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يف ظــل صعوبــة اإلنتقــال الثــاين يف تونــس، باعتبــاره مرحلــة تكريــس الســلطة السياســية القــادرة 

عــى إنهــاءه، تعيــش الرشعيــة االنتخابيــة أزمــة متثيــل حيــث تتحــرك الخيــارات السياســية للمنتخبــن 

ــا لتوقعــات مــن صــوت لهــم. وهــي أزمــة ثقــة تتوســع مــع األيــام بالنظــر إىل عجــز منظومــة  خالًف

الحكــم عــى تحقيــق مــا وعــدت بتحقيقــه عــى املســتوى الســيايس واإلقتصــادي واإلجتامعــي. أصبــح 

اإلنتقــال الدميقراطــي يف تونــس أقــل دميقراطيــة مــام يجــب حيــث يخضــع لتوازنــات مصالــح األحــزاب 

ورهانــات التموقــع والحفــاظ عــى الوجــود، بعــد أن اتضــح أن تجربــة الحكم محرقــة سياســية بامتياز، 

فقــد أعلــن محمــد عبــو عــى ســبيل املثــال يف وقــت ســابق عــن اعتزالــه مــا يــره، عــى حــَد تعبــره. 

كــام أن األحــزاب املمثلــة للتيــارات األيديولوجيــة والفكريــة األهــم غــر موجــودة يف الصــورة، وغيابهــا 

يفــرض تســاؤال عــن طبيعــة إنتقــال يتحكــم يف مفاصلــه ظواهــر سياســية هــي يف األصــل ربيبــة النظــام 

الســابق أو ربيبــة التشــكيك فيــه.

أدت هــذه الوضعيــة إىل هيمنــة الــراع بــن الســلطات ومــن يرتأســها، حيــث أصبحــت عناوينــه 

شــخصية وتنســب إىل رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس الحكومــة أو رئاســة الجمهوريــة، ويف الخلفيــة 

يتموقــع حــزب حركــة النهضــة كعنــر أســايس يف املعادلــة يجمــع حولــه أحــزاب ظهــرت بنــاء عــى 

ــة  ــامت الحزبي ــع التنظي ــن تراج ــتفاد م ــة اذي اس ــالف الكرام ــس( أو إئت ــب تون ــة )قل ــة معين ظرفي

وتصاعــد زخــم شــعبوي يف االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية. 

عمليــا أزمــة اإلنتقــال الدميقراطــي فيتونــس هــي أزمــة انتقــال وأزمــة دميقراطيــة، وهــو مســتويان 

متصــالن مــن جهــة املؤسســات واألطــر القانونيــة اإلنتقاليــة التــي مل تُســتوىف بعــد ومــن جهــة غيــاب 

الدميقراطيــة يف الفاعلــن السياســين ووضعــف تأصيلهــا كقيمــة ومامرســة يف الفضــاء اإلجتامعــي.

لعــل االنتهــاكات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ليســت ممنهجــة لكنهــا ممكنــة دامئــة بســبب ضعــف 

ــة الشــاملة املدافعــة  ــة للمقارب ــارات معادي ــة إىل وجــود تي ــا، باإلضاف ــن الرســمين يف مجاله املتدخل

ــات الدســتورية واملســتقلة،  ــف الهيئ ــا يالحــظ بخصــوص مختل ــام أقرهــا الدســتور. وهــو م ــا ك عنه

حيــث يتــم تجاهــل هــذه املؤسســات مــن قبــل الدولــة نفســها والحكومــة. األمــر الــذي يطــرح ســؤال 

جدواهــا ورضورتهــا وأفــق تحســن أدائهــا يف ظــل كل هــذه العوائــق.

تونس
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I- السياسات والتشريعات المتعلقة باإلنتقال الديمقراطي في 
ميزان االنتقال الثاني

ــع  ــر رب ــة يف نفــس الوقــت. وهــو مــا يحــاول التقري ــر أزمــة اإلنتقــال الدميقراطــي أزمــة انتقــال وأزمــة دميقراطي تعت

ــاء  ــة لبن ــر ترجم ــار األخ ــاين. باعتب ــال الث ــوم اإلنتق ــو مفه ــر، ه ــوم عاب ــر مفه ــتعراضه ع ــم اس ــز دع ــنوي األول ملرك الس

ســلطة سياســية قــادرة عــى إدارة اإلنتقــال وإنهــاءه وفــق رشوط ومبــادئ وغايــات ترتبــط بجميــع امللفــات االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة، يبقــى بعيــًدا عــن التحقــق. فمؤسســات وســلطات اإلنتقــال وإدارتــه مرتبكــة وضعيفــة ويف نفــس 

ــا يف األحــزاب واملشــهد الســيايس، مــع وطــأة الواقــع املــادي واملــايل، يســاهم يف ضــامن  ــًدا دميقراطيً الوقــت ال تجــد راف

ــرة  ــال ف ــس خ ــة يف تون ــة الدميقراطي ــال وأزم ــة اإلنتق ــؤرشات أزم ــل م ــام بتفصي ــتعرض األقس ــا. تس ــا وتوجيهه فاعليته

الرصــد.

السلطات الثالث والتوازن بينها. 1

أ-  مجلس نواب الشعب: بين أزمة التمثيل والحكم
مــع بدايــة شــهر أكتوبــر، بــدأ مجلــس نــواب الشــعب الــدورة الرملانيــة العاديــة الثانيــة مــن املــدة النيابيــة 2019-2024. 

وتوزعــت الكتــل الرملانيــة مــع بدايــة هــذه الــدورة مقارنــة بالــدورة الفارطــة عــى الشــكل التــايل:1

ــدورة  ــة ال ــع بداي ــت م ــي تكون ــة الت ــتقبل التقني ــة املس ــت كتل ــتقاالت اختف ــن االس ــلة م ــد سلس ــه وبع ــارة اىل ان ــدر اإلش تج

الرملانيــة العاديــة األوىل. مل تعــد الــدور الثانيــة بالكثــر منــذ بدايتهــا حيــث مبــوىف شــهر اكتوبــر تغــرت تركيبــة املجلــس، وذلــك 

ــة. ــة الوطني ــواب مــن الكتل بعــد اســتقالة 7 ن

تواصــل خــال فــرة الرصــد النقــاش حــول تعديــل النظــام الداخــي للمجلــس، حيــث صادقــت لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة 

ــاء  ــة االعض ــل بأغلبي ــرح التعدي ــى مق ــر 2020 ع ــاء 17 نوفم ــوم الثاث ــة ي ــة يف جلس ــن االنتخابي ــة والقوان ــن الرملاني والقوان

ــر 2020. ويف  ــخ 5 جانفي/يناي ــم برمجــة الجلســة العامــة بتاري ــد وتحفــظ نائــب اخــر. وت ــن مــع تســجيل اعــراض وحي الحارضي

هــذا الصــدد أوضــح رئيــس اللجنــة أنـّـه تــّم إلغــاء اللجــان الخاّصــة واإلبقــاء عــى اللجــان القــارة مــع الزيــادة يف عددهــا مــن 9 إىل 

14 لجنــة والتخفيــض يف عــدد األعضــاء مــن 22 إىل 15 عضــًوا عــى أن يتــّم تركيــز لجــان خاّصــة ملوضــوع معــّن أو مهّمــة خاّصــة. 

ــة  ــات املســجلة يف الجلســات العاّم ــى الغياب ــات ع ــّم تشــديد العقوب ــه ت ــة انّ ــس اللجن ــد رئي ــواب أكّ ــات الن وبخصــوص غياب

واللجــان بالتخفيــض يف الحــد االدىن للجلســات العامــة املخــول التغيــب فيهــا والزيــادة يف نســبة اإلقتطــاع بســبب الغيــاب ووضــع 

مجموعــة مــن العقوبــات التــي يتخذهــا رئيــس الجلســة أو رئيــس املكتــب يف هــذا اإلطــار. أّمــا بخصــوص الســياحة الحزبيــة فقــد 

أوضــح أّن التعديــل املقــرح نــّص عــى أّن النائــب الــذي يســتقيل مــن كتلتــه ال ميكنــه أن ينتمــي إىل كتلــة أخــرى بالرملــان واّن مــن 

ــق  ــا اّن إشــكاال دســتوريًا تعلّ يســتقيل مــن الحــزب الــذي فــاز تحــت رايتــه يفقــد عضويتــه يف الرملــان )الفصــل 45 جديــد( مبيًّن
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بهــذه النقطــة لكــن ســيتّم تــدارس املســألة والتفاعــل يف خصوصهــا خــال الجلســة العاّمــة، عــى حــد تعبــره.2

لعل التعديات املقرحة تعد بتغير املشهد الرملاين إال أنها لن تويف بوعودها لجهة ارتباطها يف الواقع مبحددات أخرى تتجاوز النظام الداخي.

املشــهد الحــزيب: يــراوح هــذا املشــهد بــن أحــزاب ايديولوجيــة هاجســها التموقــع الســيايس والحفــاظ عــى الوجــود وبــن أحــزاب »وظيفيــة« وأحــزاب مبنيــة عــى رد فعــل 

ايديولوجــي حــاد. بينــام واصــل الحــزب الدســتوري الحــر يف خطابــه املبنــي عــى التناقــض مــع التيــار اإلســامي ممثــًا يف حركــة النهضــة، يلعــب إئتــاف الكرامــة يف املجلــس 

دوًرا وظيفيًــا يجعلــه يتامهــى مــع الحركــة يف متوقعهــا عــر تبنــي الخطــاب املضــاد للحــزب الحــر الدســتوري، لكنــه يف نفــس الوقــت قــادر عــى تغيــر موقفــه مــن حــزب قلــب 

تونــس الــذي انضــم لــه يف الحــزام الســيايس للحكومــة. وهــو مــا يعطــي انطباًعــا عــن تحــول الحــدود بــن »الجامعــات« السياســية حســب رضورات التموقــع الســيايس. ألغــى 

هــذا الطابــع الوظيفــي الضيــق الــدور الوظيفــي الــذي يجــب أن تلعبــه التنظيــامت السياســية والحزبيــة عــى وجــه الخصــوص. تشــكل األحــزاب عــادة صلــة ربــط بــن اإلرادة 

اإلنتخابيــة واملؤسســات السياســية والســلطات ومخرجاتهــا، إال أنهــا بســبب هــذا الــدور تــؤدي إىل إضعــاف هــذه الصلــة. ذلــك أن جميــع األحــزاب تاقــي رفضــا مــن الــرأي 

العــام بســبب التغيــرات التــي تختلــف عــن توقعــات مســانديها.

