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• اذا تحدثا عن محاصصة حزبية داخل المحكمة 
الدستورية فانه من المستحسن عدم تركيزها

• من يريد بالفعل دولة ديمقراطية يجب 
أن يركز محكمة دستورية تكون العين 

الساهرة على تطبيق الديمقراطية.

األستاذ محمد القاسمي، أستاذ القانون العام والنقابي الجامعي

نعتمد اليوم منظومة تشريعية قديمة 
من انتاج االستبداد ونجد يف أعلى 
قمتها دستورا يمثل املسار الثوري

الهيئات الدستورية وبناء الديمقراطية

املؤسسات مهمة لكن دورها يظل منقوصا يف غياب 
الثقافة واملمارسات الداعمة للديمقراطية

املؤسسات مهمة لكن دورها يظل منقوصا يف غياب 
الثقافة واملمارسات الداعمة للديمقراطية

موقع الهيئات التعديلية
من المسار السياسي في تونس

دورها وحدوده 
الهيئات الدستورية أساس 

النظام الديمقراطي
وضمان لعدم تغول السلطة
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الوضع  أنه  عىل  الحياد  تعريف  يتم   - الحياد 

يف  املشاركة  عن  دولة  امتناع  عن  الناجم  القانوين 

حرب مع دول أخرى، والحفاظ عىل موقف الحياد 

املتحاربني بهذا االمتناع  املتحاربني، واعرتاف  تجاه 

تكتسب  األهمية  بالغ  أمر  وهذا   - التحيز  وعدم 

األمم املتحدة من خالله الثقة والتعاون من جميع 

األطراف من أجل العمل بشكل مستقل وفعال، وال 

سيام يف الحاالت التي تنطوي عىل احتدام سيايس.

تلزم  املتحدة  األمم  ميثاق  من   2 املادة  أن  ومبا 

الدول األعضاء بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل 

السلمية واالمتناع عن التهديد باستعامل القوة أو 

استخدامها يف عالقاتها، أكدت الجمعية العامة من 

جديد هذه االلتزامات يف قرارها 71/275.

وشدد القرار أيضا عىل أن سياسات الحياد الوطنية 

التي تتبعها بعض الدول ميكن أن تسهم يف تعزيز 

السلم واألمن الدوليني وتؤدي دورا هاما يف إقامة 

عالقات متبادلة املنفعة فيام بني بلدان العامل.

الحياد  سياسات  أن  العامة  الجمعية  تدرك  وإذ 

استخدام  تعزيز  إىل  ترمي  هذه  الوطنية 

من  أساسية  وظيفة  وهي  الوقائية،  الدبلوماسية 

مهام األمم املتحدة وتحتل مكانة مركزية يف مهام 

 12 إعالن  العامة  الجمعية  قررت  العام،  األمني 

للحياد،  الدويل  اليوم  ليكون  األول/ديسمرب  كانون 

اليوم بوصفه  الضوء عىل هذا  إىل تسليط  ودعت 

يف  الحياد  بقيمة  العام  الوعي  لتعزيز  مناسبة 

العالقات الدولية.

اليوم الدولي للحياد عين على ..

اليوم الدولي
 للحياد

12 ديسمبر

المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

بتشكيل  املعنية  األطراف  تعمل  أن  املسؤوليّة  باب  من 

الحكومة عىل الحّد من التجاذبات والترسيع يف املسار نظرا 

ملا يعرفه الوضع الراهن من هشاشة.

إّن غياب رؤية واضحة لشكل الحكومة وبرامجها قد عطّل 

النسق العادي لعمل االدارة التونسية وأجل مشاريعا كثرية 

معطلة. ذلك أن الحسابات السياسية ومسألة التحالفات هي 

املركزية، وكان األجدر أن يقع تقديم املصلحة العليا للوطن 

والنظر إىل أوضاع التونسيات والتونسيني التي تتدهور.

لقد كان موقف االتحاد العام التونيس للشغل واضحا حني 

هياكله  من خالل  واملشورة  الرأي  مقّدما  ألهله،  األمر  ترك 

وكانت  الوطنيّة.  مسؤوليته  إطار  يف  ذلك  منه  طُلب  كلاّم 

مواقفه واضحه بأنّه سيواصل العمل مع أي حكومة ملتزما 

مّس  ميثلها ومتصديا ألي  التي  الفئات  بالدفاع عن مصالح 

بها.

وإّن املهام املطروحة عىل املنظمة الشغيلة متعّددة للسنة 

النقابية الجديدة، حيث يُخىش من االلتفاف عىل املكاسب 

بتمرير قوانني ترضب مصالح الشغيلة، ويعتمد قانون املالية 

يف صيغته الحالية التي جاءت ضّد مصالح األغلبية كسابقيه.

نحن ال نعلم إىل اآلن مع أي حكومة سنتعامل، واملؤرشات ال 

توحي بجدية يف أن تكون حكومة انقاذ حقيقية، وحكومة 

قوية قادرة عىل التامسك واالستمرار ما أمكن. وكأن مثّة من 

يريُد أن يُطيل الخيط إىل آخره علّه ينُشُد عند آخره أمرا.

الكثري من أهل األمر كانوا يف الحكم أو خلفه، بل رمبا فوقه، 

خالل السنوات األخرية، وهم يحاولون االيهام بحكم جديد، 

محاولني القاء الفشل عمن غادر وكان حليفهم.

ليس  أمور،  وتنفلت  أكرث  بالناس  الحال  يضيق  أن  ونخىش 

كان  حيث  جلمة  يف  بدأته  وقد  القمع  إال  إزاءها  للحكم 

حصار املدينة االجابة اليتيمة وبال فائدة.

إنّه من املهّم أن نحافظ جميعا عىل وضع آمن وسري عادي 

املاسكني  من  أكرب  وعيا  يستوجب  ما  وهذا  الناس،  لشؤون 

بالسلطة حتى ال تنفلت األمور.

إن االستقرار مسؤولية مشرتكة ولكن يجب أن يوفر الحكم 

بتعطيل  يتهمهم  ثّم  الناس  أن ميس من حقوق  ال  رشوطُه 

سري الدولة و«برامج الحكومة« كام دأبت عىل ذلك أغلب 

الحكومات املتعاقبة.

ووجب اليوم ارساء الهيئات الدستورية واملحكمة الدستوريّة 

حتى تُضمن الحقوق ونضمَن توازنا بني كل السلطات وحتى 

أّن  والحال  بالقرار  والتنفيذية  الترشيعية  السلطة  تنفرد  ال 

مصالح  عىل  بناء  األحزاب  من  الغالب  يف  موجهة  قراراتها 

ضيقة.

نحن عىل وعي بالتحديات الراهنة، ولكن الشعب ميكن أن 

يصرب عّمن يعمل ويحاول ويبحث عن التغيري، وحتام سيمّر 

من  عليه  هو  ما  عىل  املشهد  استمّر  ما  إذا  االحتجاج  إىل 

تهاون وجدل وتناحر بال فائدة. يجب أن يُعطى للناس بعض 

والربامج ومن خالل  الخطط  امللموس من  األمل من خالل 

نتائج بيّنة ال خطابات يلوكها الجميع بال فائدة.

تحّمل  بالفعل  تستوجب  دقيقة  مرحلة  عىل  مقبلة  تونس 

يجب  وال  واالجتامعية،  السياسية  القوى  من  املسؤولية 

تهاون  مسؤولية  واملهمشة  املفقرة  الطبقات  تتحمل  أن 

السياسيني، مطلقا!!
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على أهل الحكم تحمّل املسؤولية!

الجـريـدة 
المدنية

 سامي الطاهري  
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يس للشغل ومؤسسة روزا لكسمبورغ
ت الرسمية لالتحاد العام التون

ت نظر أو السياسا
رضورة عن آراء أو وجها

ت الرأي، ال تعرب بال
ف العدد، وكل مقاال

ت النظر الواردة يف هذا مل
اآلراء ووجها

من أبرز ما جاء به دستور 2014 هو دسرتة عديد الهيئات العمومية 
التي كانت سابقا مخرتقة أو صورية ضمن الرغبة يف دعم الدميقراطية 
الهيئات  هذه  تتمتع  حيث   125 الفصل  عليه  نص  كام  الناشئة 
من  وتُنتخب  واملالية،  اإلدارية  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية 
قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا 
يناقش بالنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة مخصصة للغرض وتعترب 
تغول  لعدم  وضامنة  الحكم  ملنظومة  مستقال  سندا  الهيئات  هذه 
السلطة التنفيذية خصوصا، إال ان تعرث مسار تركيز عديد الهيئات 
السياسية  اإلرادة  وتوفر  الرغبة  تساؤل حول مدى  أكرث من  يطرح 
يف تفويض الصالحيات املعلنة للهيئات الدستورية من قبل السلطة 
الخمسة  قرابة  بعد  تركيزها  تعطيل  جليا  يبدو  حيث  التنفيذية، 
سنوات عن إصدار الدستور حيث مل تحدث إىل حد الساعة املحكمة 
بها  بالبالد وترمي  التي كادت تعصف  اإلشكاليات  الدستورية رغم 
إثبات مسألة  التمكن من  الراحل وعدم  الرئيس  يف املجهول مبرض 
قراءة  غياب  التأويل يف  باب  فتح  بشكل  الدائم  أو  املؤقت  العجز 
الذي  العقيم  للجدل  حد  بوضع  مخول  هيكل  غياب  ويف  قانونية 
أربك يف تلك الفرتة مسار االنتقال ورزنامة االنتخابات. وكذلك الشأن 
التي ما  القادمة  التنمية املستدامة وحقوق األجيال  بالنسبة لهيئة 
تزال غري مفعلة ليبقى ملف التنمية عالقا خصوصا مع ركود مئات 
الوزارية  املجالس  ويف  املالية  قوانني  يف  املعلنة  التنموية  املشاريع 
التنمية  مقومات  إرساء  يف  املتعاقبة  الحكومات  وفشل  بالجهات 
األجيال  حقوق  ضامن  وكذلك  الدولية،  املعايري  حسب  املستدامة 
القادمة حيث يربز حرص الحكومات املتعاقبة عىل البالد إثر الثورة 
عىل استنزاف املوارد املتاحة دون التفكري يف حقوق األجيال القادمة.  

تعطيل على أكثر من مستوى      
االنتقال  مسار  يف  الهيئات  تعطيل  يبدو  القول  أسلفت  كام 
عىل  التنفيذية  السلطة  جهة  من  مقصودا  الدميقراطية  وبناء 

الهيئات  مستويني أوال من خالل عدم الحرص عىل بعث عدد من 
دستورية  مستوى  عىل  هامة  صالحيات  تفويض  يف  الرغبة  لعدم 
التي  الهامة  امللفات  من  وغريها  التنمية  مستوى  وعىل  القوانني 
االنتقال وتحصني  إسناد  الدستورية يف  الهيئات  مهام  تندرج ضمن 
البناء الدميقراطي وتطوير املامرسات بشكل مينع الزيغ عن مقومات 
يف  الثاين  العنرص  ويتمثل  والدستورية.  والتعددية  الدميقراطية 
التعطيل يف عدم إصدار القوانني األساسية واألوامر الرتتيبية لعديد 
الهيئات املحدثة مام عطل من نجاعتها وأثقل أدائها وتعاطيها مع 

امللفات عىل غرار الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي. 

وعىل مستوى ثاين تربز مفارقة هيكلية بني تركيبة الهيئات ومهامها 
هذه  أعضاء  عىل  التصويت  الشعب  نواب  مجلس  يتوىل  حيث 
داخل  الحزبية  املحاصصة  منطق  يسحب  قد  األمر  وهذا  الهيئات 

التي  األحزاب  مبواقف  مواقفها  يف  مرتبطة  يجعلها  مبا  الهيئات 
تقف ورائها وهذا قد يضعف بشكل كبري مبدأ االستقاللية والحياد 
تحديد  عدم  يشكل  الثاين  الجانب  ويف  الهيئات  أداء هذه  ونجاعة 
املهام وإصدار القوانني األساسية واألوامر الرتتيبية املتعلقة بالهيئات 
لتبقى  مهامها  تعطيل  وتجنب  أدائها  تحسني  أمام  إضافيا  عائقا 
عديد الهيئات املحدثة غري فاعلة بشكل جيد ومازال أداؤها ضعيفا 

محكوما باملحاصصة وبالغطاء السيايس املتاح.    

البناء الديمقراطي والممارسة
بال شك تضطلع الهيئات الدستورية بدور هام يف البناء الدميقراطي 
إال إن التعطيالت املشار إليها سابقا  والعراقيل الرتتيبية والقانونية 
العملية  إسناد  يف  الهيئات  هذه  مساهمة  من  كبري  بشكل  تحد 
الدميقراطية بشكل ناجع ومستقل كام أراد له الدستور لتبقى مسألة 
أن  الدميقراطية حيث  املامرسة  األهمية وهي  من  غاية  ثانية عىل 
يبقى  لكنه  الدميقراطي  البناء  والهيئات مهم ملأسسة  اللجان  بعث 
منقوصا يف غياب الثقافة الداعمة للدميقراطية يف املنطوق السيايس 
أحيانا  قد تصل  التي  والشعبوية  »بالسياسوية«  متلونا  يبقى  الذي 
إىل التشكيك يف الهيئات واملؤسسات والدولة يف حد ذاتها لذلك من 
الرضوري أن ترفق املؤسسات بفكر دميقراطي متنور وحدايث يتجاوز 
املحصصات وتقسيم املواقع نحو بناء املؤسسات املستقلة واحرتام 
وتقدمي  مجتمعي حدايث  منوال  إقرار  من  مناص  ال  إذن  القانون. 
ضمن  الدميقراطية  املامرسة  ومقومات  الدميقراطي  الفكر  وإدراج 
املشاريع  وضمن  واملستويات  املراحل  مختلف  يف  التعليم  برامج 
الرشوط  فإن  لذلك  السياسية  واملامرسة  املنطوق  وضمن  الثقافية 
املؤسسات  إرساء  هي  الدميقراطي  البناء  أركان  لتدعيم  األساسية 
والهيئات يف إطار من الحياد واإلستقاللية والرتويج ملنوال مجتمعي 
وأخري  والحدايث  الدميقراطي  الفكر  مقومات  وضمن  موحد  وثقايف 

مامرسة الدميقراطية أكرث من الحديث عنها أو ترويج لها صوريا.

الهيئات الدستورية وبناء الديمقراطية

املؤسسات مهمة لكن دورها يظل منقوصا
يف غياب الثقافة واملمارسات الداعمة للديمقراطية

 نصرالدين ساسي* 

ال مناص من إقرار منوال مجتمعي حداثي 
وتقدمي وإدراج الفكر الديمقراطي 

ومقومات الممارسة الديمقراطية ضمن 
برامج التعليم في مختلف المراحل 

والمستويات وضمن المشاريع الثقافية
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من  الدستورية  واملحكمة  الدستورية  الهيئات  تعترب 
»سلطات«  بوضعه   ،2014 دستور  به  جاء  ما  أهّم 
ستهَم  وقد  الدولة.  مؤسسات  بني  للتوازن  جديدة 
وأعضاء  الخرباء  من  كثري  الدميقراطي  املُنجز  هذا  يف 
املجلس التأسييس واملنظامت الوطنية والقوى املدنية. 
وورد مقرتح الهيئات يف مرشوع االتحاد العام التونيس 

للشغل للدستور.
لهذه  الفعيل  التأسيس  يتواصل  سنوات  خمس  وبعد 
تكلفة  أن  ونعتقد  الدستورية،  وللمحكمة  الهيئات 
بإمتام  التدارك  املهّم  ومن  ثقيلة  سنوات  الخمس 
واملحكمة  الهيئات  وانتخاب  الترشيعية  النصوص 

الدستورية.
باألساس،  سيايّس  األمر  أّن  امللف  هذا  كتاب  ويعترب 
أن  الحكم  يف  أحزاب  مصلحة  من  يكن  مل  أنّه  حيث 
توضع الهيئات وخاصة املحكمة الدستورية التي كانت 

ستمنع اقرار ترشيعات ال دستورية.
قامئة  التزال  التعطيل  أسباب  أّن  الواضح  من  أنه  كام 
مام يجعلنا يف ريبة من املستقبل، وأنه حتى يف حال 
انشاء الهيئات فإنها ستخضع يف الغالب إىل املحاصصة 

والتجاذبات بني األحزاب ومراكز النفوذ.
أعلنت  وإن  واضح،  شكل  عىل  بعُد  الربملان  يستقر  مل 
ما قد خفي من توجهاتها  انتظار  املهّم  فإنه من  كُتٌل 
وأولوياتها، لكن ترصيحات كثرية ال تدفع للتفاؤل حيث 
أن مثة من يريد أن يُعلن الحرب عىل هذا القطاع أو 
إضافيا  معرقال  إال  الحسابات  تصفية  تكون  ولن  ذاك. 

من أجل التأسيس للدميقراطية.
التي  االختبارات  أهم  أحد  املسألة  هذه  وستكون 
سيمر بها الربملان الجديد إلثبات عدد من أعضائه أنه 
إلينا  بالنسبة  أنه  السابق، كام  القطع مع أخطاء  يريد 
سنتمكن من اختباره اعتامدا عىل مدي تقدمه يف هذا 
امللف بشكل سليم حيث تقع مراعاة املصلحة الوطنية 
ويقع اختيار األعضاء باعتامد مبدأ الكفاءة بعيدا عن 

املحاصصات.
ووجب عىل القوى االجتامعية واملدنية اليوم أن تضع 
خطتها للضغط والدفع نحو تأسيس املحكمة الدستورية 
والهيئات الدستورية، فليس من املقبول أن نُفنَي مّدة 
يستوجب وضع  األمر  وهذا  التأسيس.  يف  ثانية  نيابية 
الدميقراطي  املسار  أن  حيث  الجهود،  وتشبيك  خطط 
العرقلة من  التامدي يف  برمته سيكون مهددا يف حال 

املستفيدين من غياب املحكمة والهيئات الدستورية.
وترشيعات  مبادئ  عىل  الدميقراطي  البناء  يتأسس 
اميانه  يدعي  ومن  دميقراطية،  ومؤسسات  وسياسات 
بالدولة املدنية والدميقراطية عليه أن يُظهر ذلك بدفاع 
التفرد  عىل  يعمل  أن  ال  الدميقراطية  مؤسسات  عن 

بالقرار ويكون بعيدا عن كل مراقبة أو محاسبة.
الجريدة املدنية

تأسيس المؤسسات 
الدستورية واجب 

ديمقراطي

مقدمة 

عادة ما تحفز عملية زرع األعضاء ردة فعل مناعية حادة فور مالحظة 
جهاز املناعة وجود جسم غريب يقوم بغزو الجسد، وهذا الرفض للعضو 

الجديد يحدده مدى مالءمة األنسجة للجسم املستضيف.
سنوات  خمس  من  أكرث  مرور  بعد  تتجسد  دقيقة  علمية  قاعدة  هي 
التونسية، حيث  الدولة  التونيس يف جسم  الدستور  املصادقة عىل  عىل 
تنتج مكوناته ردود فعل مناعية حادة ضد الهيئات الدستورية املستقلة 

وتعتربها »جسم غريب« يسعى إىل غزو وافتكاك صالحياته. 
العزري أقوى من سيدو ...

