
الليبيون في تونس، الجئون في رتبة سياح:  

ويبدو للوهلة الأوىل جتاهل ال�سلطات التون�سية لإنفاذ قوانني الإقامة وتوريد 

العربات يف حق الليبيني ت�ساحماً منها جتاههم يندرج يف اإطار توفري ح�سن 

ال�سيافة لليبيني. اإل اأن جتاوز ظاهر الأمر والبحث يف اآثاره يبني اأن اإهمال 

ه�سة  و�سعيات  يف  منهم  يجعل  بتون�س  لليبيني  القانونية  الو�سعية  ت�سوية 

عمليات  لكل  للخ�سوع  تدفعهم  وقد  حق  باأي  املطالبة  من  متنعهم  قانونياً 

البتزاز التي قد يتعر�سون لها.

في  االستعباد  مكافحة  لسياسة  نقدية  قراءة 
موريتانيا:   

مع  تعاملها  كيفية  ال�ستقالل على  منذ  املتعاقبة  املوريتانية  الأنظمة  تتفق 

والتعتيم  الظاهرة  هذه  اإنكار  اىل  التعامل  هذا  وي�ستند  العبودية.  ظاهرة 

وخمّلفات  اآثار  من  كونه  يعدو  ل  منها  املوجود  اأن  والدعاء  عليها، 

التنظيمات التقليدية. جُتري املفكرة يف هذا العدد قراءة نقدية لالجراءات 

املتخذة يف جمالت الت�سريع والدارة والق�ساء.   

االرهاب: مكافحة  في  المغربية  التجربة 

رقم  الإرهاب  مكافحة  قانون  على  امل�سادقة  على  تقريباً  �سنوات  ع�سر  بعد 

مبنا�سبة  الربملان  اأمام  القانون  هذا  حول  النقا�س  عاد  املغرب،  يف   03.03

مناق�سة  بني  �سا�سع  الفرق  باأن  �سك  ول  لتعديله.  احلكومة  قدمته  م�سروع 

ماي   16 اأحداث  �سدمة  وقع  على  املغرب  كان  حيث  مرة  لأول  القانون 

التحولت  مع  تزامناً  الراهن  الوقت  امل�سروع اجلديد يف  2003، ومناق�سة 

احلقوقية التي ت�سمنها الد�ستور اجلديد.
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ل  الت�سنيف  هذا  لكن  واحلريات.  احلقوق  �سمان  يهّم  ما  ومنها  ال�سلط 

بينها.  ما  يف  وثيق  ترابط  لوجود  م�ستتة  بن�سو�س  يتعّلق  الأمر  اأن  يعني 

ويلحظ بداية اأن للمجل�س نظرة لالأولويات الت�سريعية ل تتطابق بال�سرورة 

باأولويات  عموماً  ترتبط  املجل�س  فاأولويات  الد�ستور.  تنفيذ  �سرورات  مع 

موؤ�س�ساتي  طابع  ذات  تكون  اأن  قبل  اقت�سادي  طابع  ذات  وهي  احلكومة، 

اأن تكون احلزمة الأوىل للقوانني التي  اأو حتى حقوقي. لذا، فمن املرجح 

التجارية  والتفاقيات  بالقرو�س  املتعلقة  احلزمة  هي  املجل�س  فيها  �سينظر 

لوزارة  تابعة  فنية  تتوىل جلنة  ذلك،  موازاة  ويف  القت�سادي.  الطابع  وذات 

العدل العمل على م�سروع تنقيح ملجلة الإجراءات اجلزائية. 

قانون مكافحة الإرهاب الذي يعترب من بني  كما جتدر الإ�سارة اىل م�سروع 

الأولويات املتاأّكدة. وقد اختارت احلكومة اجلديدة اأن تر�سل م�سروع قانون 

جديد حول مكافحة الرهاب اىل جمل�س نواب ال�سعب بتاريخ 03-25-

 .
2
2015، اأي بعد اأ�سبوع من هجوم باردو الرهابي

النصوص المتعلقة بتنظيم السلط
القانون الأ�صا�صي لالنتخابات البلدية واجلهوية وهو ب�صدد الإعداد

لقد فتح د�ستور 2014 اآماًل جديدة حول الالمركزية، وبالتحديد حول احلياة 

�سته دولة ال�ستقالل 
ّ
البلدية، خا�سة اأمام اإخفاق امل�سروع الالمركزي الذي كر

يف  املحلية  ال�سوؤون  ت�سيري  خّلفها  التي  الأو�ساع  �سوء  وعلى  وممار�سة  ا  ن�سّ

ال�سنوات الثالث املنق�سية بنيابات خ�سو�سية فاقدة لال�ستقرار ولالإمكانيات 

التنمية  م�ساريع  لتحقيق  ال�سرورية  النتخابية  للم�سروعية  وخا�سة  املادية، 

والتهيئة وغريها.

وب�سبب اإدراك كل الأحزاب ال�سيا�سية لأهمية ال�سلطة املحلية، وتبعاً للرهانات 

التي متثلها النتخابات املحلية، فاإنها عادت لتهتّم بامل�ساألة مبا�سرة بعد الإعالن 

عن نتائج النتخابات الت�سريعية. 

الداخلية  وزارة  م�سالح  وبالتحديد  احلكومة،  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 

قانون  م�سروع  اإعداد  يف  الرتويكا  حكم  منذ  �سرعت  املحلية،  واجلماعات 

لالنتخابات البلدية. وقد قامت لهذا الغر�س مب�ساورات مع املنظمات املدنية 

بالعا�سمة وباجلهات وبدعم من وكالة التعاون الدويل للجمعية الهولندية. 

وتنبني هذه الت�سورات والنتظارات على ما ن�ست�سّفه من نية يف التحّول 

الواردة  العبارات  بع�س  خالل  من  وذلك  تون�س،  يف  الالمركزية  بت�سّور 

عنوان  الأمثلة على ذلك،  ومن  قبل.  نعهدها من  والتي مل  الد�ستور  يف 

»م�سالح  عن  )عو�ساً  املحلية«  »ال�سلطة  وهو  لالمركزية  �س  املخ�سّ الباب 

عن  احلديث  واأي�ساً   ،)1959 د�ستور  مبقت�سى  الأمر  كان  كما  حملية« 

الدميوقراطية  عن  احلديث  وكذلك   )132 الف�سل  )يف   
ّ
احلر التدبري 

.)139 الت�ساركية واحلوكمة املفتوحة )يف الف�سل 

ال�سيا�سية  احلياة  اأفرزته  ما  والنتظارات على  الت�سورات  تنبني هذه  كما 

يف ال�سنوات الأربع املنق�سية، وخا�سة النتخابات التي مّتت خاللها من 

ال�سباب  منها  خا�سة  الجتماعية،  ال�سرائح  بع�س  لدى  باخلذلن  �سعور 

والن�ساء لعتبارهم اأنه مل يقع متثيلهم ول ت�سريكهم يف املرحلة النتقالية 

والتي  املدنية  املنظمات  مطالب  هنا جاءت  ومن  ي�ستحّقونه.  الذي  بالقدر 

مّتت مالقاتها بوجوب دعم الفئات اله�سة. وقد مّت التاأكيد من طرف اجلمعيات 

امل�ساركة على �سرورة اعتماد قانون انتخابي يتالءم مع ما ورد يف الف�سلني 46 

و133 من الد�ستور، والذي يخ�س اأولهما التمثيل املتنا�سف بني اجلن�سني 

يف كل الهيئات املنتخبة، وثانيهما �سرورة �سمان متثيلية ال�سباب يف املجال�س 

املحلية. وقد مّت التاأكيد على اأن احلياة العامة يف الف�ساء املحّلي هي اأف�سل 

�س على امل�سوؤوليات ال�سيا�سية واكت�ساب اخلربة فيها.
ّ
فر�سة للتمر

اأنه  اإل  للبلديات،  النتخابي  القانون  اإىل  املدين  املجتمع  اأنظار  اجتهت  ولئن 

ينبغي الوعي باأن هذه النتخابات ل ميكن اأن تتّم قبل اإعادة النظر يف قانون 

البلديات ذاته.

القانون الأ�صا�صي للبلديات

ما  وبحكم  اأعاله،  اليه  امل�سار  لالمركزية  املجّدد  الت�سّور  وبحكم  وبالفعل، 

 ب�سرورة اعتماد الالمركزية بكامل 
ّ
جاء به الف�سل 14 من الد�ستور الذي اأقر

تراب اجلمهورية، فاإن كّل هذا يقت�سي اإعداد واإ�سدار قانون جديد للبلديات 

ياأخذ بعني العتبار هذه املعطيات. فاإر�ساء احلكم املحّلي على كامل تراب 

اجلمهورية، مبعنى حتويله باأكمله اإىل مناطق بلدية، اأمر ل ميكن اإجنازه يف �سنة 

اأو �سنتني، بل اإنه م�سروع ميكن اأن ياأخذ 5 �سنوات على اأقّل تقدير ملا يتطّلبه 

من درا�سات اقت�سادية واجتماعية وب�سرية �سرورية للتق�سيم الرتابي اجلديد.

اأن م�سالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية  اأي�ساً، علمنا  ويف هذا املجال 

املدنية، ومل  املنظمات  مبناأى عن  املجال  هذا  م�سروع يف  اإعداد  �سرعت يف 

يت�سرب حتى الآن اأّي معطيات بهذا ال�ساأن.

حزمة القوانين المتعّلقة بالهيئات الدستورية 
المستقلة

الباب  وهو  كامل  بباب  الد�ستور  يف  امل�ستقلة  الد�ستورية  الهيئات  ت  خ�سّ

التي ميكن  امل�ساّدة  ال�سلطة  من  نوعاً جديداً  الهيئات  ال�ساد�س. ومتّثل هذه 

اأن حتّد من نفوذ ال�سلطة ال�سيا�سية )احلكومة والربملان( باأ�سكال عّدة بح�سب 

املجال الذي تتدّخل فيه. ومن هذه الهيئات، الهيئة اخلا�سة بالنتخابات التي 

توؤّمن العمليات النتخابية، وهيئة الإت�سال ال�سمعي الب�سري املكلفة بال�سهر 

على �سمان تعّدد الآراء وتنّوعها، لكن كذلك نزاهة ومهنية هذا القطاع يف 

حدود ما تقت�سيه حرية التعبري والن�سر والإعالم امل�سمونة يف الد�ستور، ف�ساًل 

عن هيئات ذات طابع ا�ستق�سائي وبحثي كما هو ال�ساأن بالن�سبة لهيئة حقوق 

�سيدة ومكافحة الف�ساد. وي�ساف اليها هيئة ذات 
ّ
الإن�سان وهيئة احلوكمة الر

وظيفة ا�ست�سارية كهيئة التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

اإقرار  يف�ّسر  الذي  هو  الهيئات  هذه  تدّخل  م�ستويات  التنّوع يف  هذا  ولعّل 

 الد�ستور اأنه يتّم انتخاب 
ّ
الد�ستور باأنها تعمل على دعم الدميوقراطية. واإذ اأقر

اأنه  اإل  باأغلبية معّززة من قبل جمل�س نواب ال�سعب،  اأع�ساء هذه الهيئات 

اأحال للقانون بيان تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها )الف�سل 125 من 

القانون  اإ�سدار  عند  حدث  مبا  التعاظ  ينبغي  املجال  هذا  ويف  الد�ستور(. 

القا�سي باإحداث هيئة النتخابات، وخا�سة اجلدل الذي اأثاره والذي اأّدى اإىل 

�سها 
ّ
حّد الطعن يف تركيبتها اأمام املحكمة الإدارية. فاآليات النتخاب التي كر

هذا القانون فتحت املجال اأمام املحا�س�سة احلزبية، يف حني اأنه يفرت�س يف 

هذه الهيئات ا�ستقالليتها حتى تتمّكن من النت�ساب كرقيب على الفاعلني 

ال�سيا�سيني.

وقد مّت اإىل حّد الآن اإعداد م�سروع قانون بالن�سبة لهيئة حقوق الإن�سان ُعر�س 

ف�ساًل حّدد   45 احتوى على   2014 نوفمرب   19 الوزاري يف  املجل�س  على 

على مكتب وجمل�س  تقوم  التي  وتركيبتها  الهيئة  اخت�سا�سات  بالتف�سيل 

�سة وهيكل تنفيذي. ا�ست�ساري وجلان قارة متخ�سّ

القادمة،  الأجيال  وحقوق  امل�ستدامة  التنمية  لهيئة  قانون  م�سروع  عّد 
ُ
اأ كما 

وذلك باإ�سراف اأ�ستاذين جامعيني مب�ساركة منظمات مدنية وبالتحديد الرابطة 

عّد هذا امل�سروع اإثر ا�ست�سارتني جمعتا م�سوؤولني 
ُ
التون�سية للبيئة والتنمية. وقد اأ

عن املوؤ�س�سات العمومية املتدخلة يف جمال البيئة والتنمية واجلمعيات ذات 

النظر، مّتت الأوىل يف 24-12-2014 والثانية يف 2015-2-21.

الأهمية  بالغة  هيئة  وهي  الب�سري،  ال�سمعي  الإت�سال  تعديل  هيئة  وبقيت 

يف فرتة ي�سهد فيها القطاع مظاهر انفالت متعددة، بحاجة اإىل تعديل واإىل 

و�سع �سوابط متنع عودة الرقابة والتوظيف ال�سيا�سي. كما بقيت هيئة احلوكمة 

ال�سرورية  الآليات  اإحدى  اإر�ساوؤها  ميّثل  التي  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيدة 

لإ�سالح املنظومة القت�سادية وانتعا�س هذا القطاع.

القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان
القانون املنّقح ملجلة الإجراءات اجلزائية

 الد�ستور جملة من املبادئ اأبرزها ما ورد يف الف�سل 23 وتوابعه. ومن اأهم 
ّ
اأقر

هذه املبادئ �سمان الكرامة الب�سرية واحلرمة اجل�سدية ومنع التعذيب الذي 

اأ�سبح جرمية ل ت�سقط بالتقادم، اإ�سافة اإىل قرينة الرباءة )الف�سل 27( ومنع 

الإيقاف وال�سجن التع�ّسفيني )الف�سل 29( وحق ال�سجني يف معاملة اإن�سانية 

)الف�سل 30( وحق التقا�سي وحقوق الدفاع )الف�سل 108(.

بل  الد�ستور  اأحكام  من  فقط  تنتج  ل  التون�سية  الدولة  التزامات  لكن 

اأعلى  الد�ستور  يعّدها  والتي  عليها  التي �سادقت  الدولية  املعاهدات  من 

واملواثيق  املعاهدات  اأهم  على  تون�س  �سادقت  وقد  القوانني.  من  قيمة 

جملة  يف  اجلذرية  النظر  اإعادة  اليوم  يوجب  مبا  الإن�سان،  حلقوق  الدولية 

.
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الإجراءات اجلزائية حتى ت�سبح مطابقة لهذه ال�سمانات الد�ستورية

وقد ورد على املجل�س الوطني التاأ�سي�سي يف 6 فيفري 2013 م�سروع قانون 

يف هذا ال�ساأن. مل ينظر فيه املجل�س لنكبابه اآنذاك على م�سروع الد�ستور، 

فبقي عالقا هنالك. وما اأن توىّل جمل�س نواب ال�سعب ال�سلطة الت�سريعية حتى 

�سرعت كال من جلنة الت�سريع العام وجلنة احلقوق واحلريات يف النظر فيه. 

ف�سال عن ذلك، ثمة جلنة �سمن وزارة العدل تعمل حاليا على اإعداد م�سروع 

تعديل جوهري لكّل من جملة الإجراءات اجلزائية واملجلة اجلزائية مب�ساهمة 

جمموعة من اخلرباء )اأ�ساتذة جامعيني وحمامني(.

ومن املوؤّكد اأن النظر يف مثل هذا امل�سروع وطرحه على النقا�س العام �سيكون 

له وقع كبري و�سيثري عديد النقا�سات يف فرتة ت�سهد فيها الدولة واملجتمع توّغال 

لالإرهاب. وعلى هذا الأ�سا�س وجب العمل على اإيجاد املعادلة ال�سعبة عند 

مراجعة هذا القانون بني �سمان احلقوق واحلريات الأ�سا�سية من جهة ومواجهة 

الإرهاب من جهة اأخرى وجعل هذه الأخرية اأداة حلماية الأوىل ل ل�سربها.

القانون الشامل حول مكافحة العنف ضّد المرأة
يفر�س هذا القانون نف�سه بناًء على ما جاء يف الف�سل 46 من الد�ستور حول 

اتخاذ الدولة التدابري الكفيلة بالق�ساء على العنف �سّد املراأة، وبناًء على ما يف 

مثل هذا العنف من جت�سيد للتمييز �سّد املراأة )يكفل الف�سل 21 من الد�ستور 

امل�ساواة بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات من دون متييز( ومن 

جل يف حتّمل امل�سوؤوليات )التكافوؤ 
ّ
وقوف اأمام تكافوؤ الفر�س بينها وبني الر

املكفول يف الف�سل 46 من الد�ستور( ومن م�سا�س بالكرامة الب�سرية ومن 

اعتداء على احلرمة اجل�سدية )الف�سل 23 من الد�ستور(.

لكن خا�سة يفر�س هذا القانون نف�سه ب�سبب تف�سي ظاهرة العنف �سّد الن�ساء 

والفتيات وما يخّلفه كل يوم من اأ�سرار ج�سدية ونف�سية و�سحية واجتماعية.

اإعداد م�سروع قانون  ويف هذا الإطار، اعتزمت كتابة الدولة للمراأة والأ�سرة 

�سامل متعّلق بالق�ساء على كل اأ�سكال العنف �سّد املراأة والفتيات. ومّت ذلك 

متنوعي  ومب�ساركة خرباء    PNUD الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بدعم من 

الخت�سا�سات وبالتحديد يف جمال القانون وعلم الجتماع. ومّت بالفعل اإعداد 

امل�سروع الذي اهتّم بتعريف العنف �سّد املراأة تعريفاً وا�سعاً �سمل لي�س فقط 

مزي والقت�سادي مبا هو كل 
ّ
العنف اجل�سدي بل كذلك العنف النف�سي والر

فعل مبني على ع�سبية اجلن�س ويرتّتب عنه اأذى اأو معاناة نف�سية اأو ج�سدية اأو 

اقت�سادية، ويعّد عنفاً التهديد مبثل هذه الأفعال.

وبحكم �سمولية هذا القانون اأي طموحه اإىل مكافحة كّل اأ�سكال العنف مهما 

كان الف�ساء الذي ميار�س فيه، فاإنه ق�سى بتنقيحات عّدة، منها ما ي�سمل املجلة 

اجلزائية وجملة الإجراءات اجلزائية، ومنها ما ي�سمل جملة ال�سغل، ومنها ما 

ي�سمل جملة الأحوال ال�سخ�سية.

اإل اأنه بعد تقدميه اإىل كتابة الدولة ل�سوؤون املراأة والأ�سرة وقع جتميده، واأعربت 

الوزارة على عدم نيتها عر�سه على جمل�س الوزراء للمداولة.

وعلى �سوء ما تقّدم، ميكن اأن نالحظ اأن مهمة جمل�س نواب ال�سعب �سعبة 

لأنها تتطّلب و�سع اأولويات مبا يتطّلب القيام بخيارات ينبغي اأن تكون مدرو�سة 

ولي�ست اعتباطية اأو مبنية على ح�سابات �سيا�سية �سيقة اأو ظرفية، خيارات 

ينبغي اأن تتمّ ب�سرعة دون ت�سرّع. 

كما على املجل�س اأن يدرك اأن الدميوقراطية الت�ساركية املن�سو�س عليها بتوطئة 

الد�ستور لي�ست �سعاراً ول و�ساحاً ننّمق به ن�س الد�ستور بل هي ممار�سة وم�سار 

ينبغي اأن يقبل بها. فكّلما اتبعت ا�ست�سارات وطنية، وكّلما مّتت ا�ست�سارة اأهل 

اخلربة يف اإعداد م�ساريع القوانني، كّلما زادت حظوظ تبّنيها بل ا�ستبطانها من 

قبل املجتمع وبالتايل احرتامها والدفاع عنها.

 

٭كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

11 الأعلى . املجل�س  قانون  م�سروع  القانونية حول  املفكرة  يراجع مالحظات  القانون،  عن هذا 

للق�ساء، من�سور يف هذا العدد.

21  »فوبيا الرهاب تفتح الباب للثاأر بوا�سطة الق�ساء«، من�سور يف هذا العدد. .

31 اإعادة . الد�ستور:  �سوء  على  العقوبات  قانون  قاري،   منية  يراجع،  الأمور،  هذه  كل  عن   

تاأ�سي�س اأم ترميم؟ املجلة اجلزائية مثال. 

سلسبيل القليبي

متّثل امل�سادقة على الد�ستور التون�سي يف 26 جانفي 2014 حدثا مف�سلّيا، اإذ 

اإنه يف الوقت الذي و�سع فيه نقطة النهاية حلكم وقتي ه�ّس ومتقّلب، مّثل نقطة 

بداية لور�سة ت�سريعية �سخمة بقدر ما هي دقيقة ب�سبب عالقتها الوطيدة بنجاح 

امل�سروع الدميوقراطي املعلن عنه اأو اإخفاقه. وبالفعل، اأوىل اآليات اإنفاذ الد�ستور 

هي الآلة الت�سريعية، اإذ هي التي �ستنّظم ممار�سة احلقوق واحلريات التي �سمنها، 

وهي التي �ستحدث املوؤ�س�سات اجلديدة و�ست�سبط طرق واإجراءات �سريها.

لكن العمل على هذه الور�سة الت�سريعية يتطّلب حتديد الأولويات التي �سيقع 

طوياًل.  وقتاً  �سي�ستغرق  العمل  هذا  مثل  لأن  روزنامة،  �سبط  اأ�سا�سها  على 

فاإر�ساء اإ�سالحات ت�سريعية وفق املعايري الد�ستورية اجلديدة يتطّلب الوقت 

الكايف للتفكري واملداولة ب�ساأنها، لي�س فقط من قبل اأهل الخت�سا�س، لكن 

كذلك من قبل القوى الجتماعية، وذلك بناًء على ما ورد يف توطئة الد�ستور 

جلهة وجوب اإر�ساء دميوقراطية ت�ساركية. 

على اأن هذه ال�سلطة التاأ�سي�سية اتخذت عند و�سعها الد�ستور، وبالتحديد 

يف اأحكامه النتقالية، بع�س القرارات ب�ساأن هذه الأولويات والروزنامة التي 

ترتّتب عليها، اإذ اإنها حّددت الآجال الق�سوى لإر�ساء بع�س املوؤ�س�سات، وتبعاً 

لذلك لو�سع القوانني ذات ال�سلة. وعليه، اأ�سبحت القوانني املتعّلقة بهذه 

املوؤ�س�سات ا�ستعجالية لأن عدم الإ�سراع ب�سّنها �سيرتّتب عليه خرق للد�ستور.

القوانين التي وضع الدستور مهلة إلصدارها
القانون الأ�صا�صي لالنتخابات وال�صتفتاء

وقد مّتت امل�سادقة على هذا القانون يف 1-5-2014، وهو م�سروع �سعت قوى 

اجتماعية بجّدية اإىل الإ�سهام يف اإعداده.

ة يف مالحظة النتخابات مب�ساريع  وبالفعل، تقّدم عدد من اجلمعيات املخت�سّ

قوانني انتخابية. كما بادرت ثماين جمعيات بتقدمي وثيقة للمجل�س الوطني 

التاأ�سي�سي فيها 75 تو�سية بخ�سو�س القانون النتخابي. وقد مّت �سبط هذه 

التو�سيات انطالقاً من تقييم هذه اجلمعيات لعملية انتخاب املجل�س الوطني 

التاأ�سي�سي يف 2011.

واأثار هذا امل�سروع خالفات احتّدت اأحياناً، �سواء داخل املجل�س التاأ�سي�سي 

ر عدم النطالق من ورقة بي�ساء لت�سميمه، بل 
ّ
اأو خارجه، رغم اأن املجل�س قر

ا�ستاأن�س مب�ساريع نابعة من هذه املنظمات.

وبعد نقا�سات امتّدت حوايل ال�سهرين والن�سف، مّتت امل�سادقة على م�سروع 

القانون النتخابي. 

القانون املتعّلق بال�صلطة الق�صائية وباملجل�س الأعلى للق�صاء 

ت�سّكل ال�سلطة الق�سائية وفق الف�سلني 49 و102 من الد�ستور �سلطة م�ستقلة 

�سامنة لعلوية الد�ستور و�سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات. لذا كان 

من ال�سروري اإر�ساء اأهّم اآلية ل�سمان ا�ستقاللية هذه ال�سلطة، وهي املجل�س 

الأعلى للق�ساء الذي يتوىل �سبط امل�سار الوظيفي للق�ساة من تكوين وانتداب 

وترقية ونقل وتاأديب. وقد و�سع الد�ستور اأجاًل لإر�ساء هذا املجل�س هو �ستة 

اأ�سهر من تاريخ النتخابات الت�سريعية حداً اأق�سى. 

رة بالد�ستور �سرورياً لي�س 
ّ
وُيعترب اإر�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء يف الآجال املقر

فقط من باب اللتزام مبا ورد يف الد�ستور بل كذلك ب�سبب الدور املوكل اليه 

يف تعيني ثلث اأع�ساء املحكمة الد�ستورية الواجب ح�سوله �سمن مهلة �سنة 

من تاريخ النتخابات الت�سريعية.

هذا  باإر�ساء  القا�سي  القانون  مل�سروع  اأوىل  �سيغة  العدل  وزارة  اأعّدت  وقد 

املجل�س. ثم عادت احلكومة واأقرت م�سروع قانون انطالقا من ال�سيغة الثانية 

التي اأعدتها وزارة العدل على �سوء املالحظات والنتقادات التي وجهت 

اىل   2015 مار�س   12 احلكومة يف  اأحالت  الأمر،  اآخر  ويف  الأوىل.  لل�سيغة 

جمل�س نواب ال�سعب م�سروع قانون حول املجل�س الأعلى للق�ساء، وهو الآن 

 .
1
ب�سدد املناق�سة �سلب جلنة الت�سريع العام

القانون املتعّلق باإن�صاء املحكمة الد�صتورية 

تعّد املحكمة الد�ستورية اأهّم املوؤ�س�سات التي جاء بها د�ستور 2014، لأنها 

مطابقة  يتطلب  مبا  الت�سريعية،  ال�سلطة  قبل  من  الد�ستور  احرتام  �ست�سمن 

القوانني للد�ستور، وكذلك اأحياناً من قبل ال�سلطة التنفيذية. 

لذا، وجب ال�سروع يف الهتمام بالقانون املتعّلق بهذه الهيئة الق�سائية املتمّيزة، 

خا�سة اأنها �ستثري عديد الإ�سكالت ب�سبب غياب و�سوح الأحكام الد�ستورية 

يف عديد امل�سائل التي تهّم تنظيمها، كال�سفات الواجب توفرها يف اأع�سائها من 

غري املخت�سني يف القانون اأو اإجراءات عملها على غرار الدفع بعدم الد�ستورية 

اأمام املحاكم العدلية اأو الآثار املرتتبة على قرارتها. 

تاريخ  من  تقدير  اأق�سى  على  �سنة  وهو  لبعثها  اأجاًل  الد�ستور  اإقرار  ورغم 

النتخابات الت�سريعية، فاإننا ل جند اإىل حّد الآن حديثاً لدى ال�سلط القائمة اأو 

جمل�س نواب ال�سعب بهذا ال�ساأن. لكن ي�سجل قيام اجلمعية التون�سية للقانون 

الد�ستوري بتنظيم ور�سات عمل مع خرباء اأجانب يف امل�ساألة، مت اخلروج اإثرها 

بجملة من التو�سيات �سُتقّدم ملجل�س نواب ال�سعب. 

ال�صعب  نواب  يرجع ملجل�س  والتي  الد�صتور  لإنفاذ  ال�صرورية  القوانني 

جدولة و�صعها

تنظيم  يخ�ّس  ما  فمنها  �سمن جمموعتني.  الن�سو�س  هذه  ت�سنيف  ميكن 

خطوات تونس لتطبيق دستورها الجديد  فهرس 

خطوات تون�س لتطبيق د�ستورها اجلديد

سلسبيل القليبي
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املتفرغني  الق�ساة  واملايل من  والداري  العديل  الق�ساء  للق�ساء وجمال�س 

اأي من غري الق�ساة املعينني ب�سفاتهم.

مالحظات بشأن مبدأ المناصفة: 
الع�ساء  تعيني  يف  املنا�سفة  اعتماد  وجوب  على  القانون  م�سروع  ن�ّس 

غري  من  الأعلى  املجل�س  واأع�ساء  للق�ساء  الأعلى  باملجل�س  املنتخبني 

اأوكل الد�ستور  التي  املنا�سفة هو من اللتزامات  اأن مبداأ  الق�ساة. ورغم 

لل�سلطات العامة تنفيذها ل�سمان متثيلية املراأة يف املجال�س املنتخبة، فاإنه مل 

ي�سبق اأن اعتمد فعلياً بهذا الو�سوح. اإل اأنه رغم اأهمية هذه اخلطوة، فاإن 

العملي  التطبيق  ت�سمن  انتخابية  قاعدة  �سياغة  يتولَّ  القانون مل  م�سروع 

اأن  وخ�سو�ساً  للق�ساء،  العلى  املجل�س  اأع�ساء  انتخابات  يف  للمنا�سفة 

عدد الأع�ساء املنتخبني هو اأحياناً مفرد. وهذا ما يقت�سي ا�ستدراكه اإمتاماً 

لالإجناز خالل املناق�سات اأمام جمل�س نواب ال�سعب. 

مالحظات بشأن كيفية تعيين األعضاء من غير 
القضاة: 

للجدل،  اإثارة  الأكرث  امل�ساألة  اليوم  امل�ساألة  هذه  ت�سّكل  بيانه،  �سبق  كما 

بفعل ال�سراع القطاعي. وترى املفكرة اأن اأهمية م�سروع القانون الأ�سا�سي 

للمجل�س الأعلى للق�ساء ي�ستدعي يف مرحلة اأوىل اإعادة النظر يف  تركيبة 

اأن  باإثبات  ي�سمح  اجتاه  يف  الق�ساة  غري  من  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  ثلث 

الق�ساء لي�س �ساأن الق�ساة اأو املحامني بل �ساأن عام. وقد يكون من املفيد 

التوجه نحو تو�سيع متثيلية املتخ�س�سني يف املجل�س الأعلى للق�ساء لي�سمل 

متخ�س�سني يف الدفاع عن ا�ستقالل الق�ساء واملحاكمة العادلة. وقد يكون 

لل�سراع  الق�سائي  امل�سهد  مكونات  �سعي  باإنهاء  ت�سمح  التوجه خطوة  هذا 

هذا  يقرتح يف  كما  للق�ساء.  الأعلى  املجل�س  على  الرمزية  ال�سيطرة  حول 

على  عالوة  للق�ساء  الأعلى  باملجل�س  املحاكم  كتبة  متثيل  �سمان  الإطار 

املحامني والعدول ليكون لهذه القطاعات دور يف جمل�س �سي�سبح م�ستقباًل 

اجلهة التي ُت�ست�سار يف القوانني التي تنظم قطاعاتها.

مالحظات بشأن انتخاب القضاة:
الق�سائية  الرتب  متثيلية  بني  توازناً  املايل  الق�ساء  جمل�س  تركيبة  �سمنت 

غيب  بينما  املنتخبني،  الق�ساة  �سنف  يف  الق�سائية  اخلطط  وح�سور 

املحاكم  روؤ�ساء  متثيل  العديل  الق�ساء  ملجل�س  بالن�سبة  القانون  م�سروع 

ال�ستئنافية  املحاكم  وروؤ�ساء  لديها  اجلمهورية  ووكالء  البتدائية 

لديها.  العامني  والوكالء 

ويذّكر هذا الختيار بقانون الهيئة الوقتية لالإ�سراف على الق�ساء العديل 

الذي اعتمد بدوره معيار الرتبة الق�سائية اأي الأقدمية يف الق�ساء كمعيار 

وحيد يف ت�سنيف الق�ساة املنتخبني. وكان الق�ساة التون�سيون قد حتم�سوا 

الق�ساء  على  لالإ�سراف  الوقتية  الهيئة  قانون  م�سروع  �سياغة  مبنا�سبة 

اختيارهم  وكان  جمل�سهم.  عن  املحاكم  عن  امل�سوؤولني  لتغييب  العديل 

تعيينهم يف  يتم  املحاكم كان  امل�سرفني على  اأن  يف حينه مربراً، خ�سو�ساً 

لوزارة  الولء  قوامها  مو�سوعية  غري  معايري  اعتبار  على  منهم  هام  جانب 

و�سيا�ساتها. العدل 

عملها  العديل  الق�ساء  على  لالإ�سراف  الوقتية  الهيئة  با�سرت  وبعدما 

يبدو  الق�سائية،  اخلطط  اأغلب  خاللهما  راجعت  ق�سائيتني  حلركتني 

يهمل  الدميوقراطي  الت�سور  يف  مبالغة  ذاته  بالختيار  التم�سك 

اىل  الإطار  هذا  يف  وي�سار  الق�ساء.  مرفق  اإدارة  ح�سن  �سمان  متطلبات 

عن  للم�سوؤولني  ت�سمن   ،
2
الفرن�سية التجربة  ومنها  املقارنة،  التجارب  اأن 

ممثلني  انتخاب  خالل  من  الق�ساء  جمال�س  يف  ح�سور  ن�سب  املحاكم 

اإهمال  اىل  الق�سائية  اخلطط  اأ�سحاب  تغييب  يوؤدي  ل  لكي  عنهم 

امل�سوؤوليات. توزيع  يف  الكفاءة  معايري 

مالحظات بشأن التفقد القضائي: 
الق�سائي  التفقد  جعل  اىل  املتكررة  مراجعاته  بعد  القانون  م�سروع  انتهى 

اإحدى اإدارات املجل�س الأعلى للق�ساء. لكن م�سروع القانون جعل التفقد 

الق�سائي حكراً على الق�ساء العديل. اإذ اإن املتفقد العام لل�سوؤون الق�سائية 

دور  اأي  القانون  يت�سمن  ول  العديل  الق�ساء  مبجل�س  �سفته  مبقت�سى  ع�سو 

للتفقد الق�سائي يف ما يتعلق بالق�ساءين الإداري واملايل.

يالحظ هنا اأن حت�سني الق�ساءين الإداري واملايل من التفقد الق�سائي يعود 

اأ�سا�ساً لكون هذه املحاكم لي�س فيها حالياً تفقد ق�سائي. و�سبق لحتاد الق�ساة 

الإدارييني اأن اأكد رف�سه ل�سحب التفقد الق�سائي للمحكمة الإدارية بدعوى 

اأن الق�ساة الإداريني ل يحتاجون لتفقد.  وتعترب املفكرة اأن موؤ�س�سة التفقد 

الق�سائي مهمة لكونها توؤكد اأن الق�ساة لي�سوا فوق امل�ساءلة واأن ال�سكايات 

التي تقدم �سدهم يتم البحث فيها جدياً. ويبدو الكتفاء بالتفقد الق�سائي 

يف الق�ساء العديل دون �سواه خ�سوعاً لعتبارات فئوية ل مربر لها. وهي تدعو 

اىل اأن يكون التفقد الق�سائي م�ستقاًل يف اخت�سا�سه يتعهد بجملة ال�سكايات 

التي ترد عليه ل بال�سكايات التي يعهده بها فقط وزير العدل ورئي�س املجل�س 

الأعلى للق�ساء كما هو مقرر مب�سروع القانون يف �سيغته احلا�سرة.

من اأهم القوانني املنتظرة تنزياًل للد�صتور التون�صي، القانون الأ�صا�صي 

اإقراره  الد�صتور  وفق  يقت�صي  قانون  وهو  للق�صاء.  الأعلى  للمجل�س 

�صمن �صتة اأ�صهر من اإجراء النتخابات الت�صريعية اأي يف اأجل اأق�صاه 

القانون  هذا  لو�صع  الت�صريعية  العملية  وت�صكل   .2015/4/23
املجل�س  لوظائف  نظرًا  الفتية،  التون�صية  للدميوقراطية  اأ�صا�صيًا  امتحانًا 

يف  ت�صكل  كما  الق�صاء.  ل�صتقالل  �صمانًا  عليه  املعلقة  والنتظارات 

ول  فيها،  التغيري  لإمكانية  امتحانًا  القامتة  العربية  املنطقة  اأو�صاع  ظل 

القانونية  املفكرة  اأولت  لذلك،  وتبعًا  عربيًا.  ا�صتحقاقًا  قلنا  اإذا  نبالغ 

عن   2015/01/27 بتاريخ  التون�صية  العدل  وزارة  اإعالن  فور 

فن�صرت  مواده،  ملراجعة  فائقًا  اهتمامًا  ال�صاأن  بهذا  الأويل  م�صروعها 

تون�س  يف  فريقها  يف  اأ�صا�صيون  اأع�صاء  اأعّدها  املقالت  من  �صل�صلة 

والكّتاب املتعاونون معها. ثم ن�صرت مالحظاتها على ال�صيغة الأولية 

القانون  م�صروع  حول  النقا�س  و�صل  وقد  الآن  ويهمها،  للم�صروع. 

التي  للمراحل  �صاملة  نقدية  مراجعة  جتري  اأن  متقدمة،  مرحلة  اىل 

جل�صتها  يف  احلكومة  اأقرتها  التي  النهائية  �صيغته  اىل  و�صوًل  قطعها 

امل�صروع  م�صمون  باأن  القول  اىل  2015/03/11 ون�صارع  يف  املنعقدة 

النقا�س  امل�صاركون يف  بها  تقدم  التي  املالحظات  قد تطور على �صوء 

العام، واأنه بات حّماًل لعناوين اإ�صالحية عديدة، واإن اقرتن النقا�س 

العام حوله بزّلت قطاعية ما زالت تثقل عليه )املحّرر(.

مالحظات حول المنهجية المتبعة في صياغة 
مشروع القانون

اجلمهورية  يف  الأوىل  والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  انتهاء  مبجرد 

كعامل  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  اإر�ساء  ا�ستحقاق  برز  الثانية،  التون�سية 

�سغط على جمل�س النواب اجلديد ومن خلفه احلكومة التي انبثقت عنه. 

الد�ستورية  م�ستحقاتهم  اأحد  الت�سريعي  ال�ستحقاق  الق�ساة  اعترب  وقد 

هياكلهم  اأدبيات  يعّد يف  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  اإر�ساء  اأن  اأ�سا�س  على 

ت�سوره  كما  املجل�س  ولكون  الق�ساء،  ل�ستقالل  اأ�سا�سية  �سمانة  املهنية 

عدد  فيها  انخرط  عديدة  حماولت  �سّد  خا�سوه  ن�سال  ثمرة  الد�ستور 

الوطنية  الهيئة  بدورها  وتفطنت  التاأ�سي�سي.  الوطني  املجل�س  نواب  من 

ما   ،
ّ

الق�سائي النظام  على   
ّ

الت�سريعي ال�ستحقاق  لأهمية  للمحامني 

غري  من  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  تعيني  )هي(  تتوىل  باأن  تتم�ّسك  جعلها 

الق�ساة، الذين تبلغ ن�سبتهم ثلث الأع�ساء وفق الد�ستور. 

وكان من املرتقب بنظر اأي مراقب اأن يوؤدي التجاذب بني جناحي العدالة 

الهيئة  قانون  امل�ساألة، على غرار ما ح�سل عند و�سع  توّتر حول هذه  اىل 

وزير  اختار  ذلك،  رغم  اأنه  اإل  العديل.  الق�ساء  على  لالإ�سراف  املوؤقتة 

الإ�سكال  يتجاهل  اأن  �سالح  بن  حافظ  ال�سيد  ال�سابق  التون�سي  العدل 

بدل العمل على مواجهته.  فا�ستحدث جلنة فنّية �سلب وزارته وحر�س 

على حت�سينها اإزاء ال�سراعات من خالل ا�ستبعاد الهياكل املهنية للق�ساة 

يف  الوزير  جتاري  اأن  بدورها  الفنية  اللجنة  اختارت  وقد  منها.  واملحامني 

يف  وتفردت  الهياكل  هذه  مع  عمل  جل�سات  لعقد  ت�سَع  فلم  توجهه، 

الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة ويف مقدمتها م�ساألة هوية الأع�ساء من غري 

النقا�س بني  ت�ساعد  النهج رغم  اللجنة على هذا  ا�ستمرت  وقد  الق�ساة. 

اأنها �سريك د�ستوري  راأت  للمحامني  الوطنية  فالهيئة  والق�ساة:  املحامني 

من  املجل�س  يف  الق�ساة  غري  الأع�ساء  اختيار  يحتم  مبا  العدل  اإقامة  يف 

توج�سها  عن  الق�ساة  ونقابة  الق�ساة  جمعية  ك�سفت  فيما  اأع�سائها،  بني 

الأعلى  املجل�س  على  للهيمنة  املحامني  هياكل  من  حماولة  اأنه  قدروا  مما 

ال�ساتذة  يكون  اأن  ا�سرتطتا  اأنهما  ت�سريحاتهما  من  ُفهم  وقد  للق�ساء. 

