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التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

رغــم اإلطــار الدســتوري املوجــود للنظــام الســيايس إال أن عنــارص جديــدة طرحــت
نفســها بــإزاء مؤسســات ســابقة كمجلــس األمــن القومــي ومــدى صالحيات رئاســة
مجلــس النــواب واســتقالليته ،ودورهــا يف التأثــر عــى الحيــاة السياســية واالنتقــال
الدميقراطي ككل.
اإلطار الهيكلي والتشريعي
تواصلــت خــال فــرة الرصــد نفــس األســئلة عــن مســار تشــكيل املؤسســات
الدســتورية ،إال أن ســؤال االســتقاللية بالنســبة ملجلــس نــواب الشــعب طُــرح بأكرث
شــدة نظ ـ ًرا الزديــاد اخرتاقــه ،يف إجراءاتــه وهياكلــه ،مــن قــوى النفــوذ الحــزيب
وال ـراع املصلحــي.
السلطات الثالث والتوازن بينها

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
الديمقراطي

السلطة التشريعية:
إشــكال
ً
ال تــزال االســتقاللية املاليــة واإلداريــة ملجلــس نــواب الشــعب تطــرح
جديًــا لجهــة الـراع بــن الســلط الثــاث ورؤســائها .مبــوازاة هــذا املعطــى عــرف
املشــهد الربملــاين مشــاهد غــر الئقــة ،وأصبحــت املؤسســة الترشيعيــة منصــة
للخطابــات املؤدلجــة دون برامــج ،ومرس ًحــا لتصفيــة الحســابات السياســوية دون
سياســة حكــم وإدارة للشــأن العــام .حيــث تبــدأ املشــادات الكالميــة والســب
والشــتم يف أروقــة املجلــس وجلســاته وتتواصــل يف الفضــاء االفـرايض .األمــر الــذي
جعــل أجندتــه الربملانيــة تتحــرك وتتوقــف تب ًعــا لحساســيات التــوازن املصلحــي
الحــزيب وتب ًعــا لعالقــات التصــادم بــن الســلط الثــاث.

ُ
الصــراع السياســي يلقــي بظلــه علــى تعديــل النظــام
الداخلــي

وبتاريــخ  20يوليو/جويليــة  2020أفــاد رئيــس لجنــة النظــام الداخــي
أساســا هــو نحــو تعديــل كل فصــول
هيثــم ابراهــم بــأن الســعي ً
النظــام .وهــو مــا يُعتــر ترس ًعــا لجهــة ضيــق الوقــت خاصــة أن
العمــل عليــه مــر وجــاء عقــب أزمــة الوبــاء الصحــي التــي شــغلت
الــرأي العــام واملجتمــع املــدين والدولــة يف تونــس .ميكــن القــول ان
مشــاريع اإلصــاح ،وهنــا مــروع اســتقاللية الســلطة الترشيعيــة،
ينطلــق بطريقــة غــر صحيحــة ،تحــت وقــع الــراع الســيايس
ورضوراتــه .وهــو مــا ميكــن أن يؤثــر عليــه الح ًقــا.
تعتــر إعــادة هيكلــة مجلــس نــواب الشــعب مهمــة تتجــاوز فكــرة
إصــاح املؤسســة بســبب التعطــل الــذي تشــهده يف ظــل الخالفــات
السياســية ،بــل هــي مهمــة ترتبــط برهــان تكريــس ســلطة ترشيعيــة
مســتقلة قــادرة عــى ترجمــة إرادة الناخــب والشــعب وبلــورة تصــور
لــإرادة واملصلحــة العامــة يف نصــوص قانونيــة.
وهنــا جملــة مــن التعديــات التــي تــم االشــتغال عليهــا قبــل العطلــة
الربملانية:
إىل حــدو آواخــر شــهر جويلية/يوليــو أنهــت اللجنــة جملــة مــن
التنقيحــات عــى عــدة فصــول:
الفصــل  :47النــص األصــي“ :يعــاد تشــكيل مكاتــب
اللجــان ومكتــب املجلــس ،باســتثناء رئيــس املجلــس ونائبيه،
يف مفتتــح كل دورة نيابيــة وف ًقــا ملقتضيــات املقــررة بهــذا
النظــام الداخــي”.
صادقــت لجنــة النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة
والقوانــن االنتخابيــة ،يف جلســة يــوم األربعــاء  8جويلية/يوليــو
ينــص عــى
 2020عــى الفصــل  47مــن النظــام الداخــي الــذي ّ
إعــادة تشــكيل مكاتــب اللجــان ومكتــب املجلــس باســتثناء رئيــس
الربملــان ونائبيــه مــع بدايــة كل دورة نيابيــة .ومتــت أيضً ــا إعــادة
التصويــت عــى الفصــل  13مــن النظــام الداخــي ليكــون متطاب ًقــا
مــع التعديــات التــي عرفهــا الفصــل .47
يُذكــر أنــه تــم التخــي عــن تعديــل الفصــل املذكــور يف اتجــاه انتخاب
رئيــس املجلــس ونائبيــه كل دورة برملانيــة رغــم تنقيــح لجنــة النظــام

تعتبر إعادة هيكلة مجلس نواب
الشعب مهمة تتجاوز فكرة
إصالح المؤسسة بسبب التعطل
الذي تشهده في ظل الخالفات
السياسية ،بل هي مهمة ترتبط
برهان تكريس سلطة تشريعية
مستقلة قادرة على ترجمة إرادة
الناخب والشعب وبلورة تصور
لإلرادة والمصلحة العامة في
نصوص قانونية.
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يُشــار إىل أنــه تــم إيــداع مقــرح قانــون أســايس عــدد 2020/025
يتعلــق باالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة ملجلــس نــواب الشــعب
وبضبــط قواعــد ســر عملــه ،لكنــه مل يتجــاوز مراحلــه األوىل يف
العمليــة الترشيعيــة ،ليتوقــف عنــد مرحلــة اإليــداع إىل حــدود نهايــة
فــرة الرصــد ،خالفًــا للنقــاش والعمــل عــى تعديــل النظــام الداخــي.
بســبب التوتــر الشــديد خــال الفــرة النيابيــة األوىل ،عملــت لجنــة
النظــام الداخــي والحصانــة والقوانــن الربملانيــة والقوانــن االنتخابيــة
عــى تعديــل النظــام قبــل نهايــة شــهر يوليو/جويليــة ،آخــر شــهر
قبــل العطلــة الربملانيــة.

لجنة
التشريع
العام

لجنة
الحقوق
والحريات
والعالقات
الخارجية

لجنة
الصناعة
والطاقة
والثروات
الطبيعية
والبنية
األساسية
والبيئة

لجنة تنظيم
االدارة
وشؤون
القوات
الحاملة
للسالح

اللجان القارة

لجنة
الشباب
والشؤون
الثقافية
والتربية
والبحث
العلمي

لجنة
الصحة
والشؤون
االجتماعية

لجنة
مراقبة
عمليات
التصويت
وإحصاء
األصوات

اللجنة
االنتخابية

اللجان الخاصة

ندوة الرؤساء

لجنة
شؤون
التونسيين
بالخارج

لجنة
شؤون
المرأة
واألسرة
والطفولة
والشباب
والمسنين

لجنة
شؤون
ذوي
االعاقة
والفئات
الهشة

لجنة
شهداء
الثورة
وجرحاها
وتنفيذ
قانون
العفو
العام و
العدالة
االنتقالية

لجنة
التنمية
الجهوية

رئاسة المجلس

اللجان التحقيق غير القارة

مكتب المجلس

مجلس نواب الشعب
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لجنة
لجنة النظام
لجنة
الفالحة
الداخلي
المالية
واألمن
والتخطيط والحصانة
والتنمية والقوانين الغذائي
والتجارة
االنتخابية
والقوانين والخدمات
البرلمانية ذات الصلة

اللجان
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هيكلية مجلس نواب الشعب وفقا
للنظام الداخلي الجاري به العمل حاليا

لجنة
االصالح
االداري
والحوكمة
الرشيدة
ومكافحة
الفساد
ومراقبة
التصرف
في المال
العام

لجنة االمن
والدفاع

لجنة
التحقيق
حول
فاجعة
عمدون
من والية
باجة

لجنة
التحقيق
حول تضارب
المصالح
وشبهات
الفساد
المتعلقة
برئيس
الحكومة

الداخــي لــه يف وقــت ســابق .أثــرت التوازنــات السياســية يف هــذا التوجــه بســبب الخالفــات الدامئــة داخــل املجلــس ،حيــث عــرف
خــال الــدورة الربملانيــة الســابقة ومفتتــح الــدورة الربملانيــة.
الفصل  :64النص األصيل“ :تتكون اللجان من إثنني وعرشين عض ًوا.
يتـ ّم تكويــن اللّجــان وفــق قاعــدة التمثيــل النســبي بــن الكتــل .يســند لــكل كتلــة مقعــد واحــد باللجنــة مقابــل كل عــرة أعضــاء
بالكتلــة .تــوزع املقاعــد املتبقيــة عــى أســاس أكــر البقايــا.
ملكتــب املجلــس أن يقــرر اســتثنائيًا النــزول بعــدد األعضــاء دون إثنــن وعرشيــن ويكــون ق ـراره هــذا معلـ ًـا وبأغلبيــة الثلثــن مــن
أعضائــه يف خصــوص كل لجنــة يقــرر النــزول بعــدد أعضائهــا .يُســتثنى مــن مجــال انطبــاق هــذا الفصــل لجنــة مراقبــة عمليــات
التصويــت وإحصــاء األصــوات موضــوع الفصــل  9مــن هــذا النظــام الداخــي.

يهــدف تعديــل هــذا الفصــل إىل وضــع آجــال مضبوطــة للكتــل الربملانيــة لتعيــن ممثليهــا يف اللجــان ،ويف حــال تجــاوز اآلجــال يتــم
إلـزام الكتــل بإمتــام مــأ الشــغورات.
حصــة كل كتلــة نيابيــة مــن املســؤوليات يف مكاتــب اللّجــان مــن
الفصــل  :70النــص األصــي“ :يضبــط مكتــب املجلــس ّ
نفــس الصنــف مــع مراعــاة قاعــدة التمثيــل النســبي ،ويتــم توزيعهــا عــى اللجــان بالتّشــاور مــع رؤســاء الكتــل .ويف حالــة
االختــاف يســند مكتــب املجلــس أولويّــة االختيــار انطالقًــا مــن الكتلــة التــي تضـ ّم العــدد األكــر مــن األعضــاء.
ويت ّم إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل”.
يحــاول التعديــل املطــروح امــام اللجنــة إىل اعتــاد نظــام األدوار بــن الكتــل يف اختيــار رئاســة اللجــان والعضويــة يف اللجــان التــي
تــود العمــل صلبهــا .ســابقًا كانــت الكتلــة األكــر تختــار مــرة واحــدة ومنــذ البدايــة اللجــان ثــم التــي تليهــا.
الفصــل  :78النــص األصــي“ :يــرف رئيــس اللجنــة عــى أشــغالها ويضبــط جــدول أعاملهــا بالتّشــاور مــع مكتبهــا ويــرأّس
جلســاتها ويدعوهــا لالجتــاع بــأي وســيلة تــرك أث ـ ًرا كتاب ًيــا بعــد إعــام رئيــس املجلــس .ويف حالــة غيــاب رئيــس اللّجنــة
يحــل محلــه نائبــه ويف حالــة غيــاب رئيــس اللّجنــة ونائبــه يحــل املق ـ ّرر محلّهــا .وعنــد غيــاب املق ـ ّرر أو تولّيــه رئاســة
اللّجنــة يحـ ّـل محلّــه أكــر املق ّرريــن املســاعدين س ـ ّنا”.
يهدف التعديل الجديد إىل جعل اللجنة املعنية مخولة بضبط جدول أعاملها بدل رئيس اللجنة ،كام هو الحال اآلن.
الفصــل  :131النــص األصــي“ :يذكّــر رئيــس الجلســة بالنظــام كل نائــب يقــوم بعرقلــة النظــام أو اإلخــال بــه أو تنــاول
الكلمــة بــدون إذن مــن رئيــس الجلســة.
ويو ّجــه رئيــس الجلســة تنبيهــا ضـ ّد كل نائــب وقــع تذكــره بالنظــام مرتــن يف نفــس الجلســة أو صــدر منــه شــتم أو ثلــب أو تهديــد
نحــو عضــو أو أكــر مــن أعضــاء املجلــس .ويت ـ ّم ســحب الكلمــة منــه وحرمانــه مــن التدخــل إىل آخــر الجلســة وتســجيل التنبيــه
مبحــر الجلســة.
اإلضافــة“ :أو خطــاب تحريــي يدعــو إىل العنــف والكراهيــة” للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل ،لتنــص وف ًقــا للتعديــل عــى التــايل :يو ّجــه
رئيــس الجلســة تنبيهــا ض ـ ّد كل نائــب وقــع تذكــره بالنظــام مرتــن يف نفــس الجلســة أو صــدر منــه شــتم أو ثلــب أو تهديــد أو
خطــاب تحريــي يدعــو اىل العنــف والكراهيــة نحــو عضــو أو أكــر مــن أعضــاء املجلــس .ويتــم ســحب الكلمــة منــه وحرمانــه مــن
التدخــل إىل آخــر الجلســة وتســجيل التنبيــه يف محــر الجلســة.
المشهد البرلماني :الوظيفة التشريعية والوظيفة السياسية
لعــل إلعــادة هيكلــة مجلــس نــواب الشــعب عــر تعديــل النظــام الداخــي أهميتهــا يف درجــة مــا .لكــن تعديــل الهيــاكل واإلجـراءات
ليــس مهـ ًـا يف ذاتــه ،ألن الوظيفــة الترشيعيــة عــى صلــة بوظيفــة سياســية مالزمــة لهــا .تؤثــر األخــرة يف األوىل ،والعكــس صحيــح .ال
تســتقيم هــذه الصلــة إال بنجــاح كل منهــا عــى أســس ورشوط واضحــة.
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يتعلــق الفصــل املذكــور بلجــان مجلــس نــواب وعــدد أعضاءهــا .والتوجــه الحــايل هــو التقليــص يف عــدد األعضــاء مــن  22عضـ ًوا إىل
 15عضـ ًوا ،مــع الزيــادة يف عــدد اللجــان عــر تقســيم اختصاصاتهــا بــن لجــان مختلفــة.
الفصــل  :66النــص األصــي“ :بعــد انقضــاء أجــل تقديــم الرتشّ ــحات ،يعقــد مكتــب املجلــس اجتام ًعــا يدعــو لــه رؤســاء
الحصــة املضبوطــة لــكل كتلــة ومــع اعتبــار
الكتــل ويضبــط خاللــه قامئــات األعضــاء املرتشّ ــحني لعضويــة اللّجــان يف حــدود ّ
أي كتلــة.
ترشّ ــحات األعضــاء غــر املنتمــن إىل ّ
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اتضــح مــن العمــل الربملــاين ان العمــل الترشيعــي مرهــون بالحـراك الســيايس حيــث تهيمــن الوظيفــة السياســية للنائــب عــى دوره
الترشيعــي .مــن البديهــي ان تكــون للســلطة الترشيعيــة وظيفــة سياســية مــن أهــم مالمحهــا منــح الثقــة وســحبها مــن ممثــي
الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة أعاملهــم باإلضافــة إىل الوظيفــة املاليــة عــر املصادقــة عــى ميزانيــة الدولــة.
يقــدم العمــل الرقــايب للجنــة األمــن والدفــاع ولجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح (لجــان خاصــة) منوذ ًجــا
مهـ ًـا عــن الــدور الرقــايب املتوقــع ملجلــس نــواب الشــعب .تتعلــق املهــام الرقابيــة مبجــال حســاس ودقيــق ذو صلــة مبــارشة باألمــن
الوطنــي .لكــن املالحــظ أن أعضــاء اللجــان بعيــدون غالبًــا عــن هــذا املجــال وال ميتلكــون املعرفــة الكافيــة بــه .بــل تــم الســعي عــر
العضويــة داخــل هــذه اللجــان للتأثــر سياس ـ ًيا يف القيــادات األمنيــة والعســكرية.
12
التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

