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لمن القانون في تونس، 2018؟ 

»ملن �لقان�ن؟« �س�ؤ�ل يفر�ض نف�سه على �أّي جمتمع يرغب 

�لقاعدة  ي�سنع  قيا�ض من�س�ب دميقر�طيته. )1( فمن  يف 

�لقان�نية مبعناها �ل���سع وما هي �سفته �لتمثيلية؟ و)2( 

�لتاأثري يف  �لقادرة على  �لق�ى  �أهمية، ما هي  مبا ال يقّل 

�أو حثهم  �سناع �لقاعدة �لقان�نية، �س��ء يف �جتاه دفعهم 

على و�سعها �أو ثنيهم �أو منعهم من �تخاذها؟ و)3( ما هي 

�ملجاالت �ملتاحة ال�ستخد�م �لقاعدة �لقان�نية يف م��جهة 

�الإجابة عليها  �لتي حاولنا  �الأ�سئلة  �سانعيها؟ هذه هي 

�أربعة:  ملفات  على  �لرتكيز  مع  �لعدد،  هذ�  ط�ل  على 

�لت�سريع و�لق�ساء و�أعمال �لعد�لة �النتقالية و�حلر�كات 

�حلق�قية. خالل �لعدد، �سجلنا ت��سع د�ئرة �سناع �لقان�ن، 

تبعا الإجر�ء �النتخابات �لبلدية �سنة 2018، و�إن يبقى 

هذ� �لت��سع ن�سبيا بالنظر �إىل ن�سبة �لعزوف �ملرتفعة عن 

�مل�ساركة يف �النتخابات. كما �سجلنا ظاهرة ��سطلح على 

ت�سميته حمليا بال�سياحة �لربملانية، و�لتي �أّثرت �سلبا على 

�لنتاج �لت�سريعي. 

كما �سجلنا جناح حر�كات حق�قية عدة يف �حلفاظ على 

�ملكا�سب يف م��جهة �الإ�سالحات �ملطل�بة من �جلهات 

�ملانحة �أو �ملقر�سة. وقد جعلت هذه �حلر�كات �سنة 2018 

يف  و�لقطاعات.  �لنقابات  �سنة  �ل�سابقة  �ل�سن��ت  كما 

م��ز�ة ذلك، ك�سفت �لهجرة �ل�سرية وتظاهر�ت �ل�سارع 

�مل�ؤطرة  غري  �العت�سامات  وحركة   2018 بد�ية  �لعنيفة 

من  هاما  جانبا  �أن  �لعمل(  عن  �ملعطلني  من  )وغالبها 

�ملجتمع �لت�ن�سي ال يجد يف ق��عد �ملمار�سة �لدميقر�طية 

�سبيال للتعبري عن ذ�ته وم��قفه.

�سهدته  �لذي  �لزخم  فاإن  �لفردية،  �حلق�ق  �سعيد  على 

و�أدجلتها،  بت�سيي�سها  ��سطدم  �لرئا�سية،  �ملبادرة  بفعل 

فاأتت �حل�سيلة على �سعيد هذه �حلق�ق �سبه معدومة. 

�ل�سحايا  بد�  �لديكتات�رية،  فرتة  �سحايا  �سعيد  على 

�إال  �لتاأثري على مقرر�تها.  قادرين بفعل حر�كاتهم على 

�أن ��ستجابة �لهيئة ملطالب ه�ؤالء، بدت مهددة باأمرين: 

ت�سخيم عدد �ل�سحايا و�الإ�سكاالت �لتي ت�س�ب �سحة 

�ملحاكمات �أمام �لدو�ئر �ملخت�سة للعد�لة �النتقالية، بفعل 

�نعد�م طرق �لطعن باأحكامها. 

يف  �حلر�كات  جناح  مدى  عن  �لعدد  يف  ت�ساءلنا  �أخري�، 

�ل�سيا�سية  �ل�سلطة  مل��جهة  �لقان�نية  �لقاعدة  ��ستخد�م 

�أو لتعزيز حق�قها. و�أول ما نلحظه يف هذ� �ملجال ه� �أّن 

��ستد�مة �خلالف ب�ساأن �ملر�ّسحني للمحكمة �لد�ست�رية 

�سكل عائقا �أمام �إر�ساء هذه �ملحكمة ومعها تفعيل �حلق 

�لدميقر�طي يف �لدفع يف د�ست�رية �لق��نني. �إال �أن هذ� مل 

مينع بروز بع�ض �الأحكام و�ملبادر�ت �لهامة على �ل�سعيد 

يت�سل  ما  يقظ يف  �أنا  مبادر�ت جمعية  �أهمها  �حلق�قي، 

بف�سح �لف�ساد. 
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مت نتاج هذه �ملطب�عة بدعم مايل من هيرن�ض بل، مكتب �سمال �إفريقيا ت�ن�ض، وم�ؤ�س�سة �ملجتمع  �ملفت�ح، �ملكتب 

�الإقليمي �لعربي. �الآر�ء �ل��ردة هنا تعرب عن �آر�ء �مل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�ض بال�سرورة وجهة نظر �مل�ؤ�س�سة

نفذ �لر�س�م: عثمان �سلمي  ما عد� ر�سم �مل��س�ع �للبناين و�لذي نفذه ر�ئد �سرف.

ت�سميم: ح�سني نا�سر �لدين

مت �لطبع يف مطبعة �يري�ض، �ملنطقة �ل�سناعية، �لنفي�سة، �لهاتف: 73250488

 مت طبع 3000 ن�سخة عن هذ� �لعدد

�ساحب �ملطب�عة: �ملفكرة �لقان�نية

�سارك يف �لتحرير: حممد �لعفيف �جلعيدي

ويا�سمني هاجر ونز�ر �ساغية ومنة عمر

ومرو�ن �لط�ساين و وحيد �لفر�سي�سي.   

   info@legal-agenda.com 
www.legal-agenda.com

Facebook: �ملفكرة �لقان�نية 
Twitter: @Legal_Agenda 
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مقدمة

نزار صاغية ومحمد العفيف الجعيدي

جمتمع  �أّي  على  نف�سه  يفر�ض  �س�ؤ�ل  �لقان�ن؟«  »ملن 

فمن   )1( دميقر�طيته.  من�س�ب  قيا�ض  يف  يرغب 

�سفته  هي  وما  �ل���سع  مبعناها  �لقان�نية  �لقاعدة  ي�سنع 

�لتمثيلية؟ و)2( مبا ال يقّل �أهمية، ما هي �لق�ى �لقادرة 

�لقان�نية، �س��ء يف �جتاه  �لقاعدة  �لتاأثري يف �سناع  على 

من  منعهم  �أو  ثنيهم  �أو  و�سعها  على  حثهم  �أو  دفعهم 

ال�ستخد�م  �ملتاحة  �ملجاالت  هي  ما  و)3(  �تخاذها؟ 

�لقاعدة �لقان�نية يف م��جهة �سانعيها؟ 

من يصنع القاعدة القانونية؟
و�ّسع �إجر�ء �النتخابات �لبلدية �سنة 2018 من د�ئرة 

وقد  �ملحلي.  �ل�سعيد  على  �لقان�نية،  �لقاعدة  �سّناع 

نتائجها  ك�سفت  �أن  بعد  ه�ؤالء  ت�سبيب  بقرب  ب�سرت 

من  كان��  �ملقاعد  بهذه  �لفائزين  من   37% ن�سبة  �أن 

�ل�سباب �لذين يقل �سنهم عن 35 �سنة و �أن �لفائزين 

�لن�ساء  من  كبرية  بن�سبة  كان��  �لبلدية  باملقاعد 

رئي�سات  من�سب  تب��أن  �مر�أة   68 �أن  علما   )47%(

�لعا�سمة.  ت�ن�ض  بلدية  رئي�سة  �إحد�هن  كانت  بلدية 

�ل��س�ل  يف  مع�قا  �سخ�سا   144 جنح  كما  كما. 

�لت�ساركية  ت��سيع  �أن  �إال   .
1
�لبلدية �ملجال�ض  لع�س�ية 

�لعزوف  ن�سبة  �إىل  بالنظر  ن�سبيا  يبقى  �مل�سمار  يف هذ� 

�ملرتفعة عن �مل�ساركة يف �النتخابات )63%(. 

��سطلح  ما  ن�سط  �لت�سريعي،  �ملجل�ض  �سعيد   على  

�أدت  وقد  �لربملانية.  بال�سياحة  حمليا  ت�سميته  على 

هذه �ل�سياحة �لربملانية �إىل �ندثار كتل نيابية الأحز�ب 

�النتخابات  يف  �لفائزين  خانة  يف  ت�سنف  كانت 

جديدة،  نيابية  كتل  وظه�ر   2014 ل�سنة  �لت�سريعية 

��ستحالت �سريعا �أذرعا نيابية الأحز�ب جديدة. وفيما 

جمل�ض  يف  ن�سيطة  حياة   2018 �سنة  بد�ية  يف  دّبت 

على  �لعمل  يف  �حلما�سة  �سببها  �ل�سعب،  ن��ب 

�ملجل�ض  ذ�ت  بات  �ملحلية،  �جلماعات  جملة  م�سروع 

عند نهايتها يف حالة عجز عن ت�فري �لن�ساب �لقان�ين 

�لتقاعد  قان�ن  مل�سروع  �لكامل  �لن�ض  للم�سادقة على 

على  مريحة  باأغلبية  ذلك  قبل  �أع�سائه  م�سادقة  رغم 

هذ�  �الأد�ء  ��سطر�ب  �أ�سر  �لقان�ن.  ذ�ت  ف�س�ل  كل 

�ل�سلطة  �سطرت  �لتي  �ل�سيا�سية  �الأزمة  ك�ن  �إىل 

�أثرها  �ن�سحب  �حلاكم  �الئتالف  و�سقت  �لتنفيذية 

�أعمال  به  تد�ر  كانت  �لذي  �لنيابي  �لت��فق  على 

�لت�سريع.

ومن �أبرز نتائج هذ� �الن�سطار ه� ف�سل جمل�ض �لن��ب 

من  عدد  عن  ف�سال  �لد�ست�رية  �ملحكمة  �إر�ساء  يف 

�لد�ست�رية.  �مل�ستقلة  �لهيئات 

في  التأثير  على  القادرة  القوى 
القانونية؟  القاعدة  صناع 

�سعار  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  رفعت   ،2018 �سنة  يف 

�أن  �الإ�سالحات �لكربى. ومل يكن من �لبد�ية خافيا 

جانبا هاما من تلك �الإ�سالحات �لتي ت��سف بامل�ؤملة مت 

�لذين  �الأجانب  �ملقر�سني  من  وت�س�رها  لها  �لتخطيط 

قرو�ض  �سكل  على  �مل��زنة  م��رد  ت�فري  يقاي�س�ن  بات�� 

باإجر�ئها.

بدت سنة 2018 في 
عالقتها بالحقوق 

االجتماعية سنة 
معارك للحفاظ 

على المكتسبات 
أكثر منها سنة 

لتطويرها.
الحفاظ على المكاسب في مواجهة 

اإلصالحات المطلوبة من الخارج
تعلقت جرعات �الإ�سالح �لتي خطط الإنفاذها يف �سنة 

2018 بالعمل على تخفي�ض كتلة �لتاأجري يف �ل�ظيفة 

�لعم�مية وذلك من خالل تنقي�ض �الأع��ن عرب غلق 

�مل��رد  وجتميد  �الختياري  و�لت�سريح  �النتد�ب  باب 

�ملرتبات  جتميد  خالل  من  للتاأجري  �ملر�س�دة  �ملالية 

نهائي.  ب�سكل  �ملتقاعدين  و جتميد جر�يات  �إىل حني 

خط��ت  بت�سارع  ور�ساته  �أول  يف  �الإ�سالح  �أنذر  و�إذ 

�ملكت�سبة  �حلق�ق  و�سرب  �ل��سطى  �لطبقة  تفقري 

يف  لل�سغل  �لت�ن�سي  �لعام  �الحتاد  جنح  للمتقاعدين، 

�إىل حماية حق�ق  لها و�س�ال  �ملقاومة  دعم �حلر�كات 

�الأج�ر  يف  زياد�ت  من  �ل�سغالني  ومتكني  �ملتقاعدين 

�لت�سخم  بفعل  �ملتاآكلة  �ل�سر�ئية  مقدرتهم  ترقع 

�لنقابي �ساند عمال  وزياد�ت �الأ�سعار. ذ�ت �لهيكل 

�حل�سائر يف مطالبهم �لر�مية للخروج من نطاق �لعمل 

�تفاق  ت�قيع  على  �حلك�مي  �لطرف  �أرغم  مما  �له�ض، 

�ل�سنة  يف  �سجل  كما  حق�قهم.  من  بجانب  لهم  يقر 

�لدفاع عن �حلق�ق  �ل�سحافيني يف  لنقابة  نف�سها جناح 

منهم  كبري  جانب  يف  كان��  �لذين  ملنظ�ريها  �ملهنية 

لبن�د  �الإعالمية  �مل�ؤ�س�سات  �أ�سحاب  لتنكر  �سحايا 

�لهيئة  جنحت  كما  بهم.  �خلا�سة  �مل�سرتكة  �التفاقية 

�ملهني  �ل�سر  على  �حلفاظ  يف  للمحامني  �ل�طنية 

�ملالية  قان�ن  يف  �ل��ردة  �مل��د  �إبطال  ويف  حلرفائهم، 

�مل��د  هذه  تربير  مّت  وكان  �خل�س��ض.  هذ�  يف  �لعامة 

ت�ن�ض  وم�سالح  �الأم��ل  لتبيي�ض  �لت�سدي  ب�سرورة 

�القت�سادية يف عالقتها بدو�ئر �ملال �لعاملية.

�لتي  �ل�سن��ت  كما   2018 �سنة  �حلر�ك  هذ�  جعل 

�لهياكل  تلك  و�لقطاعات،  �لنقابات  �سنة  �سبقتها 

�سيا�سي  فاعل  �أهم  �لث�رة  بعد  ��ستحالت  �لتي  �ملهنية 

�الأحز�ب  من  �الأكرب  �جلانب  عزلة   ق�تها  تعك�ض 

با�سمه.  �ل�سيا�سية عن جمتمعها �لذي تتحدث 

يف م��ز�ة ذلك، ك�سفت �لهجرة �ل�سرية وما خلفته من 

�الجتماعية  �الأزمة  عمق  عن  �مل�ت  لق��رب  �سحايا 

 2018 بد�ية  �لعنيفة  �ل�سارع  تظاهر�ت  �أ�سرت  كما 

من  )وغالبها  �مل�ؤطرة  غري  �العت�سامات  وحركة 

جهات  خمتلف  �سملت  �لتي  �لعمل(  عن  �ملعطلني 

حللقات  ومعطلة  عنيفة  منها  جانب  يف  وكانت  �لبالد 

�الإنتاج عن ك�ن جانب هام من �ملجتمع �لت�ن�سي مل 

يجد يف ق��عد �ملمار�سة �لدميقر�طية �سبيال للتعبري عن 

ذ�ته وم��قفه.

عالقتها  يف   2018 �سنة  �حلّد  هذ�  عند  وكانت 

على  للحفاظ  معارك  �سنة  �الجتماعية  باحلق�ق 

خالل  يتم  فلم  لتط�يرها.  �سنة  منها  �أكرث  �ملكت�سبات 

�سعيد  على  حق�قي  �إجناز  �أي  ت�سجيل  �ل�سنة  هذه 

قان�ن  يظهر  وفيما  و�الجتماعية.  �القت�سادية  �حلق�ق 

�الأمان �الجتماعي )�لذي مت �إقر�ره يف بد�ية 2019( 

حق�ق  منح  �إىل  �الآيلة  �لق��نني  �سمن  �الأوىل  لل�هلة 

�قت�سادية لفئات معينة، فاإن �لتعمق فيه �إمنا يثري �لقلق 

�ل�سياق  يف  يظهر  فه�  ور�ءه.  �لكامنة  �الأهد�ف  �إز�ء 

تاآكل  ظاهرة  ملعاجلة  �ستعتمد  و�سفة  مبثابة  �حلايل 

�الإ�سالحات  عن  تنتج  قد  �لتي  �الجتماعية  �حلق�ق 

�لنقد  �سندوق  ت��سيات  ومنها  �خلارج،  من  �ملطل�بة 

�مل�ض  فقط  لي�ض  �لظاهرة،  هذه  وت�سمل  �لدويل. 

�أي�سا  �إمنا  �لعمل،  جماالت  �أو  �لعمالية  باملكا�سب 

�أو ن�عية �ملر�فق �لعم�مية ويف مقدمتها  تر�جع جمانية 

�لتعليمية. �ملر�فق 

الحقوق الفردية يعطلها التسييس 
واألدلجة 

رغم �لنقا�ض �ل���سع �لذي �سهدته �حلق�ق �لفردية يف 

باجي  �جلمه�رية  رئي�ض  مبادرة  بفعل  �لعامة  �ل�ساحة 

و�حلريات  �لفردية  �حلق�ق  جلنة  باإن�ساء  �ل�سب�سي  قايد 

و�إعالن هذه �للجنة تقريرها �لغني جد� ح�ل مكامن 

فاإن  �لفردية،  و�حلريات  �الإن�سان  حق�ق  بقيم  �مل�ّض 

�حل�سيلة �حلق�قية على �سعيد هذه �حلق�ق و�حلريات 

�حل�سيلة  هذه  جاءت  وقد  معدومة.  �سبه  بقيت 

خمالفة لل�سن��ت �ل�سابقة، حيث مّت �إقر�ر ق��نني بالغة 

�لعنف.  من  �لن�ساء  حماية  قان�ن  �أبرزها  �الأهمية، 

هذه  يف  مت  دولية،  �تفاقيات  ثالث  �إقر�ر  عد�  ما  ففي 

قان�ن  ه�   
ّ

و�حد ذ�ت طابع حق�قي قان�ن  �إقر�ر  �ل�سنة 

�لتمييز �لعن�سري و�لذي يبقى جمال تطبيقه حمدود� 

يف  �لف�سل  �أ�سباب  �أهم  �أحد  يك�ن  وقد  ت�ن�ض.  يف 

�ملبكر  �لت�جه  ه�  حق�قيا،  �للجنة  خمرجات  ��ستثمار 

�جلمه�رية(  )رئي�ض  �ملبادرة  ل�ساحب  و�ملك�س�ف 

�ملخرجات  هذه  ��ستغالل  يف  �حلزبيني  وللفاعلني 

هذه  �س�ء  على  و�النتخابي.  �ل�سيا�سي  نز�لهم  يف 

�لتي  �ل�سلبية  �ملفاعيل  �لت�ساوؤل ح�ل  �لتجربة، يجدر 

قد تنتج عن �الأدجلة و�لت�سيي�ض على قدرة �حلر�كات 

�حلق�قية يف حتقيق �أهد�فها. 

العدالة  واستحقاقات  الضحايا 
االنتقالية

�ل�سحايا  بد�  و�لكر�مة،  �حلقيقة  هيئة  �سعيد  على 

مقرر�تها.  على  �لتاأثري  على  حر�كاتهم  بفعل  قادرين 

مهددة  بدت  ه�ؤالء،  ملطالب  �لهيئة  ��ستجابة  �أن  �إال 

من جانبني �إثنني. فمن جهة �أوىل، ت�جهت �لهيئة �إىل 

من  �لعديد  به  �سرح  ح�سبما  �ل�سحايا  عدد  ت�سخيم 

�ل�سرر  كلفة جرب  ومعه  �لعدد  هذ�  فت�سخيم  قياد�تهم. 

ي�سكل يف ظل حمدودية م��زنة �لدولة تهديد� حقيقيا 

حلق�ق ه�ؤالء. ومن جهة ثانية، وفيما مت �لتع�يل لتحقيق 

�لدو�ئر  �إىل  �ل�سحايا  ملفات  �إحالة  على  �ملحا�سبة 

�سروط  �لتدقيق يف  فاإن  �الإنتقالية،  للعد�لة  �ملتخ�س�سة 

عمل هذه �لدو�ئر يظهر �أفخاخا عدة قد ت�ؤدي �إىل �نهيار 

غالبية  خلّ�  �الأفخاخ،  هذه  من  برمته.  �لق�سائي  �مل�سار 

�الإ�سكاالت  و�أي�سا  وو�فية،  جدية  �أبحاث  من  �مللفات 

ومنها  �لدو�ئر،  هذه  �أمام  �ملحاكمة  �سحة  �سابت  �لتي 

�لطعن  طرق  �نعد�م  يف  �ملتمثل  �لت�سريعي  �خللل 

باأحكامها، و�لذي قد ينتهي �إىل �إبطال كل �أعمالها يف 

حال �إثارة �لدفع بعدم د�ست�ريته. 

أي استخدام للقاعدة 
المعنيين  إلنصاف  القانونية 

بها أو مواجهة صانعيها؟
�أخري�، نت�ساءل عن مدى جناح �حلر�كات يف ��ستخد�م 

لتعزيز  �أو  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  مل��جهة  �لقان�نية  �لقاعدة 

حق�قها. وبالطبع، �ملجال �الأكرث خ�سبا يف هذ� �ملجال 

وغري  �لتقليدية  �لرقابة  وهيئات  �لق�ساء  عمل  ه� 

�لتقليدية، يف �خت�سا�ساتها �ملختلفة. 

و�أول ما نلحظه يف هذ� �ملجال ه� �أّن ��ستد�مة �خلالف 

ب�ساأن �ملر�ّسحني للمحكمة �لد�ست�رية �سكل عائقا �أمام 

�لدميقر�طي  �حلق  تفعيل  ومعها  �ملحكمة  هذه  �إر�ساء 

�الأمر  هذ�  ويح�ل  �لق��نني.  د�ست�رية  يف  �لدفع  يف 

�لرت�سانة  تنقية  يف  �مل�ساهمة  من  �ملتقا�سني  متكني  دون 

ع 
ّ
�لقان�نية من �لق��نني غري �لد�ست�رية ومن حّث �مل�سر

�لق��نني  م��ءمة  على  �لعمل  وترية  ت�سريع  على  تاليا 

�لهيئة  �أن  �ملعل�م  ومن  �جلديد.  �لد�ست�ر  مع  �ل��سعية 

تنح�سر �سالحيتها يف  �لق��نني  ملر�قبة د�ست�رية  �مل�ؤقتة 

مر�قبة د�ست�رية م�ساريع �لق��نني وبطلب من �أع�ساء يف 

�ل�سلطة �ل�سيا�سية ح�سر�. 

هي  ما  �لق�سائية؟  �لهيئات  �سائر  ب�ساأن  ماذ�  ولكن 

ما  �أهمية  يقل  ال  وما  ل�ظائفهم  �لق�ساة  ت�س�ر�ت 

من  و�أبعد  �ل�ظائف؟  لهذه  �ملتقا�سني  ت�س�ر�ت  هي 

�لت�س�ر�ت، كيف عمل �لق�ساء فعليا يف �سنة 2018؟ 

للقان�ن  كخادم  �لتقليدية  وظيفته  وحي  من  عمل  هل 

�ملكر�ض يف  �أم عمل من وحي دوره  وتاليا ملن �سنعه، 

�لد�ست�ر و�لذي يجعل منه حاميا للحق�ق و�حلريات؟ 

�الأحكام  بع�ض  باإيجابية  �سّجلنا  و�إذ  �ملجال،  هذ�  يف 

�لق�سائية �لر�ئدة يف جمايل �ملحاكمة �لعادلة و�حلريات 

�ملدنية )حرية �لتعبري ومكافحة �لف�ساد(، فاإن هذ� �لتيار 

يبقى بعيد� عن �أن ي�سبح �حلالة �لعامة د�خل �لق�ساء. 

وفيما ما تز�ل حماوالت �لتقا�سي �ال�سرت�تيجي �سعيفة 

يف ت�ن�ض، فاإن جمعية �أنا يقظ متيزت جلهة مطالباتها يف 

مكافح  حترك  �سياغة  �ىل  ومبادرتها  للمعل�مة  �لنفاذ 

للف�ساد وما تفرع عن ذلك من خطاب م�ؤثر يف �ملجال 

�لعام. 

2018؟ تونس  في  القانون  لمن 
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تشريعات 2018

جنان االمام

"نريدها �سلطة حملية م�ستقلة ال �سلطة حملية مكبلة". 

�لي�م ، وبعد مرور ب�سعة �أ�سهر على  ن�س�ة �النت�سار يف 

�لبلدية يف ت�ن�ض، يرفع �لعديد من  �نتخابات �ملجال�ض 

للتعبري  �ملطلب  هذ�  وروؤ�سائها  �لبلدية  �ملجال�ض  �أع�ساء 

�لتي  �لعديدة  �لعر�قيل  من  �لعميق  ��ستيائهم  عن 

ت��جههم ي�ميا يف �أد�ء وظائفهم �آملني �أن يتمكن�� من 

�لتدبري  مبد�أ  وفق  با�ستقاللية  �ملحلية  �مل�سالح  ت�سيري 

منظ�متها  ووحدة  �لرت�بية  �لدولة  وحدة  �إطار  يف  �حلر، 

�لقان�نية. ت��جه �ملجال�ض �لبلدية �جلديدة �ملنتخبة يف 6 

ماي 2018 حتديات عديدة ومتن�عة فهي مدع�ة حلل 

�إ�سكاالت مرت�كمة على �متد�د �ل�سن��ت �ملا�سية مثل 

�أزمة �لثقة �لعميقة �لتي تع�سف مب�ؤ�س�سات �حلكم �س��ء 

خدمات  تده�ر  �إىل  باالإ�سافة  حملية،  �أو  وطنية  كانت 

وحمدودية  ككل  �ملعي�سي  و�الإطار  �لقرب  وجتهيز�ت 

�جلهات  بني  �لتنمية  وتفاوت  و�لب�سرية  �ملالية  �مل��رد 

و�سبابية �لروؤية بخ�س��ض تنفيذ م�سار �لالمركزية. 

�لالمركزية  بخ�س��ض  �ل�سيا�سي  �خلطاب  على  ويغلب 

وه�  فيها  وم�سكك  لها  م�ؤيد  بني  �لثنائي  �ال�ستقطاب 

�لد�ست�ر  �إعد�د  مرحلة  خالل  �إثارته  تقع  مل  جدل 

برز الحقا على خلفية حتديد م�عد �النتخابات  ولكنه 

يهدد  �لالمركزية خطر�  متثل  �لبع�ض،  نظر  يف  �لبلدية. 

ط�باوي حمك�م  م�سروع  �أو جمرد  �له�ض  �لدولة  كيان 

حركة  �ستمكن  غنيمة  �أو  �لبد�ية  منذ  بالف�سل  عليه 

�لبلديات،  ثلث  برئا�سة  �لفائزة   ، �الإ�سالمية  �لنه�سة 

و�ملجتمع  �لدولة  مفا�سل  على  و�ل�سيطرة  �لتغلغل  من 

�لناعمة".  ب"�الأ�سلمة  ُيعرف  ما  �طار  يف  �ملحلي 

هذ�  باأن  �لالمركزية  عن  �ملد�فع�ن  يعترب  �ملقابل،  يف 

لالإ�سكاالت  ه� حل  �لثانية  للجمه�رية  �ملبدئي  �خليار 

�أنها  �ملرت�كمة ولي�ض ورطة وجب �لتخل�ض منها حيث 

�أ�سا�سيا من  تعترب، متى ت�فرت �سروط جناحها، عن�سر� 

الأنها  �ملحلية  و�حل�كمة  �لدميقر�طي  �الإ�سالح  عنا�سر 

و�مل�ست�ى  �ملركز  بني  لل�سلطات  �لعم�دي  �لت�زيع  تعزز 

�إد�رة  يف  للم��طنني  �أو�سع  مب�ساركة  وت�سمح  �ملحلي 

�ل�س�ؤون �ملحلية ومب�ساءلة فعلية للمجال�ض �ملنتخبة كما 

و�ملر�فق  �خلدمات  وحت�سني  �لتنمية  دفع  من  متكن  �أنها 

�ملحلية. 

ال متثل �لالمركزية حاّل �ِسْحرّيا ولكنها م�سار تدريجي 

و�سروط  ع��مل  ت�فر  ويتطلب  �سن��ت  عدة  على  ميتد 

جملة  و�إ�سد�ر  �لبلدية  �النتخابات  مّثلت  وقد  عديدة. 

�جلماعات �ملحلية �حلدثني �لهامني �سنة 2018، حيث 

من  �ل�سابع  �لباب  �أحكام  تنزيل  يف  ي�ساهمان  �أنهما 

د�ست�ر 27 جانفي 2014 �لذي يتعلق بال�سلطة �ملحلية 

و�النطالق يف �إ�سالحات هيكلية و��سعة �لنطاق تتعّلق 

تق�م  �ملحلي  �ل�ساأن  الإد�رة  جديد  لت�س�ر  بالتاأ�سي�ض 

على المركزية فعلية. يف هذ� �الإطار يتعني على �ل�سلطة 

بخ�س��ض  �الإ�سرت�تيجية  �لت�س�ر�ت  و�سع  �ل�سيا�سية 

هذ� �مل�سار باالعتماد على مقاربات ت�ساركية متكن من 

�ل�سرورية  �ملرونة  �عتماد  مع  �ملت���سلة  باملتابعة  �لقيام 

لتفادي �لعر�قيل . و حتى ال تك�ن �لالمركزية مفرغة 

من  لالآمال  وخميبة  جلدو�ها  وفاقدة  ج�هرها  من 

�ل�سروري �أال تقت�سر مقاربات �الإ�سالح يف هذ� �ملجال 

على �عتبار �لالمركزية م�ساألة تقنية ميكن �ختز�لها يف 

�إجر�ء�ت  و�إتباع  هياكل  وتركيز  و�أو�مر  ق��نني  �سياغة 

و�ن تتجاوزها �ىل ت�فري ظروف عمل منا�سبة للجماعات 

�ملحلية  هذ� باالإ�سافة �ىل �سرورة �عتبار �الإن�سان منطلق 

يف  ج�هريا  وعن�سر�  �ملحلية  �ل�سيا�سات  كل  وهدف 

حتديد �ل�سالح �لعام �ملحلي. ويكمن �لتحدي �لرئي�سي 

�مل�ساركة  تعزيز  على  �ملحلية  �جلماعات  قدرة  مدى  يف 

�مل��طنية يف �ل�ساأن �ملحلي وحتقيق �لعد�لة �الجتماعية 

على  �الإن�سان  حق�ق  و�حرت�م  �ملدن  د�خل  و�الإدماج 

�أ�سا�ض �مل�ساو�ة وعدم �لتمييز . 

ية، مسار في حاجة  1 - الالمركز
إلى بوصلة

ح�سب �لف�سل 66 من جملة �جلماعات �ملحلية، تعتمد 

�لدولة نظاما المركزيا ، وت�ّفر له تدريجيا مق�مات �لفعالية 

�ل�سلطة �ملحلية  و�لنجاعة. وبالتايل يقت�سي م�سار تركيز 

وكلفة  �لتغيري�ت �جلذرية  نظر� حلجم  و�ملرحلية  �لتدرج 

لل�سلطات  نقل  من  ت�ست�جبه  وما  �الإ�سالحات  هذه 

وتعزيز  �ملمتلكات  ونظام  �ملايل  للنظام  �ساملة  ومر�جعة 

للم��رد �لب�سرية. وال ميثل هذ� �مل��س�ع حتى بعد �جر�ء 

�النتخابات �لبلدية م�ساألة حُمّفزة للر�أي �لعام وللنقا�ض 

�لطبقة  مقرتحات  غابت  حيث  �جلدي  �ل�سيا�سي 

للالمركزية  �ال�سرت�تيجي  �لت�س�ر  بخ�س��ض  �ل�سيا�سية 

و�خلط��ت �لعملية �لكفيلة بتج�سيد �أهد�فها على �أر�ض 

�ل��قع و�إك�سابها بعد� تطبيقيا. 

�أما على �مل�ست�ى �حلك�مي، ولئن �نطلقت عملية ت�سميم 

م�سار �لالمركزية مبا�سرة بعد �إ�سد�ر د�ست�ر 2014 ، فان 

هذ� �لتم�سي يبقى م�س��سا ومرتبكا وخفيا. وقد مثلت 

)�جل��نب  بالالمركزية  �ملتعلقة  �الأبعاد  خمتلف  در��سة 

ت�سميم  �إىل  باالإ�سافة  و�ملالية(  و�الإجر�ئية  �لت�سريعية 

م�سار �لالمركزية �إحدى �ملحاور �لكربى �لتي ��ستغلت 

عليها �الإد�رة �لعامة للجماعات �ملحلية ب�ز�رة �لد�خلية 

�سمن  �لعمل  ت���سل  ثم  �لد�ست�ر  �إ�سد�ر  بعد  مبا�سرة 

2016 حيث مت  �إحد�ثها يف  �ملحلية منذ  �ل�س�ؤون  وز�رة 

�ل�ز�رة  قدمت  �الإطار  هذ�  ويف   .
1
بها �الإد�رة  هذه  �إحلاق 

وثيقة �أول�ية يف 2016 تت�سمن خطة عمل ح�ل �إر�ساء 

�حلديث  مت  وقد  �ملحلية.  �حل�كمة  وتفعيل  �لالمركزية 

 27 متتد على  قد  لالإ�سالح  مر�حل عديدة  الحقا عن 

�سنة مق�سمة على 3 مر�حل ت�ستغرق كل مرحلة ت�سع 

�مل��رد  بدعم  تتعلق  مرحلية  �أهد�ف  حتديد  مع  �سن��ت 

�لب�سرية و�مل��رد �ملالية ون�سبة �الخت�سا�سات �ملحالة. 

 28 �مل�ؤرخ يف  �حلك�مي  �الأمر  �أحدث  �ل�سياق  هذ�  يف 

�ملحلّية  �ل�س�ؤون  وز�رة  بتنظيم  و�ملتعلق   2016 ج�يلية 

 �لهيئة �لعامة لال�ست�سر�ف ومر�فقة �مل�سار �لالمركزي وهي

تخت�ّض بالقيام بالدر��سات �ل�سرورية لبل�رة �ملقاربة �ل�طنّية 

�ملحلّية  �جلماعات  ومر�فقة  �لالمركزّية  �إر�ساء  ملرحلّية 

م�سار  باعتماد  وذلك  �ملقاربة  هذه  يف  �نخر�طها  ل�سمان 

ت�ساركي على �ل�سعيد �ملركزي و�جله�ي و�ملحّلي ي�سمن 

وخمتلف  �لعم�مّية  و�لهياكل  �ل�ز�ر�ت  كافة  م�ساهمة 

بالهيئة  مهامها حتدث  والإجناز  �ملّدين.  �ملجتمع  مكّ�نات 

�إد�رة �لبح�ث و�لدر��سات و�إد�رة �لتن�سيق و�لربجمة.

ولكن �إىل غاية �الآن مل تن�سر �ل�ز�رة �أي وثيقة مرجعية 

تركيز  م�سار  بخ�س��ض  �ل�طنية  �لعمل  خطة  ح  ت��سّ

ما  �ىل  تاأجيل ذلك  يتّم  �أن  و�ملُرّجح   �ملحلية.   �ل�سلطة 

بعد �النتخابات �لت�سريعية ل�سنة 2019، باعتبار �أّن جملة 

ت على تقدمي �حلك�مة لت�س�ر م�سار  �جلماعات �ملحلية ن�سّ

�لالمركزية خالل �ل�سنة �الأوىل من �ملدة �لنيابية. فح�سب 

�لف�سل 66 من جملة �جلماعات �ملحلية ي�سادق جمل�ض 

نيابية  مدة  �الأوىل من كل  �ل�سنة  �ل�سعب خالل  ن��ب 

تقرتحها  وتط�يرها،  �لالمركزية  دعم  لربنامج  على خطة 

يحّدد  ت�جيهي  قان�ن  �سمن  ذلك  ويك�ن  �حلك�مة. 

�أما  �لنيابية.   �ملدة  لكامل  �مل�سّخرة  و�ل��سائل  �الأهد�ف 

فيما يتعلق بالتقييم �لدوري للخطة، تعر�ست �ملجلة �إىل 

3 �أ�سناف من �لتقارير حيث تت�ىّل �حلك�مة �إعد�د تقرير 

�سن�ي تقييمي ح�ل مدى تقدم �إجناز �لالمركزية ودعمها 

تعر�سه على جمل�ض ن��ب �ل�سعب قبل ي�م 15 فيفري 

لل�سنة �مل��لية.  كما �أ�سند �لف�سل 67 للمجل�ض �الأعلى 

الإجناز  تقييمي  تقرير  "�إعد�د  وظيفة  �ملحلية  للجماعات 

م�فى  قبل  وتط�يرها  �لالمركزية  لدعم  �خلما�سية  �خلطة 

يحيله  �خلطة  تنفيذ  من  �الأخرية  �ل�سنة  من  �سهر ج��ن 

مّكن  كما  �حلك�مة."  و�إىل  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  �إىل 

�لف�سل 68 جمل�ض ن��ب �ل�سعب من طلب �إجناز تقرير 

تقييمي حل�سيلة �إجناز برنامج دعم �لالمركزية وتط�يرها من 

للمحكمة  ميكن  كما  معينة.  لفرتة  �ملحا�سبات  حمكمة 

�أد�ء  لتح�سني  عملية  مقرتحات  "تقدمي  �القت�ساء  عند 

�جلماعات �ملحلية �سمن تقرير ين�سر للعم�م".

�أكرث  �ملحلية  �ل�سلطة  مك�نات  ��ستكمال  يطرح  كما 

تاأجيل �خل��ض يف م�ساألة  من عالمة ��ستفهام حيث مت 

�إحد�ث �الأقاليم وم�عد �إجر�ء �نتخابات �ملجال�ض �جله�ية 

يتطّلب  باالأقاليم،  يتعلق  فيما   . معل�م  غري  �أجل  �إىل 

تق�سيما  �ملحلية  �جلماعات  من  �جلديد  �ل�سنف  هذ� 

تر�بيا جديد�. وي�ستمل �الإقليم على عدد من �جلهات، 

�لتنم�ي  و�لتكامل  �الندماج  حتقيق  �إىل  يهدف  وه� 

�القت�سادي �ملت��زن و�لعادل بني خمتلف �ملناطق �ملك�نة 

لالإقليم. وقد �عترب �إحد�ث هذ� �مل�ست�ى �جلديد م�ساألة 

ُم�ؤجلة باعتبار �لتدرج يف �الأول�يات ونظر� �ىل �أن �لعملية 

معايري  و�سع  تقت�سي  فهي  �لفني  �مل�ست�ى  معقدة على 

�لرت�بي، كما  �لتق�سيم  ُم�ستحدثة الجناز هذ�  وم�ؤ�سر�ت 

�أنها ال تخل� من �حل�سا�سية على �مل�ست�ى �ل�سيا�سي ب�سبب 

�أهمية �الإقليم على �مل�ست�ى �ملجايل و�لدميغر�يف وما يثريه 

من خماوف لدى �لبع�ض تتعلق ب�سبح ��ستهد�ف �ل�حدة 

�ل�طنية. �أما بالن�سبة للجهات، ح�سمت جملة �جلماعات 

باإحد�ث  �لتق�سيم �لرت�بي  �ملحلية يف �مللحق ب م�ساألة 

24 جهة وتتمثل وظائف �جلهة يف حتقيق �لتنمية �ل�ساملة 

و�ملت�سامنة و�لتكامل بني �مل�ساريع �لتنم�ية و�ملر�فق �لعامة 

ودعمها وتعزيزها بالتن�سيق و�لتعاون مع �ل�سلطة �ملركزية 

ومع بقية �جلماعات �ملحلية. وقد متثل �خليار �لد�ست�ري 

تر�بية  د�ئرة  باعتبارها  �ل�الية  بني  �الرتباط  فك  يف 

الحم�رية للدولة، ي�جد على ر�أ�سها �ل��يل �لذي يعينه 

رئي�ض �حلك�مة و�جلهة ب��سفها جماعة حملية المركزية 

مع  يقطع  ما  وه�  ومبا�سر�  عاما  �نتخابا  ُينتخب جمل�سها 

�لقان�ن  مييز  كان  �لذي  و�ل�ظيفي  �لهيكلي  �لتد�خل 

�الأ�سا�سي �ل�سادر يف 4 فيفري 1989 و�ملتعلق باملجال�ض 

�ل�قت  نف�ض  يف  متثل  �ل�الية  �أن  يعترب  و�لذي  �جله�ية 

د�ئرة تر�بية الإد�رة الحم�رية يت�ىل �س�ؤونها �ل��يل ود�ئرة 

�جله�ي  �ملجل�ض  �س�ؤونها  يت�ىل  مركزية  ال  الإد�رة  تر�بية 

�لتطابق  �الإبقاء على  يعترب  . ولكن 
2
�ل��يل ير�أ�سه  �لذي 

على م�ست�ى �لتق�سيم �لرت�بي بني �جلهة باعتبارها جماعة 

حملية المركزية و�ل�الية باعتبارها �سلطة الحم�رية خيار� 

ولتنازع  لالأزمات  م�سدر�  �سيك�ن  الأنه  للنقا�ض  قابال 

�الخت�سا�ض بني �لطرفني  هذ� باالإ�سافة �ىل �أن �جلهة ال 

متثل �لف�ساء �الأمثل لنجاعة �ملقاربات �لتنم�ية و�لعمر�نية. 

�لبلدية  �ملجال�ض  �نتخابات  تز�من  فكرة  ُطرحت  لئن 

رزنامة  ت�سميم  عند  �أوىل  مرحلة  يف  �جله�ية  و�ملجال�ض 

�النتخابات �ملحلية يف 2016، فاإنها مل تكن حمل ت��فق 

ومت �لعدول عنها الأ�سباب �سيا�سية وفنية. و�ىل غاية �لي�م 

مل يتم �خل��ض من قبل �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات 

�جله�ية  �النتخابات  تاريخ  يف  �ل�سيا�سيني  �لفاعلني  �أو 

باعتبار �أن �الأول�ية حاليا تتمثل يف �الإعد�د لالنتخابات 

�لت�سريعية و�لرئا�سية �ملزمع �إجر�وؤها م�فى �سنة 2019.  

�ملجال�ض �جله�ية  �نتخاب  روؤية و��سحة ح�ل  �إن غياب 

من �ساأنه �أن ي�ؤجل تنزيل جزء هام من جملة �جلماعات 

�ملحلية وي�ؤثر �سلبا على تقدم م�سار �لالمركزية يف ت�ن�ض 

. �إذ 
3
ويعطل �إجناز �الإ�سالحات �ل�سرورية يف هذ� �ملجال

مثل  لالمركزية  بالن�سبة  �أ�سا�سية  هياكل  �إن�ساء  يت�ّقف 

 و�لهيئة �لعليا للمالية 
4
�ملجل�ض �الأعلى للجماعات �ملحلية

 و�للجنة �جله�ية للح��ر �القت�سادي و�الجتماعي 
5
�ملحلية

على �نتخاب �ملجال�ض �جله�ية. 

�إن و�س�ح �لروؤية بالن�سبة مل�سار �لالمركزية يف ت�ن�ض �أول�ية 

ق�س�ى الإجناح هذه �لتجربة �لتي تتطلب �عتماد �ل�سلطة 

�ل�سيا�سية ملقاربة تق�م على �ل�سفافية و�لت�ساركية، باالإ�سافة 

�إىل خطة �ت�سالية لتعريف �مل��طنني بالالمركزية ومر�حل 

تنفيذها و�أثارها �ملجتمعية و�القت�سادية و�ل�سيا�سية.

ية على محك الواقع  2-  الالمركز
�جلماعات  بني  �ل�سالحيات  ت�زيع  ق��عد  �سهدت 

�الإطار  تغيري� جذريا  مبقت�سى  �ملركزية  و�ل�سلطة  �ملحلية 

�لقان�ين �جلديد �ملتعلق بال�سلطة �ملحلية و �لذي ي�ؤ�س�ض 

لت�س�ر جديد الإد�رة �ل�ساأن �ملحلي يق�م على المركزية 

من  �لعديد  يف  �ملركزي  على  للمحلي  و�إعالء  فعلية 

�ل��قع  على  قربها  بحكم  مبا�سرة  ت�ؤثر  �لتي  �ملجاالت 

حتقيق  �أ�سبح  �الأ�سا�ض  هذ�  على  للم��طنني.  �لي�مي 

�ل�سالح �ملحلي يف �سميم �خت�سا�ض �جلماعات �ملحلية 

مبا يقت�سيه من �إد�رة للمر�فق و�إ�سد�ء للخدمات وتنمية 

حملية وتخطيط عمر�ين. وُي�سّكل مبد�أ �لتدبري �حلر �أحد 

�ملحلية  �جلماعات  ال�ستقاللية  �لد�ست�رية  �ل�سمانات 

ويعني �ملبد�أ حرية �إد�رة �جلماعات �ملحلية ل�س�ؤونها وه� 

ي�سمل حرية �لتعاقد وحرية �لت�سرف يف �مل�ظفني وحرية 

وحرية  هياكلها  وت�سيري  تنظيم  وحرية  �لقر�ر�ت  �تخاذ 

�الإنفاق وحرية �لت�سرف يف �أمالكها وت�سيري مر�فقها. وقد 

مت �عتماد ت�سنيف جديد لل�سالحيات يق�م على �لتمييز 

حتى تكون الالمركزية قارب نجاة بالنسبة لتونس
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بني �ل�سالحيات �لذ�تية �لتي تنفرد بها �جلماعات �ملحلية 

�جلماعات  فيها  ت�سرتك  �لتي  �مل�سرتكة  و�ل�سالحيات 

�لتي  �ملنق�لة  �ملركزية و�ل�سالحيات  �ل�سلطة  �ملحلية مع 

تت�ىل نقلها �ل�سلطة �ملركزية لفائدة �جلماعات �ملحلية مع 

�لتفريع ملمار�سة �الخت�سا�سني �الأخريين.  �عتماد مبد�أ 

بالن�سبة  �سالحية جديدة  كل  �أن  على  �لتاأكيد  مت  كما 

للجماعات �ملحلية يرت�فق حتما مع حت�يل �مل��رد �ملنا�سبة. 

ولكن ت�جد عر�قيل عديدة ت�س�ب جناح جتربة �لالمركزية 

مل��ردها  مزمن  �سعف  من  �لبلديات  �أغلب  ت�سك��  �إذ 

تفاقم مدي�نيتها وعجزها  �إىل  �أدى  ما  وه�  �لذ�تية  �ملالية 

على �الإيفاء بتعهد�تها نح� �سركائها و�نح�سار عملها على 

و�ال�ستثمار�ت  �لتنم�ية  �لرب�مج  ح�ساب  على  �لت�سيري 

�مل�جهة لل�سكان. كما يتمّيز �ل��سع �لر�هن ب�سعف عدد 

�لعاملني باجلماعات �ملحلية )%5 من �ل�ظيفة �لعم�مية( 

وبتدين ن�سبة �لتاأطري �أي �مل��رد �لب�سرية �مل�ؤّهلة )11% ( 

كما ال تتجاوز ن�سبة �لتاأطري �لفني 1،6 %  مما ي�ؤّثر �سلبا 

على قدرة �جلماعات �ملحلية يف مبا�سرة خمتلف وظائفها 

�ملُتدّنية.  �لتنم�ية  �مل�ؤ�سر�ت  ذ�ت  �لبلديات  وخ�س��سا 

�ملحلية  للجماعات  يت�سنى  وحتى  �الأ�سا�ض،  هذ�  على 

�ل�ظيفي  �لتاأهيل  يتطلب   ، ممار�سة خمتلف �سالحياتها 

للجماعات �ملحلية تدعيم �لقدر�ت �ملالية و�لب�سرية لهذه 

�جلماعات وذلك ب: 

-تنمية م��ردها من خالل ��ستغالل وتعبئة �لطاقة �جلبائية 

�ملت�فرة لديها هذ� باالإ�سافة �إىل �لت�سريع يف �إ�سالح �لنظام 

ذ�ت  �الد�ء�ت  من  ن�سبة  حم�س�ل  وحت�يل  �جلبائي 

�ملردودية �لعالية �إىل �جلماعات �ملحلية.

-تعزيز �لر�سيد �لعقاري للجماعات �ملحلية وو�سع �آليات 

ملزيد تن�سيق ��ستغالل �مللك �لعم�مي للدولة من طرف 

�جلماعات �ملحلية وتثمينه خدمة للم�سلحة �ملحلية.

�ملحلية من خالل  للجماعات  �لب�سرية  �مل��رد  تاأهيل   -

�إلز�مية �لتك�ين ودوريته يف �مل�سائل �ملتعلقة بالالمركزية 

و�لتخطيط �ال�سرت�تيجي �س��ء بالن�سبة الأع�ساء �ملجال�ض 

�أن  �أو �جلهاز �الإد�ري  مع �حلر�ض على  �ملحلية �ملنتخبة 

جترى عملية �لتك�ين يف �جلهات.

-�إنفاذ �آليات �لت�سامن و�لت�س�ية و�لتعديل ق�سد تقلي�ض 

�لفج�ة �لتنم�ية بني �جلماعات �ملحلية ومتكينها من �مل��رد 

�لب�سرية و�ملالية �لالزمة كي تك�ن قادرة على ت�فري �ملر�فق 

و �خلدمات �الأ�سا�سية مل��طنيها.    

تتعلق  عدة  حتديات  �لالمركزية  تثري  �أخرى  جهة  من 

�ملحلية  �جلماعات  بني  جديدة  لعالقات  بالتاأ�سي�ض 

و�ل�سلطة �ملركزية و�متد�دها يف �جلهات تق�م على �لندية 

و�أطر  �إجر�ء�ت  �إيجاد  يحتم  ما  وه�  و�لتن�سيق  و�لتعاون 

للتن�سيق و�لت�ساور �لد�ئم بني �جلماعات �ملحلية و�ل�سلطة 

�ملركزية وتفرعاتها �لفنية و�لرت�بية. وُيعترب �إ�سالح منظ�مة 

�حلالية  �ملرحلة  �أول�يات  بني  من  �الإد�رية  �لالحم�رية 

فمن �ل�سروري �لتعجيل ب��سع �الإطار �لقان�ين �جلديد 

�ملنظم �لالحم�رية على �أ�س�ض �لكفاءة و�حلياد �ل�سيا�سي 

و�لنجاعة وعلى �س�ء مقت�سيات �ل��سع �جلديد لل�سلطة 

�ملحلية وما يحتمه من تغيري�ت على م�ست�ى �سالحيات 

�الإد�رة �لالحم�رية .

�لتن�سيق بني  �إن جناح جتربة �لالمركزية يقت�سي �حكام 

�جلماعات �ملحلية و�مل�سالح �خلارجية لالإد�ر�ت �ملركزية 

مر�فق  �إد�رة  تت�ىل  �لتي  لها  �لتابعة  �لعم�مية  و�ملن�ساآت 

وقطاعات خدماتية ذ�ت �سلة باملجال �ملحلي يف ت�س�ر 

وتنفيذ وتقييم �ل�سيا�سات �لعم�مية و�لتاأليف بني �لروؤية 

�ل�طنية و�لروؤى �ملحلية. هذ� باالإ�سافة �إىل �سرورة ت�س�ر 

و�لعمر�نية  �لتنم�ية  �ملخططات  بني  للتن�سيق  �آليات 

لكّل �سنف من �أ�سناف �جلماعات �ملحلية و�ملخططات 

�لتنم�ية على �مل�ست�ى �ل�طني لتحقيق �لنجاعة �ملطل�بة. 

وتقت�سي كل هذه �الإ�سالحات �لهامة ��سد�ر �لن�س��ض 

�الآليات  ل�سبط  �الآجال  �أقرب  �ل�سرورية  يف  �لتطبيقية 

و�الإجر�ء�ت �لكفيلة باإك�سابها بعد� عمليا.

من جهة �أخرى جتدر �الإ�سارة �إىل ت��تر �الإ�سكاالت �ملتعلقة 

�الأجهزة  تعاون  عدم  ب�سبب  �لبلدية  �لقر�ر�ت  بتطبيق 

�لبلديني �ىل  �مل�ست�سارين  �لعديد من  نّبه  . وقد 
6
�الأمنية

وتنفيذ  �لبلدية  و�لرت�تيب  �لقان�ن  تطبيق  يف  ف�سلهم 

بلدية حتت  �سرطة  وج�د  لعدم  �الإز�لة  و  �لهدم  قر�ر�ت 

Haut du formulaire .سلطة �ملجل�ض �لبلدي�

من جهة �أخرى ميثل حترر �جلماعات �ملحلية فعليا على 

�مل�ست�ى �لقان�ين وعلى م�ست�ى �ملمار�سات و�لعقليات 

من رقابة �الإ�سر�ف، �لتي كانت متار�سها �ل�سلطة �ملركزية 

على �متد�د �لعق�د �ل�سابقة ب�سكل م��سع حتديا �آخر. وقد 

عملت جملة �جلماعات �ملحلية على �إخ�ساع �جلماعات 

�ملحلية فيما يتعلق ب�سرعية �أعمالها للرقابة �لالحقة �أي �أنها 

تقت�سر مبدئيا على �لتحقق �لالحق من قان�نية ت�سرف 

�ل�سلطة �ملحلية حتت �إ�سر�ف �لق�ساء �الإد�ري و�ملايل وه� 

ما ي�سمن ��ستقاللية �ل�سلطة �ملحلية.  ولكن �الإبقاء على 

�سلطة �حلل�ل �لتي ميكن �أن ميار�سها �ل��يل و�إمكانية حل 

�ملجال�ض �ملنتخبة وت�سليط عق�بات على �أع�سائها بتعليق 

ن�ساطهم �و عزلهم يف حاجة �إىل مزيد من �ل�سمانات حتى 

ال تف�سي هذه �الإجر�ء�ت �إىل تقنني  رقابة �إ�سر�ف مقنعة 

يف هذ� �لن�ض �جلديد. كما تطرح جتربة �لبلديات �لفتية 

عدة ت�ساوؤالت ح�ل جناعة �ملنظ�مة �لرقابية وقدرتها على 

و�الإد�ري  �ملايل  �لف�ساد  مكافحة  و  �لقان�ن  دولة  �سمان 

و�ملايل  �الإد�ري  �لق�ساء  تنظيم  مر�جعة  يقت�سي  ما  وه� 

هذ�  �جلهات،  يف  �ملتقا�سني  من  �ملحاكم  تقريب  ق�سد 

باالإ�سافة �إىل �سرورة �إتباع نف�ض �ملنهج بخ�س��ض �لهيئات 

�لف�ساد  مكافحة  هيئة  وخ�س��سا  �مل�ستقلة  �لد�ست�رية 

و�حل�كمة �لر�سيدة وهيئة حق�ق �الإن�سان. 

يس لحقوق اإلنسان  3-  أي تكر
المحلي؟  المستوى  على 

بالتحديات  حمف�فا  م�سار�  �ملحلية  �لدميقر�طية  تعترب 

�ملت�سلة بالتمثيلية �ل�ساملة ملختلف �ل�سر�ئح �الجتماعية 

و�الأحياء دون �أي متييز �أو و�سم. وعلى �لرغم من �عتماد 

نظام �القرت�ع على �لقائمات بالتمثيل �لن�سبي مع �أكرب 

من  للن�ساء  م�ؤثرة  متثيلية  �سمان  �ىل  باالإ�سافة  �لبقايا، 

خالل �لتنا�سف �لعم�دي و�الأفقي ولل�سباب عن طريق 

تخ�سي�ض ح�سة لهم يف �لقائمات �ملرت�سحة يف �نتخابات 

�ملجال�ض �لبلدية و�جله�ية، ُتعيد �لعملية �النتخابية �فر�ز 

وذلك على ح�ساب  �ملهيمنة  �الجتماعية  �لنخبة  نف�ض 

�لتن�ع و�لتعددية. كما تعمل �ملجال�ض �أحيانا حتت �سغط 

وتاأثري �سبكات نف�ذ، ال متت ب�سلة لتحقيق �ل�سالح �لعام 

�خلا�سة  م�ساحلها  حتقيق  �أجل  من  فقط  وتعمل  �ملحلي 

و�لفئ�ية.  و ي��جه مفه�م �مل��طنة حتديات عديدة تتمثل 

�لذك�رية على مر�كز  و�ل�سيطرة  �الأب�ي  �لنظام  يف جتذر 

و�العالمي  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �لنف�ذ  و�سبكات 

يف  و�لعرو�سية  �لقبلية  مثل  �لتقليدية  �لبنى  وت���سل 

من  مفرغة  �لالمركزية  تك�ن  ال  وحتى  �ملناطق.  بع�ض 

�ختز�ل  يتم  �أال  �ل�سروري  من  ملعناها،  وفاقدة  فح��ها 

�لالمركزية يف �أبعادها �لفنية و �أن تتجاوزها �إىل �عتبارها 

�أ�سا�سا باالإن�سان و بحق�قه وحرياته �لعامة  م�سالة تتعلق 

، �أحد 
و�لفردية. و يعد "�مليثاق �لعاملي للحق يف �ملدينة"7

�ل��سائل �لرئي�سية ملفه�م �حلق يف �ملدينة و"�ملطالبة" به. 

وت�سع تلك �ملرجعية �لعاملية تعريفا ملفه�م �حلق يف �ملدينة 

على �أنه �ال�ستخد�م �لعادل للمدن مبا يت��فق مع مبادئ 

�ال�ستد�مة، و�لدميقر�طية، و�مل�ساو�ة، و�لعد�لة �الجتماعية. 

فه� حق جماعي جلميع �سكان �ملدن، مع �إعطاء �الأول�ية 

للفئات �مل�ست�سعفة. ويعترب �حلق يف �ملدينة، مبد�أ مرت�بطا 

وال يتجز�أ عن جميع مبادئ حق�ق �الإن�سان وه� حق �أفقي 

يت�سمن ب�سكل متكامل جميع �حلق�ق �ملدنية، و�لثقافية، 

�لتي  و�الجتماعية  و�ل�سيا�سية،  و�لبيئية،  و�القت�سادية، 

تكفلها �ملعاهد�ت �لدولية حلق�ق �الإن�سان. 

حيث  للم��طنة  �لكاملة  �ملمار�سة  �حلق  هذ�  ويفرت�ض 

و�حلريات  �الإن�سان،  حق�ق  مبادئ  جميع  حتقيق  �أن 

�الأ�سا�سية، وكذلك ما يقابلها من م�سئ�ليات، ه� �سمانة 

�ملت�ساكنني.  جلميع  �جلماعي  و�لرفاه  �لكر�مة  لتحقيق 

خمتلف  يف  �ملدينة  يف  �حلق  �إدماج  ينبغي  وبالتايل 

�الأن�سطة و�ل�سيا�سات �لتي تعمل �ملجال�ض �ملحلية على 

تط�يرها، ق�سد تعزيز �الندماج �الجتماعي و�جلغر�يف يف 

يتعلق  فيما  �ملحلية ويربز ذلك خ�س��سا  �إقليم �جلماعة 

�خلدمات  فيها  مبا  �خلدمات  وت�فري  �الأر��سي  با�ستخد�م 

�الجتماعية و�لبنية �لتحتية و�إعالء �مل�سلحة �لعامة على 

�مل�سالح �لفئ�ية و�مل�ساربات �لعقارية. 

�لدميقر�طي  �لت�سيري  يقت�سي  �ملدينة  يف  �حلق  �أن  كما 

�ملجال�ض  تعك�ض  �أن  يعني  ما  وه�  �ملحلية  للجماعات 

�لبلدية و�ليات �لدميقر�طية �لت�ساركية تن�ع �ملجتمع �ملحلي 

و�أن تك�ن قادرة على �إدماج جميع �ل�سر�ئح �الجتماعية 

للتعبري عن �حتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقد �أ�سار �لد�ست�ر �إىل مفه�م �لدميقر�طية �لت�ساركية يف 

�لت�طئة ويف �لف�سل 139 من باب �ل�سلطة �ملحلية �لذي 

ين�ّض على �عتماد �جلماعات �ملحلية �آليات �لدميقر�طية 

�إ�سهام  ل�سمان  �ملفت�حة،  �حل�كمة  ومبادئ  �لت�ساركية، 

�إعد�د  �أو�سع للم��طنني و�مل��طنات و�ملجتمع �ملدين يف 

وقد  تنفيذها.  ومتابعة  �لرت�بية  و�لتهيئة  �لتنمية  بر�مج 

قامت جملة �جلماعات �ملحلية بتف�سيل �آليات �مل�ساركة 

�ملتعلقة  �الآليات  �لتن�سي�ض على جملة من  من خالل 

ون�سر  و�لت�سيري  �لت�سرف  و�سفافية  �ملعل�مة  �ىل  بالنفاذ 

�أ�سغال،  عق�د،  )�أمالك،  بذلك  �ملت�سلة  �ملعل�مات 

��ستثمار�ت(  و�ال�ست�سارة و�لت�ساور و�س�ال �إىل �إمكانية 

��ستفتاء �ملت�ساكنني .

�الإعاقة  وحاملي  و�ل�سباب  �لن�ساء  م�ساركة  وتعترب   

و�ملُهم�سني يف هذ� �ل�سياق مف�سلية حيث �أنه من �ملهم 

�أن تك�ن لهم نف�ض �لفر�ض كي يعربو� عن �حتياجاتهم 

�لتنمية  ذلك يف خمططات  ترجمة  يتم  و�أن  و�أولياتهم، 

و�مليز�نيات �ملحلية و�أمثلة �لتهيئة �لعمر�نية وعلى م�ست�ى 

بعني  فاالأخذ  �لبيئة.  وحماية  �لتحتية  و�لبنية  �خلدمات 

�العتبار �ختالف وتن�ع �لتجارب و�لتطلعات من �ساأنه �أن 

يحقق تكاف�ؤ �لفر�ض و�لعد�لة بني خمتلف فئات �ملجتمع 

و�أفر�ده رجاال ون�ساء. على هذ� �الأ�سا�ض �سيمكن �لتز�م 

�جلماعات �ملحلية باعتماد �آليات �لدميقر�طية �لت�ساركية، 

ومبادئ �حل�كمة �ملفت�حة من ت�سيري �ل�ساأن �ملحلي ب�سكل 

يحقق �مل�ساو�ة �جل�هرية بني �مل��طنني و�مل��طنات و�سيعزز 

م�ساهمتهم يف خمتلف جماالت �حلياة �ملحلية خ�س��سا 

و�ملجتمع  �ملحلية  �جلماعات  بني  �ل�سر�كات  خالل  من 

�ملدين. ويعترب �مل�ست�ى �ملحلي �الإطار �الأن�سب و�الأكرث 

�مل��طنني  بني  �لثقة  بناء  ويف  �لت�ساركي  للم�سار  فعالية 

و�مل��طنات من جهة و�جلماعات �ملحلية من جهة �أخرى. 

�إذ تق�م �لدميقر�طية �لت�ساركية على �إعطاء �أهمية مركزَية 

للم��طنني وللمجتمع �ملدين وذلك من خالل لعب �دو�ر 

و�لتاأطري  �لَت�عية  �لفاعلة مثل  �مل��طنة  تعزيز  �أ�سا�سية يف 

�لقر�ر  �خذ  مر�حل  خمتلف  يف  و�مل�ساهمة  و�القرت�ح 

و�لرقابة.  �ملتابعة  �مل�ساَدة من خالل  �ل�سلطة  دور  ولعب 

ويعترب ت��سيع �مل�ساركة �ملت�ساوية للم��طنني و �مل��طنات يف 

ت�سيري �ل�ساأن �لعاّم �ملحلي و�سيلة لتحقيق ح�كمة �أف�سل 

تتجلى يف �عتماد مقاربة مدجمة للم��طنني و�مل��طنات 

و�ملجتمع �ملدين يف �د�رة �ل�س�ؤون �لعامة مع تدعيم �سبل 

م�ساءلة �ل�سلطات �ملحلية. 

الخاتمة
و�لت�ن�سيات  �لت�ن�سي�ن  �نتخب   2018 ماي   6 ي�م 

جمال�سهم �لبلدية للمرة �الأوىل بعد �لث�رة بعد �نتظار د�م 

�سبع �سن��ت. وتعترب هذه �خلط�ة �الأوىل  يف م�سار  تركيز 

�ل�سلطة �ملحلية وه� م�سار ط�يل ووعر ولكنه �سروري من 

�أجل ح�كمة �أف�سل للمجال �ملحلي وما تقت�سيه من ت�فري 

�ملر�فق و�خلدمات �الأ�سا�سية وتقلي�ض �لتفاوت يف �لتنمية 

بني �جلهات وتر�سيخ �مل��طنة �ملت�ساوية و�ملدجمة. ويجدر 

وجملة  �لد�ست�ر  يف  �ملحلية  �ل�سلطة  باب  باأن  �لتذكري 

�جلماعات �ملحلية مل يدخل منها حيز �لتنفيذ �ال نزر قليل 

من �لف�س�ل. وبالتايل تتمثل �الأول�ية حاليا يف �لت�سريع 

لتج�سيد  �جلديد  و�لرتتيبي  �لت�سريعي  �الإطار  و�سع  يف 

�لالمركزية على �أر�ض �ل��قع و�إك�سابها بعد� تطبيقيا.

�سيا�سية  �إر�دة  �إىل  ت�ن�ض  يف  �لالمركزية  حاجة  وبقدر   

�خليار  بهذ�  �اللتز�م  بخ�س��ض  ملتب�سة  وغري  و��سحة 

�لد�ست�ري و�ىل مقاربة ��سرت�تيجية دقيقة ت��سح وجهة 

حتتاج  فهي  و�ملت��سط،  �لقريب  �مل�ست�ى  على  �مل�سار 

بت�ن�ض  �حلامل  �ملدين  �ملجتمع  وعنف��ن  يقظة  �إىل  �أي�سا 

�أف�سل من خالل �لالمركزية. يف هذ� �ل�سياق من �ملهم 

�أن تت�سافر جه�د جميع �لفاعلني يف �ل�ساأن �لعام  حتى 

ت�سكل ق�ة �سغط على �لربملان و�ل�سلطة �لتنفيذية، تك�ن 

�لالمركزية  عن  للدفاع  �لعام  �لر�أي  تعبئة  على  قادرة 

و�سرورة جت�سيدها وعدم ترك �لكلمة �لف�سل لالأحز�ب 

ل �لالمركزية على مقا�سها  �ل�سيا�سية �حلاكمة حتى ُتف�سّ

وتفر�ض �أول�ياتها وم�ساحلها �لظرفية و�لفئ�ية.

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 
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حوارات حول العدالة االنتقالية 2018

فر�ض �لقان�ن �لت�ن�سي للعد�لة �الإنتقالية �أن تك�ن هيئة 

�ملحرك  دور  تلعب  �لتي  �مل�ؤ�س�سة  و�لكر�مة هي  �حلقيقة 

�لد�فع لكل م�سار�ت تلك �لعد�لة. و�قت�سى ذ�ت �لقان�ن 

حتت�سب  �سن��ت  �أربع  �لهيئة  تلك  عمل  مدة  تك�ن  �أن 

بد�ية من تاريخ ت�سمية �أع�سائها )و�لذي ح�سل يف �أيار 

2014( مع �إجازة متديدها ل�سنة و�حدة. ويف ظل خالفات 

عميقة بني �لهيئة و�حلك�مة �لت�ن�سية، قررت �لهيئة متديد 

�إحالة  �لعام  هذ�  �سهد  وقد   .2018 �آخر  حتى  واليتها 

للعد�لة  �ملتخ�س�سة  �لدو�ئر  �إىل  �لق�سائية  �مللفات  مئات 

�الإنتقالية �ملن�ساأة مب�جب �لقان�ن نف�سه و�لتي يتعني عليها 

�أن تنظر يف هذه �مللفات وفق �الأ�س�ل �جلنائية �ملعتادة.

�لهيئة نظر�  يف �سياق رغبة �ملفكرة يف تقييم عمل هذه 

الأهمية �لتجربة، عمدنا �إىل �إجر�ء �سل�سلة من �ملقابالت. 

ومنها �ملقابلة �ملن�س�رة هنا مع رئي�ض جمعية "�لكر�مة ورد 

�العتبار" كرمي عبد �ل�سالم. 

المفكرة: ُيذكر أنك كنت من أوائل الذين 
بشروا بالعدالة االنتقالية كجزء من وصفة 

االنتقال الديمقراطي. أين أنت اليوم من 
هذه العدالة؟

بّت  ن�سبيا،  تفكري وجتربة طالت  بعد  عبد السالم: 
�أعتقد يف ك�ن �لعد�لة قيمة مطلقة ال تقبل �الإ�سافة وال 

فيها  �إ�سافة  بها كحق وكل  مي�ض  تقييد  فكل  �لتحديد. 

ت�س�ر  �سع�بة يف  فكرت  متى  هنا  �أجد  يقيده.  ت�ظيف 

للعد�لة فعل غايته حتقيق  ت��سيف �النتقالية  �إ�سافة  �أن 

�لعد�لة. �أقدر بالتايل �أن �لعد�لة �النتقالية لي�ست عد�لة 

حاكمة  ق�ى  بني  ت�س�ية  م�سروع  باالأ�سا�ض  هي  و�إمنا 

�ساعدة و�أخرى �إىل تر�جع. ويدفع �ل�عي بهذه �حلقيقة، 

�أي بتنايف �مل�ؤ�س�سة يف ت�س�رها �ال�سطالحي و�ملفه�مي 

مع قيم �لعد�لة �ملطلقة، �إىل رف�ض كل �دعاء ي�سّ�ق له، 

مفاده �أن هذه �لعد�لة عادلة �سحيحة ولها ق��عد و��سحة 

ويف  من�سئها  يف  كانت  هي  رمبا  عليها.  ومتفق  �ملعامل 

�حلاجة �إليها م�ساألة �سيا�سية �أو �أد�ة �إد�رة وحتكم يف �سقف 

بالتاريخ. �أي �حلقيقة و�ملحا�سبة و�لعالقة  �ال�ستحقاقات 

ما �أطرحه من �س�ؤ�ل هنا لي�ض دع�ة للع�دة عن �لطريق 

ولكن ه� تنبيه ل�سرورة تن�سيب �الأفكار و�مل��قف كما ه� 

دع�ة لطرح بر�غماتي يف �لتعاطي مع ما يبدو للبع�ض قيما 

مطلقة للعد�لة �النتقالية ال ميكن �لتنازل عنها. ل� نظرنا يف 

�لتجارب �ملتعددة لهذه �لعد�لة �لتي عرفتها �ملجتمعات 

خالل �لعقدين �ملا�سيني، لتبينا ب��س�ح �أهمية تن�سيب 

للعد�لة  �حلقيقية  �لغاية  بك�ن  �ل�عي  و�أهمية  �الأفكار 

�النتقالية لي�ست بال�سرورة �لعد�لة مبفه�مها �ملبدئي.

�أنا �أعتقد ب�سكل جازم �أن �إ�ستيالد فكرة �لعد�لة �النتقالية 

كان و�سيلة لق�ننة �لتغيري وو�سع �س��بط له و�لتحكم يف 

�لعد�لة  �إذن  حقائقه.  �سقف  من  و�حلد  تدفقه  �سرعة 

�النتقالية هي �إجر�ء �سيا�سي باآليات قان�نية. لذلك ال 

ميكن �أن نتحدث فيها عن جناح من�ذجي وال عن ف�سل 

ويجب  ت�س�ية  عد�لة  هي  �النتقالية  فالعد�لة  كامل. 

حديث  كل  يف  له  و�عني  نك�ن  و�أن  ذلك  نفهم  �أن 

جتاربها  من  جتربة  عن  م��س�عيا  يك�ن  الأن  يهدف 

�لت�ن�سية.  �لتجربة  ومنها 

المفكرة: هل يتوافق التصور النظري 
أو اإلطار التشريعي للعدالة االنتقالية 

التونسية مع ما تطرح من تصور؟
عبد السالم: �أقدر �أننا ومن خالل �لت�س�ر �لت�ن�سي، 
حاولنا �أن ن�ؤ�س�ض جليل جديد من �لعد�لة �النتقالية و�أظن 

�أننا حققنا جناحا يف هذ� �جلهد �لنظري و�لت�سريعي على 

�أكرث من م�ست�ى، من �أهمها:

خالفا للت�سعة و�أربعني �لتجربة �ل�سابقة يف �ملجال، كان 

�لذي  �ل�حيد  �لن�ض  �لت�ن�سي  �النتقالية  �لعد�لة  قان�ن 

تلك  مببادئ  ت�سميته  على  ي�سطلح  ما  ميز  دون  كر�ض 

�لعد�لة �أي ك�سف �حلقيقة و�ملحا�سبة وجرب �ل�سرر و�إعادة 

�العتبار ومنع �لتكر�ر، 

�ل�سحية  من  مير  لل�سحية  دقيق  قان�ين  تعريف  تقدمي 

�ل�سحية غري  �إىل  �النتهاك  عليه  ت�سلط  �أي من  �ملبا�سرة 

�ملبا�سرة �أي حميطه �الأ�سري لي�سل �إىل �جلهة �ل�سحية،

هذ� �لنجاح، وهنا �أحتدث دوما على م�ست�ى �ملنطلقات 

�لنظرية، و�سعنا له وعلى م�ست�ى ذ�ت �لن�ض �لقان�ين 

�أنها  �أن يتبني من �لبد�ية  باإمكان كل متابع  فخاخا كان 

�ستعيق جهد حتقيق �ملبادئ �ملعلنة ومن �أهمها:

�ملا�سي  �سفحة  يف  �لتقليب  مدة  يف  �ملربر  غري  �لت��سع 

بحثا عن �النتهاكات وطلبا للحقيقة. لقد �ختار �مل�سرع 

�لت�ن�سي يف جهد كان يفرت�ض �أن يك�ن م��س�عه �لبحث 

ملا  يع�د  �أن  م��طنيها  على  �لدولة  �سلطتها  �نتهاكات  يف 

�ال�ستعمارية.  �لفرتة  �إىل  �أي  �لدولة  تلك  تاأ�سي�ض  قبل 

ويظهر هذ� �الختيار مبثابة �لت�ظيف �ل�سيا�سي للم�سار من 

دولة  رم�ز  مع  ت�سفية ح�ساباتها  �أر�دت  �سيا�سية  جهات 

�إمكانية  كل  مينع  لل�س�ؤ�ل  تع�ميا  يظهر  كما  �ال�ستقالل. 

للت��سل جل��ب م��س�عي.

�لت��سع يف نطاق �لتجرمي عند حتديد �النتهاكات �جل�سيمة 

حلق�ق �الإن�سان �لتي ت�ستدعي �ملحا�سبة �لق�سائية ب�سكل 

�أف�سى للتن�سي�ض على �أفعال يف خانة �جلر�ئم ال يجرمها 

�لقان�ن �ملحلي �لت�ن�سي مثل �لدفع للهجرة �ال�سطر�رية 

وتدلي�ض �النتخابات ومطالبة �لقا�سي �ملحلي باأن ي�سدر 

�لعد�لة  قيم  ن�سف  يعني  مبا  جنائية  �أحكاما  �ساأنها  يف 

�جلز�ئية و�إغر�ق �ملحاكم بالبحث يف ق�سايا غري جمرمة. 

وعدم  �ل�سيا�سية  �مل��قف  يف  لالرجتال  �أي�سا  هنا  وكان 

�ل�عي بطبيعة تلك �لعد�لة �لن�سبية دور يف هذ� �لت�جه.

�خل�سام  نح�  �لبد�ية  منذ  �النتقالية  �لعد�لة  وجهنا  لقد 

�ل�سيا�سي يف حني �أنها و�سيلة ت�س�ية له مبا كان من نتيجته 

�أن كانت خمرجات عملنا عليها دون �إنتظار�تنا.

المفكرة: وإذا نظرنا إلى مكونات العدالة 
االنتقالية واحدا واحدا: ما هو تقييمك لما 

جرى على صعيد كشف الحقيقة؟
مل�سار  تقييم  عن  �حلديث  ي�ستدعي  السالم:  عبد 
ك�سف �حلقيقة بد�ية �ل�س�ؤ�ل عن �حلقيقة مبعنى ما هي 

�حلقيقة �لتي كان مطل�با ك�سفها. ح�سب ر�أيي �حلقيقة 

حقيقتان �أ�سا�سيتان لكل منهما �آلياته:

�حلقيقة  هذه  ك�سف  هدف  يك�ن  تاريخية:  حقيقة   

�ل�س�ت  �سردية  تخرج عن  للتاريخ  قر�ءة جديدة  تقدمي 

تك�ن  �أن  وهنا يجب  �ملغيب.  �لر�أي  وت�ستدعي  �ل��حد 

هذه �حلقيقة حقيقة علمية مبعنى ال تك�ن نتيجة ل�سردية 

جديدة ذ�ت بعد و�حد.

تلتزم  �أن  �النتهاكات وهي حقيقة جنائية يجب  حقيقة 

بق��عد �الإثبات �جلز�ئي وحياديته.

كان ميكن �أن ناأمل يف حتقيق ناجح يف �لت��سل للحقيقتني 

�أ�سلفت  �لبد�ية وكما  �لتزمنا من  �أننا  ل�  وفق �سروطهما 

بعدم �إغر�ق م�سار �لعد�لة �النتقالية يف مدة زمنية ط�يلة. 

ل� �كتفينا هنا بفرتة حكم بن على و�النتهاكات �لتي متت 

�أف�سل  �جلهد  لكان  بها  �ملت�سلة  �لتاريخية  و�حلركة  فيها 

لت��سيع  ذهبنا  والأننا  ولكن  و�قعية  �لنجاح  و�إمكانيات 

غري مربر ل�ساحة �لبحث عن �حلقيقة فقد حكمنا ومن 

�لبد�ية على رحلة بحثنا �أن تك�ن �سطحية. هذه �ل�سطحية 

�لتي جتلت فعليا يف خمرجات �لبحث �إذ: على م�ست�ى 

�حلقيقة �لتاريخية �أعدنا وبكل ب�ساطة �إنتاج �سردية جديدة 

عمل  عن  غاب  �أن  فكان  �ل�سحايا.  �ملرة  هذه  �سنعها 

�أو تن�سيب  م�ؤ�س�سات �لعد�لة �النتقالية كل فعل غربلة 

لكل �ل�سردية و�الأهم و�الأخطر �أن تلك �ل�سردية مل تلتزم 

حت�لت  �أن  فكان  و�لقيم  للمفاهيم  �لتاريخية  بال�سياقات 

ملحاكمة للتاريخ بت�س�ر�ت م�سقطة من �حلا�سر ومن غري 

تدقيق.على م�ست�ى حقيقة �النتهاكات: مل ننجح يف هذ� 

�ل�سياق يف جتاوز �حللقة �الأوىل �لظاهرة منها �أي حلقة �جلالد 

يف مفه�مه �ل���سع مبا يعني �أننا مل ننجح يف تفكيك �ملنظ�مة 

و�ل��س�ل لكل �لفاعلني فيها خ�س��سا منها �خلفيني وهذ� 

ال يب�سر ب�سيء �إيجابي فيما تعلق مبنع �لتكر�ر.

المفكرة: تقييمك فيما يتعلق بمسار جبر 
الضرر؟

�ل�سرر  ملف جرب  ��ستعمل  لالأ�سف  عبد السالم: 
كر�فعة  بت�ن�ض  �النتقالية  �لعد�لة  على  �لقائمني  من 

جللب �ل�سحايا و��ستد�مة تبعيتهم. وكان هنا وعد �لعطاء 

�ملجزي �لطعم �لذي قدم جلمه�ر �ل�سحايا بغاية ��ستغالل 

ه�سا�ستهم �القت�سادية وحاجتهم �مل�سروعة جلرب �سررهم 

ليغطي على �لف�سل وليك�ن ه�ؤالء حز�ما ب�سريا للهيئة يف 

�لي�م ومن خالل خمرجات عمل  �ل�سد�مية.  خيار�تها 

هيئة �حلقيقة، يظهر جرب �ل�سرر كما ل� كان هدف �لعد�لة 

�النتقالية ويف هذ� �نحر�ف كبري عن قيم �لعد�لة مطلقا �إذ 

�أن جرب �ل�سرر ال ميكن بحال �أن يعد هدفا للعد�لة بقدر 

ما يجب �أن ينظر له ك��سيلة تغيري �جتماعي تهدف لنزع 

�سبب من �أ�سباب �لت�تر �الجتماعي �أي �ل�سع�ر بال�سيم 

�ل�سد�م  ملنع  �سرورية  و�سيلة  وهي يف كل حال  و�لظلم 

لكنها لي�ست هدفا يف ذ�تها.

على م�ست�ى ثان ال يقل �أهمية، نالحظ يف عمل هيئة 

�ل�سيا�س�ية  وللغايات  �لهيئة  هذه  �أن  و�لكر�مة،  �حلقيقة 

عن  بحثها  يف  كمية  مقاربة  �نتهجت  ذكرها  �سبق  �لتي 

�ل�سحية عن��نها �الأهم ت�سخيم جمه�ر �ل�سحايا بحثا عن 

قاعدة م�ساندة �أو�سع. هذ� �لت�جه قد يك�ن خدم �لهيئة 

�لعد�لة  م�سار  لت�سميم  �أدى  لكنه  �جلانبية  معاركها  يف 

فر�سة  ي�سبه  ملا  �ل�سرر  �النتقالية من خالل حت�يل جرب 

تك�سب ل�سحايا غري حقيقيني و�سي�ؤدي فعليا ملنع جرب 

�ل�سرر. فمن �ملتعارف عليه �أن مر�حل �النتقال �ل�سيا�سي 

هي مر�حل �سع�بات �قت�سادية. وهذ� �أمر يالحظ �لي�م 

بي�سر من كل متتبع للحالة �لت�ن�سية. كان يفرت�ض بالتايل 

عند �لتعاطي مع ��ستحقاق جرب �ل�سرر �لتنبه لهذ� �ملعطى 

�سمانا لفر�ض حقيقية لتنفيذ مقرر�ت جرب �ل�سرر. 

كان ميكن هنا فيما تعلق باالنتهاكات �لبعيدة زمنيا و�لتي 

جرب �لزمان جرحها يف كثري من �الأحيان �أن يتم �عتماد 

�لرمزية يف معاير "جرب �ل�سرر" من خالل �لرتكيز �أكرث 

على رد �العتبار و�لتكرمي. فيما كان يجب �أن يتم �حلر�ض 

على �أال ي�سمل �لتع�ي�ض �ملايل �إال �لفئات �لتي ما ز�لت 

لها.  تعر�ست  �لتي  �النتهاكات  �آثار  معي�ستها  تعاين يف 

�أظن �أن ت�ظيف �لهيئة لهذ� �مللف يف غري �أهد�فه كان من 

�أبرز عناوين ف�سلها �لتي �ستتاأكد ي�ما بعد ي�م.

المفكرة: والمحاسبة؟ 
�لق�ساء  �لت�ن�سية  �لتجربة  يف  �خرتنا  عبد السالم: 
�ملحلي ك�ساحة ملحا�سبة ق�سائية ملن يتهم�ن باالنتهاكات 

�جل�سيمة حلق�ق �الإن�سان. ويفر�ض هذ� وب�سكل مبدئي 

�أن ننظر يف �حرت�م هذ� �لق�ساء يف عمله على هذ� �مللف 

لق��عد �ملحاكمة �لعادلة الأن �حرت�م هذه �لق��عد يعني 

عنها  وخروجنا  �لدميقر�طي  �النتقال  حقيقة  ن�ؤ�س�ض  �أن 

�الإطار،  هذ�  ويف  �لهدف.  هذ�  عن  �نحرفنا  �أننا  يعني 

الحظنا جمم�عة من �الإخالالت �لهامة: 

طلبنا من ق�ساة �لدو�ئر �ملتخ�س�سة �ملن�ساأة �حلكم جز�ئيا 

قان�ن  يف  وال  �لت�ن�سي  �لقان�ن  يف  وقائع غري جمرمة  يف 

دويل نافذ بالبالد �لت�ن�سية �أو خارجها. و�أحتدث هنا عن 

و�لدفع  �النتخابات  وتدلي�ض  �ل�سري  �الختفاء  جر�ئم 

للهجرة �ال�سطر�رية. فهل نطلب من �لق�ساة �النت�ساب 

مبادئ  يخالف  مبا  �أه��ئهم  وفق  فيحكم��  كم�سرعني 

�ملحاكمة �لعادلة؟

بحث  �إجر�ء  �سالحية  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  منحنا 

�أ�سكال  �أن تك�ن خا�سعة الأي �سكل من  ق�سائي دون 

�إجر�ء�ت  م�سطرة  باحرت�م  ملزمة  �أو  �لق�سائية  �لرقابة 

قان�نية. وهذ� �أدى فعليا لعبث كبري يف �الأبحاث تك�سف 

�الأيام كل ي�م بع�سا من ف�س�له. 

�أ�سا�سي  مبد�أ  وه�  درجتني  على  �لتقا�سي  مبد�أ  خرقنا 

وج�هري من مبادئ �ملحاكمة �لعادلة.

يتبني مما �سلف �أن �لدو�ئر �ملتخ�س�سة للعد�لة �النتقالية يف 

ت�س�رها �لقان�ين �ل�سرف ال حترتم ق��عد �ملحاكمة �لعادلة 

مبا يعني �أنها حماكم ��ستثنائية تنتج عمليات ق�سا�ض بغطاء 

�لقان�ن. ومما يزيد يف �أزمة هذ� �لبناء �لقان�ين ممار�سات هيئة 

�حلقيقة و�لتي �أفقدت �ملحاكمات كل �سفافية ومن هذه 

�ملمار�سات �إحالتها مللفات للمحاكم دون �أبحاث. 

�أنا �عتقد جازما �أن �لدو�ئر �ملتخ�س�سة حماكم تعيد �لزج 

�أن يك�ن  �ل�سيا�سي وهذ� يجب  �لت�ظيف  بالق�ساء يف 

مد�نا من �جلميع و�أولهم من نا�سل�� من �أجل �ملجتمع 

على  يجب  كما  �ال�ستبد�د.  ورف�س��  �لدميقر�طي 

ما  جتاوز  �لق�ساة  على  له  و�لت�سدي  له  �لتنبه  �لق�ساة 

ي�سلط عليهم من ترهيب يف �مل��س�ع لي�ؤكدو� للجميع 

�أنهم ق�ساة م�ستقل�ن. وهذ� وحده يحقق ما كان يطمح 

�لعد�لة  عرف  يف  �لي�م  ي�سمى  ما  �أو  �ملنا�سل�ن  له 

�ل�سحايا. �النتقالية 
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حوارات حول العدالة االنتقالية 2018

أجرت الحوار ياسمين هاجر

ل �أن يعرف عن نف�سه باملد�فع عن حق�ق �الإن�سان.  يف�سّ

يف  جلها  كان  �لتى  �ملهنية  م�سريته  تثبت  وبالفعل 

�حلق�قي  �لن�سال  ودولية هذ�  ت�ن�سية  منظمات عديدة 

�أحمد كرع�د من�سب  �الأ�ستاذ  ي�سغل  �مل�ستمر. حاليا، 

غري  منتدى  وه�  للذ�كرة،  �ملت��سطي  �ملنتدى  رئي�ض 

�ليا�سمني.  ث�رة  �أحد�ث  ت�ثيق  على  يعمل  حك�مي 

�الإد�رية  �لهيئة  يف  فاعل  ع�س�  فه�  ذلك،  �إىل  �إ�سافة 

لالأحد�ث  ملتابعته  نظر�ً  ت�ن�ض.  يف  �لقان�نية  للمفكرة 

�إرتاأت  ودويل،  وطني  منطلق  من  كثب  عن  ت�ن�ض  يف 

�ملفكرة �لقان�نية �خل��ض معه يف ح��ر معمق عن م�سار 

من  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  وعمل  �الإنتقالية  �لعد�لة 

نقد�  �لث�رة،  بعد  ما  ت�ن�ض  يف  �حلق�قي  و�حلر�ك  جهة 

وتقييما من جهة �أخرى. 

بين  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
والضغوطات.. المزايا 

�حلر�ك  ل�ال  �أنه  د�ئما  نتذكر  �أن  يجب  بد�ية  كرعود: 
م�ست�ى  على  حدث  �لذي  و�لتغيري   2011 يف  �لث�ري 

 53 قان�ن  ملا كان وجد ال  ت�ن�ض،  �ل�سيا�سي يف  �مل�سهد 

فمرجعنا  و�لكر�مة.  �حلقيقة  هيئة  �الإنتقالية وال  للعد�لة 

يجب �أن يك�ن د�ئما �لث�رة وما ي�سب يف م�سلحة ت�ن�ض 

�مل�سار ولكن يف  فالهيئة هي جزء هام من  و�لت�ن�سيني. 

نهاية �الأمر تبقى جمرد جزء. باإعتقادي، هذ� �مل�سار بد�أ مع 

�سدور �أول مر�س�م عف� عام �إعادة ت�س�ية و�سعية �لعديد 

2011. ويف ظل  �لعم�مية يف  �ل�ظائف  �ل�سحايا يف  من 

عدم �طالعي على تقرير �لهيئة �لنهائي، تقييمي لعمل 

�لهيئة �سابق الأو�نه حقيقة. 

ولكن �لي�م، ميكن �أن �أحدثك عن م�سار عمل �لهيئة. 

قان�ن  على  �لهيئة  عمل  �إرتكاز  �الإيجابية،  �لناحية  من 

ه� يف غاية من �الأهمية. الأنه ي�سهد على ترحيب ودعم 

�أو  حزب  جمرد  من  لي�ض  بالهيئة  نف�سها  �لدولة  وقب�ل 

جمم�عة �أو �سخ�ض. كما مب�جب هذ� �لقان�ن، خ�س�ست 

�لدولة للهيئة دعما ل�جي�ستيا وب�سريا وماديا و��ستقاللية 

باإتخاذ �لقر�ر و�لعمل. �الأمر �لذي منح �لهيئة ق�ة كبرية 

ورمزية كبرية جد�، هذ� من جهة. من جهة �أخرى، كان 

للهيئة دعم كبري من م�ؤ�س�سات حك�مية دولية. يكفي 

�أن نذكر برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي على �أهميته و�لذي 

كان �أحد �أبرز �لد�عمني �الأ�سا�سيني لهذ� مل�سار �لعد�لة 

�الإنتقالية. كما وعربه �ساهمت بع�ض �حلك�مات بدعم 

�أن �لعديد من �مل�ؤ�س�سات  �أي�ساً  �أي�ساً. نذكر  هذ� �مل�سار 

هذ�  كثري�  دعمت  �حلك�مية  غري  �حلق�قية  و�ملنظمات 

�مل�سار، على غر�ر �ملركز �لدويل للعد�لة �الإنتقالية، �ملنظمة 

�لدولية ملناه�سة �لتعذيب، منظمة �لعف� �لدولية، �إلخ. 

لكن بالرغم من كل هذ� �لدعم، مل ي�سمح للهيئة �لعمل 

ع�دة  ب�سبب  هذ�  �الأربع.  �سن��تها  مد�ر  على  باأريحية 

�ل�سيا�سي  �لقدمي للعمل  �لنظام  �لعديد من �سخ�سيات 

يف 2014. وعليه، مل تتعاون معها �لعديد من �ل�ز�ر�ت 

ت�سكل  و�لتي  �لد�خلية  وز�رة  �لعم�مية.  و�مل�ؤ�س�سات 

�لتى  و�جلر�ئم  �النتهاكات  على  و�الأهم  �الأكرب  �ل�ساهد 

�رتكبها �لنظام �لقدمي، رف�ست ت�سليم �أر�سيفها. تدريجيا، 

�لت�ن�سي.  �لعام  للر�أي  و��سحا  �أ�سبح  �لهيئة  مع  �لعد�ء 

حيث �سّجت �ملنابر �الإعالمية و�ل�سحف باالأخبار �لتى 

ت�سهد حماربة عمل �لهيئة وت�س�يه �س�رتها. هذ� باالإ�سافة 

�إىل �مل�ساكل �لد�خلية للهيئة و�لتى حدثت بني �أع�سائها 

�أنف�سهم. هذه �ل�سر�عات �أنق�ست كثري� من ثقة �لطبقة 

ن�سقه  �لهيئة،  بعمل  �لت�ن�سي  �لعام  و�لر�أي  �ل�سيا�سية 

ومتا�سكه، ومب�سد�قية  قر�ر�تها ونتائجها. 

�أما على م�ست�ى نتائج عمل �لهيئة، فيجب �أن نت�ساءل 

هنا: "ماذ� �أنتجت �لهيئة بعد �أربع �سن��ت ون�سف من 

�لعمل؟ �أنا �سخ�سيا �أرى �أوال �أن �جلل�سات �لعلنية �لتي 

قامت بها �لهيئة �أفرزت معطيات عديدة �أ�سبحت �لي�م يف 

�أذهان �لت�ن�سيني حقائق. على غر�ر �الإنتهاكات �جل�سيمة 

�لفئات  �لنظام �لقدمي و�لتي طالت جميع  �لتى مار�سها 

و�الإيدي�ل�جية،  �ل�سيا�سية  �الأطياف  وجميع  �لت�ن�سية 

بد�ية مع �لد�ست�ريني �أنف�سهم �إىل �ملعار�سة من ي�ساريني، 

ليرب�ليني، نقابيني، �إ�سالميني، حق�قيني، وغريهم. كما �أن 

�أ�سبحت كذلك  �الإنتهاكات  وطرق  �لتعذيب  �أ�ساليب 

و��سحة بالن�سبة للت�ن�سيني. 

ثانيا، �لت�ثيق �لذي مت عرب �جلل�سات �ل�سرية و�ملحاكمات 

�لت�ثيقية  �ملادة  هذه  �ملتخ�س�سة.  �لق�سائية  �لدو�ئر  �أمام 

ت�ساعد �أ�سحاب �حلق و�مل�ؤرخني و�لباحثني يف �مل�ستقبل. 

على  �لبد�ية  منذ  �لهيئة  عملت  ل�  �أمتنى  كنت  حقيقة 

ما  وفق  باأر�سيفها  تعنى  خا�سة  مل�ؤ�س�سة  م�سروع  مقرتح 

�إىل  خا�ض  ق�سم  �إ�سافة  تقرتح  �أو   53 قان�ن  به  ي�سمح 

�أ�ستغرب  �أنا  �أر�سيفها.  حلفظ  �ل�طني  �الأر�سيف  �أق�سام 

و�أخذ  �ل�سرية  باال�ستماعات  �لهيئة  بد�أت  كيف  �أ�سال 

كيف  �إعالمهم  دون  �ل�سحايا  من  �ل�سخ�سية  �ملعطيات 

و�أين �ستحفظ هذه �ملعل�مات. من �لظاهر �أن �لهيئة مل 

�أحد  يطالبها  ومل  �أول�ياتها  �سمن  من  �الأمر  هذ�  ت�سع 

بذلك �أي�ساً. 

ن�سرت  و�ملحاكمات  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  �لدو�ئر  ثالثا، 

طلب  يف  �أ�سا�سية  ك��سيلة  �لق�ساء  �إىل  �للج�ء  ثقافة 

و��سرتد�د �حلق�ق من قبل �مل��طنني لي�ض من خالل �لثاأر 

�سرورة  �إىل  �أ�سري  هنا  عادلة.  من خالل حماكمات  بل 

يف  درجتني  على  �لتقا�سي  م�ساألة  بغياب  �لنظر  �إعادة 

قان�ن �لعد�لة �الإنتقالية. تطرح هذه �مل�ساألة �إ�سكالية كبرية 

ومدى  �لعادلة  �ملحاكمة  باآليات  ت�ن�ض  �إلتز�م  مدى  يف 

يف  �سارك  ومن  �جلالدين  �إدماج  �لقر�ر  �أ�سحاب  رغبة 

�الإنتهاكات يف م�سار �لعد�لة �الإنتقالية. 

حقوق الضحايا ما بعد الهيئة
فعلى  بنظري.  حم�س�مة  �ل�سرر  جرب  م�ساألة  كرعود: 
�ل�سحايا  �سرر  جرب   53 قان�ن  �سمن  �ملحلي،  �مل�ست�ى 

لدى  �لدويل،  �مل�ست�ى  على  وكر�متهم.  �إعتبارهم  ورد 

�الأمم �ملتحدة �آليات وق��عد عمل جلرب �سرر �الإنتهاكات 

نظر�  �لت�ن�سية  للدولة  ملزمة  �الإن�سان  حلق�ق  �جل�سيمة 

�أبرز  من  �أن  �أعتقد  �لدويل.  بالقان�ن  ت�ن�ض  اللتز�م 

ت�ن�ض  يف  �الإنتقالية  �لعد�لة  و�جهت  �لتى  �مل�سكالت 

هي �لتجاذبات �الإيدي�ل�جية �لتى �س�هت �س�ر �ل�سحايا 

ومطالبهم برد �العتبار وجرب �ل�سرر على وجه �لتحديد. 

جتارب  عدة  و�سهدتها  �سبق  �مل�سكلة  هذه  �أن  هنا  �أذكر 

يف �لعد�لة �النتقالية ح�ل �لعامل. يف �لنهاية، يجب �أن 

ال نن�سى �أن �لعد�لة �الإنتقالية، بالرغم من تركيزها على 

�لبعد �حلق�قي، تبقى م�ساألة �سيا�سية. فالعد�لة �النتقالية 

باآلياتها على نظام حاكم �سابق. ل�ال �سعف هذ�  حتكم 

�لنظام وه�سا�سته ملا �أمكن للنظام �حلايل �أن يحاكمه الأنه 

نظام �إ�ستبد�دي يف �الأ�سا�ض ال يقبل �لنقد. هذه م�ساألة 

�سيا�سية بحتة وبالتايل فيها �سر�ع �سيا�سي و�أيدي�ل�جي، 

فيها  و�ل�سحايا  �الإنتقالية  �لعد�لة  ت�ستخدم  �أن  ميكن 

�ملنظمات  على  �أمتنى  �سيا�سية.  مكا�سب  لتحقيق 

و�أن  كما  بهذ�.  و�عية  تك�ن  �أن  �حلق�قية  و�جلمعيات 

�أر�سيف هيئة �حلقيقة و�لكر�مة ميكن �أن ي�ؤ�س�ض مل�ستقبل 

حق�قي �سليم لت�ن�ض ويعيد كتابة تاريخ �لبالد. هذ� �الأمر 

يف غاية �الأهمية بالن�سبة �إىل �ل�سحايا ورد �إعتبارهم، حيث 

�ستلعب ق�س�سهم �لدور �الأبرز فيه.