على  تبدو  لعتبارات  للق�ساء  العلى  املجل�س  تركيبة  �سمن  اجلامعيون 

عالقة مب�ساندة ال�ساتذة اجلامعيني للق�ساة اأثناء النقا�سات الد�ستورية يف 

م�ستقل.  ق�ساء  باإر�ساء  مطالبتهم 

واإذ ا�سطدمت اللجنة الفنية ب�سعوبة ح�سم ملف الثلث من غري الق�ساة، 

عمدت اىل ترحيل ال�ستحقاق اىل جلنة اأخرى. فاكتفت بتعريف هوؤلء 

هوياتهم  حتديد  اأمر  تاركة  امل�ستقلني«  من  الخت�سا�س  »ذوي  من  باأنهم 

. وقد بقي موقف اللجنة على 
1
للجنة تولت ا�ستحداثها يف م�سروعها الأويل

م�سروعها  �سياغة  عند  الهياكل  مع  مبا�سر  حتاور  اأي  ا�ستبعاد  جلهة  حاله 

فاقرتحت  الأويل.  م�سروعها  به  جوبه  الذي  العايل  التوتر  رغم  النهائي، 

للق�ساء خالل  الأعلى  املجل�س  يتوىل  اأن  للم�سروع  النهائية  �سياغتها  يف 

الثالثة اأ�سهر املتبقية من مدة وليته اختيار الأع�ساء امل�ستقلني من ذوي 

دون  من  يخلفه،  الذي  للق�ساء  العلى  املجل�س  لع�سوية  الخت�سا�س 

للمحامني.  الع�سوية  �سمان 

ونتيجة لذلك، عمد املحامون اىل الت�سعيد �سد الق�ساة. فرفعت هياكلهم 

�سعار �سرورة حماية املجل�س الأعلى للق�ساء من التحول ملجل�س الق�ساة. 

و�سرورة  الق�ساة  تغول  خطر  حول  الإعالمي  املحامني  خطاب  تركز  كما 

الت�سدي لدولة الق�ساة واحلاجة لرقيب على الق�ساة لكي ل يحمي بع�سهم 

ف�ساد البع�س الآخر. وقد دفع اإ�سراب املحامني يف 2015/03/09 وزير 

العدل اجلديد حممد �سالح بن عي�سى للتدخل، فاأعلن يف 2015/03/11 

من  الق�ساة  غري  من  الثلث  تق�سيم  �سمنت  امل�سروع  على  تعديالت  عن 

اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء العديل والداري بني املحامني وال�ساتذة 

اجلامعيني مع اإعطاء اأف�سلية عددية للمحامني.

انت�ساراً  موقفه  عدوا  الذين  الق�ساة  من  فعل  رد  اىل  الوزير  تدخل  اأدى 

اجلامعيني  والأ�ساتذة  للمحامني  العدل  وزير  متييز  اأثار  كما  للمحامني. 

م�ساعدي  بقية  حفيظة  الق�سائية  للمهن  املنت�سبني  من  غريهم  على 

منها  الق�سائية  املهن  من  وعدد  الق�ساة  فاأعلن  املحاكم.  وكتبة  الق�ساء 

يف  العمل  عن  احتجاجياً  اإ�سراباً  العدليني  واخلرباء  التنفيذ  عدول 

جمل�س  مبقاطعة  حتركهم  اإطار  يف  الق�ساة  لّوح  بل  ل   .2015/03/12

الو�ساية.  حتت  ويكون  ال�ستقاللية  ل�سروط  ي�ستجيب  ل  للق�ساء  اأعلى 

وحتى الهيئة الوطنية للمحامني اأعلنت عدم ر�ساها، ف�سرحت علناً باأنها 

باأن يكون هذا  ل تر�سى ب�سريك لها يف الثلث من غري الق�ساة وتطالب 

اأي  الالزمة لتخاذ  الأغلبية  تكون  اأن  با�سرتاط  للت�سويت  الثلث معطاًل 

قرار تتجاوز اأغلبية الثلثني. وقد توىّل جمل�س الوزراء بدوره التدخل على 

الق�ساة  ل�سغط  لي�ستجيب  للق�ساء  العلى  املجل�س  م�سروع  يف  عجل 

باملجل�س  املحامني  القانون جمدداً يف اجتاه ل مي�س وجود  ويعدل م�سروع 

الأعلى للق�ساء، لكنه ينهي مفعول التعديالت التي عّدها الق�ساة مهينة 

ومتثلت اأ�سا�ساً يف فر�س رقابة على جمل�س تاأديب الق�ساة من غري الق�ساة.

ومما تقدم، يتبدى اأنه مت تنقيح م�سروع القانون تنقيحاً مرجتاًل اأكرث من مرة 

حتاور  اأّي  عن  مبعزل  العايل  لل�سوت  ي�ستجيب  مرة  كل  يف  التنقيح  وكان 

مبا�سر ويلتفت عن مناق�سة مبادئ ا�ستقاللية الق�ساء يف اجلمهورية الثانية. 

النقا�س  وهو  الق�ساء،  ا�ستقالل  حول  النقا�س  اأن  ذلك،  من  والأخطر 

املكان  ليرتك  انح�سر،  ما  �سرعان  مماثل،  قانون  م�سروع  مبنا�سبة  احلقيقي 

خل�سومات قطاعية �ساخبة حول هوية اأع�ساء املجل�س من غري الق�ساة. وقد 

اأدى ذلك اىل اإبعاد ق�سم كبري من النخب عن هذا ال�ستحقاق الوطني. 

مالحظات حول مضمون مشروع القانون 
الأعلى  باملجل�س  املتعلق  القانون  م�سروع  اأن  اىل  بداية  ال�سارة  جتدر 

م�ستقلة،  ق�سائية  �سلطة  اإر�ساء  اجتاه  يف  جداً  هامة  خطوة  ي�سكل  للق�ساء 

واإن ت�سّمن بع�س الإ�سكالت التي حتتاج اىل مزيد من النقا�س. 

اأعلى للق�صاء كامل ال�صالحيات:  جمل�س 

اإدارة  يف  ال�سالحيات  مكتمل  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  امل�سروع  ت�سّور 

ممار�سة  و�سائل  للمجل�س  امل�سروع  �سمن  كما  للق�ساة.  املهني  امل�سار 

جمل�س  اأمام  مبا�سرة  تناق�س  التي  واملوازنة  املقر  من  بداية  �سالحياتها 

ال�سوؤون  واإدارات  الق�سائي  التفقد  م�سالح  باإحلاق  وانتهاء  ال�سعب  نواب 

للق�ساء.  الأعلى  باملجل�س  الق�سائية 

هيكلة املجل�س الأعلى للق�صاء وجمال�س الق�صاء:

اإنه  القول  اأمكن  ال�سدد،  هذا  يف  امل�سروع  مل�سمون  �سريعة  ا�ستعادة  يف 

ومّيز يف هذا  للق�ساء.  الأعلى  املجل�س  لهيكلة  الد�ستوري  بالت�سور  التزم 

التوزيع  ي�سمن  مبا  للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  الأربعة  الهياكل  الإطار 

واملايل،  والإداري  العديل  الق�ساء  جمال�س  وهي  لأع�سائها  الد�ستوري 

جمل�س  كل  اىل  بالن�سبة  حدد  وقد  للمجل�س.  العامة  اجلل�سة  عن  ف�ساًل 

ق�ساة  على  ن�س  بعدما  الق�ساة،  غري  ومن  الق�ساة  من  الأع�ساء  عدد 

نورد  للقارئ،  وت�سهيال  بالنتخاب.  اأع�ساء  وق�ساة  وظائفهم  بفعل  اأع�ساء 

كيفية ت�سكيل هذه املجال�س يف اجلدول الآتي: 

اىل  انتهى  القانون  م�سروع  اأن  يلحظ  الرتكيبة،  هذه  عن  وف�ساًل 

الأعلى  للمجل�س  اجلامعة   الرتكيبة  هو  جديد  هيكل  ا�ستحداث 

اأن تعود للجل�سة  التي كان يفرت�س  به بع�س ال�سالحيات  اأناط  للق�ساء، 

امل�ستحدث  الهيكل  هذا  اأن  والالفت  العليا.  للمجال�س  اأو  العامة 

كما  الد�ستور  يف  ذكره  يرد  مل  املجل�س،  اأع�ساء  كل  ي�سم  والذي 

للق�ساء. العلى  املجل�س  هيكلة  فرع  يف  امل�سروع  له  يتعر�س   مل 

جمال�س  بني  وزعها  قد  الد�ستور  كان  �سالحيات  اإيالءه  فاإن  وتاليا، 

اإقراره اىل خرق وا�سح للد�ستور.  الق�ساء واجلل�سة العامة يوؤدي يف حال 

الأ�سباب  �سرح  وثيقة  املجال يف  امل�سروع يف هذا  ا�سطراب  انعك�س  وقد 

الوثيقة  هذه  ك�سفت  فقد  القانون.  م�سروع  �سحبة  احلكومة  قدمتها  التي 

لقراءة  يعود  للق�ساء  العلى  املجل�س  هياكل يف  باأربعة  الكتفاء  اأن عدم 

الفنية. اللجنة  اأع�ساء  الد�ستور قدمتها غالبية  لف�سول 

مالحظات بشأن عدد أعضاء المجالس 
الجمايل  العدد  اأن  املجل�س  لرتكيبة  اأولية  قراءة  خالل  من  يالحظ 

بعدد  مقارنة  وهو عدد �سخم   69 يبلغ  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  لأع�ساء 

املجل�س  ق�ساة  اأن عدد  قا�س. كما   2100 يناهز  الذي  تون�س  الق�ساة يف 

يبدو  املحا�سبات  ملحكمة  الأعلى  واملجل�س  الدارية  للمحكمة  الأعلى 

غري متالئم مع حجم تلك املحاكم. فكل من املحكمة الدارية وحمكمة 

اأع�ساء  ن�سبة  اأن  يعني  مبا  قا�سياً،   130 يقارب  مما  تتكون  املحا�سبات 

املجال�س الأعلى لهاتني املحكمتني هي واحد لكل خم�سة ق�ساة. وهذا 

الت�سخم قد يوؤدي ل�سلبيات من اأهمها: 

امتيازات -  م�ستوى  على  هامة  لعتمادات  املجال�س  ا�ستنزاف 

واأجور اأع�سائه مبا يتعار�س مع قواعد ح�سن الت�سرف، 

قد -  عما  ف�سال  �سلبها،  لعملهم  املجال�س  اأع�ساء  تفرغ  �سعوبة 

يوؤديه عدم التفرغ من تهمي�س لأدوارهم.  

على  للق�ساء  العلى  املجل�س  تركيبة  مراجعة  تتم  اأن  املفكرة  وتقرتح 

م�ستوى عدد اأع�سائه وذلك بالتنقي�س يف الع�ساء مبا يالئم ح�سن اإدارة 

املجل�س ومينع حتوله اىل موؤ�س�سة بريوقراطية.

كما تقرتح املفكرة القانونية اأن ين�س م�سروع القانون على تفرغ الأع�ساء 

باملجل�س  للعمل  ب�سفاتهم  املعينني  غري  من  للق�ساء  الأعلى  باملجل�س 

العلى  املجل�س  رئي�س  كون  على  القانون  ين�س  واأن  للق�ساء  الأعلى 

11 ن�س على هذه اللجنة الف�سالن 22 و23 من امل�سروع و ت�سم يف ع�سويتها: روؤ�ساء حمكمة .

التعقيب واملحكمة الدارية ودائرة املحا�سبات وعمداء كليات احلقوق اخلم�سة بتون�س ومدير املعهد 

العايل للت�سرف )ل يوجد تربير لختيار مدير معهد الت�سرف دون غريه من املوؤ�س�سات اجلامعية 

املتخ�س�سة يف املحا�سبة والقت�ساد( ومديري املعهد العلى للق�ساء ومعهد املحاماة ومركز الدرا�سات 

والبحاث الق�سائية ومدير املدر�سة القومية لالدارة وممثال عن رئا�سة اجلمهورية وممثال عن احلكومة 

وممثال عن جمل�س نواب ال�سعب )مل يذكر الن�س كيفية اختيار الع�سو املمثل ملجل�س ال�سعب مبا 

يطرح ال�سوؤال حول اجلهة التي لها اهلية التعيني هل هي رئا�سة املجل�س ام جل�سته العامة(

21 ي�سمن املجل�س العلى للق�ساء بفرن�سا متثيلية للم�سوؤولني عن املحاكم باعتبار انتخاب نواب .

لهم باعتبار ا�سنافهم مبجل�س الق�ساء.                 

مالحظات المفكرة القانونية على الصيغة النهائية 
لمشروع قانون المجلس األعلى للقضاء

مجلس القضاء 
األعلى

أعضاء من 
غير القضاة

أعضاء من القضاة أعضاء من القضاة الحكميين
المنتخبين

العدلي
5 حمامني و4 

اأ�ساتذة جامعيني.

4: الرئي�س الأول ملحكمة التعقيب، وكيل 

الدولة العام لدى حمكمة التعقيب، املتفقد 

العام لل�سوؤون الق�سائية، رئي�س املحكمة العقارية.

14:  5 من كلتا املرتبتني 
الأوىل والثالثة،  4 من املرتبة 

الثانية. 

االداري
4 حمامني و3 

اأ�ساتذة جامعيني

3: الرئي�س الول للمحكمة الدارية العليا - 

مندوب دولة عام الأقدم يف رتبته - رئي�س دائرة 

ا�ست�سارية ب�سرط ان يكون القدم يف رتبته.

11: 6 عن امل�ست�سارين. 
5 عن امل�ست�سارين 

امل�ساعدين.  

المالي

حماميان وخبريان 

يف املحا�سبة وثالثة 

ا�ساتذة جامعيني.

املحا�سبات،  ملحكمة  الول  الرئي�س   :3

القدم  الغرفة  رئي�س  العام،  احلكومة  مندوب 

م�ست�سار. رتبة  يف 

11: 3 عن امل�ست�سارين 
امل�ساعدين، 3 عن امل�ست�سارين، 

3 عن م�ست�سارين روؤ�ساء اق�سام 

رئي�سا غرفة. 

الجلسة العامة 
لمجالس القضاء

6 )2 من كل فرع ق�سائي(: الرئي�س الول  15

ملحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام لدى 

حمكمة التعقيب، الرئي�س الول للمحكمة 

الدارية العليا، اقدم مندوب دولة عام، الرئي�س 

الول ملحكمة املحا�سبات، مندوب احلكومة العام.  

24: ثمانية عن كل جمل�س.

مالحظة: مت حترير هذا املقال يف 29 مار�س 2015. 

سياسة القصر التونسي 

 في »ارجاع القضاة لحجمهم«

رئا�سة  التون�سية مبنا�سبة احتفالت  رئا�سة اجلمهورية  تعمدت م�سالح 

20-03-2015 تخ�سي�س  اجلمهورية بعيد ال�ستقالل الوطني يوم 

مقاعد خلفية بقاعة الجتماعات لروؤ�ساء حمكمة التعقيب التون�سية 

ورئي�س املحكمة الدارية ورئي�س حمكمة املحا�سبات دون اأن تلتفت 

لكونهم ميثلون ال�سلطة الق�سائية اأو لعتبار رئا�ستهم وع�سويتهم لأكرث 

من هيئة د�ستورية. بدت اخلطوة يف توقيتها غري بريئة باعتبار اأنها وردت 

يف توقيت رفعت فيه دوائر القرار ال�سيا�سي التي ي�سيطر عليها املحامون 

�سعار الت�سدي لتغول الق�ساة وارجاعهم حلجمهم الطبيعي. وقد اأّدى 

و�سوح ر�سالة رئا�سة اجلمهورية وق�سوة م�سامينها لرد فعل غا�سب من  

ممثلي ال�سلطة الق�سائية ومن ممثلي هياكل الق�ساة الذين غادروا قاعة 

ال�ستقبال احتجاجا على جتاهل مكانة الق�ساء الربوتوكولية يف �سابقة 

الثالثة ورئي�سة  الق�ساة  روؤ�ساء  . وبدت مغادرة  نوعها  هي الوىل من 

جمعية الق�ساة التون�سيني ورئي�سة نقابة الق�ساة التون�سيني لال�ستقبال 

ورف�سهم حماولة زج موؤ�س�سات الدولة يف ال�سراعات القطاعية ر�سالة 

الق�ساة  احتجاج  بدا  كما  للق�ساة.  و�سلت  ال�سلطة  ر�سالة  اأن  تفيد 

يوؤمن  بات  التون�سي  الق�ساء  كون  عن  �سريحا  اعالنا  ذلك  مبوازاة 

با�ستقالليته وي�سر على اعتباره �سلطة تقيم العدل وان ت�سدت لذلك 

�سمن  د�ستور  على  ندمها  تخف  مل  التي  وال�سلطة  النفوذ.  مراكز 

الو�سائل  بكل  اآثاره  تتجاوز  ان  حتاول  الق�ساء،  ا�ستقاللية  اأ�سا�سيات 

بداية من خطابات �سيطنة الق�ساء وانتهاء باهانة �سامي الق�ساة. 
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محمد العفيف الجعيدي

يف خطوة نوعية وذات دللة، هاجمت جمموعة اإرهابية �سبيحة 2015-03-18 

املتحف الوطني بتون�س. كان الهجوم قا�سياً جلهة اأنه ا�ستهدف عدداً كبرياً من 

اإجرامهم،  يف  النجاعة  يثبتوا  اأن  الإرهابيون  حاول  وقد  واملواطنني.  ال�سياح 

فا�ستهدفوا اأهم متحف يف تون�س يوؤرخ ملختلف احل�سارات التي تعاقبت عليها 

ويرمز بالتايل لقيم »الثقافة التون�سية« بانفتاحها. وهو معلم ي�سرتك مع جمل�س 

نواب ال�سعب يف املقر ذاته، الأمر الذي يعطي ل�ستهدافه وقعاً خا�ساً. كما 

اختار الإرهابيون توقيت عمليتهم بدقة، اإذ حتّينوا وقت قدوم جمموعات من 

ال�سياح لزيارة املتحف بغاية �سرب املو�سم ال�سياحي قبل انطالقته. وخالفاً 

لتوقعات حمركي »الإرهابيني« واملخططني لهم، توجه مئات من املواطنني تلقائياً 

اىل مقر املتحف قبل اإعالن نهاية العملية الأمنية ليوؤكدوا اأنهم �سف واحد يف 

مواجهة الإرهابيني. وكانت اخلطوة على ب�ساطتها ذات دللة هامة اأثبتت اأن 

الإرهاب مل ينجح يف زرع اخلوف لدى املواطنيني واإن خّلف �سحايا. وتزامن 

التحرك ال�سعبي مع حتول اخلطاب الر�سمي وال�سعبي والإعالمي اىل حالة 

ت�سبه اىل حد بعيد حالت التعبئة يف مواجهة العدو وتوؤكد تطور فكرة الوحدة 

الوطنية ورف�س املواطن لالإرهاب ومت�سكه بحقه يف احلياة املدنية والآمنة. كانت 

انتفا�سة التون�سي �سد الإرهاب اأول خطاب ي�سل العامل من تون�س مبا�سرة بعد 

الإعالن عن العملية الإرهابية. لكن ومبوازاة ذلك، اأدى النقا�س حول اأ�سخا�س 

الإرهابيني وجن�سياتهم اىل اإنتاج خطاب اآخر خمتلف حول هوية »الإرهابي«. 

ويكت�سي البحث يف اخلطاب حول الإرهاب والإرهابي اأهمية كربى جلهة اأنه 

ي�سمح باإيجاد ت�سور للتعاطي املجتمعي مع ظاهرة تدل املوؤ�سرات على كونها 

باتت التحدي الأكرب الذي �سيواجه تون�س خالل ال�سنوات املقبلة.

الخطاب حول اإلرهاب 
الأحزاب  عن  ي�سدر  الذي  وذلك  الر�سمي  ال�سيا�سي  اخلطاب  حاول 

اخلطر  مواجهة  يف  الوطنية  الوحدة  فكرة  يخدم  اأن  الوطنية  واملنظمات 

اأن  تاأكيداً  الإعالمية  وتدخالتهم  ال�سا�سة  خطابات  فت�سمنت  الإرهابي. 

مواجهة الإرهاب ل تتحقق اإل يف ظل وحدة وطنية. وبذلك، التفت اخلطاب 

ال�سيا�سية  الأطراف  حتميل  عن  باردو  متحف  عملية  بعد  الإرهاب  حول 

بع�سها البع�س م�سوؤولية الإرهاب بطريقة اأو باأخرى. ويبدو تطور اخلطاب يف 

هذا الجتاه منطقياً يف ظّل التحالف احلكومي القائم بني الإ�سالم ال�سيا�سي 

بع�س  الذي كان  تون�س  نداء  النه�سة وحزب حركة  ممثاًل يف حزب حركة 

اأقطابه �سابقاً من اأبرز من يتهمونها بالتق�سري يف احلرب على الإرهاب.

اقرتن خطاب الوحدة الوطنية بخطاب املحا�سبة الأمنية. فتوجه الهتمام اىل 

ك�سف الإخاللت الأمنية التي �سبقت الهجوم الإرهابي و�سّهلت ح�سوله 

ومل تهتم كثرياً باإبراز النجاح الأمني يف �سرعة التعامل مع الواقعة بعد انطالقها. 

اإداري  التون�سية لإجراء حتقيق  باحلكومة  النقد لالأداء الأمني  اأدى خطاب 

حول الإخاللت وبحث ق�سائي يف الأمر ذاته مبا اأ�ّسر اىل اأهمية اخلطاب يف 

حتقيق فكرة امل�ساءلة عن التق�سري. اإل اأن هذا اخلطاب �سريعاً ما انحرف يف 

اجتاه التطرف الذي يواجهه، فتحول اىل خطاب ينادي بالعنف يف مواجهة 

العنف مقابل خطاب مواٍز ي�سكك يف الإرهاب ويبحث عن فكرة املوؤامرة.

بحث املواطن التون�سي حتت وطاأة الإرهاب عن حماية له، فا�ستدعت حاجته 

ت�سور الدولة القوية التي افتقدها. وتكّفل اخلطاب الإعالمي باإيجاد ت�سور 

لتلك احلاجة، فتحّول املجال الت�سايل املحلي يف جانب هام منه اىل ف�ساء 

مفتوح ملن يطالبون »با�ستعمال العنف مع الإرهابيني« وينادون بال�ستعانة 

الديكتاتورية  احلقبة  عملت يف  التي  الأمنية  القيادات  اأنه خربة  ذكروا  مبا 

على قمع الإرهابيني. وي�سارحون باأن احلرب على الإرهاب يجب اأن تكون 

هذا  ك�سف  له.  حقوق  ل  الإرهابي  لأن  الإن�سان،  حقوق  حديث  خارج 

اخلطاب عن �سخ�سية تربر ال�ستبداد وت�ستدعيه وتقبل الت�سحية بحريتها 

لفائدة من تظن اأنه يقدر على توفري الأمن لها.

احتكر اخلطاب الذي ينظر اىل عنف الدولة يف مواجهة اإرهاب اجلماعات 

التوا�سل  �سبكات  التقليدي ووجد �سداه يف   الإعالمي  الف�ساء  امل�سلحة 

قليلة  اأيام  بعد  نف�سه  الوقت  اأبرزت يف  ال�سبكات  اأن هذه  اإل  الجتماعي. 

عن  الإرهاب  م�سوؤولية  يف  ي�سكك  م�ساداً  خطاباً  الإرهابي،  احلدث  من 

املوؤامرة  نظرية  تدعم  �سندات  عن  التفا�سيل  يف  ويبحث  املتحف  اأحداث 

لتربر  الإرهابية  العملية  افتعلت  من  هي  واأنها  تكذب  الدولة  اأن  وتك�سف 

قمعها. تطور اخلطاب امل�سكك يف امل�سوؤولية عن الإرهاب لي�سل اىل اخلطاب 

فحجر  الر�سمية،  املوؤ�س�سة  تدخلت  احلّد،  هذا  وعند  التقليدي.  الإعالمي 

قا�سي التحقيق املتعهد مبلف ق�سية املتحف بث حوار تلفزي مع �ساهدتي 

�سور  هي  ت�سفيتهما  متت  اللذين  الإرهابينْي  �سور  كون  يف  �سككتا  عيان 

الداخلية  وزارة  الت�سكيك  حملة  دفعت  كما  املتحف.  هاجموا  مبن  تتعلق 

لبث ت�سجيالت مرئية تربز ت�سلل املجموعة الإرهابية ملوطن الواقعة. ك�سف 

اخلطاب الذي ي�سكك يف رواية موؤ�س�سات الدولة عن اأمرين هامني: اأولهما 

اأن الثقة يف الدولة »مفقودة لدى جانب من املواطنني«، وثانيهما اأن بع�س 

اخلطاب حول الإرهاب يهدف اىل حماية التيار املتهم بالإرهاب اأي الإ�سالم 

اجلهادي من اآثار العمليات الإرهابية على �سورته العامة. فيما ك�سف اخلطاب 

حول �سرورة الت�سحية باحلرية ملواجهة الإرهاب اأن احلرب مع الإرهاب قد 

ت�ستحيل حرباً على احلرية.  وقد تقهقر خطاب الوحدة الوطنية مبجرد تطور 

اخلطاب عن الإرهاب. كما تقهقرت فكرة ال�سخ�سية النمطية للتون�سي التي 

متيزه عن الإرهاب بدورها مبجرد تو�سح مالمح الإرهابي.

الخطاب حول شخصية اإلرهابي 
يحر�س اخلطاب حول الإرهابي لإبراز اأن املجموعات الإرهابية يديرها اأجانب 

وتتلقى التمويل والتدريب خارج البالد التون�سية ول يلتحق بها اإل فئة قليلة 

ب�سعف  تتميز  فئة   وهي  فقراً  الأكرث  لالأو�ساط  ينتمون  ممن  التون�سيني  من 

م�ستواها التعليمي وانحرافها ال�سلوكي الذي يتحول فجاأًة اىل تطرف ديني 

العدواين  الإرهابي  ال�سلوك  اخلطاب  هذا  ويحيل  اإرهابي عدواين.  و�سلوك 

اىل خارج احلدود، ويعرتف باأن فئة من التون�سيني انخرطت فيه اإل اأنه يجد 

اأ�سا�سها الإحباط الذي ينجم  خلروجها عن ال�سلوك اجلامع مربرات نف�سية 

عن البطالة والتهمي�س، وثقافية تتمثل يف غياب اآليات التحليل الفكري مبا 

ك اأطروحات املتطرفني من الدعاة الأجانب الذين �سبق 
ْ
يدفع للوقوع يف �سر

وتوافدوا على تون�س خالل ال�سنوات التي اأعقبت الثورة.

وتالياً، حاول اخلطاب حول �سخ�سية الإرهابي تقدمي �سورة منطية لل�سخ�سية 

الإرهاب  يبدو  فيما  والنفتاح،  الت�سامح  يرادف  التون�سي  جتعل  التون�سية 

يا�سني  الإرهابي  حول  اخلطاب  ك�سف  فيما  عنه.  غريبني  عموماً  والتطرف 

اأزمة اخلطاب النمطي هذا، بعدما تبني اأن  العبيدي الذي نفذ عملية باردو 

اأ�سفار  بوكالة  الفرن�سية وي�ستغل  تلقى حت�سياًل جامعياً يف الآداب  العبيدي 

وينتمي لعائلة من الطبقة الو�سطى ومل يعرف عنه اأي انحراف �سلوكي. فكان 

الإرهابي الأبرز يف تون�س اليوم �سخ�ساً تون�سياً ذا مالمح عادية ل يربز يف لبا�سه 

تطرف وميتاز مب�ستوى ثقايف عاٍل ن�سبياً. وقد ك�سفت هوية هذا ال�سخ�س اأن ثقافة 

الإرهاب لي�ست بال�سرورة مر�ساً ي�سيب الأميني والفقراء واأن هذا الفريو�س 

املعدي بات يجد له �سحايا من كل طبقات املجتمع وفئاته، مبا يحّتم اإعادة 

طرح ال�سوؤال حول �سبل الت�سدي له.  ويالحظ يف هذا الإطار اأنه رغم هيمنة 

اخلطاب الذي يعترب اأن ما نحتاج اليه ملقاومة الإرهاب ينح�سر يف قانون مكافحة 

الإرهاب، فاإن خطاباً برز خالل الأيام الأوىل للهجمة الإرهابية ربط مكافحة 

الإرهاب باإ�سالح التعليم واإنهاء انفالت جانب من امل�ساجد عن �سلطة الدولة.

٭قاٍض تونسي

قراءة في الخطاب حول اإلرهاب 

زياد غومة

الق�ساء  جمال  يف  ثورية  اأبعاد  ذا  ا  ن�سّ اجلديد  التون�سي  الد�ستور  ت�سّمن 

الإداري. وهذا ما نقروؤه يف الف�سل 116 الذي ن�س على اأن الق�ساء الإداري 

يتكون: »من حمكمة اإدارية عليا، وحماكم اإدارية ا�ستئنافية، وحماكم اإدارية 

ابتدائية«. كما ن�س الف�سل نف�سه على اأن الق�ساء الإداري يخت�س بالنظر يف 

جتاوز الإدارة �سلطتها، ويف النزاعات الإدارية، وميار�س وظيفة ا�ست�سارية طبق 

القانون. ويتمثل الطابع الثوري لهذا الن�س، رغم اقت�سابه، يف اإعادة بناء هيكلية 

املحكمة الإدارية على نحو ي�سمح باإخراجها من جمودها وتاأكيد ثنائية النظام 

الق�سائي. وبناًء على هذا الن�س، ي�سكل و�سع قانون ناظم لهذا الق�ساء اأحد 

اأهم ا�ستحقاقات الد�ستور. فما هي الإ�سكاليات واملوا�سيع التي يطلب من 

القانون املوعود الت�سدي لها التزاماً بالن�س الد�ستوري؟ هذا ما اأحببنا مناق�سته 

يف هذه املقالة يف موازاة الور�س القانونية املفتوحة يف هذا املجال. 

إعادة بناء هيكلة المحكمة اإلدارية
الإدارية  املحكمة   »مقر  الإدارية )1972(  باملحكمة  القانون اخلا�س  حّدد 

تون�س العا�سمة« )الف�سل 1(، فيما يكون لل�سلطة التنفيذية »اإحداث دوائر 

ابتدائية باجلهات متفرعة عن املحكمة الإدارية«  تخت�س فقط »يف الق�سايا 

املرفوعة �سد ال�سلط الإدارية اجلهوية واملحلية واملوؤ�س�سات العمومية الكائن 

مقرها الأ�سلي بالنطاق الرتابي للدائرة« )الف�سل 15(. وي�ستفاد من ذلك اأن 

الثنائية الق�سائية التي تف�سل الق�ساء الإداري عن الق�ساء العديل  انتهت 

اىل ح�سر ج�سد الق�ساء الإداري يف حمكمة مركزية يف تون�س العا�سمة. 

فاإن  افتتاح فروع جهوية للمحكمة الإدارية،  القانون تطرق لإمكانية  وفيما 

ذلك مل يتحقق اأبداً. 

اإدارية مركزية ذات عدد حمدود من الق�ساة  اأدى الكتفاء مبحكمة  وقد 

م�سقة  املتقا�سي  حتميل  اأبرزها  عدة،  �سلبيات  اىل  الق�سائية  والدوائر 

والذي  الق�سايا  ن�سر  اأمد  واإطالة  دعواه،  ملتابعة  تون�س  للعا�سمة  التنقل 

وقارب  البتدائية  للدرجة  بالن�سبة  �سنوات  ثالث  العاّم  معدله  يف  جتاوز 

التعقيبي وال�ستئنايف. للطورين  بالن�سبة  املدة  هذه 

وقد جتاوز الد�ستور الت�سّور املب�ّسط للق�ساء الإداري والذي يعترب اأن الق�ساء 

ن�سه  ليفر�س �سلب  العا�سمة،  الإدارة يف  واأن مقر  الإدارة  الإداري ق�ساء 

على امل�سرع وال�سلطة ال�سيا�سية و�سع ما يلزم من ت�سريعات لتطوير هيكلية 

�س »حق اجلهات يف التقا�سي الإداري«. ومن 
ّ
الق�ساء الإداري يف اجتاه يكر

ق�ساء  منظومة  لبناء  ومادية  ب�سرية  اعتمادات  ذلك   يتطلب  اأن  الطبيعي 

وتخ�س�سه  اجلغرايف  امتداده  يف  العديل  الق�ساء  ت�ساهي  متطورة  اإداري 

الرتابي. وتوؤدي د�سرتة »هيكلية املحكمة الإدارية« اىل حتّول هاّم يف قواعد 

الخت�سا�س  ربط  فكرة  جتاوز  جلهة  وخ�سو�ساً  الإدارة،   ق�ساء  اخت�سا�س 

باملعاملة  تعتّد  اخت�سا�س  قواعد  اعتبار  اجتاه  يف  املركزية  بالدولة  الرتابي 

الإدارية يف حتديد هذا الخت�سا�س. 

عند  جدّية  اإ�سكالّيات  الخت�سا�س  هذا  حتديد  يطرح  اأن  املُرتقب  ومن 

�سياغة م�سروع القانون. فما هي املعايري التي يتوجب اأخذها بعني العتبار 

يف هذا املجال؟ هل يحّدد مرجع النظر الرتابي يف العقود الإدارية بالعتماد 

على مكان تنفيذ العقد اأم على اأي اعتبار اآخر؟ واإذا كان تنفيذ العقد يتم 

يوؤخذ بعني  احلا�سم لالخت�سا�س؟ فهل  املعيار  فما هو  دائرة،  اأكرث من  يف 

العتبار يف هذه احلالة مكان توقيع العقد من قبل اجلهة الإدارية؟ وهل مينح 

اإدارية  ابتدائية  العقد على تعيني حمكمة  اإمكانية التفاق �سلب  الطرفان 

وذلك  العامة  امل�سلحة  مقت�سيات  مع  متعار�ساً  ذلك  يكن  مل  ما  اأخرى 

تكري�ساً ملبداأ احلرية التعاقدية؟ 

بالن�سبة  الرتابي  الخت�سا�س  لتحديد  معايري  اأي  اأخرى،  جهة  ومن 

الإدارية  املحاكم  اخت�سا�س  يكون  هل  الإدارّية؟  امل�سوؤولية  نزاعات  اىل 

بالطلب  املعنية  الإدارية  ال�سلطة  مبقر  الدعاوى  تلك  يف  حمدداً  البتدائية 

ومبكان  ال�سرعية  غري  الإدارية  الأعمال  عن  الناجمة  للم�سوؤولية  بالن�سبة 

ب�ساأن  ماذا  ثم،  ة؟ 
ّ
امل�سر العمومية م�سدر  املن�ساآت  اأو  الأ�سغال  اأو  الن�ساط 

مقر عمل  اعتماد  احلالة  يفرت�س يف هذه  األ  الإدارية؟  ال�سغلية  النزاعات 

اأم  التقا�سي  حلق  وحماية  املعا�سية  النزاعات  هذه  لطبيعة  وذلك  املدعي 

يعطى املدعي خيارات عدة يف هذا املجال؟

يغرّي  اأن  الإدارية  املحكمة  هيكلة  تطّور  �ساأن  من  ال�سدد،  هذا  يف  وختاماً 

الّثوري  التغيري  هذا  تنزيل  وي�ستْدعي  جذرّيا.  الق�سائية  اخلريطة  جغرافياً 

العامة يف حتقيق  املوارد  اإدارة  درا�سة معمقة ت�سمن ح�سن  وفعلياً  ت�سريعياً 

تطوير  ربط  اإنه  اإذ  الإطار طالئعياً،  التون�سي يف هذا  الد�ستور  ويبدو  ذلك. 

هيكلة الق�ساء الإداري بتطوير جذري لخت�سا�س الق�ساء الإداري بعدما 

ويف  �سلطتها،  الإدارة  جتاوز  يف  »بالنظر  يخت�س  الإداري  الق�ساء  باأن  و�سع 

النزاعات الإدارية«. ويبدو القول بانعقاد اخت�سا�س الق�ساء الإداري بكل 

نزاعات الإدارة يف دولة تعتمد نظام الثنائية الق�سائية من باب لزوم ما ل 

يلزم، اإل اأن النظر يف حقيقة توزيع الخت�سا�س بني الق�ساء العديل والق�ساء 

الإداري يبني اأهمية هذا الن�س الد�ستوري. 

نحو إنهاء تشتيت النزاعات اإلدارية
اعتمدت ال�سلطة الت�سريعية وال�سيا�سية يف تون�س مركزية الق�ساء الإداري 

الق�ساء  الإدارية بني  املنازعات  لتق�سيم  املنازعات ك�سبب  ف�سله يف  وبطء 

الخت�سا�س  يف  لتداخل  التوجه  هذا  واأدى  العديل.  والق�ساء  الإداري 

يف  املنازعة  العديل  للق�ساء  امل�سرع  ي�سند  حالت،  ففي  تربيره.  ي�سعب 

هي  كما  والتعقيبي،  ال�ستئنايف  الطور  يف  منه  لي�سحبها  البتدائي  طورها 

اإدارية اأخرى،  حال منازعات الت�سجيل بالقوائم النتخابية. ويف منازعات 

يخ�س الق�ساء العديل باملنازعات يف الطورين البتدائي وال�ستئنايف لُيرتك 

ال�سمان  نزاعات  يف  احلال  هي  كما  الإدارية  للمحكمة  التعقيب  ق�ساء 

�سحب  مت  اأخرى،  حالت  يف  اأنه  كما  اجلبائية.  والنزاعات  الجتماعي 

العديل كما  الق�ساء  لفائدة  الإداري  الق�ساء  من  بالكامل  الإداري  النزاع 

اأدى  وقد  العامة.  للم�سلحة  النتزاع  عن  التعوي�س  دعاوى  الأمر يف  كان 

قواعد  وت�سّعب  الإدارية  النزاعات  ت�ستيت  اىل  هذا  ال�سالحيات  تنازع 

على  التنازع  تعّدت  »ق�سائية«  فو�سى  اىل  اآخر  وبكالم  اخت�سا�سها، 

الخت�سا�س لت�سل اىل ت�سارب فقه الق�ساءين بذات النزاعات. 

ومن هذه الزاوية، يعرّب الن�ّس الد�ستورّي عن اإرادة حازمة يف اإنهاء الفو�سى 

اأن يح�سر القانون الواجب و�سعه  الت�سريعية يف هذا املجال. ويرتقب تالياً 

جملة النزاعات الإدارية بالق�ساء الإداري. وقد يكون من املتعني يف اإطار 

الإداري  النزاع  مفهوم  التو�سع يف  نحو  التوجه  الق�ساء  مرفق  اإدارة  ح�سن 

توزيع  اجتاه  يف  هيكلياً  الإداري  الق�ساء  نظام  تطور  من  ال�ستفادة  ل�سمان 

�سغط  تخفف  العديل  والق�ساء  الإداري  الق�ساء  بني  للمنازعات  جديد 

جمال  اجلديدة  الإدارية  للمحاكم  وت�سمن  العديل  الق�ساء  عن  الق�سايا 

اخت�سا�س ميكنها من اإنتاج العدالة.

د�ستور  تون�س يف  تبّنته  الذي  الق�سائّية  الثنائّية  ملبداأ  العتبار  الد�ستور  اأعاد 

ة جوان 1959. ويتعنّي على ال�ّسلطات العاّمة امل�سارعة يف تنزيل الأحكام 
ّ
غر

الد�ستورّية املتعّلقة بالق�ساء الإدارّي ت�سريعّيا وترجمتها اإىل قوانني تتعّلق باإعادة 

تنظيم الق�ساء الإداري واإحداث حماكم اإدارية ابتدائية وا�ستئنافية وحمكمة 

اإدارية عليا واإعادة الخت�سا�سات الإدارية ال�سليبة اإىل قا�سيها الطبيعي. فمع 

انق�ساء املرحلة النتقالية التي ن�س عليها الد�ستور، ت�سبح كل الت�سريعات 

التي ت�سند اخت�سا�سات اإدارية للمحاكم العدلية غري د�ستورية، الأمر الذي 

يهّدد حجّية كل الأحكام ال�سادرة على اأ�سا�س هذه الت�سريعات.

بو�سوح  حتّدد  الإدارية  لالإجراءات  جمّلة  �سّن  ع 
ّ
امل�سر على  يتوّجب  كما 

مرجع النظر احلكمي والإداري للمحاكم الإدارية، ف�ساًل عن اإعادة العتبار 

للق�ساء الإداري باأن ت�سّخر لفائدته املقاّر والو�سائل املادية والب�سرية الالزمة 

الخت�سا�س.  وت�سييق  التهمي�س  من  طوياًل  عانى  بعدما  �سريه  حل�سن 

ال�سرعية  و�سمانة  مواطنيها  مع  الدولة  عدل  مراآة  هو  الإداري  فالق�ساء 

�سه الد�ستور من 
ّ
وحامي احلريات و�سمام الأمان لعدم النتكا�س يف ما كر

حقوق وحريات.

٭قاض لدى المحكمة اإلدارية

كيف تكتمل الثورة الدستورية في مجال القضاء اإلداري؟

 التون�سيون يتجمعون بورقيبة لإظهار الت�سامن مع �سحايا الهجوم يف متحف باردو يف تون�س، الأربعاء 18 مار�س، 12015-1ت�سوير اأمني الأندل�سي 
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تفريد العقاب ح�سب احلالت وما قد ينتج من التحري�س من مفعول.

اأي تعديالت على قانون امل�صطرة اجلنائية؟

العامة  القواعد  بتطبيق  املرتبطة  ال�سعوبات  جتاوز  وبهدف  املجال،  هذا  يف 

ب�ساأن الخت�سا�س الق�سائي املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة خارج الرتاب 

كل  وحماكمة  متابعة  جتيز   
11
جديدة مادة  اإ�سافة  متت   ،

10
املغربي الوطني 

اأجنبي  اأو  خارجه،  اأو  الوطني  الرتاب  داخل  كان  �سواء  مغربي،  �سخ�س 

بغ�س  املغربية  اململكة  اإرهابية خارج  الوطني لرتكابه جرمية  الرتاب  فوق 

النظر عن اأي مقت�سى قانوين اآخر.

