
المطالب  مشروعية  بين  النقابي  الحراك 
ودعوات اإلدانة والشيطنة

حجج  م�ؤ�س�ساتها،  وحماية  ا�ستمراريتها  وتاأمني  الدولة  كيان  على  احلفاظ 

للرّد  لل�سلطة  امل�الني  والإعالميني  وال�سيا�سيني  اخلرباء  بع�ض  ي�ستعملها 

اأن هذه  يق�ل�ن  ما  ت�ن�ض. وكثريا  املت�ساعدة يف  الإ�سرابات  على م�جات 

بالتداعي  الّدولة  تهدد  تنفيذها   مدة  وط�ل  لت�اترها  اأ�سحت  الإ�سرابات 

اإىل قمة ال�سيطنة والدانة حني يربط  بني  وال�سق�ط. بل هناك من ي�سل 

هذه الإ�سرابات واخلطر الإرهابي.

المدرسة العمومية ورياح الخصخصة:
القدرة على المقاومة 

 يهّدد التعليم العم�مي البتدائي ق�ًل 
ٌ
يبدو الإدعاء باأن اخل�سخ�سة خطر

م�ازنة  ُع�سر  من  اأكرث  وحتتكر  امل�اطنني  ُع�سر  ت�ستقطب  فهي  م�ستبعداً. 

م�ؤ�ّسرات  ُيظهر  ت�ن�ض  يف   
ّ

التعليمي ال��سع  يف  التدقيق  لكن  الدولة. 

املدار�ض  ظاهرة  تطّ�رت  الأخريين،  العقدين  فخالل  مقلقة:  متزايدة 

التعليم  مفه�م  تراجع  ببدء  تنذر  ظاهرة  وهي  بت�ن�ض.  اخلا�سة  الأ�سا�سية 

باملي�س�رين.  بروز تعليم خا�ض   ل�سالح 
ّ

العم�مي

وحدود وعود  الالمركزية، 

ف�ساًل.   14 يف  الالمركزية  اأحكام  تف�سيل  يف  اجلديد  الد�ست�ر  ت��ّسع 

املالية  الإمكانيات  ت�ّفر  مدى  ح�ل  الت�ساوؤل  الأمر  هذا  وي�ستدعي 

فهل  ت�ن�ض.  يف  الالمركزية  م�سروع  لتج�سيد  ال�سرورية  وامل�ؤ�س�ساتية 

امل�اطن�ن الت�ن�سي�ن م�ستعّدون لقب�ل واإجناح مثل هذا امل�سروع حتى يك�ن 

اآمالها ولي�ض و�سيلة  اآلية لتج�سيد دميقراطية حملية قادرة على حتقيق  فعال 

لت�سفية ح�سابات اأو تفكيك اأو�سال الدولة؟

حقوق األجيال القادمة

هل أصبحت أهداف الدستور عبءًا؟
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�سادق جمل�ض ال�زاء الت�ن�سي بتاريخ 2015-07-14 على م�سروع يتعلق 

» ا�سطلح حمليا  بامل�ساحلة يف املجال القت�سادي واملايل  »باإجراءات خا�سة 

على ت�سميته »بقان�ن امل�ساحلة ال�طنية » ويتك�ن م�سروع القان�ن من 12 ف�سال 

كر�ست جميعها ل�سياغة م�سروع م�ساحلة ي�ستهدف ا�سا�سا ثالث م�سائل على 

عالقة بت�سفية تركة احلقبة ال�ستبدادية بت�ن�ض هي :

اأول: عف� ت�سريعي غري م�سروط على امل�ظفني العم�ميني وا�سباههم - 

ممن ي�اجه�ن مالحقات ق�سائية من اأجل اأفعال تتعلق بالف�ساد املايل 

وبالعتداء على املال العام با�ستثناء تلك املتعلقة بالر�س�ة وبال�ستيالء 

على الأم�ال العم�مية . 

�ستة -  تتك�ن من  احلك�مة  رئا�سة  م�ست�ى  تك�ين جلنة على   : ثانيا 

هيئة  ميثالن  وع�س�ان  حك�مية  جهات  ميثل�ن  منهم  اربعة  اع�ساء 

احلقيقة والكرامة و يك�ن دور هذه اللجنة البت يف مطالب ال�سلح 

تتعلق  اأفعال  له منفعة من  بها كل �سخ�ض  ح�سلت  يتقدم  التي 

بالف�ساد 

ثالثا : ابرام �سلح مع من يتهم�ن بارتكاب خمالفات ال�سرف اأي - 

من هرب�ا اأم�ال خارج البالد الت�ن�سية اأو من مي�سك�ن اأم�ال اأجنبية 

بت�ن�ض مل يتم الت�سريح بها .

و ين�ض م�سروع القان�ن �سراحة يف الف�سل 12 منه على ان من اآثاره » الغاء 

ال�اردة  العام  املال  على  والعتداء  املايل  بالف�ساد  املتعلقة  الأحكام  جميع 

بالقان�ن الأ�سا�سي عدد 53 ل�سنة 2013 امل�ؤرخ يف 24 دي�سمرب 2013 املتعلق 

باإر�ساء العدالة النتقالية وتنظيمها » مبا يك�ن معه م�سروع القان�ن املقرتح ت�س�را 

التي  ال�ستبدادية  للحقبة  القت�سادي  الف�ساد  ملفات  مع  للتعاطي  جديدا 

�سبقت ث�رة 2011-01-14 يلغي املقاربة التي ار�ساها قان�ن العدالة النتقالية .

ويهم املفكرة القان�نية لهمية م�سروع القان�ن ابداء مالحظاتها يف �ساأنه ابتداء 

من حماوره ال�سا�سية وانتهاء بتقييمه اجمال 

مالحظات حول مضمون قانون المصالحة 
تتعلق هذه املالحظات بالعف� العام عن جميع امل�ظفني اول وثانيا ح�ل ال�سلح 

مع رجال العمال وثالثا ح�ل العف� عن خمالفات ال�سرف 

العفو عن موظفي الدولة وا�سباههم الذين تورطوا يف منظومة الف�ساد 

يلغي الف�سل الثاين من م�سروع القان�ن �سرط املحا�سبة بالن�سبة مل�ظفي الدولة 

واملتعاملني معها الذين ت�رط�ا يف ق�سايا ف�ساد بحكم عملهم دون ان يك�ن�ا قد 

ا�ستفادوا ماديا من ذلك وين�ض الف�سل الثاين منه على عف� �سامل يف حقهم 

ت�قف مب�جبه » التتبعات اأو املحاكمات اأو تنفيذ العق�بات يف حقهم« . 

من  مبا�سر  ب�سكل  ماليا  وامل�سئ�لني  امل�ظفني  ا�ستفادة  امل�سروع عدم  اعترب 

عمليات الف�ساد املايل مربرا لتمتيعهم بالعف� ويالحظ بداية ان هذا املعيار 

يغفل ان جانبا من امل�سئ�لني وامل�ظفني ت�رط�ا يف منظ�مة الف�ساد ب�سكل 

مزايا وظيفية وعالقات  تتمثل يف  مبا�سرة  امتيازات غري  بحثا عن  ق�سدي 

املزايا  من  عدد  على  احل�س�ل  لهم  ت�سمن  وال�سيا�سي  املايل  النف�ذ  مبراكز 

اخلا�سة مبا ينفي عنهم �سفة ال�سحية ملنظ�مة الف�ساد الذي ي�سعى وا�سع�ا 

م�سروع القان�ن لبرازهم عليها .

وبقطع النظر عن جدية اعتبار عدم ال�ستفادة املالية املبا�سرة من الف�ساد كمعيار 

للعف� فان املفكرة القان�نية تعترب ان غلق ملف ف�ساد امل�ظفني العم�مني املتهمني 

بالف�ساد ب�سكل ل ت�سبقه ابحاث ي�سرب م�سار ك�سف حقيقة منظ�مة الف�ساد 

امل�سروط  التتبعات غري  ايقاف  ان  اذ  العمق  ال�ستبدادية يف  احلقبة  خالل 

بك�سف احلقيقة �سي�ؤدي ملنع تفكيك منظ�مة الف�ساد . و ي�ؤدي هذا الأمر ملنع 

الك�سف عن امل�ظفني الذين كان�ا �سببا يف اإف�ساد الإدارة الت�ن�سية و يجه�ض 

هذا الت�جه م�سار اإ�سالح امل�ؤ�س�سات الذي اقت�ساه قان�ن العدالة النتقالية 

.عالوة انه يخرق مبداأ عدم الفالت من العق�بة وحتميل امل�س�ؤوليات الذي 

اأر�ساها قان�ن العدالة النتقالية .

 ال�سلح مع من ا�ستفادوا من منظومة الف�ساد 

ي�ستحدث م�سروع قان�ن املل�ساحلة جلنة ادارية على م�ست�ى رئا�سة احلك�مة 

يراأ�سها ممثل عن رئي�ض احلك�مة وت�سم يف ع�س�يتها ممثل عن وزارة العدل 

- ممثل عن وزارة املالية - ع�س�ان عن هيئة احلقيقة والكرامة واملكلف العام 

بنزاعات الدولة او من ميثله وتخت�ض هذه اللجنة بالبت يف مطالب ال�سلح التي 

يتقدم بها ال�سخا�ض الذين » ح�سلت له منفعة من اأفعال تتعلق بالف�ساد 

املايل اأو بالعتداء على املال العام » .واقت�سى ذات امل�سروع ان يتم« تعيني 

اع�ساء اللجنة يف اجل ع�سرة اأيام من تاريخ ن�سر القان�ن باجلريدة الر�سمية » . 

ول يعطل عمل اللجنة عدم تعيني ع�س�ين منها اذ يكفي لكي تبا�سر عملها 

ان يتم تعيني اأربعة من اأع�سائها . و من جهة اخرى حدد امل�سروع اجل 60 

ي�ما لتقدمي مطالب ال�سلح كما حدد اجل ثالثة ا�سهر للبت يف تلك املطالب 

ميكن ان متدد ملرة واحدة لنف�ض املدة .اما يف خ�س��ض نظر اللجنة يف مطالب 

ال�سلح فقد اقت�سى م�سروع القان�ن ان تتخذ القرارات �سلبها بالت�افق  وان 

تعذر فبالأغلبية مع اعتبار �س�ت الرئي�ض مرجحا يف �س�رة ت�ساوي ال�س�ات .

وي�ؤدي تعهد جلنة امل�ساحلة اإىل اإيقاف خمتلف الإجراءات الق�سائية وتعليق 

مدد التقادم . و يق�سي قرار ال�سلح ح�سب م�سروع القان�ن باإلزام املنتفع به بان 

يدفع ل�سندوق ال�دائع والأمانات  » مبلغ مايل يعادل قيمة الأم�ال العم�مية 

امل�ست�ىل عليها اأو املنفعة املتح�سل عليها ت�ساف اإليها ن�سبة 5% عن كل �سنة 

من تاريخ ح�س�ل ذلك » ويتم ت�ظيف عائدات ال�سلح يف »يف م�ساريع البنية 

التحتية اأو التنمية اجله�ية اأو البيئة والتنمية امل�ستدامة اأو تدعيم امل�ؤ�س�سات 

مبناطق  اقت�سادية  �سبغة  ذات  اأخرى  م�ساريع  اأي  اأو  واملت��سطة  ال�سغرى 

الت�سجيع على التنمية اجله�ية.« 

وتالحظ املفكرة القان�نية يف خ�س��ض جلنة امل�ساحلة ان هذه اللجنة ل تت�فر 

على �سروط ال�ستقاللية �س�اء على م�ست�ى تركيبتها او اجراءات عملها 

 انتفاء �سروط اال�ستقاللية من جهة الرتكيبة 

تالحظ املفكرة القان�نية ان �سروط ال�ستقاللية تنتفي متاما عن جلنة امل�ساحلة 

يف ثالث م�ست�يات ا�سا�سية هي التية 

اول : يكفي لتاأ�سي�ض اللجنة  ان يتم تعيني اربعة من اع�سائها .وقد - 

يف�سر هذا الختيار بت�قع اجلهة التي اقرتحت م�سروع القان�ن ان متتنع 

هيئة احلقيقة والكرامة عن تعيني املمثلني عنها باللجنة .ويك�سف 

هذا الت�جه ان �سراع جلنة امل�ساحلة مع هيئة احلقيقة والكرامة فر�سية 

كانت حا�سرة يف ذهن من �ساغ م�سروع قان�ن امل�ساحلة مبا يتعار�ض 

مع ق�اعد احرتام امل�ؤ�س�سات .

ثانيا : تتك�ن يف غالبيتها من اع�ساء يخ�س�ن لل�سلطة التنفيذية يف - 

تعيينهم . كما مل يتعر�ض م�سروع القان�ن حل�سانات او �سمانات متنع 

جهة التعيني من تغيري ممثلها باللجنة . ومل يتعر�ض حلالت ال�سغ�ر 

ومل يبني اجراءات �سدها ويبدو ان ت�جه امل�سروع يتجه نح� تخ�يل 

جهة التعيني احلق يف ا�ستبدال ممثلها بالهيئة مبا ي�ؤدي لنتفاء كل 

�سروط ال�ستقاللية يف حق اع�ساء جلنة امل�ساحلة �س�اء على م�ست�ى 

تعيينهم او على �سمان ا�ستقرار ع�س�يتهم باللجنة .

وبالنتخاب -  اأ�سلية  ب�سفة  بالت�افق  تتخذ  اللجنة  قرارات  :اأن  ثالثا 

كا�ستثناء ويالحظ ان اإقرار قاعدة الت�افق كقاعدة اأ�سلية قد ي�ؤدي 

فعليا لن يتح�ل اتخاذ القرارات داخل اللجنة اىل منا�سبة لل�سغط 

ي�ؤكد  مبا  بالت�افق  ليقبل�ا  اللجنة  اع�ساء  على  التعيني  جهات  من 

انتفاء �سمانات ال�ستقاللية يف عمل اأع�ساء جلنة امل�ساحلة .وذات 

ال�ستقاللية تغيب اأي�سا يف ت�س�ر اإجراءات نظر جلنة امل�ساحلة ح�سب 

ن�ض م�سروع القان�ن .

انتفاء قواعد اال�ستقاللية على م�ستوى االإجراءات 

يهدف م�سروع القان�ن لطي ملف الف�ساد املايل ب�سكل �سريع » ولتحقيق 

لت�سفية  اأ�سهر  �ستة  قدره  اأق�سى  اجال  القان�ن  م�سروع  حدد  ال�سرعة 

ملفات الف�ساد . وي�ؤدي حتديد اآجال النظر يف ملفات الف�ساد الق�سري ملنع 

قيمة  تقدير  اللجنة  على   « لذلك  تبعا  وي�ستحيل  ال�ستقرائية.  الأبحاث 

الأم�ال امل�ست�ىل عليها اأو املنفعة املتح�سل عليها » خارج اإطار املعطيات 

التي يقدمها عار�ض مطلب ال�سلح . 

وتقدر املفكرة القان�نية اأن حتديد اآجال ق�سرية للبحث يف ملفات ف�ساد مايل 

معقدة يكر�ض فكرة منع املحا�سبة ويحجب عن جلنة امل�ساحلة �سروط العمل 

با�ستقاللية ب��سفها جلنة يفرت�ض اأن تت�ىل البحث يف ملفات الف�ساد قبل البت 

فيها .و ذات احلجب للمحا�سبة يتجلى على م�ست�ى التعاطي مع الم�ال 

املهربة .

امل�ساحلة مع جرائم ال�سرف : تبيي�ض املال الفا�سد

او  للخارج  املهربة  الم�ال  م�سدر  يف  للبحث  القان�ن  م�سروع  يلتفت  مل 

العمالت الجنبية املم�س�كة خارج امل�سالك القان�نية . اكتفى م�سروع القان�ن 

باقرتاح �سلح مع من مي�سك�ن تلك الم�ال ي�سمن �سخ تلك الم�ال يف 

الدورة القت�سادية بت�ن�ض مقابل خطية مالية . 

يبدو جليا ان م�سروع القان�ن اهتم ا�سا�سا مبا يعترب م�سلحة اقت�سادية اآنية فاجته 

امل�سروع لتحفيز من هرب�ا ام�ال خارج البالد الت�ن�سية او اخف�ا تلك الم�ال 

بت�ن�ض اىل �سخها يف الدورة القت�سادية . وي�ؤدي هذا الجتاه للقب�ل بدور 

للمال الفا�سد جمه�ل امل�سدر بالدورة القت�سادية كما ي�ؤدي هذا الختيار ملنح 

ا�سحاب الم�ال املهربة من فر�ض ل�ستثمار ام�الهم بت�ن�ض مبا ي�ؤدي لتعزيز 

نف�ذهم يف ال�ساحة القت�سادية وب�سكل تبعي يف ال�ساحة ال�سيا�سية .

وترى املفكرة القان�نية ان املقاربة القت�سادوية التي مت �سياغة م�سروع القان�ن 

بها اهتمت بايجابيات عاجلة و اأغفلت تقدير الآثار ال�سلبية امل�ستقبلية لت�جهها 

. وتقرتح املفكرة القان�نية يف هذا الإطار انه يتعني درا�سة الدوار ال�سلبية التي 

لعبها املال ال�سيا�سي الفا�سد يف احلياة ال�سيا�سية الت�ن�سية ليتم امل�ازنة بني 

املقاربة التي اعتمدها م�سروع القان�ن وغريها من املقاربات بحثا عن امل�سلحة 

ال�طنية . وذات التعدد يف املقاربات يجب اخ�ساع م�سروع القان�ن له خ�س��سا 

يف �سياق عالقته مب�سار العدالة النتقالية .

مشروع قانون في عالقة متوترة مع محيطه 
التشريعي 

حاول م�سروع قان�ن امل�ساحلة ان ي�ستقل مبجال اخت�سا�سه اأي » يف املجال 

القت�سادي واملايل » فن�ض �سراحة على  اأنه » تلغى جميع الأحكام املتعلقة 

بالف�ساد املايل والعتداء على املال العام ال�اردة بالقان�ن الأ�سا�سي عدد 53 

ل�سنة 2013 امل�ؤرخ يف 24 دي�سمرب 2013 املتعلق باإر�ساء العدالة النتقالية 

وتنظيمها« . ويطرح تدخل م�سروع القان�ن يف جمال العدالة النتقالية ال�س�ؤال 

الد�ست�ر  من   148 »الف�سل  ان  و  القان�ن خ�س��سا  م�سروع  د�ست�رية  ح�ل 

يحمل »الدولة واجب اللتزام بتطبيق منظ�مة العدالة النتقالية يف جميع 

1
جمالتها واملدة الزمنية املحددة بالت�سريع املتعلق بها« 

ويحدد الد�ست�ر الت�ن�سي جمال حمايته للعدالة النتقالية فيبني انها ت�سمل 

ان  القان�نية  املفكرة  وتقدر   « جمالتها  جميع  يف  النتقالية  العدالة  منظ�مة 

م�ست�ى  النتقالية يف  العدالة  منظ�مة  مع  يتعار�ض  املقرتح  القان�ن  م�سروع 

ركائزها ال�سا�سية اأي منع الفالت من العقاب وال�سعي لتفكيك منظ�مة 

يف  �سلع�ا  الذين  امل�ظفني  عف�ا يف حق  يقرتح  القان�ن  فم�سروع   . الف�ساد 

الف�ساد دون حما�سبة ويقيم �سلحا مع من ا�ستفادوا بالف�ساد دون �سعي لتفكيك 

منظ�مة الف�ساد وك�سف احلقيقة .وي�سل اىل حد القب�ل بتبيي�ض املال الفا�سد 

دون �س�ؤال عن م�سدره.

يتعلق  النتقالية جمال تخ�س�ض  العدالة  لقان�ن  القان�ن  فيما يرتك م�سروع 

و�سامي  العمال  رجال  ارتكبها  التي  تلك  الن�سان غري  بانتهاكات حق�ق 

امل�ظفني مبا ي�ؤدي لرتكيز عدالة عرجاء ت�سرتط على م�ست�ى قان�ن العدالة 

النتقالية العقاب يف حق من ارتكب�ا انتهاكات خالل احلقبة ال�ستبدادية 

ونزعت عنهم الث�رة �سلطتهم وي�سعى عرب قان�ن امل�ساحلة اىل اعادة العتبار ملن 

ت�رط�ا يف الف�ساد املايل من خالل العف� عنهم وتبيي�ض مالهم.

وتطلب املفكرة القان�نية عر�ض م�سروع القان�ن املتعلق بامل�ساحلة للنقا�ض العام 

ت��سال ليجاد ت�س�رات بديلة حتقق امل�ساحلة دون ان ت�ؤدي للت�سحية بقيم 

العدالة او تخرق الد�ست�ر .

مل يعد خافيا التغرّي اجلذري احلا�سل يف املزاج ال�سيا�سي الت�ن�سي. واذ يعزو 

البع�ض تغري هذا املزاج لف�سل الق�ى الث�رية يف احلكم، يرده البع�ض الآخر اىل 

جناح الث�رة امل�سادة يف اللتفاف على الث�رة. وهذا ما جتّلى يف نتائج اإنتخابات 

اأع�ساء جمل�ض ن�اب ال�سعب التي مّتت بتاريخ 26-10-2015. فقد ك�سفت 

كان  الذي  اجلذرية  املراجعات  خطاب  �سحر  تراجع  عن  النتخابات  هذه 

يطغ� خالل الفرتة النتقالية لدى الناخب الت�ن�سي لفائدة جاذبية خطاب 

ا�سالحي اكرث رغبة يف البحث عن حل�ل و�سطية مع املنظ�مة القدمية الغاية 

منها حتقيق جناحات اقت�سادية. 

 اأدى 
ّ

اإنقالب املزاج ال�سيا�سي وما اأعقبه من تغيري يف منظ�مة احلكم ال�سيا�سي

اإ�سالح  وع�د  لفائدة  والت�سريعي  ال�سيا�سي  بالإ�سالح  الإهتمام  تراجع  اىل 

الث�رة.  التي تعمقت بعد  اإقت�سادي ت�سمح باخلروج من الأزمة القت�سادية 

ومن اأهّم و�سفات العالج هذه م�ساحلات مع من كان�ا يعّدون اأعداء الث�رة. 

وقد اأدى تطّ�ر الظاهرة الرهابية وانتقالها ال�سريع اىل املرافق القت�سادية احلي�ية 

الإ�سالح  فتح ور�ض  تاأجيل  �سعار  يرفع�ن  تق�ية جبهة من  2015 اىل  �سنة 

الكربى ملا بعد حماية الدولة من خطر النهيار الذي يهدد به الإرهابي�ن.

املخاوف  تعزيز  اىل   
ّ

الأمني اخلطر  مع  الإقت�سادية  الأزمة  اإجتماع  اأدى  وقد 

اإزاء امل�ستقبل واحلنني اىل املا�سي الذي بات ي��سف بالآمن واملزدهر بعدما 

كان يعّد ا�ستبدادياً وفا�سداً. فلم يعد تنزيل الد�ست�ر اأول�ية ومل تعد مالءمة 

الت�سريعات مع مبادئ منظ�مة حق�ق الإن�سان الك�نية غاية. ويف مقابل ذلك، 

ت�جه اجلهد لدّق طب�ل احلرب على الإرهاب واإعداد العّدة لها. فبات اإ�سدار 

ومت  غاية  الإعتداءات  من  الأمنيني  وحماية  اأول�ية  الإرهاب  مكافحة  قان�ن 

الرتاجع عن فكرة ا�سالح املنظ�مة اجلزائية وتط�ير احلق يف املحاكمة العادلة، 

ل�سالح اأ�س�ل اأكرث زجراً.

هل هي حلظة اإنك�سار خلطاب الإ�سالح تعلن نهاية فكرة الث�رة التي تقد�ض 

حق�ق الن�سان؟ اأم هي رّدة فعل طبيعية على حتديات كبرية تع�سف باملنطقة 

برمتها، �ستاأخذ حيزها الزمني لتم�سي خ�س��ساً واأن املجتمع الت�ن�سي تط�ر 

ندعي  ل  �س�ؤال  ال�ستبدادية؟  الت�جهات  اإزاء  منعة  اكرث  وبات  دمي�قراطياً 

القدرة على تقدمي اإجابة له. ولعّل خري ج�اب عليه ه� يف اإبقاء احل�ّض النقدّي 

اليقظ يف اأعلى م�ست�ياته، لر�سد اأي تراجع وفهمه على حقيقته ويف جممل 

اأبعاده اأو التحذير من اأي منزلق. وهذا ما حاولنا الإ�ساءة عليه 

خ�س�ست رئا�سة اجلمه�رية الت�ن�سية العف� الرئا�سي لعيد اجلمه�رية الت�ن�سية 

للمحك�م عليهم بتهم م�سك وا�ستهالك م�اد خمدرة مدرجة باجلدول » ب 

» من جداول امل�اد ال�سمّية. كما ت�ّلت احلك�مة الت�ن�سية من جهتها �سياغة 

قان�ن  »م�سروع  عن�انه  يك�ن  اأن  اختارت  للمخّدرات  جديد  قان�ن  م�سروع 

يتعلق بال�قاية من املخدرات وعالج م�ستهلكيها وزجر التعامل غري امل�سروع 

بها«. ويعك�ض الت�جهان املذك�ران اإعرتاف ال�سلطة ال�سيا�سية الت�ن�سية بف�سل 

املقاربة التي اأر�ساها القان�ن عدد 52 ل�سنة 1992 املتعلق باملخدرات. وكان 

القان�ن عدد 52 تبّنى مقاربة عن�انها الرئي�سي الزجر والردع بهدف منع تطّ�ر 

العامل  هذا  من  يقرتب  من  كل  عق�بات  ع 
ّ
امل�سر ف�سّدد  املخدرات.  جرائم 

واأولهم من ي�ستهلك�ن مادة خمدرة اأو حتى يكتف�ن مب�سكها لغاية ا�ستهالكها. 

فحّدد العق�بة بال�سجن النافذ مدة �سنة كاملة واخلطية املالية باألف دينار جزاء 

من تعلقت به ق�سية ا�ستهالك للمخدرات.

ظّن من حددوا ال�سيا�سة الت�سريعية بداية ت�سعينيات القرن املا�سي اأن ق�س�ة 

ال�سجن �سرتهب كل من يفكر يف ا�ستهالك املخدرات و�ستق�سي بالتايل على 

�س�ق املخدرات التي يحتاج اإليها املرّوج�ن. لكن جتربة ع�سرين �سنة من ردع 

م�ستهلكي املخدرات خّيبت ت�قعاتهم غري املدرو�سة علمياً واجتماعياً. فقد 

دفعت ق�س�ة قان�ن املخدرات ع�سرات الآلف من ال�سباب اىل ال�سج�ن من 

اأجل ا�ستهالك املخدرات. وتطّ�ر الأمر، فباتت غالبية نزلء ال�سج�ن الت�ن�سية 

ا�ستقرارهم  و�سرب  �سجنهم  فتم  املخدرات.  ا�ستهالك  ب�سدد  �سبط�ا  ممن 

الجتماعي ب�سكل ي�سهل تط�ر انخراطهم لحقا يف عامل اجلرمية.

وقد دفع اإنهيار املنظ�مة ال�سجنية الت�ن�سية نتيجة كرثة اأعداد ه�ؤلء ال�سلطة 

ال�سيا�سية للبحث عن حل�ل بديلة لأزمة قان�ن املخدرات. وك�سف الن�سال 

احلق�قي اأن حّل الإ�سكال القائم يتطلب مراجعة املنطلقات والإعرتاف بحاجة 

م�ستهلك املخدرات لالإحاطة والعالج ل العق�بة والزجر.

وبالع�دة اىل م�سروع القان�ن اجلديد، نلحظ اأنه ت�سّمن يف ف�س�له جانباً مما جاء 

يف عن�انه، فخ�س�ض الباب الثاين منه للتدابري ال�قائية والعالجية التي تهم 

م�ستهلكي املخدرات. وا�ستحدث يف اإطار التدابري العالجية وال�قائية ن�سيج 

املخدرات  مب�ستهلكي  الإحاطة  على  دورها  يق�م  ووطنية  جه�ية  م�ؤ�س�سات 

والإحاطة  التعهد  جلنة  ت�سمية  لها  اختار  وقد  عالجهم.  على  والإ�سراف 

مب�ستهلكي املخدرات. كما ت�جه امل�سروع اىل الت��ّسع يف ت�سّ�ر عالج الإدمان، 

فبنّي اأن العالج يك�ن نف�سياً اأو ج�سدياً. وي�سمح هذا الت��سع باعتبار م�ستهلكي 

املخدرات اخلفيفة من املدمنني الذين يحتاج�ن اإىل اإحاطة نف�سية مبا ميتعهم مبزايا 

العالج. كما اجته م�سروع القان�ن يف حتديد م�ؤ�س�سات عالج الدمان ب�سكل 

�سمل امل�سايف العم�مية وامل�ؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة. واهتّم امل�سروع بالأعباء 

املالية للعالج فحملها للدولة يف حال كان املدمن م�دعاً مب�ؤ�س�سة �سجنية و�سمن 

التكفل الجتماعي بها ملن كان يتمتع بتغطية اجتماعية يف غريها من ال�س�ر. 

اجلزائية  التتبعات  لإثارة  �سابقا  كان  متى  العالج  طلب  على  امل�سرع  ورتب 

اإنقرا�ض الدع�ى العم�مية، فيما رّتب يف حال قب�له من قبل القا�سي يف غريها 

من ال�س�ر تعليق التتبعات واإنق�ساء الدع�ى بعد متام العالج.

اجته م�سروع القان�ن يف عن�انه وجانب هاّم من اأحكامه لالإعرتاف مب�ستهلك 

املخدرات ك�سحية يحتاج اىل امل�ساعدة والإحاطة. لكن هذا العرتاف يبقى 

 ورهناً بت�جهات الق�ساء. فعدا عن اأن م�سروع القان�ن اأبقى 
ً
حتى اللحظة جمتزاأ

على العق�بة ال�سجنية ول� خمففة يف حق م�ستهلكي املخدرات، فاإنه ترك اأمر 

ال�ستجابة لطلب العالج مع ما ي�ستتبعه من اإيقاف للمالحقة لتقدير القا�سي 

من دون اأّي �سابط م��س�عي. وتالياً، ي�ؤدي التعديل املقرتح يف حال اإقراره اىل 

اإيالء الق�ساء م�س�ؤولية كبرية يف حتديد وجهة التعامل مع الأ�سخا�ض املدمنني 

واملقاربة املعتمدة فعليا يف هذا املجال. 

 اىل تكري�ض مبداأ العالج كبديل عن املالحقة على 
ّ

فهل ي�ؤّدي الفقه الق�سائي

اأ�سا�ض اأن املدمن �سحّية اأو مري�ض واأن على املجتمع التدخل لتحريره من 

اإرتهانه للمادة؟ ويف هذه احلالة، ت�سبح املعاقبة جمرد ع�سا لل�سغط على املدمن 

ل��سعه على �سكة العالج من دون اأن يك�ن هنالك اأي نية يف اللج�ء اإليها. اأم 

يبقى املنطق العقابي �سائداً بفعل املمار�سات املعم�ل بها ط�ال العق�د املا�سية 

على اأ�سا�ض اأن الإدمان اآفة يتعني مكافحتها وردعها من دون جمال للت�سامح؟ 

وبالطبع، بني هذين الإحتمالني، اإحتمالت عدة منها تعددية امل�اقف الق�سائية 

اأو الإ�ستن�سابية يف التطبيق وما تتيحه من طبقية وتدّخل يف العمل الق�سائي. 

ومع تدوين هذين التحفظ والت�ساوؤل، وجب الإعرتاف باأهمية اخلط�ة التي 

م�ستهلكي  �سفحة حب�ض   
ّ

طي بفعلها  ي�ؤمل  والتي  القان�ن  م�سروع  يحققها 

11املخدرات لأماد ط�يلة من دون اأي ت�سّ�ر اإ�سالحي.  الف�سل 148 من الد�ست�ر الت�ن�سي�ض مادة 9.

فهرس 

خطاب الإ�سالح يرتّنح على وقع الط�ارئ

هل اأ�سبحت اأهداف الد�ست�ر عبءاً؟

محمد العفيف الجعيدي

ودع�ات  املطالب  م�سروعية  بني  ت�ن�ض  يف  النقابي  احلراك 

الإدانة وال�سيطنة

عبدالسالم الككلي

مبداأ عالج الإدمان كبديل عن مالحقته يف عهدة الق�ساء

امل�ساحلة  قان�ن  م�سروع  ح�ل  القان�نية  املفكرة  مالحظات 

القت�سادية واملالية

حق�ق الأجيال القادمة

د .وحيد الفرشيشي

حكم ق�سائي ت�ن�سي ب�سمان التعددية النقابية

الالمركزية يف الد�ست�ر الت�ن�سي ل�سنة 2014:

ال�ع�د واحلدود

سلسبيل القليبي

تعلمناه وما  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيدة  احل�كمة   هيئة 

من جتربة املا�سي

شرف الدين اليعقوبي

املدر�سة العم�مية ورياح اخل�سخ�سة: القدرة على املقاومة

محمد العفيف الجعيدي

ماذا يعني »د�سرتة« حق�ق امللكية الفكرية يف ت�ن�ض؟

محمد المسعي

الإجها�ض ال�سري يف املغرب

أنس سعدون

متطلبات حتقيق التنمية اجله�يـــة يف املغرب

فيصل بجي و نعمة العلمي

مبداأ احليطة يف قرار ق�سائي مغربي

أنس سعدون

امللكية العقارية يف ليبيا، تركة القذايف الثقيلة

سليمان إبراهيم

ال�سلطة الق�سائية يف م�س�دة الد�ست�ر الليبي

الكوني عبودة

بة اإىل �س�ريا
ّ
الق�ساء كاأداة انتقام: ق�سية �ساحنات الأ�سلحة املهر

جو حمورة

تفريد  من  القا�سي  منع  امل�سرية:  العليا  الد�ست�رية  املحكمة 

العق�بة غري د�ست�ري

منة عمر

2

7-6

9-8

\

2

3

5-4

9

11-10

13-12

15-14

16

17

19-18

19

20

21

23-22

24

مواضيع الملف

مقاالت أخرى

مقاالت عربية

مالحظات المفكرة القانونية حول مشروع قانون المصالحة االقتصادية والمالية  خطاب اإلصالح يترّنح على وقع الطوارئ

مبدأ عالج اإلدمان كبديل
عن مالحقته في عهدة القضاء

جمعية  عن  ت�سدر  ف�سلية،  جملة  هي  القانونية-تون�ض  املفكرة 

القانونية. وهي ت�ساف اىل املجموعة االعالمية للمفكرة  املفكرة 

القانونية التي ت�سم موقعها االلكرتوين وجملتها ال�سهرية يف لبنان. 
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التنمية -  مقاربة  اإطار  يف  املائية  امل�ارد  يف  الت�سرف  مقاربة  اإدراج 

امل�ستدامة. ومن �ساأن هذا الأمر اأن يعزز اجل�انب البيئية والجتماعية 

يف مقاربة الت�سرف وعدم غلبة البعد القت�سادي عليها. 

املندمج يف -  والت�سرف  املاء«  »وحدة  مبداأ  تعتمد على  مقاربة  بناء 

امل�ارد املائية واإمكانية الت�سرف يف املاء بح�سب الأح�ا�ض املائية. 

وه� ما �سيمكن من تدعيم ل مركزية الت�سرف.

تدعيم الت�سرف من قبل اجلمعيات واملجم�عات.- 

دعم الطار القان�ين وامل�ؤ�س�ساتي فيما يتعلق مبجابهة الفيا�سانات - 

والك�ارث الطبيعية خا�سة نق�ض املياه و اجلفاف،

تعتمد -  باآليات جديدة  التقليدية  وامل�س�ؤولية  الرقابة  اآليات  تدعيم 

على النجاعة ومنها اآليات التحكيم وال��ساطة وال�سلح،

العمل على تط�ير امل�ارد املائية واإيجاد م�ارد جديدة وم�ستدامة. - 

هذا التم�سي اجلديد يف املقاربة املائية يف ت�ن�ض من �ساأنه اأن يتطلب اي�سا 

اإيجاد هيكل تعديلي خا�ض بامل�سائل املائية من �ساأنه اأن ي�ازن بني خمتلف 

للمياه  ال�ستعمالت  خمتلف  بني  و  خا�سة(  )القت�ساديني  املتداخلني 

اإقت�سادية كانت اأو اإجتماعية معا�سية اأو بيئية.

ال�سيادة  الدولة  متار�ض  التون�سي،  لل�سعب  ملك  الطبيعية  »الرثوات 

عليها باإ�سمه«

اأي�سا  ي�سم  والذي  الطبيعية  بامل�ارد  املتعلق  احلايل  الت�ن�سي  الت�سريع  اإن 

القان�ن  مب�جب  (ال�سادرة  املناجم  جملة  وخا�سة  القان�نية  الن�س��ض  عديد 

عدد 30 ل�سنة 2003 امل�ؤرخ يف 28 افريل 2003)، وجملة املحروقات (

ال�سادرة مب�جب القان�ن عدد 93 ل�سنة 1999 امل�ؤرخ يف 17 اوت 1999، 

الطاقة ( املنا�سبات)، وقان�ن التحكم يف  اإمتامها يف عديد  و  كما مت تنقيحها 

عدد 72 ل�سنة 2004 امل�ؤرخ يف 2 اوت 2004). هذه الت�سريعات الهامة 

على امل�ست�ى التقني يت�جب الي�م اإعادة النظر فيها و حتديدا يف م�سالة منح 

الرخ�ض )رخ�ض الإ�ستعمال والإ�ستغالل والإ�ستك�ساف( والرقابة املفرو�سة 

عليها. فالفل�سفة التي يق�م عليها الت�سريع الت�ن�سي احلايل يف جمال امل�ارد 

الطبيعية )مبا فيها م�ارد اأخرى كامل�ارد الغابية واملياه والرتبة( تتمح�ر ح�ل 

الدور الرئي�سي لالإدارة يف منح الرخ�ض واإختيار املتعاقدين اأو ال�سركاء ورقابة 

التنفيذ. ومن البنّي اأن هذه الفل�سفة باتت الي�م يف حال تعار�ض مع الف�سل 

فاذ  الطبيعية.  للرثوات  مالكا  ال�سعب  من  يجعل  والذي  الد�ست�ر  من   12

ذاك، يك�ن ملمثلي ال�سعب )املجال�ض النيابية املنتخبة( الدور الأ�سا�سي يف 

ممار�سة هذه ال�سيادة على امل�ارد الطبيعية من خالل امل�سادقة على التفاقيات 

ال�قتية  الهيئة  اأكدته  الد�ست�ري اجلديد كانت قد  الت�جه  بها. هذا  املتعلقة 

لرقابة د�ست�رية م�ساريع الق�انني يف قرارها ال�سادر ب�ساأن م�سروع قان�ن »اإنتاج 

الكهرباء من الطاقة املتجددة«. فقد بني قرار الهيئة تعار�ض بع�ض ف�س�له مع 

الف�سل 12 من الد�ست�ر، على خلفية اأنه مينح احلك�مة )وحتديدا ال�زير املكلف 

الطاقة دومنا  باإنتاج  املتعلقة  التفاقيات  اإبرام  وا�سعة يف  بالطاقة( �سالحيات 

رج�ع اإىل جمل�ض ن�اب ال�سعب و جلانه. 

بقى اأي�سا على الت�سريعات امل�ستقبلية اأن تبني لنا حمت�ى امل�ارد الطبيعية 

والنظام القان�ين العام الذي ي�سري عليها. وميكن اأن يك�ن ذلك يف اإطار 

العم�مية.  للذوات  الراجعة  المالك  ح�ل  )جملة(  �سامل  قان�ين  ن�ض 

لأمالك  وزارة  اإحداث  مع  الت�سعينيات  بداية  منذ  اإنطلقت  فكرة  وهي 

مل  انها  اإل  جملة  م�سروع  �سياغة  متت  وقد  العقارية.  وال�س�ؤون  الدولة 

وتبقى  عليها.  وامل�سادقة  فيها  للتداول  ال�سعب  ن�اب  على  مطلقا  تعر�ض 

اخلا�سة  القان�نية  الن�س��ض  ع�سرات  على  م�ستقة  بدورها  العامة  المالك 

واملليئة بال�ستنثناءات على م�ست�ى احلماية والت�سرف وامكانية ال�سقاط 

ال�سعب.  ن�اب  قبل  من  تذكر  رقابة  دومنا  فيها  للتف�يت  اخلا�ض  امللك  يف 

رئي�ض  وخا�سة  التنفيذية  ال�سلطة  متنح  لها  املنظمة  القان�نية  فالن�س��ض 

اجلمه�رية �سابقا ورئي�ض احلك�مة حاليا �سالحيات تغيري الطبيعة القان�نية 

لالمالك وتغيري �سبغتها واإمكانية التف�يت فيها لحقا.

هذا التعامل مع الأمالك العم�مية يتعار�ض متاما مع حق�ق الأجيال القادمة 

الت�سرف  يف  ال�سل  واأن  خا�سة  العم�مية  والأمالك  الطبيعية  امل�ارد  يف 

�سق�ط  وعدم  فيها«  التف�يت  و«عدم  عليها  املحافظة  ه�  الأمالك  هذه  يف 

احلالية  الأجيال  تق�م  ر�سيدا  منها  يجعل  ما  وه�  الزمن.  مبرور  ملكيتها 

ال�سكل  على  الأقل  على  القادمة  لالأجيال  وت�ريثه  وتط�يره  باإ�ستعماله 

الذي و�سل اإليها وعلى الف�سل يف �سكل اأكرث تط�ر وثراء. حان ال�قت 

العم�مية وحتيينها على �س�ء  الذوات  اأمالك  الغبار على جملة  لنف�ض  اإذاً 

الت�ساركية  والدميقراطية  احل�كمة  مببادئ  يتعلق  فيما  الد�ست�ر  مقت�سيات 

و�سيادة ال�سعب على م�ارده.

هيئة التنمية امل�ستدامة وحقوق االأجيال القادمة

امل�ستدامة  للتنمية  اإحداث هيئة  الد�ست�رية  الهيئات  باب  الد�ست�ر يف  اأقر 

غري  املنظمات  الآن  وتعمل   .)129 )الف�سل  القادمة  الأجيال  وحق�ق 

احلك�مية ذات ال�سلة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة (حتديدا اجلامعة الت�ن�سية 

اإعداد  وعلى  الهيئة  لهذه  قان�ن  م�سروع  �سياغة  على  والتنمية)  للبيئة 

وبالع�دة  عليه.  وامل�سادقة  لقب�له  له  امل�ساندة  وح�سد  لتقدميه  اإ�سرتاتيجية 

اإىل ن�ض الد�ست�ر، نالحظ انه بني بكل اإخت�سار املبادئ العامة التي يجب 

و129.   125 الف�سلني  من  ن�ست�سفها  مبادئ  وهي  القان�ن  عليها  ينبني  اأن 

و�سرنكز يف هذا اخل�س��ض على م�سم�لت هذه الهيئة.

بداية، نلحظ اأن الف�سل 125 ل مينح الهيئة اإل �سالحيات اإ�ست�سارية. فهي » 

ت�ست�سار ... وج�با يف م�ساريع الق�انني املتعلقة بامل�سائل القت�سادية والجتماعية 

والبيئية ويف خمططات التنمية«. ولها »اأن تبدي راأيها يف امل�سائل املت�سلة مبجال 

اإخت�سا�سها«. هذا التحديد ل�سالحياتها يت�جب اإبداء مالحظتني: 

وم�ساريع -  الق�انني  م�ساريع  هي  الإجباري  التدخل  جمالت  اإن 

من  الن�عني  بهذين  الكتفاء  اأن  البني  ومن  التنمية.  خمططات 

الن�س��ض، على اأهميتها، قد يحرم الهيئة من اإمكانية اإبداء راأيها 

يف م�ساريع الأوامر )التي ت�سدر عن رئي�ض احلك�مة خا�سة( والتي 

من �ساأنها التاثري يف الجيال املقبلة. ومن الأمثلة على ذلك، نظام 

واملخططات  البيئة  على  امل�ؤثرات  ودرا�سة  العم�مية  ال�سفقات 

العمرانية )مبا فيها خمططات تهيئة الف�ساءات(. 

