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تمهھيید: 

 بمباددررةة تشريیعيیة ررئاسيیة أأحالت االحكومة على مجلس نواابب االشعب مشرووعع قانونن أأساسي يیتعلق 
بإجرااءااتت خاصة بالمصالحة في االمجالل ااالقتصادديي وواالمالي . 

يیهھم ااالئتالفف االمدني أأنن يیوضح للرأأيي االعامم االوططني وواالدوولي اانن خيیارر االشعب االتونسي في ااررساء منظومة 
االعداالة ااالنتقاليیة مبنيیة على كشف االحقيیقة وواالمساءلة وواالمحاسبة ووجبر ااضراارر االضحايیا ووإإصالحح مؤسساتت 
االدوولة تتوجج بمصالحة شاملة عهھد االى هھھھيیئة االحقيیقة وواالكراامة حصريیا مهھمة تكريیسهھا بما يیضمن سيیاددةة ددوولة 
االقانونن وواالمؤسساتت. ووررغم غموضض االقانونن االمحدثث للهھيیئة ووقصوررهه خاصة في ططريیقة فرزز ووااختيیارر 
ااعضائهھا ووتقصيیرهھھھا في االقيیامم بمهھامهھا فانن هھھھذهه االمباددررةة االرئاسيیة االتشريیعيیة عمقت ااززمة مسارر االعداالة 
ااالنتقاليیة وواانحرفت بهھ ووجزأأتهھ عوضا عن إإصالحهھ في اانسجامم مع تطلعاتت وواانتظاررااتت االتونسيیاتت 

وواالتونسيیيین بما في ذذلك االضحايیا. 

 اانن مشرووعع االقانونن ااالساسي عددد 49 لسنة 2015 االمعرووضض على مجلس نواابب االشعب يیمثل تنكراا 
الستحقاقاتت االثوررةة ووأأهھھھداافهھا ووااعتدااءاا على االقيیم وواالمباددئئ االكونيیة لحقوقق ااإلنسانن ووهھھھي كذلك تمثل اانتهھاكا 
للقيیم ااألخالقيیة االساميیة  للشعب االتونسي في تناقض صريیح ووووااضح نصا ووررووحا مع ددستورر االجمهھورريیة 

االثانيیة وومع االقانونن ااالساسي عددد 53 لسنة 2013 للعداالة ااالنتقاليیة . 

أأووال: ااالخالالتت االدستورريیة:  

1/ خرقق االفقرةة ااألوولى من توططئة االدستورر: 

لقد ااقر االدستورر االتونسي ااالبتعادد عن "االحيیف وواالظلم وواالقطع مع االفسادد"٬، إإال اانن مشرووعع قانونن االمصالحة 
يیشكل في مؤددااهه عفواا على ااالنتهھاكاتت (االفصل ااالوولل من االمشرووعع) ووااألفعالل (االفصل االثاني من 
االمشرووعع) االمتعلقة بالفسادد االمالي ووااالعتدااء على االمالل االعامم. ووعليیهھ يیتجلى اانن االمشرووعع ال يیتجاهھھھل فقط 

هھھھذاا اااللتزاامم االدستورريي٬، بل يیناقضهھ مباشرةة. 
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2/ خرقق مبدأأ االحكم االرشيید: 

لقد تمت ااالشاررةة صرااحة االى االحكم االرشيید بالفقرةة االثالثة من توططئة االدستورر٬، من االمسلم بهھ اانهھ من أأووكد 
مقتضيیاتت االحكم االرشيید: االمسؤووليیة وواالمحاسبة وواالشفافيیة٬، ااال اانن فصولل االمشرووعع تكرسس نقيیض مفهھومم 

االحكم االرشيید ووخاصة منهھا االفصولل 1،٬2،٬7 وو8. 

3/ خرقق مبدأأ االتشارركيیة في ااددااررةة االنظامم االجمهھورريي االديیمقرااططي للبالدد وواالمنصوصص عليیهھ صرااحة 
بالفقرةة االثالثة من االتوططئة: 