يتلقــى أعضــاء لجنــة األمــن والدفــاع عــى ســبيل املثــال تدريبًــا ملــدة أســبوع حــول املجــال العســكري والجيــش يف تونــس ،إال انهــا
تبقــى غــر كافيــة للتعامــل مــع مؤسســة مهمــة يف الدولــة ،يف ظــل غيــاب تصــور كامــل عنهــا علم ًيــا وتاريخ ًيــا .تحــول الــدور الرقــايب
بذلــك إىل مهمــة مناســبتية حســب األحــداث ،تنتهــي بتقاريــر ترفــع اىل رئاســة الربملــان دون نتائــج فعليــة مــن املمكــن ترجمتهــا
قانون ًيــا وإداريًــا.
عــى املســتوى الترشيعــي ،اتضــح ان مهــام اللجــان القــارة كبــرة ومشــتتة بــن عــدة مجــاالت .األمــر الــذي خلــق جــداول أعــال
مكتظــة .وهــو مــا دعــا اىل التفكــر يف توزيــع االختصاصــات بــن لجــان أكــر .يبقــى ذلــك خيــا ًرا محــدو ًدا يف نهايــة األمــر لجهــة ان
العمــل النيــايب مقتــر عــى النائــب نفســه دون وجــود مســاعدين قادريــن عــى توفــر معطيــات كاملــة حــول مجــاالت مختلفــة
اختصاصــا معرف ًيــا يتجــاوز قــدرات النائــب.
تتطلــب
ً
باإلضافــة إىل مــا ســبق تــم اســتنزاف الوظيفــة الترشيعيــة للنــواب لصالــح الوظيفــة السياســية .واقتــرت الوظيفــة السياســية عــى
تصديــر خطــاب مشــحون وعاطفــي شــعبوي ،مــع أفعــال وردود أفعــال تصــل حــد الســب والشــتم واإلهانــات املتبادلــة .احتــوت
الخطابــات الســائدة عــى عنــارص مشــركة ،بــن منــط تعريــف للذات/اآلخــر وعمليــات تســمية وتصنيــف باإلضافــة إىل بعــد ســيايس
متزامــن.
إال أن الخطــر فيهــا ،يف الــدورة الربملانيــة األوىل ،هــو حجــم املــس مــن املؤسســات واإلجـراءات وتعطيلهــا بســبب الخالفات السياســية.
يُــرر ذلــك ضمــن هــذه الخطابــات بالصلــة املبــارشة بــن هــذه األحـزاب والشــعب ،وهــو مــرر يســمح لهــم بتجــاوز املؤسســات او
العمــل ضمنهــا دون اإلميــان بهــا فعليًــا.
بينــا تتصــدر عبــر مــويس ،أمينــة الحــزب الحــر الدســتوري التونــي ،املشــهد عــر التشــكيك بالثــورة وكل نتائجهــا ،يبقــى ائتــاف
الكرامــة بعيـ ًدا عــن اســتيعاب قيــم الدســتور والدميقراطيــة التشــاركية يف معناهــا الشــامل واملواطنــي ،بدعــوى الدفــاع عــن هويــة
“الشــعب”.

الرجلة

حراير تونس

جدودنا الفالقة

البورقيبية

الصبايحية

عمالء

الزمك تتوضى باش تحكي على
ائتالف الكرامة (الطهارة/النجاسة)

الخوانجية

الحقرة/تحقر في الرجال
حثالة الفرنكفونية

اإلستقالل
اإلرهاب

أدى املشــهد الربملــاين يف جانبــه السيايس/السياســوي إىل تأزيــم التعاطــي مــع الشــأن العــام ،رغــم ان الربملــان نفســه مــن حيــث كتلــه مل
يشــهد تحــوالت كبــرة يف الــدورة الربملانيــة األوىل .وهــو مــا يُفــر التأكيــد املذكــور أعــاه عــى أن اإلصــاح الهيــكيل وتعديــل النظــام
الداخــي ليــس هدفًــا يف ذاتــه وال كاف ًيــا إلصــاح وضعيــة الســلطة الترشيعيــة.
توزيع الكتل واالستقاالت خالل الدورة البرلمانية األولى:

تطور توزيع المقاعد
 03أفريل
2020

 14أفريل
2020

 24أفريل
2020

 19ماي
2020

 02جوان 2020

 25جوان
2020
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54

54

54
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54
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40
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فيصل التبيني

39

39

38

38
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27

26

كتلة قلب تونس

29
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كتلة الحزب
الدستوري الحر
كتلة اإلصالح

19

19

19

استقالة النائب
ّ
محمد مراد
الحمزاوي
19

19

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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كتلة تحيا تونس

14

14
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14
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استقالة النائب
زهير مخلوف

27

27

استقالة ليليا
بالليل

19

19

19

16

16

16
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استقالة النواب
المبروك
كورشيد وكمال
العوادي
ّ
والعياشي زمال

10
استقالة النائب
المكي زغدود

10

09
الكتلة الوطنية

غير موجودة

اإلعالن عن
الكتلة

09

09

09

11

11

11

09
كتلة المستقبل

08

08

08

انضمام النائبة
ليلى جعيدان

09

09

09
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غير المنتمين
المجموع

21
217

12
217

13
217

13
217

14
217

16
217

17
217

18
217

رغــم االســتقرار النســبي يف تــوزع الكتــل خــال فــرة الرصــد إال أنــه كمعطــى ال يعكــس توت ـرات املجلــس كــا كان عليــه ســابقًا.
تحــول املشــهد الربملــاين إىل رصاع حــدي بــن توجهــات بعينهــا ،عــى رأســها حــزب حركــة النهضــة اإلســامية والحــزب الحــر الدســتوري
التونــي.
قبــل انطــاق الــدورة الربملانيــة الثانيــة مــع بدايــة شــهر أكتوبــر وخــال العطلــة الربملانيــة ) 1أغســطس/أوت إىل  30ســبتمرب ،(2020
تأكــدت األنبــاء عــن حــل كتلــة املســتقبل .وهــي كتلــة تقنيــة تجمــع متحزبــن ومســتقلني شــهدت عــد ًدا مــن االســتقاالت نــزل
بعددهــا عــن الحــد األدىن املــروط يف الفصــل  34مــن النظــام الداخــي ملجلــس نــواب الشــعب 7) .أعضــاء أو أكــر) وتب ًعــا لذلــك
تغــرت الكتــل وعــدد أعضاءهــا يف الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
السلطة التنفيذية:
يف ظــل النظــام الســيايس الحــايل وازدواجيــة الســلطة التنفيذيــة ،تحولــت التوازنــات السياســية حســب محــاوالت كل طــرف لضــان
ـتغل صالحياتــه واملؤسســات التــي تتبعــه .كذلــك ســعى كل طــرف إىل الربــط مــع بقيــة عنــارص
متوقعــه يف املشــهد التونــي مسـ ً
ـول أيضً ــا عــى خطــاب ســيايس يجــذب جــزء مــن الــرأي العــام الوطنــي.
الســاحة السياســية مــن أح ـزاب ومنظــات وطنيــة ،معـ ً

رئاسة الجمهورية“ :قوة الضعيف”
ســمح املشــهد الســيايس للرئيــس بالذهــاب يف صالحياتــه إىل أقصاهــا ،يف مواجهــة ،هــي أقــرب للـراع والتصــادم منهــا إىل التــوازن،
مــع بقيــة الســلطات ومــع الــرأس الثــاين للســلطة التنفيذيــة .كــا ان الخطــاب الصــادر عنهــا فتــح أبوابًــا لجــدل ونقــاش حــول إدارة
الشــأن العــام .وكانــت مؤسســة مجلــس األمــن القومــي إحــدى منصــات الرئيــس التونــي مــن أجــل مامرســة صالحياتــه .وقــد قــدر
العديــد جــزء مــن عمــل الرئيــس وخطابــه تدخـ ًـا يف عمــل بقيــة الســلطات.
مجلس األمن القومي:
14

اإلطــار القانــوين :األمــر الحكومــي عــدد  70لســنة  2017املــؤرخ يف  19يناير/جانفــي  .2017وقـرار رئيــس الجمهوريــة رئيــس مجلــس
األمــن القومــي املــؤرخ يف  30أكتوبــر  2017يتعلــق بتشــكيل لجــان قــارة مبجلــس األمــن القومــي.

وقد أجتمع املجلس مرتان خالل فرتة الرصد:

2020

17
أفريل

28
سبتمبر
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ترتبــط صالحيــات املجلــس بالســهر عــى حاميــة املصالــح الحيويــة للدولــة يف إطــار تصــور اس ـراتيجي يهــدف إىل صــون ســيادة
الدولــة واســتقاللها وضــان وحــدة ترابهــا وســامة شــعبها وحاميــة ثرواتهــا الطبيعيــة .وبنــاء عــى القـرار الجمهــوري املذكــور يتكــون
املجلــس مــن عــدد مــن اللجــان يرأســها الــوزراء املؤولــن عــن املشــموالت التــي تغطيهــا صالحيــات املجلــس .باإلضافــة إىل األمــن
والدفــاع والدبلوماســية تتواجــد مجــاالت الصحــة والتعليــم والشــؤون االجتامعيــة والتكويــن املهنــي والتشــغيل وغريهــا ...لعلــه مــن
املمكــن االســتناد إىل الغطــاء الواســع للفصــل األول مــن قانــون املجلــس الــذي يحــدد صالحياتــه ،وأيضً ــا إىل مفهــوم األمــن القومــي/
الوطنــي متعــدد الجوانــب واملختلــف يف تعريفــه ،لتربيــر الرتكيبــة املوســعة للمجلــس .وهــو مــا يحصــل واق ًعــا حيــث تحــر جميــع
الــوزارات باإلضافــة إىل رئيــس الحكومــة.