اأنه -  مبعنى  اإ�ست�ساري،  لراأي  تقدميها  عند  يت�قف  الهيئة  دور  اإن 

التنمية  جمالت  يف  تعديلي  اأو  تقريري  دور  اأي  لها  يك�ن  لن 

امل�ستدامة وحق�ق الأجيال القادمة. وه� ما يقلل من قيمة عملها 

وقيمة ما ي�سدر عنها من اآراء. 

ال�سلية  املع�قات  هذه  يتجاوز  اأن  �سينظمها  الذي  للقان�ن  ميكن  فكيف 

ليدعم دور الهيئة من ناحية و ي�ؤكد احلاجة اإليها؟

ال�ست�سارة  طالبي  قائمة  يف  الت��سع  مالئما  يك�ن  قد  الإطار،  هذا  يف 

عرائ�ض  مب�جب  امل�اطن�ن  واأي�سا  مثال(  ن�اب   10( الن�اب  ُيخ�ل  بحيث 

ولتدعيم  اليها.  اللج�ء  واحلك�مة  اجلمه�رية  رئي�سي  اىل  بال�سافة  �سعبية، 

مع  العالقة  تنمية  اإن�سائها  قان�ن  مب�جب  و  الهيئة  على  يك�ن  الدور،  هذا 

املنظمات غري احلك�مية، حيث يت�جب يف تركيبتها ح�س�ر هذه املنظمات 

واأن تخ�س�ض ي�ما �سن�يا لعر�ض تقريرها عليها.

امل�ستدامة  بالتنمية  مبا�سرة  املتعلقة  الد�ست�رية  امل�اد  هذه  تنزيل  اإن 

والأجيال القادمة )امل�اد البيئية والرتاثية واملتعلقة بامل�ارد الطبيعية وبهيئة 

التنمية امل�ستدامة( ل متثل اإل جزءا مما يجب تنزيله حلماية الأجيال القادمة 

و�سمان حق�قها يف التنمية من ناحية لكن اأي�سا يف النم� ال�سليم واملت�ازن. 

وه� ما يتطلب اإعادة النظر يف جملة )حزمة( كربى من الن�س��ض القان�نية 

ل  التي  الن�ساء(  ال�سباب،  )الطفال،  اإجتماعية  �سرائح  حق  يف  املجحفة 

الد�ست�ر  بح�سب  ي�ستند  ان  يت�جب  والذي  املرج�  التنمية  منط  تعك�ض 

اجلهات«  بني  »العدل  و  الر�سيد«  و«احلكم  الت�ساركية،  الدميقراطية  على: 

و«ال�ستغالل الر�سيد للرثوات ال�طنية..«

٭أستاذ قانون بجامعة قرطاج

د .وحيد الفرشيشي

يف  يتمثل  ج�هريا  �س�ؤال  القان�ن  على  يطرح  القادمة  الأجيال  مفه�م  اإن 

اأو امل�ستفيدين منها. فاإذا كان القان�ن اعتاد على  حتديد اأ�سحاب احلق�ق 

اأ�سحاب حق�ق حمددين، فاإن فكرة امل�ستفيد غري امل�ج�د اأو الذي �سياأتي 

التي  احلق�ق  هي  فما  اإحراج:  اأمام  القان�نية  القاعدة  جتعل  امل�ستقبل  يف 

يت�جب �سمانها ملن مل ياأت بعد؟ ومن �سي�سرف على �سمانها وانفاذها؟ 

الثالث  اجليل  مكّ�نات  من  مكّ�نا  لت�سبح  تبل�رت  القان�نية  املع�سلة  هذه 

حلق�ق الن�سان، هذا اجليل الذي مل يعد الفرد فقط ه� امل�ستفيد منه بل 

التنمية،  يف  احلق  البيئية،  احلق�ق  �ست�جد:  التي  اأو  امل�ج�دة  املجم�عة 

املقبلة،  الأجيال  جتاه  احلا�سرة  الأجيال  م�س�ؤولية  اإعالن  وكان  الت�سامن. 

اأف�سل اإطار لهذه العالقة بني احلا�سر والقادم.

فقد �سدر عن الي�ن�سك� يف �سنة 1997 اإعالٌن ت�سّمن 12 مادة ح��سلت 

احلا�سرة  الأجيال  اإحتياجات  �س�ن  يف  احلا�سرة  الأجيال  م�س�ؤولية 

واملقبلة وم�ساحلها �س�نا كامال وحماية حقها يف بيئة �سليمة وتنمية �ساملة 

وعدم  البيئية  النظم  برثاء  القادمة  الأجيال  اإنتفاع  و�سمان  وم�ستدامة 

ت�ريثها لإ�سابات وم�ساكل يتعذر تداركها.

 �سمان »اإ�ستمرارية 
ّ
وبالرج�ع اإىل د�ست�ر 27 جانفي 2014، نالحظ اأنه اأقر

احلياة الآمنة لالأجيال القادمة« 

مظاهر ومجاالت دسترة« حقوق األجيال 
القادمة«

بالرج�ع اإىل د�ست�ر 27 جانفي 2014 نالحظ اأن مفه�م الأجيال القادمة 

وما يرتتب عليه مت اإدراجه يف وثيقة الد�ست�ر يف م�ست�يات خمتلفة.

االإقرار ال�سريح بحقوق االأجيال القادمة 

القادمة  الأجيال  حق�ق  ربط  اأنه  املبا�سر  التكري�ض  هذا  يف  واملالحظ 

ن�ض  من  يتجلى  ما  وهذا  امل�ستدامة.  التنمية  وحق�ق  البيئية  باحلق�ق 

الت�طئة والتي ربطت �سراحة »�سرورة امل�ساهمة يف �سالمة املناخ واحلفاظ 

على �سالمة البيئة مبا ي�سمن ا�ستدامة م�اردنا الطبيعية« با�ستمرارية احلياة 

الد�ست�ر والذي  42 من  الف�سل  يتاأّكد يف  القادمة. كما  الآمنة لالأجيال 

الأجيال  وت�سمن حق  الثقايف  امل�روث   ... »حتمي  الدولة:  اأن  على  ن�ّض 

القادمة فيه«. وه� ما يتدعم ب�سفة �سريحة على امل�ست�ى امل�ؤ�س�ساتي حيث 

امل�ستدامة  التنمية  »هيئة  اإحداث  على  الد�ست�ر  من   129 الف�سل  ن�ض 

وحق�ق الأجيال القادمة«.

تتعلق  هامة  م�ساألة  يثري  القادمة  الأجيال  حق�ق  د�سرتة  يف  الت�جه  هذا 

القان�نية  الن�س��ض  بقية  كما  الد�ست�ر  فن�ّض  امل�سطلح.  هذا  بتعريف 

ال�طنية والدولية تكر�ض امل�سطلح دومنا تعريف له او حتديد ملحت�اه. 

التي  اأو  النم�  اأجيال يف ط�ر  بحق�ق  اإقرار  ه�  الد�ست�ري  التم�سي  وهذا 

مل تاأِت بعد. 

اإلضافات الدستورية في مجال حقوق 
األجيال القادمة

الأجيال  ملفه�م  اجلديد  الد�ست�ر  اإقرار  اإن  هل  هنا:  يطرح  الذي  ال�س�ؤال 

القادمة ب�سفة �سريحة يعترب اإقرارا باملفه�م وبتبعاته »القان�نية« اأم اأنه جمرد 

و  احلق�ق  م�ست�ى  على  التبعات  من  خال  اأخالقي  اأو  �سيا�سي  اإعالن 

املفه�م  لهذا  يعطي  اأن  ال�ا�سع(  )مبعناه  للقان�ن  ميكن  فكيف  ال�اجبات؟ 

دللته من ناحية و اآثاره على م�ست�ى احلق�ق و ال�اجبات؟

»ا�ستمرارية -  ت�طئته  يف  الد�ست�ر  ي�سمن  اأن  الأخالقية:  ال�سحنة 

اإمنا  الطبيعية«  امل�ارد  وا�ستدامة  القادمة  لالأجيال  الآمنة  احلياة 

بني  الإن�ساف  من  ن�ع  حتقيق  ب�ج�ب  اأخالقياً  اإلتزاماً  ي�سكل 

الأجيال. هذه الفكرة والتي جتعل من الأجيال القادمة م��س�عا 

يف  م�سمنة  جندها  والتنم�ي  البيئي  املجال  يف  وخا�سة  للقان�ن 

ت�طئة اتفاقية وا�سنطن ل�سنة 1973 واملتعلقة بالجتار يف الأ�سناف 

  ”Brundtland“تقرير يف  تّدعم  ما  وه�  والنباتية.  احلي�انية 

ل�سنة 1987 والذي اأقر �سراحة اأن »ال�ستغالل الكبري للم�ارد 

الأجيال  و�سيفقر  الطبيعية  ال�حدة  على  �سيق�سي  املحدودة 

املتعلقة  الدولية  التفاقيات  كل  لحقا  ذلك  لتقر  القادمة« 

»ري�«  يف  الأر�ض  قمة  من  انطالقا  امل�ستدامة  والتنمية  بالبيئة 

البي�ل�جي  التن�ع  على  للمحافظة  »ري�«  اتفاقية  )ت�طئة    Rio

الدويل،  الق�ساء  م�ست�ى  على  اأما  املناخية(.  التغريات  واتفاقية 

 1997 25 �سبتمرب  فقد اأقرت حمكمة العدل الدولية يف ق�سية 

امل�ارد  اعتبار  فالأ�سل  القادمة.  الأجيال  نح�  الإن�ساف  واجب 

جيل  من  ينتقل  تراث  هي  الثقافية(  كامل�ارد  )وغريها  الطبيعية 

اأو  الطبيعي  امل�رد  يحتكر  اأن  جيل  لأي  يحق  ول  جيل  اإىل 

الثقايف واأن يبدده. 

ال�سحنة القان�نية/الإلزامية ملبداأ حماية حق�ق الأجيال القادمة: - 

اأن  على  ين�ض  اأنه  نالحظ  الد�ست�ر  من   42 الف�سل  يف  بالنظر 

الدولة: »حتمي ... امل�روث الثقايف وت�سمن حق الأجيال القادمة 

الأجيال  بحق  لالإقرار  مبا�سرا  من�ذجا  ميثل  الف�سل  هذا  فيه«. 

ال�حيدة  احلالة  وهي  �سمانه.  م�س�ؤولية  الدولة  وبتحمل  القادمة 

م�س�ؤولية  درجات  نقي�ض  فكيف  �سراحة  الد�ست�ر  ت�سمنها  التي 

الأجيال احلالية جتاه الأجيال القادمة؟ 

اإن قراءة ن�ض الد�ست�ر على �س�ء ت�طئته والتي اأعلنت �سمان ا�ستمرارية 

ومن  واحلريات  احلق�ق  القادمة جتعل من جمم�ع  لالأجيال  الآمنة  احلياة 

تنمية  القادمة يف  الأجيال  لتكري�ض حق�ق  اآليات  الد�ست�رية  ال�سمانات 

ي�ؤ�س�ض  ما  وه�  احلالية.  الأجيال  تنمية  بلغته  الذي  امل�ست�ى  تقل عن  ل 

العابرة  امل�س�ؤولية  هذه  الأجيال.  هذه  جتاه  قان�نية/م�ؤ�س�ساتية  مل�س�ؤولية 

لالأجيال وللزمن ميكن اأن تتجلى من خالل املحاور الأ�سا�سية التالية:

م�ست�ى املحافظة على ما ه� م�ج�د: ويك�ن ذلك من خالل الدور - 

الذي تق�م به الأجيال احلالية للحفاظ على الإرث الثقايف املادي 

والالمادي كما و�سل اإىل الأجيال احلالية من الأجيال ال�سابقة،

م�ج�د: -  ه�  ما  يف  »الر�سيد«  والت�سرف  ال�ستعمال  م�ست�ى 

والرتبة  املياه  وخا�سة  الطبيعية  بامل�ارد  بالأ�سا�ض  ذلك  ويتعلق 

والطاقة والتن�ع البي�ل�جي مبا فيه من تن�ع جيني وعدم ا�ستح�اذ 

الأجيال احلالية على كافة هذه امل�ارد وتبديدها،

 على م�ست�ى تنمية ما ه� م�ج�د، من �ساأن هذه امل�س�ؤولية اأن ت�جد - 

م�ارد جديدة )ثروة( ت�رثها الأجيال احلالية لالأجيال القادمة.

هذه امل�ست�يات الثالث تتطلب و�سع املبادئ والآليات الكفيلة بتحقيقها 

و�سمان حق�ق الأجيال القادمة. ولذا يك�ن من املجدي اأن نت�ساءل عن 

الت�سريعات ال�اجب اإ�سدارها لتنزيل د�ست�ر 2014 يف هذا املجال.

تنزيل الدستور لحماية حقوق األجيال القادمة
القادمة  الأجيال  حق�ق  على  �سراحة  تن�سي�سه  ومع   2014 د�ست�ر  اإن 

تفعيل  �ساأنها  من  التي  الق�اعد  و  املبادئ  من  جمم�عة  اأي�سا  ت�سمن 

وامل�ارد  البيئية  باملجالت  اأ�سا�سا  تتعلق  لها. وهي  والإعداد  هذه احلق�ق 

اإىل  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  واحلق�ق  التنمية  ومن�ال  الطبيعية 

جانب اإحداث هيكل يعنى بحق�ق الأجيال القادمة. 

»ت�سمن الدولة احلق يف بيئة �سليمة و متوازنة«

لت�سمل  مت�اترة  ب�سفة   1988 منذ  ت�ن�ض  البيئية يف  الت�سريعات  انطلقت 

املتجددة،  الطاقات  البيئة،  على  امل�ؤثرات  الغابات،  تقريبا:  املجالت  كل 

البي�ل�جية  )الزراعة(  الفالحة  املياه،  جملة  تنقيحات  الطبيعية،  امل�ارد  و 

وزارة  )البيئة(  املحيط  حلماية  ال�طنية  ال�كالة  بيئية:  هياكل  واإحداث 

مكلفة بحماية البيئة.

اإل اأن تط�ر وت�سعب املادة البيئية جعل الن�س��ض القان�نية التي �سدرت 

ويغيب  الأحيان  بع�ض  يف  مت�ساربة  اأهميتها  وعلى  التاريخ  ذلك  منذ 

التن�سيق بينها ول ميكن جتميعها ب�سه�لة، وه� ما ا�ست�جب التفكري جديا 

يف اإ�سدار »جملة للبيئة« code منذ 2005.

الن�سخة  �سلمت  وقد   .2010 يف  املجلة  اإجناز  على  جديا  العمل  وانطلق 

هذا   .2013 نهاية  منذ  بالبيئة  املكلفة  لل�زارة  اخلرباء  اأعدها  التي  التقنية 

و�سامل  من�سجم  قان�ن  و�سع  اإىل  يهدف  والذي  الهاّم  الت�سريعي  العمل 

البيئي  الت�سريع  يدعم  اأن  �ساأنه  من  البيئية  الت�سريعات  ن�احي  لكل 

القادمة  الأجيال  حق�ق  على  �سراحة  بالتاأكيد  نقائ�سه  وجتاوز  وت�حيده 

وو�سع اآليات ل�سمانها. 

البيئة:  قان�ن  مبادئ  كافة  على  املجلة  م�سروع  اأكد  املبادئ،  حيث  ومن 

التقا�سي  احلق يف  ال�قاية،  مبداأ  امل�ساركة،  البيئية، حق  املعل�مة  احلق يف 

البيئي. كما كر�ض امل�سروع يف ما يتعلق بحماية حق�ق الأجيال القادمة، 

الإ�سرار  اإمكانية  من  التاأكد  غياب  عند  يقت�سي  والذي  احليطة  مبداأ 

اأو تقييده اإىل حني التاأكيد ول� بعد ع�سرات  بالبيئة المتناع عن ال�سيء 

جتاه  احلا�سرة  الأجيال  م�س�ؤولية  مبداأ  ب��س�ح  يعك�ض  ما  وه�  ال�سن�ات. 

الأجيال القادمة. حيث ل ميكن للحا�سر اأن يقرر ما من �ساأنه اأن يحرم اأو 

ي�رط من �سياأتي يف امل�ستقبل. 

درا�سة  وخا�سة  احلمائية  ال��سائل  امل�سروع  دعم  الآليات،  حيث  من 

والتجهيزات،  امل�ساريع  جانب  اإىل  لت�سمل  بتعميمها  البيئة  على  امل�ؤثرات 

الن�س��ض باأن�اعها: اإ�سرتاتيجيات، �سيا�سات، خمططات، ن�س��ض قان�نية. 

اأخطاء الأجيال احلالية عند  القادمة  اأن يجنب الأجيال  وه� ما من �ساأنه 

الختيارات الكربى ولكن اأي�سا عند اإقرار امل�ساريع والتجهيزات.

البيئية  الت�سريعات  يف  م�ج�د  ه�  ما  اإىل  الإ�سافات  م�ست�ى  على  اأما 

الف�ساءات/املجالت  ونظام  ملفه�م  هاما  اإثراء  امل�سروع  اأقر  فقد  احلالية، 

واجلبال  الطبيعية  امل�ساهد  وحماية  البي�ل�جي  الأمن  نظم  كما  املحمية، 

والتل�ث  الب�سري  والتل�ث  ال�سمعي  للتل�ث  نظاما  واأقر  وال�احات 

بالإ�سعاعات والأ�س�اء.

»احلق يف املياه م�سمون. املحافظة على املاء وتر�سيد اإ�ستغالله واجب 

على الدولة واملجتمع«

باحلق يف  املرتبطة مبا�سرة  الأ�سا�سية  ب��سفه من احلق�ق  املاء  اإن احلق يف 

 1975 مار�ض  يف  ال�سادرة  املياه  جملة  يف  �سراحة  اإقراره  يتم  مل  احلياة 

ون�سالت  �سغط  نتيجة  احلق  هذا  د�سرتة  ومع  العديدة.  تنقيحاتها  رغم 

للماء  القان�ين  النظام  يف  النظر  اإعادة  يت�جب  املدين،  املجتمع  منظمات 

اإقرار  يف ت�ن�ض. هذا التم�سي )اإعادة النظر يف قان�ن املياه( كان قد �سبق 

الد�ست�ر و�سبق اأي�سا اأحداث 14 جانفي 2011. فقد انطلقت اأعمال جلنة 

من اخلرباء )حتت اإ�سراف وزارة الفالحة( مند �سنة 2009 لإعداد ت�س�ر 

مع  جديدة  جملة  باإ�سدار  اأو  احلالية  املجلة  بتنقيح  اإما  املياه  ملجلة  جديد 

�سلمت  جديدة  جملة  �سياغة  على  الختيار  ووقع  التطبيقية.  ن�س��سها 

امل�سادقة  ويجدر   .2012 ج�ان  منذ  للحك�مة  التقني  م�سروعها  اللجنة 

على هذا امل�سروع لأ�سباب عدة اأهمها:

متاما -  ومغايرة  هامة  فل�سفة  على  اجلديدة  املجلة  م�سروع  ينبني 

هذه  �ساأن  ومن  حت�سيلها.  و�سع�بة  املياه  ندرة  وهي   1975 ملجلة 

الطلب  ق�امها  واإ�ستغالل  ت�سرف  مقاربة  اإىل  ت�ؤدي  اأن  الفل�سفة 

اعتماد  �ساأن  ومن   .1975 ملجلة  خالفا  وذلك  العر�ض،  ولي�ض 

اإ�ستغالل امل�ارد والتحكم فيها  اإىل ح�سن  اأن ت�ؤدي  هذه املقاربة 

وحماية املخزون املائي للم�ستقبل.

حقوق األجيال القادمة

ر�سم رائد �سرف
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اأن فل�سفة م�سروع قان�ن مكافحة الرهاب ت�سادمت مع الروؤية  ويتبني جلياً 

احلق�قية مل�سروع تنقيح جملة الجراءات اجلزائية. فاختارت احلك�مة ومكتب 

جمل�ض ن�اب ال�سعب رفعاً للحرج اأن تتم الت�سحية، ول� لفرتة معينة، باإ�سالح 

جملة الجراءات اجلزائية خدمة لالأحكام ال�ستثنائية التي �سيكر�سها قان�ن 

مكافحة الرهاب. وذات الت�سحية اأق�ست م�سروع قان�ن حق النفاذ للمعل�مة. 

فتكري�ض هذا امل�سروع وما ت�سمنه من اأحكام متنع حجب تلك املعل�مات كلما 

تعلق الأمر بانتهاكات حق�ق الن�سان، يتعار�ض مع ما يب�سر به م�سروع قان�ن 

زجر العتداءات على الأمنيني من ت��سيع ملفه�م اأ�سرار الدفاع ال�طني على 

نح� ي�سمل كافة اأوجه العمل الأمني. 

وبالنتيجة، اأمكن الق�ل اأن ت�سريعات اأول �سلطة تركزت وفق اأحكام الد�ست�ر 

واحلق�ق  العامة  باحلريات  تعلق  فيما  اأحكامه  م�ست�ى  يف  تكن  مل  اجلديد 

اأن  يفرت�ض  كان  التي  املبادرات  الت�سريعي  العمل  عن  فغابت  الأ�سا�سية. 

تك�ن اأداة لغربلة الت�سريعات التي تتعار�ض مع الد�ست�ر. وكانت الت�سريعات 

التي مت الهتمام بها متيل اىل ال�ساغل الأمني اأكرث من بحثها يف تنزيل »ثقافة 

الد�ست�ر«. وو�سل الأمر اىل اأن جنح الن�سجام بني احلك�مة والأغلبية مبجل�ض 

ن�اب ال�سعب يف تعطيل ا�سالحات ت�سريعية كان من املمكن اأن تط�ر جزئيا 

احلق يف املحاكمة العادلة وحرية العالم واملعل�مة. وهذه املعطيات ت�ؤكد اأن 

تعاطي امل�سرع مع ملف احلريات كان مبناأى عن روح الد�ست�ر، هذه الروح التي 

باتت قيدا على ت�جه امل�ؤ�س�سة الت�سريعية نح� ت�فري غطاء ت�سريعي للحرب 

على الرهاب. ويف ذات الجتاه، كانت روح الد�ست�ر يف مرمى نريان ت�سريعات 

تنزيل امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية يف �س�رة جت�سد حت�ل ت�سريعات تنزيل الد�ست�ر 

اىل حماولة انقالب ناعم عليه.

تنزيل الدستور مناسبة لتسجيل الندم عليه: 
مشروع قانون المجلس االعلى للقضاء نموذجا 
حمل الد�ست�ر الت�ن�سي جمل�ض ن�اب ال�سعب م�س�ؤولية اإر�ساء املجل�ض الأعلى 

للق�ساء يف اأجل اأق�ساه اأربعة اأ�سهر من تاريخ انتخاب اأع�سائه. واألزم الد�ست�ر 

ذات املجل�ض بار�ساء املحكمة الد�ست�رية يف اأجل اأق�ساه �سنة واحدة بداية من 

ذات التاريخ.

تتعلق  التي  الد�ست�رية  الآجال  احرتام  يف  الت�سريعي  املجل�ض  ينجح  مل 

اأول خرق �سريح منه لأحكام  باملجل�ض الأعلى للق�ساء. وقد حقق بذلك 

الد�ست�ر. وك�سفت نقا�سات الأغلبية النيابية مل�سروع قان�ن املجل�ض الأعلى 

للق�ساء ومن قبلها اأعمال جلنة الت�سريع العام، وما �سدر عن اأع�سائها البارزين 

التي  الق�ساء  ا�ستقاللية  ق�اعد  اأن  يعتربون  »امل�سرعني«  اأن  ت�سريحات،  من 
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اأر�ساها الد�ست�ر كانت نتيجة ل�سغط الق�ساة على املجل�ض ال�طني التاأ�سي�سي

واأن ا�ستقاللية الق�ساء يجب احلد منها لن الق�ساء مل يتم ا�سالحه بعد. 

وقد اأكد وزير التعاون الدويل والتنمية يا�سني ابراهيم النقالب على مبادئ 

ا�ستقاللية الق�ساء. وهذا ما نقراأه يف ت�سريح �سحفي جاء فيه اأن حركة النه�سة 

ل تريد »ا�ستقاللية كبرية للق�ساء على اعتبار اأّن الق�ساء ظلمها يف وقت ما، 

وما زال غري نا�سج وفيه ف�ساد«. وقد اأردف »اأّن هذا امل�قف ه� وجهة نظر ن�اب 

النه�سة واأي�سا م�قف احلركة الر�سمي الذي حاولت متريره يف الد�ست�ر. غري اأّن 

اأب�ابا كثرية انفتحت عك�ض ما كانت تت�سّ�ره، ويف النقا�ض ح�ل قان�ن املجل�ض 

. وذات الأمر اأقر به 
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الأعلى للق�ساء ا�ستعادت حركة النه�سة وجهة نظرها«

وزير العدل الذي اعترب اأن املزاج ال�سيا�سي الذي مت يف ظله �سن اأحكام باب 

. ويف الجتاه نف�سه، مل يخِف ن�اب جمل�ض 
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ال�سلطة الق�سائية بالد�ست�ر قد تغري

ال�سعب الت�ن�سي عند مناق�ستهم للف�سل الأول من م�سروع قان�ن املجل�ض 

الأعلى للق�ساء احتفاءهم بنجاحهم يف اإ�سقاط التنقيح الذي ين�ض على اأن 

املجل�ض ي�سمن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية. فت�ل�ا مبا�سرة بعد اعالن نتائج 

الت�س�يت الت�سفيق لنجاحهم. وذات ال�سل�ك تكرر مبنا�سبة نقا�ض الف�سل 

الرابع من ذات امل�سروع. وقد دفع ذلك رئي�ض اجلل�سة اىل تنبيه الن�اب لك�ن 

عملهم الت�سريعي لي�ض معاديا لأحد يف ا�سارة �سمنية للق�ساة.

من  ا�ستماتة  عن  للق�ساء  الأعلى  املجل�ض  قان�ن  م�سروع  نقا�سات  ك�سفت 

ن�اب جمل�ض ال�سعب يف الدفاع عما اعتربوه حق وزير العدل يف التدخل 

ت�جهات  من  العدل  وزير  تربوؤ  حّد  اىل  المر  و�سل  وقد  الق�ساء.  ادارة  يف 

الن�اب، بحيث ذكر اأن تنقيحات جلنة الت�سريع العام مل�سروع القان�ن الأ�سا�سي 

.
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للمجل�ض الأعلى للق�ساء »�سبب لثارة نقا�ض ي�سع اجلميع يف ماأزق«

وقد جنحت املعار�سة داخل جمل�ض ن�اب ال�سعب رغم قّلة عدد اأع�سائها يف 

الك�سف عن ن�ايا الأغلبية باحلّد من ا�ستقاللية الق�ساء. وقد ا�سطرت هذه 

الأخرية اىل القب�ل بت�افقات ح�ل م�سروع القان�ن تت�سمن اعرتافا بال�سلطة 

اأنه ورغم تلك الت�افقات، بقي  اأمام الراأي العام. اإل  الق�سائية جتنبا للحرج 

م�سروع القان�ن دون م�ست�ى املبادئ املكر�سة د�ست�ريا. وقد جنح ثالث�ن نائبا 

يف جتاوز ال�سغ�ط ال�سيا�سية للطعن والتي و�سلت اىل حّد تهديد كتل ه�ؤلء 

بالطرد من الئتالف احلاكم يف �س�رة اخلروج عن م�ساندة م�سروع القان�ن اأو 

الطعن فيه. 

عدم  الق�انني  م�ساريع  د�ست�رية  ملراقبة  ال�قتية  الهيئة  اأثبتت  لذلك،  وتبعا 

د�ست�رية القان�ن حمبطة بذلك �سعي الن�اب اىل النقالب على الد�ست�ر. واذ 

�سعت جلنة الت�سريع العام من جمل�ض ن�اب ال�سعب اىل اللتفاف ح�ل بع�ض 

امل�ؤاخذات التي  ت�سمنها احلكم الد�ست�ري، رف�ست الهيئة ال�قتية لال�سراف 

التزامه  لعدم  القان�ن  م�سروع  اللزامي يف  راأيها  ابداء  العديل  الق�ساء  على 

بقرار هيئة الرقابة على د�ست�رية م�ساريع الق�انني. وقد اأحرج هذا امل�قف جمع 

ن�اب جمل�ض ال�سعب ودفعهم لن يقرروا اإرجاع م�سروع القان�ن جمددا للجنة 

على  للرقابة  ال�قتية  الهيئة  لقرار  ي�ستجيب  ب�سكل  ملراجعته  العام  الت�سريع 

د�ست�رية م�ساريع الق�انني.

وكخال�سة، اأمكن الق�ل اأن الأزمة القت�سادية وما ا�ستتبعها من م�ساع للبحث 

عن حل�ل لها اأبعد امل�ؤ�س�سة الت�سريعّية عن حتقيق طم�حات الد�ست�ر املتمثلة 

يف اإيجاد معادلة جديدة ق�امها احلّق يف التنمية املت�ازنة والعدالة يف حتّمل 

الأعباء العامة. ومن جهة اأخرى، دفعت الختيارات ال�سيا�سية وف�بيا احلرب 

الد�ست�ر لعبء  للعمل على حت�يل  الت�سريعية  ال�سلطة  على الرهاب ذات 

ي�سعى امل�سرع لتخفيف حدة اللتزام به والنقالب عليه متى تي�سر ذلك. 

ال اأن مقاومة طيف من ن�اب املجل�ض الت�سريعي وامل�ؤ�س�سات الد�ست�رية منع 

من اإجناح النقالب الت�سريعي على الد�ست�ر وان مل مينع تعطيل تنزيل مبادئ 

حق�ق الن�سان التي اأر�ساها الد�ست�ر يف حقل الت�سريعات.

٭قاض تونسي

محمد عفيف الجعيدي

مع نهاية اجلل�سة العامة ملجل�ض ن�اب ال�سعب ي�م 25-07-2015، يك�ن 

املجل�ض قد ختم دورته النيابية الأوىل. ا�ستبق رئي�ض جمل�ض ن�اب ال�سعب 

دورة  تنظيم  ر 
ّ
قر »اأنه   2015-06-29 اأعلن يف  باأن  احلدث  النا�سر  حممد 

ا�ستثنائية خالل العطلة للمجل�ض، واأن هناك عددا هاما من م�ساريع الق�انني 

التي �سيتم النظر فيها خالل هذه الدورة تتعّلق خا�سة باملحكمة الد�ست�رية، 

وبقان�ن املالية التكميلي ل�سنة 2015 وبال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض، 

ن�اب  ملجل�ض  واملالية  الإدارية  وبال�ستقاللية  العم�مية،  البن�ك  وبر�سملة 

. وبعد خم�سة اأيام فقط اأي بتاريخ 
1
ال�سعب، وتنقيح النظام الداخلي للمجل�ض«

04-07-2015، تغريت املعطيات جمددا واأعلن رئي�ض اجلمه�رية الت�ن�سية 

باجي قائد ال�سب�سي حالة الط�ارئ. ومن اآثار هذا العالن اعتبار جمل�ض ن�اب 

ال�سعب يف حالة انعقاد دائم حلني رفعها. ويعني هذا اأنه يفرت�ض اأن ي�ا�سل 

الن�اب عملهم على م�ست�ى اللجان الفنية اأو اجلل�سة العامة طيلة ال�سيف.

وكان جمل�ض نّ�اب ال�سعب قد ا�ستغل طيلة دورته النيابية الأوىل يف جتان�ٍض 

كامل مع �سيا�سة حك�مة احلبيب ال�سيد التي انبثقت عنه وحظيت بتاأييد 

اأغلبية جتاوزت ثلثي ن�ابه. فكان اأن تعهد املجل�ض النيابي عند بداية عمله باأن 

يعطي اأول�ية مطلقة لقائمة م�ساريع الق�انني التي طلبت احلك�مة اإ�ستعجال 

النظر فيها. وقد بادلت احلك�مة هذا الهتمام بت�ساحمها اإزاء مراجعة املجل�ض 

الت�سريعي ملبادرتها الت�سريعية التي تتعلق مب�سروع القان�ن الأ�سا�سي للمجل�ض 

الأعلى للق�ساء. فقبلت اأن يقدم للجل�سة العامة م�سروع جديد �ساغته جلنة 

الت�سريع العام رغم اعرتا�ض وزير العدل على ذلك خالل جل�سات نقا�ض 

م�سروع القان�ن باجلل�سة العامة. 

وي�ستدعي النظر يف العمل الت�سريعي خالل الدورة النيابية الوىل بحثاً عن 

درجة التزامه بروح الد�ست�ر وت�جهاته.

المبادرة التشريعية
وبنظرة �سريعة اىل ح�سيلة هذا العمل، نلحظ اأن اجلانب الأكرب من م�ساريع 

الق�انني التي تقدمت بها احلك�مة ملجل�ض ن�اب ال�سعب تعّلق بق�انني م�سادقة 

بالتعاون  عالقة  على  دويل  تعاون  اتفاقيات  ام�ساء  او  قر�ض  اتفاقيات  على 

القت�سادي، وتاليا بق�انني ل �سلة لها بتنزيل الد�ست�ر اجلديد. فقد انح�سرت 

م�ساريع الق�انني املت�سلة بتنزيل الد�ست�ر ب5 فقط. 

فقد عر�ست احلك�مة الت�ن�سية خالل الفرتة التي تف�سل بني بداية الدورة 

 يف 
2
النيابية و10--7 2015، 42 م�سروع قان�ن على جمل�ض ن�اب ال�سعب

اطار ممار�ستها للمبادرة الت�سريعية. ويلحظ اأن 24 من هذه امل�ساريع ات�سلت 

بامل�سادقة غلى اتفاقيات وقرو�ض خارجية وبتعاون دويل. باملقابل، مل تطرح 

اأهمها  الد�ست�ر،  بتنزيل  عالقة  على  ق�انني  م�ساريع  خم�سة  ال  احلك�مة 

للق�ساء  العلى  املجل�ض  هي  د�ست�رية  م�ؤ�س�سات  باإر�ساء  قان�ن  م�سروعي 

واملحكمة الد�ست�رية. كما طرحت احلك�مة خالل ذات املدة ثالثة م�ساريع 

روح  مع  تالوؤمها  ح�ل  ال�س�ؤال  طرح  وجب  العامة  باحلريات  مت�ض  ق�انني 

الد�ست�ر وهي م�سروع قان�ن زجر العتداءات على الأمنيني وم�سروع قان�ن 

بالب�سر.  الجتار  منع  قان�ن  وم�سروع  الم�ال  غ�سل  ومنع  الرهاب  مكافحة 

وتعلقت بقية امل�ساريع مبتفرقات على عالقة مبا�سرة مب�سائل اقت�سادية ظرفية اأو 

باإدارة ال�ساأن العام. ويلحظ باملقابل اأن احلك�مة قد ا�سرتّدت خالل هذه الفرتة 

اأهم م�سروعني يتعلقان باحلريات العامة وهما م�سروع تنقيح جملة الجراءات 

اجلزائية وم�سروع قان�ن حق النفاذ للمعل�مة.

مل�ساريع  اقرتاح  كجهة  ال�سعب  نائب  دور  �سم�ر  نف�سها  الفرتة  يف  وي�سّجل 

الق�انني، اىل درجة دفعت رئي�ض جمل�ض ن�اب ال�سعب اىل دع�ة الن�اب وحثهم 

. اقت�سرت 
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على ممار�سة دورهم بهذا ال�ساأن من دون انتظار مبادرات احلك�مة

مبادرة ه�ؤلء على اقرتاح م�سروعي قان�ن اأ�سا�سيني: الأول يتعلق باملحكمة 

الد�ست�رية مت تقدميه مب�ازة اقرتاح للحك�مة بهذا ال�ساأن، ومقرتح قان�ن اأ�سا�سي 

يتعلق با�ستقاللية جمل�ض ن�اب ال�سعب وق�اعد ت�سيريه. ويك�سف الطالع 

على ن�ض اقرتاح الكتلة النيابية اأن اأهم ما ت�سمنته تعلق ب��سع �سروط ع�س�ية 

للمحكمة الد�ست�رية تعطي ن�اب جمل�ض ال�سعب اأف�سلية يف تعيني اأع�ساء 

. فيما ت�سمن اقرتاح القان�ن الأ�سا�سي با�ستقاللية جمل�ض 
4
املحكمة الد�ست�رية

ن�اب ال�سعب، م�سعى نيابيا ل�ستغالل املبادرة الت�سريعية لتط�ير المتيازات 

املالية على م�ست�ى التاأجري واملنح التي يتمتع�ن بها. وعلى هذا الأ�سا�ض، جاز 

الق�ل باأن املبادرة الت�سريعية النيابية خلْت من العتبارات املبدئية واخللفية 

ال�سيا�سية التي تت�سل بامل�سروع املجتمعي واحلريات العامة وا�سالح م�ؤ�س�سات 

الدولة وبرزت فيها باملقابل �سبهة العمل على خدمة م�سالح  فئ�ية. 

المصادقة على القوانين
اقرتن �سعف اأداء ن�اب جمل�ض ال�سعب كجهة اقرتاح ت�سريعي ب�سعف الأداء 

الت�سريعي عم�ما للمجل�ض. فطيلة الدورة النيابية الوىل، واىل حدود تاريخ 

 متت امل�سادقة على 25 قان�نا فقط. 
5
حترير هذا املقال

وميكن تب�يب الق�انني التي �سدرت على النح� الآتي: 

18 قان�نا يتعلق بامل�سادقة على قرو�ض خارجية - 

من -  الكهرباء  اإنتاج  قان�ن  ه�  اقت�سادي،  با�سالح  يتعلق  وقان�ن 

الطاقات املتجددة. وي�سمح هذا القان�ن لأ�سخا�ض القان�ن اخلا�ّض 

بامل�ساهمة يف عمليات الإنتاج يف اإطار �سراكة مع امل�ؤ�س�سة العم�مية 

التي حتتكر ادارة املجال،

الدولة -  دي�ن  عن  بالتنازل  الفالحني  ل�سغار  امتيازا  مينح  قان�ن 

امل�ستحقة،

وقان�ن يتعلق بالعفاء من معل�م املغادرة .- 

قان�ن بتعلق بت�س�ية و�سعية البناء بدون رخ�سة الذي اعقب الث�رة - 

قان�نني يندرجان يف اطار التعاون الدويل . - 

قان�ن ينقح اأحكام قان�ن املالية ل�سنة 2015 - 

على -  املغادرة  معل�م  ويلغي   2013 ل�سنة  املالية  قان�ن  ينقح  وقان�ن 

الأجانب من دول اجل�ار الت�ن�سي.

وي�سار يف هذا الإطار اىل اأن املجل�ض الت�سريعي �سادق خالل دورته الأوىل 

اأنه مت تعطيل هذا امل�سروع  اإل  على م�سروع قان�ن املجل�ض الأعلى للق�ساء، 

مب�جب قرار د�ست�ري، اأعلن عدم د�ست�رية جانب من اأحكامه.

وبالنتيجة، مل ي�سل جمل�ض ن�اب ال�سعب خالل فرتة عمله الإعتيادية من 

دورته النيابية الوىل اىل احلّد الدنى من النتاجية الت�سريعّية. فمعّدل انتاجه 

للت�سريعات بلغ ربع ما كان ي�سّنه جمل�ض الن�اب قبل الث�رة. ل بل اأن اإنتاجيته 

بقيت اأقّل من اإنتاجية املجل�ض ال�طني الـتاأ�سي�سي رغم اأن هذا الأخري عمل 

يف ظروف اأكرث �سع�بة جعلته يتحمل عبء �سياغة الد�ست�ر يف ظّل �سراعات 

. فرغم هذه الظروف ال�سعبة، مل ي�سجل املجل�ض التاأ�سي�سي 
6
�سيا�سية �سديدة

اأي تعطيل جلل�ساته وعمل جلانه، با�ستثناء ما تعلق منه من ارتفاع معدلت 

تغيب اأع�سائه. وهذا ما �سنحاول تف�سيله اأدناه. 

األعمال التشريعية التي تتعلق بالمجال 
االقتصادي: موارد الموزانة العامة 

اأثر  اعتبارهما ذات  قان�نني ميكن  بامل�سادقة على  الت�سريعي  املجل�ض  اكتفى 

مبا�سر على امللف القت�سادي. يتعلق القان�ن الأول باإنتاج الطاقات املتجددة، 

فيما يخ�ض القان�ن الثاين معل�م املغادرة املفرو�ض على الأجانب. باملقابل، ظّل 

م�سروع قان�ن ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض والذي تعهد جمل�ض ن�اب 

ال�سعب بايالئه اأول�ية مطلقة يف عمله الت�سريعي �سمن قائمة الأربعة وع�سرين 

قان�نا م��س�ع نقا�ض داخل جلنة املالية. وقد ت�ّلت احلك�مة الت�ن�سية خالل 

ذات الدورة �سحب م�سروع قان�ن التخفيف من العبء اجلبائي على اأ�سحاب 

الدخل ال�سعيف بدع�ى احلاجة ملزيد مراجعته. وكانت احلك�مة اأعلنت عن 

هذا امل�سروع كمدخل لتحقيق العدالة اجلبائية، فيما تعّلق باأ�سحاب الدخل 

ال�سن�ّي املنخف�ض.

ويظهر تعاطي احلك�مة كجهة اقرتاح ت�سريعي مع ملف اجلباية مرجتاًل. فقد 

الطبقات الجتماعية  تعاطف  اأن تك�سب  اأوىل  حاولت احلك�مة يف مرحلة 

العبء  بتخفي�ض  يعد  قان�ن  مل�سروع  عر�سها  خالل  من  الدخل  حمدودة 

اجلبائي عنها، لكنها تراجعت لحقا عن م�سروعها لأ�سباب تبدو على عالقة 

بحاجتها جلباية الأم�ال من مداخيل هذه الطبقات. وقد اأّدى غياب مقاربة 

ب 
ّ
ا�سالح جبائي �سامل ل�ستمرار حتّمل الأجراء ل�سغط اجلباية يف مقابل تهر

 .
ّ

اأ�سحاب املهن احلرة واأ�سحاب الر�ساميل من ال�سطالع ب�اجبهم اجلبائي

وعليه، بقي املبداأ الذي اأر�ساه الف�سل العا�سر من الد�ست�ر واملتمثل يف وج�ب 

»اأداء ال�سريبة وحتمل التكاليف العامة ... وفق نظام عادل ومن�سف« خارج 

ال�سيد  اأن حك�مة  الطار  ويذكر يف هذا  الت�سريعية.  ال�سلطة  اهتمام  جمال 

مهدي جمعة التي �سبقت النتخابات الت�سريعية كانت اأكرث جراأة يف تعاطيها 

مع ملف ال�سالح اجلبائي، اذ حاولت مبنا�سبة قان�ن املالية التكميلي ل�سنة 

2014 تقدمي حل�ل جزئية ملعاجلة التهرب ال�سريبي للمهن احلرة غري التجارية.