يات  والحر المساواة  لجنة 
الفردية: مبادرة جيدة ولكن..

تعنى  جلنة  بت�سكيل  �لدولة  رئي�ض  مبادرة  كرعود: 
و�حلريات  �مل�ساو�ة  مبد�أ  ل�سمان  �لقان�نية  باالإ�سالحات 

عن  �لنظر  فبغ�ض  �الأهمية.  من  غاية  �لفردية خط�ة يف 

�الأهد�ف �لكامنة ور�ء هذه �ملبادرة، يبقى وج�دها مهما 

ك�نها خرجت عن رئا�سة �جلمه�رية بنف�سها. هذ� يعني �أن 

�لطبقة �ل�سيا�سية �أ�سبحت ن�سبيا و�عية باملطالب �حلق�قية 

ور�غبة بطرح ق�سايا حق�قية جمتمعية على �لر�أي �لعام 

�أن �ل�سلطة هي �لتى تفر�ض �لتط�ير  لتخرجه من فكرة 

�حلق�قي، كما �سهدنا وقت ب�رقيبة وبن علي. 

�حلق�ق  مفه�مي  تدخل  مبادر�ت  �لدولة  تطرح  بل 

ليتمكن  �لت�ن�سي  �لعام  �خلطاب  �سلب  يف  و�حلريات 

ه�  يطلب  ملرحلة  بعدها  لل��س�ل  �أفكاره  بل�رة  �مل��طن 

بر�أيي،  �لقان�نية.  �حلق�قية  �ملنظ�مة  وتط�ير  تغيري  بنف�سه 

�الإ�سكالية لي�ست يف جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية �أو 

تقريرها بل كيف مت �لتعامل معها. 

قبل  من  �سيقة جد�  بطريقة  معها  �لتعامل  مت  لالأ�سف، 

على  �حلق�قية  و�جلمعيات  و�ملنظمات  �جلمه�رية  رئا�سة 

�ل�س��ء. حيث مت ح�سر هذه �ملبادرة بامل�ساو�ة يف �الإرث 

فقط. �إن كان يريد �لرئي�ض �ل�سب�سي �مل�سي قدما بامل�ساو�ة 

يف �الإرث حتديد�، لكان �سعى �إىل تقدميها كم�سروع قان�ن 

ت�ن�ض مع  ند�ء  ت��فق حزبه  و�أدخلها �سمن  �لبد�ية  من 

حركة �لنه�سة �الإ�سالمية، دون هذه �لبلبة �الإيدي�ل�جية 

�الأم�ر  �أكرث  من  �حلقيقة،  يف  �للجنة.  �سد  قامت  �لتى 

�لتى ت�ؤملني هي عدم �إحلاق هذ� �لتقرير بح��ر مفت�ح بني 

�لطبقة �ل�سيا�سية و�لر�أي �لعام �ملحلي. هذ� ما كنت �أمتنى 

�أن تق�م به �جلمعيات و�ملنظمات �حلق�قية ولكن، �قت�سر 

ذلك على مبادر�ت �سغرية من بع�ض �جلمعيات. لالأ�سف 

مل تتمكن من حماربة وجتاوز �ل�سر�ع �الإيدي�ل�جي بني 

�لتيار �ملحافظ و�لليرب�يل يف �لبالد. 

الحراك الحقوقي في تونس: 
فجوة بين المطلب والعمل 

�لنخبة  خمتلفان:  عاملان  هناك  ت�ن�ض  يف  كرعود: 
و�لعامة. �لنخبة هي �لتي تهتم بال�ساأن �لعام وهم من 

�حلق�قيني، �ل�سحفيني، �ل�سيا�سيني، و�ملفكرين �لذين 

و�لعامة،  �ل�سلطة.  ح�ل  غالبا  �هتمامهم  يتمح�ر 

�س�تا  متلك  ال  �لتى  �لفقرية،  �له�سة  �لفئات  وبخا�سة 

تنظما  �أقل  هي  �لفئات  هذه  عنها.  يتكلم  �أحد�  �أو 

�لعام  �الإحتاد  لديها  �لتى  مثال  �لنقابية  �حلركات  من 

باإ�سمها  ويتحدث  �س�تها  لريفع  لل�سغل  �لت�ن�سي 

مكا�سب.  على  لتح�سل  �ل�سلطة  مع  ب�سر�ع  ويدخل 

�لعامة،  ومطالب  �لنخبة  عمل  بني  كبرية  فج�ة  هناك 

مع  خ�س��ساً  مر�ت،  �الأمرين  تالقي  من  بالرغم 

من  يتجز�أ  ال  جزء  هي  و�لتى  �لنقابية  �حلر�كات 

فج�ة حقيقية  هناك  ذلك،  �ل�سعب. عد� عن  مطالب 

�لدميقر�طي  �الإنتقال  م�سار  على  كبري�  خطر�  ت�سكل 

للدولة  �لعامة  �ل�سيا�سات  تغريت  �إذ�  �إال  �لبالد،  يف 

�جلهات  مطالب  �الإعتبار  بعني  لتاأخذ  �لت�ن�سية 

و�لفئات �ملهم�سة يف ت�ن�ض. 

لقاء مع الحقوقي أحمد كرعود:
الفردية يات  الحر وخطاب  االنتقالية  العدالة  مسار  حول  مالحظات 
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و�سع  يف  �ساهمت  �لزغالمي  ميينة  �لنائبة  �أن  عن  عد� 

�الأ�س�ض �لقان�نية مل�سار �لعد�لة �الإنتقالية يف ت�ن�ض، فاإنها 

لعبت دور� كبري� يف ��ستكمال هذ� �مل�سار �إىل �لي�م. فبعد 

تروؤ�سها جلنة �سهد�ء وجرحى �لث�رة خالل �سن��ت عمل 

�ملجل�ض �ل�طني �لتاأ�سي�سي، هي �لي�م فاعلة يف �لربملان 

�الإنتقالية  �لعد�لة  ملف  عن  �الأوىل  و�مل�س�ؤولة  �لت�ن�سي 

د�خل حركة �لنه�سة �لت�ن�سية. 

أجرت المقابلة ياسمين هاجر

المفكرة: في دورته الرابعة والعشرين، 
اعتبر مجلس شورى حركة النهضة أن 
نتائج عمل هيئة الحقيقة "لم تكن في 

المستوى المأمول من حيث كشف 
الحقيقة وجبر الضرر ورد االعتبار بما 

يحقق المصالحة الوطنية الشاملة". 
الحقا، ثّمن مجلس شورى النهضة "دور 
هيئة الحقيقة والكرامة" في بيان دورته 

الخامسة والعشرين ودعا إلى "استكمال 
مسار العدالة االنتقالية وفق ما ينّص عليه 

القانون". في ظل تقلب خطاب حركة 
النهضة، كيف يمكن لنا أن نفهم موقف 

الحركة من هيئة الحقيقة والكرامة؟
هذه  كل  عن  �لنظر  بغ�ض  �ل��قع،  يف  الزغالمي: 
�لبيانات، م�قف حركة �لنه�سة ال ميكن �أن يك�ن حا�سما 

�إال بعد قر�ءتها لتقرير هيئة �حلقيقة و�لكر�مة �لنهائي. يف 

ظل عدم ن�سر هذ� �لتقرير �لذي يحت�ي على �جلزء �ملتعلق 

بك�سف �حلقيقة و�جلزء �خلا�ض باالنتهاكات و�لت��سيات، 

�سيبقى م�قف �لنه�سة متذبذبا. �أي�ساً ال ميكن �أن نن�سى 

�ل�سغط �لكبري �لذي تتعر�ض له حركة �لنه�سة �لي�م من 

قبل عدد كبري من �ل�سحايا وه� ما يجعل م�قف �حلركة 

متقلبا. فال�سحايا �لذين كان�� يحتج�ن ويعت�سم�ن �أمام 

�لهيئة طلبا جلرب �ل�سرر ورد �الإعتبار هم يحتج�ن �لي�م 

كما  �لعا�سمة(.  )ت�ن�ض  م�نبليزير  يف  �حلركة  مقر  �أمام 

�أن هناك �سحايا �آخرين غري معنيني بجرب �ل�سرر ولكن 

بامل�ساحلة  غريهم  كما  ويطالب�ن  �حلقيقة  ك�سف  يهمهم 

�ل�طنية �ل�ساملة. 

ينتم�ن  �ل�سحايا كان��  �أن قر�بة %70 من  ولكن يبقى 

�لنه�سة  حركة  �أو  �الإ�سالمي  �الإجتاه  حركة  �إىل  �سابقا 

الحقا. �أغلبهم لي�ض لديه �أي تغطية �جتماعية �أو �سحية 

ولكن و�سع�� �أمال كبري� يف �لعد�لة �النتقالية لتح�سني 

�أو�ساعهم. كما وكان لهم �أمل يف هذ� �مل�سار الإعادة بناء 

عالقة ثقة بينهم وبني �أبنائهم وعائالتهم و�لدولة �لت�ن�سية 

وبن  ب�رقيبة  و�لقهر حتت حكم  �لظلم  �سن��ت من  بعد 

علي. 

�إذ� حركة �لنه�سة �لي�م حتت �سغط كبري خ�س��سا و�أن 

رد  ال  �سيء،  على  يح�سل��  مل  �للحظة  حتى  �ل�سحايا 

�الإنتهاكات.  على  �لدولة  من  �عتذ�ر  حتى  وال  �إعتبار 

يجب �أن ال نن�سى �أي�ساً �حلمالت �ملمنهجة لت�س�يه �س�رة 

و�الإخ�جنية  باالإرهابيني  تارة  و�سفهم  مت  حيث  �ل�سحايا 

بالعف�  و�ملنتفعني  �لبالد  ثرو�ت  على  �مل�ست�لني  وتارة 

خالل  م�ؤخر�  �حلمالت  هذه  �سهدنا  �لعام.  �لت�سريعي 

قحم 
ُ
�لنقا�سات �لتي د�رت ح�ل ميز�نية 2019 و�لتي �أ

فيها �سندوق �لكر�مة وم�سار �لعد�لة �النتقالية. 

المفكرة: في ذات السياق، نالحظ أن 
حركة النهضة دعت مؤخرا "إلى استكمال 

مسار العدالة االنتقالية وفق ما ينّص 
عليه قانونها" بعدما كانت تحدثت عن 

عزم كتلتها النيابية التقدم بمشروع 
قانون جديد خاص بالمصالحة الشاملة. 

فهل نفهم من هذا أنه تم التراجع عن هذا 
المشروع؟

الزغالمي: هدف حركة �لنه�سة، وه� ما ن�ست عليه 
ل��ئح م�ؤمتريها �لتا�سع و�لعا�سر، ه� حتقيق �مل�ساحلة �ل�طنية 

 2014 يف  �س�تنا  نحن  �لتكر�ر.  لعدم  �سمانا  �ل�ساملة 

على د�ست�ر يكر�ض �حلريات و�حلق�ق و�لعي�ض �مل�سرتك. 

�الإنتقالية  �لعد�لة  م�سار  تعطيل  حماوالت  من  وبالرغم 

وعمل �لهيئة، �سعت �لنه�سة �إىل �ال�ستفادة من �أعمال 

مبرحلة  تلحق  �ل�ساملة  للم�ساحلة  منظ�مة  ل��سع  �لهيئة 

معادلة  هناك  و�ملحا�سبة.  �الإعتبار  ورد  �حلقيقة  ك�سف 

كل  حق�ق  �سمان  وهي  حتقيقها  �إىل  �لنه�سة  ت�سعى 

�ل�سحايا دون �أي �إ�ستثناء وجرب �سررهم ولكن يف نف�ض 

�ل�قت �ل�سعي �إىل تقييم خمرجات �لهيئة وم�سار عملها 

ب�سكل جدي وم��س�عي. 

يف �ل��قع، مل تنجح �لهيئة يف كل �ملجاالت �لتى �أوكلت 

�إليها. جنحت يف �لقيام بجل�سات علنية ك�سفت للت�ن�سيني 

�الأنظمة  مار�ستها  �لتى  �النتهاكات  م�ست�ى  و�لعامل 

�ل�سابقة. كما جنحت يف ��ستقبال ملفات �ل�سحايا. ولكن 

و��سح.  ب�سكل  �مللفات  هذه  مع  �لتعاطي  يف  ف�سلت 

�لق�سائية  �لدو�ئر  �إىل  �أحيلت  �لتي  �مللفات  فمعظم 

غاب  كما  وحتقيق.  تق�ضٍّ  دون  من  �أحيلت  �ملتخ�س�سة 

عن عمل �لهيئة مبد�أ �مل�ساحلة و�آلياته. فل� حاولت �لهيئة 

�سّم هذ� �ملفه�م ومعانيه و�آلياته �إىل عملها لتقبل �لعديد 

من �جلالدين �لر�ف�سني �لي�م للدو�ئر �ملتخ�س�سة م�سار 

�لعد�لة �الإنتقالية. كما وغابت �آليات �إ�سالح �مل�ؤ�س�سات 

�لعامة �أي�ساً.

تق�م  ملاذ�  �أوال،  �لي�م.  تطرح  �أن  ميكن  كبرية  ت�ساوؤالت 

م�قعها  عرب  �لفردي  �ل�سرر  جرب  مقرر�ت  بن�سر  �لهيئة 

�أحد  من  علمت  دفعات؟  وعلى  تدريجيا  �لر�سمي 

�لعاملني يف �لهيئة �أن �الإ�ستغال على �لتق�سي و�لتحقيق 

يف هذ� �مللفات ما ز�ل قائما بالرغم من �أن �لهيئة �نتهت 

مدة عملها. لذلك نطلب من �لهيئة ورئي�ستها �لت��سيح. 

فاإن  ال؟  �أم  ت�سفية  �أعمال  هي  �الأعمال  هذه  هل  ثم 

كانت كذلك، فقان�نيا ال ميكن للهيئة �أن تق�م بالتق�سي 

و�لتحقيق خاللها. ثم متى �ستنتهي مدة عمل �لهيئة؟

يف �حلقيقة، كان بني يدي �لهيئة فر�سة عظيمة كم�ؤ�س�سة 

ر�سمية لها ميز�نيتها و��ستقالليتها الإدخال مفه�م �لعد�لة 

�الإنتقالية يف �أذهان �لت�ن�سيني، فقط ل� �أنها قبلت �لتعاون 

مع �ملجتمع �ملدين و��ستفادت من م�قعها �لر�سمي وم��قع 

�مل��طنني،  مع  ت���سل  �أطر  خللق  �الإجتماعي  �لت���سل 

حتى و�إن كان هناك ت�سييق �إعالمي ر�سمي عليها. 

�لي�م بالنتيجة، لي�ض هناك �أي ح�سائل للعد�لة �الإنتقالية 

يف ت�ن�ض �س�ى ورقة جرب �سرر ��ستطاع بع�ض �ل�سحايا 

مل  فت�ن�ض  �لعلنية.  �جلل�سات  وبع�ض  عليها،  �حل�س�ل 

 �سفحة �ملا�سي وجتاوز �الإنتهاكات 
ّ

تخُط �أي خط�ة لطي

و�جلروح. من خالل �مل�ساحلة �ل�ساملة ت�سعى �لنه�سة �إىل 

ذلك. 

المفكرة: تزامن نظر المجلس الوطني 
التأسيسي في مشروع قانون العدالة 

االنتقالية سنة 2013 مع عمله على صياغة 
دستور 2014 ولكن بالرغم من أن هذا 

الدستور نص صراحة على التزامه بمبدأ 
التقاضي على درجتين في كل المحاكمات 
وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، 

غاب هذا المبدأ في قانون العدالة 
االنتقالية. كيف تفسرين هذا؟ 

الزغالمي: �أنا كنت نائبة م�ؤ�س�سة و�أذكر �أنني طرحت 
هذ� �ل�س�ؤ�ل على �ل�سيد �سمري ديل� وكافة �أع�ساء �للجنة 

�لفنية عند �سياغة هذ� �لقان�ن عندما كان جمرد م�سروع. 

�لتى  �لط�يلة  �لزمنية  �لفرتة  �إعرت��ض على  كما كان يل 

ت�ساوؤل  �أي�ساً  يل  كان  و�لكر�مة.  �حلقيقة  لهيئة  �أوكلت 

�سمن  �لعام  �لعف�  مر�س�مي  �إدر�ج  �مكانية  ح�ل  كبري 

هذه  عن  �لتغا�سي  وقع  لالأ�سف  ولكن  �لقان�ن.  هذ� 

و�أزمات  جتاذبات  نعي�سه من  كنا  ما  �لت�ساوؤالت يف ظل 

�إجابة ومت  �أمتكن من �حل�س�ل على  �لفرتة ومل  يف تلك 

�إقر�ر �لقان�ن. م�ساألة �لتقا�سي على درجتني هي  بعدها 

�الآن مطروحة ب�سدة من قبل �لنه�سة يف �إطار م�سروعها 

للم�ساحلة �ل�ساملة �لذي �سبق وحتدثنا عنه. نحن نعترب �أنه 

ال بد من مبادرة ت�سريعية ت�سمن م���سلة عمل �لدو�ئر 

�لق�سائية �ملتخ�س�سة حلفظ حق �ل�سحايا و�ل��س�ل �إىل 

م�ساحلة �ساملة يف ت�ن�ض. 

�أنا م�س�ؤولة عن هذ� �مللف د�خل حركة �لنه�سة. وكان 

�ل�سيد ر��سد �لغن��سي، وه� رئي�ض �حلركة، طرح �أمامي 

"كيف  با�ستغر�ب:  فيق�ل  �ل�س�ؤ�ل  هذ�  مر�ت  عدة 

�لتقا�سي  حق  ي�سمن  ال  قان�ن  على  �حلركة  �سادقت 

مي�ض  ذلك  �أن  �لغن��سي  يعترب  حيث  درجتني؟"  على 

ج�هر �لعد�لة ب�سكل كبري وخطري. هناك بع�ض من يرون 

لها  ويجب  �إ�ستثنائية  عد�لة  هي  �الإنتقالية  �لعد�لة  �أن 

د�ست�ر  �أننا حذفنا يف  �أق�ل  له�ؤالء  �إ�ستثنائية.  �إجر�ء�ت 

�لع�سكرية.  �ملحاكم  مثل  ��ستثنائي،  ه�  ما  كل   2014

فالي�م يجب على وز�رة �لدفاع و�لق�ساء �لع�سكري �لعمل 

لي�ض  ك�نه  �لع�سكري  �لق�ساء  يرتب  قان�ن جديد  على 

��ستثنائيا مبقت�سى �لد�ست�ر. 

�لي�م، �أعاد حت�يل هيئة �حلقيقة و�لكر�مة للملفات على 

طرح  وحتقيق  تق�ضٍّ  دون  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  �لدو�ئر 

م�ساألة غياب مبد�أ �لتقا�سي على درجتني ب�سكل حا�سم.

المفكرة: مؤخرا، في تصريح لِك، عّبرِت 
عن مخاوف حقيقية تجاه مصير أرشيف 

الضحايا. ما سبب هذه المخاوف؟
�ست�سلم  �أنها  �لهيئة  رئي�سة  م�ؤخر�  �أعلنت  الزغالمي: 
مل  �للحظة  حتى  ولكن  �ل�طني.  لالأر�سيف  �أر�سيفها 

يدع�  �الإلكرتوين. هذ�  �ل�رقي وال  �الأر�سيف ال  ت�سلم 

ف�ق  دولة  نف�سها  �لهيئة  تعترب  لال�ستغر�ب حقيقة. هل 

ال  هذ�  �لر�سمية؟  �مل�ؤ�س�سات  ف�ق  م�ؤ�س�سة  �أو  �لدولة 

يدل فقط عن عدم �حرت�مها للقان�ن بل عدم �حرت�مها 

لل�سحايا وللعد�لة �الإنتقالية. ثم من ير�قب �لهيئة �الآن 

يف ظل �أعمال �لت�سفية؟ وكيف ن�سمن �لي�م �أن �لهيئة 

�ست�سلم �الأر�سيف دون �مل�سا�ض �أو �لتالعب به؟ ال نق�ل 

�أن هناك نية �سيئة يف ذلك ولكن �إبقاء �الأر�سيف د�خل 

�أعمال تق�ضٍّ وحتقيق ما ز�لت م�ستمرة  �أّن  �لهيئة ي�ؤكد 

خمالف  وهذ�  ذلك،  يف  �الأر�سيف  على  تعتمد  الأنها 

لقان�ن �لعد�لة �النتقالية. 

�جلمه�رية  لرئا�سة  �لتقرير  �لهيئة  رئي�سة  �سلمت  بعدما 

رئي�ض �حلك�مة  �ل�سعب، كلف  ن��ب  رئا�سة جمل�ض  ثم 

مع  �تفاقية  باإبر�م  �الإن�سان  حق�ق  ب�ز�رة  �ملكلف  وزيره 

�لهيئة مكت�بة ومربمة تن�ض على كيفية �لت�سلم و�لت�سليم 

لالأر�سيف و�ملعد�ت، ليتم بعد ذلك قب�ل تقريرها �لنهائي 

من قبل رئا�سة �حلك�مة ون�سره.

المفكرة: كيف تقيم يمينة الزغالمي مسار 
العدالة االنتقالية ؟ وكيف ترى سبل 

ضمان حق الضحايا؟
بن  �سهام  لي�ض  �النتقالية  �لعد�لة  م�سار  الزغالمي: 
ووز�رة  ديل�  �سمري  وال  و�لكر�مة  �حلقيقة  وهيئة  �سدرين 

�أو �مل�ؤ�س�سات.  �أيا من �ل�سخ�سيات  حق�ق �الإن�سان وال 

هذ� �مل�سار يخ�ض ت�ن�ض و�لت�ن�سيني جميعا. ث�رة ت�ن�ض 

ث�رة �سلمية و�سحايا �ال�ستبد�د، بالرغم ما تعر�س�� له من 

�إنتهاكات، يريدون �لعد�لة �الإنتقالية وطي �سفحة �ملا�سي 

لذلك يجب ��ستكمال هذ� �مل�سار. 

باعتقادي، �أهم ما ميكن حتقيقه ه� �إدخال �جلالد يف م�سار 

�لعد�لة �الإنتقالية و�آلياته و�إ�سالح �مل�ؤ�س�سات �لعامة. هذه 

و�لكر�مة.  �حلقيقة  هيئة  �أعمال  غابت عن  �لتي  �مل�ساألة 

حق�قيا  ملفا  �الإنتقالية  �لعد�لة  ملف  ي�سبح  �أن  �أمتنى 

جامعا بحيث يتم فيها تكرمي �ل�سهد�ء و�ل�سحايا. ولكن 

يف �ل��قع، يبقى جناح هذ� �مل�سار مرتبطا بالطبقة �ل�سيا�سية 

�لقادمة و��ستحقاقات �نتخابات 2019. 

فهل �ستك�ن �لطبقة �ل�سيا�سية �ملنتخبة مع م�سار �لعد�لة 

�الإنتقالية �أو �سّده؟ 

ويف كال �حلالتني �أع�ل على �سغط �ملنظمات و�جلمعيات 

�حلق�قية يف ت�ن�ض على �ملنظ�مة �حلاكمة يف �إجتاه �إ�ستكمال 

�مل�سار. كما و�أمتنى منهم تنحية �الختالفات �الإيدي�ل�جية 

وثابتة  و��سحة  حق�قية  م�ساألة  �ل�سحايا  �إن�ساف  جانبا. 

بقطع �لنظر عن �النتماء�ت �الإيدي�ل�جية و�ل�سيا�سية. 

مقابلة مع النائبة يمينة الزغالمي حول أداء هيئة الحقيقة والكرامة:
الملفات معالجة  في  وفشل  السماعات  في  نجاح 

حوارات حول العدالة االنتقالية 2018
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ن�سب بتاريخ 29-04-2016 حمتج�ن خيمتهم ب�ساحة 

يف  دخ�لهم  معلنني  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  قبالة  باردو 

�عت�سام مفت�ح �ختارو� له ت�سمية �عت�سام �مل�سري وحددو� 

من  ه�ؤالء  كان  �لعام.  �لت�سريعي  �لعف�  تفعيل  له  مطلبا 

قدماء �مل�ساجني �ل�سيا�سيني �مل�سم�لني بالعف� �لت�سريعي 

�لعام وكان�� قبل ذلك ممن �سارك�� يف �عت�سامات متكررة 

�مل�سرع  فر�سها  طلبا حلق�ق  بالق�سبة  �حلك�مة  �ساحة  يف 

ح�سابات  عنهم  وحجبتها  �ال�ستبد�دية  �حلقبة  ل�سحايا 

�ل�سيا�سيني. كان ُينتظر �أن ينتهي �العت�سام �لذي يهدف 

للمخاطر  و�لتنبيه  �النتقالية  �لعد�لة  م�سار  ت�سريع  �إىل 

�ملحدقة به �سريعا، بالنظر �إىل قلة منا�سريه وكرثة منتقديه. 

لكن وخالفا ملا كان مت�قعا، ظلت خيمة �العت�سام عامرة 

�لذين  و�لنا�سطني  �ل�سيا�سيني  من  ورو�دهم  باملحتجني 

يف  تد�ر  كانت  �لتي  و�ل�سهر�ت  �لندو�ت  يف  �سارك�� 

حميطها حلني �إعالن �أ�سحابها عن رفع �عت�سامهم بتاريخ 

31-12-2018. ذ�ك �العت�سام �لذي كانت من فعالياته 

�لقارة وقفة �حتجاجية كل خمي�ض �أمام مقر هيئة �حلقيقة 

�الأ�سب�ع  بقية  وحتركات  وندو�ت  وتظاهر�ت  و�لكر�مة 

للحديث عن م��قع �خللل يف م�سار �لعد�لة �النتقالية. 

ويبدو من �ملهم وقد قرر �ملعت�سم�ن و�سع حد العت�سامهم 

ت�ن�ض  عرفتها  �لتي  �العت�سامات  �أط�ل  ه�  رمبا  �لذي 

وت�س�ر�ت  وخمرجاته  �أهد�فه  عن  �ل�س�ؤ�ل  �لث�رة،  بعد 

من �سنع�ه. وتلتقي يف هذ� �الإطار �ملفكرة �ملن�سق �لعام 

�العت�سام  عن  لل�س�ؤ�ل  �جلميعي"  "حممد  لالعت�سام 

و�لعد�لة �النتقالية و�النتظار�ت.  )�ملحرر( 

المفكرة: هل تعرفنا باعتصام المصير؟
الجميعي: �عت�سامنا يعرب عن مطلب ث�ري �أجمعت 
عليه �لعائلة �ل�سيا�سية �لدميقر�طية قبل �لث�رة وبعدها. فقد 

كان من ثابت �لق�ل دوما �أن �الإ�سكال �لذي عانت منه 

ت�ن�ض قبل �لث�رة كان �إ�سكاال �سيا�سيا و�أن �ملدخل ملعاجلته 

�سيا�سي بال�سرورة. ولهذ� كان �أول ن�ض قان�ين ي�سدر بعد 

�لث�رة ه� مر�س�م �لعف� �لت�سريعي �لعام. تبني الحقا �أن 

�لعف� ال يحقق كل �ملطل�ب �إذ نحتاج عالوة عليه م�سار� 

لعد�لة �نتقالية حتقق ك�سف �حلقيقة وجرب �ل�سرر وتنتهي 

�النتقالية  �لعد�لة  عن  دفاعا  كان  و�عت�سامنا  بامل�ساحلة. 

وبالتايل هدفه حتقيق �أهد�ف �لث�رة ومنع �الإنقالب عليها.

المفكرة: هنا تبدون في عالقة تواصلية مع 
اعتصام القصبة لتفعيل العفو التشريعي 
العام الذي انطلق منذ سنة 2011. أليس 

كذلك؟
الجميعي: نعم ولكن �إىل حد ما. فبعد �سدور مر�س�م 
�لعف� �لعام، الحظنا تلك�ؤ� �سيا�سيا يف تفعيله، فكنا لذلك 

يف �عت�سام �لق�سبة لتفعيل �لعف� �لت�سريعي. الحقا مت �سن 

�لقان�ن �الأ�سا�سي للعد�لة �النتقالية وبات �لعف� �لت�سريعي 

�مل�سري  �عت�سام  فكان  �النتقالية  �لعد�لة  م�سار  من  جزء�ً 

�أن  يعني  مبا  �النتقالية،  �لعد�لة  م�سار  �لدفاع عن  وهدفه 

هدفنا �أن نت�سدى للمتاآمرين عليها.

يعاين من  بات  �النتقالية  �لعد�لة  م�سار  �أن  فقد الحظنا 

�أي  �الجتماعي  �ملحيط  من  عجز  وهناك  وتعطيل  تلك�ؤ 

�حلقبة  �سحايا  م�سالح  عن  �لدفاع  عن  �ملدين  �ملجتمع 

�ال�ستبد�دية. فجاء �عت�سامنا مبثابة رّدة فعل هدفها �لدفاع 

عن �لعد�لة �النتقالية. لقد وجدنا �أنف�سنا كمعت�سمني على 

�سعف �إمكانياتنا و�سعف �إ�سنادنا ند�فع على �سالمة م�سار 

يتعدد �ملتدخل�ن فيه و�أ�سكال �الإخالل.

المفكرة: أنتم تعتصمون لتضغطوا على من 
تحديدا؟ 

قان�ن  �سدور  ومبجرد  كمعت�سمني  نحن  الجميعي: 
�مل�س�ؤوليات على  وق�سمنا  ن�سه  در�سنا  �النتقالية  �لعد�لة 

ثالث دو�ئر هي هيئة �حلقيقة و�لكر�مة و�حلك�مة وجمل�ض 

ن��ب �ل�سعب و قررنا �أن ننا�سل من �أجل فر�ض �لتز�م كل 

د�ئرة مبا هي ملزمة به.

�سندوق  �إحد�ث  منها  مطل�با  كان  للحك�مة،  بالن�سبة 

�لكر�مة. �إال �أنها تلّكاأت يف هذ� �مل�سار �إىل حدود �ل�سهر 

�لر�بع من �سنة 2017. هذ� �لتق�سري م�سر الأنه �سيع وقتا 

�مل��رد. كما كان  تعبئة  ي�ستعمل يف  �أن  مهما كان ميكن 

على �حلك�مة �أن تلعب دور� �يجابيا يف �إثبات ما تعر�ض 

له �ل�سحية من �نتهاك وهذ� ينقي �ل�سحايا من �ل�سحية 

�ل��سم �أي �ل�سحية �ملزيفة.

�أح�سنت  ول�  �لهيئة  مع  �حلك�مة  تعاونت  ل�  ميكن  كان 

�لتي  �مللفات  تك�ن  �أن  �لعمل  منهجية  �ختيار  �لهيئة 

تعهدت �لهيئة ببحثها �أقل عدديا. ول� ح�سل ذلك، لتّم 

�قت�ساد جهد هاّم �ساع يف ملفات لغري �ل�سحايا �حلقيقيني 

وعلى ح�ساب ملفات �نتهاكات ج�سيمة حقيقية. كما �أن 

ر�سدها  يجب  �لتي  �ملبالغ  تك�ن  الأن  �سي�ؤدي  كان  هذ� 

للتع�ي�سات �أقل بكثري. ويف ذ�ت �الإطار، كان على �لهيئة 

�لعد�لة  �أهد�ف  بتحقيق  ت�سمح  منهجية  وفق  تعمل  �أن 

�النتقالية. ولكنها خيبت �آمالنا وكان على جمل�ض ن��ب 

�ل�سعب �أن ميار�ض دوره �لرقابي على �حلك�مة لدفع �مل�سار.

المفكرة: من الملفات التي عملتم 
عليها، ما يصطلح على تسميته ملف 

المفروزين أمنيا، أي قدماء االتحاد العام 
لطلبة تونس، الذين منعوا أثناء الحقبة 

االستبدادية من العمل على خلفية 
نشاطهم النقابي. فكيف كان تقييمكم 

ألداء الحكومة والهيئة في هذا الخصوص؟
يهمني  �أمنيا،  �ملفروزين  مبلف  تعلق  فيما  الجميعي: 
و�حتاد  حك�مة  من  فيه  �ملتد�خلني  جميع  لك�ن  �أنبه  �أن 

تلتزم  مل  ي�سارية  �سيا�سية  و�أحز�ب  لل�سغل  ت�ن�سي  عام 

بق��عد �لعد�لة �النتقالية تلك �لق��عد �لتي تفرت�ض �أن 

تك�ن م�سار�تها وحدها من يحدد �ل�سحية وعلى �أ�سا�ض 

من  �لكثري  �مللف  هذ�  �ساب  فقد  �ل�سرر.  جرب  ق��عد 

�لف�ساد، مبعنى �أنه تعّلق بانتد�بات مبا�سرة وخارج �لقان�ن 

الأ�سخا�ض ُيدّعى �أّنهم �سحايا يف حني �أّن �حلك�مة ت�قفت 

عن �النتد�ب �ملبا�سر للم�سم�لني بالعف� �لت�سريعي �لعاّم، 

رغم �أن �سرر ه�ؤالء ثابت بقان�ن. ي�ساف �إىل ذلك �أن من 

�أربعة  �أمنيا، من مل يتجاوز �سنه  �ملفروزين  �ملعنيني مبلف 

�أنه كان طفال يف عهد بن علي.  يعني  مبا  �سنة  وع�سرين 

وعليه، هي �سفقة �سيا�سية من �أطر�ف ��ستهدفت دوما يف 

خطابها حق�ق �سحايا �النتهاكات �حلقيقيني. وهي �سفقة 

تتّم خارج �لقان�ن الأن �لقان�ن حّدد هيئة �حلقيقة كجهة 

هذه  �إ�سناد  بالتايل  يقبل  وال  �ل�سحية،  لتحديد  �ساحلة 

�ل�سفة دون �ملرور بها. كما ال ميكن متتيع فئة العتبار�ت 

�سيا�سية بحق �النتد�ب وحجبها عن �س��هم.

المفكرة: ما هي مؤاخذاتكم على الهيئة؟ 
تك�ن  �أن  �النتقالية  �لعد�لة  يف  ُيفرت�ض  الجميعي: 
�النتقالية  �لعد�لة  �أهد�ف  ومن  وعادلة.  وناجزة  �سريعة 

وو�سع  �ل�سحايا  �إ�سعاف  مبعنى  �لفرد،  تغيري حالة  �أي�سا، 

حّد م�ؤقت ل�سررهم. خطاأ �لهيئة كان منهجيا، مبعنى �أنها 

ذهبت �إىل جتميع �مللفات وت�سخيم عدد �ل�سحايا. ول� �أنها 

�سعت منذ �لبد�ية لفرز حقيقي للملفات بحثا عن �ل�سحية 

�حلقيقية، لكان باإمكانها �أن تدخر �جلهد و�ل�قت و�أن ت�جه 

�الإمكانيات لتحقيق �أهد�فها. 

المفكرة: هناك من يتهم اعتصامكم بكونه 
تحركا يهدف لتوظيف ملف العدالة 

االنتقالية لفائدة حركة النهضة من خالل 
التدخل في عمل الهيئة بشكل يمس من 

استقالليتها.
�لعد�لة  يف  �ل�سحية  �أن  بد�ية  لنتفق  الجميعي: 
�النتقالية منا�سل �سيا�سي ذو م�قف وتعر�ض لال�سطهاد 

ب�سبب م�قفه ذلك. فال ميكن �أن نل�مه على ك�نه متحزبا 

�أو منتميا حزبيا. ال يعني هذ� بتاتا �سحة �التهام. فنحن 

كنا ند�فع عن ��ستحقاق وطني ولي�ض من ذنبنا �أن عديد 

�الأطر�ف �ل�سيا�سية �نقلبت على م�سار �لعد�لة �النتقالية 

بعد �أن كانت د�عمة له. 

لقد �سهدنا منذ �سنة 2014 حماوالت �نقالبا ناعما على 

�لعد�لة �النتقالية، من �أدو�ته ت��سيم �ل�سحايا بادعاء �أنهم 

يبيع�ن �لن�سال �أو �أنهم تابع�ن لطرف �سيا�سي بعينه. عم�ما، 

وجب �أن �أو�سح �أن هدفنا كان �لدفاع عن كل �ل�سحايا 

ينتمي  من  بيننا  من  و�أن  �حلقيقة  يف  �ل�طن  حق  وعن 

للي�سار ومن يح�سب على �حلركة �لي��سفية وهذ� كاٍف بذ�ته 

لنفي �التهام �ملغر�ض. و �أذكر هنا وللتاريخ �أن هيئة �حلقيقة 

و�لكر�مة �سبق و�أ�سدرت بيانا حاول جترمي �عت�سامنا ونحن 

�عتربنا ذلك حماولة منها للتمل�ض من رقابتنا على عملها، 

هذه �لرقابة �لتي كانت من �أهد�ف �العت�سام. وكان ردنا 

�إثبات ما تدعيه من تدخل  �أن على �لهيئة  على �التهام 

يف عملها و�إن �أكدنا على حقنا يف نقد �لهيئة وغريها من 

�النتقالية. وكان من م�سادر  �لعد�لة  م�سار  �ملتدخلني يف 

ق�تنا لي�ض حتزبنا كما يدعى، بل �إمياننا مببادئنا وقدرتنا على 

�لت�سحية من �أجلها. نحن مل نكن ي�ما و�جهة حلزب معني 

مبا يف ذلك حركة �لنه�سة بقدر ما كنا منا�سلني وطنيني، 

قبلنا �أن نتعذب دفاعا عن قيم �آمنا بها. 

المفكرة: من يتتبع تحركاتكم، يالحظ أنها 
شهدت تطورا: في البداية، كان تحرككم 
مرتكزاً على نقد عمل هيئة الحقيقة. لكن 

في الفترات األخيرة، انتهى األمر ألن 
اقتصرت مطالباتكم على جبر الضرر.

يف  �ساهمنا  نحن  باملرة.  �سحيح  غري  هذ�  الجميعي: 
عمل �لهيئة بتقدمي ملفات مائة و�أربعني من �سهد�ء كما 

ت�لينا متابعة ملفات �لدو�ئر �ملتخ�س�سة. لقد كنا يف كل 

ملفات �لعد�لة �النتقالية. 

المفكرة: لماذا اخترتم أن تنهوا اعتصامكم 
بالتزامن مع تاريخ انتهاء مهام الهيئة في 

31-12-2018؟ 
الجميعي: نحن قَدرنا �أن نهاية عمل �لهيئة ينهي مربر 
م��جهة  ن�ساليا يف  حتركا  كان  �لذي  �العت�سام  ��ستمر�ر 

ما ين�سب لها من تق�سري ويف م��جهة حماوالت �سيطنة 

حق�ق �ل�سحايا. لقد �نتهت مرحلة �ل�سياغة بنهاية عمل 

�لهيئة. وب�سرف �لنظر عن تقييمنا الأد�ء �لهيئة، نقدر �أن 

هذ� �الأمر يدخل �مل�سار يف مرحلة جديدة حتتاج �إىل �آليات 

�أهم منجز�ت  �أن من  �أذكر  حترك جديدة. وهنا وللتاريخ، 

�عت�سامنا �أننا �أف�سلنا حماولة �لهيئة حت�يل حق �ل�سحايا 

�سنة  ففي  تنمية.  ل�سندوق  و�لتع�ي�ض  �ل�سرر  جرب  يف 

�الأمر  باإ�سد�ر  ملطالبتها  �حلك�مة  �س�ب  ت�جهنا   ،2015

�أعلمنا  باأن  فتفاجاأنا  �لكر�مة.  �سندوق  باإحد�ث  �خلا�ض 

�ل�زير �لر�حل �سليم �ساكر بك�نه وجه م�سروع �الأمر للهيئة 

الإبد�ء �لر�أي. و�إذ عر�ض �ل�زير علينا �جتماعا ثالثيا، مل 

يلَق عر�سه قب�ال لدى �لهيئة. عند هذ� �حلّد، تبني لنا �أن 

�لهيئة كانت تخطط لتغيري جذري يف فكرة جرب �ل�سرر 

من خالل ت�جهها القرت�ح �أن يتح�ل �سندوق �لكر�مة 

ل�سندوق تنمية. ويعني هذ� �أنه وع��ض تع�ي�ض �ل�سحايا، 

فيها  م�ساهمني  �ل�سحايا  يك�ن  جديدة  م�ؤ�س�سة  تبعث 

�مل�سروع  هذ�  �أ�سقطنا  ونحن  �جلهات.  لتنمية  وتخ�س�ض 

�لذي كان �سيئد حق �ل�سحايا يف �لتع�ي�ض من خالل 

حمالت "�سيب �ل�سندوق".

على �أي، �إنهاء �العت�سام ال يعني �إنهاء ن�سالنا. �سن�ستمر 

فيه �إىل حني ��ستكمال م�سار �لعد�لة �النتقالية، ومن �أجل 

�إعالء قيمة �لن�سال، تلك �لقيمة �لتي يجب �أن تظل قائمة 

حماية لل�طن.

حوار مع منسق عام اعتصام المصير:
الحقيقيين الضحايا  حجب  إلى  أدى  الضحايا  عدد  تضخيم 
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محمد أنور الزياني

مقدمة 
تعد �سنة 2018 �سنة مهمة جد� يف عمل جمل�ض ن��ب 

�لر�بعة خالل  �لنيابية  �لدورة  بد�أت  �ل�سعب، فخاللها 

بعد  �نتخابه  مت  ت�سريعي  جمل�ض  الأول  نيابية  مّدة  �أول 

مت  �لذي  �الأ�سا�سي  �لرهان  فاإن  ولذلك   .2011 ث�رة 

على �أ�سا�سه �نتخاب ن��ب �ملجل�ض ه� باالأ�سا�ض جت�سيد 

مطالب �لث�رة خا�سة منها تفعيل ما ت�سّمنه د�ست�ر 27 

جانفي 2014. 

�لدور�ت  خالل  ملم��سا  �لرهان  هذ�  يكن  مل  ولئن 

رهانا يف حد  �لدورة متثل  �أن هذه  �إال  �ل�سابقة،  �لنيابية 

ذ�تها لك�نها �لدورة �لتي ت�سبق �النتخابات �لت�سريعية 

ل�سنة 2019. فال بّد الأع�ساء �ملجل�ض خالل هذه �ل�سنة 

ط��ل  �ملجل�ض  لعمل  �ل�سعيف  �لن�سق  عن  �لتع�ي�ض 

عدد  على  �مل�سادقة  بت�سريع  وذلك  �ل�سابقة،  �ل�سن��ت 

جهة،  من  �لث�رة  �أهد�ف  جت�سيد  �جتاه  يف  �لق��نني  من 

وال�ستكمال تفعيل �أحكام �لد�ست�ر من جهة ثانية. 

و�لتي  �ملجل�ض  عاتق  على  �ل��قعة  �اللتز�مات  لكن 

تعك�ض يف جملة منها وع�د� �نتخابية مت تقدميها خالل 

�النتخابات �لت�سريعية ل�سنة 2014، ��سطدمت خا�سة 

خالل �سنة 2018 ب�سبح �النتخابات �لت�سريعية �لقادمة 

�لذي �أ�س�ض حل�سابات �سيا�سية �أعاد خلط تركيبة �لكتل 

�الأحز�ب  عديد  تنا�ست  فقد  �ملجل�ض.  د�خل  �لنيابية 

�سمان  �أجل  من  تلعبه  �لذي  �ملهّم  �لدور  �ل�سيا�سية 

�لت�سريعي  ن�سقه  وتعديل  �لن��ب  جمل�ض  عمل  ت��زن 

 .
1
و�لرقابي و�النتخابي

�الأحز�ب  متثيل  نظام  �لن��ب  من  �لعديد  ��ستغّل  كما 

عليهم  يفر�ض  ال  �لذي  �ملجل�ض  �سلب  �ل�سيا�سية 

�أ�سا�ض  �أ�سا�ض حزبي بل على  تك�ين كتل نيابية على 

 و�لذي مل يتم �لتاأ�سي�ض �سلب 
2
عدد �لن��ب فح�سب

جمل�ض ن��ب �ل�سعب، من خالله، �إىل مبد�أ �الن�سباط 

�لنيابي  �ملقعد  �إىل و�سعية جعلت  و�إمنا  للن��ب  �حلزبي 

ميّكنه  �لفردية  ب�سفته  للنائب  ملكا  �حلاالت  بع�ض  يف 

من تغيري ل�نه �ل�سيا�سي كما ي�ساء ويف بع�ض �حلاالت 

�أو �لقائمة وذلك من  �الأخرى ملكا للحزب �ل�سيا�سي 

خالل �سمان �ملقعد للحزب �أو �لقائمة �لتي تر�سح فيها 

عن  �لنائب  تخلي  عند  �لت�سريعية  لالنتخابات  �لنائب 

مقعده.

ع�س�ية  فقد�ن  على  كذلك  �لتن�سي�ض  يتم  مل  كما 

�ل�سيا�سي  �حلزب  �سلب  �لع�س�ية  بفقد�ن  �ملجل�ض 

مثلما ه� معم�ل به يف عديد 
3
�لذي تر�سح �لنائب با�سمه

�لدول �لتي تعتمد �لنظام �لربملاين وذلك بهدف حتقيق 

�ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي. فهذ� �خليار �ملعتمد جعل �ملجل�ض 

بتغيري  �لن��ب  لعديد  و�سمح  �لتغري�ت  عديد  ي�سهد 

�ال�ستقر�ر  من  م�ّض  ما  وه�  �ملجل�ض  د�خل  �نتماء�تهم 

ت�ؤثر  �ل�سيا�سي و�أّثر على وترية �لعمل د�خله.وغالبا ما 

�ل�س�رة  على  تعاظمت  �إن  �لنّ��ب  �نتماء  تغيري  م�ساألة 

�لتي يتحّلى بها جمل�ض ن��ب �ل�سعب لدى �مل��طنني 

�الإنتماء  تغيري  لعمليات  ميكن  كما  �نتخب�ه.  �لذين 

�حلزبي د�خل �ملجل�ض �أن ت�ؤدي �إىل تقلي�ض م�سروعيته 

ونف�ر �مل��طنني عن متابعة �ل�ساأن �لعاّم و�نعد�م ثقتهم 

يت�سبب  �لذي  �الأمر  و�الأحز�ب،  �ل�سيا�سي  �لنظام  يف 

قد  مما   ،
4
�النتخابات يف  �مل�ساركة  م�ست�يات  تدين  يف 

�سهد  برمتها.ولئن  �لدميقر�طي  �النتقال  عملية  يهدد 

�ملجل�ض طيلة �لفرتة �لنيابية �ل�سابقة ل�سنة 2018 عديد 

�ال�سطر�بات و�لتغيري�ت �لتي طالت كتل �ملعار�سة �أو 

�لكتل �ل�سغرية �مل�ؤيدة لالأغلبية �حلاكمة، فقد حافظت 

حركة �لنه�سة على كامل �أع�سائها )68 نائبا( وتر�جع 

من   2018 �سنة  خالل  ت�ن�ض  ند�ء  حركة  ن��ب  عدد 

56 �إىل 46 نائبا. وقد �أّدت �إمكانية تغيري �النتماء�ت 

د�خل �ملجل�ض �إىل حدوث م�ساألتني مهمتني: 

�أولهما، تفكك كتلة ند�ء ت�ن�ض و�نتفاء كل من كتلتي 

�لتي  �لكتل  وهي  ت�ن�ض  و�آفاق  �حلر  �ل�طني  �الحتاد 

دعمت �إىل جانب كتلة حركة �لنه�سة، حك�مة ي��سف 

2016(.�إال  �سنة  �أوت  �سهر  )خالل  �الأوىل  �ل�ساهد 

�أنه ورغم تفكك هذه �لكتل فاإنها مل تعرّب عن �سرورة 

ند�ء  حركة  مت�سكت  بينما  �حلك�مة  من  �لثقة  �سحب 

ت�ن�ض بذلك.

�الئتالف  كتلة  وهي  جديدة  كتلة  تك�ين  ثانيهما، 

ند�ء  كتل  عن  من�سقني  ن��با  جمعت  و�لتي  �ل�طني 

ت�ن�ض و�الحتاد �ل�طني �حلر و�آفاق ت�ن�ض و�حلرة حلركة 

حا�سم  وزن  �لكتلة  لهذه  �أ�سبح  وقد  ت�ن�ض.  م�سروع 

�لعددية  �لناحية  من  متّثل  �أ�سبحت  �إذ  �لربملان  د�خل 

�لكتلة �لثالثة بعد كتلتي ند�ء ت�ن�ض و�لنه�سة، بحيث 

بلغ عدد �لن��ب �ملنتمني �إليها 44 نائبا.

الكمي  التقييم  معايير 
ألعمال النواب ومجلس 

النواب:
�سن�سعى هنا �إىل تقييم عمل �لن��ب و�لكتل من جهة 

عمل  تقييم  �إىل  لن�سل  ثانية،  جهة  من  �للجان  وعمل 

�لهيئة �لعامة من جهة ثالثة. 

تقييم عمل النواب : 
ميكن للن��ب، ح�سب �لنظام �لد�خلي للمجل�ض،�لتاأثري 

ي�ساهم  للمجل�ض.�إذ  و�لرقابي  �لت�سريعي  �لعمل  على 

�لن��ب يف عمل �ملجل�ض من ناحية ح�س�رهم باللجان 

�أ�سئلة  تقدمي  خالل  من  وكذلك  �لعامة  و�جلل�سات 

م�جهة لل�سلطة �لتنفيذية.

أسئلة موجهة للسلطة التنفيذية
للن��ب  �ل�سعب  ن��ب  ملجل�ض  �لد�خلي  �لنظام  يخّ�ل 

ت�جيه �أ�سئلة كتابية و�سفاهية الأع�ساء �حلك�مة:

�سفاهيا  �س�ؤ�ال   98 ت�جيه  مت   :
5
�ل�سفاهية �الأ�سئلة 

2018، قدمت �الأغلبية  الأع�ساء �حلك�مة خالل �سنة 

�لكتل  �أكرث  من  فقط.  منها   48 و�ملعار�سة  منها   50

�لنه�سة  حركة  كتلة  جند  �ل�سفاهية  لالأ�سئلة  طرحا 

و�لكتلة �لدميقر�طية حيث قدم كالهما )29 �س�ؤ�ال(. 

: قام �لن��ب بتقدمي 911 �س�ؤ�ال �أجابت 
6
�الأ�سئلة �لكتابية

�أكرث من  تقدمي  242 منها فقط. وقد مت  �حلك�مة على 

%80 من هذه �الأ�سئلة من قبل ن��ب �ملعار�سة.

.
7
�مل�ساركة يف �للجان و�جلل�سات �لعامة

تر�وحت ن�سب �مل�ساركة يف �للجان و�جلل�سات �لعامة. 

وت�سري �إح�ساء�ت جمعية �لب��سلة �إىل �أن ن�سب �حل�س�ر 

و�للجان  �لقارة  و�للجان  �لعامة  �جلل�سات  يف  �الأعلى 

�خلا�سة �أحرزها ن��ب كتلة حركة �لنه�سة حيث بلغت 

على �لت��يل %77 و%69 و%58. وهذ� �الأمر ي�ؤ�سر 

�إىل �أهمية �الن�سباط �لنيابي د�خل �حلركة بالن�سبة �إىل 

ن��بها  �لتز�م  ن�سبة  بقيت  �لتي  �الأخرى  �لكتل  �أغلب 

�أدنى نظر� للت�ستت و�النق�سامات �لتي طالت �أغلبها. 

بني  �حل�س�ر  ن�سب  يف  �لتفاوت  مر�قبة  خالل  ومن 

�جلل�سات  ح�س�ر  يف  متقاربة  تبقى  �أنها  نلحظ  �لكتل، 

 .70% �لن�سبة تزيد عم�ما عن  �أن هذه  �لعامة بحيث 

�للجان  ح�س�ر  ن�سب  يف  �لتفاوت  يتعمق  باملقابل، 

�لقارة �أي �لت�سريعية، ففيما ي�سجل ن��ب كتلة �لنه�سة 

ن�سبة ح�س�ر تبلغ %69، وحدها كتلة �حلرة حترز �أكرث 

ال  ن�سبا  �الأخرى  �لكتل  �سائر  حتقق  فيما   60% من 

ن�سب  �إىل  بالن�سبة  �الأمر  وكذلك   .60% ن�سبة  تبلغ 

�لنه�سة  كتلة  ت�سجل  ففيما  �خلا�سة:  �للجان  ح�س�ر 

ن�سبة ح�س�ر ت�سل �إىل %58، وحدها كتلة �حلرة حترز 

�لكتل  �سائر  ن�سب ح�س�ر  تهبط  فيما   50% �أكرث من 

�الأخرى �إىل ما دون 50%. 

وباإلمكان أن نشرح هذه األرقام وفقا 
لآلتي: 

�أن �رتفاع ن�سب ح�س�ر �جلل�سات �لعامة يع�د �إىل �سببني 

�إثنني، وهما، من جهة، �أهمية �لت�س�يت خالل �جلل�سة 

�لعامة لتمرير �لق��نني، �إذ �أن عمل �ملجل�ض �سيتاأثر �سلبا 

�مل�ؤيدين للحك�مة وه� ما  �لن��ب خا�سة منهم  بغياب 

من  �قرت�حها  مت  �لتي  �لق��نني  م�ساريع  �أي�سا  �سيعطل 

للجل�سات  �ملبا�سر  �لبث  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن  قبلها. 

�لعامة قد �أ�سبح منرب� �إعالميا للن��ب الإي�سال �أ�س��تهم 

وم��قفهم د�خل جمل�ض �لن��ب وخارجه. 

يف  �لن��ب  ح�س�ر  ن�سب  تدين  تف�سري  ميكن  باملقابل، 

�للجان �لقارة و�خلا�سة، بالنق�ض �حلا�سل يف �الن�سباط 

من  للعديد  و��سحة  م�ساريع  �أو  روؤية  وغياب  �حلزبي، 

�لكتل �لنيابية. فغياب هذه �لروؤية �ل���سحة و�ملتنا�سقة 

م�ساألة  �إىل  �لق��نني  �سناعة  يف  �لن��ب  م�ساركة  حت�ل 

فردية �أكرث مما هي جماعية.  �إن قاعدة �لتمثيل �لن�سبي 

م��زين  جتعل   
8
�للجان تك�ين  �أ�سا�سها  على  يتم  �لتي 

يعزز  مما  �لكبرية،  �لكتل  ل�سالح  �للجان  د�خل  �لق�ى 

�أعمالها  ح�س�ر  يف  �لرغبة  �لكتل  هذه  �أع�ساء  لدى 

�لكتل  �أع�ساء  لدى  �لرغبة  هذه  باملقابل  وي�سعف 

خالل  من  ن�ست�سفه  �أن  ميكن  �ملعطى  هذ�  �الأخرى. 

�سلب  �الأوىل  �لنيابية  بالدورة  �حل�س�ر  ن�سب  مقارنة 

�للجان �لقارة )�لتي من �لعادة �أن يك�ن للن��ب خاللها 

غريها(  من  �أكرث  �ملجل�ض  عمل  على  �لتاأثري  يف  �إر�دة 

نف�ض  يف  �لن��ب  ح�س�ر  بن�سبة   69% بلغت  و�لتي 

تتجاوز  و�لتي مل  �لر�بعة  �لنيابية  �لدورة  خالل  �للجان 

.52%

يعية التشر المبادرة 
مقرتح   15 بتقدمي   ،2018 �سنة  خالل  �لن��ب  قام 

�ملقرتحات  هذه  من   4 با�ستثناء  �أنه  ونلحظ  قان�ن. 

خمتلفة  كتل   4 �إىل  ينت�سب�ن  ن��ب  من  تقدميها  مت 

فاإن   ،
9
�لدميقر�طية( �لنه�سة،  ت�ن�ض،  ند�ء  )�حلرة، 

تقدميها  مت   )11 )وعددها  �الأخرى  �ملقرتحات  جممل 

من ن��ب ينتم�ن �إىل كتل عدة. ي�ساف �إىل ذلك �أن 

9 من هذه �ملقرتحات مت تقدميها من ن��ب ينتم�ن �إىل 

من  بع�سا  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر   .
10

كتلتني من  �أكرث 

�سلطات  م�ساهمات  من  ��ستفادت  �ملقرتحات  هذه 

�أخرى �س��ء �لتنفيذية �أو �لرئا�سية، نذكر منها مقرتح 

و�حلريات  �حلق�ق  مبجلة  �ملتعلق  �الأ�سا�سي  �لقان�ن 

�حلريات  جلنة  تقرير  من  ��ستخر�جه  مت  �لذي  �لفردية 

�ملن�ساأة  �للجنة  �لذي كانت و�سعته  و�مل�ساو�ة  �لفردية 

 .2018 من رئي�ض �جلمه�رية يف 

بني  �ل�سيا�سي  بالتقارب  �لتن�سيق  �إىل  �مليل  ويف�سر 

لكتلة  بالن�سبة  �حلال  ه�  كما  �لنيابية  �لكتل  بع�ض 

قامتا  �للتان  �حلر  �ل�طني  �الإحتاد  وكتلة  ت�ن�ض  ند�ء 

�لقان�ن  مقرتح  وهما  قان�ن   )2( مقرتحي  بتقدمي  معا 

�ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  تعاونية  باإحد�ث  �ملتعلق 

�لقان�ن �ملتعلق بتنقيح جملة �لغابات  وكذلك مقرتح 

من  لكل  ينتم�ن  ن��ب  قبل  من  تقدميهما  مت  �للذين 

وقد  �حلر.  �ل�طني  �الحتاد  وكتلة  ت�ن�ض  ند�ء  كتلة 

�إىل  �لكتلتني  بني  �ل�سيا�سي  �لتقارب  هذ�  �نتهى 

 .2018 �سنة  من  �أكت�بر  �سهر  خالل  �ندماجهما 

�أخرى  حاالت  يف  �لكتل  بني  �لتن�سيق  يف�سر  كما 

�الأغلبية  كتل  على  بال�سغط  �ملعار�سة  �لكتل  باإر�دة 

�لق��نني  مقرتحات  خالل  من  جليا  يبدو  ما  وه� 

)خا�سة  �لكتل  هذه  بني  بالتن�سيق  تقدميها  مت  �لتي 

و�لتي  �لدميقر�طية(  و�لكتلة  �ل�سعبية  �جلبهة  كتلة 

بالتن�سيق  �أخرى  ق��نني  مقرتحات  ثالثة  يف  تتمثل 

برت�سيخ  �ملتعلق  �لقان�ن  مقرتح  وهي  بينها  فيما 

ومقرتح  ��ستخد�مها  وتعميم  ودعمها  �لعربية  �للغة 

ل�سنة   36 عدد  �لقان�ن  و�إمتام  بتنقيح  �ملتعلق  �لقان�ن 

ب�سبط  �ملتعلق   2016 �أفريل   25 يف  �مل�ؤرخ   2016

ومقرتح  �لت�ن�سي  �ملركزي  للبنك  �الأ�سا�سي  �لنظام 

و�لعق�بات  و�ملر�فعات  جملة  بتنقيح  �ملتعلق  �لقان�ن 

�لع�سكرية. 

 2018 �سنة  خالل  يتم  مل  �أنه  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

و�حد  و�حدة  نيابية  ت�سريعية  مبادرة  �س�ى  مناق�سة 

 19/2018 عدد  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  مقرتح  وه� 

�ملنقح   2014 ل�سنة   16 عدد  �لقان�ن  بتنقيح  �ملتعلق 

و�ملتعلق   2017 ل�سنة   07 عدد  بالقان�ن  و�ملتمم 

يف  �لنظر  مبنا�سبة  وذلك  و�ال�ستفتاء  باالنتخابات 

�لقان�ن. نف�ض  بتنقيح  يتعلق  قان�ن  م�سروع 

وفق  �ملقرتحات  ت�سنيف  جاز  �أنه  ذلك  �إىل  ي�ساف 

�لنح� �الآتي:  �لن��ب �مل�قعني على  عدد 

4 مقرتحات.  �حلد �الأدنى �ملطل�ب )10 ن��ب(: 

8 مقرتحات.  25 نائبا:  11 نائبا حتى 

3 مقرتحات.  25 نائب :  �أكرث من 

�لت��قيع  باأكرب عدد من  �أن �ملقرتح �لذي حظي  علما 

حظي  وقد  �ملركزي  بالبنك  �ملت�سل  �ملقرتح  ه� 

تعاونية  �إحد�ث  قان�ن  مقرتح  يليه  نائبا   38 بت�قيع 

جمل�ض ن��ب �ل�سعب )35( ومقرتح قان�ن �الت�سال 

2018  - الشعب  نواب  لمجلس  الكمي  النتاج 

تشريعات 2018
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هذه  ت�قيع  مت  �أنه  ويلحظ   .)34( �لب�سري  �ل�سمعي 

يظهر  مبا  �لكتل،  جمم�ع  من  ن��ب  من  �ملقرتحات 

�ت�سل  �أحدهما  �أن  علما  ح�لها،  نيابي  �إجماع  �سبه 

للن��ب.  وظيفية  مبنافع 

اللجان11: عمل  تقييم 
عدد الجلسات )انظر الجدول 

المصاحب(
�لقارة  �لنيابية  �للجان  عقدت   ،2018 �سنة  خالل 

435 �جتماعا من دون �حت�ساب �لزيار�ت �مليد�نية. 

و�لتخطيط  �ملالية  جلنة  جند  ن�ساطا،  �للجان  �أكرث  ومن 

 69 عقدت  و�لتي  �ملعار�سة  ترت�أ�سها  �لتي  و�لتنمية 

 59 عقدت  �لتي  �لعام  �لت�سريع  جلنة  ثم  �جتماعا 

و�لعالقات  و�حلريات  �حلق�ق  جلنة  ثم  �جتماعا 

�خلارجية وجلنة تنظيم �الإد�رة و�س�ؤون �لق��ت �حلاملة 

فيما  �جتماعا.   48 منها  كال  عقدتا  و�للتني  لل�سالح 

�لد�خلي  �لنظام  جلنة  �جتماعات  عدد  تتجاوز  مل 

�لربملانية  و�لق��نني  �النتخابية  و�لق��نني  و�حل�سانة 

بعقد  قامت  قارة  جلنة  �أقل  وهي  �جتماعا   27 �س�ى 

�أن  �إىل  �مل�ست�ى  هذ�  يف  �الإ�سارة  �جتماعات.وجتدر 

�لن��ب  برغبة  ن�سبيا  يرتبط  للجان  �لت�سريعي  �لن�سق 

جمال  يف  تدخل  �لتي  �لق��نني  م�ساريع  مناق�سة  يف 

م�سادقة مكتب جمل�ض  �س�رة  وذلك يف  �خت�سا�سها 

فاإن  وبالتايل  فيها.  �لنظر  �إمكانية  على  �ل�سعب  ن��ب 

�لت�سريعية  بالرزنامة  �أكرب  ب�س�رة  يرتبط  �للجان  عمل 

�إطار  يف  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  مكتب  ي�سعها  �لتي 

يرتبط  �أن  ميكن  كما  �لت�سريعية.  لالأول�يات  �سبطه 

�للجنة  �سلب  �لنقا�ض  بن�سق  كذلك  �جلل�سات  عدد 

خالل  من  فيه  �لتحكم  �للجنة  ملكتب  ميكن  ما  وه� 

�لت�سريع يف �لنقا�ض �أو �لتخفي�ض يف ن�سقه. 

عدد�  بتنظيم  قامت  فقد  �خلا�سة،  للجان  بالن�سبة  �أما 

ويع�د  �لقارة.  باللجان  مقارنة  �الجتماعات  من  �أقّل 

ال  جلانا  لك�نها  وذلك  عملها  طبيعة  �إىل  �أ�سا�سا  ذلك 

يف  تنظر  ال  �أنها  مبعنى  ت�سريعية  باخت�سا�سات  تتمتع 

وتقييمية  رقابية  �سالحيات  لها  بل  �لق��نني  م�ساريع 

�لتي  �مل�سائل  يف"جميع  �لنظر  يف  �أ�سا�سا  تتمثل 

�لد�خلة  و�لق�سايا  �مللفات  كل  ومتابعة  �إليها  حتال 

�س�ؤون  جلنة  من  كل  عقدت  وقد   .
�خت�سا�سها"12 يف 

�لت�ن�سيني باخلارج وجلنة �الإ�سالح �الإد�ري و�حل�كمة 

�ملال  يف  �لت�سرف  ومر�قبة  �لف�ساد  ومكافحة  �لر�سيدة 

 30 بني  تر�وحت  �الجتماعات  من  عدد  �أكرب  �لعام 

�لث�رة  �سهد�ء  تعقد جلنة  باملقابل، مل  �جتماعا.  و40 

وجرحاها وتنفيذ قان�ن �لعف� �لعام و�لعد�لة �النتقالية 

جلنة  تعقد  ومل  �جتماعا   )18( ع�سر  ثمانية  �س�ى 

�له�سة  و�لفئات  �الإعاقة  ذوي  وجلنة  �جله�ية  �لتنمية 

�النتخابية  �للجنة  تعقد  مل  كما  �جتماعا،   13 �س�ى 

12 �جتماعا.  �س�ى 

عدد مشاريع/مقترحات القوانين التي 
خضعت لدرس اللجان وعدد مشاريع/

مقترحات القوانين التي تم إنجازها13.
متت  قان�ن  م�سروع   61 مناق�سة   2018 �سنة  مت خالل 

هنا  ومن  منها.   60 على  �للجان  د�خل  �مل�سادقة 

�أكرب  بعقد  قامت  �لتي  �ملالية  باأن جلنة  �ملالحظة  جتدر 

كبري  عدد  ورود  ب�سبب  كان  �الجتماعات  من  عدد 

على  �خت�سا�سها  مبجال  �ملتعلقة  �لق��نني  م�ساريع  من 

من  �لت�سريعية  �الأول�يات  بني  من  و�عتبارها  �ملجل�ض 

قبل مكتب �ملجل�ض. وقد كان ن�سق عمل هذه �للجنة 

خالله  قامت  �جتماعا   69 عقدت  �إذ  �رتفاعا  �الأكرث 

للجنة  بالن�سبة  �أما  قان�ن.  م�سروع   34 على  بامل�سادقة 

عدد  حيث  من  �لثانية  �للجنة  وهي  �لعام  �لت�سريع 

�الجتماعات فاإنه مل يرد عليها عدد كبري من م�ساريع 

�لنظر  يف  ط�يال  وقتا  �للجنة  �أخذت  و�إمنا  �لق��نني 

فيها. وبالتايل فاإن ن�سق عمل هذه �للجنة ه� من بني 

�الأقل �رتفاعا �إذ عقدت �للجنة 59 �جتماعا �سادقت 

خاللها على ثالثة )3( ق��نني فقط. ويع�د هذ� �الأمر 

�إىل �سببني: �أولهما �أن �أغلب �لق��نني �لتي قامت جلنة 

للم�سادقة  ق��نني  م�ساريع  هي  عليها  بامل�سادقة  �ملالية 

�سخمة  لي�ست  ق��نني  م�ساريع  وهي  �ملعاهد�ت  على 

�أما  كبرية.  �إ�سكالية  تطرح  وال  �حلجم  حيث  من 

يلعبه  �لذي  �لدور  �إىل  �أ�سا�سا  فيع�د  �لثاين،  �ل�سبب 

 .
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مكتب �للجنة يف �سبط ن�سق عملها

�أما بالن�سبة للجان �خلا�سة، فاإنه جتب �الإ�سارة �إىل ك�ن 

 94 �لف�سل  ح�سب  جمربة  �خلا�سة  �للجان  �أغلب 

بتقدمي  �ل�سعب  ن��ب  ملجل�ض  �لد�خلي  �لنظام  من 

نيابية  دورة  كل  نهاية  مع  تقدميها  يتم  �سن�ية  تقارير 

خالل  �أنه  �إال  �سنة(.  كل  من  ج�يلية  �سهر  يف  )�أي 

�سنة 2018، مل تقدم �س�ى ثالث )3( جلان تقاريرها 

و�حل�كمة  �الإد�ري  �الإ�سالح  جلنة  وهي:  �ل�سن�ية 

يف  �لت�سرف  ومر�قبة  �لف�ساد  ومكافحة  �لر�سيدة 

�ملر�أة  �س�ؤون  وجلنة  �جله�ية  �لتنمية  جلنة  �لعام،  �ملال 

و�الأ�سرة و�لطف�لة و�ل�سباب و�مل�سنني. ومل تقدم بقية 

�لتي  �للجان  حتى  �إن  بل  �ل�سن�ية.  تقاريرها  �للجان 

�سبطها  �لتي  �الآجال  يف  تقّدمها  مل  تقاريرها  قّدمت 

بني  �لتقارير  هذه  تقدمي  وتر�وح  �لد�خلي  �لنظام 

�سهري �أكت�بر ون�فمرب 2018 وجانفي 2019 بالن�سبة 

�جله�ية. �لتنمية  للجنة 

الجلسة  عمل  تقييم 
للمجلس:  العامة 

�لتنفيذية  �ل�سلطة  مل�ساءلة  �ملخ�س�سة  �جلل�سات  عدد 

)�أي جل�سات �حل��ر(: 15 جل�سة.

49 جل�سة. �لت�سريعية:  عدد �جلل�سات 

عدد �لق��نني �لتي متت مناق�ستها: 57 م�سروع قان�ن.

عدد �لق��نني �لتي مت �إقر�رها: 56 قان�نا.

حجم �لق��نني �لتي مت �إقر�رها: تعلقت �أغلب �لق��نني 

قان�نا   31 عددها  بلغ  �إذ  �ملعاهد�ت،  على  بامل��فقة 

يقر  �إال على ف�سل وحيد  وهي ق��نني ال حتت�ي عادة 

�لتي  �لف�س�ل  عدد  ومبقارنة  �ملعاهدة.  على  �مل��فقة 

بلغت  و�لتي   2018 �سنة  خالل  عليها  �مل�سادقة  متت 

قد  نائب  كّل  �أن  جند  �لن��ب،  عدد  مع  ف�سال   920

قام بامل�سادقة تقريبا على 4 ف�س�ل ط��ل هذه �ل�سنة. 

تركيبة جمل�س نواب ال�سعب مع بداية �سنة 2018 تركيبة جمل�س نواب ال�سعب مع نهاية �سنة 2018

كتلة حركة �لنه�سة : 68

 كتلة حركة ند�ء ت�ن�ض: 56

 كتلة �حلرة حلركة م�سروع ت�ن�ض: 21

 كتلة �جلبهة �ل�سعبية: 15

 كتلة �الإحتاد �ل�طني �حلر : 12

 �لكتلة �لدميقر�طية: 12

 كتلة �آفاق ت�ن�ض وند�ء �لت�ن�سيني باخلارج: 10

�لكتلة �ل�طنية : 9

غري �ملنتمني �إىل كتل: 13

كتلة حركة �لنه�سة : 68

 كتلة حركة ند�ء ت�ن�ض: 46

 كتلة �الئتالف �ل�طني: 44

 كتلة �جلبهة �ل�سعبية: 15

 كتلة �حلرة حلركة م�سروع ت�ن�ض: 15

 �لكتلة �لدميقر�طية: 12

 كتلة �ل�الء لل�طن: 11

غري �ملنتمني �إىل كتل: 6

�ملجم�ع: 217

عدد النواب تاريخ اإيداعهمقرتح القانون

املوقعني

334 جانفي 2018مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 01/2018 يتعلق بحرية �الت�سال �ل�سمعي �لب�سري

1610 جانفي 2018مقرتح قان�ن عدد 2018/04 يتعلق بتجرمي �لتطبيع مع �لكيان �ل�سهي�ين

311 جانفي 2018مقرتح قان�ن عدد 16/2018 يتعلق برت�سيخ �للغة �لعربية ودعمها وتعميم ��ستخد�مها.

مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 19/2018 يتعلق بتنقيح �لقان�ن عدد 16 ل�سنة 2014 �ملنقح و�ملتمم بالقان�ن 

عدد 07 ل�سنة 2017 و�ملتعلق باالنتخابات و�ال�ستفتاء

1811 فيفري 2018

مقرتح قان�ن عدد 35/2018 يتعلق بتعديل �لف�سل 4 من قان�ن عدد 55 ل�سنة 2010 م�ؤرخ 

يف 1 دي�سمرب 2010 يتعلق بتنقيح بع�ض �أحكام جملة �جلن�سية �لت�ن�سية.

1821 �أفريل 2018

مقرتح قان�ن عدد 37/2018 يتعلق بتنقيح �أحكام �لقان�ن عدد 11 ل�سنة 2009 �ل�سادر يف 

2 مار�ض 2009 �ملتعلق باإ�سد�ر جملة �ل�سالمة و �ل�قاية من خماطر �حلريق و�الإنفجار و�لفزع 

بالبنايات.

919 ماي 2018

مقرتح قان�ن عدد 2018/44 تتعلق بالتعديالت �ملقرتحة لقان�ن 55 -77 �مل�ؤرخ يف 3 �أوت 

1973 "�ملنظم للمهن �ل�سيدلية".

2410 ماي 2018

1735 ج�يلية 2018مقرتح قان�ن عدد 58/2018 يتعلق باإحد�ث تعاونية جمل�ض ن��ب �ل�سعب

مقرتح قان�ن عدد 59/2018 يتعلق باإ�سافة �لف�سل 10 مكرر للقان�ن عدد 71 ل�سنة 2016 

�ملتعلق بقان�ن �ال�ستثمار.

2312 ج�يلية 2018

مقرتح قان�ن عدد 60/2018 يتعلق بتنقيح و�إمتام �لقان�ن عدد 36 ل�سنة 2016 �مل�ؤرخ يف 25 

�أفريل 2016 �ملتعلق ب�سبط �لنظام �الأ�سا�سي للبنك �ملركزي �لت�ن�سي

3038 ج�يلية 2018

1113 �أكت�بر 2018مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 2018/71 يتعلق مبجلة �حلق�ق و�حلريات �لفردية

1210 ن�فمرب 2018مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 77/2018 �إطاري الأجهزة �ملخابر�ت و�ال�ستعالمات �لعامة

2010 ن�فمرب 2018مقرتح قان�ن عدد 2018/85 يتعلق بتنقيح جملة و�ملر�فعات و�لعق�بات �لع�سكرية

مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 2018/89 يتعلق بتنقيح م�سروع �لقان�ن عدد 16 �مل�ؤرخ يف 31 

مار�ض 1975 و�ملتعلق با�سد�ر مبجلة �ملياه

2315 ن�فمرب 2018

3021 ن�فمرب 2018مقرتح قان�ن عدد 2018/92 يتعلق بتنقيح جملة �لغابات

اللجان القارة )الت�سريعية(

القوانني التي متت عدد االجتماعاتاللجنة

مناق�ستها

القوانني التي مت اإقرارها

693534جلنة �ملالية و�لتخطيط و�لتنمية

5933جلنة �لت�سريع �لعام

جلنة �لفالحة و�الأمن �لغذ�ئي و�لتجارة و�خلدمات 

ذ�ت �ل�سلة

581212

5333جلنة �ل�سحة و�ل�س�ؤون �الجتماعية

4833جلنة �حلق�ق و�حلريات و�لعالقات �خلارجية

4833جلنة تنظيم �الإد�رة و�س�ؤون �لق��ت �حلاملة لل�سالح

جلنة �ل�سناعة و�لطاقة و�لرثو�ت �لطبيعية و�لبنية 

�الأ�سا�سية و�لبيئة

4722

جلنة �ل�سباب و�ل�س�ؤون �لثقافية و�لرتبية و�لبحث 

�لعلمي

3300

جلنة �لنظام �لد�خلي و�حل�سانة و�لق��نني �النتخابية 

و�لق��نني �لربملانية

2700

4426160املجموع
جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

تشريعات 2018 تشريعات 2018
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ي�سطلع جمل�ض �لن��ب يف ت�ن�ض ح�سب �أحكام د�ست�ر 

2014 دور� حم�ريا يف و�سع �لق��نني وتركيز �مل�ؤ�س�سات 

و�سليم.  �سل�ض  دميقر�طي  �نتقال  لتحقيق  �ل�سامنة 

فللمجل�ض دور مهم يف تاأ�سي�ض حياة �سيا�سية دميقر�طية 

فيما  �س��ء  وذلك  �لت�سريعي  دوره  خالل  من  وذلك 

يتعلق ب��سع �لنظام �لقان�ين للم�ؤ�س�سات �لد�ست�رية �أو 

فيما يتعلق بالت�سريع يف م��د تتعلق باحلق�ق و�حلريات. 

كما للمجل�ض دور �نتخابي مهم ميكنه من تركيز عدد من 

�مل�ؤ�س�سات �لد�ست�رية و�لتي من دونها ال ميكن �أن يك�ن 

�لنظام �ل�سيا�سي مت��زنا.

على  بالت�س�يت   2018 �سنة  خالل  �ملجل�ض  قام  وقد 

58 م�سروع قان�ن، متت �مل�سادقة على 56 منها بينما مل 

تتح�سل بقيتها على �الأغلبية �ملطل�بة للم�سادقة عليها. 

وبالتدقيق يف �لق��نني �لتي �سادق عليها جمل�ض �لن��ب 

 16 على  �مل�سادقة  قد متت  �أنه  2018، جند  �سنة  خالل 

قان�نا �أ�سا�سيا مقابل 40 قان�نا عاديا، منها 31 قان�نا يهتم 

بامل�سادقة على �تفاقيات دولية. كما �ت�سم �لت�سريع خالل 

�القت�سادي  �لطابع  ذ�ت  �لق��نني  بطفرة   2018 �سنة 

و�ملايل و�لتي يتعلق �أغلبها بامل��فقة على �تفاقيات دولية 

ملنح قرو�ض وم�ساعد�ت مالية و�لتي بلغت 19 قان�نا ومنها 

كذلك ق��نني �ملالية �أو �لق��نني ذ�ت �ل�سبغة �جلبائية وقد 

بلغت 8 ق��نني. و�إن دّل هذ� �لعدد �لكبري من �لق��نني 

ذ�ت �لطابع �القت�سادي على �سيء، فاإنه يدّل على عمق 

 بها �لبالد منذ فرتة. 
ّ
�مل�ساكل �القت�سادية �لتي متر

العمومية  السلطات 
ية  الدستور والهيئات 

المستقلة: 
ن�ض �لد�ست�ر على �سرورة �إر�ساء خم�ض هيئات د�ست�رية 

م�ستقلة وهي: �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات )�لف�سل 

�لب�سري  �ل�سمعي  �الإت�سال  هيئة  �لد�ست�ر(،  من   126

�الإن�سان  حق�ق  هيئة  �لد�ست�ر(،  من   127 )�لف�سل 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  هيئة  �لد�ست�ر(،  من   128 )�لف�سل 

�لد�ست�ر(  من   129 )�لف�سل  �لقادمة  �الأجيال  وحق�ق 

وهيئة �حل�كمة �لر�سيدة ومكافحة �لف�ساد )�لف�سل 130 

من �لد�ست�ر(. 

�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  تركيز   2012 �سنة  منذ  مت  وفيما 

فاإن  �النتخابية،  �لعمليات  الإجر�ء  متهيد�  لالنتخابات 

�ملجل�ض �حلايل مل يكن قد �أجنز ط��ل كامل �لفرتة �لنيابية، 

�إال �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 59 ل�سنة 2017 �مل�ؤرخ يف 24 

ومكافحة  �لر�سيدة  �حل�كمة  بهيئة  �ملتعلق   2017 �أوت 

�لف�ساد و�لتي مل يتم �إر�ساوؤها بعد. وتبعا لذلك، و��سلت 

م�ؤ�س�سات يع�د تاريخ �إن�سائها �إىل ما قبل �لث�رة عملها رغم 

�أنها ال تت�فر على �سرط �ال�ستقاللية ذ�ت �ل�سالحيات 

�الإن�سان  �لعليا حلق�ق  �لهيئة  �مل�ؤ�س�سات  �أبرز هذه  ومن 

�مل�ؤطرة بقان�ن 2008/37. كما جند هيئات �أخرى من�ساأة 

مب�جب مر��سيم �سدرت عقب �لث�رة، ومنها هيئة مكافحة 

�لف�ساد وهيئة �الت�سال �ل�سمعي �لب�سري )�لهايكا(. كما 

بالهيئات  �ملناطة  باملهام  نلقى فر�غا م�ؤ�س�ساتيا مبا يت�سل 

بحماية  يت�سل  مبا  �حلال  هي  كما  �مل�ستقلة،  �لد�ست�رية 

�لبيئة و�الأجيال �لقادمة. 

قان�ن  الإقر�ر  �لت�سريعي  �جلهد  �أعطي   ،2018 �سنة  ويف 

 2018 ل�سنة   47 عدد  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  ه�  �أ�سا�سي 

�مل�ؤرخ يف 7 �أوت 2018 �لذي يتعلق باالأحكام �مل�سرتكة 

بني �لهيئات �لد�ست�رية �مل�ستقلة.

ل�سنة   51 عدد  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  �إقر�ر  الحقا  مت  كما 

2018 �مل�ؤرخ يف 29 �أكت�بر 2018 �ملتعلق بهيئة حق�ق 

كهيئة  �الأخرى  �لد�ست�رية  �لهيئات  بقية  �أما  �الإن�سان. 

وكذلك  �لقادمة  �الأجيال  وحق�ق  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

هيئة �الت�سال �ل�سمعي �لب�سري مل يتم �لنظر يف م�ساريع 

 .
1
�لق��نني �ملتعلقة بها بالرغم من �إيد�عها باملجل�ض

المتعلق  األساسي  القانون 
بين  المشتركة  باألحكام 

ية الدستور الهيئات 
�إذ  �ملجل�ض،  د�خل  خالفا  �لقان�ن  هذ�  م�سروع  طرح 

تباينت �آر�ء �لن��ب نظر� ملا ميكن �أن ي�سببه من �إ�سكاالت 

قان�نية. و�إذ �ساند �لعديد منهم �مل�سروع �حلك�مي، فقد 

�الأحكام  هذه  على  �لتن�سي�ض  باإمكانية  �آخرون  نادى 

�سلب �لق��نني �ملنظمة لكل هيئة د�ست�رية. و�قرتح فريق 

ثالث �إ�سد�ر جملة للهيئات �لد�ست�رية �مل�ستقلة، تك�ن 

�الأحكام �مل�سرتكة بابها �الأول.

فعلى �مل�ست�ى �لقان�ين، برزت فكرة و�سع �إطار م�سرتك 

للهيئات �لد�ست�رية من خالل قر�ءة معّينة للف�سل 125 

من �لد�ست�ر العتباره ي�سع �إطار� عاما يجب �أن تخ�سع 

�سّكلت كذلك  �أنها  �إال  �لد�ست�رية.  �لهيئات  له جميع 

هي  �لهيئات  هذه  تنّظم  �لتي  �لق��نني  لك�ن  م�سكال 

ق��نني �أ�سا�سية، وهي بذلك على نف�ض �لقيمة �لقان�نية 

ق��نني  متّثل  كما  ملزما.  يجعله  ال  مما  �الإطاري  للقان�ن 

قان�ن  ميثل  بينما  خا�سة  ق��نني  �لد�ست�رية  �لهيئات 

�الأحكام �مل�سرتكة للهيئات �لد�ست�رية قان�نا عاما وه� ما 

يطرح عديد �الإ�سكاليات �لقان�نية عند �لتطبيق خا�سة مع 

 باإمكانية خمالفة 
ّ
وج�د نظرية قان�نية يف جمال �لتاأويل تقر

عند  مت�ّض  �أن  ميكن  و�لتي  �لعام  للن�ض  �خلا�ض  �لن�ّض 

تطبيقها من مبد�أ �ل�سالمة �لقان�نية. 

و�إذ متت �مل�سادقة على �ل�سيغة �الأوىل من م�سروع هذ� 

ملر�قبة  �ل�قتية  �لهيئة  فاإن   ،2017 ج�يلية   5 �لقان�ن يف 

من  عدد�  و�أبطلت  عادت  �لق��نني  م�ساريع  د�ست�رية 

�لرقابة  �أبرزها  م�سائل عدة  �الإبطال  تناول  وقد   .
2
ف�س�له

من  وذلك  �مل�ستقلة  �لد�ست�رية  �لهيئات  على  �لربملانية 

�أع�ساء  من  �أكرث  �أو  ع�س�  ثقة  �سحب  �إمكانية  خالل 

�أّن  "على  �ل�قتية  �لهيئة  �أكدت  �إذ  �مل�ستقلة.  �لهيئات 

�سحب �لّثقة يتنافى ومبد�أ ��ستقاللية �لهيئات �لد�ست�رية 

يحّقق  وال  �لد�ست�ر  من   125 �لف�سل  �قت�ساه  �لذي 

�لّتنا�سب �ملطل�ب بني مبد�أي �مل�ساءلة و�ال�ستقاللية كما 

�الإعفاء  بطلب  �ملبادرة  جهة  بني  �لف�سل  ومبد�أ  يتنافى 

.
رة له"3

ّ
و�جلهة �ملقر

 ،
4
ويلحظ �أن �لن��ب ت�سبث�� يف �ل�سيغة �لثانية بخيار �لرقابة

مّما �أدى �إىل �لت�سريح مرة �أخرى بعدم د�ست�رية م�سروع 

�لقان�ن لالأ�سباب نف�سها. 

�مل�سادقة  متت  �أخرى،  مرة  �لقان�ن  م�سروع  �إرجاع  وبعد 

 ،2018 ج�يلية   11 بتاريخ  �لثالثة  للمرة  �مل�سروع  على 

م�ساريع  د�ست�رية  ملر�قبة  �ل�قتية  �لهيئة  قامت  �سيغة  يف 

�لق��نني بقب�لها يف قر�رها �ل�سادر يف نف�ض �ل�سهر من نف�ض 

�أ�سبح للمجل�ض �سالحية  �ل�سنة.. وعلى هذ� �الأ�سا�ض 

�إعفاء �أحد �أع�ساء �لهيئة فقط على �أن يتم ذلك بناء على 

طلب معّلل من ثلث �أع�ساء جمل�ض �لهيئة طبق �الأ�سباب 

�لقان�ن  �سمن  عليها  �ملن�س��ض  و�الإجر�ء�ت  و�ل�سروط 

�خلا�ض بكل هيئة".

إرساء هيئة حقوق اإلنسان 
بالرغم من وج�د �لهيئة �لعليا حلق�ق �الإن�سان و�حلريات 

�الأ�سا�سية �لتي مت �إر�ساوؤها مب�جب �لقان�ن عدد 37 ل�سنة 

20085، فقد �أ�س�ّض د�ست�ر 
2008 �مل�ؤرخ يف 16 ج��ن 

�سنة 2014 الإن�ساء هيئة د�ست�رية تتعلق بحق�ق �الإن�سان 

�سلب �لف�سل 128 منه.

وقد مت �إعد�د م�سروع �لقان�ن �ملتعلق بهيئة حق�ق �الإن�سان 

منذ �سهر فيفري �سنة 2016 حتت �إ�سر�ف �ل�ز�رة �ملكلفة 

بالعالقة مع �لهيئات �لد�ست�رية و�ملجتمع �ملدين وحق�ق 

�الإن�سان وعر�سه على ��ست�سارة وطنية خالل �سهر مار�ض 

من نف�ض �ل�سنة. وقد قامت �حلك�مة يف 16 ج��ن 2016 

�الإن�سان  حق�ق  بهيئة  �ملتعلق  �لقان�ن  م�سروع  باإيد�ع 

مبجل�ض �لن��ب �لذي مل ي�سادق عليه �س�ى يف جل�سته 

�لعامة �ملنعقدة ي�م 16 �أكت�بر 2018.  

هيئة  ل��سع  عليه  �مل�سادق  �لقان�ن  م�سروع  �أ�س�ض  وقد 

ت�سعى �إىل تعزيز وتط�ير حق�ق �الإن�سان وذلك من خالل 

و�لدر��سات  �لبح�ث  و�إجناز  �لقان�نية  �لن�س��ض  �قرت�ح 

و�ملنظمات  �مل�ستقلة  �لهيئات  ت��سيات  تنفيذ  ومتابعة 

لها  كما  �الإن�سان...  بحق�ق  �ملتعلقة  و�الأممية  �الإقليمية 

كذلك عديد �ملهام �لتحقيقية وذلك خا�سة من خالل 

كما  فيها.  و�لتحقيق  �الإن�سان  حق�ق  �نتهاكات  ر�سد 

�أعطى �لقان�ن �سالحية �نتخاب �أع�ساء �لهيئة �لت�سعة من 

�إد�ري  �أن ترتكب من قا�ض  �لن��ب، على  قبل جمل�ض 

�أع�ساء  �إىل خم�سة  �إ�سافة  وقا�ض عديل وحمام وطبيب 

ميثل�ن �جلمعيات �ملعنية طبقا الأنظمتها �الأ�سا�سية بالدفاع 

 .
6
عن حق�ق �الإن�سان و�حلريات

كما يلحظ �أن �ملجل�ض ف�سل خالل هذه �ل�سنة يف تركيز 

�ملحكمة �لد�ست�رية. 

المدنية  يات  والحر الحقوق 
والسياسية:

مل حتَظ �لق��نني �ملتعلقة باحلق�ق و�حلريات باهتمام كبري 

من قبل �ملجل�ض، مقارنة باملجاالت �الأخرى، خالل �سنة 

2018. فلم تتم �مل�سادقة �إال على 4 ق��نني مت�ض مبا�سرة 

بهذ� �ملجال، ثالثة منها تعّلق بامل�سادقة على معاهد�ت 

 .
7
دولية

فقد قام �ملجل�ض بامل�سادقة على �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 

33 ل�سنة 2018 م�ؤرخ يف 6 ج��ن 2018 يتعلق بامل��فقة 

�مليثاق  بروت�ك�ل  �إىل  �لت�ن�سية  �ن�سمام �جلمه�رية  على 

�الإفريقي حلق�ق �الإن�سان و�ل�سع�ب ب�ساأن حق�ق �ملر�أة 

يف �أفريقيا من دون �أّي حتفظ على بن�ده. ويت�سمن هذ� 

�لثانية  �ملادة  تن�ض  �إذ  للمر�أة.  و��سعة  �لربوت�ك�ل حق�قا 

�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، من  منه على"مكافحة كافة 

وغريها  �ملنا�سبة،  و�مل�ؤ�س�سية  �لت�سريعية  �لتد�بري  خالل 

�مل�ّقعة  �لدول  �أي�سا  �ملادة  تلزم هذه  �لتد�بري". كما  من 

على �لربوت�ك�ل بـ"تعديل �الأمناط �الجتماعية و�لثقافية 

على  �لق�ساء  حتقيق  بهدف  و�لرجل،  �ملر�أة  ل�سل�ك 

�ملمار�سات  وكل  �ل�سارة  و�لعاد�ت  �لثقافية  �ملمار�سات 

�جلن�سني  �أي من  بك�ن  �العتقاد  �لقائمة على  �الأخرى 

للمر�أة  منطية  �أدو�ر  على  �أو  �الآخر،  من  �أعلى  �أو  �أدنى 

�لربوت�ك�ل  ي�سع  ذلك  �إىل  وباالإ�سافة  و�لرجل". 

منها  �ملر�أة  حق�ق  دعم  �ساأنها  من  �لتي  �الآليات  عديد 

�ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت  يف  �جلن�ض  ن�ع  "�إدماج منظ�ر 

و�لت�سريعات و�خلطط و�لرب�مج و�الأن�سطة �الإمنائية،وكذلك 

يف جميع ميادين �حلياة �الأخرى" وه� ما يتجاوز �الآليات 

�لتي مت �لتن�سي�ض عليها �سلب �لقان�ن �الأ�سا�سي �ملتعلق 

.
8
بالق�ساء على �أ�سكال �لعنف �سد �ملر�أة

كما متت �مل�سادقة �أي�سا على �لقانـ�ن �الأ�سا�سي عدد 50 

يتعلق  �لذي   2018 �أكت�بر   23 م�ؤرخ يف   2018 ل�سنة 

وه�  �لعن�سري.  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  بالق�ساء 

يجعل من �لتمييز �لعن�سري جرمية يعاقب عليها �لقان�ن. 

وقد متت �أي�سا �مل�سادقة على قان�ن �أ�سا�سي عدد 2 يتعلق 

�تفاقية  �إىل  �لت�ن�سية  �جلمه�رية  �ن�سمام  على  بامل��فقة 

�ال�ستغالل  من  �الأطفال  حماية  ب�ساأن  �أوروبا  جمل�ض 

�لقان�ن  وكذلك  )النز�روتي(  �جلن�سي  و�العتد�ء 

ج��ن   6 يف  م�ؤرخ   2018 ل�سنة   34 عدد  �الأ�سا�سي 

2018 يتعلق بامل��فقة على �ن�سمام �جلمه�رية �لت�ن�سية 

�إىل �لربوت�ك�ل �الختياري �لثالث �مللحق باتفاقية حق�ق 

�لطفل �ملتعلق باإجر�ء تقدمي �لبالغات.

كما جتب �الإ�سارة �أي�سا �إىل �أنه قد مت خالل �سنة 2018 

�إيد�ع عدد من م�ساريع �لق��نني �ملهمة �لتي تدعم �حلق�ق 

�لقان�ن  مقرتح  منها  بعد  فيها  �لنظر  يتم  ومل  و�حلريات 

�حلق�ق  مبجلة  �ملتعلق   2018 ل�سنة   71 عدد  �الأ�سا�سي 

و�حلريات �لفردية وكذلك م�سروع �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 

91 ل�سنة 2018 �ملتعلق باإمتام جملة �الأح��ل �ل�سخ�سية 

�لتي تتعلق بتنقيح �جلزء �ملتعلق منها بامل��ريث. 

يات  والحر الحقوق 
واالجتماعية:  االقتصادية 

�مل�سائل  من  و�الجتماعية  �القت�سادية  �حلق�ق  تكن  مل 

�لتي قام �ملجل�ض بالت�سريع فيها �إذ مل تتم �مل�سادقة على 

�أي م�سروع من �مل�ساريع �ملحالة �إىل �ملجل�ض يف هذ� �ملجال 

م�سروع  �لق��نني،  هذه  م�ساريع  �أبرز  ومن   .2018 يف 

قان�ن �الأمان �الجتماعي �لذي ف�سلت �جلل�سة �لعامة يف 

�مل�سادقة عليه يف �سهر ماي 2018 نظر� لغياب �لت��فق 

بني �لكتل �لنيابية. 

"�الأمان  برنامج  �إر�ساء  �إىل  �لقان�ن  م�سروع  ويهدف 

�الجتماعي" �لذي يهدف �إىل �سمان حق�ق دنيا للفئات 

�له�سة وحمدودة �لدخل ت�ن�سيني كان�� �أو �أجانب. كما 

�أول�ية لهذه �لفئات يف �ل�سكن  ي�سمن م�سروع �لقان�ن 

�الإجتماعي وي�سمن لهم حد� �أدنى من �لدخل. وقد �أكد 

وزير �ل�س�ؤون �الجتماعية �أثناء مناق�سة م�سروع هذ� �لقان�ن 

�أمام جمل�ض ن��ب �ل�سعب باأنه يهدف �إىل مر�جعة �سجّل 

2018؟ في  الشعب  نواب  لمجلس  أولويات  أي 
الدستور ؤى  لر تحقيقا  يع  التشر يغلب  ورة  الضر تحت  يع  التشر

تشريعات 2018
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�سيا�سّيا،  ي�ّظف  كان  �سجّل  �أنه  خا�سة  ت�ن�ض  يف  �لفقر 

�مل�سروع يندرج �سمن جت�سيم ما جاء يف  �أن  �إىل  م�سري� 

وحمدودة  �ل�سعيفة  �لفئات  بحق�ق  عالقة  يف  �لد�ست�ر 

�لقان�ن  هذ�  م�سروع  على  �مل�سادقة  تتم  ومل  �لدخل. 

تختلف كثري� عن  2019 يف �سيغة ال  �سنة  �إال خالل 

�ل�سيغة �لتي رف�سها �ملجل�ض خالل �سنة 2018. وُيلحظ 

�أن �إقر�ر هذ� �لقان�ن مّت بدفع من �سندوق �لنقد �لدويل، 

مما دفع جانبا من ن��ب �ل�سعب للتعبري عن خ�سيتهم من 

�أن تك�ن �لغاية منه مر�جعات ت�سريعية وترتيبية الحقة 

مت�ض باحلق�ق �الجتماعية للطبقة �ل��سطى �لت�ن�سية �لتي 

تع�ل كثري� يف حتقيق ت��زناتها على �نتفاعها من خدمات 

�سندوق �لدعم.

والعمران:  البيئة 
ماي   28 ي�م  ت�ن�ض،  �ل�سعب يف  ن��ب  �سادق جمل�ض 

2018، على �لقان�ن عدد 35 ل�سنة 2018 �مل�ؤرخ يف 11 

ج��ن 2018 �ملتعّلق بامل�س�ؤولية �ملجتمعية للم�ؤ�س�سات 

بالق��نني  قبله  من  ن�سبي  باهتمام  �ت�سمت  فرتة  خالل 

ذ�ت �ل�سبغة �لبيئية و�لتل�ث على �مل�ست�ى �ملحلي و�لتي 

تز�منت مع �النتخابات �لبلدية. فقد �سبقته �مل�سادقة على 

قان�ن يتعّلق مبمار�سة �ل�سيد �لبحري.