ــز  ــر نصــف الســنوي الســابق ملرك ــد اشــار التقري وق

ــون  دعــم التحــول الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان املعن

بــن جمــود  التحــول  الدميقراطــي: تعــر  »االنتقــال 

هــذا  إىل  واملجتمــع«  الدولــة  وعســكرة  املؤسســات 

املعطــى. ال يبــدو أن األحــزاب بصــدد تغيــر أدائهــا 

بعــد أن مثلــت نتائــج اإلنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية 

صدمــة لهــا بســبب ظهــور ميــل واضــح لــدى املواطنــن 

ــد  ــام، فق ــأن الع ــة للش ــخصيات املتصدي ــر الش إىل تغي

ــاين  ــهد الرمل ــن املش ــن الجهت ــذب ب ــد والج ــكل الش ش

ــد،  ــرة الرص ــال ف ــل، خ ــو يتواص ــدورة األوىل، وه يف ال

عــى مــا هــو عليــه. بــل وتطــور إىل عنــف مــادي 

ــار الدميقراطــي  ولفظــي فقــد تعــرض النائــب عــن التي

أنــور الشــاهد إىل اعتــداء مــن قبــل نائــب مــن إئتــاف 

ــاء مشــاركته يف النقاشــات  الكرامــة داخــل املجلس وأثن

يف لجنــة شــؤون املــرأة، مــا أدى إىل إصابتــه بوجهــه 

إصابــة أســالت دمــاءه، ليتبــادل إثرهــا النــواب الشــتائم 

ــدي3. ــابك األي ــوات وتتش ــع األص ــب، وترتف والس

تأصيــل املامرســة الدميقراطيــة: ال ميكــن دمقرطــة املجتمــع والدولــة إن مل تكــن األحــزاب دميقراطيــة خاصــة أنهــا املعنيــة بــإدارة الشــأن العــام بعــد ضــامن متثيليــة دنيــا 

للمواطنــن. مثلــت أزمــة حركــة النهضــة الداخليــة مــؤرًشا عــن طبيعــة الحيــاة الحزبيــة يف تونــس. ســبق ان قــد توّجــه مائــة قيــادي يف حركــة النهضــة، يف منتصــف شــهر ســبتمر 

2020، مــن بينهم وزيــر الصحــة الســابق عبــد اللطيــف املــي وســمر ديلــو إىل رئيســها راشــد الغنــويش ملطالبتــه بالتعهــد باحــرام النظــام الداخــي للحركــة وعــدم الرشــح 

لرئاســتها خــال املؤمتــر الحــادي عــرش الــذي تــم تأجيلــه بتاريــخ 16 نوفمــر 2020 بعــد اجتــامع مجلــس شــورى الحركــة، وينــص النظــام الداخــي للحركــة يف فصلــه الـــ 31 عــى 

أنــه »ال يحــق ألي عضــو أن يتــوىل رئاســة الحركــة ألكــر مــن دورتــن متتاليتــن«. لكــن بســبب الخافــات بــن تياريــن أحدهــام ينــادي بالتــداول وآخــر يدعــم رئيــس الحركــة 

الــذي ترأســها لفــرات مختلفــة تجــاوزت الثاثــن ســنة مل يتــم عقــد املؤمتــر ليعطــي انطباًعــا عــن غيــاب التســير الدميقراطــي داخــل أكــر األحــزاب اســتقراًرا4.

 https://bit.ly/3qygL64 :2-   بخصوص التعديالت. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3sFrjCj :3-  مشاهد عنف داخل البرلمان التونسي والغنوشي يتعهد بفتح تحقيق. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3sDBLKt :4-  مناورة جديدة من الغنوشي لتطويق أزمة النهضة الداخلية. انظر الرابط التالي

باإلضافــة اىل مــا ســبق، ال تختلــف بقيــة األحــزاب عــن حركــة النهضــة حيــث تتواصــل شــخصنة املشــهد الحــزيب، 

ــاف  ــام يطــرح إئت ــر مــويس، في ــة عب ــة العام ــر يف صــورة األمين ــذي يُخت ــام هــو حــال الحــزب الدســتوري ال ك

الكرامــة مثــاال عــن تضخــم الــذوات يف أعضــاءه. يتمســك هــؤالء بخطــاب متجيــدي لألشــخاص مييزهــم عــن غرهــم 

ــع  ــخ املجتم ــع تاري ــي تراج ــة الت ــة والوطني ــاب الهوي ــى خط ــز ع ــوري اىل الركي ــاب الث ــتعادة الخط ــاوز اس يتج

والدولــة ومواجهــة اإلســتعامر وتراثــه مــع حمولــة دينيــة بــارزة5.

يفقــد مجلــس النــواب وزنــه بســبب ضعــف الوظيفــة التمثيليــة لألحــزاب لصالــح أدوارهــا الوظيفيــة املتحركــة 

حســب الــراع الســيايس. وهــي وظيفــة ضعيفــة يف األصــل بســبب الهــوة بينهــا وبــن املجتمــع. فــا يوجــد يف جــل 

األحــزاب قاعــدة شــبابية حقيقيــة توفــر قيــادات جديــدة وقواعــد موســعة وممتــدة يف املجتمــع.

بنــاء عــى مــا ســبق، ميكــن القــول أن تعديــل النظــام الداخــي ال يعــد بالكثــر بــدوره، فهــو حــل جــزيئ إلشــكالية 

مرتبطــة بتأصيــل الدميقراطيــة يف الحيــاة السياســية ســواء يف الدولــة أو املجتمــع وممثليــه. بــل أدى الوضــع القائــم 

ــارات  ــي ســمحت لتي ــن إىل املــايض. وهــي الفجــوة الت ــم الحن ــة وتدعي ــوم إىل تنامــي التشــكيك يف الدميقراطي الي

ســواء شــعبوية مشــككة يف الدميقراطيــة واشــراطاتها أو يف الثــورة التــي كانــت ســببًا يف جعلهــا ممكنــة، بالظهــور 

ــون  ــم رصــده بخصــوص قان ــام ت ــن محــل خــاف خاصــة في ــع القوان وتصــدر الســاحة. بالنتيجــة، أصبحــت جمي

ــاء. وهــي مشــاريع كشــفت عــن  ــة تفــي الوب ــواب ملواجه ــس الن ــة واإلجــراءات اإلســتثنائية داخــل مجل امليزاني

حجــم الــراع بــن الســلطات وبــن مؤسســات الدولــة نفســها. فقــد دخــل البنــك املركــزي عــى الخــط ليفــرض 

ســحب مــرشوع قانــون امليزانيــة ملراجعتــه مــن قبــل الحكومــة. ويف األخــر فقــد انعكســت أزمــة التمثيليــة صلــب 

ــا يف واقــع الســلطة التنفيذيــة برأســيها. املجلــس عــى الحكــم، وهــو مــا يــرز عمليً

ب- السلطة التنفيذية: صراع رأسي السلطة
ــر  ــدأ الجــدل حــول رضورة إجــراء تحوي ــل ب ــة هشــام املشــيي يف العم ــة حكوم ــذ بداي ــرور شــهر من ــد م بع

وزاري مــن أجــل اســتبعاد الــوزراء املحســوبن عــى قــر الرئاســة. أقــال رئيــس الحكومــة يــوم االثنــن 05 أكتوبــر 

2020 وزيــر الثقافــة وليــد الزيــدي، أحــد الــوزراء املحســوبن عــى الرئيــس قيــس ســعيد، وذلــك عــى خلفيــة رفضــه 

ــا مــن تفــي كورونــا، مــا اعتــر مقدمــة إلجــراء رئيــس  تنفيــذ قــرار الحكومــة بتعليــق التظاهــرات الثقافيــة خوفً

الحكومــة تعديــًا وزاريـًـا شــامًا يــريض الجبهــة الرملانيــة الداعمــة لــه واملكونــة مــن حركــة النهضــة وحــزب قلــب 

تونــس وإئتــاف الكرامــة.

ــر بســبب خــاف  ــة شــهر أكتوب تعــود جــذور الــراع بــن رأيس الســلطة اىل مــوىف شــهر ســبتمر 2020 وبداي

حــول بعــض التعيينــات التــي رفضتهــا رئاســة الجمهوريــة عــى خلفيــة قضايــا فســاد تاحــق بعــض الــوزراء. كــام أن 

خلفيــات تكليــف رئيــس الحكومــة هشــام املشــيي حملــت هــي نفســها، حســب أهــم الكتــل الرملانيــة، دالالت 

رغبــة رئيــس الجمهوريــة يف التأثــر عــى الحكومــة وعملهــا، وإقصــاء األحــزاب. وهــو مــا يتصــل بأزمــة التمثيليــة 

ــبب  ــزاب بس ــة ضداألح ــديد اللهج ــاب ش ــى خط ــة ع ــة الجمهوري ــظ رئاس ــها. وتحاف ــاه ويكرس ــا أع ــار إليه املش

فشــلها يف إدارة امللفــات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة. كــام أنــه يســتند إىل رؤيــة تتجاوزهــا وتتجــه اىل تبنــي تصــور 

مختلــف لنمــوذج الحكــم.

يف ظــل غيــاب متثيليــة فعالــة قــادرة عــى تصديــر برامــج وسياســات اجتامعيــة واقتصاديــة، تعمــل الحكومــة 

5-  التقرير نصف السنوي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان: . انظر الرابط التالي: 

أقال رئيس الحكومة 
يوم االثني�ن 05 أكتوبر 

2020 وزير الثقافة 
وليد الزيدي، أحد 

الوزراء المحسوبي�ن 
على الرئيس قيس 
سعيد، وذلك على 

خلفية رفضه تنفيذ 
قرار الحكومة بتعليق 
التظاهرات الثقافية 

ا من تفيش 
ً

خوف
كورونا، ما اعتبر 

مقدمة إلجراء رئيس 
 وزارًيا 

ً
الحكومة تعديل

 يريض الجبهة 
ً

شامل
البرلماني�ة الداعمة له 

والمكونة من حركة 
النهضة وحزب قلب 

تونس وإئت�لف الكرامة

https://bit.ly/3qygL64
https://bit.ly/3sFrjCj
https://bit.ly/3sDBLKt
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التونســية عــى امللفــات بشــكل موضعــي ومحــدود مــن أجــل تهدئــة األوضــاع. وهــو معطــى ظهــر يف تعاملهــا مــع أزمــة اعتصــام الكامــور. أعلنــت الحكومــة يــوم 6 نوفمــر 

2020، التوصــل مــع املحتجــن يف تطاويــن إىل حــل نهــايئ ألزمــة الكامــور، تــّم مبوجبــه إعــادة تشــغيل منشــآت الطاقــة، مقابــل التعهــد بتوفــر مئــات الوظائــف، وإنشــاء رشكات 

حكوميــة لاســتثامر يف املنطقــة.