تواتــرت اجتامعــات املجلــس خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل ،لكنهــا أصبحــت أقــل خــال فــرة الرصــد .وقــد مثلــت اجتامعــات
املجلــس مناســبة لخطابــات رئيــس الجمهوريــة املحملــة برســائل سياســية موجهــة إىل جميــع األط ـراف .وهــي مل تســتثني رئاســات
الســلط األخــرى .كــا مثــل غيــاب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب عــن اجتــاع  17أبريل/أفريــل  2020مناســبة لتأويــل ذلــك سياسـ ًيا،
خاصــة أن الخــاف الســيايس يف حينهــا كان عــى أشُ ــده.
يبقــى املطــروح يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية ،وبنــاء عــى الرتكيبــة املوســعة وعموميــة اإلطــار القانــوين ومفاهيمــه خاصــة منــه
مفهــوم األمــن القومــي ،هــو كيفيــة تحديــد مجــاالت تدخــل املجلــس وآليــات ذلــك .وظــل تقديــر ذلــك يبقــى مــن صالحيــات رئيــس
الجمهوريــة نفســه .وقــد طرحــت نفــس هــذه املســألة نفســها يف عهــد الرئيــس الســابق الباجــي قايــد الســبيس حيــث اتُهــم بإنشــاء
حكومــة ثانيــة عــر مؤسســة مجلــس األمــن القومــي.
رئاسة الحكومة:
طُرحــت خــال هــذه الفــرة إشــكالية التفويــض لرئاســة الحكومــة مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب .وهــي فرضيــة أتاحهــا الدســتور
كوســيلة مــن وســائل التعاطــي مــع الظــروف االســتثنائية التــي تتســبب يف تعطــل الســر العــادي للمؤسســات.
مــع بدايــة الشــهر الثــاين لعمــل حكومــة إليــاس الفخفــاخ واجهــت األخــرة أزمــة انتشــار فــروس كوفيــد  .19وقــد طرحــت جديًــا
مســألة التفويــض لهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب لتمكينهــا عمل ًيــا مــن العمــل بأكــر نجاعــة .وباعتبــار أن كل أداة قانونيــة-
دســتورية تطــرح بعـ ًدا سياسـيًا متناز ًعــا عليــه ،بالرغــم مــن حساســية الوضــع الصحــي يف البــاد وتداعياتــه عــى الوضــع االقتصــادي
جــدل لجهــة تخــوف األحــزاب مــن توســيع صالحيــات رئاســة الحكومــة.
ً
واالجتامعــي ،أثــار طلــب رئيــس الحكومــة بالتفويــض
وبالرغــم مــن ان الدســتور ينــص عــى تقييــد التفويــض مــن حيــث املــدة وصالحيــات املفــوض لــه ،توجســت أح ـزاب منظومــة
الحكــم مــن اســتغالل الفخفــاخ للمراســيم للتضييــق عــى الربملــان وإعــادة بنــاء مشــهد ســيايس جديــد ،خاصــة أنــه كشــخصية أثــارت

الجــدل عنــد توليهــا رئاســة الحكومــة بتســمية مــن رئيــس الجمهوريــة وقــد صــدرت ترصيحــات عديــدة بهــذا الخصــوص خاصــة مــن
قيــادات وأنصــار حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة .وقــد عمــل كالهــا عــى تقليــص الصالحيــات ومــدة التفويــض .وهــو األمــر الــذي
دعــا رئيــس الحكومــة إىل التفكــر يف ســحب مــروع القانــون .صلــب لجنــة النظــام الداخــي .أثــرت األزمــة السياســية بــن رئاســة
الحكومــة ورئاســة الربملــان ،وورائهــا حــزب حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة وحــزب قلــب تونــس ،عــى التعاطــي مــع التفويــض الــذي
اعتــر العديــدون أنــه قــد تأخــر فعل ًيــا كاســتجابة لــرورة الطــارئ الصحــي.
•

مدة التفويض:

2020

اإلطار القانوني للتفويض:
الفصل  70من الدستور التونيس .
قانــون عــدد  19لســنة  2020مــؤرخ يف  12أبريل/أفريــل  2020يتعلــق بالتفويــض إىل رئيــس الحكومــة يف إصــدار مراســيم
لغــرض مجابهــة تداعيــات انتشــار فــروس كورونــا (كوفيــد)-19
متــت املصادقــة عــى مــروع قانــون التفويــض يــوم  4أبريل/أفريــل  ،2020وتــم ختمــه ونــره يف الرائــد الرســمي التونــي يــوم 12
أفريل.
التصويت:

178

17

نعم

ال

عدد المراسيم التي تم إصدارها:

34
مرسوم

02

!
محتفظ

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

12
أفريل

2020

11
جوان

15

السلطة المحلية:
ال يــزال مســار تركيــز الســلطة املحليــة يف تونــس متأخــ ًرا .كــا يعــرف عــدة
معوقــات تظهــر عــى املســتوى العمــي .وقــد وفــرت رئاســة الحكومــة بعــض
األرقــام واإلحصائيــات التــي توضــح نســبيًا وضعيــة الســلطة املحليــة.
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تؤكــد األرقــام أن الســلطة املحليــة ميكــن أن تســاهم بصــورة كبــرة يف تقريــب
املؤسســات العموميــة للمواطنــن إال أن واقــع الحــال يؤكــد تواصــل معوقــات عدة
ال يتــم العمــل عــى تجاوزهــا بصــورة جديــة وكافيــة ،رغــم صــدور بعــض األوامــر
الحكوميــة التــي ميكــن ان تســاهم إيجابيًــا ،حيــث صــدر بآخــر عــدد للرائــد
الرســمي املــؤرخ يف  19مايو/مــاي  ،2020أمــر حكومــي عــدد  315يتعلــق بالحـراك
الوظيفــي لألعــوان العموميــن لفائــدة الجامعــات املحليــة .وينظــم األمــر كيفيــة
انتــداب إطــارات عليــا لفائــدة البلديــات التــي تعــاين مــن نقــص حــاد يف نســبة
را عــن طريــق آليــة الوضــع عــى الذمــة ،أو االلحــاق،
التأطــر فيهــا وذلــك ح ـ ً
مقابــل تقديــم امتيــازات وحوافــز ماديــة مغريــة للموظفــن واالطــارات العليــا
الراغبــة يف االلتحــاق للعمــل بالبلديــات خاصــة منهــا الجديــدة أو تلــك الواقعــة
يف املناطــق الداخليــة..
أزمة العالقة بين المركز واألطراف خالل األزمة الصحية
خــال فــرة الوبــاء الصحــي ،اتضــح وجــود عــدم وضــوح وتنســيق كافيــن بــن
الســلطة املحليــة والســلطة املركزيــة .وضــح ذلــك عقــب منشــور حكومــي طالــب
رؤســاء البلديــات بالتنســيق مــع الحكومــة وإعــام الســلطة املركزيــة مســبقًا
بأيــة إجـراء يف هــذا االتجــاه .كــا أن رئيــس الجمهوريــة دعــا إىل احـرام مركزيــة
الق ـرارات .لعــل ملالحظتــه أســباب مبــارشة تتعلــق بالحيــاة السياســية ،إال أنهــا
بعيــدة عــن اإلطــار القانــوين للعالقــة بــن املســتويني .وهــو مــا يدعــو اىل رضورة
العمــل عليــه وإمتامــه لتجنــب إشــكاليات مــن هــذا القبيــل ،والتــي تفتــح ابوابًــا
للتأويــل غــر محبــذة ومــرة باملســار.
لعــل للجائحــة الصحيــة رضوراتهــا إال أن مســتوى تعامــل الســلطة املركزيــة مــع
الســلطة املحليــة ال يعكــس حجمهــا وموقعهــا الدســتوري والقانــوين.
تواصــل عــدم االســتقرار فــي المجالــس البلديــة يؤثــر علــى
الســلطة المحليــة
أعلنــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،يــوم  20يونيو/جــوان  ،2020أنّــه
قــد تــ ّم امل ُصادقــة عــى روزنامــة االنتخابــات البلديّــة الجزئ ّيــة لســنة 2020
وقبــول الرتشّ ــحات يف بلديّــات كــرى واملرجــى وقربــة وفوســانة والســاحلني
معتمــر وزاويــة قنطشــو الشــبيكة .وقــد تكــرر نفــس املشــهد خــال فــرة الرصــد
الســابقة ،حيــث ال ت ـزال املجالــس البلديــة تتعطــل بســبب الخالفــات الحزبيــة
والسياســية ،مبــا يــؤدي اىل حلهــا وإعــادة االنتخابــات.
عــى مســتوى ذو صلــة بالحيــاة السياســية عــى املســتوى املحــي ،تبقــى حركــة
النهضــة الحــزب األكــر حضــو ًرا عــى املســتوى املحــي يف منافســة مــع القامئــات
املســتقلة .وقــد متكنــت دون غريهــا مــن األحـزاب مــن تقديــم قوامئهــا االنتخابيــة.
وهــو مــا يطــرح تحديًــا أمــام األحـزاب األخــرى لضــان التعدديــة عــى املســتوى
املحــي.

10%

نسبة الموظفين العاملين في
مجال السلطة المحلية من مجموع
موظفي الدولة حسب تصريح
إلياس الفخفاخ

06%

نسبة الموظفين العاملين في
مجال السلطة المحلية من مجموع
موظفي الدولة حسب قانون
الميزانية لسنة 2019

28%

المعدالت العالمية لنسبة
الموظفين العاملين في مجال
السلطة المحلية من مجموع
موظفي الدولة

11%
75%
6.2

نسبة االطارات في البلديات

نسبة سلك العملة في البلديات

نسبة الموظفين العموميين لكل
 100ألف ساكن

5%

نسبة ميزانية البلديات من ميزانية
الدولة

تركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية والمستقلة:
يبقــى تركيــز الهيئــات الدســتورية معطـ ًـا بســبب التجاذبــات السياســية يف تونــس .مل يتمكــن مجلــس النــواب مــن انتخــاب أي هيئــة
دســتورية مــن الهيئــات الخمــس املنصــوص عليهــا يف الدســتور ،عــى الرغــم مــن اســتكامل املصادقــة عــى قوانينهــا املنظمــة منــذ
الــدورة الربملانيــة املاضيــة.
الهيئة العليا لالنتخابات
القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب .2012