تعليقات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
جلنة  على  القانون  م�سروع  اإحالة  عند  املعار�سة  جلهات  الأول  الفعل  رد 

املجل�س  على  اإحالته  طلب  يف  متثل  النواب،  مبجل�س  والت�سريع  العدل 

الوطني حلقوق الإن�سان. وهذا ما مت يف 15 دجنرب 2014.

2014، تو�سلت اللجنة براأي املجل�س الوطني حلقوق  23 دجنرب  وبتاريخ 

القانون  م�سروع  ي�سم  اأن  فيه،  الواردة  القرتاحات  اأبرز  ومن  الإن�سان. 

اأو  الع�سابات  اأو  التنظيمات  اأو  الكيانات  هدف  بو�سوح  ف 
ّ
يعر مقت�سى 

اجلماعات الإرهابية بـ»اإ�ساعة حالة من الرعب، وتخويف ال�سكان اأو اإرغام 

حكومة اأو منظمة دولية على القيام بعمل ما اأو عدم القيام به«.

مبوجب  امل�سمونة  التنقل  حلرية  �سروري  غري  تقييد  كل  تفادي  وبهدف 

الد�ستور والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، اقرتح املجل�س 

الإرهاب  اأجل  التدريب من  يعرف  مقت�سى  القانون  م�سروع  ُيدَرج يف  اأن 

بو�سفه »اإعطاء تدريبات ل�سنع اأو ا�ستعمال املتفجرات، اأو الأ�سلحة النارية 

اأو اأ�سلحة اأخرى اأو مواد �سامة وخطرية، اأو تقنيات خا�سة بهدف ارتكاب 

التدريب  اأو  التكوين  اأن  العلم  ارتكابها، مع  امل�ساهمة يف  اأو  اإرهابية  جرمية 

املقدم يتوخى ا�ستعماله يف حتقيق هذا الهدف«.

�س 
ّ
يكر مقت�سى  القانون  م�سروع  يت�سمن  اأن  اأي�ساً  املجل�س  واقرتح 

مبثابة  الإرهابية  املجموعات  طرف  من  الأطفال  وا�ستخدام  جتنيد  اعتبار 

ت�سديد. ظرف 

كما دعا اإىل عدم تو�سيع مدى جرمية الإ�سادة بالإرهاب من خالل اإ�سافة 

مرادفات جديدة من قبيل »الدعاية« و»الرتويج«، مقرتحاً يف هذا الإطار 

ا�ستبدال عبارة »الإ�سادة« بعبارة اأكرث دقة تتمثل يف التحري�س العمومي 

ا�ستلهام  امل�ستح�سن  من  اأن  املجل�س  واعترب  اإرهابية.  جرمية  لرتكاب 

للوقاية من الإرهاب والتي  اأوروبا  اتفاقية جمل�س  5 من  املادة  مقت�سيات 

لر�سالة  »ن�سراً  بو�سفه  اإرهابية«  بجرمية  للقيام  العمومي  »التحري�س  ف 
ّ
تعر

القيام  على  احلث  بنّية  اآخر،  �سكل  باأي  العموم  اإ�سارة  رهن  و�سعها  اأو 

غري  اأو  مبا�سرة  ينادي  الذي  ال�سلوك،  هذا  يكون  عندما  اإرهابية،  بجرمية 

مبا�سرة للقيام بجرائم اإرهابية، يخلق خطر اإمكانية ارتكاب جرمية اأو عدة 

اإرهابية«. جرائم 

و»الرتويج«  »الإ�سادة«  »الدعاية«،  عبارات  ا�ستبدال  اأي�ساً  اقرتح  كما 

م 
ّ
يجر مبقت�سى   2-218 الف�سل  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س 

التحري�س  اأجل  من  الفقرة  هذه  يف  عليها  املن�سو�س  الو�سائل  ا�ستعمال 

»اإقناع  عبارة  الإرهابية. وا�ستبدال  باملجموعات  اللتحاق  على  العمومي 

وهما  املعيارية  الناحية  من  و�سوحاً  الأكرث  العبارتني  على  والإبقاء  الغري« 

الدفع والتحري�س بالإ�سافة اإىل التغرير اإذا كان الأمر يتعلق بالقا�سرين.

مطالب تعديلية موحدة للمعارضة
وطالبت  القانون،  م�سروع  ب�ساأن  م�سرتكة  بتعديالت  املعار�سة  تقدمت 

طرف  من  والقا�سرين  الأطفال  وا�ستخدام  جتنيد  بـ«اعتبار  خاللها  من 

املجموعات الإرهابية« مبثابة »ظرف ت�سديد العقوبات اإىل ال�سعف« يف حق 

داخل  الإرهابية  اجلماعات  اأو  بالتنظيمات  العمرية،  الفئة  هذه  يجند  من 

املغرب اأو خارجه. 

القانون،  امل�سروع  هذا  مواد  اإىل  الفقرات  من  عدد  اإ�سافة  واقرتحت 

الأفعال  مرتكبي  حق  يف  العقوبات  ت�سديد  على  التن�سي�س  قبيل  من 

طالبت  كما  اإدارية.  اأو  تربوية  اأو  روحية  �سلطة  ميتلكون  ممن  الإرهابية، 

الإ�سرار  ت�ستهدف  ل  الإرهابية  الأفعال  كانت  »ولو  عبارة  بحذف 

باململكة املغربية اأو مب�ساحلها« وامل�سار اإليها يف املادة الأوىل، الف�سل 1-1-

218 )الفقرة الأوىل(، بالنظر اإىل »اأنه ل معنى للتجرمي اإذا مل يكن للفعل 

املجرم اأدنى �سرر على اململكة وعلى م�ساحلها«.

والت�سريع  العدل  جلنة  داخل  النواب  مبجل�س  املعار�سة  فرق  امتنعت  وقد 

وحقوق الإن�سان، عن الت�سويت على م�سروع القانون اجلديد.

خاتمة
اأمام  املناق�سة  قيد  اليوم  املو�سوع  الإرهاب  مكافحة  قانون  تعديل  م�سروع 

حماية  كيفية  بني  ال�سعبة  املعادلة  طرح  جديد  من  يعيد  الثانية  الغرفة 

وثّمة  الإن�سان.  حلقوق  الكاملة  احلماية  وحتقيق  واملواطنني  املجتمع  اأمن 

تكرار  بعدم  الكفيلة  احلقيقية  ال�سمانات  حول  ُتطرح  قوية  اإ�سكاليات 

النتهاكات ال�سابقة التي واكبت تطبيق قانون 2003 والتي مت العرتاف 

بها ر�سمياً على اأنها جتاوزات فردية، ل �سيما اأمام غياب اأي م�ساءلة قانونية 

ملن انتهك حقوق الإن�سان يف تطبيق القانون املذكور.

الأمنية  الهواج�س  حدود  على  الإرهاب  مكافحة  تتوقف  األ  فيجب 

والزجر القانوين بل حتتاج اىل مقاربة �سمولية يتداخل فيها ما هو قانوين 

مبا هو اجتماعي اقت�سادي وثقايف تربوي وفكري، فالإرهاب لي�س مفهوماً 

قانونياً قاراً بل هو مفهوم ايديولوجي يطرح اإ�سكاًل عميقاً بخ�سو�س ر�سم 

من  هو  وما  الدينية  املرجعيات  �سميم  من  هو  ما  بني  الفا�سلة  احلدود 

املتحرك  املفهوم  مقاربة  اأجل  من  والقانونية  ال�سيا�سية  املرجعيات  �سميم 

لالإرهاب. واملتطور 

اأو  اآليات التكفل بال�سحايا  م�سروع القانون اجلديد غلب كفة الزجر على 

اإعادة اإدماج املتورطني يف الأفعال الإرهابية، وم�سروع القانون اجلديد ُي�ساف 

اىل جمموعة من املقت�سيات ال�ستثنائية التي ت�سمنها م�سروع تعديل قانون 

امل�سطرة اجلنائية )الإجراءات اجلنائية(، والتي قد حتد من قرينة الرباءة ومن 

الخرتاق،  )اإمكانية  التمهيدي  البحث  مرحلة  خالل  املتهمني  �سمانات 

اإمكانية التقاط املكاملات..(. 

كما مل يجب امل�سروع اجلديد على مالحظات اللجان الدولية بخ�سو�س 

البحث  مرحلة  فيهم خالل  امل�ستبه  �سمانات  وكذا  النظرية  احلرا�سة  مدة 

التمهيدي بخ�سو�س احلق يف الت�سال مبحام. 

واأخريا ميكن القول اإن م�سروع اإ�سالح قانون مكافحة الإرهاب يف املغرب 

يبقى م�سروع اإ�سالح يحتاج حقيقة ملزيد من الإ�سالح.

 ٭قاض وعضو جمعية نادي قضاة المغرب

أنس سعدون

رقم  الإرهاب  قانون مكافحة  امل�سادقة على  على  تقريباً  �سنوات  بعد ع�سر 

مبنا�سبة  الربملان  اأمام  القانون  هذا  حول  جديد  من  النقا�س  عاد   03.03

�سا�سع  الفرق  باأن  القانون. ول �سك  لتعديل هذا  م�سروع قدمته احلكومة 

كان  حيث  اليوم  من  �سنوات  ع�سر  قبل  مرة  لأول  القانون  مناق�سة  بني 

املغرب على وقع �سدمة اأحداث 16 ماي 2003، ومناق�سة امل�سروع اجلديد 

بعد  املغرب  عرفها  التي  احلقوقية  التحولت  مع  تزامناً  الراهن  الوقت  يف 

امل�سادقة على الد�ستور اجلديد الذي اعترب املنهجية الدميوقراطية واحرتام 

الوطني  العام  ال�سياق  هو  فما  اململكة،  ثوابت  بني  من  الإن�سان  حقوق 

للجرمية  احلقيقي  احلجم  هو  ما  اجلديد؟  التعديل  مل�سروع  املوؤطر  والدويل 

الإرهابية باملغرب؟ وما هي م�سامني امل�سروع اجلديد، واإىل اأي حد وفق يف 

حتقيق املوازنة بني توفري احلماية الكاملة للمجتمع من النفالتات الإرهابية 

واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة والفردية؟

قانون 2003 على وقع تفجيرات الدار البيضاء
16 ماي  عجلت التفجريات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البي�ساء يف 

 ،
1
2003، بالت�سويت على القانون رقم 03.03 املتعلق مبكافحة الإرهاب

وقد ت�سمن ثالثة موا�سيع بالغة الأهمية، 

والعقوبات  اإرهابية  جرائم  املعتربة  الأفعال  بتجرمي  الأول  املو�سوع  يتعلق 

املقررة لها، فتم و�سع عقوبات رادعة ت�سل اىل الإعدام يف حالت عدة. 

بتعداد  اكتفى  بل  الإرهابية  اجلرمية  يعرف  مل   2003 قانون  اأن  ويلحظ 

فردي  مب�سروع  عمدية  عالقة  لها  كانت  كلما  كذلك  تعترب  التي  الأفعال 

اأو  التخويف  بوا�سطة  العام  بالنظام  اخلطري  امل�س  اإىل  يهدف  جماعي  اأو 

خارج  جاءت  ولو  ال�سفة  هذه  تكت�سي  التي  وتلك   ،
2
العنف اأو  الرتهيب 

. وهذا ما انتقدته جلان مناه�سة التعذيب 
3
اإطار اأي م�سروع فردي اأو جماعي

  .
4
يف الأمم املتحدة مطالبة بتعريف الإرهاب عماًل مببداأ �سرعية العقوبات

ومل ت�سلم وجهة نظر امل�سرع املغربي من النقد يف حتديده وتعدده للجرائم 

بامل�س  املق�سود  حتديد  تعرت�س  التي  ال�سعوبات  باعتبار  وذلك  الإرهابية 

وا�سعة.  ومفاهيم  دللت  وذات  ومطاطة  عامة  عبارة  وهي  العام،  بالنظام 

فكل اجلرائم �سواء اأكانت عادية اأو اإرهابية اأو �سيا�سية ت�سكل خرقاً للنظام 

العام. ف�ساًل عن اأنه حدد طبيعة هذه اجلرمية يف كونها ل ترتكب اإل بو�سائل 

معينة )التخويف اأو الرتهيب اأو العنف( وهي و�سيلة ي�سوبها الغمو�س. اإذ 

اإن هذه العبارات امل�ستعملة ل تعدو اأن تكون �سوى ترديد ملعاٍن مت�سابهة، 

فهي ذات دللت ومفاهيم واحدة وقد اقُتب�ست من الت�سريع الفرن�سي، هذا 

من جهة، ومن جهة اأخرى فالتخويف اأو الرتهيب لي�س اإل اأثراً �سيكولوجياً 

ثم  ومن  بالفاعل،  تعلقه  من  اأكرث  بال�سحية  ويتعلق  الإرهاب  ي�ساحب 

�سيكون علينا العودة جمدداً للبحث عن تعريف للمق�سود بالإرهاب. كما 

اأن ا�ستعمال التخويف اأو الرتهيب اأو العنف لي�س حكراً على الإرهابيني، 

فاملجرمون الآخرون اأي غري الإرهابيني، قد ي�ستعملون الأ�ساليب ذاتها يف 

ما  اإىل  بالإ�سافة  عليهم.  الإرهاب  قانون  تطبيق  يتيح  ما  اجلرمية،  اأفعالهم 

تقدم، ا�سرتط امل�سرع املغربي اأن يهدف الفعل الإرهابي اإىل امل�س اخلطري 

بالنظام العام، وهذا يعني اأن ي�سل الفعل اإىل درجة من اخلطورة واجل�سامة 

بالنظام العام، واأبقى اأمر تقدير ج�سامة هذه اخلطورة للق�ساء يف اإطار �سلطته 

التقديرية وح�سب املالب�سات اخلا�سة بكل نازلة.

اأهم  ولعل  الإرهابية.  للجرمية  امل�سطرية  القواعد  الثاين  املو�سوع  وينظم 

عادية  ملحكمة  الق�سائي  الخت�سا�س  اإ�سناد  املجال  هذا  يف  التعديالت 

واحدة وهي حمكمة ال�ستئناف بالرباط، مبعنى اأن اخت�سا�سها ميتد على 

اأو  الإرهابية  اجلرمية  اقرتاف  مكان  النظر عن  بغ�س  الوطني  الرتاب  �سائر 

مكان اإلقاء القب�س اأو مكان اإقامة املتهم. واإذ مت تربير ح�سر الخت�سا�س 

الق�ساة  اإدارة  ومراقبة  املحكمة  فيها  تنظر  التي  الق�سايا  �سري  بت�سهيل 

املواطن  اأمن  على  خطرية  ظاهرة  متثل  التي  اجلرائم  هذه  مع  وتعاملها 

واملجتمع على حد �سواء، وتوحيد الجتهاد الق�سائي يف هذا املجال، فاإن 

هذه املربرات تبقى غري مقنعة ما دامت هذه املحكمة تخ�سع يف الأخري 

الجتهاد  وتوحيد  القانون  تطبيق  مراقبة  توؤمن  التي  النق�س  ملحكمة 

يف  ال�ستثناء  هذا  على  الإبقاء  �ساأن  من  اأخرى،  جهة  ومن  الق�سائي. 

خمالفة قواعد الخت�سا�س الرتابي فتح بع�س منافذ حماولت التاأثري غري 

بطريقة  املتعلقة  الإ�سكاليات  با�ستح�سار  �سيما  ل  الق�ساة،  على  امل�سروع 

تعيني ق�ساة هذه املحاكم وتوزيع الق�سايا يف اإطار الختاللت التي تعرفها 

طريقة عمل اجلمعيات العمومية باأغلب املحاكم. ثم، ثمة اإ�سكالت عدة 

اجلرمية  اأن  تبني  اإذا  مثاًل  احلل  هو  فما  العدالة:  �سري  ح�سن  �سعيد  على 

الإرهابية«؟  »اجلرمية  بو�سف  تت�سف  ل  املتهم  اأ�سا�سها  على  يتابع  التي 

اأم يتعني عليها اإ�سدار حكم   يف نظر الق�سية 
5
هل ت�ستمر حمكمة الرباط

بعدم الخت�سا�س، وما م�سري املتهم وماآل الإجراءات والقرارات املتخذة 

خالل خمتلف مراحل الدعوى العمومية؟

كما ُرفعت مدة احلرا�سة النظرية اإىل 96 �ساعة قابلة للتمديد مرتني، ميكن 

اأن ت�سل اإىل 12 يوماً. ول يجيز القانون الت�سال مبحام اإل بعد مرور ن�سف 

هذه املدة، ما يزيد من خطر تعر�س امل�ستبه فيهم املو�سوعني رهن احلرا�سة 

النظرية خلطر التعذيب اأو انتزاع العرتافات بالقوة. وهذا ما انتقدته خا�سة 

 .
6
جلنة مناه�سة التعذيب يف الأمم املتحدة

باإذن  العادية  الأوقات  معاينتها خارج  اأو  املنازل  تفتي�س  القانون  اأجاز  كما 

لل�سرطة  الوطنية  الفرقة  وتخ�س�س  التحقيق،  قا�سي  اأو  العامة  النيابة  من 

الق�سائية مبهام البحث يف ق�سايا الإرهاب؛ وتخ�سي�س اأحياء م�ستقلة داخل 

.
7
املوؤ�س�سات ال�سجنية لإيواء املعتقلني يف ق�سايا الإرهاب

ويرتبط املو�سوع الثالث مبعاجلة املعلومات املالية ووقف حتركات الأموال 

املخ�س�سة لتمويل الإرهاب. وقد اأدى ذلك اىل رفع نظام ال�سرية املعمول 

اأو  جتميد  واإمكانية  والق�سائية؛  الأمنية  الأبحاث  اإطار  يف  البنوك  يف  به 

املتعلقة  اجلرائم  مرتكبي  ومتابعة  امل�سبوهة  البنكية  احل�سابات  حجز 

الإرهاب.  بتمويل 

واقع املالحقات بجرائم الإرهاب على اأ�صا�س قانون 2003

�سنة  اأن  لوحظ  الباب،  هذا  �سمن  امل�سجلة  الإح�سائيات  خالل  ومن 

 2364 بلغت  والتي  الإرهاب  ق�سايا  لعدد  ن�سبة  اأعلى  �سجلت   2003

ق�سية، بينما عرفت ال�سنوات الالحقة انخفا�ساً يف عدد مثل هذه الق�سايا 

حتديات  عن  احلديث  تو�سع  �سوء  على  معينة  �سنوات  يف  وترتفع  لتعود 

الإرهاب، وخ�سو�ساً يف املنطقة العربية. 

مت   2006 و�سنة  فقط،  ق�سية   27 ت�سجيل   2005 �سنة  عرفت  وعليه، 

�سنة  ق�سية   136 اإىل  الق�سايا  هذه  عدد  ارتفع  فيما  ق�سية،   35 ت�سجيل 

2010، ليعود جمدداً اإىل النخفا�س يف �سنة 2011 حيث بلغ عدد الق�سايا 

امل�سجلة على م�ستوى املحاكم 68 ق�سية، فيما مت ت�سجيل 31 ق�سية فقط 

�سنة 2012، لريتفع مرة اأخرى هذا العدد �سنة 2013 بت�سجيل 64 ق�سية. 

على  الإرهابية  اجلرمية  تطور  من جديد حول  احلديث  عودة  ومع  باملقابل، 

للتوتر  بوؤر جديدة  ب�سبب ظهور  الدويل  املنتظم  التي عرفها  التغيريات  اأثر 

ت�ستقطب اأعداداً متزايدة من املغاربة وتعيد ت�سديرهم يف اجتاه بلدان اأخرى 

اإرهابية، عادت ق�سايا الإرهاب  اأو بلدهم الأ�سلي، بهدف ارتكاب جرائم 

امل�سجلة يف املغرب اىل الرتفاع، ف�سجل يف 2014 ما جمموعه 147 ق�سية، 

الأ�سخا�س  عدد  اأن  ويالحظ   .
8
ال�سابقة ال�سنة  عن   130% قدرها  بزيادة 

الذين ُقّدموا اأمام النيابة العامة بتهم الإرهاب بلغ 323 �سخ�ساً مقابل 138 

فقط خالل عام 2013. 

وقد اأظهرت الأبحاث والتحريات الأمنية والق�سائية اأن اأغلب املتابعني يف 

مبا�سرة  �سواء  دولية،  اإرهابية  تنظيمات  مع  ارتباطات  لهم  الإرهاب  ق�سايا 

اأو غري مبا�سرة عن طريق تقا�سم اليديولوجية الإرهابية، اإ�سافة اإىل ن�ساط 

بع�س املغاربة �سمن جماعات اإرهابية خارج اأر�س الوطن.

مشروع تعديل قانون 2003: أي توجهات؟ وأي 
اعتراضات؟ 

نيتها تعزيز جهودها وتطوير  اأعلنت احلكومة املغربية عن  ال�سياق،  ويف هذا 

اجلانب  على  مقاربتها  تقت�سر  فلم  الإرهاب.  مكافحة  جمال  يف  مقارباتها 

علن عنه اأي�ساً 
ُ
العقابي والأمني )وهذا ما �سنعود اليه( بل �سملت ح�سبما اأ

يقوم على  مت�سامح  اإ�سالم  قيم  ن�سر  تروم  دينية روحية  ا�سرتاتيجية  اعتماد 

الفرد  ت�سع  التي  اقت�سادية  ال�سو�سيو  التنمية  وحتقيق  والو�سطية،  العتدال 

يف �سلب ان�سغالتها. اأما اجلانب العقابي، فقد متثل يف و�سع م�سروع قانون 

84.14 اأحالته احلكومة على جلنة العدل والت�سريع مبجل�س النواب ملناق�سته. 

فعالَم ن�س هذا امل�سروع؟ وما هي اأبرز النقا�سات التي تولدت عنه؟ 

اأي تعديالت بخ�صو�س جرائم الإرهاب؟

 اإىل جمموعة القانون 
9
يت�سمن م�سروع القانون 84.14 اإ�سافة ف�سل جديد

اجلنائي يروم اإدراج جمموعة من الأفعال ذات ال�سلة مبع�سكرات التدريب 

بال�سجن حتى خم�س  بو�سفها جنايات معاقباً عليها  الإرهابية  التوتر  ببوؤر 

وطبيعته  تتالءم  بعقوبات  املعنوي  ال�سخ�س  تخ�سي�س  مع  �سنة  ع�سرة 

اأو  اللتحاق  جرماً  ي�سبح  امل�سروع،  هذا  اإقرار  حال  ويف  وعليه،  القانونية. 

بكيانـات  منظم  غري  اأو  منظم  اإطار  يف  اأو جماعياً  فردياً  اللتحاق  حماولة 

اأو  اأو هدفها  اأياً كان �سكلها  اإرهابية  اأو جماعات  اأو ع�سابات  اأو تنظيمات 

مكان وجودها، ولو كانت الأفعال ل ت�ستهدف الإ�سرار باململكة املغربية اأو 

مب�ساحلها. كما ي�سبح جرماً تلقي تدريبات اأو تكوينات، كيفما كان �سكلها 

اأو نوعها اأو مدتها داخل اأرا�سي اململكة املغربية وخارجها اأو حماولة ذلك، 

بق�سد ارتكاب اأحد الأفعال الإرهابية داخل اململكة اأو خارجها، اأو اأي�ساً 

اأو  بكيانات  اللتحاق  اأجل  من  اأكرث  اأو  �سخ�س  دفع  اأو  تدريب  اأو  جتنيد 

اأرا�سي اململكة املغربية  اإرهابية داخل  اأو جماعات  اأو ع�سابات  تنظيمات 

اأو خارجها، اأو حماولة ذلك.

من   218-2 الف�سل  مقت�سيات  تتميم  املذكور  امل�سروع  يقرتح  كما 

القيام  م 
ّ
جتر ثانية  فقرة  اإ�سافة  خالل  من  اجلنائي،  القانون  جمموعة 

الكيانات  لفائدة  الرتويج  اأو  الإ�سادة  اأو  الدعاية  اأفعال  من  فعل  باأي 

الو�سائل  باإحدى  الإرهابية،  اجلماعات  اأو  الع�سابات  اأو  التنظيمات  اأو 

املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وتخ�سي�سها بالعقوبات 

املقررة لفعل الإ�سادة باجلرمية الإرهابية.

كما اقرتح امل�سروع تخفي�س العقوبة املقررة لفعل التحري�س على ارتكاب 

اجلرمية الإرهابية املن�سو�س عليها يف الف�سل 218.5 من جمموعة القانون 

وغرامة  �سنة  ع�سرة  خم�س  اإىل  خم�س  من  املوؤقت  ال�سجن  اإىل  اجلنائي، 

ترتاوح بني 50.000 و500.000 درهم بدًل من العقوبة املقررة للجرمية 

املوؤبد  ال�سجن  اأو  الإعدام  عقوبة  اإىل  ت�سل  قد  والتي  الأ�سلية،  الإرهابية 

من   218.7 الف�سل  عليها يف  املن�سو�س  الأحوال  �سنة ح�سب  ثالثني  اأو 

القانون نف�سه، زيادة على متكني الق�ساء من ا�ستعمال �سلطته التقديرية يف 

التجربة المغربية في مكافحة اإلرهاب:
قراءة على ضوء قانون 2003 ومشروع قانون 2014

11 القانون رقم 03.03 املتعلق مبكافحة الرهاب، �سدر اأمر بتنفيذه بظهري 1.03.140، بتاريخ .

28 ماي 2003.

21 الف�سل 8-218 من قانون مكافحة الإرهاب..

31 الف�سول4-218 و5-218 و8-218 من قانون مكافحة الإرهاب..

41 تقرير . بخ�سو�س  التعذيب  مناه�سة  للجنة  اخلتامية  املالحظات  التفا�سيل  من  ملزيد  اأنظر 

اململكة املغربية، الدورة 47 لالأمم املتحدة، نونرب 2011.

51 يق�سد بها ملحقة �سال التابعة ملحكمة ال�ستئناف بالرباط التي تخت�س بالبت يف اجلرائم الرهابية..

61 اأنظر الهام�س رقم 4..

71 . ، اجلنائية  ال�سوؤون  ملكافحتها، جملة  املغرب  وجهود  الرهابية  الظاهرة  �سرمك:  احلق  عبد 

العدد الأول، دجنرب 2011، �س 105.

81 ان الأرقام الر�سمية توؤكد ت�سجيل اأزيد من 120 ق�سية مرتبطة بق�سايا مكافحة الإرهاب، خالل .

اأزيد من 1212  اأخرى وجود  اأ�سهر الأوىل من �سنة 2014. نف�س الأرقام توؤكد من جهة  الثمانية 

مغربيا يف بوؤر التوتر، وقد يرتفع هذا العدد لي�سل اإىل اأزيد من 2000 �سخ�س اآخر من العنا�سر ذات 

الأ�سول املغربية التي لها جن�سية اأوروبية اأو اأمريكية، وهناك اأزيد من 147 �سخ�سا من املتطوعني 

عادوا اإىل املغرب؛ وقد مت �سبط 06 مغاربة اآخرين على احلدود وهم يحاولون مغادرة الرتاب الوطني.

91 يتعلق الأمر بالف�سل )218.1.1(.

اأنظر املواد من 707 اإىل 712 من ق.م.ج.101

111 يتعلق الأمر مب�سروع املادة 711.1..

فوبيا اإلرهاب تفتح الباب للثأر 

بواسطة القضاء في تونس

احلكومة  اأحالت  جمتمعياً،  طابعاً  بع�سها  اتخذ  مطالبات  بعد 

ال�سعب  نواب  جمل�س  على  الإرهاب  ملكافحة  اجلديد  م�سروعها 

قانون  م�سروع  و�سع  اإرادة  عك�ست  واإذ   .2015-03-25 بتاريخ 

لتعار�سه  ال�سابق  القانون  ن�سخ  ب�سرورة   
ّ

حقوقي وعي  تطّور  جديد 

القانون  م�سروع  اإحالة  تزامن  فاإّن  العادلة،  املحاكمات  �سروط  مع 

على املجل�س الت�سريعي مع تطور خطاب �سيا�سي يب�سر بحرب على 

وقيم حقوق  باحلرية  الت�سحية  فيها  النجاح  ثمن  يكون  قد  الإرهاب 

من  نتبينه  ما  وهذا  الفكرة.  هذه  على  للت�سوي�س  يوؤدي  الإن�سان، 

خالل عدد من الأحكام الواردة فيه اأهمها الآتية:

مل يكتِف م�سروع القانون بالتن�سي�س على عقوبة الإعدام يف جممل 

اجلرائم الإرهابية اإذا جنم عن الفعل الإجرامي قتل، بل ذهب اىل حد 

املحكوم  كان  اإذا  العقوبة،  هذه  بتخفي�س  �سلطته  من  القا�سي  جتريد 

عليه بالإرهاب را�سداً، يف حالت كثرية. ومن هذه احلالت، اأن يكون 

املحكوم عليه ممن ُعهد لهم بتطبيق القانون اأو من اأعوان الأمن واجلي�س 

اأو ا�ستعمل يف العملية طفاًل اأو كانت العملية الإرهابية نتيجة وفاق اأو 

املادة هي  وهذه  وطنية.  اجلرمية عرب  كانت  اأو  اإجرامي  تنظيم  اإطار  يف 

على �سيء كبري من اخلطورة. فعدا الإ�سكالية املت�سلة مبدى م�سروعية 

عقوبة الإعدام، فاإن فر�س الإعدام كعقوبة يف احلالت املذكورة اأعاله 

يتعار�س متاماً مع مبداأي ف�سل ال�سلطات وال�ستقالل الوظيفي للق�ساء 

د املحكمة من �سلطتها يف تفريد العقوبة وفق ظروف كّل حالة. 
ّ
ويجر

تت�سل  اأّنها  هو  الق�ساء  �سلطة  على  التغّول  هذا  يزيد من خطورة  وما 

بعقوبة من �ساأنها اأن توّلد بحّد ذاتها ا�سطراباً �سمريياً لدى العديد من 

الق�ساة، فكيف بالأحرى اإذا بدت له غري متنا�سبة مع ظروف انخراط 

املحكوم عليه يف العملية الإرهابية ودوره فيها؟ ويعك�س هذا املقرتح 

اأداة  ي�سّكل  مما  اأكرث  الثاأرية  الغرائزية  امل�ساعر  رغبة يف حماباة  بالواقع 

ردع. فهل من حاجة للتذكري باأن الإرهاب اليديولوجي، مبا وّلده من 

اآلف موؤلفة للعمليات النتحارية، هو الأقل تاأثراً بعقوبة الإعدام.

للجرمية  املو�سع  التعريف  مع  قطع  اأنه  القانون  م�سروع  ح�سنات  من 

يعد  كان  والذي   2003 قانون  يف  معتمداً  كان  الذي  الإرهابية 

على  التاأثري  بغاية  ال�سكان  ترّوع  جرمية  كل  هي  الإرهابية  اجلرمية 

القانون توفر ثالثة عنا�سر: اخللفية  �سيا�سة الدولة. فا�سرتط م�سروع 

اإل  الفعل.  ذلك  من  والهدف  الإجرامي  والفعل  اليديولوجية 

و�سف جرائم  اىل  منه  اأخرى  ف�سول  عاد يف  امل�سروع  اأن  يلحظ  اأنه 

بالإرهابية دون التن�سي�س �سراحة على ارتباطها مب�سروع ايديولوجي 

اإرهابي )الف�سول 14 و15 و16 و17(. 

العدلية  ال�سابطة  اأعوان  اأجل احتفاظ  القانون، قد ي�سل  وفق م�سروع 

اأيام  )بخم�سة  يوماً  الإرهابية اىل خم�سة ع�سر  بامل�ستبه بهم يف اجلرائم 

قابلة للتمديد مرتني مبوجب قرار معلل(. كما يحّمل الف�سل ذاته وكيل 

اجلمهورية بواجب فتح بحث حتقيقي مبجرد علمه بالواقعة الإرهابية.

وهذا التو�سع يف اآجال الحتفاظ يتعار�س مع توجه الت�سريع التون�سي 

48 �ساعة متدد ملدة واحدة وفق   اىل مدة 
1
للتنقي�س يف تلك الآجال

جملة  تنقيح  م�سروع  يف  ال�سعب  نواب  جمل�س  على  معرو�س  هو  ما 

ذاته  التنقيح  مع  القانون  م�سروع  يتعار�س  . كما 
2
اجلزائية الإجراءات 

املزمع اإدخاله على جملة الإجراءات اجلزائية �سي�سبح مبقت�ساه رئي�س 

املحكمة البتدائية من يقرر فتح البحث التحقيقي ل�سمان ا�ستقاللية 

ق�ساء التحقيق على الّدعاء العام. 

11  الف�سل 13 مكرر من جملة الجراءات اجلزائية اآجال الحتفاظ 3 ايام تقبل التمديد ملرة .

واحدة بقرار معلل من وكيل اجلمهورية.                    

21 م�سروع القانون عدد 13 ل�سنة 2013 معرو�س على جمل�س نواب ال�سعب.                                                                             .
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ال�سوؤال حول  مبا يطرح  ا�سرتجاعها  اأموالهم  اليوم من �سودرت  اإذ يحاول 

م�ستقبل القرار الثوري.  

بانتظار كلمة الق�ساء، اأي �سرعية للقرار الثوري بامل�سادرة؟

قرارات  حقهم  يف  �سدرت  الذين  الأ�سخا�س  من  هاماً  عدداً  اأن  علمنا 

مر�سوم  �سرعية  يف  تطعن  الإدارية  باملحكمة  ق�سايا  رفع  تولوا  م�سادرة 

احلكمية  للدوائر  قريباً  �ستحال  الق�سايا  تلك  من  ن�سبة  واأن  امل�سادرة، 

ق�سايا  ال�سوؤال حول جدية  اىل  الأمر  دفعنا  الإدارية.  باملحكمة  البتدائية 

اأنها  اأم  اأن املحكمة الإدارية �ستبّت فعاًل يف �سرعية امل�سادرة  الطعن وهل 

�ستكتفي بالت�سريح بعدم اخت�سا�سها.

�ساألنا ال�سيد عماد عبديل عن حقيقة الق�سايا وماآلها. اأجابنا اأن عمله مب�سالح 

املكلف العام بنزاعات الدولة وهي اجلهة التي متثل الدولة يف الق�سايا التي 

لتفا�سيل  التعر�س  خ�سو�س  يف  التحفظ  بواجب  يلزمه  بامل�سادرة  تتعلق 

الق�سايا، اإل اأنه يعترب »اأن املحكمة الإدارية لن ت�ستجيب للطعون يف مر�سوم 

امل�سادرة لأن امل�سادرة قرار ت�سريعي يخرج عن وليتها احلكمية«.

الأ�ستاذ  واملحامي  القانون  يف  الباحث  على  طرحه  اأعدنا  نف�سه  ال�سوؤال 

حتت  ورد  امل�سادرة  مر�سوم  »اأن  الرزقي  الأ�ستاذ  اعترب  الرزقي.  يو�سف 

الفا�سد  املال  ال�سارع ومل يعتمد عنا�سر مو�سوعية يف حتديد  تاأثري �سغط 

براأ�س  القرابة  عالقة  لعتبار  املر�سوم  اجته  فقد  امل�سادرة.  ت�سمله  الذي 

تاريخ  املر�سوم حدد  اأن  املال، كما  ف�ساد  البحث يف  بدل  ال�سابق  النظام 

يف  اكت�سبت،  التي  الأموال  مل�سادرة  كمنطلق  لل�سلطة  علي  بن  تويل 

حني اأن �سبهة الف�ساد يفرت�س اأن تنطلق مع بداية العالقة بني من �سمله 

امل�سادرة  »مر�سوم  اأن  الرزقي  اعترب  بن علي«.  كما  ونظام  امل�سادرة  قرار 

اأهم  حتديداً  يحرتم  ومل  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يحرتم  مل 

�سرط من �سروط هذه التفاقية وهو اأن يكون املال ح�سيلة الف�ساد ولي�س 

اأن عيب هذا  »يعترب  اأنه  واأكد  العادي«.  الطبيعي  الإن�سان  ح�سيلة عمل 

الأموال اىل  اكت�ساب  التثبت من م�سروعية  اأنه ل يحيل م�ساألة  املر�سوم 

الق�ساء، ما يجعل منه ن�ساً يعتدي على حق امللكية«. واأ�ساف »اأنه ميكن 

يف  اخللل  لتبني   1959 ل�سنة  امل�سادرة  بقانون  امل�سادرة  مر�سوم  مقارنة 

وجردها  الأمالك  لإح�ساء  اإدارية  جلاناً  خ�س�س   
5
القانون فهذا  املر�سوم. 

ق�سائياً.  امل�سادرة  قرارات  يف  الطعن  واأجاز  احلد  هذا  عند  دورها  وق�سر 

احلق  مبداأ  �سليمة حترتم  قانونية  اإجراءات  ذات  اأحكامه   بالتايل  وكانت 

يف الطعن واإثبات �سالمة م�سدر الأموال املراد م�سادرتها، وهذا الأمر مل 

تتم مراعاته يف مر�سوم امل�سادرة اجلديد«.

وانتهى الرزقي اىل تاأكيد »اأن مر�سوم امل�سادرة  جاء خلدمة م�سالح وا�سعيه 

وهم رئي�س احلكومة ورئي�س اجلمهورية يف ذلك الوقت اللذان هما يف الأ�سل 

من رموز النظام القدمي ومعهما الفئات النافذة واملتحكمة اآنذاك. وتالياً، الن�س 

غري بريء وبعيد كل البعد عن م�سالح ال�سعب التون�سي ومل ُيرد منه حتقيق 

اأهداف الثورة«. لهذه الأ�سباب، ختم الرزقي حديثه معنا باجلزم باأن »حظوظ 

من تقدموا بق�سايا رفع امل�سادرة وافرة يف ا�ستعادة تلك الأموال«.

حاورناهم  من  كّل  يتفق  كاً« 
ّ
متحر »ملّفا  امل�سادرة  ملّف  يبدو  باخلال�سة، 

ب�ساأنه على وجود ف�ساد فيه، واإن اختلفوا يف حتديدهم ل�سكل هذا الف�ساد اأو 

حجمه. بل اإن بع�سهم ممن طلب عدم ذكر ا�سمه اأ�سار اىل وجود �سبهات 

حول حتول امل�سادرة اىل بقرة حلوب للطبقة ال�سيا�سية ومن هم على عالقة 

ر لهم اأمواٌل مبي�سة مقابل �سمتهم عن  بهذه الطبقة من اأ�سحاب نفوذ توفَّ

اأ�سلها الفا�سد. وبذلك، تكون امل�سادرة حتّولت من حدث ثوري اىل ملّف 

ف�ساد راأ�س جبله هو ما متكّنا من معرفته ون�سره يف هذا املكان.

11 10

11  الف�سل الول من املر�سوم عدد 13 ل�سنة 2011 املوؤرخ يف 2011/03/14. »ت�سادر لفائدة .

الدولة التون�سية وفق ال�سروط املن�سو�س عليها بهذا املر�سوم ويف تاريخ اإ�سداره، جميع الأموال 

املنقولة والعقارية واحلقوق املكت�سبة بعد 7 نوفمرب 1987 والراجعة للرئي�س ال�سابق للجمهورية 

التون�سية زين العابدين بن احلاج حمدة بن احلاج ح�سن بن علي وزوجته ليلى بنت حممد بن 

رحومة الطرابل�سي وبقية الأ�سخا�س املبينني بالقائمة امللحقة بهذا املر�سوم وغريهم ممن قد يثبت 

ح�سولهم على اأموال منقولة اأو عقارية اأو حقوق جراء عالقتهم باأولئك الأ�سخا�س«.   

21 حوايل 400 �سركة فيما يدير بقية ال�سركات م�سفون بالن�سبة لل�سركات املتوقفة عن العمل .

ومديرين عينتهم ال�سلطة دون ان تتبني معايري تعيينهم.  

31 توىل �سندوق امل�سادرة خالل �سنتي 2012 و2013 �سرف ت�سبقات لعدد من ال�سركات امل�سادرة..

41 اعلن عن تاأ�سي�س الكرامة هولدنينغ يف 2012-07-26.                                                                                     .

51 من . ملجموعة  العقارية  المالك  مب�سادرة  تعلق   1959 ل�سنة   137 وعدد   136 عدد  القانون 

املقربني من البايات اأي العائلة احل�سينية.

هذا العمل هو عمل مشترك لفريق 
المفكرة القانونية، 

وقد أجرت الحوارات والمقابالت الصحافية 
هنية الجماعي.

رحب ال�صارع التون�صي باملر�صوم عدد 13 ل�صنة 2011 املوؤرخ يف 

14/03/2011 الذي متت مبوجبه م�صادرة الأموال التي اكت�صبها 
من  و143  علي  بن  العابدين  زين  الأ�صبق  التون�صي  الرئي�س 

اأفراد عائلته ومن املقربني منه خالل فرتة حكمه التي امتدت 

امل�صادرة  مر�صوم  واعُترب  و14/01/2011.   07/11/1987 بني 

ثورة  ا�صتحقاقات  من  ا�صتحقاقًا  يج�صد  عماًل  �صدوره  عند 

الكرامة التون�صية. فقد كان من اأبرز �صعاراتها ا�صرتداد الأموال 

حول  ال�صيا�صي  اخلطاب  ا�صتغل  املالكة1.  العائلة  نهبتها  التي 

امل�صادرة التاأييد ال�صعبي لها للتحرر من �صطوة »عائلة املخلوع 

على القت�صاد الوطني«. وجتاوز ذلك ليب�صر بامل�صادرة كخطوة 

حتقق اإعادة التوزيع العادل للرثوة بني الأفراد واجلهات. 