حقوق  كوزارة  دستورية  لهيئة  موازية  وزارة  وجدت  إن  تستغرب  ال 
اإلنسان أو حالة عدم اعرتاف تحدد مستوى االستجابة لبعض الهيئات 
الدستورية التي تسلط رقابة يف مجال مكافحة بعض األمراض التي تنخر 
جسم الدولة التونسية كانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد مسترشي يف 

املؤسسات وخاصة العمومية والخاصة.
تعانيها  التي  الخارجية  اإلشكاليات  أخطر  أحد  متثل  مامرسات  كلها 
يوقع  داخيل  تنظيم  إليها مشاكل  يضاف  الدستورية  والهياكل  الهيئات 
أغلبها يف خالفات وحاالت مد وجزر يؤدي أحيانا إىل أزمة داخلية كام 

هو الحال يف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
يقول املثل الشعبي التونيس  »العزري أقوى من سيدو« هو مثل معروف 
تم تداوله يف سبتمرب من العام 2017، وهو ليس جملة رددها مواطن 
عادي بل هو إعالن موقف سيايس واضح من وجود الهيئات الدستورية 

من قبل رئاسة الجمهورية.
كان الراحل الباجي قايد السبيس واضحا جدا يومها فيام اعتربه »تغول 
الهيئات املستقلة عىل الدولة وعىل مؤسساتها الدستورية مبا فيها مجلس 
نواب الشعب« وقد دعي السبيس وقتها إيل إعادة النظر يف نظام الحكم 

يف تونس يف حوار صحفي.
وبذلك تطفو عىل السطح أوىل ردود الفعل املناعية لعدم االعرتاف بهذا 
الجسم الجديد الذي مكنه الدستور التونيس من حصانة البقاء، وكانت 
 3 مرور  بعد  الحكم  نظام  يف  النظر  وإعادة  الستئصالها  الدعوات  أوىل 
هذه  لعمل  املنظمة  القوانني  تركيز  أمام  العقبات  وضع  من  سنوات 

الهيئات وإبقائها يف قامئة »املؤقتة«.
الهيئات  أعضاء  استقاللية  يف  والتشكيك  التشويه  عمليات  وتتالت 
لحقوق  العليا  والهيئة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  كالهيئة  الدستورية 
اإلنسان والحريات األساسية والتني كابدتا صدا كبريا خاصة من السلط 

العمومية.
األساسية عملت  والحريات  اإلنسان  وبالتوازي مع هيئة حقوق  حيث 
ولسنوات وزارة حقوق اإلنسان وعرفت العالقة بني الطرفني حالة من 
الصدام  وفق القامئني عىل الهيئة. أما هيئة مكافحة الفساد فقد جوبهت 

يف كل ترصيح لرئيس بحمالت تشويه من أطراف يف السلطة وخارجها.
يقول العميد شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد أن لهيئته »الكثري 
من األعداء ومن الطبيعي  محاولة عرقلة أعاملها منذ انطالقها من قبل 
لوبيات موجودة عىل عديد املستويات ومنها سلطة القرار خاصة أنه من 
املطلوب منها مكافحة آفة متغلغلة ومحمية من طرف منظومة وبعض 

سلوكات اجتامعية وتقاليد إدارية ولوبيات نافذة تزعجها الهيئة«.
الهيئات،  بقية  والتشكيك هي معضلة عمت عىل  االعرتاف  حالة عدم 
فحالة عدم االعرتاف رافقت الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي مند 
نشأتها عرب عدم تطبيق قرارتها وتجاوز رأييها يف عديد القرارات املتعلقة 

باإلعالم العمومي.
املرتبطة  اإلشكاليات  »أهم  أن  السنويس  هشام  الهيئة  عضو  ويقول 
باإلرادة السياسية يف إنفاذ قرارات الهيئة من قبل السلط املختصة من 

توفري القوات العامة وتسيري عملها لدى اإلدارات وهو ما أضعفها«.

الرفض أيضا كان من جانب أصحاب املصلحة، وهم أصحاب  وهذا 
مؤسسات  بغلق  قرارات  اتخاذ  وبعد  حيث  اإلعالمية،  املؤسسات 
إعالمية والتنفيذ عملت إحدى املؤسسات اإلعالمية عىل كرس أغالل 

الحجر دون أن تحرك النيابة العمومية أو الحكومة ساكنا.
ولكن مبرور الزمن باتت السلطة التنفيذية أكرث ليونة ويؤكد السنويس 
الثاين  النصف  من  انطالقا  الخطايا  أحكام  نفذت  املالية  »وزارة  أن 
من سنة 2018، وأصبح من غري املمكن للحكومة التسمية عىل رأس 
املؤسسات العمومية دون الرأي املطابق للهيئة وفق ما ينص عليه 

عقد األهداف املمىض معها«. 
قبل  من  منه«  بد  ال  »رشا  االنتخابات  بهيئة  االعرتاف  كان  باملقابل 
اإلرشاف  عىل  القائم  عملها  لطبيعة  املشاركة  وخاصة  األطراف  كل 
عىل االنتخابات وكانت هي أكرث الهيئات حظا عرب تركيزها وانتخاب 

أعضائها وخرجت من قامئة »املؤقتة«.
لتبقى بقية الهيئات يف انتظار انتخاب أعضاءها الذي يفشل يف كل 
مناسبة تحت قبة الربملان وبذلك يكون جهاز املناعة قد اختلق نوعا 

جديدا من األنسجة املضادة لهذا الجسم الغريب.

كل قدير وقدرو ...
هكذا وصف رئيس هيئة حقوق اإلنسان والحريات األساسية توفيق 
بودربالة عملية انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية، مضيفا » املشكل 

املشرتك يف انتخاب هؤالء هي املحاصصة الحزبية ومحاولة لالستحواذ 
عىل هذه الهيئات«.

وقد أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أن »طالب رجال 
ووضعها  للعضوية  الرتشيح  سلطة  بني  بالفصل  البداية  منذ  القانون 
لدى الهياكل املهنية وفق األصناف املطلوبة وسلطة االنتخاب وهي 

مجلس نواب الشعب ولكن هذه التوصية مل تأخذ بعني االعتبار«.
هيئة حقوق  أعضاء  انتخاب  يف  الشعب  نواب  مجلس  فشل  وبهذا 
أيضا يف  وفشل  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  وهيئة  اإلنسان 

انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية يف عدة مناسبات.
ويعترب الطبيب أن » تعطل انتخاب املحكمة الدستورية يعود للحاجز 
باملحكمة  عالقة  يف  وخاصة  االنتخايب  بالسقف  املتعلق  القانوين 
الدستورية الذي يشرتط األغلبية املعززة أي 145 صوتا وهي عملية 

شبه مستحيلة تطرح إشكالية إرادة انتخابها من عدمه«.
الدستورية  الهيئات  برتكيز  الخاصة  القانونية  النصوص  ركزت  وقد 
هذه  يف  كبرية  داخلية  تنظيمية  مشاكل  اآلن  حتى  هيئات  ألربع 
الهيئات خلقت ردود فعل مناعية من داخل جسم الهيئات نفسها 
العليا  بالهيئة  التي عصفت  تلك  الداخلية وخاصة  باألزمة  يف عالقة 
املستقلة لالنتخابات رغم إفراد انتخاب رئيسها بنص خاص وانتخابه 

مبارشة من مجلس نواب الشعب.

تشكيك ومشاكل داخلية ...
مجلس  استقرار  عدم  تأثري  االنتخابات  هيئة  تجربة  أثبتت 
لجان  إطار  يف  العمل  ظل  يف  إدارية  أزمة  إيل  يؤدي  الهيئة 
مشرتكة، حيث وإبان استقالة رئيس الهيئة وعضوين يف 2017 
استقال عدد كبري من كوادر الهيئة وموظفيها. وعانت الهيئة 
الزالت  اليوم حيث  إيل  تجاوزها  يتم  مل  أزمة شغور  ذلك  إثر 
بعض الخطط شاغلة  كخطة الشؤون القانونية وخطة املدير 

املركزي للعمليات الذي مل يتم انتدابه إال مؤخرا.
انتخابات  عىل  العاملني  أعوانها  وضعية  تسوية  تتم  مل   كام 

2014 إال خالل مناظرة مارس 2019.
وتؤكد املتحدثة باسم الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حسناء 
بن سليامن أنه »من الرضوري وجود نص ترتيبي ينظم الحوار 
يتمتع  إداري  الهيئة ويركز جهاز  الهيئة ومجلس  بني موظفي 
بالحياد املنصوص عليه يف الدستور والعمل والحرفية املنصوص 
عليها يف املخطط االسرتاتيجي للهيئة عرب تنظيم سلطة إرشاف 
املكتب عىل عمل اإلدارة وعالقة اإلدارة بأعضاء الهيئة وعالقتها 
االستقرار  بحالة  لإلدارة  تأثر  أي  لتفادي  الهيئة  برئيس  كلها 

داخل مكتب الهيئة«.
هذا  يف  طبيب  شوقي  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  وينكب 
الخصوص عىل وضع تصور لنص داخيل تنظيمي للعالقة بني 
إدارة الهيئة ومجلس الهيئة تحضريا للهيئة التي سيتم انتخابها، 
واملحايد  املحرتف  اإلداري  الجهاز  تركيز  رشوط  ضبط  عرب 
النظر  بقطع  آلية  بطريقة  ليعمل  الكافية  استقالليته  وضامن 
مجلس  أعضاء  بني  العالقة  يف  تطرأ  قد  التي  اإلشكاليات  عىل 
الشعب يف  نواب  قبة مجلس  إىل  ترحيلها  الهيئة وحلها دون 

كل مرة.
العضو  هذا  إنقاذ  يف  يساهم  قد  الداخل  من  البيت  تنظيم 
الجديد يف جسم الدميقراطية التونسية من ردود الفعل املناعية 
يف  القادمة  النيابية  الفرتة  سيواجهها خالل  والتي  الخارج  من 
ظل عدم استكامل انتخاب أعضاءها وغياب إطار قانوين يضع 

أسس الهيئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي.
ولكن يبقى املوضوع رهني اإلرادة السياسية يف تركيز استقاللية 
والتي  بعهدتها  املناطة  املسؤوليات  املبني عىل  الهيئات  هذه 
وضامنة  الدولة  هياكل  كل  عمل  سري  عىل  رقابيا  جهازا  متثل 
حقوق  احرتام  عىل  قائم  دميقراطي  مجتمع  بناء  يف  أساسية 

اإلنسان والعدل.

واقع الهيئات الدستورية:

ردود فعل مناعية لزرع عضو حيوي

خولة شبح    
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الهيئات الدستورية
والبناء امُلعّطل

تدرك  التي  التونسية  التأسيسية  السلطة  إن 
الدميقراطية،  التجربة  تنتظر  التي  املخاطر  
استقاللية الهيئات  عىل  كبريًا  ثقاًل  وضعت  قد 
سنوات  خمسة  بعد  ولكن  الدستورية، 
املستقلة  العليا  اعتامدها،تعترب الهيئة  من 
وفعالية  صلوحية  ذات  لالنتخابات الوحيدة 

حقيقية.
يف  عليها  منصوص  الدستورية  الهيئات  كل   إن 
الباب السادس  من الدستور املصادق عليه يف 27 جانفي 2014و هي  تعترب هيئات 
مستقلة عن السلطة التنفيذية وتفي باملعايري الدولية و تهدف إلمتام إرساء دميقراطية 

ناشئة.
أنه  يرون  من  بني  بإجامع   يحظى  ال  الدميقراطية  تعريف  أن   برغم  ،و  الواقع  يف 
يحمي األقلية ومن يرون أنه اختيار األغلبية.  فإنه، يجب ضامن وجود أسس مشرتكة 
الدور  وهو  السلطة،  عىل  بتناوب  تسمح  دورية  انتخابات  كإجراء  الدميقراطية  لبناء 
 20 املؤرخ   23 رقم  )القانون  لالنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة  واملحوري  الرئييس 
الرتتيبية  بالسلطة  الهيئة  وتتمتع  وإداري  مايل  باستقالل  2013( التي تتمتع  ديسمرب 
اعتامد  ذلك  مبا يف  الصالحيات  من  القانون العديد  مينحها  كام  اختصاصها.  مجال  يف 
سجل الناخبني وتحيينه بصفة مستمرة وقبول ملفات الرتشح لالنتخابات والبت فيها.  
ويحدد قواعد املراحل املختلفة من فرتة االنتخابات كام يخول لها أيًضا  مراقبة متويل 
الحامالت االنتخابية.كل هذه املميزات تجعل من هذه الهيئة العبا رئيسيا يف تنظيم  

انتخابات شفافة ونزيهة وحرة.
بعد هي  تنشأ  والتي مل   ، الدستور  املنصوص عليها يف  الثانية،  الهيئة الدستورية   أما 
هيئة االتصال السمعي البرصي. وحتى اآلن ، مل يقع تبني القانون الذي يسمح بانتخاب 
القطاع السمعي البرصي  الهيئة  الرئيسية. ستنظم هذه  أعضائها وتحديد  صالحياتها 
وستحل محل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي الحالية. هذه الهيئة هي 
أيضا هيئة دميقراطية مستقلة ال غنى عنها لتكريس مؤسسات الدولة الدميقراطية و 
ذلك من خالل الحفاظ عىل  وجود مشهد سمعي برصي حر ومستقل. يف هذا السياق، 
ستسعى هذه الهيئة ليس فقط إىل تنظيم القطاع السمعي البرصي بل وضامن حرية 

التعبري واإلعالم التعددي واملستقل.
القانون  أن  بيد  القطاع  هذا  تنظيم  عن  ملحة أوىل  القانون بتقديم  سيسمح   إذ  و 

سيكون بداهة ألن األهم هو الجانب التطبيقي. 
ومن جهٍة أخرى  فال غرو بأن  الدميقراطية ترتبط أيًضا دون أدىن شك باحرتام حقوق 
اإلنسان، وهو مجال يضمنه  الدستور، من خالل إنشاء هيئة حقوق اإلنسان.  وقد تم 
الرئيسية هي حامية  أكتوبر 2018 و مهمتها  اعتامد قانون هيئة حقوق اإلنسان يف 
املتعلقة  القضايا  التحقيق يف  للهيئة  املعنى، ميكن  وبهذا  والحريات.  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  حقوق  هيئة  فإن  ذلك،  ومع  األساسية.  والحريات  اإلنسان  حقوق  بانتهاك 

مل   يتم ارساؤها بعد لتتوىل املهام املنوطة بها.   
من ناحية أخرى، ال ميكن تحقيق دميقراطية حقيقية وقابلة لالستمرارية دون محاربة 
الفساد. يف هذا السياق تفهمت السلطة التأسيسية التونسية هذا جيًدا بتكريسها هيئة 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. و التي تضع سياسات الحوكمة الرشيدة ومتابعة 
تنفيذها ونرش ثقافتها، ومنع الفساد ومكافحته. وهي أيًضا مسؤولة عن اإلبالغ عن 
حاالت الفساد يف القطاعني العام والخاص. لكن تفعيل هذه الهيئة ال يزال حرباً عىل 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اليوم  بإنشائها.  تتوىل  املتعلق  غياب القانون  ضل  يف  ورق 
الفساد السهر عىل مكافحة الفساد وهي هيئة عمومية مستقلة تم احدثها مبوجب  
املرسوم اإلطاري عدد 2011-120 املؤرخ يف 14 نوفمرب 2011 املتعلق مبكافحة الفساد.
بعد مرور خمس سنوات من املصادقة عىل الباب السادس تبقى هيئات الدستورية  

غري موجودة أصال، ومنها ما  مل تتم املصادقة بعد عىل قانونها و أخرى معطلة. 
الهيئات الدستورية، و من سخرية القدر أن تتم املصادقة عىل  هناك محاولة رضب 
القانون األسايس عدد 47 لسنة 2018 املؤرخ يف 7 أوت 2018 املتعلق باألحكام املشرتكة 

بني الهيئات الدستورية املستقلة قبل املصادقة عىل قانون الهيئات.
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جاء يف الدستور التونيس أن تنصيب 
أجل  يف  يكون  الدستورية  املحكمة 
االنتخابات  إجراء  من  سنة  أقصاه  
الترشيعية، لسنة 2014. وقد صادق 
 2015 ديسمرب  يف  التونيس  الربملان 
أسايس يضبط صالحيات  عىل قانون 
املحكمة الدستورية، ومهام أعضائها 
وطرق عملهم، ومل يتّم التنصيب إىل 

اآلن.

المحكمة  إلى  الحاجة 
الدستورية 

أهم  الدستورية  املحكمة  تعترب 
من  وهي  ألنّها،  الدميقراطي  املسار  لبناء  دستورية  مؤسسة 
تنفيذ  ويحرص عىل  يضمن  أمان  متثل صامم  وإليه،  الدستور 
وظيفتان  الدستورية  للمحكمة  فإّن  لذلك  الدستور.   أحكام 
بالغتا األهمية، املراقبة والرقابة. فهي تراقب دستورية مشاريع 
القوانني، وتعديل الدستور، واملعاهدات الدولية، التي تصادق 
عليها البالد، كام تراقب النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.  
معاينة  جانب  إىل  التنفيذية.  السلطات  عىل  الرقابة  ومتارس 
متديد  يف  والنظر  الجمهورية،  رئاسة  مستوى  عىل  الشغور 
املحكمة  تنظر  كام  الرئاسة.  تعلنها  التي  االستثنائية  الحاالت 
بني  الصالحيات  مستوى  عىل  القامئة  النزاعات  يف  الدستورية 
رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، باإلضافة إىل النظر يف لوائح 
اللوم التي يتقدم بها نواب الشعب ضد رئيس الجمهورية يف 

حال تجاوزه ألحكام الدستور. 

