قبيل الأفعال التي تدخل �ضمن احلياة اخلا�صة
للأفراد وال ميكن للدولة و�ضع رقابة عليها وال جترميها
�أو تعديله يف اجتاه تخفيف العقاب والتن�صي�ص على
�ضرورة �إثبات العالقات اجلن�سية الداخلة يف جمال
هذا الف�صل من خالل و�سائل الإثبات ال�شرعية ال
من خالل الو�سائل الال�إن�سانية واملهينة للأ�شخا�ص
وخا�صة منها الفحو�ص الطبية �إذ لي�س لها �أي تربير
طبي ولي�س مو�ضوع ر�ضى ح ّر وم�ستنري من قبل
الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لها.
�أما بخ�صو�ص الأحكام التي ت�ؤ�س�س �إىل و�ضع
يحد من تكري�س احلقوق واحلريات
�إجراء ميكن �أن ّ
ت�ضمن مقرتح املجلة رفع جميع القيود
الفردية فقد ّ
الدينية عن احلرية التعاقدية املوجودة �صلب جملة
االلتزامات والعقود وذلك لكونها قوانني ترجع
�إىل فرتة اال�ستعمار وتف ّرق بني امل�سلمني وغريهم
من ال�سكان .كما مت اقرتاح تعديل و�إلغاء عدد من
حتد من حرمة احلياة اخلا�صة
الأحكام الإجرائية التي ّ
وذلك بهدف حماية احلياة اخلا�صة يف الإجراءات
العدلية ويف طرق التحري اخلا�صة بجرائم الإرهاب
وغ�سل الأموال .كما مت كذلك اقرتاح �إلغاء الرقابة
على الأعمال الفنية وعر�ضها وحترير ممار�سة املهن
الفنية وذلك من خالل اقرتاح مراجعة القانون
املتعلق بال�صناعة ال�سينمائية والقانون املتعلق
بالت�أ�شري على امل�سرحيات و�أي�ضا القانون املتعلق
بتنظيم مهن الفنون الدرامية.8

التن�صي�ص على �ضرورة رجوع القا�ضي �إىل الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان وللمعاهدات الدولية املوافق
وامل�صادق عليها والتي ميكن تطبيقها قبل ن�شرها
بالرائد الر�سمي للجمهورية وذلك لتفادي �آثار عدم
ن�شر املعاهدات بالرائد الر�سمي وهو �أمر يح�صل �إىل
اليوم .كما تط ّرق املقرتح �إىل �آليات ت�أويل الن�صو�ص
القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات الفردية وذلك ب�أن
يكون الت�أويل دائما يف اجتاه تعزيز احلقوق واحلريات
الفردية ال �إنكارها �أو الت�ضييق فيها من جهة (الف�صل
 89من مقرتح املجلة) ومن جهة �أخرى �إىل ت�أويل
�أحكام الف�صل  49من الد�ستور الذي ي�ضع احلدود
امل�سلطة على احلقوق واحلريات وذلك ب�أن يكون
ت�أويله �ضيقا (الف�صل  90من مقرتح املجلة) .كما
مت �إعطاء الق�ضايا املتعلق باحلقوق واحلريات طابعا
ا�ستعجاليا وذلك �سواء كان �أمام القا�ضي العديل �أو
الإداري� .إذ للقا�ضي احلكم بكل و�سيلة حتمي احلق
�أو احلرية الفردية �أو ب�إنهاء االعتداء عليها كما ال
ميكن لال�ستئناف تعليق الو�سائل احلمائية املحكوم
بها (الف�صل  92من مقرتح املجلة).
مالحظات ختامية

وختاما ،يجدر �إبداء ثالث مالحظات :
الأوىل :لئن احتوى مقرتح جملة احلقوق الفردية
وامل�ساواة على �أغلب احلقوق واحلريات الفردية التي
يجب تكري�سها بناء على �أحكام الد�ستور واملعاهدات
الدولية� ،إال �أن امل�صادقة عليها تتطلب توفر �إرادة
�سيا�سية �صلب جمل�س نواب ال�شعب تتجاوز �إرادة
بع�ض الكتل التي قام بع�ض نوابها باقرتاحها.
الثانية� :أنه ي�سجل �أن هذا االقرتاح ا�ستعاد نف�س
خيارات جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة من دون �أي
تعديل ،بحيث �أبقى اخليار مفتوحا ب�ش�أن م�س�ألتني
بالغتي احل�سا�سية والأهمية :وهما �إلغاء عقوبة
الإعدام و�إلغاء جترمي املثلية .وهذا الأمر يقبل النقد
جلهة �أنه كان ينتظر من �أ�صحاب االقرتاح �أن يكونوا
�أكرث حتررا من االعتبارات الرباغماتية التي حدت
اللجنة �إىل �إبقاء اخليارات يف هذين املجالني مفتوحة
بالرغم مما قد يت�سبب به بع�ضها من م�س بحقوق
�أ�سا�سية.
الثالثة� :أن املقرتح �أغفل من خالل التزامه بتقرير
اللجنة عن تكري�س يع�ض احلقوق الفردية الأخرى
�أبرزها �إلغاء جترمي الزنى وجعل تبعاته ذات طابع
مدين فقط (الطالق والتعوي�ض) من دون ترتيب
التأسيس لقضاء ضامن للحقوق جزاء �سالب للحرية عنه .وكذلك الأمر بالن�سبة
جلرمية تعاطي املخدرات التي ما تزال مو�ضع جترمي وال
والحريات الفردية
ووعيا بالدور املهم الذي يلعبه الق�ضاء يف تكري�س يزال �إثباتها �إىل اليوم يتم عرب التحاليل الطبية ،مما
م�س باحلرمة اجل�سدية.
احلقوق واحلريات الفردية ّ
ت�ضمن مقرتح املجلة يطرح �إ�شكاالت ملا فيها من ّ
�سمي بـ"حماية احلقوق واحلريات
كذلك عنوانا ثالثا ّ
ضمان تكر يس فعلي للحقوق الفردية" مت من خالله تكري�س دور القا�ضي يف
حماية احلقوق واحلريات الفردية (الف�صل 87
والحر يات الفردية
ت�ضمن هذا العنوان عديد
التن�صي�ص على �ضرورة حماية جميع هذه احلقوق من مقرتح املجلة) .وقد ّ
واحلريات لي�س كافيا� .إذ ال ّبد من و�ضع �إطار تطبيقي الأحكام التي تهدف �إىل تو�ضيح دور الق�ضاء
وا�ضح ي�سمح ب�ضمانها وذلك خا�صة من خالل جتاوز عند بته لق�ضايا تتعلق باحلقوق واحلريات� .9إذ مت
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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النهضاويات :إنعطاف نحو النسوية اإلسالمية؟

ياسمين هاجر

�أجرى حزب النه�ضة يف ال�سنوات الأخرية ،تغيريات
جدية يف مواقفه ال�سيا�سية والأيديولوجية ،ال �س ّيما يف
ّ
ما يتع ّلق بحقوق الن�ساء واحلريات ال�شخ�صية .بغ�ض
النظر عن الأ�سباب الكامنة وراء تلك التغيريات وعلى
الرغم من حقيقة �أن هذه التغيريات "الع�صرية" ال
تزال تواجه معار�ضة داخل احلزب من �أع�ضائه رجاال
ون�ساء على ال�سواء� ،إ ّال �أنها تلقى �إ�شادة من �أع�ضاء
وع�ضوات �آخرين ينوون ال�سري بها �أبعد من ذلك.
�سوف تتناول هذه الورقة يف جزئها الأول النه�ضاويات،1
ب�شكل خا�ص اللواتي �شاركن يف �صياغة وتب ّني د�ستور
 2014خالل والية املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي الذي
انتخب عام � .2011أما اجلزء الثاين ف�سيعتمد على بع�ض
موجهة
الإجابات التي ُجمعت خالل مقابالت �شبه ّ
�أجرتها كاتبة املقال مع عدد من النه�ضاويات اللواتي
ي�شغلن مواقع �أ�سا�سية يف املكتب ال�سيا�سي للحزب.
وقد اعتربت الكاتبة هذه الإجابات مبثابة �إ�ضاءة على
تط ّور الن�شاط احلقوقي للن�ساء الإ�سالميات ،ال�سيا�سيات
خ�صو�صاً ،بعد الثورات يف العامل العربي والذي ي�شكل
نواة قاعدة لبناء تعاون �سيا�سي واجتماعي وحوار ب�ش�أن
�أجندة حقوق الإن�سان بني نا�شطني علمانيني ونظرائهم
من �أ�صحاب الفكر الإ�سالمي .ي�شار �إىل �أن مواقف
بع�ض النه�ضاويني الرجال من حقوق الإن�سان واحلريات
ّ
ت�شكل �إ�ضاءة ال ميكن �أن مت ّر من دون اعرتاف� ،إ ّال �أنها
لن تكون يف نطاق هذه الورقة.
لمحة تار يخية

يف ع�شرينيات القرن املا�ضي� ،صاغ ّ
منظر اجلماعة ح�سن
الب ّنا فكر الإخوان امل�سلمني يف البداية على �أ�س�س تعتمد
نظرة �سلبية �إىل و�صول الن�ساء �إىل امليدان العام و�إىل
م�شاركتهن يف ال�سيا�سية .نقر�أ يف ر�سائل الب ّنا �إحدى
ّ
تو�صياته ب�أن "ع ّلموا املر�أة ما هي بحاجة �إليه بحكم
مهمتها ووظيفتها التي خلقها اهلل لها :تدبري املنزل ورعاية
يف�سر ت�أثري �أفكار الب ّنا بهيمنته على خطاب
الأطفال"ّ .2
احلركات الإ�سالمية 3التى تعترب �أن مكان املر�أة املنا�سب
هو �ضمن الإطار املنزيل ك�أم وزوجة ،وينفي ب�شكل كبري
�أي وجود ن�شيط للمر�أة يف امليدان العام مبا يف ذلك مواقع
�صنع القرار ال�سيا�سي.
غري �أنّ ّ
ت�شكل الأحزاب الإ�سالمية يف �ستينيات
4
و�سبعينيات القرن الع�شرين يف العديد من الدول امل�سلمة
قاد �إىل حت ّول يف ال�سيا�سات ملا فيه تعبئة وت�سيي�س الن�ساء
جتنيدهن كمنا�صرات جمردات من �أي قوة �أو
من خالل
ّ
�سلطة داخل احلزب ّ � .أإل �أ ّنه رغم خطاب هذه الأحزاب
القائم على التمييز اجلندري واحلد من دور املر�أة بالأن�شطة
ال�شعبية االجتماعية والدينية ،ا�ستطاعت تلك الن�ساء
القيام ب�أدوار نافذة ب�شكل متزايد ومب�ستويات خمتلفة
من الظهور والت�أثري ،ال �سيما لدى تع ّر�ض هذه احلركات
للقمع من
ر�صدالباحثون العديدمنالتغرياتالأيديولوجية يف بع�ض
تلك الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية يف العقود املا�ضية،
ال �سيما جلهة املقاربة اجلندرية .وو�صف �آ�صف بيات

املرحلة اجلديدة التي بد�أت يف �إيران يف نهاية ثمانينيات
القرن املا�ضي بـ "ما بعد الإ�سالموية" حيث بد�أت
املزاوجة بني الإ�سالم والقيم الدميقراطية و�أوجه احلداثة.
واعترب "بيات" الن�ساء العبات �أ�سا�سيات يف هذا
التح ّول� .5أما منى الغبا�شي 6فكتبت يف كتابها بعنوان
"حت ّول الإخوان امل�سلمني امل�صريني" عن تط ّور احلركة
من "منظمة عالية ال�س ّرية والرتاتبية ومناه�ضة للدميقراطية
بقيادة جمموعة من القدماء" �إىل حركة اعرتفت يف بداية
القرن الواحد والع�شرين ب�إمكانية و�صول املر�أة �إىل املكتب
ال�سيا�سي ور�شحت �أول امر�أة من احلركة لالنتخابات هي
جيهان احللفاوي.
مثال �آخر هو هيئة � 18أكتوبر للحقوق واحلريات التي
�أطلقتها املعار�ضة ال�سيا�سية يف تون�س عام  2005خالل
حكم بن علي وكانت حركة النه�ضة التون�سية الإ�سالمية
�أحد �أبرز �أع�ضائها� .أ�صدرت هذه الهيئة يف �سنوات الحقة
ميثاقا �أكّ دت فيه على التزام جميع �أع�ضائها بالعلمانية
والدولة املدنية وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،7الذي ي�ضم
ن�صو�صا تعترب �إ�شكالية يف الفقه الإ�سالمي على غرار حترمي
تعدد الزوجات .كما ن�ص امليثاق على �إلتزام الأع�ضاء
بكافة حقوق املر�أة وامل�ساواة بني الن�ساء والرجال .حاز
الإعالن على موافقة النه�ضة وت�أييدها الكامل �آنذاك.
�أتاحت هذه التح ّوالت للن�ساء اللواتي دخلن ال�ساحة
ال�سيا�سية كناخبات �أو كمندوبات للحركة يف االنتخابات،
�أن ي�شققن طريقهن �إىل مواقع �صنع القرار دعماً لهذه
احلركات.
يف الفرتة التي تلت االنتفا�ضات العربية� ،8أ�صبح حزب
حركة النه�ضة التون�سي ظاهرة ،كونه احلزب الإ�سالمي
الوحيد يف العامل العربي الذي حكم يف فرتة ما بعد
االنتفا�ضات ،ال �سيما بعد �إخفاق الإخوان امل�سلمني
يف م�صر ،و�أظهر ا�ستعداداً مل يظهره �أي من الأحزاب
الإ�سالمية الأخرى لتحديث خطابه لي�صبح جامعاً
و�أقل دغماتية ،ال �سيما جلهة املقاربة اجلندرية وامل�شاركة
ال�سيا�سيةللمر�أة.
ت�سعى هذه الورقة �إىل النظر يف الت�أثري املتنامي للنه�ضاويات
بعد الثورة والذي ذهب �أبعد من جمرد الدعوة �إىل امل�شاركة
ال�سيا�سية لي�ؤثر فعليا على �سيا�سات احلزب ويدفعه نحو
تبني مقاربة جندرية وتقومي �سلوكه ال�سيا�سي لي�صبح �أكرث
�إيجابية جتاه حقوق املر�أة .كما و�ستحقق الورقة يف اخلطاب
النا�شئ لبع�ض النه�ضاويات والذي ميكنه �أن يتقاطع مع ما
يعرف ب "الن�سوية الإ�سالمية".9
النهضاويات :العبات سياسيات
ّ
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حقيقيات أم

تعترب النظرة ال�سائدة عن ن�ساء الأحزاب الإ�سالمية
أنهن يعملن مبوافقة القيادة
والدرا�سات
حولهن � ّ
ّ
الإ�سالمية امل�ؤلفة من رجال ومن داخل ال�سياق
التقليدي الأبوي� .إال �أنّ تلوين جميع ن�ساء الأحزاب
الإ�سالمية باللون ذاته مل يعد �صاحلاً .كما �أن �إرجاع
ت�ضم رجا ًال فقط ،يف حتديث خطاب
الف�ضل للقيادة التي ّ
أثريهن يف
يحجم من جهود الن�ساء وت� ّ
هذه احلركاتّ ،
دفع هذه التح ّوالت قدماً .دور النه�ضاويات يف املجل�س

أ�سي�سي ّ
ي�شكل مثا ًال ملفتاً على ذلك.
الوطني الت� ّ
كان من �أبرز �أ�سباب العودة الناجحة حلزب النه�ضة بعد
الثورة التون�سية يف �أواخر عام  2010هو تنظيمه املحكم
والذي ّ
يكن
فهن مل ّ
ت�شكل الن�ساء جزءاً ل�صيقاً منهّ .
فقط ن�ساء الإ�سالميني �أو �أخواتهم بل �أي�ضاً ن�ساء الطبقة
الو�سطى املتعلمات اللواتي انتمني �إىل ّ
االتاه الإ�سالمي
يف تون�س (النه�ضة الحقاً) يف �سبعينيات القرن املا�ضي
كن ع�ضوات يف االحتاد العام التون�سي للطلبة الذي
�أو ّ
كن طالبات
كانت لديه �صالت وثيقة مع النه�ضة ،حني ّ
جامعيات� .إذاً حني حان وقت تطبيق كوتا التكاف�ؤ بني
اجلن�سني يف وقت انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
يف تون�س ،كان �سه ًال على النه�ضة جتنيد ن�ساء م�ؤهالت
من داخل هيكلها .وبذلك �إ�ستطاعت النه�ضة ح�صد
 42من �أ�صل  67من الن�ساء يف املجل�س الت�أ�سي�سي
الذي ي�ضم  217ع�ضواً ،على الرغم من انتخاب
مر�شحات �أخريات من طيف �أيديولوجي خمتلف.
وهنا ال يجدر �أن مت ّر قيادة النه�ضاويات للجهود املبذولة
يف و�ضع اللم�سات الأخرية على الد�ستور الذي يعترب
الأكرث تقدمية بني الدول العربية ،من دون انتباه.
ا�سرتعى انتباهي يف ذلك الد�ستور مادتان �أ�سهمتا يف
حتقيق �ضمانة للم�ساواة بني اجلن�سني من دون ا�ستثناء.
ففي املادة  21نقر�أ" :املواطنون واملواطنات مت�ساوون يف
احلقوق والواجبات ،وهم �سواء �أمام القانون من غري
متييز .ت�ضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق
واحلريات الفردية والعا ّمة ،وتهيئ لهم �أ�سباب العي�ش
الكرمي" .و�إذا حققنا يف تركيبة الأ�صوات امل�ؤيدة لهذه
يتبي لنا �أنه من �أ�صل � 159صوتاً  77كانت من
املادة ّ
النه�ضة .كما �أنّ ت�صويت النه�ضاويات كان ملفتاً ،حيث
ّ
�شكل � 31صوتاً من �أ�صل  77من �أ�صوات النه�ضة و31
�صوتاً من �أ�صل ـ� 54صوتاً للن�ساء الع�ضوات يف املجل�س
الت�أ�سي�سي .كما �أنّ �أياً من النه�ضاويات مل ت�ص ّوت �ضد
املادة �أو امتنعت عن الت�صويت.11
تن�ص على �أن
للمادة � 46أي�ضاً �أهمية كربى :فهي ّ
الدولة هي احلامية حلقوق املر�أة وداعمتها �إذ هي تن�ص
على ما ي�أتي" :تلتزم الدولة بحماية احلقوق املكت�سبة
للمر�أة وتعمل على دعمها وتطويرها .ت�ضمن الدولة

حتمل خمتلف
تكاف�ؤ الفر�ص بني الرجل واملر�أة يف ّ
امل�س�ؤوليات ويف جميع املجاالت .ت�سعى الدولة �إىل
حتقيق التنا�صف بني املر�أة والرجل يف املجال�س املنتخبة.
تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالق�ضاء على العنف �ضد
املر�أة"� .أما بخ�صو�ص الأ�صوات امل�ؤيدة للمادة ،46
ي�سجل �أن  46من �أ�صل  116منها كانت لأع�ضاء من
حركة النه�ضة 28 ،منهم تعود للنه�ضاويات .كما كانت
�أ�صوات النه�ضاويات  28من �أ�صل  49من جمموع
�أ�صوات ع�ضوات املجل�س الت�أ�سي�سي حول هذه املادة.
ومن املالحظ �أنّ �أ�صوات النه�ضة كانت حا�سمة يف
مترير هذه املادة .فبالنظر �إىل نظام الت�صويت بالأغلبية
التى كانت معتمدة بالت�صويت على ف�صول الد�ستور
يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي� ،شكلت �أ�صوات
النه�ضاويات  25.45%من الأ�صوات الـ  110املطلوبة.
باخت�صار ،كانت م�شاركة النه�ضاويات يف تب ّني د�ستور
جديد داعم حلقوق املر�أة عام  ،2014ملفتة .قد
يعترب بع�ض الباحثني �أن هذه امل�شاركة جاءت على
�أ�سا�س الرباغماتية واملناورة ال�سيا�سية ولي�س على
�أ�سا�س �إرادة واعية من الن�ساء .فمث ًال� ،أ�شارت مونيكا
مارك�س �إىل �أن "انت�صار النه�ضة ال ميكن اعتباره �أنه
ي�شن
يفتح الباب للن�ساء ،بل بد ًال من ذلك ميكنه �أن ّ
حرباً على الطراز الإيراين �ضد حقوق الن�ساء ويعيد
مطابخهن ."12ولكن
الن�ساء الن�سويات يف النهاية �إىل
ّ
حتليل العمل ال�سيا�سي واخلطاب الذي �إعتمدته
النه�ضاويات بعد تب ّني الد�ستور يظهر العك�س .فمث ًال،
بعد االنتخابات الربملانية التون�سية عام  ،2014انخف�ض
عدد النه�ضاويات لي�صبح  27من �أ�صل  78امر�أة يف
املجل�س النيابي� ،إال �أن ت�أثريهن مل يتوقّف عن التنامي.
ففي  26يوليو  ،2017مرر الربملان التون�سي قانوناً ملفتاً
يحمي الن�ساء والفتيات من جميع �أ�شكال العنف.
بد�أ التزام النه�ضاويات بتعزيز �ضمانات حقوق الن�ساء
م�شاركتهن الكبرية يف �صياغة القانون
يرتجم قانونياً عرب
ّ
وتب ّنيه .فبال ّنظر �إىل النقا�شات الربملانية حول مواد هذا
القانون ،نالحظ �أن بع�ض مداخالت النه�ضاويات كانت
ق ّيمة .فعلى �سبيل املثال ،يف املداوالت الربملانية يف 21
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يوليو  ،2017قالت ميينة الزغالمي �إن "االغت�صاب
جرمية حتى و�إن ارتكبت بني الأزواج" .و�شددت منية
�إبراهيم �أي�ضاً على �أهمية حماية الن�ساء من العنف
ال�سيا�سي ،معتربة �أنّ "القوانني تفر�ض التنا�صف يف
يعد ذلك عنفاً؟".13
حني �أن الواقع ال يك ّر�سه� ،أال ّ
النسوية اإلسالمية
والنهضاويات :خطاب ناشئ؟
تخ�ضع "النه�ضة" لعملية حت ّول �أيديولوجي .14لذلك

ف�إن التن ّوع يف املواقف ما زال هو ال�سائد يف احلركة فيما
م�ساهمتهن
يتعلق باحلقوق واحلريات .وعلى الرغم من
ّ
الق ّيمة يف �إر�ساء �ضمانات د�ستورية وقانونية حلقوق
الن�ساء ،ما زلنا جند �أي�ضاً بع�ض النه�ضاويات اللواتي
يتب ّنني مقاربة �أبوية للحقوق واحلريات .كما ميكن �أن
م�شاركتهن يف تب ّني د�ستور
بع�ضهن ينكرن �أن
جند �أن
ّ
ّ
هن يتب ّنني �أي �شكل من
من�صف للن�ساء تعني �أ ّن ّ
�أ�شكال الأجندة الن�سوية على النمط الغربي .ولكن
بناء على املقابالت التي �أجريتها مع �سبع نه�ضاويات،
تو�صل بحثي �إىل �أن بع�ض النه�ضاويات ما زلن �أق ّلية
ّ
داخل احلركة يعتمدن خطاباً ن�سوياً �إ�سالمياً .نذكر هنا
�أن تلك املقابالت جرت يف �سياق املبادرة الرئا�سية التي
تهدف �إىل حتويل قانون املرياث الإ�سالمي �إىل قانون
مدين ي�ضمن امل�ساواة التامة بني الرجال والن�ساء .ومبا
معهن برملانيات
�أن الن�ساء اللواتي �أجريت املقابالت ّ
لديهن مكانة و�شرعية واحرتام داخل "النه�ضة"،
ّ
وبالتايل ي�شعرن ّ
بالتمكن والثقة بالنف�س ،ف�إن مواقفهن
حتتاج �إىل انتباه دقيق.

