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املن�ضرمة؟  العقود  املهنية طوال  املحامني  ت�ضكلت هوية  ال�ضنوات؟ كيف 

يجيب  االأ�ضئلة،  هذه  على  بالق�ضاة؟  التون�ضيني  املحامني  عالقة  هي  ما 

كتاب الباحث الفرن�ضي اإيريك غوب، كتاب �ضد فجوة يف االإنتاج املعريف 

حول املهن القانونية يف العامل العربي.
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وهنه:  ظهر  وفيه  العقاري 

)ص. 13-12(    

�ضلطة  من  النفي�ضة  هن�ضري  منطقة  حترير  اىل  الزراعي  اجلالء  قانون  اأدى 

مدخال  هذا  التحرير  فعل  يكون  ان  ميكن  وكان  اال�ضتعماري،  الراأ�ضمال 

مرة  اأدى  القانون  بحكم  املالك  تغيري  اأن  اإال  اأهلها.  اىل  االر�س  العادة 

بعدما  احلقيقيني  االر�س  ال�ضحاب  التاريخية  احلقوق  تغييب  اىل  اخرى 

جعل الدولة التون�ضية خلفا »بحكم القانون«  للم�ضتعمر.

»المفكرة« كما ترى نفسها في تونس
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اىل  التحليلية  اأعمالها  موازاة  املفكرة يف  �ضتعمل  الطريقة،  وبهذه  اأف�ضل. 

تكوين قاعدة معلومات قانونية ـ اجتماعية ميكن الرجوع اإليها يف اأي وقت 

الحق لدر�س مرحلة ما من تاريخ النظام القانوين - ال�ضيا�ضي يف تون�س، 

ما قد يفتح الباب اأمام اأبحاث م�ضتقبلية يف املجاالت العلمية كافة.

امل�ضاهمة يف اإ�ضراك الراأي العام يف تقومي امل�ضتجدات القانونية يف خمتلف 

مراحلها من منطلق كونها ق�ضايا اجتماعية. 

 اإيالء اهتمام خا�س لتقومي مدى نفاذ القوانني واملرا�ضيم وكيفية تطبيقها يف 

الدوائر الر�ضمية واملحاكم من قبل املوظفني والق�ضاة، لي�س الأنه »يجب« تطبيق 

القوانني فح�ضب، بل الأن املفكرة تعترب التطبيق، مبا يت�ضمنه من تف�ضري واإعادة 

 لهم الن�ضو�س باأي دور 
ّ
�ضياغة تلقائية للمادة القانونية من قبل العبني ال تقر

على هذا ال�ضعيد، هو يف �ضلب التفاعالت واملمار�ضات ال�ضو�ضيو ـ قانونية 

التي لطاملا رماها علم القانون التقليدي خارج دوائر اهتمامه العلمي، والتي 

تطمح املفكرة اىل اإعادتها اإىل �ضلب درا�ضة املادة القانونية يف جمتمعنا. عدا 

اأن عملية التقومي هذه مبختلف اأ�ضكالها ميكن ا�ضتغاللها يف العملية الت�ضريعية 

كو�ضيلة لزيادة فعالية هذه العملية وحت�ضني نوعية املواد القانونية، فاإنها توؤدي 

اىل رفع االإ�ضكاليات القانونية واحلقوقية التي غالباً ما عملت ال�ضلطة بنجاح 

على حجبها اأو حجب النقا�س ب�ضاأنها، اىل م�ضاف االإ�ضكاليات املجتمعية مع 

ما ي�ضتتبع ذلك من اآثار هامة على ماهية النظام ال�ضيا�ضي. 

تعزيز م�ضاءلة منتجي االأعمال القانونية والقيمني على تطبيقها. وهذا االأمر 

يتح�ضل طبيعياً من خالل اإخ�ضاع اأعمال هوؤالء للمتابعة واالإعالم والتقومي. 

واملفكرة ت�ضعى من خالل مقاربتها اإىل اإ�ضقاط ثالثة حواجز: حاجز التقنية 

يف  اخلو�س  اأو  فهمها  عن  بعجزهم  النا�س  لدى  العام  واالعتقاد  القانونية 

تعقيداتها، الثاين، حاجز الت�ضيي�س ملّوناً بالع�ضبية والذي غالباً ما يوؤول اإىل 

ع على �ضوء مواقفه ال�ضيا�ضية مبعزل عن دوره الت�ضريعي والقانوين، 
ّ
تقومي امل�ضر

والثالث، هيبة الق�ضاء التي غالباً ما ت�ضتخدم لتحرمي املناق�ضة يف اأعماله، على 

نحو يت�ضارب مع اأب�ضط القواعد الدميقراطية.

 التذكري بامل�ضتحقات والتعهدات القانونية، وال �ضيما على �ضعيد احلقوق 

عن  الدولة  تخلف  على  الرتكيز  طريق  عن  يتحقق  ما  وهذا  االجتماعية. 

و�ضع تعهداتها ب�ضمان حقوق معينة مو�ضع التنفيذ.

 تطوير اآليات املقاربة املتعددة االخت�ضا�ضات. فمن الوا�ضح اأن علم القانون 

وحده، على اأهميته، ال يخّول الباحث الو�ضول اإىل اأّي من هذه االأهداف 

التي تبقى بعيدة املنال ما مل يتّم ا�ضتغالل كل الو�ضائل واالأدوات الفكرية 

القانونية.  املادة  لدرا�ضة  فنا 
ّ
بت�ضر كافة  االجتماعية  العلوم  ت�ضعها  التي 

لتفكيك  عنها  اال�ضتغناء  ميكن  ال  التي  القانونية  اخلربات  اإىل  فباالإ�ضافة 

العلوم  اأدوات  قدراتها  �ضلب  يف  املفكرة  ت�ضع  وفهمها،  املادة  هذه  تقنية 

القدرات  هذه  تو�ضيع  اأمل  مع  االقت�ضاد  وعلم  وال�ضو�ضيولوجيا  ال�ضيا�ضية 

نحو جماالت علمية اأخرى.

 ولكن ماذا وراء حتقيق هذه االأهداف كلها؟ ماذا بعد االإعالم بالتطورات 

تقوميها  على  والعمل  عامة  كاإ�ضكاليات  وطرحها  وتوثيقها  القانونية 

وتطبيقها  اإنتاجها  على  القيمني  م�ضاءلة  بعد  ماذا  كافة؟  مراحلها  يف 

االإن�ضانية  العلوم  مقاربة  وفق  ذلك  كل  القانونية،  بامل�ضتحقات  والتذكري 

مقاربة جديدة  تظهر  االأهداف  هذه  وراء  من  باأنه  �ضّك  واالجتماعية؟ ال 

للقانون يف جمتمعنا، من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف قلب معادلة ال�ضلطة والقانون، 

ال�ضلطة  يد  يف  اأداة  من  يتحول  بحيث  ا�ضتخدامه،  وجهة  تعديل  ويف 

لتعزيز  �ضالح  اإىل  واأفراده،  املجتمع  على  هيمنتها  لتثبيت  كافة  باأوجهها 

مواجهة  تهمي�ضاً، يف  االأكرث  احلركات  ومنها  والتحررية،  املطلبية  احلركات 

وبالطبع،  االجتماعية.  العدالة  من  مزيد  اجتاه  يف  وحكماً  ال�ضلطة،  هذه 

تاّمني مع حركات  وان�ضجام  تكامل  االإطار يف  نف�ضها يف هذا  املفكرة  جتد 

اأو  مهم�ضة  فئات  حقوق  لتكري�س  الق�ضاء  م�ضرح  تتو�ضل  التي  التقا�ضي 

م�ضت�ضعفة اأو اىل وقف ممار�ضات معينة بحقها، وهو م�ضرح يراد له اأن يكون 

يف قلب احلياة العامة.

املفكرة القانونية كما ترى نف�ضها: ال ترتكوا القانون للقانونيني 

اأدبيات االن�ضجام الق�ضائي من خالل خطابات افتتاح ال�ضنة 

الق�ضائية قبل الثورة

سامر غمرون ونزار صاغية

حني اختتم املجل�س التاأ�ضي�ضي التون�ضي اأعماله: اأي 

جناحات؟ اأي اإخفاقات؟ اأي اإرث للم�ضتقبل؟ 

 د. وحيد الفرشيشي

م�ضاريع القوانني النائمة اأو اإرث املجل�س التاأ�ضي�ضي

خالد الماجري

كيف ت�ضدت املحكمة االإدارية للنزاعات االنتخابية يف 

2014؟
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د. سلوى الحمروني

قائمات الرت�ّضح لالنتخابات الت�ضريعية: امتحان اأم حمنة 
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م�ضروع قانون الق�ضاء على كل اأ�ضكال العنف �ضد املراأة 

والفتاة: �ضرعة »حقوقية ن�ضوية«  يف جبة م�ضروع حكومي

�ضيا�ضة هيكلة العنف واإعادة تكرار االأدوار النمطية للجن�ضني 

يف اأو�ضاط الالجئات ال�ضوريات يف لبنان

مايا الحلو

»املحامون ونقاباتهم يف تون�س، من اال�ضتعمار حتى الثورة 

)١٨٨٣-٢٠١١(« الإيريك غوب

سامر غمرون

اأخبار �ضريعة عن اأهم االأحداث القانونية والق�ضائية العربية

)�ضبتمرب - نوفمرب 2014(

بانتظار ال�ضيغة النهائية مل�ضروع الد�ضتور الليبي، هل ي�ضتمر 

اق�ضاء الق�ضاة ال�ضباب عن ت�ضكيل املجل�س االأعلى للق�ضاء؟

مروان الطشاني

�ضغط الهرمية وبحث القا�ضي ال�ضاب عن هويته الق�ضائية

وليد االمالكي 
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املفكرة  من  االأول  التجريبي  العدد  تت�ضفحون  واأنتم  ت�ضاركوننا 

ونحن  وتتملكنا  يتج�ضد.  بداأ  اأنه  نقّدر  جمياًل  حلماً  تون�س  القانونية 

يف  �ضادقة  رغبة  تون�س  القانونية  املفكرة  مقاالت  عرب  للقائكم  ن�ضتعد 

التفاعل معكم. فنحن حاولنا يف جتربتنا هذه اأن نقدم لكم عماًل يغاير 

وال  االآخر  يلغي  ال  اهتماماتكم  ف�ضاء  داخل  مكاناً  ليحتل  ال�ضائد 

التي  املادة  عند  التوقف  منكم  نطلب  هدفنا،  الأنكم  اأعزاءنا،  يكرره. 

نقدمها لكم متكيناً لنا من معرفة تقييمكم لها.

اأن ما نقدمه لي�س  و�ضيتبني من ت�ضفح الن�ضرة الورقية للمفكرة القانونية 

�ضحيفة »اأي جريدة« واإن كان �ضكله وتبويب مقاالته قد يدفع للوهلة االأوىل 

لالعتقاد بذلك، كما اأنه لي�س ن�ضرية للدرا�ضات القانونية كما قد يوحي 

بذلك عنوانه واالأقالم التي تكتب فيها. الن�ضرة التي نقدم لكم تطمح الأن 

تكون غري هذا وذاك فتجمع بني التحليل النظري واأبعاده الواقعية وتلتزم 

بالر�ضانة العلمية يف ن�ضو�س ال تغرق يف النظريات على اأهميتها.

التي  تون�س  القانونية  املفكرة  من  التجريبي  العدد  اإذاً  ي�ضلكم 

ويقدم  للربح.  تهدف  ال  عربية  جمعية  عن  ت�ضدر  الأنها  جماناً  توزع 

عن  تك�ضف  وحقوقيون  وق�ضاة  جامعيون  كتبها  مقاالت  العدد  لكم 

توجهات ن�ضريتنا واأهدافها. ا�ضتفدنا يف جتربتنا االأوىل من خربة املفكرة 

والق�ضاء  القانون  حول  الكتابة  يف  العربية  واملنطقة  لبنان  يف  القانونية 

والق�ضايا االجتماعية. اإال اأننا نطمح الأن تكون املفكرة القانونية تون�س 

وتفاعلكم  اإن�ضاجها.  يف  واالإ�ضهام  التجربة  تلك  تطوير  نحو  خطوة 

ي�ضتحقه  ما  اإعادة  اجتاه  يف  اليه،  نطمح  ما  لتحقيق  طبعاً  اأ�ضا�ضي  معها 

التخاطب احلقوقي من مكانة يف النقا�س العام.

فهرس 

يف اأبريل 2011، �صدر العدد �صفر من جملة املفكرة القانونية يف بريوت. 

وقد ن�صرت اأ�صرة حترير املجلة اآنذاك مقالة حتمل نف�س عنوان هذه املقالة 

وتت�صمن الفقرات واملقاطع نف�صها، رغبنا باإعادة ن�صرها حرفياً مع تعديل 

كلمة لبنان لت�صبح تون�س. يف الوقت الذي ي�صدر فيه هذا العدد، ي�صدر 

العدد 23 من املفكرة يف بريوت وقد بات لها ر�صيد وخربة هامتان ترغب 

يف و�صعهما يف خدمة م�صروع تون�س. واىل الأهداف التي نعيد قراءتها 

ون�صرها اأدناه، تتطلع املفكرة من خالل اإطالق هذه التجربة اجلديدة يف 

تون�س اىل حتقيق اأهداف ثالثة: مواكبة احلراك التون�صي يف اجتاه تر�صيخ 

من  هنا  القائمة  الإ�صالحية  العمل  ور�س  من  ال�صتفادة  الدميقراطية، 

خالل توثيق اأهم جتاربها ونتاجها وحتليلها، واأخرياً ماأ�ص�صة تبادل اخلربات 

احلقوقية متهيداً لتطوير احلراك احلقوقي يف املنطقة العربية ككل )املحرر(. 

تون�س،  يف  التجريبية  اأعدادها  اأول  اليوم  نطلق  التي  القانونية«،  »املفكرة 

تهدف بالدرجة االأوىل اإىل نزع الفوا�ضل بني القانون والفئات االجتماعية 

ونقدها  فهمها  ال�ضلطة وال  اأعيان  يعود و�ضعها حكراً على  تون�س؛ فال  يف 

حكراً على القانونيني وحدهم. 

واإذا بدا هذا التوجه طبيعياً يف املجتمعات التي خ�ض�ضت حيزاً كبرياً للعلوم 

فاإن نظرة �ضريعة اىل كيفية  القانون،  االجتماعية وعلى راأ�ضها �ضو�ضيولوجيا 

مقاربة القانون يف دول عربية عدة تظهر لنا اأن ما هو جمتمعي فيه قد و�ضع 

على هام�ضه، كزينة اأو كحجة �ضهلة غري مبنية على درا�ضة للواقع، واأن ما هو 

�ضيا�ضي يف القانون قد خل�س يف عملية تاأثري الطبقة ال�ضيا�ضية على الت�ضريع 

والق�ضاء والتجاذبات يف ما بينهم. وما عدا بع�س االأعمال االأكادميية القليلة 

العدد والقراء، وبع�س الدرا�ضات واملقاالت ذات امل�ضتوى العلمي املتفاوت، 

فاإن درا�ضة عالقة القانون باملجتمع باجتاَهيها تبقى جد حمدودة. 

تهدف  الواقع،  هذا  حدة  من  التخفيف  اىل  �ضعي  ويف  املنطلق،  هذا  ومن 

بيئتيه  مع  القانون  تفاعالت  على  ال�ضوء  اإلقاء  اإىل  �ضيء  كل  قبل  املفكرة 

االجتماعية وال�ضيا�ضية، عرب اإزالة ورقة التني التقنية التي لطاملا ُخِبئت وراءها 

ي�ضتخدمها  حمايدة  اآلية  لي�ضت  القانونية  فاملادة  والهيمنة.  القوة  عالقات 

تقنيون - القانونيون - لتحقيق اأهداف قانونية وفق قواعد �ضبه ريا�ضية، بل 

�س يتفاعل معه  �ٌس  وموؤ�ضِّ  و�ضيا�ضي موؤ�ضَّ
ٌّ

هي قبل كل �ضيء نتاٌج اجتماعي

ما يخرجها  يوؤثرون فيها على نحو غالباً  يتاأثرون بها كما  النا�س يومياً،  عامة 

كرمز  القانونية  القاعدة  اإظهار  يف  االإمعان  اأدى  واإذا  االأ�ضلي.  �ضياقها  عن 

 التي يت�ضارك فيها قانونيون 
1
حمايد للم�ضاواة اإىل تكري�س »الباطنية اجلماعية«

ا نظرة نقدية  مع الطبقة ال�ضيا�ضية، فاإن املفكرة �ضوف تعتمد اعتماداً منهجيًّ

اأداًة لتحقيق هيمنة  املادة وتعمل على تعريتها كلما وجدت فيها  جتاه هذه 

�ضلطة اأو طبقة معينة على فئات اأو طبقات اجتماعية اأخرى. ف�ضاًل عن ذلك، 

باإمكان الباحث واملحّلل ا�ضتخدام هذه العالقة �ضبه الع�ضوية بني القانون 

وال�ضلطة كاأداة لفهم طبيعة هذه االأخرية وحتوالتها عرب نتاجها القانوين، �ضواء 

كان ت�ضريعياً اأم ق�ضائياً، وملتابعة م�ضار عالقتها ب�ضائر الفئات املجتمعية: األي�س 

القانون االأداة الرئي�ضية لل�ضيا�ضات العامة، وي�ضّكل غالباً لغة ال�ضلطة بامتياز؟

 ويف االجتاه نف�ضه، ترف�س املفكرة النظرة التقليدية االآيلة اإىل حتييد دور القانونيني 

من ق�ضاة وحمامني وم�ضاعدين ق�ضائيني و�ضابطة عدلية اإزاء م�ضمون القاعدة 

ويتظاهر  العام  اخلطاب  ت�ضود  التي  التب�ضيطية  الرواية  فبعك�س  القانونية. 

القانونيون بالتقيد بها طوال م�ضريتهم املهنية، فال القا�ضي جمرد خادم للقانون 

الذي ت�ضعه ال�ضلطة احلاكمة، وال املحامي يكتفي بالدفاع عن م�ضالح زبائنه 

�ضمن اإطاره، وال عمل املوظف يقت�ضر على تطبيقه اإلخ...  بل بعيداً عن توزيع 

االأدوار ال�ضاذج هذا - اأو ال�ضيئ النية؟ - واالآيل اإىل قمع القدرة التحليلية 

بدل ت�ضهيلها، �ضتعيد املفكرة و�ضع هوؤالء يف بيئاتهم االجتماعية وال�ضيا�ضية، 

لتنظر اإليهم كالعبني اجتماعيني اأ�ضا�ضيني يف جمتمعاتهم، فهم بالنتيجة ذوو 

بيئة معينة و�ضرية واأدبيات وعالقات وم�ضالح وا�ضرتاتيجيات ي�ضتحيل جتاهلها 

بالطبع  اأردنا فهم القانون الذي يتعاملون معه فينتجونه. ويحتّل الق�ضاة  اإذا 

مركزاً اأ�ضا�ضياً يف هذه املنظومة على اأ�ضا�س الوظيفة املناطة بهم يف ا�ضتيعاب 

قانون ال�ضلطة وتف�ضريه مبا قد يت�ضارب مع م�ضاحلها. فمن �ضاأن املحاكمة وما 

تفرت�ضه من اأ�ضول اأن ت�ضّكل م�ضرحاً تعر�س فيه نظرات وتيارات اجتماعية 

قد ال يتوفر لها اأي مكان عام اآخر - اأقله اأي مكان ر�ضمي - للتعبري عن ذاتها، 

وهي باأية حال احليز الوحيد الذي قد جتد فيه ال�ضلطة اأو املقربون منها انف�ضهم 

مرغمني على اإبداء اآرائهم وعلى تعليلها قانونياً، كما هو احليز الوحيد الذي 

جتد فيه ال�ضلطة العامة ممثلة بالقا�ضي نف�ضها اأمام ا�ضتحقاق تقومي هذه املطالب 

وتالياً البت بني امل�ضالح املتباينة. وبذلك تتميز م�ضاحة املحاكمة عن �ضائر 

امل�ضاحات العامة حيث قد يجهد الفرد للتعبري عن اآراء معرت�ضة من دون اأن 

تكلف نف�ضها ال�ضلطات العامة اأو اخلا�ضة عناء اجلواب، ولو �ضلباً.  

تون�س؟  يف  اليوم  ت�ضدر  دورية  ن�ضرٍة  يف  املبادئ  هذه  تثبيت  ميكن  كيف 

باإ�ضدار  حالياً  املتوّفرة  واملادية  والعلمية  االإن�ضانية  القدرات  ت�ضمح  وهل 

واأنرتوبولوجيا  ف�ضو�ضيولوجيا  املبدئي؟  االإعالن  هذا  م�ضتوى  على  ن�ضرة 

وم�ضادر  االأحوال،  اأف�ضل  يف  خطواتها  اأوىل  يف  زالت  ما  القانون  وفل�ضفة 

املادة  التمويل والدعم لي�ضت دائماً متوّفرة ملبادرات كهذه تقرتح معاملة 

القانونية معاملة مغايرة للمتعارف عليه. وي�ضاف اىل ذلك دون ريب حتفظ 

ال�ضلطة املتوّقع اإزاء هذه املبادرة التي جتهد يف تعزيز االآليات املجتمعية يف 

�ضوغ القانون و ـ اأو تقوميه وحتليله مع ما ي�ضتتبع ذلك جلهة حتجيم دورها يف 

هذا ال�ضاأن اأو على االأقل جلهة م�ضاءلتها. كما ال جمال لال�ضتهانة باملمانعة 

اإ�ضراك العلوم  اإزاء مبادرة توّد  اأو�ضاط قانونية وق�ضائية  التي قد تعرب عنها 

االإن�ضانية واالجتماعية يف تقومي العمل القانوين وفهمه وتف�ضريه، على نحو 

ي�ضّيق امل�ضاحة التي داأبوا عموماً على احتكارها.

لكن، ومن دون اال�ضتهانة بهذه العقبات، فاإن »املفكرة« ترى اأن ثمة �ضرورة 

يف و�ضع هذه املقاربة مو�ضع التنفيذ، ولو ب�ضيغة متوا�ضعة تزداد خربًة ودقة 

اء والباحثني معها. ورهانها يف ذلك يكمن يف 
ّ
تدريجياً على �ضوء تفاعل القر

اإطالق دينامية فكرية يف جمال النقد االجتماعي للقانون بحيث ي�ضكل كل 

عمل من اأعمالها رافعة للعمل الذي يليه. واأوىل اخلطوات �ضتكون اإطالق 

امل�ضتجدات  ر�ضد  اإىل  االإلكرتوين  موقعها  جانب  اىل  تهدف  دورية  ن�ضرة 

التعليق  ت�ضتحق  والتي  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  الدالالت  ذات  القانونية 

واملناق�ضة، على اأن تعمل يف موازاة ذلك، على تنظيم موؤمترات اأو منتديات، 

ملناق�ضة ق�ضايا قانونية ذات تاأثريات هامة. كما اأنها تطمح، تدريجياً وبالتعاون 

مع موؤ�ض�ضات اأخرى، اإىل اإطالق م�ضاريع بحثية تت�ضل باملكونات االجتماعية 

للعمل القانوين على املديني املتو�ضط والطويل. 

 ومن هنا، حتر�س املفكرة على حتقيق اأهداف تف�ضيلية اأبرزها االآتية: 

وعر�ضها  االجتماعي  االأثر  ذات  القانونية  بامل�ضتجدات  اإعالمي  دور  اأداء   

التي  االإ�ضكاليات  بّينة منها ومن  باأن يكون على  للقارئ  ي�ضمح  نحو  على 

تطرحها. فاجلريدة الر�ضمية ال تزال على م�ضافة كبرية من الفئات املجتمعية، 

اإن ل�ضعوبة الفهم اأو لقلة اجلاذبية، ما ي�ضّكل ثغرًة مهّمة يف حّق املواطنني يف 

البقاء على علم مبا ي�ضدر من مواّد قانونية �ضوف تطبق عليهم وتعّدل حقوقهم 

وطرق عي�ضهم ومت�ّس بحرياتهم. كما �ضتجهد املفكرة خا�ضة يف متابعة م�ضارح 

الق�ضاء، واأعماله، والتي غالباً ما تبقى جمهولة با�ضتثناء بع�س الدعاوى ذات 

التاأثريات ال�ضيا�ضية والتي غالباً ما ي�ضبغ الرتكيز عليها الق�ضاء برّمته على نحو 

يوؤدي اىل تكوين اآراء جمتزاأة وحمدودة عنه وعن دوره. 

باإجراء  للباحثني  ي�ضمح  نحو  على  والق�ضائية  القانونية  االأعمال  توثيق 

نحو  على  وحتليلها  واملتغريات(  )الثوابت  التوجهات  و�ضرب  املقارنات 

المفكرة القانونية كما ترى نفسها: 
ال تتركوا القانون للقانونيين
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خا�س. فـ«االإدارة تقف اإىل جانب القا�ضي وتاأخذ بيده وحتاول قدر االإمكان 

اإزالة العوائق التي تعرت�ضه لتاأمني ح�ضن �ضري العمل«. كما اأن »االن�ضجام 

املذكور يف �ضلب االأ�ضرة الق�ضائية ميتد اإىل ال�ضلطة التنفيذية بحكم القا�ضم 

امل�ضرتك بني اجلميع وهو الواعز الوطني«، الذي هو الهدف الرئي�ضي للنظام 

يتم  والتي  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  الإ�ضكاليات  تام  بغياب  والق�ضائي  القانوين 

دائماً تغييبها والت�ضحية بها من اأجل اإبراز »الوحدة الوطنية« والهم الوطني 

ع والوايل والوزير، بعيداً عن اأي 
ّ
الذي يفر�س متا�ضك اأيدي القا�ضي وامل�ضر

مراقبة اأو حما�ضبة. وحدها عبارات ال�ضكر املوجهة اىل املحامني تخرج عن 

الوطن يف خدمته.  مكونات  بني خمتلف  املطلق  باالن�ضجام  التماهي  هذا 

التوازن  على  املحافظة  �ضعار  الأنف�ضهم  »و�ضعوا  الأنهم  غالباً  ي�ضكرون  فهم 

التفاهم  وعلى  الق�ضائية  ال�ضلطة  وهيبة  الدفاع  احرتام حقوق  واجب  بني 

اإمنا  االأخرية  العبارة  وهذه  تربم«،  مو�ضع  يكون  ما  على حما�ضرة  والتعاون 

تعك�س بو�ضوح حال الت�ضنج بني اجل�ضمني املهنيني، فكاأمنا ال�ضكر يهدف 

هنا اىل تذكري املحامني بوجوب بذل اجلهود لكيال يوؤدي حق الدفاع اىل 

امل�س بهيبة الق�ضاء مبا يوحي بوجود تناق�س اأو على االأقل احتمال تناق�س 

بني هاتني القيمتني، واأي�ضاً كي ينجحوا يف حما�ضرة ما هو »مو�ضع تربم« مبا 

يوؤ�ضر اىل وجود خالفات متكررة بينهما.

متّجد  التي  العبارات  وللنظام  للرئي�س  املوجهة  اأي�ضاً  ال�ضكر  عبارات  ومن 

هنا وهنالك بـ«الفي�س ال�ضخي من املبادرات واالإ�ضالحات« و«اخلدمات 

اجلليلة والعظيمة« التي يقدمها النظام للق�ضاء. ومن هذه العبارات الواردة 

الق�ضاة«  و�ضعية  لتح�ضني  »حر�ضه  على  الرئي�س  �ضكر  اخلطابات  هذه  يف 

اأو  »م�ضاكن الئقة«،  لهم  ليوؤّمن  مثاًل  الق�ضاة  م�ضاكن  ديوان  اإحداث  عرب 

و�ضريعة  �ضاملة  و�ضحية  اجتماعية  تغطية  من  اأّمنته  و«ما  الق�ضاة  تعاونية 

حتت  كناٍد  و�ضع  الذي  »املقر  اأو  عائالتهم«،  والأفراد  للق�ضاة  مرة  الأول 

الهوايات  خمتلف  وممار�ضة  االلتقاء  فر�ضة  من  وفره  وما  الق�ضاة  ت�ضرف 

بعيداً عن �ضغوطات العمل«، اأو »اإقامة بناءات جديدة للمحاكم«. اإال اأننا 

نلحظ رغم ذلك اأن اخلطابات تركز بالدرجة االأوىل، على ما كان ي�ضمى 

كانت  والتي  النظام  لهذا  العامة  الت�ضريعية  االإ�ضالحات  اأو  االإجنازات 

حتظى دائماً باملكانة االأكرب.

من  االأوىل  ال�ضنوات  يف  للق�ضاة  التمجيدية  اخلطابات  من  يتبني  وهكذا 

للمنحى  تاأكيداً  قوانني  بثالثة  للتذكري  �ضرورة  ثمة  وكاأّن  الثالثة  االألفية 

االإ�ضالحي للنظام يف املجال الق�ضائي، وهي االآتية: 

االأعلى -  الق�ضاء  جمل�س  تنظيم  قواعد  عّدل  الذي  القانون  اأواًل 

التون�ضي، بحيث رفع عدد الق�ضاة املنتخبني من اثنني اإىل ثالثة، 

وهو تدبري ُو�ضف بالـ«جريء« يف العديد من اخلطابات،

وثانياً قانون اإن�ضاء موؤ�ض�ضة قا�ضي تنفيذ العقوبات يف الفرتة ذاتها، - 

وهو ح�ضب هوؤالء تقدم وا�ضح يف �ضبيل حماية حقوق االإن�ضان 

يف تون�س، 

اأما القانون الثالث فهو الذي اأدخل اإىل امليدان اجلزائي التون�ضي - 

اجتاه  يف  اإ�ضافية  خطوة  اأي�ضاً  وهو  درجتني،  على  التقا�ضي  مبداأ 

حماية حقوق املتقا�ضني. 

فقط، بل  ال�ضابقة  ال�ضنة  التي �ضدرت يف  القوانني  االأمر عند  يتوقف  وال 

الكاملة  الت�ضريعية  امل�ضرية  ال�ضتعرا�س  منا�ضبة  اىل  خطاب  كل  يتحّول 

للنظام منذ »التحول املبارك« عام 1987.

بع�س  عن  للدفاع  منربهم  ا�ضتعمال  يف  الق�ضاة  بع�س  يرتدد  ال  كما 

يف  خا�ضة  الت�ضعينيات،  يف  اعتمادها  منذ  جداًل  اأثارت  التي  الت�ضريعات 

ما يتعلق بحقوق االإن�ضان يف تون�س، كقانون االإرهاب ال�ضادر عام 1993 

الذي كرث انتقاده من قبل منظمات حقوق االإن�ضان على خلفية ا�ضتخدامه 

فـ«هو   ،
3
منهم االإ�ضالميني  �ضيما  وال  معار�ضيه،  الإ�ضكات  النظام  قبل  من 

ن�س �ضليم ال يختلف اثنان حول عبارته ومدلوالته«. وهكذا، تو�ضع جممل 

الرئي�س  اليها يف اخلطابات مرة ومراراً كاأو�ضمة على �ضدر  امل�ضار  القوانني 

وت�ضور كاإجنازات توؤكد مبا ال يرقى اليه ال�ضك النيات االإ�ضالحية للنظام 

ومدى جديته يف حتقيقها.

اإال اأنه، اأبعد من تعداد القوانني اأو مو�ضوعها، يثري اللجوء الق�ضائي املكثف 

اإىل االإ�ضالحات الت�ضريعية كباب لتمجيد النظام الت�ضاوؤل: فلماذا؟ األي�س 

الق�ضائي،  املرفق  �ضري  ح�ضن  عن  الكالم  مماثلة  منا�ضبات  يف  االأحرى  من 

وهو كالم يحتمل هو االآخر بطبيعة احلال كلمات ال تقل اإ�ضادة اأو متجيداً؟ 

فلماذا اإذاً اأبقى معظم الق�ضاة امل�ضائل الق�ضائية هام�ضية يف خطاباتهم، ليفردوا 

لل�ضرية الت�ضريعية للنظام امل�ضاحات االأكرب منها؟ وقطعاً للجدل، جتدر االإ�ضارة 

اىل اأن امل�ضاألة هنا تتجاوز م�ضاألة التباين يف امل�ضاحة والكمية، فالهم الق�ضائي 

يظهر دائماً من خالل هذه اخلطابات وكاأنه ثانوي بالن�ضبة اىل الهم الت�ضريعي، 

واأن اأي تطور ق�ضائي يبقى متاأخراً بالن�ضبة اىل التطور الت�ضريعي الذي ي�ضبقه 

الت�ضريعية  امل�ضرية  »اإجناح  الق�ضاة  فعلى  االأ�ضعدة.  خمتلف  على  باأ�ضواط 

املوفقة« من خالل موا�ضلة »العمل على اإقامة العدل وح�ضن تطبيق القانون«، 

قاطرة  م�ضاهمة حمدودة يف  يبقى  واملتاأخر  املتوا�ضع  الق�ضائي  العمل  وكاأمنا 

الت�ضريع املزدهر، وهو لي�س اإال اأداء واجب حتددت معامله ومالحمه يف مكان 

اآخر، وبالن�ضبة مل�ضرية تتميز ب�ضرعة اأكرب وبطموحات اأ�ضمى. كما اأن االإ�ضارة 

املتكررة اإىل »الفي�س ال�ضخي من املبادرات واالإ�ضالحات )الت�ضريعية( التي 

ال�ضخمة  للتطورات  الق�ضائي  اجلهاز  مواكبة  تاأمني  على  احلر�س  �ضت 
ّ
كر

امللحق  الطابع  جمدداً  يوؤكد  واخلارجي«  الداخلي  امل�ضتويني  على  امل�ضجلة 

للق�ضاء الذي يحتاج اىل عناية النظام الدائمة واملتوا�ضلة، وهو امل�ضتفيد من 

»�ضخاء« ال�ضلطة الت�ضريعية التي هي، يف اأدبيات النظام اال�ضتبدادي، جمرد 

امتداد لل�ضلطة التنفيذية. و�ضورة الق�ضاء الر�ضيع، املراهق، هذه تتواىل وترتدد 

الق�ضاء  دوماً  مظهرة  الق�ضائية،  امل�ضّلمات  من  يجعلها  ب�ضكل  اخلطابات  يف 

وكاأنه طفل النظام... املدلل.

ومن هذا املنطلق، باتت العالقة العمودية، التي بناها الق�ضاة مع النظام عرب 

خطاباتهم التمجيدية، تتكامل مع الطريقة التي تناولوا فيها امل�ضائل الق�ضائية: 

العرب  ا�ضتخال�س  بهدف  لي�س  الق�ضائي  فهم عكفوا على حما�ضبة اجل�ضم 

لتقومي  اإمنا قبل كل �ضيء  اأو حت�ضني اجل�ضم،  العمل على حت�ضني االأداء  اأو 

واإنتاجيته  ال�ضيا�ضي  النظام  يرقى اىل م�ضتوى  الق�ضائي  العمل  اإذا كان  ما 

وحداثته. فـ«حتا�ضب االأ�ضرة الق�ضائية نف�ضها اأمامكم )...( حتى تظهر مدى 

قيمة املجهودات التي بذلت واالأهداف التي حتققت« من اأجل امل�ضاهمة يف 

اإجناح م�ضرية النظام االإ�ضالحية. وفقط حينها، تذكر يف اخلطابات اجلداول 

التي حت�ضي عدد الدعاوى الواردة وتلك التي مت البت بها، وهي دائماً تظهر 

التي  النموذجي،  اخلطاب  من  االأخرية  للفقرة  ميّهد  اإيجابياً  دعاوى  ميزان 

توؤول اىل �ضكر ق�ضاة املحكمة واملحامني وامل�ضاعدين الق�ضائيني واالإداريني 

على امل�ضاركة لبلوغ هذه النتائج »الباهرة« التي ُيعلن عنها يف هذا »احلفل 

البهيج«. ويف االجتاه نف�ضه، تظّهر الدورات التكوينية للق�ضاة على اأ�ضا�س اأنها 

تهدف اىل و�ضع الق�ضاة على موجة النظام االإ�ضالحية والتحديثية، بحيث 

نلحظ مقرتحات »ل�ضقل موهبة القا�ضي املعا�ضر للم�ضتجدات« الت�ضريعية 

والتقنية املحلية والدولية. 

قضاة مجتهدون
التون�ضي املثايل  حتى واإن مل تهدف اخلطابات اىل ر�ضم مالمح القا�ضي 

التي كان  املوا�ضفات  لبع�س  ثميناً  ت�ضكل خمزناً  فاإنها  بن علي،  يف عهد 

يتغنى بها كبار ق�ضاة تون�س. فالقا�ضي »تتمثل مهمته االأ�ضا�ضية يف اإ�ضاعة 

العدل بني النا�س )...( وهذه الغاية ال تتحقق اإال اإذا تقيد يف حتمل اأمانة 

القانونية  بالقواعد  ال�ضلوك واالإملام  ا�ضتقامة  اأهمها  الق�ضاء ب�ضوابط معينة 

مدعوون  الق�ضاة  اأن  كما  ال�ضليم«.  التطبيق  وتطبيقها  فهمها  وح�ضن 

اتخاذ  قبل  وترو  وثبات  وانتباه  العمل بكل جدية  »لالنكباب على  دائماً 

ذات  اإ�ضالح  وحماولة  ت�ضتحقها،  التي  العناية  نازلة  كل  واإيالء  القرار، 

البني قدر امل�ضتطاع، واالإ�ضراع بف�ضل اخل�ضومات مع احرتام ال�ضمانات 

العامة«. ويبقى  املقام االأول امل�ضلحة  القانونية، واالأخذ بعني االعتبار يف 

يف  القا�ضي  دور  ر�ضم  يف  العامة  للم�ضلحة  املعطى  املطلق  االحرتام  هذا 

بالقا�ضي، وهو ما  املناطة  جمتمعه كظل يطغى على كل االأدوار االأخرى 

يتما�ضى متاماً مع النظرة الدونية التي ينظر بها الق�ضاة اإىل اأنف�ضهم بالن�ضبة 

العامة  امل�ضلحة  هذه  ير�ضم حدود  اأن  طبعاً  له  الذي  امل�ضرع،  احلاكم  اىل 

ال�ضبابية التي تفر�س نف�ضها على القا�ضي، كما له مبا�ضرًة اأكرث اأن ير�ضم 

بنف�ضه.   النموذحي  القا�ضي  مالمح 

لدى  املف�ضلتني  ال�ضفتني  مبثابة  �ضك  بدون  والن�ضاط«  »املجهود  ويظهر 

برّمته كق�ضاء »جمتهد«  التون�ضي  الق�ضاء  فيظهر عربها  التون�ضيني،  الق�ضاة 

باأداء  االأول  وينح�ضر همه  الرئي�س«،  ويقدمه  به  يقوم  مبا  »االقتداء  يح�ضن 

التدريبية على  الدورات  التقني املجرد للكلمة، كاأن ت�ضبح  باملعنى  مهنته 

عر�س  عند  يربزونه  ما  واأول  املتكلمني،  للق�ضاة  االأول  املطلب  اأنواعها 

دوره  اأو  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  عن  كالم  اأي  عن  مبناأى  حماكمهم،  اإجنازات 

هاج�س  يبقى  اأهمية،  يقل  ال  وب�ضكل  اأخرى،  جهة  ومن  االجتماعي. 

اأي مواكبة حاجات الع�ضر يف الق�ضاء واملجتمع، خميماً على  »التع�ضري«، 

معظم الكلمات، اإذ اإنه »يجب اأن يكون �ضلوك القا�ضي متطوراً مع عمله مع 

كاملرادف  تظهر  والعوملة  املجاالت«.  احلديثة يف كل  واالكت�ضافات  العلوم 

الدائم لهذا التطور، فُت�ضتعاد دائماً عند ر�ضم �ضو رة القا�ضي املثايل. 

٭ نزار صاغية، وهو محام ومدير تحرير المفكرة القانونية 

٭ سامر غمرون وهو يعد رسالة دكتوراه في 

سوسيولوجيا القانون، وباحث في المفكرة القانونية

سامر غمرون ونزار صاغية

الوقتية  الهيئة  اأعادت   ،2015-2014 الق�صائية  ال�صنة  بداية  يف 

ال�صنة  بافتتاح  الحتفال  تقليد  اإحياء  العديل  الق�صاء  على  لالإ�صراف 

2014. غابت عن  اكتوبر   17 بتون�س يف  العدالة  ق�صر  بهو  اجلديدة يف 

جل�صة  �صيوف  فكان  ال�صيا�صية،  لل�صلطة  »التملق«  مظاهر  الحتفال 

الوطني  املجل�س  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  بينهم  ومن  الفتتاح 

اإبراز  على  حتر�س  حمكمة  ح�صرة  يف  احلكومة  ورئي�س  التاأ�صي�صي 

امل�صتقل.  الق�صاء  �صلطة  اإل  يوقر  ل  ق�صاء  جمل�س  ويف  ا�صتقالليتها 

ب�صرورة  الق�صائي  الوعي  تطور  عن  الفتتاح  جل�صة  خطاب  وك�صف 

العرتاف باأخطاء املا�صي يف �صياق متوازن ل يتحول اىل خطاب يهدم 

باأدبيات  التذكري  املفكرة  تود  املنا�صبة،  بهذه  الق�صاء.  يف  العامة  الثقة 

الن�صجام التي غالبًا ما طفحت بها خطابات افتتاح ال�صنوات الق�صائية 

قبل الثورة. تنذكر ما تنعاد! )املحرر(. 

حقبة  خالل  اجتماعي  اأو  �ضيا�ضي  ما�س  ب�ضاأن  علمياً  بحثاً  يعد  من  كل 

معينة، ياأمل العثور على م�ضتندات مكتوبة تخزن اآراء الفاعلني االأ�ضا�ضيني 

اأن هذه  والواقع  للتعبري عنها.  امل�ضتخدمة منهم  والعبارات  فيها ومواقفهم 

االآثار اخلطية نادراً ما تتوفر للباحث. 

اإىل مو�ضوع  التطرق  النوع عند  املتوقع مواجهة �ضعوبة من هذا  وكان من 

احلالة  يف  �ضيما  ال  �ضقوطه،  بعد  اال�ضتبدادي  النظام  يف  الق�ضائي  العمل 

الق�ضائية  احلياة  بها  متيزت  التي  االن�ضجام  حلال  تبعاً  اأنه  اإال  التون�ضية. 

كبار  وخ�ضو�ضاً   - القا�ضي  ينح�ضر  مل  اال�ضتبدادية،  الفرتة  يف  التون�ضية 

الق�ضاة - بدوره ال�ضامت امللتزم بتطبيق املادة القانونية، بل تخطاه يف اجتاه 

االإعالن عن التزامه مببادئ النظام كجزء مما كان ُينتظر منه كقا�س منوذجي. 

بح�ضور  الق�ضائية  ال�ضنوات  افتتاح  احتفاالت  يف  خا�ضة  جتلى  ما  وهذا 

الق�ضاة وممثلي النظام. وحل�ضن حظ الباحث يف هذا املجال، كان يتم ن�ضر 

هذه اخلطابات �ضنوياً على طول الق�ضم االأكرب من العدد العا�ضر )من اأ�ضل 

اثني ع�ضر عدداً( من جملة »الق�ضاء والت�ضريع«، وهي جملة �ضهرية ي�ضدرها 

مركز الدرا�ضات القانونية والق�ضائية، التابع لوزارة العدل التون�ضية. وهكذا، 

كانت ت�ضطف يف هذه االأعداد على طول �ضنوات النظام خطابات روؤ�ضاء 

حماكم اال�ضتئناف يف تون�س، باالإ�ضافة اإىل خطابات الوكالء العامني لدى 

العلمية حول  باملحا�ضرات  ُي�ضمى  هذه املحاكم، لين�ضر من بعدها ما كان 

ال  التي  النقاط  بع�س  تت�ضمن  ما  غالباً  والتي  معينة،  قانونية  اإ�ضكاليات 

عالقة لها بالقانون والتي تهدف اىل التمجيد بالرئي�س اأو مبمثله ومبنجزاته. 

