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الالمركزية ،وعود وحدود

المدرسة العمومية ورياح الخصخصة:

احلفاظ على كيان الدولة وت�أمني ا�ستمراريتها وحماية م�ؤ�س�ساتها ،حجج
ي�ستعملها بع�ض اخلرباء وال�سيا�سيني والإعالميني املوالني لل�سلطة للر ّد
على موجات الإ�ضرابات املت�صاعدة يف تون�س .وكثريا ما يقولون �أن هذه
الدولة بالتداعي
الإ�ضرابات �أ�ضحت لتواترها وطول مدة تنفيذها تهدد ّ
وال�سقوط .بل هناك من ي�صل �إىل قمة ال�شيطنة واالدانة حني يربط بني
هذه الإ�ضرابات واخلطر الإرهابي.

تو�سع الد�ستور اجلديد يف تف�صيل �أحكام الالمركزية يف  14ف�ص ًال.
ّ
وي�ستدعي هذا الأمر الت�سا�ؤل حول مدى توفّر الإمكانيات املالية
وامل�ؤ�س�ساتية ال�ضرورية لتج�سيد م�شروع الالمركزية يف تون�س .فهل
م�ستعدون لقبول و�إجناح مثل هذا امل�شروع حتى يكون
املواطنون التون�سيون
ّ
فعال �آلية لتج�سيد دميقراطية حملية قادرة على حتقيق �آمالها ولي�س و�سيلة
لت�صفية ح�سابات �أو تفكيك �أو�صال الدولة؟

يهدد التعليم العمومي االبتدائي ق ً
وال
يبدو الإدعاء ب�أن اخل�صخ�صة خط ٌر ّ
م�ستبعداً .فهي ت�ستقطب ُع�شر املواطنني وحتتكر �أكرث من ُع�شر موازنة
التعليمي يف تون�س ُيظهر م�ؤ�شّ رات
الدولة .لكن التدقيق يف الو�ضع
ّ
متزايدة مقلقة :فخالل العقدين الأخريين ،تط ّورت ظاهرة املدار�س
الأ�سا�سية اخلا�صة بتون�س .وهي ظاهرة تنذر ببدء تراجع مفهوم التعليم
العمومي ل�صالح بروز تعليم خا�ص باملي�سورين.
ّ

القدرة على المقاومة
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املفكرة القانونية .وهي ت�ضاف اىل املجموعة االعالمية للمفكرة
القانونية التي ت�ضم موقعها االلكرتوين وجملتها ال�شهرية يف لبنان.
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خطاب اإلصالح ّ
يترنح على وقع الطوارئ
التغي اجلذري احلا�صل يف املزاج ال�سيا�سي التون�سي .واذ يعزو
مل يعد خافيا ّ
البع�ض تغري هذا املزاج لف�شل القوى الثورية يف احلكم ،يرده البع�ض الآخر اىل
جناح الثورة امل�ضادة يف االلتفاف على الثورة .وهذا ما جت ّلى يف نتائج �إنتخابات
�أع�ضاء جمل�س نواب ال�شعب التي متّت بتاريخ  .2015-10-26فقد ك�شفت
هذه االنتخابات عن تراجع �سحر خطاب املراجعات اجلذرية الذي كان
يطغو خالل الفرتة االنتقالية لدى الناخب التون�سي لفائدة جاذبية خطاب
ا�صالحي اكرث رغبة يف البحث عن حلول و�سطية مع املنظومة القدمية الغاية
منها حتقيق جناحات اقت�صادية.
ال�سيا�سي �أدى
�إنقالب املزاج ال�سيا�سي وما �أعقبه من تغيري يف منظومة احلكم
ّ
اىل تراجع الإهتمام بالإ�صالح ال�سيا�سي والت�شريعي لفائدة وعود �إ�صالح
�إقت�صادي ت�سمح باخلروج من الأزمة االقت�صادية التي تعمقت بعد الثورة.
يعدون �أعداء الثورة.
أهم و�صفات العالج هذه م�صاحلات مع من كانوا ّ
ومن � ّ
وقد �أدى تط ّور الظاهرة االرهابية وانتقالها ال�سريع اىل املرافق االقت�صادية احليوية
�سنة  2015اىل تقوية جبهة من يرفعون �شعار ت�أجيل فتح ور�ش الإ�صالح
الكربى ملا بعد حماية الدولة من خطر االنهيار الذي يهدد به الإرهابيون.

أمني اىل تعزيز املخاوف
وقد �أدى �إجتماع الأزمة الإقت�صادية مع اخلطر ال ّ
�إزاء امل�ستقبل واحلنني اىل املا�ضي الذي بات يو�صف بالآمن واملزدهر بعدما
يعد ا�ستبدادياً وفا�سداً .فلم يعد تنزيل الد�ستور �أولوية ومل تعد مالءمة
كان ّ
الت�شريعات مع مبادئ منظومة حقوق الإن�سان الكونية غاية .ويف مقابل ذلك،
العدة لها .فبات �إ�صدار
توجه اجلهد لدقّ طبول احلرب على الإرهاب و�إعداد ّ
قانون مكافحة الإرهاب �أولوية وحماية الأمنيني من الإعتداءات غاية ومت
الرتاجع عن فكرة ا�صالح املنظومة اجلزائية وتطوير احلق يف املحاكمة العادلة،
ل�صالح �أ�صول �أكرث زجراً.
هل هي حلظة �إنك�سار خلطاب الإ�صالح تعلن نهاية فكرة الثورة التي تقد�س
حقوق االن�سان؟ �أم هي ر ّدة فعل طبيعية على حتديات كبرية تع�صف باملنطقة
برمتها� ،ست�أخذ حيزها الزمني لتم�ضي خ�صو�صاً و�أن املجتمع التون�سي تطور
دميوقراطياً وبات اكرث منعة �إزاء التوجهات اال�ستبدادية؟ �س�ؤال ال ندعي
القدرة على تقدمي �إجابة لهّ .
النقدي
احل�س
ّ
ولعل خري جواب عليه هو يف �إبقاء ّ
اليقظ يف �أعلى م�ستوياته ،لر�صد �أي تراجع وفهمه على حقيقته ويف جممل
�أبعاده �أو التحذير من �أي منزلق .وهذا ما حاولنا الإ�ضاءة عليه

مبدأ عالج اإلدمان كبديل

عن مالحقته في عهدة القضاء
خ�ص�صت رئا�سة اجلمهورية التون�سية العفو الرئا�سي لعيد اجلمهورية التون�سية
للمحكوم عليهم بتهم م�سك وا�ستهالك مواد خمدرة مدرجة باجلدول « ب
« من جداول املواد ال�سم ّية .كما تو ّلت احلكومة التون�سية من جهتها �صياغة
للمخدرات اختارت �أن يكون عنوانه «م�شروع قانون
م�شروع قانون جديد
ّ
يتعلق بالوقاية من املخدرات وعالج م�ستهلكيها وزجر التعامل غري امل�شروع
بها» .ويعك�س التوجهان املذكوران �إعرتاف ال�سلطة ال�سيا�سية التون�سية بف�شل
املقاربة التي �أر�ساها القانون عدد  52ل�سنة  1992املتعلق باملخدرات .وكان
القانون عدد  52تب ّنى مقاربة عنوانها الرئي�سي الزجر والردع بهدف منع تط ّور
ف�شدد امل�ش ّرع عقوبات كل من يقرتب من هذا العامل
جرائم املخدراتّ .
و�أولهم من ي�ستهلكون مادة خمدرة �أو حتى يكتفون مب�سكها لغاية ا�ستهالكها.
فحدد العقوبة بال�سجن النافذ مدة �سنة كاملة واخلطية املالية ب�ألف دينار جزاء
ّ
من تعلقت به ق�ضية ا�ستهالك للمخدرات.
ظن من حددوا ال�سيا�سة الت�شريعية بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي �أن ق�سوة
ّ
ال�سجن �سرتهب كل من يفكر يف ا�ستهالك املخدرات و�ستق�ضي بالتايل على
�سوق املخدرات التي يحتاج �إليها املر ّوجون .لكن جتربة ع�شرين �سنة من ردع
م�ستهلكي املخدرات خ ّيبت توقعاتهم غري املدرو�سة علمياً واجتماعياً .فقد
دفعت ق�سوة قانون املخدرات ع�شرات الآالف من ال�شباب اىل ال�سجون من
�أجل ا�ستهالك املخدرات .وتط ّور الأمر ،فباتت غالبية نزالء ال�سجون التون�سية
ممن �ضبطوا ب�صدد ا�ستهالك املخدرات .فتم �سجنهم و�ضرب ا�ستقرارهم
االجتماعي ب�شكل ي�سهل تطور انخراطهم الحقا يف عامل اجلرمية.
وقد دفع �إنهيار املنظومة ال�سجنية التون�سية نتيجة كرثة �أعداد ه�ؤالء ال�سلطة
ال�سيا�سية للبحث عن حلول بديلة لأزمة قانون املخدرات .وك�شف الن�ضال
احلقوقي �أن ّ
حل الإ�شكال القائم يتطلب مراجعة املنطلقات والإعرتاف بحاجة
م�ستهلك املخدرات للإحاطة والعالج ال العقوبة والزجر.
ت�ضمن يف ف�صوله جانباً مما جاء
وبالعودة اىل م�شروع القانون اجلديد ،نلحظ �أنه ّ
يف عنوانه ،فخ�ص�ص الباب الثاين منه للتدابري الوقائية والعالجية التي تهم
م�ستهلكي املخدرات .وا�ستحدث يف �إطار التدابري العالجية والوقائية ن�سيج
م�ؤ�س�سات جهوية ووطنية يقوم دورها على الإحاطة مب�ستهلكي املخدرات
والإ�شراف على عالجهم .وقد اختار لها ت�سمية جلنة التعهد والإحاطة

التو�سع يف ت� ّصور عالج الإدمان،
مب�ستهلكي املخدرات .كما توجه امل�شروع اىل ّ
فبي �أن العالج يكون نف�سياً �أو ج�سدياً .وي�سمح هذا التو�سع باعتبار م�ستهلكي
ّ
املخدرات اخلفيفة من املدمنني الذين يحتاجون �إىل �إحاطة نف�سية مبا ميتعهم مبزايا
العالج .كما اجته م�شروع القانون يف حتديد م�ؤ�س�سات عالج االدمان ب�شكل
واهتم امل�شروع بالأعباء
�شمل امل�شايف العمومية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صةّ .
املالية للعالج فحملها للدولة يف حال كان املدمن مودعاً مب�ؤ�س�سة �سجنية و�ضمن
التكفل االجتماعي بها ملن كان يتمتع بتغطية اجتماعية يف غريها من ال�صور.
ورتب امل�شرع على طلب العالج متى كان �سابقا لإثارة التتبعات اجلزائية
�إنقرا�ض الدعوى العمومية ،فيما ر ّتب يف حال قبوله من قبل القا�ضي يف غريها
من ال�صور تعليق التتبعات و�إنق�ضاء الدعوى بعد متام العالج.
اجته م�شروع القانون يف عنوانه وجانب ها ّم من �أحكامه للإعرتاف مب�ستهلك
املخدرات ك�ضحية يحتاج اىل امل�ساعدة والإحاطة .لكن هذا االعرتاف يبقى
حتى اللحظة جمتز�أً ورهناً بتوجهات الق�ضاء .فعدا عن �أن م�شروع القانون �أبقى
على العقوبة ال�سجنية ولو خمففة يف حق م�ستهلكي املخدرات ،ف�إنه ترك �أمر
اال�ستجابة لطلب العالج مع ما ي�ستتبعه من �إيقاف للمالحقة لتقدير القا�ضي
من دون � ّأي �ضابط مو�ضوعي .وتالياً ،ي�ؤدي التعديل املقرتح يف حال �إقراره اىل
�إيالء الق�ضاء م�س�ؤولية كبرية يف حتديد وجهة التعامل مع الأ�شخا�ص املدمنني
واملقاربة املعتمدة فعليا يف هذا املجال.
الق�ضائي اىل تكري�س مبد�أ العالج كبديل عن املالحقة على
فهل ي�ؤ ّدي الفقه
ّ
�أ�سا�س �أن املدمن �ضح ّية �أو مري�ض و�أن على املجتمع التدخل لتحريره من
�إرتهانه للمادة؟ ويف هذه احلالة ،ت�صبح املعاقبة جمرد ع�صا لل�ضغط على املدمن
لو�ضعه على �سكة العالج من دون �أن يكون هنالك �أي نية يف اللجوء �إليها� .أم
يبقى املنطق العقابي �سائداً بفعل املمار�سات املعمول بها طوال العقود املا�ضية
على �أ�سا�س �أن الإدمان �آفة يتعني مكافحتها وردعها من دون جمال للت�سامح؟
وبالطبع ،بني هذين الإحتمالني� ،إحتماالت عدة منها تعددية املواقف الق�ضائية
�أو الإ�ستن�سابية يف التطبيق وما تتيحه من طبقية وتدخّ ل يف العمل الق�ضائي.
ومع تدوين هذين التحفظ والت�سا�ؤل ،وجب الإعرتاف ب�أهمية اخلطوة التي
طي �صفحة حب�س م�ستهلكي
يحققها م�شروع القانون والتي ي�ؤمل بفعلها ّ
املخدرات لأماد طويلة من دون �أي ت� ّصور �إ�صالحي.
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مالحظات المفكرة القانونية حول مشروع قانون المصالحة االقتصادية والمالية
ير�أ�سها ممثل عن رئي�س احلكومة وت�ضم يف ع�ضويتها ممثل عن وزارة العدل
 ممثل عن وزارة املالية  -ع�ضوان عن هيئة احلقيقة والكرامة واملكلف العامبنزاعات الدولة او من ميثله وتخت�ص هذه اللجنة بالبت يف مطالب ال�صلح التي
يتقدم بها اال�شخا�ص الذين « ح�صلت له منفعة من �أفعال تتعلق بالف�ساد
املايل �أو باالعتداء على املال العام « .واقت�ضى ذات امل�شروع ان يتم» تعيني
اع�ضاء اللجنة يف اجل ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر القانون باجلريدة الر�سمية « .
وال يعطل عمل اللجنة عدم تعيني ع�ضوين منها اذ يكفي لكي تبا�شر عملها
ان يتم تعيني �أربعة من �أع�ضائها  .و من جهة اخرى حدد امل�شروع اجل 60
يوما لتقدمي مطالب ال�صلح كما حدد اجل ثالثة ا�شهر للبت يف تلك املطالب
ميكن ان متدد ملرة واحدة لنف�س املدة .اما يف خ�صو�ص نظر اللجنة يف مطالب
ال�صلح فقد اقت�ضى م�شروع القانون ان تتخذ القرارات �صلبها بالتوافق وان
تعذر فبالأغلبية مع اعتبار �صوت الرئي�س مرجحا يف �صورة ت�ساوي اال�صوات .
وي�ؤدي تعهد جلنة امل�صاحلة �إىل �إيقاف خمتلف الإجراءات الق�ضائية وتعليق
مدد التقادم  .و يق�ضي قرار ال�صلح ح�سب م�شروع القانون ب�إلزام املنتفع به بان
يدفع ل�صندوق الودائع والأمانات « مبلغ مايل يعادل قيمة الأموال العمومية
امل�ستوىل عليها �أو املنفعة املتح�صل عليها ت�ضاف �إليها ن�سبة  %5عن كل �سنة
من تاريخ ح�صول ذلك « ويتم توظيف عائدات ال�صلح يف «يف م�شاريع البنية
التحتية �أو التنمية اجلهوية �أو البيئة والتنمية امل�ستدامة �أو تدعيم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرى واملتو�سطة �أو �أي م�شاريع �أخرى ذات �صبغة اقت�صادية مبناطق
الت�شجيع على التنمية اجلهوية».
وتالحظ املفكرة القانونية يف خ�صو�ص جلنة امل�صاحلة ان هذه اللجنة ال تتوفر
على �شروط اال�ستقاللية �سواء على م�ستوى تركيبتها او اجراءات عملها

�صادق جمل�س الوزاء التون�سي بتاريخ  14-07-2015على م�شروع يتعلق
«ب�إجراءات خا�صة بامل�صاحلة يف املجال االقت�صادي واملايل « ا�صطلح حمليا
على ت�سميته «بقانون امل�صاحلة الوطنية « ويتكون م�شروع القانون من  12ف�صال
كر�ست جميعها ل�صياغة م�شروع م�صاحلة ي�ستهدف ا�سا�سا ثالث م�سائل على
عالقة بت�صفية تركة احلقبة اال�ستبدادية بتون�س هي :
	�-أوال :عفو ت�شريعي غري م�شروط على املوظفني العموميني وا�شباههم
ممن يواجهون مالحقات ق�ضائية من �أجل �أفعال تتعلق بالف�ساد املايل
وباالعتداء على املال العام با�ستثناء تلك املتعلقة بالر�شوة وباال�ستيالء
على الأموال العمومية .
	-ثانيا  :تكوين جلنة على م�ستوى رئا�سة احلكومة تتكون من �ستة
اع�ضاء اربعة منهم ميثلون جهات حكومية وع�ضوان ميثالن هيئة
احلقيقة والكرامة و يكون دور هذه اللجنة البت يف مطالب ال�صلح
التي يتقدم بها كل �شخ�ص ح�صلت له منفعة من �أفعال تتعلق
بالف�ساد
	-ثالثا  :ابرام �صلح مع من يتهمون بارتكاب خمالفات ال�صرف �أي
من هربوا �أمواال خارج البالد التون�سية �أو من مي�سكون �أمواال �أجنبية
بتون�س مل يتم الت�صريح بها .
و ين�ص م�شروع القانون �صراحة يف الف�صل  12منه على ان من �آثاره « الغاء
جميع الأحكام املتعلقة بالف�ساد املايل واالعتداء على املال العام الواردة
بالقانون الأ�سا�سي عدد  53ل�سنة  2013امل�ؤرخ يف  24دي�سمرب  2013املتعلق
ب�إر�ساء العدالة االنتقالية وتنظيمها « مبا يكون معه م�شروع القانون املقرتح ت�صورا
جديدا للتعاطي مع ملفات الف�ساد االقت�صادي للحقبة اال�ستبدادية التي
�سبقت ثورة  14-01-2011يلغي املقاربة التي ار�ساها قانون العدالة االنتقالية  .انتفاء �شروط اال�ستقاللية من جهة الرتكيبة
ويهم املفكرة القانونية الهمية م�شروع القانون ابداء مالحظاتها يف �ش�أنه ابتداء تالحظ املفكرة القانونية ان �شروط اال�ستقاللية تنتفي متاما عن جلنة امل�صاحلة
يف ثالث م�ستويات ا�سا�سية هي االتية
من حماوره اال�سا�سية وانتهاء بتقييمه اجماال
	-اوال  :يكفي لت�أ�سي�س اللجنة ان يتم تعيني اربعة من اع�ضائها .وقد
يف�سر هذا االختيار بتوقع اجلهة التي اقرتحت م�شروع القانون ان متتنع
مالحظات حول مضمون قانون المصالحة
هيئة احلقيقة والكرامة عن تعيني املمثلني عنها باللجنة .ويك�شف
تتعلق هذه املالحظات بالعفو العام عن جميع املوظفني اوال وثانيا حول ال�صلح
هذا التوجه ان �صراع جلنة امل�صاحلة مع هيئة احلقيقة والكرامة فر�ضية
مع رجال االعمال وثالثا حول العفو عن خمالفات ال�صرف
كانت حا�ضرة يف ذهن من �صاغ م�شروع قانون امل�صاحلة مبا يتعار�ض
العفو عن موظفي الدولة وا�شباههم الذين تورطوا يف منظومة الف�ساد
مع قواعد احرتام امل�ؤ�س�سات .
يلغي الف�صل الثاين من م�شروع القانون �شرط املحا�سبة بالن�سبة ملوظفي الدولة
	-ثانيا  :تتكون يف غالبيتها من اع�ضاء يخ�ضون لل�سلطة التنفيذية يف
واملتعاملني معها الذين تورطوا يف ق�ضايا ف�ساد بحكم عملهم دون ان يكونوا قد
تعيينهم  .كما مل يتعر�ض م�شروع القانون حل�صانات او �ضمانات متنع
ا�ستفادوا ماديا من ذلك وين�ص الف�صل الثاين منه على عفو �شامل يف حقهم
جهة التعيني من تغيري ممثلها باللجنة  .ومل يتعر�ض حلاالت ال�شغور
توقف مبوجبه « التتبعات �أو املحاكمات �أو تنفيذ العقوبات يف حقهم» .
ومل يبني اجراءات �سدها ويبدو ان توجه امل�شروع يتجه نحو تخويل
اعترب امل�شروع عدم ا�ستفادة املوظفني وامل�سئولني ماليا ب�شكل مبا�شر من
جهة التعيني احلق يف ا�ستبدال ممثلها بالهيئة مبا ي�ؤدي النتفاء كل
عمليات الف�ساد املايل مربرا لتمتيعهم بالعفو ويالحظ بداية ان هذا املعيار
�شروط اال�ستقاللية يف حق اع�ضاء جلنة امل�صاحلة �سواء على م�ستوى
يغفل ان جانبا من امل�سئولني واملوظفني تورطوا يف منظومة الف�ساد ب�شكل
تعيينهم او على �ضمان ا�ستقرار ع�ضويتهم باللجنة .
ق�صدي بحثا عن امتيازات غري مبا�شرة تتمثل يف مزايا وظيفية وعالقات
	-ثالثا �:أن قرارات اللجنة تتخذ بالتوافق ب�صفة �أ�صلية وباالنتخاب
مبراكز النفوذ املايل وال�سيا�سي ت�ضمن لهم احل�صول على عدد من املزايا
كا�ستثناء ويالحظ ان �إقرار قاعدة التوافق كقاعدة �أ�صلية قد ي�ؤدي
اخلا�صة مبا ينفي عنهم �صفة ال�ضحية ملنظومة الف�ساد الذي ي�سعى وا�ضعوا
فعليا الن يتحول اتخاذ القرارات داخل اللجنة اىل منا�سبة لل�ضغط
م�شروع القانون البرازهم عليها .
من جهات التعيني على اع�ضاء اللجنة ليقبلوا بالتوافق مبا ي�ؤكد
وبقطع النظر عن جدية اعتبار عدم اال�ستفادة املالية املبا�شرة من الف�ساد كمعيار
انتفاء �ضمانات اال�ستقاللية يف عمل �أع�ضاء جلنة امل�صاحلة .وذات
للعفو فان املفكرة القانونية تعترب ان غلق ملف ف�ساد املوظفني العمومني املتهمني
اال�ستقاللية تغيب �أي�ضا يف ت�صور �إجراءات نظر جلنة امل�صاحلة ح�سب
بالف�ساد ب�شكل ال ت�سبقه ابحاث ي�ضرب م�سار ك�شف حقيقة منظومة الف�ساد
ن�ص م�شروع القانون .
خالل احلقبة اال�ستبدادية يف العمق اذ ان ايقاف التتبعات غري امل�شروط
بك�شف احلقيقة �سي�ؤدي ملنع تفكيك منظومة الف�ساد  .و ي�ؤدي هذا الأمر ملنع انتفاء قواعد اال�ستقاللية على م�ستوى الإجراءات
الك�شف عن املوظفني الذين كانوا �سببا يف �إف�ساد الإدارة التون�سية و يجه�ض يهدف م�شروع القانون لطي ملف الف�ساد املايل ب�شكل �سريع « ولتحقيق
هذا التوجه م�سار �إ�صالح امل�ؤ�س�سات الذي اقت�ضاه قانون العدالة االنتقالية ال�سرعة حدد م�شروع القانون اجال �أق�صى قدره �ستة �أ�شهر لت�صفية
.عالوة انه يخرق مبد أ� عدم االفالت من العقوبة وحتميل امل�س�ؤوليات الذي ملفات الف�ساد  .وي�ؤدي حتديد �آجال النظر يف ملفات الف�ساد الق�صري ملنع
الأبحاث اال�ستقرائية .وي�ستحيل تبعا لذلك « على اللجنة تقدير قيمة
�أر�ساها قانون العدالة االنتقالية .
الأموال امل�ستوىل عليها �أو املنفعة املتح�صل عليها « خارج �إطار املعطيات
ال�صلح مع من ا�ستفادوا من منظومة الف�ساد
ي�ستحدث م�شروع قانون املل�صاحلة جلنة ادارية على م�ستوى رئا�سة احلكومة التي يقدمها عار�ض مطلب ال�صلح .

وتقدر املفكرة القانونية �أن حتديد �آجال ق�صرية للبحث يف ملفات ف�ساد مايل
معقدة يكر�س فكرة منع املحا�سبة ويحجب عن جلنة امل�صاحلة �شروط العمل
با�ستقاللية بو�صفها جلنة يفرت�ض �أن تتوىل البحث يف ملفات الف�ساد قبل البت
فيها .و ذات احلجب للمحا�سبة يتجلى على م�ستوى التعاطي مع االموال
املهربة .

امل�صاحلة مع جرائم ال�صرف  :تبيي�ض املال الفا�سد

مل يلتفت م�شروع القانون للبحث يف م�صدر االموال املهربة للخارج او
العمالت االجنبية املم�سوكة خارج امل�سالك القانونية  .اكتفى م�شروع القانون
باقرتاح �صلح مع من مي�سكون تلك االموال ي�ضمن �ضخ تلك االموال يف
الدورة االقت�صادية بتون�س مقابل خطية مالية .
يبدو جليا ان م�شروع القانون اهتم ا�سا�سا مبا يعترب م�صلحة اقت�صادية �آنية فاجته
امل�شروع لتحفيز من هربوا امواال خارج البالد التون�سية او اخفوا تلك االموال
بتون�س اىل �ضخها يف الدورة االقت�صادية  .وي�ؤدي هذا االجتاه للقبول بدور
للمال الفا�سد جمهول امل�صدر بالدورة االقت�صادية كما ي�ؤدي هذا االختيار ملنح
ا�صحاب االموال املهربة من فر�ص ال�ستثمار اموالهم بتون�س مبا ي�ؤدي لتعزيز
نفوذهم يف ال�ساحة االقت�صادية وب�شكل تبعي يف ال�ساحة ال�سيا�سية .
وترى املفكرة القانونية ان املقاربة االقت�صادوية التي مت �صياغة م�شروع القانون
بها اهتمت بايجابيات عاجلة و �أغفلت تقدير الآثار ال�سلبية امل�ستقبلية لتوجهها
 .وتقرتح املفكرة القانونية يف هذا الإطار انه يتعني درا�سة االدوار ال�سلبية التي
لعبها املال ال�سيا�سي الفا�سد يف احلياة ال�سيا�سية التون�سية ليتم املوازنة بني
املقاربة التي اعتمدها م�شروع القانون وغريها من املقاربات بحثا عن امل�صلحة
الوطنية  .وذات التعدد يف املقاربات يجب اخ�ضاع م�شروع القانون له خ�صو�صا
يف �سياق عالقته مب�سار العدالة االنتقالية .
مشروع قانون في عالقة متوترة مع محيطه
التشريعي

حاول م�شروع قانون امل�صاحلة ان ي�ستقل مبجال اخت�صا�صه �أي « يف املجال
االقت�صادي واملايل « فن�ص �صراحة على �أنه « تلغى جميع الأحكام املتعلقة
بالف�ساد املايل واالعتداء على املال العام الواردة بالقانون الأ�سا�سي عدد 53
ل�سنة  2013امل�ؤرخ يف  24دي�سمرب  2013املتعلق ب�إر�ساء العدالة االنتقالية
وتنظيمها»  .ويطرح تدخل م�شروع القانون يف جمال العدالة االنتقالية ال�س�ؤال
حول د�ستورية م�شروع القانون خ�صو�صا و ان «الف�صل  148من الد�ستور
يحمل «الدولة واجب االلتزام بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية يف جميع
1
جماالتها واملدة الزمنية املحددة بالت�شريع املتعلق بها»
ويحدد الد�ستور التون�سي جمال حمايته للعدالة االنتقالية فيبني انها ت�شمل
منظومة العدالة االنتقالية يف جميع جماالتها « وتقدر املفكرة القانونية ان
م�شروع القانون املقرتح يتعار�ض مع منظومة العدالة االنتقالية يف م�ستوى
ركائزها اال�سا�سية �أي منع االفالت من العقاب وال�سعي لتفكيك منظومة
الف�ساد  .فم�شروع القانون يقرتح عفوا يف حق املوظفني الذين �ضلعوا يف
الف�ساد دون حما�سبة ويقيم �صلحا مع من ا�ستفادوا بالف�ساد دون �سعي لتفكيك
منظومة الف�ساد وك�شف احلقيقة .وي�صل اىل حد القبول بتبيي�ض املال الفا�سد
دون �س�ؤال عن م�صدره.
فيما يرتك م�شروع القانون لقانون العدالة االنتقالية جمال تخ�ص�ص يتعلق
بانتهاكات حقوق االن�سان غري تلك التي ارتكبها رجال االعمال و�سامي
املوظفني مبا ي�ؤدي لرتكيز عدالة عرجاء ت�شرتط على م�ستوى قانون العدالة
االنتقالية العقاب يف حق من ارتكبوا انتهاكات خالل احلقبة اال�ستبدادية
ونزعت عنهم الثورة �سلطتهم وي�سعى عرب قانون امل�صاحلة اىل اعادة االعتبار ملن
تورطوا يف الف�ساد املايل من خالل العفو عنهم وتبيي�ض مالهم.
وتطلب املفكرة القانونية عر�ض م�شروع القانون املتعلق بامل�صاحلة للنقا�ش العام
تو�صال اليجاد ت�صورات بديلة حتقق امل�صاحلة دون ان ت�ؤدي للت�ضحية بقيم
العدالة او تخرق الد�ستور .
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حقوق األجيال القادمة
د .وحيد الفرشيشي
�إن مفهوم الأجيال القادمة يطرح على القانون �س�ؤاال جوهريا يتمثل يف
حتديد �أ�صحاب احلقوق �أو امل�ستفيدين منها .ف�إذا كان القانون اعتاد على
�أ�صحاب حقوق حمددين ،ف�إن فكرة امل�ستفيد غري املوجود �أو الذي �سي�أتي
يف امل�ستقبل جتعل القاعدة القانونية �أمام �إحراج :فما هي احلقوق التي
يتوجب �ضمانها ملن مل ي�أت بعد؟ ومن �سي�شرف على �ضمانها وانفاذها؟
هذه املع�ضلة القانونية تبلورت لت�صبح مك ّونا من مك ّونات اجليل الثالث
حلقوق االن�سان ،هذا اجليل الذي مل يعد الفرد فقط هو امل�ستفيد منه بل
املجموعة املوجودة �أو التي �ستوجد :احلقوق البيئية ،احلق يف التنمية،
الت�ضامن .وكان �إعالن م�س�ؤولية الأجيال احلا�ضرة جتاه الأجيال املقبلة،
�أف�ضل �إطار لهذه العالقة بني احلا�ضر والقادم.
ت�ضمن  12مادة حو�صلت
فقد �صدر عن اليون�سكو يف �سنة � 1997إعالنٌ ّ
م�س�ؤولية الأجيال احلا�ضرة يف �صون �إحتياجات الأجيال احلا�ضرة
واملقبلة وم�صاحلها �صونا كامال وحماية حقها يف بيئة �سليمة وتنمية �شاملة
وم�ستدامة و�ضمان �إنتفاع الأجيال القادمة برثاء النظم البيئية وعدم
توريثها لإ�صابات وم�شاكل يتعذر تداركها.
وبالرجوع �إىل د�ستور  27جانفي  ،2014نالحظ �أنه �أق ّر �ضمان «�إ�ستمرارية
احلياة الآمنة للأجيال القادمة»
مظاهر ومجاالت دسترة» حقوق األجيال
القادمة»

بالرجوع �إىل د�ستور  27جانفي  2014نالحظ �أن مفهوم الأجيال القادمة
وما يرتتب عليه مت �إدراجه يف وثيقة الد�ستور يف م�ستويات خمتلفة.
الإقرار ال�صريح بحقوق الأجيال القادمة

واملالحظ يف هذا التكري�س املبا�شر �أنه ربط حقوق الأجيال القادمة
باحلقوق البيئية وحقوق التنمية امل�ستدامة .وهذا ما يتجلى من ن�ص
التوطئة والتي ربطت �صراحة «�ضرورة امل�ساهمة يف �سالمة املناخ واحلفاظ
على �سالمة البيئة مبا ي�ضمن ا�ستدامة مواردنا الطبيعية» با�ستمرارية احلياة
الآمنة للأجيال القادمة .كما يت�أكّ د يف الف�صل  42من الد�ستور والذي
ن�ص على �أن الدولة« :حتمي  ...املوروث الثقايف وت�ضمن حق الأجيال
ّ
القادمة فيه» .وهو ما يتدعم ب�صفة �صريحة على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي حيث
ن�ص الف�صل  129من الد�ستور على �إحداث «هيئة التنمية امل�ستدامة
وحقوق الأجيال القادمة».
هذا التوجه يف د�سرتة حقوق الأجيال القادمة يثري م�س�ألة هامة تتعلق
فن�ص الد�ستور كما بقية الن�صو�ص القانونية
بتعريف هذا امل�صطلحّ .
الوطنية والدولية تكر�س امل�صطلح دومنا تعريف له او حتديد ملحتواه.
وهذا التم�شي الد�ستوري هو �إقرار بحقوق �أجيال يف طور النمو �أو التي
مل ت� ِأت بعد.
اإلضافات الدستورية في مجال حقوق
األجيال القادمة

الأجيال .هذه الفكرة والتي جتعل من الأجيال القادمة مو�ضوعا
للقانون وخا�صة يف املجال البيئي والتنموي جندها م�ضمنة يف
توطئة اتفاقية وا�شنطن ل�سنة  1973واملتعلقة باالجتار يف الأ�صناف
احليوانية والنباتية .وهو ما ّتدعم يف تقرير“”Brundtland
ل�سنة  1987والذي �أقر �صراحة �أن «اال�ستغالل الكبري للموارد
املحدودة �سيق�ضي على الوحدة الطبيعية و�سيفقر الأجيال
القادمة» لتقر ذلك الحقا كل االتفاقيات الدولية املتعلقة
بالبيئة والتنمية امل�ستدامة انطالقا من قمة الأر�ض يف «ريو»
( Rioتوطئة اتفاقية «ريو» للمحافظة على التنوع البيولوجي
واتفاقية التغريات املناخية)� .أما على م�ستوى الق�ضاء الدويل،
فقد �أقرت حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية � 25سبتمرب 1997
واجب الإن�صاف نحو الأجيال القادمة .فالأ�صل اعتبار املوارد
الطبيعية (وغريها كاملوارد الثقافية) هي تراث ينتقل من جيل
�إىل جيل وال يحق لأي جيل �أن يحتكر املورد الطبيعي �أو
الثقايف و�أن يبدده.
	-ال�شحنة القانونية/الإلزامية ملبد�أ حماية حقوق الأجيال القادمة:
بالنظر يف الف�صل  42من الد�ستور نالحظ �أنه ين�ص على �أن
الدولة« :حتمي  ...املوروث الثقايف وت�ضمن حق الأجيال القادمة
فيه» .هذا الف�صل ميثل منوذجا مبا�شرا للإقرار بحق الأجيال
القادمة وبتحمل الدولة م�س�ؤولية �ضمانه .وهي احلالة الوحيدة
التي ت�ضمنها الد�ستور �صراحة فكيف نقي�س درجات م�س�ؤولية
الأجيال احلالية جتاه الأجيال القادمة؟
�إن قراءة ن�ص الد�ستور على �ضوء توطئته والتي �أعلنت �ضمان ا�ستمرارية
احلياة الآمنة للأجيال القادمة جتعل من جمموع احلقوق واحلريات ومن
ال�ضمانات الد�ستورية �آليات لتكري�س حقوق الأجيال القادمة يف تنمية
ال تقل عن امل�ستوى الذي بلغته تنمية الأجيال احلالية .وهو ما ي�ؤ�س�س
مل�س�ؤولية قانونية/م�ؤ�س�ساتية جتاه هذه الأجيال .هذه امل�س�ؤولية العابرة
للأجيال وللزمن ميكن �أن تتجلى من خالل املحاور الأ�سا�سية التالية:
	-م�ستوى املحافظة على ما هو موجود :ويكون ذلك من خالل الدور
الذي تقوم به الأجيال احلالية للحفاظ على الإرث الثقايف املادي
والالمادي كما و�صل �إىل الأجيال احلالية من الأجيال ال�سابقة،
	-م�ستوى اال�ستعمال والت�صرف «الر�شيد» يف ما هو موجود:
ويتعلق ذلك بالأ�سا�س باملوارد الطبيعية وخا�صة املياه والرتبة
والطاقة والتنوع البيولوجي مبا فيه من تنوع جيني وعدم ا�ستحواذ
الأجيال احلالية على كافة هذه املوارد وتبديدها،
	 -على م�ستوى تنمية ما هو موجود ،من �ش�أن هذه امل�س�ؤولية �أن توجد
موارد جديدة (ثروة) تورثها الأجيال احلالية للأجيال القادمة.
هذه امل�ستويات الثالث تتطلب و�ضع املبادئ والآليات الكفيلة بتحقيقها
و�ضمان حقوق الأجيال القادمة .ولذا يكون من املجدي �أن نت�ساءل عن
الت�شريعات الواجب �إ�صدارها لتنزيل د�ستور  2014يف هذا املجال.
تنزيل الدستور لحماية حقوق األجيال القادمة

�إن د�ستور  2014ومع تن�صي�صه �صراحة على حقوق الأجيال القادمة
ت�ضمن �أي�ضا جمموعة من املبادئ و القواعد التي من �ش�أنها تفعيل
هذه احلقوق والإعداد لها .وهي تتعلق �أ�سا�سا باملجاالت البيئية واملوارد
الطبيعية ومنوال التنمية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �إىل
جانب �إحداث هيكل يعنى بحقوق الأجيال القادمة.