حر ية االختيار مقابل قرار
مجلس الشورى النهضة
يف � 26أوت � ،2018أعلن جمل�س ال�شورى حركة

النه�ضة معار�ضته التامة ملبد�أ امل�ساواة يف املرياث واعترب
�أنّ "مبادرة امل�ساواة يف الإرث ف�ضال عن تعار�ضها مع
قطعيات الدين ون�صو�ص الد�ستور وجملة الأحوال
ال�شخ�صية فهي تثري جملة من املخاوف على ا�ستقرار
الأ�سرة التون�سية ومنط املجتمع" 15.لهذا ال�سبب ،كان
�س�ؤايل الأول يف املقابالت التى �أجريتها هو "�إىل �أي
مدى توافقني �شخ�صياً على بيان جمل�س ال�شورى؟".
مل تكن الإجابات التي ح�صلت عليها �أقل مبا�شرة
من ال�س�ؤال .حيث جتيب �سناء مر�سني" :16نحتاج
�إىل االعرتاف ب�أن امل�ساواة بني جميع املواطنني ،رجا ًال
ون�سا ًء ،هو حق د�ستوري تب ّنته جميع الأحزاب على
واع .ومعار�ضة امل�ساواة �ستتم ت�سويتها يف
�أ�سا�س ٍ
املحكمة الد�ستورية .الإ�سالم الذي �أ�ؤمن به يقوم
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على مفاهيم احلرية وامل�ساواة وي�ؤكّ د على التن ّوع داخل
املجتمع" .وت�ضيف" :ب�صراحة ،ال يوجد اتفاق بني
�أع�ضاء النه�ضة بخ�صو�ص امل�ساواة يف املرياث واحلريات
ال�شخ�صية� .إال � ّأن� ،أعتقد �أن احلركة ت�شهد ارتفاع
بع�ض الأ�صوات "الن�سوية" التى تقبل امل�ساواة
الكاملة" .بدورها ال توافق جميلة ك�سيك�سي 17على
اللغة احلازمة التي ي�ستخدمها جمل�س ال�شورى وتقول
كع�ضو يف جمل�س �شورى النه�ضة "عربت عن قلقي
جتاه بيان ال�شورى خالل االجتماع �إال �أن �صوتي مل
ي�سمع لأن القرار اتخذ على �أ�سا�س الغالبية" .وتتابع
ك�سيك�سي "يف تون�س ،لدينا مواطنون ال ي�ؤمنون
بالإ�سالم .ومبا �أن النه�ضة ت�ؤمن بحرية اخليار واملعتقد،
ك�ضمانة د�ستورية ،ال ميكننا �إجبار جميع التون�سيني
على �أن يلتزموا فقط بقانون املرياث الإ�سالمي" .وعلى
غرار مر�سني وك�سيك�سي تعترب �سعاد عبد الرحيم� 18أن
"اخليار الت�شريعي هو �ضمانة فعالة لرفع �سقف احلريات
�صدق �أع�ضاء
�أثناء تنفيذ �أحكام الد�ستور [ّ ]...
املجل�س الت�أ�سي�سي �صراحة على حرية املعتقد وال�ضمري
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وامل�ساواة يف د�ستور ."2014
يف مقابلة �سابقة مع ميينة الزغالمي� 20أبدت قناعة
را�سخة يف تف ّوق الد�ستور واملعاهدات الدولية التي
وقعتها الدولة التون�سية على �أي م�صدر �آخر للت�شريع.
وتعترب الزغالمي �أن "اللوائح ال�سيا�سية التي �صدرت
عن امل�ؤمتر العا�شر للنه�ضة عام  2016تن�ص على �أن
النه�ضة هي حزب مدين يلتزم بد�ستور وقوانني الدولة.
وبذلك ،ن�شدد على �ضرورة مراجعة القوانني عم ًال
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بالد�ستور واملعاهدات الدولية".
ال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن املجل�س التنفيذي حلركة
النه�ضة وهي امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن تنفيذ قرارات
جمل�س ال�شورى من الناحية العملية ،امتنع عن ذكر
�سواء قرار جمل�س ال�شورى �أو م�س�ألة امل�ساواة يف املرياث
يف بيانه ال�صادر يف ال�ساد�س من �سبتمرب  .2018وي�شري
ذلك �إىل اختالف يف وجهات النظر بني �أع�ضاء النه�ضة
حول موقف احلزب من امل�ساواة يف املرياث.
المساواة في الميراث :دعوة إلى
اجتهادات جديدة؟

�أثارت م�س�ألة امل�ساواة يف املرياث الكثري من اجلدل يف
تون�س .وذهب كثريون �إىل درجة الدعوة �إىل احلاجة
�إىل �إجراء تف�سريات جديدة للآيات القر�آنية ومراجعة
الفقه التقليدي ل�ضمان حقوق املر�أة وامل�ساواة بينها
وبني الرجل .وهنا �س�ألت "�إىل �أي مدى تعتقدين �أنه
يجب حتقيق النهو�ض بحقوق املر�أة من خالل الرتويج
لتف�سري جديد للقر�آن والفقه؟" .ف�أجابت ك�سيك�سي

أف�ضل عدم االلتزام
"�أنا ال �أ�ؤيد نظام الفقه التقليدي و� ّ
أم�س احلاجة �إىل مراجعة هذا النظام
به .ونحن يف � ّ
ال �سيما يف امل�سائل املرتبطة بالن�ساء" .و�أ�ضافت:
"الآيات القر�آنية قد تكون حازمة ولكن التف�سريات
لي�ست كذلك .ويف تقاليدنا الأبوية ،ال ت�شعر الن�ساء
ب�أنّ
بحقوقهن والعمل للح�صول عليها.
عليهن املطالبة
ّ
ّ
�إال � ّأن اليوم �أ�ؤكد ب�أن هناك "نه�ضة" داخل حركة
النه�ضة وهي حتما على يد الن�ساء" .وجاءت �إجابة
مر�سني م�شابهة فقالت �إنّ "العقلية الأبوية لي�ست فقط
يف جمتمعاتنا امل�سلمة والعربية ،بل يف العامل �أجمع.
وهي لي�ست مرتبطة فقط بالإ�سالم �أو �أي ديانة �أخرى
بل بالتف�سري الأبوي لهذه الديانات .احلريات ال جت ّز�أ.
ف�إما نقبل كحزب ما تن�ص عليه االتفاقيات واملعاهدات
�صدقت عليها تون�س والد�ستور الذي تب ّنيناه �أو
التي ّ
من الأف�ضل لنا �إنكار التزامنا باحلريات واحلقوق".
و�شددت الزغالمي� 22أي�ضاً يف املقابلة على �أهمية
مراجعة جميع القوانني لتكون متوافقة مع الد�ستور
ومعاهدات حقوق الإن�سان الدولية .وقالت "�أ�ؤمن
ب�شدة يف احلاجة �إىل اجتهادات" . 23وجاء موقف حياة
العمري 24م�شابهاً حيث �أ�شارت �إىل �أن "االجتهادات
�إلزامية ل�ضمان امل�ساواة واحلقوق جلميع الن�ساء".
هنا يجب الإ�شارة �إىل �أنه بالرغم من �أن هذه الت�صريحات
تبني عن وعي ه�ؤالء الن�سوة ب�أهمية التجديد الفقهي
وامل�ضي قدما بامل�ساواة �إال �أنه يجب الأخذ بعني
الإعتبار �أنهن جمرد نائبات داخل حزب �سيا�سي يعمل
على �أ�سا�س �سيا�سي برغماتي و�أولويته حماية قاعدته
ال�شعبية يف تون�س والتي ،بتحليل اخلطاب ال�شعبي،
يعار�ض ق�سم كبري منها فكرة امل�ساواة يف الإرث.
الحجاب وهوية النهضاويات
ّ
المتحو لة
"ال �أمانع و�صف نف�سي بالن�سوية" ،بهذه العبارة

ختمت مر�سني املقابلة التي �أجريتها معها يف الربملان
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التون�سي يف منطقة باردو قرب العا�صمة التون�سية.
ومع دخويل رواق الربملان التون�سي ،كان لأمر واعد ر�ؤية
هذا العدد الهائل من الن�ساء يف املجل�س املنتميات �إىل
�أحزاب خمتلفة .ولكن الأمر امللفت هو �أنّ عددا كبريا
حمجبات� .إال �أ ّنه لي�س بال�ضرورة �أن
من ه�ؤالء الن�ساء ّ
تكون الن�ساء املحجبات ينتمني فقط �إىل حركة النه�ضة.
فبالن�سبة �إىل النه�ضاويات ،حتى �أهمية احلجاب الذي
كان جزءاً حيوياً من هوية الن�ساء الإ�سالميات ،تخ�ضع
للتح ّول .فحياة العمري و�سعاد عبد الرحيم و�أروى بن
عبا�س من بني �أ�سماء �أخرى من الن�ساء غري املحجبات
اللواتي يقمن بدور �أ�سا�سي داخل املكتب ال�سيا�سي
للحزب �أو داخل الربملان كونهن نائبات عن كتلة حركة
النه�ضة ،هذا من دون ذكر العدد الأكرب من الن�ساء غري
املحجبات يف القاعدة ال�شعبية للنه�ضة.
"الن�ساء امل�سلمات ل�سن فقط من يرتدين احلجاب"،26
"�سواء حمجبة �أم ال ،ما يجعل املر�أة �شخ�صاً م�ؤه ًال
هو قدراتها وم�ؤهالتها"" 27،نحتاج �إىل تغيري النظرة
�إىل الأحزاب الإ�سالمية على �أنها قمعية ومعار�ضة
حلقوق الإن�سان ،و�أن تكوين امر�أة غري حمجبة �ضمن
احلزب قد يك�سر هذه النظرة النمطية" .28هذه بع�ض
ح�صلت عليها عندما �س�ألت نه�ضاويات
الإجابات التي
ُ
(حمجبات وغري حمجبات) عن موقفهن من احلجاب.

"كامر�أة م�ؤمنة حمجبة� ،إن التزامي بالإ�سالم وواجبي
الروحي هو ما يح ّركني لتحقيق العدالة و�إنفاذ احلقوق
واحلريات للجميع من دون �إق�صاء على �أ�سا�س اجلن�س
والعرق والدين" ، 29كان ذلك ت�صريحاً مثرياً جداً
ملحرزية العبيدي 30خالل مقابلتي معها.
أقلية بتأثير كبير ..

تعرّف مارغو بدران 31الن�سوية الإ�سالمية ب�أنها
�أيديولوجيا تن�ص على �أن التف�سري الكال�سيكي للقر�آن
يقوم على جتارب الرجال وعلى م�سائل تتمحور حولهم
والت�أثري العام للمجتمعات الأبوية التي يعي�شون فيها.
لهذا ال�سبب عادة ما ت�ؤمن الن�سويات امل�سلمات يف
الإ�سالم العادل واملن�صف الذي ميكن بلوغه عن طريق
تف�سريات جديدة للقر�آن والفقه من �أجل منح الن�ساء
حقوقهن وحتقيق امل�ساواة اجلندرية .وتهدف الن�سوية
الإ�سالمية �إىل �إر�ساء ممار�سات جديدة داخل الأ�سر
واملجتمعات عرب �إ�صالح قوانني الأ�سرة امل�سلمة .وهذه
الأيديولوجيا تقوم �أي�ضاً على احلرية الدينية مع منح
الأولوية حلرية االختيار وال�ضمري .ومن الوا�ضح �أن هذا
التعريف يتقاطع مع مواقف النه�ضاويات يف هذه املقالة.
وعلى الرغم من �أ ّنه ال يزال من غري املمكن التنب�ؤ
مبدى قدرة ه�ؤالء النه�ضاويات على تب ّني �أفكارهن
وتطويرها ،فال �شك �أن م�شاركتهن تلعب دوراً مهماً يف
حتديد منوذج جديد للن�شاط ال�سيا�سي �أو حتى نوع من
الن�سوية داخل حزب النه�ضة.
اجتماعياً ،يرتدي هذا اخلطاب النا�شئ �أهمية حيوية
كذلك .فتاريخياً ،جنحت احلركات الإ�سالمية يف
تقدمي نف�سها ك�أ�صوات �أتقياء الطبقة الو�سطى والدنيا
يف املجتمعات العربية/امل�سلمة وكمدافعة عن هويتهم
الإ�سالمية .لهذا ال�سبب ،القت �أيديولوجيتها املعادية
للغرب �آذاناً �صاغية على نطاق وا�سع .وتذكر بدران �أن
"ترويج الإ�سالميني احلثيث لفكرة �أن العلماين غريب
و�أجنبي وغري �أ�صلي ،وبالتايل غري �أ�صيل ،و�أن الديني
متعمدة
حملي و�أ�صلي و�أ�صيل ،هو مقاربة تق�سيمية ّ
وترت ّتب عليها تداعيات �سلبية للحركات الن�سوية".
لذلك مع التط ّور الأيديولوجي الإيجابي الذي ت�شهده
هذه احلركة حاليا بتبني حقوق الإن�سان و�سلوك م�ؤيد
ملدنية الدولة وحقوق املر�أة وامل�ساواة وبتلقيه �إ�ستجابة
وترحيب على ال�صعيد االجتماعي ميكنه �إ�ستبدال
اخلطاب ال�شعبي القدمي الإ�سالمي املعادي لهذه
احلقوق ب�آخر ي�ؤيد هذه احلقوق ويدعمها .وما يجعل
الرتكيز على النه�ضاويات مهماً ب�شكل خا�ص هو
�أن "نا�شطات النه�ضة يقدمن منوذجاً من الن�سوية
الإ�سالمية من الأ�سهل على العديد من الن�ساء
التون�سيات الريفيات واملحافظات اجتماعياً الو�صول
�إليه من النموذج الذي تعتمده الأحزاب العلمانية"،32
لأن النه�ضاويات قادرات على الو�صول �إىل الن�ساء
اللواتي تف�شل الروابط الن�سائية العلمانية واملدعومة من
الغرب واملنظمات غري احلكومية يف الو�صول �إليهن.
ولذلك ميكن لهذا اخلطاب النا�شئ للنه�ضاويات �أن
يكون مك�سباً كبرياً للح�صول على الدعم ال�شعبي
املطلوب لتمرير �أجندة تقدمية للمر�أة يف تون�س ويف
العامل العربي تاليا.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العنف ضد المرأة

إنشاء الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة:

انتظارات وتحديات
د.وحيد الفرشيشي
مع دخول القانون الأ�سا�سي حول الق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة حيز النفاذ يف فيفري  ،2018ثار ت�سا�ؤل
حول مدى �إنفاذ هذا القانون يف مقاربته ال�شاملة للعنف
امل�سلط على الن�ساء ،وب�شكل خا�ص ،مدى جناعة الآليات
املعتمدة فيه ل�ضمان �إنفاذه .ومن �أبرز هذه الآليات،
�إحداث القانون لوحدات خمت�صة بالبحث يف جرائم
�ضد املر�أة حيث ين�ص الف�صل  23من هذا
العنف ّ
القانون على �أنه" :حتدث بكل منطقة �أمن وطني وحر�س
وطني يف كل الواليات وحدة خمت�صة بالبحث يف جرائم
�ضد املر�أة طبقا لأحكام هذا القانون."...
العنف ّ
وبالتدقيق يف �أحكام هذا القانون والإحداث الفعلي
لهذه الوحدات وبدء عملها ،ف�إننا نلحظ �أن هذا املك�سب
الهام يواجه جمموعة من العوائق والتحديات التي يجدر
الإ�سراع يف معاجلتها �ضمانا له .

الحضور الوجوبي للنساء في
الوحدات المختصة:
لقد ا�شرتط القانون عدد  58ل�سنة � 2017أن ت�ضم

الوحدات املخت�صة وجوبا ن�ساء من بني عنا�صرها .هذا
اال�شرتاط الهام والذي من �ش�أنه �ضمان �أكرب قدر من
الطم�أنينة والأمان للن�ساء �ضحايا العنف قد ال يتحقق يف
كل الوحدات املخت�صة بالقدر املطلوب لتحقيق النجاعة
املرجوة منه .فالأ�صل هو ح�ضور املر�أة ب�صفة م�ستمرة
داخل الوحدات املخت�صة� .إال �أنه وبالنظر يف الوحدات
التي مت �إحداثها ،ف�إننا نالحظ �أن �أغلبها ي�ضم �إمر�أة على
الأقل �إال بالن�سبة للوحدات التي ال ت�ضم �إال �شخ�ص
واحدا ،فهي ال ت�ضم ن�ساء قط� .إال �أن وجود �إمر�أة واحدة
يف كل وحدة خمت�صة هو �أمر غري ٍ
كاف .ذلك �أن ح�ضور
هذه املر�أة لن يكون �إال لفرتة دوام واحد ،بينما يجب �أن
توجد �إمر�أة �أي�ضا يف فرتة الدوام الليلي وهي الفرتة التي
يرتفع فيها وفق الإح�صائيات معدل العنف �ضد الن�ساء
وخا�صة العنف الأ�سري .ولذا يكون من االن�سب �أن
تتواجد يف كل وحدة امر�أتان على الأقل .وهي م�س�ألة
في إحداث الوحدات المختصة
باعتماد املعطيات املتوفرة لدينا ،ف�إنه مت �إىل حدود  15لي�س من الي�سري توفريها يف الظرف احلايل ،حيث نلحظ
نوفمرب � 2018إحداث  127وحدة خمت�صة يف البحث �أن العديد من الوحدات املخت�صة التي ّمت �إحداثها ح ّتى
�ضد املر�أة يف �سلكي الأمن الوطني الآن ال يتوفر فيها هذا ال�شرط.
يف جرائم العنف ّ
(ال�شرطة) واحلر�س الوطني .هذا العدد العام والذي يبدو
مرتفعا لأول وهلة ،يخفي جمموعة من التحديات التي
تواجهها هذه الوحدات.
غياب الن�ص الناظم لرتكيبة الوحدات:
ين�ص على تركيبة مثالية
بالرغم من �أن القانون مل ّ
للوحدات �إال با�شرتاطه �أن يكون من بني �أع�ضائها وجوبا
ن�ص ترتيبي (�أمر �أو قرار) يبني
ن�ساء ،ف�إنه مل ي�صدر �أي ّ
تركيبة الوحدات .وتكون الوحدات املخت�صة التي مت
حلد الآن قد �أحدثت بن�صو�ص �إدارية داخلية
�إحداثهاّ ،
(مذكرات �أو لوائح �أو منا�شري) مل تن�شر باجلريدة الر�سمية
وبذلك ال ميكن الإطالع عليها لتحديد مدى ا�ستجابتها
ل�شروط ومبادئ احلوكمة وخا�صة ال�شفافية والنجاعة .وهو
ما قد يعطي االنطباع مبوا�صلة العمل بالآليات الإدارية
املتكتمة وغري ال�شفافة.
فالوحدات التي مت �إحداثها تتفاوت من حيث عدد
�أع�ضائها .فقد الحظنا �أن بع�ض الوحدات ال حتتوي �إال
على عون واحد بينما حتتوي بع�ض الوحدات املخت�صة
الأخرى على �أكرث من � 5أعوان .هذا التفاوت يف عدد
الأعوان داخل كل وحدة خمت�صة من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا
على عمل الوحدات وجناعتها .ف�أن تكون الوحدة متكونة
من �شخ�ص واحد ،يعني جعلها عاجزة عن �أداء ما هو
 – 2في مهام واختصاصات
مطلوب منها مبوجب القانون.
�إن غياب ن�ص قانوين (مهما كان نوعه� :أمر �أو قرار) الوحدات المختصة:
�شامل ومنظم لرتكيبة الوحدات واخت�صا�صات �أع�ضائها يعود للوحدات املخت�صة جمموعة من املهام
يفتح الباب �أمام انعدام ال�شفافية وعدم و�ضوح �شروط واالخت�صا�صات التي تخت�ص بها ومهام �أخرى ت�شرتك
اختيار الأعوان واخت�صا�صاتهم ،ولذا يتوجب تاليف ذلك يف �إنفاذها مع متدخلني �آخرين وتكون التحديات
التي تعرت�ض هذه الوحدات �أكرث �صعوبة كلما كان
ب�صدور هذا الن�ص يف �أقرب الآجال ون�شره.
االخت�صا�ص م�شرتكا بني الوحدات املخت�صة وغريها من

لم يصدر أي ّ
نص
ترتيبي يبين تركيبة
الوحدات .بعضها ال
تحتوي إال على عون
واحد وهو رجل بينما
تحتوي أخرى على
أكثر من  5أعوان.
العديد منها ليس
فيها إال امرأة واحدة.

�ضد املر�أة والق�ضاء عليه .النجاح يف �أدائها �إال بتوفر جمموعة من الإمكانيات
املتدخلني يف مكافحة العنف ّ
الب�شرية (الأخ�صائيني النف�سانيني واالجتماعيني) واملادية
 تحديات السماعاتالتي من �ش�أنها متكني الوحدات من و�سائل توثيق حديثة
وقاعات جمهزة لذلك ،وهو ما ينق�ص عديد الوحدات،
والمكافحات بغياب
ومن ناحية �أخرى ال ميكن لهذه الوحدات القيام بعملها
أخصائيين:
لقد و�ضع القانون عدد  58ل�سنة  2017جمموعة من �إال بتوفر تن�سيق تام بني خمتلف املتدخلني وا�ستبطانهم
الإجراءات اخلا�صة بال�سماعات واملكافحات املتعلقة جميعا لأحكام القانون والآليات التي و�ضعها للتعهد
بجرائم العنف اجلن�سي �ضد املر�أة والأطفال حيث ين�ص ب�ضحايا العنف من الن�ساء والأطفال.
الف�صل  28من القانون على �أنه" :ميكن لل�ضحية يف
اجلرائم اجلن�سية طلب �سماعها بح�ضور �أخ�صائي نف�ساين في موقع الوحدات المختصة من
�أو اجتماعي" .ويكون ح�ضور الأخ�صائي النف�ساين �أو بقية المتدخلين:
االجتماعي وجوبيا عند اال�ستماع �إىل الطفل �ضحية �إن ما مييز قانون  2017هو طابعه ال�شامل من ناحية
العنف اجلن�سي (الف�صل  .)29هذا الإجراء العام وت�أكيده على �ضرورة العمل ال�شبكي من ناحية �أخرى.
والذي ي�أخذ بعني االعتبار و�ضعية ال�ضحية عندما تكون فالتعهد ب�ضحايا العنف من الن�ساء والأطفال يتوجب
قد تعر�ضت العتداء جن�سي ،ي�صطدم يف عديد احلاالت تدخل اجلهاز االمني والق�ضائي والتعهد الطبي والنف�سي
ب�صعوبة /ا�ستحالة ح�ضور هذا االخ�صائي .فقد الحظنا واالجتماعي واجلمعياتي .ويف هذا الإطار يتنزل �إحداث
�أنه يف عدة مناطق حيث �أحدثت بع�ض الوحدات الوحدات املتخ�ص�صة والتي �ستجعل من م�س�ألة العنف
املخت�صة ،ال يوجد �أخ�صائي نف�ساين �أو اجتماعي ميكن �ضد املر�أة ق�ضية حمورية يف عملها� .إال �أن هذا الدور
ت�سخريه للح�ضور �أثناء اال�ستماع للمر�أة �أو للطفل �ضحية الهام للوحدات يتطلب منها التن�سيق والت�شبيك مع كل
املتدخلني وخا�صة الق�ضاء وحماية الطفولة واجلمعيات.
العنف اجلن�سي.
فالكثري من امل�ؤ�س�سات ال�صحية واال�ست�شفائية العمومية
تفتقر �إىل �أخ�صائيني نف�سانيني ويكون من ال�صعب عندئذ  -في عالقة الوحدات المختصة
توفري هذه اخلدمة يف املدينة �أو القرية التي توجد بها بالنيابة العمومية
ال�ضحية مما يجعل عملية اال�ستماع الآين لل�ضحية غري حافظ قانون  2017على الدور الرئي�سي للنيابة العمومية
ممكن .وهو ما ي�ؤدي �إىل طول فرتة انتظار ال�ضحية دومنا �أي يف التعهد الق�ضائي ب�ضحايا العنف .ولذا ف�إن ما تقوم به
تعهد �أو رعاية نف�سية ،مما يبقي ال�ضحية يف حالة "�صدمة" الوحدات املخت�صة يبقى م�سبوقا �إما ب�إعالم النيابة �أو بعد
�أو ه�شا�شة نف�سية ملدة �أطول .وال يكون خالف ذلك �إال �أخذ �إذن منها� .إذ ين�ص الف�صل  26على �أنه بعد �إذن
�إذا ّمت نقلها �إىل مكان بعيد عن مكان الوحدة املخت�صة وهو النيابة "ميكن للوحدة املخت�صة نقل ال�ضحية والأطفال
املقيمني معها عند ال�ضرورة �إىل �أماكن �آمنة ."..بالتن�سيق
ما يطرح م�شكل نقل ال�ضحايا.
مع الهياكل املخت�صة ومندوب حماية الطفولة .كما ميكنها
ب�إذن النيابة العمومية نقل ال�ضحية لتلقّي الإ�سعافات
 تسجيل سماع األطفالالأولية عند �إ�صابتها ب�أ�ضرار بدنية ،و�إبعاد املظنون فيه من
بالصوت والصورة
ين�ص الف�صل  29من قانون  2017على �أنه "ال ميكن امل�سكن �أو منعه من االقرتاب من ال�ضحية �أو التواجد
ملم
�سماع الطفل �ضحية اجلرائم اجلن�سية �أكرث من م ّرة ،على قرب حمل �سكناها �أو مقر عملها عند وجود خطر ّ
�أن يتم ت�سجيل �سماعه بطريقة حتفظ ال�صوت وال�صورة" .على ال�ضحية �أو على �أطفالها املقيمني معها.
هذا الإجراء الهام احلامي للأطفال وحرمتهم النف�سية هذا التن�سيق املبدئي قد تعرت�ضه بع�ض الإ�شكاليات
ي�ستوجب توفر معدات خا�صة بكل وحدة للبحث يف التي قد ت�ؤدي �إىل تعار�ض مع ن�ص القانون وتتمثل �أ�سا�سا
�ضد املر�أة .وهي م�س�ألة غري متاحة يف كل يف �إمكانية طلب النيابة من �أعوان الوحدات املخت�صة
جرائم العنف ّ
الوحدات التي مت �إحداثها .مما �سي�ؤدي حتما �إىل االلتجاء التداخل حلل الإ�شكال املتعلق بالعنف خا�صة فيما
�إىل وحدات �أخرى متتلك مثل هذه املعدات �أو اللجوء يتعلق بالعنف الأ�سري وحتديدا العنف الزوجي.
�إىل ال�شرطة الفنية .وهو ما من �ش�أنه الإبقاء على الطفل حيث ميكن للتداخل �أن يتعار�ض مع الف�صل  25و�أن
ال�ضحية على حالته �إىل �أن يتم اال�ستماع �إليه وتوثيق ي�ؤدي �إىل امل�ساءلة اجلزائية لأعوان الوحدات املخت�صة.
تن�ص الفقرة  2من الف�صل  25على �أنه "يعاقب بال�سجن
ذلك �صوتا و�صورة.
ونلحظ �أنه بالرغم من �صراحة الف�صل  23والذي مينع من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر كل عون
�سماع الطفل �أكرث من مرة يف اجلرائم اجلن�سية� ،إال �أنه من �أعوان الوحدة املخت�صة الذي يتعمد ممار�سة �ضغط
يف غياب توثيق ال�سماعات �صوتا و�صورة ،ما زال ي�ستمع على ال�ضحية �أو �أي نوع من �أنواع الإكراه حلملها على
التنازل على حقوقها �أو لتغيري م�ضمون �شكواها �أو
للأطفال �ضحايا العنف اجلن�سي �أكرث من مرة.
�إن ما نالحظه من خالل هذه ال�صالحيات التي �أقرها الرجوع فيها" .وي�ؤكد عديد �أعوان الوحدات املخت�صة �أنه
القانون للوحدات املخت�صة �أنه :من ناحية ال ميكنها ويف بع�ض الو�ضعيات تطلب منهم النيابة التداخل حلل

العنف ضد المرأة

الإ�شكال خا�صة عندما تكون هناك ا�ستحالة لإيواء املر�أة
املعنفة والأطفال،
�إال �أنه يتوجب التذكري �أن ما ين�ص عليه الف�صل 25
من عقاب للتدخل املتعمد من قبل �أعوان الوحدات
املخت�صة جاء نتيجة ما �أثبتته الدرا�سات من اخلطر الكبري
الذي ميكن �أن تتعر�ض له املر�أة املعنفة عند عودتها �إىل
املكان الذي تعر�ضت فيه للعنف ،و�إىل الأ�شخا�ص الذين
ت�سببوا يف تعنيفها .ففي حاالت عديدة يتم تعنيفها من
جديد وب�صفة �أ�شد و�أعنف �أو تقدم املر�أة على االنتحار.
ولذا يكون من الأن�سب ويف مطابقة للقانون وتال�ؤم مع
الواقع �أال يتم التداخل.
 اختصاص الوحدات المختصةفي ظل التعر يف الواسع
للعنف ضد النساء:

من �ش�أن تعريف العنف �ضد املر�أة والأطفال املرافقني
لها ،ب�صفة وا�سعة كما ورد يف الف�صل  3من قانون 2017
"العنف �ضد املر�أة �أ�سا�سه التمييز ب�سبب اجلن�س"� ،أن
يحيل كل ال�شكاوى التي تكون املر�أة فيها �ضحية عنف
على الوحدات املخت�صة وهو ما من �ش�أنه �أن يغرق هذه
الوحدات بع�شرات �إن مل نقل مئات ال�شكاوى كل �شهر.
وهو ما يطرح ال�س�ؤال �إن كانت هذه الوحدات قادرة ماديا
(مبوجب عدد �أعوانها ومعداتها التقنية واللوج�ستية) �أن
تتعهد بكل هذه ال�شكاوى وامللفات وهو يف ر�أينا م�س�ألة
�صعبة بالن�سبة لأغلب الوحدات وم�ستحيلة بالن�سبة
للوحدات التي ال ترتكب �إال من عون �أو عونني فقط.
ولذا ف�إنه ويف انتظار ت�شكل فقه ق�ضاء وا�ضح حول مفهوم
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العنف (جماالته) التي تكون م�ؤ�س�سة على التمييز
ب�سبب اجلن�س ،ف�إنه ينبغي على وزارة الداخلية (متدخل
اخلط الأول يف جمال العنف �ضد املر�أة) �أن تكون لها
�سيا�سة عملية يتم مبوجبها حتديد معايري �إ�سناد الق�ضايا
التي تكون املر�أة �ضحية عنف فيها �إىل الوحدات املخت�صة
و�أن تعزز قدرات و�إمكانيات هذه الوحدات حتى ت�ضطلع
بهذه املهمة التي من �ش�أنها �أن تخفف من �أعباء الوحدات
الأخرى .وهو ما يتطلب �أي�ضا يف تقديرنا تكوينا عاما
ملختلف الوحدات الأخرى حول العنف امل�سلط مع املر�أة
ب�سبب التمييز على �أ�سا�س اجلن�س حتى يكون ملختلف
الأعوان املكلفني بال�ضابطة العدلية علم بخ�صائ�ص هذا
النوع من الق�ضايا ليتمكنوا �أي�ضا من التفرقة بني الق�ضايا
التي تعود الخت�صا�صهم وغريها من الق�ضايا التي يتوجب
�إحالتها على الوحدات املخت�صة يف البحث يف جرائم
العنف �ضد املر�أة.
 في مشاكل إيواء النساءضحايا العنف واألطفال
ّ
لهن:
المرافقين
ين�ص الف�صل  26من القانون عدد  58ل�سنة  2017على
ّ
�أنه تقوم الوحدة املخت�صة" ...بنقل ال�ضحية والأطفال

املقيمني معها عند ال�ضرورة �إىل �أماكن �آمنة بالتن�سيق
مع الهياكل املخت�صة ومندوب حماية الطفولة" .هذا
الإجراء الأ�سا�سي حلماية الن�ساء والأطفال �ضحايا
العنف وتوفري مكان �آمن لهم ،والذي ي�ستجيب ملطلب
هام من مطالب املدافعات واملدافعني عن حقوق الن�ساء
والأطفال ،تعرت�ضه عديد التحديات والتي تتمثل �أ�سا�سا

يف عدم توفر هذه الأماكن الآمنة بالقدر الكايف يف جميع
الأماكن من ناحية .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه لي�س يف العديد
من احلاالت للوحدة املخت�صة الإمكانية املادية لنقل
ال�ضحية والأطفال.

في مناطق عدة،
ال يوجد أخصائي
نفساني أو اجتماعي
يمكن تسخيره
للحضور أثناء
االستماع للمرأة أو
للطفل
فبالن�سبة لأماكن الإيواء الآمنة التابعة بالأ�سا�س لوزارتي
ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة املر�أة والأ�سرة والطفولة ،ف�إن
غالبها يوجد مبقرات الوالية وبالن�سبة لبع�ض الواليات
الكربى جغرافيا (القريوان ،مدنني� ،صفاق�س .)...وعليه،
تكون امل�سافة بني هذه املقرات الآمنة واملناطق الداخلية
للوالية بعيدة و�أحيانا بعيدة جدا.
�أما مراكز الإيواء التابعة للجمعيات فعددها  8ترتكز 3
منها يف تون�س العا�صمة و 5خارجها� .إال �أن طاقة ا�ستيعاب

هذه الأماكن وجتهيزها ال يتيح لها �إيواء عدد كبري من
الن�ساء والأطفال .وهو ما ي�ستوجب �إعادة التفكري يف
تركيز هذه الأماكن الآمنة وتوزيعها على املناطق بح�سب
ن�سبة العنف امل�سلط على الن�ساء والأطفال وهو ما ميكن
حتديده من خالل الدرا�سات التي متت حول العنف
يف تون�س والتي يتوجب حتيينها ب�صفة دورية خا�صة،
على �ضوء التقارير الدورية (�ستة �أ�شهر) التي يفرت�ض
بالوحدات املخت�صة رفعها �إىل �سلطة اال�شراف االدارية
(وزارة الداخلية) والق�ضائية واملر�صد الوطني ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة (الف�صل .)27
�إنّ دور الوحدات املخت�صة على �أهميته ،يبقى مرتبطا
وثيق االرتباط بالو�سائل والإمكانيات املادية والب�شرية
التي متنح لهذه الوحدات� ،إال �أن االمكانيات وحدها
غري كافية لإحداث النجاعة املرجوة ،ذلك �أهم ما جاء
به قانون  2017هو املقاربة ال�شاملة والت�شاركية ،املقامة
على الت�شبيك بني خمتلف املتدخلني ولذا ف�إن عمل كل
متدخل على حدة لن ميكن من حتقيق �أي جناعة .و يكون
من الأ�سا�سي الآن ،العودة �إىل �صياغة �سيا�سة م�شرتكة
بني كل املتدخلني و�إبرام اتفاقيات تعهد م�شرتك بني
خمتلف املتدخلني واعداد �أمر �صادر عن رئي�س احلكومة
يبني فيه �آليات ال�شراكة وتوزيع الأدوار واملهام وخا�صة
بيان و�سائل التن�سيق بني خمتلف املتدخلني.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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مالحظات حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ في تونس:

نحو تعليق دولة القانون؟
محمد أنور الزياني
�أودعت رئا�سة اجلمهورية يف  30نوفمرب  2018م�شروع
القانون الأ�سا�سي املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ 1مع طلب
ا�ستعجال النظر فيه .تعترب امل�صادقة على م�شروع هذا
القانون �ضرورية من �أجل تعوي�ض الأمر عدد  50ل�سنة
 1978امل�ؤرخ يف  26جانفي  1978املتعلق بتنظيم حالة
الطوارئ 2وذلك احرتاما ملقت�ضيات الف�صل  65من
ين�ص على �ضرورة تنظيم امل�سائل التي
الد�ستور الذي ّ
مت�س احلقوق واحلريات مبقت�ضى قوانني �أ�سا�سية .فتنظيم
ّ
احلد
حالة الطوارئ التي متثّل حالة ا�ستثنائية ميكن خاللها ّ
من ممار�سة عديد احلقوق واحلريات نظرا لوجود خطر يهدد
الأمن والنظام العام ،يتم يف تون�س �إىل اليوم مبقت�ضى �أمر
رئا�سي وهو ما يعترب خرقا �صارخا لأحكام د�ستور .2014
وال ّبد من التذكري يف هذا ال�سياق ب�أن م�س�ألة تقنني
حالة الطوارئ لي�ست حديثة .فقد ّقدم عدد من النواب
املنتمني �إىل خمتلف الكتل النيابية منذ � 26أكتوبر 2016
مقرتح قانون �أ�سا�سي 3يهدف �إىل تنظيم حالة الطوارئ.
لكن جمل�س نواب ال�شعب مل يوليه �أولوية .ويف الواقع،
مت�س
ّ
تعد م�س�ألة تعوي�ض �أمر  1978بقانون �أ�سا�سي �ضرورة ّ
عديد اجلوانب القانونية .فهي من جهة ،ت�ضمن تفعيل
�أحكام الد�ستور وذلك من خالل و�ضع �ضمانات لعدم
امل�س من احلقوق واحلريات واحرتام مقت�ضيات الف�صل
ّ
 49من الد�ستور خالل ّمدة �سريان حالة الطوارئ .وهي
من جهة ثانية ت�ؤ�س�س للتفرقة بني حالة الطوارئ التي مل
ترد بالد�ستور وحالة اخلطر الداهم التي � ّأ�س�س لها الف�صل
 80من الد�ستور الذي يويل رئي�س اجلمهورية امكانية
اتخاذ تدابري يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن و�أمن
البالد وا�ستقاللها ،يتعذر معه ال�سري العادي لدواليب
الدولة ،وفق اجراءات و�ضمن �ضوابط حمددة يف هذا
الف�صل .ف�أمر  1978الذي ال يزال ينطبق �إىل اليوم يعطي
للحد من
لرئي�س اجلمهورية �صالحية وا�سعة وذلك �سواء ّ
احلقوق واحلريات عرب �إعالن حالة الطوارئ ولكن �أي�ضا
يف تقدير �ضرورة �إعالنها من عدمه ومدة متديدها .فبالرغم
من ا�ستقرار الأو�ضاع يف تون�س وعدم ح�صول �أحداث
ت�ؤثّر ب�صفة متوا�صلة على الأمن العام ،عا�شت تون�س
فرتات طويلة حالة الطوارئ كما �أنها ال تزال تعي�شها دون
انقطاع منذ �شهر جوان  .20174ف�إن كان من املفرو�ض
�أن تكون هذه احلالة وقتية �إال �أنها �أ�صبحت حالة دائمة.
وي�شكل اقرتاح رئا�سة احلكومة مل�شروع القانون وامل�صادقة
عليه مبجل�س الوزراء دليال على وجود �إرادة �سيا�سية
لإخراج حالة الطوارئ من و�ضعها املخالف للد�ستور
وتقنينها� .إال �أن هذه الرغبة مت التعبري عنها بطريقة
�ضخّ مت من ال�سلطة التقديرية لل�سلطات املكلفة ب�إعالن
مي�س من ممار�سة املواطنني
وتطبيق حالة الطوارئ (ّ )1مما ّ
لعديد احلقوق واحلريات (.)2
سلطة شبه مطلقة في إعالن
حالة الطوارئ وإنفاذها
ين�ص الف�صل  2من م�شروع القانون الأ�سا�سي
ّ

املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على املجال الذي ينطبق

فيه �إذ "ميكن الإعالن عن حالة الطوارئ بكامل تراب
اجلمهورية �أو بجزء منه يف حالة ح�صول �أحداث تكت�سي
خطورتها �صبغة الكارثة �أو خطر و�شيك يهدد الأمن
والنظام العام و�سالمة الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملمتلكات
يتم
وامل�صالح احليوية للدولة" .فحالة الطوارئ التي مل ّ
تعريفها لذاتها يف �أي ف�صل �آخر من ف�صول هذا امل�شروع
بل فقط من خالل الإجراءات املتبعة يف اتخاذها وتبعاتها
القانونية خالل �سريانها ،مت ح�صرها يف �صورتني اثنتني :
الأوىل ،حالة "ح�صول �أحداث تكت�سي خطورتها �صبغة
الكارثة" ،من دون تعريف مفهومي الأحداث والكارثة.
والثانية ،حالة "خطر و�شيك يهدد الأمن والنظام العام
و�سالمة الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملمتلكات وامل�صالح احليوية
للدولة".
ومن هنا ،ميكن الت�سا�ؤل عن معنى عديد امل�صطلحات
التي مل يتم تعريفها والتي �سيتم على �أ�سا�سها �إعالن
حالة الطوارئ كمفهوم الأمن والنظام العام ومفهوم
امل�صالح احليوية للدولة .فمن ناحية ال�صياغة القانونية
ال ميكن لن�ص قانوين يرتتب عليه و�ضع حدود ملمار�سة
احلقوق واحلريات وعقوبات �سالبة للحرية� ،أن ال يحتوي
يتم على �أ�سا�سها
على تعريفات املفاهيم الأ�سا�سية التي ّ
�إعالن حالة الطوارئ .فعدم حتديد املفاهيم ّمي�س من
�ضرورة و�ضوح الن�ص القانوين 5من خالل �إر�ساء فراغ
ت�شريعي ي�سمح لل�سلطة بتحديد املفهوم كما تريد عند
م�س �صارخ ملبد�أ ال�سالمة
تطبيق الن�ص وهو ما يرتتب عنه ّ
القانونية 6كما �أنه يعطي لل�سلطات �سلطة تقديرية وا�سعة
احلد من حقوق الأفراد.
يف ّ
وعلى هذا الأ�سا�س ،ال ّبد من حتديد مفهوم "حالة
يحددها م�شروع القانون حتى
الطوارئ" والتي مل ّ
بهدف متييزها عن حالة اخلطر الداهم ويف ذلك داللة
لعدم اجتهاد �صاحب امل�شروع با�ستناده املفرط على �أمر
 1978فهو نف�س املفهوم املنقول عن املثال الفرن�سي
( )état d’urgenceوالذي ال ين�ص عليه الد�ستور
بل مت �إعطاء �صالحية �إعالنها �إىل جمل�س الوزراء لكونه
املخت�ص التخاذ التدابري الالزمة �أثناء حالة احل�صار
( )état de siègeاملذكورة بالد�ستور الفرن�سي وهو
نف�س القيا�س الد�ستوري املعتمد يف م�شروع القانون �إذ مت
�إعطاء �صالحية �إعالن حالة الطوارئ �إىل رئي�س اجلمهورية
لكونه املخت�ص باتخاذ الإجراءات الالزمة يف حالة اخلطر
الداهم .فبالرغم من �أن بع�ض التجارب املقارنة كالربتغال
و�إ�سبانيا قد �أ�س�ست �صلب نظامها القانوين حلالة م�شابهة
حلالة الطوارئ ،ف�إن جتارب مقارنة �أخرى مثل �أملانيا ال
احلد
يوجد بنظامها القانوين حالة ا�ستثنائية يقع خاللها ّ
من احلقوق واحلريات بخالف "حالة التو ّتر" (état
 )de tensionوهو مفهوم يف تناغم مع القانون الدويل
حدد حالة ا�ستثنائية واحدة.
ومع الد�ستور الذي ّ
ومن هنا ،يكمن الت�سا�ؤل :هل ميكن للم�شرع �إ�ضافة
ين�ص عليها الد�ستور للحد من
حالة ا�ستثنائية �أخرى مل ّ
احلقوق واحلريات؟ فلئن �أق ّر املجل�س الد�ستوري الفرن�سي
هذه الإمكانية 7ف�إن تقدير هذه الفر�ضية يخ�ضع �أ�سا�سا
خا�صة �إىل خ�صو�صية احلالة اال�ستثنائية وطبيعتها وكذلك
�إىل طبيعة الإجراءات املتخذة.

بالرجوع �إىل عديد التجارب املقارنة ،نلحظ �أنها ت�ضع
معايري يجب احرتامها عند �إعالن حالة الطوارئ وهي:
ال�ضرورة �أي �أن يكون الإعالن عن حالة الطوارئ �ضروريا
ل�ضمان عودة احلالة العادية ،التنا�سب �أي �أن تتنا�سب
الإجراءات املتخذة مع م�س ّبباتها ،التعليل �أي �أن يكون
قرار �إعالن حالة الطوارئ معلال من قبل اجلهة التي
�أ�صدرته وكذلك الطابع امل�ؤقت للحالة.
وبالرجوع �إىل م�شروع القانون ،ال جند �أي تن�صي�ص على
حتديد معايري ال�ضرورة والتنا�سب والتعليل عند �إعالن
حالة الطوارئ� .أما بخ�صو�ص الطابع امل�ؤقت لها ،فقد
�أعطى م�شروع القانون لرئي�س اجلمهورية �صالحية �إعالن
حالة الطوارئ ملدة �ستة �أ�شهر وذلك بعد ا�ست�شارة رئي�س
احلكومة وجمل�س الأمن القومي (الف�صل  3من م�شروع
ن�ص
القانون) وهي ّمدة طويلة ّ
جدا مقارنة باملدة التي ّ
عليها �أمر ( 1978ثالثون يوما) �أو باملدة املحددة بالقوانني
املقارنة (ففي فرن�سا مت حتديد املدة ب ـ 15يوما) �أو حتى
بالن�سبة للمدة التي حددها الد�ستور بالن�سبة حلالة اخلطر
الداهم .فبالرجوع �إىل �أحكام الف�صل  80من الد�ستور
ميكن �أن يقع طلب �إنهاء العمل بحالة اخلطر الداهم بعد
ثالثني يوما من �إعالنها ويكون الت�صريح بنهايتها من قبل
املحكمة الد�ستورية .فال ميكن منطقا ّملدة حالة الطوارئ
�أن تتجاوز ّمدة حالة اخلطر الداهم لكونها � ّأقل خطورة
منها.
كما خ ّول م�شروع القانون لرئي�س اجلمهورية التمديد يف
حالة الطوارئ ّملدة ثالثة �أ�شهر (الف�صل  4من م�شروع
القانون) مع �ضرورة ا�ست�شارة رئي�س احلكومة وجمل�س
الأمن القومي مع توجيه تقرير �إىل رئي�س جمل�س نواب
ال�شعب للإعالم ب�أ�سبابه وهو ما يعترب تعليال دون �أن
يكون للمجل�س �صالحية على تطبيق �أمر التمديد من
عدمه .فم�شروع القانون ذكر �إمكانية التمديد يف املدة دون
يحدد هل يكون التمديد ّملدة واحدة فقط �أم ميكن
�أن ّ
لعدة مرات وهو ما يفتح الباب �أمام ت�أويل العبارة
التمديد ّ
حمددة ّمما
على �إطالقها وذلك ب�إمكانية التمديد ملدد غري ّ
ميكن �أن يجعل حالة الطوارئ حالة �شبه دائمة.
فيما يتع ّلق بال�صالحيات ،فقد �أعطى الن�ص الد�ستوري
لرئي�س اجلمهورية �صالحية اتخاذ الإجراءات الالزمة
يف حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن و�أمن البالد
وا�ستقاللهاّ ،
يتعذر معه ال�سري العادي لدواليب الدولة"
وهو ما يتناغم مع �أحكام الف�صل  77من الد�ستور الذي
ين�ص على �أن " ّ
يتول رئي�س اجلمهورية متثيل الدولة،
ّ
ويخت�ص ب�ضبط ال�سيا�سات العامة يف جماالت الدفاع
والعالقات اخلارجية والأمن القومي املتعلق بحماية
الدولة والرتاب الوطني من التهديدات الداخلية
واخلارجية وذلك بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة" .فالقراءة
املن�سجمة 8بني ف�صول الد�ستور جتعل ال�صالحيات
الد�ستورية لرئي�س اجلمهورية مقت�صرة على حالة "اخلطر
الداهم" ولكن متكينه من �صالحيات �إعالن حالة
الطوارئ واتخاذ التدابري ب�ش�أنها هو قيا�س د�ستوري مت على
�أ�سا�س الف�صل  80ولكنه �أي�ضا ت�أثر مبا جاء به �أمر .1978
فهذا اخليار الذي يعطي هذه ال�صالحية لل�سلطة التنفيذية
مت اعتماده يف عديد كبري من الدول (كفرن�سا والربتغال)

ف�ضلت �أن يتم �إعالن
لكن دوال �أخرى كبلجيكا مثال ّ
حالة الطوارئ من قبل ال�سلطة الت�شريعية بوا�سطة قانون.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يجب يف �إطار م�شروع هذا القانون
الذي يتعلق باحلد من ممار�سة احلقوق واحلريات و�ضع
�ضمانات لكي ال يتم التع�سف يف �إعالن حالة الطوارئ
ومتديدها .ومن املفيد لهذه الغاية �أن ي�ضع امل�شروع �آلية
ال�سلط من ممار�سة الرقابة بع�ضها على البع�ض وفق
متكن ّ
ما جنده يف عديد التجارب املقارنة .ففي اململكة املتحدة
ال يكون �إعالن حالة الطوارئ �إال بعد موافقة املجل�س
الت�شريعي على جميع الإجراءات املتخذة خاللها وهو
تقريبا اخليار الذي مت اعتماده �أي�ضا ببلجيكا .كما �أنه يف
فرن�سا ال ميكن التمديد يف مدة حالة الطوارئ �إال بعد
موافقة املجل�س الت�شريعي.
حالة الطوارئ  :وضعية تنتفي
خاللها الحقوق والحر يات
ين�ص الف�صل الأول من امل�شروع على الآتي" :يهدف
ّ

هذا القانون �إىل تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقت�ضيه
�ضوابط حفظ الأمن والنظام العام املقررة بالد�ستور".
وبالرجوع �إىل الد�ستور ال جند ما يحيل �صراحة �إىل
�ضوابط الأمن والنظام العام ،فالف�صل  49من الد�ستور
ين�ص على �أن "يحدد القانون ال�ضوابط املتعلقة
الذي ّ
باحلقوق واحلريات امل�ضمونة بهذا الد�ستور وممار�ستها مبا ال
ينال من جوهرها .وال تو�ضع هذه ال�ضوابط �إال ل�ضرورة
تقت�ضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حماية حقوق
الغري� ،أو ملقت�ضيات الأمن العام� ،أو الدفاع الوطني،
�أو ال�صحة العامة� ،أو الآداب العامة ،وذلك مع احرتام
احلد
التنا�سب بني هذه ال�ضوابط وموجباتها"� .إمكانية ّ
من احلقوق واحلريات بهدف حماية النظام العام و هو
مفهوم وا�سع يختلف عن مفهوم الأمن العام.
كما �أنه بالرجوع �إىل الف�صل  80من الد�ستور الذي
يتع ّلق بـ"حالة اخلطر الداهم" والذي ال يتع ّلق كما ذكرنا
�سابقا بـ"حالة الطوارئ" التي ال ترقى التي ال ترقى
خطورتها �إىل الت�أثري على ال�سري العادي لدواليب الدولة
يعطي الن�ص الد�ستوري حاالت معينة التخاذ اجراءات
ا�ستثنائية .ومن منا نت�ساءل هل ترقى حالة الطوارئ
�إىل احلالة اال�ستثنائية التي ميكن معها احلد من ممار�سة
احلقوق واحلريات ؟ هل يتوافق هذا مع مبد�أي ال�ضرورة
والتنا�سب املذكورين بالف�صل  49من الد�ستور ؟
صالحيات وزير الداخلية

فقد �أعطى م�شروع القانون �صالحيات لوزير الداخلية
والوايل من �أجل اتخاذ عديد الإجراءات التي من �ش�أنها
امل�س بعدد كبري منها من احلقوق واحلريات .نذكر منها
ّ
�صالحية و�ضع �أ�شخا�ص حتت الإقامة اجلربية يف �صورة
تعمد ممار�سة ن�شاط من �ش�أنه تهديد الأمن والنظام العام
يت�ضمن م�شروع القانون
(الف�صل  7من امل�شروع) .وال ّ
املدة الق�صوى
�أي �ضمانات للأ�شخا�ص �إذ مل يتم حتديد ّ
للإقامة اجلربية كما مل يتم �إعطاء الأ�شخا�ص مو�ضوع
الإقامة اجلربية �أي �ضمانات للدفاع من خالل توجيه
القرار لهم وال�سماح لهم با�ستئنافه �أمام الهيئات الق�ضائية.
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حالة الطوارئ
وقد طرحت م�س�ألة الإقامة اجلربية �أمام املحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان 9وكذلك �أمام املجل�س الد�ستوري
الفرن�سي 10اللذين �أقرا بعدم �شرعية قرارات الإقامة
اجلربية يف �صورة عدم احرتامها لقرينة الرباءة ولقاعدة
التنا�سب بني الإجراءات املتخذة وبني اخلطر الذي ميثله
ال�شخ�ص والتي ال ميكن تقديرها ب�صفة مو�ضوعية �إال من
خالل �إعالم املعني و�سماعه .وهذا ما يت�أكد من الرجوع
للف�صل  27من الد�ستور التون�سي اللذين يكر�سان قرينة
الرباءة ومبادئ املحاكمة العادلة.
كما مت �إعطاء وزير الداخلية �إمكانية اعرتا�ض االت�صاالت
واملرا�سالت وتفتي�ش املحالت مع �إعالم وكيل اجلمهورية.
ويجب التذكري ب�أن القانون الأ�سا�سي امل�ؤرخ يف � 7أوت
 2015قد حد ّد بالف�صول  54وما يليه �إجراءات اعرتا�ض
االت�صاالت واملرا�سالت يف املادة الإرهابية وذلك مع
تف�صيل الإجراءات املتعلقة بها و�آجالها .ولكن املق�صود
ب�إجراءات اعرتا�ض االت�صاالت واملرا�سالت مب�شروع هذا
القانون هو جميع احلاالت الأخرى التي يتم التحقيق
فيها �أثناء حالة الطوارئ .وهو ما يفتح بابا وا�سعا له�ضم
احلقوق الد�ستورية املن�صو�ص عليها بالف�صل  24من
الد�ستور "حتمي الدولة احلياة اخلا�صة ،وحرمة امل�سكن،
و�سرية املرا�سالت واالت�صاالت واملعطيات ال�شخ�صية".
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فت�أ�سي�س ال�ضمانات حلماية هذه احلقوق تكون بت�شريك
الق�ضاء يف متابعة هذه الإجراءات وذلك ب�إعالم قا�ضي
يعد جزءا من
التحقيق عو�ضا عن وكيل اجلمهورية الذي ّ
ال�سلطة التنفيذية لكونه تابعا لوزارة العدل.
كما مت �إعطاء رئي�س الإدارة املكلفة بالعالقة مع اجلمعيات،
وهي جهة غري وا�ضحة �إذ �أن �إدارة تكوين جلمعيات تابعة
لرئا�سة احلكومة بينما توجد وزارة تخ�ص بالعالقة مع
املجتمع املدين وهي بطبيعتها غري دائمة وتخ�ضع لإرادة
رئي�س احلكومة عند تكونه حلكومته� ،صالحيات وا�سعة
جدا تق�ضي بتعليق عمل اجلمعيات .فهذه ال�صالحيات
ّ
اخلطرية التي وردت بالف�صل  11من م�شروع القانون،
مل يتم التن�صي�ص معها على �ضمانات جد ّية لفائدة
اجلمعيات املعنية للدفاع عن �أنف�سها خا�صة و�أن قرار
التعليق لي�س حمد ّدا ّمبدة معينة.
صالحيات الوالي