والتي  املن�ضورات،  هذه  على  اليد  ي�ضع  عندما  الباحث  اأ�ضارير  تنفرج 

اجلامعية،  تون�س  مكاتب  من  مكتبة  اأي  يف  اليوم  اإليها  الو�ضول  ميكن 

ن�ضرها  ي�ضرف على  الذي كان  نف�ضه  االأبحاث  �ضراوؤها لدى مركز  وحتى 

النور  يب�ضر  2010 مل  يف  احلا�ضلة  باخلطابات  اخلا�س  العدد  اأن  )ويلحظ 

فقد كان قيد الطبع عند ح�ضول الثورة مما اآل اىل وقف ن�ضره(. وبالفعل، 

العالقة  اأدبيات  يف  الغو�س  يريد  من  لكل  كربى  قيمة  امل�ضتندات  لهذه 

التي كانت تربط كبار ق�ضاة تون�س بالنظام ال�ضيا�ضي املتمثل بالرئي�س زين 

بح�ضوره  علي  بن  يخاطبون  الق�ضاة  كان  فكيف  وممثليه.  علي  بن  الدين 

هذه  يف  مفاجئة  غري  التمجيدية  النزعة  كانت  واإذا  اأحياناً؟  ال�ضخ�ضي 

كان  وعالم  ومرتكزاته؟  التمجيد  هذا  خ�ضائ�س  كانت  فما  اخلطابات، 

هوؤالء الق�ضاة ي�ضكرون الرئي�س؟ وهل ميكن ا�ضتخال�س ميزات القا�ضي 

خالل  من  النظام  جممل  يف  الق�ضاء  مكانة  اأو  ومالحمه  املثايل  املن�ضجم 

هذه اخلطابات؟ وما هي الثوابت واملتحوالت فيها؟ وهل هي تطورت على 

ت�ضغل يف  التي كانت  وال�ضيا�ضية واالجتماعية  الق�ضائية  االأحداث  �ضوء 

بع�س ال�ضنني امل�ضاحة العامة ويف حال االإيجاب، كيف؟

ن�ضرها  عند  خ�ضعت  اخلطابات  هذه  بع�س  اأن  لنا   
ّ
اأ�ضر البع�س  وكان 

اأننا  اإال  وبرئي�ضه،  بالنظام  التبجيل  من�ضوب  زيادة  اجتاه  يف  لتعديالت، 

اإمنا  حمايدة.  م�ضادر  قبل  من  املعلومة  هذه  من  التاأكد  من  نتمكن  مل 

نلحظ اأن هذه املمار�ضة، على فر�س �ضحتها، مل تلق اأي معار�ضة تذكر يف 

يوؤكد جمدداً طابعها  الق�ضائية طوال �ضنوات نظام بن علي، ما  االأو�ضاط 

التمثيلي ملا كان معتمداً يف هذه الفرتة للتكلم مع ال�ضلطة وعنها يف ظل 

االن�ضجام. نظام 

قضاة مبتهجون2
اأول ما يلفت انتباه الباحث عند مطالعة هذه اخلطابات هي الوحدة النمطية 

التي جتمعها، اإذ هي تتطور على اأ�ضا�س بنية ن�ضية واحدة تندرج كالتايل:

الئحة ترحيب طويلة،- 

الرتحيب بالرئي�س اأو الوزير اأو ممثليهم خا�ضة والتعبري عن الفرحة - 

والن�ضوة لتمكنهم من احل�ضور بالرغم من م�ضاغلهم،

وبنتائجها -  املن�ضرمة  ال�ضنوات  يف  الت�ضريعية  باحلركة  التمجيد   

اجليدة على البالد )دائماً(، 

 التمجيد باالإ�ضالحات القانونية،- 

 عر�س نتائج عمل املحكمة املعنية )اأحياناً(،- 

على -  واالإدارة  الق�ضائيني  وامل�ضاعدين  واملحامني  الق�ضاة  �ضكر   

جهودهم،

ونلحظ اأواًل اأن هذه اخلطابات تتوجه يف بنيتها اىل الرئي�س اأو ممثلي النظام، 

بفئاتهم  يظهرون،  والذين  لها  املتلقني  للق�ضاة  اهتمام  اأي  اإيالء  بدون 

وتبداأ  ال�ضلطة.  اأمام  واحد،  وب�ضف  اأفقياً،  م�ضطفني  االأقل،  على  العليا 

االإجنازات  عر�س  يليه  بالق�ضاء،  عنايته  على  الرئي�س  ب�ضكر  اخلطابات 

الأنف�ضهم«  الق�ضاة  »م�ضاءلة  اىل  ثم  من  لتخل�س  للنظام،  الت�ضريعية 

بهم  الرئي�س  وثقة  االإجنازات  هذه  م�ضتوى  على  كانوا  اإذا  فيما  وحتديداً 

با�ضتطاعته  يعد  ومل  له  يت�ضن  الذي مل  القارئ  وباإمكان  منهم.  وتوقعاته 

اأن  ومعاي�ضتها،  و�ضكلها  تنظيمها  ومتابعة  اجلل�ضات  هذه  من  اأي  ح�ضور 

يتخيل كيفية انعقادها بوا�ضطة تلك الن�ضو�س التي تخزن بع�س املفاهيم 

املن�ضات )يف  يتواىل كبار ق�ضاة اجلمهورية على  الزائلة، بحيث   واملعاين 

اأماكن متعددة يف تون�س( لريددوا عبارات وكلمات تتكرر من خطاب اإىل 

اآخر ومن �ضنة اإىل اأخرى، ب�ضكل فيه الكثري من الغرابة ويكاد يتحول يف 

نواح عدة منه اىل نوع من الطقو�س الق�ضائية. 

ملفردات  املكثف  اال�ضتعمال  هو  اخلطابات  هذه  االنتباه يف  يثري  ما  واأكرث 

اأحياناً(،  )الوزير  ممثله  اأو  بالرئي�س  للرتحيب  ومرادفاتها  والغبطة  الفرح 

الكبري  »ال�ضرف  اإىل  فاالإ�ضارة  وال�ضكر.  االمتنان  مفردات  على  معطوفة 

والعظيم« لوجود الرئي�س اأو ممثله اأمر رائج جداً يف هذه املنا�ضبات، وكذلك 

يفيد  ما  اأوقاته«،  و�ضيق  م�ضاغله  كرثة  من  »بالرغم  ح�ضوره  اىل  االإ�ضارة 

مب�ضاعر  الق�ضاة  ميالأ  وهو  لرجاالتها«،  وتبجياًل  الق�ضائية  لالأ�ضرة  »تكرمياً 

»االعتزاز والفخر والنخوة« واالعتزاز باالنتماء اإىل الق�ضاء«. كما اأن ح�ضور 

ما  الق�ضائية«،  باالأ�ضرة  الفائقة  »العناية  على  قاطعاً  دلياًل  ي�ضكل  هوؤالء 

يوجب على الق�ضاة التعبري عن »اأخل�س عبارات ال�ضكر والثناء واالمتنان« 

وعن »اآيات ال�ضكر والعرفان باجلميل« اأو اأي�ضاً عن »اأ�ضمى عبارات ال�ضكر 

والوالء والعرفان باجلميل«. ومن الالفت اأي�ضاً تكرار عبارات كـ«النخوة« 

اأو »البهجة« يف كلمات روؤ�ضاء املحاكم والوكالء )املدعني( العامني، وكاأنه 

ال يكفي اأن يت�ضرف الق�ضاة بح�ضور الوزير، بل يفرت�س بهم التاأكيد على 

م�ضاعر  والتقدير«  فـ«االحرتام  ذلك.  جراء  من  ال�ضخ�ضية  الن�ضوة  بلوغ 

حيادية وتالياً غري كافية، فيما ثمة �ضرورة يف مواقف مماثلة من بلوغ »البهجة 

واجب  مع  يتنا�ضب  امل�ضاعر  هذه  بلوغ  على  التاأكيد  فوحده  واالإ�ضراق«، 

الرئي�س  يخ�س  الذي  تتكرر(  ما  غالباً  اأخرى  )كلمة  »للعطف«  االمتنان 

املنا�ضبة  هذه  طبيعة  هي  فما  البهيج«.  »احلفل  هذا  من خالل  به  الق�ضاة 

الرئي�س  الق�ضاة »يبتهجون ويفرحون« ل�ضكر  الق�ضائية »احلافل)ة(« حيث 

على »عطفه« جتاههم؟

االأجواء  عن  مبدئياً  الغريبة  العبارات  هذه  تف�ضري  ال�ضهل  من  بالطبع، 

وهو  احلاكم،  جتاه  الطاعة  مبوجب  موظفني  التزام  على  كاأدلة  الق�ضائية، 

املغاالة  تف�ضري  ال�ضهل  ا�ضتبدادي. كما من  نظام  �ضبه طبيعي يف  موجب 

الكبار  الق�ضاة  بني  للتناف�س  طبيعية  نتيجة  باأنها  والكلمات  العبارات  يف 

هذه  على  البقاء  املر�ضي  غري  من  لكن  بانتباهه.  اأو  احلاكم  بتودد  للفوز 

اأي  الق�ضائية،  احلياة  بكامل  املداخالت  هذه  م�ضمون  ربط  بدون  القراءة 

التون�ضية،  بال�ضلطة  التون�ضيني  الق�ضاة  بعالقة  وحتديداً  االن�ضجام،  نظام 

هو  اإحلاحاً  الت�ضاوؤل  يزيد هذا  القانونية االأخرى. وما  املهن  وبتناف�ضهم مع 

اأن م�ضاركة ق�ضاة كبار يف هذه االحتفاالت خمتلف عن م�ضاركة موظفني 

واال�ضتقاللية  التحفظ  موجب  فكرة  على  مهنياً  ين�ضاأ  فالقا�ضي  عاديني، 

عن ال�ضلطة، وتتطلب بالتايل م�ضاركته بهذه الطقو�س عمليات فكرية اأكرث 

تعقيداً اأو جراأة. فعالم كان ي�ضكر الق�ضاة التون�ضيون رئي�ضهم؟

 القاضي أمام الحاكم-المشرع: 
هل أنا على مستواكم؟

اإذاً، فـ«اإ�ضراف الرئي�س على افتتاح  اأول �ضبب لتقدمي ال�ضكر هو احل�ضور 

املتميز  و«الدور  القانون«  ودولة  للق�ضاء  احرتامه  يوؤكد  الق�ضائية  ال�ضنة 

الذي اأعط)اه( للق�ضاء يف تكري�س دولة القانون«، وهو دور توؤكده كل يوم 

»ت�ضجيعات الرئي�س ورعايته«.

بيان  يف  للق�ضاء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  اجلمهورية  رئي�س  �ضيادة  »حر�س 

حرمته  القانون  واإعطاء  الق�ضاء  ا�ضتقالل  على  املجيد  نوفمرب  من  ال�ضابع 

ا�ضتغالل  اأ�ضكال  وكل  والت�ضيب  والفو�ضى  والقهر  الظلم  مقاومة  وعلى 

النفوذ والنيل من مكا�ضب املجموعة«.

اإ�ضرار رئي�س اجلمهورية ال�ضابق على احل�ضور �ضخ�ضياً كل  باأن  وال �ضك 

على  يدل  العا�ضمة  تون�س  يف  الق�ضائية  ال�ضنة  افتتاح  احتفال  يف  �ضنة 

اهتمام خا�س منه جتاه ال�ضاحة الق�ضائية، ولكن لي�س بال�ضرورة بال�ضكل 

احل�ضور  املنا�ضبة  هذه  مزايا  فمن  وبالفعل،  الق�ضاة.  عنه  يعرّب  كان  الذي 

من  العديد  راأ�ضهم  وعلى  تون�س،  من  منطقة  كل  يف  النظام  لرموز  املهم 

تدل  كما  الدميقراطي،  الد�ضتوري  التجمع  احلاكم،  احلزب  من  امل�ضوؤولني 

والتي  تبداأ معها معظم اخلطابات،  التي  الطويلة  ال�ضكر  على ذلك الئحة 

واملحليني  الوطنيني  واالإداريني  واحلزبيني  ال�ضيا�ضيني  امل�ضوؤولني  تعدد 

واحداً واحداً. ومن الوا�ضح اأنه كان هناك اإرادة قوية لدى احلزب احلاكم 

يف اإعالن »اهتمامه« بالق�ضاء تظهرياً ل�ضورة دولة املوؤ�ض�ضات الداعمة له، 

على  احلزب  كوادر  في�ضكرون  بفرح  تقبله  اىل  الق�ضاة  ي�ضارع  اهتمام  وهو 

»م�ضاعدتهم التلقائية« للق�ضاة واملحاكم. 

وتت�ضع عبارات ال�ضكر يف هذه اخلطابات لت�ضمل ال�ضلطات االإدارية، والتي 

يخ�ض�س لها يف كل خطاب م�ضاحة مهمة ي�ضاد فيها بـ«االن�ضجام التلقائي« 

بني الق�ضاء واالإدارة املحلية، مع تخ�ضي�س الوايل اأو احلاكم املحلي ب�ضكر 

11  الن�س مقتطع من كتاب قيد الن�ضر بعنوان: »ا�ضتقالليون من دون ا�ضتقالل، التحركات .

العمل  اأدبيات  حول  مقارنة  ميدانية  درا�ضة  وال�ضيا�ضة،  املهنة  بني  وم�ضر  تون�س  يف  الق�ضائية 

الق�ضائي ما قبل الثورة وما بعدها«. والكتاب من من�ضورات املفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة 

هايرني�س بول، تون�س.   

21  لقد اكتفينا هنا بعر�س نتائج درا�ضة خطابات ال�ضنوات االأوىل بعد العام 2000..
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أدبيات االنسجام القضائي من خالل 
خطابات افتتاح السنة القضائية قبل الثورة1

وزير العدل التونسي ُينهي 

االنتهاك األكبر الستقالل 

القضاء خالل المرحلة االنتقالية

اأعلن وزير العدل التون�ضي االأ�ضتاذ حافظ بن �ضالح مبنا�ضبة اجتماعه 

»ملف  اأن  التون�ضيني  الق�ضاة  جلمعية  التنفيذي  املكتب  عن  بوفد 

قرر  اأن  بعد  القانونية  والت�ضوية  احلل  اإىل  طريقه  يف  املعفيني  الق�ضاة 

قرارات  �ضاأنهم  الذين �ضدرت يف  الق�ضاة  من  وع�ضرين  اثنني  اإحالة 

التي تعلقت بهم اىل  القرارات  الغاء  اعفاء وتولت املحكمة االدارية 

الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل لتتوىل بو�ضفها جمل�س تاأديب النظر يف 

املوؤاخذات التي تن�ضب اليهم« .

دفع  يف  جناحه  عن  اتخذها  التي  اخلطوة  عن  الوزير  اعالن  ك�ضف 

رئا�ضة احلكومة لالأخذ باملوقف الذي �ضبق واأن اعلنه وتعهد بتنفيذه. 

ويذكر ان وزير العدل كان تعهد مبجرد توليه ملن�ضبه باأن يلتزم بقرارات 

املحكمة االدارية التي ق�ضت ابتدائيا بالغاء عدد من قرارات االعفاء. 

وقد بنى وزير العدل موقفه على احلكم ال�ضادر  عن املحكمة االدارية، 

ابتدائي  وان كان  به،  ويقت�ضي االلتزام  قانونا  موؤ�ض�س  اأنه  راأى  بعدما 

البداية  يف  موقفه  يف  وزيرها  جتار  مل  احلكومة  رئا�ضة  اأن  اال  الدرجة. 

وتولت ا�ضتئناف الدفعة االأوىل من الق�ضايا التي توىل الق�ضاة املعفيني 

الذين �ضملهم اعالمها بها. وقد جاء االعالن تاليا عن تنفيذ قرارات 

املحكمة االدارية وقرب التقدم مبطالب رجوع يف اال�ضتئناف ليك�ضف 

العدل يف  وزير  املعفيني عنوانه جناح  ق�ضاة  عن تطور جديد يف ملف 

اقناع الفريق احلكومي بروؤيته للحل. 

ومن خالل ذلك، �ضحح الوزير االنتهاك االأكرب ال�ضتقاللية الق�ضاء 

خالل املرحلة االنتقالية، والذي متثل يف اعفاء ع�ضرات الق�ضاة بقرار 

ا�ضتقاللية  مبداأ  لذلك  تبعا  غلب  وقد  حماكمة.  دون  ومن  اداري 

التزم  كما  الق�ضية،  هذه  يف  االدارية  املحكمة  واأحكام  الق�ضاء 

باخت�ضا�س الهيئة الوقتية لال�ضراف على الق�ضاء العديل. 
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خالد الماجري

تقرتن الثورات والفرتات االنتقالية عادة بنهم ت�ضريعي يوؤدي اىل و�ضع قوانني 

متميزة من حيث جراأتها واأهميتها واأثرها يف املجتمع وال�ضاحة العامة. ولكن 

نلحظ اأن املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي قد ترك وراءه 64 م�ضروع قانون نائماً، 

فيما اكتفى بامل�ضادقة على 57 قانوناً فقط خالل �ضنة 2014. ويعرب هذا االأمر 

عن اأزمة ت�ضريعية يف مرحلة االنتقال الدميقراطي يف تون�س. 

الوطني  املجل�س  مهام  بتعدد  الت�ضريعي  االأداء  �ضعف  البع�س  يربر  وقد   

التاأ�ضي�ضي.  اإال اأن النظر يف تلك امل�ضاريع التي مل يكتب لها اأن تتحول اىل 

قوانني رغم اأهميتها اإمنا يك�ضف عن تعمد املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي اإهمال 

دوره الت�ضريعي العتبارات غري ت�ضريعية، ال عالقة لها بتربيرات العمل. فقد 

ظّل جانب من م�ضاريع القوانني يف رفوف املجل�س على خلفية اخلوف من 

مفاعيلها، فيما كان عدم الوعي باأهمية م�ضاريع اأخرى ال�ضبب يف تعطلها. 

ولالإ�ضاءة على ذلك، راأينا اعتماد منوذجني َذَوي داللة فائقة، االأول يتعّلق 

بـ«م�ضروع قانون مكافحة االإرهاب ومنع غ�ضل االأموال« وقد عّطل على خلفية 

ع 
ّ
اأنه اأخطر من اأن يعتمد و«م�ضروع قانون اللجوء« وقد عطل بعدما قّدر امل�ضر

اأنه اأهون من اأن ي�ضغل وقته وباله.  

مشاريع قوانين أخطر من أن تعتمد
بعد التخّلي عن مقرتح اإدخال تغيريات على قانون االإرهاب ل�ضنة 2003 

وتف�ضيل �ضياغة م�ضروع قانون جديٍد وقع طرح م�ضروع القانون عدد 9 ل�ضنة 

2014 باعتباره قانون مكافحة االإرهاب وغ�ضيل االأموال اجلديد. وقد ترافق 

احلديث عن هذا القانون مع موجة االأحداث االإرهابّية املتتالية التي عرفتها 

الثورة، وهو ما جعله من اأوكد االأولوّيات.

مل يكتب لهذا امل�ضروع النوم مبا�ضرة بعد اقرتاحه بل فر�س الواقع ال�ضيا�ضي 

واالأمني الّنظر فيه وبعد مناق�ضته يف اإطار جلنة الت�ضريع العام وجلنة احلقوق 

خالل  لوحظ  مّما  غم 
ّ
وبالر �ضهرين.  طيلة  اخلارجّية  والعالقات  واحلرّيات 

مف�ضلّية  اأحكام  حول  الّنظر  وجهات  يف  ت�ضارب  من  اللجان  مناق�ضات 

�ضلب م�ضروع القانون ومن انزياحات من قبيل ما اقرتح من طرف حزب 

االأخري عر�س  مّت يف  فقد  التوبة«،  »قانون  اأ�ضمته  ما  اإطار  النه�ضة يف  حركة 

متوّقعاً  كان  ما  عك�س  وعلى  العاّمة.  اجلل�ضة  على  االإرهاب  قانون  م�ضروع 

بخ�ضو�س اأهمّية هذا امل�ضروع التي ت�ضتوجب جعله اإحدى اأوكد االأولوّيات 

بالالمباالة  امل�ضروع  هذا  جوبه  فلقد،  وجّدّية  م�ضتعجلة  ب�ضفة  فيه  والّنظر 

ب�ضكل  مناق�ضته  للنّواب يف جل�ضات  ر 
ّ
املتكر احل�ضور  ل�ضعف  ا 

ً
نظر عموًما 

يعرّب عن خمتلف  اأن  ميكن  �ضعيًفا ال  نقا�ًضا  الّنقا�س حول حمتواه  يجعل 

�ضها ملناق�ضة هذا  املواقف حياله. فلقد رفعت جل�ضات متتالية للمجل�س خ�ضّ

الّن�ضاب  توافر  النواب ما حال دون  ب�ضبب تغّيب عدد كبري من  امل�ضروع 

امل�ضادقة على عدد من ف�ضوله  النّواب من  القانوين. ولئن مل مينع غياب 

فاإّن بع�س الف�ضول قد عرفت جداًل كبرًيا حاَل دون متريرها. فالقانون الذي 

تطّلب منه االإجابة عن معادلة دقيقة بني جناعة مكافحة االإرهاب واملحافظة 

مانات االأ�ضا�ضّية مبا يتما�ضى مع مبادئ حقوق االإن�ضان  على احلرّيات وال�ضّ

االإن�ضان  حلقوق  الدولّية  املنّظمات  وبع�س  احلقوقّيني  قبل  من  و�ضفه  وقع 

حلقوق  الدولّية  للمعايري  مطابق  غري  باأّنه  ووت�س  رايت�س  هيومن  كمنّظمة 

ة منها تلك املتعّلقة باملحاكمة العادلة وحرّية التعبري. ولعّل  االإن�ضان، خا�ضّ

عف على م�ضتوى حمتوى القانون هو ما عّطل عملّية احل�ضم فيه.  هذا ال�ضّ

اأثري جدل كبري حول التعريف الوا�ضع الذي يعتمده القانون للجرمية  فقد 

�ضلب  �ضة 
ّ
املكر  

ّ
اجلنائي القانون  مبادئ  مع  يتناق�س  تعريف  وهو  االإرهابّية 

اأحكام  من  القانون  م�ضروع  ت�ضّمنه  ما  وحول  التون�ضّية  القانونّية  املنظومة 

ا�ضتثنائّية تتعار�س مع مقّومات املحاكمة العادلة.

ئي�ضي يف تعطيل مناق�ضته بل اإّن 
ّ
اإال اأّن حمتوى القانون مل يكن ال�ّضبب الر

غياب النّواب عنها هو ما اأّدى اإىل اإرجاء الّنظر فيه بقرار من اجلل�ضة العاّمة 

بتاريخ 21 اأوت 2014 اإىل �ضبتمرب من ال�ّضنة نف�ضها عقب العطلة الربملانّية. 

من  يتبعهما  وما  ئا�ضّية 
ّ
والر الت�ضريعّية  االنتخابات  موعد  حلول  اأّدى  كما 

يف  الّنظر  اإيقاف  اإىل  االنتخابي  اال�ضتحقاق  مبقت�ضيات  النّواب  ان�ضغال 

م�ضروع هذا القانون بعدما �ضادق املجل�س على 11 ف�ضاًل منه وجتاوز الف�ضل 

12 الذي ما زال يحتاج اإىل مزيد الت�ضاور واأ�ضقط بع�س ف�ضوله.

مل يتمّكن املجل�س اإذاً من االإيفاء بالتزامه باالأجل الذي حّدده للم�ضادقة 

ر يف الرابع والع�ضرين من �ضهر اأوت 2014 وتبنّي 
ّ
على امل�ضروع والذي تقر

اأّن م�ضروًعا كهذا اأخطر بكثري من اأن يتّم اعتماده ب�ضرعة اأو قد يكون اأخطر 

من اأن يتّم اعتماده اأ�ضال يف هذه املرحلة.

 
ّ

الوطني احل�ّس  عن  غريبة  نزعات  عن  امل�ضروع  هذا  مناق�ضة  ك�ضفت  وقد 

واأثارت اأ�ضئلة عديدة عن وجود االإرادة احلّقة يف مكافحة هذه الظاهرة لدى 

قد ال  �ضباٍت عميٍق  اإىل  اإرجاعه  ان�ضحابهم  الذين خرّيوا عرب  البع�س من 

 2003 قانون  البعيد. يبقى يف هذا اخل�ضّم  امل�ضتقبل  اإال يف  ي�ضتيقظ منه 

التعويل على ثقافة حقوق االإن�ضان  بّد من  �ضارًيا يف جمابهة االإرهاب وال 

لدى الق�ضاة التون�ضّيني لتطهري هذا القانون من �ضوائب الّديكتاتورّية من 

امل�ضروع  الّنظر يف  اإعادة  من  املّدة  هذه  بّد خالل  وال  له.  تطبيقهم  خالل 

 
ّ

الوطني االأمن  مقت�ضيات  بني  فاملواءمة  للّن�ضيان،  تركه  وعدم  احلايل 

واعتبارات حقوق االإن�ضان هي من اأهّم امل�ضائل التي تواجه الدميقراطّيات 

العريقة، وهذا ينطبق من باب اأوىل على الدميقراطيات الّنا�ضئة.

مشاريع قوانين أهون من أن تعتمد
الّن�ضيان.  اليوم  يغّطيها  يكاد  التي  تلك  النائمة  القوانني  م�ضاريع  بني  من 

اإثر  التون�ضّية  م�ضادقة احلكومة  رافقت موجة  التي  تلك  بينها  ونتناول من 

الثورة على جملة من معاهدات حقوق االإن�ضان والقانون الدويل االإن�ضاين. 

عدٍد  على  التون�ضّية  اجلمهورّية  �ضادقت   2011 فيفري  �ضهر  غ�ضون  ففي 

الق�ضري  باالختفاء  ة  اخلا�ضّ االأممّية  كاملعاهدة  الدولّية  املعاهدات  من  هاّم 

ة بالوقاية من التعذيب والربوتوكول  والربوتوكول االإ�ضايف للمعاهدة اخلا�ضّ

االختياري للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنّية وال�ضيا�ضّية ومعاهدة روما 

ة باملحكمة اجلنائّية الدولّية. اخلا�ضّ

فتحت هذه املوجة من امل�ضادقات الباب على م�ضراعيه اأمام احلكومة ومكّونات 

املجتمع املدين لدعم املنظومة القانونّية التون�ضّية بجملة من الّن�ضو�س الهاّمة 

التي ت�ضتجيب اإىل هاج�س تطبيق مقت�ضيات هذه املعاهدات االإن�ضانّية اأو اإىل 

الّن�ضو�س التي �ضّجل بع�ضها يف  اأّن هذه  اآلّيات ملراقبة تطبيقها. غري  و�ضع 

�ضكل م�ضاريع قوانني بكتابة املجل�س ومل ي�ضل بع�ضها االآخر حتى اإىل هذا 

ك لها �ضاكن.
َّ
احلد ال تزال راب�ضة ال ُيحر

يدخل �ضمن هذه الفئة من امل�ضاريع م�ضروع القانون اخلا�س بالالجئني. وقد 

�ضّكلت م�ضاألة الالجئني يف تون�س هاج�ًضا ملّحا للدولة التي وجدت نف�ضها يف 

مواجهة موجات من الوافدين اإليها من ليبيا اإثر الثورة على نظام القذايف دون 

اأن يكون لها قانون يتعّلق بهذه الظاهرة. ويتكّون م�ضروع القانون هذا من اأبواب 

ثالثة، يتعّلق اأّولها ب�ضبط �ضروط منح الّلجوء و�ضحب �ضفة الالجئ وينّظم 

ة يف  ثانيها حقوق الالجئني وواجباتهم فيما يرّكز الباب الثالث هيئة خمت�ضّ

رها م�ضروع القانون. ومن 
ّ
درا�ضة مطالب اللجوء ح�ضب االإجراءات التي يقر

املقرتفني  لالأ�ضخا�س  الالجئ  منعه منح �ضفة  امل�ضروع  به هذا  ما جاء  اأهّم 

للجرائم �ضّد ال�ّضلم وجرائم احلرب �ضّد االإن�ضانّية.

على  ُعر�س  مّما  كثري  وغريه   - امل�ضروع  هذا  حمتوى  اأهمّية  ت�ضفع  مل 

فقد  بالّدر�س.  يتناوله  حتى  املجل�س  عند  له   - ُيعر�س  مل  ومّما  املجل�س 

�س املجل�س اإىل جملٍة من االأحداث املتعاقبة التي زعزعت ا�ضتقراره 
ّ
تعر

بل هّددت وجوده. كما قد يتحّدث البع�س عن عملّية اإغراٍق للمجل�س 

من  بّد  ال  مو�ضوعّية  اأ�ضباب  كّلها  وهي  الت�ضريعّية  وظيفته  بخ�ضو�س 

من  الّنوع  بهذا  االهتمام  عدم  فهم  حماولة  يف  االعتبار  بعني  اأخذها 

ال�ضيا�ضة  اإىل  يعوُد  نظرنا  يف  االأهّم  ال�ّضبب  اأّن  غري  القوانني.  م�ضاريع 

وهي  الت�ضريعّية  مبهّمته  اال�ضطالع  يف  املجل�س  انتهجها  التي  االنتقائّية 

اإيداعها مع اهتماٍم خا�ّس من  التي ترافق  �ضيا�ضة جعلته ي�ضبق امل�ضاريع 

مب�ضالح  مبا�ضرة  مت�ّس  باأموٍر  حمتواها  تعّلق  التي  تلك  اأو  بها  العام  اأي 
ّ
الر

الّطبقة ال�ضيا�ضّية واأفرادها. وهذا ما جعل ن�ضو�ًضا على غاية من االأهمّية 

تعترب من قبل املجل�س ن�ضو�ًضا اأهون من اأن ُتعتمد.

التاأ�ضي�ضي  املجل�س  يكون  فقد  لكم«!  خري  وهو  �ضيئا  تكرهوا  اأن  »ع�ضى 

قد  القوانني.  هذه  مثل  تون�س  مينح  اأن  من  اأْوَهَن  عرفناها  التي  برتكيبته 

يجابهنا البع�س بقولهم اإّن الرتكيبة التي تنتقدون للمجل�س هي التي اأعطت 

للمجل�س مل  التاأ�ضي�ضي  العمل  اأّن  التون�ضّية. فرنّد  للبالد  الد�ضتور احلايل 

يكن لينتج مثل هذا الد�ضتور لو مل يتاأّثر مبا رافقه من عمل حثيٍث من قبل 

هياكل املجتمع املدين واهتمام نقدّي بّناٍء من طرف اخلرباء ورجال القانون، 

عرفه  الذي  نف�ضه  باالهتمام  الّن�ضو�س  هذه  تتمّتع  ال  اأن   
ّ

الطبيعي ومن 

الّد�ضتور. اإال اأّن الّثابت هو اأّنه ال بّد من نف�س الغبار على هذه الّن�ضو�س 

وغريها مّما من �ضاأنه تدعيم املنظومة القانونّية التون�ضّية ب�ضكل يفتحها اأكرث 

فاأكرث على حقوق االإن�ضان ويجعلها اأولوّية ت�ضريعّية بالن�ضبة للهيئات املقبلة 

والتفكري من هنا ف�ضاعًدا يف اإر�ضاء �ضيا�ضة ت�ضريعّية وا�ضحة يكون هدفها 

االأّول مراجعة املنظومة التون�ضّية يف اجّتاه تدعيم حقوق االإن�ضان واحلرّيات 

تون�س  التزامات  لتكري�س  الالزمة  بالّن�ضو�س  ودعمها  واجلماعّية  الفردّية 

دد اإىل اأّن تون�س التي  الدولّية يف هذا املجال. وتكفي االإ�ضارة يف هذا ال�ضّ

�ضادقت موؤّخرا على نظام املحكمة اجلنائّية الدولّية ال تفّكر اليوم بعُد يف 

و�ضع قانون يوائم بني قانونها الّداخلي ومقت�ضيات هذه املعاهدة الهاّمة.

 ٭كلية العلوم القانونية والسياسية

 واالجتماعية بتونس، جامعة قرطاج

مشاريع القوانين النائمة، أو إرث المجلس التأسيسي

د. وحيد الفرشيشي

عامة  جل�ضة  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س  عقد   ،2014 نوفمرب   20 يف 

الد�ضتور من قبل  ن�ضخة خطية متميزة من  والتوقيع على  اأعماله  الختتام 

كل اأع�ضائه، اإيذاناً بت�ضليم �ضلطة الت�ضريع الأول جمل�س نيابي منتخب بعد 

ثورة 14 جانفي 2011. وبذلك، طوت تون�س مرحلة تاأ�ضي�ضية اأ�ضلية ثانية 

من تاريخها )بعد املرحلة االأوىل التي امتدت من 1956 اإىل 1959 وانتهت 

ب�ضدور د�ضتور اجلمهورية التون�ضية يف االأول من جوان 1959(. 

التاأ�ضي�ضي بكل مو�ضوعية وجترد  املجل�س  اإىل عمل  ننظر  اأن  اليوم  ويجدر 

ومواطن  ونواق�ضه  باإيجابياته  واالإداري  والتاأ�ضي�ضي  الت�ضريعي  لتقييم دوره 

قوته و�ضعفه ومدى اإيفائه بالتزاماته. 

نجاحات المجلس
حقق املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي خالل فرتة عمله جناحات هامة ال ميكن 

اإنكارها. فرغم �ضيطرة حزب حركة النه�ضة عليه بفعل املقاعد التي حازها 

فيه وحتالفاته مع قوى حزبية علمانية، بقي املجل�س خليطاً من كل التوجهات 

املتناق�ضة واملت�ضارعة.  واملتناف�ضة وحتى  املختلفة  ال�ضيا�ضية واالإيديولوجية 

التاأ�ضي�ضي  للحوار  ف�ضاء  اىل  حتّوله  يف  املجل�س  هذا  جناح  متثل  وبذلك، 

احلر، وهو جناح لكل مكّوناته يف التعاي�س والتحاور املنتج. ومن هنا، تتميز 

هذه التجربة التاأ�ضي�ضية عن التجربة ال�ضابقة للمجل�س القومي التاأ�ضي�ضي 

)جمل�س 1959/1956( والذي كان عموماً ذا لون �ضيا�ضي واإيديولوجي 

واحد ومنبثقاً عن قائمات حركة الد�ضتور.

املجل�س التاأ�صي�صي »حلبة« حوار اأ�صلي 

كربى.  جمازفة  وفيه  �ضعباً  خياراً  التاأ�ضي�ضي  املجل�س  اإىل  الذهاب  كان 

اأ�ضمى ن�س قانوين يف البالد مل  فتحديد اخليارات الكربى وت�ضمينها يف 

يكن مهمة �ضهلة يف ظل االختالفات اجلوهرية بني مكّونات املجل�س. وال 

بعالقة  املتعلقة  النقا�ضات  ا�ضتغرقته  الذي  الطويل  الوقت  نن�ضى  اأن  ميكن 

الدين بالدولة ومدنية الدولة وحرية الفكر وال�ضمري ودور رئي�س اجلمهورية 

اأ�ضلية متكنت كل مكّونات املجل�س وخا�ضة  نقا�ضات  الخ... وكانت كلها 

املعار�ضة منها من اأداء دور اأ�ضا�ضي للخروج من عديد املاآزق االإيديولوجية 

يف اجتاه الو�ضول اىل تفاهمات و�ضطية هامة.

املجل�س التاأ�صي�صي واملجتمع املدين

كان النفتاح املجل�س على املجتمع املدين االأثر االإيجابي على �ضري اأعماله 

فيها  مبا  عنه  ال�ضادرة  القانونية  الن�ضو�س  عديد  م�ضمون  وعلى  ناحية  من 

الد�ضتور اجلديد من ناحية اأخرى. وقد اأكد هذا املنهج اإمكانية التقارب بني 

املجتمعني ال�ضيا�ضي واملدين، وهو منهج عمل من �ضاأنه اإن توا�ضل يف عمل 

املجال�س النيابية القادمة اأن يوؤ�ض�س للدميقراطية الت�ضاركية.

الد�صتور اجلديد

جديد  د�ضتور  �ضياغة  وهو  واالأهم  االأ�ضا�ضي  بالتزامه  املجل�س  وفى 

للجمهورية التون�ضية. وقد اختارت االأغلبية يف املجل�س اأن تخط الد�ضتور 

مراحلها.  واأطال  وعّقدها  املهمة  �ضّعب  ما  وهو  بي�ضاء  ورقة  من  انطالقاً 

ولكن هذا النوع من التم�ضي عزز باملقابل احلوار اجلدي واالأ�ضلي حول 

امل�ضائل االأ�ضا�ضية واجلوهرية يف اخليارات الوطنية االآتية وامل�ضتقبلية كما 

الد�ضتور  ف�ضول  اأغلب  تطبع  التي  التوافقية  ال�ضبغة  وكانت  بيانه.  �ضبق 

ال�ضعب.  التم�ضي  لهذا  انعكا�ضاً 

ماذا عن القوانني الأ�صا�صية؟

هل وفى املجل�س التاأ�ضي�ضي بتعهداته الت�ضريعية؟ االإجابة عن هذا ال�ضوؤال 

ال ميكن اأن تكون اإال جزئية، ذلك اأن املجل�س الذي اأقر لنف�ضه �ضالحيات 

 6 عدد  التاأ�ضي�ضي  القانون  مبوجب  املجاالت  جميع  ويف  وا�ضعة  ت�ضريعية 

ل�ضنة 2011 بتاريخ 16 دي�ضمرب واملتعلق بالتنظيم املوؤقت لل�ضلط العمومية، 

مل ي�ضدر اإال القوانني املتعلقة بامل�ضائل االأ�ضا�ضية، بينما فّوت املجل�س عديد 

الفر�س الإ�ضدار قوانني هامة اأخرى كان ميكن اأن ت�ضاهم ب�ضفة اإيجابية يف 

احلياة االجتماعية وال�ضيا�ضية واالأمنية للبالد.

ومن القوانني االأ�ضا�ضية التي جنح يف اإ�ضدارها، القوانني املتعلقة باالنتخابات 

وخا�ضة القانون عدد 23 ل�ضنة 2012 بتاريخ 20 دي�ضمرب 2012 واملتعلق 

املتعلق  االأ�ضا�ضي  القانون  وكذلك  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  بالهيئة 

�ضدر  كما  ماي2014(.    01 يف  املوؤرخ  (القانون  واال�ضتفتاء  باالنتخابات 

القانون االأ�ضا�ضي عدد 43 يف 21 اأكتوبر 2013 واملتعلق باإحداث الهيئة 

منظومة  تعزيز  �ضاأنه  من  اأ�ضا�ضي  ن�س  وهو  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية 

حقوق االإن�ضان وجمابهة خرق حقوق املواطن، خا�ضة املوقوفني وامل�ضاجني. 

) وتنظيمها  االنتقالية  العدالة  باإر�ضاء  املتعلق  القانون  اأي�ضاً،  ر�ضيده  ويف 

القانون عدد 53 ل�ضنة 2013 املوؤرخ يف 24  دي�ضمرب 2013(.

هذه الن�ضو�س القانونية الهامة كانت حتتاج اأي�ضاً اإىل وجوب اإحداث هيئات 

�ضامنة للحقوق واحلريات من ناحية وتكوينها وتفعيلها من ناحية اأخرى. ويف 

هذا االإطار، اأدى املجل�س التاأ�ضي�ضي دوراً اأ�ضا�ضياً يف اإحداث عدة هيئات �ضامنة 

ومعدلة اأهمها الهيئة الوقتية لالإ�ضراف على الق�ضاء العديل مبوجب القانون 

االأ�ضا�ضي عدد 13 ل�ضنة 2013 املوؤرخ يف 2 ماي 2013، هذه الهيئة التي 

تلعب دور املجل�س االأعلى للق�ضاء املوؤقت والتي �ضاهمت يف االإ�ضراف اجلدي 

على الق�ضاء العديل واإر�ضاء قواعد وتقاليد دميقراطية يف ترقية الق�ضاة ونقلهم 

واختيار روؤ�ضاء املحاكم العدلية العليا واالإ�ضراف على افتتاح ال�ضنة الق�ضائية 

لي�ضبح حدثاً ق�ضائياً هاماً ال �ضيا�ضياً. كما اأقر املجل�س التاأ�ضي�ضي اأي�ضاً اإحداث 

الهيئة الوقتية لرقابة د�ضتورية م�ضاريع القوانني مبوجب القانون االأ�ضا�ضي عدد 

14 ل�ضنة 2014 املوؤرخ يف 18 اأفريل 2014، والتي ح�ضر املجل�س دورها يف 

رقابة د�ضتورية م�ضاريع القوانني التي يعر�ضها عليها النواب ورئي�س احلكومة 

ورئي�س اجلمهورية. وي�ضجل هنا اأن املجل�س مل ميكن هذه الهيئة من التعهد 

التلقائي مب�ضاريع القوانني، فلم تنظر حتى االآن اإال يف م�ضروعني هما م�ضروع 

قانون االنتخاب واال�ضتفتاء وم�ضروع  قانون الطاقة املتجددة، فاأقرت د�ضتورية 

تعديلية  لهيئات  واإحداثه  اإقراره  جانب  واإىل  الثاين.  د�ضتورية  وعدم  االأول 

و�ضامنة، كان املجل�س التاأ�ضي�ضي هو الذي اختار وانتخب اأع�ضاء هيئتني من 

الهيئات  التي اأحدثها وهما هيئة االنتخابات وهيئة احلقيقة والكرامة.

باملح�ضلة، وفى املجل�س التاأ�ضي�ضي بجانب كبري وهام من تعهداته. فما هي 

اإخفاقاته ونقائ�ضه؟

إخفاقات المجلس ونقائصه 
اإن املجل�س التاأ�ضي�ضي وبكونه الهيئة ال�ضيا�ضية االأوىل يف البالد كان عر�ضة 

عديد  يف  عمله  مردود  على  اأثرت  عدة  واإيديولوجية  �ضيا�ضية  ل�ضراعات 

املجاالت.

على امل�صتوى الجتماعي 

يالحظ االإخفاق االأول للمجل�س يف تلك ال�ضورة التي انطبعت يف االأذهان 

بعدم قدرته على طماأنة املواطنني يف حقوقهم من ناحية ويف معا�ضهم من 

القطاعني  يف  كربى  قانونية  ن�ضو�س  اأية  عنه  ت�ضدر  فلم  اأخرى.  ناحية 

الثقايف.  املجال  حمدود   جد  نتاجه  بقي  فيما  واالجتماعي،  االقت�ضادي 

واكتفى دوره يف هذا االإطار مبحاوالت ترقيعية لفئة واحدة تقريباً وهي فئة 

بالعفو  املتمتعني  يف  باالأ�ضا�س  وح�ضرها  ال�ضابق  النظام  ا�ضتبداد  �ضحايا 

العام. و�ضدر يف هذا ال�ضياق القانون عدد 4 ل�ضنة 2012 املوؤرخ يف  22 

العمومي.  القطاع  يف  لالنتداب  ا�ضتثنائية  باأحكام  واملتعلق   2012 جوان 

غلبت  العمومية  الوظيفة  ع�ضوائية يف  انتدابات  اإىل  القانون  هذا  اأدى  وقد 

ناحية  من  نف�ضها  االإدارة  م�ضلحة  على  للمنتدبني  ال�ضيا�ضية  االنتماءات 

وعلى حق فئات اأخرى من املجتمع يف االنتداب وخا�ضة ال�ضباب حاملي 

ال�ضهادات العليا والذين مل يجدوا يف عمل املجل�س التاأ�ضي�ضي وما �ضدر 

عنه من قوانني ما يتوافق مع مطالبهم وطموحاتهم.

هذا االنطباع غلب على ال�ضورة التي يحملها اجلميع عن املجل�س التاأ�ضي�ضي 

الذي انغم�س يف احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية من 

ال�ضلطة( واأغفل اجلوانب االجتماعية  ال�ضلط وتقا�ضم  ناحية وكيفية توزيع 

عن  احلكومة  م�ضاءلة  اآلية  بتكري�س  االإطار  هذا  يف  واكتفى  واالقت�ضادية 

�ضيا�ضاتها املالية واالقت�ضادية.