طــرح اختيــار حســناء بــن ســليامن العضــو يف مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضمــن تشــكيلة حكومــة املشــييش ملنصــب
وزيــر لــدى رئيــس الحكومــة مكلــف بالوظيفــة العموميــة التســاؤل عــن داللــة انخـراط أعضــاء هيئــات مســتقلة يف العمــل الحكومــي
والســيايس ،مــن الناحيــة القانونيــة والسياســية.
هيئة حقوق اإلنسان
قانون أسايس عدد  51لسنة  2018مؤرخ يف  29أكتوبر  2018يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان.
مل يتم استكامل ترشيح أعضاء هيئة حقوق اإلنسان
هيئة التنمية المستدامة واألجيال القادمة
قانــون أســايس عــدد  60لســنة  2019مــؤرخ يف  9يوليو/جويليــة  2019يتعلــق بهيئــة التنميــة املســتدامة وحقــوق األجيــال
القادمة.
تم خالل شهر يونيو/جوان  2020استكامل النظر يف ملفات الرتشح للهيئة.
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
قانــون أســايس عــدد  59لســنة  2017مــؤرخ يف  24أغســطس/أوت  2017يتعلّــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
الفســاد.
رغم استكامل الرتشيحات فيها إال أن املجلس فشل يف تحديد موعد للجلسة العامة النتخاب األعضاء
هيئة االتصال السمعي البصري
يتواصــل عــى جــدول أعــال املجلــس النظــر يف قانــون إحــداث الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري .وهــو نفســه معركــة
مؤجلــة بــن األح ـزاب السياســية ،التــي ســعى جانــب منهــا إىل تنقيــح األمــر املنظــم للهيئــة املســتقلة املوجــودة حال ًيــا.
ال يختلــف حــال الهيئــات املســتقلة األخــرى عــن غريهــا مــن الهيئــات الدســتورية كهيئــة النفــاذ للمعلومــة وهيئــة الوقايــة مــن
التعذيــب .فهــي بدورهــا تنتظــر تجديــد تركيبتهــا .فيــا ال تـزال املحكمــة الدســتورية رهينــة جــدال طويــل ،أدى إىل الفشــل يف اختيــار
أعضــاء املحكمــة .فاختــارت أحـزاب منظومــة الحكــم واملواليــة لهــا الترسيــع يف النظــر يف تعديــات قانــون املحكمــة الدســتورية .وكان
املــرر هــو اســتعادة املبــادرة مــن يــد رئاســة الجمهوريــة .وقــد أُجلــت املعركــة اىل الــدورة الربملانيــة الثانيــة.
هيئة مكافحة الفساد:
أحالــت الهيئــة يف وقــت ســابق اىل القطــب القضــايئ واملــايل مل ًفــا تعلــق بشــبهات تضــارب مصالــح مرتبطــة برئيــس الحكومــة أليــاس
الفخفــاخ .وقــد أدت إىل زيــادة الضغــط الســيايس عــى رئيــس الحكومــة يف إطــار الخــاف حــول إقالتــه التــي ســعت حركــة النهضــة
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تــم بتاريــخ  18يوليو/جويليــة  2020فتــح بــاب الرتشــحات لتجديــد ثلــث تركيبــة مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يف
أصنــاف قــاض عــديل وعــدل إشــهاد أو عــدل تنفيــذ ،وأســتاذ جامعــي (مســاعد أو أســتاذ مســاعد أو أســتاذ محــارض أو أســتاذ تعليــم
عــايل) ،عــى أن يتــم تقديــم الرتشــحات قبــل يــوم  31أغســطس/أوت  2020بدخــول الغايــة.
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اىل الترسيــع فيهــا ،بعــد إيداعهــا الئحــة بســحب الثقــة منــه .يف األثنــاء ،قــدم رئيــس الحكومــة اســتقالته لتجنــب الالئحــة وإلبقــاء
مبــادرة تســمية رئيــس الحكومــة يف يــد رئيــس الجمهوريــة .إال أنــه حــرص عــى “تصفيــة سياســية” ملــن يُعتــرون خصو ًمــا لــه ،بــدء
ـول إىل رئيــس الهيئــة شــوقي الطبيــب .بحلــول  24أغســطس/أوت  ،2020قــرر رئيــس الحكومــة إليــاس
بــوزراء حركــة النهضــة وصـ ً
الفخفــاخ إقالــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد .أخــذ صــدى االســتقالة بعـ ًدا ســلب ًيا لــدى الهيئــات العموميــة املســتقلة ومنظــات
ـدل
املجتمــع املــدين  .وبعيـ ًدا عــن األســس القانونيــة إلقالــة رئيــس هيئــة مســتقلة مــن رئيــس الســلطة التنفيذيــة ،أثــارت اإلقالــة جـ ً
لجهــة ارتباطهــا بالـراع الســيايس بــن رئيــس الحكومــة واألحـزاب السياســية.
وقــد رفــض شــوقي الطبيــب بقبــول اإلقالــة وتوجــه إىل القضــاء اإلداري وتوجــه مبراســلتني لرئاســة الجمهوريــة ورئاســة الربملــان باعتبــار
األول هــو الضامــن ملؤسســات الدولــة والثــاين للــدور الرقــايب عــى الحكومــة والهيئــات العموميــة املســتقلة ،وقــد قــام الســيد رئيــس
رئيســا للهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وذلــك يــوم  2ســبتمرب  2020وهــو نفس
الجمهوريــة قيــس ســعيد بتســمية عــاد بوخريــص ً
اليــوم الــذي قــام فيــه أليــاس الفخفــاخ بتنفيــذ قـرار اســتقالته ،كل هــذه املعطيــات أدت إىل إعــان الطبيــب عــن الرتاجــع عــن رفــض
تنفيــذ القـرار وقــد أصــدر بــاغ للــرأي العــام يف ذلــك  .وانتهــى األمــر برفــض املحكمــة اإلداريــة للعريضــة املقدمــة مــن قبلــه بتاريــخ
 9ســبتمرب .2020
مسار العدالة االنتقالية:
انتهــى املســار البطــيء للعدالــة االنتقاليــة يف تونــس إىل نــر التقريــر الختامــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة يف الرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية يــوم  25يونيو/جــوان  .2020وقــد أثــار منــذ نــره الكثــر مــن التحفظــات لــدى العديــد مــن األطـراف ،إال أن
نــره رســم ًيا يف الرائــد يعتــر خطــوة إيجابيــة.
أدى تشــابك املســار الســيايس مــع مســار العدالــة االنتقاليــة إىل تعطــل األخــر ،لكــن بنــر التقريــر يف الرائــد الرســمي طب ًقــا للفصــل
 70مــن القانــون عــدد  53لســنة  ،2013واملتعلــق بإرســاء منظومــة العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا؛ يصبــح ملز ًمــا للحكومــة لتنفيــذ
التوصيــات الــواردة بــه ،وإعــداد خطــط وبرامــج عمــل لتنفيــذ التوصيــات واملقرتحــات املق ّدمــة فيــه.
يف انتظــار نــر قامئتــي شــهداء وجرحــى الثــورة يف الرائــد الرســمي بدورهــا وفتــح صنــدوق التعويضــات واالنطــاق يف جــر أرضار
ـدل بســبب شــبهة إفـراغ
الضحايــا ،يبقــى مســار املحاســبة متوق ًفــا بالنظــر إىل أن عمــل الدوائــر املتخصصــة بطــيء بــدوره ،بــل أثــار جـ ً
دوائــره مــن القضــاة بعــد الحركــة القضائيــة لســنة .2020
أشــارت حركــة ال رجــوع إىل حصــول تأخــر يف الجلســات إثــر الحركــة القضائيــة .ومنهــا تأخــر جميــع جلســات العدالــة االنتقاليــة
املقــررة يــوم  24ســبتمرب  2020باملحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس إىل يــوم  03ديســمرب  2020وذلــك للتغيــر الحاصــل صلــب الهيئــة
القضائيــة .وهــو التأخــر الثالــث لقضايــا العدالــة االنتقاليــة منــذ انتهــاء العطلــة القضائيــة بعــد تأخــر جلســات الدائــرة الجنائيــة
املختصــة بتونــس االثنــن  21ســبتمرب ويــوم الخميــس  24ســبتمرب .2020
ـكل مــن املحاكــم االبتدائيــة يف تونــس ،وسوســة وصفاقــس ،وقابــس والقرصيــن ،وســيدي بوزيــد،
يُذكــر أنــه توجــد  13دائــرة بـ ّ

وبنــزرت ،والــكاف ،وقفصــة ،والقــروان ،ومدنــن ،واملنســتري ونابــل.
نظــرت خــال فــرة الرصــد الدائــرة القضائيــة املتخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة باملحكمــة االبتدائيــة بتونــس ،الخميــس  8جويليــة/
يوليــو  ،2020يف عــدد مــن قضايــا شــهداء الثــورة يف العاصمــة وهــم الشــهيد أنيــس الفرحــاين يف أحــداث الثــورة بالفيــات ،والشــهداء
عبــد الباســط الخـراوي وأميــن العقيــي ومحمــد الحنــي يف أحــداث الثــورة بالقصبــة.
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وهي من بني عدد محدود من القضايا املنشورة أمام القضاء .وميكن عرض األرقام حول العمل الذي ينظر هذه الدوائر:
أزمة االنتقال الثاني:
تواصلــت أعـراض أزمــة االنتقــال الثــاين بالظهــور مــع الجــدل حــول ســحب الثقــة مــن حكومــة إليــاس الفخفــاخ ومفاوضــات تشــكيل
حكومــة وزيــر الداخليــة الســابق هشــام املشــييش .تــم التعــرض هنــا للعمــل الحكومــي ومفاوضــات تشــكيل الحكومــات باعتبــار أن
النظــام الســيايس يُعطــي أهــم الصالحيــات لرئاســة الحكومــة .أمــا القســم الثــاين مــن أزمــة االنتقــال الثــاين فيتعلــق مبحــور خــاص
حــول السياســة االجتامعيــة بــن أزمــة الكوفيــد ومــا بعدهــا.
سحب الثقة من رئيس الحكومة وتقديم إلياس الفخفاخ الستقالته:
وقــد أثبتــت تلــك األزمــة عــن اســتغالل رئاســات الســلطات الثــاث الدســتور والقانــون يف العمليــة السياســية مــن خــال تطويعهــا
وتأويلهــا لخدمــة مبادراتهــم السياســية يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية والتــي دامئًــا مــا تظهــر الحاجــة إىل وجودهــا خاصــة
عندمــا تواجــه الجمهوريــة الثانيــة مفاجئــات غــر متوقعــة مثــل وفــاة رئيــس الجمهوريــة الســابق الباجــي قائــد الســبيس أو احتــدام
األزمــات السياســية ايل متــس بالهيئــات املســتقلة كــا حــدث مــع الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد واليــاس الفخفــاخ ،وهيئــة
الحقيقــة والكرامــة ويوســف الشــاهد .
قــدم إليــاس الفخفــاخ بعــد خمســة أشــهر مــن العمــل اســتقالته اىل رئيــس الجمهوريــة يــوم  15يوليو/جويليــة  .2020ويف االثنــاء،
وفيــا اعتــر منــاورة سياســية مــن حــزب حركــة النهضــة ،قدمــت األخــرة الئحــة بســحب الثقــة مــن رئيــس الحكومــة املذكــور .يعتــر
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هــذا املعطــى محاولــة لالســتفادة سياسـ ًيا مــن خيــارات يُتيحهــا الدســتور يف ظــل غيــاب املحكمــة الدســتورية .بنــاء عــى قـراءة رئيــس
الجمهوريــة قيــس ســعيد أصبحــت الالئحــة التــي قدمتهــا حركــة النهضــة الغيــة مبجــرد تقديــم الحكومــة الســتقالتها حيــث ال ميكــن
ســحب الثقــة مــن حكومــة غــر موجــودة.
مثــل ترسيــع الفخفــاخ بتقديــم اســتقالته فرصــة إلعــادة املبــادرة بيــد رئيــس الجمهوريــة ،حتــى يقــرح اسـ ًـا جديـ ًدا .فيــا عملــت
كتــل أخــرى كانــت ضمــن االئتــاف الحاكــم عــن مواصلــة ســعيها لســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب .
مسار زمني لبعض تفاصيل التجاذب السيايس
20
التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

 8جويلية
2020

 12جويلية
2020

 13جويلية
2020

 13جويلية
2020

 13جويلية
2020

 15جويلية
2020

 15جويلية
2020

رئيس الجمهورية
يصرح بوجود سعي
لتفجير الدولة من
الداخل ومحاولة
الستدراج الجيش على
خلفية مقتل مهرب يف
الجنوب التونسي

الدورة  41لمجلس
شورى حركة النهضة
وتأكيد خيار سحب
الثقة من الحكومة
وإطالق مشاورات
لتشكيل أخرى جديدة

النائب عن الكتلة
الديمقراطية هيكل
المكي يؤكد ان الئحة
سحب الثقة من رئيس
مجلس النواب وصلت
الى  73توقيعا

رئيس الجمهورية
يرفض اية مشاورات
حزبية حول حكومة
جديدة.

الفخفاخ ُيعلن عن نيته
إجراء تحوير وزاري

مجلس شورى حركة
النهضة يف حالة إنعقاد
ويعلن عن
متواصل ُ
تأكيده لخيار سحب
الثقة من الفخفاخ

الفخفاخ يقرر إقالة
جميع وزراء حركة
النهضة يف الحكومة.

 30جويلية
2020

 25جويلية
2020

 22جويلية
2020

 16جويلية
2020

 15جويلية
2020

البرلمان يصوت
برفض الئحة سحب
الثقة من رئيس مجلس
نواب الشعب

قيس سعيد يقرر تسمية
هشام المشيشي ،وزير
الداخلية يف الحكومة
المستقيلة ،لتشكيل
الحكومة الجديدة

قيس سعيد يف جولة
أمنية يصعد خطابه
بالتأكيد على أن
«مؤامرات» «عمالء»
الداخل مع الخارج لن
تمر...

الكتلة الديمقراطية
وكتلة اإلصالح
والكتلة الوطنية وكتلة
تحيا تونس تقدم الئحة
سحب ثقة من رئيس
مجلس نواب الشعب

الفخفاخ يقدم استقالته
الى رئيس الجمهورية.