المحكمة  تنصيب  تعطيل  في  المصلحة  له  من 
الدستورية؟

لرتكيز  متحّمسة  غري  تونس  يف  السياسية  الطبقة  أّن  يبدو 
تستعمله  شعارا  اتخذتها  التي  وهي  الدستورية،  املحكمة 
يكون  سياسوية ضيقة حتى  غري، خدمة ألغراض  ال  للمزايدة 
املناخ أرحب وأوسع لالخرتاق. يف انتظار أن يقع تركيب أعضاء 

املحكمة وفقا للمزاج السيايس دون مراعاة املصلحة الوطنية 
العليا واتخاذ املسار الدميقراطي منهجا ونرباسا.

الهيئات الدستورية .... السراب الديمقراطي
ال توجد هيئة دستورية متارس نشاطها الفعيل إال الهيئة العليا 
مرتبطة  السياسية  الطبقة  مصالح  ألّن  لالنتخابات  املستقلة 
مؤسسة  تنظمها  انتخابية  عملية  لها  متّهد  دميقراطية  بتزكية 
دستورية تيرس عملية تسلم السلطة وتقف مهامها عند حّد 

االنتقال »الدميقراطي«.
وقد تساءلت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، يف 
هذا السياق عن أسباب تعطل  استكامل إنفاذ دستور 2014؟ 
خمس  أن  وأكّدت  املدنية،  للجريدة  بترصيح  إدالئها  لدى 
سنوات بعد إقرار دستور الجمهورية الثانية وبعد انتهاء عهدة 

أول برملان انتخب عىل أساسه مل نر ال املحكمة الدستورية وال 
أربع من بني الهيئات الدستورية املستقلة التي اعتربها الفصل 

125 من الدستور أدوات دعم للدميقراطية. 
هيئة  هي  املعلقة  األربعة  املستقلة  الدستورية  الهيئات 
االتصال السمعي البرصي وهيئة حقوق اإلنسان وهيئة التنمية 
الرشيدة  الحوكمة  القادمة وهيئة  األجيال  املستدامة وحقوق 
ومكافحة الفساد. ومل تنج، ويف الحقيقة، إال هيئة االنتخابات 
لتنظيم  إحداثها  التأسييس  الوطني  املجلس  عىل  فرض  التي 

االنتخابات. 

 ثلثي األعضاء ... الشرط التعجيزي
وقد أقّر الفصل 125 من الدستور املذكور آنفا أن مجلس نواب 
الشعب هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئات بأغلبية معّززة 

وهي وفق القانون اإلطاري املشرتك لهذه الهيئات أغلبية 
ثلثي أعضائه أي 145 صوتا عىل األقل. وإذا كان اشرتاط 
هذا السقف العايل من األصوات النتخاب أعضاء الهيئات 
وضع  إمكانية  من  حاميتها  برضورة  مرّبرا  الدستورية 
األغلبية الحاكمة يدها عليها، فإن هذا الرشط تحول إىل 
عائق دون إرساءها، وذلك لعجز القوى السياسية املمثلة 
الكفاءات ورغبة  اتفاق حول  إىل  الوصول  باملجلس عىل 
خالل  من  الهيئة  عىل  يدها  وضع  يف  منها  واحدة  كل 

اختيار مرشحه لها.

المحكمة الدستورية ما تزال قيد التعليق
املحكمة الدستورية هي األخرى تصطدم بنفس اإلشكال 
الدستور  من   148 الفصل  أن  هو  هام  اختالف  مع 
املتعلق باألحكام االنتقالية أقّر أنه يجب إرساء املحكمة 
نتائج  عن  اإلعالن  من  سنة  أقصاه  أجل  يف  الدستورية 
يقع  ومل  سنوات   خمس  الترشيعية.مرّت  االنتخابات 
إحداثها !!! أمر خطري ألنه  يَُعدُّ خرقا للدستور، ويحول 
دون استكامل دولة القانون باعتبار الدور املحوري الذي 
مشاريع  لدستورية  مراقبة  من  املحكمة،  به  تضطلع 
يف  بتٍّ  ومن  الدولية،  واملعاهدات  والقوانني  القوانني 
التنفيذية،  السلطة  رأيس  بني  االختصاص  حول  النزعات 
عليها  املنصوص  االستثناء  حالة  إىل  اللجوء  ومراقبة 
الجمهورية  رئيس  قبل  من  الدستور  من   80 بالفصل 
وغريها من االختصاصات. يعود هذا التعطيل مرة أخرى 
الصالحيات  ذات  املحكمة  هذه  من  النواب  توّجس  إىل 
الواسعة واملهّمة يف نفس الوقت. فهي تبسط رقابتها عىل 

أعاملهم بدرجة أوىل.
 وإذا كان مجلس نواب الشعب يتدّخل يف تعيني أربعة 
أعضاء فقط للمحكمة من بني اإلثني عرش الذين تتألّف 
منهم، وإقرار القانون األسايس للمحكمة بأّن الّنواب هم 
إليهم  الراجعني  أعضاء  األربعة  انتخاب  عليهم  الذين 
بالنظر بداية قبل أن يتدخل املجلس األعىل للقضاء، ثم 
قبل  من  االنتخاب  عملية  تعطل  فإن  الجمهورية  رئيس 
املجلس بسبب الخالفات السياسية بني النواب حال دون 
الرضوري   145 عىل  املرشحني  من  أي  حصول  إمكانية 

النتخابهم. 
ويبقى السؤال املطروح اآلن هل سيتمّكن املجلس النيايب 

الحايل  من إيجاد توافق بني مكوناته الستكامل مؤسسات 
الدستور أم سينسج عىل منوال سلفه؟

القضاء بين أزمة النص وقّلة العدد
العمومية  الهيئات  لتنسيقية  الرابعة  الندوة  مخرجات 
املستقلة مل تختلف كثريا عن سابقتها والتي تتلخص أساسا 
الرئيسية  العمل عىل خلق رأي عام منارص لألهداف  يف 
لعمل الهيئات الدستورية و دورها يف دعم الدميقراطية 
ورضورة املالمئة بني أحكام الترشيعات املتعلقة بالهيئات 
رضورة  عىل  أيضا  التوصيات  تضمنت  كام  الدستورية. 
الهيئات  بقية  وإرساء  الترشيعية  النصوص  استكامل 

الدستورية واإلميان بدورها يف البالد.
منذر الشارين خبري يف القانون ومدافع عن حقوق اإلنسان 
يف ترصيح  للجريدة املدنية، عىل هامش الندوة اإلقليمية 
أنه  أكّد  املستقلة،  العمومية  الهيئات  لتنسيقية  الرابعة 
تم خالل الندوة التطرّق إىل جملة من األفكار حول واقع 
لعدد  مداخالت  من خالل  آفاقها  و  الدستورية  الهيئات 
من املعنيني بهذه الهياكل، و منهم رئيس الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي تحّدث عن العوائق 
التي تتعرض إليها الهيئة ومنها أّن 1350 ملف فساد و 
20 %فقط منها  أحيلت أمام أنظار القضاء وذلك نتيجة 
التحقيق وكذلك لعدم  الكايف لقضاة  العدد  لعدم وجود 
توفّر لجنة خرباء مختصني ملساعدة القضاة يف مثل هذه 
امللفات. مع العلم أن هذه اللجنة يتّم تعيينها من طرف 

رئيس الحكومة.

إشكال دستوري بغالف سياسي
الهيئات  عمل  لتفعيل  السياسية  اإلرادة  توفر  عدم   
باعتبارها هيئات تعديلية يف مختلف أدوارها،  املحاصصة 
إضعاف  يف  ساهم  املوايل  التوظيف  ومنطق  الحزبية 
الدميقراطية.  اليوم عندما نتحدث عن القانون الدستوري 

نقول إّن املحكمة الدستورية مل يتم إحداثها بعد.
هناك أربع هيئات من أصل خمس هيئات )هيئة التنمية 
يتم  القادمة(مل  األجيال  حقوق  حامية  و  املستدامة 
إنشاؤها بعد، الباب السابع املتعلق بالدميقراطية والحكم 
املحيل مل يفعل.اإلشكال هنا إذن يكمن يف السياسيني ويف 

كيفية تنزيل الدستور وإدخاله حيز التنفيذ.

   لمياء بوزيان   

   سليمة جعّيط  

املحكمة الدستورية بني التأسيس والتّسييس

المحكمة الدستورية
يف  الدستورية  املحكمة  عىل    2014 جانفي   24 دستور  ينص 

القسم الثاين من الباب الخامس املخصص للسلطة القضائية.
وينص الفصل 120 عىل أن املحكمة الدستورية تختص مبراقبة 
دستورية مشاريع القوانني )بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية 
الشعب(،  نواب  مجلس  من  عضوا   30 أو  الحكومة  رئيس  أو 
عليها  تعرض  التي  واملعاهدات  الدستورية،  القوانني  ومشاريع 
للدفع  تبعا  املحاكم  عليها  تحيلها  التي  والقوانني  ختمها،  قبل 
امامها بعدم الدستورية، والنظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.

وينظم هذا القسم الثاين عمل املحكمة الدستورية حسب جملة 
من اإلجراءات املفصلة واآلجال، وينص عىل أن مرشوع القانون 
غري الدستوري يحال بعد أن تنظر فيه املحكمة الدستورية إىل 
رئيس الجمهورية و منه إىل مجلس نواب الشعب للتداول فيه 
ثانية، وعىل رئيس الجمهورية إرجاعه قبل ختمه لتنظر املحكمة 

من جديد يف دستوريته.
وتتكون املحكمة الدستورية كهيئة قضائية من اثني عرش عضوا 
القانون من  املختصني يف  أرباعهم من  ثالثة  الكفاءة،  من ذوي 
من  كل  سنوات  تسع  ملدة  يعينهم  عاما.  لعرشين  الخربة  ذوي 
االعىل  واملجلس  الشعب  نواب  ومجلس  الجمهورية  رئيس 

للقضاء. ويجدد ثلثهم كل ثالث سنوات.

الهيئة العليا 
المستقلة 
لالنتخابات

 
ومتارس  قامئة  دستورية  هيئة  وهي 

مهامها بشكل عادي
التونسية  الجمهورية  دستور  مينحها 
االنتخابات  إدارة  صالحيات 
واإلرشاف  وتنظيمها  واالستفتاءات 
يضع  كام  مراحلها،  جميع  يف  عليها 
املسار  سالمة  ضامن  عاتقها  عىل 
وهي  وشفافيته،  ونزاهته  االنتخايب 

التي ترصح بنتائج االنتخابات.
تسعة  من  الهيئة  هذه  وترتكب 
باملستقلني  الدستور  يصفهم  أعضاء 
واملحايدين وذوي الكفاءة والنزاهة. 
من  واحدة  ملدة  عهدتهم  يبارشون 

ست سنوات. 
ويجدد ثلث أعضاء هذه الهيئة كل 

سنتني. 

هيئة االتصال السمعي 
البصري

وردت هذه الهيئة الدستورية يف الفصل 127 
االتصال  قطاع  تعديل  تتوىل  انها  عىل  ينص  وهو 
ضامن  عىل  وتسهر  وتطويره  البرصي  السمعي 
حرية التعبري واإلعالم، وعىل ضامن إعالم تعددي 

نزيه.
مجال  يف  الرتتيبية  بالسلطة  الهيئة  هذه  تتمته 
القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  وتستشار  اختصاصها 

املتصلة بهذا املجال.
وتتكون من تسعة اعضاء يبارشون مهامهم لفرتة 
واحدة مدتها ست سنوات، كام يجدد ثلثهم كل 

سنتني. 
توجد حاليا هيئة لالتصال السمعي البرصي بدأت 
مهامها بتاريخ شهر ماي 2013، و أحدثت باملرسوم 
املتعلق   2011 نوفمرب   2 يف  املؤرخ   116 عدد 
بحرية االتصال السمعي والبرصي وبإحداث هيئة 
وهو  البرصي،  و  السمعي  لالتصال  مستقلة  عليا 
نص مؤقت يف انتظار املصادقة عىل قانون اسايس 

يتعلق بتنظيم هذا املجال   

الهيئات
الدستورية

المستقلة  
الجمهورية  دستور  مبقتىض  تحدث 
مستقلة  دستورية  هيئات  أربع  التونسية 

هي موضوع الباب السادس منه.
عىل  تعمل  بانها  الدستور  ويصفها 
بالشخصية  وتتمتع  الدميوقراطية،  دعم 
القانونية، وباالستقاللية املإدارية واملالية. 
أعضاء  الشعب  نواب  مجلس  ينتخب 
هذه الهيئات الدستورية املستقلة باغلبية 
منها  كل  تركيبة  القانون  ويضبط  معززة، 
وتنظيمها  انتخابها  وطرق  فيها  والتمثيل 

وسبل مساءلتها.
الدستورية  الهيئات  من  واحدة  كل  ترفع 
نواب  مجلس  إىل  سنويا  تقريرا  املستقلة 
الشعب، يناقش يف جلسة عامة مخصصة 

للغرض. 

هيئة التنمية 
المستدامة 

وحقوق األجيال 
القادمة

تستشار هذه الهيئة وجوبا 

يف مشاريع القوانني املتعلقة 

باملسائل االقتصادية 

واالجتامعية والبيئة ويف 

مخططات التنمية.

لها ان تبدي رايها يف املسائل 

املتصلة مبجال اختصاصها 

تتكون هيئة التنمية 

املستدامة وحقوق األجيال 

القادمة من أعضاء ذوي 

الكفاءة والنزاهة، مدة 

مهمتهم ست سنوات غري 

قابلة للتجديد. 

هيئة حقوق 
اإلنسان

 

حقوق  هيئة  وظيفة  تتمثل 

اإلنسان يف :

مراقبة احرتام الحريات 

وحقوق اإلنسان والعمل عى 

تعزيزها

اقرتاح ما تراه لتطوير منظومة 

حقوق اإلنسان 

إبداء الراي وجوبا يف مشاريع 

القوانني املتصلة مبجال 

الحريات وحقوق األنسان

التحقيق يف حاالت انتهاك 

حقوق اإلنسان لتسويتها أو 

إحالتها عىل الجهات املعنية

هيئة الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة 

الفساد 

التونسية  الجمهورية  دستور  يحدد 
وظائف هذه الهيئة الدستورية كام 

ييل :
الحوكمة  سياسات  يف  تسهم   
ومكافحته  الفساد  ومنع  الرشيدة 

ومتابعة تنفيذها و نرش ثقافتها
والنزاهة  الشفافية  مبادئ  تعزز 

واملسائلة
يف  الفساد  حاالت  رصد  تتوىل 
والتقيص  والخاص،  العام  القطاعني 
عىل  وإحالتها  منها،  والتحقق  فيها 

الجهات املعنية
تستشار وجوبا يف مشاريع القوانني 

املتصلة مبجال اختصاصها
الرتتيبية  النصوص  يف  رأيها  تبدي 

العامة املتصلة مبجال اختصاصها. 

http://www.e-justice.tn/index.php?id=2067
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للشغل  التونسي  العام  االتحاد  في  تنظرون  كيف 
للبناء  مكونة  كمؤسسات  الدستورية  الهيئات  إلى 

الديمقراطي في الجمهورية الثانية؟
كرس الدستور الجديد املؤرخ يف 27 جانفي 2014 يف بابه السادس 
يف  تتمثل  جوهرية  مهمة  لها  أوكل  مستقلة  دستورية  هيئات   5
مالوفا  يكن  مل  جديدا  نوعا  املؤسس  أقر  وبذلك  الدميقراطية  دعم 
بدستور 1959 من الهيئات الذي كانت فيه السلطة التنفيذية ومن 
راءها الحزب الحاكم آنذاك املتحكم يف كل العملية السياسية. ومبا 
العوامل  من  ومرتابط  متكامل  مسار  دميقراطي  البناء  عملية  أن 
واألركان السياسسية واملؤسساتية والتنظيمية ومع ان تجربة الهيئات 
من  العديد  تشهد  ومازالت  تكتمل  مل  بتونس  املستقلة  الدستورية 
ادىن شك  دون  تبقى  فانها  سيايس  واغلبها  هيكيل  بعضها  العراقيل 
مكون جوهري يف عملية البناء الدميقراطي. كام ال يستقيم الحديث 
الهيئات  بينها  ومن  أركانها  بتوفرجميع  اال  دميقراطية  دولة  عن 

الدستورية.
أسندت  التي  الصالحيات  واىل  الهيئات  تسمية هذه  اىل  وبالعودة   
االتصال  الفساد،  ومقاومة  الرشيدة  الحوكمة  )االنتخابات،  اليها 
وحقوق  املستدامة  التنمية  النسان،  حقوق  والبرصي،  السمعي 
التاسيس  يف  الهيئات  لهذه  املحوري  الدور  يتاكد  القادمة(  األجيال 
االنسان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  عىل  القامئة  القانون  لدولة 
للهيئة  الكبري  الدور  ذلك  عىل  دليل  وخري  االجتامعية.  والعدالة 
العليا املستقلة لالنتخابات يف البناء الدميقراطي )انتخاب مؤسسات 

دستورية، التداول السلمي عىل السلطة...(
وهي الرؤية التي يتمسك بها االتحاد، فدون استكامل مسار تركيز 
الهيئات الدستورية املستقلة، ودون تركيز املحكمة الدستورية فان 
البناء الديقراطي يظل معلقا وغري مكتمل، وكلام طال هذا املسار، 
املضمنة  الدميقراطية  املقتضيات  عن  الرتاجع  مخاطر  ازدادت 
الدميقراطية االجتامعية والحقوق  بالدستور، وخاصة منها مقومات 
االقتصادية واالجتامعية التي ال بد أن تتوفر لها األسس املؤسساتية 

حتى تتحقق )هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة(.
وتاسيسا عىل ذلك يؤكد االتحاد عىل أن أوليات العمل الربملاين اإلرساع 
برتكيز هذه الهيئات الدستورية املستقلة حتى ال تبقى الدميقراطية 