على امل�صتوى الت�صريعي

املجاالت  كل  يف  الت�ضريع  التاأ�ضي�ضي  املجل�س  يتوّل  مل  املجال،  هذا  يف 

التي عهد بها لنف�ضه يف القانون التاأ�ضي�ضي عدد 6 الذي نظم به �ضالحياته 

و�ضالحيات ال�ضلط االأخرى. فبالرغم من م�ضاريع الن�ضو�س القانونية العديدة 

التي اأودعت لديه، مل يتطرق املجل�س اإىل اأغلبها واأخفق عند التطرق لبع�ضها 

. ومن اأهم هذه الن�ضو�س التي  مل ُتدرج 
1
يف اإجناز �ضيغها النهائية واإقرارها

يف جدول اأعمال اجلل�ضة العامة للمجل�س: م�ضروع قانون تنقيح قانون حماية 

االأرا�ضي الفالحية وم�ضروع قانون االإجراءات امل�ضاندة للنا�ضطني يف قطاع 

الفالحة وال�ضيد البحري، وم�ضروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول املنفذين 

لقانون  امللحة  احلاجة  من  وبالرغم  اال�ضتثمار.  قانون جملة  م�ضروع  وكذلك 

�ضامل وحديث ملكافحة االإرهاب، فاإن املجل�س مل يول هذا الن�س اأهمية اإال 

قبل اأ�ضابيع من انطالق احلملة االنتخابية الت�ضريعية، فف�ضل اإجنازه.

على امل�صتوى املوؤ�ص�صاتي

عند  �ضواء  املجل�س،  على عمل  اأحيان عديدة  ال�ضيا�ضي يف  الطابع  يطغى 

ما  وهو  لها.  املرت�ضحني  وانتخاب  اختيار  عند  خا�ضة  اأو  الهيئات  اإحداث 

املكلفة  اللجان  وحتديداً  املجل�س  يعمد  حيث  منا�ضبات،  عدة  يف  مل�ضناه 

التوازنات  االعتبار  بعني  االأخذ  اإىل  املرت�ضحني  واختيار  الرت�ضحات  بفرز 

ال�ضيا�ضية املكونة للمجل�س وهو ما قد يوؤدي اإىل عدم ت�ضكيل هيئات هامة 

حتى تاريخه. فبالرجوع اإىل القوانني املنظمة للهيئات املحدثة، نالحظ اأن 

تركيبة جلان فرز الرت�ضحات تعك�س دائماً تركيبة املجل�س نف�ضه اأي اأن عدد 

�ضيوؤثر  ما  وهو  داخله،  واالأقلية  االأغلبية  مع  متما�ضياً  يكون  اللجان  اأع�ضاء 

�ضلباً على ت�ضكيل هذه الهيئات. ثم اإن الت�ضويت يف اجلل�ضة العامة ميكن 

اأن يوؤثر اأي�ضاً واأن ي�ضّي�س تركيبة الهيئات، وقد بلغ هذا االإ�ضكال درجات 

لالنتخابات  امل�ضتقلة  الهيئة  ت�ضكيل  طويلة  �ضهور  ملدة  عطل  التعقيد  من 

واأدى اإىل عدم ت�ضكيل الهيئة الوطنية ملكافحة التعذيب بالرغم من انطالق 

فتح الرت�ضحات لع�ضوية هذه الهيئة منذ نوفمرب 2013.

وبنهاية فرتة عمله التي دامت ثالث �ضنوات، يكون املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي 

اأخفق على امل�ضتويات  باأهم التزاماته ال�ضيا�ضية والد�ضتورية ولكنه  قد وفى 

االجتماعية واالأمنية واالقت�ضادية. وهو ما حّتم اأثناء فرتات االأزمات الكربى 

الراعي  الرباعي  عليه  اأطلق  فيما  واحلقوقية،  االجتماعية  االأطراف  تدخل 

للحوار لتحويل الدميقراطية من جمرد دميقراطية نيابية اإىل ما يقرتب من منوذج 

الدميقراطية الت�ضاركية التي ميكن اأن متثل احلل يف الدميقراطيات النا�ضئة.

٭ دكتور في القانون و مسؤول ماجستير قانون البيئة 

في جامعة تونس

حين اختتم المجلس التأسيسي التونسي أعماله:
أي نجاحات؟ أي إخفاقات؟ أي إرث للمستقبل؟

11 �ضفر، . عدد  تون�س،  القانونية  املفكرة  يف  ين�ضر  النائمة،  القوانني  م�ضاريع  املاجري،  خالد 

دي�ضمرب 2014.  
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د. سلوى الحمروني

تعترب تون�س من البلدان التي �ضهد فيها املجتمع املدين تطوراً هاماً بعد 14 

جانفي 2011. ولعله من املهم التذكري باأن اأول دفع للمجتمع املدين جاء 

الثورة واالإ�ضالح  اأهداف  وّفرته هيئة حتقيق  الذي  القانوين  االإطار  بف�ضل 

عا�ضور  بن  عيا�س  العميد  تراأ�ضها  التي  الدميقراطي  واالنتقال  ال�ضيا�ضي 

ابتداًء من جانفي 2011 اىل تاريخ اأول انتخابات اأي االنتخابات التاأ�ضي�ضية 

يف 23 اأكتوبر 2011. وميكن تلخي�س هذا االإطار القانوين يف ما جاء باملر�ضوم 

عدد 88 ل�ضنة 2011 املوؤرخ يف 24 �ضبتمرب 2011 الذي حرر اجلمعيات 

من القيود املجحفة التي و�ضعها النظام القدمي حني �ضمن يف مادته االأوىل 

اإطارها و.. تدعيم  تاأ�ضي�س اجلمعيات واالن�ضمام اليها والن�ضاط يف  »حرية 

دور منظمات املجتمع املدين وتطويرها واحلفاظ على ا�ضتقالليتها«.

ولقد اأ�ضبح للتون�ضيني والتون�ضيات وعي خا�س مبفهوم املواطنة اإثر انطالق 

ال�ضلمي  لالنتقال  ك�ضامن  االنتخابي  بامل�ضار  وخا�ضة  االنتقايل،  امل�ضار 

مالمح  حتديد  يف  حا�ضماً  يكون  اأن  املدين  املجتمع  دور  وكاد  لل�ضلطة. 

امل�ضار االنتخابي، �ضواء كان ذلك يف 2011 اأو خالل انتخابات 26 اأكتوبر 

2014. وهذا ما �ضنحاول تبيانه اأدناه. 

دور المجتمع المدني في تحديد المالمح 
التشريعية المؤطرة للمسار االنتخابي

هام يف  بدور  قامت عدة جمعيات  ذاتها  االنتخابات يف حد  قبل خو�س 

اإطار حت�ضي�س املواطنني حول العملية االنتخابية. وميكن ذكر الدور الذي 

امل�ضطلحات  تب�ضيط  يف  الد�ضتوري  للقانون  التون�ضية  اجلمعية  به  قامت 

املواطنني  عموم  لدى  التاأ�ضي�ضية  االنتخابات  طبيعة  تف�ضري  ويف  القانونية 

بعدما كانت اأعمالها ال تتجاوز اأ�ضوار اجلامعة التون�ضية.

النا�ضطة  اجلمعيات  ملختلف  فر�ضة   2011 اأكتوبر  انتخابات  مثلت  كما 

اأهم  على  وللوقوف  امل�ضار  ملراقبة  االنتخابي  املجال  يف  واملتخ�ض�ضة 

كانت  االإخالالت  هذه  من  العديد  ولعل  والتجاوزات.  االإخالالت 

مرتبطة ب�ضعف االإطار الت�ضريعي وبعدم قدرته على �ضمان انتخابات حرة 

ونزيهة. ولذلك جند اأن العديد من اجلمعيات انكّبت على درا�ضة الثغرات 

الذي حدد  املر�ضوم  2011 ويف  انتخابات  نظم  الذي  املر�ضوم  القانونية يف 

عملية  بتو�ضيات  اخلروج  ق�ضد  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  مهام 

جديد  انتخابي  قانون  باإعداد  كلف  الذي  التاأ�ضي�ضي  الوطني  للمجل�س 

وقانون للهيئة اجلديدة املكلفة باإدارة العملية االنتخابية.

واأهمها  العمل  بهذا  قامت  التي  اجلمعيات  باأهم  التذكري  املهم  من  ولعله 

»اجلمعية التون�ضية للقانون الد�ضتوري« التي �ضبقت االإ�ضارة اليها وجمعية 

االنتخابات«  ودميقراطية  نزاهة  اأجل  من  التون�ضية  و«اجلمعية  »مراقبون« 

)عتيد( و«جمعية �ضباب بال حدود« و«رابطة الناخبات« وجمعية »�ضاهد« 

وجمعية »اأوفياء« ملراقبة االنتخابات.

كلها  اجتمعت  فقد  اجلمعيات،  لهذه  الفكرية  املرجعيات  اختالف  ورغم 

حول م�ضروع واحد وهو كيفية جتنب نقائ�س م�ضار االنتخابات التاأ�ضي�ضية. 

وميكن القول اإن املجتمع املدين جنح يف ذلك اىل حد كبري باعتبارها اأ�ضدرت 

الوطني  للمجل�س  والعملية  الدقيقة  واملقرتحات  التو�ضيات  من  جمموعة 

التاأ�ضي�ضي وذلك قبل اأن يبداأ هذا االأخري مناق�ضة القانون االنتخابي.

باملئة  بـ3  عتبة  باإقرار  املطالبة  نذكر  اأن  التو�ضيات، ميكن  ومن جملة هذه 

املقرتح  هذا  وكان  االعتبار.  بعني  اأ�ضواتها  توؤخذ  اأن  تريد  التي  للقوائم 

وجتنب  الرت�ضحات  بعقلنة  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  هيكلة  ح�ضن  اىل  يهدف 

ا�ضرتجاع  مبداأ  اجلمعيات  هذه  اأقرت  كما  لالأ�ضوات.  املفرط  الت�ضتت 

املحكم  غري  الت�ضرف  لتجنب  وذلك  الحقة  ب�ضفة  االنتخابية  امل�ضاريف 

للتمويل العمومي، اإن مل نقل اإهداره يف بع�س احلاالت.

واإ�ضرارهم على االإبقاء  ال�ضيا�ضيني  ولقد جوبهت هذه املقرتحات برف�س 

على ما وقع اإقراره يف انتخابات 2011. ورغم ذلك ال ميكن القول بف�ضل 

وقع  اإذ  الت�ضريعية،  املنظومة  على  تعديل  اأي  اإدخال  يف  املدين  املجتمع 

االأخذ ببع�س املقرتحات االأخرى، لعل اأهمها التقلي�س من عدد الناخبني 

امل�ضجلني يف مكاتب االقرتاع وهو ما يتما�ضى مع املعايري الدولية املتعلقة 

باالنتخابات احلرة والدميقراطية.

كما يجب التذكري يف هذا االإطار باأن املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي مل ينطلق 

قانون  م�ضروع  من  انطلق  بل  االنتخابي  القانون  لو�ضع  بي�ضاء  ورقة  من 

تقدمت به جمعية »�ضباب بال حدود« بعد اأن نوق�س مع بع�س املخت�ضني.

املدين  املجتمع  به  قام  الذي  الدور  نذكر  اأن  يجب  اأخرى،  جهة  ومن 

ون�ضري  لالنتخابات.  العليا  بالهيئة  املتعلق  القانون  اتخاذ  حال  التون�ضي 

جمعية  بها  قامت  التي  ال�ضديدة  االنتقادات  اىل  خا�ضة  االإطار  هذا  يف 

للراأي  اجلمعية  اأو�ضحت  فقد  الهيئة.  لهذه  املحدث  القانون  جتاه  »عتيد« 

اأبقى على عديد ثغرات القانون القدمي، وخا�ضة  اأن القانون اجلديد  العام 

يف ما يتعلق بطريقة اختيار اأع�ضائها وتاأثري ال�ضغوط احلزبية على تركيبتها.

كل  تابع  بل  للهيئة  املحدث  القانون  بانتقاد  املدين  املجتمع  يكتف  ومل 

اإجراءات ومراحل اختيار اأع�ضائها، وكان �ضديد االنتقاد العتماد املجل�س 

الوطني التاأ�ضي�ضي طريقة غري �ضفافة للتعامل مع هذا امللف.  وبالفعل ال 

اأن تكوينها  اإال  الهيئة،  ا�ضتقاللية  التاأكيد على  برغم  اأنه  اليوم  ينكر  اأحد 

خ�ضع ملحا�ض�ضة حزبية.

بالت�ضارك  الد�ضتوري  للقانون  التون�ضية  اجلمعية  نظمت  نف�ضه  االجتاه  ويف 

اأع�ضاء  فيها  التي دعت  اللقاءات  و«عتيد« عديد  »مراقبون«  مع جمعيتي 

املجل�س  على  ال�ضغط  خاللها  من  وحاولت  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س 

اأو  مبدئية  اإ�ضكاالت  تطرح  التي  القانونية  املقت�ضيات  بع�س  لتغيري 

لهيئة  املحدث  والقانون  االنتخابي  القانون  بني  العالقة  يف  خا�ضة  عملية 

االنتخابات.

اإن حداثة التون�ضيني بامل�ضائل املتعلقة باملواطنة مل متنع حماوالتهم تن�ضيق 

اجلمعيات  من  العديد  وعي  ولعل  املدين.  املجتمع  اإطار  يف  جهودهم 

ب�ضرورة التن�ضيق يف ما بينها دفعها اىل تنظيم اأكرب ملتقى يف هذا املجال 

اجلمعيات  جل  فيه  �ضاركت  جربة  بجزيرة   2013 دي�ضمرب  �ضهر  خالل 

التون�ضي  العام  االحتاد  ذلك  يف  مبا  االنتخابي،  بال�ضاأن  املعنية  الوطنية 

هذا  رغم  اأنه  يبدو  لكن  �ضخ�س.   800 من  اأكرث  فيه  و�ضارك  لل�ضغل، 

لت العمل ب�ضفة منفردة يف اآخر االأمر. التن�ضيق، فاإن معظم اجلمعيات ف�ضّ

دور المجتمع المدني في المتابعة الميدانية 
للمسار االنتخابي

بعد امل�ضادقة على القوانني التي تهم امل�ضار االنتخابي، بداأ املجتمع املدين 

ولئن  االنتخابات.  عمله، خا�ضة يف جمال مالحظة  عملياً يف طرق  يفكر 

كانت عملية املالحظة معقدة ومركبة الأنها تبتدئ مع اإعداد القوانني، اإال 

اأن املالحظة تاأخذ ن�ضقاً ت�ضاعدياً انطالقاً من عملية ت�ضجيل الناخبني.

�ضري  بطريقة  املتعلقة  املعلومات  كل  وجمع  ر�ضد  عملية  املالحظة  ومتثل 

مدى  حيث  من  تقييمها  لغر�س  حلقاتها  بكامل  االنتخابية  العملية 

التزامها باالإطار القانوين لالنتخابات ومدى ا�ضتجابتها ملعايري االنتخابات 

الدميقراطية. ولقد قام املجتمع املدين مبالحظة امل�ضار االنتخابي يف 2011 

وقامت اجلمعيات املختلفة واأبرزها )عتيد( بتكوين العديد من املالحظني 

معظم مكاتب  وزعوا على   12000 بلغ عددهم  حوايل  الذين  الوطنيني 

العملية  بنزاهة  اأقروا  الذين  الدوليني  املالحظني  وبخالف  الت�ضويت. 

هذا  يف  عدة  انتقادات  التون�ضية  اجلمعيات  بع�س  �ضجلت  االنتخابية، 

املجال، واإن اأقرت بحريتها.

ويف االنتخابات الت�ضريعية االأخرية، الحظنا اأن اجلمعيات املهتمة بامل�ضار 

فلقد  عملها.  طرق  وتطوير  حت�ضني  وحاولت  جتربة  اكت�ضبت  االنتخابي 

الهيئة  م�ضاعدة  �ضرورة  فكرة  على  مبنية  اجلمعيات  هذه  م�ضاركة  كانت 

املو�ضوعة  االإمكانيات  اأن  اعتبار  لالنتخابات، خا�ضة على  امل�ضتقلة  العليا 

مادية  اإمكانيات  املدين  للمجتمع  واأن  جداً،  حمدودة  الهيئة  ذمة  على 

مبا  املدين،  املجتمع  جمعيات  من  طلبت  قد  الهيئة  وكانت  هامة.  وب�ضرية 

احلملة  يف  امل�ضاركة  التنموية،  واجلمعيات  االإن�ضان  حقوق  جمعيات  فيها 

الّناخبني. التح�ضي�ضّية لت�ضجيل 

فنجد  االنتخابات،  يف  املتخ�ض�ضة  اجلمعيات  مب�ضاهمة  يتعلق  ما  يف  اأما 

اأخرى.  اأحياناً  وامل�ضاعدة  اأحياناً  النقد  بني  تراوحت  بالهيئة  عالقتها  اأن 

و�ضعت  عندما  »مراقبون«  جمعية  به  قامت  ما  امل�ضمار  هذا  يف  وي�ضجل 

موقعاً  للمواطنني  قدمت  كما  الهيئة،  ذمة  على  جغرافية  انتخابية  بيانات 

اأما  االقرتاع.  ملكتب  اجلغرايف  التحديد  مواطن  لكل  ي�ضمح  اإلكرتونياً 

بالن�ضبة ليوم االقرتاع فقد ن�ضرت اأهم اجلمعيات مالحظيها بجل مكاتب 

االقرتاع، رغم اأن عدد هذه االأخرية ارتفع يف االنتخابات االأخرية مقارنة 

ال�ضابقة. باالنتخابات 

خّول  فلقد  املدين.  املجتمع  ت�ضريك  اأ�ضا�س  االنتخابات  قانون  ويعترب 

»تدوين  املر�ضحني،  ممثلي  جانب  اىل  »املالحظني«  منه   121 الف�ضل 

ُترفق وجوباً مبح�ضر عملية  ملحوظاتهم حول �ضري االقرتاع �ضمن مذكرة 

االقرتاع«. كما ن�س على ح�ضورهم عند ح�ضول الفرز )الف�ضل 132 من 

نف�ضه(. القانون 

كما عزز هذا القانون �ضالحيات هوؤالء املالحظني باأن مّكنهم من تدوين 

ُترفق مبحا�ضر اجلل�ضات، وهو ما كان  اأو مالحظاتهم يف وثيقة  احرتازاتهم 

ممنوعاً خالل انتخابات املجل�س الوطني التاأ�ضي�ضي.

ويف هذا ال�ضياق، كّونت اجلمعيات اآالف املالحظني اأغلبهم من ال�ضباب 

املتطوع، وهو ما يبدو يف نظرنا خطوة هامة نحو اإدماج ال�ضباب التون�ضي يف 

اإعداد جليل يعي مفهوم املواطنة  العمل املدين مع كل ما ميثله ذلك من 

املثال  �ضبيل  على  »مراقبون«  جمعية  كّونت  وقد  احرتامها.  على  ويعمل 

التون�ضية  الرابطة  اأما  3042 مالحظاً.  »عتيد«  وجمعية  5200 مالحظ، 

للدفاع عن حقوق االإن�ضان فقد كّونت 1259 مالحظاً.

كما جتدر االإ�ضارة اىل الدور الذي لعبته رابطة الناخبات خالل كل امل�ضار 

وم�ضاركتهن  للن�ضاء  ال�ضيا�ضية  احلقوق  باحرتام  واهتمامها  االنتخابي 

الفعلية يف ال�ضاأن العام، مع االنتباه اىل املمار�ضات التمييزية �ضد الن�ضاء 

على  وزعت  مالحظة   382 اجلمعية  وكّونت  االنتخابية.  احلملة  خالل 

خمتلف الدوائر االنتخابية.

خالل  االنتخابية  املالحظة  وحجم  اأهمية  عن  االأمثلة  بع�س  هذه 

الفعلي  احل�ضور  من   12626 جممل  مّكنت  والتي  االأخرية  االنتخابات 

ومن ر�ضد االإخالالت.

لقد اأبرزت االنتخابات الت�ضريعية التي ُنظمت يوم 26 اأكتوبر اأن املجتمع 

املدين كان اأكرث ا�ضتعداداً واإن مل يكن اأكرث تن�ضيقاً يف ما بني اجلمعيات. 

قدم  بع�ضها  اإن  بل  االأولية،  تقاريرها  بتقدمي  اجلمعيات  هذه  بداأت  ولقد 

االنتخابات  ملالحظة  النقابي  املر�ضد  حال  هي  كما  النهائي  تقريره 

الت�ضريعية التابع لالحتاد العام التون�ضي لل�ضغل.

املجتمع  كتعدد  تعددي  هو  تون�س  يف  املدين  املجتمع  باأن  نقر  اأن  بقي 

ال�ضيا�ضي، واأن العديد من اجلمعيات النا�ضطة يف املجال االنتخابي اأو يف 

غريه من املجاالت مل تتمكن من حتقيق ا�ضتقالليتها عن بع�س االأحزاب 

ال�ضيا�ضية. لذلك وجب االنتباه اىل هذه امل�ضاألة، خا�ضة اأن القانون ميّكن 

اجلمعيات من احل�ضول على متويل اأجنبي.

 ٭كلية العلوم القانونية والسياسية

واالجتماعية بتونس، جامعة قرطاج

زياد غومة 

مقّدمة: 
باعتبار  بالغة  اأهمّية  االنتخابية  العملية  على  الق�ضائّية  الرقابة  تكت�ضي 

اإرادة  اأن تعك�س نتائج االنتخابات حقيقة  القا�ضي االنتخابي املوؤمتن على 

والفي�ضل يف  الركني  الركن  الق�ضائّية  ال�ضلطة  اأ�ضبحت  ولهذا  الناخبني، 

املقدمة �ضد  الطعون  ردودها على  االنتخابية، من خالل  العملّية  حوكمة 

لطماأنة  ال�ضرعية  تتوخى  قرارات  واإ�ضدارها  االنتخابية،  العملية  اإجراءات 

االأفراد حول �ضمان �ضالمة العملية واحرتام اإرادة الناخب الذي يجب اأن 

توفر له احلرية يف التعبري والت�ضويت لتاأمني انتخابات حرة ونزيهة و�ضفافة 

هي اأ�ضا�س م�ضروعية التمثيل الدميقراطي. 

امل�ضروعّية،  �ضمان  التاريخي يف  االإدارّية  املحكمة  بدور  ع 
ّ
امل�ضر من  واإمياناً 

املجل�س  بانتخابات  املتعّلق  االنتخابي  النزاع  اإدارة  يف  بنجاحها  واعرتافاً 

ل�ضنة   16 عدد  االأ�ضا�ضي  القانون  اأ�ضند   ،2011 ل�ضنة  التاأ�ضي�ضي  الوطني 

واال�ضتفتاء  باالنتخابات  املتعّلق   2014 ماي   26 يف  املوؤرخ   2014

 2014 انتخابات  بنزاعات  للتعّهد  االإدارية  للمحكمة  االخت�ضا�س 

الت�ضريعية والرئا�ضية تر�ّضحات ونتائج.

م�ضتوى  االنتخابي على  بالنزاع  االإدارية  املحكمة  تعّهدت  اأن  �ضبق  وقد 

 35 عدد  املــر�ضـوم  لها  اأ�ضند  حيث   2011 �ضنة  والنتائج  الرت�ضحات 

2011 واملتعّلق بانتخاب املجل�س الوطني  10 ماي  2011 املوؤرخ يف  ل�ضنة 

الوطني  انتخابات املجل�س  نزاعات  البّت يف  الـتاأ�ضي�ضي االخت�ضا�س يف 

اأّن تعّهد املحكمة بالنزاعات االنتخابية  التاأ�ضي�ضي تر�ضحات ونتائج. غري 

ل�ضنة 2014 امل�ضند لها مبقت�ضى اأحكام القانون االأ�ضا�ضي عدد 16 ل�ضنة 

2014 املتعّلق باالنتخابات واال�ضتفتاء عرف  26 ماي  2014 املوؤرخ يف 

الرت�ضحات  لنزاعات  بالن�ضبة  �ضواء  درجتني،  على  التقا�ضي  مبداأ  اإر�ضاء 

جديدة  نزاعات  جتربة  املحكمة  خالله  عرفت  كما  النتائج،  نزاعات  اأو 

مبا�ضرة  تعقب  التي  ونتائج  تر�ضحات  الرئا�ضية  االنتخابات  نزاعات  هي 

انتهاء املحكمة من البّت يف نزاعات نتائج االنتخابات الت�ضريعية، وهو ما 

اأمد تعّهد املحكمة بالبّت يف النزاعات االنتخابّية مقارنة  يوؤّدي اإىل طول 

.2011 بانتخابات 

نزاعات االنتخابات التشريعية: 
اأ�ضند القانون االأ�ضا�ضي عدد 16 ل�ضنة 2014 املوؤرخ يف 26 ماي 2014 

املتعّلق باالنتخابات واال�ضتفتاء للمحكمة االإدارية الدور االأهّم يف الرقابة 

على االنتخابات الت�ضريعية ل�ضنة 2014، �ضواء على م�ضتوى الرت�ّضحات 

اأو النتائج. وتوّلت املحكمة االإدارية النظر يف الطعون املوجهة �ضد االأحكام 

ما  يف  اجلمهورية  تراب  بكامل  االبتدائية  املحاكم  خمتلف  عن  ادرة  ال�ضّ

العدد االإجمايل للطعون  بلغ  الت�ضريعية. وقد  بالرت�ضح لالنتخابات  يتعلق 

املحاكم  عن  ال�ضادرة  االأحكام  �ضد  اال�ضتئنافية  الدوائر  اأمام  املقدمة 

االبتدائية بخ�ضو�س الرت�ضّحات لالنتخابات الت�ضريعية 111 ق�ضية.

اأّما بخ�ضو�س ماآل الق�ضايا فقد توّزعت على النحو التايل: 

الرف�س �ضكال وعددها 25- 

الرف�س اأ�ضال وعددها 53 - 

القبول اأ�ضال ونق�س احلكم االبتدائي وعددها 33.- 

الرت�ّضح  نزاعات  تهّم  هاّمة  مبادئ  االإداري  القا�ضي  اأر�ضى  وقد 

والتي  الناخب  ب�ضفة  يتعّلق  ما  خ�ضو�ضا  منها  الت�ضريعّية،  لالنتخابات 

لالنتخابات  امل�ضتقّلة  الهيئة  ملوقف  مغايراً  موقفاً  لها  تعريفها  يف  تبنت 

عندما اعتربت املحكمة اأّن �ضفة الناخب تكت�ضب منذ عملية الت�ضجيل 

القائمة  و�ضبط  ال�ضجل  اإمكانية حتيني  تبقى  اأن  الناخبني على  �ضجل  يف 

النهائية على �ضوء نتائج االأحكام الق�ضائية وقرارات قبول االعرتا�ضات 

التي مل يتم الطعن فيها، وبالتايل فاإن كل مرت�ضح �ضجل ا�ضمه يف �ضجل 

كان  �ضواء  الناخب،  ب�ضفة  متمتعاً  يكون  تر�ضحه  تقدمي  عند  الناخبني 

ت�ضجيله يف القائمة االأولية اأو خالل فرتة التمديد. كما توّخت املحكمة 

نف�ضه  االآن  يف  واملرونة  الدقة  القائمات  بت�ضميات  املتعلقة  النزاعات  يف 

 وجود 
”
نحو بر االأمان

“
 وت�ضمية 

”
حزب االأمان

“
حيث مل تعترب يف ت�ضمية 

نف�ضه  الناخب. كما اعتربت يف االإطار  اإرباك  اأو تداخل من �ضاأنه  تطابق 

اأّن ت�ضمية قائمة �ضم�س املحّبة وقائمة تّيار املحّبة ال تت�ضابهان وال توؤّديان 

اإىل اإرباك الناخب.

الدوائر  فتلقت  الت�ضريعّية،  االنتخابات  نتائج  لنزاعات  بالن�ضبة  اأّما 

يف  االبتدائي  اخت�ضا�ضها  اإطار  يف  االإدارية  باملحكمة  اال�ضتئنافية 

بالدوائر  تتعّلق  ق�ضايا   4 منها  طعناً،   44 الت�ضريعية  االنتخابات  نزاعات 

باخلارج. االنتخابية 

�ضكال   10 منها  رف�س  طعناً  بـ44  االبتدائي  الطور  املحكمة يف  وتعّهدت 

و33 اأ�ضال وقبلت واحدة فقط �ضكال واأ�ضال هي الق�ضّية عدد 20005 

والتي مّت فيها تعديل النتائج يف الدائرة االنتخابية مبحافظة الق�ضرين باإرجاع 

املقعد الذي �ضحبته هيئة االنتخابات حلركة نداء تون�س.  

نتائج  الهاّمة مبنا�ضبة نظرها يف الطعون يف  واأر�ضت املحكمة عديد املبادئ 

النتائج  قا�ضي  اأّن  على  التاأكيد  ة  خا�ضّ منها  الت�ضريعّية،  االنتخابات 

االنتخابية  النتائج  باإلغاء  يق�ضي  وال  الناخبني  اأ�ضوات  على  موؤمتن 

التاأثري  تفيد  ومتواترة  ثابتة  ووقائع  جدية  قرائن  اأمامه  ت�ضافرت  اإذا  اإال 

»ميتاز  واأّنه  االنتخابية.  العملية  بنزاهة  وامل�ضا�س  الناخبني  اإرادة  على 

املكونة  املراحل  جميع  على  رقابته  ب�ضط  من  متكنه  وا�ضعة  ب�ضالحيات 

االإخالالت  كل  ومراقبة  النتائج  اإىل  الرت�ضحات  من  االنتخابية  للعملية 

التي من �ضاأنها التاأثري على نزاهة و�ضفافية االنتخابات، مبا يف ذلك االأخذ 

كما  املراحل«،  هذه  باإحدى  تتعّلق  باّتة  اأحكام  �ضدور  االعتبار  بعني 

اأّكدت املحكمة اأّن »التطبيق ال�ضليم للف�ضل 143 من القانون االنتخابي 

االأ�ضوات  عدد  اإح�ضاء  بعد  النتائج  على  التاأثري  ج�ضامة  تقدير  يقت�ضي 

عدد  بني  للفارق  وبالنظر  املقاعد  توزيع  وقبل  القائمات  لكل  بالن�ضبة 

يف  االأ�ضوات  من  تبّقى  ما  عدد  ولي�س  قائمة  لكل  االإجمايل  االأ�ضوات 

مرحلة توزيع املقاعد ح�ضب اأكرب البقايا، م ما دامت بقايا االأ�ضوات جزءاً 

ال يتجزاأ من جملة االأ�ضوات املتح�ضل عليها، ي�ضري يف �ضاأن االأوىل ما 

ي�ضمح  مبا  اإاّل  خا�س  قانوين  بنظام  اإفرادها  ميكن  وال  الثانية  على  ي�ضري 

به نظام االقرتاع الن�ضبي عند عملية توزيع املقاعد. وبالتايل تكون الهيئة 

عن  اأعر�ضت  عندما  ال�ضواب  جانبت  قد  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا 

املقاعد وتولت تقدير  البدء يف عملية توزيع  النتائج قبل  التاأثري يف  تقدير 

التوزيع  قاعدة  ح�ضب  الثالث  املقعد  اإ�ضناد  مرحلة  يف  التاأثري  ج�ضامة 

البقايا«. اأكرب  باعتبار 

كما اأّكدت املحكمة يف ق�ضّية اأخرى اأّن »اإثبات املخالفات اأو االإخالالت 

بالرجوع  فقط  ولي�س  املمكنة  االإثبات  و�ضائل  بجميع  يكون  االنتخابية 

يحول  �ضيء  وال  املحّلفون،  اأعوانها  رها 
ّ
يحر التي  واملحا�ضر  التقارير  اإىل 

تقارير  اإليه من  يقّدم  ما  القا�ضي االنتخابي يف  نظر  املبداأ دون  من حيث 

اأو  اأو املراقبني  اأو من تقارير املالحظني  هياكل ومنظمات املجتمع املدين 

ب�ضورة  وتعّلقت  املطلوبة  باجلدية  اّت�ضمت  متى  املرت�ضحة  االأحزاب  ممثلي 

وا�ضحة مب�ضائل مثارة يف النزاع الذي بني يديه وتناولت وقائع ومعطيات 

الأبحاث  منطلقاً  اأو  النزاع  يف  للح�ضم  بذاتها  كافية  كانت  �ضواء  دقيقة، 

عند  الهيئة  على  كذلك  الواجب  هذا  وين�ضحب  اإ�ضافية،  ا�ضتق�ضائية 

نظرها يف ال�ضكاوى التي تقّدم اإليها«.

نزاعات االنتخابات الرئاسّية 
�ضّد  املوجهة  بالطعون  االإدارية  املحكمة  يف  اال�ضتئنافية  الدوائر  تعهدت 

لالنتخابات  بالرت�ضح  املتعلقة  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  قرارات 

الت�ضريح  مّت  القانونية  املفاو�ضة  23 ق�ضية. وبعد  بلغ عددها  التي  الرئا�ضية 

باالأحكام التي توزعت على 6 ق�ضايا مرفو�ضة �ضكال و15 ق�ضية مرفو�ضة 

اأ�ضال، فيما مّت احلكم بعدم قبول الدعوى بخ�ضو�س ق�ضية واحدة وبقبول 

اأّن االأحكام امل�ضار  اأخرى. علما  مطلب رجوع املدعي يف طعنه يف ق�ضية 

اإليها قابلة للطعن اأمام اجلل�ضة العامة الق�ضائية باملحكمة االإدارية، يف اأجل 

48 �ضاعة من تاريخ االإعالم بها، وقد مّت الطعن يف 15 حكماً من االأحكام 

اأجل خم�ضة  باالأحكام يف  الت�ضريح  مّت  القانونية  املفاو�ضة  وبعد  املذكورة. 

اأيام طبقاً للقانون، وتوزعت ماآل الق�ضايا اإىل 3 ق�ضايا مرفو�ضة �ضكال و11 

احلكم  اإقرار  فيها  مّت  واحدة  وق�ضية  اأ�ضال  ومرفو�ضة  �ضكال  مقبولة  ق�ضية 

املطعون فيه باأ�ضانيده اجلديدة. وخل�ضت املحكمة اإىل اإقرار عديد املبادئ 

يف خ�ضو�س الرت�ضح لالنتخابات الرئا�ضّية. ومن هذه املبادئ، اأن  ا�ضرتاط 

تزكية املر�ضح لالنتخابات الرئا�ضية من قبل ع�ضرة اآالف ناخب ال ي�ضكل 

اأمراً تعجيزياً وال ي�ضّيق من حق الرت�ضح امل�ضمون بالد�ضتور وال ينال من 

بل  منه،   34 بالف�ضل  عليه  املن�ضو�س  لالنتخابات  الرت�ضح  حق  جوهر 

اأهمّية  وعلى  الرت�ضح  جدية  على  التاأكيد  هي  ال�ضرط  هذا  من  الغاية  اإن 

ب�ضالحيات  ت�ضتاأثر  املحكمة  اأّن  تاأكيد  عن  ف�ضاًل  له.  املرت�ّضح  املن�ضب 

اإعادة النظر يف ملف املرت�ضح  وا�ضعة يف مادة النزاع االنتخابي تخّول لها 

وتفّح�ضه من جميع جوانبه. 

ويف خ�ضو�س نزاعات نتائج االنتخابات الرئا�ضّية، عرف الدور االأّول تقدمي 

غري  مواطن  من  واأخرى  الثاين  للدور  مرت�ّضح  من  منها  ثمانية  طعون،   9

معني بال�ضباق الرئا�ضي، وقد مّت الت�ضريح بعدم قبول 7 منها مقابل رف�س 

ق�ضية يف االأ�ضل واأخرى يف ال�ضكل. 

قررت يف هذا ال�ضياق اأّن الطعن يجب اأن يت�ضّلط 
ُ
ومن اأهّم املبادئ التي اأ

ح بها واأن ي�ضتهدف اإلغاء نتائج املر�ّضح امل�ضّكك 
ّ
على جملة النتائج امل�ضر

فيها والت�ضريح بفوز املّدعي من الدور االأّول حتى تكون الدعوى حرّية 

انتخابّية  بدوائر  بع�س مراكز االقرتاع  نتائج  الطعن يف  يتّم  اأن  بالقبول ال 

باإلغائها.  واملطالبة  بعينها 

الرهان  ك�ضب  يف  االإدارّية  املحكمة  بنجاح  االإقرار  اإاّل  ميكن  ال  ختاماً، 

املوارد  وحمدودّية  الطعن  اآجال  ق�ضر  رغم  االنتخابّية  النزاعات  وف�ضل 

على  ة  خا�ضّ هنات  من  االنتخابي  القانون  �ضاب  ما  ة  وخا�ضّ الب�ضرّية، 

جتربة  من  العرب  ا�ضتخال�س  ي�ضتدعي  الذي  االأمر،  االإجرائي  امل�ضتوى 

انتخابات 2014 وامل�ضارعة باإعادة النظر يف نظام الطعون بالن�ضبة اإىل نزاع 

العامة  اجلل�ضة  تعّهد  تاأمني  اجتاه  يف  الت�ضريعية  لالنتخابات  الرت�ضحات 

االأقل  التعقيبي، على  اأو  اال�ضتئنايف  بالطور  االإدارية  للمحكمة  الق�ضائية 

جتّنباً ملا ميكن اأن تف�ضي اإليه �ضريورة احلكم باتا اأمام الدوائر اال�ضتئنافية 

ال�ضادرة  االأحكام  يف  للطعن  رة 
ّ
املقر االآجال  ت�ضّور  واإعادة  تباين.  من 

تاأخذ  مل  والتي  باخل�ضو�س  االإدارية  باملحكمة  اال�ضتئنافية  الدوائر  عن 

�ضرورة  مع  وتوجيهها.  االأحكام  لتحرير  املعقول  االأجل  االعتبار  بعني 

تدعيم الق�ضاء االإداري على م�ضتوى االإمكانّيات املادّية والب�ضرّية ليكون 

ال�ضرعّية و�ضامن  االأمثل كموؤمتن على  الوجه  دوره على  اأداء  قادراً على 

االنتخابات. مل�ضداقّية 

٭قاض لدى المحكمة اإلدارية

المسار االنتخابي والمجتمع المدني في تونس كيف تصدت المحكمة اإلدارية للنزاعات 
االنتخابية في 2014؟
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حولها  وؤى 
ّ
الر اإن�ضاج  على  و�ضّو�ضت  القائمات  �ضبط  عملية  فتاأّخرت 

اأحاطت  التي  املخاطر  وا�ضتقطبت  اإنهاوؤه  تاأّخر  ود�ضتور  �ضيا�ضية  اأزمات 

بتكري�ضه لطموحات التون�ضيني والتون�ضيات بخ�ضو�س احلقوق واحلريات 

ح�ضم  القائمات،  اإيداع  موعد  جاء  فلّما  االهتمام.  وكل  الوقت  كّل 

وت�ضّدعت  املتوقعة  الفعل  ردود  جاءت  ا�ضتعداد،  اأو  اإعداد  دون  اأمرها 

التي  القيادات  بع�س  حتى  طالت  التي  االن�ضحابات  فبداأت  االأحزاب 

راأت اأنها جديرة بدخول االنتخابات يف قائمات م�ضتقلة ترتاأ�ضها فتناف�س 

امل�ضرف  تقدمي  بعد  بنزرت  دائرة  يف  مثاًل  حدث  ما  هذا  بهااأحزابها! 

القو�ضري)  (اأنور  ببنزرت  ال�ضعبية  اجلبهة  تن�ضيقية  اأعمال  على  ال�ضابق 

القائمة  رئا�ضة  اإ�ضناد  خلفية  على  وذلك  بالتن�ضيقية،  مهامه  من  ا�ضتقالته 

بهذه الدائرة اإىل (مراد العمدوين)، ودخوله االنتخابات على راأ�س قائمة 

واجهه  ملا  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كذلك  لبالدنا«.  »ناقفو  �ضّميت  م�ضتقلة 

2، حيث  فرن�ضا  دائرة  قائمته يف  بناء  عند  املثال  �ضبيل  على  تون�س  نداء 

اإىل  ال�ضاأن  قياداتهم بهذا  اأع�ضاء هذا احلزب من اختيارات  ا�ضتياء  اأدى 

باخلارج«.  التون�ضيني  بـ«نداء  �ُضّميت  م�ضتقلة  قائمة  وتكوين  االن�ضحاب 

امل�ضّتت  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  نف�س  اإعادة  يف  اخلالفات  هذه  ف�ضاهمت 

املرت�ّضحة  للقائمات  امل�ضّط  العدد  اأي   2011 انتخابات  هيمن على  الذي 

يقّل عن  االأمر ما ال  نهاية  تقّدم يف  اإذ  امل�ضتقّلة،  القائمات  وبخا�ضة عدد 

1319 قائمة انتخابية موزعة على 33 دائرة بتون�س وباخلارج.

�ضابقيه  اإىل  اأ�ضيف  اآخر  اإ�ضكااًل  اأثار  التون�ضي  االنتخابي  القانون  لكن 

عند �ضبط القائمات االنتخابية متثل يف تاأويله ملبداأ التنا�ضف بني الرجال 

 يف ف�ضله 46.
3
�ضه الد�ضتور التون�ضي

ّ
والن�ضاء يف املجال�س النيابية والذي كر

تحّد غير منصف للنساء:
بعد خيبة االأمل التي وّلدها القانون االنتخابي والذي بقي دون اخليار الذي 

باإقرار التنا�ضف بني الرجال والن�ضاء  46 من الد�ضتور  ن�س عليه الف�ضل 

اقرتاع من  نظام  اعتماد  اأي على �ضرورة  املنتخبة،  املجال�س  م�ضتوى  على 

�ضاأنه اأن يحّقق التنا�ضف على م�ضتوى التمثيل ال على م�ضتوى الرت�ضحات، 

اأن  اإال  التعويل على ح�ضن تدبري االأحزاب وقياداتها.  اإال  للن�ضاء  مل يبق 

موقف االأحزاب ال�ضيا�ضية بجميع اأطيافها من هذه امل�ضاألة برهن على اأنها 

ال توؤمن بعد مببداأ امل�ضاواة بني املراأة والرجل وبحّقها يف امل�ضاركة يف ال�ضاأن 

جل. وعليه، من اأ�ضل 1319 قائمة مر�ضحة، مل 
ّ
ال�ضيا�ضي م�ضاركة ندية للر

ترتاأ�س الن�ضاء اإال 148 منها اأي ما ن�ضبته %11. ولقد بّينا اآنفاً اأهمية تروؤ�س 

القائمات يف نظام انتخاب بالتمثيل الن�ضبي.

وبالتحديد  االنتخابي  القانون  د�ضتورية  يف  الطعن  مت  اأنه  بالتذكري  واجلدير 

القائمات  العمودي يف  التنا�ضف  بتكري�س  اكتفى  الذي  24 منه  الف�ضل 

دون التنا�ضف االأفقي، اأي دون اإلزام االأحزاب بتقدمي قائمات يكون ن�ضف 

روؤ�ضائها من الرجال والن�ضف االآخر من الن�ضاء، وذلك اأمام الهيئة الوقتية 

 
424 الطعن بحجة خمالفة ف�ضله  ومّت تقدمي هذا  القوانني.  ملراقبة د�ضتورية 

الف�ضل 46 من الد�ضتور. اإال اأن هذه الهيئة رف�ضت الدعوى اأ�ضاًل بحجة 

 �ضعي الدولة اإىل حتقيق التنا�ضف بني املراأة 
ّ
اأن الف�ضل 46 من الد�ضتور يقر

د 
ّ
والرجل يف املجال�س النيابية، ما يجعل من الواجب املحمول عليها جمر

واجب بذل عناية ال واجب حتقيق نتيجة.