اأما القانــ�ن املتعلق ب�سبط الإعفاءات مبنا�سبة مغادرة البالد الت�ن�سية، فقد 

اأعفى رعايا الدول املغاربية من معل�م املغادرة الذي ُفر�ض مب�جب قان�ن املالية 

ل�سنة 2014. وقد ك�سف هذا العفاء اأن التعاطي الر�سمي مع اجلباية كان 

هنا اأي�ساً ارجتاليا واحتاج ملراجعات �سريعة كانت بدورها ارجتالية امالها �سغط 

املناطق احلدودية والتحركات الحتجاجية.

األعمال التشريعية التي تتعلق بالحريات 
العامة

ت�لت احلك�مة الت�ن�سية اقرتاح ثالثة م�ساريع ق�انني ميكن اعتبارها على عالقة 

مبا�سرة باحلريات العامة هي م�سروع قان�ن اأ�سا�سي يتعلق مبكافحة الإرهاب 

ومبنع غ�سل الأم�ال وم�سروع قان�ن يتعلق بزجر الإعتداء على الق�ات امل�سلحة 

وم�سروع قان�ن اأ�سا�سي يتعلق مبنع الجتار بالأ�سخا�ض ومكافحته. ويف م�ازاة 

ذلك، ت�ىل املجل�ض الت�سريعي العمل على م�سروع القان�ن الأ�سا�سي املتعلق 

جملة  وامتام  بتنقيح  املتعلق  القان�ن  وم�سروع  املعل�مة،  اىل  النفاذ  يف  باحلق 

الجراءات اجلزائية. واذ ورد هذان امل�سروعان الأخريان �سمن لئحة اأول�يات 

وبالتن�سيق  احلك�مة امل�سار اليها اأعاله، فاإن احلك�مة الت�ن�سية ت�ّلت لحقاً 

مع مكتب رئا�سة جمل�ض ن�اب ال�سعب �سحبهما. وقد برر وزير العدل حممد 

�سالح بن عي�سى طلبه ب�سحب م�سروع قان�ن تنقيح جملة الجراءات اجلزائية 

باأنه من املفيد القيام »مبزيد من التدقيق والتعمق يف هذا الن�ض القان�ين يف 

خمتلف ج�انبه خا�سة بالن�سبة اإىل �سمانات املحتفظ به وت�اجد املحامي منذ 

 . كما اأ�ساف ال�زير »اأن امل�ساألة لن تتجاوز ب�سعة 
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ال�ساعات الأوىل لالإيقاف«

اأعمال  اأن يع�د امل�سروع ليتم ترتيبه ح�سب الأول�يات يف  اأيام ومن املنتظر 

جمل�ض ن�اب ال�سعب«. وربط ت�سريح ع�س� احلك�مة بني �سمانات ذي ال�سبهة 

عند الحتفاظ به لدى باحث البداية و�سحب امل�سروع وعاد لريبط بني معاودة 

وكان من  ال�سعب.  ن�اب  ورزنامة عمل جمل�ض  تعديله  بعد  امل�سروع  نقا�ض 

النفاذ  قان�ن حق  مل�سروع  بعد �سحبها  ال�سمت  لزمت  اأن احلك�مة  الالفت 

للمعل�مة رغم حدة النتقادات احلق�قية التي واجهتها بهذا اخل�س��ض.

ويبدو جلياً اأن �سحب امل�سروع كان على عالقة بح�سن النظر يف م�سروع قان�ن 

مكافحة الرهاب. فم�سروع قان�ن مكافحة الرهاب يحدد اأجل الحتفاظ 

بامل�ستبه بهم بخم�سة اأيام تقبل التمديد ملرتني لذات املدة، فيما كان م�سروع 

تنقيح جملة الجراءات اجلزائية يهدف اىل لتنقي�ض مدة الحتفاظ بامل�ستبه 

بهم لدى م�سالح المن من ثالثة ايام تقبل التمديد لذات املدة ملرة واحدة اىل 

48 �ساعة تقبل التمديد ملرة واحدة بقرار معلل من الق�ساء. كما كان م�سروع 

تنقيح املجلة اجلزائية يكر�ض حق املحتفظ به يف الت�سال مبحاميه مبجرد �سبطه. 

هل أصبحت أهداف الدستور عبءًا؟

11 م�قع جمل�ض ن�اب ال�سعب - امل�ستجدات.                                                                                                                                 .
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حماية  الد�ست�ر  ف�س�ل  كل  واعتماد  الق�سائية  ال�سلطة  بباب  وردت  التي  بالف�س�ل  التقيد 

العلى  املجل�ض  قان�ن  م�سروع  نقا�ض  يف  الق�ساة«،  هيمنة  من  والت�سريعية  التنفيذية  لل�سلطة 

للق�ساء خ�ف من تغ�ل الق�ساة، �سعيدة ب� هالل، جريدة ال�سباح، 2015-03-18.

91 .-05 الت�ن�سية،  املغرب  جلريدة  الدويل  والتعاون  التنمية  وزير  ابراهيم  يا�سني  ت�سريح   

.2015-06

العلى .101 املجل�ض  الدولية ح�ل  ندوة  هام�ض  على  الت�ن�سي  العدل  ل�زير  اعالمي  ت�سريح 

.2015-04-07 بتاريخ  للق�ساء 

111 الت�ن�سي: . للق�ساء  العلى  املجل�ض  قان�ن  م�سروع  ب�ساأن  الن�اب  ي�سائل  العدل  »وزير 

اللرتوين  امل�قع  على  من�س�ر  ل�ساحلي؟«  للق�ساء  الأعلى  املجل�ض  �سالحيات  تنزع�ن  ملاذا 

القان�نية.  للمفكرة 

ر�سم عثمان �سلمي
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زاوية اأخرى، هل ميكن التعاطي مع هذه املطلبّية التي تبدو جمحفة يف نظر 

البع�ض من منظ�ر ميزانية الدولة ون�س�ب م�اردها فقط ؟ هل ميكن التعاطي 

القطاعات  على  العام  الراأي  وتاأليب  وال�سينطة  التخ�ين  بخطاب  معها 

معها  التعامل  ميكن  هل  التفاو�سية؟  اجلل�سات  ويف  الإعالم  يف  امل�سربة  

اإعالن حالة  اإىل  بالدع�ة  اإثر عملية �س��سة الإرهابية  البع�ض يف  كما فعل 

والإ�سرابات  التحركات الحتجاجية  تعنيه من حتجري لكل  وما  الط�ارئ 

يحلم  الإرهاب؟  �سد  احلرب  حالة  واإعالن  والعت�سامات  العمل  عن 

لل�سلطتني  ب�لئهم  املعروفني  الإعالميني  وبع�ض  الي�م  ال�سيا�سيني  بع�ض 

الغليظة  الع�سا  وب�سيا�سة  القدمية  الأ�ساليب  بع�دة  والقائمة  البائدة 

والتهديد بالقتطاع من الأج�ر اأو بالإعفاء من ال�ظيفة، و مبنطق الت�سخري. 

بل و�سل الأمر اأحيانا اإىل املطالبة باإعالن الأحكام العرفية وتعطيل العمل 

بالد�ست�ر باعتبار اإن البالد يف حالة حرب وت�سري عليها ق�انني احلروب. 

هي بال �سك دع�ات غري م�س�ؤولة رد عليها الأمني العام امل�ساعد املكلف 

بعد  الطاهري  �سامي  ال�سغل  احتاد  با�سم  الر�سمي  واملتحدث  بالإعالم 

عملية �س��سة الرهابية قائال: »اإن الإ�سرابات والتحركات الجتماعية مل 

ت�ساهم يف تنامي ظاهرة الإرهاب واأن الذين �ساهم�ا يف تناميها هم الذين 

حكم  اأيام  الإ�سالميني  )يق�سد  الريا�سة.«  ميار�س�ن  الإرهابيني  اأن  قال�ا 

الرتويكا(. وقد ت�ىّل الطاهري الرّد على لزهر العكرمي اأحد قياديي حزب 

الأمن ملحاربة  يتفرغ  اجتماعية حتى  تهدئة  اىل  الذي دعا  احلاكم  النداء 

اأن  اأنه »ل يجب  ح 
ّ
التلفزية اخلا�سة. ف�سر القن�ات  اإحدى  الإرهاب على 

يقع ا�ستغالل ظاهرة الإرهاب ل�ستهداف احلق يف الإ�سراب والحتجاج 

الجتماعي اللذين ي�سمنهما الد�ست�ر«. 

أخيرًا كيف نواجه األزمة؟
 بعيداً عن الدع�ات التي ماآلها الإحرتاب الداخلي، ثمة اإجماع الي�م يف 

ت�ن�ض على اأنه من ال�سروري اأن تتخذ الدولة اإجراءات غري �سعبية مل�اجهة 

وجيزة  لفرتة  ول�  الأج�ر  جتميد  ومنها  البالد  تعي�سها  التي  اخلانقة  الأزمة 

ومراجعة �سيا�سة التع�ي�ض والرفع يف اأ�سعار بع�ض امل�اد، والزيادة يف ن�سبة 

اأي�سا حت�سن  القيمة  امل�سافة. ويف مقابل ذلك، من ال�سروري  الأداء على 

مناخ العمل والكف عن املطالب املجحفة واإعادة جدولة بع�ض التفاقيات 

بع�ض  وتاأجيل  الدولة  كاهل  اإرهاق  مزيد  اإىل  ت�ؤدي  قد  التي  القطاعية 

اأن  اأي�سا  اأول�ية. ولكن من ال�سروري  امل�ساريع التنم�ية التي مل تعد متثل 

يعيد الحتاد قراءته للم�سهد النقابي باأكرث حزم وم�س�ؤولية وال�ق�ف ب�سرامة 

العام  الأمني  به  �سرح  ما  وه�  القان�نية.  وغري  الع�س�ائية  الإ�سرابات  اأمام 

يف  املنظمة  اإليه  وا�سطرت  النقابية  املنا�سبات  عديد  يف  العبا�سي  ح�سني 

منهم على  البع�ض  اإحالة  الحتاد  قرر  الذين  احلديد  �سكة  نقابيي  اإ�سراب 

2015. غري  ماي  نفذوه يف  الذي  ال�ح�سي  الإ�سراب  اإثر  النظام يف  جلنة 

اأن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه باإحلاح: هل �سيقبل العمال و�سغار امل�ظفني 

هذه  من  املت�سررين  اأول  كالعادة  �سيك�ن�ن  الذين  وهم  الت�سحيات  بهذه 

اأن تك�ن  الت�سحية يجب  اأن  ه�ؤلء عرب منظمتهم  ي�ؤكد  اإذ  ؟  الإجراءات 

من اجلميع واأن الطبقة امل��سرة يف ت�ن�ض ل تريد  امل�ساركة  يف حتمل اأعباء 

الأزمة. وقد ت�سرفت هذه الطبقة على هذا النح� ب�سكل دائم من خالل 

التهرب اجلبائي الذي كان ول يزال مع�سلة القت�ساد يف ت�ن�ض على مدى 

ب�سعار  اجلبائي  الإ�سالح  مطلب  الحتاد  يلخ�ض  ما  وعادة  املا�سية.  العق�د 

»من يربح اأكرث ي�سحي اأكرث ومن يربح اأقل ي�سحي اأقل.« مهما يكن من 

اأمر، فانه اأ�سبح من امللح  قيام ح�ار وطني �سريع ح�ل امل�سائل القت�سادية 

والجتماعية وح�ل معظلة الإرهاب خا�سة ... لي�ض هناك من خيار اأمامنا 

لدى  الإرادة  وت�فر  الأزمة  بتفا�سيل  الت�ن�سي  ال�سعب  م�سارحة  اإل  الي�م 

اأن تت��سل لها املجم�عة ال�طنية  اجلميع للت�افق على احلل�ل التي يجب 

ممثلة يف اأحزابها ومنظماتها الكربى بعيدا عن التجاذبات ال�سيا�سية وحتميل 

امل�س�ؤولية لهذا الطرف اأو  ذاك.  فاإما اأن ننقذ ال�سفينة معا بجهد اجلميع واإما 

اأن تغرق بنا جميعا. 

٭ أستاذ جامعي

اأكدت املحكمة الدارية مب�جب احلكم عدد139135 ال�سادر بتاريخ 

الدولة  على  يفر�ض  النقابية  التعددية  احرتام  اأن   26-06-2015

انتهت املحكمة الدارية يف  اأخرى.  نقابة على  وم�ؤ�س�ساتها عدم متييز 

تنزيلها ملبداأ المتناع عن املعاملة التمييزية  بني النقابات لن تفر�ض 

مقابل  اقتطاع  امتياز  تعددها  على  العمال  نقابات  ا�سناد  الدولة  على 

العم�مية  وامل�ؤ�س�سات  الدولة  مل�ظفي  النقابي  بالهيكل  الع�س�ية 

الدولة  م�ؤ�س�سات  كانت  الذي  المتياز  هذا  امل�رد.  من  مبا�سرة 

من  غريه  عن  ومتنعه  لل�سغل  الت�ن�سي  العام  لالحتاد  متنحه  الت�ن�سية 

النقابية  التعددية  مبداأ  الق�سائي  احلكم  اكد  مربر.   دون  النقابات 

ويكت�سي  الدارية.  املمار�سة  التعددية يف  بهذه  اللتزام  وبني �سرورة 

التعددية  لتدعيم  �سي�ؤدي  اأنه  باعتبار  بالغة  عملية  اأهمية  احلكم  هذا 

النقابية واإنهاء كل ا�سكال متييز الدولة لالحتاد العام الت�ن�سي لل�سغل 

عن غريه من النقابات  يف التعامل.

الت�ن�سية  احلك�مة  اأ�سحت  التي  التمييزية  املعاملة  نطاق  ويتجاوز 

م�سائل  يف  النظر  لعادة  لي�ؤدي  الج�ر  اقتطاع  م�ساألة  بانهائها  ملزمة 

ال�س�ؤال  يطرح  فاحلكم  بت�ن�ض.  النقابي  العمل  على  اأكرب  اأثر  ذات 

ال�ظيفي  التفرغ  من  الدولة  اع�ان  متكني  اأي  النقابي  التفرغ  ح�ل 

اأاج�رهم مع احتفاظهم  النقابة بخال�ض  النقابي مقابل تكفل  للعمل 

ومتتعهم  تفرغهم  انهاء  مبجرد  عملهم  ل�سالف  الع�دة  يف  بحقهم 

بالتدرج ال�ظيفي خالله. هذا ا�سافة اىل م�ساألة  متثيل اع�ان الدولة 

امتيازات  وهي  الجتماعية.  املفاو�سات  يف   العم�مية   وامل�ؤ�س�سات 

كان يتمتع بها الحتاد العام الت�ن�سي لل�سغل دون �س�اه.

ال�سرعية  التي منعتها  الت�ن�سية  ورد احلكم لريفع احلرج عن احلك�مة 

ت�سحيح  من  بت�ن�ض  الأعرق  النقابية  للمنظمة  والن�سالية  التاريخية 

معاملتها معها ب�سكل ي�ؤدي لحرتام التفاقات الدولية التي �سادقت 

عليها الدولة الت�ن�سية والتي متنع كل  ال�سكال التمييزية يف التعامل 

الدارية  املحكمة  حلكم  احلك�مة  تنفيذ  ي�ؤدي  وقد  النقابات.  مع 

منظمة  قبل  من  احلك�مة  هذه  م�ؤاخذة  اأمام  الطريق  لقطع  الت�ن�سية 

العمل الدولية التي تتعهد بتتبعات �سدها من اأجل اتهامها بالتمييز 

بني النقابات. وقد يف�سر هذا المر عدم رد رئا�سة احلك�مة الت�ن�سية 

على الدع�ى واكتفائها بانتظار ف�سل املحكمة يف م��س�عها.

عبدالسالم الككلي 

احلفاظ على كيان الدولة التي اأ�سابها ال�هن بعد الث�رة وتاأمني ا�ستمراريتها 

وحماية م�ؤ�س�ساتها، حجج ي�ستعملها بع�ض اخلرباء وال�سيا�سيني والإعالميني 

امل�الني لل�سلطة القائمة الي�م، للرد على م�جات الإ�سرابات املت�ساعدة يف 

ت�ن�ض. وت�ستخدم هذه احلجج يف قطاعات ح�سا�سة مثل التعليم وال�سحة 

والنقل وهي القطاعات التي متثل العدد الأكرب من م�ظفي الدولة والقطاع 

الت�ن�سي  العام  الحتاد  منخرطي  من  الأكرب  العدد  اأي�سا  متثل  وهي  العام. 

لل�سغل والنقابات الأق�ى �سلبه. وهي الأكرث فاعلية يف حتديد القيادة اأثناء 

م�ؤمتره ال�طني نظرا لثقلها النتخابي. 

لت�اترها   اأ�سحت  الإ�سرابات  هذه  اأن  وت�سريحا  تلميحا  يق�ل�ن  ما  وكثريا 

وط�ل مدة تنفيذها  تهدد الّدولة بالتداعي وال�سق�ط. بل هناك من ي�سل 

اإىل قمة ال�سيطنة والدانة حني يربط  بني هذه الإ�سرابات واخلطر الإرهابي. 

»امل�ؤ�س�سة«  باإرباك  والأ�ساتذة  املعلمني  اتهام  وقع  عندما   �سهدناه  ما  وهذا 

جاهزة  احلجة  وتك�ن  الإرهاب.  �سد  �سر�سة  حربا  تخ��ض  التي  الأمنية 

طبعا اإذا ما تزامنت هذه ال�سرابات مع العمليات الإرهابية املتالحقة التي 

تعرفها البالد واآخرها عملية �س��سة الرهيبة. 

كثري من املقالت  ال�سادرة  بالي�ميات اأو الأ�سب�عيات اأو امل�اقع اللكرتونية  

املتلهفة على  م�ا�سيع الإثارة، تتناول الق�سية النقابية. وهي  تندد  يف كثري 

من احلالت  بالإ�سرابات  القان�نية اأو ال�ح�سية. فال�سحافة يف معظمها - 

تقف   - ال�سعبية  اجلبهة  ل�سان  واملارك�سي   الق�مي  الي�سار  عدا جريدة  ما 

من منظمة العمال م�قف  الريبة وال�ستهجان، منه ال�سريح، ومنه املت�اري 

جر  اإىل  ت�سعى  ما  غالبا  وهي  �سدقها.  يف  امل�سك�ك  الن�سرة  مظاهر  خلف 

النقابات اإىل خدمة اأغرا�ض غري التي ان�جدت من اأجلها، با�سم »و�سعية 

القت�ساد ال�طني« و«هيبة الدولة » و�سعارات الت�سامن ال�طني ملزيد متكني 

الأعراف من رقاب العمال.

كيف نفسر تزايد االضرابات العمالية؟
اأ�سباب  ت�ن�ض  يف  العمالية  ال�سرابات  تزايد  جلهة  الجتماعي  للحراك    

عديدة ومعقدة. ولكن ميكن تف�سريها بالظلم الذي تعر�ض له العمال، ط�ال 

حكم الرئي�ض املخل�ع بن علي. وقد وجدت كثري من الفئات والقطاعات  

يف �سعف �سلطة الدولة و�سعف املركزية النقابية بعد الث�رة فر�سة لتحقيق 

بع�ض مطالبها. وقد اأف�سى هذا الت�ّجه اإىل ا�ستخدام �سالح الإ�سراب كاأداة 

اأو  الأج�ر  بتح�سني  للمطالبة  قطاعية   )اإ�سرابات  الحتجاج  عن  للتعبري 

حملية وجه�ية للمطالبة بالتنمية(، اأو لل�سغط على ال�سلطة، لإجبارها على 

ال�ستجابة ملطالب فئ�ية اأو عامة.  وميكن ب�سكل خمتزل بع�ض ال�سيء اأن 

نلخ�ض هذه الأ�سباب يف الع�امل التالية: 

النقابية  المطالب 

1. يتهم النقابي�ن امل�سرب�ن عادة الدولة بالتنكر لتفاقيات �سابقة. فال  يج�ز 

لها يف نظرهم التنكر لتعهداتها بقطع النظر عن الظرف الذي متر به البالد  

لأنه حمم�ل عليها يف كل احلالت اأن تت�سرف كدولة واأن ت�س�ن التزاماتها. 

احلك�مات  اأن  جيدا  يعلم  اجلميع  اأن  رغم  العتبار  بهذا  ه�ؤلء  ويتم�سك 

اتفاقيات جمزية  �سيا�سية يف  الالحقة لأ�سباب  ال�سابقة ورطت احلك�مات 

الالم�س�ؤولية  قمة  تنفيذها وهي  قدرتها على  اليقني عدم  تعلم علم  كانت 

التي يت�سرف بها عدد من امل�س�ؤولني. 

باعتبارها م�سغال من جهة وحكما بني كل الأطراف من  الدولة  فت�سرف 

الت�ن�سية مت�سي عم�ما  ما يت�سم بالزدواجية. فاحلك�مة  اأخرى كثرياً  جهة 

على التفاقيات اخلا�سة خارج اإطار املفاو�سات  العامة �س�اء يف القطاعني 

العام او اخلا�ض ولي�ض ب��سعها  جتاهلها مطلقا. ولكنها ومن اأجل احلد من 

فاعلية هذه التفاقيات، حتاول اللتفاف عليها من خالل التطبيق. 

2. املطالبة بالزيادة يف الأج�ر على م�ست�ى املنح اخل�س��سية وخارج اإطار 

املفاو�سات العامة  للتقليل من تده�ر املقدرة ال�سرائية وتفقر قطاعات كربى 

من الطبقة ال��سطى.  

فقد ا�سار »مركز الدرا�سات القت�سادية والجتماعية« يف ت�ن�ض، يف اأحدث 

 30 نح�  ميثل�ن  اجلدد  الفقراء  اأن   2014 �سنة  اأواخر  ن�سرت يف  له  درا�سة 

يف املائة من اإجمايل عدد الفقراء يف البالد، الذين يقّدرون بنح� ملي�نني 

الدرا�سة  ف 
ّ
وتعر البالد(.  �سكان  عدد  )جممل  ماليني  ع�سرة  اأ�سل  من 

الفقراء اجلدد بـ«�سغار امل�ظفني يف الإدارات الر�سمية واملعلمني يف املدار�ض 

البتدائية، والعمال والأجراء الذين ل يتجاوز دخلهم ال�سهري 700 دينار 

يف ال�سهر )نح� 450 دولراً(«. 

و لعل هذين املطلبني  يلّخ�سان  الأ�سباب  التي دفعت الأ�ساتذة واملعلمني 

واأع�ان ال�سحة مثال اإىل هذا  الحتجاج الأق�سى وه� الإ�سراب الإداري 

مثل   اإداري  عمل  اأي  عن  المتناع  ولكن   العمل  م�ا�سلة  يف  املتمثل 

عند  املالية   العمليات  تعطيل  اأو  للمدر�سني  بالن�سبة  المتحانات  اإجراء 

ا�ستقبال املر�سى عند اأع�ان ال�سحة. لقد ا�ستخدم  العمال وامل�ظف�ن يف 

ت�ن�ض هذا الن�ع من الإ�سراب الغريب والنادر  لإ�سماع �س�تهم للحك�مة 

واملجتمع، خ�س��سا واإن الإ�سراب يتم اللج�ء اإليه اإثر تعرث التفاو�ض وف�سل 

الإ�سرابات ال�سابقة ك��سيلة �سغط مل جتد نفعا. ولكن ورغم ذلك وبعيدا 

عن املنطق القان�ين اأو النقابي، فان الإ�سرابات  تبدو للكثريين �سربا من 

البتزاز حلك�مة �سعيفة قد ت�سطر اإىل اخل�س�ع اإىل مطالبهم، كما قد يرى 

�سلطة  مع  �سراعهم  رهائن يف  التالميذ  من  يتخذون  الأ�ساتذة  اأن  البع�ض 

الإ�سراف كما يخرب اأع�ان ال�سحة ميزانية الدولة من خالل حرمانها من 

م�ساريف العالحات يف امل�ست�سفيات العامة. 

تفشي ظاهرة البطالة والتهميش 

اأ�سكال جديدة من عق�د ال�سغل التي  لقد ظهرت يف ت�ن�ض  قبل الث�رة 

ت�ستجيب حلاجة امل�ؤ�س�سات والدولة  يف التحكم يف ق�ة العمل وذلك عرب 

اللج�ء اإىل عق�د ال�سغل ق�سرية املدة. ومل يقت�سر الأمر على القطاع اخلا�ض 

العق�د.   من  الن�ع  بهذا  تعمل  الأخرى  هي  �سارت  نف�سها  الدولة  اإن  بل 

�س�اء  يف  املتعاقدين   له�ؤلء  الر�سمي  الإنتداب  يخ�سع  احلال،  وبطبيعة  

اإىل  عم�ما   اخلا�سة  امل�ؤ�س�سات  اأو  التناظر   اإطار  العم�مي خارج  ال�ظيف 

انت�سر  كما  للعرف.  اأو  لل�سلطة  امل�الة  اإظهار  اإىل  وحتى  والبتزاز  املماطلة 

العاملة  اليد  م�ؤ�س�سات  ب�ا�سطة  اخلارجية  العاملة  اليد  اإىل  اللج�ء  اأي�سا 

هذه  ت�سببت  لقد  املناولة(.  )�سركات  واله�ض  ال�قتي  العمل  وم�ؤ�س�سات 

البطالة  ظاهرة  تف�سي  ال�سغل ويف  مراكز  زعزعة  العمل  يف  من  الأ�سكال 

�ساهمت  كما  ال�سغيلة.  للطبقة  الجتماعية  امل�سالح  تقلي�ض  يف  وحتى 

تقدمي  بفعل  النقابات  اإىل  النتماء  عن  العمال  من  كبرية  ن�سبة  تخلي  يف 

امل�سالح اخلا�سة على الن�سال العام. اأ�سف اإىل ذلك  ال��سع الجتماعي 

والقت�سادي وال�سيا�سي  امل�سطرب  الذي عرفته البالد بعد الث�رة والذي 

امل�ستثمرين الأجانب  الداخلي وفرار كثري من  اإىل تقل�ض ال�ستثمار  اأدى 

امل�ؤ�س�سات.  التي عرفتها هذه  بفعل الحتجاجات والعت�سامات الكثرية 

ناهيك اأن ت�ن�ض اأ�ساعت اأخريا �سفقة من الن�ع الثقيل اإذ اختارت �سركة 

بيج� اأن ت�ست�طن باملغرب ع��ض ت�ن�ض وهي التي  كانت تعد بت�سغيل 50 

بح�سب  ال��سع  هذا  اأدى  ولقد  مبا�سر.  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  عامل  الف 

الدرا�سة �سالفة الذكر اإىل ازدياد  ن�سبة الفقر خالل ال�سن�ات الأربع املا�سية 

بنح� 30 يف املائة واىل ارتفاع ن�سب البطالة يف بع�ض اجلهات املحرومة اىل 

40 باملائة. وه� ما يف�سر احلراك اجله�ي الذي ي�ؤدي اأحيانا اىل م�اجهات 

بع�ض  لختفاء  تبعا  تاأزما،  ال��سع  تزيد  واإيقافات  الأمن  رجال  مع  عنيفة 

�سرائح الطبقة ال��سطى.                                                                           

العمل النقابي يدار من األسفل ال من األعلى 

 لقد تغريت ق�اعد العمل النقابي يف ت�ن�ض بعد الث�رة. كانت املركزية النقابية 

املتمثلة يف املكتب التنفيذي والهيئة الدارية  تتحكم ب�سدة يف اأي حراك 

اجتماعي قبل الث�رة وذلك بالت�اط�ؤ مع ال�سلطة القائمة  اآيا كانت. عرفت 

البالد خا�سة يف عهد بن علي ن�عا من الت�ازن مبنيا على اأ�سا�ض �سيغة من 

تبادل امل�سالح  اأ�سا�سها  مقاي�سة  احتاد ال�سغل  باأن متكن ال�سلطة  العمال من 

زيادات عامة تدور كل ثالث �سن�ات بعد مفاو�سات دورية جتري مع الحتاد. 

كما تتكفل الدولة  بالقتطاع من امل�سدر لفائدة املنظمة ال�سغيلة واحتكار 

النقابيني   للم�س�ؤولني  اأحيانا   م�سب�هة  خدمات  واإ�سداء  النقابي  التمثيل 

املتهمني عادة بالف�ساد. كل ذلك مقابل تكفل املنظمة بال�سيطرة على حما�ض 

العمال وتقدمي ال�لء عرب هيئتها الإدارية  )املتحكم فيها من القيادة ب�ا�سطة 

تغذية ن�ازع ال��س�لية والطمع يف امل�س�ؤولية لدى اأغلب اأع�سائها(  ل�سخ�ض 

الرئي�ض احلاكم. لقد تغري كل ذلك بعد الث�رة ورمبا اأثناءها اإذ تعامل املكتب 

التنفيذي بكثري من احلرج واحلذر مع اأحداث النتفا�سة، يف حني �ساندتها 

بق�ة النقابات العامة والحتادات اجله�ية واملحلية التي فتحت اأب�اب مقراتها 

للث�ار. ثم انخرطت تباعا يف اإ�سرابات جه�ية ختمت باإ�سراب الحتاد اجله�ي 

بت�ن�ض ي�م 14 جانفي الذي انتهى بفرار بن علي و�سق�ط النطام. هذا التغري 

يف �سكل العمل وانتقاله من اأعلى هرم ال�سلطة النقابية اإىل الأ�سفل اأدى اىل 

ت��سع دائرة ال�سرابات. فقد دخلت النقابات الأ�سا�سية والحتادات املحلية 

والحتادات  العامة  النقابات  اإىل  بالإ�سافة  اخلط  على  الث�رة  قبل  املهم�سة 

العامل  يك�ن  ورمبا  الإ�سرابات.  دائرة  ت��سع  اإىل  الأمر  هذا  واأدى  اجله�ية. 

اجلديد والأخطر والذي مل تعرفه البالد ط�ال تاريخها ه� الإ�سرابات املحلية 

اأو اجله�ية العامة والتي ت�سل احلركة يف كل القطاعات على م�ست�ى املعتدية 

اأية �س�رة من �س�ر ال�سبط القان�ين.  اإىل  اأو ال�لية. وه� �سكل ل يخ�سع 

واأن ي�سكت عنها  ي�ساند هذه الإ�سرابات  اأن  وبطبيعة احلال ي�سطر الحتاد 

لعدم قدرته على التحكم فيها باأي �سكل من الأ�سكال   خا�سة بعد جميئ 

واجلرح  ا�سيل   كعب  متثل   �سارت   والتي  الث�رة  بعد  النقابية  التعددية 

الغائر يف ج�سم املنظمة. ويتحدث عن هذا الأمر امل�س�ؤول�ن النقابي�ن  باأمل 

يف حلقاتهم املغلقة دون القدرة على الت�سريح بها علنا. ول �سك اأن الأمر 

�سيزداد ا�ستفحال بعد حكم املحكمة الإدارية ال�سادر ي�م 26 ج�ان2015  

التي  احلق�ق  بنف�ض  الحتاد  غرمي  لل�سغل  العامة  اجلامعة  بتمتيع  والقا�سي 

يتمتع بها  ومنها اأ�سا�سا القتطاع من امل�سدر من اأج�ر امل�ظفني والعملة الذين 

يعلن�ن انخراطهم يف هذه املنظمة النقابية اأو تلك. وي�ستخل�ض يف كل هذا 

النقابية، تك�سف عن جملة دللت  الداخلي للتحركات  اأن قراءة املنطق 

مهمة، اأبرزها انه  بجانب  الإ�سرابات القان�نية والتي خ�سعت ملقررات القان�ن 

واأ�سا�سها الإعالم امل�سبق وم�افقة املركزية، فاإن جانباً كبرياً من الإ�سرابات 

متيزت بع�س�ائيتها وط�ل مدتها بل اأحيانا بعدم واقعية مطالبها.  

هل تسهم هذه اإلضرابات في تحسين 
أوضاع العمال؟

هل  ت�سهم هذه  الإ�سرابات  يف رفع املعاناة عن العمال وم�ظفي الدولة 

الذين ميثل�ن الطبقة ال��سطى وت�ؤدي اإىل كفالة �سمان متتعهم بكافة احلق�ق 

ومن  ولكن،  الكرمي؟  العي�ض  احلق يف  كاحلق يف ظروف عمل لئقة كما 

الحراك النقابي في تونس بين مشروعية 
المطالب ودعوات اإلدانة والشيطنة 

م�سادقة  تك�ن  اأن  الت�ن�سي  ال�سعب  ن�اب  جمل�ض  رئا�سة  اختارت 

يتعلق  الذي  الأ�سا�سي  القان�ن  م�سروع  على  الت�سريعي  املجل�ض 

من  الأ�سا�سي  العن�ان  الم�ال«  غ�سل  ومبنع  الرهاب  »مبكافحة 

النظام  لإعالن   58 بالذكرى  الت�سريعية  ال�سلطة  اإحتفال  برنامج 

مكافحة  قان�ن  م�سروع  على  الت�س�يت  حت�ل  وتالياً،  اجلمه�ري.  

الرهاب اإىل تظاهرة اإحتفالية ُتّ�جت باعالن  م�سادقة جمل�ض ن�اب 

على   2015-07-25 ي�م  من  الأوىل  ال�ساعات  خالل  ال�سعب 

نائباً.  174 لفائدته  �سّ�ت  بعدما  القان�ن  م�سروع 

الإرهاب  مكافحة  قان�ن  م�سروع  على  الت�س�يت  جل�سة  ُت�سّجل  مل 

الن�اب  غالبية  اختار  بعدما  وذلك  ال�سعب،  ن�اب  من  اأّي  معار�سة 

اجلل�سة.  تلك  عن  يتغّيب�ا  اأن  مل�سامينه  مبناه�ستهم  �سرح�ا  الذين 

باأ�س�اتهم.  اجلل�سة  ح�سروا  الذين  الن�اب  من  ع�سرٌة  احتفظ  كما 

احل�سابات  فدفعت  معار�سيه  الرهاب  مكافحة  قان�ن  م�سروع  اأرهب 

اختار  فيما  الت�س�يت،  جل�سة  عن  للتغيب  منهم  جانباً  ال�سيا�سية 

القان�ن.  م�سروع  على  م�سادقتهم  عدم  ي�سّجل�ا  اأن  فقط  منهم  ع�سرة 

م�قفا  باأ�س�اتهم  احتفظ�ا  الذين  الن�اب  م�قف  يعّد  اأن  ميكن  وكان 

بتعار�سه  قناعتهم  رغم  القان�ن  م�سروع  يعار�س�ا  مل  لنهم  �سبابيا 

ه�ؤلء  لها  تعر�ض  التي  الت�سهريية  احلملة  لكن  الد�ست�ر.  اأحكام  مع 

تبنّي   
1
الرهاب« »ن�اب  ب�سفة   نعتهم  اإىل حّد  و�سلت  والتي  الن�اب 

القان�ن كانت ب�ابة �سغط على  اأن امل�سادقة الحتفالية على م�سروع 

املعار�سة. يف  قدما  امل�سي  على  قدرتهم  ال�سعب حجبت  ن�اب 

الرهاب«  مكافحة  قان�ن  »م�سروع  الإرهاب  ب�ساأن  اخلطاب  حّ�ل 

تط�ر  اأرهقه  ملجتمع  النف�سي  الأمن  يحقق   
ّ

ت�سريعي ا�ستحقاق  اإىل 

دولة  يف  منها  له  حماية  يجد  اأن  وينتظر  الرهابية  اجلماعات  ن�ساط 

�ساهمت  التي  املجتمعية  احلاجة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  وا�ستغلت  ق�ية. 

احتفال  م��س�ع  اىل  زجري  لقان�ن  اإ�سدارها  لتحّ�ل  �سناعتها  يف 

قد  مفارقة  يف  القان�ين  الن�ض  �ساحته  الإرهاب  على  بن�سر  �سعبي 

. ن�عها  فريدة من  تك�ن 

11 انطالق . قبل  كتبها  العماري  لطفي  الت�ن�سي  لالعالمي  تغريدة  العالم  و�سائل  تداولت 

الت�س�يت على م�سروع القان�ن جاء فيها » الت�س�يت على قان�ن اٍلرهاب �ستك�ن عملية مت�سيط 

حقيقية و حا�سمة للتعرف على اخلاليا الإرهابية النائمة داخل جمل�ض و املت�سرتة على اٍلرهاب 

و لهذا فهي اهم من عملية مت�سيط جبل ال�سعانبى » يراجع مقال ال�ستائم وال�سباب ينهال ف�ق 
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جلمع  الخت�سا�سات  من  وغريها  والقت�ساد  الجتماع  علم  ويف  الب�سري 

املعطيات ال�سرورية ل�سرتاتيجية جادة لإجناز امل�سروع الالمركزي. فالالمركزية 

د تنظيم اإداري باأدوات قان�نية اإذ هي تنظيم يق�م على ت�فري 
ّ
تتجاوز بكثري جمر

ظروف وعنا�سر دينامّية تنم�ية ت�ستدعي ف�ساء ون�سيجا اجتماعيا متكامال وقيم 

تكفل الرتابط بني مك�ناته وم�ارد. وبالتايل، ينبغي اإدراك اأن جناح الالمركزية 

ل ميكن اأن ت�ؤّمنه ت�افقات �سيا�سية تك�ن يف قطيعة مع امليدان ومع �سروط احلّد 

الأدنى من الكتفاء الذاتي لل�حدات الالمركزية. فمن دون هذه العنا�سر، 

، اإمنا �ستبقى 
ّ
لن تتمّكن هذه ال�حدات من اإدارة �س�ؤونها وفق مبداأ التدبري احلر

املحلية  العم�مية  اجلماعات  اأو  املركز  بها  �سيمّدها  التي  امل�ساعدات  رهن 

الأخرى الأكرث ثراء.

واإىل جانب هذه الإ�سكالية املتعلقة مبنهجية العمل لإجناز امل�سروع الالمركزي، 

هنالك �سل�سلة من املخاطر حتّف به من بينها:

الإ�سكال الذي يطرحه التق�سيم الرتابي اجلديد الذي يفر�سه اإقرار الف�سل 

131 باأن الالمركزية »تتج�ّسد يف جماعات حملية تتكّ�ن من بلديات وجهات 

واأقاليم يغّطي كل �سنف منها كامل تراب اجلمه�رية وفق تق�سيم ي�سبطه 

القان�ن«. وت�سّكل عملية ر�سم حدود اجلماعات املحلية عملية جّد دقيقة، ملا 

�ستثريه من اإ�سكاليات بني اجلهات التي �سيتّم اإدراجها يف نف�ض الإقليم اأو 

بالعك�ض ت�زيعها على اأقاليم خمتلفة والبلديات التي �سيتّم اإحداثها اأو تلك 

التي �سيتّم ت��سيعها. وي�ساف اىل هذه ال�سكاليات، الإ�سكال الذي �سيطرحه 

اختيار عا�سمة الإقليم والذي بداأنا ن�سهد ب�ادره التي تنبئ بع�دة ال�سراعات 

والعداءات القدمية بني اجلهات بق�ة.

ال�سكال الذي �ستطرحه العالقة بني ال�سلطة الالحم�رية اأي بني - 

ممثل ال�سلطة املركزية باملنطقة البلدية اأو اجلهة وهي �سلطة معينة غري 

اأو اجلهات وهياكل اجلماعات  البلديات  منتخبة من قبل م�اطني 

املحلية. وما يزيد هذا الإ�سكال ح�س�را ه� تاريخ هذه العالقة يف 

ال�سلطة  بتهمي�ض  بل  بالت�ّتر  متّيزت  ما  غالبا  والتي  ال�سابق  العهد 

املحلية وابتالعها تقريبا من قبل ال�سلطة الالحم�رية. وقد دفعت هذه 

الع�امل ال�سلبية عديد امل�اطنني اىل املطالبة بحذف خطط ال�ايل 
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والزب�نية ال�سيا�سية والف�ساد. 

ال�سكال املتعّلق مبفه�م الالمركزية الذي يقع الت�س�يق له اإىل حّد - 

الآن من قبل جانب من الطبقة ال�سيا�سية، وق�امه ا�ستقاللية القرار 

وحت�يل امل�ارد ال�سرورية لإنفاذه من املركز اإىل الأطراف. ويتعزز هذا 

�ض لالمركزية وه� »ال�سلطة  املفهم�م -الت�سّ�ر بعن�ان الباب املخ�سّ

انت�ساب اجلماعات املحلية  باإمكانية  املحّلية«. فهذا العن�ان ي�حي 

عة عنها. ويغفل هذا الت�س�ر 
ّ
ك�سلطات جمانبة لل�سلطة املركزية ل متفر

وق�امها  الالمركزية،  فل�سفة  بخ�س��ض  ج�هرية  م�ساألة  ما  حّد  اىل 

ال�سقف الذي و�سعه الف�سل 14 منه لال�ستقاللية املن�س�دة لالأطراف 

عن املركز واملتمثل يف احلفاظ على وحدة الدولة. وبالفعل جاء بهذا 

الف�سل اأن الدولة »تلتزم بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل الرتاب 

اإطار وحدة الدولة«. واإدراج هذا الف�سل بباب املبادئ  ال�طني يف 

العامة له دللة كربى. ف�حدة الدولة ل تعني فقط وحدتها الرتابية 

جميع  اإدراك  �سرورة  اأي  القان�نية  وحدتها  وبالأخ�ض  كذلك  بل 

اجعني اإليها اأن د�ست�ر الدولة 
ّ
القائمني على اجلماعات املحلية والر

�سها نافذ على كامل ترابها وملزم لكّل من 
ّ
واملبادئ العامة التي كر

يرجع اإليها بالنظر وي�سرّي �س�ؤونها. وهذه ال�حدة القان�نية تتّم على 

القان�ن  وعل�ية  ال�سعب  و�سيادة  الدولة  ومدنية  الراية  وحدة  غرار 

وحرية املعتقد وال�سمري وممار�سة ال�سعائر الدينية وقيامها على مبداأ 

على  احلفاظ  وواجب  اخلدمات  اإ�سدائها  ويف  تنظيمها  يف  امل�ساواة 

وحدة ال�طن وحرمته وحياد الإدارة.

ال�سكال الذي يطرحه اخلطاب الذي با�سم احلق يف التنمية يدعم - 

الفرقة والنعرات اجله�ية التي ل تنتج اإل الفنت ويرجع هذا اأ�سا�سا 

اإىل ما خّلفته عق�د من ال�ستبداد من غياب لل�سع�ر بالنتماء لل�طن 

وبال�حدة بني كل جهاته والت�سامن بني كل م�اطنيه وم�اطناته. 

يف -  الالمركزي  للم�سروع  الف�ري  النفاذ  يطرحه  الذي  الإ�سكال 

ميّثله  ملا  واقت�سادية حادة  مالية  باأزمة  الت�ن�سية  الدولة  فيه   
ّ
متر ظرف 

من تهديد بتفّكك الدولة واإ�سعافها. وهذا ما قد يح�سل من خالل 

ال�سلطة  اعتمادات  حت�يل  �سرورة  باعتبار  املالية  م�اردها  ت�ستيت 

املركزية اإىل الأقاليم ثم اجلهات ثم البلديات وملا ميّثله من فر�سة لرفع 

�سقف املطلبية واإ�سعاف جمه�د التنمية ال�ساملة.

 وكان الد�ست�ر - 
13
اإ�سكالية الدميقراطية الت�ساركية واحل�كمة املفت�حة

ب�ساأن  مت  ال�سّ لزم  الد�ست�ر  اأّن  هنا  ونلحظ   .139 ف�سله  ها يف 
ّ
اأقر

بقان�ن  �سبطها  ينبغي  اأهداف  وهي  الأهداف،  هذه  حتقيق  اآلّيات 

حتى ل تتحّ�ل من اأداة دعم للدميقراطية اإىل و�سيلة لت�سفية ح�سابات 

�سيا�سية وتعطيل �سيا�سات التنمية. وهذا ما يح�سل ب�سكل خا�ض 

بحجة  املنتخبة  املحلية  الهياكل  م�سروعية  اإ�سعاف  اإىل  اأدت  اإذا 

اأف�سلية الدميقراطية الت�ساركية على الدميقراطية التمثيلية.  