مــن الجــي وجــود رصاع بــن أجنحــة الســلطة يف تونــس ،إال أن تفاصيلــه غــر مكشــوفة بالجملــة خاصــة فيــا يتعلــق بترصيحــات
رئاســة الجمهوريــة حــول محــاوالت بعــض “األطـراف” الداخليــة لتفجــر الدولــة والــزج بهــا يف تحالفــات إقليميــة مــع الســعي لجــر
الجيــش يف الـراع الســيايس .قــام رئيــس الجمهوريــة بتســمية هشــام املشــييش ،وزيــر الداخليــة الــذي احتجــت حركــة النهضــة عــى
تســميته مــن حيــث األصــل يف حكومــة الفخفــاخ ،مبــا يعنيــه ذلــك مــن تواصــل لـراع األجنحــة يف الدولــة.
تسمية هشام المشيشي
لتشكيل الحكومة

2020

02
سبتمبر

2020

25
جويلية

المصادقة على الحكومة

مفاوضات تشكيل حكومة هشام المشيشي
طالبــت حركــة النهضــة بتشــكيل حكومــة سياســية بنــاء عــى التــوازن القائــم حســب الكتــل الربملانيــة ،مــع رضورة توفــر حزام ســيايس
موســع .واجــه مطلبهــا رأيًــا عا ًمــا وتوج ًهــا حاسـ ًـا مــن املنظــات الوطنيــة وعــدة أحـزاب نحــو حكومــة كفــاءات وطنيــة.
هل فعال رئاسة الجمهورية هي السبب وراء ترذيل األحزاب؟
كانــت مجمــل األح ـزاب يف األثنــاء تؤكــد عــى رضورة عــدم تجاهــل األح ـزاب السياســية والعــودة للربملــان ،تحــت عنــوان رفــض
“حكومــة الرئيــس الثانيــة” .وهــو مــا صــدر عــى لســان حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة وحــزب قلــب تونــس .فيــا أكــد محمــد
عبــو ،الوزيــر يف الحكومــة املســتقيلة وأمــن حــزب التيــار الدميقراطــي ،عــى معطــى مامثــل مشـ ًرا إىل وجــود ابتـزاز ســيايس يســتغل
ملفــات الفســاد .إال أنــه مل يقــدم تفاصيــل احرتا ًمــا لواجــب التحفــظ عــى حــد قولــه.
يف ختــام الجولــة األوىل والثانيــة مــن مفاوضــات تشــكيل الحكومــة ،انتهــى املشــييش اىل التأكيــد عــى رغبتــه يف تشــكيل حكومــة

كفــاءات مســتقلة .وهــو مــا القــى رفضً ــا واسـ ًعا لــدى األحـزاب ،حركــة النهضــة وقلــب تونــس وحركــة الشــعب والتيــار الدميقراطــي
وتحالــف ائتــاف الكرامــة.
لكــن املواقــف الرافضــة قــد بــدأت بالتغــر بانطــاق الجولــة الثالثــة بتاريــخ  17أغســطس/أوت  .2020حيــث أبــدت حركــة النهضــة،
الحــزب األكــر يف مجلــس النــواب عــن انــه هنــاك امكانيــة لدعــم الحكومــة الجديــدة والقبــول بحكومــة كفــاءات عــى ان ال تضــم
أســاء مــن انتــاءات سياســية معارضــة أو معاديــة للحركــة ،وذلــك قبــل انتهــاء اآلجــال الدســتورية بتاريــخ  25أغســطس/أوت .2020
تجنبًــا للســيناريو األســوأ ،وهــو مواصلــة حكومــة إليــاس الفخفــاخ لعملــه أو االلتجــاء النتخابــات ترشيعيــة مبكــرة .كــا أن غريهــا
مــن األح ـزاب فضــل حكومــة مســتقلة أبعــد مــا ميكــن عــن خصومــه وبعي ـ ًدا عــن انتخابــات مبكــرة .وهــو حــال حركــة الشــعب
وحــزب التيــار الدميقراطــي عــى ســبيل املثــال.

محور خاص :السياسة االجتماعية بين أزمة الكوفيد وما بعدها
يطــرح هــذا القســم املتعلــق بالسياســة االجتامعيــة مبناســبة األزمــة الصحيــة يف تونــس أســئلة مرتبطــة بإشــكالية االنتقــال الدميقراطي
وحقــوق اإلنســان .وينطلــق تحليلهــا بالجانــب التجريبي/العمــي الــذي ظهــر يف جملــة اإلجــراءات واآلليــات والقــرارات التــي
اتخذتهــا الدولــة ملواجهــة تداعيــات األزمــة الصحيــة ،فيــا يتعلــق الجانــب الثــاين باإلكراهــات واملقاومــات التــي واجهــا ســعي الدولــة
ملواجهــة الوبــاء .وهــو مــا يقــدم صــورة عــن االنتقــال وظرفيتــه .تطــرح هــذه العنــارص نفســها ألثرهــا اإلجتامعــي الــذي أكــد عجــز
السياســات اإلجتامعيــة يف تونــس ،والتــي تحتــاج ملراجعــة أكيــدة ،شــاملة ومتعــددة املســتويات ،تعيــد اإلعتبــار للحقــوق اإلجتامعيــة
واإلقتصاديــة ،ومســاهمة القطــاع العــام يف تعزيزهــا وصونهــا.
اإلجراءات المتخذة في مواجهة الوباء:
اتخــذت الحكومــة التونســية جملــة مــن اإلجـراءات ملواجهــة األزمــة الصحيــة وتداعياتهــا .عمليًــا ،مل تطبــق كل اإلجـراءات أو طبقــت
نســب ًيا فيــا ال يســع تقييمهــا إال بعديًــا بعــد حــر النتائــج واآلثــار إثــر انتهــاء األزمــة.
اإلجراءات الصحية:
اتخــذت الدولــة التونســية جملــة مــن اإلجــراءات ذات الطابــع والــرورة الصحيــة ،التــي أكــدت تشــابك املنظومــة الحقوقيــة،
وحاجتهــا اىل سياســة رســمية متكاملــة قــادرة عــى اســتيعاب النقائــص .لعــل الطــارئ الصحــي ليــس ظرفًــا مناسـ ًبا لإلصــاح ،لكنــه
بالتأكيــد مــرآة لرؤيــة النقائــص والهنــات الواجــب تجاوزهــا.
تبعــا للفصــل  80مــن الدســتور املنظــم للحالــة االســتثنائية ،تــم إصــدار اآليت مــن النصــوص التــي حــدت مــن حــق التنقــل والتجمــع،
ونصــت عــى عقوبــات وزجــر ملــن يخرقهــا:
أمر رئايس عدد  24مؤرخ يف  18مارس  2020يتعلق مبنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية
أمر رئايس عدد  28لسنة مؤرخ يف  22مارس  2020يتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات منع الجوالن
أمر رئايس عدد  38لسنة  2020مؤرخ يف  28أبريل/أفريل  2020يتعلق بإعالن حالة الطوارئ
أمر رئايس عدد  54لسنة  2020مؤرخ يف  29مايو/ماي  2020يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
أمــر رئــايس عــدد  58لســنة  2020مــؤرخ يف  8يونيو/جــوان  2020يتعلــق بإنهــاء العمــل باألمريــن الرئاســيني املتعلقــن
مبنــع الجــوالن وتنظيــم التجمعــات
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  9لســنة  2020مــؤرخ يف  17أبريــل /أفريــل  2020يتعلــق بزجــر مخالفــة منــع
الجــوالن وتحديــد هــو الحجــر الصحــي الشــامل والتدابــر الخاصــة باألشــخاص املصابــن أو املشــتبه بإصابتهــم بفــروس
كورونــا.
أمـر حكومي عدد  208لسنة  2020مؤرخ يف  2مايو/ماي  2020يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي املوجه.
لكــن الســؤال عمل ًيــا عــن تطبيــق هــذه النصــوص ،حيــث طرحــت إشــكاليات جمــة تعــرض لهــا خاصــة املجتمــع املــدين التونــي
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الــذي القــى صعوبــات يف مامرســة واجبــه املنــوط بــه يف ظــل ظــروف مامثلــة .تطلــب األمــر عمـ ًـا ميدان ًيــا مبن ًيــا عــى شــبكة عالقــات
أساســا
الناشــطني أنفســهم ،فيــا تعــددت الســلطات التــي وجــب التوجــه لهــا إليجــاد حلــول للعقبــات .وكانــت اإلدارة الغالبــة أمنيــة ً
حيــث أصبحــت مراكــز األمــن ووزارة الداخليــة هــي األكــر وزنًــا .وهــو مــا يحتــاج للمراجعــة مــن أجــل توحيــد إدارة األزمــات
وتجنــب املقاربــة األمنيــة يف شــأنها.
أثــرت هــذه اإلج ـراءات عــى جــل املواطنــن ،فيــا بقــي العاملــون يف القطــاع الصحــي تحــت وطــأة مواجهــة الوبــاء يف الخــط
األمامــي .ومــا أثــر فعليًــا عــى أداء واجبهــم هــو غيــاب البنيــة التحيــة الصحيــة القــادرة عــى مواجهــة أزمــات مامثلــة .فبعــد ســبعة
أشــهر ،أكــدت جمعيــة األطبــاء الشــبان عــى أن كل الوعــود حــول التجهيــز والتحضــر ملواجهــة الكورونــا مل تتحقــق عــى أرض الواقــع.
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فضــح انتشــار الوبــاء مالمــح أزمــات أخــرى مزمنــة وعميقــة .كــا أكــدت أن حــق الصحــة ليــس معــزولً عــن غــره مــن الــروط
االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
اإلجراءات االجتماعية:
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  5لســنة  2020مــؤرخ يف  14أبريل/أفريــل  2020يتعلــق باقتطــاع يــوم عمــل بعنــوان
شــهر أبريل/أفريــل لســنة  2020لفائــدة ميزانيــة الدولــة تــم مبقتضــاه إخضــاع أصحــاب الجرايــات التونســيني للمســاهمة
بيــوم عمــل مــن أجرهــم للميزانيــة .ويســتثنى منهــم مــن ال يتجــاوز أجرهــم 5000د يف الســنة.
مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  7لســنة  2020مــؤرخ يف  17أبريل/أفريــل  2020يتعلــق بضبــط أحــكام اســتثنائية
تتعلــق باألعــوان العموميــن وبســر املؤسســات واملنشــآت العموميــة واملصالــح اإلداريــة.
بالنسبة للمنح املسندة للعائالت املعوزة تم ضبطها بقرارين مشرتكني بني وزيري الشؤون االجتامعية واملالية.
أوال ،الق ـرار املــؤرخ يف  19مــاي  2020واملتعلــق بضبــط طريقــة احتســاب مقــدار التحويــات املاليــة املبــارشة لفائــدة
الفئــات الفقــرة املنتفعــة بربنامــج األمــان االجتامعــي
حــدد هــذا القـرار طريقــة احتســاب وكذلــك مقــدار التحويــات للفئــات املنتفعــة .واإلطــار القانــوين لهــذه االمكانيــة هــو القانــون
األســايس املتعلــق بربنامــج األمــان االجتامعــي.
تقســم املنحــة إىل مقــدار أســايس يــرف بصفــة شــهرية وتقــدر ب  180دينــا ًرا .وقــد يعــاب عــى الفصــل  2مــن الق ـرار املذكــور
الجمــع يف اســناد هــذه املنحــة بــن الفــرد واالرسة الواحــدة .كــا يضبــط الفصــل املذكــور مقــدا ًرا تكميل ًيــا ،أي 10د لــكل أرسة لهــا
ابــن يف الكفالــة س ـ ّنه دون  18ســنة إىل حــدود  25رشيطــة ان يكــون هــذا األخــر مرسـ ًـا يف تعليــم أو تدريــب أو تكويــن .وهــو
مقــدار غــر واقعــي وال ميــت بصلــة للحاجيــات املاليــة للفــرد يف تونــس  2020وخاصــة يف فــرة وبــاء تتوقــف فيهــا كامــل القطاعــات
وبالتــايل مصــادر الــرزق.
تضاعــف املنحــة التكميليــة أو اإلضافيــة كــا ســاها القـرار مــرة واحــدة أي املقــدرة ب  10د لتصبــح 20د وتضــاف للمقــدار األســايس