وقد غّيب حنق ال�صارع التون�صي على الأ�صرة احلاكمة النقا�س 

املحاكمة  يف  للحق  امل�صادرة  مراعاة  وجوب  حول  العام 

الإجراء  حت�صني  التون�صي  الد�صتور  اأغفل  كما  العادلة. 

الثورة،  من  �صنوات  اأربع  وبعد  الق�صائية.  الرقابة  من  الثوري 

التدبري  هذا  جناعة  مدى  حول  ت�صاوؤلت  »املفكرة«  تطرح 

وم�صروعيته. وهي اأ�صئلة ُينتظر من الق�صاء الإداري اأن يجيب 

عنها مبنا�صبة تعهده بق�صايا اإبطال قرارات امل�صادرة )املحرر(.  

من يتصرف باألموال المصادرة؟  
انطلقنا يف رحلة التق�سي حول الت�سرف يف الأموال امل�سادرة من مر�سوم 

هذا  بامل�سادرة،  املتعلق   14/03/2011 يف  املوؤرخ   2011 ل�سنة   13 عدد 

وال�سوؤون  الدولة  اأمالك  بوزارة  امل�سادرة  للجنة  اأحالنا  الذي  املر�سوم 

اأفادنا  الذي  بوجاه  ريا�س  ال�سيد  القا�سي  اللجنة  برئي�س  التقينا  العقارية. 

اأن جلنته توّلت »م�سادرة 530 عقاراً و650 �سركة و24739 قطعة منقولة 

وغريها،  فخمة  �سيارة  و173  يورو  املليار  ون�سف  ومليار  دولر  مليار  و73 

و�سملت عملية التجريد من امللكية كل املكت�سبات املادية املتح�سل عليها 

منذ 1987/11/7 با�ستثناء ما مت اكت�سابه من خالل »الإرث« )وهو ا�ستثناء 

امل�سادرة  الأموال  يف  الت�سرف  كيفية  حول  له  وب�سوؤالنا  لحقاً(.  اأ�سيف 

جلنته  اخت�سا�س  عن  يخرج  الأموال  يف  الت�سرف  اأن  لنا  اأكد  املذكورة، 

الأموال والأمالك  للت�سرف يف  الوطنية  »اللجنة  ويدخل يف اخت�سا�سات 

ر�سيت 
ُ
املتعلقة بامل�سادرة اأو ال�سرتجاع لفائدة الدولة«. تلك اللجنة التي اأ

مبوجب املر�سوم 68 ل�سنة 2011 املوؤرخ يف 2011/07/14.  

�ساألنا الأ�ستاذ بوجاه عن راأيه يف تق�سيم العمل بني جلنته وجلنة الت�سرف 

فاأجاب »اأنه يعترب خيار و�سع جلنتني اختياراً جمانباً لل�سواب. والدليل على 

ذلك وفق تقديره اخلالف بني الهيكلني بخ�سو�س من يتكفل بنقل امللكية 

الخت�سا�سات  وتنازع  الهياكل  تداخل  عن  وك�سف حماورنا  الدولة.  اإىل 

ف�سلت  اللجنتني  بني  نزاع  اىل  اأدى  التداخل  »هذا  اأن  وذكر  بينها،  ما  يف 

فيه املحكمة الإدارية براأي ا�ست�ساري اأ�سند م�سوؤولية نقل العقارات مللكية 

الدولة للجنة الت�سرف«. وقد بنّي حماورنا »اأن م�ساألة من يتحمل م�ساريف 

نقل  لتعطل  اأدت  وحدها  امل�سجلة  العقارات  يف  امللكية  نقل  واإجراءات 

ملكية 120 عقاراً للدولة«. 

وقد تبنّي لنا اأن عمل جلنة امل�سادرة عمل اإداري بالأ�سا�س يتمثل يف اإعداد 

ما  وثائقها. وهذا  باعتماد  الأموال  تلك  اأموالهم وجرد  �ست�سادر  قوائم من 

يف�سر �سخامة تقدير قيمة الأموال امل�سادرة والذي ل يظهر اأثره يف املوازنة 

العامة. وهو الأمر الذي يدفعنا اىل العتقاد باأن قوائم جلنة امل�سادرة ل ميكن 

الثقة يف تقديرها لقيمة الأ�سول التي �سودرت.

اأن نوا�سل بحثنا حول الت�سرف يف الأموال امل�سادرة  اىل حيث   حاولنا 

الوطنية  اللجنة  ميثل  من  لقاء  اىل  ف�سعينا  امل�سادرة«.  جلنة  »رئي�س  اأحالنا 

للت�سرف يف الأمالك امل�سادرة. وبعد خم�سة ات�سالت يف اأوقات خمتلفة 

اأردمت  اإن  اجتماع،  »امل�سوؤول يف  نف�سه:  الرد  دوماً  ياأتينا  كان  موعد،  لطلب 

التحدث اإليه فعليكم اإح�سار موافقة كتابية من وزارة الإ�سراف )اأي وزارة 

مع  لنا  موعد  رف�ست حتديد  التي  املالية  وزارة  اىل  ذاك  اإذ  املالية(«. حتولنا 

رئي�س اللجنة الوطنية للت�سرف يف الأمالك امل�سادرة بعدما كانت قد التقت 

معنا ووعدتنا بذلك.

وبعد  امل�سادرة.  الأموال  يف  الت�سرف  للجنة  الو�سول  يف  اإذاً  ننجح  مل 

التاأكد من وجود قرار يهدف للتعتيم على عمل اللجنة، قررنا اأن نحاول 

الت�سرف  كيفية  يف  النظر  اجتاه  يف  بحثنا  وجهة  بتحويل  املنع  هذا  جتاوز 

رف�س  �سبب  ب�ساأن  مقنع  على جواب  باحل�سول  اأماًل  امل�سادرة،  بالأموال 

جلنة الت�سرف احلديث عنها.

بحثنا عن املت�سرفني يف الأموال امل�سادرة، فتبني لنا اأن جلنة الت�سرف »ل 

تت�سرف«، وقد يكون هذا �سبب �سمتها. واكت�سفنا اأن من يت�سرف يف اأغلب 

الأمالك امل�سادرة هم املت�سرفون الق�سائيون، بحيث اأنهم يديرون ما يقارب 

 عالوة على ت�سرفهم يف 
2
ثمانني باملئة تقريبا من جممل ال�سركات امل�سادرة

كامل الأ�سول والعقارات امل�سادرة. اأّكد لنا م�سدر ق�سائي على �سلة مبلفات 

الت�سرف وطلب عدم الك�سف عن هويته »اأن املكلف العام بنزاعات الدولة 

ق�سائيني  فني 
ّ
مت�سر بت�سمية  تق�سي  ق�سائية  قرارات   2011 �سنة  ا�ست�سدر 

لإدارة الأمالك امل�سادرة حلني متكن الدولة من الت�سرف فيها«. وك�سف لنا 

امل�سدر ذاته »اأن الق�ساء تعّهد موؤّقتا باإدارة الأمالك امل�سادرة لي�سمن حقوق 

توىل  الت�سرف  جلنة  ا�ستحداث  بعد  واأنه  الدولة،  فيها  مبا  الأطراف  جميع 

الق�ساة امل�سرفون على ملفات الت�سفية مرا�سلة جلنة الت�سرف ليطلبوا منها 

اإدارتها.  امل�سادرة ولتبا�سر  الت�سرف يف الأموال  اإجراءات ت�سلم  تبا�سر  اأن 

اإل اأن جلنة الت�سرف ووزارة املالية رف�ستا الرد على املرا�سالت. وقد اأدت  

الأمالك  يف  العدليني  اخلرباء  ت�سرف  ا�ستمرار  اىل  الت�سرف  جلنة  �سلبية 

امل�سادرة«. 

�ساألنا عن ت�سرف املت�سرفني يف الأمالك امل�سادرة وعن �سحة الأخبار التي 

واأ�سرت  املوؤ�س�سات  من  عدد  اإفال�س  اىل  اأدت  اإدارة  »�سوء  عن  تتحدث 

بالأمالك املنقولة. فاأكد لنا م�سدرنا الق�سائي اأن �سخامة الأموال امل�سادرة 

اأن  ولحظ  اإدارتها،  يف  �سعوبات  اىل  اأديا  ح�سرها  اإجراءات  وت�سعب 

يف  جاً 
َ
حر مل�سنا  موؤقتاً.  اإجراًء  يكون  اأن  يفرت�س  كان  الق�سائي  الت�سرف 

الإجابة عن ال�سوؤال، فقررنا التوجه مبا�سرة ملن يت�سرفون فعلياً يف الأمالك 

امل�سادرة وهم املت�سرفون الق�سائيون.

بعض الشركات المصادرة أشرفت على اإلفالس
طرحنا �سوؤالنا حول الو�سع املايل لالأمالك امل�سادرة على املت�سرف الق�سائي 

ال�سركات  اإحدى  باإدارة  املحكمة  له  عهدت  الذي  اللطيف  عبد  نبيل 

امل�سادرة. فاأجابنا »اأن عدداً من املوؤ�س�سات امل�سادرة املو�سوعة حتت الت�سرف 

الق�سائي يعاين �سعوبات مالية وي�سرف على الإفال�س«. وبرر ذلك بقوله 

»باأن تراجع مداخيل بع�س املوؤ�س�سات امل�سادرة وم�سارفة بع�سها الآخر على 

الإفال�س يعود اإىل اأن املالكني القدامى كانت لهم �سالحيات غري م�سبوطة 

ويدهم تطال كل الت�سهيالت امل�سروعة منها وغري امل�سروعة جلعل املداخيل 

ترتفع ون�سبة الأرباح تكون عالية، وهي �سالحيات وت�سهيالت ل يتمتع بها 

املت�سرف الق�سائي، وبالتايل من الطبيعي اأن ترتاجع املداخيل وهو ما يف�سر 

اإىل حد ما ال�سطرابات املالية لبع�س هذه ال�سركات«.

اأن القانون  كما اعترب حماورنا »اأن تدهور و�سع بع�س املوؤ�س�سات يعود اإىل 

الناظم للعملية كان ارجتالياً وغري دقيق، ذلك اأنه كان يجب اأن ي�سبط فرتة 

امل�سادرة بتوقيت معني ل تتجاوز مدة ال�سنة حتى ل يفتح باب الت�سرف 

اإما  ال�سركات  هذه  يف  قرار  اتخاذ  ثم  الأمالك،  تلك  يف  املدرو�س  غري 

بالتفويت فيها بح�سور ممثلني عن جلنة امل�سادرة وجلنة الت�سرف واملت�سرف 

الق�سائي اأو املوؤمتن العديل والدائنني، اأو اإدراجها �سمن ال�سركات التي متر 

ب�سعوبات مالية اأو بيعها اأو و�سعها يف البور�سة حتى تكون قادرة على توفري 

م�ساريفها واحلفاظ على جزء من اأرباحها بدل التقهقر«.

تلت  التي  الأربع  ال�سنوات  »خالل  اأنه  اللطيف  عبد  نبيل  ال�سيد  اأكد 

الثورة التون�سية، مت تكليف مديرين عامني بت�سيري �سوؤون املوؤ�س�سات التي 

وا�سعة  %80، ومنحهم �سالحيات  تفوق  بن�سبة  الدولة  ملكية  اإىل  تعود 

الت�سرف  اأو  التجاوزات  لبع�س  الباب  التكليف  للت�سرف. وقد فتح هذا 

قانون  وفق  توظيفهم  يتم  مل  املدراء  هوؤلء  اأن  وك�سف  الر�سيد.  غري 

املوؤ�س�سات  على  امل�سوؤولني  �سالحيات  يحدد  الذي  العمومية  الوظيفة 

وي�سبط طريقة عملهم«. العمومية 

الأمر نف�سه اأكده امل�ست�سار املقرر العام بنزاعات الدولة ال�سيد عماد عبديل 

مثل  الن�سبي  التلف  اإىل  تعر�ست  املمتلكات  »بع�س  اأّن  لنا  اأكد  الذي 

اأربع  منذ  عليها  الإبقاء  ب�سبب  والطائرات  وال�سيارات  واليخوت  القوارب 

اأن  واأ�ساف  ال�سيانة«.  وانعدام  الطبيعة  العوامل  تاأثري  اإىل  �سنوات معر�سة 

»تلك املمتلكات ي�سرف عليها مت�سرفون معينون من املحكمة ل يحق لهم 

قانوناً التفويت اأو الت�سفية اأو اأي �سكل من اأ�سكال الت�سرف«. واأ�ساف »اأن 

امل�سادرة  ال�سركات  اأن  ليوؤكد  ت�سرف«  �سوء  الق�سائي  الئتمان  رفع  عدم 

اأن  الطار  هذا  يف  ويذكر  الدولة«.  على  ثقياًل  مادياً  عبئاً  متثل  اأ�سبحت 

الدولة التون�سية ا�سطرت ل�سخ اأموال تناهز 18 ملون دينارا تون�سيا يف بع�س 

ال�سركات امل�سادرة لت�سمن توا�سل ن�ساطها وقد مت ذلك دون م�سادقة جلنة 

.
3
الت�سرف ودون ت�سور وا�سح لأثره على ادارة تلك ال�سركات

ك�سفت لقاءاتنا اأن امل�سادرة حتولت اىل عبء على الدولة واأن اإدارة الدولة 

لالأمالك امل�سادرة حتّولت اىل ملف ف�ساد. واأ�سباب الف�ساد متعددة: فمنها 

 اإدارّي بحيث اإن اخت�سا�س اإدارة ملف امل�سادرة ُوّزع بني 
ّ

ما هو بريوقراطي

جلان متعددة ل تن�ّسق يف ما بينها يف عملها، ومنها ما هو تعويل على جلان 

ما  ومنها  متفرغني،  غري  اأغلبهم  الأ�سخا�س  من  حمدود  عدد  من  تتكّون 

هو غياب الرقابة على اأعمال من يت�سرفون فعاًل يف الأمالك امل�سادرة من 

امل�سادرة،  الأمالك  انتهازي يف  ت�سرف  هو  ما  ومنها  �سادرت،  التي  اجلهة 

امللفات  اإدارة  من  ويتهرب  فيها  ليفّوت  الكربى،  ال�سركات  يف  وخ�سو�ساً 

التي ت�ستحق اجلهد والعمل.

اأيقونات  تعّد  التي  الكربى  ال�سركات  بع�س  املالية  وزارة  اختارت  فقد 

القت�ساد التون�سي وتتمثل اأ�سا�ساً يف موؤ�س�سات بنكية اأو اأ�سهم يف موؤ�س�سات 

ف خا�س من خالل 
ّ
بنكية و�سركات نقل وات�سالت لتفردها باأ�سلوب ت�سر

 ولتتوىل لحقاً التفويت فيها للخوا�س. ومل يّت�سح 
4
جممع الكرامة القاب�سة

58 موؤ�س�سة م�سادرة كربى، كما مل  اأدارت الكرامة هولدنينغ  بعد كيف 

املتعلق  فرعها  يف  خ�سو�سا  الأموال  لتلك  اإدارتها  حول  النقا�س  يتحول 

التوزيع  اإعادة  يف  هدفها  امل�سادرة  حتقيق  حول  �سوؤال  اىل  فيها  بالتفويت 

العادل للرثوة، خ�سو�سا اأن عمليات التفويت قد اأدت اىل اإفادة كبار رجال 

الأعمال من ال�سركات امل�سادرة و�سط غياب للمناف�سة يف عرو�س ال�سراء 

يف كثري من احلالت.

بال�سركات  واهتمت  امل�سادرة  الأمالك  اإدارة   يبدو يف  الدولة كما  ف�سلت 

الكربى بحثاً عن الربح ال�سريع الذي يتحقق ببيعها واأهملت اجلانب الآخر 

اأهم  منها  يجعل  كبري  بف�ساد  اإدارتها  ات�سمت  التي  امل�سادرة  الأمالك  من 

ملف ف�ساد بعد الثورة. ويبدو مبوازاة ذلك اإهمال الد�ستور حت�سني امل�سادرة 

من املنازعات الق�سائية، وهو م�سدر خطر حقيقي على الأموال امل�سادرة، 

المصادرة من شعار ثوري الى ملف فساد

ر�سم عثمان �سلمي

استرداد األموال 
المنهوبة: 

 الفشل، حصاد االستثمار 
السياسي لملف معقد

وا�ستحدثت  املجمدة  اأموالها   ا�سرتداد  تنجح يف  اأن  تون�س  حاولت 

بعث  فتّم  اخلارجية.  اخلربة  على  النفتاح  تولت  هياكل كما  لذلك 

وممتلكات  اأموال  وا�سرتداد  للف�ساد  للت�سدي  الأعلى  »املجل�س 

التي حتدد  العليا  الهيئة ال�ست�سارية  ليكون  فيها«  والت�سرف  الدولة 

ا�سرتداد  »جلنة  وا�سُتحِدثت  املجال.  هذا  يف  احلكومية  ال�سيا�سة 

ق�سائيا  الختيار  وقع  فيما  امللف  فعليا  لتدير  املنهوبة«  الموال 

قطب  وتخ�سي�س  الف�ساد  بق�سايا  للتعهد  حتقيق  ق�ساة  تفريغ  على 

على  ومت عالوة  اجلارية.  البحاث  النظر يف  ت�سريع  بغاية  متخ�س�س 

ذلك ار�ساء هيئة عليا ملكافحة الف�ساد لها دور يف البحث يف ملفات 

الف�ساد وجتميع املعطيات حولها متهيدا لحالتها للق�ساء. كما تكفل 

الجنبية  القانونية  للخربة  املالية  بالعباء  للتنمية  الفريقي  البنك 

بعدما  الجنبية  باملحاكم  التقا�سي  باجراءات  القيام  تولت  التي 

كان املهاجرون التون�سيون باخلارج بادروا �سنة 2011 باطالق الدفعة 

الوىل من تلك التتبعات. 

اكتفت تون�س يف عملها على ملف ا�سرتجاع الأموال املنهوبة داخليا 

ت�سريعاتها  لتطوير  احلاجة  واأغفلت  وق�سائية،  ادارية  هياكل  ببعث 

لتتمكن من ر�سد الف�ساد املايل وتتّبعه لحقا. فلم تتوّل »جترمي الإثراء 

غري امل�سروع للموظفني العموميني«، ومّت اللتفات عن �سّن ت�سريعات 

ت�سّجع البالغ عن الف�ساد من خالل حماية املبلغني اأو متييزهم ب�سفة 

�سهود دون اثارة تتبعات يف حقهم، خ�سو�سا منهم من كان لهم دور 

بحكم وظيفتهم يف تهريب الموال دون ان ي�ستفيدوا ماديا من ذلك، 

اأو كانوا ممن تولوا دفع الر�ساوى لتي�سري معامالتهم. كما مل يتّم فعليا 

عن  اللتفات  فتم  دوري،  ب�سكل  امل�ستحدثة  الهياكل  عمل  تقييم 

»العطالة الوظيفية« التي اأ�سابت هيئة مكافحة الف�ساد، رغم اأن تلك 

الف�ساد. وكان  املعطيات حول  بدور مركزّي يف جتميع  الهيئة ت�سطلع 

الق�ساء الأوروبي اأهمل جانبا هاّما من الأبحاث والأعمال الق�سائية 

مراعاتها  لعدم  املجمدة  الأموال  ف�ساد  اثبات  اىل  املوؤدية  التون�سية 

اإثبات  عبء  تون�س  الغربية  الدول  حّملت  اجلزائية.  العدالة  ملعايري 

ف�ساد الموال التي جمدتها لفائدتها موؤقتا. واكتفت يف مقابل ذلك  

بدعمها فنيا بالتكوين واخلربة. 

الموال  ا�سرتداد  يف  حاليا  احلا�سل  الف�سل  اأن  �سلف  مما  ويتبني 

املنهوبة مل يكن مفاجئا. فغياب ال�سالحات الت�سريعية والن�سغال 

جعل  وا�سالحها  املوؤ�س�سات  اأداء  تقييم  عن  ال�سيا�سي  بال�ساأن 

الدول  �سلبية  اأّدت  كما  كاف.  غري  املجال  هذا  يف  تون�س  جمهود 

ب�سركاتها  لال�سرار  توؤدي  قد  التي  للمعطيات  وحجبها  الغربية 

ان  اجلديدة  احلكومة  على  ويتعنّي  الف�سل.  تعميق  اىل  الدولية 

الهياكل  ت�سخيم  عن  بعيدا  املو�سوع  يف  جديدة  ت�سورات  تعتمد 

للمعايري  ال�ستجابة  على  قدرتها  حتقق  ت�سورات  دون  واملوؤ�س�سات 

دفع  يف  جراأة  اأكرث  تكون  اأن  منها  يطلب  كما  اأعمالها،  يف  الدولية 

ايجابية  اكرث  تعاون  على  لتحثها  الفا�سد  للمال  الآمن  املالذ  دول 

لتون�س  بالن�سبة  ال�سلبي  موقفها  ولرتاجع  الوروبية  للبلدان  بالن�سبة 

و�سواها من الدول العربية.

م.ع.ج
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مروان الطشاني
ومحمد العفيف الجعيدي

رغم ق�سر امل�سافة احلدودية بني املدن الليبية واملدن التون�سية، اإل اأن ذلك 

التاريخية  العالقة  وعمق  ال�سعبني  بني  املميزة  العالقة  كفاية  يعك�س  ل 

الليبيني  عالقة  تطورت  وقد  بينهما.  املت�سابكة  والجتماعية  والقت�سادية 

بنتيجة انعكا�سات ال�سيا�سة. ومنذ بداية الألفية  بتون�س مع الزمن واأحياناً 

لليبيني.  هامة  وخدماتية  و�سياحية  عالجية  حمطة  تون�س  �سارت  الثالثة، 

وكانت اأحداث ثورة 17 فرباير وما �ساحبها من تداعيات اأمنية وع�سكرية 

من  كبرياً  قد دفعت عدداً  الليبيني  الثوار  القذايف وقوى  نظام  بني كتائب 

الأ�سر الليبية للجوء موؤقتاً للبالد التون�سية هرباً من حدة املواجهات و�سعياً 

منا�سبة لإبراز حفاوة  املوؤقتة يف حينها  الهجرة  تلك  وبدت  ة. 
ّ
م�ستقر حلياة 

اجلنوب  مدن  اأغلب  ا�ست�سافتهم  والذين  الليبيني  باملهاجرين  التون�سيني 

التون�سي يف تعاطف وا�سح مع الق�سية الليبية ودعم كامل للثورة.

القذايف، اختار من �سكلوا  ليبيا و�سقوط نظام  امل�سلح يف  النزاع  نهاية  ومع 

موجة املهاجرين الأول العودة اىل ديارهم بعد �سعورهم بهام�س من الأمن 

وال�ستقرار يف وطنهم الأم  لينتهي بذلك الف�سل الأول من حركة �سكانية 

بني اأر�س ثورتني. ولكن، يف الوقت ذاته، اأدى انت�سار ثورة فرباير يف نهاية 

2011 اإىل موجة جديدة من الالجئني اجلدد للبالد التون�سية، ممن ُيح�سبون 

هوؤلء  اأو�ساع  بني  جلياً  الفرق  البداية  منذ  وكان  ال�سابق.  النظام  على 

واأو�ساع الذين �سبقوهم والذي متثل يف طول اأمد الإقامة.

جمموعات  ثالث  �سمن  تون�س  يف  املقيمني  الليبيني  ت�سنيف  وميكن 

اختلفت اأ�سباب هجرتها ال�سطرارية ومتايز توقيت مغادرتها لوطنها.

الفرتة  تون�س خالل  اىل  توجهوا  الذين  املهّجرين  من  تكّونت  الأوىل  الفئة 

اأو  مل�سايقات  �س 
ّ
التعر خ�سية  العقيد«  »نظام  �سقوط  اأعقبت  التي  الأوىل 

عمليات انتقامية بنتيج م�ساركة اأفراد من اأ�سرهم اأو من قبائلهم اأو من املناطق 

التي ينتمون لها يف دعم النظام ال�سابق �سد الثوار الليبيني، اأو خ�سية التعر�س 

للمحا�سبة ال�سعبية والقانونية على خلفية اأعمال النظام ال�سابق. وقد ا�سطلح 

على ت�سمية هوؤلء الفارين نحو مالذ اآمن يف الو�سط املحلي بالأزلم.

الفئة الثانية تكّونت تبعاً ملوجات نزوح متعددة ومتفرقة ومتباينة يف الفرتة 

الزمنية، ا�ستمرت طيلة اأمد حكم ال�سلطات الليبية املتعاقبة خالل �سنوات 

2015-2012 والتي عجزت عن فر�س �سيطرتها على الأر�س. وقد ارتبط 

قرار هذه املجموعة يف الهجرة بتطور الو�سع الأمني مبناطقها. وتتكّون هذه 

املجموعة من عائالت ليبية لي�س لها عموماً عالقة بال�سراع ال�سيا�سي، اإل 

توفري  عن  اجلديد  النظام  عجز  عاينت  بعدما  وطنها  مغادرة  اختارت  اأنها 

التي  املناطق  يف  انتهاكات  اأو  اعتداء  وقوع  حالة  يف  خا�سة  لها،  الأمن 

يقطنونها اأو رغبة منهم يف البحث عن ا�ستقرار معي�سي واأمني.

الفئة الثالثة تكّونت هي يف مفارقة ذات دللة من اأ�سر من كانوا يعّدون ثواراً اأو 

منا�سرين للثورة. فقد دفع انفالت الو�سع الأمني بليبيا وتطور ن�ساط اجلماعات 

امل�سلحة فيها مبن كانوا �سركاء يف انت�سار الثورة الليبية اإىل الهجرة، تبعاً ملحاولة 

اغتيال اأو تهديد به اأو خوف من ح�سوله. وهذا ما دفع عدداً كبرياً من الن�سطاء 

با�ستطاعتهم  اآمن  كمالذ  تون�س  لختيار  وغريهم  والإعالميني  واحلقوقيني 

العي�س فيه وال�ستمرار يف ممار�سة اأعمالهم باأمان، وهم على مقربة من الداخل 

الليبي. ورغم تنوع حالت الهجرة وتوقيتها، فاإن ح�س النتماء الليبيي غالباً ما 

دفعهم لختيار ال�سكن يف الأحياء ذاتها التي ي�سكنها مواطنوهم يف جتاوز تام 

خلالفاتهم ال�سابقة التي دفعت بع�سهم ليكون �سبباً يف تهجري بع�سهم الآخر. 

اأر�س الهجرة ال�سطرارية اىل م�ساحة مل�ساحلة �سامتة بني  فتحولت بذلك 

اأبناء الوطن الواحد دون و�ساطات اأو تدخالت خارجية، فيما �سمحت معرفة 

الليبيني لتون�س بت�سهيل اندماجهم فيها. اإل اأن هذا الندماج الهادئ مل مينع 

من تطور خطاب »معاد للمهجرين« من جهة ومن ت�سجيل غياب ت�سور ر�سمي 

يحمي حقوق الليبيني املهجرين من جهة اأخرى.

الخطاب حول الليبيين
كان اخلطاب حول الليبيني بتون�س يف بداية الأمر يركز على اأهمية العالقة بني 

ال�سعبني التون�سي والليبي وقيم ال�سيافة. اإل اأنه مع حلول �سنة 2014، تطور 

اخلطاب الر�سمي التون�سي حول الليبيني �سلبياً، ف�سعت احلكومة التون�سية 

األف  وت�سعمئة  مبليون  اإياهم  مقدرة  الليبيني يف خطابها  اأعداد  ت�سخيم  اىل 

�سخ�س، واىل ت�سخيم الأعباء الناجمة عن هذا اللجوء من خالل الإيحاء 

.
1
باأنه يرهق القت�ساد التون�سي الذي يعتمد على دعم املواد ال�ستهالكية

وتناغم خطاب الإعالم املحلي التون�سي حول الليبيني يف تون�س يف اجلانب 

 اىل 
2
الأكرب منه مع اخلطاب ال�سيا�سي. فتم حتميل توافد الالجئني الليبيني

 .
3
تون�س م�سوؤولية غالء الأ�سعار وانهيار القدرة  ال�سرائية للمواطنني التون�سيني

وقد هدف هذا اخلطاب على ما يبدو اىل تربير طلب دعم مايل من احلكومة 

. اإل اأن هذا 
4
الليبية لالقت�ساد التون�سي الذي يعاين من م�ساكل �سيولة مالية

اخلطاب اأدى فعلياً لتكري�س فكرة مفادها اأن اأزمات القت�ساد التون�سي خالل 

املرحلة النتقالية مْعزوة اإىل حتمل تون�س لعبء اللجوء الليبي ولكون اجلوار 

. فكان تطور اخلطاب 
5
الليبي لتون�س م�سدر خطر على اأمن تون�س وا�ستقرارها

يف اجتاه احلديث عن عبء اللجوء الليبي بتون�س املوؤ�سر على ن�ساأة خطاب معاد 

للمهّجرين الليبيني بتون�س يختزل الوجود الليبي بتون�س يف العبء القت�سادي 

الذي يت�سببون به. وقد تعزز ذلك من خالل تركيز الإعالم على جن�سية من 

ُيّتهمون من اجلالية الليبية بتون�س بارتكاب جرائم، خ�سو�ساً اإذا تعلق الأمر 

بجرائم اإرهابية اأو جرائم اأخالقية. ومل توؤثر خطورة تطور اخلطاب فعلياً على 

اأمن الليبيني املوجودين بتون�س. فلم ت�سّجل ممار�سات ذات طابع ممنهج وعام 

معادية لوجود الليبيني بتون�س. وي�ستثنى من ذلك املناو�سات التي يتعر�سون 

اأو  احلدودية  املعابر  اأزمات  مبنا�سبة  احلدودية  املناطق  لآخر يف  وقت  من  لها 

حدوث بع�س العتداءات الفردية انعكا�ساً لبع�س الأحداث املرتبطة بالبلدين 

مثل العتداء على بع�س الليبيني بالعا�سمة على خلفية الأنباء التي انت�سرت 

عن اغتيال ال�سحافيني التون�سيني املختطفني يف ليبيا �سفيان ال�سورابي ونذير 

القطاري. وهي حوادث ا�ستهجنها املجتمع التون�سي وهو ما دفع جمموعة من 

الن�سطاء واحلقوقيني الليبيني بتون�س لإ�سدار بيان يوؤكدون فيه ت�سامنهم مع 

اأ�سر ال�سحايا وينا�سدون الإعالم بتبني خطاب اإعالمي يوؤدي للتهدئة وتعزيز 

العالقات الجتماعية والقت�سادية املت�سابكة.

الليبيني  املعادي حول  للخطاب  ال�سلبي  التاأثري  اإن حمدودية  القول  وميكن 

هذه  الليبيني،  املهاجرين  خل�سو�سية  بالأ�سا�س  يعود  خطورته  على  بتون�س 

مل  بتون�س  الليبيني  اأن  اأولهما  اأمرين:  يف  اأ�سا�ساً  تتمثل  التي  اخل�سو�سية 

يناف�سوا التون�سيني يف �سوق العمل املحلي وبالتايل انتفت فر�س املواجهة يف 

اأماكن العمل اأو ب�سببه. وثانيهما اأن الرفاه الن�سبي لهذه اجلالية مّكن �سكان 

املناطق التي يقيمون بها من تبني اإيجابيات اقت�سادية لنزوحهم اأغفلها اخلطاب 

الر�سمي ومتثلت اأ�سا�ساً يف  كون الليبيني بتون�س باتوا عامل اإنعا�س لالقت�ساد 

بفعل كونهم قوة ا�ستهالكية هامة ت�ساهم يف تطوير الدورة القت�سادية.

ويوؤدي القول باأن الرفاهية الن�سبية للجالية الليبية بتون�س �سمن عدم تطور 

امل�ساعر املعادية لها اإىل الت�سريح �سمناً به�سا�سة الأمن الجتماعي الذي حتظى 

به هذه اجلالية. فتدهور و�سعهم املايل ب�سبب طول اأمد هجرتهم وتوا�سل الأزمة 

الأمنية بليبيا وانقطاع م�سادر دخلهم وجتارتهم بليبيا، خا�سة مع تنامي التقارير 

الليبي  القت�ساد  انهيار  نتيجة  الليبية  العملة  قيمة  هبوط  لقرب  ت�سري  التي 

يجد  اأن  الوقت،  مرور  مع  يرجح  وعليه،  اإنتاجه.  املتعرث  النفط  على  املعتمد 

ين لطلب العمل بتون�س مبا قد يعزز احتكاكهم 
ّ
اأغلب املهجرين اأنف�سهم م�سطر

بالتون�سيني مبا قد يوؤدي لتغيريات يف املمار�سات جتاههم قد تكون �سلبية بحكم 

تر�سخ فكرة حتملهم م�سوؤولية تردي الو�سع املعي�سي يف تون�س.

وما يزيد هذا الأمر خطورة، هو اإعرا�س الدولة التون�سية عن �سمان حق الليبيني 

يف الإقامة بتون�س لفرتة جلوئهم الإن�ساين. ومل يحاول اجلانب التون�سي الر�سمي 

اأو�ساعهم  اآلية قانونية مي�سرة لليبيني يف تون�س تراعي خ�سو�سية  اإيجاد اأي 

وح�سا�سيتها، ويف الوقت ذاته ت�سمن حق تون�س كدولة حا�سنة من الناحية 

الأمنية والقت�سادية بالتوازي مع حفظ حقوق الليبيني كمقيمني وحمايتهم.  

هشاشة الوضع القانوني لليبيين بتونس
 
6
التون�سية بالبالد  الأجانب  حلالة  املنظم  القانون  من   9 الف�سل  يلزم  

مدة  اأو  م�ستمرة   اأ�سهر  الثالثة  تتجاوز  مدة  بتون�س  يقيم  الذي  الأجنبي 

وبطاقة  تاأ�سرية  على  يتح�سل  »اأن  واحدة  �سنة  متقطعة خالل  اأ�سهر  �ستة 

اإقامة موؤقتة«. فيما ين�س الف�سل 23 من القانون ذاته على عقوبة قد ت�سل 

الأجل  �سمن  اإقامة  تاأ�سرية  يطلب  ل  الذي  لالأجنبي  حب�س  �سنة  اىل 

القانوين. كما يلزم الت�سريع التون�سي من ي�ستعمل �سيارة اأجنبية بتون�س 

ملدة تفوق الثالثة اأ�سهر باإخ�ساع �سيارته لنظام التوريد الوقتي. ويالحظ 

اأن الليبيني املقيمني بتون�س مل مُينحوا اإقامات قانونية رغم تقدميهم طلبات 

التحديد  اإقاماتهم جتاوزت  اأن مدد  املتبعة ورغم  وفقاً لالإجراءات  ر�سمية 

القانوين »للزيارات ال�سياحية«. وظلوا ي�ستعملون �سيارات حتمل لوحات 

شرف الدين اليعقوبي 

ربطت �صعارات ثورة الكرامة يف تون�س بني الف�صاد وال�صتبداد فقرنت 

التخل�س من الف�صاد بدحر ال�صتبداد. وبعد اربع �صنوات من الثورة ويف 

ظل النتقال الدميقراطي، بداأ يتبني ان الت�صور النظري يحتاج تعديال اذ 

ان الدميوقراطية  ل متنع الف�صاد ما مل تكن هناك �صيا�صة وا�صحة تقاومه.  

يطرح رئي�س اجلمعية التون�صية للمراقبني العموميني ال�صوؤال لي�صخ�س 

مظاهر الف�صاد التي برزت يف ظل النتقال الدميوقراطي وينتهي لت�صور 

ما بهدف معاجلتها )املحرر(.

اىل  ال�سيا�سي  الت�سلط  ينهي  دميوقراطي  نظام  ار�ساء  يوؤدي  ان  يتوقع  كان 

املعامالت  ميزت  ظاهرة  اىل  حتول  ان  بعد  مداه  وتراجع  الف�ساد  تقهقر   «

من  ا�سكال  انهاء  يف  جنحت  قد  الثورة  كانت  واذ  الثورة.  قبل  تون�س  يف 

بالعمولت وال�سفقات  الثورة ومتيزت خ�سو�سا  الف�ساد كانت �سائدة قبل 

اأربع  تون�س  يف  يرتاجع  مل  جممله  يف  الف�ساد  اأن  املفاجئ  فان  امل�سبوهة، 

�سنوات بعد الثورة مبا يحتم طرح ال�سوؤال حول هذا املو�سوع.  تبنّي العديد 

اأن هذه الآفة قد زاد انت�سارها خالل  من الدرا�سات حول الف�ساد بتون�س 

ال�سنوات التي تلت الثورة. ولي�س اأدّل على ذلك من اأن تون�س تراجعت 

اأن كانت يف  بعد   2014 �سنة  الدولية  ال�سفافية  موؤ�سر  79على  املرتبة  اإىل 

التون�سية  اجلمعية  اأ�سدرتها  درا�سة  اأكدت  كما   .2010 �سنة   59 املرتبة 

للمراقبني العموميني موؤخرا اأن %77 من التون�سيني يرون اأن حجم الف�ساد 

زاد بعد الثورة. ويرجع ذلك بالأ�سا�س ح�سب ما توؤكده عديد البحوث يف 

هذا املجال اإىل �سعف موؤ�س�سات الدولة خالل فرتات النتقال الدميقراطي 

وعدم قدرتها على جمابهة ما يطلق عليه عملية دمقرطة للف�ساد والر�سوة. 

وتظهر يف هذه الفرتات اأ�سكال جديدة من الف�ساد اأبرزها الو�سع ال�سيا�سي 

عدم  اليها  وي�ساف  ال�سيا�سية.  اخلارطة  ت�سكيل  اإعادة  ومتطلبات  اجلديد 

اأغلبها  الثورة واعتبار  اأولويات احلكومات املتعاقبة على تون�س بعد  و�سوح 

اأن توفري الأمن وحت�سني الو�سع القت�سادي واإجراء النتخابات هي يف مطلع 

الأولويات مقابل جتاهل مكافحة الف�ساد الذي يبدو مبثابة مطلب رفاهي. 

الف�صاد ال�صغري:دميقراطية الف�صاد 

املدفوعة  املبالغ  لكون  بال�سغري  الف�ساد  من  النوع  هذا  ا�سطالحا  يو�سف 

ب�سفة فردية يف كل عملية ر�سوة �سئيلة اإل اأن حجمه اجلملي لهذا الف�ساد 

بقرابة 220 مليون دولر 
1
يعّد هاما، حيث مت تقديره يف تقرير �سدر موؤخرا 

وهو جمموع املبالغ التي دفعت يف ال�سنة املا�سية كر�ساوي �سغرية ملوظفني 

اأو عقوبات، وذلك  اأو تاليف خطايا  يومية  اإدارية  لت�سهيل معامالت  �سغار 

دون احت�ساب الهدايا واخل�سائر املبا�سرة مليزانية الدولة. ولئن كان هذا النوع 

من الف�ساد موجودا منذ عقود، اإل اأن حجم وتوا�سل انت�ساره خالل هذه 

اإىل �سلوك جماعي ومعيار اجتماعي  التخوف من حتوله  الفرتة هو ما يثري 

يزيد  وما  الدولة«.  ملقّدرات  »النهب اجلماعي  ي�سمى  اأن  ملا ميكن  ومكر�سا 

الأمر تاأزما هو قبول التون�سيني مبثل هذا ال�سلوك اخلطري واعتباره اأمرا عاديا 

واأ�سلوبا مقبول لق�ساء احلاجيات الإدارية رغم ما ميثله هذا النوع من الف�ساد 

من تهديد لعملية النتقال الدميقراطي ولأمن البالد.

الف�صاد ال�صيا�صي: ثمن اإعادة ت�صكيل اخلارطة ال�صيا�صية

النتقال  فرتات  خالل  جديدة  ب�سورة  الف�ساد  من  النوع  هذا  يربز 

الدميقراطي. فبعد اأن كان النظام القدمي وبطانته م�سيطرين على خم�س�سات 

الدولة ومتحكمني فيها، تربز مع النفتاح ال�سيا�سي وحرية الن�ساط احلزبي 

احلكم  �سدة  اإىل  منها  البع�س  وو�سول  الأحزاب  بني  التناف�س  واحتداد 

اأ�سكال غري معهودة من الف�ساد.

غالبا ما تكون الأحزاب يف الدميقراطيات الوليدة »متعط�سة لل�سلطة«، وذلك 

بعد فرتة طويلة من الإق�ساء، اإل اأنه لقلة خربتها تكون غري قادرة على بناء 

منظومة حكم تعرّب عن املرحلة اجلديدة. ويدفعها التعجل بالم�ساك مبقاليد 

ال�سلطة اإىل ا�ستمالة املنظومة القدمية وتاأليف قلوب منت�سبيها من اأ�سحاب 

اأ�سحاب  ي�سارع  فيما  »خرباتهم«.  من  ال�ستفادة  ل�سمان  املهددة  امل�سالح 

اأح�سان كل قوة �سيا�سية  اإىل الرمتاء يف  اأخرى  ناحية  امل�سالح املهددة من 

�ساعدة ل�سمان احلفاظ على امتيازاتهم. ويكفي للتدليل على ذلك ما برز 

اثناء احلمالت النتخابية من عدم التزام من الحزاب الكربى بقواعد متويل 

احلمالت النتخابية وهو امر اقرت به اللجنة امل�ستقلة لالنتخابات وكذلك 

لالأحزاب  القيادية  للهياكل  املن�سمني  الأعمال  رجال  من  الهام  العدد 

النا�سئة حديثا يف تون�س. وت�سبب هذا الو�سع يف تكري�س زبونية جديدة على 

ح�ساب بناء موؤ�س�سات دميقراطية حقيقية تكر�ست اأكرث من خالل التعيينات 

القرابة  اأ�سا�س  على  بل  والنزاهة  الكفاءة  اأ�سا�س  على  ل  احلكم  مراكز  يف 

وال�ستمالة، كما �ساهم هذا الأمر يف تعزيز الإفالت من العقاب ومنع اإقامة 

عدالة انتقالية حقيقية ت�سمح باملرور اإىل مرحلة جديدة من بناء الدميقراطية 

كنوع  الأحزاب  لهذه  الأجنبي  التمويل  يربز  اأخرى  جهة  ومن  التون�سية. 