ال�س�ؤال الذي يطرح هنا :هل �إن �إقرار الد�ستور اجلديد ملفهوم الأجيال
القادمة ب�صفة �صريحة يعترب �إقرارا باملفهوم وبتبعاته «القانونية» �أم �أنه جمرد
�إعالن �سيا�سي �أو �أخالقي خال من التبعات على م�ستوى احلقوق و
الواجبات؟ فكيف ميكن للقانون (مبعناه الوا�سع) �أن يعطي لهذا املفهوم
دالالته من ناحية و �آثاره على م�ستوى احلقوق و الواجبات؟
	-ال�شحنة الأخالقية� :أن ي�ضمن الد�ستور يف توطئته «ا�ستمرارية «ت�ضمن الدولة احلق يف بيئة �سليمة و متوازنة»
احلياة الآمنة للأجيال القادمة وا�ستدامة املوارد الطبيعية» �إمنا انطلقت الت�شريعات البيئية يف تون�س منذ  1988ب�صفة متواترة لت�شمل
ي�شكل �إلتزاماً �أخالقياً بوجوب حتقيق نوع من الإن�صاف بني كل املجاالت تقريبا :الغابات ،امل�ؤثرات على البيئة ،الطاقات املتجددة،

و املوارد الطبيعية ،تنقيحات جملة املياه ،الفالحة (الزراعة) البيولوجية
و�إحداث هياكل بيئية :الوكالة الوطنية حلماية املحيط (البيئة) وزارة
مكلفة بحماية البيئة.
�إال �أن تطور وت�شعب املادة البيئية جعل الن�صو�ص القانونية التي �صدرت
منذ ذلك التاريخ وعلى �أهميتها مت�ضاربة يف بع�ض الأحيان ويغيب
التن�سيق بينها وال ميكن جتميعها ب�سهولة ،وهو ما ا�ستوجب التفكري جديا
يف �إ�صدار «جملة للبيئة»  codeمنذ .2005
وانطلق العمل جديا على �إجناز املجلة يف  .2010وقد �سلمت الن�سخة
التقنية التي �أعدها اخلرباء للوزارة املكلفة بالبيئة منذ نهاية  .2013هذا
العمل الت�شريعي الها ّم والذي يهدف �إىل و�ضع قانون من�سجم و�شامل
لكل نواحي الت�شريعات البيئية من �ش�أنه �أن يدعم الت�شريع البيئي
وتوحيده وجتاوز نقائ�صه بالت�أكيد �صراحة على حقوق الأجيال القادمة
وو�ضع �آليات ل�ضمانها.
ومن حيث املبادئ� ،أكد م�شروع املجلة على كافة مبادئ قانون البيئة:
احلق يف املعلومة البيئية ،حق امل�شاركة ،مبد�أ الوقاية ،احلق يف التقا�ضي
البيئي .كما كر�س امل�شروع يف ما يتعلق بحماية حقوق الأجيال القادمة،
مبد�أ احليطة والذي يقت�ضي عند غياب الت�أكد من �إمكانية الإ�ضرار
بالبيئة االمتناع عن ال�شيء �أو تقييده �إىل حني الت�أكيد ولو بعد ع�شرات
ال�سنوات .وهو ما يعك�س بو�ضوح مبد�أ م�س�ؤولية الأجيال احلا�ضرة جتاه
الأجيال القادمة .حيث ال ميكن للحا�ضر �أن يقرر ما من �ش�أنه �أن يحرم �أو
يورط من �سي�أتي يف امل�ستقبل.
من حيث الآليات ،دعم امل�شروع الو�سائل احلمائية وخا�صة درا�سة
امل�ؤثرات على البيئة بتعميمها لت�شمل �إىل جانب امل�شاريع والتجهيزات،
الن�صو�ص ب�أنواعها� :إ�سرتاتيجيات� ،سيا�سات ،خمططات ،ن�صو�ص قانونية.
وهو ما من �ش�أنه �أن يجنب الأجيال القادمة �أخطاء الأجيال احلالية عند
االختيارات الكربى ولكن �أي�ضا عند �إقرار امل�شاريع والتجهيزات.
�أما على م�ستوى الإ�ضافات �إىل ما هو موجود يف الت�شريعات البيئية
احلالية ،فقد �أقر امل�شروع �إثراء هاما ملفهوم ونظام الف�ضاءات/املجاالت
املحمية ،كما نظم الأمن البيولوجي وحماية امل�شاهد الطبيعية واجلبال
والواحات و�أقر نظاما للتلوث ال�سمعي والتلوث الب�صري والتلوث
بالإ�شعاعات والأ�ضواء.
«احلق يف املياه م�ضمون .املحافظة على املاء وتر�شيد �إ�ستغالله واجب
على الدولة واملجتمع»

�إن احلق يف املاء بو�صفه من احلقوق الأ�سا�سية املرتبطة مبا�شرة باحلق يف
احلياة مل يتم �إقراره �صراحة يف جملة املياه ال�صادرة يف مار�س 1975
رغم تنقيحاتها العديدة .ومع د�سرتة هذا احلق نتيجة �ضغط ون�ضاالت
منظمات املجتمع املدين ،يتوجب �إعادة النظر يف النظام القانوين للماء
يف تون�س .هذا التم�شي (�إعادة النظر يف قانون املياه) كان قد �سبق �إقرار
الد�ستور و�سبق �أي�ضا �أحداث  14جانفي  .2011فقد انطلقت �أعمال جلنة
من اخلرباء (حتت �إ�شراف وزارة الفالحة) مند �سنة  2009لإعداد ت�صور
جديد ملجلة املياه �إما بتنقيح املجلة احلالية �أو ب�إ�صدار جملة جديدة مع
ن�صو�صها التطبيقية .ووقع االختيار على �صياغة جملة جديدة �سلمت
اللجنة م�شروعها التقني للحكومة منذ جوان  .2012ويجدر امل�صادقة
على هذا امل�شروع لأ�سباب عدة �أهمها:
	-ينبني م�شروع املجلة اجلديدة على فل�سفة هامة ومغايرة متاما
ملجلة  1975وهي ندرة املياه و�صعوبة حت�صيلها .ومن �ش�أن هذه
الفل�سفة �أن ت�ؤدي �إىل مقاربة ت�صرف و�إ�ستغالل قوامها الطلب
ولي�س العر�ض ،وذلك خالفا ملجلة  .1975ومن �ش�أن اعتماد
هذه املقاربة �أن ت�ؤدي �إىل ح�سن �إ�ستغالل املوارد والتحكم فيها
وحماية املخزون املائي للم�ستقبل.
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	�-إدراج مقاربة الت�صرف يف املوارد املائية يف �إطار مقاربة التنمية
امل�ستدامة .ومن �ش�أن هذا الأمر �أن يعزز اجلوانب البيئية واالجتماعية
يف مقاربة الت�صرف وعدم غلبة البعد االقت�صادي عليها.
	-بناء مقاربة تعتمد على مبد�أ «وحدة املاء» والت�صرف املندمج يف
املوارد املائية و�إمكانية الت�صرف يف املاء بح�سب الأحوا�ض املائية.
وهو ما �سيمكن من تدعيم ال مركزية الت�صرف.
	-تدعيم الت�صرف من قبل اجلمعيات واملجموعات.
	-دعم االطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي فيما يتعلق مبجابهة الفيا�ضانات
والكوارث الطبيعية خا�صة نق�ص املياه و اجلفاف،
	-تدعيم �آليات الرقابة وامل�س�ؤولية التقليدية ب�آليات جديدة تعتمد
على النجاعة ومنها �آليات التحكيم والو�ساطة وال�صلح،
	-العمل على تطوير املوارد املائية و�إيجاد موارد جديدة وم�ستدامة.
هذا التم�شي اجلديد يف املقاربة املائية يف تون�س من �ش�أنه �أن يتطلب اي�ضا
�إيجاد هيكل تعديلي خا�ص بامل�سائل املائية من �ش�أنه �أن يوازن بني خمتلف
املتداخلني (االقت�صاديني خا�صة) و بني خمتلف اال�ستعماالت للمياه
�إقت�صادية كانت �أو �إجتماعية معا�شية �أو بيئية.

«الرثوات الطبيعية ملك لل�شعب التون�سي ،متار�س الدولة ال�سيادة
عليها ب�إ�سمه»

�إن الت�شريع التون�سي احلايل املتعلق باملوارد الطبيعية والذي ي�ضم �أي�ضا
عديد الن�صو�ص القانونية وخا�صة جملة املناجم )ال�صادرة مبوجب القانون
عدد  30ل�سنة  2003امل�ؤرخ يف  28افريل  ،(2003وجملة املحروقات )
ال�صادرة مبوجب القانون عدد  93ل�سنة  1999امل�ؤرخ يف  17اوت ،1999
كما مت تنقيحها و �إمتامها يف عديد املنا�سبات( ،وقانون التحكم يف الطاقة )
عدد  72ل�سنة  2004امل�ؤرخ يف  2اوت  .(2004هذه الت�شريعات الهامة
على امل�ستوى التقني يتوجب اليوم �إعادة النظر فيها و حتديدا يف م�سالة منح
الرخ�ص (رخ�ص الإ�ستعمال والإ�ستغالل والإ�ستك�شاف) والرقابة املفرو�ضة
عليها .فالفل�سفة التي يقوم عليها الت�شريع التون�سي احلايل يف جمال املوارد
الطبيعية (مبا فيها موارد �أخرى كاملوارد الغابية واملياه والرتبة) تتمحور حول
الدور الرئي�سي للإدارة يف منح الرخ�ص و�إختيار املتعاقدين �أو ال�شركاء ورقابة
البي �أن هذه الفل�سفة باتت اليوم يف حال تعار�ض مع الف�صل
التنفيذ .ومن ّ
 12من الد�ستور والذي يجعل من ال�شعب مالكا للرثوات الطبيعية .فاذ
ذاك ،يكون ملمثلي ال�شعب (املجال�س النيابية املنتخبة) الدور الأ�سا�سي يف
ممار�سة هذه ال�سيادة على املوارد الطبيعية من خالل امل�صادقة على االتفاقيات
املتعلقة بها .هذا التوجه الد�ستوري اجلديد كانت قد �أكدته الهيئة الوقتية
لرقابة د�ستورية م�شاريع القوانني يف قرارها ال�صادر ب�ش�أن م�شروع قانون «�إنتاج
الكهرباء من الطاقة املتجددة» .فقد بني قرار الهيئة تعار�ض بع�ض ف�صوله مع
الف�صل  12من الد�ستور ،على خلفية �أنه مينح احلكومة (وحتديدا الوزير املكلف
بالطاقة) �صالحيات وا�سعة يف �إبرام االتفاقيات املتعلقة ب�إنتاج الطاقة دومنا
رجوع �إىل جمل�س نواب ال�شعب و جلانه.
بقى �أي�ضا على الت�شريعات امل�ستقبلية �أن تبني لنا حمتوى املوارد الطبيعية
والنظام القانوين العام الذي ي�سري عليها .وميكن �أن يكون ذلك يف �إطار
ن�ص قانوين �شامل (جملة) حول االمالك الراجعة للذوات العمومية.
وهي فكرة �إنطلقت منذ بداية الت�سعينيات مع �إحداث وزارة لأمالك
الدولة وال�ش�ؤون العقارية .وقد متت �صياغة م�شروع جملة �إال انها مل
تعر�ض مطلقا على نواب ال�شعب للتداول فيها وامل�صادقة عليها .وتبقى
االمالك العامة بدورها م�شتقة على ع�شرات الن�صو�ص القانونية اخلا�صة
واملليئة باال�ستنثناءات على م�ستوى احلماية والت�صرف وامكانية اال�سقاط
يف امللك اخلا�ص للتفويت فيها دومنا رقابة تذكر من قبل نواب ال�شعب.
فالن�صو�ص القانونية املنظمة لها متنح ال�سلطة التنفيذية وخا�صة رئي�س
اجلمهورية �سابقا ورئي�س احلكومة حاليا �صالحيات تغيري الطبيعة القانونية
لالمالك وتغيري �صبغتها و�إمكانية التفويت فيها الحقا.
هذا التعامل مع الأمالك العمومية يتعار�ض متاما مع حقوق الأجيال القادمة
يف املوارد الطبيعية والأمالك العمومية خا�صة و�أن اال�صل يف الت�صرف
يف هذه الأمالك هو املحافظة عليها و»عدم التفويت فيها» وعدم �سقوط
ملكيتها مبرور الزمن .وهو ما يجعل منها ر�صيدا تقوم الأجيال احلالية

ر�سم رائد �شرف

ب�إ�ستعماله وتطويره وتوريثه للأجيال القادمة على الأقل على ال�شكل
الذي و�صل �إليها وعلى االف�ضل يف �شكل �أكرث تطور وثراء .حان الوقت
�إذاً لنف�ض الغبار على جملة �أمالك الذوات العمومية وحتيينها على �ضوء
مقت�ضيات الد�ستور فيما يتعلق مببادئ احلوكمة والدميقراطية الت�شاركية
و�سيادة ال�شعب على موارده.
هيئة التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة

�أقر الد�ستور يف باب الهيئات الد�ستورية �إحداث هيئة للتنمية امل�ستدامة
وحقوق الأجيال القادمة (الف�صل  .)129وتعمل الآن املنظمات غري
احلكومية ذات ال�صلة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة )حتديدا اجلامعة التون�سية
للبيئة والتنمية( على �صياغة م�شروع قانون لهذه الهيئة وعلى �إعداد
�إ�سرتاتيجية لتقدميه وح�شد امل�ساندة له لقبوله وامل�صادقة عليه .وبالعودة
�إىل ن�ص الد�ستور ،نالحظ انه بني بكل �إخت�صار املبادئ العامة التي يجب
�أن ينبني عليها القانون وهي مبادئ ن�ست�شفها من الف�صلني  125و.129
و�سرنكز يف هذا اخل�صو�ص على م�شموالت هذه الهيئة.
بداية ،نلحظ �أن الف�صل  125ال مينح الهيئة �إال �صالحيات �إ�ست�شارية .فهي «
ت�ست�شار  ...وجوبا يف م�شاريع القوانني املتعلقة بامل�سائل االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية ويف خمططات التنمية» .ولها «�أن تبدي ر�أيها يف امل�سائل املت�صلة مبجال
�إخت�صا�صها» .هذا التحديد ل�صالحياتها يتوجب �إبداء مالحظتني:
	�-إن جماالت التدخل الإجباري هي م�شاريع القوانني وم�شاريع
خمططات التنمية .ومن البني �أن االكتفاء بهذين النوعني من
الن�صو�ص ،على �أهميتها ،قد يحرم الهيئة من �إمكانية �إبداء ر�أيها
يف م�شاريع الأوامر (التي ت�صدر عن رئي�س احلكومة خا�صة) والتي
من �ش�أنها التاثري يف االجيال املقبلة .ومن الأمثلة على ذلك ،نظام
ال�صفقات العمومية ودرا�سة امل�ؤثرات على البيئة واملخططات

العمرانية (مبا فيها خمططات تهيئة الف�ضاءات).
	�-إن دور الهيئة يتوقف عند تقدميها لر�أي �إ�ست�شاري ،مبعنى �أنه
لن يكون لها �أي دور تقريري �أو تعديلي يف جماالت التنمية
امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة .وهو ما يقلل من قيمة عملها
وقيمة ما ي�صدر عنها من �آراء.
فكيف ميكن للقانون الذي �سينظمها �أن يتجاوز هذه املعوقات اال�صلية
ليدعم دور الهيئة من ناحية و ي�ؤكد احلاجة �إليها؟
يف هذا الإطار ،قد يكون مالئما التو�سع يف قائمة طالبي اال�ست�شارة
بحيث ُيخول النواب ( 10نواب مثال) و�أي�ضا املواطنون مبوجب عرائ�ض
�شعبية ،باال�ضافة اىل رئي�سي اجلمهورية واحلكومة اللجوء اليها .ولتدعيم
هذا الدور ،يكون على الهيئة و مبوجب قانون �إن�شائها تنمية العالقة مع
املنظمات غري احلكومية ،حيث يتوجب يف تركيبتها ح�ضور هذه املنظمات
و�أن تخ�ص�ص يوما �سنويا لعر�ض تقريرها عليها.
�إن تنزيل هذه املواد الد�ستورية املتعلقة مبا�شرة بالتنمية امل�ستدامة
والأجيال القادمة (املواد البيئية والرتاثية واملتعلقة باملوارد الطبيعية وبهيئة
التنمية امل�ستدامة) ال متثل �إال جزءا مما يجب تنزيله حلماية الأجيال القادمة
و�ضمان حقوقها يف التنمية من ناحية لكن �أي�ضا يف النمو ال�سليم واملتوازن.
وهو ما يتطلب �إعادة النظر يف جملة (حزمة) كربى من الن�صو�ص القانونية
املجحفة يف حق �شرائح �إجتماعية (االطفال ،ال�شباب ،الن�ساء) التي ال
تعك�س منط التنمية املرجو والذي يتوجب ان ي�ستند بح�سب الد�ستور
على :الدميقراطية الت�شاركية ،و»احلكم الر�شيد» و «العدل بني اجلهات»
و»اال�ستغالل الر�شيد للرثوات الوطنية»..
٭أستاذ قانون بجامعة قرطاج
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ً
عبءا؟
هل أصبحت أهداف الدستور
محمد عفيف الجعيدي
مع نهاية اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب يوم  ،2015-07-25يكون
املجل�س قد ختم دورته النيابية الأوىل .ا�ستبق رئي�س جمل�س نواب ال�شعب
حممد النا�صر احلدث ب�أن �أعلن يف �« 2015-06-29أنه ق ّرر تنظيم دورة
ا�ستثنائية خالل العطلة للمجل�س ،و�أن هناك عددا هاما من م�شاريع القوانني
التي �سيتم النظر فيها خالل هذه الدورة تتع ّلق خا�صة باملحكمة الد�ستورية،
وبقانون املالية التكميلي ل�سنة  2015وبال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
وبر�سملة البنوك العمومية ،وباال�ستقاللية الإدارية واملالية ملجل�س نواب
ال�شعب ،وتنقيح النظام الداخلي للمجل�س» .1وبعد خم�سة �أيام فقط �أي بتاريخ
 ،2015-07-04تغريت املعطيات جمددا و�أعلن رئي�س اجلمهورية التون�سية
باجي قائد ال�سب�سي حالة الطوارئ .ومن �آثار هذا االعالن اعتبار جمل�س نواب
ال�شعب يف حالة انعقاد دائم حلني رفعها .ويعني هذا �أنه يفرت�ض �أن يوا�صل
النواب عملهم على م�ستوى اللجان الفنية �أو اجلل�سة العامة طيلة ال�صيف.
جتان�س
وكان جمل�س ن ّواب ال�شعب قد ا�شتغل طيلة دورته النيابية الأوىل يف ٍ
كامل مع �سيا�سة حكومة احلبيب ال�صيد التي انبثقت عنه وحظيت بت�أييد
�أغلبية جتاوزت ثلثي نوابه .فكان �أن تعهد املجل�س النيابي عند بداية عمله ب�أن
يعطي �أولوية مطلقة لقائمة م�شاريع القوانني التي طلبت احلكومة �إ�ستعجال
النظر فيها .وقد بادلت احلكومة هذا االهتمام بت�ساحمها �إزاء مراجعة املجل�س
الت�شريعي ملبادرتها الت�شريعية التي تتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي للمجل�س
الأعلى للق�ضاء .فقبلت �أن يقدم للجل�سة العامة م�شروع جديد �صاغته جلنة
الت�شريع العام رغم اعرتا�ض وزير العدل على ذلك خالل جل�سات نقا�ش
م�شروع القانون باجلل�سة العامة.
وي�ستدعي النظر يف العمل الت�شريعي خالل الدورة النيابية االوىل بحثاً عن
درجة التزامه بروح الد�ستور وتوجهاته.
المبادرة التشريعية

وبنظرة �سريعة اىل ح�صيلة هذا العمل ،نلحظ �أن اجلانب الأكرب من م�شاريع
القوانني التي تقدمت بها احلكومة ملجل�س نواب ال�شعب تع ّلق بقوانني م�صادقة
على اتفاقيات قر�ض او ام�ضاء اتفاقيات تعاون دويل على عالقة بالتعاون
االقت�صادي ،وتاليا بقوانني ال �صلة لها بتنزيل الد�ستور اجلديد .فقد انح�صرت
م�شاريع القوانني املت�صلة بتنزيل الد�ستور ب 5فقط.
فقد عر�ضت احلكومة التون�سية خالل الفرتة التي تف�صل بني بداية الدورة
النيابية و 42 ،2015 7--10م�شروع قانون على جمل�س نواب ال�شعب 2يف
اطار ممار�ستها للمبادرة الت�شريعية .ويلحظ �أن  24من هذه امل�شاريع ات�صلت
بامل�صادقة غلى اتفاقيات وقرو�ض خارجية وبتعاون دويل .باملقابل ،مل تطرح
احلكومة اال خم�سة م�شاريع قوانني على عالقة بتنزيل الد�ستور� ،أهمها
م�شروعي قانون ب�إر�ساء م�ؤ�س�سات د�ستورية هي املجل�س االعلى للق�ضاء
واملحكمة الد�ستورية .كما طرحت احلكومة خالل ذات املدة ثالثة م�شاريع
قوانني مت�س باحلريات العامة وجب طرح ال�س�ؤال حول تال�ؤمها مع روح
الد�ستور وهي م�شروع قانون زجر االعتداءات على الأمنيني وم�شروع قانون
مكافحة االرهاب ومنع غ�سل االموال وم�شروع قانون منع االجتار بالب�شر.
وتعلقت بقية امل�شاريع مبتفرقات على عالقة مبا�شرة مب�سائل اقت�صادية ظرفية �أو
ب�إدارة ال�ش�أن العام .ويلحظ باملقابل �أن احلكومة قد ا�سرت ّدت خالل هذه الفرتة
�أهم م�شروعني يتعلقان باحلريات العامة وهما م�شروع تنقيح جملة االجراءات
اجلزائية وم�شروع قانون حق النفاذ للمعلومة.
وي�سجل يف الفرتة نف�سها �ضمور دور نائب ال�شعب كجهة اقرتاح مل�شاريع
ّ
القوانني ،اىل درجة دفعت رئي�س جمل�س نواب ال�شعب اىل دعوة النواب وحثهم
على ممار�سة دورهم بهذا ال�ش�أن من دون انتظار مبادرات احلكومة .3اقت�صرت
مبادرة ه�ؤالء على اقرتاح م�شروعي قانون �أ�سا�سيني :الأول يتعلق باملحكمة

الد�ستورية مت تقدميه مبوازة اقرتاح للحكومة بهذا ال�ش�أن ،ومقرتح قانون �أ�سا�سي
يتعلق با�ستقاللية جمل�س نواب ال�شعب وقواعد ت�سيريه .ويك�شف االطالع
على ن�ص اقرتاح الكتلة النيابية �أن �أهم ما ت�ضمنته تعلق بو�ضع �شروط ع�ضوية
للمحكمة الد�ستورية تعطي نواب جمل�س ال�شعب �أف�ضلية يف تعيني �أع�ضاء
املحكمة الد�ستورية .4فيما ت�ضمن اقرتاح القانون الأ�سا�سي با�ستقاللية جمل�س
نواب ال�شعب ،م�سعى نيابيا ال�ستغالل املبادرة الت�شريعية لتطوير االمتيازات
املالية على م�ستوى الت�أجري واملنح التي يتمتعون بها .وعلى هذا الأ�سا�س ،جاز
خلت من االعتبارات املبدئية واخللفية
القول ب�أن املبادرة الت�شريعية النيابية ْ
ال�سيا�سية التي تت�صل بامل�شروع املجتمعي واحلريات العامة وا�صالح م�ؤ�س�سات
الدولة وبرزت فيها باملقابل �شبهة العمل على خدمة م�صالح فئوية.
المصادقة على القوانين

اقرتن �ضعف �أداء نواب جمل�س ال�شعب كجهة اقرتاح ت�شريعي ب�ضعف الأداء
الت�شريعي عموما للمجل�س .فطيلة الدورة النيابية االوىل ،واىل حدود تاريخ
حترير هذا املقال 5متت امل�صادقة على  25قانونا فقط.
وميكن تبويب القوانني التي �صدرت على النحو الآتي:
	 18-قانونا يتعلق بامل�صادقة على قرو�ض خارجية
	-وقانون يتعلق با�صالح اقت�صادي ،هو قانون �إنتاج الكهرباء من
اخلا�ص
الطاقات املتجددة .وي�سمح هذا القانون لأ�شخا�ص القانون ّ
بامل�ساهمة يف عمليات الإنتاج يف �إطار �شراكة مع امل�ؤ�س�سة العمومية
التي حتتكر ادارة املجال،
	-قانون مينح امتيازا ل�صغار الفالحني بالتنازل عن ديون الدولة
امل�ستحقة،
	-وقانون يتعلق باالعفاء من معلوم املغادرة .
	-قانون بتعلق بت�سوية و�ضعية البناء بدون رخ�صة الذي اعقب الثورة
	-قانونني يندرجان يف اطار التعاون الدويل .
	-قانون ينقح �أحكام قانون املالية ل�سنة 2015
	-وقانون ينقح قانون املالية ل�سنة  2013ويلغي معلوم املغادرة على
الأجانب من دول اجلوار التون�سي.
وي�شار يف هذا الإطار اىل �أن املجل�س الت�شريعي �صادق خالل دورته الأوىل
على م�شروع قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء� ،إال �أنه مت تعطيل هذا امل�شروع
مبوجب قرار د�ستوري� ،أعلن عدم د�ستورية جانب من �أحكامه.
وبالنتيجة ،مل ي�صل جمل�س نواب ال�شعب خالل فرتة عمله الإعتيادية من
فمعدل انتاجه
احلد االدنى من االنتاجية الت�شريع ّيةّ .
دورته النيابية االوىل اىل ّ
للت�شريعات بلغ ربع ما كان ي�س ّنه جمل�س النواب قبل الثورة .ال بل �أن �إنتاجيته
بقيت � ّأقل من �إنتاجية املجل�س الوطني الـت�أ�سي�سي رغم �أن هذا الأخري عمل
يف ظروف �أكرث �صعوبة جعلته يتحمل عبء �صياغة الد�ستور يف ّ
ظل �صراعات
�سيا�سية �شديدة .6فرغم هذه الظروف ال�صعبة ،مل ي�سجل املجل�س الت�أ�سي�سي
�أي تعطيل جلل�ساته وعمل جلانه ،با�ستثناء ما تعلق منه من ارتفاع معدالت
تغيب �أع�ضائه .وهذا ما �سنحاول تف�صيله �أدناه.
األعمال التشريعية التي تتعلق بالمجال
االقتصادي :موارد الموزانة العامة

اكتفى املجل�س الت�شريعي بامل�صادقة على قانونني ميكن اعتبارهما ذات �أثر
مبا�شر على امللف االقت�صادي .يتعلق القانون الأول ب�إنتاج الطاقات املتجددة،
فيما يخ�ص القانون الثاين معلوم املغادرة املفرو�ض على الأجانب .باملقابلّ ،
ظل
م�شروع قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص والذي تعهد جمل�س نواب
ال�شعب بايالئه �أولوية مطلقة يف عمله الت�شريعي �ضمن قائمة الأربعة وع�شرين
قانونا مو�ضوع نقا�ش داخل جلنة املالية .وقد تو ّلت احلكومة التون�سية خالل
ذات الدورة �سحب م�شروع قانون التخفيف من العبء اجلبائي على �أ�صحاب

الدخل ال�ضعيف بدعوى احلاجة ملزيد مراجعته .وكانت احلكومة �أعلنت عن
هذا امل�شروع كمدخل لتحقيق العدالة اجلبائية ،فيما تع ّلق ب�أ�صحاب الدخل
ال�سنوي املنخف�ض.
ّ
ويظهر تعاطي احلكومة كجهة اقرتاح ت�شريعي مع ملف اجلباية مرجت ًال .فقد
حاولت احلكومة يف مرحلة �أوىل �أن تك�سب تعاطف الطبقات االجتماعية
حمدودة الدخل من خالل عر�ضها مل�شروع قانون يعد بتخفي�ض العبء
اجلبائي عنها ،لكنها تراجعت الحقا عن م�شروعها لأ�سباب تبدو على عالقة
بحاجتها جلباية الأموال من مداخيل هذه الطبقات .وقد �أ ّدى غياب مقاربة
حتمل الأجراء ل�ضغط اجلباية يف مقابل ته ّرب
ا�صالح جبائي �شامل ال�ستمرار ّ
اجلبائي.
�أ�صحاب املهن احلرة و�أ�صحاب الر�ساميل من اال�ضطالع بواجبهم
ّ
وعليه ،بقي املبد�أ الذي �أر�ساه الف�صل العا�شر من الد�ستور واملتمثل يف وجوب
«�أداء ال�ضريبة وحتمل التكاليف العامة  ...وفق نظام عادل ومن�صف» خارج
جمال اهتمام ال�سلطة الت�شريعية .ويذكر يف هذا االطار �أن حكومة ال�سيد
مهدي جمعة التي �سبقت االنتخابات الت�شريعية كانت �أكرث جر�أة يف تعاطيها
مع ملف اال�صالح اجلبائي ،اذ حاولت مبنا�سبة قانون املالية التكميلي ل�سنة
 2014تقدمي حلول جزئية ملعاجلة التهرب ال�ضريبي للمهن احلرة غري التجارية.
�أما القانــون املتعلق ب�ضبط الإعفاءات مبنا�سبة مغادرة البالد التون�سية ،فقد
�أعفى رعايا الدول املغاربية من معلوم املغادرة الذي ُفر�ض مبوجب قانون املالية
ل�سنة  .2014وقد ك�شف هذا االعفاء �أن التعاطي الر�سمي مع اجلباية كان
هنا �أي�ضاً ارجتاليا واحتاج ملراجعات �سريعة كانت بدورها ارجتالية امالها �ضغط
املناطق احلدودية والتحركات االحتجاجية.
األعمال التشريعية التي تتعلق بالحريات
العامة

تولت احلكومة التون�سية اقرتاح ثالثة م�شاريع قوانني ميكن اعتبارها على عالقة
مبا�شرة باحلريات العامة هي م�شروع قانون �أ�سا�سي يتعلق مبكافحة الإرهاب
ومبنع غ�سل الأموال وم�شروع قانون يتعلق بزجر الإعتداء على القوات امل�سلحة
وم�شروع قانون �أ�سا�سي يتعلق مبنع االجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته .ويف موازاة
ذلك ،توىل املجل�س الت�شريعي العمل على م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق
باحلق يف النفاذ اىل املعلومة ،وم�شروع القانون املتعلق بتنقيح وامتام جملة
االجراءات اجلزائية .واذ ورد هذان امل�شروعان الأخريان �ضمن الئحة �أولويات
احلكومة امل�شار اليها �أعاله ،ف�إن احلكومة التون�سية تو ّلت الحقاً وبالتن�سيق
مع مكتب رئا�سة جمل�س نواب ال�شعب �سحبهما .وقد برر وزير العدل حممد
�صالح بن عي�سى طلبه ب�سحب م�شروع قانون تنقيح جملة االجراءات اجلزائية
ب�أنه من املفيد القيام «مبزيد من التدقيق والتعمق يف هذا الن�ص القانوين يف
خمتلف جوانبه خا�صة بالن�سبة �إىل �ضمانات املحتفظ به وتواجد املحامي منذ
ال�ساعات الأوىل للإيقاف» . 7كما �أ�ضاف الوزير «�أن امل�س�ألة لن تتجاوز ب�ضعة
�أيام ومن املنتظر �أن يعود امل�شروع ليتم ترتيبه ح�سب الأولويات يف �أعمال
جمل�س نواب ال�شعب» .وربط ت�صريح ع�ضو احلكومة بني �ضمانات ذي ال�شبهة
عند االحتفاظ به لدى باحث البداية و�سحب امل�شروع وعاد لريبط بني معاودة
نقا�ش امل�شروع بعد تعديله ورزنامة عمل جمل�س نواب ال�شعب .وكان من
الالفت �أن احلكومة لزمت ال�صمت بعد �سحبها مل�شروع قانون حق النفاذ
للمعلومة رغم حدة االنتقادات احلقوقية التي واجهتها بهذا اخل�صو�ص.
ويبدو جلياً �أن �سحب امل�شروع كان على عالقة بح�سن النظر يف م�شروع قانون
مكافحة االرهاب .فم�شروع قانون مكافحة االرهاب يحدد �أجل االحتفاظ
بامل�شتبه بهم بخم�سة �أيام تقبل التمديد ملرتني لذات املدة ،فيما كان م�شروع
تنقيح جملة االجراءات اجلزائية يهدف اىل لتنقي�ص مدة االحتفاظ بامل�شتبه
بهم لدى م�صالح االمن من ثالثة ايام تقبل التمديد لذات املدة ملرة واحدة اىل
� 48ساعة تقبل التمديد ملرة واحدة بقرار معلل من الق�ضاء .كما كان م�شروع
تنقيح املجلة اجلزائية يكر�س حق املحتفظ به يف االت�صال مبحاميه مبجرد �ضبطه.
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ويتبني جلياً �أن فل�سفة م�شروع قانون مكافحة االرهاب ت�صادمت مع الر�ؤية
احلقوقية مل�شروع تنقيح جملة االجراءات اجلزائية .فاختارت احلكومة ومكتب
جمل�س نواب ال�شعب رفعاً للحرج �أن تتم الت�ضحية ،ولو لفرتة معينة ،ب�إ�صالح
جملة االجراءات اجلزائية خدمة للأحكام اال�ستثنائية التي �سيكر�سها قانون
مكافحة االرهاب .وذات الت�ضحية �أق�صت م�شروع قانون حق النفاذ للمعلومة.
فتكري�س هذا امل�شروع وما ت�ضمنه من �أحكام متنع حجب تلك املعلومات كلما
تعلق الأمر بانتهاكات حقوق االن�سان ،يتعار�ض مع ما يب�شر به م�شروع قانون
زجر االعتداءات على الأمنيني من تو�سيع ملفهوم �أ�سرار الدفاع الوطني على
نحو ي�شمل كافة �أوجه العمل الأمني.
وبالنتيجة� ،أمكن القول �أن ت�شريعات �أول �سلطة تركزت وفق �أحكام الد�ستور
اجلديد مل تكن يف م�ستوى �أحكامه فيما تعلق باحلريات العامة واحلقوق
الأ�سا�سية .فغابت عن العمل الت�شريعي املبادرات التي كان يفرت�ض �أن
تكون �أداة لغربلة الت�شريعات التي تتعار�ض مع الد�ستور .وكانت الت�شريعات
التي مت االهتمام بها متيل اىل ال�شاغل الأمني �أكرث من بحثها يف تنزيل «ثقافة
الد�ستور» .وو�صل الأمر اىل �أن جنح االن�سجام بني احلكومة والأغلبية مبجل�س
نواب ال�شعب يف تعطيل ا�صالحات ت�شريعية كان من املمكن �أن تطور جزئيا
احلق يف املحاكمة العادلة وحرية االعالم واملعلومة .وهذه املعطيات ت�ؤكد �أن
تعاطي امل�شرع مع ملف احلريات كان مبن�أى عن روح الد�ستور ،هذه الروح التي
باتت قيدا على توجه امل�ؤ�س�سة الت�شريعية نحو توفري غطاء ت�شريعي للحرب
على االرهاب .ويف ذات االجتاه ،كانت روح الد�ستور يف مرمى نريان ت�شريعات
تنزيل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف �صورة جت�سد حتول ت�شريعات تنزيل الد�ستور
اىل حماولة انقالب ناعم عليه.
تنزيل الدستور مناسبة لتسجيل الندم عليه:
مشروع قانون المجلس االعلى للقضاء نموذجا

حمل الد�ستور التون�سي جمل�س نواب ال�شعب م�س�ؤولية �إر�ساء املجل�س الأعلى
للق�ضاء يف �أجل �أق�صاه �أربعة �أ�شهر من تاريخ انتخاب �أع�ضائه .و�ألزم الد�ستور
ذات املجل�س بار�ساء املحكمة الد�ستورية يف �أجل �أق�صاه �سنة واحدة بداية من
ذات التاريخ.
مل ينجح املجل�س الت�شريعي يف احرتام الآجال الد�ستورية التي تتعلق
باملجل�س الأعلى للق�ضاء .وقد حقق بذلك �أول خرق �صريح منه لأحكام
الد�ستور .وك�شفت نقا�شات الأغلبية النيابية مل�شروع قانون املجل�س الأعلى
للق�ضاء ومن قبلها �أعمال جلنة الت�شريع العام ،وما �صدر عن �أع�ضائها البارزين
من ت�صريحات� ،أن «امل�شرعني» يعتربون �أن قواعد ا�ستقاللية الق�ضاء التي
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�أر�ساها الد�ستور كانت نتيجة ل�ضغط الق�ضاة على املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
و�أن ا�ستقاللية الق�ضاء يجب احلد منها الن الق�ضاء مل يتم ا�صالحه بعد.
وقد �أكد وزير التعاون الدويل والتنمية يا�سني ابراهيم االنقالب على مبادئ
ا�ستقاللية الق�ضاء .وهذا ما نقر�أه يف ت�صريح �صحفي جاء فيه �أن حركة النه�ضة
ال تريد «ا�ستقاللية كبرية للق�ضاء على اعتبار �أنّ الق�ضاء ظلمها يف وقت ما،
وما زال غري نا�ضج وفيه ف�ساد» .وقد �أردف «�أنّ هذا املوقف هو وجهة نظر نواب
النه�ضة و�أي�ضا موقف احلركة الر�سمي الذي حاولت متريره يف الد�ستور .غري �أنّ
�أبوابا كثرية انفتحت عك�س ما كانت تت� ّصوره ،ويف النقا�ش حول قانون املجل�س
الأعلى للق�ضاء ا�ستعادت حركة النه�ضة وجهة نظرها» .9وذات الأمر �أقر به
وزير العدل الذي اعترب �أن املزاج ال�سيا�سي الذي مت يف ظله �سن �أحكام باب
ال�سلطة الق�ضائية بالد�ستور قد تغري .10ويف االجتاه نف�سه ،مل ِ
يخف نواب جمل�س
ال�شعب التون�سي عند مناق�شتهم للف�صل الأول من م�شروع قانون املجل�س

ر�سم عثمان �سلمي

الأعلى للق�ضاء احتفاءهم بنجاحهم يف �إ�سقاط التنقيح الذي ين�ص على �أن
املجل�س ي�ضمن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .فتولوا مبا�شرة بعد اعالن نتائج
الت�صويت الت�صفيق لنجاحهم .وذات ال�سلوك تكرر مبنا�سبة نقا�ش الف�صل
الرابع من ذات امل�شروع .وقد دفع ذلك رئي�س اجلل�سة اىل تنبيه النواب لكون
عملهم الت�شريعي لي�س معاديا لأحد يف ا�شارة �ضمنية للق�ضاة.
ك�شفت نقا�شات م�شروع قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء عن ا�ستماتة من
نواب جمل�س ال�شعب يف الدفاع عما اعتربوه حق وزير العدل يف التدخل
حد ترب ؤ� وزير العدل من توجهات
يف ادارة الق�ضاء .وقد و�صل االمر اىل ّ
النواب ،بحيث ذكر �أن تنقيحات جلنة الت�شريع العام مل�شروع القانون الأ�سا�سي
للمجل�س الأعلى للق�ضاء «�سبب الثارة نقا�ش ي�ضع اجلميع يف م�أزق».11
وقد جنحت املعار�ضة داخل جمل�س نواب ال�شعب رغم ق ّلة عدد �أع�ضائها يف
باحلد من ا�ستقاللية الق�ضاء .وقد ا�ضطرت هذه
الك�شف عن نوايا الأغلبية ّ
الأخرية اىل القبول بتوافقات حول م�شروع القانون تت�ضمن اعرتافا بال�سلطة
الق�ضائية جتنبا للحرج �أمام الر�أي العام� .إال �أنه ورغم تلك التوافقات ،بقي
م�شروع القانون دون م�ستوى املبادئ املكر�سة د�ستوريا .وقد جنح ثالثون نائبا
حد تهديد كتل ه�ؤالء
يف جتاوز ال�ضغوط ال�سيا�سية للطعن والتي و�صلت اىل ّ
بالطرد من االئتالف احلاكم يف �صورة اخلروج عن م�ساندة م�شروع القانون �أو
الطعن فيه.
وتبعا لذلك� ،أثبتت الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني عدم

د�ستورية القانون حمبطة بذلك �سعي النواب اىل االنقالب على الد�ستور .واذ
�سعت جلنة الت�شريع العام من جمل�س نواب ال�شعب اىل االلتفاف حول بع�ض
امل�ؤاخذات التي ت�ضمنها احلكم الد�ستوري ،رف�ضت الهيئة الوقتية لال�شراف
على الق�ضاء العديل ابداء ر�أيها االلزامي يف م�شروع القانون لعدم التزامه
بقرار هيئة الرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني .وقد �أحرج هذا املوقف جمع
نواب جمل�س ال�شعب ودفعهم الن يقرروا �إرجاع م�شروع القانون جمددا للجنة
الت�شريع العام ملراجعته ب�شكل ي�ستجيب لقرار الهيئة الوقتية للرقابة على
د�ستورية م�شاريع القوانني.
وكخال�صة� ،أمكن القول �أن الأزمة االقت�صادية وما ا�ستتبعها من م�ساع للبحث
عن حلول لها �أبعد امل�ؤ�س�سة الت�شريع ّية عن حتقيق طموحات الد�ستور املتمثلة
حتمل
يف �إيجاد معادلة جديدة قوامها ّ
احلق يف التنمية املتوازنة والعدالة يف ّ
الأعباء العامة .ومن جهة �أخرى ،دفعت االختيارات ال�سيا�سية وفوبيا احلرب
على االرهاب ذات ال�سلطة الت�شريعية للعمل على حتويل الد�ستور لعبء
ي�سعى امل�شرع لتخفيف حدة االلتزام به واالنقالب عليه متى تي�سر ذلك.
اال �أن مقاومة طيف من نواب املجل�س الت�شريعي وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية منع
من �إجناح االنقالب الت�شريعي على الد�ستور وان مل مينع تعطيل تنزيل مبادئ
حقوق االن�سان التي �أر�ساها الد�ستور يف حقل الت�شريعات.
٭قاض تونسي

1 .1موقع جمل�س نواب ال�شعب  -امل�ستجدات.