عرجاء. 
أما بالنسبة ملسألة املحكمة الدستورية، التي متثل إضافة نوعية يف 
دستور  2014 سواء من حيث طبيعة الرقابة او من حيث الرتكيبة 
والصالحيات، فان عدم تركيزها اىل حد اليوم، يجعلنا نتحدث عىل بناء 
الوقتية  للهيئة  دميقراطي مبتور، خاصة يف ظل صالحيات محدودة 
ملراقبة دستورية القوانني، خاصة وأننا عاينا طيلة عهدة مجلس نواب 
الشعب الفارطة عدة مشاريع قوانني مل يتم عرضها عىل هذه الهيئة 
رغم مخالفتها الرصيحة ملقتضيات بعض أحام الدستوروهي مسألة 

خطرية جدا.
 متثل املحكمة الدستورية بالنسبة لالتحاد ضامنة للدميقراطية، فمن 

يريد بالفعل دولة دميقراطية يجب أن يوفر لها األسس واملقومات 
املؤسساتية والدستورية وخاصة إرساء محكمة دستورية تكون العني 
الساهرة عىل احرتام الدستور ومقتضيات البناء الدميقراطي املضمنة 

به. 
الجميع وهي  ولكن يبدو أن هناك تجاذبات وهو أمر معلوم عند 
تجاذبات مردها بحث جميع الحزاب الربملاتية اىل تعيني من ميثلها 
داخل هذه املحكمة أي اعتامد منطق املحاصصة الحزبية بدال عن 
معيار الحياد واالستقاللية والكفاءة والخربة مام عطل تركيزها، كام 
ان خضوع تركيبة املحكمة الدستورية اىل منطق املحاصصة الحزبية 

هو ايذان ببداية فشلها حتى قبل ان تولد.
لم يتضمن دستور 1959 هيئات.. اآلن مع وجود هذه 
التي  االضافة  هي  ما   ،2014 دستور  في  الهيئات 

قدمها في اطار المسألة الديمقراطية؟ 
ازمة مرشوعية  املستقلة كردة فعل عىل  الدستورية  الهيئات  برزت 
التي  للدولة  السلطوية  النزعة  وخاصة  السبعينات  خالل  الدولة 
الدول  وشهدت  االساسية  والحريات  الحقوق  بعض  هددت 
الدميقراطية تخيل الدولة وخاصة السلطة التنفيذية عىل إدارة جملة 
من املجاالت الحساسة وثيقة الصلة بالحريات واسنادها اىل هياكل 
التونسية مل يتضمن  للتجربة  بالنسبة  مستقلة ومحايدة عنها متاما. 
دستور غرة جوان 1959 تنصيصا عىل الهيئات الدستورية املستقلة 

وال حتى عىل هيئات عمومية .
قادرة عىل خلق  لهيئات دستورية مستقلة  فلم يكن هنالك وجود 
وخاصة  االخرى،  السلطات  ببقية  عالقة  يف  الدولة  داخل  توازن 

التنفيذية.
 ان االضافة التي قدمها دستور 2014 تتمثل يف تخصيص باب كامل 
للهيئات الدستورية املستقلة متاما عن السلطة التنفيذية ( استقالل 

كانت  لها صالحيات محددة يف مجاالت  اسند  )و  هيكيل ووظيفي 
دعم  يف  أسايس  عنرص  إياها  معتربا  التنفيذية  السلطة  اىل  تعود 
الدميقراطية )ارشاف وزارة الداخلية عىل االنتخابات يف ظل املنظومة 

السياسية السابقة(.
 واإلشكال هنا، أنه عند الرشوع يف تركيز الهيئات الدستورية ال بد من 
النظر جيدا إىل مسألة استقالليتها عن السلطة التنفيذية بالتحديد. 
ألن هدف هذه الهيئات هو ترك مسافة بينها وبني السلطة التنفيذية 

لتقرر مسائل خاصة بها وتساهم يف البناء الدميقراطي. 
لقياس مدى احرتام  املستقلة معيارا  الدستورية  الهيئات  تعد  لذلك 
التي  االضافة  يجعل  ما  وهذا  معينة.  دولة  يف  الدميقراطية  مبادئ 
املؤسسايت  املشهد  ناحية  من  نوعية  اضافة   2014 دستور  قدمها 

والدستوري.

هل كان لالتحاد والقوى المدنية دور في االقتراح في 
تلك الفترة؟

االتحاد كان لديه أكرث من دور إذ كان قد قدم مرشوع دستور أعده 
خرباء ونقابيون يف فرتة املجلس الوطني التأسييس، وقد تم االستئناس 

به وكان يحمل منطق ومتيش الهيئات الدستورية.
الوطني  املجلس  يف  االستامع  جلسات  يف  حارضا  االتحاد  كان  كام 
األول وساهم يف تحديد فلسفة بعض الهيئات مبا فيها هيئة التنمية 
املستدامة واملحكمة الدستورية وخاصة طبيعة الرقابة التي متارسها 
تضمينها  وتم  الدفع  الرقابة عن طريق  انذاك عن  االتحاد  دافع  اذ 

الحقا بالدستور الجديد . 
موضوعية  مبقرتحات  التاسيسية  املرحلة  يف  االتحاد  ساهم  وقد 
وعملية، تم تبني أغلبها من طرف املجلس الوطني التاسييس اخص 
بالذكر منها الحقوق االقتصادية واالجتامعية مبختلف أنواعها ووكان 

من أول املبادرين مبقرتح السلطة املحلية واملدافعني عن الدميقراطية 
املحلية.

المؤسسات  هذه  لقيام  الضرورية  الشروط  ماهي 
بدورها كهيئات تعديلية وحامية للحقوق والحريات؟

تتمتع  الدستورية  الهيئات  ان  الدستور  من   125 بالفصل  ورد 
يفيد  ما  وهو  واملالية  الدارية  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية 

دستوريا متتعها باالستقاللية الهيكلية واالستقاللية الوظيفية.
الهيئات  هذه  تركيبة  خضوع  عدم  يف  تتمثل  الهيكلية  االستقاللية   
يدها  التنفيذية  السلطة  وضع  عدم  أي  التنفيذية،  السلطة  لتدخل 
عىل تركيبة هذه الهيئات سواء من حيث طريقة تعيني أعضاء هذه 
غري  وحيدة  نيابية  مدة  )إقرار  النيابية  املدة  حيث  من  او  الهيئات 

قابلة للتجديد(. 
بالنسبة لالستقاللية الوظيفية، فتتمثل يف عدم خضوعها الية سلطة 
رئاسية او سلطة ارشاف وعدم توجيه تعليامت لها ويحجر كل تدخل 

يف سري اعالها من أي جهة كانت. 
اال ان هذه االستقاللية تبقى منقوصة خاصة عىل مستوى استقاللية 
األنظمة  واخضاع  العوانها  املهني  املسار  يف  الترصف  يف  الهيئات 
األساسية الخاصة بهم اىل مصادقة السلطة التنفيذية وعىل مستوى 

استقاللية الترصف املايل.
وهو ما قد يستدعي مراجعة بعض النصوص املنظمة لهذه الهيئات 

يف اتجاه مزيد تدعيم استقالليتها .
دستور  يف  القادمة  واالجيال  املستدامة  التنمية  هيئة  مثال  هنا  لنا 

2014 فيام يتعلق بالرشاكات حيث أصبح رأيها ُملزما دستوريا.
القانون  الهيئة مضبوطة مبقتىض الدستور ومبقتىض  صالحيات هذه 
الصبغة  ذات  القوانني  مشاريع  يف  تنظر  هيئة  وهي  لها  املحدث 
التنمية  مخططات  ويف  واملناخية  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية 
السلطة  أو  النواب  مجلس  يقرتح  وعندما   . االقتصادي  وامليزان 
من  بد  ال  فإنه  املسائل  بهذه  عالقة  ذو  قانون  مرشوع  التنفيذية 
ال  العرض  فاجبارية  الرأي.  إلبداء  الهيئة  هذه  عىل  املسألة  عرض 
تعني الزامية الراي وهام أمران مختلفان ، لكن قد يكون عدم عرض 

املرشوع املتصل مبجال اختصاصها ،سببا للطعن يف دستوريته .
انعكاسا  تحمل  التي  االتفاقيات  يف  الهيئة  هذه  تنظر  أن  يفرتض 
نص  صالحية  وجود  باعتبار  التونسية  الدولة  عىل  وماليا  اقتصاديا 
عليها القانون وهي أن هذه الهيئة تنظر يف مخططات التنمية ويف 
امليزان االقتصادي والتي تتضمن مشاريع رشاكة مع الدول االوروبية 
والدوائر املالية املانحة وهذا يبدو من اختصاصها رغم عدم وضوح 

النص يف ما يتعلق بهذه املسألة. 
الهيئة ، وهو ما يطرح عديد  اليوم مل يتم تركيز هذه  لكن اىل حد 
مبجال  تتصل  قوانني  مشاريع  عرض  عند  اإلجرائية  االشكاليات 

اختصاصها .

ماهي الشروط األخرى التي يجب تم تتوفر؟
إال  الصالحيات  ومسألة  والهيكيل  الوظيفي  االستقالل  اىل  تطرقنا 
أنها كلها تتضمن إشكاليات، فهل أن الهيئات تتمتع بسلطة ترتيبية 
تداول  يتم  اختصاصها.  يف  البت  امكانية  أي  اختصاصها؟  مجال  يف 
تكوين رابطة الهيئات الدستورية واملستقلة والعمومية والهدف منها 
التنسيق بينها يف اتجاه الدفع نحو ضامن استقالليتها . ألن املالحظ 
التنفيذية.  السلطة  عىل  مستقلة  أنها  يجد  الشكيل  املستوى  عىل 
باملقابل، ال يتم توفري اإلمكانيات املادية والبرشية وذلك يعترب وسيلة 
ضغط ترضب استقاللية هذه الهيئات. كام أنه ال يقع تكمينها من 
صالحيات واسعة، وهذا يعترب مظهرا آخر لرضب استقالليتها، وهذا 
مرتبط بتوازن سيايس عام. وكأن هذه الهيئات جعلت يك ال تطبق. 
دولة  بناء  شانها  من  احكام  يتضمن  دستور2014  أن  الثابت  ومن 
األحزاب  بعض  فإن  وواقعي،  عميل  مستوى  عىل  لكن  دميقراطية، 
السياسية تدفع نحو عدم تركيز هذه الهيئات ألن تركيزها ال يتناسب 
مع مرشوعها السيايس، وهي أحزاب لديها مرشوع مجتمعي يتعارض 
العامة والفردية،  الدولة والحريات  الدستورية، كمدنية  املبادئ  مع 
والعدالة االجتامعية وتركيز محكمة دستورية من شانه قطع الطريق 
امامها. وبالتايل ال بد من تركيز هذه الهيئات، حسب ما هو منصوص 

الدميقراطية  الدولة  تدعيم  يف  طالئعيا  دورا  ستلعب  ألنها  عليه، 
االجتامعية واملدنية يف تونس.

ما هي أسباب تعطيل انشاء هذه الهيئات أو تعطيل 
وقع  التي  للهيئات  بالنسبة  بأدوارها  اضطالعها 

تأسيسها؟
هي أسباب سياسية باألساس ومرتبطة بالرتكيبة والتشكيلة الحزبية 
املوجودة بالربملان. هناك أحزاب غري مقتنعة بفكرة بناء الدميقراطية. 
توجه دميقراطي  لديها  أن  االنتخابوي  التسويق  بدافع  تدعي  وهي 
يف حني أنها ال متلك القناعة بالبناء الدميقراطي واملسألة الدميقراطية 
بجميع مكوناتها. هذا إضافة إىل املستوى القانوين، حيث أن تركيبة 
فيها  الدستورية  املحكمة  فرتكيبة  اشكاال  تتضمن  الهيئات  هذه 
األعىل  واملجلس  النواب  ومجلس  الجمهورية  رئيس  بني  تداخل 
كان  وان  أعضائها  تعيني  يف  الثالث  السلط  هذه  وتداخل  للقضاء 
نظريا من شانه تحقيق التوازن بني السلط الثالثة يف الدولة اال ان 
جدا  الصعب  من  يجعل  قد  الشعب  نواب  مبجلس  الحزيب  املشهد 
الدستورية،  املحكمة  لعضوية  املرشحة  األسامء  توافق حول  حصول 
تركيز هذه  يشهدها  التي  العطالة  إطالة حالة  اىل  ذلك  يؤدي  وقد 
املؤسسة الدستورية. وقد يكون من األنسب التفكري يف إعادة النظر 
لحالة  تجنبا  النواب  مجلس  طرف  من  األعضاء  انتخاب  طريقة  يف 
العطالة وحتى ال نصل اىل اإلخفاق والفشل يف استكامل إرساء لبنة 
محورية يف الجمهورية الجديدة، مع ما ميثله اإلخفاق والفشل من 

انتكاسة يف البناء الدميقراطي.
القانوين  الجانب  اىل  باإلضافة  باألساس  سيايس  العطالة  عامل  ان 
االتحاد من  نبه  وقد  االعضاء.  اختيار  أو  التعيني  املتمثل يف طريقة 
مؤسسة  داخل  الحزبية  واملحاصصة  الضيقة  السياسوية  الحسابات 
تعترب منارة الدميقراطية وطالب برضورة النأي باملحكمة الدستورية 
اىل  اال  يؤدي  ان  ميكن  وال  يعقل  ال  ذلك  ألن  االعتبارات  هذه  عن 
فشل التجربة الدميقراطية يف تونس. فاالزمة اذن هي ازمة احزاب 

باألساس.

للتأسيس  فرصا  الحالي  السياسي  السياق  يحمل  هل 

الفعلي لهذه الهيئات أم أنه سيكون معطال أيضا على 
ضوء نتائج االنتخابات واألغلبية الحالية؟

وفق املشهد االنتخايب والربملاين الحايل، ستتم إعادة نفس السيناريو 
خاصة مع عدم جود حزب فائز. اذ هناك حزب أول وليس حزبا فائزا. 
هذا املشهد سيفيض اىل نفس نتائج مجلس نواب الشعب السابق اي 

تعطل تشكيل املحكمة الدستورية.
فإنهم  الحاالت  احسن  ويف  ومحاصصات  ترضيات  هناك  ستكون   
حساب  عىل  لكن  الدستورية  املحكمة  تركيز  اىل  سيتوصلون 
استقالليتها وحياد اعضائها أي أن كل حزب سيعني شخصا مواليا له 
وهذا اخطر من عدم تشكيلها. ألن تشكيل محكمة دستورية طبقا 
لرتضيات سياسية وحزبية من شأنه اجهاض كل العملية الدميقراطية. 
لذلك فإن عدم تشكيلها افضل من تشكيلها برتضيات ومحاصصات 

حزبية.

اذن سيتواصل الوضع في عالقة بالمحكمة الدستورية 
والهيئات في التعطيل ومحاولة الهيمنة عليها.

الهايكا يف  املحمومة ضد  الحملة  فأنتم وال شك الحظتم  بالضبط،   
هذه الفرتة، يف اتجاه تقزيم دور الصحافة وحرصها يف مربع معني 
الكتل يف  أن ترصيحات بعض  وتطويعها لجعلها صحافة بالط. كام 
الفرتة األخرية كان يف هذا اتجاهها وهو متهيد لتشكيل هيئة االتصال 
السمعي البرصي عىل الشاكلة التي يريدون، وهذا ال بد من االنتباه 
اليه خاصة من الطيف الدميقراطي الذي يجب يجب ان يدافع عىل 
تكريس هيئات دستورية محايدة ومستقلة بأتم معنى الكلمة وعدم 

الرضوخ ألي امالءات او ضغوطات.

 ما هي الكلفة الحقيقية لتعطيل هذه الهيئات وخاصة 
تعطيل المحكمة الدستورية على المسارالديمقراطي؟ 
محكمة  دون  ومعلق  مؤقت  يشء  فكل  جدا،  باهضة  كلفة  هي 
دستورية. ويف هذا املسار الثوري أو بناء الدولة الدميقراطية هناك 

مجموعة من العوامل املرتابطة التي ستمكننا من بناء الدميقراطية.
البناء الدميقراطي يتطلب القطع مع املنظومة الترشيعية  فاذا كان 
القدمية التي مل تعد تستجيب للدستور الجديد، ورضورة مراجعتها 
بناء  ان  ومبا  الجديدة،  الدستورية  واملبادئ  املقتضيات  مع  لتتالئم 
النظام الدميقراطي يتطلب صياغة نصوص ترشيعية جديدة وتفعيل 
الدستورية  املحكمة  تركيز  من  بد  فال   ، للدستور  الجديدة  االحكام 
حتى تتثبت من مدى مطابقة ومالمئة هذه النصوص للدستوروحتى 
نتجنب املفارقة التي نعيشها اليوم يف : دستورجديد يتضمن احكام 

ومبادئ جديدة ونصوص قانونية صيغت عىل ضوء دستور 1959.
عنه  نتحدث  الذي  الجديد  الدميقراطي  البناء  أن  االتحاد،  ويعترب 
تعد  التي مل  القدمية  الترشيعية  للمنظومة  يتطلب مراجعة جذرية 
املنظومة  اغلب  وان  خاصة  الجديد  الدستوري  املشهد  مع  متالمئة 
إذا من  الدستور.  تتناىف مع  بها حاليا يف تونس  املعمول  الترشيعية 

والنقايب  العام  القانون  أستاذ  القاسمي،  األستاذ محمد  املدنية«  »الجريدة  التقت 
الجامعي، لبحث موقف االتحاد العام التونيس للشغل يف عالقة بالهيئات الدستورية 
واملحكمة الدستورية. ولتبينّ أدوار املنظمة ومساهمتها يف الدستور وموقفها من 

املسار الحايل للتأسيس وكُلفة تعطنّل تأسيس املحكمة الدستورية.
م  إننّ جملة األفكار التي قدمها األستاذ محمد القاسمي يف هذا الحوار ميكن أن تقدنّ
لتأسيس  متوفرة  الدميقراطية غري  الرشوط  أننّ  وتبينّ  ة  إيضاحات هامنّ العام  للرأي 

الهيئات واملحكمة، كام أن عدم تأسيسها ميكن أن يعيق املسار نحو الدميقراطية.
التقته أمينة جبلون وسمري بوعزيز      

األستاذ محمد القاسمي، أستاذ القانون العام والنقابي الجامعي

من يريد بالفعل دولة ديمقراطية يجب أن يركز محكمة 
دستورية تكون العني الساهرة على تطبيق الديمقراطية.