من الف�ساد ال�سيا�سي وتهديد جدي للم�سار الدميقراطي وحتريف للتناف�س 

ال�سيا�سي النزيه. وعادة ما يتخفى هذا النوع من الف�ساد وراء اأن�سطة جمعياتية 

يف  خ�سو�سا  الناخبني  على  التاأثري  وباطنها  اجتماعية  م�ساعدات  ظاهرها 

الأحياء الفقرية. وقد اأكدت دائرة املحا�سبات ب�سفتها مكلفة بالرقابة على 

متويل النتخابات عن �سعوبة مراقبة هذا النوع من التمويل نظرا لتخفيه وراء 

جمعيات تكون واجهة للتمويل غري املبا�سر لهذه الأحزاب.

من جهة اأخرى، يت�سكل الف�ساد ال�سيا�سي يف هذه املرحلة عرب ا�ستغالل 

الرثوات  نهب  »ملنظومة  توزيع  لإعادة  اجلديد  للنظام  الإ�سالحية  الواجهة 

خلدمة  اجلدد  ال�سيا�سيني  من  الكثري  �سعي  اإمكانية  خالل  من  الوطنية« 

م�سالح ذاتية وتكدي�س الرثوات ال�سخ�سية بال�ستعانة بالو�سائل القدمية غري 

امل�سروعة وتطويع الأدوات التي �سبق اأن ا�ستعملها النظام الفا�سد ملوا�سلة 

نهج الف�ساد )تطويع القوانني للح�سول على المتيازات، الرخ�س الإدارية 

 2014 يف  ال�سادر  الدويل  البنك  تقرير  اأكد  وقد  املكثفة(.  والبريقراطية 

توا�سل  املكتملة«  غري  »الثورة  بعنوان  التون�سي  القت�سادي  الو�سع  حول 

نظام المتيازات والقت�ساد الريعي الذي كر�سه نظام بن علي والتباطوؤ يف 

اتخاذ اإجراءات جذرية للحد منه. كما برزت فر�س جديدة للف�ساد خالل 

هذه الفرتة من خالل ال�سراع من اأجل اإعادة ال�سيطرة على خم�س�سات 

كانت  التي  الكربى  ال�سركات  منها  وباخل�سو�س  القدمي  النظام  واأ�سول 

مملوكة لعائلة بن علي والتي �سودرت بعد الثورة و�سرعان ما مت التفويت يف 

العديد منها.

الف�صاد يف قطاع الإعالم: الإعالم يف خدمة من يدفع اأكرث

لئن كان هذا النوع من الف�ساد موجودا قبل الثورة التون�سية. وهوما يوؤكده تقرير 

اللجنة الوطنية لتق�سي احلقائق حول الر�سوة والف�ساد والذي اأثار حالت ف�ساد 

تعلقت بتبيي�س الإعالم لنظام بن علي لدى الراأي العام الوطني والعاملي 

با�ستعمال و�سائل الدولة واللجوء اإىل اأبواق اإعالمية حملية اأو اأجنبية مقابل 

امتيازات مالية هامة عرب الوكالة التون�سية لالت�سال اخلارجي. 

حررت الثورة الإعالم التون�سي من �سلطة الدولة واأدى مناخ احلرية لربوز 

تعددية اعالمية على م�ستوى املوؤ�س�سات وال�سدارات . لكن يالحظ اأن 

اأجندات �سيا�سية  الو�سائل العالمية حتولت �سريعا خلدمة  عددا من هذه 

لأحزاب ومهاجمة وت�سويه اأطراف اأخرى وتوجيه الراأي العام. 

ك�سف  ي�سعب  اأنه  اإل  الف�ساد،  من  اجلديدة  الأ�سكال  هذه  خطورة  رغم 

خيوطها نظرا لعدم ا�ستجابة املنظومة القانونية القدمية املرتكزة اأ�سا�سا على 

اأنواع اجلرائم الواردة يف الباب الثالث من املجلة اجلنائية التون�سية املتعلق 

»باجلرائم املرتكبة من املوظفني العموميني واأ�سباههم حال مبا�سرة اأو مبنا�سبة 

م�سادقة  وتعّطل  الف�ساد،  هذا  مكافحة  ملتطلبات  لوظائفهم«  مبا�سرتهم 

جمل�س نواب ال�سعب على حزمة من القوانني احلديثة  كقانون الإثراء غري 

امل�سروع وقانون الت�سريح باملمتلكات بالن�سبة لكبار موظفي الدولة وقانون 

امل�سالح  ت�سارب  من  باحلد  املتعلقة  والقوانني  الف�ساد  عن  املبلغني  حماية 

الأ�سكال اجلديدة من  لك�سف وجمابهة هذه  فعالة  و�سائل  متثل  باعتبارها 

الف�ساد التي ي�سعب اإثباتها ب�سفة مبا�سرة.

٭رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين:

التون�سية. مرقمة ليبية يف خمالفة ميكن مالحظتها ب�سهولة للقوانني 

ويبدو للوهلة الأوىل جتاهل ال�سلطات التون�سية لإنفاذ قوانني الإقامة وتوريد 

اإطار توفري ح�سن  العربات يف حق الليبيني ت�ساحماً منها جتاههم يندرج يف 

اإهمال  اأن  يبني  اآثاره  والبحث يف  الأمر  اأن جتاوز ظاهر  اإل  لليبيني.  ال�سيافة 

ت�سوية الو�سعية القانونية لليبيني بتون�س يجعل منهم يف و�سعيات ه�سة قانونياً 

متنعهم من املطالبة باأي حق وقد تدفعهم للخ�سوع لكل عمليات البتزاز التي 

قد يتعر�سون لها. وقد يكون اأقل هذه العمليات طلبات الرت�ساء ممن يراقبون 

قوانني اجلولن والإقامة والذي اأ�سبح عادة يومية يعاين منها الليبيون املقيمون 

بتون�س. فما اإن ت�سري ب�سيارة ليبية يف �سوارع تون�س حتى تتعر�س لالإيقاف 

القانونية للمهجرين  الو�سعية  املتكرر من قبل رجال الأمن. وتبدو ه�سا�سة 

الليبيني بتون�س اأكرث حدة يف حالة من ي�سنفون يف خانة اأن�سار نظام العقيد 

معمر القذايف. فالت�سريحات الإعالمية لديبلوما�سيني ليبيني توؤكد اأن هذه 

الفئة تتحا�سى الت�سال بامل�سالح الديبلوما�سية الليبية بتون�س خوفاً من حجز 

، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل حرمانهم من جتديد وثائقهم الإدارية.  وهذا 
7
وثائقها

الأمر املرجح ح�سوله بالن�سبة اىل العديد من الأ�سخا�س �سيوؤدي مع طول اإقامة 

اجلانب الأكرب منهم اإىل حرمانهم من حقهم الأ�سلي والطبيعي يف التنقل، مبا 

يحّولهم اإىل رهائن بالبالد التون�سية لي�س بو�سعهم مغادرتها.

اإقامة  من  متكنهم  اإدارية  مبعاملة  لتون�س  النازحون  الليبيون  يتمتع  مل  كما 

قانونية وت�سمن تالوؤم و�سعهم مع القوانني ال�سارية. كما ق�سرت احلكومات 

التون�سية املتعاقبة يف اإر�ساء نظام ت�سريعي ينظم احلق يف اللجوء ال�سيا�سي 

والإن�ساين، بل عجزت ال�سلطات الر�سمية يف اإ�سدار ت�سريع ينظم و�سعية 

الإقامة القانونية ُتراعى فيه خ�سو�سية هذه الفئة وطبيعة املرحلة النتقالية 

التي تعاين منها ليبيا. واأدى هذا التق�سري اىل حرمان من كانوا يف و�سعيات 

يف  و�سفهم  لي�ستمر  الالجئني  بحقوق  التمتع  من  فعلي  �سيا�سي  جلوء 

اإىل  ال�سيافة  هذه  حتولت  وبالواقع،  وال�سيوف.  بالإخوة  الر�سمي  اخلطاب 

قيد على »احلق يف اللجوء« وباتت غطاًء لتوّجه �سيا�سي برتك امللف الليبي 

مبا يتالءم مع تطورات  ليت�سنى توجيهه  قانونية،  تون�س من دون معاجلة  يف 

الو�سع الليبي م�ستقباًل.  وما يزيد الأمر تعقيداً هو �سعف موؤ�س�سات الدولة 

الر�سمية يف ليبيا وعدم قدرتها على متابعة جاليتها املقيمة يف تون�س وال�سغط 

الثنائية  التون�سي لقرتاح معاجلات وحلول وتفعيل التفاقية  على اجلانب 

لالإقامة بني البلدين املوقعة يف طرابل�س �سنة 1961 والتي حتتج تون�س دائماً 

مببداأ املعاملة باملثل فيها واإهمال ليبيا لها لعدم تنفيذها. وي�ساف اىل ذلك 

عدم قدرة ال�سفارة الليبية بتون�س على حّل مثل هذه الأزمات. 

وباخلال�سة، جتد اليوم احلكومة التون�سية نف�سها اأمام ا�ستحقاق اأ�سا�سي: معاجلة 

ملف اإقامة الليبيني معاجلًة قانونية ور�سمية ُتراعى فيه خ�سو�سية العالقة بني 

البلدين والعالقات الجتماعية والقت�سادية املت�سابكة بينهما، مبا يوفر حماية 

قانونية لهم حتول دون ا�ستغاللهم والتمييز ال�سلبي يف معاملتهم يف الدوائر 

الر�سمية. وهذا ا�ستحقاق يجب اأن يكون من �سمن اأولويات احلكومة التون�سية 

اجلديدة حتى ل تتفاجاأ يوماً ما بانفجار م�سكلة قد ت�سعب معاجلتها.

٭قاض، رئيس المنظمة الليبية للقضاة

٭قاٍض تونسي

الجئون ليبيون في رتبة سياح: حفاوة تخفي اهماال

11 موقع . على  املوجود  ال�سغري  الف�ساد  حول  العموميني  للمراقبني  التون�سية  اجلمعية  تقرير 

atcp.org.tn  اجلمعية

الفساد في رحاب الديموقراطية

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

ر�سم عثمان �سلمي
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العنا�سر املكونة لكل جرمية ب�سفة دقيقة و�سبط العقوبة وما يرتتب عن ذلك 

على م�ستوى التجرمي وكذلك املبادئ التي ت�سمنتها بع�س املعاهدات الدولية 

امل�سادق عليها من قبل الدولة التون�سية كعدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم 

. وكذلك املبادئ 
6
�سد الإن�سانية وعدم اإمكانية �سدور قوانني عفو عام يف �ساأنها

الدويل  الخت�سا�س  حتديد  مع  املكان  يف  اجلزائي  القانون  بتطبيق  املتعلقة 

ولل�سخ�س  لالأفراد  اجلزائية  بامل�سوؤولية  املتعلقة  واملبادئ  التون�سية  للمحاكم 

ي من امل�سوؤولية واجلزاء واملبادئ املتعلقة بتاأويل القانون  املعنوي وحالت التف�سّ

اجلزائي الخ.

اجلرائم �صد الإن�صان قبل اجلرائم �صد الدولة

ومن حيث التق�سيم والتبويب، يجب التطرق اإىل اجلرائم �سد الأ�سخا�س قبل 

التطرق اإىل اجلرائم �سد الدولة لأن املجلة احلالية تقوم على تغليب حماية 

الدولة على حماية الذات الب�سرية. وهذا ل يعك�س املكانة اأو املنزلة التي يوليها 

توطئته  اعتربه يف  والذي  ب�سفة عامة  لالإن�سان  اأو  لل�سخ�س  الد�ستور احلايل 

 وحرمته اجل�سدية وكرامته مع 
7
كائناً مكرماً ومو�سوع حماية من حيث حياته

 وماله وحميطه واإدماج اجلرائم �سد 
9
 وخ�سو�سيته

8ً
منع تعذيبه مادياً ومعنويا

الإن�سانية والنوع الب�سري يف هذا الق�سم عماًل باملعاهدات الدولية امل�سادق 

.
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عليها من قبل الدولة التون�سية

اإعادة عنونة املجلة على �صوء القيم التي يحميها الد�صتور

من حيث العناوين التي يجب اأن حتملها املجلة، يقت�سي اختيار العناوين التي 

تعرّب عن العتداءات على القيم التي يحميها الد�ستور مثاًل العتداءات على 

احلرمة اجل�سدية واملعنوية لالأ�سخا�س عماًل مبقت�سيات الف�سل 23 من الد�ستور 

والعتداءات على كرامة الذات الب�سرية وجرائم التعذيب عماًل بالف�سل 23 

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �سروب  واتفاقية مناه�سة 

املهينة والعتداءات على احلياة اخلا�سة وحرمة امل�سكن و�سرية املرا�سالت، 

اإ�سافة اإىل تخ�سي�س عنوان للجرائم العائلية واجلرائم اجلن�سية املرتكبة من قبل 

اأفراد العائلة، باعتبار املكانة التي يوليها الد�ستور للعائلة كما ن�س على ذلك 

. وكذلك اجلرائم �سد الأطفال باأنواعها كما ن�س 
11
الد�ستور يف ف�سله ال�سابع

على ذلك الف�سل 47 من الد�ستور: حقوق الطفل على اأبويه وعلى الدولة 

�سمان الكرامة وال�سحة والرعاية والرتبية والتعليم، كما عليها توفري جميع اأنواع 

احلماية لكل الأطفال دون متييز ووفق امل�سالح الف�سلى للطفل.

كما يقت�سي تنقية املجلة اجلديدة على م�ستوى عناوينها من بع�س امل�سطلحات 

الواردة يف املجلة احلالية مثل العتداء بالفواح�س والعتداء على الأخالق 

منعاً  بدقة  اجلرائم  تعريف  يقت�سي  كما  احلياء.  ينايف  مبا  والعتداء  احلميدة 

للعمومية، علماً اأن املجلة احلالية حتتوي على عديد من اجلرائم غري املعرفة مثل 

جرمية التجاهر بفح�س وكذلك جرمية املواقعة التي ل تدل على نوع اجلرمية ول 

تتما�سى مع تطور الع�سر وخمالفة ملبداأ ال�سرعية املن�سو�س عليه يف الد�ستور 

والذي يعترب من املبادئ التي ل يجوز تركها اأو ا�ستثناوؤها.

جمع القوانني اجلزائية اخلا�صة يف اإطار مرجع واحد

ة و�سّمها يف اإطار مرجع واحد وكامل يقوم على  يجب جمع كل القوانني اخلا�سّ

القيم نف�سها التي يحميها الد�ستور وفق مرجعية فل�سفية واحدة، وهي املرجعية 

 .
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التي تتما�سى مع متطلبات الع�سر وامل�ستمدة من منظومة حقوق الإن�سان

فمن �ساأن جمعها على هذا الوجه اأن ي�سّهل على املواطن الطالع عليها، واأن 

ف اىل نية 
ّ
ميّكن القا�سي من تاأويل متنا�سق لالأحكام واملقارنة يف ما بينها والتعر

ع. كل هذه الإمكانات ل تتوفر حالياً، خا�سة اأن هناك ن�سو�ساً مو�سوعة 
ّ
امل�سر

يف فرتات خمتلفة ومبنية على مبادئ خمتلفة، واأن من �ساأن و�سعها يف جملة 

ع مطالب عند 
ّ
واحدة اأن ي�سهم يف تعزيز التنا�سق يف املجال اجلزائي. فامل�سر

اأو املحاولة  اأو العود  و�سع املبادئ الأ�سا�سية لنظامه القانوين (مثل امل�ساركة 

بالن�سبة ملختلف اجلرائم) اأن يكّون نظرة ا�ست�سرافية على خمتلف اجلرائم التي 

تطبق عليها هذه املبادئ مع وجوب تق�سيمها.

مجلة جديدة من حيث مضمونها
عالم نعاقب؟ 

هنا، يجدر تنقية املجلة اجلديدة مما اأ�سبح جترميه خمالفاً للد�ستور. وهذا هو حال 

الأفعال التي تدخل يف اإطار ممار�سة احلريات اخلا�سة والعامة الواردة بالف�سول 

التوطئة  ذلك  على  ن�ست  كما  للحريات  �سامنة  الدولة  اأن  باعتبار  و6   31

والف�سل 21 من الد�ستور الذي ين�س: ت�سمن الدولة للمواطنني واملواطنات 

احلقوق واحلريات الفردية والعامة وتهيئ لهم اأ�سباب العي�س الكرمي.

م العتداءات على القيم التي بات لها قيمة د�ستورية. 
ّ
اأن جتر كما يقت�سي 

وهذا هو حال العتداء على احلريات الفردية املن�سو�س عليها يف الد�ستور 

واملعاهدات الدولية كاحلرية الدينية وحرية املعتقد وال�سمري وممار�سة ال�سعائر 

الدينية ودعوات التكفري والتحري�س على الكراهية والعنف وامل�س باملقد�سات، 

كما ن�س على ذلك الف�سل 6 وكذلك املعاهدات الدولية امل�سادق عليها.

ومن املقت�سيات الد�ستورية الأخرى يف جمال حتديد اجلرائم، نورد الآتية: 

جترمي كل العتداءات اجلن�سية وكل �سكل من اأ�سكال ال�ستغالل - 

، وهو كل من مل يبلغ ثماين 
13
اجلن�سي التي يكون �سحيتها طفال

الف�سل  ذلك  على  ن�س  كما  اجلن�سني  بني  متييز  بدون  �سنة  ع�سرة 

اأن  ت�سديد  ظرف  ي�سّكل  اجلرائم،  بع�س  ويف   .
14
الد�ستور من   47

يكون ال�سحية طفاًل. كما يقت�سي التن�سي�س على اإجراءات خا�سة 

بالن�سبة للجرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال وكذلك على عقوبات 

تكميلية تتما�سى مع طبيعة اجلرمية مثل �سحب الولية يف �سورة زنى 

املحارم مع حتديد اأجل خا�س ل�سقوط الدعوى مبرور الزمن، وكذلك 

التتبعات  يوقف  القا�سرة  بال�سحية  املجرم  زواج  اأن  اعتبار  عدم 

واآثار املحاكمة يف بع�س اجلرائم التي تكون �سحيتها قا�سرة كما هو 

من�سو�س عليه بالف�سلني 227 مكرر و239 جملة جزائية، ما يعّد 

خرقاً لأحكام الف�سل 39 و47 من الد�ستور.

وعموماً، يتاأتى عن الد�ستور وجوب الأخذ بظروف اله�سا�سة التي - 

بع�س  يف  ت�سديد  ظروف  واعتبارها  الأ�سخا�س  بع�س  فيها  يوجد 

اجلرائم �سد الأ�سخا�س.

احرتام مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني عند جترمي الأفعال عماًل مبقت�سيات - 

اأو ال�سحية  الفاعل  الد�ستور، وذلك على م�ستوى  الف�سل 21 من 

وخا�سة يف اجلرائم اجلن�سية.

مادياً، -  املراأة �سواء كان عنفاً  امل�سلط على  العنف  اأ�سكال  جترمي كل 

معنوياً، جن�سياً اأو اقت�سادياً، ومهما كان جمال وقوعه عاماً اأو خا�ساً، 

ومهما كان مرتكبه وعالقته بال�سحية عماًل باأحكام الف�سل 46 من 

الد�ستور الذي ين�س على اأنه: »تتخذ الدولة كل التدابري الكفيلة 

اإجراءات  واإحداث  املراأة«،  العنف �سد  اأ�سكال  بالق�ساء على كل 

وعلى  اجلرائم  تتبع  م�ستوى  على  الأ�سري  للعنف  بالن�سبة  خا�سة 

م�ستوى العقاب كاإحداث عقوبات تكميلية تتما�سى مع طبيعة اجلرمية 

وحماية لل�سحية وردع املجرم مع الأخذ بعني العتبار �سخ�سيته مثل 

اإبعاد اجلاين عن امل�سكن العائلي واملتابعة ال�سحية والجتماعية.

جترمي التمييز بني الأ�سخا�س عماًل باأحكام الف�سل 21 من الد�ستور،- 

عدم جترمي ممار�سة الدعارة �سواء كان منظماً اأو غري منظم، فالعامل)ة( يف - 

الدعارة هو)هي( �سحية يف اأغلب احلالت ملخالفته لأحكام الد�ستور 

اأي للحقوق الأ�سا�سية املعرتف بها لالأ�سخا�س ب�سفة عامة وللتزام 

اأ�سباب العي�س  اأ�سكال العنف �سد املراأة و�سمان  الدولة بنبذ كل 

الكرمي ملواطنيها كما ن�س على ذلك الف�سل 21 من الد�ستور. وباملقابل، 

يقت�سي مكافحة جميع اأ�سكال التجارة باملراأة وا�ستغالل بغائها وفقاً 

.
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ملقت�سيات الد�ستور واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة

فيها -  بالنظر  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تخت�س  التي  اجلرائم  اإدماج 

واملن�سو�س عليها باملادة اخلام�سة من نظام روما الأ�سا�سي وهي جرمية 

الأ�سا�سي  النظام  6 من  املادة  اأحكام  الإبادة اجلماعية على معنى 

واجلرائم �سد الإن�سانية على معنى املادة 7 وجرائم احلرب على معنى 

اأحكام املادة 8 وجرمية العدوان، وحددت املادة 9 اأركان هذه اجلرائم. 

هذا الإدماج ينجر عن الإلزام النا�سئ عن النظام الأ�سا�سي مبالءمة 

مبداأ  على  يقوم  الذي   68 املادة  ملقت�سيات  وفقاً  الوطنية  القوانني 

التفريع الذي يقت�سي التدخل الثانوي للمحكمة باعتبار اأن القيام 

بعمليات البحث والتتبع يف هذه اجلرائم تقع على م�سوؤولية الدول 

التي يجب عليها اإدماج اجلرائم كما وقع تعريفها بالنظام الأ�سا�سي 

للمحكمة الدولية واملبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويل املن�سو�س 

عليها به اأو باإحداث ان�سجام بني القانون الوطني والنظام الأ�سا�سي 

للمحكمة. وهذا يقت�سي اإدراج الإجراءات اخلا�سة املن�سو�س عليها 

يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.

اأي عقوبات تتنا�صب مع خطورة اجلرائم؟ 

يتوجب اإعمال مبداأ التنا�سب بني العقوبة واجلرمية. كما يجدر اأن تقوم املنظومة 

العقابية على مبداأ التفريد وجتنب العود واأن�سنة العقوبة متا�سياً مع منظومة حقوق 

الإن�سان وفق ما ن�س عليه الد�ستور. وبالطبع، �ستكون عقوبة الإعدام مو�سع 

جدل بني املنادين بحذفها وراف�سي ذلك، اإل اأنه يف حال الإبقاء عليها، فاإن ثمة 

 .
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واجباً د�ستورياً يف ح�سرها يف حالت ق�سوى وفق الف�سل 22 من الد�ستور

م�ستوى  على  والتنوع  التليني  على  العقابية  املنظومة  تعتمد  اأن  يجب  كما 

العقوبات الأ�سلية والتكميلية مع التقلي�س من عقوبة اجلرب بال�سجن لعدم 

جدواها يف كل احلالت، كما يجب اأن تت�سمن املنظومة العقابية على تدابري 

وقائية �سواء كانت �سخ�سية اأم عينية. ويجب كذلك وعلى م�ستوى العقوبات 

مراعاة حقوق ال�سحية من تعوي�س لالأ�سرار ورّد العتبار ورّد احلقوق.

من   30 الف�سل  اأحكام  مراعاة  فيجب  العقوبات،  تنفيذ  م�ستوى  على  اأّما 

الد�ستور الذي ين�س على اأنه تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية 

م�سلحة الأ�سرة وتعمل على اإعادة تاأهيل ال�سجني واإدماجه يف املجتمع.

٭أستاذة في القانون الخاص جامعة قرطاج،

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

منية قاري

ت�سمن د�ستور27 - 2014 جمموعة من الأحكام املتعلقة بالقانون اجلزائي 

وبالإجراءات اجلزائية ب�سفة مبا�سرة لتعلق حمتواها باحلقوق واحلريات الفردية 

لالأ�سخا�س والواردة يف بابه الثاين حتت عنوان احلقوق واحلريات وجمموعة 

اأخرى منها وجدت يف الباب اخلام�س حتت عنوان ال�سلطة الق�سائية.

وقد ت�سّمن الد�ستور كذلك اأحكاماً غري مبا�سرة متعلقة باملجالني املذكورين 

مل�سا�سها من ناحية بال�سيا�سة الت�سريعية كما ن�ست على ذلك اأحكام الف�سل 

 اأو املت�سلة بتحديد �سنف 
1
49 املت�سل بال�سوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات

الت�سريع الناظم لهذين القانونني كما ورد يف الف�سل 65 باأنه »تتخذ �سكل 

قوانني عادية الن�سو�س املتعلقة ...بالإجراءات اأمام خمتلف اأ�سناف املحاكم 

وكذلك �سبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة عليها وكذلك املخالفات 

امل�ستوجبة لعقوبة �سالبة للحرية«.

كما ت�سّمن الد�ستور اأحكاماً ت�سع على عاتق الدولة التزامات ببذل عناية 

اأن  نتيجة والتي يجب  والتي ل تدخل يف نطاق درا�ستنا، واأخرى بتحقيق 

تتحقق وتتبلور على امل�ستوى الت�سريعي اأي على م�ستوى القانون اجلزائي اأي 

التجرمي اأو على م�ستوى الإجراءات اجلزائية، وذلك باتخاذ الن�سو�س القانونية 

املالئمة واملعرّبة عن تطبيق مبا�سر لاللتزام الد�ستوري يف حّد ذاته. ويف هذا 

ال�سدد، نذكر على �سبيل املثال ما ورد يف الف�سل 46 جلهة اإلزام الدولة باتخاذ 

التدابري الكفيلة بالق�ساء على العنف �سد املراأة اأو الف�سل 20 الذي يوجب 

مواءمة القوانني باملعاهدات املوافق عليها من قبل املجل�س النيابي وامل�سادق 

عليها والتي تعلو عليها.  وكان د�ستور 1 جوان 1959 قد ت�سمن البع�س من 

ال�سمانات واملبادئ الد�ستورية املتعلقة بالأ�سخا�س التي تكون عر�سة لتتّبعات 

التع�سفي  الإيقاف  اأو  الحتفاظ  ومنع  الدفاع  وحق  الرباءة  كقرينة  جزائية 

واإخ�ساعه للرقابة الق�سائية بالف�سل 12 و�سخ�سية العقوبة ومبداأ عدم رجعية 

اأن تقع  باملتهم واحلق ملن فقد حريته  القانون الأرفق  القوانني اجلزائية، عدا 

معاملته معاملة اإن�سانية واحرتام كرامته بالف�سل 13. لكن هذه املبادئ املتعلقة 

بالتجرمي وباملحاكمة وباإ�سدار الأحكام وبتنفيذ العقوبات ترتب عليها على مر 

ال�سنني تعديالت ظرفية اأدت اإىل اإ�سالحات يف امليدان الق�سائي ب�سفة عامة 

ويف ميدان العدالة اجلزائية ب�سفة اأدق وم�ّست من بع�س اأجهزتها وبع�س من 

.
2
اأ�ساليب عملها وذلك يف اجتاه توفري املزيد من ال�سمانات للحريات الفردية

لكن ل ميكن اأن نقول باأن مالءمة جملة الإجراءات اجلزائية ملقت�سيات د�ستور 

نظام  وهو  املعتمدة  الإجراءات  نظام  خ�سائ�س  من  جوهرياً  غرّيت   1959

خمتلط، مبعنى اأنه ا�ستقرائي يف مرحلة البحث والتحقيق وادعائي يف مرحلة 

احلكم، وهو متاأثر منذ �سدور قانون املرافعات اجلزائية �سنة 1921 مبجلة التحقيق 

اجلزائي الفرن�سية ل�سنة 1808. كما ل ميكن اعتبار جملة الإجراءات اجلزائية 

التون�سية احلديثة وال�سادرة �سنة 1968 ثمرة مراجعة جذرية ملجلة 1921. اإل 

اأن هذا ل مينع من القول باأن اأحكام العدالة اجلزائية تطورت على مر ال�سنني 

متا�سياً مع تطور الظاهرة الإجرامية، وذلك من حيث قواعدها املو�سوعية اأو من 

حيث قواعدها الإجرائية.

ويبقى الت�ساوؤل مطروحاً: هل اأن عملية مالءمة املجلة اجلزائية وتباعاً جملة 

تعديل  القيام مبجرد  تقت�سي  الد�ستور اجلديد  اجلزائية لأحكام  الإجراءات 

لبع�س اأحكامها اأم هي ت�ستوجب عملية مراجعة جذرية ميكن اأن يتولد عنها 

جملتان جديدتان؟ ميكن اأن جنيب ب�سفة اأولية باأن عملية املالءمة لالأحكام 

الد�ستورية ميكن اأن حتدث عا�سفة على م�ستوى الأحكام املو�سوعية اأي على 

م�ستوى القانون اجلزائي وزوبعة على م�ستوى جملة الأحكام الإجرائية لأن 

هذه املجلة �سهدت على مر ال�سنني تنقيحات عدة مل تعد معها ما كانت عليه. 

لكن جمرد تنزيل اأحكام الد�ستور اجلديد على جملة الإجراءات اجلزائية لن 

يغري ب�سفة فورية وبحد ذاته مالمح نظامنا الإجرائي ب�سفة جذرية لأن الأمر 

يتعلق مبعطيات متعددة:

منها ما هو مادي اأي بالإمكانات املالية التي ميكن للدولة اأن توفرها من اأجل 

تفعيل ما جاء به الد�ستور من اأحكام لكي ميكن اأن تكون املحاكمة يف اآجال 

معقولة، وعلى �سبيل املثال على م�ستوى تنفيذ الإنابات العدلية على ال�سعيد 

الداخلي اأو اخلارجي والإمكانيات املادية والب�سرية التي يجب اأن تتوفر لدى 

الأجهزة الق�سائية وخا�سة على م�ستوى مرحلة البحث والتحقيق جلمع الأدلة 

اأمام ت�سعب وتطور الظاهرة الإجرامية، وكذلك على م�ستوى تنفيذ العقوبة 

التي تقت�سي حفظ كرامة ال�سجني والعمل على تاأهيله ودجمه يف املجتمع.

ومنها ما هو قانوين اأولها عدم حتديد بع�س املفاهيم امل�ستعملة مثاًل كم�سطلح 

املحاكمة العادلة والآجال املعقولة وهو م�سطلح غري حمدد. ولذا يكون تدخل 

القا�سي العديل والد�ستوري اأ�سا�سياً لإعطائه م�سموناً وا�سحاً.

وبالن�سبة للمجلة اجلزائية، فاإنها بحاجة اإىل مراجعة جذرية، لأنها جملة غري 

الظاهرة  تطور  نتيجة  الأحداث  وجتاوزتها  الع�سر  قيم  عن  تعرب  ل  ع�سرية، 

الإجرامية كما ت�سكو من تناق�سات لأنها جتمع يف الوقت نف�سه قيم املحافظة 

واحلداثة. وهي كذلك منقو�سة نتيجة ح�سول نقلة نوعية للن�ساط الإجرامي 

املنظم الذي جتاوز احلدود الوطنية للدولة. لذا نحن بحاجة اإىل جملة جديدة 

تكون متناغمة مع اأحكام الد�ستور.

أي إصالحات في الشكل؟
باب متهيدي للمبادئ اجلزائية العامة 

التي  العامة  الأحكام  على  يحتوي  متهيدياً  باباً  املجلة  تت�سمن  اأن  يفرت�س 

عليها  ن�س  كالتي  اجلزائي  القانون  عليها  يقوم  التي  العامة  املبادئ  تت�سمن 
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الد�ستور مبا�سرة اأو بطريقة غري مبا�سرة، نذكر مبداأ �سرعية اجلرائم والعقوبات

ومبداأ عدم رجعية القوانني اجلزائية وا�ستثناء هو املبادئ املتعلقة بعدم تغريب اأو 

 اأو ت�سليم املتمتعني باللجوء 
4
ت�سليم اأو منع عودة املواطن اأو �سحب اجلن�سية منه

 ومبداأ �سخ�سية امل�سوؤولية اجلزائية والعقوبة الذي يقت�سي تعريف 
5
ال�سيا�سي

قانون العقوبات على ضوء الدستور:
إعادة تأسيس أم ترميم؟ المجلة الجزائية مثااًل

11 »يحدد القانون ال�سوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات امل�سمونة بهذا الد�ستور وممار�ستها مبا ل .

ينال من جوهرها. ول تو�سع هذه ال�سوابط اإل ل�سرورة تقت�سيها دولة مدنية دميوقراطية وبهدف 

الآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  الوطني  الدفاع  اأو  العام  الأمن  ملقت�سيات  اأو  الغري  حماية حقوق 

الق�سائية  الهيئات  وتتكفل  وموجباتها  ال�سوابط  هذه  بني  التنا�سب  احرتام  مع  وذلك  العامة 

بحماية احلقوق واحلريات من اأي انتهاك. ل يجوز لأي تعديل اأن ينال من مكت�سبات حقوق 

الإن�سان وحرياته امل�سمونة يف هذا الد�ستور«. 

21 اأنظر قائمة الن�سو�س املعدلة ملجلة الإجراءات اجلزائية، علي كحلون، درو�س يف الإجراءات .

كحلون،  بعدها.علي  وما   6 �س   ،2009 تون�س  املخت�س،  للكتاب  الأطر�س  جممع  اجلزائية، 

التعليق على جملة الإجراءات اجلزائية وفق تعديالت 12 اأوت 2009، �س7 وما بعدها.

31 الف�سل 28 من الد�ستور..

41 الف�سل 25 من الد�ستور..

51 الف�سل 26من الد�ستور..

61 . 1968 نوفمرب   29 واملوؤرخة  الإن�سانية  واجلرائم  احلرب  جرائم  تقادم  عدم  اإتفاقية  اأنظر 

وامل�سادق عليها من قبل الدولة التون�سية يف 10- مار�س 1972.

71 الف�سل 22 من الد�ستور..

81 الف�سل 23 من الد�ستور..

91 الف�سل 24 من الد�ستور..

اإتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها املوؤرخة 9 دي�سمرب 1948 وامل�سادق عليها .101

الأ�سا�سي  روما  ونظام  الأربع  ومعاهدات جنيف  29نوفمرب1956  يف  التون�سية  الدولة  قبل  من 

 24 التون�سية يف  الدولة  قبل  وامل�سادق عليه من   1988 17 جويليه  الدولية  للمحكمة اجلنائية 

جوان2011.

111 الأ�سرة هي اخللية الأ�سا�سية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها..

يف .121 ال�سامية  الإن�سان  حقوق  ومبادئ  الإن�سانية  بالقيم  ال�سعب  مت�سك  االتوطئة  تـ�سمنت 

الفقرة الثانية واأن الدولة ت�سمن حقوق الإن�سان يف الفقرة الثالثة كما ن�س الف�سل 49 يف فقرته 

الأخرية على عدم النيل من مكت�سبات حقوق الإن�سان عند عملية التعديل.

الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال .131

يف البغاء ويف املواد الإباحية يف25 فيفري 2000 امل�سدق عليه من قبل تون�س يف 7 ماي 2002.

متت امل�سادقة يف 29 نوفمرب 1991..141

2000 امل�سادق .151 15 نوفمرب  اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب وطنية بتاريخ 

بالأ�سخا�س  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول   ،2003 19 جوان  تون�س يف  قبل  من  عليها 

وخا�سة الن�ساء والأطفال املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية متت 

املوافقة يف 21 جانفي 2003 وامل�سادقة عليه يف 25 مار�س2003.

احلق يف احلياة مقد�س، ل يجوز امل�سا�س به اإل يف حالت ق�سوى ي�سبطها القانون..161

نواب املجل�س الوطني التاأ�سي�سي التون�سي يهللون بعد اعتماد د�ستور جديد يف 26 يناير 12014-1ت�سوير اأمني الأندل�سي 
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ال�سيد  ال�سيد احلبيب  التون�سية  16/02/2015، قدم رئي�س احلكومة  يف 

لرئي�س جمل�س نواب ال�سعب ال�سيد حممد النا�سر قائمة ت�سمل 24 من 

م�ساريع القوانني التي �سبق وتقدمت بها احلكومة يف اطار �سالحية املبادرة 

الت�سريعية التي تتمتع بها ليعطي املجل�س الت�سريعي للم�ساريع املنتقاة اأولوية 

النظر. وقد تعهد رئي�س املجل�س بالعمل على حتقيق ذلك يف اأ�سرع الآجال. 

وميكن بداية ت�سنيف امل�ساريع املنتقاة اىل �سنفني رئي�سيني. ال�سنف الول 

ي�سمل م�ساريع القوانني ذات ال�سلة بتمويل املالية العمومية )18 قانونا( فيما 

ي�سمل ال�سنف الثاين القوانني التي تخرج عن هذا الطار )5 قوانني(. 

أولويات الحكومة، الحصول على القروض 
الخارجية  

مالية  موارد  تعبئة  نحو  اأ�سا�سية  ب�سفة  طلبها  التون�سية  احلكومة  وجهت 

للموزانة العامة ت�سمح لها بتج�سيد امل�ساريع احلكومية التي ت�سمنها قانون 

املالية ل�سنتي 2014 و2015. ويف هذا ال�سياق، �سعت احلكومة اىل مترير 

قوانني  اليها م�ساريع  13 م�سروع م�سادقة على قرو�س خارجية، وا�سافت 

العتماد  من  تون�س  لتمكني  عليها  امل�سادقة  القر�س  موؤ�س�سات  ت�سرتط 

املايل. وتتمثل هذه امل�ساريع يف:

1 - م�صروع تنقيح قانون املناف�صة وال�صعار.

ابتدائيا  املناف�سة  بنزاعات  املناف�سة  جمل�س  تخ�سي�س  اىل  يهدف  وهو 

وا�ستئنافيا، وتو�سيع �سالحيات هذا املجل�س ب�سكل يحوله اىل �سكل من 

ا�سكال الق�ساء املتخ�س�س. وقد قدم بناء على طلب الحتاد الوروبي يف 

اطار تنفيذ اتفاقية منح تون�س �سفة ال�سريك املميز.

2  - م�صروع قانون الجراءات اجلماعية: 

قانون  لت�سمن عدم حتول  القانون  باعتماد هذا  القر�س  موؤ�س�سات  تطالب 

م�سروع  ويهدف  لديونها.  ا�سرتجاعها  لعرقلة  و�سيلة  اىل  املوؤ�س�سات  انقاذ 

املوؤ�س�سات  انقاذ  اجراءات  يف  الديون  خلال�س  اأولوية  لعطاء  القانون 

مقابل الأولوية التي كانت تعطى �سابقا للحفاظ على املوؤ�س�سة القت�سادية 

باعتبارها موؤ�س�سة ت�سغيلية.

3 - م�صروع قانون عقود ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س: 

يندرج امل�سروع يف اطار خ�سخ�سة مرافق عمومية على م�ستوى ال�ستغالل 

املرافق  لتلك  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  امل�سرتك  التمويل  خالل  من 

هذا  باقرار  الدويل  البنك  ويطالب  ال�ستغالل.  عائدات  ن�سب من  مقابل 

امل�سروع ك�سرط لتمكني تون�س من اأق�ساط القرو�س التي ا�سندت لها. 

4 - م�صروع قانون حماية الأرا�صي الفالحية: 

يهدف امل�سروع خالفا ملا يوحي به عنوانه لتخفيف احلماية القانونية لالرا�سي 

يف  الفالحية  العقارات  ا�ستغالل  اأمام  املجال  فتح  خالل  من  الفالحية 

القوانني  ذلك  ت�سرتط  كما  �سبغتها  لتغيري  حاجة  دون  �سياحية  م�ساريع 

القائمة. وتطالب املوؤ�س�سات املقر�سة باعتماد هذا القانون يف �سياق ا�سالح 

قطاع ال�سياحة ويخ�سى اأن يوؤدي هذا التوجه ل�ستنزاف الر�سيد العقاري 

الفالحي التون�سي اأول واأن يعتمد كمدخل لتمليك الجانب بالعقارات 

الفالحية بتون�س ثانيا. 

5 - م�صروع قانون تدعيم الأ�ص�س املالية للبنوك العمومية: 

تعاين  عمومية  بنوك  بني  عمومية  اعتمادات  توزيع  القانون  م�سروع  يقرتح 

من �سعوبات مالية للرتفيع يف راأ�سمالها لغاية تطهري و�سعها املايل. وي�سرتط 

البنك الدويل هذا الجراء ليتم بعده التوجه نحو خ�سخ�سة تلك البنوك.

ويك�سف حتديد احلكومة التون�سية لأولوياتها يف امللف القت�سادي التزاما 

الدين  وتاليا تعويال على  املْقِر�سة  الدويل واجلهات  البنك  بتو�سيات  منها 

املنوال  مع  املنوال  هذا  ويتطابق  التون�سي.  القت�ساد  ل�سالح  اخلارجي 

توا�سال لختيارات احلكومات  ي�سكل  الثورة، كما  قبل  املعتمد  التنموي 

التي اأعقبتها. كما يقطع ال�ستمرار يف هذا املنوال الوعود النتخابية مبراجعته 

والتي بقيت تاليا �سعارا انتخابيا حم�س. 