�إ�ضافة �إىل جميع ال�صالحيات التي مت �إعطا�ؤها �إىل وزير
للحد من احلقوق واحلريات ،مت �صلب الف�صل
الداخلية ّ
 5من م�شروع القانون �إعطاء الوايل �صالحيات وا�سعة
للحد من احلقوق واحلريات داخل املجال الرتابي
ّ
الذي يديره .وتتمثل هذه الإجراءات يف منع جوالن

الأ�شخا�ص والعربات ،تنظيم �إقامة الأ�شخا�ص وحتجريها
على ّ
ال�سلط العمومية،
كل �شخ�ص ّ
يتعمد عرقلة ن�شاط ّ
منع ّ
�صد عن العمل ،الغلق امل�ؤقت لقاعات العرو�ض
كل ّ
والقاعات املخ�ص�صة لالجتماعات العمومية واملحالت
والتجمعات
املفتوحة للعموم ومنع �أو تعليق االجتماعات ّ
واملواكب واال�ستعرا�ضات واملظاهرات التي من �ش�أنها
�أن ّ
ت�شكل خطرا على الأمن والنظام العام .جميع هذه
ال�صالحيات تخ�ضع فقط �إىل ال�سلطة التقديرية للوايل !
ولذلك ي�شكل هذا الف�صل خرقا لعديد الأحكام
الد�ستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات ويرجع للوايل دوره
ك�أداة �سيا�سية بيد ال�سلطة� .إذ �أن �إعطاء �سلطة وا�سعة
للوايل �إىل جانب ال�سلط التي مت �إعطا�ؤها للحكومة يعطي
�أكرث �آليات لل�سلط املركزية لفر�ض �سيطرتها خالل حالة
الطوارئ .كما ميكن �أن يكرث من حاالت اتخاذ قرارات
تع�سف ّية على م�ستوى الوالية ال يكون لل�شخ�ص املعني بها
�أي و�سلة للتظلم �أو للدفاع عن نف�سه .فحتى يف التجارب
املقارنة نادرا ما مت �إعطاء ال�سلطات الإدارية املحلية مثل
هذه ال�سلطات .ولكن املثال الأقرب هو املثال الفرن�سي
الذي ن�ست�شفّه من خالل قراءة م�شروع هذا القانون .فقد
�أعطى للوايل عديد ال�صالحيات للحد من احلقوق العامة
كاجلوالن والتنقل ومن �إقامة الأ�شخا�ص الذي ال يتم

�إال بقرار معلل وحمدود يف الزمن مع احرتام ال�ضرورة
والتنا�سب .11كما �أنه من الناحية ال�شكلية ال ميكن للوايل
اتخاذ مثل تلك القرارات لذاته بل ال ميكن له اتخاذها
�إال بناء على الإجراءات املتخذة من قبل وزير الداخلية.12
وبناء على كل ما �سبق ولئن ّن�صت عديد القوانني املقارنة
�إمكانية احلد من احلقوق واحلريات ف�إنه يف �أغلبها ال يتم
ذلك �إال عرب احرتام ال�ضرورة والتنا�سب وهو ما ي�ستوجبه
الف�صل  49من الد�ستور ّما يجعل م�شروع القانون املتعلق
بتنظيم حالة الطوارئ م�شروعا ال يحرتم احلقوق واحلريات
ويفتح الباب لل�سلطة التنفيذية يف التع�سف ب�سلطتها.

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

"المركز الدولي للعدالة االنتقالية" في مقابلة مع "المفكرة القانونية":

العفو ال يكون بقرار سياسي مسقط
أجرت الحوار ياسمين هاجر
قبل �أيام من التقرير النهائي لهيئة احلقيقة والكرامة،
حاورت املفكرة القانونية الأ�ستاذة �سلوى قنطري،
رئي�سة املركز الدويل للعدالة الإنتقالية يف تون�س،
وي�شكل املركز الداعم الأول للتحالف التون�سي
للكرامة ورد الإعتبار ،وهو التحالف الذي يجمع كل
�ضحايا عهود الإ�ستبداد حتت رايته.
المفكرة القانونية :أصدرت هيئة
الحقيقة والكرامة المقرر اإلطاري لجبر
الضرر في نوفمبر  ،2018ما تقييمكم له؟
سلوى القنطري :يف الواقع ،ال يت�ضمن املقرر

الإطاري جلرب ال�ضرر و�ضوحا كافيا فيما يخ�ص
الوحدات والتى على �أ�سا�سها يتم �إحت�ساب
التعوي�ضات لل�ضحايا .كما غاب ذكر العديد من
الإنتهاكات عن القرار� ،أهمها باعتقادي الإختفاء
الق�سري والتهجري الق�سري .كما �أنه من عالمات
الإ�ستفهام الكربى هي غياب ذكر جرب �ضرر املناطق
التى هم�شت عمداً من قبل �أنظمة ما قبل الثورة.
كما وغاب ذكر جرب ال�ضرر اجلماعي.

المفكرة :نهار  4ديسمبر  ،2018أعلن
عن تقرير بعنوان "من يسمع صوتي".
هل يمكن أن تحدثيننا أكثر عن هذا
التقرير والفئة التى يشملها؟
القنطري :هذا التقرير يخ�ص ن�ساء ال�ضحايا غري

املبا�شرات .هذه الفئة بتقديرنا ت�شكل �شريحة كبرية

ووا�سعة من املجتمع التون�سي والتى �سلط عليها
العديد من الإنتهاكات ولكن بقيت يف الظل ،على
غرار الزوجة ،االبنة ،الأخت ،الأم .تلك ال�سيدات
اللواتي حملن "القفة" على مدار �سنوات من
و�إىل ال�سجن يف �سبيل زيارة ذويهن ملدهم بالأكل
والإحتياجات احلياتية الأ�سا�سية .هناك �أي�ضا
حاالت مت فيها �سحب بطاقة تعريف تلك الن�سوة
لتقييد حركتهم ومنعهم من زيارة ذويها يف ال�سجن.
دون ذكر الهر�سلة والو�صم االجتماعي الذي
الحقهن ويالحقهن با�ستمرار ب�سبب �سجن الأب،
الأم ،الزوج ،الأخ ،الأخت� ،إلخ .كل ذلك وجند �أن
املجتمع مل يعتربهن �ضحايا كونهن ب�إعتقاد املجتمع
كن يقمن بدور طبيعي.
المفكرة :دخل صندوق الكرامة صلب
جدال األحزاب السياسية بين مؤيد
ورافض له .كما وأن الحجة الرئيسية
للمعارضين هي قدرة الدولة التونسية
المالية الضعيفة .ما تعليقكم؟
القنطري :هناك افتعال للم�شكل يف احلقيقة

وحماوالت لتوظيف امل�س�ألة �سيا�سيا .ال�صندوق
�أُحدث من خالل قانون املالية لعام  ،2014ون�ص
عليه قانون العدالة االنتقالية لعام  2013قبل ذلك.
وعلى �أ�سا�س ذلك� ،أتى الأمر التطبيقي احلكومي يف
جانفي من العام اجلاري .نتفهم �أن الدولة التون�سية
لديها �صعوبات اقت�صادية كبرية .لكن قانون العدالة
الإنتقالية يف الأ�سا�س ي�سمح ل�صندوق الكرامة

الإنتفاع بتلقي هبات ومنح دولية غري م�شروطة.
كما هناك جمال لأن ت�أخذ التعوي�ضات �شكل تقدمي
م�ساعدات عينية لي�س فقط مادية ،ك�إن�شاء مدار�س
�أو م�ست�شفيات �أو حت�سني وتطوير �أو �شق بنى حتتية.
هذا يخ�ص جرب ال�ضرر اجلماعي خ�صو�صا .كما ميكن
للهبات �أن تكون عينية على �شكل تكوين فئات من
ال�ضحايا ملزاولة عمل �أو مهنة معني �أو حتى على
�شكل منح درا�سية.

المفكرة :إلى اليوم لم تصدر قائمة بأسماء
الضحايا ولم يصدر أي من المقررات
الفردية ،لماذا؟
القنطري :هناك م�شكلة �أ�سا�سية بحيث �أن جزءا

كبريا من ال�ضحايا مت �إبالغهم قبل �أيام فقط ب�أنهم مل
ي�صنفوا ك�ضحايا �أ�صال .وبح�سب املعلومات التى تلقيناها
منهم ،كان تعليل الهيئة هو �أن االنتهاك الذي تعر�ضوا
له ال ي�صنف باجل�سيم .قانونيا ،الهيئة هي املكلفة بتحديد
�أ�سباب رف�ض امللفات وهي التي ت�صنف الأ�شخا�ص
كونهم �ضحية �أم ال .ولكن يبقى الت�سا�ؤل واال�ستفهام
المفكرة :تعتزم حركة النهضة التونسية الأكرب ملاذا يقبل ملف ويتم الإحتفاظ به ملدة �أربع �سنوات
تقديم مشروع قانون حول المصالحة ثم يرف�ض ت�صنيف ال�شخ�ص الذي قدمه ك�ضحية قبل
الشاملة .بإعتقادك هل المصالحة �أيام فقط من �إنتهاء �أعمال الهيئة؟

الشامل حل؟
القنطري :امل�صاحلة ال تعني الإفالت من العقاب.

�أعني بذلك �أنه يجب �أن يكون هناك �آليات ملكافحة
الإفالت من العقاب و�آليات تعمل على تفعيل �أكرث
للدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة .وعلى �أن ال يكون
جرب ال�ضرر املادي هو ثمن امل�صاحلة ال�شاملة .ف�إن مل
يتم حفظ حقوق ال�ضحايا ورد اعتبارهم والك�شف
عن جالديهم ،ميكن لأي مواطن �أن يتعر�ض جمددا
لتلك الإنتهاكات .م�صاحلة طبقا للعدالة الإنتقالية
تكون عرب الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة ولي�س عرب
عفو عام متفق �سيا�سيا عليه من قبل �أ�صحاب النفوذ
والقرار" .ميكن �أن �أقبل بالعفو عن جالدي ب�شكل
�إرادي ولكن �أريد �أوال �أن �أ�ضمن ح�صويل على
حقوقي ورد كرامتي واعتباري" هكذا عرب العديد
من ال�ضحايا.

المفكرة :ستنهي الهيئة أعمالها قريبا،
ماذا بشأن الملفات التى لم يتم تحويلها
الدوائر القضائية المتخصصة حتى اآلن؟
القنطري :الدوائر يجب �أن ت�ستمر وهي الأمل

ملوا�صلة م�سار املحا�سبة وك�شف احلقيقة ومكافحة الف�ساد
والتجاوزات الفا�سدة� .صحيح �أن هيئة احلقيقة والكرامة
�أحالت ملفات مهمة �إىل الدوائر املتخ�ص�صة ولكن هناك
ملفات �أخرى ال تقل �أهمية ولكن مل ُتل .املعلومات
التى تت�ضمنها هذه امللفات يف حال تعهدت بها الدوائر
املتخ�ص�صة ميكن �أن ت�شكل فقه ق�ضاء قوي داعم ومدافع
عن منظومة حقوق الإن�سان يف تون�س.
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إنهاء صوري لحالة الطوارئ في مصر:

االنعقاد الدائم لمحاكم أمن الدولة طوار ئ نموذجا ودليال
عادل رمضان
بتاريخ � ،2018-10-15أعلن رئي�س اجلمهورية حالة
الطوارئ يف جميع �أنحاء البالد  1وذلك للمرة الرابعة
 2خالل عام ون�صف .وفيما مينع الد�ستور �إعالن
حالة الطوارئ ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر ،ف�إن الدولة
امل�صرية التفّت على الد�ستور من خالل ترك فا�صل
زمني ق�صري بني انتهاء مدة حالة الطوارئ املعلن عنها
�سابقا والإعالن عن حالة طوارئ جديدة ،علما �أن
الفا�صل الزمني قد ال يتجاوز يوما �أو يومني .وبفعل
هذا الإلتفاف ،ن�ش�أ ما ميكن �أن ن�سميه بالإعالن
الدوار حلالة الطوارئ ،وبتنا �أمام �إنهاء �صوري حلالة
الطوارئ ،يف�ضحه االنعقاد الدائم ملحاكم الطوارئ
باملخالفة للقانون ،وخروجها عن اخت�صا�صها كما
�سنو�ضح الحقاً.
اجلدير بالذكر �أنه قبل  2011-01-25كان لرئي�س
اجلمهورية �أن يعلن الطوارئ ملدة يحددها ،وكان
له �أن ميدها بعد موافقة جمل�س ال�شعب دون حد
�أق�صى .ولذا ف�إن حالة الطوارئ املعلنة 1981-10-6
 3ا�ستمرت  31عاماً بعد متديدها مرات عدة حتى
انتهت يف  4 .2012-5-31وب�سبب ذلك وبعد يناير
 2011فقد ن�ص تعديل د�ستور  5 1971على �إعالن
حالة الطوارئ ملدة �ستة �أ�شهر بحد �أق�صى ،وال يجوز
متديدها �إال بعد ا�ستفتاء ال�شعب  6وعك�س ذلك
ال�ضابط الرغبة يف التخل�ص من �إرث قدمي وو�ضع حد
ل�سلطة الرئي�س يف �إعالن حالة الطوارئ .وا�ستمرت
تلك القاعدة يف د�ستور  . 7 2012ومع تعديله يف
ّ ،2014مت ق�صر الإعالن ملدة ثالثة �أ�شهر مع امكانية
متديدها لثالثة �أ�شهر تنتهي بحكم الد�ستور مع نهايتها
حالة الطوارئ ،ومت �إلغاء لزوم ا�ستفتاء ال�شعب على
8
املد واالكتفاء مبوافقة ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب.
الطبيعة المؤقتة لمحاكم
الطوارئ

بعيداً عن كون وجود حماكم �أمن الدولة (طوارئ)
يف حد ذاته امراً باط ًال لكونها "ا�ستثنائية"  9يحظر
الد�ستور ان�شاءها،ا  10فهي بطبيعتها حماكم م�ؤقتة،
واخت�صا�صها موقوت ومرتبط وجوداً وعدماً ب�إعالن
حالة الطوارئ .وحتى مع �إعالن هذه احلالة ،ال
تنعقد املحكمة من تلقاء نف�سها ،بل يجب �صدور
قرار تعيني �أع�ضائها من رئي�س اجلمهورية �أو من
يفو�ضه 11 .وي�سقط قرار التعيني وينتهي مفعوله مع
انتهاء حالة الطوارئ التي �صدر بنا ًء عليها ،مثله
مثل كافة القرارات التي ت�صدرها �سلطة الطوارئ.
 12وذلك لكون تلك القرارات مرتبطة بقرار �إعالن
حالة الطوارئ .ومع انتهائها ،تفقد تلك القرارات
قوتها التنفيذية امل�ستقبلية لفقدانها �سندها ومربرها
وركيزتها .ولذا فكلما �أعلنت حالة الطوارئ من
جديد �سواء بعد ع�شرة �أعوام �أو بعد عام �أو حتى
بعد يومني من انتهاء �سابقتها ،ف�سلطة الطوارئ ُملزمة

ب�أن ت�صدر كافة القرارات التي تريد تطبيقها و�إنفاذها
ولو كان �سبق و�صدر مثيل لها يف ظل حالة الطوارئ
ال�سابقة.
بتاريخ  2017-5-4وبنا ًء على �إعالن حالة الطوارئ
يف � ،2017-4-10أ�صدر رئي�س الوزراء  13قرار
بتعيني �أع�ضاء حماكم �أمن الدولة .ومع انتهاء حالة
الطوارئ تلك -وبالتايل �سقوط القرار وفقدانه قوته
التنفيذية امل�ستقبلية -كان على الدولة عند �إعادة
�إعالن حالة الطوارئ �أن ت�صدر قرارا جديدا بتعيني
�أع�ضاء حماكم �أمن الدولة حتى لو نف�س الأع�ضاء.
لكن الدولة مل تفعل وا�ستمرت تلك املحاكم
بت�شكيلها القدمي و�أع�ضائها القدامى يف العمل ويف
االنعقاد الدائم املت�صل من حالة طوارئ لأخرى.
�إن انعقاد حماكم �أمن الدولة بعد انتهاء �إعالن حالة
الطوارئ ال�صادر يف  2017-04دون �صدور قرار
جديد بتعيني �أع�ضائها هو انعقاد باطل .وجميع ما
ي�صدر عن تلك املحكمة من حماكمات و�أحكام
يعترب �صادرا من حمكمة غري منعقدة قانوناً بال�شكل
الذي ينزل ب�أحكامها لدرجة الإنعدام.
االختصاص الموقوت لمحاكم
الطوارئ

بالإ�ضافة �إىل �سقوط قرار تعيني �أع�ضاء حماكم
الطوارئ ،فهناك االخت�صا�ص املوقوت لها والذي
ينتهي يوم انتهاء حالة الطوارئ .وقد تدارك امل�شرع
ذلك يف املادة  19من قانون الطوارئ التي ن�صت
�أ ّنه يف حالة انتهاء حالة الطوارئ ي�ستمر اخت�صا�ص
املحكمة بالق�ضايا املعرو�ضة �أمامها فقط 14 .وبالتايل،
يف حال كان هناك دوائر للمحكمة ال تنظر يف ق�ضايا
وقت �إنهاء حالة الطوارئ ،ينتهي وجودها القانوين
فوراً� .أما تلك التي تنظر يف ق�ضايا �أحيلت �إليها يف
ظل حالة الطوارئ ،في�ستمر وجودها م�ؤقتاً حلني
انتهائها من نظر الق�ضايا املحالة �إليها من قبل .كما
قررت الفقرة الثانية من نف�س املادة يف ن�ص وا�ضح
وقاطع ب�أنه �إذا ما انتهت حالة الطوارئ فكافة الق�ضايا
التي وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ وحتققها النيابة
العامة ومل ُتل ملحكمة الطوارئ ُتال بحكم القانون
�إىل املحاكم العادية . 15 .لكن ماذا لو �أعلنت حالة
الطوارئ جمدداً كما يحدث حالياً وعاد و�أ�صدر
رئي�س اجلمهورية قراراً ب�إحالة بع�ض جرائم القانون
العام ملحكمة �أمن الدولة .فهل تعود وتدخل تلك
الق�ضايا يف اخت�صا�ص حماكم �أمن الدولة بعد �أن
خرجت عنها؟ الإجابة بالقطع ال وذلك للأ�سباب
التالية:
�أو ًال� :إن كانت كل حالة طوارئ م�ستقلة بذاتها عن
�سابقتها (�أو هكذا تروج الدولة لتربير الإعالن املتكرر
حلالة الطوارئ) ،فعلى الدولة �أن تط ّبق كافة �أحكام
قانون حالة الطوارئ �سواء تلك املتعلقة ببدئها وتلك
املتعلقة بنهايتها ،ال �أن تختار الدولة ما ينا�سب رغبتها
وتلفظ �أحكام القانون التي ال تتما�شى مع توجهاتها

احلالية .واالمتناع عن تطبيق حكم هذا الن�ص
يجعلنا �أمام �إنهاء �شكلي حلالة الطوارئ ي�ؤكد على �أن
حالة الطوارئ املعلنة منذ �أكرث من عام ون�صف هي
ذاتها املوجودة الآن باملخالفة للد�ستور.
ثانياً :النيابة العامة يف الأ�صل غري ُملزمة ب�أن حتيل
�إىل حماكم الطوارئ اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قرار
رئي�س اجلمهورية ب�إحالة جرائم القانون العام �إىل
حماكم الطوارئ .فللنيابة �أن حتيل تلك اجلرائم �إىل
حماكم الطوارئ �أو املحاكم العادية لأن قرار الرئي�س
مل ي�سلب الأخرية اخت�صا�صها الذي ن�ص عليه
القانون .وبالتايل ،املحكمتان تت�شاركان االخت�صا�ص
مدة �إعالن حالة الطوارئ كما ذهبت املحكمة
الد�ستورية 16 .و�سلطة النيابة يف ذلك تقديرية .ولكن
يف حال �ألزم قانون الطوارئ النيابة العامة ب�إحالة
جرائم �أو ق�ضايا بعينها للمحاكم العادية ،فلي�س
للنيابة �أي �سلطة تقديرية يف ذلك وعليها تنفيذ حكم
القانون.
ثالثاً :ال يجوز للنيابة العامة اعتبار قرار رئي�س
اجلمهورية قاعدة اخت�صا�ص جديدة تطبق ب�أثر فوري
على جميع الدعاوى التي مل ُتل للمحاكم .فهذا
املبد�أ -الذي ا�ستقرت عليه حمكمة النق�ض -مرتبط
بالقوانني التي تلغي �أو تعدل اخت�صا�ص حمكمة
وتخلق اخت�صا�صاً جديداً ملحكمة �أخرى .وذلك غري
منطبق على الو�ضع احلايل .فالقرار ال يلغي �أو يعدل
�أو يغري اخت�صا�ص �أي حمكمة ،وال يخلق اخت�صا�صا
ملحكمة الطوارئ من الأ�صل .و�أيدت املحكمة
الد�ستورية العليا هذا الر�أي ،حيث ذهبت �إىل �أن قرار
رئي�س اجلمهورية ب�إحالة اجلرائم �إىل املحاكم لي�س
بقاعدة اخت�صا�ص وال يخلق �أي اخت�صا�ص جديد
للمحاكم �أو يغري فيه �أو ي�سلب اخت�صا�ص حمكمة
ويعطيه لأخرى  ، 17و�إمنا من حدد اخت�صا�ص تلك
املحاكم القانون ،والقرار ال�صادر من رئي�س اجلمهورية
�أو من يفو�ضه بالإحالة ما هو �إال "�أداة تنفيذ" حلكم
القانون .وعليه ف�إن رئي�س اجلمهورية �أو من يفو�ضه
ال ميلك �أن يعدل �أو يغري �أو يخالف القواعد التي
و�ضعها امل�شرع الخت�صا�ص حماكم الطوارئ.

�إىل حماكم الطوارئ �إال يف � 19 2017-10-7أي
مع قرب نهاية حالة الطوارئ تلك .ومل يكن لأي
من دوائر املحكمة على م�ستوى اجلمهورية �أي
اخت�صا�ص لأي جرمية لتنظر فيها �سوى دوائر حمافظة
�شمال �سيناء يف املنطقة التي �أعلن فيها حظر التجوال
 ، 20وكان اخت�صا�ص تلك الدوائر منح�صرا يف جرمية
انتهاك هذا احلظر .باملقابل� ،أي دائرة نظرت يف ق�ضية
و�أ�صدرت حكماً قبل �صدور قرار الإحالة ف�أحكامها
تكون باطلة.
ومع �إعالن حالة الطوارئ يف �أكتوبر  21 2018مل
ين�شر حتى الآن قرار ب�إحالة جرائم القانون العام �إىل
حمكمة الطوارئ ،وذلك يعني عدم وجود اخت�صا�ص
ملحاكم الطوارئ لنظر جرائم القانون العام ،و�أي نظر
لتلك املحاكم دون ن�شر قرار الإحالة يف اجلريدة
الر�سمية يقع باط ًال.
خاتمة

�إن رغبة احلكومة امل�صرية امللحة يف وجود و�ضع
ا�ستثنائي دائم كما اعتادت طوال العقود املا�ضية،
وك�أنها ال ت�ستطيع �أن حتكم من دونه ،جعلتها ت�سعى
لاللتفاف على �أحكام الد�ستور عرب الإعالن الدوار
حلالة الطوارئ .وقد �أدى هذا التوجه �إىل خمالفة
قانون الطوارئ ذاته وانعقاد حماكم ا�ستثنائية ب�شكل
دائم ،وعملها ب�شكل مرتبك مما يجعل الكثري من
املحاكمات التي �أجرتها منذ انتهاء حالة الطوارئ
الأوىل يف �أكتوبر  2017غري قانونية ويعر�ض ما �صدر
من �أحكام للإبطال .ونطرح هنا ت�سا�ؤال حول �إ�صرار
الدولة على �إعالن حالة الطوارئ يف جميع �أرجاء
البالد رغم وجود قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي
الدولة �سلطات وا�سعة وقدرات كبرية ملواجهته،
خا�صة مع �إعالن الدولة �أن �إعالن حالة الطوارئ هو
ملواجهة الإرهاب .يبدو �أن امليزة التي يوفرها �إعالن
حالة الطوارئ من حرمان املتهمني يف جرائم معينة
والتي �أغلبها لي�س لها عالقة بالإرهاب - 22من حقاال�ستئناف والنق�ض هي التي تدفع احلكومة لإعالن
الطوارئ وا�ستخدامها لهذه الأغرا�ض.

