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خالل السنوات األوىل لفرتة ما بعد الثّورة، ساد خطاب 

قوانني  وضع  ورضورة  التونيس  القضاء  حول  صاخب 

الستقاللية  الدولية  املعايري  وفق  استقالليته  لضامن 

القضاء. كانت "املفكرة" حينها من بني قلة من املجتمع 

استقاللية  عن  الدفاع  جهد  يف  انخرطت  التي  املدين 

حول  العام  النقاش  تطوير  ويف  التونيس  القضاء 

بعنوان  ميدانية  دراسة  إنجاز  بداية  فتولّت  متطلباته. 

ضمنها  قارنت  الديكتاتورية"،  زمن  يف  العريب  "القضاء 

وضع القضاة التونسيني بزمالئهم املرصيني. كام واكبته 

حول  الدائرة  النقاشات  لكل  حثيثة  متابعة  خالل  من 

التنظيم أو األداء القضايئ يف السنوات تلك لتنرش مجمل 

"القضاء  عنوان:  تحت  ثاٍن  كتاب  يف  املتابعات  هذه 

نحت  الدميقراطي:  االنتقال  مرحلة  خالل  التونيس 

الجسد الحي". 

عىل  القضائية  التطّورات  مبواكبة  "املفكرة"  تكتِف  ومل 

متابعة  عىل  أيضا  عملت  بل  القضايئ،  التنظيم  صعيد 

عن  وتاليا  االجتامعية  أدوارهم  عن  القضاة  تصورات 

"الوظيفة القضائية" مبا ترتبه عليهم من حامية للحقوق 

تحفيز  غايته  به  التزمت  جهد  سياق  يف  والحريات 

القضاء ألداء الدور املنتظر منه يف صناعة وحامية قيم 

املجتمع الدميقراطي. 

كان  القضايئ،  اإلصالح  تحقيق  يف  الرتّدد  بعض  ورغم 

بفضله  تعززت  وقد  هاما.  املايض  العقد  خالل  املنجز 

الثقة العامة به. وكان ينتظر أن تتبعه حامسة أكرب يف 

تنزيل بقية استحقاقاته. إال أن رصاعات الساسة والحكم 

فضال عن الرصاعات القطاعية عطّلت فتح ورش إصالح 

املحاسبات  ملحكمة  قانون  إقرار  تم  وفيام  القضاء. 

استحقاقات  فإن  املانحة،  الجهات  من  واضح  بضغط 

االستحقاقات  هذه  أبرز  انتظار.  محّل  تزال  ما  كثرية 

إرساء املحكمة الدستورية والقانون األسايس للقضاة كام 

قانون تفقدية الشؤون القضائية وإصالح النيابة العامة 

مع ما يعنيه ذلك من بناء سياسة جزائية عامة للدولة.

بإصالح  العام  االهتامم  أن  هذا،  كل  يف  املالحظ  كان 

االنشغال  ظل  يف  ملحوظا  تراجعا  شهد  القضاء 

من  وبدا  الحكم.  وبأزمة  االجتامعية  باالستحقاقات 

املهم وتونس تحتفل بذكرى ثورتها العارشة أن نحاول 

الذي  الهام  االستحقاق  هذا  عن  السؤال  طرح  إعادة 

يشكل مدماكا لبناء الجمهورية الثانية. نأمل أن يسهم 

هذا العدد يف تقييم املنجز القضايئ بغاية تجديد الروح 

معركة  السلطة  القضاء  بناء  لكون  والتنبيه  اإلصالحية 

بالعدالة  املشتغلني  بعد وهي معركة ال تخص  تنتِه  مل 

وحدهم.
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المقدمة

قضاء تونس في زمن الياسمين

خالل السنوات األوىل لفرتة ما بعد الثّورة، ساد خطاب صاخب حول 

القضاء التونيس ورضورة وضع قوانني لضامن استقالليته وفق املعايري 

من  قلة  بني  من  حينها  "املفكرة"  كانت  القضاء.  الستقاللية  الدولية 

القضاء  استقاللية  الدفاع عن  انخرطت يف جهد  التي  املدين  املجتمع 

التونيس ويف تطوير النقاش العام حول متطلباته. فتولّت بداية إنجاز 

دراسة ميدانية بعنوان "القضاء العريب يف زمن الديكتاتورية"، قارنت 

من  واكبته  كام  املرصيني.  بزمالئهم  التونسيني  القضاة  وضع  ضمنها 

األداء  أو  التنظيم  حول  الدائرة  النقاشات  لكل  حثيثة  متابعة  خالل 

القضايئ يف السنوات تلك لتنرش مجمل هذه املتابعات يف كتاب ثاٍن 

الدميقراطي:  االنتقال  مرحلة  خالل  التونيس  "القضاء  عنوان:  تحت 

نحت الجسد الحي". 

يف خضم معركة ثقافة االستقاللية ووضع أسس ضامناتها، استحالت 

التفكري  لتطوير  التأسيس وتدفع  نقاشات  إىل منّصة ترصد  "املفكرة" 

يف املواقف التي تطرح مبناسبتها، وكانت بعد ذلك ويف محطة ثانية 

قانون  سّن  بتعجيل  للمنادين  صوتا  الدستور  عىل  املصادقة  أعقبت 

ملرشوعه  تحليل  جبهة  كانت  كام  للقضاء  األعىل  للمجلس  أسايس 

بعده  ومن  حينها  الدولية.  املعايري  مع  نصه  بتناغم  املطالبة  غايتها 

عىل  القضائية  التطّورات  مبواكبة  "املفكرة"  تكتِف  مل  قبله،  من  كام 

صعيد التنظيم القضايئ، بل عملت أيضا عىل متابعة تصورات القضاة 

ترتبه  مبا  القضائية"  "الوظيفة  عن  وتاليا  االجتامعية  أدوارهم  عن 

عليهم من حامية للحقوق والحريات يف سياق جهد التزمت به غايته 

تحفيز القضاء ألداء الدور املنتظر منه يف صناعة وحامية قيم املجتمع 

الدميقراطي. 

العقد املايض هاما.  الرتّدد يف تحقيقه كان املنجز خالل  ورغم بعض 

تعززت  وقد  ووظيفيا.  هيكليا  القضاء  يف  كبرية  درجة  إىل  غرًي  فقد 

بفضله الثقة العامة به. وكان ينتظر أن تتبعه حامسة أكرب يف تنزيل 

الساسة  عطّلت رصاعات  فقد  يتحقق.  مل  ما  وهو  استحقاقاته  بقية 

والحكم ومعها الرصاعات القطاعية فتح ورش إصالح القضاء.

وفيام تم إقرار قانون ملحكمة املحاسبات بضغط واضح من الجهات 

هذه  أبرز  انتظار.  محّل  تزال  ما  كثرية  استحقاقات  فإن  املانحة، 

االستحقاقات إرساء املحكمة الدستورية والقانون األسايس للقضاة كام 

قانون تفقدية الشؤون القضائية والذي يواجه بدوره مقاومة سلبية 

العامة  النيابة  وإصالح  للرقابة  الخضوع  قضاتها  يعتد  مل  محاكم  من 

يفرض  كام  للدولة  عامة  جزائية  سياسة  بناء  من  ذلك  يعنيه  ما  مع 

ذلك الدستور وهو السؤال امللّح الذي يتجاهله السيايس وال يهتم له 

املشتغلون بالعدالة.

تراجع  القضاء  بإصالح  العام  االهتامم  أن  هذا،  كل  يف  املالحظ  كان 

بشكل كبري يف ظل االنشغال باالستحقاقات االجتامعية وبأزمة الحكم. 

نحاول  أن  العارشة  ثورتها  بذكرى  تحتفل  وتونس  املهم  من  وبدا 

مدماكا  يشكل  الذي  الهام  االستحقاق  هذا  عن  السؤال  طرح  إعادة 

لبناء الجمهورية الثانية. لذا تعود "املفّكرة" اليوم لتتحّرى عن مدى 

نجاح الثورة وما أعقبها من تطورات دستورية وقانونية ومؤسساتية 

واجتامعية يف تعزيز مكانة القضاء اجتامعيا. ويف جعبتها لهذه الغاية، 

تحقيق  يف  الدولية  املعايري  تكريس  نجح  هل  أبرزها:  كثرية  أسئلة 

أداء  تقييم  أمر يقودنا عمليا إىل  القضاء؟ وهو  استقالل  املأمول من 

املجلس األعىل للقضاء بعد أربع سنوات من تركيزه. من دون أن ننىس 

الحديث عن التحوالت الدميغرافية داخل القضاء الحاصلة خالل العقد 

إليه  الثورة  بعد  ما  تسميته جيل قضاة  ما يصح  لولوج  تبعا  املايض، 

)وهم قضاة اعتادوا عىل حرية الكالم ومل يختربوا التدخالت الهرمية 

من داخل القضاء أو خارجه(، فضال عن كون غالبيتهم من النساء، مع 

ما يستتبع ذلك من تعديل هام يف التوزيع الجندري للقضاة.

صادف أن أتَْت أسئلتنا هذه يف ظّل أزمتنْي يعرب القضاء فيهام: األوىل، 

أزمة أخالقية عىل رأس الهرم القضايئ متثلت يف شبهات الفساد التي 

بدأت مبالحقة عدد من القضاة وباتت اليوم تطال أكرب القضاة وهو 

بدعوة  القضاة  إرضاب  والثانية،  التعقيب،  ملحكمة  األول  الرئيس 

من هياكله ألكرث من شهر، ومعه إرضاب كتبة املحكمة لذات املدة 

من  اإلرضابني  هذين  أعقب  وما  املهنية،  نقاباتهم  لدعوة  استجابة 

خالف داخل القضاء وحوله. كام أتت بالتزامن مع جلسات حوارية 

انعقدت بني نواب الشعب والهيئات القضائية وأدت إىل فتح ملفات 

القضايئ  األداء  بطء  أو  القضائية  املحاسبة  صعيد  عىل  سواء  شائكة 

والهرمية ذات الطابع السلطوي. وكلها أحداث تلقي أضواء هامة عىل 

التفاعالت حول القضاء يف الدميقراطية الفتية يف تونس. 

كام صادف أن تزامن تحرير مادة العدد مع فتح القضاء مللفات هامة 

وتوجيهه األبحاث فيها لشخصيات نافذة، مبا أرش إىل قرب قطف مثار 

بدأ  -وقد  القضاء  يكون  أن  لخطر  التنبه  واستوجب  القضاء  اصالح 

استقالليته وتحويله  ناعم قد يؤول لرضب  النهوض- ضحية الخرتاق 

لساحة تصفيات سياسية.

بغاية  القضايئ  املنجز  تقييم  يف  العدد  هذا  يسهم  أن  نأمل  أن  بقي 

تجديد الروح اإلصالحية والتنبيه لكون بناء القضاء السلطة معركة مل 

تنتِه بعد وهي معركة ال تخص املشتغلني بالعدالة وحدهم.
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وجه جديد لقضاء جديد؟ 

 : المجلس األعلى للقضاء 

حديث الثلث األخير من الوالية األولى 
محمد العفيف الجعيدي

_________________________________________________________________________________________________

في رسالته التاريخية، عّبر القاضي مختار اليحياوي عن سخطه على "األوضاع" التي وصفها "بالمريعة والتي آل إليها القضاء التونسي وحالت بينه وبين تحمل 
مسؤوليته كمؤسسة جمهورية مستقلة تكفل بناء الوطن وتساهم في حماية الحقوق والحريات" ورّدها "للوصاية التي فرضت على القضاة من فئة من المتملقين 

واالنتهازيين" نجحت في "االستيالء على المجلس األعلى للقضاء والمواقع الحساسة بالمحاكم" وتوّصلت بذلك إلى "منع القضاة الحقيقيين من االضطالع بدورهم 
وتحمل مسؤولياتهم في خدمة القضاء والوطن".

كان واضحا من حينها أن القاضي الذي تجّرأ وتكّلم فتحّدى السلطة وقبل بتنكيلها عقابها ثمنا لموقفه التاريخي ذاك يربط فكرة بناء القضاء السلطة بإصالح 
مؤسسات القضاء وفي مقدمتها المجلس األعلى للقضاء.

 أكد في مرحلة ثانية حراك جمعية القضاة التونسيين سنة 2005 وقبلها  أن الربط بين المؤسسة واالستقاللية فكرة يشاركه فيها غيره من القضاة وترفض السلطة 
السياسية قبول االستماع إليها خوفا من تأثيرها المحتمل على قضاء استعملته في فرض استبدادها وحماية فساد محيطها.

كان بذلك تخصيص دستور الجمهورية الثانية فرعا كامال من قسمه المخصص للقضاء العدلي واإلداري والمالي للمجلس األعلى للقضاء، ومن بعد ذلك مصادقة 
مجلس نواب الشعب التونسي على القانون األساسي عدد 34 لسنة 2016 المنزل لهذا المجلس خطوات مهمة في تجسيد بعض مضامين الحلم القديم. فيكون 

وقد مضى على انتخاب أعضاء ذاك المجلس أربع سنوات أن نطرح السؤال عن األداء الوظيفي للمؤسسة في مسعى الستكشاف إن كانت في سبيلها لإليفاء بالوعد 
الحلم أو أنها انشغلت عنه، وذلك من خالل تفصيل مناحي عمله. وقد عمدنا في هذا اإلطار إلى طرح أسئلة لعدد من المسؤولين والمعنيين أوردناها ضمن 

النوافذ أدناه. 
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وجه جديد لقضاء جديد؟  

I
تنقالت القضاة: المرآة 

الساكنة لألفكار  العاكسة 

يتكون املجلس األعىل للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء 

والجلسة  املايل  القضاء  اإلداري ومجلس  القضاء  العديل ومجلس 

العامة ملجالسه الثالث . وبحسب الفصل 45 من القانون األسايس 

القضايئ  املسار  يف  بالبت  قضايئ  مجلس  كل  يختص  له  املنظم 

للقضاة الراجعني له بالنظر فيام يعود وفق منطوق الفصل 42 من 

ذات القانون للجلسة العامة إصدار الرأي أو الرتشيح املتعلق بها.

الدنيا  الرقابة  يف  لفرض حق  اإلطار  املجلس يف هذا  فقه  انتهى 

للجلسة العامة عىل عمل املجالس القضائية يف املجال موضوعها 

املرشوعية. وكان تبعا لذلك لكل مجلس قضايئ حرية كاملة يف 

ضبط معايري تنقالت قضاته كتحديد زمن إعدادها وإعالنها عىل 

التزام  يف  للنظر  ذلك  بعد  الحركة  يف  العامة  الجلسة  تنظر  أن 

رتبة  من  الرتقية  لتحصيل  القانونية  الرشوط  باحرتام  مرشوعها 

قضائية ألخرى وإسناد الخطط الوظيفية

يذكر هنا أن الجلسة العامة خالل ما مضى من عملها فرضت 

بعض  إسناد  في  تحويرات  العدلي  القضاء  مجلس  على 

شأنها  في  االلتزام  يتم  لم    2017 سنة  الوظيفية  الخطط 

أعضاء  منها  واستفاد  لنيلها  الواجبة  القانونية  باألقدمية 

من المجلس أرادوا تمييز أنفسهم. كما رّدت مشروع حركتين 

قضائيتين تقدم بهما لها مجلسا القضاء المالي واإلداري 

تضمنتا تنازال منهما عن ممارسة صالحية تحديد مكان عمل 

في  أو  المركزي  المقر  في  سواء  بها  المشمولين  القضاة 

على  حفاظا  المحكمتين  رئيسي  لفائدة  الجهوية  الفروع 

وفي  بذلك  الجلسة  تلك  فكانت  لها.  وتدعيما  سلطتهما 

المحطات الثالث حارسا للمشروعية .

< يعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس األعلى للقضاء الدور 

الرقابي الذي قامت به الجلسة العامة مهّما وهو يؤكد 

وجوب دعمه طلبا لموضوعية أكبر في تحّركات القضاة. 

ويقترح تحقيقا لذلك أن يتّم التنصيص في النظام الداخلي 

للمجلس على كون الجلسة العامة تختص وزيادة على 

رقابة المشروعية القانونية بمراقبة مدى اإللتزام بالمعايير 

التي اعتمدت من المجالس القطاعية في إعداد مشاريعها.

مجالس قضائية تتعّمد خرق 
القانون : اآلجال ال تلزمنا

ينص الفصل 47 من القانون األسايس للمجلس عىل كونه "يعلن 

أقصاه موىف  أجل  السنة يف  القضائية مرة واحدة يف  الحركة  عن 

جويلية من كل سنة وميكنه عند االقتضاء إجراء حركة استثنائية 

وترية  يضبط  الذي  املقتىض  هذا  يُفّس  القضائية".  السنة  خالل 

استقرار  بأهمية  لها  مضبوطا  وموعدا  القضائية  للحركة  محددة 

ألن  وبالحاجة  أوال  القضائية  السنة  خالل  القضائية  الهيئات 

تجري الحركة القضائية يف توقيت من السنة يسهل عىل القضاة 

تفرضه عليهم من  ما قد  املشمولني مالءمة وضعهم األرسي مع 

تغيري ملحالت سكانهم أو ترتيب اللتزاماتهم.

القضاء  مجالس  تبدو  عملها  بداية  عىل  قضائية  سنوات  ثالث 

مجمعة عىل تجاهل موعد الحركة القضائية. ويظهر األثر السلبي 

لهذا التقصري يف القضاء العديل خصوصا ملا يتميز به من هيكلية 

اللذين يطغى عليهام  اإلداري واملايل  بالقضاءين  متطورة مقارنة 

الطابع املركزي.

للقضاء  السنوية  القضائية  الحركات  جميع  أن  هنا  يذكر 

ولم  القانوني  األجل  خارج  تمت  أربعة  وعددها  العدلي 

تنشر بالجريدة الرسمية إال بعد مضي مدة من بداية السنة 

نشرها  بمجرد  تنفيذها  يتم  وكان  تخصها.  التي  القضائية 

االجتماعي  التواصل  بشبكة  بالمجلس  الخاصة  بالصفحة 

للمجلس  العامة  الجلسة  إصدار  قبل  كثيرة  حاالت  وفي 

األعلى للقضاء رأيها المطابق الخاص بها وبمجرد مصادقة 

تلك الجلسة عليها.

سنويا، ينتج عن املوعد املتأخر إلعالن الحركة القضائية اضطراٌب 

التنقيص يف عدد قضاتها  يف عمل املحاكم، خاصة تلك التي يتّم 

يف سياق االستجابة لطلب النقلة أو سهوا من املجلس يكون من 

الحكم  بعض جلسات  وتعطّل يف  للعمل  مؤقت  توزيع  عناوينه 

انتظار حركات  االنتقالية وذلك يف  العدالة  ومنها خصوصا دوائر 

تزيد  ما  وكثريا  اإلصالح  لها حلم  يرّحل  اعرتاضية  وأخرى  مكّملة 

يف األزمة.

يذكر هنا أنه ومن تاريخ أول تعيين لقضاتها بتاريخ 11-13-

2015 تغيرت تركيبة الدوائر والمتخصصة للعدالة االنتقالية 

سنويا بسبب ما برز من رغبة في جانب عدد من قضاتها في 

مغادرتها العتراضات مبدئية  حول كيفية إعداد ملفاتها أو 

بترقيات  منهم  آخرين  استفادة  بفعل  أو  إجراءاتها  اعتالل 

ونقل تمنع من مواصلة عملهم بها . كما يذكر هنا أنه و منذ 

انطالقتها الفعلية في العمل في نهاية السنة القضائية 

2017-2018 وبفعل ما يشمل قضاتها من ترقية ونقلة في 

الحركة، كان العمل في أغلب تلك الدوائر يتعطل بالكامل 

مع بداية كل سنة قضائية في انتظار حركة خاصة بها ترّمم  

تركيبتها وتقود لها قضاة جددًا لم يتلقوا ما سمي تكوينا 

خصوصيا اشترط قانونا فيهم  للمباشرة.

أمام مجلس  التظلم  القضاة حق  القانون  السياق، خول  يف ذات 

القضاء بسبب ما حرموا منه من نقلة أو ترقية أو بنظر ما لحقهم 

من قرار تعيني أو نقلة. وربط نظر مطاعنهم تلك بنرش الحركة 

يف  مضبوطة  بآجال  ذلك  وحّدد  الرسمية  بالجريدة  فيها  املنازع 

إطار ما يصطلح عليه بحركة االعرتاضات.

جرى عرف الحركة القضائية عىل أن يعلن مجلس القضاء العديل 

كل سنة معايري جديدة لها تكون يف جانب منها نتيجة النتقادات 

املجلس  أن يخرق  التي سبقتها. كام جرى  السنة  القضاة ملعايري 

يرّده  أمر  وهو  معايري.  من  أعلن  ما  عمله  نتيجة  ويف  ذلك  بعد 

حديث القضاة إىل طغيان قيم املحسوبية والوالء يف التنفيذ الفعيل 

املعايري  بني  املوازنة  بصعوبة  املجلس  قضاة  يربره  فيام  للحركة 

النظرية وواقع توزيع القضاة عىل املحاكم. وأيا كان سبب ذلك 

الخرق، فإن التقاءه مع سهو عن إسناد خطط أو ترقيات مستحقة 

يولد سنويا عددا هاما من االعرتاضات عىل الحركة ينطلق مبجرد 

إعالنها قوال ويجسد يف مطالب مبجرد نرشها بالجريدة الرسمية.

لتسوية  وطموحهم  مجلسهم  بظلم  القضاة  شعور  فعليا  يؤدي 

مقبلة لوضعياتها النتشار فكرة الحالة املؤقتة بينهم. وهذا وحده 

ميثل سببا يف تشويش محتمل عىل عمل مرفق القضاء فيام تؤول 

محاكم  منها  جانب  يف  متس  وترقيات  لنقل  االعرتاضات  حركة 

تشكو من قبل نقصا يف إطارها القضايئ مبا يعمق مشكلتها.

 260 أنتجت   2019-2018 لسنة  القضائية  الحركة  أن  يذكر 

ل  باالستجابة   2018-12-18 بتاريخ  فيها  البت  تم  اعتراضا 

القضائية 2020-2019 242  الحركة  أنتجت  .فيما  52 تظلما 

اعتراضا تم البت فيها بتاريخ 07-11-2019 باالستجابة ل 52 

تظلما. وأنتجب حركة 2020-2021 169  اعتراضا ...... ) نتمها 

مع  إعالن الحركة خالل اليومين المقبلين  (

< يقر  رئيس المجلس بوزاخر باإلشكاليات التي تتولد  عن 

التأخير الكبير في  موعد إعالن الحركة االعتراضية ويقترح 

كحل لها التفكير جديا في إصالح تشريعي بينت التجربة 

الحاجة له ويتمثل حسبه في أن يكشف مجلس القضاء 

القطاعي مشروع حركته  للقضاة  ويتلقى اعتراضاتهم 

عليها ويبت فيها قبل كل عرض للحركة تلك على الجلسة 

العامة للمجلس للمصادقة عليها وهذا في تقديره 

سيؤدي للتقليل من الزمن الذي يستغرقه مسار الحركة 

القضائية خصوصا في القضاء العدلي كما أنه سينتهي 

فعليا ألن يكون للقضاء حركة سنوية واحدة تضمن حسن 

سيره و تحمي حقوق القضاة .

على  تعترض  القضائية  المجالس 
المشّرع بصوت واحد: 

حركة قضائية واحدة ال تكفينا
القانون  بحكم  مفروض  هو  ما  العديل  القضاء  مجلس  استغل 

القطب  قضاة  بهويات  تعلق  فيام  رسية  من  األشياء  ومنطق 

هؤالء  تنقالت  ملف  لريّحل  اإلرهاب  مبكافحة  املختص  القضايئ 

القضائية  الحركة  من  واملايل  االقتصادي  القطب  قضاة  ومعهم 

تنرش  وال  محددة  معايري  لها  تعلم  ال  خاصة  لحركة  السنوية 

بالجريدة الرسمية. ويطرح دوما عملها هذا السؤال حول شفافيته 

وما إذا كان جانب من التعيينات فيه يخضع لقاعدة االنسجام مع 

اختيارات مراكز القوى القضائية يف املجال. ومن جهتهام وبدعوى 

يفرضه  مبا  واملايل  اإلداري  القضاء  مجلسا  يلتزم  مل  الخصوصية، 

القانون من تحديد يف عدد حركات القضاة.

4 حركات في القضاء اإلداري في 2019: األولى بتاريخ 10-

04-2019 وشملت 14 قاضيا، 

والثالثة  قاضيين،  شملت   2019-05-13 بتاريخ  والثانية 

-25 بتاريخ  والرابعة  قضاة،   5 وشملت   2019-08-20 بتاريخ 

11-2019 وشملت 7 قضاة.

4 حركات في القضاء المالي في 2019: األولى بتاريخ 10-

 2019-07-31 بتاريخ  الثانية  قاضيا،   55 وشملت   2019-04

 12 شملت   2019-11-25 بتاريخ  والثالثة  قضاة   8 وشملت 

قاضيا والرابعة بتاريخ 23-12-2019وشملت 2 قضاة.

الرسمية  الجريدة  نشرت  والنقل   التسميات  تلك  وجميع 

كأوامر فردية و دون أدنى إشارة

< يعتبر عضو المجلس األعلى للقضاء كريم راجح أن القضاء 

العدلي اعتاد منذ خمسين سنة على تنظيم تحركات قضاته 

في حركة سنوية واحدة  بما يفسر انضباطه لمقتضيات 

الفصل 47 من القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء. 
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في المقابل، لم يكن هذا التنظيم من تقاليد القضاءين 

اإلداري والمالي ويعتبره قضاتهما يمس بحقهم المكتسب 

والمتمثل في تحصيل الترقية بمجرد تحصيل شرطها 

القانوني ومن دون انتظار موعد معين. وفيما يتعلق 

بالقضاء اإلداري، فهو يرى أن  تكريس المجلس القطاعي 

الذي هو من أعضائه األقدمية كمعيار محدد  في إسناد 

الخطط  الوظيفية يؤدي لتدعيم المقاومة السلبية لفكرة 

الحركة السنوية. ويقترح لتجاوز ذلك أن يتم االلتزام بالقانون 

في خصوص موعد الحركة ودوريتها لعدم معقولية خرق 

القضاء له في موازاة تفهم هواجس القضاة من خالل 

القبول بفكرة األثر الرجعي للترقيات المستحقة والذي 

يضبط بمقرر المجلس .

II
الداخلي:   النظام 

غياب طال وضبابية سادت
للقضاء  األعىل  للمجلس  األسايس  القانون  من   45 الفصل  أوجب 

عىل هذا املجلس أن "يضبط نظامه الداخيل". وكان يفرتض امتثاال 

عىل  لعملهم  مبارشتهم  مبجرد  املجلس  أعضاء  ينكّب  أن  لحكمه 

مجلسهم  عمل  تفاصيل  يضبط  الذي  النص  ذاك  مسودة  إعداد 

وأصول إدارة جلساته: أربع سنوات من تاريخ بداية عهدة املجلس 

وثالث سنوات بعدما أنهى أعضاؤه خصوماتهم ورشعوا يف عملهم، 

أطر جلساتهم  عنه خارج  النور وال حديث  الداخيل  النظام  يَر  مل 

التي ال يصل لغريهم من مجرياتها إال أخباٌر يّسبها بعضهم طلبا 

للتأثري يف موقف بعضهم اآلخر. 

العالقة بني  يُنظّم بشكل مؤسسايت  أن  الداخيل  للنظام  كان ميكن 

هياكل املجلس، وبني املجلس ومنظوريه من جهة وبينه وبني من 

يهّمهم أن يؤدي دوره وفق التصور الدستوري أي يف اتجاه يضمن 

استقاللية القضاء ويكرس الشفافية الداخلية للمجلس.

يذكر أن  النظام الداخلي مناط به ضبط  إجراءات التعامل بين 

مختلف مؤسسات المجلس، بما يجعله وثيقة أساسية في 

وأساسا  واجبات  من  منها  كل  على  محمول  هو  ما  توضيح 

الرقابة  العامة في  الجلسة  على مستوى مأسسة صالحية 

على مشروعية عمل المجالس القطاعية. كما يذكر أن ذات 

الشكلية  لإلجراءات  تفصيلي  ضبط  منها  ينتظر  الوثيقة 

أعماله.  مختلف  في  المجلس  بها  يلتزم  أن  يجب  التي 

–أي  عليه  منظوريه  حق  من  ويكون  المجلس  يلزم  أمر  وهو 

القضاة – التمسك بها دفاعا عن حقوقهم .ويذكر أن غياب 

النظام الداخلي يظل العائق في سبيل تبين ما هو مشمول 

بسرية األعمال من نشاط المجلس وما هو علني وهو تمييز 

رقابة  ممارسة  في  حق  له  الذي  العام   للرأي  بالنسبة  هام 

مجتمعية على أعماله  يكفلها القانون وتغيب اليوم آلياتها.

الداخلي   النظام  أن   بوزاخر  يوسف  المجلس  رئيس  يؤكد   >

بمنظوره ليس مجرد نص إدارة أعمال بل هو  تصور لمؤسسة 

النص  أن  بوزاخر  ويرى  السلطة.  القضاء  تنزيل  في  ولمقاربة 

الذي سيصدر يمكن أن ينتهي لتحويل المجلس األعلى للقضاء 

لمجموع مجالس قضائية موحدة شكال وغير متجانسة. كما 

يمكن أن يكون وهذا أمله الخطوة الضرورية لبناء المجلس 

الموحد الذي يحترم خصوصية األقضية المكونة له ولكنه في 

استقاللية  ضمانات  تحسين  على  القدرة  يمتلك  الحين   ذات 

القضاء لها جميعا وبذات القدر.

أن  املجلس  داخل  من  متطابقة  مصادر  اإلطار  هذا  يف  وتفيد 

اللجنة الفنية صلبه واملتكونة من عدد من أعضائه أمتّت منذ ماي 

العامة والتي تشهد  الجلسة  2018 عملها وأحالت مرشوعها عىل 

الخالف  أن  املصادر  هذه  وتفيد  خالفات.  بسبب  متكررا   تعرثا 

هو بني شّق يتمسك برضورة الحّد من صالحيات الجلسة العامة 

تلك  أسند  املرشع  بكون  قوال  للقضاء  املهني  باملسار  يتعلق  فيام 

االختصاصات للمجالس القطاعية ومل يرتك لها إال دورا شكليا وبني 

شق يتمسك بكون اختصاص الجلسة العامة يجب أن يؤول لرقابة 

معمقة  هدفها ضامن االلتزام باملعايري املوضوعية. ويبدو أن هذا 

أن  لهام  تبني  بعدما  الشقني  بني  توافقية  لحلول  انتهى  الخالف 

استمرار تعطّل إصدار النظام الداخيل مل يعد مستساغا يف الوسط 

القضايئ وبات يعد من أبرز عناوين فشل مجلسهم.

الذي  راجح  الكريم  عبد  الموقف  هذا  عن  المدافعين  من   >

إصدار  يرجأـ  أن  يمكن  ال  المبررات  كانت  ومهما  أنه  يعتبر 

النظام الداخلي أكثر إذ يعتبر عمل المجلس دون نظام داخلي 

مما  يوسم عمله بعدم الشفافية ويمنع حسن حوكمته .

القضاة  عىل  الداخيل  النظام  مرشوع  يُعرض  مل  أنه  هنا  ونالحظ 

مقارنة  محيطه  عىل  املجلس  انغالق  إىل  هذا  يؤرّش  واملتابعني. 

مبجلس نواب الشعب الذي استبق إعداد نظامه الداخيل بسامعات 

للمجتمع املدين. ويبدو مرّد هذا اعتقاد سائد صلب مجلس القضاء 

العامة  الجلسة  نظر  وجوب  من  القانون  عليه  نّص  ما  أن  مفاده 

للمحكمة اإلدارية يف النظام الداخيل يغني عن كل استشارة أخرى. 

ونقّدر أن هذا الرأي يفتقر للروحية الدميقراطية وال ميكن أن يثمر 

نظاما يكون قادرا عىل تطوير املشهد القضايئ وندعو بالتايل للرتاجع 

عنه.

III
مدّونة أخالقيات القاضي: 

قراءة في المنهجية وسؤال 
عن النص

من  سيعقبه  عام  للقضاء  مجلس  أول  متيز  قد  التي  املهام  من 

مجالس أنه سيكون من ستصدر عنه مدّونة أخالقيات القايض التي 

ورغم  عهدته،  ثلثي  بعد ميض  قانونه.  من   42 الفصل  عليها  نص 

أهمية املهمة وقيمتها الرمزية، مل يُنجز املطلوب وال يعلم عن تقدم 

إمتام  تؤكد  بعد كل سؤال  ترد  داخله  تأكيدات من  إال  فيه  عمله 

اللجنة الفنية التي كلفتها الجلسة والعامة وتكونت من مجموعة 

العامة  الجلسة  وأن  املدونة  مرشوع  صياغة  املجلس  أعضاء  من 

حولها  استشارة  اآلجال  أقرب  يف  تطلق  أن  وقررت  فيها  تداولت 

تنتهي بنرشها وتفعيل أحكامها.

المدونة  صدور  عدم  زاخر  بو  يوسف  المجلس  رئيس  يرد   >

السؤال  أن  ويعتبر  عليها.  العمل  في  المتأخرة  لالنطالقة 

بمعنى  عدمه  من  القضاة  بتأديب  ارتباطها  يطرحه  الذي 

مرجعي،  نص  مجرد  أم  لألخالقيات  مجلة  ستكون  أنها  هل 

السؤال سيكون موضوع مشاورات عطلها تفشي وباء  هذا 

الكورونا وربما ينطلق قريبا ويكون موجها بمعنى محدود 

في دائرته لكنه يستهدف االستماع لآلراء المختلفة.

يالحظ هنا أن املجلس مل ينطلق يف عمله عىل املدونة من االستامع 

للقضاة واملعنيني بالشأن القضايئ واختار أن يكون االستامع لهؤالء 

يف إطار عرض أول ملقرتحاته وأن يكون الهدف منه تلقي موقفهم 

منه والذي قد ينتهي لتعديل لبعض تصورات املدونة يف خطوطها 

العريضة من دون أن يؤول لنقاش مبادئها تفصيليا.

وتعكس منهجية العمل تلك غيابا مجّددا لتصّور يطور الدميقراطية 

التشاركية داخل مجتمع القضاة وتبدو وحدها قادرة عىل صياغة 

تصورات ملدونة تستجيب للحاجيات الخصوصية ملجتمع قضايئ يف 

مرحلة انتقال دميقراطي يحتاج أن تنترص نصوصه لثقافة الحرية 

والحقوق. وقد تكون التجربة املغربية يف هذا املجال أكرث انفتاحا 

وتجديدا  مبا انتهت له من ربط رشطي لصياغة املدونة باستشارة 

قبلية للجمعيات املهنية للقضاة ومبا انتهت له من توضيح ألهداف 

املدونة ومن تنصيص رصيح عىل وجوب نرشها بالجريدة الرسمية.

يذكر أن  المشرع التونسي اكتفى بالقول أن الجلسة العامة 

للمجلس األعلى للقضاء تصدر مدونة أخالقيات القاضي من 

إنفاذها.  إجراءات  وال  المدونة  بتلك  المقصود  يبين  أن  دون 

واعتبارا لكون المجلس لم يصدر بعد نظامه الداخلي والذي 

تشريعي  فراغ  فهناك  الموضوع،  في  يتدخل  أن  يمكن  كان 

النفاذ متى صدرت  المدونة حيز  بإجراءات دخول  تعلق  فيما 

كان  المغربي  نظيره  أن  يذكر  فيما  منه.  مخرج  تصور  يصعب 

أكثر دقة إذ ضمن قانونه أن المدونة نص يتعين على القضاة 

االلتزام به وأن له أهداف حددها حصرا وأنها تنشر بالجريدة 

الرسمية وأن المجلس ينشئ لجنة أخالقيات صلبه لمتابعة 

تنفيذها .

ناأمل هنا اأن يطور املجل�س منهجية عمله على املدونة طلبا لن�س جمددا 

يبني ثقافة ا�ستقاللية الق�ساء ويثمر ق�ساة يعتقدون يف احلقوق واحلريات 

ويكر�سون جهدهم للدفاع عنها حيث ي�سبط اأخالقيات الق�ساء وي�سوغ 

قيمه.

IV
التتأديب: 

تضبط الفصول من 58 إىل 67 من القانون املنظم للمجلس األعىل 

القضائية  للمجالس  فتسند  القضاة،  تأديب  إجراءات  للقضاء 

القطاعية صالحية كاملة يف نظرها. وتضبط مامرستها لها بإجراءات 

تعهد منطلقها إحالة من املتفقد العام للشؤون القضائية وتنتهي 

بإصدار قرار يف املوضوع.

أمر  ترك  التي  القضائية  للشؤون  العامة  التفقدية  أن  هنا  يالحظ 

ضبط صالحياتها وتنظيمها لقانون يخصها مل تركز بعد لعدم صدور 

وزارة  مستوى  عىل  حوله  النقاشات  أن  يبدو  الذي  القانون  ذلك 

اإلداري  القضاءين  ممثيل  من  جانب  متسك  بسبب  تتعرث  العدل 

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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واملايل برفض فكرة التفقدية العامة الجامعة بدعوى أنها تتناقض 

مع تقاليد قضاءيهام وفيه مس بخصوصياتهام، عالوة عىل كونه قد 

يؤول لتحويلهام إلرشاف وزارة العدل حال أنهم يتمسكون باالنتامء 

عىل مستوى اإلرشاف لرئاسة الحكومة. 

< يؤكد وليد الهاللي رئيس اتحاد القضاة اإلداريين أن فكرة 

التفقدية كما وردت بقانون المجلس األعلى للقضاء يجب أن 

تتطور. . فما تصوره القانون لجهة إنشاء تفقدية عامة تجمع 

مع  يتالءم  ال  وتحقيق  بحث  صالحية  وتمارس  األقضية  كل 

مؤسسة  لهما  ويصّدر  والمالي  اإلداري  القضاءين  خصوصية 

ثبت من تجربتها في القضاء العدلي فشلها. ويرى أنه يجب 

بالقضاء  خاصة  منها  واحدة  كل  تفقديات  هناك   تكون  أن 

تجويد  على  العمل  في  وجوبا  دورها  وينحصر  تتبعه.  الذي 

األداء وتحسينه من خالل العمل على اختزال اجل نشر القضايا 

ورقمنة القضاء. ال يجب أن يكون لها أي دور بوليسي حسب 

االعلى  للمجلس  اختصاصا  التأديب  يظل  أن  ويجب  تعبيره 

للقضاء.

نقاش  بمناسبة  تمسك  اإلداريين  القضاة  إتحاد  أن  يذكر 

القضاء  أن  على  الدستور  تنصيص  بكون  المجلس  قانون 

بعث  معه  يكون  فيه  تدخل  كل  يحجر  وأنه  مستقلة  سلطة 

لمساسه  طريقه  غير  في  القضائية  للشؤون  عامة  تفقدية 

باستقاللية القضاء... وان أعمال التفقد هي من الصالحيات 

تاريخها  التفقدية  وأن  المحاكم  لرؤساء  الموكولة  اليومية 

الذي كان يظن  الموقف  أن هذا  العدل. ويبدو  بوزارة  سيء 

القانوني على  التنصيص  بعد  يعد من موجب لطرحه  لم  أنه 

تلك التفقدية الزال مؤثرا .

يؤول غياب التفقدية العامة للشؤون القضائية عن النظام القضايئ 

حول  سؤال  لطرح  حولها  الخالف  بسبب  يطول  أن  يتوقّع  والذي 

لكون  القضائية  املجالس  التي متارسها  التأديبية  اإلجراءات  رشعية 

القانون مل يتضّمن أحكاما انتقالية فيام تعلق بالفرتة التي يدخل 

فيها حيز النفاذ وتسبق تركيزها. وبانتظار موقف القضاء اإلداري 

التأديبي  النشاط  املالحظات عىل  إبداء بعض  املوضوع، وجب  يف 

للمجالس القضائية.

V
للمجلس  االستشاري  الدور 

للقضاء:  األعلى 
يسند الفصل 42 من القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016 للجلسة 

بخصوص  الرأي  إبداء  صالحية  للقضاء  األعىل  للمجلس  العامة 

مشاريع ومقرتحات القوانني املتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة 

واألنظمة  لديها  املتبعة  واإلجراءات  املحاكم  واختصاصات  القضاء 

بالقضاء  الصلة  ذات  للمهن  املنظمة  والقوانني  بالقضاة  الخاصة 

التي تعرض عليها وجوبا، وميكنها من اقرتاح اإلصالحات الرضورية 

إبداء  عىل  عالوة  استقالله  واحرتام  القضاء  سري  حسن  لضامن 

الرأي يف مرشوع قرار وزير العدل املتعلق بربنامج مناظرة انتداب 

القضائيني  امللحقني  تكوين  برامج  ضبط  ويف  القضائيني،  امللحقني 

والقضاة باملعهد األعىل للقضاء. وتبدو هذه الصالحيات التي تشرتك 

جميعها يف كونها تندرج يف خانة إصالح القضاء مهمة مبا يستدعي 

التمييز  ميكن  والذي  بها  تعلق  فيام  املجلس  أداء  حول  السؤال 

فيه بني استشارته الوجوبية وغريها من حاالت تدخله االختيارية.

أثره  يلمس  نجاح  عن  حديث  ية:  االستشار اآلراء 
وثائقه  وتحجب 

يف مرحلة تاريخية سابقة، اصطدم الرأي االستشاري للهيئة الوقتية 

النيايب كان من  لإلرشاف عىل القضاء العديل مبقاومة من املجلس 

أبرز مظاهرها:

يف  الرأي  طلب  خالل  من  شكيل  إجراء  ملجرد  تحويله  محاولة   -

أو من خالل طلب رأي  بتحرير موقف1  للهيئة  توقيت ال يسمح 

فيام تعلق باملرشوع كام ورد من جهة املبادرة الترشيعية مبا مينع 

الفنية  اللجان  يلحقه من تعديالت عىل مستوى  الهيئة فيام  نظر 

والتي هي يف الغالب هامة2.

- تجاهل اإلجراء وعدم االلتزام به بحجة أن االستشارة غري ملزمة 

ال  بها  واإلخالل  املبادرة  جهة  هي  مسؤوليتها  يتحمل  من  أن  أو 

يعيب عمل مجلس نواب الشعب.

مبناسبتها  أكدت  الدستورية  يف  منازعة  املواقف  هذه  أثارت  وقد 

الهيئة الوقتية للرقابة عىل دستورية مشاريع القوانني3 "أن الجهة 

املعنية بإحالة مرشوع القانون هي اللجنة املختصة مبجلس نواب 

الشعب دون سواها"، وذاك متى "يبلغ فيه مرشوع القانون وضعا 

التحقق من وقوع  تتضح فيه مالمحه" وأن "التغايض عن وجوب 

مل  موقف  للدستور". وهو  يعد خرقا  األسايس  اإلجراء  احرتام هذا 

مينع فعليا من صدور ترشيعات كان يجب أن يسبق التداول فيها 

طلبا للرأي االستشاري دون ذلك4 مبا يفرض طرح السؤال عن عالقة 

مجلس القضاء باملجلس الترشيعي اليوم عىل هذا املستوى.

تطور  الشعب حصول  نواب  مبجلس  اللجان  نشاط  تفحص  يؤكد 

للقضاء  األعىل  املجلس  بآراء  الشعب  نواب  استئناس  يف  ملحوظ 

وبني  بينهم  تنافر  من  سابقة  مرحلة  يف  برز  ما  تجاوز  وبالتايل 

مؤسسات اإلدارة الذاتية للقضاء. ويؤرش هذا التطور النوعي عىل 

كون الدربة عىل الفعل الدميقراطي تظل وحدها الكفيلة بتجاوز 

االنتقال. فيام يالحظ  ما يربز من صعوبات مؤسساتية يف مراحل 

أن املجلس مل ينرش آراءه تلك مبا مينع من االستفادة منها كوثائق 

مرجعية. ويؤرش ذلك عىل انغالقه مام يفرض دعوته ملزيد االهتامم 

التي  للمعطيات  التلقايئ  النرش  خالل  من  للمعلومة  النفاذ  بحق 

يجب نرشها5 .

المجلس كجهة مبادرة: تجربة اختزلت 
يعي وصراع على الصالحية  في اقتراح تشر

الترتيبية
من  له  وجهت  لدعوة  االستجابة  للقضاء  األعىل  املجلس  رفض 

وزارة العدل للمشاركة يف لجان صياغة مشاريع قوانني عىل عالقة 

بعمله من أهمها تصور قانون التفقدية العامة. كان مربر الرفض 

أن املجلس جهة إبداء رأي يف مشاريع القوانني مبا مينع أن يكون 

القضاء  مجلس  عمل  تتبع  يكشف  املقابل،  يف  كتابتها.  يف  رشيكا 

حكومي  صمت  لجدار  اخرتاق  محاوالت  عن  اإلصالح  ورش  عىل 

االقرتاح  لتفعيل صالحية  يتيمة  محاولة  كان عامدها  املوضوع  يف 

الترشيعي سبقتها محاوالت افتكاك للسلطة الرتتيبية.

البيت لترتيب  شرط  الترتيبية:  الصالحية 
 ،2020-2019 القضائية  للسنة  القضاة  لتنقالت  اإلعداد  مبناسبة 

اعتربت الجلسة العامة للمجلس األعىل للقضاء أن ما ورد بالفصل 

46 من قانونه من تنصيص عىل وجوب أن "تحّدد املجالس القضائية 

الثالثة كّل فيام يخّصه احتياجات املحاكم من القضاة والشغورات 

يف  "للنظر  مضيها  قبل  القضائية"  والوظائف  الخطط  يف  الحاصلة 

الرتتيبية  الصالحية  بالرضورة  لها  يسند  والرتقيات"  النقل  مطالب 

فيام تعلق برشوط إسناد الخطط القضائية بالقضاء العديل وفيام 

تعلق بإحداث الدوائر بالقضاءين اإلداري واملايل. فأصدرت قرارين 

اإلداري7  بالقضاء  وثانيهام  العديل6  بالقضاء  أولهام  تعلق  ترتيبني 

وجهتهام لرئاسة الحكومة للنرش بالجريدة الرسمية.

اعتمد الحقا مجلس القضاء العديل أمره الرتتيبي يف حركته السنوية 

األمر  الحكومة نرش  رفض  من  بلغه  ما  يبدو عىل  ما  احتجاجا يف 

رئاسة  عن  صدر  استشاري  لرأي  ذلك  يف  استندت  وقد  املذكور 

املحكمة اإلدارية أكد أن املجلس ال ميتلك الصالحية الرتتيبية. وقد 

أدى ذلك إىل تعطيل نرش حركة القضاء العديل لحني إصدار رئيس 

الحكومة ألمر ترتيبي استوعب أمر املجلس واعترب سندا لها. 

اقتراح اإلصالحات: محاولة لم تفهم
خالل املوجة األوىل لجائحة الكورونا التي عرفتها تونس بداية الشهر 

تصورات  لصياغة  األعىل  املجلس  تصّدى   ،2020 سنة  من  الثالث 

العام.  الصحي  الحجر  فرتة  أثناء  القضاء  مرفق  استمرارية  تضمن 

وهنا تفطن لوجوب أن يصدر نصا ترشيعيا يعلق إجراءات التقايض 

حامية لحقوق املتقاضني. فوجه مقرتحا للمجلس الترشيعي تعلق 

بتعليق آجال التقايض. لكن وبتاريخ 23-03-2020 اجتمع مكتب 

عن  إحالته  رفض  فقرر  املقرتح  يف  للنظر  الشعب  نواب  مجلس 

صالحية  الدستور  لها  يسند  مل  جهة  من  لوروده  الربملانية  اللجان 

تقديم مشاريع ومقرتحات القوانني.

تقديم  بآليات  تعلق  فيام  الترشيعي  النص  لغموض  يكون  ورمبا 

االقرتاح  محاوالت  أول  فشل  يف  دور  النيايب  للمجلس  املقرتح 

ذلك  تبني  املهّم  ملن  وإنه  املجلس.  عن  صدرت  التي  واملبادرة 

ومحاولة معالجته من خالل النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب. 

القضاء  مجلس  من  ينتظر  كان  ما  أن  يالحظ  هذا،  موازاة  يف 

مقرتحات  منه  يطلب  ما  وأن  إليه  ذهب  ما  ليس  مقرتحات  من 

إصالحات تطور قيم استقاللية القضاء وكفاءة القضاة. وقد يكون 

بالتكوين يف املعهد األعىل للقضاء  يف هذا اإلطار إغفاله االهتامم 

مام يعاب عليه ومام كان ميكنه أن يتجاوزه لو كانت له قدرة أكرب 

عىل االنفتاح عىل محيطه. 

الخاتمة: لكي ال يكون المجلس مملكة 
ألعضائه

ملا  عليها  يعمل  التي  النصوص  بصياغة  تعلّق  فيام  املجلس  تحول 

يشبه مجلس الحكامء املنغلق عن القضاة املتمسك بسية عمله 

وبعدم الكشف عنه إال متى استحال نصا ملزما ملن يخصهم. ويف 

ذات اإلطار، يعيب القضاة العدليون عىل مجلسهم إصداره الدوري 

ويتحدث  بها.  التزامه  درجة  من  التأكد  ال ميكنهم  للحركة  ملعايري 

انعكاسا  كان  لو  كام  مجلسيهام  واملايل عن  اإلداري  القضاء  قضاة 

لهرمية محكمتيهام8.

عن  لتخرج  التواصلية  سياسته  يطور  أن  املجلس  من  تاليا  ينتظر 

الترصيحات اإلعالمية املقتضبة التي ترد من حني آلخر عن بعض 

اتصالية  سياسة  لبناء  املنجزات  استعراض  عن  تخرج  وال  أعضائه 

جديدة تقوم عىل االنفتاح والحوار وميكن أن تؤسس لتطور نوعي 

يف أدائه ال زال ممكنا فيام ظّل من عهدة له.

القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال . 1

عرض مرشوعه عىل الهيئة بذات تاريخ انطالق الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب يف نقاشه.

القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ يف 3 ديسمرب 2015 يتعلق باملحكمة الدستورية عرض عىل الهيئة . 2

بذات تاريخ وروده عىل اللجنة من مكتب مجلس نواب الشعب أي قبل كل دراسة له منها.

قرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 2015/02 بتاريخ 8 جوان 2015 يتعلق مبرشوع . 3

القانون األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء.

هي أساسا القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ يف 24 مارس 2016 يتعلق بالحق يف النفاذ إىل . 4

املعلومة و القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ يف 3 أوت 2016 يتعلق مبنع االتجار باألشخاص 

ومكافحته.

يؤكد املجلس انه توىل إنشاء موقع خاص به لكن فعليا تغيب كل معلومة يف الوثائق التي ينرشها عن عنوان . 5

هذا املوقع ورمبا يكون هذا املوقع مكانا مالمئا لتطوير دينامكية صياغته ألرائه االستشارية أوال وللتعريف بها  

وتوفريها كامدة علمية للباحثني واملهتمني ثانيا.

قرار ترتيبي عدد 01 لسنة 2019 مؤّرخ يف 15 جانفي 2019 يتعلق بضبط الخطط القضائيّة التي ميارسها . 6

القضاة من الصنف العديل

قرار ترتيبي عدد 02 لسنة 2019 مؤّرخ يف 12 مارس 2019 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر . 7

واألقسام االستشارية باملحكمة اإلدارية ووجهتهام لرئاسة الحكومة لنرشهام بالجريدة الرسمية .

يرأس مجلس القضاء اإلداري الرئيس األول للمحكمة اإلدارية فيام يرأس مجلس القضاء املايل الرئيس األول . 8

ملحكمة املحاسبات .

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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ية:  الدستور الحصانات  بشأن  خاصة  تصورات 
.. حين  إلى  الرفوف  في  قضائية  ملفات  تبقى  حين  أو 

نورة عنان
 _

باالستناد للمعيار الوظيفي، ميكن أن نعرّف الحصانات 

النيايب والهيئات والقضاة  تُسند ألعضاء املجلس  التي 

االستقاللية  كنف  يف  السلطة  ملامرسة  رشطا  بكونها 

نعرّفها  أن  وميكن  التوظيف.  أو  الرتهيب  عن  وبعيدا 

اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  مجموع  بكونها  تقنيا 

قبل مبارشة تتبع عديل يف مواجهة من تسند لهم. عىل 

أرض الواقع ويف منظار الرأي العام، يبدو أن تلك األداة 

بها  يتمتع  ملن  امتياز  إىل  متّثلها  يف  تحّولت  الوظيفية 

يُستعمل لغاية اإلفالت من املحاسبة. وهذا ما يتّم من 

خالل التمّسك بها يف غالب الحاالت بغاية غلق امللفات 

التي تُثار أو إبطاء حركتها مبا يجعلها تسقط يف خانة 

النسيان. ورمبا كان هذا الواقع ما برر مطالبة ناشطني 

بحذفها يف جدل مجتمعي انطلق يف شبكات التواصل 

االجتامعي وانتهى ألن يكون موضوعا لحديث رئيس 

الجمهورية لوزير العدل بتاريخ 2020-09-21 . 

يبدو  وما  الوظيفّي  تصورها  يف  تلك  الحصانة  أهمية 

قد لحقها من انحراف يجعل من املهّم طرح الّسؤال 

حولها يف بعديْها املتعلّقني بأعضاء املجلس الترشيعي 

والقضاء، وهو سؤال عن حقيقة توظيفها وعن الحلول 

املمكنة لإلشكاليات التي نشأت عن تطبيق التصّورات 

الدستورية بهذا الشأن. وهذه التصورات هي تحديدا 

يف  تكرّس  ما  الترشيعي  املجلس  بأعضاء  يتصل  مبا 

الفصل 68 من الدستور بالنسبة لنواب الشعب والذي 

أو  مدين  قضايئ  تتبع  أي  إجراء  ميكن  "ال  أنه  اقتىض 

جزايئ ضد عضو مبجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو 

أعامل  أو  يبديها،  اقرتاحات  أو  آراء  ألجل  محاكمته 

النيابية". وهي مبا يتصل  ارتباط مبهامه  يقوم بها، يف 

بالقضاة ما تكرس يف الفصل 104 من الدستور والذي 

ميكن  وال  جزائية  بحصانة  القضاة  "متتع  عىل  نّص 

تتبعهم أو إيقافهم ما مل ترفع عنهم".

متاهة  البرلمانية:  الحصانة 
اإلجراءات  

شبهات  حول  القضاء  لدى  املنشورة  امللفات  تعددت 

فساد تتعلق بنواب نافذين. وقد تنامى بفعلها الحديث 

عن سياحة حزبية ميارسها عدد من نواب الشعب وتغري 

من حني آلخر لونهم الحزيب لفائدة من يدفع لهم أكرث. 

يف مقابل هذا، مل تجد لجنة النظام الداخيل والحصانة 

نواب  مبجلس  اإلنتخابية  والقوانني  الربملانية  والقوانني 

رفع  مطالب  لكل  رفضها  إعالن  يف  حرجا  الشعب 

بالقطب  التحقيق  قضاة  من  وصلتها  التي  الحصانة 

العتبارات  املايل  الفساد  قضايا  يف  املتخصص  القضايئ 

قيل أنّها إجرائية. فقد استندت اللجنة ملا ورد باملادة 

عىل  تنصيص  من  للمجلس  الداخيل  النظام  من   28

كونه "ميكن للنائب املعني عدم االعتصام بالحصانة" 

الحصانة  القول بأّن رشط طلب رفع تلك  لإلنتهاء إىل 

تلك  رفض  عليها  يفرض  مام  بها  النائب  متسك  سبق 

الحصانة  انطباق رشط  التثبت من  املطالب من دون 

أو النظر يف موضوعها. وقد أدى هذا األمر عىل أرض 

ملا  بالنواب  تتعلق  التي  امللفات  كل  قرب  إىل  الواقع 

النواب  تبني للقضاة املتعهدين بها من عدم استجابة 

لالستدعاءات التي تبلغ لهم وبالتايل استحالة إثبات ما 

طلب من دليل عىل متسكهم بالحصانة. وهنا مل يشكل 

منهام  اختارا طوعا  نائبان  إال  املشهد  استثناء يف هذا 

مواجهة التتبعات القضائية التي تعلقت بهام معلننْي 

رصاحة تنازلهام عن حصانتهام.

واجه هذا املوقف املُكرِّس لثقافة اإلفالت من العقاب 

معارضة من ناشطي املجتمع املدين. وبادرت يف هذا 

ملجلس  طلب  توجيه  إىل  واتش  آي  جمعية  اإلطار 

بطلبات  املعنيني  النواب  قامئة  معرفة  بهدف  النواب 

املتعلق  الجزء  املجلس  قِبل  وعددهم.  الحصانة  رفع 

نواب   10 ب  تعلّقت   14 أنها  فذكر  الطلبات  بعدد 

لكنه رفض كشف أسامئهم بدعوى حامية معطياتهم 

الشخصية وقرينة الرباءة التي يتمتعون بها، فكان ذلك 

مدخال ملعركة قضائية بينه وبني الجمعية اختلفت فيها 

مواقف الهيئات املختصة.

فإذ لجأت الجمعية إىل هيئة النفاذ للمعلومة لتطلب 

إلزام املجلس مبدها بطلبها، أصدرت هذه الهيئة بتاريخ 

25-10-2018 قرارا لفائدتها اعتربت فيه أن السؤال ال 

ميكن أن يكون من قبيل املعطيات الشخصية لتعلقه 

بشخصيات عامة. مل يقنع موقفها ذاك املجلس الذي 

طعن فيه أمام املحكمة اإلدارية والتي انتهت بتاريخ 

الطلب  ورفض  القرار  بنقض  للترصيح   2019-11-19

الشخصية وميّس  املعطيات  قبيل  لكون موضوعه من 

من رسية األبحاث القضائية .

