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بعد ثالث سنوات على  14جانفي  ،2011الزالت
االفتتاحية
اآلمال بعيدة المنال
مرت الذكرى الثالثة لتتويج الثورة التونسية بهروب الرئيس بن علي وعائلته من تونس مساء يوم  14جانفي 2011
وانهيار نظامه القمعي الذي تهاوى تحت ضغط االحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم  17ديسمبر  2010من سيدي
بوزيد ،لتشمل كل الجهات وكل القطاعات  ،متحدية آلة التقتيل التي حصدت مئات الشهداء والجرحى في عديد الجهات .
وقد ّ
شكل ذلك التاريخ منعرجا ال فقط لشعب تونس الذي أحس انه بدأ يحقق حلم أجيال من المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين لعقود من الزمن  ،بل أعطى
كذلك أمال إلى كل شعوب المنطقة في إمكانية إزاحة أنظمة مستبدة ال تختلف كثيرا عن النظام التونسي  ،لذلك أصبحت شعارات الثورة التونسية المنادية بإسقاط النظام
وإقامة العدالة والديمقراطية والحرية أنشودة كل التحركات في داخل المنطقة العربية وخارجها.
وان يكون الواقع أحيانا أكثر تعقيدا من الحلم ،والمطالبة بالديمقراطية أكثر صعوبة من تحقيقها ،إال أن الكثير قد تحقق منذ  ،2011حيث أنشئت هيئة عليا لتحقيق
أهداف الثورة  ،سنت عددا هاما من القوانين التي تنظم الحياة السياسية والجمعياتية وشكلت فضاءا للحوار بين جميع األطراف حول السبل األنجع إلنجاح المسار
ألديمقراطيي الوليد ،كما انتخبت هيئة عليا مستقلة لالنتخابات أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية وشفافة  ،بشهادة كل المراقبين ،أفرزت بدورها مجلسا تأسيسيا ،
أوكلت له مهمة تحرير الدستور الديمقراطي الذي يستجيب لمطامح الشعب .
لكن لم تكن الفترة التي تلت انتخابات أكتوبر  2011بالسهولة التي توقعها عديد المراقبين وال كانت بمستوى انتظارات الشعب كذلك ،حيث بدا جليا أن تحقيق أهداف
الثورة ليست من أولويات األغلبية الحاكمة  ،فتعطل الدستور وطال النقاش حول مواضيع اعتقد الكثير أنها حسمت منذ عقود :حول مكانة المرأة  ،الشريعة  ،حرية
المعتقد  ،الفكر  ،اإلبداع..
وتضافرت عوامل خارجية وداخلية لتعم بعض مظاهر الفوضى  ،فتسربت األسلحة ومعها اإلرهاب  ،وانتشر العنف وتكررت االغتياالت السياسية.
ولم يكن الوضع السياسي أفضل بكثير ،حيث عادت بعض مظاهر االستبداد فاستهدفت جل القوى الحية في البالد ،من صحافيين ومبدعين وحقوقيين وسياسيين
ونقابيين ،وكل المخالفين في الرأي
كما وقع التصدي للعديد من التحركات الشعبية بنفس أسلوب القمع الماضي ،مثلما حصل في  9أفريل  2012في تونس وأواخر نوفمبر  2012بسليانة و 04ديسمبر
 2012أمام دار االتحاد العام التونسي للشغل.
الى ذلك  ،تعمقت األزمة االقتصادية واالجتماعية  ،فارتفعت نسب البطالة وزادت نسبة التضخم مما اثر على األسعار والطاقة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ولم تساعد المعالجة السياسية على حل المشاكل االجتماعية ،فغياب الرؤية الواضحة ومحاوالت التفرد بالسلطة واالرتجال وضعف الحوار مع األطراف االجتماعية ومكونات
المجتمع المدني ،عمقت من مظاهر األزمة وزادت من االحتقان وأفرزت مزيدا من االحتجاجات ،التي بدأت تعرف نسقا تصاعديا.
واليوم ،ورغم بوادر االنفراج السياسي باستقالة السيد علي العريض وتعويضه بالسيد مهدي جمعة ،ورغم التصويت على فصول الدستور،إال أن الخروج من نفق األزمة ال
يبدو سهال.
Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie
Adresse : 21 TER, Rue Voltaire, 75011 Paris.
47 rue Farhat Hachad, 2éme étage, Entrée A
E-mail : crldht@wanadoo.fr
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االفتتاحية )يتبع(