يف تفاصيــل اإلتفــاق، كشــف جانــب منــه عــن وجــود خيــار التوظيــف املنفصــل عــن التنميــة. فالحلــول املقرحــة يف أغلبهــا مرتبــط بــرشكات ومؤسســات ذات صبغــة عموميــة 

غــر قادرةعــى اإلضافــة يف اإلقتصــاد املحــي، بــل تعــزز مــن الــدور التشــغيي للقطــاع العــام عــر اإلنتــداب الكمــي وليــس النوعــي.

ويف تفاصيل اإلتفاق يتضح جانب من هذا املعطى:

 فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة

 تصنيــف رشكــة البيئــة والغراســة والبســتنة بتطاويــن كرشكــة ذات مســاهمة عموميــة تحــت إرشاف وزارة الفاحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري وتخضــع لزيــادات 
القطــاع العــام.

 اإلذن يف الترسيع بخاص أجور إطارات وأعوان الرشكة.

 اإلذن بانتداب 1000 عون إطار.

 تكليف اللّجان املحليّة للتّشغيل مبلّف االنتدابات مع ضامن متثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصاحيات يف اختيار ممثليه.

ــادة  ــة وزي ــث مــن املنحــة الخصوصي ــاين والثال ــر2020 )القســط الث ــة مــن شــهر أكتوب ــادات العامــة ألجــور أعــوان وإطــارات الرشكــة تــرف بداي ــدأ الزي ــرار مب  إق
ــي2021. ــهر جانف ــن ش ــة م ــادات بداي ــي للزي ــول الرجع ــع رصف املفع ــى أن يق ــنوات2019-2018-2017( ع س

 اإلذن بانطاق دراسة مخطّط األعامل املعّد من طرف الرّشكة.

 فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات

 اإلذن بإجراء تدقيق يف مجال التّرّف املايل واإلداري وتحديد املسؤوليّات.

 اإلذن بالّرفيع يف رأس مال الرّشكة عى ضوء مخطّط أعامل يقّدم لهياكل الرّشكة للمصادقة عليه يف أجل اليتجاوز ثاثة )03( أشهر .

 اإلذن بتمديد وإمضاء عقود مع الرشكات البرولية وإعطاء األولوية للرشكة يف العقود الجديدة وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد

كــام جــاء يف اإلتفــاق اإلذن بإنطــاق دراســات إلحــداث رشكات ذات مســاهمة عموميــة قــادرة عــى خلــق مواطــن شــغل يف مجــاالت متعــددة مرتبطــة أساًســا بالخدمــات 

البروليــة واملــواد األوليــة والــروات التــي تتوفــر بالجهــة )الرّشكــة الوطنّيــة الســتغالل وتصنيــع الجبــس بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة لإلعاشــة واإلقامــات بتطاويــن، الرّشكــة 

الوطنّيــة لألشــغال العاّمــة والخدمــات البرتولّيــة والطّاقّيــة بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة لنقــل األشــخاص واملعــّدات واملــواد بتطاويــن، الرّشكــة الوطنّيــة للفالحــة واســتصالحها 

وتطويرهــا بتطاويــن(.

اإللتزامات املالية للدولة بعد الكامور: 300 مليون دينار تونيس

وأيًضــا لجــأت الحكومــة إىل التشــغيل الفــوري لعــدد 215 موطــن شــغل قــار بالصحــراء قبــل نهايــة ســنة 2020 واإلذن بتقديــم االنتدابــات القــارة املرمجــة بالصحــراء لســنة 

2021 و2022 و2023 إىل الثــايث األول لســنة 2021 وهــي 70 انتــداب. 

ــذي يعيشــه القطــاع العــام، كــام أنهــا أرســلت رســائل ســلبية إىل  ــة شــاملة تتجــاوز اإلنهــاك ال ــارات محــدودة ألنهــا ال تنخــرط يف برامــج تنموي ــا، تعتــر هــذه الخي عملي

بقيــة الجهــات يف البــاد. فقــد دفــع نجــاح اإلحتجــاج يف الكامــور بقيّــة الجهــات إىل الســر عــى املنــوال ذاتــه، فمبــارشة بــدأ محتجــون يف مناطــق متفرقــة يف تنفيــذ تحــركات 

احتجاجيــة للمطالبــة بتحســن األوضــاع التنمويــة، وتوفــر وظائــف للعاطلــن عــن العمــل.6

بــدأت االحتجاجــات مــن واليــة قابــس بعــد أن أغلــق محتجــون، مداخــل املجمــع الكيميــايئ التونــي، مطالبــن بتفعيــل عــدة قــرارات حكوميــة ســابقة، تخــّص الواليــة، 
ــة.7 ــايئ، وللمؤسســات املتواجــدة يف املنطقــة الصناعي ــام للمجمــع الكيمي ــة، مــا أدى إىل الشــلل الت وتتعلــق بالتوظيــف وباســتحقاقات الجهــة يف التنميــة والصحــة والبيئ

أثبــت تعامــل الحكومــة مــع نتائــج اتفــاق الكامــور عــن متوقعهــا يف موقــع رد الفعــل الــذي يســعى اىل تهدئــة األوضــاع. فبعــد أن أصــدر رئيــس الحكومــة بيانــا يعتمــد فيــه 

منــوذج الكامــور يف التعامــل مــع اإلحتجاجــات مــع تركيــزه عــى واليــات قفصــة وقبــي وجندوبــة والقريــن وســيدي بوزيــد، اســتدرك يف بيــان آخــر بعــد احتجــاج واليــات 

أخــرى ليؤكــد أن ذكــره للبعــض منهــا، كان عــى ســبيل الذكــر ال الحــر.8 ضمــن هــذا التوصيــف، يتضــح أن الحكــم مرهــون بالخــاف الســيايس البعيــد عــن الرامــج والرؤيــة 

ــة مشــخصنة تتجــاوز اإلجــراءات  ــاب دور األحــزاب، تحــول الحكــم إىل مناكفــات خطابي ــا مســتقرًا وغي ــا متثيليً ــذي ال يضمــن منوذًج املشــركة. ويف ظــل النظــام الســيايس ال

واملؤسســات. ومــن األمثلــة عــى هــذا املعطــى هــي زيــارة رئيــس الجمهوريــة ملقــر وزارة الداخليــة لإلطــاع عــى االســتعدادات مبناســبة الســنة الجديــدة. خــال الزيــارة ركــز 

الرئيــس قيــس ســعيد عــى صفتــه باعتبــاره القائــد األعــى للقــوات املســلحة »العســكري واألمنيــة« ألكــر مــن مــرة. وهــو مــا فــرسه البعــض عــى أنــه رســالة ضمنيــة لرئيــس 
الحكومــة.9

 يف ظــل هــذه الوضعيــة، تواصلــت توقــف مشــاريع اإلصــاح التــي بقيــت وعــًدا سياســيًا دون أفــق تحقيــق. وهــو مــا أبرزتــه وضعيــة الســلطة القضائيــة التــي اتضــح يف كل 

مــرة حجــم محــاوالت الســيطرة عليهــا مــع واقــع تــردي بنيتهــا التحتيــة واللوجســتية.

ــا بعــد ان انطلــق يف يــوم 15 نوفمــر 2020 اىل حــدود منتصــف شــهر دميســر 2020 حيــث وصلــت  ــا تواصــل ملــدة أكــر مــن شــهر تقريبً خــاض القطــاع القضــايئ ارضابً

ــة القضــاة: ــع أساســية، حســب رئيــس حمعي ــه مطالــب أرب ــوم 25 ديســمر. ويف تفاصيل الحكومــة اىل اتفــاق واســتئناف العمــل يف املحاكــم ي

 https://bit.ly/3sFAToL :6-  االحتجاجات تحيط بحكومة المشيشي من كل جانب.. فهل يقدر على المواجهة؟. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3o2o30h :7-  محللون تونسيون: حكومة المشيشي ستواجه ›شتاء االحتجاجات‹. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/2LRDnzH  :8-  الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2MavwNm :9-  رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الداخلية ويطلع على االستعدادات بمناسبة السنة الجديدة. انظر الرابط التالي

تحول الحكم 
إلى مناكفات 

خطابي�ة مشخصنة 
تتجاوز اإلجراءات 

والمؤسسات
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 املطلــب األول يتعلــق »بتوفــر الحاميــة والرعايــة الصحيــة للقضــاة وعائاتهــم وتعقيــم املحاكــم مــع وضــع بروتوكــول صحــي يُراعــي العمــل القضــايئ ويحمــي القــايض 

واملُتقــايض وكّل العملــة واإلداريــن واملواطنــن«.

 املطلــب الثــاين هــو ›‹مطلــب كافــة الشــعب التونــي يف عدالــة فاعلــة ونافــذة ويف محاكــم ترتقــي ملســتوى املعايــر الدوليــة وإىل مســتوى الخدمــة القضائيــة املُقدمــة 
للمواطن’’.

 املطلب الثالث يتمثّل يف »توفر وضعية وظروف مادية للقضاة تستجيب للمعاير الدولية«.

 املطلب الرابع هو ›‹اإلصاحات األساسية والجوهرية يف سلك القضاء’’.

باإلضافــة إىل جملــة م املطالــب األخــرى التــي مل يــأيت عــى ذكرهــا رئيــس جمعيــة القضــاة يف ظــل عــدم نــرش اإلتفــاق للعلــن مــن قبــل الحكومــة. وهــو مــا أثــار رفًضــا واســًعا 

لــدى الــرأي العــام التونــي.10 ال توجــد فعليًــا ضامنــت حقيقيــة بههــذ الخصــوص شــأنها شــأن اإلتفاقــات األخــرى التــي أبرمتهــا الحكومــة مــع بقيــة القطاعــات أو املحتجــن. 

فاإلكراهــات وعــدم تبلــور رؤى مشــركة وغيــاب اإلرادة السياســية متواصلــة يف إعاقــة التغيــر الســلس يف اإلنتقــال الدميقراطــي.

يف ظــل هــذا الوضــع عــاد التفكــر مــرة أخــرى يف حــل التوافــق والحــوار الوطنــي بقــوة. فعندمــا فشــل مديــرو اإلنتقــال عــى مســتوى املهمــة يف األطــر املؤسســية والقانونيــة 

تــم اختيــار حلــول مــن خارجهــا. 

 الحوار الوطني: دليل آخر على ال حوارية اإلنتقال الديمقراطي

ــاالت سياســية يف أوىل فــرات اإلنتقــال الدميقراطــي. كــام  ــة ومبــارشة لســياق مرتبــك عــرف اغتي ــة الرباعــي نتيجــة منطقي ــة الحــوار الوطنــي الســابقة برعاي مثلــت تجرب

أن تبعاتــه التــي كرســت فكــرة التوافــق بــن أكــر األحــزاب مل تســتطع إســتكامل الــرشوط املؤسســية لإلنتقــال وخاصــة فيــام يتعلــق بالهيئــات الدســتورية والســيام املحكمــة 

الدســتورية، كــام أن بقيــة املشــاريع املرتبطــة باإلصــاح والتنميــة متوقفــة دامئـًـا وإىل اليــوم. وهــو مــا يشــر اىل أن الحــوار أو التوافــق يتجــاوز نفســه كحــل إىل اشــراطات تتعلــق 

بطبيعــة أطرافــه مــن أحــزاب وشــخصيات.