الحقوقي يف تحقيق  الحراك  الحّد، مل ينجح  عند هذا 

املحاسبة ملن اعتمدوا الحصانة وسيلًة لتعطيل األبحاث 

مبا  الترشيعية  السلطة  انتهى إلحراج  ولكنه  القضائية 

فرض عليها أن تطرح السؤال علنا عن اإلشكاليات التي 

تولدت عن تصور املرشعني لرشوط رفع حصانتهم. 

بداية  يف  الحصانة  لجنة  خصصت  اإلطار،  هذا  ويف 

سنة 2020 أول اجتامع لها يف ثاين مددها النيابية مع 

مخرجاته  تكون  أال  واختارت  للقضاء  األعىل  املجلس 

بأن  حديثهم  خالل  القضاة  ممثلو  متّسك  رسية. 

األوىل  النيابية  املدة  يف  اللجنة  اتخذته  الذي  املوقف 

يؤدي ملنع تتبع النواب خالفا ملا قيل وقتها من كونه 

يسمح بإعادة تتبعهم مجددا بعد تصحيح اإلجراءات 

. وقد أيدوا موقفهم مبا تضمنه الفصل 33 من النظام 

الداخيل للمجلس من تحجري إلعادة طلب رفع الحصانة 

إجراءات  "بوضع  النواب  ملطالبة  وانتهوا  رفضه.  بعد 

محددة آلليات رفع الحصانة تكون كفيلة بضامن مبدأ 

من  اإلفالت  وعدم  جهة  من  الدفاع  وحق  املواجهة 

العقاب من جهة أخرى". إال أن هذا الحوار بقي من 

دون أي مفعول عميل.  

 

ماذا عن الحصانة 
القضائية؟

القضاء  عىل  لإلرشاف  الوقتية  الهيئة  عهدة  خالل 

العديل، صدرت عديد قرارات رفع الحصانة عن قضاة 

كانوا محل تتبعات عدلية. طعن عدد منهم فيها أمام 

بإيقاف  قرارات  لفائدتهم  فصدرت  اإلدارية  املحكمة 

تنفيذها ملا ورد فيها من خلل متثل يف عدم احرتام مبدأ 

املواجهة. فرض هذا األمر عىل مجلس القضاء الحقا أن 

يربط قراره برفع الحصانة باستامع املعني بها وبجلسة 

تعقد الحقا للبت فيه.

يف هذا السياق، أكد وليد املاليك عضو يف مجلس القضاء 

العديل يف ترصيح إعالمي له  أن مجلس القضاء العديل 

الحصانة عن قضاة وذلك يف  تلقى 62 مطلبا يف رفع 

منها   25 قبل  وقد  بني 2019 و2020.  املمتدة  الفرتة 

إمتام  انتظار  يف  ملفني  يف  البت  وأرجأ  خمسة  ورفض 

يف  وذكر  البقية.  يف  جلسات  تعيني  وينتظر  اجراءات 

نفس الترصيح أنه ال يوجد إشكال مع القضاء يف هذا 

امللف خاصة وأن أغلب القضايا تتعلق بحوادث مرور 

غريها  أو  فساد  شبهات  مللفات  وجود  وال  وشيكات 

تؤكد مصادر  إذ  مؤيّد،  غري  قوله هذا  ويبدو  ضمنها. 

قضائية أن مثة قضايا فساد منشورة أمام القضاء قّدمت 

أبحاث فيها وهي تتعلق بقضاة منهم من يبارش فعليا 

عمله ومنهم من صدر خالل سنة 2019 قرار بعزله من 

القضاء مبا يعني أن مجلس القضاء تعهد مبطالب رفع 

قضايا موضوعها الفساد ولكنه ال يرصح بذلك. 

تغيب  أيضا  املجلس  هذا  أن  املالحظة  هذه  وتبني 

الشفافية الكاملة عن عمله فيام تعلق مبلف مطالب 

عن  أخبار  من  يشاع  ما  يكون  وقد  الحصانة.  رفع 

الحصانة  رفع  مطلب  خلفية  عىل  تشقه  رصاعات 

الذي تقدم به يف صائفة 2020 وكيل الجمهورية لدى 

الحايل  األول  الرئيس  ضد  بتونس  االبتدائية  املحكمة 

ملحكمة التعقيب التونسية مام يؤكد ذلك أيضا.

خّصص مجلس نواب الشعب التونسي جلسته العامة ليوم 2020-11-12 للحوار مع المجلس األعلى للقضاء. حِرص هنا رؤساء المجلس الحاضرون بها وجانب من النواب على 

إبراز أن غاية الجلسة هي الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والقضائية احتراما لمبدأ استقاللية القضاء. إعالن النوايا ذاك لم يمنع الجلسة من أن تتحول لجلسة مساءلة 

للمجلس الذي اتُّهم بلعب دور سلبّي في إدارة ملف على عالقة بالفساد تحوم شبهته حول أحد أعضائه المعينين بالصفة.

خالل الحصة المسائية لجلسة الحوار، أّكد النائب حاتم المانسي أن حرب الحكومة على الفساد سنة 2015 والتي كانت من أهم وقائعها القبض على عدد من كبار المتهمينن 

بالتورط في التهريب انتهت لملف فساد قضائي. كما ذّكر أن مجلس القضاء "تعهد بذاك الملف وقرر عزل قاضيين من عملهما وإحالتهما للنيابة العمومية للبحث ولكن جديته 

تلك عادت لتتحول إلى صمت بعد أن توجهت شكوك في تورط مسؤول قضائي من أعضاء المجلس في الموضوع". وانتهى ألن سأل حول معقولية "أن يظل المسؤول القضائي 

المشتبه في تورطه في فساد كبير يمارس صالحياته وألن يقول لهما: "نحن نعتبر أنكم في موضع شبهة كبرى وننتظر منكم توضيحا وصراحة وجدية أكبر. تونس تريد قضاء 

يحارب الفساد ال قضاء متورطا فيه". من جهتها، كانت النائبة سامية عبو أكثر وضوحا في ذكر الوقائع إذ أكدت أن المسؤول المقصود ليس إال رئيس محكمة التعقيب الذي هو 

عضو بالصفة بالمجلس ولتستعرض أمام الحضور ما قالت أنها رسوم عقارية تثبت تضخما كبيرا لثروات المعني".

لم يتجنب يوسف بوزاخر- رئيس المجلس األعلى للقضاء- الجواب عن السؤال الذي طرح عليه كما لم يظهر عليه ارتباك في تعاطيه معه. وقال أن ما لم يعلمه المتساءلون هو أن 

المجلس من أثار ملف الفساد الذي عنه يتحدثون وهو بالتالي يرفض القول بكون المجلس محل شبهة ومضى ليؤكد أن األمور سـتأخذ مجراها الطبيعي والقانوني في الموضوع مع 

احترام كامل الضمانات وفي مقدمتها الحق في ضمانات المؤاخذة العادلة بعيدا عن التوظيف.

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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القضاء وظيفة  مع  للهايكا  التعديل  وظيفة  تداخل 
عمر الوسالتي  

 _

مثلت تجربة التعديل الذايت لإلعالم السمعي البرصي 

لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  إرساء  منذ  تونس  يف 

وأهم  أبرز  أحد   2013 ماي   03 يف  البرصي  السمعي 

بعدما  اإلعالمية  املضامني  تعديل  مجال  يف  التحوالت 

وزارة  الرقابية:  األجهزة  من  الدور  هذا  سحبت 

 - الخارجي  االتصال  ووكالة  االعالم  ووزارة  الداخلية 

التي كانت متارسها األنظمة الديكتاتورية طبقا لقوانني 

املعلومات  يف  والحق  الصحافة  حرية  تقمع  زجرية 

املرئية  وتخضع تبعا لذلك كل املضامني املسموعة أو 

لرقابة قبلية صارمة. ومع إرساء الهيئة العليا املستقلة 

هيئة  أصبحت  التي  والبرصي  السمعي  لالتصال 

دستورية مبقتىض دستور الجمهورية الثانية املؤرخ يف 

27  جانفي 2014، ألغيت الرقابة املسبقة بالفصل 31 

عىل كل وسائل االعالم وأطلقت حرية اإلعالم السمعي 

التحريري  خطها  ضبط  يف  األساس  هذا  عىل  البرصي 

من حيث املضامني التي تنتجها كام فتح املجال لتنوع 

وسائل االعالم وتعددها واختالفها وهو أحد األهداف 

التي تشتغل عليها الهيئة ومن دون أن مينع ذلك من 

بكل  القضاء  اختصاص  من  بقيت  أخرى  رقابة  وجود 

أدت هذه  . وقد  والجزايئ  واملدين  االستعجايل  فروعه 

التدخل  إىل  للقضاء  منحت  التي  األساسية  الوظيفة 

املضامني  عىل  قبلية  رقابة  بسط  خالل  من  أحيانا 

برامج  عن  تعلن  التي  الومضات   بعض  أو  اإلعالمية 

االجتامعي.  أو  السيايس  باملجال  غالبها  تتعلق  معينة 

والنقابات  التعبري  املتابعني لحرية  أغلب  اعتربها  وقد 

أو  "الصنرصة"  أشكال  من  شكال  للصحافيني  املهنية 

الرقابة املسبقة عىل املضامني واملتعارضة مع الدستور 

واملرسومني 115 و116 املؤرخني يف 02 نوفمرب 2011. 

أبرز  إحدى  الوجه  هذا  عىل  القضايئ  التدخل  ويثري 

مجال  يف  التعديلية  الهيئة  اعرتضت  التي  اإلشكاليات 

عن  نتحدث  أن  حال  بأية  ال ميكن  وفيام  اختصاصها. 

فإنه  التعديلية،  والهيئة  القضاء  بني  اختصاص  تنازع 

من  لكل  الوظيفتني  بني  الفاصلة  الحدود  رسم  يجب 

القضاء وهذه الهيئة بشكل يساعد عىل ضامن مامرسة 

البرصي  السمعي  االتصال  بحرية  املتصلة  الحقوق 

وذلك  وسمعتهم  اآلخرين  حقوق  حامية  وضمنا 

باللجوء إىل القضاء بصورة الحقة للتعويض واملؤاخذة 

وليس لطلب إيقاف الربامج واملضامني اإلعالمية.

مجتمع  يف  االعالم  ودور  أهمية  استيعاب  عدم  إن 

دميقراطي من جهة وفرض الوصاية القانونية التي تجد 

األرضية املالمئة لها من خالل منظومة جزائية تعادي 

منطق إلغاء كل أشكال القبلية املسبقة أدى إىل تصادم 

يف األدوار بني القضاء والهيئة التعديلية وسنتعرض له 

يف عديد املحطات الهامة التي قد تكون سوابق قضائية 

غري متبعة أو ترسخ لتوجه جديد فيام يتعلق بالرقابة 

منع  التي  والبرصية  السمعية  املضامني  عىل  القبلية 

الدستور إجراءها تحت أي ذريعة.

1. إثارة تتبعات قضائية 
ية أو  ضد مضامين إخبار

صحافيين على أساس قانون 
اإلرهاب

بّينت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي 

يف بيان أصدرته للرأي العام بتاريخ 18 نوفمرب 2015 

القضاء  تدخل  بني  الوظائف  يف  الخلط  عنارص  بعض 

يف املضامني اإلخبارية ووظيفتها التعديلية. هذا البيان 

صدر تعليقا عىل البيان الصادر عن وزارة العدل قبل 

أعطى  العدل  وزير  أن  فيه  جاء  والذي  واحد  يوم 

الفصل  ألحكام  طبقا  عدلية  تتّبعات  إلثارة  تعليامت 

23 من مجلة اإلجراءات الجزائية عمال بأحكام الفصل 

31 من قانون اإلرهاب املؤرخ يف 07 أوت 2015 عىل 

إرهابية  بجرمية  تتعلق  مشاهد  من  بثه  تّم  ما  إثر 

والية  من  جلمة  مبنطقة  طفل  رأس  قطع  استهدفت 

ملا  أنه خالفا  الهيئة  بيان  . وقد جاء يف  بوزيد  سيدي 

العدل "ال ميكن أوال مامرسة أي  بيان وزارة  جاء يف  

املتعلقني  و116    115 املرسومني  إطار  خارج  تتبع 

التعبري وتعديل السمعي والبرصي وقد قامت  بحرية 

الهيئة بدورها يف تعديل تلك املضامني بتوجيه تنابيه 

صادمة  اعتربتها  التي  بالخروقات  املعنية  للمؤسسة 

للجمهور وال تخدم الخرب يف حّد ذاته واعتربته من قبيل 

الحاصل  الخلط  أن  مؤكدة  الخطرية  املهنية  األخطاء 

يهدد مستقبل حرية االعالم والتعبري ويؤدي إىل تكميم 

األفواه ومنع الصحفيني من القيام بدورهم الرقايب عىل 

أداء مؤسسات الدولة". 

إىل ذلك، متثل إثارة التتبعات القضائية ضد الصحافيني 

مبناسبة أدائهم لوظيفتهم أحد أبرز نقاط التصادم بني 

السياق  هذا  يف  الهيئة  حّددت  وقد  والقضاء.  الهيئة 

أيضا موقفها ضمن بيانها الصادر يف 18 جانفي 2016. 

وبعدما ذكرت أن تتّبع الصحافيني ال يكون إال يف إطار 

املرسومني 115 و116، موقف مل تلتزم به يف كثري من 

الحاالت النيابات العمومية باملحاكم والتي وصل األمر 

إعالمية  مضامني  أجل  من  الصحفيني  تتبع  لحد  بها  

طبق قانون مكافحة اإلرهاب. وهو ما أدانته الهيئة ملا 

فيه من مس بقيم العمل الصحفي الذي ال ميكن بأي 

حال أن يعّد إرهابا  وألن محاولة ترهيب الصحفيني 

بعقوبات سجنية يتعارض مع ضامنات اإلعالم الحر.

2. تدخل القضاء 
المضامين  في  االستعجالي 

الترفيهية  ية  البصر
الخفية" "الكاميرا 

- صدور حكم قضائي بإيقاف 
"شالوم" الخفية  الكاميرا  برنامج 

عن  الصادر  االستعجايل  الحكم  عن  نشأ  آخر  إشكال 

 28 بتاريخ   1 تونس  مبحكمة  االستعجايل  القايض 

الحوار  الخاصة  القناة  بالزام  والذي قىض   2018 ماي 

شالوم،  الخفية  الكامريا  سلسلة  بّث  بإيقاف  التونيس 

وظيفتها  إطار  يف  تدخلت  كانت  الهيئة  أن  رغم 

التعديلية بتاريخ 23 ماي 2018 معتربة "أن مضمون 

تم  والتي   ... “شالوم”  الخفية  الكامريا  سلسلة  حلقة 

العيادي”  الرؤوف  “عبد  السيد  استدراج  إطارها  يف 

ثم  أجنبية،  قناة  مع  حوارا  سيجري  بأنه  وإيهامه 

التعاون  عىل  لحّثه  “إرسائيليني”  مع  لقاء  أنه  تبنّي 

تضمنته حلقة سلسلة  ما  وأن  العالقة معهم  وتطبيع 

الكامريا الخفّية “شالوم” ميثل خرقا ملقتضيات الفصل 

املؤرخ   2011 لسنة   116 عدد  املرسوم  من  الخامس 

احرتام  رضورة  عىل  يؤكد  الذي   2011 نوفمرب   02 يف 

شكل  ألي  تعريضه  عدم  بينها  ومن  اإلنسان  كرامة 

الهيئة  تولّت  وقد  اإلهانة".  أو  التهديد  أشكال  من 

التلفزية  املنشأة  مطالبة  التعديلية  وظيفتها  إطار  يف 

حذف  "يقع  بأن  السلسلة  جينرييك  بتعديل  املعنية 

علم “الكيان اإلرسائييل” منه ملا يف ذلك من استفزاز 

للمشاعر العامة، يف ظرف ينفذ فيه هذا الكيان أبشع 

تسجيل  و"سحب  الفلسطيني  الشعب  تجاه  الجرائم 

بثها  تم  التي  “شالوم”  الخفّية  الكامريا  سلسلة  حلقة 

الخاصة  التلفزية  القناة  عىل   2018 ماي   21 بتاريخ 

ومن  للقناة  الرسمي  اإللكرتوين  املوقع  من  “تونسنا” 

جميع صفحات التواصل االجتامعي التابعة لها وعدم 

تضمنته  ملا  نظرا  منها،  جزء  استغالل  أو  بثها  إعادة 

لإلدالء  الضيف  ودفع  اإلنسان  لكرامة  انتهاك  من 

مع  التطبيع  مسألة  بخصوص  وترصيحات  مبواقف 

شخص  بحضور  معنّي  اتجاه  يف  اإلرسائييل”  “الكيان 

مسلح، واإلذن بإحالة امللف عىل مجلس الهيئة للنظر 

الفصل 30 من  الفقرة 04 من  فيه حسب مقتضيات 

املرسوم عدد 116 لسنة 2011". واعتربت الهيئة عىل 

القرار االستعجايل أن ذلك يعترب تدخال يف  إثر صدور 

الفصل  ألحكام  رصيحة  ومخالفة  التعديلية  وظيفتها 

الرقابة  منع  الذي  الجديد  التونيس  الدستور  من   31

والبرصية  السمعية  اإلعالمية  املضامني  عىل  املسبقة 

عن  ويخرج  الحرصي  مجالها  التعديل  أن  تعترب  وأنها 

والية القضاء االستعجايل.

الصحفي  التحقيق   .3
القضائي والتحقيق 

يستند التحقيق الصحفي إىل معالجة القضايا التي تهز 

فساد  جرائم  أو  قتل  جرائم  يف  واملتمثلة  العام  الرأي 

مختلف  عرب  تناولها  يقع  التي  القضايا  من  وغريها 

القضايا محل مالحقة  تكون هذه  ما  وغالبا  الوسائط 

جزائية أو محل بحث جزايئ يف أطواره األوىل أو محل 

تلك  معالجة  وتكون  املحاكم.  لدى  منشور  تحقيق 

القضايا إعالميا محفوفة باملخاطر واملنزلقات الرتباطها 

بحقوق اآلخرين وقرينة الرباءة وواجب التحفظ الذي 

إلعطاء  الجمهورية  ووكيل  التحقيق  قايض  له  يخضع 

يزداد  نفسه،  اآلن  ويف  املوضوع.  حول  ترصيحات  أي 

طلب املعلومة وتاليا الضغط عىل وسائل اإلعالم لجالء 

تتعلق  قد  التي  االعتبارات  لعديد  القضية  مالبسات 

األجهزة يف  نجاعة  أو مبعرفة مدى  االجتامعي  باألمن 

الصدد،  هذا  ويف  الجرائم.  تلك  يف  الضالعني  مالحقة 

تجدر اإلشارة بشكل خاص إىل قرار قايض التحقيق يف 

تونس بتاريخ 14 مارس 2019 مبنع بث برنامج تلفزي 

فقرته  يف  التونيس  الحوار  قناة  عىل  األربعة  الحقائق 

املتعلقة بوفاة مجموعة من األطفال الرضع مبستشفى 

األطفال باب سعدون ومبنع إعادة بث الحلقة الخاصة 

بعد  ليس  القرار  هذا  صدر  وقد  قرطاج+.  قناة  عىل 

لبّثها،  ومضة  عىل  بل  الحلقة  مضمون  عىل  االطالع 

الربنامج ميس من رسية األبحاث  بأن  وأنه تم تعليله 

أفادت  ذلك،  وتعليقا عىل  القضاء.  تدخال يف  ويشكل 

يف  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة 

بيانها الصادر يف اليوم التايل أن القرار ينال من حرية 

للفصل  واضحا  خرقا  ويشكل  التعبري  وحرية  االتصال 

31 من الدستور التونيس الجديد. 

عاد  إعالمية مصورة  مادة  أي منع بث  التوجه  وهذا 

الشاب  قتل  بقضية  املتعهد  التحقيق  قايض  وانتهجه 

آدم بوليفة يف ما يعرف بقضية" رادسون" من خالل 

قناة  عىل  األربعة  للحقائق  تلفزي  برنامج  بث  منع 

الحوار التونيس. وقد علّقت الهيئة هنا أيضا عىل هذا 

القرار يف بيان أصدرته بتاريخ 2019/11/23 مشرية إىل 

أن مؤداه املّس بصالحيات الهيئة ووظيفتها التعديلية.

وتعترب الهيئة عموما أنه ليس لقايض التحقيق مامرسة 

الهيئة  رقابة قبلية عىل مضامني برصية تخضع لوالية 

إمنا  القبيل  توجه من هذا  أي  الالحقة وأن  التعديلية 

يشكل مسا بصالحياتها وبحرية االعالم والحق يف النفاذ 

لوسائل االعالم وعودة ملامرسة التعتيم االعالمي الذي 

يفيض إىل انعدام الشفافية وفقدان الثقة يف مؤسسات 

الدولة.

خالصة
مام تقدم، تسجل األمور اآلتية:

- أن الغموض واالضطراب والتذبذب سيتواصل داخل 

استيعابها لدورها  التقليدية لعدم  القضائية  املنظومة 

الجديد يف مجتمع دميقراطي تعددي. ومن هنا الحاجة 

اتجاه  القضائية يف  التصورات واملامرسات  إىل تغرّي يف 

لوسائل  النفاذ  يف  الحق  بأهمية  أكرب  اعرتاف  ضامن 

االعالم وحق الجمهور الواسع يف متابعة القضايا،

- أن معالجة املضامني اإلعالمية سواء كانت سمعية او 

برصية ليس باألمر الهني عىل الهيئة التعديلية يف بداية 

التي  بالقضايا  يتعلق  فيام  التعديلية وخاصة  تجربتها 

تهز الرأي العام وتتعامل معها وسائل اإلعالم السمعية 

والبرصية عموما كمعطى إعالمي فقط دون أخذ بعني 

األمن  تهديد  أو  وسمعتهم  اآلخرين  حقوق  االعتبار 

القومي والسلم االجتامعي يف عالقة بتغطية األحداث 

ونقلها للجمهور الواسع، 

املستقلة  العليا  والهيئة  القضاء  بني  التصادم  أن   -

مبضامني  يتعلق  ما  يف  والبرصي  السمعي  لالتصال 

مواءمة  تقع  مل  طاملا  يتوقف  لن  وبرصية  سمعية 

الترشيعات مع الدستور الجديد.

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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السياسية:    للمعارك  جديدة  كساحة  الجزائي  القضاء 
خاسرون  والجميتع  عديدة،  األسباب 

مهدي العش
 _

لطاملا كانت عالقة القضاء بالسياسة مادة للجدل، 

وعادة  املهني.  حتى  أو  السيايس  أو  الفكري  سواء 

طبيعة  حسب  املطروحة  االشكاليات  تختلف  ما 

مبدى  الدكتاتورية  األنظمة  يف  تقرتن  فهي  النظام. 

السلطة  قبل  من  توظيفه  أو  القضاء  استقاللية 

يف  املعارضة،  األصوات  لقمع  كذراع  التنفيذية 

يف  خصوصا  الدميقراطية،  األنظمة  تشهد  حني 

»تدخل  ظاهرة  حول  جدال  األخرية،  العرشيات 

قضائية  صبغة  »إضفاء  أو  السياسة«،  يف  القضاء 

 .  )judicialization of politics( السياسة«  عىل 

هذه الظاهرة تشمل أبعادا عديدة ومتنوعة، تبدأ 

حساب  عىل  الدستوري  القضاء  دور  تعاظم  من 

املرّشع، والحسم القضايئ يف بعض املسائل املتعلقة 

املالية- الفضائح  إىل  وصوال  العامة،  بالسياسات 

السياسية ومحاكمة مسؤولني حكوميني وسياسيني 

بتهم فساد أو سوء ترصف يف املال العام، مام يغرّي 

أحيانا مسار انتخابات، كام حصل يف فرنسا )2017( 

أو يف الربازيل )2018(.

الثورة  بعد  الدميقراطي  االنتقال  حّقق  تونس،  يف 

سواء  القضاء،  استقالل  مجال  يف  عديدة  مكاسب 

بتكريس املبدأ وإردافه بضامنات عديدة يف دستور 

أغلب  للقضاء  أعىل  مجلس  بإرساء  أو   ،2014

لكن  القضايئ.  الجسم  قبل  من  منتخبون  أعضائه 

القضاء،  التشكيك يف استقالل  ذلك مل مينع تواصل 

ووجود انطباع عام، حتى أحيانا لدى بعض الهياكل 

املمثلة للقضاة، بأنه ال زال يشتغل وفق األساليب 

القدمية، ومل يستوعب بعد التغيري الذي أمثرته ثورة 

.2011/2010

بقضية  األمر  تعلّق  كلام  بقوة  التشكيك  هذا  يربز 

الجزائية،  القضايا  ذات رهان سيايس، وخصوصا يف 

كاغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي، 

وتبييض  الجبايئ  التهرب  شبهات  يف  التحقيق  أو 

األموال يف حّق نبيل القروي بالتزامن مع انتخابات 

املاضية شهدت ظاهرة جديدة  الفرتة  2019. لكن 

الدميقراطية،  املجتمعات  يف  معهودة  وغري  نسبيا، 

مبارشة  معاركهم  السياسيني  الفاعلني  خوض  وهي 

عرب ساحة القضاء، والقضاء الجزايئ تحديدا. فأصبح 

قياديو األحزاب يقدمون بأنفسهم شكايات جزائية 

القضاء،  ملعب  يف  الكرة  رامني  خصومهم،  ضد 

يقع  ما  كثريا  التي  العمومية،  النيابة  وتحديدا 

إزاء  تلقائيا  التحرك  لعدم  فقط  ليس  اللوم  عليها 

شبهات فساد سيايس أثارت الرأي العام، ولكن أيضا 

لتقاعسها عن متابعة الشكايات التي تصلها وتحمل 

يف  كام  وثائق،  إخفاء  إىل  وصوال  سياسية،  رهانات 

ترصيح رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول قضية 

السيارة الوظيفية للوزير السابق أنور معروف، يف 

القضاء  النهضة. فأصبح  سياق خصومته مع حركة 

السيايس  الجدل  يف  املتَّهم  موقع  يحتل  الواقف 

الحياة  وتعفن  تشنج  مثن  ويدفع  واملجتمعي، 

القضايا  يف  وصمته  سلبيته  مثن  وكذلك  السياسية، 

ذات الرهان السيايس. 

قيادات سياسية في موقع 
الشاكي

ال شّك أن املحاسبة القضائية للمسؤولني السياسيني 

صحية  ظاهرة  مجرّمة،  أفعال  يف  تورطوا  الذين 

تدّل عىل حسن اشتغال املؤسسات الدميقراطية يف 

مجتمع ما. لكن هذه املحاسبة تكون مببادرة من 

القضاء املستقّل، بناء عىل شبهات قد تكون كشفتها 

تحقيقات قضائية أخرى أو استقصاءات صحفية، ال 

بشكايات من خصومهم السياسيني. 

يف تونس، اختّصت بعض القيادات السياسية، عىل 

أحزاب  عن  باإلبالغ  ودوافعها،  مشاربها  اختالف 

منافسة )أو عدّوة أحيانا(، وتقديم شكايات بحقهم 

لدى النيابة العمومية.

العام  األمني  عبو،  محمد  القيادات  هذه  بني  من 

إىل  باإلضافة  الذي  الدميقراطي،  للتيار  السابق 

الجمهورية  لوكيل  أحالها  التي  العديدة  امللفات 

أخرى،  وأحزابا  النهضة  حول شبهات تشمل حركة 

الفساد،  ومكافحة  العمومية  للوظيفة  وزير  وهو 

كان قد سبق وتقدم بشكايات تزامنا مع انتخابات 

2019 ضد حركة النهضة وقلب تونس عىل خلفية 

املتحدة  الواليات  يف  املنشورة  "اللوبيينغ"  عقود 

األمريكية، بتهمة التمويل األجنبي.

أصبح القضاء الواقف 
يحتل موقع المّتَهم 

في الجدل السياسي 
والمجتمعي

أما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبري مويس، فقد 

سبق وأن تقدمت بشكايات منذ سنوات ضد حركة 

النهضة بتهم التمويل األجنبي وتسفري املقاتلني إىل 

اتخاذ  يف  »لتخاذله  الشاهد  يوسف  وضد  سوريا، 

الحقيقة  هيئة  أشغال  إلنهاء  الرضورية  اإلجراءات 

والكرامة«. كام تقدمت مويس مؤخرا بشكاية ضد 

ترصيح  بخصوص  البحث  عنه  سيكشف  من  كل 

ماليا  عرضا  تلقيه  حول  الخياري  راشد  النائب 

لالنضامم إىل كتلة ما يف الربملان. عبري مويس نفسها، 

استُهِدفت  الحر،  الدستوري  كتلة  ورائها  ومن 

الدين  سيف  قبل  من  عديدة  جزائية  بشكايات 

مخلوف، رئيس كتلة ائتالف الكرامة، وبرش الشايب 

النائب عن حركة النهضة، بتُهم تذهب من تعطيل 

إىل  الربملان(  يف  الكتلة  )اعتصامات  العمل  حرية 

الفصل 96 من املجلة الجزائية )تحصلها قبل الثورة 

عىل جراية شهرية من املال العام دون وجه حق(، 

مرورا بالتحريض عىل الكراهية، عىل معنى قانون 

مكافحة اإلرهاب.

طبعا، ذكر هذه األمثلة ال يعني أننا نساوي بينها، 

ال من حيث جّديتها، وال فيام يتعلق بنوايا ودوافع 

وتنوع  وجيزة،  فرتة  يف  تعددها  لكن  أطرافها. 

الجزائية أصبحت  الشكاية  أطرافها، يداّلن عىل أن 

بعد  خاصة  السيايس،  العمل  يف  محبذة  طريقة 

انتخابات 2019. فتحول النقاش السيايس إىل تبادل 

سيايس  خصم  ضد  شكاية  تقديم  وأصبح  للتهم، 

دليال عىل قوة الحجة.

الشكاية الجزائية 
أصبحت طريقة 

محبذة في العمل 
السياسي، خاصة بعد 

انتخابات 2019

بعض  تربز  اختالفها،  عىل  األمثلة،  هذه  أن  كام 

السياسية  الخصومة  إىل  فباإلضافة  التشابه.  نقاط 

بني الشايك واملشتىك به، ما يجمع بينها هو انتامء 

فإذا  املحاماة.  مهنة  إىل  السياسية  القيادات  هذه 

كان التقدم بشكاية ضد خصم سيايس، بغض النظر 

الدميقراطية  التجارب  يف  معهود  غري  جديتها،  عن 

األخرى، فإنه يبدو كطريقة عمل محبذة للمحامني، 

خصوصا يف تونس، حيث العقلية القانونية السائدة 

الجزايئ  للقضاء  التوجه  األحيان  معظم  يف  تحبّذ 

ولنئ  املدين.  القضاء  أمام  بتعويض  املطالبة  عىل 

كان تسييس مهنة املحاماة يف تونس منذ عقود قد 

القوي  الحضور  تأثري  فإن  بدراسات عديدة،  حظي 

للمحامني عىل الحياة السياسية بعد الثورة مل يَنْل 

نفس الرتكيز. ولعّل هذا العامل يساعد عىل تفسري 

القضاء  ساحة  يف  السياسية  املعارك  خوض  ظاهرة 

الجزايئ، باإلضافة إىل العوامل األخرى املتصلة سواء 

باملناخ السيايس، أو بالقضاء نفسه.

السياسي،  المناخ  ن 
ّ

تعف
المفقودة والرقابة 

انتقال الرصاع السيايس إىل ساحات املحاكم يعكس 

انتخابات  منذ  خاصة  السيايس  املناخ  تشنج  أوال 

2019، حيث أن الحوار يكاد يكون مستحيال، والحّد 

ما  يف  أقرب  أطراف  بني  مفقودا،  الثقة  من  األدىن 

كذلك  يعكس  لكنه  للتنافس.  منها  للعداوة،  بينها 

األحزاب  أهم  أن  حيث  السياسية،  الساحة  تعّفن 

شبهات  قياداتها،  حّق  يف  أو  حّقها،  يف  توجد  فيها 

األموال،  وتبييض  الفساد،  يف  ضلوعها  حول  قوية 

هي  الوضعية  هذه  أجنبي.  متويل  عىل  والحصول 

نتيجة سنوات عديدة من غياب رقابة فعلية عىل 

املرسوم  أحدثها  التي  فاللجنة  األحزاب.  متويل 

السياسية،  لألحزاب  املنظم   2011 لسنة   87 عدد 

تفتقر  اإلدارية،  للمحكمة  األول  الرئيس  ويرأسها 

ألبسط وسائل العمل، ومل تبدأ فعليا مراقبة تقارير 

قرار  بعد صدور   ،2018 إال يف  املحاسبية  األحزاب 

الخاص  املحاسبة  معيار  ضبط  الذي  املالية  وزير 

بالجمعيات واألحزاب. كذلك األمر بالنسبة لإلدارة 

الحكومة،  رئاسة  يف  واألحزاب  للجمعيات  العامة 

التي يكاد يقترص دورها عىل تنبيه األحزاب التي مل 

تتقدم بتقاريرها املحاسبية. أما محكمة املحاسبات، 

فرغم إصدارها تقارير مهمة بخصوص االنتخابات 

لسنة  البلدية  واالنتخابات   2014 لسنة  الرئاسية 

ومالية   2019 انتخابات  بخصوص  ومؤخرا   2018

األحزاب، تضمنت تسجيل خروقات عديدة وشبهات 

مهمة يف حق عدد من األحزاب واملرشحني، يصعب 

عليها امليض أبعد من ذلك لتفكيك شبكات متويل 

األحزاب. فالرقابة ال ميكن أن تقترص عىل التقارير 

االنتخابية،  الحملة  مصاريف  عىل  وال  املحاسبية، 

وإمنا املطلوب هو تفكيك كامل ملنظومة الفساد، مبا 

السيايس، والتحقيق يف مسالك متويل  الفساد  فيها 

األحزاب األكرب، سواء شبهات التمويل األجنبي، أو 

متويل بعض أصحاب األعامل الذي قد يتجاوز فعليا 

املتمثل يف 60 ألف دينار سنويا.  القانوين  السقف 

دور مل تضعه هيئة مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، 

ومل تنخرط فيه النيابة العمومية من تلقاء نفسها، 

مام شجع أحزابا سياسية، إما حاملة للواء مكافحة 

عىل  السيايس،  لإلسالم  التصدي  للواء  أو  الفساد، 

املبادرة بتقديم شكايات ضد خصومها.

النيابة العمومية : الثورة لم 
تمّر بعد من هنا

بغض النظر عىل صّحة املعطيات التي راجت بشأنه 

رافق  الذي  السيايس  الجدل  يكشف  عدمها،  من 

نقلة البشري العكرمي، وكيل الجمهورية يف املحكمة 

االبتدائية بتونس، إىل خطة املدعي العام للشؤون 

الجمهورية،  وكيل  منصب  حساسية  عن  الجزائية 

والرهان  لتونس،  االبتدائية  باملحكمة  خاصة 

الصالحيات  إىل  فباإلضافة  ميثله.  الذي  السيايس 

الشكايات،  كتلقي  العمومية،  للنيابة  املحورية 

واإلرشاف  نفسها،  تلقاء  من  املبارش  والتعهد 

وتعيني  املتابعة  وإقرار  األولية،  األبحاث  عىل 

الجمهورية  وكيل  يختص  للملف،  التحقيق  قايض 

بإثارة  حرصية  بصفة  بتونس  االبتدائية  باملحكمة 

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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الدعوى العمومية ومامرستها يف الجرائم اإلرهابية، 

االقتصادي  القضايئ  القطب  تعهد  باقرار  وكذلك 

والتتبع  بالبحث  بدوره  يختص  األخري  هذا  واملايل. 

الجرائم  يف  واستئنافا،  ابتدائيا  والحكم،  والتحقيق 

املالية واالقتصادية املتشعبة، واملتعلقة مثال باملال 

العام، وبتمويل األحزاب والجمعيات واالنتخابات، 

أي بأهم مداخل الفساد السيايس.

بعد  حسم،  الدستور  من   115 الفصل  أن  ورغم 

بنفس ضامنات  العمومية  النيابة  متتع  كبري،  جدل 

استقالل القضاء الجالس، فإن هذا املبدأ مل يرتجم 

العمومية  النيابة  تزال  ال  حيث  ترشيعيا،  بعد 

خاضعة، عىل األقل نظريا، لتعليامت وزير العدل. 

عوامل  أحد  الترشيعية  التبعية  هذه  كانت  ولنئ 

التشكيك يف استقالل القضاء مبناسبة القضايا ذات 

النيابة  انخراط  يعيق  ما  فإن  السياسية،  الرهانات 

والفساد  الفساد«،  عىل  »الحرب  يف  العمومية 

مسألة  من  وأعقد  أعمق  بالتحديد،  السيايس 

استقاللها عن السلطة التنفيذية، وحتى من النفوذ 

النيابة  أن  إذ  داخلها.  األحزاب  لبعض  املفرتض 

محافظة،  بعقلية  عموما  تتسم  زالت  ال  العمومية 

فال تسعى للعب دور أكرب من الذي تعودت عليه، 

قد  السياسية.  والقضايا  الشائكة  املسائل  وتتحاىش 

مبحدودية  مقارنة  املحالة  الشكايات  حجم  يكون 

أيضا  توجد  لكن  األسباب،  أحد  البرشية  املوارد 

عوامل أخرى قد تفّس هذه العقلية. 

من بني هذه العوامل، عامل السّن، إذ أن اشرتاط أن 

يكون وكالء الجمهورية قضاة من الرتبة الثالثة، أي 

بالرضورة متقدمني يف السّن، ال يشّجع بصفة عاّمة 

ملساعدي  أن  يبدو  ال  كام  والتجديد.  املبادرة  عىل 

األوىل،  الرتبة  من  قضاة  وهم  الجمهورية،  وكيل 

هامش من الحرية واالستقاللية، خالفا ملا هو الشأن 

التنظيم الهرمي معموال  يف هولندا مثال. فلنئ كان 

فيه هي من  املبالغة  فإن  املقارنة،  التجارب  به يف 

أسباب الجمود واملحافظة يف طريقة اشتغال النيابة 

التجربة  يف  السّن  عامل  أهمية  وتظهر  العمومية. 

البيضاء«،  »األيادي  عملية  أن  حيث  اإليطالية، 

السيايس،  الفساد  شبكات  القضاء  فيها  فّكك  التي 

يف  شاركت  التي  األحزاب  كل  تتبعاته  وشملت 

الحكم، توالها جيل جديد من القضاة، لقبوا آنذاك 

بوعيهم بخطورة فساد  القضاة«، متيزوا  »باألطفال 

صحيح  له.  التصدي  يف  ودورهم  السياسية  الحياة 

تكون  تكاد  القضاء  سوسيولوجيا  دراسات  أن 

منعدمة يف تونس، لكن هذه العوامل مهمة، وهي 

بتحليل أشمل وأعمق ملواطن ضعف  التي تسمح 

مرفق العدالة، أبعد من اإلشكاليات املعهودة )عىل 

التنفيذية  السلطة  عن  االستقالل  حول  أهميتها( 

وعن األحزاب السياسية.

الرأي العام: الحليف األقوى 
الذي لم يسَع القضاء لكسبه

النيابة  صلب  الطاغية  املحافظة  العقلية  تتجىل 

االتصايل،  مجهودها  ضعف  يف  كذلك  العمومية 

إذ  داخلها.  املعلومة  عىل  التعتيم  ثقافة  واستمرار 

نادرا ما تبادر النيابة العمومية للتواصل مع اإلعالم، 

التفاعل  عىل  اإلعالمي  خروجها  يقترص  فيكاد 

أو  بتكذيب  ما،  قضية  حول  جدل  مع  البعدي 

تدقيق معلومة مل يكن القضاء نفسه مصدرها. هذا 

ما حصل مثال يف قضية حادث السيارة التي كانت 

حيث  معروف،  أنور  السابق  الوزير  ابنة  تقودها 

حول  معلومة  أي  العمومية  النيابة  عن  تصدْر  مل 

الجمهورية حول  رئيس  وانتظرت ترصيح  القضية، 

ضياع املحرض للتدخل وإعالم الرأي العام مبجرياتها. 

البعد  القضايا ذات  الذي ال يستثني  التعتيم،  هذا 

الشكوك حول  يغذي  أن  إال  له  ميكن  ال  السيايس، 

ثقة  ويرضَب  السياسية  للضغوط  القضاء  خضوع 

الرأي العام فيه. كام أن تقاعس القضاء عن القيام 

مطلعني  آخرين  متدخلني  يشجع  االتصايل  بدوره 

بهذا  القيام  عىل  منها،  جزء  عىل  أو  املعلومة  عىل 

كمبلغني  وإمنا  رسمي،  كمصدر  ليس  ولكن  الدور، 

حساباتهم  وفق  وذلك  حجبه،  القضاء  يحاول  عاّم 

السياسية.

ما يعيق انخراط 
النيابة العمومية في 

الحرب على الفساد 
أكثر تعقيدا من 

مسألة استقاللها عن 
السلطة التنفيذية

مع  التعامل  يف  الواقف،  وخصوصا  القضاء،  سلبية 

القضايا السياسية، وسياسة التعتيم الذي ينتهجها، 

الفساد  ضد  الحرب  يف  قوي  حليف  من  يحرمانه 

التونسيني  أن  إذ  العام.  الرأي  وهو  السيايس، 

كام  السيايس،  بالفساد  ذرعا  ضاقوا  والتونسيات 

ظهر يف نتائج الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية. 

بضعة  منذ  صدر  آراء  سرب  حسب  يعتربون،  وهم 

أشهر، أن القضاء أقل فسادا من الحكومة والربملان، 

حيث أّن %14 فقط منهم يرون أن معظم القضاة 

فاسدون، مقابل %39 بخصوص موظفي الحكومة 

و%43 للنواب. أي أن املجال ال يزال ممكنا للقضاء 

يك يتصّدى جديا للفساد السيايس، ويعّول عىل دعم 

الرأي العام يف ذلك. ولنئ كانت املقاربة الكالسيكية 

العام،  والرأي  القضاء  بني  ممكنة  عالقة  أي  تنفي 

فإن  والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني  عكس  عىل 

الدميقراطية ال تعرتف بجزر معزولة ومحجوبة عن 

بعني  تأخذ  الجزائية  والسياسة  العام،  الرأي  اطاّلع 

العام،  الرأي  تطلعات  دميقراطية،  أي  يف  االعتبار، 

الحقوق  وقدسية  أولوية  عىل  الحفاظ  مع  طبعا 

يف  بدوره  القيام  القضاء  أراد  وإذا  والحريات. 

ذلك  يعنيه  مبا  السيايس،  الفساد  منظومة  تفكيك 

من محاوالت قوية للضغط والتأثري عليه من قبل 

تصبح  العام  الرأي  مساندة  فإن  املعنية،  األحزاب 

البيضاء« يف  »األيادي  تجربة  أثبتته  مثلام  حاسمة، 

إيطاليا.

النيابة  وبالخصوص  التونيس،  القضاء  تقاعس  إن 

شبهات  جعل  الدور،  بهذا  القيام  عن  العمومية، 

األحزاب.  بني  السياسية  للمنافسة  رهينة  الفساد 

منافسة يصبح القضاء فيها فقط ساحة للرصاع، أو 

ال  كهذه  وضعية  أطرافه.  بعض  لدى  سالحا  حتى 

رابح فيها. فقد يتيح تقديم شكايات ضد الخصوم 

تسجيل نقاط سياسية عىل املدى القصري، لكنه عىل 

األغلب سيؤدي إىل تعميم الشبهات عىل الجميع، 

حيث تواجه الشكاية بشكاية مضادة، بغض النظر 

عن جّديتها. ولعّل تجربة سقوط حكومة الفخفاخ 

عىل  دليل  الفساد،  مكافحة  شعار  رفعت  التي 

هي  النتيجة  الجميع.  عىل  الشبهة  تعميم  سهولة 

فقدان الثقة يف كل الطبقة السياسية، ولكن كذلك 

العام،  الرأي  من  كبري  لجزء  يبدو  الذي  القضاء  يف 

بغّض النظر عن مدى دقة التوصيف، كغرفة تقرب 

فيها املفات ذات الرهانات السياسية، أو عىل األقل 

مام  نافذة،  سياسية  أطرافا  تستهدف  التي  تلك 

نفسها،  الدميقراطية  الثقة يف  فقدان  إىل  يؤدي  قد 

واالجتامعية  االقتصادية  الصعوبات  مع  خصوصا 

يبقي  إيجايب  أفق  أي  وغياب  البالد،  بها  متر  التي 

األمل لدى الناس.

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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القضاء االنتخابي بين تشّتت االختصاص ومحدودّية النجاعة
فاروق بوعسكر

 _

اهتم الدستور التونيس الجديد باملسألة الدميقراطية 

وأوالها املكانة التي تستحق بعد ثورة قطعت مع 

أكد  التوطئة  فمنذ  واالستبداد.  والفساد  الظلم  

جمهوري  "نظام  تأسيس  رضورة  عىل  املؤسسون 

السيادة  مدنية  دولة  إطار  يف  تشاريك،  دميقراطي 

الحكم  عىل  السلمي  التداول  عرب  للشعب  فيها 

الدستور  شدد  كام  الحرة".  االنتخابات  بواسطة 

واالقرتاع  االنتخاب  "حقوق  أن  34 عىل  الفصل  يف 

والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون". وحدد 

الترشيعية  لالنتخابات  والرتشح  االنتخاب  رشوط 

يف  مرة  ألول  الدستور  أحدث  كام  والرئاسية،1 

"إدارة  تتوىل  مستقلة  دستورية  هيئة  البالد  تاريخ 

االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها، واإلرشاف عليها 

يف جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخايب 

موكوال  األمر  كان  أن  بعد  وشفافيته"2،  ونزاهته 

للجهاز التنفيذي ممثال يف وزارة الداخلية ألكرث من 

نصف قرن. 

وبذلك أصبح الحديث عن كيفية ضامن انتخابات 

نزيهة وشفافة ودميقراطية وتعددية محور اهتامم 

مختلف أطياف املجتمع التونيس من طبقة سياسية 

تبّنت  اإلطار،  هذا  ويف  عاّم.  ورأي  مدين  ومجتمع 

طرف  يديرها  التي  االنتخابات  مقاربة  تونس 

الوقت  نفس  ويف  التنفيذية  السلطة  عن  مستقّل 

السلطة  طرف  من  مراحلها  كل  يف  مراقبة  تكون 

داخل  القضاء  يف  الثقة  اعتبار  عىل  القضائية، 

الدولة مبا هو "سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل 

وعلوية الدستور وسيادة القانون وحامية الحقوق 

والحريات"3. وال شك يف أّن حقوق االقرتاع والرتّشح 

دميقراطية  بيئة  يف  تحتاج  الدستور  ضمنها  التي 

وليدة إىل حامية من "قضاء مستقّل ال سلطان عليه 

يف قضائه لغري القانون" 4. لذلك أصبح من البديهي 

الدميقراطية  التجارب  من  غريها  ويف  تونس  يف 

مراحل  جميع  املستقل  القضاء  يرافق  أن  املقارنة 

العملية االنتخابية ويراقب أعامل ورشعية القرارات 

أصبح  ما  إطار  يف  االنتخابية  اإلدارة  عن  الصادرة 

االنتخايب  القضاء  أو  االنتخابية  بالعدالة  يسمى 

وذلك متاشيا مع املعايري الدولية الفضىل التي تعترب 

القضاء االنتخايب ضامنة لسالمة املسار الدميقراطي 

املتداخلة  األطراف  جميع  وقبول  ثقة  وتحقيق 

وهو  االنتخابية.  العملية  عن  املتمخضة  بالنتائج 

ما يعزز رشعية الهياكل املنتخبة يف كل مستويات 

الحكم املركزية والجهوية واملحلية.

املادة  يف  املقارنة  القانونية  األنظمة  إىل  فبالرجوع 

املعتمدة  املقاربات  يف  اختالفا  نالحظ  االنتخابية، 

أنظمة  فهناك  االنتخابية.  النزاعات  يف  للبت 

إىل  االنتخابية  النزاعات  يف  البت  صالحية  تسند 

قضائية  هيئات  إىل  أو  املنتخبة  النيابية  املجالس 

متخصصة5 أو ألنظمة القضاء العادي داخل الدولة، 

بقواعد  النزاعات  من  النوع  ذلك  تخصيص  مع 

وإجراءات خاصة6. كام توجد أنظمة أخرى تعتمد 

العديل  القضاء  أنظمة  بني  االختصاص  توزيع  عىل 

تعتمد  التي  تلك  وخاصة  الدولة  داخل  واإلداري 

الثنائية القضائية يف أنظمتها.7 

أصبح اإلحساس 
بعدم العقاب هو 

المهيمين خاصة في 
الجرائم الخطيرة 
على غرار اإلشهار 

السياسي والقيام 
بالدعاية االنتخابية 

باإلدارة وتقديم 
التبرعات وتدليس 

التزكيات
دستور  وليد  تونس  يف  االنتخايب  القضاء  يكن  ومل 

االنتخابية  املجلة  صدور  فمنذ   .2014 جانفي 

مبقتىض القانون عدد 25 لسنة 1966 املؤرخ يف 8 

افريل 1966، تّم إسناد البّت يف النزاعات االنتخابية 

كانت  أنها  غري  قضائية.  شبه  لجان  أو  هياكل  إىل 

تفتقد يف كثري من األحيان إىل االستقاللية والشفافية 

"لجنة  كانت  فقد  لديها.  املتبعة  اإلجراءات  يف 

يف  بالرتسيم  املتعلقة  النزاعات  يف  تنظر  املراجعة" 

قامئات الناخبني، وهي لجنة تتكّون من قاٍض يعيّنه 

وزير العدل بصفة رئيس وممثل عن الوايل بصفة 

عضو وثالثة ناخبني يعينهم وزير الداخلية بصفتهم 

لدى  إستئنافيا  مقرراتها  يف  الطعن  وميكن  أعضاء. 

املحكمة االبتدائية وتعقيبيا لدى املحكمة اإلدارية. 

أما املجلس الدستوري فقد كان ينظر يف الرتشحات 

ويبت  النتائج  عن  ويعلن  الرئاسية  لالنتخابات 

يف  أيضا  ينظر  كان  كام  فيها.  املقدمة  الطعون  يف 

ويف  الترشيعية  باالنتخابات  املتعلقة  الطعون 

بالنسبة  أما  املستشارين.  مجلس  أعضاء  انتخاب 

"لجنة  فيها  فتنظر  البلدية،  االنتخابات  لنزاعات 

الدولة  كاتب  يعينه  حاكم  من  املكّونة  النزاعات" 

من  بقرار  يعينان  وناخبني  رئيس  بصفة  للعدل 

وتصدر  الوايل،  من  باقرتاح  للداخلية  الدولة  كاتب 

نهائية وغري قابلة لالستئناف.  اللجنة قرارات  هذه 

وال شك يف أن املتأمل يف هيكلة النزاع االنتخايب قبل 

الرصفة  القضائية  الرقابة  غياب  عند  يقف   2011

ويف  برمتها  االنتخابية  العملية  يف  الثقة  وانعدام 

مال النزاعات املرتتبة عنها. وهو ما أسهم يف ندرة 

النزاعات االنتخابية حينها. 

وبعد صدور املرسوم عدد 35 لسنة 2011 املؤرخ 

يف 10 ماي 2011 املتعلق بانتخاب املجلس الوطني 

جذرية  بصفة  االنتخايب  املشهد  تغري  التأسييس، 

االختصاص  عىل  حكرا  االنتخايب  النزاع  وأصبح 

مبدأ  وتعميم  إقرار  وتم  سواه.  دون  القضايئ 

وبذلك  االنتخابية.  املادة  يف  درجتني  عىل  التقايض 

نزاعات  يف  بالنظر  مختصا  العديل  القضاء  أصبح 

الرتشحات  ونزاعات  االنتخابية  بالقامئات  الرتسيم 

اإلدارية  املحكمة  تنظر  بينام  االبتدايئ،  الطور  يف 

إستئنافيا يف نزاعات الرتشح وتراقب الجلسة العامة 

القضائية النتائج األولية لالنتخابات كام تراقب أيضا 

الحملة  مبراقبة  املتعلقة  االنتخابات  هيئة  قرارات 

االنتخابية.

والقانون   2014 جانفي   27 دستور  وبصدور 

يف  املؤرخ   2014 لسنة   16 عدد  الجديد  االنتخايب 

26 ماي 2014، تغري مشهد القضاء االنتخايب بصفة 

الكاملة  القضائية  الوالية  بسط  اتجاه  يف  جذرية 

عىل مختلف مراحل املسار االنتخايب وتعميم مبدأ 

التقايض عىل درجتني يف جميع النزاعات االنتخابية. 

فقد تبّنت تونس نظام الثنائية القضائية بني القضاء 

مايل  قضاء  وجود  مع  اإلداري  والقضاء  العديل 

العام. وقد  املال  الترصف يف  يختص مبراقبة حسن 

النزاعات  النظر يف  االنتخايب صالحية  القانون  وزع 

االنتخابية عىل األقضية الثالثة يف الجوانب املدنية 

القضاء  نظام  املتأمل يف  أن  إال  واملالية8.  والجزائية 

الهنات  بعض  وجود  يالحظ  الجديد  االنتخايب 

والنقائص خاصة تلك املتأتية من تشتت االختصاص 

بينها  التنسيق  وعدم  الثالث  األقضية  بني  القضايئ 

ومحدودية نجاعة األحكام مبا قد ينعكس سلبا عىل 

نزاهة وشفافية العملية االنتخابية برمتها. وهو ما 

ميكن مالحظته والوقوف عليه يف اختصاص القضاء 

الثنائية  أن  اعتبار  عىل  خاصة،  واإلداري  العديل 

عىل  انعكست  تونس  تعتمدها  التي  القضائية 

االنتخابية  النزاعات  البت يف  االختصاص يف  توزيع 

بني قطبي القضاء العديل واإلداري متاشيا مع بعض 

األنظمة القضائية املقارنة. 

نزاعات  تسند  املقارنة،  التجارب  من  العديد  ففي 

القضاء  إىل  الرتشحات  نزاعات  وأحيانا  التسجيل 

العديل عىل غرار النظام املعمول به يف فرنسا، بينام 

يختص القضاء اإلداري يف كثري من األحيان بالبت يف 

نزاعات الرتشحات وبدرجة أقل يف نزاعات النتائج. 

أما يف تونس، ال يخرج اختصاص البت يف النزاعات 

غري  عديل  لقضاء  مسند  اختصاص  عن  االنتخابية 

بعض  من  يشكو  إداري  لقضاء  أو  "متخصص")1( 

الصعوبات )2(.

1.  القضاء العدلي قضاء 
"متخصص" غير  انتخابي 

يعد النزاع االنتخايب من النزاعات اإلدارية "األصيلة" 

لتعلقها بتطبيق القانون االنتخايب وهو أحد فروع 

الهيئة  أعامل  رشعية  مبراقبة  أو  العام  القانون 

االنتخابية بوصفها من ذوات القانون العام وتتمتع 

ارتأى  املرشع  أن  إال  العامة.  السلطة  بصالحيات 

االنتخابية  املادة  يف  االختصاصات  بعض  يسند  أن 

يف  متخصص  غري  قضاء  أنه  رغم  العديل  للقضاء 

املادة اإلدارية ويفتقد إىل التكوين الالزم يف القانون 

ونجاعة  جودة  عىل  سلبا  يؤثر  قد  مام  االنتخايب 

الرتسيم  نزاعات  يف  سواء  عنه  الصادرة  األحكام 

)أ( أو نزاعات الرتشحات )ب( أو التعهد بالجرائم 

االنتخابية )ج(.

أ- نزاعات ترسيم قامئات الناخبني شبه منعدمة

ينظر القضاء العديل يف النزاعات املتعلقة بالرتسيم 

عىل  رقابته  بسط  خالل  من  الناخبني  بقامئات 

القرارات الصادرة عن الهيئة يف خصوص االعرتاض 

بهدف شطب  انتخابية  بدائرة  الناخبني  قامئة  عىل 

القامئة.  تلك  يف  خطأ  تصحيح  أو  ترسيمه  أو  اسم 

يف  االعرتاض  مطالب  يف  تبّت  االنتخابات  فهيئة 

أجل ثالثة أيام من تاريخ توصلها بها. وتقوم بإعالم 

ساعة   48 أقصاه  أجل  يف  بالقرار  املعنية  األطراف 

كتابيا.  أثرا  ترتك  وسيلة  بأي  صدوره  تاريخ  من 

وميكن الطعن يف القرارات الصادرة عن الهيئة أمام 

املحكمة االبتدائية املختصة ترابيا برتكيبتها الثالثية 

إىل  بالنسبة   1 بتونس  االبتدائية  املحكمة  وأمام 

بالخارج  التونسيني  باعرتاضات  املتعلقة  القرارات 

القرارات.  بتلك  املشمولة  األطراف  قبل  من  وذلك 

وميكن الطعن باالستئناف يف األحكام الصادرة عن 

أمام  بها  املشمولة  األطراف  االبتدائية من  املحاكم 

املحاكم اإلستئنافية املختصة ترابيا.