وفي رائنا يبقى نجاح الفترة القادمة مرتبطا بعدة شروط لعل أهمها ،إخراج البالد من األزمة االقتصادية واالجتماعية ومواجهة مظاهر العنف والتطرف واإلرهاب
ومراجعة التعيينات الحزبية  ،كما وقع التنصيص عليه في خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار وحل روابط حماية الثورة وتحييد المساجد ودور العبادة....
لكن الخروج من األزمة ال يتطلب فقط حكومة كفاءات مستقلة تتدارك أخطاء الماضي وتصحح مسار الحياة السياسية ،بل تستوجب كذلك حيوية المجتمع المدني
حتى يواصل الدور الذي لعبه دائما إلنهاء هذه المرحلة االنتقالية وخلق الظروف المناسبة إلجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.

العدالة االنتقالية في تونس :الفرصة الضائعة؟

الهدف من العدالة االنتقالية هو كشف الحقيقة حول التجاوزات التي انتهكت حقوق اإلنسان في عهد الديكتاتورية .لكن كشف الحقيقة ليس هدفا في حد ذاته،
إذ البد من العمل على أن ال تتكرر مثل هذه التجاوزات مستقبال ،وذلك عبر إرساء آليات تتطلبها هكذا عدالة ،من بينها:
• المحاسبة ،عبر المالحقة القضائية لكل من تسبب في االنتهاكات،
• التعويض وجبر الضرر للضحايا،
• إصالح مؤسسات الدولة ،وخاصة المنظومة القضائية والمنظومة األمنية،
• المصالحة
هذه أهم المحاور التي تبنى على أساسها المعايير الدولية لتحقيق العدالة االنتقالية ويبقى لكل دولة أن تخضع هذه المقاييس لخصوصياتها.
لكن ماذا عن العدالة االنتقالية في تونس؟
لنبدأ بالقول أن المجتمع المدني لعب دورا هاما في هذا المجال وان عديد المبادرات الجريئة قد أطلقت  .مثال ،لقد تقدمت مجموعة “الخمسة وعشرين ( )25محاميا”
بعديد الشكاوي ضد العديد من رموز النظام السابق  ،األمر الذي حقق احد أهم أهداف الثورة  ،وهو محاسبة كل من ارتكب تجاوزات  ،هذه المحاسبة التي أدرك
الجميع أنها احد أهم محاور العدالة االنتقالية.
لكن مع األسف فان مجهودات المجتمع المدني لم تفض للنتائج المرجوة .فرغم أن العديد من اإلجراءات قد اتخذت قبل انتخابات  2011ورغم أن العديد من هذه
اإلجراءات قد تؤسس لنواة العدالة االنتقالية المرجوة ( مرسوم العفو الصادر في 19فيفري ،2011إنشاء لجان تحقيق حول الرشوة واالختالس  ،حول التجاوزات التي
حصلت منذ  17ديسمبر ، 2010مصادرة أموال بن علي وأقاربه  )..لكن كل هذه اإلجراءات لم تبنى على مبادئ واضحة ومتماسكة تؤسس لعدالة انتقالية فعلية،إذ
أنها كانت جزئية ومجزأة ،هذه التجزئة أفقدت المسار نجاعته وتسببت في إخفاق لجان التحقيق التي أحدثت.
بعد انتخابات  ،2011وضعت السلطة يدها على المسار وذلك من خالل المرسوم عدد  22-2012الذي أحدث وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  ،الوزارة التي
استحوذت على صالحيات المجلس التأسيسي والمجتمع المدني في نفس اآلن ،وهو ما كان ينبئ بنية السلطة استعمال العدالة االنتقالية لغايات سياسية وانتخابية،
مما فسح المجال لتسوية غير شفافة لملفات لرجال أعمال وسياسيين فاسدين من العهد السابق.