ارتباك في تطبيق حالة الطوارئ

بالإ�ضافة اىل ما �سبق ،ثمة ارتباك وا�ضح يف تطبيق
�أحكام قانون الطوارئ منذ �إعالن حالة الطوارئ لأول
مرة قي ظل الد�ستور اجلديد يف جميع �أرجاء البالد.
ومن الأمثلة على ذلك ،مع �إعالن حالة الطوارئ يف
 ،2017-04-10مل يتم تعيني �أع�ضاء حماكم �أمن
الدولة �إال يف  . 18 2017-5-4وقد تقرر �أن يكون
بدء التعيني مبفعول رجعي ،بحيث يبد�أ من -10
 2017-04لإ�ضفاء �شرعية لأي انعقاد للمحكمة
�سابق لتاريخ �صدور القرار ،وذلك غري جائز.
ف�أي انعقاد للمحكمة قبل تعيني �أع�ضائها باطل
وكذلك ما قد ي�صدر عنها .وبعد تعيني ق�ضاة
املحكمة ،مل ي�صدر قرار �إحالة جرائم القانون العام

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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القتل على الهوية الدينية في مصر :هل يتوقف؟
محمد عواد
بعد دخول تنظيم الدولة الإ�سالمية (داع�ش) �إىل
م�شهد العنف يف م�صر ،تطورت االعتداءات على
امل�سيحيني خالل العامني املا�ضيني لت�شهد م�صر وقائع
قتل على الهوية الدينية 1وتهجري ق�سري ب�سيناء موجه
�ضد امل�سيحيني فقط .وجتلت هذه الأحداث ب�صورة �أكرث
و�ضوحاً مع حادثة  2018-11-2بعد تعر�ض حافلة تقل
�أقباطاً كانوا يف زيارة لدير الأنبا �صموئيل يف حمافظة املنيا
ب�صعيد م�صر لهجوم �إرهابي �أدى �إىل مقتل � 9أ�شخا�ص
و�إ�صابة نحو ع�شرين �آخرين .وتبنى الهجوم تنظيم الدولة
الإ�سالمية .2وكان قد �سبق تعر�ض امل�سيحيني يف مايو من
العام املا�ضي لهجوم مماثل من تنظيم "داع�ش" بالقرب
من نف�س املنطقة مما �أ�سفر عن مقتل  29قبطيا ،و�أوقفت
الزيارات �إىل ذات الدير عقب احلادث لعدة �شهور قبل
�أن يتم ا�ستئنافها يف وقت الحق.3
وفى ذات ال�سياق ،بح�سب تقرير �صادر عن املبادرة
امل�صرية بعنوان" موت معلن" 4تعر�ض م�سيحيو �سيناء
العتداءات �شملت الرتهيب واخلطف منذ حكم
الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي تطورت للقتل والتهجري
بعد االنقالب الع�سكري يف يوليو  .2013دفعت هذه
االعتداءات م�سيحيي مدينتي رفح وال�شيخ زويد �إىل
الهجرة ومغادرتهما� ،إىل مدينة العري�ش .و�صارت املدينتان
خاليتني من امل�سيحيني ،بينما ا�ستمر الوجود امل�سيحي يف
مدينة العري�ش ،حتى تزايدت حدة ا�ستهداف الأقباط مع
نهاية يناير  ،2017مما دفع الأ�سر امل�سيحية بالعري�ش للهجرة
منها ملدن القناة والدلتا.
�أن �أعمال القتل الأخرية ال ميكن و�صفها �سواء باملعايري
القانونية والد�ستورية امل�صرية� ،أو باملعايري الدولية التي
ُتعترب يف مرتبة القانون� ،إال كقتل على الهوية الدينية
مار�سته جماعات م�سلحة �أو �شبه م�سلحة �ضد جماعة
متجان�سة دينياً بهدف التخل�ص من �أفرادها و�إرهابهم وال
ميكن التهوين من �ش�أنه واعتباره جمرد عمل فردي �أو
عمل �إجرامي عادي.
�أن القتل على الهوية واالعتداءات الطائفية لي�ست
حدثاً ا�ستثنائياً يف �سياق مناخ التوتر الطائفي ال�سائد يف
م�صر بقدر ما كانت ممار�سة �شائعة ت�ساحمت معها ،بل
وتواط�أت معها� ،أجهزة الدولة الأمنية واملحلية ،يف الكثري
من الأحيان عرب �إقرارها �أو �إ�شرافها على جل�سات ال�صلح
العرفية التي كانت تعقد لت�سوية �أغلبية النزاعات الطائفية.
انتهاك الحق في الحياة

و�ضعت املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان احلق يف احلياة
يف �صدارة احلقوق الأ�سا�سية باعتباره الركيزة التي تبنى
عليها بقية احلقوق .وقد ن�ص العهد الدويل للحقوق
ال�سيا�سية واملدنية يف مادته ال�ساد�سة �أن على القانون �أن
يحمي هذا احلق فال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفا.
وهذه احلماية ال تقت�صر على حاالت ال�سلم العادية لكنها
متتد �أي�ضا �إىل حاالت الطوارئ والنزاعات امل�سلحة ،بل
تت�ضاعف م�س�ؤولية قوات ال�شرطة واجلي�ش يف حفظ
الأمن وال�سالمة جلميع املواطنني يف ظل هذه الأجواء.
وقد �أكّ د الد�ستور امل�صري على هذا احلق يف املادتني

59و  60معترباً �أن "احلياة الآمنة حق لكل �إن�سان،
وتلتزم الدولة بتوفري الأمن والطم�أنينة ملواطنيها ،ولكل
مقيم على �أرا�ضيها" .و�أن "جل�سد الإن�سان حرمة،
واالعتداء عليه� ،أو ت�شويهه� ،أو التمثيل به ،جرمية يعاقب
عليها القانون".
وقد بلغ عدد حاالت ال�ضحايا نتيجة انتهاك احلق يف
احلياة املوثقة ب�شمال �سيناء بح�سب تقرير املبادرة امل�صرية
�شخ�صا خالل الفرتة من يوليو  2013وحتى فرباير
ً 14
 2017وقد بلغ يف بقية مناطق م�صر � 125شخ�صاً منذ ثورة
يناير  2011وحتى نوفمرب  ،20185مت ا�ستهدافهم جميعاً
ب�شكل مبا�شر على الهوية الدينية� ،سواء داخل منازلهم
�أو يف الأماكن العامة وو�سائل املوا�صالت ،حيث كان
يتم �إطالق النار عليهم من قبل ملثمني ،وهو ما �أدى �إىل
وفاتهم ،وهي جرائم قتل عمدي وفقاً للقانون..
ميكن اجلزم �أنه حتى هذه اللحظة ال متلك الدولة خطة �أو
ا�سرتاتيجية ملواجهة العنف الطائفي املتزايد يف البالد �أو
معاجلته �أو حماية الأديرة الأرثوذك�سية املنت�شرة يف �سائر
�أنحاء م�صر ،وخا�صة الأديرة الواقعة يف مناطق �صحراوية
نائية ،ويرجع هذا بالأ�سا�س �إىل �أن الدولة د�أبت وحتى التصفية الجسدية ...ليست
ً
وقت قريب على �إنكار العنف �أو االحتقان الطائفي من حال
وفى �إطار متابعتها للحادث� ،أعلنت وزارة الداخلية
الأ�صل.
امل�صرية بتاريخ " 2018-11-2مقتل � 19إرهابياً من
املتورطني يف تنفيذ عملياتعدائية بالبالد ،منها حادث
تعامل الدولة ...عدم توقع
املنيا الإرهابي الأخري .ود�أبت ال�شرطة امل�صرية ،بعد كل
وغياب التدخل
ال ميكن قراءة الأحداث التي �شهدتها مدينتا العري�ش حادث �إرهابي على �إ�صدار بيانات ر�سمية تعلن فيها �أن
واملنيا م�ؤخراً ،مبعزل عن �أحداث العنف الطائفي ت�صفية املهاجمني ج�سدياً "متت يف �إطار تبادل �إطالق
التي ت�شهدها م�صر ،وطريقة معاجلة الأجهزة الر�سمية النريان مع ال�ضحايا" ،يف حني مل يتم الإعالن عن
وال�شعبية لها .فقد �شهدت ال�سنوات الأخرية ارتفاع �إ�صابة فرد �شرطة واحد خالل �أي من املداهمات .ويتم
وترية االعتداءات �ضد امل�سيحيني يف مناطق �شتى .الإعالن عن ت�صفية املهاجمني دون �أي تفا�صيل عن
وبالرغم من تغري احلكومات وامل�س�ؤولني عدة مرات منذ كيفية الو�صول لهم� ،أو �أي �إجراءات ق�ضائية قد اتخذت
ثورة  25يناير ،ف�إن طريقة تعاملهم مع هذا امللف كانت ملتابعتهم و�إلقاء القب�ض عليهم ملحاكمتهم.
مت�شابهة ،ومل تهتم كثرياً بعالج جذور العنف الطائفي وقد انتقدت م�ؤ�س�سات حقوقية هذا النهج من قبل �أجهزة
وكذلك الأزمات الناجتة عن انتهاكات حقوق املواطنني الأمن امل�صرية وو�صفته ب�سيا�سة منهجية "للقتل خارج
امل�سيحيني ،وجل�أت يف الكثري من الأحيان �إىل �آليات غري �إطار القانون" خا�صة و�أن عام  2017قد �شهد  169حالة
قانونية لتقليل حدة التوترات الطائفية� ،أو �إ�ضفاء حت�سينات قتل على يد قوات ال�شرطة وذلك دون التعر�ض حلاالت
القتل يف �سيناء .11وفيما و�صف القتلى ب�أنهم �إرهابيون متت
�صورية على البنية الت�شريعية املرتبطة بحقوق املواطنة.
ت�صفيتهم ج�سدياً خالل ا�شتباكات ،اكت�شف الحقاً �أن
فرض حالة الطوارئ
كثرياً منهم هم من املختفني ق�سرياً ومعار�ضني للنظام
قرر الرئي�س امل�صري بتاريخ  20186-10-15للمرة امل�صري 1213ومل تقم النيابة العامة ب�إجراء حتقيقات يف
ال�ساد�سة متديد حالة الطوارئ املُعلنة منذ �أكرث من عام ادعاءات �أهلية القتلى ب�أنهم كانوا خمتفني ق�سرياً قبل
ون�صف يف جميع �أنحاء البالد ،ملدة ثالثة �أ�شهر �إ�ضافية ،الإعالن عن قتلهم خارج العملية الق�ضائية �أو القانونية
و�أعلنت للمرة الأوىل عقب تفجريين ا�ستهدفا كني�ستني من قبل الأمن امل�صري بو�صفهم �إرهابيني .وتتم�سك
يف طنطا واال�سكندرية �أ�سفرا عن مقتل  44و�إ�صابة �أكرث الداخلية امل�صرية بروايتها وترف�ض ادعاءات القتل دون
من مئة ،7ف�ض ًال عن فر�ض حالة الطوارئ ب�شمال �سيناء حماكمة للمختفني ق�سرياً ،14وقد �سبق و�أعلنت منظمة
هيومن رايت�س مونيتور ب�أنها قد تقدمت ب�شكاوى للمقرر
منذ �أكتوبر  2014ومتديدها حتى الآن.8
وبالرغم من حالة الطوارئ ،فقد ات�سم دور �أجهزة الأمن اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج الق�ضاء بالأمم
15
بالف�شل يف حماية املواطنني املهددة حياتهم ،ووقايتهم املتحدة.
من التعر�ض للإيذاء .وا�ستمر الف�شل يف قراءة تطور
الأحداث ،ومن ثم التدخل ملنع تدهورها .وقد طغت خطاب الكراهية الدينية
التقييمات ال�سلبية على �شهادات الأقباط الناجني من ت�ضمن �إعالن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التع�صب
حوادث القتل ،والتي عك�ست اتهامات للأجهزة الأمنية والتمييز القائمني على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد 16يف مادته
بالف�شل بعدم التحرك حلمايتهم وجتاهل التهديدات التي الرابعة على �ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابري ملنع

تعر�ضوا لها وعدم التعامل مع حوادث ا�ستهدافهم بالقتل
باجلدية الالزمة .فقد �صرح �أحد رهبان دير الأنبا �صموئيل
لـموقع "مدى م�صر"� 9إن الهجوم حدث يف الطريق
غري املمهد امل�ؤدي للدير ،بالقرب من النقطة نف�سها التي
�شهدت هجوم امل�سلحني مبايو  .2017و�أو�ضح الراهب
�أن الهجوم وقع يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر ،فيما و�صل
الأمن بعد نحو �ساعتني .ويف �أعقاب حادث املنيا الأول
�صرح م�ساعد وزير الداخلية جلريدة اليوم ال�سابع� 10أن
الوزارة تداهم �أماكن املتورطني باحلادث مبحافظات املنيا
وبنى �سويف والفيوم و�أ�سيوط و�سوهاج ،و�أكد �أن خطة
ت�أمني الوادي اجلديد �شهدت تطوي ًرا كب ًريا ،وذلك من
خالل االنت�شار املكثف للأكمنة واالرتكازات الأمنية.
ومت تكثيف الدوريات الراكبة لت�أمني الطرق ال�صحراوية.
ف�ض ًال عن ف�شل �أجهزة الأمن يف حماية �أقباط �شمال
�سيناء بالرغم من توعد تنظيم داع�ش لهم وتهديدهم
بالقتل واخلطف عن طريق من�شورات كانت توزع �أمام
منازلهم وحمالهم.

وا�ستئ�صال �أي متييز على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد ،ومن
ذلك "اتخاذ ما يلزم من تدابري يف جميع جماالت احلياة
املدنية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية،
و�سن �أو �إلغاء ت�شريعات ملنع التمييز �إن لزم الأمر ،واتخاذ
ّ
التع�صب القائم على
جميع التدابري املالئمة ملكافحة ّ
�أ�سا�س الدين �أو املعتقدات الأخرى يف هذا ال�ش�أن".
ك�شفت طريقة تعامل �أجهزة الأمن مع �أحداث املنيا
املتكررة والقتل والتهجري يف العري�ش ،وغريها من �أحداث
االعتداءات الطائفية والتحري�ض على الكراهية� ،أن �أجهزة
الدولة تعاملت بطريقة �سطحية ،قائمة على حماولة �إيقاف
االعتداءات دون معاجلة جذور هذه امل�شكالت وو�ضع
الت�شريعات الالزمة ملواجهة خطاب الكراهية الدينية.
ويف �أحداث العري�ش الأخرية ،ورغم تكرار وقائع توزيع
من�شورات تت�ضمن حتري�ضاً دينياً وتهدي ًدا للم�سيحيني
بالرحيل �أو القتل ،مل تتعامل �أجهزة الدولة بجدية مع
هذه املن�شورات التي كانت تلقى �أمام منازل وحمال عمل
امل�سيحيني �أو ت�صلهم عرب ر�سائل على هواتفهم ال�شخ�صية،
بح�سب تقرير املبادرة امل�صرية املذكور يف هذا املقال.
واجلدير بالإ�شارة �أنه بالرغم من وجود الن�ص الد�ستوري
ب�ضرورة قيام جمل�س النواب ب�إقرار مفو�ضية ملنع التمييز
وحتديد العقوبات على امل�س�ؤولني والأفراد الذين يتورطون
يف القيام ب�أية �أعمال من �ش�أنها التمييز بني املواطنني ،فلم
ُي�صدِ ر الربملان الت�شريع اخلا�ص بت�أ�سي�س هذه املفو�ضية
ومل يفتح النقا�ش حول ت�شكيلها حتى الآن.
الخاتمة

�إن العنف الطائفي من �أخطر امل�شكالت التي قد تواجه
�أي جمتمع ،وقد �أ�صاب املجتمع امل�صري منذ حادثاخلانكة
عام  ،171972لأن هذا النوع من العنف ي�ضرب املجتمع
يف جذوره وفكرته ويدفع به دفعاً �إىل التفتت .ولذا ف�إن
التعامل مع ملف العنف الطائفي يتطلب �إرادة �سيا�سية
واعية ،و�إدراكاً ملدى خطورة امللف ،وعم ًال جاداً ود�ؤوباً
ملواجهته ،وتكاتفاً وتعاوناً من كافة �سلطات الدولة،
وم�شاركة فعالة من منظمات املجتمع املدين لو�ضع خطط
ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأمد للتعامل مع هذا امللف
و�صو ًال �إىل حتجيمه ثم �إنهائه.
ويهون عدد من امل�س�ؤولني التنفيذيني والأمنيني وعدد
من �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية من العنف الطائفي يف
م�صر ،وهي الإ�شكالية الأوىل التي يجب على الدولة
امل�صرية حلها .بينما يرى �آخرون �أنه م�شكلة �أمنية تتطلب
اال�ستمرار يف �إعالن حالة الطوارئ وا�ستخدامها ملعاجلته،
وهو ما نعتربه ق�صر نظر من ال�سلطة التنفيذية وعدم وعي
بحجم امل�شكلة .بالإ�ضافة �إىل احللول امل�ؤقتة التي تنتهجها
الدولة مثل اجلل�سات العرفية التي مل تنجح حتى الآن يف
احلد من احلوادث الطائفية .

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

26
العدد  ،13ديسمبر 2018

العدالة التصالحية في ليبيا

العدالة التصالحية نموذجا للعدالة التوفيقية
"اإلطار القانوني للمصالحة الوطنية"
د طارق محمد الجملي
ال�صراعات الداخلية تعد �أحد العوامل املهددة ال�ستقرار
الدولة .فهذه ال�صراعات ت�ؤدي يف �أغلب الأحوال �إىل
تكفيك الروابط االجتماعية .وهذه امل�شكلة تبدو �أكرث
تعقيدا يف املجتمعات ذات التكوين القبلي ،حيث
امل�شكلة ال ترتبط فقط بحالة النزاع القائم ،ولكنها متتد
�إىل ما بعد هذا النزاع ،حيث العالقات االجتماعية
التي ت�صدعت حتتاج �إىل وقت طويل لإعادتها �إىل ما
كنت عليه� .إن تطبيق فكرة العدالة بو�سائلها التقليدية
�ستمثل يف مثل هذه املجتمعات �أحد م�شاكل النزاع
ال �أحد حلوله .ففكرة العدالة يف �صورتها التقليدية
التي تتخذ فكرة اجلزاء اجلنائي املطبق عرب �سل�سلة
الإجراءات امل�سماة الدعوى اجلنائية لن ت�ؤدي – يف
تقديرنا – �إىل ح�سم النزاع بقدر ما �أنها �ستمثل جمرد
�إعالن عن انتهاء اخل�صومة من الناحية القانونية ،ليبقى
النزاع على امل�ستوى االجتماعي قائما.
على الرغم من التطور الذي �شهده الفكر القانوين
اجلنائي� ،إال �أن نظرة املجتمع القبلي ما زالت تعد
اجلرمية اعتداء �شخ�صيا على حقوق ال�ضحية .ولهذا،
ف�إن ح�سم النزاع يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار هذه
الطبيعة اخلا�صة ،بحيث تكون ال�ضحية هي �أ�سا�س �أي
حل من خالل م�شاركتها يف الت�سوية.
�إن العدالة التي ت�ستهدف حل النزاعات الداخلية التي
حتدث على خلفية الثورات تت�سم – فوق ما تقدم –
بخا�صية �إ�ضافية وهي �أن مرتكب اجلرمية عادة ما يتمتع
بالقوة التي ت�ؤهله لأن يكون بعيدا عن طائلة العقاب.
ولهذا ف�إن �أ�سلوب املالحقة اجلنائية التقليدية لن ي�ؤدي
�إىل ت�سوية النزاع من الناحية الواقعية ال �سيما على
امل�ستوى االجتماعي .ولهذا فان تبني �أ�ساليب جديدة
ت�أخذ يف االعتبار طبيعة النزاع وتهدف �إىل ت�سوية
اخلالف و�إزالة �آثاره من الناحية االجتماعية �سوف
ميثل �أحد احللول الناجعة لتذليل ال�صعوبات التي
تواجه �أي م�شروع للم�صاحلة الوطنية .فمن ناحية� ،إذا
كان من �أهم ال�صعوبات التي تواجه م�شروع امل�صاحلة
الوطنية هو �صعوبة �إخ�ضاع اجلناة – ب�سبب مراكزهم
– لنظام جزائي ،ف�إن نظام العدالة املقرتح يجب �أن
ي�ستهدف �إيجاد حلول تكفل �إخ�ضاع اجلناة للم�ساءلة
اجلنائية الطوعية .كما �أنه يجب �أن ي�ضمن �إيجاد حل
يالئم ال�ضحية وي�سكن جراحها من خالل م�ساهمته يف
حتديد طريقة ت�سوية اخلالف.
التجربة الليبية ال تبدو بعيدة عن هذا الت�صور
للم�شكلة .فال�صراع بعد ثورة ال�سابع ع�شر من فرباير
هو �صراع نخبوي ،و�إن كانت تقوده جمموعة �صغرية،
لكنها تتمتع بقاعدة �شعبية ت�ؤيدها .ولهذا كان يبدو
�أن و�ضع ت�صور للم�صاحلة الوطنية ال ميكن �أن يتجاوز
م�س�ألة تطبيق العدالة التي من خاللها ميكن جرب ال�ضرر
و�ضمان خ�ضوع اجلناة للم�ساءلة اجلنائية يف ت�صور
جديد لفكرة العدالة.

العدالة االنتقالية مثلت خالل املراحل الالحقة لثورة
فرباير �إحدى الو�سائل لتجاوز مرحلة ال�صراع ،حيث
العديد من الت�شريعات �صدرت تتبنى �أنظمة خمتلفة
للعدالة االنتقالية .فما فاعلية هذه التجربة؟ وما هي
البدائل الأكرث مالءمة للحالة الليبية؟ وما مربرات
تبني هذه البدائل؟
فاعلية التجربة الليبية في
مجال العدالة االنتقالية بعد
ثورة السابع عشر من فبراير

اخلطوات نحو �إر�ساء نظام للعدالة االنتقالية بد�أت
ب�شكل �سريع بعد جناح ثورة ال�سابع ع�شر من فرباير،
حيث �صدرت جمموعة من الت�شريعات يف �إطار �إر�ساء
مبد�أ العدالة االنتقالية� .إال �أن هذه الت�شريعات متيزت
بخا�صيتني رئي�ستني:
الأوىل� ،أن هذه الت�شريعات ا�ستهدفت �إق�صاء �أحد
�أطراف النزاع من خالل �إقرار مبد�أ العزل ال�سيا�سي.
والثانية� ،أن هذه القوانني منحت لبع�ض الفئات مزايا
ت�شريعية ت�صل �إىل حد العفو املطلق من العقاب،
�إال �أن هذه الت�شريعات مل ت�ضع �آلية وا�ضحة ت�ستهدف
حتقيق امل�صاحلة الوطنية من خالل هذا العفو املطلق �أو
الإق�صاء ال�سيا�سي .بل على العك�س متاما � ،أُعتقد �أن
ال�سيا�سة التي اعتمدتها تلك الت�شريعات �أ ّدت وت�ؤدي
�إىل تعزيز حالة االنق�سام االجتماعي وال�سيا�سي،
وتقوية حالة العداء بني �أطراف النزاع الليبي من خالل
حرمان �أحد �أطراف النزاع من �أي ميزة مينحها نظام
العدالة االنتقالية جت�سيدا لفكرة الإق�صاء التي ذكرناها.
فمثال جند �أن القانون رقم  35ل�سنة  2012ب�ش�أن العفو
عن بع�ض اجلرائم ن�ص يف مادته الأوىل على ا�ستثناء
بع�ض الأ�شخا�ص من تطبيق �أحكام العفو عندما قررت
هذه املادة �إنه "ال ت�سري �أحكام هذا القانون على
 ...اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبد
ال�سالم �أبو منيار القذايف و�أبنائه وبناته �أ�صالة �أو بالتبني
و�أ�صهاره و�أعوانه".
ويف نف�س ال�سياق ،جند �أن القانون رقم  6ل�سنة 2015
يف �ش�أن العفو العام تبنى نف�س املنطق الإق�صائي
عندما قرر يف مادته  3ا�ستبعاد بع�ض اجلرائم من نطاق
العفو .فن�صت الفقرة  4من املادة املذكورة على عدم
�سريان قانون العفو ب�ش�أن "جرائم القتل على الهوية
واالختطاف والإخفاء الق�سري والتعذيب" .حيث
يبدو وا�ضحا �أن هذا القانون �صادر �أهداف العدالة
االنتقالية املتمثلة يف فكرة ر�أب ال�صدع وت�سوية
اخلالف بني �أطرافه ،فتلك اجلرائم التي ذكرتها الفقرة
الثالثة هي يف �صميم امل�سائل التي نحتاج ب�ش�أنها �إىل
م�صاحلة وعفو ي�ضمن جرب ال�ضرر ويكفل عدم الإفالت
من امل�ساءلة اجلنائية ،ب�أ�سلوب يالئم املرحلة التي متر بها
الدولة الليبية.
�إن هذا الإق�صاء الذي ت�ضمنته هذه القوانني ي�أتي يف
�سياق �سيا�سة �إق�صائية جردت مفهوم العدالة االنتقالية

من �أهدافها ال�سامية لتجعلها جمرد عدالة انتقامية �أو
انتقائية ال ت�ستهدف حتقيق م�شروع حقيقي للم�صاحلة
بقدر ما �أنها زادت حالة االنق�سام ال�سيا�سي و�أ�ضعفت
فاعلية نظام العادلة املتبنى.
يبدو وا�ضحا �أن هذه ال�سيا�سة الإق�صائية التي عرفتها
تلك املرحلة يف ليبيا ،مل تقدم بديال واقعيا ميكن من
خالله حتقيق العدالة للحاالت امل�ستبعدة من نطاق
�إعمال قوانني العدالة االنتقالية ،الأمر الذي �أدى �إىل
ت�أجيل احلل و�إطالة �أمد امل�شكلة وفتح املجال �أمام تطور
الأزمة .فالعقاب عن حاالت القتل والتهجري واحلجز
التع�سفي ي�ستلزم وجود دولة قوية تب�سط �سلطانها على
كامل تراب البالد .وهو ما ال ميكن حتقيقه �إال من خالل
جتاوز ظروف املرحلة ،فال يتحقق �إال من خالل م�شروع
ت�صاحلي يحقق العدالة ويعيد الأمن وال�سالم .ولهذا
ميكن القول �أن فكرة امل�صاحلة ترتبط بالعدالة االنتقالية،
لأن �إجبار قادة امللي�شيات الع�سكرية غري امل�شروعة -
ممن ارتكبوا ويرتكبون جرائم �ضد الإن�سانية مبا يف ذلك
جرائم احلجز التع�سفي -على اخل�ضوع لنظام عقابي
تتبع فيه �سل�سلة الإجراءات اجلربية التي يت�ضمنها
قانون الإجراءات ،تبدو م�س�ألة بعيدة املنال ب�سبب ما
يتمتع به قادة تلك التنظيمات من قوة جتعلهم يف موقع
متميز باملقارنة ب�إمكانيات الدولة ال�ضعيفة .ولذلك يبدو
من ال�ضروري �إيجاد �آلية جديدة للعدالة االنتقالية يف
ليبيا ت�ضمن جتاوز عيوب التجربة ال�سابقة.
نظام العدالة التصالحية إطار
ّ
قانوني فعال لتحقيق أهداف
العدالة التوافقية

�إن �إيجاد �إطار قانوين جديد للعدالة يف مرحلة االنتقال
يف ليبيا ،يقت�ضي يف البداية البحث عن حتديد مفهوم
العدالة االنتقالية يوافق الأهداف التي نتطلع �إىل
حتقيقها يف ظل معاجلة م�شكلة احلالة الليبية .يف هذا
حدد قانون العدالة االنتقالية رقم  29ل�سنة
اخل�صو�صّ ،
� 2013أهم ركائز العدالة االنتقالية التي يهدف الليبيون
�إىل حتقيقها ،حيث ن�ص يف مادته  5على جمموعة من
املبادئ �أهمها – يف هذا املقام – ما يلي:
 املحا�سبة اجلنائية، امل�صاحلة االتفاقية،العفو الت�شريعي،جرب ال�ضرر،يف الواقع هذه املبادئ الأربعة ال ميكن حتقيقها يف ظل
نظام عقابي تقليدي يقوم على فكرة وجوبية الدعوى
اجلنائية .فاملحا�سبة اجلنائية ال ميكن �أن تتحقق يف ظل
تبنى نظام العفو مثال .كما �أن هذه املحا�سبة من املمكن
�أن تتعار�ض مع فكرة امل�صاحلة االتفاقية .لذلك ميكن
القول �أن حتقيق �أهداف العدالة االنتقالية ال ميكن
�أن يت�سنى يف ظل نظام جنائي تقليدي .فتحقيق هذه
الأهداف يف مثل هذا النظام يتم �إما بتجاوز النظام
القانوين اجلنائي القائم من خالل تبني حلول عرفية

تلبي مقت�ضيات العدالة االنتقالية وفقا ملا تقدم ،وهذا
بطبيعة احلال �سيجعل تلك احللول حلوال غري قانونية
وغري مقبولة ،و�إما �أن يعاد النظر يف النظام الإجرائي
احلايل من خالل �إيجاد بدائل متثل �إطارا قانونيا لتحقيق
�أهداف العدالة االنتقالية وفقا ملا ن�ص عليه القانون رقم
� 29سالف الذكر.