اأمام كل هذه الإ�سكاليات، ميكن اعتبار اأن م�سروع الالمركزية اجلديد على 

رغم طابعه الطم�ح وما يحمله من نف�ض دميقراطي، فاإن جناحه يبقى رهن قيام 

ال�سلطة ال�سيا�سية م�سف�عة باملجتمع املدين بعمل ت�ع�ي وتثقيفي هائل. ومن 

املالئم اأن يتمح�ر هذا العمل على الت�فيق بني متكني امل�اطن يف اجلهة من 

ت�سيري �س�ؤونه مبا تقت�سيه خ�س��سياته وحاجياته وطم�حاته من جهة ووحدة 

الدولة والعمل كذلك على م�ساحلة جميع الت�ن�سيني والت�ن�سيات بالدولة 

ومب�ؤ�س�ساتها لكن كذلك ببع�سهم البع�ض من جهة اأخرى. فبذلك، ن�سع حّدا 

ملنطق اجله�يات وللتهديد باحتجاز الرثوات الطبيعية. 

وتبعا لذلك فاإن انتهاج مقاربة ت�ساركية واحرتام ال�سفافية يف احل�سم ال�سيا�سي 

يف كل القرارات التي يتطّلبها اإنفاذ هذا امل�سروع ي�سبح �سرطا �سروريا لنجاحه  

٭كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس، 

جامعة قرطاج 
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سلسبيل القليبي

وكان  الالمركزية.  ف�سال ح�ل  ع�سر  باأربعة   2014 27 جانفي  د�ست�ر  جاء 

د�ست�ر غرة ج�ان 1959 ت�سمن ف�سال »يتيما« ب�ساأن التنظيم الرتابي للدولة 

الت�ن�سية وه� الف�سل 71 الذي جاء فيه: »متار�ض املجال�ض البلدية واملجال�ض 

اجله�ية والهياكل التي مينحها القان�ن �سفة اجلماعة املحلية امل�سالح املحلية 

ح�سب ما ي�سبطه القان�ن.«

كّميا  الد�ست�رين  بني  الفارق  كان  اإذا  عّما  الت�ساوؤل  اإىل  الأمر  هذا  ويدع� 

حم�ض اأم اأنه يعك�ض تغرّياً ن�عياً يف مقاربة الالمركزية؟ والإجابة على هذا 

الإمكانيات  ت�ّفر  مبدى  ويتعّلق  اأهمية  يقّل  ل  اآخر  ب�س�ؤال  ترتبط  ال�س�ؤال 

املالية وامل�ؤ�س�ساتية ال�سرورية لتج�سيد هذه الالمركزية يف ت�ن�ض. فهل يدرك 

امل�اطن�ن الت�ن�سي�ن مق�ماتها؟ وهل هم م�ستعّدون ثقافيا لقب�ل واإجناح مثل 

هذا امل�سروع حتى يك�ن فعال اآلية لتج�سيد دميقراطية حملية قادرة على حتقيق 

اآمالها ولي�ض و�سيلة لت�سفية ح�سابات بني جهات معينة اأو بني بع�ض اجلهات 

واملركز ولتفكيك اأو�سال الدولة؟ 

�ض ول� باإيجاز 
ّ
وقبل ال�سروع يف الإجابة على هذين ال�س�ؤالني، يجدر بنا التعر

اإىل خ�س��سّيات التنظيم الإداري لت�ن�ض منذ ال�ستقالل واإىل طبيعة العالقة 

التي كانت تربط ال�سلطة املركزية ببقية اأطراف الدولة.

، ميكن اأن تالحظ احل�س�ر 
1
وبالع�دة اإىل مناق�سات املجل�ض الق�مي التاأ�سي�سي

«. وهذا 
ّ
املبّكر واملت�اتر يف ت�ن�ض لفكرة »الدولة الق�ية والنظام ال�سيا�سي امل�ستقر

الأمر يف�ّسر مت�ّسك الدولة الفتّية بنمط التنظيم الإداري الذي تركته احلماية 

الفرن�سية. وه� تنظيم �سديد املركزية متّيز باحتكار ال�سلطة القائمة يف العا�سمة 

ره لأذرعتها املنت�سبة 
ّ
 والقت�سادّي، ذلك القرار الذي كانت متر

ّ
للقرار ال�سيا�سي

يف اجلهات والبلديات واملتمثلة بالأ�سا�ض يف م�ؤ�س�ستي ال�ايل واملعتد واللتني 

اقرتنتا يف املخيال اجلمعي بالف�ساد واملح�س�بية وال�ستبداد.

وباعتبار الغياب التام ط�ال هذه املدة حلق البلديات اأو غريها من اجلماعات 

املحلية يف اإدارة �س�ؤونها واختيار اأمناط تنميتها اأو على الأقل امل�ساركة يف �سبطها 

ب�سبب احتكارها من قبل ال�سلطة املركزية، ترّتب على ذلك اأمران: 

اأولهما اعتماد ال�سلطة احلاكمة �سيا�سة متّيزت بالتنّكر خل�س��سيات اجلهات 

اأو يف  الرثوات  ت�زيع  �س�اء يف  بينها  التمييز  انتهاج  التنم�ية بل  وحلاجياتها 

جمه�د التنمية والبنى التحتية مما ت�سّبب يف اإيجاد �سرخ بني املناطق ال�ساحلية 

واملناطق الداخلية وبني ال�سمال واجلن�ب، وثانيها �سع�ر اأهايل هذه اجلهات 

جتاههم  بعداء  بل  عليها  املح�س�بني  اأو  ومت�ساكنيها  العا�سمة  جتاه  باغرتاب 

واعتبارهم جميعا رم�زاً لال�ستبداد والّظلم والتمييز. 

وهذا ال�سع�ر الذي امتّد على عق�د وت�ارثته الأجيال ه� الذي يف�ّسر املطالبة 

باإقرار التنظيم الالمركزي على النح� الذي �سنعر�سه وه� الذي يف�ّسر كذلك 

. كما 
2
التم�ّسك ب�سرورة اإقحام مبداأ الت�ازن بني اجلهات �سمن املبادئ العامة

�سيك�ن له وقع على حظ�ظ جناح م�سروع الالمركزية اجلديد كما �سنحاول 

بيانه لحقاً.

وعود الدستور: تدبير حّر، ديمقراطية تشاركية 
وتضامن وتوازن بين الجهات

�سة لالمركزية يف الد�ست�ر اجلديد، ميكن  بقطع النظر عن حجم الف�س�ل املخ�سّ

الإقرار باأن هنالك اإرادة للتحّ�ل بها يف ت�ن�ض. ونلم�ض ذلك اأّول من خالل 

اإيجاد ثالثة م�ست�يات لهذه الالمركزية والتي قّدمها الد�ست�ر على اأنها دعم 

لهذا التنظيم الرتابي. وهذا ما جاء يف الف�سل 14 منه والذي يتحّدث عن 

التزام الدولة بدعم الالمركزية وباعتمادها بكامل الرتاب ال�طني. وتتمثل 

هذه امل�ست�يات الثالثة يف البلديات واجلهات والأقاليم والتي يجب اأن تغّطي 

3
كل واحدة منها كامل تراب اجلمه�رية.

�سها 
ّ
كما نلم�ض ذلك ثانياً من خالل بع�ض املفاهيم امل�ستعملة، والتي مل يكر

�ض لالمركزية وه� »ال�سلطة املحلية«  د�ست�ر 1959 واأّولها عن�ان الباب املخ�سّ

الذي يرتّتب عليه العرتاف للهياكل التي تدير ال�س�ؤون املحلية با�ستقاللية 

ع�س�ية ووظيفية عن املركز. ويدعم مبداأ ال�ستقاللية هذا ا�ستعمال مفه�م 

  .
4
« الذي ورد يف الف�سل 132 من الد�ست�ر

ّ
»التدبري احلر

« عامة ومن �ساأنها اأن ت�ؤّول بطرق خمتلفة جلهة 
ّ
واإن كانت عبارة »التدبري احلر

ف فيها 
ّ
�سقف ال�ستقاللية املتاحة للجماعات املحلية يف اإدارة �س�ؤونها والت�سر

اإل اأن الد�ست�ر اأورد بع�ض مقّ�ماتها واآلياتها. ومن هذه املق�مات والآليات، 

يا 
ّ
ا �سر

ّ
مبداأ اإدارة اجلماعات املحلية من قبل جمال�ض منتخبة اإما انتخابا عاما حر

مبا�سرا نزيها و�سفافا، بالن�سبة للمجال�ض البلدية واجله�ية، اأو انتخابا غري مبا�سر، 

للجماعات  الد�ست�ر  اأ�سند  133(. كما  )الف�سل   
5
الأقاليم بالن�سبة ملجال�ض 

من  الذي  ال�ظيفي  ل�ستقاللها  �سرورية  وهي   
6
القان�نية ال�سخ�سية  املحلية 

خالله ميكن لها التعاقد مثال اأو انتداب ما حتتاجه من اأع�ان وم�ظفني �سروريني 

لت�سيري ال�س�ؤون املحلية اأو القرتا�ض واعرتف لها ب�سلطة ترتيبية خا�سة بها 

.
7
متار�ض من خاللها �سالحياتها

الإقرار  ب�سرعة حدود هذا  اأن ندرك  بالذات، ميكن  امل�ست�ى  اأنه يف هذا  اإل 

لأن مداه وفاعليته �سيبقيان رهن الن�س��ض القان�نية التي �ستج�ّسده. فالد�ست�ر 

املايل  النظام  وحتديد  الخت�سا�سات  هذه  �سبط  مهمة  ع 
ّ
امل�سر اإىل  يحيل 

اجلماعات  متّتع  عن  يتحّدث  الد�ست�ر  ك�ن  اإىل  اإ�سافة  املحلية.  للجماعات 

املحلية ب�سالحيات م�سرتكة مع ال�سلطة املركزية و�سالحيات منق�لة اإليها من 

قبل هذه الأخرية وفق مبداأ التفريع تقرتن مبا ينا�سبها من م�ارد. 

يف ما يخ�ّض ال�سالحيات التي �ست�ؤّثث مبداأ ال�ستقاللية ال�ظيفية للجماعات 

املحلية، فاإن مقاربة الد�ست�ر لها ترتك املجال لقراءتني خمتلفتني وبالتايل ت�سمح 

باإمكانية اإنفاذها يف اجتاهني خمتلفني: اإما ا�ستقاللية عري�سة قد ت�سمح باإقالع 

اجلماعات املحلية نح� تنمية ذاتية م�ستدامة لكن قد ت�ؤول كذلك اإىل اإغراقها 

مبا ل تتحّمله امكانياتها، اأو الإبقاء على نف�ض النزعة املركزية التي �سيزيد يف 

 والقت�سادّي وكرثة املتدّخلني فيه.
ّ

ثقلها تعقيد �سل�سلة القرار ال�سيا�سي

بثالثة  تتمّتع  املحلية  اجلماعات  اأن   134 ف�سله  يف  الد�ست�ر   
ّ
اأقر وبالفعل 

اأ�سناف من ال�سالحيات اأولها ذاتية واأخرى م�سرتكة وثالثة منق�لة اإليها من 

. واأ�ساف يف الف�سل 135 اأن للجماعات املحلية م�ارد ذاتية 
8
ال�سلطة املركزية

وم�ارد حمالة اإليها من ال�سلطة املركزية لي�سيف اأن كل اإحداث ل�سالحيات 

للجماعات املحلية اأو نقل لها من ال�سلطة املركزية ينبغي ا�سفاعه مبا ينا�سبه من 

.
9
م�ارد

ويعني هذا اأّن حّيز الخت�سا�سات التي �ستع�د للجماعات املحلية باأ�سنافها 

واإذا كان حجم  بقان�ن.  �سيتّم  اأنه  مبا  املركزية  ال�سلطة  �سيك�ن رهن  الثالث 

الخت�سا�سات امل�سندة لها ه� الذي �سيعك�ض مدى ا�ستقالليتها، فاإن هذه 

الأخرية مرتبطة بالإمكانيات املالية ال�سرورية ملمار�ستها الأمر الذي يتطّلب 

من  لها  �سي�سند  ما  ل�سبط  املحلية  للجماعات  املالية  امل�ارد  حجم  تقدير 

اخت�سا�سات والذي يثري بدوره اإ�سكالية تباين هذه امل�ارد من جهة اإىل اأخرى. 

وهذا يعني اأي�سا اأنه ميكن لل�سلطة املركزية اأن تنتهج �سيا�سة �سحيحة ب�ساأن ما 

�سيحال اإىل اجلماعات املحلية من �سالحيات �س�اء بعن�ان الخت�سا�سات 

الذاتية اأو املنق�لة وذلك بحجة اأن لي�ض لهذه اجلماعات امل�ارد املالية الكافية 

اأكرث من ذلك واأنه لي�ض لل�سلطة املركزية من امل�ارد ما ي�سمح لها  ملمار�سة 

بانتهاج �سيا�سة �سخية جتاهها. فيبقى ال��سع على حاله ول حت�سل النقلة الن�عية 

 .
ّ
بخ�س��ض الالمركزية في�سيق جمال التدبري احلر

من  التخّل�ض  يف  م�سلحة  بالعك�ض  جتد  اأن  املركزية  لل�سلطة  ميكن  لكن 

�سالحيات ترى فيها عبءاً عليها فترتكها للبلديات واجلهات حتى يخّف 

اجلماعات  تفّكر  اأن  يجب  لذلك  وتبعا  والحتجاج.  املطلبية  �سغط  عنها 

بالنظر ملّيا قبل املطالبة مبزيد  اإليها  الراجع�ن  املحلية وامل�اطن�ن وامل�اطنات 

من الخت�سا�سات ومزيد من ال�ستقاللية. فلهذه الأخرية ثمٌن قد ل تقدر 

اجلماعات املحلية على حتّمله. وبالتحديد قد ل تتكافاأ كل اجلماعات املحلية 

يف قدراتها املالية والب�سرية على حتّملها مبا قد يزيد يف حّدة اختالل الت�ازن بني 

اجلهات ع��سا عن معاجلته.

حزمة  قبل  تفرت�ض  الالمركزية  باأن  ال�عي  ينبغي  الأ�سباب  هذه  لكل 

الخت�سا�سات التي ت�ستقّل مبقت�ساها اجلماعات املحلية، م�ارد مالية تفرت�سها 

ا�ستقاللية جبائية تقت�سي هي بدورها قاعدة جبائية عري�سة �سلب اجلهات 

والبلديات، اأي وج�د اأن�سطة ون�سيج �سكاين ميكن جبايته.

ال�سكاليات  هذه  ت�ّقعت  الد�ست�ر  و�سعها  عند  التاأ�سي�سية  ال�سلطة  لكن 

امل�ارد  فائ�ض  واملتمثلة يف حت�يل  والتعديل  الت�س�ية  اآلية  ملعاجلتها  �ست 
ّ
فكر

اأو من اجلهات  اإّما من امليزانية العامة للدولة اإىل اجلهات والبلديات  املالية، 

 .
10
والبلديات الغنية اإىل ال�سعيفة منها بناء على مبداأ الت�سامن

على اأن تكري�ض هذا امل�سروع الطم�ح وامل��ّسع واملعّقد لالمركزية يتطّلب ال�قت 

ع يف اإنفاذه، لأنه يتطّلب تهيئة 
ّ
الط�يل لإجنازه. بل من ال�سروري جتّنب الت�سر

مناخ �سيا�سي واجتماعي م�ؤات، ور�سد امل�ارد الب�سرية واملالية وخ�س��سيات 

اجلهات املعنية. 

متالزمة  جمم�عة  على  العمل  ي�ستدعي  هذا  الالمركزية  م�سروع  اأن  كما 

د قان�ن النتخابات املحلية 
ّ
من الق�انني ال�سرورية لإنفاذه والتي تتجاوز جمر

)البلدية واجله�ية( الذي ي�سّكل امل�ساألة التي ا�ستقطبت اإىل حّد الآن اأكرث 

اهتمام ال�سلطة القائمة واملنظمات غري احلك�مية. فعلى خالف هذا الت�جه، 

القان�ن املح�ري يف هذا اخل�س��ض ه� دون �سّك ذاك الذي يتعّلق باجلماعات 

الذاتية  القان�ن الذي �سيحّدد اخت�سا�سات هذه الأخرية �س�اء  اأي  املحلية 

منها اأو امل�سرتكة اأو املنق�لة وه� الذي �سي�سبط طبيعة العالقة بني خمتلف 

م�ست�يات التنظيم الالمركزي اأي من الأقاليم اإىل اجلهات اإىل البلديات ثم 

اجلماعات  لهذه  اجلغرافية  احلدود  �سري�سم  منها، كما  تدّخل كل  جمالت 

املحلية. وعلى هذا الأ�سا�ض، ل يعقل اأن تنظم النتخابات املحلية دون اأن 

يعرف الناخب�ن ما هي بالتحديد ال�سلطات امل�كلة لالأطراف التي �سينتخب�نها 

وما هي اجلماعة املحلية التي �سريجع�ن اإليها بالنظر.

واأخرياً ولي�ض اآخراً، ينبغي اإعداد قان�ن اجلباية املحلية التي يجب اإعادة النظر 

فيها ب�سكل جذري مبا تقت�سيه الالمركزية اجلديدة التي كما راأينا ل جدوى 

التنمية  وهي  ومقا�سدها  نتائجها  لتحقيق  ال�سرورية  املالية  امل�ارد  دون  منها 

والدميقراطية املحليتني.

مشروع محفوف بألغام 
علينا الآن اأن نت�ساءل هل اأعددنا العّدة ال�سرورية لإجناح هذا امل�سروع اجلديد 

للتنظيم الرتابي للجمه�رية؟ 

ما ميكن مالحظته اإىل حّد الآن ه� الرتكيز على اجلانب القان�ين لالمركزية 

والنكباب على اإعداد الن�س��ض املت�سلة بها من خالل اللج�ء اإىل خرباء يف 

القان�ن لكن مبقاربة تفتقر اإىل ال�سفافية بل تعك�ض �سرباً من التكّتم من قبل 

 وي�ستدعي هذا الأمر مالحظتني:
11
ال�سلطة ال�سيا�سية

له.  به  املعنيني  امل�اطنني  ا�ستبطان  الالمركزي  امل�سروع  جناح  يتطّلب  اأّول: 

وبالتايل، فاإن ال�ستماع اإىل انتظاراتهم اأو ت�ّج�ساتهم بهذا ال�ساأن �سروري واإل 

ف�ض لهذا التنظيم وللقائمني عليه.
ّ
�ستتّم اإعادة اإنتاج نف�ض الر

ثانيا: الالمركزية لي�ست �ساأنا قان�نيا �سرفا. بل بالعك�ض، متثل املهارات القان�نية 

بت�سخي�ض  امليدانية والقيام  املتدّخلني لإجنازه بعد جمع كل املعطيات  اآخر 

ال�اقع الجتماعي والدميغرايف والعمراين والقت�سادي. ولهذا ال�سبب، من 

ال�سروري جتنيد كل اخلربات يف القت�ساد ويف التهيئة العمرانية ويف العمران 

الالمركزية في الدستور 
التونسي لسنة 2014:

الوعود والحدود

ر�سم عثمان �سلمي

11 تاأ�سي�سية . �سلطة  اأول  وه�  التاأ�سي�سي  الق�مي  املجل�ض  بني  اخللط  عدم  اإىل  النتباه  ينبغي 

عرفتها ت�ن�ض قبل ال�ستقالل قد ا�ستغل بني �سنة 1956 و1959 على اإعداد واإقرار اأول د�ست�ر 

للجمه�رية الت�ن�سية اأي د�ست�ر غرة ج�ان 1959 وبني املجل�ض ال�طني التاأ�سي�سي الذي انتخب 

يف 23 اأكت�بر 2011 لإعداد د�ست�ر جديد للجمه�رية و�سادق عليه يف 26 جانفي 2014

21 الف�سل 12 من الد�ست�ر: ت�سعى الدولة اإىل حتقيق العدالة الجتماعية والتنمية امل�ستدامة .

الإيجابي كما  التمييز  مبداأ  واعتمادا على  التنمية  م�ؤ�سرات  اإىل  ا�ستنادا  والت�ازن بني اجلهات 

�سيد للرثوات
ّ
تعمل على ال�ستغالل الر

31 ل . اأنها  اإل  ال�ستقالل  منذ  م�ج�دة  وهي  الأ�سغر  املحلية  اجلماعات  البلديات  ت�سّكل 

تغطي كامل تراب اجلمه�رية وهي م�سرّية فعال مبجال�ض منتخبة ثم جند اجلهات وهي م�ج�دة 

كذلك لكنها ل متثل هياكل لمركزية لأنها مدارة من قبل جمال�ض غري منتخبة مبا�سرة من قبل 

مت�ساكني اجلهة لكن خا�سة لأن هذا املجال�ض يرتاأ�سها ممثل عن ال�سلطة املركزية معنّي من قبلها 

وه� ال�ايل ولي�ض ممثال عن اجلهة ومنتخب من طرفها  اأما الأقاليم فهي املجال الأو�سع للتنظيم 

الالمركزي وه� امل�ست�ى امل�ستحث لأنه مل يكن معتمدا يف �سّل د�ست�ر 1959 ولي�ض هنالك 

ت�سّ�ر وا�سح ح�ل مالمح هذه الأقاليم ول ح�ل انت�سارها وحدودها.

41 الف�سل 132: »تتمّتع اجلماعات املحلية بال�سخ�سية القان�نية وبال�ستقاللية الإدارية واملالية .

»
ّ
وتدير امل�سالح املحلية وفق التدبري احلر

51 الف�سل 133 : »تدير اجلماعات املحلية جمال�ض منتخبة. تنتخب املجال�ض البلدية واجله�ية .

يا نزيها و�سفافا. تنتخب جمال�ض الأقاليم من قبل اأع�ساء املجال�ض 
ّ
ا مبا�سرا �سر

ّ
انتخابا عاما حر

البلدية واجله�ية. ي�سمن القان�ن النتخابي متثيلية ال�سباب يف جمال�ض اجلماعات املحلية.«

61 الف�سل 132 املذك�ر اآنفا..

71 الف�سل 134 فقرة 3: »تتمتع اجلماعات املحلية ب�سلطة ترتيبية يف جمال ممار�سة �سالحياتها .

»...

81 الف�سل  134  فقرة 1 و 2 : »تتمتع اجلماعات املحلية ب�سالحيات ذاتية و�سالحيات م�سرتكة .

مع ال�سلطة املركزية و�سالحيات منق�لة منها. ت�زع ال�سالحيات امل�سرتكة وال�سالحيات املنق�لة 

ا�ستنادا اإىل مبداأ التفريع ...«

91 املركزية . ال�سلطة  من  اإليها  حمالة  وم�ارد  ذاتية  م�ارد  املحلية  للجماعات   «  :135 الف�سل 

وتك�ن هذه امل�ارد مالئمة لل�سالحيات امل�سندة اإليها قان�نا. كل اإحداث ل�سالحيات اأو نقل لها 

من ال�سلطة املركزية اإىل اجلماعات املحلية يك�ن مقرتنا مبا ينا�سبه من م�ارد...«

تكري�سا .101 املحلية  للجماعات  اإ�سافية  م�ارد  بت�فري  املركزية  ال�سلطة  »تتكّفل   :  136 الف�سل 

الت�س�ية والتعديل تعمل ال�سلطة املركزية على بل�غ التكاف�ؤ بني  اآلية  ملبدا  الت�سامن وباعتماد 

امل�ارد والأعباء املحلية«

111 اإىل حّد تاريخ اإجناز هذه ال�رقة علمنا اأن هنالك م�سروع ح�ل قان�ن البلديات )وهي ت�سّكل .

الداخلية مل  اأعّدته وزارة  الد�ست�ر(  �سها 
ّ
التي كر اإحدى الأ�سناف الثالث للجماعات املحلية 

يقع الك�سف عنه اإىل حّد الآن.

اأو .121 باجلهة  املركزية  ال�سلطة  متثالن  حم�ريتان  �سلطتان  واملعتمد  ال�ايل  م�ؤ�س�ستي  ت�سّكل 

يفية ومتّيزت م�ؤ�س�سة ال�ايل بازدواجيتها وبالتايل بغم��ض طبيعتها القان�نية 
ّ
باملناطق البلدية اأو الر

املجل�ض اجله�ي  املركز يرتا�ض  يعنّي من  والذي  رئي�ض اجلمه�رية يف اجلهة  ميّثل  الذي  فال�ايل 

الذي ي�سّكل هيكال لمركزي مما حال دون انت�ساب هذا املجل�ض ك�سلطة لمركزية فعلية مع كل 

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

احل�كمة .131 ومبادئ  الت�ساركية  الدميقراطية  اآليات  املحلية  اجلماعات  »تعتمد   :139 الف�سل 

والتهيئة  التنمية  برامج  اإعداد  يف  املدين  واملجتمع  للم�اطنني  اأو�سع  اإ�سهام  ل�سمان  املفت�حة 

الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا ي�سبطه القان�ن3
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شرف الدين اليعقوبي

الر�سيدة  احل�كمة  »هيئة  الت�ن�سي  الد�ست�ر  من   130 الف�سل  اأحدث 

مع  الد�ست�ر  ذات  125 من  الف�سل  يحّملها  هيئة  وهي  الف�ساد«  ومكافحة 

الدمي�قراطية«.  »دعم  م�س�ؤولية  الأخرى  امل�ستقلة  الد�ست�رية  الهيئات  بقية 

الف�ساد  ومنع  الر�سيدة  احل�كمة  �سيا�سات  »يف  امل�ساهمة  يف  دورها  ويحدد 

والنزاهة  ال�سفافية  مبادئ  وتعّزز  ثقافتها،  ون�سر  تنفيذها  ومتابعة  ومكافحته 

وامل�ساءلة.« عالوة على » ر�سد حالت الف�ساد يف القطاعني العام واخلا�ض، 

والتق�سي فيها، والتحقق منها، واإحالتها على اجلهات املعنية«. وكان ُينتظر 

الت�ن�سي  ال�سعب  ن�اب  ملجل�ض  الأوىل  النيابية  الدورة  انطالقة  تقرتن  اأن 

الهيئات  جتارب  وتقييم  ودورها  الهيئة  ح�ل  م�ستفي�ض  جمتمعي  بنقا�ض 

واللجان التي �سبقتها، خا�سة اأّن مكافحة الف�ساد كانت �سعارا حم�ريا للث�رة 

قان�ن  وم�سروع  امل�ستقبلية  الهيئة  بت�س�رات  الهتمام  ظّل  لكن  الت�ن�سية، 

تنظيمها اأمراً م�ؤجاًل. 

وقد تع�د الربودة غري املنتظرة يف التعاطي مع الهيئة الد�ست�رية ملا مّيز جتربة 

جلان مكافحة الف�ساد التي ا�ستحدثت بعد الث�رة من �سعف يف الأداء. اإذ 

الف�ساد  هيئة خمت�سة يف مكافحة  اإحداث  �سن�ات من  اأربع  اأكرث من  بعد 

على  قدرتها  ومدى  الفائدة من وج�دها  اجلدل ح�ل  يت�ا�سل  ت�ن�ض،  يف 

التحكم يف م�ست�يات الف�ساد. ويحّتم هذا الأمر فح�ض جتارب جلنة مكافحة 

الف�ساد منذ تاأ�سي�سها لتبنّي �سبب �سعف اأدائها وا�ستخال�ض �سروط جناح 

الهيئة الد�ست�رية اجلديدة.

لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
الت�ن�سية يف ج�  الث�رة  مع  الف�ساد  مكافحة  هيئة خمت�سة يف  ظه�ر  تزامن 

عام من انعدام الثقة يف هياكل الدولة وت�سكيك يف قدرة م�ؤ�س�ساتها على 

ك�سف الف�ساد نظراً للدور املت�اطئ للعديد منها يف تكري�ض الف�ساد خالل 

فرتة احلكم ال�سابق. وعلى هذا الأ�سا�ض كان اأول القرارات التي اأعلن عنها 

ال�زير الأول بعد �سق�ط نظام بن علي يف 2011/01/17 اإىل جانب تركيبة 

بينها جلنة تق�سي احلقائق  امل�ؤقتة الأوىل، تك�ين ثالث جلان من  احلك�مة 

ح�ل الر�س�ة والف�ساد. واأن�سئت هذه اللجنة ب��سفها هيئة عم�مية م�ستقلة 

هيئة  هيئتني:  من  وتتك�ن  بتاريخ18 /2011/02.   7 عدد  للمر�س�م  تبعا 

عامة تنظر يف الت�جهات العامة للجنة وتقدم الت�س�رات امل�ستقبلية ح�لها، 

الق�ساء  على  امللفات وحتيل  ودرا�سة  والبحث  بالتق�سي  تتعهد  فنية  وهيئة 

حالت ال�سبهة يف الر�س�ة والف�ساد. ويتم تعيني اأع�ساء اللجنتني من طرف 

رئي�ض اللجنة الذي يلتزم فقط بالت�ساور ح�ل اختيار الأع�ساء مع املنظمات 

املعنية دون اأن يك�ن ملزما بالتقيد مبقرتحاتها. 

خالل  الف�ساد  ملفات  ح�ل  التحقيق  يف  اخلا�سة  اللجنة  هذه  وانطلقت 

فرتة حكم بن علي واعتمدت تركيبة متن�عة �سملت خرباء من قطاعات 

خمتلفة لإجراء مهام التثبت وتفح�ض امللفات. كما اعتمدت يف جزء هام 

كدائرة  �سابقا  امل�ج�دة  الرقابية  الهياكل  خمتلف  تقارير  على  اأعمالها  من 

املحا�سبات وهياكل الرقابة العامة.

عري�سة   11000 من  باأكرث  اللجنة  ت��سلت  املت�فرة  الح�سائيات  وح�سب 

در�ست منها اإىل حني اإعداد تقريرها النهائي 5000 ملف واأحالت 300 

ثلث  اأكرثمن  تعلقت  اللجنة،  راأي  وح�سب  الق�ساء.  اأنظار  على  ملف 

مطالب  وتهّم  اخت�سا�سها  عن  خارجة  بطلبات  عليها  ال�اردة  العرائ�ض 

ن�ساط  ملزاولة  رخ�ض  اأو  م�سكن  على  احل�س�ل  اأو  كالت�سغيل  اجتماعية 

اقت�سادي.

تق�سي  جلنة  اأمتت  اأن  وبعد   2011 �سنة  من  ع�سر  احلادي  ال�سهر  وخالل 

والذي  النهائي  تقريرها  اأ�سدرت  اأعمالها،  والف�ساد  الر�س�ة  احلقائق ح�ل 

حكم  بفرتة  املتعلقة  الف�ساد  ملفات  كل  يف  التحقيق  يتم  مل  اأنه  فيه  ورد 

بن علي نظرا ل�سعف اإمكانيات اللجنة الب�سرية واملادية. كما ل�حظ اأنه مل 

تتم اإحالة جميع ملفات الف�ساد على الق�ساء الذي مل يبت بدوره يف كافة 

النزاعات املتعلقة بهذه امللفات اإىل حد هذا التاريخ. وقد �ساهم هذا التاأخر 

يف تاأكيد ما مت تداوله بخ�س��ض عملها النتقائي وامل�جه يف الك�سف عن 

بع�ض ملفات الف�ساد دون الأخرى لعتبارات �سخ�سية وه� ما خلق انطباعا 

.
1
عاما »با�ستمرار الف�ساد وت�ا�سل ثقافة الإفالت من املحا�سبة«

الف�ساد ب�سكل متكامل قبل بعث  اأن تقّيم جتربة جلنة مكافحة  ُينتظر  كان 

التجربة  نقائ�ض  من  الهيئة  ت�ستفيد  واأن  الف�ساد  مبكافحة  تعنى  قارة  هيئة 

تدور ح�ل  كانت جلنة  ك�نها  اأ�سا�سا يف  النقائ�ض  هذه  متثلت  وقد  الأوىل. 

اأع�سائها مرورا  رئي�سها الذي ميتلك كّل ال�سالحيات داخلها بدءا بتعيني 

القرار  يف  لتحكمه  و�س�ل  فيها  البحث  يتم  التي  الف�ساد  ملفات  بتحديد 

جلنة  مقرتح  اعتماد  احلك�مة  وت�لت  التقييم  غاب  لكن  البحث.   عقب 

تق�سي احلقائق ح�ل الر�س�ة والف�ساد بتك�ين هيئة وطنية ملكافحة الف�ساد.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: هيئة 
الفرص الضائعة

 2011/11/14 امل�ؤرخ يف   2011 ل�سنة   120 الإطاري عدد  املر�س�م  اأحدث 

املتعلق مبكافحـة الف�ســاد الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�ساد التي حّلت حمل 

اللجنة ال�طنية لتق�سي احلقائق ح�ل الف�ساد املحدثة واأحال اإليها ملفاتها 

ووثائقها. و�سدر الأمر املنظم للهيئة اجلديدة يف29 /03/ 2012.

ومت تعيني املحامي �سمري العنابي رئي�سا جديدا عليها يف مار�ض 2012 على 

اإثر وفاة رئي�سها ال�سابق. وعرفت اللجنة دعما كبريا من منظمات ودول على 

غرار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الذي خ�س�ض اجلزء الأكرب من برناجمه 

ملكافحة الف�ساد يف ت�ن�ض لدعم هذه الهيئة فنيا وماديا.  

مل  اإذ  بعثها  منذ  اأعمالها  تعّطل  ه�  تاأ�سي�سها  منذ  فعليا  يالحظ  ما  لكن 

 17 بتاريخ  والع�سرين وذلك  ال�ستة  اأع�سائها  بكامل  اإل مرة واحدة  جتتمع 

مكافحة  هيئة  اأعمال  عن  ال�ستق�سائي  العمل  غاب  كما   .2013  /07/

الف�ساد. فلم يتم ت�سكيل جهاز ال�قاية والتق�سي املن�س��ض عليه بالف�سل 

22 من املر�س�م الإطاري عدد 120 ل�سنة 2011، وبات دورها ينح�سر يف 

امل�ساركة يف تنظيم ندوات وملتقيات دولية اأو يف الظه�ر الإعالمي لرئي�سها 

وه� ظه�ر خ�س�ض اجلانب الأكرب منه للحديث ح�ل مربرات ف�سل الهيئة 

يف مكافحة الف�ساد. ومل تنجز الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�ساد خالل ثالث 

�سن�ات من عملها اأي تقرير ح�ل ن�ساطها ومل تقدم ر�سدا علميا وم��س�عيا 

ح�ل الف�ساد ومدى انت�ساره خمالفة ما جاء بالف�سل 39 و40 من مر�س�م 

اإحداثها. 

طيلة  اعالميا  املكثف  ظه�ره  يف  الف�ساد  مكافحة  هيئة  رئي�ض  واكتفى 

ومن  مهامها.  اأداء  على  الهيئة  قدرة  لعدم  مربرات  بتقدمي  �سن�ات  ثالث 

هذه املربرات باخل�س��ض ح�سب راأيه �سعف الإمكانيات املادية املر�س�دة 

لها، حيث مل تفرد لها ميزانية خا�سة اإل خالل �سنة 2015. ومنها اأي�سا، 

بالإ�سافة  دورها،  اإجناز  دون  حالت  �سيا�سية  لعراقيل  راأيه  ح�سب  تعر�سها 

من  وكان  الف�ساد.  مكافحة  يف  متخ�س�سة  ت�ن�سية  كفاءات  ت�فر  عدم  اإىل 

يتبني من فح�سها  هيئته  اح�سائية ح�ل عمل  ي�سرد معطيات  حني لآخر 

اأنها تتعلق بالأ�سا�ض بعدد امللفات التي �سبق للجنة التق�سي ح�ل الف�ساد 

والر�س�ة اأن اأحالتها اىل الق�ساء.

خّلف ف�سل هيئة مكافحة الف�ساد يف ال�سطالع بدورها انطباعا �سلبياً لدى 

الراأي العام الت�ن�سي ح�ل عمل جلان مكافحة الف�ساد. وبات ينظر اىل هذه 

اللجان كم�ؤ�س�سات بريوقراطية ل ي�ستفيد منها ال روؤ�ساوؤها الذين يتمتع�ن 

بال�جاهة الجتماعية والمتيازات املالية والعينية دون عمل ي�ازي ذلك. 

وبعيدا عن تربيرات الف�سل، ميكن اعتبار اإخفاق هيئة مكافحة الف�ساد يف 

ال�سطالع بدورها نتيجة منطقية لعاملني الأول داخلي والثاين اإطاري. 

 عامل الف�سل الداخلي 

مع  تفاعلي  ب�سكل  عالقتها  ت�سبيك  يف  الف�ساد  مكافحة  هيئة  تنجح  مل 

منها  خ�س��سا  الف�ساد  مكافحة  يف  تتدخل  التي  والأطراف  امل�ؤ�س�سات 

مع  الت�ا�سل  عن  عاجزة  الهيئة  الأمر  هذا  جعل  وقد  الرقابية.  الهيئات 

م�ؤ�س�سات الدولة التي كان يفرت�ض اأن يتم البحث عن الف�ساد فيها. وكان 

ميكن لهذه العالقة امل��س�عية ل� مت ت�س�ر اأطر لها، اأن حتّ�ل عملية مكافحة 

ولكن  رقابية.  هياكل  من  الأطراف  فيه جميع  ت�سارك  اىل جمه�د  الف�ساد 

اأن ال�سمت  العامل مل يكن وحده لي�سنع الف�سل. بل علينا القرار  هذا 

اأع�ام كاملة مل يكن من  ح�ل تعطل م�ؤ�س�سة مكافحة الف�ساد مدة ثالثة 

يف  الف�سل  يحبذ  عاّم«  اإطار  مزاج  ي�ؤاتي  مل  ل�  ح�س�له  اأو  قب�له  املمكن 

مكافحة الف�ساد. 

عامل الفشل االطاري 
فعلى  الف�ساد.  ملف  مع  التعامل  يف  جدية  غري  املتعاقبة  احلك�مات  تبدو 

مبكافحة  املتعلقة  القان�نية  الن�س��ض  من  العديد  يزال  ل  املثال،  �سبيل 

الف�ساد على غرار القان�ن املتعلق بت�سارب امل�سالح وحماية املبلغني حبي�سة 

من  متقدمة  مراحل  بلغ  الذي  املعل�مة  اإىل  النفاذ  قان�ن  وحتى  الأدراج. 

النقا�ض اأمام اللجان املخت�سة ملجل�ض ن�اب ال�سعب وكان من املربمج عر�سه 

على اجلل�سة العامة خالل هذا ال�سهر، فقد مت �سحبه من طرف احلك�مة يف 

خط�ة مفاجئة. وه� ما اعترب نك��سا خطريا عن تعهدات ت�ن�ض يف تكري�ض 

ال�سفافية.وب�ؤمل ال يرتك هذا ال��سع الذي يبدو �سلبيا اأثره على امل�ؤ�س�سات 

الدائمة. 

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: 
فرصة أخيرة لبناء هيئة فاعلة

عرفت هيئة مكافحة الف�ساد خالل الأربع �سن�ات املا�سية انتكا�سات كربى 

ا�ستحداث  وبعد  ت�ساوؤل.  حمل  الف�ساد  مكافحة  على  قدرتها  واأ�سبحت 

الر�سيدة  ت�سمى هيئة احل�كمة  الت�ن�سي اجلديد  الد�ست�ر  هيئة جديدة يف 

 الن�ر بعد على اأر�ض ال�اقع ومل ينطلق نقا�ض 
َ
ومكافحة الف�ساد والتي مل تر

بناء  اإعادة  يف  اأخرية  اأمل  بارقة  الأ�سا�ض  هذا  على  تل�ح  ب�ساأنها،  عميق 

هذه  مثل  اإن�ساء  لكن  منه.  والت�قي  الف�ساد  مبكافحة  مكلفة  ق�ية  م�ؤ�س�سة 

اأن عدد  اأثبتت  الهيئة ل يعني قطعا و�سع حد للف�ساد. فالتجارب العاملية 

هيئات مكافحة الف�ساد التي جنحت يف دورها قليٌل جدا. لذلك ل يكفي 

التن�سي�ض يف الد�ست�ر على اإحداث هيئة د�ست�رية م�ستقلة معنية مبكافحة 

فهم  على  ترتكز  جناحها  ل�سمان  متكاملة  اأر�سية  ت�ّفر  يجب  بل  الف�ساد، 

املا�سي وقدرة على تالفيها م�ستقبال.  وتقييم لأخطاء  الف�ساد  ل�اقع  دقيق 

ومير ذلك بالأ�سا�ض عرب جمم�عة من النقاط تتلخ�ض يف الآتي:

تعيين رئيس الهيئة وأعضائها وتحديد 
صالحياتها: تالفي الشخصنة وبناء التوافق 

ل يجب اأن تك�ن طريقة تعيني رئي�ض الهيئة خا�سعة لختيار طرف وحيد 

تالفيا لتجربة مر�س�م �سنة 2011 الذي ن�ض يف ف�سله 19 اأن رئي�ض الهيئة 

يف  حم�ري  ب�سكل  �ساهم  ما  وه�  احلك�مة.  من  باقرتاح  يتخذ  باأمر  يعني 

�سخ�سنة مبالغ فيها لعمل الهيئة وجعل ت�اجدها مرتبطا ب�سخ�ض رئي�سها. 

اأن  الت�ن�سي  الد�ست�ر  من   125 الف�سل  ح�سب  اجلديد  ال��سع  ويتطلب 

ينتخب اأع�ساء الهيئة من طرف جمل�ض ن�اب ال�سعب باأغلبية معززة. اإل 

اأن هذا الختيار يجب اأن يناأى عن املحا�س�سة ال�سيا�سية واأن يك�ن تعيني 

رئي�ض الهيئة واأع�سائها مبنيا على اأكرب قدر من الت�افق يرتبط اأ�سا�سا بنزاهة 

الختيار حمل  تك�ن عملية  اأن  يتطلب  ما  وه�  اللجنة وحرفيتهم.  اأع�ساء 

يف  ال�سيا�سية  املحا�س�سات  لتاليف  املتدخلني  كل  فيه  ي�سرتك  عام  نقا�ض 

الغرف املغلقة. 

الهيئات  عرفته  ما  فاإن  اللجنة  واأع�ساء  الرئي�ض  ل�سالحيات  بالن�سبة  اأما 

التق�سي  يف  وانتقائية  الهيئة  لرئي�ض  وا�سعة  تقديرية  �سلطة  من  ال�سابقة 

يك�ن  اأن  يتطلب  ما  وه�  الهيئة  ونزاهة  م�سداقية  على  اأّثر  امللفات  واإحالة 

دون  امللفات  مع  التعامل  ال�سفافية يف  على  مبنيا  م�ستقبال  تدخلها  جمال 

\
متييز وانتقائية.