نعتمد اليوم منظومة 
تشريعية قديمة من 

انتاج االستبداد ونجد في 
أعلى قمتها دستورا 

يمثل المسار الثوري
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النيايب  املجلس  والية  انتهت 
 2014 انتخابات  عن  املنبثق 
املجلس  والية  وانطلقت 
املنقيض  أكتوبر  يف  املنتخب 
الهيئات  تتأسس  أن  دون 
عليها  نص  التي  الدستورية 
الثانية،  الجمهورية  دستور 
باستثناء الهيئة العليا املستقلة 
بنود  أن  رغم  لالنتخابات، 
الدستور تضع آجاال محددة وواضحة لرتكيز هذه الهيئات. غياب 
تقدر عىل  ال  عرجاء  التونسية  الدميقراطية  الهيئات جعل  هذه 
مواجهة التحديات واالنتهاكات التي تُرتكب يوميا باسم األغلبية 

والدميقراطية.
وبدأت فكرة الهيئات الدستورية يف التداول بني السياسيني منذ 
األيام االوىل التي أعقبت هروب بن عيل وذلك بهدف االحتامء 
من بطش الدولة وعقلية تجاوز السلطة واستغالل النفوذ فيها 
والتي ترسخت فيها لعقود طويلة، ويفرس أستاذ علم االجتامع 
الدولة  هيمنة  يقيهم  احرتازياً  »إجراًء  كان  بأنه  مربوك  مهدي 
وتغولها، وهي التي استولت، مند استقالل البالد أكرث من سبعة 
عقود تقريبا، عىل كل مناشط الحياة اليومية. متت دولنة املجتمع، 
حتى التهمت الدولة املجتمع، فألحقته بها وخنقته. ما أن سقط 
النظام، وقبل أن تتبني بعد مالمح السلطة السياسية الحاكمة يف 
تلك الفرتة التأسيسية التي عرفت فراغا سياسيا ودستوريا، حتى 
أبدى التونسيون حرصا إىل حد الهوس عىل تشكيل هذه الهيئات 

وبنائها«.
السلطة  تنازل  عىل  أساسا  تقوم  الدستورية  الهيئات  فلسفة  إن 
مستقلة  هيئات  لفائدة  صالحياتها  من  جزء  عن  التنفيذية 
منتخبة من قبل الربملان لضامن حد أدىن من الشفافية والرقابة 
عىل عمل اجهزة الدولة وللقيام بدور تحكيمي يف إطار وحدة 
أي  تغول  عدم  أمام  أمان  صامم  اعتبارها  إىل  باإلضافة  الدولة، 
سلطة تنفيذية كانت او ترشيعية أو قضائية. لكن غيابها وضعنا 
أمام فراغ خطري خاصة فيام يتعلق باملحكمة الدستورية وبأقل 
درجة هيئة االتصال السمعي البرصي وهيئة الحوكمة الرشيدة 
التي  التنقيحات  هو  ذلك  دليل عىل  وأفضل  الفساد،  ومكافحة 
امضاء  بقيت دون  والتي  االنتخايب  القانون  الربملان عىل  أدخلها 
املجلس  إىل  اعادتها  أو  االستفتاء  عىل  عرض  أو  الرئيس  من 
النيايب لقراءة ثانية )وهي الفرضيات التي ينص عليها الدستور( 
حيث استغل الرئيس الراحل الباجي قائد السبيس غياب سلطة 
رشعية لها صالحية تأويل الدستور والحكم يف هذا الخالف الذي 

سينعكس الحقا عىل املشهد السيايس واالنتخايب برمته.
الهيئات  وتركيز  الدستور  تطبيق  عدم  يف  االشكال  ويعود 
الدستورية إىل استهتار واضح وعدم اميان من الطبقة السياسية 
املنتهية  الشعب  نواب  مجلس  يف  املتحكمة  األغلبية  وخاصة 
اخرتاق  عىل  السياسية  األحزاب  وإرصار  الهيئات  بهذه  واليته 
الهيئات الدستورية عرب ترشيح مقربني منها رغم أن القانون ينص 
املجلس  أن  نتصور  فال  واضح.  بشكل  أعضائها  استقاللية  عىل 

الذي مل يتوصل إىل انتخاب املحكمة الدستورية، وجعلها رهينة 
الحسابات السياسية ووضع البالد يف حالة فراغ خطرية، لن يكون 
عن  فضال  وقوية،  مستقلة  دستورية  هيئات  تركيز  عىل  حريصا 
أنه مل يصادق بعد عىل مرشوع قانون السمعي البرصي والذي 

يتضمن تركيبة هيئة االتصال السمعي البرصي ومتثيليتها.

هيئات  دون  دميقراطية  تجربة  نجاح  عن  نتحدث  أن  ميكن  ال 
دستورية قوية، وهي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )الفصل 
126( والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي )الفصل 
التنمية  وهيئة   )128 )الفصل  اإلنسان  حقوق  وهيئة   )127
وهيئة   )129 )الفصل  القادمة  األجيال  وحقوق  املستدامة 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد )الفصل 130(، فهذه الهيئات 
هي الضامن الوحيد لنزاهة االنتخابات وتعدد املشهد اإلعالمي 
واحرتام حقوق االنسان والحريات العامة والفردية وتأسيس مناخ 
من الشفافية ومكافحة الفساد واحرتام لحقوق األجيال القادمة، 
باإلضافة إىل أنها متثل حامية للمواطنني من تغول الدولة خاصة 
وتداخل  االستبداد  من  عقود  ارث  من  بعد  تتعاىف  مل  البالد  أن 

السلطات والفساد والتزوير وعدم احرتام لكرامة االنسان.
وميكن القول إن تجربة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي 

الذكر ال  الفساد )عىل سبيل  االنتخابات وهيئة مكافحة  وهيئة 
الحرص( طيلة السنوات املاضية كانت مفيدة لتونس من خالل 
السلطة  عن  بعيدا  والتعديل  الدستورية  الهيئات  ثقافة  تجذير 
ما  وهو  التجارب  لتطوير هذه  حان  قد  األوان  أن  إال  املركزية، 
يتطلب الترسيع يف انتخاب الهيئات الجديدة املطابقة للدستور 
استُحدثت  التي  عهدتها  أكملت  قد  الهيئات  هذه  وأن  خاصة 
عن  الهيئات  هذه  ابعاد  يتطلب  التجديد  أن  إال  أجلها.  من 
الدولة  مؤسسات  بعمل  أرض  الذي  الحزبية  املحاصصة  منطق 
يتطلب  مثال  االعالم  فقطاع  عامة،  بصفة  املستقلة  ومؤسساتها 
هيئة قوية لها صالحيات كاملة حتى تنهض باإلعالم الذي أصبح 
االستهالك  ثقافة  ونرش  الدميقراطي  االنتقال  رضب  أدوات  أحد 
والرداءة وتحويل التافهني إىل مشاهري يف مقابل تهميش صحافة 
الجودة التي تنهض بالبالد وتدافع عن قيم الجمهورية والحريات 
املرأة  وصورة  الفساد  ومكافحة  والشفافية  والفردية  العامة 
والطفل، وهي من األهداف العامة التي ُوجد من أجلها االعالم.

الهيئات  تأسيس  من  املرجوة  األهداف  تحقيق  نضمن  وحتى 
عدم  حالة  نتجاوز  أن  يجب  سابقا،  يف  واملذكورة  الدستورية 
االنسجام )حتى ال نقول الصدام( بني هذه الهيئات ومؤسسات 
خاصة  األطراف  جميع  من  حقيقي  اميان  يرتسخ  وان  الدولة، 
تعمل  الهيئات  هذه  بأن  التنفيذية  السلطة  وممثيل  السياسيني 
لصالح الدولة واملجتمع يف اطار وحدة الدولة ال يف اطار تهديد 
وحدتها، أي أن قرارات هذه الهيئات وبياناتها يجب أن تكون لها 
فاعلية قرارات الوزارات واملؤسسات التنفيذية ويجب أن تحظى 
باحرتام الجميع وإال ستتحول إىل جمعيات حقوقية مختصة يف 
أن  تبقى حربا عىل ورق. كام  وقرارات  وبيانات  مواقف  اصدار 
عمل الهيئات الدستورية يجب أن يكون مكمال لعمل مؤسسات 
الدولة وموجها لها يف حالة االنحراف حتى ال نجد أنفسنا أمام 
دويالت داخل الدولة الواحدة. فاستقاللية هذه الهيئات ال يعني 
عدم خضوعها للرقابة بل يجب أن تقييمها دوريا عرب محاسبتها 
وتقدميها لتقارير شفافة ودورية للتثبت من تطابق أعاملها مع 

القانون املنظم لعملها.

الهيئات الدستورية أساس النظام الديمقراطي
وضمان لعدم تغول السلطة

بقلم: محمد ياسين الجالصي 

أن عمل الهيئات 
الدستورية يجب أن يكون 
مكمال لعمل مؤسسات 
الدولة وموجها لها في 
حالة االنحراف حتى ال 

نجد أنفسنا أمام دويالت 
داخل الدولة الواحدة

سيحل املشكلة؟ أي مالءمة بني املنظومة الترشيعية والدستور؟ من 
سرياقب هذه املالمئة ؟ ما الضامن لعدم خرق احكام الدستور عند 

صياغة القوانني ؟ هذا دور املحكمة الدستورية.
هيئة  خاصة  الدستورية  الهيئات  تركيز  عدم  فان  ذلك  عىل  عالوة 
التساؤل  شانه  من   ، القادمة  األجيال  وحقوق  املستدامة  التنمية 
باملسائل  تتصل  قوانني  صياغة  عند  الشكلية  اإلجراءات  صحة  عن 
االقتصادية واالجتامعي والتنمية املستدامة ومخطط التنمية وخاصة 
او هي  إصدارها  تم  التي  القانونية  النصوص  من  الهائل  الكم  امام 
التي بصدد النقاش والتي من الواجب دستوريا ان تعرض عىل هاته 
الهيئة. وهو ما يدفع اىل القول بان البناء الدميقراطي ما زال اعرج .

عدم  بسبب  االخيرة  سنوات  الخمس  خالل  اضعنا  ماذا 
تركيز المحكمة الدستورية

خالل الخمس سنوات االخرية أضعنا العديد من األشياء، أكرب دليل 
هو أن مشاريع بعض القوانني تم متريرها مبجلس النواب يف مخالفة 
وأين  االجتامعية؟  العدالة  أين  الجديد.  الدستور  وروح  لفلسفة 
كام  الجهات؟  بني  االيجايب  التمييز  وأين  االجتامعية؟  الدميقراطية 
الهيئة  القوانني متت املصادقة عليها ومل تعرض عىل  العديد من  ان 

الوقتية ملراقبة دستورية القوانني .
 هناك مشاريع قوانني مترر داخل مجلس النواب وفيها تناقض تام مع 
االحكام الجوهرية للدستور. قوانني ترشع لتخيل الدولة عن وظيفتها 
االجتامعية واىل رضب السيادة الوطنية واالذعان لتوصيات وامالءات 
الدوائر املالية املانحة واىل تفقري االجراء واملهمشني والطبقات املفقرة 
)قانون املالية(، والتفريط يف الرثوات الطبيعية والتفيص من املسائلة 

وحامية الفساد( قانون املصالحة ). 
وذلك يف تناقض تام مع املبادئ الدستورية .

خالل الخمس سنوات املنقضية لوال الدور الذي لعبه املجتمع املدين 
قائم عل  لفرض مرشوع مجتمعي  املحمومة  للمساعي  التصدى  يف 
اخونة الدولة وفرض سياسات ليربالية وتكريس اإلفالت من العقاب 
املرأة  مكاسب  عىل  ،والرتاجع  واملايل  اإلداري  الفساد  يف  للمتورطني 
والتنكر الستحقاقات ثورة الحرية والكرامة لكان الوضع اسوا ، نعم 
لدور املجتمع املدين كقوة اقرتاح وتعديل ومراقبة ،لكن يجب عىل 
املحكمة الدستورية والهيئات الدستورية املستقلة ان تؤدي دورها 
البناء  الدستوري لذلك يتعني تركيزها يف اقرب االجال حتى يحصن 

الدميقراطي يف تونس. 

بالمقابل  ولكن  االحزاب  ألغلب  شعار  الفساد  مقاومة 
حتى  يجب  كما  بأدوارها  القيام  من  تتمكن  لم  الهيئة 
الدولة  قدرات  وبناء  العام  المال  على  المحافظة  يمكن 

والشعب.
يف البداية ال بد من تثمني الجهد الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد 
مام  احسن  باإلمكان  كان  ذلك  ومع   . العراقيل  وتعدد  تنوع  رغم 
كان كام رصح العميد شوقي الطبيب فلو توفرت للهيئة االمكانيات 
ملقاومة  السياسية  اإلرادة  توفرت  ولو   ، الالزمة  واملالية  البرشية 
العام  املال  املحافظة عىل  افضل ولساهمت يف  أدائها  لكان  الفساد 
واملجموعة  الوطني  االقتصاد  تكلف  التي  الفساد  افة  والقضاء عىل 
االستقالل  اىل  أخرى  مرة  يحيلنا  ما  وهو  فادحة  خسائر  الوطنية 

الهيكيل والوظيفي ملثل هذه الهيئات الذي يبقى محدودا للغاية  .
فعدم فتح امللفات الكربى للفساد اإلداري واملايل والتهرب الرضيبي ال 
يعود اىل عدم رغبة الهيئة يف مكافحة الفساد وامنا يعزى اىل الحامية 
السياسية التي يتمتع بها مرتكبو الفساد من طرف األحزاب السياسية 
سواء بالتحصن وراء املسؤوليات اإلدارية العليا بالدولة او بعضوية 
التي  الفساد  أنواع  لبعض  القانونية  الحامية  وأيضا  النواب   مجلس 

توفرها النصوص الترشيعية والرتتيبية .
قوية  دولة  بناء  بان  املبدئية  قناعته  من  وانطالقا  لالتحاد  بالنسبة 
ملكافحة  فعلية  سياسة  باعتامد  اال  اليستقيم  العام  املال  وحامية   ،
الفساد وفقا لقاربة شاملة تجمع بني كل مجاالت الفساد) السيايس 
لبناء  عائق  اكرب  يشكل  الفساد  وبان   .  ) واالجتامعي  واالقتصادي 
قدرات الدولة والشعب وهو من بني املداخل التي متكن من تحقيق 

التنمية املستدامة .

التهرب  وعىل  العام  املال  اهدار  عىل  القضاء  ميكن  فساد  فدون 
يف  الترصف  سوء  وعىل  الوطنية  بالرثوة  املتاجرة  وعىل  الرضيبي 
املرافق االسرتاتيجية والحوية وعىل تدمري القدرة الرشائية للمواطنني 
وعىل تابيد اختالل التوازن التنموي وغريه من االفات التي تعيق بناء 

دولة دميقراطية تقوم عىل مبادئ الحوكمة الرشيدة .
و قد ابرم االتحاد اتفاقية تعاون ورشاكة مع الهيئة الوطنية ملكافحة 
املجهود  يف  االنخراط  برضورة  منه  وعيا   ،  2018 فيفري  يف  الفساد 

الوطني ملقاومة الفساد .
خالل  من  دور  له  كان  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  ذكرت 
مرشوعه للدستور ووجود هذه الهيئات ثم االتحاد واملجتمع املدين 
كان لهام دور يف أن يعوضا املحكمة الدستورية يف الضغط حتى ال 

ميكن مترير ترشيعات غري دستورية.
وكلفة  الهيئات  هذه  بتأسيس  عالقة  يف  مأزق  عن  تحدثت  اليوم 

باهضة
االتحاد  رأسها  وعلى  االجتماعية  للقوى  بمكن  كيف 
فعلي  تركيز  اتجاه  في  دورا  تلعب  ان  المدنية  والقوى 
والتجاذبات  الحزبية  المحاصصة  عن  بعيدا  الهيئات  لهذه 
وأيضا ان تكون لها امكانيات العمل لالضطالع بدورها 

في البناء الديمقراطي؟
ال يوجد بديل أخر غري الوعي برضورة الناي بهذه الهيات الدستورية 
عمليا  ذلك  وترجمة  السياسوية  والرتضيات  الحزبية  املحاصصة  عن 
والخربة  الكفاءة  ملعايري  وطبقا  االجال  ارسع  يف  تركيزها  خالل  من 

واالستقاللية .
وقد يكون من االنسب العودة اىل الصياغة التشاركية بني مؤسسات 
الدولة واملجتمع املدين لجميع املسائل املتعلقة بالبناء الدميقراطي، 
وهي سياسة اثبتت جدواها ابتداءا من 2011 اىل غاية 2015 وهو 
التاريخ الذي تراجع فيه مجلس النواب والحكومة عن هذه السياسة. 
بتمكينه  االتحاد  وخاصة  املدين  املجتمع  من  املتكررة  الدعوة  رغم 
واالجتامعي  االقتصادي  بالجانب  املتصلة  واملشاريع  املعطيات  من 

باعتباره قوة اقرتاح وله دور كبري يف الشأن الوطني.
و يكفي العودة اىل تجربة املجلس الوطني التاسييس وخاصة تجربة 
والوساطة  النزاعات  حل  يف  الدور  هذا  يتاكد  حتى  الوطني  الحوار 
والوصول اىل حلول توافقية من شانها تجنب حالة العطالة واإلخفاق 
التي شهدتها مؤسسات الدولة هذا الدور الذي ما زال ميثل فرصة 
اليوم لتجاوز االزمة الدستورية واملؤسساتية، لكن دون ان يعني ذلك 

الحلول محل املؤسسات املنتخبة.
ان الدور الذي اضطلع به املجتمع املدين واملنظامت الوطنية وخاصة 
االتحاد يف مرحلة االنتقال الدميقراطي ، مل ينته ، بل قد يبدو ملحا يف 

مرحلة البناء الدميقراطي أيضا رغم اختالف طبيعة املرحلتني.
بني  باالختالف  مرتبط  فاملشكل  الدستورية،  باملحكمة  عالقة  ففي 
الكتل الربملانية حول الشخاص املقرتحة لعضويتها بأشخاص ،واالتحاد 
مل يقرتح أو يزيك أشخاصا يف املحكمة الدستورية ألن ذلك ليس من 
مهامه أوال ، وثانيا ما يعنيه أصال هو تركيز هذه املحكمة يف اقرب 

االجال طبقا ملعايري الخربة والكفاءة واالستقاللية والحياد.
االتحاد ميكن أن يلعب دورا مع بقية مكونات املجتمع املدين، وميكن 
تفضيل  اتجاه  ليس يف  الكتل،  بني  وتوفيقيا  تعديليا  دورا  يلعب  أن 
عليها  تقوم  التي  املبادئ  ضامن  اتجاه  يف  بل  شخص  عىل  شخص 

املحكمة الدستورية.