تطبيق فكرة العدالة
بوسائلها التقليدية
ستمثل في وضع ليبيا
أحد مشاكل النزاع ال
أحد حلوله
متثل العدالة الت�صاحلية �إحدى ركائز النظام الإجرائي
اجلنائي اجلديد يف كثري من الدول كفرن�سا مثال
واملغرب ك�إحدى الدول العربية التي تبنت مثل هذا
النظام .فهذا النظام يعد �أقرب النظم الإجرائية لتحقيق
�أهداف العدالة االنتقالية يف املجتمع الليبي نظرا لطبيعة
الرتكيبة االجتماعية الليبية التي تقوم -يف �أغلبها-
على فكرة االنتماء القبلي ،حيث ينظر �إىل اجلرمية – يف
�أغلب �صورها – ال على �أنها اعتداء على نظام الدولة
فح�سب ليجزي ب�ش�أنها العقاب التقليدي ،ولكن هذه
اجلرمية متثل يف نظر املجتمع القبلي اعتداء على �أحد
�أفراد الرتكيبة االجتماعية للقبيلة .فال حل ميكن قبوله
– عادة – �إال �إذا كان ي�ستجيب لفكرة ت�سكني م�شاعر
املجني عليه و�أ�سرته� .إن هذه الطبيعة اخلا�صة جتعل
الكثري من �أحكام الق�ضاء غري كافية لإزالة �آثار اجلرمية
و�إر�ضاء ال�شعور بالعدالة ملجرد �أن �أيا من املجني عليه
�أو �أ�سرته ال يرى �أن حكم الق�ضاء كان من�صفا .فهذه
اخل�صو�صية للمجتمع الليبي تزداد �إحلاحا ب�ش�أن �إيجاد
حل مل�شكلة العدالة االنتقالية ل�سببني :الأول ،وهو
�أن العدالة التي متار�س من �أحد �أطراف النزاع – يف
ظل الظرف الراهن � -سينظر �إليها من الطرف الثاين
وت�شف ،والثاين �أن هذه العدالة يبدو من
على �أنها ظلم ّ
ال�صعب تطبيقها يف ظل غياب �سلطة قوية.
ولهذا ف�إن نظام العدالة الت�صاحلية �سيمثل �أحد احللول
مل�شكلة العدالة االنتقالية يف ليبيا ،وذلك من خالل
�إدخال ال�ضحية طرفا يف النزاع اجلنائي يفاو�ض اجلاين
على حل ير�ضيه ويجرب ال�ضرر الذي �أمل به .وهذا النوع
من العدالة يتخذ �صورا متعددة ال يت�سع املقام ل�سردها
وتف�صيلها .ولكن �أهم هذه ال�صور هي الو�ساطة اجلنائية،
حيث ُي�سند للنيابة العامة دور جديد قوامه التوفيق
بني ال�ضحية واجلاين يف �شكل مفاو�ضات تنتهي �إما
بالت�صالح و�إما ب�إحالة املو�ضوع للق�ضاء .فنظام الو�ساطة
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�سيمثل مرحلة حلل النزاع �صلحا .وعلى الرغم من �أن
هذا النظام يقت�صر تطبيقه يف الدول التي ت�أخذ به-
على طائفة من اجلرائم الب�سيطة� ،إال �أنه ال �ضري من
تو�سيع نطاق تطبيقه يف ليبيا لي�شمل جرائم على درجة
من اخلطورة ،على اعتبار املرحلة االنتقالية هي مرحلة
ا�ستثنائية ت�ستهدف حتقيق ال�سلم والأمن االجتماعي
وهو ما يجيزتبني حلول ا�ستثنائية تكفل حتقيق هذا
الهدف ال�سامي وامللح.

تميزت تشريعات ما
بعد الثورة تميزت
بخاصيتين :إقصاء
أحد أطراف النزاع
من خالل العزل
السياسي ،ومنح
فئات مزايا تصل إلى
العفو المطلق
مبر رات المطالبة بتطبيق
نظام العدالة التصالحية

املطالبة بتطبيق نظام العدالة االنتقالية ميكن �أن
ت�ستند �إىل اعتبارات واقعية و�أخرى قانونية:
فمن الناحية الواقعية ،ي�شكل نظام العدالة
الت�صاحلية نظاما مقبول ومطبقا يف ليبيا يف �صور
خمتلفة .وقد �ساهم يف ف�ض نزاعات اجتماعية ذات
طابع جنائي .فقانون الق�صا�ص والدية رقم  6ل�سنة
 1996يجيز العفو عن القاتل يف جرمية القتل العمد.
وهو ما يرتتب عليه تخفيف العقوبة عن القاتل مقابل
دفع قيمة مالية ت�سمى الدية .وهذا ال�صلح ي�ؤدي يف
الغالب الأعم �إىل �إزالة م�شاعر البغ�ض بني �أ�سرة
ال�ضحية واجلاين ،رغم ج�سامة اجلرمية وخطورتها.
ولهذا ميكن القول �إن فكرة العدالة الت�صاحلية جتد لها
تطبيقات من الناحية الواقعية وهو ما ير�شح لفكرة
قبولها اجتماعيا كو�سيلة لف�ض النزاعات اجلنائية
ذات البعد االجتماعي.
�أما االعتبارات القانونية للمطالبة بنظام العدالة
الت�صاحلية ،فمن خاللها ميكن القول �إن هذا النظام
لي�س جمرد نظام اختياري يرتك تقدير تبنيه للم�شرع،
بل نعتقد �أن هذا النظام �أ�صبح – على الأقل يف
جمال العدالة االنتقالية – نظاما وجوبيا .فما تقرره
املادة  5من القانون رقم � 29سالف الذكر من �ضرورة
ا�ستهداف حتقيق امل�ساءلة اجلنائية والعفو وامل�صاحلة
االتفاقية ال ميكن �أن يفهم – بدون تناق�ض – �إال
من خالل تبني هذا القانون لفكرة العدالة الت�صاحلية
التي من خاللها يتحقق هدفان رئي�سان ،هما جرب
ال�ضرر من ناحية وحتيق فكرة امل�ساءلة من ناحية
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�أخرى ،على اعتبار �أن الو�ساطة اجلنائية بني اخل�صوم
�سوف ت�ؤ ّدي �إىل توقع جزاء يقبله اخل�صوم بالإ�ضافة
�إىل التعوي�ض .وهكذا نكفل بهذا النظام فكرة
العدالة التوفيقية التي تقوم على �أ�سا�س وا�ضح مفاده
�إر�ضاء كل �أطراف النزاع جت�سيدا لفكرة العدالة
الر�ضائية ،ليحل مفهوم العدالة التوفيقية حمل فكرة
العدالة االنتقالية التي ارتبطت عمليا بفكرة االنتقام
والإنتقاء والإق�صاء .فالعدالة يجب �أال ترتبط بفكرة
االنتقال ال�سيا�سي بقدر ما �إنها تهدف �إىل حتقيق
الوئام االجتماعي من خالل التوفيق بني م�صالح
متعار�ضة.
ويف �إطار االعتبارات القانونية ،ميكن القول �أي�ضا �أن
�ضرورة اللجوء لنظام العدالة الت�صاحلية يجد �أ�سا�سه
يف م�شروع الد�ستور الليبي .فوفق املادة  64من هذا
امل�شروع ،مل يعد اجلزاء التقليدي املتمثل يف �سلب
احلرية هو اجلزاء الأمثل ،حيث ن�صت هذه املادة
على �أنه "لكل �إن�سان احلق يف احلرية ال�شخ�صية وال
ُيلج�أ �إىل �سلب احلرية �إال يف حالة عدم كفاية التدابري
والإجراءات �أو العقوبات البديلة  ."...فالإجراءات
البديلة التي �أ�شارت �إليها املادة تعني �ضرورة تبني
نظام العدالة الت�صاحلية التي ت�ستحدث جزاءات
جديدة غايتها التوفيق بني �أطراف النزاع وهي لي�س
بال�ضرورة عقوبات �سالبة للحرية .
�إن تبني نظام العدالة الت�صاحلية �سيمثل �أحد احللول
العملية مل�شكلة �إفالت اجلناة من العقاب ب�سبب
�ضعف �سلطة الدولة وافتقادها لقوة اجلرب التي متكنها
من ب�سط �سلطانها جربا على مرتكبي اجلرائم ،دون �أن
ميثل هذا النظام خمالفة ملعايري العدالة اجلنائية الدولية
التي ت�ؤكد على مبد�أ عدم الإفالت من العقاب
بالن�سبة لطائفة من اجلرائم هي حمل للم�صاحلة يف
ليبيا .ففكرة العدالة الت�صاحلية ال تقوم على الإعفاء
املطلق وال التربئة على بيا�ض ،فهي ترتكز على فكرة
الر�ضائية يف قبول جرب ال�ضرر ويف اخل�ضوع للجزاء.
رمبا طبيعة اجلزاء املوقع على مرتكب الإثم لي�س هو
نف�سه اجلزاء املقرر للجرم يف الظروف الطبيعية بحيث
يكون اجلزاء �أخف يف حالة العدالة الت�صاحلية .ولكن
ذلك ُيربر على �أ�سا�س حتقيق م�صالح �أبعد و�أعم وهي
فكرة امل�صاحلة الوطنية وطي �صفحة املا�ضي� .إن هذا
املفهوم لفكرة العدالة الت�صاحلية ي�ستبعد �أي احتمال
للتعار�ض مع مبادئ القانون الدويل التي ت�ؤكد على
عدم الإفالت من العقاب  ،لأن امل�صاحلة ال تعني
الإعفاء .
الخالصة:

�إن �إعادة النظر يف الت�شريع الإجرائي اجلنائي الليبي
يبدو �أهم اخلطوات نحو و�ضع نظام للم�صاحلة الوطنية
من خالل �إقامة فكرة العدالة التوفيقية التي ت�ستهدف
م�شاركة �أطراف النزاع يف �إيجاد حل للنزاع اجلنائي،
كتبني نظام الو�ساطة اجلنائية والت�صالح .ويبدو من
ال�ضروري عقد لقاءات قانونية للمتخ�ص�صني لو�ضع
ت�صور لتعديل لقانون الإجراءات اجلنائية الليبي
ي�سمح ب�إدخال هذه الأحكام للمنظومة القانونية
الليبية.

مجلس نواب لبنان ّ
يقرقانون
المفقودين والمخف�يين قسرا:
منعطف أساسي في ذاكرة
الحرب اللبنانية

بتاريخ � ،2018/11/12أق ّر املجل�س النيابي
اللبناين بعد نقا�ش ا�ستم ّر زهاء �ساعة ون�صف
اقرتاح القانون حول املفقودين واملخفيني
ق�سرا .وبذلك ،تكون جمعية �أهايل املخطوفني
واملفقودين خطت خطوة �إ�ضافية يف م�سريتها
الطويلة التي و�صفتها «املفكرة» يف عددها
اخلا�ص بهذا ال�ش�أن ،باملقاومة الأ�صيلة.
مبعزل عن املراحل التي قطعها هذا االقرتاح
والنقا�شات التي دارت حوله ،ف�إنه ي�ستدعي
�أربع مالحظات �أ�سا�سية:
�أنه يكر�س �صراحة حقا �أ�سا�سيا جديدا هو «حق
املعرفة» لذوي املفقودين واملخفيني ق�سرا .وهو
ي�شكل من هذه الزاوية وثيقة بالغة الأهمية على
�أ�سا�س �إعالن احلقوق الأ�سا�سية �أو �إن�شائها.
وكان جمل�س �شورى الدولة اللبناين قد كر�س
يف حكمه ال�شهري ال�صادر يف � 4آذار 2014
هذا احلق ،بعدما ا�ستنبطه من جمموعة من
احلقوق� ،أبرزها حقوق الإن�سان باحلياة واحلياة
الكرمية ومبدفن الئق ،وحق العائلة باحرتام
الأ�س�س العائلية وجمع �شملها ،وحق الطفل
بالرعاية ا لأ�سرية والعاطفية واحلياة امل�ستقرة،
وهي حقوق ك ّر �ستها املواثيق وال�شرائع الدولية
التي ان�ضم اليها لبنان .وقد و�صل املجل�س
�آنذاك �إىل اعتبار هذا احلق حقا طبيعيا .وم�ؤدى
هذا احلق هو حتميل كل �شخ�ص يعرف م�س�ؤولية
الإف�صاح عما يعرفه للهيئة امل�ستقلة املن�ش�أة
مبوجب هذا القانون ،حتت طائلة امل�ساءلة.
�أن هذا القانون ي�شكل ت�صحيحا هاما ذات رمزية
هائلة بالن�سبة �إىل الت�شريعات املت�صلة بجرائم
احلرب .فاخليار املتخذ غداة احلرب متثل لي�س
فقط يف طم�س امل�س�ؤوليات اجلزائية من خالل
العفو (وهذا �أمر ميكن فهمه) �إمنا قبل كل �شيء
يف طم�س احلقائق والذاكرة وحقوق ال�ضحايا.
وعليهّ ،مت منح العفو للمرتكبني من دون
اتخاذ �أي تدبري لتكري�س احلقيقة �أو ت�صحيح
حقوق ال�ضحايا وجرب �ضررهم .وهكذا ا�ستفاد
امل�س�ؤولون عن جرائم احلرب من العفو من دون
تكليفهم �أو حتى مطالبتهم بالإ�سهام يف حل
ق�ضايا املفقودين �أو يف التعريف عن م�صائرهم.
وقد جاء القانون اجلديد مبثابة ت�صحيح لهذا
االجتاه :فمن دون امل�س بالعفو (وهو �شرط ميكن
فهمه للم�صاحلة وجتاوز املا�ضي) ،مت �إقرار حقوق
ال�ضحايا وو�ضع �آليات جلرب �أ�ضرارهم .وعليه،
وبعدما اختار م�شرع � 1991أن يعالج خملفات
احلرب بالن�سيان من دون االحتكام �إىل �أدنى
�شروط العدالة� ،أتى م�شرع  2018ليكر�س

العدالة القائمة على ترميم ال�ضحايا و�إن �أبقى
قانون العفو مبا يعك�سه من تنازل عن العدالة
اجلزائية قائما.
�أن هذا القانون يربز ،من خالل التعريف مب�صائر
املفقودين ،وجها من�سيا مت طم�سه من وجوه
احلرب ،وجه ال�ضحايا الذين ق�ضوا فيها .وهو
من هذا املنطلق ،ي�شكل خارطة طريق لتنقية
الذاكرة اللبنانية وتوحيدها .ففيما تكاد تكون
اليوم ذاكرة اللبنانيني ذاكرة �أبطال (ذاكرة
�أمراء احلرب الذين حتولوا يف غالبهم �إىل زعماء
ال�سلم) ،ذاكرة طائفية وانتقائية مبا يزيد االنق�سام
واال�ستقطاب ،ي�ؤمل �أن يقود هذا القانون يف
حال ح�سن تطبيقه ،يف اجتاه معاك�س متاما،
�أي يف اجتاه تذكّ ر معاناة ال�ضحايا وم�آ�سيهم.
وعليه ،وبدل �أن يكون عمل التذكر هذا مدعاة
خوف من جتدد احلزازيات الطائفية ،ي�ؤمل �أن
يقود اللبنانيني مبا يثريه من ا�ضطراب �ضمريي
وم�شاعر ان�سانية� ،إىل التالقي والتعاطف
املتبادل ،يف اجتاه �صوغ ذاكرة توحيدية وطنية
جامعة.
�أن هذا القانون ي�ؤدي �إىل تكري�س القرار
الق�ضائي ال�صادر عن جمل�س �شورى الدولة يف
 2014وامل�شار �إليه �أعاله .وهو من هذه الزاوية،
ي�شكل دليال بليغا على دور الق�ضاء يف ت�صحيح
العمل الت�شريعي و�إن�ضاجه وتر�شيده ،وخا�صة
يف الق�ضايا التي تر�شح عن ح�سا�سية معينة.
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البلديات في ليبيا

البلديات في ليبيا بين العسكرة والعمل السياسي
د .عبيــر امنينه
كان الفراغ الذي تركه انهيار النظام ال�سيا�سي الليبي
يف فرباير  2011وان�سحاب الدولة اله�شة امل�س�ؤولة عن
تقدمي اخلدمات يف املقام الأول من هيئاتها املحلية،
ال�سبب الرئي�سي يف تنادي كثري من �سكان املدن
التي تخل�صت مبكرا من �سيطرة النظام يف منطقة
برقة �شرق البالد وكذلك زوارة وم�صراته والزنتان يف
غرب البالد �إىل تكوين جمال�س حملية وت�شكيلها بناء
على قاعدة التوافق بني ال�سكان.1

حين اندلعت
الحرب في مناطق
شرق البالدّ ،
تم
تعليق عملها في
هذه المناطق
واستبدال عمداء
المجالس البلدية
المنتخبة في كل
من بنغازي بعمداء
عينهم الحاكم
العسكري بحجة
محاربة اإلرهاب
ُنظِ مت اخت�صا�صات هذه املجال�س املحلية غري
املنتخبة وفقا للقرار رقم (  )175ل�سنة 2011
للمجل�س االنتقايل والقا�ضي باعتماد النظام
الداخلي للمجال�س املحلية وحتديد اخت�صا�صاتها.
و�سريت �أعمالها وفقا مليزانية الطوارئ يف احلكومة
االنتقالية .2ولقد �أخذت هذه املجال�س الوليدة
"الأبيار ،بنغازي ،م�صراتة ،زوارة ،الزنتان" على
عاتقها مهمة ملء الفراغ الذي جنم عن ان�سحاب
وغياب الدولة املركزية مبقدراتها ال�ضعيفة .وهي
�ساهمت بال �شك يف تقدمي احلد الأدنى من
اخلدمات لل�سكان بالتعاون مع منظمات املجتمع
املدين املحلية واملنظمات غري احلكومية الدولية
التي انهمرت على البالد حينها بحجة م�ساندة

الليبيني وتقدمي الدعم يف بناء قدرات م�ؤ�س�ساتهم
والإغاثة الإن�سانية.
بعد �إعالن انتهاء العمليات الع�سكرية �ضد نظام
القذايف يف �أكتوبر � ،2011شرعت كثري من املدن عام
 2012يف انتخاب جمال�سها املحلية ومن ثم املجال�س
البلدية عام ( 2014مبوجب قرار جمل�س الوزراء
رقم (  )161ل�سنة  2013باعتماد �ضوابط انتخابات
املجال�س البلدية) .وانتخبت  99بلدية �أع�ضاء
جمال�سها واختارت عميدها من بني املنتخبني� .إال
�أنه ومبجرد �أن �أعلن رئي�س الوزراء حينها ال�سيد
علي زيدان تخ�صي�ص ميزانيات منف�صلة للبلديات،
بد�أت مطالبات �سكان القرى تت�صاعد ب�ش�أن �إن�شاء
بلديات ملناطقهم النائية رغم افتقارها �إىل املقومات
املو�ضوعية لت�أ�سي�س بلدية ،على الأقل من الناحية
ال�سكانية .ولقد مار�ست هذه املناطق كثريا من
ال�ضغوط التي متت اال�ستجابة �إليها حتى و�صل
عدد البلديات حاليا �إىل (  )104بلدية ،تتبع ر�أ�سيا
وزارتني للحكم املحلي ب�سبب االنق�سام امل�ؤ�س�سي
الناجم عن ال�صراع ال�سيا�سي يف ليبيا؛ �إحداها يف
�شرق البالد تابعة للحكومة امل�ؤقتة امل�شكلة من قبل
جمل�س النواب ،والأخرى يف الغرب تتبع للمجل�س
الرئا�سي .وتفتقد هذه البلديات على �إطالقها
املوارد الب�شرية للإدارة ف�ضال عن املوارد املالية
الالزمة لتمويل م�شاريعها.
وال زالت عملية �إن�شاء البلديات اجلديدة تتم مبعزل
عن �أي معطيات اقت�صادية �أو �إدارية� ،إمنا تتحكم
فيها التوازنات القبلية واجلهوية واعتباراتها .وتعد
بلدية عمر املختار التي �أن�شئت مبوجب قرار جمل�س
الوزراء باحلكومة امل�ؤقتة رقم (  )629ل�سنة 2018
�أحدث بلدية مت ت�أ�سي�سها يف �شرق البالد دون �أن
يكون لذلك �أي مربرات مو�ضوعية.
مار�ست جمال�س البلديات و�إن كان ب�شكل غري
كامل �أغلب �صالحيات جمال�س املحافظات التي
�أحيلت �إليها مبوجب التعديل رقم (  )9للعام 2013
بعدما مت ارجاء عملية انتخابها نتاج ال�صراعات
القبلية واجلهوية بني املناطق �سيما يف غرب البالد
والتي ت�أججت بعد فرباير  .2011ا�ستمرت جمال�س
البلديات يف �أداء عملها �إىل �أن اندلعت احلرب يف
مناطق �شرق البالد �ضد الإرهاب ،حيث ّمت تعليق
عملها يف هذه املناطق وا�ستبدال عمداء املجال�س
البلدية املنتخبة يف كل من بنغازي ،الأبيار،
الأبرق� ،شحات� ،أجدابيا ،الكفرة ،قمين�س ،املرج
وبلدية ال�ساحل 3،بعمداء بلديات جدد ،وذلك
من قبل احلاكم الع�سكري درنة -بن جواد ،اللواء
عبد الرازق الناظوري مبوجب تكليف من جمل�س
النواب .كما مت �إيالء تبعية كل القطاعات اخلدمية
والإنتاجية بالبلدية لهم .ولقد مت تربير ذلك
مبقت�ضيات مواجهة االرهاب الذي ا�ستوطن مدينة
بنغازي.

لقد �ألقت ع�سكرة البلديات بظاللها على طبيعة
تعاطي الدول الغربية املانحة وتعامل املنظمات
الدولية غري احلكومية التي ارت�أت يف البدء عدم
التعاطي مع بلديات ال�شرق .فلم تتعامل هذه
املنظمات معها �إال بعدما مل�ست على امل�ستوى
الع�سكري �إجنازات حتققت على الأر�ض ،ور�أت ب�أنه
ال منا�ص من التعامل معها ومع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف �سبيل بناء قدرات هذه البلديات التي ت�ضطلع
مبهام تقدمي اخلدمات لل�سكان املدنيني .وبالرغم من
�إلغاء جمل�س النواب لقرار تكليف الناظوري مبهام
احلاكم الع�سكري الذي �صدر بعد حترير درنة يف 19
يونيو  2016من اجلماعات املتطرفة ،4ا�ستمر عمداء
البلديات املكلفون منه يف منا�صبهم بناء على قرار
لرئي�س الوزراء باحلكومة امل�ؤقتة.5

ما أن أعلن رئيس
الوزراء تخصيص
ميزانيات منفصلة
للبلديات،
تصاعدت مطالب
سكان القرى
إلنشاء بلديات
لمناطقهم النائية
رغم افتقارها
إلى المقومات
الموضوعية.
وقد مت تعديله الحقا ب�إعفاء عمداء بلديات �شحات
وبنغازي من من�صبيهما وت�سمية جلنة ت�سيريية
لإدارة البلديتني عو�ضا عن �إرجاع جمل�سيها
املنتخبني �سابقا . 6كما مت تغيري ت�سمية املجل�س
البلدي ل�سلوق و�أي�ضا بئر الأ�شهب �إىل جمل�س
ت�سيريي مبوجب القرار رقم (  )701ل�سنة .2018
ولقد �سبب هذا التدخل من رئي�س جمل�س
الوزراء الكثري من اال�ستهجان وطرح العديد من
عالمات اال�ستفهام حول الإطار القانوين الكامن
وراء هذه ال�سيا�سة املنتهجة من قبل احلكومة
للتدخل يف عمل املجال�س البلدية وانتهاكها ملواد

القانون رقم (  )59لنظام الإدارة املحلية الذي
كان ن�ص على �أن �إدارة البلديات تكون بوا�سطة
جمال�سها املنتخبة (املادة  ،)26و�أي�ضا يف تغيري
ت�سمية املجل�س البلدي �إىل جمل�س ت�سيريي دون
مربر مو�ضوعي وقانوين .وما يزيد من قابلية هذا
الأمر للنقد ،هو توقيت هذه القرارات ،حيث �أن
االنتخابات البلدية �ستكون على الأبواب ،و�أن
طبيعة الو�ضع يف بع�ض البلديات وبخا�صة بنغازي
التي عا�شت ثالث �سنوات حتت احلرب ،حتتاج �إىل
�إدارة م�ستقرة وامكانيات كبرية لتمكني النازحني
من العودة و�إ�صالح البنية التحتية املدمرة .ويقدر
عدد العائالت النازحة ب�أكرث من  100.000عائلة.
اجلدير بالذكر ب�أنه بالرغم من اختالف تبعية
بلديات ال�شرق والغرب وكذلك اجلنوب
حلكومتني خمتلفتني� ،إال �أن واقع هذه البلديات
يكاد يكون متطابقا .فجل هذه البلديات تفتقر
للهيكل التنظيمي القوي والفاعل الذي ي�ضمن
احلد من امل�شكالت املحلية ،ناهيك عن افتقادها
للموارد الب�شرية امل�ؤهلة والقادرة على اال�ضطالع
باخت�صا�صات البلديات التي منحها �إياها القانون
( .)59
من �أهم التحديات التي تواجه عمل البلديات
يف ليبيا الو�ضع الأمني غري امل�ستقر والذي ي�صل
�أحيانا �إىل خطف عمداء البلديات ناهيك عن
ت�أثري الو�ضع ال�سيا�سي وانق�ساماته على �أداء
الإدارة املحلية وا�ستقراراها ومدى ان�ضباطها مبعايري
احلوكمة .فقد ر�صد ديوان املحا�سبة لعام  2017يف
هذا ال�سياق كثرياً من التجاوزات املالية والإدارية
والتي اقرتفتها بع�ض املجال�س البلدية.
وما يزيد من حجم التحديات ،هو انهماك عمدائها
يف مناق�شة ال�ش�أن ال�سيا�سي لتقدمي مبادرات
للخروج من حالة االنق�سام والت�شظي والدخول يف
�سل�سلة من اللجان واللقاءات ال�سيا�سية واالنهماك
يف دائرة مطولة من االجتماعات برعاية دولية مع
تنا�سي اال�ضطالع مبهامهم التي انتخبوا �أو اختريوا
من �أجلها وم�س�ؤولياتهم اخلا�صة بتح�سني �أو�ضاع
اخلدمات وتنمية مناطقهم املحلية.