ويهدف �لقان�ن �ملتعلق بامل�س�ؤولية �ملجتمعية للم�ؤ�س�سات 

تط�ير  يف  و�خلا�سة  �لعم�مية  �مل�ؤ�س�سات  ت�سريك  �إىل 

ويف  فيه.  تتدّخل  �لذي  و�ملجتمعي  �لبيئي  �ملحيط 

الأحكام  تكري�سا  �لقان�ن  هذ�  �سّن  يتم  مل  �حلقيقة، 

�لف�سل 45 من �لد�ست�ر �لت�ن�سي �لذي ي�سع على عاتق 

�لدولة �سمان �حلق يف بيئة �سلمية ومت��زنة �أو ��ستجابة 

للت�جهات �لدولية يف هذ� �ملجال فقط، بل �أي�سا نتيجة 

لعديد �مل�ساكل �لبيئية و�الجتماعية �لتي ت�سببت فيها 

و�لتي  �جلمه�رية  مناطق  خمتلف  يف  �مل�ؤ�س�سات  بع�ض 

�الحتجاجات  من  عدد  �ندالع  يف  مبا�سر�  �سببا  كانت 

�ل�سركات على  مبحا�سبة هذه  طالبت  �لتي  �الجتماعية 

�الأ�سر�ر �لتي �سببتها وذلك من خالل غلقها �أو �إجبارها 

على �مل�ساهمة يف تنمية �ملناطق �ملت�سررة من �أن�سطتها.

تقدميه  يتم  �أنه مل  �أي�سا،  �لقان�ن  �ملفارقات يف هذ�  ومن 

من قبل �حلك�مة ملجابهة هذه �مل�ساكل �ملجتمعية يف �إطار 

روؤية ت�سع يف �مليز�ن جميع �جل��نب �ملالية و�لتقنية للعمل 

تبّنته  قان�ن  مقرتح  �سكل  يف  �إيد�عه  مت  و�إمنا  �حلك�مي 

جمم�عة من �لن��ب �ملنتمني �إىل خمتلف �لكتل �لنيابية. 

وبالرغم من �أن هذ� �لقان�ن يق�م على "تبني �سل�ك �سفاف 

يع�د بالفائدة على �ملجتمع جه�يا" )�لف�سل �الأول( �إال 

�أنه ال يحيل بتاتا �إىل �لنظام �لقان�ين لالمركزية. كما �أنه 

ال ي�سع �آليات ت�سمح بانتفاع �جلماعات �ملحلية من نظام 

�مل�س�ؤولية �ملجتمعية للم�ؤ�س�سات.

كما مت �إعطاء رئي�ض �حلك�مة دور� رئي�سيا يف تفعيل �أحكام 

�مل�س�ؤولية  بر�مج  يف  �مل�ؤ�س�سات  فم�ساهمة  �لقان�ن.  هذ� 

�ملجتمعية )�لف�سل 2( و�إحد�ث جلنة قيادة جه�ية تهتم 

طرق  و�سبط  �ملجال  هذ�  يف  �لتدّخل  �أول�يات  ب��سع 

عملها )�لف�سل 4( و�إحد�ث مر�سد للم�س�ؤولية �ملجتمعية 

)�لف�سل 6(، تخ�سع جميعها �إىل �أو�مر حك�مية ت�سبطها 

ع، مل يخ�ض عند مناق�سة 
ّ
وتف�ّسر طريقة �سريها. �إذ �أن �مل�سر

�لعري�سة  �خلط�ط  و�سع  بل  �لتفا�سيل،  �لقان�ن يف  هذ� 

�مل�سائل  جميع  و�أحال  فقط  �ملجتمعية  �مل�س�ؤولية  لنظام 

�لتقنية و�لعملية �إىل رئي�ض �حلك�مة �لذي يجب �أن ي�سدر 

�أو�مر حك�مية من �أجل تطبيقه.

كما قام �ملجل�ض بامل�سادقة على �لقان�ن عدد 30 ل�سنة 

�لقان�ن  باإمتام  �ملتعلق   2018 23 ماي  م�ؤرخ يف   2018

عدد 13 ل�سنة 1994 �مل�ؤرخ يف 31 جانفي 1994 �ملتعلق 

مبمار�سة �ل�سيد �لبحري �لذي يحت�ي على ف�سل وحيد 

يهدف �إىل "تعزيز معاينة جر�ئم �ل�سيد �لبحري �ملتعلقة 

�لغر�ض  يف  وحترير حما�سر  �ملحجرة  �ملناطق  يف  بال�سيد 

باالعتماد على �ملعل�مات �ملتعلقة مب��قع وج�د وحد�ت 

�ل�سيد �لبحري و�لتي ت�فرها جتهيز�ت �ملر�قبة عرب �الأقمار 

�ال�سطناعية".

بامل�سادقة   2017 �سنة  م�فى  خالل  �ملجل�ض  قام  وقد 

على م�سروع قان�ن يتعلق بتنقيح �لف�سل 15 من جملة 

�لغابات و�لذي �سدر بالر�ئد �لر�سمي للجمه�رية خالل 

�سنة 2018. ويق�سي هذ� �لقان�ن باإحد�ث �إمكانية "�إجناز 

�لتنمية"  مبخططات  مدرجة  �أ�سا�سية  عم�مية  مر�فق 

دون حتديد طبيعة هذه �ملر�فق ون�عية �الأن�سطة �ملمار�سة 

يف �إطارها. ويتعلق �لف�سل 15 �لذي مت تنقيحه بتح�يل 

�سبغة �لغابات من ك�نها تابعة مللك �لدولة �لعام و�لذي 

ال ميكن للدولة ال ��ستغالله وال �لتف�يت فيه خالفا مللك 

�لدولة �خلا�ض �لذي ميكن ��ستغالله وحتى �لتف�يت فيه. 

كما يلحظ �أن تقييم �سرورة �إن�ساء هذه �ملر�فق �لعم�مية 

�إىل �ل�سيا�سة �لتي يتم و�سعها من قبل  ال يخ�سع فقط 

�ملحلية  لل�سلطات  �أ�سبح كذلك  بل  �ملركزية  �ل�سلطات 

خمططات  �سلب  �لعم�مية  �ملر�فق  ت�سمني  �إمكانية 

�لتنمية خا�سة و�أن �ملناطق �لغابية �أ�سبحت تدخل �سمن 

�ملناطق �لبلدية بعدما مت تعميم �لرت�ب �لبلدي على كل 

�لرت�ب �لت�ن�سي. وفيما من �ساأن هذ� �لتنقيح �أن يدعم 

�ل�ل�ج �إىل �ملر�فق �لعم�مية بالن�سبة لل�سكان �ملت��جدين 

قرب �ملناطق �لغابية، فاإنه مل ي�سع �سمانات كافية حلماية 

يتم  �أن  ما يجب  وه�  �ملناطق.  لهذه  �لبيئية  �خل�س��سية 

تكري�سه �أكرث �سلب جملة �لغابات. 

�آخرين  م�سروعني  ثمة  باأن  باملقابل  �الإ�سارة  من  بد  وال 

وهما  بعد،  فيهما  �لنظر  يتم  مل  �ملجل�ض  لدى  عالقني 

جملة  بتنقيح  �ملتعلق   2018/92 عدد  �لقان�ن  مقرتح 

�لغابات وكذلك مقرتح قان�ن �أ�سا�سي عدد 2018/89 

�ملتعلق بتنقيح جملة �ملياه.

والمحاسبة  المساءلة 
الفساد: ومكافحة 

�سادقت �جلل�سة �لعامة ملجل�ض ن��ب �ل�سعب �لت�ن�سي 

عدد  �لقان�ن  م�سروع  على   2018 ج�يلية   17 بتاريخ 

46 ل�سنة 2018 �ملتعلق بالت�سريح باملكا�سب و�مل�سالح 

�لذي  �مل�سالح  وت�سارب  �مل�سروع  غري  �الإثر�ء  ومبكافحة 

جاء تع�ي�سا عن �لقان�ن عدد 17 ل�سنة 1987 �مل�ؤرخ يف 

10 �أفريل 1987 �ملتعلق بالت�سريح على �ل�سرف مبكا�سب 

�أع�ساء �حلك�مة وبع�ض �الأ�سناف من �الأع��ن �لعم�ميني 

.
9
و��ستكماال للنظام �لقان�ين �ملتعلق مبكافحة �لف�ساد

وقد �أ�س�ض هذ� �لقان�ن حلماية �ملال �لعام وذلك باإر�ساء 

و�ّسع  فقد  و�خلا�ض.  �لعام  �لقطاعني  على  �ساملة  رقابة 

�لقان�ن نطاق �لرقابة لت�سمل �مل�ستغلني يف �الأمن �لد�خلي 

وغريهم من �أع��ن �ل�ظيفة �لعم�مية ولي�سمل يف �لقطاع 

�الإعالمية  �مل�ؤ�س�سات  و�أ�سحاب  �الإعالميني  �خلا�ض 

و�الأحز�ب. �جلمعيات  وم�سريي  �لنقابيني  و�مل�س�ؤولني 

كما �أ�س�ض كذلك �إىل عديد �الإجر�ء�ت �الأخرى �لتي 
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جتعل من �لت�سريح باملكا�سب و�مل�سالح �إجباريا ويرتتب 

�أنه  كما   .
10

�جلز�ئية �لعق�بات  عديد  به  �لقيام  عدم  عن 

ن�ض على وج�ب ن�سر �لت�ساريح �ل�سادرة عن عدد من 

�ملنا�سب �لعليا و�لهامة يف �لدولة. 

م�سروع  مناق�سة  �أثناء  �لتي طرحت  �خلالفات  بني  ومن 

هذ� �لقان�ن، نذكر م�ساألة جمال �نطباق �لقان�ن �إذ يقت�سر 

�مل�سروع �الأويل على �لقطاع �لعام فقط وال ي�سمل �لقطاع 

�خلا�ض وال يحقق بذلك �لغاية �لرئي�سية منه وهي مكافحة 

�لعام. ويف  �لقطاع �خلا�ض كالقطاع  �ملنت�سرة يف  �لف�ساد 

 �أن حماية �ملال �لعام 
11
هذ� �ل�سياق �عترب عدد من �لن��ب

�أ�سمل من �لقطاع �لعام الأن ذو�ت �لقطاع �خلا�ض �أي�سا 

خا�سعة ل��جب حماية �ملال �لعام، فيما �عترب عدد من 

�لن��ب خا�سة منهم ن��ب كتلة حركة �لنه�سة �أن �لغاية 

من م�سروع هذ� �لقان�ن لي�ست مر�جعة �لت�سريع �جلنائي 

ت�سريعي  فر�غ  �سد  �إىل  يهدف  ما  بقدر  �لف�ساد  ملكافحة 

مل�ظفي �لقطاع �لعام فقط.

ختاما، جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �لهيئة �ل�طنية ملكافحة �لف�ساد 

�أعطت تف�سري� للقان�ن من �ساأنه �أن ي��سع عدد �الأ�سخا�ض 

�ملعنيني بالت�سريح، بحيث يقدر عددهم مبا يتجاوز 350 

�لهيئة  قدرة  بخ�س��ض  ت�ساوؤالت  يطرح  ما  وه�  �ألفا. 

على ممار�سة رقابة فعلية على ت�ساريح ه�ؤالء وتتبعهم يف 

عدد  ت�سخيم  ي�ؤدي  �أن  به.ويخ�سى  قيامهم  عدم  حالة 

هذ�  فاعلية  �إ�سعاف  �إىل  بالت�سريح  �مللزمني  �الأ�سخا�ض 

�لقان�ن. 

ويف هذ� �الإطار، مل ينظر جمل�ض ن��ب �ل�سعب خالل �سنة 

 2018/08 �الأ�سا�سي عدد  �لقان�ن  م�سروع  2018 يف 

�تفاقية �الإحتاد  �إىل  �لت�ن�سية  بان�سمام �جلمه�رية  �ملتعلق 

�الإفريقي ملنع �لف�ساد ومكافحته بالرغم من �إحالته على 

��ستعجال  طلب  مع   2018 جانفي  منذ  �ملجل�ض  �أنظار 

�لنظر. ويندرج م�سروع هذ� �لقان�ن يف �إطار �مل�سادقة على 

مبادرة �إقليمية يف �إطار تفعيل �تفاقية �الأمم �ملتحدة ملكافحة 

�لف�ساد �ملعتمدة بني�ي�رك يف �أكت�بر 2003 و�لتي تعترب 

�الآلية �لدولية �ملرجعية يف جمال �لت�قي من ظاهرة �لف�ساد 

 2006 �سنة  يف  ت�ن�ض  عليها  وقعت  و�لتي  ومكافحته 

�لقان�ن عدد 16 ل�سنة 2008  و�سادقت عليها مب�جب 

�مل�ؤرخ يف 25 فيفري 2008.

والتنمية: العامة  الخدمات 
�لتنمية،  عجلة  ودفع  �خلدمات  قطاع  دعم  �أجل  من 

�لن�ساطات  ت�سجيع  يف  تتعلق  �لق��نني  من  عدد  �سدر 

�القت�سادية، علما �أن غالبها �ت�سل بامل��فقة على �تفاقيات 

قرو�ض �أو هبات �أو تعاون مع دول �أخرى. ومن �أبرز هذه 

�لق��نني، �الآتية: 

القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 
17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات 

)Startup( الناشئة أي
يهدف هذ� �لقان�ن �إىل متكني هذ� �ل�سنف من �مل�ؤ�س�سات 

من عديد �لت�سجيعات �س��ء من ناحية �إن�سائها. �إذ ميكن 

�لقان�ن �لع�ن �لعم�مي �أو �لع�ن بالقطاع �خلا�ض �حل�س�ل 

على عطلة بهدف بعث م�ؤ�س�سة نا�سئة �أو �س��ء من ناحية 

تغيري �سبغة �مل�ؤ�س�سات �مل�ج�دة �إىل هذ� �ل�سنف وكذلك 

بتمكينها من عديد �المتياز�ت �جلبائية منها )�لف�سل 13 

�لرقمي  وز�رة �القت�ساد  تتكفل  �أو �الإجر�ئية كاأن  و14( 

باإجر�ء�ت �لت�سجيل و�إجر�ء�ت �مللكية �لفكرية وغريها 

)�لف�سل 12(.

كما يحدث �لقان�ن جلنة الإ�سناد عالمة �مل�ؤ�س�سة �لنا�سئة 

�سلب وز�رة �القت�ساد �لرقمي وه� ما ميكن �أن يتنافى من 

جهة وعقلية �ل�ز�رة �لتي يجب �أن حتاول �للج�ء تدريجيا 

�إىل �أ�ساليب �أكرث ع�سرية يف �لت�سرف يف �مللفات ومن جهة 

�أخرى مع �لت�جه �ملن�س�د من خالل هذ� �لقان�ن �لذي 

يهدف �إىل ت�سجيع �ال�ستثمار �خلا�ض وعدم �لتع�يل على 

�إر�ساء هذه  فاإن  ولذلك  �لت�سغيل.  �لعم�مي يف  �لقطاع 

�للجنة ال يجب �أن ي�ؤدي �إىل �نتد�ب �أع��ن جدد �سلب 

بال�ز�رة  �مل�ج�دين  باالأع��ن  �الكتفاء  يجب  بل  �ل�ز�رة 

لت�سيريها.

اتفاقية لتشجيع مشاريع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

�القت�سادية  �مل�ؤ�س�سات  بخ�س��ض  �ملجل�ض  �سادق  كما 

على �لقان�ن عدد 8 ل�سنة 2018 �مل�ؤرخ يف 12 فيفري 

�أول  عند  �ل�سمان  عقد  على  بامل��فقة  �ملتعلق   2018

�جلمه�رية  بني   2017 ن�فمرب   8 بتاريخ  مربم  طلب 

بخط  و�ملتعلق  لال�ستثمار  �الأوروبي  و�لبنك  �لت�ن�سية 

م�ساريع  لتم�يل  �الإ�سكان  بنك  لفائدة  �مل�سند  �لتم�يل 

�مل�ؤ�س�سات �ل�سغرية جد� و�مل�ؤ�س�سات �ل�سغرى و�ملت��سطة 

�لقان�ن  هذ�  ويهدف  �لبيني.  �حلجم  ذ�ت  و�مل�ؤ�س�سات 

�إىل دعم دور �مل�ؤ�س�سات �الإقت�سادية يف تنمية �القت�ساد 

وتط�ير  بالت�سغيل  و�لنه��ض  مردوديتها  وتط�ير  �ل�طني 

�ل�سادر�ت و�لنفاذ �إىل �الأ�س��ق �خلارجية و�إىل متكني هذه 

للقيام  �ل�سرورية  �لتم�يالت  �إىل  �لنفاذ  من  �مل�ؤ�س�سات 

با�ستثمار�تها على �ل�جه �الأكمل. ويغطي خط �لتم�يل 

�مل�سند يف �إطار هذ� �لقر�ض ن�ساط عدة قطاعات �سناعية 

�حلديثة  �لتكن�ل�جيات  خا�سة  بينها  من  وخدماتية 

و�ل�سحة و�سناعة �الأدوية و�لتعليم و�ل�سناعات �لغذ�ئية 

و�لطاقات �ملتجددة و�لنجاعة �لطاقية.

مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب:
متت �أي�سا �مل�سادقة مبقت�سى �لقانـ�ن عدد 15 ل�سنة 2018 

على �تفاق �لقر�ض �ملربم بني �جلمه�رية �لت�ن�سية و�لبنك 

�الإدماج  م�سروع  لتم�يل  و�لتعمري  لالإن�ساء  �لدويل 

ح�سب  يهدف  �لذي  )مبادرون(  لل�سباب  �القت�سادي 

تقرير جلنة �ملالية و�لتخطيط و�لتنمية �إىل تقدمي حزمة من 

�خلدمات �مل�سممة خ�سي�سا لطالبي �ل�سغل من �لفئات 

�له�سة �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 18 و35 �سنة وكذلك 

و�ل�سغرية  �ل�سغرى  للم�ؤ�س�سات  م�جهة  خدمات 

و�ملت��سطة لتط�ير �سال�سل �لقيمة ذ�ت �لقدرة �لت�سغيلية 

�لعالية.

قوانين متصلة بتحسين الخدمات العامة 
المتصلة بالمياه

كما �سادق �ملجل�ض كذلك على جمم�عة من �لق��نني 

�ملتعلقة بالت�سرف يف �ملياه وهي:

�لقان�ن عدد 3 ل�سنة 2018 م�ؤرخ يف 22 جانفي 2018 

�ملتعلق بامل��فقة على عقد �ل�سمان عند �أول طلب �ملربم 

�لت�ن�سية  �جلمه�رية  حك�مة  بني   2017 �أفريل   7 يف 

و�ل�كالة �لفرن�سية للتنمية و�ملتعلق بالقر�ض �مل�سند لفائدة 

�ل�سركة �ل�طنية ال�ستغالل وت�زيع �ملياه لتم�يل م�سروع 

قن��ت  طاقة  وتعزيز  بال�ساحل  �ملياه  معاجلة  حمطة  �إجناز 

جلب �ملياه �ملعاجلة.

�لقان�ن  عدد 4 يتعلق بامل��فقة على تبادل مذكر�ت بني 

حك�مة �جلمه�رية �لت�ن�سية وحك�مة �ليابان بخ�س��ض 

مت�يل م�سروع �إجناز حمطة حتلية مياه �لبحر ب�سفاق�ض وعلى 

و�ل�كالة  �لت�ن�سية  �جلمه�رية  قر�ض بني حك�مة  �تفاقية 

�ليابانية للتعاون �لدويل.

�لقان�ن عدد 21 ل�سنة 2018 م�ؤرخ يف 17 �أفريل 2018 

 25 بتاريخ  �ملربم  �لقر�ض  عقد  على  بامل��فقة  �ملتعلق 

�سبتمرب 2017 بني �جلمه�رية �لت�ن�سية و�مل�ؤ�س�سة �الأملانية 

دعم  برنامج  لتم�يل  �الإعمار  �إعادة  �أجل  من  للقرو�ض 

�الإ�سالحات يف قطاع �ملياه،

�لقان�ن عدد 54 ل�سنة 2018 م�ؤرخ يف 4 دي�سمرب 2018 

يتعلق باإحد�ث �سنف م�ؤ�س�سات عم�مية للتنقيب عن 

�ملياه،

 23 �مل�ؤرخني يف   2018 ل�سنة  24 و25  �لقان�نني عدد 

�لقر�ض  �تفاقية  على  بامل��فقة  �ملتعلقني   2018 �أفريل 

�أكت�بر   15 بتاريخ  �مل�قعتني  �ملربمة  �لبيع الأجل  و�تفاقية 

2017 بني �جلمه�رية �لت�ن�سية و�لبنك �الإ�سالمي للتنمية 

�إن�ساء �سّدي �ل�سعيدة  ب�ساأن �مل�ساهمة يف مت�يل م�سروع 

و�لقلعة �لكربى ومن�ساآت نقل �ملياه �ملرتبطة بهما،

ولئن جاءت هذه �لق��نني لتح�سني �مل��رد �ملائية للدولة 

وو�سع نظام د�ئم ي�سمنها، �إال �أن �أغلبها ت�ؤ�س�ض لنف�ض 

�إىل جعل  �أدت  و�لتي  ط�يلة  فرتة  منذ  �ملعتمدة  �ملقاربة 

ت�ن�ض بلد� تتجاوز حاجته للمياه م��رده �ملتعلقة بها. �إذ 

�الآبار  �آليات كحفر  �لق��نني  يتناول عدد كبري من هذه 

�لتي ت�ستنفذ ب�سكل كبري �مل��رد �ملائية �لباطنية لالأر�ض 

نت�ساءل  يجعلنا  ما  وه�  �أخرى.  �سدود  �إن�ساء  وكذلك 

عن �إر�دة �لن��ب بتحديث �الآليات �لتي متّكن من دعم 

�مل��رد �ملائية للدولة دون ��ستنز�ف �مل��رد �لباطنية ودون 

�لتكثيف من �لتل�ث �لذي ميكن �أن ت�سببه �ل�سدود.

قوانين أخرى:
كما متت �مل�سادقة على بع�ض �التفاقيات بهدف تط�ير 

�لطرقات وهي �لقان�ن عدد 16 �ملت�سل بتم�يل م�سروع 

�لطريق �ل�سيارة "ت�ن�ض جمة" و�لقان�ن عدد 22 �ملت�سل 

بتم�يل م�سروع �لطريق �ل�سيارة �ل��سط. 

�لق��نني  من  جمم�عة  على  �مل�سادقة  كذلك  متت  كما 

من  عدد  الإجناز  وهبات  قرو�ض  على  باحل�س�ل  �ملتعلقة 

�مل�ست�سفيات وحتديد� "م�ست�سفيني �سنف "ب" مبدينتي 

�أربعة  وجتهيز  وبناء   )18 رقم  و�سبيبة")�لقان�ن  �جلم 

رقم  )�لقان�ن  "ب"  �ل�سنف  من  جه�ية  م�ست�سفيات 

 .)19

كما ي�سار �إىل �لقان�ن عدد 17 للم�ساهمة يف مت�يل م�سروع 

"�ل�سكن �الجتماعي")�ملرحلة �لثانية("، و�لقان�ن عدد 

28 لتم�يل برنامج دفع �ال�ستثمار وتع�سري �مل�ستغالت 

�لفالحية. 

الموظفين  أوضاع 
العموميين

قام �ملجل�ض بامل�سادقة على جملة من �لق��نني من �أبرزها 

�الآتية: 

�لقان�ن عدد 5 ل�سنة 2018 �مل�ؤرخ يف 23 جانفي 2018 

�ملتعلق باملغادرة �الختيارية لالأع��ن �لعم�ميني، و�لذي 

�سادقت عليه �جلل�سة �لعامة يف 10 جانفي 2018.

بطلب  �لعم�ميني  �الأع��ن  بتمكني  �لقان�ن  هذ�  يتعلق 

منهم من �ملغادرة �الختيارية للقطاع �لعام مقابل �حل�س�ل 

على منحة ت�ساعده على بعث م�سروع يف �لقطاع �خلا�ض. 

�لتقلي�ض  �إىل  باالأ�سا�ض من جهة  �مل�سروع  هذ�  ويهدف 

من عدد �الأع��ن �لعم�ميني �إذ متثل �لنفقات �ملتعلقة بهم 

كاهال على ميز�نية �لدولة ومن جهة �أخرى �إىل �لت�سجيع 

قد  �لعم�ميني  �الأع��ن  �أغلب  �أن  �إذ  �ال�ستثمار،  على 

�كت�سب�� خالل م�سريتهم قدرة معرفية متكنهم من �إد�رة 

عديد  �لقان�ن  �أعطى  وقد  و�إجناحها.  خا�سة  م�ساريع 

�المتياز�ت �الأخرى لالأع��ن �لذين يرغب�ن يف �ملغادرة 

من بينها �لتمتع بالتغطية �ل�سحية خالل �ل�سنة �مل��لية 

للمغادرة )�لف�سل 6(.

�لقان�ن عدد 38 ل�سنة 2018 �مل�ؤرخ يف 19 ج��ن 2018 

�ملتعلق باإحد�ث تعاونية �أع��ن وز�رة �لعدل و�مل�ؤ�س�سات 

و�أ�سالك  �لق�ساة  غري  من  الإ�سر�فها  �خلا�سعة  �لعم�مية 

ق��ت �الأمن �لد�خلي.

تت�ىل  تعاونية  �إحد�ث جمعية  �إىل  �لقان�ن  هذ�  ويهدف 

ح�سب �لف�سل �لر�بع منه "�لقيام بكل عمل �حتياطي 

تكميلي، على �أ�سا�ض �لتعاون و�لت�سامن، لفائدة منخرطيها 

و�أ�س�لهم  و�أر�ملهم  و�أزو�جهم  و�ملتقاعدين  �ملبا�سرين 

�لذين هم يف كفالتهم و�أبنائهم �لذين جتب عليهم نفقتهم 

بكل  �لقيام  تت�ىل  كما  مماثل.  نظام  يف  �ملنخرطني  غري 

عمل يرمي �إىل �لنه��ض باجل��نب �الجتماعية و�لثقافية 

للجمعيات  �ملحدث  �لقان�ن  هذ�  ويهدف  ملنخرطيها". 

بعديد  وعائالتهم  �ملعنيني  �مل�ظفني  متتيع  �إىل  �لتعاونية 

�حلق�ق �ملادية وتنظيم �النتفاع بها ويجعل �ل�ز�رة �ملعنية 

مكلفة باقتطاع معاليم �النخر�ط بها وحت�يلها. 

ياأتي هذ� �لقان�ن ليت�ج ن�ساال نقابيا هاما مل�ظفي �لعدلية 

كان�� هم دون �س��هم من دون تعاونية. يذكر �أن للق�ساة 

لغالبية  وكذلك  �الأمن  ق��ت  مع  �ل�سج�ن  والأع��ن 

�مل�ظفني �لعاملني يف وز�ر�ت �أخرى تعاونيات خا�سة بهم. 

لكن باملقابل، ال يجب �إغفال �أن مثل هذه �لق��نني و�إن 

كانت يف جانب منها مهمة ل�سمان ودعم بع�ض �حلق�ق 

للم�ظفني وعائالتهم، فاإنها �أي�سا تت�سبب يف �إر�ساء �أعباء 

جديدة على عاتق �لدولة خا�سة لك�نها �سركات تخ�سع 

الإ�سر�ف وزير �لعدل )ح�سب �لف�سل �الأول من �لقان�ن( 

�إ�سافة �إىل ك�ن نظامها �لقان�ين نظاما قدميا جد� يع�د �إىل 

فرتة ما قبل �ال�ستقالل )�الأمر �لعلي �مل�ؤرخ يف 18 فيفري 

1954 �ملتعلق باجلمعيات �لتعاونية( وه� ما يخلق عديد 

�لتي  �مل�ساكل  حجم  على  تزيد  �لتي  �لعملية  �مل�ساكل 

�إن  ف�سال عن  هذ�  للدولة.  �لتابعة  �لهياكل  منها  تعاين 

من �ساأن �إن�ساء تعاونيات مماثلة �أن ي�لد متييز� بني م�ظفي 

�لقطاع �لعام. 

المالية: 
مّتت خالل �سنة 2018 �مل�سادقة على �ستة م�ساريع ق��نني 

ذ�ت �سبغة مالية �أمام جمل�ض ن��ب �ل�سعب.

قانون المالية لسنة 2019:
من �أبرز هذه �مل�ساريع، م�سروع قان�ن �ملالية ل�سنة 2019 

فقد  �ملجل�ض.  خارج  خا�سة  و��سعا  جدال  �أثار  و�لذي 

ت�سرب  �لتي  �الأحكام  عديد  �لقان�ن  م�سروع  ت�سّمن 

بعديد �ملبادئ �لد�ست�رية عر�ض �حلائط. 

�ل�سر  رفع  م�ساألة  �أ�سا�سا  نذكر  �الأحكام،  هذه  بني  ومن 

�ملهني �أي �أن يتم �ل�سماح مل�سالح �جلباية بطلب �ملعل�مات 

�ملتعلقة باخلدمات تخ�سع لل�سر �ملهني. وه� ما �أثار غ�سب 

�ملحامني لك�نهم �أكرث فئة معنية بهذ� �الأمر. وقد مت �لطعن 

تشريعات 2018
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يف م�سروع قان�ن �ملالية �أمام �لهيئة �ل�قتية ملر�قبة د�ست�رية 

م�ساريع �لق��نني �لتي �أقرت عدم د�ست�رية هذ� �حلكم، 

على خلفية �أنه ال ميكن رفع �ل�سر �ملهني ملا �سي�ؤديه من 

�الأمان  مببد�أ  �مل�سا�ض  �ساأنها  من  �لتطبيق  يف  �سع�بات 

 
ّ
�ل�سر على  �ملحافظة  يف  �حلق  من  �لنيل  و�إىل  �لقان�ين 

من  و49   24 بالف�سلني  �ملكف�لة  و�ل�سمانات  �ملهني 

�لد�ست�ر.

ويجدر �لتذكري باأنه غالبا ما تطرح م�ساريع ق��نني �ملالية 

م�سكال �إجتماعيا عند �إعد�دها. فكما ه� �ل�ساأن بالن�سبة 

مل�سروع قان�ن �ملالية ل�سنة 2019، كان �الأمر عند �إعد�د 

�أ�سا�سه  على  تك�نت  و�لذي   2018 ل�سنة  �ملالية  قان�ن 

قان�ن  مل�سروع  بالن�سبة  وكذلك  ن�ستناو"  "فا�ض  حملة 

�ملالية ل�سنة 2017 �لذي �أ�س�ض لق��عد �سريبية جديدة 

على �ملهن �حلرة، فكان منا�سبة حلر�كات و��سعة.

 ماذا عن قوانين غلق الميزانية ؟
ف�سال عن ذلك، متت �مل�سادقة على 4 ق��نني بغلق ميز�نية 

�لدولة ل�سن��ت 2013، 2014، 2015 و2016. وتعترب 

�مل�سادقة على م�ساريع ق��نني غلق �مليز�نية بعد مرور وقت 

�ملالية  �ملعامالت  �سفافية  من  مي�ض  �أن  ميكن  �أمر�  ط�يل 

"ح�سن  على  بخ�س��سها  �لد�ست�ر  ن�ض  و�لتي  للدولة 

�لت�سرف يف �ملال �لعام"، كما مي�ض ب"مبد�أ �مل�سد�قية" 

على  يفر�ض  La sincérité budgétaire�لذي 

�أن  ميكن  ال  �سيء  وه�  �مل��زنة  تقدير  حت�سن  �أن  �لدولة 

يتم �س�ى من خالل تقييم �مل��زنات �ل�سابقة خا�سة من 

�إقر�ر  يتم  �أن  يعقل  �مليز�نية. فكيف  ق��نني غلق  خالل 

هذه �لق��نني بعد �سن��ت من �إقر�ر مالية �ل�سن��ت 2015 

حتى 2018؟ وكيف يعقل �أي�سا �أن يتم �إقر�ر قان�ن مالية 

2019 من دون �أن يتم �إقر�ر قان�ن غلق م��زنة 2017 قبل 

ذلك؟ 

�لق��نني  هذه  م�ساريع  من  عدد  طرح  ذلك،  عن  ف�سال 

خارجه،  �أو  �ملجل�ض  �سلب  �س��ء  �الإ�سكاالت  عديد 

ل�سنة  �مليز�نية  بغلق  �لقان�ن  مب�سروع  يت�سل  مبا  وبخا�سة 

2013، مبا يت�سل بتح�يل مبلغ 1000 ملي�ن دينار من 

بعن��ن  �لت�ن�سي  �ملركزي  �لبنك  لدى  �ملتبقي  �لر�سيد 

�لتف�يت يف ق�سط من ر�أ�ض مال �سركة �ت�ساالت ت�ن�ض 

منظمة  �إليه  �أ�سارت  ح�سبما  �لدولة،  ميز�نية  لفائدة 

�لب��سلة.

كما متت �مل�سادقة �أي�سا على قان�ن مالية تكميلي ل�سنة 

  .2018

الضرائب واألمالك العامة 
يف هذ� �مل�سمار، �سادق �ملجل�ض على �لقان�ن عدد 37 

ل�سنة 2018 �مل�ؤرخ يف 6 ج��ن 2018 �ملتعلق بتنقيح 

�الأ�سخا�ض  دخل  على  �ل�سريبة  جملة  �أحكام  بع�ض 

بتنقيح  قام  �لذي  �ل�سركات  على  و�ل�سريبة  �لطبيعيني 

�لف�سل 48 منها. وين�ض هذ� �لتنقيح على �سبط بع�ض 

�ل�سروط �لالزمة لتمكني �مل�ؤ�س�سات �لبنكية من �سطب 

�ساأنها  يف  مت  و�لتي  لال�ستخال�ض  �لقابلة  غري  �لدي�ن 

تك�ين �ملدخر�ت �لالزمة من م��زنتها. 

�لتي  �لهنات  جتاوز  �إىل  باالأ�سا�ض  �لقان�ن  هذ�  ويهدف 

طر�أت على �لنظام �لقان�ين �ملتعلق باجلباية على �لبن�ك 

�إذ ح�سب تقرير جلنة �ملالية و�لتخطيط و�لتنمية مل ين�ض 

�لف�سل 48 من جملة �ل�سريبة مل ين�ض �سر�حة على 

�لبنكية غري  طبيعة �حلكمة �مل�ست�جب ل�سطب �لدي�ن 

�لقابلة لال�ستخال�ض وه� ما ي�ست�جب ت��سيح هذ� �الأمر 

عرب جعل �سروط �سطب �لدي�ن �لبنكية �أكرث مرونة، مبا 

ي�ساعد �لبن�ك على تطهري م��زنتها.

المدنية  الحياة  تنظيم 
االجتماعي: والوئام 

�لطابع  ذ�ت  �لق��نني  من  و�سع عدد  �الإطار، مت  هذ�  يف 

�لتنظيمي، �أبرزها �الآتية: 

�لقان�ن عدد 52 ل�سنة 2018 �ملتعلق بال�سجل �ل�طني 

للم�ؤ�س�سات و�لذي �سادق عليه جمل�ض ن��ب �ل�سعب 

ج�يلية   27 يف  �ملنعقدة  �لعامة  بجل�سته  ت�ن�ض  يف 

2018. يهدف هذ� �لقان�ن يف �لف�سل �الأول منه "�إىل 

تدعيم �سفافية �ملعامالت �القت�سادية و�ملالية عرب جتميع 

باالأ�سخا�ض  �خلا�سة  و�ل�ثائق  و�لبيانات  �ملعل�مات 

�لنا�سطني يف  �لقان�نية  �لطبيعيني و�ملعن�يني و�لرتتيبات 

�ملجال �القت�سادي وباجلمعيات حلفظها وو�سعها على ذمة 

�لعم�م وهياكل �لدولة �ملعنية بتلك �ملعل�مات".

من  عدد  �أبدت  �لقان�ن،  هذ�  م�سروع  تقدمي  �إثر  وعلى 

عليها  �عرت��ساتها  ت�ن�ض  يف  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 

للرقابة  نظر�  �جلمعيات،  ن�ساط  حلرية  م�ّسا  �عتربته  ملا 

كبري  حجم  عنها  يرتتب  و�لتي  ي�ؤ�س�سها  �لتي  �ملفرطة 

من �اللتز�مات على عاتق م�سريي �جلمعيات ويجعلهم 

مالية  بعق�بات  لها  �المتثال  عدم  �س�رة  يف  مهددين 

�لت�سريعية  �للجنة  �سلب  �لن��ب  عديد  �أن  م�سدّدة.�إال 

�لتي  �مل�ؤ�س�سات  �إىل  �جلمعيات  �إ�سافة  على  �أ�سرو� 

"�أ�سبحت  �أنها  �أ�سا�ض  على  �لقان�ن  هذ�  عليها  ينطبق 

�القت�ساد  �إطار  يف  �القت�سادية  �لدورة  �أ�سا�سيا يف  فاعال 

مق�مات  كل  ت�فري  يت�جب  مبا  �لت�سامني  �الجتماعي 

�ل�سفافية ال �سّيما يف �ملعامالت �ملالية ووج�ب ت�فر كل 

�ملعطيات �ملتعلقة برتكيبتها و�أن�سطتها ومت�يلها". 

�لتي  �جلمعيات  �أن  �الأ�سباب  �سرح  وثيقة  يف  جاء  وقد 

يهدف �مل�سرع �إىل �إقحامها �سلب هذ� �لقان�ن هي �أ�سا�سا 

�الجتماعي  �القت�ساد  جمال  يف  �لنا�سطة  �جلمعيات 

و�لت�سامني و�لتى مل ي�سع لها �مل�سرع نظاما قان�نيا بعد 

ها  و�جلمعيات �ملخت�سة يف �لتم�يل �ل�سغري و�لتي خ�سّ

فت�سمني  غريها.  دون  خا�ض  قان�ين  بنظام  ع 
ّ
�مل�سر

�لقان�ن حتت  هذ�  �سمن  �أ�سنافها  باختالف  �جلمعيات 

غطاء تاأ�سي�ض رقابة على �سنف �أو �سنفني منها ه� تغيري 

غري مربر لل��سعية �لقان�نية للجمعيات و�إخ�ساعها لنظام 

ها وال يعنيها نظر� لك�نها ال تهدف �إىل  قان�ين ال يخ�سّ

حتقيق �لربح �ملادي.

وفيما قدم عدد من �لن��ب طعنا يف عدم د�ست�رية م�سروع 

هذ� �لقان�ن مثريين عديد �لنقاط �لد�ست�رية و�الإجر�ئية، 

�لقان�ن  م�سروع  مبخالفة  �س�ى  تقتنع  مل  �لهيئة  �أن  �إال 

ل�سرورة حماية �ملعطيات �ل�سخ�سية لالأفر�د مما ��ست�جب 

رّده للمجل�ض. وعلى هذ� �الأ�سا�ض �أعاد �ملجل�ض �لنظر يف 

�لنقطة �لتي مت رّدها وقام باإعادة �لنقا�ض فيها وحت�يلها باجتاه 

�أقرت �لهيئة بد�ست�ريته.

بتنظيم  متعلقني  قان�نني  على  �أي�سا  �مل�سادقة  متت  كما 

بع�ض �ملهن �خلا�سة وهما:

 �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 9 يتعلق بتنظيم مهنة �لعدول 

�ملنفذين:

ال يتطرق هذ� �لقان�ن �إىل مهام �لعدول �ملنفذين و�لتي 

ت�جد بعديد �لن�س��ض �لقان�نية �الأخرى بقدر ما يتجه نح� 

تنظيم مهنتهم تع�ي�سا عن �لقان�ن �مللغى مب�جبه و�لذي 

يع�د ل�سنة 1995. وقد مت �إيد�ع م�سروع هذ� �لقان�ن منذ 

ق �إليه �إال خالل هذه �ل�سنة. 
ّ
�سنة 2014 ومل يتم �لتطر

وقد �أ�س�ض هذ� �لقان�ن �إىل تركيز نظام للتك�ين �مل�ستمر 

�لتط�ر�ت  م��كبة  من  يتمكن��  حتى  �لتنفيذ  لعدول 

�لقان�نية �إ�سافة �إىل �إر�سائه لنظام رقابة على �لدفاتر. كما 

�أعطى هذ� �لقان�ن �أي�سا �سلطة للعدول �ملنفذين يف طلب 

�مل�ساعدة �لف�رية للق�ة �لعامة عند منعه من �لقيام مبهامه 

و�أر�سى كذلك تنظيما لهياكل �ملهنة.  

وكذلك �لقانـ�ن عدد 43 و�ملتعلق باإمتام �لقان�ن �ملتعلق 

وتنظيمهما.  �الأ�سنان  وطب  �لطب  مهنتي  مبمار�سة 

وي�سيف هذ� �لقان�ن �الأخري ف�سال وحيد� يهدف �إىل �إمتام 

�لقان�ن عدد 21 ل�سنة 1991 �مل�ؤرخ يف 13 مار�ض 1991 

�ملتعلق مبمار�سة مهنتي �لطب وطب �الأ�سنان وتنظيمهما 

وذلك بالتن�سي�ض على �إمكانية ممار�سة �لطبيب �أو طبيب 

�الأ�سنان ملهنته يف �إطار �لطب عن بعد يف �إطار �ل�سعي �إىل 

تعميم تغطية كافة �جلهات بطب �الخت�سا�ض باخلدمات 

�ل�سحية. وم�ؤدى هذ� �لقان�ن ه� تاليا فتح جمال ��ستخد�م 

تكن�ل�جيات �ملعل�مات و�الت�سال يف �ملمار�سة �لطبية. 

المحلية  السلط 
ية:  والالمركز

�سدر يف 9 ماي 2018 �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 29 ل�سنة 

2018 �ملتعّلق مبجلة �جلماعات �ملحلية. هذ� �لقان�ن �لذي 

كان يجدر و�سعه تنزيال للد�ست�ر منذ �ل�سن��ت �الأوىل 

ل��سع �لد�ست�ر تاأخر حتى �سنة 2018 ومت و�سعه حتت 

�سغط ��ستحقاق �النتخابات �لنيابية. وقد ت�سمن ن�ض 

�ملجلة 400 ف�سال مت تب�يبها �سمن كتابني: كتاب �أول 

يتعلق باالأحكام �مل�سرتكة بني جميع �جلماعات �ملحلية 

وكتاب ثان يتعلق باالأحكام �خل�س��سية لكل �سنف من 

�أ�سناف �جلماعات �ملحلية )�أقاليم، جهات وبلديات(. �إذ 

�أعطت �ملجلة للجماعات عديد �ل�سالحيات منها �لذ�تية 

�أي �لتي متار�سها �جلماعة بذ�تها ومنها �مل�سرتكة �أي �لتي 

ومنها  �ملركزية  �ل�سلط  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  متار�سها 

�ملنق�لة �أي �لتي تنقلها لها �ل�سلط �ملركزية )�لف�سل 13(. 

كما �أ�س�ست كذلك �إىل مبادئ و�إجر�ء�ت تفعيل �آليات 

حتدد  و�لتي  �ملفت�حة  و�حل�كمة  �لت�ساركية  �لدميقر�طية 

كيفية م�ساركة �مل��طنني خا�سة يف �إعد�د م�ساريع �لتنمية 

و�لتهيئة �لرت�بية و�إبد�ء �آر�ئهم بخ�س��ض �لعمل �لبلدي 

�ملحلي  �مل�ست�ى  على  ��ستفتاء  �إجر�ء  �إمكانية  وكذلك 

)�لق�سم �خلام�ض من �لباب �الأول(. كما و�سّحت كذ�ك 

�سالحيات �جلماعات يف عالقة بالعقار�ت �مل�ج�دة ف�ق 

�ملر�فق  وت�سيري  �ملمتلكات  يف  فها 
ّ
ت�سر وكيفية  �إقليمها 

�لعم�مية �لر�جعة لها )�لباب �لثاين(. 

�سلب  �حلر  �لتدبري  مبد�أ  على  �أكدت  و�إن  �ملجلة  لكن 

�لف�سل 4 منها �إال �أنها جعلت �ملجال�ض �لبلدية يف رقابة 

د�ئمة من قبل �ل�سلط �ملركزية. بل �إن عديد �ل�سالحيات 

�لرج�ع  دون  من  ممار�ستها  �ملحلية  للجماعات  ميكن  ال 

�الأعمال  عديد  على  �العرت��ض  لل��يل  ميكن  �إذ  �إليها. 

�لتي تق�م بها �جلماعات �ملحلية مثلما ه� �حلال بالن�سبة 

)�لف�سل  �مليز�نية  �أو   )163 )�لف�سل  مثال  لل�سفقات 

175(. كما ال ميكن للجماعات �ملحلية �لت�سرف بحرية 

�إقليمها مثلما ه� �حلال بالن�سبة  يف عديد �مل�سالح ف�ق 

م��فقة  فيه  ف 
ّ
�لت�سر يخ�سع  �لذي  �ل�ساحلي  لل�سريط 

وكالة حماية وتهيئة �ل�سريط �ل�ساحلي �لتي ت�سرف عليها 

وز�رة �ل�س�ؤون �ملحلية �لبيئة.

رغم �لعديد من نقاط �الختالف، مل يتم رفع طعن بعدم 

د�ست�رية �لقان�ن �س�ى من قبل نائبة و�حدة مما �أدى �إىل 

رف�سه �سكال. وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن عديد �لن��ب قد �أثارو� 

�سبهات بعدم د�ست�رية م�سروع جملة �جلماعات �ملحلية 

عند �لنظر فيه. نذكر من بينها �ل�سالحيات �ل���سعة �لتي 

مت �إعطاوؤها لل��يل يف رقابته على �أعمال �جلماعات �ملحلية 

و�لتي ميكن �أن ت�سل �إىل ت�قيف �مل�سادقة على ميز�نية 

�جلماعة �ملحلية، مّما ميكن كذلك �أن ي�ؤدي حّل جمل�سها 

به  يق�م  �لذي  �لكبري  �لدور  وكذلك   .)170 )�لف�سل 

كاتب عام �جلماعة �ملحلية �لذي ه� تابع لالإد�رة �ملركزية 

مّما يقّل�ض من تفعيل مبد�أ �لتدبري �حلر.

ملختلف  تنزيال  �ملحلية  �جلماعات  جملة  ت�سّمنت  وقد 

م�ست�يات �لالمركزية �لتي ن�ّض عليها �لد�ست�ر )بلديات، 

جهات، و�أقاليم( �إال �أنه مل يتم خالل �سنة 2018 �س�ى 

تنظيم �نتخابات بلدية يف �سهر ماي مت على �أ�سا�سها تركيز 

�ملجال�ض �لبلدية دون �أن يتم تنظيم �نتخابات جه�ية متّكن 

من ��ستكمال تركيز جميع م�ست�يات �لالمركزية.

كما �أن جملة �جلماعات �ملحلية قد �أ�س�ست ل�سرورة �سن 

�ملالية  �الأحكام  عديد  لتفعيل  حك�ميا  �أمر�   38 قر�بة 

�إىل  يتم  مل  ما  وه�  �لبلدية  �ملجال�ض  لعمل  و�لتنظيمية 

�إ�سد�ر  يتم  2019 حيث مل  حدود م�فى �سهر فيفري 

�س�ى 4 �أو�مر حك�مية فقط. ويجدر �لتذكري باأن �ملجلة 

قد ن�ست يف �لف�سل 385 منها على �سرورة �أن ت�سدر 

كل هذه �الأو�مر قبل ي�م 15 فيفري 2019.  
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عزة صيادي 

خم�سة �أ�سهر �سجنا وخطية مالية بثالث مائة دينار يف 

حق �مر�أة تهّجمت على معلم مبدر�سة �بتد�ئية ونعتته 

للعق�بات  تطبيق  �ّول  ه�  ذ�ك  عن�سرية  باأو�ساف 

بالق�ساء على جميع  �ملتعلق  بالقان�ن  �ملن�س��ض عليها 

�عتربه  قان�ن  بت�ن�ض،  �لعن�سري  �لتمييز  �أ�سكال 

لظاهرة  خا�سة  وجترميه  العرت�فه  تاريخّيا  قان�نا  �لبع�ض 

�لتمييز �لعن�سري وملا يحت�يه من �سمانات من �ساأنها 

عليها. �لق�ساء 

إلى متى ظاهرة اجتماعية 
دون أساس قانوني يجّرمها؟

 يلغي �لرق ويعتق �لعبيد �ذ مّت 
ّ

ت�ن�ض ه� �أول بلد عربي

خالل  و�أربع�ن  و�ستة  وثمامنائة  �ألف  عام  نهائيا  ذلك 

وت�سعمائة  �ألف  عام  ويف  �الأول  �لباي  �أحمد  عهد 

�ال�ستقالل  �سنة من  بعد �حدى ع�سر  و�ستني  و�سبعة 

�لدولية  �التفاقية  على  �لت�ن�سية  �جلمه�رية  �سادقت 

�ّن  �اّل  �لعن�سري  �لتمييز  �أ�سكال  للق�ساء على جميع 

كل  من  وخالية  منق��سة  بقّيت  �ل�طنية  �لت�سريعات 

�لعن�سري. �لتمييز  بتجرمي  تن�سي�ض �سريح وخا�ض 

عقب  ت�ن�ض  عا�ستها  �لتي  �النتقالية  �لفرتة  وخالل 

�ملتعلق   2011 ل�سنة   115 عدد  �ملر�س�م  مّثل  �لث�رة 

�لت�سريعي  �لن�ض  و�لن�سر  و�لطباعة  �ل�سحافة  بحرية 

�لقائمة  �العتد�ء�ت  جترمي  �مكانية  �ّقر  �لذي  �ل�حيد 

�لتا�سع  ف�سل  يف  ن�ّض  حيث  عن�سري  �أ�سا�ض  على 

جنح  �لثلب  يف  تتبعات  �ثارة  �مكانية  على  و�ل�ست�ن 

و�سيلة  باأي  �أو  �ل�سحافة  ب���سطة  �ملرتكبة  �ل�ستم  �أو 

�أخرى من و�سائل �الإعالم  �إذ� كان ذلك م�جها �إىل 

فئة من �الأ�سخا�ض ممن ينتم�ن �إىل �أ�سل �أو �إىل عرق 

على  �لتحري�ض  منه  �لغاية  وكانت  معني  دين  �إىل  �أو 

و�ّقر  �ل�سكان  �أو  �الأديان  �أو  �الأجنا�ض  بني  �لتباغ�ض 

�ملر�س�م  نف�ض  من  و�خلم�س�ن  �لثاين  �لف�سل  كذلك 

بني  �لكر�هية  �إىل  يدع�  من  لكل  �سجنية  عق�بات 

بالتحري�ض  وذلك  �ل�سكان  �أو  �الأديان  �أو  �الأجنا�ض 

�لعنف  �أو  �لعد�ئية  �ل��سائل  و��ستعمال  �لتمييز  على 

�أفكار قائمة على �لتمييز �لعن�سري. �أو ن�سر 

�أفر�د  على  �العتد�ء  حاالت  تّكرر  من  �لرغم  وعلى 

 2016 ننتظر  �أن  تعني  فاإنه  �أجانب  �أم  كان��  ت�ن�سيني 

مقرتح  بتقدمي  �لن��ب  من  جمم�عة  تبادر  حتى 

�ن  �اّل  �لعن�سري.  �لتمييز  على  للق�ساء  ت�سريعي 

هذه �ملبادرة مل حتظ باأي مناق�سة وبقيت من ثم حرب� 

تاأكيد رئي�ض جمل�ض ن��ب  �لرغم من  على ورق على 

�أهميتها يف ظّل  �ل�سعب خالل �لدورة �لربملانية ذ�تها 

ت�ساعف �العتد�ء�ت و�سغط �ملجتمع �ملدين.

�لهيئات  مع  �لعالقة  وز�رة  عادت   ،2018 ويف 

�الإن�سان  وحق�ق  �ملدين  و�ملجتمع  �لد�ست�رية 

قان�ن  م�سروع  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  لدى  و�أودعت 

�أ�سكال �لتمييز �لعن�سري  بالق�ساء على جميع  يتعلق 

�أ�سحاب  بذلك  ليتخّلى  �لنظر  ��ستعجال  طلب  مع 

ل�سالح  مبادرتهم  عن  ذكره  �ل�سابق  �لقان�ن  مقرتح 

مقرتح �حلك�مة.

وع  سّتة أشهر لوالدة مشر
التمييز  يجّرم  قانون 

العنصري

�خلارجية  و�لعالقات  و�حلريات  �حلق�ق  جلنة  �نطلقت 

�لقان�ن  م�سروع  مناق�سة  يف  �ل�سعب  ن��ب  مبجل�ض 

يف  و��ستغرقت  �ل�سنة  نف�ض  من  �أفريل  �سهر  خالل 

تقريرها  على  �مل�سادقة  �إىل  للتتّ��سل  �سهرين  مناق�سته 

م�سروع  مترير  من  متّكنها  دون  ج��ن  �سهر  خالل 

ف�س�له  على  للت�س�يت  �لعامة  �جلل�سة  �إىل  �لقان�ن 

�لربملانية  �لدورة  بد�ية  مع  �أي  �أكت�بر  �سهر  يف  �س�ى 

�مل��لية و�الأخرية من �ملّدة �لنيابية �الأوىل.

جل�سات  و�حلريات  �حلق�ق  جلنة  �جتماعات  تخّللت 

وغري  منها  �حلك�مية  �الأطر�ف  خمتلف  �إىل  ��ستماع 

مناق�سة ف�س�ل  بعد ذلك يف  �للجنة  لتنطلق  �حلك�مية 

م�سروع �لقان�ن �لذي �أفرز �لنقا�ض يف �ساأنه �لعديد من 

�لنقاط �خلالفية. لّعل �أهّمها تعريف �لتمييز �لعن�سري 

�إ�سافة  �ساأنها  �ملدين يف  �ملجتمع  �قرتح  ومعايريه حيث 

�الإثني  �أو  �لق�مي  و�الأ�سل  �لدين  معيار  من  كل 

ليك�ن  لالأفر�د  �جلن�سية  و�له�ية  �جلّهة  معيار  وال�سيما 

جميع  على  بالق�ساء  يتّعلق  �لقان�ن  م�سروع  بذلك 

و�لتي  �لت�ن�سي  �ملجتمع  يف  �مل�سلط  �لتمييز  �أ�سكال 

�لت�س�يت  �أّن  �إاّل  مها. 
ّ
قان�ين يجر �أ�سا�ض  �أي  لها  لي�ض 

�ملقّدمة  �ملقرتحات  رف�ض  �إىل  �أف�سى  �للجنة  �سلب 

�جلن�سية  و�له�ية  و�جلّهة  �لدين  معيار  من  كل  الإ�سافة 

�إ�سافة  مع  �حلك�مة  من  �ملقّدم  �لتعريف  على  و�الإبقاء 

مع  متا�سيا  فقط  �الإثني"  �أو  �لق�مي  "�الأ�سل  معيار 

للق�ساء على جميع  �لدولية  باالتفاقية  �ل��رد  �لتعريف 

�أ�سكال �لتمييز �لعن�سري و�أي�سا على �عتبار �أّن م�سروع 

�لتمييز  �أ�سكال  بالق�ساء على  باالأ�سا�ض  �لقان�ن يتعلق 

�لعن�سري ولي�ض �لتمييز ب�سكل عام.

�ملعيار  �إ�سافة معيار �جلهة ه�  م�ساألة  �عتبار  هذ� وميكن 

وال�سيما  �للجنة  م�ست�ى  على  للجدل  �إثارة  �الأكرث 

�ُسجل  �لذي  �ل�حيد  �لرف�ض  �ّن  �لعامة حيث  �جلل�سة 

برّمته  عليه  �لت�س�يت  �أثناء  �لقان�ن  م�سروع  بخ�س��ض 

�أ�سا�سه عدم ت�سمني هذ� �ملعيار �سمن م�سروع �لقان�ن.

رفع  لها  ميكن  �لتي  �الأطر�ف  جمال  ت��سيع  م�ساألة 

�ل�سكاوى �سَدّ كل من �رتكب فعال �أو �متنع عن �لقيام 

لت�سمل  �لعن�سري  �لتمييز  بق�سد  بق�ل  �أدىل  �أو  بفعل 

�جلمعيات ولي�ض فقط �ل�سحايا، �أثار بدوره جدال �سلب 

�للجنة وه� مقرتح مقدم كذلك من �ملجتمع �ملدين.

فقد �عترب بع�ض �لن��ب �أّنه لي�ض من �ل�سروري �إ�سافة 

�جلمعيات على �عتبار �أّن هذه �الأخرية من جّهة ميكنها 

�أن تلعب دور حت�سي�سي وحتفيزي لدفع �ل�سحايا لتقدمي 

�ل�سكاوى ومن جهة �أخرى �أّن �ملر�س�م عدد 88 ل�سنة 

ذلك  لها  ي�سمن  �جلمعيات  بتنظيم  �ملتعلق   2011

�لتن�سي�ض �سلب  لهذ�  د�ع  �ل�سحية وال  بتكليف من 

م�سروع قان�ن �لق�ساء على �لتمييز �لعن�سري باالإ�سافة 

تلقي  ة يف  �إثقال كاهل �جلهة �ملخت�سّ �لتخّ�ف من  �إىل 

�ل�سكاوى.

 

يف �ملقابل، �عترب بع�ض �لن��ب �أن �إ�سافة �جلمعيات من 

�ساأنه �أن ي�سّكل حافز� لتقدمي �ل�سكاوى و�لت�سجيع على 

ة يف ظّل خ�ف بع�ض  �لق�ساء على هذه �لظاهرة خا�سّ

�للج�ء  ثقافة  تر�ّسخ  �ل�سكاوى وعدم  �ل�سحايا من رفع 

�إىل �ملحاكم حينما يتعلق �الأمر مبثل هذه �العتد�ء�ت 

هذه  مع  يقطع  �أن  الّبد  �لقان�ن  م�سروع  �أّن  معتربين 

�ملخاوف.

عدم  على  �الأخري  يف  �للجنة  �سلب  �لنقا�ض  وُر�سي 

على  �الإبقاء  على  و�لت�س�يت  �ملقرتح  هذ�  ت�سمني 

�ل�سيغة �الأ�سلية للف�سل.

�لنيل من  �أو  تّ�فر �سرط ق�سد �الحتقار  كذلك م�ساألة 

جدال  �أثار  �لعق�بات  بت�ساعف  يتعلق  فيما  �لكر�مة 

و��سعا �سلب �للجنة. فقد �عترب �لن��ب �ملد�فع�ن على 

�إىل  يهدف  �لقان�ن  هذ�  �أّن  �ل�سرط  هذ�  على  �الإبقاء 

�لعن�سريني ولي�ض من ي�سدر عنهم  معاقبة �الأ�سخا�ض 

�أّن  �أو فعل عن�سري من دون ق�سد، م�سريين �ىل  ق�ل 

و�سائل �إثبات �لق�سد ممكنة ومتّ�فرة بالقان�ن �لت�ن�سي. 

بينما ر�أى ر�ف�س� �الإبقاء على هذ� �ل�سرط �أّن يف حذفه 

تطبيق  يف  و�ل�سر�مة  �لت�سديد  من  �ملزيد  نح�  �جتاه 

�أّن  معتربين  �لعن�سري  �لتمييز  على  و�لق�ساء  �لقان�ن 

�لف��رق �الجتماعية. ويف  تعميق  �ساأنها  �لعق�بات من 

�ل�سيغة  على  �الإبقاء  على  �التفاق  مّت  �لنقا�ض،  نهاية 

�الأ�سلية للف�سل �لتي تق�سي بتّ�فر هذ� �ل�سرط الإقر�ر 

م�ساعفة �لعق�بات.

�أو  �لق�مي  "�الأ�سل  معيار  �إ�سافة  جانب  و�إىل  هذ� 

�أدخلت جلنة �حلق�ق و�حلريات على م�سروع  �الثني" 

�لقان�ن قبل عر�سه على �جلل�سة �لعامة بع�ض �لتعديالت 

تّعلقت باالأ�سا�ض مب�ساألة حذف �آجال �إ�سد�ر �ملحكمة 

�ملرف�عة  �ل�سكاوى  يف  �لنظر  بعد  حلكمها  �ملخت�سة 

�لتمييز  ملناه�سة  �ل�طنية  �للجنة  �إحالة  وم�ساألة  �إليها 

�للجنة �ملكلفة يف جمل�ض  �إىل  �لعن�سري لتقرير �سن�ي 

ن��ب �ل�سعب.

ففيما يخ�ّض حذف �الآجال، قامت هذه �الإ�سافة على 

عمليا  بها  �اللتز�م  ميكن  وال  خيالية  �الآجال  هذه  �أّن 

�إجر�ء�ت  تتطلب  �لتي  �جلز�ئية  �لق�سايا  يف  خا�سة 

ي و�لتثبت فيها مّدة زمنية �أط�ل ميكن �أن تتجاوز 
ّ
�لتحر

بها  تعمل  �لتي  �لظروف  ظّل  يف  ة  خا�سّ �ل�سهرين 

�ملحاكم �لعدلية بت�ن�ض وما متتاز به من بطء يف �إ�سد�ر 

�الأحكام. 

�للجنة  �إىل  �سن�ي  تقرير  �إحالة  م�ساألة  يخ�ّض  فيما  �أما 

م�سروع  يت�سّمن  �ل�سعب،  ن��ب  جمل�ض  يف  �ملكلفة 

�لقان�ن يف ف�سله �حلادي ع�سر �إحلاق جلنة وطنية ت�سمى 

بال�ز�رة  �لعن�سري"  �لتمييز  ملناه�سة  �ل�طنية  "�للجنة 

�ملكلفة بحق�ق �الإن�سان، �عترب عدد من �لن��ب �أن ثمة 

�للجنة  �إىل  �سن�يا  تقرير�  �للجنة  هذه  حتيل  �أن  �سرورة 

�ملكلفة يف جمل�ض ن��ب �ل�سعب وذلك يف �إطار �لدور 

�ل�سلطة  على  �ملجل�ض  يلعبه  �أن  ميكن  �لذي  �لرقابي 

على  بامل��فقة  �للجنة  �نتهت  �لذي  �ل�سيء  �لتنفيذية، 

ت�سمينه �سلب م�سروع �لقان�ن. 

بجمع  �لقان�ن  وفق  تعنى  �ملذك�رة  �للجنة  �أن  ويلحظ 

ومتابعة خمتلف �ملعطيات ذ�ت �لعالقة وبت�س�ر و�قرت�ح 

�ال�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �لعم�مية �لكفيلة بالق�ساء 

على جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري وت�سبط مبقت�سى 

وتنظيمها  وم�سم�التها  �إحد�ثها  كيفية  حك�مي  �أمر 

�أن  على  وتركيبتها  عملها  و�إجر�ء�ت  ت�سيريها  وطرق 

ير�عى يف ذلك مبد�أ �لتنا�سف ومتثيلية �ملجتمع �ملدين.

من  �لعامة  �جلل�سة  مّتكنت   ،2018 �أكت�بر  من   9 ويف 

بـ  ف�سال  ف�سال  عليه  و�مل�سادقة  �لقان�ن  م�سروع  مترير 

125 �س�تا مع وذلك على �إثر نقا�ض عام د�م �أكرث من 

عن  �ملد�فعني  �أ�س��ت  خالله  تعالت  �ساعات  خم�ض 

م�سروع �لقان�ن وعن �سرورة �لق�ساء على هذه �لظاهرة 

ر�أو�  �أولئك  من  قليلة  قّلة  لّكن  وجترميها  �الجتماعية 

�أّننا لي�ض يف حاجة ملثل هذه �ملبادر�ت �لت�سريعية و�أّن 

�العتد�ء�ت �حلا�سلة يف �ملجتمع �لت�ن�سي على �أ�سا�ض 

�لتمييز �لعن�سري ال ترتقي �إىل مرتبة ظاهرة �جتماعية 

 .
1
تتطلب �ل�ق�ف عندها و�إ�سد�ر ن�ّض ت�سريع خا�ض بها

 

ير القوانين  ولّكن هل أّن تمر
هو وحده كاف فعال للقضاء 

التمييز  ظاهرة  على 
العنصري؟

م�سروع  على  �مل�سادقة  من  مّتكنت  ت�ن�ض  �أّن  �سحيح 

�ل�سحايا  ويحمي  �لعن�سري  �لتمييز  ب�ج�د  يّقر  قان�ن 

�أ�سا�ض متييز وخا�سة  �مل�سّلطة على  م �العتد�ء�ت 
ّ
ويجر

�أكرث من  بل  �لغري،  وقب�ل  �الآخر  لثقافة �حرت�م  ي�ؤثث 

مّت  و�مّنا  ورق  على  حرب�  �لقان�ن  هذ�  يبق  مل  ذلك، 

�مل�سادقة  من  فقط  �أ�سهر  ثالثة  بعد  مرة  الأول  تطبيقه 

عليه كما �سبق بيانه. ولّكن �الأّهم من �لقان�ن ه� تغيري 

�لعقليات و�لقطع مع �لثقافات �لبالية �لتي كانت ومنذ 

�الأمر  �ختالفه.  ب�سبب  �الآخر  تق�سي  تنفك  ال  �الأزل 

�لذي يحتاج لي�ض فقط لن�ّض   ت�سريعي خا�ض به و�إمّنا 

ي�ستدعى تطّ�ر� فكريا وثقافيا.

بتونس..  العنصري  التميييز  أشكال  على  القضاء  قانون 
اجتماعية؟ لظاهرة  إقرار 

تشريعات 2018
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د. وحيد الفرشيشي

�حلريات  جلنة  تقرير  ب�سدور   2018 �سنة  متّيزت  لقد 

ن�سعه  و�لذي  �لهام  �لتقرير  هذ�   .
1
و�مل�ساو�ة �لفردية 

�لبيد�غ�جي،  �لطابع  ذ�ت  �لكربى  �ل�ثائق  خانة  يف 

�لعام  �لنقا�ض  الإثر�ء  �أر�سية  ت�سكل  �أن  ي�ؤمل  و�لتي 

جتاوز  �لتقرير  هذ�  دور  �أن  �إال  ت�ن�ض.  يف  و�ملجتمعي 

قان�ن  م�سروع  �إىل  ليتح�ل  و�جلدل  �لنقا�ض  منطقة 

�إىل  يتح�ل  �أن  �أمل  على  �ل�سعب  ن��ب  �أمام جمل�ض 

تقرير  خلقه  �لذي  �حلر�ك  هذ�  ملزم.  قان�ين  ن�ّض 

�سيا�سي  ظرف  مع  �أي�سا  تز�من  �لفردية  �حلريات  جلنة 

�جتماعي و�قت�سادي دقيق: �سع�بات �قت�سادية هامة 

عي�ض  ظروف  على  مبا�سرة  �نعك�ست  ت�ن�ض  بها   
ّ
متر

�ل�سلطة  ر�أ�سي  بني  خانقة  �سيا�سية  �أزمة  �مل��طنني، 

�لعام  �الإحتاد  يق�د  �جتماعية  و�حتجاجات  �لتنفيذية، 

جمم�عات  تتزعم  فيما  منها،  جزء�  لل�سغل  �لت�ن�سي 

منها.  �آخر  جزء�  نقابيا  �أو  حزبيا  مهيكلة  غري  �سبابية 

�نتخابية  �ل�سيا�سي ل�سنة  �إىل ذلك �ال�ستعد�د  ي�ساف 

�أو  �سنحت  مدى  �أي  فاإىل  حا�سمة.  ورئا�سية  ت�سريعية 

لتقرير جلنة  �ل�ساغطة  �لظروف  هذه  ��ستمر�ر  �سي�سنح 

�ملنبثقة  �لق��نني  وم�ساريع  و�مل�ساو�ة  �لفردية  �حلريات 

يف  وحتديد�  �لعام  �خلطاب  يف  مكانه  يجد  �أن  عنه، 

�لت�سريعي؟ �لعمل 

يخ  قيمة مضافة في التار
التونسي اإلنساني  الحقوقي 

ه�  و�مل�ساو�ة  �لفردية  �حلريات  جلنة  تقرير  مّيز  ما  �إن 

�الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  ت�س�ر  �إىل  �جل�هرية  �الإ�سافة 

�ملنظ�مة  على  �لتقرير  بتاأكيد  وخا�سة  ت�ن�ض  يف 

للتجزئة  �لقابلة  وغري  و�ملرت�بطة  و�لك�نية  �ل�ساملة 

من  �حلديث  �أعاد  �للجنة  فتقرير  �الإن�سان.  حلق�ق 

مت  �لتي  �الإن�سان  حق�ق  مك�نات  ح�ل  جديد 

تهمي�سها �أو �لتغافل عنها منذ عهد �الأمان �ل�سادر يف 

 26 يف  �ل�سادر  لت�ن�ض  د�ست�ر  و�أّول   1857 �سبتمرب 

ميثاق  مبثابة  كان  �لعهد  هذ�  �أن  ويذكر   .1861 �أفريل 

�أديانهم  �لت�ن�سية باختالف  ت�س�ية بني �سكان �ململكة 

وقد  �لفرد.  قيمة  تاأكيد  يق�م على  ولغاتهم،  و�أعر�قهم 

د�ست�ر  عن  �لفردية  و�حلق�ق  �لفرد  بعد  فيما  غاب 

1959 وعن �حل��ر �ل�سيا�سي �لذي ر�فق ث�رة جانفي 

على  من�سبا  و�الهتمام  �لتاأكيد  كان  حيث   ،2011

�القت�سادية  و�حلق�ق  باالأ�سا�ض  �ل�سيا�سية  �حلق�ق 

وحق�قه  �لفرد  عن  �حلديث  يعد  ومل  و�الجتماعية. 

�إقر�ر  ليتم   2014 27 جانفي  د�ست�ر  نقا�سات  مع  �إال 

�حلريات  جانب  �إىل  �سر�حة  بكل  �لفردية  �حلريات 

تقرير  �أتى  وقد  �لد�ست�ر(.  من   21 )�لف�سل  �لعامة 

�لد�ست�ري، مبا يربط مع  �لت�جه  �للجنة كرتجمة لهذ� 

و�لفعلية  �لتامة  �مل�ساو�ة  مبد�أ  فباإقر�ر  �الأمان«.  »عهد 

دون  و�حلريات  �حلق�ق  كافة  و�لن�ساء يف  �لرجال  بني 

وتاأكيد  وتكري�سها  �ل�سمري  حرية  وحماية  ��ستثناء 

وه�يته  �جلن�سية  ت�جهاته  �ختيار  يف  �لفرد  حرية 

�جلندرية، يك�ن �لتقرير قد �قرتح �إمتام منظ�مة حق�ق 

�ملنظ�مة  مع  من�سجمة  وجعلها  ت�ن�ض  يف  �الإن�سان 

�لتجربة  ��ستثنائية  جديد  من  ي�ؤكّد  ما  وه�  �لك�نية. 

للفرد  ما  على  قائمة  لدميقر�طية  �مل�ؤ�س�سة  �لت�ن�سية 

وعالقاته. �خلا�سة  حياته  قيمة يف  من 

في دينامية الجدل والنقاش حول 
التقرير

�أبرز  �إحدى  و�مل�ساو�ة  �لفردية  �حلريات  تقرير  �سببقى 

ب�سدوره  �لتقرير  �أوجد  حيث   ،2018 �لعام  ميز�ت 

حر�كا �سيا�سيا و�جتماعيا هاما. فكانت �سائفة 2018 

فرتة نقا�ض وجدل و��سعني ح�ل حمت��ه و�آفاقه: فرغم 

مل  �أنه  �مل�ؤكد  من  �لتقرير،  ح�ل  �مل��قف  �ختالف 

فالكّل  �حلياد.  على  مدنية  �أو  �سيا�سية  �أي جهة  يرتك 

بنّي م�قفه بني م�ؤّيد بتحفظ ومعار�ض للتقرير برمته... 

للتقرير. ومعار�ض جزئيا 

الرفض المطلق والشيطنة: 
للت�سنيع  �سديدة  حملة  �ُسّنت   ،2018 �سائفة  طيلة 

رئي�ستها  وخا�سة  �للجنة  �أع�ساء  ومهاجمة  بالتقرير 

و�ملنظمة  �ملمنهجة  �حلملة  هذه  بلحاج.  ب�سرى  �لنائبة 

على  �أ�سا�سا  حم�س�بة  و�سخ�سيات  جمم�عات  قادتها 

�لتحرير  حزب  و  �ل�سلفية  و�حلركات  �لنه�سة  حركة 

�أ�ساتذة  من  جمم�عة  جانب  �إىل  �مل�دة،  وحزب 

وكان  �لدين.  و�أ�س�ل  �ل�سريعة  لعل�م  �لزيت�نة  جامعة 

هام  دور  و�لد�ست�ر  �لقر�آن  عن  �لدفاع  لتن�سيقية 

�لنه�سة  وزير  يتزعمها  حركة  وهي  �حلملة  هذه  يف 

وبلغت   .)2013-2011( �لدينية  لل�س�ؤون  �الأ�سبق 

ن��ب  جمل�ض  �أمام  �أوت   11 مب�سرية  �أق�ساها  �حلملة 

�ل�سعب لرف�ض تقرير جلنة �حلريات �لفردية و�مل�ساو�ة، 

�الإعالم  و�سائل  �أن�سطتها  �إطار  يف  �حلملة  و��ستعملت 

�لت���سل �الجتماعي.  �ل�سحفية وو�سائل  و�لندو�ت 

قان�ن  م�سروع  �إيد�ع  بعد  الحقا  �حلملة  وت���سلت 

�مل�ساو�ة يف �الإرث �أمام جمل�ض ن��ب �ل�سعب بتنظيم 

جانفي   6 ي�م  �لزيت�نة  �أئمة  لبع�ض  �حتجاجية  وقفة 

حاولت  �الإرث  يف  للم�ساو�ة  �مل�سروع  هذ�   .2019

�إ�سد�ر  ذلك  يف  مبا  �ل��سائل  بكل  �سيطنته  �حلملة 

من  بتكفري  �لّدين  �سي�خ  من  جمم�عة  عن  فت�ى 

ج��ز  وعدم  �الإرث  يف  �مل�ساو�ة  لقان�ن  �سي�س�ت 

�لقادمة. �نتخابهم يف �النتخابات 

الرفض الجزئي للتقرير: 
بع�ض �حلركات �ل�سيا�سية و�أهمها حركة �لنه�سة �أبدت 

ر�سميا حتفظها ورف�سها جزئيا للتقرير، يف جانبه �ملتعلق 

 .2018 �أوت   26 منذ  وذلك  �الإرث  يف  بامل�ساو�ة 

لبقية  ر�ف�سا  م�قفا  �الإ�سالمية  �حلركة  ُتبِد  باملقابل، مل 

�لتقرير ومقرتح جملة �حلريات �لفردية و�إن بقي م�قفها 

�إىل  للتاأويل. فقد عرّبت �حلركة يف كتابها �مل�جه  قابال 

�لتقرير  �أهمية  عن  �أوت   10 بتاريخ  �جلمه�رية  رئي�ض 

بث��بت  يتعلق  فيما  �إال  �لفردية،  باحلريات  يتعلق  فيما 

يفتح  �لتقرير  �أن  �إىل  �أ�سارت  وقد  �لدينية.  �لن�س��ض 

�لنقا�ض ح�ل �أي حريات فردية نريد.

قبول تقرير اللجنة مع بعض التحفظ 
كان ملنظمات �ملجتمع �ملدين �لدميقر�طي �مل�ؤمنة مبنظ�مة 

حق�ق �الإن�سان �لك�نية �لدور �الأ�سا�سي لتقدمي م�قف 

�ملنظمات  هذه  د�فعت  و�إذ  �للجنة.  تقرير  من  مت��زن 

حتفظت  فاإنها  �لتقرير،  وعن  �للجنة  عن  و�س�ح  بكل 

على بع�ض �لنقاط �لتي ترى �أنها ال تتالءم مع منظ�مة 

�ملنظ�مة.  لهذه  �حلديثة  و�لت�جهات  �الإن�سان  حق�ق 

فكان لالإئتالف �ملدين من �أجل �حلريات �لفردية دور 

رئي�سي يف �حل�سد و�ملنا�سرة و�إعادة �لت��زن.

للحريات  ت�ن�ض  م�ؤمتر  �الئتالف  نظم  �الإطار،  هذ�  ويف 

�لنا�سطني  ليجمع   2018 24 ج�يلية  بتاريخ  و�مل�ساو�ة 

و�لنا�سطات و�لفنانني و�لفنانات و�الأدباء و�ل�سخ�سيات 

باحلق�ق  يتعلق  فيما  �لثابتة  �ملبادئ  لتاأكيد  �ل�طنية 

و�حلريات. وقد جمعها �الئتالف يف 10 نقاط �أ�سا�سية، 

�أبرزها �إلغاء عق�بة �الإعد�م، �مل�ساو�ة �لتامة و�لفعلية بني 

وعدم  �الإرث  جمال  يف  ذلك  يف  مبا  و�لرجال  �لن�ساء 

و�له�ية  �جلن�سية  �ملي�ل  يف  �حلق  وحماية  �ملثلية  جترمي 

ال  و��سحا:  �ملنظمات  هذه  م�قف  كان  وقد  �جلندرية. 

تنازل عن �ملنظ�مة �لك�نية �أو عن مكت�سبات �لد�ست�ر، 

ت�جهات  من  �لتقرير  ت�سمنه  ما  على كل  �لثناء  وتاليا 

معها.  يتعار�ض  ما  كل  ورف�ض  �ملنظ�مة،  لهذه  م��فقة 

حترك  على  مبا�سر�  رد�   2018 �أوت   13 حترك  كان  ثم 

�مل�ساو�ة  على  للتاأكيد   ،2018 �أوت   11 ي�م  �ملحافظني 

�أن  على  و�لتاأكيد  و�لرجال  �لن�ساء  بني  و�لفعلية  �لتامة 

�حلريات �لفردية جزء ال يتجز�أ من معركة �مل�ساو�ة. هذ� 

�لتفاعل �لهام مع �لتقرير �نخرطت فيها نقابة �ل�سحافيني 

�الإعالميني  وتدريب  بتك�ين  بد�أت  و�لتي  �لت�ن�سيني 

من  �إنطالقا  �للجنة  وتقرير  �لفردية  �حلريات  ح�ل 

ه�ؤالء  تدريب  مت  وقد   .2018  
2
�أكت�بر م�يف  �إىل  ج��ن 

�إطار ما �سمته �لنقابة  يف خمتلف مناطق �جلمه�رية يف 

�لنقابة  عملت  و�مل�ساو�ة، حيث  �لفردية  �حلريات  قافلة 

على تقدمي تقرير �للجنة ومقرتحاتها من ناحية وتنظيم 

ناحية  من  �سمح  ما  وه�  �للجنة.  �أع�ساء  مع  نقا�سات 

و�الأفكار �خلاطئة  �اللتبا�ض  ورفع  �لتقرير  بن�سر حمت�ى 

�لتي ن�سرت لغاية ت�س�يهه طيلة �سائفة 2018.

هذ� �لعمل �لذي قامت به �لنقابة مّكن �أي�سا من برجمة 

�أكرب للحريات �لفردية و�مل�ساو�ة يف و�سائل �الإعالم على 

�حلريات يف  �لنقا�ض ح�ل  �إىل حت�سني  و�أدى  �ختالفها 

و�سائل �الإعالم.

في الخيارات السياسية في 
االنتقائية يات:  الحر مجال 

بالرغم من �سدور تقرير جلنة �حلريات �لفردية و�مل�ساو�ة 

عن جلنة كّلّفها رئي�ض �جلمه�رية بذلك )منذ 13 �أوت 

�للجنة  ئا�سة تعاملت مع مقرتحات 
ّ
�لر �أن  �إال   ،)2017

مبقرتح  تقريرها  �للجنة  �أرفقت  ففيما  �نتقائي.  ب�سكل 

جملة �حلريات �لفردية ومب�سروع ح�ل �مل�ساو�ة �لتامة بني 

�لن�ساء و�لرجال مبا يف ذلك �مل�ساو�ة يف �الإرث، نالحظ 

�أن رئي�ض �جلمه�رية �كتفى يف خطابه مبنا�سبة عيد �ملر�أة 

يف 13 �أوت بااللتز�م بامل�ساو�ة يف �الإرث فقط. وه� ما 

مّت الحقا بعدما �أقرت �حلك�مة يف جل�سة تر�أ�سها رئي�ض 

�جلمه�رية بنف�سه، م�سروع �لقان�ن �ملذك�ر لتع�د وت�دعه 

 2018 ن�فمرب   25 بتاريخ  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  �أمام 

حتت رقم 2018/90.  

و�إذ يحظى هذ� �مل�سروع باأول�ية �لنظر �أمام �للجنة �ملعنية 

بذلك )جلنة �ل�سحة و�ل�س�ؤون �الجتماعية(، فاإنه يقبل 

ومن  عنها.  ير�سح  �لتي  �ملجحفة  �النتقائية  �لنقد جلهة 

حق�قية  الأ�سباب  تتم  مل  �النتقائية  هذه  �أن  �ل���سح 

�أي�سا.  و�نتخابية  و��سحة  �سيا�سية  الأ�سباب  بل  بحتة، 

داللة  ذ�ت  رمزية  م�ساألة  �الإرث  يف  �مل�ساو�ة  فاختيار 

و�الإ�سالميني،  �ملحافظني  �إحر�ج  �ساأنها  من  و��سحة 

�لر�ف�ض  م�قفهم  عن  �الإف�ساح  �إىل  �سي�سطرون  �لذين 

ملا يعتربونه م�سا�سا بث��بت �لّدين �الإ�سالمي، على نح� 

يظهرهم مظهر� حمافظا ومعاديا للم�ساو�ة، و�الأهم مظهر 

وم�ؤدى  و�ل�سيا�سي.  �لّدع�ي  بني  يخلط  يز�ل  ال  من 

ذلك ه� �إعادة تذكري �لقاعدة �النتخابية �لتي �سّ�تت 

2014 ب�ج�ب �الحتاد  لرئي�ض �جلمه�رية )وحلزبه( يف 

ح�له، دفاعا عن �لّدولة �ملدنية �لع�سرّية �حلد�ثية �لتي 

تكر�ض �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

من  كثري�  تقّلل  �النتخابية  �ل�سيا�سية/  �ملنهجّية  هذه 

قيمة ما كانت �قرتحته جلنة �حلريات �لفردية و�مل�ساو�ة 

حتى فيما يتعّلق بامل�ساو�ة ذ�تها، حيث �أن �للجنة كانت 

�قرتحت م�سروع قان�ن �سامال من �ساأنه حتقيق م�ساو�ة 

�ملجاالت.  جال يف جميع 
ّ
و�لر �لن�ساء  بني  وفعلية  تامة 

من  و�حد  جانب  يف  ليح�سرها  �لرئي�ض  م�سروع  فجاء 

�ملجتمع  منظمات  من  �لعديد  ت�لت  وقد  �مل�ساو�ة. 

على  �النتقائي  �مل�قف  هذ�  على  �العرت��ض  �ملدين 

 .
3
ي قطرة قطرة

ّ
�أ�سا�ض �أن �حلريات ال تروى بالر

من  �لتخفيف  �إىل  �لن��ب  من  جمم�عة  �سعت  وقد 

جملة  �إيد�عهم  خالل  من  �لرئا�سي  �مل�قف  مفاعيل 

�حلريات �لفردية كما هي من دون �أي زيادة �أو �نتقا�ض، 

�ل�سعب،  ن��ب  جمل�ض  �أمام  قان�ن  مقرتح  �سكل  يف 

�ملقرتح  الإيد�ع  كان  وقد   .20184
�أكت�بر   11 بتاريخ 

على هذ� �ل�جه داللة هامة، حيث كان �مل�قع�ن على 

�مل�سروع 16 نائبة ونائبا عن كل �لكتل با�ستثناء حزب 

رمزية  �الإيد�ع  هذ�  نتيجة  تك�ن  فهل  �لنه�سة.  حركة 

يف  برملاين  نقا�ض  �أفق  �ملجلة  لهذه  �سيت�فر  �أم  حم�ض، 

�سنة �النتخابات �لت�سريعية و�لرئا�سية؟

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

2018 سنة  في  الفردية  الحريات 
ياته؟ وحر الفرد  حقوق  حول  الجّدي  الحوار  بدأ  هل 
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مهدي العش

�النتخابية  و�لق��نني  �لد�خلي  �لنظام  جلنة  �سادقت 

�ملتعلق  �لقان�ن  م�سروع  على  �ل�سعب  ن��ب  مبجل�ض 

 5%  
1
عتبة باإدر�ج  وذلك  �النتخابي،  �لقان�ن  بتنقيح 

�ملقرتح  هذ�  �أثار  وقد  �لت�سريعية.  �النتخابات  يف 

عن  تف�سلنا  �إذ  ت�قيته،  جهة  من  �إن  �سيا�سيا،  جدال 

�أو  �أ�سهر،   9 من  �أقل  �لقادمة  �لت�سريعية  �النتخابات 

�الأحز�ب  متثيلية  على  �ملحتملة  ونتائجه  م�سم�نه  من 

�ل�سغرى وتن�ع �مل�سهد �لربملاين. 

�أن  هذ� �إال  �إليه  ��ستند  �لذي  �لت�سخي�ض 

ح  ملقرت كرث � حيث  �لالزم.  بالنقا�ض  يحَظ  مل 

يث  حلد ت�فر � �سع�بة  وعلى  �حلكم،  �أزمة  على 

 ، غلبية الأ وعلى تعّطل �لعمل �لربملاين، كاأنها ناجتة �

�أن  يفرت�ض  مما  �حلايل،  �القرت�ع  نظام  عن  باالأ�سا�ض 

 بال�سرورة عرب تعديله.
ّ
حّلها مير

لماذا النسبية مع أكبر 
البقايا؟

لعّل تن�ع �أنظمة �القرت�ع، ح�سب �لبلد�ن و�لتجارب، 

�إذ  مثايل.  �قرت�ع  نظام  وج�د  عدم  على  كاٍف  دليل 

لالأهد�ف  م��زنة  �إىل  �القرت�ع  نظام  �ختيار  يخ�سع 

و�ال�ستقر�ر،  و�لتمثيلية  كالعد�لة  منه،  �ملطل�بة 

�سياق. بكل  �خلا�سة  �لظروف  �العتبار  بعني   تاأخذ 

مع  �لن�سبي  �القرت�ع  نظام  �ختيار  يع�د  ت�ن�ض،  يف 

 .2011 ل�سنة  �لتاأ�سي�سية  �النتخابات  �إىل  �لبقايا  �أكرب 

�لث�رة  �أهد�ف  لتحقيق  �لعليا  �لهيئة  �ختارته  وقد 

�سعيا  �لدميقر�طي  و�النتقال  �ل�سيا�سي  و�الإ�سالح 

جمل�ض  �نتخابات  يف  ممكنة  متثيلية  �أو�سع  ل�سمان 

. ثم مت �لت��فق على 
2
تاأ�سي�سي مكّلف ب�سياغة د�ست�ر

�سعيا  لكن،  �لت�سريعية.  �النتخابات  يف  عليه  �الإبقاء 

�عتماد  مت  �لعم�مي،  و�لتم�يل  �لرت�سحات  لرت�سيد 

بالتم�يل  للتمتع  �الأ�س��ت  من  �أدنى  كحّد   %3

�لبعدي، دون �أن يك�ن له تاأثري على ت�زيع �ملقاعد.

ن��ب  ملجل�ض  �لعامة  �جلل�سة  �أمام  حاليا  �ملطروح  �أما 

لالنتخابات  ب5%  �نتخابية  عتبة  فه�  �ل�سعب، 

و�لعتبة   .2019 �نتخابات  من  �بتد�ء  �لت�سريعية، 

�لقائمات  د�ئرة  كّل  يف  فقط  تق�سي  ال  �ملقرتحة 

من  �الأ�س��ت  من   5% من  �أقل  على  حت�سلت  �لتي 

�لتي  �ملقاعد، ولكنها تق�سي كذلك �الأ�س��ت  ت�زيع 

�حلا�سل  �حت�ساب  من  �لقائمات  هذه  عليها  حت�سلت 

�لقائمات  ��ستفادة  ي�ساعف  ما  وه�   ،
3
�النتخابي

قامت  �لتي  �ملحاكاة  تظهره  مثلما  �الأكرب،  و�الأحز�ب 

4
.2014 بها �لب��سلة باالعتماد على نتائج �نتخابات 

�ملقرتح هي  �إليها  ي�ستند  �لتي  �الأ�سا�سية  ولعّل �حلجة 

�ل�سعب  من  يجعل  �لذي  �لربملاين،  �مل�سهد  ت�سّتت 

�القرت�ع  فنظام  �حلكم.  على  قادرة  �أغلبية  �إيجاد 

كان  و�إن  متثيل،  الأو�سع  �الأف�سلية  باإعطائه  �حلايل، 

�أنه  �إال  �لدميقر�طي"،  �النتقال  بد�ية  "يف  �ساحلا 

مثلما  "عقلنته"،  تتعنّي  �سلبي"،  عامل  �إىل  "يتح�ل 

�لقان�ن.  مل�سروع  �ملر�فق  �الأ�سباب  �سرح  يف  جاء 

"لنجاعة  ك�سرط  �النتخابية  �لعتبة  تقّدم  وهكذ�، 

، و�سمنيا، كحّل الأزمة �حلكم.
�لنتائج �النتخابية"5

�إذ  �لنقد،  من  �لكثري  ي�ستدعي  �لت�سخي�ض  هذ� 

�أن  ال�ستنتاج  يكفي   2014 نتائج  �إىل  �لرج�ع  �أن 

مينحها  �لتي  باالأف�سلية  حتى  �حلايل،  �القرت�ع  نظام 

�مل�سهد  ت�ستت  يف  �سببا  لي�ض  �ل�سغرى،  للقائمات 

�لربملاين. 

البرلماني  المشهد  تشتت 
من تفتت الكتلة األكبر

�ملالحظني  لبع�ض  �حلايل  �لربملاين  �مل�سهد  يبدو  قد 

ثلث  من  �أقل  لديها  �الأكرب  �لكتلة  �أن  حيث  مفتتا، 

نظام  عن  ناجتا  لي�ض  �لتفتت  هذ�  �أن  �إال  �ملقاعد. 

تونس؟ في  االقتراع  نظام  تغييير  إلى  بحاجة  نحن  هل 
انتخابي  بمقعد  للفوز  عتبة  بإدراج  القانون  مقترح  حول  تعليق 
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�أفرزتها  �لتي  �لربملانية  �لرتكيبة  �أن  حيث  �القرت�ع، 

كبريتني  كتلتني  من  تتك�ن  كانت   2014 �نتخابات 

وزن  وي�سل  �ملقاعد،  من   70% من  �أكرث  حتتكر�ن 

وباملقارنة   .40% �إىل  ل�حدها  ت�ن�ض  ند�ء  كتلة 

 ،
7
و�إيطاليا  ،

6
كاأملانيا �أخرى،  برملانية  دميقر�طيات  مع 

، حيث يرت�وح وزن �لكتلة �الأكرب بني 28 
8
و�لربتغال

و%38 من �ملقاعد، فاإنه ي�سعب �عتبار هذه �لرتكيبة 

مفتتة. �لربملانية 

زيادة تمثيلية 
األحزاب الكبيرة، 

التي ثبت أنها 
قابلة للتفكك، 

يصبح بالعكس 
عامال لعدم 

االستقرار.
كما  �حلايل،  �لربملاين  �مل�سهد  ت�ستت  فاإن  وبالتايل، 

من  عدد�  لتفتت  مبا�سرة  نتيجة  ه�  ��ستقر�ره،  عدم 

وبالتحديد  �النتخابات،  �أفرزتها  �لتي  �لنيابية  �لكتل 

�لكتل  "مركات�  يف  يظهر  مثلما  ت�ن�ض،  ند�ء  كتلة 

بد�أت  وقد   .
9
�لب��سلة منظمة  ن�سرته  �لذي  �لنيابية" 

مع   ،2016 منذ  �لند�ء  كتلة  �سف�ف  �الن�سقاقات يف 

ظهرت  ثم  ت�ن�ض،  م�سروع  حلركة  �حلرة  كتلة  تك�ين 

�الئتالف  لكتلة  ن��ة  كانت  �لتي  �ل�طنية،  �لكتلة 

كتلة  خ�سارة  يف  ت�سببت  �الن�سقاقات  هذه  �ل�طني. 

ي�سعب  خ�سارة  ن��بها.  ن�سف  من  الأكرث  ت�ن�ض  ند�ء 

تتعلق  �أ�سبابها  �أن  �إذ  �القرت�ع،  لنظام  وزرها  حتميل 

نف�سه.  �حلزب  وهيكلية يف  �سيا�سية  مب�ساكل  باالأحرى 

�أزمات  نتائج  �القرت�ع  نظام  حتميل  يجدر  ال  وبالتايل، 

�الأحز�ب  حظ�ظ  دعم  يك�ن  �أن  ميكن  وال  حزبية، 

�لكربى بالعتبة �النتخابية حاّل. الأن زيادة متثيلية هذه 

بالعك�ض  ي�سبح  للتفكك،  قابلة  د�مت  ما  �الأحز�ب، 

عامال لعدم �ال�ستقر�ر.

أسباب تعطل العمل النيابي 
ط��ل  �ل�سعب،  ن��ب  جمل�ض  عمل  �أن  �سّك  من  ما 

كبري،  وتعطيل  بطء  من  ي�سك�  �لربملانية،  �لدور�ت 

ولكن  �النتخابي.  �أو  �لت�سريعي  �مل�ست�ى  على  �س��ء 

وباالأف�سلية  �القرت�ع،  بنظام  �لتعطيل  هذ�  ربط 

لل�س��ب.  جمانب  �ل�سغرى،  للقائمات  مينحها  �لتي 

�الأوىل،  �لربملانية  �لدورة  يف  متثل،  تكن  مل  فاملعار�سة 

وبالتايل،  �لن��ب.  عدد  من   15% من  �أقل  �س�ى 

لعدم  عامال  �ل�سغرى  �لكتل  متثيل  �عتبار  ميكن  ال 

�ملعار�سة  �لكتل  �أن  بل  �مل�سهد.  وتفتت  �ال�ستقر�ر 

�الأ�سا�سية،  �لق��نني  م�ساريع  ل�سالح  �س�تت  ما  كثري� 

كمجلة �جلماعات �ملحلية �أو قان�ن �لت�سريح باملكا�سب 

غري  و�الإثر�ء  �مل�سالح  ت�سارب  ومكافحة  و�مل�سالح 

عرب   
ّ
متر �لتي  �لق��نني  م�ساريع  من  وغريها  �مل�سروع، 

�لت��فقات". "جلنة 

�ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  يجدها  �لتي  �ل�سع�بات  �أما 

�أوال  ناجتة  فهي  �لق��نني  بع�ض  على  �لت�س�يت  يف 

�ملدة  فط��ل  �لن��ب.  غيابات  ظاهرة  من  وباالأ�سا�ض 

م�سروعي  �س�ى  �لت�س�يت  يف  ي�سقط  مل  �لنيابية، 

قر�ض،  �تفاقية  على  بامل��فقة  متعلق  �الأول  قان�نني، 

�ل�طني  ل�سندوق  الإ�سالح  �جر�ء�ت  بجملة  و�لثاين 

يف  �الأمر،  تعلق  وقد  �الجتماعية.  و�حليطة  للتقاعد 

�س�ت   73 يكفي  عادي،  قان�ن  مب�سروع  �حلالتني، 

�ملتك�نة  �لنيابية،  �الأغلبية  �أن  �أي  لتمريره.  م��فق 

م��فقتها  رغم  عجزت،  نائب،   130 زهاء  من  نظريا 

على م�سروع �لقان�ن، عن ت�فري 73 �س�ت. و�ل�سبب 

نن�سى  �أن  دون  هذ�   .
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�لغياب ظاهرة  تفاقم  طبعا  ه� 

وتغيري  �الآخر،  بع�سها  ورفع  عامة،  جل�سات  تاأجيل 

جدول �أعمال �أخرى، نظر� لعدم ت�فر �لن�ساب �لذي 

ي�سمح بامل�سادقة على م�سروع �لقان�ن �ملربمج.

عجز  �ملجل�ض  مكتب  فاإن  �الإ�سكال،  هذ�  �أمام 

ظاهرة  من  للحد  �إجر�ء�ت  من  يكفي  ما  �تخاذ  عن 

قررها  �لتي  �ملنحة  من  �القتطاعات  حتى  �لغياب. 

بال�سروط  حمدودة  تبقى  �لن��ب  بع�ض  بحّق  �ملكتب 

�يام عمل كاملة  �لد�خلي )ثالثة  �لنظام  �لتي ي�سعها 

غيابات  �ستة  �و  بالت�س�يت،  متعلقة  عامة  يف جل�سات 

ومل  �ل�سهر(،  نف�ض  يف  �للجان،  �أعمال  يف  متتالية 

ت�سمل �س�ى معّدل 4 ن��ب يف �ل�سهر. وبالتايل، فاإن 

�لنظام  بتنقيح  يك�ن  �لت�سريعي  �لعمل  لتعّطل  �حلّل 

�لن��ب  على  �أكرث  �ن�سباط  فر�ض  �جتاه  يف  �لد�خلي 

�أو بتعزيز �لعمل �حلزبي يف �جتاه  للح�س�ر يف �ملجل�ض 

فر�ض �سل�كيات معينة على �لن��ب. 