ومن ال�ضروري التذكري اأواًل باأن التمييز بني بذل العناية وحتقيق النتيجة هو 

متييز ال ميكن اأن يوؤخذ باأي حال من االأحوال على اأنه يجعل الدولة عند 

خ�ضوعها لواجب بذل العناية يف حّل من اأي التزام. فالنظرية العامة حلقوق 

االإن�ضان تقت�ضي اأن كل حق من احلقوق املن�ضو�س عليها بالد�ضتور هو مبثابة 

واجب حممول على الدولة، وحتى لو ذهبنا اإىل اعتبار هذا االلتزام واجب 

د التزام اأخالقي بل هو التزام قانوين 
ّ
بذل عناية. فهذا الواجب لي�س جمر

يرتّتب عن االإخالل به اإثارة م�ضوؤولية الدولة. ومن هذا املنطلق، تكون هيئة 

املراقبة قد فوتت على نف�ضها فر�ضة تاريخية لفتح الباب لقراءات جمّددة 

لد�ضتور يعتربه البع�س تقدمياً يف مادة احلقوق واحلريات، وذلك باقت�ضارها 

وامل�ضامني  الدالالت  اإعطائها  عن  واالمتناع  حمافظة  مفاهيم  ترديد  على 

التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف تعزيز مبداأ امل�ضاواة بني املواطنني كافة.  

وبالفعل يذهب فقه الق�ضاء اليوم، �ضواء كان ذلك يف الف�ضاء االأوروبي اأي 

الهند  اأو خارجه على غرار  االإن�ضان  االأوروبية حلقوق  من خالل املحكمة 

1l’obligationاالإيجابي االتزام   عن  احلديث  اإىل  اأفريقيا،  جنوب  اأو 

اآجال  ويف  املنا�ضبة  التدابري  اتخاذ  الدولة  على  اأن  ومفاده  1positive

معقولة لتوفري احلقوق املن�ضو�س عليها بالد�ضتور ولي�س فقط االمتناع عن 

م�ضايقة االأ�ضخا�س يف متتعهم بها.

وجند هذا التوجه نف�ضه يف مقاربة واجب بذل العناية يف فقه املنظمات االأممية 

هذا  على  الطاعنة  اجلهات  اأحالت  وقد  االإن�ضان.  حقوق  هيئة  غرار  على 

الت�ضّور لكن الهيئة الوقتية ملراقبة د�ضتورية القوانني مل تبد اأي موقف ال 

راف�س وال داعم لهذا املطعن واكتفت بالت�ضريح مبفهوم واجب بذل العناية.

اأّما ثانياً، فقد غاب عن الهيئة اأن جتربة انتخابات املجل�س التاأ�ضي�ضي الأكتوبر 

2011 اأثبتت اأن االكتفاء بالتنا�ضف العمودي ال يوؤّدي اإىل حتقيق التنا�ضف 

فبنية  العبارة.  ب�ضريح   46 الف�ضل  ن�ّس عليه  النيابية كما  الهيئات  داخل 

القائمات املرت�ضحة كما وردت يف الف�ضل 24 من القانون االنتخابي رغم 

�ضتها، ال ت�ضمح 
ّ
قاعدة التناوب اأو التنا�ضف العمودي بني اجلن�ضني التي كر

الف�ضل  ن�ّس عليه  الذي  ال�ضعب  نواب  التنا�ضف داخل جمل�س  بتحقيق 

اأثبتته نتائج انتخابات املجل�س  46 من الد�ضتور يف فقرته الثالثة. وهذا ما 

 35 عدد  املر�ضوم  اقت�ضر  والتي   2011 اأكتوبر   23 يف  التاأ�ضي�ضي  الوطني 

املوؤرخ يف ماي 2011 واملنّظم لها على تكري�س التنا�ضف العمودي. وتبعاً 

لذلك، مل يتجاوز متثيل الن�ضاء يف ذلك املجل�س %27 وهي ن�ضبة اأبعد ما 

تكون على التنا�ضف.  

الد�ضتور  بها  جاء  التي  االإ�ضافة  هي  ما  احلالة:  هذه  يف  للهيئة  و�ضوؤالنا 

املجل�س  بانتخاب  واملتعّلق   35 عدد  باملر�ضوم  مقارنة   46 ف�ضله  يف 

التاأ�ضي�ضي؟ ملاذا مل يقع احلفاظ على العبارة نف�ضها وهي »التنا�ضف عند 

مرادف  اأنها  على  العبارة  هذه  نقراأ  اأن  ميكن  كيف  الرت�ضحات«؟  تقدمي 

املنتخبة«؟   الهيئات  »التنا�ضف داخل  لعبارة 

واالإجابة تفر�س نف�ضها هنا اإذا اختار املجل�س التاأ�ضي�ضي عبارة »التنا�ضف 

داخل الهيئات املنتخبة«. فهذا الأنه يعي ويعني ما يقول ويرغب يف جتاوز 

ع يف هذه احلالة انتقاء 
ّ
د التنا�ضف على القائمات املرت�ضحة، وعلى امل�ضر

ّ
جمر

اأدرجها يف  اأن تلك التي  االآليات املنا�ضبة لتحقيق هذه النتيجة، واالأكيد 

الف�ضل 24 من القانون االنتخابي لي�ضت االآلية املالئمة.

اأوىل خطاه نحو  التون�ضي ما زال يف  اأن امل�ضهد ال�ضيا�ضي  وخال�ضة القول 

الهّزات  من  العربة  ت�ضتخل�س  اأن  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  وعلى  الدميقراطية، 

التي واجهتها مبنا�ضبة هذا الرهان االنتخابي. وعليها اأن تدرك اأن ال م�ضتقبل 

كما  �ضوؤونها،  وت�ضيري  تنظيمها  يف  الدميقراطية  تعتمد  ال  �ضيا�ضية  الأحزاب 

احلياة  يف  امل�ضاركة  يف  املراأة  بحق  توؤمن  ال  �ضيا�ضية  الأحزاب  م�ضتقبل  ال 

جل. 
ّ
ال�ضيا�ضية على قدم امل�ضاواة مع الر

ومهما يكن من اأمر فاإن طريقة االقرتاع على القائمات وما ترّتب عليه من 

حتّديات فر�ضت على الفاعلني ال�ضيا�ضيني اأف�ضل فر�ضة لتدريبهم وامتحانهم 

وحملهم على اإدراك مقت�ضيات العمل ال�ضيا�ضي يف ف�ضاء عمومي تناف�ضي.

٭كلية العلوم القانونية والسياسية

واالجتماعية بتونس، جامعة قرطاج
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11 الف�ضول 16 و32 و36 من املر�ضوم عدد 35 بتاريخ 10 ماي 2011.

21 االئتالف احلاكم الذي جمع حركة النه�ضة وحزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية والتكّتل من .

اأجل العمل واحلريات

31 بحماية . الدولة  »تلتزم   :46 الف�ضل   2014 جانفي   26 يف  املوؤّرخ  التون�ضي  الد�ضتور 

بني  الفر�س  تكافوؤ  الدولة  ت�ضمن  وتطويرها.  دعمها  على  وتعمل  للمراأة  املكت�ضبة  احلقوق 

حتقيق  اإىل  الدولة  ت�ضعى  املجاالت.  ويف جميع  امل�ضوؤوليات  واملراأة يف حتّمل خمتلف  جل 
ّ
الر

بالق�ضاء  الكفيلة  التدابري  الدولة  تتخذ  املنتخبة.  املجال�س  يف  والرجل  املراأة  بني  التنا�ضف 

على العنف �ضّد املراأة«.

41 »تقّدم .  :2014 ماي   26 بتاريخ   16 عدد  االنتخابي  االأ�ضا�ضي  القانون  من   24 الف�ضل 

داخل  بينهم  التناوب  وقاعدة  والرجال  الن�ضاء  بني  التنا�ضف  مبداأ  اأ�ضا�س  على  الرت�ضحات 

القائمة وال تقبل القائمة التي ال حترتم هذا املبداأ اإال يف حدود ما يحّتمه العدد الفردي للمقاعد 

�ضة لبع�س الدوائر« املخ�ضّ

سلسبيل القليبي

اعتمدت االنتخابات الربملانية التي مّتت يف 26 اأكتوبر 2014 نف�س نظام 

اأي االقرتاع  التاأ�ضي�ضي،  االقرتاع الذي اعتمد النتخاب املجل�س الوطني 

على القائمات ذات البنية املتنا�ضفة رجال/ن�ضاء مع التناوب بينهم، وذلك 

ال�ضيا�ضية  االأطراف  اتفاق  ورغم   .
1
البقايا باأكرب  امل�ضفوع  الن�ضبي  بالتمثيل 

بل  منها  العديد  هّزت  جمة  حتّديات  عليها  طرح  فاإنه  النظام،  هذا  على 

ت�ضّببت يف تفّككها ويف اإرباك قواعدها.

ورغم ما متّيز به نظام االقرتاع  هذا من قدرة على دعم التعّددية ال�ضيا�ضية يف 

نظام مل ترت�ّضخ فيه الدميقراطية بعد، فاإنه يفتح الباب للرت�ضحات الع�ضوائية، 

ي�ضّو�س  اأن  �ضاأنه  من  ما  وهو  املر�ضحة.  القائمات  لتفاقم عدد  لذلك  وتبعاً 

اإهدار عدد هام من  امل�ضهد ال�ضيا�ضي ويربك الناخبني ويوؤّدي خا�ضة اإىل 

االأ�ضوات. وقد اخترب التون�ضيون والتون�ضيات كل هذه امل�ضاوئ يف 2011 

فاإن  ال�ضاأن،  هذا  يف  املدين  املجتمع  عن  ال�ضادرة  التحذيرات  كل  ورغم 

ر امل�ضهد عند تقدمي 
ّ
2014. فتكر الطبقة ال�ضيا�ضية مل تنجح يف جتّنبها يف 

الرت�ضحات رغم اأن نتائج االنتخابات كانت على غري ال�ضورة التي اأفرزتها 

املناف�ضة ال�ضيا�ضية يف 2011.

وقد �ضاهمت عملية بناء القائمات يف ازدياد حّدة هذه االإ�ضكاليات، وذلك 

بعرقلتها حماوالت ت�ضكيل قائمات ائتالفية، بل اأكرث من ذلك بت�ضّببها يف 

ت�ضّدع بع�س االأحزاب ال�ضيا�ضية اإىل جانب اأنها برهنت على عدم اقتناع 

جل.
ّ
الطبقة ال�ضيا�ضية بعد با�ضتحقاق املراأة متثياًل مت�ضاوياً بينها وبني الر

تحّد للتحالفات 
بداأ احلديث عن ت�ضكيل جبهات اأو ائتالفات انتخابية قبل حتى اخلو�س 

 .
2
يف مناق�ضة م�ضروع القانون االنتخابي، وكان ذلك يف ظل حكم الرتويكا

�ضفوف  توحيد  �ضرورة  اأ�ضا�س  على  االجتاه  هذا  يف  املحاوالت  فبداأت 

النموذج  عن  للدفاع  النه�ضة  حركة  ملجابهة  احلداثية  الدميقراطية  القوى 

التفكري  لكن  اال�ضتقالل.  دولة  بنته  الذي  احلداثي  التون�ضي  املجتمعي 

الرت�ضحات  تر�ضيد  اإىل  كذلك  يهدف  كان  انتخابية  ائتالفات  بناء  يف 

واحلّد من ظاهرة طفرة القائمات التي ي�ضّجع عليها نظام االقرتاع ح�ضب 

الن�ضبي. التمثيل 

ويف هذا ال�ضياق، مّت مثاًل بعث اجلبهة ال�ضعبية املتكونة من اأحزاب الي�ضار 

ال�ضعب.  وحركة  الدميقراطيني  الوطنيني  وحزب  العمال  حزب  واأهمها 

تون�س،  نداء  من  كاًل  �ضّم  الذي  تون�س  اأجل  من  االحتاد  اإحداث  وقع  ثم 

احلزب  الدميقراطي،  الوطني  العمل  حزب  احلداثي،  الدميقراطي  القطب 

اال�ضرتاكي، امل�ضار الدميقراطي االجتماعي واحلزب اجلمهوري.

اأمام بوادر االنتخابات وما  لكن واإن متّكن االئتالف االأول من ال�ضمود 

اأطرافه  من  طرف  كل  ن�ضيب  حول  اأع�ضائه  اّتفاق  �ضرورة  من  تقت�ضيه 

عن  احلديث  بداأ  اإن  ما  تبّدد  تون�س  اأجل  من  االحتاد  فاإن  املناف�ضة،  من 

ت�ضكيل القائمات وحتى عن ت�ضميتها. وبالفعل جاءت اأّول هزة �ضهدها 

نيته   2014 �ضهر جوان  تون�س يف  نداء  اإعالن حركة  االئتالف عند  هذا 

من  »االحتاد  عن  عو�ضاً  تون�س«  »نداء  ت�ضمية  حتت  االنتخابات  دخول 

التون�ضيني  لدى  وباع  �ضيت  له  تون�س«  »نداء  اأن  بحجة  تون�س«  اأجل 

حفيظة  اأثار  املوقف  هذا  لكن  االأخرية.  الت�ضمية  بخالف  والتون�ضيات 

»نداء  رغبة  فيه  راأت  التي  االئتالف  لهذا  املكونة  االأحزاب  من  عدد 

عندما  الو�ضع  يتح�ّضن  ومل  وتهمي�ضهم.  حلفائه  على  الهيمنة  يف  تون�س« 

وتبعاً  القائمات.  االئتالف من  ن�ضيب كل ع�ضو يف  التفاو�س حول  بداأ 

تقّدمت  كّلما  تدريجياً  منه  تن�ضحب  االحتاد  مكونات  بداأت  لذلك، 

النقا�ضات حول تركيبة القائمات التي �ضيتّم تر�ضيحها، فلم يبق منه يوم 

تقدمي الرت�ضحات �ضوى حزبني.

احلداثية  الدميقراطية  القوى  �ضتات  جلمع  حماولة  اأّول  اأخفقت  وهكذا 

برغبتها  ال�ضيا�ضية  اأغلب االأحزاب  ب�ضبب مت�ّضك  املوعد االنتخابي  قبيل 

قدرتها  يف  املفرطة  لثقتها  اأو  االنتخابي،  وزنها  وتقييم  قدراتها  اختبار  يف 

فقط  ي�ضّكل  املر�ضحة مل  القائمات  بناء  اأن  على  االأ�ضوات.  على ح�ضد 

حمنة  اإىل  حتّول  بل  بينها  ما  يف  للتحالف  االأحزاب  ال�ضتعداد  امتحاناً 

لالأحزاب ذاتها.

تحّد النسجام األحزاب ولحمتها 
حتّولت عملية بناء القائمات االنتخابية التي �ضيقع تر�ضيحها من حتّد وجب 

قادرة  يادات  ق  وت�ضّمنها  وحلمتها  ان�ضجامها  باإثبات  رفعه  االأحزاب  على 

هّزتها.  حمنة  اإىل  الناخبني  اأ�ضوات  ا�ضتقطاب  وعلى  نف�ضها  فر�س  على 

 بعد، اإذ اإنها مل تهتد 
ّ
واأثبتت هذه املحنة اأن االأحزاب ال�ضيا�ضية مل ت�ضتقر

بعد اإىل ا�ضرتاتيجية وا�ضحة لالنخراط يف املناف�ضة عرب االنتخابات واإنها ما 

زالت تبحث عن قياداتها وعن قواعدها.

فاإذا كان نظام االقرتاع ح�ضب التمثيل الن�ضبي مينح لكل طرف �ضيا�ضي 

م�ضارك يف االنتخابات حّيزاً من املقاعد يقارب ن�ضبة االأ�ضوات التي حت�ضل 

اإ�ضناد املقاعد اإىل املرت�ّضحني بعد توزيعها بني القائمات يتّم  اأن  اإال  عليها، 

ب�ضفة اأفقية. فعلى فر�س تقّدم جمموعة من االأحزاب يف دائرة ممثلة بت�ضعة 

فاإذا  ومر�ّضحات.  مر�ضحني  ت�ضعة  عليها  قائمة  حزب  كل  �ضري�ّضح  مقاعد 

ح�ضلت اإحداها على مقعد واحد، فاإن هذا املقعد �ضيوؤول اإىل راأ�س القائمة 

ولن يح�ضل اأي واحد من الثمانية املتبقني على اأي �ضيء. ومن هنا ندرك 

عند  فقط  لي�س  االنتخابات،  االأحزاب  القائمات عند خو�س  بناء  �ضعوبة 

التفاو�س حول من �ضيدرج بها بل باخل�ضو�س حول ترتيب كل مر�ّضح اأو 

مر�ّضحة عليها. ولن ت�ضمد اأمام مثل هذا االختبار اإال االأحزاب التي تقوم 

على االن�ضجام واالن�ضباط، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة حلركة النه�ضة مثاًل، اأو 

االأحزاب العريقة التي لها تقاليد وا�ضرتاتيجية يف اإعداد قائماتها والتي تويل 

لهذه العملية ما تتطّلبه من وقت للتفكري والتحاور والتفاو�س. 

املجال،  هذا  التون�ضية يف  االأحزاب  اأ�ضعفا  اخلربة  وال  الوقت  اأن ال  على 

قائمات الترّشح لالنتخابات التشريعية: 
امتحان أم محنة للفاعلين السياسيين؟

ر�ضم ماجد زليلة

المحكمة االدارية 
تحيط مبدأ عدم 

جواز نقل القاضي 
اال برضاه بمزيد من 

الضمانات

ا�ضتعجاليا  قرارا  االدارية  املحكمة  رئي�س  اأ�ضدر   ،10-11-2014 يف 

ب »ايقاف تنفيذ قرار نقلة قا�س عديل لوجود �ضبهة خرق اجراءات 

يف ذلك القرار«. ويعد احلكم الق�ضائي حكما مبدئيا هاما خ�ضو�ضا 

فيما يتعلق بتطبيق مبداأ عدم جواز نقلة القا�ضي دون ر�ضاه. وكانت 

الوقتية  الهيئة  اأعدتها  التي   2014-2015 ل�ضنة  الق�ضائية  احلركة 

قد   27-8-2014 يف  وال�ضادرة  العديل  الق�ضاء  على  لال�ضراف 

عرو�س  بن  حمكمة  من  املنازعة،  مثري  القا�ضي  نقل  على  ن�ضت 

ب�ضواحي العا�ضمة تون�س اىل املحكمة االبتدائية بالكاف التي تقع 

بال�ضمال الغربي للبالد التون�ضية من دون ر�ضاه. 

وبني القرار الق�ضائي ان الهيئة مل تتوّل اثبات م�ضلحة العمل كما 

انها مل تعلن عن مراكز العمل التي ظلت �ضاغرة بعد ا�ضتيفاء النظر 

نقلت  الذي  العمل  مركز  لذلك  تبعا  تعر�س  النقلة ومل  مطالب  يف 

اليه القا�ضي الطاعن على �ضواه من الق�ضاة الذين قد تكون لديهم 

الهيئة عن معيار   
ّ
به. عالوة على ذلك، مل تتحر رغبة يف االلتحاق 

وذات  العمل.  مل�ضلحة  بالنقلة  املعنيني  حتديد  يف  اجلغرايف  القرب 

ب�ضبهة  تعلق  فيما  عليه  ال�ضوء  الق�ضائي  القرار  �ضلط  للقانون  اخلرق 

عقاب  لو�ضيلة  وحتويلها  هدفها  غري  يف  الق�ضائية  احلركة  ا�ضتعمال 

خارج نطاق التاأديب القانوين. 

باملقابل، مل يبت القرار الق�ضائي يف طبيعة قرار »النقلة حمل نظره« 

ان كانت نقلة اعتيادية او عقابية، على اعتبار اأنه ال يف�ضل يف ا�ضل 

النزاع. اال انه اأ�ضار يف متنه اىل تزامن قرار النقلة مع تعلق تتبعات 

تاأديبية مبن �ضملته لريجح »االنحراف باالجراءات«. 

ويظهر من خالل هذا القرار اأن الهيئة خرقت الد�ضتور يف اأول نقلة 

النظر  عند  اخلرق  هذا  ت�ضحيح  نف�ضها  على  وفوتت  ظله،  يف  جتريها 

يف االعرتا�ضات على احلركة الق�ضائية، رغم انها تعهدت يف مرحلة 

ويخ�ضى  انتقادات.  من  اليها  وجه  ما  االعتبار  بعني  تاأخذ  بان  اوىل 

خرق  ثقافة  تطور  على  موؤ�ضرا  موقفها  على  الهيئة  ا�ضرار  يكون  اأن 

القانون �ضلبها، رغم ثورية هذه املوؤ�ض�ضة وما ميز تركيبتها من تواجد 

هذا  يف  الق�ضائي  القرار  اأتى  وقد  املنتخبني.  الق�ضاة  من  الغلبية 

مكانة  اأن  وليوؤكد  عمل  جلريان  القانون  خرق  حتول  ليمنع  ال�ضدد 

الهيئة ال جتعلها يف حل من االلتزام بالد�ضتور والقانون. 

والق�ضاء  العديل  الق�ضاء  هيئة  بني  االيجابي  ال�ضراع  اأثبت  وقد 

االداري اأن بناء دولة القانون ال يتم باعتماد معيار اال�ضخا�س بقدر 

رقابة  اآليات  توفر  بفعل  للقانون  تخ�ضع  موؤ�ض�ضات  لبناء  يرتهن  ما 

تطبيقه.   على ح�ضن 

م.ع.ج
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محمد العفيف الجعيدي

انطلقت حكاية هن�ضري النفي�ضة �ضنة 1850، حني قرر خاللها حاكم تون�س 

ال�ضاحل  �ضمال  تقع  التي  املنطقة  ا�ضتوطنوا  من  يعاقب  اأن  باي«  »احمد 

التون�ضي وحتتل اجلزء ال�ضمايل من ال�ضبا�ضب ال�ضفلى  اأي »اأوالد �ضعيد« 

على مناوءتهم ل�ضلطته مب�ضادرة اأر�ضهم. حرم  قرار امل�ضادرة �ضكان هن�ضري 

النفي�ضة من حقوقهم التاريخية على اأر�ضهم التي متتد على م�ضاحة تقارب 

املئة األف هكتار وكانت قبله ملكية م�ضاعة لعر�ضهم - اأي قبيلتهم ح�ضب 

اللهجة املحلية التون�ضية - يف اإطار ملكيات القبائل العقارية كما هو حال 

ا�ضتيالء  اأدى  الزمن.  ذلك  املرعى يف  ومناطق  الفالحية  االأرا�ضي  اأغلب 

الباي على هن�ضري النفي�ضة بعقاراته الفالحية وجتمعاته ال�ضكانية اىل حتويل 

»اأ�ضحاب االأر�س« التاريخيني والفعليني اىل مت�ضوغني يدفعون معاليم كراء 

ملن مكنته �ضلطته من اال�ضتيالء على اأر�ضهم.

   بعد ثالثة وع�ضرين عاماً، تغريت حال الهن�ضري جمدداً بقرار جديد من 

م�ضبقاً  اإعالمهم  جمرد  حتى  اأو  اأهلها  ا�ضت�ضارة  دون  منحها  الذي  الباي 

كان  التي  ال�ضنوية  املنحة  من  بداًل  با�ضا  الدين  خري  لوزيره  كاإقطاعية 

�ضيتقا�ضاها. بات الهن�ضري ملكاً »للوزير امل�ضلح« دون اأن ي�ضلح ذلك حال 

اأو  �ضخرة  بالعمل  الهن�ضري  �ضكان  اجلديد  املالك  األزم  فقد  فيها.  القاطنني 

اأبرم معهم عقود »خما�ضة«  جتعل  بعدما  اأر�ضهم   مقابل خم�س حم�ضول 

اأن �ضيطرة خري  اإال  لالأر�س« التي كانوا يتحكمون بها �ضابقاً.  »اأقناناً  منهم 

من�ضبه،  من  الباي  عزله  فبعدما  طوياًل.  تدم  االأر�س مل  على  با�ضا  الدين 

اختار خري الدين با�ضا خوفاً على �ضالمته اأن يرتك تون�س الأهلها ومل�ضريها 

هن�ضري   1880 يف  يبيع  الأن  ذاتها  املنا�ضبة  اختار  كما  لالأ�ضتانة.  ليعود 

ا�ضتعمارية  للقر�س« رغم علمه بكونها موؤ�ض�ضة  لـ«�ضركة مر�ضيليا  النفي�ضة 

اقت�ضادية. وبذلك، تنازل الوزير الذي ان�ضّب جهده اأثناء فرتة حكمه على 

حماربة اأطماع القوى اال�ضتعمارية يف تون�س وعلى حماولة اإ�ضالح منظومة 

الفرن�ضية يف  اال�ضتعمارية  للقوة  االقت�ضادية  للذراع  اأر�ضه  بها، عن  احلكم 

خطوة ي�ضعب فهمها اأو تربيرها. وقد كان لهذا العقد اأثر كبري على م�ضري 

النفي�ضة  هن�ضري  على  الفرن�ضية  ال�ضركة  ا�ضتيالء  �ضكل  بحيث  تون�س، 

املدخل الإعالن احلماية الفرن�ضية لتون�س. فقد ا�ضتنجدت املالكة اجلديدة 

وهي  الواقع،  اأر�س  على  �ضلطتها  فر�س  من  تتمكن  لكي  الفرن�ضية  بالقوة 

واأوجدت  تون�س  حول  اال�ضتعمارية  القوى  �ضراع  ح�ضمت  التي  اخلطوة 

املربر ال�ضتيالء فرن�ضا عليها �ضنة 1881 )بعد �ضنة واحدة من �ضراء االأر�س( 

حتت م�ضمى »احلماية الفرن�ضية لاليالة التون�ضية«.

  ا�ضتفادت �ضلطات االحتالل من هيمنة الراأ�ضمال الفرن�ضي على امللكية 

يخمد جزئياً  اأن  من  الع�ضكرية  القوة  ا�ضتعمال  فعلياً  مّكن  كما  الفالحية 

وب�ضكل ملحوظ انتفا�ضة اأ�ضحاب االر�س، ما �ضهل على ال�ضركة الفرن�ضية 

االحتالل  بني  التكامل  فكان  العقار  من  كبرية  اأجزاء  على  يدها  و�ضع 

الع�ضكري والهيمنة االقت�ضادية يف اأجلى مظاهره. والأن امل�ضتوطنني اجلدد 

التون�ضية  ال�ضرعية  املحاكم  اأمام   والدعاوى   النزاعات  من  �ضياًل  واجهوا 

رفعها طيف من املالكني يف هن�ضري النفي�ضة ممن كانوا مي�ضكون وثائق تثبت 

ملكيتهم، فاإن دوائر القرار ل�ضلطات االحتالل الفرن�ضي ا�ضت�ضعرت احلاجة 

على   اال�ضتيالء  يي�ضر  مبا  تون�س،  يف  العقارية  امللكية  اإثبات  قواعد  لتغيري 

الالح�ضاري  الوجه  لك�ضف  اال�ضطرار  دون  م�ضتقبال  الفالحية  االأرا�ضي 

اال�ضتعمارية  املنظومة  خلدمة  قانوين  هو  ما  تدخل  ان  فكان  لالحتالل. 

وليكمل القوة الع�ضكرية مبا يحقق م�ضالح املحتل االقت�ضادية. ا�ضتنجدت 

الت�ضجيل  بتجربة  لدورها  اأدائها  يف  تون�س  يف  الفرن�ضية  القانونية  الدوائر 

القانونية  واملدر�ضة  توران�س«  »قانون  با�ضم  املعروف  باأ�ضرتاليا  العقاري 

اجلرمانية لتتو�ضل اأخرياً اىل ت�ضور قانوين خ�ضو�ضي للم�ضتعمرة التون�ضية 

هو قانون الت�ضجيل العقاري التون�ضي الذي �ضدر بتاريخ 01 جويليه 1885.

امل�ضتوطنون  ميلكها  التي  العقارات  على  املحلي  الق�ضاء  والية  نزع  �ضكل 

الفرن�ضيون واإعاقة منازعة التون�ضيني لهم يف متلكهم هدف القانون امل�ضتحدث. 

ويف هذا االإطار، اأحال قانون الت�ضجيل الوالية الق�ضائية على ت�ضجيل العقارات 

للمجل�س املختلط وجعل الرت�ضيم بال�ضجل العقاري و�ضيلة االإثبات الوحيدة 

الق�ضائية  االإجراءات  �ضمنت  وقد   .
1
امل�ضجلة للعقارات  بالن�ضبة  للملكية 

القانون  من  اال�ضتفادة  االأوروبيني  للم�ضتوطنني  ودقتها  العقارات  لت�ضجيل 

الذي ُو�ضع مل�ضلحتهم. وقد تعزز ذلك بفعل متّتع الفرن�ضيني باإمكانات مالية 

وفرت لهم ما يحتاج اليه الت�ضجيل من م�ضاريف، مقابل �ضعف امكانات 

اال�ضهارات  متابعة  منعهم من  مما  بينهم،  االمية  م�ضتوى  وارتفاع  التون�ضيني 

العقارية وبالتايل االعرتا�س على مطالب ت�ضجيل ارا�ضيهم يف بحر االجال 

القانونية. جنح القانون اال�ضتعماري يف اأن يفقد وثائق التملك على قلتها قوتها 

الثبوتية ونزع عن احلوز الفعلي لالأر�س اأثره القانوين. ورغم ذلك، مل تتمكن 

ال�ضركة املالكة للهن�ضري من اال�ضتفادة من مزاياه عرب ت�ضجيل عقارها اال �ضنة 

. وقد اأكد 
2
1901  ب�ضبب كرب امل�ضاحة وتعدد النزاعات التي اأثارها االهايل

الت�ضجيل بذلك حقوق ال�ضركات الفرن�ضية التي جمعت بني �ضفة امل�ضتثمر 

الفالحي واملحتل وتوا�ضل ذلك اىل ما بعد اإعالن ا�ضتقالل الوطن لكون 

اال�ضتقالل احلقيقي »للهن�ضري« مل يتحقق فعليا اإال ب�ضدور القانون عدد 5 

الفالحية يف  االأرا�ضي  واملتعلق مبلكية   1964 12 ماي  موؤرخ   1964 ل�ضنة 

هذا  منع  فقد  الزراعي.  اجلالء  بقانون  ت�ضميته  على  ي�ضطلح  والذي  تون�س 

القانون غري التون�ضيني من متلك العقارات الفالحية التون�ضية، ما اأدى اىل نزع 

ملكية االأجانب للعقارات الفالحية واأهمها هن�ضري النفي�ضة وتاليا اىل جالء 

الفرن�ضيني عنها.  اأدى قانون اجلالء الزراعي اىل حترير منطقة هن�ضري النفي�ضة 

فعل  يكون  ان  ميكن  وكان  اال�ضتعماري،   الفالحي  الراأ�ضمال  �ضلطة  من 

التحرير هذا مدخال لت�ضحيح مظلمة كان القانون وال�ضلطة �ضالحها واأدت اىل 

حرمان اأهل االر�س من اأر�ضهم. اإال اأن تغيري املالك بحكم القانون اأدى مرة 

اخرى اىل تغييب احلقوق التاريخية الأ�ضحاب االر�س احلقيقيني بعدما جعل 

الدولة التون�ضية خلفا »بحكم القانون« للم�ضتعمر. ومت�ضكت »املالكة اجلديدة« 

بتطبيق قانونها ور�ضمت م�ضاحلها االإدارية �ضند متلكها لغالبية اجزاء العقار حتت 

عدد 6648 باإدارة امللكية العقارية. وبات تبعا لذلك هن�ضري النفي�ضة يف اجلزء 

االكرب منه ملكا خا�ضا للدولة. ومل ي�ضاحب انتقال ملكية الهن�ضري هذه املرة 

اأي مراجعة حلدود العقار خالفا ملا مت يف املرات ال�ضابقة والتي ا�ضطر فيها املالك 

اجلديد يف حاالت عدة على التنازل عن اأجزاء مما هو ملك له لفائدة اأهايل 

. ويف�ضر 
3
املنطقة يف حماولة الحتواء احتجاجاتهم واال�ضتفادة من قوة عملهم

ا�ضتقرار حدود التملك بكون انتقال امللكية مت يف ظل نظام العقارات امل�ضجلة 

مع ما يعنيه ذلك من عدم تاأثر حتديد العقار امل�ضجل  بتغيري املالك.

لعب نظام الت�ضجيل العقاري بالتايل دورا هاما يف حتقيق انتقال ملكية هن�ضري 

امل�ضتوطنني  ملكية  يف  كانت  التي  الفالحية  امللكيات  وجممل  النفي�ضة 

االجانب  للدولة التون�ضية. وبينت �ضهولة اإجراءات تر�ضيم الدولة مللكيتها 

اأهمية نظام الت�ضجيل العقاري، هذا النظام الذي كان ينظر اليه قبل هذا 

املحتل على  ا�ضتيالء  لي�ضهل  ابتدع  ا�ضتعماريا  قانونا  اعتباره  التاريخ على 

العقارات التون�ضية.

قانون  تون�ضة  اىل  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  العقاري  الت�ضجيل  مزايا  دفعت  وقد 

الت�ضجيل العقاري يف مرحلة اأوىل من خالل ا�ضتحداث املحكمة العقارية 

  
4
التي حلت حمل املحكمة املختلطة ومت تكليفها باإمتام الت�ضجيل العقاري

وليتم تاليا ويف مرحلة متقدمة اإعالن الت�ضجيل العقاري نظاماً ت�ضعى الدولة 

الأن تعممه. وهو نظام يحقق اأف�ضل حماية ممكنة للحقوق العقارية مبا ي�ضمن 

تعدد  حالة  وينهي  الفتية  للدولة  االقت�ضادية  الدورة  يف  الكامل  اندماجها 

الو�ضعيات اال�ضتحقاقية. وكانت منطقة هن�ضري  العقارية وت�ضعب  االأنظمة 

على  العقارية  الت�ضريعية  لل�ضيا�ضة  يخططون  من  اهتمام  خارج  النفي�ضة 

اأمرها حم�ضوم فهي »عقار م�ضجل«. مت االلتفات عن النظر الأثر  اأن  اعتبار 

الت�ضجيل بالنفي�ضة، رغم اأن م�ضي قرن وربع على ت�ضجيل عقار ي�ضلح الأن 

يكون منا�ضبة لتقييم القانون الذي متت �ضياغته خ�ضي�ضاً له. ورمبا اآن االأوان 

لك�ضر حاجز ال�ضمت من خالل مراجعة ال�ضجل العقاري من املكان الذي 

انطلق منه، اأي من خالل طرح ال�ضوؤال حول اأثر الت�ضجيل العقاري على 

منطقة النفي�ضة.  

مظاهر األزمة الهيكلية لنظام التسجيل 
 
5
اأدت النه�ضة العمرانية والب�ضرية اىل تطور م�ضهد الر�ضم العقاري 6648 

خالل الع�ضرية اجلارية. فقد حتول ما كان عقارا ذا �ضبغة فالحية باالأ�ضا�س 

اىل امتداد ملدن وقرى تتخلل امل�ضافات الفا�ضلة بينها امللكيات الفالحية. 

ال�ضكانية  التجمعات  تلك  م�ضاحات  الأغلب  »القانونية«  امللكية  تعود  واإذ 

واال�ضتغالالت الفالحية للدولة التون�ضية، فاإن امل�ضاحة التي تت�ضرف فعلياً 

من  الفالحية  االرا�ضي  من  هكتار  اآالف  الع�ضرة  تتجاوز  ال  الدولة  فيها 

 م�ضاحة  بينما يتحوز »اخلوا�س« ببقية  امل�ضاحات 
6
جممل م�ضاحة الر�ضم

التي تظهر يف ال�ضجل العقاري ملكاً خا�ضاً للدولة �ضواء يف اطار �ضيعات 

فالحية اأو حماالت �ضكنية ومن�ضاآت. ويك�ضف  التمايز بني ما هو مفرت�س 

التي  العقارية  االزمة  عمق  عن  الواقع  ار�س  على  كائن  هو  ما  وبني  قانونا 

�ضواء   6648 العقاري  بالر�ضم  ارتبطوا  ملن  العقاري  الت�ضجيل  �ضببها 

اىل  ذاته  الو�ضع  يوؤدي  كما  فعليني.  حائزين  او  قانونيني  مالكني  بو�ضفهم 

على  عقاري  هو  ما  اأثر  لتبني  عندها  الوقوف  يتعني  اجتماعية  اأزمة  اإيجاد 

املجتمع املحلي. 

التباس الوضعية االستحقاقية ألغلب أجزاء  
الرسم العقاري 6648 

يرف�س القانون اإذاً االعرتاف بغري الدولة مالكا الغلب اأجزاء الر�ضم بخالف 

حقائق االر�س والتاريخ، وحتديدا التاريخ ال�ضابق لتاأ�ضي�س الدولة احلديثة 

التعار�س  اأدى هذا  وقد  العقاري.  الت�ضجيل  قانون  فيها  مبا  قوانينها  وو�ضع 

بني القانون واملمار�ضة اىل بروز مفهوم حملي للملكية العقارية يعتد باحلوز 

ك�ضبب للتملك يف العقارات امل�ضجلة رغم تعار�س ذلك مع مبادئ قانون 

الت�ضجيل العقاري. فلم متنع �ضكلية القانون العقاري و�ضرامة اأحكامه اأهايل 

توارثوها جيال  املالك يف ملكه يف عقارات  الت�ضرف ت�ضرف  النفي�ضة من 

عن جيل، فيما منعت تلك ال�ضرامة من يّدعون امللكية الفعلية من حقهم 

حماكم  اأن  هنا  ويالحظ  لعقاراتهم«.  »املالك  ب�ضفة  التمتع  يف  الد�ضتوري 

الدعاوى  قبلت  بعدما  املفهوم  هذا  االأحكام  عديد  يف  كر�ضت  املنطقة 

التي ترفع اأمامها يف مادة كف ال�ضغب من احلائزين الفعليني وحترت احلوز 

ال�ضغب يف  تلتفت لكون حق طلب كف  اأن  ال�ضغب دون  لت�ضرح بكف 

العقارات امل�ضجلة ال يعتد فيه باحلوز واإمنا ب�ضفة املالك. فيما ا�ضتجابت ذات 

املحاكم للدعاوى التي يرفعها املكلف العام بنزاعات الدولة يف كف �ضغب 

ذات املالكني عن ذات العقارات بدعوى ملكية الدولة لها ووجوب تطبيق 

احكام القانون العقاري.

وذات التعاطي املزدوج مع امللكية يف مفهومها املحلي اأبدته م�ضالح االإدارة 

ب�ضفة  تعتد  باتت  املحلية  العمومية  اجلماعات  اأن  ذلك  ومن  العمومية، 

لرخ�س  ومنحها  املحلية  لالأداءات  توظيفها  يف  الفعلية  بامللكية  اأ�ضا�ضية 

البناء، ويف مقابل ذلك تتجاهل هذه امللكية عند حاجتها لنزع العقار من 

حائزيه الإجناز م�ضاريعها.   

تتناق�س  نظرية«  لـ«حقيقة  العقاري   الت�ضجيل  قانون  ثوابت  الواقع  حول 

كلياً مع املمار�ضة. حاولت احلكومة التون�ضية  يف مرحلة اأوىل اأن جتد حلوال 

عملية حتقق جتاوزا جزئيا لالإ�ضكاليات القائمة فتولت التفويت لفائدة من 

وفق  يدفع  ثمن  مقابل  مب�ضتغالتهم  الفالحية  للعقارات  حوزهم  يثبتون 

زمنية  ملدة  العقار  يف  التفويت  حتجري  بني  ترتاوح  خا�ضة  تعاقدية  �ضروط 

حمددة وا�ضرتاط ا�ضتغالل املبيع يف ن�ضاط فالحي. اإال اأن ذلك مل ي�ضتمر 

اإذ مت العدول عن هذا التوجه بداية ت�ضعينيات القرن املا�ضي بعدما قررت 

ال�ضلطة ال�ضيا�ضية حينها التوقف عن بيع عقارات الدولة للخوا�س بدعوى 

حماية الر�ضيد العقاري العمومي. 

منع التوجه احلكومي فر�س اإ�ضالح جانب من الو�ضعيات العقارية واأدى 

اىل حجب فر�س التملك العقاري عن اجلانب االأكرب من �ضكان املنطقة، 

واىل تعميق االأزمة التي �ضببها تعقد الو�ضع العقاري لتنتهي اىل اإفراز ثقافة 

اجتماعية خا�ضة عنوانها االأبرز اأزمة اال�ضتحقاق. 

 

أثر التباس الوضعية العقارية على التطور 
العمراني والبشري 

والرتكيبة  املتكاتف  الفالحي  املجتمع  طبيعة  لعبت  قريب،  وقت  حتى 

االأ�ضرية املتجان�ضة للن�ضيج الب�ضري للمنطقة والتي  تتميز باأهمية عالقات 

القرابة الدموية وامل�ضاهرات دوراً هاماً يف �ضياغة العالقة بني �ضكان املنطقة 

الواحدة  �ضمن حماية امللكيات اله�ضة لالأفراد والعائالت. وجرى العرف 

االجتماعي على احرتام امللكيات اخلا�ضة بقطع النظر عن افتقارها للحجية 

القانونية. وحتولت بالتايل االأخالق االجتماعية لقاعدة ذات قيمة »قانونية 

وا�ضتقرار  القائمة  الو�ضعيات  على  باحلفاظ  اجلمعي  االإلزام  حتقق  موازية« 

بروز  من  متنع  مل  للمجتمع  امل�ضاملة  العالقات  طبيعة  ولكن  املعامالت. 

العقاري وتاأثريه  للو�ضع  الرئي�ضي  انهيار لقيم املجتمع يعود �ضببها  اأعرا�س 

على ال�ضلوك العام ولتطور املجتمع ذاته. 

التهيئة  اأمثلة  يحرتم  للمنطقة  عمراين  تطور  حتقيق  العقاري  الو�ضع  اأعاق 

وقد  ح�ضاري.  مبحيط  التمتع  فر�س  ملت�ضاكنيها  بالتايل  وي�ضمن  العمرانية 

التح�ضل  و�ضعوبة  ال�ضكنية  بالتجمعات  العقارية  التق�ضيمات  ندرة  اأدت 

على رخ�س البناء جراء ذلك اىل تطور ظاهرة البناء الفو�ضوي والتو�ضع غري 

املدرو�س للمدن والقرى، مع ما يعنيه ذلك من انح�ضار كامل لثقافة القانون 

مقابل ثقافة القوة واالأمر الواقع.

بدائل  اإيجاد  املنطقة  اأهايل  من  جانباً  العقاري  الو�ضع  تعقيدات  األزمت 

�ضراء  ا�ضتحالة  بعدما عاينوا  التملك  اإ�ضباع حاجتهم يف  لهم  عملية حتقق 

عقارات ب�ضبب ندرة ما ميكن بيعه وغالء ثمنه تبعاً لذلك. وكان احلوز مبا 

البديلة  الو�ضيلة  الغري  فيها  يت�ضرف  ال  التي  العقارات  على  ا�ضتيالء  هو 

التي حققت الغاية املن�ضودة وكانت اأداة حتقق تو�ضع التجمعات العمرانية 

واال�ضتغالالت الفالحية اخلا�ضة.

ويتم احلوز عادة من خالل اال�ضتيالء على اأجزاء من العقارات التي  تتحوز 

بها الدولة باعتماد الغ�ضب اأو حتت غطاء الف�ضاد االإداري. فيكون ا�ضتيالء 

ال�ضبب  وخفية  غ�ضباً  ت�ضجريها  اأو  املباين  وت�ضييد  االأرا�ضي  على  االأفراد 

فكرة  يكر�س  �ضياق  يف  املواطنني  اىل  الدولة  من  الفعلية  امللكية  لتحويل 

»ا�ضرتداد ما افتك  بالف�ضاد بذات الو�ضيلة«.