 6 .6يراجع مقال ال�صحفي زياد كري�شان بعنوان « مبادرة ت�شريعية ملقرتح قانون �أ�سا�سي

للق�ضاء خوف من تغول الق�ضاة� ،سعيدة بو هالل ،جريدة ال�صباح.2015-03-18 ،

2 .2دون اعتبار قانون املالية.

متعلق باملحكمة الد�ستورية :حركة النه�ضة وال�سعي للدخول من ال�شباك بعد �أن خرجت

 9 .9ت�صريح يا�سني ابراهيم وزير التنمية والتعاون الدويل جلريدة املغرب التون�سية-05 ،

من الباب» ،من�شور ب�صحيفة املغرب بتاريخ 2015 - 06- 11

.2015-06

2015-07 - 104 .4

7 .7جريدة املغرب .2015-06-24

1010ت�صريح اعالمي لوزير العدل التون�سي على هام�ش ندوة الدولية حول املجل�س االعلى

5 .5يراجع يف خ�صو�ص املعطيات االح�صائية التي تتعلق بعمل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي

«8 .8ا�شار رئي�س كتلة نواب حركة النه�ضة ووزير العدل ال�سابق اال�ستاذ نور الدين البحريي

للق�ضاء بتاريخ .2015-04-07

وحتليلها تقرير د .وحيد الفر�شي�شي حول العمل الت�شريعي ملجل�س نواب ال�شعب خالل �سنة

عند انطالق مناق�شة م�شروع القانون اال�سا�سي للمجل�س االعلى للق�ضاء اىل �ضرورة «عدم

«1 111وزير العدل ي�سائل النواب ب�ش�أن م�شروع قانون املجل�س االعلى للق�ضاء التون�سي:

 ،2014من�شور على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية .ويراجع ملخ�ص عنه ،يف املفكرة

التقيد بالف�صول التي وردت بباب ال�سلطة الق�ضائية واعتماد كل ف�صول الد�ستور حماية

ملاذا تنزعون �صالحيات املجل�س الأعلى للق�ضاء ل�صاحلي؟» من�شور على املوقع االلرتوين

القانونية-تون�س ،العدد � ،1أفريل .2015

لل�سلطة التنفيذية والت�شريعية من هيمنة الق�ضاة» ،يف نقا�ش م�شروع قانون املجل�س االعلى

للمفكرة القانونية.

3 .3كلمة

اال�ستاذ حممد النا�صر رئي�س جمل�س نواب ال�شعب بتاريخ 2015-05-12
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العدد  ،02يوليو 2015

الحراك النقابي في تونس بين مشروعية
المطالب ودعوات اإلدانة والشيطنة
عبدالسالم الككلي
احلفاظ على كيان الدولة التي �أ�صابها الوهن بعد الثورة وت�أمني ا�ستمراريتها
وحماية م�ؤ�س�ساتها ،حجج ي�ستعملها بع�ض اخلرباء وال�سيا�سيني والإعالميني
املوالني لل�سلطة القائمة اليوم ،للرد على موجات الإ�ضرابات املت�صاعدة يف
تون�س .وت�ستخدم هذه احلجج يف قطاعات ح�سا�سة مثل التعليم وال�صحة
والنقل وهي القطاعات التي متثل العدد الأكرب من موظفي الدولة والقطاع
العام .وهي متثل �أي�ضا العدد الأكرب من منخرطي االحتاد العام التون�سي
لل�شغل والنقابات الأقوى �صلبه .وهي الأكرث فاعلية يف حتديد القيادة �أثناء
م�ؤمتره الوطني نظرا لثقلها االنتخابي.
وكثريا ما يقولون تلميحا وت�صريحا �أن هذه الإ�ضرابات �أ�ضحت لتواترها
الدولة بالتداعي وال�سقوط .بل هناك من ي�صل
وطول مدة تنفيذها تهدد ّ
�إىل قمة ال�شيطنة واالدانة حني يربط بني هذه الإ�ضرابات واخلطر الإرهابي.
وهذا ما �شهدناه عندما وقع اتهام املعلمني والأ�ساتذة ب�إرباك «امل�ؤ�س�سة»
الأمنية التي تخو�ض حربا �شر�سة �ضد الإرهاب .وتكون احلجة جاهزة
طبعا �إذا ما تزامنت هذه اال�ضرابات مع العمليات الإرهابية املتالحقة التي
تعرفها البالد و�آخرها عملية �سو�سة الرهيبة.
كثري من املقاالت ال�صادرة باليوميات �أو الأ�سبوعيات �أو املواقع االلكرتونية
املتلهفة على موا�ضيع الإثارة ،تتناول الق�ضية النقابية .وهي تندد يف كثري
من احلاالت بالإ�ضرابات القانونية �أو الوح�شية .فال�صحافة يف معظمها -
ما عدا جريدة الي�سار القومي واملارك�سي ل�سان اجلبهة ال�شعبية  -تقف
من منظمة العمال موقف الريبة واال�ستهجان ،منه ال�صريح ،ومنه املتواري
خلف مظاهر الن�صرة امل�شكوك يف �صدقها .وهي غالبا ما ت�سعى �إىل جر
النقابات �إىل خدمة �أغرا�ض غري التي انوجدت من �أجلها ،با�سم «و�ضعية
االقت�صاد الوطني» و»هيبة الدولة « و�شعارات الت�ضامن الوطني ملزيد متكني
الأعراف من رقاب العمال.
كيف نفسر تزايد االضرابات العمالية؟

للحراك االجتماعي جلهة تزايد اال�ضرابات العمالية يف تون�س �أ�سباب
عديدة ومعقدة .ولكن ميكن تف�سريها بالظلم الذي تعر�ض له العمال ،طوال
حكم الرئي�س املخلوع بن علي .وقد وجدت كثري من الفئات والقطاعات
يف �ضعف �سلطة الدولة و�ضعف املركزية النقابية بعد الثورة فر�صة لتحقيق
التوجه �إىل ا�ستخدام �سالح الإ�ضراب ك�أداة
بع�ض مطالبها .وقد �أف�ضى هذا ّ
للتعبري عن االحتجاج (�إ�ضرابات قطاعية للمطالبة بتح�سني الأجور �أو
حملية وجهوية للمطالبة بالتنمية)� ،أو لل�ضغط على ال�سلطة ،لإجبارها على
اال�ستجابة ملطالب فئوية �أو عامة .وميكن ب�شكل خمتزل بع�ض ال�شيء �أن
نلخ�ص هذه الأ�سباب يف العوامل التالية:
المطالب النقابية

 .1يتهم النقابيون امل�ضربون عادة الدولة بالتنكر التفاقيات �سابقة .فال يجوز
لها يف نظرهم التنكر لتعهداتها بقطع النظر عن الظرف الذي متر به البالد
لأنه حممول عليها يف كل احلاالت �أن تت�صرف كدولة و�أن ت�صون التزاماتها.
ويتم�سك ه�ؤالء بهذا االعتبار رغم �أن اجلميع يعلم جيدا �أن احلكومات
ال�سابقة ورطت احلكومات الالحقة لأ�سباب �سيا�سية يف اتفاقيات جمزية
كانت تعلم علم اليقني عدم قدرتها على تنفيذها وهي قمة الالم�س�ؤولية
التي يت�صرف بها عدد من امل�س�ؤولني.
فت�صرف الدولة باعتبارها م�شغال من جهة وحكما بني كل الأطراف من
جهة �أخرى كثرياً ما يت�سم باالزدواجية .فاحلكومة التون�سية مت�ضي عموما

على االتفاقيات اخلا�صة خارج �إطار املفاو�ضات العامة �سواء يف القطاعني بنحو  30يف املائة واىل ارتفاع ن�سب البطالة يف بع�ض اجلهات املحرومة اىل
العام او اخلا�ص ولي�س بو�سعها جتاهلها مطلقا .ولكنها ومن �أجل احلد من  40باملائة .وهو ما يف�سر احلراك اجلهوي الذي ي�ؤدي �أحيانا اىل مواجهات
عنيفة مع رجال الأمن و�إيقافات تزيد الو�ضع ت�أزما ،تبعا الختفاء بع�ض
فاعلية هذه االتفاقيات ،حتاول االلتفاف عليها من خالل التطبيق.
 .2املطالبة بالزيادة يف الأجور على م�ستوى املنح اخل�صو�صية وخارج �إطار �شرائح الطبقة الو�سطى.
املفاو�ضات العامة للتقليل من تدهور املقدرة ال�شرائية وتفقر قطاعات كربى العمل النقابي يدار من األسفل ال من األعلى
لقد تغريت قواعد العمل النقابي يف تون�س بعد الثورة .كانت املركزية النقابية
من الطبقة الو�سطى.
فقد ا�شار «مركز الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية» يف تون�س ،يف �أحدث املتمثلة يف املكتب التنفيذي والهيئة االدارية تتحكم ب�شدة يف �أي حراك
درا�سة له ن�شرت يف �أواخر �سنة � 2014أن الفقراء اجلدد ميثلون نحو  30اجتماعي قبل الثورة وذلك بالتواط�ؤ مع ال�سلطة القائمة �آيا كانت .عرفت
يقدرون بنحو مليونني البالد خا�صة يف عهد بن علي نوعا من التوازن مبنيا على �أ�سا�س �صيغة من
يف املائة من �إجمايل عدد الفقراء يف البالد ،الذين ّ
من �أ�صل ع�شرة ماليني (جممل عدد �سكان البالد) .وتع ّرف الدرا�سة تبادل امل�صالح �أ�سا�سها مقاي�ضة احتاد ال�شغل ب�أن متكن ال�سلطة العمال من
الفقراء اجلدد بـ»�صغار املوظفني يف الإدارات الر�سمية واملعلمني يف املدار�س زيادات عامة تدور كل ثالث �سنوات بعد مفاو�ضات دورية جتري مع االحتاد.
االبتدائية ،والعمال والأجراء الذين ال يتجاوز دخلهم ال�شهري  700دينار كما تتكفل الدولة باالقتطاع من امل�صدر لفائدة املنظمة ال�شغيلة واحتكار
التمثيل النقابي و�إ�سداء خدمات م�شبوهة �أحيانا للم�س�ؤولني النقابيني
يف ال�شهر (نحو  450دوالراً)».
و لعل هذين املطلبني يلخّ �صان الأ�سباب التي دفعت الأ�ساتذة واملعلمني املتهمني عادة بالف�ساد .كل ذلك مقابل تكفل املنظمة بال�سيطرة على حما�س
و�أعوان ال�صحة مثال �إىل هذا االحتجاج الأق�صى وهو الإ�ضراب الإداري العمال وتقدمي الوالء عرب هيئتها الإدارية (املتحكم فيها من القيادة بوا�سطة
املتمثل يف موا�صلة العمل ولكن االمتناع عن �أي عمل �إداري مثل تغذية نوازع الو�صولية والطمع يف امل�س�ؤولية لدى �أغلب �أع�ضائها) ل�شخ�ص
�إجراء االمتحانات بالن�سبة للمدر�سني �أو تعطيل العمليات املالية عند الرئي�س احلاكم .لقد تغري كل ذلك بعد الثورة ورمبا �أثناءها �إذ تعامل املكتب
ا�ستقبال املر�ضى عند �أعوان ال�صحة .لقد ا�ستخدم العمال واملوظفون يف التنفيذي بكثري من احلرج واحلذر مع �أحداث االنتفا�ضة ،يف حني �ساندتها
تون�س هذا النوع من الإ�ضراب الغريب والنادر لإ�سماع �صوتهم للحكومة بقوة النقابات العامة واالحتادات اجلهوية واملحلية التي فتحت �أبواب مقراتها
واملجتمع ،خ�صو�صا و�إن الإ�ضراب يتم اللجوء �إليه �إثر تعرث التفاو�ض وف�شل للثوار .ثم انخرطت تباعا يف �إ�ضرابات جهوية ختمت ب�إ�ضراب االحتاد اجلهوي
الإ�ضرابات ال�سابقة كو�سيلة �ضغط مل جتد نفعا .ولكن ورغم ذلك وبعيدا بتون�س يوم  14جانفي الذي انتهى بفرار بن علي و�سقوط النطام .هذا التغري
عن املنطق القانوين �أو النقابي ،فان الإ�ضرابات تبدو للكثريين �ضربا من يف �شكل العمل وانتقاله من �أعلى هرم ال�سلطة النقابية �إىل الأ�سفل �أدى اىل
االبتزاز حلكومة �ضعيفة قد ت�ضطر �إىل اخل�ضوع �إىل مطالبهم ,كما قد يرى تو�سع دائرة اال�ضرابات .فقد دخلت النقابات الأ�سا�سية واالحتادات املحلية
البع�ض �أن الأ�ساتذة يتخذون من التالميذ رهائن يف �صراعهم مع �سلطة املهم�شة قبل الثورة على اخلط بالإ�ضافة �إىل النقابات العامة واالحتادات
الإ�شراف كما يخرب �أعوان ال�صحة ميزانية الدولة من خالل حرمانها من اجلهوية .و�أدى هذا الأمر �إىل تو�سع دائرة الإ�ضرابات .ورمبا يكون العامل
م�صاريف العالحات يف امل�ست�شفيات العامة.
اجلديد والأخطر والذي مل تعرفه البالد طوال تاريخها هو الإ�ضرابات املحلية
�أو اجلهوية العامة والتي ت�شل احلركة يف كل القطاعات على م�ستوى املعتدية
تفشي ظاهرة البطالة والتهميش
لقد ظهرت يف تون�س قبل الثورة �أ�شكال جديدة من عقود ال�شغل التي �أو الوالية .وهو �شكل ال يخ�ضع �إىل �أية �صورة من �صور ال�ضبط القانوين.
ت�ستجيب حلاجة امل�ؤ�س�سات والدولة يف التحكم يف قوة العمل وذلك عرب وبطبيعة احلال ي�ضطر االحتاد �أن ي�ساند هذه الإ�ضرابات و�أن ي�سكت عنها
اللجوء �إىل عقود ال�شغل ق�صرية املدة .ومل يقت�صر الأمر على القطاع اخلا�ص لعدم قدرته على التحكم فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال خا�صة بعد جميئ
بل �إن الدولة نف�سها �صارت هي الأخرى تعمل بهذا النوع من العقود .التعددية النقابية بعد الثورة والتي �صارت متثل كعب ا�شيل واجلرح
وبطبيعة احلال ،يخ�ضع الإنتداب الر�سمي له�ؤالء املتعاقدين �سواء يف الغائر يف ج�سم املنظمة .ويتحدث عن هذا الأمر امل�س�ؤولون النقابيون ب�أمل
الوظيف العمومي خارج �إطار التناظر �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة عموما �إىل يف حلقاتهم املغلقة دون القدرة على الت�صريح بها علنا .وال �شك �أن الأمر
املماطلة واالبتزاز وحتى �إىل �إظهار املواالة لل�سلطة �أو للعرف .كما انت�شر �سيزداد ا�ستفحاال بعد حكم املحكمة الإدارية ال�صادر يوم  26جوان2015
�أي�ضا اللجوء �إىل اليد العاملة اخلارجية بوا�سطة م�ؤ�س�سات اليد العاملة والقا�ضي بتمتيع اجلامعة العامة لل�شغل غرمي االحتاد بنف�س احلقوق التي
وم�ؤ�س�سات العمل الوقتي واله�ش (�شركات املناولة) .لقد ت�سببت هذه يتمتع بها ومنها �أ�سا�سا االقتطاع من امل�صدر من �أجور املوظفني والعملة الذين
الأ�شكال من العمل يف زعزعة مراكز ال�شغل ويف تف�شي ظاهرة البطالة يعلنون انخراطهم يف هذه املنظمة النقابية �أو تلك .وي�ستخل�ص يف كل هذا
وحتى يف تقلي�ص امل�صالح االجتماعية للطبقة ال�شغيلة .كما �ساهمت �أن قراءة املنطق الداخلي للتحركات النقابية ،تك�شف عن جملة دالالت
يف تخلي ن�سبة كبرية من العمال عن االنتماء �إىل النقابات بفعل تقدمي مهمة� ،أبرزها انه بجانب الإ�ضرابات القانونية والتي خ�ضعت ملقررات القانون
امل�صالح اخلا�صة على الن�ضال العام� .أ�ضف �إىل ذلك الو�ضع االجتماعي و�أ�سا�سها الإعالم امل�سبق وموافقة املركزية ،ف�إن جانباً كبرياً من الإ�ضرابات
واالقت�صادي وال�سيا�سي امل�ضطرب الذي عرفته البالد بعد الثورة والذي متيزت بع�شوائيتها وطول مدتها بل �أحيانا بعدم واقعية مطالبها.
�أدى �إىل تقل�ص اال�ستثمار الداخلي وفرار كثري من امل�ستثمرين الأجانب
بفعل االحتجاجات واالعت�صامات الكثرية التي عرفتها هذه امل�ؤ�س�سات .هل تسهم هذه اإلضرابات في تحسين
ناهيك �أن تون�س �أ�ضاعت �أخريا �صفقة من النوع الثقيل �إذ اختارت �شركة أوضاع العمال؟
بيجو �أن ت�ستوطن باملغرب عو�ض تون�س وهي التي كانت تعد بت�شغيل  50هل ت�سهم هذه الإ�ضرابات يف رفع املعاناة عن العمال وموظفي الدولة
الف عامل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .ولقد �أدى هذا الو�ضع بح�سب الذين ميثلون الطبقة الو�سطى وت�ؤدي �إىل كفالة �ضمان متتعهم بكافة احلقوق
الدرا�سة �سالفة الذكر �إىل ازدياد ن�سبة الفقر خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية كاحلق يف ظروف عمل الئقة كما احلق يف العي�ش الكرمي؟ ولكن ،ومن
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زاوية �أخرى ،هل ميكن التعاطي مع هذه املطلب ّية التي تبدو جمحفة يف نظر
البع�ض من منظور ميزانية الدولة ون�ضوب مواردها فقط ؟ هل ميكن التعاطي
معها بخطاب التخوين وال�شينطة وت�أليب الر�أي العام على القطاعات
امل�ضربة يف الإعالم ويف اجلل�سات التفاو�ضية؟ هل ميكن التعامل معها
كما فعل البع�ض يف �إثر عملية �سو�سة الإرهابية بالدعوة �إىل �إعالن حالة
الطوارئ وما تعنيه من حتجري لكل التحركات االحتجاجية والإ�ضرابات
عن العمل واالعت�صامات و�إعالن حالة احلرب �ضد الإرهاب؟ يحلم
بع�ض ال�سيا�سيني اليوم وبع�ض الإعالميني املعروفني بوالئهم لل�سلطتني
البائدة والقائمة بعودة الأ�ساليب القدمية وب�سيا�سة الع�صا الغليظة
والتهديد باالقتطاع من الأجور �أو بالإعفاء من الوظيفة ،و مبنطق الت�سخري.
بل و�صل الأمر �أحيانا �إىل املطالبة ب�إعالن الأحكام العرفية وتعطيل العمل
بالد�ستور باعتبار �إن البالد يف حالة حرب وت�سري عليها قوانني احلروب.
هي بال �شك دعوات غري م�س�ؤولة رد عليها الأمني العام امل�ساعد املكلف
بالإعالم واملتحدث الر�سمي با�سم احتاد ال�شغل �سامي الطاهري بعد
عملية �سو�سة االرهابية قائال�« :إن الإ�ضرابات والتحركات االجتماعية مل
ت�ساهم يف تنامي ظاهرة الإرهاب و�أن الذين �ساهموا يف تناميها هم الذين
قالوا �أن الإرهابيني ميار�سون الريا�ضة( ».يق�صد الإ�سالميني �أيام حكم
الرتويكا) .وقد ّ
تول الطاهري الر ّد على لزهر العكرمي �أحد قياديي حزب
النداء احلاكم الذي دعا اىل تهدئة اجتماعية حتى يتفرغ الأمن ملحاربة
الإرهاب على �إحدى القنوات التلفزية اخلا�صة .ف�ص ّرح �أنه «ال يجب �أن
يقع ا�ستغالل ظاهرة الإرهاب ال�ستهداف احلق يف الإ�ضراب واالحتجاج
االجتماعي اللذين ي�ضمنهما الد�ستور».

حكم قضائي تونسي
بضمان التعددية النقابية
�أكدت املحكمة االدارية مبوجب احلكم عدد 139135ال�صادر بتاريخ
� 26-06-2015أن احرتام التعددية النقابية يفر�ض على الدولة
وم�ؤ�س�ساتها عدم متييز نقابة على �أخرى .انتهت املحكمة االدارية يف
تنزيلها ملبد�أ االمتناع عن املعاملة التمييزية بني النقابات الن تفر�ض
على الدولة ا�سناد نقابات العمال على تعددها امتياز اقتطاع مقابل
الع�ضوية بالهيكل النقابي ملوظفي الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية
مبا�شرة من املورد .هذا االمتياز الذي كانت م�ؤ�س�سات الدولة
التون�سية متنحه لالحتاد العام التون�سي لل�شغل ومتنعه عن غريه من
النقابات دون مربر .اكد احلكم الق�ضائي مبد�أ التعددية النقابية
وبني �ضرورة االلتزام بهذه التعددية يف املمار�سة االدارية .ويكت�سي
هذا احلكم �أهمية عملية بالغة باعتبار �أنه �سي�ؤدي لتدعيم التعددية
النقابية و�إنهاء كل ا�شكال متييز الدولة لالحتاد العام التون�سي لل�شغل
عن غريه من النقابات يف التعامل.
ويتجاوز نطاق املعاملة التمييزية التي �أ�ضحت احلكومة التون�سية
ملزمة بانهائها م�س�ألة اقتطاع االجور لي�ؤدي العادة النظر يف م�سائل
ذات �أثر �أكرب على العمل النقابي بتون�س .فاحلكم يطرح ال�س�ؤال

حول التفرغ النقابي �أي متكني اعوان الدولة من التفرغ الوظيفي
للعمل النقابي مقابل تكفل النقابة بخال�ص �أاجورهم مع احتفاظهم
بحقهم يف العودة ل�سالف عملهم مبجرد انهاء تفرغهم ومتتعهم
بالتدرج الوظيفي خالله .هذا ا�ضافة اىل م�س�ألة متثيل اعوان الدولة
وامل�ؤ�س�سات العمومية يف املفاو�ضات االجتماعية .وهي امتيازات
كان يتمتع بها االحتاد العام التون�سي لل�شغل دون �سواه.
ورد احلكم لريفع احلرج عن احلكومة التون�سية التي منعتها ال�شرعية
التاريخية والن�ضالية للمنظمة النقابية الأعرق بتون�س من ت�صحيح
معاملتها معها ب�شكل ي�ؤدي الحرتام االتفاقات الدولية التي �صادقت
عليها الدولة التون�سية والتي متنع كل اال�شكال التمييزية يف التعامل
مع النقابات .وقد ي�ؤدي تنفيذ احلكومة حلكم املحكمة االدارية
التون�سية لقطع الطريق �أمام م�ؤاخذة هذه احلكومة من قبل منظمة
العمل الدولية التي تتعهد بتتبعات �ضدها من �أجل اتهامها بالتمييز
بني النقابات .وقد يف�سر هذا االمر عدم رد رئا�سة احلكومة التون�سية
على الدعوى واكتفائها بانتظار ف�صل املحكمة يف مو�ضوعها.

ً
أخيرا كيف نواجه األزمة؟

بعيداً عن الدعوات التي م�آلها الإحرتاب الداخلي ،ثمة �إجماع اليوم يف
تون�س على �أنه من ال�ضروري �أن تتخذ الدولة �إجراءات غري �شعبية ملواجهة
الأزمة اخلانقة التي تعي�شها البالد ومنها جتميد الأجور ولو لفرتة وجيزة
ومراجعة �سيا�سة التعوي�ض والرفع يف �أ�سعار بع�ض املواد ،والزيادة يف ن�سبة
الأداء على القيمة امل�ضافة .ويف مقابل ذلك ،من ال�ضروري �أي�ضا حت�سن
مناخ العمل والكف عن املطالب املجحفة و�إعادة جدولة بع�ض االتفاقيات
القطاعية التي قد ت�ؤدي �إىل مزيد �إرهاق كاهل الدولة وت�أجيل بع�ض
امل�شاريع التنموية التي مل تعد متثل �أولوية .ولكن من ال�ضروري �أي�ضا �أن
يعيد االحتاد قراءته للم�شهد النقابي ب�أكرث حزم وم�س�ؤولية والوقوف ب�صرامة
�أمام الإ�ضرابات الع�شوائية وغري القانونية .وهو ما �صرح به الأمني العام
ح�سني العبا�سي يف عديد املنا�سبات النقابية وا�ضطرت �إليه املنظمة يف
�إ�ضراب نقابيي �سكة احلديد الذين قرر االحتاد �إحالة البع�ض منهم على
جلنة النظام يف �إثر الإ�ضراب الوح�شي الذي نفذوه يف ماي  .2015غري
�أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح :هل �سيقبل العمال و�صغار املوظفني
بهذه الت�ضحيات وهم الذين �سيكونون كالعادة �أول املت�ضررين من هذه
الإجراءات ؟ �إذ ي�ؤكد ه�ؤالء عرب منظمتهم �أن الت�ضحية يجب �أن تكون
من اجلميع و�أن الطبقة املو�سرة يف تون�س ال تريد امل�شاركة يف حتمل �أعباء
الأزمة .وقد ت�صرفت هذه الطبقة على هذا النحو ب�شكل دائم من خالل
التهرب اجلبائي الذي كان وال يزال مع�ضلة االقت�صاد يف تون�س على مدى
العقود املا�ضية .وعادة ما يلخ�ص االحتاد مطلب الإ�صالح اجلبائي ب�شعار
«من يربح �أكرث ي�ضحي �أكرث ومن يربح �أقل ي�ضحي �أقل ».مهما يكن من
�أمر ،فانه �أ�صبح من امللح قيام حوار وطني �سريع حول امل�سائل االقت�صادية
واالجتماعية وحول معظلة الإرهاب خا�صة  ...لي�س هناك من خيار �أمامنا
اليوم �إال م�صارحة ال�شعب التون�سي بتفا�صيل الأزمة وتوفر الإرادة لدى
اجلميع للتوافق على احللول التي يجب �أن تتو�صل لها املجموعة الوطنية
ممثلة يف �أحزابها ومنظماتها الكربى بعيدا عن التجاذبات ال�سيا�سية وحتميل
امل�س�ؤولية لهذا الطرف �أو ذاك .ف�إما �أن ننقذ ال�سفينة معا بجهد اجلميع و�إما
�أن تغرق بنا جميعا.
٭ أستاذ جامعي
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اإلحتفال بالمصادقة

على قانون مكافحة االرهاب
اختارت رئا�سة جمل�س نواب ال�شعب التون�سي �أن تكون م�صادقة
املجل�س الت�شريعي على م�شروع القانون الأ�سا�سي الذي يتعلق
«مبكافحة االرهاب ومبنع غ�سل االموال» العنوان الأ�سا�سي من
برنامج �إحتفال ال�سلطة الت�شريعية بالذكرى  58لإعالن النظام
اجلمهوري .وتالياً ،حتول الت�صويت على م�شروع قانون مكافحة
االرهاب �إىل تظاهرة �إحتفالية ُت ّوجت باعالن م�صادقة جمل�س نواب
ال�شعب خالل ال�ساعات الأوىل من يوم  2015 -07 -25على
م�شروع القانون بعدما � ّصوت لفائدته  174نائباً.
�سجل جل�سة الت�صويت على م�شروع قانون مكافحة الإرهاب
مل ُت ّ
معار�ضة � ّأي من نواب ال�شعب ،وذلك بعدما اختار غالبية النواب
الذين �صرحوا مبناه�ضتهم مل�ضامينه �أن يتغ ّيبوا عن تلك اجلل�سة.
كما احتفظ ع�شر ٌة من النواب الذين ح�ضروا اجلل�سة ب�أ�صواتهم.
�أرهب م�شروع قانون مكافحة االرهاب معار�ضيه فدفعت احل�سابات
ال�سيا�سية جانباً منهم للتغيب عن جل�سة الت�صويت ،فيما اختار
ي�سجلوا عدم م�صادقتهم على م�شروع القانون.
ع�شرة منهم فقط �أن ّ
يعد موقف النواب الذين احتفظوا ب�أ�صواتهم موقفا
وكان ميكن �أن ّ

�ضبابيا النهم مل يعار�ضوا م�شروع القانون رغم قناعتهم بتعار�ضه
مع �أحكام الد�ستور .لكن احلملة الت�شهريية التي تعر�ض لها ه�ؤالء
تبي
النواب والتي و�صلت �إىل ّ
حد نعتهم ب�صفة «نواب االرهاب»ّ 1
�أن امل�صادقة االحتفالية على م�شروع القانون كانت بوابة �ضغط على
نواب ال�شعب حجبت قدرتهم على امل�ضي قدما يف املعار�ضة.
ح ّول اخلطاب ب�ش�أن الإرهاب «م�شروع قانون مكافحة االرهاب»
ت�شريعي يحقق الأمن النف�سي ملجتمع �أرهقه تطور
�إىل ا�ستحقاق
ّ
ن�شاط اجلماعات االرهابية وينتظر �أن يجد حماية له منها يف دولة
قوية .وا�ستغلت ال�سلطة ال�سيا�سية احلاجة املجتمعية التي �ساهمت
يف �صناعتها لتح ّول �إ�صدارها لقانون زجري اىل مو�ضوع احتفال
�شعبي بن�صر على الإرهاب �ساحته الن�ص القانوين يف مفارقة قد
تكون فريدة من نوعها .

1 .1تداولت و�سائل االعالم تغريدة لالعالمي التون�سي لطفي العماري كتبها قبل انطالق

و لهذا فهي اهم من عملية مت�شيط جبل ال�شعانبى « يراجع مقال ال�شتائم وال�سباب ينهال فوق

الت�صويت على م�شروع القانون جاء فيها « الت�صويت على قانون االٍرهاب �ستكون عملية مت�شيط

ر�ؤو�س نواب االرهاب الع�شرة  -االخبارية التون�سية 2015-07-27

حقيقية و حا�سمة للتعرف على اخلاليا الإرهابية النائمة داخل جمل�س و املت�سرتة على االٍرهاب
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الالمركزية في الدستور
التونسي لسنة :2014
الوعود والحدود
سلسبيل القليبي
جاء د�ستور  27جانفي  2014ب�أربعة ع�شر ف�صال حول الالمركزية .وكان
د�ستور غرة جوان  1959ت�ضمن ف�صال «يتيما» ب�ش�أن التنظيم الرتابي للدولة
التون�سية وهو الف�صل  71الذي جاء فيه« :متار�س املجال�س البلدية واملجال�س
اجلهوية والهياكل التي مينحها القانون �صفة اجلماعة املحلية امل�صالح املحلية
ح�سب ما ي�ضبطه القانون».
كميا
عما �إذا كان الفارق بني الد�ستورين ّ
ويدعو هذا الأمر �إىل الت�سا�ؤل ّ
تغياً نوعياً يف مقاربة الالمركزية؟ والإجابة على هذا
حم�ض �أم �أنه يعك�س ّ
ال�س�ؤال ترتبط ب�س�ؤال �آخر ال ّ
يقل �أهمية ويتع ّلق مبدى توفّر الإمكانيات
املالية وامل�ؤ�س�ساتية ال�ضرورية لتج�سيد هذه الالمركزية يف تون�س .فهل يدرك
م�ستعدون ثقافيا لقبول و�إجناح مثل
املواطنون التون�سيون مقوماتها؟ وهل هم
ّ
هذا امل�شروع حتى يكون فعال �آلية لتج�سيد دميقراطية حملية قادرة على حتقيق
�آمالها ولي�س و�سيلة لت�صفية ح�سابات بني جهات معينة �أو بني بع�ض اجلهات
واملركز ولتفكيك �أو�صال الدولة؟
وقبل ال�شروع يف الإجابة على هذين ال�س�ؤالني ،يجدر بنا التع ّر�ض ولو ب�إيجاز
�إىل خ�صو�ص ّيات التنظيم الإداري لتون�س منذ اال�ستقالل و�إىل طبيعة العالقة
التي كانت تربط ال�سلطة املركزية ببقية �أطراف الدولة.
وبالعودة �إىل مناق�شات املجل�س القومي الت�أ�سي�سي ،1ميكن �أن تالحظ احل�ضور
ّ
املبكر واملتواتر يف تون�س لفكرة «الدولة القوية والنظام ال�سيا�سي امل�ستق ّر» .وهذا
مت�سك الدولة الفت ّية بنمط التنظيم الإداري الذي تركته احلماية
يف�سر ّ
الأمر ّ
الفرن�سية .وهو تنظيم �شديد املركزية مت ّيز باحتكار ال�سلطة القائمة يف العا�صمة
واالقت�صادي ،ذلك القرار الذي كانت مت ّرره لأذرعتها املنت�صبة
ال�سيا�سي
للقرار
ّ
ّ
يف اجلهات والبلديات واملتمثلة بالأ�سا�س يف م�ؤ�س�ستي الوايل واملعتد واللتني
اقرتنتا يف املخيال اجلمعي بالف�ساد واملح�سوبية واال�ستبداد.
وباعتبار الغياب التام طوال هذه املدة حلق البلديات �أو غريها من اجلماعات
املحلية يف �إدارة �ش�ؤونها واختيار �أمناط تنميتها �أو على الأقل امل�شاركة يف �ضبطها
ب�سبب احتكارها من قبل ال�سلطة املركزية ،تر ّتب على ذلك �أمران:
�أولهما اعتماد ال�سلطة احلاكمة �سيا�سة مت ّيزت ّ
بالتنكر خل�صو�صيات اجلهات
وحلاجياتها التنموية بل انتهاج التمييز بينها �سواء يف توزيع الرثوات �أو يف
جمهود التنمية والبنى التحتية مما ت�س ّبب يف �إيجاد �شرخ بني املناطق ال�ساحلية
واملناطق الداخلية وبني ال�شمال واجلنوب ،وثانيها �شعور �أهايل هذه اجلهات
باغرتاب جتاه العا�صمة ومت�ساكنيها �أو املح�سوبني عليها بل بعداء جتاههم
واعتبارهم جميعا رموزاً لال�ستبداد ّ
والظلم والتمييز.
يف�سر املطالبة
وهذا ال�شعور الذي ّ
امتد على عقود وتوارثته الأجيال هو الذي ّ
يف�سر كذلك
ب�إقرار التنظيم الالمركزي على النحو الذي �سنعر�ضه وهو الذي ّ
التم�سك ب�ضرورة �إقحام مبد أ� التوازن بني اجلهات �ضمن املبادئ العامة .2كما
ّ
�سيكون له وقع على حظوظ جناح م�شروع الالمركزية اجلديد كما �سنحاول
بيانه الحقاً.
حر ،ديمقراطية تشاركية
وعود الدستور :تدبير ّ
وتضامن وتوازن بين الجهات

املخ�ص�صة لالمركزية يف الد�ستور اجلديد ،ميكن
بقطع النظر عن حجم الف�صول ّ
الإقرار ب�أن هنالك �إرادة للتح ّول بها يف تون�س .ونلم�س ذلك �أ ّوال من خالل
�إيجاد ثالثة م�ستويات لهذه الالمركزية والتي ّقدمها الد�ستور على �أنها دعم