خضوع الهيئة للمساءلة: بداية الطريق نحو 
بناء الثقة

ب�سفة دورية ومن عدة  للم�ساءلة  الهيئة خا�سعة  اأن تك�ن هذه  ي�ست�جب 

الراأي  وكذلك  التنفيذية  ال�سلطة  اأو  ال�سعب  ن�اب  جمل�ض  �س�اء  اأطراف 

العام عرب تقدمي ون�سر التقارير الدورية ح�ل ن�ساطها وعر�ض نتائج التحقيق 

اأعمالها ويحد من  �سفافية  �سي�سمن  ما  بها. وه�  تعهدت  التي  امللفات  يف 

ال�سلطة التقديرية لأع�سائها يف تعاملها مع ملفات الف�ساد وميّكنها من العمل 

يف اإطار من احلياد وامل��س�عية وي�ساهم يف تاليف الت�سكيك يف اأعمالها وبناء 

بالهيئة  وا�سحة  ات�سال  اأطر  �سمان  اأول  ذلك  ويتطلب  نزاهتها.  يف  الثقة 

لتقدمي ال�سكايات من امل�اطنني. ول يك�ن ذلك اإل بقان�ن يحمي املبلغني 

وي�فر اإمكانية التعهد بامللفات والإجابة عليها يف اآجال معق�لة. 

ا�سرتاتيجية وا�سحة واأهداف واقعية 

من ناحية اأخرى يجب اأن تك�ن اأهداف الهيئة وا�سحة وقابلة للقيا�ض منذ 

انطالقها للتمكن لحقا من تقييم اأعمالها م��س�عيا. ف��سع هدف الق�ساء 

على كافة اأ�سكال الف�ساد ومكافحتها وال�قاية منها يبدو غري معق�ل مقارنة 

مع ما ت�سهده ت�ن�ض حاليا من ارتفاع يف درجات الف�ساد الذي �سمل كل 

قطاعني  اأو  قطاع  على  الرتكيز  يتطلب  ما  وه�  ا�ستثناء.  بدون  القطاعات 

جتارب  تاأ�سي�ض  من  لحقا  للتمكن  فيها،  ا�ست�سرى  الذي  الف�ساد  ملجابهة 

ناجحة ميكن ال�ستفادة منها دون ت�ستيت للجهد. وي�ساهم يف نف�ض ال�قت 

يف تكري�ض اعتقاد جديد بداأ يفقده الت�ن�سي�ن حاليا ح�ل امكانية حقيقية 

للق�ساء على الف�ساد عرب جتربة ملم��سة.

تعاون وتكامل بين الهيئة ومختلف المتدخلين 
في مكافحة الفساد 

مكافحة  املتدخلني يف جمال  بقية  مع  ال�سابقة  اللجنة  بنيت عالقات  لقد 

الف�ساد من �سلطة تنفيذية وهياكل رقابية وجمتمع مدين على غياب الثقة 

املتبادلة. وي�ست�جب جناح الهيئة الد�ست�رية م�ستقبال تن�سيقا وتكامال بني 

خمتلف املتدخلني وت�ا�سال دائما بينها عرب قن�ات وا�سحة ودائمة. وميكن 

مكافحة  ا�سرتاتيجيات  ل��سع  م�سرتكة  عمل  جلان  عرب  ذلك  يك�ن  اأن 

�سرط لزم  وهذا  بخ�س��سها.  املعل�مات  وتبادل  بامللفات  والتعهد  الف�ساد 

مكافحة  هيئة  جناح  النهاية  يف  يبقى  اذ  لتحقيقه  كاف  غري  لكنه  للنجاح 

الف�ساد وثيق ال�سلة ب�سياغة روؤية �سيا�سية وجمتمعية ت�ؤمن �سعارا وممار�سة 

باأهمية مكافحة الف�ساد . 

٭ رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
وما تعلمناه من تجربة الماضي

11  نائلة �سعبان، مكافحة الف�ساد والر�س�ة وم�سار النتقال الدميقراطي يف ت�ن�ض من خالل جتربة .

اللجنة ال�طنية لتق�سي احلقائق ح�ل الف�ساد والر�س�ة. 

جت�س�ض  خلية  عن  الك�سف  ح�ل  اإعالمية  �سائعة  �سرت  م�ؤخرا، 

ح�ل  معطيات  جمع  اأع�ساوؤها  ويت�ىل  بت�ن�ض  رو�سيا  ل�سالح  تعمل 

و�سرعان  املحلية.  بالدارة  م�ظفني  مع  بالت�اط�ؤ  ت�ن�سيني  م�اطنني 

الدارة  من  العامة  لل�سخرية  م��س�ع  اىل  ال�سائعة  هذه  حت�لت  ما 

الف�ساءات  هذه  فتداولت  الجتماعي.  الت�ا�سل  م�اقع  الت�ن�سية يف 

يف  عدوى«و«املدير  »حلقتها  اجل��س�سة  ك�ن  عن  تتحدث  تعليقات 

اأ�ّسرت حملة ال�سخرية هذه  اإجتماع« و«اأعطه قه�ة«و«افرح بيا«. وقد 

الدارة  هذه  العم�مية.  لإدارته  الت�ن�سي  امل�اطن  تقدير  �س�ء  اىل 

فيه.  روح  بريوقراطي ل  اليها كج�سد  ينظر  بات  التي 

اجناز  عن  لتخلفه  اأديا  التط�ر  عن  وعجزه  الداري  اجلهاز  تكّل�ض 

الدور  مع  الت��سيف  هذا  ويتناق�ض  منه.  منتظرة  كانت  التي  الأدوار 

خالل  �سلبيتها  على  الت�ن�سية  الدارية  الربوقراطية  لعبته  الذي 

احلي�ية  املرافق  تتعّطل  فلم   الت�ن�سية.  الث�رة  تلت  التي  احلقبة 

�سبه  ب�سكل  عملهم  بتاأمني  وعمال  م�ظفني  من  الدارّي�ن  والتزم 

رغم  الدولة  ل�ستمرار  عن�اناً  الت�ن�سية  الإدارية  املرافق  فكانت  تام. 

لالدارة  فيرب  ماك�ض  ت�س�ر  يج�ّسد  ومن�ذجاً  اآنذاك  احلك�مات  �سعف 

العمل  تق�سيم  ي�سمن  التي  الدارة  اأي  الربوقراطية  التقاليد  ذات 

لق�اعد م�سبقة ومكت�بة«.  فيها »حتديد عمل و�سلطة كل م�ظف وفقا 

للت�سكل  �سيا�سية  �سلطة  مبا هي  الدولة  م�ؤ�س�سات  بعد ع�دة  ومبا�سرة 

حاّد  ب�سكل  لتربز  النتكا�ض  الدارة«  »�س�رة  عاودت  والعمل، 

بريوقراطية  وحتكمها  الإان�سباط  عنها  يغيب  لإدارة  مر�سّياً  ت�سّ�راً 

وكرثت  بالإدارة  للعاملني  املهني  الإلتزام  فرتاجع  احل�ّض.  عدمية 

العام  للمرفق  الكامل  للتعطيل  ت�ؤدي  التي  الحتجاجية  التحركات 

امل�سرفني  عن  يغيب  لدارة  املزمنة  الأمرا�ض  الدمي�قراطية  واأبرزت 

املبادرة.  ح�ض  عليها 

الت�ن�سية  الإدارة  اأمرا�ض  الث�رة  بعد  الدولة  �سعف  عمق  وقد 

ال�ستقالل  منذ  ت�سك�  الإدارة  فهذه  املزمنة.  اأمرا�سها  عن  وك�سف 

اإ�سداء  وم�سالك  اإجراءات  ط�ل  اأهّمها  من  هامة  �سعف  ع�امل  من 

القرار  وعدم  اأخذ  ومركزية  وت�سعبها  الإدارية  اخلدمات  من  العديد 

عن  ف�سال  واجلدوى  النجاعة  ملقت�سيات  الإداري  التنظيم  مالءمة 

الت�ن�سي  الإداري  النظام  ويّت�سف  الإدارية.  الرقابة  وظيفة  �سعف 

اجلهاز  يف  الأفقي  والت��سع  وازدواجيتها،  وت�سابهها  الأجهزة  بتعدد 

اخلدمات  م�ست�يات  وتراجع  فيه،  العاملني  عدد  وت�سخم  الإداري 

ثقافة  تط�ر  زاد  وقد  للم�اطنني.  العامة  الإدارات  تقدمها  التي 

من  جانٌب  �سعى  بعدما  الأزمة  تعميق  يف  واملح�س�بية  الف�ساد 

ال�ظيفي. للرتبح  بالدارة  العاملني 

وقد عرفت الإدارة الت�ن�سية م�سطلح ال�سالح الداري. وكان ذلك 

املالية  امل�ؤ�س�سات  فر�سته  الذي  الهيكلي  ال�سالح  برنامج  مبنا�سبة 

الأزمات  جتاوز   على  مل�ساعدتها  ت�ن�ض  على  الدويل«  »البنك  العاملية 

الإفال�ض.  على  ت�سرف  الدولة  جعل  الذي  والتداين  الإقت�سادية 

هي  م�ست�يات،  بثالثة  عنه  املعلن  الداري  الإ�سالح  برنامج  اهتم 

الإداري  والتنظيم  بامل�اطنني  الإدارة  عالقة  حت�سني  الت�ايل  على 

الإداري. العمل  وو�سائل 

ينتظر  وكان  مقارباتها.  تعّدد  رغم  الإدارة  اإ�سالح  برامج  تنجح  مل 

به  تعد  كانت  مبا  الدارة،  اأكرث عمقا يف  اإ�سالح  اىل  الث�رة  ت�ؤدي  اأن 

خابت  اأخرى،  مرة  لكن  الف�ساد.  مع  وقطع  ال�طنية  لروح  اإذكاء  من 

احلك�مات  اأول�يات  �سمن  الإداري  الإ�سالح  يكن  فلم  الت�قعات. 

حركة  يف  الإداري  بالإ�سالح  املكلفة  ال�زارة  حذف  ومت  املتعاقبة 

رمزية ت�ؤ�ّسر على ت�قف برامج الإ�سالح الإداري. وجتاهلت الأطراف 

مل  ولكنها  الإدارة.  اإ�سالح  احلكم   على  تداولت  التي  ال�سيا�سية 

من  مفا�سلها  على  لل�سيطرة  املقابل  يف  �سعت  اذ  عنها  متاماً  تلتفت 

برامج  اإقرار  احلزبية. هذا طبعا  ف�سال عن  بالتعيينات  اإغراقها  خالل 

اأ�سا�ض  على  التناظر  مبداأ  تعّ��ض  الث�رة  بعد  لالإنتداب  خ�س��سية 

املبادئ  اأهّم  لأحد  �سرباً  يعّد  ما  وه�  اإجتماعية،  مبعايري  الكفاءة 

يف  امل�ساواة  مبداأ  وه�  العم�مية  ال�ظيفية  ت�س��ض  التي  الإدارية 

املبا�سرة  بالتعيينات  الإدارة  اإغراق  مّت  كما  العامة.  ال�ظائف  ت�يل 

قبل  منها  املعزولني  كل  وع�دة  اأبنائهم  اأو  العام  بالعف�  للمنتفعني 

منها  ة  خا�سّ الأ�سالك  بع�ض  يف  عزلهم  اأ�سباب  كانت  مهما  الث�رة 

للمنتدبني  املهني  امل�سار  تك�ين  اأعيد  ذلك،  عن  ف�ساًل  الأمن. 

ف�سهدت  الت�س�يات.  اأ�سا�ض  على  الإدارية  اخلطط  لينال�ا  العائدين 

الإدارة بعد الث�رة ت�سّخما يف حجمها واأعداد م�ظفيها مقابل تراجع 

مردوديتها.  حاّد يف 

واملادية  الب�سرية  والإمكانات  الإ�سالحية  الربامج  هذه  كل  رغم 

الث�رة ورغم كرثة  مّت ت�سخريها لتحقيق ال�سالح الداري قبل  التي 

ميكن  فاإّنه  الث�رة    بعد  للتطهري  وحاجتها  الدارة  ف�ساد  احلديث عن 

منه.  املرجّ�ة  النتائج  يحقق  مل  الدارة  اإ�سالح  حديث  بك�ن  اجلزم 

الإداري  الإ�سالح  اإ�سرتاتيجية  عنا�سر  بق�س�ر  الف�سل  هذا  ويف�سر 

اأغلب  اأّن  عن  ف�سال  �سم�لية  روؤية  من  وخلّ�ها  تكاملها  وعدم 

الدمي�قراطي  املنهج  عنها  غاب  وف�قّية  م�سقطة  كانت  الربامج  هذه 

عن  ف�سال  وم�اطنني  م�ظفني  من  بالإ�سالح  املعنيني  بت�سريك 

دون  الت�سريعية  والن�س��ض  التقنية  الأبعاد  على  الربامج  تركيز 

العم�مي.  للم�ظف  والثقافية  ال�سل�كية  اجل�انب  على  تعمل  اأن 

ت�سريعات  م�ساألة  تك�ن  اأن  قبل  وثقافة  عقلية  م�ساألة  الإدارة  فنجاعة 

اإىل  وحتّ�لت  �س�رّية  اأغلبها  يف  الربامج  هذه  باتت  وعليه،  وتقنيات. 

�سيا�سّيا.  م�ظفة  دعائّية  طق��ض  د 
ّ
جمر

اإلتفات  الث�رة  بعد  املر�سية  حالتها  وتط�ر  الدارة  ارهاق  يف�سر  كما 

الإحتجاج  �سعارات  لفائدة  ال�سالح  برامج  ت�س�ر  عن  النخب 

الدارة  ال�سا�سة  واعتبار  البديلة  الت�س�رات  من  املفرغة  الث�ري 

ال�سيا�سية. ال�سلطة  دوام  لفر�ض  ا�ستغاللها  يجب  غنيمة  الت�ن�سية 

صالبة بيروقراطية تتآكل
زياد غومة



15 العدد 02، يوليو 2015العدد 02، يوليو 142015

املدر�سة  اأن  بامل��س�ع  واملهتمني  البيداغ�جيني  اخلرباء  من  عدٌد  وي�ؤكد 

اخلا�سة   وبعيدا عن الت�س�يق التجاري الذي ي�سعى لبراز تف�قها ف�سلت 

الطار  هذا  يف  ويرى  العم�مية.  املدار�ض  مقابل  التعليم  ج�دة  رهان  يف 

 اأن »املدر�سة العم�مية ل زالت حتافظ على تف�قها 
10

ال�سيد عثمان النهاري

النم�ذجية  العدادية  املدار�ض  امتحانات  يف  الأوائل  الثالثة  اأن  بدليل 

خمالفة  تتعمد   اخلا�سة  املدار�ض  اأن  كما  عم�مية  ملدار�ض  ينتم�ن  ثالثة 

دون  اأبنائهم  لرت�سيم  الأولياء  جذب  لغاية  باملدار�ض  الت�سجيل  تراتيب 

ال�سن القان�ين. ويف املقابل، ل ت�فر هذه املدار�ض اطارا ترب�يا خمت�سا، اذ 

باملدار�ض  تعتمد على  معلمني غري متخ�س�سني كما ل يخ�سع املدر�س�ن 

11
العام.« التعليم  البيداغ�جي بنف�ض وترية  للتفقد  اخلا�سة 

املدار�ض  وجه  يف  ال�سم�د  على  الت�ن�سية  العم�مية  املدر�سة  قدرة  ت�ؤكد 

منع  املناف�سة يف  ق�ة  رغم  التي جنحت  املدر�سة  هذه  �سالبة  على  اخلا�سة 

من  املعاك�سة  الهجرة  بحالت  الق�ل  هذا  ويتعزز  فقراء.  ملدار�ض  حت�لها 

التعليم اخلا�ض اىل التعليم العام والتي بلغ عددها خالل ال�سنة الدرا�سية 

. وي�ؤ�سر هذا الأمر اىل اأن املدر�سة العم�مية 
12
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اأ�سا�سها البيداغ�جية ون�عية الإطار الرتب�ي اأ�سا�سية  لها نقاط ق�ة 

مقابل  النهيار  نح�  تتجه  العم�مية  املدر�سة  باأن  الق�ل  يبدو  وبالنتيجة، 

النظر  القائم يحتم  ال�عي باخلطر  ثقافة اخل�سخ�سة مبالغا فيه لكن  زحف 

ا�سطالعها  مل�ا�سلة  و�سمانا  عنها  دفاعا  اخلا�سة  املدر�سة  ا�سكاليات  يف 

لل�حدة الجتماعية«. بدورها »كحا�سنة 

أزمات داخلية للمدرسة العمومية  
التي  بالتقاليد  اخل�سخ�سة  ثقافة  وجه  العم�مية يف  املدر�سة  �سم�د  يرتبط 

 1958 �سنة  التعليم  ت�حيد  منذ  العق�د   
ّ
مر على  املدر�سة  هذه  اكت�سبتها 

ووفرت لها اأ�سباب �سم�دها. لكن الإلتفات عن معاجلة اأمرا�ض املدر�سة 

م�ستقبال  مينع  قد  بها  حتدق  التي  الأخطار  جدية  عدم  بدع�ى  العم�مية 

هذه املدر�سة من املحافظة على دورها كعن�ان ل�حدة املجتمع.

ظاهرة الدرو�ض اخل�س��سية: البعد اخلا�ض يف التعليم العام 

البحث  الثان�ي  التعليم  باأ�ساتذة  اأ�س�ة  الإبتدائي  التعليم  معلم�  ت�ىّل 

ووجد  اأ�سرهم.  متطلبات  تغطية  على  اأج�رهم  قدرة  لرتاجع  حل�ل  عن 

�سريعا  اخلا�ض  الدر�ض  وحت�ل  �ساّلتهم،  اخل�س��سية  الدرو�ض  املعلم�ن يف 

�سمنت  اإثراء.  وو�سيلة   
ّ

اأ�سا�سي دخل  م�سدر  اىل  لالأجر  مكمل  من 

منظ�مة الدرو�ض اخل�س��سية حل�ًل مل�ساكل جانب هاّم من رجال التعليم 

التي  ال��سطى  الطبقة  �سلب  مكانتهم  على  احلفاظ  يف  و�ساهمت  املالية، 

تاآكلت بفعل انخرام الت�ازن بني الأج�ر والأ�سعار. ال اأن احلل ال�سحري 

للم�ؤ�س�سة  العتبارية  والقيمة  اول  التعليم  كان على ح�ساب جمانية  هذا 

لرجل  حاجة  اخل�س��سية  الدرو�ض  ا�سحت  ثانيا.  ورجالها  التعليمية 

باملدر�سة  الدر�ض  اىل حت�ل  الأمر  هذا  واأدى  ا�سباعها  يبحث عن  التعليم 

العم�مية يف عدد من الأح�ال ملدخل للدر�ض اخل�س��سي املكمل.

ول�سبط هذه الظاهرة، كان �سدر الأمر عدد 679 ل�سنة 1988 امل�ؤرخ يف 

ودرو�ض  اخل�س��سية  الدرو�ض  ممار�سة  ب�سروط  واملتعّلق   1988/03/25

الأحكام  واأهم  اخل�س��سية.  الدرو�ض  م�ساألة  الأمر  هذا  وينّظم  الدعم. 

درو�ض خ�س��سية لأكرث  تدري�ض  املدر�ض  يت�ىل  األ  اإ�سرتاط  فيه،  ال�اردة 

للم�ا�سفات  تخ�سع  حمالت  ويف  العدد  حمدودة  جمم�عات  ثالث  من 

تفقدها  ا�سراف  وحتت  الرتب�ية  الدارة  من  ترخي�ض  وبعد  البيداغ�جية 

الي�م  يتم  اذ  كامل،  ب�سكل  القان�ن هجر  الن�ض  هذا  لكن  البيداغ�جي. 

ترخي�ض  دون  ومن  املعلمني  �سكنى  اخل�س��سية مبحالت  الدرو�ض  اجراء 

م�سبق ومن دون احرتام �سرط عدم تدري�ض املعلم لتالميذ الق�سام التي 

من  ي�س�بها  مبا  الظاهرة  هذه  �سكلت  وقد  خ�س��سية.  درو�سا  بها  يدر�ض 

خمالفات، �سالحاً بيد احلك�مة يف �سراعها مع نقابات املعلمني من خالل 

ت�سريعات حتاربها.  ب�سن  التهديد 

مق�مات  اخل�س��سية  الدرو�ض  لظاهرة   
ّ

املر�سي التط�ر  ي�سرب  وعليه، 

من  نتبينه  ما  وهذا  داخلياً.  خل��س�ستها  وي�ؤدي  العم�مية  املدر�سة 

الدرو�ض اخل�س��سية  باتت هذه  الت�ن�سية حيث  الرتبية  وزارة  اإح�ساءات 

 .
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70 ملي�ن ديناراً ت�ن�سياً من ام�ال العائالت الت�ن�سية ت�ستنزف 

التعليم  يف  انطلقت  التي  اخل�س��سية  الدرو�ض  ظاهرة  عالج  ويحتاج 

الثان�ي ثم ت�جهت نح� التعليم البتدائي وباتت تهدد باكت�ساح التعليم 

ت��سال  ا�سبابها  يف  الظاهرة  عالج  بني  جتمع  متكاملة  ت�س�رات  اجلامعي 

للدرو�ض  احلاجة  من  يحّد  مبا  العم�مية  باملدر�سة  الرتب�ي  الربنامج  لتط�ر 

اخل�س��سية. 

ان�سباط الطار الرتب�ي يف تراجع مبا تهدد املدر�سة العم�مية 

باملدار�ض  املدر�سني  تغيب  ظاهرة  ح�ل  الح�سائية  املعطيات  تغيب 

ادارة  ت�سمن  املط�لة  الغيابات  اأن  الطار  هذا  يف  ويالحظ  البتدائية. 

التعليم جتاوز �سلبياتها من خالل نظام املع��سني والذين يك�ن�ن عادة من 

احلائزين على �سهادات جامعية واملعطلني عن العمل. فيما يك�ن الغياب 

املدار�ض  واأن  خ�س��سا  التالميذ  متدر�ض  تعطل  يف  �سببا  ق�سرية  ملدد 

باملدار�ض  التالميذ  بقاء  ت�سمن  مراجعة  بقاعات  جمهزة  غري  البتدائية 

معلميهم. تغيب  عند 

التعليم  لنقابات  املتكررة  ال�سرابات  ظاهرة  الث�رة  بعد  وبرزت 

نهاية  وعرفت  العم�مية.  املدر�سة  باأزمة  العام  ال�سع�ر  لتعمق  البتدائي 

اأن  بعد  الإ�سرابات  لظاهرة  تط�ر  اأكرب   2015-2014 الدرا�سية  ال�سنة 

الدرو�ض  ختم  ومناظرة  الدرا�سية  ال�سنة  نهاية  امتحانات  املعلم�ن  قاطع 

البتدائية يف �سابقة تاريخية مل يعرفها النظام الرتب�ي الت�ن�سي قبل هذا 

التاريخ .

اختار املعلم�ن يف اإطار ن�سالهم النقابي من اأجل حت�سني م�ست�ى تاأجريهم 

ذلك،  على  ورّدا  البتدائي.  التعليم  ملرفق  الكامل  التعطيل  نح�  الت�جه 

بنجاح كل التالميذ. 
ً
اأ�سدرت وزارة الرتبية مقرراً اإداريا 

العام  النظر عن م�سروعيته من الح�سا�ض  النقابي ب�سرف  التحرك  عمق 

ميثاق  �سياغة  على  العمل  �سروريا  يك�ن  وقد  العم�مية.  املدر�سة  باأزمة 

يف  مبا  النقابي  احلق  ممار�سة  يف  الرتب�ي  الطار  حق  ي�سمن  نقابي  عمل 

العلمية  بالقيمة  امل�ّض  دون  من  د�ست�ريا  امل�سم�ن  ال�سراب  حق  ذلك 

متى  هذا  يتحقق  وقد  العلمية.  و�سهادتها  العم�مية  للمدر�سة  والعتبارية 

مت البحث عن اإ�سالح للمدر�سة العم�مية بعيدا عن الرجتال .

إصالح منظومة التربية بعيدا عن االرتجال 
السياسي 

مل يهداأ احلديث عن ا�سالح التعليم البتدائي يف ت�ن�ض منذ �سنة 1991. 

الإطار  هذا  يف  ويالحظ  متت.  التي  وال�سالحات  املراجعات  فكرثت 

اإ�سالح  اإطار  يف  مّت  فمثال،  الإ�سالح.  اإ�سالح  يرادف  بات  ال�سالح  اأن 

بحجة  الثالثيات  امتحانات  يف  املغلق  الأ�سب�ع  اإقرار  البتدائي  التعليم 

للم�ست�ى  اف�سل  تقييم  وحتقيق  المتحانات  اج�اء  على  التالميذ  تع�يد 

الدرا�سية اجلارية  ال�سنة  نهاية  لتعلن  الرتبية عادت  الدرا�سي. لكن وزارة 

اإلغاء الأ�سابيع املغلقة بالن�سبة للمرحلة العدادية بهدف تخفيف ال�سغط 

النف�ساين على التلميذ خالل هذه الفرتة.

والمر نف�سه بالن�سبة لتدري�ض اللغات الجنبية بالن�سبة للتالميذ. فقد مت 

يف البداية اقرار تعليم اللغة الفرن�سية بال�سنة الثانية ابتدائي ثم مت الرتاجع 

من  التلميذ  ليتمكن  ابتدائي  الثالثة  بال�سنة  تدري�سها  واقرار  ذلك  عن 

وقررت  الرتبية  وزارة  عادت  ثم  اأوىل.  مرحلة  يف  ال�طنية  اللغة  اإجادة 

تدري�ض  املقبلة  الدرا�سية  ال�سنة  من  انطالقا  يتم  اأن  ال�سنة  هذه  خالل 

بداية  النكليزية  واللغة  ابتدائي  الثانية  ال�سنة  من  ابتداء  الفرن�سية  اللغة 

ابتدائي. الثالثة  ال�سنة  من 

ادارة  به  تتم  الذي  الرجتال  عن  ال�سالح«  »قرارات  ت�سارب  ويك�سف 

ملف ا�سالح التعليم. ويتاأكد هذا الرجتال يف قرار وزير الرتبية الت�ن�سي 

 2015-04-28 من   ابتداًء  التعليم  ا�سالح  غايته  وطني  ح�ار  اإجراء 

اختارت  فقد  م�سبقة.  ت�س�رات  اأي  دون  اأي  بي�ساء  ورقة  من  انطالقا 

درا�سات  دون  التعليم  اإ�سالح  ح�ل  احل�ار  تدخل  اأن  الرتبية  وزارة 

يف  واخلربات  العلمية  باملقاربات  وت�ستنري  القائمة  امل�ساكل  تبني  م�سبقة 

ا�ستعمال  رغبة يف  اىل  الت�جه  هذا  وي�ؤ�سر  لها.  �سيناروهات حل�ل  ت�س�ر 

ملف ا�سالح التعليم يف املجال ال�سيا�سي، مما يهدد بتعميق اأزمة املدر�سة 

العم�مية.

٭قاض تونسي

ال�ردية  وامليدعة  لل�سبية  الزرقاء  امليدعة  ارتداء  ظّل  قريب،  وقت  حتى 

التي كانت  ال�حدة  ت�ن�ض. هذه  ال�حدة الجتماعية يف  للفتيات عن�ان 

ت�ؤمنها املدر�سة العم�مية التي ي�ؤمها كل الت�ن�سيني متى بلغ�ا من العمر 

�ست �سن�ات ويظل�ن يف رحابها اإىل ان يح�سل�ا �سهادة ال�سيزيام »�سهادة 

�سن�ات  ال�ست  رحلة  يف  اكت�سب�ا  ويك�ن�ن  البتدائية«.  الدرو�ض  ختم 

من  واأهم  اأكرب  واأجزاء  ثقافتهم  من  جزءاً  ت�سنع  اأ�سا�سية  معارف  تلك 

اأ�س�لهم الجتماعية.  ذكرياتهم امل�سرتكة عن�ان وحدتهم رغم اختالف 

تعّلم  التي  اجلمه�رية  ومدر�سة  املجتمع  املدر�سة  �س�رة  ح�سرت  وقد 

الف�سل  جاء يف  الت�ن�سي حيث  الد�ست�ر  منت  املعارف، يف  قبل  امل�اطنة 

 ... املجاين  العم�مي  التعليم  يف  احلق  ت�سمن  الدولة  »اأن  منه:   39

التعليم«.  وت�سمن ج�دة 

وال�سبابيك  الأبي�ض  الطالء  ذات  الت�ن�سية  العم�مية  املدر�سة  بدت  وقد 

يتاأكد عند قراءة  الزرقاء يف ماأمن من ع�سف ثقافة اخل�سخ�سة. وهذا ما 

-2014 الدرا�سية  ال�سنة  فخالل  الت�ن�سية.  الرتبية  وزارة  اإح�سائيات 

واثنني  وخم�سمائة  اآلف  اأربعة  العم�مية  املدار�ض  عدد  بلغ   ،2015

األف تلميذ ت�زع�ا على  و�ستني، وقد التحق بها ملي�ن وخم�سة و�سبعني 

التاأطري  بت�فري  وتكفل  ف�سال.  وع�سرين  وثالثمائة  األف  واأربعني  �سبعة 

الرتب�ي لهم ثالثة �ستني األفا ومائتي معلم تعليم ابتدائي ت�ن�سي. 

بقيمة  خارجي  وقر�ض  دعم  حت�سيل  على  الت�ن�سية  احلك�مة  عملت  كما 

230 ملي�ن ي�رو - 470 ملي�ن دينار ت�ن�سي تقريبا لتحديث امل�ؤ�س�سات 

الرتب�ية وحت�سني الإطار املدر�سي العام يف البتدائي والإعدادي والثان�ي 

من حيث اجل�انب املادية وت�فري التجهيزات ال�سرورية التي تي�ّسر ظروف 

.
1
�سلبها العمل 

يهّدد   
ٌ
خطر اخل�سخ�سة  باأن  الإدعاء  يبدو  املعطيات،  هذه  �س�ء  وعلى 

التعليم العم�مي البتدائي ق�ل م�ستبعداً. فهي ت�ستقطب ُع�سر امل�اطنني 

 
ّ

التعليمي ال��سع  التدقيق يف  الدولة. لكن  ُع�سر م�ازنة  اأكرث من  وحتتكر 

املنظ�ر  يهتز يف  اأن  معها  يخ�سى  مقلقة  متزايدة  م�ؤ�ّسرات  ُيظهر  ت�ن�ض  يف 

العم�مية.  املدر�سة  القريب عر�ض 

فمع بداية الع�سرية الأخرية من القرن الع�سرين، تطّ�رت ظاهرة املدار�ض 

مفه�م  تراجع  بداية  اىل  الظاهرة  هذه  وت�ؤ�سر  بت�ن�ض.  اخلا�سة  الأ�سا�سية 

من  يزيد  وما  باملي�س�رين.  خا�ض  تعليم  بروز  ل�سالح   
ّ

العم�مي التعليم 

احتمالت هذا الرتاجع، ه� بالدرجة الأوىل اأزمة املدر�سة العم�مية التي 

بداأت ت�ستفحل خالل العقد الأخري. وهذا ما �سنحاول تف�سيله اأدناه. 

المدرسة الخاصة تنافس وتعيد رسم الحدود 
بين الفئات االجتماعية  

-1985 الدرا�سية  ال�سنة  خالل  اخلا�ض  البتدائي  التعليم  يكن  مل 

من   0.51 ن�سبة  يعادل  ما  اأي  تلميذا   6295 ال  ي�ستقطب   1986

وتطّ�رت   .
2
مدر�سة  16 على  م�زعني  وكان�ا  املر�سمني،  التالميذ  جملة 

خالل  لت�سل  مت�ا�سل  بن�سق  اخلا�سة  باملدار�ض  التالميذ  متدر�ض  ن�سب 

التالميذ  جمم�ع  من  باملائة   2.77 اىل   2012-2011 الدرا�سية  ال�سنة 

بعدد اجمايل قدره 28875 تلميذاً م�زعني على 128 مدر�سة. وخالل 

2014-2015، ا�ستقطبت امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة  ال�سنة الدرا�سية 

ن�سبة  بلغت  وقد   .
3
مدر�سة  191 على  م�زعني  تلميذاً  األف   40 من  اأكرث 

-2008 يف  الأق�سى  حدها  للتالميذ  اخلا�سة  املدار�ض  ا�ستقطاب 

ال�سريع  التط�ر  ه�  الأرقام  هذه  يف  واملقلق  املائة.  يف   84 وه�   2009

يبقى عددهم حتى الآن  واإن  باملدار�ض اخلا�سة  التالميذ  التحاق  لن�سب 

ز هذه املدار�ض جغرافياً وت�جهها  حمدوداً. وما يعزز ع�امل القلق ه� تركُّ

املي�س�رة. الإجتماعية  للفئات 

اأن  ة  اخلا�سّ املدار�ض  ت�زيع  خلريطة  اجلغرافية  الدرا�سة  من  يتبني  كما 

ويف  ت�ن�ض  بالعا�سمة  ترتكز  اخلا�سة  التعليم  مدار�ض  من  باملائة   76.56

نابل و�س��سة واملن�ستري. وت�سّم هذه املدار�ض  ثالث وليات �ساحلية هي 

87.37 باملائة من عم�م تالميذ املدار�ض اخلا�سة. وتنعدم باملقابل ظاهرة 

.
4
التعليم اخلا�ض البتدائي ب�ليات �سليانة وجندوبة وتطاوين

مياثل  اأنه  البتدائي  اخلا�ض  للتعليم  اجلغرايف  الت�زيع  من  وي�ستفاد 

يف  اخلا�سة  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  ُيربز  ب�سكل  بت�ن�ض  التنمية  خريطة 

الداخلّية  املناطق  يف  الظاهرة  هذه  لتغيب  التنم�ي  احلظ  ذات  املناطق 

التنمية. يف  حظاً  الأقّل 

معينة  مناطق  نح�  اخلا�سة  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  ت�ّجه  الربحّية  الغاية  ترّبر 

تتميز مب�ست�ى العي�ض الرفيع لن�سب معتربة من �سكانها. فيحاول التعليم 

الفئات  من  الهم  الن�سبة  على  املناطق  هذه  يف  ي�ستح�ذ  ان  اخلا�ض 

الجتماعية القادرة على حتمل اعبائه املالية . ويالحظ يف هذا الطار ان 

التعليم اخلا�ض ينق�سم بدوره اىل �سنفني اأ�سا�سيني لكل منهما جمه�ره: 

فنجد امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة الكربى اأي تلك التي تف�ق م�ازناتها 

تتمّيز  عاّم،  وب�سكل  اأجنبي.  بع�سها  كفاءات  وت�ستخدم  الدنانري  ماليني 

م�جهة  بك�نها  اأجنبية  مناهج  الغالب  يف  تدّر�ض  التي  املدار�ض  هذه 

للطبقات الرثية مبا يجعل منها مدار�ض طبقية بامتياز. اما ال�سنف الثاين 

ال�سغرى  امل�ؤ�س�سات  خانة  يف  اقت�ساديا  في�سنف  اخلا�سة،  املدار�ض  من 

تعليم  لرجل  بامللكية  تع�د  اخلا�سة  املدر�سة  تك�ن  ما  وغالبا  واملت��سطة. 

م�ؤ�س�سة  ليك�ن  مهياأ  غري  م�س�غ  �سكني  مقرها يف حمل  ويتمثل  متقاعد 

ترب�ية. وت�سعى م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ض من هذا ال�سنف اىل ا�ستقطاب 

املائة  بني  يرتاوح  ال�احد  للتلميذ  �سهري  مقابل  اأداء  على  املقتدرين 

الأبناء  ت�سجيل  اأ�سبح  وتاليا،   .
5
ديناراً وت�سعني  واملائتني  ديناراً  و�ستني 

مبدار�ض التعليم اخلا�ض اىل م�ؤ�سر على النتماء الطبقي لأ�سرهم. فيكفي 

حتديد املدر�سة اخلا�سة املر�سم بها للت��سل للمعطى الذي يتعلق بالطبقة 

الجتماعية التي ينتمي لها ال�يل. 

بالن�سبة للقائمني على هذه املدار�ض من  وقد يك�ن هذا الت�جه م�سروعا 

منظار احلرية التجارية. لكن يتعنّي على الدولة التعامل مع نتائجه ومدى 

ممار�سة  يف  امل�ساواة  ت�سمن  للجميع«  واحدة  تربية  يف  »احلق  على  تاأثريه 

احلق يف التعليم. ففي حال ا�ستمرار وترية التح�ل من املدر�سة العم�مية 

اىل املدر�سة اخلا�سة، يخ�سى اأن تتحّ�ل املدار�ض العم�مية اىل م�ؤ�س�سات 

تعليمية يتجّمع داخلها الفقراء من ال�سعب دون �س�اهم. ويف هذا الإطار، 

اأ�سهر  ن�سر قبل  ال�سيد �سامل البي�ض يف مقال  راأى وزير الرتبية الأ�سبق 

الث�رة  عن  ال�سابق  النظام  خ�س�ع  »اأن   
6
ال�زارة مقاليد  ت�ليه  من  قليلة 

لإمالءات �سندوق النقد الدويل والبنك العاملي والدول الأوربية املانحة 

والقار�سة وتنفيذ �سيا�ساتهم ل�سيما يف املجال الرتب�ي قد اأ�س�ض لنهيار 

نظام ترب�ي كثريا ما تباهت به النخب الفكرية وال�سيا�سية. ولكن الق�ى 

ل  الت�ن�سية  الث�رة  فاإن  ولذلك  له.  �سحية  كانت  والجتماعية  ال�سعبية 

الرتب�ية  للمنظ�مة  جذري  تغيري  بعملية  تقم  مل  اإذا  تنجح  اأن  لها  ميكن 

املدر�سة  واإ�سالح  العتبار  رد  عرب  الجتماعي  الرتقاء  ق�اعد  لتبديل 

واملالية  ال�سيا�سية  النخب  اأما  واأخرياً.  اأوًل  لل�سعب  كمدر�سة  العم�مية 

عليه،  املاأ�س�ف  العهد غري  وزراء  والأعمال مبن يف ذلك  املال  واأ�سحاب 

القدمية  املدر�سة  تلك  مقاعد  على  يجل�س�ا  مل  منهم  الكثري  اأبناء  فاإن 

التقليدية.  اخل�سبية  �سب�رتها  واأمام  اخلربة  حيطانها  وبجانب  املتاآكلة 

والنكليزية  الفرن�سية  البعثات  ملدار�ض  املرفهة  املقاعد  على  جل�س�ا  لقد 

.
7
والأمريكية«

وبذلك، ك�سف املثقف �سامل الأبي�ض قبل ت�ليه مقاليد ال�زارة عن عمق 

التح�ل الجتماعي الذي يدور ح�ل املدر�سة العم�مية. ومل ي�سّجل له 

الذي  للداء  عالجية  حماولة  اأي  الرتبية  حلقيبة  ت�ليه  خالل  املقابل  يف 

�سّخ�سه. وقد يع�د ذلك لك�ن الت�سخي�ض ت�سمن مبالغات يف الت��سيف 

دون اأن يقدم ت�س�رات للحل�ل. 

املدر�سة  ت�جه  اإدعاء  اأن  ت�ن�ض  يف  بالرتبية  امل�ستغل�ن  املقابل  يف  ويعترب 

املدار�ض  اأن  اأهمها  من  لعتبارات  واقعي  غري  النهيار  نح�  العم�مية 

اخلا�سة مل تنجح يف حتقيق التف�ق البيداغ�جي والرتب�ي على املدار�ض 

العم�مية التي حافظت على رياديتها.

القيمة  لإبراز  باملقابل  اخلا�ض  التعليم  مدار�ض  على  القائم�ن  ي�سعى 

امل�سافة التي يحققها التعليم اخلا�ض. ويف هذا الطار �سرح ال�سيد لطفي 

مع  يتكامل  اخلا�ض  التعليم  »اأن  التعليم   مبجمع  بالعالم  املكلف  �سعيد 

التعليم  وخ�س��سية  خا�سة.  ل�سريحة  يت�جه  منهما  وكل  العام  التعليم 

اخلا�ض اأنه ي�ستجيب لطالب اخلدمة والذي يتمثل خ�س��سا يف التغيريات 

خدمات  ت�فر  اخلا�سة  املدر�سة  لك�ن  الأ�سرة  تعرفها  التي  الجتماعية 

ا�سافة  ومطاعم  ونقل  �سحة  من  الرفاهية  من  الدنى  احلد  بت�فري  تتعلق 

اخلما�سي،  اللطيف  عبد  ال�سيد  ذكر  فيما   .
8
الثقافية« بامل�ساألة  لالهتمام 

وه� �ساحب م�ؤ�س�سة ترب�ية خا�سة وم�س�ؤول نقابي �سابق عن التعليم الخ

ا�ض،                             »ن�عية التعليم والبيداغ�جيا املعتمدة هي من 

اهتمام  حمّل  اخلا�ّض  الأ�سا�سي  التعليم  جتعل  التي  الأ�سا�سية  الع�امل 

الأخذ  عرب  وذلك  بالتلميذ  اأكرث  واعتناء  اهتماما  ي�ّفرون  حيث  الأولياء 

يف  التك�ين  لأهمية  اإ�سافة  الدرو�ض  مراجعة  يف  ومتابعته  ومرافقته  بيده 

.
9
الجنبية« اللغات 

المدرسة العمومية
ورياح الخصخصة:

القدرة على المقاومة 

محمد العفيف الجعيدي 

11 قان�ن عدد 6 ل�سنة 2015 م�ؤرخ يف 10 اأفريل 2015 يتعلق بامل�افقة على عقد التم�يل املربم .

للم�ساهمة  لال�ستثمار  الأوروبي  والبنك  الت�ن�سية  اجلمه�رية  حك�مة  بني   2014 ج�ان   19 يف 

اأفريل   10 يف  م�ؤرخ   2015 ل�سنة   7 عدد  قان�ن  الرتب�ية.  امل�ؤ�س�سات  تع�سري  م�سروع  مت�يل  يف 

2015 يتعلق بامل�افقة على اتفاقية القر�ض املربمة يف 19 دي�سمرب 2014 بني حك�مة اجلمه�رية 

الت�ن�سية وامل�ؤ�س�سة الأملانية للقرو�ض من اأجل اإعادة الإعمار للم�ساهمة يف مت�يل م�سروع تع�سري 

امل�ؤ�س�سات الرتب�ية

21  م�سدر املعطيات الح�سائية درا�سة » تنامي القبال على التعليم اخلا�ض باملرحلة البتدائية .

بت�ن�ض » من اعداد  ال�سيدين هادي ب�ح��ض ومنجي عكروت » من�س�رة بتاريخ 2014-01-27 

باملدونة البيداغ�جية                                                    

31 ب�سحيفة . من�س�ر  اخلا�سة«،  البتدائية  املدار�ض  الي�م يف  تلميذا  األف   40 من  »اكرث  مقال 

ال�سحافة الت�ن�سية بتاريخ 2015-06-16.

41 » تنامي القبال على التعليم اخلا�ض باملرحلة البتدائية بت�ن�ض«، املرجع ال�سابق.                                                             .

51 امل�سائية  . الذاعية   احل�سة  خالل  النهاري  عثمان  البيداغ�جي  اخلبري  بها  افاد  معطيات 

م��س�عها التعليم اخلا�ض يف ت�ن�ض اىل اين  بث يف اذاعة ت�ن�ض الثقافية بتاريخ 2015-03-24

61 عني وزيرا  للرتبية بتاريخ 13-03-2013    اي بعد اربعة ا�سهر فقط من ن�سر مقاله                                                                                            .

71 ن�فمرب . التقدمية  م�قع  بت�ن�ض«،  والتعليم  الرتبية  واقع  ح�ل  فزع  »�سيحة  الأبي�ض،  �سامل 

.2012

81 ت�سريح خالل احل�سة الذاعية امل�سائية م��س�عها »التعليم اخلا�ض يف ت�ن�ض، اىل اين؟«. بث .

يف اذاعة ت�ن�ض الثقافية بتاريخ 2015-03-24                                                            

91 ت�سريح ورد ب�سحيفة ال�سباح الت�ن�سية بتاريخ 03-10-2009 يف مقال حتت عن�ان » اولياء .