كيف يمكن أن تكون أساليب الرد
الكافية  الخرباء والقدرة  بناءة فلديه من  سيظل االتحاد قوة اقرتاح 
لتقديم بدائل مدروسة وعملية ميكن االستئناس بها ، لكن اهم عامل 
ميتلكه االتحاد هو رصيد الثقة الذي يحظى به لدى اغلب مكونات 
أدوار متقدمة يف  اىل لعب  اهله  الذي  السياسية والشعبية  الساحة 

بناء الدولة والتي سيظل يلعبها.
املدين وتحويلها  املجتمع  العالقة مع  عالوة عىل تجربته يف تشبيك 
اىل قوة ضغط من اجل عدم االنحراف باملسار الدميقراطي من خالل 
بعث اتالفات وتنسيقيات لتوحيد املواقف واشكال التحرك والضغط.

التعبئة  انتشار وقدرة عىل  االتحاد من  به  يتمتع  ما  ان ننىس  دون 
ومامرسة االشكال النضالية التي يسمح بها القانون. 

هل تعتقد أنه يمكن أن يكون لرئيس الجمهورية أدوار 
الثانية  للجمهورية  الجديد  التأسيس  اتجاه  في  إيجابية 

وتأسيس الهيئات والمحكمة الدستورية.
ان التكوين القانوين لرئيس الجمهورية والخطاب الذي يتبناه يؤكد 

احرتامه للدستور ، واقتناعه بفكرة الدولة الدستورية.
سعيد  قيس  أن  أتصور  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  الجانب  ويف 
متشبعا  باعتباره  والكفاءة  والنزاهة  الحياد  ملسألة  أمينا  سيكون 
أكرث  عنها  عرب  التي  وقناعاته  املهني  تكوينه  من حيث  القيم  بهذه 
هذه  اىل  املوكول  الدور  بأهمية  التام  وعيه  عىل  عالوة  مرة.  من 
املؤسسة الدستورية يف بناء الجمهورية الثانية . وال اعتقد ان رئيس 
ونزاهة  بحياد  املرضة  السياسوية  لالكراهات  سيخضع  الجمهورية 
وكفاءة أعضاء املحكمة الدستورية ، بل قد اجزم بان األعضاء الذين 
ما  وهو  واملحسوبية  الوالءات  ملنطق  يخضعوا  لن  تعيينهم  سيتوىل 
سيضمن نسبيا استقالليتها. فحتى  لو تم انتخاب االربعة يف مجلس 
األعىل  للمجلس  أربع  تبقى  الحزبية  للمحاصصات  طبقا  النواب 
الكفة  تعديل  اي مثانية، ميكنهم  الجمهورية  لرئيس  للقضاء وأربعة 
يف اتجاه استقالليتها. انا متفائل ألن هؤالء الثامنية ميكن أن يعّدلوا 
اخالالت الحياد داخل املحكمة الدستورية. أتصور أن قيس سعيد لن 
يعني أشخاصا طبقا للوالء الحزيب أو االنتامء أو غريه، وقد يكون ذلك 

الجانب اإليجايب يف تركيز هذه املحكمة.
* أستاذ يف كلية الحقوق اختصاص قانون عام . نقايب جامعي 

الحملة المحمومة 
ضد الهايكا 

هدفها تقزيم 
دور الصحافة 

وتطويعها لجعلها 
صحافة بالط.
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موقع الهيئات التعديلية من المسار السياسي في تونس:

دورها وحدوده 
عىل  سنوات  ست  حوايل  مضت 
املصادقة عىل دستور 26 جانفي 2014، 
ومازالت مل تستكمل مؤسساته وهيئاته 
الدستورية. ومضت حوايل مثاين سنوات 
ونصف عىل خلق أوىل الهيئات املستقلة 
فعلية  سلطة  لها  والتي  الحكومة  عن 
التنفيذية  السلطة  من  بجزء  وتستأثر 
لتقوم بدور التعديل والرقابة من خارج 

الرتاتب اإلداري والحكومي املعتاد .
التعديلية  الهيئات  ظهور  كان   

مقرتنا بـ:
تونس،  والنظام يف  السلطة  أربك  وانتفايض عام  - سياق نضايل 
ومّكن الشخصيات التي تصّدرت واجهات النضال ضد سلطة بن 
السلطة  لها جزء من  ليكون  النظام  عيل من فرض رشوط عىل 

التي هي يف طور التشّكل آنذاك.
- بحث نظام غرة جوان  1955 عن السبل لخلق استقرار جديد 
واستعداده لتقديم التنازالت الظرفية الستيعاب الزلزال املفاجئ 
استمراريته  لضامن  صفوفه  وتنظيم  أوراقه  ترتيب  وإعادة 

ومصالح مكوناته الطبقية واملؤسساتية.
جديدة  صيغ  عن  وبحث  التمثيلية  للدميقراطية  عاملية  أزمة   -
للتوازن بني السلط ورقابتها لبعضها، كالبحث عن صيغ جديدة 
السلط  أداء  نجاعة وحيادية وشفافية يف  أكرث  للحوكمة تضمن 

املختلفة 
فكان ظهور هذه الهيئات يف صيغها املختلفة عملية   
إعادة توزيع للسلطة بني مؤسسات الحكم وتقليصا من هيمنة 
التنفيذية.  مؤسستي الحكومة ورئاسة الجمهورية عىل السلطة 
عابرة  مستقرة  مؤسسات  خلق  وجودها  أهداف  من  كان  كام 
الحاكمة  السلطة  عن  وتحييدها  الحكم  عىل  االنتخايب  للتداول 

تنفيذية كانت أو ترشيعية.
كام كانت سمة الهيئات التعديلية األوىل هي البحث يف تركيبتها 
عن معايري الكفاءة )ومن بني مقوماتها الخربة واملعرفة الكافية 
األفضل  إىل  األوضاع  تغيري  يف  والرغبة  والنضالية  باالختصاص 
مصالح  عن  واالستقاللية  ناجعة(،  وآليات  تصورات  وامتالك 

السلطة القامئة والنجاعة يف تنفيذ املهام املوكَلة لها.
ومتيّز معظمها بأداء متميّز رغم أن آلية التعيني مل تكن باالنتخاب 
أو من مؤسسات منتخبة، ولكنها مّكنت من تصعيد هيئات قوية 

بها كفاءات وخربات عالية يف أغلبها.
 2011 النتفاضة  الهاّمة  املكاسب  أحد  التعديلية  الهيئات  تعترب 
ملختلف  مزعجا  هاجسا  وشكلت  املؤسسايت  املستوى  عىل 
مسار  انطالق  منذ  الحكم  عىل  واملهيمنة  املتعاقبة  التعبريات 
وسلطة »غرة مارس 2011« أيا كانت مرجعياتها . وعملت جل 
الحكومات املتعاقبة واملجالس الترشيعية املتعاقبة عىل إضعاف 
يف  بالتحكم  سواءا  املختلفة  التعديلية  الهيئات  و«تشليك« 

التمويل، أو بالتمرّد عىل قراراتها، أو باختالق األزمات واملطبّات 
امتداداتها  عرب  لها  اإلعالمي  والتشويه  باالستهداف  أو  داخلها 

اإلعالمية.
السنوات  طيلة  الحاكمة  األحزاب  عملت  ذلك  من  وأكرث  بل 
التعيني وتقنني ذلك لخلق هيئات  بآليات  التحكم  املاضية عىل 
ضعيفة طيّعة سهلة االحتواء والتجنيد ملصالح األحزاب الحاكمة 

وإغراق معظمها بناقيص الكفاءة واملتسلّقني واملوالني.
كام تعّمدت هذه األحزاب مبوقعها الحكومي والرئايس والترشيعي 
تعطيل إنشاء املحكمة الدستورية بآلية تعيني غري ناجعة وتقيص 
كفاءات مشهود لها يف الجامعة التونسية ويف الساحات النضالية 
والحقوقية واملعرفية. بل ومتعن هذه األحزاب يف اختالق األعذار 
والتعطيالت والتأجيالت من أجل االكتفاء فعليا بـ«الهيئة الوقتية 

لـ]التّملّص من[ مراقبة دستورية القوانني«.
مثلام سعت مؤسسات سلطة الحكم الكالسيكية يف متييع مسار 
االلتفاف  عىل  والعمل  االنتقالية  العدالة  مسار  وهو  دستوري 
القديم  بشكله  النظام  استمرار  لضامن  ووصمه  وتعطيله  عليه 
للترشيع  املتقّدمة  واآلليات  املضامني  رغم  املهيمنة  وسامته 

التونيس للعدالة االنتقالية.
الفساد«  ملكافحة  الوطنية  »الهيئة  حرمان  عىل  الربملان  وأجمع 
من وسائل الضابطة العدلية وإبقاء احتكار الحكومة وأجهزتها 
لها. مثلام يتّم التمرد عىل قرارات الهايكا ومتتنع الضابطة العدلية 
عن تنفيذ قراراتها بالقوة العامة ضد وسائل اإلعالم الغري قانونية 

كانت  إن  نعلم  وال  الكريم...(  القرآن  إذاعة  الزيتونة،  )نسمة، 
تبقى  أم  تسلّطها  التي  املالية  الخطايا  استخالص  بصدد  الدولة 

حربا عىل ورق.
بل  تونس،  يف  التعديلية  الهيئات  دور  ترتسم حدود  ذلك  لكّل 
مخاطر جدية يف متييع هذا املكسب وااللتفاف عليه وإفراغه من 
مضامينه وإخضاعه ملصالح القوى االجتامعية املهيمنة وتعبرياتها 

السياسية وامتداداتها اإلدارية واإلعالمية واألمنية والقضائية.
كام أن تخلّف الواقع االقتصادي وعمل االئتالف الطبقي الحاكم 
بظالله  يلقي  القامئة  االقتصادية  األزمات  تعميق  عىل  الدؤوب 
عىل الهيئات التعديلة القامئة ومداخل متويلها الوطني مبا تشّكله 
اضطالع  يحول دون  الدولة، ومبا  ميزانية  إضايف عىل  من عبء 

هذه الهيئات بدورها بالنجاعة املطلوبة.
وتبقى إحدى مهامت النضال الوطني الشعبي املقاوم يف بالدنا 
هي  األساسية  الواسع  املدين  الدميقراطي  النضال  ومهامت 
من  بإنقاذها  الهيئات  لهذه  واألصيل  الحقيقي  الدور  استعادة 
براثن التعطيل والزبونية واالستزالم واملحاصصة من جهة، ولكن 
الهيئات عن دورها الوطني  أيضا للحيلولة دون أن تحيد هذه 
وهيمنة  ما  أجنبي  لنفوذ  ومداخل  إىل جسور  لتتحول  املناضل 
التي  الصعوبات  مع  خاصة  ومؤسساتها  بالدنا  عىل  امربيالية 
التعديلية  الهيئات  متويل  ملوضوع  املتعاقبة  الحكومات  تخلقها 
املانحني  وكبار  الدولية  املؤسسات  لتمويل  يرتهن  لئال  املستقلة 

وأجنداتهم.

بقلم: غسان بسباس 

   تنويه: كل الشكر للصديقني الباحثني يف العلوم السياسية واملناضلني يف النسيج الجمعيايت أمني بن رجب )بوصلة( و محمد 
سليم بن يوسف عىل التفاعالت املشرتكة القيمة التي ساهمت يف إنجاز هذا املقال.

حول  الحقائق  الستقصاء  الوطنية  اللجنة  العبيدي،  كامل  السيد  ترأسها  التي  واالتصال  االعالم  الصالح  الوطنية  الهيئة    
التجاوزات واالنتهاكات التي ترأسها السيد التوفيق بودربالة، اللجنة الوطنية لتقىص الحقائق حول الفساد و الرشوة ىف تونس 
التي ترأسها الفقيد عبد الفتاح عمر، الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التي ترأسها السيد كامل الجندويب، الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد التي ترأسها آنذاك السيد سمري العنايب وغريها من اللجان والهيئات التي تنوعت مهامها وتركيبتها ومدتها 

واشرتكت يف افتكاك جزء من مجال السلطة التنفيذية للحكومة.
   سامته العامة املهيمنة هي » اإلفساد والتفريط يف سيادة البالد واالستبداد واالستغالل«

   ملزيد التعّمق انظر الدراسة حول »واقع وآفااق الهيئات الدستورية املسنتقلة يف تونس«

http://solidar-tunisie.org/publication/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8  
%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.pdf

   موقف النهضة والرتويكا من اإلدارة االنتخابية ومن تركيبة »الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات«، موقف »نداء تونس« 
وشظاياه الالحقة من مسار العدالة االنتقالية، واملوقف املشرتك للنهضة والنداء من إنشاء املحكمة الدستورية ومن دور 

الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي.
   لفصل 148 مطة 9 من الدستور التونيس لسنة 2014

لقد بينت التجارب الدستورية 
قصور مبدأ الفصل بني السلط 
خاصة  لإلستبداد  التصدي  يف 
أكدت  الحزبية  الظاهرة  أن 
األغلبي  الحزب  بإمكان  انه 
نفس  يف  السيطرة  املهيمن 
السلطة  من  كل  عىل  الوقت 
مام  والترشيعية  التنفيذية 
رضب  اىل  فعلية  بصفة  يقود 
التفكري يف تطوير  السلط، فكان من الرضوري  الفصل بني  مبدأ 
لظهور  الطريق  ما، مام مهد  بطريقة  التقليدية  الحكم  اساليب 
من  إنطالقا  تعريفها  ميكن  التي  املستقلة  الدستورية  الهيئات 
ذوات  بأنها   2014 لسنة  التونيس  بالدستور  الواردة  خصائصها 
معنوية مكرسة ومنبثقة عن الدستور تتمتع بالشخصية القانونية 
واالستقاللية املالية واالدارية وهي ال تخضع يف املهمة املوكولة 
ميكن  وبالتايل  تسلسلية  سلطة  اال  وال  إرشاف  سلطة  اىل  ال  لها 
من  جديدا  شكال  متثل  املستقلة  الدستورية  الهيئات  ان  القول 
الدميقراطية  قواعد  عىل  باألساس  يقوم  االفقيللسلط  التنظيم 
والترصف اإلداري الناجع واملحايد والشفاف يف إدارة الشأن العام 
للدول  بالنسبة  العودة لالستبداد خاصة  ما يقطع مع هواجس 

التي تشهد تجارب انتقال دميقراطي كالبالد التونسية.
الواقع  يف  جاء  الدستورية  الهيئات  ظهور  ان  الواضح  من  اذا 
كإجابة عىل ازمة الثقة تجاه الدولة وأساليبها التقليدية لتدخل يف 
املجال االجتامعي واالقتصادي ولكبح تلك النزعة السلطوية التي 
الدستور  تكريس  يفرس  مام  والحريات  الحقوق  بعض  هددت 
العام وهي  القانون  اشخاص  الجديد من  الصنف  التونيس هذا 
الهيئات الدستورية املستقلة  التي خصص لها الباب السادس منه 
وذكر كل هيئة يف فصل من الفصول الخمسة بصفةحرصيةجاعال 
من املكانة الدستورية اول ضامن لعدم الرجوع اىل الوراء بالغاء 
وجودها وارجاع اختصاصاتها اىل السلطة التنفيذية فالفكرة وراء 
املكانة الدستورية هي منح تلك الهياكل العمومية علوية ضمن 
ويفرض  عملها  ييرس  مبا  العمومية  والهياكل  املؤسسات  هرم 
وذلك  الهيئات  تلك  إلستقاللية  الدولة  مؤسسات  بقية  احرتام 
وعيا من املؤسس بثقل االرث االستبدادي وتغول الحزب الواحد 
صلب السلطة التنفيذية ومختلف مفاصل الدولة وتوقا منه اىل 
إضفاء املزيد من النجاعة والشفافية والنزاهة عىل عمل الهيئات 

الدستورية.
القانوين  بالنظام  األساسيةفيعالقة  العنارص  الدستور  ضبط  وقد 
بالشخصية  متتعها  عىل  فنص  املستقلة  الدستورية  للهيئات 

القانونية واالستقاللية االدارية واملالية كام سبق وذكرنا باإلضافة 
اىل إنتخابها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية تفوق االغلبية 
املطلقة حيث تم استعامل عبارة »أغلبية معززة« صلب الدستور 
للمجلس  سنويا  تقريرا  الهيئات  رفع  واجب  أيضاعىل  ونص 
لكل  بالنسبة  للغرض  مخصصة  عامة  جلسة  يف  يناقش  النيايب 
هيئة، كام نص الدستور عىل ان »يضبط القانون األسايس تركيية 
وسبل  وتنظيمها  إنتخابها  وطرق  فيها  والتمثيل  الهيئات  هذه 
مساءلتها« وحدد عدد اعضاء مجلس الهيئة وهو تسعة بالنسبة 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  وهام  دستوريتيني  لهيئتني 
والهيئة العليا لإلتصال السمعي البرصي يف حني اكتفى بالنسبة 
األعضاء  اختيار  بالحديث عن رشوط  الدستورية  الهيئات  لبقية 
وهي ان يكونوا مستقلني محايدين ومن ذوي الكفاءة والنزاهة 
بإستثناء هيئة التنمية املستدامة وحقوق االجيال القادمة والتي 

مل يشرتط فيها ان يكون األعضاء مستقلني.
إذا نستنتج مام سبق ان استقاللية الهيئات الدستورية ال تعني 
عدم خضوعها للرقابة بل عىل العكس فإن احداثها يندرج ضمن 
ومسؤولية  املحاسبة  عىل  تقوم  للمؤسسات  جديدة  حوكمة 
اعامل  من  به  تقوم  ما  كافة  عىل  املستقلة  الدستورية  الهيئات 
يسمح  ما  دوري  او  ومستمر  شفاف  بشكل  تقدميها  ورضورة 
واملالية  القانونية  املعايري  مع  تتطابق  اعاملها  أن  من  بالتأكد 
معلومات  توفري  املحاسبة  تتطلب  كام  لها  املحددة  واألخالقية 
باإلضافة  منها  املتوخاة  والنتائج  للجمهور حول سياستها  شاملة 

تعزز  فاملحاسبة  استخدامها  وتنوي  استخدمتها  التي  املوارد  اىل 
حياد  وضامن  الترصف  نجاعة  وتعزز  الرشيدة  االدارة  مبادئ 
وشفافية الجهات املؤمتنة عىل اإلرشاف وإدارة املجاالت املتصلة 
املواطنني  ثقة  نيل  اىل  يؤدي  ما  االساسية  والحريات  بالحقوق 

ومختلف الفاعلني يف الدولة.
تعد  الدستورية  الهيئات  استقاللية  ان  القول  ميكن  وبالتايل 
والحافز  مبهامها  إلضطالعها  أسايس  كرشط  لها  األبرز  الخاصية 
تلك  تدخل  مجال  يف  أساسه  يجد  االستقاللية  تلك  منحها  من 
الهيئات الحساسة املتعلقة بدعم الدميقراطية وحامية  الحقوق 
والحريات األساسية وضامن احرتام دولة القانون واملؤسسات مع 
العام،  الشأن  الشفافية والنزاهة واملشاركة يف  املزيد من  اضفاء 
ابدا اإلنفصال عن وحدة الدولة  وخاصةان اإلستقاللية ال تعني 

وال متنع مطلقا من مراقبة الهيئات الدستورية.
الدستور  ضمن  الدستورية  الهيئات  وأهمية  مكانة  ورغم  لكن 
اإلستبداد  عودة  متنع  افقية  بصفة  السلط  تنظيم  ويف  التونيس 
اغلبية  لخدمة  وتطويعها  السلط  بفصل  االنحراف  عرب  والقمع 
العوائق  من  العديد  تجابه  الزالت  التجربة  هاته  أن  اال  حزبية 
السياسية يف  الطبقة  نتسائل حول جدية ورغبة  تجعلنا  لدرجة 
تركيز  يتم  مل  التي  الدستورية  الهيئات  مختلف  وإرساء  تفعيل 
لالنتخابات،  املستقلة  العليا  الهيئة  فقط وهي  واحدة  هيئة  اال 
فهذا العجز الواضح للنخبة السياسية يف استكامل بناء املؤسسات 

الدستورية ال ميكنه اال ان يعرقل بناء املسار الدميقراطي. 