يتحدث عن
لهذا التنظيم الرتابي .وهذا ما جاء يف الف�صل  14منه والذي ّ
التزام الدولة بدعم الالمركزية وباعتمادها بكامل الرتاب الوطني .وتتمثل
هذه امل�ستويات الثالثة يف البلديات واجلهات والأقاليم والتي يجب �أن ّ
تغطي
3
كل واحدة منها كامل تراب اجلمهورية.
كما نلم�س ذلك ثانياً من خالل بع�ض املفاهيم امل�ستعملة ،والتي مل يك ّر�سها
املخ�ص�ص لالمركزية وهو «ال�سلطة املحلية»
د�ستور  1959و�أ ّولها عنوان الباب ّ
الذي يرت ّتب عليه االعرتاف للهياكل التي تدير ال�ش�ؤون املحلية با�ستقاللية
ع�ضوية ووظيفية عن املركز .ويدعم مبد�أ اال�ستقاللية هذا ا�ستعمال مفهوم
«التدبري احل ّر» الذي ورد يف الف�صل  132من الد�ستور.4
و�إن كانت عبارة «التدبري احل ّر» عامة ومن �ش�أنها �أن ت�ؤ ّول بطرق خمتلفة جلهة
�سقف اال�ستقاللية املتاحة للجماعات املحلية يف �إدارة �ش�ؤونها والت�ص ّرف فيها
�إال �أن الد�ستور �أورد بع�ض مق ّوماتها و�آلياتها .ومن هذه املقومات والآليات،
مبد�أ �إدارة اجلماعات املحلية من قبل جمال�س منتخبة �إما انتخابا عاما ح ّرا �س ّريا
مبا�شرا نزيها و�شفافا ،بالن�سبة للمجال�س البلدية واجلهوية� ،أو انتخابا غري مبا�شر،
بالن�سبة ملجال�س الأقاليم( 5الف�صل  .)133كما �أ�سند الد�ستور للجماعات
املحلية ال�شخ�صية القانونية 6وهي �ضرورية ال�ستقاللها الوظيفي الذي من
خالله ميكن لها التعاقد مثال �أو انتداب ما حتتاجه من �أعوان وموظفني �ضروريني
لت�سيري ال�ش�ؤون املحلية �أو االقرتا�ض واعرتف لها ب�سلطة ترتيبية خا�صة بها
متار�س من خاللها �صالحياتها.7
�إال �أنه يف هذا امل�ستوى بالذات ،ميكن �أن ندرك ب�سرعة حدود هذا الإقرار
�ستج�سده .فالد�ستور
لأن مداه وفاعليته �سيبقيان رهن الن�صو�ص القانونية التي ّ
يحيل �إىل امل�ش ّرع مهمة �ضبط هذه االخت�صا�صات وحتديد النظام املايل
يتحدث عن مت ّتع اجلماعات
للجماعات املحلية� .إ�ضافة �إىل كون الد�ستور ّ
املحلية ب�صالحيات م�شرتكة مع ال�سلطة املركزية و�صالحيات منقولة �إليها من
قبل هذه الأخرية وفق مبد�أ التفريع تقرتن مبا ينا�سبها من موارد.
يخ�ص ال�صالحيات التي �ست�ؤثّث مبد�أ اال�ستقاللية الوظيفية للجماعات
يف ما ّ
املحلية ،ف�إن مقاربة الد�ستور لها ترتك املجال لقراءتني خمتلفتني وبالتايل ت�سمح
ب�إمكانية �إنفاذها يف اجتاهني خمتلفني� :إما ا�ستقاللية عري�ضة قد ت�سمح ب�إقالع
اجلماعات املحلية نحو تنمية ذاتية م�ستدامة لكن قد ت�ؤول كذلك �إىل �إغراقها
تتحمله امكانياتها� ،أو الإبقاء على نف�س النزعة املركزية التي �سيزيد يف
مبا ال ّ
واالقت�صادي وكرثة املتدخّ لني فيه.
ال�سيا�سي
ثقلها تعقيد �سل�سلة القرار
ّ
ّ
وبالفعل �أق ّر الد�ستور يف ف�صله � 134أن اجلماعات املحلية تتم ّتع بثالثة
�أ�صناف من ال�صالحيات �أولها ذاتية و�أخرى م�شرتكة وثالثة منقولة �إليها من
ال�سلطة املركزية .8و�أ�ضاف يف الف�صل � 135أن للجماعات املحلية موارد ذاتية
وموارد حمالة �إليها من ال�سلطة املركزية لي�ضيف �أن كل �إحداث ل�صالحيات
للجماعات املحلية �أو نقل لها من ال�سلطة املركزية ينبغي ا�شفاعه مبا ينا�سبه من
موارد.9
ويعني هذا �أنّ ح ّيز االخت�صا�صات التي �ستعود للجماعات املحلية ب�أ�صنافها
�سيتم بقانون .و�إذا كان حجم
الثالث �سيكون رهن ال�سلطة املركزية مبا �أنه ّ
االخت�صا�صات امل�سندة لها هو الذي �سيعك�س مدى ا�ستقالليتها ،ف�إن هذه
الأخرية مرتبطة بالإمكانيات املالية ال�ضرورية ملمار�ستها الأمر الذي يتط ّلب
تقدير حجم املوارد املالية للجماعات املحلية ل�ضبط ما �سي�سند لها من
اخت�صا�صات والذي يثري بدوره �إ�شكالية تباين هذه املوارد من جهة �إىل �أخرى.
وهذا يعني �أي�ضا �أنه ميكن لل�سلطة املركزية �أن تنتهج �سيا�سة �شحيحة ب�ش�أن ما
�سيحال �إىل اجلماعات املحلية من �صالحيات �سواء بعنوان االخت�صا�صات
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الذاتية �أو املنقولة وذلك بحجة �أن لي�س لهذه اجلماعات املوارد املالية الكافية
ملمار�سة �أكرث من ذلك و�أنه لي�س لل�سلطة املركزية من املوارد ما ي�سمح لها
بانتهاج �سيا�سة �سخية جتاهها .فيبقى الو�ضع على حاله وال حت�صل النقلة النوعية
بخ�صو�ص الالمركزية في�ضيق جمال التدبري احل ّر.
لكن ميكن لل�سلطة املركزية �أن جتد بالعك�س م�صلحة يف التخ ّل�ص من
يخف
�صالحيات ترى فيها عبءاً عليها فترتكها للبلديات واجلهات حتى ّ
عنها �ضغط املطلبية واالحتجاج .وتبعا لذلك يجب �أن ّ
تفكر اجلماعات
املحلية واملواطنون واملواطنات الراجعون �إليها بالنظر مل ّيا قبل املطالبة مبزيد
ثمن قد ال تقدر
من االخت�صا�صات ومزيد من اال�ستقاللية .فلهذه الأخرية ٌ
حتمله .وبالتحديد قد ال تتكاف�أ كل اجلماعات املحلية
اجلماعات املحلية على ّ
حدة اختالل التوازن بني
حتملها مبا قد يزيد يف ّ
يف قدراتها املالية والب�شرية على ّ
اجلهات عو�ضا عن معاجلته.
لكل هذه الأ�سباب ينبغي الوعي ب�أن الالمركزية تفرت�ض قبل حزمة
االخت�صا�صات التي ّ
ت�ستقل مبقت�ضاها اجلماعات املحلية ،موارد مالية تفرت�ضها
ا�ستقاللية جبائية تقت�ضي هي بدورها قاعدة جبائية عري�ضة �صلب اجلهات
والبلديات� ،أي وجود �أن�شطة ون�سيج �سكاين ميكن جبايته.
لكن ال�سلطة الت�أ�سي�سية عند و�ضعها الد�ستور توقّعت هذه اال�شكاليات
فك ّر�ست ملعاجلتها �آلية الت�سوية والتعديل واملتمثلة يف حتويل فائ�ض املوارد
املالية ،إ� ّما من امليزانية العامة للدولة �إىل اجلهات والبلديات �أو من اجلهات
والبلديات الغنية �إىل ال�ضعيفة منها بناء على مبد�أ الت�ضامن.10
واملو�سع واملعقّد لالمركزية يتط ّلب الوقت
على �أن تكري�س هذا امل�شروع الطموح ّ
الطويل لإجنازه .بل من ال�ضروري جت ّنب الت�س ّرع يف �إنفاذه ،لأنه يتط ّلب تهيئة
مناخ �سيا�سي واجتماعي م�ؤات ،ور�صد املوارد الب�شرية واملالية وخ�صو�صيات
اجلهات املعنية.
كما �أن م�شروع الالمركزية هذا ي�ستدعي العمل على جمموعة متالزمة
من القوانني ال�ضرورية لإنفاذه والتي تتجاوز جم ّرد قانون االنتخابات املحلية
(البلدية واجلهوية) الذي ّ
حد الآن �أكرث
ي�شكل امل�س�ألة التي ا�ستقطبت �إىل ّ
اهتمام ال�سلطة القائمة واملنظمات غري احلكومية .فعلى خالف هذا التوجه،
القانون املحوري يف هذا اخل�صو�ص هو دون ّ
�شك ذاك الذي يتع ّلق باجلماعات
�سيحدد اخت�صا�صات هذه الأخرية �سواء الذاتية
املحلية �أي القانون الذي ّ
منها �أو امل�شرتكة �أو املنقولة وهو الذي �سي�ضبط طبيعة العالقة بني خمتلف
م�ستويات التنظيم الالمركزي �أي من الأقاليم �إىل اجلهات �إىل البلديات ثم
جماالت تدخّ ل كل منها ،كما �سري�سم احلدود اجلغرافية لهذه اجلماعات
املحلية .وعلى هذا الأ�سا�س ،ال يعقل �أن تنظم االنتخابات املحلية دون �أن
يعرف الناخبون ما هي بالتحديد ال�سلطات املوكلة للأطراف التي �سينتخبونها
وما هي اجلماعة املحلية التي �سريجعون �إليها بالنظر.
و�أخرياً ولي�س �آخراً ،ينبغي �إعداد قانون اجلباية املحلية التي يجب �إعادة النظر
فيها ب�شكل جذري مبا تقت�ضيه الالمركزية اجلديدة التي كما ر�أينا ال جدوى
منها دون املوارد املالية ال�ضرورية لتحقيق نتائجها ومقا�صدها وهي التنمية
والدميقراطيةاملحليتني.
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ر�سم عثمان �سلمي

العوامل ال�سلبية عديد املواطنني اىل املطالبة بحذف خطط الوايل
حد الآن يف املخيال اجلماعي بالدكتاتورية
واملعتمد 12الذين اقرتنا �إىل ّ
والزبونية ال�سيا�سية والف�ساد.
حد
	-اال�شكال املتع ّلق مبفهوم الالمركزية الذي يقع الت�سويق له �إىل ّ
الآن من قبل جانب من الطبقة ال�سيا�سية ،وقوامه ا�ستقاللية القرار
وحتويل املوارد ال�ضرورية لإنفاذه من املركز �إىل الأطراف .ويتعزز هذا
املخ�ص�ص لالمركزية وهو «ال�سلطة
املفهموم -الت� ّصور بعنوان الباب ّ
املح ّلية» .فهذا العنوان يوحي ب�إمكانية انت�صاب اجلماعات املحلية
ك�سلطات جمانبة لل�سلطة املركزية ال متف ّرعة عنها .ويغفل هذا الت�صور
حد ما م�س�ألة جوهرية بخ�صو�ص فل�سفة الالمركزية ،وقوامها
اىل ّ
ال�سقف الذي و�ضعه الف�صل  14منه لال�ستقاللية املن�شودة للأطراف
عن املركز واملتمثل يف احلفاظ على وحدة الدولة .وبالفعل جاء بهذا
الف�صل �أن الدولة «تلتزم بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل الرتاب
الوطني يف �إطار وحدة الدولة» .و�إدراج هذا الف�صل بباب املبادئ
العامة له داللة كربى .فوحدة الدولة ال تعني فقط وحدتها الرتابية
بل كذلك وبالأخ�ص وحدتها القانونية �أي �ضرورة �إدراك جميع
القائمني على اجلماعات املحلية وال ّراجعني �إليها �أن د�ستور الدولة
واملبادئ العامة التي ك ّر�سها نافذ على كامل ترابها وملزم ّ
لكل من
تتم على
وي�سي �ش�ؤونها .وهذه الوحدة القانونية ّ
يرجع �إليها بالنظر ّ
غرار وحدة الراية ومدنية الدولة و�سيادة ال�شعب وعلوية القانون
وحرية املعتقد وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية وقيامها على مبد�أ
امل�ساواة يف تنظيمها ويف �إ�سدائها اخلدمات وواجب احلفاظ على
وحدة الوطن وحرمته وحياد الإدارة.
	-اال�شكال الذي يطرحه اخلطاب الذي با�سم احلق يف التنمية يدعم
الفرقة والنعرات اجلهوية التي ال تنتج �إال الفنت ويرجع هذا �أ�سا�سا
�إىل ما خ ّلفته عقود من اال�ستبداد من غياب لل�شعور باالنتماء للوطن
وبالوحدة بني كل جهاته والت�ضامن بني كل مواطنيه ومواطناته.

الب�شري ويف علم االجتماع واالقت�صاد وغريها من االخت�صا�صات جلمع
املعطيات ال�ضرورية ال�سرتاتيجية جادة لإجناز امل�شروع الالمركزي .فالالمركزية
تتجاوز بكثري جم ّرد تنظيم �إداري ب�أدوات قانونية �إذ هي تنظيم يقوم على توفري
ظروف وعنا�صر دينام ّية تنموية ت�ستدعي ف�ضاء ون�سيجا اجتماعيا متكامال وقيم
تكفل الرتابط بني مكوناته وموارد .وبالتايل ،ينبغي �إدراك �أن جناح الالمركزية
احلد
ال ميكن �أن ت�ؤ ّمنه توافقات �سيا�سية تكون يف قطيعة مع امليدان ومع �شروط ّ
الأدنى من االكتفاء الذاتي للوحدات الالمركزية .فمن دون هذه العنا�صر،
لن ّ
تتمكن هذه الوحدات من �إدارة �ش�ؤونها وفق مبد�أ التدبري احل ّر� ،إمنا �ستبقى
�سيمدها بها املركز �أو اجلماعات العمومية املحلية
رهن امل�ساعدات التي ّ
الأخرى الأكرث ثراء.
و�إىل جانب هذه الإ�شكالية املتعلقة مبنهجية العمل لإجناز امل�شروع الالمركزي،
حتف به من بينها:
هنالك �سل�سلة من املخاطر ّ
الإ�شكال الذي يطرحه التق�سيم الرتابي اجلديد الذي يفر�ضه �إقرار الف�صل
«تتج�سد يف جماعات حملية تتك ّون من بلديات وجهات
 131ب�أن الالمركزية ّ
و�أقاليم ّ
يغطي كل �صنف منها كامل تراب اجلمهورية وفق تق�سيم ي�ضبطه
القانون»ّ .
جد دقيقة ،ملا
وت�شكل عملية ر�سم حدود اجلماعات املحلية عملية ّ
�سيتم �إدراجها يف نف�س الإقليم �أو
�ستثريه من �إ�شكاليات بني اجلهات التي ّ
�سيتم �إحداثها �أو تلك
بالعك�س توزيعها على �أقاليم خمتلفة والبلديات التي ّ
�سيتم تو�سيعها .وي�ضاف اىل هذه اال�شكاليات ،الإ�شكال الذي �سيطرحه
التي ّ
اختيار عا�صمة الإقليم والذي بد�أنا ن�شهد بوادره التي تنبئ بعودة ال�صراعات
والعداءات القدمية بني اجلهات بقوة.
	-اال�شكال الذي �ستطرحه العالقة بني ال�سلطة الالحمورية �أي بني
ممثل ال�سلطة املركزية باملنطقة البلدية �أو اجلهة وهي �سلطة معينة غري
منتخبة من قبل مواطني البلديات �أو اجلهات وهياكل اجلماعات
املحلية .وما يزيد هذا الإ�شكال ح�ضورا هو تاريخ هذه العالقة يف
العهد ال�سابق والتي غالبا ما مت ّيزت بالتو ّتر بل بتهمي�ش ال�سلطة
املحلية وابتالعها تقريبا من قبل ال�سلطة الالحمورية .وقد دفعت هذه

	-الإ�شكال الذي يطرحه االنفاذ الفوري للم�شروع الالمركزي يف
ظرف مت ّر فيه الدولة التون�سية ب�أزمة مالية واقت�صادية حادة ملا ميثّله
من تهديد ّ
بتفكك الدولة و�إ�ضعافها .وهذا ما قد يح�صل من خالل
ت�شتيت مواردها املالية باعتبار �ضرورة حتويل اعتمادات ال�سلطة
املركزية �إىل الأقاليم ثم اجلهات ثم البلديات وملا ميثّله من فر�صة لرفع
�سقف املطلبية و�إ�ضعاف جمهود التنمية ال�شاملة.
	�-إ�شكالية الدميقراطية الت�شاركية واحلوكمة املفتوحة 13وكان الد�ستور
ال�صمت ب�ش�أن
�أق ّرها يف ف�صله  .139ونلحظ هنا �أنّ الد�ستور لزم ّ
�آل ّيات حتقيق هذه الأهداف ،وهي �أهداف ينبغي �ضبطها بقانون
حتى ال تتح ّول من �أداة دعم للدميقراطية �إىل و�سيلة لت�صفية ح�سابات
�سيا�سية وتعطيل �سيا�سات التنمية .وهذا ما يح�صل ب�شكل خا�ص
�إذا �أدت �إىل �إ�ضعاف م�شروعية الهياكل املحلية املنتخبة بحجة
�أف�ضلية الدميقراطية الت�شاركية على الدميقراطية التمثيلية.
�أمام كل هذه الإ�شكاليات ،ميكن اعتبار �أن م�شروع الالمركزية اجلديد على
رغم طابعه الطموح وما يحمله من نف�س دميقراطي ،ف�إن جناحه يبقى رهن قيام
ال�سلطة ال�سيا�سية م�شفوعة باملجتمع املدين بعمل توعوي وتثقيفي هائل .ومن
املالئم �أن يتمحور هذا العمل على التوفيق بني متكني املواطن يف اجلهة من
ت�سيري �ش�ؤونه مبا تقت�ضيه خ�صو�صياته وحاجياته وطموحاته من جهة ووحدة
الدولة والعمل كذلك على م�صاحلة جميع التون�سيني والتون�سيات بالدولة
حدا
ومب�ؤ�س�ساتها لكن كذلك ببع�ضهم البع�ض من جهة �أخرى .فبذلك ،ن�ضع ّ
ملنطق اجلهويات وللتهديد باحتجاز الرثوات الطبيعية.
وتبعا لذلك ف�إن انتهاج مقاربة ت�شاركية واحرتام ال�شفافية يف احل�سم ال�سيا�سي
يف كل القرارات التي يتط ّلبها �إنفاذ هذا امل�شروع ي�صبح �شرطا �ضروريا لنجاحه
٭كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس،
جامعة قرطاج

مشروع محفوف بألغام

1 .1ينبغي االنتباه �إىل عدم اخللط بني املجل�س القومي الت�أ�سي�سي وهو �أول �سلطة ت�أ�سي�سية

4 .4الف�صل « :132تتم ّتع اجلماعات املحلية بال�شخ�صية القانونية وباال�ستقاللية الإدارية واملالية

1010الف�صل « : 136تتكفّل ال�سلطة املركزية بتوفري موارد �إ�ضافية للجماعات املحلية تكري�سا

العدة ال�ضرورية لإجناح هذا امل�شروع اجلديد
علينا الآن �أن نت�ساءل هل �أعددنا ّ
للتنظيم الرتابي للجمهورية؟
حد الآن هو الرتكيز على اجلانب القانوين لالمركزية
ما ميكن مالحظته �إىل ّ
واالنكباب على �إعداد الن�صو�ص املت�صلة بها من خالل اللجوء �إىل خرباء يف
القانون لكن مبقاربة تفتقر �إىل ال�شفافية بل تعك�س �ضرباً من التك ّتم من قبل
ال�سلطة ال�سيا�سية 11وي�ستدعي هذا الأمر مالحظتني:
�أ ّوال :يتط ّلب جناح امل�شروع الالمركزي ا�ستبطان املواطنني املعنيني به له.
توج�ساتهم بهذا ال�ش�أن �ضروري و�إال
وبالتايل ،ف�إن اال�ستماع �إىل انتظاراتهم �أو ّ
�ستتم �إعادة �إنتاج نف�س ال ّرف�ض لهذا التنظيم وللقائمني عليه.
ّ
ثانيا :الالمركزية لي�ست �ش�أنا قانونيا �صرفا .بل بالعك�س ،متثل املهارات القانونية
�آخر املتدخّ لني لإجنازه بعد جمع كل املعطيات امليدانية والقيام بت�شخي�ص
الواقع االجتماعي والدميغرايف والعمراين واالقت�صادي .ولهذا ال�سبب ،من
ال�ضروري جتنيد كل اخلربات يف االقت�صاد ويف التهيئة العمرانية ويف العمران

عرفتها تون�س قبل اال�ستقالل قد ا�شتغل بني �سنة  1956و 1959على �إعداد و�إقرار �أول د�ستور

وتدير امل�صالح املحلية وفق التدبري احل ّر»

ملبدا الت�ضامن وباعتماد �آلية الت�سوية والتعديل تعمل ال�سلطة املركزية على بلوغ التكاف�ؤ بني

للجمهورية التون�سية �أي د�ستور غرة جوان  1959وبني املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي الذي انتخب

5 .5الف�صل « : 133تدير اجلماعات املحلية جمال�س منتخبة .تنتخب املجال�س البلدية واجلهوية

املوارد والأعباء املحلية»

يف � 23أكتوبر  2011لإعداد د�ستور جديد للجمهورية و�صادق عليه يف  26جانفي 2014

انتخابا عاما ح ّرا مبا�شرا �س ّريا نزيها و�شفافا .تنتخب جمال�س الأقاليم من قبل �أع�ضاء املجال�س

�1 111إىل حدّ تاريخ �إجناز هذه الورقة علمنا �أن هنالك م�شروع حول قانون البلديات (وهي ّ
ت�شكل

2 .2الف�صل  12من الد�ستور :ت�سعى الدولة �إىل حتقيق العدالة االجتماعية والتنمية امل�ستدامة

البلدية واجلهوية .ي�ضمن القانون االنتخابي متثيلية ال�شباب يف جمال�س اجلماعات املحلية».

�إحدى الأ�صناف الثالث للجماعات املحلية التي ك ّر�سها الد�ستور) �أعدّ ته وزارة الداخلية مل

والتوازن بني اجلهات ا�ستنادا �إىل م�ؤ�شرات التنمية واعتمادا على مبد�أ التمييز الإيجابي كما

6 .6الف�صل  132املذكور �آنفا.

يقع الك�شف عنه �إىل حدّ الآن.

تعمل على اال�ستغالل ال ّر�شيد للرثوات

7 .7الف�صل  134فقرة « :3تتمتع اجلماعات املحلية ب�سلطة ترتيبية يف جمال ممار�سة �صالحياتها

ّ 1212
ت�شكل م�ؤ�س�ستي الوايل واملعتمد �سلطتان حموريتان متثالن ال�سلطة املركزية باجلهة �أو

ّ 3 .3
ت�شكل البلديات اجلماعات املحلية الأ�صغر وهي موجودة منذ اال�ستقالل �إال �أنها ال

»...

باملناطق البلدية �أو ال ّريفية ومت ّيزت م�ؤ�س�سة الوايل بازدواجيتها وبالتايل بغمو�ض طبيعتها القانونية

م�سية فعال مبجال�س منتخبة ثم جند اجلهات وهي موجودة
تغطي كامل تراب اجلمهورية وهي ّ

8 .8الف�صل  134فقرة  1و « : 2تتمتع اجلماعات املحلية ب�صالحيات ذاتية و�صالحيات م�شرتكة

يعي من املركز يرتا�س املجل�س اجلهوي
فالوايل الذي ميثّل رئي�س اجلمهورية يف اجلهة والذي ّ

كذلك لكنها ال متثل هياكل المركزية لأنها مدارة من قبل جمال�س غري منتخبة مبا�شرة من قبل

مع ال�سلطة املركزية و�صالحيات منقولة منها .توزع ال�صالحيات امل�شرتكة وال�صالحيات املنقولة

الذي ّ
ي�شكل هيكال المركزي مما حال دون انت�صاب هذا املجل�س ك�سلطة المركزية فعلية مع كل

معي من قبلها
مت�ساكني اجلهة لكن خا�صة لأن هذا املجال�س يرت�أ�سها ممثل عن ال�سلطة املركزية ّ

ا�ستنادا �إىل مبد�أ التفريع »...

ما يفرت�ض ذلك من ا�ستقاللية ومن تعبري عن �إرادة مت�ساكني اجلهة.

وهو الوايل ولي�س ممثال عن اجلهة ومنتخب من طرفها �أما الأقاليم فهي املجال الأو�سع للتنظيم

9 .9الف�صل  « :135للجماعات املحلية موارد ذاتية وموارد حمالة �إليها من ال�سلطة املركزية

1313الف�صل « :139تعتمد اجلماعات املحلية �آليات الدميقراطية الت�شاركية ومبادئ احلوكمة

الالمركزي وهو امل�ستوى امل�ستحث لأنه مل يكن معتمدا يف �ضلّ د�ستور  1959ولي�س هنالك

وتكون هذه املوارد مالئمة لل�صالحيات امل�سندة �إليها قانونا .كل �إحداث ل�صالحيات �أو نقل لها

املفتوحة ل�ضمان �إ�سهام �أو�سع للمواطنني واملجتمع املدين يف �إعداد برامج التنمية والتهيئة

ت� ّصور وا�ضح حول مالمح هذه الأقاليم وال حول انت�شارها وحدودها.

من ال�سلطة املركزية �إىل اجلماعات املحلية يكون مقرتنا مبا ينا�سبه من موارد»...

الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا ي�ضبطه القانون3

12

العدد  ،02يوليو 2015

العدد  ،02يوليو 2015

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
وما تعلمناه من تجربة الماضي
شرف الدين اليعقوبي

وخالل ال�شهر احلادي ع�شر من �سنة  2011وبعد �أن �أمتت جلنة تق�صي
احلقائق حول الر�شوة والف�ساد �أعمالها� ،أ�صدرت تقريرها النهائي والذي
ورد فيه �أنه مل يتم التحقيق يف كل ملفات الف�ساد املتعلقة بفرتة حكم
بن علي نظرا ل�ضعف �إمكانيات اللجنة الب�شرية واملادية .كما لوحظ �أنه مل
تتم �إحالة جميع ملفات الف�ساد على الق�ضاء الذي مل يبت بدوره يف كافة
النزاعات املتعلقة بهذه امللفات �إىل حد هذا التاريخ .وقد �ساهم هذا الت�أخر
يف ت�أكيد ما مت تداوله بخ�صو�ص عملها االنتقائي واملوجه يف الك�شف عن
بع�ض ملفات الف�ساد دون الأخرى العتبارات �شخ�صية وهو ما خلق انطباعا
عاما «با�ستمرار الف�ساد وتوا�صل ثقافة الإفالت من املحا�سبة».1
كان ُينتظر �أن تق ّيم جتربة جلنة مكافحة الف�ساد ب�شكل متكامل قبل بعث
هيئة قارة تعنى مبكافحة الف�ساد و�أن ت�ستفيد الهيئة من نقائ�ص التجربة
الأوىل .وقد متثلت هذه النقائ�ص �أ�سا�سا يف كونها كانت جلنة تدور حول
رئي�سها الذي ميتلك ّ
كل ال�صالحيات داخلها بدءا بتعيني �أع�ضائها مرورا
بتحديد ملفات الف�ساد التي يتم البحث فيها و�صوال لتحكمه يف القرار
عقب البحث .لكن غاب التقييم وتولت احلكومة اعتماد مقرتح جلنة
تق�صي احلقائق حول الر�شوة والف�ساد بتكوين هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد.

�أحدث الف�صل  130من الد�ستور التون�سي «هيئة احلوكمة الر�شيدة
يحملها الف�صل  125من ذات الد�ستور مع
ومكافحة الف�ساد» وهي هيئة ّ
بقية الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة الأخرى م�س�ؤولية «دعم الدميوقراطية».
ويحدد دورها يف امل�ساهمة «يف �سيا�سات احلوكمة الر�شيدة ومنع الف�ساد
ومكافحته ومتابعة تنفيذها ون�شر ثقافتها ،وتع ّزز مبادئ ال�شفافية والنزاهة
وامل�ساءلة ».عالوة على « ر�صد حاالت الف�ساد يف القطاعني العام واخلا�ص،
والتق�صي فيها ،والتحقق منها ،و�إحالتها على اجلهات املعنية» .وكان ُينتظر
�أن تقرتن انطالقة الدورة النيابية الأوىل ملجل�س نواب ال�شعب التون�سي
بنقا�ش جمتمعي م�ستفي�ض حول الهيئة ودورها وتقييم جتارب الهيئات
واللجان التي �سبقتها ،خا�صة �أنّ مكافحة الف�ساد كانت �شعارا حموريا للثورة
التون�سية ،لكن ّ
ظل االهتمام بت�صورات الهيئة امل�ستقبلية وم�شروع قانون
تنظيمها �أمراً م�ؤج ًال.
وقد تعود الربودة غري املنتظرة يف التعاطي مع الهيئة الد�ستورية ملا م ّيز جتربة
جلان مكافحة الف�ساد التي ا�ستحدثت بعد الثورة من �ضعف يف الأداء� .إذ
بعد �أكرث من �أربع �سنوات من �إحداث هيئة خمت�صة يف مكافحة الف�ساد
يف تون�س ،يتوا�صل اجلدل حول الفائدة من وجودها ومدى قدرتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :هيئة
التحكم يف م�ستويات الف�ساد .ويح ّتم هذا الأمر فح�ص جتارب جلنة مكافحة الفرص الضائعة
لتبي �سبب �ضعف �أدائها وا�ستخال�ص �شروط جناح �أحدث املر�سوم الإطاري عدد  120ل�سنة  2011امل�ؤرخ يف 2011/11/14
الف�ساد منذ ت�أ�سي�سها ّ
الهيئة الد�ستورية اجلديدة.
املتعلق مبكافحـة الف�ســاد الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد التي ح ّلت حمل
اللجنة الوطنية لتق�صي احلقائق حول الف�ساد املحدثة و�أحال �إليها ملفاتها
ووثائقها .و�صدر الأمر املنظم للهيئة اجلديدة يف.2012 /03/ 29
لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
تزامن ظهور هيئة خمت�صة يف مكافحة الف�ساد مع الثورة التون�سية يف جو ومت تعيني املحامي �سمري العنابي رئي�سا جديدا عليها يف مار�س  2012على
عام من انعدام الثقة يف هياكل الدولة وت�شكيك يف قدرة م�ؤ�س�ساتها على �إثر وفاة رئي�سها ال�سابق .وعرفت اللجنة دعما كبريا من منظمات ودول على
ك�شف الف�ساد نظراً للدور املتواطئ للعديد منها يف تكري�س الف�ساد خالل غرار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الذي خ�ص�ص اجلزء الأكرب من برناجمه
فرتة احلكم ال�سابق .وعلى هذا الأ�سا�س كان �أول القرارات التي �أعلن عنها ملكافحة الف�ساد يف تون�س لدعم هذه الهيئة فنيا وماديا.
الوزير الأول بعد �سقوط نظام بن علي يف � 2011/01/17إىل جانب تركيبة لكن ما يالحظ فعليا منذ ت�أ�سي�سها هو ّ
تعطل �أعمالها منذ بعثها �إذ مل
احلكومة امل�ؤقتة الأوىل ،تكوين ثالث جلان من بينها جلنة تق�صي احلقائق جتتمع �إال مرة واحدة بكامل �أع�ضائها ال�ستة والع�شرين وذلك بتاريخ 17
حول الر�شوة والف�ساد .و�أن�شئت هذه اللجنة بو�صفها هيئة عمومية م�ستقلة  .2013 /07/كما غاب العمل اال�ستق�صائي عن �أعمال هيئة مكافحة
تبعا للمر�سوم عدد  7بتاريخ .2011/02/ 18وتتكون من هيئتني :هيئة الف�ساد .فلم يتم ت�شكيل جهاز الوقاية والتق�صي املن�صو�ص عليه بالف�صل
عامة تنظر يف التوجهات العامة للجنة وتقدم الت�صورات امل�ستقبلية حولها 22 ،من املر�سوم الإطاري عدد  120ل�سنة  ،2011وبات دورها ينح�صر يف
وهيئة فنية تتعهد بالتق�صي والبحث ودرا�سة امللفات وحتيل على الق�ضاء امل�شاركة يف تنظيم ندوات وملتقيات دولية �أو يف الظهور الإعالمي لرئي�سها
حاالت ال�شبهة يف الر�شوة والف�ساد .ويتم تعيني �أع�ضاء اللجنتني من طرف وهو ظهور خ�ص�ص اجلانب الأكرب منه للحديث حول مربرات ف�شل الهيئة
رئي�س اللجنة الذي يلتزم فقط بالت�شاور حول اختيار الأع�ضاء مع املنظمات يف مكافحة الف�ساد .ومل تنجز الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد خالل ثالث
�سنوات من عملها �أي تقرير حول ن�شاطها ومل تقدم ر�صدا علميا ومو�ضوعيا
املعنية دون �أن يكون ملزما بالتقيد مبقرتحاتها.
وانطلقت هذه اللجنة اخلا�صة يف التحقيق حول ملفات الف�ساد خالل حول الف�ساد ومدى انت�شاره خمالفة ما جاء بالف�صل  39و 40من مر�سوم
فرتة حكم بن علي واعتمدت تركيبة متنوعة �شملت خرباء من قطاعات �إحداثها.
خمتلفة لإجراء مهام التثبت وتفح�ص امللفات .كما اعتمدت يف جزء هام واكتفى رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد يف ظهوره املكثف اعالميا طيلة
من �أعمالها على تقارير خمتلف الهياكل الرقابية املوجودة �سابقا كدائرة ثالث �سنوات بتقدمي مربرات لعدم قدرة الهيئة على �أداء مهامها .ومن
هذه املربرات باخل�صو�ص ح�سب ر�أيه �ضعف الإمكانيات املادية املر�صودة
املحا�سبات وهياكل الرقابة العامة.
وح�سب االح�صائيات املتوفرة تو�صلت اللجنة ب�أكرث من  11000عري�ضة لها ،حيث مل تفرد لها ميزانية خا�صة �إال خالل �سنة  .2015ومنها �أي�ضا،
در�ست منها �إىل حني �إعداد تقريرها النهائي  5000ملف و�أحالت  300تعر�ضها ح�سب ر�أيه لعراقيل �سيا�سية حالت دون �إجناز دورها ،بالإ�ضافة
ملف على �أنظار الق�ضاء .وح�سب ر�أي اللجنة ،تعلقت �أكرثمن ثلث �إىل عدم توفر كفاءات تون�سية متخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد .وكان من
وتهم مطالب حني لآخر ي�سرد معطيات اح�صائية حول عمل هيئته يتبني من فح�صها
العرائ�ض الواردة عليها بطلبات خارجة عن اخت�صا�صها ّ
اجتماعية كالت�شغيل �أو احل�صول على م�سكن �أو رخ�ص ملزاولة ن�شاط �أنها تتعلق بالأ�سا�س بعدد امللفات التي �سبق للجنة التق�صي حول الف�ساد
والر�شوة �أن �أحالتها اىل الق�ضاء.
اقت�صادي.

خ ّلف ف�شل هيئة مكافحة الف�ساد يف اال�ضطالع بدورها انطباعا �سلبياً لدى
الر�أي العام التون�سي حول عمل جلان مكافحة الف�ساد .وبات ينظر اىل هذه
اللجان كم�ؤ�س�سات بريوقراطية ال ي�ستفيد منها اال ر�ؤ�سا�ؤها الذين يتمتعون
بالوجاهة االجتماعية واالمتيازات املالية والعينية دون عمل يوازي ذلك.
وبعيدا عن تربيرات الف�شل ،ميكن اعتبار �إخفاق هيئة مكافحة الف�ساد يف
اال�ضطالع بدورها نتيجة منطقية لعاملني الأول داخلي والثاين �إطاري.
عامل الف�شل الداخلي
مل تنجح هيئة مكافحة الف�ساد يف ت�شبيك عالقتها ب�شكل تفاعلي مع
امل�ؤ�س�سات والأطراف التي تتدخل يف مكافحة الف�ساد خ�صو�صا منها
الهيئات الرقابية .وقد جعل هذا الأمر الهيئة عاجزة عن التوا�صل مع
م�ؤ�س�سات الدولة التي كان يفرت�ض �أن يتم البحث عن الف�ساد فيها .وكان
ميكن لهذه العالقة املو�ضوعية لو مت ت�صور �أطر لها� ،أن حت ّول عملية مكافحة
الف�ساد اىل جمهود ت�شارك فيه جميع الأطراف من هياكل رقابية .ولكن
هذا العامل مل يكن وحده لي�صنع الف�شل .بل علينا االقرار �أن ال�صمت
حول تعطل م�ؤ�س�سة مكافحة الف�ساد مدة ثالثة �أعوام كاملة مل يكن من
املمكن قبوله �أو ح�صوله لو مل ي�ؤاتي مزاج �إطار عا ّم» يحبذ الف�شل يف
مكافحة الف�ساد.
عامل الفشل االطاري

تبدو احلكومات املتعاقبة غري جدية يف التعامل مع ملف الف�ساد .فعلى
�سبيل املثال ،ال يزال العديد من الن�صو�ص القانونية املتعلقة مبكافحة
الف�ساد على غرار القانون املتعلق بت�ضارب امل�صالح وحماية املبلغني حبي�سة
الأدراج .وحتى قانون النفاذ �إىل املعلومة الذي بلغ مراحل متقدمة من
النقا�ش �أمام اللجان املخت�صة ملجل�س نواب ال�شعب وكان من املربمج عر�ضه
على اجلل�سة العامة خالل هذا ال�شهر ،فقد مت �سحبه من طرف احلكومة يف
خطوة مفاجئة .وهو ما اعترب نكو�صا خطريا عن تعهدات تون�س يف تكري�س
ال�شفافية.وب�ؤمل اال يرتك هذا الو�ضع الذي يبدو �سلبيا �أثره على امل�ؤ�س�سات
الدائمة.
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
فرصة أخيرة لبناء هيئة فاعلة

عرفت هيئة مكافحة الف�ساد خالل الأربع �سنوات املا�ضية انتكا�سات كربى
و�أ�صبحت قدرتها على مكافحة الف�ساد حمل ت�سا�ؤل .وبعد ا�ستحداث
هيئة جديدة يف الد�ستور التون�سي اجلديد ت�سمى هيئة احلوكمة الر�شيدة
ومكافحة الف�ساد والتي مل ت َر النور بعد على �أر�ض الواقع ومل ينطلق نقا�ش
عميق ب�ش�أنها ،تلوح على هذا الأ�سا�س بارقة �أمل �أخرية يف �إعادة بناء
م�ؤ�س�سة قوية مكلفة مبكافحة الف�ساد والتوقي منه .لكن �إن�شاء مثل هذه
الهيئة ال يعني قطعا و�ضع حد للف�ساد .فالتجارب العاملية �أثبتت �أن عدد
هيئات مكافحة الف�ساد التي جنحت يف دورها ٌ
قليل جدا .لذلك ال يكفي
التن�صي�ص يف الد�ستور على �إحداث هيئة د�ستورية م�ستقلة معنية مبكافحة
الف�ساد ،بل يجب توفّر �أر�ضية متكاملة ل�ضمان جناحها ترتكز على فهم
دقيق لواقع الف�ساد وتقييم لأخطاء املا�ضي وقدرة على تالفيها م�ستقبال.
ومير ذلك بالأ�سا�س عرب جمموعة من النقاط تتلخ�ص يف الآتي:

تالفيا لتجربة مر�سوم �سنة  2011الذي ن�ص يف ف�صله � 19أن رئي�س الهيئة
يعني ب�أمر يتخذ باقرتاح من احلكومة .وهو ما �ساهم ب�شكل حموري يف
�شخ�صنة مبالغ فيها لعمل الهيئة وجعل تواجدها مرتبطا ب�شخ�ص رئي�سها.
ويتطلب الو�ضع اجلديد ح�سب الف�صل  125من الد�ستور التون�سي �أن
ينتخب �أع�ضاء الهيئة من طرف جمل�س نواب ال�شعب ب�أغلبية معززة� .إال
�أن هذا االختيار يجب �أن ين�أى عن املحا�ص�صة ال�سيا�سية و�أن يكون تعيني
رئي�س الهيئة و�أع�ضائها مبنيا على �أكرب قدر من التوافق يرتبط �أ�سا�سا بنزاهة
�أع�ضاء اللجنة وحرفيتهم .وهو ما يتطلب �أن تكون عملية االختيار حمل
نقا�ش عام ي�شرتك فيه كل املتدخلني لتاليف املحا�ص�صات ال�سيا�سية يف
الغرف املغلقة.
�أما بالن�سبة ل�صالحيات الرئي�س و�أع�ضاء اللجنة ف�إن ما عرفته الهيئات
ال�سابقة من �سلطة تقديرية وا�سعة لرئي�س الهيئة وانتقائية يف التق�صي
و�إحالة امللفات �أثّر على م�صداقية ونزاهة الهيئة وهو ما يتطلب �أن يكون
جمال تدخلها م�ستقبال مبنيا على ال�شفافية يف التعامل مع امللفات دون
\
متييز وانتقائية.
خضوع الهيئة للمساءلة :بداية الطريق نحو
بناء الثقة