اانن مشرووعع قانونن االمصالحة يیهھم مباشرةة ووبصفة ووااضحة على ااالقل ثالثة هھھھيیاكل: هھھھيیئة االحقيیقة وواالكراامة٬، 
االهھيیئة االوططنيیة لمقاوومة االرشوةة وواالفسادد٬، لجنة االمصاددررةة . وويیعلم االكافة اانهھ لم تقع ااستشاررةة اايیا منهھا٬، ال سيیما 
في ظظل تقاططع االصالحيیاتت بيین لجنة االمصالحة االمذكوررةة بالمشرووعع مع لجنة االتحكيیم وواالمصالحة ددااخل 
هھھھيیئة االحقيیقة وواالكراامة٬، فضال عن اانن االتركيیبة في لجنة االمصالحة ثلثهھا من هھھھيیئة (هھھھيیئة االحقيیقة وواالكراامة) 
لم تستشر٬، عالووةة على عدمم ترتيیب اايي ااثر على غيیابب ااعضائهھا يیضافف االى ذذلك اانن االتشريیع االعامم االمتعلق 
بمقاوومة االفسادد وواالرشوةة وواالعداالة ااالنتقاليیة ال يینفصل عن االنظامم االدستورريي االعامم (يیرااجع فقهھ قضاء االهھيیئة 
االوقتيیة لمرااقبة ددستورريیة االقواانيین بخصوصص قانونن االمجلس ااالعلى للقضاء عندما ااعتبر اانن االقانونن االمتعلق 
بهھيیئة االقضاء االعدلي ال يینفصل عن االنظامم االدستورريي االعامم). ووهھھھذاا االتمشي االى جانب مؤشرااتت ااخرىى 

يیشكل برهھھھانا ووااضحا على اانن االمشرووعع االماثل عمودديي وومسقط. 

4/ خرقق مبدأأيي االفصل وو االتوااززنن بيین االسلط: 

اانن االفصل وواالتوااززنن بيین االسلط منصوصص عليیهھ صرااحة بالفقرةة االثالثة من توططئة االدستورر٬، إإال اانهھ بمرااجعة 
تركيیبة لجنة االمصالحة موضوعع االمشرووعع يیتضح اانهھا تتركب باألساسس من ممثليین عن االسلطة االتنفيیذيیة٬، 
مع تعمد ااقصاء االسلطتيین االتشريیعيیة وواالقضائيیة٬، ووهھھھو ما يیشكل خرقا لتوططئة االدستورر هھھھذاا االتوجهھ االهھجيین 
يیخالف ااررااددةة االسلطة االتأسيیسيیة بعد االثوررةة االتي جعلت االهھيیئاتت ووااللجانن االمرتبطة بالثوررةة وواانجازز ااهھھھداافهھا 
تدااخلت في تركيیبتهھا وومناقشة تأسيیسهھا االسلط االثالثث: تشريیعيیة٬، تنفيیذيیة٬، قضائيیة(مثال في لجنة االمصاددررةة ٬، 
االمجلس ااالعلى للقضاء٬، االهھيیئة االوقتيیة لمرااقبة ددستورريیة االقواانيین٬، االمحكمة االدستورريیة٬، االهھيیئة االعليیا 

االمستقلة لالنتخاباتت٬، االهھايیكا....) 

5/ خرقق االفصل 10 من االدستورر: 

يیتضمن االفصل 10 من االدستورر ثالثث نقاطط هھھھامة ووهھھھي ضمانن ااستخالصص االضريیبة وو مقاوومة االتهھربب 
وواالغش االجبائيیيین٬، االى جانب حسن االتصرفف في االمالل االعمومي٬، ووااخيیراا منع االفسادد. 

هھھھذهه  اااللتزااماتت االعديیدةة وواالصريیحة االدستورريیة  قد نسفهھا مشرووعع قانونن االمصالحة كلهھا٬، ذذلك اانن االمشرووعع 
ال يیرتب أأيي نتيیجة أأوو عقوبة (جزاائيیة ااوو مدنيیة ااوو ماليیة ااوو اادداارريیة...) على ااالعتدااء على االمالل االعامم وواالفسادد 
االمالي (االفصالنن 1 وو2 من االمشرووعع)٬، بل وويیشمل حتى االموظظفيین االعموميیيین أأشباهھھھهھم في مخالفة 
للنصوصص االعامة ووقانونن االصرفف ووااستتباعاتهھا في ااالددااء وواالخطايیا (االفصليین 7 وو8 من مشرووعع قانونن 

االمصالحة). 

وومن االمفيید توضيیح اانن مفهھومم االموظظف االعمومي ووشبهھهھ حسب االمجلة االجزاائيیة يیعني موظظفي ااالددااررااتت 
االمركزيیة وواالجهھويیة وواالمحليیة٬، االوززررااء ووااعضاء االدووااوويین٬، كتابب االدوولة٬، االرؤؤساء وواالرؤؤساء االمديیريین 
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االعاميین للمؤسساتت ااالدداارريیة وواالمنشئاتت االعموميیة وواالقضاةة ووقوااتت ااالمن االدااخلي وواالديیواانة وواالسفرااء 
وواالقناصل وواالوالةة وواالمعتمديین وواالعمد... 