الهيئات الدستورية املستقلة وبناء الديمقراطية

بقلم:  وسيم عدي
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الهيئات الدستورية:
 اللحن الديمقراطي المبتور

  بقلم : ضياء تقتق                              

توفري  و  الحكومة  تشكيل  وقع  عىل 
سفينة،  لقيادة  الحقيقي  التوازن 
والعبث  االرتجال  كاهلها  أثقل 
االمالءات،  كام  الفاشلة  واملحاوالت 
بعيدة  الدستورية  الهيئات  مازالت 

عن األهداف التي سنها الدستور. 
االرادة  لغياب  األبرز  العنوان  الدستورية  املحكمة  اذكر  لن 
السياسية من أجل وضع أساس صلب لحامية البناء الدميقراطي 
حول  اسهاب،  دون  سأتحدث  الوقت  نفس  يف  لكن  تونس،  يف 

ماهية هذه الهيئات الدستورية والظروف املحيطة بها. 
إلنجاح  أساسية  وركيزة  ضامنة  املستحدثة  الهيئات  هذه  متثل 
املالية  باالستقاللية  متتعها  مع  تونس  يف  الدميقراطي  املسار 
والقانونية وهو أمر جيد، إال أن التجاذبات السياسية تحول دون 

انتخابها او تجديد هياكلها، أو املصادقة عىل تأسيس بعضها. 
العليا  الهيئة  يف  دامئا  الحاصلة  التجاذبات  نذكر  أن  فيمكن 
عليها ومحاوالت  والسيطرة  تحجيم دورها  لالنتخابات ومحاولة 

رضب استقالليتها. 
الهايكا حول  اثارته  الذي  القانوين  بالجدل  التذكري  يفوتنا  كام ال 

تركيبتها وانتهاء صلوحيتها. 
سن  مستوى  عىل  الفساد  مكافحة  هيئة  راكمته  مام   وبالرغم 
القوانني واألوامر ووضع اليات كفيلة مبحاربة الفساد يف تونس إال 
أن عملها مل ينتقل بعد اىل النجاعة املطلوبة حتى أن التونسيات 
والتونسيني يعتربون أن الفساد تضاعف بعد ثورة 17 ديسمرب 14 

جانفي. 
أهبة  عىل  ومناضلني  ومناضالت  يحميها،  رب  اإلنسان  لحقوق 

االستعداد للدفاع عنها، أما عن الهيئة الدستورية فال تسل!! 
حسب اعتقادي، تعترب هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال 
بعهدتها  منوط  هو  ما  لجسامة  بالنظر  الهيئات  أهم  القادمة، 
تأسست؟  هل  الوقت،  نفس  يف  لكن  املتنوعة،  لرتكيبتها  وأيضا 
وهل هناك مساعي جدية لذلك؟ خاصة ونحن يف مستهل الدورة 
 26 التوافقات  لجنة  دستور  عىل  املصادقة  بعد  الثانية  النيابية 

جانفي 2014.
من يتأمل يف باب الدستور املتعلق بالهيئات الدستورية ثم يتابع 
يالحظ  ملامرسة صالحياتها  املنظمة  والرتاتيب  املنشئة  القوانني  
تسيري  عىل  ينعكس  ما  وهو  وترشيعي  سيايس  استقرار  عدم 

دواليب الدولة وتنظيم حياة املواطنات واملواطنني. 
عىل  تأليفه  وقع  النفس  دميقراطّي  لحن  وجود  أيضا  يالحظ 
مراحل وبعد رصاعات، لكنه بقي مبتورا  ليتحول بذلك إىل نشاز 

وضجيج!! 

   نوافذ    

آمال شاهد – تونس  

والسياسية  القانونية  العلوم  كلية  احتضنت 
 2019 نوفمرب   29 يوم  بأريانة،  واالجتامعية 
السالح  نزع   « موضوع  حول  دراسيا  ملتقى 
النووي« و هو املجال الذي تعمل عليه منظمة 
الدولية، والتي شارك فرعها بفرنسا يف  آيكان 

برمجة هذا امللتقى وتنظيمه بتونس. 
بهذه املناسبة كان لنا هذا الحوار مع السيد 

 France ICAN  جان ماري كولني، املتحدث الرسمي باسم

وهل  اختصاصها  ماهو   ، آيكان  عن  البداية  في  اسالك  دعني 
يقتصر نشاطها على فرنسا؟

أجل  من  الدولية  الحملة  أيضا  وهي  دولية  حكومية  غري  منظمة  هي  آيكان 
الحملة  انطلقت منذ سنة 2007 وتضم  النووية وقد  االسلحة  أو منع  تحريم 
اليوم أكرث من 500 منظمة عرب العامل، مقرها موجود بجنيف يف سويرسا ولديها 
بلدان  الجنوبية ويف  بلدان أمريكا  الغربية ويف  البلدان  فروع محلية يف أغلب 
القارة اآلسيوية املطلة عىل املحيط الهادي، أنا أعمل يف فرع فرنسا الذي ميثل 

الحملة الدولية بفرنسا ويف البلدان الفرنكوفونية. 
النووية  االسلحة  لتحريم  النووي  التسليح  عىل  الدولية  الحملة  هذه  تعمل 
والقضاء عليها، وهذه مسألة تتعلق باألمن العاملي وتهم كل البلدان عرب العامل 
، ففي حال وقع انفجار نووي متعمد أو غري قصدي يف أي مكان بالعامل سيقع 
الرضر عىل مجموعة كل البلدان التي ستتحمل جميعها التبعات. لهذا يكتيس 
هذا امللف أهمية كربى ووجبت إثارته يف كل الدول دون استثناء. ولذلك نحن 

موجودون حاليا باملغرب العريب. 

هل يمكن أن تحدثنا عن الظروف التي حصلت فيها المنظمة على 
جائزة نوبل؟ 

كانت   2007 منذ  رئيسيني،  لسببني  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  حملتنا  تحصلت 
جعل  ويف  النووية  االسلحة  خطورة  حول  الوعي  نرش  يف  مبارشا  سببا  حملتنا 
املوضوع يطرح بشكل مبارش عىل طاولة منظمة االمم املتحدة، تعاونا بشكل 
مكثف منذ ذلك التاريخ مع عدد من الدول ومع اللجنة الدولية للصليب االحمر 
حتى نفرس للجميع أن هذا املوضوع ليس مقترصا عىل سنوات الثامنني )فرتة 
الثانية يف  العاملية  الحرب  أواخر  التي وقعت  الكارثة  الباردة( وال عىل  الحرب 
هريوشيام وناكازايك... بل هو موضوع الساعة حيث نعيش اليوم فرتة من التوتر 
الكبري وتطورا نوعيا لألسلحة النووية، كل واحدة من القوى العظمى تتفنن يف 
تطوير ترسانتها من األسلحة النووية سواء من حيث العدد أو من حيث القوة... 
بفضل عمل الحملة ذكرنا الجميع بوجود خطر حقيقي ميثله التسليح النووي. 
الدول ومع االمم  أنه بفضل تعاوننا املتواصل واملكثف مع  الثاين هم  السبب 
املتحدة وبفضل الضغط الذي احدثناه، استطعنا املساعدة عىل خلق مفاوضات 
دولية من أجل معاهدة تحرم امتالك االسلحة النووية »معاهدة حظر االسلحة 
البلدان  النووية«. من بني الدول التي تحاورنا وتعاونا معها تونس وهي أحد 
املائة واثنني وعرشين التي شاركت يف هذه املفاوضات الدولية والتي صوتت 

يوم 7 جويلية 2017 عىل إصدار هذه املعاهدة.
الجائزة الشهرية و  اللذان جعال لجنة نوبل للسالم متنحنا  السببان  هذان هام 

املرموقة يوم 6 أكتوبر 2017. 

األيام  في  تونس  إلى  أجلها  من  اتيتم  التي  المناسبة  ماهي 
االخيرة من شهر نوفمبر 2019؟  

تونس،  إىل  آيكان  كمنظمة  السنة  فيها هذه  نأيت  التي  الثانية  املرة  هذه هي 
ربطنا عالقات مهمة مع عدد من الطلبة الجامعيني بتونس، نحن نعمل يف إطار 
شارك  القانونية.  العلوم  بكلية  يدرسون  تونسيني وهم  شباب  مع  تامة  رشاكة 
الفارطة يف ملتقى نظمناه بباريس، هنالك أيضا طالبات  عدد منهم يف السنة 
رافقننا يف شهر ماي الفارط بنيويورك يف زيارة إىل مقر منظمة األمم املتحدة. 
كانت الغاية من قدومنا لتونس هذه املرة هي تنظيم ملتقى درايس يف كلية 
عليه  نعمل  الذي  املوضوع  لتفسري  واالجتامعية،  والسياسية  القانونية  العلوم 

ولنبني أهمية انخراط تونس فيه ولنبني ايضا رضورة انكباب االساتذة والطلبة 
عىل املوضوع واالهتامم به. ولكن كانت لدينا كذلك غاية أخرى هي مقابلة 
مختلف السلط السياسية بتونس، الربملانية والحكومية، قصد الترسيع يف إمضاء 
النووية واملصادقة عليها. تونس عربت يف السابق عن  معاهدة حظر االسلحة 
موافقتها عىل املعاهدة ونحن ننتظر اليوم تفعيل هذا املوقف اإليجايب بإمضاء 

رئيس الجمهورية وباملصادقة النهائية عليها. 
يف هذه الفرتة تقوم كل فروع آيكان يف أنحاء العامل بحملة منارصة للمعاهدة 
وتحاول  الحايل  الوضع  توضح  ليك  عالقات  بها  تربطها  التي  البلدان  كل  لدى 

الترسيع أكرث يف جعل املعاهدة سارية املفعول وقابلة للتطبيق. 

لمقابلة  مباشرة  تذهبوا  أن  والطبيعي  المنطقي  من  أنه  واضح 
وجدتم  وكيف  تونس  في  هنا  قابلتم  من  المعنية،  السلط 
مواقفهم واستعدادهم لتفعيل المعاهدة؟ هل تقدمتم في 

إحراز بعض النتائج أم ليس بعد؟ 
لنقل إننا بصدد إحراز بعض التقدم، تبدو األمور معقدة قليال نظرا ألن السلط 
قليلة  اسابيع  منذ  منتخب  الربملان  العهد،  حديثة  مازالت  تونس  يف  الحالية 
والحكومة بصدد التشكل )خالل أيام إقامتنا هنا( وبالتايل يؤثر ذلك قليال عىل 
جدول املقابالت بيننا وبني املسؤولني الجدد... ولكننا تقابلنا مع عدد من نواب 
مجلس الشعب وتناقشنا معهم، واستعدنا النقاش كذلك مع نواب سابقني ومع 
ديبلوماسيني من تونس أيضا )خصوصا من ميارسون مهامهم حاليا يف نيويورك 
يف منظمة االمم املتحدة (... متكنا من التبادل مع عدد هام من األطراف ولكن 

مل نستطع يف هذه الزيارة الجلوس بأتم معنى الكلمة مع السلط الحكومية. 
هنالك عىل كل حال جزء مهم فيام 
حققناه هذه املرة يتمثل يف أن عددا 
وعي  عىل  اصبح  الطلبة  من  أكرب 
بأهمية النضال من أجل نزع السالح 
املوضوع  هذا  وسيجعل  النووي 
والدراسة  البحث  أولويات  ضمن 
يف  الجامعية  املعرفية  أعاملهم  يف 
الذي  الجوهري  العمل  املستقبل. 
هو  األخرية  السنوات  يف  عليه  نركز 
مشاركة معارفنا وخرباتنا ومتكننا من 
اخرى  مجموعات  مع  امللف  هذا 

قادرة عىل الدفاع عنه وتبنيه. يف االسابيع املقبلة مثال ستحصل مجموعة من 
الطالبات التي نتعامل معهن عىل موعد مع رئيسة بلدية تونس لتتحدثن معها 
يف موضوع حظر االسلحة النووية، وقد تتاىل اللقاءات يف بداية السنة املقبلة مع 

ممثلني عن وزارة الشؤون الخارجية...

أن  يمكن  النووية فهل  األسلحة  أجل حظر  من  نتحدث عن حملة 
تفسر لنا ما هي عالقة رئيسة البلدية بالموضوع؟ 

املهمة الرئيسية لرئيس البلدية هي مساعدة السكان، املساعدة يف ضامن حامية 
اقتصادية من خالل توفري العمل، ويف جعل الطرقات واالنهج نظيفة وهذا ما 
نسميه األمن الصحي أو البيئي، إىل جانب رضورة توفري األمن العام الذي تؤمنه 
عنارص الرشطة، ومنذ بضعة سنوات صارت من بني مهام رئيس البلدية العمل 
عىل جعل مدينته أقل تلوثا يف إطار التغريات املناخية التي يعرفها العامل وهذا 
مشكل كوين اليوم يهم كل املدن، لذلك يساهم كل رؤساء البلديات يف العامل 
بجهودهم كل عىل مستوى مدينته، ونفس اليشء ينطبق عىل مشكلة األسلحة 
النووية جعلت لتدمري املدن، لتدمري املدارس واملستشفيات  النووية. األسلحة 
والجامعات. هذا ما جعل منظمتنا آيكان تطلق عرب العامل »نداء املدن« لجعل 
النووية وهو موقف  البلديات يعربون عن موقفهم من حظر األسلحة  رؤساء 
له قيمة اعتبارية ولكن وقعه قوي، مثال مدينة باريس التي تقع يف دولة متلك 
االسلحة النووية وهي عاصمة هذه الدولة عربت عن تضامنها مع النداء الدويل 
للمدن، مدينة واشنطن انضمت أيضا لهذا النداء و طورنطو و سيدناي و بارن 
الفرنسية وغريها... تتمثل  و برلني و جنيف و قرونوبل وعدد آخر من املدن 
أيضا متيض عىل  لجعلها هي  تونس  بلدية  رئيسة  التواصل مع  إذن يف  الفكرة 
يف  تنخرط  تونسية  مدينة  أول  التونسية  العاصمة  تصبح  حتى  املدن«  »نداء 
حظر  برنامج  يف  انخراطها  تؤكد  اإلفريقية  القارة  يف  مدينة  وأول  بل  الحملة 
االسلحة النووية يف العامل. الغاية هي تحقيق مزيد من الوعي بأهمية القضية 
التي التزمنا بها وعقد املزيد من الرشاكات والتعاون وإثبات أن خطر االسلحة 

النووية ميس مجموع بلدان العامل دون استثناء. 