فيصبــح الــكل  200د للعائلــة التــي لهــا ابــن حامــل لبطاقــة إعاقــة.
ثانيًــا :قـرار مشــرك مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة ووزيــر املاليــة مــؤرخ يف  19مايو/مــاي  2020يتعلــق بضبــط حــاالت
إســناد ومقاديــر الدعــم املــادي الظــريف لفائــدة الفئــات الفقــرة والفئــات محــدودة الدخــل.
تــم مبقتــى هــذا الق ـرار رصف إعانــات إضافيــة للعائــات املعــوزة .حســب نــص الق ـرار الهــدف مســاعدتها عــى مصاريــف شــهر
رمضــان وعيــدي الفطــر واألضحــى ومبناســبة العــودة املدرســية والجامعيــة وت ـراوح بــن  50و 120دينــار للعائلــة .وهــي منحــة
ظرفيــة وتشــرك مــع األوىل يف أنهــا بعيــدة عــن االســتجابة للحاجــات املعيشــية للمعنيــن.
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مرســوم مــن رئيــس الحكومــة عــدد  30لســنة  2020مــؤرخ يف  10جــوان  2020يتعلــق بإجـراءات لدعــم أســس التضامــن
الوطنــي ومســاندة األشــخاص واملؤسســات تبعــا لتداعيــات انتشــار فــروس كورونــا “كوفيــد.”-19
وهي أساسا للمتحصلني عىل جرايات من  CNSS / CNRPSرشيطة ان ال تتجاوز  180د .دون ذكر القيمة.
وقــد تــم أيضً ــا إحــداث برنامــج خصــويص لإلحاطــة بالفئــات الهشــة بقيمــة جمليــه تقــدر بـــ  30م .د .لتدعيــم مؤسســات العمــل
االجتامعــي وبرامــج النهــوض بالفئــات ذات االحتياجــات الخصوصيــة وبعــث مــوارد الــرزق لفائــدة الفئــات الهشــة .لكــن تطبيقيًــا
يعتــر نفــس الرقــم محــدو ًدا ،كــا تغيــب املعلومــة عــن طريقــة رصفــه وحجمهــا وتوقيتهــا وعــدد املنتفعــن بــه قصــد تقييمــه
والوقــوف عــى جــدواه.
يف  6أغســطس/أوت  :2020صــادق مجلــس الــوزراء عــى مــروع قانــون متعلــق مبعالجــة وضعيــات التدايــن املفــرط
لألشــخاص الطبيعيــن:
يهــدف مــروع هــذا القانــون لوضــع إطــار متكامــل يشــمل مجموعــة مــن اآلليــات واإلجـراءات ملعالجــة وضعيــات التدايــن املفــرط
لألشــخاص الطبيعيــن وذلــك استئناســا بالتجــارب املقارنــة يف املجــال ،كــا ارتكــز املــروع عــى مــا ينــره البنــك املركــزي التونــي
مــن احصائيــات ومعطيــات حــول القــروض املوجهــة لــأرس ،وعــى مــا أنجــزه املعهــد الوطنــي لالســتهالك حــول التدايــن األرسي .
مبراجعــة النصــوص املذكــورة آن ًفــا ،قامــت سياســة الدولــة عــى املنظومــة القامئــة مــن قبــل .وهــي منظومــة الحاميــة االجتامعيــة.
ومــن مصادرهــا االقتطــاع مــن أجــور العــال ،باإلضافــة إىل تربعــات املواطنــن للصنــدوق الخــاص مبواجهــة وبــاء الكوفيــد ،صنــدوق
.1818
بنــاء عــى التعامــل مــع الطــارئ الصحــي ،تعتــر املنظومــة الحامئيــة االجتامعيــة قــارصة عــن اســتيعاب التفــاوت االجتامعــي
واالقتصــادي .فعــاوة عــى الصعوبــات الهيكيلــة واإلداريــة ،اتضــح ان قاعــدة بياناتهــا خلــت مــن آالف العائــات املحتاجــة .كــا أن
قيمــة املســاعدات محــدودة جـ ًدا .األمــر الــذي يثبــت أنهــا ليســت الحــل ملواجهــة األزمــة االجتامعيــة القامئــة ،وال حتــى حـ ًـا ظرفيًــا.
مــن العنــارص املســاعدة واألساســية عــى مواجهــة أزمــات مامثلــة ،القطــاع العــام الصحــي والتعليمــي والخدمــي عمو ًمــا ،تبــن
عجــزه أمــام صعــود القطــاع الخــاص .أمــا األخــر فقــد التــزم مبصلحتــه األساســية يف ظــل تغييــب كامــل للــدور االجتامعــي التضامنــي
واملواطنــي.

اإلكراهات والمقاومات وأبعادها:
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مثل الظرف االقتصادي واالجتماعي أحد عوائق تنفيذ اإلجراءات،
فقد زاد الحجر من الصعوبات المادية والمعيشية لشريحة واسعة من
التونسيين .بل وأدى في مرحلة معينة الى التسبب في خرق اإلجراءات
الصحية .كما أن سوء التنظيم واإلدارة تسبب في حاالت فوضى واكتظاظ
للمنتفعين بالمساعدات والمنح االجتماعية أمام مكاتب البريد.
مــن العوائــق األساســية ،مــا تــم عرضــه ســابقًا مــن نقائــص يف اإلج ـراءات الصحيــة واالجتامعيــة .لكــن مســتوى مهــا ظهــر خــال
فــرة رصــد التقريــر ،هــو تشــابك الفســاد يف الدولــة مــع ضعــف املســتوى القيمــي والوعــي املواطنــي ،يف زيــادة األزمــة وتعقيدهــا.
بنــاء عــى أرقــام هيئــة مكافحــة الفســاد وبالغاتهــا ،ميكــن تقديــم األرقــام التاليــة الخاصــة فقــط بالقطــاع العــام .وهــو مــا يهمنــا يف
هــذا املســتوى .تحولــت حــاالت الفســاد املشــتبه بهــا خــال فــرة الوبــاء الصحــي اىل نقطــة محوريــة يف اهتاممــات الــرأي العــام
التونــي .وقــد متــت مالحظــة ربــط مبــارش لهــا مــع فشــل الدولــة العميــق يف توفــر الــروط االجتامعيــة واالقتصاديــة الضامنــة
للمســاواة والعدالــة االجتامعيــة.
وتعلقت الشبهات بـ:
ً
 871موظفا في القطاع العام على المستوى المركزي والمحلي
وارتبطت خاصة بشبهتني ،وهنا تفصيل عددها ،بعد أن تم جمعها بناء عىل البالغات الرسمية:

إستغالل
نفوذ

304

المحاباة في توزيع
الشهائد اإلدارية

217

أما الخريطة التالية ،فهو استعراض ألرقام حاالت بالغات شبهات الفساد حسب الواليات:

بنزرت 261

تونس 547

جندوبة 268

بن عروس 322

زغوان 154

سوسة 389
المنستير 232
المهدية 251

الكاف 210

القيروان 406
صفاقس 517
سيدي بوزيد 376

سليانة 140
القصرين 406
قفصة 41
توزر 397

قابس 91
مدنين 62

قبلي 59

تطاوين 21
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اريانة 263
نابل 547

باجة 195

26
التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

ال تــزال سياســات حقــوق اإلنســان يف تونــس معزولــة عــن الواقــع املؤسســايت
واالجتامعــي الــذي يســندها .فكــا تواصــل األحــزاب واملؤسســات الرســمية
يف تعزيــز مقاربــات مجتزئــة لحقــوق اإلنســان ،يتواصــل الحــراك الحقوقــي يف
املطالبــات املعهــودة والدامئــة حــول الحقــوق والحريــات الفرديــة ،يف ظــل دســتور
.2014
حرية التعبير في تونس:

تطور السياسات
والتشريعات
المتعلقة باالنتقال
الديمقراطي

أثــارت قضيــة آمنــة الرشقــي الــرأي العــام التونــي فيــا يُعــرف بقضيــة ســورة
كورونــا .وقــد و ّجهــت لهــا تهــم تتعلــق بـ”الدعــوة إىل الكراهيــة بــن األجنــاس
أو األديــان أو الســكان وذلــك بالتحريــض عــى التمييــز واســتعامل الوســائل
العدائيــة”.
اســتمعت النيابــة العموميــة باملحكمــة االبتدائيــة بتونــس يــوم
األربعــاء  6مــاي  2020للمد ّونــة بعــد اتهامهــا بتدنيــس املق ّدســات
تق ـ ّرر إحالتهــا أمــام الدائــرة الجناحيــة عــدد  3باملحكمــة االبتدائيــة
بتونــس يــوم  28مــاي مــع اإلبقــاء عليهــا يف حالــة رساح.
تأجيل قض ّية املد ّونة ،آمنة الرشقي ،إىل يوم  2جويلية 2020
 14جويليــة  :2020الحكــم بالســجن عــى آمنــة الرشقــي بالســجن
ســتة أشــهر.
كــا اســتمرت املامرســات التعســفية ضــد الصحفيــن واملدونــن اثنــاء الحجــر
الصحــي ،فقــد أوقفــت قــوات الرشطــة يف واليــة نابــل مراســل إذاعــة شــمس أف
ام بالواليــة الصحفــي منتــر ســايس واحتجزتــه ملــدة ســاعتني وطالبتــه بفســخ
الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي صورهــا بحجــة أنــه مل يســتظهر برتخيــص للتصويــر
يف تلــك املنطقــة .وذلــك أثنــاء مواكبتــه للعمليــة األمنيــة مــن أجــل تصويــر عمليــة

إعــادة رجــل أعــال وزوجتــه كانــا قــد غــادرا الحجــر الصحــي االجبــاري
بطريقــة غــر قانونيــة.
ويف منطقــة حلــق الــوادي أوقفــت قــوات الرشطــة املــدون الشــاب والطالــب
محمــد أمــن ســعدو بتهمــة إثــارة البلبلــة والتحريــض ،وذلــك بعــد أن صــور
مقطــع فيديــو نــره عــى شــبكة فيســبوك يتحــدث فيــه عــن مــواد التعقيــم
التــي تســتعملها بلديــة حلــق الــوادي .حيــث بقــي ليومــن يف مركــز اإليقــاف
ببوشوشــة قبــل أن يتــم إطــاق رساحــه مــع تواصــل مســار القضيــة .

يف  29مايــو  ،2020تــم تعطيــل حــوايل  60حســابًا عــى  Facebookمملوكــة
ملســتخدمني مقيمــن يف تونــس تنتمــي بعــض الحســابات املتأثــرة إىل نشــطاء،
ومدونــن ،ومؤثريــن ،وصحفيــن ،لكــن معظمهــم حســابات خاصــة “عاديــة”
ليــس لهــا متابعــون كثــرون .اســتخدمت بعــض الحســابات أســاء مســتعارة
لكــن معظمهــا كان بأســاء حقيقيــة .أبلــغ بعــض املســتخدمني أنــه تــم
تعطيــل حســابات  Instagramالخاصــة بهــم أيضً ــا .وقــد تــم ذلــك دون أي
إشــعار مســبق مــن املنصــة .تــم إبــاغ املســتخدمني بأنهــم “غــر مؤهلــن”
الســتخدام  Facebookوأن الق ـرار نهــايئ ،متكــن رشكاء  Facebookاملوثــوق
بهــم “أكسســناو” و “أنــا يقــظ” مــن اســرداد بعــض الحســابات فقــد ظهــر
 20حســابًا مــرة أخــرى ،وعندمــا اتصلــت صحيفــة الغارديــان بخصــوص
الحســابات املعطلــة ،قالــت الرشكــة“ :بســبب خطــأ تقنــي ،قمنــا مؤخــ ًرا
بإزالــة عــدد صغــر مــن امللفــات الشــخصية ،والتــي متــت اســتعادتها اآلن.
مل نكــن نحــاول تقييــد قــدرة أي شــخص عــى النــر أو التعبــر عــن نفســه،
ونعتــذر عــن أي إزعــاج ســببه ذلــك” .
كذلك تواترت األحكام الزجرية يف حق حرية التعبري خالل فرتة الرصد:
 23يوليو/جويليــة  :2020تــم إيقــاف الصحفــي والكاتــب التونيس
القديــر توفيــق عــى خلفيــة حكــم غيــايب صــادر يف حقــه بســنة
ســج ًنا مــع النفــاذ العاجــل بتهمــة ثلــب القضــاة
 27يوليو/جويليــة :تفاعــل املجتمــع املــدين بقــوة والتضامــن
مــع بــن بريــك مبشــاركة فعالــة وتنســيق مــن النقابــة الوطنيــة
للصحفيــن التونســيني .
 4أغســطس/أوت  :2020قــررت الدائــرة الجناحيــة الصيفيــة
لــدى محكمــة االســتئناف بتونــس باإلف ـراج عنــه ،وذلــك عــى إثــر
تأييدهــا إدانتــه مــع إســعافه بظــروف التخفيــف وفــق نــص الفصــل
 53مــن املجلــة الجزائيــة .
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وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون

من وجهة نظر القانون
التونسي سواء بالرجوع إلى
مجلة األحوال الشخصية
أوالقانون عدد  3لسنة
 1957المشار إليه ،فإن عقد
الزواج يبرم بين «زوج» و
«زوجة» أي بين شخصين من
جنسين مختلفين .وبناء عليه،
فإن عقد الزواج المبرم بين
شخصين من نفس الجنس
أحدهما من أصل تونسي
وحامل للجنسية الفرنسية
واآلخر فرنسي ال وجود
قانونيا له ضمن المنظومة
التونسية التي جرمت العالقة
الجنسية بين شخصين من نفس
الجنس بقطع النظر عن وجود
عقد زواج من عدمه

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان

ويف متابعــة لقضيــة الشــاب املوقــوف إثــر حادثــة معــر رأس جديــر بتهمــة
القيــام بفعــل موحــش تجــاه رئيــس الجمهوريــة:
 21أبريل/أفريــل  :2020أذنــت النيابــة العموميــة مبدنــن
باالحتفــاظ بشــخص مــن مجموعــة التونســيني العالقــن بليبيــا
الذيــن وصلــوا للمعــر بعــد أن ظهــر يف مقطــع فيديــو بصــدد شــتم
رئيــس الجمهوريــة .
 28أبريل/أفريــل  :2020رفضــت املحكمــة االبتدائيــة طلــب
محاميــه باإلفـراج عــن منوبــة إىل حــن مثولــه أمــام أنظــار القضــاء
خــال مايو/مــاي . 2020
 20مايو/مــاي :بعــد ايداعــه بســجن قابــس ملــدة قرابــة شــه ًرا
مــن الزمــان أصــدرت املحكمــة االبتدائيــة مبدنــن حكـ ًـا بالســجن
ملــدة  3أشــهر مــع تأجيــل التنفيــذ مــع اإلف ـراج عليــه .