ال يجدر تحميل 
نظام االقتراع 

نتائج أزمات 
حزبية، وال يمكن 

أن يكون دعم 
حظوظ األحزاب 
الكبرى بالعتبة 

االنتخابية حاّل. 
للمجل�ض،  �النتخابي  �لدور  تعّطل  فاإن  كذلك، 

 3 من  �أكرث  بعد  د�ست�رية  �نتخاب حمكمة  وف�سله يف 

�إر�ساء  يف  �أو  �لد�ست�ري،  �الأجل  ف��ت  من  �سن��ت 

يف  �أ�ساع،  و�لذي  �لد�ست�رية،  �لهيئات  من  �لعديد 

�لعليا  �لهيئة  �سغ�ر�ت  ل�سد  عديدة  �أ�سهر�  مرة،  كل 

ت�فري  �سع�بة  عن  ناجتا  لي�ض  لالنتخابات،  �مل�ستقلة 

�أغلبية �لثلثني مبثل هذه �لرتكيبة. بالعك�ض، فاإن كتل 

متتلك  كانت  �حلالية(  �الأغلبية  )با�ستثناء  �الأغلبية 

م�ست�ى  على  وحتى  �لثلثني.  �أغلبية  نظريا،  ل�حدها، 

�تفاق  عدم  من  خا�سة  ياأتي  �لتعطيل  فاإن  �ملمار�سة، 

�ملر�سحني،  �أ�سماء  على  ت�ن�ض  وند�ء  �لنه�سة  كتلتي 

�ملحكمة  يف  �أو  �النتخابات  هيئة  يف  �ل�ساأن  ه�  مثلما 

�النتخابي  �لدور  تعّطل  فاإن  وبالتايل،  �لد�ست�رية. 

�لهيئات،  النتخاب  �ل�سيا�سية  �الإر�دة  غياب  مرّده 

�لت�س�يت  �سرية  ��ستغالل  مّت  ما ظهر جليا عندما  وه� 

 4 ح�ل  و�ملعلن  �حلا�سل  بالت��فق  �اللتز�م  لعدم 

يت�سح  �أخرى،  مرة  �لد�ست�رية.  للمحكمة  مر�سحني 

ما  بقدر  �القرت�ع،  بنظام  �أبد�  يتعلق  ال  �الإ�سكال  �أن 

ه� ناجت عن ع��مل �سيا�سية. 

سلبيات القانون 
االنتخابي ال تتعلق 

بالضرورة بنظام 
االقتراع، وإنما 

بمسائل كالتمويل 
االنتخابي 

والعقوبات 
االنتخابية

هل ستمّكن العتبة من 
متجانسة؟ أغلبية 

�أزمة  �النتخابية  �لعتبة  منا�سري  من  �لكثري  يرجع 

�إىل نظام �القرت�ع �لتي يفر�ض على �الأحز�ب  �حلكم 

كانت  ولئن  �أغلبية.  لت�سكيل  �لتحالف  �لكربى 

حزب،  حتقيق  من  جتعل  �لبقايا  �أف�سل  مع  �لن�سبية 

غاية  يف  �أمر�  �ملقاعد  من  �ملطلقة  لالأغلبية  ل�حده، 

له،  يروج  ما  عك�ض  على  �لعتبة،  �أن  �إال  �ل�سع�بة، 

حماكاة  �أن  �إذ  "�مل�سكل".  لهذ�  حال  �أبد�  لي�ست 

�نتخابية،  عتبة  �فرت��ض  مع   2014 �نتخابات  نتائج 

عتبة  �أن  كيف  تظهر   ،
11
�لب��سلة منظمة  ن�سرتها  �لتي 

رغم  ت�ن�ض،  ند�ء  حزب  لتمّكن  تكن  مل  ب5% 

�الأغلبية  على  �الأ�س��ت،  من   38% على  حت�سله 

ت�سكيل  عليه  ت�سّهل  �أن  وع��ض  ل�حده.  �ملطلقة 

�أغلبيات، فاإنها ت�سّعب كثري� من �مكانية وج�د حلفاء 

"طبيعيني" للحزب �الأول، �إذ �أن �لتمثيل ينح�سر يف 

مرتفعة  �نتخابية  عتبة  فاإن  وهكذ�،  �لكبريين.  �حلزبني 

على  حتمي،  �سبه  �أمر�  �ملكره"  "�لتحالف  جتعل 

عك�ض �لهدف �ملعلن لها.

مقرتح  �إليه  ي�ستند  �لذي  �لت�سخي�ض  فاإن  وبالتايل، 

للدفاع  �ملقدمة  �حلجج  كما  �القرت�ع،  نظام  تعديل 

�النتخابي  �لنظام  �أن  حيث  لل�س��ب.  جمانبة  عليه، 

ولي�ض  �لربملاين  �مل�سهد  ت�ستت  �إىل  ي�ؤدِّ  مل  �حلايل 

م�س�ؤوال عن �أزمة �حلكم وتعّطل �لعمل �لنيابي.

توقيت المّس بنظام االقتراع

لئن كانت �لن�سبية مع �أف�سل �لبقايا، كغريها من نظم 

بنظام  �مل�ّض  �أن  �إال  و�ملر�جعة،  للنقد  قابلة  �القرت�ع، 

�القرت�ع �أ�سهر� قبل �النتخابات يطرح �إ�سكاال كبري�.

تق�سيم  من  �مل�ّض  مينع  �النتخابي  �لقان�ن  كان  فاإذ� 

 ،
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�لدو�ئر �النتخابية قبل �أقل من �سنة من �النتخابات

ذلك  ��ستعمال  تفادي  ب�سرورة  يف�ّسر  ذلك  فاإن 

�النتخابات  نتائج  يف  للتاأثري  حاكمة  �أغلبية  قبل  من 

بنظام  �مل�ّض  على  تنطبق  �لفل�سفة  هذه  نف�ض  �لقادمة. 

�أن من  �نتخابية ب5%، حيث  باإ�سافة عتبة  �القرت�ع 

�ساأن �آثارها، �ملبا�سرة على �لنتائج، �أو غري �ملبا�سرة عن 

نتائج  ت�جيه  �لناخبني،  �ختيار�ت  على  �لتاأثري  طريق 

�النتخابات خدمة مل�سالح �الأحز�ب �لكربى.

�النتخابي  �لقان�ن  تعديل  �لنظر يف  تاأجيل  من  وبدال 

�لد�خلي  �لنظام  جلنة  فاإن  �الآجال،  ل�سيق  نظر� 

�النتخابية  و�لق��نني  �لربملانية  و�لق��نني  و�حل�سانة 

�لنظر  و��ستعجال  �الآجال  �سيق  حّجة  ��ستعملت 

مبا�سرة  وذلك  مناق�سته،  دون  �لقان�ن  م�سروع  لتمرير 

�أجل  �نتهاء  بعد  وي�ما  �ال�ستماع،  جل�سات  �إنهاء  بعد 

للن��ب  ي�سمح  يكن  مل  مما  كتابية،  باآر�ء  �الإدالء 

ومناق�ستها. عليها  باالطالع 

وله�سا�سة  �ل�سيا�سية،  �لطبقة  يف  �لثقة  الأزمة  ونظر� 

هيئة  بها  مرت  �لتي  ولالأزمات  �لدميقر�طي،  �مل�سار 

خلدمة  �القرت�ع  نظام  من  م�ّض  �أي  فاإن  �النتخابات، 

�النتخابية،  �لعملية  قبل  �أ�سهر�  �لكربى،  �الأحز�ب 

�لريبة و�لت�سكيك يف  �إىل ن�ع من  ي�ؤدي  �أن  من �ساأنه 

�لعملية �النتخابية، نحن يف غنى عنها.

�القرت�ع،  نظام  وبالتحديد  �النتخابي،  �لقان�ن  �إن 

مادة على غاية من �حل�سا�سية، ينبغي �أن يتم �لتعامل 

باال�ستعجال  ولي�ض   ، وتروٍّ تاأنٍّ  بكل  معها  �لت�سريعي 

يحت�ي  �النتخابي  �لقان�ن  �أن  و�الأكيد  بق�ة.  و�ملرور 

تتعلق  ال  �لتي  و�لهنات،  �ل�سلبيات  من  �لعديد 

كالتم�يل  مب�سائل  و�إمنا  �القرت�ع،  بنظام  بال�سرورة 

�حلملة  وتنظيم  �النتخابية  و�لعق�بات  �النتخابي 

وغريها، وكلها حتتاج �إىل در��سة جّدية، و�إىل ت�سخي�ض 

�أن  دون  �حلّل.  عن  �لبحث  قبل  للم�سكل،  دقيق 

�لن�ض  من  بال�سرورة  يتاأتى  ال  �مل�سكل  �أّن  نن�سى 

�لقان�ين، و�حلّل كذلك. 

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 
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محمــد العفيف الجعيدي

نقل د�ست�ر �جلمه�رية �لثانية �لق�ساء يف ت�س�ره �مل�ؤ�س�ساتي 

ت�س�ر  مع  هامة  قطيعة  �سكل  مبا  �مل�ستقلة،  �ل�سلطة  مل�قع 

�سيا�سي كان �سائد� قبل نفاذه، مفاده �عتبار �لق�ساء جمرد 

�لد�ست�ري  �لت�س�ر  تنزيل  و��ستدعى  عم�مي.  مرفق 

�إىل  تهدف  كبرية،  ت�سريعية  �إ�سالحات  بالتايل  �جلديد 

بناء م�ؤ�س�سات ق�سائية جديدة �أو تاأهيلها على نح� يكمل 

ر�سم مالمح �ل�سلطة. وقد �سّدد �لد�ست�ر على �أهمية هذ� 

�لفعل من خالل حتديد �آجال ق�س�ى الإر�ساء م�ؤ�س�ستني 

من م�ؤ�س�سات ق�ساء �ل�سلطة وهما �ملجل�ض �الأعلى للق�ساء 

�ل�سلطة  وتاأخري، جنحت  تعرث  بعد  �لد�ست�رية.  و�ملحكمة 

�ل�سيا�سية يف �إر�ساء �ملجل�ض �الأعلى للق�ساء يف منت�سف 

�سنة 2017 ولكنها مل تت��سل �إىل حدود نهاية �لثالثية 

�الأوىل من �سنة 2019 الإر�ساء �ملحكمة �لد�ست�رية. فكان 

م�ؤ�س�سات  باإر�ساء  تعلق  فيما  �لتاأ�سي�سي  فعلها  بالتايل 

ق�سائية جديدة من عالمات �سعف �أد�ئها، هذ� �ل�سعف 

�لذي ي�ستحيل عجز� متى طرح �ل�س�ؤ�ل ح�ل عملها على 

ملف �الإ�سالح �مل�ؤ�س�ساتي للق�ساء خالل �لدورة �لنيابية 

�لر�بعة ون�سف �لدورة �خلام�سة و�الأخرية من عمل �ملجل�ض 

�لنيابي.ويلحظ يف هذ� �ل�سياق �أن �ل�سلطة �ل�سيا�سية مل 

تعهد طيلة �سنة 2018، جمل�ض ن��ب �ل�سعب باأي م�سروع 

قان�ن ميكن �أن ي�سنف يف خانة م�ساريع �إ�سالح م�ؤ�س�سات 

مرر  �ساغطة.  ال�ستحقاقات  جتاهال  يعك�ض  مما  �لق�ساء، 

خالل ذ�ت �ل�سنة �لربملانية بنجاح عدول �لتنفيذ قان�نهم 

�لت�سريعي  نائما يف رف�ف �ملجل�ض  �الأ�سا�سي �لذي كان 

وبفعل  خاللها  �حلياة  عادت  كما   .2014 �سنة  منذ 

قان�ن حمكمة  مل�سروع  �حلياة  �الأجانب  �ملقر�سني  �سغط 

�ملحا�سبات بعد �سبات.

اإلصالح: االستحقاق  يع  مشار
المؤجل

تتعدد ور�ض �الإ�سالح �لق�سائي. وتظهر �ملحكمة �الإد�رية 

�لق�سائية  لل�س�ؤون  �لعامة  و�لتفقدية  �لعم�مية  و�لنيابة 

و�إ�سالح �ملحكمة �لع�سكرية من �أهم حق�لها �لتي ظلت 

ب�ر� يف �سنة 2018.

القضاء اإلداري: مجلة القضاء اإلداري 
حديث يؤدي للمجهول

�أ�س�ض �لد�ست�ر يف ف�سله 116 لق�ساء �إد�ري متعدد �ملحاكم 

ال مركزي يف �متد�ده �الأفقي وفر�ض �إ�سد�ر قان�ن ينظم 

عمله. فكان �أن بادرت رئا�سة �ملحكمة �الإد�رية منذ �سّنه 

الإعالن تك�ين جلنة من ق�ساتها عهدت لها باإعد�د ت�س�ر 

ملجلة �لق�ساء �الإد�ري. وقد تعهدت �لرئا�سة بعر�سه على 

ليك�ن  له  �الأخرية  هذه  تبني  على  وبالعمل  �حلك�مة 

م�سروع قان�ن يتعهد به �ملجل�ض �لنيابي قبل م�فى �ل�سهر 

�أن  فكان  يتحقق.  وه� وعد مل   20181
�سنة  �لثامن من 

لعب �لق�ساء هنا ممثال يف رئا�سة �ملحكمة �الإد�رية دور� يف 

تعطيل �إ�سالحه.

التفقدية العامة للشؤون القضائية: 
لجان.. مشاورات.. فتعطيل

�أوكل �لقان�ن �الأ�سا�سي للمجل�ض �الأعلى للق�ساء للمتفقد 

�لعام لل�س�ؤون �لق�سائية مهام �لبحث يف �ل�سكايات �لتي 

تتعلق بالق�ساة. كما �أ�سند �إليه �سالحية �لبت يف ماآلها 

�س��ء باحلفظ �أو باإحالة �مل�ستكى به على �ملجل�ض �الأعلى 

"ي�سبط  �أن  للق�ساء كجهة تاأديب. وفر�ض ذ�ت �لقان�ن 

�لق�سائية  لل�س�ؤون  �لعامة  �لتفقدية  �سالحيات  �لقان�ن 

. �أعلنت وز�رة �لعدل تفاعال مع �ملقت�سى 
طرق �سريها"2

�لت�سريعي نهاية �سنة 2016 عن تك�ين جلنة فنية �سلبها 

عهدت لها مبهمة �سياغة ن�ض قان�ين ينظم عمل �لتفقدية 

�لعامة لل�س�ؤون �لق�سائية يف �إطار ت�ساركي. يف نهاية �ل�سهر 

تلك  فر�غ  �ل�ز�رة عن  �أعلنت   ،20183
�سنة  من  �لثاين 

وزير  و�أن  للم�سروع  �أولية  ت�س�ر�ت  �سياغة  من  �للجنة 

�لعدل ت�ىل عر�ض تلك �لت�س�ر�ت على هياكل �لق�ساة 

الإبد�ء �لر�أي فيها، وعاد عند هذ� �حلد �مل�سروع للتعطل. 

ويبدو هذ� �لتعطل على عالقة مبا�سرة مبا برز من م��قف 

ق�سائية من �مل�سروع �ملقرتح. وي�ؤدي تاأخري �إر�ساء �لتفقدية 

�لعامة لل�س�ؤون �لق�سائية �إىل فر�غ م�ؤ�س�ساتي على م�ست�ى 

�ملحا�سبات، حيث ال ي�جد  �الإد�رية وحمكمة  �ملحكمة 

فيها �أي هيكل �سابق من مهامه تفقد �لق�ساة. كما ي�ؤدي 

ذ�ت �لتاأخري الأن ت���سل �لتفقدية �لعامة ل�زر�ة �لعدل 

�لتعهد بتاأديب �لق�ساة وفق �لن�ض �لرتتيبي �ملنظم لعملها 

و�لذي بات و��سحا �لي�م خمالفته للقان�ن. هذه �ملخالفة 

�لتي دفعت رئي�ض �ملجل�ض �الأعلى للق�ساء الن ي�سارح 

م��زنة  مناق�سة  مبنا�سبة  له  �سماعهم  عند  �ل�سعب  ن��ب 

جمل�سه ل�سنة 2018 بحقيقة بطالن كل �أعمال �لتاأديب 

�جلارية للق�ساة حاليا.

النيابة العمومية: إلى أين؟
ح�سم �لف�سل 115 من �لد�ست�ر �لت�ن�سي ما �سبق �مل�سادقة 

على ن�سه من جدل ح�ل ��ستقاللية �لنيابة �لعم�مية عن 

وز�رة �لعدل باأن ن�ض �سر�حة على ك�ن "ق�ساتها ميار�س�ن 

�جلز�ئية  �ل�سيا�سة  �إطار  ويف  بالقان�ن  لهم  �مل�ك�لة  �ملهام 

للدولة طبق �إجر�ء�ت ي�سبطها �لقان�ن". وي�جب تفعيل 

هذ� �لت�س�ر �لد�ست�ري تبيان كيفية �سبط مدل�ل �ل�سيا�سة 

�جلز�ئية للدولة كتبيان �آليات تطبيق جهاز �لنيابة �لعم�مية 

لها. ويفرت�ض هنا �أن يتدخل �مل�سرع يف �إطار �سبطه للنظام 

�لعام للق�ساء �لعديل �أو يف �سياق خا�ض لي�س�غ ت�س�ر� 

للنيابة �لعم�مية يحدد �سلبه عالقتها بال�سلطة �ل�سيا�سية. 

كما يعيد �سبط هيكلتها ب�سكل ي�سمح باأن يك�ن لها رئا�سة 

م�حدة حتدد �أهد�ف عملها وتقييم �أد�ءها. 

كل  �سبقتها  �لتي  و�ل�سن��ت   2018 �سنة  متاما  غاب 

�حلديث  كرثة  رغم  �ملتاأكد  �الإ�سالح  هذ�  عن  حديث 

�ل�سيا�سي عن عمل �لنيابة �لعم�مية و�أهمية �النتقاد�ت 

�حلق�قية �لتي ت�جه لها. وي�ؤدي هذ� �لتق�سري �إىل ت���سل 

�لنيابات �لعامة حتى �لي�م عملها دون تن�سيق بينها وال 

�أد�ئها بالنظر لك�ن �لنظام �لق�سائي �لذي  �سعي لتط�ير 

الز�ل يحكمها يفر�ض �أن تك�ن لكل حمكمة ��ستئناف 

نيابتها �مل�ستقلة عن غريها. وه� �أمر كان من نتائجه م���سلة 

�جلانب �الأكرب من �لعاملني باالدعاء �لعام �اللتز�م مببادئ 

باالأح�ط وممار�سة  تتمثل يف �الإحالة  ت��رث�ها يف عملهم 

�لطع�ن يف خمتلف �لق�سايا �لتي ي�سدر فيها �حلكم برتك 

�ل�سبيل طلبا لالإد�نة  وهي ممار�سات مت�ض �حلريات �لعامة 

�إثقالها  �لعادلة عالوة على  كما ت�سر باحلق يف �ملحاكمة 

كاهل �ملحاكم بنز�عات غري م�ؤيدة وال مربرة.

المحكمة العسكرية: قيم الدستور 
المنسية 

"حماكم  بك�نها  �لع�سكرية  �ملحاكم  �لد�ست�ر  عرف 

�أمر  للقان�ن  وترك  �لع�سكرية"  �جلر�ئم  يف  متخ�س�سة 

"�سبط �خت�سا�سها وتركيبتها وتنظيم �الإجر�ء�ت �ملتبعة 

�أمامها"، مبا يالئم ت�س�ره لها، ذ�ك �لت�س�ر �لذي يخالف 

باال�ستناد  �حلكمي  �خت�سا�سها  يحدد  كمحاكم  و�قعها 

ملعيار �سخ�سي يفر�ض لها والية كاملة على كل �ملحاكمات 

�أو  فيها �التهام لع�سكري  ن�سب  �ملتعلقة بجر�ئم  �جلز�ئية 

�أو  مهامه  مبا�سرة  �أثناء  ع�سكري  حق  يف  مدين  �قرتفها 

ب�سببها. 

وهنا �حتاج �ملرور �إىل مرحلة �عتماد �ملعيار �مل��س�عي يف 

حتديد �خت�سا�ض تلك �ملحاكم مرحلة �نتقالية ت���سل فيها 

�ملحاكم �لع�سكرية نظر �لق�سايا وفق �الخت�سا�ض �مل�سند 

لها بالقان�ن. فكان �أن ن�ض �لد�ست�ر على ذلك من باب 

�إمهال �مل�سرع.

كان يظّن �أن حكم �مل�ؤقت �النتقايل لن يط�ل لك�ن فل�سفة 

�عرتفت  �لثانية  �جلمه�رية  د�ست�ر  يف  �لعادلة  �ملحاكمة 

�لطبيعي  لقا�سيه  �اللتجاء  يف  �أ�سلي  بحق  للمتقا�سي 

وحجرت ��ستحد�ث حماكم ��ستثنائية حتجب عنه حقه 

هذ�. وهذ� يتعار�ض مع ما منح للمحاكم �لع�سكرية يف ظله 

من �سالحية حماكمة للمدنيني. مل تعهد جهتا �ملبادرة 

�لت�سريعية �لتنفيذية �أي �حلك�مة ورئي�ض �جلمه�رية خالل 

�ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  عمل  من  �الأوىل  دور�ت  �الأربع 

باأي م�سروع لقان�ن ي�سلح �لق�ساء �لع�سكري. كما �سجل 

ت��تر ملحاكمة مدنيني �أمام �ملحاكم �لع�سكرية بتهم �مل�ض 

بهيبة �جلي�ض �ل�طني. وقد دفع هذ� �لتق�سري كما �لتعدي 

على قيم �لد�ست�ر ن��با من �ملعار�سة لطرح مبادرة ت�سريعية 

هدفها تنقيح جملة �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �لع�سكرية يف 

. �أ�ّسر 
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�جتاه يكر�ض �لت�س�ر �لد�ست�ري للمحاكم �لع�سكرية

�ملقرتح على وعي نيابي باالإ�سكال �حلا�سل لكن ال ينتظر 

فعليا �أن يثمر �إ�سالحا ت�سريعيا �عتبار� لك�ن مقرتحات 

�لق��نني ال حتظى باأول�ية نظر مبا ي�ؤدي الأن تظل يف غالب 

�الأحيان حبي�سة رف�ف �للجان �لت�سريعية.

المحاسبات:  محكمة 
استحقاق معطل .. ضغط 

يحركه خارجي 
تقدمت �حلك�مة ملجل�ض ن��ب �ل�سعب �لت�ن�سي بتاريخ 

16-06-2016 مب�سروع �لقان�ن �الأ�سا�سي عدد 38 ل�سنة 

�لهدف  كان  و�لذي  �ملحا�سبات  �ملتعلق مبحكمة   2016

منه وكما ورد ب�سرح �أ�سبابه "�الإرتقاء بالن�س��ض �ملتعلقة 

بالد�ست�ر وتعزيز م�قعها  �إىل ما جاء  مبحكمة �ملحا�سبات 

حتقيق  على  يعمل  للرقابة  �أعلى  وكجهاز  ق�سائية  كهيئة 

وفقا  �لعم�مية  لالأم��ل  و�مل�سروع  �الأمثل  �ال�ستعمال 

ملبادئ �ل�سرعية و�لنجاعة و�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�لنز�هة". 

عالوة على "تكري�سه يف ج��نبه �ملتعلقة بتنظيم حمكمة 

�ملحا�سبات و�إجر�ء�تها �لق�سائية  مبادئ �ملحاكمة �لعادلة 

منها  وخا�سة  �لد�ست�ر  من   108 �لف�سل  بها  جاء  �لتي 

حق �لتقا�سي و�لدفاع و�سمانات �لتقا�سي على درجتني 

وعلنية �لت�سريح باحلكم". 

تعهدت جلنة �لت�سريع �لعام مبجل�ض ن��ب �ل�سعب بدر��سة 

�مل�سروع لكنها مل تعمل عليه. 

 2018 �سنة  منت�سف  �إنذ�ر، تدخل يف  �سابق  ومن دون 

�سندوق �لنقد �لدويل ليذّكر باأن �إهمال �ل�سلطة �ل�سيا�سية 

يعني  �ملحا�سبات  ير�سي حمكمة  �لذي  �لقان�ن  م�سروع 

تق�سري� منهم يف حت�سني ح�كمة �لت�سرف يف �ملال �لعام 

و�أن من �ساأن هذ� �لتق�سري �أن ي�ؤدي �إىل حجب �أق�ساط 

�لقرو�ض عنهم. 

�لذي  �لنيابي  �ملجل�ض  �لعاملية  �ملال  دو�ئر  تهديد  حرك 

�سرع بد�ية من 18-06-2018 يف نظر م�سروع �لقان�ن. 

وعليه، �أنهت بتاريخ 13-03-2019 جلنة �لت�سريع نظرها 

فيه و�أحالته للجل�سة �لعامة مبجل�ض ن��ب �ل�سعب وذلك 

�ل�سامنة ال�ستقاللية  �أحكامه  باأي من  �أن مت�ض  من دون 

�ملحكمة، خالفا ملا درج عليه عرفها فيما �سبق لها من عمل 

على ت�سريعات �لق�ساء. كما دفع ذ�ت �لتهديد �ملجل�ض 

بند�  للميز�نية  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  م�سروع  ي�سمن  الأن 

يعترب حمكمة �ملحا�سبات من �ملهمات �خلا�سة، مبا يعني 

��ستقاللية يف ميز�نيتها عن �حلك�مة. وه� تن�سي�ض دفع 

الحقا �جلل�سة �لعامة ملجل�ض ن��ب �ل�سعب عند م�سادقتها 

على �مل�سروع وبفعل �سغط �لق�ساة "الأن تعترب �لهياكل 

على  تن�ض  �لتي  و�ملالية  و�الإد�رية  �لعدلية  �لق�سائية 

�ال�ستقاللية �ملالية و�الإد�رية من �ملهام �خلا�سة".

المنفذين:  العدول  قانون 
ثمرة جهد 

تقدمت وز�رة �لعدل بتاريخ 26-08-2014 للمجل�ض 

�ل�طني �لتاأ�سي�سي �لذي كان يبا�سر حينها �ملهام �لت�سريعية 

"ي�سمن  �ملنفذين  �لعدول  لقطاع  جديد  قان�ن  مب�سروع 

ب�سكل �أف�سل تنفيذ �الأحكام كما ورد ب�سرح �أ�سبابه". 

�لعدول  قان�ن  م�سروع  �لعام  �لت�سريع  �أدر�ج جلنة  ن�مت 

�ملنفذين ط�يال ومل تعمل عليه �إال بد�ية من تاريخ 09-

03-2017 متى جنحت هياكل �لعدول يف �سناعة حلفاء 

لها د�خل �ملجل�ض وخارجه فر�س�� تغيري �مل�سهد يف �جتاه 

�نتهى بامل�سادقة على �مل�سروع بتاريخ 2018-01-16. 

�سجعت تلك �خلط�ة �الإ�سالحية �لهياكل �ملهنية كعدول 

�سياغة  با�ستعجال  �لعدل  وز�رة  مطالبة  على  �الإ�سهاد 

�مل�سروع  هذ�  لقطاعهم.  جديد  �أ�سا�سي  قان�ن  م�سروع 

�لذي ينتظرون �أن يك�ن منطلقا لتحديث قطاعهم �لذي 

بينه  �لربط  بع�ض  فر�سها  لقي�د  نظرهم يخ�سع  الز�ل يف 

فر�ست  هنا  �الإ�سهاد.  عد�لة  ملهام  �لديني  �لت�س�ر  وبني 

�حتجاجات عدول �الإ�سهاد �أن تعاود �للجنة �لفنية ب�ز�رة 

�لعدل �حل��ر معهم ب�ساأن ت�س�ر�ت م�سروع �لقان�ن �لذي 

كانت قد �سرعت يف �لعمل عليه �سنة 2014. ولكن تلك 

�ملعاودة �سريعا ما �نتهت بعد ت��سح �أن ما يطالب�ن به من 

هياكل  مع  ل�سد�م  �سي�ؤدي  �خت�سا�سهم  ملجال  حماية 

�ملحامني وغريهم من �لهياكل �ملهنية �لتي ي�ستغل �ملنتم�ن 

لها يف جمال �لتحرير �لقان�ين. 

فكان �أن بد� عند هذ� �حلد �لعمل على �إ�سالح م�ؤ�س�سات 

�لق�ساء يف �ل�سنة �الأخرية من عهدة �ل�سنة �لنيابية فعال 

�سعبا يحتاج �إىل ت��فقات وجر�أة �سيا�سية متنع ح�سابات 

على  كانت  �لتي  و�النتخابات  �حلك�مي  �ال�ستقر�ر 

�الأب��ب من حتريك قطارها �ملتباطئ مبا يفر�ض �لت�سريح 

بك�ن �لعهدة �لنيابية �الأوىل �أخلفت حلّد بعيد ميعاد بناء 

ق�ساء �جلمه�رية �لثانية.

قضاء وأحكام 2018

القضاء: على  التشريعي  العمل 
الطلب تحت  وحركة  ضائعة  مواعيد 
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تعّد �ملحكمة �لد�ست�رية من �الأعمدة �الأ�سا�سية للنظام 

�ل�سيا�سي �لدميقر�طي �لذي يب�سر به د�ست�ر 2014. وقد 

نيابي  جمل�ض  �أول  يلزم��  الأن  و��سعيه  �أهميتها  دفعت 

يعمل يف ظله �أن ينته�� من تركيزها بنهاية �سنة حتت�سب 

�بتد�ء من تاريخ �لت�سريح بنتائج �النتخابات، وهي مدة 

قدرو� �أنها تت�سع مبا فيه �لكفاية ل�سن قان�ن �أ�سا�سي ينظم 

عمل تلك �ملحكمة وليتم �ختيار ق�ساتها. مت �إعالن �لنتائج 

�لنهائية لالنتخابات �لت�سريعية بتاريخ 21-11-2014. و�إذ 

تاأخر �إجناز بنائها �لت�سريعي حتى تاريخ 2015-12-03 

ب�سدور قان�نها �الأ�سا�سي، فاإن جمل�ض ن��ب �ل�سعب ما 

يز�ل متاأخر� عن تعيني �أع�سائها.

تتك�ن �ملحكمة �لد�ست�رية ح�سبما بنّي �لن�ض �لد�ست�ري 

بالت�ساوي  تعيينهم  يتقا�سم  ع�س��  ع�سر  �إثني  من 

جمل�ض ن��ب �ل�سعب و�ملجل�ض �الأعلى للق�ساء ورئي�ض 

�جلمه�رية. وَف�سل قان�نها �إجر�ء�ت �الختيار تلك فاأر�سى 

قاعدة �لتتابع يف �لتعيني و�لذي يعني �أال تنظر جهة يف 

ملف �لتعيني �ملخ�ل لها �إال بعد �إمتام �جلهة �مل�سبقة عليه، 

يف  �الأولية  �لت�سريعي  �ملجل�ض  �أعطى  �لقان�ن  �أن  علما 

م�سار �لتعيينات. فيما تعلق �لرت�سحات حل�ساب �ملجل�ض 

�لنيابية  للكتل  تقدميها  �مل�سرع �سالحية  �أ�سند  �لنيابي، 

من جهة ولكل جمم�عة من �لن��ب غري منتمية لكتلة 

ي�ساوي �لعدد �ملك�ن لها �لعدد �الأدنى لتك�ين كتلة نيابية 

)وه� 7( من جهة ثانية. و��سرتط �لقان�ن �أال ي�سرح بف�ز 

�ملرت�سح �إال متى �س�ت لفائدته ثلثا ن��ب �ل�سعب. وفيما 

فر�ض يف �س�رة �لف�سل يف ت��سل �أربعة من �ملرت�سحني 

بذ�ت  مرتني  �النتخابات  تعاد  �أن  �ل��جبة  �لثقة  لنيل 

�ل�سروط، ن�ض على يعقب فتح �آجال جديدة للرت�سحات 

يف �س�رة �الإخفاق يف �لت��سل للنتيجة �ملرج�ة جزئيا �أو 

�إذ ذ�ك معاودة ذ�ت �مل�سار �النتخابي بذ�ت  كليا. وتتم 

�سروطه لعدد غري حمدد من �ملحاوالت.

وجلنته  �لنيابي  �ملجل�ض  رئا�سة  �الإطار  هذ�  �حتاجت يف 

�لفنية �ملتخ�س�سة يف �النتخابات �سنتني كاملتني ل�سبط 

�لتباط�ؤ  هذ�  مرد  وكان   .
1
�ملحكمة لع�س�ية  �لرت�سحات 

�لب�سيط يف  �لبريوقر�طي  �لعمل  ذلك  ر�فق  ما  �لالفت 

�ل�سيا�سية  �الأحز�ب  بني  �ساخنة  خ�س�مات  من  ظاهره 

جل�لة  مر�سحيه  مرور  لفر�ض  منها  كل  �سعي  م��س�عها 

�لت�س�يت.  فكان �أن �نطلقت مرحلة �النتخاب ي�م 13-

03-2018 بجل�سة مل يفلح فيها �أي مر�سح لنيل �الأغلبية 

�لن��ب  تبني  وهنا  �لد�ست�رية.  يف  مبقعد  لف�زه  �لالزمة 

حاجتهم لت��فق يحقق ما �عتادو� �لت��سل �إليه يف جلنة 

�سم�ها جلنة �لت��فقات. �ساعات قليلة كانت كافية لينتهي 

عمل �للجنة على �تفاق على �أربعة مر�سحني ميثل�ن �أهّم 

كتل �لطيف �لنيابي مبا يف ذلك �ملعار�سة. حمل �لن��ب 

كان  �لتي   
2
�مل��يل �لي�م  جلل�سة  �ملختارة  �الأ�سماء  معهم 

عك�ض  ذهبت  �الأم�ر  �أن  �إال  �سكلية.  جل�سة  �أنها  يظن 

�ملت�قع، حيث ح�سلت مر�سحة �لند�ء رو�سة �ل�ر�سيغني 

ف�سل  فيما  للف�ز  �الأ�س��ت  من  يكفي  ما  على  وحدها 

�ملت��فق عليهم �الآخرون عن ذلك.

��ستغالل  للت��فق  �النتخابي  �لتنزيل  ف�سل  �سبب  كان 

جانب من �لن��ب ما  يفر�سه �لقان�ن من �سرية �نتخاب 

. تبع تلك �جلل�سة جل�سة 
3
للنك�ل خفية عن تعهد �سابق

 ف�سل فيها �لن��ب جمدد� يف �نتخاب ما تبقى من 
4
ثالثة

ح�سة تعييناتهم و��ستفحلت خاللها خالفاتهم فيما تعلق 

�حلك�مة  رّدت  عليها.  �تفق��  �أن  �سبق  �لتي  باالأ�سماء 

خمرجا  و�قرتحت  �ملرن.  غري  �النتخابي  للنظام  �الأزمة 

 ينقح �إجر�ء�ت �نتخاب ق�ساة 
5
منها و�سع م�سروع قان�ن

و�ملجل�ض  �لت�سريعي  �ملجل�ض  من  �لد�ست�رية   �ملحكمة 

�الأعلى للق�ساء يف �جتاه يحافظ على �أغلبية �لثلثني يف �أوىل 

دور�ت �النتخاب ويعتمد ن�ساب �الأغلبية �ملطلقة الأع�ساء 

�ملجل�ض يف �لدورة �لثانية و�أغلبية �حلا�سرين من �لن��ب 

 .
6
يف �لدورة �لثالثة

�ملجتمع  نا�سطي  من  و��سع  و�سق   
7
�ملعار�سة �نتف�ست 

�أحكامه  �عتربو�  �لذي  �لتعديل  م�سروع  �سد  �ملدين 

مدخال لفر�ض و�ساية من �الأغلبية �لنيابية على �ملحكمة 

�لد�ست�رية، تلك �ملحكمة �لتي يجب �أن ينتخب �أع�ساوؤها 

ت��فقيا دون �أدنى مقاومة. وب�سرعة الفتة، �أذعنت �الأغلبية 

�لنيابية لل�س�ت �ملعار�ض وقبلت �أن تقرب م�سروع �لقان�ن 

تكر�ر  لت���سل  �لت�سريعي  �ملجل�ض  برف�ف  -ول� حلني- 

حماوالت �لت��فق. ويبدو ت�سليمها �ل�سريع مبا طلب منها 

م�ستغربا خ�س��سا يف ظّل ما عرف من �س��بق مت�سكها 

مب�ساريع ق��نينها. كما بد� الفتا �أن من د�فع�� على �لت��فق 

ممن  كان��  �لد�ست�رية  ق�ساة  النتخاب  وحيد  ك�سبيل 

بق��عد   
ّ
ت�سر حكم  كاآلية  للت��فق  مبعار�ستهم  يجاهرون 

�ملمار�سة �لدميقر�طية وللجنة �لت��فقات �لتي تديره على 

غري  �أنها جلنة  يقّدرون  وكان��  �لنيابي.  �ملجل�ض  م�ست�ى 

ملجل�ض  �لد�خلي  بالنظام  ذكر  لها  يرد  لك�نه مل  قان�نية 

وتنازالت  �سفقات  من  �سلبها  يتم  ما  ولك�ن  �لن��ب 

ي�سكل تعديا على �سالحيات �جلل�سة �لعامة ودور �لن��ب 

�ملجل�ض  عاد  �مل��قف  تقييمات  عن  وبعيد�   .
8
�ل�ظيفي

لعبة  جمدد�  ليدير   2018-07-24 بتاريخ  �لنيابي 

�النتخابات و�سط حديث عن ت��فق على �حلفاظ على 

�لت��فق �لقدمي رغم قب�ل تر�سحات جديدة.

�نتهت �جلل�سة للف�سل كما �سابقاتها وكما كل حماوالت 

دون   2018 �سنة  �نتهت  وعليه،  حلقتها.  �لتي  �لت��فق 

جناح يف �نتخاب �ملجل�ض �لت�سريعي ملر�سحيه فيما �أنذرت 

جل�سته �لعامة لي�م 06-03-2019 و�لتي �نتهت لف�سل 

جديد يف ذ�ت �مل�سعى باإمكانية نهاية �لعهدة �لنيابية دون 

�أن يتم �إر�ساء �ملحكمة �لد�ست�رية.

يبدو عند هذ� �حلد �لف�سل يف �إر�ساء �ملحكمة �لد�ست�رية 

يف  �ساغها  من  يجتهد  مل  ت�سريعية  ت�س�ر�ت  يف  ف�سال 

�لبحث عن ت�س�ر�ت ميكنها �أن حتقق هدفه �لدمي�قر�طي 

�ملتمثل يف �سمان ن�سيب للمعار�سة �لنيابية من تر�سيحات 

قان�ن  �ساغ��  من  ظن  لقد  �لد�ست�رية.  �ملحكمة  ق�ساة 

�ملحكمة �لد�ست�رية �أن �سبيل تلك �لتمثيلية منح �الأقلية 

�سالحية �لتعطيل فكان �أن فر�س�� على �جلميع ��ستجد�ء 

ت��فق �سعب كما دفع�هم للقب�ل بلعبة �لك��لي�ض تلك 

�للعبة �لتي �سيعت �ملبادئ من دون �أن ت�فر �حلّل. 

نقدر هنا وبعدما بات �لف�سل يف �النتخاب مزمنا، �أن �حلاجة 

باتت ملحة الأن نعيد طرح �ل�س�ؤ�ل ح�ل �الآليات �ملمكنة 

لتحقيق �لهدف ب��سائل دميقر�طية، تلك �ل��سائل �لتي قد 

يك�ن �أحدها تغيري ق��عد �النتخاب ب�سكل ي�ؤدي الأن 

ي�س�ت �لنائب، لي�ض جلميع �ملر�سحني، �إمنا ملر�سح وحيد 

�أو �إثنني، على �أن يف�ز �ملر�سح�ن �الأربعة �حلائزون على 

�أكرثية �الأ�س��ت، مبا ميّكن �الأقلية �لربملانية من �لتاأثري على 

�لنتيجة من دون �حلاجة لال�ستعانة باأكرثية �لثلثني �ملعطلة. 

كما قد يك�ن غريها من �حلل�ل �لتي ميكن �ل��س�ل �إليها 

متى فكرنا خارج ن�سق �لت�س�ر �ل�سائد.

ل مآ له  يعلم  ال  متعثر  مسار  الدستورية  المحكمة 

تونس:  في  القضائية  الحركة  معاييير  يعلن  العدلي  القضاء  مجلس 
الوظيفية الخطط  إسناد  معايير  في  قراءة 

يف 5 �أفريل 2019، �أجرى �ملجل�ض �الأعلى للق�ساء �لعديل 

�أجرى مر�جعة نقدية للمعايري �لتي كان �أعلنها �سابقا مبنا�سبة 

�حلركة �لق�سائية 2018-2019 وج�بهت بانتقاد�ت عدة 

على خلفية �أنها تعطي �أع�ساءه �سلطة حتكم كربى. وتظهر 

�ملعايري �ملعلن عنها يف جانبها �ملتعلق بتنظيم �لتناظر على 

�سبق  مبا  مقارنة  بعيد،  �إىل حد  �ل�ظيفية جمّددة  �خلطط 

�إعالنه من معايري خالل �ل�سن��ت �ل�سابقة �س��ء من ذ�ت 

�ملجل�ض �أو من �لهيئة �ل�قتية للق�ساء �لعديل �لتي خلفها.

الموضوعية  القواعد 
ميز مقرر �ملجل�ض بني ثالثة م�ست�يات يف تنظيم �لتقييم، 

�أولها من يخ�سع للتقييم وثانيها من ميار�ض �سالحية �لتقييم 

وثالثها ماهية �ملعايري �لتي يق�م عليها �لتقييم.

من يخضع للتقييم؟ ومتى؟ 
�أخ�سعت وثيقة �ملعايري كل �لق�ساة �ملبا�سرين للتقييم. ويعد 

هذ� من �الأحكام �ملجددة، بحيث �أن تقييم �لق�ساة �لذي 

ي�جه ملجل�ض �لق�ساء ينح�سر �سابقا مبن هم معني�ن باحلركة 

�لق�سائية دون �س��هم. ومن �ساأن �لتقييم �لدوري �أن يحّفز 

�لق�ساة على تط�ير �أد�ئهم �ملهني ن�عيا وكميا. ونرى هنا من 

�جليد �لتفكري يف �أن يك�ن �لتقييم يف حال عدم �لرت�سح 

خلطة ق�سائية �أو لنقلة كل �أربع �أو خم�ض �سن��ت، وذلك 

بهدف عدم �إرهاق �لق�ساة ويف �الآن نف�سه، تط�ير �آليات 

�لتقييم و�سمان ج�دتها.

التقييم؟ يتولى  من 
�حلركة  قبل  يتم  �لذي  �لق�ساة  تقييم  كان  �لث�رة،  قبل 

�لق�سائية من �خت�سا�ض كبار �لق�ساة دون �س��هم ووفق 

معايري ال يعلن عنها، بحيث يك�ن لالنطباعية �ل�سخ�سية 

دور غالب يف �سياغة خمرجاتها. وقد �نتهت �لهيئة �ل�قتية 

لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل �إىل فر�ض �أن يك�ن �لرئي�ض 

�الإد�ري للقا�سي �أي �مل�س�ؤول �الأول عن �لهيئة �لق�سائية 

ه� من يخت�ض بالتقييم.

�لت�س�ر و�نتهت لفر�ض  قطعت �ملعايري �جلديدة مع هذ� 

�أن تك�ن جهة �لتقييم مرّكبة من �أكرث من فرد. �ذ ت�سمل 

جهات �لتقييم كما ف�سلها �ملجل�ض بال�سرورة رئي�ض �لهيئة 

�أغلب  يف  وتك�ن  للقا�سي،  �ملبا�سر  و�لرئي�ض  �لق�سائية 

هنا �سر�حة  �ملجل�ض  وي�سميها  �لتك�ين  ثالثية  �حلاالت 

بلجان �لتقييم. 

التقييم؟ قواعد 
بحث �ملجل�ض يف حتديده ملعايري �لتقييم عن مرجعية له 

فبنّي �أنه ي�ستند ملا ورد »بالد�ست�ر وقان�ن �ملجل�ض �الأعلى 

للق�ساء و�ملعايري �لدولية«. 

�لق�سائي،  �لعمل  بقيم  �ملت�سلة  �ملعايري  �إىل  بالن�سبة 

»�ال�ستقاللية و�لنز�هة و�حلياد«، ��ستحدث �ملجل�ض مبد�أ 

تاأديبية من  مفاده »��ستبعاد كل من كان حمل م�ؤ�خذة 

�لتناظر ملدة قدرها خم�ض �سن��ت من تاريخ �سدور �لقر�ر 

�لتاأديبي يف حقه على �أنه يقع �إدر�ج �لقا�سي �ملعني �آليا يف 

�لتناظر على �خلطط �ل�ظيفية بعد مرور خم�ض �سن��ت من 

�سدور �لقر�ر �لتاأديبي يف حقه«. 

�ملجل�ض يف حتديد  ��ستند  �لكفاءة،  تقييم  بخ�س��ض  �أما 

�لكفاءة الأربعة عنا�سر هي: �الأقدمية يف �لق�ساء، �الأقدمية 

يف �لرتبة �لق�سائية، �الأقدمية يف �خلطة �لق�سائية، �لعمل 

�لق�سائي �ملنجز و�عتماد �لتنقيط كاآلية لقيا�سها.

فعلى �سعيد �الأقدمية، �عتمد �ملجل�ض قاعدة مفادها »�إ�سناد 

كل قا�ٍض مرت�سح خلطة وظيفية نقطة عن كل �سنة �أقدمية 

يف �لق�ساء ونقطة عن كل �سنة �أقدمية يف �لرتبة ونقطة عن 

كل �سنة �أقدمية يف �خلّطة �لق�سائية«.

�لتقييم  �ملنجز، ترك �ملجل�ض للجان  �لعمل  على �سعيد 

مع  �لتقييم«  »بطاقات  وفق  تنقيطه  م�س�ؤولية  باملحاكم 

��سرت�ط »�لتعليل«. و�نتهى يف �سياق ت�حيد نظام �لتقييم 

�إىل بيان �أنه ت�سند �لنقاط باعتبار »حجم �لعمل �لق�سائي« 

)نقطتني( وج�دة �لعمل �لق�سائي )نقطتني( و�لقدرة على 

�الإد�رة )نقطتني( و�لتخ�س�ض )نقطتني( و�اللتز�م )نقطة( 

و�لقدرة على �لعمل �جلماعي )نقطة(.

شفافية التقييم: الحق في 
المواجهة

حرمت ق��نني ما قبل �لث�رة �لق�ساة �لعدليني من حق 

لكل  ملا خّ�ل  �ل�سناعية خالفا  �أعد�دهم  على  �الطالع 

�مل�ظفني �لعم�ميني وزمالئهم يف �لق�ساء �الإد�ري و�ملايل. 

وفيما �سعت �لهيئة �ل�قتية لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل 

�ملهني  تقييمهم  على  �الطالع  من  �لق�ساة  متكني  �إىل 

 ،2016-2015 ل�سنة  �ل�سن�ية  �لق�سائية  �حلركة  مبنا�سبة 

�نتهت م�ساعيها للف�سل ب�سبب عدم حتم�ض �مل�سرفني على 

�ملحاكم لها وبالنظر لعدم تنظيم �لهيئة الآليات �إنفاذها. 

�لتجربة.  معايريه  يف  للق�ساء  �الأعلى  �ملجل�ض  ��ستعاد 

فاأوجب �أن »تعر�ض جلنة �لتقييم نتيجة عملها على �لقا�سي 

�ملعني لالإطالع عليها و�إبد�ء ملح�ظاته ب�ساأنها قبل ت�جيهها 

ملجل�ض �لق�ساء �لعديل«. وقد ن�ض على �أن للقا�سي حق 

»�العرت��ض عليها وبيان �أوجه �عرت��سه يف �أجل �ل�سبعة 

�أيام �مل��لية لعر�ض تقرير �لتقييم م�ؤرخا ومم�سى من �أع�ساء 

جلنة �لتقييم عليه كما له �إرفاق �عرت��سه بامل�ؤيد�ت �لتي 

يرى فائدة يف تقدميها ويحال تقرير �لتقييم مرفقا مبطب�عة 

�العرت��ض على �ملجل�ض �لق�سائي �لعديل »�لذي يبت يف 

�عرت��سه ويعلل قر�ره كتابة قبل �لبت يف �حلركة �لق�سائية«.
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�ساد  �لذي  �لق�ساء  ��ستقاللية  �سمانات  حديث  فر�ض 

�لت�ن�سية  �جلمه�رية  عمر  من  �الأوىل  �ل�سن��ت  خالل 

�لثانية �أن يك�ن عمل �مل�سرعني �ل�ساحة �لتي ينظر �إليها 

�ل�سلطة  هذه  �لق�سائية.   �ل�سلطة  بناء  خط��ت  ملعاينة 

�سالحية  ��ستعادتها  ب��در   2018 �سنة  �سهدت  �لتي 

ر�سم مالحمها من خالل عملها �لق�سائي. فكان �أن برز 

�إطار  و�سعها يف  �أمكن  عدة  م��قف  �ل�سنة  تلك  خالل 

وظيفة "�لقا�سي حامي �حلق�ق و�حلريات" �لذي ب�ّسر 

به د�ست�ر �جلمه�رية �لثانية، وبخا�سة يف جماالت تكري�ض 

قيم �ملحاكمة �لعادلة وحماية �حلق�ق و�حلريات، ومكافحة 

�لف�ساد و�لت�سدي للتطبيع  من دون �أن يحجب هذ� �الأمر 

مع�قات �أ�سا�سية �أو بع�ض مظاهر وهن ال ز�ل عالقا بج�سد 

�لق�ساء وينتظر عالجات. كما جتدر �الإ�سارة �إىل بدء عمل 

�لدو�ئر �ملتخ�س�سة بالعد�لة �النتقالية يف هذ� �لعام على 

م�ست�ى كل �لدو�ئر �لتي �أحدثت وعددها ثالث ع�سرة 

يف م��ز�ة �نتهاء والية هيئة �حلقيقة و�لكر�مة، �الأمر �لذي 

�سي�ؤدي �إىل نقل م�سار �لعد�لة �النتقالية �إىل هذه �لدو�ئر 

وجعل �لق�ساء تاليا حتت �أ�س��ء �الإعالم و�لر�أي �لعام. 

وقد �قت�سر حتى �الآن عملها على عقد جل�سات �أدت �إىل 

ك�سف جانب من حقيقة �النتهاكات على ل�سان �ل�سحايا 

وعلى ل�سان عدد حمدود ممن ن�سبت �إليهم �النتهاكات، 

علما �أن ه�ؤالء تغيب�� يف غالبهم عن جل�سات �ملحاكمة. 

وقد �أ�سدرت �لدو�ئر مبنا�سبة نظرها فيما ن�سر من ملفات 

جلب  وبطاقات  �ملتهمني  من  عدد  �سفر  حتجري  قر�ر�ت 

لعدد �آخر منهم. كما حظي عملها �أقله يف بد�يته، مبتابعة 

حق�قية �أعادت �العتبار ملبادئ �لعد�لة �النتقالية وقيمها 

ول� رمزيا. �إال �أنه ورغم ذلك وكرب �الآمال �ملعلقة على هذه 

�لدو�ئر، ثمة ��سكاالت كربى تنتظر عمل هذه �لدو�ئر، 

منها ما يت�سل بخل� عدد من �مللفات من �أبحاث جدية 

�أو عدم تن�سي�ض �مل�سرع على طرق �لطعن يف �أحكامها. 

حق�ق  لتعري�ض  �الإ�سكاالت  هذه  ت�ؤدي  �أن  ويخ�سى 

تتم  ما مل  للخطر،  �لعادلة  �ملحاكمة  �سروط  �أو  �ل�سحايا 

مر�جعات جريئة الإ�سالح �أ�س�ض بنيان هذه �لدو�ئر. 

المدنية  الحقوق 
والسياسية: 

�حلق يف �ملحاكمة �لعادلة: �أحكام بت�س�ر�ت جريئة 

ح�سر هاج�ض �ملحاكمة �لعادلة يف عمل �لق�ساء �لعديل 

�إيجابي  تط�ر  �سياق  يف   2018 �سنة  يف  كبري  ب��س�ح 

ي�ستحق �أن يربز و�أن يثمن. كما جتلى يف م�قف رمزي يف 

فقه ق�ساء �ملحكمة �الإد�رية، وذلك من خالل قر�ر مبدئي 

ذي قيمة تاريخية كربى.

المحاكمة العادلة من قيم القضاء الجزائي 
ملجلة  �ملنقح   2016 ل�سنة   05 عدد  �لقان�ن  يكر�ض 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية �إىل حد بعيد �سروط �ملحاكمة �لعادلة، 

�أعمال  على  �ساملة  ق�سائية  رقابة  من  فر�سه  ملا  �عتبار� 

�لباحث �البتد�ئي وملا كر�سه من حق�ق دفاع للم�ستبه به 

�أمام هذه �جلهة. وفيما �ساد �عتقاد قبل دخ�ل �لتنقيحات 

�ستتجه  �ملحاكم  �أن   2016-06-01 بتاريخ  �لنفاذ  حيز 

نح� �لت�ساهل يف تطبيقها بالنظر �إىل حجم �ملع�قات، جاء 

بعيد  حد  �إىل  ليدح�ض   2018 �سنة  يف  �ملحاكم  عمل 

�جلناحية  �لد�ئرة  ق�ست  �الإطار،  هذ�  �العتقاد.ويف  هذ� 

�لتي  بجل�ستها  بالقريو�ن  �البتد�ئية  باملحكمة  �ل�سيفية 

�لدع�ى  �سماع  بعدم   2018-08-08 بتاريخ  عقدت 

�جلز�ئية يف حق متهم تعلقت به تهمة جز�ئية. وقد �أ�س�ست 

�لتتبع يف حقه  �إجر�ء�ت  �ملحكمة حكمها على بطالن 

بعدما ثبت لها �أنه مل يتمّكن من �ال�ستعانة مبحام عند 

�سماعه من قبل باحث �لبد�ية رغم طلبه ذلك وح�س�ر 

نائبه. وعليه، �عتربت �ملحكمة �أن ثمة �عتد�ء على �إحدى 

ركائز �ملحاكمة �لعادلة �ملتمثلة بحقه يف �لدفاع كما كر�سه 

. وذ�ت ت�جهها  
1
�لقان�ن �ملنقح ملجلة �الإجر�ء�ت �جلز�ئية

�ل�سارم يف ترتيب جز�ء �الإخالل باالإجر�ء�ت �ل�سامنة 

�ملحاكم  خمتلف  يف  �الأ�سل  حماكم  تبنته  �لدفاع  حلق 

و�لتي ت��ترت �الأحكام �ل�سادرة عنها �لتي ترتب جز�ء 

باالإجر�ء�ت  �مل�ض  مت  متى  �ملحاكمة  �إجر�ء�ت  بطالن 

�الأ�سا�سية وبحق�ق �ملتهم �ل�سرعية.

�لت�س�ر�ت  مع  �حلد  هذ�  عند  �جلز�ئية  �ملحاكم  قطعت 

�إىل  وترف�ض  �سابقا  مقاربتها  حتكم  كانت  �لتي  �ملحافظة 

حد بعيد �ال�ستجابة لطلبات �لدفاع يف �إجر�ء رقابة على 

�الإجر�ء�ت  قابلية  بدع�ى  �لبحث  حما�سر  �سكليات 

�جلز�ئية للت�سحيح. فكان �مل�قف �لق�سائي �جلديد قريبا 

بالد�ست�ر، ق�ساء  من �لت�س�ر �ل�ظيفي للق�ساء كما ورد 

يحمل ل��ء حماية �حلريات. 

�أما على �سعيد حمكمة �لتعقيب، فاإن �الأم�ر بدت م��سع 

خالف. فمن جهة �أوىل، ر�سدنا �سدور قر�ر�ت عن دو�ئر 

تعقيبية ك�سفت حتم�سا و��سحا لفر�ض جز�ء�ت �سارمة 

�لقر�ر  �لعادلة ومنها  باإجر�ء�ت �ملحاكمة  على كل م�ض 

20182 و�لذي 
عدد 63341 �ل�سادر بتاريخ 07-09-

�أثارت فيه حمكمة �لتعقيب من تلقاء نف�سها عيب تعهد 

�لباحث �البتد�ئي بالبحث يف غري حالة �لتلب�ض دون �إذن 

�أن ت�سرح  �أنه كان على حمكمة �الأ�سل  ق�سائي لتق�ل 

ببطالن �إجر�ء�ت �لتتبع كجز�ء لهذ� �مل�ض بحق�ق �ملتهم 

�ل�سرعية. لكن، وعلى نقي�ض ذلك، ر�سدنا �سدور قر�ر�ت 

عن بع�ض �لدو�ئر �لتعقيبية ت�سّدت للت�جه �جلديد، ومنها 

 20193
على �سبيل �ملثال �لقر�ر �ل�سادر بتاريخ 02-12-

يكر�ض  ولئن مل  �لت�ن�سي  "�مل�سرع  �أن  فيه  و�لذي جاء 

نظاما قان�نيا و��سحا ومتكامال للبطالن يف مادة �الإجر�ء�ت 

�جلز�ئية على عك�ض �لت�ساريع �ملقارنة، فاإنه ال خالف يف 

ك�نه ��ستبعد نظرية �لبطالن �ملطلق �لتي ت�ؤدي �إىل بطالن 

�لدع�ى برمتها". وعليه، قررت �ملحكمة �أن "عدم ذكر 

تاريخ �نتهاء �الحتفاظ مبحا�سر �لبحث ورغم ك�نه �إخالال 

باإجر�ء ي�جبه �لقان�ن ال يربر �لت�سريح ببطالن �إجر�ء�ت 

�سنة  �الأ�سل متحفز� يف  ق�ساء  بد�  و�إذ  وعليه،  �لتتبع". 

�لعادلة،  �ملحاكمة  ل�سروط  تقدمية  نظرة  لفر�ض   2018

مبا  �لتعقيب،  ق�ساة حمكمة  بع�ض  مقاومة من  لقي  فاإنه 

يعك�ض �سر�ع �أجيال وروؤى متباينة د�خل �لق�ساء، ح�ل 

ت�س�ر�تها لل�ظيفة �لق�سائية. 

المحكمة اإلدارية: إبطال أعمال محكمة 
أمن الدولة انتصارا لقيم المحاكمة 

العادلة 
�لد�ئرة  ق�ست   ،2018-02-20 ي�م  جل�سة  يف 

مريبح  كلث�م  برئا�سة  �الإد�رية  باملحكمة  �ال�ستئنافية 

و�سماح  �لغّزي  �لطّيب  حمّمد  �مل�ست�سارين  وع�س�ّية 

�لفرجاين يف �لق�سية عدد 29357 باإلغاء �الأمر عدد 

بتعيني  و�ملتعلق   1987 �أفريل   15 يف  �مل�ؤرخ   624

�لدولة  �أمن  ملحكمة  رئي�سا  �لزمال  �لها�سمي  �لقا�سي 

مع �حتفاظه ب�سفته وكيال عاما للجمه�رية. 

يف هذه �لق�سية، خالفت �ملحكمة ر�أي مندوب �لدولة 

�لعام ومن بعده �لد�ئرة �البتد�ئية �لتي نظرت يف ذ�ت 

�أمن  حمكمة  �إلغاء  �أن  �عتربو�  و�لذين  قبلها  �لدع�ى 

�لدولة مب�جب �لقان�ن عدد 70 ل�سنة 1987 وحذف 

عدد  �لقان�ن  مبقت�سى  للجمه�رية  �لعام  �ل�كيل  خطة 

80 ل�سنة 1987 يفقد طلب �الإبطال م��س�عه. 

�إ�سد�ر  �لد�ئرة �ال�ستئنافية يف حكمها بك�ن  مت�سكت 

�أمامها  �ملدعني  حق  يف  �أحكاما  �لدولة  �أمن  حمكمة 

لك�ن  دع��هم  يف  �لبت  �لق�ساء  و�جب  من  يجعل 

قيمة  ذ�ت  كانت  و�إن  ثابتة  ذلك  يف  م�سلحتهم 

للق�ساء  �لد�ئرة  و�نتهت  غري.  ال  ومبدئية  تاريخية 

جهة  بني  تد�خل  من  لديها  ثبت  ملا  �لطلب  لفائدة 

مي�ض  عدته  �لذي  �لتد�خل  هذ�  و�حلكم،  �الدعاء 

�لعد�لة. باملحاكمة 

الحريات العامة: منعا لتغول السلطة 
وخدمة لقيم المجتمع الديمقراطي 

�الإد�رية  منها  �س��ء  �لت�ن�سية  �ملحاكم  عن  �سدرت 

و�لعدلية �أحكام تربز ح�سن ��سطالع �لق�ساء بدوره يف 

حماية �حلريات �لعامة، هذ� �لدور �لذي يعطيه �لتمديد 

�ملت���سل حلالة �لط��رئ و��ستعمال �أحكامها يف �حلّد من 

�حلريات �أهمية خا�سة.

رفض للرقابة على اإلبداع
من  له  ما  قبلي  و�يل  مار�ض   ،2018-10-04 بتاريخ 

�ل�سريط  �إد�ري ملنع ت�س�ير م�ساهد من  �سالحية �سبط 

ل�سلطته  بالنظر  �لر�جعة  غيالن  ق�سر  مبنطقة  �ل�سينمائي 

يفر�ض  ت�س�يرها  �ملزمع  �مل�ساهد  �أحد  �أن  خلفية  على 

�إنز�ل �لر�ية �ل�طنية من من�ساأة عم�مية ورفع ر�ية �لتنظيم 

�الإرهابي د�ع�ض حملها وه� �أمر تاأباه وطنيته،

�أ�سدر رئي�ض �لد�ئرة �ملتعهدة "ح�سام �لدين �لرتيكي" 

تنفيذ  باإيقاف  ��ستعجاليا  قر�ر�   2018-11-05 بتاريخ 

بك�ن  م�قفه  وقد علل  �مل�ساهد.  ت�س�ير هذه  مبنع  �لقر�ر 

�أن  يجب  �لتي  �لد�ست�رية  �حلريات  من  �الإبد�ع  حرية 

حتظى باحلماية وبك�ن �سلطة �ل�سبط �الإد�ري �لتي يتمتع 

4
بها �ل��يل ال جتيز له �مل�ض بهذه �حلرية �عتباطيا.

جرائم التحريض على تعكير صفوة األمن 
يجب تحري توفر ركن معنوي فيها 

واضح الداللة
-01-03 بتاريخ  �ل�سادر   52620 قر�رها عدد  مب�جب 

عبد  برئا�سة  �لتا�سعة  �لتعقيبية  �لد�ئرة  �أكدت   ،2018

�جلليل ب�ريقة وع�س�ية ريا�ض �لغربي وت�فيق �ل�س�يدي 

�أنها  بدع�ى  و�ملن�س�ر�ت  �الأق��ل  جترمي  ك�ن  على 

�إىل  ي�ستند  �أن  يجب  �لعنف"  على  حتري�سا  "تت�سمن 

�ملذك�رة".  �لغاية  لتحقيق  �لق�سد �جلنائي  �جتاه  و�س�ح 

ويبدو هذ� �الجتهاد �لق�سائي �ملت�سدد يف �إثبات جر�ئم 

�لن�سر و�لت�سهري من�سجما مع مبادئ حرية �لتعبري، حري�سا 

على حت�سني حمايتها يف ظّل �لت�سريع �لقائم وبعيد� عما 

يك�ن للت�س�ر �حلق�قي �ملبدئي عليه من م�ؤ�خذ�ت.

تواترت األحكام 
خالل 2018 التي 

أعلنت بطالن 
إجراءات المحاكمة 

متى تم المس 
باإلجراءات 

األساسية وبحقوق 
المتهم الشرعية.

تقييد حرية التنقل تحت رقابة القضاء
�الإد�رية  باملحكمة  �الأوىل  �البتد�ئية  �لد�ئرة  �أ�سدرت 

بتاريخ 02-07-2018 حكما يق�سي باإلغاء قر�ر يخ�سع 

م��طنا لالإقامة �جلربية تطبيقا ملقت�سيات �لف�سل 05 من 

�الأمر عدد 50 ل�سنة 1978 �مل�ؤرخ يف 1978-01-26 

�لد�ئرة  ��ستندت  وقد  �لط��رئ.  حالة  بتنظيم  �ملتعلق 

لك�ن �لتدبري �الحرت�زي يندرج يف نطاق �ل�سلطة �ملقيدة 

ل�ز�رة �لد�خلية و�لتي يجب �أن تك�ن خا�سعة يف ممار�سته 

للقا�سي �الإد�ري ب��سفه �جلهة �ملكلفة بحماية �حلريات. 

ويكر�ض هذ� �حلكم فقه ق�ساء مت��تر للمحكمة �البتد�ئية 

�ل�سلطة  تع�سف  من  �حلد  ف�سل  له  كان  �مل��س�ع  يف 

�لتنفيذية يف ��ستعمال �الإجر�ء�ت �الحرت�زية.

قضاء  الفساد:  مكافحة 
يتجرأ وصوت يسمع 

برزت �سنة 2018 على م�ست�ى ق�ساء �لتحقيق م��قف 

جريئة تعطي للت�سدي �لق�سائي للبحث يف ملفات �لف�ساد 

�أبعاد� �يجابية. كما �سدر خالل ذ�ت �ل�سنة حكم عن 

حمكمة �ال�ستئناف باملن�ستري ط�ر منظ�مة حماية �ملبلغني 

عن �لف�ساد. و�سدر �لتقرير 31 ملحكمة �ملحا�سبات و�لذي 

كان ملا ت�سمنه من �أعمال رقابية دور يف �إبر�ز �أهمية �لدور 

�لذي يلعبه �لق�ساء �ملايل يف مكافحة �لف�ساد.

قضاة التحقيق جرأة أكبر في بحث 
ملفات الفساد 

بتاريخ 30-08-2018، �أ�سدر قا�سي �لتحقيق بالقطب 

�ل�سفر على كاتب  قر�ر� �حرت�زيا يحجر  �ملايل  �لق�سائي 

�لدولة للمناجم حينها �لها�سمي �حلميدي �لذي ��ستنطقه 

�رت�ساء  تهم  من  له  ن�سب   ما  �أجل  من  �لي�م  ذ�ت  يف 

وف�ساد مايل. وكان من �أثر هذ� �لقر�ر �لق�سائي �أن �أقال 

رئي�ض �حلك�مة يف �لي�م �مل��يل ع�س� �حلك�مة من مهامه. 

تظهر عند هذ� �حلد ج�سارة �لق�ساء يف عمله على ق�سايا 

 :2018- تونس  في  القضائية  األحكام  أبرز 
العادلة للمحاكمة  ضمانا  ومضات 

قضاء وأحكام 2018
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هنا  ويالحظ   .2018 �سنة  به  متيز  �إيجابيا  �لف�ساد حدثا 

�أنه ويف �سياق ر�سم �لق�ساء لت�س�ر جديد لعالقته بذوي 

�لتحقيق  قا�سي  �أ�سدر  �لفعلية،  �ل�سيا�سية  �حل�سانات 

باملحكمة �البتد�ئية بت�ن�ض بتاريخ 22-10-2018 بطاقة 

جلب ق�سائية يف حق �ل�زيرة جمدولني �ل�سارين لرف�سها 

�أمامه  للح�س�ر  مرتني  لها  وجه  ال�ستدعاء  �ال�ستجابة 

و�سماعها  كمتهمة يف �سكاية مرف�عة �سدها.

�إيجابية �س�رة �لق�ساء �جل�س�ر يف حما�سبته للم�س�ؤولني 

�حلك�ميني ال يجب �أن حتجب �سعف �أد�ء ذ�ت �لق�ساء 

يف عمله على ملفات �لف�ساد �ملايل، هذ� �لبطء �لذي يربره 

معقدة  الأبحاث  وحاجتها  �مللفات  تلك  بتعقد  �لق�ساة 

ومط�لة. ويرف�ض جانب كبري من �ملجتمع تربيرهم ذلك 

وظيفي  تق�سري  لتربير  منهم  حماولة  �أنه  يقدرون  �لذي 

�ساهم يف منع ��سرتجاع ت�ن�ض لالأم��ل �ملنه�بة يف �خلارج. 

وُيخ�سى �أن ينهي �الحتاد �الأوروبي جتميده لهذه �الأم��ل 

ت�ن�ض عن  بفعل عجز  �لقادمة  �لقليلة  �ل�سن��ت  خالل 

�إثبات ف�ساد م�سادرها باأحكام ق�سائية باتة.

محكمة االستئناف بالمنستير: تمييز 
إيجابي للمبلغين عن الفساد

�ال�ستئناف  حمكمة  �أ�سدرت   ،2018-10-22 بتاريخ 

وع�س�ية  رزيق  �أحمد  �الأول  رئي�سها  برئا�سة  باملن�ستري 

حكمها  �هلل  رزق  وجن�ى  �الأكحل  حم�سن  �مل�ست�سارين 

عدد 53131 و�لذي �أر�ست �سلبه مبد�أ مفاده �أن فقد�ن 

لتعليق  ي�ؤدي  تبليغه  ب�سبب  لعمله  �لف�ساد  عن  �ملبلغ 

��ستحقاق دي�نه.متثلت وقائع �لدع�ى يف �أن م�ؤ�س�سة بنكية 

��ست�سدرت �أمر� بالدفع عن �ملحكمة �البتد�ئية باملن�ستري 

�سد �أحد حرفائها يف طلب خال�ض بقية مبلغ قر�ض يدين 

لها به. فكان �أن ��ستاأنف �ملحك�م �سده ذ�ك �لقر�ر. وقد 

مت�سك يف ��ستئنافه بك�نه مل يتخّلف عن �الإيفاء بالتز�مه 

تق�سري� منه، ولكن ب�سبب ف�سله تع�سفيا عن عمله بعدما 

بّلغ عن حالة ف�ساد بامل�ؤ�س�سة �لتي كان ي�ستغل بها. و�إثباتا 

على  ��ست�سدر  �أنه  �ملحكمة  �الأخري  هذ�  �أفاد  لذلك، 

قر�ر من �لهيئة �ل�طنية للف�ساد ميتعه باحلماية �مل�ست�جبة 

للمبلغني عن �لف�ساد، مبا �سيمكنه من ت�س�ية �خلالف بينه 

�الإجر�ء  يف  �لرج�ع  لذلك  ��ستناد�  وطلب  وخ�سيمته. 

�ملتخذ يف حقه.

�ل�ثيقة  �إىل  باملن�ستري  �الإ�ستئناف  حمكمة  ��ستندت 

�ل�سادرة عن �لهيئة �ل�طنية ملكافحة �لف�ساد لي�ستخل�ض 

�أن �مل�ستاأنف طرد من عمله تع�سفا ب�سبب �لتز�مه مبكافحة 

يت�لد  �نتقاميا  �لرزق  م�رد  فقد�ن  �أن  و�عتربت  �لف�ساد. 

عنه تعليق دي�ن �ملبلِّغ عن �لف�ساد �إىل حني �إرجاعه لعمله 

وت�س�ية �ملتخلد بذمة م�سغلته من م�ستحقاته، مبا ي�جب 

�إىل هذه  �لرج�ع يف �الأمر بالدفع �ملتنازع فيه.ولل��س�ل 

�لنتيجة، ��ستندت �ملحكمة على فكرتني �ثنتني:

�الأول، �أن و�جب �إقامة �لعدل �ملناط بالق�ساء وفق �لف�سل 

نظر  عند  تبحث  �أن  عليها  يفر�ض  �لد�ست�ر  من   102

�ملنازعات عن �ملقا�سد �لت�سريعية طلبا لتحقيق غاياتها،

ثانيا، �أن فكرة �لت�ساركية يف مكافحة �لف�ساد �لتي فر�سها 

من  �نطالقا  تفر�ض  �ملجتمع  مك�نات  كل  على  �مل�سرع 

لت�سمل  �لف�ساد  عن  �ملبلغني  حماية  تت��سع  �أن  ذلك، 

مظّلتها دي�نهم جتاه �لغري �لتي منعتهم �إجر�ء�ت طالتهم 

من �الإيفاء بها. يقطع �حلكم يف بنائه �لنظري مع �لت�س�ر 

�لكال�سيكي �لذي يح�سر �ل�ظيفة �لق�سائية يف تطبيق 

�لقان�ن ويتبنى كبديل عنه ت�س�ر� حديثا يرى �أن �ل�ظيفة 

لفهم  لت�سل  �لقان�ن"  حكم  "ق�ل  تتجاوز  �لق�سائية 

�ملنازعات يف خمتلف �أبعادها وتنزيل �الأحكام عليها يف 

�سياق يخدم قيم �ملجتمع �لدميقر�طي ويك�ن فيه �لقا�سي 

حاميا لتلك �لقيم عامال على تط�يره. وي�ؤكد هذ� �حلكم 

�ل��سط  يف  �لتجديدية  �لنزعة  تنامي  هذ�  ت�جهه  يف 

�النتقال  ت�جهات  مع  ين�سجم  مبا  �لت�ن�سي  �لق�سائي 

�أن  �لد�ست�ر  �أحكام  �عتماده  يف  يربز  كما  �لدميقر�طي. 

تط�ر �لقيم �لق�سائية ال ميكن �أن يتم مبعزل عن فكرة ك�نية 

.
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حق�ق �الإن�سان ومبادئ �ملجتمع �لدميقر�طي

دائرة المحاسبات تنشر تقريرها السنوي 
عدد 31: 

 2018 ل�سنة  دي�سمرب  �سهر  من  و20   18 ي�مي  �سلم 

جنيب �لقطاري �لرئي�ض �الأول لد�ئرة �ملحا�سبات �لتقرير 

مت  ثمة  ومن  لد�ئرته  �لرقابية  للمهام   31 عدد  �ل�سن�ي 

ن�سر هذ� �لتقرير مب�قع �ملحكمة وتد�وله �سريعا �الإعالم. 

ك�سف �لتقرير عن �إخالالت كربى يف �لت�سرف يف �ملال 

�أثره  من  وكان  �لعم�مية.  �مل�ؤ�س�سات  عديد  م�ض  �لعام 

�أن �سكك �مل�س�ؤول�ن عن تلك �مل�ؤ�س�سات يف م�سد�قية 

�لتقرير دون �أن يفلح�� يف حجب �أهمية ما ك�سفه. �أهمية 

�لعمل �لرقابي لد�ئرة �ملحا�سبات ال يحجب بطء �أد�ئها 

يف مهامها �لق�سائية �إذ هي ت�ّلت نهاية �سنة 2018 ختم 

حتما   
ّ
ي�سر �لتاأخري  وهذ�   2016 ل�سنة  �لدولة  ميز�نية 

با�سطالعها بدورها �ل�ظيفي.

واألحوال  العائلة  تنظيم 
الشخصية: 

يف �سنة 2018، �سدر قر�ر�ن هامان يف �ساأن تنظيم �لعائلة 

و�الأح��ل �ل�سخ�سية. 

حّق األم العزباء في التبني
�أ�سدر �لقا�سي حممد �ملعز �لعرو�سي وكيل رئي�ض حمكمة 

ناحية ت�ن�ض حكما يف مادة �لتبني حتت عدد 12639 

بتاريخ 12-07-2018 �أقر �سلبه ب�سحة تبني �إمر�أة عزباء 

لطفلة قا�سرة جمه�لة �لن�سب متجاوز� بذلك �سرط �لزو�ج 

�ملن�س��ض عليه بالف�سلني �لتا�سع و�لعا�سر من �لقان�ن عدد 

�ملتعلق   1958/03/ 04 �مل�ؤرخ يف   1958 ل�سنة   27

�لتبني.  طالبة  يف  و�لتبني  و�لكفالة  �لعم�مية  بال�الية 

وقد �ّت�سم هذ� �حلكم باجلر�أة يف تنزيله مفه�م �مل�سلحة 

�لف�سلى للطفل كقيمة ف�ق قان�نية و�إقر�ره لقيم ومفاهيم 

�أ�سرية جديدة متنح يف عمقها ودالالتها حق�قا لالأمهات 

�لعازبات. مبا يجعل منه  من�ذجا  جديد� على تط�ر فهم 

�لقا�سي ل�ظيفته و�ملتمثلة يف �النت�سار للحق�ق �الأ�سا�سية 

و�إن غفلت �لق��نني عن تكري�سها. بف�سل �جتهاده �ملُقّدر 

�ض �لقا�سي حق�قا �سكت عنها �لقان�ن. ومن 
ّ
وجر�أته، كر

�ساأن هذ� �الأمر �أن ي�ؤ�س�ض ملر�جعات ت�سريعية ت�ست�جبها 

جهة  من  وتط�رها  �لعقليات  وتغري  �ملجتمعات  طبيعة 

�ملتعّددة  �أوجهها  و  �أبعادها  وتفر�سها حق�ق �الإن�سان يف 

من جهة �أخرى."6

قضاء يتصدى للتعريب القسري ألسماء 
المواليد: الدستور يقر بتعدد روافد 

الثقافة التونسية
�أ�سدر بتاريخ 27-08-2018 �لقا�سي �سليم كم�ن، 

وكيل رئي�ض �ملحكمة �البتد�ئية ب�سفاق�ض �إذنا لبلدية 

�سفاق�ض برت�سيم �أحد �مل��ليد باال�سم �لذي �ختاره له 

و�لد�ه، على �لرغم من �أنه لي�ض عربيا. وكانت �لبلدية  

رف�ست تر�سيم �مل�ل�د بدفاتر �حلالة �ملدنية بدع�ى �أن 

�إ�سم "ما�سني" �لذي �أ�سر و�لد�ه على �إ�سناده له غري 

عربي و�أن �ملن�س�ر �ل�سادر عن �ل�زير �الأول حتت عدد 

15 �مل�ؤرخ يف 14-02-1989 �ملتعلق باحلالة �ملدنية مينع 

على �سابطها تر�سيم �مل��ليد باأ�سماء غري عربية. وهذ� 

�لقر�ر، �لذي �سدر غري معلل، يبدو هاما جد� لك�نه:

 ي�ؤدي �إىل �إبطال مفع�ل من�س�ر غري قان�ين يلزم باإ�سناد 

�أ�سماء عربية للم��ليد �جلدد، و ي�سع قيد� �إ�سافيا غري مربر 

على حق�ق �الأهل بت�سمية �أبنائهم، وعلى نح� يتعار�ض 

مع قان�ن �حلالة �ملدنية �لذي مل يفر�ض هذ� �ل�سرط.

 ي�سكل من�ذجا جديد� عن �الأعمال �لق�سائية �مل�ستمدة 

من �لفهم �جلديد لل�ظيفة �لق�سائية، و�ملتمثلة يف حماية 

�حلق�ق و�حلريات )مادة 49 من �لد�ست�ر(. فعد� عن �أن 

هذ� �لقر�ر ي�ؤكد على حق�ق �الأفر�د، وبخا�سة �ملنتمني 

�إىل �الأقليات �لعرقية و�لدينية، يف �إ�سناد �أ�سماء الأبنائهم 

تربز ه�يتهم �لثقافية �ملتميزة، فاإنه ي�سكل يف �الآن نف�سه 

�لث��بت  �لت�ن�سي مبا يالئم  �لثقايف  بتن�ع �مل�روث  �إقر�ر� 

7
�لتي �أر�ساها د�ست�ر �جلمه�رية �لثانية.

الهشة  الفئات  حماية 
يف هذ� �ملجال، �سدر حكم ق�سائي الفت كر�ض الأول 

مرة حق تغيري �جلن�ض من خالل ت��سيع مد�خله. �سدر 

هذ� �حلكم بتاريخ 09-07-2018 عن د�ئرة �الأح��ل 

�ل�سخ�سية باملحكمة �البتد�ئية  بت�ن�ض برئا�سة �لقا�سية 

�سمية ب�غامن وع�س�ية �لقا�سيتني و�سيلة �لعجيمي ودليلة 

�لناجم  �لنف�سي  �ال�سطر�ب  �حلكم  �عترب  وقد  عل�ي. 

�لع�س�ية  �حلالة  مع  �حلاكمة  �لنف�سية  �حلالة  متايز  عن 

�لظاهرة حالة �سرورة تربر تغيري �جلن�ض.ت كان من �أهم 

�أنه ��ستند لي�ض فقط على  ما متيز به هذ� �حلكم �ملجدد 

كّم من �ملرجعيات �لقان�نية �لدولية، بل �أي�سا �إىل مبادئ 

�ل�سريعة �الإ�سالمية لي�سل لتكري�ض غري معلن للحق يف 

تغيري �جلن�ض. ويذكر هذ� �لتاأ�سيل �إىل حّد بعيد باملقاربة 

هذه  �ل�سخ�سية،  �الأح��ل  جمال  يف  �لت�ن�سية  �حلد�ثية 

�ملقاربة �لتي �سعت دوما �إىل خلق قب�ل جمتمعي باملبادئ 

�حلق�قية من خالل عملها على ك�سر �لت�سارب �لظاهر 

من  جانبا  ت�سكل  �لتي  �لدينية  �لت�س�ر�ت  وبني  بينها 

.
8
قناعات �ملجتمع

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

قضاء وأحكام 2018
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القوانين:  مشارييع  دستورية  لمراقبة  الوقتية  الهيئة 
ودليال نموذجا  ئ  طوار الدولة  أمن  لمحاكم  الدائم  االنعقاد 

د. أيمــن الزغدودي

�لق��نني  م�ساريع  د�ست�رية  ملر�قبة  �ل�قتية  �لهيئة  ت�لت 

 20141
)�لهيئة( مب�جب �لقان�ن �لتاأ�سي�سي عدد 14 ل�سنة 

تنتهي  حمددة  لفرتة  �لق��نني  م�ساريع  د�ست�رية  مر�قبة 

باإر�ساء �ملحكمة �لد�ست�رية �لتي �أوجب �لد�ست�ر و�سعها 

يف ظرف �سنة من تاريخ �النتخابات �لت�سريعية �لتي جرت 

�سنة 2014. لكن نتيجة لغياب �إر�دة �سيا�سية يف �إر�ساء 

�ملحكمة �لد�ست�رية، ��ستمرت هذه �لهيئة يف �لعمل حتى 

�لي�م. ومن �أهم نتائج هذ� �لتاأخري، �أن �لرقابة �لد�ست�رية 

�قت�سرت على م�ساريع �لق��نني دون �أن ميتّد ذلك �إىل �لنظر 

يف د�ست�رية �لق��نني �لنافذة و�أن تقدمي �ملر�جعة �لد�ست�رية 

�نح�سرت يف عدد من �جلهات �ل�سيا�سية، كل ذلك يف 

د�ست�رية  يف  �لنظر  �مكانية  من  �ملحاكم  �سائر  جتريد  ظل 

�لق��نني مب�جب �مل��د �النتقالية للد�ست�ر. 

ولقد �سدر عن �لهيئة 50 قر�ر� مبنا�سبة ب�سط رقابتها على 

كاحلق�ق  عديدة  جماالت  يف  ق��نني  م�ساريع  د�ست�رية 

�لتي  و�القت�ساد  بينها  فيما  �ل�سلط  وعالقة  و�حلريات 

الحظنا من خاللها تط�ر� و��سحا على م�ست�ى فقه ق�سائها 

ولكن بالرغم من وج�د مكت�سبات ثابتة �إال �أن عمل �لهيئة 

ظل حمدود� الأ�سباب متعددة.

مكتسبات موجودة
 2014 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �لهيئة  نظرت 

متعددة  قان�نا يف جماالت  وع�سرين  ثالثة  و2018 يف 

وجتّلت  د�ست�ري.  لق�ساء  �الأوىل  �للبنة  عربها  �أر�ست 

�لنز�ع  طبيعة  م�ست�ى  على  �أ�سا�سا  �ملكت�سبات 

�لف�سل  ومبد�أ  و�حلريات  �حلق�ق  و�سمان  �لد�ست�ري 

�ل�سلطات. بني 

ي   في طبيعة النزاع الدستور
من  �لعديد  �الأوىل  قر�ر�تها  منذ  �لهيئة  �أر�ست  هنا، 

�ملكا�سب: 

�أوال، هي �أكدت على �لطابع �مل��س�عي لرقابة د�ست�رية 

�إيجابية  نتائج  �مل�قف  هذ�  على  ترّتب  وقد   .
2
�لق��نني

�أبرزها متكني �لهيئة من �كت�ساب �سالحيات �أو�سع، من 

بينها ت�سحيح �أ�سانيد �لطعن �أو تر�سيخ �لدع�ى.

مبنا�سبة  �لدع�ى  �أ�سانيد  �لهيئة  �سّححت  فقد  وبالفعل 

 2015 ل�سنة  �ملالية  قان�ن  م�سروع  د�ست�رية  يف  �لطعن 

�أ�سا�ض  على  �جلمه�رية  رئي�ض  به  تقّدم  كان  و�لذي 

�ملحكمة  باإن�ساء  �ملتعلق  �لّد�ست�ر  من   75 �لف�سل 

�الأ�سلم  �الأ�سا�ض  �أن  �لهيئة  �عتربت  وقد  �لد�ست�رية. 

ل�سنة   14 عدد  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  �أحكام  يف  يتمّثل 

3
2014 و�ملتعلق باإن�ساء �لهيئة.

رف�ست  عندما  �لدع�ى  ر�س�خ  �لهيئة  �ست 
ّ
كر كما 

�إيد�ع  وّقع  بعدما  الإم�سائه  �لطاعنني  �أحد  �سحب 

�لعري�سة. وي�سّكل هذ� �مل�قف تدعيما للطابع �مل��س�عي 

�لنز�ع  هذ�  �أن  �عتربت  حيث  �لق��نني  د�ست�رية  لرقابة 

ال يكت�سي �سبغة �لنز�ع �ل�سخ�سي �لذي يج�ز �لتخلي 

4
عنه و�لرت�جع فيه.

�ست �لهيئة م�سطلح �لنظام �لعام �لد�ست�ري يف 
ّ
ثانيا، كر

�أحد قر�ر�تها مما يرتتب عنه حماية �لد�ست�ر لي�ض فقط على 

�أ�سا�ض �ملطاعن �لتي يثريها �لطاعن�ن بل �أي�سا عرب قيام 

باإثارة عي�ب �لد�ست�رية يف �س�ر  �لهيئة من تلقاء نف�سها 

معّينة. ولقد وقع تكري�ض م�سطلح �لنظام �لعام �لد�ست�ري 

مبنا�سبة م�سروع �لقان�ن �الأ�سا�سي �ملتعلق باملجل�ض �الأعلى 

هيئة  من  �لر�أي  �إبد�ء  "�أن  على  �أكدت  حيث  للق�ساء 

�ملتعلق  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  ب�ساأن م�سروع  �لعديل  �لق�ساء 

�سبغة  يكت�سي  كان  ولئن  للق�ساء  �الأعلى  باملجل�ض 

��ست�سارية فاإنه �إجر�ء ج�هري و�أ�سا�سي له وثيق �الرتباط 

ب�سميم  تعلقه  بحكم  �لد�ست�ري  �لعام  �لنظام  بق��عد 

�لعمل �لق�سائي."5

�ل�سيغ �جل�هرية  �لتمييز بني  �لهيئة على  ثالثا، حر�ست 

غري  و�ل�سيغ  �لعام  �لنظام  متعلقات  من  تعترب  و�لتي 

�جل�هرية �لتي تقبل �لت�سحيح. ويف هذ� �الإطار، �عتربت 

�لهيئة يف قر�رها عدد 2014/03، �أّنه "وحيث و�إن وردت 

هذه �الأ�سماء مقت�سبة فاإنها ال تعترب �سكلية ج�هرية باعتبار 

قابليتها للت�سحيح ف�سال عن ك�نها ال ترتقي �إىل مرحلة 

�ل�سّك يف ه�ية �لطاعنني و�سفاتهم". كما �أ�سافت �لهيئة 

�أّن "�لعربة باإم�ساء�تهم على �لعري�سة و�لتي مل تكن حمّل 

وقد  �لّدفع".  هذ�  رّد  لذلك  تبعا  و�جته  وطعن  ت�سكيك 

�أّكدت �لهيئة هذ� �مل�قف �سلب �لقر�ر عدد 2014/04.

في ضمان الحقوق والحريات 
رقابتها  ب�سط  �لد�ست�ر عرب  ب�سمان عل�ية  �لهيئة  قامت 

ما�سة  �أحكاما  ت�سّمنت  �لتي  �لق��نني  م�ساريع  على 

يف  نظرها  مبنا�سبة  �أّكدت  ولقد  و�حلريات.  باحلق�ق 

 
6
،2015 ل�سنة  �ملالية  قان�ن  مب�سروع  �ملتعّلق  �لطعن 

يعباأ  ومل  ياأبه  مل   28 �لف�سل  م�سروع  "و��سع  �أن 

بحّق  �ملتعّلقة  �ل�س��بط  حتديد  عند  �أخرى  ناحية  من 

بني  �ملعادلة  حتقيق  ل��جب  �لب�ساعة  �ساحب  ملكّية 

هذه  بني  �لتنا�سب  مبد�أ  و�حرت�م  �لطرفني  م�سالح 

�لف�سل  �أحكام  تقت�سيه  مثلما  وم�جباتها  �ل�س��بط 

�مل�ساو�ة  ملبد�أ  �لهيئة  �ست 
ّ
تعر �لد�ست�ر."كما  49 من 

على  �لقان�نية  �لق��عد  نف�ض  �نطباق  يفرت�ض  �لذي 

وهذ�  �لقان�نية.  �ل��سعية  لنف�ض  �ملنتمني  �الأ�سخا�ض 

 22 بتاريخ   2015/04 عدد  قر�رها  �سلب  بّينته  ما 

بخ�س��ض  م�قفها  تاأكيد  �أعادت  2014.كما  دي�سمرب 

ق��عد  تطبيق  "مينع  �عتربته  عندما  �مل�ساو�ة  مبد�أ 

بالتايل  لت  وت��سّ  
متجان�سة"7 و�سعيات  على  خمتلفة 

عطلة  مبنح  �ملتعلق  �لقان�ن  م�سروع  د�ست�رية  عدم  �إىل 

لالنتخابات  �ملرت�سحني  �لعم�ميني  لالأع��ن  ��ستثنائية 

مل�سا�سه  نظر�  و�لبلدية  و�جله�ية  و�لت�سريعية  �لرئا�سية 

�لعام  �لقطاع  من  �ملرت�سحني  بني  �مل�ساو�ة  مببد�أ 

ونظر�ئهم من �لقطاع �خلا�ض.

في تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات
�ست �لهيئة ملبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات 

ّ
من جهة ثالثة، تعر

حيث �أكدت على �أنه "ال يج�ز لل�سلطة �لت�سريعية �إطالقا 

�أن تتجاوز �خت�سا�ساتها وتتعّدى حدود �ل�سلطة �لرتتيبية 

ن��ب  ملجل�ض  يج�ز  ال  �أنه  �عتربت  وعليه،   
�لعاّمة."8

وتعديل  �إحد�ث  �خت�سا�ض  مبمار�سة  يق�م  �أن  �ل�سعب 

�خت�سا�ساتها  و�سبط  �لدولة  وكتابات  �ل�ز�ر�ت  وحذف 

و�سالحياتها الأنه يدخل يف جمال �ل�سلطة �لرتتيبية �لعامة. 

ومن ناحية �أخرى، قامت �لهيئة ب�سمان ��ستقاللية �لهيئات 

�لد�ست�رية، عندما �أكدت على �سرورة �حرت�م �مل�سرع ملبد�أ 

�لتنا�سب بني مبد�أي �مل�ساءلة و�ال�ستقاللية مبنا�سبة نظرها 

يف م�سروع �لقان�ن �الأ�سا�سي �ملتعلق باالأحكام �مل�سرتكة 

 وقد �أعلنت تبعا لذلك 
9
بني �لهيئات �لد�ست�رية �مل�ستقلة.

�أن متكني جمل�ض �لن��ب من �إعفاء �أع�ساء هذه �لهيئات 

مبثابة �نتقا�ض من ��ستقالليتها. 

محدودة مكتسبات 
تظل �ملكت�سبات �ملذك�رة �سابقا حمدودة نظر� لعدة �أ�سباب 

من جمال  �سّيق  �أنه  مبا  لها  �ملكبل  �لت�سريع  �أهمها  لعل 

نظرها عرب ح�سره يف م�ساريع �لق��نني �لتي يقع �لطعن يف 

�أو  �أو رئي�ض �جلمه�رية  نائبا  د�ست�ريتها من طرف ثالثني 

رئي�ض �حلك�مة. ولقد �أدى هذ� �الأمر �إىل بقاء عدة ق��نني 

حم�سنة من رقابة د�ست�رية �لق��نني نتيجة عدم �خت�سا�ض 

�لهيئة يف مر�قبة د�ست�رية �لق��نني �لنافذة.  ثانيا، ميكن �أن 

نذكر من بني �أ�سباب حمدودية �ملكا�سب ما جاء �سلب 

�لفقرة �الأخرية من �لف�سل 23 من �لقان�ن �ملتعلق بالهيئة 

على �أنه "يف �س�رة �نق�ساء �الأجل �ملقرر بالف�سل 21 دون 

�إ�سد�ر �لهيئة قر�رها تك�ن ملزمة باإحالة �مل�سروع ف�ر� �إىل 

رئي�ض �جلمه�رية." ولقد ُو�سف هذ� �لف�سل من طرف 

�أحد �الأ�ساتذة بالتلفيق �لقان�ين الأنه يعك�ض ت��زنا ه�سا 

ووقع �للج�ء 
10
بني �ل�سلطات ب�سبب �لتجاذبات �ل�سيا�سية.

�إىل هذ� �لف�سل من طرف �لهيئة يف ثالث منا�سبات �أولها 

مبقت�سى مكت�ب �لهيئة بتاريخ 20 ماي 2014 �إىل رئي�ض 

بحق  �ملتعلق  �لطعن  ملف  �إحالة  بخ�س��ض  �جلمه�رية 

�الأمنيني و�لع�سكريني يف �النتخاب ثم قر�رها بتاريخ 22 

�ملتعلق  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  مب�سروع  �ملتعلق   2016 �أفريل 

 17 بتاريخ  قر�رها  يف  و�أخري�  للق�ساء.  �الأعلى  باملجل�ض 

�ملتعلق  �الأ�سا�سي  �لقان�ن  مب�سروع  �ملتعلق   2017 �أكت�بر 

بامل�ساحلة يف �ملجال �الإد�ري. وعليه، فاإن �لهيئة مل حت�سم 

م�ساألة �لد�ست�رية بخ�س��ض ثالثة م�ساريع ق��نني من �أ�سل 

ثالثة وع�سرين م�سروع قان�ن �أحيل �إليها �أي بن�سبة 13%.

ثالثا، تربز حمدودية �ملكت�سبات من خالل خط�رة معيار 

ج�هر �لقان�ن على �حلق�ق و�حلريات. فقد �عتربت �لهيئة 

�أن م�سروع �لقان�ن �ملتعلق بال�سجل �ل�طني للم�ؤ�س�سات 

و  باجلمعيات  �ملتعلقة  �لذي ت�سّمن جملة من �الأحكام 

باملعطيات �ل�سخ�سية ال ُي�سرتط �أن ي�سدر يف �سكل قان�ن 

�أ�سا�سي بل يكفي �أن يك�ن �لقان�ن عاديا نظر� لعدم تعّلقه 

11
بتنظيم �جلمعيات.

وبالتايل، يتّم �لتمييز بني جمال �لقان�ن �الأ�سا�سي وجمال 

�لقان�ن �لعادي على �س�ء قر�ر�ت �لهيئة ح�سب �مل��س�ع 

�لرئي�سي للقان�ن. وعليه، يف حال تعّلق ج�هره مبجاالت 

�لق��نني �لعادية، فاإنه يغدو قان�نا عاديا وي�ست�جب لذلك 

�أغلبية �أع�ساء جمل�ض ن��ب �ل�سعب �حلا�سرين للم�سادقة 

عليه )73 �س�ت(.  فهل يج�ز �أن يقع تنظيم �ملجاالت 

�ملتعلقة بالق��نني �الأ�سا�سية �سلب ق��نني عادية بتعّلة �أن 

ج�هر هذه �لق��نني يتعلق مبجال �لق��نني �لعادية؟ وهل 

ميكن تنظيم م�سائل تهم �حلريات �الأ�سا�سية ب�س�رة عر�سية 

مبجال  يرتبط  ال  ج�هرها  الأن  فقط  عادية  ق��نني  �سلب 

�لقان�ن �الأ�سا�سي؟ و�أال ي�ؤدي ذلك �إىل �إفر�غ �لف�سل 65 

من �لد�ست�ر من م�سم�نه ومنح �ل�سلطة �ل�سيا�سية �إمكانية 

تقييد �حلق�ق و�حلريات مبقت�سى ق��نني عادية؟

ثم �إن �لهيئة ناق�ست نف�سها عندما تقبل بفر�سان �لت�سريع 

)cavaliers législatifs( وترف�ض فر�سان �مليز�نية 

مثال  �أقرت  حيث   )cavaliers budgétaires(

يف قر�رها �ل�سادر مبنا�سبة �لق�سية عدد 2015/04 بتاريخ 

ل�سنة  �ملالية  قان�ن  مب�سروع  �ملتعلق   2015 دي�سمرب   22

2016 �أنه ال يج�ز �أن يقع ح�سر �أحكام قان�نية يف جمال 

نف�سها  ناق�ست  �ملالية.كما  قان�ن  طبيعة  مع  يتجان�ض  ال 

بالرج�ع �إىل قر�رها عدد 2018/1 م�ؤرخ يف 23 جانفي 

�لقان�ن  م�سروع  د�ست�رية  يف  �لطعن  بخ�س��ض   2018

لالأع��ن  ��ستثنائية  عطلة  مبنح  �ملتعلق   2017/78 عدد 

و�لت�سريعية  �لرئا�سية  لالنتخابات  �ملرت�سحني  �لعم�ميني 

عطلة  �إ�سناد  �أّن   " فيه  �أكدت  �لذي  و�لبلدية  و�جله�ية 

��ستثنائّية للمرت�ّسحني من �لقطاع �لعام �أو �لقطاع �خلا�ض 

يرتبط �رتباطا وثيقا بالرت�سح وخ��ض �حلملة �النتخابية وه� 

ما ي�ست�جب تنظيمه بقان�ن �أ�سا�سي." ون�ستنتج �أن �لهيئة 

مل تعتمد يف هذ� �لقر�ر معيار ج�هر �لقان�ن بل �أقرت �أنه 

يجب تنظيم �مل�سائل �ملتعلقة باالنتخابات مبقت�سى قان�ن 

�لقان�ن  ج�هر  ملعيار  �لهيئة  �عتماد  �أدى  ولقد  �أ�سا�سي. 