يف  عليها  امل�سادقة  املطلوب  امل�ساريع  حزمة  خالل  من  احلكومة  توجهات 

ملفي حقوق الن�سان وفر�س �سلطة القانون:

للموازنة  املايل  بامللف  تت�سل  ل  التي  القوانني  م�ساريع  بقية  تق�سيم  ميكن 

ال�سلة  ذات  القوانني  ي�سم  الول  ال�سنف  �سنفني:  اىل  �سبعة(  )وعددها 

باحلقوق واحلريات، فيما يتعلق الثاين بتحقيق �سلطة القانون.  

مشاريع القوانين ذات الصلة بالحريات وحقوق 
االنسان 

يف هذا املجال، طلبت احلكومة من املجل�س الت�سريعي ا�ستعجال النظر يف 

تنقيح جملة الجراءات اجلزائية عالوة على امل�سادقة على م�سروعي قانون 

حق النفاذ للمعلومة واليداع القانوين للمن�سورات. وبالطبع، تهدف هذه 

التوجه نحو تطوير منظومة حقوق الن�سان مبا  الثالثة اىل تدعيم  امل�ساريع 

يتالءم مع اهداف الثورة .  

الرهاب  مكافحة  قانون  »م�سروع  ب�ساأن  نف�سه  بالو�سوح  يبدو  ل  الأمر 

جديد  قانون  م�سروع  واأر�سلت  احلكوم  عادت  )وقد  الموال«  وتبيي�س 

احلكومة  و�سعته  والذي  باردو(،  متحف  لهجوم  تبعا   25-3-2015 يف 

على راأ�س قائمة اأولوياتها تيمنا باحلكومة ال�سابقة والتي كانت طلبت من 

املجل�س الوطني التاأ�سي�سي اأن ي�ستعجل النظر فيه. فاذ هدف ذاك امل�سروع 

كما امل�سروع اجلديد وفق اأ�سبابهما املوجبة اىل انهاء العمل بقانون مكافحة 

الرهاب ل�سنة 2003 على خلفية انتهاكه ل�سروط املحاكمة العادلة، فانهما 

لالأمن  الأولوية  يعطي  الذي  العام  تطور اخلطاب  اطار  باملقابل يف  اندرجا 

 .
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على حقوق الن�سان

م�ساريع القوانني التي تهدف لفر�س �سلطة الدولة يف املحافظة على البيئة 

بدون  البناءات  و�سعية  ت�سوية  قانون  م�سروعي  نلقى  املجال،  هذا  يف 

ال�سحة  حفظ  تراتيب  خمالفة  ت�سريع  مراجعة  قانون  وم�سروع  رخ�سة 

البناء.  ف�سالت  القاء  نظام  يتعمدون خمالفة  من  لزجر  البلدية  باملناطق 

فرتة  يف  ح�سلت  التي  املخالفات  معاجلة  اىل  امل�سروعان  هذان  ويهدف 

وجوب  فر�س  خالل  من  2011و2012  يف  احلكم  موؤ�س�سات  �سعف 

القانون.  ا�سرتاطات  ت�سويتها �سمن 

ويتبني من عر�س جممل م�ساريع القوانني التي انتقتها احلكومة غلبة اجلانب 

اتباع  جلهة  ال�سابقة  احلكومات  �سيا�سات  موا�سلة  يف  املتمثل  التمويلي 

ار�سادات املوؤ�س�سات املالية الدولية مبا فيها من قيم العوملة واخل�سخ�سة. وهي 

تبني اأي�سا اأن لقيم احلرية واحلفاظ على احلقوق البيئية مكانة، ولو بدرجة 

اأقّل، يف اهتمامات احلكومة، وحتى ولو كان ت�سورها ملكانة حقوق الن�سان 

ح بعد. يف حربها على الرهاب مل يت�سّ

م.ع.ج

د. وحيد الفرشيشي

�سارف املجل�س التاأ�سي�سي على النتهاء من �سياغة الد�ستور يف اأواخر جانفي 

�سنة 2014. وكان للم�سادقة على اأعلى ن�س يف البالد تاأثريه على ن�سق العمل 

الت�سريعي للمجل�س كماً ونوعاً. واىل ذلك، وبفعل التوافق بني اأطراف الطبقة 

الإعداد لالنتخابات  اأي�ساً  اإنهاء الفرتة النتقالية، بداأ  ال�سيا�سية على طريق 

الت�سريعية والرئا�سية. وقد �سرف ذلك جمموعة هامة من النواب عن العمل 

الت�سريعي ل�سمان حظوظهم يف العملية النتخابية، ما اأدى اإىل تعطل عديد 

اجلل�سات العامة واإرجائها لعدم توفر الن�ساب  القانوين للتئامها. ورغم ذلك، 

كانت ح�سيلة 2014 الت�سريعية اأهم عدداً من ح�سيلة �سنتي 2012 و2013 

�سنة  اأي �سعف  قانوناً   58 على  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س  �سادق  حيث 

2012 واأكرث بقليل من �سنة 2013. هذا التفوق العددي ي�ستوجب اأن نتوقف 

عند بع�س امل�سائل الهامة والتي من �ساأنها اأن متكننا من معرفة هذه الن�سو�س 

التي �سادق عليها املجل�س التاأ�سي�سي ومدى توافقها مع امل�ساريع التي ُقدمت 

له ومدى تاأثرها ب�سدور الد�ستور اجلديد.

الجانب الكّمي في العمل التشريعي 
للمجلس الوطني التأسيسي

لقد �سادق املجل�س الوطني التاأ�سي�سي على 58 قانوناً �سنة 2014 وهو اأهم  

عدد للقوانني يف الثالث �سنوات التي ا�سُتعمل فيها املجل�س التاأ�سي�سي، 

حيث �سادق على اأول قانون لل�سنة يف 9 جانفي 2014 وعلى اآخر قانون له 

يف 14 اأكتوبر 2014 اأي مبعدل 6 قوانني يف ال�سهر الواحد. وبالرجوع اإىل 

موا�سيع هذه القوانني، فاإننا نالحظ اأن عمل املجل�س الوطني التاأ�سي�سي مل 

يتغري بالن�سبة اىل �سنتي 2012-2013 حيث طغت القوانني ذات ال�سبغة 

الدولية واملالية على بقية اأنواع القوانني.

غلبة القوانين المتعلقة بالمصادقة على 
االتفاقيات

بالرجوع اإىل ح�سيلة العمل الت�سريعي ل�سنة 2014، نالحظ اأن 45 قانوناً من 

جممل 58 امل�سادق عليها هي قوانني م�سادقة على اتفاقيات اأبرمتها الدولة. 

اأي ناق�ستها احلكومة وقبلتها ومررتها اإجرائياً على املجل�س للم�سادقة عليها 

حيث يكتفي عادة املجل�س بامل�سادقة. ونالحظ اأن هذا العمل الذي يكاد 

يكون اإجراًء روتينياً مل يتاأثر بامل�ساعب التي مر بها املجل�س ول بالأزمات حيث 

ميكن للمجل�س وهو يف اأ�سد فرتات مناق�سة ف�سول الد�ستور وامل�سادقة عليه 

وما رافق ذلك من جدال وخ�سام ... اأن ي�سادق على اتفاقيات قرو�س مع 

البنوك الأجنبية اأو اتفاقيات �سمان قرو�س )انظر القانونني عدد 1 وعدد 2 

ل�سنة 2014 املوؤرخني يف 9 جانفي 2014( وهو ما لحظناه اأي�ساً يف فرتات 

الأزمات التي مرت بها البالد ومر بها املجل�س يف 2013 وخا�سة بعد اغتيال 

النائب حممد الرباهمي وتعليق نواب املعار�سة ع�سويتهم يف املجل�س. فقد 

وا�سل املجل�س امل�سادقة على اتفاقيات امل�ساعدات املالية والقرو�س )القوانني 

عدد 29 ل�سنة 2013 املوؤرخ يف 30 جويليه 2013 وعدد 31 املوؤرخ يف 5 اأوت 

2013 وعدد 33 املوؤرخ يف 21 �سبتمرب 2013...(.

وبالتدقيق يف هذه القوانني املتعلقة  بامل�سادقة على التفاقيات، نالحظ اأنها 

تتوزع ب�سفة متفاوتة على جمموعة من احلالت:

منح  �سمان،  اأو  قرو�س  )اإ�سناد  مالية  طبيعة  ذات  اتفاقيات  على  امل�سادقة 

قانوناً  اأو الرتفيع يف الكتتاب( تعد 32  اأو منح هبات وم�ساعدات  قرو�س، 

اأي بن�سبة تفوق %58 من عدد القوانني امل�سادق عليها طيلة �سنة 2014، 

وهو ما يربز الأهمية الكربى والأولوية املطلقة التي ُمنحت لهذا النوع من 

التفاقيات نظراً للحاجة الوطنية امللحة لكل متويل اأو م�ساعدة مالية اأجنبية 

برمت بالأ�سا�س )13 
ُ
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. ونالحظ اأن هذه التفاقيات قد اأ

منها( مع الدول. كما اأبرمت اتفاقيات مالية مع البنوك اإما الأجنبية اأو الدولية 

)11 اتفاقية(.

امل�سادقة على اتفاقيات ثنائية للتعاون غري املايل والتي ت�سمل التعاون - 

الفني وال�سحي والثقايف، حيث بلغ عدد هذه التفاقيات 11، 

امل�سادقة على اتفاقية مقر املجل�س الأوروبي يف تون�س.- 

امل�سادقة على امليثاق الأفريقي لالإح�ساء.- 

اإن غلبة القوانني املتعلقة بامل�سادقة على اتفاقيات التعاون املايل مل متنع �سنة 

2014 اأن ت�سهد م�سادقة املجل�س التاأ�سي�سي على جمموعة من القوانني ذات 

التاأثري املبا�سر على الت�سريع الوطني.

قلة القوانين ذات الصبغة التشريعية
مل ي�سدر يف �سنة 2014 اإل 13 قانوناً ذا �سبغة ت�سريعية. هذا العدد القليل 

من الن�سو�س ذات ال�سبغة الت�سريعية فيه طبع كذلك ال�سنوات ال�سابقة 

لعمل املجل�س، حيث مل يتجاوز عدد هذه القوانني �سنة 2012 5 قوانني 

فقط و�سنة 2013  15 قانوناً.

القوانني  تقل�س  اإىل  اأدت  عنا�سر جديدة  ان�سافت   2014 �سنة  اأنه يف  اإل 

اأقرها املجل�س التاأ�سي�سي متثلت يف ال�سوابط التي و�سعتها الأحكام  التي 

يف  التاأ�سي�سي  املجل�س  دور  ح�سرت  والتي  اجلديد  للد�ستور  النتقالية 

القوانني الناظمة للعملية النتخابية وللعدالة النتقالية اأو للهيئات املنبثقة 

من القوانني التي �سادق عليها املجل�س التاأ�سي�سي. وهو ما اأدى اإىل ركود 

العمل الت�سريعي للمجل�س ب�سفة ت�ساعدية منذ �سائفة 2014.

اإل اأن املجالت املرتوكة له والتي �سن فيها املجل�س التاأ�سي�سي قوانني جديدة 

تدعمت بعمل اآخر  ا�سطلع به املجل�س بالن�سبة لتنقيح واإمتام قوانني �سابقة 

تعلقت اأ�سا�ساً مبوؤ�س�سات التمويل ال�سغرى، وبال�سمان الجتماعي وبالتنظيم 

الوطني  املعهد  وقانون  التقاعد الختياري  وبقانون  العمومية  لل�سلط  املوؤقت 

للر�سد اجلوي.

المشاريع والمقترحات وأولويات مجلس 
نواب الشعب

بالرجوع اإىل امل�ساريع املودعة اأمام املجل�س التاأ�سي�سي يف 2014، نالحظ اأنه مت 

تقدمي 74 مقرتحاً وم�سروعاً لقوانني. وهو عدد ل يقل كثرياً عن الأعداد التي 

ُقدمت �سنتي 2012 و2013، حيث قدم 88 مقرتحاً وم�سروعاً �سنة 2012 

و79 �سنة 2013.

كما جتدر املالحظة على �سعيد �ساحب املبادرة يف الت�سريع، اأن النواب تقدموا 

بـ10 مقرتحات فيما تقدمت احلكومة بالبقية اأي بـ64 م�سروعاً.

م�صاريع احلكومة وت�صنيفها:

هذا العدد الكبري مل�ساريع احلكومة تطغى عليه م�ساريع التعاون املايل باأنواعها 

هذه  بلغت  فقد  قرو�س...(.  �سمان  اكتتاب،  متويل،  م�ساعدات،  )قرو�س، 

امل�ساريع 40 من جمموع 64 بينما كانت م�ساريع التعاون الدويل غري املايل 

وامل�سادقة على التفاقيات 8 م�ساريع، فيكون عدد م�ساريع التعاون والتمويل 

48 )اأي قرابة % 75  من جمموع امل�ساريع(.

اأما بقية م�ساريع احلكومة فقد انق�سمت اىل فئات عدة: 

فئة تتعلق بو�سع ت�سريعات جديدة ويف جمالت هامة وحيوية: تنظيم مهنة 

العدول، قانون احلق يف النفاذ اإىل املعلومة، مكافحة الإرهاب وغ�سل الأموال، 

اإ�سدار جملة ال�ستثمار. وفئة تتعلق بتنقيح قوانني �سابقة كم�سروع تنقيح قانون 

حماية الأرا�سي الفالحية، وم�سروع تنقيح قانون خمالفة تراتيب حفظ ال�سحة 

وم�سروع تنقيح القانون املتعلق بالنظام الوطني للتقيي�س، وم�سروع تنقيح تنقيح 

املر�سوم املتعلق باإحداث �سندوق الودائع والأمانات.

وفئة تتعلق بتح�سني اأو�ساع العاملني العموميني. وهذا ما يتبني من م�سروعي 

قانونني لإحداث تعاونيتني اإحداهما لأعوان وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 

واملوؤ�س�سات اخلا�سعة لإ�سرافها من غري اأ�سالك قوات الأمن والثانية لأعوان 

وزارة الدفاع الوطني واملوؤ�س�سات اخلا�سعة لإ�سرافها من غري الع�سكريني. 

ومنها  عاجلة.  واأحياناً  ظرفية  لأ�سباب  معينة،  فئوية  مب�سالح  تتعلق  وفئة 

م�سروع قانون مل�ساندة النا�سطني يف قطاع الفالحة وال�سيد البحري ملوا�سلة 

ن�ساطهم وم�سروع تدعيم الأ�س�س املالية للبنوك العمومية وم�سروع الأحكام 

ال�ستثنائية لت�سوية و�سعية املباين املخالفة لرخ�س البناء.

واىل جانب م�سروع قانون املالية ل�سنة 2015 والذي مل ينظر فيه املجل�س 

»جمل�س  اجلديد  املجل�س  على  باإحالته  اكتفى  بل  التاأ�سي�سي  الوطني 

ال�سعب«. نواب 

وعليه، واإن طغت اعتبارات القرتا�س والتعاون املايل اخلارجي على م�ساريع 

احلكومة، ي�سجل اأي�ساً تقدمها مب�ساريع هامة �سواء على م�ستوى الق�سايا الوطنية 

الكربى: مكافحة الإرهاب من ناحية ودعم ال�ستثمار من ناحية، وتعلقت 

اأي�ساً مب�سائل اجتماعية مبا�سرة كدعم ال�سيادين واإحداث تعاونيات... خا�سة 

اإذا ما قارّنا ذلك مع مقرتحات النواب.

مقترحات النواب 
مل تكن مقرتحات النواب عديدة �سنة 2014 اإذ مل تتجاوز 10 اقرتاحات. 

العدالة   - النتخابات  قوانني  اقرتاحات  �سيا�سي:  طابع  ذات  كلها  وكانت 

النتقالية - هيئة رقابة د�ستورية م�ساريع القوانني، تنقيح التنظيم املوؤقت لل�سلط 

العمومية والنظام الداخلي للمجل�س. 

بالعتبارات  الهتمام  اإبداء  بقلة  النواب  انتهجه  الذي  التوجه  وهذا 

القوانني  م�ساريع  م�ستوى  على  اأي�ساً  انعك�س  والقت�سادية،  الجتماعية 

ذات التوجه القت�سادي والجتماعي التي تقدمت بها احلكومة، ومل يولها 

النواب الأهمية التي ت�ستحق. 

أي أولوية تشريعية؟
مع انطالق عمل املجل�س احلايل، تطرح م�ساألة الأولويات الت�سريعية بقطع 

النظر عن الأولويات الد�ستورية )خا�سة يف ما يتعلق بقانون املجل�س الأعلى 

للق�ساء وقانون املحكمة الد�ستورية والتي حّدد الد�ستور مواعيد اإ�سدارها(. 

وال�سرورة  التاأكد  معيار  خالل  من  اإليها  �سننظر  الت�سريعية  فالأولويات 

الأو�ساع  على  والفوري  الآيل  لنعكا�سها  نظراً  باإ�سدارها  امللحة  واملطالبة 

الأمنية والقت�سادية واملهنية.

على م�ستويي القت�ساد والتنمية، نالحظ اأن عديد امل�ساريع التي ُعر�ست 

على املجل�س التاأ�سي�سي ما زالت ذات اأهمية ومنها جملة ال�ستثمار اجلديدة 

م�سروع  جانب  اإىل   2014 جانفي  بداية  منذ  املجل�س  اأمام  اأودعت  والتي 

العام واخلا�س والذي قدمته  ال�سراكة بني القطاعني  القانون املتعلق بعقود 

احلكومة منذ �سنة 2012 ، والذي من �ساأنه اأن يدعم القانون املتعلق بالعقود 

مع  العمومية  الذوات  موؤ�س�ساتها وغريها من  الدولة وخمتلف  تربمها  التي 

اأ�سخا�س القانون اخلا�س الوطنيني اأو الأجانب يف ما يتعلق بالعقود الكربى 

واملركبة.

وعلى امل�ستوى الجتماعي، وبالرجوع اإىل الإرث »الت�سريعي«، نالحظ اأن 

عديد الن�سو�س النائمة من �ساأنها التاأثري على الو�سعيات الجتماعية وتتعلق 

هذه امل�ساريع اأ�سا�ساً مب�سائل عاجلة ما برحت تنتظر منذ 2012 واأخرى هامة 

لها انعكا�س على الهيئات املهنية. ومن اأبرز هذه امل�سائل العاجلة، امل�سروع 

2014( وهو  ل�سنة   61 املت�سل بدعم الفالحني وال�سيادين )م�سروع عدد 

من امل�ساريع ذات الأولوية نظراً ل�سرورة منح هذه امل�ساعدات حتى ل يزداد 

الثاين  امل�سروع  اأما  ال�سعبة.  القت�سادية  بالظروف  النا�سطني  هوؤلء  تاأثر 

قانون  بتدعيم  فيتعلق  الجتماعي،  ال�سعيد  على  اأولوية  ذا  نعتربه  والذي 

خمالفة تراتيب حفظ ال�سحة باملناطق الراجعة للجماعات املحلية )امل�سروع 

عدد 54 ل�سنة 2014( وذلك نظراً لأهميته يف مكافحة ظاهرة تف�سي اأنواع 

5 ل�سنة  بامل�سروع عدد  اأي�ساً  البلدية وهو ما يتدعم  املناطق  التلوث داخل 

املخالفة  املباين  و�سعية  لت�سوية  ا�ستثنائية  اأحكام  ب�سن  واملتعلق   2014

الو�سعيات  ت�سوية  �ساأنها  التي من  الهامة  امل�ساريع  البناء، وهو من  لرخ�س 

من ناحية واإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة التي تفاقمت منذ 2011.

اأما على م�ستوى تنظيم املهن ودعم التنظيمات املهنية املوجودة، فاإننا نالحظ 

اأي�ساً العدد الهام من م�ساريع القوانني التي تنتظر املجل�س والتي كانت قد 

تقدمت بها احلكومة تباعاً من �سنة  2012 اإىل نهاية 2014 ب�سفة متفاوتة.

باملقابل، ي�سجل قلة امل�ساريع املتعلقة بالبيئة واملقدمة من احلكومة طيلة فرتة 

تراتيب  بتدعيم  املتعلق  اأولهما  ن�سني  اإل  جند  مل  اإذ  التاأ�سي�سي.  املجل�س 

)�سبق ذكره م�سروع  العمراين  الو�سط  بالبيئة يف  وله عالقة  ال�سحة  حفظ 

عدد 54 ل�سنة 2014( وم�سروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 ل�سنة 

عدد  )م�سروع  الهواء  بنوعية  واملتعلق   2007 4 جوان  املوؤرخ يف   2007

2013(. وهذا امل�سروع الهام والذي جاء ليتجاوز نقائ�س قانون  75 ل�سنة 

نوعية الهواء وبقي �سمن امل�ساريع النائمة رغم اأهميته يف تفعيل الن�سو�س 

القانونية البيئية التي عادة ما تو�سع وتن�سر ول يتم تفعيلها اإل ب�سفة تدريجية 

وبطيئة جداً. كما ن�سجل غياباً تاماً مل�ساريع القوانني يف املجال الثقايف.

يف ما يتعلق باحلقوق الأ�سا�سية، نالحظ اأنه مت تقدمي م�سروع قانون اأ�سا�سي 

عدد 55 ل�سنة 2014 واملتعلق بالنفاذ اإىل املعلومة، وهو م�سروع ت�سريعي هام 

من �ساأنه اأن يتجاوز عدم جناعة املر�سوم عدد  54 ال�سادر يف  26 ماي 2011 

والذي مل ميّكن املواطنني من الولوج اإىل املعلومة نظراً لغياب الإجراءات 

الإلزامية ولعدم �سدور ن�سو�سه التطبيقية.

للمجل�س  بالن�سبة  ا�ستعجاًل  الأكرث  الت�سريعي  الن�س  يبقى  النهاية  ويف 

)امل�سروع  الأموال  غ�سل  ومنع  الإرهاب  مكافحة  قانون  م�سروع  هو  احلايل 

يف  �سرع  قد  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س  وكان   .)2014 ل�سنة   9 عدد 

عن  توقف  اأنه  اإل  منه.  ف�سول  عدة  على  و�سادق  ف�ساًل  ف�ساًل  مناق�سته 

ذلك باقرتاب مواعيد احلملة النتخابية. وقد عطل هذا الأمر امل�سادقة عليه 

واأبقى جمال الإرهاب خا�سعاً للقوانني ال�سارية والتي ل تعك�س خ�سو�سية 

واحلق يف  الإن�سان  ول حترتم حقوق  ناحية  من  وجرائمه  الإرهاب  جمابهة 

حماكمة عادلة من ناحية اأخرى.

٭أستاذ القانون بالجامعة التونسية، رئيس الجمعية 

التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

برنامج الحكومة التونسية من خالل 24 مشروع قانون 

في قراءة نقدية لألعمال التشريعية في 2014

11  »فوبيا الرهاب تفتح الباب للثاأر بوا�سطة الق�ساء«، من�سور يف هذا العدد. .

نواب املجل�س الوطني التاأ�سي�سي التون�سي يهللون بعد اعتماد د�ستور جديد يف 26 يناير 12014-1ت�سوير اأمني الأندل�سي
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منة عمر 

منذ الثورة يف 2011، مرت م�سر باأكرث من مرحلة د�ستورية. فقد مت يف البداية 

مار�س2011،  يف   1971 د�ستور  على  اأدخلت  تعديالت  على  الت�سويت 

د�ستور  اإ�سدار  حتى  به  العمل  ا�ستمر  الذي  الد�ستوري  الإعالن  لي�سدر 

التفاق  مت  الإخوان،  نظام  و�سقوط   2013-6-30 تظاهرات  بعد   .2012

د�ستور  على  ال�ستفتاء  ليتم   ،2012 د�ستور  على  تعديالت  اإدخال  على 

جديد واإ�سداره يف بداية عام 2014، وهو ال�ساري حالياً.

تشكيل اللجنة العليا لإلصالح التشريعي
يونيو  �سهر  يف  اجلمهورية  رئا�سة  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  تويل  بعد 

العليا  اللجنة  بت�سكيل   2014-6-15 يف  قراراته  اأول  اأ�سدر   ،2014

الطابع  عليها  يغلب  اللجنة  اأن  �سبق  مما  ونالحظ   .
1
الت�سريعي لالإ�سالح 

من  نون  معيَّ اأو  لوزارات  تابعون  اأو  وزراء  اأع�سائها  فاأغلب  »احلكومي«. 

اأي ت�سريك للقوى  نقابة املحامني، ل جند  مراجع ر�سمية. وبا�ستثناء ممثلي 

الجتماعية غري الر�سمية. وهي تالياً لي�ست جلنة قانونية، ول جلنة ت�ساركية. 

وهو الأمر الذي يعك�س اجتاه الدولة اىل ح�سر و�سع القوانني �سمن الآليات 

الر�سمية، خا�سة اإذا مت اإ�سدارها بناًء على قرار بقانون من رئي�س اجلمهورية 

من دون انتظار انتخاب جمل�س النواب اجلديد. 

وقد حدد القرار املهام املوكلة اىل اللجنة على الوجه الآتي: 

والقرارات اجلمهورية -  القوانني  »اإعداد وبحث ودرا�سة م�سروعات 

وقرارات رئي�س جمل�س الوزراء الالزم اإ�سدارها اأو تعديلها تنفيذاً 

لأحكام الد�ستور املعدل ال�سادر يف 18-1-2014، اأو التي حتيلها 

والتن�سيق  وتطويرها  ملراجعتها  املختلفة  واجلهات  الوزارات  اليها 

اأو  بينها وبني الت�سريعات املختلفة ل�سمان عدم تعددها وق�سورها 

وتب�سيطها  وتوحيدها  �سبطها  على  والعمل  غمو�سها،  اأو  تناق�سها 

للدولة  العامة  لل�سيا�سة  ومالءمتها  املجتمع،  حلاجة  وم�سايرتها 

وفل�سفتها واأهدافها القومية التي يحددها الد�ستور. 

تطوير -  بهدف  الرئي�سية  القوانني  م�ساريع  ومراجعة  ودرا�سة  بحث 

املو�سوعات  يف  الت�سريعات  وجتميع  وتوحيد  الت�سريعات،  وجتديد 

املتجان�سة، مبا يتوافق مع الد�ستور ويواكب حركة املجتمع وتب�سيط 

نظام التقا�سي وتي�سري اإجراءاته واإزالة معّوقاته. 

بحث ودرا�سة املو�سوعات التي يرى رئي�س اللجنة العليا عر�سها عليها - 

بحكم ات�سالها ب�سوؤون الت�سريع وتقدمي التو�سيات الالزمة يف �ساأنها«. 

بع�س  عمل  مع  يتداخل  اللجنة  هذه  عمل  اأن  اىل   
2
البع�س اأ�سار  وقد 

واإدارة  الدولة،  مبجل�س  الت�سريع  جلنة  مثل  حالياً  املوجودة  اللجان 

العدل. بوزارة  الت�سريع 

آليات عمل اللجنة
الفرتة الزمنية

الت�سريعات  من  اللجنة  تنتهي  اأن  على  القرار  من  ال�سابعة  املادة  ن�ست 

اجلمهورية خالل  رئي�س  على  بعر�سها  وتقوم  النهائية  �سورتها  العاجلة يف 

�سهرين من تاريخ العمل بهذا القرار. ولكن اللجنة ل تزال منعقدة حتى 

املن�سو�س  الزمنية  املدة  اأن  البع�س  ف�سر  وقد  عملها،  باأداء  وتقوم  اللحظة 

تنفيذية.  ولي�ست  تنظيمية  مدة  هي  بت�سكيلها  اجلمهوري  القرار  يف  عليها 

و�سواء كان الأجل املن�سو�س عليه تنظيمياً اأو تنفيذياً، فاإنه يعك�س ال�سرعة 

قد  الذي  الأمر  وهو  ومناق�ستها.  الت�سريعات  ملراجعة  اللجنة  من  املرجوة 

ل يكون مفهوماً، خا�سة مع غياب جمل�س النواب يف م�سر حتى اللحظة 

وا�ستمرار تاأجيل النتخابات. 

فهل اأّن ثمة اجّتاهاً باأن ي�سدر رئي�س اجلمهورية كل الت�سريعات التي تقوم 

د.  ي�سري  الذي  الأمر  وهو  النواب؟  انتخاب جمل�س  قبل  مبناق�ستها  اللجنة 

فتحي فكري، اأ�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة القاهرة، اىل عدم د�ستوريته، 

نظراً لأن �سلطة الت�سريع التي يتمتع بها رئي�س اجلمهورية يطلق عليها »لوائح 

ال�سرورة«، وهي ل ت�سدر اإل اإذا كان هناك �سرورة ل حتتمل انتظار الربملان. 

وهذا الأمر يعني اأن كّل ما ي�سدر بقرارات بقوانني من رئي�س اجلمهورية دون 

.
3
اأن يكون هناك �سرورة لإ�سدارها، معر�سة للطعن عليها بعدم الد�ستورية

اأم اأن الجّتاه هو اأن تكون كل مقرتحات م�ساريع وتعديالت القوانني جاهزة 

غري  اأمر  وهو  انعقاده؟  فور  القادم  املجل�س  اأجندة  على  و�سعها  يتم  حتى 

منطقي نظراً لعدد الت�سريعات التي يقت�سي بحثها، ما يحتاج اىل مناق�سات 

قد يتجاوز طولها مدة ولية الربملان )خم�س �سنوات(. 

اللجان امل�صاعدة للجنة العليا

اىل جانب ذلك، �سدر قرار بت�سكيل جلنة فنية يكون من واجباتها اإعداد 

التي  املوا�سيع  وحت�سري  العليا،  اللجنة  اجتماعات  اأعمال  جدول  م�سروع 

قرارات  لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  مبا�سرة  اىل جانب  ُتطرح يف جل�ستها، 

والبحوث  الدرا�سات  اإعداد  اىل  بالإ�سافة  ومتابعتها،  اللجنة  وتو�سيات 

الالزمة لأعمال اللجنة العليا.

ذلك بالإ�سافة اىل ا�ستحداث 6 جلان فرعية هي: 

جلنة الت�سريعات القت�سادية، جلنة الت�سريعات الجتماعية، جلنة الت�سريعات 

الإدارية، جلنة ت�سريعات الأمن القومي، جلنة ت�سريعات التقا�سي والعدالة، 

جلنة ت�سريعات التعليم.

وبذلك، يكون القرار قد ق�ّسم الت�سريعات اىل �ستة اأق�سام، تهتم كل جلنة 

اىل  املخول  الت�سريعات  عدد  اأن  خا�سة  جيداً،  الأمر  هذا  ويعد  باأحدها. 

اللجنة مراجعتها ومناق�ستها مرتفع. وبذلك، ي�ساهم هذا التق�سيم يف ت�سريع 

وترية عمل اللجنة ومناق�سة القوانني ب�سورة اأعمق واإعطاء كل قانون وقته 

وحقه، بالإ�سافة اىل التوا�سل مع اجلهات املعنية بالقانون حمل املناق�سة.

األولويات التشريعية للجنة 
اأولويات ت�صريعية فر�صها الد�صتور

دور  القوانني يف  بع�س  اإ�سدار  مواده على �سرورة  بع�س  الد�ستور يف  ن�س 

النعقاد الأول للربملان، ومنها قوانني العدالة النتقالية، وقانون تنظيم بناء 

وترميم الكنائ�س. وبالإ�سافة اىل ذلك، ن�س الد�ستور على اأن ي�سدر جمل�س 

والهيئات  اجلهات  واأع�ساء  الق�ساة  ندب  قواعد  بتنظيم  »قانوناً  النواب 

الق�سائية  اجلهات  لغري  واجلزئي  الكلي  الندب  اإلغاء  ي�سمن  مبا  الق�سائية، 

اأو اللجان ذات الخت�سا�س الق�سائي اأو لإدارة �سوؤون العدالة اأو الإ�سراف 

�سنوات من  تتجاوز خم�س  زمنية ل  النتخابات، وذلك خالل مدة  على 

تاريخ العمل بهذا الد�ستور«. 

الإمكانات  »توفري  �سرورة  على  منه   240 املادة  يف  الد�ستور  ن�س  كذلك 

وذلك  اجلنايات  ال�سادرة يف  الأحكام  با�ستئناف  املتعلقة  والب�سرية  املادية 

خالل ع�سر �سنوات من تاريخ العمل بهذا الد�ستور، وينظم القانون ذلك«، 

وهو ما يعني اإجراء تعديالت على قانون الإجراءات اجلنائية. 

الأولويات الت�صريعية الفعلية للجنة

عليها  ن�س  التي  تلك  لي�ست  عنها  علن 
ُ
اأ التي  اللجنة  اأولويات  ولكن 

علن من خالل ال�سحف املختلفة اأن رئي�س اجلمهورية طلب 
ُ
الد�ستور. فقد اأ

قانون ال�ستثمار  ت�سريعات ال�ستثمار ويف مقدمتها  اإجناز  الإ�سراع يف  منها 

وحماية  والإفال�س  وال�سركات  العمل  قوانني  من  به  يرتبط  وما  املوحد 

والإدارة  والنقابات  ال�سخ�سية  الأحوال  قوانني  اىل  بالإ�سافة  امل�ستهلك، 

 وقوانني مكافحة الإرهاب. 
4
املحلية

ومما �سبق، نالحظ اأن اهتمام الدولة اجته نحو القوانني القت�سادية يف املقام 

خطوات  باتخاذ  ينذر  الذي  الأمر  وهو  ال�ستثمار،  جلذب  وذلك  الأول 

احلقوق  ح�ساب  على  تكون  قد  امل�ستثمرين  وت�سجيع  ال�ستثمار  جلذب 

القت�سادية للمواطنني.  واجلدير بالذكر كذلك، اأن الرئي�س مل يطلب من 

مطالبات  زال حمور  وما  كان  اأنه  رغم  التظاهر،  بقانون  النظر  اإعادة  اللجنة 

اجتماعية عدة بوجوب تعديله، ومطابقته بالد�ستور. بالإ�سافة اىل ذلك، مت 

الهتمام بالقوانني اخلا�سة مبكافحة الإرهاب، وهو الأمر الناجت من الأو�ساع 

الأجدر  من  وكان   .6-30 بعد  اإرهابية  حوادث  من  البالد  بها  متر  التي 

املواد اخلا�سة  العديد من  العقوبات الذي يحتوي  قانون  بتطبيق  الهتمام 

مبكافحة الإرهاب، بدًل من اإ�سدار ت�سريعات جديدة. 

إعداد المشاريع ومناقشتها
مل ين�س القرار اجلمهوري على اآلية وا�سحة للجنة لإعداد امل�ساريع. فهل 

الأمر حم�سور يف مبادرات اللجنة، اأو باقرتاحات الوزارات املعنية، اأم ميكن 

للمنظمات املدنية اأو املوؤ�س�سات املعنية التقدم باقرتاحات ومب�ساريع لتعديل 

اأما عن مناق�سة القوانني،  يبقى غري وا�سح.  اأو لإ�سدار قوانني؟ هذا الأمر 

فقد ن�س القرار على تويل اللجان الفرعية اإجراء حوار جمتمعي حول م�ساريع 

القوانني والقرارات التي تقوم مبناق�ستها، ولكن من دون الن�س على اآليات هذا 

احلوار. ويكون بذلك قد ترك للجان الفرعية اأن تقرر ما تراه منا�سباً بهذا ال�ساأن. 

اأما نتائج هذا احلوار املجتمعي، فقد ن�س القرار على اأن تقوم اللجنة الفرعية 

باإعداد م�سروع ثان يت�سمن نتائج هذا احلوار، واأن تقدمه يف ما بعد اىل اللجنة 

العليا لالإ�سالح الت�سريعي. ول يعرف هنا اإذا كان يلزم ال�ستجابة للنتائج التي 

تو�سل اليها احلوار املجتمعي اأم اإذا كان للجنة العليا اأن تتخذ القرار الذي تراه 

منا�سباً. الحتمال الأول يعك�س اختيار الأ�سلوب الت�ساركي والتوافقي، اأما 

الحتمال الثاين، فيجعل من احلوار املجتمعي جمرد »متثيلية« لإيهام املجتمع 

باأن هناك حواراً واأنه يتم اإ�سراكهم يف �سياغة القوانني، خالفاً لواقع احلال. 

الخالصة
املنهجية التي اأقرتها الدولة لتطبيق الد�ستور ال�سادر يف 2014، هي يف ظاهرها 

ت�سكيل  عن  الجتماعية  القوى  ا�ستبعاد  يف  يكمن  الأكرب  عيبها  جيدة. 

اللجنة العليا لالإ�سالح الت�سريعي. والن�س على �سرورة تنظيم اللجان الفرعية 

حلوارات جمتمعية حول امل�ساريع والتعديالت القانونية التي تعّدها، هو اأمر 

من �ساأنه اإ�سراك القوى الجتماعية يف العملية الت�سريعية، ولكن يجب �سمان 

اأن تكون هذه احلوارات حقيقة وتفاعلية، واأن ت�ستجيب اللجان اىل النتائج 

واملتطلبات الناجتة من احلوارات التي جتريها، واأن تبني اأ�سبابها يف حال رف�سها. 

وهي الأمور التي حتتاج اىل مراقبة اأعمال اللجان الفرعية للتحقق منها. 

ت�ساوؤل، خ�سو�ساً  مو�سع  تبقى  اللجنة  اختارتها  التي  الأولويات  اأن  يبقى 

التظاهر،  قانون  مثل  عليها  العرتا�س  مت  التي  القوانني  بع�س  اإغفال  مع 

، وهي القوانني التي مت الطعن 
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والتعديالت الأخرية على قانون ال�ستثمار

عليها بعدم الد�ستورية اأمام املحكمة الد�ستورية العليا. 

٭حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني

وتطبيقات حقوق االنسان

تتفق الأنظمة املوريتانية املتعاقبة منذ ال�ستقالل عموماً على كيفية تعاملها 

اإنكار هذه الظاهرة والتعتيم  التعامل اىل  العبودية. وي�ستند هذا  مع ظاهرة 

عليها، والدعاء اأن املوجود منها ل يعدو كونه من اآثار وخمّلفات التنظيمات 

اأن جهودها املطلوبة  اأ�سا�س ذلك، ت�سور هذه احلكومات  التقليدية. وعلى 

تقت�سر على   حماربة تلك الآثار واملخّلفات. ويعترب خ�سومها من احلقوقيني 

للمجتمع  حماباة  الظاهرة  حقيقة  على  التعتيم  هذا  للعن�سرية  واملناه�سني 

التقليدي املوريتاين امل�ستعِبد، وت�سلياًل للمجتمع الدويل ال�ساغط من اأجل 

الق�ساء على العبودية واإنهاء ال�ستعباد يف موريتانيا. و�سنحاول هنا الإ�ساءة 

على ثالث معاجلات ر�سمية لهذه الظاهرة والعمل من ثّم على حتليلها.

المعالجة التشريعية للعبودية
الن�سو�س  انعدام  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن  ت�سور  من  املعاجلة  هذه  تنطلق 

احلديثة  املوريتانية  الدولة  وال�ستعباد يف ظل  العبودية  م 
ّ
جتر التي  القانونية 

وتالياً،  املواطنني.  بني  والعدل  وامل�ساواة،  احلرية،  مبادئها  اأهم  من  التي 

هذا  يف  رادعة  ت�سريعية  ن�سو�س  و�سع  �سرورة  من  املعاجلة  هذه  انطلقت 

املجال. ومن اأبرز الن�سو�س التي ُو�سعت والتي تدرجت من حيث قوتها 

يف الق�ساء على العبودية، الن�سو�س الآتية: 

ن�سو�س تلغي العبودية كمنظومة اجتماعية ظلت قائمة يف املجتمع التقليدي 

ك العبيد. وهذا ما نقروؤه يف الأمر القانوين  املوريتاين مع �سمان التعوي�س ملاُلَّ

الرقم: 234-81 بتاريخ 09 نوفمرب 1981 املت�سمن اإلغاء الرق.

التاريخية  الظاهرة  ت�سبه  اأخرى  بظاهرة  ترتبط  انتهازية  هام�سية  ن�سو�س 

ت هذه الن�سو�س نتيجة �سغط 
ّ
قر

ُ
العبودية وحتاول التجرمي با�ستحياء. وقد اأ

ملناه�سة  الدويل  املجتمع  و�سغط  احلقوقيني  ون�سال  احلقوقية  املنظمات 

الدولية  املعاهدة  على  امل�سادقة  اإىل  موريتانيا  فلجاأت  بالأ�سخا�س.  الإجتار 

القانون  نقروؤه يف  ما  وهذا  ا�ستعبادهم.  جترمي  دون  بالأ�سخا�س  الإجتار  �سد 

ال�سادر يف -17يوليو 2003 املت�سمن معاقبة املتاجرة بالأ�سخا�س.

ال�ستعبادية،  املمار�سات  كل  واأي�ساً  �سراحة  العبودية  م 
ّ
جتر ن�سو�س 

خالل  عليها  التعتيم  رغم  موريتانيا  يف  ا�ستمرارها  افت�سح  بعدما  وذلك 

يف  ال�سادر  القانون  مبوجب  ذلك  ح�سل  وقد  ال�ستثنائية.  الأنظمة  حكم 

املمار�سات  يعاقب  والذي  العبودية  بتجرمي  املتعلق   2007 �سبتمرب   03

ال�ستعبادية، والذي �ُسنَّ خالل املرحلة النتقالية التي راأى فيها البع�س 

حماولة للتخل�س من الأنظمة الع�سكرية املتعاقبة. والالفت اأن العقوبة التي 

اإ�سعافاً  ما ي�سعف  10 �سنوات،  اأق�ساها  يتجاوز  القانون ل  ن�س عليها هذا 

اجلرمية  هذه  مع  تعامل  قد  ع 
ّ
امل�سر يكون  فبذلك،  التجرمي.  م�ستوى  لفتاً 

تعاماًل معتدًل، فاأخ�سعها لإجراءات التحقيق واملحاكمة والتقادم املعمول 

فالتحقيق  التحقيق.  اإلزامية  عدم  جلهة  وخ�سو�ساً  العادية،  اجلرائم  بها يف 

امل�سطرة  قانون  من   71 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اجلرائم  يف  واجباً  يكون 

اأو  املوؤبد؛  ال�سجن  اأو  بالإعدام  عليها  املعاقب  اجلنايات  يف  فقط  اجلنائية، 

اجلنايات  اأو  �سنة؛   )30( لثالثني  ال�سجن  فيها  العقوبة  ت�سل  التي  تلك 

الق�سايا  النوع من  اأن هذا  فمعلوم  وبالتايل  الأحداث.  املرتكبة من طرف 

لي�س مندرجاً يف هذا النوع من اجلرائم اإل اإذا تعلق ال�ستعباد بالأحداث. 