ي�ستوجب �أن تكون هذه الهيئة خا�ضعة للم�ساءلة ب�صفة دورية ومن عدة
�أطراف �سواء جمل�س نواب ال�شعب �أو ال�سلطة التنفيذية وكذلك الر�أي
العام عرب تقدمي ون�شر التقارير الدورية حول ن�شاطها وعر�ض نتائج التحقيق
يف امللفات التي تعهدت بها .وهو ما �سي�ضمن �شفافية �أعمالها ويحد من
ال�سلطة التقديرية لأع�ضائها يف تعاملها مع ملفات الف�ساد ّ
وميكنها من العمل
يف �إطار من احلياد واملو�ضوعية وي�ساهم يف تاليف الت�شكيك يف �أعمالها وبناء
الثقة يف نزاهتها .ويتطلب ذلك �أوال �ضمان �أطر ات�صال وا�ضحة بالهيئة
لتقدمي ال�شكايات من املواطنني .وال يكون ذلك �إال بقانون يحمي املبلغني
ويوفر �إمكانية التعهد بامللفات والإجابة عليها يف �آجال معقولة.
ا�سرتاتيجية وا�ضحة و�أهداف واقعية
من ناحية �أخرى يجب �أن تكون �أهداف الهيئة وا�ضحة وقابلة للقيا�س منذ
انطالقها للتمكن الحقا من تقييم �أعمالها مو�ضوعيا .فو�ضع هدف الق�ضاء
على كافة �أ�شكال الف�ساد ومكافحتها والوقاية منها يبدو غري معقول مقارنة
مع ما ت�شهده تون�س حاليا من ارتفاع يف درجات الف�ساد الذي �شمل كل
القطاعات بدون ا�ستثناء .وهو ما يتطلب الرتكيز على قطاع �أو قطاعني
ملجابهة الف�ساد الذي ا�ست�شرى فيها ،للتمكن الحقا من ت�أ�سي�س جتارب
ناجحة ميكن اال�ستفادة منها دون ت�شتيت للجهد .وي�ساهم يف نف�س الوقت
يف تكري�س اعتقاد جديد بد�أ يفقده التون�سيون حاليا حول امكانية حقيقية
للق�ضاء على الف�ساد عرب جتربة ملمو�سة.
تعاون وتكامل بين الهيئة ومختلف المتدخلين
في مكافحة الفساد

لقد بنيت عالقات اللجنة ال�سابقة مع بقية املتدخلني يف جمال مكافحة
الف�ساد من �سلطة تنفيذية وهياكل رقابية وجمتمع مدين على غياب الثقة
املتبادلة .وي�ستوجب جناح الهيئة الد�ستورية م�ستقبال تن�سيقا وتكامال بني
خمتلف املتدخلني وتوا�صال دائما بينها عرب قنوات وا�ضحة ودائمة .وميكن
�أن يكون ذلك عرب جلان عمل م�شرتكة لو�ضع ا�سرتاتيجيات مكافحة
الف�ساد والتعهد بامللفات وتبادل املعلومات بخ�صو�صها .وهذا �شرط الزم
للنجاح لكنه غري كاف لتحقيقه اذ يبقى يف النهاية جناح هيئة مكافحة
الف�ساد وثيق ال�صلة ب�صياغة ر�ؤية �سيا�سية وجمتمعية ت�ؤمن �شعارا وممار�سة
ب�أهمية مكافحة الف�ساد .
٭ رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

تعيين رئيس الهيئة وأعضائها وتحديد
صالحياتها :تالفي الشخصنة وبناء التوافق

 1 .1نائلة �شعبان ،مكافحة الف�ساد والر�شوة وم�سار االنتقال الدميقراطي يف تون�س من خالل جتربة

ال يجب �أن تكون طريقة تعيني رئي�س الهيئة خا�ضعة الختيار طرف وحيد

اللجنة الوطنية لتق�صي احلقائق حول الف�ساد والر�شوة.
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صالبة بيروقراطية تتآكل
زياد غومة
م�ؤخرا� ،سرت �شائعة �إعالمية حول الك�شف عن خلية جت�س�س
تعمل ل�صالح رو�سيا بتون�س ويتوىل �أع�ضا�ؤها جمع معطيات حول
مواطنني تون�سيني بالتواط�ؤ مع موظفني باالدارة املحلية .و�سرعان
ما حتولت هذه ال�شائعة اىل مو�ضوع لل�سخرية العامة من االدارة
التون�سية يف مواقع التوا�صل االجتماعي .فتداولت هذه الف�ضاءات
تعليقات تتحدث عن كون اجلو�س�سة «حلقتها عدوى»و»املدير يف
�إجتماع» و»�أعطه قهوة»و»افرح بيا» .وقد �أ�شّ رت حملة ال�سخرية هذه
اىل �سوء تقدير املواطن التون�سي لإدارته العمومية .هذه االدارة
التي بات ينظر اليها كج�سد بريوقراطي ال روح فيه.
تك ّل�س اجلهاز االداري وعجزه عن التطور �أديا لتخلفه عن اجناز
الأدوار التي كانت منتظرة منه .ويتناق�ض هذا التو�صيف مع الدور
الذي لعبته الربوقراطية االدارية التون�سية على �سلبيتها خالل
ّ
تتعطل املرافق احليوية
احلقبة التي تلت الثورة التون�سية .فلم
والتزم االدار ّيون من موظفني وعمال بت�أمني عملهم ب�شكل �شبه
تام .فكانت املرافق الإدارية التون�سية عنواناً ال�ستمرار الدولة رغم
يج�سد ت�صور ماك�س فيرب لالدارة
�ضعف احلكومات �آنذاك ومنوذجاً ّ
ذات التقاليد الربوقراطية �أي االدارة التي ي�ضمن تق�سيم العمل
فيها «حتديد عمل و�سلطة كل موظف وفقا لقواعد م�سبقة ومكتوبة».
ومبا�شرة بعد عودة م�ؤ�س�سات الدولة مبا هي �سلطة �سيا�سية للت�شكل
والعمل ،عاودت «�صورة االدارة» االنتكا�س لتربز ب�شكل حا ّد
ت� ّصوراً مر�ض ّياً لإدارة يغيب عنها الإان�ضباط وحتكمها بريوقراطية
احل�س .فرتاجع الإلتزام املهني للعاملني بالإدارة وكرثت
عدمية ّ
التحركات االحتجاجية التي ت�ؤدي للتعطيل الكامل للمرفق العام
و�أبرزت الدميوقراطية الأمرا�ض املزمنة الدارة يغيب عن امل�شرفني
عليها ح�س املبادرة.
وقد عمق �ضعف الدولة بعد الثورة �أمرا�ض الإدارة التون�سية
وك�شف عن �أمرا�ضها املزمنة .فهذه الإدارة ت�شكو منذ اال�ستقالل
أهمها طول �إجراءات وم�سالك �إ�سداء
من عوامل �ضعف هامة من � ّ
العديد من اخلدمات الإدارية وت�شعبها ومركزية �أخذ القرار وعدم
مالءمة التنظيم الإداري ملقت�ضيات النجاعة واجلدوى ف�ضال عن
�ضعف وظيفة الرقابة الإدارية .وي ّت�صف النظام الإداري التون�سي
بتعدد الأجهزة وت�شابهها وازدواجيتها ،والتو�سع الأفقي يف اجلهاز
الإداري وت�ضخم عدد العاملني فيه ،وتراجع م�ستويات اخلدمات
التي تقدمها الإدارات العامة للمواطنني .وقد زاد تطور ثقافة
جانب من
الف�ساد واملح�سوبية يف تعميق الأزمة بعدما �سعى
ٌ
العاملني باالدارة للرتبح الوظيفي.
وقد عرفت الإدارة التون�سية م�صطلح اال�صالح االداري .وكان ذلك
مبنا�سبة برنامج اال�صالح الهيكلي الذي فر�ضته امل�ؤ�س�سات املالية
العاملية «البنك الدويل» على تون�س مل�ساعدتها على جتاوز الأزمات
الإقت�صادية والتداين الذي جعل الدولة ت�شرف على الإفال�س.
اهتم برنامج الإ�صالح االداري املعلن عنه بثالثة م�ستويات ،هي
على التوايل حت�سني عالقة الإدارة باملواطنني والتنظيم الإداري
وو�سائل العمل الإداري.
تعدد مقارباتها .وكان ينتظر
مل تنجح برامج �إ�صالح الإدارة رغم ّ
�أن ت�ؤدي الثورة اىل �إ�صالح �أكرث عمقا يف االدارة ،مبا كانت تعد به

من �إذكاء لروح الوطنية وقطع مع الف�ساد .لكن مرة �أخرى ،خابت
التوقعات .فلم يكن الإ�صالح الإداري �ضمن �أولويات احلكومات
املتعاقبة ومت حذف الوزارة املكلفة بالإ�صالح الإداري يف حركة
رمزية ت�ؤ�شّ ر على توقف برامج الإ�صالح الإداري .وجتاهلت الأطراف
ال�سيا�سية التي تداولت على احلكم �إ�صالح الإدارة .ولكنها مل
تلتفت متاماً عنها اذ �سعت يف املقابل لل�سيطرة على مفا�صلها من
خالل �إغراقها بالتعيينات احلزبية .هذا طبعا ف�ضال عن �إقرار برامج
خ�صو�صية للإنتداب بعد الثورة تع ّو�ض مبد�أ التناظر على �أ�سا�س
أهم املبادئ
الكفاءة مبعايري �إجتماعية ،وهو ما ّ
يعد �ضرباً لأحد � ّ
الإدارية التي ت�سو�س الوظيفية العمومية وهو مبد�أ امل�ساواة يف
تويل الوظائف العامة .كما ّمت �إغراق الإدارة بالتعيينات املبا�شرة
للمنتفعني بالعفو العام �أو �أبنائهم وعودة كل املعزولني منها قبل
خا�صة منها
الثورة مهما كانت �أ�سباب عزلهم يف بع�ض الأ�سالك ّ
الأمن .ف�ض ًال عن ذلك� ،أعيد تكوين امل�سار املهني للمنتدبني
العائدين لينالوا اخلطط الإدارية على �أ�سا�س الت�سويات .ف�شهدت
الإدارة بعد الثورة ت�ضخّ ما يف حجمها و�أعداد موظفيها مقابل تراجع
حا ّد يف مردوديتها.
رغم كل هذه الربامج الإ�صالحية والإمكانات الب�شرية واملادية
التي ّمت ت�سخريها لتحقيق اال�صالح االداري قبل الثورة ورغم كرثة
احلديث عن ف�ساد االدارة وحاجتها للتطهري بعد الثورة ف�إ ّنه ميكن
اجلزم بكون حديث �إ�صالح االدارة مل يحقق النتائج املرج ّوة منه.
ويف�سر هذا الف�شل بق�صور عنا�صر �إ�سرتاتيجية الإ�صالح الإداري
وعدم تكاملها وخل ّوها من ر�ؤية �شمولية ف�ضال عن �أنّ �أغلب
هذه الربامج كانت م�سقطة وفوق ّية غاب عنها املنهج الدميوقراطي
بت�شريك املعنيني بالإ�صالح من موظفني ومواطنني ف�ضال عن
تركيز الربامج على الأبعاد التقنية والن�صو�ص الت�شريعية دون
�أن تعمل على اجلوانب ال�سلوكية والثقافية للموظف العمومي.
فنجاعة الإدارة م�س�ألة عقلية وثقافة قبل �أن تكون م�س�ألة ت�شريعات
وتقنيات .وعليه ،باتت هذه الربامج يف �أغلبها �صور ّية وحت ّولت �إىل
جم ّرد طقو�س دعائ ّية موظفة �سيا�س ّيا.
كما يف�سر ارهاق االدارة وتطور حالتها املر�ضية بعد الثورة �إلتفات
النخب عن ت�صور برامج اال�صالح لفائدة �شعارات الإحتجاج
الثوري املفرغة من الت�صورات البديلة واعتبار ال�سا�سة االدارة
التون�سية غنيمة يجب ا�ستغاللها لفر�ض دوام ال�سلطة ال�سيا�سية.
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المدرسة العمومية
ورياح الخصخصة:
القدرة على المقاومة
محمد العفيف الجعيدي
حتى وقت قريبّ ،
ظل ارتداء امليدعة الزرقاء لل�صبية وامليدعة الوردية
للفتيات عنوان الوحدة االجتماعية يف تون�س .هذه الوحدة التي كانت
ت�ؤمنها املدر�سة العمومية التي ي�ؤمها كل التون�سيني متى بلغوا من العمر
�ست �سنوات ويظلون يف رحابها �إىل ان يح�صلوا �شهادة ال�سيزيام «�شهادة
ختم الدرو�س االبتدائية» .ويكونون اكت�سبوا يف رحلة ال�ست �سنوات
تلك معارف �أ�سا�سية ت�صنع جزءاً من ثقافتهم و�أجزاء �أكرب و�أهم من
ذكرياتهم امل�شرتكة عنوان وحدتهم رغم اختالف �أ�صولهم االجتماعية.
وقد ح�ضرت �صورة املدر�سة املجتمع ومدر�سة اجلمهورية التي تع ّلم
املواطنة قبل املعارف ،يف منت الد�ستور التون�سي حيث جاء يف الف�صل
 39منه�« :أن الدولة ت�ضمن احلق يف التعليم العمومي املجاين ...
وت�ضمن جودة التعليم».
وقد بدت املدر�سة العمومية التون�سية ذات الطالء الأبي�ض وال�شبابيك
الزرقاء يف م�أمن من ع�صف ثقافة اخل�صخ�صة .وهذا ما يت�أكد عند قراءة
�إح�صائيات وزارة الرتبية التون�سية .فخالل ال�سنة الدرا�سية -2014
 ،2015بلغ عدد املدار�س العمومية �أربعة �آالف وخم�سمائة واثنني
و�ستني ،وقد التحق بها مليون وخم�سة و�سبعني �ألف تلميذ توزعوا على
�سبعة و�أربعني �ألف وثالثمائة وع�شرين ف�صال .وتكفل بتوفري الت�أطري
الرتبوي لهم ثالثة �ستني �ألفا ومائتي معلم تعليم ابتدائي تون�سي.
كما عملت احلكومة التون�سية على حت�صيل دعم وقر�ض خارجي بقيمة
 230مليون يورو  470 -مليون دينار تون�سي تقريبا لتحديث امل�ؤ�س�سات
الرتبوية وحت�سني الإطار املدر�سي العام يف االبتدائي والإعدادي والثانوي
تي�سر ظروف
من حيث اجلوانب املادية وتوفري التجهيزات ال�ضرورية التي ّ
العمل �صلبها.1
يهدد
وعلى �ضوء هذه املعطيات ،يبدو الإدعاء ب�أن اخل�صخ�صة خط ٌر ّ
التعليم العمومي االبتدائي قوال م�ستبعداً .فهي ت�ستقطب ُع�شر املواطنني
التعليمي
وحتتكر �أكرث من ُع�شر موازنة الدولة .لكن التدقيق يف الو�ضع
ّ
يف تون�س ُيظهر م�ؤ�شّ رات متزايدة مقلقة يخ�شى معها �أن يهتز يف املنظور
القريب عر�ش املدر�سة العمومية.
فمع بداية الع�شرية الأخرية من القرن الع�شرين ،تط ّورت ظاهرة املدار�س
الأ�سا�سية اخلا�صة بتون�س .وت�ؤ�شر هذه الظاهرة اىل بداية تراجع مفهوم
العمومي ل�صالح بروز تعليم خا�ص باملي�سورين .وما يزيد من
التعليم
ّ
احتماالت هذا الرتاجع ،هو بالدرجة الأوىل �أزمة املدر�سة العمومية التي
بد�أت ت�ستفحل خالل العقد الأخري .وهذا ما �سنحاول تف�صيله �أدناه.
المدرسة الخاصة تنافس وتعيد رسم الحدود
بين الفئات االجتماعية

مل يكن التعليم االبتدائي اخلا�ص خالل ال�سنة الدرا�سية -1985
 1986ي�ستقطب اال  6295تلميذا �أي ما يعادل ن�سبة  0.51من
جملة التالميذ املر�سمني ،وكانوا موزعني على  16مدر�سة .2وتط ّورت
ن�سب متدر�س التالميذ باملدار�س اخلا�صة بن�سق متوا�صل لت�صل خالل
ال�سنة الدرا�سية  2012-2011اىل  2.77باملائة من جمموع التالميذ
بعدد اجمايل قدره  28875تلميذاً موزعني على  128مدر�سة .وخالل

ال�سنة الدرا�سية  ،2015-2014ا�ستقطبت امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة
�أكرث من � 40ألف تلميذاً موزعني على  191مدر�سة .3وقد بلغت ن�سبة
ا�ستقطاب املدار�س اخلا�صة للتالميذ حدها الأق�صى يف -2008
 2009وهو  84يف املائة .واملقلق يف هذه الأرقام هو التطور ال�سريع
لن�سب التحاق التالميذ باملدار�س اخلا�صة و�إن يبقى عددهم حتى الآن
حمدوداً .وما يعزز عوامل القلق هو تركُّز هذه املدار�س جغرافياً وتوجهها
للفئات الإجتماعية املي�سورة.
اخلا�صة �أن
كما يتبني من الدرا�سة اجلغرافية خلريطة توزيع املدار�س ّ
 76.56باملائة من مدار�س التعليم اخلا�صة ترتكز بالعا�صمة تون�س ويف
وت�ضم هذه املدار�س
ثالث واليات �ساحلية هي نابل و�سو�سة واملن�ستريّ .
 87.37باملائة من عموم تالميذ املدار�س اخلا�صة .وتنعدم باملقابل ظاهرة
التعليم اخلا�ص االبتدائي بواليات �سليانة وجندوبة وتطاوين.4
وي�ستفاد من التوزيع اجلغرايف للتعليم اخلا�ص االبتدائي �أنه مياثل
خريطة التنمية بتون�س ب�شكل ُيربز امل�ؤ�س�سة التعليمية اخلا�صة يف
املناطق ذات احلظ التنموي لتغيب هذه الظاهرة يف املناطق الداخل ّية
ال ّ
أقل حظاً يف التنمية.
توجه امل�ؤ�س�سة التعليمية اخلا�صة نحو مناطق معينة
ت ّربر الغاية الربح ّية ّ
تتميز مب�ستوى العي�ش الرفيع لن�سب معتربة من �سكانها .فيحاول التعليم
اخلا�ص ان ي�ستحوذ يف هذه املناطق على الن�سبة االهم من الفئات
االجتماعية القادرة على حتمل اعبائه املالية  .ويالحظ يف هذا االطار ان
التعليم اخلا�ص ينق�سم بدوره اىل �صنفني �أ�سا�سيني لكل منهما جمهوره:
فنجد امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة الكربى �أي تلك التي تفوق موازناتها
ماليني الدنانري وت�ستخدم كفاءات بع�ضها �أجنبي .وب�شكل عا ّم ،تتم ّيز
هذه املدار�س التي تد ّر�س يف الغالب مناهج �أجنبية بكونها موجهة
للطبقات الرثية مبا يجعل منها مدار�س طبقية بامتياز .اما ال�صنف الثاين
من املدار�س اخلا�صة ،في�صنف اقت�صاديا يف خانة امل�ؤ�س�سات ال�صغرى
واملتو�سطة .وغالبا ما تكون املدر�سة اخلا�صة تعود بامللكية لرجل تعليم
متقاعد ويتمثل مقرها يف حمل �سكني م�سوغ غري مهي�أ ليكون م�ؤ�س�سة
تربوية .وت�سعى م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص من هذا ال�صنف اىل ا�ستقطاب
املقتدرين على �أداء مقابل �شهري للتلميذ الواحد يرتاوح بني املائة
و�ستني ديناراً واملائتني وت�سعني ديناراً .5وتاليا� ،أ�صبح ت�سجيل الأبناء
مبدار�س التعليم اخلا�ص اىل م�ؤ�شر على االنتماء الطبقي لأ�سرهم .فيكفي
حتديد املدر�سة اخلا�صة املر�سم بها للتو�صل للمعطى الذي يتعلق بالطبقة
االجتماعية التي ينتمي لها الويل.
وقد يكون هذا التوجه م�شروعا بالن�سبة للقائمني على هذه املدار�س من
يتعي على الدولة التعامل مع نتائجه ومدى
منظار احلرية التجارية .لكن ّ
ت�أثريه على «احلق يف تربية واحدة للجميع» ت�ضمن امل�ساواة يف ممار�سة
احلق يف التعليم .ففي حال ا�ستمرار وترية التحول من املدر�سة العمومية
اىل املدر�سة اخلا�صة ،يخ�شى �أن تتح ّول املدار�س العمومية اىل م�ؤ�س�سات
يتجمع داخلها الفقراء من ال�شعب دون �سواهم .ويف هذا الإطار،
تعليمية ّ
ر�أى وزير الرتبية الأ�سبق ال�سيد �سامل االبي�ض يف مقال ن�شر قبل �أ�شهر
قليلة من توليه مقاليد الوزارة�« 6أن خ�ضوع النظام ال�سابق عن الثورة

ر�سم عثمان �سلمي

لإمالءات �صندوق النقد الدويل والبنك العاملي والدول الأوربية املانحة
والقار�ضة وتنفيذ �سيا�ساتهم ال�سيما يف املجال الرتبوي قد �أ�س�س النهيار
نظام تربوي كثريا ما تباهت به النخب الفكرية وال�سيا�سية .ولكن القوى
ال�شعبية واالجتماعية كانت �ضحية له .ولذلك ف�إن الثورة التون�سية ال
ميكن لها �أن تنجح �إذا مل تقم بعملية تغيري جذري للمنظومة الرتبوية
لتبديل قواعد االرتقاء االجتماعي عرب رد االعتبار و�إ�صالح املدر�سة
العمومية كمدر�سة لل�شعب �أو ًال و�أخرياً� .أما النخب ال�سيا�سية واملالية
و�أ�صحاب املال والأعمال مبن يف ذلك وزراء العهد غري امل�أ�سوف عليه،
ف�إن �أبناء الكثري منهم مل يجل�سوا على مقاعد تلك املدر�سة القدمية
املت�آكلة وبجانب حيطانها اخلربة و�أمام �سبورتها اخل�شبية التقليدية.
لقد جل�سوا على املقاعد املرفهة ملدار�س البعثات الفرن�سية واالنكليزية
والأمريكية».7
وبذلك ،ك�شف املثقف �سامل الأبي�ض قبل توليه مقاليد الوزارة عن عمق
ي�سجل له
التحول االجتماعي الذي يدور حول املدر�سة العمومية .ومل ّ
يف املقابل خالل توليه حلقيبة الرتبية �أي حماولة عالجية للداء الذي
�شخّ �صه .وقد يعود ذلك لكون الت�شخي�ص ت�ضمن مبالغات يف التو�صيف
دون �أن يقدم ت�صورات للحلول.
ويعترب يف املقابل امل�شتغلون بالرتبية يف تون�س �أن �إدعاء توجه املدر�سة
العمومية نحو االنهيار غري واقعي العتبارات من �أهمها �أن املدار�س
اخلا�صة مل تنجح يف حتقيق التفوق البيداغوجي والرتبوي على املدار�س
العمومية التي حافظت على رياديتها.
ي�سعى القائمون على مدار�س التعليم اخلا�ص باملقابل لإبراز القيمة
امل�ضافة التي يحققها التعليم اخلا�ص .ويف هذا االطار �صرح ال�سيد لطفي
�سعيد املكلف باالعالم مبجمع التعليم «�أن التعليم اخلا�ص يتكامل مع
التعليم العام وكل منهما يتوجه ل�شريحة خا�صة .وخ�صو�صية التعليم
اخلا�ص �أنه ي�ستجيب لطالب اخلدمة والذي يتمثل خ�صو�صا يف التغيريات
االجتماعية التي تعرفها الأ�سرة لكون املدر�سة اخلا�صة توفر خدمات
تتعلق بتوفري احلد االدنى من الرفاهية من �صحة ونقل ومطاعم ا�ضافة
لالهتمام بامل�س�ألة الثقافية» .8فيما ذكر ال�سيد عبد اللطيف اخلما�سي،
وهو �صاحب م�ؤ�س�سة تربوية خا�صة وم�س�ؤول نقابي �سابق عن التعليم الخ
«نوعية التعليم والبيداغوجيا املعتمدة هي من
ا�ص،
اخلا�ص ّ
حمل اهتمام
العوامل الأ�سا�سية التي جتعل التعليم الأ�سا�سي ّ
الأولياء حيث يوفّرون اهتماما واعتناء �أكرث بالتلميذ وذلك عرب الأخذ
بيده ومرافقته ومتابعته يف مراجعة الدرو�س �إ�ضافة لأهمية التكوين يف
اللغات االجنبية».9

وي�ؤكد عد ٌد من اخلرباء البيداغوجيني واملهتمني باملو�ضوع �أن املدر�سة
اخلا�صة وبعيدا عن الت�سويق التجاري الذي ي�سعى البراز تفوقها ف�شلت
يف رهان جودة التعليم مقابل املدار�س العمومية .ويرى يف هذا االطار
ال�سيد عثمان النهاري� 10أن «املدر�سة العمومية ال زالت حتافظ على تفوقها
بدليل �أن الثالثة الأوائل يف امتحانات املدار�س االعدادية النموذجية
ثالثة ينتمون ملدار�س عمومية كما �أن املدار�س اخلا�صة تتعمد خمالفة
تراتيب الت�سجيل باملدار�س لغاية جذب الأولياء لرت�سيم �أبنائهم دون
ال�سن القانوين .ويف املقابل ،ال توفر هذه املدار�س اطارا تربويا خمت�صا ،اذ
تعتمد على معلمني غري متخ�ص�صني كما ال يخ�ضع املدر�سون باملدار�س
11
اخلا�صة للتفقد البيداغوجي بنف�س وترية التعليم العام».
ت�ؤكد قدرة املدر�سة العمومية التون�سية على ال�صمود يف وجه املدار�س
اخلا�صة على �صالبة هذه املدر�سة التي جنحت رغم قوة املناف�سة يف منع
حتولها ملدار�س فقراء .ويتعزز هذا القول بحاالت الهجرة املعاك�سة من
التعليم اخلا�ص اىل التعليم العام والتي بلغ عددها خالل ال�سنة الدرا�سية
� 2015-2014أربعمائة حالة .12وي�ؤ�شر هذا الأمر اىل �أن املدر�سة العمومية
لها نقاط قوة �أ�سا�سية �أ�سا�سها البيداغوجية ونوعية الإطار الرتبوي.13
وبالنتيجة ،يبدو القول ب�أن املدر�سة العمومية تتجه نحو االنهيار مقابل
زحف ثقافة اخل�صخ�صة مبالغا فيه لكن الوعي باخلطر القائم يحتم النظر
يف ا�شكاليات املدر�سة اخلا�صة دفاعا عنها و�ضمانا ملوا�صلة ا�ضطالعها
بدورها «كحا�ضنة للوحدة االجتماعية».
أزمات داخلية للمدرسة العمومية

يرتبط �صمود املدر�سة العمومية يف وجه ثقافة اخل�صخ�صة بالتقاليد التي
اكت�سبتها هذه املدر�سة على م ّر العقود منذ توحيد التعليم �سنة 1958
ووفرت لها �أ�سباب �صمودها .لكن الإلتفات عن معاجلة �أمرا�ض املدر�سة

العمومية بدعوى عدم جدية الأخطار التي حتدق بها قد مينع م�ستقبال
هذه املدر�سة من املحافظة على دورها كعنوان لوحدة املجتمع.
ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية :البعد اخلا�ص يف التعليم العام
ّ
تول معلمو التعليم الإبتدائي �أ�سوة ب�أ�ساتذة التعليم الثانوي البحث
عن حلول لرتاجع قدرة �أجورهم على تغطية متطلبات �أ�سرهم .ووجد
املعلمون يف الدرو�س اخل�صو�صية �ضا ّلتهم ،وحتول الدر�س اخلا�ص �سريعا
أ�سا�سي وو�سيلة �إثراء� .ضمنت
من مكمل للأجر اىل م�صدر دخل � ّ
منظومة الدرو�س اخل�صو�صية حل ً
وال مل�شاكل جانب ها ّم من رجال التعليم
املالية ،و�ساهمت يف احلفاظ على مكانتهم �صلب الطبقة الو�سطى التي
ت�آكلت بفعل انخرام التوازن بني الأجور والأ�سعار .اال �أن احلل ال�سحري
هذا كان على ح�ساب جمانية التعليم اوال والقيمة االعتبارية للم�ؤ�س�سة
التعليمية ورجالها ثانيا .ا�ضحت الدرو�س اخل�صو�صية حاجة لرجل
التعليم يبحث عن ا�شباعها و�أدى هذا الأمر اىل حتول الدر�س باملدر�سة
العمومية يف عدد من الأحوال ملدخل للدر�س اخل�صو�صي املكمل.
ول�ضبط هذه الظاهرة ،كان �صدر الأمر عدد  679ل�سنة  1988امل�ؤرخ يف
 1988/03/25واملتع ّلق ب�شروط ممار�سة الدرو�س اخل�صو�صية ودرو�س
الدعمّ .
وينظم هذا الأمر م�س�ألة الدرو�س اخل�صو�صية .و�أهم الأحكام
الواردة فيه� ،إ�شرتاط �أال يتوىل املدر�س تدري�س درو�س خ�صو�صية لأكرث
من ثالث جمموعات حمدودة العدد ويف حمالت تخ�ضع للموا�صفات
البيداغوجية وبعد ترخي�ص من االدارة الرتبوية وحتت ا�شراف تفقدها
البيداغوجي .لكن هذا الن�ص القانون هجر ب�شكل كامل ،اذ يتم اليوم
اجراء الدرو�س اخل�صو�صية مبحالت �سكنى املعلمني ومن دون ترخي�ص
م�سبق ومن دون احرتام �شرط عدم تدري�س املعلم لتالميذ االق�سام التي
يدر�س بها درو�سا خ�صو�صية .وقد �شكلت هذه الظاهرة مبا ي�شوبها من
خمالفات� ،سالحاً بيد احلكومة يف �صراعها مع نقابات املعلمني من خالل
التهديد ب�سن ت�شريعات حتاربها.
املر�ضي لظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية مقومات
وعليه ،ي�ضرب التطور
ّ
املدر�سة العمومية وي�ؤدي خلو�ص�صتها داخلياً .وهذا ما نتبينه من
�إح�صاءات وزارة الرتبية التون�سية حيث باتت هذه الدرو�س اخل�صو�صية
ت�ستنزف  70مليون ديناراً تون�سياً من اموال العائالت التون�سية.14
ويحتاج عالج ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية التي انطلقت يف التعليم
الثانوي ثم توجهت نحو التعليم االبتدائي وباتت تهدد باكت�ساح التعليم
اجلامعي ت�صورات متكاملة جتمع بني عالج الظاهرة يف ا�سبابها تو�صال
يحد من احلاجة للدرو�س
لتطور الربنامج الرتبوي باملدر�سة العمومية مبا ّ
اخل�صو�صية.
ان�ضباط االطار الرتبوي يف تراجع مبا تهدد املدر�سة العمومية
تغيب املعطيات االح�صائية حول ظاهرة تغيب املدر�سني باملدار�س
االبتدائية .ويالحظ يف هذا االطار �أن الغيابات املطولة ت�ضمن ادارة
التعليم جتاوز �سلبياتها من خالل نظام املعو�ضني والذين يكونون عادة من
احلائزين على �شهادات جامعية واملعطلني عن العمل .فيما يكون الغياب
ملدد ق�صرية �سببا يف تعطل متدر�س التالميذ خ�صو�صا و�أن املدار�س
االبتدائية غري جمهزة بقاعات مراجعة ت�ضمن بقاء التالميذ باملدار�س
عند تغيب معلميهم.
وبرزت بعد الثورة ظاهرة اال�ضرابات املتكررة لنقابات التعليم
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االبتدائي لتعمق ال�شعور العام ب�أزمة املدر�سة العمومية .وعرفت نهاية
ال�سنة الدرا�سية � 2015-2014أكرب تطور لظاهرة الإ�ضرابات بعد �أن
قاطع املعلمون امتحانات نهاية ال�سنة الدرا�سية ومناظرة ختم الدرو�س
االبتدائية يف �سابقة تاريخية مل يعرفها النظام الرتبوي التون�سي قبل هذا
التاريخ .
اختار املعلمون يف �إطار ن�ضالهم النقابي من �أجل حت�سني م�ستوى ت�أجريهم
التوجه نحو التعطيل الكامل ملرفق التعليم االبتدائي .ور ّدا على ذلك،
�أ�صدرت وزارة الرتبية مقرراً �إداريا ًبنجاح كل التالميذ.
عمق التحرك النقابي ب�صرف النظر عن م�شروعيته من االح�سا�س العام
ب�أزمة املدر�سة العمومية .وقد يكون �ضروريا العمل على �صياغة ميثاق
عمل نقابي ي�ضمن حق االطار الرتبوي يف ممار�سة احلق النقابي مبا يف
امل�س بالقيمة العلمية
ذلك حق اال�ضراب امل�ضمون د�ستوريا من دون ّ
واالعتبارية للمدر�سة العمومية و�شهادتها العلمية .وقد يتحقق هذا متى
مت البحث عن �إ�صالح للمدر�سة العمومية بعيدا عن االرجتال .
إصالح منظومة التربية بعيدا عن االرتجال
السياسي

مل يهد�أ احلديث عن ا�صالح التعليم االبتدائي يف تون�س منذ �سنة .1991
فكرثت املراجعات واال�صالحات التي متت .ويالحظ يف هذا الإطار
�أن اال�صالح بات يرادف �إ�صالح الإ�صالح .فمثالّ ،مت يف �إطار �إ�صالح
التعليم االبتدائي �إقرار الأ�سبوع املغلق يف امتحانات الثالثيات بحجة
تعويد التالميذ على اجواء االمتحانات وحتقيق تقييم اف�ضل للم�ستوى
الدرا�سي .لكن وزارة الرتبية عادت لتعلن نهاية ال�سنة الدرا�سية اجلارية
�إلغاء الأ�سابيع املغلقة بالن�سبة للمرحلة االعدادية بهدف تخفيف ال�ضغط
النف�ساين على التلميذ خالل هذه الفرتة.
واالمر نف�سه بالن�سبة لتدري�س اللغات االجنبية بالن�سبة للتالميذ .فقد مت
يف البداية اقرار تعليم اللغة الفرن�سية بال�سنة الثانية ابتدائي ثم مت الرتاجع
عن ذلك واقرار تدري�سها بال�سنة الثالثة ابتدائي ليتمكن التلميذ من
�إجادة اللغة الوطنية يف مرحلة �أوىل .ثم عادت وزارة الرتبية وقررت
خالل هذه ال�سنة �أن يتم انطالقا من ال�سنة الدرا�سية املقبلة تدري�س
اللغة الفرن�سية ابتداء من ال�سنة الثانية ابتدائي واللغة االنكليزية بداية
من ال�سنة الثالثة ابتدائي.
ويك�شف ت�ضارب «قرارات اال�صالح» عن االرجتال الذي تتم به ادارة
ملف ا�صالح التعليم .ويت�أكد هذا االرجتال يف قرار وزير الرتبية التون�سي
�إجراء حوار وطني غايته ا�صالح التعليم ابتدا ًء من 2015-04-28
انطالقا من ورقة بي�ضاء �أي دون �أي ت�صورات م�سبقة .فقد اختارت
وزارة الرتبية �أن تدخل احلوار حول �إ�صالح التعليم دون درا�سات
م�سبقة تبني امل�شاكل القائمة وت�ستنري باملقاربات العلمية واخلربات يف
ت�صور �سيناروهات حلول لها .وي�ؤ�شر هذا التوجه اىل رغبة يف ا�ستعمال
ملف ا�صالح التعليم يف املجال ال�سيا�سي ،مما يهدد بتعميق �أزمة املدر�سة
العمومية.
٭قاض تونسي

1 .1قانون عدد  6ل�سنة  2015م�ؤرخ يف � 10أفريل  2015يتعلق باملوافقة على عقد التمويل املربم

3 .3مقال «اكرث من � 40ألف تلميذا اليوم يف املدار�س االبتدائية اخلا�صة» ،من�شور ب�صحيفة

يف اذاعة تون�س الثقافية بتاريخ 2015-03-24

يف  19جوان  2014بني حكومة اجلمهورية التون�سية والبنك الأوروبي لال�ستثمار للم�ساهمة

ال�صحافة التون�سية بتاريخ .2015-06-16

9 .9ت�صريح ورد ب�صحيفة ال�صباح التون�سية بتاريخ  2009-10-03يف مقال حتت عنوان « اولياء

يف متويل م�شروع تع�صري امل�ؤ�س�سات الرتبوية .قانون عدد  7ل�سنة  2015م�ؤرخ يف � 10أفريل

 «4 .4تنامي االقبال على التعليم اخلا�ص باملرحلة االبتدائية بتون�س» ،املرجع ال�سابق.