�إىل قب�لها بد�ست�رية عدة �أحكام مب�سروع �لقان�ن م��س�ع 

�لطعن بالرغم من �أنها من جمال �لق��نني �الأ�سا�سية حيث 

�ملعطيات  حماية  يف  و�حلق  �جلمعيات  حرية  تقييد  وقع 

�ل�سخ�سية �سلب قان�ن عادي. 

متكني  �إىل  ي�ؤدي  �أن  �لق�سائي  �لت�جه  هذ�  �ساأن  ومن 

�ل�سلطة �ل�سيا�سية من �لتقييد من �حلق�ق و�حلريات عرب 

ق��نني عادية من خالل �حرت�م �سرط �مل��س�ع �جل�هري، 

�لقان�ين  كاالأمان  مبادئ  بعدة  �مل�سا�ض  �إىل  �أي�سا  لكن 

و��ستقر�ر �الأو�ساع �لقان�نية.�أخري�، يعك�ض �لقر�ر �ملتعلق 

للهيئة  ت�ّجها خطري�   201912
ل�سنة  �ملالية  قان�ن  مب�سروع 

�أنها عادت لتبني �ل�سيا�سة �ل��قع �تباعها عند �سدور  مبا 

قر�ر�تها �الأوىل �لتي تّت�سم بغياب �لتعليل وجتاهل �ملطاعن 

و�أ�سبح مثلها يف ذلك مثل "ناق�سة �لغزل". و�إال كيف 

ميكن �أن تُردَّ �لهيئة مطاعن وقع تقدميها يف عري�سة �لدع�ى 

�ملتعلقة مب�سروع قان�ن �ملالية ل�سنة 2019 بينما كانت قد 

قبلت �لرّد عليها مبنا�سبة دعاوى �سابقة؟فلقد قامت �لهيئة 

بقب�ل طعن وحيد يتعلق بالف�سل 36 من م�سروع قان�ن 

�ملالية ل�سنة 2019 يف حني قامت برّد "بقية �ملطاعن لعدم 

وجاهتها". بالرج�ع �إىل عري�سة �لدع�ى �ملتعلقة مب�سروع 

�لقان�ن �ملذك�ر نالحظ تعّلق �أحد �ملطاعن بخرق "�إجر�ء 

�ملاثل على �ملجل�ض �الأعلى  �ل�ج�بي للم�سروع  �لعر�ض 

للق�ساء"، و�لذي كانت �لهيئة قد قبلت �لنظر فيه يف عدة 

�لقان�ن  مب�سروع  �ملتعلق  قر�رها  يف  �آخرها  لعل  منا�سبات 

 يف �خلتام ميكن 
13
�ملتعلق بال�سجل �ل�طني للم�ؤ�س�سات.

تف�سري حمدودية �ملكت�سبات بعدم ��ستقر�ر �لهيئة نتيجة 

�لتغرّي�ت �لتي طر�أت على تركيبتها خ�س��سا يف من�سب 

 
14
رئي�سها �الأمر �لذي ميكن �أن ي�ؤّثر يف طرق عمل �لهيئة.

كما يع�د �لتذبذب يف م��قف �لهيئة �إىل حّدة �لتجاذبات 

�ل�سيا�سية �لتي �أّثرت �أحيانا يف وظيفة �لهيئة لتتح�ل من 

للت��زن بني خمتلف  �سامن  �إىل  �لد�ست�ر  لعل�ية  �سامن 

�لق�ى �ل�سيا�سية.

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

قضاء وأحكام 2018
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عفاف النحالي ومحمد العفيف الجعيدي

�لت�ن�سي  �لد�خلية  وزير  عقد   ،1991-05-23 بتاريخ 

�آنذ�ك عبد�هلل �لقالل ندوة �سحفية خ�س�سها الإعالن جناح 

�مل�سالح �الأمنية ل�ز�رته يف �لك�سف عن خمطط �نقالبي 

. حتدث �ل�زير �ملزهّ� بن�سره حينها 
1
قاده �سباط ع�سكري�ن

�لدولة  يقظة  بف�سل  �إف�ساله  �لذي مت  �لت��فق  مطّ�ال عن 

�الأول  �جتماعهم  من  لعنا�سر  م�ؤ�س�ساتها  تفطنت  �لتي 

�كة �ل�ساحل. نقل �الإعالم �لت�ن�سي خرب 
ّ
�ملنعقد بجهة بر

ت�سمية  و�ختار  تفا�سيلها  �سمع  كما  �النقالبية  �ملحاولة 

بر�كة �ل�ساحل كعن��ن "للجماعة �ملتاآمرة". بعد �لندوة 

�ل�سحفية، مل تعاود �ل�سلطة �حلديث عن �ملجم�عة ومنع 

رو�يتها  ف�س�ل  بقية  عن  �ل�س�ؤ�ل  طرح  �ل�سمت  قان�ن 

�ملثرية. وحدهم من �تهم�� مبحاولة �النقالب كان�� يعلم�ن 

 بك�ن 
ّ
�أن �لقالل عاد بعد �أيام قليلة من �إعالنه �لن�سر، ليقر

�حلكاية كانت جمرد خطاأ: �عتذر من بع�سهم ولكن هذ� 

�العتذ�ر مل يكن يعني �أن يطلق �سر�حهم جميعا وال �أن 

�لدولة  فهيبة  �لع�سكرية جمدد�.  بدلتهم  يع�دو� الرتد�ء 

تاأبى �أن يغلق ملف �سّيل فيه �جلالد دماء و�أزهقت �أرو�ح 

دون حماكمات ول� لعدد قليل من "�ل�سحايا". كما �أن 

�سبق  من  لها  يع�د  �أن  متنع  �لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  حيادية 

�ل�سباط  لبع�ض  حماكمات  بب�ساطة  �حلل  كان  تعذيبه. 

وتقاعد� وج�بيا يتيح دخال ماليا حمدود� لكل من �سملهم 

�لبحث. وزد على ذلك مر�قبة م�ستمرة ومنعا من �ل�سفر 

للجميع لكي ال يتناثر �حلديث هنا وهناك عن ق�سة بر�كة 

�ل�ساحل. 

هذه �لق�سة حررتها ث�رة 14-01-2011، وقد رجع �سد�ها 

مظلمة  بك�ن  �لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  من  ر�سمي  �عرت�ف 

ومظلمة  �لدولة  �سفحات  من  �س�د�ء  �سفحة  �ل�ساحل 

عليها  �أقدم  فريدة  بخط�ة  �العرت�ف  تدّعم  مظاملها.  من 

�إىل ق�سر  �أول رئي�ض للجمه�رية ي�سل  �ملرزوقي  من�سف 

�لتاأ�سي�سي  �ل�طني  �ملجل�ض  �نتخابات  ب��بة  من  قرطاج 

ومتثلت يف تخ�سي�ض �حتفاالت ذكرى �الإعالن �لعاملي 

حلق�ق �الإن�سان �سنة 2012 لتكرمي �سحايا جرمية �لدولة 

ورد �العتبار لهم.

�أحب��  زيا ع�سكريا  ي�مها  �ل�سف  �ل�سباط و�سباط  لب�ض 

�لع�دة �إليه و�أن�ست�� و�ن�سباطهم �لع�سكري لكلمة �لقائد 

�لدولة  تتحمل  �أن  وعد  �لذي  �مل�سلحة  للق��ت  �الأعلى 

م�س�ؤوليتها عما حلقهم من ظلم. وكانت الحقا م�سادقة 

�ملجل�ض �ل�طني �لتاأ�سي�سي على �سنة 2014 على قان�ن 

�لعف�  مفع�ل  ب�سحب  يتعلق   
2
�جلماعة بذ�ت  خا�ض 

منهم.  �سروطه  فيهم  تت�فر  �لعام على من مل  �لت�سريعي 

خط�ة ثانية من خط��ت �لدولة جتاههم تزرع يف �سف�فهم 

�الأمل يف قرب �نفر�ج �أزمة عا�س�� و�أ�سرهم مر�رتها ط�يال.

مّيز �عرت�ف �لدولة قبل �لث�رة وبعدها بخطيئتها جماعة 

فكان  �الآخرين.  �ال�ستبد�د  �سحايا  عن  �ل�ساحل  بر�كة 

مطالب  من  به  يجاهرون  بات��  ما  حتقيق  �سبيل  �أن  يظن 

حما�سبة وجرب �سرر �سيك�ن متي�سر� خ�س��سا و�أن �جلرم 

�لذي �ُسّلط عليهم ثابت باإقر�ر له حجية ر�سمية و�ل�سرر 

�لالحق بكل و�حد منهم و��سح �الأثر معل�م.

�النتقالية  �لعد�لة  م�سار  و�سل  وقد  دفعنا،  �لتمايز  هذ� 

قان�نها �الأ�سا�سي خل��تيمه، لنقّلب يف ملف  كما ت�س�ره 

�جلماعة طارحني �ل�س�ؤ�ل: �أين و�سل�� يف رحلة بحثهم عن 

�حلقيقة، عن جرب �ل�سرر، عن حق�قهم �لتي كانت تظهر 

قريبة منهم؟ عّل �ل�س�ؤ�ل عنهم ينبئ عن غريهم ممن كان 

طريقهم �أ�سعب وم�سار �إثبات �خلطاأ يف حقهم �أع�سر. فكان 

�أن �الأمل يف �ل��س�ل بد�أ يخفت  �ل�س�ؤ�ل  �جل��ب على 

يرجى  كان  ممن  جديد�  ظلما  كان  �حل�ساد  �أغلب  و�أن 

منه �لعدل.

المحاسبة مسار فقد فيه 
األمل

دفعت حما�سة �الأيام �الأوىل من �لث�رة عدد� من �سباط 

جمم�عة بر�كة �ل�ساحل لتاأ�سي�ض جمعية "�إن�ساف قدماء 

�لع�سكريني". ظن�� �أنف�سهم قلة. فكان �أن تبين�� �أن من 

مل  نفر�  و�أربع�ن  مائتان  ذ�تها  بالتهمة  �لتحقيق  �سملهم 

يكن بني معظمهم معرفة �سابقة �أو لقاء. بادر �سبعة ع�سر 

منهم لتقدمي دع�ى جز�ئية طلبا ملحا�سبة من عّذب�هم، من 

حكم�� على �أج�سادهم �أن ت�ستبطن �سق�طا د�ئما ال بر�ء 

منه و من حمل�� �أنف�سهم �أملا مل يعرف�� له ي�ما مربر�. 

�ملحكمة  لدى  �لعم�مية  بالنيابة  �سكايتهم  ر�سمت 

 15 باملكتب  �لتحقيق  قا�سي  �أن  �إال  بت�ن�ض.  �البتد�ئية 

من  مبحا�سبة  ملطالبتهم  و��ستند  لل�ساكني  ��ستمع  �لذي 

�سارك من زمالئهم �لع�سكريني يف تعذيبهم، �أعلن عدم 

�خت�سا�ض �لق�ساء �لعديل بنظر ق�سيتهم و�لتخلي بالتايل 

�لتحقيق  قا�سي  تعهد  �لع�سكري.  للق�ساء  ملفها  عن 

�لع�سكري �إذ ذ�ك بامللف يف ثاين حمطاته، وقد �سملت 

�أبحاثه من عذب ومن �أ�سرف على �لتعذيب ومن يفرت�ض 

�أنه �أمر به، لكن مل تتعر�ض هذه �الأبحاث بتاتا الأي من 

�لقادة �لع�سكريني. كانت تلك �أول عرث�ت م�سار �نتهى 

باأحكام ق�سائية �عتربت ما �سدر عن �ملتهمني "�عتد�ء 

يف   "20% دون  ن�سبته  بدين  �سق�ط  عنه  جنم  بالعنف 

�لعالق  �ل�سق�ط  �أن  ت�ؤكد  طبية  الختبار�ت  تام  جتاهل 

�لن�سبة ويف جتاهل  تلك  جتاوز  �الأحياء  �ل�سحايا  باأج�ساد 

بال�سكاية كان �لبحث قادر� على  تام ل�قائع على عالقة 

�ل��س�ل �إليها تثبت حاالت قتل حتت �لتعذيب. 

ت�ىل الحقا وخالل �سنة 2016 ثمان�ن من �ل�سحايا ممن 

�لعامة  للنيابة  �سكاية  �إيد�ع  �الأوىل  �لق�سية  ت�سملهم  مل 

من  تتك�ن  منهم  ثالثة  جمم�عة  ت�لت  كما  �لع�سكرية 

2017. ختم  �سنة  �أخرى   �سكاية  تقدمي  �سبعني �سحية 

قا�سي �لتحقيق �لع�سكري بحثه يف �لق�سية �لثانية و�أحالها 

فيما  �أخبارها غري معل�مة،  تز�ل  ما  لد�ئرة �التهام حيث 

تكن خمرجات  مكانها. مل  تر�وح  �لثالثة  �لق�سية  ظلت 

�لق�ساء �لع�سكري يف م�ست�ى �النتظار�ت. لكن ما ب�سر به 

قان�ن �لعد�لة �النتقالية من �إعادة  للمحاكمات ترك �أمال 

يف عد�لة جديدة.

والكرامة:  الحقيقة  هيئة 
آمال كبرى تبخرت

 2015 �سنة  بد�ية  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  �إعالن  مبجرد 

فتح �أب��بها لتقبل �سكايات �ل�سحايا، جتند نا�سط� جمعية 

وقد  لها،  ملفاتهم  تقدمي  على  زمالئهم  حلث  �إن�ساف 

��ستجاب لها مائة و�أربعة وت�سع�ن من جماعتهم �ملك�نة 

من مائتني و�أربعة و�أربعني �سحية. �لبقية كان�� فقدو� �الأمل 

و�ختارو� �لن�سيان.

�سملت جل�سات �ال�ستماع �ل�سرية من تقدم�� مبلفاتهم. 

�لعميد  ح�سر  �لعلني،  �ال�ستماع  جل�سات  �إحدى  ويف 

ظلم  عن  و�لعامل  �لت�ن�سيني  ليحدث  كردون"  "�سامل 

�ختارت  الحقا،  مب�سر�.  �الأمر  فكان  وزمالئه،  به  حلق 

�لهيئة �أن ت�ستدعي منهم �ستة ال�ستماعهم من قبل جلنتها 

�أنه  �إعالمهم  مت  وقد  و�لتق�سي.  �لبحث  يف  �ملتخ�س�سة 

�سي�ستمع �إليهم نيابة عن كل زمالئهم ك�سحايا يف �سياق 

للعد�لة  �ملتخ�س�سة  �لد�ئرة  على  الإحالته  ملفهم  �إعد�د 

�النتقالية. مل يكن للهيئة �لتي عملت مدة �أربع �سن��ت 

و��ستنطاق  �ل�سحايا  ل�سماع  يكفي  ما  �ل�قت  من  كاملة 

�ل�سه�د و�إجر�ء �ملكافحات. فكان �أن بد�أت نذ�ئر �الرجتال 

يف �لربوز. هذ� �الرجتال �لذي تاأكد ي�م تال رئي�ض �لد�ئرة 

�ملتخ�س�سة للعد�لة �النتقالية باملحكمة �البتد�ئية بت�ن�ض 

يف حم�سر �ل�سحايا ون��بهم و�حل�س�ر ممن و�كب�� جل�ستهم 

الئحة �التهام. 

�إال  �حلقيقة  هيئة  �لتي حررتها  �الإحالة  تتعلق الئحة  مل 

�أغفلت  �أنها  مبعنى  �ل�سحايا  من  وثالثني  وخم�سة  مبائة 

حق ت�سعة وخم�سني ممن تعهدت مبلفاتهم. كان من بني 

حتت  مات  �لذي  �لعري�سي  �سريف  �لر�حل  �ملن�سيني 

جربو� 
ُ
�لتعذيب يف �أقبية وز�رة �لد�خلية. وكان �أهله �لذين �أ

على دفن جثمانه ليال ودون ت�ديعه ينتظرون ي�م �ملحاكمة 

�لر�حل  �أي�سا  كان  كما  �لر�حة.  من  قليال  لي�ست�سعرو� 

�لنا�سر �ل�سارين �لذي مات ي�ما و�حد� بعد خروجه من 

�ل�سجن و�أثبتت �سهادة طبية �أنه هلك بفعل �لعنف، و�أي�سا 

�لر�حالن "�أحمد عمارة" )�لذي كان وفق رو�ية �لقالل 

زعيم �النقالب وقائده( و�لر�حل حم�سن �لكعبي. �أحرج 

�لن�سيان �لفا�سح رئي�سة هيئة �حلقيقة و�لكر�مة �سهام بن 

الئحة  بتحرير  منه  ت�سررو�  من  وعدت  �لتي  �سدرين 

تكميلية ت�سمهم لزمالئهم ولكن هذ� مل يتحقق. وعلى 

الئحة  على  �طالعهم  بعد  لل�سحايا  تبني  ثاٍن،  م�ست�ى 

�التهام �أن ن�سها كان وبكل ب�ساطة نقال بت�سرف ب�سيط 

مل�ستند�ت �أحكام �ملحكمة �لع�سكرية. 

ية: سبات  المحكمة اإلدار
المميت العدالة 

بد�ية �سنة 2014، عهد جانب من �سحايا بر�كة �ل�ساحل 

�ملحكمة �الإد�رية بنظر مائة وخم�سة ع�سرين ق�سية تع�ي�ض 

منها ع�سرين �دعى فيها �أ�سحابها على وز�رة �لد�خلية يف 

طلب تع�ي�سها لهم عما حلقهم من �سرر جر�ء �نحر�فات 

طلب  يف  �لدفاع  وز�رة  �سد  و�لبقية  �الأمنية  م�ؤ�س�ساتها 

تعطل  جر�ء  �ملدعني  حلق  �لذي  �ل�سرر  عن  �لتع�ي�ض 

�أحكام  �سدرت   ،2017 �سنة  نهاية  يف  �ملهني.  م�سارهم 

�بتد�ئية يف 21 ملفا منها فقط. بعد �سنة من ذلك، ظّلت 

بقية �مللفات مفت�حة من دون �أحكام. وحتى بالن�سبة �إىل 

حترير  عن  �متنع��  �لق�ساة  فاإن  فيها،  �لتي حكم  �مللفات 

ل��ئحها مما مينع من حكم لفائدتهم من �إعالم �الإد�رة بها 

ويرتك بالتايل �إجر�ء�تها معلقة.تبعا لط�ل �النتظار، تبنّي 

لل�سحايا �أن حت�سيل حكم قابل للتنفيذ قد ي�ستدعي ع�سر 

�سن��ت �أو �أكرث وما عاد لهم من �ل�سرب وال من �لعمر ما 

يكفي �نتظار تلك �ملدة. 

االجتماعي:  الضمان  قضاة 
الجميل االستثناء 

�أحالت �سنة 1992 وز�رة �لدفاع �ل�طني كل من �سملهم 

�لبحث يف ق�سية بر�كة �ل�ساحل على �لتقاعد �ل�ج�بي 

وفق �لقان�ن �خلا�ض بالع�سكريني. فكان �أن متتع ه�ؤالء يف 

�سياق ما بد� �إقر�ر� باخلطاأ يف حقهم بجريات تقاعد ب�سيطة 

لفائدتهم  �سدرت   ،2014 �سنة  �لتاريخ.  ذ�ك  من  بد�ية 

لهم  �أجازه  ما  تعترب  �لتقاعد جديدة  �إحالة على  قر�ر�ت 

مر�س�م �لعف� �لت�سريعي �لعام من ت�س�ية �ل��سعية �ملهنية.

�الجتماعية  و�حليطة  للتقاعد  �ل�طني  �ل�سندوق  مت�سك 

له�ؤالء  دفعه  ما  بك�ن  �ملقرر�ت  بتلك  ت��سله  مبجرد 

رّده  منهم  وطلب  م�ستحقا  يكن  مل  قبلها  �لع�سكريني 

�أن  ه�ؤالء  �أجاب  �ملطل�بة.  �ملبالغ  تق�سيط  عليهم  عار�سا 

مل  و�أنهم  �حلا�سل  �الإرباك  عن  م�س�ؤولة  وحدها  �لدولة 

�أبد� على مبالغ مالية من دون �سند، و�لتج�ؤو�  يتح�سل�� 

للم�فق �الإد�ري طلبا حلل. جنحت و�ساطة �مل�فق �الإد�ري 

�إد�ر�ت  بع�ض  فيها  �سرعت  �لتي  �حلج�ز�ت  �إيقاف  يف 

�ل�سندوق على جر�يات بع�سهم لكنها مل تفلح يف حل 

�الإ�سكال.

هنا بادر �إثنان وثالث�ن منهم يف بد�ية �سنة 2017 �إىل ن�سر 

ق�سايا �أمام ق�ساة �ل�سمان �الجتماعي باملحاكم �البتد�ئية 

�ملخت�سة. وكان طلبهم �إلز�م �ل�سندوق برّد ما حجزه من 

�أم��ل ر�جعة لهم وت�سريح ق�سائي برب�ءة ذمتهم جتاهه. مل 

يكن �ملدع�ن وال بقية زمالئهم يعتقدون �أن طلباتهم �سهلة 

�ملنال بفعل ما خربو� من حتفظ �لق�ساء وبطء عمله لكنهم 

��سطرو� لتجربة طريق مل ي�سلكه من قبل غريهم. وخالفا 

لت�قعاتهم ويف ذ�ت �ل�سنة بد�أت �الأحكام �البتد�ئية يف 

�ل�سدور لفائدتهم: فلقد �جتهد ق�ساة جيل �لث�رة فاأ�س�س�� 

لعد�لة حقيقية ترف�ض حتميل �ل�سحية وزر خطاأ �لدولة. 

فكان �أن رد حكمهم بع�ض �الأمل يف عد�لة تظهر �سعبة.

عد�لة �نتقالية حقيقية قد نتعرث يف �لطريق �إليها لكن نبل 

�أهد�فها يربر م���سلة �مل�سري رغم �لعرث�ت.

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

الثورة:  بعد  سنوات  ثماني  الساحل،  براكة  ضحايا 
تتعثر والعدالة  يضيق  األفق 

قضاء وأحكام 2018
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حم�رية  ��ستحقاقات  ثالثة   2018 �سنة  �سهدت 

�أول  ت�ن�ض.  يف  �لدميقر�طي  �الإنتقال  م�سار  يف 

وهي  �لبلدية،  �النتخابات  �ال�ستحقاقات،  هذه 

بتحقيق  وتت�سل   2011 بعد  ن�عها  من  �الأوىل 

�ملحلية  �ل�سلطات  تركيز  �لد�ست�ر:  غايات  �إحدى 

جلنة  تقرير  ه�  �لثاين،  �الإ�ستحقاق  و�لالمركزية. 

�مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية �لذي كان ينتظر �أن تعلن 

 2017 �أوت   13 بتاريخ  ت�سكلت  �لتي  �للجنة  عنه 

�ل�سب�سي  قايد  �لباجي  �جلمه�رية  رئي�ض  من  بقر�ر 

�ملجتمع  لتك�ين  �مل�ستقبلية  بالروؤية  تت�سل  وهي 

�أي�سا  ولكن  فيه،  �لفرد  م�قع  وبخا�سة  �لت�ن�سي، 

�الإيدي�ل�جية  �ل�سر�عات  ظل  يف  �لت�ن�سية،  باله�ية 

�ملحافظني  بني  �لث�رة  بعد  ذروتها  بلغت  �لتي 

يتمثل  فه�  �لثالث،  �الإ�ستحقاق  �أما  و�حلد�ثيني. 

باالأحرى  �أو  �لت�ن�سي  �النتقالية  �لعد�لة  م�سار  بنهاية 

و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  من  �مل�سار  هذ�  �نتقال حمرك 

�إىل   2018 �أو�خر  يف  �لنهائي  تقريرها  �سلمت  �لتي 

�النتقالية.  للعد�لة  �ملتخ�س�سة  �لدو�ئر 

م�سامني  ت�سنيف  �إىل  �سعينا  �الأول�يات،  هذه  ولفهم 

�حلر�ك،  م��س�ع  �حلق  ن�ع  �أ�سا�ض  على  �حلر�كات 

�لتي  �أن��ع �حلق�ق  با�ستخال�ض  لنا  ي�سمح  نح�  على 

و��سع.  �جتماعي  باهتمام  حظيت 

يف  �مل�ساو�ة  مطلب  �أن  هنا  نذكر  برقي،  وب�سكل 

و�الإهتمام  �مل�سهد  ت�سّدر  �جلن�سني  بني  �الإرث 

و�لدويل،  �ملحلي  �مل�ست�ى  على  و�الإعالمي  �حلق�قي 

�ملطالب  من  �لعديد  حجب  �إىل  �أدى  ب�سكل 

حتديد�،  �ملطلب  بهذ�  �الإهتمام  و�أن  كما  �الأخرى. 

�ل�سب�سي  قايد  �لباجي  �لرئي�ض  �أوال  �أثاره  و�لذي 

�الأوىل  �للحظة  منذ  بدت  �لتى  مبادرته  خالل  من 

ح�ل  �الإلتفاف  بحجمه  فاق  حم�ض،  �سيا�سية  باأنها 

�لتي  �لفردية"  و"�حلريات  "�مل�ساو�ة"  مفه�مي 

و�مل�ساو�ة.  �لفردية  �حلريات  جلنة  �أعمال  �سملتهما 

يف  و�الإجتماعية  �الإقت�سادية  �حلق�ق  �حتلت  كما 

2018، وللمرة �الأوىل منذ �لث�رة �لت�ن�سية، م�سهدية 

�ملحلية  �الإعالمية  و�ملنابر  �لبالد  يف  �ل�سعبي  �حلر�ك 

�الإحتجاجات  �إندالع  ب�سبب  ذلك  كان  و�لدولية. 

�سريعا  و�إنت�سارها  �لت�ن�سية  �لعا�سمة  يف  �ل�سعبية 

هذه  �س�ت  خفت  ما  �سرعان  ولكن  والية.   16 يف 

و�الإعالمي  �الإحتجاجي  �مل�سهد  عن  وغابت  �حلملة 

الحقا.  عر�سها  �سيتم  الأ�سباب 

بني  �الأول�يات  حتديد  يف  تفاوتا  �سجلنا  �أننا  علما 

على  تفاوتا   2018 عام  �سهد  كما  و�أخرى.  فرتة 

�سمن  من  كانت  مبطالب  �ملرتبطة  �حلر�كات  �سعيد 

�لث�رة،  بعد  برزت  �لتى  �الأ�سا�سية  �حلق�قية  �لق�سايا 

هذ�  ح�ل  �لتحرك  بقي  بحيث  �الإعد�م،  كعق�بة 

بني  نخب�ية  بلقاء�ت  �إما  وحمدود�،  جزئيا  �حلق 

�مل�ؤمتر�ت  �إطار  �سمن  �حلق�قية  و�ملنظمات  �جلمعيات 

مطالب   2018 يف  كليا  غابت  كما  �لدر��سات.  �أو 

�إ�ستهالك  جترمي  �إلغاء  �أهمها  �أ�سا�سية،  حق�قية 

�سرحه  يف  �سن�سهب  و�أكرث  ذلك  كل  �ملخدر�ت. 

تاليا.   وتبيانه 

حراكات حقوقية- 2018

ياسمين هاجر

يف �إطار عملها على ت�ثيق �حلياة �لقان�نية يف ت�ن�ض، 

لر�سد  عملها   من  هاما  جزء�  »�ملفكرة«  تخ�س�ض 

�لر�سد،  ولهذ�  ت�ن�ض.  �حلق�قية يف  �حلر�كات  وت�ثيق 

 ،2017 �سنة  يف  �الأوىل  للمرة  عليه  عملنا  �لذي 

�أهد�ف عدة. 

يف  �لقان�نية  باحلياة  لالإحاطة  �سرطا  ي�سكل  �أنه  �أوال، 

تنتجه  ما  على  �حلياة  هذه  تقت�سر  ال  بحيث  ت�ن�ض، 

�أي�سا  ت�سمل  �إمنا  �لعامة،  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سلطات 

عنه  تعرب  ما  ومنها  �الجتماعية،  و�ملطالب  �حلر�كات 

�ملنظمات �حلق�قية. و�لر�سد ي�سمن من هذه �لناحية 

بحق  �الجتماعي  �الهتمام  �أو  �ل�عي  درجة  قيا�ض 

معني يف فرتة معينة، 

تعرّب  �لتي  �الأول�يات  مبقارنة  ي�سمح  �أنه  ثانيا، 

�ل�سلطات  باأول�يات  �الجتماعية  �حلر�كات  عنها 

�الأول�يات  هذه  تت�سابه  فهل  �لعامة.  و�مل�ؤ�س�سات 

�أي  �لتباين،  حال  ويف  بينها؟  فيما  تتباين  �أنها  �أم 

ن�ستنتجها على �سعيد �حلياة  �أن  �إذ ذ�ك  درو�ض ميكن 

�لت�ساركية  �سعيد  على  وبخا�سة  ككل،  �لدميقر�طية 

�النتخابي؟   �لتمثيل  و�سحة 

مبر�حل  �ملرحلة  هذه  �أول�يات  مبقارنة  ي�سمح  �أنه  ثالثا، 

�أخرى من تاريخ ت�ن�ض، �أو �أي�سا باأول�يات جمتمعات 

�أخرى وبخا�سة يف �ملنطقة �لتي نعي�ض فيها. 

ن�سري  �لتحقيقات،  هذه  نتائج  عر�ض  يف  �مل�سي  وقبل 

»�ملفكرة«  و�ستعمل  نهائي  غري  �لتقرير  هذ�  �أَنّ  �إىل 

و�حلر�ك  للعمل  �سم�لية  �أكرث  وجعله  ��ستكماله  على 

قد  �لتي  �ملعل�مات  �س�ء  على  ت�ن�ض  يف  �حلق�قي 

نتلقاها  قد  �لتي  �ملالحظات  �أو  الحقا  عليها  نح�سل 

�ملعنيني. �الأ�سخا�ض  من 

�لتقرير �سياغة  منهجية 

عناوينها  يف  فقط  لي�ض  �الجتماعية،  �حلر�كات  تتميز 

�أول�يات،  من  تعك�سه  وما  عنها  تر�سح  �لتي  و�ملطالب 

جناحها  ومبدى  �مل�ستخدمة  بال��سائل  �أي�سا  ولكن 

هذ�  نق�سم  �أن  �رتاأينا  هنا،  ومن  �أهد�فها.  حتقيق  يف 

عناوين  �الأول  �جلزء  يتناول  �أجز�ء.  ثالثة  �إىل  �لتقرير 

�ل��سائل  �لثاين  �جلزء  يتناول  فيما  �حلق�قي  �حلر�ك 

يف  �حلق�قية  و�ملنظمات  �جلمعيات  ��ستخدمتها  �لتى 

يت�سمن  فه�   ، �لتقرير  من  �الأخري  �جلزء  �أما  حر�كها. 

�لنتائج �لتي و�سلت �إليها هذه �حلر�كات. 

تق�م  مركبة،  منهجية  �عتمدنا  �لعمل،  هذ�  والإجناز 

على �الأم�ر �الآتية: 

ت�سمل  وهي  �لعام،  خالل  �حلا�سلة  �حلر�كات  متابعة 

�إليه من �عت�سامات و�جتماعات  جّل ما متت �لدع�ة 

عامة، 

�ملنظمات �حلق�قية،  ن�سرتها  �لتي  و�ل�ثائق  �لبيانات 

�لنا�سطني �الأكرث ح�س�ر�  مقابالت مع عدد كبري من 

�للقاء�ت  هذه  �سملت  وقد  �حلر�كات.  هذه  يف 

رئي�ض  غايل،  �أمني  �أ.  �أ�سماوؤهم:  �الآتية  �الأ�سخا�ض 

وحيد  د.  �لدميقر�طي،  للتح�ل  �لك��كبي  مركز 

عن  للدفاع  �لت�ن�سية  �جلمعية  رئي�ض  فر�سي�سي، 

رئي�سة  كن�،  �سل�ى  �أة.  )عديل(،  �لفردية  �حلريات 

�أة.  �لتنمية،  للبحث ح�ل  �لت�ن�سيات  �لن�ساء  جمعية 

�لدميقر�طيات،  �لن�ساء  جمعية  رئي�سة  فر�و�ض،  ي�سرى 

�حلريات  �أجل  من  �الإئتالف  من�سق  و�جه،  جابر  �أ. 

�لفردية يف منظمة �ل�سبكة �الأورو-مت��سطية، �أ. حممد 

�الأ�سخا�ض  لتثقيف  �إب�سار  جمعية  رئي�ض  من�س�ر، 

�سبكة  يف  بر�مج  مدير  �سيالة،  كرمي  �أ.  �الإعاقة،  ذوي 

�أ.  م�ج�دين،  جمعية  ب��سامل،  على  �أ.  مر�قب�ن، 

يا  فيه  �سار  �أي�ض  ملفي  من�سق حملة  ب��سيبة،  ح�سني 

باإ�سم  �لر�سمي  �لناطق  تلي�ض،  �لدين  �سهاب  �أ.  هيئة، 

و�لتنمية  و�لد�ست�ر  �لكرمي  للقر�آن  �ل�طنية  �لتن�سيقية 

وع�س�  مال  �أمني  �خلليفي،  عبد�لرحيم  �أ.  �لعادلة، 

�أ.  �مل�ساجد،  الأئمة  �لت�ن�سية  للجمعية  �ل�طنية  �لهيئة 

عن  للدفاع  �لت�ن�سية  �ملنظمة  رئي�سة  مز�تي،  ي�سري 

حق�ق ذوي وذو�ت �الإعاقة. كما ن�سكر �سباب حملة 

في�س� ن�ستناو، �لتى �إنطلقت معار�سًة على قان�ن �ملالية 

�آر�ئهم.  2018، على م�ساركتنا  ل�سنة 

:2018  - تونس  في  الحقوقي  الحراك 
أجلها؟  من  أم  الحقوق  حول  صراعات 
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ي�ستند �حلر�ك ح�ل �حلريات و�حلق�ق �لفردية يف ت�ن�ض 

ويف  �لبلد،  هذ�  يف  �لن�سائية  �جلمعيات  ن�ساالت  �إىل 

طليعتها ن�ساالت جمعية �لن�ساء �لدميقر�طيات �لل��تي 

كان لهن ف�سل كبري يف �إقر�ر قان�ن حماية �لن�ساء من 

�لعنف، و�لذي ي�سكل من حيث م�سم�نه �أف�سل قان�ن 

هذه  �أهمية  من  �لتقليل  دون  ومن  �لعربية.  �ملنطقة  يف 

هذه  يف  �ل�ساأن  بهذ�  �حلر�كات  �سعلة  فاإن  �لن�ساالت، 

�أطلقها  �لتي كان  باملبادرة  ب�سكل كبري  �رتبطت  �ل�سنة 

�ل�سب�سي خالل خطابه  قايد  �لباجي  رئي�ض �جلمه�رية 

ي�م 13 �أوت 2018 و�لذي �سكل مب�جبه جلنة رئا�سية 

هذه  �أن  �لرئا�سي  �خلطاب  يف  جاء  وفيما  ��ست�سارية. 

�للجنة �ستعمل فقط على �سمان �مل�ساو�ة يف �مل��ريث، 

فاإن مهامها �سملت بقر�ر تعيينها من ثم در��سة �خلروقات 

و�لفر�غات �لقان�نية فيما يدعم ويط�ر �ملنظ�مة �لقان�نية 

�خلا�سة باحلريات و�مل�ساو�ة يف ت�ن�ض. 

جله�د  وحمفز�  حم�ر�  �للجنة  هذه  �إن�ساء  �سكل  وقد 

�لعديد من �جلمعيات و�ملنظمات �حلق�قية �لتي عملت 

در�سها  ليتم  للجنة  وت��سياتها  مقرتحاتها  �إي�سال  على 

�ملنظمات  هذه  �ن�س�ت  وقد  تقريرها.  يف  وت�سمينها 

للحريات  �ملدين  "�الإئتالف  بارزين:  �ئتالفني  �سمن 

�لفردية" �لذي تناول هذه �حلق�ق ب�سكل �سامل، و�إن 

تنحية  �ملبادرة  هذه  من  لالإئتالف  �الأكرب  �الأمل  كان 

عق�بة  و�إلغاء  �جلن�سية  �ملثلية  يجرم  �لذي   230 ف�سل 

�الإرث"  يف  �مل�ساو�ة  �أجل  من  و"�الإئتالف  �الإعد�م 

و�لذي ركز �أعماله على �مل�ساو�ة يف �مل��ريث. 

وفيما �أعلنت �للجنة �نتهاء �أعمالها يف �ل�سهرين �الأولني 

من �سنة 2018، فاإنها �آثرت �أن تن�سرها بعد �النتخابات 

ربط  الأي  باً  حت�سُّ  ،2018 ج��ن   8 يف  حتديد�  �لبلدية، 

بينه وبني �ال�ستحقاق �النتخابي وما ير�فقه من جتاذب 

�سيا�سي. 

وقد �سمل تقرير �للجنة �إ�سالحات عديدة تخ�ض ق�سايا 

كانت قد �أثارتها ونا�سرتها منظمات �ملجتمع �ملدين منذ 

�سن��ت ب�سكل و��سع و�سمن �ئتالفات. 

�لتقرير، �حلق يف �حلياة  تناولها  �لتي  �أبرز �حلق�ق  ومن 

�لبحث  وحرية  �الأكادميية  و�حلرية  �لكر�مة  يف  و�حلق 

�سرية  يف  و�حلق  و�حلرية  �الأمان  يف  و�حلق  �لعلمي 

�ملر��سالت و�الإت�ساالت و�حلق يف حماية �حلياة �خلا�سة 

وحرية  �ل�سخ�سية  �ملعطيات  وحماية  �جل�سدية  و�حلرمة 

و�لبحث  �الأكادميية  و�حلرية  و�ل�سمري  و�لفكر  �ملعتقد 

�لعلمي و�حلق يف �لثقافة وحرية �لفن�ن وحرية �لتنقل 

و�الإقامة.

كما ت�سمن مر�جعات جترم �لتمييز بكل �أن��عه وتعترب 

�مل�ساعدة على �الإنتحار جرمية. باالإ�سافة �إىل مقرتحات 

عديدة تخ�ض مر�جعة للعديد من �لتعريفات على غر�ر 

م�سطلح �لتعذيب و�لتمييز.

وفيما �ساد بعد ذلك ترقُّب ملعرفة �ملنحى �لذي �ستتخذه 

�الأم�ر على �ل�سعيد �لر�سمي وبخا�سة �لت�سريعي، فاجاأ 

�لباجي �ل�سب�سي يف ي�م �ملر�أة �لت�ن�سية 13 �أوت 2018 

يف  �مل�ساو�ة  بتحقيق  �لت�سريعية  مبادرته  ح�سر  بنيته 

�الإرث، �أي يف �لبند �لذي يكاد يك�ن �الأكرث ح�سا�سية 

من جممل �لبن�د �لتي تناولها تقرير �للجنة. لكن عدد� 

مع  وبالتعاون  منهم  مببادرة  وقدم��  عادو�  �لن��ب  من 

من  متكامال،  �ملجلة  م�سروع  عدة،  حق�قية  جمعيات 

دون �أي تنقيح. 

�حلا�سلة  �حلر�كات  ت�ثيق  �سنحاول  ذلك،  من  �نطالقا 

يف 2018 ح�ل جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية و�ملبادرة 

�لرئا�سية، ف�سال عن حر�كات �أخرى �ت�سلت باحلق�ق 

و�حلريات.  

أي حراكات حول لجنة 
الفردية؟  يات  والحر المساواة 

�ل�سياق:  نطرحها يف هذ�  �أ�سئلة مركزية  ثالثة 

بحد  �للجنة  �إن�ساء  ت�سبب  مدى  �أي  �إىل  ه�  �الأول، 

ح�ل  �جتماعية  حر�كات  �إطالق  �أو  تاأطري  �إىل  ذ�ته 

�لفردية؟  و�حلريات  �مل�ساو�ة  مفه�مي 

�لثاين، هل �أخذ هذ� �حلر�ك طابعا عاما ح�ل هذين 

جمتز�أة  حر�كات  خالل  من  جتلى  �أنه  �أم  �ملفه�مني، 

ح�ل عدد من �حلق�ق �لتي �سملها دون �س��ها؟ 

�نح�سار  بعد  �حلر�ك  تط�ر  كيف  ه�  و�لثالث، 

وبخا�سة  �مل��ريث،  يف  بامل�ساو�ة  �لرئا�سية  �ملبادرة 

جتهد  �لتي  تلك  وبخا�سة  �حلق�قية،  �ملنظمات  بني 

�إىل  �ملبادرة  هذه  �نتهت  �لتي  �حلق�ق  لتكري�ض 

��ستبعادها؟ 

حراك عام أم حراكات خاصة حول 
اللجنة؟ 

و�حلريات  �مل�ساو�ة  جلنة  ت�سكيل  �أثار  بيانه،  �سبق  كما 

�لفردية جملة من �لت�قعات و�النتظار�ت من قبل �ملجتمع 

�أن  ميكن  ما  �إىل  نظر�  و�لدويل  �ملحلي  �حلق�قي  �ملدين 

�حلر�ك  بلغ  وقد  حق�ق.  من  �للجنة  هذه  تقرير  يحت�يه 

�لعام ح�ل هذ� �لتقرير ذروته عند �إعالن �للجنة ح�سيلة 

�لبيان  �خل�س��ض،  هذ�  يف  �مل��قف  �أبرز  ومن  �أعمالها. 

�لذي �أ�سدره �لتحالف �ملدين من �أجل �حلريات �لفردية، 

وه� حتالف ي�سم �أكرث من 30 جمعية تعمل على �حلق�ق 

�لدميقر�طيات  �لن�ساء  منهم جمعية  ت�ن�ض  و�حلريات يف 

و�جلمعية �لت�ن�سية للدفاع عن �حلريات �لفردية. وقد ثمن 

�لبيان خمرجات جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية. 

كما نظمت جمم�عة من منظمات �ملجتمع �ملدين فاق 

عددها �لثالثني م�ؤمتر ت�ن�ض للم�ساو�ة و�حلريات �لفردية 

جلمع  منها  حماولة  يف  وذلك   ،2018 ج�يلية   24 نهار 

من  و�مل�ساو�ة  �لفردية  للحريات  �لد�عمة  �الأ�س��ت 

جمعيات و�أحز�ب و�سخ�سيات م�ستقلة. وقد ت�سمن هذ� 

و�حلريات  للم�ساو�ة  ت�ن�ض  "ميثاق  عن  �الإعالن  �مل�ؤمتر 

عن  خالله  من  �مل�ساركة  �ملنظمات  عربت  �لفردية"، 

مت�سكها مبخرجات جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية كا�سفة 

عن �إثني ع�سر بند� متثل �مل�سائل �لتي "يلتزم بها �ملجتمع 

و�لتي  و�مل�ساو�ة  �لفردية  �حلريات  تقرير جلنة  �ملدين من 

يدعمها ويهدف �إىل حتقيقها".

وباالإ�سافة �إىل هذ� �حلر�ك �لعام ح�ل عمل �للجنة، �ُسّجل 

عدد من �حلر�كات �ملت�سلة باأحد بن�دها، �أبرزها �الآتية: 

"م�سرية �مل�ساو�ة يف �الإرث" و�لتي دعت �إليها جمعية 

�لن�ساء �لدميقر�طيات بتاريخ 10 مار�ض 2018. وحما�سة 

و�ندفاع هذه �جلمعية لهذ� �ملطلب يجد مربره من ك�نه 

مطلبا تاريخيا للجمعية كانت قد رفعتها منذ ع�سرين عاما. 

تباعا، وقد كان لها ن�ساطات عدة يف 2018 لدعم �ملبادرة، 

�أهمها  حت�يل "م�سرية �مل�ساو�ة يف �الإرث"، �لتى �سمت 

�أكرث من 80 جمعية ومنظمة حق�قية، حملية ودولية، �إىل 

�إئتالف من �أجل �مل�ساو�ة يف �الإرث بالتعاون مع جمعيات 

عديدة على ر�أ�سها �ل�سبكة �الأورو-مت��سطية.

حر�ك جمتمع �مليم: يت�سل هذ� �حلر�ك بن�ساط �جلمعيات 

عن  �ملد�فع  �الإئتالف  ر�ية  حتت  �ملن�س�ية  و�ملنظمات 

ق�سايا وحق�ق �ملثليني و�ملثليات ومزدوجي �مليل �جلن�سي 

فرعي  �إئتالف  وه�  �جلندرية،  �له�ية  وم�ؤكدي  وعابري 

�سمن �الإئتالف �ملد�فع عن �حلريات �لفردية �سكل عام 

2016، بهدف �إدخال عدد من �لق�سايا �ملح�رية �سمن 

عمل �للجنة، �أهمها م�ساألة جترمي �ملثلية وو�سائل �إثباتها. 

وهي ترتبط مب�ساألتني �سهدتا ح�س�ر� يف �خلطاب �لعام منذ 

عام 2015 هما �لف�سل 230 من قان�ن �لعق�بات و�لذي 

يعاقب �لعالقات �جلن�سية �ملثلية و�لفح��سات �ل�سرجية 

�لتي ت�ستخدم منذ عق�د الإثبات �لعالقات �ملثلية. 

وبالنظر �إىل �رتباط هذه �مل�ساألة بفئات ومنظمات عديدة، 

�أو  ومزدوجي  و�ملثليات  �ملثليني  عن  دفاعها  تعلن  باتت 

متح�يل �جلن�ض �أو ما يعرف مبجتمع �مليم، برزت ن�ساطات 

عدة لهذه �ملنظمات خالل فرتة �إعد�د �لتقرير �أو حتى بعد 

�سدوره.  لكن �أغلب هذه �لن�ساطات �إ�ستهدفت �لنخب 

و�لن�سطاء �حلق�قية �أو �ملنتمني ملجتمع �مليم �أنف�سهم. من 

�أبرز هذه �لن�ساطات، �ملنتدى �ملنعقد يف 13 و14 �أفريل 

2018 يف �ملعهد �لفرن�سي يف �لعا�سمة �لت�ن�سية و�لذي 

منهم  �ملحليني  و�حلق�قيني،  �ل�سيا�سيني  بع�ض  جمع 

و�لدوليني و�لذي متح�ر ح�ل �سرورة �إلغاء ف�سل 230. 

وقد جاء تقرير �للجنة يف هذ� �ملجال و��سحا جلهة تعار�ض 

تنحية  ووج�ب  �لفردية  �حلرية  مبادئ  مع  �ملثلية  جترمي 

�ملجلة  �أن  �إال   .230 و�لف�سل  �ل�سرجية  �لفح��سات 

�ملقرتحة بدت �أقل و�س�حا بحيث �أنها تركت هنا خيار� 

بني تنحية �لف�سل برمته �أو تعديله بحيث يقت�سر �لعقاب 

على تغرمي �ملتهم باملثلية �جلن�سية ماليا ع��سا عن �لعق�بة 

�ل�سجنية، وذلك يف م�سعى للتخفيف من حدة �ملعار�سة 

و�لذي  �جلزئي  �القرت�ح  �أن هذ�  �إال  �ملقرتح.  ح�ل هذ� 

يتكيف مع �إبقاء �ملثلية فعال خارجا عن �لقان�ن، مل يرث 

�أي حر�ك لدى تلك �ملنظمات، وحتديد� لدى �الئتالف 

�ملدين من �أجل �لدفاع عن �حلريات �لفردية يف ت�ن�ض، 

�أو لدى �الئتالف �لذي �سم �جلمعيات �حلق�قية �خلا�سة 

وعابري  �جلن�سي  �مليل  ومزدوجي  و�ملثليات  باملثليني 

وم�ؤكدي �له�ية �جلندرية. 

��ستهالك �ملخدر�ت

�لفردية  و�حلريات  �مل�ساو�ة  تقرير  �أن  �أنه رغم  يلحظ  كما 

�أ�سقط مطلب �إلغاء �لف�سل 52 �خلا�ض بتجرمي ��ستهالك 

�لن�سال  يف  �أ�سا�سيا  مطلبا  كان  لطاملا  �لذي  �ملخدر�ت 

�حلق�قي يف ت�ن�ض، فاإن هذ� �الأمر مل يرث بدوره �أي حر�ك 

�أقدم  �لت�ن�سي  ع 
ّ
�مل�سر كان  وللتذكري،  �خل�س��ض.  بهذ� 

على تنقيح جزئي لهذ� �لف�سل يف 8 ماي 2017 عرب 

منح �لقا�سي �سالحيات تقديرية متكنه من �الجتهاد يف 

ق�سايا �مل�ستهلكني يف �جتاه �إ�سد�ر قر�ر�ت ب�قف تنفيذ 

�لعق�بة، مل يت���سل عمل �جلمعيات و�ملنظمات �حلق�قية 

لل�سغط على �ل�سلطة �لت�سريعية لتبني قان�ن �سامل ي�سقط 

�مل�ست�ى  على  �أما  �ال�ستهالك.  حاالت  يف  �ملالحقة 

�ل�سحي و�الجتماعي، فما ز�لت قلة من �جلمعيات تعنى 

�مل�ساعد�ت.  لهم  وتقدم  �ملخدر�ت  م�ستهلكي  بق�سايا 

�لرعاية  مر�كز  عدد  يف  �لفادح  �لنق�ض  �إىل  باالإ�سافة 

ي�سكل خطر� حقيقيا  مما  ت�ن�ض،  للمدمنني يف  �ل�سحية 

على �مل�ست�ى �ل�سحي و�الجتماعي. فاجلمعية �لت�ن�سية 

�جلمعية  هي  و�ل�سيد�  جن�سياً  �ملنق�لة  �الأمر��ض  ملقاومة 

�ل�حيدة تقريبا �لنا�سطة يف هذ� �ملجال، �لتى تكرر ذكرها 

من قبل �لن�سطاء �حلق�قي�ن.

��ستهل �الإئتالف من �أجل �إلغاء عق�بة �الإعد�م �أعماله 

يف �سنة 2018 يتنظيم جل�سة نقا�ض مغلقة بالتعاون مع 

�لفيدر�لية �لدولية يف 26 جانفي. وقد دعا �إليها �سحفيني 

و�إعالميني بهدف �لتباحث ب�ساأن �أدو�رهم يف تعزيز ثقافة 

جمتمعية ترف�ض عق�بة �الإعد�م. كان من �ملت�قع �أن ُيلِحق 

�ملطلب  بهذ�  �ملعنية  و�جلمعيات  و�ملنظمات  �الإئتالف 

هذ� �لن�ساط بن�ساطات مماثلة خالل عام 2018، �إال �أن 

هذ� �الأمر مل يح�سل. فلم يكن لهذ� �ملطلب �أي حر�ك 

�سعبي، جمعياتي، �أو �إعالمي يذكر خالل هذ� �لعام. 

حراك مضاد: "تقرير العار"
حتت  حملة  في�سب�ك  م�قع  على  �إطالق  مت  باملقابل، 

هذ�  رو�د  خالله  من  عرب  #تقرير_�لعار،  ها�ستاغ 

هنا  �الإ�سارة  وجتدر  �أي�ساً.  للتقرير  رف�سهم  عن  �مل�قع 

الفردية: والحقوق  الحريات  حول  حراكات 
حتمية؟ إيديولوجية  صراعات 
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�لت���سل  م��قع  على  و��سعة  ت�س�يه  حملة  �أن  �إىل 

�مل�ساو�ة  جلنة  �أع�ساء  �سخ�ض  طالت  �الإجتماعي 

باحلج  ب�سرى  �لنائبة  ر�أ�سهم  على  �لفردية،  و�حلريات 

�سل�سلة  بد�أت  قد  وكانت  �للجنة.  رئي�سة  حمادة، 

بعد   2018 عام  بد�ية  مع  �مل�سابهة  �حلمالت  من 

تد�ول معل�مات مت ت�سريبها عن �أعمال جلنة �مل�ساو�ة 

�الجتماعي  �لت���سل  م��قع  على  �لفردية  و�حلريات 

يف 18 جانفي 2018 �إ�ستفزت �لتيار �ملعار�ض للجنة. 

قايد  �لباجي  �جلمه�رية  رئي�ض  �أعلن  بيانه،  �سبق  كما 

�مل�سي  نيته  عن   2018 �أوت   13 بتاريخ  �ل�سب�سي 

تهمي�ض  �أو  �إغفال  مع  �الإرث  يف  �مل�ساو�ة  يف  قدماً 

�ملقرتحات �حلق�قية �الأخرى و�لتي ال يقل بع�سها �أهمية 

تفاعل عدد  بالرغم من ذلك،  ولكن  �مل�ساألة.  عن هذه 

�إيجابا مع هذ�  كبري من �جلمعيات و�ملنظمات �حلق�قية 

�ملقرتح. 

يف  �مل�ساو�ة  �أجل  من  �الإئتالف  دعا  نف�سه،  �لي�م  ففي 

�الإرث �إىل تظاهرة 13 �أوت 2018 �أمام �مل�سرح �لبلدي يف 

قلب �لعا�سمة �لت�ن�سية تاأييد� للمبادرة �لرئا�سية �لد�عمة 

لهذ� �ملطلب. قال جابر �أوجه، مدير �لرب�مج يف �ل�سبكة 

�الأورو-مت��سطية، �أن عدد �لذين �سارك�� يف هذه �لتظاهرة 

بلغ �لثالثة �آالف بح�سب وز�رة �لد�خلية. 

كما �أطلق �لتحالف حملة "�مل�ساو�ة يف �الإرث حق م�ض 

�لتي  تف�سيال(  ولي�ض  حق  �الإرث  يف  )�مل�ساو�ة  مزية" 

�الإجتماعي.  �لت���سل  م��قع  على  ها�ستاغ  �إىل  حت�لت 

تطالب  مل  �جلمعية  هذه  �أن  ه�  للت�ساوؤل  �ملثري  ولكن 

د�فعت  بل  �ملطلب.  هذ�  برفع  و�أحقيتها  باأ�سبقيتها 

كان  وقد  �لت�سمية.  هذه  حتت  �لرئا�سية"  "�ملبادرة  عن 

هذ�  يف  �ل�سادرة  وبياناتها  خطاباتها  يف  جليا  �الأمر  هذ� 

ي�سدر  �أن �جلمعيات �حلق�قية كافة مل  �خل�س��ض. كما 

و�حلريات  للحق�ق  �ل�سيا�سي  للت�ظيف  نقد  �أي  عنها 

�لذي ي�ست�سف من م�قف رئي�ض �جلمه�رية، ح�سبما �أ�سار 

�لعديد من �ملحللني.

هذ� ونذكر �أن �جلمعيات �ملن�س�ية حتت ر�ية "�الإئتالف 

و�ملثليات ومزدوجي  �ملثليني  �ملد�فع عن ق�سايا وحق�ق 

�مليل �جلن�سي وعابري وم�ؤكدي �له�ية �جلندرية" �سارك�� 

�لن�ساطات  وكل  �أوت   13 وقفة  يف  بارز  ب�سكل  �أي�سا 

�إعتماد  عدم  رغم  �الإرث،  يف  �مل�ساو�ة  ملطلب  �لد�عمة 

مطالب ه�ؤالء ب�سكل كاف يف �ملبادرة �لرئا�سية. "�أعرتف 

�أنه كان تق�سري كبري منا"، هكذ� �أجاب �أ. علي ب��سامل، 

�ملدير �لتنفيذي جلمعية م�ج�دين خالل لقائه مع �ملفكرة. 

"كان هناك �إختالف بامل��قف فيما يخ�ض �لتقرير �سمن 

�للجنة  �عترب  من  فمنهم  �أنف�سهم.  �الإئتالف  �أع�ساء 

وتقريرها جمرد مبادرة �سيا�سية ال يجب دعمها ب�سكل 

للتقرير.  منا�سرة  نظر  وجهة  تبنى  �الآخر  و�لبع�ض  كبري 

�ستتا   230 بالف�سل  �خلا�سني  �ملقرتحني  تقدمي  �أن  كما 

�مل��قف �أي�ساً. لذلك مل ن�ستطع ت�حيد �جله�د ملنا�سرة 

هذ� �ملطلب كما فعلت جمعيات �أخرى، خ�س��سا تلك 

�ملتبناة ملطلب �مل�ساو�ة يف �الإرث." 

ويلحظ هنا �أن هذه �حلر�كات �أعر�ست، بخالف ما جاء 

يف تقرير �للجنة، عن ��ستخد�م �أي حجج من �ساأنها فتح 

العتبار�ت  �لتعديل  لهذ�  �لر�ف�سة  �جلهات  مع  ح��ر 

�سعار�ت  ذلك  من  �لعك�ض  على  �سادت  فقد  دينية. 

م�ستمدة من �عتبار�ت �مل�ساو�ة �لقيمية �ملطلقة من دون 

�أي �عتبار ملا ت�سمنته �لقيم �مل�روثة وحتديد� �لدينية منها. 

نذكر من هذه �ل�سعار�ت: "مدنية مدنية .. ت�ن�ض ليك 

قي .. ن�رث 
َ
وليا"، "ت�ن�ض علمانية"، "ت�سرف من َعر

كيفك )مثلك( من حقي"، "�أنا وخ�يا كيف كيف" )�أنا 

و�أخي مت�ساوين(، "ال جمه�رية بدون حرية". ويلحظ 

وبخالف  �ملبادرة،  ح�سر  بعد  ح�سل  �لت�سدد  هذ�  �أن 

�جلمعيات  بع�ض  عنها  عربت  كانت  �سابقة  �أدبيات 

)جمعية  مقدمتها  يف  �ملجال  هذ�  يف  �لر�ئدة  �حلق�قية 

�لن�ساء �لدميقر�طيات(. هذ� ما نقر�أه يف �لتقرير �ل�سادر يف 

ماي� 2018 حتت عن��ن "ت�� وقت�" )�الآن ولي�ض غد�(، 

و�لذي ت�سمن 20 دليال على �أهمية و�سرورة �مل�سي قدما 

قان�ن يف  و�ملر�أة  �لرجل  �الإرث بني  �مل�ساو�ة يف  �إقر�ر  يف 

ت�ن�ض، من بينها �لبن�د رقم 12، 13، و14 �لتي ناق�ست 

م�ساو�ة �مل��ريث من ناحية فقهية وتاريخية طارحة �إمكانية 

�مل�ساو�ة يف �الإرث من د�خل �ملنظ�مة �الإ�سالمية ولي�ض 

من خارجها. ويلحظ �أن �جلمعية كانت ��ستعادت يف هذ� 

�لتقرير �أدبياتها �مل�ستخدمة يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي.

مطلب  ح�ل  و�جلمعياتي  �ل�سعبي  �الإلتفاف  هذ�  و�إز�ء 

�مل�ساو�ة يف �الإرث، دعت بع�ض �جلمعيات �ملحافظة هي 

�أي�ساً �إىل "�ل�سارع" للتعبري عن م�قفها �لر�ف�سة له وعن 

حجم منا�سريها. "ما دفعنا للتحرك لي�ض رف�سنا �لقاطع 

لتقرير �للجنة، بل �سع�رنا باالإق�ساء. حيث كانت مبادرة 

�لرئي�ض �أقرب ما تك�ن �إىل �لف�قية و�لقمع �لذي �عتادت 

�الأنظمة �ملطاح بها �أن متار�سه علينا." هذ� ما قاله �الأ�ستاذ 

للجمعية  �ل�طنية  �لهيئة  ع�س�  �خلليفي،  �لرحيم  عبد 

ما  كل  �إق�ساء  "مت  و�أ�ساف:  �مل�ساجد.  الأئمة  �لت�ن�سية 

�إ�سالمي من �ملبادرة وعمل �للجنة. فمقدمة �لتقرير  ه� 

وحديث �للجنة عن �الإ�سالم كاأ�سا�ض ملقرتحاتها لي�ض �إال 

من باب �لت�سكيت. فلم ن�سهد مثال تعيني �سيخ زيت�ين 

نثق بر�أيه كاأحد �أع�ساء هذه �للجنة. حتى �أن �للجنة مل 

ت�سمل �أي دع�ة لالإجتهاد و�لتط�ير يف �لفقه مثال فيما 

قائم على  �للجنة  وكاأن عمل  �سعرنا  يخ�ض مقرتحاتها. 

مقرتحات تيار معني وبنية معينة." كان لالأ�ستاذ حممد 

�ل�سالح، �لناطق �لر�سمي للتن�سيقية �ل�طنية للدفاع عن 

�لقر�آن �لكرمي و�لد�ست�ر و�لتنمية �لعادلة، ر�أي مماثل عرب 

�لتن�سيقية  �أثناء ح��رها معه. كانت  "�ملفكرة"  عنه لل 

�ل�طنية على ر�أ�ض �جلمعيات �لتى كان لها �لدور �الأبرز يف 

�إطالق عري�سة وطنية، ورقية و�إلكرتونية، جلمع �أكرب عدد 

ممكن من �لر�ف�سني للتقرير ومقرتح �مل�ساو�ة يف �الإرث. 

كما كانت هذه �ملنظمات نظمت تظاهرة �سعبية ي�م 11 

�أوت 2018، �أي قبل عيد �ملر�أة �لت�ن�سية نهار 13 �أوت، 

�إنطالقا من باب �سعدون يف قلب �لعا�سمة �لت�ن�سية �سري�ً 

نح� �لربملان �أي�ساً للتعبري عن رف�سهم ملقرتحات �للجنة، 

تغطية  �لتظاهرة  بهذه  كان  �سعبي.  ��ستفتاء  �إىل  د�عني 

عديدة  �سعار�ت  خاللها  رفعت  ودولية  حملية  �إعالمية 

نذكر منها: "تقرير �لعار"، "يا دعاة �لعلمانية .. �ملري�ث 

�آية قطعية"، "يا دعاة �لعلمانية .. ت�ن�ض دولة �إ�سالمية". 

�لعري�سة  على  �مل�قعني  فعدد  "�سالح"  ت�سريح  وفق 

و�خلم�سمائة  �الألفني  تخطى  و�إلكرتونيا،  ورقيا  �ل�طنية، 

ت�قيع. كما �أكد �أن �لتظاهرة جمعت ح��يل �ألفني م�سارك 

من خمتلف �ل�اليات �لت�ن�سية، وفق وز�رة �لد�خلية. 

وقد بد� تركيز �لنقا�ض على �مل�ساألة �الأكرث ح�سا�سية من 

�لناحية �الإيدي�ل�جية و�لتجاذب �حلا�سل بني �ملنظمات 

�لليرب�لية و�ملحافظة مبثابة ��ستعادة للنقا�سات �لتي د�رت 

للم��د  وجت�سيد�  �لثانية   �جلمه�رية  د�ست�ر  و�سع  عند 

�لت��فقية و�ملتناق�سة �ل��ردة يف �لد�ست�ر، وكل ذلك يف 

ظل �لتاأخر عن تنزيل �ملحكمة �لد�ست�رية.

ومن �ملثري لالهتمام �أنه يف ذلك هذ� �لتجاذب، برز ت�ّجه 

ما يز�ل �سعيفا العتماد خطاب و�سطي د�عم للح��ر بني 

�لتيار�ت �الإيدي�ل�جية �ملختلفة.  ومن �أهم جتليات هذ� 

�لت�جه، جل�سة �حل��ر �ملفت�ح �لتى دعا �إليها مركز در��سة 

حتت   2018 �أوت   30 بتاريخ  و�لدميقر�طية  �الإ�سالم 

عن��ن: "كيف يك�ن �الجتهاد يف �لت�سريع �الإ�سالمي يف 

م��س�ع �ملري�ث؟". وكانت هذه �لندوة �سمت خم�سة 

من �أبرز �ملفكرين �لت�ن�سيني �ملتخ�س�سني بال�ساأن �لديني 

و�لفقهي، مثل �الأ�ستاذ �سالح �لدين �جل�ر�سي، وه� �أحد 

�لنيفر،  وحمادة  و�مل�ساو�ة،  �لفردية  �حلق�ق  جلنة  �أع�ساء 

�إىل جانب عدد كبري من �حل�س�ر، من �سمنهم �سيا�سيني 

يف  �مل�ساو�ة  مبادرة  ح�ل  للتباحث  وطالب،  وباحثني، 

�الإرث وم�سروعية �الجتهاد يف �الإ�سالم و�أهميته. وفيما 

�سكل قرب هذ� �ملركز من حزب حركة �لنه�سة �سيا�سيا 

فاإن  �ل��سطي،  �لت�جه  �أمام تط�ر هذ�  و�إيدي�ل�جيا عائقا 

�لن�ساط �لذي نظمته منظمة "ن�ساز"، )جمعية حق�قية 

بعيدة ن�سبيا عن �أي �إنتماء �سيا�سي مبا�سر(، بالتعاون مع 

�ملنظمة �لدولية "روز� ل�ك�س�مربغ" بد� �أكرث تعبري� عنه. 

ح�سل �للقاء حتت عن��ن تقرير جلنة �حلريات و�مل�ساو�ة - 

مقاربات �سيا�سية بتاريخ 29 �سبتمرب 2018. وقد حاولت 

"ن�ساز" فيه جمع �سيا�سيني من تيار�ت خمتلفة ومتبنني 

ل�جهات نظر خمتلفة ح�ل تقرير جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات 

�لفردية وم��س�ع �مل�ساو�ة يف �الإرث، على غر�ر �أ. حممد 

�لق�ماين، عن حركة �لنه�سة، �أ. حممد عّب�، �أمني حزب 

�لتيار �لدميقر�طي، و �أ. حمة �لهّمامي، �لّناطق �لر�سمي 

با�سم �جلبهة �ل�سعبية. 

يف  �ملح�ري  ودوره  �أهميته  وعلى  �لتيار  هذ�  �أن  �إال 

ت�سكيل خطاب معقلن و�سط �لتجاذبات �لر�ديكالية بني 

�ملع�سكرين �الآخرين، مل ي�ستطع �أن ينال �مل�ساحة �لتى 

و�لتهم  �لكر�هية  خطابات  بني  �س�ته  لي�سيع  ي�ستحقها 

�ملتبادلة. 

مالحظتين:  تسجيل  أمكن  وبالخالصة، 
�مل�ساو�ة يف �الإرث وكاأنه عن��ن حلرب  بد� مطلب  �أوال، 

�إ�ستفز�ز�ت متبادلة بني خمتلف �لتيار�ت �الإيدي�ل�جية، 

�أطلقت  �لتى  �إحتقان جتلى من خالل �حلمالت  نتيجة 

قبل  من  "في�سب�ك"  �الإجتماعي  �لت���سل  م�قع  على 

كانت  و�لتى  له  �لر�ف�ض  و�لتيار  للم�ساو�ة  �مل�ؤيد  �لتيار 

�ملع�سكرين.  بني  �ل�ستائم  وتبادل  �لتهم  الإطالق  فر�سة 

مبالغ  ب�سكل  طغا  �الإيدي�ل�جي  �الإ�سطفاف  �إىل  �مليل 

فيه على حمت�ى تقرير جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية، 

"ما  ع  �حلق�قية  و�جلمعيات  �ملنظمات  �أغلب  لتتغافل 

يف  مهمة  خط��ت  ي�سكل  و�لذي  �لتقرير  يف  يجمع" 

�إ�سالح �ملنظمة �لقان�نية �حلق�قية. حالة �لتنافر �حلاد �لتي 

خ�س��ساً  �لتقرير،  هذ�  ح�ل  �لت�ن�سي  �ل�سارع  ق�سمت 

ملمار�سة  م�ؤ�تية  فر�سة  كانت  �الإرث،  �مل�ساو�ة يف  مبادرة 

لعبة �الأحز�ب �ملف�سلة �أال وهي �ال�ستقطاب �لقائم على 

��ستغالل �حل�سا�سيات �الإيدي�ل�جية و�لدينية وت�ظيفها 

�النتخابي  �ال�ستحقاق  من  �أ�سهر  قبل  �سيا�سية  لغايات 

�ملرتقب يف نهاية �سنة 2019. 

و�لتناول  �ل�سيا�سية  �الرتد�د�ت  تك�سف  هنا،  من 

�ل�سب�سي  �جلمه�رية  رئي�ض  ملبادرة  و�ل�سعبي  �الإعالمي 

كيف ميكن حت�يل ق�سية حق�قية �سرفة �إىل ورقة يف لعبة 

�لتجاذب �ل�سيا�سي �نخرطت فيها �جلمعيات و�ملنظمات 

�حلق�قية ب�عي �أو دون وعي لتك�ن من حيث ال تدري 

هي �الأخرى �سالحا يف يد �ل�سيا�سيني.  

ثانيا: هذ� �لتحجر �الإيدي�ل�جي �أدى يف �ل�قت نف�سه �إىل 

ت�سيي�ض �حلركة �أو �أدجلتها، على نح� يتعار�ض مع ج�هر 

�سجلناه  ما  وهذ�  �الئتالفات.  �أو  �ملنظمات  بع�ض  قيام 

من خالل م�ساركة �الإئتالف �ملد�فع عن ق�سايا وحق�ق 

وعابري  �جلن�سي  �مليل  ومزدوجي  و�ملثليات  �ملثليني 

وم�ؤكدي �له�ية �جلندرية  يف تظاهرة 13 �أوت من دون �أي 

�عرت��ض جلهة تنحية مطلب �إلغاء �لتجرمي عن هذه �لفئات 

من �ملبادرة �لرئا�سية.

باإمكانية  كما يف كل �سنة، يجدد رم�سان بحل�له مطلبا 

�ملجاهرة بال�س�م يف �لف�ساء �لعام. �أما �ل�سلطة �لعامة فلطاملا 
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�أخذت طرفا دون �الآخر. �حلادث �الأبرز يف هذ� �خل�س��ض 

كان عملية �لغلق �لنهائي، ي�م 25 ماي 2018، ملقهى، 

�أريانة، قام بتقدمي �مل�سروبات لزبائنه خالل �لنهار.  بجهة 

�سبق ذلك عدة �عتد�ء�ت على "جماهرين بالفطر" كان 

 2017 ماي   31 �أ�سخا�ض يف  �أربعة  �إيقاف  عملية  �أبرزها 

بتهمة "�لتجاهر باالإفطار" و�حلكم عليهم بال�سجن ملّدة 

"م�ض  حترك  جاء  �ل�سيا�سة  هذه  على  �إعرت��سا  �سهر. 

بال�سيف" )لي�ض بالق�ة( ي�م 28 ماي� 2018. 

دعا �إىل هذ� �لتحرك عدة جمعيات منها تلك �ملن�س�ية 

يف  �سارك  �لفردية.  �حلريات  �أجل  من  �الإئتالف  حتت 

�لتحرك �لعديد من �لن�سطاء �حلق�قيني يف �سارع ب�رقيبة 

منها  عديدة  �سعار�ت  لرفع  �لت�ن�سية  �لعا�سمة  و�سط  يف 

كما  مدنية".  دولة  يف  حرية  و"حرية  بال�سيف"  "م�ض 

على  #م�ض_بال�سيف  ها�ستاغ  �إىل  �حلملة  �سعار  حت�ل 

وجهة  �لتعبري عن  من  �لن�سطاء  ليتمكن  في�سب�ك  م�قع 

�ملدين  لالئتالف  كان  �أو�سع.  ب�سكل  وحرياتهم  نظرهم 

يف�ق  �لتى  بجمعياته  ممثال  �لفردية،  �حُلريات  �أجل  من 

عددها �لثالثني، م�قف عرب عنه من خالل ر�سالة مفت�حة 

م�جهة �إىل كل من رئي�ض �جلمه�رية، �حلك�مة، وجمل�ض 

�لن��ب حلثهم على �حرت�م حريات �مل��طنني وخيار�تهم، 

م�ست�سهدين باالتفاقيات �لدولية �مل�قعة من قبل �لدولة 

�لت�ن�سية ود�ست�ر 2014، ود�عيا �إياهم �إىل �لتخلي عن كل 

�ملالحقات �لق�سائّية �لع�س��ئّية �لتي تتعار�ض مع �لد�ست�ر. 

ح�ل  للبحث  �لت�ن�سيات  �لن�ساء  جمعية  �أطلقت 

)ال  مت�سني�ض"  "ما  حملة   2018 يف  �لتنمية 

 ،2018 �سبتمرب   12 بتاريخ  وقفة  ت�سمنها  تلم�سني(، 

هذه  هدفت  ت�ن�ض.  �لعا�سمة  يف  �لق�سبة  �ساحة  يف 

�ل�ح�سّية  �جلن�سية  باالعتد�ء�ت  �لتنديد  �إىل  �حلملة 

و��سحا  تناميا  بينت  و�لتى   2018 �سنة  �سهدتها  �لتى 

ففي  �لبالد.  يف  كبري  ب�سكل  �لظاهرة  لهذه  وتف�ٍسيا 

جر�ئم  من  �لعديد  �سجل   2018 �سبتمرب  �سهر  بد�ية 

عديدة  واليات  يف  �جلن�سي  و�الإعتد�ء  �الإغت�ساب 

�جلر�ئم،  هذه  من  �ال�ستغر�ب.  يثري  ب�سكل  ت�ن�ض  يف 

�سن��ت  ثالث  عمرها  طفلة  طالت  �لتي  �جلرمية  نذكر 

�لت�ن�سي.  �لغربي  �جلن�ب  يف  تقع  مدينة  قف�سة،  يف 

كما �أنه مت �العتد�ء جن�سياً على طفلة تبلغ 8 �سن��ت 

منطقة  يف  �سنة  و11   9 يتجاوز�ن  ال  طفلني  طرف  من 

يف  جرمية  وقبلها  �لت�ن�سية.  بالعا�سمة  خلدون  �إبن 

طفلة  �إغت�ساب  مت  باجة حيث  والية  قبالط يف  مدينة 

وجّدتها،  �أمها  وتعنيف  �ختطافها  بعد  �سنة   15 تبلغ 

�إىل وفاة �الأخرية. وجهت �ملنظمات �حلق�قية  �أدى  ما 

ر�سالة  �حلملة،  ر�ية  حتت  �ملن�س�ية  و�لدولية  �ملحلية 

�لعليا  �لهيئة  ورئي�ض  �حلك�مة  رئي�ض  �إىل  مفت�حة 

من  وكل  و�لب�سري  �ل�سمعي  لالإت�سال  �مل�ستقلة 

وز�رة  �ل�سن،  وكبار  و�لطف�لة  و�الأ�سرة  �ملر�أة  وز�رة 

�أجل  من  �لرتبية  ووز�رة  �لد�خلية،  وز�رة  �لعدل، 

�آفة  ملحاربة  قان�نياً  �لاّلزمة  �الإجر�ء�ت  كل  �إّتخاذ 

وحريات  حق�ق  �سلب  مت�ض  �لتى  �جلن�سي  �الإعتد�ء 

�مل��طن/ة.  و�أمن 

المهنة  سر 
غ�سب   2018 لعام  �ملالية  �مليز�نية  �أثارت  كما 

لعام  �ملالية  �مليز�نية  �أحدثت  �لت�ن�سي،  �ل�سارع 

�ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  قبل  من  �إقر�رها  بعد   ،2019

كان  كثرية.  �إعرت��سات   2018 دي�سمرب   10 ي�م 

�لف�سل  �سببه  �لذي  �ملحامني  هيئة  غ�سب  �أبرزها 

وقفة  �أول  كانت  �ملهنة.  هذه  ب�سرية  مي�ض  �لذي   36

 20 نهار  �لبلدي  �مل�سرح  �أمام  للمحامني  �إحتجاجية 

بعدم  ومنددة  �ملهنة  �سر  عن  دفاعا   2018 دي�سمرب 

�لتى  �ل�طنية،  �إليه هيئة  36. دعت  �لف�سل  د�ست�رية 

ملر�قبة  �ل�قتية  �لهيئة  لدى   36 بالف�سل  طعنا  قدمت 

د�ست�رية �لق��نني. كما دعت �لهيئة �إىل �إ�سر�ب عاّم 

 20 �خلمي�ض  ي�م  منذ  �جلمه�رية  حماكم  جميع  يف 

�مليد�ين  بالت�سعيد  تهديد�ت  مطلقة  �جلاري  دي�سمرب 

ملر�قبة  �ل�قتية  �لهيئة  �إعالن  ومع  �ملالّية.  قان�ن  �سّد 

د�ست�رية �لق��نني عن قبل �لطعن �ملقدم �سد �لف�سل 

يف  �لي�م  د�ست�ريته  بعد  مقرة  �ملالية  قان�ن  من   34

2018/12/26، يك�ن قد جنح �ملحام�ن يف معركتهم 

�إىل  لل��س�ل  و�إحتجاجاتهم  ت�سامنهم  فعالية  الإثبات 

�ملن�س�دة. مطالبهم 

في  ثقافة   .. البيئي  الحراك 
النمو طور 

�لعام  �لر�أي  من  جزء  ت�جه  �الأخرية،  �ل�سن��ت  »يف 

و�حلر�ك �حلق�قي نح� �الإهتمام بال�ساأن �لبيئي يف ت�ن�ض. 

ومن خالل متابعتنا، ن�ستطيع �لق�ل باأن �لثقافة �لبيئة يف 

ت�ن�ض هي ثقافة يف ط�ر �لنم�«. هكذ� �إ�ستهل »�لرم�ساين« 

حديثه عن �ملجال �حلق�قي �لبيئي. كان قد �أطلق �ملنتدى 

»�ملنتدى  و�الإجتماعية  �الإقت�سادية  للحق�ق  �لت�ن�سي 

�ل�سن�ي من �أجل عد�لة بيئية« يف 2015 ملتابعة ومناق�سة 

�ملظامل �لبيئية �لتي ت�سهدها يف ت�ن�ض. 

كان هذ� �ملنتدى مبثابة فر�سة لتالقي �لن�سطاء و�ملعنيني 

و�لت�عية �لبيئية و�لت�سكيل �لتدريجي للم��قف �مل�سرتكة 

ح�ل هذه �ملظامل و�لعمل على حلها. عقد هذ� �ملنتدى 

هذه  �مل�ستحدث   .2018 �سنة  خالل  عديدة  جل�سات 

�ل�سنة هي »�ملنتديات �جله�ية«. حيث كان هناك �لعديد 

ك�الية  ت�ن�سية،  �ل�اليات  يف  �لت�ساوية  �للقاء�ت  من 

�لقريو�ن وقف�سة. كما مت ��ستحد�ث منظمة »ر�ج« من�سة 

تعنى  و�لتى  �الإلكرتونية  للمناخ«  �الأخ�سر  »�ملنتدى 

باملظامل �لبيئية ومر�قبة مدى �إلتز�م �لدولة بتطبيق �لق��نني 

�ملحلية و�الإتفاقيات �لدولية يف هذ� �خل�س��ض. 

الفساد ومكافحة  الشفافية 

تبل�ر حق �لنفاذ �إىل �ملعل�مة قان�نيا يف 2017، لت�ستهل 

هيئة �لنفاذ للمعل�مة عملها يف �أو�ئل �سنة 2018. خالل 

لقاء �ملفكرة �لقان�نية �الأ�ستاذ عماد �حلزقي، �أ�سار �إىل �أن 

�أغلب �ملبلغني، هم من عم�م �مل��طنني و�جلمعيات �ملدنية. 

وكانت جمعية »�أنا يقظ« من �أبرز �ملنظمات �حلق�قية �لتي 

نا�سلت يف �سبيل �إقر�ر قان�ن �لنفاذ �إىل �ملعل�مة يف 2017 

وهي �الآن �الأكرث مطالبة وجل�ء�ً �إىل هذ� �حلق خ�س��ساً 

�أنها تعمل على مكافحة �لف�ساد وتعزيز �سفافية �مل�ؤ�س�سات. 

كما و�أن �أبرز بالغ تظلم رفع للهيئة ه� ذ�ك �لذي قدمته 

على  �حل�س�ل  يف  منها  رغبة  �الأحز�ب  �سد  يقظ«  »�أنا 

ك�سف حل�ساباتها �ملالية و�سد وز�رة �لعالقة مع �لهيئات 

�أن  باإعتبار  �الإن�سان  �ملدين وحق�ق  و�ملجتمع  �لد�ست�رية 

يف  �لبالغ  هذ�  كان  لديها.  م�دوعة  �ملذك�رة  �حل�سابات 

و�لتي   2018 لعام  يقظ«  »�أنا  عمل  �إ�سرت�تيجية  �سلب 

خ�س��ساً  �الأحز�ب،  مت�يل  م�سادر  مر�قبة  على  ركزت 

و�أن 2018 كانت �سنة �إنتخابية باإمتياز، هذ� ما �أفادنا به �أ. 

�أ�سرف ع��دي، رئي�ض �ملنظمة.

�لت�ع�ية  �لن�ساطات  من  �لعديد  يقظ«  »�أنا  نظمت  كما 

خالل �سنة 2018 على �أهمية �لتبليغ عن �لف�ساد. هذ� 

ما �أكده »ع��دي« خالل ح��رنا معه، حيث �أ�سار �أن عدد 

�ملبلغني عن �لف�ساد لعام 2018، �لذي تقدم�� ببالغ ملركز 

»دعم و�إر�ساد �سحايا �لف�ساد« �لتابع الأنا يقظ، جتاوز 250 

بالغ، مت تتبع كل �لبالغات �لتى ت�ست�يف �ل�سروط و�ملعايري 

�لالزمة، ق�سائيا.

األجهزة  حراكات حول أخطاء 
األمنية 

بالقتل  �الإعتد�ء  من  �لعديد   2018 �سنة  �سهت 

�لذي  �الأمر  �الأمنية،  �الأجهزة  قبل  على م��طنني من 

�حلياة و�حلق  متفرقة ح�ل �حلق يف  ��ست�لد حر�كات 

�أبرز هذه  يف �الأمان �ملكف�لني د�ست�ريا يف ت�ن�ض. من 

من  �ليفرين«  »خمي�ض  �مل��طن  ده�ض«  �الأحد�ث، 

�لعا�سمة  غرب  طرببة،  مدينة  يف  �الأمنية  �لق�ى  قبل 

�سد  �لليلة  �الإحتجاجات  خالل  وذلك  �لت�ن�سية، 

ورغم   .2018 فيفري   8 ي�م  وحتديد�   2018 ميز�نية 

�لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  للحادثة،  عيان  �سه�د  وج�د 

هذه  �سغلت  مزمن«.  »مر�ض  عن  ناجتة  �ل�فاة  �أن 

ي�ستنكر  �أخذ  �لذي  �لت�ن�سي  �لعام  �لر�أي  �حلادثة 

�حلق�قية  و�الإنتهاكات  �لع�س��ئية  باملمار�سات  ويندد 

�الأمنية.  من قبل �الأجهزة 

طاردت   ،2018 مار�ض   31 ويف  �ل�سياق،  نف�ض  يف 

�سنة،   19 �لعبيدي،  عمر  يدعى  �سابا  �الأمن  ق��ت 

متباريني  فريقني  م�سجعي  بني  �ملناو�سات  خلفية  على 

�الأمن  �أع��ن  �أرغم  �ملطاردة،  و�أثناء  ر�د�ض  ملعب  يف 

ر�د�ض،  مدينة  يف  »ماليان«  و�دي  �إىل  �لنزول  �ل�ساب 

ال  �أنه  �أعلمهم  �أنه  رغم  ت�ن�ض،  �لعا�سمة  �سرقي  ن�ب 

يجيد �ل�سباحة، مما �أدى �إىل وفاته. تبعا لهذه �حلادثة، 

مطالبني  #تعلم_ع�م،  �سّميت  حملة  نا�سط�ن  �أطلق 

�سه�د  وج�د  ظل  يف  �ل�سرطة  من  �ملعتدين  مبحا�سبة 

عيان. 

�لت�ن�سي هي حادثة  �لعام  �لر�أي  �أ�سعلت  ثالثة  حادثة 

�لعثماين« يف  »�أمين  على  �لنار  �لدي��نة  �أع��ن  �إطالق 

12 �أكت�بر 2018 تفريق �الأهايل خالل عملية مد�همة 

ح�سني،  �سيدي  يف  مهربة  �سلع  على  يحت�ي  ملخزن 

كان  �لت�ن�سية.  �لعا�سمة  �س��حي  من  �ساحية  وهي 

باأن  �حلادثة  هذه  على  للدي��نة  �لعامة  �الإد�رة  رد 

#تعلم_ حملة  �أطلقت  وحده«.  �سقط  »�ل�سحية 

بهذه  للتنديد  في�سب�ك  على  ن�سطاء  قبل  من  �إجري 

�الأمنية. لالأجهزة  �لظاملة  �ملمار�سات  ولف�سح  �حلادثة 

أخرى حقوقية  حراكات 

حراكات حقوقية- 2018
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�أمكن   ،2018 يف  �حلا�سلة  �حلر�كات  ��ستعر��ض  عند 

ت�سنيف �سبعة حر�كات �سمن خانة �حلر�كات �حلا�سلة 

ب�ساأن حق�ق �قت�سادية و�جتماعية. هذه �حلر�كات هي 

�لعام  و�الإ�سر�ب  و"�حلرقة  #في�ض_ن�ستناو؟  �الآتية: 

حر�كات  عن  ف�سال  لل�سغل  �لت�ن�سي  �لعام  لالإحتاد 

وفاة  �إثر  يف  �ل�سحافيني  حر�ك  �أبرزها  عدة،  قطاعية 

�أحدهم فيما �سمي �آنذ�ك "ب�عزيزي �ل�سحافة" وحر�ك 

�ملتقاعدين ف�سال عن حر�كي �ملعلمني �لن��ب وعمال 

�حل�سائر. 

#فيش_نستناو؟

�أبرز  و�الجتماعية،  �القت�سادية  �حلق�ق  �سعيد  على 

ن�ستناو"  "في�ض  حملة  يف  متثلت  �حلا�سلة  �حلر�كات 

ماذ�  تعني:  �لت�ن�سية  �ملحلية  باللهجة  عبارة  )وهي 

ودولية  حملية  �إعالمية  بتغطية  حظيت  و�لتى  ننتظر؟( 

وكانت حمط تركيز يف �خلطاب �ل�سيا�سي و�حلق�قي يف 

معنيني  �أفعال  ردود  نتيجة  �حلملة  هذه  جاءت  ت�ن�ض. 

وم�س�ؤولني على ميز�نية عام 2018 �أدت �إىل ت�حيد وعي 

�سعبي و�إح�سا�ض عام بال��سع �الإقت�سادي و�الإجتماعي 

وكان  ت�ن�ض  يف  �الأخرية  �ل�سن��ت  يف  ي�ستفحل  �أخذ 

�ملناطق  بع�ض  عف�ية يف  حتركات  �سكل  على  تبل�ر  قد 

غري  و�إلتفافا  ت�سامنا  �لتحرك  هذ�  �سهد  و�ل�اليات. 

�لعامة  �ملالية  ن�ساأ عن م�سروع  و�أنه  م�سب�قني، خ�س��ساً 

�لذي من �ساأنه �أن يلحق بامل��طنني كافة عبء� �إقت�ساديا 

�لت�سخم يف  ون�سبة  �ل�سر�ئية  �لقدرة  �سعيد  على  كبري� 

�لبالد. وقد هدف هذ� �لتحرك �سبه �لعف�ي �إىل �إ�سقاط 

فرتة  فخالل  بها.  �لعمل  جتميد  �أو   2018 عام  ميز�نية 

ال تتجاوز �ل�سهر، برزت جمم�عة ��ستطاعت �أن تفر�ض 

نف�سها كمنظمة لن�ساطات �لتحرك ولالإحتجاجات. كما 

و�أ�سكال  م��عيد  �لتن�سيق وحتديد  �أخذت على عاتقها 

�حلر�كات يف ت�ن�ض �لعا�سمة و�ل�اليات، خ�س��ساً عرب 

�سبكة �لت���سل �الإجتماعي في�سب�ك. وهذ� ما �أملح �إليه 

�ملنظم�ن �أنف�سهم للمفكرة �أثناء ح��رهم معها. 

�ل�سحف  ت�سدرت  �الإحتجاجات  �أن  من  وبالرغم 

حمققة  وخارجها،  ت�ن�ض  د�خل  �الإخبارية  و�مل��قع 

مزيد� من �ل�سغط على �حلك�مة �لت�ن�سية، �إال �أن �سعلة 

�الإحتجاجات �سرعان ما �إنطفاأت. فلم يكمل �الإحتجاج 

�سهره �الأول �إال و�نخف�ست حدته وذلك لعدة �أ�سباب:

�أوال �لعدد �لهائل من �العتقاالت و�الأ�سل�ب �لقمعي 

�لذي مار�سته �الأجهزة �الأمنية يف �لتعاطي مع �ملحتجني. 

وقد �أدى هذ� �لتعاطي �إىل تر�جع كبري يف ن�سبة �مل�ساركة 

 ،2018 فيفري  �سهر  �أو�ئل  فحتى  �الإحتجاجات.  يف 

يف  �ساركت  والية   16 من  �الألف  �ملعتقلني  عدد  جتاوز 

"في�ض  منظمي  �أحد  به  �أفادنا  ما  هذ�  �الحتجاجات، 

بت�ستيت  �العتقاالت  هذه  وت�سببت  كما  ن�ستناو". 

�لن�سطاء  فمحاكمة  للحملة.  �ملنظمني  جمه�د�ت 

�ملعتقلني غالبا ما كانت حتدد يف ت��ريخ متز�منة مع ت��ريخ 

�لتحركات �الحتجاجية. فبفعل تز�يد هذه �ملحاكمات، 

وجد �ملنظم�ن �أنف�سهم م�سطرين من جهة للم�ساركة يف 

�ل�قفات �أمام �ملحاكم �ملختلفة لدعم �ملعتقلني، ومن جهة 

�أخرى، ويف �الآن نف�سه، على �سمان م��كبة �لتحرك �ملقرر 

لت�جيه �ملتظاهرين وحتقيق �حل�سد �ل�سعبي �ملطل�ب. 

كما �أنه �سرعان ما مّتت �أدجلة هذ� �حلر�ك، على نح� �أفقده 

بد�  وقد  �ل�سعبي.  �الإلتحام  لتحقيق  �الأ�سلية  عف�يته 

هذ� �لبعد و��سحا، بعدما ت�سدر �حلر�ك قياد�ت تاريخية 

�لهمامي  حمة  كما  معروفة،  وق�مية  ي�سارية  الأحز�ب 

وو�ئل ن��ر وغريهم، وت�سدر مطالبه مطلب �إحد�ث تغيري 

حك�مي.

يمة  "الحرقة" .. أمل بحياة كر

�ل��سع �القت�سادي و�الجتماعي �ملرتدي يف ت�ن�ض جتلى 

يف �سنة 2018 بكارثة �إن�سانية تعّد �الأكرب يف �لبالد. وقد 

�لت�ن�سية  �حلك�مة  �نتباه  مباأ�ساويتها  �لكارثة  هذه  لفتت 

ما  �أي  �ل�سرعية  غري  �لهجرة  لق�سية  �لعاملية  و�الأنظار 

��سطلح على ت�سميته "�حلرقة" )هي كلمة ت�ن�سية تطلق 

على �لهجرة غري �ل�سرعية لل�سباب(. هذه �لكارثة متثلت 

غري  مهاجرين  يقّل  كان  �لذي  �ملركب  غرق  حادثة  يف 

�سرعيني قرب �س��حل جزيرة قرقنة من والية �سفاق�ض 

 .2018 ج��ن   3 يف  �ل��قع  �الأحد  نهار  يف  �لت�ن�سية 

 2018 عام  يف  تكررت  �حل��دث  هذه  �أن  من  بالرغم 

�لذي  �ملركب  غرق  �أن  �إال  �لفارطة،  �ل�سن��ت  يف  كما 

�أودى هذه  �إىل جزيرة المبيدوز� �الإيطالية  كان مت�جها 

�ملرة بحياة ما ال يقل عن ثمانية و�أربعني مهاجر� بينهم 

�أغلبهم  و�إن كان  و�أطفال، من جن�سيات خمتلفة،  ن�ساء 

من �لت�ن�سيني. 

�إز�ء  �لت�ن�سي  �ل�سارع  غ�سب  �حلادثة  هذه  �أججت 

�لتى  �ملجحفة  و�الجتماعية  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 

من  مزيد�  �سببت  و�لتى  �لت�ن�سية  �لدولة  تنتهجها 

�الإحباط و�لياأ�ض بني �سف�ف �ل�سباب �لت�ن�سي م�ؤدية 

�إىل �رتفاع خطري يف ن�سب �لهجرة غري �ل�سرعية. 

وقفات  يف  ميد�نيا  جتّلى  �لغ�سب  هذ�  �أن  من  بالرغم 

و�إحتجاجات �سعبية عدة، خ�س��ساً يف �ملدن �لتي خرج 

�سرعان  قرقنة،  كمدينة  �ل�سرعيني  غري  �ملهاجرون  منها 

ما تر�جعت حدته كما ح�س�ره �الإعالمي تبعا التخاذ 

�لد�خلية  وزير  �إقالة  �أهمها  ر�سمية،  �إجر�ء�ت  �حلك�مة 

م�س�ؤولني   10 قبل  من  عزل  كان  �لذي  بر�هم  لطفي 

�أمنيني. 

ختاما، يلحظ �أن �ملنتدى �لت�ن�سي للحق�ق �الإقت�سادية 

و�الإجتماعية، وه� من �أقدم �ملنظمات �لتى تبنت �لعمل 

على ق�سايا �لهجرة غري �ل�سرعية بعد �لث�رة، حترك ميد�نيا 

بيانات  و�أ�سدر  �إحتجاجية  وقفات  ونظم  و��سع  ب�سكل 

تنديدية بال�سيا�سات �حلك�مية �ملجحفة. �إال �أنه مل ينجح 

يف بناء �ئتالف حق�قي و��سع ح�ل هذه �لق�سية.

�الحتاد �لعام �لت�ن�سي لل�سغل و�لدع�ة �إىل �إ�سر�ب عام

يف �ل�سن��ت �الأخرية، رفع �الحتاد �لعام �لت�ن�سي لل�سغل 

و�لغالء  لالأ�سعار   
ّ
�مل�ستمر �الرتفاع  �سد  �ل�س�ت  مر�ر 

�لتد�بري  باتخاذ  �لت�ن�سية  �حلك�مة  مطالبا  ت�ن�ض،  يف 

و�الجتماعية  �القت�سادية  �ل�سع�بات  لتخفيف  �ملنا�سبة 

عن �مل��طن، مثل �لرتفيع يف �الأج�ر وزيادة �ل�سمانات 

�الجتماعية للعاملني يف �لقطاع �لعام. 

نح�  �لعام  �الإحتاد  �جّته  �ل�سنة،  من  �الأخري  �لف�سل  ويف 

عام  �إ�سر�ب  �إىل  �لدع�ة  نيته  عن  باالإعالن  �لت�سعيد 

2018 �حتجاجا على م�ساألة تده�ر  ن�فمرب   22 بتاريخ 

�ل��سع �الإقت�سادي يف �لبالد و�نعكا�ساته �ل�سلبية على 

�حل��ر  ف�سل  وبعد  �لت�ن�سي،  للم��طن  �ملعي�سي  �ل��سع 

بني �الإحتاد و�حلك�مة ح�ل �سبل حت�سني �أج�ر �مل�ظفني 

 19 يف  �ل�سادر  �الحتاد  بيان  يف  نقر�أ  �لعام.  �لقطاع  يف 

ن�فمرب 2018 ما يلي: "ال يخفى على �أحد �أّن مر�جعة 

�لت�سّخم  تفاقم  �أملته ع��مل  ��ستحقاق  ا هي  �إمَنّ �الأج�ر 

و�نزالق �لدينار و�لتهاب �الأ�سعار وتز�يد �الأعباء �جلبائية 

وت�سارع  �خلدمات  تديّن  مع  �لعي�ض  تكاليف  و�رتفاع 

�لتد�ين �لعائلي وت�سّخم �لبطالة.." 

الصحفيين:  حراكات 
ر  يتكر يزي  البوعز

يف ��ستعادة للم�سهد �لرت�جيدي النتفا�سة �لب�عزيزي، 

بنف�سه  �لنار  زرقي  �لرز�ق  عبد  �ل�سحفي  �مل�س�ر  �أ�سرم 

ما �أدى �إىل وفاته على �لف�ر يف 24 دي�سمرب يف "�ساحة 

هذ�  �أعاد  وقد  )غرب(.  �لق�سرين  مبحافظة  �ل�سهد�ء" 

�القت�سادية  �الأو�ساع  على  �الحتجاج  �إ�سعال  �الأمر 

لنقابة  �لتنفيذي  و�الجتماعية يف ت�ن�ض. وكان �ملكتب 

�ل�سادر  بيانه  يف  ذلك  عن  عرب  من  �أول  �ل�سحفيني 

عن  مبناأى  "لي�ست  باأنها  و�سفها  حيث  �حلادثة،  �إثر 

و�ل�سحافة يف  �الإعالم  قطاع  يعي�سه  �لذي  �ملرير  �ل��قع 

�سيا�سّية  �إر�دة  الأي  وغياب  وتهمي�ض  تفقري  من  ت�ن�ض 

من  بـ"�لتن�سل  �حلك�مة  متهما  �لق��نني،  لتطبيق 

ت�سمن  �لتي  �سنتني،  منذ  �ملعلنة  �الإجر�ء�ت  تنفيذ 

�القت�سادية  وحق�قهم  و�ل�سحفيني  �ل�سحفيات  كر�مة 

�سارعت  �ل�سخط،  من  ملزيد  وحت�سبا  و�الجتماعّية". 