 ســبق لبعــض األحــزاب املعارضــة أهمهــا مــرشوع تونــس وحركــة الشــعب والتيــار الدميقراطــي املطالبــة بالحــوار الوطنــي، ليعــود اإلتحــاد العــام التونــي للشــغل إىل اقــراح 

 https://bit.ly/2XX9mB4 :10-  سياسيون وحقوقيون يستنكرون “االتفاق السري” بين الحكومة ونقابة القضاة. انظر الرابط التالي

مبــادرة وتســليمها اىل رئاســة الجمهوريــة. تقــرح املبــادرة الوطنيــة لاتحــاد املتعلقــة بــادارة حــوار وطنــي ارســاء هيئــة حكــامء تتــوىل االرشاف عــى حــوار وطنــي يفــي اىل 

توافقــات مــن أجــل انقــاذ البــاد، وتكليــف 5 شــخصيات وطنيــة مســتلقة ضمنهــا.

وقــال األمــن العــام لاتحــاد نــور الديــن الطبــويب يف لقــاء خــاص مــع وكالــة تونــس افريقيــا لألنبــاء، إن تســمية أعضــاء هيئــة الحكــامء يخضــع اىل التوافــق حــول مقرحــات 

ــة الحكــامء اختصاصــات مختلفــة تهــم  ــادرة تنــص عــى أن يشــمل مجــال اختصــاص األعضــاء الخمســة بهيئ يقدمهــا املشــاركون يف الحــوار الوطنــي، وذكــر الطبــويب، ان املب

املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والقانــون الدســتوري، موضًحــا أن اختيــار االختصاصــات املذكــورة يهــدف إىل بلــوغ توافقــات باالســتناد إىل توصيــات علميــة. وبــن أمــن 
عــام املنظمــة الشــغيلة، ان هــذا التصــور يجيــز لرئيــس الجمهوريــة، تقريــب وجهــات النظــر مــن خــال االرشاف عــى جلســات تجمــع الفرقــاء املشــاركن يف الحــوار الوطنــي.11

دفــع الوضــع اإلقتصــادي واإلجتامعــي باألطــراف جيمعهــا للتفكــر يف الحــوار الوطنــي، حيــث تداعــت األصــوات املباركــة للخطــوة. لكــن املفارقــة أن نتائــج الحــوار األول 

خففــت مــن األزمــة لكنهــا مل توفــر قاعــدة لحــل األزمــة السياســية التــي تــم إطاقــه مــن أجــل حلهــا. بــل تعمقــت األزمــة السياســية وصــار محلهــا الســلطات الثاث ومؤسســات 

الدولــة. وانتقلــت إىل عنــارص االنتقــال الدميقراطــي وتكرســت أكــر. وهــو مــا يظهــر بالخصــوص فيــام يتعلــق مبســار العدالــة اإلنتقاليــة ودور هيئــة الحقيقــة والكرامــة.

2 - مسار العدالة اإلنتقالية
لخــص تريــح رئيــس جمعيــة القضــاة أنــس الحاميــدي مســار العدالــة اإلنتقاليــة والنتائــج التــي وصــل إليهــا. ففــي إطــار تقييــم الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف العدالــة 

االنتقاليــة يف تونــس وافاقهــا، أشــار إىل أن تعطــل الفصــل القضــايئ يف قضايــا العدالــة االنتقاليــة ســببه النقــص الــذي تعانيــه هــذه الدوائــر ونقلــة القضــاة الذيــن تــم تكوينهــم 

يف االختصــاص وتكليــف قضــاة آخريــن مل يتلقــوا اي تكويــن يف العدالــة االنتقاليــة. كــام أوضــح أن ذلــك يعــود إىل وجــود تعطيــل ســيايس للملــف ومبــادرات موازيــة متــر مبــارشة 

للمصالحــة قبــل املحاســبة.  واســتنكر عــدم القــدرة اىل حــد اآلن عــى الفصــل يف اي قضيــة مــن قضايــا العدالــة االنتقاليــة مبيًنــا ان عديــد الجلســات تنعقــد فقــط لتأجيــل النظــر 

يف القضيــة ال غر.يبــدو أن مــا كانــت مقدماتــه منقوصــة ال ميكــن أن يحقــق نتائــج يف املســتوى املأمــول. فقــد مهــد عمــل هئيــة الحقيقــة والكرامــة إلنشــاء الدوائــر القضائيــة 

املختصــة، لكــن اتضــح بفضــل تقريــر محكمــة املحاســبات ان للهيئــة هناتهــا. وهــي هنــات متــس مــن هيئــة تــرشف عــى ملــف محــوري يف تحقيــق اإلنتقــال الدميقراطــي.

 إخالالت التصرف لهيئة الحقيقة والكرامة حسب التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات

جــاء تقريــر محكمــة املحاســبات ليؤكــد عــى أن هيئــة الحقيقــة والكرامــة عصفــت مبســار العدالــة اإلنتقاليــة. فالهيئــة وبحســب التقريــر مل تحــرم حتــى القانــون األســايس 

ــا كل قــرارات الهيئــة اتخــذت دون توفــر النصــاب. فبعــد اإلســتقاالت واإلعفــاءات داخــل مجلــس الهيئــة وعــدم ســد الشــغور مــن قبــل مجلــس النــواب  املنظــم لهــا. مبدئيً

مارســت الهيئــة اعاملهــا يف ظــل غيــاب توفــر النصــاب. لتلجــأ الهيئــة يف محاولــة يائســة لإللتفــاف عــى القانــون األســايس عــدد 53 لســنة 2013 املــؤرخ يف 24 ديســمر 2013 

واملتعلــق بإرســاء العدالــة اإلنتقاليــة وتنظيمهــا مــن خــال تنقيــة الفصــل 9 مــن نظامهــا الداخــي وجعــل النصــاب بأغلبيــة مــن حــر يف تناقــض واضــح مــع الفصــل 59 مــن 

النظــام األســايس مــام دفــع رئاســة الحكومــة لرفــض نــرشه يف الرائــد الرســمي.

 https://bit.ly/3iqt29W :11-  الرئيس التونسي يوافق على مبادرة »االتحاد العام للشغل« بإطالق حوار وطني. انظر الرابط التالي

ان تصور عمل هيئ�ة الحكماء 
يجيز لرئيس الجمهورية، 

تقريب وجهات النظر من 
خلل االشراف على جلسات 

تجمع الفرقاء المشاركين 
في الحوار الوطين

أن تعطل الفصل القضائي في قضايا العدالة االنتقالية سببه النقص الذي تعانيه هذه الدوائر 
ونقلة القضاة الذين تم تكوينهم في االختصاص وتكليف قضاة آخرين لم يتلقوا اي تكوين في 
العدالة االنتقالية. كما أوضح أن ذلك يعود إلى وجود تعطيل سياسي للملف ومبادرات موازية 

تمر مباشرة للمصالحة قبل المحاسبة
رئيس جمعية 

القضاة أنس الحمايدي

https://bit.ly/2XX9mB4
https://bit.ly/3iqt29W
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وبالعــودة إىل تقريــر محكمــة املحاســبات نجــد أن الهيئــة مثــًا اســندت منحــة العــودة املدرســية لشــخص تبــن الحًقــا أنــه أعــزب. هــذا املثــال يعتــر مــن أبســط الخروقــات 

املرصــودة واليكــم فيــام يــي بعًضــا مــن الكثــر الــذي رصــد مــن خــال هــذه املهمــة الرقابيــة:

 يف رضف 6 أيــام إرتفــع عــدد قــرارات التخــي والحفــظ والرفــض إىل 17496 قــرار وذلــك يف الفــرة املمتــدة مــن 26 إىل 31 ديســمر 2018 وبالتــايل حرمــان أصحــاب 

هــذي امللفــات مــن الطعــن فيهــا.

 اصــدرت اللجنــة الوقتيــة للنظــر يف مطالــب املســاعدات اإلجتامعيــة 554 بقيمــة ماليــة جمليــة تســاوي 277 ألــف دينــار منهــا 469 تــم اقراحهــا وإمضاؤهــا مــن قبــل 

رئيــس اللجنــة وهــم مــا يعتــر جمًعــا ملهــام متنافــرة وبالتــايل فهــي قــرارات غــر قانونيــة.

 18.928ألف دينار رصفت ألشخاص ال تتوفر فيهم صفة الضحية.

 نســبة امللفــات التــي متــت دراســتها مــن قــل لجنــة التحكيــم واملصالحــة بلغــت %12 مــن جملــة امللفــات الــواردة عــى الهيئــة والبالــغ عددهــا 25998 ملــف. ومــن 

بــن القــرارات التــي وقــع دراســتها مل تصــدر ســوى 9 قــرارات تحكيــم نهائيــة.

 إصــدار قــرارات عنايــة فوريــة ألصحــاب ملفــات ليــس لهــم صفــة الضحيــة أو بنــاًءا عــى إتفــاق مــع رئيســة الهيئــة أو تــم تغيــر الصفــة يف شــأنهم مــن ضحيــة إىل 

»يتطلــب مزيــد مــن التحــري«.

 إعفــاء عضويــن بســبب التغيــب دون عــذر طبًقــا ملــا جــاء بالفصــل 37 مــن القانــون األســايس للعدالــة اإلنتقاليــة يف حــن مل يتــم إتخــاذ أي إجــراء تأديبــي يف شــأن 

عضــو تغيــب 8 مــرات دون عــذر رشعــي.

 متتيــع األعــوان مبنحــة إســتثنائية بتكلفــة جمليــة قدرهــا 247.811 ألــف دينــار مبناســبة إنهــاء قبــول ملفــات الضحايــا دون أن ينــص دليــل إجــراءات االنتدابــات عــى 

ذلــك.

 أبرمــت الهيئــة عقــًدا مــع جمعيــة بعنــوان إســداء خدمــات تولــت مبوجبــه تنزيــل مبلــغ 161,5 ألــف دينــار بالحســاب البنــي الشــخيص لرئيــس الجمعيــة عوًضــا عــن 

الحســاب البنــي للجمعيــة.

 556 ألف دينار تكلفة جلستي إستامع.

 تركيبــة اللجــان انخفضــت مــن خمســة إىل ثاثــة أعضــاء بالنســبة إىل لجنــة الفحــص الوظيفــي وإصــاح املؤسســات ولجنــة التحكيــم واملصالحــة ومــن خمســة أعضــاء 

إىل عضــو واحــد بالنســبة إىل لجنــة جــر الــرر ورد اإلعتبــار وهــو مــا يعــد مخالفــة للنظــام الداخــي للهيئــة.