يتهافتون على املدار�س االبتدائية اخلا�صة

 2015يتعلق باملوافقة على اتفاقية القر�ض املربمة يف  19دي�سمرب  2014بني حكومة اجلمهورية

5 .5معطيات افاد بها اخلبري البيداغوجي عثمان النهاري خالل احل�صة االذاعية امل�سائية

1010خبري بيداغوجي

التون�سية وامل�ؤ�س�سة الأملانية للقرو�ض من �أجل �إعادة الإعمار للم�ساهمة يف متويل م�شروع تع�صري

مو�ضوعها التعليم اخلا�ص يف تون�س اىل اين

بث يف اذاعة تون�س الثقافية بتاريخ 2015-03-24

امل�ؤ�س�سات الرتبوية

6 .6عني وزيرا للرتبية بتاريخ  2013-03-13اي بعد اربعة ا�شهر فقط من ن�شر مقاله

اذاعة تون�س الثقافية بتاريخ 2015-03-24

 2 .2م�صدر املعطيات االح�صائية درا�سة « تنامي االقبال على التعليم اخلا�ص باملرحلة االبتدائية

�7 .7سامل الأبي�ض�« ،صيحة فزع حول واقع الرتبية والتعليم بتون�س» ،موقع التقدمية نوفمرب

1212ارقام وزارة الرتبية الوطنية

.2012

1313عثمان النهاري املرجع ال�سابق

8 .8ت�صريح خالل احل�صة االذاعية امل�سائية مو�ضوعها «التعليم اخلا�ص يف تون�س ،اىل اين؟» .بث

1414ت�صريح وزير الرتبية ال�سيد ناجي جلول مبجل�س نواب ال�شعب بتاريخ 2015-06-10

بتون�س « من اعداد
باملدونة البيداغوجية

ال�سيدين هادي بوحو�ش ومنجي عكروت « من�شورة بتاريخ 2014-01-27

1 111ت�صريخ خالل احل�صة االذاعية امل�سائية مو�ضوعها التعليم اخلا�ص يف تون�س اىل اين بث يف
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ماذا يعني «دسترة» حقوق الملكية
الفكرية في تونس؟
محمد المسعي
ال ميكن �أن يخلو د�ستور حديث من تكري�س حلق امللكية .وقد كان هذا �ش�أن
د�ستور تون�س ل�سنة  1959وهو كذلك ال�ش�أن لد�ستور جانفي  ،2014غري
�أن د�ستور ما بعد الثورة مل يغفل عن التن�صي�ص �صراحة على �أن «امللكية
الفكرية م�ضمونة» .فماذا ي�ضيف هذا الت�صريح ،هل هو �إقرار �ضمني ب�أن
امللكية الفكرية لي�ست ملكية باملعنى املطلق للعبارة �أم هو اعرتاف مبكانة
خا�صة وا�ستدراك لت�أخر رهيب يف جمال حماية امللكية الفكرية؟
يف مطلق الأحوال ،ال ميكن �أن يكون للتكري�س الد�ستوري حلق من
احلقوق �إال فائدة يف �إر�ساء �أركانه الت�شريعية وتي�سري لتح�صينه على �أر�ض
الواقع .ولكن «الد�سرتة» لي�ست مرهما �سحريا �شافيا من العلل والأوجاع
�إن ظلت م�ستتبة يف احلا�ضر وامل�ستقبل نف�س الأ�سباب التي جعلت من
املنظومة القانونية للملكية الفكرية  -يف معظم الأحوال والعتبارات
متنوعة  -جمرد �إعالنات نوايا.
ال ت�شكو امللكية الفكرية يف تون�س من فراغ ت�شريعي ،فهي بفرعيها
الرئي�سني :امللكية الأدبية والفنية من جهة ،وامللكية ال�صناعية من جهة
�أخرى حممية بقوانني تتما�شى يف جمملها مع االلتزامات الدولية املنجرة
عن امل�صادقة عن اتفاقيات ذات عالقة بهذا املجال ،وباخل�صو�ص اتفاقية
جوانب امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة.1
كما �أن اجلانب الهيكلي حلماية امللكية الفكرية معزز مب�ؤ�س�ستني عريقتني
هما امل�ؤ�س�سة التون�سية حلماية حقوق امل�ؤلف واملعهد الوطني للموا�صفات
وامللكية ال�صناعية .وقد برزت م�ؤخرا عدة جمعيات ن�شيطة تعمل على
ن�شر ثقافة احرتام امللكية الفكرية .وكان جلهودها دو ٌر ها ّم يف �إدراج حماية
امللكية الفكرية �صمن الف�صل  41من د�ستور�( .2014إ�ضافة �إىل م�شروع
االكادميية الوطنية للملكية الفكرية والذي نرجو �أن يرى النور قريبا).
ما ت�شكو منه امللكية الفكرية يف تون�س هو كرثة االنتهاكات التي ال
تالقي ت�صديا تلقائيا من الأجهزة املكلفة ب�إنفاذ القانون .فالب�ضائع املقلدة
واحلامالت الرقمية امل�ستن�سخة ال تلقى رواجها يف الأركان املظلمة من
ال�سوق التون�سية فقط ،بل تغزو دومنا حرج الف�ضاءات التجارية الكربى
واملحالت املحرتمة �أو على الأقل التي يفرت�ض فيها ذلك.
وكما ت�شكو امللكية الفكرية يف تون�س ،ف�إن تون�س  -مثل معظم الدول
النامية -ت�شكو �أي�ضا من امللكية الفكرية .فمن �أول احلقائق التي يجب
�أن نواجهها هو �أن احلماية القانونية للملكية الفكرية مل تكن وليدة اقتناع
ت�شريعي مبني على م�صلحة وطنية ثابتة بل وفا ًء ا�ضطراريا اللتزامات دولية
يجوز دون مبالغة �أن ن�شبهها بعقود الإذعان .هذه هي احلقيقة التاريخية
حلزمة القوانني الأوىل التي فر�ضتها علينا �آنذاك �سلطات االحتالل
الفرن�سي وهي �أي�ضا احلقيقة املعا�صرة التي فر�ضتها العوملة ونظام امل�صادقة
باجلملة على االتفاقيات� .أما ما يجمع احلقيقتني يف ن�سق واحد ،فهو �أن
امل�شرع التون�سي اكتفى يف احلقبتني برتجمة الن�صو�ص الفرن�سية و�إك�سائها
بال�صيغة التنفيذية على الرتاب التون�سي.
�إن التعامل مع امللكية الفكرية على �أ�سا�س �أنها «�شر ال بد منه» هو ال�سبب
الرئي�سي لف�شل املنظومة القانونية وا�ستحالة ح�صول الفائدة العامة .وتغيري
هذا الواقع ال ميكن �أن يتحقق بالد�سرتة فقط بل ال بد من البحث عن حل
و�سط بني الإمعان النظري يف احلماية والتغا�ضي الواقعي عن االنتهاكات
وهو ما يتطلب تغيريا جذريا ي�ضمن حماية متوازنة للملكية الفكرية لكي
يكون بالإمكان توظيفها لتحقيق امل�صلحة العامة.

�إن اخلا�صية امل�شرتكة لكل قوانني امللكية الفكرية يف تون�س هي �أنها
تكاد تكون جمرد ترجمة حرفية للن�صو�ص الفرن�سية� .صحيح �أن القانون
الفرن�سي متطور ورائد يف جمال حماية امللكية الفكرية و�أنه ينهل �أحكامه
وقواعده من عدة م�صادر ثرية �أهمها الفقه وفقه الق�ضاء .ولكن هذا ال
يعني �أن من احلكمة اعتماد الن�صو�ص الفرن�سية بحذافريها .فهي يف نهاية
املطاف وليدة واقع خمتلف وتطبيقات خمتلفة وال متثل بال�ضرورة �إطارا
مالئما يحقق يف بالدنا حماية متوازنة للملكية الفكرية حتفظ حقوق املبدع
وتخدم امل�صلحة العامة يف �آن واحد.
لي�س املطلوب من امل�شرع التون�سي �أن «يعيد اخرتاع العجالت» ولكن
كان عليه على الأقل �أن يجعلها �أكرث مالءمة لطرقاته املحلية .فالنظرية
العامة حلقوق امللكية الفكرية تقوم على فكرة التوازن الدقيق بني
امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة ،وفقط عند حتقق هذا التوازن يكون
احلق اال�ستئثاري يف اال�ستغالل و�سيلة حلفز االبداع واالبتكار .وال
�شك �أن املناخ االبتكاري والعلمي ال�سائد يف دولة متطورة مثل فرن�سا
يختلف �شديد االختالف عن الو�ضع يف تون�س وال ميكن بالتايل اعتماد
نف�س احللول لتحقيق النتائج املرجوة.
�صحيح ،مرة �أخرى� ،أن الطريقة التي �صيغت بها �أحكام اتفاقية جوانب
امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة مل ترتك للم�شرعني الوطنيني ب�صفة عامة
هام�شا كبريا للتحرك .وقد حدا هذا الأمر ب�أغلب الدول النامية لتكري�س
ن�صو�ص ت�شريعية �شديدة الت�شابه مع ما هو معتمد يف الدول املتقدمة
علميا وتكنولوجيا� .إال �أن االتفاقية املذكورة لي�ست يف جوهرها �إال �أداة
لتحقيق قدر �أدنى من احلماية حلقوق امللكية الفكرية .وهو ما ميكن �أي�ضا
من حتقيق قدر من التقارب بني الت�شريعات الوطنية املختلفة .وميكن لكل
دولة �أن تلتزم بهذا الهدف دون �أن ت�سن قوانني خمالفة مل�صلحتها الوطنية
�أو تتجاوز القدر الالزم خلدمة هذه امل�صلحة.
فالدولة التي ال تنتج االبتكار العلمي �أو الإبداع االدبي والفني ت�صبح
جمرد دولة م�ستهلكة حتمي م�صالح الدول املنتجة .وهذا الو�ضع يزداد
خطورة عندما تكتفي ب�سن قوانني حمائية للملكية الفكرية لأنها لن
ت�ستفيد من هذه احلماية �شيئا و�ستم�سي جمرد �سوق مفتوحة ي�ستغلها
مالكو احلقوق ا�سو�أ اال�ستغالل.
�إن اال�ستلهام من التجارب الت�شريعية املقارنة لي�س يف حد ذاته نقي�صة وال
خلال .وقد كان على امل�شرع التون�سي �أن يكون �أكرث اجتهادا يف �صياغة
قوانني امللكية الفكرية و�أن يعمق البحث يف جتارب دول تكافح من �أجل
اكت�ساب مكانة عاملية يف ميادين االبداع واالبتكار مثل الربازيل والهند
وجنوب افريقيا والتي تعد قوانينها وفقه ق�ضائها يف هذا املجال �أمثلة
يحتذى بها لكل الدول النامية ،رغم �أن حر�ص هذه الدول على م�صاحلها
الوطنية غالبا ما ت�سبب لها يف خالفات مع الدول ال�صناعية املتقدمة.
من ال�ضروري �إذن �إجراء مراجعة جذرية و�شاملة لكافة القوانني املنظمة
حلقوق امللكية الفكرية .وهو ما �سي�سمح بتفادي عديد النقائ�ص التي
�شابت املنظومة احلالية والتي ميكن �أن يعزى بع�ضها �إىل جمرد �أخطاء يف
الرتجمة �أو �سوء فهم للن�ص القانوين املقتب�س.
من النقائ�ص القانونية التي يتعني �أي�ضا در�ؤها م�س�ألة احلماية القانونية
للمعلومات ال�سرية مناط املادة  39من اتفاقية جوانب امللكية الفكرية
املت�صلة بالتجارة� .إذ تقت�صر احلماية يف الت�شريع التون�سي حاليا على �أ�سرار
ال�صنع وال ي�شمل التجرمي �إال مدير امل�صنع او النائب �أو الأجري وذلك وفق
الف�صل  138من املجلة اجلزائية.

السري في المغرب
االجهاض
ّ
أنس سعدون

وال يخفى على �أحد �أن �أوجه انتهاك حقوق امللكية الفكرية قد تطورت
بتطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وهو ما ي�ستدعي احلر�ص على
تطوير وتعزيز املنظومة القانونية ملواجهة اجلرائم ال�سيربنية من الناحية
املو�ضوعية (التجرمي والعقاب) ومن الناحية االجرائية (الرقابة ،ال�ضبط،
التتبع ،و�سائل االثبات)...
�أما يف ما يتعلق بف�ض النزاعات ف�إنه من ال�ضروري �إيجاد حلول عملية
ناجعة لإ�شكالية ت�شتت االخت�صا�ص احلكمي يف نزاعات امللكية الفكرية،
فهذه النزاعات التي ت�صنف عادة كنزاعات جتارية ميكن �أن تطرح �أمام
خمتلف �أ�صناف املحاكم وهو ما يخالف التوجه الذي اعتمدته عدة دول
متقدمة والذي يتمثل يف �إر�ساء حماكم متخ�ص�صة يف نزاعات امللكية
الفكرية وذلك بالنظر خل�صو�صية هذه النزاعات وطبيعتها التقنية واملعقدة
التي ت�ستوجب تكوينا خا�صا ومعمقا.
وال تغني د�سرتة امللكية الفكرية �أي�ضا عن اال�صالحات الهيكلية و�أبرزها
تدري�س امللكية الفكرية يف الكليات واملعاهد العليا لكي يكون ملختلف
املتداخلني يف هذا املجال تكوين نظري �سليم ومتوازن و�إدراك للأ�س�س
العلمية والعملية حلقوق امللكية الفكرية.
كما ينبغي �أي�ضا دعم الهياكل املعنية بحماية حقوق امللكية الفكرية.
وف�ضال عن توفري الإمكانيات املادية وتعزيز العن�صر الب�شري ورفع الكفاءة
والتكوين املتوا�صل ،ف�إنه يقت�ضي و�ضع �أطر قانونية وا�ضحة وناجعة لعمل
هذه الهياكل .ومن �أبرز املتطلبات العملية يف هذا ال�صدد متكني امل�ؤ�س�سة
التون�سية حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة من �إمكانية �إبرام ال�صلح مع
مرتكبي االعتداءات بطريقة ت�ضمن وقف االعتداء والتعوي�ض للمت�ضرر
مقابل انق�ضاء الدعوى العمومية .ولي�س يف هذا بدعة :فمعظم الإدارات
التي ي�سند لها امل�شرع �صفة ال�ضابطة العدلية يف جمال معني يخول لها يف
الآن ذاته �صالحية �إبرام ال�صلح مع املخالف.
اخلال�صة :

د�سرتة حقوق امللكية الفكرية خطوة �إيجابية نحو حتقيق حماية فعلية
وناجعة ولكن يجب �أن ت�ستغل هذه الفر�صة �أي�ضا للت�أكيد على �أن
حلماية امللكية الفكرية �أبعادا خمتلفة ال بد من حتقيق التوازن بينها و�أن
منح احلقوق اال�ستئثارية يجب �أن يخدم امل�صلحة العامة بالت�شجيع على
الإبداع وبدفع التطور التقني واالزدهار ال�صناعي ونقل التكنولوجيا.
كما �أن حماية حق امللكية ال يجب �أن حتجب حقوقا �أهم مثل احلق
يف احلياة وال�صحة واحلق يف التعليم واحلق يف املعلومة وحرية الإبداع
والتعبري.
٭قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية
والقضائية بتونس

رغم غياب �أرقام ر�سمية حول عمليات االجها�ض ال�سري ،ف�إنّ منظمات
مدنية ت�ؤكد التنامي امل�ستمر للظاهرة .ويف هذا ال�سياق ،ت�ؤكد اجلمعية
املغربية ملحاربة الإجها�ض �أن ما بني � 600إىل  1000امر�أة جته�ض يوميا
باملغرب.
ورغم �صعوبة الت�أكد من �صحة هذه املعطيات ،ف�إن ثمة �ضرورة لإعادة النظر
يف الأحكام القانونية املنظمة للإجها�ض يف املغرب .فا�ستمرار اللجوء �إىل
االجها�ض ال�سري يف حالة احلمل غري املرغوب فيه ،ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة
الوفيات بني الن�ساء اللواتي يقدمن عليه ،ف�ضال عن الأ�ضرار ال�صحية التي
قد تلحق به�ؤالء.
وما يزيد من تفاقم حاالت االجها�ض ال�سري ،املوقف املت�شدد للم�شرع
املغربي من م�س�ألة االجها�ض والذي ال مييز بني االجها�ض الطبي امل�أمون
واالجها�ض غري الطبي الذي يتم ب�شكل �سري .ففي كلتا احلالتني ،تبقى
عمليات االجها�ض التي تتم خارج اطار القانون ويعاقب عليها بعقوبات
حب�سية ومالية وت�أديبية قد ت�صل �إىل حد �سحب رخ�صة مزاولة املهنة.
و�إذا كان مو�ضوع االجها�ض بني االباحة والتقييد مل ي�أخذ ن�صيبه من
النقا�ش املجتمعي يف املغرب طوال ال�سنوات املا�ضية لأ�سباب عديدة
تتعلق ب�أولوية �أجندا احلركات الن�سائية واحلقوقية عموما ،ف�إن هذا املو�ضوع
عاد ليطرح من جديد باملغرب مبنا�سبة ور�ش ا�صالح عدد من الت�شريعات
وعلى ر�أ�سها القانون اجلنائي.
اإلجهاض في القانون الجنائي المغربي

مبدئيا ،ميكن تعريف الإجها�ض ب�أنه �إ�سقاط اجلنني قبل �أوانه الطبيعي� ،أو هو
ا�سقاط للجنني �أثناء فرتة تكونه وقبل انتهائها .ويالحظ �أن القانون املغربي
مل ي�ضع تعريفا حمددا للإجها�ض على غرار عدد من الت�شريعات املقارنة،
و�إمنا عمد �إىل جترميه من خالل ع�شرة ف�صول من القانون اجلنائي وذلك
�ضد نظام الأ�سرة والأخالق
�ضمن الباب الثامن املتعلق باجلنايات واجلنح ّ
العامة ،يف الف�صول من � 449إىل  .458وت�ؤول هذه الف�صول عملياً اىل
�إنكار حق املر�أة يف اختيار الإجها�ض ،مبعزل عن الو�سيلة امل�ستخدمة .وال
ي�ستثنى من التجرمي اال الإجها�ض الذي يتم بهدف «�ضرورة املحافظة على
�صحة الأم متى قام به عالنية طبيب �أو جراح ب�إذن من الزوج».
وهذا اال�ستثناء الذي �أدخله مر�سوم ملكي م�ؤرخ يف  1يوليوز 1967
ي�ستدعي عدداً من املالحظات� ،أهمها الآتية:
 �إن مفهوم �صحة الأم الواردة يف الف�صل املذكور ال يزال رهن التف�سريال�ضيق الذي ال يراعي امل�ضاعفات النف�سية وال التبعات االجتماعية للحمل
غري املرغوب فيه .كما ال يراعي مفهوم ال�صحة االجنابية كمفهوم �شامل،1
	�-أن امل�شرع علق القيام ب�إجها�ض الأم يف هذه احلالة على موافقة
الزوج ،مما يعد انتهاكاً �صارخاً حلق املر�أة يف ال�سالمة البدنية.
فكيف ميكن القبول بجعل احلفاظ على حياة املر�أة رهينا مبوافقة
الزوج ،هل يعد ج�سد املر�أة ملكا للزوج؟ و�أال متلك املر�أة حق
احلفاظ على �سالمتها و�صحتها؟ وما موقع املر�أة التي ال زوج لها؟
و�أال ي�ؤدي تعقيد م�سطرة االجها�ض يف حالة وجود خطر يتهدد
�صحة املر�أة وعدم موافقة زوجها على �إجراء هذه العملية �إىل
اال�ضرار ب�سالمتها البدنية؟
مطالب بمراجعة عقوبة االجهاض في القانون
المغربي

1 .1امللحق  1ج من اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة
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من �أهم املالحظات التي ميكن ت�سجيلها بخ�صو�ص موقف اجلمعيات
الن�سوية والن�سائية املغربية �أنها مل ترث ق�ضية الإجها�ض ومل تطالب

ال�سلطات العمومية ب�إباحته ،حتى يف �أوج ن�شاطها يف ظل حكومة التناوب
( ،)2002/1998وما �صاحب ذلك من اعالن عن «م�شروع خطة العمل
الوطنية لإدماج املر�أة يف التنمية» .فقد اقت�صرت مطالبها على امل�ستوى
العملي االجتماعي الإن�ساين وذلك بالتكفّل بحاالت الإجها�ض واحلمل
خارج �إطار الزواج ال�شرعي ،دون �أن ت�صل �إىل حد املطالبة ب�ضرورة �إعادة
النظر يف القوانني الناظمة للحمل والإجها�ض .ولعل تفادي املطالبة بتقنني
االجها�ض و�إباحته يرتبط ب�أولويات احلركة الن�سائية باملغرب .فقد ركزت
هذه احلركة خالل فرتة طويلة على الرتافع يف جمال مواجهة �أوجه التمييز
�ضد الن�ساء يف بع�ض القوانني الأكرث ارتباطا بو�ضع املر�أة وعلى ر�أ�سها
قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ف�ضال عن اهتمامها على �أر�ض الواقع بتو�سيع
ا�ستعمال و�سائل منع احلمل �أكرث من الدعوة �صراحة �إىل اباحة االجها�ض
جتنبا لأي نقد حمتمل �أو ردود �أفعال جمتمعية راف�ضة.
والالفت �أن املطالبة بتقنني الإجها�ض جاءت من جمعيات �أخرى ،غري
ن�سوية ،لكن ذات ن�سائية مو�ضوعية ،ومن �أبرزها اجلمعية املغربية لتنظيم
الأ�سرة التي طالبت بحوار وطني هادئ وواقعي حول الإجها�ض .وقد
�أجنزت هذه اجلمعية يف  2007بحثا ا�ستطالعيا حول الإجها�ض ذي
املخاطر .ومتيزت خال�صاتها ب�سعيها اىل اخلروج من النقا�ش العقيم حول
م�شروعية الإجها�ض يف املطلق .ف»ال ينبغي للحوار الوطني �أن ين�صب
عن املوقف جتاه الإجها�ض ،مبعنى �أن نكون معه �أو �ضده .عو�ض ذلك،
ال�س�ؤال اجليد الوحيد الذي ينبغي طرحه هو :هل نحن مع �أو �ضد �صحة
الن�ساء ،مع �أو �ضد �آالمهن ،مع �أو �ضد املخاطرة ب�صحتهن وبحياتهن»؟
وقد ذهبت اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان يف اجتاه م�شابه .ف»منع
الإجها�ض وجترميه يبقى من �أ�سو�أ التدابري للحفاظ على احلياة .فاملنع يقود
حتما �إىل الإجها�ض ال�سري� ،أي �إىل املخاطرة ب�صحة املر�أة وحياتها ،ومبا �أن
احلق يف احلياة ويف بلورة �شخ�صيتهن ،فال داع لت�ضحيتهن با�سم
للن�ساء ّ
�ضد
ّ
تتم ّ
حق النطفة �أو العلقة �أو امل�ضغة يف احلياة .فحماية احلياة ال ميكن �أن ّ
مب�شاركتهن.
تتم
ّ
الن�ساء بل ينبغي �أن ّ
ويف اطار التفاعالت التي عرفتها هذه الق�ضية ،ت�أ�س�ست اجلمعية املغربية
ملكافحة الإجها�ض ال�سري ،ومن �أبرز �أهدافها «ك�سر ال�صمت الر�سمي عن
الإجها�ض ال�سري» ،و»�إ�شعار الن�ساء باملخاطر املالزمة للإجها�ض» ،و»�إ�شعار
ال�سلطات العمومية باملمار�سات الإجها�ضية الوح�شية ذات امل�ضاعفات
الوخيمة» ،ف�ضال عن «�إقناع القوى ال�سيا�سية والدينية بتقدمي مقرتح قانون
يف الربملان يكون مالئما للمحيط الطبي-االجتماعي الراهن».
وتقرتح اجلمع ّية يف هذا ال�سياق �أن ين�صب التعديل على ال�سماح
بالإجها�ض خالل ال�شهرين الأولني من احلمل عندما يكون احلمل ناجتا
عن اغت�صاب �أو جن�س مع حمرم ويف بع�ض الأو�ضاع االجتماعية اخلا�صة،
واملق�صود بهذه الأو�ضاع حالة الفتيات احلوامل العازبات.2

ر�سم عثمان �سلمي

تعدد املقاربات املعتمدة ملعاجلة مو�ضوع االجها�ض ،فبالإ�ضافة اىل
دور املقاربة الدينية ،يالحظ االعتماد �أي�ضا على مقاربة حقوقية.
ويف � ،2015-5-15أ�صدر الديوان امللكي بالغا ب�ش�أن نتائج امل�شاورات
�أ�شار فيه اىل �أن الأغلبية ال�ساحقة من املقرتحات تتجه �إىل االبقاء على
املقت�ضيات القانونية التي تعمل على جترمي الإجها�ض ،مع ا�ضافة ثالثة
ا�ستثناءات جديدة لإباحة االجها�ض ويتعلق الأمر مبا يلي:
حاالت احلمل الناجت عن �إغت�صاب،
حاالت احلمل الناجت عن زنا املحارم،
حاالت الت�شوهات اخللقية اخلطرية والأمرا�ض ال�صعبة التي قد ي�صاب بها
اجلنني.
وهذا البالغ ي�ستبعد �ضمناً احلاالت الأخرى مبا فيها حاالت احلمل
خارج الزواج ،والتي تخرج عن اال�ستثناءات املقرتحة .وما يزيد من قابلية
ا�ستبعاد هذه احلاالت للنقد ،هو ا�ستمرار التمييز �إزاء الأطفال املولودين
خارج الزواج .فالأ�صوات الراف�ضة لإباحة االجها�ض الطبي يف حاالت
احلمل غري املرغوب فيه ،تنطلق �إجما ًال من مبد�أ الدفاع عن حق اجلنني
يف اخلروج �إىل احلياة ،لكنها ال تقدم باملقابل �أي حماية قانونية وواقعية
للطفل الناجت عن عالقة حمل غري مرغوب فيه ،عندما يخرج �إىل احلياة وال
�أي دعم للأم التي تتوىل يف هذه احلالة حتمل عبء تربيته مبفردها .ويجدر
التذكري هنا �أن قانون الأ�سرة ما يزال يعتق الأب البيولوجي من �أي التزام
قانوين جتاه �إبنه املولود خارج الزواج ،والذي ال يجوز �أن ُين�سب �إال لأ ّمه.
فتتحمل هذه الأخرية وحدها امل�س�ؤولة عن تلك العالقة .وحتى �إمكانية
ّ
اللجوء �إىل اخلربة اجلين ّية تبقى مرفو�ضة نظراً ال�ستقرار الإجتهاد الق�ضائي
على التف�سري ال�ضيق للن�ص القانوين الذي ال يعرتف بالبنوة غري ال�شرعية.
التدخل الملكي
وتبعاً لهذا التفاعل� ،أعلن امللك حممد ال�ساد�س عن تكليف وزير العدل ففي ظل و�ضع كهذا ،قد جتد املر�أة نف�سها مدفوعة دفعاً اىل الإجها�ض ،فيما
واحلريات ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية وكذا رئي�س املجل�س الوطني يبدو التذ ّرع بحق اجلنني يف احلياة خمادعاً ،يف ّ
ظل �إنكار حقّه يف الهوية
حلقوق الإن�سان بتنظيم لقاءات ت�شاورية مع خمتلف الأطراف املعنية ورفع كحق من احلقوق الأ�سا�سية.
اقرتاحات �إليه يف �أجل �أق�صاه �شهر واحد.
٭قاض مغربي
وهذه املبادرة ت�ستدعي جمموعة مالحظات� ،أهمها:
	�-أنها ت�أتي تفعي ًال مل�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني ،وبالتايل �إعما ًال للمقاربة
الدينية يف ّ
Etude sur les mères célibataires et les enfants nés hors mariage1 .1
حل م�شكل الإجها�ض ،وهو ذات التوجه املعمول به
dans la Casablanca, préparé par UNICEF et la commissariat au
يف خمتلف الق�ضايا اخلالفية التي يتم فيها اللجوء �إىل التحكيم
.plan général du grand Casablanca ; année 2002
امللكي على غرار ور�ش �إ�صالح قانون الأحوال ال�شخ�صية.
2 .2ا�ستطاعت اجلمعية تنظيم ندوة حول احلمل غري املرغوب فيه ،وهو العنوان الفعلي الذي
	-ت�شكيلة اللجنة :رغم �أنها ت�شكيلة م�صغرة ،فهي ت�ضم وزيرين
�سمح بعقد �أول ندوة فعلية حول الإجها�ض ال�سري باملغرب يف مار�س .2010
ف�ضال عن رئي�س املجل�س الوطني حلقوق االن�سان ،وهي تدل على
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متطلبات تحقيق التنمية الجهوية في المغرب
فيصل بجي ونعمة العلمي
�صادق جمل�س النواب املغربي م�ؤخرا بالإجماع على م�شروع القانون
التنظيمي املتعلق للجهات ،يف �إطار تنزيل مقت�ضيات د�ستور  ،2011مبا يت�صل
بتحقيق التنمية اجلهوية .وقد عرف حت�ضريه نقا�شا م�ستفي�ضا قبل �إحالته على
الربملان ،من خالل تقرير اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،ومذكرات الأحزاب
املوجهة لوزارة الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل املذكرات التي قدمتها يف �إطار اللقاء
الت�شاوري مع رئي�س احلكومة ،والنقا�ش العمومي للمجتمع املدين يف �إطار
الدميقراطية الت�شاركية.ن�ص الد�ستور يف الفقرة الأخرية من الف�صل الأول،
على �أن التنظيم الرتابي للمملكة تنظيم ال مركزي يقوم على اجلهوية
املتقدمة ،ما يعني �أن التنظيم الرتابي تقدم على م�ستوى اجلهوية .لكن مل
يعد الأمر متعلقا بجهوية مو�سعة و�إمنا بجهوية متقدمة.
�أكد كذلك الباب التا�سع من الد�ستور على اجلهات واجلماعات الرتابية
الأخرى� ،أي العماالت والأقاليم واجلماعات ،ما يفيد تغيري م�صطلح املحلية
مب�صطلح الرتابية ،ان�سجاما مع التوجهات اجلديدة للتنظيم الرتابي .غري �أن
ّ
تعد من ف�صيلة اجلماعات
اجلهة ُذكرت ب�شكل
م�ستقل بالرغم من �أنها ّ
الرتابية .وهذا الأمر يعني �أنها �أ�صبحت تتبو�أ مكانة ال�صدارة بالن�سبة
للجماعات الرتابية الأخرى وفق مدلول الف�صل  143من الد�ستور .وال �شك
�أن م�سل�سل �إ�صالح جهوي جاد وفعلي ،يعتمد على التعبئة الق�صوى للموارد
اجلهوية ،لي�س فقط يف جوانبها املالية ،بل كذلك يف جوانبها الإدارية ،ملا لها
من �أهمية كربى يف توفري �إطار لال�شتغال� ،سعيا �إىل حتقيق �إ�صالح ف ّعال وبلورة
تنمية جهوية م�ستدمية .ولذلك يثار الت�سا�ؤل حول متطلبات الإ�صالح هاته.
�إن بروز متدخلني جدد للتنمية ،وتزايدهم على امل�ستويني اجلهوي واملحلي
باملغرب ،يتطلب تكري�س اجلهة ك�إطار للت�شاور والتن�سيق لربامج التنمية ،بناء
على منهجية التخطيط اجلهوي .ومبا �أن املوارد غالبا ما تكون حمدودة ،ف�إن
الرفع من وترية التنمية ي�ستلزم حتقيق تكامل بني جهود املتدخلني واال�ستفادة
من مردودية التعاون .كما �أن متطلبات احلكامة اجليدة يف ت�سيري ال�ش�أن العام
اجلهوي واحلد من االختالالت التي تعرفها اجلهوية احلالية ،ي�ستوجب ت�أهيل
العن�صر الب�شري .فالدور الهام الذي ي�ضطلع به املنتخبون يفرت�ض تعبئة �شاملة
لتجاوز ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجههم .وهذا ما �سن�سعى اىل تف�صيله
�أدناه.
تعاون الجهة مع باقي الفاعلين

�إعتبارا للدور احليوي للجهة واملهام املنوطة بها ،ف�إن اللجوء �إىل مفهوم التعاون
على �أر�ض الواقع لتدعيم �صريورة الالمركزية من جهة ،وجعل اجلهة الإطار
الأجنع لتحريك الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،يعد �ضروريا
ل�ضمان م�ساهمة �أو�سع يف جمهودات التنمية .واملالحظ �أن هناك مبادرات
للدولة واجلماعات الرتابية وامل�ؤ�س�سات العمومية والغرف املهنية بالإ�ضافة �إىل
القطاع اخلا�ص ،دون �أن تندرج يف ت�صور جمايل �شمويل يجعل منها �أدوات
حقيقية للتنمية اجلهوية .ولذلك ،وجب جتميع خمتلف املبادرات يف �إطار
�أكرث مالءمة ومتا�شيا مع م�ستجدات الد�ستور .وعليه ف�إن قدرة اجلهة على
اال�ضطالع مبهامها و�أعبائها يف جمال التنمية ،يقت�ضي تطوير عالقة اجلهة
بالدولة وبباقي اجلهات وباجلماعات الرتابية الأخرى ،يف اجتاه جتاوز تلك
العالقة التقليدية �إىل نوع من التعاون والت�شارك يف خمتلف جماالت تدخلها.
لذلك فقد ن�صت الفقرة الأخرية من املادة الرابعة من م�شروع القانون
التنظيمي للجهات ،على �ضرورة ارتكاز التنظيم اجلهوي على مبد�أي التعاون
والت�ضامن بني اجلهات ،وبني اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى ،من �أجل
بلوغ �أهدافها.
اعتماد إطار من التعاون والتشارك بين الجهة
والدولة

�أمام �ضعف الإمكانات اجلهوية الذاتية ،لن جتد اجلهات ّبداً من التعاون
ل�سد ولو
لتحقيق �أهداف التنمية ،على اعتبار �أن الت�شارك �أ�صبح �أحد ال�سبل ّ
جزء من اخل�صا�ص الذي تعاين منه يف �إمكانياتها .فتداخل االخت�صا�صات،
�إىل جانب االختالالت التي �أفرزتها بع�ض التقطيعات اجلهوية ال�سابقة،
و�ضعف الو�سائل الب�شرية واملادية ،كلها عوامل دفعت �إىل اللجوء اىل هذا
الأ�سلوب.
وكان القانون رقم � 96-47أ�سند للجهات عدة اخت�صا�صات ت�صب يف اجتاه
تكري�س البعد التنموي االقت�صادي واالجتماعي والثقايف للجهة� .إال �أن هذه
املجاالت �صيغت ب�شكل عام وف�ضفا�ض ا�ستع�صى معه �ضبط حدود ال�ش�ؤون
اجلهوية ،مما نتج عنه تداخل وت�ضارب االخت�صا�صات بني كل املتدخلني
يف جمال ترابي معني «جماعة � -إقليم/عمالة  -جهة» .وقد حاول م�شروع
القانون التنظيمي للجهات ،تخويل هذه الأخرية اخت�صا�صات متعددة تهم
كل القطاعات ،وت�سمح لها باال�ضطالع بدورها املتعدد يف خمتلف املجاالت
التنموية .وهو نف�س التوجه الذي �أفرزه الد�ستور من خالل و�ضع قواعد
جديدة ت�ؤ�س�س لت�صور جديد ملكانة اجلهة ولأدوارها ،و�إعطاء مفهوم جديد
للعالقة بني الدولة وامتدادها املجايل .فقد �أ�صبحت اجلماعات الرتابية
وحدات �إدارية تتمتع بال�شخ�صية املعنوية ،وتقوم بتدبري �ش�ؤونها ب�شكل ح ّر
وت�ضامني� ،ضمن �سياق وحدة الدولة غري القابلة للتجزئة.
وقد �أ�ضحى �إحتدام املناف�سة بني الدولة واجلهة يف جماالت التنمية يفر�ض
على الدول ال ّنامية مزيدا من التطور ملواجهة امل�ستجدات والتطلعات املحلية،
عرب حت�سني قدرات اجلماعات اجلهوية على القيام باالخت�صا�صات التي
متار�سها نظرياتها يف التجارب املتقدمة .ويف هذا ال�سياق ،اعتربت م�س�ألة توزيع
الإخت�صا�صات والإمكانيات بني الدولة واجلهة ،الركن الأ�سا�سي والرقم
املربح يف معادلة البناء اجلهوي املتقدم.
فمن خالل تو�سع وتعدد جماالت تدخل اجلماعات اجلهوية ،مع توفري
الإمكانات املادية والب�شرية الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاتها ،تربز درجة
الالمركزية اجلهوية وقدرتها على بلورة الدميقراطية املحلية والتنمية الذاتية.
ولتاليف �إ�شكالية تداخل االخت�صا�صات ،حدد م�شروع القانون التنظيمي
للجهات اخت�صا�صات اجلهات الذاتية وامل�شرتكة واملنقولة .على �أنه وبنا ًء
على مبد�أ التفريع� ،سي�ضحي للجهة اخت�صا�صات ا�ضافية م�شرتكة مع الدولة
مبوجب مقت�ضيات م�شروع القانون التنظيمي املذكور ،وهي اخت�صا�صات مل
يكن من�صو�صا عليها يف القانون  .47-96و�ستتم ممار�ستها� ،إما مببادرة من
الدولة �أو بطلب من اجلهة ،يف �إطار تعاقدي وطبقا ملبد�أي التدرج والتمايز،
وهي ت�شمل االخت�صا�صات التي يتبني �أن جناعة ممار�ستها تكون ب�شكل
م�شرتك.
ن�صت كذلك املادة  94من م�شروع القانون املذكور على �أن يراعى مبد�آ
التدرج والتمايز بني اجلهات عند نقل االخت�صا�ص من الدولة �إىل اجلهة.
ولهذه الغاية ،يتم نقل االخت�صا�ص وفق هذين املبد�أين عن طريق التعاقد
معها ،وميكن �أن يكون ملدة حمددة وعلى �سبيل التجربة� ،إما لإحدى اجلهات
�أو لبع�ضها ب�شكل متمايز.
وبالطبع ،يتطلب بناء عالقة �شراكة من هذا النوع دعما من طرف الدولة.
ولهذه الغاية ،نظم م�شروع القانون تدخل هذه الأخرية ،لي�س من خالل
امل�شددة واملعقدة املعمول بها �سابقا ،امنا من خالل ار�ساء �آليات
الو�صاية ّ
للتعاون وال�شراكة ،من قبيل متكني جمل�س اجلهة من التداول ب�ش�أن �إحداث
جمموعات اجلهات وجمموعات اجلماعات الرتابية ،و�إبرام اتفاقيات التعاون
وال�شراكة مع القطاع العام واخلا�ص ،والعقود املتعلقة مبمار�سة االخت�صا�صات
املنقولة وامل�شرتكة.
كما حلظ م�شروع القانون �آلية �أخرى للتعاون بني اجلهات والدولة ،متثلت يف
عقود التخطيط وتنفيذ الربامج امل�سطرة يف �سيا�سة التخطيط .فعن طريق هذه
الآلية ،يتم القيام ب�أعمال م�شرتكة يف �إطار احرتام ا�ستقالل كل جماعة ،مما

ي�سمح بتالقي اجلهود ،ومتا�سك املبادرات املحلية.
ن�سجل �ضرورة التعاون املثمر بني الدولة واجلهات .فهو ي�سهل
وكخال�صةّ ،
اندماج الدولة يف الوحدات الإدارية وي�ساعدها يف تنفيذ براجمها ال�سيا�سية
واختياراتها االقت�صادية ،عرب اطالعها عن قرب على متطلبات اجلهات
ومطاحمها .وميثل �أ�سلوب التعاقد بني الدولة واجلهات ،كعقود التخطيط
املعتمدة يف فرن�سا مثال ،مظهرا من مظاهر التعاون والتن�سيق فيما بينها.
عالقة الجهة بالجماعات الترابية وباقي
الفاعلين

تفر�ض رهانات امل�ستقبل على اجلهات� ،أن ال تعمل مبعزل عن باقي اجلماعات
الرتابية والفاعلني الآخرين .بل يجب العمل على عالقات تعاون وتن�سيق
واع بالتحديات املحيطة بها جهويا وقاريا ودوليا .كما ينبغي على اجلهة �أن
ت�صبح الإطار الذي يهدف �إىل �إعادة تنظيم العالقات بني الدولة واجلماعات
الرتابية الأخرى ،وهي مدعوة �إىل ال�سري يف اجتاه تكري�س التعاون الالمركزي،
و�أي�ضا مع الأ�شخا�ص املعنويني اخلا�ضعني للقانون العام �أو اخلا�ص.
وميكن للجهات �أن تت�ضامن فيما بينها �سواء عموديا �أو �أفقيا ،خا�صة يف املجال
االقت�صادي الذي له �أدوار هامة يف توفري فر�ص ال�شغل ،والرفع من م�ستوى
�إنتاج القطاعات املختلفة .وهذا التعاون يفر�ضه عائق �شح املوارد املالية من
�أجل �إجناز امل�شاريع .و�إىل جانب تن�سيق اجلهود والتعاون بني اجلهات والدولة
واجلماعات الرتابية ،على اجلهة �أن تنفتح على باقي الفاعلني لبلورة تنمية
اقت�صادية وتهيئ اجلو املالئم لال�ستثمار.
�إن ال�سعي �إىل تن�سيق املبادرات القطاعية و�إ�شراك الفاعلني االقت�صاديني يف
القطاعني العام واخلا�ص ،وكذا �ضم جمهودات امل�ؤ�س�سات العمومية الأخرى
لتجاوز امل�شاكل وال�صعوبات التي تعانيها اجلهات حاليا ،يتوقف �أ�سا�سا على
العن�صر الب�شري الذي اعترب �أحد �أبرز اجلوانب التي ان�صبت عليها االنتقادات
داخل التنظيم اجلهوي ،والذي ينتظر �أن ترتكز عليه الإ�صالحات ملا له من
دور يف ت�أهيل اجلهة م�ستقبال.
تأهيل العنصر البشري كعامل أساسي لكل
إصالح