�حلك�مة �لت�ن�سية �إىل �إبر�م �إتفاقية مع نقابة �ل�سحفيني 

ت�سمنت �لعديد من �ل�ع�د بالتح�سينات و�لتط�ير�ت. 

�الإعالم  عن  تدريجيا  �لق�سية  هذه  غيب  �لذي  �الأمر 

�لرت�جع  �إىل  �لنقابة  ودفع  و�حلق�قي،  �ل�سعبي  و�حلر�ك 

ب�ساأن  ح�سل  وكما  وعليه،  له.  �ملخطط  �الإ�سر�ب  عن 

�حلر�كني �ل�سابقني، بد�أ هذ� �حلر�ك ق�يا لكن �سرعان ما 

خفتت �سعلته. 

المتقاعدين حراك 

عن   2018 �سنة  بد�ية  �لت�ن�سية  �حلك�مة  �أحجمت 

ل�سنة  �الأج�ر  زياد�ت  من  �لثاين  �لق�سط  �سرف 

ال  �لزياد�ت  تلك  �أن  بدع�ى  للمتقاعدين   2017

لت��سيات  ��ستجابة  هذ�  م�قفها  وبد�  ت�سملهم. 

�إقر��سه  م���سلة  ربط  �لذي  �لدويل  �لنقد  �سندوق 

نظام  "و�سع  منها  �قت�سادية  باإ�سالحات  لت�ن�ض 

�إىل  �خلط�ة  �أ�سرت   .
م�ستد�م"1 م�سار  على  �لتقاعد 

وك�سف  للمتقاعدين  مكت�سبة  بحق�ق  للم�ض  �جتاه 

�حلك�مة  به  تقدمت  �لذي   
2
�لقان�ن م�سروع   الحقا 

�لتقاعد  �أنظمة  بتنقيح  و�ملتعلق  �ل�سعب  ن��ب  ملجل�ض 

عن جدية هذ� �لت�جه. فقد �قرتح �لف�سل 37 منه �أن 

تك�ن �لزياد�ت يف جر�يات �ملتقاعدين ح�سيلة مل��زنة 

بني ثالثة عنا�سر هي "زياد�ت �الإجر�ء يف �ملفاو�سات 

 .
�القت�سادي"3 و�لنم�  �لت�سخم  ون�سبتا  �الجتماعية 

�إعترب �ملتقاعدون �لذين تبلغ كتلتهم �لعددية ثالثمائة 

�لت�جه  هذ�  �ساأن  من  �أن  متقاعد  �آالف  وخم�سة 

�الآيل  �لتعديل  يف  و�ملتمثلة  �ملكت�سبة  بحق�قهم  �مل�ّض 

جلر�ياتهم عند كل زيادة يف �أج�ر �لنا�سطني، وتد�ع�� 

و�لتحرك ل�سده.  للتنظم  تاليا 

تونس-2018: في  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  حول  حراكات 
والشفقة والخوف  بالقلق  مجبولة  وقطاعية  عامة  حراكات 
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�أ�س�ض قدماء �لنقابيني من �ملتقاعدين "�جلامعة �لعامة 

تلك   ،
4
لل�سغل �لت�ن�سي  �لعام  باالحتاد  للمتقاعدين" 

دعم  لها  و�سمنت  حتركاتها  �أطرت  �لتي  �جلامعة 

ت 
ّ
�أطر وقد  تاأثري�.  و�الأكرث  �الأق�ى  �لنقابية  �ملنظمة 

�لت�ن�سي  �لعام  باالحتاد  للمتقاعدين  �لعامة  �جلامعة 

�سنة  �متدت طيلة  و�لتي  �ملتقاعدين  لل�سغل حتركات 

الأول  بح�س�رهم  �ملجتمعي  �حلر�ك  وميزت   2018

من  خرج��  �أنهم  يظّن  كان  بعدما  تاريخهم  يف  مرة 

�لتحركات:  تلك  حمطات  �أهم  من  وكانت  �ساحته. 

بتاريخ  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  �أمام  عامة  جتمعات 

:18-10-2018  و2018-11-22. 

�نتهى ن�سالهم �الجتماعي �إىل �لنتائج �الآتية: 

�أق�ساط �لزيادة  تر�جع من �حلك�مة عن حرمانهم من 

،2017 ل�سنة  �خل�س��سية 

م�سروع  من   37 للف�سل  �ملقرتحة  �ل�سيغة  �إ�سقاط 

�لتقاعد �جلديد.  قان�ن 

النواب: المعلمين  حراك 
ع�سرة  �لت�ن�سي  �لعم�مي  �لتعليم  مبد�ر�ض  يدّر�ض 

�آالف مدر�ض وقتي �أي معلم غري منتدب يف �ل�ظيفة 

باملعلمني  ه�ؤالء  ت�سمية  على  وي�سطلح  �لعم�مية. 

�ملد�ر�ض  يف  خ�س��سا  عملهم  على  ويعّ�ل  �لن��ب 

�لريفية �لتي يتم �لعزوف عن �لعمل بها ويف حاالت 

�لع��ر�ض  ب�سبب  باملد�ر�ض  �لطارئة  �ل�سغ�ر�ت  �سد 

�ملعلم�ن  �لر�سمي. حت�ل  �لتدري�ض  باإطار  تلحق  �لتي 

�له�سا�سة  عناوين  من  بارز  عن��ن  �إىل  �لن��ب 

�أن  �أ�سا�ض  على  للقان�ن،  �لدولة  وخرق  �الجتماعية 

للتدري�ض  مبا�سر�  عّدة  ل�سن��ت  يظّل  منهم  �لعديد 

وهي  �مل�سم�ن  �الأدنى  �الأجر  دون  �سهرية  باأجرة 

ت�سرف من دون �نتظام. �نتف�ض �سنة 2018 �ملعلم�ن 

يف  باحلق  مطالبني  و�سعهم  له  �آل  ما  �سد  �لن��ب 

وباالنتد�ب  الئق  وبتاأجري  �الجتماعية  �لتغطية 

هذ�  �سبيل  يف  وخا�س��  �لتدري�ض.  �إطار  يف  �ملبا�سر 

بني  تر�وحت  �لتحركات �الحتجاجية  هام من  عدد� 

مقاطعة �لع�دة �ملدر�سية و�لتظاهر و�العت�سام مبقر�ت 

ن�ساالتهم  و�ساندت  للتعليم  �جله�ية  �ملندوبيات 

�لعام  باالحتاد  �الأ�سا�سي  للتعليم  �لعامة  �لنقابة 

لل�سغل. �لت�ن�سي 

�أثمر حتركهم عن �إم�ساء وز�رة �لرتبية و�لنقابة بتاريخ 

�لطرف  مب�جبها  تعهد  �تفاقية   2018-05-08

�حلك�مي ب:

�الإدماج يف �إطار �لتدري�ض على دف�عات �سن�ية، 

مبنح  بتنظريهم  �لن��ب  �ملعلمني  تاأجري  نظام  �إ�سالح   

�ملع��سني، �الأ�ساتذة 

حتديد �ساعات �لعمل �الأ�سب�عية مبا يناظر �ملعلمني،

بالتغطية �الجتماعية. ت�جت �التفاقية حر�كا  �لتمتيع 

مل  ولكنها  �لت�ن�سية  �لبالد  كل  �سمل  هاما  �جتماعيا 

طلبا  حتركاتهم  �لن��ب  �لعلمني  مل���سلة  �عتبار�  تنِهه 

لتفعيلها.

حراك عمال الحضائر:
�لقرن  �ستينات  يف  �لت�ن�سية  �حلك�مة  �بتدعت 

وتتمثل  م�ساريعها.  لت�سيري  �لعمل  ح�سائر  �ملا�سي 

حمدود  مبقابل  وقتي  ت�سغيل  يف  �حل�سائر  هذه 

من  �سكل  باأي  �ال�ستفادة  دون  من  للعمالة، 

مل�ظفي  �لعائدة  �الجتماعية  �ملنافع  من  �الأ�سكال 

عمال  و�سعيات  ت�س�ية  �لث�رة  بعد  متت  �لدولة. 

حماولة  ويف  ولكن  قبلها.  �إنتدب��  �لذين  �حل�سائر 

�الجتماعي،  و�حلر�ك  �لت�سغيل  طلبات  ملجابهة 

ظل  �لتي  �حل�سائر  تلك  لتفعيل  �لدولة  عادت 

هذه  وتبدو  �لقان�ن.  منظ�مة  خارج  بها  �لعامل�ن 

�لبطالة  قبيل  من  �حلاالت  من  كثري  يف  �حل�سائر 

�الإد�رية  �ملحكمة  ق�ساء  فقه  ��ستقر  �ملقنعة. 

قان�نية  عدم  على  �لتعقيب  حمكمة  ق�ساء  وفقه 

على  �لفقهني  كال  و�أكد  �لر�سمية  �جلهات  ممار�سات 

بكل  �لتمتع  يف  �ل�سيغة  هذه  وفق  �ملنتدبني  حق 

ت�ؤل  مل  �الأحكام  تلك  لكن  �لقان�نية  �ل�سمانات 

هذ�. �لت�سغيل  �سكل  من  مل�قفها  حك�مية  ملر�جعة 

خم�سة  �حل�سائر  عمال  عدد   2017 �سنة  نهاية  بلغ 

�الأقل  �جلهات  ت�ستقطب   
5
عامل �ألف  وثمانني 

�لن�سبة  �لد�خلية  �ملناطق  �أي  �لتنمية  من  حظا 

تن�سيقيات  يف  ه�ؤالء  تنّظم  وقد   .
6
منهم �الأكرب 

حتركهم  ووجد  و�سعياتهم.  بت�س�ية  للمطالبة  جه�ية 

لل�سغل  �لت�ن�سي  �لعام  �الحتاد  من  كربى  م�ساندة 

عمال  خا�ض   .
7
مطالبهم بالكامل  تبنى  �لذي 

�الحتجاجية  �لتحركات  من  هاما  عدد�  �حل�سائر 

�عت�سامات  �أهمها  من  �لبالد  مناطق  خمتلف  يف 

 
8
�حلك�مة رئا�سة  مقر  قبالة  �لق�سبة  ب�ساحة  متكررة 

9
وباجلهات.

�الحتاد  قيادة  وقعت   ،2018-12-28 بتاريخ 

�تفاقية  �حلك�مة  ورئا�سة  لل�سغل  �لت�ن�سي  �لعام 

�حل�سائر  عمال  مطالب  من  لعدد  فيها  ��ستجابت 

فعليا  عمال  منهم  ميار�ض  ملن  �النتد�ب  ومنها 

�الختيارية. �ملغادرة  يف  باحلق  و�لتمتيع 

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

ب�س�ؤ�لنا �الأ�ستاذ رم�سان �مل�سع�دي، �أحد م�ؤ�س�سي 

�ملنتدى �الإقت�سادي و�الإجتماعي، عن �أ�سباب 

�لرت�جع �ل�سريع لهذه �حلر�كات، �أجاب �أن م�سكلة 

�حلر�كات �ل�سعبية عم�ما بعد �لث�رة هي حتّ�لها 

من تغيريية �إىل �إ�سالحية ت�س�دها �الآنية، وتق�م 

على ظرفية �لزمان، و�ملركزية. فقد �أ�سبحت هذه 

�حلر�كات م�ستقلة مبطالبها، باالأ�سخا�ض �ملعنيني بها، 

وبانت�سارها �جلغر�فية. �الأمر �لذي ي�سّعب و�سعها يف 

�إطار �أكرب وحت�يلها �إىل حر�ك �سعبي وطني ممتد على 

كل �ل�اليات. فنالحظ �أن حر�كا معينا يف �سيدي 

ب�زيد مثال ينتهي مبجرد حت�سل �لفئة �ملحتجة على 

مطالبها. وذلك يع�د لثالثة ع��مل: )1( �إح�سا�ض عام 

باأن �لت�سامن �لذي �أحدثته �لث�رة لن يتكرر ويجب 

على كل �سخ�ض �أو كل منطقة �أو كل جمم�عة �أو 

فئة �أن تاأخذ حقها بيدها. )2( �أن وج�د نظام قمعي 

ي�ستهدف �جلميع قبل �لث�رة كان �سببا كافيا يف ت�حد 

�ملطالب و�لت�سامن ب�سكل عابر للمناطق و�ل�اليات 

�آنذ�ك. �أما �لي�م فهناك ما ميكن �أن ن�سميه "المركزية 

�سع�رية" باحلاجة �إىل �لتحرك و�الإحتجاج. )3( 

�أخري�، غياب �إ�سرت�تيجية حك�مية و��سحة. ففي 

ظل عدم �الإ�ستقر�ر �حلك�مي منذ �لث�رة �إىل �لي�م، 

لي�ض هناك خطة عمل حك�مية و��سحة �الأهد�ف 

و�الإمكانيات. فكل حك�مة ر�حت مت�سي �إتفاقيات 

"�إ�سرت�سائية" مع �الأطر�ف �ملحتجة ملجرد �لطماأنة 

و�الإ�سكات ولي�ض بنية �لتغيري �لفعلي.

وكان �ملنتدى �سعى �إىل عقد م�ؤمتره �ل�طني �لثاين 

يف مار�ض 2018 كمحاولة لتجميع �أكرب عدد من 

منظمي �حلركات �الإجتماعية �لتى برزت خالل 

�ل�سن��ت �الأخرية، تلك �لتى حظيت بتغطية �إعالمية 

وتلك �ملحدودة بجغر�فيتها و�لتى بقيت خارج 

�خلطاب �لعام و�الإعالمي، كاحلر�كات �لتى حتدث 

يف �ملناطق �لد�خلية و�جلن�بية. �لغاية �لرئي�سية من 

هذ� �مل�ؤمتر، كما �أو�سح �لرم�ساين ه� �لت�ساور ح�ل 

�إمكانية ت�سكيل هيكل �أو هيئة تن�سيقية جامعة لكل 

هذه �حلر�كات و�لتباحث ح�ل �الأ�سباب �لتى 

�أخذت حت�ل دون �إمكانية حت�ل هذه �حلر�كات من 

ك�نها حمدودة مناطقيا ويف �إطار جمه�ري �سيق �إىل 

حر�كات وطنية جامعة. هذ� ما ي�حي باحتمالية �أن 

ت�سهد �حلر�كات �حلق�قية �الإقت�سادية و�الإجماعية 

مكانا �أكرث بروز� يف �مل�سهد �حلق�قي �لت�ن�سي.

حقوقي؟ تضامن 
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�إليها  �مل�سار  �مليم  وجمتمع  �ملثليني  حتركات  عن  ف�سال 

 2018 �لفردية، ل�حظ يف  �أعاله �سمن خانة �حلريات 

حر�ك مميز لذوي �الإعاقة وللعمال �ملهاجرين. كما �سهد 

هذ� �لعام بدء تطبيق قان�ن حماية �ملر�أة من �لعنف. 

ق�سايا �الأ�سرة و�لعنف �سد �ملر�أة .. بني �لقان�ن وتطبيقه

يف �سنة 2017، مت �إقر�ر قان�ن حماية �ملر�أة من �لعنف. 

ونلحظ �أن �جلمعية �لت�ن�سية لن�ساء ح�ل �لتنمية كانت 

�لتى  �ل�حيدة،  تكن  مل  �إن  �لقليلة،  �جلمعيات  من 

�سمان  على   2018 لعام  عملها  �إ�سرت�تيجية  ركزت 

تفعيل هذ� �لقان�ن. "16 ي�م من �أجل �لت�عية بقان�ن 

�لذي  �الأبرز  �لن�ساط  كان  �لعنف"  من  �ملر�أة  حماية 

جَندت من �أجلها هذه �جلمعية ن�سطاءها يف �لعديد من 

�ل�اليات �لت�ن�سية. 

ن�ست�سّف من نق�ض عدد �جلمعيات و�ملنظمات �ملهتمة 

�إ�سكاليات  �إحدى  �إقر�ره،  بعد  �لقان�ن  تطبيق  مبتابعة 

�جلمعيات  �أن  من  فبالرغم  ت�ن�ض.  �حلق�قي يف  �لعمل 

بناء  يف  كبرية  جناحات  حققت  �حلق�قية  و�ملنظمات 

يركز  �لذي  �جلهد  هذ�  �أن  �إال  حمائية،  قان�نية  تر�سانة 

ي�سقط  �لقان�نية،  �لن�س��ض  ومر�كمة  ��ست�سد�ر  على 

جانبا �آخر مهما الحظناه مر�ت عديدة �أال وه� �سرورة 

متابعة م�سار ما بعد عملية �إقر�ر �لقان�ن. عملية �لتح�سيد 

ور�ض �ل�سف�ف لع�سر�ت �جلمعيات خالل م�سار �إقر�ر 

�لقان�ن �سرعان ما تخب� لينتهي �حلال بجمعية �أو �إثنتني 

ال غري تعمالن على تطبيق �لقان�ن بعد �مل�سادقة عليه. 

قان�ن حماية �ملر�أة من كل �أ�سكال �لعنف مثال و��سح 

على ذلك.

ية لذوي وذوات  %2 حق مش مز

اإلعاقة
2 باملائة حق ولي�ض  "2 باملائة حق م��ض مزّية" )�أي 

للدفاع  �لت�ن�سية  �ملنظمة  �أطلقتها  حملة  تف�سيال(، 

على  لل�سغط  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ض  حق�ق  عن 

و�لقر�ر�ت  �لق��نني  لتفعيل  و�ملعنيني  �حلاكمة  �لق�ة 

يف  بحقهم  �الإعاقة  ذوي  متتع  ت�سمن  �لتى  �لر�سمية 

�مل��طنني،  جميع  مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  �لت�سغيل 

 16 يف  �مل�ؤرخ   2016 ل�سنة   41 عدد  قان�ن  خ�س��سا 

تقل  ال  ن�سبة  �إ�سناد  على  ين�ض  و�لذي   2016 ماي 

�لعم�مية  بال�ظيفة  �ل�سن�ية  �النتد�بات  من   2% عن 

�لذين  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ض  لفائدة  باالأول�ية 

�لقان�ن  بهذ�  عليها  �ملن�س��ض  لل�سروط  ي�ستجيب�ن 

طالبت  كما  �ملطل�ب.  بالعمل  للقيام  �مل�ؤهالت  ولهم 

�الأقل  على  و�حدة  عمل  فر�سة  تخ�سي�ض  �ملنظمة 

الأ�سخا�ض من ذوي �الإعاقة يف كل من�ساأة �أو م�ؤ�س�سة 

50 و99 م�ظف وفر�ض  عم�مية �أو خا�سة ت�سم بني 

عمل بن�سبة ال تقل عن %2 يف كل من�ساأة وم�ؤ�س�سة 

�أكرث.  �أو  �سخ�ض  مائة  على  حتت�ي  خا�سة  �أو  عم�مية 

�إليها  دعت  عديدة  �إحتجاجية  وقفات  �حلملة  تخللت 

�الأ�سخا�ض  عن  للدفاع  �لت�ن�سية  �ملنظمة  مكاتب 

�جلن�ب  يف  مدينة  قف�سة،  من  كل  يف  �الإعاقة  ذوي 

�لغربي �لت�ن�سي ي�م �لثالثاء 09 �أكت�بر 2018. كما 

�ل�اليات  من  �لعديد  على  بج�الت  �ملنظمة  قامت 

�ملعنيني.  للقاء  قف�سة،  �لكاف،  مدنني،  مثل  �لت�ن�سية 

لت�ظيف  �سامنة  �إتفاقيات  عقد  �ملنظمة  حاولت  وقد 

%2 من ذوي �الإعاقة يف هذه �جلهات. كان �أهم هذه 

مز�تي،  ي�سري  �أ.  لنا  �سرح  قف�سة، كما  لقاء  �للقاء�ت 

مع  �جتمع  حيث  معه.  ح��رنا  خالل  �ملنظمة،  رئي�ض 

بانتد�ب  تعهد  �لذي  قف�سة  ف�سفاط  �سركة  عام  مدير 

%2 من ذوي �الإعاقة خالل �النتد�بات �لقادمة. 

�إنت�سار�  �الإعاقة  وذو�ت  ذوو  حقق  �أخرى،  جهة  من 

يعد �الأبرز يف 2018. فقد فاز 15 من �أ�سل 18 مر�سحا 

كرئي�ض قائمة من ذوي وذو�ت �الإعاقة يف �الإنتخابات 

�لبلدية، وهي �الأوىل من ن�عها يف ت�ن�ض. كما فاز 144 

�ملجال�ض  يف  �الإعاقة  وذو�ت  ذوي  بني  من  �سخ�ض 

�لبلدية �لتي يبلغ �لعدد �الإجمايل الأع�سائها 7500. 

ولهذ� �لف�ز داللتان. �الأوىل هي حجم �الإقبال �لكبري 

من قبل هذه �لفئة ووعيهم �ملتز�يد باأهمية م�ساركتهم 

يدل  كما  �لقر�ر.  �سنع  مل��قع  وتر�سحهم  �ل�سيا�سية 

و�الإق�ساء  �ل��سم  باأهمية حتدي  �لفئة  هذه  وعي  على 

من  و�لتقليل  �إ�ست�سعافهم  على  �لقائم  �الإجتماعي 

قدر�تهم. جاء هذ� �لف�ز بعد ن�سال د�م �سن��ت �أثمر 

يف 2018 وبعد �أن �أدرج �سناع �لقر�ر �القرت�ح �ملقدم 

ذوي  حق�ق  عن  للدفاع  �لت�ن�سية  �ملنظمة  قبل  من 

�لفئة من  باأن يك�ن �سخ�ض من هذه  �الإعاقة  وذو�ت 

على  �النتخابية،  �لقائمات  يف  �الأو�ئل  �لع�سرة  �سمن 

�أن يرتتب على كل من ال يلتزم بذلك حرمان �لقائمة 

�أو �حلزب من �لتم�يل �لعم�مي.

ذوي وذوات اإلعاقة وحق 
لتعليم ا

�سهد �أكت�بر 2018 حدثا �آخر ال يقل م�سا�سا بحق�ق 

�ملدر�سة  �إد�رة  رف�ست  بحيث  �الإعاقة،  وذو�ت  ذوي 

ت�سمح  �أن  بت�ن�ض  �ل�سحة  وتقنيات  لعل�م  �ل�طنية 

من  ب�سرية  �إعاقة  من  ي�سك�ن  طالبا  وع�سرين  ل�ستة 

�جلامعية  �ل�سنة  بد�ية  بها  �لدر�ض  ب�سف�ف  �اللتحاق 

هدد  �لذين  �لطلبة  دفع  �لذي  �الأمر   .2019-2018

منهم  �لقادمني  حرم  كما  �لتعليم،  يف  حقهم  �لقر�ر 

�ل�سكن  من  ت�ن�ض  �لعا�سمة  �لبعيدة عن  �ملناطق  من 

�أمام مقر وز�رة  �جلامعي، �إىل �الإعت�سام الأيام متعددة 

�لعايل.  �لتعليم 

 ،2018 �سبتمرب  يف  حتديد�  �حلادثة،  هذه  �سبقت 

�إد�رة �ملدر�سة �ل�طنية لعل�م وتقنيات �ل�سحة  حماولة 

بت�ن�ض حرمان �لطلبة �ملكف�فني من حقهم يف �لتعليم 

�ملعهد  �إد�رة  وحماولة  تاأطريهم  عن  عجزها  بدع�ى 

من  فحيل  �سفاء  �لطالبة  منع  بنابل  للغات  �لعايل 

�أنها ت�ستعمل يف تنقلها كر�سيا  باملعهد بحجة  �لرت�سيم 

�لتي  �لرتب�ية  �ملر�فق  ��ستعمال  من  مينعها  مبا  متحركا 

مل ت�سمم هند�سيا ملن كان يف مثل و�سعها. وفيما مل 

�حلاالت،  هذه  �ملعنيني يف  قبل  من  �أي حترك  ي�سجل 

حتركات  مبا�سرة  على  مرغمني  �أنف�سهم  �لطلبة  وجد 

�حتاد�ت  من  م�ساندة  �أي  ودون  منفردين  �إحتجاجية 

و�سل  للمع�قني.  �ملمثلة  �جلمعيات  من  �أو  �لطلبة 

�حلق�قيني  و�لنا�سطني  لالإعالم  هذه  حتركاتهم  �سدى 

لذلك  ودعما.  منا�سرة  بالتحرك  با�سرو�  �لذي 

��سطرت وز�رة �لتعليم �لعايل �لتي غابت عن �مل�سهد 

ك�سلطة  جانبها  من  تعهد  باإعالن  للتدخل  �لبد�ية  يف 

�ملحتجني  �لطلبة  حق  على  باحلفاظ  �إد�ري  �إ�سر�ف 

من  �حلق  هذ�  ممار�سة  ت�ستدعيه  ما  وبت�فري  �لتعليم  يف 

م��رد. 

يين"  "اإليفوار مظاهرة 
"ال للتمييز  رفعا لشعار 

العنصري"
بالرغم من �لتط�ر �لقان�ين �لالفت يف ت�ن�ض فيما يخ�ض 

�لقان�ن  �إقر�ر  مع  حتديد�  �لعن�سري،  �لتمييز  مناه�سة 

على  بالق�ساء  �ملتعلق   2018 ل�سنة   11 عدد  �الأ�سا�سي 

جميع �أ�سكال �مليز �لعن�سري بتاريخ 2018/10/09، 

ما ز�لت �ملمار�سات �لعن�سرية من �عتد�ء�ت ومتييز قائم 

على ل�ن �لب�سرة م�ستمرة يف �لبالد. �الأقليات �ملنحدرة 

من دول �أفريقيا جن�ب �ل�سحر�ء )�إيف��ريني( يف ت�ن�ض 

�ملمار�سات  لهذه  تتعر�ض  �لتي  �لفئات  �أبرز  من  هي 

�أ�سا�ض ل�ن  �لعنف على  �لتي ال تخل� من  �لال�إن�سانية 

2018، حدث  �لب�سرة، وت�سل �إىل حد �لقتل. خالل 

من  �أقل  يف  ت�ن�ض  يف  �إيف��ريني  وفاة  حاالت  ثالث 

ك�ت  جالية  جمعية  رئي�ض  مقتل  �آخرها  كان  �أ�سب�ع، 

�الأحد  ليل  ك�ليبايل"  "فاليك�  ت�ن�ض  يف  ديف��ر 

عف�ي،  ب�سكل  بال�سكني.  طعناً   2018 دي�سمرب   23

�الإيف��رية  �جلالية  من  كبري�  عدد�  �حلادثة  هذه  دفعت 

�لت�ن�سية  �لعا�سمة  يف  �لبلدي  �مل�سرح  �أمام  بالتظاهر 

�سعار  ر�فعني   2018 دي�سمرب   25 �لثالثاء  نهار  يف 

�إحتجاج  كيفية  ه�  بالذكر  �جلدير  للعن�سرية".  "ال 

�الإيف�ريني. حيث رفع�� مطالبهم من خالل رق�ساتهم 

و�أغانيهم �الإيف�رية �لتقليدية �لتي مالأت �ساحة ب�رقيبة. 

�ساركهم �لرق�ض و�لغناء عدد كبري من �لت�ن�سيني ومن 

جن�سيات عربية و�أجنبية خمتلفة.

:2018 تونس-  في  هشة  لفئات  حراكات 
يين ولإليفوار اإلعاقة  لذوي  متميز  حراك 

حراكات حقوقية- 2018
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كان �ملر�س�م 88 �لذي مت �إقر�ره يف 24 �سبتمرب 2011 

�أف�سج  و�لذي  �لت�ن�سية  �لث�رة  مكت�سبات  �أهم  �أحد 

�أمام حرية �لعمل �حلق�قي وت�سكيل منظمات  �ملجال 

حق�قية. حيث �أقر هذ� �ملر�س�م يف ف�سله �الأول ب��س�ح 

و�لن�ساط  �إليها  و�الن�سمام  �جلمعيات  تاأ�سي�ض  "حرية 

ت�ن�ض  �سهدتها  �لتى  �لطفرة  رغم  �إطارها...".  يف 

�لتى  وجمعيات،  منظمات  ت�سكيل  م�ست�ى  على 

2011، �إال �أن هذ� �الإندفاع  11،400 يف  جتاوز عددها 

بد�ية  و�جه �سع�بات عديدة يف  �حلق�قي  �لعمل  نح� 

�الأمر، خ�س��ساً يف ظل �لنق�ض على �مل�ست�ى �ملعريف 

و�لب�سري �لذي مثل عقبة �أمام �جلمعيات و�ملنظمات 

�لت�ن�سية للم�سي قدما وبفعالية يف هذ� �ملجال. �إال �أنه 

�حلق�قي�ن  �لفاعل�ن  حقق  قليلة  �سن��ت  غ�س�ن  ويف 

مقارنة  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �الأبرز  تعد  مكت�سبات 

بعق�د �ال�ستبد�د �لط�يلة �لتى مثلت عامال رئي�سيا يف 

�ملنظمات  �أن  �إال  و�حلق�قي.  �جلمعياتي  �لعمل  رك�د 

�ل�سن��ت  خالل  ��ستطاعت  �لت�ن�سية  و�جلمعيات 

عملها  �أ�ساليب  تط�ر  �أن  �لث�رة  تلت  �لتى  �لقليلة 

تبني  من  مكنها  مما  م�ستمر  ب�سكل  �أد�ءها  وحت�سن 

�ملطالب �حلق�قية وخ��ض �ملعارك مع �ملنظ�مة �حلاكمة 

�لث�رة،  من  �سن��ت  ثماين  �ملكا�سب.بعد  وحتقيق  بل 

�أن  ي�ستطيع �ملر�قب و�ملتابع للعمل �حلق�قي يف ت�ن�ض 

ير�سد �إ�سافة �إىل �لتط�ر �حلا�سل على م�ست�ى �لعمل 

�آليات  يف  �مللح�ظ  �لن�سبي  �لن�س�ج  ومدى  �حلق�قي 

من  ذلك  جتلى  �لعام.  �لف�ساء  يف  و�لتاأثري  �حل�سد 

خالل جتذر �لعمل �الئتاليف �لتعاوين بني �جلمعيات 

و�ملنظمات  �جلمعيات  بني  �مل��جهات  وت��تر  �حلق�قية 

�سنحاول  �أدناه،  �حلاكمة.  و�ملنظ�مة  �حلق�قية 

�حلق�قية  و�جلمعيات  �ملنظمات  �آليات  �أهم  �إ�ستعر��ض 

�أثارت جدال  �لتى  �ملطالب  �أبرز  للدفاع عن  ت�ن�ض  يف 

يف 2018، �إ�سافة �إىل تن�ع �ل��سائل �لتي مكنتها من 

على  ح�لها  �حلق�قي  و�ل�عي  �لالزم  �حل�سد  حتقيق 

وقد  �جلمعياتي.  �لتعاون  �أو  �لعام  �لف�ساء  م�ست�ى 

�آليات  جتاوز  �لت�ن�سية  �حلق�قية  �ملنظمات  ��ستطاعت 

�لعمل و�الإت�سال �لكال�سيكية، من م�ؤمتر�ت وندو�ت 

�الإجتماعي،  �لت���سل  م��قع  لت�ظف  ودر��سات، 

قاعدة  وت��سيع  �أهد�فها  خلدمة  وت�يرت،  كفي�سب�ك 

�حلق�قي  �خلطاب  �أخرج  �لتجديد  هذ�  منا�سريها. 

و�لثقافية  �ل�سيا�سية  للنخب  �ل�سيقة  �لد�ئرة  ن�سبيا من 

ليت��سع نح� فئات جديدة �أكرث تاأثر� ب��سائل �الإت�سال 

�حلديثة، على غر�ر �ل�سباب. 

المشاركة في بناء ترسانة 
قانونية: لكن ماذا بعد إقرار 

القوانين؟   
يف  و�حلق�قية  �ملدنية  و�جلمعيات  �ملنظمات  لعبت 

�ملبا�سر  �لتدخل  �أو  باملر�قبة  �س��ء  كبري�  دور�  ت�ن�ض 

على  يعّد  �لذي  �جلديد  ت�ن�ض  د�ست�ر  �سياغة  يف 

�سمان  �سعيد  على  تط�ر�  �الأكرث  �لعربي  �مل�ست�ى 

�حلق�ق و�حلريات. ��ستكملت �ملنظمات �حلق�قية بعد 

و�سع د�ست�ر 27 جانفي 2014 م�سار بناء هذ� �لدرع 

على  �لد�ست�ر  م�سامني  تنزيل  حماوالتها  خالل  من 

�ملنظ�مة  ت�ستطيع جلم  قان�نية  تر�سانة  �ل��قع عرب  �أر�ض 

�إنقالب على  و�أي حماولة  �إنتهاكات  �أي  �حلاكمة عن 

�الأ�ساليب  �نتهاج  �أو  �لت�ن�سية  �لث�رة  مكت�سبات 

�لقمعية. 

�الأهمية  من  غاية  يف  قان�ن  �إقر�ر  �سهدنا   2018 عام 

�لعن�سري  �لتمييز  �أ�سكال  بالق�ساء على جميع  يتعلق 

يف  ن�عها  من  �الأوىل  �سابقة  �لقان�ن  هذ�  يعد  و�لذي 

�لعامل �لعربي. من جهة �أخرى، كانت "جملة �حلق�ق 

و�حلريات �لفردية" من �أبرز ما �ملقرتحات �لتى �ساهم 

يف  �حلق�قي  �ملجتمع  ومنظمات  ن�سطاء  طرحها  يف 

ت�ن�ض، وقد بادر عدد من �لن��ب �ملنتمني �إىل خمتلف 

�الأ�سا�سي عدد  �لقان�ن  لتقدمي مقرتح  �لنيابية،  �لكتل 

�ملتعلق ب"جملة �حلق�ق و�حلريات   2018 ل�سنة   71

قان�ن  م�سروع  بتقدمي  �حلك�مة  �كتفت  بعدما  �لفردية، 

�ملعهد  وعمل  كما  �مل��ريث."  يف  �مل�ساو�ة  ح�ل 

حلق�ق  �ل�سامية  و�ملف��سية  �الإن�سان  حلق�ق  �لعربي 

بحماية  يتعلق  قان�ن  م�سروع  �إعد�د  على  �الإن�سان 

بن�سخة  �مل�سروع  ليبلغ   ،2011 عام  منذ  �لالجئني 

يف  بتمريره  �سمحت  متقدمة  درجة   "2018 "ج��ن 

�أن  �أمل  على  �ل�سعب  ن��ب  جمل�ض  �إىل   2018 �آخر 

حققت  وفيما  عليه.  و�مل�سادقة  مناق�سته  الحقا  يتم 

على  كبرية  جناحات  �حلق�قية  و�ملنظمات  �جلمعيات 

متابعة  تبقى  �ل�سلبة،  �لقان�نية  �لرت�سانة  بناء  �سعيد 

�لتح�سيد  عملية  �سعيفة.  باملقابل  �لق��نني  تنفيذ 

م�سار  خالل  �جلمعيات  لع�سر�ت  �ل�سف�ف  ور�ض 

بجمعية  �حلال  لينتهي  تخب�  ما  �سرعان  �لقان�ن  �إقر�ر 

�لقان�ن  تطبيق  على  بال�سهر  تلتزم  غري  ال  �إثنتني  �أو 

كل  من  �ملر�أة  قان�ن حماية  عليه. جمع  �مل�سادقة  بعد 

�الأوىل كم�سروع  �سيغته  �لعنف ح�له خالل  �أ�سكال 

قان�ن كل �جلمعيات �لن�س�ية باالإ�سافة �إىل �جلمعيات 

�حلق�قية �ملن�س�ية حتت ر�ية �الإئتالف �ملدين للحريات 

�لفردية. �إال �أننا الحظنا �أن جمعية �لن�ساء �لت�ن�سيات 

�لقليلة  �جلمعيات  من  هي  �لتنمية  ح�ل  للبحث 

لهذ�  �حلك�مة  تطبيق  مر�قبة  على  �لي�م  تعمل  �لتى 

�لقان�ن. نذكر هنا �أن �لن�ساء �لت�ن�سيات للبحث ح�ل 

�لتنفيذ  بعد دخ�له حيز  ف�ر�  بالعمل  با�سرت  �لتنمية 

يف فيفري 2018. كان من �أهم ن�ساطات هذه �جلمعية 

�أهمية  �ملر�أة".  �سد  �لعنف  بقان�ن  للت�عية  ي�ما   16"

فاقت  �لتى  �مل�ساركة  يف  فقط  تكمن  ال  �لقان�ن  هذ� 

�جلمعية  رئي�سة  كن�  �سل�ى  �أة.  �أ�سارت  كما   ،3000

ن�ساطاته ركزت  �أي�ساً ك�ن  يف ح��رها مع �ملفكرة، بل 

�لكاف،  وهي  ت�ن�ض  يف  كربى  واليات  �أربع  على 

�لعا�سمة. وت�ن�ض  �سليانة،  جندوبة، 

�لتقا�سي  �سعف  خالل  من  ذلك  ويتعزز 

�ال�سرت�تيجي �أو ر�سد �أعمال �لق�ساء عم�ما يف عمل 

�ملنظمات.  هذه 

في  الجمعيات  مساعدة 
الواليات 

 ،2018 يف  ر�سدها  مت  �لتى  �الإيجابية  �الأم�ر  من 

وذ�ت  �لعريقة  و�جلمعيات  �ملنظمات  وعي  تز�يد  هي 

�لت�ن�سية  �لعا�سمة  يف  و�ملادية  �لتاأثريية  �الإمكانيات 

و�ملناطق  �جلهات  يف  و�ملنظمات  �جلمعيات  باأهمية 

�لد�خلية يف ت�ن�ض من جهة وجناعة �لالمركزية بالعمل 

لدعم  �الأول  م�سروعها  يقظ"  "�أنا  �أطلقت  �حلق�قي. 

�ملنظمات و�جلمعيات �ملحلية يف مدن ت�ن�سية خمتلفة، 

 .2018 مار�ض   21 يف  تهمي�سا  �الأكرث  تلك  خ�س��ساً 

�إىل  �لقادمتني  �ل�سنتني  خالل  يقظ"  "�أنا  تهدف 

وتقنياً.  مادياً  �لنا�سئة  �ملدين  �ملجتمع  جمعيات  دعم 

دينار  �ألف   600.000 مبلغ  �لغر�ض  لهذ�  ر�سدت 

�حل�كمة  م�سار  �سمن  �مل�سروع  هذ�  يدخل  كمنح. 

�أ�سا�سي تعمل عليه �ملنظمة.  �ملحلية، وه� م�سار 

بعقد  يقظ"  "�أنا  قامت  �مل�سروع،  �إطالق  منذ 

ومنظمة حملية يف  40 جمعية  من  �أكرث  مع  �سر�كات 

كان ذلك �سمن  �مل�سرع.  �إطار هذ�  ع�سرين والية يف 

�النتخابات  مالحظة  مل�سار  �ملتابعة  ��سرت�تيجيتها 

�لن�ساء  �لالمركزية.�أما جمعية  تكري�ض مفه�م  �لبلدية 

بالتعاون  فقامت  �لتنمية  ح�ل  للبحث  �لت�ن�سيات 

يف  حملية  ومنظمات  جمعيات  �سبع  من  �أكرث  مع 

وت�ن�ض  �سليانة،  جندوبة،  �لكاف،  هم  واليات  �أربع 

بقان�ن  للت�عية  ي�ما  ع�سرة  �ل�ست  �إطار  يف  �لعا�سمة 

قدمت   .2017 عام  �ل�سادر  �لعنف  من  �ملر�أة  حماية 

�جلمعية م�ساعد�ت مادية ول�ج�ستية لهذه �جلمعيات. 

�ملنا�سبة  �لن�ساطات  �ختيار  حرية  �أعطتهم  كما 

بالعمل معها  �لتى هم مهتم�ن  �لن�ساء  ل�الياتهم وفئة 

يف  �جلمعيات  �إختارت  فمثال،  �الأيام.  هذه  خالل 

على  وت�عيتهم  �ل�سجينات  مع  �لعمل  �لكاف  والية 

ميكنهن  وكيف  �لعنف  من  �ملر�أة  حماية  قان�ن  �أهمية 

�ال�ستفادة منهم يف حال تعر�سهن الأي �عتد�ء.

مجاالت التعبير في الفضاء 
العام 

دون  فمن  �لعام.  �لف�ساء  يف  �لتعبري  جماالت  تن�عت 

�أ�سكال  تط�رت  �ل�سعبي،  �الحتجاج  عن  �لتخلي 

�الجتماعي  �لت���سل  و�سائل  ��ستخد�م  �أهمها  �أخرى 

ومهرجانات �الأفالم و�ملعار�ض ذ�ت �لطابع �حلق�قي.

 

االحتجاجات الشعبية

�سي�عا  �حلق�قي  و�لتغيري  �الإحتجاج  مظاهر  �أكرث  من 

�لتي  �ل�سعبية  �الحتجاجات  هي  ت�ن�ض  يف  وتاريخا 

مل��جهة  �الأمثل  �لطريقة  �لت�ن�سيني  �أذهان  يف  �أ�سبحت 

�لت�ن�سي�ن  �إ�ستمر   ،2010 ث�رة  بعد  �حلاكمة.  �ملنظ�مة 

�ل�سيا�سي  �ل�سل�ك  على  �حتجاجا  �ل�سارع  �إىل  باللج�ء 

للمنظ�مة �حلاكمة �لتى ما �نفكت حتاول �النق�سا�ض على 

مكت�سبات �لث�رة وم�سار �النتقال �لدميقر�طي. منذ بد�ية 

تتز�يد  �ل�سعبية  �الإحتجاجات  �أخذت  �لي�م  �إىل   2012

�أكده �الأ�ستاذ م�سع�د  ب�سكل ملح�ظ وم�ستمر. هذ� ما 

�لرم�ساين، رئي�ض �ملنتدى �لت�ن�سي للحق�ق �القت�سادي 

�حلر�ك  وت�ثيق  ر�سد  يف  �الأبرز  وه�  و�الإجتماعي 

�الإجتماعي يف ت�ن�ض بعد �لث�رة. هذ� �لتز�يد �لذي دفع 

�ملنتدى �إىل عقد م�ؤمتره �ل�طني �لثاين يف مار�ض 2018 

لتجميع منظمي �حلركات �الإجتماعية �لتى برزت خالل 

�ل�سن��ت �الأخرية من �أجل �إيجاد �آليات ت�ساعد �حلركات 

تنظيميا  �مل�ستتة  وديناميكيتها  ت�ن�ض  يف  �الحتجاجية 

وجغر�فيا على �لتقارب و�لت�سامن و�لت�سبيك. 

�إحتجاجية  �سنة  �سابقاتها،  كما  كانت   ،2018 �سنة 

باإمتياز. �ملثري لالإهتمام ه� �لزيادة يف عدد �الإحتجاجات 

هذه �ل�سنة، خ�س��ساً يف �سه�رها �الأوىل. ر�سد �ملنتدى 

تقريره  يف  و�الإجتماعية  �الإقت�سادية  للحق�ق  �لت�ن�سي 

�الإجتماعية  �الإحتجاجات  ح�ل   2018 جانفي  ل�سهر 

�ملنتدى،  ي�سدره  �سهري  تقرير  وه�  و�لفردية،  �جلماعية 

حترك  منها   1402 �حتجاجي  حترك   1490 ح��يل 

جماعي تركزت هذه �الأخرية يف �لعا�سمة �لت�ن�سية، 155 

�إحتجاج، ووالية �سيدي ب�زيد، 123 �إحتجاج. من �أبرز 

هذه �الإحتجاجات كانت حملة "في�ض ن�ستناو". كانت 

�لن�ساطات �لتي تخللت حترك �حلملة مثري لالإهتمام. فمثال 

مت ترجمة قان�ن �ملالية �لتى قامت �حلملة �إعرت��ض عليه �إىل 

"�لت�ن�سية �لد�رجة" لتك�ن �مل�ساركة يف �الإحتجاج على 

�حلملة  منظم�  و�سح  هكذ�  و�سيا�سي،  قان�ين  "وعي" 

بتنظيم  قام��  �حلملة  ن�سطاء  �أن  �إىل  باالإ�سافة  للمفكرة. 

نقا�سات ح�ل �لقان�ن يف مقاٍه خمتلفة يف �لعا�سمة ت�ن�ض 

�لنقا�ض،  نطاق  لت��سيع  منهم  كمحاولة  �جلهات،  وباقي 

�ساماًل خمتلف �لفئات �لعمرية و�الإجتماعية. ��ستمرت 

�الجتماعات يف هذه �ملقاهي �ل�سيا�سية طيلة فرتة �لتحرك. 

حادثة "�حلرقة" و�لتى �سبق وحتدثنا عنها يف �جلزء �الأول 

من هذ� �لتقرير تلتها �إحتجاجات كثرية ت�سامنا مع �سحايا 

�حلادثة وعائالتهم. نذكر من هذه �ل�قفات تلك �لتى دعا 

�إليها �ملنتدى �لت�ن�سي للحق�ق �الإقت�سادية و�الإجتماعية 

بتاريخ 7 ج��ن 2018، �أمام �مل�سرح �لبلدي يف �لعا�سمة 

�حلق�قيني  �لن�سطاء  من  �لعديد  فيها  �سارك  �لت�ن�سية. 

�ل�قفات  من  �لعديد  ونّظمت  كما  �مل��طنني.  وعم�م 

�لعدد  ت�سدر  �لتى  �ملناطق  �لعديد من  �الإحتجاجية يف 

�الأكرب من �ل�سباب للهجرة �لغري �سرعية �إحتجاجا على 

�لت�ن�سية  للدولة  ومطالبة  �ملرتدي  �الإقت�سادي  �ل��سع 

�إتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ملكافحة هذه �لظاهرة �ملتز�يدة. 

مثل  �لت�ن�سي  �جلن�ب  يف  تتمركز  �ملناطق  هذه  �أغلب 

مدنني وتطاوين و�حلامة.كما نذكر ب�قفة 13 �أوت و�لتى 

�لي�م  مبنا�سبة  �لدميقر�طيات  �لن�ساء  جمعية  �إليها  دعت 

�ل�طني للمر�أة �لت�ن�سية وتز�منا مع �إعالن �لرئي�ض �لباجي 

قايد �ل�سب�سي عن م�سروع �مل�ساو�ة �الإختيارية يف �الإرث. 

و�لالفت �أن هذه �ملظاهرة ج�بهت مب�سرية معار�سة لتقرير 

جلنة �مل�ساو�ة �حلريات �لفردية وحتديد� �مل�ساو�ة يف �الإرث. 
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وثائقيات وقضايا حقوقية

�لن�سال  يف  كبرية  ح�سة  �ل�ثائقية  لالأفالم  �أي�سا  كان 

�حلق�قي يف هذه �ل�سنة. وثائقي Deportato، �لذي 

للحق�ق  �لت�ن�سي  �ملنتدى  من  كل  تنفيذه  على  عمل 

عر�سه  ومت  "ن��ة"  وم�قع  و�الجتماعية  �القت�سادية 

�الأول بتاريخ 18 دي�سمرب 2018. وقد �سكل هذ� �لفيلم 

�أحد �أهم �ل�ثائقيات �لت�ن�سية �لتى تتحدث عن م��سع 

حمادي  �أخرجه  �لذي  �لفيلم،  يتابع  حيث  "�حلرقة". 

�الأ�س�د، �سري�ً ذ�تية ملرحلني ت�ن�سيني من �إيطاليا وم�سرية 

و�س�لهم �إىل ملبيدوز� يف �إيطاليا من �ل�س��طئ �لت�ن�سية. 

ه�  �ملنا�سب(،  �ل�قت  )لي�ض  وقت�"  "م��ض  وثائقي  �أما 

�الأول من ن�عه يف ت�ثيق و�قع �حلريات و�حلق�ق �لفردية 

يف ت�ن�ض بعد �لث�رة. ه� وثائقي من �إعد�د و�إخر�ج �أمل 

مكي. 

مهرجانات ومعارض "حقوقية" 

�لدويل  �ملهرجان  �إنطلق  �لت��يل،  على  �لر�بعة  للدورة 

للفن �لن�س�ي بت�ن�ض يف �سهر �سبتمرب 2018. ت���سلت 

فعاليات هذ� �ملهرجان من مد�ر �الأ�سب�ع حمت�سناً ح��يل 

�ل 136 فنان/ة، حما�سر/ة، ونا�سط/ة من خمتلف بالد 

�لعامل ليقدم�� �أعمالهم/ن للجمه�ر �لت�ن�سي من �أفالم 

وغريها،  وم��سيقى،  م�سرح،  ت�سكيلية،  وفن�ن  ق�سرية، 

�ل�سنة  هذه  ت�سمن  كما  ن�س�ية.  م�سائل  ح�ل  تتمح�ر 

�ض للحرفّيات.  "�س�قهّن" وه� معر�ض خم�سّ

�أما مهرجان "م�ج�دين لالأفالم �لك�يرية"، و�لذي �نطلق 

مع بد�ية �سنة 2018 يف دورته �الأوىل، وه� �الأول من ن�عه 

يف �ملنطقة �لعربية و�أفريقيا، فقد عر�ض فيه �أفالم من ت�ن�ض 

و�لعامل تتمح�ر ح�ل ق�سايا �ملثليني و�ملثليات ومزدوجي 

قال  �جلندرية.  �له�ية  وم�ؤكدي  وعابري  �جلن�سي  �مليل 

علي ب��سامل وه� من م�ؤ�س�سي جمعية م�ج�دين، خالل 

لقائه مع �ملفكرة �لقان�نية "�أن �حل�س�ر يف �ملهرجان فاق 

�أكرث من 500 �سخ�ض، منهم  �لت�قعات. حيث ح�سر 

�سخ�سيات فنية وثقافية بارزة يف ت�ن�ض. كنا �سعد�ء جد� 

بهذ� �لعدد ك�ننا عرفنا �أن لنا جمه�ر ود�عمني على نطاق 

على ما يبدو و��سعاً".

تهتم  ت�ن�سية  جمعية  وهي  �إب�سار،  جلمعية  بالن�سبة  �أما 

�لدورة  فاأطلقت  �لب�سرية،  �الإعاقة  ذوي  وترفيه  بتثقيف 

�لر�بعة ملهرجانها �لدويل للم��سيقيني و�ملبدعني من ذوي 

ب�سارع  �لبلدي  بامل�سرح   2018 �أكت�بر   27 نهار  �الإعاقة 

�حلبيب ب�رقيبة بت�ن�ض، لي�ستكمل �الإحتفال لغاية 30 

�سبتمرب ب�سارع �حلبيب ب�رقيبة يف قلب �لعا�سمة �لت�ن�سية 

ب�سكل مفت�ح ميكن لكل �لقا�سدين و�ملارين �الإ�ستمتاع 

بغناء وعزف ذوي وذو�ت �الإعاقة. �أهمية هذ� �حلدث ه� 

تعريف �لعامة على مدى �إبد�ع هذه �لفئة من �مل��طنني 

م��طن  �أي  عن  وقدرة  كفاءة  تقل  ال  �لتى  وقدر�تهم 

وم��طنة ت�ن�سية ويحق لهم �لتمتع مب��طنيتهم على قدم 

�مل�ساو�ة.

من جهة �أخرى، �إنطلق معر�ض "�س�ت �لذ�كرة"، �لذي 

وجامعة  �النتقالية،  للعد�لة  �لدويل  �ملركز  عليه  عمل 

مع  وMuseum Lab  بالتعاون  �لربيطانية  برمنغهام 

ثماين ن�ساء ت�ن�سيات، يف بع�سهن �سحايا �لديكتات�رية 

�لعا�سمة  يف  �ل�سيا�سيني،  �ل�سجناء  ذوي  من  و�أخريات 

�إىل  �نتقل  �لت�ن�سية بني 22 و29 �سبتمرب 2018. كما 

�لكاف يف 20 �أكت�بر و��ستمر لغاية 27 من نف�ض �ل�سهر. 

 2 �إىل  ن�فمرب   24 يف  �سفاق�ض  يف  بعدها  رحاله  ليحط 

 15 لتك�ن وجهته �الأخرية رديف من   .2018 دي�سمرب 

�إىل 22 دي�سمرب 2018. جمع هذ� �ملعر�ض �أعماال فنية 

عديدة لفنانني من ت�ن�ض و�لعامل متح�رت ح�ل ت�س�ير 

معاناة تلك �لن�ساء �ل�سجينات �ل�سيا�سيات وذويهم عم�ما. 

ال ميكن �إال �أن يعد هذ� �ملعر�ض تخليد� لذكرى �ل�سحايا 

�لذ�كرة  يتجز�أ من  وحفظ ذ�كرتهم، و�لتي هي جزء ال 

لالإهتمام  مثرية  بطريقة  و�لت�ن�سيني،  لت�ن�ض  �جلماعية 

وملفتة لالأنظار. ح�سر هذ� �ملعر�ض يف �لعا�سمة �لت�ن�سية 

و�ل�اليات عدد كبري جد� من �مل��طنني و�ل�سحايا، كما 

ح�سره �سخ�سيات �سيا�سية وحق�قية عديدة.

اإلفتراضية  التعبير  مجاالت 

م�قع  خ�س��ساً  �الإجتماعي،  �لت���سل  و�سائل 

�لق�ة  جتميع  يف  �الأكرب  �لف�سل  له  كان  "في�سب�ك"، 

لتحقيق  �ملطل�ب  �ل�سعبي  �حل�سد  وحتقيق  �لث�رية 

 ،2011 يف   .2010 �أو�خر  يف  �ليا�سمني  ث�رة  �أهد�ف 

�إىل  ت�ن�ض  يف  �حلق�قية  و�جلمعيات  �ملنظمات  �سعت 

�سبيل  يف  �الإجتماعي  �لت���سل  �سبكات  �إ�ستخد�م 

�ل�عي  لزيادة  �جلمه�ر  من  �أكرب  �أعد�د  �إىل  �ل��س�ل 

باحلق�ق.  �مل��طنني 

بلغت  "في�سب�ك"  �أهمية  �أن  �لق�ل  ن�ستطيع  �لي�م 

عام  ت�ن�ض.  يف  �حلق�قي  للعمل  بالن�سبة  كبري�  حد� 

�لن�ساطات  �أعد�د  يف  كبري�  تز�يد�  �سهد   2018

�حلق�قية، كامل�ؤمتر�ت و�لندو�ت و�للقاء�ت و�حل��ر�ت 

كانت  كتب  �أو  در��سات  وت�قيع  �سحفية  وندو�ت 

في�سب�ك من خالل  م�قع  مبا�سرة على  بالكامل  تبث 

خا�سية "live broadcasting". كل جمعية، 

متكنت  في�سب�ك،  على  �خلا�سة  �سفحتها  خالل  من 

قرب  �لذي  �الأمر  للعامة.  مبا�سرة  ن�ساطها  بث  من 

يح�سرها  ما  عادة  �سابقا  كانت  �لتى  �لن�ساطات،  هذه 

فئة  خا�سة  �لعامة،  �إىل  و�ل�سيا�سية،  �لثقافية  �لنخب 

�ل�سباب �لتى هي �لفئة �الأكرث م�ساركة وتفاعال على 

�إىل ذلك، ال ميكن  باالإ�سافة  �لعامل �الإفرت��سي.  هذ� 

زيادة  يف  �ملبا�سر  �لنقل  هذ�  م�ساهمة  عن  نغفل  �أن 

�لت�ثيق، ك�ن �لن�ساط �لذي يبث مبا�سرة يحفظ بعد 

"�ل�سفحة".  �أر�سيف  يف  �وت�ماتيكيا  �لن�ساط  �إنتهاء 

�لن�ساط. كما �سهل  �أر�سفة  ي�سهل عملية  �لذي  �الأمر 

�أو�سع  على  ون�سرها  �ملعل�مة  �إىل  �ل��س�ل  �إمكانية 

نطاق. 

�جلمعيات  �إبتكار�ت  �أبرز  من  كان  �ل�سياق،  نف�ض  يف 

�حلق�قية يف �إ�ستعمال "في�سب�ك" ه� ما �أقدمت عليه 

مبكافحة  مهتمة  جمعية  وهي  يقظ"،  "�أنا  جمعية 

�لف�ساد و�ل��س�ل �إىل معل�مة. حيث نقلت بع�ض من 

خالل  من  �الإفرت��سي  �لعامل  �إىل  بالكامل  ن�ساطاتها 

و�ملحا�سر�ت  و�لنقا�سات  �للقاء�ت  من  بع�ض  بث 

يف  �لفعلي  �لعامة  ح�س�ر  دون  مبا�سرة  �له��ء  على 

�حلدث. حيث قامت �جلمعية بجمع �ملتحدثني �للقاء 

�لن�ساط  نقل  ليتم  مقرها،  يف  ندوة  �أو  حما�سرة  �أو 

�خلا�سة.  �جلمعية  �سفحة  رو�د  ليتابعه  "�أونالين" 

�إي�سال  يف  ت�ساهم  �لطريقة  هذه  �أن  يقظ"  "�أنا  تعترب 

�ملعل�مة الأكرب عدد من �لنا�ض دون �أن يكلف �لن�ساط 

�سيئا على �الإطالق. 

�حلمالت  تز�يد   2018 يف  �سهدنا  �الإطار،  نف�ض  يف 

�أو  �إ�سمها  يتح�ل  ما  �سرعان  �لتى  �حلق�قية  و�ملطالب 

"في�سب�ك"  على  تد�وله  يتم  "ها�ستاغ"  �إىل  �سعارها 

تاأييده  وعن  و��سع  نطاق  وعلى  م��طن  كل  ليعرب 

بحرية.  نظره  وجهة  عن  و�لتعبري  �ل�سعار  �أو  للحملة 

نذكر بع�ض �حلمالت �لتى برزت يف 2018، %#2_

 2% مطلب  لرفع  �إ�ستخد�مها  مت  حق_م�ض_مزية، 

�ل�ظائف  يف  �الإعاقة  وذو�ت  ذوي  ت�سغيل  يف  حق 

�لعم�مية و�خلا�سة، حملة #ما_مت�سني�ض، وهي حملة 

�أطلقتها جمعية ن�ساء من �أجل �لتنمية �سد �لتحر�ض، 

عن  للدفاع  #�مل�ساو�ة_حق_م�ض_مزية،  حملة 

دفاعا  #م�ض_بال�سيف،  �الإرث،  يف  �مل�ساو�ة  مطلب 

#تقرير_�لعار،  رم�سان،  �سهر  يف  �الإفطار  حرية  عن 

�إعرت��سا على تقرير جلنة �مل�ساو�ة و�حلريات �لفردية.

�لتى  ن�ستناو"،  "في�ض  حلملة  �ملنظم�ن  وقاوم  كما 

�لتقرير،  هذ�  من  �الأول  �جلزء  يف  عنها  وحتدثنا  �سبق 

�الأمنية  �الأجهزة  مار�ستها  �لتى  لالإعتقاالت 

للمحتجني من خالل �إطالق حملة "#تي_�سّيب_

عاد" )وهي عبارة باللهجة �لت�ن�سية وهي تعني �أطلق�� 

�سر�حي(، و�لتى حت�ل �إ�سمها �إىل ها�ستاغ على م��قع 

جزء  ه�  �لها�ستاغ  هذ�  الحقاً.  �الإجتماعي  �لت���سل 

من دع�ة كل من علم �أو �سهد باأي �إعتقال حلجتجني 

�الإجتماعية  للحركات  �ل�طنية  "�لتن�سيقية  لتبليغ 

�سبكة  وت�سم  ن�ستناو"  "في�ض  �أطلقتها  �لتى  بت�ن�ض" 

�لتى  �ل�اليات  كل  و�سمل  �ملتط�عني  �ملحامني  من 

��ستمارة  �إطالق  �إىل  باالإ�سافة  �عتقاالت،  فيها  متت 

�أهل  ليتمكن  في�سب�ك  على  �لتن�سيق  �سفحة  على 

بالتفا�سيل  �لتن�سيق  �إبالغ  من  �ملعتقلني  و�أ�سدقاء 

�ل�سخ�سية لهم، ليتمكن �مل�س�ؤول�ن عن �لتن�سيق من 

�لق�سية. وتتبع  تكليف حمامي 

ونية إلكتر تطبيقات 

من �مللفت �أي�ساً يف عام 2018، جل�ء بع�ض �جلمعيات 

�لذكية  �الأجهزة  على  �الإلكرتونية  �لتطبيقات  �إىل 

كان  تطبيق  بق�ساياها.  للتعريف  �الإلكرتونية  و�مل��قع 

"�جلماعات  تطبيق  ه�   2018 يف  كبري  �سدى  له 

ت�فري  بهدف  مر�قب�ن  �سبكة  عليه  عملت  �ملحلية". 

و�لق��ئم  �ملر�سحني  عن  �لالزمة  �ملعل�مات  كل 

حزب  لكل  �الإنتخابية  �حلمالت  وبيانات  �النتخابية 

ملجلة  وتعريفا  �سرحا  �سمل  كما  م�ستقلة.  الئحة  �أو 

�جلماعات �ملحلية بكل ف�س�لها من �لناحية �لقان�نية. 

باالإ�سافة �إىل �أنه يت�سمن تعريف �مل��طنني على مفه�م 

على  �لتطبيق  رو�د  يعرف  كما  و�أهميتها.  �لالمركزية 

دور كل من رئي�ض �لبلدية و�ملجل�ض �لبلدي و�لبلدية 

للم��طن  ميكن  وكيف  �الإد�رة  ناحية  من  عام  ب�سكل 

وت�سريف  حق�قه  حلماية  �لبلدية  من  �ال�ستفادة 

من  �أكرث  �إ�ستطاع  �لتطبيق  هذ�  خالل  من  �أعماله. 

كرمي  �الأ�ستاذ  �أفادنا  كما  للتطبيق،  م�ستخدم  �ألف   15

�الإطالع على  مر�قب�ن،  �سبكة  بر�مج يف  مدير  �سيالة، 

�لنتائج �الأولية لالإنتخابات �لبلدية �لتى حدثت يف 6 

مر�قب�ن مالحظيها  �سبكة  2018. حيث وزعت  ماي� 

وعملت  بلدية  ل350  �الإنتخابية  �لدو�ئر  كافة  على 

على حتديث ف�ري للتطبيق ليتمكن �ملتابع من معرفة 

نتائج �النتخابات حلظة بلحظة. 

�مل��طن�ن  �أ�سبح  �لتطبيق،  هذ�  حتديث  مع  �لي�م، 

رئي�ض  عن  ومعل�مات  �أ�سماء  معرفة  على  قادرين 

وكيفية  بعنا�سره  �لبلدي  و�ملجل�ض  �لفائز  �لبلدية 

ومطالب.  �سكاوى  �أي  تقدمي  �أو  لرفع  معهم  �لت���سل 

على �أن يتم حتديثه م�ستقبال لت�سمل �للجان �لفنية يف 

�أع�سائها معل�مات عنهم.  باأ�سماء  كل بلدية 

عن  �الإعالن  فتم  �الإلكرتونية،  للم��قع  بالن�سبة  �أما 

جانفي  يف   .2018 يف  �إلكرتونية  من�سات  ثالث 

تعنى  جمعية  وهي  ر�ج،  منظمة  �أطلقت   2018

"ڤ�للهم  من�سة  �سيا�سيا،  وتثقيفهم  �ل�سباب  بت�عية 

هذه  تهدف  -  GOULEL›HOM"  �الإلكرتونية. 

ثقافة  ون�سر  �لت�ساركية  �لدميقر�طية  دعم  �إىل  �ملن�سة 

 OPEN(  ملفت�حة� و�حل�كمة  �ملفت�حة  �لبيانات 

�مل��طن  بني  DATA / OPEN GOV(  ك��سيط 

هي  �ملن�سة  هذه  �لعم�مية.  �الإد�ر�ت  �أو  و�لبلديات 

�لتى  �مل�ساكل  وطرح  للتعبري  للم��طنني  م�ساحة  مبثابة 

مع  �لت���سل  كيفية  ومعرفة  منطقتهم  يف  ي��جه�نها 

مر. تعترب "ر�ج" هذه �ملن�سة مبثابة  �الإد�رة �ملعنية باالأ
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�مل�ساكل  ن�عية  ر�سد  خاللها  من  ��ستطاعت  م�ساحة 

�لتى ي��جهها �أغلب �مل��طنني من خالل مقارنة عدد 

يعاين  �لتى  و�ملحافظات  �ملناطق  ودر��سة  �ل�سكاوى 

مع  �لبلدية  تفاعل  ر�سد  مكنها  كما  منها.  م��طن�ها 

ن�سرت جمعية  �أثر ذلك  �مل��طنني وم�ساكلهم.  وعلى 

"ر�ج" تقرير� �سم تفاعل �مل��طنني على هذه �ملن�سة 

كما  �مل�سروع.  هذ�  الإنطالق  �الأوىل  �أ�سهر  �لثالثة  يف 

�لتى  لل�سكاوي  �سامل  �سن�ي  تقرير  �أول  ن�سرت 

رفعت على �ملن�سة خالل 2018. �أما مركز �لك��كبي 

لالإنتقال �لدميقر�طي فاأطلق يف 2018 "م�قع �لهياكل 

�أمني  �أ.  ت�ن�ض". حدثنا  �الإن�سان يف  �لر�سمية حلق�ق 

�لذي  �مل�قع  عن  �لقان�نية  �ملفكرة  لقائه  خالل  غايل 

حلق�ق  �لعم�مية  �لهياكل  بهذه  �لتعريف  �إىل  يهدف 

و�لتعريف  م�ؤ�س�ساتية  خارطة  عرب  ت�ن�ض  يف  �الإن�سان 

لرتكيبته،  مب�سط  عر�ض  عرب  حدة  على  هيكل  بكل 

جمال تدخله، مهامه وو�سائل �الت�سال به. كما �أ�سدر 

�لهيئات  تعريف  "بطاقة  عن��ن  حتت  كتيب  �ملركز 

ت�زيعه  مت  �مل�قع،  مل�سم�ن  م�سابه  مبحت�ى  �مل�ستقلة" 

�لهياكل  هذه  �أن  "غايل"  يعترب  و��سع.  نطاق  على 

وتعد  �ملدين  للمجتمع  �لدولة  يف  عن�سر  �أقرب  "هي 

يجب  لذلك  ت�ن�ض.  �لدميقر�طية يف  �إر�ساء  �سريكا يف 

قدرتها  وتعزيز  ق�ي  م�ؤ�س�ساتي  �أ�سا�ض  على  بناوؤها 

�لت���سلية ومت�قعها يف �لف�ساء �لعام. كما يجب ت�فري 

هذه  على  �أكرث  �لتعرف  من  متكنه  للم��طن  م�ساحة 

�لت���سل  وج�دها  من  �الإ�ستفادة  وكيفية  �لهياكل 

�ل�سفافية  لزيادة  �مل�قع."  هذ�  فكرة  فكانت  معها. 

ك�سفت  �ال�ستخر�جية،  و�ل�سناعات  �لطاقة  قطاع  يف 

من�سة  عن   2018 �أفريل  يف  يقظ"،  "�أنا  منظمة 

و�الأوىل  ر�ئدة  تعد  بخط�ة   ،resources.tn

خالل  من  يقظ"  "�أنا  تهدف  ت�ن�ض.  يف  ن�عها  من 

معهد  مع  بالتعاون  عليها  عملت  �لتى  �ملن�سة  هذه 

جمال  يف  �ملخت�سة   NRGI  لطبيعية� �مل��رد  ح�كمة 

�لبيانات �ملفت�حة �ملتعلقة بقطاعي �لطاقة و�ل�سناعات 

من  �ملعل�مات  و��سعة  قاعدة  ت�فري  �إىل  �ال�ستخر�جية 

و�لبحث  �ال�ستك�ساف  ورخ�ض  كالعق�د  و�لبيانات 

�مل�ستخرجة  و�مل��رد  �لطاقة  م��رد  و�ال�ستغالل 

على  معرو�سة  و�أرقام  �ح�سائيات  �إىل  باالإ�سافة 

بهذ�  متعلقة  مف�سلة  بيانية  ور�س�م  جد�ول  �سكل 

يقظ"  "�أنا  منظمة  �أطلقت  �ل�سياق،  نف�ض  �لقطاع.يف 

من�سة  كاأول   iassist.tn من�سة   2018 مار�ض  يف 

للجمعيات  خم�س�سة   E-learning بعد  عن  تعلم 

�ملن�سة  ت�فر  �لنا�سئة.  �حلق�قية  �ملدنية  و�ملنظمات 

�لن�سطاء  لفائدة  و�ملهار�ت  �ملعارف  من  جمم�عة 

�ملنظمة  عمل  �سمن  �مل�سروع  هذ�  ياأتي  و�جلمعيات. 

وتعزيز  �حلق�قي  �لعمل  يف  �لالمركزية  تعزيز  على 

�حلكم �ملحلي يف ت�ن�ض.

ير دراسات وتقار

من �ل��سائل �لكال�سيكية �لتى لطاملا �عتمدتها �ملنظمات 

و�جلمعيات �حلق�قية هي �إ�سد�ر در��سات وتقارير الإعطاء 

�أو حتليلية معمقة للم�سائل �حلق�قية �لتى  �أكادميية  نظرة 

هم ب�سدد �لدفاع عنها. عادة ما يهدف �لعمل �حلق�قي 

طبقة  خماطبة  �إىل  �لتقليدية  �ل��سيلة  هذه  خالل  من 

�ملثقفني من �الأ�ساتذة و�لن�سطاء و�ل�سيا�سيني. باالإ�سافة 

�إىل �أن �لدر��سات و�لتقارير ت�ساعد على �إعطاء ملحة دقيقة 

يف  ي�ساعد  ما  ت�ن�ض  يف  �حلق�قي  �ل��سع  عن  ومف�سلة 

لفت �أنظار �لر�أي �لعام �ملحلي و�لدويل خ�س��سا. 

الحريات والحقوق الفردية
�الأهمية  غاية  يف  �إ�ستق�سائي  تقرير   2018 يف  �سدر 

�لعنف  و�أن��ع  حدة  و�جلد�ول  باالأرقام  ير�سد 

�مليل  ومزدوجي  و�ملثليات  �ملثليني  �سد  �مل�جه 

�أعدت  �جلندرية.  �له�ية  وم�ؤكدي  وعابري  �جلن�سي 

جمعية  "م�ج�دين"،  مبادرة  من  كل  �لتقرير  هذ� 

�لتقرير  هذ�  �عتمد  "�س�ف".  ومنظمة  "دمج"، 

ت�ن�سيا  �سخ�سا   300 على  ت�زيعها  مت  بيانات  على 

و46   16 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لفئة،  لهذه  منتميا 

كانت  �لبيانات  �لعا�سمة.  هذه  ت�ن�ض  يف  ويقيم�ن 

وم�جهة  دقيقة  �أ�سئلة  على  ��ستمارة حتت�ي  عبارة عن 

�سخ�ض  كل  من  دقيقة   45 ح��يل  تاأخذ  وحمددة 

�إبقاء  �الإعتبار  بعني  �الأخذ  مع  �الإ�ستمارة  ملء  ويتم 

�ل�سخ�سية.  ملعطياته  حفظا  معل�م،  غري  �مل�سارك  �إ�سم 

ن�سبيا  يبقى  ب�سكل  حتديد  �لتقرير  هذ�  �إ�ستطاع 

وحدة  و�أن��عه  �لفئة  هذه  �سد  �مل�جه  �لعنف  حجم 

�الإق�ساء �ملمار�ض و�حلرمان من �حلق�ق ومن �النتفاع 

و�الإقت�سادية.  و�ل�سحية  �الإجتماعية  �خلدمات  من 

�لتى  �الإنتحار  حماوالت  ن�سب  �لتقرير  عر�ض  كما 

يرتكبها �ملنتم�ن �إىل هذه �لفئة و�الأ�سباب �لتى تدفع 

�لن�ساء  جمعية  �أما  �لفعل.   لهذ�  �الأ�سخا�ض  هذه 

حتت  تقرير   2018 ماي�  يف  فاأ�سدرت  �لدميقر�طيات 

من  برهانا   20 غد�،  ولي�ض  )�الآن  وقت�"  "ت��  عن��ن 

تقل  ال  �أخرى  در��سة  �ملري�ث(.  يف  �مل�ساو�ة  �أجل 

�ل�سالبة  "�ملنا�سري  وهي   2018 يف  �سدرت  �أهمية 

للحريات، "قان�ن خفي يحكم دولة �لقان�ن". قامت 

�حلريات  للدفاع عن  �لت�ن�سية  �جلمعية  �لدر��سة  بهذه 

2018 ت�سّمن �مل�ؤلف ع�سرة  19 دي�سمرب  �لفردية ي�م 

منها  �مل�ّض  يقع  �لتي  �حلريات  عديد  تناولت  مقاالت 

و�حلّد من ممار�ستها مب�جب منا�سري �سادرة عن �ل�زر�ء 

و�لتي من �ملفرت�ض �أاّل مت�ّض باأي �سكل من �الأ�سكال 

يخت�ّض  جماال  لك�نها  و�حلريات  �حلق�ق  ممار�سة  من 

�لقان�ن بتنظيمه دون غريه من �لق��عد �لقان�نية.

الحراك اإلجتماعي
 

�الإقت�سادية  للحق�ق  �لت�ن�سي  �ملنتدى  �أ�سدر  كما 

عن��ن  حتت  در��سة   2018 �سبتمرب  يف  و�الإجتماعية 

�ل�سياقات،  ت�ن�ض  يف  �الجتماعية  �حلركات  "عن 

�ملحتملة."  �لتط�ر  و�سيناري�هات  �الأفعال،  �لفاعل�ن، 

وبحثية  ��ستق�سائية  الأعمال  نتيجة  �لدر��سة  هذه  تاأتي 

خا�سة باملنتدى وينق�سم �إىل �أربعة ف�س�ل. �لق�سم �الأول 

مفه�م  حتليل  مت  حيث  �لنظري.  �ملفه�مي  �جلزء  ي�سم 

�أكادميي.  ب�سكل  �الإجتماعي  وبعدها  �الإحتجاجات 

يف  لالحتجاجات  تاريخية  نظرة  يعطي  �لثاين  �لق�سم 

�لقرن  من  �الأخري  �لربع  خالل  �الأخ�ض  على  ت�ن�ض، 

�لع�سرين وما �نق�سى من �لقرن �ل��حد و�لع�سرين. �أما 

من  �أمكن  ما  �أكرث  ت�سجيل  على  فريكز  �لثالث  �لق�سم 

�لعنا�سر �ملكّ�نة للم�سهد �الحتجاجي �ملطلبي �لن�سايل 

�لت�ن�سي �لت�ن�سي. فيما يحاول �لف�سل �لر�بع و�الأخري 

طرح  خالل  من  لالحتجاجات  م�ستقبلية  �آفاق  ر�سم 

�سيناري�هات حمتملة.

ضحايا عهود اإلستبداد

يف  �سدرت  ت�ن�ض  يف  ن�عها  من  �الأوىل  تعد  در��سة 

بهذه  قام  �ل�سحايا".  "�أ�س��ت  عن��ن  حتت   2018

حملة  من�سق  وه�  ب��سيبة،  ح�سني  �الأ�ستاذ  �لدر��سة 

"ملفي �أي�ض �سار فيه يا هيئة، ت�سم جمم�عات �ل�سحايا 

�مل��س�عة لدى هيئة �حلقيقة و�لكر�مة،  وتعنى مبلفاتهم 

و�لناطق �لر�سمي باإ�سم حتالف �لكر�مة ورد �العتبار، وه� 

حتالف ي�سم جمم�عات وجمعيات �ل�سحايا. �سم هذ� 

�لبحث ح�سيلة �سماعات "ب��سيبه" الأكرث من ثالثني 

�حلقبة  �سحايا  ح�ل  �خلطاب  نقل  �إىل  ويهدف  �سحية 

�العرت�ف  �إىل جمال  تعاطف  من خطاب  �ال�ستبد�دية 

لهذه �لفئة �ملنا�سلة بدور يف �سناعة ت�ن�ض �جلديدة. 

اإلنتخابات البلدية
�الإنتخابات  كان   2018 لعام  ت�ن�ض  يف  �الأبرز  �حلدث 

ن�عها يف  من  �الأوىل  وهي   ،2018 ماي   6 ي�م  �لبلدية 

ت�ن�ض بعد �لث�رة. نظر� الأهمية هذه �النتخابات خ�س��ساً 

�لنا�سئة،  و�لدميقر�طية  �لالمركزية  تعزيز  يخ�ض  فيما 

�ملحلية  و�ملنظمات  �جلمعيات  من  �لعديد  جّندت 

و�لدولية يف ت�ن�ض ن�سطاءها وركزت ن�ساطاتها يف �سبيل 

مر�قبة م�سار �لعملية �النتخابية. بعد �إنتهاء �الإ�ستحقاقات 

و�ملنظمات  �لعديد من �جلمعيات  �أ�سدرت  �الإنتخابية، 

�ملر�س�دة  �خلروقات  ح�ل  باالأرقام  مف�سلة  تقارير 

من  �لت��سيات  من  �لعديد  ت�سمنت  كما  و�الإجناز�ت. 

و�لدميقر�طية  �ل�سفافية  من  �الأق�سى  �حلد  �سمان  �أجل 

يف  عقدها  �ملت�قع  و�لت�سريعية  �لرئا�سية  �النتخابات  يف 

ندوة  عقد  من  �أول  كانت  يقظ"  "�أنا  منظمة   .2019

�سحفية بعد �لي�م �ال�ستحقاقي يف �أوت 2018 لالإعالن 

�النتخابية  �حلمالت  مت�يل  ح�ل  �لنهائي  تقريرها  عن 

�لبلدية.

و�سط ترحيب كبري، نظم جمل�ض ن��ب �ل�سعب بتاريخ 4 

ج�يلية 2018، ��ستقباال خم�س�سا الإعطاء �إ�سارة �نطالق 

ة �لرقمية �ملخ�س�سة للمجتمع �ملدين" بح�س�ر  "�ملن�سّ

عدد كبري من ممثلي �جلمعيات و�ملنظمات خا�سة منها 

�مل�ج�دة يف �ل�اليات �لت�ن�سية، وذلك يف �إطار برنامج 

�لتعاون �لذي و�سعه جمل�ض ن��ب �ل�سعب مع �ملجتمع 

�ملدين. ويندرج هذ� �حلدث �سمن �سل�سلة من �لرب�مج 

�لتي و�سعها �ملجل�ض بالتعاون مع برنامج �الأمم �ملتحدة 

�الإمنائي �لذي خ�س�ض برناجما كامال من م�ساريعه 

خم�س�سا لـ "دعم �النتقال �لدميقر�طي يف ت�ن�ض: 

م�ساندة �لربملان �لت�ن�سي" من �أجل دعم قدر�ت �لهيكل 

�لت�سريعي وم�ساعدته يف �النفتاح على خمتلف مك�نات 

"�ملجتمع �ملدين" و�ل�سيا�سي. 

يهدف برنامج �ملن�سة �لرقمية �ملخ�س�سة "للمجتمع 

�ملدين" �إىل و�سع من�سة رقمية متّكن منظمات �ملجتمع 

�ملدين من متابعة �لعمل �لت�سريعي و�لرقابي ملجل�ض 

�لن��ب و�قرت�ح ن�س��ض قان�نية �أو تعديالت على 

�لن�س��ض �ملعرو�سة �أو ت�جيه �أ�سئلة �سفاهية �أو كتابية 

الأحد �ل�زر�ء. �إذ �سيتمكن �لن�سطاء و�لفاعل�ن �حلق�قي�ن 

ة من �الت�سال �ملبا�سر  و�ملعني�ن من خالل هذه �ملن�سّ

مع �لن��ب �لذين ميكن لهم تبّني �ملقرتحات �لتي 

تت�فر فيها �جلّدية و�الأهمية. كما ميكن ملنظمات �ملجتمع 

�ملدين �لت���سل عربها و�لتن�سيق بينها وتقدمي مقرتحات 

�لق��نني �أو �لتعديالت �أو �الأ�سئلة ب�سفة جماعية. قال 

�أ. �أمني غايل خالل لقائه مع �ملفكرة �لقان�نية �أن هذه 

�ملبادرة هي �سيف ذو حدين. "فمن جهة ميكن �أن 

تك�ن فر�سة ذهبية لتعزيز مبد�أ �لت�ساركية بني �أ�سحاب 

�لقر�ر و�حلق�قيني و�إعادة بناء ثقة بني �لدولة و�مل��طن، 

خ�س��ساً و�أن هذه �ملنظمة متنح فر�سة للمنظمات 

و�جلمعيات �حلق�قية يف �لد�خل و�جلن�ب و�ل�سمال 

�لت�ن�سي لل��س�ل �إىل �لن��ب �أي�ساً دون ح��جز جغر�فية 

وبريوقر�طية. ولكن من جهة �أخرى، من �ملمكن �أن 

ت�سكل �ملن�سة م�ساحة "�إ�سرت�سائية" �أو "�إ�سكاتا" من 

قبل �ملنظ�مة �حلاكمة للن�سطاء �حلق�قيني. فمن �ملمكن 

وبب�ساطة �أن ال يتجاوب �لن��ب مع مطالب �حلق�قيني 

على هذه �ملن�سة لتندثر �ملبادر�ت و�ملطالب الحقا."

المنصة
جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 
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�الأحكام  �أهم  "�ملفكرة"  ت�ستعيد  �سنة،  كل  يف  كما 

�لق�سائية �لتي مت ر�سدها، و�لتي �آلت �إىل حتقيق مك�سب 

من  مبجم�عة  �ل�سنة  هذه  متيزت  وقد  هام.  حق�قي 

�الأحكام �لتي بد� فيها �لق�ساء يف حال تفاعل حقيقي 

ق�سايا  يف  �سيما  وال  حق�قية،  وحر�كات  مطالب  مع 

�ل�سنة  هذه  متيزت  كما  �لعمال.  وحق�ق  �لتعبري  حرية 

مبجم�عة من �الأحكام �لهامة يف ق�سايا �لفئات �ملهم�سة 

قان�نا، و�لتي بدت مبثابة ت�س�يب هاّم ملجم�عة من �الآر�ء 

�مل�سبقة، وبخا�سة يف ق�سايا �لالجئني �ل�س�ريني و�ملثليني. 

 الحقوق االقتصادية 
إنصاف  واالجتماعية: 

نقابيي سبينس وضمان حق 
لتعليم  ا

كانت  بق�سايا  �ت�سلت  �ملجال  هذ�  يف  �الأحكام  �أبرز 

خالل  �الجتماعية  �حلر�كات  يف  بق�ة  حا�سرة 

يف  �سدر�  حكمان  حتديد�  وهي  �ل�سابقة،  �ل�سن��ت 

نقابة عمال �سركة �سبين�ض �سد  ق�سايا تظلم م�ؤ�س�سي 

ثالث �سدر يف ق�سية  لهم، وحكم  �ل�سركة  �إد�رة  قمع 

�الأق�ساط �ملدر�سية يف �ملد�ر�ض �خلا�سة. 

عمال  نقابة  مؤسسي  أنصفا  حكمان 
سبينس

رفعها  �لتي  �لق�سايا  يف  حكمان  �ل�سنة  هذه  يف  �سدر 

م�ؤ�س�س� نقابة عمال �سبين�ض �سد �ل�سركة منذ 2012. 

ويذكر �أن هذه �لق�سايا �أتت تبعا حلر�ك عمايل و��سع، 

�الأج�ر  زيادة  بت�سديد  �ملطالبة  �سكل  بد�ية  �أخذ 

للعمال  نقابة  باإن�ساء  و�نتهى  �حلك�مة  قررتها  �لتي 

م�ؤ�س�سيها  على  �الإنق�سا�ض  �إىل  �ل�سركة  �سارعت 

�لتد�بري  تدرجت  وقد  وترهيبا.  ترغيبا  �ستى،  بطرق 

)نقلهم  �مل�ؤ�س�سني  �سد  متييزية  تد�بري  من  �ملتخذة 

وتغيري  �إ�سايف  تع�ي�ض  �أي  دون  من  بعيدة  فروع  �إىل 

�لتع�سفي،  �ل�سرف  �إىل  و�س�ال  �ل�سركة(  يف  وظائفهم 

عليه ج�سديا خالل  �العتد�ء 
ّ
مت  ه�ؤالء  �أحد  �أن  علما 

�أماكن �لعمل. وقد و�سعت �ل�سركة عمليا  دو�مه ويف 

�أمام  الحقا  �إليها  و�ملنتمني  �مل�ؤ�س�سني  �لنقابة  �أع�ساء 

�ل�سرف  و�إما  �لنقابة  من  �ال�ستقالة  �إما  �الآتي:  �خليار 

من �لعمل. بفعل هذه �لتد�بري �لقمعية، باتت �لنقابة 

يف �آخر �سنة 2012 مك�نة ح�سر� من عمال مت �سرفهم 

�لعامل�ن  �الأع�ساء  �سائر  ��ستقال  بعدما  �لعمل،  من 

مل  ذلك،  �إز�ء  ل�ظائفهم.  حفظا  منها  �ل�سركة  يف 

�ل�سركة  �سد  دعاوى  برفع  �مل�سروف�ن  �لعمال  يكتِف 

�إىل  �أي�سا  جل�ؤو�  �إمنا  �لتحكيمية،  �لعمل  جمال�ض  �أمام 

�لتنفيذي  ومديرها  �ل�سركة  ملحا�سبة  �جلز�ئي،  �لق�ساء 

جز�ئيا، وذلك �أمال بتح�سني �حلرية �لنقابية. 

بقمع  خا�ض  ن�ض  �أي  غياب  و�أمام  �الإطار،  هذ�  ويف 

من   329 �ملادة  �إىل  دع��هم  �أ�سندو�  �لنقابية،  �حلرية 

�أن  �ساأنه  من  فعل  كل  تعاقب  �لتي  �لعق�بات  قان�ن 

من  باحلب�ض  �ملدنية  ممار�سة حق�قه  عن  �للبناين  يع�ق 

وباأية  و�ل�سدة  بالتهديد  �قرتف  �إذ�  �سنة  حتى  �سهر 

و�سيلة �أخرى من و�سائل �الإكر�ه �ملادي �أو �ملعن�ي. 

وخالل هذ� �لعام، �سدر حكم مميز يف �لق�سية �جلز�ئية 

و��سعا  ترحابا  لقي  وقد   ،2018/12/20 بتاريخ 

كما  �القت�سادية.  �حلق�ق  جمال  يف  �لنا�سطني  من 

قر�ر�   2018/7/3 بتاريخ   
1
�لتمييز حمكمة  �أ�سدرت 

�ل�سركة  م�ؤ�س�سي  �أحد  باإن�ساف  �أهمية  يقل  ال  �آخر 

�لقمع  �أعمال  ح�س�ل  تثبيت  بعد  حب�سي(،  )خميرب 

�آر�ئهم  بالتعبري عن  بحقه و�لتاأكيد على حرية �لعمال 

دفاعا عن حق�قهم. 

الحرية النقابية بحمى القانون الجزائي
نقابي�  ي�سجل  كي  �سن��ت  �ست  �الأمر  �حتاج  �إذ�ً 

يف  �النت�سار  هذ�  متثل  جد�.  ثمينا  �نت�سار�  �سبين�ض 

�جلز�ئية  �ملنفردة  �لقا�سية  عن  �ل�سادر  �لر�ئد  �حلكم 

و�لذي   2018/12/20 بتاريخ  �سفري  رىل  بريوت  يف 

ر�يت  مايكل  لل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  باإد�نة  �نتهى 

قان�ن  من   329 �ملادة  �أ�سا�ض  على  جز�ئيا  و�ل�سركة 

عق�بة  �حلكم  وو�سع  �أعاله.  �إليها  �مل�سار  �لعق�بات 

مرتفعة  غر�مة  وعق�بة  �ل�سركة  مدير  على  �سهر حب�ض 

لكل  تع�ي�سات  بت�سديد  �إلز�مهما  مع  �ل�سركة،  على 

من �ملدعني )وعددهم ثالثة( بقيمة �أربعني ملي�ن لرية 

�لعمالية.  بالتع�ي�سات  لبنانية مع حفظ حقهم 

لي�ست  فالدع�ى  فائقة.  �أهمية  �حلكم  هذ�  ويكت�سي 

بتع�ي�سات  �أجري  فيها  يطالب  عادية  عمالية  دع�ى 

دع�ى  هي  بل  حق�قه.  على  �العتد�ء  خلفية  على 

�حلق  حتريك  �إىل  خاللها  من  �الأجري  �سعى  جز�ئية 

�لعام يف م��جهة �ساحب �لعمل، معترب� �أّن �النتهاك 

ينتهي  عليه  �عتد�ء  ي�سكل  ال  له  �ض 
ّ
تعر �لذي 

برمته  �ملجتمع  على  �عتد�ء  بل  وح�سب،  بتع�ي�سات 

�حليثيات  �أبرز  ومن  جز�ئية.  بعق�بة  ينتهي  �أن  يجدر 

�الآتية:   �خل�س��ض،  هذ�  يف  �حلكم  ت�سمنها  �لتي 

من  هي  لبنان  يف  للعمال  �لنقابّية  �حلرية  �إن  "حيث 

 83 �لر�بع )�مل��د  �لباب  �سة �سر�حة يف 
ّ
�ملكر �حلق�ق 

�سدوره  منذ  �للبناين  �لعمل  قان�ن  من   )106 حتى 

تايخ   7993 رقم  و�ملر�س�م   ،1946/9/23 بتاريخ 

�لعمال"،  نقابات  بـ"�إن�ساء  �ملتعلق   1952/4/3

ف�ساًل عن ك�نها من �حلريات �لتي ميكن ��ستخال�سها 

)�لفقرتان  �للبناين  �لد�ست�ر  مقّدمة  م�سم�ن  من 

�حلريات  من  الأنها  منه   13 و�ملادة  و"ج"(  "ب" 

يف  �ملفع�ل  �ل�سارية  �لدولية  �التفاقيات  يف  �سة 
ّ
�ملكر

�لر�أي  �إبد�ء  ية 
ّ
حر �إطار  �سمن  تندرج  والأنها  لبنان 

هنا،  من  �جلمعيات،  تاأليف  وحرية  �الإجتماع  وحرية 

�للبناين  �لعامل  تع�يق  �ىل  ت�ؤدي  �لتي  �الأفعال  فاإن 

و�سائل  من  و�سيلة  باأي  �لنقابّية،  حق�قه  ممار�سة  عن 

تقديرها  يع�د  و�لتي  �ملعن�ي،  �أو  �جل�سدي  �الإكر�ه 

�سند�ً  مرتكبها  يعاقب  بالدع�ى،  �لناظرة  للمحكمة 

ب�سرف  وذلك  �لعق�بات،  قان�ن  من   329 للمادة 

�لعامل �ملذك�ر من عمله  �إذ� جرى �سرف  �لنظر عّما 

�أم ال، وب�سرف �لنظر عّما �إذ� كان �ساحب �لعمل قد 

�أ�ساء �أو جتاوز يف ��ستعمال حّقه يف �سرفه ..."

�أ�سحاب  خمالفات  باتت  �حلكم،  هذ�  وبفعل  وعليه، 

�لعمل عر�سة ملالحقة جز�ئية كلما منعت �لعمال من 

�أحدها،  �لنقابية  )�حلرية  �أ�سا�سي  مدين  حق  ممار�سة 

يرتدي  �ل�جهة،  هذه  ومن  �ل�حيدة(.  لي�ست  ولكن 

يزيد  ففيما  �حلا�سر:  �لزمن  م�ساعفة يف  �أهمية  �حلكم 

بني  �ل��قعي  �لالت��زن  �القت�سادية  �الأزمة  بفعل 

�أن  �أكرث  �مللح  من  ي�سبح  و�لعمال،  �لعمل  �أ�سحاب 

لهذه  �لت��زن  بع�ض  الإعادة  و�لق�ساء  �لقان�ن  يتدخل 

�لعالقات.

حرية التعبير دفاعا عن النفس ال 
بالصرف تسمح 

�لتمييز  حمكمة  �أ�سدرت   ،2018/07/03 بتاريخ 

عمال  نقابة  م�ؤ�س�سي  �أحد  �سرف  ق�سية  يف  حكمها 

�لعليا  �سبين�ض خميرب حب�سي. وقد ح�سمت �ملحكمة 

ن�ساط  خلفية  وعلى  تع�سفا  �ل�سرف  ح�س�ل  و�قعة 

�البتد�ئي  �حلكم  نق�ست  بعدما  �لنقابي،  حب�سي 

�ل�سادر  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ض  عن  �ل�سادر 

�ل�سركة  �لقر�ر  �ألزم  ذلك،  وبنتيجة  �ل�سركة.  مل�سلحة 

عمل  �أ�سهر  ع�سرة  �أجر  ي�ساوي  تع�ي�ض  بت�سديد 

ف�ساًل  لديها،  �لعمل  من  تع�سفياً  �سرفه  عن  حلب�سي 

ح�سل  �ل�سرف  �أن  �إىل  وي�سار  �الإنذ�ر.  تع�ي�ض  عن 

للنقابة  �الأوىل  �النتخابات  م�عد  من  فقط  ي�مني  قبل 

ال  �لنقابة.  جمل�ض  يف  ع�س��  فيها  �نتخابه  مت  و�لتي 

بطبيعتها  هي  باأعمال  �ل�سرف  بررت  �ل�سركة  �أن  بل 

نقابية، كقيامه بت�زيع منا�سري ر�أت �ل�سركة �أنها م�سيئة 

)وال  ثابتة  غري  ب��قعة  تذرعها  عن  ف�سال  ل�سمعتها، 

طلبات  بتزوير  قيامه  ق��مها  �إطالقا(  �ل�سركة  تعني 

�نت�ساب بع�ض زمالئه �إىل �لنقابة.

ومن �أبرز �حليثيات �لتي ت�سمنها قر�ر حمكمة �لتمييز 

م�سائل  عر�ست  ت�زيعها  "�لتي جرى  �ملنا�سري  �أن  ه� 

�ل�س�ء  و�سلطت  وعّمالها  �سبين�ض  بني  بالعالقة  تتعلق 

�لت�سريح  كعدم  م�ساكل  من  ه�ؤالء  ي��جه  ما  على 

ومعاقبتهم  �الإجتماعي  �ل�سمان  لدى  �لبع�ض  عن 

 ... تع�سفياً  بع�سهم  وف�سل  لهم  نقابة  �إن�ساء  ب�سبب 

وقد خل�ست �ملحكمة على �س�ء ذلك �إىل �لق�ل باأن 

و�سيلة  �سّكلت  بت�زيعها  حب�سي  �سارك  �لتي  �ملنا�سري 

و�سعهم  عن  للتعبري  �الأجر�ء...  �إليها  جلاأ  �سلمية 

حرية  حدود  �سمن  وذلك  و�ملعي�سي  �ل�ظيفي 

ذلك،  من  و�نطالقا  قان�ناً.  �مل�سانة  و�لر�أي  �لتعبري 

مت�سكت  باأنها  �سبين�ض  �سركة  على  �ملحكمة  �أخذت 

�إجر�ء  على  فقط  �أيام  ب�سعة  قبل  �ملنا�سري  بت�زيع 

�سرف  �أجل  من  وحيد  ك�سبب  نقابية  �إنتخابات  �أول 

�أن  ويلحظ  �ل�سرف".  يف  تع�سفاً  ي�سكل  مما  حب�سي، 

يف  �لتحكيمي  �لعمل  جمل�ض  عن  �ل�سادر  �حلكم 

 ،2017/04/19 بتاريخ  �لق�سية  هذه  يف  بريوت 

�أ�سا�ض  على  رّد دع�ى حب�سي  كان  نق�سه،  مت  و�لذي 

و�إهانات  �إ�ساء�ت  "ت�سمنت  وزعها  �لتي  �ملنا�سري  �أن 

�أجري  �أن ت�سدر عن  ]...[، وال يعقل  �ل�سركة  ل�سمعة 

يفرت�ض �أن يعمل باإخال�ض ون�ساط لدى رب عمله".

يف �الجتاه نف�سه، �أعابت حمكمة �لتمييز على �ل�سركة 

 74 باملادة  للتذرع  �ل�سكلية  بال�سروط  �لتقيد  عدم 

�رتكب  �أنه  ثبت  �إذ�  �أجري  �سرف  تربر  �لتي   3 فقرة 

�ل�سرر  �إحلاق  �إىل  يرمي  مق�س�د�  �إهماال  �أو  عمال 

يفرت�ض  كان  �أنه  بحيث  �ملادية،  �لعمل  رب  مب�سالح 

�ملخالفة  بهذه  خطيا  �لعمل  وز�رة  تعلم  �أن  بال�سركة 

خالل 3 �أيام من �لتثبت منها )وهذ� ما مل يح�سل(. 