 أفضــت أعــامل التدقيــق يف جلســات االســتامع الرسيــة ويف اإلفــادات املنجــزة تباًعــا مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخــي يف 28 مــارس 2017 وأحــد أعضــاء الهيئــة بتكليــف 

مــن مجلســها يف 8 جــوان 2017 إىل الوقــف عــى اختافــات يف إدراج املعطيــات املتعلقــة باإلفــادة مــن مســتمع إىل آخــر ويف نتائــج االســتامع لنفــس طبيعــة االنتهــاك عــى غــرار 

االختــاف يف نقــل طلبــات صاحــب الشــهادة ويف تقييــم الحالــة ويف تنزيــل املعطيــات الخاصــة بالضحيــة.

 تــداول مجلــس الهيئــة بتاريــخ 11 جويليــة 2017 يف مســائل تعلقــت بعــدم ذكــر املعلومــة بصفــة دقيقــة بالنســبة للوضعيــة املهنيــة أو الرشيحــة العمريــة أو املســتوى 

التعليمــي التــي تــم ادراجهــا بعبــارة »غــر محــددة« فيــام ال يقــّل عــن 2000 مناســبة عــاوة عــى عــدم تحديــد طبيعــة االنتهــاكات بصفــة مفصلــة وعــدم إدراج معطيــات 

تتعلــق مبلفــات الفســاد املــايل يف تطبيقــة إفــادة. ســاهمت النقائــص املذكــورة يف ارتفــاع عــدد اإلفــادات غــر املختومــة التــي بلغــت 1181 إفــادة يف مــوىف جويلــة 2018 وهــو 

مــا يحــول دون إضفــاء املصداقيــة الكافيــة عــى نتائــج الجلســات الرسيــة. 

ــرار  ــا أمــام ق ــا(، مل يكــن عائًق ــا واقتصاديً ــة هشــة نفســيًا واجتامعيً ــا )فئ ــا مبلــف حســاس خاصــة أنهــم ضحاي ــة وارتباطه ــات منظــوري الهيئ  رغــم حساســية معطي

تخزينهــا مبقتــى قــراًرا مصادقــة صادرعــن مجلــس الهيئــة بتاريــخ 13 ســبتمر 2017 حيــث وافــق عــى طلــب رشاء تعلــق باقتنــاء منظومــة للحفــظ والتخزيــن اآليل للمعطيــات 

باعتــامد تقنيــة ســحب التخزيــن Cloud لــدى مؤسســة تتــوىل تخزيــن املعطيــات يف الخــارج وهــو مــا يعتــر خرقـًـا للفصــل 27 مــن القانــون املتعلــق باألرشــيف. وتــم الراجــع 

عــن تجســيم هــذا العــرض بعــد اإلعــان عــن طلــب عــروض إلقتنــاء خــادم جديــد لــدى مزوديــن تونســين.

 بلــغ العــدد الجمــي لقــرارات الرفــض النهــايئ لصفــة الضحيــة يف ســبتمر 2018 مــا جملتــه 4036 قــرار ورد يف شــأن 278 منهــا مطالــب طعــن. وتبــن أنــه مل يتــم إىل 

حــدود أكتوبــر 2018 البــت يف أي مطلــب رغــم الــرشوع يف قبولهــا لــدى الهيئــة منــذ أفريل/أبريــل 2017.

 تولــت الهيئــة إصــدار قــرارات عنايــة فوريــة دون دراســة امللفــات والتأكــد مــن احــرام املعايــر وذلــك بخصــوص 9 قــرارات مــن جملــة 21 متــت املصادقــة عليهــا ســنة 

2016 مــن قبــل رئيســة الهيئــة دون الرجــوع إىل لجنــة جــر الــرر ورد االعتبــار. وصــدر بتاريــخ 4 جويلية/يوليــو 2016 أي بعــد إحــداث وحــدة العنايــة الفوريــة، قــرار بتمكــن 

15 منتفــع مــن مســاعدة اجتامعيــة بقيمــة 400 د.ت منهــم لــكل وذلــك بنــاء عــى اتفــاق مــرم بــن رئيســة الهيئــة وأصحــاب امللــف تبــن يف ســنة 2017 وبعــد حصولهــم عــى 

املســاعدة تغيــر صفــة أربعــة منهــم مــن »ضحيــة« إىل »مزيــد مــن التحــرّ ي« فيــام انتفــت صفــة الضحيــة بالنســبة لصاحــب أحــد امللفــات.

 لــن تقتــي إعــادة النظــر يف الصفــة إيقــاف تنفيــذ القــرارات الّصــادرة يف شــأن امللــف إال أن الهيئــة قامــت بتنفيــذ 25 قــرار لفائــدة عــرشة أشــخاص مــن مودعــي 

امللفــات بعــد 30 جانفي/ينايــر2017 تاريــخ تغيــر صفتهــم مــن »ضحيــة« إىل »يتطلــب مزيــد مــن التحــري«. وانتفــع أصحــاب امللفــات املذكــورة مبــا جملتــه 6.960 ألــف دينــار 

بعنــوان تدخــات العنايــة الفوريــة.

ــد مــن رصف  ــوف عــى إخــاالت مــن شــأنها أن تســمح بالتأك ــة مل تحــل دون الوق ــة الفوري ــة بخصــوص رصف تدخــات العناي ــل الهيئ ــن قب  اإلجــراءات املتبعــة م

التدخــات ملســتحقيها مــن ذلــك إتضــح مــن خــال فحــص عينــة مــن 106 تدخــل طبــي أن أذن الدفــع ال تحمــل أرقــام متسلســلة، كــام أن 12 منهــا ال تتضمــن إمضــاء املســؤول 

وهــو مــا مــن شــأنه ان ال يســمح بالتأكــد مــن رصف التدخــات ملســتحقيها.

ــا للنظــام الداخــي  ــك مخالًف ــس وذل ــة املجل ــة دون مصادق ــة 53 يف خطــط وظيفي ــة إىل حــدود 31 ديســمر 2017 تســمية 19 عــون مــن جمل ــت رئيســة الهيئ  تول

للهيئــة الــذي أســند صاحيــات تســمية األعــوان وتحديــد امتيازاتهــم ملجلــس الهيئــة وحــدد مهمــة رئيــس الهيئــة يف الغــرض بإمضــاء قــرارات التســمية بعــد مصادقــة املجلــس.

 فيــام يتعلــق بتنظيــم جلســتي االســتامع العلنيــة بتاريــخ 16 و17 ديســمر 2016، تولــت الهيئــة القيــام باستشــارة عوًضــا عــن إجــراء طلــب عــروض وذلــك مخالًفــا 

للفصــل 6 مــن دليــل إجــراءات الــرشاءات الــذي نــص عــى رضورة إجــراء طلــب عــروض بخصــوص الــرشاءات التــي يتجــاوز مبلغهــا 50 ألــف دينــار علــاًم وأنــه ســبق للهيئــة 

أن نظمــت جلســتي إســتامع بكلفــة 440 ألــف دينــار. وفضــًا عــن ذلــك تــم ســناد تنظيــم هاتــن الجلســتن بأقســاطها الثالــث إىل رشكتــن لهــام نفــس املمثــل القانــوين مببلــغ 

جمــي قــدره 230.835 ألــف دينــار.

هــذه إذن فقــط بعــض املاحظــات الــواردة يف تقريــر الرقابــة عــن إخــاالت التــرف ضمــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة. هــذا وقــد تراوحــت إجابــات الهيئــة عموًمــا بــن 

التريــر بغيــاب عامــل الخــرة تــارة، وتعقيــد العمليــة تــارة أخــرى. وهــي يف ذلــك ال تختلــف عــن بقيــة املتصديــن للشــأن العــام، مــع كونهــا خضعــت للتســييس طــوال مــدة 

إرشافهــا عــى مســار العدالــة اإلنتقاليــة يف تونــس.

مــا ميكــن أن نســتنتجه مــن هــذا التقريــر أن الخروقــات شــملت تقريبًــا كل األطــوار واملراحــل وأن األخطــاء الفادحــة التــي وقعــت فيهــا الهيئــة تجعــل مــن اعاملهــا محــل 

شــك وريبــة. فحرمــان أكــر مــن 20000 شــخص رفضــت مطالبهــم يف اإلعــراض قــد يكــون قــد حــرم الكثــر مــن أخــذ حقوقهــم كــام قــد تكــون قــد ترسبــت إىل القوائــم النهائيــة 

أخطــاء أيًضــا يف التكييــف ويف منــح الحقــوق ألصحابهــا، كــام أن التقريــر ال يخلــوا مــن شــبهات فســاد خاصــة يف الجانــب املــايل لتــرف الهيئــة. هــذا التقريــر رمبــا ســيكون 

كغــره مــن تقاريــر الرقابــة التــي يكــون مصرهــا اإلهــامل والنســيان خصوًصــا وأن ردة الفعــل عــى هــذا التقريــر كانــت دون املأمــول رغــم مــا فيــه مــن رصــد لتجــاوزات 

خطــرة ولشــبهات فســاد مــايل وإداري.
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II- السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان
يســتعرض التقريــر يف قســمه الخــاص بحقــوق اإلنســان نشــاط املؤسســات والهيئــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان خاصــة يف جانبــه اإلتصــايل ومســتوى اتخــاذ القــرارات ســواء يف 

عاقتهــا بالحكومــة أو يف اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة. وهــو مســتوى يؤكــد صعوبــة اإلنتقــال الدميقراطــي وتكريــس حقــوق اإلنســان مؤسســيًا ومجتمعيًــا؛ األخــرة كعنــر متقــدم 

مــن اشــراطات تحقيــق الدميقراطية املـــأمولة.

1 -  حرية التعبير عن الرأي
ان حريــة التعبــر عــن الــرأي وتفريعاتهــا خاصــة حريــة الصحافــة مكرســة دســتوريًا يف املــادة 31 مــن دســتور 2014. مــن حيــث املبــدأ فــإن الهيئــة املســتقلة العليــا لاتصــال 

الســمعي البــري هــي املؤسســة التعديليــة املكلفــة باملشــهد اإلعامــي. ودعمــت هــذه األخــرة باملرســوم رقــم 116 بتاريــخ 2 نوفمــر 2011. ويكــرس هــذا املرســوم يف مــواد 

مختلفــة وال ســيام املــواد 3 و4 و5 و15، الحريــات املذكــورة أعــاه.