هناك اعتقاد �شائع مفاده �أن املوارد املالية وحدها كفيلة بنجاح الالمركزية ،لكن
املوارد الب�شرية ال تقل �أهمية .فاملوظفون وامل�ست�شارون يعدون حجر الزاوية يف
البناء اجلهوي� .إذ بقدر كفاءتهم ميكن �أن تنجح اجلهة يف �أداء مهامها .كما
�أن العن�صر الب�شري و�سيلة وغاية كل �إ�صالح ،لالنتقال �إىل �إدارة خدمات �أو
م�شروعات .فالدور املهم الذي �أ�صبح من املفرو�ض �أن تقوم به اجلهة ك�أداة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،يفر�ض على الأحزاب ال�سيا�سية اعتماد
�إ�صالحات حقيقية وجدية يف اجتاه ا�ستقطاب طاقات ب�شرية م�ؤهلة ،وجتاوز
البحث عن الأعيان مع كل دورة انتخابية.
استقرار الموظف الجهوي

ال ميكن احلديث عن جتربة ناجحة بدون �إدارة جهوية فعالة ،تتوىل حت�ضري عمل
امل�ست�شارين اجلهويني وتتبع خمتلف املقررات التي ي�صدرونها .ف�إعداد امللفات
وتتبع امل�شاريع يجب �أن ت�سهر عليه �إدارة جهوية م�ؤهلة ،تكون رهن ت�صرف
املجال�س اجلهوية حتى تتفرغ لت�سطري االختيارات التنموية الكربى للعمل
اجلهوي.
وميكن الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن القانون رقم  96-47كان قد �أحدث
م�ؤ�س�ستني تكونان حتت ت�صرف رئي�س املجل�س اجلهوي ،هما الكاتب العام،
وعدد حمدود من املكلفني مبهمة واملكلفني بدرا�سة ،ملحقني من الإدارة
�أو متعاقدين .وبالرغم من �أهمية ه�ؤالء املكلفني ،ف�إن و�ضعيتهم ال تن�سجم
وامل�شاكل اجلهوية املرتاكمة التي قد متتد لفرتة زمنية طويلة .وهو ما ال توفره

هذه الظروف ،فح�صر العاملني يف �إدارة اجلهة يف جمموعة من املوظفني امل�ؤقتني
مبوجب عقد حمدد املدة ،ال ين�سجم مع ممار�سة جهوية ف ّعالة ،والتي ت�ستلزم
توفّر خربة وجتربة ،كما تتط ّلب ا�ستقرارا يف الوظيفة ،ف�ضال عن �إقرار �إدارة
جهوية ذاتية .فوجود وظيفة عمومية جهوية يكر�س مبد�أ اال�ستقالل الإداري
للجهة ،فيما تبقى اجلهة بغيابها منغلقة يف دائرة التبعية مل�صالح الواليات.
وكانت فعاليات �سيا�سية و�إدارية و�أكادميية عدة ،طالبت مبنح اجلهات نظاما
ا�ستثنائيا ي�سمح باجتذاب �أطر عليا متخ�ص�صة وذات كفاءة ،من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تطويرها وتنميتها .ولي�س املوظفون اجلهويون وحدهم الطاقات
الب�شرية املتاحة لتحديث طرق الت�سيري ،بل �إن املنتخبني امل�ؤهلني ميكن �أن
يحدثوا نف�س التحول ،باعتبارهم جوهر الإ�صالح ،كما ميكن �أن ي�شكلوا عائقا
�أمامه.
تأهيل المنتخب الجهوي

�إن دور اجلماعات الرتابية املتمثل باخل�صو�ص يف �إعداد وتنفيذ ومراقبة و�ضبط
خمتلف امل�شاريع التنموية ،ال ميكن �أن يحقق النتائج املرجوة� ،إال بت�أهيل
�أولئك الذين �أوكل �إليهم �أمر حتقيقها .فالإجنازات التي يتم حتقيقها ،ال ميكن
�أن تكون ذات ت�أثري �إيجابي �إال �إذا �صاحبتها تدابري موازية يف ميادين االت�صال
والإعالم والتكوين ،موجهة لفائدة املنتخبني املحليني.
وعليه ،ت�ستدعي املهمة املناطة باجلماعات الرتابية ،حت�سني النظام الأ�سا�سي
اخلا�ص باملنتخب اجلهوي .فالو�ضعية اله�شة واخللل امل�سجل يف �سري �آليات
عمل املنتخب اجلهوي والق�صور يف الت�شريع املرتبط بظروف ا�شتغاله� ،سواء
يف ممار�سة مهمته التداولية �أو الت�سيريية ،ي�ؤثر على مردودية عمل هذا الأخري،
ويعيق املجال�س اجلهوية يف اال�ستجابة حلاجيات �ساكنتها.
فاجلهة ال تتمتع ب�إدارة خا�صة ميكن االعتماد عليها .لذا يعول على امل�ست�شارين
اجلهويني وخربتهم وم�ؤهالتهم وجتربتهم وتكوينهم يف خمتلف املجاالت
لتحقيق التنمية املن�شودة .كما يقع عليهم عبء اتخاذ القرارات التي تهم
م�صري ال�ساكنة.
والقيام ّ
بكل هذه املهام ،يتطلب توفّر املنتخب على م�ستوى تعليمي معني،
لطرح وجهة نظره واختياراته ومبادراته والدفاع عن اخت�صا�صاته القانونية �سواء
اال�ست�شارية �أو التقريرية �أمام ممثلي ال�سلطة املركزية.
من هنا ت�أتي �أهمية تكوين املنتخب اجلهوي يف الت�سيري املايل واالقت�صادي،
باملوازاة مع توفري امل�ؤ�س�سات التي ت�سهر على هذه العملية ،وميكن االعتماد
هنا على الدولة واجلماعات الرتابية وعلى الأحزاب ال�سيا�سية التي يجب �أن
تتحمل م�س�ؤولياتها يف اختيار وتكوين املنتخبني والرفع من ثقافتهم ال�سيا�سية.
ختاما ،جتدر اال�شارة اىل �أن م�شروع القانون التنظيمي للجهة يحمل
�إ�صالحات حقيقية من �ش�أنها �أن جتعلها م�ستقبال �إطارا لتحقيق التنمية.
ولذلك يعول عليه لإيجاد �إطار جديد ال�ستغالل �أف�ضل للموارد الب�شرية
والطبيعية .وهذا الأمر ين�سجم مع اعتبار اجلهة �إطارا �أ�سا�سيا ملمار�سة ال�سلطة
الت�شريعية والتنفيذية ،فت�ضطلع بدورها التنموي اجلديد ،وحتدد �سلم �أولوياتها
وتعرب عن طموحاتها ،فتكون الناطق واملنع�ش واملخطط واملنفذ على ترابها.
كما يع ّول على م�شروع القانون املذكور لي�شكل ثورة يف جمال الالمركزية،
وقاطرة للتنمية املحلية ،ومدخال لإ�صالح هياكل الدولة والتنظيم الرتابي،
خا�صة فيما يتعلق ببع�ض امل�ستجدات كمبد�أ التدبري احلر والتفريغ ،واالقرتاع
العام والتداول الدميقراطي ،وتنفيذ املقررات ،و�إعطاء ال�صدارة للجهات،
وت�ضمينه لقواعد احلكامة...
٭دكتور في القانون الخاص،
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس  -الرباط
٭وباحثة في سلك الدكتوراه
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مبدأ الحيطة في قرار قضائي مغربي
أنس سعدون
يف � ،2015-6-2أ�صدر قا�ضي امل�ستعجالت باملحكمة االبتدائية
مبكنا�س (املغرب) �أمراً ا�ستعجالياً 1يعد من بني الأوامر املبدئية التي
�أقرت مبد�أ رفع ال�ضرر املرتبط ب�أجهزة تقوية �إر�سال الهواتف اخللوية التي
يتم تن�صيبها فوق �سطوح املنازل .وكان �ساكنة العمارة تقدموا بدعوى
ا�ستعجالية يف مواجهة مالك العمارة و�شركة ات�صاالت .وقد عر�ضوا
فيها �أن مالك العمارة عمد �إىل منح �سطحها �إىل �شركة ات�صاالت ق�صد
تركيب اجلهاز الالقط اخلا�ص بالهاتف اخللوي .والتم�سوا توقيف �أ�شغال
بناء اجلهاز الالقط ،وتفكيك اجلزء الذي مت تركيبه منه ،لوجود �ضرر
و�شيك الوقوع على �صحة �ساكنة العمارة ب�سبب الإ�شعاع املغناطي�سي
املنبعث من اجلهاز .و�أجابت �شركة االت�صاالت املدعى عليها ب�أن املدعني
مل يثبتوا وجود ال�ضرر .و�أكدت �أنها ت�شتغل وفق دفرت حتمالت م�ضبوط
حتت مراقبة الوكالة الوطنية لتقنني االت�صاالت التي تقوم مبراقبة وقيا�س
�شدة احلقل الكهروميغناطي�سي بالقرب من املحطات الأ�سا�سية ،معتمدة
على من�شور وزير ال�صحة الذي ي�ؤكد �أن املعلومات العلمية املتوفرة لدى
الوزارة ال تقدم �أي دليل قاطع على وجود �أ�ضرار �صحية �أو ت�أثري على
�صحة االن�سان داخل احلقل الكهروميغناطي�سي.
حيثيات الق�ضية

علل قا�ضي امل�ستعجالت �أمره بحيثيات غري م�سبوقة معتمدا على مبد�أ
احليطة واحلذر الذي يقت�ضي اتخاذ بع�ض التدابري االحرتازية كلما توفر
�سبب كاف لالعتقاد ب�أن ن�شاطا ما قد ي�سبب �أ�ضرارا ج�سيمة ب�صحة
االن�سان ،معتربا �أن وجود جمرد �شك يف مدى �سالمة �أجهزة �شبكة
االر�سال اخلا�صة بالهاتف اخللوي يبقى �سببا وجيها لإعمال مبد�أ احليطة
واحلذر يف التعامل معها ومن ثم اعترب طلب ا�صدار �أمر بوقف �أ�شغال
تن�صيب برج تقوية �شبكة االر�سال اخلا�صة بالهاتف اخللوي فوق �سطح

العمارة طلبا وجيها ،يدخل �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي امل�ستعجالت بالنظر
�إىل حالة اخلوف التي ت�صيب �ساكنة حي من جراء تن�صيب مثل هذه
الأجهزة التي يخ�شى منها على �سالمة �صحتهم.
وهكذا جاء يف حيثيات الأمر اال�ستعجايل:
«ولئن كانت الأبحاث العلمية املتوفرة حاليا مل جتزم بوجود �أ�ضرار
يف اال�شعاعات الكهروميغناطي�سية غري امل�ؤينة املنبعثة عن املن�ش�آت
الكهربائية الال�سلكية ،ف�إنها مل حت�سم يف مقابل ذلك يف مدى
�سالمتها على �صحة االن�سان خا�صة على املدى البعيد مما يوجب
اعتماد مبد�أ احليطة واحلذر يف التعامل معها .وحيث �إن مبد�أ احليطة
واحلذر يقت�ضي اتخاذ تدابري احرتازية عند االقت�ضاء كلما كان هناك
�سبب كاف لالعتقاد ب�أن �أي ن�شاط �أو منتج قد ي�سبب �أ�ضرارا ج�سيمة
ب�شكل غري قابل للتدارك على �صحة االن�سان ،دومنا احلاجة �إىل �إقامة
الدليل القاطع وامللمو�س على وجود عالقة �سببية بني هذا الن�شاط
�أو املنتج والأ�ضرار الوخيمة التي قد ترتتب عليه م�ستقبال .وحيث
واحلال كذلك ف�إن عدم ثبوت �ضرر حمدق وملمو�س باملدعني ال
يحول دون البت يف الطلب اعتبارا ل�ضرورة اعمال مبد أ� احليطة واحلذر
و�أخذا بعني االعتبار للآثار املبا�شرة املرتتبة عن حالة ال�شك املرتبطة
ب�سالمة �أجهزة االر�سال املدعى فيها ،وحيث �أن حالة اخلوف التي
ت�صيب �ساكنة حي من جراء تن�صيب برج لتقوية �شبكة االر�سال
اخلا�صة بالهاتف اخللوي باملحاذاة من �سكناهم ومن منطق عدم اليقني
العلمي الذي يحوم حول �سالمتها على �صحتهم ،وملا لهذه احلالة من
ت�أثري على راحتهم النف�سية و�سكنهم وحتى ا�ستقرارهم ليجعل حالة
اال�ستعجال قائمة يف الدعوى ،وموجبا لتدخل قا�ضي امل�ستعجالت
لأمر �شركة االت�صاالت ب�إيقاف �أ�شغال تن�صيب برج تقوية �شبكة
االر�سال اخلا�صة بالهاتف اخللوي فوق �سطح العمارة املذكورة و�إزالة
الأجزاء املركبة ،حتت طائلة غرامة تهديدية».

المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تقر
مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي
يف � ،2015-5-4أ�صدرت املحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء م�ؤخّ راً
مغربي ب�سبب ال�ضرر الذي حلقه
حكماً ق�ضائياً يق�ضي بتعوي�ض مواطن ّ
من ج ّراء خط�أ ق�ضائي ق�ضى مبوجبه �شهرين حب�سا نافذا داخل ال�سجن
دون م�سوغ قانوين .وقد حددت املحكمة مبلغ ثمانني �ألف درهم
كتعوي�ض عن ال�ضرر ،بعد �إثبات م�س�ؤولية الدولة عن اخلط�أ الق�ضائي،
1
الذي كان �ضحية له.
وتعود وقائع النازلة �إىل �أن �شخ�صاً توبع من طرف النيابة العامة من �أجل
ا�صدار جمموعة �شيكات بدون ر�صيد .وقد �أ�صدرت املحكمة االبتدائية
قراراً ب�إدانته من �أجل ما ن�سب اليه ومعاقبته ب�ستة �أ�شهر موقوفة التنفيذ.
�إال �أن خط�أ ق�ضائيا وقع يف امللف حيث مت االبقاء على املتهم املحكوم

عليه بال�سجن الذي �أم�ضى به �شهرين من دون �أي مربر قانوين .وعند
ا�ستئناف امللف وعر�ضه على �أنظار حمكمة اال�ستئناف وت�أكد املحكمة
من كون احلكم االبتدائي ق�ضى بعقوبة موقوفة التنفيذ يف حق املتهم ،مت
تدارك الأمر ورفعت حالة االعتقال عليه.
ويعترب هذا احلكم احلديث من بني الأحكام الق�ضائية املبدئية التي
�أقرت مبد�أ التعوي�ض عن اخلط�أ الق�ضائي تنزيال ملقت�ضيات الد�ستور
اجلديد خا�صة الف�صل  122منه الذي ين�ص على �أنه «يحق لكل من
ت�ضرر من خط�أ ق�ضائي احل�صول على تعوي�ض تتحمله الدولة» .وقد و�ضع
حداً حلالة ت�ضارب االجتهادات الق�ضائية بني بع�ض املحاكم االدارية
التي اختلفت حول املو�ضوع.2

بجامعة عبد المالك السعدي  -طنجة

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

1 .1جريدة امل�ساء ليوم االتنني  4ماي .2015

 3239بتاريخ  2012/09/17القا�ضي بعدم االخت�صا�ص النوعي للبت يف الطلب؛ و حكم

2 .2يالحظ �أنه بعد امل�صادقة على د�ستور  ،2011مت رفع بع�ض الق�ضايا املتعلقة بالتعوي�ض عن

املحكمة الإدارية بفا�س عدد  407بتاريخ  ،2012/09/28القا�ضي باخت�صا�ص املحكمة

اخلط أ� الق�ضائي �أمام املحاكم االدارية �إال �أن االجتهادات الق�ضائية ال�صادرة يف هذا املجال

الإدارية نوعيا للبت يف الطلب.

عرفت نوعا من الت�ضارب� ،أنظر على �سبيل املثال :حكم املحكمة الإدارية بالرباط عدد
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الملكية العقارية في ليبيا ،تركة القذافي الثقيلة
سليمان إبراهيم
ك�ست كتابات جرافيتي املباين يف العا�صمة الليبية ما بعد القذايف .ومما
تتداول كتابته هذا املبنى «ملك مقد�س» لعائلة فالن �أو ملك مقد�س لورثة
فالن .فعل الكتابة هذا ونطاقه يعد ر�سائل للآخر ت�ؤ�شر على م�شكلة يف
العالقة بني العقار ومن ميلكه .وهذه امل�شكلة تعد تركة ثقيلة خلفتها حقبة
الأفكار الثورية للعقيد معمر القذايف .فما هي هذه امل�شكلة حتديدا ،وكيف
ن�ش�أت ،وتطورت ،وكيف تعاملت معها هذه احلكومات ،وهل كان التعامل
متنا�سبا وفاعال؟
منذ جميئه لل�سلطة عام  ،1969انتهج نظام معمر القذايف نهجا ذكر �أنه
ا�شرتاكي ت�ضطلع فيه الدولة بتحقيق نظام �شامل للعدالة االجتماعية.
وحتقيقا لذلكّ ،
�سن حزمة من القوانني والإجراءات قل�صت �إىل حد
تول ّ
بعيد من نطاق امللكية الفردية ،وخ�صو�صا تلك املتعلقة بالعقارات.
واتخذ الت�صور اال�شرتاكي للنظام بعدا اكرث تفردا يف ت�صوراته مع اعالن
اجلماهريية والنظرية العاملية الثالثة التي كان الكتاب االخ�ضر وثيقتها
ويعد القانون رقم  4ل�سنة  1978الذي �صدر تطبيقا ملقولة
اال�سا�سيةّ .
البيت ل�ساكنه التي ت�ضمنها الكتاب الأخ�ضر م�صدر اال�شكال املزمن
الذي ورثته ليبيا فيما يتعلق بامللكية العقارية.
ّ
ا�ستهل القانون رقم � 4أحكامه بالت�أكيد على حق كل مواطن يف ملكية
م�سكن ،وو�صف هذا احلق باملقد�س ،وانتهى لتقييد هذا احلق مب�سكن
واحد �أو قطعة �أر�ض واحدة �صاحلة للبناء عليها .ما زاد على هذا القدر ،قرر
القانون �أيلولته للدولة ،على �أن تتوىل هذه �إعادة توزيع امللكيات «الزائدة»
على املحتاجني ،وهم كانوا يف غالب احلاالت م�ست�أجريها .كان القانون رقم
 4يف تقرير هذه الأحكام يرتجم مقولة الكتاب الأخ�ضر �أن البيت ل�ساكنه.
على �أهميته ،مل يكن اجلانب العقائدي هو الدافع الوحيد ل�سن القانون رقم
4؛ ا�ضعاف املعار�ضني وك�سب املوالني كان دافعا مهما �أي�ضا.
تنفيذ القانون رقم � 4أدى �إىل حرمان ع�شرات االالف من �أمالكهم .ويف
طرابل�س وحدها ،يقدر البع�ض عدد الأمالك اخلا�ضعة له مبا يعادل ثالثة
�أرباع املدينة ،وهي باملنا�سبة مقام ثلث �سكان ليبيا .مما زاد الطني بلة� ،أن
التنفيذ ا�صطحب يف حاالت كثرية مبمار�سات ف�ساد اعرتف بها النظام الحقا
و�أ�سماها «انحرافات يف تطبيق املقاالت الثورية» ،من مثل اال�ستيالء على
امل�سكن الوحيد ،ومتليك م�ساكن لأ�شخا�ص مل تتحقق فيهم ال�شروط التي
عدل النظام القانون ت�شديدا تارة وتخفيفا تارة
و�ضعها القانون .فيما بعدّ ،
�أخرى ،مت�أثرا يف ذلك بظروف خارجية وداخلية .على �سبيل املثال ،انتهج
النظام يف الع�شرية املبتدئة منذ عام  1986نهجا انفتاحيا جزئيا� ،أرجعه
البع�ض �إىل « ...االنهيارات والهزائم واالنك�سارات التي ُمني بها النظام
 ...على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي منذ عام  ،1986و ...الأ�صوات
املتعالية التي تندد باالنتهاكات التي تتع ّر�ض لها حقوق الإن�سان الليبي
وبخا�صة على ل�سان املنظمات والهيئات املهتمة بحقوق الإن�سان 1.»...كان
من عالمات هذا االنفتاح املحدود اتاحة املجال للمالك ال�سابقني للجوء
�إىل الق�ضاء لطلب ا�سرتجاع ممتلكاتهم العقارية �أو التعوي�ض عنها ،متى
�شاب ايلولتها �إىل الدولة انحرافا .وقد قامت حمكمة ال�شعب ،وهي التي
كانت خمت�صة بنظر هذه الق�ضايا ،با�صدار �أحكام بالرد والتعوي�ض .ولكن
النظام ما لبث �أن نك�ص على عقبيه ،وحظر على الق�ضاء قبول هذه الق�ضايا،
والزمه برف�ض ما كان قد قبله بالفعل ،وو�صل الأمر �إىل حظر تنفيذ الأحكام
التي كانت قد �صدرت ومل تنفذ بعد (القانون رقم  1992/11وتعديالته).
تغيريات �أهم حدثت يف الع�شرية الأوىل من القرن اجلديد .حينها ،ويف �إطار
م�شروع الإ�صالح الذي كان يقوده �سيف الإ�سالم القذايف� ،شكلت جلنة
«ال�ستكمال» التعوي�ض عن العقارات اخلا�ضعة للقانون رقم  ،4وقد عرفت
اخت�صارا بلجنة  2006تيمنا ب�سنة ت�شكيلها .و�أعطيت اللجنة اخت�صا�ص
رد هذه العقارات �أو التعوي�ض عنها ،وقامت حتى قيام ثورة فرباير 2011

السلطة القضائية في مسودة الدستور الليبي
الكوني عبودة

ر�سم عثمان �سلمي

با�ستالم  25.000ملف تعوي�ض ف�صلت يف  8.000منها .مل تكن
التعوي�ضات جمزية بر�أي الكثري من املالك ،و�شهادة رئي�س اللجنة ذاته ،وهو
ما �أدى ببع�ض املالك �إىل رف�ض اللجوء �إىل اللجنة �أ�سا�سا� ،أو قبول التعوي�ض
الذي قررته الحقا .يف �إطار ذات امل�شروع� ،شكلت جلنة ملراجعة القانون
املدين �أنتهت �إىل التو�صية بالغاء القانون رقم  .4وكانت حجتها �أنه قد
كان �ضمن حزمة ت�شريعات عاجلت حاالت م�ؤقتة وظروفا �آنية ،و�أن العمل
بها انتهى بتحقيق �أغرا�ضها .وينبغي لذلك العودة �إىل القواعد الرا�سخة
يف املعامالت كما قررها القانون املدين .كانت تو�صية اللجنة حماولة ذكية
اليجاد خمرج م�شرف للنظام ي�ستطيع من خالله التخل�ص من القانون رقم
 ،4ومثيالته من القوانني الثورية ،ولكن النظام مل يت ّنب تو�صية اللجنة .مل
يكن النظام ،على ما يبدو ،م�ستعدا للو�صول مب�شروعه للإ�صالح �إىل هذا
احلد .مل تكن مراجعات القانون رقم � ،4إذن ،كافية ،وكان على املالك
ال�سابقني انتظار تغيري حقيقي فتحت �آفاقه ثورة فرباير.
مثل الكثريين غريهم من الليبيني ،ر�أى املالك ال�سابقون يف هذه الثورة
تغيريا حقيقيا ،و�إيذانا بتحقق مطالبهم ،والتي �شملت الغاء القانون رقم ،4
وا�سرتداد ممتلكاتهم ،والتعوي�ض عما فاتهم من ك�سبها وما حلقهم من خ�سارتها
طيلة عقود .ولكن مل يطل بهم الأمر الكت�شاف �أن اال�ستجابة لهذه املطالب
�سيكون �أبعد ما يكون عن ال�سهولة .انتهج املالك و�سائل متعددة للو�صول
�إىل مطالبهم .بع�ضهم اقت�ضى حقه بيده ،ولكن عددا كبريا منهم �شكلوا
كيانات متثلهم �أ�شهرها رابطة �أ�سموها «رابطة املالك املت�ضررين من حكم
الطاغية» ،وتوا�صلوا مع جهات متعددة منها جلنة  2006وجمل�س الوزراء
وامل�ؤمتر الوطني العام ،وا�ستعانوا يف ذلك بو�سائل متعددة منها طلب فتاوى
من دار الإفتاء ابرزت خمالفة القانون رقم  4لل�شريعة ووجوب الغائه .وقد
�أثمرت هذه اجلهود تقدمي رئي�س جلنة  2006م�شروع قانون اللغاء القانون
رقم  4ومعاجلة �آثاره ،وقيام جمل�س الوزراء بت�شكيل جلنة برئا�سة وزير العدل
لدرا�سة هذا امل�شروع .ويف حني حوى امل�شروع املعدل الكثري من الن�صو�ص
املحققة ملطالب املالك ال�سابقني ،ف�إنه قد �أغفل املقرتح ال�سابق بالغاء القانون
رقم  ،4واكتفى مبعاجلة �آثاره .حاججت اللجنة يف اغفال مطلب الغاء القانون
ب�أثر رجعي ب�أن ذلك �سي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة ،فالقانون قد ُن ِف َّذ على
مدار عقود ،وقد اكت�سب �شاغلو العقارات حقوقا مبقت�ضاه ال ي�سوغ اهدارها،
وخ�صو�صا �أن العديد منهم قد ا�شرتى تلك العقارات ممن خ�ص�صتها لهم
الدولة .لهذا ،انتهت اللجنة �إىل االكتفاء مبعاجلة الأو�ضاع التي ترتبت على
القانون دون �إلغائه .مل يكن املالك ،بالطبع� ،سعداء بهذا ،وحاول بع�ضهم
الطعن يف د�ستورية القانون �أمام املحكمة العليا ،ولكن املحكمة رف�ضت
دعواهم .على الإجمال ،كان م�شروع القانون حمققا مل�صالح املالك ،وقد

كان لتوا�صلهم امل�ستمر مع اللجنة ،والذي و�صل �إىل حد ح�ضور بع�ض
جل�ساتها� ،أثر يف ذلك .يف املقابل ،حرم �شاغلو العقارات من هكذا ميزة.
�إذ مل ي�ضم �شتاتهم جتمع يدافع عن م�صاحلهم ،وو�صم العديد منهم بو�صم
االرتباط بالنظام ال�سابق والوالء له ،وارت�ضاء العي�ش يف ملكيات «مغت�صبة»
بح�سب مناوئيهم ،وهم ما كان له ،رمبا ،دور يف �سكوتهم �أو ا�سكاتهم.
على كل ،مل يكتب مل�شروع القانون احلياة رغم ا�ستماتة املالك ال�سابقني
يف ال�سعي لتحقيق مطالبهم .بعد تعديله من قبل جلان امل�ؤمتر الوطني العام
املتعددة ،وحتوله �إىل م�شروع لرد الأمالك العقارية ،مل يقم امل�ؤمتر بتبنيه رغم
عر�ضه عليه لأ�شهر ،وعلة ذلك ،كما ذكر الناطق الر�سمي با�سم امل�ؤمتر ،هي
�أن مراكز قانونية قد ن�ش�أت ل�صالح �شاغلي العقارات ،و�أن اهدارها �سي�ؤدي
�إىل الت�أثري �سلبا على ال�سلم الأهلي .مل يكن املالك ال�سابقون ،بالطبع،
�سعداء بهذا ،وعللوا ت�صرف امل�ؤمتر هذا ب�ضغط مار�سه ا�صحاب امل�صالح يف
عدم �إلغاء القانون رقم .4
تطورت الأمور ب�شكل دراماتيكي يف ليبيا �سيا�سيا وع�سكريا .فبدال عن
برملان واحد ا�صبح هناك اثنان :امل�ؤمتر الوطني العام يف طرابل�س وجمل�س
النواب املنتخب يف طربق ،وتعدى ال�صراع بني املع�سكرين ال�سيا�سة
�إىل احلرب .وكما هو متوقع ،تراجع الإهتمام ب�إرث القانون رقم  ،4ومل
تعد معاجلته �أولوية .ويف حني يبدو هذا الرتاجع مفهوما ،ف�إنه لن يكون
ن�شئ حكومة وحدة وطنية.
مربرا مبجرد �أن ت�ؤتي م�ساعي احلوار �أُ ُكلها و ُت ُ
فق�ضية الأمالك العقارية �أ�شبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر يف �أي وقت ،وينبغي
معاجلتها يف �أ�سرع وقت ممكن .مو�ضع البدء قد يكون الد�ستور الذي جتري
كتابته حاليا ،وذلك بتقرير مبد�آ معاجلة �إرث امللكية العقارية ،و�أ�سا�سيات
املعاجلة ،وتتلو ذلك �صياغة قانون يلتزم تلك الأ�سا�سيات ،وت�شرتك يف
م�شاورات كتابته الأطراف ذات العالقة ،ومن �أهمها فئة �شاغلي العقارات.
بالطبع ،ينبغي الإ�ستفادة يف كتابة هذا القانون بتجارب الدول الأخرى،
ولكن مع مالحظة ومراعاة خ�صو�صيات احلالة الليبية .ويف هذا ال�صدد
ينبغي الإ�ستعانة مبراكز الأبحاث الوطنية ،وقد بد�أت هذه بالفعل ،بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات �أكادميية مرموقة ،بالبحث يف هذه الق�ضية ومثيالتها .ف ُ
ِعل
ذلك مظنة ملعاجلة امل�شكلة على نحو عادل وفعال.
٭كلية الحقوق ،بنغازي

1 .1العبارة التالية نقل حريف عن حممد املقريف يف مقاله عن القذايف واللجان الثورية ،وفيه يربر
االنفتاح اجلزئي الذي �أبداه النظام ،واملقال من�شور يف موقع ليبيا امل�ستقبل.
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من امل�سلم به �أن من مقومات دولة القانون ،التى ن�سعى اىل بنائها ،وجود
ق�ضاء م�ستقل وحمايد ونزيه و�ضمان رقابة د�ستورية الت�شريعات .ولهذا ،ف�إن
تكليف �إحدى جلان الهيئة الت�أ�سي�سية مبهمة �إعداد مقرتح يف هذا اخل�صو�ص
واحلر�ص على التنوع فى تكوينها �أمر ي�ستحق التنويه به.
جت�سدت �أول ثمار ذلك فى تبني خيار تنظيم حمكمة د�ستورية
وقد ّ
ي�ستحق الت�أييد ،لي�س فقط
م�ستقلة عن ال�سلطة الق�ضائية .وهذا النهج
ّ
لأن الأحكام املتعلقة بالد�ستورية تلزم الكافة مبن فيهم املحاكم التى جت�سد
ال�سلطة الق�ضائية ،و�إمنا �أي�ضا لأن �إبقاء احلال على ما هو عليه ب�إ�سناد الأمر
يفي بالغر�ض وفقا ملا يجب
اىل نف�س املحكمة التى تقوم مبهمة التعقيب ،لن َ
�أن يكون .فالرقابة الد�ستورية تكون ذات طابع ق�ضائي و�سيا�سي فى الآن
نف�سه وال بد تاليا من ت�شكيل متن ّوع للمحكمة .ولكن التقييم كما يكون
ببيان حما�سن العمل ،يحتم �أي�ضا الوقوف عند ما قد يكون فيه من نق�ص �أو
ق�صور �أو مثالب ت�ضعف من قيمته.
الجوانب اإليجابية فى المقترح

�إ�ضافة اىل ما �أملحت اليه من توفيق اللجنة فى تبنيها لنظام الرقابة الق�ضاِئية،
يجدر �أي�ضا التنويه بت�ضمني املقرتح عدد من «معايري املحاكمة العادلة».
وهذا �أمر ح�سن وحتمي ،لأن ليبيا اعتمدت فى االعالن الد�ستوري
ال�شريعة اال�سالمية م�صدر�أ رئي�سيا للت�شريع ،ف�ضال عن م�صادقتها على
االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق االن�سان ،مع ما يقت�ضيه ذلك من احلاجة
اىل تكييف نظامنا القانوين والق�ضائي لتلك املواثيق .ومنها ،مبد�أ ا�ستقالل
الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة وعدم قابليتهم للعزل (م ،)1.ومبد�أ احلياد
والنزاهة (م ،)2.واحلق فى التقا�ضي وفى الدفاع (م ،)4.ومبد�أ علنية
اجلل�سات(م ،)4.ومبد�أ التقا�ضى على درجتني (م ،)5.ومبد�أ اال�صل فى
االن�سان الرباءة واحلق فى حماكمة عادلة ( م ،)6.ومبد�أ القا�ضى الطبيعي
�ضمناً من خالل حظر ان�شاء املحاكم اال�ستثنائية (م .)6.وقد تب ّنت اللجنة
�أي�ضاً �ضمانة هامة لت�أمني ا�ستقالل الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة وهي (املجل�س
الأعلى للق�ضاء) وما يتطلبه من مقومات اال�ستقالل االداري واملايل
(مّ .)8.
ولعل �إعطاء التفتي�ش الق�ضائي و�صف الهيئة (م )14.ميثل كذلك
خطوة اىل الأمام بح�سبانها اىل الآن جمرد �إدارة بوزارة العدل.
وفى ذات االجتاه ،جتدر الإ�شارة اىل �إبقاء اللجنة على نظامي املحاماة (العامة
واخلا�صة) باعتبارهما من عنا�صر اخل�صو�صية التى متيز نظامنا الق�ضائي (م.
 ،)16-15ودمج ادارة الق�ضايا واملحاماة العامة فى هيئة واحدة �أطلقت عليها
اللجنة ت�سمية (هيئة ق�ضايا الدولة واملحاماة العامة) .وهذه الت�سمية ّ
تدل
على �أن اللجنة مل تتخل�ص متاماً من م�شكلة (االرتهان للواقع) وحماولة
الت�أقلم معه وهو ما ال ي�ستقيم بال�ضرورة عند و�ضع م�سودة لد�ستور جديد.
و�أخرياً� ،أجدنى حمموال اىل ت�أييد موقف اللجنة من الق�ضاء الع�سكري
حيث اعتربته ق�ضاء متخ�ص�صاً (م.)18.
ثانيا :الجوانب السلبية فى المقترح

�أبد�أ بنقد بع�ض اخليارات ثم انتقل اىل ال�صياغة:
خيارات غري موفقة

من خالل قراءة املقرتح حمل التقومي ،يبدو �أن اللجنة خانها التوفيق فى
بع�ض اخليارات التي اعتمدتها .و�أبرزها الآتية:
عدم مراعاة �ضرورة الف�صل بني الق�ضاء والهيئات الق�ضائية و�ضمان
متثيل الق�ضاة يف �سياق تنظيم املجل�س الأعلى للق�ضاء .وقد جتلى ذلك
من خالل منح الع�ضوية لرئي�س هيئة �إدارة الق�ضايا واملحاماة العامة
من ناحية .كما جتلى يف عدم منح �أع�ضاء النيابة ن�صيبهم املنا�سب فى

التمثيل .فالنائب العام �شخ�صية �أقرب اىل ال�شخ�صية ال�سيا�سية رغم
انتمائه اىل اجلهاز من ناحية ثانية .كما مل تتم مراعاة العدالة بني الق�ضاة،
حيث مت الرتكيز على رئا�سات حماكم اال�ستىناف واالكتفاء ب�أقدم
رئي�س حمكمة ابتدائية .والأهم من ذلك هو غياب العن�صر اخلارجى
(�أي ا�شراك كفاءات من خارج الق�ضاء لإعطاء منظور مغاير باعتبار �أن
العدالة هي �ش�أن عام يهم املجتمع ب�أ�سره.
التخلي عن مبد�أ وحدة الق�ضاء الذى ُيعترب عن�صرا هاما من عنا�صر
خ�صو�صية النظام الق�ضائي الليبي .فتخ�صي�ص اللجنة ف�صال ملجل�س
الدولة يعترب من اخليارات التى يفرت�ض اعادة النظر فيها لأن كثريين
يعتقدون �أن االبقاء على وحدة الق�ضاء �أف�ضل لليبيا .فهذا الأمر ين�سجم
�أكرث مع الرتاث اال�سالمي ومع مبد أ� امل�ساواة �أمام القانون .ف�ضال عن
�أنه باالمكان الو�صول اىل املراد حتقيقه من خالل ان�شاء جمل�س دولة
من دون ا�ستحداث هذه امل�ؤ�س�سة الغريبة على نظامنا ،وذلك من خالل
تبنى مبد�أ التقا�ضي على درجتني فى املنازعات االدارية ب�إ�ضافة دائرة �أو
حمكمة متخ�ص�صة فى الدرجة الأوىل وتبني مبد�أ التخ�ص�ص الق�ضائي.
وتبقى املحكمة العليا حمكمة تعقيب فى الطعون بالنق�ض االدارية.
وهكذا نحافظ على اخل�صو�صية مع التطوير الذى ال يرهق امليزانية العامة
ونتفادى التقليد غري املفيد .وبذلك ت�سقط احلجة امل�ستخل�صة من �أن
الق�ضاء االداري امل�ستقل عن الق�ضاء املدين هي من مزايا ازدواجية
الق�ضاء .فالتخ�ص�ص يتطلب �أ�سا�ساً تخ�صي�ص ق�ضاة وت�أهيلهم ملهامهم،
وهو �أمر مطلوب فى خمتلف الق�ضايا� .أما ب�ش�أن �إناطة �إخت�صا�صات غري
ق�ضائية مبجل�س الدولة (تف�سري القوانني واعداد و�صياغة م�شروعاتها
ومراجعة م�شروعات العقود ،)...فهذا �أمر غري مقبول :فالتف�سري هو من
�صالحيات كل املحاكم ،واعداد م�شروعات القوانني هو �ش�أن تنفيذي.
�أما املراجعة فيجب ان توكل اىل ادارة القانون �أو الق�ضايا �أو ملركز
متخ�ص�ص للبحوث الت�شريعية والق�ضائية.
منح املجل�س الأعلى للق�ضاء االخت�صا�ص ب�إن�شاء املحاكم .وقد ابتعدت
اللجنة بذلك عن املواثيق الدولية امل�صادق عليها وق ّننت النهج الذى
�ساد فى العقود الثالثة الأخرية من اخلروج على املعايري املعمول بها فى
التجارب الد�ستورية املقارنة.
االبقاء على احلكم املنتقد نتاج احلقبة الفيدرالية وهو �إلزامية املبادئ،
والذى يعني فى نهاية املطاف احلجر على املحاكم الدنيا وحرمانها من فر�صة
التجديد .ويلحظ �أن اللجنة ا�ستحدثت �إلتما�س �إعادة النظر فى �أحكام
املحكمة العليا ،وهو على االرجح نتاج االرتهان ملا جرى فى ال�سنة الأخرية.
تخ�صي�ص ف�صل للخربة الق�ضائية فى الد�ستور (م :)17 .فاخلرباء هم من
�أعوان الق�ضاة مثلهم مثل الكتبة واملح�ضرين وموظفى املحاكم .وكان من
الأوىل ترك �أمرهم جميعا للقانون وال خطر فى ذلك.
التو�سع فى احل�صانة اجلنائية (م 3 .و 16و :)17وهو ما يعك�س النهج الذى
�صار م�ألوفا فى العقدين الأخريين.
اال�شارة اىل �أن اع�ضاء ال�سلطة ال �سلطان عليهم (لغري القانون وال�ضمري)
ولفظ ال�ضمري يجعل مهمة الرقابة من خالل حماكم الطعن على الت�سبيب
عمال غري ممكن الن ال�ضمري معيار �شخ�صي ي�صعب التعقيب عليه وعليه
يكفى اخ�ضاعهم للقانون.