كانت  النفي�ضة  لهن�ضري  املعقدة  العقارية  الو�ضعية  ان  �ضلف  مما  ويتبني   

ال�ضبب الرئي�ضي يف ن�ضر ثقافة خمالفة القانون. هذه الثقافة التي يبدو اأنها 

تتجه نحو مزيد التطور، خ�ضو�ضا وقد اأدى تطور العمران الب�ضري اىل زيادة 

العنف  خالل  من  يح�ضم  منها  هام  جانب  بات  والتي  االأجوار  منازعات 

بعدما مت التفطن لعجز القانون عن تاأطريها.

قد تكون النفي�ضة العنوان االبرز لف�ضل ال�ضجل العقاري، اإال اأنها لي�ضت 

بال�ضاحل  ومناطق اخرى كال�ضوا�ضي  اأن مدناً  اإذ يالحظ  الوحيدة،  احلالة 

التون�ضي وبوكرمي بالوطن القبلي وعدد هام من االأحياء ال�ضكنية بالعا�ضمة 

العقارية  ر�ضومها  اأن جتعل من  العقارية  ال�ضجالت  �ضاءت  الكربى  واملدن 

قيداً مينع من حتقيق التطابق بني احلالة الفعلية للت�ضرف يف العقارات ونظامها 

تتكون يف  باتت  اأنها  الر�ضوم يف حني  تلك  قانوناً  متتلك  فالدولة  القانوين. 

الواقع من مدن وقرى يتقا�ضم اأر�ضها اأنا�س اآخرون ميلكون يف عرف التعامل 

بف�ضل احلوز حال اأن القانون ال يعتد بحوزهم وال يرتب عليه اأثراً.

ومنها  الكربى  العقارية  بالر�ضوم  العقاري  الت�ضرف  حقائق  تعار�س  اأدى 

الر�ضم 6648 مع مبادئ القانون العقاري وثوابته اىل عجز النظام العقاري 

عن اإيجاد حلول حتقق جتاوز »جمود ر�ضومها«. 

وقد يكون من املتعني وقد اأعلنت الدولة التون�ضية عن قرب تو�ضلها للنجاح 

اأجاًل  لذلك  وحددت  الت�ضجيل  تقبل  التي  العقارات  كل  ت�ضجيل  يف 

من  هاماً  عدداً  حلق  ما  يف  النظر  يتم  اأن  القادمة  الع�ضرية  نهاية  يتجاوز  ال 

الر�ضوم العقارية من متايز كلي بني ما تت�ضمنه من معطيات وما هو كائن على 

اأر�س الواقع ليت�ضنى تبعاً لذلك ت�ضور حلول لالإ�ضكاليات القائمة تكمل 

تعرتف  كما  املكت�ضبة  للحقوق  وتنت�ضر  املجمدة  الر�ضوم  اإ�ضالح  منظومة 

تقدي�س  عن  بعيداً  مراجعتها  وتقبل  ال�ضابقة  العقاري  الت�ضجيل  باأخطاء 

ر�ضوم عقارية باتت تهدد حق االأفراد يف امللكية واجلهات يف التطور املتوازن.

٭قاض تونسي

هنشير النفيضة:
ألجله كان قانون التسجيل 

العقاري وفيه ظهر وهنه

11 يراجع يف خ�ضو�س املفعول التطهريي للت�ضجيل مقالة خ�ضائ�س الت�ضجيل العقاري للقا�ضي .

احمد الرحموين من�ضورة مبجلة الق�ضاء و الت�ضريع عدد جوان 2002 �ضفحة 64 وما بعدها .

21 على . الفرن�ضي  لال�ضتيالء  والقانونية  ال�ضعبية  النفي�ضة  اهايل  مقاومة  خ�ضو�س  يف  يراجع 

عقاراتهم ، د. ابراهيم بلقا�ضم، »النفي�ضة : قرن من االنتفا�ضات من اوا�ضط القرن التا�ضع ع�ضر 

اىل اوا�ضط القرن الع�ضرين«، تون�س.

31  يراجع املرجع ال�ضابق �س. 68 حتى 70 حول التنازالت التي قدمتها ال�ضركة الفرن�ضية .

لتتمكن من تر�ضيم ملكيتها لفائدة اهايل املنطقة.

41 احدثت املحكمة العقارية مبوجب االمر املوؤرخ يف 19 فيفري 1957.

51 بالعقار تكون م�ضدر املعلومات التي . يعرف الفقهاء الر�ضم العقاري بكونه �ضحيفة خا�ضة 

تتعلق باحلقوق املوظفة عليه و للرت�ضيمات املتوالية عليه      - احمد الرحموين املرجع ال�ضابق .

61 كانت امل�ضاحة اال�ضلية للر�ضم 6648 �ضتة وت�ضعني الف هكتار اال انه الحقا مت تخ�ضي�س .

بع�س العقارات داخله بر�ضوم خا�ضة مما ادى لنق�س م�ضاحته و التوجد اح�ضائيات تبني بدقة 

م�ضاحته احلالية .

ر�ضم ماجد زليلة
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صفاء الرطازي

املتمثل يف جملة  تون�س ومبحورها  الطفل يف  من يدقق يف منظومة حقوق 

حماية الطفل، يتكون لديه ت�ضور عن تطور نوعي لو�ضعية الطفولة. على 

مغايرة.  داللة  ذات  موؤ�ضرات  يك�ضف  الطفولة  بواقع  املبا�ضر  التدقيق  اأن 

املنازل  عمل  قطاع  ويف  ال�ضاقة  املهن  يف  االأطفال  ت�ضغيل  ظاهرة  فنجد 

الدرا�ضي، ف�ضاًل عن  الت�ضرب  ال�ضوارع وتف�ضي  اأطفال  اىل جانب ظاهرة 

االإح�ضائيات  توؤكد  عددها،  قلة  ورغم  وبدورها  االأ�ضري.  العنف  ظاهرة 

التي ن�ضرت حول الطفولة التون�ضية انف�ضام الواقع عن ال�ضعارات الرباقة 

النظام  فرتة  طيلة  تردد  وكانت  الطفل  حقوق  جملة  �ضن  رافقت  التي 

الطفولة  حلماية  الوطني  املعهد  فاإح�ضائيات  لتمجيدها.  اال�ضتبدادي 

الطفولة  و�ضع  تاأزم  اىل  توؤ�ضر  هامة  ظواهر  لتطور  موؤ�ضرات  عن  ك�ضفت 

حالة  ع�ضرة  �ضبع  عددها  بلغ  التي  االأطفال  انتحار  حاالت  تطور  ومنها 

خالل  حالة   77 االأطفال  اختفاء  حاالت  بلغت  فيما  منها،   2013 �ضنة 

ال�ضنة ذاتها. ويوؤكد الرتدي الفعلي لواقع الطفولة املهددة عجز موؤ�ض�ضات 

حماية الطفولة عن حتقيق تطور حقيقي يف هذا املجال. وهذا التفاوت بني 

الن�س القانوين والواقع اإمنا يفر�س اعتماد مقاربة مغايرة يف تقييم املنظومة 

يف  للنظر  القانوين  بالن�س  املحيطة  التقدي�س  هالة  تنزع  مقاربة  القانونية، 

مواطن ال�ضعف الهيكلي احلا�ضل يف حتقيق غاياته.

عرب  الطفل  حماية  اآليات  تت�ضور  اأن  الطفل  حماية  جملة  حاولت 

يف  االأطفال  ق�ضاء  وثانيتهما  الطفولة  حماية  مندوبو  اأوالهما  موؤ�ض�ضتني، 

التجربة  اأن  اإال  الق�ضائية.  واحلماية  االإدارية  احلماية  بني  يجمع  �ضياق 

املطلوبة.  احلماية  �ضمان  عن  قا�ضرة  تبقى  االآليات  هذه  اأن   تك�ضف 

مؤسسات حماية الطفولة المهددة: 
مؤسسات تعاني الهشاشة رغم تطور نسيجها 

تتعدد املوؤ�ض�ضات التي تتدخل يف حماية الطفولة املهددة اإذ جندها تتوزع بني:

على -^11 موزعة  ع�ضرة  وعددها  االجتماعي  واالإدماج  الدفاع  مراكز 

خمتلف مناطق اجلمهورية التون�ضية وتخت�س بدور تربوي تثقيفي 

واجلانحني  املهددين  لالأطفال  تكوينية  دورات  تنظيم  تتوىل  اإذ 

وتلعب دور املوؤ�ض�ضة الثقافية التي توؤطرهم. 

مركزاً -^21  21 عددها  ويبلغ  والطفولة  لل�ضباب  املندجمة  املراكز 

وي�ضتفيد من خدماتها اأكرث من 1000 طفل وتتمثل مهامها يف:

غاية -  اىل  العائلي  ال�ضند  وفاقدي  املهملني  االأطفال  كفالة 

اندماجهم يف املجتمع.

زوال -  غاية  اىل  وتربيتهم  رعايتهم  ق�ضد  املهددين  االأطفال  اإيواء 

التهديد. حالة 

يف -  ومادية  واجتماعية  تربوية  وخدمات  االإقامة  ن�ضف  نظام  توفري 

نطاق الو�ضط الطبيعي لالأطفال الذين يعي�ضون �ضعوبات اجتماعية 

وعائلية.

موؤ�ض�ضات رعاية الطفولة بنظام الن�ضف اإقامة اأو املتابعة بالو�ضط -^31

العائلي ويبلغ عددها 67. وفيما ينتفع بخدماتها اأكرث من 5000 

طفل تقدم لهم  خدمات تربوية واجتماعية باعتبارهم من فاقدي 

ال�ضند العائلي.  

الفاقدين -^41 االأطفال  لفئة  املوجهة  الطفولة  لرعاية  الوطني  املعهد 

بطاقة  �ضنوات  يوم و6  ما بني  اأعمارهم  واملرتاوحة  العائلي  لل�ضند 

ا�ضتيعاب قدرها مئة واأربعني �ضريراً. 

 تعدد املوؤ�ض�ضات وتنوع جمال تدخلها يوحي بقدرتها على حتقيق دورها، اإال 

اأن جميع املوؤ�ض�ضات املعنية واجهتها ظاهرة اكتظاظ اأدت اىل اإغراقها على 

نحو يتجاوز طاقتها. وقد اأدى ذلك تبعياً اىل ف�ضلها يف حتقيق دورها بعدما 

حتول بع�ضها ملوؤ�ض�ضات تهدد الطفولة بجمعها لالأطفال اجلانحني دون تاأطري 

يحميهم اأو يحمي االأطفال املهددين من جنوحهم.

ونتج من ذلك تبعياً تعطيل كامل للموؤ�ض�ضات التي تعول يف عملها على 

االأطفال  باإيواء  االأ�ضرة  قرارات ق�ضاة  االإطار، تظل  املراكز. ويف هذا  هذه 

وذلك  اال�ضتعجالية  �ضبغتها  رغم  تنفيذ  دون  املخت�ضة  املوؤ�ض�ضات  يف 

ملندوبي  بالن�ضبة   يربز  ذاته  والعجز  لتنفيذها.  املادية  اال�ضتحالة  ب�ضبب 

حماية الطفولة الذين يعجزون عن اإجناز اأبحاثهم يف اآجالها، فينجز بع�ضها 

بعد حتقق جنوح الطفل املطلوب حمايته اأو بعد بلوغه �ضن الر�ضد. وتوؤكد 

على  املوؤ�ض�ضة  قدرة  تاأثر  الطفولة  حماية  مندوبي  م�ضالح  اإح�ضائيات 

االإح�ضائيات  تذكر  اإذ  االآليات،  تعطل  جراء  والناجع  ال�ضريع  التدخل 

املذكورة اأنه من جملة 848 اإ�ضعاراً ُحفظت �ضنة 2013،   مت حفظ 165 

اإ�ضعارات  �ضتة  اأن  كما  باحلماية.  املعني  بالطفل  االت�ضال  تعذر  ب�ضبب 

منها انتهت ب�ضبب وفاة الطفل املهدد.  

ويتدعم ف�ضل املنظومة املوؤ�ض�ضاتية بعدم التخ�ض�س االأكادميي جلّل الفاعلني 

اأول  يعترب  الذي  الطفولة  حماية  فمندوب  املهددة.  الطفولة  جمال  يف 

بني  من  انتدابه  يقع  الطفل  �ضالمة  يهدد  باأي خطر  االإ�ضعار  عند  متدخل 

احلا�ضلني على �ضهائد عليا يف القانون اأو اإحدى �ضعب العلوم االجتماعية 

نف�ضه.  الطفل  بعلم  الحقة  حتى  وال  م�ضبقة  معرفة  اأي  له  يكون  اأن  دون 

باأي تكوين  بالن�ضبة لقا�ضي االأ�ضرة: فعالوة على عدم متتعه  نف�ضه  واالأمر 

املهددين.  بها، فهو غري متفرغ لالأطفال  املهتمة  الطفولة والعلوم  يف جمال 

نظر  توابع  من  االأ�ضرة  قا�ضي  خطة  تكون  بتون�س،  العدالة  ق�ضر  فبا�ضتثناء 

رئي�س الدائرة ال�ضخ�ضية. 

مؤسسات لم يتم تفعيلها: ضعف دور 
المؤسسات االجتماعية 

الطفل  حماية  جملة  ت�ضور  يف  هامة  مبكانة  اال�ضتقبال«  »عائالت  حتظى 

اأن  ورغم  جانحة.  اأو  مهددة  كانت  �ضواء  اله�ضة  الطفولة  اأو�ضاع  ملعاجلة 

ال�ضنوي  ال�ضبط  م�ضوؤولية  املخت�ضة  االإدارية  اجلهات  حّمل  القانون 

وقد   .1995 منذ  يح�ضل  مل  االأمر  هذا  اأن  اإال  االأ�ضر،  تلك  لقائمات 

اقت�ضر االعتماد على املوؤ�ض�ضة يف ما تعلق بنظام االإيواء العائلي لالأطفال 

االأطفال  من  معيناً  �ضنفاً  ويخ�س  امل�ضرتك  العي�س  برنامج  خالل  من 

املهددين وهم فاقدو ال�ضند يف الطفولة املبكرة دون �ضواهم. 

مل ينجح القانون يف تطوير ثقافة انفتاح االأ�ضرة على الطفولة املهددة فيما 

وقد  ذاتها.  الطفولة  حتمي  ف�ضاءات  توفري  يف  الدولة  موؤ�ض�ضات  ق�ضرت 

من  ويبدو  اىل حماية.  حتتاج  التي  الطفولة  و�ضعية  ترّدي  اىل  ذلك  اأدى 

يف  الطفولة  حماية  موؤ�ض�ضات  ت�ضلح  ت�ضورات  يف  التفكري  اليوم  املتعني 

اجتاه ي�ضمح بتطورها من جهة عددها وطاقة ا�ضتيعابها اأواًل وكفاءة تدخلها 

ثانياً، والعمل مبوازاة ذلك على توجيه طاقة املجتمع املدين نحو االعتناء 

خمتلف  على  الرقابة  اإجراء  على  عالوة  لها  اخلدمات  وتوفري  الفئة  بهذه 

ن�ضو�س  بت�ضور  اكتفى  الذي  ع 
ّ
امل�ضر ذلك  يف  مبن  املتدخلة،  االأطراف 

اأن يع�ضدها مبوؤ�ض�ضات ت�ضمن ح�ضن تطبيقها. قانونية متطورة دون 

٭قاضية تونسية

شرف الدين اليعقوبي 

ي�ضتدعي اإر�ضاء مقاربة موؤ�ض�ضاتية ملكافحة الف�ضاد وحت�ضني الت�ضرف العمومي 

بهياكل الدولة توّفر موؤ�ض�ضات رقابية متطورة قوية وناجعة. ويك�ضف التنظيم 

االإداري التون�ضي عن تطور فكرة الرقابة بالنظر لتعدد هياكل الرقابة العامة 

العامة  الرقابة  هيئة  يف  باالأ�ضا�س  الهيئات  هذه  وتتمثل  اإحداثها.  وِقدم 

للم�ضالح العمومية التابعة لرئا�ضة احلكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة 

لوزارة االقت�ضاد واملالية وهيئة الرقابة العامة الأمالك الدولة وال�ضوؤون العقارية 

التابعة لوزارة اأمالك الدولة وال�ضوؤون العقارية. ورغم تعدد الهيئات الرقابية، 

فاإن دورها يف مكافحة الف�ضاد قبل الثورة كان حمدوداً ن�ضبياً بحكم عوائق 

الوزير  مبوافقة  اإال  رقابة  مبهام  الذاتي  بالتعهد  لها  ال�ضماح  كعدم  مو�ضوعية 

امل�ضرف الذي يحتكر اإم�ضاء االإذن باإطالق املهمة الرقابية وبعدم حتكمها يف 

ماآل تقارير الرقابة ومتابعة التجاوزات املثارة �ضمنها، والتو�ضيات املنبثقة عنها 

التي تبقى مرتبطة باإرادة ال�ضلطة ال�ضيا�ضية التي تتمثل يف الوزير امل�ضرف 

على هذه الهياكل الذي باإمكانه عدم تفعيل هذه التو�ضيات.

اخلطاب  يف  مركزي  �ضعار  اىل  التون�ضية  الثورة  اإثر  الف�ضاد  مكافحة  حتّولت 

ال�ضعبي والر�ضمي. وبرزت »جلان مكافحة الف�ضاد« كت�ضور يحقق الغر�س، 

اإذ كان اأول قرار اتخذته اأول �ضلطة �ضيا�ضية با�ضرت احلكم اإثر الثورة اإن�ضاء 

جلنة وطنية لتق�ضي احلقائق حول الر�ضوة والف�ضاد مبقت�ضى املر�ضوم عدد 7 

ل�ضنة 2011 موؤرخ يف 18 فيفري 2011. واعتمدت هذه اللجنة يف جزء كبري 

من اأعمالها على اإطارات هيئات الرقابة العامة التي تولت تكليفها بالبحث 

يف ملفات الف�ضاد وجمع املعطيات حولها من جهة، وتولت من جهة ثانية 

الرقابية.  للهيئات  ال�ضابقة  للتقارير  بالرجوع  الف�ضاد  ق�ضايا  عن  الك�ضف 

وكانت بالتايل نتيجة اأعمال جلنة تق�ضي احلقائق يف اجلزء االأكرب منها ثمرة 

العمل اجلماعي ملختلف هيئات الرقابة. 

لكن منع جتاهل التعاون والتكامل الهيكلي والوظيفي بني الهياكل الرقابية 

مبا لها من كفاءة وخربة عملية وجلنة مكافحة الف�ضاد، مبا لها من �ضالحيات 

من  اأكرث  وبعد  الف�ضاد.  مكافحة  عملية  يف  فعلي  تطور  حتقيق  من  وا�ضعة 

ثالث �ضنوات على قيام الثورة التون�ضية، تراجع االهتمام مبكافحة الف�ضاد 

الذي ا�ضت�ضرى، وخا�ضة منه الف�ضاد ال�ضغري الذي عّم خمتلف م�ضتويات 

التون�ضية  اجلمعية  �ضت�ضدرها  درا�ضة  تثبته   ما  وهذا  التون�ضية.  االإدارات 

ر�ضى  دفعوا  التون�ضيني  من   27% اأن  بّينت  قريباً  العموميني  للمراقبني 

الإيقاف  �ضريعة  اإجراءات  اتخاذ  يفرت�س  رقم  وهو  املا�ضية،  ال�ضنة  خالل 

النزيف. وبقيت كل الهياكل املحدثة ومن بينها هياكل الرقابة العامة عاجزة 

عن اإيقاف موجة الف�ضاد، حيث ف�ضلت هيئة مكافحة الف�ضاد والر�ضوة التي 

مت تعوي�ضها يف الد�ضتور التون�ضي اجلديد بهيئة احلوكمة الر�ضيدة ومكافحة 

الف�ضاد يف تقدمي وتنفيذ ت�ضور ي�ضمن الت�ضدي للف�ضاد اأو جمرد الك�ضف 

عنه بعدما تراجع تعاونها مع هيئات الرقابة. فيما حتّولت هياكل الرقابة اإىل 

حم�ضنة الإعداد كبار م�ضوؤويل الدولة، ت�ضتعملها احلكومات املتعاقبة لتعيني 

امل�ضوؤوليني االإداريني مبختلف الدواوين والوزارات من بني املراقبني دون اأن 

تهتم باإ�ضالح هياكل الرقابة وتعزيز دورها.

كان ينتظر من احلكومات التون�ضية بعد الثورة اأن تبادر باإ�ضالحات عاجلة 

ال�ضيا�ضية يف جمال مكافحة  الروؤية  اأن عدم و�ضوح  اإال  الرقابية.  للمنظومة 

الف�ضاد منع ذلك، مع تراجع االهتمام مبكافحة الف�ضاد والذي اأ�ضار اليه اإلغاء 

الدورة 16 للموؤمتر الدويل ملكافحة الف�ضاد الذي كان �ضينظم يف تون�س �ضنة 

احلكومات  برامج  على  واالأمنية  ال�ضيا�ضية  »االأجندة«  طغت  كما   .2014

لال�ضتهالك  ملف  جمرد  الف�ضاد  ملف  بقي  فيما  الثورة،  منذ  املتعاقبة 

ال�ضعبوي. فالقرارات احلقيقة املتمثلة يف و�ضع اال�ضرتاتيجية الوطنية ملكافحة 

باملوارد  ومتتيعهم  املتدخلني  اأدوار  وحتديد  التطبيق  حيز  وو�ضعها  الف�ضاد 

الكافية ملمار�ضة دورهم يف مكافحة الف�ضاد ومن بينهم هياكل الرقابة العامة 

فاإنها مل حتظ باالهتمام الالزم.

يتوجب مزيد  العامة  الرقابة  اإ�ضالحي ملنظومة  ت�ضور  تقدمي  وللم�ضاهمة يف 

ت�ضخي�س العوائق التي حتول دون قيام هذه الهياكل بدورها والتي يتلخ�س 

اأهمها يف النقاط التالية:

التبعية للسلطة التنفيذية
تربز تبعية هياكل الرقابة العامة لل�ضلطة التنفيذية يف امل�ضتويات التالية:  

يف مرحلة برجمة مهام الرقابة واإعداد الأذون باملاأموريات،

حماولة  مع  الوزير  اإ�ضراف  حتت  ال�ضنوي  برناجمها  هيئة  كّل  تقرتح  حيث 

التن�ضيق مع بقية الهيئات، اإال اأن التجربة اأثبتت اأّن تطبيق هذا الربنامج يبقى 

رهني اإرادة الوزير امل�ضرف على كّل هيئة رقابة عامة.  وهو ما منع من مراقبة 

وتفقد بع�س الهياكل التي تبنّي اأنها متورطة يف الف�ضاد االإداري واملايل، وهو 

ما اأّدى اإىل تقييدها على م�ضتوى �ضبط وتنفيذ املهام الرقابية املوكولة اإليها.

يف مرحلة اإجراء املهام الرقابية،

اأكدت التجربة اأّن عملية الرقابة تبقى مقّيدة يف بع�س احلاالت من خالل 

ح�ضر جماالت تدخل املراقبني اأثناء اإجناز املهام على م�ضتوى الهيكل اخلا�ضع 

للرقابة كاأن يطلب الوزير الرتكيز على ملف دون �ضواه اأو عدم فتح امللفات 

املتعلقة ب�ضخ�ضيات معّينة اأو التي تخ�ّس فرتة زمنية معينة اأو منطقة معينة، 

وذلك العتبارات غري مو�ضوعية، وهو ما اأّثر �ضلباً على جناعة عمل املراقبني.

يف مرحلة متابعة التقارير،

التحكم  العامة  الرقابة  امل�ضرفني على هيئات  الوزراء  باإمكان  اأنه  تبنّي   فقد 

يف ماآل بع�س التقارير التي ميكن اأن تبقى حبي�ضة اأدراج امل�ضوؤولني اأو عدم 

متابعة تنفيذ التو�ضيات الواردة فيها اأو حتى عدم القيام بالتتبعات الق�ضائية 

الناجتة منها، خ�ضو�ضاً اإذا اأثارت ملفات ف�ضاد. كما ال تكت�ضي تقارير الرقابة 

اأنها ال تن�ضر للعموم على خالف ما هو معمول  حجية لدى الق�ضاء، كما 

به يف العديد من الدول االأخرى. مع التاأكيد اأخرياً على عدم جناعة عملية 

متابعة تنفيذ تو�ضيات التقارير الرقابية نظراً القت�ضارها على متابعة كتابية غري 

ميدانية، وذلك با�ضتثناء بع�س احلاالت.

ضعف حماية المراقب العمومي
ومعنوية  مادية  حماية  اأّية  الرقابة  لهيئات  االأ�ضا�ضية  االأنظمة  ت�ضمن  ال 

التي  والتهديدات  ال�ضغوطات  كل  رغم  العموميني  للمراقبني  خ�ضو�ضية 

املادي  املراقبني  اإ�ضافة تدهور و�ضع  اأدائهم ملهامهم، مع  اأثناء  لها  يتعر�ضون 

مقارنة ببع�س االأ�ضالك االأخرى، وهو ما اأدى اإىل انتقال عدد هام من املراقبني 

اخلربة  عالية  كفاءات  بو�ضفهم  باخلارج  للعمل  اأو  اخلا�س  بالقطاع  للعمل 

)مغادرة قرابة 20 مراقباً لهيئات الرقابة العامة من جملة 120 مبا�ضرين بها 

خالل ال�ضنتني االأخريتني(.

تواصل تشتت هيئات الرقابة العامة 
يتبع  رقابية  هياكل  ثالثة  اإىل  وتوزيعها  الرقابة  هياكل  ت�ضتت  توا�ضل  اأدى 

كل واحد منها وزارة خمتلفة رغم ت�ضابه املهام واالأدوار وتداخلها يف بع�س 

على  الدولة  قدرة  واإ�ضعاف  واملادية  الب�ضرية  للموارد  اإهدار  اإىل  االأحيان  

جمابهة الف�ضاد.

 ومن خالل ما �ضبق، ميكن تقدمي اقرتاح توحيد هيئات الرقابة والعمل على 

باالأ�ضا�س  املتمثل  الوظيفي  امل�ضتوى  على  االأقل  على  ا�ضتقالليتها  �ضمان 

ما  وهو  ون�ضرها،  التقارير  ومتابعة  الرقابية  باملهام  الذاتي  التعهد  اإمكانية  يف 

�ضي�ضاهم يف: 

الدولة -  اأن  واخلارجي  الداخلي  العام  للراأي  وا�ضحة  اإ�ضارة  اإر�ضال 

الف�ضاد  ملكافحة  حقيقية  مبجهودات  تقوم  الثورة  بعد  التون�ضية 

وحت�ضني الت�ضرف يف القطاع العام.

العمومي ل�ضمان جناعة -  الت�ضرف  الرقابة على  ا�ضرتاتيجية  توحيد 

اأكرب للتدخالت الرقابية  وقيا�س نتائجها ب�ضفة علمية.

داخلها -  واملادية  والب�ضرية  املالية  املوارد  وهدر  ت�ضتت  من  احلد 

بتكري�س وحدة الت�ضرف يف هذه الهيئات. 

التجاذبات -  عن  باإبعادها  الهيئة  قرارات  يف  التاأثري  عدم  �ضمان   

ال�ضيا�ضية والتاأثريات اخلارجية.

عمل -  واآليات  بو�ضائل    Fresh1 Start جديدة  بداية  �ضمان   

جدوى  عدم  حول  املا�ضية  ال�ضلبية  ال�ضورة  مع  والقطع  جديدة 

تدخالت هيئات الرقابة العامة وخ�ضوعها الإرادة ال�ضلطة التنفيذية. 

متكينها من و�ضائل واآليات عمل تتوافق واملعايري الدولية يف جمال - 

الرقابة العمومية.

الدولية -  الهيئات  من  وم�ضاعدات  قرو�س  على  احل�ضول  �ضمان 

وجود  والهبات  القرو�س  لتقدمي  ت�ضرتط  اأ�ضبحت  التي  املانحة 

هيئات رقابية م�ضتقلة ت�ضمن �ضفافية تنفيذ وتقييم الت�ضرف فيها. 

القليلة  ال�ضنوات  خالل  الدويل  البنك  جلاأ  املثال،  �ضبيل  فعلى 

املا�ضية اإىل هيئات رقابية عمومية م�ضتقلة للتدقيق يف م�ضاريعه حول 

العامل قرابة 2500 مرة من جملة  5000 تدخل رقابي.

الت�ضرف -  على  الرقابة  من  دقيقة  جماالت  يف  التخ�ض�س  �ضمان 

العمومي.

لكن تبقى كل هذه املقرتحات حرباً على ورق اإذا مل تتوافر اإرادة �ضيا�ضية 

�ضادقة يف مكافحة الف�ضاد ومل تتعا�ضد اجلهود يف توفري اإطار قانوين متكامل 

ويبقى  الف�ضاد.  وا�ضحة يف حماربة  ا�ضرتاتيجية  روؤية  لها  رقابية  وموؤ�ض�ضات 

جناح الثورة التون�ضية رهني جناحها يف مقاومة الف�ضاد عندما �ضاح التون�ضيون 

 .
1
ذات يوم 14 يناير 2011 »خبز وماء والطرابل�ضية ال«

٭رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

منظومة الرقابة العامة 
في تونس واإلصالح 

الذي لم يتحقق 

11 الطرابل�ضية هم العائلة املالكة اإخوة ليلى الطرابل�ضي زوجة بن علي..

الطفولة المهددة في تونس:
قوانين متطورة ومؤسسات عاجزة

ر�ضم ماجد زليلة

دروس من المغرب في 

قضايا زواج القاصرات

أنس سعدون

حدد قانون االأ�ضرة املغربي ال�ضن القانوين االأدنى للزواج يف 18 �ضنة 

للرجال والن�ضاء، لكنه �ضمح ا�ضتثناء بزواج القا�ضرين، بعد احل�ضول على 

اإذن ق�ضائي معلل. وعلى م�ضتوى التطبيق، فقد اأكدت االح�ضائيات 

 2014 الر�ضمية الدورية ال�ضادرة عن وزارة العدل واحلريات  الوطنية 

والتي واكبت تطبيق مدونة االأ�ضرة يف ال�ضنوات االأوىل ل�ضدورها ارتفاع 

ن�ضبة اال�ضتجابة لطلبات االذن بزواج القا�ضرات والتي جتاوزت 90% 

اذنا  و31  األف   39 الق�ضاة  طرف  من  املمنوحة  االأذون  عدد  بلغ  وقد 

خالل �ضنة 2011. وي�ضجل اأن الطلبات املقدمة من ذكور مل تتعّد 326 

طلبا يف �ضنة 2011، مقابل 46 األف و601 طلبا لالإناث.

بحث اجتماعي؟ 
اجتماعي  بحث  اإجراء  اإمكانة  توفر  لعدم  وبالنظر  العملية  الناحية  من 

متخ�ض�س، يكتفي قا�ضي االأ�ضرة يف االإذن بتزويج القا�ضرة بالبحث الذي 

يجريه بنف�ضه باال�ضتماع اإىل ت�ضريحات اخلطيبني واأولياء اأمور القا�ضر. 

ومن املعطيات التي ي�ضتاأن�س بها القا�ضي، متتع القا�ضرة بالقدرة اجل�ضدية 

لتحمل اأعباء وواجبات الزواج ك«قدرتها على ال�ضوم خالل �ضهر رم�ضان 

ل�ضنتني متتاليتني«، اأو وجود روابط عائلية بني املخطوبني، اأو كون عادات 

اأهل املنطقة ت�ضمح بتزويج الفتيات يف مثل �ضن الفتاة املعنية؛ اأو الظروف 

االقت�ضادية واالجتماعية للفتاة القا�ضر؛ اأو اقرتاب القا�ضرة من ال�ضن 

القانوين للزواج. ولي�س بامكانه بالواقع اأن يتثبت من �ضحة املعطيات التي 

يطرحها االأطراف اأو من مدى وجود م�ضلحة القا�ضر يف هذا الزواج، وال 

حتى من �ضرط االمكانيات املالية واال�ضتعداد النف�ضي. 

الخبرة الطبية؟
امل�ضرع،  بها  اأتى  التي  الهامة  امل�ضتجدات  من  الطبية  اخلربة  تعترب 

وجعلها و�ضيلة متكن القا�ضي من تكوين قناعته، جلهة التاأكد من ن�ضج 

امل�ضرع مل  فاإن  الطبية،  اأهمية اخلربة  واأهليته اجل�ضدية. ورغم  القا�ضر 

ين�س على الزاميتها.

»زواج الفاتحة« تحايال على األذن  
ان رف�س طلبات االذن بزواج القا�ضر من طرف اأق�ضام ق�ضاء االأ�ضرة ال 

فبامكانهم  الق�ضائي.  القرار  لهذا  االأطراف  ا�ضت�ضالم  بال�ضرورة  يعني 

التحايل على املقرر القا�ضي برف�س الطلب، من خالل االكتفاء باإبرام 

زواج الفاحتة، ثم التقدم يف وقت الحق على ذلك بطلب اأمام املحكمة 

من اأجل ا�ضت�ضدار حكم بتوثيق هذه العالقة الزوجية يف اطار املادة 

ال  لذا،  االأحيان.  من  كثري  يحدث يف  ما  وهو  االأ�ضرة  مدونة  من   16

ميكن �ضمان االحرتام االأمثل لل�ضمانات التي و�ضعها امل�ضرع لتنظيم 

م�ضطرة زواج القا�ضر اإذا مل يتدخل بن�س ت�ضريعي اآمر يق�ضي بتجرمي 

كل حاالت التحايل على املقت�ضيات املتعلقة بزواج القا�ضر. 

م�ضكلة  هي  القا�ضر  زواج  م�ضكلة  باأن  االعرتاف  من  بد  ال  وعموما، 

اقت�ضادي وثقايف وقانوين  البعد االجتماعي مبا هو  مركبة يختلط فيها 

وبالتايل فاإن ايجاد حلول اآنية لها ال ميكن اأن يتحقق مبجرد اللجوء اإىل 

احلل الت�ضريعي وال بد من اعتماد مقاربة �ضمولية.

٭قاض مغربي

لقراءة املقال كامال، يراجع املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية  
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سناء بن عاشور   

اىل غاية ال�ضنوات القليلة املا�ضية، كانت ظاهرة العنف �ضد الن�ضاء يف تون�س من 

املَحظورات واملوا�ضيع امل�ضكوت عنها ومل يقع ن�ضر َم�ضح وطني حول العنف 

امل�ضلط على الن�ضاء مت اإجنازه يف 2010 اإال بعد اإطاحة نظام احلكم. ويبنّي امل�ضح 

حن 
ّ
اأن 47 باملئة من الن�ضاء الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 18 و64 �ضنة �ضر

اأنهن تعر�ضَن لواحد من اأنواع العنف على االأقل مرة واحدة طيلة حَياَتهن 

وميثل  واملدينة .  الريف  بني  البياين  املعطى  هذا  يف  كبري  تقارب  وجود  مع 

الركل، االحتجاز، اخلنق، احلرق،  ال�ضرب،  اللكم،  )ال�ضفع،  املادي  العنف 

الت�ضويه، القتل...( الذي َتبلُغ ن�ضبته %31,71 اأكرث اأنواع العنف انت�ضاراً َيليها 

ال�ضخ�س  قيمة  من  والتقليل  والتجاهل  واالإذالل  )االإهانة  النف�ضي  العنف 

وال�ضخرية وال�ضتم وال�ضب والقذف واالتهامات الباطلة...( بن�ضبة % 28,9 

وياأتي العنف اجلن�ضي )االغت�ضاب، التحر�س اجلن�ضي، اللم�س والتح�ض�س، 

اال�ضتغالل اجلن�ضي للن�ضاء والفتيات...( يف املَرتَبة الثالثة بن�ضبة %15,7. اأما 

العنف االقت�ضادي )احلرمان من االأجر اأو االحتياجات احليوية، فحظر العمل 

اأو االإجبار عليه، التمييز يف االأجر...( فهو ميثل ن�ضبة %17,1 فقط وتعك�س هذه 

الن�ضبة ال�ضئيلة مدى ا�ضتبطان الن�ضاء لتبعيتهن االقت�ضادية.

ويف ما يخ�س االأماكن التي تتعر�س فيها الن�ضاء اإىل العنف، فقد بنّي امل�ضح 

اأن الدائرة اخلا�ضة هي املجال الذي يتعر�ضن فيه اإىل العنف اأكرث من اأي 

بنّي  باملعتدي  العنف  �ضحية  املراأة  عالقة  يف  البحث  اأن  كما  اآخر.  جمال 

ال�ضابق،  اخلطيب  اخلطيب،  ال�ضابق،  الزوج  )الزوج،  احلميم  ال�ضريك  اأن 

كان  مهما  االأول  املعتدي  ميثل  ال�ضابق(  احلميم  الرفيق  احلميم،  الرفيق 

�ضكل العنف املوجه �ضدها ولكن بن�ضب خمتلفة وح�ضب �ضكل العنف، 

127,5% يف  �ضريكها  طرف  من  عنف ج�ضدي  �ضحية  املراأة  تكون  حيث 

من احلاالت، و�ضحية عنف نف�ضي يف  %11,2 من احلاالت، و�ضحية عنف 

1171,51% %77,9 من احلاالت، و�ضحية عنف جن�ضي يف  اقت�ضادي يف 

من احلاالت. اأما اأفراد العائلة فهم مرتكبون للعنف اجل�ضدي �ضد املراأة يف 

%21 من احلاالت، والعنف االقت�ضادي يف %55,0 من احلاالت والعنف 

النف�ضي يف %01,7 من احلاالت.

�ضد  العنف  ظاهرة  انت�ضار  حول  امليدانية  واملوؤ�ضرات  املعطيات  هذه  وتعد 

الن�ضاء �ضادمة وتدفعنا للبحث عن االأ�ضباب التي تقف وراءها يف بلد يعترب 

رائداً يف جمال حقوق الن�ضاء.

الن�ضاء  حماية  عن  القانونية  الرت�ضانة  ق�ضور  يف  االأ�ضا�ضية  العوامل  تكمن 

والذكورية،  االأبوية  للثقافة  با�ضتبطانها  القوانني،  بع�س  اإن  اإذ  العنف،  من 

اإنتاجه يف العديد من االأحيان.  مّهدت للعنف اأو �ضاهمت حتى يف اإعادة 

بامل�ضاواة بني اجلن�ضني  بعد كلياً  كل ذلك يف �ضياق اجتماعي مل يعرتف 

با�ضم اخل�ضو�ضية احل�ضارية والدينية.

فعلى الرغم من املكا�ضب القانونية التي حتققت للتون�ضيات، فهن ال يزلن يواجهن 

التمييز املماأ�ض�س يف العديد من املجاالت القانونية، وهو ما يعد رافداً يتغذى منه 

العنف الذي ي�ضتهدفهن )اأواًل(. كما �ضاهمت املجلة اجلزائية يف تربير العنف 

 واإعادة اإنتاجه من خالل العديد من الف�ضول وذلك عو�س الت�ضدي له )ثانياً(. 

منذ 2011، اأتاَحت الثورة ف�ضحة للحقوق واحلريات مّكنت من تكثيف وَتقوَية 

الن�ضاالت من اأجل امل�ضاواة التامة والفعلية بني الن�ضاء والرجال والت�ضدي 

لكل اأ�ضكال التمييز والعنف امل�ضلط �ضدهن، وهو ما يحّتم على الدولة اتخاذ 

جميع التدابري الكفيلة بالق�ضاء على العنف �ضد املراأة لتج�ضيد مقت�ضيات 

الف�ضل 46 من الد�ضتور ال�ضادر بتاريخ 27 جانفي 2014 )ثالثاً(.

الجزء األول التمييز على أساس الجنس في 
القانون: أساس للعنف ضد النساء

مييز  الذي  والقيم  املعايري  يف  ال�ضراع  على  الدرا�ضات  من  العديد  ركزت 

ال�ضيا�ضي،  العام/  باملجال  املتعلق  القانون  بني  التون�ضي  القانوين  النظام 

والذي ُبني - ر�ضمياً على االأقل - على مبداأ املواطنة املت�ضاوية، والقانون يف 

املجال اخلا�س، يف املقام االأول قانون االأ�ضرة، الذي يقوم اأ�ضا�ضاً على التمييز 

وعدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني. وتطرح هذه املالحظة جملة من االأ�ضئلة حول 

تفاعل هذين امل�ضتويني يف عالقتهما بظاهرة العنف املوجه �ضد الن�ضاء.

التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س  داخل  دارت  التي  والنقا�ضات  اجلدل  ويحمل 

حول  داللة  من  اأكرث  التاأ�ضي�ضي  امل�ضار  طيلة  الن�ضاء  حقوق  حول  وخارجه 

الفجوة يف الت�ضورات بني �ضق ال يوؤمن بامل�ضاواة الفعلية والتامة بني الن�ضاء 

طيف  وبني  احل�ضارية/الدينية  اخل�ضو�ضية  با�ضم  للتمييز  ع 
ّ
وي�ضر والرجال 

حقوق  لتعزيز  تطمح  التي  الدميقراطية  وال�ضيا�ضية  املدنية  القوى  من  وا�ضع 

الن�ضاء باعتبارها جزءاً ال يتجزاأ من حقوق االإن�ضان الكونية. وقد ت�ضّدت هذه 

اأن حزب  الن�ضاء، من ذلك  امل�ّس من حقوق  القوى يف كل مرة ملحاوالت 

حركة النه�ضة قّدم م�ضروعاً اأوَل للد�ضتور )اأوت 2012( حاول فيه مترير مفهوم 

التكامل يف العالقات بني اجلن�ضني عو�ضاً عن امل�ضاواة وهو ما مت الت�ضدي 

له اإىل اأن مّت الرتاجع عنه. ولكن تدل العديد من املوؤ�ضرات على حمدودية 

اخليارات التي اعتمدها الد�ضتور اجلديد يف جت�ضيد مبداأ امل�ضاواة يف املجالني 

اخلا�س والعام )1(. كما ما زالت حتتوي جملة االأحوال ال�ضخ�ضية على اأحكام 

متييزية �ضد الن�ضاء وهو ما ميثل خزاناً حقيقياً للعنف �ضد الن�ضاء )2(.

حدود دستور 27 جانفي 2014  
)الف�ضل  املنتخبة  املجال�س  يف  التنا�ضف  مبداأ  اجلديد  الد�ضتور  اأقر  لئن 

46(، ومن قبله مر�ضوم 35 ل�ضنة 2011 املتعلق بانتخابات املجل�س الوطني 

مبنا�ضبة  وبحدة  جديد  من  ُطرحت  امل�ضاألة  فاإن   ،)16 )الف�ضل  التاأ�ضي�ضي 

مناق�ضة القانون االأ�ضا�ضي لالنتخابات الت�ضريعية. وقد لقي مبداأ التنا�ضف 

اأ�ضا�س التناوب االأفقي ردود  بني الن�ضاء والرجال على راأ�س القوائم على 

الوطني  املجل�س  يف  واعرتا�ضاً  النواب  من  العديد  قبل  من  عدائية  فعل 

القانون  م�ضروع  من   24 الف�ضل  د�ضتورية  يف  الطعن  مت  وقد  التاأ�ضي�ضي، 

من  عدد  قبل  من  القوانني  د�ضتورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  اأمام  االنتخابي 

العمودي.  التناوب  اىل  اإ�ضافة  االأفقي،  التناوب  عن  املدافعني  النواب 

ولكن الهيئة ارتاأت عك�س ذلك واعتربت اأن املق�ضود من الف�ضل 46  من 

املجال�س  داخل  املراأة  لتمثيل  عناية  ببذل  الدولة  اإلزام  فقط  هو  الد�ضتور 

م�ضروع  من   24 الف�ضل  اأن  اعتربت  وعليه  التنا�ضف،  لتحقيق  املنتخبة 

القانون االنتخابي من�ضجم مع اأحكام الد�ضتور.

اإن رف�س التنا�ضف االأفقي يعك�س خطورة املقاومة املوؤ�ض�ضاتية ملبداأ امل�ضاواة 

و�ضمان تكافوؤ الفر�س بني اجلن�ضني يف املجال ال�ضيا�ضي. وهو دليل قاطع 

�ضاأناً  ال�ضيا�ضة  يف  ترى  التي  الذكورية  والعقلية  النمطية  ال�ضور  جتذر  على 

ذكورياً حم�ضاً وتعترب القيادة امتيازاً رجالياً. 