ندرة  عموما  االنتخايب  للنزاع  املتابع  ويالحظ 

مل  إن  الناخبني  بقامئات  بالرتسيم  املتعلقة  القضايا 

عدا  ففيام   .2011 سنة  منذ  متاما  انعدامها  نقل 

عىل  الهيئة  أمام  االعرتاض  مطالب  بعض  تسجيل 

وقع  ناخب  اسم  ترسيم  بهدف  الناخبني  قامئات 

السهو عن إدراجه بالسجل والتي تبت فيها الهيئة 

القرارات  تلك  يف  الطعن  يندر  القبول،  أو  بالرفض 

وعادًة  ترابيا.  املختصة  االبتدائية  املحاكم  أمام 

من  اعرتاضه  شأن  يف  مبا صدر  املعرتض  يكتفي  ما 

املتعلقة  الطعون  الهيئة. ويعود سبب ندرة  طرف 

أو  الرتسيم  رهان  أهمية  محدودية  إىل  بالرتسيم 

نزاعات  برهان  مقارنة  التصحيح  أو  التشطيب 

عىل  عالوة  النتائج.  نزاعات  أو  لالنتخابات  الرتشح 

الناخبني عرب وضعها عىل  قامئات  إشهار  آليات  أن 

مقرات  أو  الفرعية  الهيئات  مبقرات  العموم  ذمة 

القنصلية  أو  الديبلوماسية  البعثات  أو  البلديات 

بالخارج ال تضمن اطالع الكافة عليها. كام أن النرش 

اإللكرتوين باملوقع اإللكرتوين للهيئة يف شكل ملف 

PDF يصعب معه عىل الناخب التثبت من ورود 

اسمه يف قامئة الناخبني من بني آالف األسامء. وهو 

ما يستدعي مراجعة آليات إشهار قامئات الناخبني 

املعتمدة حاليا مبا يضمن إعالم الكافة بها بطريقة 

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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أسهل وأكرث جدوى. باإلضافة إىل رضورة العمل عىل  

تحسيس الناخب بأهمية مامرسة حقه يف التسجيل 

يف قامئات الناخبني ومامرسة حقه يف االعرتاض أمام 

الهيئة والطعن أمام القضاء إن اقتىض األمر لضامن 

ذلك الحق.

ب-  البّت يف نزاعات الرتشح لالنتخابات الترشيعية 

ابتدائيا فقط

ينظر القضاء العديل أيضا يف الطعون املقدمة ضد 

لالنتخابات  الرتشحات  بخصوص  الهيئة  قرارات 

أو  املرتشحة  القامئة  لرئيس  ميكن  إذ  الترشيعية. 

أعضاء  أو  للحزب  القانوين  املمثل  أو  أعضائها  أحد 

االنتخابية  الدائرة  بنفس  املرتشحة  القامئات  بقية 

االبتدائية  املحكمة  أمام  الهيئة  قرار  يف  يطعن  أن 

املختصة ترابيا وأمام املحكمة االبتدائية بتونس 1 

بالقامئات  يتعلق  فيام  الهيئة  قرارات  إىل  بالنسبة 

األحكام  استئناف  ويتم  الخارج.  يف  املرتشحة 

الدوائر  أمام  االبتدائية  املحاكم  عن  الصادرة 

األطراف  قبل  من  اإلدارية  للمحكمة  اإلستئنافية 

املشمولة بالحكم االبتدايئ أو رئيس الهيئة. ويالحظ 

يف هذا اإلطار أن القضاء العديل ال يختص بالنظر يف 

نزاعات الرتشح إال بالنسبة لالنتخابات الترشيعية يف 

طورها االبتدايئ فقط وذلك مواصلة ملا كان معموال 

به يف ظّل املرسوم عدد 35 لسنة 2011 املؤرخ يف 

10 ماي 2011 املتعلق بانتخابات املجلس الوطني 

التأسييس. فقد كان الهدف من ذلك تقريب القضاء 

املشقة  ورفع  الجهات  يف  املواطن  إىل  االنتخايب 

بالعاصمة  اإلدارية  املحكمة  مقر  إىل  بالتحول  عنه 

وتبسيط إجراءات مامرسة حق الطعن ضامنا لحق 

الرتشح لالنتخابات. 

من شبه المستحيل 
في ظل الهيكلة 

القضائية احترام 
آجال البت في 

الطعون مما يجعل 
القضاء االنتخابي 

مجرد مصادقة 
على قرارات هيئة 

االنتخابات
إال أنه بإرساء وتركيز الدوائر االبتدائية املتفرعة عن 

الرضوري  من  أصبح  بالجهات،  اإلدارية  املحكمة 

الترشيعي وإسناد االختصاص  الخيار  مراجعة هذا 

لتلك الدوائر خاصة أنها موجودة يف أغلب جهات 

الجمهورية وهي املختصة "طبيعيا" للنظر يف النزاع 

عىل  عالوة  أصيال.  إداريا  نزاعا  بوصفه  االنتخايب 

مألوفا  اختصاصا  يعد  ال  االنتخايب  االختصاص  أن 

املادة  طبيعة  حيث  من  العديل  للقضاء  بالنسبة 

ومن حيث غياب التكوين الكايف للقضاة العدليني 

يف القانون العام ويف القانون االنتخايب.

ت- قضاء جزايئ انتخايب غري فّعال

االنتخابية  الجرائم  الجزايئ يف  العديل  القضاء  ينظر 

هيئة  تتعهد  إذ  االنتخايب.  املسار  طيلة  املرتكبة 

االنتخابات من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة 

املرتشح  أو  املرتشحة  القامئة  احرتام  مبراقبة  كانت 

والقواعد  االنتخابية  الحملة  ملبادئ  الحزب  أو 

تنتدب  اإلطار،  هذا  ويف  لها.  املنظمة  واإلجراءات 

واالستقاللية  الحياد  أساس  عىل  أعوانا  الهيئة 

ورفعها،  املخالفات  مبعاينة  وتكلفهم  والكفاءة، 

ترابيا.  املختص  الناحية  أمام قايض  اليمني  ويؤدون 

معنى  عىل  العدلية  الضابطة  مأمور  صفة  ولهم 

أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة اإلجراءات 

القانونية املخولة  بالحامية  الجزائية. كام يتمتعون 

ولهم  ملهامهم،  أدائهم  أثناء  العمومي  للموظف 

التي  االنتخابية  األنشطة  كافة  حضور  يف  الحق 

تنظمها القامئات املرتشحة أو املرتشحني أو األحزاب 

طيلة الحملة. ويتوىل أولئك األعوان تحرير محارض 

املخالفات  ومعاينة  االنتخابية  األنشطة  ملتابعة 

وتضمينها  االنتخابية  والجرائم  الحملة  لقواعد 

واملؤيدات  الوثائق  بكافة  مرفقا  يكون  مبحرض 

ويرفع فورا إىل الهيئة الفرعية املختصة ترابيا. كام 

أو  الترصيحات  تلقي  لهم تحرير محارض يف  ميكن 

تحريات  أو  بأبحاث  القيام  وللهيئة  الشهود  سامع 

املحارض  تلك  وتتمتع  االقتضاء.  عند  تكميلية 

مجلة  من   155 الفصل  أحكام  وفق  بالحجية 

بخصوص  معتمدة  وتكون  الجزائية،  اإلجراءات 

تلقيه  تم  وما  بها  املبينة  املادية  املعاينات  صحة 

الترصيحات  وتعتمد  وشهادات.  ترصيحات  من 

خالف  يثبت  مل  ما  باملحارض  املسجلة  واالعرتافات 

ذلك عىل معنى الفصل 154 من مجلة اإلجراءات 

الجزائية. ويف صورة إجراء معاينات أو الحصول عىل 

التنصيص  يتّم  ترصيحات،  أو  معلومات  أو  وثائق 

تّم  التي  باملؤيدات  وإرفاقه  املحرض  يف  ذلك  عىل 

األشخاص  إمضاء  تضمني  ويجب  عليها،  الحصول 

عىل  التنصيص  أو  ترصيحاتهم  تلّقي  تم  الذين 

امتناعهم عن اإلمضاء. ويف هذا اإلطار، ميكن للهيئة 

الفرعية حجز اإلعالنات االنتخابية وتحرير محارض 

الحجز وفض االجتامعات واالستعراضات واملواكب 

والتجمعات باالستعانة بالقوة العامة عند االقتضاء. 

وتعلم الهيئة النيابة العمومية املختصة ترابيا عند 

االشتباه يف ارتكاب جرمية انتخابية.

ويف هذا اإلطار، خصص املرشع بابا كامال للجرائم 

االنتخابية يف القانون االنتخايب عدد 16 لسنة 2014 

 167 إىل   149 الفصول  من  السادس  الباب  هو 

يحتوي عىل جرد كامل للجرائم االنتخابية التي منها 

املجلس  أو  النواحي  قضاة  اختصاص  إىل  يعود  ما 

الخطرية  الجنايات  من  يعّد  ما  ومنها  الجناحي 

تتعلق  وهي  الجنائية.  الدوائر  الختصاص  الراجعة 

بجميع مراحل العملية االنتخابية بدءا من التسجيل 

ووصوال  االنتخابية  والحملة  بالرتشحات  ومرورا 

كام  النتائج.  عن  واإلعالن  والفرز  االقرتاع  يوم  إىل 

وضع املرشع يف الفصول 165 و 166 و 167 بعض 

القواعد الخصوصية املتعلقة باملشاركة واملحاولة يف 

الجرمية االنتخابية وسقوط الجرائم بالتقادم.

بقي  تونس  يف  االنتخايب  الجزايئ  القضاء  أن  غري 

يراوح مكانه بسبب بطء اإلجراءات الذي انعكس  

والنهائية  الباتة  األحكام  صدور  تأخر  عىل  سلبا 

وأصبح  الخطرية.  االنتخابية  للمخالفات  والرادعة 

املادة  يف  املهيمني  هو  العقاب  بعدم  اإلحساس 

عىل  الخطرية  الجرائم  بعض  يف  خاصة  االنتخابية 

بالدعاية  والقيام  السيايس  اإلشهار  جرمية  غرار 

االنتخابية باإلدارة واملؤسسات العمومية و الرتبوية 

والجامعية ودور العبادة، وخرق الصمت االنتخايب، 

وبث ونرش نتائج سرب اآلراء خالل الفرتة االنتخابية، 

التأثري  قصد  العينية  أو  النقدية  التربعات  وتقديم 

عىل الناخب، وتدليس التزكيات يف مطالب الرتشح 

لالنتخابات الرئاسية. ويتّجه يف هذا اإلطار التفكري 

االنتخابية  بالحملة  خاص  تقاٍض  نظام  إرساء  نحو 

االنتخايب  املسار  خصوصية  مع  تتامىش  بآجال 

ألعوان  العدلية  الضابطة  مأموري  صفة  وإسناد 

مراقبة الحملة برصيح عبارة القانون االنتخايب وما 

يرتتب عن ذلك من متتيع املحارض التي يحررونها 

الرضوري  التكوين  تلقيهم  بعد  القانونية  بالحجية 

لذلك تحت إرشاف قضاة النيابة العمومية وإحداث 

طيلة  االنتخابية  الجرائم  يف  السيع  للفصل  خلية 

املسار االنتخايب وخاصة يف بعض املسائل التوقيفية 

يتوقف  التي  التزكيات  تدليس  شبهات  غرار  عىل 

عليها البت يف الرتشحات لالنتخابات الرئاسية.

ي يشكو من بعض  2.  قضاء إدار
الصعوبات

يف  اإلدارية  للمحكمة  اإلستئنافية  الدوائر  تنظر 

االبتدائية  املحاكم  عن  الصادرة  األحكام  استئناف 

بالرتشحات  املتعلقة  الطعون  خصوص  يف  العدلية 

يف  الطعون  يف  تنظر  كام  الترشيعية.  لالنتخابات 

لالنتخابات  الرتشحات  خصوص  يف  الهيئة  قرارات 

األحكام  يف  الطعن  يقع  أن  عىل  ابتدائيا  الرئاسية 

القضائية  العامة  الجلسة  أمام  عنها  الصادرة 

يف  أيضا  الدوائر  تلك  وتنظر  اإلدارية.  للمحكمة 

الطعون يف النتائج األولية لالنتخابات ويتم الطعن 

العامة  الجلسة  أمام  عنها  الصادرة  األحكام  يف 

االبتدائية  الدوائر  أما  اإلدارية.  للمحكمة  القضائية 

يف  ابتدائيا  فتنظر  اإلدارية  املحكمة  عن  املتفرعة 

البلدية  لالنتخابات  بالرتشحات  املتعلقة  الطعون 

اإلستئنافية  الدوائر  أمام  األحكام  تلك  وتستأنف 

سلطة  اإلدارية  فللمحكمة  اإلدارية.  للمحكمة 

تعديل قرارات هيئة االنتخابات وحتى إلغائها وقد 

أسند املرشع للقرارات القضائية الصادرة عنها حجية 

مطلقة وتنفيذية مبارشة وواجبة االعتامد من طرف 

وكذلك  الرتشحات  يف  البت  عند  االنتخابية  اإلدارة 

االنتخايب  اإلداري  فالقضاء  النتائج.  عن  اإلعالن  يف 

يتمتع بسلطات واسعة يعرب عنها بسلطات القضاء 

احرتام  مدى  تفحص  عند  يتوقف  ال  فهو  الكامل، 

القانون بل يذهب إىل حد إلزام اإلدارة االنتخابية 

الحلول  وكذلك  فعل،  عن  االمتناع  أو  يشء  بفعل 

الصالحيات.  بعض  مبارشة  يف  اإلدارة  جهة  محّل 

قامئة  تعديل  سلطة  االنتخايب  اإلداري  فللقايض 

أو  الحذف  أو  باإلضافة  لالنتخابات  املرتشحني 

بإرجاع قامئة أو مرشح للسباق الرئايس بعد رفضه 

إعادة  له سلطة  االنتخابات. كام   إدارة  من طرف 

احتساب األصوات وإعادة توزيع املقاعد املتحصل 

عليها والترصيح عند االقتضاء بفوز قامئات انتخابية 

تم إسقاطها من هيئة االنتخابات.

ورغم االختصاص القضايئ الواسع يف املادة االنتخابية 

فإن  واستئنافيا،  ابتدائيا  اإلدارية  للمحكمة  املسند 

أداء املحكمة اإلدارية ال يخلو من بعض الصعوبات 

الطعون  االنتخايب  القانون  أغرق  فقد  والنقائص. 

والشكليات  اإلجراءات  من  بجملة  االنتخابية 

الناحية  من  الطعون  قبول  عىل  سلبا  انعكس  مام 

فرصة  من  االنتخايب  القضاء  فقه  وحرم  الشكلية 

النظر والبت يف بعض اإلشكاليات القانونية الهامة 

عدد  أن  إىل  اإلحصائيات  تشري  إذ  شكلية.  ألسباب 

الطعون املرفوضة شكال بلغ نسبة %40 من مجمل 

نزاعات الرتشح لالنتخابات البلدية لسنة 2018 عىل 

سبيل املثال.

كام ميكن للقضاء اإلداري أن يواجه بعض الصعوبات 

مواعيد  بني  الجمع  صورة  يف  واللوجستية  املادية 

الترشيعية  االنتخابات  غرار  عىل  مختلفة  انتخابية 

والرئاسية السابقة ألوانها لسنة 2019 والتي تزامنت 

أيضا مع بعض االنتخابات البلدية الجزئية. وهو ما 

عموما  القضايئ  العمل  جودة  عىل  سلبا  يؤثر  قد 

ضامنات  وعىل  خاصة  والتقّص  البحث  وأعامل 

املحاكمة العادلة. وحان الوقت يف أن يفكر املرشع 

عليها يف  املنصوص  اآلجال  تغيري  التونيس جديا يف 

الدستور بخصوص االنتخابات السابقة ألوانها سواء 

االنتخابات  أو ترشيعية. فلنئ مرّت فرضية  رئاسية 

الرئاسية السابقة ألوانها بأقل األرضار، فإن حدوث 

سيضع  ألوانها  سابقة  ترشيعية  انتخابات  فرضية 

املحكمة اإلدارية يف صعوبات جدية. إذ من املعلوم 

للنظر  أيام   5 أجل  يستوجب  قضايئ  طور  كل  أن 

يف  الطعون  عدد  إىل  وبالنظر  االنتخايب،  الطعن  يف 

االنتخابات الترشيعية، فقد يكون من املستحيل يف 

البت  آجال  احرتام  الحالية  القضائية  الهيكلة  ظل 

يف الطعون، وقد يؤدي األمر إىل أن يصبح القضاء 

قرارات هيئة  بعدية عىل  االنتخايب مجرد مصادقة 

االنتخابات مبا قد ينعكس سلبا عىل حقوق الناخبني 

واملرتشحني وعىل كامل املسار االنتخايب.
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الفصل 126 من الدستور. 2

الفصل 102 من الدستور. 3

الفصل 102 من الدستور. 4

األنظمة املعتمدة يف أمريكا الالتينية. 5

هناك أنظمة أسندت االختصاص للقضاء العديل عىل غرار األردن وليبيا  وهناك . 6

أنظمة أسندت االختصاص للقضاء اإلداري عىل غرار املغرب

هناك دول تقوم عىل توزيع االختصاص بني القضاء العديل والقضاء اإلداري. عىل . 7

غرار فرنسا التي تسند نزاعات التسجيل إىل القضاء العديل بينام يختص القضاء 

اإلداري بالبت يف نزاعات الرتشحات أو نزاعات النتائج كام تسند دول أخرى 

نزاعات النتائج إىل القضاء الدستوري عىل غرار لبنان والجزائر

  تنظر محكمة املحاسبات يف املخالفات املتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية . 8

وميكن لها تسليط عقوبات مالية عىل املرتشحني وعقوبات انتخابية تتمثل يف 

إسقاط عضوية املرتشح املخالف من املجلس النيايب

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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القضاء االنتخابي بين تشّتت االختصاص ومحدودّية النجاعة

النساء يحققن 
المناصفة في القضاء 

العدلي في 2021
تونسية  أول  شاويس  آمنة  كانت   ،1968 سنة  يف 

تلتحق مبصاف العدلية بصفة قاضية. حينها مل يقبل 

أن  فاضطرت  العدل،  منصة  تشاركهم  أن  زمالؤها 

تنسحب يف اتجاه العمل الدبلومايس. أربع سنوات 

بعد ذلك، تعيد جويدة قيقة املحاولة وتعتيل منّصة 

بورقيبة  الرئيس  من  دعام  وجدت  بعدما  القضاء 

أن  واقرتحوا  النساء  استنكروا حكم  ملن  قال  الذي 

الرجال،  يعامل  "تعامل كام  اإلداري  للعمل  تتفرغ 

لها ما لهم وعليها ما عليهم". نصف قرن بعد ذلك، 

ميثل  ما  أي   1100 العدليات  القاضيات  عدد  بات 

%46,20 من مجمل عدد قضاة تونس موزعات يف 

األعامل  كل  وميارسن  الجمهورية  محاكم  مختلف 

مشهد  يف  البارز  حضورهن  عىل  زيادة  القضائية 

لواء  حامالت  ليكّن  أهلهن  والذي  القضاة  هياكل 

العدليات  القاضيات  تصل  أن  وينتظر  االستقاللية. 

التعيني  أوامر  صدور  مبجرد  قضائهن  يف  للتناصف 

مبناسبة  أي  القضائيني  املحلقني  من   30 للفوج 

الحركة القضائية لسنة 2021-2022. 

النساء يشكلن
  55 % من قضاة 

محكمة المحاسبات
املحاسبات  مبحكمة  الفعيل  القضايئ  العمل  تبارش 

حاليا 96 قاضية ميثلن %55,17 من عموم القضاة 

املبارشين. قبل هذا بعرش سنوات فقط، كان عدد 

القاضيات بنفس املحكمة 33 فيام كان عدد القضاة 

تقريبا  الضعف  الذكور  جنس  من  زمالئهم  من 

يف  القاضيات  نجحت  الزمنني،  هذين  بني   .62 أي 

التحول من خانة األقلية باملحكمة إىل واقع أغلبية 

تتدّعم سنة بعد أخرى.

املحاسبات إلحتالل  بعد قاضيات محكمة  مل تصل 

ما  حيث  مبحكمتهن  الكربى  القضائية  املناصب 

املناصب  عىل  وكاملة  قامئة  الذكور  هيمنة  زالت 

القضائية األربعة الكربى1. ومل يؤل لهن إال النصف 

ورؤساء  الغرف  ورؤساء  الحكومة  مندويب  من 

نشاط  تطور  محطات  كل  يف  كن  لكنهن  األقسام. 

بوصفهن  إستحقاقاتها  عن  يدافعن  من  املحكمة 

ناشطات يف هياكل القضاة ومن يقدمن للرأي العام 

تقاريرها التي باتت تؤثر يف املناخ السيايس التونيس 

وتساهم يف نرش ثقافة الحوكمة. 

جدول ديموغرافيا 
محكمة المحاسبات

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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النساء يشكلن 56  % 
من القضاة اإلداريتين

ارتفع عدد القاضيات اإلداريات من 34 يف 2010 إىل 

111 يف 2019. وعليه ارتفعت نسبتهن من مجموع 

تطور  بدا  إىل 56%.  اإلداريني من 36,6%  القضاة 

محكمة  يف  زميالتهن  تطور  وترية  بذات  عددهن 

املحاسبات وقد يكون مرد ذلك أن قضاة املحكمتني 

ينتدبون يف النسبة األكرب منهم من خريجي مرحلة 

حيث  لإلدارة  الوطنية  باملدرسة  العليا  الدراسات 

سار قطار التأنيث بسعة كبرية2.

األطر الجامدة 
للخطط القضائية:

قيد في تنافر مع 
مجتمع تغير

عىل مستوى القضاء العديل، يعود لألمر عدد 436 

الواجبة  األقدمية  تحديد   21-09-1973 يف  املؤرخ 

الخطط  من  خطة  كل  إلسناد  القضايئ  العمل  يف 

شكل  يحدد  من  العتباره  هذا  ويؤدي  القضائية. 

كل  يف  املطلوبة  الخربة  لجهة  القضائية  الهيئات 

منها زيادة عىل كونه وثيقة أساسية يف رسم املسار 

املهني للقضاة. ويبدو أن هذا النص الذي تتمسك 

تنقيحه  التنفيذية بكونها صاحبة صالحية  السلطة 

ومراجعته بات اليوم عائقاً أساسياً يف سبيل تحقيق 

استفادة القضاء من تطّور جسده الذي منا بشكل 

خالف هندسته.

فبحسب هندسة األمر الصادر يف 1973، يتوىل قضاة 

)عددها  السامية  القضائية  الخطط  الثالثة  الرتبة 

و11   )13 )عددها  املحاكم  تسيري  ومسؤوليات   )7

من  محدود  عدد  ومعها  إداري،  طابع  ذات  خطة 

التحقيق  قضاة  منها  املحاكم  يف  القضائية  الخطط 

أما  واالستئنافية.  الجنائية  الدوائر  ورؤساء  األول 

الثانية، فيتولون خطط تسيري الدوائر  الرتبة  قضاة 

التحقيق  وقضاء  والعقارية  االبتدائية  باملحاكم 

يتوىل  أن  عىل  العقوبات،  وتنفيذ  األرسة  وقضاء 

قضاة الرتبة األوىل الجانب األكرب من خطط القضاء 

الفردي. وكان تصوره آنذاك لتوزيع الخطط يتالءم 

أمر  القضاة بني رتبهم، وهو  توزيع  بعيد مع  لحد 

تغري الحقا بفعل عاملني أولهام اعتامد مبدأ الرتقية 

القضاء منذ سنة 2012. وثانيهام سياسة  اآللية يف 

انتداب مكثفة للقضاة انطلقت بذات التاريخ.

الرتبة  تطّور يف عدد قضاة  الحركية  نتج عن هذه 

الثالثة مقابل انكامش يف نسبة قضاة الرتبة الثانية 

األوىل.  الرتبة  قضاة  يف  وتوسع  القضاة  عموم  من 

عدد  بلغ   ،2019-2020 القضائية  السنة  فبنهاية 

قضاة الرتبة األوىل أي من تقل أقدميتهم يف العمل 

نسبته  ما  أي   1037 سنوات  عرش  عن  القضايئ 

قضاة  عدد  بلغ  وفيام  القضاة.  عموم  من   44,4%

العرش  أقدميتهم  تتجاوز  الذين  أي  الثانية  الرتبة 

سنوات وتقل عن ستة عرش سنة 457 أي ما نسبته 

%19,55 من عموم القضاة، بلغ عدد قضاة الرتبة 

عموم  من   36% يناهز  ما  أي   843 حدود  الثالثة 

القضاة .

لنقص حاد يف عدد  القضاة  يؤدي تغري دميوغرافيا 

الخطط  لتحصيل  املؤهلني  الثانية  الرتبة  قضاة 

القضائية املخصصة لرتبتهم فيام يحرم القضاء عىل 

مستوى املحاكم من استفادة أكرب من صنف القضاة 

الرتبة الثالثة الذي بات عددهم يزيد عن حاجيات 

املخصوصة  القضائية  الخطط  و  التعقيب  محكمة 

التخلص من ربط  التفكري يف  بهم. وقد يكون هنا 

الخطة القضائية باألقدمية القضائية السبيل األمثل 

مبا  البرشي  رصيده  من  القضاء  استفادة  لتحقيق 

يؤدي لتجويد العمل القضايئ وحوكمة إدارة مرفقه.

اإللحاق: حبل وصل 
القضاء بالسياسي

محكمة  قضاة  فيه  يتحدث  الذي  الوقت  يف 

املحاسبات عن عجز هيكلهم القضايئ عن االضطالع 

أعامله  مبختلف  املطلوبني  والسعة  بالشكل 

اإلحصائية  املعطيات  تكشف  الرقابية  القضائية 

البالغ عددهم 201 يف وضعية  أن 27 من قضاتها 

إلحاق يضطلعون مبسؤوليات حكومية وسياسية.

يف نهاية سنة 2019، يف ذات اإلطار ويف حني تشكو 

املحكمة اإلدارية من تكدس امللفات القضائية كان 

يبارشون  إلحاق  وضعية  يف   198 قضاتها  من   27

مسؤوليات إدارية وحكومية يف وقت كان فيه زمالء 

ويستغلون  سابقة  إلحاقات  أنهوا  قد  لهم  آخرون 

اسرتاحتهم املؤقتة مبحكمتهم لربط عالقات جديدة 

متنحهم فرصة مدة إلحاق إضافية.

القضاء  مجلس  نظر   ،2018 سنة  ومنذ  جهته  من 

لها جميعا.  إستجاب  إلحاق  العديل يف 26 مطلب 

كام نظر يف 17 مطلب إنهاء إلحاق. وكان املعنيون 

أغلبهم  يف  منها  الخارجون  كام  للمحاكم  بالرجوع 

ممن تقلدوا بفعل تعيينات مناصب سياسية. 

ما  كثريا  العديل،  القضاء  مستوى  عىل  أنه  يلحظ 

يتقلد املناصب الوزارية قضاة مل يعرف لهم سابقا 

اهتامم بالشأن العام أو العمل السيايس، مبا يطرح 

لكفاءتهم  السيايس  تفطن  مناسبة  حول  السؤال 

واملعلقون  املتتبعون  ويتداول  تبنيهم.  وبالتايل 

أخبارا حول خطط منحت لقضاة كجزاء عىل أحكام 

يف  يلعبون  قضاة  وعن  سبقته  قضائية  وقرارات 

وصل  تحقيق  أهدافها  من  أدوارا  الحكم  كواليس 

خفي بني مشغليهم وزمالئهم السؤال عن الطموح 

السيايس كمظهر من مظاهر الفساد القضايئ.

بين  الحوار  جلسة  وفي   2020-10-12 بتاريخ 

المجالس  ورؤساء  الشعب  نواب  مجلس 

القضائية، توجه نائب الشعب خير الدين الزاهي  

لرئيس المجلس األعلى للقضاء بالقول "السيد 

العدد  الحظنا  كما  الحظتم  أكيد  الرئيس 

ال  بشكل  يترشحون  الذين  القضاة  من  الكبير 

أنه ليس إال مقابال لخدمات  نعلم كيف ونظن 

ملحقون  وزراء،  )والة،  سياسية  لمناصب 

بدواووين، مديرين عامين( وأكيد أنكم تعلمون 

أيضا كما نعلم أن أغلب هؤالء وبعد فترة من 

يعودون  مكشوف،  بوجه  السياسي  العمل 

للعمل القضائي مع ما يعنيه ذلك من شبكات 

بالقضائي". وانتهى  عالقات تجمع السياسي 

لسؤاله عن موقف المجلس من الموضوع وألن 

اإللحاق  مطالب  قبول  لعدم  مستقبال  دعاه 

ليتفرغوا  القضاء  مغادرة  هؤالء  على  ألن 

القضاء في  أن يستغّلوا  السياسي، ال  للعمل 

مطامحهم.

يتمسك  واإلداري،  املايل  القضاءين  مستوى  عىل 

املهام  بكون  املحكمتني  قضاة  من  هام  طيف 

القضائية التي ميارسونها تستدعي مرورهم يف فرتة 

بالعمل اإلداري بوصفهم  القضايئ  ما من مسارهم 

مسريين. وهم يعتربون أن مثل تلك التجربة ترثي 

اإلكراهات  حقيقة  فهم  من  ومتّكنه  القايض  رصيد 

بالنسبة  قضائه  من  يجود  مبا  اإلدارة  تواجه  التي 

بالنسبة  الرقابية  فطنته  ومن  اإلداري  للقايض 

للقايض املايل. وبعيدا عام تفرضه هذه الحجج من 

جدل، فإن سعي القضاة لإللحاق قد ميّس يف كثري 

من الحاالت مبا هو مفرتض فيهم من حيادية زيادة 

عىل كون أهمية نسبة من يشملهم اإللحاق والذي 

يناهز خمس قضاة املحكمتني يطرح السؤال حول 

حوكمة التسيري بهام.

الرئيس األول – املقرر العام –مندوب الحكومة العام  -الكاتب العام .. 1

خالل سنة الجامعية  2019-2018  بلغ عدد املتكونني باملرحلة العليا باملدرسة . 2

الوطنية لإلدارة 136 منهم 96 من جنس اإلناث . 
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طرحه   زمان  آن  سؤال  القضاء  مؤسسات  دمقرطة 

محمد العفيف الجعيدي

 _

فيام مىض من عمر الدولة الوطنية التونسية، مل يكن 

تصور هندسة مؤسسات القضاء غريبا عن تصورات 

بُناتها ملؤسسات الحكم. فكانت كام الدولة هرمية 

البناء يقف يف قمتها رئيس فرد له القول يف كل ما 

تعلق بالعمل القضايئ فيها بداية من توزيع القضاة 

يف دوائر الحكم وصوال إىل توزيع امللفات القضائية 

عىل تلك الدوائر. وال يحّد من سلطته تلك إال رئيس 

مسؤوٌل  أو  درجة  منه  أعىل  محكمة  يف  منه  أكرب 

يف الوزارة يبلّغ الجميع تعليامت السلطة. ويف هذا 

الحكم  منظومة  مع  القايض  انسجام  كان  اإلطار، 

تقييمه.  يف  عنه  يُسأل  مام  وبدولته  محكمته  يف 

الرؤساء يصنف يف خانة من  ثقة  يحوز  فكان من 

رسيع  تدرج  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  عليهم  يعّول 

من  مع  تجميعه  يفرض  ومبا  املسؤوليات،  سلم  يف 

مياثله من حيث "الوطنية" يف دوائر قضائية تختص 

دون سواها بنظر القضايا الهامة أو الحساسة. فيام 

كان من يخرج عن الصّف يُعترب من قبيل العبء 

يحرص  والذي  املحاكم  ألجواء  املفسد  الثقيل 

رئيس املحكمة الجيد عىل محارصته وإخراجه من 

دوائر النظر يف القضايا املذكورة. فال يُكلّف هؤالء 

الخوارج إال بنظر القضايا العادية التي ال تعليامت 

وردت يف شأنها وال يُنتظر أن يزعج الحكم فيها أيا 

كان منطوقه، النافذين لتعلقها مبصالح ال تدخل يف 

خانة اهتامماتهم. 

غرّيت الحقا الثورة تونس بأن أصبحت الدميقراطية 

عقيدة النظام السيايس. وبفضل ذلك، فّكك دستور 

مواطن  الترشيع  بعده  ومن  الثانية  الجمهورية 

من  بجملة  القضاء  يف  الّسياسية  الّسلطة  ل  تدخُّ

الضامنات الهاّمة الستقاللية القضاء منها نزع ما كان 

التنفيذية من دور يف إدارة املسار املهنّي  للسلطة 

إعادة  الرضوري  من  بات  لذلك،  وتبعا  للقضاة. 

النظر يف اآلليات الهادفة لتسهيل تدّخل السيايس يف 

عمل القضاء، ويف مقدمتها اآللية املتمثلة يف اإلدارة 

الفردية للمحاكم، مبا ميهد لدمقرطة القضاء.

1 . مشهدية القضاء تخبرنا: 
الرئيس الفرد ال زال حاكما 

بأمره
عرش سنوات بعد سقوط النظام الرئاسوي، مل يعد 

معيار  وفق  يتم  القضائية  الهيئات  رؤساء  اختيار 

الوالء السيايس. وطويت صفحة من تاريخ القضاء 

األحكام  الرسمي دور يف صياغة  للهاتف  فيها  كان 

القضائية. لكن هذا مل مينع انه مل يسّجل حتى اآلن 

الذين  الرؤساء  أّي إصالح ترشيعي يغرّي صالحيات 

باتوا مبا ورثوا من سلطة وما اكتسبوا من استقاللية 

الدميقراطي من  النظام  باسم  ينطقون  ملراكز قوى 

دون أن تنسجم سلطتهم هذه مع مقتضياته.

ية: الرئيس حاكم  المحكمة اإلدار
القانون بقوة 

اإلدارية  للمحكمة  األول  للرئيس  القانون  يسند 

الهيئات  مبختلف  املحكمة  أعضاء  "تعيني  صالحية 

كل  بداية  "يف  يُعّد  وأن  واالستشارية"  القضائية 

سنة قضائية قامئة إسمية لألعضاء املكلفني بأعامل 

بالهيئات  بكليهام  أو  القضاء  بأعامل  أو  التحقيق 

زيادة  الدوائر  عىل  القضايا"  "يوزع  وأن  املذكورة" 

عىل إرشافه عىل مندويب الدولة- أي ممثيل االدعاء 

باملحكمة- بصفة رئيس لهم وعىل مشاركته  العام 

العامة  للجلسة  كرئيس  سواء  والحكم  املداولة  يف 

تعقيبية  لدائرة  جلسة  يرتأس  أن  قرر  متى  أو 

يستحدثها1 . وهو يف كل هذا ومعه الرئيس اإلداري 

لقضاة املحكمة اإلدارية صاحب صالحية تقييمهم 

وإثارة التتبع التأديبي يف حق من يقّدر أنه يجب 

الرئيس  املشهد  هذا  يف  ويكون  لذلك.  يخضع  أن 

واالدعاء  اإلدارة  سلطات  بني  يجمع  قاضيا  األول 

كقاٍض  املشهد  يف  واقعا  يفرضه  مبا  والحكم  العام 

أعىل كام وصفته الهياكل القضائية.

الرئيس  محكمة  العدلي:  القضاء 
بتحفظ

لرئيس  ما  العدلية  املحاكم  املرشفون عىل  ميلك  ال 

املحكمة اإلدارية من سلطات مطلقة ملا سبق من 

فصل بني االدعاء العام وقضاء الحكم يف محاكمهم. 

املحاكم صالحية  لرؤساء  أن  لكن هذا ال مينع من 

وتوزيع  املحاكم  عىل  العمل  تقسيم  يف  واسعة 

الجمهورية  لوكالء  وأن  الحكم  دوائر  عىل  القضاة 

مبحاكم  العامني  والوكالء  االبتدائية  باملحاكم 

االستئناف والرئيس األول ملحكمة التعقيب مبقتىض 

ما جرى عليه العمل سلطة غري مقيدة فيام تعلق 

بتوزيع القضايا عىل دوائر الحكم متى تعّددت. 

2 . القاضي األعلى والقاضي 
يق للتغول في عمل  األدنى طر

القضاء
الهرمي  والتنظيم  القضاء  خصوصية  تحجب 

ملحاكمه الرؤية أحيانا عن كيفية تعسف الرؤساء يف 

استعامل صالحيتهم الواسعة. وقد أسهمت أحداث 

سنة 2020 يف توضيح هذه الرؤية، بحيث كشفت 

املطلقة كانت سببا يف تغول واسع يف  السلطة  أن 

وهي  فساد،  شبهات  يف  سببا  كانت  كام  القضاء 

محطات هامة يجدر التوقف عندها.

ج حديث  المحطة األولى: يوم خر
للعلن األعلى  الرئيس 

العام  الكاتب  أصدر   ،2014-04-03 بتاريخ 

للمحكمة اإلدارية أمَرْي إرجاع أموال يف حق قاضية 

الشهري  راتبها  عىل  تحصلت  اإلدارية  باملحكمة 

عن عملها القضايئ يف فرتة كانت فيها تؤدي عمال 

بالهيئة العليا لالنتخابات. وتوىل تنفيذا لهام قابض 

املالية بتاريخ 26-02-2020 االعرتاض عىل حساب 

املعنية البنيك.

تبعا لذلك، قّدمت القاضية املذكورة اعرتاضنْي عىل 

تنفيذهام  وقف  طالبة  بحقها  املتخذين  القرارين 

أمام الرئيس األول للمحكمة اإلدارية. وقد أسندْت 

للمحكمة  فقه قضاء مستقر  أسمته  اعرتاضها عىل 

بالهيئات  املحكمة  قضاة  عمل  أن  يؤكد  اإلدارية 

عملهم  مواصلة  مع  يتعارض  ال  العريض  املستقلة 

القضايئ. كام أسندتْه عىل أن حسابها الذي تسلّط 

أيتام  جراية  به  مودعة  االحرتازي  اإلجراء  عليه 

يستحّقها أبناؤها من التغطية االجتامعية لوالدهم 

املتويف. 

من  الصمت  من  شهر  نصف  املحكمة  رئيس  الزم 

دون اتخاذ أي قرار. وكرّد فعل عىل ذلك، وبالنظر 

لكون القانون يجيز لرؤساء الدوائر الجهوية النظر 

يف مطالب إيقاف التنفيذ دون تقييد الختصاصهم 

أمام  جديدين  طلبني  رفع  املعنية  تولّت  الرتايب، 

رئيس الدائرة الجهوية بالقريوان بعد طرح املطلبني 

السابقني. وبتاريخ  02-04-2020، وكام كان منتظرا 

منه باعتبار ما سبق من فقه قضائه إستجاب رئيس 

وكان  معلل2.  قرار  مبوجب  للطلب  القريوان  دائرة 

عند هذا الحد يفرتض نظريا أن يؤول األمر لتنفيذ 

القرار القضايئ طاملا أنه ال يقبل الطعن، يف انتظار 

ما سيسفر عنه النزاع األصيل لكن ذاك مل يكن رأي 

رئاسة املحكمة. 

محطتان في سنة  
2020  أظهرتا مخاطر 

السلطة الممنوحة 
للهرمية داخل 

المحاكم

لوكيله  امللف  للمحكمة  األول  الرئيس  أحال  وإذ 

األول، أصدر هذا األخري بتاريخ 17-04-2020 قرارا 

قرارات  يف  الطعن  جواز  عدم  مبدأ  أن  فيه  جاء 

إيقاف التنفيذ ال مينعه من القول بأن القرار الذي 

بالقريوان تضمن  الجهوية  الدائرة  صدر عن رئيس 

القايض  صالحيات  عىل  األدىن  القايض  من  اعتداء 

يف  عامة  ثقة  أنها  قال  ملا  حامية  يربر  مبا  األعىل 

القضاء، اعتباره الغيا وال عمل عليه3.

أهم ردود األفعال عىل هذا القرار جاء من جمعية 

بتاريخ  عنها  بالغ صدر  مبوجب  التونسيني  القضاة 

الجمعية  تحفظت  البالغ،  هذا  ويف   .2020-05-05

حيال أمرين: أوال، املعاملة التمييزية التي استهدفت 

القاضية املعنية مقارنة بزمالئها الذين كانوا يف مثل 

وضعها وصدرت يف حقهم مثلها قرارات يف إرجاع 

األجرة لكنها كانت الوحيدة بينهم التي تم املرور يف 

الجمعية أن  القرارات. ورجحت  لتنفيذ تلك  حقها 

يكون مرد ذلك ما عرف عنها بوصفها عضوة منتخبة 

الرئيس عىل  القضاء من معارضة لسيطرة  مبجلس 

الجمعية يف ذات  القطاعي. وثانيا، أدانت  مجلسه 

بيانها ما قالت أنه فرض لتبعية عمودية بني قضاة 

املحكمة من خالل إسقاط مفاهيم "القايض األعىل" 

استقاللية  مقومات  عن  الهجينة  األدىن"  و"القايض 

القضاة. 

اتّحاد  أصدر   ،2020-05-03 وبتاريخ  جهته،  من 

القضاة اإلداريني بيانا أدان فيه تفرّد الرئيس األول 

بنظر املسائل التي تهّم القضاء اإلداري والدور الذي 

يلعبه يف تعطيل إصالحه وشجب ما مييز مامرسته 

فيام  خصوصا  الشفافية  غياب  من  لصالحياته 

باملحكمة  القضاة  من  اللجان  أعضاء  بتعيني  تعلق 

وخارجها. كام عاد بعد يومني فقط ليصدر بيانا ثانيا 

خصصه للحديث عن الخرق الواضح للقانون الذي 

تم يف قرار إيقاف التنفيذ وما سينتج عنه من عبث 

غري مسبوق باألحكام القضائية يف املحكمة. 

استعمل  هل  الثانية:  المحطة 
الكبير صالحياته في  القاضي 

مفسدة ؟
تداول   ،2020-2019 القضائية  السنة  بداية  يف 

الوسط القضايّئ خرب نظر الّدوائر الصيفيّة ملحكمة 

التعقيب يف ملفات قضائية تتعلق بجرائم ديوانية 

مبا  التتبع  إجراءات  تبطل  فيها  أحكاما  وإصدارها 

النزاعات  قيمة  تبلغ  ملفات  وأد  إىل  عمليا  يؤدي 

تلك  وأن  التونسية  الدينارات  ماليني  مئات  فيها 

القرارات يشك يف كونها من قبيل الفساد قضايئ.

العدل  بوزارة  العامة  التفقدية  تعهد  الحقا  أكد 

بالبحث يف املوضوع الشكوك التي باتت يقينا بعد 

بتاريخ  العديل  القضاء  مجلس  عن  قرارات  صدور 

عنهام  صدرت  ممن  قاضيني  بعزل   2020-06-02

العمومية  للنيابة  ملفهام  وإحالة  األحكام  تلك 

للبحث الجزايئ.

شارك الرئيس األول ملحكمة التعقيب الطيب راشد 

القضاء  مجلس  يف  بصفته  معينا  عضوا  بوصفه 

التأديب وكان من بني  العديل يف مداوالت مجلس 

من توافقوا عىل إحالة ملف من شاركوا يف إصدار 

األحكام عىل النيابة العمومية. تجاهلت هنا عدالة 

من  أن  حقيقة  التفقد  أعامل  قبلها  ومن  التأديب 

انتصب حاكام مكافحا ملا قد يكون فسادا قضائيا 

كان من:

للعطلة  التعقيب  مبحكمة  العمل  تقسيم  صاغ   -

القضاة  بالتايل  كلف  ومن   2019 لسنة  الصيفية 

الذين متت مؤاخذتهم بالعمل الصيفي وأسند ألحد 

تعقيبية  دائرة  رئاسة  املعزولني مسؤولية  القاضيني 

القانوين الضطالعه  الرشط  توفر  عدم  رغم  صيفية 

الدوائر  رؤساء  عدد  وأن  املسؤولية خصوصا  بتلك 

حاجة  كل  غياب  معه  يفرتض  مبا  هام  مبحكمته 

موضوعية لذلك.

وجه جديد لقضاء جديد؟ 
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الديوانية  بامللفات  الصيفية  الدوائر  عهد  من   -

موضوعي  مربر  دون  فيها  فساد  بحصول  املشتبه 

لذلك.

وكان ميكن أن تكون بالتايل صفة الرئيس الكبري سببا 

يف تحول من كان يفرتض أن يساءل إىل صاحب حق 

يف املساءلة. لكن خروج النيابة العمومية باملحكمة 

التي نقلت  الحمر  الخطوط  بتونس عن  االبتدائية 

وتوجيهها  به4  توصلت  الذي  امللف  مع  رسا   لها 

الحقيقي  املسؤول  عن  السؤال  صوب  يف  األبحاث 

وفرض  األول  الرئيس  تالحق  الفساد  شبهة  جعل 

القضاة عىل  توزيع  االعرتاف بكون مامرسة سلطة 

دوائر الحكم وصالحية توزيع القضايا عىل الدوائر 

قد تستعمل يف سياقات مشبوهة.

قضية رئيس محكمة 
النقض تستدعي 
تقويض الهرمية 

القضائية
كان يفرتض اعتبارا ملا سبق من استعامل للصالحيات 

الهدف من  أن يكون  التسلط والفساد  املطلقة يف 

ورش إصالح القضاء التي تجسدت يف ورقات تطمح 

مؤسسات  دمقرطة  قوانني  مشاريع  تكون  ألن 

القضاء وهو ما يبدو أنه غاب عن واضعيها.

يس  يع اإلصالح: تكر 3 . مشار
لحكم الفرد بدل تفكيكه

التي  الفنية  اللجنة  توصل  عن   2019 سنة  أعلن 

ملجلة  بصياغة مرشوع جديد  العدل  وزارة  كلفتها 

الدميقراطية  الدولة  قيم  يالئم  الجزائية  اإلجراءات 

لنرش  اإلدارية  املحكمة  بادرت  كام  عملها.  إلمتام 

مرشوع مجلة القضاء اإلداري التي ذكر أنها ستكون 

من  ويبدو  القضاء.  ذاك  الحكومة إلصالح  مرشوع 

املهم هنا طلبا لتوضيح املواقف البحث يف النصني 

سؤاال عن دمقرطة القضاء.

 

وع مجلة اإلجراءات الجزائية:  مشر
إستنساخ حداثي لنص قديم

كام  الجزائية  اإلجراءات  مجلة  ملرشوع  يُنكر  ال 

هيكلية  تطوير  يف  إجتهاده  الفنية  اللجنة  صاغته 

املحاكم الجزائية من خالل اعتامد عديد املؤسسات 

القضائية التي تطور رشوط املحاكمة العادلة ومنها 

دائرة الحقوق والحريات5 وقايض السجل العديل6. 

يف املقابل، يالحظ صلب ذات النص غياب كيل لكل 

نفس إصالحي فيام تعلق بتنظيم العمل باملحاكم. 

بتفصيل  العام  تبويبه  يف  متيز  الذي  فاملرشوع 

بتنظيم  تعلق  فيام  املحاكم صمت  لرتكيبة  ممنهج 

عملها وتوزيع القضاة بها ليكتفي بتكرار ما كان من 

تنصيص مبجلة اإلجراءات السارية حاليا عىل كونه 

يعوض  من  تعيني  املحكمة  رئيس  صالحيات  من 

أصحاب الخطط القضائية يف حال تغيبهم من بني 

قضاة محكمته ومن كونه يجوز له يف القضايا التي 

إضافيني  قاضيني  تعيني  فيها  املرافعات  تطول  قد 

املرافعة.  تتلقى  التي  الدائرة  تركيبة  يف  تعويضيني 

وذات الصمت تكرر فيام تعلق بتوزيع القضايا بني 

الدوائر7.

كثريا  لخصومة  سبب  عالج  بالتايل  املرشوع  أهمل 

االدعاء  التونسية بني ممثيل  املحاكم  تنشب يف  ما 

ورؤساء املحاكم حول من منهم ميلك صالحية تعيني 

له رؤية إصالحية فيام تعلق  القضايا. كام مل تكن 

بتصور قواعد موضوعية تكرس املامرسة الدميقراطية 

تضمن التداول يف توزيع الدوائر وضغط العمل بني 

قضاة املحكمة الواحدة. ويظهر عىل هذا املستوى 

تجارب  عىل  منفتحا  كان  الذي  املرشوع  نّص  أن 

أهمل  قد  وبلجيكا  فرنسا  يف  القضائية  املؤسسات 

املشاكل الخصوصية للمحاكم التونسية والتي كانت 

بحاجة لعالج إيذانا بتطوير جودة العدالة وتحقيق 

املحاكمة العادلة التي يصبو إليها.

ي:  وع مجلة القضاء اإلدار مشر
الرئيس إلى األبد

ينص الفصل 19 من مرشوع مجلة القضاء اإلداري 

فإن  اإللكرتوين  التقايض  إطار  ويف  كونه  عىل 

النظام  الدائرة والقايض املقرر يتم باعتامد  "تعيني 

القضايا  فرز  أن  األمر  هذا  ويوحي  اإللكرتوين". 

ينهي  مبا  إعالمية  منظومة  وفق  سيكون  وتوزيعها 

ويبدو  القضايا  مسارات  توجيه  يف  الرئيس  تدخل 

هذا األمر إيجابيا متى تحقق وتوفرت اإلمكانيات 

الالزمة لتطبيقه فعليا.

عىل  املرشوع  ذات  يحافظ  ذلك،  بخالف  أنه  إال 

لرؤساء  يسند  حيث  مبحكمته،  الرئيس  صالحيات 

املحكمة  ولرئيس  واالستئنافية  االبتدائية  املحاكم 

مبختلف  القضاة  "تعيني  صالحية  العليا  اإلدارية 

الدوائر الحكمية مبحاكمهم" وكذلك صالحية تحديد 

لجلسات  للحكم  الجاهزة  امللفات  رصف  مواعيد 

يهيمن  الذي  "الرئيس" هو  بالتايل  املرافعة. ويبدو 

من خالل آليات تضمنها النص عىل املحكمة بشكل 

الدميوقراطي"  املجتمع  "قيم  مفهوم  مع  يتعارض 

قرار  من  أكرث  يف  اإلدارية  املحكمة  اعتمدته  الذي 

صدر عنها كسبب للترصيح بعدم مرشوعية نصوص 

ترشيعية.

الخاتمة:

النظر يف املامرسات داخل املحاكم أن حامة  يؤكد 

يفتقر  الدستور  سامهم  كام  والحريات  الحقوق 

عاملهم آلليات دميقراطية تحقق ما هو مطلوب من 

حسن إدارة ملرفق القضاة وقد يكون هنا استدعاء 

العامة للمحاكم" السبيل األمثل  مؤسسة "الجلسة 

إلصالح هذا الخلل الذي مل ينتج إال تعسفا وفسادا 

آن أوان القطع معه طلبا للعدالة وحامية لها.

الفصل 14 من القانون. 1

القرار عدد 1320175-1320176 بتاريخ 2020-04-02.. 2

قرار عدد 4105251 بتاريخ 2020-04-17.. 3

أكد الطيب راشد عند حضوره يف حوار تلفزي بث يف قناة التاسعة التونسية بتاريخ  . 4

23-11-2020 أنه طلب من زمالئه  باملجلس قبل املوافقة عىل إحالة األبحاث 

للنيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس  تعهدا بان يلتزم وكيل الجمهورية 

بشري العكرمي يف عمله بامللف وال يخرج عن أشخاصه  وقد تلقى وعدا يف ذلك مبا 

جعله يقبل مببدأ اإلحالة.

تنظر كجهة طعن يف قرارات قايض التحقيق  مفصلة اختصاصاتها من الفصل 269 . 5

اىل الفصل 283 من املرشوع.

يضبط اختصاصه الفصل 609 من املرشوع.. 6

يذكر أن املرشوع فيام تعلق بقضاة التحقيق   اسند صالحية تعيني  القايض لرئيس . 7

املحكمة بعد أن كان النص اإلجرايئ النافذ حاليا يسند تلك الصالحية لوكيل 

الجمهورية.

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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القضائية:    األخالقيات  حول  استمارة  نتائج  في  قراءة 
مهنتهم  يتصورون  كما  تونسيون  قضاة 

وجه جديد لقضاء جديد؟ 

نزار صاغية وخليل الهاشم

_

املهن  لبيئة  كبرية  أهمّية  القانونية"  "املفكرة  تُعلّق  نشأتها،  منذ 

القانونية وفهمها لوظائفها وأخالقياتها. وهي ترى أّن من شأن هذه 

وقدرتها  املهن  احرتاف هذه  لتعزيز  أساسيا  عامال  تُشكّل  أن  البيئة 

عىل تطوير وظائفها التي انوجَدْت مبدئيا من أجلها، الذي هو ضامن 

حق الدفاع عن النفس بالنسبة للمحامني وحامية الحقوق والحريات 

ضمن منظومة عادلة بالنسبة للقضاة. ومن هذه الزاوية، من شأن 

الحاصلة  التدخالت  البيئة أن تشكّل عامال أساسّيا يف مواجهة  هذه 

من خارج هذه املهن، بهدف حرفها عن صلب مهامها. وعليه، رأت 

"املفكرة القانونية" أهمية يف إطالق تفكري مشرتك يف املنطقة العربية، 

واملغرب،  وتونس  لبنان  وهي  فيها  تعمل  التي  الدول  يف  وبخاصة 

بشأن األخالقيات القضائية. وقد زادْت هذه الفكرة إلحاحاً مع إقرار 

قوانني لتحقيق استقاللية القضاء يف املغرب وتونس تنزيال لإلصالحات 

العليا  باملجالس  أنيط  بعدما  وبخاصة  البلدين،  هذين  يف  القضائية 

تعاونت  وعليه،  القضائية.  لألخالقيات  املنشأة مبوجبها وضع رشعة 

"املفكرة" مع رشكائها يف تونس واملغرب إلنجاز استامرة هي مبثابة 

لجهة  سواء  األخالقيات،  رشعة  بشأن  رأيه  بإبداء  قاٍض  لكل  دعوة 

ويف  مضمونها.  أو  شكلها  لجهة  أو  اعتامدها  الواجب  املنهجية 

القضاة  من  عدٍد  بجهود  االستامرة يف 2018  ملء  تم  االتجاه،  هذا 

املشكورين جدا وذلك من قبل 333 قاضيا. ولنئ تقّرر االحتفاظ ب 

254 استامرة فقط بعدما اتّضح أّن مثّة خلال يف ملء سائر االستامرات 

نسبة  عن  يزيد  بحيث  ا  ُمعربِّ يبقى  العدد  فإن  مناسب،  بشكل 

االستامرة،  هذه  نتائج  ليحلّل  املقال  هذا  ويأيت  القضاة.  من   10%

املوعودة. األخالقيات  رشعة  صياغة  عملية  يف  تسهم  أن  أمل  عىل 

صاَغْت  القانونية"  "املفكرة  أن  التذكري  يجدر  ذلك،  يف  امليض  وقبل 

بالتعاون مع رشكائها تصّورا تجديديا حول األخالقيات القضائية، عىل 

القضائية.  البيئة  تطوير  عىل  وقدرة  فعالية  أكرث  أداة  يجعلها  نحو 

القايض  رسم  إىل  غالبا  ينتهي  الذي  العام  التوجه  نقيض  فعىل 

النموذجي عىل أنه شخص خارق ذو مواصفات غري اعتيادية وقادر 

بفعل ذلك عىل مواجهة جميع الضغوط والتدخالت بقوته الذاتية، 

من  إنطالقا  النموذجي  القايض  رسم  إعادة  إىل  التصور  هذا  يدعو 

فإذا  وضعف.  قوة  جوانب  من  له  مبا  العادي،  اإلنسان  مواصفات 

عىل  القضائية  األخالقية  املوجبات  تحديد  ثم  من  توجب  ذلك،  تّم 

ومنها  الطرق.  بأفضل  دوره  من مامرسة  القايض  ميكن  الذي  النحو 

املنطقة  يف  املدونات  من  العديد  إليه  ذهبت  ما  متاما  يناقض  ما 

يتعني  التي  الفردية  األخالقيات  نظام  من  ننتقل  وبذلك،  العربية. 

عىل كل قاٍض ومهام بلغت التحديات أمامه املحافظة عليها منفردا 

وبصمت، إىل نظام األخالقيات الجامعية التي يجدر بالجسم القضايئ 

تالٍق وتفاعل  للمحافظة عليها، مبا يف ذلك من  آلياته  برمته تطوير 

حرية  من  القايض  تجريد  نظام  من  ننتقل  وكأن  وتآزر؛  وتضامن 

حرية  فيه  ترتسم  نظام  إىل  التحفظ  موجب  باسم  والتجمع  الكالم 

استقالليته.  عىل  للمحافظة  األساسية  الضامنات  كإحدى  القايض 

التصّور  أسمته  والذي  القانونية"  "املفكرة  تصّور  كان  ما  هذا 

التجديدّي. ولكن ماذا عن تصور القضاة التونسيني؟ هذا ما سنحاول 

لصياغة  التمهيدية  لألسئلة  األول  نخصص  قسمني:  يف  استكشافه 

الرشعة، فيام نخصص الثاين لألسئلة املتصلة بجوهر القواعد األخالقية. 

أ . أي نموذج لشرعة 
القضائية؟  األخالقيات 

من أول األسئلة التي تضمنتها االستامرة، سؤال حول النموذج الذي 

يرغب القضاة اعتامده يف تحرير رشعة األخالقيات القضائية. فهل هم 

يرغبون برشعة ذي طابع توجيهي أم برشعة تشكل أحكامها أساسا 

للمالحقة التأديبية أم برشعة تحتمل املزاوجة بني القواعد التوجيهية 

والتأديبية كأن تنحرص القواعد التأديبية بالقواعد التي تتسم بدرجة 

رصاحة  القوانني  عليها  تنص  التي  بالقواعد  أو  الخطورة  من  معينة 

وبشكل دقيق؟

وقد جاءت الغالبية النسبية لإلجابات لصالح الطابع التوجيهي للرشعة 

)%39(. وفيام كانت نسبة الراغبني برشعة ذات طابع تأديبي رصف 

شبه معدومة )%6( فإن عدداً من القضاة أبدوا قبوال برشعة تتضمن 

بعض القواعد ذات القوة التأديبية، إما بفعل خطورتها )%22( وإما 

يف حال استنادها إىل نص قانوين يعرّف عنها برصاحة وبشكل دقيق 

)%31(. نستشّف من ذلك لدى القضاة التونسيني ميال العتامد رشعة 

توجيهية وإرشادية تشكل بالنسبة إليهم مرجعا يسرتشدون به لتحديد 

السلوكيات األكرث مالءمة ويف اآلن نفسه توّجسا حيال القواعد التي 

كانت محددة  إذا  إال  بها  يقبلون  فال  عليهم  مصلتاً  سيفاً  تشكل  قد 

قانونا وبدقة أو إذا كانت محصورة يف املسائل التي ترشح عن خطورة 

معينة.