الق�ضايا واملحاماة ...فاال�ستقالل الذى يقت�ضي تكري�سه هو خا�ص بالق�ضاة.
وين�سحب �سوء ا�ستخدام هذه العبارة على مواد عدة .فك�أن اللجنة مل
تتخل�ص من الواقع الذي عرفناه منذ ثالثة عقود تقريبا والذى نتج عنه
ولوج ال�سلطة التنفيذية اىل الق�ضاء عرب هذه الهيئات التى زرعت ب�شكل
ا�صطناعى فى الق�ضاء .ومن الأمثلة على ذلك �أي�ضا و�صف املحكمة العليا
�أو جمل�س لدولة على �أنهما ال�سلطة الق�ضائية فيما �أنهما لي�سا كذلك� ،إمنا
هما جزء من هذه ال�سلطة .وهذا �أي�ضا ما نتبينه عند مراجعة املادة الثالثة
ع�شرة لدى حتديد اخت�صا�صات جمل�س الدولة الق�ضائية ،بحيث جاء فيها
�أنها ت�شمل( :الطعون االدارية املتعلقة بحقوق االن�سان والطعون الت�أديبية
والطعون االنتخابية ال�صادرة عن دوائر املحاكم االدارية التابعة له) .ويالحظ
هنا عدم الدقة الفرتا�ض �أن كل الطعون االدارية تتعلق بحقوق االن�سان �أو
اذا ف�سرت على عالتها قد يفهم منها ان الطعون غري املتعلقة بتلك احلقوق
ال تدخل فى اخت�صا�صه.
يعد من �أ�س�س بناء دولة القانون وما يعود للحقوق
عدم الف�صل بني ما ّ
وما يدخل فى اطار تنظيم الق�ضاء .وهو ما قاد اىل اجلمع بني مو�ضوعات
كثرية فى الن�ص الواحد ،رغم عدم وجود رابط مبا�شر بينها .ومن الأمثلة
على ذلك ،ايراد مبادئ جوهرية كمنع التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء �أو عدم
جواز عزل الق�ضاة �ضمن مواد وا�سعة ،فيما الأ�صل هو �أن يتم �صياغتها
ب�شكل م�ستقل .نف�س املالحظة تنطبق على املادة الرابعة التى بعد �أن
تطرقت للوالية الق�ضائية للمحاكم� ،أ�شارت اىل مو�ضوعات خمتلفة وهي:
حق التقا�ضي وحق الدفاع والعلنية ،ف�ضال عن �ضرورة احل�ضور ال�شخ�صي
للمحبو�سني ،و�أحوال عقوبة االعدام ،ف�ضال عن كيفية �صدور االحكام وما
يرتتب على االمتناع عن تنفيذها وهي جرمية ينظمها القانون .وهكذا يظهر
من هذا الن�ص �أن اللجنة مل تف�صل بني ما يعود للمبادئ وما يعود للحقوق
وما يهم بناء ال�سلطة الق�ضائية ذاتها.
ت�ضمني امل�شروع �أمورا تف�صيلية مكانها القانون .وهذا ما نقر�ؤه مثال يف
املادة الثانية .فبعدما �أحالت هذه املادة على القانون يف تنظيم �ش�ؤون
لتن�ص على حظر ممار�سة العمل ال�سيا�سي
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،عادت ّ
�أو احلزبي و�أي مهنة �أخرى خارج العمل الق�ضائي .وهذا �أي�ضا ما نقر�ؤه
يف املادة اخلام�سة حيث مت اجلمع بني احلب�س االحتياطي والتقا�ضي على
درجتني وحتديد �سقف للمحاكمة و�أمور �أخرى تف�صيلية مكانها الطبيعى
القانون املنظم للق�ضاء .والأمر نف�سه بخ�صو�ص املادة ال�سابعة التي خ�ص�صت
لأحكام تف�صيلية مكانها القانون (مدة رئا�سة ال�سلطات والهيئات الق�ضائية)
مع ما فى ذلك من خلط يعك�س االرتهان للواقع ،ورفعت �سن التقاعد اىل
ال�سبعني وهو �أمر ال ي�ؤمن بتعاقب الأجيال.
الخاتمة

ميكننى القول ب�أن عمل اللجنة حمل التقومي يحتاج اىل �إعادة �صياغة تراعى
قواعد ال�صياغة ال�سليمة وحتافظ على االلتزام باملعايري املطلوبة ل�ضمان �سلطة
ق�ضائية م�ستقلة وقادرة على حمل الأمانة (اقامة العدل وكفالة احرتام
احلقوق واحلريات) .وهو ما يتطلب التن�سيق مع باقي اللجان وب�شكل
خا�ص جلنتي املقومات اال�سا�سية واحلقوق واحلريات .و�آمل ان تراعي
اللجنة كذلك :تر�سيخ مبد�أ �إ�ستقالل الق�ضاء بو�صفه �سلطة وا�ستقالل
الق�ضاة بح�سبانهم من يقوم ب�أداء العدالة مع ما ي�ستلزمه ذلك من �ضمانات
عيوب يف ال�صياغة
والتخل�ص من �إرث املا�ضي (ربط الهيئات الق�ضائية املعاونة بالق�ضاء ،وا�سناد
�أبرز هذه العيوب والتي جندها يف كذا مادة ،الآتية:
ا�ستخدام عبارات يف غري حملها .ومثال ذلك ،ا�ستخدام �أع�ضاء ال�سلطة مهمة �إن�شاء املحاكم اىل املجل�س الأعلى للق�ضاء) و�ضرورة ربط الولوج اىل
الق�ضائية ،التي هي عبارة ف�ضفا�ضة .لذا ف�إن البديل هو الق�ضاة و�أع�ضاء الق�ضاء مببد�أ امل�سابقة ال�شفافة واملحافظة على وحدة الق�ضاء وتنوع املحاكم
النيابة� ،أي الق�ضاء الواقف والق�ضاء اجلال�س ،وذلك لتفادي �سلبيات وتخ�ص�صها.
�إ�ستقبال عبارة (�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية) التى نتجت عن تو�سيع نطاق
٭جامعة طرابلس
�سريان قانون الق�ضاء اىل من يعاونون الق�ضاء فى �أداء مهامه وهم ادارة
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القضاء كأداة انتقام:
المهربة إلى سوريا
قضية شاحنات األسلحة
ّ
جو حمورة
مل تكن بداية عام  2014موفقة للحكم يف تركيا .وال يبدو �أن ال�سنوات
ملروجي النموذج الرتكي «الناجح»
القليلة القادمة �ستحمل �أخباراً جيدة
ّ
يف بناء دولة القانون .فبعد االنتكا�سات االقت�صادية وال�سيا�سية املتتالية،
ظهرت يف �شهر كانون الثاين/يناير من العام املا�ضي ق�ضية �شاحنات
الأ�سلحة الرتكية امله ّربة �إىل �سوريا من قِبل جهاز اال�ستخبارات الرتكي،
والتي قامت ال�شرطة الرتكية بف�ضحها ،ما �أدى �إىل احتدام ال�صراع ذات
اخللفية ال�سيا�سية بني خمتلف �أجهزة الدولة.
كما �أ ّدت ق�ضية �شاحنات الأ�سلحة التي ال تزال تتفاعل �إىل اليوم �إىل
بروز �سطوة ال�سلطة ال�سيا�سية على ال�سلطة الق�ضائية الرتكية ب�شكل وا�ضح،
ومعها خالفات مل تعرف الرحمة بني تيارين �سيا�سيني �إ�سالميني يحكمان
ّ
ويتحكمان بالبريوقراطية الرتكية .التيار الأول ،هو تيار حزب «العدالة
والتنمية» الإ�سالمي احلاكم ،والذي ا�ستطاع منذ و�صوله �إىل احلكم يف
العام � 2002إىل اليوم� ،أن «يطهر» الإدارات الرتكية وي�ستبدل عنا�صرها يف
ال�سلطة الق�ضائية والإدارية كما يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأجهزة الأمنية،
بالبريوقراطيني املوالني له ولتياره الإ�سالمي� .أما الثاين ،فهو تيار الداعية
الإ�سالمي «فتح اهلل غولن» الذي حتالف يف املا�ضي مع حزب «العدالة
والتنمية» ،فنجحا �سوي ًة يف �إفقاد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية املنوط بها حماية
علمانية الدولة قوتها ال�سيا�سية .كما ا�ستطاعا �إفقاد الأحزاب العلمانية
التقليدية ح�ضورها ال�شعبي والإداري واخلدماتي ،و�إدخال عدد كبري من
املوالني لـ»غولن» �إىل �أجهزة الدولة ،وحتديداً �إىل �سِ لكي ال�شرطة والق�ضاء.
�إال �أن �سنني التوافق بني القوى الإ�سالمية الرتكية مل تدم طوي ًال.
ف�أدى ال�صراع بني تياريها �إىل �أن تطال �شظاياه منذ العام  2013جممل
امل�ؤ�س�سات والأجهزة الر�سمية الرتكية .ومل يكن هذا ال�صراع بالذات
بعيداً عن ق�ضية �شاحنات الأ�سلحة امله ّربة �إىل �سوريا وما رافقها من
�سيا�سات وتوقيفات وت�صريحات.
شاحنات األسلحة وصراع األجهزة

يف اليوم الأول من العام � ،2014شهدت والية هاتاي الرتكية املحاذية
للحدود ال�سورية تطبيقاً عملياً ل�صراعات الأجهزة الرتكية .ففي حني كان
جهاز اال�ستخبارات يرافق �إحدى ال�شاحنات �إىل احلدود ال�سورية ،قامت
حمملة بالأ�سلحة والذخائر.
ال�شرطة الرتكية بتوقيفها وتفتي�شها لتجد �أنها ّ
وكانت ال�شرطة الرتكية قد قامت بعملها بنا ًء على �إ�شارة املدعي العام
الإقليمي «�أوزكان �شي�شمن»� .إال �أن عنا�صر جهاز اال�ستخبارات الرتكي
املعروفني ب�سطوتهم ونفوذهم يف تركيا ،واملقربني من رئي�س اجلمهورية
رجب طيب �أردوغان ،مل ير�ضخوا للتدخل بعملهم على يد ال�شرطة
املحلية ،فن�شب �شجار يف موقع التوقيف بني رجال ال�شرطة ورجال
اال�ستخبارات .ويف الوقت الذي كان ه�ؤالء يقولون فيه �أن حمولة
املهددة
ال�شاحنة هي من «�أ�سرار الدولة»� ،إنهالت االت�صاالت احلكومية ّ
لـ «�شي�شمن» يف خمالفة �صارخة ملبد�أ ف�صل ال�سلطات التنفيذية عن
تلك الق�ضائية .ومت ت�سريحه من موقعه على �إثر هذه احلادثة بعد �أيام
ومت ا�ستبداله ب�آخر .كما انتهى الأمر بعد �ساعات قليلة من التوقيف
با�ستعادة جهاز اال�ستخبارات لل�شاحنة من ال�شرطة.
هذا على الأر�ض� ،أما يف الأروقة واملنابر ال�سيا�سية ،قام وزير الداخلية
الرتكية «�أفكان �آال» بتهديد املدعني العامني عرب القول «�أن على اجلميع
عدم التدخل يف �ش�ؤون ال تعنيهم» ،وم�ضيفاً �أن ال�شاحنة املوقوفة «حتمل
م�ساعدات �إن�سانية للرتكمان ال�سوريني» ،على الرغم من عدم وجود

تركمان على الطرف الآخر من احلدود الرتكية .كما اعترب �أردوغان �أنه
ال يحق لأحد مراقبة عمل جهاز اال�ستخبارات ،م�ؤكداً �أن بع�ض �أجهزة
ال�شرطة والق�ضاء خم َرتقة من قبل املقربني من «غولن».
ولطاملا كانت الدول العربية والغربية املعنية باحلرب ال�سورية تتهم تركيا
ب�إمداد القوى ال�سورية بالأ�سلحة .وقد وجدت �أنقرة نف�سها هذه املرة عاجزة
عن ر ّد هذه االتهامات �أو دح�ضها ،خ�صو�صاً �أن حدثني ها ّمني حلقا توقيف
�شاحنة الأ�سلحة املتوجهة �إىل �سوريا و�أثبتا �صحة االتهامات التي تطال
اجلانب الرتكي .فكان الأول قيام ال�شرطة بتوقيف �شاحنات عديدة �أخرى
يف الأ�سابيع التالية ،فيما كان الثاين ت�سريب فيديو على املوقع الإلكرتوين
جلريدة «جمهورييت» الرتكية يظهر الأ�سلحة والذخائر التي وجدتها ال�شرطة
يف �إحدى ال�شاحنات خالل تفتي�شها.
ويف �سيناريو م�شابه لتوقيف ال�شاحنة الأوىل ،قامت ال�شرطة الرتكية يف
واليات متعددة بتوقيف �سبع �شاحنات �أخرى يف التا�سع ع�شر من كانون
الثاين/يناير عام  ،2014حيث �شهدت تفا�صيل «املعركة» امليدانية
بني املدعني العامني وال�شرطة من جهة ،وجهاز اال�ستخبارات وال�سلطة
ال�سيا�سية من جهة �أخرى� ،أخذاً ورداً واتهامات متبادلة بينها جميعها .ويف
الوقت الذي قالت فيه �أجهزة ال�شرطة �أنها م�ضطرة �إىل تنفيذ �أوامر املدعني
العامني ،اعترب ه�ؤالء �أن عملهم يتما�شى مع �صالحياتهم ويحمي الأمن
الرتكي م�ؤكدين �أن امل�ؤ�س�ستني الوحيدتني اللتني يحق لهما نقل الأ�سلحة
على الأرا�ضي الرتكية هما ال�شرطة واجلي�ش فقط .يف املقابل ،ت�أرجحت
�آراء ال�سلطة ال�سيا�سية بني التربير ب�أن ال�شاحنات حتمل م�ساعدات �إن�سانية
للرتكمان ال�سوريون ،وبني �إتهام �أن�صار «غولن» باخليانة وتكوين كيان موا ٍز
لل�سلطة الر�سمية داخل الدولة ،والزعم �أن جلهاز اال�ستخبارات الرتكي
احلق يف نقل الأ�سلحة ح�سب القانون.
ويرتكز كل من جهاز اال�ستخبارات واحلكومة الرتكية يف تربير عملهما
ومواقفهما على تعديل قانون جهاز اال�ستخبارات الذي �أجراه الربملان
الرتكي ،والذي �أق ّر املزيد من احل�صانات القانونية لعنا�صره و�أعطى اجلهاز
احلق يف قيادة عمليات خارجية والتعاون مع �أي منظمة �أجنبية مبا يف ذلك
املنظمات الإرهابية� .إال �أن القانون هذا متت امل�صادقة عليه يف -4-17
� ،2014أي بعد حواىل ثالثة �أ�شهر من عمليات توقيف �شاحنات الأ�سلحة
من قِبل ال�شرطة .وهذا الأمر يعني �أن توقيف ال�شاحنات يف بداية 2014
كان متما�شياً مع القانون الرتكي الذي مل يكن ُيعطي ح�صانة كافية جلهاز
اال�ستخبارات لنقل الأ�سلحة جلهات خارجية على عك�س احلال بالن�سبة
اىل التوقيفات احلا�صلة بعد هذا التاريخ.
ومن ناحية �أخرى ،بدا ت�سريب فيديو يظهر الأ�سلحة املُخب�أة داخل ال�شاحنات
الرتكية على موقع «جمهورييت» مبثابة �صفعة لل�سلطة الرتكية التي ترف�ض
الإقرار بنقلها �أ�سلحة �إىل �سوريا .خ�صو�صاً �أن الفيديو امل� َصور ،والذي مت تداوله
ب�شكل كثيف على الإعالم الإلكرتوين الرتكي وال�شا�شات الأجنبية ،مل
يتم الت�شكيك ب�صحته �أو �إنكاره ب�شدة كما يتم عادة .يف املقابل ،مل متر هذه
ال�صفعة املوجهة �إىل ال�سطة الرتكي من دون رد فعل ،فانتهى �أمر رئي�س حترير
�صحيفة «جمهورييت» «ت�شان دوندار» يف املحكمة.
القضاء كأداة لالنتقام

مع ف�ضح املدعني العامني وال�شرطة لعمل جهاز اال�ستخبارات يف نقل
الأ�سلحة �إىل اجلارة ال�سورية ،باتت احلكومة يف م�أزق �أمام العامل الغربي
ويف الداخل الرتكي .ومبا �أن �إ�سكات العامل عن ف�ضيحة نقل الأ�سلحة �أمر
�صعب التحقيق ،كانت ردة الفعل احلكومية قا�سية جتاه الداخل الرتكي،
فتعقبت وعاقبت كل من �شارك يف عملية توقيف الأ�سلحة من مدعني

عامني وعنا�صر �شرطة و�صحافيني.
بداية مع الت�أديب امل�سلكي االنتقائي ،حيث ُعمد �إىل ا�ستبدال املدعي
العام الإقليمي «�أوزكان �شي�شمن» ،الذي �أمر ب�إيقاف ال�شاحنة الأوىل،
مبدعي عام �آخر .يف حني يبدو �أن هذا الإجراء «املحدود» قد �شجع
املدعني العامني الآخرين وعنا�صر ال�شرطة على الك�شف عن �سبع
�شاحنات �أخرى يف يوم واحد ،يف خطوة اعتربتها ال�سلطات الرتكية
دلي ًال على م�ؤامرة ينظمها تيار «غولن» وتهدف �إىل توريط احلكومة عرب
ا�ستخدام جهازي الق�ضاء وال�شرطة للنيل منها.
يف املقابل ،بات الرد احلكومي القا�سي «�ضرورة» لقطع حبل ك�شف
العمليات ال�سرية وغري القانونية املتتالية لل�سلطة الرتكية .فكان الق�ضاء
هو اجلهاز الأكرث ا�ستخداماً يف عملية انتقامية منظمة �ضد كل من �شارك
يف ف�ضح عملية نقل الأ�سلحة .فتم بداية نقل خم�سة مدعني عامني
كانوا �شاركوا يف �إعطاء الأوامر لل�شرطة لإيقاف وك�شف والتحقيق ب�أمر
ال�شاحنات ،ومن ثم و�ضعوا يف الت�صرف.
كذلك الأمر بالن�سبة اىل عنا�صر ال�شرطة الذين �شاركوا يف عمليات
ايقاف �شاحنات الأ�سلحة ،فقد �أمرت «حمكمة ا�سطنبول اجلزائية الثانية
لل�سالم» باعتقال عدد كبري منهم متهيداً ملحاكمتهم بتهمة «الإنتماء
ملنظمة ارهابية» .وقد مت ذلك على الرغم من �أن �أفراد ال�شرطة يعملون وفق
توجيهات املدعني العامني ،ويتلقون عقوبات م�سلكية يف حال خمالفتهم
لهذه التوجيهات .وهنا ،يجدر التذكري ب�أ�سباب وظروف �إن�شاء هذه
املحكمة والق�ضايا التي تدخل �ضمن اخت�صا�صها .فهذه املحكمة التي
مت �إن�شا�ؤها يف العام  2013بقرار �سيا�سي من احلزب احلاكم على الرغم
من معار�ضة الأحزاب الأخرى لها ،بر�أت �أربعة وزراء ومقربني �آخرين
من �أردوغان كانوا قد اتهموا يف ق�ضايا ر�شاوى وف�ساد يف العام ذاته ،وقد
باتت معظم الق�ضايا التي تتوالها املحكمة اليوم متعلقة مبحاكمة منتقدي
ال�سلطة يف ال�صحف وعلى و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وتبع توقيف عنا�صر ال�شرطة توقيف �أربعة مدعني عامني وقائد حملي
لل�شرطة ،وذلك بعد �إرغامهم على اال�ستقالة وتوجيه اتهامات لهم بـ»حماولة
الإطاحة �أو �إ�ضعاف احلكومة الرتكية من خالل ا�ستخدام القوة �أو الإكراه
وتعري�ض معلومات الدولة ون�شاطاتها الأمنية وال�سيا�سية للك�شف» .ويف
 ،2014-5-8كان املتهمون اخلم�سة يدافعون عن �أنف�سهم ويعتربون �أنهم
«ت�صرفوا وفق القانون ..وال يحق جلهاز اال�ستخبارات نقل �أ�سلحة� ..أو �أن
تتدخل ال�سلطة ال�سيا�سية يف عمل جهاز الق�ضاء» ،فيما �أردوغان كان ي�شن
هجوماً لفظياً عليهم يف نف�س اليوم ويعتربهم «مثا ًال �آخر عن الكيان املوازي
(التابع لـ«غولن»)».
مدع عام
ومع تو�سع التحقيقات واملحاكمات� ،أمرت املحكمة مبحاكمة ٍ
خام�س وقائدين �آخرين لل�شرطة املحلية ،يف حني ّمت الركون �إىل قرار
«املجل�س الأعلى للمدعني العامني والق�ضاة» ال�صادر يف �شهر حزيران/يونيو
من العام  2015الذي �أمر بال�سماح مبحاكمة املتورطني يف ق�ضية ك�شف
عمليات جهاز اال�ستخبارات الرتكي.
�أما رئي�س حترير �صحيفة «جمهورييت» التي بث موقعها الإلكرتوين فيديو
خ�صه
�شاحنات الأ�سلحة ،فكان له ن�صيب مميز من «العدالة» الرتكية .فقد ّ
�أردوغان بدعوى �شخ�صية بتهمة «التج�س�س» على الدولة ،م�ؤكداً يف �أكرث
من مقابلة �أن «من قام ببث الفيديو �سيدفع ثمناً باهظاً» .كما طالب االدعاء
بال�سجن امل�ؤبد لل�صحفي الرتكي.
وعلى الرغم من �أن القانون الرتكي �سمح جلهاز اال�ستخبارات بنقل �أ�سلحة
بعد �شهر ني�سان�/أبريل من العام  ،2014تبدو املحاكمات لكل من �شارك
ب�إيقافها والتي �سبقت �إقرار القانون� ،أقرب �إىل انتقام �سيا�سي منه �إىل م�سار

ر�سم رائد �شرف

ق�ضائي طبيعي .وهذا الأمر دفع رئي�س املحكمة الد�ستورية «ها�شم كيليج»
مقدما فيما بعد
�إىل الإقرار ب�أن املحاكم الرتكية باتت «�أداة لالنتقام»ّ ،
ا�ستقالته من من�صبه.
صراع النفوذ يطيح بمنطق سيادة القانون

يف وقت ت�ستمر فيه حماكمة املدعني العامني وعنا�صر ال�شرطة حتى اليوم،
ال يرتدد �أردوغان بني احلني والآخر بو�صفهم بـ»اخلونة» ،وانتقاد تيار «غولن»
ب�أب�شع الألفاظ ب�شكل �شبه دائم .وقد باتت مواقفه «ال�سيا�سية» هذه �أقرب
�إىل ال�ضغط املعنوي على ال�سلطة الق�ضائية من �أي �شيء �آخر.
وال ميكن ف�صل هذه الق�ضية وتبعاتها عن ال�صراع ال�شر�س الذي اجتاح
تركيا منذ العام  ،2013والقائم على �صراع على النفوذ وال�سلطة داخل
م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة الرتكية بني احلزب احلاكم و تيار الداعية «غولن».
فمنذ نهاية ذلك العام وحتى اليوم� ،أخذ �صراع ال�سيطرة على البريوقراطية
الرتكية �شك ًال حمتدماً بني التيارين اللذين ميلكان احل�صة الأكرب فيها .ومل
ي�سلم جهاز الق�ضاء كما امل�ؤ�س�سات الأمنية خ�صو�صاً من معارك النفوذ
وال�سطوة هذه .ويعود اختيار هذين اجلهازين ك�أر�ض ملعركة النفوذ �إىل �أن
قوة «غولن» ونفوذه احلقيقيني يتمثالن داخلهما.

وعليه� ،شن احلزب احلاكم حمالت تطهري طالت هذين اجلهازين .ف�أدت
�إىل �إعادة ت�شكيل حواىل � 5آالف من عنا�صر ال�شرطة ،بينهم حواىل 400
�ضابط يف مراكز متعددة ،بعد �أن ر�أت احلكومة �أن لهم عالقة مع تيار «غولن»،
فيما كان حواىل � 1000شخ�صا �آخر ُيرغمون على اال�ستقالة .كذلك الأمر
متت مالحقة وحماكمة �أو ت�سريح و�صرف مئات �آخرين من عنا�صر ال�شرطة،
يف ق�ضايا �أمنية �أو �سيا�سية ت�شبه تلك املتعلقة بتوقيف �شاحنات الأ�سلحة،
فيما التهمة املوجهة �إليهم تكون غالباً متعلقة ب�أنهم جزء من منظمة �إرهابية
�أو ي�سعون �إىل االنقالب على احلكومة.
�أما يف الق�ضاء ،فكانت ا�ستقالة رئي�س املحكمة الد�ستورية «ها�شم كيليج»
م�ؤ�شراً وا�ضحاً �إىل املدى الذي بلغته ال�صراعات ال�سيا�سية داخل
ال�سلطة الق�ضائية ،حيث دق ناقو�س اخلطر واعترب �أن �شخ�صيات مدعومة
من احلكومة عززت قب�ضتها على املحاكم الرئي�سية .ومنها املحكمة
الد�ستورية واملحكمة العليا للطعون.
ويف حني يبدو �أن ال�صراع بني التيارين داخل �أجهزة الدولة مل يوفر �أياً منها،
يظهر تيار «غولن» على �أنه الطرف الأ�ضعف يف املواجهة ال�سيا�سية ،فيما دولة
القانون املن�شودة هي اخلا�سر احلقيقي يف تركيا .فامل�ؤ�س�سات املناط بها خدمة
املواطن وحمايته تتح ّول �إىل �أدوات ُت�ستخدم لأهداف �سيا�سية من �أجل

�إ�ضعاف الفريق الآخر وزيادة النفوذ ولو على ح�ساب تطبيق القانون.
ومع تراجع منطق �سيادة القانون حل�ساب ال�صراع على النفوذ ،تبقى
ق�ضية الأ�سلحة امل ُهربة �إىل �سوريا مو�ضوع جدل يف تركيا حتى اليوم،
حيث يدفع املقربون من «غولن» وتياره ثمن ف�ضحهم ل�سيا�سات احلكومة
الرتكية ال�سرية .يف املقابل ،تقوم هذه الأخرية مبعاقبة كل من يحاول
النيل منها �أو التقليل من م�صادقيتها �أمام الر�أي العام املحلي كما
الأجنبي� ،أو التدخل يف �سيا�ساتها.
وبانتظار ا�ستكمال املحاكمات للمدعني العامني وعنا�صر ال�شرطة
وال�صحافيني وحمالت التطهري �ضد من تبقى من تيار «غولن» داخل
�أجهزة الدولة ،بالإمكان القول �أن حزب «العدالة والتنمية» يقرب
بالتحكم بكامل البريوقراطية الرتكية .وهذا الأمر يعني �أن الدولة
تتحول رويداً رويداً �إىل جهاز تابع حلزب ،و�أن ف�ضح ق�ضايا الف�ساد داخل
�أجهزة الدولة بات �أمراً م�ستع�صياً.
٭ باحث في الشؤون التركية

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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المحكمة الدستورية العليا المصرية:
منع القاضي من تفريد العقوبة غير دستوري
منة عمر
مبراجعة فقه الق�ضاء التون�سي اجلزائي ،نلحظ �أن املحاكم اجلزائية التون�سية التزمت
ب�شكل كامل بالن�صو�ص القانونية التي حتجر اعمال الف�صل  53من املجلة اجلزائية
الذي يتعلق بظروف التخفيف من العقوبات .وخري مثال على ذلك التزام الق�ضاء

اجلزائي التون�سي ب�أحكام القانون عدد  52ل�سنة  1992امل�ؤرخ يف  18ماي 1992
والذي مينع �إ�صدار �أحكام ّ
تقل مدة ال�سجن فيها عن عام واحد ملن يحكم عليهم
با�ستهالك مواد خمدرة مدرجة باجلدول ب من جداول املواد ال�سمية .مل يطرح
الق�ضاء التون�سي وال رجال القانون يف تون�س ال�س�ؤال حول د�ستورية الأحكام
القانونية التي متنع تفريد العقوبات .وتالي ًا ،تكون الإ�ضاءة على فقه ق�ضاء املحكمة
الد�ستورية امل�صرية التي تعترب تقدير العقوبة من �صميم عمل الق�ضاء وكل تقييد لها
يخرق الد�ستور منا�سبة الثارة ال�س�ؤال حول املو�ضوع (املحرر).

«الن�ص املطعون فيه يكون قد �أهدر من خالل الغاء �سلطة القا�ضي يف تفريد
العقوبة ،جوهر الوظيفة الق�ضائية ،وجاء منطويا كذلك على تدخل يف
�ش�ؤونها ،مقيدا احلرية ال�شخ�صية يف غري �ضرورة ،ونائيا عن �ضوابط املحاكمة
املن�صفة ،وخمال بخ�ضوع الدولة للقانون» .وردت هذه العبارات يف احلكم
ال�صادر عن املحكمة الد�ستورية العليا امل�صرية يف  2014-11-8والآيل
اىل �إعالن عدم د�ستورية الفقرة ال�سابعة من املادة  26من قانون الأ�سلحة
والذخائر .وكانت الفقرة مت تعديلها مبوجب مر�سوم �صادر يف  2012يف
اجتاه منع القا�ضي من تخفي�ض العقوبة بالن�سبة للجرائم الواردة يف املادة
 ،26والتي ت�صل عقوبة بع�ضها اىل ال�سجن امل�ؤبد واالعدام ،وا�ضعة بذلك
ا�ستثناء لأحكام املادة  17من قانون العقوبات.1
وا�ستندت املحكمة الد�ستورية اىل قواعد املحاكمة املن�صفة واىل مبد�أ
ا�ستقالل الق�ضاء للحكم بعدم د�ستورية الفقرة امل�شار اليها �أعاله .وهذا ما
�سنحاول تف�صيله �أدناه.
تفريد العقوبة جزء من ضمانات المحاكمة
المنصفة

فيما يخ�ص قواعد املحاكمة املن�صفة ،ا�ستندت املحكمة اىل املادة 96
من الد�ستور امل�صري 2التي تن�ص على هذا احلق ،بالإ�ضافة اىل املواد 10
و 11من الإعالن العاملي حلقوق االن�سان وال�ضمانات التي ترتتب عليهما.

وقد اعتربت املحكمة �أن مفهوم العدالة يتعلق بت�شكيل املحكمة ،قواعد

تنظيمها ،طبيعة القواعد الإجرائية املعمول بها �أمامها وكيفية تطبيقها
من الناحية العملية .وبذلك ،يت�صل هذا املفهوم ب�صورة وثيقة باحلرية
ال�شخ�صية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور.
ويف �إطار ذلك� ،أ�شارت املحكمة اىل �أن �ضوابط املحاكمة املن�صفة تهدف اىل
�صون كرامة االن�سان وحقوقه الأ�سا�سية ،وت�ضمن تقيد الدولة بالأغرا�ض
النهائية للقوانني العقابية عند مبا�شرة �سلطتها يف فر�ض العقوبة .وهي
حد ذاته»،
الأغرا�ض التي ينافيها «�أن تكون �إدانة املتهم هدفا مق�صودا يف ّ
ووجوب التزامها مبجموعة من القيم التي تكفل حداً �أدنى من احلماية
للمتهم ،ال يجوز النزول عنها �أو االنتقا�ص منها .وقد �أكدت املحكمة بذلك
على حق املتهمني جميعا يف املحاكمة املن�صفة التي تت�ضمنها قرينة براءة
املتهم اىل حني ثبوت عك�س ذلك ،وهو الأمر الذي غاب عن املجتمع
امل�صري يف الفرتة الأخرية ،بعد ا�صدار �أحكام من ال�شارع على متهمني
بعينهم التهامهم بارتكاب جرائم تخل بالأمن العام .كما ذكرت املحكمة
ال�سلطة الت�شريعية بقاعدة مهمة وهي ان القوانني ال ت�صاغ الثبات ادانة
املتهم وال�سعي لهذه الإدانة ،فالعقوبة تفر�ض ل�صون النظام االجتماعي.
ويرتتب على ذلك ،وفقا للمحكمة ،انه ال يجوز تعميم العقوبة على جميع
املتهمني على اعتبارهم منطا ثابتا كلهم .ف «الأ�صل يف العقوبة هو تفريدها
ال تعميمها»� ،أي �أن تكون �شخ�صية ولي�ست جماعية .فتعميم العقوبة
ي�ؤدي ،وفقا للمحكمة ،اىل «افقاد العقوبة تنا�سبها مع وزن اجلرمية ومالب�ساتها
والظروف ال�شخ�صية ملرتكبيها» ،وهو ما اعتربته املحكمة مقيدا للحرية
ال�شخ�صية من دون م ّربر.
وقد ربطت املحكمة م�شروعية العقوبة من زاوية د�ستورية بحق القا�ضي يف
ممار�سة �سلطته يف التدرج بها يف احلدود املقررة قانونا ،فاذا فقد القا�ض هذه
ال�سلطة ،فقدت العقوبة ميزتها ال�شخ�صية ،وبذلك خالفت املادة  95من
الد�ستور امل�صري.3

يف ا�ستخدام ال�سلطة ،وبقاء دولة القانون ،فان انتق�ص من هذه اال�ستقاللية،
متت الإطاحة بدولة القانون.
وفيما يخ�ص الفقرة  7من املادة  ،27اعتربت املحكمة انها تنتق�ص من
�سلطة القا�ضي يف ا�ستخدام الأدوات الت�شريعية املن�صو�ص عليها يف املادة
 17من قانون العقوبات� .أي متنع القا�ضي من ا�ستبدال العقوبة بعقوبة �أخف
�أو ا�شد� ،أو الر�أفة باملتهم عند توافر عذر قانوين ،او توقيف تنفيذ العقوبة.
واذا مت منع ا�ستخدام القا�ضي لأي من هذه الأدوات ،فذلك ي�ؤدي اىل غلق
«االخت�صا�ص احل�صري بتفريد العقوبة املعقود للقا�ضي» .وهو الأمر الذي
تعدياً على ا�ستقاللية القا�ضي وميثل نوعاً من التدخل يف
اعتربته املحكمة ّ
�ش�ؤون العدالة ،النه ي�سلب القا�ضي حريته يف تقدير العقوبة ،ويفقده جوهر
وظيفته الق�ضائية.
وبذلك تكون املحكمة قد و�سعت مفهوم ا�ستقالل القا�ضي ،فال يقت�صر
ا�ستقالله على حظر تدخل ال�سلطة التنفيذية يف عمله� ،أو حظر تلقيه �أوامر
من ر�ؤ�سا�ؤه تخ�ص مو�ضوع الدعوى واحلكم ال�صادر فيها ،بل ميتد لي�شمل
منع اعتداء ال�سلطة الت�شريعية عليه .وهي بذلك و�ضعت نواة �صلبة ال يجوز
لل�سلطة الت�شريعية �أن تنتق�ص منها ،وهي �سلطة القا�ضي يف تقدير وتفريد
العقوبة.
وقد ميتد هذا الأمر لي�شمل موا ّد �أخرى متداولة يف م�صر حاليا ،مثل
القانون الذي مينع الق�ضاء من نظر ق�ضايا تتعلق بعقود اال�ستثمار 4واملطعون
يف د�ستوريته� ،أو ما يتم تداوله حاليا من م�شروع قانون ملنع حل الربملان
امل�صري .5فهل تطبق املحكمة الد�ستورية العليا نف�س املنطق على املواد
القانونية التي متنع الق�ضاء من نظر ق�ضايا بعينها؟
٭حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني
وتطبيقات حقوق االنسان

الغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة:
اعتداء على استقالل القاضي

اعتربت املحكمة الد�ستورية �أن دولة القانون املن�صو�ص عليها يف املادة
 94من الد�ستور امل�صري هي «التي يتوافر لكل مواطن يف كنفها ال�ضمانة
الأولية حلماية حقوقه وحرياته ،ولتنظيم ال�سلطة وممار�ستها يف اطار من
امل�شروعية» ،و�أن ا�ستقالل الق�ضاء هو ال�ضمانة لتلك الدولة.
وعليه ،فان ا�ستقاللية الق�ضاء هي التي ت�ضمن حد ال�سلطات من التجاوز

1 .1تن�ص املادة  17من قانون العقوبات على«:يجوز يف مواد اجلنايات اذا اقت�ضت �أحوال

يجوز ان تنق�ص عن ثالثة �شهور».

لتاريخ نفاذ القانون».

اجلرمية املقامة من �أجله الدعوى العمومية ر�أفة الق�ضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

2 .2تن�ص املادة  96من الد�ستور امل�صري على«:املتهم بريء حتى تثبت ادانته يف حماكمة

4 .4راجع منة عمر« ،منع املواطنني من الطعن على عقود اال�ستثمار :للم�ستثمر الأولوية يف

-عقوبة الإعدام بعقوبة اال�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو امل�ؤقتة- .عقوبة اال�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة

قانونية عادلة ،تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�سه»

ح�سابات احلكومة امل�صرية وال حياة ملن يعرت�ض» ،ن�شر على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية

بعقوبة اال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة �أو ال�سجن- .عقوبة اال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة بعقوبة ال�سجن

3 .3تن�ص املادة  95من الد�ستور امل�صري على«:العقوبة �شخ�صية ،وال جرمية وال عقوبة اال

بتاريخ .2014-4-17

�أو احلب�س الذي ال يجوز ان ينق�ص عن �ستة �شهور- .عقوبة ال�سجن بعقوبة احلب�س التي ال

بناء على قانون ،وال توقع عقوبة اال بحكم ق�ضائي ،وال عقاب اال على الأفعال الالحقة

5 .5ن�شر اخلرب عن م�شروع القانون على املوقع االلكرتوين جلريدة ال�شروق بتاريخ .2015-6-23

صاحب المطبوعة :جمعية المفكرة القانونية

مدير التحرير :نزار صاغية

شارك في التحرير :نزار صاغية ومحمد عفيف
الجعيدي ووحيد الفرشيشي ومنة عمر

   info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com
المفكرة القانونية Facebook:
Twitter: @Legal_Agenda

مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من مبادرة امل�ساحة امل�شرتكة،
هيرن�ش بل ،مكتب �شمال �إفريقيا تون�س ،وم�ؤ�س�سة املجتمع
املفتوح ,املكتب الإقليمي العربي.
الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س
بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.
ت�صميم الأعداد  :4-1بوليبود �ش.م.ل
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