يتهافت�ن على املدار�ض البتدائية اخلا�سة  

خبري بيداغ�جي.101

111 ت�سريخ خالل احل�سة الذاعية  امل�سائية  م��س�عها التعليم اخلا�ض يف ت�ن�ض اىل اين  بث يف .

اذاعة ت�ن�ض الثقافية بتاريخ 2015-03-24                                                            

ارقام وزارة الرتبية ال�طنية.121

عثمان النهاري  املرجع ال�سابق.131

ت�سريح وزير الرتبية ال�سيد ناجي جل�ل مبجل�ض ن�اب ال�سعب بتاريخ 2015-06-10                                                      .141
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أنس سعدون

فاإّن منظمات  ال�سري،  اأرقام ر�سمية ح�ل عمليات الجها�ض  رغم غياب 

اجلمعية  ت�ؤكد  ال�سياق،  هذا  ويف  للظاهرة.  امل�ستمر  التنامي  ت�ؤكد  مدنية 

1000 امراأة جته�ض ي�ميا  اإىل   600 اأن ما بني  املغربية ملحاربة الإجها�ض 

باملغرب. 

ورغم �سع�بة التاأكد من �سحة هذه املعطيات، فاإن ثمة �سرورة لإعادة النظر 

يف الأحكام القان�نية املنظمة لالإجها�ض يف املغرب. فا�ستمرار اللج�ء اإىل 

الجها�ض ال�سري يف حالة احلمل غري املرغ�ب فيه، ي�ؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة 

ال�فيات بني الن�ساء الل�اتي يقدمن عليه، ف�سال عن الأ�سرار ال�سحية التي 

قد تلحق به�ؤلء. 

للم�سرع  املت�سدد  امل�قف  ال�سري،  الجها�ض  حالت  تفاقم  من  يزيد  وما 

املغربي من م�ساألة الجها�ض والذي ل مييز بني الجها�ض الطبي املاأم�ن 

والجها�ض غري الطبي الذي يتم ب�سكل �سري. ففي كلتا احلالتني، تبقى 

بعق�بات  عليها  ويعاقب  القان�ن  اطار  تتم خارج  التي  الجها�ض  عمليات 

حب�سية ومالية وتاأديبية قد ت�سل اإىل حد �سحب رخ�سة مزاولة املهنة. 

من  ن�سيبه  ياأخذ  مل  والتقييد  الباحة  بني  الجها�ض  م��س�ع  كان  واإذا 

عديدة  لأ�سباب  املا�سية  ال�سن�ات  ط�ال  املغرب  يف  املجتمعي  النقا�ض 

تتعلق باأول�ية اأجندا احلركات الن�سائية واحلق�قية عم�ما، فاإن هذا امل��س�ع 

عاد ليطرح من جديد باملغرب مبنا�سبة ور�ض ا�سالح عدد من الت�سريعات 

وعلى راأ�سها القان�ن اجلنائي. 

اإلجهاض في القانون الجنائي المغربي
مبدئيا، ميكن تعريف الإجها�ض باأنه اإ�سقاط اجلنني قبل اأوانه الطبيعي، اأو ه� 

ا�سقاط للجنني اأثناء فرتة تك�نه وقبل انتهائها. ويالحظ اأن القان�ن املغربي 

مل ي�سع تعريفا حمددا لالإجها�ض على غرار عدد من الت�سريعات املقارنة، 

وذلك  اجلنائي  القان�ن  من  ف�س�ل  ع�سرة  خالل  من  جترميه  اإىل  عمد  واإمنا 

�سمن الباب الثامن املتعلق باجلنايات واجلنح �سّد نظام الأ�سرة والأخالق 

اىل  الف�س�ل عملياً  458. وت�ؤول هذه  اإىل   449 الف�س�ل من  العامة، يف 

اإنكار حق املراأة يف اختيار الإجها�ض، مبعزل عن ال��سيلة امل�ستخدمة. ول 

ي�ستثنى من التجرمي ال الإجها�ض الذي يتم بهدف »�سرورة املحافظة على 

�سحة الأم متى قام به عالنية طبيب اأو جراح باإذن من الزوج«.

 1967 ي�لي�ز   1 يف  م�ؤرخ  ملكي  مر�س�م  اأدخله  الذي  ال�ستثناء  وهذا 

ي�ستدعي عدداً من املالحظات، اأهمها الآتية:

التف�سري  رهن  يزال  ل  املذك�ر  الف�سل  يف  ال�اردة  الأم  �سحة  مفه�م  اإن   -

ال�سيق الذي ل يراعي امل�ساعفات النف�سية ول التبعات الجتماعية للحمل 
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غري املرغ�ب فيه. كما ل يراعي مفه�م ال�سحة الجنابية كمفه�م �سامل

احلالة على م�افقة -  الأم يف هذه  باإجها�ض  القيام  امل�سرع علق  اأن 

البدنية.  ال�سالمة  يف  املراأة  حلق  �سارخاً  انتهاكاً  يعد  مما  الزوج، 

املراأة رهينا مب�افقة  القب�ل بجعل احلفاظ على حياة  فكيف ميكن 

حق  املراأة  متلك  واأل  للزوج؟  ملكا  املراأة  ج�سد  يعد  هل  الزوج، 

احلفاظ على �سالمتها و�سحتها؟ وما م�قع املراأة التي ل زوج لها؟ 

يتهدد  م�سطرة الجها�ض يف حالة وج�د خطر  تعقيد  ي�ؤدي  واأل 

اإىل  العملية  هذه  اإجراء  على  زوجها  م�افقة  وعدم  املراأة  �سحة 

ال�سرار ب�سالمتها البدنية؟

مطالب بمراجعة عقوبة االجهاض في القانون 
المغربي

اجلمعيات  م�قف  بخ�س��ض  ت�سجيلها  ميكن  التي  املالحظات  اأهم  من 

تطالب  ومل  الإجها�ض  ق�سية  ترث  مل  اأنها  املغربية  والن�سائية  الن�س�ية 

ال�سلطات العم�مية باإباحته، حتى يف اأوج ن�ساطها يف ظل حك�مة التناوب 

)2002/1998(، وما �ساحب ذلك من اعالن عن »م�سروع خطة العمل 

امل�ست�ى  على  مطالبها  اقت�سرت  فقد  التنمية«.  يف  املراأة  لإدماج  ال�طنية 

العملي الجتماعي الإن�ساين وذلك بالتكّفل بحالت الإجها�ض واحلمل 

خارج اإطار الزواج ال�سرعي، دون اأن ت�سل اإىل حد املطالبة ب�سرورة اإعادة 

النظر يف الق�انني الناظمة للحمل والإجها�ض. ولعل تفادي املطالبة بتقنني 

ركزت  فقد  باملغرب.  الن�سائية  احلركة  باأول�يات  يرتبط  واإباحته  الجها�ض 

هذه احلركة خالل فرتة ط�يلة على الرتافع يف جمال م�اجهة اأوجه التمييز 

راأ�سها  وعلى  املراأة  ب��سع  ارتباطا  الأكرث  الق�انني  بع�ض  يف  الن�ساء  �سد 

بت��سيع  ال�اقع  اأر�ض  ال�سخ�سية، ف�سال عن اهتمامها على  قان�ن الأح�ال 

ا�ستعمال و�سائل منع احلمل اأكرث من الدع�ة �سراحة اإىل اباحة الجها�ض 

جتنبا لأي نقد حمتمل اأو ردود اأفعال جمتمعية راف�سة. 

غري  اأخرى،  من جمعيات  الإجها�ض جاءت  بتقنني  املطالبة  اأن  والالفت 

لتنظيم  املغربية  اجلمعية  اأبرزها  ومن  م��س�عية،  ن�سائية  ذات  لكن  ن�س�ية، 

وقد  الإجها�ض.  ح�ل  وواقعي  هادئ  وطني  بح�ار  طالبت  التي  الأ�سرة 

ذي  الإجها�ض  ح�ل  ا�ستطالعيا  بحثا   2007 يف  اجلمعية  هذه  اأجنزت 

العقيم ح�ل  النقا�ض  اخلروج من  اىل  ب�سعيها  ومتيزت خال�ساتها  املخاطر. 

م�سروعية الإجها�ض يف املطلق.   ف«ل ينبغي للح�ار ال�طني اأن ين�سب 

ذلك،  ع��ض  �سده.  اأو  معه  نك�ن  اأن  مبعنى  الإجها�ض،  جتاه  امل�قف  عن 

ال�س�ؤال اجليد ال�حيد الذي ينبغي طرحه ه�: هل نحن مع اأو �سد �سحة 

الن�ساء، مع اأو �سد اآلمهن، مع اأو �سد املخاطرة ب�سحتهن وبحياتهن«؟ 

ف«منع  م�سابه.  اجتاه  يف  الإن�سان  حلق�ق  املغربية  اجلمعية  ذهبت  وقد 

الإجها�ض وجترميه يبقى من اأ�س�اأ التدابري للحفاظ على احلياة. فاملنع يق�د 

حتما اإىل الإجها�ض ال�سري، اأي اإىل املخاطرة ب�سحة املراأة وحياتها، ومبا اأن 

با�سم  لت�سحيتهن  داع  فال  �سخ�سيتهن،  بل�رة  ويف  احلياة  احلّق يف  للن�ساء 

حّق النطفة اأو العلقة اأو امل�سغة يف احلياة. فحماية احلياة ل ميكن اأن تتّم �سّد 

الن�ساء بل ينبغي اأن تتّم مب�ساركتهّن. 

املغربية  اجلمعية  تاأ�س�ست  الق�سية،  عرفتها هذه  التي  التفاعالت  اطار  ويف 

ملكافحة الإجها�ض ال�سري، ومن اأبرز اأهدافها »ك�سر ال�سمت الر�سمي عن 

الإجها�ض ال�سري«، و«اإ�سعار الن�ساء باملخاطر املالزمة لالإجها�ض«، و«اإ�سعار 

امل�ساعفات  ذات  ال�ح�سية  الإجها�سية  باملمار�سات  العم�مية  ال�سلطات 

ال�خيمة«، ف�سال عن »اإقناع الق�ى ال�سيا�سية والدينية بتقدمي مقرتح قان�ن 

يف الربملان يك�ن مالئما للمحيط الطبي-الجتماعي الراهن«. 

ال�سماح  على  التعديل  ين�سب  اأن  ال�سياق  هذا  يف  اجلمعّية  وتقرتح 

ناجتا  الأولني من احلمل عندما يك�ن احلمل  ال�سهرين  بالإجها�ض خالل 

عن اغت�ساب اأو جن�ض مع حمرم ويف بع�ض الأو�ساع الجتماعية اخلا�سة، 

 .
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واملق�س�د بهذه الأو�ساع حالة الفتيات احل�امل العازبات

التدخل الملكي
وتبعاً لهذا التفاعل، اأعلن امللك حممد ال�ساد�ض عن تكليف وزير العدل 

واحلريات ووزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية وكذا رئي�ض املجل�ض ال�طني 

حلق�ق الإن�سان بتنظيم لقاءات ت�ساورية مع خمتلف الأطراف املعنية ورفع 

اقرتاحات اإليه يف اأجل اأق�ساه �سهر واحد.

وهذه املبادرة ت�ستدعي جمم�عة مالحظات، اأهمها: 

للمقاربة -  اإعماًل  وبالتايل  امل�ؤمنني،  اإمارة  مل�ؤ�س�سة  تفعياًل  تاأتي  اأنها 

الدينية يف حّل م�سكل الإجها�ض، وه� ذات الت�جه املعم�ل به 

التحكيم  اإىل  اللج�ء  فيها  يتم  التي  الق�سايا اخلالفية  يف خمتلف 

امللكي على غرار ور�ض اإ�سالح قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية.

وزيرين -  ت�سم  فهي  م�سغرة،  ت�سكيلة  اأنها  رغم  اللجنة:  ت�سكيلة 

ف�سال عن رئي�ض املجل�ض ال�طني حلق�ق الن�سان، وهي تدل على 

تعدد املقاربات املعتمدة ملعاجلة م��س�ع الجها�ض، فبالإ�سافة اىل 

دور املقاربة الدينية، يالحظ العتماد اأي�سا على مقاربة حق�قية.

امل�ساورات  نتائج  ب�ساأن  بالغا  امللكي  الدي�ان  اأ�سدر   ،2015-5-15 ويف 

على  البقاء  اإىل  تتجه  املقرتحات  من  ال�ساحقة  الأغلبية  اأن  اىل  فيه  اأ�سار 

ا�سافة  ثالثة  مع  الإجها�ض،  جترمي  على  تعمل  التي  القان�نية  املقت�سيات 

ا�ستثناءات جديدة لإباحة الجها�ض ويتعلق الأمر مبا يلي:

حالت احلمل الناجت عن اإغت�ساب،

حالت احلمل الناجت عن زنا املحارم،

حالت الت�س�هات اخللقية اخلطرية والأمرا�ض ال�سعبة التي قد ي�ساب بها  

اجلنني.

احلمل  حالت  فيها  مبا  الأخرى  احلالت  �سمناً  ي�ستبعد  البالغ  وهذا 

خارج الزواج، والتي تخرج عن ال�ستثناءات املقرتحة. وما يزيد من قابلية 

امل�ل�دين  الأطفال  اإزاء  التمييز  ا�ستمرار  ه�  للنقد،  احلالت  ا�ستبعاد هذه 

حالت  يف  الطبي  الجها�ض  لإباحة  الراف�سة  فالأ�س�ات  الزواج.  خارج 

احلمل غري املرغ�ب فيه، تنطلق اإجماًل من مبداأ الدفاع عن حق اجلنني 

وواقعية  قان�نية  حماية  اأي  باملقابل  تقدم  ل  لكنها  احلياة،  اإىل  اخلروج  يف 

للطفل الناجت عن عالقة حمل غري مرغ�ب فيه، عندما يخرج اإىل احلياة ول 

اأي دعم لالأم التي تت�ىل يف هذه احلالة حتمل عبء تربيته مبفردها. ويجدر 

التذكري هنا اأن قان�ن الأ�سرة ما يزال يعتق الأب البي�ل�جي من اأي التزام 

قان�ين جتاه اإبنه امل�ل�د خارج الزواج، والذي ل يج�ز اأن ُين�سب اإل لأّمه. 

اإمكانية  العالقة. وحتى  تلك  امل�س�ؤولة عن  الأخرية وحدها  فتتحّمل هذه 

اللج�ء اإىل اخلربة اجلينّية تبقى مرف��سة نظراً ل�ستقرار الإجتهاد الق�سائي 

على التف�سري ال�سيق للن�ض القان�ين الذي ل يعرتف بالبن�ة غري ال�سرعية. 

ففي ظل و�سع كهذا، قد جتد املراأة نف�سها مدف�عة دفعاً اىل الإجها�ض، فيما 

اله�ية  اإنكار حّقه يف  التذّرع بحق اجلنني يف احلياة خمادعاً، يف ظّل  يبدو 

كحق من احلق�ق الأ�سا�سية.

٭قاض مغربي

محمد المسعي

ل ميكن اأن يخل� د�ست�ر حديث من تكري�ض حلق امللكية. وقد كان هذا �ساأن 

د�ست�ر ت�ن�ض ل�سنة 1959 وه� كذلك ال�ساأن لد�ست�ر جانفي 2014، غري 

اأن د�ست�ر ما بعد الث�رة مل يغفل عن التن�سي�ض �سراحة على اأن »امللكية 

باأن  اإقرار �سمني  الت�سريح، هل ه�  الفكرية م�سم�نة«. فماذا ي�سيف هذا 

اأم ه� اعرتاف مبكانة  باملعنى املطلق للعبارة  امللكية الفكرية لي�ست ملكية 

خا�سة وا�ستدراك لتاأخر رهيب يف جمال حماية امللكية الفكرية؟

من  حلق  الد�ست�ري  للتكري�ض  يك�ن  اأن  ميكن  ل  الأح�ال،  مطلق  يف 

احلق�ق اإل فائدة يف اإر�ساء اأركانه الت�سريعية وتي�سري لتح�سينه على اأر�ض 

ال�اقع. ولكن »الد�سرتة« لي�ست مرهما �سحريا �سافيا من العلل والأوجاع 

التي جعلت من  الأ�سباب  نف�ض  وامل�ستقبل  احلا�سر  م�ستتبة يف  اإن ظلت 

ولعتبارات  الأح�ال  معظم  يف   - الفكرية  للملكية  القان�نية  املنظ�مة 

متن�عة - جمرد اإعالنات ن�ايا.

بفرعيها  فهي  ت�سريعي،  فراغ  من  ت�ن�ض  يف  الفكرية  امللكية  ت�سك�  ل 

جهة  من  ال�سناعية  وامللكية  جهة،  من  والفنية  الأدبية  :امللكية  الرئي�سني 

اأخرى حممية بق�انني تتما�سى يف جمملها مع اللتزامات الدولية املنجرة 

اتفاقية  اتفاقيات ذات عالقة بهذا املجال، وباخل�س��ض  امل�سادقة عن  عن 
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ج�انب امللكية الفكرية املت�سلة بالتجارة

اأن اجلانب الهيكلي حلماية امللكية الفكرية معزز مب�ؤ�س�ستني عريقتني  كما 

هما امل�ؤ�س�سة الت�ن�سية حلماية حق�ق امل�ؤلف واملعهد ال�طني للم�ا�سفات 

على  تعمل  ن�سيطة  جمعيات  عدة  م�ؤخرا  برزت  وقد  ال�سناعية.  وامللكية 

ن�سر ثقافة احرتام امللكية الفكرية. وكان جله�دها دوٌر هاّم يف اإدراج حماية 

امللكية الفكرية �سمن الف�سل 41 من د�ست�ر2014. )اإ�سافة اإىل م�سروع 

الكادميية ال�طنية للملكية الفكرية والذي نرج� اأن يرى الن�ر قريبا(.

ل  التي  النتهاكات  كرثة  ه�  ت�ن�ض  يف  الفكرية  امللكية  منه  ت�سك�  ما 

باإنفاذ القان�ن. فالب�سائع املقلدة  تالقي ت�سديا تلقائيا من الأجهزة املكلفة 

من  املظلمة  الأركان  يف  رواجها  تلقى  ل  امل�ستن�سخة  الرقمية  واحلامالت 

الكربى  التجارية  الف�ساءات  دومنا حرج  تغزو  بل  فقط،  الت�ن�سية  ال�س�ق 

واملحالت املحرتمة اأو على الأقل التي يفرت�ض فيها ذلك.

الدول  معظم  مثل   - ت�ن�ض  فاإن  ت�ن�ض،  يف  الفكرية  امللكية  ت�سك�  وكما 

يجب  التي  احلقائق  اأول  فمن  الفكرية.  امللكية  من  اأي�سا  ت�سك�  النامية- 

اأن ن�اجهها ه� اأن احلماية القان�نية للملكية الفكرية مل تكن وليدة اقتناع 

ت�سريعي مبني على م�سلحة وطنية ثابتة بل وفاًء ا�سطراريا للتزامات دولية 

التاريخية  احلقيقة  هذه هي  الإذعان.  بعق�د  ن�سبهها  اأن  مبالغة  دون  يج�ز 

الحتالل  �سلطات  اآنذاك  علينا  فر�ستها  التي  الأوىل  الق�انني  حلزمة 

الفرن�سي وهي اأي�سا احلقيقة املعا�سرة التي فر�ستها الع�ملة ونظام امل�سادقة 

اأن  فه�  ن�سق واحد،  ما يجمع احلقيقتني يف  اأما  التفاقيات.  باجلملة على 

امل�سرع الت�ن�سي اكتفى يف احلقبتني برتجمة الن�س��ض الفرن�سية واإك�سائها 

بال�سيغة التنفيذية على الرتاب الت�ن�سي. 

اإن التعامل مع امللكية الفكرية على اأ�سا�ض اأنها »�سر ل بد منه« ه� ال�سبب 

الرئي�سي لف�سل املنظ�مة القان�نية وا�ستحالة ح�س�ل الفائدة العامة. وتغيري 

هذا ال�اقع ل ميكن اأن يتحقق بالد�سرتة فقط بل ل بد من البحث عن حل 

و�سط بني الإمعان النظري يف احلماية والتغا�سي ال�اقعي عن النتهاكات 

وه� ما يتطلب تغيريا جذريا ي�سمن حماية مت�ازنة للملكية الفكرية لكي 

يك�ن بالإمكان ت�ظيفها لتحقيق امل�سلحة العامة. 

اأنها  هي  ت�ن�ض  يف  الفكرية  امللكية  ق�انني  لكل  امل�سرتكة  اخلا�سية  اإن 

القان�ن  اأن  الفرن�سية. �سحيح  للن�س��ض  ترجمة حرفية  تكاد تك�ن جمرد 

الفرن�سي متط�ر ورائد يف جمال حماية امللكية الفكرية واأنه ينهل اأحكامه 

ل  هذا  ولكن  الق�ساء.  وفقه  الفقه  اأهمها  ثرية  م�سادر  عدة  من  وق�اعده 

يعني اأن من احلكمة اعتماد الن�س��ض الفرن�سية بحذافريها. فهي يف نهاية 

اإطارا  بال�سرورة  متثل  ول  خمتلفة  وتطبيقات  خمتلف  واقع  وليدة  املطاف 

مالئما يحقق يف بالدنا حماية مت�ازنة للملكية الفكرية حتفظ حق�ق املبدع 

وتخدم امل�سلحة العامة يف اآن واحد.

ولكن  العجالت«  اخرتاع  »يعيد  اأن  الت�ن�سي  امل�سرع  من  املطل�ب  لي�ض 

فالنظرية  املحلية.  لطرقاته  مالءمة  اأكرث  يجعلها  اأن  الأقل  على  عليه  كان 

بني  الدقيق  الت�ازن  فكرة  على  تق�م  الفكرية  امللكية  حلق�ق  العامة 

يك�ن  الت�ازن  هذا  حتقق  عند  وفقط  اخلا�سة،  وامل�سالح  العامة  امل�سلحة 

ول  والبتكار.  البداع  حلفز  و�سيلة  ال�ستغالل  يف  ال�ستئثاري  احلق 

فرن�سا  مثل  متط�رة  دولة  يف  ال�سائد  والعلمي  البتكاري  املناخ  اأن  �سك 

يختلف �سديد الختالف عن ال��سع يف ت�ن�ض ول ميكن بالتايل اعتماد 

النتائج املرج�ة. نف�ض احلل�ل لتحقيق 

اتفاقية ج�انب  اأحكام  بها  التي �سيغت  الطريقة  اأن  اأخرى،  �سحيح، مرة 

امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة مل ترتك للم�سرعني ال�طنيني ب�سفة عامة 

هام�سا كبريا للتحرك. وقد حدا هذا الأمر باأغلب الدول النامية لتكري�ض 

املتقدمة  الدول  يف  معتمد  ه�  ما  مع  الت�سابه  �سديدة  ت�سريعية  ن�س��ض 

اأداة  اإل  لي�ست يف ج�هرها  املذك�رة  التفاقية  اأن  اإل  وتكن�ل�جيا.  علميا 

لتحقيق قدر اأدنى من احلماية حلق�ق امللكية الفكرية. وه� ما ميكن اأي�سا 

من حتقيق قدر من التقارب بني الت�سريعات ال�طنية املختلفة. وميكن لكل 

دولة اأن تلتزم بهذا الهدف دون اأن ت�سن ق�انني خمالفة مل�سلحتها ال�طنية 

اأو تتجاوز القدر الالزم خلدمة هذه امل�سلحة.

ت�سبح  والفني  الدبي  الإبداع  اأو  العلمي  البتكار  تنتج  ل  التي  فالدولة 

يزداد  ال��سع  وهذا  املنتجة.  الدول  م�سالح  حتمي  م�ستهلكة  دولة  جمرد 

لن  لأنها  الفكرية  للملكية  حمائية  ق�انني  ب�سن  تكتفي  عندما  خط�رة 

ي�ستغلها  مفت�حة  �س�ق  جمرد  و�ستم�سي  �سيئا  احلماية  هذه  من  ت�ستفيد 

مالك� احلق�ق ا�س�اأ ال�ستغالل.

اإن ال�ستلهام من التجارب الت�سريعية املقارنة لي�ض يف حد ذاته نقي�سة ول 

اجتهادا يف �سياغة  اأكرث  يك�ن  اأن  الت�ن�سي  امل�سرع  وقد كان على  خلال. 

ق�انني امللكية الفكرية واأن يعمق البحث يف جتارب دول تكافح من اأجل 

اكت�ساب مكانة عاملية يف ميادين البداع والبتكار مثل الربازيل والهند 

اأمثلة  املجال  هذا  يف  ق�سائها  وفقه  ق�انينها  تعد  والتي  افريقيا  وجن�ب 

يحتذى بها لكل الدول النامية، رغم اأن حر�ض هذه الدول على م�ساحلها 

ال�طنية غالبا ما ت�سبب لها يف خالفات مع الدول ال�سناعية املتقدمة.

املنظمة  الق�انني  لكافة  و�ساملة  مراجعة جذرية  اإجراء  اإذن  ال�سروري  من 

التي  النقائ�ض  عديد  بتفادي  �سي�سمح  ما  وه�  الفكرية.  امللكية  حلق�ق 

اأن يعزى بع�سها اإىل جمرد اأخطاء يف  �سابت املنظ�مة احلالية والتي ميكن 

الرتجمة اأو �س�ء فهم للن�ض القان�ين املقتب�ض.

القان�نية  احلماية  م�ساألة  دروؤها  اأي�سا  يتعني  التي  القان�نية  النقائ�ض  من 

الفكرية  امللكية  ج�انب  اتفاقية  من   39 املادة  مناط  ال�سرية  للمعل�مات 

املت�سلة بالتجارة. اإذ تقت�سر احلماية يف الت�سريع الت�ن�سي حاليا على اأ�سرار 

ال�سنع ول ي�سمل التجرمي اإل مدير امل�سنع او النائب اأو الأجري وذلك وفق 

الف�سل 138 من املجلة اجلزائية.

تط�رت  قد  الفكرية  امللكية  انتهاك حق�ق  اأوجه  اأن  اأحد  ول يخفى على 

على  احلر�ض  ي�ستدعي  ما  وه�  والت�سال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  بتط�ر 

الناحية  من  ال�سيربنية  اجلرائم  مل�اجهة  القان�نية  املنظ�مة  وتعزيز  تط�ير 

ال�سبط،  )الرقابة،  الجرائية  الناحية  ومن  والعقاب(  )التجرمي  امل��س�عية 

التتبع، و�سائل الثبات...( 

عملية  حل�ل  اإيجاد  ال�سروري  من  فاإنه  النزاعات  بف�ض  يتعلق  ما  يف  اأما 

ناجعة لإ�سكالية ت�ستت الخت�سا�ض احلكمي يف نزاعات امللكية الفكرية، 

اأمام  تطرح  اأن  ميكن  جتارية  كنزاعات  عادة  ت�سنف  التي  النزاعات  فهذه 

خمتلف اأ�سناف املحاكم وه� ما يخالف الت�جه الذي اعتمدته عدة دول 

امللكية  نزاعات  يف  متخ�س�سة  حماكم  اإر�ساء  يف  يتمثل  والذي  متقدمة 

الفكرية وذلك بالنظر خل�س��سية هذه النزاعات وطبيعتها التقنية واملعقدة 

التي ت�ست�جب تك�ينا خا�سا ومعمقا.

ول تغني د�سرتة امللكية الفكرية اأي�سا عن ال�سالحات الهيكلية واأبرزها 

ملختلف  يك�ن  لكي  العليا  واملعاهد  الكليات  يف  الفكرية  امللكية  تدري�ض 

لالأ�س�ض  واإدراك  ومت�ازن  �سليم  نظري  تك�ين  املجال  هذا  املتداخلني يف 

العلمية والعملية حلق�ق امللكية الفكرية.

الفكرية.  امللكية  حق�ق  بحماية  املعنية  الهياكل  دعم  اأي�سا  ينبغي  كما 

وف�سال عن ت�فري الإمكانيات املادية وتعزيز العن�سر الب�سري ورفع الكفاءة 

والتك�ين املت�ا�سل، فاإنه يقت�سي و�سع اأطر قان�نية وا�سحة وناجعة لعمل 

هذه الهياكل. ومن اأبرز املتطلبات العملية يف هذا ال�سدد متكني امل�ؤ�س�سة 

مع  ال�سلح  اإبرام  اإمكانية  من  املجاورة  واحلق�ق  امل�ؤلف  حلق�ق  الت�ن�سية 

للمت�سرر  والتع�ي�ض  ت�سمن وقف العتداء  بطريقة  مرتكبي العتداءات 

مقابل انق�ساء الدع�ى العم�مية. ولي�ض يف هذا بدعة: فمعظم الإدارات 

التي ي�سند لها امل�سرع �سفة ال�سابطة العدلية يف جمال معني يخ�ل لها يف 

الآن ذاته �سالحية اإبرام ال�سلح مع املخالف.

اخلال�سة :

فعلية  حماية  حتقيق  نح�  اإيجابية  خط�ة  الفكرية  امللكية  حق�ق  د�سرتة 

اأن  على  للتاأكيد  اأي�سا  الفر�سة  هذه  ت�ستغل  اأن  يجب  ولكن  وناجعة 

واأن  بينها  الت�ازن  من حتقيق  بد  ل  اأبعادا خمتلفة  الفكرية  امللكية  حلماية 

بالت�سجيع على  العامة  امل�سلحة  اأن يخدم  ال�ستئثارية يجب  منح احلق�ق 

الإبداع وبدفع التط�ر التقني والزدهار ال�سناعي ونقل التكن�ل�جيا.

احلق  مثل  اأهم  حق�قا  حتجب  اأن  يجب  ل  امللكية  حق  حماية  اأن  كما 

الإبداع  وحرية  املعل�مة  يف  واحلق  التعليم  يف  واحلق  وال�سحة  احلياة  يف 

والتعبري.

٭قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية

والقضائية بتونس

11 .1Etude1sur1les1mères1célibataires1et1les1enfants1nés1hors1mariage

1dans1 la1Casablanca,1préparé1par1UNICEF1et1 la1commissariat1au

.plan1général1du1grand1Casablanca1;1année12002

21 ا�ستطاعت اجلمعية تنظيم ندوة ح�ل احلمل غري املرغ�ب فيه، وه� العن�ان الفعلي الذي .

�سمح بعقد اأول ندوة فعلية ح�ل الإجها�ض ال�سري باملغرب يف مار�ض 2010. 11 امللحق 1 ج من اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة.

ماذا يعني »دسترة« حقوق الملكية 
الفكرية في تونس؟

االجهاض السّري في المغرب

ر�سم عثمان �سلمي
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فيصل بجي ونعمة العلمي

القان�ن  م�سروع  على  بالإجماع  م�ؤخرا  املغربي  الن�اب  جمل�ض  �سادق 

التنظيمي املتعلق للجهات، يف اإطار تنزيل مقت�سيات د�ست�ر 2011، مبا يت�سل 

بتحقيق التنمية اجله�ية. وقد عرف حت�سريه نقا�سا م�ستفي�سا قبل اإحالته على 

الربملان، من خالل تقرير اللجنة ال�ست�سارية للجه�ية، ومذكرات الأحزاب 

امل�جهة ل�زارة الداخلية، بالإ�سافة اإىل املذكرات التي قدمتها يف اإطار اللقاء 

الت�ساوري مع رئي�ض احلك�مة، والنقا�ض العم�مي للمجتمع املدين يف اإطار 

الدميقراطية الت�ساركية.ن�ض الد�ست�ر يف الفقرة الأخرية من الف�سل الأول، 

اجله�ية  على  يق�م  مركزي  ل  تنظيم  للمملكة  الرتابي  التنظيم  اأن  على 

املتقدمة، ما يعني اأن التنظيم الرتابي تقدم على م�ست�ى اجله�ية. لكن مل 

يعد الأمر متعلقا بجه�ية م��سعة واإمنا بجه�ية متقدمة.

   اأكد كذلك الباب التا�سع من الد�ست�ر على اجلهات واجلماعات الرتابية 

الأخرى، اأي العمالت والأقاليم واجلماعات، ما يفيد تغيري م�سطلح املحلية 

مب�سطلح الرتابية، ان�سجاما مع الت�جهات اجلديدة للتنظيم الرتابي. غري اأن 

اجلماعات  ف�سيلة  من  تعّد  اأنها  من  بالرغم  م�ستقّل  ب�سكل  ُذكرت  اجلهة 

بالن�سبة  ال�سدارة  مكانة  تتب�اأ  اأ�سبحت  اأنها  يعني  الأمر  وهذا  الرتابية. 

للجماعات الرتابية الأخرى وفق مدل�ل الف�سل 143 من الد�ست�ر. ول �سك 

اأن م�سل�سل اإ�سالح جه�ي جاد وفعلي، يعتمد على التعبئة الق�س�ى للم�ارد 

اجله�ية، لي�ض فقط يف ج�انبها املالية، بل كذلك يف ج�انبها الإدارية، ملا لها 

من اأهمية كربى يف ت�فري اإطار لال�ستغال، �سعيا اإىل حتقيق اإ�سالح فّعال وبل�رة 

تنمية جه�ية م�ستدمية. ولذلك يثار الت�ساوؤل ح�ل متطلبات الإ�سالح هاته.

اإن بروز متدخلني جدد للتنمية، وتزايدهم على امل�ست�يني اجله�ي واملحلي 

باملغرب، يتطلب تكري�ض اجلهة كاإطار للت�ساور والتن�سيق لربامج التنمية، بناء 

على منهجية التخطيط اجله�ي. ومبا اأن امل�ارد غالبا ما تك�ن حمدودة، فاإن 

الرفع من وترية التنمية ي�ستلزم حتقيق تكامل بني جه�د املتدخلني وال�ستفادة 

من مردودية التعاون. كما اأن متطلبات احلكامة اجليدة يف ت�سيري ال�ساأن العام 

اجله�ي واحلد من الختاللت التي تعرفها اجله�ية احلالية، ي�ست�جب تاأهيل 

العن�سر الب�سري. فالدور الهام الذي ي�سطلع به املنتخب�ن يفرت�ض تعبئة �ساملة 

تف�سيله  ما �سن�سعى اىل  ت�اجههم. وهذا  اأن  التي ميكن  ال�سع�بات  لتجاوز 

اأدناه. 

تعاون الجهة مع باقي الفاعلين
اإعتبارا للدور احلي�ي للجهة واملهام املن�طة بها، فاإن اللج�ء اإىل مفه�م التعاون 

على اأر�ض ال�اقع لتدعيم �سريورة الالمركزية من جهة، وجعل اجلهة الإطار 

�سروريا  يعد  والثقايف،  والجتماعي  القت�سادي  الن�ساط  لتحريك  الأجنع 

ل�سمان م�ساهمة اأو�سع يف جمه�دات التنمية. واملالحظ اأن هناك مبادرات 

للدولة واجلماعات الرتابية وامل�ؤ�س�سات العم�مية والغرف املهنية بالإ�سافة اإىل 

القطاع اخلا�ض، دون اأن تندرج يف ت�س�ر جمايل �سم�يل يجعل منها اأدوات 

اإطار  املبادرات يف  للتنمية اجله�ية. ولذلك، وجب جتميع خمتلف  حقيقية 

على  اجلهة  قدرة  فاإن  وعليه  الد�ست�ر.  م�ستجدات  مع  ومتا�سيا  مالءمة  اأكرث 

اجلهة  عالقة  تط�ير  يقت�سي  التنمية،  جمال  يف  واأعبائها  مبهامها  ال�سطالع 

تلك  جتاوز  اجتاه  يف  الأخرى،  الرتابية  وباجلماعات  اجلهات  وبباقي  بالدولة 

العالقة التقليدية اإىل ن�ع من التعاون والت�سارك يف خمتلف جمالت تدخلها.

القان�ن  م�سروع  من  الرابعة  املادة  من  الأخرية  الفقرة  ن�ست  فقد  لذلك 

التنظيمي للجهات، على �سرورة ارتكاز التنظيم اجله�ي على مبداأي التعاون 

والت�سامن بني اجلهات، وبني اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى، من اأجل 

بل�غ اأهدافها.

اعتماد إطار من التعاون والتشارك بين الجهة 
والدولة

التعاون  من  بّداً  اجلهات  جتد  لن  الذاتية،  اجله�ية  الإمكانات  �سعف  اأمام 

لتحقيق اأهداف التنمية، على اعتبار اأن الت�سارك اأ�سبح اأحد ال�سبل ل�سّد ول� 

جزء من اخل�سا�ض الذي تعاين منه يف اإمكانياتها. فتداخل الخت�سا�سات، 

ال�سابقة،  اجله�ية  التقطيعات  بع�ض  اأفرزتها  التي  الختاللت  جانب  اإىل 

اإىل اللج�ء اىل هذا  الب�سرية واملادية، كلها ع�امل دفعت  ال��سائل  و�سعف 

الأ�سل�ب.

وكان القان�ن رقم 47-96 اأ�سند للجهات عدة اخت�سا�سات ت�سب يف اجتاه 

تكري�ض البعد التنم�ي القت�سادي والجتماعي والثقايف للجهة. اإل اأن هذه 

املجالت �سيغت ب�سكل عام وف�سفا�ض ا�ستع�سى معه �سبط حدود ال�س�ؤون 

املتدخلني  كل  بني  الخت�سا�سات  وت�سارب  تداخل  عنه  نتج  مما  اجله�ية، 

يف جمال ترابي معني »جماعة - اإقليم/عمالة - جهة«. وقد حاول م�سروع 

القان�ن التنظيمي للجهات، تخ�يل هذه الأخرية اخت�سا�سات متعددة تهم 

كل القطاعات، وت�سمح لها بال�سطالع بدورها املتعدد يف خمتلف املجالت 

ق�اعد  و�سع  خالل  من  الد�ست�ر  اأفرزه  الذي  الت�جه  نف�ض  وه�  التنم�ية. 

جديدة ت�ؤ�س�ض لت�س�ر جديد ملكانة اجلهة ولأدوارها، واإعطاء مفه�م جديد 

الرتابية  اجلماعات  اأ�سبحت  فقد  املجايل.  وامتدادها  الدولة  بني  للعالقة 

 
ّ
وحدات اإدارية تتمتع بال�سخ�سية املعن�ية، وتق�م بتدبري �س�ؤونها ب�سكل حر

وت�سامني، �سمن �سياق وحدة الدولة غري القابلة للتجزئة.

وقد اأ�سحى اإحتدام املناف�سة بني الدولة واجلهة يف جمالت التنمية يفر�ض 

على الدول الّنامية مزيدا من التط�ر مل�اجهة امل�ستجدات والتطلعات املحلية، 

التي  بالخت�سا�سات  القيام  على  اجله�ية  اجلماعات  قدرات  حت�سني  عرب 

متار�سها نظرياتها يف التجارب املتقدمة. ويف هذا ال�سياق، اعتربت م�ساألة ت�زيع 

والرقم  الأ�سا�سي  الركن  واجلهة،  الدولة  بني  والإمكانيات  الإخت�سا�سات 

املربح يف معادلة البناء اجله�ي املتقدم.

ت�فري  مع  اجله�ية،  اجلماعات  تدخل  جمالت  وتعدد  ت��سع  خالل  فمن 

درجة  تربز  اخت�سا�ساتها،  ملمار�سة  الالزمة  والب�سرية  املادية  الإمكانات 

الالمركزية اجله�ية وقدرتها على بل�رة الدميقراطية املحلية والتنمية الذاتية. 

التنظيمي  القان�ن  م�سروع  الخت�سا�سات، حدد  تداخل  اإ�سكالية  ولتاليف 

وبناًء  اأنه  على  واملنق�لة.  وامل�سرتكة  الذاتية  اجلهات  اخت�سا�سات  للجهات 

على مبداأ التفريع، �سي�سحي للجهة اخت�سا�سات ا�سافية م�سرتكة مع الدولة 

مب�جب مقت�سيات م�سروع القان�ن التنظيمي املذك�ر، وهي اخت�سا�سات مل 

اإما مببادرة من  يكن من�س��سا عليها يف القان�ن 96-47. و�ستتم ممار�ستها، 

الدولة اأو بطلب من اجلهة، يف اإطار تعاقدي وطبقا ملبداأي التدرج والتمايز، 

ب�سكل  تك�ن  ممار�ستها  جناعة  اأن  يتبني  التي  الخت�سا�سات  ت�سمل  وهي 

م�سرتك.

مبداآ  يراعى  اأن  املذك�ر على  القان�ن  م�سروع  94 من  املادة  ن�ست كذلك 

اإىل اجلهة.  الدولة  التدرج والتمايز بني اجلهات عند نقل الخت�سا�ض من 

ولهذه الغاية، يتم نقل الخت�سا�ض وفق هذين املبداأين عن طريق التعاقد 

معها، وميكن اأن يك�ن ملدة حمددة وعلى �سبيل التجربة، اإما لإحدى اجلهات 

اأو لبع�سها ب�سكل متمايز.

الن�ع دعما من طرف الدولة.  بناء عالقة �سراكة من هذا  وبالطبع، يتطلب 

من خالل  لي�ض  الأخرية،  هذه  تدخل  القان�ن  م�سروع  نظم  الغاية،  ولهذه 

اآليات  ار�ساء  خالل  من  امنا  �سابقا،  بها  املعم�ل  واملعقدة  امل�سّددة  ال��ساية 

للتعاون وال�سراكة، من قبيل متكني جمل�ض اجلهة من التداول ب�ساأن اإحداث 

جمم�عات اجلهات وجمم�عات اجلماعات الرتابية، واإبرام اتفاقيات التعاون 

وال�سراكة مع القطاع العام واخلا�ض، والعق�د املتعلقة مبمار�سة الخت�سا�سات 

املنق�لة وامل�سرتكة.

كما حلظ م�سروع القان�ن اآلية اأخرى للتعاون بني اجلهات والدولة، متثلت يف 

عق�د التخطيط وتنفيذ الربامج امل�سطرة يف �سيا�سة التخطيط. فعن طريق هذه 

الآلية، يتم القيام باأعمال م�سرتكة يف اإطار احرتام ا�ستقالل كل جماعة، مما 

ي�سمح بتالقي اجله�د، ومتا�سك املبادرات املحلية. 

وكخال�سة، ن�سّجل �سرورة التعاون املثمر بني الدولة واجلهات. فه� ي�سهل 

اندماج الدولة يف ال�حدات الإدارية وي�ساعدها يف تنفيذ براجمها ال�سيا�سية 

اجلهات  متطلبات  على  قرب  عن  اطالعها  عرب  القت�سادية،  واختياراتها 

التخطيط  كعق�د  واجلهات،  الدولة  بني  التعاقد  اأ�سل�ب  وميثل  ومطاحمها. 

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، اأن ل تعمل مبعزل عن باقي اجلماعات 

الرتابية والفاعلني الآخرين. بل يجب العمل على عالقات تعاون وتن�سيق 

واع بالتحديات املحيطة بها جه�يا وقاريا ودوليا. كما ينبغي على اجلهة اأن 

ت�سبح الإطار الذي يهدف اإىل اإعادة تنظيم العالقات بني الدولة واجلماعات 

الرتابية الأخرى، وهي مدع�ة اإىل ال�سري يف اجتاه تكري�ض التعاون الالمركزي، 

واأي�سا مع الأ�سخا�ض املعن�يني اخلا�سعني للقان�ن العام اأو اخلا�ض.