عقوبات  مع   مقارنة  العقوبات  اأب�سط  من  هي  العقوبة  هذه  اأن  اإىل  وي�سار 

ع املوريتاين يتباهى بها رغم املناه�سة الدولية لها مثل 
ّ
اأخرى ل يزال امل�سر

عقوبة الإعدام كعقوبة رادعة يف اأغلب اجلنايات املخّلة بال�سرف واملن�سو�س 

.
1
عليها يف اأكرث من ع�سر مواد يف القانون اجلنائي املوريتاين

ن�سو�س ُتَد�ْسرِت التجرمي وترفع من م�ستوى اجلرمية الت�سريعي، وذلك بتحرمي 

الإن�سانية  �سد  البائدة  املمار�سات  من  واعتبارهما  والتعذيب  ال�سرتقاق 

القانون  من  اجلديدة   13 املادة  عليه  ن�ست  ما  وهذا  للتقادم.  القابلة  غري 

الد�ستوري ال�سادر بتاريخ 20 مار�س 2012 واملعدل والتن�سي�س على ذلك 

مبعاقبة  القا�سي   2013 -23يناير  بتاريخ:   2013-011 الرقم:  القانون  يف 

جرائم ال�سرتقاق والتعذيب بو�سفها جرائم �سد الإن�سانية.

ع املوريتاين يتعامل ت�سريعياً مع هذه الظاهرة 
ّ
وبقراءة ب�سيطة، نالحظ اأن امل�سر

عف م�ستوى التجرمي  مبحاباة كبرية. فمرة يحاول رفع م�ستوى العقوبة وي�سْ

اأخرى  ومرة   .2007 �سبتمرب   03 يف  ال�سادر  القانون  مع  احلال  هي  كما 

الإن�سانية  �سد  ال�ستعباد جرمية  بجعل جرمية  التجرمي  م�ستوى  رفع  يحاول 

ل تقبل التقادم وبالتن�سي�س على ذلك يف الد�ستور املوريتاين، ويف الوقت 

نف�سه يحتفظ لها بعقوبة ب�سيطة وغري رادعة ل تتما�سى مع و�سفها اجلنائي.

المعالجة القضائية للعبودية
الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ست-قاللية  على  ين�س  املوريتاين  الد�ستور  اأن  رغم 

والف�سل بني ال�سلطات، اإل اأنه ل جدال يف اأن الق�ساء يف موريتانيا ل ميكن 

اجلرائم  مع  تعامله  يف  خ�سو�ساً  م�ستقاًل،  ق�ساًء  ول  �سلطة  عليه  يطلق  اأن 

ال�ستعبادية وذلك لالأ�سباب التالية:

اأن الق�ساة يعّينون بناًء على قرار من املجل�س الأعلى للق�ساء الذي يراأ�سه 

رئي�س الدولة وباقرتاح من وزير العدل الذي هو جزء من ال�سلطة التنفيذية. 

والعزل  التحويل  حيث  من  الق�ساة  يف  حتكمه  مدى  ذلك  من  ويت�سح 

والتاأديب.

ق�ساء  اإىل  ينق�سم  حيث  الق�ساء،  ازدواجية  يتبنى  املوريتاين  الق�ساء  اأن 

احلكم وهم الق�ساة اجلال�سون، وق�ساء النيابة العامة وهم الق�ساة الواقفون 

ق�ساة احلكم ل ي�سل  فاإن  لذا،  مبا�سرة.  العدل  وزير  باأوامر  ياأمترون  الذين 

اإليهم من اجلرائم اإل ما يتما�سى مع اإرادة ال�سلطة التنفيذية ال�سيا�سية والتي 

تهيمن من خالل ذراعها الطويلة )النيابة العامة( على حتريك الدعوى يف 

اجلرائم ال�ستعبادية.

انعدام ال�سعور بامل�سوؤولية وعدم الكرتاث بهذا النوع من اجلرائم بل وعدم 

فمن  الق�ساء.  واىل  العامة  للنيابة  ت�سل  التي  الوقائع  مع  اجلدي  التعامل 

املعروف اأن من اكتوى بالنار لي�س كمن راآها، وخ�سو�سا اأن الق�ساء اجلنائي 

يعتمد يف الأ�سا�س على القناعة وتقدير الظروف.

الق�سائية  ال�سرطة  و�سباط  الق�ساة  لدى  الإن�سان  حقوق  ثقافة  انعدام 

وتبعّيتهم ملجتمعهم التقليدي، ما يوؤدي اإىل الت�سرت والتحايل والتاآمر على 

وال�ست�سهال.  الحتيال  من  بكثري  معها  والتعامل  تبليغها  يتم  واقعة  اأي 

�ْسل التي غالباً ما ُيحاكم فيها اأفراد من الفئات  ولنا اأن نقارن بني جرمية النَّ

اأثناء  مرتكبها  ي�ستفيد  فال  بحزم  الق�ساة  معها  يتعامل  والتي  املهم�سة 

التعامل معها  التي يتم  املوؤقتة، وبني جرمية ال�ستعباد  التحقيق من احلرية 

من  مرتكبها  ي�ستفيد  حتى  اجلهات  كل  من  فيها  التدخل  ويتم  بت�ساهل 

حرية موؤقتة اأثناء التحقيق غالباً ما متوت خاللها الق�سية. لذا توؤدي ال�سرامة 

بينما  الأوىل،  احلالة  يف  ال�سجون  اكتظاظ  اىل  املتابعة  ويف  الإجراءات  يف 

ال�سابطة  وتهاون  ت�ساهل  نتيجة  العقوبة  من  الإفالت  اإىل  الثانية  يوؤدي يف 

الق�سائية والنيابة العامة والتحقيق واملحاكم.

والكتفاء  اجلرمية  مرتكب  على  بحزم  املعاقبة  الن�سو�س  تطبيق  عدم 

بالغرامات التي تعترب زهيدة جداً مقارنة مع العقوبات الأخرى يف القانون 

فيها  ي�سح  التي  اجلرائم  اجلرائم من  النوع من  هذا  اعتبار  وعدم  اجلنائي، 

التبليغ والتفتي�س التلقائي من قبل ال�سبطية الق�سائية كغريها من اجلرائم 

التي تفت�س عنها ال�سبطية الق�سائية والإدارية.

المعالجة اإلدارية
العبودية،  مو�سوع  حللحلة  مقاربة  اإيجاد  املتعاقبة  احلكومات  حاولت  لقد 

اللتفاف  كلها يف  تتفق  اأنها  اإل  اآخر.  اإىل  نظام  من  املقاربة  هذه  وتختلف 

مراحل هذه  ت�سنيف  مو�سوعية. وميكن  معاجلة  الظاهرة  معاجلة هذه  على 

املعاجلة وفقاً لالآتي:

بالتعامل  الإدارية خاللها  ال�سلطة  اكتفت   :)1978-1960( اأوىل  مرحلة 

احلرية  على  التن�سي�س  رغم  املجتمع  يف  التقليدية  ال�سلطات  مع  مبحاباة 

وامل�ساواة يف د�ساتري تلك املرحلة. وانح�سرت املجابهة يف جمرد التعميمات 

اإىل ال�سلطات الإدارية فقط.

بالتكتم  فيها  الإدارية  ال�سلطة  اكتفت   :)2006-1978( ثانية  مرحلة 

واإنكار ظاهرة العبودية والت�سرت عليها، خ�سو�ساً يف ظل انفراد �سريحة واحدة 

من املجتمع وهيمنتها على الإدارة الإقليمية وعلى اأغلبية احلقائب الوزارية 

وعلى اأغلبية النقاط الإدارية الأمنية يف البلد.

مرحلة ثالثة )2006 حتى الآن(، وقد �سهدت هذه املرحلة حماولت عدة:  

واملت�ساعدة  املتكررة  احلقوقيني  نداءات  مع  والتما�سي  التفكري  حماولة 

اإيجاد خمرج  يف  التفكري  اإىل  الأمر  هذا  اأدى  وقد  الظاهرة.  بهذه  للتنديد 

من هذه الظاهرة ير�سي املنتظم الدويل ويحابي املجموعات التقليدية التي 

تعتربه  بل  وممار�ساً  تعتربه موجوداً  ديني ول  بال�ستعباد كموروث  تت�سبث 

وزارية  جلنة  ن�سئت 
ُ
اأ لذا،  فقط.  القت�سادي  الرتدي  فيها  اأ�سهم  خملفات 

مبوجب  وذلك  الرق  خملفات  ملحاربة  وطنية  ا�سرتاتيجية  باإعداد  مكلفة 

النور  اللجنة  تلك  عمل   
َ
ير ومل   .2006-10-12 بتاريخ  ال�سادر  املر�سوم 

ول التطبيق اإىل الآن. بل مت التالعب يف نتائجها بوا�سطة الت�سريع اخلجول 

املعربَّ عنه بالقانون املتعلق مبكافحة العبودية وامل�سار اليه اأعاله )2007(.

حماولة اإ�سالح العدالة باعتبارها اجلهاز الذي ت�سند اإليه تطبيق الت�سريعات 

اإن�ساء جلنة  اإبَّان الفرتة النتقالية من خالل  املتعلقة بال�ستعباد. وهو ما مت 

-08-26 يف  ال�سادر  املر�سوم   مبوجب  العدالة  باإ�سالح  مكلفة  وزارية 

بني  ما  الفرتة  يف  دار  الذي  احلوار  كان  اأن  اإىل  احلوارات  لتتواىل   2005

الرئا�سية  الأغلبية  بني  املوؤمترات  بق�سر   2012 -اأكتوبر-  و119 17/�سبتمرب 

من جهة واملعار�سة املحاورة، وقد متخ�س عنه اإن�ساء موؤ�س�سة عمومية تدعى 

الوكالة الوطنية »الت�سامن« ملحاربة خمّلفات الرق والدمج ومكافحة الفقر 

التعديالت  اإىل  بالإ�سافة   ،2013 مار�س   28 يف  ال�سادر  املر�سوم  مبوجب 

الد�ستورية الآنفة الذكر.

وكم�سعى لإيجاد حل مل�سكل الق�ساء من اأجل التعامل اجلدي مع حماربة 

اإليها  يعهد  ال�سرتقاق  بجرائم  خا�سة  جنائية  حمكمة  ن�سئت 
ُ
اأ العبودية، 

مبتابعة وحماكمة هذا النوع من اجلرائم وذلك مبوجب قرار املجل�س الأعلى 

للق�ساء يف دورته املنعقدة بتاريخ: 2013-12-29. 

فماذا �صت�صيف هاتان الهيئتان:

وكالة الت�صامن

حّدد  اإن�سائها  مر�سوم  اأن  اإل  بـ«الت�سامن«،  ت�سمى  الوكالة  هذه  اأن  ورغم 

مهمتها مبحاربة خمّلفات الرّق. ويف هذا ت�سّبث باإنكار هذه الظاهرة والذي 

العبودية  وتنكر وجود  الآن،  به حتى  مت�سبثة  املتعاقبة  تزال احلكومات  ل 

كممار�سة واقعية ومتييع للمهام املوكلة لهذه الوكالة كما هو وا�سح.

املحكمة اجلنائية اخلا�سة بجرائم ال�سرتقاق

اإفراد  يكون  فعادة،  فقط.  الق�سائي  الرتف  من  املحكمة  هذه  اإن�ساء  يعترب 

تلك  كانت  اإذا  اجلرائم  بع�س  على  للمحاكمة  خا�سة  ق�سائية  ت�سكيالت 

الذي  مثاًل،  كالإرهاب  كبرية  بخ�سو�سية  ع 
ّ
امل�سر معها  يتعامل  اجلرائم 

كانت تن�ساأ له حماكم جنائية خا�سة. وهذا ل ينطبق على هذه اجلرمية، لأن 

الإجراءات نف�سها التي يتم اتباعها يف جميع اجلرائم التقليدية الأخرى يف 

املتابعة والتحقيق واملحاكمة ُتطبق على هذه اجلرمية.

كما اأن هذه املحكمة ل حاجة اإليها لأنها ُبنيت على اأ�سا�س ت�سور جمحف 

وهو ت�سخي�س اخللل وو�سعه على كاهل الق�ساة فقط، اإل اأن اخللل الأعمق 

هو عدم جدية اجلهاز التنفيذي وملحقاته التي تتحكم يف و�سول الق�سايا 

وطرحها اأمام ق�ساة احلكم.

مدنياً  ب�سفتها طرفاً  املتدخل  احلقوقية �سفة  املنظمات  اإعطاء  اأن عدم  كما 

والكتفاء مبجرد موؤازرتها فقط يفرغ هذه املحكمة من اأي معنى لأنه يح�سر 

دورها يف املحاكمة فقط. وبالتايل �ستكون ال�سلطة الإدارية متحكمة يف ما 

ياأتيها من ق�سايا يف  ظل عدم ا�ستقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل.

وت�سهيل  الق�ساء  حلركية  معيق  العا�سمة  يف  املحكمة  هذه  وجود  اأن  كما 

ق�سية  باأطراف  الإتيان  من  فائدة  ل  وبالتايل  املواطنني،  على  التقا�سي 

ا�ستعبادية من اأق�سى منطقة من موريتانيا 1200 كلم اإىل نواك�سوط. 

11 وقد �سمت اللجنة مبوجبه رئي�س جمل�س الوزراء رئي�ساً، وزير �سوؤون جمل�س النواب والعدالة .

هيئة  رئي�س  الأزهر،  وكيل  اجلمهورية،  مفتي  الدولة،  جمل�س  رئي�س  العدل،  وزير  النتقالية، 

ل�سوؤون  العدل  وزير  م�ساعد  الدولة،  مبجل�س  الت�سريع  ق�سم   رئي�س  الوزراء،  م�ست�ساري جمل�س 

الأعلى  املجل�س  يختارهم  باجلامعات  احلقوق  كليات  اأ�ساتذة  من  ثالثة  اىل  بالإ�سافة  الت�سريع، 

جمل�س  يختارهما  يعادلها  ما  اأو  ا�ستئناف  رئي�س  بدرجة  الق�ساء  رجال  من  اثنني  للجامعات، 

الق�ساء الأعلى، اثنني من املحامني يختارهما جمل�س نقابة املحامني، وثالثة من رجال القانون 

من ال�سخ�سيات العامة يختارهم رئي�س جمل�س الوزراء. 

21 راجع ت�سريح اأ.فتحي فكري، ا�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة القاهرة، خالل ا�ست�سافته .

يف برنامج »اأخر كالم« مع العالمي ي�سري فودة على قناة »اأون تي يف«، بتاريخ 2014-8-20.

31 راجع حلقة برنامج »اخر كالم« بتاريخ 20-8-2014 مع العالمي ي�سري فودة، على قناة .

»اون تي يف«.

41 يف . ن�سر  ال�ستثمار«،  قوانني  تعديل  ب�سرعة  الت�سريعي  ال�سالح  يطالب  »ال�سي�سي  راجع 

جريدة امل�سري اليوم بتاريخ 2014-10-9.

51 يف . الأولوية  للم�ستثمر  ال�ستثمار:  عقود  على  الطعن  من  املواطنني  »منع  عمر،  منة  راجع 

ح�سابات احلكومة امل�سرية ول حياة ملن يعرت�س«، ن�سر على املوقع اللكرتوين للمفكرة القانونية 

بتاريخ 2014-4-17.

في قراءة نقدية لسياسة مكافحة االستعباد في موريتانيامنهجية تطبيق الدستور في مصر

11 املواد 308-307-354-410-279-275-287-92-67-12..
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مولود بومغار 

الأمر الذي �ساأتناوله يف هذه املقالة قد يبدو غريباً جداً. فهو ل يتعلق بحفرة 

يف حقل اأو بئر ُترمى فيها جثث املوتى )charnier(. كما ل يتعلق الأمر 

باحلفر يف املقابر التي يدفن فيها يف الوقت عينه جمموعة من املوتى يكونون 

القبور  حالة  يف   .)fosse commune( الهوية  جمهويل  الغالب  يف 

جداً.  عادية  مقابر  يف  الفردية  القبور  من  مبجموعة  الأمر  يتعلق  املجهولة، 

الفرق بينها وبني القبور العادية التي توجد عادة يف املدافن، هي اأّنه يوجد 

اأي عليها كل  ا�سم امليت، وتاريخ ولدته وتاريخ موته.  على هذه الأخرية 

عنا�سر التعريف بامليت املدفون فيها. واحلالة خمتلفة ب�ساأن القبور املجهولة. 

توجد هذه  القبور يف مقابر ر�سمية عادية )يف مقربة العالية مثاًل يف اجلزائر 

العا�سمة(، لكن لي�س عليها اأي اإ�سارة ت�سمح بالتعريف عن امليت املوجود 

فيها. فحني تكونون اأمام قرب جمهول، ل ميكن معرفة هوية املدفون.

هل القبور المجهولة هي خاصية جزائرية؟
ميكننا اإيجاد القبور املجهولة يف عدد من الدول، وهي مرتبطة بالختفاءات 

الق�سرية. اأبرز مثال عن هذه القبور جنده يف ولية جامو - ك�سمري يف الهند، 

حيث وثق فريق حتقيق من ال�سرطة وجود 2700 قرب يف عدد من املناطق 

اأّن  اإىل  الفريق  تقرير  وي�سري  بها.  باك�ستان  تطالب  التي  الولية  �سمال  يف 

هناك احتمالت كبرية باأن تكون هذه القبور ل�سحايا الختفاءات الق�سرية. 

وي�ستنتج من ذلك اأن م�ساألة القبور املجهولة لي�ست خا�سية جزائرية، من 

دون اأن يخفف ذلك طبعاً من فداحة الو�سع. فما هو هذا الو�سع بال�سبط؟

كم هو عدد القبور المجهولة في الجزائر؟
ل اأرقام حمددة يف ما يتعلق بالقبور املجهولة. ما يتم تداوله هو اأرقام خا�سة 

بال�سيد فاروق ق�سنطيني، رئي�س »اللجنة الوطنية ال�ست�سارية لرتقية حقوق 

الر�سمية  والتقارير  املحا�سر  الأرقام ل تظهر يف  الإن�سان وحمايتها«. وهذه 

اخلا�سة بـاللجنة التي يرتاأ�سها ال�سيد ق�سنطيني منذ �سنوات عديدة. فهو 

اكتفى بالإعالن عن هذه الأرقام يف ت�سريحات �سحافية.

على �سبيل املثال، يف مقابلة مع ال�سحايف فريد عليالت يف جملة »جون اأفريك- 

لينتيليجان« )Jeune1Afrique( يف 10 ني�سان - اإبريل 2005 حتت عنوان 

»اجلزائر. فاروق ق�سنطيني: م�سوؤول لكن غري مذنب«، قّدر الأ�ستاذ ق�سنطيني 

عدد الأ�سخا�س املدفونني يف قبور جمهولة يف املدافن اجلزائرية بثالثة اآلف 

�سخ�س. يف �سحيفة »كوتيديان دوران« )Le Quotidien1d’Oran( يف 

13 ني�سان - اإبريل 2005 تراه يتحدث عن ثالثة اآلف وثالثمئة قرب جمهول 

 )L’expression( »ليك�سربي�سيون«  جريدة  ويف  اجلزائرية.  املدافن  يف 

اليومية يف 13 ني�سان - اإبريل 2005 اأي�ساً نقراأ الرقم نف�سه والعبارة التالية: 

قرب  وثالثمئة  اآلف  لثالثة  املروع  الكت�ساف  عن  ق�سنطيني  ال�سيد  »اأعلن 

ال�ست�سارية لرتقية  الوطنية  »اللجنة  بف�سل جهود  ملجهولني، وح�سل ذلك 

حقوق الإن�سان وحمايتها« التي يرتاأ�سها«. ونفهم من ذلك اأّن اإيجاد القبور 

ح�سل بف�سل اللجنة املذكورة من خالل اآلية خا�سة بالتعرف على م�سائر 

املختفني. وهذا الأمر يجعلنا نعتقد اأّن ل اأحد كان يعرف بوجودها قبل ذلك، 

ومل تكن ظاهرة للعيان قبل ذلك الوقت. ولكن هذا العتقاد غري �سحيح.

ويبدو اأّن اأغلب القبور املجهولة يف اجلزائر موجودة يف العا�سمة، وخ�سو�ساً يف 

مقربة العالية. لكن العا�سمة ل حتتكر، اإذا جاز التعبري، القبور املجهولة. هناك 

اأي�ساً الكثري منها يف الق�سنطينة ورمبا يف وهران، ومدن اأخرى يف البالد.

من هم المدفونون في القبور المجهولة؟
مبا اأّن القبور جمهولة، ل ميكننا باملبداأ معرفة اأ�سماء الأ�سخا�س املدفونني فيها.

عن�سر الإجابة الأول هو اأّننا نعرف اأّن ظاهرة القبور املجهولة بداأت يف العام 

1992 ويبدو اأّنها تعاظمت ابتداًء من العام 1994. هناك بالفعل رابط بني 

القبور املجهولة وما ل يحب بع�س اجلزائريني اأن ي�سموه احلرب الأهلية. لكن 

اإىل اأي فئة من ال�سحايا يف احلرب الأهلية ينتمي الأ�سخا�س املدفونون يف 

القبور املجهولة؟ اأحتدث هنا عن فئات للتب�سيط حتى لو كان من غري املمكن 

وال�سالح يف  قتلوا  باإرهابيني  الأمر  يتعلق  فئات. هل  اإىل  الأ�سخا�س  حتويل 

اأياديهم؟ هل هم �سحايا الإرهاب؟ هل هم �سحايا اختفاءات ق�سرية، اأي اأنهم 

اأ�سخا�س اأوقفوا من قبل الأجهزة الأمنية يف منازلهم اأو يف ال�سوارع اأو اأماكن 

عملهم، ول معلومات عنهم منذ ذلك احلني وقد عمدت هذه الأجهزة على 

اإخفائهم واإنكار اإيقافهم لديها؟ 

ق�سنطيني.  ال�سيد  اإىل ت�سريحات  العودة  ينبغي  ال�سوؤال،  لالإجابة عن هذا 

وكان هذا الأخري قد �سّلم رئي�س اجلمهورية يف 31 مار�س 2005 تقريراً حول 

املفقودين واأدىل اإثر ذلك بعدد من املداخالت. ففي 12 اإبريل 2005 كان 

�سحيفة  نقلته  ما  يلي  فيما  اليومية.  »اليوم«  �سحيفة  نظمته  منتدى  �سيف 

ال�سيد  كالم  من   2005 اإبريل   - ني�سان   13 يف  اليومية  »ليك�سربي�سيون« 

�سخ�س   3300 اأم�س:  اأعلنها  ق�سنطيني  »فاروق  عنوان:  حتت  ق�سنطيني 

مدفون ب�سكل جمهول«، مع عنوان فرعي »كل القبور املجهولة هي من دون 

�سك ل�سحايا الإرهاب«. وهذا ما كتبه ال�سحايف )اأمزيان مقران( يف مقالته عن 

مداخلة ال�سيد ق�سنطيني: »عرب تقدمي هذا الرقم، يف�سر ال�سيد ق�سنطيني اأّن 

ذلك ميثل عدد الأ�سخا�س الذين مل يتم التعرف عليهم حتى ال�ساعة - وجدوا 

مدفونني يف حفر عّدة مت العثور عليها«، كما قال، نتيجة »مباحثات مع العديد 

من الإرهابيني التائبني«.  واإذا كان هذا املقطع غري وا�سح، فاإّن املقالة تو�سح اأّنه 

اإذا مل يتم التعرف على هوية الأ�سخا�س املدفونني: »فاملوؤكد يف املقابل وفق 

�سيف منتدى »اليوم« اأن كل هذه القبور املجهولة تعود ل�سحايا الإرهاب ول 

ميكن باأي حالة من احلالت خلطها مع فئة الأ�سخا�س املفقودين«.

�سحايا  هم  جمهولني  ب�سفة  املدفونني  الأ�سخا�س  فاإّن  الرواية،  هذه  وفق 

مت  حفر  يف  موجودة  اجلثث  كانت  التاريخ  هذا  حتى  واأنه  الإرهاب، 

»التائبني«،  الإرهابيني  مع  املحادثات  بف�سل  مكانها  معرفة  اإىل  التو�سل 

واإبالغ  املدفونني  هويات  على  التعرف  ت�ستطع  مل  ال�سلطات  اأّن  ومبا 

عائالتهم فقد دفنتهم ب�سفة جمهولني.

قبل اأيام من هذا التاريخ، وحتديداً يف 10-4-2005 كان ال�سيد ق�سنطيني 

املجلة  مع  عليالت  فريد  ال�سحايف  مع  مقابلة  يف  كلياً  خمتلف  باأمر  ي�سرح 

املقابلة،  هذه  يف  الفتاة(.  )اأفريقيا  لينتيليجان«   - اأفريك  »جون  الأ�سبوعية 

يتحدث ق�سنطيني عن نظرية »م�سوؤول لكن غري مذنب«. 

ب�سوؤاله »اإذاً مل حت�سل عائالت املفقودين على رفات اأقربائهم ولن يعرفوا اأبداً 

اأ�سماء املذنبني؟«، اأجاب ق�سنطيني: »يف ما يتعلق باجلثامني، فقد مت دفن ثالثة 

اآلف منهم ب�سفة جمهولني. ميكننا ال�سعي اىل  التعرف على البقايا بوا�سطة 

احلم�س النووي، لكن العملية �ستتطلب الكثري من الوقت و�ستكلف الكثري 

لي�سوا من  القبور  املدفونون يف هذه  املختلفة،  الن�سخة  املال«. وفق هذه  من 

�سمن �سحايا الإرهاب بل هم املفقودون. فكيف نف�سر دفنهم يف هذه القبور 

املجهولة واإخفاء هوياتهم؟ يف منتدى »اليوم«، اأدىل ق�سنطيني مبا قد ي�سلح 

كتف�سري لهذا الأمر: »ما بني 1992 و1996 مت ا�ستدعاء حوايل اخلم�سمئة 

بالإرهاب، ومن بني  تتعلق  لق�سايا  الأمنية  الأجهزة  األف جزائري من قبل 

هوؤلء مل ميثل 6146 �سخ�ساً اأبداً اأمام الق�ساء«. ويف املقابلة مع »جون اأفريك« 

يو�سح اأّن »العنا�سر الذين قاموا بال�ستدعاءات لي�سوا هم من »تعاطى« مع 

 اأحد املذنبني«. 
َ
املتهمني، وبالتايل املفقودين. مل ير

ب�سفة  املدفونني  هم  الق�سرية  الختفاءات  �سحايا  ي�سبح  الرواية،  هذه  يف 

جمهولني اإذاً. بالتايل، جند اأنف�سنا اأمام الت�ساوؤل الآتي: يف الن�سخة التي جاء 

فيها اأّن املدفونني املجهولني هم �سحايا الإرهاب، ُن�سب اىل ال�سيد ق�سنطيني 

قوله باأّن ال�سلطات هي التي دفنتهم. لكن يف الن�سخة التي تقول باأّنهم من 

اأو ال�سبب وراء دفنهم بهذه الطريقة. ويف�سر  املفقودين، ل يو�سح الطريقة 

اإذاً: هل نحن نتكلم عن   املذنبني. فلنعرتف 
َ
ير اأحداً مل  اأّن  لنا ق�سنطيني 

اأ�سخا�س مت توقيفهم وماتوا حتت التعذيب، وقد جاء ال�سيد ق�سنطيني يلّمح 

باأّن اأجهزة الأمن هي م�سوؤولة عن موتهم واأخفت اأثرهم على هذا الوجه؟ يف 

املبداأ، تعرف ال�سلطات من هم الأ�سخا�س املدفونون ب�سفة جمهولني. ثم، 

ما معنى عبارة »م�سوؤول لكن غري مذنب«؟ اإنها تبدو وكاأنها تعك�س الواقع 

املتمثل بتح�سني اجلالدين وامل�سوؤولني عن الت�سفيات غري القانونية. 

ووفق الرواية القانونية املوجودة اأي�ساً يف تقارير »اللجنة الوطنية ال�ست�سارية 

وامل�ساحلة  ال�سالم  ميثاق  ي�سمى  ما  الإن�سان وحمايتها« ويف  لرتقية حقوق 

الوطنية الذي اعتمد عام 2005، فاإّن امل�سوؤولني عن الختفاءات الق�سرية 

هم عنا�سر من الدولة ت�سرفوا ب�سفة فردية وبعيداً عن هرمية القيادة. واإذا 

كان هذا الأمر �سحيحاً، فاإّن النتيجة املنطقية هي اأن حت�سل عمليات الدفن 

املدافن  املجهولة يف  الدفن  عمليات  اآلف  اأّن  ي�سّدق  اأحد  ل  لكن  �سراً. 

اأن  قبل عنا�سر غري من�سبطة، من دون  من  �سراً  اأن حت�سل  الر�سمية ميكن 

تتنبه اليها �سلطات املدافن، اأو ال�سلطات املحلية )املجال�س البلدية، الدائرة، 

�سيا�سة  هنالك  لي�س  اأنه  فر�س  وعلى  وتالياً،  الأمن.  قوات  اأو  الولية(  اأو 

ي�سكل  اإمنا  املجهولة  القبور  فاإن وجود  الق�سرية،  ب�ساأن الختفاءات  ر�سمّية 

اأقل  لي�س  اأمر  وهو  املفقودين،  اآثار  ملحو  ر�سمية  �سيا�سة  وجود  على  دلياًل 

القبور  اأّن  حقيقة  ت�سديق  مبكان  ال�سعوبة  من  اإّنه  قوله  اأريد  وما  خطورة. 

متاماً من  اأوقفت، فهي تعرف  الأمن تعرف من  فاإذا كانت قوات  جمهولة. 

مات حتت التعذيب، اأو متت ت�سفيته، وتعرف من مت دفنه ب�سفة جمهول.

 

هوية المدفونين في القبور المجهولة 
ليست فعليًا مجهولة

بالن�سبة  كذلك  هي  اجلميع.  قبل  من  جمهولة  القبور  لي�ست  احلقيقة،  يف 

لل�سعب، لكنها لي�ست جمهولة من قبل كل ال�سلطات. الدليل على ذلك اأّن 

بع�س عائالت �سحايا الختفاءات الق�سرية ا�ستطاعت التو�سل اإىل اكت�ساف 

اأّن اأقرباء لها ُدفنوا ب�سكل جمهول يف مقربة العالية يف اجلزائر العا�سمة، وطلبت 

ا�ستخراج اجلثث لإجراء فحو�سات احلم�س النووي. ويثبت ذلك كيف اأّن 

م�ساألة الدفن املجهول قد يكون لها طابع منظم، وكذلك اأّن التحقيقات، التي 

ينبغي اأن جتريها اأجهزة الأمن �سمن عملية التعوي�س على عائالت املفقودين 

يف اإطار تطبيق ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية، ُتدار بخفة، هذا اإذا اأردنا األ 

نكون قا�سني يف النقد. يعرف اجلميع اأّنه من اأجل احل�سول على تعوي�سات 

من قبل الدولة، ينبغي على عائالت املفقودين طلب حكم ق�سائي باإعالن 

موت املختفي. ومن اأجل احل�سول على هذا احلكم، يجب بداية طلب وثيقة 

اختفاء من قبل اأجهزة الأمن. وت�سّلم ال�سرطة اأو الدرك هذه الوثيقة بعد اإجراء 

حتقيقات حول املختفي، حني ل تتو�سل هذه التحقيقات اإىل اأية نتيجة، اأي 

حني ل يتم اإيجاد املختفي، حياً اأو ميتاً. لكننا نرى كيف اأّن هذه التحقيقات ل 

تقرتب من القبور املجهولة فيما وجودها لي�س �سراً لأجهزة الأمن اأو للعائالت اأو 

 SOS Disparus ال�سعب عموماً. وقد متكنت �سقيقة مفقود منتمية جلمعية

من اأن تتح�سل وعائلتها على وثيقة اختفاء من قبل ال�سرطة. وبعد حتقيق اأجرته 

وحدها متكنت من حتديد مكان دفن اأخيها يف قرب جمهول. وقد ح�سلت على 

هذه املعلومة بعدما �سمحت لها اإدارة املقربة مبراجعة �سجل اأ�سماء املدفونني. 

وبعدها، متكنت �سقيقة املختفي ق�سراً اأن تكت�سف اأن وفاته �سجلت اأي�ساً يف 

�سجالت احلالة املدنية منذ منت�سف الت�سعينيات، ب�سعة اأ�سهر بعد اختفائه 

الق�سري. وهنا الو�سع الغريب: ا�سم املختفي ق�سراً �سجل يف ال�سجل الر�سمي 

وهو دفن يف قرب جمهول. فحتى لو افرت�سنا اأّن املوتى جمهولون فعاًل، ميكن 

معرفة هوية الأ�سخا�س املدفونني ب�سكل جمهول.

األشخاص المدفونون بشكل مجهول يمكن 
التعرف عليهم

وفق الرواية الر�سمية التي يبدو اأّن »اللجنة الوطنية ال�ست�سارية لرتقية حقوق 

الإن�سان وحمايتها« اأخذت على عاتقها الرتويج لها، فاإّن الدولة م�سوؤولة لكّنها 

غري مذنبة؛ فامل�سوؤولون هم »عنا�سر غري من�سبطني« )كذا( ول ميكن التعرف 

الإثبات  و�سيلة  ال�سجالت هي  اأّن  لو  كما  اختفت،  ال�سجالت  لأّن  عليهم 

الوحيدة يف ق�سية تتّبع جزائي.

 بداية، يبدو بعد قراءة اأول تقرير �سنوي اأ�سدرته هذه اللجنة اأّن جهاز الدرك 

ب�سكل  املدفونني  اأ�سماء  تكون  اأن  املرجح  من  ثم  باملفقودين.  لئحة  ميتلك 

اأو�ساع  من  عام  ا�ستنتاج  وفق  وذلك  املدافن،  �سجالت  يف  مدونة  جمهول 

باأّن  الأ�سباب اجلدية لالعتقاد  ما يكفي من  لديها  التي  املفقودين  عائالت 

اأقرباءهم مدفونون ب�سفة جمهولني يف املقربة.

ختاماً، حتى ال�سيد ق�سنطيني يعرتف باأّن الأ�سخا�س املدفونني ميكن التعرف 

اأّنه ل يتم الركون اإىل هذه  عليهم عرب فحو�س احلم�س النووي، لكن يبدو 

الو�سيلة لأّنها تكلف الكثري من املال وتتطلب الكثري من الوقت.

اإذاً، يتطلب اإجراء فحو�س احلم�س النووي عاملني �سروريني:

ا�ستخراج اجلثث وهذا ل يح�سل اإل مبوافقة ال�سلطات؛--11

وفق --21 تكون  اأن  ويف�سل  النووي،  للحم�س  بيانات  قاعدة  اإن�ساء 

نظام تطوعي. وميكن اأن ت�سمل اأهايل �سحايا الختفاء الق�سري، 

ويت�سمن  اإيجاده.  يتم  مل  الأهلية،  احلرب  يف  مفقود  اأي  واأهايل 

ذلك اإذاً عائالت الأ�سخا�س الذين اختطفوا من قبل الإرهابيني 

ول يزال م�سريهم جمهوًل.

وقبل الدخول يف امل�سائل العملية، جند اأنف�سنا اأمام �سوؤال ُيطرح من وجهة 

نظر قانونية: هل مينع ما ي�سمى ميثاق ال�سالم وامل�ساحلة الوطنية ون�سو�سه 

قبور جمهولة؟ ل  املدفونني يف  وا�ستخراج جثث  الفحو�س  التطبيقية هذه 

جند اأي منع لأي من هذه الأعمال يف هذه الن�سو�س ما دامت ل تدخل 

يف اإطار �سكوى �سّد اأي من اأفراد القوات امل�سلحة الذين يتمتعون باحل�سانة 

املمنوحة لهم وفق املادة 45 من الأمر 06-01 تاريخ 27 �سباط 2006، 

الذي يت�سمن تنفيذ امليثاق. وميكننا القول اأي�ساً اإّنه يف بع�س احلالت ميكن 

النطالق من هذا الأمر لأّنه يربط ت�سليم وثيقة الختفاء باإجراء حتقيقات 

عن املختفي بكل الو�سائل القانونية املمكنة.

لكن بطبيعة احلال، حني نطرح ال�سوؤال من زاوية �سيا�سية ل من الزاوية القانونية 

التقنية، نفهم ب�سرعة اأّن الرغبة ال�سيا�سية لل�سلطات تذهب يف اجتاه الإبقاء على 

الو�سع احلايل. ميكن لعملية ا�ستخراج اجلثث وفحو�س احلم�س النووي اأن 

توؤدي اإىل التعرف على هوية عدد مهّم من �سحايا الختفاء الق�سري. لكن على 

عك�س ما يوحي به امليثاق واإجراءات التعوي�س على عائالت املفقودين �سمن 

الق�سري  ال�سلطات ل تعرتف بالختفاء  فاإّن  الوطنية،  اإطار �سيا�سة امل�ساحلة 

ول جند اأي اأحكام خا�سة به يف القوانني الو�سعية. ومن قراأ امليثاق ون�سو�سه 

جلنة حقوق  اإىل  احلكومة  اأر�سلتها  التي  بالإجابات  واهتم  بعناية،  التطبيقية 

الإن�سان يف الأمم املتحدة يف م�ساألة الختفاءات الق�سرية، يدرك اأّن ال�سلطات ل 

تعرتف اأبداً باأّن املفقودين قد تعر�سوا للتوقيف من قبل ال�سلطات واأّن الأجهزة 

الر�سمية تقف وراء اختفائهم. حتى اأّن هناك تراجعاً لأّن املفقودين ُيعتربون 

اإرهابيني. ونحن اأمام ظلم متعاظم لأّن القبور املجهولة توؤبِّد بطريقة معينة اخلوف 

من القمع تاأبيداً كبرياً، هذا يف الوقت الذي عقدت فيه ال�سلطات اتفاقات 

�سيا�سية مع من كانوا يف فرتة �سابقة من اأعداء النظام امل�سلحني. ومل يتم فقط 

العفو عن هوؤلء بل هم يتمتعون اليوم بكامل حقوقهم املدنية ويعّدهم النظام 

حماورين حمرتمني له، وي�سمح لهم بتنظيم دورات �سيفية يف اجلامعات من 

دون اأن يخافوا من منعها. نرى هنا كيف اأّن عائالت املفقودين كما �سحايا 

الإرهاب قد مت التخلي عنهم يف م�سار امل�ساحلة الوطنية.

٭حقوقي جزائري

القبور المجهولة في الجزائر: إرث الحرب األهلية الثقيل

هذه املقالة م�ستمدة من مداخلة األقاها الكاتب يف اجلزائر يف 17-1-2015 يف ندوة بعنوان »اإنكار 

احلقيقة يف اجلزائر: القبور املجهولة، املقابر اجلماعية ورف�س تطبيق تو�سيات جلنة حقوق الإن�سان«. 

وقد نظمت الندوة اجلمعيُة اجلزائرية 1SOS1Disparus وهي جمعية ترف�س ال�سلطات العامة منذ 

تاأ�سي�سها يف بداية الألفية الثالثة ت�سجيلها والعرتاف بها كجمعية.

11 والدة اأحد املفقودين باإيطاليا حتاول النتحار بخنق نف�سها مبقر املنتدى التون�سي للحقوق القت�سادية .

jomhouria.com/art26002:2015-02-24 والجتماعية - ن�سر بجمهورية بتاريخ

ر�سم عثمان �سلمي

مفقودو الهجرة

امل�ستعملة  واملعادن  البال�ستيك  جمع  من  يومه  م�ساريف  »يتدبر  كان 

وبيعها يف ال�سوق باأثمان بخ�سة، وذلك بعد انقطاعه املبكر عن التعليم«. 

هكذا حتدث ال�سيخ حامد الرحيمي عن ابنه »و�سام«، وهو »واحد من 

ع�سرين �سخ�ساً من حّينا تولوا الإبحار �سراً اىل اإيطاليا منذ اأربع �سنوات 

يف قارب �سخ�س من احلي نف�سه نظم الرحلة مبقابل مايل طبعاً. ومن يوم 

�سفره انقطعت اأخباره عنا«. 

نحو  املوت  رحالت  خالل  ُفقدوا  تون�سي   501 من  واحد  و�سام 

وقد  التون�سية.  اخلارجية  وزارة  اإح�سائيات  توؤكد  ح�سبما  »لمبدوزا« 

يكون عدد املفقودين ثالثة اأ�سعاف الإح�سائيات الر�سمية ح�سبما يتوقع 

رئي�س املنتدى التون�سي للحقوق القت�سادية والجتماعية ال�سيد عبد 

.  ويعد املفقودون جزءاً من اأربعني األف تون�سي ركبوا 
1
الرحمن الهذيلي

البحر منذ �سنة 2011 على منت قوارب �سيد يف اجتاه �سواحل جزيرة 

لمبدوزا الإيطالية على اأمل النجاح يف الهجرة. فمات منهم 5400 

غرقاً يف عر�س البحر فيما انتهت رحلة اجلانب الأكرب منهم اىل معتقالت 

ومراكز اإيواء يف انتظار ترحيلهم نحو الوطن جمدداً ليعيد بع�سهم املحاولة 

جمدداً. وما وّلد اأزمة املفقودين وذويهم، هو اأن هوؤلء انقطعت اأخبارهم 

عن اأ�سرهم فلم ترد اليهم اأخبار تثبت غرقهم. بل اإن لبع�سهم روايات من 

�سهود عيان توؤكد و�سول اأبنائهم للجزيرة الإيطالية قبل اختفائه. 