يف  اإلرشادي  التوجيهي  النموذج  باختيار  للقضاة  التوّجه  هذا  يتأكّد 

بينها  من  اإلستامرة  يف  وردت  أخرى  أسئلة  عىل  اإلجابات  من  عدد 

تكون  بأن   )30%( لديهم  غالب  توجه  عن  عرّبت  التي  اإلجابات 

الصياغة شاملة، مبعنى أن تجيب عىل مجمل تساؤالت القضاة يف 

سلوكيّاتهم القضائية وغري القضائية. 

كام نستشّف التوّجه نفسه من إجاباتاهم عىل سؤال آخر اتصل مبدى 

وجوب التزام املسؤولني القضائيني بقواعد أكرث رصامة. ففيام وافقت 

غالبية القضاة عىل هذا املوجب، فإن %37 منهم عزوا ذلك إىل املثال 

الذي يجب أن يشّكله هؤالء لسائر القضاة مقابل )%23( فقط منهم 

املجتمع.  عىل  املسؤولني  لترصّفات  الكبري  للتأثري  الواجب  هذا  عزوا 

فكأمنا القضاة يأملون من املسؤول أن يكون مثاال يُحتذى منهم أكرث 

مام هو واجهة للقضاء أمام الرأي العام. ومؤدى ذلك هو التعبري عن 

الحاجة إىل املثال الذي بإمكان القضاة االمتثال به.

دليل آخر عىل اختيار النموذج التوجيهي هو إجاباتهم بشأن تصورهم 

قضاة  من   45 رأى  ففيام  أدناه.  إليه  نعود  والذي  الرشعة  ألهداف 

نابعة عن  أخالقية  قواعد  توثيق  أهمية هو  األكرث  أن هدفها  العينة 

القضايئ وممثلة له ضامنا لحسن نفاذها، رأى 5 منهم  الجسم  روح 

فقط أن هذا الهدف هو السامح للمؤسسات القضائية أو للسلطات 

األخرى مبساءلة القضاة. 

اإلجابات  التي عرّبت عنها  املفاضلة  التوّجه نفسه من  كام نستشّف 

لجهة شكل التدخل الذي يفرتض بالقايض أن يتخذه إزاء املخالفات 

وجوب  العينة  قضاة  من   109 رأى  فقد  زمالئه.  أحد  من  املرتكبة 

التدخل يف هذه الحالة عن طريق النصح والتوجيه والحوار علام أن 

45 منهم صنفوا هذا الخيار كخيار أول. باملقابل، انخفض عدد الذين 

إىل  بالنسبة  وحتى  قاضيا.   82 إىل  املعنية  للسلطات  التشيّك  فضلوا 

الذين فضلوا سلوك طريق التشيك، فإنهم آثروا بأن يؤدي تحرك هذه 

السلطات إىل إقناع القايض برضورة العدول عن ترصفه وليس معاقبته 

)45 من أصل 82(.

ويلحظ يف هذا السياق أن قضاة العينة أبدوا رغبة واضحة بأن يتسم 

من  نستشّفه  ما  وهذا  والدقة.  بالوضوح  للرشعة  التوجيهي  الطابع 

التفصيل الواجب اعتامدها  الثامن حول درجة  الجواب عىل السؤال 

اعتامد  وجوب  إىل  القضاة  غالبية  مالت  فقد  الرشعة.  صياغة  عند 

الدقّة والوضوح )%49(، فيام اختارت نسبة ضئيلة منهم فرضية أن 

التفسري  أمام  الباب مفتوحا  تُبقي  الصياغة بطريقة توجيهية  تحصل 

والتساؤل )%14(. ويلحظ أن %30 من القضاة اتخذوا موقفا وسطيا 

حيث أملوا أن تتم الصياغة بطريقة توجيهية إمنا مع اعتامد الدقة يف 

األمور املتصلة بالحريات أو التحديات األساسية. كام من الالفت أن 

نسبة )%59( من اإلجابات أعربت عن رغبة بإرفاق القواعد األخالقية 

بأمثلة توضيحية. كام نستشف التوجه الغالب لتفادي أي غموض يف 

العينة عىل السؤال العارش  الرشعة من خالل إجابة نسبة %99 من 

حول املؤسسة املعنية بتوضيح الواجبات األخالقية يف حال وجود شك 

أو إلتباس بشأنها. فبمعزل عن املفاضلة التي عرب عنها قضاة العينة 

بني املرجعيات التي ميكنها أداء هذا الدور، سلّمت الغالبية العظمى 

من قضاة العينة برضورة وجود مؤسسة كهذه.

ب . أي هدف لشرعة 
القضائية؟  األخالقيات 

اإلستامرة  مستهّل  يف  للرشعة  املنشود  الهدف  حول  السؤال  طرحنا 

العدد  اجتذاب  عىل  وحرصا  ألهميته  تبيانا  وذلك  األول(  )السؤال 

األكرب من اإلجابات. وقد أعطينا للقضاة امكانية اختيار أكرث من إجابة 

وفق  يختارونها  التي  األهداف  ترتيب  الحالة  هذه  يف  منهم  طالبني 

أهميتها بالنسبة إليهم. 

ويبنّي الجدول أدناه أن قضاة العينة غلّبوا يف خياراتهم األوىل بُعدها 

التعليمي والتوجيهي والتوعوي للقضاة عىل سائر األبعاد واألهداف 

املطروحة. فإذا جمعنا اإلجابات التي اعتربت كخيار أول أحد األهداف 

املتمثلة يف إتاحة املجال أمام القضاة لتعميق التفكري يف أدوارهم )23( 

األسئلة 
ية  لتمهيد ا

غة  لصيا
الشرعة 

1 .



العدد 20،  ديسمبر 2020
19

وجه جديد لقضاء جديد؟  

واقرتاح قواعد سلوكية وأخالقية للقضاة يف حياتهم املهنية والشخصية 

)26( وتوثيق قواعد أخالقية نابعة عن روح الجسم القضايئ وممثلة 

له، ضامنا لحسن نفاذها )45( فإننا نحصل عىل مجموع )94(، أي ما 

يعادل نسبة )%37( من العينة. فرغم االختالفات بني هذه األهداف، 

فإنّها كلها تندرج عمليا يف اتجاه إطالق ورشة داخلية لتطوير القيم 

القضائية والتباحث بني القضاة بشأنها. 

جاءت الغالبية النسبية 
لإلجابات لصالح الطابع 

التوجيهي للشرعة

اإلتجاه الثاين الذي ذهب إليه قضاة العينة متثّل يف استخدام الرشعة 

يف  تفسريه  اإلتجاه  هذا  ويجد  بالقضاء.  الجمهور  ثقة  لتأمني  كأداة 

إرادة واسعة لدى القضاة باستعادة ثقة الجمهور بعدما بدا القضاء 

ما  فرتة  يف  السياسيني  مواجهة خصومها  يف  الديكتاتورية  يد  يف  أداة 

قبل 2011. وقد حظَي هذا اإلتجاه بالخيار األول من قبل )73( قاضيا 

 )145( قبل  من  الهدف  هذا  اختيار  تم  كام   .)28%( نسبته  ما  أي 

رغبة  يف  فتمثل  الثالث،  اإلتجاه  أما  املناسبة.  الخيارات  كأحد  قاضيا 

قضاة العينة يف استخدام الرشعة كأداة للتأكيد عىل حقوق وحريات 

القضاة. وقد حظي هذا اإلتجاه بخيار أول من قبل )37( قاضيا كام 

تم اختياره كأحد الخيارات املناسبة من قبل )143( قاضيا. ويعكس 

إهتامم القضاة بهذا الهدف قناعتهم بأهمية التمتع بالحرية كضامنة 

الستقالليتهم.

وتظهر الخيارات التي عرب عنها القضاة املبينة أعاله توجهات تتكامل 

رغم اختالفها: فمنها ما هو تعليمي يؤسس لقضاء أفضل وأكرث التزاما 

بأخالقيات املهنة، ومنها ما هو تواصيل يؤسس لعالقة أفضل بني القضاء 

واملواطنني، ومنها ما هو تحرري يعزز قدرات القضاة عىل الدفاع عن 

استقالليتهم. وتبدو هذه التوجهات متناسبة مع اإلستحقاقات الناتجة 

عن تحوالت 2011 حيث وجد القضاء نفسه أمام رضورة تطوير أدائه 

وتحسني صورته إىل جانب إنخراطه يف معركة استقالل القضاء والدفاع 

عنه.

باملقابل، فقد أبدى قضاة العينة توّجسا من استخدام الرشعة كأداة 

للمساءلة القضائية أو الشعبية. وهذا ما نتبينه من قلة عدد القضاة 

مبساءلة  القضائية  للمؤسسات  السامح  أول  كخيار  اختاروا  الذين 

 .)11( القايض  واجبات  عىل  الجمهور  وإطالع  توعية  أو   )5( القضاة 

وهذا ما يتأكد من إجابات أخرى وردت يف االستامرة.

ت .  من يشارك في صياغة 
األخالقيات  شرعة 

ومتى؟  القضائية؟ 
يُفرتض  التي  اآلليّة  يف  تتّصل  أسئلة  ثالثة  طرحنا  الصدد،  هذا  يف 

بوجوب  التسليم  فمع  القضائية.  لألخالقيات  رشعة  لوضع  اعتامدها 

هذه  األسئلة حول شكل  املدونة، متحورت  وضع  يف  القضاة  ترشيك 

املشاركة وتوقيتها. فهل هي تتّم من خالل استشارات فرديّة آليا أو 

مبارشة، أم من خالل جمعيات عمومية أو اجتامعات لعموم القضاة 

يجدها  قد  أخرى  آليات  أي  خالل  من  أو  محكمة،  كل  صعيد  عىل 

املُشارك يف ملء االستامرة مناسبة؟ ومن جهة أخرى، يف أي  القايض 

مرحلة ينبغي إرشاك القضاة يف إعداد مرشوع الرشعة، وتحديدا فيام 

كال  يف  أو  بعدها  من  أو  صياغتها  قبل  ذلك  ينبغي حصول  كان  إذا 

طريقة  حول  أسئلة  االستامرة  تضّمنت  نفسه،  السياق  يف  املرحلتني. 

إرشاك منظامت املجتمع املدين يف هذا الجهد. 

•  حماس قضاة العينة للمشاركة في صياغة 
المدونة وع  مشر

عند النظر يف إجابات قضاة العينة، يتبنّي أن الغالبية عرّبت عن رغبتها 

باالستشارات  االكتفاء  دون  من  فردية  استشارات  يف  املشاركة  يف 

الجامعية. كام أن الغالبية الكربى عرّبت عن رغبتها يف حصول املشاركة 

يف مرحلتي قبل وبعد الصياغة األولية للرشعة، مام يؤكد هنا أيضا عىل 

إرادة القضاة يف املشاركة الفعالة يف إنجازها. وبالتفصيل، تفيدنا أرقام 

العينة باآلـتي: 

• بخصوص كيفية املشاركة يف االستشارة، آثر 103 قضاة أن تتم بشكل 

فردي حرصا، وآثر 88 قاضيا أن تتم جامعيا حرصا، فيام آثر 52 من 

مجموع القضاة أن تتم االستشارات فرديا وجامعيا. وعليه، يكون 155 

قاضيا أي ما نسيته %61 عربوا عن رغبتهم بإعطاء مشورتهم بصورة 

فردية. 

آثر 156  القضاة، فقد  التي يتوجب فيها إرشاك  املرحلة  • بخصوص 

العينة أن تحصل املشاركة قبل  قاضيا أي ما نسبته %61 من قضاة 

صياغة مرشوع الرشعة ومن بعدها، وآثر 71 قاضيا أي ما نسبته 28% 

أي  قاضيان  آثر  فيام  الرشعة حرصاً  وضع  قبل  االستشارة  تحصل  أن 

الرشعة حرصا.  بعد وضع  االستشارة  تحصل  أن  فقط  نسبته 1%  ما 

وعليه، يظهر أن %89 من القضاة أعلنوا رغبتهم باملشاركة قبل صياغة 

مرشوع الرشعة. 

وعىل ضوء هذه اإلجابات، أمكن أن نستخلص األمور اآلتية: 

• أن مثة نيّة واضحة للقضاة باملشاركة فرديا وجامعيا، بصورة قبلية 

وبعدية يف وضع مدّونة األخالقيات القضائية. وما يؤكد رغبة القضاة 

تتم  أن  عىل  غالبيتهم  إرصار  جهة  من  هو  وفعالة  ناشطة  مبشاركة 

مبا  عنهم،  ممثلني  باستشارة  االكتفاء  دون  من  فرديا  استشارتهم 

يعكس رغبة يف مزيد من الدميقراطية املبارشة داخل القضاء يف هذا 

غالبية  إرصار  خالل  من  الرغبة  هذه  عىل  األدلة  وتتعزز  الخصوص. 

بأن  القضاة  يعرّب عن شعور  مبا  القبلية )89%(،  املشاركة  كربى عىل 

أو تكون قدرتها عىل  البعدية غالبا ما تأخذ طابعا شكليا  االستشارة 

يف  أيضا  نجدها  الفعلية  املشاركة  يف  النية  وهذه  محدودة.  التغيري 

إجابات القضاة عىل السؤال رقم 26 من االستامرة الذي يتناول كيفية 

والقانونية،  القضائية  املستجدات  ومواكبته  ملعارفه  القايض  تطوير 

حيث عرب العدد األكرب نسبيا من القضاة عىل أهمية املبادرة الفردية 

يف اكتساب املعارف، سواء من خالل املطالعة )كتب حقوقية، أوضاع 

أو من خالل املؤسسات  العلمي  البحث  أو عرب  محيطه االجتامعي( 

التعليمية بناء عىل مبادرة شخصية" )116 قاضيا أي ما يوازي 46%(.

ثمة نّية واضحة للقضاة 
بالمشاركة فرديا وجماعيا، 

بصورة قبلية وبعدية في وضع 
شرعة األخالقيات القضائية

يدّل  ال  املبارشة  الدميقراطية  من  بأشكال  بالتمتع  الرغبة  توفر  أن   •

بالرضورة عىل توّجس إزاء الدميقرطية التمثيلية واملؤسسات التي قد 

تفرزها )مجالس قضائية منتخبة أو جمعيات قضائية(. والدليل عىل 

ذلك هو أن نسبة القضاة الذين آثروا أن تتم املشاركة جامعيا كانت 

بدورها مرتفعة نسبيا. 

•  ميل إلى إشراك الجهات المتخصصة
وجاء السؤال الثالث عىل النحو التايل: " ضامناً إلرشاك املجتمع املدين 

يف اعداد رشعة األخالقيات القضائية، بأية طريقة ينبغي تنظيم ذلك؟" 

وقد فتح املجال أمام القضاة الختيار أكرث من إجابة عليه.

غري  واملنظامت  لألشخاص  "السامح  منهم  األكرب  العدد  إختار  وإذ 

املدونة"  املنظمة إلعداد  العملية  باملشاركة يف  املتخصصة  الحكومية 

)%53(، تّم تغليب هذا الخيار عىل خيارات أخرى من قبيل "تشجيع 

وسائل اإلعالم عىل متابعة مسار إعداد املدونة لغاية جعلها شأناً عاماً" 

)%30(، و"استطالع الرأي العام" )%23(، و"متكني كل شخص االطالع 

الرأي" )%20(. وعليه، يربز "إختصاص"  عىل مرشوع املدونة وإبداء 

أشخاص املجتمع املدين كرشط إلرشاكهم يف إعداد الرشعة.

العينة عىل أسئلة أخرى من  يتوافق هذا املوقف مع إجابات قضاة 

اإلستامرة تظهر رغبتهم يف املزيد من الدقة، مثال يف درجة التفصيل 

الواجب اعتامدها عند صياغة رشعة األخالقيات )السؤال 8(.

وعىل عكس ذلك، تظهر النسبة الضئيلة للراغبني بإرشاك الرأي العام 

يف مناقشة الرشعة عن توّجس القضاة حياله. ورمبا يجد هذا التوّجس 

ثقة  الستعادة  يعمل  التونيس  القضاء  فيها  يزال  ما  فرتة  يف  يربره  ما 

املتقاضني به وتحسني صورته أمامهم، خاصة بعد تغريات 2011. وهذا 

ما عرّبت عنه الغالبية النسبية من إجابات قضاة العينة والتي اعتربت 

"تأمني ثقة الجمهور بالقضاء" هدفا أوال لها )73(. 
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القضائية: األخالقيات  حول  استمارة  نتائج  في  قراءة 
مهنتهم يتصورون  كما  تونسيون  قضاة 

عن  العّينة  قضاة  تصّورات  حول  األسئلة  من  عدداً  طرحنا  هنا، 

تصّورات  كبري عن  إىل حّد  إجاباتهم  وقد عرّبت  املهنية.  أخالقياتهم 

تفرتضه  ما  مع  غالبيتهم(  نظر  )أو  نظرهم  وجهة  من  تنسجم 

التصورات مل  القضائية من سلوكيات، علام أن بعض هذه  الوظيفة 

تحَظ بإجامعهم بل شهَدْت انقساما واضحا فيام بينهم. وفيام أمكن 

التساؤل والجدل حول مدى انسجام بعض التصّورات التي عربوا عنها 

بواقعيتها وربطها مبا  تتميز  أنها  يبقى  القضائية،  الوظيفة  نبالة  مع 

هو معقول، مع خلّوها من أّي مبالغة أو إرساف يف اّدعاء البطولة 

أو القداسة أو التجرّد التاّم. وهي تقطع من هذه الزاوية مع التصور 

ُمجرّدا  مثاليته  بفعل  يكون  ما  غالبا  والذي  املثايّل  للقايض  املتخيل 

بالتأثري عىل واقع العمل القضايئ وهو واقع محفوف  عن أّي قدرة 

بالصعوبات والتحديات. وهذا ما نتبينه من مجموعة إجابات اتّصلت 

مبدى التزام القايض بعمله أو تجرّده أو متطلّباته املالية أو قدرته عىل 

التصدي للتدخالت أو أيضا املسافة التي يتعني عليه املحافظة عليها 

يف عالقته مع اآلخرين. 

أ. بذل الجهد بصورة 
معقولة بعيدا عن ادعاءات 

التفاني ونكران الذات
مثة أسئلة عدة وردْت يف االستامرة من شأن اإلجابات عليها أن متنحنا 

إضاءات حول تصّورات القضاة للجهد الذي يتعنّي عليهم بذله يف إطار 

عملهم القضايئ. وقد بيّنت هذه اإلجابات ما اتفقوا أو اختلفوا عليه، 

فضال عن نسبة اتفاقهم أو اختالفهم بشأنه. 

يخها •  إصدار األحكام في توار
أول األسئلة يف هذا املجال متْحور حول مدى وجوب احرتام القايض 

تواريخ إصدار األحكام املقررة منهم أو يف القانون. وهنا طرحنا عددا 

إذا كانوا موافقني متاما  القضاة تحديد ما  الفرضيات طالبني من  من 

أو إىل حد ما أو غري موافقني متاما أو إىل حد ما. وقد وافق %67 من 

قضاة العينة متاما أو إىل حّد ما عىل الطرح القائل بأن هذا الواجب 

غري مطلق إمنا يتم اإللتزام به "قدر اإلمكان". وفيام قطع القضاة بذلك 

مع منطق التفاين يف العمل مبا يتعّدى امكانات اإلنسان العادي، فإنهم 

باملقابل وافقوا عىل إحاطة عدم االستجابة لهذا املوجب مبجموعة من 

الضوابط السلوكية: فقد وافق %66 من قضاة العينة متاما أو إىل حّد 

ما عىل وجوب أن يكون أّي تأجيل يف إصدار األحكام معلاّل ومعلنا وأن 

يراعي مبدأ إصدارها ضمن آجال معقولة. كام وافق %90 منهم متاما 

)يتطلب(  الظاهري  والحياد  االجتهاد  "واجب  أن  ما عىل  إىل حّد  أو 

من القايض أن يصدر أحكامه يف آجال معقولة ومع احرتام التسلسل 

يف  محسوبية  بأية  شك  أي  أمام  الطريق  يقطع  الذي  املقرر  الزمني 

إنجاز امللفات" ومل يعارض ذلك إال 6%. 

التفرغ التام للنشاطات القضائية؟    •
من األسئلة املهمة يف هذا اإلطار أيضا، سؤالنا عن مدى تفرغ القضاة 

بأّي نشاط آخر )غري قضايئ( قد  قيامهم  القضائية وجواز  لوظائفهم 

يشغلهم عنها أو يؤثر عىل إنتاجيتهم يف أدائها أو يجعلهم أكرث اعتامدا 

عىل هذا النشاط لكسب العيش من اعتامدهم عليها. ومن البنّي أن 

اإلجابات قطعت هنا أيضا مع منطق التفاين والتفرغ التام للنشاطات 

إهتاممات  من  للقايض  يكون  قد  مبا  االعرتاف  اتجاه  يف  القضائية 

فنية أو علمية معينة أو أي اهتاممات مرشوعة أخرى تخوله القيام 

بنشاطات غري قضائية وتحصيل مداخيل إضافية، إمنا ضمن ضوابط 

تفرضها أولوية وظيفته القضائية ومقتضياتها. 

وعليه، وافقت غالبية العينة عىل طروحات عدة بشأن ماهية األعامل 

غري القضائية الجائز القيام بها وردت يف االستامرة: 

الطرح األول الذي وافقت عليه غالبية ملموسة من القضاة أنه عىل 

القايض أن يحرص التزاماته املهنية غري القضائية بنشاطات من شأنها 

توسيع آفاقه والسامح له باالطالع عىل مشاكل املجتمع بشكل مكمل 

للمعارف التي يستمدها من مامرسة مهامه القضائية )وقد وافق عىل 

ذلك متاما أو إىل حّد ما %45 فيام مل يوافق عىل ذلك متاما أو إىل حّد 

إىل  الطرح  هذا  ويؤرش  نسبة 43%(.  اإلجابة  عدم  وبلغت  ما 12% 

ربط مرشوعية النشاط غري القضايئ مبا قد يرتبه من آثار إيجابية عىل 

العمل القضايئ نفسه. 

إىل ذلك، وافقت غالبية معتربة من قضاة العينة عىل طرح ثاٍن نّص 

القضائية  غري  اللتزاماته  املكرّس  الوقت  يحرص  أن  القايض  عىل  "أنه 

لجهة  خصوصا  مهامه  مامرسة  عىل  الحرص  واجب  ميّس  ال  بشكل 

احرتام اآلجال إلصدار األحكام" )وقد وافق عىل ذلك متاما أو إىل حد 

ما %48 فيام مل يوافق عىل ذلك متاما أو إىل حد ما %9 وبلغت عدم 

اإلجابة نسبة 43%(. 

كام نجد موافقة واضحة عىل طرح ثالث نّص أنه "عىل القايض االمتناع 

عن القيام بأي نشاط ميس باستقالليته وحياديته ومببدأ املساواة مع 

زمالئه اآلخرين )وقد وافق عىل ذلك متاما أو إىل حّد ما %48 فيام 

مل يوافق عىل ذلك متاما أو إىل حد ما %8 وبلغت عدم اإلجابة نسبة 

 .)44%

ُمعتربة من  أقليّة  توّجس  املوافقة عىل  املوافقة وعدم  وتؤرّش نسب 

القيام  عىل  األخالقية  القواعد  تفرضها  قد  التي  القيود  إزاء  القضاة 

بنشاطات غري قضائية. ونلقى مؤرشا واضحا عىل أسباب هذا التوّجس 

يف إجابات القضاة عىل مدى موافقتهم عىل "أنه ال يجب أن تتخطى 

ما  مجموع  القضائية  غري  النشاطات  هذه  عن  الناتجة  العائدات 

التوجس يف  ينحرص  فهنا، مل  القضائية".  القايض من وظيفته  يحصله 

أقلية بل توّسع لتصبح عدم املوافقة عىل الطرح غالبة بنسبة )30%( 

اإلجابة  أن عدم  عليه )%21(، علامً  باملوافقة  اإلجابات  بلوغ  مقابل 

ارتفعت هنا لتصل إىل نسبة %49. واعرتاض القضاة الكثيف عىل هذا 

ناجام ليس عن  أن يكون توّجسهم  إمنا يعزز فرضية  بالذات  الطرح 

توقهم للقيام بنشاطات أخرى، بل بالدرجة األوىل عن عدم رضاهم 

مبستوى رواتبهم الحالية وحاجتهم ورغبتهم يف زيادة مدخولهم من 

أو  يقوى  قد  توجس  وهو  مرشوعة.  أخرى  بنشاطات  القيام  خالل 

أن  الرشائية. ويلحظ  الرواتب وقمتها  يضعف عىل ضوء تطّور هذه 

هذه الحاجة مل تُحل دون موافقة غالبية كبرية من القضاة عىل وجوب 

مبهامهم  مرتبطة  كانت  سواء  هدايا  أو  مجانية  خدمات  أي  رفض 

التأثري عىل حيادهم واستقالليتهم بنظر  أو كان من شأنها  القضائية 

ينّم  ألنفسهم  القضاة  تصّور  أّن  إىل  األمر  ويؤرّش هذا  متزن.  مراقب 

عن متّسكهم باالستقاللية املالية وأنهم يقاربون حفظ حقهم بتحصيل 

لتعزيز  رضورة  أنه  عىل  قضائية  غري  نشاطات  من  إضافية  مداخيل 

عامل  هو  مام  أكرث  الحالية،  الرواتب  تدين  ظل  يف  االستقاللية  هذه 

يهّدد بإضعافها.

ب. البطولة والشجاعة
هنا أيضا تُظهر إجابات القضاة عىل األسئلة املطروحة نزعة ملقاربة 

أخالقياتهم بصورة واقعية خالية من املبالغة واإلرساف يف ادعاء 

البطولة.  

القضاة  إجابات  هي  الخصوص  هذا  يف  داللة  األكرث  اإلجابات  ولعل 

بشأن الترصف املناسب للقايض ردا عىل التدّخل يف عمله، سواء حصل 

أو من داخله. وقد طرْحنا هنا عىل  القضاء  التدخل من خارج  هذا 

هذا  من  استيائه  "عن  القايض  يعرب  أن  منها  عّدة  فرضيّات  القضاة 

التدخل مع صّد الشخص املتدخل" أو أن يعرب عن استيائه من هذا 

التدخل "مع تبيان أسباب اعتبار التدخل غري مقبول" أو أن يستمع 

"بتهذيب من دون االلتزام بأي أمر" أو أن يتنحى "إذا بدا له بشكل 

معقول أنه لن يستطيع درء التدخل دون تعريض نفسه أو الغري إىل 

خطر شديد جدا" أو أن يعمد إىل "كشف التدخل بطريقة أو بأخرى" 

بالصفاء  يتمتع  يعد  أنه مل  األطراف واطالعهم  أن يطلب "حضور  أو 

الالزم ملتابعة القضية". 

التي  املواجهة  أبرزها درجة  زوايا عدة  الطروحات من  وتتميز هذه 

تفرتضها. ف "االستامع بتهذيب من دون االلتزام بأي أمر" يشّكل خيارا 

ديبلوماسيا يأمل منه القايض عموما اتّقاء املواجهة. باملقابل، يشّكل 

التعبري عن االستياء مع رشح أسبابه أو مع صّد الشخص املذكور أشكاال 

من املواجهة الفورية بدرجات مختلفة، حيث أن األول يأخذ طابعا 

الثاين يأخذ طابعا تصادميا. وتزداد  توجيهيا وإن كان حازما فيام أن 

عن  )كشف  التدّخل  لفعل  الحقة  مواقف  اتّخاذ  مع  املواجهة  حّدة 

التدخل أو استدعاء الفرقاء إلعالمهم بحصوله(، مبا يعكس نية القايض 

برتتيب نتائج قانونيّة لهذا التدخل وتحويله إىل قضية، وهو فعل غالبا 

تصّد  من  يتطلبه  ملا  وتهيؤ  مسبقني  وتصميم  لتخطيط  تبعا  يأيت  ما 

هروبا  الشديد"  للخطر  اتقاء  "التنّحي  اعتبار  أمكن  وفيام  ومواقف. 

من املواجهة من باب التقيّة، فإنه عىل العكس من ذلك قد يتحول إىل 

مواجهة بيّنة يف حال تعليله أو أىت تبعا ألفعال مختلفة من التصّدي. 

وبالتدقيق يف اإلجابات، أمكن تسجيل املالحظات اآلتية: 

• إن عددا كبريا من اإلجابات اعتمدت خيارات متنوعة من دون أن 

تكتفي بخيار واحد، وبخاصة عند حصول التدخل من خارج القضاء. 

فعدد اإلجابات التي اختارت طرحا واحد حرصا بلغ تباعا 106 و152 

ُتقاس  حين 
القاضي  فضائل 
واقعية بمعايير 
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عند حصول التدخل من خارج أو داخل القضاء وأن التوجه الغالب يف 

اإلجابات التي تضمنت خيارا واحدا مل تتعّد نسبته %16 )وهي نسبة 

خارج  من  تدخل  حال حصول  يف  املتدخل  بصّد  الحرصية  اإلجابات 

القضاء( أو %32 )وهي نسبة اإلجابات الحرصية باالستامع بتهذيب 

اإلجابات.  مجموع  من  القضاء(  داخل  من  التدخل  حصول  حال  يف 

مختلفة عىل ضوء  سلوكيات  العتامد  ميل  إىل  يؤرش  إمّنا  األمر  وهذا 

التسليم  دون  من  الحالة،  خطورة  وفق  أو  املتدخلة  الجهة  هوية 

بوجود طريقة واحدة مناسبة للتعامل مع فعل التدّخل. وهذا األمر 

إمنا يعكس قناعة لدى القضاة بوجوب التعامل بواقعية ومرونة ورمبا 

التمسك  دون  من  والقضايئ  والسيايس  االجتامعي  الوضع  مع  تدّرج 

القايض  تاليا عىل مسافة من  بسلوكيات صارمة ومثالية وهو يضعنا 

املتخيل الذي يتصدى برصامة وقسوة ألي تدخل يف عمله سواء جاء 

من خارج القضاء أو داخله. 

أو  املواجهة  أحد سلوكيات  اختيار  إىل  اإلجابات ذهبت  غالبية  أن   •

أكرث كخيار مناسب، سواء تناولت اإلجابات هذه السلوكيات وحدها 

وسواء حصل  الديبلومايس،  التعامل  سلوكيات  جانبها  إىل  تناولْت  أو 

تفاصيل  فالتدقيق يف  أو من داخله.  القضاء  التدخل من خارج  هذا 

 205 أن  يظهر  القضاء  خارج  من  التدخل  حال حصول  يف  اإلجابات 

إجابة اختارت عىل األقل أحد سلوكيات املواجهة مقابل انحصار خيار 

حرصا(  مواجهة  دون  من  التنحي  أو  بتهذيب  )االستامع  الالمواجهة 

يف 36 فقط. ويبقى االتجاه نحو املواجهة غالبا حتى يف حال حصول 

التدخل من داخل القضاء، وإن بدرجة أقل حيث بلغ عدد اإلجابات 

خيار  انحصار  مقابل   144 املواجهة  سلوكيات  أحد  اختارت  التي 

الالمواجهة يف 101 فقط. 

التدقيق  عند  الالفت  من  أعاله،  إليها  املشار  املالحظة  أهمية  مع   •

يف اإلجابات أن امليل للمواجهة بدا أكرث وضوحا عند حصول التدّخل 

ونستشّف  داخله.  من  حصوله  حال  يف  هو  مام  القضاء،  خارج  من 

هذا األمر من معطيات عدة أبرزها املقارنة بني عدد اإلجابات التي 

اختارت "االستامع بتهذيب من دون االلتزام بأي أمر" كخيار حرصي أو 

كأحد الخيارات املناسبة يف كلتا الحالتني. ففيام بلغ عددها عدد هذه 

القضاء 21 و61 )أي ما يقارب  التدخل من خارج  اإلجابات يف حال 

%25 من اإلجابات فقط(، بلغ عددها يف حاالت التدخل من داخل 

القضاء تباعا 82 و128 )أي ما تزيد نسبته عن %50 من اإلجابات(. 

وعليه، يبقى نََفس املواجهة لدى العينة غالباً وإن دلّْت االستامرة عىل 

مراعاة واضحة العتبارات الحفاظ عىل روابط الزمالة وامليْل للتعاطي 

مع تدخالت القضاة بطريقة ديبلوماسية بعيدا عن التصادم. 

التدّخل من دون متابعة الحقة بدا  الفوري مع  للتعامل  امليل  • أن 

أيضا واضحا، وهو ميل يزداد وضوحا عند حصول تدخل من داخل 

القضاء. فكأمنا يؤثر القضاة التعامل مع التدخل بالطريقة التي يرونها 

مناسبة، سواء بصورة تصادمية أو غري تصادمية، من دون أن يتولّد عنه 

أي نتائج قد تتحول إىل موضوع نزاع وتعقيد يف االجراءات. ونستشّف 

ترصف  باختيار  اكتفت  التي  اإلجابات  مجموع  بلوغ  من  األمر  هذا 

فوري أو أكرث )التعبري عن االستياء و/أو االستامع بتهذيب( ردا عىل 

التدخل 131 و183 وفق حصوله من خارج أو من داخل القضاء، يف 

متابعة  عىل  خياراتها  نّصت ضمن  التي  اإلجابات  مجموع  بلغ  حني 

الحقة 110 و62 يف هاتني الحالتني. ومن األدلة الجليّة عىل غلبة امليل 

اختارت  التي  اإلجابات  قلّة عدد  التدخالت هو  الفوري مع  للتعامل 

وفق  فقط  و14   21 مجموعها  بلغ  والتي  النزاع"  أطراف  "استدعاء 

حصول التدخل من خارج القضاء أو من داخله. 

• أخريا، تجدر اإلشارة إىل أن خيار التنّحي يرد عموما يف غالب اإلجابات 

إىل جانب أحد خيارات املواجهة. فمن أصل 75 إجابة حفظت خيار 

يف  التدقيق  يؤكد  القضاء،  خارج  من  تدخل  حال حصول  التنحي يف 

أحد  التنحي  جانب  إىل  تضمنت  منها   60 أن  االستامرات  تفاصيل 

و8  حرصي  كخيار  التنحي  أوردت  منها   7 مقابل  املواجهة،  خيارات 

أوردت خيار التنحي إىل جانب الخيار الديبلومايس باالستامع بتهذيب 

إىل  التنحي  )أي ورود خيار  نفسها  الغالبية  آخر.  أي خيار  من دون 

من  التدخل  حال حصول  نلحظها يف  املواجهة(  خيارات  أحد  جانب 

إىل  تضمنت  استامرة   23 أن  حيث  أقل،  بدرجة  وإن  القضاء  داخل 

التنحي  التنّحي أحد خيارات املواجهة، مقابل 2 منها أوردت  جانب 

االستامع  خيار  جانب  إىل  التنحي  خيار  أوردت  و17  حرصي  كخيار 

إمنا يشكل مؤرشا عىل  األمر  أي خيار آخر. وهذا  بتهذيب من دون 

قناعة لدى غالبية القضاة بأن التنحي هو شكل من أشكال املواجهة، 

التوجه  ويتأكد  الخطر.  من  أو  املسؤولية  من  هروب  هو  مام  أكرث 

القضاة  موافقة  آخر حول مدى  الخصوص يف سؤال  الغالب يف هذا 

عىل وجوب القايض اإلفصاح عن أسباب تنحيه. ففيام عرب %36 من 

القضاة أنهم موافقون متاما أو إىل حّد ما مع هذا الطرح، أعرب 29% 

منهم أنهم غري موافقني متاما أو إىل حد ما معه. 

العظمى من  الغالبية  ختاما يف هذا الخصوص، تجدر اإلشارة إىل أن 

قضاة العينة وافقوا عىل وجوب التضامن مع أي قاٍض يف حال تعرّضه 

العتداء غري مرّبر وغري متناسب )%97 أي 247 من أصل 254 علام أن 

قاضيا واحدا عارض ذلك(. وعند سؤالهم عن كيفيّة التعبري عن هذا 

املجلس  إىل  جامعيا  )اللجوء  له  أشكال   4 عليهم  مقرتحني  التضامن 

والهياكل  الجمعيات  خالل  من  بنشاطات  القيام  أو  للقضاء  األعىل 

املهنية أو إقامة دعاوى جامعية أو إقامة نشاطات جامعية يف الفضاء 

العام(، آثرت غالبية القضاة هنا أيضا أن يتم التضامن بطرق مختلفة 

من دون االكتفاء بطريق واحد. ففيام رأت غالبيتهم رضورة يف اللجوء 

إىل املجلس األعىل للقضاء أو إىل الهياكل القضائية )%60 منهم لكال 

الطريقني(، فإن أقلية من القضاة حرصت واجب التعبري عن التضامن 

باللجوء إىل أحد هذه املراجع دون سواه )%17 بالنسبة إىل مجلس 

القضاء األعىل و%15 بالنسبة إىل الهياكل املهنية(. وهذا األمر إن دّل 

عىل يشء فعىل أمرين متالزمني: األول، أن مثّة ثقة مقبولة بهذه املراجع 

والثاين: أن مثة قناعة لدى القضاة برضورة تنويع آليات التضامن من 

دون االكتفاء بإحداها أو املراهنة عليها وذلك من باب تعزيز أثرها 

يف حامية القضاة حيال االعتداءات. باملقابل، يسّجل أن نسبة موافقة 

قضاة العينة عىل إقامة دعاوى قضائية جامعية أو نشاطات جامعية 

يف الفضاء العام بلغت %43 و%22، وهي نسبة تبقى معتربة وإن أقل 

من نسبة اللجوء إىل الهيئات املمثلة للقضاة. 

شجاعة  أن  تعي  القضاة  غالبية  أن  اإلجابات  هذه  كل  من  ويتبّدى 

القايض وحدها ال تكفي ملواجهة الصعوبات القضائية، وأن ال بّد من 

التعامل بصورة واقعية مع هذه الصعوبات، سواء من خالل اعتامد 

أساليب مواجهة مختلفة وفق كل ظرف أو من خالل مأسسة التضامن 

القضايئ يف اتجاه تعزيز قدرة القضاء عىل الدفاع عن استقالليته.

ت. التجرد والحيادية
أيضا قطع  لتؤكد هنا  أسئلتنا  اإلجابات عىل  أتْت  الخصوص،  يف هذا 

املثايل والذي غالبا ما  املتخيل للقايض  التصور  التونسيني مع  القضاة 

يظهره صامتا ومنعزال ومتجردا من أي آراء أو روابط أو ميول فكرية. 

ويتبّدى من اإلجابات فهم قضايئ ملبدأي التجرد والحياد بصورة أكرث 

واقعية تخرج القايض من محبسه املذكور يف اتجاه تحديد الضوابط 

التي تفرضها عليه وظيفته بحدود الرضورة من دون أي مبالغة. وقد 

مقاربتها  كيفية  متنحنا  أساسية  أمور  ثالثة  إىل  األسئلة  هذه  تطرقت 

إضاءات هامة يف هذا الخصوص: األول يتصل بامكانية ارتباط القايض 

قد  وما  التعبري  بحرية  يتصل  والثاين  واجتامعية،  عامة  بالتزامات 

تحتمله من حدود، والثالث يتصل مبشاركة القايض يف الحياة العامة 

وعالقاته االجتامعية بشكل عاّم. 

التزامات عامة واجتماعية   •
أن  ميكن  مدى  أي  "إىل  اآليت:  عىل  نّص  اإلطار،  هذا  يف  األسئلة  أول 

القضاة  من  طُلب  وقد  واجتامعية؟"  عامة  التزامات  للقايض  يكون 

اختيار إحدى الفرضيات املطروحة التي يوافقون عليها. وقد انحرصت 

الفرضيات يف ثالث تتباين فيام بينها من حيث مدى الحرية املتاحة 

بالنسبة إىل كل منها. ففيام اقرتحنا كفرضية أوىل فرضية وسطية قوامها 

أن بإمكان القايض "اإللتزام بأي نشاط عام باستثناء النشاطات التي 

تهدف إىل الفوز يف انتخابات سياسية عامة"، اقرتحنا فرضيتني أخريني 

ميثاّلن الحد األقىص للحرية )وقوامها أن بإمكان القايض التمتع بكل 

الحقوق العامة كأي مواطن واالنخراط تاليا يف أي نشاط عام دون أي 

قيد( وحّدها األدىن وقوامه أن "ميكنه االلتزام حرصاً بنشاطات مرتبطة 

بالقضاء". 

الفرضية  اعتامد  نحو  اتجهوا  القضاة  غالبية  أن  هنا  الالفت  ومن 

بني  القضاة  سائر  انقسم  وقد  منهم.   59% بحدود  وذلك  الوسطية، 

األقىص  الحد  مؤيدي  أن  علام  األدىن،  والحد  األقىص  للحد  مؤيدين 

وهذا   .)12%( األدىن  الحد  مؤيدي  ضعف  يقارب  ما  بلغوا   )23%(

األمر إمنا يؤكّد متّسك القضاة بحريتهم املكتسبة منذ 2011 ومتتعهم 

بالحريات  املواطنني وبخاصة مبا يتصل  الحقوق أسوًة بسائر  بجميع 

التي ال تولد مامرستها من حيث املبدأ أي ارتياب مرشوع بحياديتهم. 

ية التعبير حر   •
ثاين األسئلة يف هذا اإلطار اتّصل بحرية التعبري. ففيام سلّمت االستامرة 

بحرية التعبري للقضاة، فإن السؤال متحور حول حدودها. وقد قّدمت 

االستامرة لهذه الغاية ثالثة طروحات أُعطَي القضاة امكانية املوافقة 

عىل بعضها أو كلّها. الطرح األول متثل يف أنه "عىل القايض أن ميتنع 

عن إطالق أي ترصيح غري مسند عىل حجج، أو يعكس أفكاراً مسبقة 

أو ينّم عن خّفة يف إبداء اآلراء، يف حال كان من شأن هذه الترصيحات 

أن تؤثر عىل حقوق أو اعتبار الغري" وهو الطرح الذي رمبا يبدو األكرث 

دقة يف تحديد الحدود املعقولة لحرية التعبري. أما الطرحان اآلخران 

فقد اختلفا عنه من حيث درجة الرصامة يف األسلوب التي يتطلبانها. 

ففيام نّص الطرح الثاين أنه "يف كل الحاالت، للقضاة الحق يف الفكاهة 

اعتامد أسلوب أقل رصامة(،  القضاة من  والنكتة" )وهو طرح ميكن 

نّص الطرح الثالث أنه "عىل القايض أن يربهن عن حرص ومسؤولية" 

وهو طرح يستشّف منه وجوب اعتامد رصامة أكرب. 

وإذ يخرج عن اإلجابات أنه رغم تسليم القضاة بحرية التعبري، فإن 

غالبيتهم أبدوا ميال إىل وجوب اعتامد الرصانة يف األسلوب والتحليل. 

ففيام أيّد )%82( من القضاة الطرح األول، فإن الطرح الثالث )الحرص 

واملسؤولية يف التعبري( لقي نسبة عالية جدا أيضا )%56(، مقابل تأييد 

أقلية نسبية )ولكن معتربة( للطرح الثاين )%18(. ولرمبا أمكن تفسري 

تراجع التأييد للطرح الثاين بتوّجس القضاة من سوء استخدام أسلوب 

النكتة والفكاهة عىل نحو يقارب اإلسفاف ويعزز حجج القوى املناوئة 

لحرية القضاة املكتسبة حديثا. وهنا أيضا بدا تصّور القضاة لحريتهم 

بالتعبري وحدودها وليد واقعهم أكرث مام هو إسقاط لتصورات مثالية 

يف اتجاه أو آخر. 

وابط االجتماعية الر   •
وجوب  عىل  اإلجابات  من  الكربى  الغالبية  وافقت  السياق،  هذا  يف 

بنظر  تسهل  أو  تربر  قد  عالقة  متابعة  أو  إنشاء  عن  القايض  امتناع 

مراقب متّزن مامرسة جرمية وعىل وجوب تجنبه إقامة عالقات عامة 

باملقابل،  والتجارة.  املال  عامل  يف  النفوذ  أصحاب  أو  السياسيني  مع 

يف  ورد  الذي  الطرح  عىل  املوافقة  عدم  عن  القضاة  غالبية  أعربت 

املناسبات  يف  مشاركة  "أية  القايض  تجّنب  وجوب  لجهة  االستامرة 

وقد  املتينة"،  الصداقة  أو  العائلية  بالروابط  املرّبرة  غري  االجتامعيّة 

مقابل  اإلجابات  من  إىل 61%  الطرح  لهذا  الرافضة  الغالبية  وصلت 

لدى  قبوال  اإلجابات  هذه  من  ونستشّف  عليه.  وافقوا  للذين   39%

القضاة بتقييد حريّتهم يف بناء عالقات مع محرتيف اإلجرام أو أصحاب 

لهذه  تقييد  ألي  رفضهم  مقابل  استقالليتهم،  ملظهر  حفظا  النفوذ 

الحرية خارج هذه الحاالت. 

وجه جديد لقضاء جديد؟  
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الترضيات حصاد  المحاكم:  جغرافية 

محمد العفيف الجعيدي

 _

وقبل   2013-05-28 بتاريخ  وتحديدا  الثورة،  بعد 

أي حديث يف املوضوع، بادرت أول حكومة نالت 

محكمة  إلحداث  التأسييس  الوطني  املجلس  ثقة 

الحكمي  نظرها  بالقرصين يشمل مرجع  استئناف 

بوزيد  وسيدي  بالقرصين  االبتدائيتني  املحكمتني 

يف سياق ما قيل أنها "مراجعة للخريطة القضائية 

غايتها تقريب القضاء من املواطن". وقد تولّد عن 

بوزيد  سيدي  محامي  صفوف  يف  احتجاج  قرارها 

عىل خلفية املطالبة باستحداث محكمة استئناف يف 

هذه الجهة. دفعت أهمية التحرك الحكومة والذي 

أدى إىل تعطيل املحكمة لالستجابة له يف شهر أوت 

من نفس السنة1 ليعقب ذلك تحركات احتجاجية 

من حكومات  واستجابات الحقة  أخرى  جهات  يف 

تعاقبت أدت إىل زيادة عدد محاكم االستئناف من 

10 يف 2010 إىل 16. وينتظر أن يرتفع العدد أيضا يف 

السنة القادمة إىل 17 مع افتتاح محكمة االستئناف 

باستحداث  للمطالبة  حراك  هنا  وكان  باملهدية. 

منه  جانب  يف  يهدف  وهو  االستئناف  محاكم  

الجهات.  بني  واملحامني  املتداعني  تنقالت  لتنقيص 

مطامح  األخرى  جوانبه  بعض  يف  يجسد  كان  كام 

جهوية يف تحسني املرافق اإلدارية وتطويرها.

وتحت تأثري ذات التحركات االحتجاجية القطاعية 

العقارية   املحكمة  فروع  عدد  تطّور  الجهوية، 

نابل  من  بكل  جديدة  فروع  ثالثة  باستحداث 

وتطاوين وزغوان وإن كان افتتاح األخرية مل يفّعل 

ذات  قراره. يف  اتخاذ  انقضاء سنتني من  رغم  بعد 

األوىل  ناحية:  محكمتا  استحدثت  الزمني  السياق 

يف سنة 2013 ببرئ عيل بن خليفة، علامً أن رئيس 

تلك  أصيل  قرارها  اتخذ  الذي  العدل  وزير  ديوان 

غمراسن،  مبدينة   2017 سنة  يف  والثانية  املدينة، 

من  ينحدر  استحدثها  الذي  العدل  وزير  أن  علام 

هذه املدينة. 

مع  التعاطي  أن  السالفة  املعطيات  من  يتبني 

جغرافية املحاكم بعد الثورة غاب عنه التخطيط مبا 

العدالة  أثر ذلك عىل منظومة  السؤال عن  يفرض 

وعن إمكانية تطوير مقاربة التعاطي. وفيام انصّب 

التطوير العددي األكرب عىل محاكم االستئناف، سها 

املرشع عمدا عن تطوير اختصاص محاكم الناحية 

التطور  يواكب  مبا  وعددها  القرب(  قضاء  )أي 

الدميغرايف كام سها عن أي تطوير يف فكرة املحاكم 

والشغل  التجارة  مجاالت  يف  )وبخاصة  املتخصصة 

واألرسة(. 

1.  االرتجال يجهض اإلصالح: 
جودة العدالة كانت السؤال 

الغائب
يف مسار بدا منفصال عن جغرافية املحاكم انتهجت 

سياسة  الثورة  بعد  الحكم  تولت  التي  الحكومات 

بغاية  املحاكم  وكتبة  القضاة  عدد  تطوير  هدفها 

عدد  ارتفع  ذلك،  وبنتيجة  العدالة.  جودة  تحسني 

 2337 إىل   2010 سنة   1875 من  العدليني  القضاة 

ليناهز  املحاكم  كتبة  عدد  تطور  كام   .2020 سنة 

النوعي  الجهد  هذا  من  ينتظر  وكان  آالف.  الستة 

وتخفيضا  القضايا  نظر  آجال  يف  اختصارا  يثمر  أن 

ومن  والكتابة  القضاة  عىل  العمل  ضغط  من 

ازدحام املرافق وصعوبة تحصيل املعلومة بالنسبة 

للمتعاملني مع املحاكم.

تصدر  التي  املواقف  تتبع  يكشف  للمتوقع  خالفا 

عن فروع الهيئة الوطنية للمحامني عقب كل حركة 

كون  عن  قضائية  سنة  كل  افتتاح  ومع  قضائية 

باتت تعاين نقصا حاد يف اإلطار  الداخلية  املحاكم 

القضايئ يف وقت تفاقم فيه تكدس القضايا باملحاكم 

الجهد  محصلة  كان  الفشل  أن  يعني  ومبا  الكربى 

لتالقي  منه  هام  جانب  يف  هذا  ويعود  املبذول. 

سياسة االنتداب مع التطور غري املدروس للمحاكم.

املحاكم  أن  تكشف  اإلحصائية  فاملعطيات 

لها  يؤل  مل    6 وعددها  املستحدثة   االستئنافية 

خالل السنة القضائية 2019-2020 إال %14,5 من 

االستئناف  التي وردت عىل محاكم  القضايا  عموم 

بلغ  باملقابل،   .90604 وعددها  السنة  تلك  خالل 

نصيب محكمة االستئناف بتونس %23 من مجمل 

النزاعات االستئنافية الواردة ، وقد بلغ نسبة مجموع 

امللفات الواردة إليها وإىل محاكم سوسة وصفاقس 

ونابل واملنستري أي محاكم املدن التونسية الكربى 

املنازعات بني  %63 منها. قابل االختالل يف توزيع 

االستئناف  محاكم  من  وغريها  املستحدثة  املحاكم 

اختالل من نوع آخر يف توزيع القضاة، مرده عدم 

إقبال القضاة عىل العمل بها وحاجة املحاكم التي 

من  األكرب  للعدد  النزاعات  من  أهم  نسبا  تحتكر 

عدد القضاة. وقد نتج عن ذلك املعطيات اآلتية:

• تخصيص محاكم االستئناف باملحاكم الداخلية أي 

والجنوب  الغريب  والوسط  الغريب  بالشامل  الكائنة 

الغريب بعدد من القضاة يقل عام يحتاج إليه حسن 

تسيري هذه املحاكم، 

• التعويل بنسب هامة عىل العمل لفائدة املصلحة 

العامة2 يف توفري اإلطار القضايئ لتلك املحاكم.

التي  النزاعات  نسبة  لجهة  هامة  محاكم  تحول   •

تنظر فيها وألهمية عدد السكان مبرجع نظرها منها 

محاكم صفاقس وسوسة إىل محاكم تعاين نقص يف 

اإلطار القضايئ بعد نقلة القضاة املستقرين مبرجع 

نظرها والذين كانوا يعملون بها ملحاكم داخلية يف 

نطاق النقل ملصلحة العمل . 

ويذكـــر هــنا أنــه وخــالل  الــــسنة القـــضائية

املعينني  للقضاة  الجميل  العدد  كان   ،2019-2018

نصيب  كان  وفيام  قاضيا.   457 االستئناف  مبحاكم 

محكمة االستئناف بتونس 130 منهم، تراوح عدد 

القضاة يف غريها من املحاكم بني 17 و39 قاضيا كام 

يكشف ذلك الجدول التايل. 

أي  الحارضة  محكمة  قضاة  عدد  أن  هنا  يظهر 

تتميز  التي  نزاعاتها  لنظر  كاٍف  غري  العاصمة 

هي  كام  بتشعبها  العددية  أهميتها  عىل  زيادة 

املايل والتي  الفساد  القضايا اإلرهابية وقضايا  حال 

تحتكر هذه املحكمة النظر فيها والقضايا التجارية 

واملدنية التي تردها.

يف  للمنازعات  منطية  مثة  أن  يالحظ  املقابل،  يف   

عديد املحاكم املستحدثة حديثا وهي تعود أساسا 

لضعف النشاط االقتصادي باملناطق التي تعود لها 

شخصية  أحوال  منازعات  محاكم  وتجعلها  بالنظر 

وقضايا جناحية أساسا. 

وعليه، يكون عدد قضاة املحاكم الداخلية دون ما 

وعدد  لدوائرها  القانوين  النصاب  لتوفري  كاف  هو 

حدوده  يف  الكربى  باملدن  املنتصبة  املحاكم  قضاة 

الدنيا لتوفري ذلك النصاب3. 

االستئناف  محاكم  عىل  املرشفون  هنا  عّول  وقد 

إلحاق قضاة من  آلية  الحاصل عىل  الخلل  لتجاوز 

أدى  مبا  بالنظر  لها  ترجع  التي  االبتدائية  املحاكم 

ومبا  املحاكم  لتلك  اإلطار  نقص  مشكل  لتصدير 

فرض أن يعلن مجلس القضاء العديل يف سنة 2020 

عنه،  الرتاجع  وقراره  اإلجراء  ذلك  ملثل  معارضته 

قرارات صدرت  من خالل  به  للعمل  الحقا  ليعود 

عنه لهذه الغاية وأكدت أهمية اإلشكال الهيكيل. 

ماذا لو كانت لنا جرأة السؤال 
عن سبل إصالح بديلة؟

 6 منها   36 فرنسا  االستئناف يف  محاكم  يبلغ عدد 

يف أقاليمها مبا وراء البحار. ويف املغرب، يبلغ عدد 

ويستفاد  املغربية 21.  باململكة  االستئناف  محاكم 

عنرصي  أخذ  ومع  املقارنة  املعطيات  هذه  من 

تونس  أن  االعتبار،  بعني  والجغرافيا  الدميوغرافيا 

الوصول  لها  كهدف  إعالنها  يف  كثريا  بالغت  رمبا 

ملحكمة استئناف لكل والية خصوصا وأنها ال متلك 

اإلمكانيات املالية وال البرشية الكفيلة بتحقيق هذا 

الهدف يف ظروف جيدة، بدليل أن مقرات املحاكم 

املحاكم  إحداث  قرارات  وأن  مكرتاة  املستحدثة 

تتعطل بعد إصدارها يف انتظار توفر ما يكفي من 

موارد برشية ومالية لتفعليها. ورمبا كان هنا تفريخ 

محاكم استئناف جديدة من دون دراسات، بعضها 

مل يتجاوز ما ورد عليه من قضايا مدنية طيلة السنة 

مام  قضية4  ومثانني  سبعة   2020-2019 القضائية 

مينع تكوين أقطاب قضائية استئنافية كربى يكون 

يسمح  ما  واملادية  البرشية  اإلمكانيات  من  بها 

دوائرها  تعدد  يؤدي  أن  وميكن  العدالة5  بتطوير 

القضائية وتالقح أفكار محاميها وقضاتها يف تعدده 

لتطوير اجتهادات املحاكم. 

تنافس  من  كان  ما  اإلطار  هذا  يف  نستذكر  ورمبا 

األحوال  قانون  يف  املواقف  تطوير  يف  ايجايب 

وتونس  سوسة  استئناف  محكمتي  بني  الشخصية 

خالل مثانينات القرن املايض. ونقدر هنا أن ما طلب 

ممكنا  يكن  مل  املتقايض  من  للعدالة  تقريب  من 

أي  األصل  انطالقا من أعىل هرم قضاء  يتحقق  أن 

أي  قاعدته  عىل  العمل  من  بل  االستئناف  محاكم 

قضاء الناحية واملحاكم االبتدائية.

2.  قاضي القرب، مدخل 
غفل عمدا

ُ
إلصالحات كبرى أ

ميتاز قضاء الناحية بكونه قضاء القرب من املتقايض 

العتبارين أّوال ألن تلك املحاكم ترتكز باملعتمديات 

أنها  وثانيا  املتقاضني  من  قريبة  جغرافياً  أنها  أي 

تعتمد إجراءات مبسطة يف التقايض. كام تعّد من 

تسيريها  أن  يعني  مبا  الفردي  القضاء  مؤسسات 

ويؤول  القضاة  من  كبري  لعدد  يحتاج  ال  القضايئ 

وجودة  الفصل  رسعة  بني  موازنة  لتحقيق  عادة 

الحكم. ويذكر هنا أن عدد محاكم الناحية يبلغ 86 

ويؤمن العمل القضايئ بها 120 قاضيا. ويبدو من 

املمكن يف إطار إصالح هيكيل تطوير نسبة تعهدها 

بالقضايا من خالل مراجعة قواعد االختصاص فضال 

عن تطوير عددها. 