وميكن للجهات اأن تت�سامن فيما بينها �س�اء عم�ديا اأو اأفقيا، خا�سة يف املجال 

القت�سادي الذي له اأدوار هامة يف ت�فري فر�ض ال�سغل، والرفع من م�ست�ى 

اإنتاج القطاعات املختلفة. وهذا التعاون يفر�سه عائق �سح امل�ارد املالية من 

اأجل اإجناز امل�ساريع. واإىل جانب تن�سيق اجله�د والتعاون بني اجلهات والدولة 

واجلماعات الرتابية، على اجلهة اأن تنفتح على باقي الفاعلني لبل�رة تنمية 

اقت�سادية وتهيئ اجل� املالئم لال�ستثمار.

   اإن ال�سعي اإىل تن�سيق املبادرات القطاعية واإ�سراك الفاعلني القت�ساديني يف 

القطاعني العام واخلا�ض، وكذا �سم جمه�دات امل�ؤ�س�سات العم�مية الأخرى 

لتجاوز امل�ساكل وال�سع�بات التي تعانيها اجلهات حاليا، يت�قف اأ�سا�سا على 

العن�سر الب�سري الذي اعترب اأحد اأبرز اجل�انب التي ان�سبت عليها النتقادات 

داخل التنظيم اجله�ي، والذي ينتظر اأن ترتكز عليه الإ�سالحات ملا له من 

دور يف تاأهيل اجلهة م�ستقبال.

 تأهيل العنصر البشري كعامل أساسي لكل 
إصالح

هناك اعتقاد �سائع مفاده اأن امل�ارد املالية وحدها كفيلة بنجاح الالمركزية، لكن 

امل�ارد الب�سرية ل تقل اأهمية. فامل�ظف�ن وامل�ست�سارون يعدون حجر الزاوية يف 

البناء اجله�ي. اإذ بقدر كفاءتهم ميكن اأن تنجح اجلهة يف اأداء مهامها. كما 

اأن العن�سر الب�سري و�سيلة وغاية كل اإ�سالح، لالنتقال اإىل اإدارة خدمات اأو 

م�سروعات. فالدور املهم الذي اأ�سبح من املفرو�ض اأن تق�م به اجلهة كاأداة 

للتنمية القت�سادية والجتماعية، يفر�ض على الأحزاب ال�سيا�سية اعتماد 

اإ�سالحات حقيقية وجدية يف اجتاه ا�ستقطاب طاقات ب�سرية م�ؤهلة، وجتاوز 

البحث عن الأعيان مع كل دورة انتخابية.

استقرار الموظف الجهوي
ل ميكن احلديث عن جتربة ناجحة بدون اإدارة جه�ية فعالة، تت�ىل حت�سري عمل 

امل�ست�سارين اجله�يني وتتبع خمتلف املقررات التي ي�سدرونها. فاإعداد امللفات 

وتتبع امل�ساريع يجب اأن ت�سهر عليه اإدارة جه�ية م�ؤهلة، تك�ن رهن ت�سرف 

املجال�ض اجله�ية حتى تتفرغ لت�سطري الختيارات التنم�ية الكربى للعمل 

اجله�ي.

وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن القان�ن رقم 47-96 كان قد اأحدث 

م�ؤ�س�ستني تك�نان حتت ت�سرف رئي�ض املجل�ض اجله�ي، هما الكاتب العام، 

الإدارة  من  ملحقني  بدرا�سة،  واملكلفني  مبهمة  املكلفني  من  حمدود  وعدد 

اأو متعاقدين. وبالرغم من اأهمية ه�ؤلء املكلفني، فاإن و�سعيتهم ل تن�سجم 

وامل�ساكل اجله�ية املرتاكمة التي قد متتد لفرتة زمنية ط�يلة. وه� ما ل ت�فره 

هذه الظروف، فح�سر العاملني يف اإدارة اجلهة يف جمم�عة من امل�ظفني امل�ؤقتني 

مب�جب عقد حمدد املدة، ل ين�سجم مع ممار�سة جه�ية فّعالة، والتي ت�ستلزم 

اإدارة  اإقرار  ال�ظيفة، ف�سال عن  ا�ستقرارا يف  تتطّلب  ت�ّفر خربة وجتربة، كما 

جه�ية ذاتية. ف�ج�د وظيفة عم�مية جه�ية يكر�ض مبداأ ال�ستقالل الإداري 

التبعية مل�سالح ال�ليات.  للجهة، فيما تبقى اجلهة بغيابها منغلقة يف دائرة 

وكانت فعاليات �سيا�سية واإدارية واأكادميية عدة، طالبت مبنح اجلهات نظاما 

اأن  اأطر عليا متخ�س�سة وذات كفاءة، من �ساأنها  ا�ستثنائيا ي�سمح باجتذاب 

الطاقات  وحدهم  اجله�ي�ن  امل�ظف�ن  ولي�ض  وتنميتها.  تط�يرها  يف  ت�ساهم 

الب�سرية املتاحة لتحديث طرق الت�سيري، بل اإن املنتخبني امل�ؤهلني ميكن اأن 

يحدث�ا نف�ض التح�ل، باعتبارهم ج�هر الإ�سالح، كما ميكن اأن ي�سكل�ا عائقا 

اأمامه.

تأهيل المنتخب الجهوي
اإن دور اجلماعات الرتابية املتمثل باخل�س��ض يف اإعداد وتنفيذ ومراقبة و�سبط 

بتاأهيل  اإل  املرج�ة،  النتائج  يحقق  اأن  ميكن  التنم�ية، ل  امل�ساريع  خمتلف 

اأولئك الذين اأوكل اإليهم اأمر حتقيقها. فالإجنازات التي يتم حتقيقها، ل ميكن 

اأن تك�ن ذات تاأثري اإيجابي اإل اإذا �ساحبتها تدابري م�ازية يف ميادين الت�سال 

والإعالم والتك�ين، م�جهة لفائدة املنتخبني املحليني.

وعليه، ت�ستدعي املهمة املناطة باجلماعات الرتابية، حت�سني النظام الأ�سا�سي 

اخلا�ض باملنتخب اجله�ي. فال��سعية اله�سة واخللل امل�سجل يف �سري اآليات 

عمل املنتخب اجله�ي والق�س�ر يف الت�سريع املرتبط بظروف ا�ستغاله، �س�اء 

يف ممار�سة مهمته التداولية اأو الت�سيريية، ي�ؤثر على مردودية عمل هذا الأخري، 

ويعيق املجال�ض اجله�ية يف ال�ستجابة حلاجيات �ساكنتها. 

فاجلهة ل تتمتع باإدارة خا�سة ميكن العتماد عليها. لذا يع�ل على امل�ست�سارين 

املجالت  خمتلف  يف  وتك�ينهم  وجتربتهم  وم�ؤهالتهم  وخربتهم  اجله�يني 

لتحقيق التنمية املن�س�دة. كما يقع عليهم عبء اتخاذ القرارات التي تهم 

م�سري ال�ساكنة.

والقيام بكّل هذه املهام، يتطلب ت�ّفر املنتخب على م�ست�ى تعليمي معني، 

لطرح وجهة نظره واختياراته ومبادراته والدفاع عن اخت�سا�ساته القان�نية �س�اء 

ال�ست�سارية اأو التقريرية اأمام ممثلي ال�سلطة املركزية.

من هنا تاأتي اأهمية تك�ين املنتخب اجله�ي يف الت�سيري املايل والقت�سادي، 

بامل�ازاة مع ت�فري امل�ؤ�س�سات التي ت�سهر على هذه العملية، وميكن العتماد 

هنا على الدولة واجلماعات الرتابية وعلى الأحزاب ال�سيا�سية التي يجب اأن 

تتحمل م�س�ؤولياتها يف اختيار وتك�ين املنتخبني والرفع من ثقافتهم ال�سيا�سية.

يحمل  للجهة  التنظيمي  القان�ن  م�سروع  اأن  اىل  ال�سارة  جتدر  ختاما، 

التنمية.  لتحقيق  اإطارا  م�ستقبال  جتعلها  اأن  �ساأنها  من  حقيقية  اإ�سالحات 

الب�سرية  للم�ارد  اأف�سل  اإطار جديد ل�ستغالل  عليه لإيجاد  يع�ل  ولذلك 

والطبيعية. وهذا الأمر ين�سجم مع اعتبار اجلهة اإطارا اأ�سا�سيا ملمار�سة ال�سلطة 

الت�سريعية والتنفيذية، فت�سطلع بدورها التنم�ي اجلديد، وحتدد �سلم اأول�ياتها 

وتعرب عن طم�حاتها، فتك�ن الناطق واملنع�ض واملخطط واملنفذ على ترابها.

كما يعّ�ل على م�سروع القان�ن املذك�ر لي�سكل ث�رة يف جمال الالمركزية، 

وقاطرة للتنمية املحلية، ومدخال لإ�سالح هياكل الدولة والتنظيم الرتابي، 

خا�سة فيما يتعلق ببع�ض امل�ستجدات كمبداأ التدبري احلر والتفريغ، والقرتاع 

للجهات،  ال�سدارة  واإعطاء  املقررات،  وتنفيذ  الدميقراطي،  والتداول  العام 

وت�سمينه لق�اعد احلكامة...

٭دكتور في القانون الخاص،

أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس - الرباط

٭وباحثة في سلك الدكتوراه

بجامعة عبد المالك السعدي - طنجة

أنس سعدون

البتدائية  باملحكمة  امل�ستعجالت  قا�سي  اأ�سدر   ،2015-6-2 يف 

التي  املبدئية  الأوامر  بني  من  يعد   
1ً
ا�ستعجاليا اأمراً  )املغرب(  مبكنا�ض 

اأقرت مبداأ رفع ال�سرر املرتبط باأجهزة تق�ية اإر�سال اله�اتف اخلل�ية التي 

تقدم�ا بدع�ى  العمارة  �ساكنة  املنازل. وكان  تن�سيبها ف�ق �سط�ح  يتم 

عر�س�ا  وقد  ات�سالت.  و�سركة  العمارة  مالك  م�اجهة  يف  ا�ستعجالية 

فيها اأن مالك العمارة عمد اإىل منح �سطحها اإىل �سركة ات�سالت ق�سد 

تركيب اجلهاز الالقط اخلا�ض بالهاتف اخلل�ي. والتم�س�ا ت�قيف اأ�سغال 

�سرر  ل�ج�د  منه،  تركيبه  مت  الذي  اجلزء  وتفكيك  الالقط،  اجلهاز  بناء 

املغناطي�سي  العمارة ب�سبب الإ�سعاع  ال�ق�ع على �سحة �ساكنة  و�سيك 

املنبعث من اجلهاز. واأجابت �سركة الت�سالت املدعى عليها باأن املدعني 

مل يثبت�ا وج�د ال�سرر. واأكدت اأنها ت�ستغل وفق دفرت حتمالت م�سب�ط 

حتت مراقبة ال�كالة ال�طنية لتقنني الت�سالت التي تق�م مبراقبة وقيا�ض 

�سدة احلقل الكهروميغناطي�سي بالقرب من املحطات الأ�سا�سية، معتمدة 

على من�س�ر وزير ال�سحة الذي ي�ؤكد اأن املعل�مات العلمية املت�فرة لدى 

تاأثري على  اأو  اأ�سرار �سحية  اأي دليل قاطع على وج�د  ال�زارة ل تقدم 

�سحة الن�سان داخل احلقل الكهروميغناطي�سي. 

حيثيات الق�سية

علل قا�سي امل�ستعجالت اأمره بحيثيات غري م�سب�قة معتمدا على مبداأ 

احليطة واحلذر الذي يقت�سي اتخاذ بع�ض التدابري الحرتازية كلما ت�فر 

ب�سحة  ج�سيمة  اأ�سرارا  ي�سبب  قد  ما  ن�ساطا  باأن  لالعتقاد  كاف  �سبب 

�سبكة  اأجهزة  �سالمة  مدى  يف  �سك  جمرد  وج�د  اأن  معتربا  الن�سان، 

الر�سال اخلا�سة بالهاتف اخلل�ي يبقى �سببا وجيها لإعمال مبداأ احليطة 

اأ�سغال  ب�قف  اأمر  ا�سدار  اعترب طلب  ثم  التعامل معها ومن  واحلذر يف 

تن�سيب برج تق�ية �سبكة الر�سال اخلا�سة بالهاتف اخلل�ي ف�ق �سطح 

العمارة طلبا وجيها، يدخل �سمن اخت�سا�ض قا�سي امل�ستعجالت بالنظر 

اإىل حالة اخل�ف التي ت�سيب �ساكنة حي من جراء تن�سيب مثل هذه 

الأجهزة التي يخ�سى منها على �سالمة �سحتهم.

وهكذا جاء يف حيثيات الأمر ال�ستعجايل: 

اأ�سرار  ب�ج�د  جتزم  مل  حاليا  املت�فرة  العلمية  الأبحاث  كانت  »ولئن 

املن�ساآت  عن  املنبعثة  امل�ؤينة  غري  الكهروميغناطي�سية  ال�سعاعات  يف 

مدى  يف  ذلك  مقابل  يف  حت�سم  مل  فاإنها  الال�سلكية،  الكهربائية 

ي�جب  مما  البعيد  املدى  على  خا�سة  الن�سان  �سحة  على  �سالمتها 

اإن مبداأ احليطة  التعامل معها. وحيث  اعتماد مبداأ احليطة واحلذر يف 

هناك  كان  كلما  القت�ساء  عند  احرتازية  تدابري  اتخاذ  يقت�سي  واحلذر 

�سبب كاف لالعتقاد باأن اأي ن�ساط اأو منتج قد ي�سبب اأ�سرارا ج�سيمة 

اإقامة  اإىل  للتدارك على �سحة الن�سان، دومنا احلاجة  قابل  ب�سكل غري 

الن�ساط  هذا  بني  �سببية  عالقة  وج�د  على  وامللم��ض  القاطع  الدليل 

وحيث  م�ستقبال.  عليه  ترتتب  قد  التي  ال�خيمة  والأ�سرار  املنتج  اأو 

ل  باملدعني  وملم��ض  حمدق  �سرر  ثب�ت  عدم  فاإن  كذلك  واحلال 

يح�ل دون البت يف الطلب اعتبارا ل�سرورة اعمال مبداأ احليطة واحلذر 

املرتبطة  ال�سك  املرتتبة عن حالة  املبا�سرة  لالآثار  العتبار  بعني  واأخذا 

التي  اخل�ف  حالة  اأن  وحيث  فيها،   املدعى  الر�سال  اأجهزة  ب�سالمة 

الر�سال  �سبكة  لتق�ية  برج  تن�سيب  جراء  من  حي  �ساكنة  ت�سيب 

اخلا�سة بالهاتف اخلل�ي باملحاذاة من �سكناهم ومن منطق عدم اليقني 

العلمي الذي يح�م ح�ل �سالمتها على �سحتهم، وملا لهذه احلالة من 

حالة  ليجعل  ا�ستقرارهم  وحتى  و�سكنهم  النف�سية  راحتهم  على  تاأثري 

امل�ستعجالت  قا�سي  لتدخل  وم�جبا  الدع�ى،  يف  قائمة  ال�ستعجال 

�سبكة  تق�ية  برج  تن�سيب  اأ�سغال  باإيقاف  الت�سالت  �سركة  لأمر 

واإزالة  املذك�رة  العمارة  �سطح  ف�ق  اخلل�ي  بالهاتف  اخلا�سة  الر�سال 

الأجزاء املركبة، حتت طائلة غرامة تهديدية«.

متطلبات تحقيق التنمية الجهوية في المغرب 

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

م�ؤّخراً  البي�ساء  بالدار  الإدارية  املحكمة  اأ�سدرت   ،2015-5-4 يف 

 ب�سبب ال�سرر الذي حلقه 
ّ

حكماً ق�سائياً يق�سي بتع�ي�ض م�اطن مغربي

اء خطاأ ق�سائي ق�سى مب�جبه �سهرين حب�سا نافذا داخل ال�سجن 
ّ
من جر

درهم  األف  ثمانني  مبلغ  املحكمة  حددت  وقد  قان�ين.  م�س�غ  دون 

الق�سائي،  الدولة عن اخلطاأ  اإثبات م�س�ؤولية  بعد  ال�سرر،  كتع�ي�ض عن 

1
الذي كان �سحية له.

وتع�د وقائع النازلة اإىل اأن �سخ�ساً ت�بع من طرف النيابة العامة من اأجل 

ا�سدار جمم�عة �سيكات بدون ر�سيد. وقد اأ�سدرت املحكمة البتدائية 

قراراً باإدانته من اأجل ما ن�سب اليه ومعاقبته ب�ستة اأ�سهر م�ق�فة التنفيذ. 

املتهم املحك�م  امللف حيث مت البقاء على  اأن خطاأ ق�سائيا وقع يف  اإل 

عليه بال�سجن الذي اأم�سى به �سهرين من دون اأي مربر قان�ين. وعند 

اأنظار حمكمة ال�ستئناف وتاأكد املحكمة  ا�ستئناف امللف وعر�سه على 

من ك�ن احلكم البتدائي ق�سى بعق�بة م�ق�فة التنفيذ يف حق املتهم، مت 

تدارك الأمر ورفعت حالة العتقال عليه.

التي  املبدئية  الق�سائية  الأحكام  بني  من  احلديث  احلكم  هذا  ويعترب 

الد�ست�ر  ملقت�سيات  تنزيال  الق�سائي  اخلطاأ  عن  التع�ي�ض  مبداأ  اأقرت 

من  لكل  »يحق  اأنه  على  ين�ض  الذي  منه   122 الف�سل  اجلديد خا�سة 

ت�سرر من خطاأ ق�سائي احل�س�ل على تع�ي�ض تتحمله الدولة«. وقد و�سع 

الدارية  املحاكم  بع�ض  بني  الق�سائية  الجتهادات  ت�سارب  حلالة  حداً 

.
2
التي اختلفت ح�ل امل��س�ع

11 جريدة امل�ساء لي�م التنني 4 ماي 2015..

21 2011، مت رفع بع�ض الق�سايا املتعلقة بالتع�ي�ض عن . اأنه بعد امل�سادقة على د�ست�ر  يالحظ 

املجال  هذا  يف  ال�سادرة  الق�سائية  الجتهادات  اأن  اإل  الدارية  املحاكم  اأمام  الق�سائي  اخلطاأ 

عدد  بالرباط  الإدارية  املحكمة  حكم  املثال:   �سبيل  على  اأنظر  الت�سارب،  من  ن�عا  عرفت 

الن�عي للبت يف الطلب؛ و حكم  القا�سي بعدم الخت�سا�ض   2012/09/17 بتاريخ   3239

املحكمة  باخت�سا�ض  القا�سي   ،2012/09/28 بتاريخ   407 عدد  بفا�ض  الإدارية  املحكمة 

الإدارية ن�عيا للبت يف الطلب.

مبدأ الحيطة في قرار قضائي مغربي

المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تقر 

مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي
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سليمان إبراهيم
 

ومما  القذايف.  بعد  ما  الليبية  العا�سمة  يف  املباين  جرافيتي  كتابات  ك�ست 

تتداول كتابته هذا املبنى »ملك مقد�ض« لعائلة فالن اأو ملك مقد�ض ل�رثة 

م�سكلة يف  على  ت�ؤ�سر  لالآخر  ر�سائل  يعد  ونطاقه  هذا  الكتابة  فعل  فالن. 

العالقة بني العقار ومن ميلكه. وهذه امل�سكلة  تعد تركة ثقيلة خلفتها حقبة 

الأفكار الث�رية للعقيد معمر القذايف.  فما هي هذه امل�سكلة حتديدا، وكيف 

ن�ساأت، وتط�رت، وكيف تعاملت معها هذه احلك�مات، وهل كان التعامل 

متنا�سبا وفاعال؟

اأنه  ذكر  نهجا  القذايف  معمر  نظام  انتهج   ،1969 عام  لل�سلطة  جميئه  منذ 

الجتماعية.  للعدالة  �سامل  نظام  بتحقيق  الدولة  فيه  ت�سطلع  ا�سرتاكي 

وحتقيقا لذلك، ت�ىّل �سّن حزمة من الق�انني والإجراءات قل�ست اإىل حد 

بعيد من نطاق امللكية الفردية، وخ�س��سا تلك املتعلقة بالعقارات.

تفردا يف ت�س�راته مع اعالن  بعدا اكرث  للنظام  الت�س�ر ال�سرتاكي  واتخذ 

وثيقتها  الخ�سر  الكتاب  كان  التي  الثالثة  العاملية   والنظرية  اجلماهريية 

ملق�لة  تطبيقا  �سدر  الذي   1978 ل�سنة   4 رقم  القان�ن  ويعّد  ال�سا�سية. 

املزمن  ال�سكال  الأخ�سر م�سدر  الكتاب  ت�سمنها  التي  ل�ساكنه  البيت 

الذي ورثته ليبيا فيما يتعلق بامللكية العقارية.

ملكية  م�اطن يف  كل  على حق  بالتاأكيد  اأحكامه   4 رقم  القان�ن  ا�ستهّل 

مب�سكن  احلق  هذا  لتقييد  وانتهى  باملقد�ض،  احلق  هذا  وو�سف  م�سكن، 

واحد اأو قطعة اأر�ض واحدة �ساحلة للبناء عليها. ما زاد على هذا القدر، قرر 

اأيل�لته للدولة، على اأن تت�ىل هذه اإعادة ت�زيع امللكيات »الزائدة«  القان�ن 

على املحتاجني، وهم كان�ا يف غالب احلالت م�ستاأجريها. كان القان�ن رقم  

4 يف تقرير هذه الأحكام يرتجم مق�لة الكتاب الأخ�سر اأن البيت ل�ساكنه. 

على اأهميته، مل يكن اجلانب العقائدي ه� الدافع ال�حيد ل�سن القان�ن رقم 

4؛ ا�سعاف املعار�سني وك�سب امل�الني كان دافعا مهما اأي�سا.

تنفيذ القان�ن رقم 4 اأدى اإىل حرمان ع�سرات اللف من اأمالكهم. ويف 

ثالثة  يعادل  مبا  له  اخلا�سعة  الأمالك  البع�ض عدد  يقدر  طرابل�ض وحدها، 

اأن  بلة،  الطني  زاد  مما  ليبيا.  ثلث �سكان  باملنا�سبة مقام  املدينة، وهي  اأرباع 

التنفيذ ا�سطحب يف حالت كثرية مبمار�سات ف�ساد اعرتف بها النظام لحقا 

واأ�سماها »انحرافات يف تطبيق املقالت الث�رية«، من مثل ال�ستيالء على 

امل�سكن ال�حيد، ومتليك م�ساكن لأ�سخا�ض مل تتحقق فيهم ال�سروط التي 

تارة  تارة وتخفيفا  القان�ن ت�سديدا  القان�ن. فيما بعد، عّدل النظام  و�سعها 

اأخرى، متاأثرا يف ذلك بظروف خارجية وداخلية. على �سبيل املثال، انتهج 

اأرجعه  جزئيا،  انفتاحيا  نهجا   1986 عام  منذ  املبتدئة  الع�سرية  يف  النظام 

النظام  بها  ُمني  التي  والنك�سارات  والهزائم  النهيارات   ...« اإىل  البع�ض 

... على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي منذ عام 1986، و... الأ�س�ات 

الليبي  الإن�سان  لها حق�ق  �ض 
ّ
تتعر التي  بالنتهاكات  تندد  التي  املتعالية 

 كان 
1
وبخا�سة على ل�سان املنظمات والهيئات املهتمة بحق�ق الإن�سان...«.

ال�سابقني للج�ء  اتاحة املجال للمالك  من عالمات هذا النفتاح املحدود 

متى  عنها،  التع�ي�ض  اأو  العقارية  ممتلكاتهم  ا�سرتجاع  لطلب  الق�ساء  اإىل 

�ساب ايل�لتها اإىل الدولة انحرافا. وقد قامت حمكمة ال�سعب، وهي التي 

كانت خمت�سة بنظر هذه الق�سايا، با�سدار اأحكام بالرد والتع�ي�ض. ولكن 

النظام ما لبث اأن نك�ض على عقبيه، وحظر على الق�ساء قب�ل هذه الق�سايا، 

والزمه برف�ض ما كان قد قبله بالفعل، وو�سل الأمر اإىل حظر تنفيذ الأحكام 

التي كانت قد �سدرت ومل تنفذ بعد )القان�ن رقم 1992/11 وتعديالته(.

تغيريات اأهم حدثت يف الع�سرية الأوىل من القرن اجلديد. حينها، ويف اإطار 

م�سروع الإ�سالح الذي كان يق�ده �سيف الإ�سالم القذايف، �سكلت جلنة 

»ل�ستكمال« التع�ي�ض عن العقارات اخلا�سعة للقان�ن رقم 4، وقد عرفت 

اخت�سارا بلجنة 2006 تيمنا ب�سنة ت�سكيلها. واأعطيت اللجنة اخت�سا�ض 

 2011 ث�رة فرباير  قيام  التع�ي�ض عنها، وقامت حتى  اأو  العقارات  رد هذه 

تكن  مل  منها.   8.000 يف  ف�سلت  تع�ي�ض  ملف   25.000 با�ستالم 

التع�ي�سات جمزية براأي الكثري من املالك، و�سهادة رئي�ض اللجنة ذاته، وه� 

ما اأدى ببع�ض املالك اإىل رف�ض اللج�ء اإىل اللجنة اأ�سا�سا، اأو قب�ل التع�ي�ض 

القان�ن  ملراجعة  جلنة  �سكلت  امل�سروع،  ذات  اإطار  يف  لحقا.  قررته  الذي 

قد  اأنه  حجتها  وكانت   .4 رقم  القان�ن  بالغاء  الت��سية  اإىل  اأنتهت  املدين 

كان �سمن حزمة ت�سريعات عاجلت حالت م�ؤقتة وظروفا اآنية، واأن العمل 

الرا�سخة  الق�اعد  اإىل  الع�دة  لذلك  وينبغي  اأغرا�سها.  بتحقيق  انتهى  بها 

يف املعامالت كما قررها القان�ن املدين. كانت ت��سية اللجنة حماولة ذكية 

ليجاد خمرج م�سرف للنظام ي�ستطيع من خالله التخل�ض من القان�ن رقم 

4، ومثيالته من الق�انني الث�رية، ولكن النظام مل يتنّب ت��سية اللجنة. مل 

اإىل هذا  يكن النظام، على ما يبدو، م�ستعدا لل��س�ل مب�سروعه لالإ�سالح 

املالك  على  وكان  كافية،  اإذن،   ،4 رقم  القان�ن  مراجعات  تكن  مل  احلد. 

ال�سابقني انتظار تغيري حقيقي فتحت اآفاقه ث�رة فرباير.

الث�رة  هذه  ال�سابق�ن يف  املالك  راأى  الليبيني،  من  غريهم  الكثريين  مثل 

تغيريا حقيقيا، واإيذانا بتحقق مطالبهم، والتي �سملت الغاء القان�ن رقم 4، 

وا�سرتداد ممتلكاتهم، والتع�ي�ض عما فاتهم من ك�سبها وما حلقهم من خ�سارتها 

طيلة عق�د. ولكن مل يطل بهم الأمر لكت�ساف اأن ال�ستجابة لهذه املطالب 

�سيك�ن اأبعد ما يك�ن عن ال�سه�لة. انتهج املالك و�سائل متعددة لل��س�ل 

بيده، ولكن عددا كبريا منهم �سكل�ا  اقت�سى حقه  اإىل مطالبهم. بع�سهم 

حكم  من  املت�سررين  املالك  »رابطة  اأ�سم�ها  رابطة  اأ�سهرها  متثلهم  كيانات 

الطاغية«، وت�ا�سل�ا مع جهات متعددة منها جلنة 2006 وجمل�ض ال�زراء 

وامل�ؤمتر ال�طني العام، وا�ستعان�ا يف ذلك ب��سائل متعددة منها طلب فتاوى 

من دار الإفتاء ابرزت خمالفة القان�ن رقم 4 لل�سريعة ووج�ب الغائه. وقد 

اأثمرت هذه اجله�د تقدمي رئي�ض جلنة 2006 م�سروع قان�ن للغاء القان�ن 

رقم 4 ومعاجلة اآثاره، وقيام جمل�ض ال�زراء بت�سكيل جلنة برئا�سة وزير العدل 

لدرا�سة هذا امل�سروع. ويف حني ح�ى امل�سروع املعدل الكثري من الن�س��ض 

املحققة ملطالب املالك ال�سابقني، فاإنه قد اأغفل املقرتح ال�سابق بالغاء القان�ن 

رقم 4، واكتفى مبعاجلة اآثاره. حاججت اللجنة يف اغفال مطلب الغاء القان�ن 

على  َذ  ُنِفّ قد  فالقان�ن  وخيمة،  ع�اقب  اإىل  �سي�ؤدي  ذلك  باأن  رجعي  باأثر 

مدار عق�د، وقد اكت�سب �ساغل� العقارات حق�قا مبقت�ساه ل ي�س�غ اهدارها، 

وخ�س��سا اأن العديد منهم قد ا�سرتى تلك العقارات ممن خ�س�ستها لهم 

الدولة. لهذا، انتهت اللجنة اإىل الكتفاء مبعاجلة الأو�ساع التي ترتبت على 

القان�ن دون اإلغائه. مل يكن املالك، بالطبع، �سعداء بهذا، وحاول بع�سهم 

رف�ست  املحكمة  ولكن  العليا،  املحكمة  اأمام  القان�ن  د�ست�رية  يف  الطعن 

وقد  املالك،  مل�سالح  القان�ن حمققا  م�سروع  كان  الإجمال،  على  دع�اهم. 

بع�ض  ح�س�ر  حد  اإىل  و�سل  والذي  اللجنة،  مع  امل�ستمر  لت�ا�سلهم  كان 

جل�ساتها، اأثر يف ذلك. يف املقابل، حرم �ساغل� العقارات من هكذا ميزة. 

اإذ مل ي�سم �ستاتهم جتمع يدافع عن م�ساحلهم، وو�سم العديد منهم ب��سم 

الرتباط بالنظام ال�سابق وال�لء له، وارت�ساء العي�ض يف ملكيات »مغت�سبة« 

بح�سب مناوئيهم، وهم ما كان له، رمبا، دور يف �سك�تهم اأو ا�سكاتهم.

ال�سابقني  ا�ستماتة املالك  القان�ن احلياة رغم  على كل، مل يكتب مل�سروع 

يف ال�سعي لتحقيق مطالبهم. بعد تعديله من قبل جلان امل�ؤمتر ال�طني العام 

املتعددة، وحت�له اإىل م�سروع لرد الأمالك العقارية، مل يقم امل�ؤمتر بتبنيه رغم 

عر�سه عليه لأ�سهر، وعلة ذلك، كما ذكر الناطق الر�سمي با�سم امل�ؤمتر، هي 

اأن مراكز قان�نية قد ن�ساأت ل�سالح �ساغلي العقارات، واأن اهدارها �سي�ؤدي 

بالطبع،  ال�سابق�ن،  املالك  يكن  مل  الأهلي.  ال�سلم  على  �سلبا  التاأثري  اإىل 

�سعداء بهذا، وعلل�ا ت�سرف امل�ؤمتر هذا ب�سغط مار�سه ا�سحاب امل�سالح يف 

عدم اإلغاء القان�ن  رقم 4.

عن  فبدل  وع�سكريا.  �سيا�سيا  ليبيا  يف  دراماتيكي  ب�سكل  الأم�ر  تط�رت 

العام يف طرابل�ض وجمل�ض  ال�طني  امل�ؤمتر  اثنان:  ا�سبح هناك  برملان واحد 

ال�سيا�سة  املع�سكرين  بني  ال�سراع  وتعدى  طربق،  يف  املنتخب  الن�اب 

ومل   ،4 رقم  القان�ن  باإرث  الإهتمام  تراجع  مت�قع،  ه�  وكما  احلرب.  اإىل 

يك�ن  لن  فاإنه  مفه�ما،  الرتاجع  هذا  يبدو  حني  ويف  اأول�ية.  معاجلته  تعد 

وطنية.  وحدة  وُتن�سُئ حك�مة  ُكلها 
ُ
اأ احل�ار  م�ساعي  ت�ؤتي  اأن  مبجرد  مربرا 

فق�سية الأمالك العقارية اأ�سبه بقنبلة م�ق�تة قد تنفجر يف اأي وقت، وينبغي 

معاجلتها يف اأ�سرع وقت ممكن. م��سع البدء قد يك�ن الد�ست�ر الذي جتري 

اإرث امللكية العقارية، واأ�سا�سيات  كتابته حاليا، وذلك بتقرير مبداآ معاجلة 

يف  وت�سرتك  الأ�سا�سيات،  تلك  يلتزم  قان�ن  �سياغة  ذلك  وتتل�  املعاجلة، 

م�ساورات كتابته الأطراف ذات العالقة، ومن اأهمها فئة �ساغلي العقارات. 

الأخرى،  الدول  بتجارب  القان�ن  هذا  كتابة  الإ�ستفادة يف  ينبغي  بالطبع، 

ال�سدد  هذا  ويف  الليبية.  احلالة  خ�س��سيات  ومراعاة  مالحظة  مع  ولكن 

ينبغي الإ�ستعانة مبراكز الأبحاث ال�طنية، وقد بداأت هذه بالفعل، بالتعاون 

ِفعُل  ومثيالتها.  الق�سية  هذه  يف  بالبحث  مرم�قة،  اأكادميية  م�ؤ�س�سات  مع 

ذلك مظنة ملعاجلة امل�سكلة على نح� عادل وفعال. 

٭كلية الحقوق، بنغازي

الكوني عبودة

من امل�سلم به اأن من مق�مات دولة القان�ن، التى ن�سعى اىل بنائها، وج�د 

ق�ساء م�ستقل وحمايد ونزيه و�سمان رقابة د�ست�رية الت�سريعات. ولهذا، فاإن 

تكليف اإحدى جلان الهيئة التاأ�سي�سية مبهمة اإعداد مقرتح يف هذا اخل�س��ض 

واحلر�ض على التن�ع فى تك�ينها اأمر ي�ستحق التن�يه به. 

د�ست�رية  حمكمة  تنظيم  خيار  تبني  فى  ذلك  ثمار  اأول  جت�ّسدت  وقد 

فقط  لي�ض  التاأييد،  ي�ستحّق  النهج  وهذا  الق�سائية.  ال�سلطة  عن  م�ستقلة 

لأن الأحكام املتعلقة بالد�ست�رية تلزم الكافة مبن فيهم املحاكم التى جت�سد 

ال�سلطة الق�سائية، واإمنا اأي�سا لأن اإبقاء احلال على ما ه� عليه باإ�سناد الأمر 

 بالغر�ض وفقا ملا يجب 
َ

اىل نف�ض املحكمة التى تق�م مبهمة التعقيب، لن يفي

فالرقابة الد�ست�رية تك�ن ذات طابع ق�سائي و�سيا�سي فى الآن  اأن يك�ن. 

نف�سه ول بد تاليا من ت�سكيل متنّ�ع للمحكمة. ولكن التقييم كما يك�ن 

ببيان حما�سن العمل، يحتم اأي�سا ال�ق�ف عند ما قد يك�ن فيه من نق�ض اأو 

ق�س�ر اأو مثالب ت�سعف من قيمته. 

الجوانب اإليجابية فى المقترح
اإ�سافة اىل ما اأملحت اليه من ت�فيق اللجنة فى تبنيها لنظام الرقابة الق�سِائية، 

العادلة«.  املحاكمة  »معايري  من  عدد  املقرتح  بت�سمني  التن�يه  اأي�سا  يجدر 

الد�ست�ري  العالن  فى  اعتمدت  ليبيا  لأن  وحتمي،  ح�سن  اأمر  وهذا 

على  م�سادقتها  عن  ف�سال  للت�سريع،  رئي�سيا  م�سدراأ  ال�سالمية  ال�سريعة 

التفاقيات الدولية املتعلقة بحق�ق الن�سان، مع ما يقت�سيه ذلك من احلاجة 

اىل تكييف نظامنا القان�ين والق�سائي لتلك امل�اثيق. ومنها، مبداأ ا�ستقالل 

احلياد  ومبداأ  )م.1(،  للعزل  قابليتهم  وعدم  العامة  النيابة  واأع�ساء  الق�ساة 

علنية  ومبداأ  )م.4(،  الدفاع  وفى  التقا�سي  فى  واحلق  )م.2(،  والنزاهة 

اجلل�سات)م.4(، ومبداأ التقا�سى على درجتني )م.5(، ومبداأ ال�سل فى 

الن�سان الرباءة واحلق فى حماكمة عادلة ) م.6(، ومبداأ القا�سى الطبيعي 

�سمناً من خالل حظر ان�ساء املحاكم ال�ستثنائية )م.6(. وقد تبّنت اللجنة 

النيابة وهي )املجل�ض  لتاأمني ا�ستقالل الق�ساة واأع�ساء  اأي�ساً �سمانة هامة 

واملايل  الداري  ال�ستقالل  مق�مات  من  يتطلبه  وما  للق�ساء(  الأعلى 

)م.8(. ولعّل اإعطاء التفتي�ض الق�سائي و�سف الهيئة )م.14( ميثل كذلك 

خط�ة اىل الأمام بح�سبانها اىل الآن جمرد اإدارة ب�زارة العدل. 

وفى ذات الجتاه، جتدر الإ�سارة اىل اإبقاء اللجنة على نظامي املحاماة )العامة 

واخلا�سة( باعتبارهما من عنا�سر اخل�س��سية التى متيز نظامنا الق�سائي )م. 

15-16(، ودمج ادارة الق�سايا واملحاماة العامة فى هيئة واحدة اأطلقت عليها 

تدّل  الت�سمية  العامة(. وهذه  واملحاماة  الدولة  ق�سايا  ت�سمية )هيئة  اللجنة 

وحماولة  لل�اقع(  )الرتهان  م�سكلة  من  متاماً  تتخل�ض  مل  اللجنة  اأن  على 

 التاأقلم معه وه� ما ل ي�ستقيم بال�سرورة عند و�سع م�س�دة لد�ست�ر جديد. 

الع�سكري  الق�ساء  من  اللجنة  م�قف  تاأييد  اىل  حمم�ل  اأجدنى  واأخرياً، 

حيث اعتربته ق�ساء متخ�س�ساً )م.18(. 

ثانيا: الجوانب السلبية فى المقترح
اأبداأ بنقد بع�ض اخليارات ثم انتقل اىل ال�سياغة:

خيارات غري موفقة

الت�فيق فى  اللجنة خانها  اأن  يبدو  التق�مي،  قراءة املقرتح حمل  من خالل 

بع�ض اخليارات التي اعتمدتها. واأبرزها الآتية:

و�سمان  الق�سائية  والهيئات  الق�ساء  بني  الف�سل  �سرورة  مراعاة  عدم 

ذلك  جتلى  وقد  للق�ساء.  الأعلى  املجل�ض  تنظيم  �سياق  الق�ساة يف  متثيل 

العامة  واملحاماة  الق�سايا  اإدارة  هيئة  لرئي�ض  الع�س�ية  منح  خالل  من 

فى  املنا�سب  ن�سيبهم  النيابة  اأع�ساء  منح  عدم  يف  جتلى  كما  ناحية.  من 

رغم  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  اىل  اأقرب  �سخ�سية  العام  فالنائب  التمثيل. 

انتمائه اىل اجلهاز من ناحية ثانية. كما مل تتم مراعاة العدالة بني الق�ساة، 

باأقدم  والكتفاء  ال�ستىناف  حماكم  رئا�سات  على  الرتكيز  مت  حيث 

اخلارجى  العن�سر  غياب  ه�  ذلك  من  والأهم  ابتدائية.  حمكمة  رئي�ض 

اأن  باعتبار  مغاير  منظ�ر  لإعطاء  الق�ساء  من خارج  كفاءات  ا�سراك  )اأي 

العدالة هي �ساأن عام يهم املجتمع باأ�سره. 

عنا�سر  من  هاما  عن�سرا  ُيعترب  الذى  الق�ساء  وحدة  مبداأ  عن  التخلي 

ملجل�ض  ف�سال  اللجنة  فتخ�سي�ض  الليبي.  الق�سائي  النظام  خ�س��سية 

كثريين  لأن  فيها  النظر  اعادة  يفرت�ض  التى  اخليارات  من  يعترب  الدولة 

يعتقدون اأن البقاء على وحدة الق�ساء اأف�سل لليبيا. فهذا الأمر ين�سجم 

عن  ف�سال  القان�ن.  اأمام  امل�ساواة  مبداأ  ومع  ال�سالمي  الرتاث  مع  اأكرث 

دولة  جمل�ض  ان�ساء  خالل  من  حتقيقه  املراد  اىل  ال��س�ل  بالمكان  اأنه 

من دون ا�ستحداث هذه امل�ؤ�س�سة الغريبة على نظامنا، وذلك من خالل 

تبنى مبداأ التقا�سي على درجتني فى املنازعات الدارية باإ�سافة دائرة اأو 

الق�سائي.  التخ�س�ض  الدرجة الأوىل وتبني مبداأ  حمكمة متخ�س�سة فى 

الدارية.  بالنق�ض  الطع�ن  فى  تعقيب  حمكمة  العليا  املحكمة  وتبقى 

وهكذا نحافظ على اخل�س��سية مع التط�ير الذى ل يرهق امليزانية العامة 

اأن  من  امل�ستخل�سة  احلجة  ت�سقط  وبذلك  املفيد.  غري  التقليد  ونتفادى 

ازدواجية  مزايا  من  هي  املدين  الق�ساء  عن  امل�ستقل  الداري  الق�ساء 

ملهامهم،  وتاأهيلهم  ق�ساة  تخ�سي�ض  اأ�سا�ساً  يتطلب  فالتخ�س�ض  الق�ساء. 

اإخت�سا�سات غري  اإناطة  ب�ساأن  اأما  الق�سايا.  مطل�ب فى خمتلف  اأمر  وه� 

م�سروعاتها  و�سياغة  واعداد  الق�انني  )تف�سري  الدولة  مبجل�ض  ق�سائية 

فالتف�سري ه� من  اأمر غري مقب�ل:  فهذا  العق�د...(،  م�سروعات  ومراجعة 

تنفيذي.  �ساأن  ه�  الق�انني  م�سروعات  واعداد  املحاكم،  كل  �سالحيات 

ملركز  اأو  الق�سايا  اأو  القان�ن  ادارة  اىل  ت�كل  ان  فيجب  املراجعة  اأما 

والق�سائية.  الت�سريعية  للبح�ث  متخ�س�ض 

ابتعدت  وقد  املحاكم.  باإن�ساء  الخت�سا�ض  للق�ساء  الأعلى  املجل�ض  منح 

الذى  النهج  وقّننت  عليها  امل�سادق  الدولية  امل�اثيق  عن  بذلك  اللجنة 

فى  بها  املعم�ل  املعايري  اخلروج على  الأخرية من  الثالثة  العق�د  فى  �ساد 

التجارب الد�ست�رية املقارنة.

املبادئ،  اإلزامية  وه�  الفيدرالية  احلقبة  نتاج  املنتقد  احلكم  على  البقاء 

والذى يعني فى نهاية املطاف احلجر على املحاكم الدنيا وحرمانها من فر�سة 

اأحكام  فى  النظر  اإعادة  اإلتما�ض  ا�ستحدثت  اللجنة  اأن  ويلحظ  التجديد. 

املحكمة العليا، وه� على الرجح نتاج الرتهان ملا جرى فى ال�سنة الأخرية. 

17(: فاخلرباء هم من  تخ�سي�ض ف�سل للخربة الق�سائية فى الد�ست�ر )م. 

اأع�ان الق�ساة مثلهم مثل الكتبة واملح�سرين وم�ظفى املحاكم. وكان من 

الأوىل ترك اأمرهم جميعا للقان�ن ول خطر فى ذلك. 

 الت��سع فى احل�سانة اجلنائية )م. 3 و16 و17(: وه� ما يعك�ض النهج الذى 

�سار ماأل�فا فى العقدين الأخريين. 