ويف ســابقة خطــرة قــام نقيــب التونــي للمهــن املوســيقية ماهــر الهاممي باالســتجابة
ملطلــب نقيــب املوســيقيني املــري هــاين شــاكر وأصــدر قـرار عــن النقابــة التونســية
للمهــن املوســيقية وذلــك يف  27أغســطس/أوت  ، 2020مبنــع الفنانــن حســن شــاكوش
وعمــر كــال مــن إقامــة حفالتهــم املقــرر يف شــهري أغســطس/أوت وســبتمرب ،2020
بالرغــم مــن حصولهــم عــى تراخيــص مســبقًا .وللجديــر بالذكــر انهــا ليســت املــرة
األوىل التــي يتقــدم فيهــا هــاين شــاكر مبثــل هــذه الطلبــات .ولكنهــا املــرة األوىل التــي
يتــم االســتجابة مثــل هــذه املطالــب مــن أي جهــة تونســية .
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حرية الصحافة واإلعالم:

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

أثــارت املبــادرة الترشيعيــة التــي تقدمــت بهــا كتلــة إئتــاف الكرامــة يف مجلــس
النــواب رفضً ــا واســ ًعا يف القطــاع الصحفــي .رفضــت الهيئــة املســتقلة لإلتصــال
الســمعي والبــري بدورهــا مقــرح التعديــل منــذ  12مــاي  .2020هــذا ويُذكــر
ان عالقــة الصحفيــن برئيــس اإلئتــاف ليســت جيــدة بعــد أن قاطــع الصحفيــون
نــدوة صحفيــة مبجلــس نــواب الشــعب ،لكتلتــي قلــب تونــس وائتــاف الكرامــة
حــول إحــداث لجنــة تحقيــق برملانيــة يف شــبهات تضــارب مصالــح متعلقــة برئيــس
الحكومــة ،وذلــك بســبب مــا اعتــروه تحريضً ــا مــن رئيــس كتلــة ائتــاف الكرامــة
ســيف الديــن مخلــوف عــى مراســي قنــوات عربيــة يف تونــس .وهــو معطــى يعكس
عالقــة الســاحة السياســية بالصحفيــن ،بــن اإلســتغالل والتهجــم حســب التموقعــات
والخالفــات ،يف ظــل غيــاب قطــاع إعالمــي مهيــكل ومهنــي.
عــى مســتوى متصــل تــم إيقــاف الصحفــي شــاكر الجهمــي مــن قبــل أعــوان األمــن
مبنطقــة قرمباليــة عــى خلفيــة شــكاية تقــدم بهــا رئيــس بلديــة فنــدق الجديــد يــري
نويــوة .وأكــد أيــوب الغدامــي محامــي نقابــة الصحفيــن أن موكلــه اتهــم بنــر
تدوينــات مســيئة لرئيــس البلديــة ،يف حــن أنــه مــارس حقــه كمواطــن انتقــد التقصــر
الحاصــل مــن قبــل املجلــس البلــدي وقــام بنــر كاريكاتــور ليبلــغ صوتــه ،الح ًقــا
قــرر وكيــل الجمهوريــة باملحكمــة االبتدائيــة بقرمباليــة اإلف ـراج عــن الطالــب شــاكر
الجهمــي ودعوتــه للمثــول أمــام قــايض التحقيــق يف حالــة تقديــم.
ويف  16ســبتمرب  ،2020تــم اإلعــان عــن إنشــاء مجلــس مســتقل للصحافــة مكلّــف
بإعــداد “مد ّونــة أخالقيــات املهنــة” والســهر عــى احرتامهــا مــن قبــل املؤسســات
االعالميــة .ويتكــون “مجلــس الصحافــة” الــذي كان ينتظــر إنشــاءه منــذ عــام ،2012
مــن تســعة أعضــاء تُع ّينهــم نقابــة الصحافيــن والرابطــة التونســية لحقــوق االنســان
ومنظــات مــن املجتمــع املــدين .
وتراقــب “الهيئــة العليــا املســتقلة للســمعي البــري” املشــهد اإلعالمــي يف تونــس
ولك ّنهــا تواجــه صعوبــات يف تطبيــق قراراتهــا بســبب ضعــف الســند الســيايس .كــا
أن العديــد مــن السياســيني الفاعلــن يف البــاد يديــرون مؤسســات إعالميــة .وال وجــود
ملؤسســات أخــرى بإمكانهــا تنظيــم القطــاع اإلعالمــي ومراقبتــه باإلضافــة اىل عــدم
تركيــز الهيئــة الدســتورية ذات العالقــة ،قــررت الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي
البــري إيقــاف برنامــج ‘لكلنــا تونــس’ الــذي تبثــه قنــاة التاســعة بصفــة نهائيــة،
وتســليط خطيــة ماليــة عــى القنــاة قدرهــا خمســون ألــف دينــار ( 50.000د.ت).
كذلــك ســحب حلقــة الربنامــج التــي بُثــت يــوم الجمعــة  27مــارس  2020مــن
موقعهــا اإللكــروين الرســمي ومــن جميــع صفحــات التواصــل االجتامعــي التابعــة لهــا
وعــدم إعــادة نرشهــا أو اســتغالل جــزء منهــا ،نظـ ًرا ملــا تضمنتــه هــذه الحلقــة مــن
عــدم احـرام لكرامــة اإلنســان والحيــاة الخاصــة ومخالفــة أخالقيــات املهنــة الصحفيــة
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وقواعدهــا .
ويف  15مايــو  ،2020دعــت النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني إىل التصــدي لخطابــات الكراهيــة والعنــف الســيايس املســلط عــى
حريّــة اإلعــام وذلــك عــى خلفيــة إقــدام رئيــس كتلــة إئتــاف الكرامــة مبجلــس نــواب الشــعب ســيف الديــن مخلــوف خــال حضوره
يف برنامــج “ميــدي شــو” عــى التهجــم عــى الصحفــي واملعلّــق الســيايس هيثــم املــي ،ووصفــه بأوصــاف غــر الئقــة .

الحقوق والحريات الفردية والشخصية
بســبب توقيــف الرابــر التونــي عــاء  ALAالنقــاش عــاد موضــوع “القنــب الهنــدي” (الزطلــة) والعقوبــات التــي تســلط عــى
مســتهلكيه إىل واجهــة األحــداث .وقــال محامــي الرابــر املوقــوف ،غــازي مرابــط ،إنــه “تــم متديــد االحتفــاظ مبوكلــه يف انتظــار عرضــه
عــى املحكمــة  ،الح ًقــا أصــدرت املحكمــة االبتدائيــة بتونــس ق ـرا ًرا باإلف ـراج عنــه .
ومــن الجديــر بالذكــر انــه يف العــام  ،2017خفــف الربملــان التونــي مــن العقوبــات ضــد املســتهلكني ملــادة القنــب الهنــدي ،مبــا يُتيــح
للقضــاة االكتفــاء بتغريــم املســتهلكني بــدل إصــدار أحــكام ســجنية ســالبة للحريــة.

يف قـرار غريــب أصــدرت بلديــة بنــزرت قامئــة تحمــل أســاء مواليــد جــدد ممنوعــة مــن التســجيل ،عــى غـرار رســتم وماجدولــن
وايــان وغريهــا مــن االســاء ،وأوضــح رئيــس البلديــة كــال بــن عــارة أ ّن األمــر يضبطــه نــص قانــوين مينــع تســجيل أســاء غــر
عربيــة للمواليــد الجــدد يف البلديــات .ولإلشــارة ليــس هــذا الخــر يف هــذا املســتوى األول مــن نوعــه ،وقــد طــرح ويطــرح الجديــد
عــدة أســئلة جديــة حــول حريــة املواطنــن وجــدوى قوانــن مامثلــة والتصــورات املناســبة حولــه ،بــن املركــزي واملحــي .
األقليات الدينية:
من املالحظ ان الجانب الديني يف املقابل له أثره خالل الفرتة السابقة مثال (بلدية الكرم):
تم إنشاء صندوق للزكاة .
عمل مبناشري .1973
وجوب تقديم شهادة يف اعتناق الدين اإلسالمي من قبل الرجل غري املسلم للزواج بامرأة تونسية ً ،
األمــر الــذي طــرح أســئلة عديــدة منهــا مدنيــة الدولــة ومــدى اح ـرام الســلطات املحليــة لحــدود صالحياتهــا ،وعالقتهــا بــوزارة
الشــؤون املحليــة كجهــة مركزيــة .ويف نفــس الوقــت متــت اســتثارة الــرأي العــام بصــورة حــادة بــن موقــف معــارض وآخــر مســاند،
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تعــرض عــدد مــن مراســي بعــض وســائل االعــام العربيــة يــوم االحــد  14يونيو/جــوان  2020اثنــاء تغطيتهــم للحـراك الســيايس الــذي
انتظــم أمــام مقــر مجلــس نــواب الشــعب اىل شــتى اصنــاف التهديــد والســب والشــتم ومحــاوالت املنــع من العمــل مصحوبــة بتوجيه
اتهامــات بالعاملــة ومناهضــة الثــورة ،وكانــت النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيني قــد نبهــت منــذ االســتحقاقات الترشيعيــة
والرئاســية األخــرة اىل تشــكل مجموعــات تعمــل عــى اســتهداف عــدد مــن مراســي وســائل االعــام األجنبيــة عــى خلفيــة الخطــوط
التحريريــة ملؤسســاتهم ،ميكــن ان تــودي اىل جرائــم خطــرة يف حــق حريــة الصحافــة والصحفيــن عــى غ ـرار االعتــداء بالعنــف
واالحتجــاز القــري والتهديــد بالتصفيــة.

دون وجــود فضــاءات جــادة وســلمية للنقــاش الحــر والتفاعــي ،مبــا فيهــا املؤسســات الرســمية كمجلــس نــواب الشــعب.
األقليات الجنسية:
القانون عدد  3لسنة  1957املتعلق بتنظيم الحالة املدنية
مجلة األحوال الشخصية
التعامل األمني مع األقلية املثلية
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اكــدت جمعيــة شــمس يف تدوينــه نرشتهــا عــى صفحتهــا الرســمية فيســبوك انــه تــم ابـرام عقــد زواج بــن فرنــي وتونــي حســب
القوانــن الفرنســية وتــم االعـراف بهــذا الــزواج يف تونــس وادراجــه يف مضمــون الــوالدة التونــي .

التقرير نصف السنوي للسياسات والترشيعات املتعلقة بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

يف املقابــل أوضــح وزيــر الشــؤون املحليــة لطفــي زيتــون ،بخصــوص تســجيل زواج شــخصني مــن نفــس الجنــس واحــد فرنــس وىآلخــر
تونــي“ ،مــن وجهــة نظــر القانــون الفرنــي ،ال ريــب يف أن إب ـرام هــذا العقــد ورد مخال ًفــا للصيــغ والــروط املنصــوص عليهــا
بفصــول املجلــة املدنيــة وهــو بالتــايل يعتــر باطـ ًـا بحكــم القانــون وقابــل لإلبطــال عــن طريــق القضــاء العــديل بطالنًــا مطل ًقــا” .كــا
أشــار إىل انــه ســيتم تــايف ثغــرة قانونيــة تتعلــق بصالحيــة التثبــت مــن عقــود الــزواج الــدىل بهــا لــدى املؤسســات التونســية  .وهــو
مــا يعنــي أن التوجــه ســيكون ضــد هــذه العقــود بالنســبة لألقليــة الجنســية يف تونــس.
يف األثنــاء ،تواصلــت املالحقــة القضائيــة للمثليــن عــى أســاس قواعــد قانونيــة متعارضــة مــع الدســتور .فقــد قضــت املحكمــة يف 06
جوان/يونيــو  2020بالســجن ســنتني عــى رجلــن بتهمــة املثليــة الجنســية يف الــكاف .إال أن املالحــظ هــو تعمــد الســلطات اســتدراج
الرجلــن بعــد ان توجــه أحدهــا لألمــن للشــكاية حــول قــرض مــايل ،وذلــك بالتهديــد بالفحــص الرشجــي لإلفصــاح عــن انتامئهــا
املثــي بنــاء عــى الفصــل  230مــن املجلــة الجزائيــة .
ال تـزال حقــوق األقليــات الجنســية بعيــدة عــن االســتيعاب قانون ًيــا رغــم توفــر األطــر الالزمــة دســتوريًا لضــان حيــاة كرميــة ألفرادها،
كــا أنهــا مجتمع ًيــا تواجــه عم ًقــا غــر متصالــح معهــا ،لتجــده صامتًــا أمــام التعامــل األمنــي املهــن للكرامــة اإلنســانية .كــا تواصلــت
اعتــداءات العنــف ســواء مــن مواطنــن أو أعــوان أمــن عــى املثليــن مــع غيــاب املتابعــة القضائيــة للمعتديــن.
حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء:
ال ت ـزال حقــوق املهاجريــن والالجئــن وطالبــي اللجــوء محــل خــرق ســواء يف تونــس بالنســبة لألجانــب او بالنســبة للتونســيني يف
الخــارج .حيــث وضــح خــال فــرة الرصــد عــن تعــاون البعثــة الديبلوماســية مبدريــد مــع الســلطات لرتحيــل تونســيني جامع ًيــا
وقرسيًــا والتعتيــم حــول مــا يتعــرض لــه التونســيون يف مراكــز ســبتة ومليلــة مــن انتهــاكات وهرســلة وأوضــاع ال انســانية ،كــا رصح
وزيــر الداخليــة االســباين عــن اســتعداد ســلطات بــاده لرتحيــل  600مهاجــر تونــي قرسيًــا نحــو تونــس وبتعــاون تــام مــن ســفارة
تونــس مبدريــد” .