توسيع االختصاص في موازاة 
العقوبات  فلسفة  يز  تعز

البديلة

يف املادة الجزائية، يختّص قايض الناحية حاليا بنظر 

ال  مدة  بالسجن  عنها  املعاقب  والجنح  املخالفات 

ألف  مقدارها  يتجاوز  ال  بخطية  أو  العام  تتجاوز 

إطار  يف  الجيد  من  يكون  وقد  )1000د(6.  دينار 

تطوير السياسة العقابية والجزائية أن تراجع املجلة 

الجزائية يف سياق يعطي للعقوبات البديلة مكانة 

رئيسية يف سلم العقوبات وهنا يكون قايض الناحية 

باعتباره قايض القرب األكرث قدرة عىل مالمئة مثل 

هذه األحكام مع حاجيات املجتمع املحيل لها.
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عىل  عالوة  الناحية  قايض  ينظر  املدنية،  املادة  يف 

ومنها  القانون،  برصيح  له  املسندة  املنازعات 

املنازعات  يف  العقارات  عىل  الشغب  كف  قضايا 

التي  الدفع  وأوامر  القضايا  كل  يف  النفقة  وقضايا 

حدود  يف  الطلب  أو  فيها  املنازعة  موضوع  يكون 

سبعة آالف دينار تونيس. وياُلحظ هنا أن املرشع 

املايل  للسقف  الدورية  املراجعة  عىل  سابقا  درج 

لالختصاص ذاك مبا يتامىش مع التضخم املايل7. إال 

أنه ومنذ آخر مراجعة سنة 1994 انقطع عن ذلك 

مبا فرض تقلصا موضوعيا يف اختصاص قضاء الناحية 

توسيع  ما هو مطلوب من  مع  يتعارض  الحكمي، 

له. ويُذكر هنا أن عدم وجوبية نيابة املحامي أمام 

قضاء الناحية كان سببا يف معارضة هياكل املحامني 

مجال  لتقليص  تجنبا  الختصاصها  مراجعة  لكل 

عمل املحامني. ويبدو من املهم يف إطار أي تصور 

إصالحي تفهم هذا االعرتاض ومحاولة إيجاد حلول 

ترفع أسبابه. وقد يكون من املحبذ يف هذا اإلطار 

الناحية  قضاء  أمام  املحامي  نيابة  وجوبية  إقرار 

خصوصا أقله بالنسبة للنزاعات التي تتجاوز قيمتها 

ضامنة  للمتقاضني  يوفر  ذلك  وأن  معينا،  مبلغا 

الحني  ذات  يف  التفكري  مع  الدفاع  يف  لحقهم  أكرب 

يف تطوير آليات املساعدة القضائية ملن ال يقدرون 

عىل إنابة محام.

تطوير نسق استحداث 
الناحية: محاكم 

تكشف مراجعة تطور الخريطة القضائية عن كون 

قضاء الناحية كان القضاء األضعف نسقا يف تطوره 

املاضية. ويبدو هذا مستغربا  السنة  الستني  خالل 

اعتبارا لكون هذا القضاء مبا يقوم عليه من مبادئ  

الخصومات  يف  االقتصاد  غريه  من  أفضل  يضمن 

بني  للمصالحة  سعي  من  به  يتميز  ما  خالل  من 

املتنازعني وحوكمة مرفق العدالة مبا يؤدي له من 

القضاة  من  عدد  بأقل  للمنازعات  تغطية  حسن 

وتقريب القضاء من املتقايض بالنظر لكون محاكم 

وهي  باملعتمديات  نظرها  مرجع  يحدد  الناحية 

الوحدة األساسية يف التقسيم اإلداري للبالد.

يكون هنا زيادة عدد محاكم الناحية مربرا باعتبار 

التجمعات  لتطور  وبالنظر  الدميوغرايف  العنرص 

اختصاص  تطوير  يؤدي  أن  وينتظر  السكنية. 

أفضل  استفادة  لتحقيق  اعتامده  تم  متى  قضائها 

من اإلطارين القضايئ واإلداري للمحاكم يف تحقيق 

تحسني  عىل  قادرة  املتقايض  من  قريبة  عدالة 

القتصاد  سيؤدي  كام  املنازعات.  فصل  مؤرشات 

استحداث  يف  استنزفت  برشية  وطاقات  موارد 

القضاء  لتطوير  لها  مخطط  غري  استئناف  محاكم 

املتخصص.

3.  المحاكم المتخصصة: 
ملحوظ غياب 

الجهوية  وفروعها  العقارية  املحكمة  اآلن  تبدو 

املمثل الوحيد للمحاكم املتخصصة املكتملة التصور 

يف العدالة التونسية. باملقابل، تحرض فكرة محاكم 

متخصصة يف مجاالت األرسة والتجارة والشغل من 

دون أن تتحقق بفعل نقص املوارد املالية.

خالصة 
يتبني مام سلف أن الحلول االرتجالية التي اعتمدت 

خالل العرشية الفارطة لتطوير الخريطة القضائية 

انتهت لإلرضار بجودة العدالة من دون أن تحقق 

من  القضاء  تقريب  يف  املتمثل  شعارها  فعليا 

وحيويته  العدالة  مرفق  أهمية  وتفرض  املتقايض. 

وطرح  لذلك  التنبه  الدميقراطي  البناء  مرشوع  يف 

للخريطة  جذرية  مراجعة  حول  جدي  سؤال 

القضائية  األرسة  مكونات  مبشاغل  تهتم  القضائية 

العدالة. جودة  لتحقيق  سبيلها  يف  عنها  وتجيب 

يف تاريخه كنا أول من نبه لخطورة املقاربة عىل تنظيم العادلة ولحاجة الخريطة . 1

القضائية لقراءة موضوعية يراجع  للكاتب   إنشاء محكمة االستئناف يف سيدي 

بوزيد: مكسب جديد أم عنوان لتوظيف إدارة القضاء يف لعبة السياسة؟ املفكرة 

القانونية

يريس الفصل 107 من الدستور مبدأ عدم نقلة القايض بدون رضاه لكنه  . 2

والقانوناألسايس عدد 34 لسنة 2016 مِؤرخ يف 28 أفريل 2016 يتعلق باملجلس 

األعىل للقضاء يجيزان  نقلة القايض ملدة ال تتجاوز الثالثة أعوام  للمحاكم التي 

تشكو نقصا يف إطارها  ملصلحة العمل متى مل يوجد طلب للعمل بها   .

وكمثال عىل ذلك، نذكر أن محكمة االستئناف بجندوبة والتي حسب تقسيم . 3

العمل بها للسنة القضائية 2020-2021  بها دائرة جنائية  إستئنافية - دائرة 

اتهام– دائرة جناحية استئنافية- دائرتان مدنيتان استئنافيتان، يتكون إطارها 

القضايئ يف ذات السنة القضائية من رئيسة أوىل للمحكمة ورئيس دائرة جنائية 

إستئنافية  وثالثة رؤساء دوائر استئنافية ومستشاري دائرة جنائية استئنافية وستة 

قضاة رتبة ثالثة مبحكمة االستئناف، مبا يستفاد منه أن دائرتها الجنائية مل يعني بها 

النصاب الكامل لعملها واملقدر بأربعة مستشارين ومبا يعني تفرغ مستشارين من 

قضاة الرتبة الثالثة للعمل بها ودون تعيني رصيح من املجلس األعىل للقضاء وأن 

عموم مستشاري بقية الدوائر وعددهم أربعة ال ميكنهم بأي حال تغطية حاجة 

بقية الدوائر من املستشارين مبا يؤول لحاجة مفرتضة للمحكمة باعتبار عدد 

دوائرها قوامها أربعة مستشارين ولحاجة متأكدة يعجز قضاتها عن سدها 

بالتعويض قوامها مستشارين اثنني.

استئناف سيدي بوزيد. 4

يذكر هنا أن عدد املحاكم االبتدائية باململكة املغربية يبلغ 83 بينام يبلغ عدد . 5

محاكم االستئناف 22 وتهدف السياسة الجزائية املغربية املعلنة بعد دستور 2011 

لزيادة محاكم االستئناف بشكل يضمن محكمة واحدة بكل جهة من جهات 

املغرب وعددها 12 ) ينتظر استحداث عدد محدود من محاكم استئناف جديدة 

يف جهات ليس بها أي محكمة استئناف (

الفصل 123 من مجلة اإلجراءات الجزائية ينص "ينظر حاكم الناحية نهائيا يف . 6

املخالفات وينظر ابتّدائيا: أّوال: يف الجنح املعاقب عنها بالسجن مدة ال تتجاوز 

العام أو بخطية ال يتجاوز مقدارها ألف دينار )1000د( ويبقى النظر للمحكمة 

االبتّدائية بصفة استثنائية يف جنحة الجرح عىل وجه الخطأ والحريق عن غري عمد.

ثانيا: يف الجنح التي أسند إليه فيها النظر مبقتىض نص خاص."

مبوجب القانون عدد 83 لسنة 1976 مؤرخ يف 11 أوت 1976  حدد اختصاص . 7

قايض الناحية بألف دينار. ومبقتىض القانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ يف 1 

سبتمرب 1986 رفع االختصاص إىل ثالثة آالف دينار.
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بتاريخ 06-02-2013، انطلقت رصاصات نحو جسد الناشط والمناضل السياسي شكري بلعيد معلنة أول اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة. كان الحدث صادما وغّير 

كثيرا في تاريخ تونس لكونه أقام الدليل على ما كان الشهيد ينّبه له من مخاطر تتهدد األمن، مرّدها عنف المتطرفين الرافضين للنمط االجتماعي السائد. يومها، اختار 

وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس أن يعهد قاضي التحقيق بالمكتب 13 بشير العكرمي باألبحاث. لم يكن القاضي الذي ُكّلف معروفا لدى الرأي العام ولكنه 

أصبح بعد تكليفه وزادت شهرته بتعهده باالعتداء اإلرهابي على متحف باردو وبذاك الذي استهدف نزل األمبريال بسوسة. طيلة تلك الفترة، إقترن ذكر العكرمي بقرارات 

اتخذها وطلبات رفضها شّهر بها فريق الدفاع عن الشهيد واعتبرها دليل إدانة له يكشف تواطؤه مع حزب النهضة الذي يتهمون قيادات منه بالوقوف وراء الجريمة. وقد 

ساقت نقابات أمنية اتهامات مماثلة بحق العكرمي، معتبرة األبحاث التي أجراها ضد قيادات أمنية وأمنيين مؤّشرا على تعاطفه مع اإلرهابيين ودليال على عدم فهمه ألصول 

مكافحتهم. كما ذُكر العكرمي في الدفاع المستميت الذي قاده قضاة أدلوا بأّن ما يتعّرض له زميلهم من حملة تشهير دليل على استقالليته. وانتهى المؤمنون باستقاللية 

الرجل والمدافعون عن اختياراته إلى إنجاح ترشحه لخطة وكيل للجمهورية بتونس سنة 2016 حيث كان مرة أخرى شخصية عامة ُيختلف كثيرا في تقييم أدائها.

لم ُيغّير المنصب الجديد من موقف فريق الدفاع عن الشهيد من العكرمي وزاد تعاطيه مع ما أثاروه من قضايا هدفها كشف ما يذكرون من جهاز سري أمني تديره حركة 

النهضة في حدة المواجهة بينهم وبينه والتي كان من أهم محطاتها محاولتهم االعتصام بمكتبه واستعماله القوة العامة في فض تحركهم سنة 2018. وزاد أسلوب عمله 

فيما تعلق بملفات الفساد القضائي من أعدائه بما انتهى لتفكيك الجبهة القضائية التي دعمته قبال وانتهى ألن انتهى المجلس األعلى للقضاء إلى تنحيته بمناسبة الحركة 

القضائية لسنة 2020-2021 من وكالة الجمهورية وتعيينه بخطة إدارية سامية في وزارة العدل. 

عّد جانب من المتتبعين قرار التنحية انتصارا للقضاء ورفعا ليد النهضة عنه فاحتفوا به فيما اعتبره آخرون انتكاسة لذات القضاء. بالنظر إلى شخصية الرجل الذي تحّول 

من حيث شهرته وأهمية الجدل حوله إلى استثناء في عالم القضاء المهني التونسي، اختارت المفكرة أن تحاور العكرمي بأسئلة من عارضوه،  بهدف تنوير الرأي العام حول 

مجمل األحداث التي عايشها وبات بفعل منصبه غالبا محورا لها في الخطاب العام. 

وفي ختام الحديث، أوضح العكرمي أنه قبل طوعا بأسئلتنا رغم طابعها االتهامي "ليس بحثا عن براءة من تهمة ... ولكن طلبا لوعي مجتمعي أكبر بأهمية معركة استقالل 

القضاء والتي يعد القضاء المهني دوما ساحتها الحقيقية".

المفكرة: ما هو متعارف عليه في عالم 

القضاء التونسي أنه إذا استثنينا قضاة 

الرأي العام  ال يتم تداول أسماء القضاة في 

الفضاء العام. بشير العكرمي يبدو استثناء 

لهذا المبدأ يتحدث اإلعالم والساسة عنه 

باستمرار في حين أنه لم يدِل يوما بتصريح 

ولم يعرف له موقف خارج قراراته القضائية. 

بَم تفسر هذا وأال يمكن القول أنك سعيت 

بشكل من األشكال لذلك؟

العكرمي: منذ التحاقي بالقضاء سنة 1989 إىل اليوم. 

وأخالقياته  القضايئ  العمل  بأصول  ملتزما  دوما  كنت 

بعيدا عن التقرب من مواقع القرار ولو كانت قضائية 

وحريصا عىل قيم املحاكمة العادلة. أضيف لهذا أين مل 

أنتِم طيلة حيايت ألي حزب سيايس وال حتى كمتعاطف. 

مصالح  بخدمة  أو  بالتحزب  يل  اتهام  كل  أرفض  وأنا 

انتباهك  لفت  املهّم  ومن  مصدره.  كان  أيا  السياسيني 

هنا لكون مثل هذا االتهام ما كان ليوجه يل لو مل أكن 

قايض التحقيق الذي تعهد مبلف اغتيال الشهيد شكري 

بلعيد كام مل يكن ليتابعني لو اخرتت أن أخضع ملا كان 

يطلب مني من اهتامم بالسياسة يف إدارة أبحايث. 

المفكرة: ُيقال أنك لم تتعهد بقضية 

االغتيال إال ألنك من قضاة حزب حركة 

النهضة ومكلف بمأمورية طمس حقيقة 

عالقة ذاك الحزب بتلك الوقائع. كيف ترّد 

على هذه التهم التي ترددت كثيرا في حقك 

حتى في وسائل اإلعالم؟ 

أن  وأريد  اتهامي  لكل حديث  أجدد رفيض  العكرمي: 

أوضح هنا أن مسرييت املهنية تؤكد أين بعيد كل البعد 

عن السياسة وعن التوظيف السيايس. أنا مل ألتحق برتبة 

التعقيب إال سنة 2012 أي بعد 23 سنة من العمل أي 

يف  حقي  تحصيل  قبل  كثريا  رسبت  القضاة  وبلغة  أين 

الرتقية ومل أتحصل عليه إال يف إطار أول حركة قضائية 

يُفّعل فيها مبدأ الرتقية اآللية. وهذا يقيم الدليل عىل 

كوين مل أكن يوما من فئة القضاة التي تنسجم مع من 

 2012 سنة  القضائية  بالحركة  أعني  مل  أين  كام  يحكم. 

تم  بل  بتونس  االبتدائية  باملحكمة  أول  تحقيق  قايض 

لطلبي. ومل  ببنزرت خالفا  االبتدائية  باملحكمة  تعييني 

يف  إال   13 التحقيق  قايض  خطة  ألشغل  لتونس  أنتقل 

إطار مناقلة أجريتها مع زمييل محمد مفتاح وبطلب 

منا نحن اإلثنني مبا يؤكد أن االدعاء بكون السلطة هي 

من وضعتني يف ذاك املكتب افرتاء. 

قيل  كام  مربره  كان  القضية  تلك  يف  للبحث  اختياري 

يل حينها أنني قاض من الرتبة الثالثة، وبالتايل صاحب 

كان  من  يبارشها  أن  تقتيض  الجرمية  وخطورة  خربة 

مبثل تجربتي. فعليا انطلقت حمالت التشكيك ومعها 

يف  أطراف  مني  طلبت  بعدما  تكررها  التي  االتهامات 

االتهام ألسامء شخصيات محددة ليس  القضية توجيه 

منها.  ملواقف سياسية  باالستناد  بل  امللف  انطالقا من 

وأنا رفضت االستجابة.

المفكرة: إذا كان تعهدك بقضية شكري 

بلعيد تم بشكل طبيعي كما ذكرت، فهل 

يمكن اعتبار تعهدك بعدها بكل القضايا 

اإلرهابية الكبرى تم بذات الشكل؟ أال 

يشكل تعهدك المتكرر بهذا النوع من 

القضايا سببا لإلرتياب باستقالليتك؟ 

و2014   2012 بني  املرتاوحة  الفرتة  خالل  العكرمي: 

تعهدت بكثري من القضايا اإلرهابية. ويعود هذا لكون 

العكرمي:  بشير  القاضي  تحاور  القانونية"  "المفكرة 

حين كشف البحث تورط مسؤول قضائي بالفساد تم نقلي

حوار العدد 

 حصلت  هذه  المقابلة 
في أواخر  أكتوبر.  

ويلحظ أن المحكمة 
يخ ية أصدرت بتار اإلدار

 2020 31 ديسمبر 
بإلغاء  ابتدائيا  حكما 

بشير  القاضي  تنحية 
العكرمي عن منصب 
ية في  وكيل الجمهور

تونس. محكمة 
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بتونس  االبتدائية  املحكمة  العمل عىل مستوى  تنظيم 

لثالث  اإلرهابية  القضايا  يف  االختصاص  إلسناد  أفىض 

املجال  يف  خربة  من  فيها  ملس  ملا  رمبا  تحقيق  مكاتب 

وبالنظر أيضا لكون تعدد االعتداءات اإلرهابية وتشابه 

هذا  مثل  بّرر  اإليديولوجية  خلفياتها  وتوحد  طرقها 

يف  التخصص  وفكرة  التجربة  تطورت  الحقا  التخصص. 

الجرائم املتشعبة نضجت أكرث وتدعم التوجه بإحداث 

اإلرهابية. وهذا  القضايا  املتخصص يف  القضايئ  القطب 

املعطى يربر تعهدي بكل القضايا اإلرهابية التي بارشتها 

ويفس ما يبدو من تخصص يل فيها مل أطلبه وأتعبني 

لكرثة الضغوط التي يسببها وخصوصا منها التي باتت يف 

فرتة ما من كل الجهات مبا فيها الحكومة.

المفكرة: هل توضح لنا المقصود بالضغوط 

التي تعرضت لها من الحكومة؟

العكرمي: هناك من وزراء العدل من حاول العتبارات 

استجيب  أن  بهدف  عيّل  ضغوط  مامرسة  سياسية 

الشهيد  قضية  يف  الشخص  بالحق  القامئني  لطلبات 

السيايس  االتهام  حينها  يف  يسمى  ما  أوّجه  وأن  بلعيد 

عىل شخصيات سياسية أساسا من قيادات حزب حركة 

النهضة. أجبته حينها بوضوح ومتسكت برفض االنخراط 

فيام يطلبه. هّددين بفتح بحث ضدي بالتفقدية العامة 

فأعلمته أين ال أنزعج من ذلك وهو ما تم فعال. وأفيدكم 

هنا أن أعامل التفقد انتهت بدورها لتأكيد أين اشتغلت 

مبهنية كاملة وطبعا هذا مل يقنع ذاك الوزير الذي واصل 

يف هرسلتي آلخر أيام عمله.

المفكرة: هل يعني قولك أنك تعتبر أن عملك 

كقاٍض للتحقيق في القضية كان ناجحا. 

الكثيرون ومنهم عدد من زمالئك يعتبرون 

أن ما أثرته من جلبة حولك يكفي وحده 

للتصريح بكونك لم تنجح في إدارة الملف؟

العكرمي: أنا قاٍض ال يهمني إال ملفي وتحقيق العدالة. 

ملفي  أفتح  ملا  أنا  امللف.  خارج  يدور  مبا  تهتم  أنت 

أنىس ذلك متاما. لهذه االعتبارات ولتلك القناعات التي 

الشهيد  قضية  يف  مهنيا  نجحت  أين  أعتقد  بها،  عملت 

أنا من  التي بارشتها. لست  القضايا  بلعيد وكل  شكري 

كثريون  رمبا  بعدي.  من  القضية  مسار  بل  ذلك  يقول 

ممن يطلقون االتهامات يف حقي وممن يصدقونهم ال 

يعلمون أن كل قرارايت التي تم التشهري بها نظرت فيها 

لعمل  ثانية  درجة  قضاء  بوصفها  االتهام  دائرة  بعدي 

كذلك  كانت  القرارات  تلك  أن  كام  وأيدتها.  التحقيق 

متعددة مبحكمة  دوائر  أمام  بالتعقيب  موضوع طعن 

التعقيب وتأيدت جميعها مبا يؤكد قانونيتها.

لو كانت مطاعن أو مؤاخذات من يتهمونني صحيحة 

أضيف  لها.  استجابت  القضائية  املراجع  هذه  لكانت 

كدليل آخر عىل صحة مواقفي أن قضية اغتيال الشهيد 

شكري بلعيد عينت أمام الدائرة الجنائية االبتدائية منذ 

ست سنوات وتّم توجيه كل الطلبات فيها وإجراء كل ما 

طلبه القامئون بالحق الشخص من أبحاث ورغم ذلك مل 

تكشف أي حقائق جديدة يف املوضوع وظل ما توصل 

له البحث يف خصوص واقعة االغتيال الحقيقة الوحيدة 

الصامدة حتى اليوم.

المفكرة: يقال أن عملك كقاضي تحقيق أساء 

للوحدات األمنية المتخصصة بمكافحة 

اإلرهاب بما برر انتفاضة بعض النقابات 

األمنية ضدك والتي اتهمتك بدورها بكونك 

تحمي اإلرهابيين وتسيء لمن يعرضون 

حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن؟

أن  أريد  قرائكم،  عىل  األمور  نخلط  ال  ليك  العكرمي: 

أوضح أن املواقف التي تتحدث عنها والتي صدرت عن 

مجموعة محدودة من النقابات األمنية ليس لها عالقة 

مبلف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل تعلقت بتعهدي 

بالبحث يف ملف الهجوم اإلرهايب الذي استهدف متحف 

باردو بتاريخ 2015-03-18.

الجرائم  يف  متخصصة  أمنية  فرقة  عهدت  حينها، 

عدلية.  إنابة  مبقتىض  املوضوع  يف  بالبحث  اإلرهابية 

كنت أتابع يوميا عملهم هاتفيا وكان يتم إعالمي بكون 

ملكتبي،  املوقوفني  جلب  وعند  الحقا  تتقدم.  األبحاث 

كان جميعهم يحمل آثار تعذيب وحيش أحدهم نزعت 

الوقوف دون  يعجزون عن  البقية  بالكامل  رأسه  فروة 

الالئق  من  يكْن  مل  ومؤملا.  بشعا  منظرا  كان  مساعدة. 

استنطاقهم فاكتفيت بسامع أويل لهم أكد فيه جميعهم 

ضمنت  التعذيب.  تحت  منهم  انتزعت  االعرتافات  أن 

كل  بعرض  وأذنت  التعذيب  آثار  معاينات  محارضي 

سحبت  كام  ذلك.  إلثبات  الطبية  الخربة  عىل  املتهمني 

اإلنابة من تلك الفرقة وأحلتها لغريها وأذنت بجملة من 

األعامل الفنية للتأكد من صحة املعطيات الواردة بتلك 

املحارض من عدمها.

الفنية أن ما ورد باالعرتافات  الحقا، أكدت االختبارات 

محض افرتاء من الباحث. وجزم االختبار الطبي بوقوع 

كانت  والتي  الجديدة  األبحاث  انتهت  كام  التعذيب. 

الشبكة  عن  الكشف  إىل  القانونية  الضوابط  وفق  تتم 

البحث  وسائل  باعتامد  االعتداء  يف  الضالعة  الحقيقية 

بحث  فيها  فتح  التي  البالية  املامرسات  ال  الحديثة 

تحقيقي. تؤكد هذه الوقائع أن ما تقول أنه عنوان سوء 

وللتاريخ  وباملهنية.  بالحقيقة  التزاما  إال  ليس  تواصل 

الذي كان فيه  الوقت  أنه ويف  وكطرفة مؤملة أذكر لك 

البعض ينتهك حرمة حيايت الخاصة ويُشّهر يب من دون 

احرتام لشخص وأرسيت كذبا وبهتانا عىل خلفية عميل 

من  ومنهم  النواب  من  عدد  تعّمد  القضية،  عىل هذه 

هم من نواب حركة النهضة التي اتهم بها دوما زيارة 

وقدموا  التعذيب  مامرسة  بها  تّم  التي  الفرقة  مقر 

اعتربوه  فيام  لهم  كعنوان مساندة  باقة زهور ألعوانها 

استهدافا لهم. 

المفكرة: فعليا ورغم ما ُوّجه لك من اتهام 

سياسّي تمت ترقيتك لرتبة وكيل جمهورية 

لمحكمة العاصمة سنة 2016 ويقال أن ذلك 

مكافأة لك على حمايتك للنهضة.

العكرمي: أوال  للتوضيح من أسند يل الخطة املذكورة 

هي  ومنتخبة  مستقلة  هيئة  بل  سياسية  جهة  ليس 

الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل. ثانيا أفيدكم 

وفتحت  الخطة  شغور  حينها  أعلنت  الهيئة  تلك  أن 

سألتهم  الذين  للمرتشحني  واستمعت  الرتشحات  أبواب 

عن برنامجهم يف صورة تعيينهم يف تلك الخطة، فكنت 

أنا من تم اختياري. وأنا أفتخر بذلك كام أفتخر بكون 

من قلدين املسؤولية كان جهة مشهوداً لها باالستقاللية.

المفكرة: خالفا لتقييمك كثيرون يعتبرون 

أن تعيين شخصية منازع فيها في ذلك 

المنصب كان خطيئة كبرى للهيئة لكونه 

حولك من قاض يتحكم في عدد من ملفات 

التحقيق التي يتعهد بها إلى مسؤول عن 

نيابة عمومية يوجه كل الملفات من وراء 

الستار.

يعرف حقيقة  ال  القول  مثل هذا  يقول  العكرمي: من 

التي  القضائية  املرحلة  وال  باملحاكم  العمل  تقسيم 

دور  وبالتايل  عنها  تتحدث  التي  القضايا  إليها  وصلت 

طرف  مجرد  العمومية  النيابة  بها.  العمومية  النيابة 

الجزائية  القضائية  الدوائر  وأمام  التحقيقية  القضايا  يف 

الحكمية لها أن تقدم طلباتها ولكنها ال تتحكم بتاتا يف 

اإلجراءات أو يف القرارات.

المفكرة: لم يكن األمر كذلك في قضية 

الجهاز السري؟

الجهاز  اسمها  قضية  توجد  ال  أنه  لنتفق  العكرمي: 

كنيابة  وسيايس.  إعالمي  مصطلح  مجرد  هذا  السي. 

عمومية اطلعنا عىل ما ورد بندوة صحفية عقدها فريق 

اغتيال  الشخص يف قضيتي  بالحق  القامئني  الدفاع عن 

الشهيدين بلعيد والرباهمي حول وجود غرفة مبقر وزارة 

ورغم  إثرها  تولينا  مخفية.  ملفات رسية  بها  الداخلية 

عدم ورود أي شكاية يف املوضوع فتح بحث تحقيقي 

إرشادي عهدنا به عميد قضاة التحقيق. يف هذه األثناء، 

توىل قايض التحقيق يف املكتب 12 املتعهد مبلف قضية 

وحجز  الداخلية  وزارة  ملقر  التحول  الرباهمي  الشهيد 

الوثائق املوجودة بتلك الغرفة وبارش البحث فيام تعلق 

الشخص  بالحق  القامئون  تقدم  أخرى،  جهة  من  بها. 

عنها  تخىل  العسكري  للقضاء  العامة  للوكالة  بشكاية 

العسكري،  الجمهورية  وكيل  العديل  القضاء  لفائدة 

مختصة  لفرقة  علينا  ورودها  تاريخ  من  فأحلناها 

أننا  اقدر  وأنا  منا  تقصريا  الدفاع  اعتربه  هذا  للبحث. 

أجرينا الالزم وال ينسب لنا أي تقصري حقيقي.

المفكرة: التقصير الذي تنفيه ينسب لك 

من عدد من زمالئك وسياسيين. أنت تتهم 

بكونك أذنت بالتنصت على قضاة وغيرهم 

خارج القانون وبكونك أسأت لشخصيات 

قضائية بمحاولتك في إطار تصفية حسابات 

معها حشرها في ملفات فساد تعهدت بها.

إذن  إال  عني  يصدر  مل  أنا  مهم.  سؤال  هذا  العكرمي: 

يف  املوضوع  كان  قاٍض.  عىل  الهاتفي  بالتنصت  وحيد 

شبهة رشوة وتحيل والقضاء ال زال يتعهد باملوضوع. فال 

أريد ذكر تفاصيل إضافية وأنا فخور بأين رفضت التسرت 

يحرتمون  الزمالء  وغالبية   الزمالة  بعنوان  الفساد  عىل 

موقفي العتبارات مبدئية. التنصت اآلخر الذي تتحدث 

عنه لست من وقف وراءه بل أنا من ساهم يف منعه. 

لألمن  السابق  العام  املدير  أن  وللتاريخ  هنا  وأذكر   .

مع  يستهدفه  تنصت  بشكاية يف  للنيابة  تقدم  الوطني 

عدد من الشخصيات العامة. تولينا إجراء كل األبحاث 

دون  الجرمية  هذه  يف  تورط  من  لكشف  واالختبارات 

مينعني  أخرى،  ومرة  يحميه.  من  أو  بامتداده  اهتامم 

من  لكن  إضافية.  تفاصيل  ذكر  من  التحفظ  واجب 

والقضائية  األمنية  الدولة  مؤسسات  أن  أذكر  أن  املهم 

العام  الرأي  عليه  يطلع  يوم  خطري  النحراف  تصّدت 

سيعي قيمة أن يكون قضاؤه مستقال وأن تُوىّل املواقع 

القيادية مبؤسسته األمنية شخصيات تؤمن بقيم األمن 

الجمهوري. 

فيام تعلق مبا يسمى ملف الفساد القضايئ، أفيدك أنه 

من  العمومية  النيابة  توصلت   2020-01-07 بتاريخ 

املجلس األعىل للقضاء بإخطار حول شبهة فساد تعلقت 

بقاضيني صدر عنه أي املجلس قرار بعزلهام. كان ميكن 

هنا أن تقترص األبحاث عىل من ورد ذكره يف املراسلة 

وهو أمر كان سرييض من هم يف موقع القرار القضايئ 

ألنه يغطي الفضيحة ويحرصها يف الحلقات التي كشف 

يف  تبحث  أن  اختارت  العمومية  النيابة  لكن  أمرها. 

املوضوع بتجرد ودون اعتبار لألسامء أو املواقع. انتهى 

البحث للكشف عن شبهة تورط شخصية قضائية بارزة 

يف املوضوع. وهنا ومبجرد وصول العلم لدوائره بذلك، 

متت املسارعة باستبعادي من وكالة الجمهورية.

المفكرة: هل يعني قولك األخير أن تنحيتك 

من وكالة الجمهورية لم يكن بطلب منك وال 

في إطار التداول على المسؤوليات القضائية 

وتقييم األداء كما يذكر عدد من أعضاء 

المجلس. كما لم يكن في إطار ترقية كما قد 

نظن باعتبار أهمية الخطة الجديدة التي 

كلفت بها؟ 

العكرمي: أبدا أنا مل أطلب الرتقية وال النقلة. ال يشء يربر 

تنحيتي غري ما سلف وتحدثنا عنه من قضايا ومواقف 

يل دفعت أطرافا سياسية متعددة األلوان لها حضورها 

مبجلس القضاء العديل ومراكز قوى قضائية لها نفوذ به 

ترفض  وأخرى  قضايئ  بحث  موضوع  تكون  أن  ساءها 

أن ترسو دولة املؤسسات ألن تتفق عىل استبعادي من 

خطة عملت فيها بكل إخالص دفاعا عن حق املواطن 

يف القضاء املستقل.

القضائية  الحركة  نتيجة  عىل  اعرتضت  السبب،  ولهذا 

وأنا أستعد حاليا للطعن فيها قضائيا. ومواجهتي لقرار 

تنحيتي عن هذا املنصب ليست متسكا به بل هي دفاع 

عن قيم أعتقد فيها ومحاولة مني ملنع استيالء الفساد 

تتهدد  التي  للمخاطر  تنبيه  هي  واألهم  القضاء.  عىل 

ومنع  ذاته  تحصني  يف  القضايئ  الفساد  نجح  لو  البالد 

مؤسسة القضاء من التصدي له، تنبيه لئال يصبح القضاء 

لعبة يف يد القوى السياسية الحاكمة.

المفكرة: كلمة ختام؟ 

العكرمي: أنا قبلت طوعا بأسئلة حواركم رغم طابعها 

االتهامي ليس بحثا عن براءة من تهمة تالحقني ولكن 

استقالل  معركة  بأهمية  أكرب  مجتمعي  لوعي  طلبا 

القضاء والتي يعد القضاء املهني دوما ساحتها الحقيقية.

حوار العدد  
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مالحظات خاصة بالقضاء اإلداري

ية وقد استحال إنكار  ا للعدالة:  الزمن القضائي بالمحكمة اإلدار
نموذجا  الساحل  براكة  قضية 

للراحل  هذا  عملها  القانونية  الفكرة  تهدي 

محسن المغيري رئيس جمعية إنصاف قدماء 

2020-11- بتاريخ  توفي  الذي  العسكريين 

وإكراما  إعداده  في  بفضله  منها  اعترافا   12

ورغم  القضاء  ظلم  ذاق  لها  صديق  لذكرى 

التي  بعدالته  يحلم  أيامه  آخر  حتى  ظل  ذلك 

أبطأت كثيرا فيما تعلق به وزمالئه.

املفكرة القانونية

قبل الثورة، كان معيار تقييم أداء املحكمة 

اإلدارية ما يصدر عنها من أحكام توصف 

بالجريئة يف عالقتها مبناخ الحريات السائد.  

فإصدار دائرة من دوائرها لحكم فيه تحّد لتسلّط 

الدولة وانتصار لقيم الحقوق والحريات يكفي 

لتعلن تلك املحكمة أيقونة للقضاء التونيس 

وعنوانا مرشقا يف صفحاته. مل يكن يف ذاك السياق 

التاريخي السؤال عن تنفيذ تلك األحكام وال 

عن الزمن الذي استغرق مسار النطق بها وال 

نسبتها من عموم ما يصدر من أحكام يف ذات 

موضوعها مهاّم يف ظل الحاجة ملوقف قضايئ 

ينترص للحرية والحق. بعد ثورة 14 جانفي، وفيام 

تعلّق بذات املحكمة، تغرّي معيار التقييم فبات 

السؤال يتسلط عىل أصل أدائها لوظيفتها أي 

إنتاج العدالة اعتبارا لغياب ما يربّر التغايض عنه 

وانتفاء كل سبب موضوعي العتامد غريه.

يف هذا السياق، تشكّل قضية ما يُعرف مبجموعة 

براكة الساحل  إضاءًة هاّمة لغاية تقييم 

أداء هذه املحكمة قبل 2011 ومن بعدها. 

فالعسكريّون الذين متّت تربئتهم من محاولة 

االنقالب يف أوائل التسعينيات  كانوا من بني 

الذين طرقوا بابها يف زمنْي قبل الثورة كام 

من بعدها طلبا لعدلها. وهي تبدو بالنظر إىل 

خصوصيتها وملا توفر لنا بفضل جمعية إنصاف 

قدماء العسكريني من معلومات دقيقة حولها 

يصعب تحصيلها يف عموم القضايا مدخال للجواب 

عن أسئلة ظلت حتى اآلن مسكوتا عنها وتتعلق 

بالسؤال عن الزمن القضايئ يف النزاع اإلداري وعن 

عمل املحكمة قبل الثورة ومن بعدها.

1.  براكة الساحل في 
ية قبل الثورة:  المحكمة اإلدار
محكمة واحدة وقضاء متعدد

تعهدت املحكمة اإلدارية خالل تلك الحقبة 

بـ 65 ملفا عىل عالقة بقضية براكة الساحل ثالثة 

وستني منها موضوعها طلب تعويضات عن الفصل 

التعسفي وقضيّتان يف إلغاء قرار الفصل. وقد تباين 

مآل قضايا التعويض عىل النحو اآليت: 

مبرور  ساقطة  الدعوى  اعتبار  إىل  انتهى  31 حكام 

الزمن )أي ما يعادل %49 منها(.

مختلف  وباعتبار  الكامل  بالتعويض  أحكام   9

الرواتب املستحقة وقد تّم تنفيذها. 

17 حكام بالتعويض مببالغ جزافية رمزية ال تتوافق 

مع الطلبات وال مع معنّي الرواتب املستحقة نفذ 

14 منها ومل ينفذ الباقي بسبب امتناع اإلدارة عن 

ذلك.

سريها  النقطاع  ملفني  يف  فصل  عدم  سجل  فيام 

بوفاة أصحابها أثناء نرشها من دون تقدم ورثتهم 

كام  نرشها.  ملعاودة  القانونية  اإلجراءات  إلمتام 

سجل فقدان 4 ملفات من املحكمة وهي ما تزال 

مفقودة حتى اليوم.

أما فيام تعلق بقضايا اإللغاء، فقد ُحكم يف واحدة 

منها برفض طلب إلغاء مقرر اإلحالة عىل التقاعد 

الوجويب فيام مل يبّت يف الثانية التي نرشت يف سنة 

2002 لحد نهاية السنة القضائية 2020-2019 .

 

وتذكر هنا مصادر من مجتمع الضحايا أن امللفات 

التي صدرت فيها أحكام بالتعويض الكامل استبق 

بااللتجاء  بتهديد  القضايئ  طلبهم  فيها  املترضرون 

لرئيس  مراسلة  توجيه   تبعه  الدويل  للقضاء 

الجمهورية حينها، تلقوا عقبها مراسالت تدعوهم

بكون  الوقائع  هذه  توحي  وقد  للقضاء.  للتوجه 

لعفو  بها كانت مثرة  التي توصلوا  الكاملة  العدالة 

غري معلن أو لخوف من تدويل ملنازعتهم تزيد يف 

متاعب النظام يف ملف حقوق اإلنسان.

بشأن  أعقبته  التي  واملالحظة  الجرد  هذا  يقلّل  ال 

يُبنّي  لكنه  الحكم  اإلدارية من جرأتها يف  املحكمة 

بشخصية  لتعلّقها  نسبية  كانت  الجرأة  تلك  أن 

من  الرسمي  واملوقف  القضايا  ومالبسات  القضاة 

املنازعة. كام يكشف أن النسبة األكرب من األحكام 

كانت منسجمة مع خيار الدولة وبالتايل تغطي عىل 

تجاوزاتها تحت حجة مرور الزمن. كام تلفت النظر 

التي ظلت ضائعة حتى  الضائعة  امللفات  لظاهرة 

اليوم. 

كان  عام  دليال  الظاهرة  تلك  تشكل  أن  يفرتض 

يصطلح عىل تسميته بالخزانة السوداء يف املحكمة 

إطار  ويف  اإلدارية  املحكمة  رؤساء  أن  إذ  اإلدارية. 

كانوا  السيايس  دورهم  يسمونه  كانوا  ملا  تصورهم 

عىل  توزيعها  قبل  للعرائض  مسبق  لفرز  يعمدون 

الدوائر ينتهي بإيداع املحرجة منها للنظام يف خزانة 

السبب  زوال  لحني  هناك  لتنّوم  مبكتبهم  توجد 

املوجب  ومبا ينتهي ألن يغيب كل أثر لتلك امللفات 

يف خزائن املحكمة وألن يفتقد املعطى حولها فيقع 

إيهام أصحابها بكونها ضاعت وأن البحث جاٍر عنها. 

بادر رئيس  الثورة،  األوىل النتصار  األيام  الحقا ويف 

املحكمة حينها  ويف حركة رمزية منه إلخراج تلك 

قضاة  احتفى  وإلقائها خارجه.  مكتبه  الخزانة من 

يف  عدت  التي  الخطوة   بتلك  اإلدارية  املحكمة 

السيايس يف عملهم  للتدخل  نظرهم إعالن قطيعة 

بشكل يشوهه. لكن يبدو أنهم أغفلوا معالجة آثار 

عّششت  التي  الخزانة  بسبب  رضر  من  حصل  ما 

طويال يف محكمتهم بدليل تواصل ظاهرة امللفات 

براكة  ضحايا  تجربة  ذلك  تكشف  كام  املفقودة 

الساحل.

2.  بعد الثورة: غابت الخزانة، 
ولم يحضر القضاء...

بتاريخ 10 ديسمرب 2012 ويف إطار االحتفال الرسمي 

رئيس  استقبل  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  باليوم 

العسكريني  املرزوقي-  منصف  -حينها  الجمهورية 

رتبه  تقليدهم  وتوىل  الساحل  براكة  مجموعة  من 

اعتذر  التونسية  الدولة  وباسم  أنه  كام  العسكرية 

لهم بقوله " العدل يجب أن ينصف هذه املجموعة 

ويطوي صفحة مظلمة من تاريخ البالد". قبل ذلك 

املحكمة  أمام  نرشوا  قد  هؤالء  كان  بعده  ومن 

الداخلية  اإلدارية 304 قضية جزء منها ضد وزارة 

املتخلّد  الرضر  عن  تعويض  عىل  للحصول  ورمت 

الدفاع ورمت  التعذيب وجزء آخر ضد وزارة  عن 

بسبب  الحاصل  الرضر  عن  تعويض  عىل  للحصول 

املّس باملسار املهني. ظّن هؤالء وهم يطرقون باب 

العدالة أن اعرتاف السلطة التنفيذية بالخطأ وإقرار 

بإصدارها  املظلمة  بحصول  الترشيعية  السلطة 

للقانون عدد 30 لسنة 2014  سيحسامن املنازعات 

يف فرعها املتعلق بثبوت الخطأ والرضر ومسؤولية 

الدولة عنه وأن الجهد القضايئ سينحرص يف تقدير 

اعتقدوا  أنهم  يعني  مبا  تعويض  من  يستحقون  ما 

أن منازعاتهم يغيب عنها التعقيد وستفصل رسيعا 

فيجرب يشء من رضرهم.

زمن  يف  القضايا  تفصل  مل  متاما،  التوقع  عكس 

قصري. وأكدت التجربة أن الزمن القضايئ باملحكمة 

اإلدارية ال يحتسب مبثل هذه البساطة. 

فلم يصدر إال 23 حكام ابتدائيا يف قضايا تعويض 

وحيدة  دائرة  عن  املهني،  املسار  يف  الرضر  عن 

جميعها  وقضت   2018 سنة  ذلك  وكان  باملحكمة 

يف  موضوعية  لقاعدة  يستند  ال  جزايف  بتعويض 

احتساب الرضر. عالوة عىل كون املحكوم لفائدتهم 

مدد  انقضاء  بعد  إال  أحكامهم  بلوائح  يتوصلوا  مل 

زمنية تراوحت بني العام والعام ونصف من تاريخ 

الترصيح بها. إثر ذلك مبارشة سجلوا طعنهم فيها 

بعد  بها  إجراء  أي  يسّجل  مل  حيث  باالستئناف 

انقضاء أجل تجاوز السنة من تاريخه.

أما بقية امللفات، فام تزال يف طور التحقيق أي لدى 

القضاة املقررين. ويف موازاة ذلك، يلحظ أن قضايا 

التعويض عن األرضار الناتجة عن التعذيب مل يتخذ 

فيها أي إجراء رغم أن األغلبية منها مىض عىل نرش 

عرائضها تسع سنوات.

القضائية  امللفات  نظر  يف  واضح  بطء  إذاً  يالحظ 

بإجراءات  أو  استوجبتها  استقرائية  بأعامل  يربر  ال 

جمعية  األمر  هذا  دفع  وقد  فيها.  جارية  قضائية 

إنصاف قدماء العسكريني والتي تضّم يف عضويتها 

العدد األكرب من الضحايا املتقاضني لتقديم مطالب 

يف استعجال النظر للرئيس األول للمحكمة اإلدارية 

كام جرى عرف العمل يف مثل حالتهم من دون أن 

يكون لذلك من أثر. 

وزير  ذكر   ،2020-06-08 وبتاريخ  اإلطار  ذات  يف 

أمالك الدولة والشؤون العقارية  أن دائرة ابتدائية 

عرش  ستة   2018 سنة  أصدرت  اإلدارية  باملحكمة 

حكام يف قضايا عىل عالقة مبلفات املصادرة الخاصة 

سعي  رغم  وأنه  املربوك  مروان  األعامل  بصاحب 

وزارته  تتمكن  مل  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف 

عليها  وتعّذر  األحكام  تلك  من  نسخ  تحصيل  من 

حاول  موضوعها.  املصادرة  باألموال  التحوز  بالتايل 

يومها الوزير أن يوهم نواب الشعب ومن خلفهم 

الرأي العام عن كون اإلشكالية ال تتعلّق إال مبلفات 

وأن  الدولة  مع  تتنازع  التي  النافذة  الشخصية 

صدر  التي  الدائرة  لرئيسة  تعود  عنها  املسؤولية 

فعلها  خلفية  كون  يف  يشتبه  والتي  الحكم  عنها 

العدلية  القضائية  األبحاث  الحقا  كذبت   . الفساد 

التي متّت عىل مستوى وكالة الجمهورية باملحكمة 

االبتدائية بتونس االدعاء بعدما كشفت أن تحرير 
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املقرر  املستشار  مسؤوليته  يتحمل  األحكام  لوائح 

خارجا  أو  استثنائيا  يكن  مل  الحاصل  التأخري  وأن 

تلك  كان هناك عالوة عىل  أنه  بدليل  املألوف  عن 

امللفات 97 ملف يتصل باملصادرة صدر فيها الحكم 

بذات التاريخ تقريبا ومل تسلم أحكامها ملن طلبها.

يتبني مام سلف أن إشكالية الزمن القضايئ باملحكمة 

اإلدارية ظاهرة هيكلية ال ميكن معالجتها من دون 

لتقص  محاولة  دون  ومن  عامة  بكونها  اعرتاف 

أسبابها املوضوعية.

3. بطء الفصل: ظاهرة عامة
العامة  التفقدية  تلعب  العديل،  للقضاء  بالنسبة 

بوزارة العدل دورا هاما يف رصد ظواهر بطء فصل 

البحث عن مسبباتها وذلك من خالل  القضايا ويف 

دوريا  تردها  التي  اإلحصائية  للمعطيات  دراستها 

املوطني.  التفقد  أعامل  باعتامد  أو  املحاكم  من 

اإلدارية  باملحكمة  الهيكل  هذا  يغيب  املقابل،  يف 

الكمي  لألداء  دقيق  تحليل  كل  من  فعليا  مينع  مبا 

للمحكمة والقضاة . يستخلص ماّم سبق أن املحكمة 

اإلدارية ما زالت تفتقر لآلليات الهيكلية لتشخيص 

أدائها الوظيفي. وينتظر بالتايل من التفقدية العامة 

األسايس  القانون  أوجب  التي  القضائية  للشؤون 

للمجلس األعىل للقضاء استحداثها وفرض نصه أن 

تكون لها والية عىل كل أصناف املحاكم متى سن 

قانونها وركزت أن تلعب دورا جوهريا يف تشخيص 

مسببات علل األداء باملحكمة اإلدارية. 

اإلحصايئ  املعطى  غياب  ظّل  ويف  ذلك،  وبانتظار 

الدقيق، يرتاوح التقدير املتداول يف الوسط القضايئ 

ملعدل الزمن الالزم الستصدار حكم يف منازعة أمام 

املحكمة اإلدارية بني خمس سنوات بالطور االبتدايئ 

وسنة ونصف بالطور االستئنايف وبني خمس وست 

سنوات بالطور التعقيبي. 

أ. األسباب الظاهرة للظاهرة
من أهم األسباب الظاهرة للظاهرة اآلتية: 

- تضخم يف عدد النزاعات بعد الثورة وبنتيجتها بعد 

وهو  العدالة،  إىل  الوصول  بحظوظ  اآلمال  تعزيز 

تطّور مل يصاحبه تطور يف اإلطار البرشي: ويف هذا 

إضاءة هامة  الساحل  براكة  تعطينا قضايا  السياق، 

حيث أن املجموعة املعنية بها والبالغ عدد أفرادها 

214 ضاعفت التجاءها للتقايض اإلداري بعد الثورة 

خمس مرات عام كان عنه قبلها، إذ ارتفعت قضاياها 

من 65 إىل 304. كام نوعت من مواضيع طلباتها: 

األجور  عن  التعويض  يف  تنحرص  كانت  فبعدما 

املستحقة يف جزء منها وإلغاء مقرر إداري يف جزء 

ثاين باتت أكرث تشعبا وتنوعا مبا يفرض تعددا أكرب يف 

الخصوم وحاجة الختبارات واستقراءات أهم.

منازعات  يف  والكمي  النوعي  التطور  هذا  يُفس 

هذه املجموعة مبناخ الحريات الذي أضحى سائدا 

وبتطور الثقة يف دولة القانون التي تفرض قيمها أن 

يكون القضاء من يتعهد بالخصومات وأن يلتجئ له 

املتقاضون دون خوف من رد فعل انتقامي أيا كان 

نوعه أو الجهة التي يصدر عنها. ونجد هذه الفكرة 

وهو  رمضان"  بن  "عمر  العقيد  جواب  يف  واضحة 

عدم  سبب  عن  له  سؤالنا  عن  املجموعة  تلك  من 

التجائه وعدد من زمالئه قبل الثورة للقضاء اإلداري 

دامئة  أمنية  ملراقبة  أخضع  "كنت  فيه:  ورد  والذي 

تجهض  للرزق  باب  لتحصيل  محاواليت  كل  وكانت 

أنا أب ألطفال ومعيل ألرسة مل  الدولة،  أمن  بفعل 

أكن ألقبل بأن أزيد يف معاناتهم ولذا تجنبت فتح 

من  قلة  للقضاء..  االلتجاء  منها  جديدة  جبهات 

الزمالء اختاروا التصعيد. كانت لبعضهم جرأة فهدد 

لفائدته  حكم  أن  فكان  الدولية  للهيئات  بااللتجاء 

بتعويضات كاملة. مل يكن لنا جميعا ذات الجرأة... 

بعد الثورة أسسنا جمعية تدافع عن مصالحنا وكان 

لنيل  كسبيل  للقضاء  استعاملنا  تطوير  يف  دور  لها 

حقوقنا" . 

يطرح الجدول اإلحصايئ التايل مقارنة بني ما يسجل 

الحكمية  األطوار  يف  اإلدارية  باملحكمة  قضايا  من 

الثالث )ابتدايئ واستئنايف وتعقيبي( بني سنة 2010 

أي السنة التي سبقت الثورة وسنة 2016 .

ويكشف هذا الجدول أّن عدد القضايا التي تعهد 

تراجع هام يف  مقابل  األصل تضاعف يف  بها قضاة 

صدقية  يؤكد  مبا  تعقيبها.  تم  التي  القضايا  عدد 

والوعي  القضاء  يف  املتقايض  ثقة  بتطور  القول 

وبالتايل  اإلداري  للقايض  االجتامعية  بالوظيفة 

أمام قايض  املنازعات  له فيام تعلق بطرح  التجاؤه 

األصل. يف املقابل وفيام تعلق بالرتاجع املسجل يف 

عدد القضايا التعقيبية، فيمكن أن يفس بالبطء يف 

تسليم نسخ األحكام. وهنا أفادنا خرباء يف املنازعات 

اإلدارية  طرحنا عليهم السؤال أن ما يسجل سنويا 

الغالب  يف  مصدره  يكون  تعقيبية  منازعات  من 

النزاعات التي يتعهد بها القضاء العديل كقضاء أصل  

املحكمة  تصدرها  التي  األحكام  بالتايل  متثل  وال 

تعقيبه.  يتم  قليلة مام  نسبة  إال  استئنافيا  اإلدارية 

األحكام  تسليم  يف  املسجل  البطء  ذلك  وسبب 

عموما و تقصري الجهاز اإلداري للمحكمة يف توجيه 

اإلعالمات للمتقاضني باألحكام حسبام هو مفروض 

عليه قانونا. 

ويتأكد مام سلف أن التطور الهيكيل البسيط الذي 

 12 استحداث  إىل  وانتهى  اإلدارية  املحكمة  عرفته 

لها وتطور عدد قضاتها من 98 سنة  دائرة جهوية 

2011 إىل 208  بداية السنة القضائية 2021-2020 

عىل أهميته يظّل تطورا غري متالئم مع حاجياتها. 

تعطي  أن  السياسية  السلطة  من  بالتايل  ويؤمل 

أولوية إلصدار النصوص الترشيعية التي تنزل أحكام 

ميكنه  والذي  اإلداري  بالقضاء  تعلق  فيام  الدستور 

متعدد  قضاء  إىل  محكمة  من  يتحول  أن  بفضلها 

بني  يوازن  أن  ميكنه  االمكانيات  متطور  املحاكم 

ذلك.  يف  للسعة  والحاجة  املنازعات  فصل  حسن 

وهذا طبعا ال يتحقق إال إذا متت مراجعة إجراءات 

البريوقراطية  من  لتخليصها  طلبا  اإلداري  التقايض 

التي تعيق رسعة حركته والتي تربز خصوصا بطور 

تقرير القضايا.

ير: موطن  ب. مرحلة التقر
علة متفق في تشخيصها 

مختلف في عالجها
أن  الساحل  براكة  ملفات  عينة  نظر  يكشف 

الثامين سنوات مبكاتب  فاقت  %92,5 علقت ملدة 

هذا  يبدو  االبتدايئ.  بالطور  املقررين  املستشارين 

تفسريه  وله  امللفات  سائر  وبني  بينها  مشرتكا  املآل 

املوضوعي يف إجراءات عمل املحكمة.

- فاملحكمة اإلدارية تضّم يف فرعها املركزي، حيث 

دائرة   15 القضايا،  التأخري يف فصل  إشكالية  تطرح 

ابتدائية يقرر ملفاتها 50 مستشارا مقررا يطلب من 

كل واحد منهم إدارة االستقراء يف عدد يرتاوح بني 

استدعاء  500 و700 ملف من خالل:اإلرشاف عىل 

األطراف وإعالمهم مبوضوع القضية وطلب جوابهم 

فيها.

يف  املطلوبة  االستقراء  إلجراءات  تصور  إعداد   -

القضية وعرضها عىل رئيس الدائرة االبتدائية لطلب 

موافقته عليها أو لتحصيل ما يضيفه لها أو ما يطلبه 

املراسالت  باعتامد  لتنفيذها  املرور  قبل  بديال عنها 

املواجهة  اإلدارية ومبا يضمن يف كل إجراء تحقيق 

بني الخصوم. 

- إعداد مشاريع ختم التحقيق مبعدل ال يقل عن 

االبتدائية  الدائرة  رئيس  عىل  تعرض  شهريا  ستة 

للطور  ملفاتها  وتوجيه  إصدارها  قبل  للمراجعة 

الحكمي.

- صياغة مشاريع لوائح حكم لعدد ال يقل عن ستة 

أحكام شهريا.

يف  املقرر  أهمية  تلك  املهام  طبيعة  من  يتضح 

املحكمة اإلدارية والتي تعود أساسا لكون قضاؤها 

الفصل  لبطء  أن  منه  ويتبني  االستقراء.  عىل  يعول 

من  كان  رمبا  معالجتها،  تجدر  موضوعية  أسباب 

أهمها ما يتولد عن املراسالت من تعطيل وما تسببه 

بالزمن يف  املنعدم  لحسها  زرع  من  اإلدارة كخصم 

ملفاتها وملفات خصومها.

ت. "وجهت المراسلة وال زلت 
أنتظر":  متى نتخلص من هذا 

الجواب؟
يفرض القانون أن يكون الرتاسل اإلداري وسيلة تبادل 

التقارير واإلعالم بالقرارات واإلجراءات الذي يعتمد 

يف املحكمة اإلدارية. ويستدعي مثل هذا األسلوب 

الرتاسل  لرضورات  هام  زمني  فاصل  تخصيص 

بالتايل  ويبدو  يستغرقه.  الذي  والوقت  الربيدي 

تطوير آليات إدارة النزاع اإلداري من املسائل التي 

يجب العمل عليها الختزال زمن التقايض يف القضاء 

اإلداري. وهنا يسجل بإيجابية ما ورد من مقرتحات 

بخصوص الرتاسل اإللكرتوين يف مقرتح مرشوع مجلة 

القضاء اإلداري الذي حرره قضاة املحكمة اإلدارية 

وينتظر أن تعتمده الحكومة كمرشوع قانون خاص 

بالقضاء اإلداري وتقدمه الحقا للمجلس الترشيعي .

أن    1988 لسنة   13 عدد  القانون  فرض  وللعلم، 

من  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  مؤسسة  تكون 

ترفع ومن ترفع ضدها "الدعوى التي تكون الدولة 

طرفا  إدارية  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسة  وأية 

فيها". ولهذا االختيار املؤسسايت إيجابيات كربى عىل 

مستوى تطوير خربة اإلدارة يف املنازعة ويف حامية 

حقوق الدولة كلام كانت طرفا يف قضية ال تحجب ما 

تبني له من سلبية متثلت يف نقل عدوى البريوقراطية 

اإلدارية مللفات القضاء مبا زاد من عللها. 

تعد مؤسسة املكلف العام إدارة عامة تابعة لوزارة  

أنها  يعني  مبا  العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك 

الذي  الوقت  تنوبهم يف ذات  تستقل هيكليا عّمن 

تتبعها.  التي  للوزارة  الرئاسية  للسلطة  فيه  تخضع 

لزمن  حاجتها  فرض  إىل  استقالليتها  هنا  وتؤدي 

الذي  املوقف  الوثائق وتحديد  نسبيا لجمع  طويل 

فيام  عنه  الدفاع  املتداعية  املؤسسة  منها  تطلب 

يشتبه يف أن تكون عدم استقالليتها الهيكلية سببا يف 

تعطيل ملفات تتعهد بها يف انتظار تعليامت ترد لها 

يف موضوعها . ويؤدي هذا الستغراق املؤسسة وقتا 

هاما جدا لتقديم أجوبتها يف القضايا مبا يجعلها يف 

نظر املالحظ من أسباب بطء عمل القضاء اإلداري.