ميكــن القــول أن مقاربــة الدولــة والسياســة الرســمية بخصوصهــا مل تتغــر بالنظــر إىل عــدم وجــود رؤيــة موحــدة بخصوصهــا، وهــو مــا فتــح البــاب ملبــادرات مســنودة مــن 

جهــات محــددة وجزئيــة مــن املشــهد الســيايس والحــزيب وتجــاوز للمشــاريع التــي كان لهــا قبــول لــدى املتدخلــن يف القطــاع اإلعامــي والصحفــي.

ســحب رئيــس الحكومــة هشــام املشــيي »القانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري » إىل جانــب جملــة مــن القوانــن األخــرى. وقــد أقــر مكتــب مجلــس نــواب 

الشــعب يــوم 22 أكتوبــر 2020 قبــول طلــب رئيــس الحكومــة حــول طلــب ســحب عــدد مــن مشــاريع القوانــن إلعــادة النظــر فيهــا، وأقــّر املوافقــة عــى الطلــب بخصــوص 

املشــاريع املعروضــة عــى اللجــان، ومشــاريع القوانــن التــي تــم ســحبها هــي مــرشوع قانــون يتعلـّـق بحوكمــة املســاهامت واملنشــآت واملؤّسســات العموميّــة ومــرشوع قانــون 

يتعلـّـق بأحــكام اســتثنائيّة للترسيــع يف انجــاز املشــاريع الكــرى ومــرشوع قانــون أســايس يتعلـّـق بحريــة االتصــال الســمعي البــري وبتنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي البــري 

وضبــط اختصاصاتــه. 

مــرشوع القانــون األســايس عــدد 95/2020 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري وبتنظيــم هيئــة االتصــال الســمعي البــري وضبــط اختصاصاتهــا الــذي متــت إحالتــه 

عــى مجلــس النــواب يــوم 09 جويلية/يوليــو 2020. وقــد مثــل هــذا املــرشوع مثــرة مســار تشــاريك منــذ ســنة 2017 شــمل مختلــف األطــراف والهيــاكل املعنيــة وتضمــن يف 

إحــدى محطاتــه ســحب املــرشوع األول للحكومــة قبــل إعــادة صيغــة أخــرة للمجلــس متتعــت بدعــم وموافقــة مختلــف املتدخلــن الذيــن أقــروا باســتجابته للمعايــر الدوليــة.

يف مقابــل ذلــك، تقدمــت كتلــة ائتــاف الكرامــة مبقــرح قانــون يتعلــق بتنقيــح املرســوم عــدد 116 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري تحــت عــدد 34/2020، 

وقــد أعلــن مكتــب مجلــس النــواب ضمــن الروزنامــة التقديريــة للــدورة النيابيــة 2021-2020 أن هــذا املقــرح ســيعرض عــى نظــر الجلســة العامــة للمجلــس يــوم 14 أكتوبــر 

2020. لكــن املبــادرة تــم ســحبها هــي نفســها. اعتــرت املبــادرة املقدمــة مــن اإلئتــاف خطــرة عــى حريــة الصحافــة وحريــة اإلعــام. اعتــر الصحفيــون أن املبــادرة متثــل 

انعكاًســا للتوجــه املتشــدد والســاعي للســيطرة عــى املؤسســات اإلعاميــة. يف نفــس الوقــت، يف نهايــة شــهر أكتوبــر وبعــد ســحب مــرشوع القانــون املذكــور أعــاه، اســتنكرت 

نقابــة الصحفيــن ســحب املــرشوع تراجًعــا عــن خطــوة مهمــة وقــراًرا غــر مســؤول ويــرب مبــدأ اســتمرارية الدولــة ويتناقــض مــع تعهــدات الحكومــة والتزامــات الدولــة 

التونســية بدعــم الترشيعــات املتعلقــة بحريــة الصحافــة واالتصــال الســمعي البــري. ويُعتــر هــذا القــرار، حســب نقابــة الصحفيــن، تواطــؤًا مــن رئيــس الحكومــة مــع الجهــات 

املســتفيدة مبــارشة مــن الســعي إىل تنقيــح املرســوم 116 وتحصيًنــا للمؤسســات اإلعاميــة غــر القانونيــة والناطقــة باســم الرويــكا الرملانيــة وذلــك لتحقيــق أهــداف سياســية 
وزبونيــة ضيقــة ال عاقــة لهــا مبصلحــة البــاد ومصلحــة املشــهد اإلعامــي يف تونــس.1

تواصــل الهيئــة يف األثنــاء العمــل مبرســوم ليــس مفصــًا بالطريقــة الكافيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر الضامنــات الكافيــة لتعديــل املشــهد اإلعامــي ولحريــة التعبــر عــن 

الــرأي. لذلــك اعتــرت الهيئــة الحكومــة متواطئــة يف انتهــاك مــن شــأنه أن يعــرض هــذه الحريــات للخطــر. تعزيــزًا لذلــك، تعتقــد الهيئــة أن هــذا املوقــف الحكومــي ســوف 

يعيدنــا اىل مربــع االســتبداد والدكتاتوريــة والتحكــم يف اإلعــام مــام ســينجر عنــه عــودة االنتهــاكات الســابقة.

مبــويف ســنة 2020، اعتــرت الهيئــة عــام 2020 ســقوطًا مدويــا لقطــاع االتصــاالت. وحســب إعانهــا العــام، فــإن الحكومــة تعتــر الســبب وراء تدهــور الحريــات مــن خــال 

ســحب القانــون الســالف الذكــر2، واقــراح قانــون زجــر االعتــداء عــى األمنيــن يف املقابــل، باإلضافــة اىل تعديــل القانــون الخــاص باملحكمــة الدســتورية باعتبارهــا عــى اتصــال 

مبــارش مبنظومــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة3.

2 - الحق في الكرامة اإلنسانية والسالمة الجسدية
ــل الكرامــة اإلنســانية  ــزال محــاوالت تفعي ــه محــور تداخــل مختلــف املؤسســات يف تونــس. يف الواقــع، ال ت يتســم الحــق يف الكرامــة اإلنســانية والســامة الجســدية بكون

ــا املســتقلة لاتصــال  ــة العلي ــت الهيئ ــة التونســية. وتدخل ــج التلفزيوني ــات انتشــاًرا واســًعا يف الرام ــن املحــزن، أن تشــهد الخروق ــة. وم ــد الســامة الجســدية متواصل وتهدي

الســمعي والبــري مــن خــال بــاغ يدعــو إىل التخــي عــن برنامــج »صفــي قلبــك«، والــذي يطبــع مــع الكراهيــة والعنــف ضــد املــرأة دون اعتبــار اآلثــار النفســية الــذي تركهــا 

التريحــات عــى الضحيــة. كــام فرضــت الهيئــة غرامــة عــى قنــاة M-Tunisia وايقــاف برنامــج »بــا قنــاع« الــذي يــذاع عليهــا النتهاكــه الحقــوق املذكــورة. باإلضافــة إىل 

ذلــك، أعــادت الســلطات الحجــر عــى راديــو القــرآن الكريــم للخروقــات واالعتــداءات الجســيمة عــى كرامــة اإلنســان وســامته الجســدية يف 18 ديســمر 2020 بعــد تحقــر 

 https://bit.ly/3oYyS4X :1- بيان نقابة الصحفيين. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3pftZ73 :2- بــالغ اجتماع طارئ لمجلس الهيئة. انظر الرابط التالي

https://bit.ly/3nNjNTe :3- رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية. انظر الرابط التالي

تنسيقية حماية حرية االتصال 
السمعي البصري

 الهيئة العليا املستقلة لاتصال السمعي والبري

 النقابة الوطنية للصحفين التونسين

 الجامعــة العامــة لإلعــام التابعــة لاتحــاد العــام 
التونــي للشــغل

 الغرفة الوطنية النقابية للتلفزات الخاصة

 النقابة الوطنية لإلذاعات الخاصة

 االتحاد التوني لإلعام الجمعيايت

https://bit.ly/3oYyS4X
https://bit.ly/3pftZ73
https://bit.ly/3nNjNTe
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املــرأة وتشــبيهها “باملصانــع«. وعــى إثــر هــذا االعتــداء فرضــت الســلطة غرامــة عــى الراديــو نجمــة FM اعتــامًدا 
عــى نفــس االســاس القانــوين.4

ويف نقطــة تاقــي، كانــت هــذه الحقــوق عرضــة النتهــاكات فضيعــة نــددت بهــا الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار 

بالبــرش عندمــا بــاع شــاب كليتــه »دون اكــراه« عــر شــبكة اتجــار بالبــرش نشــطة يف ثاثــة بلــدان عــى األقــل ملواطــن 

أفريقــي مقابــل 15.000 دوالر أمريــي. ويف وقــت الحــق قامــت الســلطات بحجــز األربــاح وانطلقــت يف التحقيقــات 

حــول الشــبكة.

3 - حقوق المرأة
إن حاميــة النســاء مــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه تشــغل الســلطة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــري. 

يف واقــع األمــر، يعتــر برنامــج »صفــي قلبــك« املنطلــق الــذي وجهــت الهيئــة مــن خالــه تحذيــرًا للحــوار التونــي 

نتيجــة للتحريــض عــى العنــف ضــد املــرأة مــن خــال إحــدى حلقــات الرنامــج املذكــور. دون أي اعتبــار للقوانــن 

أو األخاقيــات، تــم تلميــع العنــف والتشــجيع عليــه. ولهــذا حــذرت الهيئــة قنــاة الحــوار وطالبــت بتعديــل الحلقــة 

وحــذف األجــزاء التــي تحتــوي عــى االنتهــاك مــن جميــع وســائل التواصــل االجتامعــي الحاليــة واملســتقبلية. عــاوة 

عــى ذلــك، يف إعــام مختلــف يــوم الثالــث مــن نوفمــر 2020 عــى اثــر تغريــم ام تونيزيــا 20.000 دينــار ، انتقــدت 

الســلطات »املشــاركة يف تصميــم و تســويق صــورة مذلــة للمــرأة«. وعقــب ذلــك، وصفــت الســلطات تســمية مهابــل 

النســاء بـــ »مصانــع« بالعنــف مبوجــب القوانــن الحاليــة )الدســتورية، واملعاهــدات الدوليــة والقوانــن االساســية( عى 

إذاعــة القــرآن الكريــم.

تتواصــل هــذه املامرســات يف تونــس عــى املســتوى املجتمعــي يف ظــل غيــاب تأصيــل مجتمعــي لحقــوق اإلنســان، 

كــام أن مجلــس نــواب الشــعب مثــل خــال فــرة الرصــد منصــة لتســويق خطابــات ذات منحــى ايديولوجــي ال تحــرم 

يف األدىن ضوابــط التواصــل يف املجلــس كمؤسســة رســمية وفضــاء عــام مشــرك. باســم حريــة التعبــر، رصح النائــب 

يف مجلــس نــواب الشــعب محمــد العفــاس تريحــات مهينــة ضــد املــرأة والنســاء العازبــات عــى وجــه الخصــوص 

واتهــم املنظــامت ومــن يدافــع عنهــن باتهامــات أخاقويــة )الدياثــة( واتهامــات بالعاملــة5. 