القان�ن وال�سمري(  ال�سلطة ل �سلطان عليهم )لغري  اأن اع�ساء  ال�سارة اىل 

ولفظ ال�سمري يجعل مهمة الرقابة من خالل حماكم الطعن على الت�سبيب 

عمال غري ممكن لن ال�سمري معيار �سخ�سي ي�سعب التعقيب عليه وعليه 

يكفى اخ�ساعهم للقان�ن. 

عيوب يف ال�سياغة

اأبرز هذه العي�ب والتي جندها يف كذا مادة، الآتية:

ا�ستخدام عبارات يف غري حملها. ومثال ذلك، ا�ستخدام  اأع�ساء ال�سلطة 

واأع�ساء  الق�ساة  ه�  البديل  فاإن  لذا  ف�سفا�سة.  عبارة  التي هي  الق�سائية، 

�سلبيات  لتفادي  وذلك  اجلال�ض،  والق�ساء  ال�اقف  الق�ساء  اأي  النيابة، 

اإ�ستقبال عبارة )اأع�ساء الهيئات الق�سائية( التى نتجت عن ت��سيع نطاق 

ادارة  وهم  مهامه  اأداء  فى  الق�ساء  يعاون�ن  من  اىل  الق�ساء  قان�ن  �سريان 

الق�سايا واملحاماة... فال�ستقالل الذى يقت�سي تكري�سه ه� خا�ض بالق�ساة. 

مل  اللجنة  فكاأن  عدة.  م�اد  على  العبارة  هذه  ا�ستخدام  �س�ء  وين�سحب 

عنه  نتج  والذى  تقريبا  عق�د  ثالثة  منذ  عرفناه  الذي  ال�اقع  من  تتخل�ض 

ول�ج ال�سلطة التنفيذية اىل الق�ساء عرب هذه الهيئات التى زرعت ب�سكل 

ا�سطناعى فى الق�ساء. ومن الأمثلة على ذلك اأي�سا و�سف املحكمة العليا 

اأو جمل�ض لدولة على اأنهما ال�سلطة الق�سائية فيما اأنهما لي�سا كذلك، اإمنا 

اأي�سا ما نتبينه عند مراجعة املادة الثالثة  هما جزء من هذه ال�سلطة. وهذا 

ع�سرة لدى حتديد اخت�سا�سات جمل�ض الدولة الق�سائية، بحيث جاء فيها 

التاأديبية  اأنها ت�سمل: )الطع�ن الدارية املتعلقة بحق�ق الن�سان والطع�ن 

والطع�ن النتخابية ال�سادرة عن دوائر املحاكم الدارية التابعة له(. ويالحظ 

هنا عدم الدقة لفرتا�ض اأن كل الطع�ن الدارية تتعلق بحق�ق الن�سان اأو 

اذا ف�سرت على عالتها قد يفهم منها ان الطع�ن غري املتعلقة بتلك احلق�ق 

ل تدخل فى اخت�سا�سه.

للحق�ق  يع�د  وما  القان�ن  دولة  بناء  اأ�س�ض  من  يعّد  ما  بني  الف�سل  عدم 

الق�ساء. وه� ما قاد اىل اجلمع بني م��س�عات  وما يدخل فى اطار تنظيم 

كثرية فى الن�ض ال�احد، رغم عدم وج�د رابط مبا�سر بينها. ومن الأمثلة 

على ذلك، ايراد مبادئ ج�هرية كمنع التدخل يف �س�ؤون الق�ساء اأو عدم 

�سياغتها  يتم  اأن  ه�  الأ�سل  فيما  وا�سعة،  م�اد  �سمن  الق�ساة  عزل  ج�از 

اأن  بعد  التى  الرابعة  املادة  على  تنطبق  املالحظة  نف�ض  م�ستقل.  ب�سكل 

تطرقت لل�لية الق�سائية للمحاكم، اأ�سارت اىل م��س�عات خمتلفة وهي: 

حق التقا�سي وحق الدفاع والعلنية، ف�سال عن �سرورة احل�س�ر ال�سخ�سي 

للمحب��سني، واأح�ال عق�بة العدام، ف�سال عن كيفية �سدور الحكام وما 

يرتتب على المتناع عن تنفيذها وهي جرمية ينظمها القان�ن. وهكذا يظهر 

من هذا الن�ض اأن اللجنة مل تف�سل بني ما يع�د للمبادئ وما يع�د للحق�ق 

وما يهم بناء ال�سلطة الق�سائية ذاتها. 

يف  مثال  نقروؤه  ما  وهذا  القان�ن.  مكانها  تف�سيلية  اأم�را  امل�سروع  ت�سمني 

�س�ؤون  تنظيم  يف  القان�ن  على  املادة  هذه  اأحالت  فبعدما  الثانية.  املادة 

اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية، عادت لتن�ّض على حظر ممار�سة العمل ال�سيا�سي 

نقروؤه  ما  اأي�سا  وهذا  الق�سائي.  العمل  خارج  اأخرى  مهنة  واأي  احلزبي  اأو 

املادة اخلام�سة حيث مت اجلمع بني احلب�ض الحتياطي والتقا�سي على  يف 

الطبيعى  مكانها  تف�سيلية  اأخرى  واأم�ر  للمحاكمة  �سقف  وحتديد  درجتني 

القان�ن املنظم للق�ساء. والأمر نف�سه بخ�س��ض املادة ال�سابعة التي خ�س�ست 

لأحكام تف�سيلية مكانها القان�ن )مدة رئا�سة ال�سلطات والهيئات الق�سائية( 

مع ما فى ذلك من خلط يعك�ض الرتهان لل�اقع، ورفعت �سن التقاعد اىل 

ال�سبعني وه� اأمر ل ي�ؤمن بتعاقب الأجيال. 

الخاتمة
ميكننى الق�ل باأن عمل اللجنة حمل التق�مي يحتاج اىل اإعادة �سياغة تراعى 

ق�اعد ال�سياغة ال�سليمة وحتافظ على اللتزام باملعايري املطل�بة ل�سمان �سلطة 

احرتام  وكفالة  العدل  )اقامة  الأمانة  حمل  على  وقادرة  م�ستقلة  ق�سائية 

وب�سكل  اللجان  باقي  مع  التن�سيق  يتطلب  ما  وه�  واحلريات(.  احلق�ق 

تراعي  ان  واآمل  واحلريات.  واحلق�ق  ال�سا�سية  املق�مات  جلنتي  خا�ض 

وا�ستقالل  �سلطة  ب��سفه  الق�ساء  اإ�ستقالل  مبداأ  تر�سيخ  كذلك:  اللجنة 

الق�ساة بح�سبانهم من يق�م باأداء العدالة مع ما ي�ستلزمه ذلك من �سمانات 

والتخل�ض من اإرث املا�سي )ربط الهيئات الق�سائية املعاونة بالق�ساء، وا�سناد 

مهمة اإن�ساء املحاكم اىل املجل�ض الأعلى للق�ساء( و�سرورة ربط ال�ل�ج اىل 

الق�ساء مببداأ امل�سابقة ال�سفافة واملحافظة على وحدة الق�ساء وتن�ع املحاكم 

وتخ�س�سها. 

٭جامعة طرابلس

السلطة القضائية في مسودة الدستور الليبي الملكية العقارية في ليبيا، تركة القذافي الثقيلة

11 العبارة التالية نقل حريف عن حممد املقريف يف مقاله عن القذايف واللجان الث�رية، وفيه يربر .

النفتاح اجلزئي الذي اأبداه النظام، واملقال من�س�ر يف م�قع ليبيا امل�ستقبل.  

ر�سم عثمان �سلمي
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جو حمورة

اأن ال�سن�ات  2014 م�فقة للحكم يف تركيا. ول يبدو  مل تكن بداية عام 

»الناجح«  النم�ذج الرتكي   
ّ

اأخباراً جيدة ملروجي القادمة �ستحمل  القليلة 

املتتالية،  وال�سيا�سية  القت�سادية  النتكا�سات  فبعد  القان�ن.  دولة  بناء  يف 

�ساحنات  ق�سية  املا�سي  العام  من  الثاين/يناير  كان�ن  �سهر  يف  ظهرت 

الرتكي،  ال�ستخبارات  ِقبل جهاز  �س�ريا من  اإىل  بة 
ّ
املهر الرتكية  الأ�سلحة 

اإىل احتدام ال�سراع ذات  اأدى  والتي قامت ال�سرطة الرتكية بف�سحها، ما 

اخللفية ال�سيا�سية بني خمتلف اأجهزة الدولة.

اإىل  الي�م  اإىل  تتفاعل  تزال  ل  التي  الأ�سلحة  �ساحنات  ق�سية  اأّدت  كما 

بروز �سط�ة ال�سلطة ال�سيا�سية على ال�سلطة الق�سائية الرتكية ب�سكل وا�سح، 

ومعها خالفات مل تعرف الرحمة بني تيارين �سيا�سيني اإ�سالميني يحكمان 

»العدالة  حزب  تيار  ه�  الأول،  التيار  الرتكية.  بالبريوقراطية  ويتحّكمان 

يف  احلكم  اإىل  و�س�له  منذ  ا�ستطاع  والذي  احلاكم،  الإ�سالمي  والتنمية« 

العام 2002 اإىل الي�م، اأن »يطهر« الإدارات الرتكية وي�ستبدل عنا�سرها يف 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأجهزة الأمنية،  ال�سلطة الق�سائية والإدارية كما يف 

الداعية  تيار  الثاين، فه�  اأما  له ولتياره الإ�سالمي.  امل�الني  بالبريوقراطيني 

»العدالة  حزب  مع  املا�سي  يف  حتالف  الذي  غ�لن«  اهلل  »فتح  الإ�سالمي 

حماية  بها  املن�ط  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اإفقاد  يف  �س�يًة  فنجحا  والتنمية«، 

العلمانية  الأحزاب  اإفقاد  ا�ستطاعا  كما  ال�سيا�سية.  ق�تها  الدولة  علمانية 

ال�سعبي والإداري واخلدماتي، واإدخال عدد كبري من  التقليدية ح�س�رها 

امل�الني لـ«غ�لن« اإىل اأجهزة الدولة، وحتديداً اإىل �ِسلكي ال�سرطة والق�ساء.

ط�ياًل.  تدم  مل  الرتكية  الإ�سالمية  الق�ى  بني  الت�افق  �سنني  اأن  اإل 

2013 جممل  اأن تطال �سظاياه منذ العام  اإىل  فاأدى ال�سراع بني تياريها 

بالذات  ال�سراع  هذا  يكن  ومل  الرتكية.  الر�سمية  والأجهزة  امل�ؤ�س�سات 

من  رافقها  وما  �س�ريا  اإىل  بة 
ّ
املهر الأ�سلحة  �ساحنات  ق�سية  عن  بعيداً 

وت�سريحات. وت�قيفات  �سيا�سات 

شاحنات األسلحة وصراع األجهزة
املحاذية  الرتكية  هاتاي  ولية  �سهدت   ،2014 العام  من  الأول  الي�م  يف 

للحدود ال�س�رية تطبيقاً عملياً ل�سراعات الأجهزة الرتكية. ففي حني كان 

اإىل احلدود ال�س�رية، قامت  جهاز ال�ستخبارات يرافق اإحدى ال�ساحنات 

ال�سرطة الرتكية بت�قيفها وتفتي�سها لتجد اأنها حمّملة بالأ�سلحة والذخائر.

العام  املدعي  اإ�سارة  على  بناًء  بعملها  قامت  قد  الرتكية  ال�سرطة  وكانت 

الإقليمي »اأوزكان �سي�سمن«. اإل اأن عنا�سر جهاز ال�ستخبارات الرتكي 

اجلمه�رية  رئي�ض  من  واملقربني  تركيا،  يف  ونف�ذهم  ب�سط�تهم  املعروفني 

ال�سرطة  يد  على  بعملهم  للتدخل  ير�سخ�ا  مل  اأردوغان،  طيب  رجب 

ورجال  ال�سرطة  رجال  بني  الت�قيف  م�قع  يف  �سجار  فن�سب  املحلية، 

حم�لة  اأن  فيه  يق�ل�ن  ه�ؤلء  كان  الذي  ال�قت  ويف  ال�ستخبارات. 

املهّددة  اإنهالت الت�سالت احلك�مية  الدولة«،  »اأ�سرار  ال�ساحنة هي من 

عن  التنفيذية  ال�سلطات  ف�سل  ملبداأ  �سارخة  خمالفة  يف  »�سي�سمن«  لـ 

اأيام  بعد  احلادثة  هذه  اإثر  على  م�قعه  من  ت�سريحه  ومت  الق�سائية.  تلك 

الت�قيف  من  قليلة  �ساعات  بعد  الأمر  انتهى  كما  باآخر.  ا�ستبداله  ومت 

ال�سرطة. لل�ساحنة من  با�ستعادة جهاز ال�ستخبارات 

الداخلية  وزير  قام  ال�سيا�سية،  واملنابر  الأروقة  يف  اأما  الأر�ض،  على  هذا 

اجلميع  على  »اأن  الق�ل  العامني عرب  املدعني  بتهديد  اآل«  »اأفكان  الرتكية 

امل�ق�فة »حتمل  ال�ساحنة  اأن  تعنيهم«، وم�سيفاً  �س�ؤون ل  التدخل يف  عدم 

وج�د  عدم  من  الرغم  على  ال�س�ريني«،  للرتكمان  اإن�سانية  م�ساعدات 

اأنه  اأردوغان  اعترب  كما  الرتكية.  احلدود  من  الآخر  الطرف  على  تركمان 

اأجهزة  بع�ض  اأن  م�ؤكداً  ال�ستخبارات،  مراقبة عمل جهاز  يحق لأحد  ل 

ال�سرطة والق�ساء خمرَتقة من قبل املقربني من »غ�لن«.

تركيا  تتهم  ال�س�رية  باحلرب  املعنية  والغربية  العربية  الدول  كانت  ولطاملا 

باإمداد الق�ى ال�س�رية بالأ�سلحة. وقد وجدت اأنقرة نف�سها هذه املرة عاجزة 

عن رّد هذه التهامات اأو دح�سها، خ�س��ساً اأن حدثني هاّمني حلقا ت�قيف 

تطال  التي  التهامات  �سحة  واأثبتا  �س�ريا  اإىل  املت�جهة  الأ�سلحة  �ساحنة 

اجلانب الرتكي. فكان الأول قيام ال�سرطة بت�قيف �ساحنات عديدة اأخرى 

يف الأ�سابيع التالية، فيما كان الثاين ت�سريب فيدي� على امل�قع الإلكرتوين 

جلريدة »جمه�رييت« الرتكية يظهر الأ�سلحة والذخائر التي وجدتها ال�سرطة 

يف اإحدى ال�ساحنات خالل تفتي�سها.

يف  الرتكية  ال�سرطة  قامت  الأوىل،  ال�ساحنة  لت�قيف  م�سابه  �سيناري�  ويف 

وليات متعددة بت�قيف �سبع �ساحنات اأخرى يف التا�سع ع�سر من كان�ن 

امليدانية  »املعركة«  تفا�سيل  �سهدت  حيث   ،2014 عام  الثاين/يناير 

وال�سلطة  ال�ستخبارات  وجهاز  جهة،  من  وال�سرطة  العامني  املدعني  بني 

ال�سيا�سية من جهة اأخرى، اأخذاً ورداً واتهامات متبادلة بينها جميعها. ويف 

ال�قت الذي قالت فيه اأجهزة ال�سرطة اأنها م�سطرة اإىل تنفيذ اأوامر املدعني 

الأمن  ويحمي  مع �سالحياتهم  يتما�سى  اأن عملهم  ه�ؤلء  اعترب  العامني، 

الرتكي م�ؤكدين اأن امل�ؤ�س�ستني ال�حيدتني اللتني يحق لهما نقل الأ�سلحة 

تاأرجحت  املقابل،  يف  فقط.  واجلي�ض  ال�سرطة  هما  الرتكية  الأرا�سي  على 

اآراء ال�سلطة ال�سيا�سية بني التربير باأن ال�ساحنات حتمل م�ساعدات اإن�سانية 

للرتكمان ال�س�ري�ن، وبني اإتهام اأن�سار »غ�لن« باخليانة وتك�ين كيان م�اٍز 

الرتكي  ال�ستخبارات  جلهاز  اأن  والزعم  الدولة،  داخل  الر�سمية  لل�سلطة 

احلق يف نقل الأ�سلحة ح�سب القان�ن.

عملهما  تربير  يف  الرتكية  واحلك�مة  ال�ستخبارات  جهاز  من  كل  ويرتكز 

الربملان  اأجراه  الذي  ال�ستخبارات  جهاز  قان�ن  تعديل  على  وم�اقفهما 

 املزيد من احل�سانات القان�نية لعنا�سره واأعطى اجلهاز 
ّ
اأقر الرتكي، والذي 

احلق يف قيادة عمليات خارجية والتعاون مع اأي منظمة اأجنبية مبا يف ذلك 

-4-17 يف  عليه  امل�سادقة  متت  هذا  القان�ن  اأن  اإل  الإرهابية.  املنظمات 

2014، اأي بعد ح�اىل ثالثة اأ�سهر من عمليات ت�قيف �ساحنات الأ�سلحة 

من ِقبل ال�سرطة. وهذا الأمر يعني اأن ت�قيف ال�ساحنات يف بداية 2014 

كان متما�سياً مع القان�ن الرتكي الذي مل يكن ُيعطي ح�سانة كافية جلهاز 

بالن�سبة  الأ�سلحة جلهات خارجية على عك�ض احلال  لنقل  ال�ستخبارات 

اىل الت�قيفات احلا�سلة بعد هذا التاريخ.

ومن ناحية اأخرى، بدا ت�سريب فيدي� يظهر الأ�سلحة املُخباأة داخل ال�ساحنات 

ترف�ض  التي  الرتكية  لل�سلطة  مبثابة �سفعة  الرتكية على م�قع »جمه�رييت« 

الإقرار بنقلها اأ�سلحة اإىل �س�ريا. خ�س��ساً اأن الفيدي� امل�سَ�ر، والذي مت تداوله 

ب�سكل كثيف على الإعالم الإلكرتوين الرتكي وال�سا�سات الأجنبية، مل 

يتم الت�سكيك ب�سحته اأو اإنكاره ب�سدة كما يتم عادة. يف املقابل، مل متر هذه 

ال�سفعة امل�جهة اإىل ال�سطة الرتكي من دون رد فعل، فانتهى اأمر رئي�ض حترير 

�سحيفة »جمه�رييت« »ت�سان دوندار« يف املحكمة.

القضاء كأداة لالنتقام
نقل  يف  ال�ستخبارات  جهاز  لعمل  وال�سرطة  العامني  املدعني  ف�سح  مع 

الغربي  العامل  اأمام  ماأزق  باتت احلك�مة يف  ال�س�رية،  اجلارة  اإىل  الأ�سلحة 

ويف الداخل الرتكي. ومبا اأن اإ�سكات العامل عن ف�سيحة نقل الأ�سلحة اأمر 

�سعب التحقيق، كانت ردة الفعل احلك�مية قا�سية جتاه الداخل الرتكي، 

مدعني  من  الأ�سلحة  ت�قيف  عملية  يف  �سارك  من  كل  وعاقبت  فتعقبت 

عامني وعنا�سر �سرطة و�سحافيني.

املدعي  ا�ستبدال  اإىل  ُعمد  النتقائي، حيث  امل�سلكي  التاأديب  مع  بداية 

الأوىل،  ال�ساحنة  باإيقاف  اأمر  الذي  �سي�سمن«،  »اأوزكان  الإقليمي  العام 

�سجع  قد  »املحدود«  الإجراء  هذا  اأن  يبدو  حني  يف  اآخر.  عام  مبدعي 

�سبع  عن  الك�سف  على  ال�سرطة  وعنا�سر  الآخرين  العامني  املدعني 

الرتكية  ال�سلطات  اعتربتها  خط�ة  يف  واحد،  ي�م  يف  اأخرى  �ساحنات 

احلك�مة عرب  ت�ريط  اإىل  وتهدف  »غ�لن«  تيار  ينظمها  م�ؤامرة  على  دلياًل 

للنيل منها. الق�ساء وال�سرطة  ا�ستخدام جهازي 

ك�سف  حبل  لقطع  »�سرورة«  القا�سي  احلك�مي  الرد  بات  املقابل،  يف 

الق�ساء  فكان  الرتكية.  لل�سلطة  املتتالية  القان�نية  وغري  ال�سرية  العمليات 

انتقامية منظمة �سد كل من �سارك  ه� اجلهاز الأكرث ا�ستخداماً يف عملية 

عامني  مدعني  خم�سة  نقل  بداية  فتم  الأ�سلحة.  نقل  عملية  ف�سح  يف 

باأمر  والتحقيق  وك�سف  لإيقاف  لل�سرطة  الأوامر  اإعطاء  يف  �سارك�ا  كان�ا 

ال�ساحنات، ومن ثم و�سع�ا يف الت�سرف.

عمليات  يف  �سارك�ا  الذين  ال�سرطة  عنا�سر  اىل  بالن�سبة  الأمر  كذلك 

ايقاف �ساحنات الأ�سلحة، فقد اأمرت »حمكمة ا�سطنب�ل اجلزائية الثانية 

»الإنتماء  بتهمة  ملحاكمتهم  متهيداً  منهم  كبري  عدد  باعتقال  لل�سالم« 

ملنظمة ارهابية«. وقد مت ذلك على الرغم من اأن اأفراد ال�سرطة يعمل�ن وفق 

ت�جيهات املدعني العامني، ويتلق�ن عق�بات م�سلكية يف حال خمالفتهم 

هذه  اإن�ساء  وظروف  باأ�سباب  التذكري  يجدر  وهنا،  الت�جيهات.  لهذه 

التي  املحكمة  فهذه  اخت�سا�سها.  �سمن  تدخل  التي  والق�سايا  املحكمة 

الرغم  بقرار �سيا�سي من احلزب احلاكم على   2013 العام  اإن�ساوؤها يف  مت 

اآخرين  ومقربني  وزراء  اأربعة  براأت  لها،  الأخرى  الأحزاب  معار�سة  من 

من اأردوغان كان�ا قد اتهم�ا يف ق�سايا ر�ساوى وف�ساد يف العام ذاته، وقد 

باتت معظم الق�سايا التي تت�لها املحكمة الي�م متعلقة مبحاكمة منتقدي 

ال�سلطة يف ال�سحف وعلى و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.

حملي  وقائد  عامني  مدعني  اأربعة  ت�قيف  ال�سرطة  عنا�سر  ت�قيف  وتبع 

لل�سرطة، وذلك بعد اإرغامهم على ال�ستقالة وت�جيه اتهامات لهم بـ«حماولة 

الإطاحة اأو اإ�سعاف احلك�مة الرتكية من خالل ا�ستخدام الق�ة اأو الإكراه 

ويف  للك�سف«.  وال�سيا�سية  الأمنية  ون�ساطاتها  الدولة  معل�مات  وتعري�ض 

8-5-2014، كان املتهم�ن اخلم�سة يدافع�ن عن اأنف�سهم ويعتربون اأنهم 

اأو اأن  اأ�سلحة..  »ت�سرف�ا وفق القان�ن.. ول يحق جلهاز ال�ستخبارات نقل 

تتدخل ال�سلطة ال�سيا�سية يف عمل جهاز الق�ساء«، فيما اأردوغان كان ي�سن 

هج�ماً لفظياً عليهم يف نف�ض الي�م ويعتربهم »مثاًل اآخر عن الكيان امل�ازي 

)التابع لـ»غ�لن«(«.

عام  مدٍع  مبحاكمة  املحكمة  اأمرت  واملحاكمات،  التحقيقات  ت��سع  ومع 

قرار  اإىل  الرك�ن  مّت  حني  يف  املحلية،  لل�سرطة  اآخرين  وقائدين  خام�ض 

»املجل�ض الأعلى للمدعني العامني والق�ساة« ال�سادر يف �سهر حزيران/ي�ني� 

ك�سف  ق�سية  املت�رطني يف  مبحاكمة  بال�سماح  اأمر  الذي   2015 العام  من 

عمليات جهاز ال�ستخبارات الرتكي.

اأما رئي�ض حترير �سحيفة »جمه�رييت« التي بث م�قعها الإلكرتوين فيدي� 

ه  �ساحنات الأ�سلحة، فكان له ن�سيب مميز من »العدالة« الرتكية. فقد خ�سّ

اأردوغان بدع�ى �سخ�سية بتهمة »التج�س�ض« على الدولة، م�ؤكداً يف اأكرث 

من مقابلة اأن »من قام ببث الفيدي� �سيدفع ثمناً باهظاً«. كما طالب الدعاء 

بال�سجن امل�ؤبد لل�سحفي الرتكي.

وعلى الرغم من اأن القان�ن الرتكي �سمح جلهاز ال�ستخبارات بنقل اأ�سلحة 

بعد �سهر ني�سان/اأبريل من العام 2014، تبدو املحاكمات لكل من �سارك 

باإيقافها والتي �سبقت اإقرار القان�ن، اأقرب اإىل انتقام �سيا�سي منه اإىل م�سار 

ق�سائي طبيعي. وهذا الأمر دفع رئي�ض املحكمة الد�ست�رية »ها�سم كيليج« 

بعد  فيما  مقّدما  لالنتقام«،  »اأداة  باتت  الرتكية  املحاكم  باأن  الإقرار  اإىل 

ا�ستقالته من من�سبه.

صراع النفوذ يطيح بمنطق سيادة القانون
يف وقت ت�ستمر فيه حماكمة املدعني العامني وعنا�سر ال�سرطة حتى الي�م، 

ل يرتدد اأردوغان بني احلني والآخر ب��سفهم بـ«اخل�نة«، وانتقاد تيار »غ�لن« 

باأب�سع الألفاظ ب�سكل �سبه دائم. وقد باتت م�اقفه »ال�سيا�سية« هذه اأقرب 

اإىل ال�سغط املعن�ي على ال�سلطة الق�سائية من اأي �سيء اآخر.

اجتاح  الذي  ال�سر�ض  ال�سراع  عن  وتبعاتها  الق�سية  هذه  ف�سل  ميكن  ول 

داخل  وال�سلطة  النف�ذ  على  �سراع  على  والقائم   ،2013 العام  منذ  تركيا 

م�ؤ�س�سات واأجهزة الدولة الرتكية بني احلزب احلاكم و تيار الداعية »غ�لن«. 

فمنذ نهاية ذلك العام وحتى الي�م، اأخذ �سراع ال�سيطرة على البريوقراطية 

الرتكية �سكاًل حمتدماً بني التيارين اللذين ميلكان احل�سة الأكرب فيها. ومل 

النف�ذ  معارك  من  خ�س��ساً  الأمنية  امل�ؤ�س�سات  كما  الق�ساء  جهاز  ي�سلم 

وال�سط�ة هذه. ويع�د اختيار هذين اجلهازين كاأر�ض ملعركة النف�ذ اإىل اأن 

ق�ة »غ�لن« ونف�ذه احلقيقيني يتمثالن داخلهما. 

فاأدت  وعليه، �سن احلزب احلاكم حمالت تطهري طالت هذين اجلهازين. 

اإىل اإعادة ت�سكيل ح�اىل 5 اآلف من عنا�سر ال�سرطة، بينهم ح�اىل 400 

�سابط يف مراكز متعددة، بعد اأن راأت احلك�مة اأن لهم عالقة مع تيار »غ�لن«، 

فيما كان ح�اىل 1000 �سخ�سا اآخر ُيرغم�ن على ال�ستقالة. كذلك الأمر 

متت مالحقة وحماكمة اأو ت�سريح و�سرف مئات اآخرين من عنا�سر ال�سرطة، 

يف ق�سايا اأمنية اأو �سيا�سية ت�سبه تلك املتعلقة بت�قيف �ساحنات الأ�سلحة، 

فيما التهمة امل�جهة اإليهم تك�ن غالباً متعلقة باأنهم جزء من منظمة اإرهابية 

اأو ي�سع�ن اإىل النقالب على احلك�مة.

اأما يف الق�ساء، فكانت ا�ستقالة رئي�ض املحكمة الد�ست�رية »ها�سم كيليج« 

داخل  ال�سيا�سية  ال�سراعات  بلغته  الذي  املدى  اإىل  وا�سحاً  م�ؤ�سراً 

ال�سلطة الق�سائية، حيث دق ناق��ض اخلطر واعترب اأن �سخ�سيات مدع�مة 

املحكمة  ومنها  الرئي�سية.  املحاكم  على  قب�ستها  عززت  احلك�مة  من 

للطع�ن. العليا  واملحكمة  الد�ست�رية 

ويف حني يبدو اأن ال�سراع بني التيارين داخل اأجهزة الدولة مل ي�فر اأياً منها، 

يظهر تيار »غ�لن« على اأنه الطرف الأ�سعف يف امل�اجهة ال�سيا�سية، فيما دولة 

القان�ن املن�س�دة هي اخلا�سر احلقيقي يف تركيا. فامل�ؤ�س�سات املناط بها خدمة 

اأجل  من  �سيا�سية  لأهداف  ُت�ستخدم  اأدوات  اإىل  تتحّ�ل  وحمايته  امل�اطن 

اإ�سعاف الفريق الآخر وزيادة النف�ذ ول� على ح�ساب تطبيق القان�ن.

تبقى  النف�ذ،  على  ال�سراع  حل�ساب  القان�ن  �سيادة  منطق  تراجع  ومع 

الي�م،  حتى  تركيا  يف  جدل  م��س�ع  �س�ريا  اإىل  املُهربة  الأ�سلحة  ق�سية 

حيث يدفع املقرب�ن من »غ�لن« وتياره ثمن ف�سحهم ل�سيا�سات احلك�مة 

يحاول  من  كل  مبعاقبة  الأخرية  هذه  تق�م  املقابل،  يف  ال�سرية.  الرتكية 

كما  املحلي  العام  الراأي  اأمام  م�سادقيتها  من  التقليل  اأو  منها  النيل 

اأو التدخل يف �سيا�ساتها. الأجنبي، 

ال�سرطة  وعنا�سر  العامني  للمدعني  املحاكمات  ا�ستكمال  وبانتظار 

داخل  »غ�لن«  تيار  من  تبقى  من  �سد  التطهري  وحمالت  وال�سحافيني 

يقرب  والتنمية«  »العدالة  حزب  اأن  الق�ل  بالإمكان  الدولة،  اأجهزة 

الدولة  اأن  يعني  الأمر  وهذا  الرتكية.  البريوقراطية  بكامل  بالتحكم 

تتح�ل رويداً رويداً اإىل جهاز تابع حلزب، واأن ف�سح ق�سايا الف�ساد داخل 

اأمراً م�ستع�سياً. اأجهزة الدولة بات 

٭ باحث في الشؤون التركية

القضاء كأداة انتقام:
قضية شاحنات األسلحة المهّربة إلى سوريا

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

ر�سم رائد �سرف
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منة عمر 

مبراجعة فقه الق�ساء التون�سي اجلزائي، نلحظ اأن املحاكم اجلزائية التون�سية التزمت 

ب�سكل كامل بالن�سو�ض القانونية التي حتجر اعمال الف�سل 53 من املجلة اجلزائية 

الذي يتعلق بظروف التخفيف من العقوبات. وخري مثال على ذلك التزام الق�ساء 

اجلزائي التون�سي باأحكام القانون عدد 52 ل�سنة 1992 املوؤرخ يف 18 ماي 1992 

عليهم  يحكم  ملن  واحد  عام  عن  فيها  ال�سجن  مدة  تقّل  اأحكام  اإ�سدار  مينع  والذي 

يطرح  مل  ال�سمية.  املواد  جداول  من  ب  باجلدول  مدرجة  خمدرة  مواد  با�ستهالك 

االأحكام  د�ستورية  حول  ال�سوؤال  تون�ض  يف  القانون  رجال  وال  التون�سي  الق�ساء 

القانونية التي متنع تفريد العقوبات. وتاليًا، تكون االإ�ساءة على فقه ق�ساء املحكمة 

الد�ستورية امل�سرية التي تعترب تقدير العقوبة من �سميم عمل الق�ساء وكل تقييد لها 

يخرق الد�ستور منا�سبة الثارة ال�سوؤال حول املو�سوع )املحرر(. 

»الن�ض املطع�ن فيه يك�ن قد اأهدر من خالل الغاء �سلطة القا�سي يف تفريد 

يف  تدخل  على  كذلك  منط�يا  وجاء  الق�سائية،  ال�ظيفة  ج�هر  العق�بة، 

�س�ؤونها، مقيدا احلرية ال�سخ�سية يف غري �سرورة، ونائيا عن �س�ابط املحاكمة 

املن�سفة، وخمال بخ�س�ع الدولة للقان�ن«. وردت هذه العبارات يف احلكم 

والآيل   2014-11-8 يف  امل�سرية  العليا  الد�ست�رية  املحكمة  عن  ال�سادر 

اىل اإعالن عدم د�ست�رية الفقرة ال�سابعة من املادة 26 من قان�ن الأ�سلحة 

يف   2012 يف  �سادر  مر�س�م  مب�جب  تعديلها  مت  الفقرة  وكانت  والذخائر. 

املادة  ال�اردة يف  للجرائم  بالن�سبة  العق�بة  تخفي�ض  من  القا�سي  منع  اجتاه 

26، والتي ت�سل عق�بة بع�سها اىل ال�سجن امل�ؤبد والعدام، وا�سعة بذلك 

 .
1
ا�ستثناء لأحكام املادة 17 من قان�ن العق�بات

مبداأ  واىل  املن�سفة  املحاكمة  ق�اعد  اىل  الد�ست�رية  املحكمة  وا�ستندت 

ا�ستقالل الق�ساء للحكم بعدم د�ست�رية الفقرة امل�سار اليها اأعاله. وهذا ما 

�سنحاول تف�سيله اأدناه. 

تفريد العقوبة جزء من ضمانات المحاكمة 
المنصفة 

 96 املادة  اىل  املحكمة  ا�ستندت  املن�سفة،  املحاكمة  ق�اعد  يخ�ض  فيما 

 10  التي تن�ض على هذا احلق، بالإ�سافة اىل امل�اد 
2
من الد�ست�ر امل�سري

و11 من الإعالن العاملي حلق�ق الن�سان وال�سمانات التي ترتتب عليهما. 

بت�سكيل املحكمة، ق�اعد  العدالة يتعلق  اأن مفه�م  وقد اعتربت املحكمة 

تطبيقها  وكيفية  اأمامها  بها  املعم�ل  الإجرائية  الق�اعد  طبيعة  تنظيمها، 

باحلرية  وثيقة  ب�س�رة  املفه�م  هذا  يت�سل  وبذلك،  العملية.  الناحية  من 

ال�سخ�سية املن�س��ض عليها يف الد�ست�ر.

ويف اإطار ذلك، اأ�سارت املحكمة اىل اأن �س�ابط املحاكمة املن�سفة تهدف اىل 

بالأغرا�ض  الدولة  تقيد  الأ�سا�سية، وت�سمن  �س�ن كرامة الن�سان وحق�قه 

وهي  العق�بة.  فر�ض  يف  �سلطتها  مبا�سرة  عند  العقابية  للق�انني  النهائية 

الأغرا�ض التي ينافيها »اأن تك�ن اإدانة املتهم هدفا مق�س�دا يف حّد ذاته«، 

احلماية  من  اأدنى  حداً  تكفل  التي  القيم  من  مبجم�عة  التزامها  ووج�ب 

للمتهم، ل يج�ز النزول عنها اأو النتقا�ض منها. وقد اأكدت املحكمة بذلك 

على حق املتهمني جميعا يف املحاكمة املن�سفة التي تت�سمنها قرينة براءة 

املجتمع  عن  غاب  الذي  الأمر  وه�  ذلك،  عك�ض  ثب�ت  حني  اىل  املتهم 

ال�سارع على متهمني  اأحكام من  ا�سدار  بعد  الأخرية،  الفرتة  امل�سري يف 

بعينهم لتهامهم بارتكاب جرائم تخل بالأمن العام. كما ذكرت املحكمة 

ادانة  ت�ساغ لثبات  الق�انني ل  ان  وهي  مهمة  بقاعدة  الت�سريعية  ال�سلطة 

املتهم وال�سعي لهذه الإدانة، فالعق�بة تفر�ض ل�س�ن النظام الجتماعي.

ويرتتب على ذلك، وفقا للمحكمة، انه ل يج�ز تعميم العق�بة على جميع 

املتهمني على اعتبارهم منطا ثابتا كلهم. ف »الأ�سل يف العق�بة ه� تفريدها 

العق�بة  فتعميم  جماعية.  ولي�ست  �سخ�سية  تك�ن  اأن  اأي  تعميمها«،  ل 

ي�ؤدي، وفقا للمحكمة، اىل »افقاد العق�بة تنا�سبها مع وزن اجلرمية ومالب�ساتها 

للحرية  مقيدا  املحكمة  اعتربته  ما  وه�  ملرتكبيها«،  ال�سخ�سية  والظروف 

ال�سخ�سية من دون مرّبر. 

وقد ربطت املحكمة م�سروعية العق�بة من زاوية د�ست�رية بحق القا�سي يف 

ممار�سة �سلطته يف التدرج بها يف احلدود املقررة قان�نا، فاذا فقد القا�ض هذه 

95 من  املادة  ال�سخ�سية، وبذلك خالفت  العق�بة ميزتها  ال�سلطة، فقدت 

 .
3
الد�ست�ر امل�سري

الغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة: 
اعتداء على استقالل القاضي

املادة  يف  عليها  املن�س��ض  القان�ن  دولة  اأن  الد�ست�رية  املحكمة  اعتربت 

94 من الد�ست�ر امل�سري هي »التي يت�افر لكل م�اطن يف كنفها ال�سمانة 

من  اطار  يف  وممار�ستها  ال�سلطة  ولتنظيم  وحرياته،  حق�قه  حلماية  الأولية 

امل�سروعية«، واأن ا�ستقالل الق�ساء ه� ال�سمانة لتلك الدولة. 

وعليه، فان ا�ستقاللية الق�ساء هي التي ت�سمن حد ال�سلطات من التجاوز 

يف ا�ستخدام ال�سلطة، وبقاء دولة القان�ن، فان انتق�ض من هذه ال�ستقاللية، 

متت الإطاحة بدولة القان�ن. 

من  تنتق�ض  انها  املحكمة  اعتربت   ،27 املادة  من   7 الفقرة  يخ�ض  وفيما 

�سلطة القا�سي يف ا�ستخدام الأدوات الت�سريعية املن�س��ض عليها يف املادة 

17 من قان�ن العق�بات. اأي متنع القا�سي من ا�ستبدال العق�بة بعق�بة اأخف 

اأو ا�سد، اأو الراأفة باملتهم عند ت�افر عذر قان�ين، او ت�قيف تنفيذ العق�بة. 

واذا مت منع ا�ستخدام القا�سي لأي من هذه الأدوات، فذلك ي�ؤدي اىل غلق 

»الخت�سا�ض احل�سري بتفريد العق�بة املعق�د للقا�سي«. وه� الأمر الذي 

اعتربته املحكمة تعّدياً على ا�ستقاللية القا�سي وميثل ن�عاً من التدخل يف 

�س�ؤون العدالة، لنه ي�سلب القا�سي حريته يف تقدير العق�بة، ويفقده ج�هر 

وظيفته الق�سائية. 

يقت�سر  فال  القا�سي،  ا�ستقالل  مفه�م  و�سعت  قد  املحكمة  تك�ن  وبذلك 

ا�ستقالله على حظر تدخل ال�سلطة التنفيذية يف عمله، اأو حظر تلقيه اأوامر 

من روؤ�ساوؤه تخ�ض م��س�ع الدع�ى واحلكم ال�سادر فيها، بل ميتد لي�سمل 

منع اعتداء ال�سلطة الت�سريعية عليه. وهي بذلك و�سعت ن�اة �سلبة ل يج�ز 

لل�سلطة الت�سريعية اأن تنتق�ض منها، وهي �سلطة القا�سي يف تقدير وتفريد 

العق�بة. 

مثل  حاليا،  م�سر  يف  متداولة  اأخرى  م�اّد  لي�سمل  الأمر  هذا  ميتد  وقد 

 واملطع�ن 
4
القان�ن الذي مينع الق�ساء من نظر ق�سايا تتعلق بعق�د ال�ستثمار

الربملان  ملنع حل  قان�ن  م�سروع  من  حاليا  تداوله  يتم  ما  اأو  د�ست�ريته،  يف 

امل�اد  على  املنطق  نف�ض  العليا  الد�ست�رية  املحكمة  تطبق  فهل   .
5
امل�سري

القان�نية التي متنع الق�ساء من نظر ق�سايا بعينها؟  

٭حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني

وتطبيقات حقوق االنسان

المحكمة الدستورية العليا المصرية: 
منع القاضي من تفريد العقوبة غير دستوري

11 اأح�ال . اقت�ست  اذا  اجلنايات  م�اد  يف  على:»يج�ز  العق�بات  قان�ن  من   17 املادة  تن�ض 

الآتي:  ال�جه  على  العق�بة  تبديل  الق�ساة  راأفة  العم�مية  الدع�ى  اأجله  من  املقامة  اجلرمية 

امل�ؤبدة  ال�ساقة  ال�سغال  -عق�بة  امل�ؤقتة.  اأو  امل�ؤبدة  ال�ساقة  ال�سغال  بعق�بة  الإعدام  -عق�بة 

ال�سجن  بعق�بة  امل�ؤقتة  ال�ساقة  ال�سغال  -عق�بة  ال�سجن.  اأو  امل�ؤقتة  ال�ساقة  ال�سغال  بعق�بة 

التي ل  بعق�بة احلب�ض  ال�سجن  اأو احلب�ض الذي ل يج�ز ان ينق�ض عن �ستة �سه�ر. -عق�بة 

يج�ز ان تنق�ض عن ثالثة �سه�ر«.

21 حماكمة . يف  ادانته  تثبت  حتى  بريء  على:»املتهم  امل�سري  الد�ست�ر  من   96 املادة  تن�ض 

قان�نية عادلة، تكفل له فيها �سمانات الدفاع عن نف�سه«

31 95 من الد�ست�ر امل�سري على:»العق�بة �سخ�سية، ول جرمية ول عق�بة ال . تن�ض املادة 

الالحقة  الأفعال  على  ال  عقاب  ول  ق�سائي،  بحكم  ال  عق�بة  ت�قع  ول  قان�ن،  على  بناء 

القان�ن«. نفاذ  لتاريخ 

41 يف . الأول�ية  للم�ستثمر  ال�ستثمار:  عق�د  على  الطعن  من  امل�اطنني  »منع  عمر،  منة  راجع 

ح�سابات احلك�مة امل�سرية ول حياة ملن يعرت�ض«، ن�سر على امل�قع اللكرتوين للمفكرة القان�نية 

بتاريخ 2014-4-17.

51 ن�سر اخلرب عن م�سروع القان�ن على امل�قع اللكرتوين جلريدة ال�سروق 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

111info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com

Facebook: المفكرة القانونية 

Twitter:1@Legal_Agenda

امل�سرتكة،  امل�ساحة  مبادرة  املطب�عة بدعم مايل من  اإنتاج هذه  مت 

املجتمع  وم�ؤ�س�سة  ت�ن�ض،  اإفريقيا  �سمال  مكتب  بل،  هيرن�ض 

املفت�ح، املكتب الإقليمي العربي.

تعك�ض  ل  وبالتايل  امل�ؤلفني  اآراء  عن  تعرب  هنا  ال�اردة  الآراء 

بال�سرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.

ت�سميم الأعداد 1-4: ب�ليب�د �ض.م.ل

ت�سميم: �ست�دي� �سفر �ض.م.ل