نقلنا االتهام ليونس الزمزي املستشار املقرر الرئيس 

مبصالح املكلف العام بنزاعات الدولة والذي أكد لنا 

بداية أن املكلف العام ميثل أهم متقاض باملحكمة 

اإلدارية سواء كممثل للمدعى عليها الجهة اإلدارية 

و2000   1400 بني  ما  سنويا  يرفع  مدع  بوصفه  أو 

قضية جديدة مبا يفرتض معه أن يكون رشيكا مهام 

يف تصور إشكاليات الزمن القضايئ بها. وقد أضاف 

االستقرايئ  قضائها  مستوى  وعىل  املحكمة  تلك  أن 

كثريا ما تتواصل مبارشة مع الجهات اإلدارية املعنية 

بالنزاع دون أن متر باملكلف العام عن طريق توجيه 

مؤيدات  بتقديم  املدعية  اإلدارة  ملطالبة  مراسالت 

أو إبداء مالحظات وهذا الواقع وحده يفس سوء 

إدارة الجانب اإلداري ملنازعاته مبا ينتجه من تعدد 

من  جواب  كل  بعد  عنه  يتولد  ومبا  مواقفه  يف 

ومحاميها  اإلدارية  الجهات  بني  مختلفة  مراجعات 

املكلف العام.

ويستدعي معالجة هذا الواقع طلبا لتحسني األداء 

تنفتح  أن  اإلدارية  باملحكمة  الرئييس  املتقايض  مع 

املحكمة عىل املتعاملني معها من خالل السؤال عىل 

سبل عمل مشرتك لتحسني الزمن القضايئ. 

الخاتمة
يستخلص من كل ما سبق أن القضاء اإلداري الذي 

املثل  ومرضب  القضائية  السلطة  أيقونة  دوما  كان 

فيها بفكره الخالق و بجرأته عىل الحكم بات يعاين 

أمراضا كان من أثرها بطء كبري يف نسق اضطالعه 

عالجه.  ملف  فتح  يستدعي  االجتامعية  بوظيفته 

وهو أمر لن يتحقق إال بكس جدار الصمت الذي 

تصور  عن  سؤال  ذاتها،  اإلدارية  املحكمة  به  لفت 

لعالج قد يكون التشارك يف التفكري والشفافية أول 

خطواته.
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نزار صاغية

 _

يف حني كانت املحكمة اإلدارية تنجز مسودتها عن 

كانت  تونس،  يف  اإلدارية  املحكمة  مجلة  مرشوع 

قانون  اقرتاح  مسودة  تعلن  القانونية"  "املفكرة 

لبنان.  اإلداري وشفافيته يف  القضاء  استقالل  حول 

أبرز  الوثيقتني،  التزامن يف صدور هاتني  وعدا عن 

تبّنيا  بلدين  يف  صدورهام  هو  بينهام  يجمع  ما 

الفرنيس،  بالنظام  تيّمناً  القضائية  االزدواجية  نظام 

يسهل  مام  رسمية  لغة  العربية  اللغة  ويعتمدان 

املقارنة وتبادل التجارب. ال بل أن املفكرة القانونية 

يف  مسودتها  إعداد  من  عدة  مراحل  يف  استعانت 

أبرزهم  وأعاملهم،  تونسيني  قضاة  بآراء  لبنان 

تونس  يف  اإلدارية  للمحكمة  السابقة  الرئيسة 

روضة املشييش. وقد رأت "املفكرة" أن مثة أهمية 

بني  وبخاصة  املرشوعني  هذين  بني  مقارنة  إلجراء 

االشكاليات التي سعيا لحلها، أمال بإغنائهام وملء 

ما قد يعرتيهام من ثغرات. 

أربعة  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  ذلك،  يف  امليض  وقبل 

فوارق أساسية بينهام: 

البلدين.  يف  السائدة  السياسية  الظروف  األول، 

ففيام تعيش تونس منذ ما يقارب عرش سنوات يف 

مسار تحّول دميقراطي متيّز مبساٍع جاّدة لبناء ثقافة 

استقالل القضاء، يبقى لبنان غارقا يف ثقافة التدخل 

يف القضاء وإن دخل ابتداًء من ترشين األول 2019 

برز  منعطف  الوجهة،  محّدد  غري  منعطف  يف 

تحقيق استقالل القضاء يف مقّدمة أولوياته. 

القضاء  تنظيم  يتناول  اللبناين  املقرتح  أن  الثاين، 

املرشفة  بالهيئة  بدءاً  جوانبه  مختلف  يف  اإلداري 

عليه )أو ما يعادل مجلس القضاء اإلداري( وأوضاع 

املحاكامت  أصول  عن  فضال  وضامناتهم  القضاة 

جوانب  ملختلف  شامل  مقرتح  أنه  مبعنى  أمامه، 

املقرتح  فإن  باملقابل،  وعمله.  القضاء  هذا  تنظيم 

وأصول  اإلدارية  املحاكم  تنظيم  يتناول  التونيس 

املحاكامت أمامها، بعدما صدر قانون سابق بشأن 

إنشاء املجلس األعىل للقضاء )والذي يشكل مجلس 

القضاء اإلداري أحد فروعه(. والالفت أن املحكمة 

اإلدارية يف تونس اختارت تعديل أصول املحاكامت 

اإلداريني  القضاة  أوضاع  تنظم  مسودة  وضع  قبل 

هذا  تقييم  يتعنّي  وبذلك،  استقالليتهم.  وضامنات 

املرشوع يف ظّل تصّور يبقى مجتزأ لإلطار التنظيمي 

لهذه املحكمة. 

املرشوع.  واضعي  بخلفية  يتصل  الثالث  الفارق 

فاملقرتح التونيس وضعته املحكمة اإلدارية مبا يعرّب 

باملقابل،  القضاة.  منظور  من  اإلصالح  تصّور  عن 

تولّت "املفكرة القانونية" التي هي منظمة حقوقية 

العامة  األمالك  قضايا  يف  قضائية  معارك  تخوض 

والبيئة والحريات العامة وضع املقرتح اللبناين،

الحراك  منظور  من  لإلصالح  تصورها  عن  يعرّب  مبا 

الحقوقي. ومؤدى ذلك هو اختالف نجده يف مواقع 

عدة من املرشوعني، وبخاصة لجهة تعريف الصفة 

واملصلحة يف الطعن بالقرارات اإلدارية، والذي أىت 

موسعا جدا يف املرشوع اللبناين. ومن املهّم اإلشارة 

هنا إىل أن املفكرة القانونية مل تنجح يف بداية عملها 

التعاون  برضورة  الدولة  شورى  مجلس  إقناع  يف 

والتحاور يف وضع مرشوع مشرتك، إال أن خطابات 

وضع  عىل  حاليا  يعمل  أنه  تؤكد  األخرية  املجلس 

الحاجة  ينكر  كان  بعدما  مواٍز  إصالحي  مرشوع 

لذلك. ويهّمنا يف هذا املكان اإلشارة إىل أن املفكرة 

"استقالل  عنوان:  تحت  خاّصا  عددا  نرشت  كانت 

يدافع  ومن  الدولة؟  يحمي  من  اإلداري:  القضاء 

عنها؟" وقد بيّنت فيه 20 سببا رئيسيا يحدوها إىل 

وضع مقرتح قانونها. 

أما الفارق الرابع الذي نوّد اإلشارة إليه، فيتأىت من 

التباين يف التطور الذي وصل إليه التنظيم القضايئ 

التونيس  القضايئ  النظام  اعتمد  ففيام  البلدين.  يف 

املحاكمة يف  تعدد درجات  مبدأ  منذ سنة 1996  

يف  به  املعمول  غرار  عىل  اإلدارية  القضايا  أغلب 

القضايا العدلية، فإن القضاء اإلداري اللبناين يُختزل 

ومجلس  القضايئ  الطابع  ذات  الهيئات  بعض  يف 

النزاعات  يف  ينظر  ما  غالبا  الذي  الدولة  شورى 

املحاكم  بغياب  واألخرية،  األوىل  بالدرجة  اإلدارية 

لبنان  كام  تونس  لكن  واالستئنافية.  االبتدائية 

يتميّزان يف متركز القضاء اإلداري يف العاصمة، وإن 

عمدت تونس إىل إنشاء دوائر يف املناطق تزامنا مع 

انتخابات املجالس البلدية. 

ما تميز به المقترح 
التونسي اجراءات 

الصلح واعتماد 
الوسائل اإللكترونية

عند  والحذر  التنبه  الفوارق  هذه  تفرض  وفيام 

إجراء املقارنة، فإن بعضها )وبشكل خاص اختالف 

خلفيات واضعيه( يشكل عامل غنى ولفت نظر إىل 

أمور ال بد من التحّسب لها يف كال البلدين. ولهذه 

التي  املسائل  بخصوص  املقارنة  سنحرص  الغاية، 

تدخل ضمن النطاق الذي حدده املرشوع التونيس، 

وأصول  اإلدارية  املحاكم  تنظيم  نطاق  يف  أي 

الحق  وقت  يف  نتوىّل  أن  عىل  أمامها،  املحاكامت 

البلدين.  يف  اإلداري  للقضاء  شموليّة  أكرث  مسًعى 

ويف هذا اإلطار، سنْسعى إىل إبراز املقرتحات التي 

املقرتحات  ثم  من  لنتناول  املرشوعني  كال  بها  متيّز 

املشرتكة لهام. 

1. مسائل تمّيز  بها المقترح 
التونسي

عند مراجعة املقرتح التونيس، يظهر أن أهم 

اإلصالحات التي متيّز بها بالنسبة إىل املقرتح 

اللبناين أمكن تصنيفها ضمن اإلصالحات التقنية أو 

تعزيز أداء املرفق القضايئ. 

وقد متثل ذلك بوجه خاص يف إصالحني بالغي 

األهمية: 

االجراءات تتم بالصورة 
ونية اإللكتر

بتطور  االستعانة  املجال،  هذا  يف  اإلصالحات  أول 

التقنيات لتطوير أداء املحكمة. وعليه، فرض املقرتح 

لوائح...(  أو  دعاوى  )تقديم  اإلجراءات  تتم  أن 

إنهاء  إىل  يؤّدي  نحو  عىل  اإللكرتونية،  بالوسائل 

هيمنة الورق السائدة حتى اآلن يف عمل املحكمة. 

الدعاوى  بتقديم  يسمح  أن  األمر  هذا  شأن  ومن 

عن بعد ومبشاركة املعلومات ضمن إدارات الدولة 

مهمة  تسهيل  عن  فضال  أكرب،  بسهولة  املعنية 

القضاة يف تلخيص مطالب الفرقاء يف الدعوى. فضال 

التكنولوجيا  استخدام  إىل  املقرتح  عمد  ذلك،  عن 

ملعالجة تحكم رؤساء املحاكم يف توزيع املراجعات 

تم ذلك  مآلها. وقد  التأثري يف  امكانية  مبا يعطيهم 

عىل  للقضايا  اإللكرتوين  التوزيع  اعتامد  خالل  من 

هذا  تعديل  امكانية  املقرتح  حفظ  وإن  الدوائر، 

التوزيع استثنائيا وبشكل معلّل. ومن املهم مبكان 

تتيحها  التي  الكثرية  االستخدامات  إىل  هنا  اإلشارة 

الوسائل اإللكرتونية يف تسهيل تقييم أداء املحاكم 

للبطء  حلول  إيجاد  منه  يؤمل  نحو  عىل  والدوائر 

اإلدارية  املحكمة  أداء  يعرتي  بات  الذي  الشديد 

بشأن  مفيدة  معلومات  إنتاج  شأنها  من  أن  كام   .

بالقانون...  التزامها  ومدى  العامة  اإلدارات  عمل 

القضاة اإلداريني فيصل بوقرة يف  إلخ. ويذكر أحد 

مقال نرشه يف جريدة الصباح  )08-07-2020( بأن 

"مقتضيات هذه الفصول لن تدخل حيز النفاذ إال 

الذي تّم  بعد تجهيز موقع واب املحكمة اإلدارية 

الرشوع يف إنشائه منذ أواسط سنة 2019 وشارف 

عىل نهايته يف معظم جوانبه التقنية والفنية". كام 

أنه يشري إىل أنه "يجري حاليا اجراء دورات تدريبية 

الذين  املحكمة  أعوان  لفائدة  مكثفة  وتكوينية 

املعلومة  مبعالجة  مبارشة  معنيني  يكونون  سوف 

والوثيقة القضائية اإللكرتونية".

ية الصلح في النزاعات اإلدار

التونيس،  املقرتح  به  تفرّد  الذي  الثاين  اإلصالح  أما 

فهو يتمثل يف إدخال مواد تتصل بتنظيم اجراءات 

خاصة للصلح يف النزاعات اإلدارية. وتويل النصوص 

املقرتحة رئيس املحكمة امكانية تكليف قاٍض من 

مساعي  إجراء  النزاعات  يف  الناظرين  القضاة  غري 

عدد  بتخصيص  األمر  هذا  يسمح  وإذ  صلحية. 

له  فإن  الوساطة،  بإجراءات  اإلداريني  القضاة  من 

إىل  تحوله  أو  املحاكمة  أمد  إطالة  لجهة  محاذير 

أداة لسحب امللف من هيئات قضائية معينة تحت 

غطاء اجراءات الصلح. 

2. مسائل تميز بها المقترح 
اللبناني: 

مقرتح  بها  تفرّد  التي  املسائل  أبرز  من  باملقابل، 

لبنان، اآلتية: 

وضع مبادئ واضحة 
القضائي: للتنظيم 

أول ما يتميز به املقرتح اللبناين هو وضع مبادئ 

واضحة للتنظيم القضايئ يف مستهله )املادة 2 منه( 

ضمن قامئة ضّمت 11 مبدأ، يستشّف من املقرتح 

التونيس أنه عمل بهدي من بعضها وإن مل يذكرها 

ضمن  املبادئ  هذه  تصنيف  وباإلمكان  رصاحة. 

ثالث فئات: 

القضاء  استقالل  مبدأ  يفرضها  التي  املبادئ   -

عىل التنظيم القضايئ وهي تتمثل هنا بشكل 

خاص مببادئ االستقالل الداخيل أي االستقالل 

هذه  متثلت  وقد  اإلداريني.  القضاة  كبار  إزاء 

 )1( أساسيني:  مبدأين  يف  املبادئ  من  الفئة 

إرشاك القضاة يف إدارة شؤون محاكمهم عىل 

قدم املساواة، و)2( مبدأ املساواة بني القضاة 

تّم  وقد  بينهم.  ما  يف  العمل  توزيع  وعدالة 

االقرتاح  طول  عىل  املبدأين  هذين  تجسيد 

سواء لجهة تقليص صالحيات رئيس املحكمة 

العليا للقضاء اإلداري )مجلس شورى الدولة( 

والتي تشّكل حجر األساس يف التنظيم الهرمّي 

داخل القضاء اإلداري  ونقل معظمها ملجلس 

القضاء األعىل اإلداري. وقد استندت األسباب 

املوجبة لهذا املقرتح عىل القرار رقم 2000/5 

من املجلس الدستوري اللبناين الذي اعترب أنه 

الدولة  شورى  مجلس  رئيس  إيالء  يجوز  ال 

وحده أمر تعيني القضاة اإلداريني بقرار منفرد 

منه. ويف موازاة ذلك، نّص املقرتح عىل إنشاء 

اإلدارية  املحاكم  جمعية عموميّة عىل صعيد 

وهيئة عامة سنوية يشرتك فيها جميع القضاة 

ضامنات  املقرتح  وضع  واألهّم،  اإلداريني. 

إلزام  مثل  الهيئة،  هذه  يف  املشاركة  لتفعيل 

القضاء اإلداري بإبالغ جدول أعاملها،  مجلس 

فضال  عليه  بنود  اقرتاح  من  القضاة  ومتكني 
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ستتم  الذي  السنوي  التقرير  إبالغهم  عن 

االطالع  لهم  يتسنى  ليك  فيها مسبقاً  مناقشته 

عىل مضمونه والتمعن به ومناقشته واملداولة 

يهدف  وعليه،  العامة.  الهيئة  اجتامع  يف  به 

املحاكم  تنظيم  القضاة يف  إىل ترشيك  املقرتح 

ويف  املساواة  قدم  عىل  ضمنها  يعملون  التي 

إىل  بينهم.  فيام  وتفاعل  تضامن  روابط  انشاء 

ذلك، تضمن املقرتح نصوصا عدة فرضت عىل 

للقضاة.  املمثلة  الجمعيات  استشارة  املجلس 

يتضمن  مل  التونيس  املقرتح  أن  هنا  ويلحظ 

بل حرص  لوجود جمعيات عمومية  إشارة  أي 

الذين  القضاة  من  محدود  بعدد  التشاور 

يرتبعون عىل قمة الهرم، مبا يحّد من التشاركية 

يف إدارة شؤون املحاكم. 

عىل  "حافظ  التونيس  املقرتح  أن  يلحظ  كام 

لرؤساء  مسنداً  مبحكمته  الرئيس  صالحيات 

ولرئيس  واالستئنافية  االبتدائية  املحاكم 

املحكمة اإلدارية العليا صالحية "تعيني القضاة 

وكذلك  مبحاكمهم"  الحكمية  الدوائر  مبختلف 

صالحية تحديد مواعيد رصف امللفات الجاهزة 

بالتايل  ويبدو  املرافعة.  لجلسات  للحكم 

آليات  خالل  من  يهيمن  الذي  هو  "الرئيس" 

يتعارض  بشكل  املحكمة  عىل  النص  تضمنها 

الذي  الدميوقراطي"  املجتمع  "قيم  مع مفهوم 

اعتمدته هذه املحكمة يف أكرث من قرار صدر 

عنها كسبب للترصيح بعدم مرشوعية نصوص 

ترشيعية" . 

وقد  العادلة:  للمحاكمة  الضامنة  املبادئ   -

متثلت هذه املبادئ مببدأين أساسيني: )1( مبدأ 

الهيئة القضائية الجامعية أمام املحاكم اإلدارية 

اإلبتدائية ومجلس شورى الدولة بغرفه كافة، 

إال يف الحاالت املنصوص عليها حرصا يف القانون 

التونيس(  املقرتح  يف  له  مثيال  يجد  أمر  )وهو 

)2( ومبدأ القايض الطبيعي والذي يوجب أن 

الوضعية  ذوي  املتقاضني  جميع  محاكمة  تتم 

نفسها أمام املحاكم عينها، وفق نفس القواعد 

الهيئة  تُحّدد  أن  واألهم  والقانونية،  اإلجرائية 

ملعايري  وفًقا  معني  نزاع  يف  الناظرة  القضائية 

هذا  انعكس  وقد  مسبقا.  محددة  موضوعية 

املبدأ األخري يف تقليص صالحيات رؤساء الغرف 

التحّكم يف  )الدوائر( واملحاكم مبا مينعهم من 

يرأسونها  التي  الحكم  هيئات  أعضاء  هوية 

التونيس  املقرتح  يف  مياثله  ما  يجد  أمر  )وهو 

من خالل اشرتاط حصول توزيع القضايا بصورة 

الصالحيات  يف  حدوده  وجد  وإن  إلكرتونية 

ما  وفق  املحاكم  لرؤساء  املمنوحة  الواسعة 

تقدم بيانه(. 

العاّم.  املرفق  سري  لُحسن  الضامنة  املبادئ   -

ومبدأ  اإلداري،  القضاء  وحدة  مبدأ  ومنها 

تخصص القايض والذي يفرتض متتّعه مبؤهالت 

علمية وخربات مهنية متّكنه من القيام باملهمة 

فيه،  ُعنيِّ  الذي  املركز  يتطلّبها  التي  القضائية 

ومبدأ انتظام واستمرارية املرفق القضايئ، ومبدأ 

الشفافية، ومبدأ املداورة بني القضاة متكيناً لهم 

من تطوير معارفهم يف اإلختصاصات املختلفة 

ودرءاً لنشوء مواقع نفوذ داخل املحاكم، وأخريا 

مبدآ تقريب املحكمة من املتقاضني واملساواة 

واملرونة  املناطق،  جميع  بني  املتوازن  واإلمناء 

يف تقسيم املحاكم وتوزيعها ملواكبة الحاجات 

أو  صعوداً  القضايا  عدد  وتُغرّي  اإلجتامعية 

عند  التوقف  مبكان  هنا  املهم  ومن  نزوالً. 

مبدأ الشفافية والذي توسع املقرتح اللبناين يف 

تفصيله. وهو مبدأ تجّسد ليس فقط يف فرض 

القضاء  عن  الصادرة  للقرارات  حكمي  نرش 

اإلداري بل أيضا يف نرش إحصاءات دورية عن 

أعاملها ويف إنشاء مكتب إعالمي ضمن أمانة 

رّس املجلس فضال عن توفري املعلومات الكاملة 

من  القضاة  بها  يقوم  قد  التي  األعامل  حول 

خارج وظائفهم االعتيادية. 

هيئة  يف  املشارك  القايض  إعطاء  ذلك  إىل  يضاف 

الحكم امكانية إبداء رأي مخالف. ويجدر القول هنا 

أن املقرتح اللبناين إمنا يستعيد االتجاه املعمول به 

عموما يف أصول املحاكامت مبا مييز النظام القضايئ 

النظام  من  املستمدة  األنظمة  مجمل  عن  اللبناين 

القضائية يف  الفرنيس، وعموما عن مجمل األنظمة 

دول املنطقة العربية. 

يف الصفة  التوّسع في تعر
والمصلحة

مثة معركة بالغة األهمية تجري يف كواليس القضاء 

اإلداري اللبناين. معركة باإلمكان أن نسّميها معركة 

املصلحة أو الصفة بالتقايض. فكلام طعن مواطن أو 

مجموعة مواطنني )جمعية متخصصة( بقرار إداري 

إلخالله بالرشعية ورمبا بالدستور، بادرت "السلطة" 

نافذة  خاصة  أو رشكة  بلدية  أو  الدولة  تكون  )قد 

الطعن  إىل  فيه(  املطعون  القرار  من  مستفيدة 

بصفة الجهة الطاعنة، بهدف رّد الدعوى شكال من 

هذه  تزيد  وعموما  أساسها.  يف  للنظر  حاجة  دون 

"السلطة" لجوءها إىل هذه الحجة بقدر ما تضعف 

حّجتها يف الدفاع عن رشعية قراراتها أو يكون دفاعها 

فكلام عجزت هذه  أخالقي.  أو غري  عنها مستحيال 

قراراتها،  بصّحة  العاّم  الرأي  إقناع  عن  "السلطة" 

تتمرتس وتنكفئ للطعن بالصفة واملصلحة. ولسان 

مصلحة  أو  صفة  للمواطنني  ليس  أنه  هو  حالها 

للدفاع عن الصالح العاّم، عن البيئة أو امللك العام 

أو حقوق املستهلك ... إلخ بحيث يشكل أّي عمل 

العامة  السلطات  اإلتجاه تطّفالً عىل  منهم يف هذا 

للدفاع عن  الصفة  التي تبقى هي وحدها صاحبة 

الصالح العام، بالنيابة عن الناس كافة وأن أي مسار 

الشعبية  الدعوى  انتشار  إىل  يؤدي  قد  مختلف 

الالفت  ومن  بالدعاوى.  اإلداري  القضاء  وإغراق 

أن "هذه السلطة" ال تجد حرجا يف استخدام هذه 

املواطن  عىل  توجب  قوانني  صدور  رغم  الحجة 

باتفاقيات  أصال  الدولة  والتزام  البيئة  عن  الدفاع 

عن  الكشف  عىل  املواطن  بتشجيع  تلزمها  دولية 

اتفاقية مكافحة  )املادة 13 من  الفساد ومكافحته 

املشاركة  حّس  إضعاف  ذلك  ومؤدى  الفساد(. 

واألهم تحصني عدد  العامة  الشؤون  للمواطنني يف 

كبري من القرارات اإلدارية إزاء أي مراجعة أو طعن 

يف رشعيتها.

ما تميز به المقترح 
اللبناني هو توسيتع 

تعريف الصفة 
والمصلحة في الطعن 
اإلدارية  القرارات  برشعية  الطعن  إن  والواقع 

بلون  فرنسوا  كتبه  ما  السلطة، وفق  لتجاوزها حّد 

)أستاذ فرنيس يف القانون اإلداري( يف مقالة نرشتها 

املفكرة القانونية تحت عنوان: "الصفة واملصلحة يف 

القضاء اإلداري اللبناين" ، ال يضع فردين يف مواجهة 

وترشيعية.  تنفيذية  سلطتني:  بل  البعض  بعضهام 

الثانية".  تحرتم  مل  ألنها  األوىل  يف  يطعن  فاملواطن 

كتبه  كان  مبا  الخصوص  هذا  يف  بالن  ذكّر  وقد 

يلهو": "ال  "امللك  فيكتور هوغو يف 1932 يف كتابه 

فاملحاكم  لوجه  وجهاً  وزيراً  أواجه  أن  أبداً  أخىش 

)ضمناً: املحاكم اإلدارية( هي الحَكم الطبيعي لهذه 

املبارزات الرشيفة )...( مبارزات ليست غري متكافئة 

بالقدر الذي نعتقده، ألّن هناك من جهة الحكومة 

ولكن  عادي.  مواطن  أخرى  جهة  ومن  بكاملها 

املواطن العادي قوي عندما يلجأ إىل قوسكم للطعن 

يف إجراء غري قانوين ومن املخجل فضحه عىل املأل 

ولدحض مرشوعيته أمامكم، كام أفعل اآلن..". كام 

ذكّر بالن بآراء موريس هوريو وهو من أبرز فقهاء 

العرشين  القرن  بداية  يف  الفرنسيني  العام  القانون 

مصلحة  يف  تصّب  اإلدارية  "الدعوى  وفحواها: 

الجميع وليس فقط املصلحة الشخصية للمّدعي" . 

ويف بداية القرن الجاري، أجرى رينيه شابو التحليل 

لديها  اإلدارية  الدعوى  أن  إىل  خلص  حيث  ذاته 

"فائدة عامة" و"هدفها حامية الرشعية" . 

املصلحة  عن  ذلك  كل  عىل ضوء  بالن  تساءل  وإذ 

يف  دعواه  لقبول  املّدعي  لدى  توفرها  يقتيض  التي 

دولة دميقراطية، فإنه سارع إىل اإلجابة بأن مصلحة 

السلطات  فصل  بضامن  بديهية  تبدو  املواطن 

وضامن تفّوق السلطة الترشيعية، كتعبري عن سيادة 

"مصادرة  يجوز  فال  التنفيذية.  السلطة  عىل  األمة، 

مثة  إمنا  اإلدارية،  القرارات  يف  الطعن  يف  املصلحة 

مصلحة اجتامعية لتوسيع تعريفها".

ملفهوم  اللبناين  املقرتح  أفرد  ذلك،  كل  من  انطالقا 

نص  ما  أبرز  ومن  مفصلة.  مادة  والصفة  املصلحة 

ُمستدٍع،  أّي  الخصوص متكني  املقرتح يف هذا  عليه 

رضراً  يلحق  عمل  أّي  ضّد  إبطال  طلبات  بتقديم 

الفساد  مكافحة  قضايا  يف  العامة  باملصلحة  فادحاً 

وحامية البيئة، فضال عن متكني أي جمعية أو نقابة 

أو رشكة مدنية ال تبتغي الربح من الطعن مبا يتعلّق 

بأي عمل غري مجرد من أي صلة مبوضوعها. فضال 

بأي  الطعن  من  نائب  أي  املقرتح  مّكن  ذلك،  عن 

عمل أو إحجام يؤثر يف تطبيق القوانني أو مبراسيم 

التجنيس. كام مّكن أّي موظّف عام من الطعن بأّي 

عمل ميّس بحسن سري املرفق العام، وأي مستخدم 

ميّس  إجراء  بأي  الطعن  من  العامة  املرافق  ألحد 

بتنظيم هذا املرفق أو حسن سريه. 

مالحظات خاصة بالقضاء اإلداري 
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إعطاء أوامر لإلدارة 
بأن  السلطات  لفصل  األقىص  املفهوم  يوضح 

أوامر  بتوجيه  سلطة  أي  مُينحوا  مل  تاريخياً  القضاة 

قانوين  نظام  إرساء  أمام  عقبة  أكرب  وهو  لإلدارة. 

املواطنون  يضعها  التي  الثقة  بكس  ويتسبب  آمن 

يف مؤسساتهم . ومؤّدى هذه القاعدة الوصول إىل 

نتائج سلبية جدا، كأن يصدر القضاء اإلداري اللبناين 

قرارات تكرّس عدم رشعية األعامل اإلدارية من دون 

عن  يتأىت  ما  وهذا  عمليّة.  نتيجة  أي  يستتبعها  أن 

املادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنّص 

أّن عىل القايض أن يكتفي بإعالن األوضاع القانونية 

التي يبّت فيها، وأنّه  التي تشّكل موضوع الدعوى 

اإلدارية  السلطة  مقام  يقوم  أن  للقايض  يحّق  ال 

التي  القانونية  النتائج  األوضاع  هذه  من  ليستنتج 

ترتتّب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات. 

انطالقا من ذلك، استمّد املقرتح اللبناين من التطور 

الحاصل يف فرنسا يف العقود األخرية ابتداء من 1995 

الوضع  هذا  من حدة  تخفف  أن  شأنها  من  حلوال 

وذلك من خالل اعتامد نظام اإلكراه اإلستباقي الذي 

وعليه،  التنفيذ.  فّعالة من خطر عدم  يوفّر حامية 

نص املقرتح عىل أنه يف كل مرة ينطوي تطبيق الحكم 

معنّي،  اتجاه  يف  تنفيذي  إجراء  بالرضورة عىل  فيها 

اإلجراء.  باتخاذ ذلك  اإلدارة  يأمر  أن  للقايض  يجوز 

فقط  القايض  سيوضح  بذلك،  القيام  خالل  ومن 

النتائج القانونية لقراره مع تحديد تدابري تنفيذه يف 

متنه حتى قبل أن تربز أية صعوبات يف التنفيذ، وكل 

ذلك من دون تجاوز حدود دوره كقاٍض. مبعنى أن 

حني  اإلدارة  مقام  القيام  تخوله  ال  الصالحية  هذه 

يتطلّب القرار القضايئ خيارات تقديرية أو التوّجه 

ذلك،  عىل  كمثال  معني.  وضع  يف  النظر  إعادة  إىل 

رئيس  قرار  بإبطال  قراره  اإلداري  القايض  يرفق  قد 

الوزراء برفض اتخاذ مرسوم تنفيذي رضوري لدخول 

رئيس  إىل  يوّجه  قضايئ  بأمر  التنفيذ،  حيز  قانون 

إرساء  يتّم  وهكذا  ونرشه.  املرسوم  إلصدار  الوزراء 

توازن السلطات، حيث ال متتلك السلطة التنفيذية 

عليه  تطبيق نص صّوتت  لعرقلة  القانونية  األهلية 

السلطة الترشيعية إىل أجل غري مسمى. كام يكون 

له مثال عند إبطال قرار برفض منح ترخيص ملواطن 

بالقيام بنشاط معني رغم توفر الرشوط املوضوعية 

للحصول عىل الرتخيص، أن يأمر اإلدارة أيضاً مبنحه 

الرتخيص. 

وقد استلحق املقرتح التونيس هذا األمر جزئيا من 

األحكام،  تنفيذ  لتعزيز  أدخلها  التي  اآلليات  خالل 

والتي تنطبق يف املرحلة الالحقة لصدور الحكم يف 

حال تقاعس اإلدارة عن تنفيذه وفق ما نبينه أدناه. 

اللبناين  املقرتح  تضمني  إىل  اإلشارة  تجدر  ختاما، 

مواد هامة لتعزيز حامية املواطن، سواء من خالل 

إعطاءه صالحية واسعة يف اختيار املحكمة املختصة 

لقطع  منه  املقدمة  املراجعات  قبول  يف  أو  ترابيا 

النزاع، حتى ولو تم تقدميها إلدارة  املهلة أو لربط 

غري مختصة، بحيث يكون عىل هذه األخرية توجيه 

املراجعة لإلدارة املختصة.

التوجهات المشتركة   .3
حين للمقتر

ضامن  للمقرتحني  املشرتكة  التوجهات  أبرز  من 

االستقالل املايل واإلداري للقضاء اإلداري، فضال عن 

يف  وخصوصا  املستعجل  القضاء  صالحيات  توسيع 

ما يتصل بالطعن يف القرارات التي متس بالحريات 

والسعي  ودمقرطته،  املنافسة  برشوط  أو  األسايس 

لتعزيز آليات تنفيذ األحكام.  

المالية االستقاللية 

املالية  االستقاللية  منح  عىل  املقرتحان  يلتقي 

معايري  من ضمن  وذلك  اإلداري،  للقضاء  واإلدارية 

استقالل القضاء. فكال االقرتاحني ينصان عىل وجوب 

تضمني قانون املوازنة العامة موازنة خاصة بالقضاء 

اإلداري، مع متكني أجهزة هذا القضاء من مامرسة 

صالحياتها يف هذا املضامر. 

القضاء  صالحيات  توسيع 
ودمقرطته:  المستعجل 

يات إلى الواجهة...  عجلة الحر

"يعترب قضاء العجلة اإلداري، وباألخّص تنوع وتطور 

اجراءات العجلة لديه، من أهم املعايري الدالّة عىل 

إرساٍء فعيّل لدولة القانون، هذه الدولة التي يخضع 

فيها األشخاص كام والسلطات العامة ملبدأ الرشعية 

والتي تصان فيها الحقوق والحريات والصالح العام 

اجراءات  تطوير  يساهم  وبالفعل،  سواء.  حٍد  عىل 

وتغيري  اإلداري  القضاء  بتفعيل  القضائية  العجلة 

صورته لإلرتقاء به من موقع القضاء املتفرج الذي 

وتعويٍض  اإلدارية  للقرارات  متأخر  بإبطاٍل  يكتفي 

غري شاٍف لتبعاتها، إىل موقع القضاء املتدّخل الذي 

كام  والحريات  الحقوق  ويصون  ويحمي  يضمن 

لتسلط  وفعاالً  رسيعاً  حداً  ويضع  العام،  والصالح 

واستنسابية السلطات العامة". هذا املقطع مأخوذ 

راشد  أيب  ندي  الجامعي  األستاذ  كتبها  مقالة  من 

وهو أحد أبرز املساهمني يف وضع املقرتح اللبناين . 

وعليه، بدا متوقعا أن يتوّسع املقرتحان بشكل الفت 

يف تحديد صالحيات قضاء العجلة.

أول مجاالت هذا التوّسع اتصلت بالقرارات اإلدارية 

تيّمناً  يسّمى  ما  باعتامد  أو  بالحريات،  املاّسة 
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إىل  هنا  باإلحالة  اللبناين  املقرتح  اكتفى  وفيام 

التونيس  املقرتح  أحال  األساسية"،  "الحرية  مفهوم 

والحقوق  اإلنسان  بذات  اللصيقة  "الحريات  إىل 

والحريات املضمونة دستوريا". بالطبع، تبقى هذه 

القايض  قبل  من  األدىن  بالحّد  محمية  الحريات 

العديل عرب قبوله نظرية التعّدي التي تطبّق يف كل 

مرة ترتكب اإلدارة مخالفة واضحة متّس بحرية أو 

بحق امللكية، إال أّن هذه النظرية تبقى قارصة عن 

أن  بالحرية، حيث  املاسة  القرارات  مواجهة جميع 

مجرّد إلحاق قرار ينتهك الحريات باختصاص إداري 

املواطن  ويرتك  صالحيته  من  العديل  القضاء  يجرّد 

القضاء  يكون  ال  كام  اإلدارة.  أمام  السالح  منزوع 

ال  التي  القرارات  يف  للنظر  صالحا  عموما  العديل 

اللجوء  إىل  التنفيذ  موضع  لوضعها  اإلدارة  تحتاج 

إىل آليات التنفيذ القسي. وقد برزت مؤخرا عامليا 

أهمية هذه الصالحية، وبخاصة يف ظّل إتخاذ الّدول 

تدابري حاسمة ومقيّدة للحريّات األساسية للحّد من 

إنتشار جائحة الكورونا.

يشترك المقترحان في 
توسيتع دائرة العجلة 

لتشمل حماية 
الحريات وتعزيز 

آليات تنفيذ األحكام

يف  املستعجل  القضاء  توسيع  يؤّدي  أن  ويرتقب 

هذا الخصوص إىل تعزيز وظيفة القايض يف حامية 

الحقوق والحريات وفق مبدأي التناسب والرضورة، 

واللذين كرسهام الدستور التونيس الجديد يف املادة 

49، ومعها إىل تعزيز املنظومة الحقوقية برمتها. 

املقرتح  تضمني  إىل  املجال  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 

التونيس نوعا آخر من العجلة وهي العجلة ل "حامية 

امللك العام وضامن سالمة البيئة". وفيام تفرّد هذا 

عرّب  اللبناين  املقرتح  فإن  الباب،  هذا  بفتح  املقرتح 

عن اهتامم مامثل لجهة حامية امللك العام وسالمة 

البيئة، من خالل توسيع الصفة واملصلحة يف الطعن 

يكون  وقد  بيانه.  سبق  كام  اإلدارية  القرارات  يف 

دور  لرتسيخ  مفيداً  املجال  هذا  يف  املقرتحني  جمع 

القضاء اإلداري يف هذا املجال، بحيث يوسع املقرتح 

املقرتح  ويلغي  املستعجل  القضاء  حدود  اللبناين 

التونيس أي ذريعة مرتبطة باملصحة والصفة للحّد 

من مراجعات مامثلة.

كام توسع كال املقرتحني بالعجلة يف منح السلف عىل 

التنفيذ  به جديا ووقف  املنازع  الدين غري  حساب 

وتدابري الحامية واملعاينة والتحقيق. وفيام نص كال 

للتعاقد  السابقة  الفرتة  يف  العجلة  عىل  املقرتحني 

تفرّد  التونيس  املقرتح  فإن  الحرة،  للمنافسة  حامية 

التدخل  يف  املستعجل  القضاء  اختصاص  إعالن  يف 

حتى يف الفرتة التي تعقب إبرام العقود )وهو أمر 

يستحق نقاشا يتجاوز حدود هذا املقال(. 

ختاما، تجدر اإلشارة إىل أن كال املقرتحني سعيا إىل 

الحاالت أو يف  القضاء املستعجل يف هذه  دمقرطة 

التنفيذ أو حامية املنافسة من خالل  مادة توقيف 

إعامل مبدأ التقايض عىل درجتني.

تطوير آليات تنفيذ أحكام 
ي القضاء اإلدار

يتم  ال  اإلداري،  القانون  تعتمد  التي  البلدان  "يف 

عموماً إخضاع األشخاص العامني )الدولة واإلدارات 

املحلية واملؤسسات العامة( إىل طرق إنفاذ القانون 

العادي الذي من املحتمل سلوكها يف مواجهة األفراد. 

ورغم ذلك، يعترب عدم تنفيذ اإلدارة للقرارات التي 

يتخذها قضاة مستقلّون أمراً غري مقبول" . ومن هذه 

الزاوية، سعى كال املقرتحني إىل تطوير آليات تنفيذ 

أـحكام القضاء اإلداري من دون أن يقطعا متاما مع 

الضوابط املفروضة عىل التنفيذ عىل أشخاص الحق 

العام. وال تخفي املفكرة القانونية توجسها من أن 

لتحميل  نفوذها  استغالل  من  نافذة  قوى  تنجح 

الدولة مسؤولية إدارية تجاهها متهيدا للحصول عىل 

أحكام تقّر لها بتعويضات هائلة ينتهي كل مواطن 

إىل دفعها يف ظل أزمات مالية خانقة. وهذا ما حصل 

القضايا حيث ُحكم لشخٍص متنّفذ أنشأ  يف إحدى 

مقالع غري قانونية بالحصول عىل تعويضات فاقْت 

القضية املعروفة  مائتي مليون دوالرا أمريكيا وهي 

بقضية آل فتوش. 

ومن اآلليات املتفق عليها يف املقرتحني لتطوير آليات 

إنشاء جهاز خاّص لدى  تنفيذ األحكام هو وجوب 

املحكمة العليا، يتوىّل مهمة تحفيز اإلدارة والضغط 

)املكتب(  الجهاز  هذا  ويتكّون  الغاية.  لهذه  عليها 

وفق املقرتح اللبناين من ثالثة قضاة: القايض املتفرغ 

يف مجلس القضاء اإلداري وقاٍض من مجلس شورى 

الدولة  )املحكمة العليا اإلدارية( وقاٍض ثالث من 

املكتب  هذا  ويتوىل  اإلدارية.  االبتدائية  املحاكم 

عىل  بناء  اإلدارة،  إىل  املشورة  تقديم  املقرتح  وفق 

طلب استفسار يرد منها أو من الطرف املعني، حول 

مبهامه.  املشمولة  والقرارات  األحكام  تنفيذ  سبل 

وهو يقوم فضال عن ذلك بإعداد تقرير سنوي حول 

السنوي  التقرير  إدراج مضمونه ضمن  يتّم  مهامه. 

تنفيذ  "متابعة  عنوان  "املجلس" تحت  الصادر عن 

أحكام وقرارات هيئات القضاء اإلداري".

لجنة  إنشاء  عىل  املقرتح  نّص  فقد  تونس،  يف  أما 

العليا،  وطنية ملتابعة تنفيذ األحكام لدى املحكمة 

بأمر  عملها  سري  وطرق  تكوينها  يضبط  أن  عىل 

حكومي بناء عىل اقرتاح رئيس املحكمة العليا. كام 

الشفافية يف  تعزيز  شأنها  من  آليات  املقرتح  وضع 

تقديم  العامة  اإلدارات  ألزم  ففيام  املضامر:  هذا 

قامئة للمحكمة العليا يف األحكام اإلدارية التي يتم 

تنفيذها مع بيان أسباب ذلك، فإنه وضع عىل عاتق 

ضمن  واملعطيات  البيانات  تجميع  األخرية  هذه 

املعطيات  هذه  توجه  أن  وعىل  السنوي  تقريرها 

إىل أعىل املراجع يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية 

فضال عن رئيس املجلس األعىل للقضاء ورئيس هيئة 

الحوكمة ومكافحة الفساد. 

ويتميز أيضا املقرتح من خالل متكني الطرف املترضر 

تقديم  ملصلحته  الصادر  القرار  تنفيذ  عدم  من 

طلبات للمحكمة التي أصدرت هذا القرار لتحديد 

إللزام  دعوى  تقديم  له  يكون  كام  تنفيذه.  آليات 

اإلدارة بتسديد غرامة إكراهية عن التأخري يف تنفيذ 

األحكام. وهنا يتميز املقرتح اللبناين بتمكني القضاء 

وتضمني  األحكام  تنفيذ  آليات  تحديد  من  اإلداري 

بشكل  عنه،  الصادرة  األحكام  يف  إكراهية  غرامة 

يستبق نشوء أي إشكال يف هذا الشأن، وفق ما سبق 

بيانه ضمن فقرة "إعطاء أوامر لإلدارة". 

املدنية  املسؤولية  تعزيز  يف  املقرتحان  يشرتك  كام 

والعقابية لكل من يعيق تنفيذ هذه القرارات. 

مالحظات خاصة بالقضاء اإلداري
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الرشعية  بحامية  ترتبط  القضائية  أّن وظيفته  رغم 

ليس  الناس،  لشؤون  الدولة  تسيري  يف  القانونية 

عاين  كلام  التلقايئ  للتعهد  سلطة  االداري  للقايض 

نيال من هذه الرشعية أو تهديدا لها. فنظام التقايض 

إىل  يستند  بالخصوص  اإلداري  والتقايض  عموما 

إال  إجراءاته.  تحريك  يف  املصلحة  صاحب  إرادة 

فتئ  ما  التقايض  ملنظومة  السيايس  الخيار  أّن هذا 

التعّدي  تّم  من  لكّل  النفاذ  يضمن  ال  أنه  يثبت 

عىل حقوقه االقتصادية واالجتامعية. وترجع هذه 

الوضعيّة لعّدة أسباب من أهّمها اآلتية:

1. انحسار الحّق في التقاضي 
الشكلّية: وصبغته 

يف  الحّق  حرص  عىل  القضائية  املنظومة  تقوم 

التقايض يف صاحب املصلحة الذي له وحده تقدير 

خيار اللجوء للتقايض من عدمه. كام يتّسم املسار 

اإلجرايئ بشكالنيّة تضفي عليه طابعا بريوقراطيّا قد 

يؤول للمس بأصل الحق.

أ.  المصلحة المباشرة 
والمناصرة

الجراءات  املنظمة  القانونية  النصوص  تضّمنت 

يف  توفّرها  الواجب  للرشوط  وتحديدا  التقايض 

املرتبطة بوجود مصلحة  بالدعوى  القائم  املتقايض 

مبارشة يف تقدميها. بل وتّم اعتبار غياب هذا الرشط 

هذا  يكون  ال  وحتى  شكال.  الدعوى  لرفض  موجبا 

والنفاذ  الحقوق  عىل  املنارصة  دون  مانعا  الرشط 

القضاء  فقه  تعامل  فقد  لها  القضائية  الحامية  إىل 

االداري مع املصلحة يف تقدميها بنوع من املرونة.

فلقد تّم االعرتاف للورثة بحق التقايض بالطعن يف 

بعد  تويف  الذي  مورثهم  يف حق  صادر  إعفاء  قرار 

قرار  إلغاء  أّن  "طاملا  قاض(  )وهو  الدعوى  نرش 

الذي استهدف مورّثهم من شأنه أن تنجّر  اإلعفاء 

مبوجب  املايل  مركزهم  عىل  آثار  لها  تسوية  عنه 

إىل  االعتبار  رّد  اإللغاء  شأن  من  أّن  كام  اإلرث، 

امتّدت  آثار شبهة  إليهم مبحو  وبالرضورة  مورّثهم 

مفاعيلها االجتامعية والنفسية عىل سمعتهم وعىل 

رشفهم، األمر الذي يتّجه معه قبول الدعوى املاثلة 

من هذه الناحية." 

والنقابات  املدنية  للجمعيات  االعرتاف  تّم  كام 

عن  بالدفاع  األمر  يتعلق  عندما  القيام  بأهلية 

موضوع  اندراج  أو  ملنخرطيها  مشرتكة  مصلحة 

امكانية  وحتى  بل  الجمعية  أهداف  يف  الطعن 

"لنئ  ملنخرطيها:  الشخصية  املصلحة  عن  الدفاع 

القيام  كانت الجمعية تتمتع بالصفة واملصلحة يف 

بوضعية  متّس  التي  الرتتيبية  القرارات  بخصوص 

منخرطيها باعتبارها متّس املصلحة العامة لجميعهم 

فإن  للدفاع عنها،  تكوينها  تم  التي  املصلحة  وهي 

صفتها ومصلحتها بخصوص القرارات الفردية التي 

تهم منخرطيها تبقى رهينة توفر رشطني اثنني يتمثل 

أولهام يف أن يكون القرار الفردي من شأنه أن يؤثر 

الجمعية  منخرطي  لجميع  العامة  املصلحة  عىل 

أن  وثانيهام  تكوينها،  أهداف  إىل  بالرجوع  وذلك 

منخرطيها  أحد  حّق  يف  الجمعية  قيام  يؤدي  ال 

بخصوص القرار الفردي الذي يهمه باملّس من حقه 

يف رفع دعواه بنفسه إىل القضاء ." 

المحاكمة  تعقيدات  ب. 
ية اإلدار

من جهة أخرى ورغم أن القضاء اإلداري يف جزء كبري 

دعاوى  املحامي يف  )عدم وجوب  مكلف  منه غري 

اإللغاء وإتاحة اإلعانة القضائية يف قضاء التعويض(، 

فمن املؤسف أن يكون مسار التقايض فيه محكوما 

عىل  تشّجع  ال  وصيغ  وشكليات  وآجال  بإجراءات 

إتباعه. فأّي خطأ يف سلوك هذا املسار البريوقراطي 

قد يؤدي إىل ضياع الحقوق الذي دفعت املتقايض 

عىل اتباعه.

العرائض  تحرير  بخصوص  املرّشع  تشّدد  فلقد 

من  فئة  يثني  قد  مام  ومرفقاتها،  وموجباتها 

املتقاضني عن الولوج للحامية القضائية لحقوقهم. 

وهنا نسجل بإيجابية أن القضاء اإلداري طّور جملة 

التشّدد  يحّد من هذا  القضائية حتى  اآلليات  من 

من  خاصة  املحررة  العرائض  مع  مبرونة  فتعامل 

طلبات  صياغة  تستطيع  ال  هشة  اجتامعية  فئات 

يف  الحضائر..(  )عملة  بالطعن  قيامها  عند  واضحة 

لحكم  )املستوجبة  واأللفاظ  املباين  يتجاوز  توجه 

باملقاصد  لرتتبط  املحكمة(  قانون  من   36 الفصل 

التي  املداخل  أكرث من  يوّسع  الطاعن حتى  ومبراد 

متكنه من حامية حقوق الفئات االجتامعية من غري 

املتمدرسني أو امللمني بالخطاب والصيغ القانونية .

عىل  التقايض  آجال  بخطورة  منه  وعيا  أنه  كام 

االقتصادية  بالحقوق  القضائية  املطالبة  مصري 

واالجتامعية، طّور القايض اإلداري بالنسبة لدعاوى 

تجاوز السلطة التي تتسم بآجال ضيّقة يف القيام مبا 

يسّمى بنظرية الحقوق املستمرة التي تجيز تكرار 

تقديم التظلامت لدى اإلدارة بخصوص الوضعيات 

املرتبطة بتسوية الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

وبالتايل، فإّن ذلك يؤدي إىل االنتفاع بآجال جديدة 

استعمل  وقد  اإللغاء.  بدعوى  بالطعن  القيام  يف 

الحقوق  آليّة  لتفعيل  عاما  معيارا  اإلداري  القضاء 

موضوعها  يكون  التي  املطالبات  وهي  املستمرّة 

تندرج  فإنها  مادي  مفعول  لها  وضعيات  تسوية 

بطبيعتها يف زمرة الحقوق املستمرة.  

وترتيبا عىل ما سبق من املتّجه أن يتدّخل املرشع 

لتوفري حامية  واضحة ورصيحة  من خالل نصوص 

أكرب لحق املتقاضني خالل إتاحة ذلك الحق بشكل 

موسع أوال وتبسيط إجراءاته ثانيا

2. غياب وتغييب ثقافة 
التقاضي:

ميثل غياب ثقافة التقايض عموما والتقايض اإلداري 

خصوصا سببا يف منع عدد هام من أصحاب الحقوق 

من االستناد لحامية قضائية لها ويف حرمان القضاء 

اإلداري من فرض رقابة الرشعيّة عىل أعامل اإلدارة 

املتصلة بتلك الحقوق. 

فقدان  عوامل  أّول  التعليمي  املستوى  كان  وإذا 

ثقافة التقايض، فإّن مثّة عوامل أخرى تكتيس طابعا 

السياسات  مستوى  يف  القصور  منها  موضوعيّا، 

يف  القضائية  للمؤسسات  واالعالمية  االتصالية 

عن  للدفاع  اإلداري  التقايض  مبسارات  التعريف 

منظامت  وتقصري  والحريات  الحقوق  مختلف 

وثقافة  الحقوقيّة  الثقافة  نرش  يف  املدين  املجتمع 

التقايض اإلداري لدى الفئات املعنيّة.

وقد أّدت هذه الوضعيّة إىل وجود ما يسمّى "النزاع 

اإلداري املهجور أو املنيس" يف العديد من مجاالت 

التقايض لبعض الفئات الهشة أهمها اآلتية:

 

المساجين:  أ. 
عىل الرغم من أّن الّسجني يفقد الحّق يف الحّرية، 

طبق  املنظّمة  الّسجنية  املؤسسة  إيداعه  فإّن 

يف  املؤرخ   2001 لسنة  عدد52  القانون  أحكام 

تم  كام  السجون  بنظام  املتعلق   2001 ماي   14

بالقانون عدد58 لسنة 2008 املؤرخ يف 4  تنقيحه 

املتعلقة  الحقوق  يفقده جملة من  أوت 2008 ال 

بظروف اإليداع وحّقه يف التقايض بخصوصها.

متاح  انساين  كحّق  التقايض  يف  الحّق  أّن  فرغم 

النزاع  هذا  أّن  إالّ  الّسجنيّة  االدارة  ضّد  للسجني 

مبارشة  نشهد  ومل  ومهجورا  منسيا  بقي  اإلداري 

أحد السجناء أو من ميثلهم لقضايا ضّد الدولة أمام 

القايض االداري يف هذا املجال.

بعد  مساجني  من  قضايا  رفع  تّم  املقابل،  يف 

خروجهم وقضائهم لفرتة العقوبة بخصوص ظروف 

اإلقامة وتعرضهم للتعذيب وللمرض داخل السجن 

 )2017 مارس   29 بتاريخ   124688 عدد  )القضية 

كهول  مع  اإليقاف  بسجن  مودع  طفل  تعرّض  أو 

لالغتصاب )القضية عدد 124667 بتاريخ 24 ماي 

.)2017

ب. األجانب والالجئين: 
إّن وجود أجانب عىل اإلقليم الوطني يف إطار سواء 

الهجرة أو اللجوء يعطيهم الحق يف التقايض كحق 

انساين. غري أن مبارشة هذا الحق قد تكون أمامه 

عوائق اللغة واملستوى الثقايف أو التعليمي او حتى 

مبشاغلهم  معنية  مدين  مجتمع  منظامت  غياب 

يستطيعون  ال  يجعلهم  مام  وضعهم  وبرعاية 

الولوج للقضاء اإلداري لحامية حقوقهم االقتصادية 

واالجتامعية كأجانب أو كطالبي لجوء من عسف 

الجهات اإلدارية التونسية.

باالجانب  املتعلق  والرتتيبي  الترشيعي  فاالطار 

 8 يف  املؤرخ   1968 لسنة   7 عدد  )القانون  النافذ 

املؤرخ يف  لسنة   القانون عدد 40  و  مارس 1986 

1974 و االمر عدد 198 لسنة 1968 املؤرخ يف 21 

أمنية  منظومة ومقاربة  يدرجهم يف  جوان 1968( 

أكرث منها حقوقيّة ويكاد ينحس نزاع االجانب الذي 

توىل القضاء االداري النظر فيه يف قضايا تعّد عىل 

األصابع. 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن بعض منظامت املجتمع 

املدين نشطت مؤخرا بتحريك قضايا متعلقة باإليواء 

القسي لألجانب يف مركز الورديّة. وقد مثلت هذه 

رقابته عىل  اإلداري  القضاء  لفرض  مناسبة  القضايا 

الوضع  وخاصة  لإلدارة  املسندة  الضبط  صالحيات 

قايض  بخصوصها  انتهى  والذي  اإلقامة  محالت  يف 

مع  وتعارضه  رشعيته  عدم  إىل  التنفيذ  توقيف 

أحكام الدستور واملواثيق الدولية:

صورة  يف  الدولة،  املرّشع  ألزم  ولنئ  أنّه  وحيث   "

 1968 لسنة   7 عدد  للقانون  األجانب  مخالفة 

املؤّرخ يف 8 مارس 1968، باتخاذ قرارات بطردهم 

أو ترحيلهم عىل إثر قضاء عقوبة السجن، فإّن مبدأ 

املساواة يف التمتّع بالحقوق األساسية ومبادئ دولة 

القانون يلزمان الّسلط العمومية بعدم التعّسف يف 

ال  ما  القرارات، ومبامرستها يف حدود  تطبيق هذه 

يتعارض مع الصكوك الّدولية التي صادقت عليها، 

أنّه  العارض،  وضعية  إىل  بالرجوع  يتبنّي  وحيث 

معلوم الجنسية، وأنّه يف وضعية مخالفة للترشيع 

حّريته  من  محروم  وأنّه  األجانب،  بحالة  املتعلّق 

لهيكل  تابع  مركز  يف  إيوائه  مبقتىض  الشخصية 

عمومي دون أن يكون ذلك يف إطار قضايئ ضمن 

إحدى الصور املنصوص عليها بالقانون عدد 7 لسنة 

ذلك  أّن  امللّف  أوراق  من  يثبت  أن  ودون   ،1968

يجعل  الذي  األمر  العاّم،  األمن  حامية  لغاية  كان 

اإليواء مخالفا للرشعية يف ظاهره خاّصة  من قرار 

وأّن املّدة التي قضاها املعني باألمر يف املركز تتيح 

للسلط األمنية التثبت من وضعيته واتخاذ قرار يف 

شأنه، واتّجه لذلك قبول املطلب الراهن." 

يؤكد هذا العرض الحاجة لتطوير مقاربة حقوقية 

القايض  حامية  تضمن  اإلداري  النزاع  تصور  يف 

تحصيله.  عن  ويعجز  حقيقة  يحتاجه  ملن  اإلداري 

توفري  وجوب  نرى  الوضعيات  هذه  مثل  ولتاليف 

القضاء  هيكل  داخل  القضايئ  لإلرشاد  مؤسسة 

اإلداري مفتوحة للجميع لتيسري املعلومة القضائية 

وتبسيط النزاع القضايئ ملن يطلبه وبلغة مفهومة. 

ومن املفيد معاضدة ذلك بإقامة رشاكة بني القضاء 

االداري ومنظامت املجتمع املدين بخصوص التكوين 

واالنتفاع من الخربات القضائية يف التعريف بالنزاع 

االقتصادية  للحقوق  القضائية  والحامية  اإلداري 

واالجتامعية.

ي:     اإلدار للقضاء  النفاذ 
للحقوق  الحامي  القاضي  بفكرة  تمّس  هيكلية  صعوبات 

مالحظات خاصة بالقضاء اإلداري 
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مالحظات خاصة حول محكمة المحاسبات

فاطمة قرط
_

الثانية  الجمهوريّة  دستور  رسم  متجّددة،  رؤية  يف 

األبعاد  ثالثيّة  املكّونات  متعّددة  قضائيّة  سلطة 

باألساس، قوامها ثالثة أجهزة مستقلّة بذاتها القضاء 

مكرّسا  املايل  والقضاء  اإلداري  والقضاء  العديل 

التّباعد البنّي بينهم والذي أثبتته املامرسة العمليّة 

ووظيفّي  هيكيّل  تباعد  املنقضية،  الفرتة  خالل 

استوجب هيكلة جديدة للقضاء تقّر خاّصة بوجود 

عىل  بالرّقابة  يختّص  مستقّل  املايّل  للقضاء  جهاز 

جدليّة  ضمن  الرّقابة  هذه  وتندرج  العاّم  املال 

الحكم والرّشعيّة باعتبار أّن صاحب الّسلطة الذي 

يتوىّل رصف أموال املجموعة يجب أن يخضع لعني 

رقيبة قصد التأكّد من سالمة وحسن ترصّفه.