وز�رة  �إعالم  عن  �لتغا�سي  "�أن  �ملحكمة  ر�أت  وقد 

�إتخاذ  قبل  لالأجري  �ملن�س�بة  �ملخالفات  عن  �لعمل 

قدمها  �لتي  �حلماية  �إنقا�ض  �ساأنه  من  �ل�سرف  قر�ر 

�لقان�ن لهذ� �الأخري عن طريق �إعطاء �ملرجع �الإد�ري 

ال  كي  �أفعال  من  �إليه  ن�سب  فيما  �لتحقيق  �سالحية 

وعلى  �لعمل".  �ساحب  ي�ستن�سبه  ملا  عر�سة  يك�ن 

حمكمة  �عتربت  �حليثيات،  هذه  جممل  �أ�سا�ض 

تع�سفيا. �ل�سرف  �لتمييز 

بفعل الحكم في 
قضية سبينس، 

باتت مخالفات 
أصحاب العمل 

عرضة لمالحقة 
جزائية كلما أدت 

إلى منع العمال من 
ممارسة حق مدني 

أساسي
 

األقساط المدرسية
زيادة  ب�ساأن   2018 �سنة  خالل  عدة  قر�ر�ت  �سدرت 

�الأق�ساط يف �ملد�ر�ض �خلا�سة. وما برحت هذه �لنز�عات 

تعر�ض على �لق�ساء �مل�ستعجل بالنظر �إىل �لتاأّخر �ملتمادي 

يف ت�سكيل �ملجال�ض �لتحكيمية �لرتب�ية �لتي تت�ىل هي 

و�إد�ر�ت  �لتالمذة  ذوي  بني  �لنز�عات  يف  �لنظر  قان�نا 

�ملد�ر�ض �خلا�سة. وقد �أ�سدرت قا�سية �الأم�ر �مل�ستعجلة 

 24 بتاريخ  مميز�  حكما  �لعام  هذ�  خالل  �س��ح  كارال 

:2018  - لبنان  في  القضائية  األحكام  أبرز 
الفساد مكافحة  اتفاقية  تحيمها  ية  حر الفساد  وفضح  سنوات   6 بعد  ون  ينتصر سبينس  نقابيو 

قضاء وأحكام 2018
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�إد�رة  قدمته  �لذي  �الإعرت��ض  �سياق  يف   2018 �أيل�ل 

�لزيادة على �الأق�ساط �ل�سادر  �ملدر�سة �سد قر�ر جتميد 

�سابقاً عن �ملرجع نف�سه. وقد متيز �حلكم بحيثيات عدة: 

�الجتماعية  �حلق�ق  من  جمم�عة  �حلكم  �ض 
ّ
كر �أوال، 

�لد�ست�ر  �إىل  باال�ستناد  "مقد�سة"،  �عتربها  و�لتي 

�حلق  هذ�  �ساأن  �إعالء  �إىل  جلاأ  وقد  �لدولية.  و�مل��ثيق 

متهيد� الإعالن �سّم�ه على �سائر �حلق�ق �ملادية �لتي قد 

�لقر�ر ذلك على  برر  �س��ها. وقد  �أو  �الإد�رة  بها  تتذرع 

خلفية �أن "�لزيادة م��س�ع �ملنازعة �لر�هنة �أحلقت بكافة 

مك�نات �أ�سرة �ملعرت�سة )�ملدر�سة( �لرتب�ية �أفدح �ل�سرر، 

وو�سلت  عنها  نتجت  �لتي  �ل�سلبية  لالنعكا�سات  نظر�ً 

�إىل حد تعطيل حق �لتالميذ مبتابعة حت�سيلهم �لعلمي، 

و�إنهاء �لعام �لدر��سي 2017-2018". ويف هذ� �ملجال، 

"م�سلحة  �أن  �لقر�ر  حيثيات  �إحدى  يف  حرفيا  جاء 

من  جملة  تكر�سه  بالتعليم  �ملقد�ض  وحقهم  �لطالب 

�لعاملي  �الإعالن  �سيما  ال  �لدولية  و�ملعاهد�ت  �مل��ثيق 

يف  �إليه  �الإحالة  بعد  �كت�سب  �لذي  �الإن�سان  حلق�ق 

�لفقرة )ب( من مقدمة �لد�ست�ر �للبناين، مكانة �لقاعدة 

�لد�ست�رية يف �لنظام �لقان�ين �للبناين )....(". بالتايل، 

تك�ن "�ملحافظة على م�سلحة �لطالب ت�سم� على كل 

م�سلحة �أو �إعتبار".

�ض �حلكم �سر�حة دور �لقا�سي، وبخا�سة قا�سي 
ّ
ثانيا، كر

�الأم�ر �مل�ستعجلة، يف حماية �حلق�ق �الأ�سا�سية. وعد� عن 

�أن �حلكم �عترب �أنه يتعني على �لقا�سي حماية �حلق�ق 

فاإنه �عترب  "�الأجدر" باحلماية الرتباطها بالنظام �لعام، 

�أكرث �سرورة  �أن دور �لقا�سي يف هذ� �خل�س��ض ي�سبح 

و�إحلاحا يف ظل �لظرف �الجتماعي �ملعي��ض وخ�س��سا 

مب�جباتها يف  �لقيام  �لعامة عن  �الإد�رة  تقاع�ض  يف ظل 

�لتحكيمية  �ملجال�ض  ت�سكيل  ومنها  �خل�س��ض  هذ� 

�الآتية  �حليثية  كلي يف  ب��س�ح  نقر�أه  ما  وهذ�  �لرتب�ية. 

و�لتي جاء فيها �أن "�لظروف �القت�سادية �لدقيقة �لتي 

يعاين منها �ل�سعب �للبناين ب�سكل عام و�أولياء �لطلبة 

ب�سكل خا�ض ... وعدم �تخاذ م�سلحة �لتعليم �خلا�ض �أو 

�ملجل�ض �لرتب�ي �ملخت�ض �أي قر�ر نهائي �أو م�ؤقت حتى 

�ل�ساعة مب��س�ع �لزيادة على �الأق�ساط م��س�ع �ملنازعة، 

حتتم تدخل �ملحكمة �حلا�سرة حماية حلق�ق �الأهايل يف 

�ملدر�سة �ملعرت�سة...". 

�س��ح  �لقا�سية  ت��سعت  تقدم،  ما  �أنه على هدي  ثالثا، 

�لدع�ى  �لتدخل يف  �لتالميذ يف  �أهايل  يف قب�ل �سفة 

م��قف  �تخذت  �لتي  �ملنتخبة  �الأهايل  �إىل جانب جلنة 

يعتربونها  �لتي  مل�ساحلهم  حماية  وذلك  عنهم،  متباينة 

معر�سة لل�سياع. وقد ذهب �لقر�ر هنا يف �جتاه معاك�ض 

ملا كان تقرر يف ق�سية م�سابهة �للي�سيه –حب��ض، و�أي�سا 

و�لتي  بريوت  يف  �ال�ستئناف  حمكمة  قررت  ملا  خالفا 

�نتهت �إىل ف�سخ هذ� �حلكم. 

بالحقوق  المتصلة  األحكام 
والسياسية المدنية 

يف هذ� �ملجال، مت ر�سد عدد من �الأحكام، �أغلبها يندرج 

حتت عن��ن حرية �لتعبري، مع ورود بع�ض �الأحكام �لهامة 

�لتي تندرج حتت خانة �حلق باملحاكمة �لعادلة. 

حرية التعبير 
�ملت�سلة  �الأحكام  �أبرزها  �الأحكام،  من  عدد  برز  هنا، 

�لف�ساد.  عن  �لك�سف  حرية  وبخا�سة  �لتعبري،  بحرية 

ت�جهات  �مل�ستعجلة  �الأم�ر  ق�ساة  من  عدد  تابع  ففيما 

لت�سييق حرية  مطلب  �أي  �إخ�ساع  لزمالئهم يف  �سابقة 

حمكمة  متّيزت  و�لتنا�سب،  �ل�سرورة  ملبد�أي  �لتعبري 

�ملطب�عات يف بريوت هذه �ل�سنة بحكم الفت يف �جتاه 

تغليب �لدفاع عن �ل�سالح �لعام على �سمعة �مل�س�ؤولني 

�لق�ساة  عن  �سدرت  �أحكام  متيزت  كما  �ل�سيا�سيني. 

و�لتي  �حلر�ك  نا�سطي  ق�سايا  يف  �جلز�ئيني  �ملنفردين 

ذهبت �إىل ت��سيع �إطار حرية �لتعبري يف جمال نقد �الأد�ء 

�ل�سيا�سي.

عدالة  يستقيم  "ال  بيروت:  مطبوعات 
وقانونا إدانة من يصّوب ويدّل على الفساد 

بشكل موضوعي"

حمكمة  �ل�سنة  هذه  �أ�سدرت  بيانه،  �سبق  كما 

 حكما بارز� جاء مبثابة حتّ�ل يف 
2
�ملطب�عات يف بريوت

�ل�سادر  �حلكم  هذ�  �آل  وقد  �لتعبري.  حلرية  مقاربتها 

بتاريخ 2018/12/4، �إىل �إبطال �لتعقبات �سد �أ�ستاذ 

حما�سر مبادة �الآثار يف �جلامعة �للبنانية د. ناجي كرم، 

على خلفية �النتقاد�ت �لقا�سية �لتي كان وجهها �إىل 

تلفزي�ين،  برنامج  يف  لي�ن  غابي  �ل�سابق  �لثقافة  وزير 

فيما  �آنذ�ك، وباالأخ�ّض  �الآثار  �إد�رته مللف  ب�ساأن �س�ء 

�أمني  �لكاتب  ي�سكنه  كان  �لذي  �ملنزل  بهدم  يت�سل 

حكمها  �ملحكمة  بنت  وقد  �لفينيقي.  و�ملرفاأ  معل�ف 

ومفادها  هامة،  داللة  ذ�ت  عبارة  على  �لدع�ى  برّد 

�أنه "ال ي�ستقيم عد�لة وقان�نا �إد�نة من ي�سّ�ب ويدّل 

ب�سكل م��س�عي". �لف�ساد  على 

وما يزيد من �أهمية هذ� �حلكم ه� �أن ت�سريحات كرم 

بالتخّلف  لل�زير  مبا�سرة  �تهامات  ت�سمنت  كانت 

حماية  باإقالته،  �ملطالبة  �إىل  و�س�ال  و�لف�ساد  و�جلهل 

يف  جاء  ما  �أهم  ومن  �للبناين.  �لرت�ث  من  تبقى  ملا 

هنالك  غباء،  من  "�أكرث  بها:  �ملدعى  �لت�سريحات 

�إجر�ما  كان  و�إذ�  م�سيبة،  فهي  غباء  كان  �إذ�  �إجر�م. 

�لنتيجة  �حلالتني،  يف  �أكرب.  �مل�سيبة  �لرت�ث  بحق 

عن  �مل�س�ؤولني  يد  على  ويتخرب  يتدمر  تر�ثنا  ذ�تها: 

مع  �حلظ  ل�س�ء  �الأوىل  �ملرة  لي�ست  "هذه  حمايته"، 

�ل�زير �حلايل )�لتي يرجع فيها �ل�زير عن قر�ر حماية 

مل�قع معني(، �ملينا �لفينيقي كان م�سنف ك�سرو� قر�ره، 

�أن  ويريده  �لقر�ر�ت  وكا�سر  �لروماين م�سنف  �ملدرج 

ليمح�  ه�  من  لي�ن  "�ل�زير  �خلا�ض".  للقطاع  يبيعه 

بريوت"  يف  معل�ف  �أمني  �آثار  باأهمية  �سخ�سية  �آثار� 

"مل يعد مب�ستطاعي �إال �حلديث عن �لف�ساد".

و�إىل جانب �فرت��ض �أن �لدفاع عن �الآثار ه� دفاع عن 

�إىل هذه  لل��س�ل  ��ستندت �ملحكمة  �لعامة،  �مل�سلحة 

�لنتيجة على �عتبار�ت ثالثة:

و�أ�سخا�ض  �ل�سيا�سيني  قب�ل  يقت�سي  �أنه  �الأول، 

طاملا  و�لنقد،  للم�ساءلة  عر�سة  باأنهم  �لعام  �لقان�ن 

�ملحكمة  متّيزت  وقد  �لعام.  �ل�ساأن  �إد�رة  يت�ل�ن  �أنهم 

�ل�سهري  ك�ل�مباين  قر�ر  �إىل  باالإحالة  �الإطار  هذ�  يف 

�ل�سادر عن �ملحكمة �الأوروبية حلق�ق �الإن�سان بتاريخ 

باللغة  منه  و��سعة  مقاطع  �إير�د  مع   2002/6/25

�عتربت  �لتي  �ملقاطع  ومنها  �لفرن�سية يف منت �حلكم، 

باأعمال  يت�سل  مبا  �أو�سع  يك�ن  �النتقاد  حق  �أن  فيها 

قب�ل  جمرد  �أن  �لت�سليم  يفرت�ض  و�أنه  �ل�سيا�سيني 

منهم  قب�ل  عمليا  ه�  عامة  م�س�ؤوليات  ت�يل  ه�ؤالء 

بالتعر�ض للنقد. وتتابع �ملحكمة وفق ما جاء يف �ملرجع 

يك�ن��  �أن  به�ؤالء  يت�جب  �أنه  به  ��ست�سهدت  �لذي 

�أكرث ت�ساحما من �سائر �مل��طنني يف هذ� �ملجال. ومن 

بال�سرف  "�حلق  مفه�م  �حلكم  ��ستعاد  �لز�وية،  هذه 

كان  و�لذي  �لعامة،  �خلدمة  على  للقيمني  �لن�سبي" 

�مل�ستعجلة  �الأم�ر  قا�سي  �ل�سادر عن  �حلكم  عنه  عرب 

بتاريخ  �سهري  �آخر  حكم  يف  معل�ف  جاد  بريوت  يف 

.2013/7/16

مت�سما  نقديا  "�أ�سل�با  �نتهج  عليه  �ملدعى  �أن  �لثاين، 

من  �نطالقا  �لعلمية،  و�لتقنية  و�ملهنية  بامل��س�عية 

�للبنانية،  �أ�ستاذ� حما�سر� مبادة �الآثار يف �جلامعة  ك�نه 

"ر�ح  و�أنه  �الأ�سا�ض"،  هذ�  على  ��ست�سافته  متت  وقد 

دون  �لربنامج  مقدمة  �أ�سئلة  على  رّد�  حججه  يعر�ض 

ومن  ناب...".  كالم  �أو  �سباب  �أي  عنه  ي�سدر  �أن 

�لتي  �ل�قائع  �سحة  �سر�حة  �ملحكمة  تعلن  �أن  دون 

وردت يف ت�سريحات كرم )رمبا من باب �لديبل�ما�سية 

�مل�سروعة(، فاإنها ذهبت �سمنا �إىل تاأكيد �ن�سجام هذه 

يف  �لثقافة  وز�رة  ل�سيا�سات  �لعام  �ل�سياق  مع  �ل�قائع 

�لتعامل مع �الآثار. وهذ� ما يتح�سل من ق�ل �ملحكمة 

"�سمن  �أتت  �ل�سحافية  �ملقابلة  يف  كرم  �أج�بة  باأن 

تتعر�ض  �لذي  �ملرير  لل��قع  و�لتحليل  �لبحث  �سياق 

كما  وتبديد،  وتفريط  ��ستهتار  من  لبنان  يف  �الآثار  له 

�أمني  �لكاتب  و�لدة  �سقة  هدم  مب��س�عي  ح�سل 

معل�ف، وهدم �ملرفاأ �لفينيقي" ... ال بل �أن �ملحكمة 

مثل  عبار�ت  ��ستعمال  باأن  �لق�ل  حّد  �إىل  ذهبت 

بريوت  و"تفريغ  و"جهل"  �لرت�ث"  بحق  "�إجر�م 

�لرت�ث"...،  على  و"خطر  �لثقايف"  وجهها  من 

�سمن  تندرج  �إمنا  و�لذم،  �لقدح  قبيل  من  تعترب  ال 

�أمام و�قع مرير  �لثقافة  �لتقييم �مل��س�عي الأد�ء وز�رة 

تتعر�ض له �الآثار�ت من وجهة نظر �ملدعى عليه.

�ملجتمع(،  م�سالح  عن  �لدفاع  ه�  )�لق�سد  �لثالث 

�ل�حيد  �لق�سد  باأن  قناعتها  عن  �ملحكمة  �أعلنت  هنا 

�ملجتمع.  م�سلحة  عن  �لدفاع  ه�  عليه  للمدعى 

عن  نقال  فيها  جاء  حيثية  يف  ب��س�ح  نقر�أه  ما  وهذ� 

�لت�سريحات �لتي �أوردها يف �ملقابلة �ملدعى بها تعليقا 

باري�ض:  يف  �لي�ني�سك�  يف  حما�سرة  �إىل  دع�ته  على 

ر�يح  �أنا  �ل�زير،  �إنتقد  �ل�زير وال  ر�يح �سب  "�أنا م�ض 

د�فع عن تر�ث بالدي. �للبنانيني بر� )�أي يف �خلارج( 

بينت  تك�ن  وعليه،  بي�سري".  عم  �س�  يعرف��  الزم 

�إىل  باالإ�ساءة  نية  �أي  عليه ال حتدوه  �ملدعى  �أن  �سمنا 

�إليه  �الإ�ساءة  �إىل  �لعبار�ت  �أدت  و�إن  �ل�زير �سخ�سيا، 

عر�سا نظر� الرتباطه بالق�سية .

تشجيع  الدولة  على  المستعجل:  القضاء 
سندا  معاقبته  ال  الفساد  عن  الكشف 

للمادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد
�أول �لقر�ر�ت �لهامة يف هذ� �خل�س��ض، �لقر�ر �ل�سادر 

ق�سية  يف  بريوت  يف  �مل�ستعجلة  �الأم�ر  قا�سية  عن 

"�لدولة �سد �سّكر �لدّكانة" بتاريخ 18 ني�سان 2018. 

"�سكر  �عرت��ض جمعية  قب�ل  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �آل  وقد 

�لف�ساد(  مكافحة  على  تعمل  جمعية  )وهي  �لدكانة" 

�سد قر�ر �سابق فر�ض عليها �إز�لة معل�مات ح�ل �سبهة 

ف�ساد يف �أحد م�ساريع "جمل�ض �جلن�ب" )وه� �إحدى 

�أمريكياً.  دوالر�أ  ملي�ن   30 يقارب  مبا  �لدولة(  �إد�ر�ت 

معل�ماتها من م�سادر عدة،  ��ستمّدت  وكانت �جلمعية 

�أبرزها تقرير مف�سل من ح��يل 80 �سفحة �سادر عن 

يبني   2010 منذ  �ملركزي  �لتفتي�ض  هيئة  يف  مفت�سني 

�لتفتي�ض  تقرير  �أن  ويلحظ  �ملرتكبة.  �ملخالفات  حجم 

�ملالية  �لعامة  �لنيابة  من  كل  �إىل  �آنذ�ك  ر�سل 
ُ
�أ كان 

ودي��ن �ملحا�سبة، ومل نعرف �أي متابعة له.

�لقر�ر�ت  من  لعدد  ��ستكمال  مبثابة  �حلكم  جاء  وقد 

�مل�ستعجلة  �الأم�ر  ق�ساة  بع�ض  عن  �ل�سادرة  �لر�ئدة 

�الأم�ر  قا�سي  عن  �سادرة  قر�ر�ت  و�أبرزها  �سابقا، 

�أثبته  ما  �أهّم  ومن  معل�ف.  جاد  بريوت  يف  �مل�ستعجلة 

تت��سع  �ملبد�أ(  هي  )�لتي  �لتعبري  حرية  �أن  ه�  �حلكم، 

وت�ؤثر  �لعام  بال�ساأن  ترتبط  مب�ساألة  �الأخبار  تعلقت  متى 

�مل��طنني  حق�ق  على  مبا�سرة  غري  �أو  مبا�سرة  ب�س�رة 

�حلرية  هذه  تغليب  يقت�سي  و�أنه  �لف�ساد،  �أبرزها  ومن 

على  �ملحافظة  على  �ملعل�مات  �إىل  �ل��س�ل  وحق 

�ل�سمعة يف هذه �لق�سايا. وقد �أ�سند �حلكم م�قفه على 

�لدويل  �لعهد  من   19 و�ملادة  �لد�ست�ر  من   13 �ملادة 

�خلا�ض باحلق�ق �ملدنية و�ل�سيا�سية و�ملادة 13 من �تفاقية 

مكافحة �لف�ساد.

وتبعا لهذه �لق��عد، قلب �حلكم قاعدة �الإثبات العتبار 

قا�سي �الأم�ر �مل�ستعجلة �ساحلا ملنع �لن�سر. فلي�ض على 

لرد  �سحتها  على  �إثباتا  يقدم  �أن  يف  معل�مة  ين�سر  من 

منها  �ملت�سرر  بل على  ن�سرها،  مبنع  �مل�ستعجلة  �لدع�ى 

جمرد  ه�  لن�سرها  �لد�فع  و�أن  �سحتها،  عدم  يثبت  �أن 

خل�ض  وقد  مبتغاه.  �إىل  لل��س�ل  و�لت�سهري  �الإ�ساءة 

�حلكم بالنتيجة �إىل �ل�سماح بن�سر �ملعل�مة جمدد� بعدما 

قضاء وأحكام 2018
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هذ�  من  �إثبات  �أي  يقدم��  مل  �لدولة  ممثلي  �أن  �عترب 

�لن�ع.

�آخر، �سدر  �لت�جه يف حكم  �لتاأكيد على هذ�  مت  وقد 

�س��ح  كارال  بريوت  يف  �مل�ستعجلة  �الأم�ر  قا�سية  عن 

بتاريخ 2018/7/31 يف �ال�ستدعاء �ملقّدم من م�ؤ�س�سة 

�لتاأكيد عليه  "�الأخبار". كما مت  �أوجريو ب�جه جريدة 

يف حكم �سدر عن قا�سية �الأم�ر �مل�ستعجلة يف جديدة 

�سياق  2019/2/28 يف  بتاريخ  �ستيفاين �سليبا  �ملنت 

�العرت��ض �ملقدم من جريدة "�الأخبار" �سد م�ست�سارة 

ل�زير �ل�سحة �ل�سابق.  

أصدر مجلس 
شورى الدولة 

قرارًا أبطل فيه 
تعليمات األمن 

العام الصادرة 
في سنة 2015 

بتنظيم دخول 
وإقامة المواطنين 

السورييين
عبير صفا توسع إطار النقد السياسي

خالل هذه �ل�سنة، �أ�سدرت �لقا�سية �ملنفردة �جلز�ئية يف 

بحق  �لتعقبات  باإبطال  �أحكام  �أربعة  �سفا  بريوت عبري 

�أطلق��  ه�ؤالء  وكان   .2015 نا�سطي حر�ك  من  �لعديد 

�سعار�ت �سيا�سية عدة يف �جتاه �لق�ى �ل�سيا�سية �ملهيمنة، 

من ن��ب ووزر�ء. ومن �أ�سهر هذه �ل�سعار�ت، "طلعت 

�لن��ب  �إىل  )باالإ�سارة  حر�مي"   128" �أو  ريحتكم" 

�سعار�ت  من  ذلك  �إىل  وما   )128 عددهم  يبلغ  �لذين 

تعرّب عن �ل�سخط �لعاّم �إز�ء �أد�ء �ل�سلطات �لعامة. 

�أن  �لقا�سية �سفا  ر�أت  �لتعقبات،  �إبطال  �إىل  ولل��س�ل 

�حلال  و�قع  وليدة  "كانت  �الإدعاء  م��س�ع  �لعبار�ت 

�ل�سائد يف �لبلد، وقد �سدرت عن �ملدعى عليه، �لنا�سط 

يكن  مل  �لذي  �لعام،  �ال�ستياء  عن  تعبري�  �جتماعيا، 

خافيا على �أحد، يف �ملرحلة �لتي كانت فيه �أزمة �لنفايات 

�مل��طنني  ب�سحة  ومت�ض  �للبنانية  �ملناطق  جميع  تطال 

�أجمعني" و�أنها تاليا ال ت�سكل حتقري� حتى "و�إن كانت 

جاءت ب�سكل �سريح ومبا�سر خارج �أدبيات �لتخاطب 

بها  �لتحلي  و�ملفرو�ض  �لر�أي،  �إبد�ء  يف  �للياقة  وحدود 

جتاه �أي �سخ�ض، و�إن كان هذ� �لتجاوز يف �لتعبري ي�سكل 

بتاريخ  �ل�سادر  )�حلكم  بالكر�مة"  م�سا�سا  ظاهره  يف 

�أن  �ملحكمة  ��ستخل�ست  لذلك،  تبعا   .)2018/4/3

�ملق�س�د منها مل يكن ت�جيه �الإزدر�ء �إىل �سخ�ض رئي�ض 

بل جمرد  وكر�مته،  �سرفة  من  و�لنيل  �ل�سابق  �حلك�مة 

تعبري عن حالة �ال�ستياء �ل�سائدة حينها يف �لبلد بالن�سبة 

الأزمة ملف �لنفايات، مما يعني �أن �لعن�سر �ملعن�ي يبقى 

غري مت��فر. وقد جاء هذ� �حلكم ليميز ب��س�ح بني "جتاوز 

�الأدب" و"عدم �للباقة بالتعبري" )و�للذين يت�فر�ن وفق 

�لقا�سية يف �لدع�ى بدليل �تهام رئي�ض �حلك�مة �آنذ�ك 

بالكذب و�حلك�مة بالزبالة وباأنهما بال �أ�سل وال �سمري( 

بغياب  مت�فر�  يك�ن  ال  �لذي  �جلرمي  �لطابع  وت�فر 

�لعن�سر �ملعن�ي �أي �ال�ستهد�ف �ل�سخ�سي �لقائم مبعزل 

عن �أي م�سلحة �جتماعية. 

وقد ��ستندت �الأحكام �لثالثة �الأخرى �ل�سادرة تباعا 

بتاريخي 2018/10/31، و2018/11/30 عن �لقا�سية 

نف�سها، على حيثيات و�عتبار�ت م�سابهة. 

بالخصوصية الحق 

خمالفة  مب�جب  الفتا  تط�ر�  باخل�س��سية  �حلق  �سهد 

��ستئناف  منتدب لدى حمكمة  م�ست�سار  �سدرت عن 

عن   2018/11/14 بتاريخ  �سدرت  �ملخالفة  بريوت. 

 على ت�سجيل م�قف 
ّ
�لقا�سي ربيع معل�ف، �لذي �أ�سر

يف هذ� �خل�س��ض، رغم �تفاقه مع �أكرثية �ملحكمة على 

�لنتيجة �لتي ت��سلت �إليها وهي �إبطال �لتعقبات �سد 

�مل�قف  هذ�  �أن  عن  وعد�  عليهم.  �ملدعى  �الأ�سخا�ض 

�عتمدته  �لذي  �ال�سرت�تيجي  للتقا�سي  كنتيجة  ياأتي 

يرف�ض  لبناين  لقا�ٍض  م�قف  �أّول  فه�  "�ملفكرة"، 

ممار�سة تفتي�ض �له��تف �لتي مل تقرتن باإذن من قا�سي 

�خلا�سة وحلق�ق  �حلياة  بحماية  للحق  �سماناً  �لتحقيق، 

�مل�ستبه فيهم خالل �لتحقيقات �جلز�ئية. 

�ملرتكزة  �الأولية  �لتحقيقات  �إبطال  �إىل  ولل��س�ل 

على �ملعل�مات �ل��ردة على هاتف �ملدعى عليه، �أّكد 

بحماية  �الن�سان  حّق  �أن  على  بد�ية  معل�ف  �لقا�سي 

�حلق�ق  من  ه�  مر��سلته  وخ�س��سية  �خلا�سة  حياته 

، و�أن 
3
�الأ�سا�سية �ملحمية د�ست�ريا ويف �مل��ثيق �لدولية

�سروط  �للبناين ج�ّسد هذه �حلماية عرب و�سع  ع 
ّ
�مل�سر

�ملر��سالت  خل�س��سية  �أ�سا�سية  �سمانات  ت�ّفر  قان�نية 

�سر�حة  عليه  من�س��ساً  �ض 
ّ
�لتعر يك�ن  �أن  �أهمها  من 

دون  ومن  �ل�سرورة  �إال يف حالة  يتّم  و�أال  �لقان�ن،  يف 

و�أهمية  �ض 
ّ
�لتعر خط�رة  بني  �لتنا�سب  مبد�أ  جتاوز 

�لغاية �ملر�د حتقيقها من خالله. 

من  فه�  مرتني:  �لقيا�ض  قاعدة  معل�ف  طبق  وعليه، 

يخ�سع  �له��تف  تفتي�ض  �إجر�ء  �أن  ر�أى  �أوىل،  جهة 

�لقان�ن  يف  �للبناين  ع 
ّ
�مل�سر و�سعها  �لتي  لل�سمانات 

�ملخابر�ت،  �سرية  ب�س�ن  �ملتعّلق   1999/140 رقم 

�لربقيات  على  �الطالع  �إمكانية  ح�سر  �أبرزها  ومن 

ثانية،  جهة  ومن  وحده.  �لتحقيق  بقا�سي  و�لر�سائل 

للنتائج  يخ�سع  تع�سفا  للهاتف  تفتي�ض  �أي  �أن  ر�أى 

تتمثل  و�لتي  �الأ�سخا�ض  �أو  �ملنازل  لتفتي�ض  نف�سها 

�لتحقيقات.  ببطالن 

ينة  وقر االحتياطي  التوقيف 
البراءة

�أ�س�ل  قان�ن  عنها  ر�سح  �لتي  �الإ�سالحات  �أهم  من 

�سقف  و�سع  ه�   )2001( �جلز�ئية  �ملحاكمات 

�جلنايات.  من  وعدد  �جلنح  يف  �الحتياطي  للت�قيف 

�ملحاكمات  �أ�س�ل  من   108 �ملادة  باتت  وعليه، 

ق�سايا  عليهم يف  �ملدعى  ت�قيف  �سر�حًة  متنع  �جلز�ئية 

مرة  للتجديد  �لقابلة  �ل�سهرين  تتجاوز  ملدة  �جلنح 

و�حدة كحد �أق�سى وبقر�ر �سريح. وقد �جّتهت �لعديد 

�لت�قيف  مدة  �نتهاء  بعد  ذلك  رغم  �ملحاكم  من 

مالية  كفالة  فر�ض  �إىل  �أ�سهر،  �أربعة  �لبالغة  �لق�س�ى 

�ملحاكم،  هذه  ومن  �مل�ق�فني.  �سبيل  الإخالء  ك�سرط 

ف�سخت  �لتي  بريوت  يف  �جلنح  ��ستئناف  حمكمة 

�أكرث من مرة قر�ر� باالإفر�ج عن �ملدعى عليه من دون 

كفالة، رغم �إنق�ساء �أكرث من �أربعة �أ�سهر على ت�قيفه، 

يف  يتع�سف  �أنه  خلفية  على  عليه  �ملدعى  تغرمي  مع 

��ستخد�م حق �لتقا�سي. �إز�ء ذلك، وبناء على طلب 

)�لغرفة  �لتمييز  حمكمة  و�فقت  �ملحتجز،  �ملتقا�سي 

�ل�ساد�سة( بتاريخ 2018/12/27 على نقل �لدع�ى 

على خلفية �الرتياب �مل�سروع. 

�الأم�ر  على  �ملحكمة  �عتمدت  �لغاية،  هذه  ولبل�غ 

�الآتية: 

من  نقر�أه  ما  وهذ�  �مل�سرع.  باإر�دة  �اللتز�م  �الأول، 

حيثيات �ملحكمة حيث جاء "�أن �مل�سرتع �أوىل �أهمية 

حمددة  باتت  �لتي  �الحتياطي  �لت�قيف  ملدة  كبرية 

من  �جلر�ئم  يف  حتى  جتاوزها  يج�ز  ال  ق�س�ى  مبهلة 

�ملادة  عليها  ن�ست  خا�سة  حاالت  يف  �إال  �جلناية  ن�ع 

"، و�أن �ملادة 108 "وردت ب�سيغة مطلقة  108 ح�سر�ً

�أحكامها ب�ج�ب دفع كفالة  و�ساملة ومل تقيد تطبيق 

هذه  ن�ض  تعطيل  �ساأنه  من  ذلك  بعك�ض  �لق�ل  و�إن 

�ملادة وبالتايل �لغاية �ملت�خاة من خاللها". 

قرينة  تغليب  �إىل  و�س�ال  �حلق�ق  بني  �مل��زنة  �لثاين، 

�لرب�ءة و�حلرية �ل�سخ�سية على �حلق�ق �ملالية، تفعيال 

�أن  بد�ية  �لقر�ر  �أّكد  و�إذ  و�لتنا�سب.  �ل�سرورة  ملبد�أي 

قرينة  على  ت�سم�  ال  )�ملالية(  �ملدعية  �جلهة  حق�ق 

فاإنه عزز م�قفه من خالل  �لرب�ءة و�حلرية �ل�سخ�سية، 

�لتذكري باأن باالإمكان حماية �حلق�ق �ملالية من خالل 

�الحتياطي  كاحلجز  كلفة،  �أقل  �أخرى  قان�نية  و�سائل 

على �أم��ل �الأ�سخا�ض �ملدعى عليهم،

بتغرمي  �ال�ستئناف  حمكمة  قر�ر  �عتبار  �لثالث، 

عنه  باالإفر�ج  �ملطالبة  على  الإ�سر�ره  عليه  �ملدعى 

يثري  �أن  �ساأنه  من  ت�سرفا   ،108 �ملادة  تفر�سه  ملا  طبقا 

لديه �الرتياب �مل�سروع يف حيادها. وعليه، مل تكتِف 

يف   108 �ملادة  باإلز�مية  بالتذكري  �لتمييز  حمكمة 

ممار�سات  مع  يقطع  مبا  �لرب�ءة  وبقرينة  �خل�س��ض  هذ� 

�أي  �إد�نة  حّد  �إىل  ذهبت  �إمنا  �ملحاكم،  من  �لعديد 

ب��س�ح  نقر�أه  ما  وهذ�  �لعبار�ت.  باأق�سى  عنها  خروج 

يثري  �لتدبري  هذ�  �أن  جاء  حيث  �حلكم  حيثيات  يف 

ب�س�رة  و"يدل  �ملحكمة  حياد"  يف  و�ل�سك  "�لريبة 

م�سالح  تاأييد  �إىل  وجن�حه)�(  حتيزه)�(  على  �سافرة 

�أحد فرقاء �لدع�ى على ح�ساب باقي �الأطر�ف فيها، 

ور�سالة  ويتنافى  �لعد�لة  ومبادئ  يتعار�ض  نح�  على 

�ملن�س��ض  �ملهني  ق�سمه  يف  نكثاً  في�سكل  �لقا�سي 

�ملر�س�م  �لعديل  �لق�ساء  قان�ن  46 من  �ملادة  عليه يف 

�ال�سرت�عي رقم 83/ 150". 

عليهم  للمدعى  مهمة  �سمانة  �لقر�ر  هذ�  وي�سكل 

يبق�ن  ما  غالباً  �لذين  �ملحدود  �لدخل  وبخا�سة ذوي 

قيمة  دفع  �مكانيتهم  عدم  ب�سبب  �لت�قيف  قيد 

�لق�س�ى.  �لت�قيف  �نق�ساء مدة  بعد  �لكفاالت حتى 

وي�ؤدي ��ستمر�ر ت�قيفهم يف هذه �حلاالت �إىل �إ�سعاف 

�مكانياتهم باحل�س�ل على حماكمة عادلة. 

والمحاسبة  المساءلة 
الفساد ومكافحة 

جمال  يف  �أعاله  �إليها  �مل�سار  �الأحكام  �إىل  باالإ�سافة 

حرية �لتعبري وبخ�سة يف �لك�سف عن �لف�ساد، �أمكن 

�الإ�سارة يف هذ� �خل�س��ض �إىل �أمرين: 

بتاريخ  �ل�سادر  �لدولة  �س�رى  جمل�ض  قر�ر  �الأول، 

و�إذ  �مليكانيك.  مناق�سة  نتائج  باإبطال   2018 مت�ز   9

نتائج مناق�سة  باإبطال  �لدولة  قر�ر جمل�ض �س�رى  لقي 

�إعالم عدة،  �مليكانيك ترحيبا و��سعا من قبل و�سائل 

�ملجل�ض  قر�ر  �أن  �إىل  �ل��سائل  هذه  بع�ض  �أ�سارت 

2018 حقق وفر� يف خزينة �لدولة  9 مت�ز  �ل�سادر يف 

ي�سل �إىل 440 ملي�ن د.�أ. وهي جمم�ع �ملبالغ �لتي 

يزيد  مبا  �لفائزة  �ل�سركة  جي�ب  �إىل  �ستتنهي  كانت 

كل  عن  د.�أ  ملي�ن   44 بن�سبة  �ملنطقي،  �ل�سعر  عن 

�ملادة  �إىل  �لدولة  �س�رى  ��ستند  �لغاية،  ولهذه  �سنة. 

يج�ز  "ال  �أنه  على  تن�ض  �لتي  �لد�ست�ر  من   89

م��رد  من  م�رد  الإ�ستغالل  �متياز  �أو  �لتز�م  �أي  منح 

�أو  عامة  منفعة  ذ�ت  م�سلحة  �أو  �لطبيعية  �لبلد  ثروة 

حمدود".  زمن  و�إىل  قان�ن  مب�جب  �إال  �حتكار  �أي 

من  �ملثارة  �حلجج  ل�سائر  �حلكم  يتعر�ض  مل  باملقابل، 

منها  ي�ستدّل  و�لتي  �حلكم  الإبطال  �ملناف�سة  �جلهات 

وج�د �سبهة ف�ساد. 

�لعامة يف  )�لنائبة  �لعامني  �لن��ب  �أحد  ت�ّجه  �لثاين، 

نافذين  �أ�سخا�ض  �إىل مالحقة  جبل لبنان غادة ع�ن( 

غري  "�الإثر�ء  قان�ن  خلفية  على  ن��ب(  بينهم  )من 

��ستفادتهم  �إىل  بالنظر   ،1999 يف  �ل�سادر  �مل�سروع" 

لل�سكن  خم�س�سة  قرو�ض  من  م�سروعة  غري  ب�س�رة 

ي�سهد  قان�ن مل  وه�  �ملحدودة،  �ملد�خيل  والأ�سحاب 

حتى �للحظة �أي تطبيق. مل يعرف حتى �للحظة ماآل 

هذه �ملالحقة. 

�الأحكام �الآيلة �إىل �حلد من �لتهمي�ض �الجتماعي

بخ�س��ض  الفتة  ق�سائية  بقر�ر�ت  �ل�سنة  هذه  متيزت 

�لالجئني  بد�ية  وهم  �له�سة،  �لفئات  من  فئتني 

�ل�س�ريني ومن ثم �ملثليني. 

بتنظيم  التعليمات  إبطال 
يين  السور الالجئين  دخول 

وإقاماتهم 
بتاريخ   

4
�لدولة �س�رى  جمل�ض  عن  �لقر�ر  هذ�  �سدر 

قر�ر�ً  �لدولة  �س�رى  جمل�ض  �أ�سدر   .2018/2/8

�سنة  يف  �ل�سادرة  �لعام  �الأمن  تعليمات  فيه  �أبطل 

�ل�س�ريني.  �مل��طنني  و�إقامة  دخ�ل  بتنظيم   2015

ومكلفة  قا�سية  قي�د�  فر�ض  قد  �لعام  �الأمن  وكان 

لتجديد �سند�ت �الإقامة من دون مر�عاة خ�س��سيات 

غري  �ل�س�ري�ن  �مل��طن�ن  �سحيتها  ف�قع  �لالجئني، 

�لقادرين على �لع�دة �إىل �س�ريا �أو على مغادرة لبنان 

�إىل بلد �آخر. 

�ل�س�ري�ن  ي��جهها  �لتي  �لعقبات  �أبرز  ومن 

�حل�س�ل  �سع�بة  قان�نية:  �إقامة  على  لال�ستح�سال 

كفيل  تاأمني  فر�ض  �للج�ء،  ل�سفة  بناء  �إقامة  على 

قر�ر�ت  و�إ�سد�ر  �الإقامة،  تكلفة  �رتفاع  لبناين، 

�ل�س�ريني  من  �لعديد  بحق  �لبالد  من  �الإخر�ج 

قضاء وأحكام 2018
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عدم  رغم  �إقامة  على  �حل�س�ل  عن  عجزو�  �لذين 

عدم  ملبد�أ  �حرت�ماً  فعليا،  �الإخر�ج  قر�ر�ت  تنفيذ 

قد   2015 �لعام  قر�ر  �أن  وي�سجل  �لق�سري.  �لرتحيل 

�لالجئني  من  فئة  �إعفاء  �أهمها  عدة،  تعديالت  �سهد 

وهي   .2017 �سباط  يف  وجتاوزها  �الإقامة  ر�س�م  من 

من  �لعديد  دخ�ل  منع  �إىل  �أّدت  �لتي  �لتعليمات 

ح��يل  و�إبقاء  �للبنانية  �الأر��سي  �ل�س�ريني  �مل��طنني 

دون  من  لبنان  يف  �ملت��جدين  �ل�س�ريني  من   74%

نظامية. �إقامة 

�لعام  يف  �ملقدمة  �لدع�ى  �إطار  يف  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 

جانب  �إىل  �ل�س�ريني  �لالجئني  �أحد  قبل  من   2015

للطعن  و"رّو�د"  �لقان�نية"  "�ملفكرة  جمعيتي 

�سروط  بتعديل  �ملتعلقة  �لعام  �الأمن  بتعليمات 

�مل�ستدعية  �جلهة  وكانت  �ل�س�ريني.  و�إقامة  دخ�ل 

�سيا�سات  لعقلنة  ب�سعيها  تقدميها  عند  دع��ها  رت 
ّ
بر

عن  �لنا�سئة  �له��ج�ض  مع  تعاملها  وكيفية  �لدولة 

�لتي  �لقان�نية  �ل�س��بط  على  و�لتاأكيد  �للج�ء،  �أزمة 

حق  �أبرزها  ومن  حني،  كل  يف  بها  �لتم�سك  يقت�سي 

�مل�قعة  �لدولية  و�التفاقية  دولياً  �ملكر�ض  �للج�ء 

لالأ�سخا�ض  �لتنقل  حرية  ت�سمن  و�لتي  �س�ريا  مع 

حتميل  �إىل  �لدع�ى  هدفت  و�سمناً،  �لبلدين.  بني 

ملف  يف  م�س�ؤوليتها  و�لق�سائية  �ل�سيا�سية  �مل�ؤ�س�سات 

�لالجئني �لذي ال ميكن �أن يحتكر جهاز �أمني حتديد 

�لتعامل معه.  ق��عد 

و�أهم ما جاء يف هذ� �لقر�ر، ه� �الآتي:

�أن قر�ر�ت �الأمن �لعام �ملتعلقة ب�سروط دخ�ل و�إقامة 

�الأجانب تخ�سع لرقابة �لقا�سي �الإد�ري �لذي يك�ن 

ل�سالحياته.  جتاوزها  ثبت  حال  يف  �إبطالها  حق  له 

�إىل  �لعام  �الأمن  ميل  مع  ليقطع  �حلكم  �أتى  وبذلك، 

تع�د  �سالحيات  ملمار�سة  �لقان�نية  �سالحياته  جتاوز 

للحك�مة �أو حتى �أحيانا للمجل�ض �لنيابي. ومن �لبنّي 

�أن هذه �ملمار�سات باتت ت�سكل �أحد �أبرز �النزالقات 

�مل�ؤ�س�ساتية �الآيلة �إىل تغليب �العتبار�ت �الأمنية على 

فاالإطار  منهم.  �الأجانب  وبخا�سة  �الأفر�د،  حق�ق 

ي�ستند  باالأجانب  يتعّلق  فيما  حاليا  �ملعتمد  �لقان�ين 

ب�سكل و��سع على تعليمات �إد�رية �سادرة عن �الأمن 

�مل�ؤ�س�سات  من  فعلية  رقابة  �أي  دون  من  غالبا  �لعام، 

�لتعليمات مثال  وت�سمل هذه  �لق�سائية.  �أو  �ل�سيا�سية 

و�حتجاز  �ل�سمعة  �سيئ  �لكفالة  نظام  �إر�ساء  م�ساألة 

مظامل  �إىل  �أدى  )مما  قان�ين  �سند  دون  من  �الأجانب 

ومنحهم  لبنان  �إىل  دخ�لهم  �سروط  وتنظيم  باجلملة( 

�الأكرث  على  قا�سية  قي�د�ً  تت�سمن  هي  كما  �إقامات. 

وذوي  �ملنازل  وعامالت  كالالجئني  منهم  تهمي�ساً 

�ملمار�سات  لهذه  كان  ما  وبالطبع،  �ملحدود.  �لدخل 

�مل�ؤ�س�سات  تخّلي  ل�ال  �إليه،  و�سلت  ما  �إىل  ت�سل  �أن 

ب�سكل  �لتمييزية  �لعامة  )�لنيابة  و�لق�سائية  �ل�سيا�سية 

خا�ض( �ملتمادي عن م�س�ؤولياتها يف هذ� �ملجال.

حتديد  يف  م�س�ؤوليته  �ل�زر�ء  جمل�ض  حمل  �لقر�ر  �أن 

ذلك  عن  تقاع�ض  بعدما  للبنان،  �للج�ء  �سيا�سة 

�الأمنية  للم�ؤ�س�سات  �الأمر  تاركا  �سن��ت،  �ست  ملدة 

جذرية  �ختالفات  �إىل  ذلك  �أّدى  وقد  و�لبلديات. 

�الإد�رية  �ل�سلطات  و�جتاهات  �للج�ء  �سيا�سات  يف 

�لبلديات  بع�ض  �سّهلت  حني  ففي  �ملحلية.  و�الأمنية 

�ال�سطر�ري  للج�ئهم  نظر�ً  فيها  �ل�س�ريني  �إقامة 

�ملنظمات  ومت�يل  ن�ساط  من  �ملقابل  يف  و��ستفادت 

و�الجتماعية  �القت�سادية  �الأو�ساع  لتح�سني  �لدولية 

يف نطاقها، �جتهت بلديات �أخرى �إىل فر�ض �إجر�ء�ت 

تقييدية بحق �ل�س�ريني غالباً ما كانت خمالفة للق��نني 

ومتجاوزة ل�سالحياتها �لقان�نية. وعليه، ي�ؤكد �لق�ساء 

�أمنه  وحماية  ل�سيادته  لبنان  ممار�سة  �أن  �لقر�ر  هذ�  يف 

ممثلة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  منحت  �لتي  للق��نني  تخ�سع 

�سيا�سات  لتحديد  �الأ�سا�سي  �لدور  �ل�زر�ء  مبجل�ض 

تخ�سع  �أن  �ملفرت�ض  من  �لتي  �جلهة  ك�نها  �لبالد، 

�أي�ساً.  �ل�سيا�سية  بل  �لقان�نية  للمحا�سبة  فقط  لي�ض 

�لدولة  �س�رى  جمل�ض  رّد  �الجتاه،  لهذ�  وتدعيما 

�الدعاء باأن ثمة ظروفا ��ستثنائية تربر قيام �الأمن �لعام 

ي�ما  يكن  مل  �حلك�مة  عمل  �أن  طاملا  �حلك�مة،  بدور 

معطال. 

يف  �ل�س�ريني  و�إقامة  دخ�ل  ل�سروط  تعديل  �أي  �أن 

مع  �مل�قعة  �لدولية  �التفاقيات  ير�عي  �أن  يجب  لبنان 

بني  لالأ�سخا�ض  �لتنقل  حرية  ت�سمن  و�لتي  �س�ريا 

�لبلدين وحرية �الإقامة و�لعمل. 

فاإن  �لقر�ر،  هذ�  �أهمية  من  �لرغم  وعلى  �أنه  �إال 

تطبيقه،  عن  متقاع�سة  �الآن  �إىل  تز�ل  ما  �حلك�مة 

�أكرث  خالل  �ملنحلة  بحكم  كانت  �حلك�مة  �أن  علما 

هذ�  �سدور  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  من  �أ�سهر  ت�سعة  من 

الإعادة  �ل�سغط  �إىل  حاليا  "�ملفكرة"  وتتجه  �حلكم. 

تفعيل هذ� �حلكم. 

 534 �ملادة  تطبيق  ت�ستبعد  �ال�ستئناف  حماكم 

�أي�سا:  عق�بات 

جيل الشباب يقنع الجيل 
الذي سبقه

بتاريخ 2017/1/26، �أ�سدر �لقا�سي �ملنفرد �جلز�ئي 

�ملثليني  جترمي  فيه  ��ستبعد  قر�ر�  معل�ف  ربيع  �ملنت  يف 

�أن  �عترب  بعدما  عق�بات   534 �ملادة  �أ�سا�ض  على 

ممار�سة �لعالقات �ملثلية هي حق طبيعي و�أنه ال يج�ز 

�سياق  يف  �رتكبه  فعل  �ي  عن  �سخ�ض  �أي  معاقبة 

ممار�سته حقا م�سروعا من دون جتاوز. غد�ة �سدور هذ� 

للقا�سي  �ملحافظة  �لدينية  �ملر�جع  �ست 
ّ
تعر �حلكم، 

ل�سمان  �لتدخل  �لق�سائية  �ملر�جع  من  طالبة  معل�ف 

�لتز�م �لق�ساة بن�ض �ملادة 534 عق�بات �لتي تعاقب 

بد�   ،2018 �سنة  بد�ية  ومع  جتاوز.  دون  من  �ملثليني 

و��سحا �أن �إحدى �أهم �لدعاوى �ملنتظرة هي �لدع�ى 

�أمام  �لعامة  �لنيابة  قبل  من  �حلكم  هذ�  �سد  �ملقدمة 

حمكمة ��ستئناف �جلنح يف جديدة �ملنت. فهل تر�سخ 

فتلتزم  �ملحافظة  �جلهات  ل�سغ�ط  �ال�ستئناف  حمكمة 

ت�جه  ت�سّدق  �أنها  �أم   ،534 للمادة  تقليدية  بقر�ءة 

��ستئناف  حمكمة  �أول  لتك�ن  �البتد�ئي  �حلكم 

تنخرط يف م�سار �إ�سقاط هذه �ملادة ق�سائيا؟ 

حمكمة  �أ�سدرت   ،2018/07/12 وبتاريخ 

�لتي  �لنتيجة  بت�سديق  باالأكرثية  قر�رها   
5
�ال�ستئناف

حجج  على  قر�رها  �أ�سندت  و�إن  �حلكم  �إليها  و�سل 

�ملنت  ��ستئناف  حمكمة  �سجلت  وبذلك،  خمتلفة. 

 534 �ملادة  تطبيق  يح�سر  �لذي  �خلام�ض  �حلكم 

�سدر  �الأول.  �ال�ستئنايف  �حلكم  كان  و�إن  عق�بات، 

�لقر�ر عن حمكمة �ال�ستئناف �جلز�ئية يف جبل لبنان 

كف�ري،  رندى  �لقا�سية  برئا�سة  ع�سرة  �لثانية  )�لغرفة 

�لهيئة  �أع�ساء  باأكرثية  ن�سار(  وب�  زيد�ن  و�مل�ست�سارين 

يف  �أتى  �أنه  وي�سجل  خمالفة.  ن�سار  ب�  �سّجل  بعدما 

�لر�ئد �لذي  �سد �حلكم  �ملقدم  �ال�ستئناف  �سياق 

بتاريخ  معل�ف  ربيع  �ملنفرد  �لقا�سي  �أ�سدره  كان 

2017/01/26 يف �الجتاه نف�سه، فانتهى �إىل ت�سديق 

�ل�سيء عن  بع�ض  تختلف  بحجج  ول�  �ملذك�ر  �حلكم 

�إليها معل�ف. �حلجج �لتي ��ستند 

ومن �أبرز ما ت�سمنه �لقر�ر، حيثيات ثالثة:

�لق�سد  عبارة  تف�سري  للقا�سي  �أن  �عترب  �أنه  �الأوىل، 

�ملادة  �سمن  )�ل��ردة  للطبيعة"  "�ملجامعة خالفا  من 

منطلق  من  بها(،  �ملدعى  �لعق�بات  قان�ن  من   534

�أنها وردت �سمن �لف�سل �لثاين من �لباب �ل�سابع من 

لالآد�ب  �لتعر�ض  ه�  عن��نه  و�لذي  �لعق�بات  قان�ن 

هذه  من  �مل�سرع  غاية  �أن  مبعنى  �لعامة.  و�الأخالق 

�جلن�سي"  "�ل�سذوذ  معاقبة  بال�سرورة  لي�ض  �لعبارة، 

)�لعبارة للمحكمة(، �إمنا �أوال معاقبة �لتعر�ض لالآد�ب 

م�سم�ن  ذ�ت  مفه�م  ه�  �لذي  �خلا�سة  و�الأخالق 

�لتط�ر  �لقا�سي حتديده على �س�ء  متغري، يتعني على 

من  �ملحكمة  حتررت  �ملنطلق،  هذ�  ومن  �الجتماعي. 

للطبيعة  خالفاً  للمجامعة  �لقدمي  �لتقليدي  �لتف�سري 

�لعالقات  بال�سرورة  ت�سمل  �أنها  يعترب  كان  و�لذي 

�ملثلية.

�لن�ض  بتف�سري  �ملحكمة  تكتِف  مل  �لثانية،  �حليثية 

على هذ� �لنح�. بل �أنها �أبدت يف قر�رها فهماً خا�ساً 

�لن�ض  تاأويل  لكيفية  وحتديد�ً  �لق�سائية،  لل�ظيفة 

�لقان�ين. وهذ� ما نقروؤه ب��س�ح يف �لقر�ر حيث جاء 

حرفياً "يجب دوماً تف�سري �لن�ض وحتديد نطاق تطبيقه 

�أ�سحى  و�إال  �الإجتماعي(،  )�لتط�ر  معه  يتالءم  مبا 

تطبيق �لن�ض غري مقب�ل �إن من ناحية �ملنطق �ل�سليم 

�لعبارة،  هذه  �س�ء  وعلى  �الإجتماعية".  �لعد�لة  �أم 

�لن�ض  يف�سر  �أن  د�ئماً  �لقا�سي  على  يتعني  �أنه  يتاأتى 

مع  فقط  لي�ض  متنا�سباً،  يجعله  �لذي  �لنح�  على 

ومع  �ل�سليم  �ملنطق  مع  �أي�ساً  بل  �الجتماعي،  �لتط�ر 

�لعد�لة �الجتماعية. ومن هذه �لز�وية، بدت حمكمة 

�لقا�سي  لل�ظيفة  ت�س�ر�ً  تتبنى  وكاأنها  �ال�ستئناف 

يخرج عن �لت�س�ر �لذي يجعله خادماً للقان�ن لينحاز 

وعاماًل  جمتمعه،  يف  ر�ئد�ً  يجعله  �لذي  �لت�س�ر  �إىل 

وبذلك،  �لقان�نية.  منظ�مته  تط�ير  �سبيل  يف  �أ�سا�سياً 

�لقا�سي  م�قف  مع  �ال�ستئناف  حمكمة  تلتقي 

هي  �لقا�سي  وظيفة  �أن  �أعلن  كان  �لذي  �البتد�ئي 

"حماية �حلق�ق و�حلريات".

�ملحكمة  خل�ست  تقدم،  مما  �نطالقاً  �لثالثة،  �حليثية 

و�الأخالق  لالآد�ب  "�لتعر�ض  م�سم�ن  حتديد  �إىل 

عن  تخرج  �لتي  "�ملجامعة  ي�سمل  �أنه  على  �لعامة" 

بني  �لطبيعية  �جلن�سية  للعالقة  �لتقليدي  �ملفه�م 

�أو  �لغري  من  مر�أى  على  ح�سلت  متى  و�مر�أة،  رجل 

م�سمعه �أو يف مكان عام �أو متى تناولت قا�سر�ً يجب 

�لعالقة  تك�ن  �لقر�ءة،  هذه  وفق  وعليه،  حمايته". 

�إال  �لقان�ن عليها،  يعاقب  ر��سدين حرة ال  �ملثلية بني 

�إذ� ح�سلت يف مكان عام �أو مع قا�سر. 

�الجتهاد  د�ئرة  تت��سع  �أن  "�ملفكرة"  �أملت  وفيما 

ق�ساة  و�سمناً  و�الإجتماعي،  �لعلمي  �لتط�ر  مل��كبة 

على  �جلن�ض  مثليي  مالحقة  فتكف  �لعامة.  �لنيابات 

يف  �ملحمية  �الأ�سا�سية  و�حلريات  �حلق�ق  خالف 

تتاأخر  مل  �لدولية،  �ملعاهد�ت  ويف  �للبناين  �لد�ست�ر 

حمكمة ��ستئناف بريوت عن ذلك. وهذ� ما ن�ست�سفه 

من قر�رها �ل�سادر بتاريخ 2018/11/14 وبخا�سة من 

مت  )�لذي  معل�ف  ربيع  �لقا�سي  �أبد�ها  �لتي  �ملخالفة 

لي�سبح  منفرد جز�ئي  �ل�سابق كقا�ض  مركزه  نقله من 

م�ست�سار� لدى حمكمة �ال�ستئناف( و�لتي عاد و�أكد 

ال  طبيعي،  حق  هي  �ملثلية  �لعالقات  ممار�سة  �أن  فيها 

�لعق�بات  قان�ن  من   183 للمادة  �سند�  معاقبته  ميكن 

يف  �ملرتكب  �لفعل  جرمية  يعترب  "ال  �أنه  تن�ض  �لتي 

ممار�سة حق دون جتاوز". 

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

قضاء وأحكام 2018
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�أهم �الأحكام  �لقان�نية"  "�ملفكرة  ككل �سنة، ت�ستعيد 

�آلت �ىل حتقيق مك�سب  و�لتي  ن�سرتها،  �لتي  �لق�سائية 

ب�سدور  باملغرب  �ل�سنة  هذه  متيزت  وقد  هام.  حق�قي 

حالة  �لق�ساء يف  فيها  بد�  �لتي  �الأحكام  من  جمم�عة 

بارزة،  �جتماعية  وحر�كات  مطالب  مع  حقيقي  تفاعل 

وال �سيما يف ق�سايا بع�ض �لفئات �ملهم�سة وعلى ر�أ�سها 

�الأجانب، كما متيزت هذه �ل�سنة مبجم�عة من �الأحكام 

�لهامة �لتي �أ�سدرها �لق�ساء �ملتخ�س�ض ال �سيما �لق�ساء 

عن  ف�سال  �لعام،  �لقان�ن  �أ�سخا�ض  حق  يف  �الإد�ري 

�أحكام مبدئية �أخرى �سدرت عن �لق�ساء �لعادي .

والسياسية المدنية  الحقوق 
�الآيلة  �الأحكام  من  بعدد  �لق�ساء  متيز  �ل�سنة،  هذه  يف 

يف  الفتا  وكان  و�ل�سيا�سية.  �ملدنية  �حلق�ق  تعزيز  �إىل 

جمم�عة من هذه �الأحكام �لق�سائية �أن �لق�ساة جل�ؤو� يف 

تعليلها �إىل مقت�سيات �ل�ثيقة �لد�ست�رية، وكذ� عدد من 

�التفاقيات �لدولية �لتي �سادق عليها �ملغرب، كما �أنها 

�ملتقا�سني  فكرة جل�ء  تط�ر� يف  �لعم�م  وعلى  عك�ست 

�ىل �لق�ساء للمطالبة بتفعيل �حلق�ق و�حلريات و�إ�ساعة 

ثقافة �لقان�ن.

المحاكمة العادلة وانعكاساتها
�لهامة،  �الأحكام  من  عدد  �سدر  �خل�س��ض،  هذ�  يف 

وبخا�سة مبا يت�سل بقرينة �لرب�ءة �أو �أي�سا �أ�س�ل �ل�جاهية 

يف �ملحاكمات �لتاأديبية. و�أبرز هذه �الأحكام �الآتية:  

قرينة البراءة
عرض  ألجل  العامة  النيابة  احترام  عدم 

الموقوف على المحكمة يبطل المالحقة

يف �سابقة فريدة من ن�عها، ق�ست حمكمة �ال�ستئناف 

بتازة ببطالن �إجر�ء�ت �عتقال �أحد �مل�ق�فني يف ق�سية 

باالإفر�ج  و�أمرت  �ملخدر�ت،  و�الجتار يف  باحليازة  تتعلق 

عنه ف�ر�، نظر� لعدم �حرت�م �لنيابة �لعامة الأجل عر�ض 

تاريخ  ت�سادف  بعدما  �ملحكمة،  �حتياطيا على  �مل�ق�ف 

.
1
متابعته مع عطلة �الأعياد

 2018 �أغ�سط�ض   16 تاريخ  �إىل  �لق�سية  ف�س�ل  تع�د 

حينما �أوقفت �ل�سرطة �لق�سائية �سخ�سا ي�ستبه يف ت�رطه 

�أغ�سط�ض2018،   18 وبتاريخ  �ملخدر�ت.  يف  �الإجتار  يف 

عر�ض على �لنيابة �لعامة �لتي �أ�سدرت قر�ر� باعتقاله، 

و�أحالته على جل�سة �حلكم �ملقررة بتاريخ 27 �أغ�سط�ض 

.2018

دفعه  �ملتهم  حمامي  جدد  �ال�ستئناف  مرحلة  خالل 

�لر�مي �إىل بطالن �الإجر�ء�ت، م��سحا باأن م�كله �أحيل 

�أنه كان  �أيام من �عتقاله. و�حلال   9 على �ملحكمة بعد 

يتجاوز  ال  �لذي  �لقان�ين  �الأجل  د�خل  �إحالته  يجب 

3 �أيام، مما يجعل �عتقاله تع�سفيا. بينما �لتم�ست �لنيابة 

�لعامة رد �لدفع لك�ن ت�قيف �ملتهم �سادف فرتة �أعياد، 

�ملحاكمة  جل�سات  جدول  �حرتمت  �لعامة  و�لنيابة 

�مل��س�ع من طرف �جلمعية �لعم�مية. 

وق�ست حمكمة �ال�ستئناف ببطالن �إجر�ء�ت �العتقال 

و�الإفر�ج ف�ر� عن �ملتهم. 

تربز �أهمية هذ� �حلكم يف عدة ج��نب:

على  ��ستند  و�لذي  �ملحكمة  �عتمدته  �لذي  -�لتعليل 

عليها  �سادق  �لتي  �الإن�سان  حلق�ق  �لدولية  "�ل�سرعة 

23 و71 من �لد�ست�ر، و�لتي تن�ض  �ملغرب، و�لف�س�ل 

على �أنه ال يج�ز �إلقاء �لقب�ض على �أي �سخ�ض �أو �عتقاله 

لالإجر�ء�ت  وطبقا  �حلاالت  �إال يف  �إد�نته  �أو  متابعته  �أو 

�لتي ين�ض عليها �لقان�ن"، 

ميد�ن  يف  �لت�سريع  �خت�سا�ض  �أن  على  �حلكم  -تاأكيد 

�إىل  يع�د ح�سريا  �الأ�سا�سية  و�حلريات  �جلنائية  �مل�سطرة 

�لربملان، "و مبقت�سى �ملادتني 47 و74 من قان�ن �مل�سطرة 

�جلنائية فاإنه �إذ� �أ�سدر وكيل �مللك �أمر� باإيد�ع �ملتهم يف 

�ل�سجن، فاإن �لق�سية حُتال على �أول جل�سة منا�سبة تعقدها 

�ملحكمة �البتد�ئية ح�سب �ل�سروط �ملن�س��ض عليها يف 

�ملادة 385 من نف�ض �لقان�ن، وهي �ملادة �لتي تن�ض على 

�أنه: "يقدم �ملتهم �إىل �جلل�سة يف �حلالة �ملن�س��ض عليها 

يف �ملادة 74 من نف�ض �لقان�ن بدون ��ستدعاء"، ويف كل 

�الأح��ل د�خل �أجل ثالثة �أيام، ... و�أنه يرتتب �لبطالن 

عن خمالفة هذه �ملقت�سيات، وه� جز�ء ت�سريعي �سريح 

ال لب�ض فيه". وعليه، ال جمال للدفع بجدول �جلل�سات 

�ملعد من طرف �جلمعية �لعم�مية لتقييد ن�ض جنائي �أو 

��ستبعاده؛ 

خرقا  يعد  ال  �حلا�سل  �خلرق  �أن  �ملحكمة  -�عتربت 

ميكن  و�لتي  �لقان�ن  يقررها  �لتي  �ل�سكلية  لالجر�ء�ت 

تد�ركها، بل خرق )ج�هري( ي�ست�جب  �إبطال �ملتابعة 

الأ�سا�ض  �لت�سّدي  عن  تاليا  و�المتناع  �إليها  و�الإحالة 

�لق�سية؛

لل�ظيفة  �جلديد  �لت�س�ر  تثبيت  يف  ي�سهم  �حلكم   -

�أوال  وق��مها  �لق�ساة  من  و��سعة  طائفة  لدى  �لق�سائية 

"حماية حق�ق �الأ�سخا�ض وحرياتهم و�أمنهم �لق�سائي"

�ل�سرطة:  حما�سر  يف  دون  ما  عك�ض  �إثبات  �مكانية 

�الأ�سل يف �الإن�سان �لرب�ءة

حيازة  بق�سايا  �ملتعلقة  �ملحاكمات  يف  الفت  تط�ر  يف 

�ملخدر�ت باملغرب، �أ�سدر �لقا�سي عبد �لرز�ق �جلباري 

رئي�ض غرفة �لتلب�ض باملحكمة �البتد�ئية بالقنيطرة خالل 

�الأحكام  بني  من  يعترب  حكما   ،2018 �أبريل  �سهر 

�ملبدئية ق�سى برب�ءة متهم من جنحة حيازة �ملخدر�ت 

حم�سر  يف  جاء  ما  عك�ض  �إثبات  بعد  فيها،  و�الإجتار 

�ل�سرطة �ملت�سمن العرت�ف �ملتهم، وحم�سر �إلقاء �لقب�ض 

.
2
عليه متلب�سا بحيازة كميات من �ملخدر�ت

حينما   2018 مار�ض   20 �إىل  �لق�سية  ف�س�ل  تع�د 

�أوقفت �سرطة �لقنيطرة جمم�عة من �الأ�سخا�ض �مل�ستبه 

�أحد  يف  وترويجها  �ملخدر�ت  ال�ستهالك  تعاطيهم  يف 

�ملقاهي، ومن بينهم �ملتهم �لذي مت �ال�ستماع �إليه متهيديا، 

يف حم�سر قان�ين رف�ض ت�قيعه، وبناء على �إحالة �مللف 

على �لنيابة �لعامة، �أنكر �ملتهم حيازته للمخدر�ت و�إجتاره 

فيها، منازعا يف كل ت�سريحاته �لتمهيدية �ملعرو�سة عليه، 

وقررت �لنيابة �لعامة متابعته يف حالة �عتقال.

رف�ض  �أنه  م��سحا  �إنكاره  �ملتهم  جدد  �ملحاكمة  �أثناء 

يت�سمن  �أنه  وجد  بعدما  �ل�سرطة،  حم�سر  على  �لت�قيع 

�عرت�فات مل يدل بها، ملتم�سا �ال�ستماع �إىل �ساهد عاين 

عملية ت�قيفه. 

وبالفعل، ��ستجابت �ملحكمة للطلب و��ستمعت لل�ساهد 

وه� �ساحب �ملقهى �لذي �سبط فيه �ملتهم، حيث �أكد 

ي�ثق عملية  فيدي�  ب�سريط  و�أدىل  �لتلب�ض،  �نعد�م حالة 

�أن عنا�سر �ل�سرطة �سبطت كمية  �إيقاف �ملتهم، ويظهر 

�ملخدر�ت على بعد �أمتار من مكان ت��جد �ملتهم. وعليه 

قررت �ملحكمة ��ستدعاء عنا�سر �ل�سرطة، �لذين ت�سبث�� 

ب�سحة ما دّون باملح�سر.

وتبعا لذلك، �نتهى �لقا�سي �إىل �إعالن بر�ءة �ملتهم من 

�ملن�س�ب �إليه م�ؤكد� �أنه "ثبت للمحكمة، ب�سفة قطعية 

يقينية، بعد �الطالع على �سريط �لفيدي� وتناق�ض �سهادة 

عنا�سر �ل�سرطة �مل�ستمع �إليهم، عك�ض ما ت�سمنه حم�سر 

�ل�سرطة و�قتنعت، تبعا لذلك، بعدم ثب�ت جنحة حيازة 

مما  �ملتهم؛  و��ستهالكها يف حق  فيها  �ملخدر�ت و�الإجتار 

يتعني معه �لق�ل بعدم م�ؤ�خذته من �أجلها، و�لت�سريح 

 119 �لف�سل  يف  عليه  �ملن�س��ض  باملبد�أ  عمال  برب�ءته، 

من �لد�ست�ر، و�ملادة �الأوىل من قان�ن �مل�سطرة �جلنائية، 

و�لقا�سي باأن "�الأ�سل يف �الإن�سان �لرب�ءة".

تربز �أهمية هذ� �حلكم يف �الأم�ر �الآتية:

�أنه يقّدم حالة تطبيقية يف �سياق معاجلة م�سكلة مزمنة 

ورد  ما  عك�ض  �إثبات  باب  فتح  �ملحاكم  رف�ض  ق��مها 

وطنية  حق�قية  ملنظمات  �سبق  وقد  �ل�سرطة.  مبحا�سر 

ودولية �أن �أثارث هذه �الإ�سكالية، حتت عن��ن "وقع هنا 

�لتي  بناء على �العرت�فات  فح�سب �ملحاكمات �جلائرة 

دونتها �ل�سرطة". و �أ�سارت �إىل �أن حجية حما�سر �ل�سرطة 

�لتي حتررها يف �جلنح باملغرب تعد مطلقة، حتى ل� رف�ض 

�ملتهم �لت�قيع عليها، مما يعد �نتهاكا ل�سمانات �ملحاكمة 

�لعادلة. وكان حمام�ن �أثارو� يف �لكثري من ق�سايا �جلنح 

��سكالية تقييد �سلطة �لق�ساة يف تقدير و�سائل �الإثبات 

�ملعرو�سة عليهم يف حالة وج�د �عرت�ف م�سبق للمتهم 

 290 �لف�سل  ين�ض  حيث  �ل�سرطة،  حم�سر  يف  مدون 

من قان�ن �مل�سطرة �جلنائية على �أن حما�سر �ل�سرطة يف 

�جلنح ي�ثق مب�سم�نها ما مل يثبت �لعك�ض. ولكن �الجتاه 

�لق�سائي �ل�سائد حاليا يرف�ض فتح باب �إثبات عك�ض ما 

ورد بهذه �ملحا�سر، وه� ما يجعلنا يف م��جهة �أزمة نفي 

ي�سطدم بها كل من يفكر يف نفي �سحة ما جاء يف هذه 

�ملحا�سر؛

�أنه على عك�ض �ملعه�د، ورغم وج�د �عرت�ف من �ملتهم، 

جلاأت �ملحكمة �إىل �لبحث عن و�سائل الإثبات عك�ض ما 

دّون يف حم�سر �ل�سرطة، وقد عللت قر�رها غري �ملعه�د 

�ملقررة  �لعادلة  بحر�سها على �سمان �حلق يف �ملحاكمة 

مبقت�سى �لف�سل 120 من �لد�ست�ر، ودورها يف �لبحث 

عن �حلقيقة �لذي ال يحده �أي قيد قان�ين، 

�لقنيطرة  قر�ر �ملحكمة �البتد�ئية يف  �أن ي�سكل  وي�ؤمل 

منعطفا لتغيري طريقة تعامل �لق�ساء مع ��سكالية رف�ض 

�لت�قيع يف حما�سر �ل�سرطة �ملت�سمنة العرت�فات متهمني 

يف �نتظار تدخل ت�سريعي يق�ي من �سمانات �ملتهمني 

خالل مرحلة �لبحث �لتمهيدي وي�سمح بح�س�ر �لدفاع، 

�أمام  و��ستعمال كامري�ت لت�سجيل �عرت�فات �مل�ق�فني 

�ل�سرطة.

�ملالحظ �أن �ل�سند �لرئي�سي للمحكمة لنق�ض م�سم�ن 

حم�سر �ل�سرطة ه� �لفيدي� �مل�س�ر، �الأمر �لذي يدع�نا 

جمدد� للتفكري ح�ل خط�رة �لدورية �ل�سادرة عن �ملدير 

�ل�سرطة  عنا�سر  حلّث  باملغرب،  �ل�طني  لالأمن  �لعام 

�أو  يحاول  �سخ�ض  كل  وت�قيف  حما�سر  حترير  على 

�أد�ء عملهم من دون  �أثناء  �الأمن  بت�س�ير عنا�سر  يق�م 

�إذن، مع نزع هاتف �مل�س�ر �لذي يخرق �لقان�ن. فل� مل 

يت�سّن لالأ�سخا�ض �ملت��جدين ت�س�ير �حلادثة، ملا متكنت 

�ملحكمة من مناق�سة �سحة �ملح�سر �إطالقا.

في  التأديبية  المحاكمة  ضمانات 
المغرب: للُمالحق تأديبيا أن يأخذ نسخة 

عن ملفه
�مل�ستعجالت  قا�سي  �أ�سدر   2018 ن�فمرب   09 بتاريخ 

��ستعجاليا  �أمر�  �لبي�ساء  �لد�ر  �الإد�رية مبدينة  باملحكمة 

يف  ق�سى  �مل�ستعجل  �لق�ساء  ق�سم   -  1034 رقم  حتت 

منط�قه بتعيني ماأم�ر �جر�ء�ت �لتنفيذ بذ�ت �ملحكمة 

ق�سد �النتقال �إىل �الإد�رة �ملدعى عليها و��ستن�ساخ وثائق 

�مللف �لتاأديبي للمدعية بعد �الطالع عليها.

نا�سطة حق�قية وهي طبيبة  �أن  �إىل  �لق�سية  وقائع  وتع�د 

يف  ُتتابع  �لبي�ساء،  �لد�ر  مبدينة  �ل�سحة  وز�رة  مبندوبية 

ملف تاأديبي يتابعه �لر�أي �لعام �أمام �جلهة �الإد�رية �لتي 

ت�ستغل فيها. وكانت �الإد�رة رف�ست �ال�ستجابة لطلبها 

�لق�ساء  �إىل  فلجاأت  �لتاأديبي،  ملفها  من  ن�سخة  باأخذ 

�ال�ستعجايل ق�سد �إجبار �الإد�رة على مدها ب�ثائق �مللف 

�لتاأديبي و�أخذ ن�سخة منها. وه� ما ��ستجاب له �لق�ساء 

�الإد�ري بالد�ر �لبي�ساء.

تربز �أهمية هذ� �الجتهاد �لق�سائي �حلمائي يف �أنه ميكن 

ترف�ض  حيث  �ملماثلة.  �لتاأديبية  �مللفات  يف  يعتمد  �أن 

من  م�س�رة  ن�سخ  باأخذ  �ل�سماح  �الإد�ر�ت  من  �لعديد 

�أخد  على  ين�ض  ال   �لقان�ن  �أن  بعلة  �لتاأديبية،  �مللفات 

�لن�سخ بل يخ�ل فقط �حلق يف �الطالع عليها.

حرية المعتقد: 
�أيدت حمكمة �ال�ستئناف بتازة )�سرق �ملغرب( �حلكم 

زعزعة  جنحة  من  متهم  برب�ءة  ق�سى  �لذي  �البتد�ئي 

عقيدة م�سلم طبقا للف�سل 220 من �لقان�ن �جلنائي.

تع�د ف�س�ل �لق�سية �إىل بد�ية �لعام �ملن�سرم حينما تقدم 

�سخ�ض ب�سكاية يف م��جهة �سديق له يعر�ض فيها باأن 

�الإجنيل،  عن  تتحدث  كتبا  بت�سليمه  قام  �الأخري  هذ� 

بهدف زعزعة عقيدته.

�ليه،  �ملن�س�ب  نفى  به  �مل�ستكى  �إىل  �ال�ستماع  وعند 

عقيدة  زعزعة  �أجل  من  متابعته  �لعامة  �لنيابة  فقررت 

م�سلم و�إحالته على �ملحاكمة.

�أ�سدرت   2018 �لثاين/ن�فمرب  ت�سرين   22 بتاريخ 

�أيدت  حيث  �لق�سية  يف  قر�رها  �ال�ستئناف  حمكمة 

 )2018 مار�ض   28 بتاريخ  )�ل�سادر  �البتد�ئي  �حلكم 

و�لقا�سي برب�ءة �ملتهم لعدم ت�فر �الأدلة. ولهذه �لغاية، 

:2018  - المغرب  في  القضائية  األحكام  أبرز 
القضاء أحكام  بتنفيذ  العامة  اإلدارات  إللزام  هامة  أحكام 

قضاء وأحكام 2018
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��ستندت �ملحكمة �إىل �عتبار�ت ثالثة:

عن  يتاأتى  وه�  �ملحاكم،  تثريه  قلما  �عتبار  وه�  �الأول، 

�خلا�ض  �لدويل  �لعهد  من   18 �ملادة  من  �لثالثة  �لفقرة 

باحلق�ق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لذي �سادقت عليه �ملغرب، 

�أنه "ال يج�ز �إخ�ساع حرية �الإن�سان  و�لتي تن�ض على 

يف �إظهار دينه �أو معتقده �إال للقي�د �لتي يفر�سها �لقان�ن 

�لنظام  �أو  �لعامة  �ل�سالمة  �سرورية حلماية  تك�ن  و�لتي 

�لعام ..."،

�لثاين، �أن �الإجنيل ه� من �لكتب �ل�سماوية �لتي ي�ؤمن 

بها �مل�سلم�ن،

فر�ض  على  للم�ستكي،  �لكتب  ت�سليم  �أن  �لثالث، 

وال  �ل�سع�ب  بني  �لتعارف  �إطار  يف  يندرج  �سحته، 

حد  �إىل  �حلكم  ذهب  وقد  جنحي.  طابع  �أي  يكت�سي 

وقبائل  �سع�با  "وجعلناكم  �لرباين  بالق�ل  �ال�ست�سهاد 

لتعارف��". وقد �أ�سند �حلكم هذه �لنتيجة �إىل وقائع �مللف 

�لتي "ال تفيد �أن �ملتهم �سعى �إىل �لت�سكيك يف عقيدته 

كم�سلم �أو دع�ته �إىل �الإرتد�د عن دينه" �أو "�أنه �سعى 

بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة �عتيادية �أو غري �عتيادية، 

�إما فرديا �أو جماعيا، �إىل دع�ة �مل�ستكي �إىل �الرتد�د عن 

دينه �الإ�سالم و�عتناق �مل�سيحية".

أحكام رائدة في مجال تنظيم 
الشخصية: واألحوال  العائلة 

على  للطفل  الفضلى  المصلحة  تغليب 
السرية البنكية

بتاريخ 06 ن�فمرب 2018 �أ�سدر رئي�ض �ملحكمة �الإد�رية 

هاما  ��ستعجاليا  �أمر�  �ل�سيم�  حممد  �مل�ست�سار  بالرباط 

.
3
بتغليب �مل�سلحة �لعليا للطفل على �ل�سرية �لبنكية

وبالع�دة �إىل تفا�سيل �لقر�ر، ي�سجل �أن �أحد �لبن�ك تقدم 

�أمام �ملحكمة  بتاريخ 06 ي�ني� 2018 مبقال ��ستعجايل 

ل  �الإد�رية يف �لرباط. وقد عر�ض �لبنك يف مقاله �أنه ت��سّ

زوجة من  �إىل متكني  يهدف  بطلب  ق�سائي  مف��ض  من 

معل�مات مرتبطة بح�ساب زوجها �ملفت�ح بدفاتر �لبنك. 

و�إذ �عترب �لبنك �أنه ملزم بكتمان �ل�سر �ملهني، �لتم�ض من 

�ملحكمة ت�سجيل حتفظه عن �الإدالء باملعل�مات �ملطل�بة 

و�لت�سريح ب�ج�د �سع�بة قان�نية يف تنفيذ �الأمر �لق�سائي 

�ل�سابق.

�عتبار�ت  �إىل  �ملحكمة  رئي�ض  ��ستند  �لطلب،  ولرد هذ� 

عدة، �أبرزها �الآتية:

�أن غاية �لطالبة من ك�سف �ملعل�مات �لبنكية، هي �لتثبت 

من �ل��سعية �ملالية �حلقيقية للزوج، ق�سد �العتماد عليها 

بها من �جلهة  �لنفقة �ملحك�م  قيمة  �لزيادة يف  يف طلب 

�لق�سائية �ملخت�سة لفائدة �بنتيه منها �للتني ت�جد�ن حتت 

ح�سانتها على �إثر �نتهاء �لعالقة �لزوجية بينهما،

وبناء  حماية  يف  �أ�سا�سا  تتمثل  �ل�سرية  من  �لغاية  �أن 

معطياتهم  ��ستغالل  خماطر  من  �الئتمان  م�ؤ�س�سات 

مب�ساحلهم  مي�ض  نح�  على  �لغري  طرف  من  �ل�سخ�سية 

�لثقة  حماية  ويف  �مل�سروعة،  باملناف�سة  و  و�الأدبية  �ملالية 

�أدو�ر�  تبا�سر  و�قت�سادية  مالية  كم�ؤ�س�سات  �لبن�ك  يف 

�مل�سلحة  حماية  عن  ف�سال  هامة،  و�قت�سادية  �جتماعية 

�ملنا�سب  �ملناخ  وت�فري  �الئتمان  تدعيم  يف  �لعامة 

لال�ستثمار و�ال�ستقر�ر �القت�سادي. وعليه، ر�أت �أن هذه 

�لغايات ال تت�فر يف �لنازلة �ملعرو�سة على �ملحكمة و�أنه 

ال ميكن تف�سري �ملادة �ملت�سلة بال�سرية على نح� يتعار�ض 

مع متطلبات �حلماية �مل�سار �إليها ومع غاياتها �الجتماعية. 

وقد دّعم �الأمر منتهاه هذ� بق�له �أن �لن�ض �لقان�ين يطبق 

مبقا�سده �ملرج�ة منه.

�أنه باأية حال، فاإن مل�سلحة �الأطفال غلبة على مقت�سيات 

�لثابتة  �حلق�ق  من  تعترب  فالنفقة  �مل�سرفية.  �ل�سرية 

منها  ��ستفادتهم  تي�سري  ويتعني  لالأوالد  و�الأ�سا�سية 

خا�سة يف حال �نتهاء �لعالقة �لزوجية بطالق �أو تطليق، 

قا�سرتان  طفلتان  هما  �لنازلة  �ملح�س�نتني يف  �أن  و�سيما 

وو�سعيتهما �أوىل باحلماية. وقد دّعم �الأمر هذ� �لتعليل 

من خالل �ال�ستناد �إىل �التفاقيات �لدولية �لتي �سادق 

و�أ�سار وب�سكل �سريح ملبد�أ �سم�ها على  عليها �ملغرب، 

�لت�سريع �لد�خلي، وه� م�قف ال ن�سادفه كثري� يف �أحكام 

و�جتهاد�ت �لق�ساء. ومن �مل��د �لتي �أحال �إليها �حلكم، 

�لطفل  حلق�ق  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  من  �لثالثة  �ملادة 

و�لتي ن�ست على �إيالء "�العتبار �الأول مل�سالح �لطفل 

�لف�سلى" و�ملادة 27 من نف�ض �التفاقية �لتي �لتزمت فيها 

�لدول "بحق كل طفل يف م�ست�ى معي�سي مالئم لنم�ه 

�لبدين و�لعقلي و�لروحي و�ملعن�ي و�الجتماعي". كما 

"�مل�س�ؤولية  يتحمالن  �ل��لدين  �أن  �ملادة  هذه  و�سعت 

�ملالية  �إمكانياتهم  حدود  يف  �لقيام،  عن  �الأ�سا�سية 

وقدر�تهم، بتاأمني ظروف �ملعي�سة �لالزمة لنم� �لطفل". 

كما �لتزمت �لدول مب�جب �ملادة نف�سها باأن تتخذ �لتد�بري 

�ملنا�سبة "لكفالة حت�سيل نفقة �لطفل من �ل��لدين �أو من 

�الأ�سخا�ض �الآخرين �مل�س�ؤولني ماليا عن �لطفل، �س��ء 

د�خل �لدولة �لطرف �أو يف �خلارج".

تكمن �أهمية هذ� �لقر�ر يف �جل��نب �الآتية:

-�أنه مل يت�قف عند حرفية �لن�س��ض، و�إمنا حاول ��ستقر�ء 

�لغاية من و�سعها، وتقييمها على �س�ء �التفاقيات �لدولية 

وعليه،  �سم�ها.  الإعالن  تبعا  �الأطفال،  بحق�ق  �خلا�سة 

حمل تط�ير� الفتا لهام�ض تدخل �لق�ساة لتف�سري �لق��نني 

وم��ءمتها مع ما ي�ست�سرف�نه من م�سالح �جتماعية.

ق�سايا  يف  للطفل  �لعليا  �مل�سلحة  تطبيق  �إىل  �أدى  -�أنه 

�ل�سرية �لبنكية، مما عك�ض تط�ر� الفتا لهذ� �ملفه�م.

-�أنه ح�سر تعريف �ل�سرية �لبنكية على نح� يح�سرها يف 

�مل�سالح �ملرتبطة بها مبا�سرة من دون �أن يك�ن من �ساأنها 

�مل�ض باأي من �مل�سالح �الجتماعية �الأخرى.

معاقبة االغتصاب الزوجي؟
�لنيابة  �أمرت  باملغرب،  ن�عها  �الأوىل من  تعد  �سابقة  يف 

يف  حتقيق  بفتح  بطنجة  �ال�ستئناف  مبحكمة  �لعامة 

�سكاية زوجة تقدمت بها �سد زوجها تتعلق باالغت�ساب 

 �لتي �أثارت جدال و��سعا 
4
�لزوجي.تع�د ف�س�ل �لق�سية

حينما   2018 ي�ني�   30 تاريخ  �إىل  وخارجه  باملغرب 

�ملغرب(  )�سمال  بالعر�ئ�ض  �لق�سائية  �ل�سرطة  �نتقلت 

وهي  �مل�ستكية  �إليه  نقلت  بعدما  �ملدينة  م�ست�سفى  �إىل 

تنزف دما من فرجها. وعند �ال�ستماع �إليها يف حم�سر 

قان�ين، �أكدت �أن �مل�ستكى به زوجها منذ ح��يل �سنة، 

و�أنها دخلت معه يف خالف، وبتاريخ 2018/06/29 

حينما كانت معه مبفردها مبنزل و�لدها، �أخربته بنيتها يف 

ف�سخ �لزو�ج، �ل�سيء �لذي مل يتقبله �مل�ستكى به، وثار 

يف وجهها، و�أخذ يف �ل�سر�خ، ومتكن من �إ�سقاطها �أر�سا، 

وقام مب��قعتها رغما عنها. و�أدخل ذكره بق�ة يف فرجها، 

رغم ت��سلها �إليه للكف عن ذلك، ومتكن من �فت�سا�ض 

بكارتها، وتركها تنزف دما، وقد مت نقلها �إىل �مل�ست�سفى، 

و�أدلت ب�س��هد طبية تفيد تعر�سها لعنف جن�سي.

وعند ��ستماع �ل�سرطة للم�ستكى به، �أكد �أن �مل�ستكية 

زوجته، و�أنه نظر� ملروره ب�سائقة مالية تاأخر يف �إقامة حفل 

و�لدها،  منزل  على  با�ستمر�ر  يرتدد  كان  وباأنه  �لزفاف، 

وميار�ض معها �جلن�ض ب�سكل �سطحي. و�أ�ساف باأنه دخل 

معها يف خالف، يف ي�م وق�ع �حلادث، وقد مار�ض معها 

�جلن�ض ب�سكل �سطحي. لكنه يف حلظة مل ي�سبط نف�سه 

وو��سل  بكارتها  و�فت�ض  فرجها  يف  ذكره  باإدخال  وقام 

ممار�سة �جلن�ض دون �أن ينتبه �إىل ك�نها تنزف دما، ثم غادر 

�ملكان بناء على طلبها.

وعند �إحالة �ملتهم على �أنظار �ل�كيل �لعام للملك لدى 

�إجر�ء حتقيق يف حقه  قرر  بطنجة،  �ال�ستئناف  حمكمة 

طبقا  �فت�سا�ض  عنه  �لناجت  �الغت�ساب  جناية  �أجل  من 

قرر  وقد  �جلنائي؛  �لقان�ن  من  و488   486 للف�سلني 

قا�سي �لتحقيق متابعته من �أجل نف�ض �الأفعال و�إحالته 

على غرفة �جلنايات يف حالة �عتقال.

�إعادة  �ملناق�سة  وبعد  �ملحكمة  قررت  �ملحاكمة،  �أثناء 

تكييف �الأفعال �ملتابع من �أجلها �ملتهم، و�إد�نته من �أجل 

و404،   401 للف�سلني  طبقا  و�الإيذ�ء  �لزوجي  �لعنف 

ومعاقبته بال�سجن �لنافذ ملدة �سنتني، وغر�مة مالية نافذة. 

�ملتهم  وباأد�ء  بقب�لها  �ملدنية  �لدع�ى  يف  ق�ست  كما 

لل�سحية تع�ي�سا مدنيا قدره 30.000 درهم.

تربز �أهمية هذ� �حلكم يف ك�نه:

حمكمة  م�ست�ى  على  �لعامة  للنيابة  �سابقة  يكر�ض 

�ال�ستئناف �لتي �أمرت باإجر�ء حتقيق يف م��جهة �ملتهم 

طبقا  �فت�سا�ض  عنه  �لناجت  �الغت�ساب  جناية  �أجل  من 

للف�سلني 486 و 488 من �لقان�ن �جلنائي، رغم تاأكيد 

�إىل  �جتاها  يعني  ما  وه�  متزوجان،  �أنهما  معا  �لطرفني 

جترمي �الغت�ساب �لزوجي. كما �أن قا�سي �لتحقيق �ساير 

نف�ض �لت�جه و�أ�سدر �أمر� ق�سائيا مبتابعة �لزوج من �أجل 

�غت�ساب زوجته.

�إىل  تعمد  مل  �ملحكمة  �أن  يالحظ  ثانية،  جهة  من 

مناق�سة �الأركان �لتك�ينية جلنحة �الغت�ساب، و�كتفت 

�غت�ساب  عن  �حلديث  �مكانية  عدم  �إىل  باال�سارة 

�لذي  �ل�سند  تبني  �أن  دون  زو�ج  عقد  وج�د  حالة  يف 

بنت عليه هذ� �ال�ستنتاج. علما باأن �لف�سل 486 من 

تعني  باأنها  �الغت�ساب  جناية  عرف  �جلنائي،  �لقان�ن 

هذ�  ي�ستثِن  ومل  ر�ساها"،  دون  المر�أة  رجل  "م��قعة 

�لف�سل �ملتزوجني.

خط�رة  ��ست�سعرت  �ملحكمة  �أن  يبدو  ثالثة  جهة  من 

�إعطاء هذ�  �أنها رف�ست  �لزوجي رغم  فعل �الغت�ساب 

لالإيذ�ء  تكييفه  �إعادة  �إىل  وجلاأت  للفعل،  �ل��سف 

و�لعنف �لزوجي. ولعل ما يدل على ��ست�سعار �ملحكمة 

للخط�رة ��ستمر�رها يف مناق�سة �لق�سية وعدم ت�سريحها 

بعدم �الخت�سا�ض للنظر فيها طاملا �أن �ل��سف �جلديد 

�لذي �أعطته لها �أ�سبح جنحة يدخل �سمن �خت�سا�ض 

�لتد�ول  بعد  قر�رها  عن  وف�سال  �البتد�ئية،  �ملحكمة 

حرمان �ملتهم من ظروف �لتخفيف.

ق�يا  �سند�  �حلكم  هذ�  �إليها  و�سل  �لتي  �لنتيجة  تعد 

ميكن �أن تعتمد عليه �ملنظمات �حلق�قية �ملغربية و�لتي ما 

فتئت تطالب بن�ض خا�ض يجرم �الغت�ساب �لزوجي، 

ي�ستثني  �حلايل ال  �لت�سريع  �أن  ت�ؤكد  �حلك�مة  �أن  رغم 

�ملتزوجني من �مكانية �ملتابعة من �أجل هذ� �لفعل.

قان�نيا مثري� ال �سيما  نقا�سا  �لقر�ر  ي�ّلد هذ�  �أن  وينتظر 

و�أنه �سيعر�ض من جديد �أمام غرفة �جلنايات �ال�ستئنافية 

بعد �لطعن فيه باال�ستئناف قبل �أن ي�سل �إىل حمكمة 

�لنق�ض �لتي تر�قب مدى �حرت�م �لقان�ن .

االقتصادية  الحقوق 
واالجتماعية

عقود  يجعل  ما  الشغل  مدونة  في  ليس 
تشغيل العمال األجانب محددة المدة

بتاريخ 16 كان�ن �الأول/دي�سمرب2018 �أ�سدرت حمكمة 

�لنق�ض قر�ر� مبدئيا ي�ؤ�س�ض لبد�ية حت�ل جديد يف تعاملها 

�الجتهاد  ��ستقر  فبعدما   ،
5
�الأجانب ت�سغيل  ق�سايا  مع 

�لق�سائي طيلة عق�د على �عتبار عق�د ت�سغيل �الأجانب 

، نظر� لت�قفها على ترخي�ض من 
6
بطبيعتها حمددة �ملدة

وز�رة �لت�سغيل، و�سرورة جتديد �لرتخي�ض ب�سكل دوري 

حق�ق  يعر�ض  كان  ما  وه�   ،
7
�لقان�ين �الأجل  د�خل 

جديد  قر�ر  �عترب  �نتهاكات،  لعدة  �الأجانب  �لعمال 

ملحكمة �لنق�ض �أن لي�ض هناك يف مدونة �ل�سغل ما يفيد 

�أن عق�د ت�سغيل �الأجانب حمددة �ملدة بح�سب طبيعتها، 

و�أنها على غر�ر عق�د �لت�سغيل �لتي يربمها �ملغاربة ميكن 

لقاعدة  طبقا  �ملدة  حمددة  غري  عق�د  �إىل  تتح�ل  �أن 

�لتجديد �ل�سمني.

يحمل  �أجري  بها  تقدم  دع�ى  �إىل  �لق�سية  ف�س�ل  تع�د 

�جلن�سية �لفرن�سية �أمام �ملحكمة �البتد�ئية بفا�ض يعر�ض 

�أن  �أنه كان يعمل لدى �ل�سركة �ملدعى عليها، �إىل  فيها 

مت ف�سله ب�سفة تع�سفية، ملتم�سا �حلكم له بالتع�ي�سات 

�لناجتة عن �لف�سل �لتع�سفي.

وقد ��ستجابت �ملحكمة �البتد�ئية للطلب، معتربة ف�سل 

�ل�سركة  على  تع�سفي، وحكمت  ب�سكل  مت  قد  �ملدعي 

�ملدعى عليها، باأد�ئها للمدعي �لتع�ي�سات �مل�ستحقة عن 

�لف�سل �لتع�سفي، وذلك بعد تكييف عقد �لعمل على 

�أ�سا�ض �أنه حمدد �ملدة، نظر� لعدم جتديد رخ�سة �لت�سغيل 

من طرف �ل�سلطة �حلك�مية �ملخت�سة.

��ستئنافيا، فتقدم دفاع �ملدعي  تاأييد هذ� �حلكم  وقد مت 

بطلب �لنق�ض يف �حلكم خلرقه للقان�ن، معترب� �أن �ل�سركة 

حمدد  غري  �ل�سغل  عقد  جعل  �رت�ست  عليها  �ملدعى 

�ملدة، وهي �مللزمة قان�نا بطلب تاأ�سرية �ل�سغل من �ل�سلطة 

�ملادة  عليه  تن�ض  ما  بال�سغل، ح�سب  �ملكلفة  �حلك�مية 

وحتى  عمل  كل  بد�ية  عند  �ل�سغل،  مدونة  من   516

يف حالة كل تغيري فيه، م�سيفا باأن �ل�سركة مل تِف بهذ� 

�اللتز�م �لقان�ين �ملفرو�ض عليها، بعدم مطالبتها بتجديد 

رخ�سة �لت�سغيل من طرف �ل�سلطة �حلك�مية �ملخت�سة، 

وبذلك ت�سببت يف �إيقاف عقد �ل�سغل معه.

وعابت مذكرة �لطعن �أي�سا على قر�ر حمكمة �ال�ستئناف 

�الأجانب حمددة  عق�د عمل  �عترب  الأنه  �لتعليل،  �س�ء 

�ملدة، بح�سب مدة تاأ�سرية �ل�ز�رة �ل��سية، و�حلال �أنه ال 

ي�جد �أي تالزم بني مدة �لتاأ�سرية �مل��س�عة على �لعقد، 

وبني مدة �لعقد.

وق�ست حمكمة �لنق�ض بنق�ض �لقر�ر �ال�ستئنايف معتربة 

�أن عقد �الأجري �الأجنبي يخ�سع للمقت�سيات �ملن�س��ض 

�آثاره  جلميع  منتجا  ويك�ن  �ل�سغل،  مدونة  يف  عليها 

�لقان�نية. وعللت حمكمة �لنق�ض قر�رها باأن 

طالب �لنق�ض ه� �أجري �أجنبي، و�أنه ��ستغل لدى �ل�سركة 

دون ت�قف من ي�لي�ز 1998 �إىل غاية �أبريل 2014، و�أنها 

مل حت�سل على رخ�سة �ل�سلطة �حلك�مية �ملكلفة بال�سغل 

على �سكل تاأ�سرية �إال على ثالثة عق�د عمل فقط، ... 

�ملدة  �لعمل لديها طيلة هذه  ��ستمر�ره يف  فاإن  )وعليه( 

يجعل عقد عمله غري حمدد �ملدة، ويك�ن منتجا جلميع 

�آثاره �لقان�نية �ملن�س��ض عليه يف مدونة �ل�سغل.