4 - حقوق الطفل
فرضــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال املــريئ واملســموع غرامــة قدرهــا 20.000 دينــار عــى M Tunisia وأمــرت 

وقــف عــرض برنامــج »بــا قنــاع« عــى إثــر بــث مقاطــع فيديــو مــرة ألطفــال يف حالــة ســكر يعــرون عــن رغبتهــم 

يف االنتحــار ويصفــون الطريقــة التــي يرغبــون بهــا القيــام بذلــك ومقاطــع فيديــو تعــرض أطفــااًل مرشديــن يشــجعون 

عــى هــذا الســلوك. وتجــدر اإلشــارة إىل أن الهيئــة قــد حــذرت مــن قبــل M Tunisia عــى إثــر البــث اإلذاعــي الــذي 

يشــكل خطــرًا عــى حاميــة األطفــال ومصلحتهــم الفضــى والكرامــة اإلنســانية عامــة. وقــد دفعــت الهيئــة قرارهــا 

بشــكل كامــل مــن خــال األحــكام املختلفــة. غــر انــه رغــم مــا نثمنــه مــن مجهــودات تقــوم بهــا الهيئــة فاننــا نعيــب 

ــوي عــى مــادة  ــي تحت ــم بــث الحلقــة الت ــال، ت ــي تتدخــل عــى إثرهــا. فعــى ســبيل املث ــة الت طــول الفــرة الزمني

4- الهيئة توجه تنبيها إلى قناة الحوار التونسي وتطالبها بسحب مقطع من حلقة برنامج “صفي قلبك”. انظر الرابط 
 https://bit.ly/37DxGxx :التالي

5-  استنكرت تصريحات العفاس ضد المرأة: جمعيات تطالب البرلمان بإصدار موقف رسمي ضده. انظر الرابط 
 https://bit.ly/3oYhCg9 :التالي

تشــكل انتهــاكات يف جويليــة بينــام ومل تحــرك الهيئــة ســاكًنا اال يف الثالــث مــن نوفمــر أي بعــد 4 أشــهر كاملــة مــن حصــول الجــرم6.

نــددت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش بحادثــة *رحمــة* الفتــاة املتوفــاة نتيجــة ســقوطها يف املجــاري وغرقهــا جــراء لذلــك.  كــام نــددت الهيئــة كذلــك بقــرار 

املحكمــة االبتدائيــة بســيدي بوزيــد والتــي تعهــدت بالنظــر يف ادانــة مالــك املدرســة القرآنيــة بالرقــاب بعــد مقاضاتــه مــن أجــل االتجــار بالبــرش. وتعيــب الهيئــة خاصــة عــى 

املحكمــة حكمهــا بعــدم ســامع الدعــوى رغــم وجــود املؤيــدات الكافيــة لإلدانــة7. يف األثنــاء، أعلنــت الهيئــة العليــا ملكافحــة االتجــار بالبــرش صيحــة فــزع بعــد مــا راج عــن 

حقائــق صادمــة حــول بيــع األمهــات ألطفالهــن عــى الفايســبوك او أحيانـًـا بيــع االجنــة او اعضائهــم. وشــددت رئيســة الهيئــة عــى ان عمــل األطفــال ال يــزال معضلــة حقيقيــة 

يف تونــس.

5 - مبدأ استمرارية الدولة: ضمانة لحقوق اإلنسان
ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري عــى الحكومــة ســحبها ملــرشوع القانــون األســايس املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري خــال شــهر  عابــت الهيئــة العلي

ــا ملبــدأ اســتمرارية الدولــة مبــا أن الحكومــة كانــت فاعلــة أساســية يف كتابــة فصــول القانــون املذكــور وتســتغرب ســحبها ملــرشوع  أكتوبــر 2020. واعتــرت هــذا الفعــل رضبً

القانــون االمــر الــذي يســاهم يف خلــق جــو مــن عــدم التناســق وميــس بخطــورة مــن حريــة قطــاع االتصــال الســمعي والبــري ونجاعتــه وحتــى امانــه القانــوين. 

يرتبــط هــذا املســار بجــدوى املســار التشــاريك يف صياغــة القوانــن خاصــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان. يعتــر تثبيــت املســارات التشــاركية والحــوارات مــع املتدخلــن يف هــا 

املجــل إحــدى تطبيقــات الدميقراطيــة التشــاركية يف العمليــة الترشيعيــة التــي تتجــاوز لجــان وأروقــة مجلــس النــواب، إال أن تغيــر الحكومــة ملوقفهــا ميكــن أن يــرب مــن 

مصداقيــة العمليــة التشــاركية ككل.

6 - الحق في الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية االتصاالت والمراسالت والمعطيات الشخصية
هــذه الحقــوق املكرســة دســتوريًا تعترهــا هيئــة االتصــال الســمعي والبــري منتهكــة مــن طــرف قنــاة ام-تونيســيا حيــث قامــت هــذه األخــرة ببــث مقاطــع فيديــو ألطفــال 

يف حالــة ســكر إىل جانــب خطابــات كراهيــة ضــد املثليــن والتشــجيع عرهــا عــى االنتهــاكات ضدهــم. وهــو مــا ميثــل خرقــا للقوانــن النافــذة وكذلــك للمرســوم عــدد 116 

الــذي ينظــم عمــل الهيئــة.

أمــا الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وهيئــة حاميــة املعطيــات الشــخصية فهــام تعمــان عــى حاميــة هــذه الحقــوق، كل حســب مجــال تدخلهــا ومــدى صاحياتهــا. متنــع 

ــه. لكــن يف  ــا للقانــون، تســليم املعطيــات الشــخصية للغــر دون تريــح صاحبهــا بطريقــة رصيحــة عــى قبول ــال، طبًق ــة املعطيــات الشــخصية عــى ســبيل املث هيئــة حامي

املقابــل، قامــت الهيئــة بطلــب توضيحــات مــن البنــك املركــزي التونــي حــول مــآل املعطيــات الشــخصية ألصحــاب الحســابات البنكيــة منــذ 2015 وطريقــة اســتغالها وتوفرهــا 

للمؤسســات التجاريــة واالقتصاديــة، حيــث عمليًــا ميكــن لألخريــن اإلطــاع عــى وضعــة الحســاب البنــي يف إطــار املعامــات املاليــة والعقــود املرمــة. وهــو مــا جــاء يف شــانه 

عــدة تشــكيات اىل الهيئــة. غــر أنــه و لألســف مل تتحصــل الهيئــة اىل اليــوم أي بعــد 6 ســنوات عــى جــواب مــن البنــك.

كــام قامــت الهيئــة بالتعبــر عــن تشــجيعها القــرار القضــايئ الــذي صــدر يف 24 ديســمر 2020 والــذي جــاء امــرًا املدعــى عليهــا بإزالــة كامــرات املراقبــة التــي تطــل عــى 

جارهــا وتخــرق بذلــك حقــه يف الحيــاة الشــخصية. وقامــت الهيئــة بنــرش القــرار االيت ذكــره عــى صفحتهــا بالفايســبوك مزيلــة املعطيــات الشــخصية ألطــراف النــزاع8. 

اىل جانــب ذلــك ويف تنديــد رصيــح ضــد الحكومــة قامــت هيئــة حاميــة املعطيــات الشــخصية بتوجيــه عتــاب ولــوم رصيحــن حــول اقصائهــا مــن مشــاورات تفعيــل مــرشوع 

املعــرف الوحيــد التــي هــي ســبب وجــوده. ويذكــر ان الهيئــة قامــت واألطــراف املتداخلــة بصياغــة هــذا املــرشوع الــذي يعــد بثــورة يف البيانــات الرقميــة للمســتفيدين مــن 

الخدمــات اإلداريــة. 

  https://bit.ly/2KiB0W7 :6-  الهيئة تقرر تسليط خطية مالية ضدّ قناة “أم تونيزيا” واإليقاف النهائي لبرنامج “بال قناع”. انظر الرابط التالي
 https://fb.watch/2QqDPHJnED : 7-  تصريحات رئيسة الهيئة. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3bcNA46 : انظر كذلك: البحر األزرق: فقدان طفلة سقطت في بالوعة الصرف الصحي
 https://bit.ly/2L3d612 :انظر أيضا

 http://bit.ly/2XQP6B0 : 8-  لإلطالع على القرار القضائي. انظر الرابط التالي

مجلس نواب الشعب 
مثل خلل فترة الرصد 

منصة لتسويق 
خطابات ذات منحى 
ايديولوجي ال تحترم 
في األدنى ضوابط 

التواصل في المجلس 
كمؤسسة رسمية 

وفضاء عام مشترك. 
باسم حرية التعبير، 

صرح النائب في مجلس 
نواب الشعب محمد 

العفاس تصريحات 
مهين�ة ضد المرأة 

والنساء العازبات 
على وجه الخصوص 

واتهم المنظمات ومن 
يدافع عنهن باتهامات 

أخلقوية )الدياثة( 
واتهامات بالعمالة

https://bit.ly/37DxGxx
https://bit.ly/3oYhCg9
https://bit.ly/3bcNA46
https://bit.ly/2L3d612
http://bit.ly/2XQP6B0
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ويف حركــة مشــابهة واصلــت الحكومــة الحاليــة تجاهلهــا للهيئــة وذلــك باقصائهــا مــن مــرشوع *ســجلني* والــذي يقــوم بتجميــع كل البيانــات الشــخصية لحامــي الهواتــف 

ــا كل التونســين- لغــرض حاميــة االقتصــاد الوطنــي وقطــاع الهواتــف الجوالــة مــن املهربــن والســوق الســوداء. وتجــدر اإلشــارة أن مــرشوع املعــرف  الجوالــة -يعنــي تطبيقيً

الوحيــد عــى ســبيل املثــال جــاء مبرســوم حكومــي مــن رئيــس الحكومــة الســابق اليــاس الفخفــاخ واعطــي نفًســا كاد يكــون منعًشــا لــإلدارة التونســية لــوال تجاهــل هيئــة 

ــا عــى حاميتهــا.  املعطيــات الشــخصية وهــي الســاهرة قانونيً

بالنظــر اىل الحجــم الهائــل للعمــل وحجــم املهــام املنوطــة بهــا فــان ذلــك يطــرح تســاؤاًل عــن مــدى نجاعــة وجودهــا خاصــة مــع شــح املــوارد املســندة اليهــا فامليزانيــة والتــي 

ال تتجــاوز ال 130 ألــف دينــار والتــي ال يبقــى منهــا اال 80 ألــف بعــد دفــع اجــرة كــراء املقــر ليقســم الباقــي بــن اجــر املوظفــن -الــذي تشــتي الهيئــة مــن قلتهــم- والفواتــر 

املتعددة. 