إعمار بنغازي

29
العدد  ،13ديسمبر 2018

إعمار بنغازي :قرارات أم شعارات؟
د .جازية جبريل محمد
لعل ما مييز بنغازي وما يجعلها م�ستوجبة لت�سليط ال�ضوء
على �إعمارها هو ما �أ�صدره جمل�س النواب "ال�سلطة
الت�شريعية �شرق البالد الليبية" يف  15نوفمرب 20141
معلناً �إياها مدينة منكوبة ،على خلفية الدمار الذي
حلق مببانيها العامة واخلا�صة ومعاناة �أهلها .هذا الدمار
ح�صل نتيجة لال�شتباكات الع�سكرية التي وقعت يف
�أحيائها بعد �إطالق عملية الكرامة بقيادة خليفة حفرت
�ضد املجموعات امل�سلحة داخل املدينة والتي �صنفت
كمجموعات �أرهابية.
بنغازي مدينة �ساحلية من مدن ليبيا الهامة .وال
جنانب ال�صواب �إذا قلنا �أنها العا�صمة الفعلية 2للإقليم
ال�شرقي "برقة" ،وهي عا�صمة د�ستورية للبالد �أ�سوة
مبدينة طرابل�س وفقاً لد�ستور ،19513كما �أنها مدينة
عرفت بالثورات واالنتفا�ضات �ضد �أي حكم دكتاتوري
�إيديولوجي �أم ع�سكري ،مدينة يطلق عليها �سكانها
م�صطلح الع�صية؛ فهي ع�صية على الغزاة "بني غازي"،
وع�صية على االنك�سار والدمار ،لكن هل هي ع�صية
على الإعمار؟

سكان أي منطقة
تنتهي فيها
االشتباكات ،وبعد
ً
برهة من التريث حذرا
من األلغام ،يقومون
بدخولها بسرعة،
ويرممون ما يجدون
من بقايا مبان
من قبل الإعالن عن حتريرها ب�أكملها من املجموعات
امل�سلحة وخ�ضوعها ل�سيطرة اجلي�ش التابع ملجل�س
النواب بطربق يف  5يوليو 2017و�سكانها يفكرون يف
�إعادة �إعمارها .كانت البداية مع حترير كل منطقة على
حدة .ف�سكان �أي منطقة تنتهي فيها اال�شتباكات،
وبعد برهة من الرتيث حذراً من الألغام ،يقومون
بدخولها ب�سرعة ،متغافلني عن �شروط ال�سالمة
املثلى ،ويرممون ما يجدون من بقايا مبان ول�سان
حالهم �أنها �أف�ضل من ذل الإيجار و�سوء احلال.
كما بد�أت غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة بنغازي
بالتعاون مع عديد اجلهات العامة واخلا�صة ،بعقد �أوىل
ور�ش العمل املتعلقة بالإعمار يف �أبريل  .2016وقد
كانت ذات ح�ضور نوعي كبري ،وحظيت بقبول وا�سع

النطاق ،وكان عمل الغرفة احرتافياً .فقد ق�سمت،
نوعياً� ،سل�سلة الور�ش والندوات املهتمة بالإعمار.
فجعلت �إحداها للم�سائل االقت�صادية �أبريل 20164
والأخرى للقانونية �أغ�سط�س  20175والثالثة
للهند�سية نوفمرب  .20176وهكذا ،رفعت تو�صيات
تلك الور�ش والندوات �إىل ال�سلطات الر�سمية يف
الدولة.
ومن هنا توالت االهتمامات مبلف الإعمار .وتبنت
�إحدى النواب عن املدينة ب�شكل �شخ�صي ملف
الإعمار وهي ال�سيدة عائ�شة الطبلقي .وقد �أ�سفر
هذا االهتمام املحمود واجلهد املبذول عن تر�أ�سها
للجنة الرئي�سة �صحبة عدد من ال�سادة النواب للم�ؤمتر
الدويل لإعمار مدينة بنغازي يف  5مايو  .20187وقد
حظا امل�ؤمتر مب�شاركة �أربع ع�شرة دولة ،وقدمت فيه
ورقات علمية منوعة ،و�صيغت من خالله تو�صيات
هامة رفعت ل�صناع القرار.
كما �أن عميد البلدية حينها ال�سيد عبدالرحمن
العبار ومنذ توليه مهامه و�ضع �إعمار املدينة من
�أولويات عمل البلدية .ويف �أغ�سط�س  ،2018زار
مبعوث الأمم املتحدة ال�سيد غ�سان �سالمة بنغازي
واعدا بفتح مكتب للبعثة يف املدينة ،8وكان ملف
�إعمار املدينة من امللفات الرئي�سة التي مت بحثها يف
�سياق الزيارة.
ولعل من �أهم القرارات التي اتخذت ب�ش�أن �إعمار
بنغازي هو قرار �إن�شاء جلنة �إعادة ا�ستقرار بنغازي
ال�صادر عن رئي�س جمل�س النواب ال�سيد عقيلة
�صالح وقد خُ �ص�ص مبلغ  415مليون دينار ،للجنة
ا�ستقرار بنغازي الربملانية املعنية بالبحث عن �آلية
لإعادة �إعمار املدينة ،عرب �إقامة عدة م�شاريع حيوية.
وت�شمل امل�شاريع املزمع �إن�شا�ؤها املرافق ،وال�صرف
ال�صحي ،والكهرباء ،والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
ال�صحة ووزارة الداخلية .وتعاقدت اللجنة ،التي
ير�أ�سها حمافظ م�صرف ليبيا املركزي يف البي�ضاء
علي احلربي ،وعميد بلدية بنغازي ،ورئي�س الأركان
الفريق عبدالرازق الناظوري ،حتى الآن على 114
9
م�شروعا بقيم مالية خمتلفة.
كل ذلك مل يفلح يف جتنب واقع �أليم وهو �أن بنغازي
مل يحدث فيها �إعمار يتنا�سب مع كل هذه اجلهود.
ومل ت� ِؤت هذه املخ�ص�صات � ُأكلها .ولعل �أ�صدق
واقعة للتدليل على ذلك هو ا�ضطرار بلدية بنغازي
بالتن�سيق مع وزير التعليم باحلكومة امل�ؤقتة �إىل �إ�صدار
قرار بتعليق الدرا�سة ملدة يومي  4/3دي�سمرب2018
ب�سبب هطول الأمطار على بنغازي مما �أغرق �شوارع
املدينة الغارقة �أ�ص ًال يف �أكوام القمامة .وقد �شلت
املطر و�آثاره احلركة املرورية املتعطلة عادة نتيجة �ضيق
ال�شوارع بال�سيارات وعدم وجود �أي ا�ستحداث
ل�شبكة طرق جديدة �أو حتى �صيانة للقدمية منها.10
وبال�س�ؤال عن البيئة الت�شريعية التي ت�ستند �إليها
هذه الإجراءات والقرارات املتعلقة بالإعمار ،ن�ؤكد
خلو الإعالن الد�ستوري امل�ؤقت وتعديالته من �أي

�إ�شارة �إىل الإعمار� .إال �أن م�سودة الد�ستور اجلديد قد
�ضمنت يف مادتها  182التزام الدولة ب�إعطاء الأولوية
يف براجمها لإعادة �إعمار املدن والقرى املت�ضررة من
العمليات احلربية و�إن كان بع�ض املناه�ضني للم�سودة
يعيبون على املادة �أنها ت�ضيف �شرطاً قد يعرقل تنفيذ
الدولة لهذا االلتزام� ،أال وهو �شرط مراعاة مقت�ضيات
التنمية يف خمتلف �أنحاء البالد.
وعلى �صعيد الإطار القانوين لت�أطري عملية �إعادة
الإعمار ،جند قوانني عدة �أبرزها قانون رقم  59ل�سنة
 2012ب�ش�أن الإدارة املحلية� ،أو قانون التخطيط
العمراين رقم  3ل�سنة  2001والئحة العقود الإدارية
رقم  563ل�سنة  ،2007وقانون ت�شجيع اال�ستثمار
رقم  9ل�سنة  2010والئحته التنفيذية رقم 499
ل�سنة .2010وغري ذلك من القوانني� .إال �أن هذا
الإطار يبقى قا�صرا عن اجتذاب وت�أطري الر�ساميل
الالزمة لإعادة الإعمار .وقد يكون مفيدا التفكري
بو�ضع قانون ناظم لل�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص� ،أو �أي�ضاً قانون �صندوق الإعمار لإعمار
بنغازي واملدن املت�ضررة من احلرب واال�شتباكات
الع�سكرية.
كما �أن قوانني امللكية العقارية يف ليبيا 11حتتاج �إىل
�سيا�سة ت�شريعية ر�شيدة� ،إلغاءاً وتعدي ًال و�إ�صداراً.
فهي قوانني م�سي�سة وتعرب عن نظريات اقت�صادية
متباينة ،قد تكون �سبب ُا حلرب ليبية قادمة .هذا من
دون احلديث عن �أهمية و�ضع قوانني متكننا من
حماربة الف�ساد ،بعد امل�ستويات العالية التي و�صل
�إليها يف ليبيا ،وفق منظمة ال�شفافية العاملية 12وتقارير
ديوان املحا�سبة الليبي.13
�إال �أن الإعمار ال يكون بالقوانني فقط .فهو يحتاج �إىل
�إرادة �سيا�سية قوية و�أي�ضاً ملنظومة كاملة من الآليات
ت�سبقها ر�ؤية وا�ضحة ،تنبثق عنها ا�سرتاتيجية حمددة.
فعلى �سبيل املثال يفرت�ض �أن يكون للمنظمات
املدنية دور كبري يف جمال الإعمار .فوجود عمل
جمتمعي يتعلق ب�إعداد قواعد بيانات عن املت�ضررين
يعد من لوازم الإعمار .كما �أن ال�ضغط احلقوقي على
�صناع القرار يحرجهم ويجعلهم م�ضطرين للوقوف يف
مواجهة م�س�ؤولياتهم.
ولعل من التجارب املدنية الرائدة ب�ش�أن الإعمار
يف مدينة بنغازي هي بادرة اجلمعية الليبية لدعم
جامعة بنغازي .تلك اجلمعية التي جندت خرية
متخ�ص�صي القانون لكتابة نظامها الأ�سا�سي ،وخرية
رجال االقت�صاد ورجال الأعمال والأكادمييني من
اجلامعة ليكونوا من اجلمعية العمومية لها و�أع�ضاء
جمل�س �إدارتها وجلانها الفرعية املتخ�ص�صة .تلك
اجلمعية التي بد�أت مببادرة فردية من د .فاخر بوفرنة،
ثم تو�سعت حتى �شملت حمبي بنغازي وجامعتها
من كل مدن الإقليم الليبي ،بل ومن كافة بقاع
العامل .وقد �شكلت اجلمعية دعما حقيقيا للجامعة
يف مواجهة احلكومات املختلفة و�سهلت لها تلقي
التربعات املادية والعينية من �أ�صحاب الأعمال

و�أ�صحاب اخلري .وقد حظيت جمعية دعم جامعة
بنغازي باهتمام دويل .فقد ذكرها ال�سيد غ�سان
�سالمة يف �إحاطته عن ليبيا �أمام جمل�س الأمن يف
جل�سة  31مار�س  2018حيث قال :ومن بني الأمثلة
على �شعور املواطنني يف بنغازي بالتفا�ؤل وحت�شيد
جهودهم لإعادة بناء املدينة هو وقوف �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جامعة بنغازي وقد �أخذوا على عاتقهم
�إعادة بناء جامعتهم ب�أيديهم وهذه الروح تبعث �أمال
جديد علينا �أن نحت�ضنه".14
وال نهمل دور الأحزاب ال�سيا�سية .فملف الإعمار
يجب �أن يكون يف قائمة الربنامج االنتخابي لأي
حزب يرغب احل�صول على �أ�صوات �سكان املدينة �أي
كانت املجال�س امل�ستهدفة ،حملية �أم ت�شريعية .ولعل
حزب "التكتل املدين الدميقراطي" ي ُعد منوذجاً
�إيجابياً ،فهو حزب جديد ولد يف بنغازي ،ويدرج
�إعمارها يف ر�ؤيته ال�شاملة التي قدمها بعنوان "ليبيا
الواعدة".
و�أخرياً ال نغفل عن اجلامعات واملراكز البحثية
التي يفرت�ض �أن ت�ستهدف ملف الإعمار بدرا�سات
وم�شاريع بحثية مثمرة ت�ستغل فيها اخلربات
االقت�صادية والهند�سية والقانونية للو�صول �إىل �أبحاث
ودرا�سات تفيد يف �إعمار املدينة ،ب�أقل تكاليف،
و�ضمن �أق�صر املهل ،وبجودة �أعلى ،و�أقل �إ�ضرار
مبعامل املدينة القدمية ،وب�أكرث حر�ص للمحافظة على
�آثار املدينة ومعاملها الأثرية.
ويف هذا ال�صدد ،ننوه �إىل دور جامعة بنغازي التي
كانت مع الإعمار على موعد مبا �أقامته حول �إعادة
�إعمار اجلامعة يف يوليو  201615وما نظمته كلية
التقنية الكهربائية والإلكرتونية حول �إعادة �إعمار
بنغازي يف فرباير  .201816وجتدر الإ�شادة مبركز
البحوث واال�ست�شارات التابع للجامعة حيث ناق�ش
مبكراً وب�شمولية �إعادة الإعمار يف م�ؤمتر علمي ر�صني
حول �إعادة �إعمار ليبيا دي�سمرب .201217
وقبل �أن نختتم حديثنا ،ن�ؤكد على �أن �إعمار الب�شر
�أهم من �إعمار احلجر ولذلك وجب �أال يقت�صر
االهتمام على الإعمار املادي ملباين واملن�ش�آت
املهدمة ،بل يجب �أن يتعدى �إىل �إيالء االهتمام
بالإعمار املعنوي� ،سواء منه االجتماعي �أم النف�سي
للموارد الب�شرية للمدينة املنكوبة وهم �سكانها .فمن
ال�ضروري �إعمار الن�سيج االجتماعي الذي تف�سخ من
جراء تبعات النزاع ال�سيا�سي والع�سكري وانتماءات
النا�س لأطراف �سيا�سية ودينية خمتلفة ومت�صارعة،
و�إعمار البنيان النف�سي للأطفال وال�شيوخ والن�ساء
من ويالت خو�ض جتربة احلرب و�صوت املدافع
وا�ضطرار النزوح.
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تع�يين مجلس المنافسة بالمغرب بعد �تأخر طويل:

الصالحيات القانونية واإلكراهات الواقعية
عبداللطيف الشنتوف
يعترب جمل�س املناف�سة يف املغرب م�ؤ�س�سة د�ستورية تتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري ،وقد ن�ص عليها الف�صل
 166من الد�ستور املغربي ل�سنة  2011وينظمها القانون
رقم  13/20والذي يحدد عدد �أع�ضائها بع�شرة �إ�ضافة
�إىل الرئي�س ويحدد اخت�صا�صها يف "تنظيم مناف�سة حرة
وم�شروعة ب�ضمان ال�شفافية والإن�صاف يف العالقات
االقت�صادية ،خا�صة من خالل حتليل و�ضبط و�ضعية
املناف�سة يف الأ�سواق ،ومراقبة املمار�سات املنافية لها
واملمار�سات التجارية غري امل�شروعة وعمليات الرتكيز
االقت�صادي واالحتكار" .كما "يتمتع املجل�س ب�سلطة
تقريرية يف ميدان حماربة املمار�سات املنافية لقواعد
املناف�سة ومراقبة عمليات الرتكيز االقت�صادي" .وميكن
كذلك للمجل�س "�إبداء �آرائه ب�ش�أن طلبات اال�ست�شارة
كما هو من�صو�ص عليها يف هذا القانون والقانون املتعلق
بحرية الأ�سعار واملناف�سة 1و�إ�صدار درا�سات ب�ش�أن املناخ
العام للمناف�سة قطاعيا ووطنيا".2
وقد ظل املجل�س املذكور معطال ب�سبب انتهاء والية
�أع�ضائه وفقدانهم لأهلية االنتداب نتيجة ذلك ،وال
�سيما بعد �صدور قانونه اجلديد �سنة  2014الذي
ت�ضمن عدة م�ستجدات وتغيريات .وقد مت �أخريا تعيني
رئي�س املجل�س من طرف امللك يوم � 2018-11-16إيذانا
ببدء انطالقته بعد �أن يقوم رئي�س احلكومة بتعيني باقي
الأع�ضاء باقرتاح من عدة �سلطات وجهات. 3
فما هي ال�صالحيات القانونية املمنوحة لهذا املجل�س؟
وما �أهميته يف االقت�صاد املغربي وحماية التناف�سية
القانونية والقدرة ال�شرائية للمواطنني واملقيمني؟ وما هي
حتد من فاعليته وفقا
الإكراهات الواقعية التي ميكن �أن ّ
للمحللني االقت�صاديني؟
ذلك ما �سنقف عنده يف النقط الآتية من هذا املقال.
الصالحيات القانونية
لمجلس المنافسة بالمغرب.
يتوفر جمل�س املناف�سة اجلديد – مقارنة مع املجل�س

ال�سابق -على عدة �صالحيات تقريرية وا�ست�شارية
ومكنه القانون اجلديد من امكانية اتخاذه لعدة
تدابري وعقوبات حلماية جمال تدخله .ومن �أبرز هذه
ال�صالحيات ،الآتية:
�أنه يتمتع ب�سلطة تقريرية يف ميدان حماربة املمار�سات
املنافية لقواعد املناف�سة ومراقبة عمليات الرتكيز
االقت�صادي كما هي معرفة يف القانون املتعلق بحرية
الأ�سعار واملناف�سة ويبدي ر�أيه ب�ش�أن طلبات اال�ست�شارة
كما هو من�صو�ص عليها يف القانون و�إ�صدار درا�سات
ب�ش�أن املناخ العام للمناف�سة قطاعيا ووطنيا (املادة
الثانية من القانون رقم  20-13املتعلق بحرية الأ�سعار
واملناف�سة).
�أنه ينظر يف املمار�سات املنافية لقواعد املناف�سة املحالة �إليه

من الهيئات واملن�ش�آت والإدارة (املادة الثالثة من نف�س
القانون).
�أن له �أن ينظر مببادرة منه يف كل املمار�سات التي
من �ش�أنها امل�سا�س باملناف�سة احلرة ويف �أي �إخالالت
بالتعهدات املتخذة من لدن الأطراف يف عملية تركيز
اقت�صادي يف �إطار ت�صدي الإدارة لقرار متعلق بهذه
العملية ،ويف املمار�سات املتمثلة يف عدم احرتام القواعد
املن�صو�ص عليها يف القانون املتعلق بحرية الأ�سعار
واملناف�سة واخلا�صة بتبليغ عمليات الرتكيز االقت�صادي
واحرتام قرارات املجل�س والإدارة يف �ش�أن هذه العملية
وتوجيه تو�صيات �إىل الإدارة لتفعيل التدابري الالزمة
لتح�سني ال�سري التناف�سي للأ�سواق (املادة الرابعة من
نف�س القانون ).

اإلشكال ال يكمن في
مجلس المنافسة
وإنما في طبيعة
االقتصاد المغربي
الذي يخضغ
لهيمنة االقتصاد
غير المهيكل
فيه وللوبيات في
قطاعات البنوك
وال�تأمين واالتصاالت
واإلسمنت.
�أن القانون ينيط به دورا ا�ست�شاريا هاما ،مع �إعطاء
�صالحية ا�ست�شارته جوازيا �أو وجوبيا لهيئات عدة ،يف
مقدمتها اللجان الدائمة للربملان واحلكومة وجمال�س
اجلماعات الرتابية ف�ضال عن العديد من الهيئات
الأخرى (من بينها جمعيات حماية امل�ستهلك املعلنة
ذات منفعة عامة) .ويلحظ �أن القانون �أعطى املحاكم
امكانية ا�ست�شارة املجل�س يف �ش�أن املمار�سات املنافية
لقواعد املناف�سة واملثارة يف الق�ضايا املعرو�ضة عليها.
وتكون ا�ست�شارة املجل�س وجوبية من قبل احلكومة
يف م�شاريع الن�صو�ص الت�شريعية �أو التنظيمية املتعلقة
ب�إحداث نظام جديد �أو بتغيري نظام قائم يهدف مبا�شرة
�إىل(:فر�ض قيود كمية على ممار�سة مهنة �أو الدخول �إىل

�سوق؛ �إقامة احتكارات �أو حقوق ا�ستئثارية �أو خا�صة
�أخرى يف الرتاب املغربي �أويف جزء مهم منه؛ فر�ض
ممار�سات موحدة فيما يتعلق ب�أ�سعار �أو �شروط البيع؛ منح
�إعانات من الدولة �أو اجلماعات الرتابية وفقا للت�شريع
املتعلق بها).
يجوز ملجل�س املناف�سة يف حالة ا�ستغالل تع�سفي لو�ضع
مهيمن �أو لو�ضعية تبعية اقت�صادية ،اتخاذ قرار معلل ي�أمر
فيه املن�ش�أة �أو جمموعة املن�ش�آت املعنية بالقيام ،داخل
�أجل معني ،بتغيري �أو تتميم �أو ف�سخ جميع االتفاقات
وجميع العقود التي مت مبوجبها تركيز القوة االقت�صادية
التي مكنت من التع�سف.
�أن القانون مينحه ومينح رئي�سه امكانية اتخاذ مروحة وا�سعة
من التدابري التحفظية احلمائية وتوقيع اجلزاءات املالية
وغريها على الأطراف االقت�صادية املخالفة وكل ذلك
بعد القيام بالأبحاث والإجراءات وبعد توفري ال�ضمانات
لكل الأطراف من خالل الطعن الق�ضائي يف مقرراته.
دور المجلس وإكراهاته الواقعية

يجدر التذكري بداية ب�أن جمل�س املناف�سة اجلديد جاء
يف �سياق املطالب االجتماعية وال�سيا�سية التي ترجمها
د�ستور  .2011كما �أن القانون املنظم له وكذا قانون
حرية الأ�سعار واملناف�سة متت مناق�شتهما و�إ�صدراهما يف
ظل مناخ تنزيل د�ستور  .2011ولذلك ميكن القول �أن
هذين القانونني ت�ضمنا �صالحيات قانونية مهمة ي�ستطيع
املجل�س بوا�سطتها �ضبط قواعد التناف�س االقت�صادي
ال�شريف وحماربة االحتكار والريع وحماية القدرة
التناف�سية واملعي�شية لكافة املواطنني واملقيمني واملقاولني،
يف حال جنح يف ممار�سة �صالحياته بنجاعة وحياد
وا�ستقالل تا ّمني.
�إال �أن الإ�شكال ،يف احلالة املغربية ،كما يرى بع�ض
املحليني االقت�صاديني ،ال يتعلق بال�صالحيات القانونية
بل بعدة معطيات واقعية �أخرى تتعلق بطبيعة بناء
االقت�صاد املغربي وتداخل امل�صالح فيه ،وهو ما يجعلهم
يت�ساءلون عن مدى �إمكانية جتاوز املجل�س اجلديد لهذه
ال�صعوبات والإكراهات .ويخ�شى �أن يتحول دور املجل�س
يف حال عجزه عن ذلك �إىل جمرد دور بيداغوجي .ويف
هذا ال�سياق ،يرى الباحث االقت�صادي املغربي حممد
ال�شيكر �أن الإ�شكال ال يكمن يف م�ؤ�س�سة جمل�س
املناف�سة و�إمنا يف طبيعة االقت�صاد املغربي .فهذا االقت�صاد
لي�س اقت�صادا تناف�سيا ،وهو يخ�ضغ لهيمنة االقت�صاد
غري املهيكل فيه وللوبيات ت�ؤثر على املهيكل منه ،مثل
القطاع البنكي والت�أمني واالت�صاالت والإ�سمنت ف�ضال
عن اخللط بني العمل االقت�صادي وال�سيا�سي .ومن �ش�أن
هذا الأمر �أن يع ّوق مهمة جمل�س املناف�سة ،بحيث تقت�صر
على �إ�شاعة ثقافة التناف�س دون �أن يكون املجل�س قادرا
على اتخاذ اجراءات عملية ل�ضمان املناف�سة.4
ويف هذا ال�صدد ،يرى الباحث االقت�صادي حممد
ياوحي �أن "الإدارة اجلديدة ملجل�س املناف�سة مطالبة
ب�شجاعة كبرية ملواجهة اللوبيات االحتكارية  ...و�إنهاء

عقود من هيمنة لوبيات كربى ريعية على امل�شهد
االقت�صادي مما ي�شكل عرقلة وحاجزا �أمام �أي منوذج
تنموي من�شود ..وكل هذا يتوقف على قدرة املجل�س
على مواجهة اللوبيات املتحكمة يف مفا�صل االقت�صاد،
وم�ستوى قدرة املجل�س على ا�ستعمال كل ال�صالحيات
5
التي يخولها له الد�ستور".