وعىل هذا األساس، وتنزيال لألحكام الّدستوريّة، تّم 

إصدار القانـون األسايس عدد 41 لسنة 2019 املؤرخ 

املحاسبات  مبحكمة  املتعلق   2019 أفريل   30 يف 

"اختصاصات  األّول  بفصله  عمال  يضبط  والذي 

املتّبعة  واإلجراءات  وتنظيمها  املحاسبات  محكمة 

تغيري  قصد  انتظاره  طال  أسايس  قانون  لديها"، 

الرشعية  "مبادئ  أثار  يقتفي  نحو منشود  املوجود 

قانون   ، والنزاهة"  واملساءلة  والشفافية  والنجاعة 

أسايس يستوجب التمّعن يف معاين أحكامه وإرادة 

العاّم   باملال  املهتّمني  واضعيه، ويستوقف مختلف 

لقراءته قصد التأّمل يف هذا امليالد الجديد للبحث 

يف املالمح الّتي تّم رسمها ويدعونا إىل رضورة تناول 

بأنامل  التحفت  الّتي  وهي  بالتّحليل  مستجّداته 

القانون لرفع الرّهانات املستقبليّة.

1. جديد القانون األساسي؟
الالفت لإلنتباه هو تويّل املرّشع إدخال العديد من 

اإلطار  هذا  عىل  والجوهريّة  الشكليّة  التغيريات 

القانوين باملقارنة مع القانون الّسابق رقم 1968/8.

إرادة  إىل  باألساس  التغيريات  هذه  وتستجيب 

عن  فضالً  للمحكمة،  القضائية  الصالحيّات  تدعيم 

تعزيز حوكمة هذه املؤّسسة والتي نجد أثراً لها يف 

العديد من املواضع، أهّمها إسناد اإلستقالليّة املاليّة 

سلطة  األّول  رئيسها  وإسناد  للمحكمة  واإلداريّة 

ترتيبيّة خاّصة يف مجال تحديد عدد الّدوائر، وإقرار 

انتخاب الرئيس األّول للمحكمة من ضمن قضاتها.

أ.  مستجّدات قضائّية 
الّصالحّيات  تدعيم  متعّددة: 

لمحكمة  القضائّية 
بالقانون  المحاسبات 

2019 41 لسنة  األساسي عدد 
أّول ما يتبادر للعيان هو تكريس التسمية الجديدة 

لألحكام  تطبيقا  املايل  للقضاء  األسايس  للفاعل 

محكمة  عبارة  اعتامد  خالل  من  الّدستوريّة 

هذا  ويف  املحاسبات.  دائرة  عن  بدال  املحاسبات 

يتطلّع  املعتمد  التميّش  أّن  التّوضيح  اإلطار، وجب 

لهذه  القضائيّة  الصالحيّات  وترسيخ  توسيع  إىل 

باعتبارها  الّصفة،  هذه  إسنادها  وليس  املؤّسسة 

املذكور   1968 لسنة   8 عدد  القانون  منذ  كانت 

أعاله تبّت قضائيّا يف حسابات املحاسبني العمومينّي 

عىل  الرّقابيّة  باألعامل  اضطالعها  جانب  إىل  وذلك 

وجود  أّن  ذلك  من  ويستشّف  العمومي.  الترصّف 

بعض  وفق  أّدى  والّذي  محدود،  قضايئ  مجال 

متثّل  املحاسبات  دائرة  أّن  تنايس  حّد  إىل  الفقهاء 

التّونيس  املرّشع  استعامل  بّرر  الّذي  هو   ، قضاء 

ملصطلح الّدائرة.

ميالد  احتضنْت  التي  الزمنيّة  الظرفيّة  إىل  فبالّنظر 

التعاضد  سياسة  فشل  إثر  عىل  املحاسبات  دائرة 

يف  سادت  التي  الليبرياليّة  الفلسفة  محلّها  وحلّت 

بداية الّسبعينات يف البالد التّونسيّة أصبحت إرادة 

التحّكم والتّقليص يف حجم املاليّة العموميّة رضورة 

ميّزت هذه الحقبة التّاريخيّة واستوجبت محدوديّة 

نطاق رقابة دائرة املحاسبات.

املحطّات  عديد  يف  املرّشع  تدّخل  عن  ترتّب  وقد 

املحاسبات  لدائرة  قضائيّة  اختصاص  كتل  إلسناد 

يف  الّنظر  إعادة  رضورة  الالحقة  الفرتة  خالل 

تسميتها. وتشمل املشموالت املسندة أساسا عديد 

املجاالت عىل غرار تحقيق قضاتها يف قضايا الزّجر 

املايل ورئاسة دائرة الزّجر املايل واملشاركة يف تركيبة 

الهيئة الحكميّة ذات الّصلة عمال بالقانون عدد 74 

لسنة 1985  باإلضافة إىل الّنزاعات املتعلّقة بتمويل 

الحمالت اإلنتخابيّة وفقا للقانون األسايس عدد 16 

لسنة 2014 ، هذا إىل جانب الّنزاع املحيّل املسند 

املحاسبات  القضائيّة ملحكمة  الهيئات  إىل مختلف 

املختّصة ترابيّا طبقا للقانون األسايس عدد 29 لسنة 

. 2018

الّصالحيّات  بتعزيز  املتعلّق  الّسياق  ذات  ويف 

القضائيّة ملحكمة املحاسبات، من املهّم اإلشارة إىل 

للرئيس  املُسندة  الجديدة  القضائية  اإلختصاصات 

العديد  يف  يربز  وذلك  املحاسبات  ملحكمة  األّول 

من املحطّات. فإىل جانب الّدور التّقليدي املوكول 

نّص  مثلام  التّعقيبيّة  الهيئة  ورئاسة  عضويّة  يف  له 

عليها الفصل 32 من القانون األسايس سالف الّذكر 

أوكل الفصالن 80 و94 من القانون األسايس للرّئيس 

التّوايل  عىل  وذلك  التّنفيذ  توقيف  إمكانيّة  األّول 

بالّنسبة للقرارات الّصادرة عن الّسلطة اإلداريّة عند 

الطّعن فيها باملراجعة من قبل املحاسبني واملمثّلني 

والجامعات  العموميّة  للمؤّسسات  القانونينّي 

املحليّة وكذلك بخصوص مطالب مراجعة األحكام 

املحاسبني  حسابات  يف  املحاسبات  ملحكمة  الباتّة 

القانون  من   120 الفصل  أسند  كام  العموميّني. 

األسايس للرئيس األّول اختصاص البّت يف االعرتاض 

العموميّة يف  الّنيابة  عن  الّصادر  الحفظ  قرار  عىل 

مادة زجر أخطاء الترصف. 

حسابات  يف  القضاء  مجال  ويف  أخرى  ناحية  من 

املستجّدات  عن  وفضال  العموميّني،  املحاسبني 

مرحلة  إلغاء  خالل  من  اآلجال  باختصار  املتعلقة 

الحكم  وثنائيّة  التّحقيق  يف  املعتمدة  الثّاين  املقّرر 

الّتي سبق اعتامدها )قرار وقتي وقرار نهايئ(، يتبنّي 

من خالل التمّعن يف الفصلني 44 و45 من القانون 

مسؤوليّة  مستوى  عىل  تغيرياً  هنالك  أّن  األسايس  

مسؤوليّة  من  والتوّجه  العمومينّي  املحاسبني 

موضوعيّة مبقتىض اإلطار القانوين الّسابق إىل إقرار 

يؤسس  ما  وهو  الخطأ  عىل  مبنّي  مسؤوليّة  نظام 

ملقاربة جديدة عند الّنظر يف هذه الحسابات.

عىل  اإلطار  نفس  يف  التّأكيد  الرضورّي  ومن  هذا 

املقاربة الترّشيعيّة الهاّمة بالقانون األسايس الجديد 

وسلطة  التتبّع  بني سلطة  الفصل  مبدأ  تكريس  يف 

تسليط  مباّدة  باألساس  تعلّقت  أنّها  إالّ  التّحقيق. 

الخطايا فقد خّول القانون األسايس إثارة مسؤوليّة 

املايل  القضاء  لدى  العموميّة  الّنيابة  إىل  املحاسب 

التّحقيق يف شأنها إىل القايض املقّرر  وأوكل أعامل 

تتعّهد  جديدة  ديناميّة  يحدث  فهو  وعليه،   .

مبوجبها الّنيابة العموميّة بدور أسايس فيام يتعلّق 

الّدعوى وذلك باملقارنة مع ماّدة القضاء يف  بإثارة 

باعتبار  املوضوعي  بطابعها  تتميّز  التي  الحسابات 

سريورة  عىل  الطّاغية  التّلقائيّة  الّصبغة  خاّصة 

هذه الرّقابة القضائيّة وغياب لدور فّعال لألطراف 

والنيابة العموميّة خاللها. 

ب.  زجر أخطاء التصّرف 
التّأصيل القضايئ ملحكمة املحاسبات توىّل  يف إطار 

إدراج  الّدستوريّة  األحكام  تنزيل  مبناسبة  املرّشع 

زجر أخطاء الترصّف ضمن املهاّم القضائيّة املتعّهد 

بها من قبل املحكمة.

توىّل يف سنة 2019  املرّشع  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

بإرادة  املتعلّقة  الّدستوريّة  التطلّعات  استيعاب 

املسؤوليّة  لنظام  الزّجري  الطّابع  تكريس  مواصلة 

خالل  من  وذلك  العمومي   باملترصّف  الخاّص 

إقراره بالفصل 114 بأنّه "يُعاقب كّل شخص ثبتت 

مسؤوليته يف ارتكاب خطأ ترصف عىل معنى الفصل 

القانون بخطية يرتاوح مقدارها بني  113 من هذا 

السنوي  الخام  املرتب  وكامل  عرش  الثاين  الجزء 

الخطأ  ارتكاب  تاريخ  الذي مينح للمعني باألمر يف 

دون اعتبار املنح العائلية وذلك برصف النظر عن 

العقوبات التأديبية".

التوّسع  عىل  التّأكيد  املهّم  من  أخرى،  جهة  من 

يف  األسايس  القانون  هذا  يف  املرّشع  اعتمده  الذي 

مرجع الّنظر الحكمي للدائرة املختّصة بزجر أخطاء 

قبل  املرتكبة من  الترصّف  أخطاء  لتشمل  الترصّف 

رؤساء وأعوان الهيئات الّدستوريّة املستقلّة وغريها 

من الهيئات العموميّة املستقلّة والهيئات التّعديليّة.

ويف نفس هذا التوّجه التوّسعي الذي يعّزز متوقع 

للمساءلة  أسايّس  كمحرّك  املحاسبات  محكمة 

القضائيّة يف مجال الترصّف العمومّي، ألغى الفصل 

ملسؤوليّات  املبارشين  األشخاص  استثناء   111

النواب ورؤساء  سياسيّة من وزراء ورئيس مجلس 

البلديّات  آمري رصف نفقات البلديّات من مجال 

اختصاص دائرة الزّجر املايل سابقا. ومن شأن إلغاء 

العمل بهذا االستثناء أن يرفع "الحصانة" التي كان 

يتمتّع بها بعض املسؤولني عن ترصّفهم وقراراتهم 

يف املجال اإلداري واملايل من دون موجب. 

األسباب  رشح  بها  نّوه  التي  اإلضافات  إطار  ويف 

املُصاحب ملرشوع القانون األسايس املتعلّق مبحكمة 

العادلة  املحاكمة  مقومات  "تكريس  املحاسبات 

 118 من  )الفصول  الترصف  أخطاء  زجر  مجال  يف 

الدعوى  لرفع  املؤهلة  الجهات  ومنها   )145 إىل 

الهيئة  وتركيبة  التحقيق  وإجراءات  ورشوطها 

الدفاع  الحكم وضامن حقوق  الحكمية وإجراءات 

والطعن  استئناف  إمكانية  مع  األحكام  وإصدار 

بالتعقيب واملراجع" . 

القانون الجديد 
ألغى استثناء الوزراء 

ورئيس مجلس 
النواب ورؤساء 

البلدّيات  وآخرين 
من الّزجر المالي. 

إلغاء هو بمثابة رفع 
"للحصانة".

الّصالحيّات  كذلك  املستجّدات  هذه  أهّم  ومن 

لدى  العموميّة  للنيابة  املسندة  والواسعة  الهاّمة 

والّتي  الترصّف،  أخطاء  ماّدة زجر  املايل يف  القضاء 

هذا  تطوير  إرادة  يف  تقديرنا  حسب  كنهها  تجد 

الهيكل لجعله نواة صلبة يف الحفاظ عىل املال العاّم 

والدفاع عنه وصيانته والجهة التي يعهد إليها مهمة 

متثيل الحق العام املايل أمام محكمة املحاسبات.

الحّق  مفاده  املايل  العاّم  الحّق  عن  والحديث 

املرّشع  أّن  ريب  فال  الّدولة.  سيادة  مببدأ  املرتبط 

رسم محكمة املحاسبات سنة 2019 فحسم دورها 

كقضاء يذود عن الّنظام العاّم املايّل . وتجدر اإلشارة 

يف هذا اإلطار إىل أّن ماّدة زجر أخطاء الترصّف ولنئ 

العديل،  القضاء  تكن ذات صبغة جزائيّة مبعنى  مل 

باعتبار  زجرّي  بطابع  تتّصف  آنفا  أبرزنا  كام  فهي 

أّن اإلدانة بعنوانها تؤّدي إىل تطبيق عقوبة زجريّة 

التميّش  هذا  ويفيض  املاليّة.  الخطيّة  يف  تتمثّل 

دعوى  الترصّف  أخطاء  بعنوان  الّدعوى  اعتبار  إىل 

عموميّة.

الجديد: المحاسبات  محكمة  قانون  حول  مالحظات 
المستقبلّية  والّرهانات  القانونّية  المستجّدات 
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مالحظات خاصة حول محكمة المحاسبات

النيابة العموميّة  وبناء عىل ما تقّدم، ميكن اعتبار 

التي تنوب املجتمع وتقوم  الّجهة  يف القضاء املايل 

يف  العموميّة  الّنيابة  مركزة  إرادة  وتربز  بتمثيله 

دعوى زجر أخطاء الترصّف جليّا من خالل منحها 

بصفة  الّدعوى  رفع  إمكانيّة  منها  صالحيّات  عّدة 

القانون  من   117 الفصل  مبنطوق  عمال  تلقائيّة 

تنفرد  ال  أنّها  من  بالّرغم  وذلك  املذكور  األسايس 

بصالحيّة رفع الّدعوى ، فدورها أسايّس عىل مستوى 

القضيّة  األبحاث وكذلك عىل مستوى سري  انطالق 

باعتبار أّن املرّشع أسند لها صالحيّة حفظ القضيّة 

علام أّن هذه اإلمكانيّة مُتارس بناء عىل قرار معلّل 

وفقا ألحكام الفصل 120 من ذات القانون األسايس.

أي  تلقائيّا،  الّدعوى  رفع  عمليّة  فإّن  لذلك،  وتبعا 

تتأّسس عىل  الغرض،  يف  بحث  بافتتاح  قرار  اتّخاذ 

الّنظام  عىل  للّسهر  قضايئ  هيكل  تخصيص  إرادة 

العاّم املايّل وتحريك الدعوى العموميّة بعنوان زجر 

أّن  لذلك مبعنى  كلاّم رأت رضورة  الترصّف  أخطاء 

جهاز النيابة العموميّة لدى محكمة املحاسبات من 

أن  الّتي من شأنها  التّجاوزات  كافّة  مهاّمه معاينة 

تشّكل أخطاء ترصّف  عىل معنى القانون األسايس 

األساس  هذا  عىل  وتكييفها   2019 لسنة   41 عدد 

للمحكمة  املختّصة  الّدوائر  أمام  سريها  ومتابعة 

حتى يصدر فيها حكم نهايئ وبات. 

إّن التّغيريات العميقة املكرّسة من قبل املرّشع يف 

بأعامل  كذلك  تتعلّق  الترصّف  أخطاء  زجر  ماّدة 

التّحقيق املنجزة من قبل القايض املايل. ففي نطاق 

نظرة متجّددة ملهام القايض املكلّف بالتّحقيق أقّر 

الفصل 122  سلطة واسعة له يف هذا الّشأن، ذلك 

ويتوافق  يعكس  هاّم،  إجرايّئ  نظام  عىل  نّص  أنه 

يده  إطالق  من  وميّكنه  املاّدة،  هذه  أهميّة  مع 

تطعيمها  حّد  إىل  واإلستقصاء  البحث  مجال  يف 

الجزائيّة حيث ميكن  املاّدة  التّحقيق يف  بخاصيّات 

للقايض املقرر، وفق توصيف النّص، القيام بجميع 

العمومية  الجهات  كل  لدى  والتحقيقات  األبحاث 

من  يطلب  وأن  بالقضية  العالقة  ذات  الخاصة  أو 

الوثائق  بجميع  مّده  معنوي  أو  مادي  كل شخص 

بعد  للشهود  يستمع  أن  وله  للتحقيقات.  الالزمة 

استدعائهم وتأديتهم لليمني وفقا للصيغ والرشوط 

املنصوص عليها مبجلة اإلجراءات الجزائية.

إّن التّأكيد عىل هذه التطّورات الّتي عرفها الترّشيع 

الجديد للقضاء املايل يطرح تساؤالت عديدة حول 

الرّهانات  وميثّل  الواقع  أرض  عىل  تطبيقها  كيفيّة 

املنتظر رفعها من قبل القضاء املايل.

2. الثغرات والرهانات 
لمستقبلّية  ا

حمل  الجديد  الترشيعي  اإلطار  أّن  من  بالّرغم 

عىل  قارصاً  ظّل  أنّه  إالّ  عّدة  مستجّدات  طيّاته  يف 

مواكبة الّنفس الثّوري املضّمن بدستور الجمهوريّة 

الثّانية للبالد التّونسيّة يف جعل القضاء املايل يتبّوأ 

مكانة محوريّة يف مجال املحافظة عىل املال العاّم.

فلنئ تطّور مسار هذا النّص إالّ أنّه حمل يف طيّاته 

عديد الثغرات )2( فضال عىل أنّه مل يواكب املتغرّيات 

الّتي عرفتها وظيفة محكمة املحاسبات )1(.

يعي ال يستوعب  أ. إطار تشر
الحاصلة  التغييرات 

أو  المستقبلية
يطرح اإلطار الترشيعي الجديد إشكاليّات عديدة 

تتعلّق أساسا مبدى قدرته عىل "استيعاب التطّور 

املتسارع لألحداث"  والّذي يفرض عىل القضاء 

املايل أن يكون، باعتبار املهام املسندة له يف مجال 

املحافظة عىل املال العاّم، مكّونا فاعال يف املجهود 

الوطني ملكافحة الفساد.

فبقراءة القانون األسايس الجديد، ال نجد أّي إشارة 

إىل هذا املعطى بصفة رصيحة ماّم يفيد أّن املرّشع 

تقدميه  عند  والعميل  التّقليدّي  باملنهج  متّسك 

للقضاء املايل )التقديم العاّم، املشموالت، التّنظيم( 

الّساحة  تعرفها  التي  املطّردة  التطّورات  متجاهال 

املعتمدة   املعايري  خالل  من  والّدولية،  الوطنيّة 

الجهاز  باعتبارها  املحاسبات  تجعل محكمة  والّتي 

الفساد،  مكافحة  مجال  يف  قاطرة  للرقابة  األعىل 

التموقع  من  املحاسبات  محكمة  بالتّايل  ميّكن  ومل 

االسرتاتيجي يف هذا الباب.

األسايس  القانون  هذا  ميّكن  مل  اإلتّجاه،  نفس  ويف 

مجال  يف  فّعال  بدور  القيام  من  املايل  القضاء 

التصّدي للامل الّسيايس الفاسد حيث اقترصت رقابة 

األحزاب  عىل  املجال  هذا  يف  املحاسبات  محكمة 

التي ال تتجاوز مساهمة الّدولة يف ميزانيّتها 50% 

وهو ما يفيد إمكانيّة اإلفالت من الرّقابة لكّل من 

يتحّصل عىل أموال مشبوهة ويريد عدم الخضوع 

عىل  الحصول  إىل  إلتجائه  عدم  خالل  من  للرّقابة 

دعم من الّدولة.

ويف سياق متّصل، تجدر اإلشارة كذلك إىل أّن املرّشع 

عجز عن مواكبة التصورات الجديدة للعمل سواء 

القانون  يتطرّق  مل  حيث  القضايئ  أو  الرقايب  منه 

تهدف  الّتي  الحديثة  األفكار  بعض  إىل  األسايس 

إىل اإلرتقاء بالقضاء املايل عىل غرار فكرة "التقرير 

املواطني" والذي سبق ملحكمة املحاسبات اعتامده 

منذ سنة 2019 أو إمكانيّة املحاكمة عن بعد.

األسايس  القانون  يستوعب  مل  أخرى،  جهة  من 

مختلف  أعاله  إليه  املشار   2019 لسنة   41 عدد 

تّم  والتي  املحكمة  إىل  بالّنظر  الراجعة  املشموالت 

القانون  إسنادها مبقتىض نصوص خاّصة عىل غرار 

الجامعات  ومجلّة  واإلستفتاء  لإلنتخابات  األسايس 

املحليّة.

فالّصياغة املعتمدة عىل مستوى هذا النّص الجديد 

الذي أريد به وضع إطار عاّم للقضاء املايل تجاهلت 

جملة من املشموالت القضائيّة التي أصبحت اليوم 

هاّمة بل أساسيّة بالّنسبة ملحكمة املحاسبات، علام 

نسبة  لتحديد  اإلطار  هذا  يف  املعتمد  املعيار  أّن 

الحيّز  خاّصة  باعتبار  الوقت  عنرص  هو  األهميّة 

الزمني الهاّم املخّصص للتّحقيق والبّت يف الّنزاعات 

قبل  من  اإلنتخابيّة  الحمالت  بتمويل  املتعلّقة 

القضاة املاليّني.

وعليه يكون التساؤل حول هذا الّنسيان مرشوعا: 

املرُّشع يف غفلة نسيان تحّد هاّم قوامه  هل وقع 

وضع إطار قانويّن جامع يستجيب ملقّومات صياغة 

الّصالحيات  مختلف  بجرد  إّما  القانونيّة،  الّنصوص 

تشكيالتها  مبختلف  املحاسبات  ملحكمة  املسندة 

اختصاص  كتل  إسناد  إمكانيّة  عىل  التنصيص  وإما 

وهو  خاّصة،  قوانني  مبقتىض  املايل  القضاء  لفائدة 

يجّنب  باعتباره  رأينا  حسب  األنسب  الخيار 

التّنقيحات املفرتض من خالل استيعاب الفرضيّات 

املستقبليّة املحتملة.

القضاء  واستبعاد  الّرؤى  تغيري  املرّشع  أراد  هل 

املايل من الرّقابة التي ميكن أن تثقل كاهله وتبعده 

والترصّف  الحسابات  رقابة  التّقليديّة،  مهامه  عن 

والقضاء يف حسابات املحاسبني العمومينّي، خاّصة يف 

وجود أصوات تعالت نحو هذا اإلتّجاه، وبالّنظر إىل 

أّن نفس املرّشع، املنزّه عن العبث، اعتمد مقاربة 

مغايرة بالّنسبة للمهاّم الرّقابيّة للقضاء املايل، حيث 

الّتي  الجديدة  الرّقابيّة  املهاّم  ذكر  عن  يغفل  مل 

أسندتها إليها القانون األسايس للميزانيّة ؟ 

املسندة  املشموالت  هذه  إلغاء  املرّشع  أراد  هل 

للمحكمة بنصوص خاّصة باعتبار أّن املهاّم املذكورة 

ترد  مل  األسايس  بالقانون  الّصلة   ذات  بالفصول 

الحرصي  التعداد  سبيل  عىل  بل  الّذكر  سبيل  عىل 

ذلك،  خالف  تأويلها  ميكن  عبارة   أّي  تتضّمن  ومل 

إلغاء  عىل  نّص  منه   165 الفصل  أّن  إىل  وبالّنظر 

جميع األحكام املخالفة له؟

الجدليّة  عن  وبعيدا  اإلجابة،  عن  الّنظر  بغّض 

قدرة  ومدى  الزّمان  يف  القوانني  بتنازع  املتعلّقة 

لها  املخالفة  األحكام  إلغاء  عىل  العاّمة  القوانني 

نفسه  عىل  فّوت،  املرّشع  فإّن  الخاّصة،  بالقوانني 

وعىل القضاء املايّل، فرصة الوضوح والحسم.

يعي ينطوي  ب.  إطار تشر
على فجوات

إّن األحكام الّتي وضعها املرّشع بفصول القانون 

األسايس تجد نفسها اليوم ويف قادم األيام أمام 

إشكاليّات عّدة، كيف ال؟ ومجرّد تطبيقها عىل 

أرض الواقع تعرتيه العديد من الثّغرات ال سيّام يف 

مجال اإلجراءات.

 41 عدد  األسايّس  القانون  يطرح  بدء،  ذي  بادئ 

مل  كونه  يف  تتمثّل  دستوريّة  إشكاليّة   2019 لسنة 

يحرتم قاعدة الفصل 65 من الّدستور والّتي تقتيض 

املتعلّقة  النصوص  عاديّة  قوانني  شكل  تتّخذ  أن 

باإلجراءات أمام مختلف أصناف املحاكم، وأن تتّخذ 

بتنظيم  املتعلقة  النصوص  أساسية  قوانني  شكل 

العدالة والقضاء، علام أنّه تّم تفسري هذه املقاربة 

الالدستوريّة  ب "مستلزمات وضوح النّص وتضمني 

كامل األحكام املتعلّقة مبحكمة املحاسبات يف نّص 

الّدستورّي  املجلس  أّن  العلم  مع  موّحد...  قانويّن 

الفرنيّس عند تضّمن قانون أسايّس ألحكام من غري 

هذه املاّدة ميتنع عن اعتبارها غري مطابقة للّدستور 

ماّم يسمح بإمكانيّة تعديلها بقوانني عاديّة".

ألنظار  وتركها  اإلشكاليّة  هذه  تجاوز  فرض  وعىل 

يف  املرّشع  تعّنت  سبب  عن  نتساءل  املختّصني، 

حني  يف  النّص  هذا  عىل  اإلجراءات  مسألة  إقحام 

باعتبار  الجانب  لهذا  مكتمال  تصّورا  يقّدم  مل  أنّه 

أنّه مل يتّم التعرّض إىل عديد النقاط اإلجرائيّة نذكر 

منها عىل سبيل املثال حالة غياب القايض املتعّهد 

القضيّة  عن  والتخيّل  الّسحب  حاالت  بالتحقيق، 

وكيفيّة القيام بها، كيفيّة تسجيل القضايا من قبل 

التعّهد  بإجراءات  قيامها  كيفيّة  العموميّة،  النيابة 

التلقايئ.

مجلّة  تخصيص  رأينا  حسب  وجب  لذلك  وتبعا 

لإلجراءات أمام القضاء املايل تفّصل كامل اإلجراءات 

مختلف  وعند  القضايئ  الطّور  يف  خاّصة  املتّبعة 

املتدّخلني من الرّئيس األول ورئيس الّدائرة املختّصة 

وقايض التحقيق ووكيل الّدولة العاّم ووكيل الّدولة 

الّدائرة  وكتابة  املساعد  الّدولة  ووكيل  املختّص 

الّضبط  ومكتب  العموميّة  النيابة  وكتابة  املختّصة 

املركزي للمحكمة.

للنيابة  جهاز  وجود  يفرتض  أخرى،  جهة  من 

من  متّكنه  هاّمة  مبشموالت  يضطلع  العموميّة 

عىل  املهاّم  لهذه  تحقيقه  تكفل  الّتي  الصالحيّات 

العدلية )إمكانية  الضابطة  غرار إعطائه صالحيّات 

إالّ  وثائقها  يف  الطعن  قابليّة  عدم  الوثائق،  حجز 

بالزور، إمكانية استعاملها القوة العامة..( ومتكينه 

بفتح  لقيامه  واللوجستيّة  البرشيّة  الوسائل  من 

مالءمة  مدى  وتقدير  األقّل  عىل  األّوليّة  األبحاث، 

التتبع من عدمه )باعتبار إمكانيّة حفظ امللّف..(.
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تونس، هي  لكل عرص سيايس يف  للمحاماة  قانون 

للترشيعات  تاريخية  مبراجعة  البيّنة  املالحظة 

لتنظيم  قانون  أول  اُعّد  للمهنة.فقد  املنظمة 

نسخه  ثم   ،1958 عام  االستقالل  بعيد  املحاماة 

قانون آخر عام 1989 بعد انقالب 7 نوفمرب، لتحّل 

معها  وتحمل   2011 جانفي  ديسمرب/14   17 ثورة 

ترشيًعا جديًدا "وقتيًا" اتخذ شكل مرسوم بعد حّل 

املجلس النيايب. ويروم أهل املحاماة، اليوم، تنظيم 

من  عرشية  بعد  وذلك  قانون،  شكل  يف  مهنتهم 

املحامون  يقّدر  التي  الناشئة  والدميقراطية  الثورة 

وبالخصوص  لتثبيتها،  األوىل  األدوار  تصّدروا  أنهم 

من   105 الفصل  مبقتىض  الحرة  املهنة  دسرتة  بعد 

دستور 2014.

وأعدت الهيئة الوطنية للمحامني مرشوعها يف شكل 

الفصل 65 من  أن  تفسريه  أسايس مبا ميكن  قانون 

تنظيم  تشمل  األساسية  القوانني  أن  نص  الدستور 

العدالة  "تنظيم  وبالخصوص  املهنية"  "الهيئات 

والقضاء". وقد متت املصادقة عليه يف جلسة عامة 

تقدميه  قبل   ،2018 جوان/يونيو  يف  للعادة  خارقة 

لوزارة العدل والتي مل تحله بعد إىل مجلس الوزراء 

وعليه. الشعب.  نواب  مجلس  إىل  إلحالته  متهيدا 

وفيام فتحت وزارة العدل إنشاءات ضخمة لتنقيح 

بقي  الجزائية،  اإلجراءات  ومجلة  الجزائية  املجلة 

مرشوع قانون مهنة املحاماة يف الظّل، من دون أي 

إشارة حوال نواياها بشأنه.

منظومة  يف  االستحقاق  هذا  أهمية  إىل  وبالنظر 

أبرز  درس  إىل  املقال  هذا  يف  سنعمد  العدالة، 

جوانب مرشوع القانون املقرتح يف موازاة مقارنته 

مع املرسوم املؤقت الحايل. 

واختصاصاتها المهنة  في 

"يف  األول  الباب  يف  الوارد  املهنة  تعريف  تضمن 

مهنة املحاماة وأهدافها"، تغيريات طفيفة ملواءمته 

"الحريات  استبدال عبارة  تم  الدستور. وعليه،  مع 

عمال  والحريات"  بـ"الحقوق  اإلنسانية"  والحقوق 

فقرة  إضافة  ومتّت  الدستور.  من   105 بالفصل 

تضمن  العمومية  السلط  أن  فحواها  جديدة 

لشخصه  الالزمة  القانونية  الحامية  "للمحامي 

ومكتبه مبا ميكنه من تأدية مهامه طبق مقتضيات 

الدستور واألحكام املبينة بهذا القانون"، وهي أيًضا 

مرتبطة مبا أورده النص الدستوري من متتع املحامي 

ومتكنه  حاميته  تكفل  التي  القانونية  بـ"الضامنات 

من تأديه مهامه". 

إال أن التغيري الجوهري تعلّق واقًعا بالفصل املتعلق 

ينضوي  بات  الذي  املحامي  اختصاصات  بتحديد 

التغيريات  هذه  أدت  وقد   خاص.  باب  ضمن 

عمليا إىل توسيع حاالت التدخل الوجويب للمحامي 

ومهامه والتضييق من حاالت التمييز داخل الجسم 

القطاعي. وميكن حرص التغيريات يف 4 نقاط:

• التدقيق يف اختصاصات املحامي املرتبطة بالنيابة، 

الهيئات  أمام  إنابته  امكانية  إضافة  خالل  من 

وحرص  العمومية،  والنيابة  واملالية  الدستورية 

االستثناءات ملبدأ وجوب إنابة محام وهي الواردة 

والنفقة  الناحية  محاكم  )مثل  الجارية  القوانني  يف 

املوظفني  لغري  املحاكم  أمام  الرتافع  ومنع  إلخ(، 

العموميني املعتمدين.

أواًل  للمحامي  الوجويب  التدخل  مجال  توسيع   •

االتفاقيات  لكل  الوجويب"  "التحرير  خالل  من 

املسجلة(،  وغري  )املسجلة  بالعقارات  املتعلقة 

التجارية،  باألصول  املتعلقة  القانونية  والترصفات 

والعقود املتعلقة بالرشكات وعقود الكراء العقارية 

مراعاة  "مع  وذلك  سنوات،   3 مدتها  تتجاوز  التي 

األحكام املتعلقة باختصاص عدول اإلشهاد". وثانيًا، 

قار  كمستشار  محام  تعيني  "وجوب  خالل  من 

للمؤسسة" يف كل رشكة خفية اإلسم أو رشكة ذات 

مسؤولية محدودة خاضعة للمراقبة املحاسباتية. 

• إلغاء التمييز بني املحامي املرسم لدى التعقيب 

وغريه فيام يهم القيام مبهام عضوية مجلس اإلدارة 

وهو  التجارية،  الرشكات  يف  املراقبة  مجالس  أو 

داخل  التمييز  فجوة  تقليص  نحو  التوجه  يعكس 

الجسم القطاعي.

األعامل  بـ"جميع  القيام  من  املحامي  متكني   •

نظام  يف  جوهرية  إضافة  وهي  االستقصائية"، 

تحيل  الجزايئ،  شقه  يف  خاصة  التونيس  اإلثبات 

املنترشة  الخاص"  "املحقق  مهنة  إىل  أوىل  لوهلة 

حول  السؤال:  ليأيت  املقارنة،  القانونية  األنظمة  يف 

ماهية هذه األعامل االستقصائية. هل هي تشمل 

تلك املمنوحة للسلط القضائية يف مجلة اإلجراءات 

دون  مامرستها  للمحامي  ميكن  وكيف  الجزائية؟ 

تعارضها/تصادمها مع األعامل القضائية؟ وقبل كل 

الحالية  املنظومة  يف  تبنيها  دواعي  هي  ما  ذلك، 

نقاش عميق  الجزايئ؟  أو  املدين منه  لإلثبات سواء 

بقطاع  املعنيني  بني  النقطة  هذه  تثريه  أن  منتظر 

العدالة واملختصني.

المعهد  وتنظيم  الترسيم 
للمحاماة األعلى 

املرشوع  يف  تغيريات   4 الرتسيم  رشوط  حملت 

متفاوتة األهمية:

طبية  شهادة  تقديم  لزوم  عىل  التنصيص  أواًل   •

الحيطة  لصندوق  تابعة  طبية  لجنة  من  تّقدم 

والتقاعد للمحامني، وذلك بدل اشرتاط "الخلو من 

مامرسة  دون  تحول  التي  والعاهات  األمراض  كل 

املهنة"، وهو تجديد محمود العتبارين: أواًل اشرتاط 

شهادة طبية بشكل واضح وتحديد جهة إسنادها يف 

النص املنظم للمهنة، وثانيًا االكتفاء برشط األهلية 

من  "الخلو  لرشط  تجاوزًا  املهنة  ملامرسة  الصحية 

أوىل،  وهلة  يف  يحمل،  الذي  والعاهات"  األمراض 

عىل صبغة متييزية يف املهنة الحرّة.

األدىن  السن  رشط  إلغاء  السن،  بخصوص  ثانًيا   •

وهو 23 عاًما، وهو رشط بات دون موجب واقًعا 

املعهد  يف  والتكوين  املاجستري  سنوات  باعتبار 

بعد  أدىن  )7 سنوات جمًعا كحد  للمحاماة  األعىل 

السن األقىص  اإلبقاء عىل رشط  الباكلوريا(، مقابل 

مبعنى  استثناء،  أي  دون  من  ولكن  عاًما   40 وهو 

القضاة املتقاعدين  التحاق  أنه مل يعد من املمكن 

بالخصوص باملهنة.

يتعلّق  واألهم  الجوهري  التغيري  وهو  ثالًثا   •

باشرتاط شهادة الكفاءة ملهنة املحاماة املسلمة من 

املعهد األعىل للمحاماة فقط دون غريها للرتسيم، 

بإلغاء اإلعفاء من هذا الرشط للحاصلني عىل شهادة 

سنوات.  عرش  ملدة  القضاء  بارش  وملن  الدكتوراه، 

وتأكيد قاعدة توحيد املدخل هو استجابة لدعوات 

متصاعدة منذ سنني داخل الجسم القطاعي، والتي 

املسائل األساسية حني مناقشة  طاملا مثلت إحدى 

قضايا املهنة.

• رابًعا، الرتفيع يف سنوات األقدمية للمحامي لدى 

االستئناف املرشف عىل التمرين من 5 إىل 7 سنوات 

مع اشرتاط أن يكون مشهوًدا له بالكفاءة. واملالحظ 

التمرين من محام  أن الفصل مل ينص عىل فرضية 

مرسم لدى التعقيب عىل خالف ما ورد يف مرسوم 

.2011

للمحاماة،  األعىل  املعهد  تنظيم  يخص  فيام  وأما 

فتتمثل التعديالت يف األمور اآلتية:

كجهة  للمحامني  الوطنية  الهيئة  مجلس  إضافة   •

ثالثة لإلرشاف عىل املعهد مع وزاريتْ التعليم العايل 

والعدل.

الوطنية  الهيئة  من  باقرتاح  املعهد  مدير  تعيني   •

للمحامني وبقرار مطابق مشرتك من وزاريت اإلرشاف.

عدًدا  للمعهد  العلمي  املجلس  تركيبة  تغيري   •

وصفة، وذلك أواًل بالتقليص يف أعضاء املجلس من 

13 إىل 11 عضًوا باالكتفاء مبمثل وحيد عن كل من 

وزاريتْ اإلرشاف بدل ممثلني اثنني حاليًا، وثانيًا تغيري 

مدرسني   3 يف  بحرصها  التدرييس  اإلطار  متثيلية 

ممثلني للمحامني لدى التعقيب و3 مدرّسني باحثني 

من  كل  عن  اثنني  ممثلني  بدل  للجامعة  تابعني 

هذين الصنفني. كام تم اقرتاح إلغاء عضوية اثنني 

عن القضاة من الرتبة الثالثة، وذلك مع اإلبقاء عىل 

متثيلية اثنني عن هيئة املحامني. ويؤدي هذا التغيري 

يف الرتكيبة عمليًا لضامن أغلبية مطلقة من املحامني 

يف املجلس العلمي للمعهد باعتبار أن مدير املعهد 

هو محام بالرضورة )6 محامني عىل األقل من أصل 

11 عضًوا( بدل )5 محامني عىل األقل من أصل 13 

عضًوا( يف مرسوم 2011.

• اشرتاط املاجستري للمشاركة يف مناظرة االلتحاق 

منذ  للقضاء  األعىل  املعهد  مبناظرة  )أسوة  باملعهد 

تعديل 2017(، ومتديد فرتة التكوين لتصبح سنتني 

بدل سنة واحدة بالنسبة للحاصلني عىل املاجستري 

)حاليًا التكوين سنة واحدة للحاصلني عىل املاجستري 

وسنتني للحاصلني عىل اإلجازة(.

• تحّول الدورات التكوينية للمحامني املبارشين من 

إقرار  الصبغة اإلجبارية مع  الصبغة االختيارية إىل 

مبدأ سنويتها.

المحاماة وضعيات 

نّص مرشوع مهنة املحاماة املقرتح، فيام يهم ضبط 

جدول املحامني، عىل تعديلني اثنني، وهام ذو طابع 

تاريخ ضبط مجلس  التدقيق يف  أواًل مزيد  شكيل، 

بلزوم  وذلك  للجدول،  للمحامني  الوطنية  الهيئة 

تقدميه شهرين قبل كل جلسة عادية بدل االكتفاء 

بأجل واسع غري دقيق هو "موىف كل سنة قضائية"، 

بانقسامه  للجدول  التنظيمي  الهيكل  تغيري  وثانيًا 

واآلخر  باألشخاص  خاص  أحدها  اثنني  بابني  إىل 

بالرشكات.

املبارشة  بوضعيات  املتعلقة  املسائل  وشهدت 

إضافات الفتة وهي: 

عىل  املرشف  املحامي  واجب  عىل  التنصيص   •

التمرين تخصيص مكتب للمحامي املتمرن.

والرتافع  النيابة  جواز  عىل  التنصيص  حذف   •

الذي هو بصدد  للمحامي املتمرن "باسم املحامي 

يهّم  فيام  إرشافه"  وتحت  مبكتبه  التمرين  قضاء 

ملامرسة  املحّدد  املجال  عن  يخرج  الذي  االستثناء 

املحامي املتمرّن. تفصياًل، حافظ املرشوع عىل جواز 

الجزائية  املحاكم  لدى  أواًل  املتمرّن  ونيابة  ترافع 

وثانيًا لدى املحاكم والهيئات التي ال تكون فيها إنابة 

أمام  املدنية  القضايا  يشمل  )مبا  وجوبية  املحامي 

للمتمرّن،  خالفهام  يجوز  ولكن  الناحية(،  محكمة 

باسم  لكن  والرتافع  النيابة  الحايل،  املرسوم  وفق 

املحامي املرشف عىل التمرين، غري أن هذا الجواز 

يأيت  قد  خيار  وهو  املرشوع.  عنه  تخىل  االستثنايئ 

املحامي  التدريبية ملامرسة  الصبغة  تأكيد  إطار  يف 

املتمرّن، بجعل مامرسته دون أي قيد مرتبطة بإمتام 

هو  الحرص،  هذا  يؤكد  ما  ولعل  التمرين.  مرحلة 

جائز  التعقيب غري  لدى  النيابة  منع  أن  التنصيص 

ليس فقط ولو باسم املحامي املرشف عىل التمرين 

مرّسم  محامي  أي  باسم  ولو  بل  املرسوم(  )وفق 

لدى التعقيب ومبا يشمل قبول القضايا وليس حتى 

الرتافع فيها )املرشوع(.

املسؤولية  عىل  تأمني  بشهادة  اإلدالء  اشرتاط   •

املدنية املهنية بالنسبة لطالب الرتسيم يف االستئناف 

أو التعقيب.

وأما بخصوص مسائل وضعية غري املبارشة، تتمثل 

..2018 العمادة  وع  ومشر  2011 مرسوم  بين 
المحاماة؟  مهنة  تنظيم  في  الجديد 
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مهنة المحاماة بعد الثورة

أبرز اإلضافات يف تحديد آجال لإلحالة عىل مجلس 

التأديب يف صورة اإلحالة عىل عدم املبارشة بسبب 

اإلرضار  شأنها  من  ألفعال خطرية  املحامي  ارتكاب 

أجل  وتحديد  حرفائه،  مبصالح  أو  املهنة  بسمعة 

شهر واحد لنظر الفرع الجهوي يف مطلب استئناف 

فقدان  قاعدة  وإرساء  املانع،  زوال  بعد  النشاط 

املحامي غري املبارش الحق يف الرجوع  إذا استمرت 

حالة عدم املبارشة مدة 10 سنوات.

غري أن التعديل األكرث جذرية، وهو املؤدي لالرتفاع 

باملرسوم،  مقارنة  املرشوع  فصول  عدد  يف  الالفت 

هو تخصيص قسم جديد لتنظيم الرشكات املهنية 

)قانون  خاّص  بترشيع  حاليًا  املنظمة  للمحامني، 

الرشكات املهنية للمحامني لسنة 1998(.

في حقوق وواجبات المحامي

حقوق  باب  يف  تعديالت  العامدة  مرشوع  أحدث 

وواجبات املحامي، يف االتجاهني وبدرجات متفاوتة 

من حيث أهميتها، وتتمثل أبرز اإلضافات يف اآلتية:

• التنصيص عىل امتيازات جبائية تصاعدية للرضيبة 

عاًما.   30 دون  املحامي  لفائدة  املداخيل  عىل 

نسبة  إال  يهّم  الذي ال  السن  ويستثري تحديد هذا 

قليلة جًدا من املحامني السؤال حول الفائدة منه, 

املحامني  ليشمل  السن  يف  الرتفيع  املفرتض  وكان 

مع  األقل  عىل  عاًما  سنة   40 أو   35 دون  الشبان 

اإلشارة إىل أن املحامي الشاب هو ما دون 45 عاًما 

مل  إن  الشبان،  للمحامني  التونسية  الجمعية  وفق 

يكن من الرضوري مزيد التدقيق يف معايري إسناد 

الجبائية مبا ال تشمل فقط عامل  االمتيازات  هذه 

السن لضامن توجيهها ملستحقيها.

املحاماة  بني  الجمع  يف  املحامي  حّق  إقرار   •

وثيقة رشح  العايل، وفّست  التعليم  والتدريس يف 

سلبيات  أثبتت  التجربة  أن  باعتبار  ذلك  األسباب 

أقلها حرمان  ليس  التدريس  من  املحامي  استبعاد 

الطالب من التكوين األكادميي التطبيقي.

• تخصيص باب خاص لتنظيم حق األتعاب يتضمن 

5 فصول من شأنها تعزيز هذا الحّق من مدخلني 

لقرار  التنفيذية  بالصيغة  اإلكساء  أن  أواًل  اثنني، 

يتم مبجرد تقدميه  األتعاب  الفرع يف تقدير  رئيس 

أن حق حبس  وثانيًا  إضافية"،  إجراءات  أي  "دون 

رئيس  من  كتايب  إذن  مبوجب  يتم  بات  الوثائق 

رئيس  إذن عىل عريضة من  وليس مبوجب  الفرع 

وهذا  اآلن.  الحال  هي  كام  االبتدائية،  املحكمة 

بني  املصالح  توازن  يف  إخالاًل  يحمل  قد  التعديل 

باتت  املحامني  أن هيئة  باعتبار  املحامي وحريفه، 

الجهة الوحيدة املتدخلة يف غياب أي رقابة قضائية.

• تعزيز دور هياكل املهنة يف الدعاوى بني املحامني 

بإحداث متييز بني القضايا ذات الصبغة االستعجالية 

بلزوم  التأكدة،  شديدة  االستعجالية  والقضايا 

يف  باإلعالم  واالكتفاء  األوىل،  يف  املسبق  الرتخيص 

الثانية، فيام ينص املرسوم الحايل عىل اإلعالم فقط 

يف األوىل دون وجود الصنف الثاين.

المهنية الهياكل  في 

للهياكل  املخصص  الباب  توظيب  املرشوع  أعاد 

املهنية سواء فيام يتعلق بالهيئة الوطنية للمحامني 

من جهة أو الفروع الجهوية من جهة أخرى.

صالحيات  املرشع  عّزز  الوطني،  املستوى  فعيل 

املحدودة  املهام  ذات  إبقاء  مع  الهيئة  مجلس 

ميكن  ملا  تكريًسا  وذلك  للعميد،  املوكلة  بطبيعتها 

الهيئة  مجلس  باحتكام  برملانيًا  نظاًما  اعتباره 

الجوهرية  الصالحيات  عىل  للمحامني  الوطنية 

واكتفاء رئيسها بصالحيات ذات طابع رشيف. وتتمثل 

أهم الصالحيات الجديدة ملجلس الهيئة يف:

• إبداء الرأي املسبق يف جميع مشاريع ومقرتحات 

بالهيئات  أو  الدستور  بتنقيح  املتعلقة  الترشيعات 

أو  القضاء  إدارة  أو  العدالة  تنظيم  أو  الدستورية 

املتبعة  واإلجراءات  املحاكم  اختصاص  أو  املحاماة 

أو  بالقضاء  الصلة  ذات  للمهن  املنظمة  أو  لديها 

حامية  أو  العامة  والحريات  األساسية  الحقوق 

املعطيات الشخصية أو قانون املالية.

الترشيعات  ومقرتحات  مشاريع  يف  الرأي  إبداء   •

سري  حسن  لضامن  الرضورية  اإلصالحات  واقرتاح 

مرفق العدالة واحرتام استقاللية القضاء واملحاماة.

خالف  وعىل  الجهوي،  املستوى  يخّص  فيام  أما 

أقرب  نظاًما  يعتمد  املرشوع  ظّل  الوطنية،  الهيئة 

حيث  الجهوية  الفروع  تسيري  يف  الرئايس  للنظام 

التقريرية  الصالحيات  عىل  الفرع  رئيس  يستحوُذ 

مقارنة مبجلس الفرع. 

واملدد  الرتشح  قواعد  بخصوص  املرشوع،  وحافظ 

لعميد  وحيدة  لوالية  النيابة  مبدأ  عىل  النيابية، 

املحامني، مع فتح باب التجديد لوالية ثانية لرئيس 

الفرع الجهوي. 

املرشوع  أبرز  االنتخابية،  الجلسات  يهم  وفيام 

اهتامًما واضًحا مبزيد تنظيم االنتخابات من حيث 

)الحر/ لالنتخابات  الستة  املبادئ  عىل  التأكيد 

وقواعد  املبارش/الشخص/الشفاف/النزيه/السي( 

)املوضوعية/النزاهة/عدم  املرتشحني  مع  التعامل 

الناخبني( وقواعد  إرادة  التأثري عىل  االنحياز/ عدم 

قبل  واحد  يوم  الحملة  )توقّف  االنتخابية  الحملة 

الترشيع  وفق  أيام   3 قبل  بدل  االنتخاب  يوم 

الحايل/احرتام فرتة الصمت االنتخايب( وقواعد الفرز 

)تعريف األوراق امللغاة(.

الرقايب  البعد  تعزيز  عىل  املرشوع  حرص  ويتبنّي 

عىل نشاط هياكل املهنة وطنيًا وجهويًا من خالل 

وجوب إيداع نسخ من التقريرين األديب واملايل عىل 

قبل  الفروع  مقرات  أو  الهيئة  مبقر  املحامني  ذمة 

انعقاد الجلسة العامة بأسبوع عىل األقل.

والطعن  التأديب  مسائل 
والعفو 

املسائل  هذه  يف  تعديالت  القانون  مرشوع  حمل 

مجال  يهم  ففيام  أهمية.  يكتيس  بعضها  الخمس 

التأديبية  املؤاخذة  مجال  توسيع  تم  التأديب، 

وتدقيقها لتشمل مخالفة واجبات ومبادئ منصوص 

واالعتدال  االستقامة  )"مبادئ  بشكل رصيح  عليها 

عليها  يقوم  التي  الواجبات  ومراعاة  والزمالة 

بالقانون  املقررة  والواجبات  املحاماة  مهنة  رشف 

التأديب  مجلس  دمقرطة  مزيد  مع  األسايس"(، 

)انتخاب املمثلني األربعة ملجلس الهيئة بدل التعيني 

)متكني  تسيريه  مرونة  مع  األقدمية(  معيار  حسب 

الكاتب العام من رئاسة املجلس بدل العميد(.

رئيس  املرشوع  مّكن  الطعن،  وسائل  يخّص  وفيام 

عن  الصادرة  القرارات  استئناف  حق  من  الفرع 

مجلس التأديب، وأحدث دوائر خاصة بكل محكمة 

مبحكمة  مختصة  وحيدة  دائرة  بدل  استئناف 

الجديدة  الدوائر  تختص  ولكن  بتونس،  االستئناف 

فقط،  التأديبية  غري  القرارات  استئناف  مطالب  يف 

مع بقاء القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة وعن 

االستئناف  محكمة  اختصاص  من  التأديب  مجلس 

بالعاصمة.

وفيام يتعلق مبسألة العفو من العقوبات التأديبية، 

نّص املرشوع أن قرارات العفو تتخذ بأغلبية ثلثي 

أعضاء مجلس الهيئة الوطنية. 

يضة  العر الخطوط 
وع للمشر

الخطوط  حرص  ميكن  أنه  سبق  مام  نستخلص 

الهيئة الوطنية للمحامني مقارنة  العريضة ملرشوع 

مبرسوم 2011 يف:

• توسيع مجال التدخل الوجويب للمحامي مبا يشمل 

وعقود  والرشكات  بالعقارات  املتعلقة  االتفاقيات 

الكراء العقارية ملدة تتجاوز 3 سنوات وتعيني محام 

كمستشار قار للمؤسسة يف بعض أصناف الرشكات 

التجارية.

للمحامني  الوطنية  الهيئة  تدخل  مجال  توسيع   •

الرأي  إبداء  )تحديًدا  صالحياتها  تدعيم  عرب  سواء 

والهيئات  بالدستور  املتعلقة  القوانني  مشاريع  يف 

العامة  والحريات  العدالة  وتنظيم  الدستورية 

علىاملعهد  نفوذها  تعزيز  أو  إلخ(،  املالية  وقانون 

واقرتاح  املعهد  عىل  )اإلرشاف  للمحاماة  األعىل 

مديره(.

• تحسني وضعية املحامي الشاب )تخصيص مكتب 

للمحامي املتمرّن/ امتيازات جبائية للمحامي دون 

التعقيب  لدى  الرتسيم  رشط  عن  سنة/التخيل   30

يف  املراقبة  مجالس  أو  اإلدارة  مجلس  لعضوية 

الرشكات التجارية(.

نسخ  )نرش  املهنة  لهياكل  املحامني  رقابة  تعزيز   •

الجلسة  من  أسبوع  قبل  واملالية  األدبية  التقارير 

العامة(.

املحامني  التزام  يف  املهنة  هياكل  رقابة  تشديد   •

السلبية  املظاهر  ومحاربة  املهنة  بأخالقيات 

الصالحيات  )تدقيق  السمسة  مقدمتها  ويف 

وتشديد  جرائم  الجهوية/إحداث  للفروع  الرقابية 

العقوبات(.

• تعزيز الجانب التأديبي )توسيع مجال املؤاخذة 

قرارات  إلصدار  الثلثني  أغلبية  اشرتاط  التأديبية/ 

بإحالته  املحامي  علم  بعد  املبارشة  اعتبار  العفو/ 

الشطب  أو  الوقتي  اإليقاف  أو  املبارشة  عدم  عىل 

أو املحو جرمية(.

)اشرتاط  باملهنة  لاللتحاق  التكوين سواء  تجويد   •

التكوين/ فرتة  املحاماة/متديد  ملناظرة  املاجستري 

لدى  الكفاءة  رشط  وإضافة  األقدمية  رشط  تعزيز 

املرشف عىل التمرين( أو للمحامي املبارش )التكوين 

السنوي اإلجباري(.

املهنية/ الرشكات  )تنظيم  املهنة  تطوير مامرسة   •

املهنية/ املدنية  املسؤولية  عىل  الوجويب  التأمني 

كراس رشوط خاص مبكتب املحاماة(.

الجهات  نحو  باالتجاه  املركزية  من  التقليص   •

)تعزيز صالحيات الفروع الجهوية مجلًسا ورئاسة/ 

دوائر خاصة يف محاكم االستئناف خارج العاصمة 

للنظر يف الطعون املتعلقة بالقرارات غري التأديبية(.

• تحجيم دور القضاة من مدار املهنة التحاقًا )منع 

يف  وعضوية  باملهنة(  املتقاعدين  القضاة  التحاق 

)التخيل  للمحامني  للمعهد األعىل  العلمي  املجلس 

عن متثيلية قضاة الرتبة الثالثة( وتدخاًل )التخيل عن 

حبس  يف  املحامي  حق  لقيام  العريضة  عىل  اإلذن 

وثائق حريفه حال عدم دفع األتعاب(. 
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)2020-2017 ( القضائية  للسلطة  األعلى  المجلس 
أنس سعدون

 _

تنصيب  تّم   ،2017 سنة  من  أبريل  من  السادس  يف 

أىت  الذي  باملغرب،  القضائية  للسلطة  األعىل  املجلس 

وغري  الفت  قضايئ  حراك  وعقب  طويل،  انتظار  بعد 

معهود عرفته الساحة الوطنية مبناسبة محطة مناقشة 

الجمعيات  بني  الجديدة،  القضائية  السلطة  قوانني 

املهنية للقضاة وباقي مكونات املجتمع املدين من جهة 

ووزارة العدل من جهة ثانية باعتبارها صاحبة املبادرة 

الترشيعية.

المجالس  أعطاب  تشخيص 
السابقة وسيلة أولى لإلصالح

انطلق حراك نادي قضاة املغرب من تشخيص أعطاب 

املنظومة القضائية واملتمثلة باألساس يف وجود مجلس 

أعىل للقضاء يشتغل من دون معايري واضحة، ويصدر 

قرارات ال تقبل أي مراجعة قضائية. وبالرغم من أن 

وزير  من طرف  ترأسه  فإن  قضاة،  كانوا  أعضائه  جّل 

من  نوعا  يشكل  كان  امللك  عن  نائبا  بصفته  العدل 

عىل  منفتحا  يكن  مل  أنه  كام  القضاء.  باستقالل  املّس 

نظرة  إضفاء  يف  ساهم  بشكل  قضائية  غري  شخصيات 

مراعاة  عدم  عن  ناهيك  عمله،  طريقة  عىل  فئوية 

ممثيل  انتخابات  أن  طاملا  االجتامعي،  النوع  مقاربة 

أعضاء  بني  من  قاضية  أي  بانتخاب  تسمح  مل  القضاة 

توزيع  طريقة  عىل  أيضا  انعكس  ما  وهو  املجلس، 

املسؤوليات القضائية التي طغْت عليها نزعة ذكورية 

خاصة وأنها كانت تتم من دون تباٍر.