ووهھھھو ما يیعكس بدااهھھھة تحصيین ووحصانة لالجزااء وواالمكوناتت االرئيیسيیة لمنظومة االفسادد لنظامم بن علي. 

6/ خرقق مبدأأ االمساووااةة: 

لقد نص االفصل 21 من االدستورر على اانن "االموااططنيین وواالموااططناتت متساوووونن في االحقوقق وواالوااجباتت٬، ووهھھھم 
سوااء اامامم االقانونن من غيیر تميیيیز". 

ووغني عن االبيیانن اانن بقيیة مكوناتت منظومة االفسادد تعيیش تميیيیزاا غيیر مبررر عند ااستثنائهھا من مجالل االعفو 
االتشريیعي موضوعع مشرووعع االقانونن وومن تلك االمكوناتت ااالعالميیيین وواالمحاميین ووبعض االمهھن االحرةة 

ااالخرىى كالخبرااء االمحاسبيین. 

7/ خرقق مبدأأ االشفافيیة: 

ووهھھھو مبدأأ ال يینفصل عن مبدأأ االحكم االرشيید االمنصوصص عليیهھ بتوططئة االدستورر٬، كما هھھھو منصوصص عليیهھ 
بالفصل 15 من ذذااتت االمرجع من ضمن مباددئئ االمرفق االعامم ووال جداالل في اانن لجنة االمصالحة ضمن 
مشرووعع االقانونن تشكل هھھھيیئة اادداارريیة (تركيیبة ووصالحيیاتت ووااجرااءااتت) ووتهھدفف االمصلحة االعامة ووهھھھي تابعة 

في جميیع ااالووجهھ للدوولة بما يیصيیرهھھھا بالضرووررةة مرفقا عاما.  

وو باالضافة االى ما تقدمم وومن خاللل مشرووعع االقانونن ووخصوصا االفصل االتاسع منهھ٬، يیتأكد اانن ااعمالل االلجنة 
ستكونن مغلقة ووال ررقيیب عليیهھا. 

كما اانن االتقريیر االختامي للجنة ال يیحالل إإال على ررئيیس االحكومة ووهھھھيیئة االحقيیقة وواالكراامة٬، ووال يینشر في 
االراائد االرسمي٬، ووال يیناقش حتى في مجلس نواابب االشعب٬، وواالحالل اانن االتوجهھ االعامم للدوولة ما بعد االثوررةة هھھھو 
نشر االتقارريیر للهھيیئاتت بالراائد االرسمي ووللعمومم ووحتى عرضهھا على مجلس نواابب االشعب٬، كما هھھھو 
منصوصص عليیهھ صرااحة بالدستورر مثالل ذذلك في خصوصص مكوناتت االمجلس ااالعلى للقضاء : فقرةة 3 من 
االفصل 114 من االدستورر٬، 115 فقرةة 3 وو116 فقرةة 2 وو117 فقرةة ٬3، ووكما هھھھو االحالل بالنسبة للهھيیئة االعليیا 
االمستقلة لالنتخاباتت االملزمة بعد كل اانتخاباتت بنشر تقريیر مفصال العمالهھا. ووااالمر ذذااتهھ بالنسبة للهھيیئاتت 
االدستورريیة االمستقلة جميیعهھا االمشمولة بالبابب االساددسس من االدستورر٬، فهھي مدعوةة لتقديیم تقارريیر سنويیة 

للمجلس االتشريیعي ووتناقشهھا اامامهھ. 

8/ خرقق حق االتقاضي ووإإفرااغهھ من مضمونهھ: 

اانن لجنة االمصالحة  في مشرووعع االقانونن تشكل كما سبق بيیانهھ هھھھيیئة اادداارريیة (االتركيیبة٬، االتسميیة٬، ااالجرااءااتت) 
ال تخضع في ااعمالهھا أليي ررقابة قضائيیة مهھما كانن نوعهھا (االفصل 5 فقرةة3 من االمشرووعع)٬، مما يیشكل 
خرقا لحق االتقاضي (االفقرةة االثانيیة من االفصل 108 من االدستورر) ووعلى ددررجتيین كما هھھھو مضمونن بالفقرةة 
االثالثة من االفصل 108 من االدستورر. وويیكونن بذلك مشرووعع قانونن االمصالحة قد خرقق خرقا فاحشا االفصل 
49 من االدستورر االذيي يیمنع اافرااغغ االحقوقق من مضمونهھا٬، مهھما كانت ددررجاتت تقيیيیدهھھھا. ووعالووةة على ما ذذكر 
فانن مشرووعع االقانونن يیخرقق االفصل 110 من االدستورر االذيي يیمنع "سن ااجرااءااتت ااستثنائيیة من شأنهھا 
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االمساسس بمباددئئ االمحاكمة االعاددلة". ووبمرااجعة االمشرووعع يیتجلى اانهھ سن ااجرااءااتت ااستثنائيیة وويینسف 
االمحاكمة االعاددلة من ااصلهھا. 