كذلــك مــازال التعامــل الرســمي التونــي مــع األجانــب مل يرقــى إىل مســتوى القواعــد القانونيــة الدســتورية وملبــادئ حقــوق اإلنســان،
حيــث تواصلــت معانــاة األجانــب مــن إفريقيــا جنــوب الصح ـراء ،الذيــن بلــغ عددهــم  12ألــف شــخص حســب املديــر العــام
للمرصــد الوطنــي للهجــرة .ال ت ـزال إج ـراءات اإلقامــة وضامنــات الحــق يف العمــل والصحــة والتعليــم محــدودة يف ظــل القانــون
الســاري لألجانــب يف تونــس .وهــو مــا يتطلــب مراجعــات حقيقيــة.
يف األثناء ،يتواصل نزيف الهجرة حتى خالل الجائحة الصحية .وميثل التونسيون:

45%

منذ بداية السنة

11500

2014
من جنسيات أخرى

29
من جنسيات أخرى

خالل شهر جويلية

املصدر :املفوضية السامية لشؤون الالجئني  -وزارة الداخلية التونسية

يف املقابــل ،تحركــت الدبلوماســية اإليطاليــة بزيــارة وزيــرة الخارجيــة اإليطاليــة ولقاءهــا رئيــس الجمهوريــة التونســية .رغــم حــرص
األخــر عــى رضورة تكريــس مقاربــة تســتند إىل حقــوق اإلنســان ،إال أن التطــورات الح ًقــا تواصلــت يف اتجــاه تعزيــز الحــدود وإعــادة
املهاجريــن قرسيًــا إىل تونــس .وقــد أدى ذلــك اىل تعزيــز تونــس إىل حدودهــا بإضافــة تجهيـزات لقــوات حــرس الحــدود البحريــة بعــد
زيــارة الرئيــس التونــي لثكنــة الحــرس الوطنــي يف صفاقــس.
حقوق المرأة:
مبناســبة عيــد املــرأة يــوم  13أغســطس/أوت  ،2020ألقــى رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد كلمــة تعــرض فيهــا للمســاواة يف املـراث
بــن املــرأة والرجــل .اختــار قيــس ســعيد الرتكيــز عــى املســاواة يف جانبهــا االقتصــادي واإلجتامعــي ليعــزل املســاواة يف مــراث
باعتبارهــا قضيــة منتهيــة بحكــم النــص الدينــي يف شــأنها .وهــو مــا رفضتــه منظــات املجتمــع املــدين .يف هــذا اإلتجــاه ،اعتــرت
الجمعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات أن “قيــس ســعيد اختــار معــاداة املســاواة ومغازلــة قواعــد التيــارات الظالميــة بق ـراءة
رجعيــة للدســتور” .
اعتــرت الحركــة النســوية يف تونــس أن خطــاب الرئيــس غــر مقبــول ،وهــو محاولــة لــوأد مــروع املســاواة .للتذكــر قــدم الرئيــس
الســابق الباجــي قايــد الســبيس مــروع قانــون للمســاواة يف املـراث وأذن بتشــكيل لجنــة الحقــوق والحريــات الفرديــة التــي انتهــت
اىل تقديــم تقريـرا مــن  233صفحــة بعــد ســنة كاملــة مــن األعــال .لكــن مــآل هــذا املــروع واجــه انغالقــا يف املؤسســة الترشيعيــة
خاصــة برفــض حركــة النهضــة للمــروع والتقريــر بالتأكيــد بدورهــا عــى أولويــة النــص الدينــي.
قانون زجر االعتداءات على األمنيين :تهديد للحقوق والحريات
 19جوان/يونيــو  :2020عــودة مــروع قانــون زجــر االعتــداء عــى القــوات املســلحة اىل أروقــة مجلــس نــواب الشــعب للمــرة
الرابعــة منــذ ســنة  .2011حيــث انطلقــت لجنــة الترشيــع العــام يف التصويــت عــى مــروع القانــون فصـ ًـا فصـ ًـا بعــد تعديلــه مــن
قبــل وزارة الداخليــة بالتنســيق مــع وزاريت العــدل والدفــاع  .أشــارت رئيســة اللجنــة ســامية عبــو يف هــذا االتجــاه ،إىل أن النصــوص
القانونيــة الجــاري العمــل بهــا غــر كافيــة لحاميــة األمنيــن ،وهــو مــا يجانــب الصــواب خاصــة عــى مســتوى القانــون الجـزايئ وتواتــر
اللجــوء إىل جرميــة هضــم جانــب موظــف عمومــي .وهــي الســائدة خاصــة يف التعاطــي مــع االعتــداءات عــى األمنيــن .كــا عرفــت
ـهال لهــا واســتغالال كبرييــن يف تطبيقهــا ضــد النقــد املوجــه للســلط األمنيــة.
هــذه الجرميــة استسـ ً
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 02يوليو/جويليــة  :2020صادقــت لجنــة الترشيــع العــام عــى التقريــر والصيغــة النهائيــة ملــروع “القانــون األســايس املتعلّــق
بحاميــة قـ ّوات األمــن ال ّداخــي والديوانــة” ،الــذي طالبــت الحكومــة بترسيــع النظــر فيــه .وقالــت رئيســة اللجنــة ،أنــه تــم ّ التخــي
عــن التســمية األوىل التــي ورد بهــا مــروع القانــون يف ســنة  2015وهــي “زجــر االعتــداءات عــى القــوات املســلّحة” ،لتصبــح
“مــروع قانــون أســايس يتعلّــق بحاميــة قـ ّوات األمــن ال ّداخــي والديوانــة” .وتــم االتفــاق بــن أعضــاء اللجنــة عــى أن يص ّنــف عــى
أنــه قانــون أســايس (أعــى مــن القوانــن العاديّــة) ،مشــرة إىل أنــه ت ـ ّم كذلــك خــال النقــاش باللجنــة حــذف القــوات العســكرية،
خاصــا وتــم التخـ ّـي أيضً ــا عــن عــدد مــن الفصــول املنتهكــة للحقــوق والح ّريــات.
نظ ـ ًرا إىل أن لهــا وض ًعــا ًّ
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عــى الرغــم مــن تغـ ُـر صيغــة املــروع يف عــدة مواطــن ،بقيــت ردة فعــل املجتمــع املــدين واحــدة ورافضــة للمــروع .عرفــت
مواقــع التواصــل االجتامعــي حملــة موســعة تحــت عنــوان “قانــون حاميــة املواطنــن” .للحملــة مربراتهــا الحقيقيــة بالنظــر إىل أن
املــروع يجتــزئ رؤيــة إصــاح املنظومــة وتأســيس األمــن الجمهــوري حســب الدســتور وروحــه .يختــزل املــروع املقــرح العالقــة
بــن الســلطة األمنيــة واملواطنــن يف عالقــة ريبــة وتهديــد متبــادل ،يقــع ضحيتــه غالبًــا املواطــن التونــي.
يتمتــع مــروع القانــون بدعــم مــن النقابــات األمنيــة املختلفــة التــي ال يـزال دورهــا ســلب ًيا إىل حــد بعيــد .أظهــرت هــذه النقابــات
توجهــا قطاعيًــا ســلبيًا لجهــة تركيزهــا عــى العالقــة املضطربــة بــن أعــوان األمــن واملواطنــن ،فيــا سياســتها االتصاليــة ،خاصــة عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،انتهكــت حقــوق املواطنــن خاصــة الخصوصيــة واملعطيــات الشــخصية للموقوفــن.
التوصيات
السلطات الثالث:
مــن الــروري الترسيــع يف اإلطــار القانــوين املتعلــق مبجلــس نــواب الشــعب لضــان اســتقالليته املاليــة واإلداريــة بــإزاء
الســلطات األخــرى ومراجعــة نظامــه الداخــي ،خاصــة بتوفــر املســاعدين الربملانيــن كجــزء مــن هيكليــة املجلــس ملســاعدة
النــواب عــى أداء دورهــم املنــوط بهــم ،وتجنــب الخالفــات السياســية العقيمــة التــي أزرت باملجلــس وأفقــدت املواطنــن
الثقــة يف املشــهد الســيايس والربملــاين
رضورة التمييز الواضح ضمن تعديالت النظام الداخيل بني اللجان القارة والخاصة وبني املهمة الرقابية والترشيعية
رضورة االنطــاق يف مشــاريع اإلصــاح عــى املســتوى االجتامعــي خاصــة منظومــة األمــان االجتامعــي التــي ظهــر قصورهــا
خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل ،وذلــك بتحيــن بيانــات وزارة الشــؤون االجتامعيــة ،وتجــاوز السياســة االجتامعيــة
القامئــة عــى املنــح واملســاعدات واســتبدالها بالــدور اإليجــايب ملؤسســات القطــاع العــام يف املجــاالت ذات العالقــة
الترسيع بانتخاب أعضاء املحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية الستكامل االنتقال الدميقراطي الهيكيل
املســارعة يف رقمنــه اإلدارة بشــكل جــدي ضمــن برنامــج إصــاح إداري موســع ومتابعــة شــبهات الفســاد املتعلقــة

باملوظفــن العموميــن ،ممــن اســتفادوا مــن مناصبهــم خــال فــرة الحجــر الصحــي الشــامل
وضــع أطــر قانونيــة وهيكليــة واضحــة لعمــل مؤسســات رئاســة الجمهوريــة لتجنــب التعــارض والتداخــل مــع رأس
الســلطة التنفيذيــة الثانيــة
مسار العدالة االنتقالية:
نرش القامئة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة يف الرائد الرسمي
ضــان اســتقاللية املجلــس األعــى للقضــاء والدوائــر القضائيــة املتخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة ،واإلرساع يف املحاســبة
مــع ضــان التعاطــي اإليجــايب مــن قبــل الســلطات األمنيــة مــع ملفــات الضحايــا

حقوق اإلنسان:
سياسة حقوق اإلنسان تتجاوز تكريس القانون إىل تكريس الحقوق يف املامرسة سواء يف الدولة أو املجتمع:
تطويــر اإلطــار القانــوين الخــاص باألجانــب ،ومراجعــة االتفاقيــات مــع الجانــب األورويب بخصــوص الهجــرة غــر النظاميــة
مــن أجــل تعزيــز هجــرة نظاميــة مفتوحــة وتجــاوز املقاربــة األمنيــة التــي تــودي بحيــاة اآلالف يف البحــر األبيــض املتوســط
تعزيــز نســيج املجتمــع املــدين املحــي ليكــون رشيــكا يف صنــع الق ـرار املحــي باإلضافــة إىل لعــب دور رقــايب إيجــايب
وفعــال
التوقف عن تعزيز التعامل األمني مع األقليات الجنسية واألجانب
تدعيــم حريــة الصحافــة بإصــاح القطــاع ووضــع الهيئــة الدســتورية املســتقلة ،مــع إنهــاء محــاوالت الهيمنــة عــى القطــاع
اإلعالمــي وتوظيفــه للمصالــح السياســية الضيقة
اســتعادة دور القطــاع العــام كجــزء محــوري وضامنــة أساســية يف تعزيــز وحامية حقــوق اإلنســان االقتصاديــة واالجتامعية
والثقافية
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السلطة المحلية:
العمــل عــى تكريــس العمــل املحــي كســلطة مســتقلة خاصــة عــى املســتوى املــايل مــن حيــث امليزانيــات ،وضــان
توزيعهــا العــادل بــن البلديــات حســب الحاجيــات الحقيقيــة واملســتحقة للجهــات
البدء يف إسناد الصالحيات املنقولة واملشرتكة لتجاوز العمل البلدي التقليدي
تعزيــز إدارة القــرب عــر زيــادة عــدد اإلطــارات يف البلديــات واإلحاطــة بســلك العملــة وتســوية وضعياتهــم مــع تعزيــز
البنيــة التحتيــة للبلديــات خاصــة عــى املســتوى الرقمــي
تجــاوز تســييس العمــل البلــدي ،وهــو االمــر املنــوط خاصــة باألح ـزاب التــي ال ت ـزال عنــد مراحــل تعزيــز متوضعهــا
الحــزيب واملصلحــي

33