نالحظ أيضا أن السلطة التنفيذية ما انفكت تحاول وضع يدها على القضاء وذلك عبر وزير العدل الذي اتخذ إجراءات اعتباطية  ،منها طرد  82قاضيا  ،نقلة قضاة
تعسفيا ودون استشارة هياكل المهنة ،احتجاز رجل أعمال رغم قرارات المحاكم بإطالق سراحه.
السيد نذير بن عمو  ،الذي خلف السيد البحيري على رأس وزارة العدل لم يكن مختلفا .أسوأ من ذلك ،فقد اعترض على قرار نقلة جزئية للقضاة اتخذته هيئة القضاء
العدلي  ،الهيئة دستورية التي أنشاها المجلس التأسيسي.
وأخيرا كانت الضربة القاضية لمسار العدالة االنتقالية حين وقعت المصادقة ،في وقت قياسي ،على القانون  105بتاريخ  24ديسمبر  2013الخاص بمشموالت وتنظيم
العدالة االنتقالية.إذ أن مشروع القانون الذي تقدم به المجتمع المدني للجنة الفنية وقع تحويره بشكل كبير من قبل الحكومة ومن قبل المجلس التأسيسي.
في الواقع يحتوي النص القانوني الذي وقعت المصادقة عليه على نقائص خطيرة يمكن ان تجهض مسار العدالة االنتقالية.أوال  ،في طريقة تكوين لجنة فرز الترشحات
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للهيئة العليا للحقيقة والكرامة :فكونها مبنية على النسبية يجعل اختيار أعضاء الهيئة خاضعا للو الءات والتوافقات السياسية وليس للكفاءة والحياد واالستقاللية.
أيضا في واقع غياب تحديد مقاييس للمحاسبة  ،فانه يخشى أن يتحول االقتراع إلى تصفية حسابات بين الفرقاء السياسيين .هناك ثغرة أخرى خطيرة :يعتبر القانون
الجديد في فصله الثامن( )8آن جريمتي التدليس واللجوء القصري من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة  ،ولكن البد من اإلشارة أن هاتين الجريمتين ليستا محل تتبع
في القانون الجزائي التونسي .على هذا األساس  ،فان القانون المصادق عليه في العدالة االنتقالية يعتبر قانونا انتقائيا بما انه يدافع عن مجموعة بذاتها من الضحايا،
وخاصة الضحايا اإلسالميين.
ختاما ،يمكن القول انه كانت هناك إمكانية لنجاح العدالة االنتقالية في تونس ما بعد الثورة ،إمكانية أفسدتها التسويات مع رموز التجاوزات بطريقة غير شفافة
وأحيانا بطريقة مشبوهة  ،األساسي فيها هي المصالح السياسية على حساب كشف الحقيقة والمحاسبة اللتان هما عماد كل عدالة انتقالية  .أيضا تركيبة لجنة الفرز
تنبئ بان هيئة الحقيقة والكرامة ستكون منحازة و سيختار أعضاؤها على خلفية انتمائهم السياسي و والءهم الحزبي.هذا ،طبعا ،سيفسد مسار العدالة االنتقالية .
ويبقى ربما األخطر هو أن المصادقة على قانون العدالة االنتقالية قد قسّم المجتمع المدني في تونس بين قابل للنص ومتحمس له وبين مجموعة ثانية  ،متكونة
أساسا من التنسيقية الوطنية للعدالة االنتقالية  ،ترفض هذا القانون وتقترح جملة من التحركات إلضافة التنقيحات وسد الثغرات الخطيرة التي يحويها نص القانون
المصادق عليه وبذلك فقط ،يمكن تحقيق النجاح المطلوب للمثال التونسي على مستوى العدالة االنتقالية.