 9/ خرقق منظومة االعداالة ااالنتقاليیة االوااررددةة بالفصل 148 فقرةة 9 من االدستورر: 

ااووجب هھھھذاا االفصل ااحتراامم منظومة االعداالة ااالنتقاليیة سابقة االوضع٬، وواالحالل اانن االمشرووعع ووخاصة االفصولل 
1،٬2،٬3فقرةة ااوولى٬،اافرغهھا من مضمونهھا ووااجرااءااتهھا وومباددئهھا وومقاصدهھھھا. يیضافف االى ذذلك اانن االقانونن 
ااالساسي االمتعلق بالعداالة ااالنتقاليیة لسنة 2013 يیندررجج ضمن االنظامم االدستورريي االعامم ططبق فقهھ قضاء االهھيیئة 

االمؤقتة لمرااقبة ددستورريیة االقواانيین٬، مما ال يیجوزز معهھ ااالعتدااء على تلك االمنظومة . 

ثانيیا: تعاررضض االمشرووعع مع االمنظومة االتشريیعيیة: 

1/ غيیابب ددررااسة االجدووىى وواالمرددوودديیة: 

بمرااجعة االفصل ااالوولل من االمشرووعع وواالذيي يیعد بمثابة شرحح ااالسبابب وواالمتضمن اانهھ يیهھدفف في مؤددااهه االى 
"االنهھوضض باالقتصادد وواالتشجيیع على ااالستثمارر"٬، تبرزز ضرووررةة تبيیانن االجدووىى وواالمرددوودديیة االمنتظرتيین من 
هھھھذاا االمشرووعع. ووغني عن االبيیانن اانن االعمل االتشريیعي االحديیث خاصة ااذذاا تعلق بالمجاليین االمالي ووااالقتصادديي 

يیفرضض هھھھذهه االدررااسة. 

2/ غموضض مجالل االتعهھد: 

لم يیحددد مشرووعع االقانونن مفهھومم االفسادد االمالي ووااالعتدااء على االمالل االعامم خاصة بعد اانن ااستبعد جريیمتي 
االرشوةة ووااالستيیالء على ااالمواالل االعموميیة. ووهھھھذاا يیؤدديي االى ااسنادد سلطة مطلقة االى لجنة االمصالحة االمحدثة 
بالفصل االراابع من هھھھذاا االقانونن في قبولل االملفاتت ووررفضهھا. فمجالل تدخلهھا ووااسع غيیر محددد بموجب االقانونن 
ووال يیقبل االطعن بايي ووسيیلة. كما اانهھا تتعاررضض مع لجنة االتحكيیم وواالمصالحة االمحدثة ددااخل هھھھيیئة االحقيیقة 

وواالكراامة بمقتضى االفصل 45 من قانونن االعداالة ااالنتقاليیة. 

هھھھذاا ااالختصاصص االمطلق للجنة االمصالحة يیخرقق مبدأأ االمساووااةة بيین االمتقاضيین وويیفتح لالنزالقاتت وواالتميیيیز 
وويیكرسس االتعامل ااالنتقائي مع االملفاتت. 

3/ غموضض االمجالل االزمني: 

ال جداالل في اانن االنص االماثل يیعد نصا ظظرفيیا٬، ااال اانن االمشرووعع االماثل ال يیحددد تطبيیق االنص في االزمن٬، ال 
بداايیة ووال نهھايیة٬، خالفا مثال االقانونن ااالساسي للعداالة ااالنتقاليیة االذيي حدددهھھھا منطلقا من سنة 1955 االى حدوودد 

سنة 2013   

4/ ااالفالتت من االعقابب: 

 يیمنح مشرووعع االقانونن عفواا بدوونن موجب للموظظفيین االعموميیيین ووشبهھهھم بمجردد صدووررهه بدوونن أأيي إإجرااء 
من ططرفهھم في االتفافف ووااضح على ااستحقاقاتت االثوررةة ووتكريیس لالفالتت من االعقابب وواالتشجيیع على االفسادد 

وواالمدااوومة عليیة.  
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كما يیدخل هھھھذاا االمشرووعع في تخلي للدوولة االتونسيیة ووخاصة منهھا ااتفاقيیة ااالمم االمتحدةة لمكافحة االفسادد االتي 
صاددقت عليیهھا سنة 2004 وويیعرقل االمجهھوددااتت االمبذوولة الستردداادد ااصولل ااالمواالل االمهھربة وويیثني 

االمستثمريین ااالجانب لالستثمارر في ددوولة تشرعع على ااالفالتت من االعقابب ووعلى االفسادد على نطاقق ووااسع. 