يطرح ذلك فعليًا أسئلة جدية عن دور الهيئات والجدوى منها يف ظل عدم السياسيات الرسمية والتعاون بينها، هي هياكل رسمية.

7 - الحق في الرعاية الصحية

تتجــه األنظــار نحــو الحــق يف الرعايــة الصحيــة منــذ أوائــل شــهر مــارس مــن ســنة 2020 مــع بدايــة انتشــار الوبــاء يف تونــس.  يعــود تــردي معايــر الرعايــة الصحيــة داخــل 

املرافــق الصحيــة وتزايــد أســعار األقنعــة الجراحيــة واملــواد الطبيــة عموًمــا إىل عــدة عوامــل كَنقــص اإلنتــاج واإلحتــكار. أدانــت الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد مثــل هــذه 

املامرســات وتلقــت بصددهــا العديــد مــن الشــكاوى التــي يجــب أن تَُوظَّــف وتســتغل جديًــا ملتابعــة وماحقــة املشــتبهن بهــذا الخصــوص9. يُذكــر أن ســوقًا ســوداء للمــواد 

الطبيــة واألدويــة قــد زادت منــذ انتشــار الوبــاء يف تونــس، هــددت فعليًــا املســالك الرســمية والقطــاع الصحــي العــام املتهالــك أصــًا. وهــو مــا مل يتــم مراجعتــه وال العمــل عليــه 

 https://bit.ly/3aNktEo :9- عن بالغات الهيئة. انظر الرابط التالي

عــر إطــاق برامــج إصــاح حقيقــة أو اهتــامم مبــارش بالعاملــن فيــه عــى اختــاف أصنافهــم، حيــث تواصلــت النقابــات واملنظــامت املمثلــة لهــم اإلحتجــاج إىل اليــوم. وهــو 

مــا يطــرح أزمــة أكــر عمًقــا مــن مجــرد أبعادهــا االقتصاديــة واإلجتامعيــة املوجــود أصــًا، لكــن أزمــة أخاقيــة حــول حجــم املســؤولية التــي ميكــن ان يتحملهــا هــذا القطــاع 

أمــام حــاالت املــوت واملــرض الوبــايئ اذي يتحــدى دور الطبيــب ومعاونيــه. وجــب عــى جميــع املؤسســات اإلهتــامم بالحــق يف الرعايــة الصحيــة لتأّصلــه يف الحيــاة البرشيــة، 

غــر أنـّـه لوِحــظ مــن خــال البحــث أّن اللجنــة الوطنيــة لألخاقيــات الطبيــة كانــت أقــرب إىل الجمــود حتــى فيــام إىل ســياق األزمــة الصحيــة.

8 - الحق في حياة كريمة 
تــم تبليــغ هيئــة مكافحــة الفســاد يف عــدة مناســبات حــول احتــكار العديــد مــن املنتجــات خــال الثاثيــة األخــرة مــن 2020. تتعــدد الخروقــات يف الواقــع مبــا فيهــا اإلحتــكار 

لتعطــي انطباًعــا بتجاوزهــا قــدرة الســلطات عــى مقاومتهــا خاصــة وأنهــا تشــمل كامــل البــاد بدرجــات متفاوتــة الخطــورة ويف جميــع القطاعــات10. وهــو مــا فصلــت نــرشات 

الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد دون أن يوجــد متابعــة حقيقــة وكاملــة للمخالفــن، يف ظــل تواصــل اإلنتهــاكات واقًعــا.

9 - الحق في النفاذ إلى المعلومة
عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحــق، مل تكــن الهيئــة )هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة( املُكلّفــة بحســن تطبيقــه فاعلــة باســتثناء نــدوات وتدريبــات داخليــة يف الثاثيــة الرابعــة 

مــن ســنة 2020، أي الفــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر. أمــا بالنســبة للجنــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، فــإن األشــهر الثاثــة الســابقة عكســت اقتصــاًرا عــى 

التهــاين والتعــازي يف املنصــات الرســمية الخاصــة بهــا. هــو مــا ميثــل ضعًفــا عميًقــا خاصــة بالنظــر ألهميــة امليزانيــة املخصصــة لهــا. كــام أن التقاريــر القدميــة ال ميكــن أن تعطــي 
صــورة واضحــة عــن التعاطــي مــع هــذا الحــق يف ظــل عــدم إدراجــه كعنــر يف إصــاح إداري شــامل يتجــاوز البروقراطيــة املريضــة للدولــة التونســية.11

كــام أن مســار التقــايض الخــاص بالنفــاذ اىل املعلومــة يكــرس حاميــة اإلدارة أكــر منــه تيســر املعلومــة وإتاحتهــا. بــل تواصــل اإلدارات رفــض اتاحــة املعلومــة بــدء بالــوزارات 

ــا لرفــع الحصانــة عــن 54 نائبــا مبجلــس نــواب الشــعب منــذ انطــاق فرتهــم  والبنــك املركــزي ومجلــس النــواب نفســه.  يُذكــر أن النيابــة العموميــة تقدمــت بقرابــة 54 طلبً

ــا وترصدهــم النيابــة العموميــة، ومــن بــن األســامء: ســفيان طوبــال وعبــر مــويس ومــروك كورشــيد  النيابيــة الحاليــة أي أن قرابــة ٪25 مــن نــواب الشــعب ماحقــون قضائيً

وزهــر مخلــوف ومحمــد عــامر وياســن العيــاري ومــروك الخشــناوي ومحمــد العفــاس وماهــر زيــد وســيف الديــن مخلــوف وغــازي القروي وغرهــم. وتــراوح تهــم املوجهــة 

للنــواب بــن قضايــا فســاد مــايل أو قضايــا جزائيــة أو مدنيــة أو ثلــب وابتــزاز أو تحــرش جنــي أو يف إطــار تصفيــة حســابات سياســية. لكــن املاحــظ أن مكتــب املجلــس ميتنــع 

عــن تقديــم املعلومــة بهذطــا الخصــوص.

التوصيات
يبدو اإلنتقال الدميقراطي مهدًدا بسبب األزمات املرابطة من السيايس إىل اإلقتصادي واإلجتامعي، وهو ما يطرح مسؤوليات جمة تشمل الجميع:

رضورة مراجعــة القانــون اإلنتخــايب والنظــام الداخــي ملجلــس النــواب، مــع رضورة وضــع أطــر ملحاســبة األحــزاب التــي ال تحــرم الدميقراطيــة داخلهــا أو تســتعمل أدوات 

غــر دميقراطيــة يف التعاطــي مــع الشــأن الســيايس.

متابعــة األحــزاب ومصــادر متويلهــا واحرامهــا للمبــادئ الدميقراطيــة الداخليــة واملامرســة الدميقراطيــة يف الحكــم، مــن شــأنه أن يســاهم يف اســتعادة الــدور التمثيــي لهــا 

وبالتــايل يوفــر مقدمــة الســتعادة الــدور التمثيــي ملجلــس النــواب.

ترميــم ثقــة املواطــن يف مؤسســات وســلطات الدولــة لضــامن اشــتباك املواطــن مــع اإلنتقــال الدميقراطــي بــدل اتاحــة الفرصــة للتيــارات الشــعبوية أو املعاديــة للدميقراطيــة. 

ــم التطــوع والعمــل املــدين  ــة قامئــة عــى قي ــا عــر توســيع هيكليتهــا نحــو اســتيعاب قواعــد شــبابية بطــرق دميقراطي ــه دوًرا عضويً وهــو مــا ميكــن لألحــزاب أن تلعــب في

والســيايس.

اســتعادة دور القضــاء ومســاعدي القضــاء بإطــاق مــرشوع إصــاح حقيقيــي يتجــاوز حــرش القضــاء يف املطلبيــة القطاعيــة، وتوفــر ضامنــات ورشوط اســتقاليته كســلطة 

 https://bit.ly/3prX8fw : 10-  عن بالغات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. انظر الرابط التالي
11-  في هذا الصدد يمكن مراجعة الروابط التالية: 

زاد انتشار السوق السوداء 
للمواد الطبي�ة واألدوية 

منذ انتشار وباء كورونا في 
تونس مهددا المسالك 

الرسمية والقطاع الصحي 
 .

ً
العام المتهالك أصل

https://bit.ly/3aNktEo
https://bit.ly/3aNktEo
https://bit.ly/3prX8fw
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مســتقلة حســب الدســتور واملبــادئ الدوليــة.

ــا  ــذي يعــزز مبدئيً ــة النظــام الســيايس الحــايل ال ــة مراجع ــة معين ــب يف مرحل ــا يتطل ــم املســؤولية، وهــو م ــة تعمي ــذي يســتغل حال ــق ال ــراع املصلحــي الضي تجــاوز ال

ــم وفشــلهم يف تجســيم وعودهــم. ــن واجباته ــم م ــن للحك ــم املســؤولية يف ظــل تفــيص املتصدي ــه يعم التشــاركية لكن

ــوزارات  ــتجابة اإلدارات وال ــر اس ــا ع ــرام دوره ــتقلة واح ــات املس ــل الهيئ ــر عم ــة أط ــتورية ومراجع ــة الدس ــة املحكم ــا خاص ــتورية جميعه ــات الدس ــام الهيئ اإلرساع بإمت

والتعامــل معهــا كــام يفــرض القانــون بــدل تجاهلهــا، كــام هــو ســائد حاليــا. املــر الــذي يقتــي تعزيــز ميزانياتهــا ودعمهــا لوجســتيًا وبرشيـًـا حتــى تلعــب األدوار املنوطــة بهــا. 

ينطبــق ذلــك عــى الهيئــات الرقابيــة التــي تصــدر التقاريــر دون متابعــة توصياتهــا.

مراجعــة مســار العدالــة اإلنتقاليــة بنــاء عــى تقييــم املكاســب وتجــاوز الهنــات، وهــو مــا يتطلــب مراجعــة الهيئــة نفســها ودورهــا عــر اســتعادة املقاربــة القامئــة عــى 

الضحايــا بــدل تســييس ملفهــم. وهــو واقــع املجتمــع املــدين املتابــع للعدالــة اإلنتقاليــة حيــث اصطــف املجتمــع املــدين يف تنســيقيات انقســمت عــى خلفيــات ايديولوجيــة 

يف مرحلــة أوىل ومحاولــة الســلطة الســيطرة عــى املســار ســواء عــر وزارات أو عــر الهيئــة نفســها. وتبعــا لهــذه املقدمــات ميكــن تقييــم النتائــج واملخرجــات التــي انتهــت اىل 

اعتصــام جرحــى الثــورة يف الذكــرى العــارشة للمطالبــة بحقوقهــم.