اأما يف ما يتعلق باملقاربة القانونية للمجال اخلا�س، فهي تتميز بالعديد من 

النقائ�س والكثري من الغمو�س واللب�س، اإ�ضافة اىل خطورة امل�ضكوت عنه 

الن�س  ظل  لقد  الن�ضاء.  �ضد  والعنف  التمييز  لتغذية  خزاناً  يعترب  ما  وهو 

الدائمة  التوتر  لروؤى وت�ضورات متنافرة، فهو يعك�س حالة  القانوين حاماًل 

جهة،  من  االأ�ضرة  داخل  الن�ضاء  دور  اإىل  التوازن  واإعادة  التحرر  روح  بني 

جهة  من  واالأبوية  التقليدية  االأ�ضرة  مقّومات  وا�ضتن�ضاخ  املحافظة  وروح 

اأخرى. ويتنزل يف هذا االإطار تعريف الف�ضل 7 من الد�ضتور اجلديد لالأ�ضرة 

اأن  حني  يف  حمايتها  للدولة  واأوكل  للمجتمع،  االأ�ضا�ضية  اخللية  واعتبارها 

هذه املوؤ�ض�ضة هي يف اأم�ّس احلاجة اىل اإعادة التعريف. اإ�ضافة اإىل ذلك جتدر 

االإ�ضارة اإىل عدم التن�ضي�س يف الف�ضل 46 من الد�ضتور على مبداأ امل�ضاواة 

يف ما يتعلق باملحافظة على احلقوق املكت�ضبة للن�ضاء وتطويرها.

مجلة األحوال الشخصية ومعضلة االزدواجية
العالقات  بناء  نحو  التطلع  ال�ضخ�ضية عالقة بني  تزال جملة االأحوال  ال 

واإعادة  جهة،  من  التمييز  وعدم  امل�ضاواة  اأ�ضا�س  على  اجلن�ضني  بني 

املراأة  اإن  اأخرى.  جهة  من  الن�ضاء  دونية  على  القائمة  الت�ضورات  اإنتاج 

للنموذج  احلي  والتج�ضيد  االأ�ضا�ضية  ال�ضورة  هي  لل�ضيطرة  اخلا�ضعة 

التغريات  كل  من  الرغم  وعلى  االأبوي.  النظام  يرعاه  الذي  التقليدي 

�ضكلها  علي  اأّثر  ما  وهو  لالأ�ضرة  القانوين  التاأطري  على  طراأت  التي 

داخل  القائمة  العالقات  فاإن  والثقافية،  االجتماعية  ووظائفها  ودورها 

تفوق  على  يقوم  الذي  التقليدي  القوة  ببناء  ترتبط  زالت  ما  االأ�ضرة 

رئي�س  هو  الذي  االأب  بيد  العائلة  �ضلطة  تبقى  اإذ  و�ضيطرته.  الرجل 

االحتكار  وهذا  العائلة.  م�ضكن  هو  م�ضكنه  القيادة،  و�ضاحب  العائلة 

 .1956 اأي تغيري منذ  مل يطراأ عليه 

االغت�ضاب  »تقنني«  من خالل  باخل�ضو�س  املحافظة  النزعة  هذه  تربز  كما 

ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  ت�ضمنتهما  موؤ�ض�ضتان  وهما  والن�ضوز،  الزوجي 

ب�ضكل يربر ظاهرة العنف االأ�ضري ويوؤبده.

ين�س الف�ضل 51 من جملة االأحوال ال�ضخ�ضية، على اأن الواجبات الزوجية 

قدمية  وتقاليد  ممار�ضات  اإىل  يحيل  ما  وهو  والعادة،  العرف  يقت�ضيه  مبا  حتدد 

تعك�س وجود نظام اجتماعي اأبوي مهيمن .

كما ال يزال املهر �ضرطاً من �ضروط �ضحة الزواج والبناء، حيث ن�س الف�ضل 

13 من جملة االأحوال ال�ضخ�ضية على اأنه »لي�س للزوج اأن يجرب زوجته على 

اأنه يكفي  البناء - اأي العالقة اجلن�ضية - ما مل يدفع املهر«. وهو ما يعني 

اأن يدفع الزوج املهر كثمن للعملية اجلن�ضية حتى يجوز له اإجبار املراأة على 

ممار�ضة اجلن�س، وبالتايل للزوج اغت�ضاب زوجته على معنى هذا الف�ضل.

وتقوم موؤ�ض�ضة الن�ضوز، التي ت�ضتمد وجودها من الن�س القراآين، والتي ما 

زالت تعتمد من قبل خمتلف املحاكم التون�ضية، على واجب املعا�ضرة الذي 

 معمراً لذمتها ميكن 
ً
ميثل اأداة الإخ�ضاع الزوجة لزوجها، ويعّد الع�ضيان خطاأ

اأن يرتتب عليه الطالق.

�ضد  العنف  ظاهرة  ا�ضتيعاب  عن  املُ�ضرع  َعجز  على  تدل  اأمثلة  هذه  كل 

العقليات  تعك�س  قانونية  مبقاربة  ت�ضبثه  عن  وتعرب  لها  والت�ضدي  الن�ضاء 

ال�ضائدة مبرجعياتها الثقافية والدينية املحافظة.

الجزء الثاني من المجلة الجزائية: أداة إلعادة 
إنتاج العنف ضد النساء

االإجابات  مبحدودية  تون�س  يف  املرتفعة  العنف  ن�َضب  نف�ّضر  اأن  ميكن 

االأحيان  من  العديد  يف  القانونية  الن�ضو�س  تَتَبنى  حيث  عليه  القانونية 

العنف  اإنتاج  يعيد  ب�ضكل  اجلن�ضني  بني  العالقات  يف  الَنَمطية  ال�ضور 

ِبفعل القانون وهو ما يربز باخل�ضو�س من خالل املجلة اجلزائية.

تتمثل  اأ�ضا�ضية  مبفارقة  اخل�ضو�س  هذا  يف  الت�ضريعات  تطور  متيز  وقد 

فاأكرث،  اأكرث  االعتبار،  بعني  ياأخذ  قانوين  اإطار  بني  ال�ضا�ضع  البون  يف 

الن�ضاء و�ضد القا�ضرات من خالل جترمي  بخ�ضو�ضية العنف امل�ضلط �ضد 

للعقوبة  ت�ضديد  ظرف  القرابة/الزوجية  �ضلة  واعتبار  االأ�ضري  العنف 

اأحكام  بع�س  تتبناه  تقليدياً  وت�ضوراً  اجلزائية(  املجلة  من   218 )الف�ضل 

االأبوي  االأخالقي  للنظام  قلعة  الن�ضاء  اأج�ضاد  من  جتعل  والتي  املجلة 

العائلة.   ورمزاً ل�ضرف 

اجلزائية  املجلة  من  مكرر   227 الف�ضل  نذكر  اأن  االإطار  هذا  يف  وميكن 

ائية  الَتَتبعات الَق�ضَ ِبِر�ضاها ت�ضقط  ُمَواَقعة قا�ضٍر  اأنه يف �ضورة  الذي يعترب 

ة املغت�ضب من خالل 
َ
�ضد الفاعل اإذا تزوج بال�ضحية. وهو ما يعني ٌمَكاَفاأ

فقط  الزوجية  اإطار  يف  امل�ضتمر  باغت�ضابها  ي�ضمح  ما  بال�ضحية،  َتزويجه 

لتمكينه من االإفالت من العقاب، وهو ما يعّد �ضكاًل من اأ�ضكال العنف 

�ضد القا�ضرات، باعتباره ي�ضفي �ضرعية على االعتداءات اجلن�ضية ويعد 

وبهذا  للقا�ضرات.  بالن�ضبة  العدالة  من  واحلرمان  للمعاناة  دائماً  م�ضدراً 

على  واالأخالقي  االجتماعي  النظام  على  احلفاظ  اأثر  قد  ع 
ّ
امل�ضر يكون 

ال�ضحية. ح�ضاب حماية 

اجلن�ضية  اجلرائم  من  عدداً  التون�ضي  ع  املُ�َضرِّ يعاقب  اأخرى،  جهة  من 

نف�ضها  املجلة  والتحر�س اجلن�ضي من   227 الف�ضل  ومنها االغت�ضاب يف 

تعريف  مت  وقد   .2004 يف  تنقيحها  منذ  ورابعاً  ثالثاً   226 الف�ضلني  يف 

التحر�س اجلن�ضي باأنه »كل اإمعان يف م�ضايقة الغري بتكرار اأفعال اأو اأقوال 

اأو اإ�ضارات من �ضاأنها اأن تنال من كرامته اأو تخد�س حياءه، وذلك بغاية 

حمله على اال�ضتجابة لرغباته اأو رغبات غريه اجلن�ضية اأو مبمار�ضة �ضغوط 

عليه من �ضاأنها اإ�ضعاف اإرادته على الت�ضّدي لتلك الرغبات«.

ولكن جتدر اال�ضارة اإىل اأن هذين الف�ضلني ال يوفران يف واقع االأمر حماية 

تاأويل  ح�ضب  تختلف  قد  العقوبة  اإن  حيث  اجلن�ضي،  التحر�س  ل�ضحايا 

اإثبات  اإ�ضافة اإىل �ضعوبة  القا�ضي لعبارات القانون نظراً ل�ضبغتها العامة، 

الركن املادي والركن الق�ضدي للجرمية. 

للَت�ضدي  �ضاملة  ت�ضريعية  مقاربًة  حالياً  التون�ضية  القانونية  املنظومة  تفتقد 

يف  ورد  كما  العنف  تعريف  ع  املُ�َضرِّ يتجاهل  حيث  الن�ضاء،  �ضد  للعنف 

اأو  العام  الف�ضاء  يف  ارتكب  �ضواء  اأ�ضكاله،  ومبختلف  الدولية  الن�ضو�س 

الف�ضاء اخلا�س، وهو ما ا�ضتوجب العمل يف الفرتة االأخرية لتدارك هذا 

الفادح. النق�س 

العنف  3 خطوات على درب مكافحة  الجزء 
النساء ضد 

اليوم  حتققت  الن�ضاء،  ي�ضتهدف  الذي  العنف  مكافحة  جمال  يف 

وذلك  املكا�ضب،  بع�س  القانوين  امل�ضتوى  يف  االأقل  على  للتون�ضيات 

2014 والذي ين�س يف الف�ضل  27 جانفي  باإ�ضدار الد�ضتور اجلديد يف 

46 على اأن »الدولة تتخذ كل االإجراءات الَكفيلة بالق�ضاء على العنف 

اخل�ضو�ضي  بالعنف  د�ضتورياً  اعرتافاً  الف�ضل  هذا  ويعد  املراأة«.  �ضد 

امل�ضلط على املراأة كما ميثل اإلزاماً للدولة بحماية الن�ضاء منه، وهو ح�ضيلة 

امتداد  تون�س على  الن�ضوية يف  لعمل احلقوقيات واحلقوقيني واجلمعيات 

�ضنوات عدة.

لئن مّثل الد�ضتور خطوة هامة يف جمال مكافحة التمييز والعنف املوجه 

اأ�ضا�ضاً  وتتمثل  فحواه  لتج�ضيد  اأهم  اإىل خطوات  بحاجة  فهو  املراأة،  �ضد 

التمييزية  الف�ضول  من  وَتنقيتها  الد�ضتور  مع  الت�ضريعات  كل  مالئمة  يف 

الدولية  واملعايري  اجلديد  الد�ضتور  مقت�ضيات  حترتم  ن�ضو�س  واقرتاح 

للن�ضاء.  االإن�ضان  حلقوق 

على  امل�ضلط  العنف  حول  �ضامل  قانون  م�ضروع  اإعداد  مت  االإطار  هذا  يف 

الن�ضاء يعتمد التعريفات املَتفق عليها دولياً للعنف. ويعترب من قبيل العنف 

اأو  االقت�ضادي  اأو  اجلن�ضي  اأو  املعنوي  اأو  اجل�ضدي  العنف  اأ�ضكال  كل 

التهديد به اأو التحري�س عليه الذي تتعر�س اليه الن�ضاء واأطفالهن والفتيات 

اأو  اأو موؤ�ض�ضاتياً  اأو حميمياً  اأو اأ�ضرياً  يف الو�ضط املعي�ضي، �ضواء كان زوجياً 

يف احلياة العامة واجلماعية  كالطريق العام وف�ضاءات االأن�ضطة االجتماعية 

موؤ�ض�ضات   اأو  وغريها  والرتفيهية  والثقافية  وال�ضحية  والرتبوية   واملهنية 

والريفي  احل�ضري  العمومي  النقل  وو�ضائل  واالإيواء  والتكوين  التدري�س 

وغريها، ُيرتكب من اأي �ضخ�س اأو اأكرث اأو جمموعة مهما كانت طبيعتها، مبا 

يف ذلك العنف امل�ضلط من اأجهزة الدولة واالأمن والتي يرتتب عليها اأذى 

اأو  اأو �ضحية  اقت�ضادية  اأو  اأو جن�ضية  نف�ضية  اأو  اأ�ضرار ج�ضدية  اأو  اأو معاناة 

اجتماعية اأو  حرمان ق�ضري من احلريات.

الت�ضدي  �ضبل  بخ�ضو�س  �ضاملة  مقاربة  على  القانون  م�ضروع  يقوم  كما 

للعنف حيث يت�ضمن وقاية الن�ضاء ب�ضكل قبلي من العنف، كما ي�ضمن 

وقد  العنف.  من  بالناجيات  االإحاطة  وَيكَفل  وَردِعهم  املُعَتدين  معاقبة 

وعلم  القانونية  االخت�ضا�ضات  خمتلف  من  اخلرباء  من  جلنة  تكوين  مت 

وقد  القانون.  م�ضروع  ب�ضياغة  قامت  االإجنابية  ال�ضحة  ويف  االجتماع 

اإعداد هذا القانون منهجاً  اعتمدت كتابة الدولة للمراأة واالأ�ضرة يف م�ضار 

املجتمع املدين يف  الهياكل احلكومية ومكّونات  ملختلف  ت�ضاركياً  مدجماً 

ت�ضريعياً يف �ضبيل  القانون مك�ضباً  اإ�ضدار هذا  خمتلف اجلهات. و�ضيمثل 

حماية احلرمة اجل�ضدية واملعنوية للمراأة، �ضيانة الإن�ضانيتها وكرامتها وخطوة 

مهمة نحو الق�ضاء الكلي على اأ�ضكال العنف �ضد الن�ضاء والفتيات.

٭تعريب وتصرف جنان اإلمام

القانون في مواجهة العنف المسلط ضد النساء

قانون  م�ضروع  عن  باملغرب   2014 �ضنة  من  االأول  املنت�ضف  يف  اأعلن 

جديد يتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ضاء. ورغم اأهمية هذه املبادرة، اإال اأن 

االحتجاجات التي �ضادفت االعالن عنها اأدت اإىل �ضرف النظر عن الكثري 

�ضيما  ال  اجلديد،  امل�ضروع  ت�ضمنها  التي  املهمة  القانونية  املقت�ضيات  من 

على م�ضتوى جترمي جمموعة من االأفعال اجلديدة التي حتمتها التحوالت 

االجتماعية واالقت�ضادية والت�ضريعية وحتى ال�ضيا�ضية التي يعي�ضها املغرب.

حتديد الطار املفاهيمي وتقدمي تعاريف متقدمة للعنف:

اأنه اهتم بتحديد االطار املفاهيمي  من اأهم مميزات ن�س م�ضروع القانون 

لعدد من امل�ضطلحات الواردة يف ن�س التعديل وتقدمي تعاريف متقدمة 

متكاملة  �ضبه  ب�ضورة  واأ�ضكاله  اأنواعه  وتعديد  الن�ضاء،  �ضد  للعنف 

)اجل�ضدي - النف�ضي - اجلن�ضي - االقت�ضادي(. 

جترمي عدة اأفعال وت�صرفات ظلت خارج دائرة التجرمي وت�صكل اأوجها 

متعددة للعنف امل�صلت على الن�صاء:

جمرمة  غري  كانت  التي  االأفعال  من  عدد  جترمي  امل�ضروع  ايجابيات  من 

خا�ضة تلك املتعلقة بتطبيق مدونة االأ�ضرة. 

وهكذا مت جترمي االمتناع عن ارجاع الزوج املطرود اإىل بيت الزوجية ف�ضال 

عن جترمي اكراه اأو اجبار امراأة على الزواج، وجترمي امل�ضا�س بج�ضد املراأة 

من خالل كل ت�ضجيل بال�ضوت اأو ال�ضورة اأو اأي فعل جن�ضي بطبيعته 

اأو بحكم غر�ضه يرتتب عليه ت�ضهري اأو اإ�ضاءة لها.

احداث اطار قانوين خلاليا التكفل بالن�صاء والأطفال �صحايا العنف

خاليا  عمل  ينظم  قانوين  الإطار  ايجاده  اأي�ضا  امل�ضروع  ايجابيات  ومن 

التكفل بالن�ضاء واالأطفال �ضحايا العنف والتي مت احداثها موؤخرا على 

�ضعيد اأغلب حماكم املغرب. وت�ضكل هذه اخلاليا نقطة االت�ضال االأوىل 

القانونية  امل�ضاعدات  كل  بتقدمي  تقوم  حيث  وال�ضحايا،  الق�ضاء  بني 

�ضحايا  واالأطفال  الن�ضاء  ق�ضايا  ملفات  يف  البت  ت�ضريع  اإىل  الهادفة 

العنف، و�ضمان اخلدمات ال�ضحية واالإدارية لهم وذلك جمانا..

كما ي�ضع م�ضروع القانون جمموعة من التدابري احلمائية اجلديدة للن�ضاء 

اأبرزها ابعاد الزوج موؤقتا عن بيت الزوجية مع ارجاع الزوجة  املعنفات، 

اإليه، واحالة ال�ضحية واأطفالها على مراكز ا�ضتقبال الن�ضاء وايوائهن يف 

حالة العنف الزوجي.

موؤ�صرات �صلبية يف امل�صروع اجلديد

رغم املوؤ�ضرات االيجابية التي ت�ضمنها م�ضروع القانون، اإال اأنه يعّيب عليه 

اغفاله عددا من امل�ضائل االأ�ضا�ضية، منها جترمي االغت�ضاب بني الزوجني، 

واغت�ضاب  املحارم  زنا  بينها  من  معينة  اأحوال  يف  االإجها�س  واباحة 

ق�ضائي  اذن  على  احل�ضول  دون  القا�ضرات  زواج  وجترمي  القا�ضرات،  

االقت�ضادي  العنف  حماربة  اطار  يف  خا�ضة  عقوبات  على  والتن�ضي�س 

الذي تتعر�س له عدد كبري من الن�ضاء ب�ضبب االأعراف والتقاليد والنظرة 

الدونية للمراأة وال �ضيما يف حاالت حرمان الن�ضاء من االرث اأو الت�ضرف 

يف االأموال اململوكة بال�ضيوع.

أ.س

ن�ضرت قناة التلفزية التون�ضية »املتو�ضط« على موقعها االجتماعي م�ضروع 

املراأة والفتيات«.  اأ�ضكال العنف �ضد  بـ«الق�ضاء على كل  قانون يتعلق 

وذكرت الو�ضيلة االإعالمية اأن كتابة الدولة للمراأة توّلت اإعداد امل�ضروع 

املن�ضور واإحالته على رئا�ضة احلكومة ملناق�ضته مبجل�س الوزراء وامل�ضادقة 

اإحالته للمجل�س الت�ضريعي لعر�ضه كم�ضروع قانون  تالياً ومن ثمة  عليه 

مببادرة حكومية.

يظهر »م�ضروع القانون« باعتبار توقيت اإحالته على رئا�ضة جمل�س الوزراء - يف 

�ضورة تاأكد اخلرب االإعالمي - تنفيذاً خارج الوقت القانوين لتعهد �ضيا�ضي 

من قبل جهة حكومية فقدت القدرة على اإعطاء عملها القيمة القانونية. اإذ 

اإن كتابة الدولة للمراأة التي �ضبق لها اأن تعهدت باأن تقدم م�ضروع القانون 

ب�ضكل  مل�ضروعها  اإعدادها  تاأخر   2014 اأوت   13 يوم  املراأة  عيد  مبنا�ضبة 

اأدى لتزامن اإجنازها له مع قرب نهاية مدة احلكومة من جهة، ومع ح�ضول 

االنتخابات الت�ضريعية والرئا�ضية من جهة اأخرى. ومينع فعلياً انتهاء عمل 

لها  تنتمي  التي  نهاية عمل احلكومة  وقرب  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س 

كاتبة الدولة للمراأة التي اأ�ضرفت على امل�ضروع من اإمكانية مناق�ضة امل�ضروع 

مبجل�س الوزراء، وبالتايل من اإمكانية حتّول الن�س املقرتح  اىل م�ضروع قانون 

باملعنى القانوين للم�ضطلح. وينتظر بالتايل اأن يظل »امل�ضروع املقرتح« جمرد 

عمل نظري اأعّدته جهة حكومية ما مل تتوّل احلكومة املقبلة القبول به. 

وال مينع جترد امل�ضروع عن القيمة القانونية وا�ضتبعاد حتوله مل�ضروع قانون 

من ت�ضجيل اأهميته باعتبار اأنه متيز بجراأة كبرية يف التعاطي مع الن�ضو�س 

القانونية يف اجتاه منع كل اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة. فقد بدا امل�ضروع ن�ضاً 

قانوين حكومي. وكانت  ن�س  اأن يكون م�ضروع  اأكرث من  ن�ضوياً  حقوقياً 

احلقوقية  اجلمعيات  تعدها  التي  امل�ضائل  مع  تعاملها  يف  جريئة  اأحكامه 

الن�ضوية مظاهر متييز �ضد املراأة، ويذكر خ�ضو�ضاً يف هذا االإطار: 

اأواًل: اقرتح م�ضروع القانون ا�ضتعمال موؤ�ض�ضة الو�ضية لتحقيق - 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف االإرث، فاأجاز الو�ضية للوارث اإذا كانت 

الغاية منها حتقيق الت�ضاوي يف املنا�ضبات بني اجلن�ضني. 

ثانياً: اقرتح م�ضروع القانون اإلغاء جميع اأحكام جملة االأحوال - 

ال�ضخ�ضية التي اعترب اأنها تت�ضمن اأحكاماً ذات خلفية متييزية 

�ضد املراأة، فاقرتح اإنهاء رئا�ضة الرجل للعائلة واألغى اعتبار املهر 

ركناً من اأركان عقد الزواج.

باإنهاء -  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  لتحقيق  امل�ضروع  �ضعى  ثالثاً: 

النفقة  ا�ضتحقاق  م�ضتوى  ملراأة على  مل�ضلحة  االإيجابي  التمييز 

والذي يجعلها م�ضتحقة لنفقة ولّيها اىل حني وجب نفقتها على 

زوجها. 

رابعاً: اأقر امل�ضروع الأول مرة يف القانون التون�ضي حماية للمراأة - 

عد  اإذ  الزوجية،  الرابطة  خارج  احلميمية  العالقات  اإطار  يف 

االعتداء على القرينة يف عالقة حميمية ظرف ت�ضديد.

وقد تكون جراأة الن�س وعدم اعتباره لطبيعة املجتمع واحلاجة للتدرج يف 

تطوير اأحكام االأ�ضرة من امل�ضائل التي توؤكد ا�ضتحالة حتوله اىل م�ضروع 

ن�س قانوين. اإال اأن اجلراأة ذاتها جتعل امل�ضروع مبثابة وثيقة تبلور »مطالب 

اجلمعيات احلقوقية الن�ضوية« يف اإطار �ضياغة قانونية وا�ضحة ودقيقة، مبا 

�ضي�ضمح من احلوار حولها.

الو�ضيلة  يف  ورد  كما  القانون  م�ضروع  ن�س  القانونية  املفكرة  وتن�ضر 

احلركة  ت�ضورات  من  جانباً  تعك�س  حقوقية  كمادة  الأهميته  االإعالمية 

الن�ضوية التون�ضية. 

مشروع قانون القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة:

شرعة »حقوقية نسوية« في جبة مشروع حكومي 

قراءة نقدية في مشروع  قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب
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العنف القائم على النوع االجتماعي �ضد الالجئات ال�ضوريات. ويتم ذلك 

ب�ضكل رئي�ضي من خالل املراكز التي ت�ضهل و�ضول الن�ضاء �ضحايا العنف 

واالجتماعية  والطبية  القانونية  امل�ضاعدة  اإىل  االجتماعي  النوع  على  القائم 

والنف�ضية. وغالباً ما ت�ضكل هذه املراكز اأماكن اآمنة للن�ضاء فقط ت�ضمح لهن 

باحل�ضول على اخلدمات والتدريب املهني وامل�ضاركة يف جمموعات الدعم 

بحيث ميكن لهن مناق�ضة الق�ضايا املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

يف جو اآمن. كما ت�ضعى املنظمات غري احلكومية اإىل منع حدوث هذا النوع 

من العنف من خالل متكني الن�ضاء من حماية اأنف�ضهن واأفراد جمتمعهن من 

العنف. وت�ضتهدف بع�س املنظمات اأي�ضاً الرجال بهدف توعيتهم على العنف 

القائم على النوع االجتماعي وم�ضاعدتهم على التحكم باالإجهاد والغ�ضب 

اللذين يعتربان من العوامل امل�ضاهمة يف هذا النوع من العنف. كما متتلك 

املنظمات غري احلكومية �ضبكة اإحالة وتن�ضيق يف ما بينها.

من  اجلن�ضني  اإىل كال  املن�ضوبة  النمطية  االأدوار  تكري�س  يتّم  ول�ضرح كيف 

خالل حماوالت الت�ضدي الأزمة العنف يف اأو�ضاط الالجئني ال�ضوريني، ميكننا 

اإلقاء نظرة معمقة على جانبني من جوانب هذه املحاوالت، يتناوالن مو�ضوع 

حقوق املراأة.

كو�ضيلة  الالجئات  اإىل  املقدمة  التعليمية  باالأدوات  االأول  اجلانب  يتمثل 

على  التدريب  اأخرى،  اأدوات  جملة  بني  من  ت�ضمل،  فهي  املراأة.  لتمكني 

الرعاية املنزلية والتطريز واملاكياج والزراعة. وعلى الرغم من اأن هذه املهارات 

ت�ضاعد الن�ضاء على ك�ضب رزقهن، اإال اأن نوعية الدورات التدريبية املقدمة 

تفرت�س �ضمات معينة من االأنوثة لدى املراأة ال تتخطى االأدوار املنوطة بنوعها 

االجتماعي. وهذا ي�ضح جلياً على خدمات الرعاية املنزلية التي ت�ضتعيد دورها 

كاأم. ومن �ضاأن ذلك طبعا، احلّد من تقبل املجتمع للمراأة غري املتزوجة الأنها 

�ضتعترب وكاأنها قد ف�ضلت يف اأداء الدور املطلوب منها يف املجتمع. كما ي�ضح هذا 

القول ب�ضاأن تعليم التطريز الذي ُيعّد هواية تقليدية اأو نوعا من اأنواع االأعمال 

املنا�ضبة للمراأة، اإذ ال يحتاج اإىل جمهود بدين قوي؛ واأي�ضا ب�ضاأن الزراعة التي 

 التاريخ. وال تتاأتى امل�ضكلة طبعا من 
ّ
هي من االأعمال املن�ضوبة للن�ضاء على مر

رعاية املراأة ملنزلها اأو من قيامها باالأعمال املذكورة واإمنا من االفرتا�س باأن هذا 

دورها الطبيعي يف املجتمع. ووفقاً جلوديث بتلر، ما من نوع اجتماعي اأويل 
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واأ�ضلي يقلده النوع االجتماعي، واإمنا النوع االجتماعي هو تقليد التقليد.

ومن خالل هذه احلجة، توؤكد بتلر اأن النوع االجتماعي هو بناء اجتماعي، 

يبني فيه املجتمع نف�ضه ويحدد اأدواراً معينة لكال اجلن�ضني ليعيد ويكرر هذه 

االأدوار عن طريق التقليد اأو ال�ضبط. فما من نوع اجتماعي اأويل اأو اأ�ضلي، 

ر 
ّ
فالنوع االجتماعي لي�س ظاهرة طبيعية بل ظاهرة مكت�ضبة عرب التاريخ تتكر

عن طريق التقليد. اإن هذه االأدوار، �ضواء الرعاية املنزلية اأو التطريز اأو التدريب 

على فن التجميل، تعيد التاأكيد للن�ضاء على نوعهن االجتماعي وحتّد اأداءهن 

بذلك. كما حتّد اأي�ضاً من قدرتهن على اال�ضطالع بوظائف خمتلفة اأو وظائف 

تتطلب جهدا فكرياً اأكرب، يتخطى الرعاية املنزلية والرتبية والتطريز.

اإىل طرق احلماية  اأما اجلانب الثاين فيتعلق بنظرة حماوالت الت�ضدي هذه 

والتوعية على العنف القائم على النوع االجتماعي. فعلى �ضبيل املثال، يتم 

تعليم الن�ضاء كيفية التعامل مع العنف واالإبالغ عنه، فيما يتم تزويد الرجال، 

من جهة اأخرى، بدورات تدريبية على التحكم بالغ�ضب. فت�ضتعيد حماوالت 

الت�ضدي اخلطاب القائل باأن الغ�ضب هو �ضبب العنف، فيما تغفل متاما الطبيعة 

اجلندرية لهذا العنف )املرتبطة بالنوع االجتماعي(. وي�ضود هذا اخلطاب اأي�ضاً 

امل�ضاركات يف جمموعات  الن�ضاء  تعزو  لعباين،  فوفقاً  اأنف�ضهن.  الن�ضاء  بني 

الرتكيز تزايد وترية العنف املرتكب �ضدهن يف الظروف الراهنة اإىل ال�ضغوط 

الكبرية التي يتعر�س لها الرجال. كما اأ�ضارت الن�ضاء اأي�ضاً اإىل اأن اأكرث اأنواع 

العنف اإزعاجاً هو العنف املمار�س من املجتمع امل�ضيف، ولي�س العنف املنزيل. 

وعلى غرار الن�ضاء، اأفاد الرجال امل�ضاركون يف جمموعات الرتكيز عن تعر�ضهم 

هم اأي�ضاً للكثري من العنف العائد يف معظمه اإىل العن�ضرية ال�ضائدة يف املجتمع 

اإذ تربر  امل�ضيف �ضد الالجئني ال�ضوريني. فمفهوم العنف هنا اأكرث تعقيداً 

الن�ضاء العنف املنزيل بالعنف املرتكب �ضد الرجال الذين يقومون بتعنيفهن. 

وهذا اخلطاب الذي يربط العنف الذكوري بالغ�ضب اإمنا هو خمتل يف اأ�ضا�ضه 

ويتغا�ضى عن م�ضبباته اجلذرية. فتتعر�س الالجئات للعنف والعن�ضرية من 

قبل املجتمع امل�ضيف على غرار الالجئني الذكور. كما اأنهن يتعر�ضن للتحر�س 

الرجال يف  بتعنيف  اجلن�ضي واال�ضتغالل. ومع ذلك، فمعظمهن ال يقمن 

اأ�ضرهن. فال�ضبب الرئي�ضي للعنف لي�س يف الواقع الغ�ضب، واإمنا بنية اأعمق 

الرجل  الرجال وتربر عنف  اإىل  والرجولة  الذكورة  تن�ضب �ضمات  لل�ضلطة، 

�ضد املراأة. فمفهوم العنف �ضد املراأة بو�ضفه نتاجاً حلالة غ�ضب لي�س فقط 

جزءاً من تاريخ من كراهية الن�ضاء، واإمنا ُيعاد تاأكيده من قبل وكاالت االإغاثة 

النوع االجتماعي  القائم على  للعنف  للت�ضدي  �ضريعة  ت�ضميم حلول  عرب 

-والعنف االأ�ضري ب�ضكل خا�س- من خالل تعليم الرجال كيفية التعامل 

مع غ�ضبهم ملنع العنف املنزيل. وتوافق م�ضبوجني على اأن العمل مع الرجال 

لتدريبهم على التحكم بالغ�ضب ال يعالج االأ�ضباب اجلذرية للعنف القائم 

على النوع االجتماعي، اأال وهي عدم امل�ضاواة بني الرجال والن�ضاء. ومن اأجل 

ايجاد بيئة اأكرث م�ضاواة، حيث ال تتعر�س املراأة والفتاة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي، يقت�ضي على خالف ذلك اطالق اأن�ضطة تثقيف وتوعية طويلة 

االأمد. غري اأن م�ضبوجني ترى اأن هذا النوع من التدريب يعالج اأحد العوامل 

املوؤدية اإىل العنف القائم على النوع االجتماعي. لذلك، ت�ضجع املنظمة مقاربة 

الرجال لي�س فقط على اأنهم مرتكبون واإمنا اأي�ضاً على اأنهم قادرون على اأداء دور 

اإيجابي وامل�ضاهمة يف عملية التغيري.

»كل �ضيا�ضة قائمة على تقدمي امل�ضاعدة اإمنا هي يف الوقت نف�ضه اأداة لل�ضيطرة 

قيادة  تتوىل  التي  اجلهة  وبو�ضفها   
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امل�ضاعدة«. هذه  من  امل�ضتفيدين  على 

اال�ضتجابة للت�ضدي الأزمة الالجئني، ت�ضطلع املفو�ضية العليا لالأمم املتحدة 

ل�ضوؤون الالجئني بدور حموري يف حتديد �ضيا�ضة امل�ضاعدة من خالل التحكم 

الت�ضدي  م�ضاريع  معظم  وبالفعل،  امل�ضاعدة.  تقدمي  طرق  وحتديد  بالتمويل 

وللتخفيف  ال�ضبب،  لهذا  املفو�ضية.  مع  بال�ضراكة  منفذة  اأو  ممولة  للعنف 

من العنف القائم على النوع االجتماعي، ال بد للمفو�ضية واملنظمات غري 

احلكومية الدولية واملحلية من اإعادة النظر يف �ضيا�ضة ا�ضتجابتها للعنف من 

اأجل معاجلة االأ�ضباب اجلذرية للعنف القائم على النوع االجتماعي، بداًل من 

اإعادة اإنتاج هذه االأدوار اجلامدة املنوطة باجلن�ضني.

٭باحثة وكاتبة نسوية، تحمل شهادة الماجيستير في دراسات 

الجندر والمرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٭ترجمة غادة حيدر
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مايا الحلو

يف  املراأة  فيه  تنخرط  الذي  الأول  املكان  هي  الن�صاء  »اأج�صاد 

الن�صال ال�صيا�صي«. 

Women and the politics of place -

)هاركورت، و.، وا�ضكوبار، اأ. )�س. 228(. كوماريان بر�س، 2005(

يف  خا�ضة  منه،  مفر  ال  اأمراً  للحرب  تبعاً  باللجوء  املرتبط  العنف  ي�ضكل 

حال ا�ضتمرار احلرب الأكرث من ثالث �ضنوات. ويف معر�س احلديث عن 

احلروب، يوؤّكد خطاب امل�ضاعدات االإن�ضانية دوماً اأن الن�ضاء واالأطفال هم 

اأكرث الفئات عر�ضة و�ضعفاً خاللها. وعلى الرغم من اأن العنف هو واحد، 

اأن  غري  ذلك،  غري  اأو  ن�ضاء  اأو  رجال  من  اجتماعي،  نوع  باأي  حلق  �ضواء 

وا�ضحاً  بروزاً  يربز  املراأة  �ضد  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حّدة 

وم�ضّخماً خالل اأزمنة احلروب. واخلط الذي يف�ضل عادة بني العنف �ضد 

املراأة والعنف �ضد اأي اإن�ضان عموماً هو اأن املراأة تخترب العنف من خالل 

ج�ضدها )حتر�س واإجتار واغت�ضاب(. باالإ�ضافة اإىل ذلك، لطاملا كانت املراأة، 

تقييم اخلطاب  اإىل  املقالة  ُتعترب من غنائم احلرب. وت�ضعى هذه  تزال،  وال 

والذي  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  لظاهرة  للت�ضدي  امل�ضتخدم 

يوؤدي اىل ا�ضتعادة االأدوار النمطية للجن�ضني وتكرارها. وت�ضتند املقالة اإىل 

مقابالت نوعية اأجريت مع منظمات غري حكومية دولية وحملية ت�ضارك يف 

الدفاع عن حقوق املراأة وتوفري اخلدمات للن�ضاء من اللبنانيني والالجئني.

تزايد وتيرة العنف القائم على النوع 
االجتماعي: ما من مكان آمن لالجئات 

السوريات
يت�ضح من املراجع املتوفرة اأنه لي�س هناك اأي مكان اآمن للن�ضاء ال�ضوريات 

الالجئات، �ضواء يف احلّيز اخلا�س اأو يف االأماكن العامة، اإذ اإنهن يواجهن 

اأثر  تقييمات  »ت�ضري  والنزوح.  ال�ضراع  نتيجة  العنف  من  متعددة  اأ�ضكااًل 

االأزمة ال�ضورية على ارتفاع م�ضتويات العنف اجلن�ضي والعنف القائم على 

والعنف  واالعتداء  االغت�ضاب  انت�ضار  تزايد  ويالحظ  االجتماعي،  النوع 

الهيئات  واأمام  البقاء.  اأجل  من  واجلن�س  احلميم  ال�ضريك  جانب  من 

 اتفقت �ضائر 
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االإن�ضانية حاجة ما�ضة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.«

املنظمات غري احلكومية التي متت مقابلتها على عدم وجود اأي مكان اآمن 

لالجئة ال�ضورية يف لبنان: يف حال مغادرتها املنزل، فهي تتعر�س للتحر�س 

اجل�ضدي  لالعتداء  تتعر�س  فهي  املنزل،  مالزمتها  حال  ويف  اجلن�ضي؛ 

واللفظي من قبل الذكر املهيمن داخل االأ�ضرة.

تواجهها  رئي�ضية  حتديات  ثالثة   )IRC( الدولية  االإنقاذ  جلنة  حددت  وقد 

والتحر�س  واقع اال�ضتغالل اجلن�ضي  اأواًل،  الالجئة:  ال�ضورية  والفتاة  املراأة 

اليومي. ثانياً، ارتفاع وترية حوادث العنف املنزيل، االأمر الذي يفقد املراأة 

�ضياق  يف  والق�ضري  املبكر  الزواج  وثالثاً،  منزلها.  داخل  باالأمان  ال�ضعور 
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النزوح وتناق�س املوارد.

ووفقاً ل�ضائر املنظمات غري احلكومية التي جرت مقابلتها، تتعر�س الالجئات 

ال�ضوريات للتحر�س اجلن�ضي يومياً اأينما ذهنب: عند خروجهن ل�ضراء اخلبز، 

اأثناء ال�ضري يف ال�ضوارع، على الطريق اإىل املدر�ضة، اأثناء توجههن ال�ضتخدام 

يف  اخل�ضو�ضية  وانعدام  االكتظاظ  وي�ضاهم  املخيمات.  داخل  املراحي�س 

اإذ ال ميكن  النوع االجتماعي  القائم على  املخيمات يف تفاقم خطر العنف 

غري  اأنهن  كما  منف�ضلة،  ا�ضتحمام  وحدات  اأو  مراحي�س  ا�ضتخدام  للن�ضاء 

قادرات على العي�س يف مكان يوؤّمن لهن اخل�ضو�ضية.

كما تتعر�س الن�ضاء اأي�ضاً للتحر�س اأثناء حماولتهن الو�ضول اإىل اخلدمات. 

تو�ضح هبة عباين، وهي من�ضقة م�ضاريع يف منظمة »كفى عنف وا�ضتغالل«، 

اأن الن�ضاء اللواتي ُيعتربن اأجمل من غريهن يح�ضلن على ح�ض�س االإغاثة 

مقابل  اخلدمات  بع�س  تقدمي  اأحياناً  منهن  ُيطلب  وقد  االأخريات،  قبل 

احل�ضول على امل�ضاعدة. ت�ضتخدم اخلدمات ال�ضحية والطبية اأي�ضاً كاأدوات 

زاد من  قد  ال�ضراع يف عر�ضال  اأن  يبدو  اإىل ذلك،  باالإ�ضافة  لال�ضتغالل. 

زاد احتمال خروجهن  اإذ  والتحر�س اجلن�ضي  للعنف  الن�ضاء  خطر تعر�س 

قبل  من  الرجال  مطاردة  ب�ضبب  الت�ضوق  اأو  امل�ضاعدة  على  للح�ضول 

اجلي�س اللبناين. تختلف هوية املتحر�ضني. فبح�ضب ملى جنا، مديرة برنامج 

اال�ضتجابة الطارئة يف مركز اأبعاد، قد ُيرتكب التحر�س اجلن�ضي من االأقارب 

خارج  من  اأ�ضخا�س  من  اأي�ضاً  ولكن  املخيمات،  داخل  اأ�ضخا�س  من  اأو 

املخيمات، �ضواء كانوا لبنانيني اأو �ضوريني.

وت�ضيف جنا اأن ظاهرة الزواج املبكر تتف�ضى ب�ضكل كبري. فتجد االأ�ضر نف�ضها 

م�ضطرة اإىل تزويج بناتها ال�ضغريات من اأجل حمايتهن اأو التخفيف من بع�س 

االأعباء االقت�ضادية. اال اأن هذه الزيجات غالباً ما تف�ضل يف تاأمني احلماية، 

ال بل اأنها ت�ضاهم يف زّج الن�ضاء يف موقف اأكرث �ضعفاً، كما اأنها قد ت�ضل اإىل 

هذه  معظم  الواقع،  ويف  اجلن�ضي.  اال�ضتغالل  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  تكون  اأن 

الزيجات ال ُت�ضجل ب�ضكل قانوين وغالباً ما يعيد العري�س الفتاة اإىل اأ�ضرتها 
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بعد عدة اأ�ضابيع عندما يبدو انه قد مّل منها.

يف  العاملون  الحظ  اإذ  اخلا�س  احلّيز  يف  باالأمان  تنعم  ال  املراأة  اأن  كما 

داخل  خا�ضة  اأي�ضاً،  الن�ضاء  �ضد  املنزيل  العنف  يف  زيادة  االإغاثة  جمال 

العنف  هذا  ينتج  مقابلتهم،  متت  الذين  لالأ�ضخا�س  وفقاً  املخيمات. 

املمار�س �ضد الالجئات ال�ضوريات عن نظرة املجتمع امل�ضيف اإىل هوؤالء 

اأو  املبكر  للزواج  �ضهلة  فري�ضة  وبالتايل  م�ضت�ضعفات،  اأنهن  على  الن�ضاء 

اأو خدمات  اأو بدالت االإيجار  اأخرى  االإجتار و�ضلعة ميكن مبادلتها ب�ضلع 

مقابلة اأو الغذاء اأو احلماية يف املخيمات وهلم جراً.

على غرار املراأة اللبنانية، ت�ضطدم املراأة ال�ضورية ب�ضعف االإطار القانوين يف 

لبنان حلماية الن�ضاء من العنف القائم على النوع االجتماعي، االأمر الذي 

ي�ضمح للمرتكبني مبمار�ضة العنف �ضد املراأة من دون خوف من اأي عقاب، 

�ضواء من الدولة اأو من املجتمع نف�ضه.