هل يمكننا فعال أن نأمل بوجود إمكانية حقيقية لحظر األسلحة 
النووية اليوم وفي الوضع الحالي للعالم، وأنت تدرك تماما مثلي 
أن األمر يتعلق بمصدر ال يستهان به لمداخيل الصناعة والتجارة 
لعدد من البلدان، إضافة إلى كونه مصدرا للسلطة وللسيطرة على 
العالم و مصدرا ألموال طائلة، هل تعتقد أن القوى العظمى في 

العالم ستتخلى بسهولة عن أسلحتها النووية؟ 
منا  أحد  ال  ومعقد،  طويل  طريق  هو  نسلكه  الذي  الطريق  أن  واعون  نحن 
يتوهم أن الدول ستتخىل عن سالحها النووي خالل ايام أو اسابيع... نعي متاما 
أن األمر سيستغرق سنوات، السؤال الذي نطرحه دامئا وبإلحاح والذي مكننا 
حظر  معاهدة  يف  معنا  وانخراطها  اليوم  حد  إىل  بلدا   122 تأييد  كسب  من 
نووية  كارثة  تفادي حصول  سنواصل  الوقت  من  كم   « هو:  النووية  األسلحة 
عسكرية ؟«، هذا سؤال ال منلك اإلجابة عنه فعليا، ونظل نخىش وقوع الكارثة 
يف أي وقت، وعند وقوعها ال ميكن ألحد حينها أن يفعل أي يشء وال أن يغري 
أي يشء، ال ميكن ألي طرف عندها مساعدة الشعوب املترضرة، أحسن طريقة 
كنا  مؤثرة.  قوية  بشكل مسبق وخلق حركة  العمل  الكارثة هو  لتفادي هذه 
نعلم منذ البداية أننا لن نستطيع التعويل عىل تلك القوى الكربى التي أرشت 
إليها لتشاركنا يف هذه الحركة لذلك قررنا أن نحشد 
تأييد بقية البلدان األخرى بإقناعها أنه لو حصلت 
حرب نووية يف القارة األوروبية مثال ، فإن عددا ال 
تتخيلينه من الالجئني األوروبيني سيهاجر إىل شامل 
إفريقيا، إىل تونس مثال، وسيكون حينها عىل القارة 
اإلفريقية أن تساعد كل هؤالء الالجئني... التبعات 
اإلنسانية واالقتصادية والصحية والغذائية ستكون 
أن  فهمت  دولة   122 الجميع.  وسيتحملها  كبرية 
تفادي  أجل  من  وللعمل  للتحرك  الوحيد  سبيلها 
قبل  وقايئ  بشكل  إال  يكون  ال  الكارثة  هذه  مثل 
حدوث ماال تحمد عاقبته، بخلق قوة ضغط عاملية 
نوويا، ويف  املسلحة  الدول  لدى  األثر  إحداث بعض  التأثري ويف  بدأت فعال يف 
النووية  التخيل عن األسلحة  للتفكري وإجبارها عىل تغيري مسارها نحو  دفعها 

واالنضامم إىل حركة الدول التي تعمل عىل حظرهم. 
أسوق لك مثاال، إمضاء مدينة باريس عىل »نداء املدن من أجل حظر األسلحة 
عىل  ضغطا  وأنتج  الفرنسية  األوساط  يف  اليوم  حقيقيا  جدال  خلق  النووية« 

هريوشيام  إىل  زيارة  يف  البابا  كان  أسبوع  منذ  الفرنسية.  الحكومة 
وناكازايك باليابان، والقى خطابا بالغ األهمية فيام يتعلق باستعامل 
يتنامى  الذي  الكبري  املعنوي  الضغط  نتائجه  من  والقتل،  السالح 
اليوم من قبل األغلبيات الكاثوليكية، التي تقدس مواقف البابا، عىل 
حكومات بلدانهم التي متتلك األسلحة النووية أو تصنعها أو تتاجر 

بها. 

متقدم  بلد  وهي  بفرنسا،  الحاكمة  السلط  عن  ماذا 
مشاركة  عن  عالوة  النووي،  السالح  ويمتلك  صناعي 
النزاعات  من  عدد  في  االخيرة  العشرية  في  حكوماته 
المسلحة و في خلق عدد من الحروب اإلقليمية، كما هو 
نوايا  ماهي  المثال،  سبيل  على  بسوريا  أو  بليبيا  الشأن 
هذه السلط الحاكمة اليوم وما هو موقفها الرسمي 

من مسألة حظر السالح النووي؟ 
آيكان تنشط بشكل حرصي يف مجال حظر االسلحة النووية، لذلك 
إشعالها...  وقع  التي  بالحروب  يتعلق  فيام  تدخل  لنا  ليس  لألسف 
مع  السنة  يف  مرات  أربع  أو  ثالث  األقل  عىل  نجلس  املقابل  يف 
املستشارين الذين يشتغلون مع رئيس الجمهورية الفرنسية املكلفني 
بهذا املوضوع، نتقابل كذلك مع الديبلوماسيني الفرنسيني بنيويورك 
وبجنيف، نلتقي كثريا أيضا مع نواب الربملان الفرنيس، نعمل كذلك 
دعوة  دامئا  ونقبل  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  مع  مكثف  بشكل 
املنظامت والجمعيات والكليات واملراكز العلمية لتقديم مداخالت 
موقفنا  وتفسري  نظرنا  وجهة  لتقديم  ينظمونها  التي  امللتقيات  يف 

والحصول عىل أكرث ما ميكن من الدعم للقضية التي ندافع عنها.
واضح:  الرسمية  الفرنسية  السلط  هذه  موقف  الحارض  الوقت  يف 
السلط  ترفضه  النووية.  األسلحة  حظر  ملعاهدة  القاطع  الرفض 
الفرنسية متاما كام يرفضه الصينيون والروس واإلرسائيليون واالمريكان 
كل  والربيطانيون.  الشامليون  والكوريون  والباكيستانيون  والهنود 

متلك  التي  العاملية  القوى 
ترفض  النووية  االسلحة 
نحن  لذلك  املعاهدة. 
ضغط  قوة  تشكيل  بصدد 
بقية  مع  العامل  عرب  حقيقية 
وشعوبها  االخرى  البلدان 
ومع  الدولية  املنظامت  ومع 
ديني  طابع  ذات  سلطات 
ومع  املالية  االوساط  ومع 
مثل  اإلنسانية  املنظامت 
والهالل  األحمر  الصليب 

االحمر الدوليني، قوة الضغط هذه تستطيع أن تطرح التساؤل حول 
إشكال التسليح النووي وأن تجعل منه موضوعا رئيسيا للنقاش يف 

تلك البلدان الرافضة للمعاهدة. 
عىل  املوافقة  اآلن  متت  أنه  بينها  من  الضوء  نقاط  بعض  هنالك 
إحداث لجنة برملانية يف الجمعية الوطنية الفرنسية وظيفتها العمل 
وهذه  النووية.  االسلحة  انتشار  ومنع  السالح  نزع  موضوع  عىل 

خطوة أوىل جديدة مل تكن ممكنة يف السابق. 
كبريا  دوليا  منتدى   2020 فيفري   15 و   14 يومي  كذلك  سننظم 
أوروبا  بلدان  كل  من  وشابة  شاب   300 لحضوره  سيدعى  بباريس 
ومن بقية العامل، والشباب التونيس مدعو أيضا للعمل عىل دراسة 
الحدث  وسنخلق  أفكارنا  مختلف  طرح  فيه  سيقع  املوضوع،  هذا 

بفتح النقاش يف قلب العاصمة الفرنسية. 
من  بداية  النفاذ  حيز  النووية«  االسلحة  حظر  »معاهدة  ستدخل 
السنة القادمة مبجرد اكتامل خمسني دولة مصادقة عليها، يبلغ اليوم 
عدد املصادقني عليها 34 دولة، وهنالك 16 دولة بدأت بعد يف مسار 
استكامل إجراءات املصادقة، وسنصل يف 2020 الستكامل الخمسني 
بلدا مصادقا عليها، تصوري حينها حجم التأثري الذي سيقع. كل ما 

نأمله هو أن تكون الدولة التونسية ضمن هذا العدد. 

تحدثت عن الشباب، ما هو الدور المنتظر، في موضوع 
ماهي  الشابة،  األجيال  من  النووي،  التسليح  حظر  مثل 
عالقة الشباب سواء هنا في تونس أو ببقية دول العالم 

بهذه القضية؟
أول أمر نطلبه من الشباب هو االستامع إلينا ألننا نرغب يف تفسري 
املوضوع لهم. نحن نذهب للتواصل معهم يف كلياتهم وجامعاتهم 
اعطيك مثال:  التوعوية والتحسيسية.  املهمة  بهذه  للقيام  وبلدانهم 

ال  الجديدة  األلفية  من  بداية  ولدوا  الذين  األوروبيون  الشبان 
الذي  بالخوف  الباردة وال يشعرون  الحرب  يعرفون شيئا عن واقع 
كان العامل يعيش عىل وقعه خالل سنوات السبعني والثامنني، حينام 
كانت الصواريخ موجهة بني طريف تلك الحرب... نفس الوضع نجده 
انكم  كام  نوويا  يوما سالحا  ميلك  مل  فبلدكم  التونيس  الشباب  عند 
النووية...  األسلحة  من  خالية  منطقة  إىل  تنتمي  قارة  يف  تعيشون 
لذلك نشعر أنه علينا أن نفرس ملثل هؤالء الشباب أهمية املوضوع 

ومدى خطورته...
القضية  هذه  يف  معهم  نتحدث  الذين  الشباب  فعل  ردة  تكون 
متشابهة يف كل مرة: هم يتساءلون ملاذا تحتفظ البلدان بهذا السالح 
الضار الذي بإمكانه تدمري الكوكب برمته وتدمري البيئة، خصوصا وأن 
العامل يعاين اليوم من مشاكل ومخاطر بيئية جدية يسعى كل حسب 
وتكون   . الصحيح  بالشكل  معها  للتعامل  و  منها  للحد  إمكانياته 
الغالبية الساحقة من مواقفهم هي الرفض القاطع لألسلحة النووية. 
االجيال الشابة يف كل مكان متثل بالنسبة إلينا خزانا مستقبليا هاما 

جدا للنضال من أجل قضية حظر األسلحة النووية. 

باإلضافة إلى تونس، ماهي البلدان األخرى في منطقتنا 
التي تعملون فيها وتروجون فيها لحملة حظر االسلحة 

النووية؟ 
من بني أهم هذه البلدان باملنطقة نعمل بشكل خاص مع جارتكم 
دولة الجزائر، ديبلوماسية الجزائر نشيطة جدا يف هذا امللف، ولديها 
حينام  فرنسا  ألن  النووي،  السالح  مسألة  مع  عالقة  يف  هام  تاريخ 
كانت تستعمر الجزائر نفذت 17 تجربة نووية عىل الرتاب الجزائري 
بني 1960 و1966، وهذا ما يعطي للموضوع أهمية خاصة بالنسبة 
لدولة الجزائر... نشتغل كذلك مع املغرب، ومع النيجر ومايل والغابون 
والبينني والسينغال وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
وجنوب افريقيا ونيجرييا. ميكن القول إننا نعمل مع مجموع الدول 
 15 مع  التقينا  الصائفة  خالل  اإلفريقية. 
ملتقى  يف  أنقلوساكسونية  إفريقية  دولة 

كبري وقع تنظيمه يف زامبيا. 

بمدى  يتعلق  لك  األخير  سؤالي 
به  تقومون  الذي  العمل  تأثير 
االسلحة  لحظر  المعاهدة  وهذه 
البيئة والمناخ  النووية، في حماية 
على كوكب  الطبيعة  إنقاذ  وفي 

األرض؟ 
املعاهدة  هذه  نسمي  نحن  تعلمني 
بندين  تتضمن  ألنها  النووية«  االسلحة  لحظر  إنسانية  »معاهدة 
النووي  العدوان  من  ترضروا  الذين  املدنيني  السكان  عن  يتحدثان 
أو  وناكازايك  بهريوشيام  الثانية  العاملية  الحرب  خالل  حصل  الذي 

الذين ترضروا من التجارب النووية.
مام  نووية،  تجربة  فرنسا ب17  قامت  بالجزائر  أنه  التذكري  أعيد   
السكان  لجزء من  املتنوعة  املشاكل  تسبب يف أرضار ويف عدد من 
ليس فقط يف الجزائر بل ويف الجنوب التونيس وبعض الدول اإلفريقية 
االخرى. عىل الرتاب الجزائري هنالك مشكل حقيقي لوجود نفايات 
نووية مدفونة يف باطن االرض، هنالك مناطق نعرفها مصابة بالتلوث 
أو باإلشعاعات النووية وال يجب مثال ترك االغنام واملوايش ترعى بها، 
ويجب العمل بكل جدية عىل إخراج تلك النفايات من تلك املناطق 
وإبعادها، وحاملا تدخل االتفاقية حيز النفاذ ستقع عملية »تطهري« 

لتلك املناطق من النفايات املشعة. 
الهادي ويف  املحيط  مثال يف جزر  نجد مشاكل من طبيعة مشابهة 
نووية  بتجارب  األمريكية  املتحدة  الواليات  قامت  املارشال  جزر 
كثرية، كام نجدها يف كازاخستان أين قام االتحاد السوفيايت السابق 

بنفس اليشء، ويف اسرتاليا أين قامت بريطانيا بتجارب نووية... 
هنالك كذلك الجانب الصحي، حيث تراعي االتفاقية وضعية السكان 
املوجودين يف مناطق ترضرت من االعامل النووية، وتضمن التحقق 
من مدى حاجتهم لرعاية صحية وتكفل تام بكل مصاريف عالجهم، 
أو  امللوث-الدافع«   « مفهوم  االعتبار  بعني  إذن  االتفاقية  تأخذ 
يدفع  أن  عليه  النووي  التلوث  يف  يتسبب  )من  »امللوث-املعوض« 

اعباء تعويض املرضة التي تسبب فيها فعله(. 
يندرج نشاطنا كام ترين يف إطار حامية البيئة وحامية كوكب االرض 

واملحافظة عليه لألجيال القادمة. 

- France ICAN حوار مع جان ماري كولين  المتحدث باسم منظمة
 منظمة دولية )فرع فرنسا( تعمل على تحريم االسلحة النووية 

حظر السالح النووي من أجل إنقاذ اإلنسانية

نريد أن تكون تونس من 
الدول الخمسين السباقة 

في امضاء معاهدة حظر 
األسلحة النووية لتدخل 
حيز التنفيذ في 2020

» نداء المدن« يجعل رؤساء 
بلديات كبرى عواصم العالم 
جزءا من مجهودات الضغط 

على حكام القوى المسلحة في 
العالم للتخلي عن السالح النووي
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ماذا يُريدُ الرئيس!!
ال أحد أكرث حنانا من الرئيس.. وال عناَق إال عناُق الرئيس. دعونا ماّم يستطيُع وال يستطيع، 

ومن املشاريع واالجراءات وحقوق الفقراء وخبز العاطلني عن العمل.

يكفى أن يستقبل الرئيس الوافدين عليه. ويكفي أن يقول كالما ال نفهُمه، ويُصدر خطابا من 
َربْوتِِه حيث عىل الكريّس يجلُس وما انتبْه.

سيحرض الرئيس الجنائز، ومييش بني الناس ويأكَُل معهم. سيجلُس يف مقهى الحّي كعادته بال 
تكلُفة، غري حرٍس كثريٍ وزحمة يف الطريق.

عاش الرئيس!! جاء من خلف السياقات كلّها. طيّب القلب بال فائدة. ويُكرثُ من االدعاء بأنّه ال 
يعلُم ما يفعُل. ويشّدد أْن ليس له ما يعمُل.

»الشعب يريد«!! وماذا يُريد موالنا؟ هو ال يعلُم. وهل نحن علمَنا الغيَب، فنأيت مبا هو أضمَر.

***

الرشوط  من  تفرتض جملة  األخرية  السنوات  التونسيّة خالل  البالد  عاشتها  التي  األوضاع  إّن 
حتى ميكن تجاوز املزالق والصعوبات، ومن بينها مسألة القيادة والتي تفرض عىل من يكون 

يف الحكم أن يكون عىل وعي وفهم بحجم املشاكل و يقّدم الحلول.

إّن حدود صالحيات رئيس الجمهورية وتعطل املسار الحكومي ال يجب أن تكون تعلّة للعطالة 
التي تعرفها البالد. كام أنّنا إذ نشري إىل »مامرسة« رئيس الجمهوريّة فإن ما يقلق ليس فقط 

حدود ما فعل بل حدود ما ميكن فعله استنتاجا من خطابه وتسطيحه للدور »الرئايس«. 

دور رئيس الجمهورية يكون أكرث أهميّة يف ظل هذه األوضاع التي تعرف الهشاشة من أجل 
الحّد من التوترات والرصاعات وتقديم التصورات العملية املبنية عىل املرجعية الوطنيّة ال عىل 

»الشعاراتية الشعبوية« حاملة أوهام كلام انكشفت كان بعدها االنفجار.

***

قد يكون الرئيس طيّبا فعال وصادقا حني يتكلّم، نحن ال نقيّمه يف هذا املستوى، بل من باب 

التفكري مبا يجب عىل الرئيس باعتبار تحليل للراهن والدور الذي يفرتض أن يضطلع به.

صحيح أنه وجب االنتظار لوقت أطول، وعادة ما ننتظر بتوقع ما ميكن أن يقوم به شخص وما 
يُنجزه، وهنا نحن نعجز عىل التوقع.

كام أننا نخىش أيضا عىل الرصيد االنتخايب الذي مكنه من موقع الرئيس، والذي ميكن استثامره 
لفائدة البالد بشكل ايجايّب. لكّننا نخىش فعال أنه غري قادر عىل االتيان مبا مُيكن أن يغرّي. ولعلنا 
عىل  ضغط  امكانيات  للرئيس  يفتح  أن  وميكن  هاّم  االنتخابية«  الرشعية  »رصيد  بأّن  نتفق 
»القصبة« و«باردو« معا، يف اتجاه وضع برنامج حكم يستجيب فعال لحاجة البالد اليوم من 

اصالحات ورضورات بناء عاجلة.

***

نحتاج أن يخرج الرئيس من إعراب النحو إىل اإلعراب عن رأيه وبرنامجه بكّل وضوح.. بل أن 
يكون له قبل ذلك برنامج وهو الذي يؤكّد أال برنامج له، مّدعيا أّن للشعب الربنامج!! هذه 

سفسطة ركيكْه ال أكرث.

وال نريدُه أن يكون خيبة أخرى يف تاريخ البالد، نريد له فعال أن يكون فرصًة حقيقية لتونس 
متصديا كام قال لكّل مخالف للقانون فعال ال قوال، ومحاربا للفساد مبرشوع ال بشعار، ونصريا 

للفقراء بفرض العدالة مرشوعا وطنيا ال صورا عناقيّة ودمعتني.

***

سيدي الرئيس، ملاذا ال تريد أن يكون لك أنصار معلومون. اجعل لك أنصارا من أبناء الشعب 
وليتضح أعداؤك السياسيون.. هذا البني بني سيجعلك هامئًا بال طريق.

ال تهرب من املواقف الثابتة وتصنع لك أرجوحة من خطاب البالغة إلرضاء الجميع. كُن حيث 
تريد فعال حتى نراك باألوان. فإن التزمت بنرص الحق كان الشعب معك بحق، وإن عجزت 

فللشعب دامئا ما يُريد!!

الموقف

بقلم سمير بوعزيز