خطر اإلرهاب الزال يهدد تونس

حسب دراسة قدمها مركز تونس لدراسات األمن الشامل ونشرتها بعض الصحف (أنظر مثال لوطون بتاريخ  17جانفي  ،)2014فان خطر اإلرهاب يلقي بظالله على
تونس .يقدم المركز ،الذي أنشأه أمنيون سابقون مختصون خالل شهر نوفمبر الماضي ،رقما مفزعا 4500 :جهادي تونسي من أنصار الشريعة  ،المصنف تنظيما
إرهابيا ،يتدربون على استعمال السالح والمتفجرات في ليبيا وذلك في انتظار أمر بعودتهم إلى تونس.
وحسب رفيق الشلي  ،رئيس قسم األمن العام في المركز والذي تقلد مناصب أمنية عليا منذ  ، 1972فان هذه المجموعات الجهادية قد نجحت في تسريب كميات
هامة من األسلحة وان  15بالمائة فقط من مخابئ هذه األسلحة قد وقع اكتشافها من قبل األمن التونسي.
كما أوضح نفس المصدر خالل الندوة التي قدمها المركز يوم  16جانفي 2014أن  267من المساجد التونسية هي اآلن بيد مجموعات سلفية تدعو إلى الجهاد ووجه
أصابع اتهام إلى السلطات لتهاونها في مواجهة هذا الخطر الذي ازدهر حتى ربط عالقات قوية مع عصابات التهريب.
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:بعد تحركات القضاة األخيرة :مكاسب جديدة الستقالل القضاء في الدستور
قررت جمعية القضاة التونسيين إلغاء مواصلة اإلضراب الذي كان مقررا أن يدوم أسبوعا ابتداء من الثالثاء 51جانفي
وذلك اثر المصادقة على باب السلطة القضائية واعتبار البنية العامة لهذا الباب إطارا يمكن أن يؤدي إلى سلطة قضائية
مستقلة رغم بعض التحفظات.
وكان القضاة قد خاضوا إضرابات ونفذوا وقفات احتجاجية أمام المجلس التأسيسي  ،مطالبين بمراجعة بعض الفصول
وخاصة الفصل  103الذي يخص تعيين وتسمية القضاة ،معتبرين أن الفصل في صيغته القديمة هو محاولة أخرى
من السلطة السياسية وضع اليد على القضاء.
التنقيح الذي أدخل بعد التحركات يعطي لرئيس المجلس األعلى للقضاء سلطة تسمية القضاة  .ويعطي كال من .ئيس
الدولة ورئيس الحكومة موافقتهما بعد التشاور

مركز تونس لحرية الصحافة :شهر ديسمبر “ ،2013نقطة سوداء”
أعتبر مركز تونس لحرية الصحافة  ،وهو مركز يرصد االنتهاكات التي تستهدف اإلعالم التونسي ،إن شهر ديسمبر
 ،2013يعتبر نقطة سوداء في التعاطي القضائي واالعتداءات على الصحافيين ،حيث حكمت المحكمة على السيد نذير
عزوز  ،رئيس تحري صحيفة المساء يوم  17ديسمبر ب 17سجنا ،وذلك على خلفية قضيتين تتعلقان بجرائم نشر وهو
حكم يتجاوز المرسوم  115الذي يمنع الحك بالسجن في القضايا التي تتعلق بالطباعة والنشر.
كما سجّل المرصد االعتداء على  39صحافية وصحفي يعملون في قنوات إذاعية وتلفزية ومواقع الكترونية  .إلى ذلك
تزايد عدد التتبعات العدلية ضد اإلعالميين بما يناقض ما وقعت المطالبة به محليا ودوليا  ،وهو ضرورة استبعاد العدالة
في مناقشة المحتويات الصحفية وحصرها في حق الرد والنقاش في إطار الفضاء العام ،وهذا “يعطي قرائن إضافية على
مواصلة استعمال القضاء لتصفية الحساب مع اإلعالم التونسي”.

أهم مطالب المجتمع المدني حول االنتخابات :حياد اإلدارة واستقالل القضاء واستقرار الوضع االمني

بعد لقاء أول بالمنستير سنة  ، 2012انتظم ملتقى المجتمع المدني الثاني في جربة من  25الى  28ديسمبر بجربة بحضور حوالي  750شخص يمثلون  250جمعية وذلك
بمبادرة من :االتحاد العام التونسي للشغل ،شبكة دستورنا ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  ،جمعية النساء الديمقراطيات ،المنتدى التونسي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية  ،جمعية “عتيد “والجمعية التونسية للقانون الدستوري ،وذلك باالشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والشبكة االورومتوسطية
لحقوق اإلنسان وقد ناقشت الورشات عديد المسائل منها :مراقبة االنتخابات  ،التمويل  ،التسجيل ،اإلطار القانوني  ،النزاعات  ،اإلعالم واالنتخابات)...
وسيتم خالل شهر فيفري القادم انجاز خطة عمل لتأمين انتخابات ديمقراطية وشفافة وستجمع الخطة كل الفاعلين في التحالف المدني لالنتخابات.
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