للسلطة  األعلى  المجلس 
جديدة  تجربة  القضائية: 

واسعة برهانات 
من حيث املبدأ، تغرّي الوضع جذريا بتنصيب املجلس 

دستور  وفق  أصبح  الذي  القضائية  للسلطة  األعىل 

نص  واضحة،  ومبعايري  جديد،  مبنطق  يشتغل   2011

الداخيل.  ونظامه  للمجلس  التنظيمي  القانون  عليها 

عضوا،   20 من  ليتكون  تشكيلته  توسيع  تم  وهكذا 

االبتدائية، و4  املحاكم  منتخبون، 6 ميثلون  منهم   10

النوع  مقاربة  مراعاة  مع  االستئناف،  محاكم  ميثلون 

االجتامعي التي أتاحت ويف سابقة انتخاب 3 قاضيات 

منفتحا عىل شخصيات  أضحى  كام  املجلس.  لعضوية 

لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  وهم  قضائية،  غري 

يعينها  مستقلة  شخصيات  و5  والوسيط،  االنسان، 

وهو  القضاة  من  الدامئني  األعضاء  جانب  إىل  امللك، 

منتدبا  رئيسا  بصفته  النقض  ملحكمة  األول  الرئيس 

للمجلس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 

ورئيس غرفتها األوىل.

كام تم توسيع اختصاصات املجلس لتشمل إىل جانب 

قانونية،  معايري  وفق  للقضاة  الفردية  الوضعية  تدبري 

استقالل  حامية  يف  تتمثل  تقليدية  غري  اختصاصات 

العدالة  تهم  التي  القوانني  يف  الرأي  وإبداء  القضاة 

وإصدار تقارير سنوية حول وضعية العدالة.

أضحت  كام  مستقلة،  ميزانية  للمجلس  أصبح  وقد 

مبحكمة  االدارية  الغرفة  أمام  للطعن  قابلة  قراراته 

النقض.

صعوبات رافقت تجربة 
الوالية األولى

شكل الجانب املايل واللوجستي أول عائق واجه تجربة 

إىل  خرج  الذي  القضائية،  للسلطة  األعىل  املجلس 

الوجود ببناية "غري الئقة" ومن دون ميزانية واضحة 

ومن دون موارد برشية ومادية كافية، وهي الظروف 

وتعيني  املجلس  هياكل  تأسيس  مرحلة  واكبت  التي 

رؤساء األقطاب ومختلف املصالح األخرى.

كام شكّل وضع النظام الداخيل رهانا آخر واجه املجلس 

الذي كان ملزما بإعداده داخل أجل قصري ال يتعّدى 3 

أشهر، حيث تم إعداده بشكل أحادي دون استشارة 

الدستورية  املحكمة  قضت  وقد  املهنية.  الجمعيات 

عىل  التنصيص  إلغفاله  نظرا  شكال،  فيه  البت  بتعّذر 

القرتاحه،  املبادرة  الجهة  بتحديد  املتعلقة  املقتضيات 

املتطلبة  واألغلبية  عليه،  التصويت  جلسة  وضوابط 

قضت   ،2017/09/13 وبتاريخ  وتعديله.  إلقراره 

املحكمة الدستورية بدستوريته باستثناء 9 مواد منه، 

الشكايات،  استقبال  رشوط  بوضع  يتعلق  ما  أبرزها 

والجدل الذي احتدم بشأن الشكايات مجهولة املصدر، 

حيث خلص قرار الدستورية إىل أن القانون التنظيمي 

للمجلس حرص مجال تدخل النظام الداخيل يف "تدبري 

هذا  ميتّد  أن  دون  والشكايات"،  التظلامت  ومعالجة 

التدخل إىل وضع رشوط خاصة لقبول تلك التظلامت 

والشكايات.

من جهة أخرى، تأثّر عمل املجلس بعدم تحيني املنظومة 

القانونية ذات الصلة، ذلك أن مراجعة رشوط الولوج 

إىل القضاء وباألخص تحديد نوعية الشواهد املطلوبة 

ومدة التكوين، وطريقة تعيني القضاة الجدد باملحاكم 

وتحديد الجهة املكلفة باإلرشاف عىل التكوين العادي 

واملستمر للقضاة، فضال عن مراجعة املعايري املتعلقة 

املنتقد،  التنقيط  التي ما تزال مرتبطة بنظام  بالرتقية 

بتفتيش املحاكم، كلها  املتعلقة  إىل جانب املقتضيات 

أمور ظلت معلقة عىل مراجعة قوانني أخرى من قبيل 

القانون املنظم للمعهد العايل للقضاء، ومرسوم ترقية 

القضائية،  للشؤون  العامة  املفتشية  وقانون  القضاة، 

الضامنات  نطاق  من  التقليص  يف  أسهم  الذي  اليشء 

باملسطرة  يتعلق  فيام  وباألخص  للقضاة  املخولة 

لتدخل  مجاال  أبقى  أنه  كام  الرتقية.  ونظام  التأديبية 

وزارة العدل عىل مستوى اإلرشاف عىل تنظيم مباراة 

الولوج إىل القضاء وتكوين القضاة.

األولى  التجربة  حصيلة 
حصيلة  يف  تحققت  التي  املكتسبات  أهّم  بني  من 

إخضاع  ملقتىض  تنزيله  األوىل  واليته  خالل  املجلس 

التعيني يف مناصب املسؤولية القضائية ملنطق التباري، 

وهي وسيلة لتحقيق الشفافية بعيدا عن أي محاباة، 

وربط  القضائية،  النخب  لتجديد  الفرصة  وإتاحة 

تقارير  بإعامل  املتعلق  شقها  يف  باملحاسبة  املسؤولية 

تقييم أداء املحاكم والقضاة. لكن واجهت إعامل هذا 

النص  أن  مفادها  عملية  إشكالية  الجديد  املقتىض 

مقابالت  بإجراء  أعضائه  بكافة  املجلس  يلزم  القانوين 

مع كافة املرشحني، وهو ما يستغرق جهدا ووقتا، يؤثر 

عىل بقية أشغال املجلس. لذا لجأ يف بعض الحاالت إىل 

تحديد رشوط إضافية يف املرشحني.

من جهة ثانية، دأب املجلس عىل نرش نتائجه املتعلقة 

بالتعيينات واالنتقاالت غالبا داخل فضاء رقمي خاص 

أكرث من سؤال حول جدوى  ما يطرح  بالقضاة، وهو 

شخصية،  معطيات  تتضمن  ال  النتائج  أن  طاملا  ذلك 

وبخاصة أن املجلس السابق يف عهد وزارة العدل، سّن 

تحقيق  إطار  النتائج يف  لهذه  العمومي  النرش  تجربة 

الشفافية، وتوفري املعلومة للمتابعني للشأن القضايئ.

السنوي  التقرير  صدور  يشكل  أخرى،  جهة  من 

أداء  لتتبع  فرصة  الرسمية  بالجريدة  ونرشه  للمجلس 

املؤسسة واالطالع عىل حصيلة عملها واإلكراهات التي 

تواجهها واإلسهام يف احرتام قواعد التسيري الشفاف من 

املجتمعية  الرقابة  آليات  أهم  كإحدى  العموم  طرف 

يف  يسهم  أنه  كام  املؤسسة،  عمل  عىل  واملحاسبة 

الحفاظ عىل رصيد توثيقي منشور لعمل املجلس.

وكان الفتا يف التقرير األول إشارته إىل إصدار املجلس 

لكن  القوانني.  من  عددا  تخّص  استشارية  آراء  لعدة 

املالحظ أن هذه التقارير مل توضع رهن إشارة العموم 

العام امللقى عىل عاتق كافة املؤسسات  رغم االلتزام 

بالنرش االستباقي للمعلومات املوجودة بحوزتها.

وتبقى مسألة عدم مراعاة مقاربة النوع االجتامعي يف 

أشغال املجلس نقطة تستحق دراسة معمقة، إذ يالحظ 

القرار.  صنع  مراكز  يف  القاضيات  تعيني  نسبة  تراجع 

وهي نسبة مل تتعدَّ %5.4 سنة 2017، بانخفاض بلغ 

0.8 نقطة مقارنة مع سنة 2016 . وفيام يعلّل البعض 

النساء القاضيات  العائلية تجعل  ذلك بأن االلتزامات 

ترجع  القضائية،  املسؤولية  مناصب  طلب  يف  يزهدن 

مقاربة  تراعي  ال  وضع رشوط  يف  السبب  أخرى  آراء 

معينة يف  أقدمية  اشرتاط  قبيل  االجتامعي من  النوع 

املقابالت  نتائج  نرش  وعدم  املسؤولية،  مهام  مامرسة 

التي يقوم بها املجلس، وعدم اشرتاطه عىل املسؤولني 

يف  النوع  مقاربة  مراعاة  املحاكم  يف  القضائيني 

ترشيحاتهم للقضاة املكلفني ببعض املهام كنائب رئيس 

أو قاض للتحقيق أو قاض للتوثيق، علام بأن املجلس 

القانون ال  أضاف عدة رشوط غري منصوص عليها يف 

يوجد من بينها أي رشط يتعلق بالنوع االجتامعي.

نشاط  القضائي  التفتيش 
مكثف وغياب إطار قانوني

بحسب تقرير مرشوع موازنة السلطة القضائية برسم 

للشؤون  العامة  املفتشية  أن  يالحظ   ،2021 سنة 

 2020 سنة  خالل  عملت  للمجلس  التابعة  القضائية 

محكمة   11 ل  القضائية  الوضعية  تشخيص  عىل 

تقريرا   11 درست  كام  استئناف،  محاكم  و5  ابتدائية 

للتفتيش الالمركزي وفتحت 44 ملفا للبحث والتحري، 

وعالجت ما يزيد عن 1687 شكاية.

املفتشية  أن  يالحظ  املكثف،  النشاط  هذا  ورغم 

عليه  نصت  ما  عدا  ما  قانون،  دون  تشتغل  العامة 

كونه  من  للمجلس  التنظيمي  القانون  من   53 املادة 

يحدد  القضائية  للشؤون  عامة  "مفتشية  عىل  يتوفر 

القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق 

وواجبات أعضائها". وهو ما يعني أن املفتشية العامة 

قانون يحدد  الرشعية دون  إطار  اليوم خارج  تشتغل 

لنادي  املفتشني. وقد سبق  أعضائها  حقوق وواجبات 

قضاة املغرب أن رصد بعض االختالالت يف أداء جهاز 

الدفاع  القضاة من حقوق  بينها حرمان  املفتشية من 

قانوين،  نص  وجود  عدم  بعلة  املؤازرة  وباألخص حق 

مع أن الحق يف الدفاع حق دستوري.

إحالة قضاة على التأديب 
وج على التحفظ بسبب الخر

نادي قضاة  أعضاء  استدعاء عدد من  تم  سنة 2018 

عرب  تدويناتهم  بسبب  العامة  املفتشية  إىل  املغرب 

مطروحة  بقضايا  تتعلق  االجتامعي  التواصل  مواقع 

منتقدة  تعليقات  أو  الفساد،  كمحاربة  العام  للنقاش 

ألداء املجلس. وبعد حملة تضامن واسعة مع القضاة 

أعقبتها لقاءات ثنائية بني املكتب التنفيذي واملجلس 

ملدة  امللف  "تجميد"  تم  القضائية،  للسلطة  األعىل 

ناهزت سنتني، قبل أن يتم مؤخرا تعيني مقرر يف حق 

األعىل  املجلس  عىل  إحالتهم  وتتقرر  القضاة،  هؤالء 

خالل نوفمرب 2020.

بتدبري  تتعلق  إشكاليات  عدة  اإلحالة  هذه  وتطرح 

يف  البت  يف  التأخر  وأسباب  التأديبية،  املالحقة  زمن 

امللف، وتوقيت اإلحالة التي تزامنت مع استمرار حالة 

بشكل  االستعجال،  عنرص  وانعدام  الصحية،  الطوارئ 

يوحي وكأن األمر يتعلق بتضييق جديد يطال أعضاء 

نادي قضاة املغرب بسبب استمرار الجمعية يف تقييم 

أداء املجلس عرب بياناتها.

تأخر اصدار مدونة السلوك
تنص املادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس عىل 

للقضاة،  املهنية  الجمعيات  استشارة  بعد  يضع  أنه 

واملبادئ  القيم  تتضمن  القضائية  لألخالقيات  مدونة 

أثناء  بها  االلتزام  القضاة  عىل  يتعني  التي  والقواعد 

مامرستهم ملهامهم ومسؤولياتهم القضائية، كام تنص 

الجريدة  يف  السلوك  مدونة  نرش  عىل  املادة  هذه 

الرسمية.

بفتح  اكتفى  املجلس  أن  السياق  هذا  يف  ويالحظ 

تقديم  قصد  القضائية  املهنية  للجمعيات  قصري  أجل 

السلوك،  مدونة  مرشوع  حول  وتصوراتها  مالحظاتها 

من دون أن يقوم باستشارة موسعة معها طيلة مراحل 

اعداد املدونة. وقد أشار تقرير مناقشة مرشوع موازنة 

يف  املدونة  هذه  أن   ،2021 لسنة  القضائية  السلطة 

املقاربة  أعامل  غياب  رغم  األخرية  إعدادها  مراحل 

التشاركية.

القضاء في المنطقة العربية
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أنهت ثورة الجزائر استعامرا دمويا إستمر قرنا ويزيد 

بكثري من الدماء والتضحيات أمثرت الدولة الوطنية. 

حامسة التأسيس اقرتنت منذ البداية بسطوة لقيم 

بناتها  جانب  من  وباصطفاف  الثورية  الرشعية 

القضاء  إطاره  يف  كان  االشرتايك.  املعسكر  خانة  يف 

أساليب عمله  كام متت صياغة ترشيعاته وصناعة 

وظيفة من وظائف الدولة يخضع لتوجهات النظام 

ويخدم سياسات الدولة.

نهاية الثامنينات، عرفت الحياة السياسية يف الجزائر 

دستور  صدر  اإلطار،  هذا  يف  دميقراطية.  انفراجة 

للقضاء مبكانته  1989 والذي كان أول نص يعرتف 

كسلطة. كام صدر قانون للقضاء يكفل بشكل أفضل 

للقضاة يف مامرسة  قوانني ضامنات  مام سبقه من 

املهني  بوضعهم  تعلق  فيام  خصوصا  مهامهم 

أعقبه  إذ  طويال  التحّول  هذا  يُدْم  مل  واالجتامعي. 

انكامش بفعل العرشية السوداء مبا فيها من دموية 

وما رافقها من صعوبات اقتصادية واجتامعية ُغيب 

فيه السؤال عن استقاللية القضاء.

تأزم  زاد  عاما  عرشين  استمرت  حقبة  خالل  تاليا، 

تكريس  نحو  الدولة  اتجاه  بفعل  الجزائري  الوضع 

حكم الفرد وتفيش الفساد املايل يف محيط الحاكم. 

القطاعات  جميع  السيايس  العبث  ساد  حينها 

وصحة  وتعليم  قضاء  من  املجتمع  يف  املهمة 

مرافق  من  كغريه  القضاء  مرفق  فتدهور  وإقتصاد 

الدولة ومؤسساتها. وهنا كان تردي الوضع وغياب 

الحوكمة الرشيدة السبب يف الحراك الشعبي الذي 

انطلق بتاريخ 22-02-2019 وكان القضاء املستقل 

األمامية  صفوفه  يف  القضاة  كان  كام  مطالبه  من 

دفاعا عن استقالليتهم وعن حق املجتمع يف العدالة 

والحرية. وبفضله، فرض الشارع عىل الجميع إصالحا 

سياسيا كان من دعامئه وعي بالحاجة لدستور جديد 

يقطع مع ما سبقه ويؤسس لقيم دميقراطية ومنها 

استقاللية القضاء.

القضاء المستقل حجر  زاوية 
وعي  الديمقراطي:  المجتمع 

مبكر

مع طرح فكرة الدستور الجديد وتكوين لجنة فنية 

عهد لها مبسؤولية صياغة مرشوعه، كان القضاء من 

أهم املسائل التي تم النقاش حولها والتفاعل معها 

األكادمييني والحقوقيني  إذ يذكر أن طيفا هاما من 

الجامعات  وأساتذة  القانونية  املهن  وأصحاب 

واألحزاب واملنظامت والشخصيات الوطنية متّسكوا 

يف تدخالتهم ومقرتحاتهم برضورة بناء قضاء مستقل 

اختارت  جهتها،  من  والحريات.  الحقوق  يحمي 

نقابة القضاة الجزائريني التي اكتسبت بفضل دورها 

مبقرتحات  تتقّدم  أن  عالية  مصداقية  الحراك  يف 

كانت مثرة دراسات وحوارات قضائية غايتها تدعيم 

استقاللية القضاء وتطوير ضامنتها.  

دستور الفاتح من نوفمبر 
2020: تطور مؤسساتي هام  

صادق الشعب الجزائري مبوجب االستفتاء الذي تم 

بتاريخ 3-11-2020 عىل دستور جديد للجمهورية 

تلك  ومنها  أحكامه  عديد  يف  اختزل  الجزائرية 

القضاء  وإستقاللية  العادلة  باملحاكمة  تتعلق  التي 

الحراك الشعبي  الدستوري جانبا من قيم  والقضاء 

وجب إبرازها.

ورة   مبدأ التناسب والضر

"للحقوق  الدستور  من  الثاين  الباب  خصص 

التنصيص  تّم  إطاره،  ويف  األساسية".  والحريات 

عىل كون الحريات ال ميكن املّس من جوهرها وأن 

تحديدها ال يكون إال للرضورة ويف حدودها. 

العادلة المحاكمة  مبادئ 

التعذيب  منع  والحقوق،  الحريات  تلك  ومن 

 39 باملادة  املكرس  واملهينة  القاسية  واملعامالت 

ضمن  دستورية  كقرينة  الرباءة  قرينة  وتكريس 

باملادتني  والعقوبات  الجرائم  ورشعية   40 املادة 

للنظر  للتوقيف  يخضعون  من  وحقوق  و44    43

واملحبوسني مؤقتا ومنها أساسا تحديد مدة االحتجاز 

وفرض الحق يف العرض عىل الفحص الطبي خاللها 

وبنهايتها. 

ويبدو من املهم وزيادة عىل ما ذكر اإلشارة ملا تضمنه 

الدستور من تنصيص عىل كون القضاء وحده من له 

إصدار قرار بوقف نرش وتوزيع النرشيات أو إيقاف 

بث القنوات التلفزية واإلذاعية واملواقع اإللكرتونية 

إال  يكون  ال  والجمعيات  األحزاب  حل  كون  وعىل 

بقرار صادر عنه. وهي مقتضيات تؤكد أن القضاء 

بات سلطة تضمن الحقوق والحريات مبا يستدعي 

الضامنات  بدوره  لالضطالع  له  تتوفر  أن  بالرضورة 

األساسية لالستقاللية والتي يظهر أن الدستور أوالها 

عنايته.

القضاء  استقاللية  ضمانات 
تطورات  الجديد:  بالدستور 

نوعية

تناول الدستور الجزائري الجديد املبادئ والنصوص 

منه  الثالث  الباب  يف  القضاء  تحكم  التي  العامة 

بينها"  والفصل  السلطات  عنوان"تنظيم  تحت 

الفصل الرابع"القضاء"،من املادة 163 إىل املادة 182 

سلطة  ببند"القضاء  الفصل  هذا  إفتتح  حيث  منه 

يخضع  وال  مستقل  القايض  بأن  وأتبعه  مستقلة، 

وحريات  املجتمع  يحمي  القضاء  وأن  للقانون  إال 

الدستور  ونص  للدستور.  طبقا  املواطنني  وحقوق 

الرشعية  مبادئ  أساس  عىل  يقوم  القضاء  أن  عىل 

القانون  ويضمن  للجميع  متاح  وهو  واملساواة 

القضائية  األحكام  وتصدر  درجتني  عىل  التقايض 

باسم الشعب. 

مجال  يف  الجديد  الدستور  به  جاء  ما  أهم  ومن 

إضفاء الحامية لقايض الحكم الذي ينتمي إىل هيئة 

القايض  نقلة  عدم  ملبدأ  تكريسه  الجالس  القضاء 

إذ نص رصاحة  عىل كونه" ال يجب  بدون رضاه  

اإلستقرار  يف  حقه  وأن  عمله  مكان  من  ينقل  أن 

مكفول" وتكريسه ملبدأ عدم قابلية القايض للعزل 

إال بضامنات  إذ ورد به "ال يعزل وال ميكن إيقافه 

عن العمل أو إعفاءه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه 

الحاالت  يف  إال  مبناسبتها  أو  مهامه  مامرسة  أثناء 

وبقرار  القانون  يحددها  التي  للضامنات  وطبقا 

املجلس  ذاك  للقضاء"،  األعىل  املجلس  من  معلل 

الذي أوكل له مهمة إدارة املسار الوظيفي للقضاة 

ونزع عنه سيطرة السلطة التنفيذية.

للقضاء:  األعلى  المجلس 
إصالحات كبرى

نصت املادة 180 منه عىل أن املجلس األعىل للقضاء 

هو من يضمن إستقاللية القضاء. ورغم إبقاء رئاسة 

املجلس موكلة لرئيس الجمهورية  ،فإن ذلك ال يؤثر 

إستقاللية عمله خصوصا  نظرنا عىل  حسب وجهة 

وأن العرف السائد يف عمله انتهى ألن يكون حضور 

ويبدو  ورشفيا.  بروتوكوليا  عمال  ألشغاله  الرئيس 

الرشفية  الجلسات  وخارج  الفعلية  الرئاسة  أن  هنا 

ستكون حسبام ورد بالفقرة الثالثة من ذات النص 

العليا بناء عىل  الدستوري للرئيس األول للمحكمة 

يعّد هنا  الرئيس.  الغرض من  له يف  يصدر  تكليف 

تطورا  املجلس  تشكيلة  من  العدل  وزير  إستبعاد 

إعطاء  كون  عىل  عالوة  تركيبته  تصور  يف  هاما 

داخل  القضاء  لتواجد  مريحة  ألغلبية  الدستور 

دعامة  يعد  املعينني  األعضاء  عدد  مقابل  املجلس 

هامة أخرى للتطور الحاصل. ويُذكر هنا أن الدستور 

أسند للهيكل النقايب املمثل للقضاة متثيلية بعضوين 

استجابة  ذلك  حصل  وقد  املجلس.  تركيبة  يف  عنه 

عىل  مؤرشا  هذا  ونعد  الجزائر  قضاة  نقابة  لطلب 

كام  مستقبال.  والقضاة  املجلس  بني  إيجابية  عالقة 

مبا  القضاة  غري  ضّمت  املجلس  تركيبة  أن  يالحظ 

يؤكد أن القضاء شأن عام وأن استقالليته مسؤولية 

مواطنية.

وهنا نعترب أن تطور تركيبة املجلس األعىل للقضاء 

عىل  عالوة  للقضاة  املهني  املسار  بنظر  واستقالله 

الضامنات األساسية التي خولت لهم تشكل جميعها 

بقانون  مستقبال  تتدعم  أن  يجب  هامة  خطوات 

أسايس للقضاء يالئم روحيتها ويليق بالجزائر يؤمل 

القضاء  رقابة  تحت  الشعب  نواب  عن  يصدر  أن 

بناء  سبيل  يف  هاما  مكسبا  يعّد  الذي  الدستوري 

القضاء السلطة.

ية: لكي ال  المحكمة الدستور
يعبث بالدستور مرة أخرى

تم مبوجب هذا الدستور بعث املحكمة الدستورية 

املجلس  محل  ولتحل  الجزائر  تاريخ  يف  مرة  ألول 

تعزيز  إطار  يف  جدا  مهم  تطور  وهو  الدستوري. 

الرقابة عىل دستورية القوانني وتوسيع طرق اإلخطار 

بعدم الدستورية إىل عدة جهات عالوة عىل إثارته 

من طرف القايض خالل نظره يف القضايا املعروضة 

املحكمة مستقبال  متنع هذه  أن  هنا  ويؤمل  عليه. 

سيادة  سيضمن  مبا  بالدستور  للتالعب  محاولة  أّي 

الدستور وقيمه.

خاتمة 

الجزائري  الدستور  نصوص  مالحظته عىل  ما ميكن 

املحاكمة  يف  والحق  بالقضاء  تعلق  فيام  الجديد 

املبادئ  مستوى  عىل  للمجتمع  قدم  أنه  العادلة 

الفعيل  اإلستقالل  بناء  طريق  يف  نوعية  إضافة 

للقضاء. لكن هذا التطّور يستدعي ليستحيل واقعا 

ثورة ترشيعية يف مجال القوانني العضوية والقوانني 

فالرهان  القضائية.  بالسلطة  املتعلقة  العادية 

الحقيقي هو ما ينتظر القضاة ومعهم كل من يتوق 

يستقوي  قويا  قضاء  الجزائر  يف  القضاء  رؤية  إىل 

مليئ  رهان  وهو  القوي.  له  ويأمن  الضعيف  به 

هذه  ترتجم  أن  يتوجب  إذ  املستقبلية  بالتحديات 

املبادئ الدستورية عىل أرض الواقع بقوانني تراعى 

العادلة وتضاهي يف  املحاكمة  مبادئ ومعايري  فيها 

الصادرة  القضاء  إلستقاللية  الدولية  املعايري  قيمتها 

عن األمم املتحدة. 

أو  الجزائر  ببعيد تحقيقه سواء يف  ليس  وكل ذلك 

يف محيطها من دول الجوار الذين يقاسمونها نفس  

اإلرادة  توافرت  متى  وذلك  والتجارب،  الظروف 

بأن  ونخبه  املجتمع  مكونات  وأحست  السياسية 

عاتق  عىل  تقع  مسؤولية   هي  القضاء  إستقاللية 

الجميع وعليهم الدفاع عن قيمها بجهد دائم يتوق 

دوما نحو مزيد من العدل.

الجديد:     الجزائر  دستور 
القضاء   الستقاللية  ضمانات  يثمر  الحراك 

القضاء في المنطقة العربية
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تمهيد 
مبرحلة  ليبيا  مرّت   ،2011 سنة  الثورة  اندالع  بعد 

سنة  من  وبداية  رسيعا  أعقبها  نسبي  استقرار 

رشق  بني  بحرب  انتهت  سياسية  نزاعات   2014

املناطق.  عديد  عىل  مليشيات  وبسيطرة  وغرب 

شكل  يف  اختالفها  عىل  التطورات  هذه  أثرت  وقد 

انقسام  معاملها  أبرز  ومن  وحدتها   ويف  الدولة 

ذلك  تبع  وما  الترشيعية بني رشق وغرب  السلطة 

السيادية  واملؤسسات  الحكومتني  ازدواجية  من 

وجهاز  املحاسبة  وديوان  املركزي  ليبيا  كمرصف 

الرقابة اإلدارية واملؤسسة العسكرية وغريها. وكان 

من الالفت هنا أن القضاء ورغم بعض االستثناءات 

لفكرة  الدولة ومصدرا  لوحدة  وعنوانا  ظّل صامدا 

سلطة القانون رغم صوت السالح وأحكامه ونزاعات 

السياسة ومؤامراتها. وكان يف ذلك للمجلس األعىل 

للقضاء دور القيادة والنتخاباته تأكيد عىل ذلك.

األعلى  المجلس  انتخابات 
للوحدة  عنوان  للقضاء: 

ر لها ومبر

يف  القضائية  السلطة  نجاح  عىل  األمثلة  ابرز  لعّل 

انتخاب  نجاح  ومتاسكها هو  الحفاظ عىل وحدتها 

املجلس األعىل للقضاء يف يوليو 2019، حيث دخل 

املجلس األعىل للقضاء يف تحّد حقيقي. فاالنتخابات 

الحاد واالنقسام  تقام يف مناخ يسوده االستقطاب 

السيايس يف قمته. وزد عىل ذلك قيام الجيش بقيادة 

خليفة حفرت يف رشق البالد مبهاجمة العاصمة مام 

عزز الرصاع وزاد من النعرة الجهوية. ورغم ذلك، 

أعلن املجلس األعىل للقضاء عن موعد االنتخابات 

لجان  تشكيل  عن  اإلعالن  عرب  إلجرائها  ميهد  وبدأ 

املختلفة  القضائية  اإلرشاف عىل املحاكم والهيئات 

املجلس  وأعلن  للراغبني.  الرتشح  قوائم  فتح  وأيضا 

انتخاب كل  النهائية وحددت مواعيد  القوائم  عن 

محكمة استئناف وكل هيئة قضائية عىل حدة.

للقانون  املوجه  والنقد  التحفظات  بعض  ورغم 

لقضاة  السامح  لالنتخابات، خاصة عدم  التنظيمي 

يف  بالتصويت  وال  بالرتشح  االبتدائية  املحاكم 

العملية  بقيادة  نجح  املجلس  أن  إال  االنتخابات، 

االنتخابية إىل بّر األمان. وجرت االنتخابات يف جو 

هادئ ونزيه مبتعدة عن أجواء السياسة ومؤامرتها 

النشغال أطرافها برصاعاتهم السياسية والعسكرية. 

يف  نجحت  االنتخابات  أن  للمتابع  جليا   ويتضح 

السلطة  وحدة  عن  واإلعالن  املواطنني  طأمنة 

من  الرغم  عىل  وصمودها  ومتاسكها  القضائية 

شمله  فيام  شمل  والذي  العام  السيايس  اإلنقسام 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية وأغلب املؤسسات 

أن  الرسالة  هذه  شأن  ومن  البالد.  يف  السيادية 
تشكل صامم أمان لوحدة  ليبيا وعدم انقسامها.1

استجابة  بالوحدة والتامسك هو  القول  يعزز   وما 

االنتخابية  للعملية  وأعضائها  القضائية  الهيئات 

والتزامها بقرارات املجلس األعىل للقضاء رغم أنها 

تقع يف مدن ومناطق تخضع لحكومات وسلطات 

مسيطرة مختلفة. كام أنها حظيت مبشاركة معقولة 

أجواء  يف  وجرت  القضائية  الهيئات  أعضاء  من 

عادية، ونتج عن ذلك مجلس أعىل للقضاء منتخب  

املحاكم وينتمون ملختلف  وأعضاؤه ميثلون جميع 

املدن.2

رسمية  فعل  ردود  االنتخابات  لنجاح  وكان   

وشعبية. فقد هّنأت بعثة األمم املتحدة للدعم يف 

أعضائه  انتخاب  عىل  للقضاء  األعىل  املجلس  ليبيا 

بنجاح يف جميع أنحاء البالد، مشددة عىل أن هذه 

»االنتخابات الشفافة« مثال للدميقراطية واالنتقال 

السلمي للسلطة، وتعكس استقاللية ومهنية القضاء 

وحقوق  القانون  سيادة  تعزز  رئيسية  كمؤسسة 

اإلنسان يف ليبيا، كام أنها متثل بارقة أمل للشعب 

الليبي يف فرتة الرصاع هذه عىل وجه الخصوص.3 

»الوفاق«  لحكومة  الرئايس  املجلس  هّنأ  كام 

عرب  تشكيله  اكتامل  عىل  للقضاء  األعىل  املجلس 

انتخابات قال إنها »نزيهة وشفافة تستكمل طريق 

مدنية  دولة  إىل  وصوالً  الدستورية،  االستحقاقات 

تكرّس استقالل السلطة القضائية«. وأضاف املجلس  

أنه »يؤكد عىل ثقته يف قدرة املجلس الجديد عىل 

القيام مبهامه ومسؤولياته4. وعلّق كثري من الليبيني 

يف الفضائيات وعرب حساباتهم عىل مواقع التواصل 

للقضاء،  األعىل  املجلس  انتخاب  عىل  االجتامعي 

املؤسسات  وحدة  عىل  املثل  »قدم  أنه  رأوا  حيث 

السياسية  االنقسامات  عن  بنفسها  نأت  التي 

والجهوية التي تسود البالد.

التامسك مبوضوعية وتجرد،  أردنا تحليل هذا  وإن 

نرى أن املسألة ليست سهلة ألن القضاء ال يعمل 

بأجهزة ومؤسسات  مرتبط  فهو  منفردة  كمنظومة 

طرابلس  جنوب  محكمة  فمثال  التنفيذية.  الدولة 

االبتدائية تنفذ أحكامها عرب جهاز الرشطة القضائية 

طرابلس وينفذ أوامر نيابتها مأمورو الضبط القضايئ 

التابعون لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني، 

عىل العكس من محكمة جنوب بنغازي االبتدائية 

وأجهزتها  املؤقتة  الحكومة  سلطة  تحت  الواقعة 

التنفيذية. ورغم ذلك، حاولت السلطة القضائية أن 

تراعي هذه الحساسية وال تثريها عند التعامل مع 

أجهزة الدولة وال تدخل نفسها يف جدلية الرشعية؛ 

فهي تتعامل مع سلطة األمر الواقع وتطبق نظرية 

اإلداري.  القضاء  فقه  يف  املعروفة  الفعيل  املوظف 

والحقيقة أن السلطة القضائية قد أصابت يف هذه 

ومنتسبيها  نفسها  توقع  ال  حتى  العملية  السياسة 

التي  الرشعية  وأزمة  الحاكمة  السلطة  جدلية  يف 

ستسبب إشكاليات عملية وتنفيذية تعرقل عملها 

وتنعكس سلبا عىل تسيري املرفق القضايئ وتؤثر يف 

مصداقيتها أمام املتقاضني.

الترشيعات  بعض  تطبيق  اختالف  أن  ننكر  وال 

من  أكرث  هناك  أن  خاصة  التساؤالت  بعض  يثري 

عرشين قانونا صدرا بعد عام 2015 من السلطتني 

الترشيعيتني رشقا وغربا5 وانعكس ذلك عىل املحاكم 

القضائية،  األحكام  بعض  عن  ناهيك  لها،  التابعة 

خاصة يف القضاء اإلداري، التي تختلف يف التعامل 

الرئايس كسلطة سياسة رشعية  يف تكييف املجلس 

أو سلطة غري مختصة. إال أن ذلك مل يؤثر يف جوهر 

متاسك السلطة القضائية وال انعكس عىل وحدتها.

والقضاء السياسي  الحوار 

من الطبيعي أن املجلس األعىل للقضاء يتأثر دامئا 

البالد حربا أو سلام. فبعد توقّف  العام يف  باملناخ 

الجيش  قوات  وانسحاب  طرابلس  عىل  الهجوم 

بقيادة حفرت، ارتفعت أصوات السالم وفتح الحوار 

بطرابلس  املايض  أغسطس  يف  فصدر  الفرقاء.  بني 

الوفاق  لحكومة  الرئايس  املجلس  رئيس  من  بيان 

السلطة؟  وتقاسم  المحاصصة  وجه  في  الليبي  القضاء  يصمد  هل 
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النار يف كافة  الوطني، أعلن فيه عن وقف إطالق 

رئيس  أصدر  نفسه،  اليوم  ويف  الليبية.  األرايض 

مجلس النواب يف رشق البالد بيانًا دعا فيه إىل وقف 

األعامل القتالية.6 ويف الشهر املوايل جرت مباحثات 

لبحث  املغربية  باململكة  بوزنيقة  مدينة  يف  ليبية 

معايري تويّل املناصب السيادية وإعادة توزيع مقاّر 

شمل:  التفاق  وانتهى  الليبية  املناطق  بني  عملها 

املحاسبة،  ديوان  ورئيس  املركزي،  ليبيا  مرصف 

ورئيس جهاز الرقابة اإلدارية، ورئيس جهاز مكافحة 

لالنتخابات  العليا  املفوضية  ورئيس  الفساد، 

وأعضاؤها، ورئيس املحكمة العليا، والنائب العام.

يتابع  أنه  للقضاء  األعىل  املجلس  أعلن  وهنا، 

يف  آمال  الليبية  األطراف  بني  والحوارات  اللقاءات 

نجاحها ومعربا يف ذات الوقت عن استهجانه ملنطق 

ومؤكدا  السيادية  الوظائف  توزيع  يف  املحاصصة 

عىل مبدأ الكفاءات املهنية. كام أعلن رصاحة عن 

معارضته ملا جاء يف تفاهامت بوزنيقة املغربية فيام 

يتعلق بالسلطة القضائية معتربا إياه تدخال ومساسا 

باستقاللها، ورفض بشكل مطلق الزج مبنصبي رئيس 

املحكمة العليا والنائب العام يف هذه التفاهامت. 

رئيس  أن  املجلس  أوضح  نفسه،  االتجاه  ويف 

املحكمة العليا يعني بالتشاور بني أعضاء الجمعية 

العمومية لهذه املحكمة ورئيسها وأن تعيني النائب 

العام ال يكون إال بعد التشاور مع املجلس األعىل 

للقضاء باعتبار أن املناصب القضائية تخضع ملعايري 

القوانني  وتنظمها  القضايئ  العمل  طبيعة  تقتضيها 

الخاصة، عىل أن يتوىل الربملان هذه التعيينات بعد 

التشاور مع املحكمة العليا واملجلس األعىل للقضاء.

أغلب  استهجان  التفاهامت  هذه  أثارت  وقد 

صدرت  حيث  والقانونية،  القضائية  األوساط 

عمل  يف  للتدخل  رفضها  عن  عرّبت  كثرية  مواقف 

السلطة القضائية. ومن أبرز هذه ااملواقف، موقف 

املحامي ووزير العدل السابق محمد العالقي الذي 

حذر من الخطر الداهم، الذي ميارسه املتحاورون 

يف أبوزنيقة املغربية، من افتئات عىل دولة القانون 

بقرارهم اعتامد املحاصصة القبلية املتخلفة يف تعني 

قمة الهرم القضايئ ممثالً يف رئيس املحكمة العليا 

نوعها يف  األوىل من  العام، يف سابقة هي  والنائب 

العصور  إىل  بها  والرجوع  القانون  دولة  رضب 

الوسطى.7 إال أنه رغم قوة هذه املواقف، مل تصدر 

أي ردة فعل من األطراف السياسية يف أبوزنيقة. 

ويف أوئل نوفمرب وبعد بداية ملتقى الحوار السيايس 

الليبي يف تونس برعاية بعثة األمم املتحدة للدعم 

يف ليبيا، أخذ املجلس األعىل للقضاء خطوة استباقية 

"حول  بعنوان  نوفمرب   11 بتاريخ  بيانا  مصدرا 

الحوارات الوطنية الجارية يف تونس" حيث أكد فيه 

ما جاء ببيانه السابق وضمنا عىل االستقالل الكامل 

وفقا  ملناصبها  االختيار  وقواعد  القضائية  للسلطة 

للمعايري املصاغة بالترشيعات الخاصة بها واستبعاد 
تلك املناصب من املادة 15 من االتفاق السيايس.8

السلطة  قضاة 

ويف سياق آخر وفجأة ومن دون مقدمات، انترشت 

من  صادرة  االجتامعي  التواصل  يف صفحات  ورقة 

يتم  ومل  الوطني  الوفاق  حكومة  يف  العدل  وزارة 

نفيها وهي عبارة عن ترشيح 19 قايض ووكيل نيابة 

وأعضاء هيئات قضائية للعمل يف وظيفة مستحدثة 

إلحاقهم  لغاية  وذلك  القضايئ"  "امللحق  اسمها 

بسفارات ليبيا بالخارج مام يعني رضورة أن يصدر 

إىل وزارة  للقضاء  األعىل  املجلس  بندبهم من  قرار 

بوظائفهم  االلتحاق  من  يتمكنوا  حتى  الخارجية 

الجديدة.

والحقوقي  القضايئ  الوسط  الرتشيح  هذا  أثار 

أن  اعتربوا  الذين  العام  بالشأن  املهتمني  حتى  بل 

ذلك ينتقص من استقالل القضاء خاصة أن تبعية 

هؤالء القضاة ستكون للسلطة التنفيذية. وقد أشار 

بعضهم لعدم وجود مثل هذه املسمى الوظيفي يف 

الكادر الوظيفي لوزارة الخارجية.

بوزيد  جمعة  العليا  باملحكمة  املستشار  ذكر  فقد 

"أن وظيفة امللحق هي وظيفة سياسية تتبع البعثة 

للعالقات  فيينا  اتفاقية  وتنظمها  الدبلوماسية 

الدبلوماسية وهي تسبق وظيفة السكرتري الثالث يف 

السفارة. وقد نظم ذلك  قانون السلك الدبلومايس 

منذ أول ترشيع صدر يف سنة 1959 وآخر ترشيع 

رقم 2 لسنة 2001 والئحته". وتساءل عن طبيعة 

امللحق  يقدمها  أن  ميكن  التي  القضائية  الخدمة 
القضايئ خارج البالد.9

وزارة  ووكيل  السنغال  يف  السابق  ليبيا  سفري  أما 

سؤاال  وجه  فقد  الصغري،  حسن  األسبق  الخارجية 

لجهاز الرقابة اإلدارية وديوان املحاسبة عن رأيهم 

يف قرار املالحق القضائية وهو قرار مخالف التفاقية 

الوظيفي  املالك  ويخالف  الليبية  وللقوانني  فيينا 

لقانون  باملخالفة  الرئايس  املجلس  أصدره  الذي 

السلك والئحته التنفيذية معتربا أن ترشيح املالحق 

القضائية هي يف حقيقتها ترضيات لوزراء العدل وال 

أصل لها يف إتفاقيات فيينا وال عمل حقيقي لهم وال 
أصل وتأصيل قانوين لها يف القوانني الليبية.10

ال  العدل  وزارة  ترشيح  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

للقضاء  األعىل  املجلس  أن  طاملا  له  قانونية  قيمة 

بندب  قرارات  ويصدر  الرتشيح  لهذا  يستِجب  مل 

ميكن  حتى  الخارجية  وزارة  يف  للعمل  املرشحني 

هل  السؤال:  ويبقى  عملهم.  مبارشة  للمرشحني 

سيحافظ املجلس األعىل للقضاء عىل منهجه بإبعاد 

أم  التنفيذية  السلطة  وعن  السياسة  عن  القضاء 

صناعة  يف  ويساهم  ويتنازل  للضغوط  سيستجيب 

جيل جديد من قضاة السلطة وقد ينتج عنها عرف 

دائم لتداخل العمل القضايئ مع العمل الدبلومايس 

والقنصيل؟

األيام القادمة هي الكفيلة باالجابة عن هذا السؤال 

املجلس  موقف  من  منتظرة  أمل  بارقة  بقاء  مع 

األعىل للقضاء من هذه األزمة الصغرية.

انتخابات املجلس األعىل للقضاء يف ليبيا: رسالة وحدة وسط انقسام عارم  . 1

https://bit.ly/3pGpX89

هل يستمر إقصاء القضاة الشباب عن تركيبة املجلس األعىل للقضاء، املنشور يف . 2

املفكرة القانونية-تونس، العدد صفر

http://alwasat.ly/news/libya/250804 موقع بوابة الوسط 11 يوليو 2019. 3

https://aawsat.com/home/article/1808781 موقع الرشق االوسط نرش . 4

بتاريخ 12 يوليو 2019

املؤمتر الوطني العام يف طرابلس ومجلس النواب يف طربق. 5

https://www.defendercenter.org/ar/5013مركز مدافع لحقوق االنسان 30 . 6

أكتوبر 2020

صفحة محمد العالقي الشخصية عىل الفيس بوك يف 8 أكتوبر . 7

بيان املجلس األعىل للقضاء املنشور يف  صفحة املجلس عىل الفيس بوك ببتاريخ . 8

11 نومفمرب 2020

https://www.facebook.com/Juma.buzaid من الصفحة الشخصية للمستشار . 9

جمعة بوزيد يف الفيس بوك تاريخ 6 نوفمرب 2019 

https://www.facebook.com/hassan.alsgigr  الصفحة الشخصية للسيد . 10

حسن الصغري سفري ليبيا السابق يف السنغال ووكيل وزارة الخارجية السابق 

بالحكومة املؤقتة
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للنظام:  محاكمة  إلى  تتحّول  ين  المتظاهر محاكمة 
نفسها" النفايات  رائحة  ق 

ّ
يتنش "القاضي  صاغية  نزار 

القاضية  أصدرت   ،2020 الثاين  ترشين   30 بتاريخ 

 15 مالحقة  إبطال  إىل  أّدى  حكامً  جدايل  ناديا 

بتهمة  العامة  النيابة  عليهم  اّدعْت  متظاهرا 

أمالك  واالعتداء عىل  تجمعات شغب  املشاركة يف 

صيف  حراك  يف  الشائكة(  األسالك  )نزع  عاّمة 

2015. وهو الحراك الذي تسبّبت به أزمة النفايات 

آنذاك وحمل شعاراً معرّباً "طلعت ريحتكم". وقد 

بكثري  تتجاوز  أبعاداً  تضّمن  بأنّه  الحكم  هذا  متيّز 

فقد  املحكمة.  أمام  بها  املّدعى  االتهامات  حدود 

اكتىَس الحكم أهمية مضاعفة حني ضّمنتْه القاضية 

فقرات خّصصتْها إلبداء تصّوراتها بشأن دور القضاء 

وهي  الحاكمة،  والسلطة  باملواطنني  وعالقته 

تصّورات مّهدْت إلصدار الحكم الذي تراه القاضية 

الحارضة  الشعب  ظروف  مع  انسجاما  األكرث 

ليس  للقاضية  سمحْت  تصّورات  وهي  ومعاناته. 

فقط برّد الدعوى انطالقا من دور القضاء يف حامية 

حريّة التظاهر )والتي تشّكل حقا مرشوعا وفق ما 

جاء يف الحكم( ولكن أيضا بالتأكيد عىل أن التظاهر 

يشّكل يف الظروف الراهنة واجبا عىل كل "مواطن 

صالح" للدفاع عن مجتمعه. 

الحكم  تعليل  مستهّل  يف  بوضوح  نقرأه  ما  وهذا 

حيث جاء حرفيا: "أن القايض يصدر أحكامه "باسم 

عىل  مرتبعاً  ملكاً  ليس  فالقايض  اللبناين"،  الشعب 

إمنا  مشيّداً،  برجاً  يقطن  رعيته،  عن  بعيداً  عرشه، 

)يعيش  املجتمع  من  فرد  كل  بلسان  الناطق  هو 

األمل نفسه، يتنّشق رائحة النفايات نفسها، يتحّمل 

األعباء واألزمات االقتصادية نفسها( ليصدر قرارات 

الشعب  يكون  يك  الشعب،  سيادة  من  مستمدة 

حكامً"، هذا الشعب الذي يعيش أزمات.. حرمت 

يف  وبخاصة  الحياة  مقومات  أدىن  من  املواطنني 

مجايَلْ الّصحة والبيئة". 

نظرها  من  استفادْت  وكأنها  القاضية  بَدْت  وقد 

القوى  بني  القائم  الرّصاع  عن  تتفّرع  قضية  يف 

بالغة  آراء  إلبداء  الحاكمة  والسلطة  االجتامعية 

األهمية حول مكانة القضاء يف هذا الرّصاع ودوره 

مع  العالقة  يف  واضحة  حدود  وضع  اتجاه  يف  فيه 

إىل  حكمها  يف  القاضية  انتهت  وقد  النظام.  هذا 

صميم  عن  بالخروج  رصيح  بشكل  النظام  إدانة 

واجبه يف ضامن الحقوق األساسية للمواطنني. 

واجب "القاضي الصالح"
إحدى أهم الرسائل التي تضمنها الحكم متثّلت يف 

فبلغة  القضائية.  للوظيفة  تصورها  القاضية  إعالن 

منطيّني:  تصّورين  القاضية  نسَفْت  معهودة،  غري 

تصّورا تقليديا يحرص دور القايض يف تطبيق القانون 

يكرتث  أن  دون  من  السياسية  السلطة  تضعه  كام 

أو مفاعيل أحكامه  املجتمع  أو  املتقاضني  بظروف 

عليهم. وهذا التصّور مبني عىل فهم تقليدّي ملبدأ 

فصل السلطات يقوم عىل أن الربملان ميثّل اإلرادة 

العامة وميارس تاليا الخيارات االجتامعية والسياسية، 

التي  القواعد  تطبيق  يف  القايض  دور  ينحرص  فيام 

يضعها )القوانني( عىل الظروف الخاصة لكل قضية، 

اعرتاض  أي  إبداء  امكانية  له  يكون  أن  دون  من 

عنه  عرّبت  ما  وهذا  املجال.  هذا  يف  خياراته  عىل 

أحكام قضائية عدة اعتربت أن القايض ملزم بتطبيق 

القانون مبعزل عن رأيه فيه وعام قد يتضمنه من 

مظامل، طاملا أن تعديله يتّم عند االقتضاء يف الربملان 

التصور، غالبا  القضاء. وبفعل هذا  وليس يف حلبة 

ما بدا القايض منسلخا عن مجتمعه وعن همومه 

األمر  القانون، وهو  ومبثابة شاهد زور عىل مظامل 

ما  غالبا  والتي  الكاريكاتورية  للصورة  رّوج  الذي 

تصّوره من قاطني األبراج العالية. 

أما التصور النمطي الثاين، الذي سعت هذه الفقرة 

أيضا إىل نسفه هو ما يعرب عنه ناشطون كثريون يف 

من  القضاة هم جزء  أن  ومؤّداه  مناسبة  من  أكرث 

ما  عليهم  يصّح  له،  أداة  ومجرد  السيايس  النظام 

يصح عليه وفق مقولة "كلن يعني كلن".

النمطيني،  التصّورين  هذين  نقيض  وعىل  وعليه، 

جديدا  تصورا  حكمها  خالل  من  القاضية  أعلنت 

للقايض قوامه أنّه من الشعب وليس من السلطة 

الحاكمة. فتامما كام عاىن مثلهم من أزمة النفايات، 

ها هو يعاين مثلهم من األعباء واألزمات االقتصادية 

فإنّه  الشعب،  باسم  ينطق  حني  وعليه،  نفسها. 

وفق  القوانني  حرفية  تطبيق  يف  عمله  يحرص  ال 

عىل  وتطويرها  تفسريها  يتوىل  بل  الربملان  إرادة 

املجتمع  حاجات  مع  انسجاما  أكرث  يجعلها  نحو 

ومتطلباته، عىل أمل أن تخّفف هذه األحكام من 

هنا  الالفت  ومن  واألوجاع.  الهموم  هذه  وطأة 

للّشعب  القضاء  بإعالن والء  تكتِف  القاضية مل  أن 

كل  باسم  حكمها  تصدر  أنها  اعتربت  إمنا  بكليّته، 

فرد من أفراد املجتمع. ويفهم من ذلك التزام منها 

بالتنبّه لجميع هواجس األفراد ومخاوفهم سواء يف 

تحديد القواعد العامة واجبة التطبيق أو يف تطبيقها 

عمال مببدأ املساواة أمام القضاء، كل ذلك مبنأى عن 

أّي توجه فئوّي أو تغليب كّفة أّي فئة أو غالبية أو 

تهميش أّي كان. فإذا أمتّت القاضية قراءتها هذه، 

"سيادة  من  أحكامها  تستمّد  أنها  للقول  خلصت 

الشعب يك يكون الشعب حكامً". ومؤدى ذلك هو 

وتاليا ملن  للقانون  التقليدي  القايض  استبدال والء 

يضعه بوالئه للمجتمع الذي يصدر أحكامه باسمه. 

ومن أبرز نتائج هذا التصّور، هو ما فعلته القاضية 

الرتسانة  لها  تتيحه  ما  كّل  استخدام  إىل  بلجوئها 

الحيّز  لتوسيع  القوانني  تأويل  وقواعد  القانونية 

مبا  العقوبات،  قانون  حّدده  كام  للحريات  الضيق 

أو  دوليا  املكرسة  األساسية  الحقوق  تغليب  فيها 

مالزمة  طبيعية  حقوقا  تسميته  عىل  يصطلح  ما 

لإلنسان عىل األحكام الواردة يف القوانني الوضعية. 

الرتسانة  هذه  من  املستمّدة  الوسائل  أبرز  ومن 

هذه  يف  )وهو  املرشوع"  "الحق  مبفهوم  التوّسع 

الحالة التظاهر احتجاجا عىل عدم خضوع النظام 

للمحاسبة( والذي يشكل سببا تربيريا للجرم املّدعى 

به وفق املادة 183 من قانون العقوبات، وهي مادة 

األساسية  الحقوق  لتغليب  الثالثة  للمرة  تستخدم 

أو الطبيعية عىل نصوص القانون الوضعي، بعدما 

استخدمت سابقا لتكريس حقوق الالجئني وحقوق 

العاملي  اإلعالن  األخرى،  الوسائل  ومن  املثليني. 

املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان  لحقوق 

تتواَن  اكتسبا قوة دستورية مل  والسياسية واللذين 

تغليب  اتجاه  يف  بها  التذكري  عن  جدايل  القاضية 

الحقوق الواردة فيهام عىل القانون الوضعي الذي 

تتفرّد السلطة السياسية يف وضع نصوصه وتعديلها. 

إعالن  خالل  من  رَمْت  القاضية  أن  البنّي  ومن 

املتصّدعة  الثقة  ترميم  إىل  فقط  ليس  تصورها 

للناس بالقضاء، بل قبل كل يشء إىل دعوة القضاة 

إلعادة التفكري بفهمهم لوظيفتهم عىل ضوء تفاقم 

أدىن  من  املواطنني  تحرم  باتت  والتي  األزمات 

يف  جدايل  القاضية  ذكّرت  وفيام  الحياة.  مقومات 

الحكم مبا تراه واجبا عىل كل مواطن صالح القيام 

به يف الظروف الحارضة دفاعا عن مجتمعه، فإنها 

بدْت من خالل إعالن تصّورها وكأنها تحّدد ما تراه 

واجبا عىل كل قاٍض صالح حامية لهذا املجتمع. 

واجب "المواطن الصالح" أو 
بالثورة الحق 

تجاوزت  القاضية  أن  نلحظ  تقدم،  عاّم  فضال 

املوجهة  االتّهامات  يف  النظر  حيّز  حكمها  يف 

لتنتهي  والتخريب  الشغب  مبامرسة  للمتظاهرين 

إىل إدانة النظام الحاكم بالتسبب بحرمان الشعب 

"من أدىن مقومات الحياة وبخاصة يف مجايل الصحة 

والبيئة". وهذا ما نستشّفه من الفقرة التي أورناها 

بالنظام  "األزمات"  عبارة  استبدال  بعد  املقدمة  يف 

مكان  يف  أيضا  نقرأه  ما  وهذا  بها.  تسبب  الذي 

الحاصلة  التظاهرات  القاضية  فيه  وصَفْت  آخر 

الحقوق  بأبسط  للمطالبة  تظاهرات  أنها  عىل 

وكرامة  الصحة  يف  الحق  وهي  املنتهكة  األساسية 

وكأنها  القاضية  بدْت  املنطلق،  هذا  ومن  العيش. 

تؤكد توفر وضعيات يستشّف منها انتهاك الحاكم 

للعقد الجامعي ومترّدا عليه )أو دستور الدولة( يف 

استعادة للمفردات املستخدمة من فالسفة األنوار 

ويف مقّدمتهم روسو ولوك، وهي وضعيّات يرتتّب 

املبادرة  واجب  هؤالء  وفق  املواطنني  عىل  فيها 

لإلطاحة بالحاكم أمال بإعادة العمل بالدستور أو ما 

يصطلح عىل تسميته الحق بالثورة. 

ويف هذا االتجاه، مل تكتِف القاضية بإبطال املالحقات 

"الحّق  املتظاهرين، بل ذهبْت إىل حّد إعالن  ضد 

الرأي  إلبداء  شعبية  تجمعات  ضمن  املشاركة  يف 

)و(  السياسية  السلطة  أداء  من  جامعية  بصورة 

مواطن  كل  عىل  "واجب)ا(  بل  مرشوع"  حق  هو 

محاسبة  مبدأ  تكريس  وجوب  إىل  يسعى  صالح 

الدميقراطية".  الدول  يف  أعاملهم  عن  املسؤولني 

والالفت يف هذا املضامر أن القاضية استمّدت من 

املدّعى  عرش  الخمسة  املتظاهرين  خلفيات  تنّوع 

عليهم الطائفية واملهنية واملناطقية أمامها ما يُثبت 

توفّر ظروف موجبة للدفاع عن املجتمع يف مواجهة 

سلطة أمعنت يف تقويض حقوقه بالحياة ويف اآلن 

نفسه دوافعهم النبيلة الخالية من أي نوايا جرمية 

أو حتى أي أهداف خاصة أو فئوية. 

"هم  فيها:  حرفيا  جاء  فقرة  يف  نقرأه  ما  وهذا 

"من  وطوعية  عفوية  بصورة  بالتظاهرة  شاركوا 

واحدة  ساحة  املناطق،  ومختلف  الطوائف  كل 

طالبة  مع  األشعة  مصّور  جمعا  واحد  وتوقيت 

القيد،  مكتوم  القارص  مع  واملهندس  الحقوق، 

وموزّع اإلنرتنت مع العاطل عن العمل، والناشطة 

وحيد  مشرتك  عامل  الفرن؛  عامل  مع  االجتامعية 

مبختلف  اللبناين  املجتمع  عن  مصّغر  منوذج  أنهم 

أمناطه، اجتمعوا قرب ساحة النجمة حيث مجلس 

بسيطة...وهي  أساسية  بحقوق  للمطالبة  النّواب 

الحق يف الصحة وكرامة العيش". وانطالقا من ذلك، 

حرية  أعاق  من  كّل  تقريظ  إىل  القاضية  ذهبت 

املتظاهرين أو اّدعى عليهم )ومن ضمنهم النيابات 

العامة وقضاء التحقيق العسكري( عىل خلفية أن 

األمنية  األجهزة  كام  القضائية  الهيئات  واجب  من 

"ال  معهم  والتعامل  املتظاهرين  حريات  حامية 

كدولة بوليسية بل بصورة حضارية، كدولة قانون". 

انتصار  مبثابة  فقط  ليس  الحكم  بدا  وبذلك، 

ملرشوعية الثورة ومرشوعية مطالبها، بل أيضا مبثابة 

بإعادة  أمال  لها  درع حاميّئ  تأمني  قضايئ يف  التزام 

بناء "دولة القانون".

القضاء في المنطقة العربية