تفاقم المخاطر داخل المخيمات: ظاهرة 
الشاويش

خميمات  ببناء  للمفو�ضية  ال�ضماح  ترف�س  اللبنانية  احلكومة  اأن  اإىل  نظراً 

ال  ولكن  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  على  احل�ضول  الالجئون  ي�ضتطيع  ر�ضمية، 

ميكنهم احل�ضول على مالجئ ر�ضمية تخ�ضع الإ�ضراف املنظمات االإن�ضانية 

اإذ  اأو ع�ضوائية، هي عنفية بطبيعتها  املبا�ضر. املخيمات، �ضواء كانت ر�ضمية 

تعزل الالجئني والالجئات وت�ضكل اأر�ضاً خ�ضبة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي. وت�ضجع هيكلية املخيمات، جنباً اإىل جنب مع االإطار الع�ضوائي، 

ميكن  بحيث  والالجئني  امل�ضيف  املجتمع  بني  لل�ضلطة  هرمية  قيام  على 

لال�ضتغالل اأن يحدث ب�ضهولة. فعندما ميتلك املجتمع امل�ضيف حرية فر�س 

نظامه على املخيمات الع�ضوائية، ي�ضبح الالجئون اأكرث عر�ضة لال�ضتغالل من 

قبل مالكي املخيم الذين يتحكمون مبعي�ضتهم وماأواهم. تتمركز ال�ضلطة يف 

هذه احلالة يف �ضخ�س واحد، ال يخ�ضع مل�ضاءلة اأي جهة: اإنه »ال�ضاوي�س«.

يف  ال�ضاوي�س  دور  حول  التاريخ  هذا  حتى  ر�ضمية  تقارير  اأي  ن�ضر  يتم  مل 

املخيمات الع�ضوائية. ت�ضتند املعلومات التي مت جمعها لهذا املقال اإىل جتارب 

ومالحظات اأ�ضخا�س هم على ات�ضال يومي مع الالجئني. وال�ضاوي�س هو ممثل 

املالك، اأي ال�ضخ�س املفّو�س من قبل مالك االأر�س التي يقع املخيم فيها 

من اأجل اإدارته. وا�ضتخدام ت�ضمية »�ضاوي�س« لي�س بريئاً، اإذ عادة ما ُت�ضتخدم 

اإىل ال�ضجني الذي يختاره حرا�س ال�ضجن  الت�ضمية يف لبنان لالإ�ضارة  هذه 

ملراقبة واإدارة �ضوؤون ال�ضجناء االآخرين. اأما يف املخيمات، فيتمتع ال�ضاوي�س 

ب�ضلطة مطلقة تخّوله التحكم بالالجئني: لديه ال�ضلطة لل�ضماح لهم باالإقامة 

على االأر�س وجمع بدالت االإيجار وطرد الالجئني غري املرغوب فيهم، وحتى 

التحكم اأحياناً بقدرة و�ضول الوكاالت االإن�ضانية اإىل املخيم. اإنه مبثابة خمتار، 

يتوىل اإدارة �ضائر جوانب احلياة اليومية يف املخيم. ووفقاً الأحد عاملي االإغاثة 

ل عدم الك�ضف عن هويته، »ال �ضيء يحدث يف املخيم من دون  الذي ف�ضّ

موافقة ال�ضاوي�س«. كما اأفادت منظمات غري حكومية اأن العديد من الن�ضاء 

ي�ضتكني من تعر�ضهن لال�ضتغالل من قبل ال�ضاوي�س. وبح�ضب ممثل اإحدى 

املنظمات غري احلكومية، ميكن ل�ضلطة ال�ضاوي�س اأحياناً بلوغ حّد تقرير ما اإذا 

كان ُي�ضمح لفتاة معينة بالذهاب اإىل املدر�ضة اأو اإذا كانت م�ضتعدة للزواج يف 

�ضن مبكرة. وال ميكن الأ�ضرة املراأة حتدي �ضلطة ال�ضاوي�س نظراً اإىل قدرته على 

طردهم من املخيم. كما اأنه قادر على التحر�س بالن�ضاء من دون اأي م�ضاءلة اإذ 

ي�ضيطر على �ضائر اخلدمات واملوارد.

وقد اأكدت رىل امل�ضري، مديرة برنامج امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف موؤ�ض�ضة اأبعاد، 

اأن الالجئات قد اأفدن اأن �ضائر اخلدمات اخلا�ضة بالن�ضاء متر عرب ال�ضاوي�س، 

�ضلطة  تفوق  املناطق،  بع�س  يف  خطر.  بعامل  املوؤ�ض�ضة  و�ضفته  الذي  االأمر 

هبة  اأ�ضارت  كما  عليهن.  الوالدين  �ضلطة  والفتيات  الن�ضاء  على  ال�ضاوي�س 

عباين من منظمة »كفى عنف وا�ضتغالل« اىل اأن قدرة الو�ضول اإىل الن�ضاء يف 

املخيمات رهن بال�ضاوي�س. فهو الذي ي�ضهل دخول املنظمات غري احلكومية 

التي  والدعم  الرتكيز  جمموعات  يف  للم�ضاركة  الن�ضاء  ويجمع  املخيم  اإىل 

تنفذها هذه املنظمات. وبح�ضب كارولني م�ضبوجني، من�ضقة العنف القائم على 

النوع االجتماعي يف املجل�س الدمناركي لالجئني، ما من دليل على مثل هذا 

ال�ضلوك اال�ضتغاليل لل�ضاوي�س. وكجزء من برنامج الوقاية من العنف القائم 

على النوع االجتماعي، يتم العمل مع ال�ضاوي�س من اأجل توعيته على العمل 

الذي تقوم به املنظمة للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي و�ضبل 

الت�ضدي له يف املخيمات. ويف بع�س احلاالت، ي�ضاهم ال�ضاوي�س اأي�ضاً يف اإحالة 

الناجيات من هذا النوع من العنف خلدمات املنظمة.

امل�ضكلة، هنا، هي يف مركزية ال�ضلطة يف �ضخ�س واحد، االأمر الذي يف�ضح 

املجال لال�ضتغالل، خا�ضة ا�ضتغالل الن�ضاء، اإذ ما من اإطار للم�ضاءلة. وال 

ت�ضّكل املخيمات الع�ضوائية وحدها اأر�ضاً خ�ضبة للعنف، تالحظ م�ضبوجني، 

اإذ اأن العنف �ضد املراأة قد يحدث اأي�ضاً يف املخيمات الر�ضمية. فمن االأ�ضباب 

الرئي�ضية للعنف ت�ضكيالت هرميات ال�ضلطة نف�ضها. فاملخيمات يف حد ذاتها، 

�ضواء ر�ضمية اأو غري ر�ضمية، تتيح املجال لربوز هياكل ال�ضلطة فيها وهذه هي 

امل�ضكلة.

باالإ�ضافة اإىل ذلك، ُتعترب �ضيا�ضات احلكومة اللبنانية جتاه الالجئني ال�ضوريني 

ب�ضكل عام من اأهم العوامل التي ت�ضهم يف ارتفاع ن�ضبة العنف �ضد الالجئات 

ال�ضوريات. فالن�ضاء ينظرن اإىل ال�ضلطات اللبنانية على اأنها م�ضدر خطر وعنف 

يف حد ذاتها. وتخ�ضى الن�ضاء املقيمات داخل املخيمات من اللجوء اإىل ال�ضرطة 

اللبنانية للح�ضول على احلماية يف حال تعر�ضهن للعنف وذلك ب�ضبب الو�ضع 

اإىل الالجئني والالجئات، ال جت�ضد  بالن�ضبة  فال�ضرطة،  ال�ضيا�ضي واالأمني. 

احلماية واإمنا عامل تهديد �ضدهم مبعزل عن النوع االجتماعي.

كيف تساهم الخطابات المستخدمة للتصدي 
ألزمة الالجئين في تكريس األدوار النمطية 

للجنسين؟ 
تعمل املنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية على الت�ضدي الرتفاع وترية 

سياسة هيكلة العنف وإعادة تكرار األدوار النمطية 
للجنسين في أوساط الالجئات السوريات في لبنان

ر�ضم رائد �ضرف
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سامر غمرون 

على  العالقة  هذه  تطّورت  وكيف  تون�س؟  يف  بالدولة  املحامني  عالقة  ما 

مر ال�ضنوات من دولة اال�ضتعمار الفرن�ضي اإىل حكم احلبيب بورقيبة اإىل 

نظام زين العابدين بن علي و�ضواًل اإىل ثورة 2011؟ كيف ت�ضكلت هوية 

املحامني املهنية طوال العقود املن�ضرمة؟ ما هي عالقة املحامني التون�ضيني 

بالق�ضاة؟ عن هذه االأ�ضئلة وغريها يجيب كتاب اإيريك غوب، »املحامون 

اجتماعي  تاريخ   .)2011-1883( الثورة  حتى  اال�ضتعمار  من  تون�س  يف 

ملهنة �ضيا�ضية«. و�ضن�ضتعر�س اأهم ما ورد يف هذا الكتاب على �ضوء اهتمام 

يف  القانونية  االجتماعية  التجارب  بني  باملقارنة  الدائم  القانونية«  »املفكرة 

العامل العربي وتوثيقها وتاأريخها، ال �ضيما يف ما يخ�س الق�ضاة واملحامني 

يف   2013 عام  غوب  كتاب  �ضدر  وقد  االجتماعية.  ال�ضيا�ضية  واأدوارهم 

 )IRMC( املعا�ضر  املغرب  يف  االأبحاث  معهد  من�ضورات  عن  الفرن�ضية 

الوطني  املعهد  يف  اأبحاث  مدير  وهو  بعمله،  الكاتب  �ضد  وقد  وكارتاال. 

حول  املعريف  االإنتاج  يف  فجوة   ،)CNRS( فرن�ضا  يف  العلمية  لالأبحاث 

الو�ضع  االأعمال حول  بع�س  فبا�ضتثناء  العربي.  العامل  القانونية يف  املهن 

امل�ضري )ال�ضلقاين 2013، طويل 2007، بوتيفو 1993، زيادة 1968(، 

العربية  القانونية  املهن  تبقى   ،)1996 براون   ،1984 )ريد  العربي  اأو 

اإىل  باالإ�ضارة  هنا  و�ضنكتفي  وعلمي.  جدي  اجتماعي  تاأريخ  اىل  مفتقرة 

االإ�ضكاليات االأ�ضا�ضية التي يعر�ضها الكاتب دون مناق�ضتها، ولعل ذلك 

يكون ممكناً يف منا�ضبة اأخرى. 

املهنية  الهوية  ن�ضوء  مزايا  عن  التنقيب  البداية:  من  هدفه  غوب  يحدد 

حولها  �ضيتمحور  التي  املعادلة  ير�ضم  ما  و�ضرعان  تون�س.  يف  للمحامني 

االأعلى  من  الهوية  هذه  بناء  يف  للدولة  مركزي  دور  بني  الت�ضنج  كتابه: 

القب�ضة  هذه  من  للتحرر  املهنة  اأ�ضحاب  ال�ضلطة، وحماوالت  ويف خدمة 

هنا  عليها  نتكلم  التي  والدولة  االأ�ضفل.  من  م�ضتقلة  مهنية  هوية  و�ضوغ 

1956. فاال�ضتعمار  هي الدولة ب�ضيغتها اال�ضتعمارية واال�ضتبدادية بعد 

التون�ضي،  املجتمع  يعرفه  كان  عما  غريباً  للمحاماة  مهنياً  منوذجاً  خلق 

ا�ضتخدامه  وحاول  النموذج  هذا  اال�ضتقالل  بعد  ما  نظام  ا�ضتلم  وقد 

املحامون  وكان  التون�ضي.  املجتمع  فاعلي  على  �ضيطرته  ب�ضط  اأجل  من 

ال�ضعب  بني  الو�ضطاء  دور  يلعبون  اال�ضتبداد  اأيام  كما  اال�ضتعمار  اأيام 

حربة  راأ�س  نف�ضه  الوقت  يف  ي�ضكلون  اإذ  مفارق  دور  وهو  وال�ضلطة، 

االحتجاج �ضد ال�ضلطة بينما هم ي�ضاعدونها يف ب�ضط هيمنتها، اأي هيمنة 

النظام اال�ضتبدادي. الفرن�ضي وقانون  القانون 

 sociologie( املهن  اجتماع  علم  حقل  من  نظرياته  غوب   وي�ضتقي 

des professions(. يدمج بني تيارات نظرية لطاملا ت�ضادمت يف تف�ضري 

االأجنلو- املهن  �ضو�ضيولوجيا  مبفاهيم  ياأتي  فهو  املهنية.  الهويات  ت�ضكيل 

�ضك�ضونية )ال �ضيما اأعمال اأبوت و�ضارفاتي( التي تدر�س املهن عرب منطق 

اأعمال  به  اأتت  مبا  ليدجمها  اإلخ.(  احتكار  م�ضالح،  )عر�س، طلب،  ال�ضوق 

اأخرى ركزت على العالقة بني الهوية املهنية للمحاماة والدور ال�ضيا�ضي الذي 

فيلي،  )كاربيك،  الليربايل  النظام  مع  بعالقتها  �ضيما  ال  املهنة،  لعبته  لطاملا 

هوليداي(. منهجياً، يرتكز غوب اأ�ضا�ضاً على اأر�ضيفات ر�ضمية فرن�ضية وتون�ضية 

)واإن مل ي�ضتطع، كما يعرتف هو، الو�ضول اإىل اأر�ضيف نقابة املحامني، باالإ�ضافة 

اإىل نقطة ال�ضعف الثانية يف عمله امليداين، وهو �ضح م�ضادره يف ما يخ�س 

احلقبة البورقيبية(، واأر�ضيفات ال�ضحف، كما يعتمد على مذكرات العديد 

من املحامني التون�ضيني وعلى بع�س املقابالت معهم. وقد راقب غوب العملية 

االنتخابية داخل النقابة عام 2010. ومل يكتف باملنهجية النوعية، اإذ جلاأ اأي�ضاً 

اإىل اال�ضتمارات لينتج �ضورة دقيقة عن و�ضع املهنة وممار�ضيها يف تون�س اليوم.

أركيولوجيا مهن الدفاع في تونس
كان الق�ضاء اأيام البايات منق�ضماً بني ق�ضاء �ضرعي خزانه الب�ضري جامعة 

اأن  وُيلحظ  �ضلطته.  كان يف خدمة  الذي  الباي  وق�ضاء  التقليدية،  الزيتونة 

من  القا�ضي  نقلة  عدم  مبداأ  �س 
ّ
كر قد  كان   1861 عام  التون�ضي  الد�ضتور 

دون ر�ضاه، وهو مبداأ جنده اليوم يف معظم املواثيق الدولية، والذي ال يزال 

عدد كبري من الدول العربية، ومنها لبنان، تتنكر له. واأ�ضيفت اإىل هذين 

لتحكم  تون�س،  على  الغربي  النفوذ  بدء  مع  القن�ضلية  املحاكم  اجل�ضمني 

بق�ضايا االأجانب. وقد انق�ضمت مهن الدفاع وفق هذا االنق�ضام الق�ضائي. 

املدافعون  منها:  ثالث  اال�ضتعمار  فرتة  خالل  طوال  لتون�س  كان  فقد 

)défenseurs(، وهم الفئة االأهم، عددهم قليل وهم فرن�ضيون باالإ�ضافة 

لبع�س االإيطاليني. املحامون �ضمن نقابة »دولية«، يحتل فيها فرن�ضيون مراكز 

قيادية، فيما هم�س فيها االإيطاليون تدريجياً، يف موازاة ازدياد مطرد الأعداد 

التون�ضيني الذين متكنوا من ال�ضيطرة على النقابة يف اآخر اأيام اال�ضتعمار. 

املعني  )اأي  املحلي  الق�ضاء  اأمام  الوكالء  عمل  اال�ضتعمار  نظم  واأخرياً 

بخالفات التون�ضيني بني بع�ضهم البع�س(، وهي فئة مهم�ضة، ثانوية، ذات 

�ضمعة �ضيئة، ومن جذور اجتماعية متوا�ضعة، بعك�س املحامني املتقنني للغة 

الفرن�ضية والقادمني من اأف�ضل املدار�س )كاملدر�ضة ال�ضادقية(.

املحامني  نقابة  واأن�ضئت  الفرن�ضي،  اال�ضتعمار  مع  تون�س  املحاماة  دخلت 

مبحاوالت  الفرتة  تلك  ومتيزت  ا�ضتقاللية حمدودة.  لها  فكان   1885 عام 

امل�ضتعمر الفرن�ضي احلد من �ضعود دور املحامني التون�ضيني �ضمن النقابة، 

الفرن�ضيني.  للمحامني  بالن�ضبة  اال�ضتعمار  فرتة  ازداد طوال  اإن عددهم  اإذ 

كانوا  الذين  الفرن�ضيني،  املدافعني  حماية  لل�ضلطة  االأول  الهّم  وكان 

يحتكرون حق التمثيل اأمام املحاكم االأجنبية. ويتكلم الكاتب عن �ضيا�ضة 

متييز ا�ضتعماري حقيقية داخل املحاماة مل�ضلحة املحامني الفرن�ضيني، كح�ضر 

حق االنتخاب بهم. وحتى االإ�ضالحات املتتالية اأتت لتوؤكد هذا املنحى، 

واحدة  النقابة،  داخل  انتخابيتني  جمعيتني  خلق  الذي   1914 كمر�ضوم 

للفرن�ضيني واأخرى لغري الفرن�ضيني، مانعاً بالتايل التون�ضيني من التاأثري على 

التوازنات النقابية. وقد وجب انتظار عام 1947 لي�ضبح باإمكان التون�ضيني 

احتالل من�ضب النقيب. 

اأيام  املحامني  نقابة  داخل  الطائفية  لالنق�ضامات  اأهمية  غوب  ويعطي 

اال�ضتعمار، مركزاً على الوجود اليهودي الكبري. وقد اأبدى هوؤالء ح�ضا�ضية 

جتاه املحامني امل�ضلمني، ومتيزوا عنهم �ضيا�ضياً وحتى مهنياً. وكان املحامون 

اليهود ي�ضكلون الق�ضم االأكرب من النقابة وجمال�ضها )اأكرث من %60 ع�ضية 

هيمنتهم  وا�ضتمرت  عديدون.  نقباء  بينهم  من  كان  كما  الثانية(،  احلرب 

على نقابة تون�س اإىل حني اأتت ال�ضيا�ضات الال�ضامية لفرن�ضيي في�ضي التي 

منعتهم من الرت�ضح النتخابات النقابة بعد 1940. وطرحت هذه ال�ضيا�ضة 

والتجارية  القانونية  االأعمال  بفعل حجم  عديدة  م�ضاكل  لل�ضامية  املعادية 

التي كان يهتم بها املحامون اليهود. فمن اأ�ضل 218 حمامياً يهودياً يف تون�س 

و�ضو�س، مل يبق �ضوى 19 حمامياً يف احلرب. وي�ضري الكاتب اإىل غياب اأي 

اليهود وامل�ضتفيدين من  الفرن�ضيني غري  حركة احتجاج من قبل املحامني 

الرئي�ضي عدم  همهم  فكان  امل�ضلمون،  العرب  املحامون  اأما  هوؤالء.  اإق�ضاء 

قدوم حمامني فرن�ضيني مكان زمالئهم اليهود.

وكان دور املحامني امل�ضلمني كبرياً يف العمل ال�ضيا�ضي. تطور عددهم ببطء 

اأنهم كانوا يعانون  )7 يف 1914، لي�ضبح 47 يف 1947، اأي %15(، علماً 

بداية  مبكراً،  �ضيا�ضياً  التزاماً  اأظهروا  لهم.  الفرن�ضيني  الق�ضاة  احتقار  من 

بالتعاون مع اال�ضتعمار �ضمن حركة التون�ضيني ال�ضباب، اإىل اأن ن�ضاأ حزب 

الد�ضتور بعد ذلك مناه�ضاً لال�ضتعمار. وعند ن�ضوء حزب الد�ضتور اجلديد 

قادته  �ضيما  اأي�ضاً، ال  املحامني  1934، كان يف �ضفوفه عدد مهم من  عام 

�ضليم،  املنجي  نويرة،  الهادي  قيقة،  البحري  �ضفر،  كالطاهر  �ضهرة  االأكرث 

وبالطبع املوؤ�ض�ضني �ضالح بن يو�ضف واحلبيب بورقيبة. معظمهم تخلى عن 

ممار�ضة املهنة لتخ�ضي�س كامل وقتهم للعمل ال�ضيا�ضي �ضد اال�ضتعمار، اأما 

البع�س االآخر فا�ضتعمل قدراته املهنية للدفاع عن املتهمني يف املحاكمات 

خف�ضة  الهادي  غا�ضم،  الطيب  االأخ�ضر،  الطاهر  كاملحامني  ال�ضيا�ضية، 

املنا�ضرين  املحامني  بعمل  ت�ضبيهه  ميكن  فيما  ال�ضب�ضي،  قائد  والباجي 

فاإن  اال�ضتقالل،  بعد  اأما   .)cause lawyers( اليوم  العامة  للق�ضايا 

معظم هوؤالء انخرطوا يف بناء الدولة وابتعدوا عن ال�ضاحة املهنية.

اأي  للمحامني،  املهنية  امل�ضاحة  باإ�ضكالية  الرابع  الف�ضل  يف  غوب  يهتم 

لتو�ضيع هذه  اأقاموها  التي  بها، واملعارك  يقومون  التي  القانونية  االأعمال 

اإ�ضكالية  ال�ضعيد  هذا  على  طرحت  التي  امل�ضائل  اأوىل  ومن  امل�ضاحة. 

املحامون  اأراد  التي  مثاًل،   1883 منذ  اجلزائر  ا�ضتئناف  حمكمة 

اإال  اال�ضتقالل  هذا  على  يح�ضلوا  ومل  عنها،  اال�ضتقالل  التون�ضيون 

ال�ضراع  فكانت  الثانية  امل�ضاألة  اأما  تطهريية.  والأهداف  في�ضي،  مع 

الدفاع،  مهن  يف  اأهمية  االأكرث  الفئة  اأي  املدافعني،  فئة  مع  امل�ضتدام 

اأن  اإال  الفرن�ضية.  املحاكم  اأمام  الزبائن  متثيل  حق  على  للح�ضول 

التون�ضيني  عدد  ب�ضبب  للمدافعني  منحازة  كانت  الفرن�ضية  ال�ضلطات 

وامتدت  فرن�ضيون.  معظمهم  املدافعون  بينما  املحامني،  بني  املتكاثر 

ق�ضة هذا اخلالف على ع�ضرات ال�ضنني حتى 1950. اأما الوكالء )اأي 

املمار�ضون اأمام املحاكم املحلية(، فكان طموحهم امل�ضاواة مع املحامني. 

�ضيطرة  مقابل  العربية  باللغة  تعمل  مهنية  فئة  �ضعود  ق�ضة  هي  وق�ضتهم 

م�ضاف  اإىل  بالو�ضول  تطمح  اآنذاك،  القانونية  املهن  يف  الفرن�ضية  اللغة 

�ضورة  مع  االأول  اجلزء  غوب  ويختم  بنقابة.  تنعم  التي  الليربالية  املهن 

يف  ال�ضنوات،  ع�ضرات  طوال  الدفاع  مهن  بني  امل�ضتمر  ال�ضراع  هذا 

دور  واملحامون  اال�ضتعمار،  ممثلي  دور  املدافعون  فيها  يلعب  م�ضرحية 

املهم�ضني. حمامي  دور  والوكالء  اال�ضتقالل،  نخب 
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املجتمع.  دولنة  عملية  �ضمن  من  املهن،  اال�ضتقالل  بعد  ما  نظام  دّجن 

ورمت اخلالفات ال�ضيا�ضية بظلها على املهنة، فراأينا مثاًل الوكالء، الذين 

يو�ضف يف  1958، ي�ضطفون مع �ضالح بن  النقابة كمحامني عام  دخلوا 

بعد  ما  �ضنوات  يف  االأخري  هذا  مع  ت�ضنجات  اأنتج  ما  بورقيبة،  مع  نزاعه 

الذي  العروبي  واللغوي  الثقايف  العامل  ب�ضبب  �ضيما  ال  اال�ضتقالل، 

الفرن�ضيني،  املحامني  ال�ضنوات هجرة  تلك  �ضهدت  كما  الوكالء.  يحمله 

)كان   1961 عام  بريزت  بعد حادثة  اليهود  املحامني  هجرة  اإىل  باالإ�ضافة 

عام   20 لي�ضبح   ،1962 عام   74 فاأ�ضبح   ،1951 عام   177 عددهم 

1970(. وال �ضك باأن التطور االأبرز يف عالقة �ضلطة ما بعد اال�ضتقالل مع 

املحامني كان عندما اأوقف بورقيبة عام 1961 النقيب ال�ضاذيل اخلالدي، 

اإعادة  من  فقط  �ضنوات  ثالث  بعد  املحامني  لطموحات  �ضربة  �ضّكل  ما 

تنظيم املهنة. كما اأقيلت جمال�س النقابة يف املناطق، وُعنّي جمل�س اإداري 

قبل  الدولة  م�ضالح  خدمة  للمهنة:  وا�ضحة  اأهدافاً  حدد  النقيب  مكان 

جي احلقوق من منا�ضري بورقيبة 
ّ
اأن معظم متخر م�ضاحلها. ويذكر غوب 

ابتعدوا عن املحاماة ليتجهوا نحو الوظيفة العامة يف ال�ضتينيات، فاأ�ضبحت 

النقابة حتت �ضيطرة اليو�ضفيني، ما جعلها مقاومة لتوجهات الرئي�س، على 

االأقل يف ما يخ�س تدجني املهنة. وبالرغم من اأن الرئي�س كان يذّكر دائماً 

اأن  منا�ضبة  من  اأكرث  يف  كرر  اأنه  اإال  دورياً،  النقيب  ويزور  حمامياً،  بكونه 

املحامني هم فقط م�ضاعدون للق�ضاة يف خدمة الدولة ال غري.

وقد برز الق�ضاء اال�ضتثنائي ابتداًء من 1956 حتى نهاية ال�ضتينيات، فكان 

القمع مير من خالل املحاكمات ال�ضيا�ضية احلا�ضلة اأمامه. ويوؤكد غوب اأن 

دور املحامي يف النظام ال�ضلطوي غري م�ضابه لدوره يف النظام الدميقراطي: 

فاإما يلجاأ اإىل الق�ضايا العادية هرباً من امل�ضاكل، اأو يدافع عن ق�ضايا �ضيا�ضية 

بعد  بورقيبة  تراجع  لكن  ال�ضلطة.  مع  مواجهات  من  ذلك  ي�ضتتبع  ما  مع 

حقبة بن �ضالح اأعاد بع�س اال�ضتقاللية للمحاماة يف ال�ضبعينيات. وكان 

واملحافظة  النظام  مع  جيدة  عالقة  تطوير  �ضرورة  بني  منق�ضمني  املحامون 

عن  لدفاعهم  عوقبوا  عديدين  نقباء  اأن  علماً  وحرية،  حترك  هام�س  على 

كان  الن�ضبي  االنفتاح  هذا  للونة(.  بن  وحممد  زهري  )كفتحي  معار�ضني 

ح�ضب الكاتب نتيجة �ضيطرة خطاب حقوق االإن�ضان على ال�ضاحة العامة 

من  ابتداًء  ال�ضيا�ضية  النزاعات  كل  قلب  يف  املحامون  فاأ�ضبح  تون�س،  يف 

دائم  خالف  على  كانوا  والق�ضاة  املحامني  اأن  غوب  ويعترب  الثمانينيات. 

يف التاريخ احلديث، مع ا�ضتثناء 1958 و 2005. فيذّكر بت�ضامن النقيب 

عندما   ،1985 عام  عند حلها  ال�ضبان  الق�ضاة  مع جمعية  ال�ضفي  من�ضور 

دافع العديد من املحامني عن الق�ضاة، وقد دخل عدد منهم املحاماة بعد 

اأن ان�ضمام الق�ضاة للمحاماة الحقاً يف الت�ضعينيات  تركهم الق�ضاء )علماً 

كان خمتلف االأ�ضباب(.

املتزايد  اجلدد  املنت�ضبني  عدد  الثمانينات  يف  املركزية  امل�ضاألة  اأ�ضبحت 

)باالإ�ضافة اإىل م�ضاألتي التغطية االجتماعية ال�ضحية والتقاعد(، وظهر �ضراع 

جي اجلامعات 
ّ
اأجيال ولغات داخل املحاماة. و�ضعد جيل جديد من متخر

العربية، ومرجعيتهم اجلمعية التون�ضية للمحامني ال�ضباب التي ولدت عام 

1971، وكان موؤ�ض�ضوها م�ضاركني يف الدفاع عن معار�ضي بورقيبة. و�ضكل 

اإ�ضكالية  التطور  اأنتج هذا  النقابية. وقد  للم�ضوؤوليات  اإليها مقدمة  االنتماء 

اإىل  الدخول  ال�ضيطرة على  اإ�ضكالية  وهي  الالحقة،  ال�ضنوات  اأ�ضا�ضية يف 

لتمنيات املحامني. فقد  1989 املنظم للمحاماة خمالفاً  قانون  واأتى  املهنة. 

)خالل  الق�ضاة  قبل  من  املحامي  مالحقة  اإمكانية  اجلديد  الن�س  و�ّضع 

اجلل�ضة(، واإمكانية دخول الق�ضاة للمحاماة، وهو اأمر عّده املحامون مناف�ضة 

كان  اجلديد  علي  بن  نظام  اأن  كيف  حينها  جلياً  ظهر  وقد  م�ضروعة.  غري 

 1989 التناف�س بني املهنتني لفر�س هيمنته. وقد �ضكل قانون  يعّول على 

بداية  الدفاع  انهيار حقوق  اأمام  الباب  فتح  ما  املهنة،  هزمية حقيقية ملمثلي 

الت�ضعينيات، و�ضواًل اإىل اإ�ضراب ت�ضرين الثاين 1990، الذي كان من اآخر 

االأعمال املعار�ضة للنقابة قبل عقد من التطبيع مع النظام.

يف  املهني  امل�ضهد  و�ضف  اإىل  ال�ضاد�س  الف�ضل  يف  الكاتب  وينتقل 

وو�ضع  املهنية،  ال�ضوق  �ضعوبة  بفعل   :2010 اإىل  و�ضواًل  الت�ضعينيات 

املهنية.  »الزحمة«  خطاب  انتعا�س  احلقبة  هذه  �ضهدت  اله�س،  املتدرجني 

من   5%( جداً  نادرة  املحاماة  �ضركات  حيث  مهنياً  م�ضهداً  لنا  وير�ضم 

العموميون )généralistes( يطغون على  املحامني(، وحيث املحامون 

حمامو  وحيث   ،)les avocats d'affaires( املتخ�ض�ضني  ح�ضاب 

االأعمال وحمامو احلزب - الدولة هما الق�ضمان امل�ضيطران يف املهنة، مقابل 

»حمامي البوؤ�ضاء«، وبينهما املحامون العموميون. واأف�ضل ما عرّب عن خطاب 

به  اأن مير  املفرت�س  الذي من  للنقابة،  العايل  املعهد  ونتائجه م�ضاألة  الزحمة 

وال�ضلطة  النقابة  بني  وال�ضراع  املهنة،  دخول  قبل  الناجحون  املتدرجون 

يتقرر من هي  اإذ عربه  ا�ضرتاتيجية كبرية،  اأهمية  املعهد  لهذا  وكان  حوله. 

فر�س  لذا  يدخلها.  من  اختيار  من خالل  املهنة،  على  ت�ضيطر  التي  اجلهة 

النظام قواعده عند اإن�ضائه، ما �ضّكل هزمية جديدة للمحامني.

 )normalisation( التطبيع  ا�ضرتاتيجيات  اإىل  غوب  بعدها  وينتقل 

املهنية  »املنظمة  التي كانت  النقابة  لل�ضيطرة على  اعتمدها بن علي  التي 

ف�ضكلت  مزور،  غري  م�ضار  عرب  ينتخبون  امل�ضوؤولون  كان  حيث  الوحيدة 

عن  ال�ضيا�ضة  تعرّب  اأن  املمكن  من  كان  حيث  اعرتا�س  م�ضاحة  بالتايل 

نف�ضها«. اأواًل، توزيع امل�ضادر املالية والزبائن )ال �ضيما املوؤ�ض�ضات احلكومية 

وحلفاءها يف القطاع اخلا�س( على املحامني ح�ضب والئهم ال�ضيا�ضي، مبا 

يعرف بال�ضم�ضرة الكبرية. وكان النظام يكافئ املحامني املتحم�ضني )وهم 

النقابة )حوايل  ي�ضبهون الق�ضاة املن�ضجمني(، وهم ي�ضكلون خلية داخل 

عملها  لعرقلة  الق�ضاء  اإىل  ويلجاأون  يراقبونها   ،)2009 عام  ع�ضو   500

كعام 2002. ثانياً، ال�ضم�ضرة ال�ضغرية، عرب و�ضع املحامني ال�ضغار حتت 

يوؤّمنون لهم زبائن بطريقة  رحمة �ضما�ضرة )غالباً ما يكونون من ال�ضرطة( 

عرب  للمحاماة،  املهنية  امل�ضاحة  حتديد  حول  ال�ضراع  ثالثاً،  م�ضروعة.  غري 

وذلك  العدل(،  )ككّتاب  االأخرى  القانونية  املهن  مع  املناف�ضة  تفعيل 

من  العديد  على  املحاماة  مبناف�ضة  املهن  لتلك  �ضمحت  عدة  قوانني  عرب 

القانونية. االأعمال 

واملهنية:  الن�ضالية  امل�ضارات  عندهم  فتختلط  املعار�ضون  املحامون  اأما 

املرور  حيث  امل�ضارات  هذه  الكاتب  ويدر�س  املهنة.  قبل  ياأتي  فالن�ضال 

الن�ضالية  الهوية  تكوين  حمّطات  اأهم  �ضكال  ما  غالباً  االإبعاد  اأو  بال�ضجن 

)يذكر حالة خمتار الطريفي، وعيا�ضي الهمامي، وعبد الفتاح مورو(. النظام 

ا�ضطهد هوؤالء املحامني، الحقهم معنوياً و�ضرائبياً، رّوع زبائنهم. واملحامون 

قريبني  متهمني  عن  ال�ضيا�ضية  املحاكمات  يف  دافعوا  ما  غالباً  املعار�ضون 

حاالت  )عرب  املنا�ضرين  املحامني  م�ضاألة  جمدداً  يطرح  ما  منهم،  �ضيا�ضياً 

عبد الروؤوف العيادي و�ضمري ديلو(. ويتوقف الكاتب عند املفارقة التي نرى 

عربها النظام يحاول فكفكة ت�ضيي�س املهنة، ما جعل على العك�س من النقابة 

م�ضاحة ت�ضيي�س بامتياز. كما يركز على و�ضائل حترك املحامني املعار�ضني: 

نفذوا  ق�ضية عبو حيث  اإثر  و2005 )على  و2002   2000 اإ�ضراب عام 

ما  يف   2006 اأيار  حترك  اإىل  باالإ�ضافة  املحامي(،  بيت  يف  طوياًل  اعت�ضاماً 

يخ�س املعهد العايل للنقابة.

ويخل�س الكاتب اإىل تاأكيد ف�ضل نظام بن علي يف تطويع املهنة )ما يف�ضر 

املحامني يف جعل  ف�ضل  اأي�ضاً  ولكن  قمعية(،  و�ضائل  اإىل  جلوئه  ا�ضتمرار 

اعرتا�ضهم يطال م�ضاحات اأخرى من املجتمع التون�ضي، فبقيت حم�ضورة 

اإياهم الكاتب يتبعون  2011، فريينا  اأما املحامون يف ثورة  داخل مهنتهم. 

يف  والنقيب  النقابة  ترددات  على  مركزاً  باأ�ضواط،  �ضبقهم  �ضعبياً  حراكاً 

بداية التحرك، قبل الدعوة لالإ�ضراب يف اأول 2011. ويربز املوقع املركزي 

للمحامني،  ثوري  تاريخ  �ضنع  عملية  عرب  الثورة،  بعد  للمهنة  اجلديد 

واأبرز  جديدة.  مهنية  مواقع  الحتالل  ال�ضيا�ضي  الر�ضيد  هذا  وا�ضتثمار 

املحامي  يعطي  الذي  اجلديد  املهنة  تنظيم  قانون  املحامني  قوة  دليل على 

من  متكنوا  الذين  الق�ضاة  مع  ت�ضنجاً  اأنتج  ما  وقانونياً،  رمزياً  مميزاً  موقعاً 

االأخرى  املهن  به  بالقيام  ف�ضلت  ما  وهو  املحامني،  مع  معني  توازن  فر�س 

رمبا  اأ�ضبحوا  الذي  املحامني،  مل�ضلحة  املهنية  م�ضاحتها  تراجعت  التي 

الفاعل املهني االأبرز يف تون�س اليوم.

»المحامون في تونس من االستعمار حتى 
z(20131IRMC^Karthala(  إليريك غوب »)الثورة )1883-2011

فوبيا تسّيس 
القاضي

 
”
ال�ضيا�ضية

<
تعددت منذ انطالقة الثورة املواقف التي ميكن و�ضفها ب

التي �ضدرت عن ق�ضاة ين�ضطون يف الهياكل املهنية للق�ضاة اأو يربزون 

يف امل�ضهد العام من خالل ن�ضاطهم املدين. ولعل احدى اهم حمطات 

تطور ممار�ضة ق�ضاة لل�ضيا�ضة دون حتفظ، هو ما ك�ضفت عنه اأزمة احلكم 

الراحل  النائب  اغتيال  التون�ضي عقب  ال�ضيا�ضي  النظام  التي عرفها 

التاأ�ضي�ضي حممد الرباهمي. فقد �ضاندت وجوه  الوطني  يف املجل�س 

�ضيا�ضّية  رغم  فعالياته  يف  و�ضاركت  الرحيل  اعت�ضام  بارزة  ق�ضائية 

نقي�س  وعلى  احلكومة.  بحل  املطالبة  حد  اىل  و�ضلت  التي  مطالبه 

لل�ضرعية  ال�ضتمرار  م�ضاندتهم  عن  عالنية  اآخرون  ق�ضاة  عرب  هوؤالء، 

م�ضاركة  تطور  وانتهى  عليها.  لالنقالب  حماولة  معار�ضتها  واعتربوا 

الق�ضاة يف املعرتك ال�ضيا�ضي اىل تر�ّضح اثنني لالنتخابات الت�ضريعية يف 

2014 واىل فوز اأحدهما على راأ�س قائمة حزبية. كما تر�ضح قا�ضيان 

لالنتخابات الرئا�ضية من جملة �ضبعة وع�ضرين مرت�ضحا كانت احدهما 

القا�ضية كلثوم كنو الرئي�ضة ال�ضرفية جلمعية الق�ضاة التون�ضيني والتي 

الق�ضاة  م�ضاركة  تطور  بدا  واذ  املن�ضب.  لهذا  ترت�ضح  امراأة  اول  تعد 

ال�ضاأن  التعاطي مع  لتطور جتربتهم يف  نتيجة  منتظرة  العام  ال�ضاأن  يف 

فوبيا 
“
العام، فان تتبع مواقفهم من هذا التطور يك�ضف عن بروز ظاهرة 

ادارة  يف  اأ�ضا�ضي  ك�ضالح  ي�ضتعمل  بات  والذي   
”
امل�ضي�س القا�ضي 

ال�ضراعات البينية لهياكل الق�ضاة. 

ومن اأبرز ال�ضواهد على هذه الفوبيا، بيان املجل�س القطاعي جلمعية 

مع  بالتزامن  اي   2014-10-16 يف  ال�ضادر  التون�ضيني  الق�ضاة 

رئي�س  10-10-2014 عن  ال�ضادر يف  القرار  ازاء  االنتخابي  امل�ضار 

ال�ضريف  الرئي�س  �ضواب،  اأحمد  القا�ضي  بتعيني  االدارية  املحكمة 

تربيرا  البيان  يف  جاء  فقد  له.  اأول  وكيال  االداريني،  الق�ضاة  الحتاد 

عن  الوا�ضح  باخلروج  عرف 
“

�ضواب  القا�ضي  اأن  التعيني  لرف�س 

  .
”
ال�ضيا�ضي.. احلياد 

ت�ضّي�س  فوبيا 
“

ا�ضتخدمت  قد  الق�ضاة  جمعية  تكون  وبذلك، 

يكن  ومل  ق�ضائية.  خطة  يف  قا�س  لتعيني  رف�ضها  لتربير   
”
القا�ضي

ال�ضدد.  هذا  يف  خمتلفا  االداريني  الق�ضاة  واحتاد  الق�ضاة  نقابة  رد 

تعيينه  اأن  على  التاأكيد  مع  م�ضي�ضا  �ضواب  يكون  اأن  اأنكرا  فبعدما 

ال�ضرفية  الرئي�ضة  تر�ضح  اأن  واعتربا  عادا  االقدمية،  قاعدة  وفق  مت 

حزبية  اطراف  من  بدعم  الرئا�ضية  لالنتخابات  كنو  كلثوم  للجمعية 

حذوا  قد  الهيكالن  هذان  يكون  وبذلك،  اجلمعية.  ت�ضّي�س  يوؤكد 

الق�ضاة، يف  ت�ضي�س  فوبيا  نف�ضها،  الفوبيا  ا�ضتخدام  حذو اجلمعية يف 

البينية.  نزاعاتهم 

قبل  من  اّتهمت  ما  غالبا  التي  الق�ضاة،  هياكل  جتد  مل  وعليه، 

االأطراف ال�ضيا�ضية باأداء اأدوار �ضيا�ضية تتنافى مع حيادية الق�ضاء، 

حرجا يف تعزيز فوبيا ت�ضي�س الق�ضاء والتاأكيد على م�ضروعية اتهام 

قاربت  الهياكل  اأن  هو  للنقد  قابلية  االأمر  يزيد  وما  بذلك.  الق�ضاة 

�ضورة  لت�ضويه  �ضعيها  �ضياق  يف  بحت،  براغماتي  ب�ضكل  امل�ضاألة 

الهياكل  هذه  بدت  وبذلك،  �ضدها.  العام  الراأي  وتاأليب  مناف�ضها 

من خالل نظرتها ال�ضلبية ملبا�ضرة القا�ضي حلقوقه ال�ضيا�ضية وكاأنها 

واأكرث  للق�ضاة  ال�ضيا�ضية  باحلقوق  الت�ضليم  عن  بعيدة  تزال  ما 

يتوجب  حقا  عدها  عن  اأوىل  باب  ومن  بها  االلتزام  عن  ابتعادا 

عنه.   الدفاع  عليها 
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التنظيم القضائي 
تعديالت  �ضبتمرب  يف  االأردين  النواب  جمل�س  اأقر  الت�ضريع،  �ضعيد  على 

حمدودة  التعديالت  هذه  بقيت  وقد   .
1
الق�ضاء ا�ضتقالل  قانون  على 

وال  الق�ضائي،  املجل�س  اىل  العدل  وزير  من  �ضالحيات  نقل  وقوامها 

حمكمة  رئي�س  تعيني  واآلية  وترقيتهم  الق�ضاة  بتعيني  يت�ضل  ما  يف  �ضيما 

التمييز. باملقابل، خال القانون التعديلي من اأي توجه اىل تعزيز ا�ضتقالل 

اأقرها  قد  كان  التي  املادة  عن  النواب  جمل�س  فرتاجع  الق�ضائي،  املجل�س 

كامل  تالياً  وبقي  الق�ضائي،  املجل�س  الأع�ضاء  اجلزئي  االنتخاب  بتكري�س 

اأع�ضاء املجل�س الق�ضائي معينني من ال�ضلطات احلاكمة. كما خال القانون 

نقل  جواز  عدم  كمبداأ  للق�ضاة  خا�ضة  �ضمانات  تكري�س  من  التعديلي 

القا�ضي اإال بر�ضاه. وقد اأعطى القانون للمجل�س الق�ضائي حق اإنهاء خدمة 

اإذا كان تقريره ال�ضنوي ال�ضادر عن املفت�ضني ملدة  قا�س لعدم ال�ضالحية 

�ضنتني متتاليتني اأقل من جيد.