رغم تشاؤم الخبراء،
للمجلس الجديد
أن يلعب دورا بالنظر
إلى ضرورة ضبط
التوازنات تحسبا
لنتائج الخلل
االقتصادي أو
االجتماعي.
وبفعل اجلمود التي عرفتها و�ضعية املجل�س ال�سابق وفق
ما متت الإ�شارة اليه �أعاله ،ف�إن املجل�س اجلديد تنتظره
عدة ملفات �شائكة للبت فيها و�ستكون بال �شك امتحان
البداية له .ويف مقدمة هذه امللفات املطروحة �إعالميا يف
ال�ساحة املغربية ملف النفط واملحروقات والتبغ وال�صحة
والت�أمني والنقل .6ويف هذا الإطار ،ر�صد تقرير �صادر
عن جلنة التحقيق يف قطاع املحروقات مبجل�س النواب-
الغرفة ال�سفلى للربملان املغربي – ب�أن ر�أي املجل�س مت
جتاهله يف هذا القطاع احليوي وهيمنت وزارة ال�ش�ؤون
العامة واحلاكمة على تدبري امللف لوحدها.7
لكن ومع هذه النظرة الت�شا�ؤمية للخرباء املبنية على
معطيات الواقع ،ف�إن ملجل�س املناف�سة اجلديد رغم ذلك �أن
يلعب دورا يف �إطار ال�صالحيات االقت�صادية املمنوحة له
د�ستورا وقانونا� ،أخذا بعني االعتبار �أن م�ؤ�س�سات الدولة
على وعي كبري كذلك بالأحداث التي جتري بال�ساحة
الوطنية وبحاجيات االقت�صاد واملواطن و�ضرورة �ضبط
التوازنات االقت�صادية واملعي�شية فيهما تفاديا للنتائج
اخلطرية التي قد تنتج عن عوامل اخللل االقت�صادي �أو
االجتماعي .وما يبقى حمل انتظار ملعرفة اجلواب – يف
نظري  -هو ما املدى الذي �سوف يلعبه جمل�س املناف�سة
يف �إطار ممار�سته لأدواره ال�سابق الإ�شارة �إليها؟

حراك المالعب في المغرب
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مدرجات المغرب ،مساحة عامة لحراك سياسي اجتماعي
المفكرة القانونية
قبل �أ�سابيع قليلة ،تناقلت و�سائل الإعالم الوطنية
والدولية م�شهدا مثريا وغري م�ألوف �أعاد �إىل الأذهان
بقو ٍة م�شاهد الثورات العربية خالل �سنة ،2011حيث
تداول ن�شطاء مغاربة مقطع فيديو يظهر الآالف من
جماهري الرجاء البي�ضاوي لكرة القدم وهم يرددون
ب�شكل جماعي �أغنية بعنوان "يف بالدي ظلموين".
الأغنية هي �أكرث من عمل فني� .إنها ر�سالة مب�ضمون
�سيا�سي اجتماعي� ،صدحت به وب�صوت واحد حناجر
الآالف من جماهري كرة القدم ،وجتاوز �صداها حدود
املغرب.
ف�أن تتحول املالعب الريا�ضية من ف�ضاء ريا�ضة وترفيه �إىل
ف�ضاءات ي�ستعملها املقهورون لبث الر�سائل ال�سيا�سية
�أمر غري م�ألوف يف بلدان املنطقة.
وما �سن�سعى �إليه هنا هو ا�ستعادة ال�سياق القانوين
االجتماعي لهذه الأغنية ،وذلك متكينا للم�ستمع من
فهم الر�سائل التي ت�ضمنتها ،وهي كثرية.
الريا�ضية باملغرب عن �آراء تتعلق بال�سيا�سة ،حيث �سبق
جلماهري نادي الرجاء الريا�ضي ،قبل �سنوات �أن عربوا
عن غ�ضبهم جراء تف�شي ظاهرة بطالة ال�شباب باملغرب،
وارتدى عدد من م�شجعي النادي وزرات بي�ضاء وزرقاء،
يف �إ�شارة منهم �إىل �أن طالب اجلامعات �أو حتى التكوين
املهني ي�ضطرون بعد تخرجهم �إىل امتهان حرا�سة
ال�سيارات �أمام انعدام فر�ص ال�شغل.
جمهور املغرب التطواين بدوره ا�ستغل �إحدى مباريات
الدوري الوطني لرفع �شعارات للت�ضامن مع مقتل طالبة
مغربية على يد احلر�س احلدودي ،حينما كانت حتاول
الهجرة ب�شكل غري �شرعي على منت قارب .وارتدى
امل�شجعون اللون الأ�سود حدادا على روح الفقيدة،
وعلى واقع �شباب املنطقة الذين يعانون التهمي�ش
والإق�صاء االجتماعي.
ويف مقابالت �أخرى ،كانت ال�شعارات املرفوعة من
ماذا تقول كلمات األغنية؟
طرف جماهري املالعب ت�أخذ طابعا �سيا�سيا كحمالت
تقول كلمات الأغنية ،التي عملت "املفكرة" على املقاطعة ،ورف�ض تغيري ال�ساعة ،و�أحيانا قوميا ،كالت�ضامن
ترجمة �أجزاء منها من العامية املغربية �إىل اللغة العربية مع �ضحايا جمزرة رابعة ،والت�ضامن مع ثورات الربيع
الف�صحى:
العربي �أو مع ال�شعبني الفل�سطيني والعراقي.
يف بالدي ظلموين #ملن �أ�شكو حايل
وهو ما ي�ؤكد �أن املالعب يف املغرب حتولت �إىل ف�ضاءات
ال�شكوى للرب العايل #فقط هو من يدري
جديدة للتعبري ولت�صدير �أ�شكال متجددة من احلركات
يف هذه البالد نعي�ش يف غمامة  #نطلب ال�سالمة #
االحتجاجية.
ر�سائل جماهري املالعب من خالل �أغنية يف بالدي
ان�صرنا ياموالنا
ظلموين
وزعوا علينا ح�شي�ش كتامة # 1تركونا كاليتامى #
تبد�أ الأغنية مبجموعة �آهات هي عبارة عن �صرخات
�سنحا�سبهم يوم القيامة
متتالية تعرب عن الإح�سا�س بالظلم االجتماعي الذي
مواهب �ضيعتوها  #باملخدرات ك�سرتوها  #كيف
ي�ست�شعره غالبية ال�شباب نتيجة التهمي�ش وف�شل منوذج
تريدون �أن جتدوها؟
ثروات البلد �أكلتوها  #للأجنبي �سلمتوها  #والأجيال التنمية وانت�شار البطالة والفقر والتهمي�ش والفوارق
االجتماعية وانعدام الأمل .فال يبقى �أمامهم من خيار
ال�صاعدة قمعتوها
�سوى الهروب من هذا الواقع املرير �إما عرب قوارب
قتلتم ال�شغف  #وا�شتغلتم باملكيدة....
املوت� ،أو الدخول يف عامل الإدمان .وال تخفي كلمات
الأغنية �إح�سا�س ال�شباب مب�س�ؤولية الدولة جتاه تف�شي
المالعب كفضاءات جديدة
ظاهرة الإدمان يف ظل قوانني تعاقب امل�ستهلكني وال
للتعبير
هي لي�ست املرة الأوىل التي تعرب فيها جماهري الأندية ت�شجع على العالج.

تحولت المالعب
الرياضية من فضاء
رياضة وترفيه إلى
فضاءات يستعملها
المقهورون لبث
الرسائل السياسية.

وت�أتي هذه الأغنية يف وقت ت�شهد فيه مناطق باملغرب،
وبينها منطقة الريف (�شمال) ،وجرادة ،وغريها
احتجاجات متوا�صلة للمطالبة بالتنمية وفر�ص عمل،
فيما نظمت فئات �أخرى من موظفي القطاع العام
والأ�ساتذة املتعاقدين والأطباء واملمر�ضني مظاهرات
للمطالبة بتح�سني ظروف العمل ورفع الأجور ،وهي
االحتجاجات التي ووجهت بالقمع واالعتقاالت
واملحاكمات لنا�شطي احلراك �أحيانا ،وبا�ستعمال القوة
�أحيانا �أخرى.
ال�شعور بالظلم واالحتجاج على العزل االجتماعي �سمة
حا�ضرة بقوة يف كلمات الأغنية التي ت�ستح�ضر �أي�ضا ما
�سمته امل�ؤامرة والتي �أدت قبل �سنوات �إىل منع ن�شاط
الألرتا�س 2بقرار من وزارة الداخلية �سنة  ،20163ثم
�صدور تعليمات الحقة ملنع تنقل امل�شجعني بعد حماولة
�إل�صاق ظاهرة �شغب املالعب بف�صائلها .كما �صدر
قانون  09.09املتعلق بالعنف املرتكب يف املباريات
والتظاهرات الريا�ضية ،4وهو القانون الذي ا�ستعمل
ك�سالح ملالحقة م�شجعي الألرتا�س حيث �ألقي القب�ض
على الع�شرات منهم ومتت �إحالتهم على املحاكم بناء
على اعرتافات دونتها ال�شرطة يف حما�ضر و�صفت ب�أنها
مفربكة.
تأمالت على ضوء األغنية

ت�ؤكد الأغنية من جهة �أوىل خط�أ املقولة التي مفادها
�أن ال�شعوب العربية عموما وال�شباب العربي على
وجه اخل�صو�ص يهتم بكرة القدم �أكرث من اهتمامهم
بال�سيا�سة .فقد �أدى القمع الذي واجهت به ال�سلطة
مطالب احلركات االجتماعية يف عام  ،2016بكل
من الريف ومدينة جرادة ،واالعتقاالت يف �صفوف
م�ست حرية التعبري
ن�شطاء احلراك ،والت�ضييقات التي ّ
وال�صحافة والتظاهر والتنظيم ،واملراقبة على الف�ضاءات
االفرتا�ضية ،كل ذلك �أدى �إىل بروز ظواهر اجتماعية
جديدة ،تبحث لنف�سها عن منافذ للتعبري و�أدوات

�أخرى لالحتجاج.
تعرب الأغنية عن وعي جمعي يتطور مع تعاقب الأجيال
وتوايل االنتكا�سات ال�سيا�سية واالجتماعية .فاملالعب
التي �أريد لها �أن تتحول �إىل ف�ضاءات للرتفيه و�إلهاء
ال�شباب عن واقع م�شاكلهم اليومية ،والق�ضايا القومية،
�أ�صبحت و�سيطا لتوجيه ر�سائل ذات طبيعة �سيا�سية.
فال غرابة �أنه كلما تراجعت حرية التعبري باملجتمعات،
�أ�صبحت املالعب متنف�سا جماعيا لهم خا�صة بالن�سبة
للفئة العمرية املرتاوحة بني  16و� 30سنة ،وهي الفئة
الأكرث ت�ضررا من البطالة ،خ�صو�صا يف املجال احل�ضري
حيث ين�شط الإلرتا�س ،وهي فئة لها مميزات �أهمها �أنها
قاطعت احلياة ال�سيا�سية ،وفقدت الثقة يف امل�ؤ�س�سات،
وتعاين الي�أ�س وان�سداد الأفق.
وهي �أي�ضا الفئة التي تنتمي �إىل جيل الثورة الرقمية
وعوملة التوا�صل ،وقد تبلور خطابها االحتجاجي مع
حراك .2011
تك�شف الأغنية عن م�شكل �ضعف الثقة يف الأحزاب
احلالية ويف منظمات املجتمع املدين ويف امل�ؤ�س�سات
الو�سيطة ،حيث �أ�صبح الألرتا�س يلعب دورا بديال عن
هذه الهيئات؛ فالألرتا�س يحت�ضن وي�ؤطر وينظم ويعرب
عن وعي هذه الفئات الوا�سعة؛
تعرب الأغنية عن �شكل احتجاجي جديد يبدعه ال�شعب
املغربي ُي�ضاف �إىل �أ�شكال �سابقة مثل حملة املقاطعة
ال�شعبية لعدد من املنتوجات ،والتي تعترب يف جوهرها
�شكال من �أ�شكال التعبري ال�سيا�سي.
الأغنية تعد �صرخة ثورية ذات طابع �إبداعي و�سلمي،
ممتدة يف الزمان واملكان ،وهو ما يف�سر كيف انتقلت
كالنار يف اله�شيم لتتلقفها كافة �شعوب املنطقة التي
يقت�سم �شبابها نف�س املعاناة ،مك�سرة بذلك هاج�س اللغة
(اللهجة) وامل�سافات مما يدل على �أن امل�شاعر الإن�سانية ال
لغة وال حدود لها.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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استغالل عامالت مغربيات في إسبانيا

أية حماية للعامالت المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا؟
أنس سعدون
حتول حلم عامالت مغربيات يف حقول الفراولة جنوب
�إ�سبانيا �إىل ما ي�شبه الكابو�س ،بعد تعر�ض بع�ضهن ل�صور
حد االعتداء
خمتلفة من انتهاكات حقوقهن و�صلت ّ
اجلن�سي .وما كانت هذه الق�ضية ت�صل �إىل علم الر�أي
العام الوطني والدويل لوال جهود منظمات حقوقية
�إ�سبانية و�أخرى مغربية دقّت ناقو�س اخلطر حول الو�ضعية
ال�صعبة التي تعي�شها املئات من العامالت املو�سميات.
اإلعالم يثير قضية عامالت
الحقول الفالحية بمنطقة
ويلفا

انت�شار الأمية ،واخلوف من عدم ا�ستفادتهن من عرو�ض
العمل املو�سمية يف العام املقبل ،واخل�شية من و�صول
املو�ضوع �إىل الأ�سر داخل جمتمع قروي حمافظ� ،إىل
جانب العراقيل املالية والإدارية التي حتول دون و�صولهن
�إىل الق�ضاء.
وت�شتغل العامالت املو�سميات مبعدل ع�شر �ساعات يوميا
دون التعوي�ض عن ال�ساعات الإ�ضافية املن�صو�ص عليها
يف قوانني العمل ،كما �أنهن ال ي�ستفدن من احلق يف
احلد الأدنى من الوقت الذي يوجبه القانون لال�سرتاحة
والأكل .ويلج�أ �أ�صحاب العمل �إىل منع العامالت من
ربط عالقات توا�صلية خارج نطاق احلقول التي ي�شتغلن
بها حيث يتم ابتزازهن وا�ستغالل و�ضعيتهن االجتماعية،
من خالل تهديدهن بالطرد من العمل وعدم ت�شغيلهن
يف املوا�سم املقبلة �إن هن مل ير�ضخن لنزوات ر�ؤ�سائهن
يف العمل .ومن املظاهر امل�سيئة الأخرى للعامالت
املو�سميات ،احتجاز جوازات �سفرهن ل�ضمان ا�ستمرارهن
يف العمل واحرتام مدة العمل وعدم العودة �إىل بلدهن.
وهو ما ر�صدته فيدرالية نقابات العمال الإ�سبان واعتربته
خرقا حلرية التنقل ،باعتبارها �أحد احلقوق الد�ستورية
والإن�سانية ،داعية ال�سلطات احلكومية يف �إ�سبانيا �إىل �إرغام
�أرباب املزارع على الكف عن احتجاز جوازات �سفر
العمال والعامالت.
ومقارنة مع باقي العامالت املهاجرات املو�سميات يف
منطقة "ويلبا" ،تبقى املغربيات الأكرث تعر�ضا النتهاك
حقوقهن ،لكونهن ينحدرن من الو�سط القروي ،وال
يتحدثن �سوى بالعامية املغربية (العربية �أو الأمازيغية).
وهو ما يحول دون معرفتهن حلقوقهن �أو مطالبتهن بها،
ف�ضال عن �أن ح�ص�ص التوعية والت�أطري التي تقدمها لهن
الوكالة الوطنية لإنعا�ش وت�شغيل الكفاءات باملغرب "ال
تفيد يف توعيتهن بحقوقهن� ،سواء تلك املرتبطة ب�ساعات
العمل� ،أو الأجر� ،أو احلريات النقابية� ،أو احلق يف العطل،
�أو يف ال�ضمان االجتماعي".
تبعا لذلك ،حاول بع�ض امل�شغلني الإ�سبان احتواء
ال�ضجة التي �أثارتها التقارير ال�صحفية حول و�ضعية بع�ض
العامالت املو�سميات من خالل �إنهاء عقودهن وجمعهن
يف حافالت ق�صد �إرجاعهن �إىل املغرب .لكن احلر�س
املدين الإ�سباين تدخل ومنع احلافالت من املغادرة قبل
اال�ستماع للعامالت.
يف نف�س ال�سياق ،حاول بع�ض امل�شغلني ا�ستمالة بع�ض
العامالت لتقدمي �شهادات منافية لل�ضحايا ،وادعاء �أن
العامالت امل�شتكيات يحاولن احل�صول على �أوراق الإقامة
بطرق ملتوية.

ير�سل املغرب �سنوياً عامالت مو�سميات� ،أغلبهن من
�أ�سر فقرية ،للعمل يف مزارع �إ�سبانيا جلني الفواكه ،ب�أجور
ال تتجاوز  40يورو يوميا ،وذلك يف اطار اتفاق ثنائي بني
البلدين ،1وقد انتقل عدد العامالت املغربيات املو�سميات
خالل اخلم�س �سنوات الأخرية من  3000عاملة �إىل
�أكرث من � 15ألف كمعدل �سنوي.
واندلعت ق�ضية االنتهاكات التي تتعر�ض لها العامالت
املغربيات املو�سميات بحقول �إ�سبانيا بعدما ن�شرت
�صحيفة �أملانية حتقيقاً �صادماً من �إجناز هيئة تدعى
ال�صحافيون امل�ستقلون� ،سلط ال�ضوء حول �أو�ضاع
العامالت يف حقول الفراولة ،وتعر�ضهن لالبتزاز
والتحر�ش واالعتداءات اجلن�سية.
اعتمد التقرير على حتقيقات ميدانية مكنت من اللقاء
بالعامالت بكل من �إ�سبانيا وايطاليا واملغرب ملعرفة
ال�شروط التي ي�شتغلن فيها .وتبعا لذلك ،مت ن�شر تقارير
عدة� ،أبرزها التقارير الآتية:
التقرير الإ�سباين يف � 30أبريل  2018حتت عنوان:االغت�صاب يف احلقول؛
التقرير حول املغرب يف  2ماي  2018حتت عنوان :اجلانب املظلم لل�ضيعات الفالحية املزدهرة يف املغرب؛
التقرير الإيطايل يف  3ماي  ،2018حتت عنوان  :بني�أيدي املافيا.
مبجرد ما مت ن�شر التقارير ،حتى اهتم الإعالم الإ�سباين
مب�ضامينها ،حيث ن�شرت جريدة "الإ�سبانيول" بتاريخ 5
ماي  2018حتقيقا ميدانيا خل�ص �إىل الت�أكيد على طبيعة
الأفعال واجلرائم املقرتفة يف حق العامالت يف ال�ضيعات
الفالحية بويلفا.
مل ِ
يكتف التحقيق بالت�أكيد على الوقائع ،بل �أ�شار يف
م�ستهله على ال�صفحة الأوىل� ،إىل �أن املعطيات التي
تو�صلت �إليها اجلريدة من خالل التحقيق امليداين
رد الفعل الرسمي.
و�ضعتها بني �أيدي الق�ضاء وال�سلطات املخت�صة.
مبجرد ما ت�سلم الق�ضاء الإ�سباين ابتداء من ماي ،2018
امللف و�شرع يف فتح حتقيقات باال�ستماع �إىل حوايل 800
انتهاكات بالجملة في ظل
عاملة ،مت الوقوف على  12حماولة لالغت�صاب والتحر�ش
سيادة ثقافة عدم التبليغ
ك�شفت هذه التقارير عن �صور �شتى لالنتهاكات التي ي�شتبه يف القيام بها من طرف � 7أفراد ،منهم  4مغاربة و3
تتعر�ض لها العامالت الزراعيات يف حقول الفراولة �إ�سبان ،وما تزال التحقيقات جارية.
جنوب �إ�سبانيا .فممار�سات التحر�ش اجلن�سي بالعامالت تبعا لذلك ،لوحظ تغيري يف اخلطاب الر�سمي باملغرب.
املو�سميات �سواء املغربيات �أو غريهن من باقي اجلن�سيات فقد �أعلنت وزارة ال�شغل والإدماج املهني� ،إنها وباقي
منت�شرة ،ت�شجعها �سيادة ثقافة عدم التبليغ ،خا�صة �أمام والقطاعات احلكومية املعنية �ستظل يقظة ومتابعة من

�أجل �ضمان كرامة العامالت املغربيات ب�إ�سبانيا ،داعية العامالت املغربيات املو�سميات حمل حتقيق من طرف
�إياهن �إىل عدم ال�صمت عن كل حماوالت االبتـزاز �أو الق�ضاء الإ�سباين ،انطلقت عملية ت�سجيل �أفواج
التحر�ش بهن ،م�شرية �إىل �أن ال�سلطات الر�سمية املغربية جديدة من املر�شحات للعمل يف احلقول اال�سبانية بر�سم
�أو الإ�سبانية ال ميكن �أن ت�سمح ب�شيء من هذا القبيل� .سنة .2019
بتاريخ � 02أكتوبر  2018عقد وزير ال�شغل والإدماج جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
املهني حممد يتيم لقاء مع كاتبة الدولة اال�سبانية للهجرة
ماريا دل كون�سويلو رومي ايبانيز ،مبنا�سبة الزيارة الر�سمية
التي تقوم بها للمغرب ،لدرا�سة امكانية مراجعة بع�ض
�أحكام اتفاقية اليد العاملة ،املوقعة بني املغرب و�إ�سبانيا
�سنة  2001مبدريد ،لفتح حقوق اجتماعية جديدة
للعاملني املو�سميني مبا يف ذلك التقاعد واالحتفاظ
باحلقوق املكت�سبة ،وجتميع فرتات الت�أمني ،واحلق يف
حتويل االمتيازات امل�ضمونة.

أفكار إيجابية:
مطالب فدرالية
رابطة حقوق النساء

الحراك الحقوقي" :وراء الفراولة
عنف وتحرش"
بتاريخ  2018/06/16خرجت م�سرية حا�شدة يف مدينة

هويلفا الإ�سبانية ،ت�ضامنا مع العامالت املغربيات يف حقول
الفراولة ،دعت �إليها نقابة العمال ب�إقليم الأندل�س ،رفعت
�شعارات باللغة العربية والإ�سبانية ،كتب عليها "وراء
الفراولة هناك عنف وحتر�ش" .كما رفع املتظاهرون مطالب
للحكومة الإ�سبانية ،من �أجل التدخل حلماية كرامة
عامالت الفراولة و�ضمان العدالة وعدم �إفالت املتورطني
من العقاب.
كما تبنت فيدرالية رابطة حقوق الن�ساء -وهي منظمة
مغربية غري حكومية -هذا امللف ،ونظمت زيارات ميدانية
للمنطقة للوقوف على ظروف ت�شغيل العامالت املغربيات
املو�سميات بجنوب �إ�سبانيا ،ووثقت �شهادات �صادمة،
كما اطلعت على عدة عقود عمل �أبرمت باملغرب يف �إطار
االتفاق الثنائي مع �إ�سبانيا.
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وعلى �إثر هذه الزيارة امليدانية� ،سجلت الفيدرالية
مالحظات عدة على م�ستوى عملية اختيار العامالت
املو�سميات وظروف الت�شغيل باحلقوق الإ�سبانية على حد
�سواء .ومن �أبرز هذه املالحظات :عدم منح العامالت
ن�سخا من عقد العمل ،امكانية تعليق العقد يف �أي وقت
و�إعادة العامالت �إىل البلد الأ�صلي لأن احلق يف الإقامة
يرتبط بعقد العمل ،م�صادرة جوازات �سفرهن من قبل
�أ�صحاب العمل بحجة تفادي �ضياعها ،التمييز العن�صري.
ختاما ،جتدر الإ�شارة �أنه فيما ما تزال �شكايات ع�شرات

�أعلنت فدرالية رابطة حقوق الن�ساء وهيئة التن�سيق
الوطنية للجمعيات الن�سائية عن مذكرة لتعزيز وحماية
حقوق العامالت املغربيات املو�سميات ب�إ�سبانيا،
حددت التزامات متبادلة بني الأطراف املتدخلة يف
االتفاق ،من �أبرزها:
�ضمان تبليغ العمال الزراعيني املو�سميني جميعال�شروط املنطبقة على دخولهم واقامتهم وعملهم،
ف�ض ًال عن املتطلبات الأخرى ،قبل دخولهم �إىل
دولة العمل جماناً وبلغة ي�ستطيعون فهمها ،...
اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإلغاء املعايريالتمييزية يف ت�شغيل العمال الزراعيني املو�سميني،
اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ضمان احلقوقاالجتماعية للعمال الزراعيني املو�سميني،
�إعادة النظر يف عقود العمل اخلا�صة بالعمالالزراعيني املو�سميني مبا ي�ضمن الكرامة والعمل
الالئق وفق ال�شروط واملعايري والآليات الدولية
حلقوق الإن�سان.
الدعوة �إىل تكثيف عمليات التفتي�ش ملرافقالعمل (ال�ضيعات الزراعية)؛
 دعوة االحتاد الأوروبي لو�ضع احرتام حقوقالإن�سان ومبادئ املعاملة وعدم التمييز وامل�ساواة
يف �صميم �سيا�سة الهجرة.