اأ�سرهم بتجاهل ر�سمي بعدما حّمل اخلطاب حول  بداية، قوبل حترك 

اأبنائهم،  ماأ�ساة  عن  امل�سوؤولية  من  جزءاً  ال�سحايا  اأ�سر  ال�سرية  الهجرة 

بدعوى م�ساهمة الأ�سر يف دفع معاليم �سفرهم يف رحالت املوت. اإل 

اأن اإ�سرار اأ�سر املفقودين على التحرك والتظاهر اأدى لتكوين راأي عام 

حقوقي يدافع عن ق�سية املفقودين وينادي بحماية حق ذويهم يف معرفة 

م�سائرهم. وومع ال�ستماع اىل ق�سايا هوؤلء، نرى اأن البحث عن م�سائر 

املفقودين اقرتن بت�ساوؤلت حول دور »اإيطاليا« يف ماأ�ساتهم. فهل خالفت 

اإيطاليا ومن خلفها دول الحتاد الأوروبي واجب اإنقاذ الذين يغرقون لأنه 

ل ي�ستطيع تركهم بحالة خطر والتعر�س للموت«؟ كان لفتاً اأن احلكومة 

التون�سية مل تفتح حتقيقاً يف ادعاءات تعر�س مواطنيها ل�سوء معاملة اأدت 

لفقدانهم اأو هالكهم.  ورمبا كان هذا التقاع�س �سبب اتهام اأهايل املفقودين 

احلكومة التون�سية بالتق�سري يف امل�ساعدة يف ك�سف م�سائر املفقودين. هذا 

التهام الذي كاد اأن يوؤدي لهالك والدة اأحد املفقودين التي حاولت 

النتحار �سنقاً خالل ندوة نظمها »املنتدى التون�سي للحقوق الجتماعية 

وال�سيا�سية« يف 2015-2-20. وقد اأّدت هذه احلادثة اىل تطور هام يف 

هذه الق�سية، بحيث ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية التون�سية بعد اأيام قليلة 

)2015-03-04( ممثلني عن »املجتمع املدين« وتباحث معهم حول 

ال�سيد  يعترب  امللف.  اإيجاد حلول لهذا  ليوؤكد �سرورة  املفقودين  ملف 

اأن  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  بديوان  مباأمورية  املكلف  التليلي  حلمي 

والعدل  الداخلية  وزارات  تتكون من ممثلني عن  التي  الوزارية  اللجنة 

واخلارجية وال�سوؤون الجتماعية جنحت يف اإحراز تقدم يف امللف بفعل 

التون�سي  اجلانب  توىل  وقد  الإيطايل.  الطرف  مع  الإيجابي  توا�سلها 

 )ADN( ال�ستجابة ملرا�سالت اإيطالية طلبت متكينها من التحليل اجليني

لأمهات املفقودين للنظر يف مدى مطابقتها جلثث منت�سلة ملهاجرين. كما 

اأكد اأن البحث عن املفقودين عملية دقيقة ومت�سعبة جداً يف غياب كل 

معطيات �سفرهم واحليثيات املحيطة به. وما يزيد الأمر تعقيداً هو تعمد 

بع�س املهاجرين اإخفاء هوياتهم احلقيقية خ�سية ترحيلهم. تبدو ق�سية 

املفقودين ق�سية اأ�سر تكتفي بطلب خرب يطمئنها عن م�سائر اأبنائها. اإل اأن 

البعد احلقيقي لهذه الق�سية يبني اأن فتح ملفها �سيوؤدي للبحث يف ق�سايا 

�سائكة تبداأ بالعدالة الجتماعية داخل تون�س وتنتهي بالعدالة بني الأمم 

ومدى م�سروعية قوانني الهجرة الأوروبية.

هذا العمل هو عمل م�سرتك لفريق املفكرة، وقد اأجرت احلوارات واملقابالت ال�سحافية هنية اجلماعي.

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

2008، مل تعد تركيا تلك الدولة امللحقة بغريها، والتي  مع بداية العام 

مع  تتما�سى  اإ�سالحات  تطبيق  على  ح�سراً  الداخلية  �سيا�ساتها  تقت�سر 

بالذات،  العام  ذلك  ففي  الأوروبي.  الحتاد  ع�سواً يف  ت�سبح  باأن  رغبتها 

بعدما  الداخلي  ال�سعيد  الت�سرف على  بع�ساً من حريتها يف  تركيا  نالت 

فقد  الأوروبي.  النادي  اإىل  ان�سمامها  م�سرية  العراقيل  بع�س  واجهت 

ازدياداً  الفرتة  هذه  خالل  الرتكي  املحلي  الناجت  منّو  معدلت  �سهدت 

وبالطبع،   .8.8%1
الـ بلوغه  مع   2011 العام  ذروته يف  اإىل  فو�سل  مّطرداً، 

كان حليوية ال�سعب الرتكي ومتتعه بن�سب كبرية من الفئة العمرية ال�سابة 

القادرة على الإنتاج والعمل، دور اأ�سا�سي يف حت�سني الو�سع القت�سادي 

هنالك خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية.

وتلك  القت�سادية  احلالة  بني  الدقيقة  العالقة  يف  غالباً،  الواقع،  هو  وكما 

تغيريات  بروز  اإىل  القت�سادي  التح�ّسن  اأدى  بلد،  لأي  الجتماعية 

عند  كبرياً  تدّنياً  الولدات  ن�سبة  تدين  بينها  من  كان  جديدة  اجتماعية 

للعمل  املدن  اإىل  الأرياف  من  املتالحقة  النزوح  ملوجات  وكان  الأتراك. 

دوٌر اأ�سا�سي يف هذا املجال.

توعية  يف  موؤثراً  دوراً   »)Türk-Stat( الرتكي  الإح�ساء  »معهد  ولعب 

ال�سلطات الرتكية على خطورة تراجع عدد الولدات يف تركيا. فبداأ، منذ 

الواقع  املقلقلة حول  ودرا�ساته  اإح�ساءاته  ين�سر  الأقل،  2008 على  العام 

الدميوغرايف الرتكي وي�سع ال�سلطات الر�سمية يف �سورة ما �ست�سهده تركيا 

ل الذي  يف ال�سنوات القليلة املقبلة على هذا ال�سعيد. ومنها تقريره املف�سّ

اأ�سدره يف العام 2013 والذي برهن فيه اأن العدد الإجمايل لالأتراك �سيبداأ 

بالرتاجع مع حلول العام 2049، وذلك ب�سبب زيادة ن�سبة من هم فوق عمر 

الـ65 عاماً من %7.5 من جمموع ال�سكان يف العام 2012 اإىل 10.2% 

خالل العام 2023، كما زيادة متو�سط عمر الأتراك من 30.1 عاماً يف العام 

كذلك،  و2050.   2023 عامي  حلول  مع  عاماً  و42.9   34 اإىل   2012

اأ�سار التقرير اإىل اأن ن�سبة خ�سوبة الأتراك التي كانت %4.33 عام 1976 

باتت %2 يف العام 2012 و�ست�سبح %1.65 فقط مع حلول العام 2050. 

 76 البالغ عددهم حواىل  الأتراك  اأن  التقرير  ي�سيف  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 

مليون ون�سف املليون يف بداية العام 2013 يحتلون املركز الثامن ع�سر يف 

يف  الع�سرين  املرتبة  �سيحتلون  اأنهم  حني  يف  �سكاناً،  الأكرث  الدول  ترتيب 

هذا  لتغيري  �سيا�سات  وو�سع  اإجراءات  اأي  اأخذ  يتم  اإذا مل   2050 العام 

ي�ستتبع ذلك من تراجع يف قوة تركيا القت�سادية ومكانتها  ، مع ما 
2
الواقع

ال�سيا�سية بني اأقرانها من الدول.

اأمام هذا الواقع وهذه الأرقام املقلقة بالن�سبة لدولة ت�سعى لكي تكون قوة 

الرتكية،  ال�سلطات  اتخذت  وفاعلة يف حميطها،  موؤثرة  و�سيا�سية  اقت�سادية 

الأتراك  لتحفيز  الإجراءات واحلمالت  �سل�سلة من  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

على الإجناب والت�سدي ل�سيخوخة املجتمع. وقد توجهت هذه الإجراءات 

مبعظمها اإىل املراأة الرتكية، فيما اعُتمدت اأ�ساليب متعددة ومدرو�سة لوقف 

النزف الدميوغرايف الرتكي.

التحفيزات المعنوية إلنجاب »ثالثة أطفال 
على األقل«

مع بداية العام 2013 باتت �سيا�سة حزب »العدالة والتنمية« الرتكي املحاِفظ 

ورئي�س  ال�سابق  رئي�سه  اأخذ  فيما  الدميوغرايف،  املو�سوع  يف  و�سوحاً  اأكرث 

عاتقه  على  املو�سوع  هذا  اأردوغان،  طيب  رجب  احلايل،  الرتكية  اجلمهورية 

وجعله من اأولوياته ابتداًء من العام 2008. فهو، واإن كان مل يرتك منا�سبة عامة 

، اإل اأن »القمة الدولية للعائلة وال�سيا�سات 
3
اإل وذّكر الن�ساء ب�سرورة الإجناب

الجتماعية« التي ُعقدت يف الثالث من كانون الثاين من العام 2013 يف اأنقرة 

اأ�سارت بو�سوح اإىل عدد الأطفال الذي ي�سبو اإليه اأردوغان لكل عائلة: »طفل 

واحد اأو اثنان ي�سبه الإفال�س. ثالثة اأطفال للعائلة الواحدة يعني اأننا ل نتح�سن 

ولكننا ل نرتاجع. لذا، اأكرر، على كل عائلة تركية اأن تتاألف من ثالثة اأطفال 

.
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على الأقل، ذلك لأن �سكان تركيا ي�سيخون«

ولي�س بعيداً عن الدعوات العلنية واملتكررة التي ُيطلقها اأردوغان واأع�ساء 

املتعاقبة  الرتكية  احلكومات  تعمل  الإجناب،  على  الأتراك  لت�سجيع  حزبه 

املوّجهة،  الدعائية  احلمالت  من  �سل�سلة  عرب  معنوياً  الأتراك  حتفيز  على 

واملكّونة اأ�سا�ساً من اأفالم وثائقية عن »العائلة الرتكية النموذجية« واإعالنات 

على الطرق وو�سائل الإعالم الر�سمية كما تلك املقربة من حزب »العدالة 

والتنمية«. من دون اأن ين�سى احلزب تنظيم املوؤمترات والندوات واملحا�سرات 

املكثفة التي ُتعقد يف املناطق الرتكية لتحفيز الأتراك على الإجناب وزيادة 

اأعدادهم با�ستمرار.

واحدة   ،2013 العام  من  �سباط  يف  جلنتني  تركيا  فاأن�ساأت  عملياً،  اأما 

ال�سحة،  وزارة  وهي:  املخت�سة  الوزارات  من  موؤّلفة  وزارية  واأخرى  نيابية 

نائب  وباإ�سراف  الجتماعية  وال�سيا�سات  العائلة  ووزارة  املالية،  وزارة 

بتاأمني  اللجنتني  مهّمة  ومّت ح�سر  باباجان.  علي  حينها  احلكومة يف  رئي�س 

امل�ستلزمات املالية لو�سع م�سروع متكامل لزيادة اأعداد الأتراك، كما �سياغة 

الرغم  وعلى   .
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امل�سروع لهذا  والأخالقية  والقانونية  الجتماعية  التربيرات 

من اأن اللجنتني مل تعلنا بعد عن م�سروع متكامل لتحقيق الأهداف من 

اإن�سائهما، اإل اأن �سل�سلة من القوانني والقرارات املتالحقة مت اإ�سدارها من 

اأجل مواجهة �سيخوخة املجتمع الرتكي وحتفيز املراأة على الإجناب.

اإلغراءات المادية والسياسات المحاِفظة 
تجاه المرأة

اأ�سدرت لهّن وزارة العمل  كان البدء مع الأمهات اللواتي ينجنَب، والتي 

الوظيفية،  ظروفهّن  بتح�سني  يق�سي  قراراً  الرتكية  الجتماعي  وال�سمان 

. وعلى الرغم من 
6ً
وذلك عرب متديد عطلة الأمومة من 16 اإىل 24 اأ�سبوعا

اأن هذا القرار لقي ترحيباً من ِقبل اجلمعيات الن�سوية، كما بع�س النقابات 

العمالية، اإل اأن عدداً من النتقادات ُوّجهت لهذا القرار خ�سية ا�ستغالل 

اإداراتها  وقيام  »الطويلة«  العطلة  لهذه  اخلا�س  القطاع  �سركات  اأ�سحاب 

وال�سمان  العمل  وزارة  قامت  الأمر،  باآخرين. كذلك  املوظفات  با�ستبدال 

اخلدمة  نهاية  عند  التقاعد  �سروط  يح�ّسن  اآخر  قرار  باقرتاح  الجتماعي 

للمراأة، ويق�سي باحت�ساب �سنتني من اخلدمة الإجمالية يف املوؤ�س�سة مقابل 

كل طفل تنجبه املوظفة، مع احت�ساب الأطفال املولودين حتى قبل بداية 

 4857 رقم  قانون  مواد  بع�س  تعديل  يحتم  الأمر  هذا  اأن  اإل   .
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اخلدمة

اخلا�س بقانون العمل الرتكي، فيما ل يزال هذا املو�سوع قيد النتظار يف 

اأدراج الربملان الرتكي.

اإىل حت�سني  يوؤديان  املنتظر  القرار املتخذ والقرار الآخر  اأن  الرغم من  وعلى 

ال�سيا�سة الدميوغرافية  اأنهما يدخالن �سمن  اإل  العاملة عامة،  املراأة  ظروف 

لل�سلطة الرتكية، ويهدفان، يف نهاية املطاف، اإىل ت�سجيع املراأة على الإجناب 

ل على العمل، على الرغم من ا�ستخدام �سعار حقوق املراأة العاملة كمربر 

ال�سركات على ال�ستغناء  اأ�سحاب  يزيدان من م�سلحة  لإ�سدارهما. كما 

عن الن�ساء املوظفات للحفاظ على اأرباحهم املادية. 

من ناحية اأخرى، عملت ال�سلطات الرتكية على مو�سوع اآخر مرتبط باملراأة 

منذ  به  م�سموحاً  الإجها�س  يزال  ل  تركيا،  ففي  الإجها�س.  وهو  مبا�سرًة 

قد  قانون كان  بعد احلمل، وهو  اأ�سابيع  1983، وذلك حلدود ع�سرة  العام 

جراء  من  للموت  �سات 
ّ
املعر الن�ساء  ن�سبة  لتخفيف  حينها  للمراأة  »ُمنح« 

املحاِفظة،  الإ�سالمية  اخللفية  ذا  والتنمية«،  »العدالة  اأن حزب  اإل  احلمل. 

اأنه �سبب من  ومبا   .
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»الإجها�س جرمية« اأن  نف�سه  اأردوغان  ل�سان  يرى على 

اأ�سباب كثرية متنع زيادة اأعداد ال�سكان يف تركيا، عمل الربملان الرتكي على 

م الإجها�س ويحّد منه وُيعاقب مرتكبيه.
ّ
اقرتاح و�سع قانون خا�س ُيجر

20139 على ح�سر عمليات 
العام  املقرتح يف �سباط من  القانون  وين�س 

التوليد  اأطباء  موافقة  بعد  امل�ست�سفيات  من  حمّدد  عدد  يف  الإجها�س 

قبل  اإجها�س من  اأي عملية  اإجراء  اإمكانية  اإنهاء  يعني  ما  املتخ�س�سني، 

كل  يف  املنت�سرة   
10

املحلية ال�سحية  والعيادات  املعتمدين  املمار�سني 

املتخ�س�سة  امل�ست�سفيات  اأن  ومبا  ال�سابق.  يف  يح�سل  كان  كما  تركيا 

النائية  تلك  وخا�سة  الرتكية،  املناطق  كافياً يف كل  انت�ساراً  منت�سرة  غري 

الإجها�س  اإمكانية  القانون  ف�سيجعل  الكربى،  املدن  عن  والبعيدة  منها 

�سابقاً. عليه  كانت  مما  اأ�سعب 

اإل اأن القانون مل ُيقر يف الربملان الرتكي حتى الآن، وذلك ب�سبب التحركات 

ال�سعبية املكثفة التي قامت بها احلركات الن�سوية والأحزاب العلمانية يف 

ي �سباط واآذار من العام 2013. فيما اعتربت هذه 
َ
تركيا لرف�سه خالل �سهر

احلكومية  امل�ست�سفيات  امتناع  اإىل  �سيوؤدي  املقرتح  »القانون  اأن  التحركات 

فيها  املماطلة  اأو  اإجراء عمليات الإجها�س  بة من احلزب احلاكم عن 
ّ
واملقر

احلزب  مينع  القانون، مل  »اإجها�س«  اأن  غري   .
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الع�سرة« الأ�سابيع  فرتة  لتمر 

احلاكم من العمل على احلّد من �سهولة الإجها�س، فتم اإ�سدار تعاميم غري 

ال�سيا�سية  التوجهات  بة من 
ّ
املقر الر�سمية وتلك  امل�ست�سفيات  ر�سمية على 

والدينية لل�سلطة بوجوب اإخ�ساع معامالت عمليات الإجها�س ل�سعوبات 

احلاكم  . فحقق احلزب 
12
العمليات لهذه  املخ�س�سة  املواعيد  معينة كتاأخري 

يف  الإجها�س  عمليات  و�سّعب  اإقراره،  دون  من  القانون  من  املراد  بع�س 

�سعيه الدائم اإىل زيادة اأعداد ال�سكان.

وعمل احلزب احلاكم كذلك على �سل�سلة من الإغراءات للن�ساء لدفعهّن 

على الإجناب، ومنها الإعفاءات ال�سريبية على العامالت من املنازل. كما 

املنازل، يف حماولة  ال�سن يف  بكبار  يهتممن  اللواتي  اأجور  زيادة  اإىل  عمد 

و�سفتها واحدة من اأبرز النا�سطات يف مو�سوع حقوق املراأة الرتكي، هوليا 

 .
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غولباهار، »بال�سعي الر�سمي لإبقاء الن�ساء يف املنازل ورفع ن�سبة الولدات«

العائلة وال�سيا�سات الجتماعية عن توفري عالجات  اأعلنت وزارة  كذلك، 

، فيما مل ُيوفر 
14

لـ2500 عائلة غري قادرة على الإجناب على نفقتها اخلا�سة

اأردوغان الن�ساء اللواتي ي�ستعمْلَن و�سائل منع احلمل من انتقاداته، معترباً 

يعني  واحد  طفل  »اإجناب  منا�سبة:  كل  يف  هدفه  مكرراً  »خائنات«،  اأنهّن 

الوحدة، واإجناب طفلني يعني التناف�س، اأما ثالثة فيعني التوازن واأربعة يعني 

.
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الرخاء. واهلل يهتم بالباقي!«

خطة أوغلو »اإلصالحية« وتدني نسبة 
العامالت النساء 

مع بداية العام 2015، اأ�سبحت ال�سيا�سات الهادفة اإىل زيادة عدد ال�سكان 

املجتمع.  من  اأكرب  ن�سباً  وت�سمل  مبا�سرة  اأكرث  باتت  كما  و�سوحاً،  اأكرث 

فاأ�سدرت حكومة اأحمد داوود اأوغلو احلالية ما اأ�سمته »خطة اإ�سالحات« 

من اأجل مواجهة تدين ن�سب الولدات يف تركيا. وتقوم هذه اخلطة، اأ�سا�ساً، 

على تقدمي اإغراءات مادية ووظيفية للن�ساء من اأجل حتفيزهّن على الإجناب.

وت�سّمنت اخلطة قرارات وزارية عدة، يقوم اأبرزها على اإعطاء كل امراأة تنجب 

اأول اأطفالها ن�سف قطعة ذهبية بقيمة 300 لرية تركية )$120(، فيما حت�سل 

املراأة التي تنجب طفلها الثاين على ذهب بقيمة 400 لرية )$160(، واملراأة 

 .
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التي تنجب طفلها الثالث على قطعة ذهبية كاملة بقيمة 600 لرية )240$(

كما ت�سمنت اخلطة مكافاآت مادية بقيمة 10 اآلف لرية تركية )$4000( لكل 

ثنائي يتزوج مبكراً، بالإ�سافة اإىل اإلغاء القرو�س التعليمية للطالب اجلامعيني 

اإذا تزوجوا خالل فرتة درا�ستهم، ما دفع حواىل 3000 اآلف طالب للزواج 

.
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وال�ستفادة من هذا العر�س يف اأول اأ�سبوع من تقدميه

كذلك الأمر، اأعلن اأوغلو اأن الن�ساء العامالت �سُي�سمح لهّن بالعمل لأربع 

ا�ستمرار ح�سولهّن  بعد الإجناب، مع  فقط، وملدة عام كامل  يومياً  �ساعات 

. اإل اأن هذه التقدميات، 
18

على راوتبهّن ال�سهرية الكاملة خالل هذه الفرتة

واإن كانت تبدو مل�سلحة املراأة الرتكية للوهلة الأوىل، غري اأنها �ستوؤدي حتماً 

اإىل تدين م�ستوى توظيف الن�ساء يف �سوق العمل واإخراجهّن من وظائفهّن، 

اإنتاج الن�ساء اللواتي يلدَن ورواتبهّن الكاملة  وذلك لأن حجم الفرق بني 

�سيكون كبرياً و�سيحّمل ال�سركات اأعباًء مالية �سخمة، ما �سيدفع باأ�سحاب 

ال�سركات اإىل عدم توظيف الن�ساء.

ن�سبة  تراجعت   ،2008 العام  منذ  بداأت  التي  ال�سيا�سات  موازاة هذه  يف 

م�ساركة املراأة يف جمموع القوى العاملة يف تركيا، فبعدما كانت ت�سارك بن�سبة 

%40 من جممل القوى العاملة الرتكية يف العام 2000، باتت م�ساركة 

201219، لتعود وت�ستقر هذه الن�سبة على 
املراأة ل تزيد عن %27 يف العام 

الرتاجع  هذا  من  كبري  ق�سم  ويعود   .201420
و   2013 العامني  يف   29%

اإىل اأن ال�سيا�سات التي تعتمدها احلكومات الرتكية املتعاقبة تزيد من رغبة 

العرو�س احلكومية  ال�ستفادة من  املنازل، كما  التزام  الن�ساء يف  وم�سلحة 

املختلفة من اأجل الهتمام بالعائلة والإجناب على ح�ساب العمل. بالإ�سافة 

 ممثل »�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان )UNFPA(« يف تركيا، 
ّ
اإىل ذلك، يقر

الن�ساء  ن�سبة  ت�سهده  الذي  وال�سريع  الكبري  الرتاجع  اأن  هوكو،  زاهدول 

ال�سيا�سات  ب�سبب  كما  احل�سانة،  دور  غياب  اإىل  يعود  تركيا  يف  العامالت 

.
21
احلكومية التي جتعل من الأتراك جمتمعاً حماِفظاً اأكرث

خالصة
الرتكية جتاه  تعتمدها احلكومات  التي  ال�سيا�سات  فاإن كل  يف اخلال�سة، 

لدى  الإجناب  ون�سبة  م�ستقباًل  الأتراك  اأعداد  زيادة  اإىل  تهدف  املراأة 

تبدو  التي  والإجراءات  القرارات  على  تعتمد  كانت  واإن  العائالت، 

الوظيفية.  املجتمع وحقوقها  املراأة ودورها يف  الأوىل حري�سة على  للوهلة 

ل�سيا�سته  للرتويج  خمتلفة  اأدوات  اإىل  احلاكم  احلزب  يعمد  كذلك، 

من  والطبية  والوظيفية  املادية  الإغراءات  على  معتمداً  الدميوغرافية 

املحفزة  ال�سيا�سية  واخلطب  املوّجهة  الدعائية  احلمالت  على  كما  ناحية، 

اأخرى. لالإجناب من ناحية 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن �سيا�سات »العدالة والتنمية« تبدو ذكية ومتمهلة، 

 2008 العام  من  امتدت  متالحقة  دفعات  على  اإجراءات  على  وتعتمد 

اإىل اليوم، ولي�س على �سيا�سة متكاملة تهدف اإىل حتقيق الهدف املبتغى 

على دفعة واحدة. ومرد ذلك قد يعود اإىل خ�سية ر�سمية من النتقادات 

والحتاد  الدولية  املنظمات  ِقبل  من  تركيا  تطال  قد  التي  املتزايدة 

والن�سوية  واملدنية  احلقوقية  املنظمات  معار�سة  من  خوفاً  كما  الأوروبي، 

التي ل تزال قوية وموؤثرة يف تركيا.

ويبدو اأن اأية اإمكانية لوقف اأي من �سيا�سات احلزب الرتكي احلاكم غري 

اأو �سعف خ�سومه  اأكان ب�سبب قوته ال�سعبية  متوفرة على املدى املنظور، 

والقت�سادية  املالية  وقدراته  الداخلية  �سوؤونه  اإدارة  يف  حريته  ب�سبب  اأو 

اإىل جمتمع  التحّول  نحو  يوم  بعد  يوماً  الرتكي  املجتمع  ال�سخمة. ويجنح 

حماِفظ اأكرث، فيما ي�سهد دور املراأة تراجعاً يف �سوق العمل يف واحد من 

مقبولة.  بحقوق  املراأة  فيها  تتمتع  الذي  ال�سرق  يف  النادرة  املجتمعات 

ويتم  الأمد  طويل  اأكرث«  اأو  اأطفال  »ثالثة  م�سروع  اأن  يبدو  املقابل،  يف 

اجتماعية  تغيريات  اإحداث  اإىل  ويهدف  تباعاً،  واأقلمته  با�ستمرار  تطويره 

ودميوغرافية جوهرية يف تركيا �ستظهر نتائجها يف امل�ستقبل املتو�سط حينما 

الأعداد  فتكون هذه  الإ�سافية.  املاليني  ب�سعة من  الأتراك  اأعداد  يتزايد 

لتحقق  اإ�سافياً  �سبباً  اأ�سا�ساً  والعاملة  احليوية  ال�سابة  القوى  من  املكّونة 

تركيا املزيد من القوة القت�سادية والنفوذ ال�سيا�سي يف حميطها.

٭باحث في الشؤون التركية

سياسة تركيا الديموغرافية: المال مقابل اإلنجاب

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

ر�سوم عثمان �سلمي

ر�سوم عثمان �سلمي
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جنان اإلمام

تعترب ظاهرة املخدرات من امللفات ال�سائكة التي تثري جملة من الإ�سكالت، 

اإذ اإن لها اأبعاداً قانونية واأمنية تتعلق با�ستهالك املخدرات وترويجها وتبيي�س 

الأموال املتاأتية منها ومتويل الإرهاب، هذا بالإ�سافة اىل الأبعاد املتعلقة بال�سحة 

العمومية كالإدمان وعالجه وعملية تاأهيل املدمنني واإدماجهم يف املجتمع.

وتطرح درا�سة مو�سوع املخدرات يف تون�س م�ساعب عدة، اأولها قلة املعطيات 

وبيعها  وا�ستهالكها  املخدرات  على  الإدمان  ن�سب  حول  املن�سورة  الر�سمية 

والعود. وتعك�س هذه الو�سعية �سعوبة التخل�س من بع�س ممار�سات احلكم 

ال�سابقة يف حجب التدفق احلر للموؤ�سرات والإح�سائيات التي تتعلق بظواهر 

املتوفرة حول  واملوؤ�سرات  الإح�سائيات  اأن  اإل  التون�سي.  املجتمع  �سلبية يف 

ا�ستهالك املخدرات وبيعها يف تون�س يوؤ�سر اىل ارتفاع مّطرد لن�سب الإدمان 

وجرائم املخدرات والعود يف هذا البلد، الأمر الذي يطرح باإحلاح مدى مالءمة 

املقاربة القانونية والأمنية املعتمدة يف مكافحة هذه الظاهرة. فنجاح ال�سيا�سة 

ُيقا�س عادة يف هذا املجال بناًء على موؤ�سرات تتعلق باحلد من اجلرمية والوقاية 

منها وبن�سب عدم اإفالت املجرمني من العقاب وبن�سب تاأهيل املحكوم عليهم 

اأثناء فرتة ق�ساء العقوبة اجلزائية ل�سمان عملية اإدماجهم يف املجتمع.

كبرياً  حتدياً   2011 منذ  تون�س  بها  متر  التي  النتقالية  املرحلة  مثلت  ولقد 

اأكرث  التون�سية«  »ال�سوق  بجعل  �سمح  الأمنية  الأجهزة  ف�سعف  لل�سلطات. 

ا�ستقطاباً للمواد املخدرة على م�ستوى الرتويج وال�ستهالك. 

اأثناء املرحلة النتقالية من  ومن جهة اأخرى، مّكن ات�ساع هام�س احلريات 

اأ�سوات  راأي عام لأول مرة، حيث تعالت  طرح م�ساألة املخدرات كق�سية 

مراجعة  لغاية  وطني  بفتح حوار  للمطالبة  تون�س  احلقوقيني يف  من  العديد 

مة ل�ستهالك املخدرات يف اجتاه تخفيف العقوبات. ومن بني 
ّ
القوانني املجر

هذه التحركات نذكر مبادرة »ال�سجني 52« التي ترمز يف ت�سميتها ل�سرورة 

.
1
حترير القانون من قيود الردع اجلزائي

ازدياد ظاهرة المخدرات في تونس:
بعض المؤشرات

قدرت جمعية الوقاية من ا�ستهالك املخدرات عدد م�ستهلكي مادة القنب 

الهندي »الزطلة« مبئة األف م�ستهلك ومئتي األف مل�ستهلكي احلبوب وع�سرين 

»املواد  لتاأتي  فالهريوين،  الكوكايني،  ثم  املحقونة  املخدرات  مل�ستهلكي  األفاً 

الطيارة« )البنزين والل�سق( يف املرتبة الأخرية، وي�سمل ا�ستهالك املواد الطيارة 

.
2
بالأ�سا�س املراهقني، رغم اأنه ميكن اأن يتوا�سل ما بعد فرتة املراهقة

وقد اأثبتت درا�سات واإح�سائيات ازدياد ظاهرة الإدمان على املخدرات يف 

علوم  خلية  اأ�سدرتها  ميدانية  درا�سة  وبّينت  وال�سباب.  املراهقني  اأو�ساط 

والعود:  »املخدرات  حول  والق�سائية  الت�سريعية  الدرا�سات  مبركز  الإجرام 

اأنواعها لدى  اأن »ن�سبة املتعاطني للمخدرات مبختلف   
3
الواقع والتحديات«

املراهقني وال�سباب قدرت بـ57 باملئة لدى الفئة العمرية 13 و18 �سنة. بينما 

ن�سبة  وتبلغ  �سناً.  الأكرب  الفئات  اىل  بالن�سبة  تدريجياً  التعاطي  ن�سبة  تقل 

املراهقة ح�سب  �سن  مرة منذ  املخدرات لأول  ا�ستهالك  �سرعوا يف  الذين 

الدرا�سة نف�سها 86.8%.

عن  املبكر  والنقطاع  والقت�سادية  الجتماعية  الأو�ساع  تدهور  ويعترب 

الدرا�سة والفقر والبطالة والتفكك الأ�سري وامل�ساكل العائلية من الأ�سباب 

املبا�سرة ل�ستهالك املخدرات والإدمان عليها �سمن املراهقني وال�سباب.

ازدياد جرائم المخدرات4
يف ما يتعلق با�ستهالك املخدرات، تعهدت املحاكم التون�سية بالنظر يف 4328 

ق�سية خالل الفرتة نف�سها. وقد �سهد عدد الق�سايا املتعلقة بال�ستهالك ن�سقاً 

الق�سايا  عدد  �سعف   2011-2010 الق�سائية  ال�سنة  خالل  جتاوز  ت�ساعدياً 

املحاكم  اأ�سدرت  وقد   .2007-2006 الق�سائية  ال�سنة  خالل  امل�سجلة 

الفرتة  املخدرات خالل  ا�ستهالك  اأجل جرمية  من  5827 حكماً  التون�سية 

املمتدة بني ال�سنة الق�سائية 2006-2007 وال�سنة الق�سائية 2011-2010. 

وقد ت�ساعف عدد الأ�سخا�س املحكوم عليهم من اأجل جرمية ال�ستهالك 

ارتفع  بحيث   2007-2006 الق�سائية  ال�سنة  عددهم خالل  كان  حيث 

ال�سنة  خالل  عليه  حمكوماً   1593 اىل  عليه  حمكوماً   731 من  عددهم 

2010-2011. وتاأتي فئة الذكور يف �سدارة املحكوم عليهم من  الق�سائية 

 2011-2010 الق�سائية  ال�سنة  خالل  وبيعها  املخدرات  ا�ستهالك  اأجل 

حيث بلغ عدد الذكور 3977 حالة مقابل 97 حالة فقط بالن�سبة لالإناث.

وبح�سب الأ�ستاذ غازي املرابط املحامي الناطق با�سم املبادرة 52، يقدر عدد 

املتهمني املوقوفني بجرم ا�ستهالك املخدرات  8000  من اأ�سل 25000 

نزيل يف املوؤ�س�سات ال�سجنية بتون�س حالياً.

ومن جهة اأخرى، توؤكد الإح�سائيات اأن %94 من ال�سجناء بتهمة املخدرات 

اأغلبهم اإىل ال�سجن جمدداً. حيث بينت الدرا�سة  يق�سون عقوبتهم ويعود 

امليدانية حول املخدرات والعود اأن ن�سبة العود بلغت %54 وهناك من هو 

عائد لأكرث من مرتني. وقد بلغت ن�سبة الذين مل يتلقوا اأي عالج من اأجل 

الإدمان %94.6. وتعد هذه الأرقام حول تف�سي املخدرات موؤ�سراً قاطعاً 

و�سرورة  املخدرات  ظاهرة  معاجلة  يف  اجلزائي  الردع  �سيا�سة  عجز  على 

اعتماد مقاربات جديدة يف هذا املجال.

فشل مقاربة الردع الجزائي في مكافحة 
المخدرات...  ماذا بعد؟

املتعلق   1992 ماي   18 يف  املوؤرخ   52 عدد  القانون  من   1 الف�سل  ح�سب 

املدرجة  املواد  جميع  القانون  لتطبيق  وتخ�سع  خمدرات  »تعترب  باملخدرات 

باجلدول ب امللحق بهذا القانون، �سواء كانت طبيعية اأو مركبة ومهما كان نوعها 

اأو �سكلها ويف اأي مرحلة من منوها اأو تركيبها الكيميائي«. 

 مت ت�سنيفها كمخدرات دون 
5
وي�ستمل اجلدول - ب - على قرابة 130 مادة

اأي متييز على اأ�سا�س خطورتها. حيث جند يف اجلدول نف�سه القنب، �سمغه 

املو�سع  التعريف  هذا  اإن  والهريوين...  والكوكايني  واخل�سخا�س  وحت�سرياته 

للمخدرات والذي ي�سمل املواد املخدرة اأو املخرجة عن الوعي، �سواء كانت 

طبيعية اأو مركبة ومهما كان نوعها اأو �سكلها وبغ�س النظر عن درجة خطورة 

الإدمان عليها يوؤدي حتماً اإىل اإخ�ساع كل املواد املخدرة اإىل العقوبات املقررة 

نف�سها على جرائم املخدرات. وهو ما يعترب من اأهم نقائ�س املقاربة الت�سريعية يف 

جمال مكافحة املخدرات يف تون�س.

ويفر�س القانون على املحاكم ت�سليط عقوبة �سجنية اأدناها �سنة واحدة واأق�ساها 

خم�س �سنوات على من يثبت ا�ستهالكهم للمخدر وخطية مالية قدرها األف 

دينار تون�سي، كما اأن املحاولة ت�ستوجب العقاب اأي�ساً. اإن مثل هذا التن�سي�س 

الت�سريعي يغلق باب الجتهاد اأمام القا�سي، اإذ اإنه ينزع عن الق�ساء �سالحية 

تقدير اأ�سلوب التعاطي مع م�ستهلكي املخدرات. وي�سدد القانون العقوبة بـ5 

�سنوات بالن�سبة للعائد الذي مينعه يف الوقت نف�سه من ظروف التخفيف. كما 

يعاقب بال�سجن من 6 اأ�سهر اإىل 3 اأعوام وبخطية من 1000 دينار اإىل 5000 

دينار، كل من تردد على مكان اأعد وهّياأ ل�ستهالك املخدرات.

من جهة اأخرى، يالحظ �سعف البعد العالجي للقانون عدد 52، اإذ ل يعترب 

قبول من ثبتت اإدانته با�ستهالك املخدرات للعالج من الإدمان �سبباً لالإعفاء 

من العقوبة اإل بالن�سبة لالأطفال )الف�سل 19 مكرر من قانون 18 ماي 1992 

كما وقع تنقيحه بقانون 9 نوفمرب 1995(. ويتعر�س الف�سل 19 من القانون 

عدد 52 ل�سنة 1992 اإىل بع�س التدابري العالجية حيث ين�س على اإخ�ساع 

املحكوم عليه املدمن للعالج من الت�سمم لفرتة يحددها الطب املخت�س. كما 

ميكن للنيابة العمومية يف حالة رف�س املحكوم عليه اخل�سوع اإىل العالج ب�سفة 

.
6
تلقائية ا�ست�سدار اإذن من رئي�س املحكمة البتدائية لإلزامه به

امل�ستوى  على  يوجد  حيث  الفعالية  حمدودة  التدابري  هذه  تبقى  ولكن 

من  العالج  يف  متخ�س�سة  اأمل«،  »مركز  وهي  وحيدة  موؤ�س�سة  الوطني 

للمدمنني  بالن�سبة  اأو  الإدمان  اأجل  للمحكوم عليهم من  بالن�سبة  الإدمان 

الذين يبادرون ب�سورة تلقائية لتلقي العالج.

ومما تقدم، يظهر اأن معاقبة م�ستهلكي املخدرات كانت لها اآثار عك�سية على 

حماية املجتمع من املخدرات. ف�سرامة املقاربة القانونية والأمنية مل حتقق ما 

كان ي�سبو له امل�سرع من منع تطور ظاهرة ا�ستهالك املخدرات، اإ�سافة اإىل اأنها 

اأدت اىل حتويل من ا�ستهلكوا املخدر ولو عر�سياً لأ�سحاب �سوابق عدلية مبا اأثر 

�سلبياً على امل�ستقبل الدرا�سي واملهني لعدد هام منهم.

نحو مقاربة جديدة لمكافحة المخدرات
ما زالت املقاربة املثلى ملكافحة املخدرات حمل جدل بني من يطالب بت�سديد 

العقوبات من اأجل حتقيق الهدف من القانون ليكون هو الرادع لنت�سار الظاهرة، 

ومن يرى يف املقابل اأن العتماد على الردع اجلزائي ملكافحة املخدرات ف�سل 

ف�ساًل ذريعاً، وهو ما ي�ستوجب اإعادة النظر واعتماد مقاربة خمتلفة.

وقد طالب العديد من احلقوقيني، اأ�سا�ساً من خالل مبادرة »ال�سجني 52«، 

ب�سرورة حترير القانون املتعلق باملخدرات من قيود الردع اجلزائي بفتح حوار 

يتعلق  ما  يف  وخ�سو�ساً  العقوبات،  تخفيف  اجتاه  يف  مراجعته  لغاية  وطني 

بال�ستهالك والعرتاف مل�ستهلكي املخدرات ب�سفة ال�سحايا وت�سديد الإطار 

اىل   2014 �سنة  يف  اأف�سى  ما  وهو  ترويجها.  مبكافحة  يتعلق  ما  يف  القانوين 

ت�سكيل جلنة وطنية مكّلفة مبراجعة القانون عدد 52. وبانتظار انتهاء هذه اللجنة 

من اأعمالها، جتدر الإ�سارة اىل اأنه لي�س بو�سع القانون اأن يحقق هدفه املتمثل 

يف حماية املجتمع من اآفة املخّدرات مع �سمان احرتام حقوق الإن�سان وكرامة 

املواطن دون مقاربة �ساملة تقوم على الوقاية والردع والعالج والإدماج.

٭أستاذة في كلية العلوم القانونية 

والسياسية في جامعة قرطاج

صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية

مدير التحرير: نزار صاغية

شارك في التحرير: نزار صاغية ومحمد عفيف الجعيدي

ووحيد الفرشيشي ومنة عمر

المدقق اللغوي: أسعد شراره

info@legal-agenda.com

www.legal-agenda.com

Facebook: المفكرة القانونية

Twitter:1@Legal_Agenda

مايل  بدعم  املطبوعة  هذه  اإنتاج  مت 

امل�سرتكة،  امل�ساحة  مبادرة  من 

اإفريقيا  �سمال  مكتب  بل،  هيرن�س 

املفتوح،  املجتمع  وموؤ�س�سة  تون�س، 

املكتب الإقليمي العربي.

اآراء  عن  تعرب  هنا  الواردة  الآراء 

تعك�س  ل  وبالتايل  املوؤلفني 

بال�سرورة وجهة نظر املوؤ�س�سة.

ت�سميم: �ستوديو �سفر �س.م.ل

جرم استهالك المخدرات في تونس بانتظار المقاربة الجديدة 
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