قضاء وأحكام 2018



العدد 14، أفريل 2019
42

وتكمن �أهمية �لقر�ر يف زو�يا عدة، �أهمها �الآتية:

�أنه ي�سع حد� الجتهاد ق�سائي �ساهم يف حرمان �سريحة 

من  �لق�سائية  �حلماية  من  �الأجانب  �لعمال  من  كبرية 

�لتمييز، يف تنايف مع �ملعايري �لدولية ويف مقدمتها �التفاقية 

�لدولية حلماية حق�ق جميع �لعمال و�ملهاجرين و�أفر�د 

 �لتي �سادق عليها �ملغرب و�لتي تن�ض يف مادتها 
8
�أ�سرهم

25 على �أن �لعمال �ملهاجرين يتمتع�ن: "... مبعاملة ال 

تقل مر�عاة عن �ملعاملة �لتي تنطبق على رعايا دولة �لعمل 

من حيث �الأجر ومن حيث ما يلي: �أ( �سروط �لعمل 

�لعمل �الإ�سايف، و�ساعات �لعمل... �أجر  �أي  �الأخرى، 

�ل�سالمة و�ل�سحة، و�إنهاء عالقة �ال�ستخد�م..".

�أن �لقر�ر مل يت�قف عند حرفية �لن�س��ض، �لتي ت�ستلزم 

�الأجانب،  �لعمال  ت�سغيل  عق�د  ل�سحة  معينة  �سكلية 

م��د  يف  �لنظر  خالل  من  �لت�سريع  روح  ��ستلهم  و�إمنا 

�لقان�ن على �أ�سا�ض �أنها متثل كتلة و�حدة يكمل بع�سها 

بع�سا، و��ستلهم �حلل �لق�سائي �لكفيل بحماية �الأجر�ء 

�الأجانب وحظر �لتمييز �سدهم.

سليمة ببيئة  الحق 
�لق�ساء  �إىل  �للج�ء  حلاالت  تز�يد�   2018 �سنة  عرفت 

و�الجتماعية.  �القت�سادية  �حلق�ق  بتفعيل  للمطالبة 

و��سعة  �عالمية  متابعة  عرفت  �لتي  �لق�سايا  �أبرز  ومن 

حيث  �سليمة،  بيئة  يف  باحلق  �ملرتبطة  تلك  �ملغرب  يف 

�آلت هذه �لق�سايا يف غالبيتها �إىل �إ�سد�ر �أحكام ق�سائية 

مبدئية، ميكن �ل�ق�ف على �أهمها:

انبعاث  تخفيف  يوجب  الحيطة  مبدأ 
اإلشعاعات حماية للبيئة والصحة

بتاريخ 27 مار�ض 2018، �أ�سدرت حمكمة �ال�ستئناف 

عن  �ل�سادر  �حلكم  بتاأييد  ق�سى  مثري�  قر�ر�  بتط��ن 

 2017 �أبريل   12 بتاريخ  ب�سف�ساون  �البتد�ئية  �ملحكمة 

�الأحياء  �لنقالة يف  �له��تف  ه��ئيات  تركيب  ق�سية  يف 

�ل�سكنية، وهي �لق�سية �لتي �سبق و�أن �سغلت �لر�أي �لعام 

باملغرب و�سكلت حم�ر جتاذبات بني �سركات �الت�ساالت 

وعدد من جمعيات �ملجتمع �ملدين ونا�سطني حق�قيني.

 2016 �أكت�بر   24 تاريخ  �إىل  �لق�سية  ف�س�ل  تع�د 

حينما تقدمت جمم�عة من �سكان �أحد �الأحياء مبدينة 

�سف�ساون-�سمال �ملغرب، بدع�ى �أمام �ملحكمة �البتد�ئية 

بنف�ض �ملدينة يعر�س�ن فيها �أن �سركة �ت�ساالت �ملغرب 

تعتزم تركيب �جلهاز �لالقط �خلا�ض بالهاتف �لنقال على 

�سطح �أحد �ملنازل �ملجاورة الإقامتهم. و�أ�ساف�� باأن �لثابت 

�أن هذه �الأجهزة ت�سدر �إ�سعاعات مغناطي�سية تت�سبب يف 

�إحد�ث �أ�سر�ر بليغة على �سحة �ملجاورين لهذ� �جلهاز. 

�ل�سرر من خالل  رفع  لذلك �حلكم  تبعا  �لتم�س��  وقد 

�لنقال  بالهاتف  �خلا�ض  �لالقط  �جلهاز  تركيب  �إيقاف 

وتفكيك �جلزء �لذي مت تركيبه حتت طائلة غر�مة تهديدية 

�لتنفيذ.  عن  �متناع  ي�م  كل  عن  درهم   2000 قدرها 

�أكادميي  وبحث  معاينة  مبح�سر  �لدع�ى  عري�سة  و�رفق�� 

ح�ل �الأ�سر�ر �ل�سحية �لناجتة عن �أبر�ج �الت�ساالت.

�عتمدته  �لذي  �لتعليل  يف  �حلكم  هذ�  �أهمية  وتكمن 

�ملحكمة، وه� ما يبدو يف �جل��نب �لتالية:

يفر�ض  و�لذي  و�حلذر  �حليطة  مبد�أ  على  -�العتماد 

�لبيئة و�ل�سحة  �إجر�ء�ت حت�طية حلماية  "وج�ب تبني 

�لعامة". ويالحظ يف هذ� �ل�سدد �أن �ملحكمة مل تقف 

ب�سرورة  �لقائلة  �الإثبات  لق��عد  �لتقليدية  �لنظرية  عند 

�نتظار �حل�س�ل على �حلقائق �لعلمية و�لرب�هني �لتي ت�ؤكد 

عالقة �ل�سببية بني �ل�سرر و�لن�ساط �مل�سبب له، و�عتربت 

�أن "غياب �ليقني �لعلمي ال ميكن �أن يحتج به يف عدم 

�تخاذ �إجر�ء�ت مل��جهة خطر قد ي�ؤدي �إىل �أ�سر�ر ج�سيمة 

ال ميكن معاجلتها".

يف  و�حلذر  �حليطة  مبد�أ  تطبيقات  على  -�العتماد 

ري  �إعالن  �إىل  �لقر�ر  �أ�سار  حيث  �لدولية؛  �التفاقيات 

ودي جانريو ل�سنة 1992، ومن قبله عدة �تفاقيات دولية 

كمعاهدة بر�سل�نة 1978 �ملتعلقة بحماية �لبحر �الأبي�ض 

 1979 جنيف  و�تفاقية  �لبحري،  �لتلّ�ت  من  �ملت��سط 

�ملتعلقة بتخفي�ض مقذوفات �أك�سيد �لكرب�ن و�لكربيت 

طبقة  بحماية  �ملتعلقة   1985 فيينا  و�تفاقية  و�الآزوت، 

�الأوزون، وبروت�ك�ل م�نرتيال 1987 �ملتعلق بامل��د �لتي 

تفقر طبقة �الأوزون، و�تفاقية بال 1989 �ملتعلقة بالنفايات 

�خلطرة، و�تفاقية باري�ض 1993 ح�ل منع �إنتاج وتخزين 

و��ستعمال �الأ�سلحة �لكيماوية وتدمريها، و�تفاقية �لدول 

ومكافحة  �لبي�ل�جي  بالتن�ع  �ملتعلقة   2001 �الأطر�ف 

�لت�سحر، وه� ت�جه غري ماأل�ف يف �ملحاكم �ملغربية؛

�لقلق  نتيجة  لل�سكان  �ملعن�ي  لل�سرر  �ملحكمة  -�عتبار 

�لناجم عن �لعي�ض يف حقل �الإ�سعاع �لكهرومغناطي�سي 

وحال"،  "قائم  �ل�سرر  �أن  مفادها  نتيجة  �إىل  لل��س�ل 

ف�ق  مبا�سرة  �ملحطات  هذه  ت��جد  يخلقه  فيما  ويتمثل 

�أثر �سلبي يف نف�سية  �أمتار قليلة من  �أو على بعد  �ملنازل 

و�خل�ف  بالت�ج�ض  �لد�ئم  �الإح�سا�ض  ب�سبب  �ل�سخ�ض 

يف  �ملت���سل  �لعي�ض  نتيجة  و�أطفاله  نف�سه  على  و�لقلق 

حقل من �الإ�سعاع �لكهرومغناطي�سي.

إلزام شركة لجمع النفايات بأداء تعويض
يف �سابقة فريدة من ن�عها، ق�ست �ملحكمة �الإد�رية ب�جدة 

عملت  �ملف��ض،  للتدبري  �سركة  باأد�ء   ،
9
�ملغرب( )�سرق 

مبدينة  �ملنزلية  �لنفايات  جمع  قطاع  يف  �سابق  وقت  يف 

تاوريرت، باأد�ئها لفائدة �جلماعة، وهي �جلهة �لتي ف��ست 

لها تدبري �لقطاع، تع�ي�سا بلغ �أكرث من 7 ماليني درهم 

)�أي ما يقارب 70 �ألف د.�أ( مع �لف��ئد �لقان�نية من تاريخ 

�حلكم وحتميل �ل�سركة �ل�سائر.

حينما   2017 �أغ�سط�ض   10 �ىل  �لق�سية  ف�س�ل   تع�د 

�ملحكمة  �أمام  لتاوريرت دع�ى  �لرت�بية  �جلماعة  �أقامت 

�الإد�رية ب�جدة للمطالبة بالتع�ي�ض، بعدما مل تلتزم �سركة 

كبدها  ما  وه�  �لتحمالت،  دفرت  ببن�د  �ملف��ض  للتدبري 

خ�سائر كبرية. 

وقد ��ستندت �لدع�ى �إىل معطيات ت�ؤكد �أن �ل�سركة مل 

دفرت  يف  عليه  �ملن�س��ض  بال�سكل  �لنفايات  جتمع  تكن 

�لتحمالت، و�لذي من �ملفرت�ض �أن ي�ستجيب للمعايري 

�لدولية يف هذ� �الإطار. 

�ل�سركة  قيام  �أي�سا،  يت�سمن،  �لتحمالت  دفرت  �أن  كما 

�ملعنية بعدة ��ستثمار�ت خا�سة على م�ست�ى �لتجهيز�ت 

�خلا�سة بجمع �لنفايات وع�سرها، لكن �جلماعة ر�سدت 

عدم قيام �ل�سركة بتلك �ال�ستثمار�ت ما كان له �نعكا�ض 

�سلبي على �ل��قع �لبيئي للمدينة وعلى �ل�ساكنة.

به  طالبت  �لذي  نف�سه  بالتع�ي�ض  �ملحكمة  ق�ست  وقد 

�أكدت وج�د  �مل��س�ع  �أجنزت خربة يف  بعدما  �جلماعة، 

تق�سري من جانب �ل�سركة �ملف��ض لها يف �لقطاع.

�أمام  �ملجال  يفتح  �أن  �لق�سائي  �الإجتهاد  لهذ�  ميكن 

�ختالالت  مل��جهة  �لرت�بية  �جلماعات  من  �لع�سر�ت 

�لنفايات  بقطاع جمع  �ملف��ض، خا�سة  �لتدبري  �سركات 

�ملنزلية يف عدد من �ملدن، و�لتي ال تلتزم يف �لغالب ببن�د 

دفاتر �لتحمالت. 

كما �أن هذ� �حلكم �ملبدئي ياأتي يف �ل�قت �لذي �رتفعت 

فيه �لعديد من �الأ�س��ت �ملطالبة بالتخلي عن �أ�سل�ب 

�لتدبري �ملف��ض و��ستعادة �جلماعات �ملحلية لهذ� �ملرفق 

وتدبريه.

والمحاسبة  المساءلة 
للقيمين على خدمة عامة 

يف  عدة  تط�ر�ت   2018 �سنة  �سهدت  �ملجال،  هذ�  يف 

للمحاكم  �مل�ستمرة  �جله�د  مقدمتها  يف  ياأتي  �ملغرب، 

�الإد�رية الإلز�م �الإد�ر�ت بتنفيذ �الأحكام �لق�سائية. 

إلزام اإلدارات العمومية بتنفيذ األحكام 
القضائية الصادرة في مواجهتها

عرفت �سنة 2018 �سدور �لعديد من �الأحكام �لق�سائية 

بع�ض  ميتنع  �لتي  �الإد�ر�ت  �سد  �الإد�رية  �ملحاكم  عن 

يف  �ل�سادرة  �لق�سائية  �الأحكام  تنفيذ  عن  م�س�ؤوليها 

م��جهتها. 

السلطة  في  مسؤول  ضد  شخصية  غرامة 
المتناعه عن تنفيذ حكم

�ملحكمة  رئي�ض  �أ�سدر   ،2018 دي�سمرب   03 بتاريخ 

جديد�  �أمر�  �سيم�  م�سطفى  �مل�ست�سار  بالرباط  �الإد�رية 

تهديدية يف م��جهة  "بتحديد غر�مة  منط�قه  ق�سى يف 

قائد قيادة �ملنزه يف مبلغ 2000،00 درهم ... عن كل 

ي�م تاأخري، حتت�سب �بتد�ء من تاريخ تبليغه بهذ� �الأمر ".

تتعلق وقائع �لق�سية بطلب تقدم به مدعي، يعر�ض فيه 

�أنه �سبق �أن ح�سل على حكم ق�سائي مربم ق�سى باإلغاء 

�إعطاء  عن  �الإد�رة  بامتناع  و�ملتعلق  فيه  �ملطع�ن  �لقر�ر 

�الآثار  ترتيب  مع  له  يع�د  عقار�  تخ�ض  �إد�رية  �سهادة 

�ل�سلطة  ممثل  �متنع  ذلك،  ورغم  ذلك.  على  �لقان�نية 

�ملحلية عن تنفيذ �حلكم �ملذك�ر. 

تربز �أهمية هذ� �الجتهاد �لق�سائي يف جانبني: 

�الأول، �أنه �عتمد على ن�س��ض غري تقليدية يف �لتعليل، 

على ر�أ�سها �لد�ست�ر �ملغربي ل�سنة 2011 وق��نني �أخرى 

غري قان�ن �ملر�فعات �لتقليدي ومنها قان�ن م�ؤ�س�سة و�سيط 

�ململكة، �لذي �جته نح� "�سخ�سنة" �متناع �الإد�رة غري 

�ملربر عرب م�س�ؤوليها عن تنفيذ �الأحكام �لق�سائية �ل�سادرة 

يف م��جهتها، حيث ن�ض يف �لف�سل 32 منه على عدة 

�ململكة  و�سيط  يتخذها  �أن  يتعني  وجز�ء�ت  �إجر�ء�ت 

بدون  �لتنفيذ  عن  �ملمتنع  �مل�ظف  �أو  �مل�س�ؤول  حق  يف 

مبــــــرر، بدء� باإخبار �ل�زير �ملعني بذلك ومرور� برفع 

تقرير �إىل رئي�ض �حلك�مة �أو �إ�سد�ر ت��سية مبتابعته تاأديبيا، 

و�نتهاء بالدفــــــع �إىل متابعة �مل�س�ؤول �أو �مل�ظف �ملذك�ر 

جنائيا عند �القت�ساء، كما �أن م�قف �مل�سرع �لد�ست�ري 

جاء حا�سما ب�سكل نهائي وو��سح عندما �أقر هذ� �لت�جه 

مبقت�سى �لف�سل 126 من د�ست�ر �ململكة �لذي ن�ض على 

�أن �الأحكام �لق�سائية �لنهائية تعترب ملزمة للجميع".

�لثاين، ��ست�سر�ف �ر�دة �مل�سرع �ملعرب عنها يف م�ساريع قيد 

�ملناق�سة �أمام �لربملان وه� ت�جه غري ماأل�ف يف �الجتهاد 

�الأمر  �أن  يالحظ  �ل�سدد  هذ�  ويف  �ملغربي.  �لق�سائي 

�لق�سائي �عتمد على م�س�دة م�سروع قان�ن �مل�سطرة �ملدنية 

قا�سي  �إ�سد�ر  "�إمكانية  على  منه   587 �ملادة  وتن�ض 

�لتنفيذ لغر�مة تهديدية يف م��جهة �سخ�ض �لقان�ن �لعام 

�ملنفذ عليه �أو �مل�س�ؤول عن �لتنفيذ �أو هما معا".

ويعد هذ� �الجتهاد �لق�سائي من �الجتهاد�ت �لتي د�أبت 

�ملحكمة �الإد�رية بالرباط يف �سخ�ض رئي�سها �ل�سري على 

�ملمتنعة،  �الإد�رة  �سد  للتنفيذ  و�إجبار�  �سمانا  من��لها 

حق  يف  �لي�مية  �لتهديدية  �لغر�مة  �إعمال  يتم  بحيث 

�مل�س�ؤول �الإد�ري �سخ�سيا ع��ض �ملرفق �الإد�ري.

الغرامة  تصفية  دعاوى  رفع  تعدد 
يعّد  ال  مختلفة  مراحل  عن  التهديدية 

استباحة للمال العام 
يف تطّ�ر الفت الجتهاد �لق�ساء �الإد�ري مل��جهة ظاهرة 

�متناع �الإد�رة عن تنفيذ �الأحكام �لق�سائية �ل�سادرة يف 

م��جهتها باملغرب، وما تخلفه من تكلفة مادية، �عتربت 

�ملحكمة �الإد�رية بالرباط يف قر�ر حديث لها، �أن تعدد رفع 

دعاوى ت�سفية �لغر�مة �لتهديدية عن مر�حل خمتلفة ال 

يعّد ��ستباحة للمال �لعام �أو حماولة لالإثر�ء بدون �سبب 

من قبل �ملقاولة �ملدعية، ما د�مت �الإد�رة �ملدعى عليها 

م�ستمرة يف �المتناع عن تنفيذ �حلكم �لنهائي �ل�سادر يف 

م��جهتها منذ �سن��ت.

تاريخ 2018/06/01 حينما  �إىل  �لق�سية  تع�د ف�س�ل 

بالرباط  �الإد�رية  �ملحكمة  �أمام  بدع�ى  مقاولة  تقدمت 

تلتم�ض فيها �حلكم بت�سفية �لغر�مة �لتهديدية �ملحك�م 

بها �سد ممثل �الإد�رة وذلك عن 60 ي�ميا. مقابل ذلك، 

�أثار دفاع �الإد�رة �سبقية �لبت يف �لق�سية، على �عتبار �أن 

�ملدعية �سبق و�أن ��ست�سدرت حكما على نف�ض �ل�قائع 

ق�سى لفائدتها باأد�ء مبلغ مايل كت�سفية لغر�مة �لتهديدية 

لعدم تنفيذ �حلكم نف�سه؛ وه� ما ال ميكن م�سايرته حماية 

للمال �لعام، ومنعا لكل حماولة لالإثر�ء بال �سبب على 

ح�ساب �الإد�رة.

وبتاريخ 2018/10/03، �سدر حكم �ملحكمة �الإد�رية 

�لغر�مة  �أن  �أ�سا�ض  على  �لدع�ى  بقب�ل  �لق�سية  يف 

�لتهديدية �ملر�د ت�سفيتها يف �مللف �حلايل تتعلق بفرتة غري 

م�سم�لة باالأحكام �ل�سادرة �سابقا.

تربز �أهمية هذ� �الجتهاد �لق�سائي يف �أنه �أفرد على نح� 

غري ماأل�ف م�ساحة هامة من �حلكم لتفنيد دف�ع �الإد�رة، 

�أبرزها �جل��نب �الآتية:

تذكري �لدفاع باأخالقيات �ملهنة �لتي جتعله خ�سما �سريفا: 

�عتربت �ملحكمة �أن تلميح �الإد�رة �إىل �أن مطالبتها بغر�مة 

تبعا للتاأخري ه� ��ستباحة للمال �لعام "يحمل يف طياته 

بالرباط،  �الإد�رية  للمحكمة  م�جها  مبا�سر  غري  �تهاما 

يتمثل يف م�سايرتها لكل جهة تخ�ل نف�سها ��ستباحة �ملال 

�لعام و�إ�سد�رها الأحكام بالتع�ي�ض لفائدتها �سبق �لبت 

فيها ق�سائيا". وه� ما �عتربته �ملحكمة ي�سكل �س�رة لعدم 

باعتباره  �لدفاع  و�أدبيات  و�أعر�ف  "لق��عد  �الن�سباط 

خ�سما �سريفا".

بعدما �عتربت �ملحكمة �أن حجج �الإد�رة "ت�سكل م�سا�سا 

م�سا�ض  فيه  و�إمنا  فقط،  �ملدعية  �جلهة  نائب  بذكاء  لي�ض 

بذكاء �ملحكمة ككل"، ر�أت �أنه كان من �الأجدى بدفاع 

�الإد�ر�ت  على  �حلقيقي  �لدفاع  دور  "تفعيل  �الد�رة 

م�سالح  وحماية  �لقان�ن  تطبيق  يف  �ملتمثل  �لعم�مية 

ق�سائي  حكم  بتنفيذ  �لقان�نية  بت��سيته  وذلك  من�بة 

نهائي، وذلك الإيقاف �لنزيف �مل�ستمر لت�سفية �لغر�مات 

�لتهديدية يف م��جهة �الإد�رة و�حليل�لة دون �مل�سا�ض باملال 

�لعام".

�عتربت �ملحكمة �أن و�قعة ��ستمر�ر �متناع �الإد�رة �ملدعى 

قضاء وأحكام 2018
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عالية  درجة  يعك�ض  �لق�سائي  �حلكم  تنفيذ  عن  عليها 

لق�ة  �حلائزة  �الأحكام  بقد�سية  �مل�سا�ض  و  �ل�سرب  من 

 126 ملقت�سيات �لف�سل  خمالفة  و  به،  �ملق�سي  �ل�سيء 

من �لد�ست�ر �لذي ين�ض على �أنه: "يجب على �جلميع 

�لق�ساء"، وفيها  �ل�سادرة عن  �لنهائية  �حرت�م �الأحكام 

وال  �لعام  �ملرفق  تدبري  وح�سن  �جليدة  للحكامة  �سرب 

�سيما مرفق �ل�سحة �لذي يعد مرفقا ح�سا�سا حي�يا يعاين 

�آخر  �ملالية وفق  من خ�سا�ض حاد على م�ست�ى �مل��رد 

مل�ساريع  وطبقا  �لباب  هذ�  يف  �ملنجزة  �لر�سمية  �لتقارير 

ق��نني �ملالية.

�الإد�رة  ت�سخري  �أن  �إىل  تعليلها  يف  �ملحكمة  �أ�سارت 

�ملمتنعة عن �لتنفيذ مالها �لعام لالقتطاع بفعل �أحكام 

لغر�مات  ت�سفية  م��جهتها  يف  �ل�سادرة  بالتع�ي�ض 

تهديدية، ميكن �أن تعر�ض م�س�ؤوليها للمحا�سبة و�مل�ساءلة 

من   154 �لف�سل  من  �لثانية  ملقت�سيات �لفقرة  طبقا 

�لد�ست�ر �لتي تن�ض على �أنه: "تخ�سع �ملر�فق �لعم�مية 

و�مل�س�ؤولية وتخ�سع  و�ل�سفافية و�ملحا�سبة  �جل�دة  ملعايري 

�أقرها  �لتي  �لدميقر�طية  و�لقيم  للمبادئ  ت�سيريها  يف 

�لد�ست�ر."

الحجز على أموال اإلدارة
بالد�ر  �الإد�رية  باملحكمة  �مل�ستعجالت  قا�سي  �أ�سدر 

-251 ملف   251 عدد  حتت  �أمر�  باملغرب  �لبي�ساء 

�أم��ل م�دعة لدى  7102-2018 ي�سمح باحلجز على 

و�القت�سادية  �لقان�نية  �لعل�م  لكلية  تع�د  بنكية  وكالة 

و�الجتماعية -عني �ل�سق مبدينة �لد�ر �لبي�ساء.

حكم  تنفيذ  �سمان  �إىل  �ملذك�ر  �حلجز  �سبب  ويع�د 

بتع�ي�ض  ق�سى   2018-03-06 بتاريخ  �سدر  ق�سائي 

لفائدة  د.�أ(   4000 )�أي  درهم   400.000 قدره 

طالبتني كانتا تدر�سان بنف�ض �لكلية وتخرجتا منها، �إال 

�أن �إد�رة �لكلية تاأخرت يف منحهما �سهادة تخرجها ملدة 

�سنتني مما دفعهما �إىل رفع دع�ى ق�سائية �لكلية ب�سبب 

هذ� �لتاأخر لتع�ي�ض �ل�سرر �لذي حلقهما وه� ما �عتربته 

�ملحكمة مبثابة خطاأ مرفقي و�سطط غري مربر �أحلق �سرر� 

باملدعيتني.

و�سائل  يف  و�سف  �لذي  �لق�سائي،  �حلكم  هذ�  وبعد 

�لرتبية  وزير  وجه  باملن�سف،  �الجتماعي  �لت���سل 

�ل�طنية ر�سالة �إىل جميع �جلامعات �ملغربية ومن خاللها 

ت�سليم  ت�سريع  فيها على  لها حثهم  تتبع  �لتي  �لكليات 

�سهاد�ت �لتخرج للطلبة دون �إبطاء.

التعويض المادي عن تأخر القطارات
�ملحكمة  �أ�سدرت  �لتقا�سي،  لفكرة  الفت  تط�ر  يف 

�لتجارية بالرباط، بتاريخ 11 ني�سان/�أبريل 2018، ُحكماً 

 500 )ح��يل  درهما   5000 قدره  بتع�ي�ض  يق�سي 

د.�أ( لفائدة طالبة وو�لدتها تقدمتا بدع�ى �سد �ملكتب 

�ل�طني لل�سكك �حلديدية لطلب �لتع�ي�ض عن �ل�سرر 

.
10
�لالحق بهما نتيجة تاأخر �لقطار 

�لطلب  �إىل  �ال�ستجابة  �لتجارية  �ملحكمة  قررت  وقد 

يعترب  ال  �لرحلة  �أثناء  لعطل  �لقطار  تعر�ض  �أن  معتربة 

�أن  �أو �حلادث �لفجائي، ما د�م  �لقاهرة  �لق�ة  من قبيل 

تاليف ذلك كان ممكنا، وما د�م �أن �ملدعى عليه باعتباره 

ناقال ملزم ب�سيانة وتتبع �حلالة �مليكانيكية لالآليات �لتي 

�لعطل  يجعل  �الإلتز�م  بهذ�  �الإخالل  و�أن  ي�ستعملها، 

مت�قع �حلدوث، وه� ما ينفي عنه �سبغة �لق�ة �لقاهرة �أو 

�حلدث �لفجائي، ما يجعل ما �أثري بهذ� �خل�س��ض على 

غري �أ�سا�ض ويتعني رده. 

�أحكام  ل�سدور  مهد  �حلكم-و�لذي  هذ�  �أهمية  تربز 

�مكانية  مبد�أ  �أقر  باأنه  �سنة -2019  مطلع  مماثلة  ق�سائية 

تاأخري�ت  نتيجة  �لالحقة  �الأ�سر�ر  عن  ماديا  �لتع�ي�ض 

يف  �لق�سائي  �الجتهاد  كان  بعدما،  �لقطار�ت  م��عيد 

ق�سايا مماثلة يقر بالتع�ي�ض �ملعن�ي. 

من �ملاأم�ل �أن ت�سهم مثل هذه �لق�سايا يف حت�سني �ملكتب 

الأد�ئه وخ�س��سا جلهة �حرت�م م��قيت �ل�سفر.

يز حقوق الفئات  تعز
لمهمشة ا

من  عدد  �سدر  �ملهم�سة،  �لفئات  الإن�ساف  �سعي  يف 

�الأحكام �أي�سا، �أهمها �الآتية: 

أبناء المقيمين غير النظاميين الحق في 
التسجيل في الحالة المدنية

 ،
11
�أمرت �ملحكمة �البتد�ئية مبدينة �لناظ�ر )�سرق �لبالد(

مهاجرين  �أب�ين  من  باملغرب  �زد�د  م�ل�د  بت�سجيل 

 .
12
بطريقة غري �سرعية، وذلك يف �سجالت �حلالة �ملدنية

2018 حينما  يناير   15 تاريخ  �إىل  �لق�سية  ف�س�ل  تع�د 

رفع و�لد �لطفل �أياري دع�ى �أمام �لق�ساء لت�سجيل �بنه 

�مل�ل�د مبدينة �لناظ�ر، وذلك مب�ؤ�زرة من �جلمعية �ملغربية 

حلق�ق �الإن�سان عرب فرعها �ملحلي، وذلك بعدما رف�ست 

�ل�سلطات �الإد�رية باملدينة قب�ل ت�سجيله، بعلة �أنه مقيم 

�إقامة  يت�فر على حمل  باملغرب وال  �سرعية  بطريقة غري 

معروفة باملدينة.

وبتاريخ 16 يناير 2018، �أ�سدر �لقا�سي حممد �لبقايل 

بت�سجيل  وق�سى  للطلب،  فيه  ��ستجاب  �لذي  حكمه 

�لطفل �أياري يف �سجالت �حلالة �ملدنية باملدينة؛

تربز �أهمية �حلكم على م�ست�ى نقطتني: 

�أقر بحق �لطفل  �أنه  �أوىل كان الفتا يف �حلكم  من جهة 

�ملزد�د يف �ملغرب يف �لت�سجيل باحلالة �ملدنية، بغ�ض �لنظر 

عن �ل��سعية �لقان�نية ل��لديه، �أو جن�سيته، م�ستعينا يف 

ذلك لل��س�ل �ىل هذه �لنتيجة مبقت�سيات "�لنظام �لعام 

�لتي تقت�سي ت�سجيل كل والدة ب�سجالت �حلالة �ملدنية 

ملكان وق�عها"؛

من جهة ثانية وبح�سب متتبعني، فاإن �حلكم يعد �سابقة 

من ن�عه يف تاريخ �ملحاكم �ملغربية، �إذ �سي�ؤدي يف حالة 

تبنيه من طرف باقي �ملحاكم �إىل تغيري مهم على م�ست�ى 

و�قع �ندماج �ملهاجرين غري �ل�سرعيني باملغرب.

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

قضاء وأحكام 2018
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ربيعا  ع�سر  �لثالثة  ذ�ت  طفلته  وبرفقته  �الأب  دخل 

�لقريبة  �جلزئية  �ملحكمة  مقر  �إىل  قليال  �أكرث  رمبا  �أو 

�ل�قتية  �الأم�ر  قا�سي  مكتب  �إىل  �جّته  منزله.  من 

�لقا�سر  البنته  زو�ج  �أذن  منحه  منه  طالبا  و�ل�الئية، 

ميالدها.  ب�سهادة  مدع�ما  طلبه  وقدم  وليها  باعتباره 

بعمرها  تفاجاأ  �لطلب،  على  �لقا�سي  �إطالع  ومبجرد 

و�ساأل �لطفلة م�ستغربا: هل ترغبني بالزو�ج؟ فاأوماأت 

�لقا�سي من  �حلر�ض، طلب  وزيادة يف  �إيجابا.  بر�أ�سها 

منفردة،  �س�ؤ�لها  �أعاد  ثم  �ملكتب.  �لطفلة مغادرة  و�لد 

ترفع  �أن  دون  �الإجابة  نف�ض  ظاهر  بارتباك  فاأجابت 

ر�أ�سها. فنظر �لقا�سي �إليها وه� يرى طفلة �أمام ناظريه 

لكنه  و�لدها  من  خائفة  تك�ن  وقد  للزو�ج  م�ؤهلة  غري 

مقيد بن�ض �لقان�ن �لذي يعطي �ل�يل �سالحية طلب 

 �لقا�سي مرغما على ت�قيع منح �الإذن 
ّ
�الإذن، فا�سطر

�أملا. يعت�سر  وقلبه 

هذ� �مل�سهد لي�ض جزء� من رو�ية �أدبية وال م�سهد� من 

م�سرحية تر�جيدية، بل ه� م�سهد من خيال �لكاتبني 

يف  د�ئم  �سبه  ب�سكل  يتكرر  و�قع  من  م�ستنبط  لكنه 

على  �لرتدد  فبمجرد  بليبيا.  �جلزئية  �ملحاكم  �أغلب 

�أو �الطالع على �سجالت �الأو�مر  �أي حمكمة جزئية 

للناظرين. �ل�الئية، تت�سح هذه �ال�سكالية جلية 

فهي  �جتماعية،  ظاهرة  �عتربناه  �إن  �لقا�سر�ت  فزو�ج 

�عالمي،  �أو  جمتمعي  �أو  حك�مي  باهتمام  حتَظ  مل 

حتى  بامل�سكلة  ت��سم  �أن  يجب  �سلبية  ظاهرة  والأنها 

ت�لد  �أنها  قلنا  �إذ�  �ل�س��ب  جنانب  ال  بل  قننت.  و�إن 

و�لثقايف  �الجتماعي  �الأ�سعدة  على  عدة  �إ�سكاليات 

يف  نحاول  ونحن  و�القت�سادي.  و�ل�سحي  و�لنف�سي 

�لظاهرة  لهذه  �لت�سريعي  �جلانب  حتليل  �ملقالة  هذه 

�ملتعددة. و�نعكا�ساتها 

 

واج القاصرات في  شيوع ز
ليبيا

�ساملة  ر�سمية  �إح�سائية  على  �حل�س�ل  ميكن  ال 

ليبيا،  يف  �ملبكر  �لزو�ج  �أو  �لقا�سر�ت  زو�ج  حلاالت 

لكرثة  و�الإح�سائيات  �الأرقام  جتميع  ل�سع�بة  نظر� 

فمثال  لها.  رقمي  ت�ثيق  وج�د  ولعدم  �ملحاكم  عدد 

م�سلحة �الإح�ساء و�لتعد�د �أعلنت عن عدم ت�فر �أي 

و�النق�سام  �لف��سى  حالة  ب�سبب  لديها  م�ًثقة  �أرقام 

�ل�سيا�سي يف �لبالد.

م�ستمر  تز�يد  يف  �لقا�سر�ت  زو�ج  �أن  �ملالحظ  لكن 

�أعلنت  خالل �ل�سن��ت �ملا�سية. ففي تقرير �سحفي، 

م�سدر  من  حت�سلت  �أنها  �جلديد  �لعربي  �سحيفة 

زو�جاً   186 باأّن  طر�بل�ض،  حماكم  جمّمع  يف  ق�سائي 

وعام   2011 عام  بني  ما  �ملحاكم  �سّجلها جمّمع  ر  لق�سّ

36 زو�جاً بني  2017 يف طر�بل�ض ل�حدها، من بينها 

و�لزوجة  عاماً   16 فيها  �لزوج  �سّن  تتعدى  ال  طفَلني 

14 عاماً.

ويف تعليق له على �لتقرير، ذكر ل�سيد �ملهدي �لعجيلي 

باأن  طر�بل�ض  �سمال  حمكمة  يف  �سرعي  ماأذون  وه� 

"�نت�سار  على  م�ؤكد�  وحدها  طر�بل�ض  يف  �لرقم  هذ� 

وهي  و�الأرياف  �لبادية  مناطق  يف  �لظاهرة  هذه 

�أن  �إىل  �لعجيلي  وي�سري  و�لقبيلة".  بالعرف  حممية 

�إثباتها يف �جلن�ب، منها على �سبيل  "حاالت مت  ثمة 

بني  عمره  من  �خلم�سني  يف  و�حد  رجل  جمع  �ملثال 

متاثل  �لتي  �الأوىل  زوجته  جانب  �إىل  قا�سر�ت  ثالث 

ي�سيف  �لثالث".  �سر�ئرها  �أمهات  �سّن  �سّنها  يف 

وبدوية  ريفية  مناطق  يف  كبري�ً  قان�نياً  حتاياًل  "ثّمة  �أّن 

لتعديل  دعاوى  خالل  من  �لزيجات،  هذه  لت�سجيل 

هذ�  ويجد  مزّور.  بتاريخ  �لزو�ج  ت�ّثق  و�أخرى  �ل�سّن 

�لتحايل من يغطيه وميرره". وي�ؤكد �لعجيلي �أّنه "من 

�خلالفات  �لت�س�ية،  ��ست�جبت  �لتي  �لق�سايا  �أبرز 

�لزو�ج. فالقا�سي، لي�ض  �ل�سرعية ح�ل �سّن  �لقان�نية 

�أمامه �إال �لت�سديق على زو�ج فتاة قا�سرة، ما د�م ويّل 

�أمرها ه� من يزّوجها".

كلية  نظمتها  ندوة  هام�ض  وعلى  ذ�ته  �ل�سياق  ويف 

زو�ج  ح�ل  �سرب�تة  وجامعة  ب�سرمان  �لقان�ن 

عن��ن  حتت  و�ملمن�ع  �مل�سم�ح  بني  �لقا�سر�ت 

�سرحت   ،2018 �أغ�سط�ض  يف  �لطف�لة"  "�غت�ساب 

ب�سرمان،  �لقان�ن  بكلية  �خلا�ض  �لقان�ن  ق�سم  رئي�سة 

�لقا�سر�ت  تفاقم زو�ج  �لعطر�ق من خماطر  ناجية  د. 

وج�د  �أهمها  متز�يدة،  �سلبية  نتائج  من  يفرزه  وما 

والدة  يف  عليهن  �العتماد  ميكن  ال  �أميات  �أمهات 

ت�قفها  يعني  �لقا�سرة  فزو�ج  وطم�ح.  مثقف  جيل 

عن �لدر��سة وحتديد �سقف طم�حاتها �لعلمية ح�سب 

"حاالت  لها:  ت�سريح  يف  �لعطر�ق  و�أ�سافت  ق�لها. 

عدده  يف  �س��ء  خميف  �رتفاع  يف  �لقا�سر�ت  زو�ج 

خالل  من  وذلك  �لزوجات  ه�ؤالء  على  �أ�سر�ره  �أو 

بطر�بل�ض  �ملحاكم  �ل�سرعية مبجمع  �لد�ئرة  �إح�سائيات 

�حلمل  نتيجة  بينهن  وفيات  حاالت  حدوث  وم�ؤكدة 

و�ل�الدة مع زيادة حاالت �الإجها�ض.

�سن��ت  �خلم�ض  وخالل  مثال  بنغازي  مدينة  ويف 

مكاين  نطاق  ويف   ،2018 �إىل   2013 من  �الأخرية 

�لف�يهات  وحمكمة  �جلزئية  �لربكة  مبحكمة  حمدد 

الحظنا  �البتد�ئية،  بنغازي  جن�ب  مبحكمة  �جلزئية 

�لذي  �لعدد  2013 وه�  �الأذونات مرتفع يف  �أن عدد 

�لعمل  لت�قف  نتيجة  رمبا   2015 خالل  ت�ساءل 

تدريجياً  ز�دت  ذلك  وبعد  �حلرب،  ب�سبب  �لق�سائي 

لت�سل �إىل ن�سبة عالية يف عام 2018.]1[ 

 و�إذ تبنّي هذه �الإح�سائية ب��س�ح زيادة هذه �لظاهرة 

ب�سكل الفت، لكننا يف ذ�ت �ل�قت يجب �أن منيز �أن��ع 

�النق�سام  ب�سبب  فمثال  �لقا�سي.  مينحها  �لتي  �الإذن 

 10 �ل�سخ�سية رقم  قان�ن �الأح��ل  ما ز�ل  �ل�سيا�سي، 

ل�سنة 1984 ه� �ل�ساري يف �سرق �لبالد و�لذي حدد 

ملن  �الأذن  منح  وبالتايل  عاما.  بع�سرين  �لزو�ج  �سن 

دون �لع�سرين يف �سن 19 �أو 18 ال يثري م�سكلة خا�سة 

فقد  �لبالد،  �أما يف غرب  �لدولية.  �ملعايري  مع  لت��فقه 

ل�سنة   14 رقم  �جلديد  بالقان�ن  �الأحكام  هذه  عدلت 

�لثامنة ع�سرة.  2015 ب�سن  �أكت�بر  �ل�سادر يف   2015

يف  غربها  �أو  �لبالد  �سرق  يف  �س��ء  �خلط�رة  وتتمثل 

منح �الإذن ملن هن دون 18�سنة. �أما يف جن�ب �لبالد، 

نت�قع  ال  ولكننا  وبيانات.  �إح�سائيات  لنا  تت��فر  فلم 

�الجتماعية  �لعالقات  لطبيعة  نظر�ً  �أف�سل  �حلال  �أن 

ال  �لتي  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لعرف  ولتاأثري  و�لقبلية 

�لظاهرة. ت�ستهجن هذه 

يف اإلذن القضائي تعر
بد�ئرة  �مل�ستعجلة  �الأم�ر  قا�سي  �لليبي  �مل�سرع  منح 

منح  �سلطة  �جلزئية  باملحاكم  �ل�سخ�سية  �الأح��ل 

على  �ملقبلة  كانت  حالة  يف  لقا�سر  بالزو�ج  �الأذن 

�لزو�ج �أقل من �ل�سن �لقان�نية وهذ� �الأذن ي�سدر يف 

�سيغة �أمر والئي على عري�سة.]2[

متطلبات  من  وه�  مهم جد�  لكنه  �سكلي  �إجر�ء  وه� 

ب�سكل  �لقا�سي  ويتخذه  �لقا�سر.  زو�ج  عقد  �إبر�م 

مل�سالح  حماية  �سالحيات  من  به  يتمتع  مبا  منفرد 

للقا�سي  �مل�سرع  منحها  �سالحية  �أنها  مبعنى  �لقا�سر، 

يعني  مبا  و�ل�سرورة  �مل�سلحة  �سرطي  ت��فر  من  للتاأكد 

من  �الإذن  منح  تقدير  يف  �أ�سا�سيا  دور�  للقا�سي  �أن 

�لقاعدة.  �ال�ستثناء على  ه�  �الإذن  منح  �أن  بل  عدمه 

ت��فر  من  �لتحقق  يتم  ال  عملية،  ناحية  من  �أنه  �إال 

�لق�ساة  وي�ست�سهل  و�ل�سرورة  �مل�سلحة  �سرطي 

�الإذن. ��ست�سد�ر 

ومن ناحية �أخرى، هناك من يرى �أن �مل�س�ؤولية �الأوىل 

رف�ض  ميلك  الأنه  �لقا�سي  عاتق  على  ملقاة  و�الأخرية 

يف  �ل��ردة  و�سروطه  مربر�ته  تت�فر  مل  �إذ�  �الإذن  منح 

ن�ض �لقان�ن وهي �سرطا �مل�سلحة و�ل�سرورة. ويف هذ� 

على  �سفحته  على  �سحيب  ح�سني  د.  يرى  �ل�سياق، 

�أن �مل�سرع خ�ض �لقا�سي مبنح �الإذن من  �لفاي�سب�ك، 

�لزو�ج من كافة  �أمر  �سلطة مطلقة لبحث  عدمه مبنحه 

�جتماعية  �أو  طبية  ير�ها  بحث  طريقة  وباأي  ج��نبه 

د.  و�أ�ساف  عدمه.  من  �الإذن  منح  يقرر  ثم  ومن 

ومنحه  �الإذن  رف�ض  ميلك  من  د�م  "ما  �سحيب" 

�مل�س�ؤول  فه�  به  �إال  �لزو�ج  يتم  وال  فقط  �لقا�سي  ه� 

�إذ�  �إال  م�س�ؤوال  يك�ن  ال  �ل�يل  عنه.  و�الأخري  �الأول 

زوجها دون ��ست�سد�ر �إذن من �ملحكمة.

مبقت�سى  �لزوجة  عاتق  على  �مللقاة  �ل��جبات  هي  ما 

حمل  يف  و�أهلية  ر�سائية  �إىل  وحتتاج  �لزو�ج  عقد 

 10 رقم  قان�ن  من  ع�سرة  �لثامنة  �ملادة  جتيبنا  �لعقد؟ 

�لزوج  ل��جب متكني  �إ�سافة  ملزمة  باأنها   1984 ل�سنة 

بر�حة  باالهتمام  �لزوجية،  �ملعا�سرة  حق  ممار�سة  من 

على  و�الإ�سر�ف  ومعن�ياً،  ح�سياً  و��ستقر�ره  �لزوج 

بيت �لزوجية وتنظيم �س�ؤونه و�ملحافظة عليه، وح�سانة 

يقع  و�أخري�ً  و�إر�ساعهم  عليهم  و�ملحافظة  منه  �أوالدها 

معن�ي  �أو  مادي  �سرر  �إحلاق  بعدم  �اللتز�م  عليها 

بهذه  �لقيام  طفلة  ت�ستطيع  �أن  يعقل  فهل  بالزوج، 

قلنا  �إذ�  �ل�س��ب  جنانب  ال  �جل�سيمة؟  �مل�س�ؤوليات 

�ل�سيد�و. مبخالفة ذلك التفاقية 

بحكم  القاصر  ماهية 
الليبي؟ القانون 

�الأهلية هي �سفة يف �ل�سخ�ض جتعله �ساحلا الأن يك�ن 

�أهلية  �إىل  وتنق�سم  �لقان�ن،  �أو  �ل�سرع  باأحكام  خماطبا 

�حلق�ق  الكت�ساب  �ل�سخ�ض  �سالحية  وهي  وج�ب، 

�سالحية  وهي  �أد�ء  و�أهلية  بااللتز�مات،  و�لتحمل 

�آثار  عليه  ترتتب  تعبري�ً  �إر�دته  عن  للتعبري  �ل�سخ�ض 

قادر�  يك�ن  ملن  �إال  تثبت  ال  �الأخرية  وهذه  قان�نية. 

وجهة  من  نف�سه  �س�ؤون  يف  و�لت�سرف  �لتمييز  على 

نظر قان�نية، وهي تتدرج مع تدرج �لتمييز يف �الإن�سان 

�أهليته  كمال  �ل�سخ�ض  يف  و�الأ�سل  �ل�سن،  ح�سب 

�سن  وهي  �لقان�ن.  بحكم  منها  يحّد  �أو  ت�سلب  مل  ما 

�لثامنة ع�سر وفقا لقان�ن �س�ؤون �لقا�سرين �لليبي رقم 

17 ل�سنة 1992.

�لليبي  �ل�سخ�سية  �الأح��ل  لقان�ن  طبقاً  و�الأهلية   

حددها  �لتي  �لر�سد  �سن  وبل�غ  بالعقل  تكتمل 

�لقان�ن رقم 10 ل�سنة 1984، بع�سرين �سنة. �أما قبلها 

بنف�سه  �لزو�ج  عقد  يبا�سر  �أن  �ل�سخ�ض  ي�ستطيع  فال 

�إال باإذن من �ملحكمة ت�سدره مل�سلحة تر�ها �أو �سرورة 

�لقان�ن  �أدخل  وقد  �ل�يل.  م��فقة  بعد  وذلك  تقدرها 

�الأحكام  هذه  على  تعديالت   2015 ل�سنة   14 رقم 

�أهمها تخفي�ض �سن �الأهلية للزو�ج �إىل 18 �سنة.  

عن  �ل�سادر  �لت�سريعي  �لتعديل  هذ�  ت�قيت  يطرح 

�مل�ؤمتر �ل�طني �لعام يف خ�سّم �لنز�ع على واليته، �أكرث 

و�لغاية  �إقر�ره  ��ستفهام، ح�ل �حلكمة من  من عالمة 

من تعديله. وميكن �لتعقيب على هذ� �لتعديل بالق�ل 

 ،1984 قان�ن  يف  عليها  �ملن�س��ض  �لع�سرين  �سن  �أن 

هي �أهلية خا�سة �أكرب من �الأهلية �لعامة 18 �ملن�س��ض 

�جلنائي  �لقان�ن  �لقا�سرين ويف  �س�ؤون  قان�ن  عليها يف 

قب�ل  �ملمكن  من  كان  و�إن  �النتخابات.  وق��نني 

�أهلية  ي�ساوي  �مل�سرع  �أن  �أ�سا�ض  على  �لتعديل  هذ� 

و�الأهلية  �جلنائية  و�مل�س�ؤولية  �لعق�د  باأهلية  �لزو�ج 

�أنه  �جلديد  �لتعديل  يعيب  ما  �أن  �إال  �النتخابية]3[، 

�ال�ستح�سال  بعد  �لقا�سر  زو�ج  �إجازة  على  �أبقى 

على �إذن �لقا�سي )وه� �الإذن �لذي يتجه الأن ي�سبح 

�أن  ت�سريعا  �ل��جب  من  وكان  تقدم(.  كما  �سكليا 

�سبط  يتم  در��سة حالة كي  وبعد  م�سببا  �الإذن  يك�ن 

بعر�ض  �ل�يل  يلزم  كاأن  للقا�سي،  �لتقديرية  �ل�سلطة 

تقرير  الإعد�د  �جتماعي  �أخ�سائي  على  �لقا�سر  �بنته 

م�س�ؤولية  حتمل  على  قادرة  كانت  �إذ�  وما  حالتها  عن 

�لزو�ج من عدمه.

ومن �ملهم �أي�سا �إ�سافة �أن يتم تعديل �لت�سريع ب�سكل 

ليبيا في  القاصرات  زواج 
والضمانات الحماية  لها  يوفر  ال  يع  وتشر يتجاهلها  مجتمع 

ليبيا



العدد 14، أفريل 2019
45

و��سحة  ومعايري  م��س�عية  وب�سروط  حمدد  �آلية  ي�فر 

و�ل�سرورة  �مل�سلحة  فعبارة  لقا�سر:  �لزو�ج  �إذن  ملنح 

غري كافية. �إمنا يجب بد�ية فر�ض جز�ء خمالفة ج�سيم 

يق�م  �لذي  �الأمر  ويل  كبرية"على  مالية  "غر�مة 

يق�م  �أو  �ل�سروط،  لهذه  مر�عاة  بدون  �بنته  بتزويج 

�سنها  عن  كاذبة  معل�مات  �إدالء  �أو  �لبيانات  بتزوير 

م��فقة  �سرورة  �ل�سروط  �إىل  وي�ساف  �لقا�سي.  �أمام 

�لفتاة �لقا�سر و�أمها لن�سمن عدم �إكر�ه �ل�يل �لرجل 

�الب �أو زوج �الأم �أو �الأخ.

�إلز�مية  �لت�سريع على خربة طبية  ين�ض  �أن  كما يجب 

و�لنف�سية  و�لعقلية  �جل�سدية  �لفتاة  قدرة  يف  للبث 

حياتها،  يف  �ملف�سلية  �خلط�ة  تلك  مثل  على  لالإقد�م 

حماولة  يف  وذلك  �الجتماعية،  �خلربة  �إىل  �إ�سافة 

�لزو�ج  هذ�  ملثل  �سلبية  �آثار  وق�ع  عدم  من  للتاأكد 

�جل�سدي  �الإيذ�ء  در��سي،  حت�سيل  وقف  مثل: 

و�لنف�سي، �الإيذ�ء و�ل�فاة جر�ء �حلمل و�ل�الدة.

و�أن  وملحة  م��س�عية  �الأ�سباب  تك�ن  �أن  يجب  كما 

ي�سدر �الإذن من هيئة ��ستئنافية ولي�ض من قا�ض فرد، 

تاأذن  من  هي  ��ستئنافية  بهيئة  �ملحكمة  �أن  يعني  ما 

�لتطبيق  �أن  �إذ� علمنا  �لقا�سي �جلزئي، خا�سة  ولي�ض 

�لدرجة  على  �ملتح�سلني  �لق�ساة  �أحد  يخ�ل  �لعملي 

�الأوىل وال ي�سرتط �أن يك�ن رئي�ض �لد�ئرة.

هي  من  بزو�ج  �الإذن  حظر  و��سحا  يك�ن  �أن  ويجب 

قان�ن  ن�ض  مع  متا�سيا  وذلك  ع�سر  �ل�ساد�سة  دون 

�لذي   1995 ل�سنة   5 رقم  �لليبي  �لطف�لة  حماية 

ي�ؤكد يف مادته �الأوىل على �أن �ملق�س�د بالطفل ه� من 

�ل�سغري �لذي مل يبلغ �ل�ساد�سة ع�سر.

والنفسية  الطبية  اآلثار 
على  المترتبة  واالجتماعية 

واج القاصرات ز
على  �لقا�سر�ت  لزو�ج  و�لتبعات  �الآثار  التقت�سر 

ونف�سية  طبية  �آثار  لها  بل  فقط،  �لقان�نية  �مل�ساكل 

م�ساكل  لهن  وت�سبب  عليهن  تنعك�ض  و�جتماعية 

متعددة.

باحلمل  �ملرتبطة  �لطبية  �مل�ساكل  عن  حتدثنا  فاإذ� 

و�ل�الدة، جند �أن من �أبرز �ملخاطر �لتي ت��جه �لفتيات 

وزيادة  �خلدج  ووالدة  �ملتكرر  �الإجها�ض  �لقا�سر�ت 

�ل�الدة �لقي�سرية. بل �أن �لطب يربط بني حاالت �ل�فاة 

نظر�ً  و�ل�الدة  �ملبكر  �حلمل  وحاالت  "�لطفلة"  لالأم 

لعدم �لن�س�ج �لف�سي�ل�جي و�لفكري لتلك �الأنثى.

فى م�سر، �أثبتت در��سة �أعدت يف ماي� 2017، "نظرة 

متعمقة على خ�سائ�ض �لزوجات �لقا�سر�ت يف م�سر"، 

عدد� من �لنتائج �ل�سلبية على �سحة �لفتيات وحق�قهن 

�أن  �أهمها  �ملبكر،  �لزو�ج  نتيجة  و�الإن�سانية  �الجتماعية 

�لطفالت �ملتزوجات قبل �سن 18 عاما هّن �أقل تعليماً 

�أكرب  رجال  من  للزو�ج  عر�سة  �أكرث  وكّن  فقر�ً،  و�أ�سد 

منهن بكثري )بح��ىل 24 عاماً فى �ملت��سط(، وتاليا �أقل 

ت���ساًل مع �أزو�جهن، و�أقل �سعادة فى حياتهن �لزوجية 

ومناق�سة  �إدر�ك  على  قدرتهن  عدم  ب�سبب  و�جلن�سية، 

�أم�رهن �ل�سخ�سية و�الأ�سرية. ف�سال عن �أنهم ي�سبحن 

�أو عدم  للعنف �الأ�سري، نتيجة قلة �ل�عي  تاأييد�ً  �أكرث 

ويكن  �الإن�سانية،  حق�قهن  �سلبهن  نتيجة  �كتماله، 

و�حلياة  �لعمل  �س�ق  ب�سكل ملح�ظ فى  م�ساركة  �أقل 

�ل�سيا�سية.]4[

خاتمة
�جتماعية  لدر��سات  �لقا�سر�ت  زو�ج  ظاهرة  حتتاج 

وميد�نية حتى ميكن تقييم �آثارها وتبعاتها ب�سكل علمي 

كل  من  دقيقة  �إح�سائيات  �إىل  حتتاج  �أنها  كما  دقيق. 

�لنتائج  وبناء  �الأرقام  هذه  حتليل  ميكن  حتى  �ملحاكم 

عليها. و�إجماال، زو�ج �لقا�سر�ت يف ليبيا لي�ض م�سكلة 

منها  رئي�سياً   جزء�ً  �ملجتمع  يعّد  بل  فقط،  ت�سريعية 

بتجاهله لها �أحيانا �و باإيجاد مربر�ت لها �أحيانا �أخرى. 

وعليه، فاإن �لتعامل معها لي�ض باالأمر �لي�سري فهي حتتاج 

�جتماعية  م��جهة  تتبعها  دقيقة  ت�سريعية  ملعاجلة  بد�ية 

وذلك  و�الإعالم  �ملدين  باملجتمع  فيها  �ال�ستعانة  يتم 

�لظاهرة  تبني  مكثفة،  وتثقيف  ت�عية  بحمالت  للقيام 

�أن  كما  و�ملجتمع.  �الأطفال  على  وخط�رتها  و�أ�سبابها 

�ملجتمع  دور  على  تركز  �أن  يجب  �حلمالت  هذه  مثل 

و��ستهجانها،  �ملمار�سات  هذه  مثل  رف�ض  يف  �لرئي�سي 

�لتقاليد  بحجة  و�لتجاهل  �ل�سمت  ��ستمر�ر  �أن  حيث 

و�لعرف قد ي�ؤدي ال�ستفحال �لظاهرة ب�سكل قد نعجز 

فيه على م��جهتها وعالج �آثارها.

�ملحكمة  قلم  من  �لكاتبان  عليها  �أح�سائية حت�سل   ]1[

�جلزئية.

]2[ قان�ن رقم 10 ل�سنة 1984م ب�ساأن �لزو�ج و�لطالق 

و�أثارهما.

�أكت�بر  �ل�سادر يف  2015م  ل�سنة   14 رقم  �لقان�ن   ]3[

2015م

�الإجبارى، �سحيفة  �لقا�سر�ت  زو�ج  كامل،  عزة   ]4[

�مل�سري �لي�م، 2017/10/30.

 

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

ليبيا
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د. آمال ســليمان العبيدي

تعك�ض  �جتماعية  عملية  باأنها  �ملحلية  �مل�ساحلة  ف 
ّ
ُتعر

وت�سم  �ملحلية،  �ملجتمعات  نطاق  على  جماعية  جه�د� 

فئات  تهم  �لتي  و�الأن�سطة  و�ملبادر�ت  �لعمليات  جملة 

بهدف  وذلك  �ل�سر�ع،  �أو  �لنز�ع  يف  �لد�خلة  �ملجتمع 

�ل��س�ل �إىل ت�س�يات يتم �لت��فق عليها من قبل �أطر�ف 

1
ذلك �لنز�ع.

ف�ض  �آليات  �أبرز  من  ليبيا  �ملحلية يف  �مل�ساحلات  وتعترب 

�لنز�عات على �مل�ست�ى �ملحلي، و�لتي �ساهمت ب�سكل 

�لنز�عات خالل فرت�ت تاريخية  كبري يف تخفيف حدة 

نظام  �سق�ط  بعد  و��سح  ب�سكل  دورها  وبرز  خمتلفة، 

م�ؤ�س�سي  فر�غ  نتج عنه من  وما   ،2011 �لقذ�يف يف عام 

تك�ن  �أن  �لتقليدية  وقياد�تها  �لقبيلة  ��ستطاعت  و�أمني 

�لبديل فيه عن تلك �مل�ؤ�س�سات. 

�الآليات  على  ترتكز  �لتي  �ملحلية  �مل�ساحلات  وتعترب 

�أدو�ت ف�ض �لنز�عات  �أبرز  �لتقليدية، ومنها �لُعرف من 

على �مل�ست�ى �ملحلي بني �أطر�ف �لنز�ع يف ليبيا. وغالباً ما 

كانت هذه �لنز�عات عبارة عن نز�عات قبلية، �أو مناطقية 

على حدود �الأر��سي، �أو حاالت �لقتل، وبع�ض �جل��نب 

�الأخرى �الجتماعية و�لتي منها ق�سايا �لزو�ج و�لطالق. 

�إال �أنه بعد عام 2011، مت ت�سّي�ض معظم تلك �لنز�عات 

حيُث مت �إعادة �إحيائها نتيجة �النق�سامات �ل�سيا�سية �لتي 

قبائل  �إىل  و�لقبائل،  �ملدن  ت�سنيف  خالل  من  برزت 

ومدن م�ؤيدة لنظام �لقذ�يف و�أخرى د�عمة لث�رة فرب�ير. 

نتج عن تلك �لنز�عات �لتي �أخذت طابعاً م�سلحاً، �سرخاً 

�جتماعياً، �إ�سافة �إىل �لتهجري و�لنزوح �لذي طال �لعديد 

من �ملناطق. ولعل �أبرز من�ذج على ذلك ق�سية م�سر�تة-

بعد  عنه  نتج  وما  �مل�سلح  �ل�سر�ع  �أدى  حيث  تاورغاء. 

عام 2011 �إىل تهجري �سكان مدينة تاورغاء ونزوحهم �إىل 

مناطق خمتلفة يف ليبيا وتعترب ق�سية م�سر�تة-تاورغاء من 

ليبيا، حيُث يعترب حلها د�عماً  �أهم ملفات �مل�ساحلة يف 

2
لعملية �مل�ساحلة �ملجتمعية و�ل�طنية ب�سكل عام.

المصالحات  اتفاقات  تقييم 
2011 المحلية منذ عام 

�لنمط  �ملحلية  �مل�ساحلات  طابع  �تخذ   ،2011 عام  منذ 

ذلك  يتم  حيث  نز�ع،  �أي  بروز  عند  �ل�سائد  �لتقليدي 

�أو  من خالل جلان ت�سكل من �سي�خ �لقبائل باملنطقة، 

من يتم �قرت�حه من قبائل خارج �لنطاق �جلغر�يف لتلك 

�ملناطق. و�أحياناً قد تتم دع�ة بع�ض ن�سطاء �ملجتمع �ملدين 

لالنخر�ط يف عمليات �مل�ساحلة. وثمة �سروط و�آليات يتم 

�مل�ست�ى  على  �لنز�عات  ت�س�ية  يف  للبدء  عادًة  و�سعها 

�ملحلي. وغالباً ما تاأخذ نتائج هذه �لت�س�يات طابع �إد�رة 

�أزمات �أكرث منها م�ساحلة حقيقية بني �الأطر�ف �ملتنازعة، 

ووقف  �لعنف،  �إنهاء  �إىل  �ملبادر�ت  تلك  ت�سعى  حيث 

لالأ�سرى  وتبادل  �ملتنازعة،  �الأطر�ف  بني  �لنار  �إطالق 

�الأطر�ف.  لكل  م�ؤقتة  مطالب  غالباً  وهي  و�جلرحى، 

وب�سفة عامة فاإن كثري�ً من تلك �التفاقات يتم �خرت�قها 

و�سرعان ما تبد�أ �مل�ساكل بالظه�ر مرة �أخرى بني �الأطر�ف 

لها  يكن  ومل  جذرية،  تكن  مل  �حلل�ل  الأن  �ملتنازعة، 

�سمانات ال�ستمر�ر �ل�سلم بني تلك �الأطر�ف.

وميكن �الإ�سارة هنا �إىل �أن �أبرز �تفاقات �مل�ساحلة �ملحلية منذ 

عام 2011، هي وثيقة قبيلة �لعبيد�ت ب�ساأن مقتل رئي�ض 

�أركان �جلي�ض �لليبي و�إثنني من رفاقه، حيُث مت �ختطافهم 

من قبل جمم�عات متطرفة يف �إثر ��ستدعاء �ملدعي �لعام 

لالأول للتحقيق معه بناء على �أمر من �مل�ست�سار م�سطفى 

عبد�جلليل رئي�ض �ملجل�ض �ل�طني �النتقايل. 

�ل�طني  �ملجل�ض  �تفاقية  �أي�ساً،  �التفاقات  �أبرز  ومن 

�لتب�  و�تفاق   ،)2011( �لط��رق  قبائل  مع  �النتقايل 

لل�سلم  و�لط��رق  �لتب�  و�تفاق   ،)2014( و�لط��رق 

و�مل�ساحلة )2015(، و�تفاق �لتعاون و�لتعاي�ض �ل�سلمي 

بني قبيلتي �لقذ�ذفة و�أوالد �سليمان )2016(، و�تفاق 

 ،)2017( �سليمان  و�أوالد  �لتب�  قبيلتي  م�ساحلة 

�لنازحني  ع�دة  ب�ساأن  م�سر�تة-تاورغاء  �تفاق  وحم�سر 

بني  �ل�سلح  وميثاق   ،)2016( �ملت�سررين  وتع�ي�ض 

 ومن خالل تقييم �تفاقات 
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م�سر�تة وتاورغاء )2018(.

بع�ض  ذكر  ميكن  بن�دها  وحتليل  عامة  ب�سفة  �مل�ساحلة 

�ملالحظات منها:

�ل�سامل  �ل�سلح  نقطة  على  �التفاقيات  معظم  �تفقت 

و�لد�ئم بني �لطرفني دون وج�د �الآليات و�سبل حتقيق 

ذلك.يف �حلاالت �لتي كانت هناك م�ساركة من طرف 

�إىل م�ساألة  �مل�ساحلة، كرُثت �الإ�سارة  دويل يف عمليات 

�التفاقات  ت  ن�سّ فقد  و�لتع�ي�سات.  �ل�سرر"  "جرب 

عادة على �أن �ل��سيط �خلارجي )�إيطاليا وقطر( �سيدفع 

مبلغ �لتع�ي�ض �إىل �الأطر�ف �ملت�سررة. ويف �التفاقيات 

و�لتع�ي�سات  �ل�سرر  جرب  ُيذَكر  مل  ليبيا،  ترعاها  �لتي 

ميثاق  وكذلك  تاورغاء،   – م�سر�تة  �تفاق  با�ستثناء 

�ل�سلح  بني �ملدينتني يف ي�ني� 2018، �لذي �أكد على 

�لليبية  �لدولة  يف  �مل�س�ؤولة  �لتنفيذية  �جلهات  �لتز�م 
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باالإيفاء مبا رتبه عليها �التفاق �مل�قع بني �لطرفني.

وعليه فاإن كثري�ً من تلك �التفاقات ال يتم �لنجاح يف 

تنفيذ بن�دها. ومن �أبرز �الأمثلة على ذلك �تفاق م�سر�تة 

تاورغاء �لذي يعاين من عديد �لعقبات �مل�ستمرة �لتي 

حت�ل دون تنفيذه. ومن تلك �لعقبات، �ل��سع �الأمني 
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�لذي يح�ل دون تهيئة �ملدينة وع�دة �خلدمات بها.

�إن غياب م�ؤ�س�سات �لدولة �لق�ية و�الإر�دة �ل�سيا�سية ه� 

�ل�سبب �لرئي�ض يف �إخفاق كثري من هذه �التفاقات �ملربمة 

�أر�ض �ل��قع. ال �سّيما و�أّن تنفيذ تد�بري من قبيل  على 

جرب �ل�سرر و�مل�ساءلة على وجه �خل�س��ض، يتطلب دعماً 

من �لدولة. 

التحديات التي تواجه 
المحلية المصالحة  عملية 

هناك جملة من �لتحديات �لتي ت��جه �مل�ساحلات على 

عام،  ب�سكل  و�ل�طني  خا�ض  ب�سكل  �ملحلي  �مل�ست�ى 

و�جلماعات  �ل�سالح  �نت�سار  �لتحديات،  تلك  بني  من 

�مل�سلحة و�مل�ؤ�س�سات �مل��زية للم�ؤ�س�سات �الأمنية للدولة، 

و�لتي تعمل على عرقلة �أي �تفاقات للم�ساحلة. فغياب 

دور �لدولة خا�سة ما يتعلق منها باجلانب �الأمني من �أهم 

حتديات م�ساريع �مل�ساحلة، الأن وج�د �لدولة وم�ؤ�س�ساتها 

ه� �سمان لاللتز�م بامل��ثيق. كما �أنها ت�ساهم يف تطبيقها. 

قبلية،  كانت  �س��ء  �خلا�سة،  �مل�سالح  تقدمي  �إىل  �إ�سافًة 

وجه�ية ومناطقية على �مل�سلحة �ل�طنية. كذلك يعترب 

الأهد�ف  كانت  �إذ�  خا�سة  �خلارجية،  �الأطر�ف  تدخل 

�لتحديات.  �أبرز  من  ليبيا  يف  �مل�ساحلة  ملف  تخدم  ال 

كذلك ��ست�سر�ء ظاهرة ��ستيفاء �حلق بالذ�ت، وغياب 

ثقافة �لت�سامح و�لت�سالح يف بع�ض �ملناطق و�ملدن. �إ�سافًة 

على  ت�ساعد  �لتي  �ملادية  �الإمكانيات  نق�ض  ذلك  �إىل 

�لت���سل بني �الأطر�ف �لتي ت�سهم يف عمليات �مل�ساحلة، 

ونق�ض �جل��نب �لل�ج�ستية.

المصالحات  نجاح  ضمانات 
لمحلية  ا

ل�سمان جناح �مل�ساحلات �ملحلية يف ليبيا، ينبغي �لرتكيز 

على �جل��نب �ملعن�ية و�الأخالقية، ومنها �ل��زع �لديني 

و�ل�الء لل�طن، و�حلفاظ على �لعه�د و�لثقة بني خمتلف 

�الأطر�ف و�لرغبة �حلقيقية يف حتقيق �ل�سالم. مع �لرتكيز 

�لتنفيذ  �سمان  يف  وم�ؤ�س�ساتها  �لدولة  دور  �أهمية  على 

�لناجح ملبادر�ت �مل�ساحلة �ملختلفة، وخ�س��ساً ما يتعّلق 

باإجر�ء�ت �النت�ساف و�ملُحا�سبة. من �أبرز �سمانات �لنجاح 

�ل�طني يف  �حل��ر  به  ي�سهم  �أن  �لذي ميكن  �لدور  �أي�ساً 

تعزيز �مل�ساحلة على �مل�ست�يني �ملحلي و�ل�طني، و�لتاأكيد 

على ��ستقاللية �أطر�ف �حل��ر عن �أي تدخل خارجي �أو 

حماوالت لت�سيي�ض �مللف، مع �حلر�ض على تقدمي �ملَ�سالح 

�ل�طنية على �مل�سالح �ل�سخ�سية، و�ملناطقية، و�الإقليمية، 

و�لقبلية، �إ�سافًة �إىل �مِللكّية �لليبية مل�ساريع �مل�ساحلة، �س��ًء 

�مل�ساحلة  لقاء�ت  عقد  �إىل  و�حلاجة  �ل�طنية،  �أو  �ملحلية 

د�خل ليبيا، �إ�سافة �إىل نزع �ل�سالح ومنع �نت�سار �الأ�سلحة، 

مع �لرتكيز على تعزيز ثقافة �لت�سامح وقب�ل �الآخر، مبا يف 
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ذلك من خالل �لتعليم و�لرب�مج �الإعالمية.

الخالصة
يف  جرت  �لتي  �ملحلية  �مل�ساحلة  م�ساعي  �عتمدت 

�آليات �مل�ساحلة �لتقليدية يف  ليبيا منذ عام 2011 على 

�الأغلب. وقد لعب فيها �حلّل �لُعريف لل�سر�ع دور�ً رئي�ساً. 

�أ�سهمت �جلماعات �لقبلية �أي�ساً يف ت�س�ية �لنز�عات من 

خالل ت�سكيل جلان �مل�ساحلة، وتاأّلفت يف �الأغلب من 

زعماء تقليديني، وت�سمل �أ�سباب �لقب�ل بهذه �الآلّيات 

�لتقليدية،  قب�ل �ملجتمع �ملحّلي بهذه �الآلّيات �لتقليدية، 

فاإن  �لناجتة عنه. كذلك  بالُعرف وبالت�س�يات  و�اللتز�م 

عف �لدولة منذ عام 2011 وغياب خمتلف م�ؤ�س�ساتها،  �سُ

وال �سّيما �مل�ؤ�س�سات �الأمنية و�لق�سائية يف مناطق كثرية 

وم�ؤ�س�ساتها  للقبائل  �لتقليدي  �لدوَر  عّزز  �لبالد،  من 

�ملحلية  �مل�ست�يات  على  �لقبلية  �ملجال�ض  مثل  �ملنبثقة، 

�سعف  ج��نب  �أبرز  من  ولعل  و�ل�طنية.  و�الإقليمية 

�ملر�أة عن عمليات  ه� غياب  �ملحلية  �مل�ساحلة  عمليات 

�ملقب�ل  من غري  فاإّنه  �الأمر،  و�قع  ويف  �ملحلية.  �مل�ساحلة 

و�مل�ساور�ت  �الجتماعات  يف  �ملر�أة  ح�س�ر  �جتماعياً 

�إليها  ُينظر  �لتي  �مل�ساحلة  فعاليات  �أو  و�ملفاو�سات 

�الأمر  كذلك  وحَدهم.  �لرجال  تخ�ّض  مهاٌم  �أنها  على 

بالن�سبة لتغيب �ل�سباب عن �مل�ساحلات �ملحلية، حيُث 

�لقبائل  بني  �لنز�عات  م�سدر  باأنهم  غالباً  �إليهم  ينظر 

و�لعائالت. وعالوة على ذلك، كثري�ً ما تعتمد جمال�ض 

�مل�ساحلة على �سّناع �لقر�ر، وُهم من �ل�سي�خ �الأكرب �سناً. 

عليه، فاإنه من �ملهم �إ�سر�ك �ل�سباب و�لن�ساء يف مبادر�ت 

�مل�ساحلة �ل�طنية ويف �ملجتمع �ملحلي، لتح�سني قدر�تهم 

يف �مل�ساركة يف هذه �مل�ساعي، مبا ي�سمل �لتدريب على 

مهار�ت �ل��ساطة وبناء �ل�سالم.

عام تقيييم  ليبيا:  في  المحلية  المصالحات 

نوع الوثيقة

الوثيقة

اجلهة الراعيةاملكاناالأطراف املعنية

وثيقة قبيلة �لعبيد�ت بخ�س��ض �غتيال �لل��ء 

عبد�لفتاح ي�ن�ض-ي�لي� 2011.

�لقبيلة ودعم قبلي عامبنغازيقبيلة �لعبيد�تبيان

�تفاق �ملجل�ض �ل�طني �النتقايل وقبائل �لط��رق 

، ن�فمرب 2011.

�ملجل�ض �النتقايل-قبائل �تفاق

�لط��رق

رئا�سة �أركان �جلي�ض �لليبيغد�م�ض

�ملجل�ض �الجتماعي لقبائل �سبها�لط��رق-�لتب��تفاق�تفاق قبيلتي �لط��رق و�لتب�-دي�سمرب 2014

ورفلة- بني وليد و�جلن�ب

حك�مة قطر�لدوحة�لتب�-�لط��رق�تفاق�تفاقية �لتب� و�لط��رق لل�سلم و�مل�ساحلة 2015

�تفاق �لتعاي�ض �ل�سلمي بني قبيلتي �لقذ�ذفة 

و�أوالد �سليمان 2016

قبيلتا �لقذ�ذفة و�أوالد �تفاقية

�سليمان

قبائل �لزنتان، وتره�نة، �سبها

و�س�ق �جلمعة.

قبيلتا �لقذ�ذفة و�أوالد �تفاق�تفاق قبيلتي �لتب� و�أوالد �سليمان 2017

�سليمان

قبائل �لزنتان، وتره�نة، �سبها

و�س�ق �جلمعة

�حلك�مة �الإيطاليةروما�لتب� و�أوالد �سليمان�تفاق�تفاق قبيلتي �لتب� و�أوالد �سليمان عام 2017

بعثة �الأمم �ملتحدة للدعم يف ت�ن�ضم�سر�تة وتاورغاءحم�سر �تفاق�تفاق م�سر�تة وتاورغاء، 2016

ليبيا و�ملجل�ض �لرئا�سي

�ملجل�ض �لبلدي م�سر�تة م�سر�تةم�سر�تة وتاورغاءميثاق �سلحميثاق �ل�سلح بني م�سر�تة وتاورغاء، 2018.

و �ملجل�ض �ملحلي تاورغاء، 

بعثة �الأمم �ملتحدة، وبع�ض 

�ملجال�ض �لبلدية يف ليبيا

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �مل�قع �الإلكرتوين للمفكرة 

ليبيا

 �جلدول رقم 1. �أن��ع �التفاقات و�جلهات �لفاعلة فيها 

�مل�سدر: �جلدول من �إعد�د �مل�ؤلفة، 2018.
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درة قمبو
�لط��رئ  حمكمة  قا�سي  عليهن  حكم  فتيات  ت�سع 

بالغر�مة  �ملا�سي  �ل�سهر  �إدري�ض  �لدين  تاج  باخلرط�م 

�أو  و�سع  �أي  يف  ي�سبطن  مل  جلدة.  ع�سرين  و�جللد 

�ل�س�د�ن  يف  �لن�ساء  �عتادت  �لتي  تلك  من  ق�سية 

�خل�س�ع لعق�بة �جللد فيها، بل تهمتهن �ل�حيدة هي 

نظام  الإ�سقاط  تدع�  �سلمية  مظاهر�ت  يف  �مل�ساركة 

�لب�سري. �لرئي�ض عمر 

تنفيذ  وقف  طلب  �إىل  �سارع��  �ملتط�ع�ن  �ملحام�ن 

قان�ن  �أن  �الأول،  �أمرين.  على  م�ستندين  �جللد  عق�بة 

حتى  �لربملان  من  �إجازته  متت  يكن  مل  �لط��رئ 

�إ�ستئناف  يف  رغبتهم  و�لثاين  �حلكم؛  �سدور  حلظة 

�لعق�بة  �أن  بح�سبان  م�كالتهم  بحق  �ل�سادر  �حلكم 

وبالفعل  بالتظاهر.  متهم  ل�سخ�ض  بالن�سبة  متع�سفة 

وك�سب��  �لط��رئ،  �إجازة  عقب  مر�دهم  على  ح�سل�� 

�ال�ستئناف، وبالتايل جنت �لفتيات �لت�سع من �جللد.

ق��نني  �إىل  �جلميع  تطال  كعق�بة  �جللد  تاريخ  يع�د 

�مل�سري  �لر�حل  �لرئي�ض  �سنها  �لتي   1983 �سبتمرب 

حكمه  �سن��ت  �أو�خر  يف  قرر  �لذي  منريي  جعفر 

بد�أ  �إذ  �لبالد،  يف  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  ق��نني  فر�ض 

�أو  للم�سب�طني  �جللد  حد  تطبيق  �حلني  ذلك  منذ 

ومل  �لقذف.  �أو  �لزنا  �أو  �ل�سكر  للمد�نني يف حاالت 

�ملهدي  �ل�سادق  برئا�سة  �لدميقر�طية  �حلك�مة  ت�ستطع 

رغم  �الأحكام  تلك  جتاوز  منريي  نظام  �سق�ط  بعد 

دوماً  كانت  لكن  عنها،  بالتخلي  �مل�ستمرة  �ملطالبات 

رغم  بها  �مل�سا�ض  من  ب�سدة  حتذر  �سيا�سية  ق�ى  تظهر 

�إنها  �لدين  ورجال  �ل�سيا�سيني  من  �لكثريين  �إعالن 

�الإ�سالمية. لل�سريعة  م�س�ه  تطبيق 

ورغم �أن �جللد عق�بة يف جر�ئم عديدة. �إال �أن غالب 

�لقان�ن  �سدور  منذ  خ�س��ساً  �لن�ساء،  من  �سحاياها 

من  ت�سمنه  وما   )1991( لعام  �ل�س�د�ين  �جلنائي 

�لعام(،  �لنظام  ب)قان�ن  الحقاً  تعرف  باتت  م��د، 

ما  ولبا�سهن،  �لن�ساء  مظهر  كبري  ب�سكل  تطال  و�لتي 

بعد  فيما  �سكلت  متكررة،  قان�نية  متاعب  ي�قعهن يف 

على  وجعله  �ل�س�د�ين  �ل�سارع  ق�سم  �إجتماعياً  م�قفاً 

نقي�ض. طريف 

�أحكام  بحقهن  ونفذت  مب�جبه  ن�ساء  ولطاملا ح�كمت 

تقييم  مع  يت��فق  مل  زياً  �إرتد�ئهن  ب�سبب  باجللد 

�سعرهن.  تزيني  �أو  تربجهن  �إظهارهن  �أو  �ل�ساكي 

وعادًة ما تتح�ل فيه �لق�سايا �أمام �ملحاكم لق�سايا ر�أي 

عام يتم فيها �لتح�سيد من قبل �ملد�فعني عن حق�ق 

�الإن�سان و�ملر�أة، لكن لي�ض م�ؤكد�ً جناة �ملتهمات فيها 

دوماً من تنفيذ �لعق�بة.

ويق�ل �ملحامي �أحمد حمم�د ل "�ملفكرة" �إن عق�بة 

وتتنافى  �الإن�سانية  للكر�مة  ومذلة  مهينة  عق�بة  �جللد 

�إىل  الفتاً  و�لدولية،  �الإقليمية  و�مل��ثيق  �حلق�ق  مع 

و�أو�مره ال تن�ض على عق�بة �جللد  �لط��رئ  قان�ن  �أن 

�لالحقة  �الأو�مر  عليها  ن�ست  �لتي  �لعق�بات  �سمن 

الإعالن حالة �لط��رئ يف �ل�سهر �ملا�سي.

�جللد  عق�بة  تنفيذ  من  �لل��تي جن�ن  �لفتيات  �إحدى 

�إنها ما ز�لت ت�سعر  "�ملفكرة"  �إيالف جابر، قالت ل 

خ�س��سا  بحقها،  �سدر  �لذي  �حلكم  من  بالذه�ل 

�عتقالهن  لدى  رفيقاتها  له  تعر�ست  ما  ر�أت  و�أنها 

بكت  �أنها  و�أ�سافت  ومربح.  عنيف  �سرب  من 

�عرت��ض  على  رد  �لذي  �لقا�سي  حكم  �سماع  حني 

نزل  "ول�  قر�ره  يغري  لن  �إنه  بق�له  �لف�ري  �ملحامني 

مل  بخ�ف  �سعرت  �أنها  �أردفت  �ل�سماء".  من  ملك 

لكن  ع�سرة.  �لثمانية  حياتها  �سن��ت  ط��ل  تختربه 

�إدري�ض  �لقا�سي  �أن  يرى  حمم�د  �أحمد  �ملحامي 

�لذي  �لط��رئ  �أمر  ن�ض  منط�ق  من  حكمه  ��ستمّد 

ف��ض �لق�ساة �حلكم بال�سجن مدة ال تزيد عن ع�سرة 

�سن��ت و�لغر�مة وم�سادرة �ل��سيلة �أو �ملال �مل�ستخدم 

)باالإ�سافة  �لط��رئ  �أمر  مب�جب  حمظ�ر  فعل  �أي  يف 

الأي عق�بة من�س��ض عليها يف �أي قان�ن �آخر( ح�سب 

�حلكم  فر�سة  للقا�سي  ي�فر  كما  �لط��رئ.  �أمر  ن�ض 

باجللد وفق ر�أي �ملحامي مب�جب م��د تتعلق بال�سغب 

وه�  و�ل�سالمة.  باالأمن  و�الإخالل  �لعام  و�الإزعاج 

ويف�سل  ملحم�د.  طبقاً  �لقا�سي،  ذ�ك  ��ستخدمه  ما 

�ملحامي �أحمد حمم�د ق�له باأن �لقان�ن �جلنائي للعام 

بن�سه  �جللد،  لعق�بة  معتربة  م�ساحة  يفرد    )1991(

ويعاقب  �لزنا  بجرمية  �ملتعلقة   )146( �مل��د  يف  عليها 

عليها لغري �ملح�سن باجللد مائة جلدة، و�ملادة )148( 

�أي�ساً،  جلدة  مبائة  �ملحارم،  وم��قعة  لل��ط  �ملخ�س�سة 

باأربعني  �لفاح�سة،  باالأفعال  �مل�سماة   )151( و�ملادة 

جلدة، و�ملادة )152( �ملفرزة  ملا ي�سمى �لزي �لفا�سح 

ي�سمى  مبا  �ملعنية   )153( و�ملادة  جلدة،  باأربعني 

جلدة.  �ستني  باجللد  �لعامة  باالآد�ب  �ملخلة  �لعرو�ض 

�لدعارة   مبمار�سة  �خلا�سة   )154( �ملادة  تن�ض  كما 

�أي عدد من �لرجال  �إجتماع  و�ملف�سرة ب�سكل يجعل 

�أو مغلق حتت طائلتها، على  و�لن�ساء يف مكان خا�ض 

�إد�رة  �ملادة )155(:  وتاليتها  عق�بة �جللد مائة جلدة، 

حمل دعارة تعاقب باجللد مائة جلدة، و�ملادة )156(: 

حد  حكم  وين�ض  �جللد�ت.  عدد  بنف�ض  �الإغ��ء، 

جلدة،  ثمانني  �جللد  على   )157( �ملادة  وفق  �لقذف 

وحكم �ملادة )160( �ملتعلقة باالإ�ساءة و�ل�سباب على 

�أي�ساً. �جللد ثمانني جلدة 

ويعلل �ملحامي �أحمد حمم�د معار�سته لعق�بة �جللد، 

معايري  بغياب  ر�أيه،  ح�سب  �إن�سانيتها  ال  عن  ف�ساًل 

لتطبيقها ب�سكل  قان�ين �سليم، مذكر�ً بت�سجيل فيدي� 

�لكبجاب"  "فتاة  بفيدي�  ومعروف  ل�سن��ت  ر�ئج 

جندي  ب���سطة  �جللد  عليها  ينفذ  فتاة  يظهر  �لذي 

و�لرجال،  �لن�ساء  من  غفري  جمه�ر  وو�سط  �سرطة 

�إمر�أة   �حلد  تنفذ  �أن  �ل�سرعية  �لطريقة  ت�سرتط  بينما 

تغلظ  ال  بحيث  �مل�سحف  على  �الأخرى  يدها  ت�سع 

�أعني �لرجال، وتك�ن �ملد�نة  يف �ل�سرب، وبعيد�ً عن 

جال�سة.

�لتخدير  فطالبة  جابر.  �إيالف  عند  هيناً  �الأمر  يبُد  مل 

قالت ل  �الأغنياء  �أبناء  يرتادها  �لتي  �خلا�سة  باجلامعة 

ما  �ل�سجن  يف  �لثالث  لياليها  ق�ست  �إنها  "�ملفكرة" 

كيف  يف  تفكر  �الإ�ستئناف  وقب�ل  �حلكم  �سدور  بني 

لتهتم  كانت  ما  �إنها  ت�ؤكد  وهي  جلدها.  �سيك�ن 

ت�ست�عب  لن  �أنها  �إال  ط�ياُل.  كان  ل�  حتى  لل�سجن 

و�جلميع  بالتظاهر  �أدينت  لك�نها  جلدها  يتم  �أن 

رفيقاتها  مع  حالتها  جابر  وت�سف  ب�سلميته.  ي�سهد 

من  �لرعب  �سع�ر  حتت  دهر  كاأنه  وقتاً  ق�سني  باأنهن 

ب�سبب  �لبكاء  يف  �إنخر�طهن  �إىل  م�سرية  �جللد،  فكرة 

و�أنها  �سيما  له.  تعر�سن  �لذي  بالع�سف  �ح�سا�سهن 

مظاهرة  يف  �جلامعة  حرم  د�خل  زميالتها  �ساهدت 

وح�سي  ل�سرب  يتعر�سن  وهن  عليها،  للقب�ض  �سابقة 

من ق��ت ر�سمية �قتحمت �ملبنى �جلامعي.

ن�سر  قان�ني�ن  �أعاد  �لط��رئ،  قا�سي  ف�ر �سدور حكم 

�سادر   )1998( للعام  تاريخه  يع�د  ق�سائي  من�س�ر 

عن رئي�ض �لق�ساء �الأ�سبق عبيد حاج علي يق�ل فيه 

"تالحظ �أن بع�ض �ملحاكم عند ت�قيعها لعق�بة �جللد 

ال تتقيد بال�س��بط �ل�سرعية �ملن�س��ض عليها بالقان�ن 

�جلنائية   �الإجر�ء�ت  وقان�ن   )1991( ل�سنة  �جلنائي 

�ل�سدد"  �ل�سارية يف هذ�  و�ملن�س�ر�ت  ل�سنة )1991( 

�لكرمي  �لر�س�ل  باأن  للتذكري  �لق�سائي  �ملن�س�ر  ومي�سي 

لعق�بة  �للج�ء  عدم  يجب  و�أنه  بالن�ساء خري�ً،  �أو�سى 

با�ستثناء  �لق�س�ى،  لل�سرورة  �إال  �لن�ساء  بحق  �جللد 

بعد  �لعق�بة  تنفذ  �أن  على  �ل�سرعية،  �حلدود  جر�ئم 

�لك�سف �لطبي وبعد ��ستيفاء فر�ض �لطعن �إذ� رغبت 

مبحاكمة  �ملعني  �لقا�سي  �أن  غري  عليها.  �ملحك�م 

بكال  بالتظاهر  �ملتهمات  يحاكم  �أن  �ختار  �ملتظاهرين 

لعام  �ل�س�د�ن  �جلنائي  و�لقان�ن  �لط��رئ  �لقان�نني: 

)1991( و�لذي يعاقب على �ل�سغب و�الإزعاج �لعام 

جلدة  ع�سرين  باجللد  و�ل�سالمة  باالأمن  و�الإخالل 

وفق منط�ق �مل��د )67( و)68( و)69(.

بحق  �جللد  حكم  �إيقاع  �إن  حمم�د  �ملحامي  وي�سف 

يف  ورغبة  ق�س�ة  عن  ينّم  بالتظاهر  متهمات  فتيات 

م�ساركة  جترم  مفاهيم  الإ�ستبطان  ي�سري  كما  �لت�سفي. 

و�أيديهن  بالهتاف  �أ�س��تهن  ورفع  �لتظاهر  يف  �لن�ساء 

ي�سري  كما  "ع�رة".  ويعتربهن  ب�سلمية  بالت�سفيق 

�ل�سلطة  �ختارتهم  �لذين  للق�ساة  �الأخالقي  للت�س�ه 

مل�سدري  �لنف�سي  �خللل  ويك�سف  �لط��رئ  لتنفيذ 

مثل هذه �الأحكام.

�لق�ساء  رئي�ض  من�س�ر  �لفتيات  �أولئك  �أ�سعف  رمبا 

عليه  ��ستند  و�لذي  علي،  حاج  عبيد  �الأ�سبق 

حكم  على  فح�سلن  باحلكم،  طعنهم  يف  �ملحام�ن 

�حلكم  يفعل  مل  لكن  عنهن.  �جللد  عق�بة  ي�سقط 

�الأول بحقهن �س�ى تاأكيد �أن �الأزمة جتلت يف �سقني 

��ستهد�ف  عن  ب��س�ح  يرت�ءى  وما  �جللد  عق�بة  هما 

�لتظاهر�ت. �سيك�ن �مل�س��ر ط�ياًل الإيد�ع  �لن�ساء يف 

�أ�سكال �لتمييز و�لتع�سف هذه �سمن ملفات �ملا�سي 

يف �لبالد.

 

السودان في  المتظاهرات  للنساء  مضافة  الجلد..عقوبة 

السودان

قبل   ،2019 مار�ض  يف  �ملقال  هذ�  كتب  مالحظة: 

و�سع �جلي�ض �ل�س�د�ين يده على �حلكم.
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األحداث الحقوقّیة في تونس
2018خــارطــة زمــنــیة إلهــّم األحداث الحقوقّية في تونس

خــــــارطــــــة زمـــــــنـــيـــــــة ألهــــــــّم

...
...

...
...

..

...
...

...
...

.. 2018

خارطة زمنية ألهم األحداث الحقوقية يف تونس أمر حكومــي بضبط طرق 
تنظيــم صندوق الكرامة 

ورّد االعتبــار لضحايا االســتبداد 

28 فیفري

إحالــة  أول قضيــة إلى الدوائــر القضائية
املتخصصــة بالعدالــة اإلنتقالية 
من قبــل هيئــة احلقيقة والكرامة

2 مارس 

تظاهــرة "ألوان أفريل" : أســبوع ثقايف 
مخصــص للمســائل املتعلقــة مبجتمع امليم 

14/10 أفر�ل

املنتــدى الدولي حول 
مجتمــع امليــم يف تونس ضمن 

فعاليــات تظاهــرة "ألوان أفريل"

13 و  14 أفر�ل

جلســة تصويــت صاخبة حول 
التمديــد لهيئــة احلقيقة 

مبجلس نواب الشــعب

26  مارس 

تشــكيل اإلئتالف املدني 
للدفاع عن مســار 

العدالــة اإلنتقالية

17 أفر�ل

حتــركات احتجاجية الحتاد 
املعطلــني عن العمل 

7 أفر�ل

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

حادثــة حرق الصحــايف عبدالرزاق زرقي

24  دیسمبر

مظاهــرة اإليفوريني
 "ال للتمييــز العنصــري"

25 دیسمبر

هيئــة احلقيقة تســلم تقريرها 
النهائــي لرئيــس اجلمهورية

31 دیسمبر

قــرار الهيئــة الوقتية ملراقبة دســتورية 
القوانــني بإبطــال الفصل 36 من قانون 

املاليــة املتعلــق برفع الســر املهني

26 دیسمبر

هيئــة احلقيقــة تدفن ضحايا
 معركــة اقري

21  دیسمبر

...................................................................

...................................................................

--                                     أحــكام أو تنظيمــات قضائيــة.

--                                                            قــرارات صــادرة عــن هيئــات رســمية 
(أوامــر حكومية، قوانــني، قرارات لهيئات مســتقلة).

--                                     حــراكات وأحــداث اجتماعيــة.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

اضــراب عام يف الوظيفــة العمومية  
العام  والقطاع 

22  نوفمبر 

إيداع مشــروع القانــون املتعلق 
بإمتــام مجلة األحوال الشــخصية 

مبجلــس النواب (املســاواة يف امليراث)

28  نوفمبر 

حتــركات ضخمــة لعمال احلضائر 
بــكل جهــات اجلمهورية انتهاء 

بســاحة القصبة 

10/5 دیسمبر

رئيــس املجلس األعلــى للقضاء 
وأعضــاؤه يحضــرون ملجلس نواب 
الشــعب لنقاش ميزانية مجلســهم

6 دیسمبر

جمعيــة أنــا يقظ تتهــم احلكومة بتوجيه مراســلة 
لالحتــاد االوروبــي تتضمن طلب رفــع التجميد 

عــن أموال صاحــب األعمال مروان املبروك  

12 دیسمبر

املؤمتر اخلتامــي لهيئة 
احلقيقــة والكرامة

14 و 15 دیسمبر

...............................

مجلس نواب الشــعب يســتمع 
ألنــا يقظ وانطالق جدل سياســي

وقفــة "هيئــة احملامني دفاعا عن ســر املهنة 

20 دیسمبر

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

وقفــة "املســاواة يف اإلرث" تبعا لقرار 
رئاســي بحصر مبادرته يف مســألة 

املســاواة يف امليراث

13 أوت

وقفة 
متسنيش" "ما 

12 سبتمبر

...............................

إنطــالق حملــة 2% حق مش مزية
 لــذوي وذوات اإلعاقة

املصادقــة على قانــون القضاء على 
جميع أشــكال التمييــز العنصري 

9 أکتوبر 

إيــداع مقترح مجلة
 احلقــوق واحلريات الفردية 

النواب مبجلس 

11 أکتوبر 

املصادقــة على القانون األساســي
 املتعلــق بهيئة حقوق اإلنســان

29 أکتوبر 

إنطــالق املهرجان الدولي
 للفن النســوي

6 سبتمبر

إنطــالق املهرجان الدولي 
ــيقيني واملبدعني  للموس

من ذوي اإلعاقة

27 أکتوبر 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

ــواب يعلنون املعلمون الن
 مقاطعــة الــدروس واالمتحانات 
والدخول يف حتــركات جماعية 

4 جانفي

ــة باحملكمة  الدائرة اجلناحي
االبتدائيــة بتونــس حتكم بعدم 
ســماع الدعوى على ناشــط اتهم 

باملس من شــخص 
رئيــس اجلمهورية

19 جانفي

املوافقــة على انضمــام اجلمهورية
 التونســية إلــى اتفاقيــة مجلس أوروبا 
بشــأن حماية األطفال من االســتغالل 

واالعتداء اجلنســي (النزاروتي)

إنطــالق مهرجــان "موجودين لألفــالم الكويرية"
...............................................

15 جانفي

فتــح الدوائر االبتدائيــة املتفرعة 
عن احملكمــة اإلدارية باجلهات

20 فیفري

وفــاة "خميــس اليفرني" أثناء 
مظاهــرات ليلية ضد 

2018 ميزانية 

8 جانفي

اســتمرار حملة "فاش نســتناو"
 منذ ديســمبر 2017

جانفي

ــتئنافية  احملكمة اإلدارية االس
تبطــل قرار تســمية رئيس 

محكمــة أمن الدولــة بعد ربع قرن

21 فیفري

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

قــرار الهيئــة الوقتية ملراقبة دســتورية 
مشــاريع القوانــني املتعلق بعدم دســتورية 
مشــروع القانــون املتعلق بإحداث الســجل 

الوطني للمؤسســات

4 سبتمبر

املصادقــة على مجلة 
اجلماعــات احمللية

9 ماي

اإلنتخابــات البلدية

6  ماي 

"احلرقة" حادثة 

3 جوان

احتجاجي  حترك 
للمفروزين 

أمنيــا أمام البرملان

25 جوان

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

تســليم تقرير جلنة املســاواة واحلريات 
الفرديــة إلى رئاســة اجلمهورية

8 جوان

املوافقــة علــى انضمام اجلمهورية التونســية 
إلــى بروتوكــول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنســان 

والشــعوب بشــأن حقوق املرأة يف أفريقيا

6 جوان

أول جلســة يف قضيــة  ضحية 
االنتهاكات اجلســيمة حلقوق االنســان

 "كمــال املطماطــي" ومعها أول وقفة 
للضحايــا لدى الدوائــر املتخصصة. 

29 ماي

وقفة "مش بالســيف"

28 ماي

الدائرة الشــخصية 
باحملكمــة االبتدائية 

بتونــس تعتبر 
الهوية  اضطراب 

اجلنســية حالة 
تبرر  ضرورة 

تغييــر اجلنس

9 جویلیة

مســيرة "تقرير العار"

11 أوت

توقيــع اتفــاق املفروزين أمنيا 
وعمــال احلضائــر بني احلكومة 

الشغل واحتاد 

7 جویلیة

رئيــس احلكومة يعلن االســتجابة
 ملطالــب املتقاعدين

8 أوت

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

مؤمتر تونس للمســاواة
 واحلريــات الفردية 

24 جویلیة

املصادقــة علــى القانون املتعلــق بالتصريح 
باملكاســب واملصالــح ومكافحــة اإلثراء غير 

املشــروع وتضارب املصالح

1 أوت

قانــون أساســي يتعلق  باألحكام املشــتركة 
بني الهيئات الدســتورية املســتقلة

7 أوت