يتعلق  تنظيمي  قانون  م�ضروع  على  احلكومة  جمل�س  �ضادق  املغرب،  ويف 

العدل  وزير  قدمه  قد  كان  والذي  الق�ضائية  لل�ضلطة  االأعلى  باملجل�س 

واحلريات. وقد القى م�ضروع القانون العديد من املناق�ضات واالعرتا�ضات 

الغمو�س  ا�ضتمر  وقد  واحلقوقية.  الق�ضائية  واجلمعيات  الق�ضاة  نادي  من 

حول عدد من مواد القانون مثل تلك املتعلقة بطريقة التعيني يف منا�ضب 

امل�ضوؤولية الق�ضائية ومن�ضب الرئي�س االأول والوكيل العام للملك مبحكمة 

باملحاكم  الفعلي  العمل  �ضنوات من  اأقدمية خم�س  ُفر�ضت  النق�س. كما 

ك�ضرط للرت�ضح لع�ضوية املجل�س االأعلى للق�ضاء، وهو االأمر الذي مل يكن 

معمواًل به يف املجل�س االأعلى للق�ضاء �ضابقاً. كما مل يتم الن�س على اإن�ضاء 

االأعلى  املجل�س  قرارات  ومالءمة  م�ضروعية  على  للمراقبة  الدولة  جمل�س 

الغرفة  املراقبة الخت�ضا�س  تلك  اإخ�ضاع  على  واالإبقاء  الق�ضائية،  لل�ضلطة 

.
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االإدارية مبحكمة النق�س

العدل  وزير  جانب  من  هاماً  اإعالناً   ،2014 اأكتوبر  يف  لبنان  �ضهد  وقد 

وح�ضر  للمدنيني،  الع�ضكرية  املحاكمات  اإلغاء  تاأييد  مفاده  ريفي  اأ�ضرف 

العدل  وزير  عاد  وقد  الع�ضكرية.  والق�ضايا  الع�ضكريني  دورها يف حماكمة 

العديل  املجل�س  فيها  مبا  كافة،  اال�ضتثنائية  املحاكم  اإلغاء  نيته  واأكد الحقاً 

بالدرجة  النظر  ويتوىل  الق�ضاة  كبار  من  خم�ضة  من  موؤلف  جمل�س  وهو 

. وُيعترب 
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االأوىل واالأخرية يف ق�ضايا جزائية ت�ضتن�ضب احلكومة اإحالتها اليه

اإعالن وزير العدل هذا االأول من نوعه يف اجتاه اإلغاء املحاكم اال�ضتثنائية 

يف لبنان.  وعلى �ضعيد املمار�ضة، ن�ضجل حدثاً رمزياً هاماً يف تون�س. فقد 

باإ�ضراف   2014 اأكتوبر  يف   2015-2014 الق�ضائية  ال�ضنة  افتتاح  مت 

الهيئة الوقتية لالإ�ضراف على الق�ضاء العديل، بداًل من ال�ضلطة التنفيذية 

املوؤ�ض�ضات  اأبرزت  وقد  الثورة.  قبل  ت�ضرف على هذا احلدث  كانت  التي 

واملرجعيات الق�ضائية �ضعيها اىل فر�س ا�ضتقالل الق�ضاء. وقد األقى ع�ضو 

عنوان  حتت  االفتتاح  حما�ضرة  املالكي  وليد  القا�ضي  املنتخب  الهيئة 

 .
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»املجل�س االأعلى للق�ضاء: اأي نظام؟«

م�ضر(  اأجل  من  )ق�ضاة  امل�ضريني  الق�ضاة  من  عدد  حتويل  مت  باملقابل، 

بالعمل  ا�ضتغالهم  خلفية  على  ال�ضالحية  اىل  ثم  التاأديب  جمل�س  اىل 

اعت�ضام  عن  ال�ضادر  البيان  على  وقعوا  الذين  الق�ضاة  وهم  ال�ضيا�ضي، 

مع  التعامل  يف  انتقائية  �ضيا�ضة  االإجراء  هذا  ويعك�س  العدوية«.  »رابعة 

الق�ضاة املقربني لالإخوان امل�ضلمني على نحو يخالف الت�ضامح اإزاء الق�ضاة، 

بو�ضوح  اأعلنوا  والذين  الزند،  اأخمد  ق�ضاة م�ضر،  نادي  رئي�س  بينهم  ومن 

تاأييدهم للرئي�س عبد الفتاح ال�ضي�ضي. 

 2014-9-21 يف  الوطنية  وال�ضراكة  ال�ضلم  اتفاق  توقيع  مت  اليمن،  ويف 

واملكّونات  وال�ضلطة  اهلل(  )اأن�ضار  احلوثيني  بني  النزاع  لت�ضوية  وذلك 

اأن  منه على �ضرورة  ال�ضاد�س  البند  االتفاق يف  ن�س هذا  وقد  ال�ضيا�ضية. 

املكّونات  جلميع  عاداًل  متثياًل  ي�ضمن  بحيث  �ضالحياته  الرئي�س  ميار�س 

الق�ضائية  الهيئات  العادلة يف  وامل�ضاركة  التنفيذية،  الهيئات  ال�ضيا�ضية يف 

طرح  الذي  االأمر  وهو  الوطني.  احلوار  موؤمتر  خمرجات  مع  يتوافق  مبا 

ت�ضاوؤالت حول تف�ضري »امل�ضاركة«. وقد ف�ّضر البع�س اأن »الفرق �ضا�ضع بني 

ال�ضيا�ضية  ال�ضراكة  يعني  فاالأول  وامل�ضاركة.  العادل  التمثيل  م�ضطلحي 

والتوزيع املتنا�ضب لل�ضلطة بحيث تقوم العالقة على مبداأ تقا�ضم ال�ضلطة، 

احلكومة  من  لكل  التاأييد  لقاعدة  تعود  التي  والفائدة  للم�ضلحة  وفقاً 

اأما  ال�ضيا�ضية.  القوى  ل�ضلوك  االأ�ضا�ضي  املحرك  كونها  واحلركة،  واحلزب 

امل�ضاركة، فم�ضطلح خمتلف ال يرتبط بالو�ضول اإىل �ضلطة تنفيذية معينة اأو 

احل�ضول على منفعة حم�ضوبة، بل تعني حق اجلميع يف �ضنع القرار باملعنى 

ال يف  العام،  ال�ضاأن  يف  م�ضموع  �ضوت  للم�ضارك  يكون  بحيث  االأ�ضمل، 

ال�ضلطة التنفيذية ح�ضراً، وهي ركيزة للعمل الدميقراطي، اإذ ي�ضتطيع الفرد 

.»
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اأو اجلماعة امل�ضاركة حتى من موقع املعار�ضة

مكافحة اإلرهاب والحريات العامة
 78 املادة  بتعديل  �ضبتمرب  ال�ضي�ضي يف  الفتاح  امل�ضري عبد  الرئي�س  قام 

ما  وهو  اأجنبي،  متويل  تلقي  بعقوبة  اخلا�ضة  امل�ضري  العقوبات  قانون  من 

التي  املدين  املجتمع  منظمات  مع  احلايل  النظام  بت�ضدد  البع�س  ف�ضره 

 .
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تتلقى متوياًل اأجنبياً الإجناز اأن�ضطتها

وقد مت تغليظ العقوبة من االأ�ضغال ال�ضاقة املوؤبدة اىل ال�ضجن املوؤبد، كما 

�ضمل  كما  م�ضري.  جنيه  األف   500 اىل  لت�ضل  الغرامة  قيمة  ُرفعت 

املنظمات  واالعتباريني،  الطبيعيني  االأ�ضخا�س  من  التمويل  التعديل 

من  التمويل  تلقي  االأ�ضلي  الن�س  يحظر  كان  فيما  واالأجنبية،  املحلية 

عبارات  التعديل  ا�ضتخدم  كما  مل�ضلحتها.  يعملون  ومن  االأجنبية  الدول 

والهدف  الق�ضد  لتعريف  العام«  وال�ضلم  »االأمن  مثل  فة 
ّ
معر وغري  مطاطة 

باأنها  اأعمال  من  تراه  ما  بو�ضف  لل�ضرطة  املجال  يفتح  ما  اجلرميني، 

يفتح جمااًل  كما  و�ضفها،  على  رقابة  اأي  دون  العام  وال�ضلم  لالأمن  �ضارة 

لتف�ضريات خمتلفة للمحاكم. 

التمويل  تلقي  مت  اإذا  املوؤبد  ال�ضجن  اأو  االإعدام  عقوبة  التعديل  قرر  وقد 

االأجنبي بهدف تنفيذ غر�س اإرهابي. 

قانون  �ضبتمرب/اأيلول  يف  الليبي  النيابي  املجل�س  اأقر  ذلك،  موازاة  ويف 

حمددة  الأعمال  وتعريفاً  عاماً  اإطاراً  القانون  و�ضع  وقد  االإرهاب.  مكافحة 

تو�ضف بـ«اأعمال اإرهابية«. وقد جاء »رفع ال�ضالح يف وجه الدولة« من قبل 

اأي من الت�ضكيالت امل�ضلحة بليبيا على راأ�س هذه االأعمال. 

مباشرة الحقوق السياسية 
 يف �ضهر نوفمرب قانون بتمديد والية جمل�س النواب اللبناين حتى 20-

ّ
قر

ُ
اأ

6-2017 اأي الأكرث من �ضنتني، وتعد هذه املرة الثانية على التوايل التي 
انتخابات  اإجراء  وعدم  واليته،  متديد  اللبناين  النواب  جمل�س  فيها  يقرر 

البالد.  بها  متر  التي  االأمنية  االأحداث  اإقامتها و�ضط  تعذر  ت�ضريعية بحجة 

ويعترب التمديد ملجل�س النواب انتهاكاً للد�ضتور و�ضربة الأ�ض�س الدميقراطية 

ومبداأ تداول ال�ضلطة. وقد طعن نواب بد�ضتورية هذا القانون اأمام املجل�س 

الد�ضتوري اللبناين.

الأردنية  ال�صلطات  باإدانة  حكمًا  ت�صدر  عمان  �صلح  حمكمة 

لحتجاز عامل م�صري تع�صفًا

باإدانة  حكماً   ،2014-10-22 بتاريخ  عمان  �ضلح  حمكمة  اأ�ضدرت 

األزمتها  كما  تع�ضفاً،  م�ضرياً  عاماًل  احتجازها  ب�ضبب  االأردنية  ال�ضلطات 

بدفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار اأردين تعوي�ضاً عن العطل وال�ضرر 

تبعاً  ترحيله  بانتظار  العامل  احتجاز  مت  وقد  االحتجاز.  عن  الناجمني 

ت�ضريح  وتالياً الإلغاء  االأردين،  العمل  بينه وبني �ضاحب  لن�ضوب خالف 

العمل اخلا�س بالعامل دون علمه عماًل بنظام الكفالة. 

من  الطعام،  عن  الإ�ضرابه  عنه  االإفراج  من  اأ�ضهر  بعد  العامل  متكن  وقد 

تقدمي دعوى بوا�ضطة منظمة »متكني« �ضد الهيئات امل�ضوؤولة عن احتجازه 

العطل  عن  بالتعوي�س  مطالباً  وال�ضحية،  املادية  املعنوية،  حالته  وتدهور 

وال�ضرر املادي واملعنوي والنف�ضي، باالإ�ضافة اىل بدل الك�ضب الفائت.

ويعد احلكم ال�ضادر من املحكمة مهماً الأ�ضباب عدة. فهو يدلل اىل توجه 

اجلمعيات احلقوقية نحو و�ضيلة التقا�ضي اال�ضرتاتيجي، ويعك�س دوراً هاماً 
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للق�ضاء االأردين يف حماية الفئات املهم�ضة

اإحالة قانون حت�صني عقود ال�صتثمار اىل املحكمة الد�صتورية 

العليا امل�صرية

اأمامها  يف �ضبتمرب/اأيلول، قررت املحكمة االإدارية وقف الدعوى املنظورة 

بتح�ضني  من�ضور  عديل  ال�ضابق  الرئي�س  من  ال�ضادر  القانون  اإلغاء  ب�ضاأن 

القانون  واإحالة  املواطنني،  قبل  من  عليها  الطعن  من  اال�ضتثمار  عقود 

الرئي�س  وكان  د�ضتوريته.  مدى  يف  للف�ضل  العليا  الد�ضتورية  للمحكمة 

ال�ضابق عديل من�ضور قد اأ�ضدر قانوناً بتح�ضني العقود التي تربمها احلكومة 

مع امل�ضتثمرين ومنها عقود بيع �ضركات القطاع العام من طعن اأي طرف 

اأي  العقد  لطريف  ح�ضرياً  الطعن  حق  يكون  بحيث  املواطنني،  اأي  ثالث 

والعمال  املواطنون  ربح  ب�ضبب  القانون   هذا 
ّ
قر

ُ
اأ وقد   .
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وامل�ضتثمر احلكومة 

العديد من الق�ضايا اخلا�ضة بالطعن على خ�ضخ�ضة �ضركات القطاع العام، 

واحلكم باإعادتها للدولة، نذكر منها على �ضبيل املثال، احلكم ببطالن عقد 

اأرا�ضي  ببيع  خا�ضة  ق�ضايا  ربح  كذلك  للكتان.  طنطا  �ضركة  خ�ضخ�ضة 

بالقاهرة  هيلز  وبامل  مدينتي  اأر�ضي  بيع  عقود  ببطالن  احلكم  مثل  الدولة 

اجلديدة.

الق�صاء الإداري امل�صري يدعو احلكومة اىل اإعادة قراءة قانون 

التظاهر من اأجل النتقال اىل نظام حكم دميقراطي

وظيفته  من  نقله  مت  الذي  املواطنني  اأحد  من  مقدم  بطعن  نظرها  اأثناء  يف 

اىل وظيفة اأخرى درجتها اأقل ب�ضبب م�ضاركته يف تظاهرة، دعت حمكمة 

عّد ب�ضيغة 
ُ
الق�ضاء االإداري احلكومة اىل اإعادة النظر يف قانون التظاهر الأنه اأ

ا�ضتمراره،  يجوز  نظام حكم جديد، ولكن ال  اىل  االنتقال  وبهدف  موؤقتة 

اليه  ي�ضعى  الذي  الدميقراطي  التوجه  مع  يتوافق  بحيث  تعديله  ويجب 

النظام اجلديد. 

جتدر االإ�ضارة اأن اإ�ضدار قانون التظاهر تبعه العديد من االعرتا�ضات ب�ضبب 

منع القانون فعلياً للتظاهر ال تنظيمه، وقد اأدى القانون اىل �ضجن االآالف 

من ال�ضباب امل�ضريني ب�ضبب تنظيمهم للتظاهرات. 

للمركز  حت 
ّ
�ضر قد  كانت  االإداري  الق�ضاء  حمكمة  اأن  بالذكر  واجلدير 

امل�ضري للحقوق االقت�ضادية واالجتماعية بالطعن بعدم د�ضتورية املادتني 

8 و10 من قانون التظاهر اأمام املحكمة الد�ضتورية العليا، وقد تقدم فعلياً 
�ضبتمرب/ يف  املذكورتني  املادتني  د�ضتورية  بعدم  بالطعن  امل�ضري  املركز 

اأيلول 2014.

اإدارية للمطالبة بت�صكيل هيئة ق�صائية لالإ�صراف على  دعوى 

اإدارة املال العام وفر�س ال�صرائب وال�صتدانة يف لبنان:

الدولة  ال�ضيا�ضية بدعوى اىل جمل�س �ضورى  ال�ضخ�ضيات  تقدم عدد من 

وفر�س  العام  املال  اإدارة  على  لالإ�ضراف  ق�ضائية  هيئة  بت�ضكيل  للمطالبة 

ال�ضرائب واال�ضتدانة، باالإ�ضافة اىل فر�س ما ي�ضبه احلرا�ضة الق�ضائية على 

 10 منذ  اللبنانية  الدولة  تق�ضري  اىل  الدعاوى  ا�ضتندت هذه  وقد  الدولة. 

�ضنوات من اإقرار املوازنات العامة ال�ضنوية للدولة، وبا�ضتمرار ال�ضلطات يف 

. وبنتيجة ذلك، اأ�ضبحت 
العمل بقانون املوازنة ال�ضادر منذ عام 92005

جميع عمليات اجلباية واالإنفاق واال�ضتدانة غري قانونية. 

الدولة  �صورى  جمل�س  عن  ال�صادر  الق�صائي  احلكم  تنفيذ 

با�صتالم تقرير التحقيقات يف م�صائر املفقودين: انت�صار للحق 

يف املعرفة

جمل�س  من  ال�ضادر  الق�ضائي  احلكم  تنفيذ  يف  التعنت  من  اأ�ضهر  بعد 

كامل  بت�ضليم  اللبنانية  احلكومة  باإلزام   2014-4-3 يف  الدولة  �ضورى 

ال�ضلطات  �ضّلمت  ذويهم،  اىل  املفقودين  م�ضري  حول  التحقيقات  ملف 

املفقودين  ذوي  اىل  امللف  ت�ضليم  ويعّد   .2014-9-20 يوم  يف  امللف 

انت�ضار  اأنه  اىل  باالإ�ضافة  الق�ضائية،  لالأحكام  ال�ضلطة  الحرتام  تكري�ضاً 

وتكري�س للحق يف املعرفة الذي قرر جمل�س �ضورى الدولة يف حكمه باأنه 
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»حق طبيعي ال يقبل اأي ا�ضتثناء اأو تقييد«

التحقيقات يف اإبراز طبيعة ال�ضيا�ضات املتبعة على �ضعيد ملف املفقودين. 

فالتحقيقات بقيت يف مراحلها االأوىل دون اأن تقوم اللجان املتعاقبة بدورها 

يف التدقيق يف املعلومات الواردة، كما اأن اللجان ا�ضتعانت باأهايل املفقودين 

االأوان الأن  اآن  واأنه  ما عليها  اأجنزت كل  الدولة  باأن  وا�ضتماراتهم لالإيحاء 

�ضيا�ضة  بو�ضوح  تعك�س  التي  االأمور  وهي  مطالبهم.  عن  االأهايل  يتخلى 

.
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احلكومات املتعاقبة »يف التنكر لل�ضحايا وطم�س الذاكرة«

أخبار سريعة عن أهم األحداث القانونية 
والقضائية العربية 

)سبتمبر - نوفمبر 2014(

مروان الطشاني 

الق�ضائية  املجال�س  اأع�ضاء  اختيار  الإلية  ومثايل  حمدد  منوذج  يوجد  ال 

بعوامل  مرتبطة  فامل�ضاألة  البلدان،  كل  يف  تطبيقه  ميكن  وت�ضكيلها 

�ضرورة  مع  الدولة  يف  املتبع  الق�ضائي  النظام  انعكا�س  اأهمها  داخلية، 

به.  الظروف االجتماعية وال�ضيا�ضية املحيطة  حتليل 

قانون  تعديل  ب�ضاأن   2011 ل�ضنة   4( رقم  القانون  �ضدور  ومع  ليبيا،  ويف 

العدل للمجل�س االأعلى  رئا�ضة وزير  اإلغاء  الثورة، مت  بعد  الق�ضاء(  نظام 

ق�ضاة ح�ضرا.  من  ليبيا  مرة يف  الأول  الق�ضاء  وت�ضّكل جمل�س  للق�ضاء، 

واأ�ضبح رئي�س املحكمة العليا يرتاأ�س املجل�س االأعلى للق�ضاء، اإىل جانب 

عدم  ورغم  العام.  والنائب  ال�ضبعة  اال�ضتئناف  حماكم  روؤ�ضاء  ع�ضوية 

اتخاذ هذا املجل�س برتكيبته الق�ضائية اخلال�ضة ل�ضيا�ضة اإ�ضالحية مو�ضعة، 

ُيح�ضب  اأنه  اإال  الق�ضائي،  اجلهاز  لتطوير  وا�ضحة  اإ�ضرتاتيجية  وو�ضع 

العمل  ور�س  من  العديد  يف  الق�ضاة  م�ضاركة  على  القيود  انح�ضار  له 

التجمعات  تكوين  وحرية  وتطويره  الق�ضائي  الو�ضع  ملناق�ضة  والندوات 

وخا�ضة  املجل�س  اأع�ضاء  بانتخاب  املطالبة  اأ�ضوات  فارتفعت  الق�ضائية، 

من الق�ضاة ال�ضباب، واإن كانت مل ت�ضل ملرحلة ال�ضغط والت�ضعيد. وهو 

ما دعا املجل�س االأعلى للق�ضاء اإىل التقدم مببادرة جريئة حت�ضب له واإن 

الق�ضاء  نظام  قانون  لتعديل  قانون  م�ضروع  عر�س  فقد  باالرجتال.  متيزت 

بنتيجة  واأقر  املجل�س،  برتكيبة  اخلا�ضة  مواده  يف   2006 ل�ضنة   6 رقم 

اأع�ضائه. فقد ن�ّس امل�ضروع  اآلية االنتخاب باالقرتاع ال�ضري لكل  ذلك 

على ا�ضتبدال رئي�س املحكمة العليا مب�ضت�ضار من املحكمة العليا تختاره 

رئي�ضاً  ويكون  ال�ضري  االقرتاع  طريق  عن  للمحكمة  العمومية  اجلمعية 

املجل�س،  لع�ضوية  الق�ضائي  التفتي�س  اإدارة  رئي�س  عودة  مع  للمجل�س، 

من  ا�ضتئناف  حمكمة  كل  عن  وم�ضت�ضار  العام  النائب  اإىل  باال�ضافة 

املحاكم ال�ضبع ال تقل درجته عن درجة رئي�س باملحكمة تختاره اجلمعية 

نائبا  اأقدمهم  ويكون  ال�ضري،  االقرتاع  طريق  عن  للمحكمة  العمومية 

املحاماة  واإدارة  الق�ضايا  اإدارة  الع�ضوية ممثلني عن  للرئي�س. كما �ضملت 

العامة واإدارة القانون يتم اختيارهم بذات االإلية من اأع�ضاء االإدارة ممن 

ال تقل درجته عن م�ضت�ضار بح�ضب م�ضروع التعديل.

مذكرة  يف  الت�ضريعي  امل�ضلك  هذا  للق�ضاء  االأعلى  املجل�س  برر  وقد 

تاأ�ضي�س  هو  احلالية  املرحلة  هدف  اأن  مبينا  بالقانون،  اأرفقها  اإي�ضاحية 

وجوب  املذكرة  هذه  بني يف  كما  باملو�ضوعية.  يت�ضم  وبناء  عادل  ق�ضاء 

اإدارة  رئي�س  عدا  )فيما  وظائفهم  واأع�ضاوؤه  املجل�س  رئي�س  ميار�س  اأن 

التفتي�س على الهيئات الق�ضائية( على �ضبيل التفرغ، نظراً حلجم عمل 

�ضيا�ضته.  وتنفيذ  الق�ضائي  العمل  متابعة  �ضمان  يف  واأهميته  املجل�س 

وهو ما ا�ضتلزم اأال يكون رئي�س املحكمة العليا رئي�ضاً له، نظراً الن�ضغاله 

بوظائف املحكمة �ضواء بو�ضفها حمكمة نق�س اأو حمكمة د�ضتورية، واأن 

بطريق  العليا  املحكمة  م�ضت�ضاري  بني  من  املجل�س  رئي�س  اختيار  يتم 

االقرتاع ال�ضري. 

املجمل،  يف  ايجابيا  امل�ضروع  هذا  مع  الق�ضائي  الو�ضط  تعاطي  وكان 

فمثال  الق�ضاء.  يف  التجديدي  والتيار  ال�ضباب  الق�ضاة  بني  خا�ضة 

اأيدت املنظمة الليبية للق�ضاة )اأول جتمع م�ضتقل للق�ضاة( امل�ضروع من 

اخلطوة  هذه  الإتخاذه  املجل�س  �ضراحة  و�ضكرت  والفكرة،  املبداأ  حيث 

املتقدمة نحو جعل املجل�س االأعلى للق�ضاء منتخبا من الق�ضاة، وتفريغ 

اأع�ضاء املجل�س وتقرير ميزانية م�ضتقلة له. ولكن كان للمنظمة باملقابل 

وجوب  اأبرزها  عدة  جوانب  يف  واإنتقدته  امل�ضروع،  على  عدة  حتفظات 

اأعلى  اأنها  باعتبار  املجل�س  العليا عن ع�ضوية  املحكمة  م�ضت�ضاري  ابعاد 

اعرت�ضت  كما  خمتلف.  ينظمها  الذي  القانون  واأن  الق�ضائي  الهرم 

)الق�ضاة  االبتدائية  املحاكم  ق�ضاة  متثيل  عدم  على  ب�ضدة  املنظمة 

ال�ضباب( يف املجل�س.

قانون  ب�ضاأن تعديل   2013 ل�ضنة   14 القانون ) رقم  امل�ضروع اىل  وحتول 

ن�ضاً غريباً وغري  الق�ضاء( الذي كان مفاجئاً للجميع. فقد ت�ضمن  نظام 

متوقع، بحيث اقت�ضر حق الرت�ضح والت�ضويت ملن هو يف درجة م�ضت�ضار 

الق�ضائية.  عب  ال�ضُّ لكل  ممثال  يكن  مل  املجل�س  اأن  يعني  مما  فوق،  فما 

فقد مت اإق�ضاء ق�ضاة املحاكم االبتدائية رغم اأنهم ي�ضكلون العدد االأكرب 

م�ضت�ضاراً   371 يبلغ  اال�ضتئناف  ق�ضاة حماكم  فمثال عدد  الق�ضاة.  من 

يحق لهم الرت�ضح والت�ضويت، بينما مت اإق�ضاء اأكرث من 600 قا�ضيا يف 

املحاكم االبتدائية، وكذلك االأمر يف النيابة العامة التي حرم اأع�ضاوؤها 

البالغ عددهم 835 ع�ضواً من حق الت�ضويت .

املحاماة  اإدارة  فمثال  حرج،  وال  فحدث  الق�ضائية  الهيئات  باقي  اأما 

الت�ضويت  لهم  من  اأن  جند  ع�ضواً   1139 منت�ضبيها  عدد  البالغ  العامة 

%20 من اجمايل املنت�ضبني لها. والرت�ضح اليتجاوز ن�ضبته 

هي  امل�ضروع  به  جاء  ما  بخالف  القانون  �ضملها  التي  االأخرى  والنقطة 

ينتخب  امنا  املجل�س،  تلقائياً يف  رئي�ضا  يكون  العليا ال  املحكمة  ممثل  اأن 

االأع�ضاء الفائزون رئي�ضاً من بينهم، وهذا ما حدث فعاًل. واذ مت اختيار 

ذلك،  بنتيجة  طرابل�س  ا�ضتئناف  حمكمة  من  املنتخب  امل�ضت�ضار 

يح�ضر  ومل  احتجاجا،  املجل�س  من   العليا  املحكمة  م�ضت�ضار  ان�ضحب 

اأي اجتماع، بل اأن اجلمعية العمومية للمحكمة العليا مل تر�ضح بديال 

له مما يعك�س حالة التوتر يف العالقة بني الهيكلني.

ويف النهاية كان الناجت هو جمل�س ق�ضاء منتخب من بع�س اأطياف اجلهاز 

اجلهاز  اأع�ضاء  باقي  منع  فيما  وظيفيا،  االأقدم  الدرجات  ذوي  الق�ضائي 

الق�ضائي من اأ�ضحاب الدرجات االأقل حتى من امل�ضاركة واختيار ممثليهم 

يف املجل�س. وقد اأدى ذلك اىل تكري�س مقيت لقاعدة الهرمية، االأمر الذي 

دفع البع�س اىل ت�ضمية املجل�س تهكما باملجل�س االأعلى للم�ضت�ضارين.

الت�ضريعي  ال�ضياق  يف  والع�ضوائية  االرجتالية  هذه  تعك�س  وبالواقع، 

يف  الق�ضائي  للنظام  املعامل  وا�ضحة  اإ�ضرتاتيجية  وجود  عدم  الق�ضائي 

االنتخاب  اآلية  ب�ضاأن  خياراته  ينب  مل  للق�ضاء  االأعلى  فاملجل�س  ليبيا. 

لفكرة  التاريخي  للتطور  م�ضتفي�ضة  درا�ضة  على  املجل�س  وت�ضكيلة 

طراأت  التي  والتغيريات  ودورها  املقارنة  االأنظمة  يف  العليا  املجال�س 

عليها. كما مل يعد خطة علمية دقيقة تربر اأ�ضباب هذه النقلة و�ضرورتها 

واحدة  علمية  ندوة  يعقد  مل  انه  بل  ليبيا،  يف  الق�ضائي  التنظيم  على 

االآراء حولها. واإ�ضتطالع  ملناق�ضتها 

اخلا�ضة  الن�ضو�س  ت�ضمني  يتم  اأن  �ضرورة  على  نوؤكد  يجعلنا  ما  وهذا 

الد�ضتور  يف  للق�ضاء  االأعلى  املجل�س  وت�ضكيلة  الق�ضاء  با�ضتقالل 

الأبواب  جلاناً  �ضكلت  الد�ضتور  ل�ضياغة  التاأ�ضي�ضة  فالهيئة  القادم. 

الد�ضتورية، وهي  الق�ضائية وباب املحكمة  ال�ضلطة  باب  الد�ضتور ومنها 

ت�ضور  الإقرتاح  وا�ضعا  جماال  واحلقوقيني  الق�ضاة  اأمام  فتحت  بذلك 

العري�ضة  اخلطوط  ير�ضم  ت�ضور  الق�ضائية،  ال�ضلطة  ال�ضتقالل  دقيق 

هذا  يف  الدولية  املعايري  مع  ويتما�ضى  وم�ضتقر  ثابت  ب�ضكل  لتنظيمها 

املجال. ومن املرجح اأن تعر�س اللجنة الق�ضائية م�ضودتها املبدئية التي 

اأجنزتها للتو للنقا�س، مما ي�ضاعد فيما بعد يف �ضدور قانون تف�ضيلي ينظم 

الرئي�ضية  احلاكمة  املبادئ  يخالف  ال  ب�ضكل  الق�ضائية  ال�ضلطة  عمل 

الواردة يف الد�ضتور.

٭قاض، رئيس المنظمة الليبية للقضاة

 بانتظار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الليبي، 
هل يستمر اقصاء القضاة الشباب عن تشكيل 

المجلس األعلى للقضاء؟
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وليد المالكي

»ا�صتقاللية  اىل  الدعوة  حتويل  اىل  الق�صاء  حول  اخلطاب  عادة  يوؤدي 

غري  تدخل  مبنع  للمطالبة  مرادف  اىل  املفهومية  دللتها  يف  الق�صاء« 

الق�صاة يف عمل  الق�صاء. فيما يك�صف حديث »الق�صاة »عن« الق�صاء« 

الق�صائي  فاخلطاب  الق�صاء.  عن  املتحدثني  نظر  جمال  حمدودية  عن  

منطلقاته   يف  الق�صاء  ا�صتقاللية  حول  ال�صوؤال  �صياغة  يعيد  الداخلي 

لريكز على مكامن ال�صلطة داخل الق�صاء. فحديث ا�صتقاللية الق�صاء 

العالقة  بطبيعة  مبا�صرة  عالقة  على  ثقافية  م�صاألة  الأوىل  بالدرجة  هو 

بني الق�صاة. مقال القا�صي التون�صي »وليد املالكي« وهو ع�صو منتخب 

الدرجة  العديل من بني ق�صاة  الق�صاء  الوقتية لالإ�صراف على  الهيئة  يف 

الأوىل، يتناول هذا اجلانب من ال�صتقاللية وحتديدًا الهرمية الق�صائية 

هذه  عن  احلديث  وبالطبع  ال�صبان.  الق�صاة  على  تاأثريات  من  لها  مبا 

داخل  الق�صاء  ا�صتقالل  ثقافة  حلماية  �صروريًا  مدخاًل  ي�صكل  الهرمية 

جمتمع الق�صاة )املحرر(.

ما  اإذا  وم�ضداقيته  معناه  م�ضتقل  ق�ضاء  تاأ�ضي�س  م�ضار  عن  احلديث  يفقد 

ذواتهم  يت�ضورون  اأو  دورهم  دونية  فكرة  ي�ضتبطنون  ال�ضبان  الق�ضاة  كان  

م�ضاعدين لكبار الق�ضاة ين�ضئون اأحكامهم وينفذون توجيهاتهم ويحر�ضون 

على اإبراز والئهم لهم للح�ضول على �ضهادة منهم يف ح�ضن ال�ضرية تفتح 

لهم الباب ليح�ضلوا على االمتيازات. اإذ يوؤدي حتول عالقة املروؤو�ضية اىل 

اأ�ضل  مع  وم�ضمونه  جوهره  يف  يتنافى  ب�ضكل  الق�ضاء  لـ«تدجني«  تبعية 

الق�ضاء  ا�ضتقالل  اإن  ذلك  على  تاأ�ضي�ضاً  القول  وميكن  الق�ضائية.  الوظيفة 

ويبدو  وفعاًل.  قواًل  االإدارية  الهرمية  هذه  غابت  اإذا  اإال  حتققه  يرجى  ال 

القا�ضي ال�ضاب التون�ضي يف ظل حالة احلراك الكربى التي يعرفها قطاعه 

يف و�ضع يحّمله م�ضوؤولية اإعادة تاأ�ضي�س ت�ضوره لذاته ولدوره، وذلك رغم 

ال�ضعوبات التي تعرت�ضه لتحقيق ذلك. 

حتديد  اىل  ال�ضاب  القا�ضي  لدى  اال�ضتقاللية  عقيدة  يف  البحث  ويدفعنا 

م�ضادر �ضعوبات التاأ�ضي�س لهذه العقيدة والتي يعود بع�ضها الإطار املحيط 

الذي  القا�ضي  هذا  �ضلوك  االآخر  بع�ضها  يتحمل  فيما  ال�ضاب،  بالقا�ضي 

يختار دوماً اأن يكون غائباً عن مواطن القرار.

الثقافة الموروثة ودورها في الحد من دور 
القضاة الشبان في اإلصالح 

بعدم  الق�ضائية  الهرمية  من  ب�ضغط  ال�ضاب  القا�ضي  �ضعور  توا�ضل  يعود 

ح�ضول تغيري حقيقي يف منظومة تقييم  اأداء الق�ضاة وغياب ت�ضور لقواعد 

�ضلوك ودليل اأخالقيات جديدة تبني العالقة بني القا�ضي ورئي�ضه املبا�ضر. 

ويغّيب اخلطاب الق�ضائي واخلطاب حول الق�ضاء الذي يختزل ا�ضتقاللية 

يتعلق  الذي  البعد  التنفيذية  ال�ضلطة  عن  ا�ضتقالليته  يف  القا�ضي 

اأن  التاأكيد  املهم  ومن  لقطاعه.  الداخلية  الهرمية  القا�ضي عن  با�ضتقاللية 

اأن  ويجب  القانون  يحكمها  درجاتهم  اختالف  على  الق�ضاة  بني  العالقة 

االأمر  اأ�ضا�س  على  ولي�س  والتكامل  والت�ضاور  التعاون  اأ�ضا�س  على  تقوم 

اإطار  مطلقاً يف  مقبواًل  يكون  وال  االإدارية،  الهرمية  منطق  فذلك  والطاعة، 

ال�ضلطة الق�ضائية املوؤ�ض�ضة اأ�ضاًل على فكرة اال�ضتقاللية. 

اىل  الق�ضاء  ودور  لدورهم  الق�ضاة  كبار  من  االأكرب  اجلانب  ت�ضور  ويعود 

موروث ثقايف ت�ضكل يف ظل حقبة  تبعية الق�ضاء لل�ضلطة التنفيذية ومراكز 

يحاولون  الذين  والق�ضاة  الق�ضاة  كبار  ت�ضور  ويوؤدي  ال�ضيا�ضي.  النفوذ 

التمثل بهم اىل حتول امل�ضوؤول الق�ضائي اىل همزة و�ضل بني دوائر احلكم 

وتلك ال�ضلطة مع ما ي�ضتلزمه ذلك من ا�ضتعمال التبعية الق�ضائية الداخلية 

لتحقيق �ضروط عالقة التبعية االأ�ضلية.

 وم�ضتقل 
ّ
واملاأمول اليوم هو ت�ضكيل العقل الق�ضائي ال�ضاب وفق واقع حر

بعيداً كل البعد عن هذه الدوائر، بل يف اإطار اال�ضتقاللية والنزاهة واحلياد 

فيه  تعد  مل  واقع  وفق  تت�ضّكل  اليوم  �ضباب  عقول  اأّن  خا�ضة  والكفاءة، 

احلواجز واملوانع هي ال�ضائدة بل التدّفق املعريف والتداخل الثقايف والتنّوع، 

الراهن  اجليل  يع�ضقه  الذي  اخليار  هو  للحقيقة  والتوجيه  االحتكار  وعدم 

ويرف�س ما �ضواه.

الروؤية  ووحدة  وااللتحام  االأم�س  وجيل  اليوم  جيل  بني  االرتباط  واإّن 

يتوّقف اأ�ضا�ضاً على مدى ا�ضتجابة اجليل القدمي لواقع اليوم ورهاناته.

رحباً  اأفقاً  يتطلب  الذي  الفكر  بتجّدد  ويقوى  ينمو  التون�ضي  فالق�ضاء 

ي�ضتوعب االأطروحات كافة، ليعاد طرحها بال�ضكل الذي يتفق مع م�ضلحة 

الو�ضع  ف�ضيظّل  نف�ضها،  بالطريقة  الو�ضع  ا�ضتمر  اإذا  اأّما  واملجتمع.  الق�ضاء 

على حالة اجلمود والفجوة التي ال تخدم املجتمع واالأفراد على حد �ضواء. 

واإّن مقولة ما ترك االأول لالحق �ضيئاً غري جمدية يف منو وتطور املجتمعات 

بل اإّنها من عوامل التثبيط وقتل االإبداع.

»اأزمة  حل  اىل  اأو  اجلديدة  ذاته  فهم  اىل  حاجة  يف  هو  ال�ضاب  فالقا�ضي 

التي  التغريات  فهم  منه  يتطلب  االأمر  وهذا  منها.  يعاين  التي  الهوية« 

طراأت على كيانه، وقبولها واحل�ضول على قبول االآخرين لها واإعادة تنظيم 

االجتاهات وال�ضلوكيات بنتيجة ذلك. 

الق�ضاة لدوره؟  ال�ضاب يف تغيري ت�ضور كبار  القا�ضي  ولكن ماذا عن دور 

التون�ضي  ال�ضاب  القا�ضي  �ضخ�ضية  حتكم  عدة  متناق�ضات  اأن  نلحظ  هنا 

وتتعاي�س فيه، فيبدو القا�ضي ذاته حا�ضراً وغائباً، وثورياً وحمافظاً يف الوقت 

ويح�ضر  االأثر.  وغياب  التاأثري  على  القدرة  بني  �ضلوكه  يجمع  كما  ذاته. 

الق�ضاة ال�ضبان يف املحاكم كقوة عمل فيما يغيبون يف مواقع القرار وذلك 

بالنظر لكون تقلد املنا�ضب الق�ضائية ي�ضرتط االأقدمية واخلربة اأي يق�ضيهم 

االنتخابية  املحافل  يف  فاعلة  كقوة  اأنف�ضهم  الق�ضاة  ويح�ضر  جمالها.  من 

ذاتها  الهياكل  يف  يغيبون  او  ُيغّيبون  فيما  وموؤ�ض�ضاته،  الق�ضاة  لهياكل 

يف  ال�ضبان  الق�ضاة  ويح�ضر  القانون.  بحكم  لهم  م�ضنداً  كان  ما  با�ضتثناء 

الق�ضاء  اإ�ضالح  ور�ضات  ي�ضجل غيابهم عن  فيما  الق�ضاء  اإ�ضالح  خطاب 

وجلان مراجعة القوانني.

الق�ضاء  �ضيوخ  و�ضيطرة  العمل  ب�ضغط  ا�ضتقالتهم  ال�ضبان  الق�ضاة  ويربر 

االختيارية  اال�ضتقالة  وتوؤدي  م�ضتوياته.  مبختلف  الق�ضائي  امل�ضهد  على 

بعيداً  م�ضتقبله  �ضناعة  من  الق�ضاء  اىل حرمان  اأدوارهم  من  منهم  للعديد 

تفعيل  ي�ضتدعي  باملقابل،  الق�ضائي.  الثقايف  للموروث  ال�ضلبية  االآثار  عن 

دور الق�ضاة ال�ضبان يف اإعادة بناء الق�ضاء البحث يف تطوير وعي هوؤالء اىل 

�ضرورة امتالك حق امل�ضاركة واحلوار واالقرتاح و�ضياغة امل�ضاريع والربامج. 

مثل  الكربى  املفاهيم  تعريف  اإعادة  االإطار  هذا  يف  املهم  من  يكون  وقد 

حياد القا�ضي وحتفظه من قبل هوؤالء لبناء ق�ضاء م�ضتقل ينظر للم�ضتقبل 

ويوؤ�ض�س له.

الق�ضاء  على  لالإ�ضراف  الوقتية  الهيئة  يف  ال�ضبان  الق�ضاة  دور  يظهر  وقد 

العديل الذي ي�ضكلون الكتلة االأهم �ضلبها وما تو�ضلوا اليه من »جناح على 

م�ضتوى امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضاأن الق�ضائي والدفاع عن ا�ضتقالل الق�ضاء« 

املدخل االأهم اليوم الإعادة ت�ضور دور الق�ضاة يف اإ�ضالح اأمرهم الق�ضائي.

 ٭قاض تونسي وعضو في الهيئة

الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية
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من  بدعم  املطبوعة  هذه  اإنتاج  مت 

جمعية مبادرة امل�ضاحة امل�ضرتكة. 

اآراء  عن  تعرب  هنا  الواردة  االآراء 

املوؤلفني وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة 

وجهة نظر املوؤ�ض�ضة.

ت�ضميم: �ضتوديو �ضفر �س.م.ل 

ضغط الهرمية وبحث القاضي 
الشاب عن هويته القضائية 

المحكمة االدارية: احترام 

الدستور يمنع توريث العمل في 

مؤسسات الدولة 

لطلب   2014 نوفمرب   12 بتاريخ  التون�ضية  احلكومة  رئا�ضة  التجاأت 

العاملني  اأبناء  تخ�ضي�س  قانونية  حول  االإدارية  املحكمة  ا�ضت�ضارة 

بتلك  االنتدابات  من  بن�ضبة  العمومية  واملوؤ�ض�ضات  بالدواوين 

ابناء  بتمييز  املطالبة  حتولت  ان  بعد  اال�ضت�ضارة  وردت  املوؤ�ض�ضات. 

بان  انتهى  ملح  نقابي  مطلب  اىل  العمومية  املوؤ�ض�ضات  يف  العاملني 

مع  اتفاقات  النقابية  التحركات  �ضغط  عمومية حتت  من�ضاآت  اأبرمت 

االنتداب  ح�ض�س  من  ن�ضبة  تخ�ضي�س  تت�ضمن  القطاعية  النقابات 

البناء العاملني بها.  

مت�ضكت املحكمة االدارية يف راأيها اال�ضت�ضاري بكون االنتداب يجب 

ان يكون عن طريق التناظر لكون املناظرة حتقق امل�ضاواة امام القانون 

التي فر�ضها الد�ضتور. وبينت املحكمة ان �ضفافية االنتدابات تكر�س 

مطالب  م�ضروعية  بعدم  للت�ضريح  لتنتهي  العمل  يف  احلق  احرتام 

باولوية االنتداب بعد ان  العاملني  ابناء  بتمييز  االطراف االجتماعية 

من  العمومية  املوؤ�ض�ضة  يحرم  العامة  للموارد  ادارة  �ضوء  ذلك  عدت 

حتقيق حاجتها لالأكفاأ يف االنتداب.

وتبدو املبادئ التي ذكرت بها املحكمة االدارية يف راأيها اال�ضت�ضاري 

هامة جلهة اهميتها العملية. اذ اتى الراأي اال�ضت�ضاري ليذكر بقواعد 

ادت  القطاعية  والتكتالت  الفئوية  النظرة  ان  غري  اجلميع.  يعلمها 

توريث  لغاية  املناظرات  يف  املح�ضوبية  اعتماد  من  ابتداء  بها  للم�س 

املنا�ضب واملهن �ضواء منها احلكومية او احلرة  لينتهي االمر للمجاهرة 

بطلب تقنني التوريث وت�ضريعه.
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