5/ تفتيیت مسارر االعداالة ااالنتقاليیة: 

اانن هھھھذاا االمشرووعع يینسف مسارر االعداالة ااالنتقاليیة باحدااثث هھھھيیئة حكوميیة تختص بالنظر في فئة بعيینهھا من 
االمنتهھكيین ووفي جزء من مسارر االعداالة ااالنتقاليیة ووهھھھو االمصالحة. 

!
6/ تكريیس االخرووجج عن االشرعيیة: 

يیحدثث هھھھذاا االقانونن لجنة االمصالحة ددوونن ررقابة تشريیعيیة في ااختيیارر ااعضائهھا ووددوونن اامكانيیة االطعن في 
قرااررااتهھا ووااعمالهھا اامامم اايي جهھة قضائيیة كانت. 

7/ ااحدااثث هھھھيیئة تابعة االى االسلطة االتنفيیذيیة:  

خالفا للتجارربب االمقاررنة في االعداالة ااالنتقاليیة لم يیحدثث اانن كانت االهھيیئة االمكلفة االمشرفة على االعداالة 
ااالنتقاليیة هھھھيیئة ررسميیة تابعة للجهھازز االتنفيیذيي خاضعة للتعهھدااتت ااالنتخابيیة ووللمصلحة االضيیقة للفئة االحاكمة. 

8/ ااهھھھداارر االحقوقق االمدنيیة: 

يیلغي هھھھذاا االمشرووعع سلطة االنيیابة االعموميیة وواالهھيیئاتت االقضائيیة من جهھة كما يینهھي اايي ددوورر للمتضررريین من 
االجراائم ااصحابب االحقوقق االمدنيیة. فرغم اانن االفصل االعاشر من هھھھذاا االمشرووعع سعى االى االحفاظظ على حقوقق 
االغيیر ااال اانهھ ووااقعيیا ااخرجهھم من اايي ددوورر تقني ووااجراائي في عالقة بلجنة االمصالحة. عند االتمعن في 
ااجرااءااتت تعهھيید لجنة االمصالحة نتبيین اانن ددوورر االمنتهھك هھھھو االمهھيیمن على االمسارر ددوونن اانن يیكونن للمتضررر 

اايي حق في االعلم بوجودد االملف ااصال ووااالعترااضض على اافتتاحح ااجرااءااتت االصلح. 

ثالثا: االخاتمة: 

بناءاا على كل ما ذذكر٬، بتجلى بما فيیهھ االكفايیة ووددوونن ااططالة اانن ااالخالالتت االدستورريیة وواالهھناتت االتشريیعيیة 
تؤدديي لوحدهھھھا االى عدمم قبولل هھھھذاا االمشرووعع ووااسقاططهھ٬، عالووةة على تناقض االمشرووعع مع اانتظاررااتت 
االتونسيیاتت وواالتونسيیيین في ططي صفحة ااالستبداادد وواالفسادد ووااصالحح مؤسساتت ددوولتهھم٬، ووليیس االبناء على 

االفسادد وواالمفسديین. 

كما اانن ااعتمادد مشرووعع االقانونن االرااهھھھن يیضر بمستقبل االبالدد االسيیاسي٬، ااذذ يیفقد االدوولة هھھھيیبتهھا كدوولة عدلل 
ووقانونن٬، وويیضر بالطبقة االسيیاسيیة عامة االتي ستفقد ثقة شعبهھا٬، ال سيیما اانهھا االتزمت باصالحح ااجهھزةة االدوولة 
ووااحقاقق االعدلل٬، وويیدفع بفئاتت ووااسعة من االمجتمع لليیأسس وواالحقد ووحتى االتمردد٬، بمجردد االتنكر لتعهھد 
االمؤسسيین في توططئة االدستورر "بالقطع مع االظلم وواالحيیف وواالفسادد"٬، في االوقت االذيي تحتاجج فيیهھ تونس االى 

ااالنسجامم ووااالمن وواالوفاء لشعاررااتت االثوررةة ووااهھھھداافهھا.    

!
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